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2 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

ٌ ی دست سرنَشت : خْصٌ نریو ٍ سَگند، نادر ٍ دختری يستند کٌ ير دٍ بازیچ
نریو . سَگند درگیر یک پرٍندى ی قتل نی شَد کٌ سرنَشتش را تغییر نی ديد. شدى اند

 ...نیز بٌ يهین ٍاسطٌ گهشدى اش را پیدا نی کند ٍ

 :سخنی با خَانندى

دٍستان عزیز، شاید با خَدتَن بگید کٌ این رنان یٌ نَضَع تکراری  دارى؛ انا این ایدى 
نال خَدنٌ ٍ از جایی کپی نشدى؛ اگر يو برحسب اتفاق چنین نَضَعی پیدا کردید، 

 .بدٍنید کٌ قصد ٍ غرضی در کار نبَدى ٍ نیست

شاید در ظاير فکر کنید تکراریٌ؛ . انا در عین حال بًتَن قَل نیدم کٌ این رنان، نتفاٍتٌ
 !انا نٌ

شها قرارى اتفاقات عجیبی رٍ پشت سر بذارید؛ برای فًهیدن ٍ پی بردن بٌ این حرف، با 
 .نن يهراى باشید

 !این رنان، یکی از شايکاريای زندگّی ننٌ

 .انیدٍارم برای شها يو بًترین خاطرى يا رٍ بسازى

 :نقدنٌ

ٌ ات را بٌ سهتو بگیر  !اسلح

 !بکش

ٌ ای  !بکش نرا؛ نانند نجرنینی کٌ بٌ ناچار کشت

 .آری، نن یک نجرنو

 !تنًا جرّم نن، عاشقی ست
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 .حاج آقا تَ رٍ بٌ ارٍاح خاک آقات آرٍم باش -

 !آخٌ زن، نگٌ نهی بینی این دختر چی نیگٌ؟ -

 :حاج خانو يهان طَر کٌ لبش را نی گزید، گفت

 .خاک بٌ سرم، این دختر جٍَنٌ ٍ جايل؛ خانی کرد؛ شها بٌ بزرگی خَدتَن ببخشید-

با این حرف ير دٍ بر رٍی زنین نشستند ٍ حاج خانو با دیدن سکَت يهسرش، با 
ٌ ی اتاقش نی کند نریو با چشهان اشکی بٌ اتاقش رفت ٍ در . چشو ٍ ابرٍ نریو را رٍان

 .کنار قفس طَطی ایستاد

ٌ يای اعتراض آنیزش سکَت اتاق را شکست  :زنزن

نگٌ نن چی کار کردم کٌ آقام این طَری بايام حرف نی زنٌ؟ گٓ ٓناى کٌ نکردم زن یک -
 .خب دٍستش دارم؛ دست خَدم کٌ نیست. نظانی شدم

سریع خَد را . ناگًان با بلند شدن صدای پدرش از جا برنی خیزد ٍ از اتاق بیرٍن نی رٍد
 :بٌ پدر نی رساند ٍ نی گَید

 بلٌ پدرجان؟-

نریو سریع زنگ بزن بٌ علیرضا بگَ نحل قرقی خَدت رٍ برسَن این جا کٌ آقام کارت  -
 !دارى؛ بدٍ دختر

بعد از دٍ سٌ . نریو با چشهان لرزان خَد را بٌ تلفن رساند ٍ شهارى ی کْنتری را گرفت
 :دقیقٌ انتظار، باّخرى صدای گرم علیرضا در گَشش پیچید

 .الَ؟ سْم آقاجان -

 .سْم علیرضا، ننو نریو -
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 سْم نریو، تَ اٍن جا چی کار نی کنی؟ -

 :نریو با صدایی آيستٌ جَاب علیرضا را داد

 .نیای این جا؟ آقا جانو بايات کار دارى -

 .نریو، خَدت کٌ نی دٍنی درگیرم؛ شب نیام! اّن؟ -

 .آقام خیلی عصبیٌ. نٌ اّن بیا؛ خَايش نی کنو -

 :لبخند کَچکی زد

 ...راستی. باشٌ، نرخصی ساعتی نی گیرم نیام-

 :نریو نشتاق بٌ صدای علیرضا گَش سپرد؛ بعد از لحظاتی شنید

 !دٍستت دارم-

چشهان سیاى علیرضایش را بٌ یاد آٍرد ٍ خدا را شکر . آرام خندید ٍ تلفن را قطع کرد
 .کرد کٌ اٍ را در کنار خَد دارد

ٌ رٍی پشتی يای قرنز رد نی شد ٍ بٌ سهت  با خجالت پا تند کرد ٍ يهان طَر کٌ از رٍب
 :اتاقش نی رفت، گفت

 .علیرضا تا یکی دٍ ساعت دیگٌ نیاد-

 :شنید. دٍبارى خندید ٍ در اتاقش را بست

 باز اٍن پسرى چی تَ گَشت گفتٌ کٌ خندى ات قطع نهیشٌ نریو؟-

 :با خَشحالی داد زد

 .چیزی نگفت آقاجان-
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ٌ اش با خندى يایش ادغام شد ٌ ی عاشقان  :زنزن

 !نن يو دٍستت دارم-

*** 

بغضی در . با صدای یا اهلل علیرضا، نفس عهیقی کشید ٍ بٌ سرعت از اتاق خارج شد
گلَیش نشست؛ ير چند کٌ خَد اٍ را رايی پاسگاى کرد بَد؛ انا با قد ٍ باّی رعنایش، 

علیرضا با . دستانش را دٍر گردن يهسرش حلقٌ کرد. دلش برای يهسرش تنگ شد
 .لبخند کْيش را از سرش برداشت ٍ نریو را در آغَش گرفت

. حاج آقا با اخو بٌ این صحنٌ نگاى نی کرد؛ استغفراهلل يو از زبان حاج خانو نهی افتاد
ٌ ی آن يا در کنار يو نشستٌ ٍ بٌ فنجان يای کَچک چای زل زدى  بعد از دقایقی، يه

 .بَدند

نقش ٍ نگار فنجان يای سفید، چشو يهٌ را بٌ خَد جلب نی کرد؛ رنگ يای طْیی ٍ 
 .سیاى بٌ آن يا زیبایی خاصی نی داد

ٌ ی سريا باّ آند  :با صدای حاج آقا يه

ٌ چینی نیستو؛ سریع نیرم سر اصل نطلب - تَ پسّر . ببین پسر عباس آقا، نن ايل نقدن
دٍست دٍران سربازیو يستی، درست؛ داناد نن ٍ شَير دخترنی، باز يو درست؛ انا 

جنگ تازى تهَم شدى ٍ اٍضاع کشَر چنگی بٌ . نهی تَنو بذارم یک نظانی باقی بهَنی
نن بٌ يیچ ٍجٌ راضی . دل نهی زنٌ؛ ير دقیقٌ خبر نی رسٌ کٌ یک نفر رٍ ترٍر کردن

 .نهیشو کٌ دخترم تَی چنین شرایطی زندگی کنٌ

 :علیرضا اعتراض کرد

 !آخٌ چٌ شرایطی حاج آقا؟ -
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ٌ ای تَ رٍ بٌ قتل برسَنن،  - تَ یک نظانی يستی ٍ شغل پرخطری داری؛ اگٌ یک دفع
 !يیچ نی دٍنی چٌ بْیی سّر دختر نن نیاد؟

نن فقط یک گرٍيبان ! حاج آقا نگٌ نن کی يستو کٌ بخَان نن رٍ ترٍر کنن؟ -
ٌ ام  .سادى ی بیست ٍ يفت سال

 :حاج آقا داد زد

ير کی نی خَای باش؛ اگٌ نی خَای دختر نن زن تَ بهَنٌ، چارى ای نداری جز این کٌ از  -
 !در غیر این صَرت باید نریو رٍ طْق بدی؛ ٍالسْم. نظام کنارى گیری کنی

حاج . حاج آقا با این حرف يهان طَر کٌ قلبش را ناساژ نی داد، پذیرایی را ترک کرد
لحظاتی بعد، با عصبانیتی . خانو يراسان بٌ سهت شَيرش رفت تا اٍ را آرام کند

 :ظايری رٍ بٌ نریو گفت

نی بینی کٌ پدرت قلبش ناراحتٌ؛ . عزیزم، این قدر بٌ يَای دلتنگی پا نشَ بیا این جا-
تَ . اٍن بٌ اندازى ی کافی بٌ خاطر شغل علیرضا ناراحت يست. این قدر آزارش ندى دختر

 .دیگٌ خَن بٌ دل این نرد نکن

نریو بٌ . علیرضا با ناراحتی کْيش را برداشت ٍ بدٍن يیچ حرفی از خانٌ بیرٍن رفت
 :چشهان عسلّی نادرش خیرى شد ٍ گفت

ٌ قدر بٌ . نانان، یٌ کاری کن آقاجان از خّر شیطَن پیادى بشٌ- نی دٍنی کٌ علیرضا چ
ٌ ست؛ دیدی چقدر ناراحت شد؟  شغلش ٍابست

 .نریو با چشهان قًَى ای اش، نادر را دنبال کرد

 :حاج خانو چادرش را رٍی پشتی انداخت ٍ جَاب دخترش را داد
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ان شاءاهلل کٌ درست ! دٍست ندارى تَ ضربٌ بخَری؛ بد کردى؟. خب پدرت حق دارى-
ٌ ت. نیشٌ  !شَيرت بیرٍن ننتظرى؛ درست نیست دخترم. حاّ پاشَ برٍ خَن

چادر سیاى اش را برداشت ٍ با . نریو بٌ آرانی بٌ اتاق رفت ٍ دست پدرش را بَسید
 .خداحافظّی گرنی از خانٌ خارج شد

چرا حاج آقا با شغل علیرضا نخالف . سَار نَتَر شدند ٍ بٌ طرف خانٌ حرکت کردند
يَای پاک ٍ تهیز . با این کٌ نی دانست کسی بٌ یک گرٍيبان سادى کاری ندارد! بَد؟

با چنین . نریو ينَز آرام اشک نی ریخت. شًر آن يا را در خیاّتشان يهرايی نی کرد
شرطی کٌ از ديان حاج آقا خارج شد، علیرضا تنًا نی تَانست یک چیز را برای خَد نگٌ 

 !دارد؛ یا نریو، یا نظام

ٌ يای علیرضا گذاشت ٍ پیادى شد . با ایستادن نَتَر، نریو دستانش را بر رٍی شان
ٌ ی علیرضا . بْفاصلٌ اکرم خانو بٌ اٍ نزدیک شد ٍ آن يا نشغَل خَش ٍ بش شدند خان

ٌ ی باصفایی قرار داشت درختان بزرگ ٍ سر بٌ فلک کشیدى ٍ يهچنین . ٍ نریو در نحل
 .نًربانّی ايل نحل این صفا را بٌ نحلٌ يدیٌ دادى بَد

با شادی . نریو سعی نی کرد شاد باشد تا شاید علیرضا يو از این حال ٍ يَا بیرٍن بیاید
چادرش را از سر کشید ٍ بٌ جالباسی سادى ی داخل پذیرایی آٍیزان کرد ٍ بشکن زنان 

 :صدایش را بلند کرد. ٍارد آشپزخانٌ شد

 علیرضا نی خَام انلت درست کنو؛ نی خَری؟ -

ٌ ٍار يهسرش را صدا زد. صدایی نهی آند اٍ يو . ناانید بٌ در آشپزخانٌ تکیٌ داد ٍ زنزن
 .سرش را باّ آٍرد ٍ ننتظر بٌ نریو نگاى کرد

 :ناراحت بٌ اٍ خیرى شد
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 علیرضا، خَبی؟ -

 .را دریافت کرد« نٌ»ٍ فقط جَاب 

 حاّ نی خَای چی کار کنی؟-

تکان داد ٍ دٍبارى در ّک تنًایی خَد فرٍ « نهی دانو»علیرضا لب يایش را بٌ نعنای 
 .نریو يو بدٍن حرف بٌ آشپزخانٌ رفت ٍ انلت را آنادى کرد. رفت

ٌ رٍی علیرضا ایستاد ٍ با نًربانی گفت  :رٍب

 .شام درست کردم؛ بدٍ یخ کرد -

کْيش را برداشت ٍ رٍی سر . اٍ يو از جا بلند شد ٍ بٌ نحبت يهسرش لبخندی زد
 :نریو گذاشت ٍ با خستگی جَاب داد

 .اّن فقط دٍست دارم بخَابو؛ یکو ناخَش احَالو -

 :نریو نگران پرسید

ٌ ت دننَش درست کنو؟ -  چیزیت شدى؟ نی خَای ٍاس

 .نٌ عزیزم؛ یکو بخَابو خَب نیشو -

ٌ ی اٍ را نَازش کرد ٍ بٌ اتاق خَاب رفت  .ٍ سپس با شب بخیر کَتايی، گَن

*** 

نریو با ترس بٌ سهت در خانٌ رفت ٍ آن را باز کرد؛ دست پدر را بَسید ٍ اٍ را بٌ داخل 
 .علیرضا نیز بٌ استقبال حاج آقا رفت. خانٌ راينهایی کرد

 :در سالّن خانٌ را بست
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 .راى گو کردید حاج آقا -

اٍندم ببینو انتخابت چی بَدى؛ نریو، یا . اتفاقًا این دفعٌ راى رٍ کانْ درست اٍندم -
 نظام؟

ير دٍ سرشان را بٌ زیر انداختند؛ علیرضا بٌ خاطر سردرگهی، ٍ نریو يو از ترس این کٌ 
 .نکند علیرضا اٍ را از خَد دٍر کند ٍ نظام را ترجیح ديد

 :حاج آقا رٍ بٌ دانادش گفت

 .بٌ جای این کٌ سرت رٍ پایین بندازی، نحل یک نرد حرفت رٍ بزن -

 :در جَاب شنید

 .حاج آقا، خدا شايدى نن نهی تَنو چنین انتخابی بکنو؛ ٍاقعًا سختٌ... حا -

 :اٍ يو کَبندى پاسخ داد

 !ٍ نن يو نهی تَنو اجازى بدم کٌ شَيّر دخترم یک نظانی باشٌ -

 .خَام نریو ٍ نظام رٍ در کنار يو داشتٌ باشوانا این ناحقیٌ پدرجان؛ نن نی -

 :حاج آقا بلند شد ٍ قصد رفتن کرد

سریع . فقط یکی رٍ نی تَنی انتخاب کنی؛ درضهن حق ٍ یا ناحق، فرقی نهی کنٌ -
 .تصهیو خَدت رٍ بگیر

 .با رفتن اٍ، اشک يای نریو سرازیر شد

 :زنزنٌ کرد

 !آخٌ چرا داری این  کار رٍ با نن نی کنی؟ -
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 .ٍ دٍبارى اشک يایش شدت گرفت

 .علیرضا با نگاى غهگینش، حاج آقا را تا َدّم در يهرايی کرد

نن رٍی حرف يام خیلی پایبند يستو؛ . یادت نرى علیرضا، سریع تصهیو خَدت رٍ بگیر-
در يیچ زنانی زیرشَن نهی زنو؛ پس نطهئن باش اگٌ نظام رٍ انتخاب کنی، بٌ ير 

 .صَرتی کٌ شدى، باید نریو رٍ طْق بدی

بعد از رفتن حاج آقا، علیرضا بٌ در تکیٌ داد ٍ آن را بست؛ حاج آقا آند آن يا را بًو 
 !ریخت ٍ رفت

باید ير طَر شدى . انشب شیفت بَد. بٌ سرعت ٍارد خانٌ شد ٍ بٌ ساعت نگاى کرد
 .تصهیهش را نی گرفت؛ تصهیهی کٌ بیشتر شبیٌ بٌ یک بازّی دٍ سر باخت بَد

باید کو کو . پتَی قرنز ٍ سبزشان را از رٍی خَد کنار زد ٍ بٌ ساعت نگايی انداخت
خَاست از جا . رايی کْنتری نی شد؛ البتٌ رايی کٌ نٌ، باید نی رفت ٍ دیگر برنهی گشت

بلند شَد؛ انا نریو کٌ از چند ساعت پیش بازٍی يهسرش را گرفتٌ بَد، نانع این کار 
 .بٌ صَرت سفید ٍ اشک يای خشک شدى بر رٍی صَرتش، خیرى شد. نی شد

نریو از شدت گریٌ بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتٌ بَد ٍ خانٌ در سکَت دلًرى آٍری بٌ سر 
فکر نهی کرد . علیرضا يو در کنار نریو نشستٌ بَد ٍ نَيایش را نَازش نی کرد. نی برد

 .رٍزی برسد کٌ بخَايد عشقش را برای يهیشٌ ترک کند

ٌ ی شدیدی داشت؛ يهان طَر کٌ برای نریو جانش را نی داد؛ انا  اٍ بٌ نظام عْق
دٍست نداشت بین اٍ ٍ . نی دانست اگر نظام را ترک کند، دٍبارى بٌ آن رٍی نی آٍرد

نریو حکو طْقی صادر شَد؛ دٍست نداشت از کار خَد استعفا ديد؛ پس بًترین کار 
 .گو شدن بَد
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با خَد نی گفت نًایت تنبیٌ نخفی کردن خَد، چند رٍز بازداشت خَايد بَد؛ بًتر از آن 
 .است کٌ یک عهر نریو ٍ خانَادى اش را آزار ديو

ٌ ی کْنتری را برای پیدا کردن علیرضا . بٌ ساعت نگاى کرد، دٍ نصّف شب بَد حتها يه
تهام ٍسایلی را کٌ نیاز . لباس يایش را در کهال ناراحتی ٍ غو پَشید. زیر ٍ رٍ کردى اند

 .داشت، در ساک دستّی سبزرنگی جا داد ٍ بٌ نریو نزدیک شد

ٌ ای بر پیشانی اش گذاشت ٍ زنزنٌ کرد  :بٓ َٓس

نن رٍ ببخش نریو؛ ببخش کٌ نتَنستو تا آخر دنیا بايات بیام؛ کٌ دٍست ندارم آزارت -
 .بدم

. برای این کٌ سر ٍ صدایش نریو را از خَاب بیدار نکند، سریعا از خانٌ بیرٍن آند
 .اشک يایش را با پشت دست پاک کرد

 :با صدای بلند ٍ رسایی گفت

 .خداحافظ عشّق اٍل ٍ آخرم؛ خدانگًدارت نریهو-

سرگردان بَد؛ نهی دانست بٌ کجا برٍد؛ بٌ کدام سَ برٍد کٌ از دست این دنیای نانرد 
 !راحت باشد؟

 .فقط نی دانست باید بدٍد؛ فقط نی دانست باید فرار کند؛ فرار کند ٍ فرار کند

*** 

 1395سال - بیست ٍشش سال بعد

 سَگند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

12 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

. نبل يای قًَى ای رنگ، در آینٌ نهایان شدى بَدن ٍ زیباییشَن رٍ بٌ رخو نی کشیدن
. با چشو يای سیايو دنبال نانان نی گشتو. لبخندی رٍی لب يای صَرتی رنگو نشست

 :بٌ قاب آینٌ کٌ طرّح چَب بَد، تکیٌ کردم ٍ صداش زدم

 .نانان، بدٍ کٌ دیرنَن شد-

 .اٍندم دخترم-

چادرش رٍ نرتب کرد ٍ دستی بٌ شاّل . با دیدنش لبخندی زدم ٍ دستش رٍ بَسیدم
 :شکْتی رنگو کشید ٍ گفت

شًدا برای يهین حجاب رفتن؛ . دخترم، يیچ ٍقت نذار نردی نَيای قشنگت رٍ ببینٌ-
 .يیچ ٍقت خَنشَن رٍ پایهال نکن

نانانو بغض . با لبخند يهَن طَر کٌ نحَ چشو يای قشنگش بَدم، سرم رٍ تکَن دادم
بًو نی گفت . با يو از خَنٌ خارج شدیو. کردى بَد ٍ چشو يای قًَى ایش پر شدى بَد

بغضو رٍ خَردم ٍ سعی . پدرت شًید شدى؛ نی گفت یک شب رفت ٍ دیگٌ برنگشت
ٍارد نجتهع خرید شدیو؛ با دیدن جهعی از . کردم ّاقل خرید عید رٍ نحّل زير تلخ نکنو

بعد از چند دقیقٌ، نانتَی بلند . پسريا، رايو رٍ کج کردم ٍ از یک طرف دیگٌ رفتو
جلَی . خیلی قشنگ؛ ٍلی در عین حال سادى ٍ بی آّیش بَد. سفیدی چشهو رٍ گرفت

ٌ ی گندم داشت ٍ با نگین يای کَچک طْیی تزیین شدى بَد بعد از . نانتَ نقش شاخ
چند رٍز قبل . خرید، نادر رٍ رسَندم خَنٌ ٍ دٍبارى زدم بٌ جادى؛ فردا رٍز نادر بَد

آخٌ از . حک شدى باشٌ« علیرضا»سفارش ساخت یک پْک رٍ دادى بَدم کٌ رٍش 
 .نادرم شنیدى بَدم اسو پدرم علیرضا بَدى؛ علیرضا زنانی
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ٌ ی . بعد از تحَیل گرفتن پْک ٍ پرداخت نبلغ، سَار ناشین شدم گردنبند رٍ از جعب
بٓ « علیرضا»با لبخند تلخی بٌ رٍی اسو . قرنز رنگش درآٍردم ٍ جلَی صَرتو گرفتو

ٌ ای زدم  .َٓس

 :گردنبند رٍ رٍی چشو يام گذاشتو ٍ زنزنٌ کردم

شاید . ای کاش پیشو بَدی. بابا، درستٌ کٌ ندیدنت؛ ٍلی خیلی دلو برات تنگ شدى -
ٌ ام؛ انا ٍقتی کٌ دختريای دیگٌ رٍ کنار پدراشَن نی بینو، قلبو  فکر کنی خیلی بچ

راضی ام بٌ رضای خدا؛ ٍلی ای کاش تَ رٍ . نی سَزى؛ دلو نی شکنٌ؛ کاش نهی رفتی
 .نهی برد

بٌ جعبٌ . گردنبند رٍ داخل جعبٌ گذاشتو ٍ اشک يایی رٍ کٌ از دلتنگی بَد، پاک کردم
 .زل زدم؛ ٍلی با صدای پنجرى ی ناشین، سرم رٍ باّ آٍردم

ٌ رٍیی ام رٍ نگاى نی کردم با اخو بًو زل زدى بَد؛ طَری کٌ . با تعجب سر تا پاّی فرد رٍب
 .احساس نی کردم قدرت چشو يای قًَى ایش نی تَنٌ قلبو رٍ تا اعهاق سَختگی ببرى

 :با جدیت گفت

ٌ نانٌ، کارت ناشین، گَايینانٌ -  .بیه

 :گیج بًش نگاى کردم

 !بلٌ؟ -

 :حرصی ٍ عصبی جَاب داد

ٌ نانٌ، کارت ناشین، گَايینانٌ -  .عرض کردم بیه

 «ستَان آیین صداقت». بٌ اسهش نگايی انداختو
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یک نگاى بٌ گَايینانٌ نی کرد ٍ یک نگاى بٌ . با ترس ٍ لرز ير سٌ رٍ بٌ سهتش گرفتو
 .صَرتو

 :آیین صداقت

 اسو شریفتَن؟ -

 :سریع جَاب دادم

 .سَگند زنان -

ٌ نانٌ رٍ بًو پس داد  .گَايینانٌ، کارت ناشین ٍ بیه

 !باید با نن تشریف بیارید کْنتری -

 :تعجب کردم

 !کْنتری برای چی؟ -

 !بعدًا نعلَم نیشٌ-

اخهی کردم ٍ خَاستو جَابش رٍ بدم؛ ٍلی نًلت نداد ٍ بٌ سرعت از جلَی نگاى 
 .نتعجبو نحَ شد

یٌ خانو کنارم نشستٌ بَد؛ ير چی . سَار ناشین نیرٍی انتظانی شدیو ٍ حرکت کردیو
ٍقتی ! بًش نی گفتو نرتکب چٌ جرنی شدم يیچ جَابی جز سکَت بًو نهی داد

 :رسیدیو، بٌ سرعت از ناشین پیادى شدم ٍ صدام رٍ تَی سرم انداختو

 !نعلَم يست ٍاسٌ چی نن رٍ بٌ این جا آٍردید؟ -

 :ستَان صداقت اخهی کرد
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اگر شها . خانو نحترم، شها حق ندارید در حَزى ی نیرٍی انتظانی صداتَن رٍ باّ ببرید -
 !خَدتَن از جرنی کٌ انجام دادید، اطْعی ندارید، نا رٍشن تَن نی کنیو

ٌ يو فشار دادم ٍ دست بٌ سینٌ ایستادم بعد از چند جانیٌ بٌ دستَر . دندٍن يام رٍ ب
ينَز پنج دقیقٌ نگذشتٌ بَد کٌ دّر اتاقی بٌ رٍم باز . ستَان صداقت، بازٍم کشیدى شد

 :صدایی رٍ شنیدم. شد

 .خانو زنانی بفرنایید داخل -

 :با سردی گفتو

 .نن تا ٍقتی نفًهو برای چی نن رٍ آٍردین این جا، يیچ جًنو درى ای نهیرم -

ٌ ای . با چشو غرى ای کٌ بًو رفت، بدٍن حرف ٍارد اتاق شدم یٌ نظانی کٌ لباس سبّز پست
نگايی بٌ نانتَ ٍ . بٌ تن داشت، پشت نیزی نشستٌ بَد ٍ زیرکانٌ بًو نگاى نی کرد

 .شالو انداختو؛ ٍقتی دیدم پَششو نشکلی ندارى، دست از کاٍش برداشتو

 انری نیست جناب سرٍان؟: ستَان صداقت

 .نٌ، بٌ کارت برس-

 :جناب سرٍان بٌ صندلی اشارى کرد. با صدای بستٌ شدن در، بٌ خَدم لرزیدم

 .بفرنایید بشینید -

از ترس چشو يای سبزش، .  بًش نی خَرد38 یا 37نشستو ٍ بٌ صَرتش دقیق شدم، 
 .سرم رٍ پایین انداختو

 :جناب سرٍان با آرانش پرسید

 خب، شها کٌ نی دٍنید برای چٌ کاری اٍندید این جا؛ درستٌ؟ -
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 :طلب کارانٌ جَاب دادم

نن کٌ خَدم نیَندم این جا؛ جناب ستَان نرحهت فرنَدن ٍ نن رٍ کشَن کشَن  -
 .آٍردن

 :آرٍم خندید

 شها خبر دارید کٌ برای چٌ کاری احضار شدید؟. بسیار خب، حرفو رٍ اصْح نی کنو -

 !نٌ ٍاهلل-

 :پَزخندی زد ٍ دست بٌ جیب از پشت نیز بلند ٍ نشغَل قدم زدن شد

 !جالبٌ؛ شها اٍلین نجرنی يستید کٌ نی بینو از جرنی کٌ خَدش انجام دادى، بی خبرى -

 :نعترض شدم

نن آزارم بٌ یک نَرچٌ يو نرسیدى؛ اٍن ٍقت ! چٌ نجرنی جناب سرٍان؟! چٌ جرنی؟ -
آقای نحترم بٌ جان شها نباشٌ، بٌ جان يهین جناب ستَان ! شها بٌ نن نیگی نجرم؟

 .نن رٍ اشتباى آٍردن

 :جناب سرٍان بٌ لحن طنزم لبخندی زد ٍ با شک پرسید

 !نطهئنی؟ -

 .شک دارید نی تَنید برید از يهین آقای صداقت بپرسید-

 :با عصبانیت بٌ نیز چَبی زدم کٌ صدای اعتراض جناب سرٍان بلند شد

ٌ ش بیت الهالٌ -  .خانو نحترم لطفا آرٍم باشید؛ این يا يه

 .نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ زنین خیرى شدم
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فقط تا جایی کٌ انکان دارى از شًر خارج . بسیارخب، شها نی تَنید تشریف ببرید -
 .نشید

*** 

 1396بٌ تقَیو نگاى کردم؛ سَم فرٍردین 

شالو رٍ . رٍپَش سفیدم رٍ درآٍردم ٍ لباس خَدم رٍ پَشیدم. لبخندی رٍی لبو نشست
ٍسط راى، سر جام . نرتب کردم ٍ با دٍ تا از دٍست يام از بیهارستان خارج شدیو

! آدرس نحل کار نن رٍ از کجا داشت؟! ستَان صداقت این جا چی کار نی کرد؟. ایستادم
ٌ ٍرتر نی کرد  .صدای دٍست يام آتش درٍنو رٍ شعل

 این دیگٌ کیٌ سَگند؟ -

 ای شیطَن، بگَ ببینو این بندى ی خدا رٍ از کجا تَر کردی؟ -

 این داداشی چیزی ندارى؟ -

 .پسرى کٌ زن ندارى؟ نکنٌ داشتٌ باشٌ؛ اٍن ٍقت بدبخت نیشی سَگند -

ٌ ای نگٌ رٍ زنین نی نَنٌ؟ -  !نطهئن باش دارى؛ يهچین تیک

 :زیر لب غریدم

 نیشٌ ساکت شین؟ -

 .سریع تر از حّد نهکن خداحافظی کردم ٍ جلَ رفتو

 :ستَان صداقت

 .ننتظرتَن بَدم -
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 !شها این جا چی کار نی کنید؟-

 .لطفا بفرنایید داخل ناشین؛ بعدأ حرف نی زنیو -

بٌ نحض حرکت، با نادرم تهاس . با اخو بٌ طرف پژٍ پارس سیاى رنگی رفتو ٍ سَار شدم
 .گرفتو

 الَ؟ جانو دخترم؟ -

 .سْم نانان -

 سْم عزیزم، خَبی؟ -

 .نرسی خَبو، راستش زنگ زدم بگو یٌ نشکلی پیش اٍندى؛ دیرتر بٌ خَنٌ نی رسو -

 چٌ نشکلی؟ -

 .يهَن اتفاق چند رٍز پیش-

 :شَکٌ شد ٍ گفت

 .آدرس بدى نن يو بیام! چی؟ -

 .زٍد برنی گردم. نٌ نانان، چیز نًهی نیست بٌ خدا-

 ...ٍلی آخٌ دخترم -

 :صحبتش رٍ قطع کردم

 .نی بَسهت، خداحافظ. ٍلی ندارى دیگٌ؛ گفتو کٌ زٍد برنی گردم -
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دٍست نداشتو درگیر چنین نَضَعاتی . سریع قطع کردم ٍ اجازى ی اعتراض بًش ندادم
ٌ ی ضعیفی بٌ گَشو . تا بٌ خَدم اٍندم، دیدم جلَی در اتاق بازجَیی يستو. بشٌ زنزن
 :رسید

 !سرباز لطیفی نراقب نتًو باش -

 .ستَان صداقت رفت ٍ نن نَندم با یک دنیا سَال

*** 

 آیین

ٌ ی تیريا يو بٌ يدف نی خَرد دستی رٍی . پشت سر يو تیراندازی نی کردم؛ يه
ٌ ام نشست ٍ بٌ دنبالش صدای نًدی بٌ گَشو خَرد  :شَن

 !آیین، الحق کٌ نظیر نداری -

 :با لبخند جَابش رٍ دادم

 !ٍلی تَ برعکس نن نظیر زیاد داری -

 :خندید ٍ گفت

 .راستی، این نتًو جدیدى بايات کار دارى -

 :ابرٍيای سیايو رٍ انداختو باّ کٌ ادانٌ داد

 .قاتل سرگرد نًدٍی رٍ نیگو دیگٌ -

 :اسلحٌ رٍ انداختو تَ بغلش ٍ گفتو
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ستَان سلیهانی فعْ این رٍ داشتٌ باش تا بعدًا بیام ٍ درست ٍ حسابی حالت رٍ  -
 .بگیرم

ٌ جَری این قدر تهیز تیراندازی نی کنی -  !عٍْى بر اٍن باید یادم بدی کٌ چ

ير دٍ دستش رٍ باّ برد ٍ با . دست يام رٍ بٌ شکل اسلحٌ درآٍردم ٍ بٌ سهتش گرفتو
 :خندى گفت

 .بٌ نرّگ آیین نن بی گنايو -

. آرٍم خندیدم ٍ بٌ سرعت یٌ فن رزنی رٍ رٍی گردنش پیادى کردم کٌ نقش زنین شد
 :بًش نزدیک شدم ٍ آرنجو رٍ رٍی کهرش گذاشتو ٍ گفتو

 .این طَری تیراندازی نی کنو -

 :يهَن طَر کٌ گردنش رٍ ناساژ نی داد گفت

 !یکی طلبت -

 .دٍبارى زد زیر خندى ٍ نن رٍ يو بٌ خندى ٍادار کرد

باابًت بًش نگاى . سرش رٍ باّ آٍرد. کْيو رٍ رٍی سرم گذاشتو ٍ ٍارد اتاق شدم
 :نی کردم کٌ پرسید

 برای چی نن رٍ بٌ این جا آٍردین؟ -

 :بٌ نیز نزدیک تر شدم ٍ دست يام رٍ رٍش گذاشتو

 !یعنی تَ نهی دٍنی؟-

 بٌ کی قسو بخَرم کٌ بفًهید نن از چیزی خبر ندارم؟-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

21 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

 .با عصبانیت بٌ چشو يای پر از ترس ٍلی در عین حال نغرٍرش نگاى کردم

يهین اّن يو نی خَام ازت بشنَم ! نهی تَنی! ير کی رٍ بتَنی گَل بزنی، نن رٍ چی؟-
 !چی کار کردی؛ زٍد

صدای . سرش رٍ پایین انداخت، دست يای سفیدش رٍ حصار سرش کرد ٍ زیر گریٌ زد
 :نگايو رٍ ازش گرفتو ٍ گفتو. يق يقش رٍی نخو بَد

ٌ ی عَانل باند فرعی- دستگیر شدى بَدن؛ فقط  (پی اف) PF عهلیات شرٍع شدى بَد؛ يه
ٌ ی گرٍى اصلی بَدی ٌ در دنبالت نی گشتیو. تَ نَندى بَدی کٌ سردست  6-5نن با . درب

ٌ يای عهلیات رايّی باغ شدیو تا شاید بتَنیو رد ٍ نشَنی ازت پیدا کنیو . نفر از بچ
يهین طَر . شًید زیاد دادى بَدیو؛ ٍلی اگٌ تَ رٍ پیدا نهی کردیو انگار کاری نکردى بَدیو

کٌ داشتیو دنبالت نی گشتیو، جنازى ی یکی از بًترین نانَريای نیرٍی انتظانی رٍ پیدا 
تا خَاستو بًت شلیک کنو، . کردیو ٍ بٌ دنبالش تَ رٍ دیدیو کٌ در حال فرار بَدی
 .نهی دٍنو چی شد؛ ٍلی در عرض یٌ جانیٌ غیب شدی

 :بًش نزدیک شدم ٍ دست يای سبزى ام رٍ، رٍی نیز گذاشتو

 .فکر نهی کردم بٌ يهین راحتی گیرت بندازم. ٍلی اّن این جایی-

این نظلَم نهایی يا . بی حال بًو نگاى نی کرد؛ انا نهی دٍنست کٌ نن گَل نهی خَرم
احترام . ناگًان در باز شد ٍ سرٍان رشادت ٍارد اتاق شد. جلَی نن، بی فایدى بَد

 :گذاشتو؛ باابًت ٍ يیبت بی نظیری بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

این خانو بٌ اتًام قتل جناب سرگرد سیدنجتبی نًدٍی بازداشت يستند تا در اٍلین -
 .فرصت پرٍندى شَن رٍ بٌ دادسرا بفرستیو

*** 
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 سَگند

 .صدايا تَی ذينو إکَ نی شد

ٌ ی عَانل باند فرعی» ٌ ی  PF يه دستگیر شدى بَدن؛ فقط تَ نَندى بَدی کٌ سردست
 «.گرٍى اصلی بَدی

 «.شًید زیاد دادى بَدیو؛ ٍلی اگٌ تَ رٍ پیدا نهی کردیو، انگار کاری نکردى بَدیو»

 «.فکر نهی کردم بٌ يهین راحتی گیرت بندازم»

 :نالیدم

 !نٌ! این انکان ندارى-

انا خانهی کٌ نسئَل بردن نن بٌ بازداشتگاّى زنانٌ بَد، يیچ تَجًی بٌ حال ٍ رٍز نن 
 !نداشت؛ یعنی يیچ کس نتَجٌ حال نن نبَد؛ يیچ کس

چًارتا خانو غیر از نن داخل . خانو نسئَل نن رٍ بٌ بازداشتگاى فرستاد ٍ در رٍ بست
یکی خَاب بَد؛ اٍن یکی با صدای خر ٍ پف نفر قبلی ٍ با دينش . بازداشتگاى بَدن

ادای ٍیَلن رٍ در نی آٍرد؛ یکی داشت آٍاز نی خَند ٍ یکی دیگٌ غرق کتاب بَد؛ دى تا 
رٍی یکی از تخت يا نشستو کٌ ناگًان . تخت ردیف بٌ ردیف تَی اتاق قرار گرفتٌ بَد

 :صدایی اعتراض آنیز بلند شد

 .يی دختر، برٍ یٌ جاّی دیگٌ بشین؛ این جا جاّی ننٌ -

بٌ اطرافو نگاى کردم؛ یٌ لحظٌ خندى . با اخو از جا بلند شدم ٍ رٍی تخت کناری نشستو
ٌ يای رٍی دیَار نگاى کردم  .رٍی لب يام نشست؛ دقیق تر بٌ نَشت

 «سلطان غو نادر»
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 «!بری دیگٌ برنگردی»

 «دلو رٍ شکستی؛ برٍ حالش رٍ ببر»

نهی دٍنستو باید دست بٌ دانن کی بشو کٌ نن رٍ از . دٍبارى غو جاّی خندى رٍ گرفت
تنًا کاری کٌ نی تَنستو بکنو، کهک خَاستن از خدا ٍ قَرت ! این فْکت نجات بدى

زندانی يای دیگٌ داشتن در . دادن بغض بزرگی بَد کٌ تَی گلَم جا خَش کردى بَد
ٌ جای این کٌ جَابشَن رٍ بدم، فقط سکَت نی کردم ٍ  نَرد نن حرف نی زدن؛ ٍلی نن ب

دلو آغَش نادرم رٍ نی خَاست؛ ٍلی حاّ کٌ . زانَيام رٍ نحکو تر تَی بغلو نی گرفتو
 ...نداشتهش

 :صدايایی بٌ گَشو رسید

 يی دختر، ِجرنت چیٌ؟ -

 تَ يهَن نتًو جدیدى ای؟ -

 !نیگن کسی رٍ کشتی -

 !بٌ تَّی بچٌ قرتی نهیاد آدم کشتٌ باشی -

 !تَ قاتل سرگرد نًدٍی يستی؟ -

بد کسی رٍ از دنیا خط . اعدام رٍ شاخشٌ؛ گردنت رٍ چرب کن کٌ طناب دار ننتظرتٌ -
 !زدی فسقلی

 :بی يَا، يهَن طَر کٌ اشک نی ریختو، داد زدم

 !ساکت شین؛ پرٍندى ی نن تازى نی خَاد بٌ دادسرا برى؛ پس لطفا حرف بی خَد نزنین-

 :یکی از خانو يا از تخت پایین پرید ٍ کنار بقیٌ نشست ٍ گفت
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 !ٍلش کنید بابا؛ تابلَئٌ تیریپ بچٌ نحبتٌ-

 :بلند زد زیر خندى ٍ شرٍع کرد بٌ آينگ خَندن ٍ بشکن زدن

 نن یٌ پرندى م؛ آرزٍ دارم؛ کنارم باشی؛ تَ باغو باشی-

ٌ ی تنگ ٍ تاریکو؛ کاشکی تا بیای؛ چراغو باشی  نن یٌ خَن

 :پَزخندی زدم ٍ رٍی تخت دراز کشیدم؛ زنزنٌ کردم

ٌ خَنٌ نجات بدى-  !خدایا، نن رٍ از این دیٍَن

*** 

 آیین

فکر کردم بٌ اتفاقاتی کٌ . رٍی تخت دراز کشیدم ٍ با نفس عهیقی بٌ سقف خیرى شدم
 .تَی این چند رٍز بٌ چشو خَدم دیدم

ٌ ی گرٍى دلو براش . ، سَگند زنانی، اشک يایی کٌ نی ریختPF دستگیری سردست
سَخت؛ ٍلی خب يهٌ نی دٍنن کٌ اٍن قاتل سرگرد نًدٍیٌ ٍ باید اعدام بشٌ؛ نگٌ 

 .این کٌ ضّد این قضیٌ جابت بشٌ کٌ اٍن يو تقریبا غیرنهکنٌ

*** 

 سَگند

صدای خرٍپف خانو يای دیگٌ رٍی . رٍی تخت دراز کشیدى بَدم ٍ بٌ باّ نگاى نی کردم
 آخٌ نن نهی دٍنو ساعت دى صبح چٌ ٍقّت خَابٌ؟. اعصابو بَد

 :ناگًان پنجرى ی کَچیک بازداشتگاى باز شد ٍ بْفاصلٌ صدایی اٍند
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 !سَگند زنانی، نْقاتی داری -

ٌ يایی کٌ باريا ٍ . با شنیدن این صدا بغض کردم اصْ باٍرم نهی شد دیالَگ يا ٍ صحن
بٌ . از بازداشتگاى بیرٍن اٍندم! باريا تَّی فیلو يای نختلف دیدم، برای خَدم تکرار بشٌ
ٌ يا باّ . دست يام دست بند زدن ٍ یکی از بازٍم يام رٍ گرفتن يهَن طَر کٌ از پل

دست بند رٍ باز کرد ٍ نن رٍ بٌ داخل اتاق . نی رفتو، صَرتو از اشک خیس نی شد
 !اتاق کَچیک ٍ سبز رنگ بَد؛ سبّز خیلی خیلی کهرنگ. فرستاد

ٌ ی . با دیدنش، اشک يای درشتو جاری شدن بٌ طرفش رفتو ٍ « نانان»با گفتن کله
نن رٍ از خَدش جدا کرد ٍ صَرتو رٍ تَی دست ياّی نرنش گرفت . نحکو بغلش کردم

 :ٍ گفت

 !این يا چی نیگن؟! دختر، تَ چی کار کردی؟ -

 :دٍبارى خَدم رٍ انداختو تَی بغلش ٍ گفتو

 .نانان، بٌ خدا نن کاری نکردم؛ نن بی گنايو -

 :صدای نادرم نحل نريهی بٌ دلو نشست. ٍ دٍبارى اشک نًهَن صَرتو شد

 !باشٌ عزیز دل نادر، نی دٍنو تَ کاری نکردی؛ فقط آرٍم باش سَگندم-

 :نن رٍ رٍی صندلی نشَند ٍ اشک يام رٍ پاک کرد ٍ گفت

 خب بگَ ببینو؛ چی  شد کٌ از این جا سر درآٍردی؟-

ستَان صداقت دیشب اٍند بیهارستان تا نن رٍ بٌ کْنتری بیارى، نن رٍ بردن داخل -
نانان بٌ خدا نن کاری . اتاق بازجَیی ٍ بعدش يو بًو انگ زدن کٌ سرگردی رٍ کشتو

نن آزارم حتی بٌ یٌ نَرچٌ يو نرسیدى؛ چٌ برسٌ بٌ یک انسان؛ اٍن يو سرگرد . نکردم
 !نهلکت
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 .گریٌ نذاشت حرفو رٍ ادانٌ بدم

. نانان سعی داشت نن رٍ آرٍم کنٌ؛ انا غافل از این کٌ این جَری آرٍم نهی شدم
 :دست ياش رٍ گرفتو ٍ گفتو

 .نانان، تَ رٍ خدا نن رٍ از این جا نجات بدى؛ طاقت این جا نَندن رٍ ندارم -

 :زنزنٌ کردم. سرم رٍ تَی آغَش گرنش گرفت

 !خدایا نی دٍنو خیلی گٓ ٓناى کردم؛ ٍلی خب، گٓ ٓناى دارم -

 :از نادرم شنیدم

 !دختر نن نباید این جا بهَنٌ؛ نگٌ نٌ؟. خدا بزرگٌ دخترم؛ بٌ خَدش تَکل کن-

رٍزگار، بايام بد تا کردی؛ ». با خندى ی کَتايی سرم رٍ تکَن دادم کٌ دٍبارى بغلو کرد
ٌ ات نی کنو  «!ٍلی نن نچال

 .با صدایی از نادرم جدا شدم

 .سَگند زنانی، ٍقت نْقات تهَنٌ -

*** 

 آیین

ٌ ای بٌ در خَرد ٍ بْفاصلٌ خانو افشار ٍارد اتاق شد  .درگیر پرٍندى يا بَدم کٌ تق

 بفرنایید خانو افشار؛ انری داشتید؟ دختر خانَم تَن رٍ نْقات کردید؟-
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بلٌ، نْقاتش کردم؛ انا بذارین اٍل یک چیزی رٍ برای شها رٍشن کنو؛ دختر نن کسی  -
ٌ خاطر ننافع خَدش، بٌ ضرر بقیٌ کاری انجام بدى؛ چٌ برسٌ بٌ این کٌ بخَاد  نیست کٌ ب

 !کسی رٍ بکشٌ

 .این حرف شها دلیلی بر قاتل نبَدن دخترتَن نیست خانو نحترم-

نن دارم نیگو دخترم کاری نکردى؛ اٍن ٍقت شها نیگی این ! ننظَرتَن چیٌ سرکار؟ -
 !دلیل قانع کنندى ای نیست؟

 .دقیقا يهین طَرى-

 :صدای خانو افشار بلندتر شد

ٌ طَر حرف يای نن دلیل قانع کنندى ای نیست؛ ٍلی حرف يای شها قابل استنادى؟-  !چ

 :با آرانش لبخندی زدم ٍ گفتو

 .لطفا آرٍم باشید؛ نا ندرک داریو خانو عزیز؛ بدٍن سند ٍ ندرک کٌ صحبت نهی کنیو-

 :با لحن آرٍنی ٍ با شک پرسید

 !یعنی شها فکر نی کنی نن بدٍن ندرک حرف نی زنو؟-

 .نن چنین جسارتی نکردم-

 .دختر نن بی گنايٌ سرکار -

 !انگار حرفش رٍ باٍر کردى بَدم؛ انا احتیاط شرط عقل بَد

 :با احتیاط پرسیدم

 ندرکتَن چیٌ؟ -
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 :با بغض جَاب داد

چٌ ندرکی نعتبرتر از این کٌ پدر ! چٌ ندرکی ٍاّتر از این کٌ سَگند فرزند شًیدى؟ -
 !سَگند، جَنش رٍ برای این نهلکت دادى؟

 :تعجب کردم

 یٌ لحظٌ اجازى بدید لطفا؛ اسو شَيرتَن چی بَد؟ -

ٌ تا اسو علیرضا زنانی باّ اٍند. بعد از پرسیدن اسو، سیستو رٍ چک کردم با . س
 :پَزخندی رٍ بٌ خانو افشار گفتو

علیرضا زنانی .  سالگی بٌ شًادت رسیدن17 سالگی ٍ 14دٍ علیرضا زنانی تَ سن -
سالگی در ننزلشَن بٌ خاطر اجرات نَج انفجار ٍ دیگر نسائل بٌ 65بعدی يو در سن 
 .شًادت رسیدن

 :ابرٍيام رٍ انداختو باّ ٍ ادانٌ دادم

 !کدٍم یک از این شًدا يهسر شها بَدن؟ -

 :با ترس جَاب داد

 .باٍر کنید يهسر بندى شًید شدى -

 :با لبخند؛ انا جدی، خانو افشار رٍ نطهئن کردم

بسیار خب، اصْ يهسر شها شًید شدى؛ رٍحشَن شاد ٍ یادشَن يو گرانی؛ انا این  -
دلیل نهیشٌ چَن شَيرتَن شًید شدى، نا . دلیل نهیشٌ کٌ دخترتَن کاری نکردى باشٌ

پرٍندى ی دخترتَن رٍ نختَنٌ اعْم کنیو ٍ خَدنَن رٍ يو گَل بزنیو کٌ نٌ اتفاقی 
در صَرتی کٌ بی گنايی دخترتَن جابت . افتادى ٍ نٌ سَگند زنانی قاتل سرگرد نًدٍیٌ
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بشٌ، پرٍندى نختَنٌ اعْم خَايد شد؛ انا اگٌ عکس این قضیٌ جابت بشٌ ٍ در دادسرا 
خانو زنانی بٌ طَر قطعی قاتل شناختٌ بشن، در يیچ شرایطی پرٍندى بستٌ نهیشٌ ٍ 
ٌ ی دادگاى ٍ تصهیو قاضی، حکو اعدام يو اجرا خَايد شد؛ نگر  بعد از گذشتن از نرحل

 .این کٌ خانَادى ی جناب سرگرد از حقشَن بگذرن

 :خانو افشار يو با بغض از جا بلند شد ٍ گفت

 .خدایا، دخترم رٍ بٌ خَدت سپردم؛ يَاش رٍ داشتٌ باش -

 :نریو

. سرم بٌ شدت درد نی کرد ٍ بٌ استراحت کَتايی نیاز داشتو. بٌ سختی بٌ خانٌ برگشتو
از بٌ زندان افتادن دخترم ٍ نبَدن اسو شَيرم در لیست شًدا، کاسٌ صبرم لبریز شدى 

 !بَد

تَانی برای راى رفتن نداشتو؛ بٌ دیَار تکیٌ دادم ٍ سرم را بین . تا نرز دیَانگی رفتٌ بَدم
دست دیگرم را بٌ . پنجرى باز بَد ٍ يَای خنکی بٌ داخل خانٌ نی آند. دست يایو گرفتو

دلو يَای گریٌ داشت؛ نی خَاستو گریٌ کنو . دیَار تکیٌ دادم ٍ آرام رٍی زنین نشستو
.  سال دٍری ٍ َدم نزدن؛ بٌ خاطر سَگند کٌ بٌ اتًام قتل دستگیر شدى بَد26بٌ خاطر 

دیگٌ سکَت برایو . دلو نی خَاست نقاٍنت ٍ صبرم را بشکنو، خرد کنو ٍ فریاد بزنو
 !بی نعنی شدى بَد؛ بی نعنی تر از ير بی نعنی ای

بٌ . قطرات اشک دانٌ بٌ دانٌ رٍی چادرم نی نشست. بٌ اشک يایو اجازى ی باریدن دادم
نبل يای قًَى ای ٍ زنیّن سرانیک شدى ی خانٌ نگاى کردم؛ گلیو ٍسّط خانٌ را دٍست 

 !یادگار نادرم بَد؛ قدیهی انا سالو. داشتو

 .يهان طَر کٌ بٌ دیَار تکیٌ دادى بَدم، ٍارد اتاق شدم
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 .ٍارد اتاق شدم ٍ در را يو بستو

قطرات خَن از سقف اتاق بٌ . اتاق تاریک بَد ٍ نخَف؛ قدم يایو را با ترس برداشتو
آب ديانو را قَرت دادم ٍ با چشو يایی کٌ نعدن ترس بَد، بٌ . پایین سقَط نی کرد
 .نَری قرنز، رٍشنایی کهی بٌ اتاق نی بخشید. اطرافو نگاى کردم

دستو را . با تردید بٌ سهت جنازى ای کٌ رٍی زنین قرار داشت، رفتو ٍ کنارش نشستو
 .رٍی قلبو گذاشتو؛ سرعت باّیی داشت ٍ يهین ترس نن را بیشتر نی کرد

ٌ ی سفید را کنار زدم«بسو اهلل الرحهن الرحیو»  .ی گفتو ٍ با نفسی عهیق، نْف

 .از ترس جیغی کشیدم ٍ از جنازى دٍر شدم

. اشک يایو شدت گرفت. باٍرم نهی شد؛ دٍبارى بٌ صَرت غرق خَن علیرضا نگاى کردم
 .يهان طَر کٌ بٌ صَرتش نگاى نی کردم، چشو يایش باز شد

 .بٌ اطرافو نگايی اجهالی انداختو. با جیغ کَتايی از خَاب پریدم

نفسی از رٍی آسَدگی کشیدم ٍ خدا را شکر . باد، پردى ی سفید اتاق را نَازش نی کرد
 .کردم

 .دستی بٌ صَرتو کشیدم؛ نهی دانو اشک بَد یا عرق؛ انا ير چٌ بَد، تهام شد

 :ایستادم ٍ يهان طَر کٌ از شدت يیجان ٍ ترس، نفس نفس نی زدم، زنزنٌ کردم

 !لعنت بٌ این خَاب يای بی اساس-

چادرم را بَسیدم ٍ رٍی سرم . آبی بٌ صَرت نلتًبو زدم ٍ بٌ سرعت لباسی پَشیدم
 .انداختو

 .دیدن صحن ٍ سرای آقا، اٍن يو نزدیک اذان صبح، صفای دیگری داشت
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از بازرسی کٌ گذشتو، حرم طْیی آقا را در قاب چشو يایو حبس کردم؛ دٍست داشتو 
باد خنکی . اشک يایو را پاک کردم ٍ سْنی دادم. این لحظٌ تا ابد ادانٌ داشتٌ باشد

چادرم را نرتب کردم ٍ دست راستو را رٍی . نی ٍزید ٍ چادرم را بٌ رقصیدن ٍادار نی کرد
ٌ ام گذاشتو ٌ ی سین  :قفس

 .یا انام رضا، دلو از نانردی يای دنیا گرفتٌ؛ اٍندم پیش شها شکایت بکنو-

. دیر رسیدى بَدم؛ نحل این کٌ نهاز جهاعت صبح را خَاندى بَدند؛ آى از نًادم بلند شد
صدای خادم يا بٌ گَش . نایلَنی برداشتو ٍ کفش يای سیاى ٍ براقو را درٍنش گذاشتو

 :نی رسید

 .لطفا از سهت چپ حرکت کنین کٌ برای ٍرٍد زائريا يو جا باشٌ -

 .سریع تر حرکت کن خَايرم -

 .آقا این جا نایست -

صدای يیايَی نردم حس . شدم (رى)دٍبارى عرض ادبی کردم ٍ ٍارد رٍاق انام خهینی 
کندى کاری يای طْ را با ٍلع نگاى نی کردم، انگار . خَبی را بٌ انسان القا نی کرد

یکی از ستَن يا را . نی خَاستو آن يا رٍ در قاب چشو يای قًَى ای  رنگو حبس کنو
بٌ افرادی کٌ نشغَل خَاندن . پَشاندى بَدند؛ بٌ نظر نی رسید در حال ترنیو يستند

 .قرآن بَدن نگاى نی کردم کٌ با جسو کَچکی برخَرد کردم

ٌ رٍیو نگاى کردم ٍ آرام سرم را پایین آٍردم ٌ ای را دیدم کٌ بٌ پایو . بٌ رٍب پسربچ
لبخند عهیقی رٍی لب يایو نشست؛ در . چسبیدى بَد ٍ با تعجب بٌ نن نگاى نی کرد

باخَشحالی خندى ای کرد . آغَش گرفتهش ٍ با دادن شکْتی، اٍ را رٍی زنین گذاشتو
کنان بٌ طرف پدر ٍ نادرش « بابا بابا»بْفاصلٌ . کٌ دندان يای سفید ٍ کَچکش را دیدم

ٌ ی راى   .ام را پیش گرفتورفت ٍ نن يو ادان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

32 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

. دیگر اختیار اشک يایو را نداشتو. با سرعت ير چٌ تهام تر خَدم را بٌ حرم نطًر رساندم
. نهاز صبح ٍ دٍ رکعت نهاز زیارت را يهان جا خَاندم ٍ بٌ سَی ضریح پر کشیدم

ٌ يایو، قدرت باریدن اشک يایو را دٍ چندان نی کرد  :زنزن

 حسرت دیدن گنبد طْ، حرنت،-

 دارى نحل بغضی کًنٌ، بٌ دلو چنگ نی زنٌ

 اٍن قدر از تَ دٍر شدم، کٌ این رٍزا حس نی کنو،

ٌ ی ننٌ  غو غربت یٌ دنیا، رٍی شَن

 اٍنقد از تَ دٍر شدم، کٌ این رٍزا حس نی کنو،

 يهٌ جًان فقط، قد یٌ زندٍنٌ برام

 نن کٌ عهریٌ يَایّی یٌ بار دیدنتو،

 بگَ پس کی نَبت نن نی شٌ پابَست بیام؟

 (نًدی احهدٍند_ آينگ بغض)

 .انگشت يایو را بٌ ضریح آقا چسباندم ٍ آن را نحکو گرفتو؛ در نقابل ضریحش زانَ زدم

 :يهان طَر کٌ اشک نی ریختو، گفتو

یا انام رضا، نهی تَنو از نانردی دنیا حرفی بزنو؛ نی خَام اشک يام بًت بگن چٌ بْیی -
 سال فکر نی کردم شَيرم شًید شدى؛ نی خَام 26بٌ سرم اٍندى؛ نی خَام بًت بگن 

نی خَام بًت بگن دخترم رٍ .  سال ننتظر پیکر علیرضا بَدم؛ انا نیَند26بًت بگن کٌ 
 .جای یکی دیگٌ دستگیر کردن

 :نفس عهیقی کشیدم تا بر خَدم نسلط شَم؛ ادانٌ دادم
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نذار دخترم رٍ . علیرضا رٍ بًو برگردٍن. یا انام رضا، اٍندم کهکو کنی؛ بٌ دادم برسی-
 !تَ رٍ بٌ جَادت َقَسّهت نیدم دستو رٍ بگیر؛ یا علی بن نَسی الرضا. اعدام کنن

ٌ قدر گذشت کٌ با تکان يای خانَنی سرم را باّ آٍردم ٍ ننتظر بٌ اٍ نگاى  نهی دانو چ
 :کردم؛ گفت

 .خانَنو بلند شَ کٌ جهعیت زیاد شدن؛ پاشَ عزیز جان-

چند بار پشت سر يو . سری تکان دادم ٍ تسبیحی را کٌ بٌ دستو بستٌ بَدم، باز کردم
اشک يایو را پاک کردم ٍ از جهعیت . تسبیح را بَسیدم ٍ آن را بٌ ضریح آقا گرى زدم
 .انبَيی کٌ دٍر ضریح را گرفتٌ بَدند، دٍر شدم

*** 

 آیین

ٌ ای بٌ در خَرد  :دست از کار کشیدم. درگیر کار با سیستو بَدم کٌ ضرب

 .بفرنایید داخل -

 :در باز شد ٍ بْفاصلٌ ستَان سلیهانی احترام گذاشت ٍ گفت

 .آیین، سرٍان رشادت بايات کار دارى-

 :پرسیدم

 نگفت چٌ کاری؟-

 :نًدی سرش رٍ تکَن داد

 .نٌ ٍهلل؛ ٍلی گهَن کنو نربَط بٌ يهین دخترى ست-
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در اتاق سرٍان رشادت رٍ زدم ٍ . حرفش رٍ تایید کردم ٍ بٌ سرعت از اتاق خارج شدم
 :سریع ٍارد شدم، احترام گذاشتو ٍ گفتو

 با بندى انری داشتین سرٍان؟ -

 .تلفن بايات کار دارى -

 :تعجب کردم

 !نن؟ -

 :سرش رٍ تکَن داد؛ ادانٌ دادم

 کی يست؟ -

 !سرگرد سجادی -

 :با صاف کردن گلَم، گَشی رٍ بٌ گَشو نزدیک کردم. ٍ بٌ سرعت اتاق رٍ ترک کرد

 الَ؟ سرگرد سجادی؟ -

 :سرگرد

 ستَان صداقت؟ -

 .بلٌ سرگرد، ستَان آیین صداقت يستو -

 شها نسئَل رسیدگی بٌ پرٍندى ی قتل سرگرد نًدٍی يستی؟ -

 .بلٌ قربان؛ بندى نسئَلش يستو -

 .بسیار خب، فردا قرار دادسرا دارین؛ فرانَش نکنین -

 :شَکٌ شدم
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ٌ ی دیگٌ تصهیو داشتیو پرٍندى رٍ بٌ دادسرا بفرستیو! چی؟-  .قربان نا برای یک يفت

 .نهیشٌ بیشتر از این نعطل کرد -

 ...آخٌ ينَز کٌ! چرا؟ -

 :صدای پر قدرتش رٍ شنیدم

در این نَضَع شک ٍ تردیدی نیست کٌ این . آخٌ ٍ ٍلی ٍ انا قبَل نهی کنو ستَان-
ٌ ی گرٍى در این . يست؛ پس يهَن بًتر کٌ کاريا سریع تر پیش برى PF دختر، سردست

قضیٌ شکی نیست کٌ این دختر سرگرد نًدٍی رٍ بٌ قتل رسَندى ٍ نتَاری شدى؛ پس 
 !دٍست دارین تَبیخ بشین؟! چرا دست دست نی کنین؟

 :کْفٌ دستی بٌ نَيام کشیدم

 .نٌ نٌ قربان؛ بسیار خب، نا فردا سریعًا خَدنَن رٍ بٌ دادسرا نی رسَنیو-

ستَان صداقت، نن فعًْ در یک سفر کاری يستو؛ انا برای دادگاى حتها خَدم رٍ  -
 .با نن در تهاس باش. نی رسَنو

 :آرٍم گفتو

 .بلٌ، چشو -

سرٍان ٍارد اتاق . نفسو رٍ با صدا بیرٍن دادم ٍ رٍی صندلی نشستو. تهاس قطع شد
 :شد؛ احترام گذاشتو کٌ گفت

 چی شد؟ -

 .نیگٌ باید ٍقت دادسرا رٍ جلَ بندازیو -

 :با تعجب پرسید
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 نحْ ّکی؟ -

 :با بی خیالی يهَن طَر کٌ از اتاق خارج نی شدم، جَابش رٍ دادم

 !فردا -

*** 

 آیین جان، پسرم، چیزی نهی خَای؟ -

 :لبخندی زدم

 .نٌ نانان سهانٌ؛ دست شها درد نکنٌ -

 :نانان سهانٌ با لبخند رٍ بٌ پدرم کرد ٍ گفت

 شها چیزی نیاز ندارین؟ -

 :نفس عهیقی کشید

 .نٌ، خیلی نهنَن؛ برٍ بٌ کارت برس -

 :با رفتن سهانٌ خانو، پدرم رٍ بٌ نن گفت

 چی شدى پسر؟ چرا این قدر تَ خَدتی؟ -

 :پَزخندی زدم ٍ دستی تَ يَا تکَن دادم

 .چیزی نیست؛ نربَط بٌ کارنٌ -

ٌ ای گفت ٌ ام دستی کشید ٍ با لحن نًربانان  :پدرم بٌ شَن

 .پسر نن از انجام ير کاری برنیاد -
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 :لبخند تلخی رٍی لبو نشست

 .دقیقًا حرف نانان رٍ زدی بابا -

ٌ ی نانان نگاى کردم ای کاش پیشو بَدی نانان؛ . بغض کردى بَدم؛ بٌ عکس قاب گرفت
 :بابا يو نگايی بٌ عکس انداخت ٍ زنزنٌ کرد. دلو خیلی يَات رٍ کردى

 .ای کاش نهی رفت -

 :لبخندی زد ٍ ادانٌ داد

 .بٌ ير حال خَدت رٍ نگران نکن بابا -

ٌ يو ریخت- ٌ ی برنانٌ ریزی يایی کٌ کردى بَدم، ب  .آخٌ نهیشٌ؛ يه

 :لیَان آبش رٍ برداشت ٍ گفت

 چرا؟ نگٌ چی شدى؟-

 :خَاستو جَاب بدم کٌ گَشیو زنگ خَرد

 .الَ؟ نًدی بگَ-

 .آیین پاشَ بیا -

 !بیام؟-

 .آرى، نیگو پاشَ بیا کْنتری -

 خب چی شدى؟-

 :کْفٌ داد زد
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بابا این خانو افشار اٍندى این جا داد ٍ قال راى انداختٌ؛ سرٍان رشادت يو نتَنست -
 !پاشَ بیا بًت نیگو. ساکتش کنٌ

 :عصبی از سر نیز شام بلند شدم ٍ خطاب بًش گفتو

 باشٌ، دارم نیام؛ اّن سرٍان رشادت کجاست نًدی؟-

 .يهین چند لحظٌ پیش رفت -

بٌ نهای سفید اتاق نگايی انداختو ٍ . سریع تهاس رٍ قطع کردم ٍ ٍارد اتاقو شدم
ٌ ای لباس يام رفتو لباس فرنو رٍ پَشیدم ٍ از اتاق بیرٍن . بْفاصلٌ بٌ طرف کهد شیش

 .با صدای پدرم، سرم رٍ باّ آٍردم. اٍندم

 .کجا نیری آیین؟ تَ کٌ ينَز چیزی نخَردی -

 .نهی تَنو خَنٌ بهَنو؛ باید خَدم رٍ بٌ کْنتری برسَنو -

 آخر شب کٌ برنی گردی؟ -

 :سرم رٍ بٌ طرفین تکَن دادم

 .نٌ، انشب شیفت بَدم؛ فقط اٍندم یٌ شام بخَرم ٍ برم کٌ این طَری شد -

 :يهَن طَر کٌ از خَنٌ بیرٍن نی رفتو، داد زدم

 .خداحافظ-

 :شنیدم

 .بٌ سْنت پسرم؛ نراقب خَدت باش-

 .شها يو يهین طَر-
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*** 

سْنی . بٌ نحض این کٌ ٍارد کْنتری شدم، نًدی سر رايو سبز شد ٍ احترام گذاشت
ٌ رٍش رد شدم  :صدای گریٌ ٍ فریاد بٌ گَشو رسید. کردم ٍ بٌ سرعت از رٍب

 ...چرا باید بٌ يهین راحتی! چرا یکی بٌ نن یٌ جَاب درست ٍ حسابی نهیدى؟ -

 :نًدی بٌ طرف خانو افشار رفت ٍ ٍسط حرفش پرید

 .خانو افشار، نا کٌ بٌ شها گفتٌ بَدیو اگٌ دخترتَن بی گٓ ٓناى باشٌ آزادش نی کنیو -

 :خانو افشار با گریٌ گفت

 !چرا آزادش نهی کنین؟! پس کَ؟ -

 :جلَ رفتو ٍ بٌ جای نًدی جَاب دادم

تشریف بیارین اتاق نن؛ يهٌ چی رٍ براتَن . خانو افشار، لطفا یکو آرٍم باشین -
 .تَضیح نیدم؛ بفرنایید

يهَن طَر کٌ با جبات بٌ طرف در خرٍجی کْنتری نی رفتو، بٌ حرف يای خانو افشار 
 .گَش نی دادم

نگٌ قرار نبَد اگٌ بی گٓ ٓناى ! آخٌ ستَان، دختر نن رٍ بٌ چٌ جرنی بٌ دادسرا نی برین؟ -
 !بَد آزادش کنین؟

رٍ بٌ خانو . نفسی عصبی کشیدم ٍ ایستادم؛ این چند رٍز ٍاقعا اعصابو ضعیف شدى بَد
 :افشار کردم ٍ گفتو

 .خانو عزیز، لطفا این قدر بی قراری نکنین -

 :عاجزانٌ بًو زل زد
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 .آزادش کنید کٌ بی قراری نکنو -

 :از این ننطق بچگانٌ خندى ام گرفت؛ لبخندی زدم

 .شها یٌ دلیل برای نظنَن نبَدن دخترتَن رٍ کنین، نن نانردم اگٌ آزادش نکنو -

نی تَنستو حدس . خانو افشار رٍی صندلی نشست ٍ چادرش رٍ حصار صَرتش کرد
ٌ يا نگاى کردم؛ ستَان نلکی يهَن طَر کٌ بازٍيای خانو زنانی . بزنو کٌ بغض کردى بٌ پل

ٌ يا پایین نی اٍند  .رٍ گرفتٌ بَد، از پل

تا حاّ باريا ٍ باريا این . سرش پایین بَد ٍ ستَان نلکی با جْدیت بٌ جلَ نگاى نی کرد
با دلسَزی بٌ این . صحنٌ رٍ تَی زندگیو دیدى بَدم؛ ٍلی این یکی خیلی فرق دارى

 .صحنٌ نگاى نی کردم

دستبنديای نقرى ای نایل بٌ سیاى، دست يای سفیدش . بٌ دست يای نظنَن نگاى کردم
چشو يای قًَى ایو رٍی صَرتش زٍم شد؛ چشو يای سرخش . رٍ احاطٌ کردى بَدن

ٌ م کرد ٌ يو ریختو. کْف ٌ ی . سریع صَرتو رٍ برگردٍندم ٍ نَيای سیايو رٍ ب بٌ نَشت
 :رٍی کْيو نگاى کردم

داّء ّبالّقسط» ًَ ٌّ ًش  « ِکَِنَا َقَاّنیَن ّلل

 (يهَارى برای خدا قیام کنید ٍ بٌ عدالت گَايی ديید)

ٌ ی. بدٍن این کٌ ٍقت رٍ تلف کنو، از سالن کْنتری خارج شدم کٌ رٍی  Police بٌ کله
 .ناشین نشستٌ بَد، لبخندی زدم ٍ سَار شدم

*** 

 سَگند
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دٍست نداشتو گریٌ کنو؛ انا نهی تَنستو؛ . تَی این چند رٍز یک دقیقٌ يو نخَابیدم
خیلی غیرننطقیٌ کٌ برای نظلَنیتت زار ! نگٌ نیشٌ برای بی گنايی ات اشک نریزی؟

 !نزنی

فکر نهی کردم تَی شرایط سخت این قدر راحت تسلیو بشو؛ فکر . نحل بت شدى بَدم
پَزخندی رٍی لبو نشست؛ . نهی کردم این قدر راحت در برابر نانردی يای دنیا سر خو کنو

 !خدایا بٌ کدٍم گٓ ٓناى نکردى داری نجازاتو نی کنی؟

نن تَی انتحان يای دانشگاى ! اگٌ این يو یک انتحانٌ، لطفا از نن انتحان نگیر
 !نی نَندم؛ پس نطهئنًا تَی انتحان يای تَ، نردٍّد نردٍدم

 .دستبند، زینت دستو شدى بَد

ٌ م کردى بَد  .نگاى يای نردم کْف

بٌ اطرافو نگايی . با شنیدن نام ٍ نام خانَادگیو، بازٍم تَسط ستَان نلکی کشیدى شد
ساختهان شیک ٍ قشنگی بَد؛ ٍلی حیف کٌ . انداختو؛ سر تا پای ساختهان سفید بَد

ٌ ی دار نی کنٌ . يهین ظاير قشنگ، گايی اٍقات بی گٓ ٓناى يایی نحل نن رٍ رايی چَب
بٌ نادرم نگاى کردم کٌ صلَات گَیان، با چشو يای اشکی، پشت سر ستَان صداقت راى 

 .نی رفت

ٌ يا باّ نی رفتو، زنزنٌ کردم  :يهَن طَر کٌ از پل

 .خدایا، بٌ داد این بندى ی حقیرت يو برس -

*** 

 دانای کل
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ببین تیهَر؛ يهین اّن پا نیشی نیری دادسرا اٍن حرف يایی کٌ بًت زدم رٍ اٍن جا  -
 !نیگی؛ یادت رفتٌ انرٍز قرار دادسرا داری نردک؟

 .يهین اّن گَرم رٍ گو نی کنو نیرم دادسرا. آخ آخ شرنندى سَری خان، رٍ ّچَشو-

 بینو؛ فری چْغ يو باياتٌ؟-

نیریو دخترى رٍ با . خیالت تخت؛ يهاينگ شدى. بلٌ سَری خان، اٍن يو يست-
 .آسفالت یکی نی کنیو ٍ برنی گردیو

 خَبٌ، بعدش بدٍن این کٌ تابلَ کنین، پا نیشین نیاین این جا؛ ّشِنفتی؟-

 .رٍ ّچَشو سَری خان؛ شها جَن بخَاى-

ٌ ی آدم انجام بدین-  .جَن نخَاستو؛ فقط کاری رٍ کٌ بًتَن گفتو نحل بچ

*** 

 سَگند

ٌ رٍم نشستٌ بَدن کٌ ظاير غلط انداز ٍ ٍحشتناکی داشتن ٍ با عصبانیت بًو  دٍ نفر رٍب
 :تا دادستان اجازى ی حرف زدن رٍ بًشَن داد، فریاد زدن. نگاى نی کردن

نا رٍ از زن ٍ . آقای دادستان، این زن عَضی نا رٍ از خَنٌ ٍ زندگی انداخت -
ٌ يانَن دٍر کرد البتٌ نا نصرف نهی کردیو ... البتٌ. این زن بٌ نا نَاد نی فرٍخت. بچ

 !يا؛ ٍلی خَدش از اٍن آدم يا ست جناب دادستان

 :با تعجب ٍ عصبانیت بًشَن نگاى کردم ٍ از جا بلند شدم؛ گفتو

 .آقای دادستان این يا دارن چرت ٍ پرت تفت نیدن؛ شها باٍر نکنید -

 :نفر دٍم بلند شد ٍ گفت
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 !حاّ ٍاقعیت شدى چرت ٍ پرت؟! چٌ چرت ٍ پرتی؟ -

 :دست يای دستبند زدى ام رٍ باّ بردم ٍ گفتو

 !آّش چی؟! کشّک چی؟! ٍاقعیّت چی؟ -

 :رٍ بٌ آقای دادستان کردم ٍ يهَن طَر کٌ رٍی صندلی نی نشستو، ادانٌ دادم

 .این يا دارن علیٌ نن حرف يای نفت نی زنن؛ بٌ خدا دارن درٍغ نیگن-

 :نفر اٍل بٌ طرفو خو شد ٍ تًدیدٍار گفت

 نی خَای حالیت کنو کی دارى درٍغ نیگٌ؟ -

 :لحنو رٍ تغییر دادم

 !ناّل این حرف يا نیستی -

ٌ ياش رٍ گرفت ٍ با جْدیتی کٌ تا حاّ  بٌ طرفو خیز برداشت کٌ ستَان صداقت شَن
 :ازش سراغ نداشتو، لب يای صَرتی اش رٍ بٌ دندٍن گرفت

ٌ ت زندان نی بِرم ! بشین سر جات بابا - جلَی نأنَر قانَن دعَا راى ننداز کٌ خَدم ٍاس
 !يا

نرد غریبٌ نشست ٍ دٍبارى يهَن طَر کٌ زنجیر نقرى ای رنگش رٍ این دست ٍ اٍن 
 .دست نی کرد، بٌ نن زل زد

 :رٍ بٌ آقای دادستان گفتو

ٌ م پاپَش نی دٍزن؛ بابا نن اصْ  - آقای دادستان، بٌ ارٍاح خاک جدم این يا دارن ٍاس
خدا شايدى . نن یٌ پرستار سادى ام؛ نی تَنین برین پرس ٍ جَ کنین. این کارى نیستو

 .حتی یک بار يو دستو بٌ خْف نرفتٌ
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ٌ ای شنیدم  :زنزن

ٌ ی عهَنی بررسی بشٌ -  .عجب پرٍندى ای، يو شاکی خصَصی دارى ٍ يو باید از جنب

 :دٍبارى صدای نرد غریبٌ بلند شد

 .نن کٌ شکایتو رٍ پس نهی گیرم -

ٌ ٍار گفت  :بٌ دنبالش نفر دٍم يو ابرٍیی باّ انداخت ٍ کنای

 !حاّ نٌ کٌ نن نی گیرم-

 :نادرم گفت. بعد از چند دقیقٌ از اتاق بیرٍن اٍندیو

 .دخترم، برات بًترین ٍکیل رٍ نی گیرم؛ نهی ذارم اٍن اتفاقی کٌ نی خَاد بیفتٌ، بیفتٌ -

 :سرم رٍ بٌ طرفین تکَن دادم

 .نٌ نانان، نن ٍکیل نهی خَام -

 !آخٌ چرا؟ -

 :نفس عهیقی کشیدم

 .از قدیو گفتن سر بی گٓ ٓناى تا پای دار نیرى؛ انا باّی دار نهیرى -

 :لبخندی زدم ٍ ادانٌ دادم

 .نن يو خدایی دارم -

زانَ زدم ٍ با يهَن دست يایی کٌ در نحاصرى ی دستبند بَدن، چادر نادرم رٍ گرفتو ٍ 
 :بَسیدم؛ زنزنٌ کردم

 .خدایا بٌ تقدس این چادر، نن رٍ ناانید نکن -
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*** 

 آیین

 :در رٍ بستو. خانو زنانی رٍ بٌ ستَان نلکی سپردم ٍ دٍبارى ٍارد اتاق بازرسی شدم

 بلٌ جناب دادستان؟ -

ٌ ی . دستَر بررسی دٍبارى ی جسد رٍ نیدم، با دقت بررسی بشٌ - استعْم يه
. فعالیت يای این دٍ شاکی رٍ يو بگیرید، فعالیت يای خانو زنانی رٍ يو بررسی کنید

 .نی تَنید بازجَیی رٍ شرٍع کنید

بٌ نحض این کٌ از اتاق خارج شدم، . نانٌ رٍ برای بازرسی جسد نَشت ٍ بٌ دستو داد
 :صدای خانو افشار بلند شد

 چی شد ستَان؟ -

 :از اتاق دٍر شدم، خانو افشار يو پا بٌ پام نی اٍند؛ اصرار کرد

 ستَان صداقت چی شد؟ -

 :يهَن طَر کٌ راى نی رفتو جَاب دادم

ٌ ی کاريا يو کٌ انجام بشٌ نتیجٌ اعْم  - فعْ باید جسد سرگرد نًدٍی بررسی بشٌ، بقی
 .خَايد شد

 :خانو افشار با خَشحالی پرسید

 یعنی انکان دارى از اتًام قتل تبرئٌ بشٌ؟ -

 :لبخندی زدم
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 !شاید -

 اتًام خرید ٍ فرٍش نَاد نخدر چی؟ -

 .بٌ احتهال زیاد کٌ تبرئٌ بشٌ؛ انا انیدٍارتَن نهی کنو -

 :صَرت خانو افشار پکر شد

 نگٌ اّن نگفتید بٌ احتهال زیاد تبرئٌ نیشٌ؟ -

 .درستٌ؛ انا يهٌ چی رٍ قانَن تعیین نی کنٌ -

 نظر شها چیٌ؟ -

ٌ ی جَانب نَرد بررسی قرار بگیرن؛ بعد از  - فعْ نهی تَنو چیزی بگو، اٍل باید يه
 .بررسی نظرم رٍ خدنتتَن عرض نی کنو

 پس یعنی نن برم؟ -

 .شها تشریف ببرید، ير اتفاقی افتاد بًتَن خبر نیدیو. بلٌ -

 :پافشاری کرد

 حاّ نهیشٌ بهَنو؟ -

ٌ قدر این جا شلَغٌ؛ بٌ شها يو کٌ نیازی نیست - . خانو افشار، خَدتَن نی بینید کٌ چ
 .تشریف ببرید ننزل، ير خبری شد شها رٍ نطلع نی کنو

. با رفتن خانو افشار، بٌ ستَان نلکی اشارى کردم کٌ خانو زنانی رٍ بٌ اتاق بازجَیی ببرى
بیشتر شبیٌ یک . اتاق بازجَیّی سادى با اتاق بازجَیّی گستردى فرق داشت ٍ سادى تر بَد

 .اتاق خیلی کَچیک بَد کٌ فقط یک نیز ٍسطش قرار داشت
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فرنی رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ بٌ . بعد از چند دقیقٌ ٍارد اتاق شدم ٍ رٍی صندلی نشستو
 .طرفش يَل دادم

 .این فرم رٍ پر کن -

يیچ صدایی جز صدای نفس کشیدن بٌ . سری تکَن داد ٍ بدٍن حرف فرم رٍ پر کرد
 .برگٌ رٍ بٌ طرفو گرفت. گَشو نهی رسید

 چرا چیزی نهیگی؟چرا از خَدت دفاع نهی کنی؟ -

 :با آرانش جَاب داد

 .بٌ این نتیجٌ رسیدم کٌ ينَز کسی رٍ دارم -

 .نی خَاستو نعنی حرفش رٍ بپرسو؛ انا برچسب بی خیالی بٌ ذينو زدم

 :با اطهینان پرسیدم

 رئیستَن کیٌ؟ -

 :نحکو جَاب داد

 !گفتو کٌ، نن بی گنايو -

 :دیگٌ نخَاستو سَالو رٍ تکرار کنو؛ از رٍی صندلی بلند شدم ٍ گفتو

 بسیار خب؛ حاّ کٌ ادعا نی کنی بی گنايی، بًو بگَ رٍز حادجٌ کجا بَدی؟ -

 :دستش رٍ نشت کرد ٍ رٍی نیز گذاشت؛ در يهَن حالت غرید

 !این ادعا نیست؛ عیّن ٍاقعیتٌ -

 :دست بٌ سینٌ بٌ طرفش خو شدم
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 نشنیدم بگی رٍّز حادجٌ کجا بَدی؟ -

 :گلَیی صاف کرد ٍ پرسید

 رٍز حادجٌ ّکی بَد؟ -

ٌ ی  « خاک بر سرت»از شدت سَتی کٌ جلَی خانو زنانی دادم لبو رٍ گزیدم ٍ با زنزن
 :جَاب دادم

- 95/12/2 

 :شنیدم

 !طبق يهیشٌ بیهارستان -

 نطهئنی؟ -

 .سرش رٍ تکَن داد؛ رٍی صندلی نشستو ٍ بًش خیرى شدم

بٌ صَرتش خیرى شدم؛ شال سیايش یکو عقب رفتٌ بَد ٍ نَيای قًَى ای برنزى اش رٍ 
با نگاى خیرى ام بٌ نَياش، شالش رٍ بٌ جلَ يدایت . نخلصانٌ بٌ نهایش گذاشتٌ بَد
 .کرد ٍ سرش رٍ پایین انداخت

بٌ شیشٌ نگاى کردم ٍ بٌ ستَان سلیهانی اشارى کردم کٌ صدايا رٍ ضبط کنٌ، رٍ بٌ خانو 
 :زنانی گفتو

 خب گفتی رٍز حادجٌ کجا بَدی؟ -

 :بی حَصلٌ جَابو رٍ داد

 !بیهارستان -
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 :سرم رٍ بٌ نعنای تایید تکَن دادم

کاريایی کٌ اٍن رٍز انجام . نی دٍنو، نی دٍنو پرستاری؛ نی خَام بیشتر تَضیح بدی -
 .دادی رٍ تَضیح بدى

ٌ ی حرکات ٍ حرف يایی رٍ کٌ در طَل اٍ رٍز زدى بَد، نَ بٌ نَ برام تَضیح داد با . يه
ٌ ی حرف يای خانو زنانی رٍ برای خَدم يضو کردم با خَدم عًد . تکَن دادن سرم، يه

 .کردم کٌ فردا حتها یک سر بٌ دادسرا بزنو

*** 

 :دادستان بعد از شنیدن حرف يای خانو زنانی گفت

نحل کارش يو برای تحقیق نکان . خیلی خَبٌ، فرم اطْعات رٍ يو بررسی کنید -
ٌ دست بیارید. نناسبیٌ  .نی تَنید از طریق تهاس، اطْعات خَبی ب

 :نخالفت کردم

 .نٌ، شخصأ بٌ بیهارستان برم بًترى -

 :لبخندی زد ٍ بلند شد

نن بٌ شها ایهان دارم ستَان، نی دٍنو کٌ بٌ بًترین نحَ تحقیقات رٍ بٌ اتهام  -
 .نَفق باشید. نی رسَنید

با دیدن . با خداحافظی گرنی از اتاق خارج شدم؛ بدٍن فَت ٍقت سَار ناشین شدم
ٌ ای در ذينو تداعی شد  :ترازٍی فانتزّی نصب شدى رٍی ناشین، جهل

 «گايی صدای پَل، فریاد عدل را نی ُکشد»

 .لبخندی زدم ٍ بٌ سهت بیهارستان حرکت کردم
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 :بٌ بخش اطْعات نزدیک شدم

 .چند سَال از شها داشتو. سْم، خستٌ نباشید -

 .سْم نهنَنو، بفرنایید در خدنتو -

 از کارکنان این جا، کسی رٍ نی شناسید کٌ اسهش سَگند زنانی باشٌ؟ -

 :با عجلٌ جَاب داد

 بلٌ بلٌ نی شناسو، اتفاقی افتادى؟ -

 :بٌ سَالش تَجًی نکردم

 چٌ جَر آدنیٌ؟

ٌ طَر؟ -  چ

 :اخو کردم ٍ جَاب دادم

 .لطفا بٌ سَالو پاسخ بدید -

 :کهی فکر کرد ٍ بعد از کنار زدن نَيای سیايش گفت

شها . سَگند دختر خیلی خَبیٌ، سرش تَ کار خَدشٌ؛ ٍلی چند رٍزى کٌ سر کار نیَندى -
 ازش خبر ندارید؟

 :نفسی حرصی کشیدم ٍ پرسیدم

 تا حاّ رفتار نشکَکی ازش ندیدید؟ -

 :با کنجکاٍی سَال رٍ با سَال جَاب داد

 !نٌ، چٌ رفتار نشکَکی؟ -
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  اسفنّد سال گذشتٌ کجا بَدى؟2شها نهی دٍنید کٌ در رٍز  -

 .بیهارستان بَد، نن نطهئنو -

 :خَاستو چیزی بگو کٌ سریع پرسید

 حاّ ٍاسٌ چی سَال پرسیدید؟ انّر خیرى؟ -

 :با عصبانیت کت رٍ گرفتو ٍ کارتو رٍ درآٍردم، جلَی صَرتش گرفتو

 !ستَان صداقت يستو از ستاد نبارزى با نَاد نخدر -

 :کارتو رٍ بٌ جایگاى قبلی اش برگردٍندم

 حاّ جَاب سَالتَن رٍ گرفتید؟ -

 :ادانٌ دادم

 در ضهن، در این نَرد با يیچ کس صحبت نهی کنید؛ نتَجٌ شدید؟ -

 :سرش رٍ با ترس تکَن داد؛ ادانٌ دادم

 !در غیر این صَرت بٌ کْنتری ارجاع دادى خَايید شد -

 :بی اختیار ٍ با حالتی عجَل گفت

 !نٌ نٌ، نن غلط بکنو -

 :ابرٍ باّ انداختو، انگار نتَجٌ حرفش شد؛ تصریح کرد

 .خیالتَن راحت باشٌ. ننظَرم اینٌ کٌ، بٌ کسی حرفی نهی زنو -

 .بیهارستان رٍ ترک کردم" خدانگًدار"ٍ نن يو با گفتن 
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*** 

درخَاست کردم کٌ برای بررسی دٍبارى ی جسد سرگرد . با دادستان ٍارد سردخَنٌ شدیو
با نشَن دادن نانٌ ٍارد اتاقی شدیو کٌ سرد تر از بقیٌ نقاّط . نًدٍی، اجازى دادى بشٌ

 .صدای گریٌ ٍ فریاد بٌ گَشو نی رسید. عهَنی بَد

 .سعی کردم از فضای بیرٍن خارج بشو ٍ حَاسو رٍ بٌ صحبت يای بازرس جهع کنو

 .سرگرد در لحظاتی کٌ آنادى ی شلیک بَدن غافلگیر شدن: بازرس جسد

 بٌ نظر شها، سرگرد با چٌ سْحی بٌ قتل رسیدن؟: دادستان

ٌ کّن اسلحٌ بٌ قتل رسیدى باشن: بازرس جسد  .بندى احتهال نیدم کٌ ایشَن با خف

ٌ يا در نَرد این نَضَع سَال کردید ستَان؟: دادستان رٍ بٌ نن گفت  از يهسای

 .بلٌ جناب دادستان، تحقیق کردیو: قاطعانٌ جَاب دادم

 خب، نتیجٌ؟: دادستان

ٌ يا گفتن کٌ کَچیک ترین صدایی بٌ گَششَن نرسیدى -  .يهسای

 کشتٌ نشدى؟ PF کسی کٌ از افراد گرٍى: دادستان

ٌ ی اٍن يا رٍ : سرم رٍ بٌ طرفین تکَن دادم خیر، سعی کردیو در کهال سْنت يه
 . نفر از اعضاّی باند نجرٍح شدن3- 2دستگیر کنیو کٌ بٌ قَى ی الًی نَفق شدیو؛ فقط 

ٌ کن بٌ قتل : دادستان بسیار خب، پس این حرف يا نشَن ديندى ی اینٌ کٌ سرگرد با خف
 .رسیدى

 !ٍ يهچنین در عهلی غافلگیرانٌ: بازرس جسد اضافٌ کرد
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 !احتهال نیدم کٌ قاتل چپ دست بَدى: با دقت بٌ کارش ادانٌ داد، بعد از دقایقی گفت

ٌ طَر؟ -  چ

ببینید ستَان، اگر دقت کنید گلَلٌ بٌ سهت چّپ سّر سرگرد اصابت کردى؛ : بازرس جسد
نن تَی این .  درصد قاتل چپ دست بَدى95بر يهین اساس نعتقدم کٌ بٌ احتهال 

 .قضیٌ تقریبًا بٌ یقین رسیدم

 :دادستان خطاب بٌ نن گفت

 سَگند زنانی با کدٍم دست فرم اطْعات رٍ پر کرد؟ -

 :با کهی فکر، بشکنی زدم ٍ گفتو

 با دست راست -

 نطهئنی ستَان؟: دادستان

 :نحکو جَاب دادم

 .بلٌ نطهئنو، یقین دارم کٌ نتًو با دست راست فرم رٍ پر کرد -

بسیار خب، تشریف بیارید دادسرا؛ باید یک سری نسائل دیگٌ يو رٍشن : دادستان
 .بشٌ

 :ٍ رٍ بٌ بازرس ادانٌ داد

 .با اجازى، از يهکاریتَن نهنَنو -

 .با خداحافظی از سردخَنٌ خارج شدیو ٍ بٌ سهت دادسرا حرکت کردیو

*** 
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در حال رانندگی بَدم کٌ صدای گَشّی سیايو بلند شد، ناشین رٍ نتَقف کردم ٍ نَار 
 .اتصال تهاس رٍ لهس کردم

 .بلٌ بفرنایید -

 .سْم ستَان، خستٌ نباشید، ستَان یاری يستو از بخش دایرى ی تجسس کْنتری -

 اتفاقی افتادى؟ -

 اگٌ براتَن انکان دارى تشریف بیارید نحل عهلیات -

 چیزی پیدا کردید؟ -

 .تشریف بیارید؛ خدنتتَن عرض نی کنو -

خداحافظی کردم ٍ بعد از تَضیح دادن ناجرا بٌ دادستان، بٌ سهت نحل عهلیات 
 .حرکت کردیو

دیَار ّگلی، باغ رٍ از . آرٍم رٍی خاريای خشک راى نی رفتیو ٍ بٌ اطراف نگاى نی کردیو
ٌ يای اطراف جدا کردى بَد  :ستَان یاری بٌ طرفهَن اٍند ٍ بعد از احترام گفت. خَن

ٌ يای  - ٌ ای رٍ پیدا کردن کٌ يهین حَالی زیر یکی از بَت ٌ يای تجسس اسلح قربان، بچ
 .خشک افتادى بَد

 :پرسیدم. اسلحٌ رٍ کٌ داخل نایلَنی بَد، از ستَان یاری گرفتو ٍ بًش نگاى کردم

 اجر انگشت رٍ شناسایی کردید؟ -

 .بلٌ، نایّع تشخیص اجر انگشت رٍ انتحان کردیو ٍ بٌ نتیجٌ يو رسیدیو -

ٌ ای خهیر نانند کٌ حاٍی یک اجر  ٌ ای رٍ بًو داد؛ نانٌ رٍ باز کردم ٍ با برگ سپس نان
ٌ رٍ شدم  :رٍ بٌ جناب دادستان گفتو. انگشت بَد، رٍب
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 .اگٌ نهکنٌ قرار نا باشٌ برای دٍ رٍز آیندى -

 :دادستان لبخندی زد

 .بسیارخب ستَان، نشکلی نیست -

ببخشید قربان، اٍن کاری کٌ تَی فکرتَن يست ٍ نی خَاید انجام بدید، : ستَان یاری
ٌ ی دایرى تجسسٌ  .ٍظیف

 :لبخندی زدم

نی دٍنو ستَان؛ انا دٍست دارم خَدم این کار رٍ انجام بدم کٌ سریع تر بٌ نتیجٌ  -
 بٌ نظر شها اشکالی دارى؟. برسو

 :با عجلٌ جَاب داد

 !نٌ نٌ، بٌ يیچ ٍجٌ -

بعد از . خداحافظی کردم ٍ با پس دادن اسلحٌ بٌ ستَان یاری، از باغ خارج شدم
ٍارد شدم ٍ بٌ سرعت از سالن عبَر .  دقیقٌ، جلَّی در ٍرٍدی کْنتری بَدم30گذشت 

کردم؛ قبل از این کٌ ٍارد اتاقو بشو، بٌ یکی از سربازيا سپردم کٌ سَگند زنانی رٍ بٌ 
 .اتاقو بیارى

پشت نیز نشستو؛ ينَز پنج دقیقٌ از ٍرٍدم بٌ اتاق نگذشتٌ بَد کٌ سَگند زنانی ٍارد 
ٌ ی نانیتَری تشخیص اجر . شد ٍ رٍی یکی از صندلی يا نشست بدٍن حرف، صفح
 :انگشت رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ گفتو

 .انگشت اشارى ات رٍ رٍی این صفحٌ بذار -

 :اخهی کرد ٍ پرسید
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 چرا؟ -

 !این جا فقط نن سَال نی کنو خانو زنانی: دست بٌ سینٌ جَابش رٍ دادم

انگشت اشارى اش رٍ رٍی صفحٌ گذاشت؛ بعد از چند جانیٌ عْنتی کٌ در کنار صفحٌ قرار 
با خرٍج سَگند زنانی، دستگايی رٍ از کشَی نیز . داشت، از سیاى بٌ سبز تغییّر رنگ داد

 .درآٍردم

ٌ ای خهیر نانند نشست ٌ ی . لحظاتی بعد، اجر انگشتش رٍی برگ با قرار دادن ير دٍ برگ
 . درصد تغییر بین اٍن يا شدم40خهیرّی اجر انگشت يا رٍی صفحٌ نانیتَری، نتَجٌ 

 :لبخندی زدم ٍ زنزنٌ کردم

 !این يو از این -

*** 

با دیدنش . رٍی صندلی نشستٌ بَدم ٍ اطراف رٍ نی پاییدم کٌ دادستان ٍارد شد
 .لبخندی زدم ٍ خَدم رٍ جهع ٍ جَر کردم

 خب شها گفتٌ بَدید کٌ سَگند زنانی دست راستٌ، درستٌ؟: دادستان

 !کانْ: با حالتی کشیدى گفتو

ٌ طَر بَد؟ -  فرم اطْعات چ

عالی، با استعْنی کٌ انجام شد نتَجٌ شدیو کٌ تهانی اطْعاتی کٌ در اختیار نا قرار  -
 دادى بَد، درستٌ

 .قرار بَد بٌ طَر حضَری بٌ نحل کارش برید -

 .بلٌ، يهین کار رٍ يو کردم -
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ٌ ای رسیدید؟ -  خب، بٌ چٌ نتیج

بًو گفت کٌ رفتار نشکَکی ازش دیدى نشدى ٍ رٍز حادجٌ يو . از یک نفر سَال کردم -
 .در بیهارستان حضَر داشتٌ

ٌ ای سکَت کرد بًش خیرى شدى بَدم؛ . دادستان سرش رٍ تکَن داد ٍ چند جانی
يهَن طَر کٌ با دست يای گرى خَردى ٍ چشو يای نافذش، در رٍ نشَنٌ گرفتٌ بَد 

 :پرسید

ٌ ای سَال نکردید؟ -  از فرد دیگ

نی خَاستو بپرسو؛ انا از اٍن جایی کٌ کسی از این اتفاق خبر نداشت، بٌ نظرم ... خیر -
 .سَال کردن از یک نفر کافی بَد

 :بٌ صندلی تکیٌ داد ٍ پرسید

 قرار بَد اجر انگشت رٍ نَرد بررسی قرار بدید، چٌ اتفاقی افتاد؟ -

ٌ ٍار گفتو  :زنزن

 .عرض نی کنو خدنتتَن -

ٌ ای رٍ از جیبو درآٍردم ٍ رٍی نیز گذاشتو ٌ ای . ٍ بْفاصلٌ برگ دادستان با نگاّى نَشکافان
 :بٌ برگٌ، گفت

با صحبت يایی کٌ انجام شد ٍ ندارکی کٌ ارائٌ دادید، دیگٌ حرفی برای گفتن  -
 .نهی نَنٌ

بٌ نحتَای . اٍن رٍ بٌ دستو داد« نَفق باشید»با لبخند پرٍندى رٍ انضا کرد ٍ با گفتن 
 :پرٍندى نگاى کردم، سرم رٍ باّ آٍردم ٍ گفتو
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ٌ ی ندارک بعدی خدنت نی رسو -  .نهنَن از يهکاریتَن، تا چند رٍز دیگٌ برای ارائ

ٌ ی این پرٍندى راضی بَدم. با خداحافظی از يو جدا شدیو خدا رٍ شکر کردم ٍ . از نتیج
 :شعری رٍ زیر لبو زنزنٌ نی کردم، پر از زندگی بَد ٍ بًو انید نی داد. سَار ناشین شدم

 بی اختیار اشک نی ریزم -

 ٍ بی اختیار نی خندم

 بٌ گهانو

 چشو يا آن قدر زیبایی تَ را

 بٌ عقلو نخابرى کردى

 کٌ عاقبت

 عقل عاشقی شد

 !شَریدى تر از دل

 (انید جهشیدی)

بٌ نحض ٍرٍدم، خانو افشار رٍ دیدم کٌ رٍی صندلی نشستٌ بَد ٍ طبق نعهَل 
 .با شنیدن صدای نن، سرش رٍ بلند کرد. يهیشٌ صلَات نی فرستاد

 .خانو افشار تشریف بیارید -

بعد از لحظاتی ٍارد اتاق شدم ٍ خطاب بٌ خانو افشار کٌ . حضَرش رٍ احساس نی کردم
 :ينَز جلَی در ایستادى بَد گفتو

 .بفرنایید داخل -
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 :بی تَجٌ بٌ دعَّت نن پرسید

 ستَان، چیزی شدى؟ -

 :با لبخند جَاب دادم

 !دخترتَن از اتًام قتل سرگرد نًدٍی تبرئٌ شد -

کشَن کشَن بٌ طرفو .با تعجب ٍ چشو يایی کٌ از اشک پر شدى بَد، بًو نگاى نی کرد
 :اٍند ٍ با شک پرسید

 پسرم، حرفت حقیقت دارى؟ -

 :با لبخند ٍ ننتظر بًش نگاى نی کردم کٌ ادانٌ داد

 یعنی دختّر نن، از اتًام قتل سرگرد نًدٍی تبرئٌ شد؟ -

 :بٌ طرفش خو شدم ٍ با خَشحالی، بی اختیارگفتو

حرف سَگند خانو درست . بلٌ خانو افشار، دخترتَن بٌ کهک خدا از این اتًام تبرئٌ شد -
 !از آب در اٍند

 :بلند زیر گریٌ زد ٍ خستٌ زنزنٌ کرد. رٍی زنین نشست

 .خدایا نی دٍنستو فرانَشو نکردی -

*** 

 سَگند

با دیدن چًرى ی خندان ستَان نلکی بٌ طرف دّر بازداشتگاى رفتو ٍ ننتظر بًش نگاى 
ٌ يای سرخو نشست. کردم ٌ ای کٌ شنیدم، اشک رٍی گَن  .با جهل
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 !خانو زنانی، از اتًام قتل سرگرد نًدٍی تبرئٌ شدی -

ٌ يا گرى خَرد با چشو يایی کٌ از اشک شَق لبریز شدى بَدن بٌ صَرت . دستو بٌ نیل
 .ستَان نلکی خیرى شدم

 تبرئٌ شدن نن حقیقت دارى ستَان؟ -

 فکر نی کنی دارم بًت درٍغ نیگو؟: ستَان نلکی

 :ناباٍرانٌ جَاب دادم

 ...نٌ، ٍلی آخٌ -

 :حرفو رٍ قطع کرد

 .اگٌ شک داری نی تَنی از ستَان صداقت بپرسی -

 :نهی دٍنو چرا؛ ٍلی دست ٍ پام رٍ گو کردم

 .نیازی نیست...نٌ نٌ -

 :با لبخند ستَان، رٍ بٌ يو سلَلی يام کردم ٍ بلند گفتو

 خدایا شکرت -

 :ستَان نلکی با خندى گفت

 !خدای خَدت رٍ آرٍم تر شکر کن دختر -

*** 

 نریو
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يَا تقریبا تاریک شدى بَد ٍ اجری از رٍشنایی نبَد، نهی تَانستو نانع ریختن اشک يایی 
شَم کٌ رٍزی برای برآٍردى شدن حاجت نی آندند ٍ حاّ آندى اند تا از طرف نریو افشار 

ٌ ی شکْت را باز کردم ٍ يهان طَر کٌ بٌ سهت رٍاق انام . از ضانن آيَ تشکر کنند بست
 نی رفتو، نردم را بٌ خَردن شکْت دعَت نی کردم (رى)خهینی 

ٌ ی آرانش بخّش  تا بٌ رٍاق .لبخند نًهان لب يایو نی شد« خدا قبَل کنٌ»با شنیدن جهل
ٌ ی شکْت يو تهام شد با . خندى ام گرفت؛ ای کاش بیشتر نی خریدم. رسیدم، بست

شدم؛ بادی کٌ بٌ صَرتو نی خَرد لبخند را رٍی لبو  (رى)يدایت خادم يا ٍارد رٍاق انام 
تا بٌ حرم رسیدم، . چادرم را بٌ خَد نزدیک تر کردم ٍ آن را بَسیدم. نستحکو تر نی کرد

ٌ ی انام رضا  ٌ رٍی حرم ایستادم ٍ با صدا يهراى . بلند شد (ع)صدای صلَات خاص رٍب
 : شدم

ّق ِّل النَّلّق ّ  - َضا آلُهٓرَتَضِ آاَّناّم التَّل وَّل َصلِّل َعَلِ َعّل ِّل ٓبّن ُنََسِ الرِّل ًُ  اللَّل

 .بارالًا درٍد ٍ رحهت فرست بر علِ بن نَسِ الرضا پسنديدى پيشَاُ پارسا ٍ ننزى

يدّ  ًّ يّق الشَّل دِّل َرُ الصِّل ٍَ َنٓن َتٓحَت الحَّل َق آآَرّض  َٓ ّتَ  َعَلِ َنٓن َف  ٍَ ُحجَّل

 ٍ حجت تَ بر ير كٌ رٍُ زنين است ٍ ير كٌ زير خاك بسيار راستگَ ٍ شًيد

ّلَياّئ َ  ٍٓ ٓيَت َعَلِ َأَحدٍد ّنٓن َأ اّتَرً  ُنَتَراّدَفً  َكَأٓفَضّل َنا َصلَّل ََ اّصَلً  ُنَت ََ ّكَيً  ُنَت ً  َزا  َصًَْ  َكّحيَرً  َتانَّل

درٍد ٍ رحهتِ فراٍان ٍ كانل ٍ با بركت ٍ نتصل ٍ پيَستٌ ٍ پياپِ ٍ دنبال يو يهچَن 
 بًترين رحهتِ كٌ بر يكِ از اٍليائت فرستادُ

 .از ٍرٍدی خَايران داخل شدم؛ بَی خَبی بٌ نشانو رسید

 !بَی ضهانت، بَی شفاعت
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ٌ رٍی  اطراف ضریح شلَغ بَد ٍ بعید نی دانستو کٌ بٌ ٍرٍدی آن برسو، با ناراحتی رٍب
ٌ يا ایستادم ٍ خَدم را بین دٍ خانو جَان جا دادم بٌ دیَار . ضریح ٍ دقیقا قبل از پل

 :تکیٌ کردم ٍ خطاب بٌ ضانن آيَ گفتو

 .یا انام رضا، اٍندم ازت تشکر کنو -

ٌ ای را کٌ در ذين داشتو، بٌ زبان بیاٍرم؛ انا  ديانو را باريا ٍ باريا باز کردم تا کله
زبانو قفل شدى بَد، بٌ ناگاى بٌ يق يق افتادم ٍ يهان طَر کٌ بٌ دیَار . نهی تَانستو

 .تکیٌ دادى بَدم رٍی زنین نشستو

 :باّخرى با صدایی ضعیف گفتو

یا انام رضا، تا اّن ير چی کٌ خَاستو بًو دادی؛ از این بٌ بعد يو بزرگی کن ٍ یاٍرم  -
دٍست دارم . شَيرم رٍ بًو برگردٍن؛ نی خَام دٍبارى دخترم رٍ خَشحال ببینو. باش

 دٍبارى رنگ خَشبختی رٍ ببینو؛ نیشٌ؟

 .شدت گریٌ اجازى ی ادانٌ صحبت را از نن گرفت ٍ نرا بٌ سکَت ٍادار کرد

*** 

 آیین

ٌ يای سفید رٍ با گزارش يای پرٍندى ی فعلی پر نی کردم، آينگی رٍ يو  يهَن طَر کٌ برگ
 :زیر لب زنزنٌ نی کردم

 کنارتو، ير جای دنیا بٌ یادتو -

 ٍقتی کٌ تنًام بٌ یادتو، کنارتو

 نگرانتو، نن ٍ نَر یٌ شهع
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 تَ آرانشو، ٍقتی بٌ یادتو

 (احهد سعیدی- آينگ کنارتو )

خَدکارم رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ با . حس خَبی از این آينگ بٌ نن ننتقل نی شد
تهام حرف يای سَگند زنانی تَی ذينو اکَ نی شد . لبخندی چشو يای قًَى ایو رٍ بستو

ٌ ام رژى نی رفت « ّپخ »با صدایی کٌ بٌ کلهٌ . ٍ صَرتش ندام جلَی چشو يای بست
 .شبايت داشت بٌ خَدم لرزیدم ٍ بٌ دنبالش صدای خندى نًدی بلند شد

 :نفسی از سّر حرص کشیدم ٍ با عصبانیت گفتو

نًدی، یٌ ّاينی یٌ اٍِينی چیزی بگی بد نیست يا؛ شاید یکی دارى چرت نی زنٌ،  -
 .خَابیدى

 :با خندى جَاب داد

 .آرى آرى، از اٍن لبخندت نعلَم بَد کٌ داری يفت پادشاى رٍ خَاب نی بینی -

 :با حرص گفتو

 اّن تیکٌ بارم کردی؟ -

 :نًدی

 !دقیقا -

 :سعی کردم جلَش کو نیارم، گفتو

 اصْ تَ در زدن بلدی؟ -

 :رٍی صندلی نشست ٍ گفت
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بلد بَدن کٌ بلدم؛ ننتًا بٌ يو زدن خلَّت تَ یک حس خَبی دارى کٌ اصْ حاضر  -
 !نیستو بٌ خاطر یک در زدن ٍ بچٌ نحبت بازی درآٍردن، اٍن رٍ از دست بدم

ٌ ی سفیدی رٍ کٌ بٌ شدت نچالٌ کردى بَدم، بٌ . دٍبارى بٌ خندیدنش ادانٌ داد برگ
 :طرفش پرت کردم ٍ حرصی گفتو

 ساکت شَ نًدی -

ٌ ای طَل کشید تا خندى اش رٍ قَرت داد ٍ جدی پرسید  :چند لحظ

 از پرٍندى ی این دخترى چٌ خبر؟ -

 :نفس عهیقی کشیدم

 .يیچی، يهَن طَر کٌ نی خَاستو پیش رفت -

یکی از ابرٍيای سیايش . کْيش رٍ از رٍی سرش برداشت ٍ خَدش رٍ بٌ طرفو کشید
 :رٍ باّ انداخت ٍ گفت

 تَ چی نی خَاستی؟ -

 :سرم رٍ پایین انداختو ٍ جَاب دادم

 .کٌ سَگند زنانی تبرئٌ بشٌ -

 :با شیطنت بیشتری پرسید

 چرا نی خَاستی تبرئٌ بشٌ؟ -

سرم رٍ باّ آٍردم ٍ با عصبانیتی کٌ ناشی از حرص خَردن زیاد بَد، صَرت سبزى ام رٍ 
ٌ ی  با نن »خارٍندم ٍ خَاستو جَابش رٍ بدم کٌ صدای در بلند شد ٍ بْفاصلٌ جهل

 :رٍ بًش گفتو. از ديان ستَان نلکی خارج شد« انری داشتید ستَان؟
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 .آنار دٍ شايدی کٌ علیٌ سَگند زنانی شًادت دادند رٍ دربیار -

ٌ ای رٍ بٌ طرفش گرفتو ٍ ادانٌ دادم  :برگ

 .این يو اسو ٍ فانیلشَن؛ ير چٌ سریع تر کارت رٍ انجام بدى -

 :با خارج شدن ستَان نلکی، زیر لب گفتو

 دارم برات نًدی -

 :نًدی يو نٌ گذاشت ٍ نٌ برداشت، با افتخار گفت

 !کیش ٍ ناتت کردم ستَان -

با تکهیل شدن . بعد از رفتن نًدی سعی کردم حَاسو رٍ بٌ گزارش يا جهع کنو
برگٌ ٍ کْيو رٍ يهزنان . گزارش يا، خَدکار رٍ بٌ شدت، با کف دست رٍی نیز نشَندم

يهَن طَر کٌ با جبات ٍ نحکو بٌ سهت اتاق سرٍان . برداشتو ٍ از اتاق خارج شدم
صَرت سَگند زنانی نرتب از جلَی . نی رفتو سعی کردم بٌ یک نقطٌ نتهرکز بشو

دٍست نداشتو این چًرى رٍ . چشو يای قًَى ایو نی گذشت ٍ این نن رٍ آزار نی داد
 .ببینو، سرم رٍ بٌ طرفین تکَن دادم ٍ با خشَنت گردنو رٍ ناساژ دادم

 «چتٌ پسر؟آرٍم باش»: حّس گنگی بًو نًیب زد

کْيو رٍ با یک حرکت . نفس عهیقی کشیدم ٍ با اقتدار بیشتری بٌ رايو ادانٌ دادم
ٍارد اتاق شدم؛ احترام گذاشتو ٍ دٍبارى « بیا تَ»رٍی سرم جا دادم ٍ در زدم، با شنیدن 

ٌ يا رٍ رٍی نیز سرٍان رشادت گذاشتو. کْيو رٍ از رٍی سرم برداشتو  :جلَتر رفتو ٍ برگ

 .بفرنایید سرٍان، این يو گزارش يای پرٍندى ی فعلی -
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سرش رٍ تکَن داد ٍ با تشکری نشغَل خَندن پرٍندى شد؛ نگايی بٌ پشّت سرم 
 .انداختو ٍ رٍی یکی از صندلی يا نشستو

ٍ دٍبارى صَرت سَگند زنانی، دٍبارى چشو يای سیاى ٍ براقش، دٍبارى نَيای قًَى ای 
ٌ ی نن؛ صَرت سفید ٍ لبخند نًربَنش  !برنزى اش ٍ قلّب بی جنب

. از رٍی صندلی بلند شدم ٍ تصهیو گرفتو آرانش خَدم رٍ با قدم زدن بٌ دست بیارم
صَرت ٍ چشو يای سَگند زنانی از ذيّن لعنتیو پاک نهی شد ٍ ير لحظٌ جلَی 

 دنبال دلیل نی گشتو؛ دنبال این کٌ چرا ير جا نیرم سَگند زنانی کنارنٌ؟.چشو يام بَد

باريا ٍ باريا این سَال رٍ از خَدم پرسیدم؛ انا ير بار تا نی خَاستو جَابی بٌ خَدم 
با عصبانیت کْيو رٍ بٌ طرف صندلی پرت کردم ٍ کْفٌ . بدم، بٌ بن بست نی رسیدم

 .دستی بٌ نَيای سیايو کشیدم

 :با صدایی سرم رٍ بٌ طرف ننبع برگردٍندم

 ستَان، خَبی؟ -

ٌ ی   .تکَن دادم« بلٌ»سرم رٍ بٌ نشان

 نطهئنی؟: شنیدم

یک لحظٌ خَاستو بگو نٌ ٍ سفرى ی دلو رٍ براش باز . بًش نگاى کردم، ننتظر جَاب بَد
ٌ ای کَتاى، ير چند نحکو بسندى  کنو؛ انا در کسری از جانیٌ ننصرف شدم ٍ بٌ گفتن کله

 :کردم

 !بلٌ -

ٌ يا رٍ رٍی نیز گذاشت، رٍی صندلی نشستو ٍ بٌ ديانش خیرى  سرٍان با جدیت برگ
 .شدم
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 :با لحن تحسین آنیزی گفت

 ...احسنت ستَان، کارت رٍ خَب انجام دادی؛ انا -

 :ٍسط حرفش پریدم

 انا چی؟ -

 :جَاب داد

انا اّن بٌ بن بست خَردی، سَگند زنانی اٍنی کٌ نی خَاستی نبَد ٍ تیرت بٌ جای  -
 .این کٌ بٌ يدف بخَرى بٌ سنگ خَرد

يدّف نن . حرفت رٍ قبَل ندارم سرٍان؛ تیّر نن، بٌ يدفی خَرد کٌ از نَع سنگ بَد -
 .سنگ بزرگیٌ کٌ بٌ این راحتی يا نابَد نهیشٌ؛ انا نن نابَدش نی کنو

 :پرسید

ٌ طَری؟ -  چ

 :لبخند زدم

 !از طریق شاکی يا -

ٌ ی  نن رٍ بٌ خرٍج از « نَفق باشی»سرٍان کٌ نتَجٌ ننظَرم شدى بَد با گفتن جهل
افتاد کٌ رٍی دیَار  (ع)قبل از خرٍج، چشهو بٌ حدیحی از انام علی .اتاق دعَت کرد
 «قضاٍتی کٌ با تکیٌ بر ظن ٍ گهان باشد، عادّنٌ نیست»نصب شدى بَد 

 .با تعجب بٌ سهتو اٍند. بٌ نحض بستٌ شدن در، ستَان نلکی رٍ دیدم

 .دنبالتَن نی گشتو ستَان -
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 :اخو کردم

 چیزی شدى؟ -

 :یک برگٌ رٍ بٌ طرفو گرفت، بٌ برگٌ نگايی انداختو ٍ گفتو

 این چیٌ؟ -

ٌ ی آنار شاکی يای خانو زنانی -  .برگ

 :با خَشحالی برگٌ رٍ گرفتو

 بسیار عالی -

ٌ ی برگٌ رٍ . بٌ دنبال يو ٍارد اتاق شدیو پشت نیز نشستو ٍ با دقت بیشتری ادان
 :نطالعٌ کردم

 «چاقَ کشی»

 «استفادى از سْح سرد»

 «دزدی»

 «نصرف ٍ قاچاق نَاد نخدر»

 « سال7 ٍ 5سَءسابقٌ بٌ ندت »

 :پَزخندی زدم ٍ بی ارادى گفتو

اعدانشَن تا حدٍدی حتهی ٍ . نٌ خَبٌ، يزار ناشاءاهلل افتخارات زیادی يو دارن -
 .قطعیٌ

 :ستَان نلکی حرفو رٍ ادانٌ داد
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 .البتٌ بستگی بٌ نقداّر قاچاق دارى -

 :ایستادم ٍ دست بٌ جیب نشغَل قدم زدن شدم

کانْ درستٌ؛ انا با افتخاراتی کٌ نن از این افراد نی بینو، دادگاى کهتر از حبس ابد ٍ  -
 .يفتاد ٍ چًار ضربٌ شْق براشَن صادر نهی کنٌ؛ احتهال اعدام يو يست

ٌ ی صحبتو رٍ گرفتو  :برای این کٌ بٌ این بحخ خاتهٌ بدم، دنبال

لطفا بٌ ستَان سلیهانی يو اطْع . شها نی تَنید تشریف ببرید ٍ بٌ کارتَن برسید -
 .بدید کٌ نن باياشَن کار دارم

ٌ ی   .از اتاق خارج شد« اطاعت نیشٌ قربان»احترام گذاشت ٍ با گفتن جهل

ٌ ای رٍ . دٍ دقیقٌ بیشتر نگذشتٌ بَد کٌ نًدی ٍارد اتاق شد ٍ احترام گذاشت برگ
 :گفتو.برداشتو، دلیل بازرسی رٍ نَشتو ٍ بعد از نًر زدن ٍ انضا بًش دادم

ٌ ی تیهَرى، این کار رٍ بٌ تَ نی سپارم - ٌ ی بازرسّی خَن  !دسّت پر برنی گردی. این نان

*** 

 دانای کل

ٌ ی تیهَر ٍ فریدٍن ترنز کردند بْفاصلٌ ستَان . سٌ ناشیّن پلیس جلَی در خان
ٌ ی نأنَران حرکت کردند . سلیهانی ٍ ستَان نلکی از ناشین پیادى شدند ٍ جلَتر از بقی

با شنیدن . ستَان سلیهانی باريا بٌ دّر زنگ زدى ی قرنز رنگ ضربٌ زد انا بی فایدى بَد
ٌ رٍی خانٌ بٌ کنار رفتند ٍ سعی کردند از قاب چشهان  صدای پا، تهانی نأنَران از رٍب

 :بعد از چند جانیٌ تیهَر از خانٌ بیرٍن آند ٍ با بی حالی گفت. صاحب خانٌ دٍر بهانند

 فرنایش؟ -
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 :ستَان سلیهانی برگٌ را نشان داد

ٌ ی شها رٍ داریو -  .نا حکّو بازرسی خَن

ٌ اش را خاراند ٍ با يهان بی حالّی چند جانیٌ پیش پاسخ داد  :تیهَر چان

 !بفرنا -

ٌ يای تیهَر را گرفت ٍ دست يای اٍ را با  ستَان سلیهانی ٍارد خانٌ شد، یکی از شان
 :تیهَر با ترس اعتراض کرد.دستبند نحاصرى کرد

 .ّا ّا نکن نَکرتو، نن کٌ گنايی نکردم -

ٌ آنیز پاسخ داد  :ستَان کنای

آرى از اٍن حالت خهارت نعلَنٌ بی گنايی؛ بد نَقع نزاحو شدیو، نٌ؟ شها بٌ بزرگّی  -
 .خَدتَن ببخشید

برخی از نأنَران با راينهایی ستَان نلکی کّل خانٌ را نحاصرى کردى ٍ برخی دیگر بٌ 
خانٌ پر از خاک بَد ٍ زنینی سرانیکی داشت، گلیو کًنٌ ٍ . گشتن آن نشغَل شدند

ریش ریش شدى ای در ٍسط خانٌ پًن بَد کٌ دٍ نفر رٍی آن نشستٌ بَدند ٍ سیگار 
 .نی کشیدند

. ستَان، تیهَر را بٌ یکی از يهکاران خَد سپرد ٍ سریعأ بٌ ستَان نلکی نلحق شد
 .فریدٍن را بٌ راحتی دستگیر ٍ از خانٌ خارج کردند

 .ناگًان صدای فریادی از داخل خانٌ بلند شد

یکی از افراد نیرٍّی انتظانی با صاحّب آن صدا درگیر شد ٍ ضربات اٍ را با دست دفع 
ٌ ی يای سیاى خَد، پیشانی حریف را  کرد؛ بٌ باّی کهدی رفت ٍ با یک حرکت با چکه
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استَار صادقی کٌ حریف خَد را نقّش بر زنین دید بٌ طرف اٍ رفت ٍ با . نشانٌ گرفت
 .اجرای فّن نیش نار بر رٍی گردنش، اٍ را بیًَش کرد

 .استفادى ٍ حهل سْح سرد چند ناى پیش، جرم شناختٌ شد *

 .تقْيای تیهَر بی فایدى بَد. فریدٍن ٍ تیهَر را سَار ناشین يای جداگانٌ کردند

 ٍاسٌ چی نا رٍ ّخفت کردی؟. ّد آخٌ نَکرتو، نا رٍ آزاد کن بریو، گنايی کٌ نکردیو: تیهَر

 .بعدًا نعلَم نیشٌ: ستَان

 یعنی چی کٌ بعدًا نعلَم نیشٌ؟ نکنٌ آدم بَدن جرنٌ ٍ نا خبر نداشتیو؟ -

 :ستَان با خندى گفت

 .البتٌ اگٌ اسو شهايا رٍ بشٌ آدم گذاشت -

 :تیهَر بدٍن آن کٌ بٌ جَابی کٌ گرفت تَجًی کند، گفت

 .اگٌ آدم بَدن جرنٌ، بًهَن بگید بریو بٌ فرشتٌ تغییر جنسیت بدیو -

 نیازی نیست خرج رٍ دست بقیٌ بذاری -

 :تیهَر با تعجب پرسید

 !بقیٌ؟ -

 :ستَان پَزخندی زد ٍ بٌ سهت تیهَر برگشت

 !بقیٌ يهَن کسایی يستن کٌ داغ جٍَناشَن رٍ بٌ دلشَن نی ذاری -

 :تیهَر با ترس فریاد زد

 اصْ شها از طرف کی اٍندی؟ -
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 :ستَان يو با فریاد جَابش را داد

 از طرف قانَن -

*** 

 آیین

با زیر ٍ رٍ کردن پرٍندى يای نختلف درگیر بَدم کٌ صدای در بلند شد، سرم رٍ بلند 
 :کردم

 .بیا تَ -

 :در باز شد ٍ سرباز رضایی ٍارد اتاق شد، احترام گذاشت ٍ گفت

 .قربان، ستَان سلیهانی گفتن تشریف بیارید داخل سالن کٌ نجرنین رٍ آٍردن -

 .بسیار خب، تَ نی تَنی بری: بٌ پرٍندى يا خیرى شدم

ٌ ام رٍ داخل کهربندم جاساز کردم ٍ سریعًا از اتاق بیرٍن  بعد از خرٍج سرباز رضایی، اسلح
صدايایی بٌ گَشو . تردد در سالن زیاد بَد ٍ ير کسی بٌ کاری نشغَل بَد. رفتو

 :نی خَرد

ٌ ی نن رٍ پیدا کن، خیر از جٍَنیت ببینی -  .خدا عهرت بدى ننٌ، این دزد خَن

 استَار نن کجا نی تَنو تشکیل پرٍندى بدم؟ -

ٌ ام نشست ٍ صدای کلفتی تَی گَشو  داشتو بٌ رايو ادانٌ نی دادم کٌ دستی رٍی شَن
 :پیچید

 اگر نتًو شاکی باشٌ باید چی کار کنٌ؟. ببخشید یک سَال داشتو -
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 :کْيو رٍ نرتب کردم ٍ با نگايی بٌ اطراف جَاب دادم

 .اٍل بٌ اتًانش رسیدگی خَايد شد بعد بٌ شکایتش -

 .با سرعت بیشتری بٌ طرف نًدی رفتو، بٌ طرفو اٍند ٍ احترام گذاشت

 چی شد نًدی؟ -

دستگیرشَن کردم؛ ٍلی خیلی نقاٍنت نی کردن ٍ سعی داشتن کٌ با نظلَم نهایی  -
 .خَدشَن رٍ آزاد کنن

ٌ رٍی تیهَر ٍ فریدٍن ایستادم تیهَر با تعجب بًو . حرف يای نًدی رٍ تأیید کردم ٍ رٍب
 :نگاى کرد ٍ با کنایٌ گفت

 !بٌ نا گفتن از طرف قانَن نزاحو شدن، شها قانَنی؟ -

دست يام رٍ از پسّت سر قْب کردم ٍ نحل کسی کٌ در حالّت آزادى، ایستادم ٍ جَاب 
 :دادم

 .خیر، نن قانَن نیستو بلکٌ نجری قانَنو -

 :عصبی شد

 تَ چی از جَّن نا نی خَای َنسناس؟ -

 :فریدٍن با دست يای بستٌ بٌ بازٍی تیهَر زد ٍ زیّر لب گفت

 .تَ دیگٌ بدترش نکن. ببند تیهَر، يهین جَریش تَّی چاى گیر کردیو -

 :لبخندی عصبی زدم ٍ جَاب سَال تیهَر رٍ دادم

 .يیچی، فقط نی خَام حق بٌ حق دار برسٌ -
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 :رٍ بٌ نًدی ادانٌ دادم

 !بازداشتگاى -

ٌ ی فریدٍن لبخند . نًدی احترام گذاشت ٍ با کشیدن لباس تیهَر از نن دٍر شد زنزن
 .عهیقی رٍ رٍی صَرتو نشَند

 .يیچ ٍقت نشد نحل فانیلیهَن عین آدم زندگی کنیو -

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ زیر لب گفتو

 .تیهَر ٍ فریدٍن آقازادى؛ ای کاش نی شد نحل آقازادى يای نتهدن عهرتَن رٍ بگذرٍنید -

بٌ آرٍنی داشتو تَی سالن قدم نی زدم کٌ سرٍان رشادت بٌ طرفو اٍند، احترام کٌ 
 :گذاشتو بْفاصلٌ گفت

 سلیهانی نجرنین رٍ آٍرد؟ -

 .بلٌ قربان، گفتو بٌ بازداشتگاى ننتقلشَن کنن -

ٌ رٍم رد شد با . ٍارد اتاق شدم، گَشیو در حال نرگ بَد. با تکَن دادن سرش از رٍب
 :خهیازى ای جَاب دادم

 جانو پدر؟ -

 سْم پسّر بی نعرفت نن، کجایی؟ -

 سْم پدر جان، کْنتری يستو، چیزی شدى؟ -

نٌ چیزی کٌ نشدى؛ فقط نی خَاستو ببینو اگٌ ٍقت داری بیا انشب شام دٍّر يو  -
 .باشیو
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 :شرنندى جَاب دادم

 .ببخشید پدر، رٍم سیاى؛ حقیقتش خیلی کار دارم، ٍاقعا سرم شلَغٌ -

ٌ ست کٌ ندیدنت؟ -  پس نن کی پسرم رٍ ببینو؟ نی دٍنی یک يفت

 :آرٍم خندیدم

قَل . نی دٍنو پدر گلو، بٌ خدا خیلی دلو برات تنگ شدى؛ انا انشب نهی تَنو بیام -
 .نیدم فردا شب بیام خَنٌ

 .صداش نن رٍ بٌ خَدم آٍرد. نی تَنستو لبخندش رٍ از پشت گَشی حس کنو

 .قَل دادی يا پسر؛ زیرش نزنی -

 :با لبخند گفتو

 !چشو، َنردى ٍ قَلش -

*** 

طبق . در حال گشت زدن تَی سایت يای نیرٍی انتظانی بَدم کٌ یک دفعٌ در باز شد
 !نعهَل نًدی بَد

 :با حالت گریٌ گفتو

 نًدی باز چی از جَنو نی خَای کٌ يهین جَری سرت رٍ پایین انداختی ٍ اٍندی تَ؟ -

 :با خندى جَابو رٍ داد

 .اٍندم بگو این خانو افشار بايات کار دارى! بابا کاریت ندارم کٌ -

 :ابرٍیی باّ انداختو
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 کجاست؟ -

 تَی سالن -

 .لبو رٍ گزیدم

 .باشٌ، اّن نیرم پیشش -

 !زٍد بری يا، یٌ ٍقت دیدی نحل جت پرید تَی اتاقت -

 :خندیدم کٌ ادانٌ داد

 نن نیرم پیش جناب سرٍان، بايام کار دارى؛ یا علی -

بعد از چند جانیٌ از اتاق خارج شدم ٍ سریعًا خَدم رٍ بٌ سالن رسَندم ٍ بٌ طرف خانو 
 :افشار رفتو

 سْم خانو افشار، حالتَن خَبٌ؟ -

 سْم ستَان، نهنَنو -

 :اخو کردم

 نشکلی پیش اٍندى؟-

 :خانو افشار با دٍدلی گفت

 .حقیقتش اٍندم نْقات سَگند -

 :نچی کردم ٍ گفتو

 .خانو افشار، شها کٌ خَدتَن نی دٍنید این جا ساعت نْقات دارى -

 :نحکو ادانٌ دادم. سرش رٍ پایین انداخت
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 .نهلکت قانَن دارى نادر، يهین طَری کٌ نهیشٌ -

 .با چشو يای اشکی بًو نگاى کرد

 .دلو برای سَگندم تنگ شدى، بذار برم ببینهش ستَان، لطفا -

 «!بذار برى»انگار کسی بًو تلقین کرد . دلو لرزید

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ با لبخند گفتو

 .بفرنایید برید، فقط قبلش با ستَان نلکی يهاينگ کنید -

ٌ ای کٌ با بغض عجین شدى بَد، از کنارم گذشت  :خانو افشار با زنزن

 .خدا خیرت بدى -

بعد از چند جانیٌ . آرٍم خندیدم ٍ گَشیو رٍ بٌ دست گرفتٌ ٍ شهارى خَنٌ رٍ گرفتو
 :صدای گرم سهانٌ خانو تَی گَشو پیچید

 .سْم پسرم -

 سْم سهانٌ خانو، خَبی؟ -

 !بد نیستو پسرم؛ از احَال پرسی شها -

 :ناراحت گفتو

 ّا سهانٌ خانو؟ تیکٌ نی ندازی؟ -

 :صدای خندى اش رٍ شنیدم

 جانو پسرم؟ کاری داشتی تهاس گرفتی؟ -

ٌ ی لباسو رٍ باّ آٍردم ٍ گفتو  :یق
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 .خَاستو بگو نظرم عَض شد، ٍاسٌ شام نیام خَنٌ -

 :خَشحال جَاب داد

 .قدنت رٍی چشو نادر، ننتظریو آیین جان -

فرصت الَ گفتن . خداحافظی کردم ٍ سریع از کْنتری خارج شدم ٍ بٌ نًدی زنگ زدم
 :رٍ يو ازش گرفتو ٍ بْفاصلٌ بعد از ٍصل شدن گفتو

نراقب اٍضاع باش، حَاست بٌ این خانو افشار يو باشٌ . نًدی نن از کْنتری رفتو -
ٌ نَن دردسر درست نکنٌ  .فردا صبح نی بینهت. کٌ نحل اٍن دفعٌ ٍاس

 :خَاستو قطع کنو؛ ٍلی یٌ چیزی یادم اٍند

راستی نًدی، بٌ ستَان نلکی يو اطْع بدى کٌ یٌ ٍقّت آزنایش برای سَگند زنانی  -
 .خداحافظ.بگیرى، اگٌ فردا صبح باشٌ کٌ دیگٌ عالی نیشٌ

 .تهاس رٍ قطع کردم ٍ بٌ سرعت بٌ طرف ناشین رفتو

*** 

 دانای کل

 :شنید

راستی نًدی، بٌ ستَان نلکی اطْع بدى کٌ یک ٍقّت آزنایش برای سَگند زنانی  -
 .اگٌ فردا صبح باشٌ کٌ دیگٌ عالیٌ؛ خداحافظ. بگیرى

انا ! برایش نًو نبَد نًدی کیست ٍ ستَان نلکی چٌ نقشی در این پرٍندى دارد؟
گَشی اش را با .آن قدر کٌ نی تَانست زندگی اش را تضهین کند.آزنایش برایش نًو بَد

ٌ يای سیاى ٍ کَچّک گَشّی قدیهی اش را فشار داد  .دستانش نحاصرى کرد ٍ دکه
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 يان؟ چٌ نرگتٌ؟ -

 :يیجان زدى پاسخ داد

 .سَری خان، فردا نی خَان دخترى رٍ ببرن آزنایش... سَری خان -

 :داد زد

 آزنایش ٍاسٌ چی؟ -

 ٍاسٌ این کٌ نطهئن بشن دخترى چیزی نی زنٌ یا نٌ؟ -

 :سَری خان زنزنٌ کرد

 .بابا این کٌ دیگٌ آزنایش نهی خَاد -

 :ٍ ناگًان بلند تر ادانٌ داد

 .فعًْ تَ برٍ گَش ٍایستا. خیلٌ خب، خَدم حلش نی کنو -

 :اعتراض کرد

 آخٌ تا کی سَری خان؟ -

 .زر اضافی نَقَف، تَ فقط کارت رٍ انجام بدى -

سَری خان بدٍن این کٌ فرصت اعتراض دٍبارى را بٌ غْنش بديد، تهاس را قطع کرد ٍ 
 .گَشی اش را نحکو بٌ زنین زد

 چی شدى؟: ياشو

 ساکت شَ ياشو: سَری خان

 خب ّد بًت نیگو چتٌ؟ -
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 بابا این دخترى رٍ نی خَان بردارن ببرن آزنایشگاى -

 آزنایشگاى ٍاسٌ چی؟ -

 :سَری خان داد زد

 .برای آزنایش اعتیاد! َاى ياشو، خنگ نشَ دیگٌ -

 خب اّن نی خَای چی کار کنی؟ -

 .نهی دٍنو، یٌ غلطی نی کنو دیگٌ -

 :ياشو ابرٍيایش را باّ انداخت ٍ طلبکارانٌ گفت

 نحْ چٌ غلطی؟ -

 :با داّد سَری خان، ياشو بٌ لرزى افتاد

 !بچٌ، ٍاسٌ نن بیست سَالی راى ننداز کٌ بد حالت رٍ نی گیرم يا -

 :ياشو بدٍن این کٌ از سخن چند لحظٌ پیّش سَری خان بترسد گفت

 .نی تَنی بری بٌ پرستار يا یکو پَل بدی کٌ جَاب آزنایش رٍ نحبت جبت کنن -

 :دٍبارى داد زد

چی؟ نگٌ نرض دارم یٌ نشت پَل بی زبَن رٍ بریزم تَ حلق این پرستار يای نفت  -
خَر؟ در ضهن، این آزنایش از طرف نیرٍی انتظانی انجام نیشٌ ٍ يهٌ چی زیر نظرى؛ 

 .اگٌ بخَایو این کار رٍ انجام بدیو کٌ گیر نیفتیو نرتیکٌ

 :دٍبارى صدای ياشو بلند شد

 خب پس نی خَای چی کار کنی؟ -
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 .حاّ بعدًا نی بینی، اگٌ نن دين این دخترى رٍ سرٍیس نکنو سَدابٌ نیستو -

ٌ ای داری؟ -  نهی خَای بگی چٌ نقش

ٌ ی  ياشو با خَشحالی خَد . ياشو را بٌ سهت خَد کشید« بیا جلَ»سَری خان با زنزن
 :را بٌ سَدابٌ رساند؛ انا بعد از دقایقی با ترس از اٍ جدا شد ٍ فریاد زد

 چی؟ جاسازّی نَاد؟ -

ياشو يهان طَر کٌ عصبی بٌ سَری خان نگاى . سَری خان سرش را آرام تکان داد
 :نی کرد، پرسید

 نعلَم يست نی خَای چی کار کنی؟ -

 :سَری خان با پَزخندی پاسخ داد

 .نی خَام خَدم رٍ نجات بدم -

 :ياشو این حرف را انکار کرد

 .نٌ، تَ داری با پای خَدت نیری تَ دين شیر -

 :سَری خان از جا بلند شد ٍ در کنار پنجرى ایستاد

 .حرف درستی نبَد -

 :ياشو با اطهینان حرف اٍ را ادانٌ داد

 !انا حقیقتٌ -

 :شنید

 .ٍلی نن يیچ ٍقت دنبال حقیقت نرفتو -
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ياشو با چشهانی کٌ از فرط عصبانیت بٌ سرخی نی زد، کْيش را از رٍی سرش 
 :برداشت ٍ با بٌ يو ریختن نَيای جَ گندنی اش فریاد کشید

نی دٍنی اگٌ با نَاد کارت رٍ پیش ببری دخلهَن اٍندى؟ گیر نیفتیو ! انا اّن باید بری -
 .ریسک کاری کٌ نی خَای انجام بدی خیلی باّست. سَدابٌ

در ضهن، از پیشنًاد تَ .انا بٌ راحتی انجام نیشٌ؛ احتهال این کٌ گیر بیفتیو خیلی کهٌ -
 .يو خیلی بًترى

 :ياشو با انزجار گفت

 .خدا کنٌ يهَن طَر کٌ تَ نیگی باشٌ -

 :سَری خان با یک کلهٌ، شّک ياشو را بٌ یقین بدل کرد

 !يست -

*** 

 آیین

 :پشت چراغ قرنز ایستادم ٍ تهاس رٍ ٍصل کردم

 .الَ نًدی، بگَ -

 .زٍد بیا کٌ تَی آزنایشگاى ننتظرت يستیو! سْم ستَان، ساعت خَاب؟ -

. سرعتو رٍ بیشتر کردم ٍ از ناشین يا سبقت گرفتو. تهاس رٍ قطع کردم« باشٌ»با گفتن 
ٌ ای بٌ ذينو رسید  «الگَ باش»: بٌ یک آن جهل

دقیقٌ نشدى بَد 15ينَز . سرعتو رٍ کو کردم ٍ پا بٌ پای ناشین يای دیگٌ حرکت کردم
این .  سیايو رٍ جلَی یک جّک سفید پارک کردم ٍ ٍارد آزنایشگاى شدم90کٌ ال 
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دادگستری، : آزنایشگاى نخصَص نیرٍيای نسلح ٍ چند تا از ارگان يای نختلف نظیر
بَد؛ در نتیجٌ ير آزنایشی کٌ از طرف این ارگان يا فرستادى ... بانک يا ،کارکناّن دٍلت ٍ

حتی اگٌ نحل این آزنایش، بٌ طَر غیر نستقیو از ارگان يا .نی شد، حتها انجام نی شد
 !فرستادى بشٌ

 :با دیدن نًدی دستو رٍ تکَن دادم ٍ بٌ طرفشَن رفتو؛ گفتو

ٌ ست ننتظرید؟. سْم، صبح بخیر؛ ببخشید کٌ دیر کردم -  چند دقیق

 :ستَان نلکی سرش رٍ پایین انداخت ٍ با خندى ی کَتاى ٍ آرٍنی جَاب داد

  دقیق30ٌحدٍد  -

 :یکی از ابرٍيام رٍ باّ انداختو ٍ پرسیدم

 ينَز کٌ نَبت سَگند زنانی نشدى؟ -

 . نَبت دارى9نٌ قربان، ساعت  -

. سرم رٍ تکَن دادم کٌ چشهو بٌ سَگند زنانی افتاد؛ بدٍن حرف بٌ يو نگاى نی کردیو
 !عجب نگايی

دم ٍ بازدنی کردم ٍ کنار . با سْنی کٌ شنیدم، بٌ خَدم اٍندم ٍ جَابش رٍ دادم
بٌ جلَ خیرى شدم؛ ٍلی نگاى يای نًدی آزارم نی داد ٍ . نًدی، رٍی صندلی نشستو

تا حدٍدی شک نداشتو کٌ . باعخ نی شد یک نیهچٌ نگايی يو بٌ سهت چپو بندازم
نگاى يای نًدی بٌ خاطر پَشیدن لباس سفیدى؛ ير چند کت سیايی کٌ لباس سفیدم رٍ 

 .نحاصرى کردى بَد، تعجب نًدی رٍ کو تر نی کرد

بٌ اطرافو نگايی اجهالی انداختو ٍ سعی کردم در يهین نگاى، يهٌ رٍ آنالیز کنو؛ حدٍد 
بیست نفر یا شاید يو بیشتر جلَّی نا نشستٌ بَدند؛ ٍلی بٌ نظر نی رسید، زٍدتر نَبّت 
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ٌ ی افراد ٍجَد داشت، باعخ يهاينگی اٍن يا در ضربٌ زدن .نا نیشٌ انتظاری کٌ در يه
 .بٌ زنین با پا نی شد

 :بعد از دقایقی پرستاری بٌ طرفهَن اٍند

 .خانو زنانی برای آزنایش اعتیاد، تشریف بیارید -

لباسو رٍ نرتب کردم ٍ نن . سَگند زنانی با اشارى ی ستَان نلکی با پرستار يهراى شد
يو با اٍن يا يهراى شدم؛ يهَن طَر کٌ بٌ سرانیک يای سفید قًَى ای نگاى نی کردم، 
سعی بر جهع ٍ جَر کردن تفکراتو داشتو ٍ نی خَاستو باّجبار بٌ خَدم بفًهَنو کٌ 

علتش رٍ . این آزنایش فقط جًّت دست گرنیٌ ٍ سَگند زنانی نعتاد نیست
 .نهی دٍنستو؛ انا دٍست داشتو این جهلٌ حقیقت داشتٌ باشٌ

 :بٌ ناگاى پرستار بٌ طرف نن برگشت ٍ گفت

 شها کجا نیای؟... کجا آقا؟ -

 :با لحنی کٌ انگار قصد داشتو حرف خَدم رٍ بٌ کسی تحهیل کنو، گفتو

 .نن باید يهراى شها بیام -

 .شها اجازى ی ٍرٍد ندارید آقا -

 :کارتو رٍ جلَی صَرّت آرایش کردى اش گرفتو ٍ گفتو

 .ستَان صداقت يستو از ستاد نبارزى با نَاد نخدر -

 :پرستار سرش رٍ پایین انداخت ٍ زنزنٌ کرد

 .تشریف بیارید -
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. يهَن طَر کٌ با چشو يام کاشی يای سفید ٍ قًَى ای رٍ دنبال نی کردم، ٍارد اتاق شدم
از طریق پنجرى بًش . بٌ طرف پنجرى برگشتو تا پرستار بتَنٌ کارش رٍ راحت تر انجام بدى
ٌ ی سیاى بگیرم ٌ ای کرد . نگاى نی کردم،  نهی تَنستو نگايو رٍ از اٍن دٍ تا تیل ناگًان سرف

 .ٍ صَرتش رٍ از نن نخفی کرد

ٌ ای کٌ رٍی لبو نشست کانْ ناگًانی بَد  :زنزن

 آيای دٍ چشهَن سیاى-

 دٍ تا چشهَن سیاى

ٌ ام حبس شد  .دٍبارى چشو يای سیايش رٍ دیدم، نفس تَی سین

 :بی اختیار ادانٌ دادم

 چترت رٍ ببند ٍ با نن زیر بارٍن بیا -

 زیّر بارٍن بیا، زیر بارٍن بیا

 (نًرشاد- آينگ زیر بارٍن)

نی دٍنستو دیگٌ با کَرى ی آتیش فرقی ندارم؛ از اتاق خارج شدم ٍ تَی سالّن آزنایشگاى 
 :با يیجان زنزنٌ کردم. نشستو

 !لعنت بٌ دّل سیاّى شیطَن -

از جا بلند شدم ٍ بٌ طرف نًدی رفتو؛ با . ٍ بْفاصلٌ صَرتو رٍ با دست يام پَشَندم
 :تعجب از جا بلند شد

 تَ چرا اٍندی؟...اّ  -

 :جَاب دادم
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 .باید برم کْنتری، يزار تا کار دارم؛ خَدت برٍ پیشش -

سرش رٍ تکَن داد ٍ عزم رفتن کرد؛ نهی دٍنو چٌ اتفاقی افتاد؛ انا دستو رٍ رٍی 
ٌ اش گذاشتو ٍ نانع حرکتش شدم  :رٍ بٌ ستَان نلکی گفتو.سین

 .خانو، شها برٍ پیشش -

 :بشکی زدم ٍ اضافٌ کردم

 .حتها بٌ پرستار بگَ کٌ سریعأ نتیجٌ رٍ اعْم کنن -

 :احترام گذاشت ٍ گفت

 .بلٌ قربان -

سَار ناشین . دست نًدی رٍ کٌ با چشو يای از حدقٌ در اٍندى بًو نگاى نی کرد، کشیدم
 :کٌ شدیو، پرسید

 تَ نعلَم يست چت شدى؟ -

 :سرم رٍ بٌ طرفین تکَن دادم

 .نن چیزیو نیست -

ٌ م رٍ رٍی سَئیچ دسّت راستو کٌ . یکی از دست يام رٍ رٍی فرنَن گذاشتو ٍ دست دیگ
 :رٍی سَئیچ بَد رٍ گرفت ٍ با اطهینان گفت

 .يست! چرا -

 :لبام رٍ کج کردم ٍ با ریز کردن چشو يام پرسیدم

 نحْ چی؟ -
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 :آرٍم خندید

 .نهی دٍنو، یٌ چیزی يست دیگٌ -

 :يهَن طَر کٌ ناشین رٍ رٍشن نی کردم، گفتو

 !شفا نیدى، نگران نباش -

 :با خندى جَابو رٍ داد

 .فعًْ کٌ شها تَ اٍلَیت يستی رفیق -

*** 

 :با شنیدن صدای استکان چای، زنزنٌ کردم. از پشت پنجرى بٌ آسهَن نگاى نی کردم

 .نهنَن تقَی -

 .شنیدم

ٌ ست -  .خَايش نی کنو قربان؛ ٍظیف

احساس خیلی خاصی . بعد از خرٍج تقَی، نفس عهیقی کشیدم ٍ پشت نیز نشستو
 !داشتو؛ نهی تَنستو بفًههش، حس گنگی بَد، خیلی گنگ

ٌ قدر این نحیط رٍ  ٌ ی کْنتری نگاى کردم، چ پردى ی سفیّد اتاقو رٍ کنار زدم ٍ بٌ نحَط
حّس این کٌ پشتیباّن نردنو يستو، حّس . دٍست داشتو؛ حس خیلی خَبی بًو نی داد

 !این کٌ قدرت دارم ٍ بٌ عنَان یک پلیس ایرانی، دنیا تَی نشتهٌ

ٌ ی سفیدی کٌ اطرافش با گل يای طراحی  بی اختیار، رٍان نَیسو رٍ برداشتو ٍ رٍی برگ
 :شدى ی زرد تزئین شدى بَد، نَشتو
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ٌ يا از چشهان تَ آغاز نی شَد  بی کران

 از دل نن کٌ گذشت، عاشقانٌ نی شَد

 ٍ بٌ خدا کٌ رسید، عارفانٌ؛

 نباشی، برٍی، یک پای نعادلٌ عبادتو لنگ نی زند

 (انید جهشیدی)

نهی دٍنو چند دقیقٌ بٌ سقف خیرى . آّى عهیقی کشیدم ٍ با لبخند بٌ سقف خیرى شدم
عصبی ٍ سرگردٍن . شدى بَدم؛ انا زنانی کٌ بٌ خَدم اٍندم، نًدی داخل اتاق بَد

 :پرسیدم

 نًدی، تَ کی اٍندی کٌ نن نتَجٌ نشدم؟ -

 :خندید ٍ جَاب داد

ٌ يا بٌ سقف زل 10 - ٌ ای نیشٌ کٌ بندى تشریف فرنا شدم ٍ جنابعالی نحل دیٍَن دقیق
 .زدی

 :زنزنٌ کردم

 !دیٍَنٌ خَدتی -

 :دٍبارى خندید

 !تَ یٌ چیزیت شدى آیین؛ تَ این جَری نبَدی -

 :انکار کردم

 .نٌ بابا، نن چیزیو نیست -
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 :سرش رٍ تکَن داد ٍ گفت

 .چرا، يست -

ٌ ای رٍ برداشت ٍ زیّر لبی شرٍع بٌ خَندن کرد ناگًان برگٌ رٍ بًو نشَن داد ٍ با . برگ
 :لبخند عهیقی حرفش رٍ ادانٌ داد

 .دیدی گفتو یٌ چیزیت يست؟ این يو ندرکش -

تازى نتَجٌ شدم کدٍم برگٌ رٍ برداشتٌ؛ نی خَاستو اٍن رٍ ازش بگیرم کٌ اجازى ی 
با حرص بًش نگاى کردم، با خندى . این کار رٍ بٌ نن نداد ٍ با زیرکی برگٌ رٍ بٌ عقب برد

 :گفت

ٌ ی عبادتت لنگ نی زنٌ؟ - ٌ ی نعادل  !اٍخی... نباشٌ ٍ برى، یک پای

شدت خندى اش بیشتر شد؛ با بی خیالی استکان چای رٍ برداشتو ٍ بٌ ديانو نزدیک 
 :بٌ یک دفعٌ گفت. کردم

 !ببینو آیین، نکنٌ عاشق شدی؟ -

ٌ يام رٍ نختل  ٌ يا بًو انان صحبت کردن نهی داد؛ خندى يای کَتاى ٍ ناگًانیو، سرف سرف
نًدی يو برگٌ رٍ رٍی نیز . استکانو رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ خهیازى ای کشیدم. کردى بَد

 :انداخت ٍ گفت

 تَ نهی خَای بازجَیی رٍ شرٍع کنی؟ -

ٌ ی آزنایش اعتیاد يستو -  .نٌ، ننتظر نتیج

ٌ ی آزنایش تا چند سال دیگٌ يو نیَند؛ نی خَای يهین جَری بهَنی؟ -  گیریو نتیج

 :عصبی ٍ نحکو گفتو
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ٌ ی لعنتی نیاز دارم - نهی تَنو شرٍع کنو، نی خَام ببینو . نًدی، نن بٌ اٍن نتیج
 حرف يای فریدٍن ٍ تیهَر صحت دارى یا نٌ؟

ٌ ای رٍ بٌ طرفو گرفت . با ٍرٍد ستَان نلکی بٌ اتاق، حرفو رٍ قطع کردم ستَان نلکی برگ
 :ٍ گفت

ٌ ی آزنایش رسید -  .قربان، نتیج

 :سرم رٍ تکَن دادم، با لبخند برگٌ رٍ ازش گرفتو ٍ زنزنٌ کردم

 . رٍز انتظار اٍند2پس باّخرى بعد از  -

ٌ ای از اتاق خارج شد  :ستَان نلکی با زنزن

 .با اجازى تَن -

ٌ ی آبی ٍ سفیّد تَی دست يام نگاى کردم ٌ ی اصلی رٍ . بٌ برگ جرأت نگاى کردن بٌ برگ
یک نگاى بٌ نًدی نی کردم ٍ یک نگاى بٌ برگٌ؛ نًدی با کْفگی کْيش رٍ از . نداشتو

 :رٍی سرش برداشت، نَيای سیايش رٍ نرتب کرد ٍ گفت

ٌ ی اصلی رٍ نگاى کن ببینیو جَاب آزنایش چیٌ -  !يی بٌ نن نگاى نی کنٌ! ّد بٌ برگ

ٌ ی  ٌ ی ابتدایی رٍ بٌ سرعت رد « باشٌ»با سردرگهی سرم رٍ تکَن دادم ٍ با زنزن سٌ برگ
. کردم تا بٌ برگٌ اصلی رسیدم؛ تهام جَاب يایی کٌ در برگٌ نَشتٌ شدى بَد، ننفی بَد
اٍل با اخو بٌ این جَاب يای ننفی نگاى نی کردم، بٌ نرٍر لبخند عهیقی جای اخو رٍ 

 .بی اختیار خندى ام گرفت. گرفت

 :نًدی با لبخند بٌ خندى ام نگاى نی کرد، بعد گفت

 !خب اگٌ چیّز خندى داری دیدی، بگَ نا يو بخندیو -
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 :برگٌ رٍ بٌ طرفش پرت کردم ٍ با خَشحالی گفتو

 !ننفیٌ -

 :نًدی نگايی بٌ برگٌ انداخت ٍ با لبخند گفت

 باعت نباياتٌ -

 :با سرم، حرفش رٍ تأیید کردم کٌ ادانٌ داد

 .ستَان صداقت، بفرنایید -

از اتاق خارج شدیو، بعد از گذشت . ٍ بْفاصلٌ دستانش رٍ بٌ طرّف در خرٍجی دراز کرد
 دقیقٌ ٍارد اتاق بازجَیی شدم؛ نهاّی اتاق تهانًا سیاى بَد ٍ حالت نخَفی داشت، 10

 البتٌ تنًا برای نجرم

نَّر کهی کٌ از لَستّر سادى ٍ نربعی شکّل سقف اتاق، نشأت نی گرفت، بٌ اتاق رٍشنایّی 
 !دل نشینی نی بخشید کٌ بٌ دل نا نظانی يا خیلی نی چسبید

ٌ ای در انتًای ٍرٍدی اصلّی اتاق قرار داشت کٌ برای زیّر نظر داشتن نجرم ساختٌ  شیش
شدى بَد ٍ صد البتٌ از سهت اتاق بازجَیی ٍ نجرنین نهی تَنستن افراد نراقب رٍ 

بعد از کسّب اجازى از سرٍان رشادت، سرندی ٍ رجائی ٍارد اتاّق اصلی بازجَیی . ببینن
این اتاق يو نحل اتاّق قبلی، حالت نخَفی داشت؛ با این تفاٍت کٌ نهایی سفید . شدم

نتهایل بٌ زرد داشت ٍ این حالت نخَف رٍ از طریق نَر کهی کٌ داشت بٌ دست 
 .نی آٍرد

ٌ رٍی نن قرار داشتن ٍ با خَنسردی تهام بٌ در ٍ دیَار نگاى  تیهَر ٍ فریدٍن دقیقا رٍب
 :بٌ حالت آزاد ایستادم کٌ تیهَر پرسید. نی کردن

 چرا این جا ایستادی؟ چیٌ؟ارث بابات رٍ خَردم؟ -
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 :آرٍم خندیدم ٍ گفتو

 .نٌ، ارث پدرم رٍ نخَردی؛ اٍندم کٌ بشنَم -

 :با عصبانیت جَاب داد

 چی رٍ؟ -

 :دست بٌ سینٌ نفس عهیقی کشیدم ٍ با اخو گفتو

 !حقیقت -

 :خَاست حرفی بزنٌ کٌ ادانٌ دادم

 !اعتراف -

بٌ فریدٍن نگايی انداختو کٌ سرش رٍ رٍی نیز گذاشتٌ . با حرص بٌ نن نگاى نی کرد
 .بَد؛ شخصیت فریدٍن با تیهَر یکی نبَد، بٌ نظر نظلَم نی اٍند

 :يهَن طَر کٌ اتاق رٍ با قدم يای کَتايو طی نی کردم، گفتو

 ...نی خَام حقیقت رٍ بشنَم ٍ شک نکن کٌ دٍست ندارم درٍغ تحَیل بگیرم -

 :نحکو تر ادانٌ دادم

 از طرف کی اٍندین؟ -

 !اشّتب گرفتی سرگرد: تیهَر

 :با اخو بًش نگاى کردم

 ...نن سرگرد نیستو ٍ ستَان يستو؛ در ضهن، اشتباى يو نگرفتو -

ٌ ی حرفو رٍ گرفتو  :پرٍندى ای رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ دنبال
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 !این يو افتخاراتتَن -

 :با آرانش بٌ صندلی تکیٌ داد، شنیدم کٌ گفت

 .نن حرفی برای گفتن ندارم -

 :رٍی صندلی نشستو ٍ دستی بٌ نَيام کشیدم. از شنیدن این حرف، عصبی شدم

  سال از عهرش رٍ تَ زندان سپری کردى، نن بَدم؟7نکنٌ اٍنی کٌ  -

 :با گستاخّی تهام جَاب داد

 ! سال زندان بَدی یا نٌ؟7نن کٌ اٍنجا نبَدم ببینو شها ! شاید...نهی دٍنو -

رگ يای . از رٍی صندلی بلند شدم ٍ سعی کردم با قدم زدن، از شدت عصبانیتو کو کنو
دسّت راستو باّ اٍندى بَد، سعی کردم در کهاّل آرانش باياشَن صحبت کنو کٌ عهلکرّد 

 .نن رٍی جَابشَن تأجیری نذارى

 :سعی کردم بٌ تیهَر بفًهَنو کٌ از يهٌ چیز اطْع دارم

 !نصرف ٍ قاچاق نَاد، دزدی، استفادى از سْح سرد ٍ يزار جرم دیگٌ -

 :تیهَر ابرٍ باّ انداخت ٍ با پَزخندی گفت

 این يا يو جرم يای شهاست؟ -

 :خندید ٍ ادانٌ داد

ٌ ی خرٍار -  !آرى دیگٌ، بٌ قَل نعرٍف نشتی است نهَن

 :دستو رٍ نشت کردم ٍ زیر لب زنزنٌ کردم

 !خیلی گستاخی -
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 :فریدٍن سرش رٍ باّ آٍرد ٍ رٍ بٌ تیهَر گفت

 تَ يهیشٌ عادت داری بقیٌ رٍ سّر کار بذاری، نٌ؟ -

 .یاد ندارم ادای بچٌ نحبت يا رٍ دربیارم: تیهَر

 :بٌ طرف نیز رفتو ٍ ير دٍ دستو رٍ رٍش گذاشتو؛ با اقتدار گفتو

 .فقط حقیقت... دٍست ندارم ٍقتو تلف بشٌ؛ نن اٍندم تا حقیقت رٍ بشنَم -

 :تیهَر دست بٌ سینٌ جَاب داد

 .گفتو کٌ، نن حرفی برای گفتن ندارم -

 .پس ننتظرم نذار. تَ حرفی برای گفتن نداری، درست؛ انا نن گَشی برای شنیدن دارم -

 .نن فقط در حضَر ٍکیلو حرف نی زنو: تیهَر

 :پَزخندی خندى نانند زدم ٍ گفتو

نطهئن باش يزار ٍکیل يو نهی تَنن تَ رٍ از این جا نجات بدن، پات بدجَر گیرى؛ در  -
 جانی، ٍکیل از طرف قانَن نیاد؛ تَ، نفاد قانَن حالیتٌ؟

ٌ ای کٌ بٌ   .شبايت داشت، از ديان تیهَر خارج شد« نچ»کله

 .پس حرف بزن -

 :تیهَر خهیازى ای کشید ٍ گفت

 !این صد بار... نن حرفی ندارم -

 :رٍ بٌ فریدٍن ادانٌ دادم

 تَ چی فریدٍن؟ -
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ٌ رٍ شدم  .بعد از چند جانیٌ با جَابی ننفی رٍب

 نن يو يهین طَر -

. با عصبانیت پرٍندى رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍ بٌ سرعت اتاق بازجَیی رٍ ترک کردم
 :صدای سرٍان رشادت بلند شد

 کجا ستَان؟ -

 .ببخشید، دیگٌ ٍاقعًا طاقتو طاق شدى؛ نهی تَنو ادانٌ بدم -

ٌ ای کٌ از ديان سرٍان رشادت خارج شد، ٍارد سالن کْنتری شدم  .با جهل

 .برٍ تَّی اتاق نن، خَدم يو اّن نیام -

با بی حَصلگی رٍی یکی از . با قدم يای بلند خَدم رٍ بٌ اتاق سرٍان رشادت رسَندم
لیَان رٍ پر از آب کردم ٍ ّجرعٌ . صندلی يا نشستو ٍ پرٍندى رٍ نحکو رٍی نیز انداختو

 :يهَن طَر کٌ لیَان رٍ با دست يام فشار نی دادم، زیّر لب زنزنٌ کردم. سر کشیدم

حاّ برای نن زبَن درازی نی کنی؟ نی خَای نن رٍ بپیچَنی؟ حاّ دیگٌ کارت بٌ جایی  -
رسیدى کٌ جلَّی نن ایستادگی نی کنی؟ ستَان صداقت نیستو اگٌ بٌ حرفت نیارم؛ 

 .بْیی بٌ سرت نیارم کٌ نرغ يای يَا بٌ حالت زار بزنن

 .با حرفی کٌ بٌ گَشو خَرد بٌ خَدم اٍندم

 .ستَان چرا این قدر عصبانی يستی؟ بٌ خَدت نسْلط باش -

 :عصبی جَاب دادم

ٌ طَر بٌ خَدم نسْلط باشو سرٍان؟ تیهَر نن رٍ دستهال پیچ کرد ٍ بیرٍن فرستاد -  !چ

 :سرٍان با آرانش، لبخندی زد ٍ گفت
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 .خَدت این طَری خَاستی -

 .انکار کردم

 .نٌ نٌ، نن این طَر نخَاستو -

اٍن با حرف يای صدنن یک غازش نی خَاست تَ رٍ عصبی کنٌ کٌ . خَاستی... چرا -
تَ رٍانشناسی خَندی ستَان؛ ازت انتظار نداشتو این قدر زٍد از کَرى در . نَفق يو شد

 !بری

 :نقاٍنت کردم

 !آخٌ ٍاقعا نهیشٌ بعد از شنیدن حرف ياش، عصبی نشد یا از کَرى در نرفت -

 :سرٍان با خَنسردی نن رٍ قانع کرد

. نیشٌ، نیشٌ عصبی نشد، نیشٌ از کَرى در نرفت؛ بٌ شرطی کٌ خَدت يو بخَای -
تیهَر نی خَاست تَ رٍ از سّر خَدش ٍا کنٌ؛ تَ نباید اجازى نی دادی کٌ چنین اتفاقی 

 .بیفتٌ ٍ نأنَر قانَن، جلَّی یک نجرم سر خو کنٌ

 :سرم رٍ پایین انداختٌ بَدم ٍ بٌ حرف يای سرٍان فکر نی کردم؛ ادانٌ داد

تَ قرار بَد ٍارد اتاق بازجَیی بشی ٍ تیهَر رٍ غافل گیر کنی؛ ٍلی انگار اٍن این کار رٍ  -
 .با تَ کرد

احساس حقارت . با شنیدن حرف يای سرٍان رشادت، احساس حقارت بًو دست داد
کردم کٌ نتَنستو رٍّی تیهَر رٍ کو کنو؛ کٌ غافلگیر شدم ٍ بٌ عنَان ستَاّن نهلکت، 

 :سرم رٍ باّ آٍردم ٍ با صْبت بًش نگاى کردم کٌ گفت. جلَّی یک نجرم کو آٍردم

 .حاّ يو نی تَنی بری ٍ بازجَیی رٍ ادانٌ بدی -
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 :سرم رٍ بٌ طرفین تکَن دادم کٌ پرسید

 پس، نن برم؟ -

 :از جا بلند شدم ٍ با اخو گفتو

نا با گفتگَّی نسالهت آنیز بٌ جایی نهی رسیو قربان، تیهَر خیلی تَدارى ٍ بٌ سختی  -
اگٌ بخَایو این طَری پیش بریو، ٍقتهَن تلف نیشٌ ٍ سّر آخر . چیزی رٍ برنْ نی کنٌ

 .يو چیزی دستهَن رٍ نهی گیرى

 !نی تَنیو از فریدٍن استفادى کنیو -

درستٌ کٌ فریدٍن نحل تیهَر حرف نانربَط نهی زنٌ؛ انا نطهئن باشید کٌ چیزی رٍ يو  -
اگٌ قرار بر این بَد، تا اّن يهٌ چی رٍ گفتٌ بَد، نٌ این کٌ ساکت یک گَشٌ . لَ نهیدى

 .بشینٌ ٍ جیک يو نزنٌ

 :کْيو رٍ رٍی سرم گذاشتو ٍ نرتب کردم؛ ادانٌ دادم

ٌ ای نحرنانٌ با حضَر دکتر ندنی برگزار بشٌ -  !اگٌ نهکنٌ جلس

 :سرٍان نشکَک پرسید

 نی خَای چی کار کنی ستَان؟ -

 :نطهئن جَاب دادم

ٌّ این پرٍندى رٍ يو بیارم، بٌ يهین  - نن ٍقت زیادی ندارم ٍ ير چٌ سریع تر باید سر ٍ ت
 !استفادى کنو* خاطر نی خَاستو اگٌ اجازى بدید از آنپَل

 :سرٍان با تعجب پرسید

 نطهئنی؟ -
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تا حدٍدی بلٌ؛ ٍلی خب نی خَاستو با دکتر ندنی يو صحبت کنو کٌ نطهئن تر بشو؛  -
 .البتٌ اگٌ انکانش يست

 :سرٍان با رضایت گفت

 .بسیار خب، نشکلی نیست؛ ترتیبش رٍ نیدم -

با شنیدن این جَاب، با لبخند احترام گذاشتو ٍ بٌ انیّد نَفقیت در این پرٍندى، از اتاق 
 .خارج شدم

ٌ اند کٌ از طریق آنپَل ٍارد بدن نی شَد،  * نحققان بٌ تازگی بٌ نحلَلی دست یافت
بٌ . سیستو دفاعی بدن را بٌ شدت پایین نی آٍرد ٍ حالّت رٍحّی نتًو را تغییر نی ديد
حدی کٌ نتًو از یک نَرچٌ يو نی ترسد ٍ گریٌ نی کند ٍ بٌ تهام کاريایی کٌ انجام 

بعد از . دادى اعتراف نی کند، این نادى رٍی نغز تاجیر نی گذارد؛ ٍلی اجرات ننفی ندارد
 .چند ساعت اجر نادى از بین نی رٍد ٍ نتًو بٌ حالّت اٍلیٌ برنی گردد

*** 

 دانای کل

یک . دست راست تیهَر ٍ دست چپ فریدٍن تَسط یک دستبند بٌ يو ٍصل شدى بَد
تیهَر يهان طَر کٌ بٌ جلَ نگاى نی کرد، خطاب . سرباز ٍظیفٌ يو آن دٍ را زیر نظر داشت

 :بٌ فریدٍن کٌ ندام سرش را نی نالید ٍ بٌ قَل نعرٍف خهار بَد گفت

 !چٌ نرگتٌ تَ؟ تابلَبازی درنیار، سٌ نیشٌ -

تیهَر . فریدٍن نی لنگید ٍ بدٍن تَجٌ بٌ حرّف تیهَر، زیر لب چیزيایی را زنزنٌ نی کرد
 :دٍبارى سَالش را تکرار کرد

 .بًت نیگو چتٌ؟ چرا این قدر ادا بازی درنیاری؟ آرٍم بگیر دیگٌ -
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ٌ ٍار گفت  :فریدٍن زنزن

 .نهی تَنو، حالو بدى؛ باید خَدم رٍ بسازم تیهَر -

 :تیهَر بٌ طرف اٍ خو شد ٍ کناّر گَشش زیّر لب گفت

 .بذار بٌ بازداشتگاى برسیو، خَدم نی سازنت -

 :سرباز با اخو بٌ این گفتگَّی پنًانی نگايی انداخت ٍ گفت

ّْ گزارش نیشٌ -  .ساکت شید ٍ ّا

 :تیهَر پلکش را نالش داد ٍ رٍ بٌ اٍ گفت

 کی نی خَاد گزارش کنٌ؟ شها؟ -

 :، با تهسخر ادانٌ داد«بلٌ»ٍ بْفاصلٌ بعد از شنیدن جَاب 

 اگٌ گزارش کنی چی نیشٌ؟ -

 :سرباز کٌ از این حالت اٍ، عصبی شدى بَد با خَدخَايی پاسخ داد

 !بد نیشٌ -

ٌ ای با صدای تیهَر، گَّش سرباز  ينَز یک دقیقٌ از پایان این گفتگَ نگذشتٌ بَد کٌ زنزن
 :را نشانٌ گرفت

 !خَبٌ سرباز صفرى ٍ این قدر ِپز نیدى -

بٌ غیر از . بعد از لحظاتی دّر لجنّی بازداشتگاى باز شد ٍ سرباز آن دٍ را بٌ داخل فرستاد
. تیهَر ٍ فریدٍن، تنًا یک نفر در آن جا بَد ٍ اٍ يو يهیشٌ نشغَل چرت زدن بَد
 :فریدٍن رٍی یکی از تخت يا نشست ٍ يهان طَر کٌ بٌ خَد نی پیچید، با درد گفت
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 .زٍد باش یٌ کاری بکن دیگٌ، دارم نی نیرم -

 :تیهَر با عجلٌ جَاب داد

 .باشٌ باشٌ، غهت نباشٌ؛ اّن درستش نی کنو -

 :فریدٍن با حالتی کٌ بٌ گریٌ شبايت داشت، بٌ این حرف اعتراض کرد

 .چی رٍ درست نی کنی؟ بابا بیا نن رٍ بساز -

سریعًا بٌ طرف فریدٍن . تیهَر سرش را تکان داد ٍ حساب شدى يهٌ جا را زیّر پا گذاشت
رفت ٍ قرّص سفید رنگی را از پشّت گردّن خَد درآٍرد ٍ در کّف دست رفیقش کٌ حاّ 

 :دست اٍ را بٌ آرانی بست ٍ زنزنٌ کرد. ّفس ّفس کنان نی لرزید، قرار داد

 .بزن شارژ شی -

بعد از دقایقی تیهَر يهان طَر کٌ بٌ فریدٍّن خَابیدى زل زدى بَد، از طریق شنَّد ریزی 
ٌ ی آن چسبیدى  کٌ بٌ نیکرٍفن شبايت داشت ٍ بٌ طرز عجیبی از داخل گَش بٌ ّل

 .بَد، با رئیسش صحبت نی کرد

 .سریعًا کاری رٍ کٌ بًت گفتو انجام نیدی؛ ٍقت زیادی نداریو: سَری خان

 :تیهَر با تعجب پرسید

 .قربان این کار خیلی خطرناکٌ، گیر نیفتیو يا -

 :صدای سَری خان را شنید

 .تَ کٌ این قدر ترسَ نبَدی -

 :تیهَر زنزنٌ کرد
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 ...ترسَ نیستو ٍلی -

 :فریاّد سَری خان، ديان اٍ را بست

بٌ ير کی نی تَنی ٍصل شَ تا این قائلٌ ختّو بٌ . ٍلی بی ٍلی تیهَر؛ يهین کٌ گفتو -
ٌ شناس رٍ خط بکش. خیر بشٌ این کار رٍ بٌ کسی . فقط دٍّر این پلیس يای ٍظیف

این . بسپار کٌ دينش ّچفت ٍ َبست داشتٌ باشٌ، ّزم باشٌ بًش ٍعدى ی پَل يو بدى
دخترى بدجَر نَّی دناغو شدى، حاّ کٌ اٍندى تَّی این پرٍندى ٍ نی خَاد با اٍن 

ٌ ش کاری کنٌ کٌ نن بٌ جای اٍن برم باّی دار، تا نکشهش دست بردار نیستو . قیاف
حرف يای نن رٍ آٍیزى ی گَشت کن کٌ یٌ ٍقت گند نزنی، فًهیدی؟ اگٌ بخَای خطا 

کنی یا دستت کج برى، حتی اگٌ برزٍ خان سرم رٍ بکنٌ زیّر آب، یکی رٍ نی خرم کٌ تَ رٍ 
 .بفرستٌ اٍن دنیا

تیهَر با دقت بٌ حرف يای اٍ گَش داد ٍ سّر آخر يو با نفس عهیقی شنَد را غیر فعال 
پاکت کَچکی را داخل . بٌ سختی کاغذی را پیدا کرد ٍ آن را بٌ شکل نانٌ درآٍرد. کرد

با خَدکار بسیار کَچکی کٌ جَيّر نانرئی داشت، نتنی نَشت ٍ نانٌ را بٌ . آن گذاشت
 .شرط نگاى نکردن ٍ بٌ دلیّل شخصی بَدن، بٌ یکی از سرباز يا سپرد

ٌ ای اعتراض . سرباز سری تکان داد ٍ نانٌ را گرفت بی اختیار خهیازى ای کشید ٍ با زنزن
 :آنیز، بٌ سهت بازداشتگاّى زنانٌ رفت

 !حاّ اگٌ بٌ خاطر يهین تیهَر، اضافٌ خدنت نخَردم -

کْيش را بٌ سختی تنظیو کرد ٍ رٍ بٌ ستَان نلکی کٌ رٍزنانٌ بٌ دست، پشت نیّز 
 .کَچکی نشستٌ بَد ٍ ریاست نی کرد، احترام گذاشت ٍ نانٌ را بٌ طرفش گرفت

 :ستَان نلکی سرش را باّ آٍرد ٍ با ابرٍيای سیاى ٍ زیبایش بٌ نانٌ اشارى کرد
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 این چیٌ؟ -

 .تیهَر فرستاد تا بٌ خَايرش برسَنو -

 :ستَان رٍزنانٌ را جهع کرد ٍ دست بٌ سینٌ پرسید

 خَايرش کیٌ؟ -

ٌ يایش را باّ انداخت  :سرباز شان

 !فقط گفت بگید این نانٌ از طرف تیهَرى. نهی دٍنو قربان، چیزی نگفت -

ٍ يای جهع شدى، سرش را تکان داد ٍ ديانش را باز کرد تا حرفی بزند؛ انا  ستَان با ابر
 :سرباز با تهسخر حرفش را ادانٌ داد

 !این يا خانَادگی تَی قاچاق دست دارن -

ستَان نلکی اخهی کرد ٍ بٌ شدت نانٌ را از دستان ّغّر سرباز کشید؛ با عصبانیتی 
 :ساختگی گفت

 !تا این حرفت گزارش نشدى، سریع از جلَّی چشو يام دٍر شَ -

 .با دٍر شدن سرباز، صْح دید کٌ با ستَان صداقت تهاس بگیرد

 چی شدى نلکی؟ -

 :ستَان نلکی گلَیش را صاف کرد

قربان، یکی از سرباز يا یک نانٌ رٍ بٌ دستو رسَند کٌ از طرف تیهَرى ٍ خَاستٌ کٌ بٌ  -
دست خَايرش در يهین بازداشتگاى برسٌ؛ ٍ يهچنین درخَاست کردى کٌ کسی 

 .داخلش رٍ نگاى نکنٌ
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ستَان صداقت کٌ از این اتفاق نتعجب شدى بَد، کهی فکر کرد ٍ بعد از لحظاتی با 
 :زیرکی گفت

بسیار خب، نانٌ رٍ بٌ دست خَايرش برسَنید؛ ننتًا سریع یک دٍربین نخفی يو  -
ٌ يا نی سپارم کار يای اٍلیٌ رٍ انجام بدن. خَدت يو چکش کن. نصب کنید فقط . بٌ بچ

 .ازش غافل نشی ستَان

 :ستَان نلکی لبخندی زد ٍ گفت

 .خیالتَن راحت باشٌ ستَان، نراقب يهٌ چیز يستو -

خانو . ستَان صداقت با شنیدن این حرف نفّس آسَدى ای کشید ٍ تهاس را قطع کرد
نلکی بْفاصلٌ نانٌ را برداشت ٍ اٍ را بٌ یک زّن تپل ٍ نانرتب کٌ رٍسری اش، نَيای 

بٌ نظر نهی رسید این زن، . فرفری ٍ سیايش را بٌ نهایش گذاشتٌ بَد، تحَیل داد
 !خَاير تیهَر باشد انا نًو نبَد؛ نًو این بَد کٌ يهٌ چیز تحت کنترل بَد

بٌ نحض خرٍج از بازداشتگاى، دٍربین نخفی کٌ بٌ اندازى ی یک عدس بَد ٍ بیشتر بٌ 
ٌ ی پنجرى قرار داد چند نفر از پرسنّل کْنتری، . نیکرٍفن شبايت داشت را رٍی لب

لپ تاپی را برای ستَان آٍردند ٍ تَانستند بعد از دٍ دقیقٌ، دٍربین نخفی را از راّى تنظیّو 
 .درست، بٌ سیستو نتصل کنند

پای سیستو نشست ٍ يدفَن را رٍی گَش يایش کٌ زیر چادر پنًان شدى بَد، گذاشت؛ 
انا با دیدن آرانشی کٌ درٍن بازداشتگاى حاکو بَد ٍ افرادی کٌ در حال چرت زدن بَدند، 

 .نتعجب شد

 .دیر شدى بَد
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ٌ ی نانیتَر خیرى شد ٍ دستانش را رٍی يدفَّن تیرى رنگ  دٍبارى با تهرکز بٌ صفح
گذاشت؛ انا بٌ غیر از َغلت زدّن زندانی يا، چیزی نهی دید؛ يدفَن يو صدایی بٌ جز خر 

ٌ ی اتفاقات دٍر از چشو اٍ رخ . ٍ پف بٌ گَشش نهی رساند حتو داشت دیر رسیدى ٍ يه
شک نداشت اتفاق نًهی افتادى کٌ تیهَر خَاستٌ با کسی کٌ بٌ ظاير . دادى است

در نتیجٌ این نانٌ باید عهلکردی را بٌ دنبال داشتٌ . خَاير اٍست، صحبتی داشتٌ باشد
 .باشد کٌ نتاسفانٌ این عهلکرد از چشو ستَان نلکی دٍر ناندى بَد

. با ناانیدی بٌ صندلی تکیٌ داد ٍ صْح دید تا دٍبارى با ستَان صداقت تهاس بگیرد
 .بْفاصلٌ تهاس را برقرار کرد ٍ ننتظر ناند

 !بگَ نلکی -

 قربان، نی تَنو بٌ اتاقتَن بیام؟ -

 :ستَان صداقت نشکَک پرسید

 اتفاقی افتادى؟ -

 :نفس عهیقی کشید ٍ پاسخ داد

 !اگٌ اجازى بدید، این گفتگَ تلفنی نباشٌ -

 :ٍ بْفاصلٌ صدای نحکهی بٌ گَشش رسید

 .بسیارخب، داخل اتاقو ننتظرتو -

ٌ ی  ، آن يا را بٌ «نراقب زندانی يا باش، زٍد نیام»چادرش را نرتب کرد ٍ با زنزن
 .دٍستش سپرد ٍ بٌ سرعت از اٍ دٍر شد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

105 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

درخَاسّت نشستن ستَان صداقت را . ٍارد اتاق شد ٍ احترام گذاشت« بیا تَ»با شنیدن 
ٌ ی  ، اتفاّق چند دقیقٌ قبل را با جزئیات برای اٍ تعریف «راحتو قربان»رد کرد ٍ با زنزن

 :کرد

قربان، بندى سریعًا نانٌ رٍ بٌ دست خَايّر تیهَر رسَندم ٍ بعد از چند دقیقٌ يو از  -
طریق ٍصل شدن بٌ دٍربین نخفی، پیگیر این نَضَع شدم؛ انا نتاسفانٌ چیزی 

 .ندیدم

ستَان صداقت کٌ نشخص بَد از این اتفاق کْفٌ شدى، دستش را نشت کرد ٍ بٌ نیّز 
صدای ستَان . ستَان نلکی از این صدا بٌ خَد لرزید. قًَى ای رنگ رٍبرٍیش زد

 :صداقت را شنید

 !نباید يو نی دیدی، نی دیدی تعجب نی کردم نلکی -

 :نلکی با تعجب پرسید

 ننظَرتَن چیٌ؟ -

باید قبل از تحَیل نانٌ، . دیر رسیدی نلکی، نعلَنٌ کٌ این جَری چیزی نهی بینی -
. دٍربین نخفی رٍ نصب نی کردی ٍ اٍن َدم ٍ دستگاى لعنتی رٍ بًش ٍصل نی کردی

 چرا صبر نکردی اٍل سیستو برسٌ، بعدش کارت رٍ انجام بدی؟

ٍ بْفاصلٌ از پشت نیز بلند شد ٍ بٌ طرف پنجرى رفت؛ دست بٌ سینٌ بٌ صحّن کْنتری 
ستَان نلکی دستانش را قْب کرد ٍ سرش را از شدت . خیرى شد ٍ سعی کرد تهرکز کند

 پشیهانی، پایین انداخت

 :با لحنی کٌ ندانت از آن نی بارید گفت

 ...نعذرت نی خَام ستَان، نهی خَاستو -
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ستَان صداقت نانند طَفان بٌ سهت خانو نلکی برگشت ٍ با خشو، حرف اٍ را قطع 
 :کرد

 !نعذرت خَايی شها يیچ دردی رٍ دٍا نهی کنٌ خانو نحترم -

خانو نلکی بٌ این حَاس پرتی ٍ سًل انگاری خَدش، لعنتی فرستاد ٍ با چشهانی ننتظر 
ٌّ لحّن صحبتش با یک خانو شدى بَد ٍ . بٌ نافَقش خیرى شد ستَان صداقت کٌ نتَج

 :نی دانست کٌ در چند رٍّز آیندى يهٌ چیز نشخص خَايد شد، با لحن آرام تری گفت

تا چند رٍّز آیندى . سعی کنید دیگٌ چنین نشکْتی بٌ ٍجَد نیاد! فعْ کاریٌ کٌ شدى -
ٌ ی نشکَک  ...يهٌ چیز نشخص خَايد شد؛ حتی سرنَشت اٍن نان

 :نفس عهیقی کشید ٍ ادانٌ داد

 .شها نی تَنی بری، لطفا از این بٌ بعد يو نراقبشَن باش -

*** 

سیگار ّیتش را رٍی لب يایش گذاشت ٍ سعی کرد ذينش را از اتفاقات این رٍزيا، 
ٌ رٍیش را با ٍلع نگاى نی کرد کٌ . پاک کند غرق سیگارش بَد ٍ ساختهان يای تجارّی رٍب

ناگًان در بٌ شدت باز شد؛ يو زنان با پخش شدن صداّی در ٍ دیَار، صدای ياشو يو 
 :بٌ گَش سَدابٌ رسید

 !شنیدم نی خَای با اٍن بدبخت چی کار کنی -

 :سَدابٌ يهان طَر کٌ بٌ سیگارش پک نی زد گفت

 .بدبخت ننو، نٌ اٍن -
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ياشو بٌ طرف اٍ را رفت تا شاید بتَاند سیگار را از دستش بگیرد؛ انا سَدابٌ آن را از 
 :رٍی لبش برداشت ٍ بین انگشت ٍسط ٍ اشارى اش قرار داد ٍ با صدای بلند گفت

 !دستت رٍ ّبکش -

 :ياشو اخهی کرد، بٌ دیَار تکیٌ داد ٍ با عصبانیت گفت

 .صد دفعٌ گفتو این زيرناری رٍ نکش -

 :سَدابٌ با آرانش زنزنٌ کرد

 .حاّ نٌ کٌ تَ نهی کشی -

ياشو نفسی از رٍی حرص کشید ٍ يهان طَر کٌ سعی داشت با فندّک سیايش، زیّر 
 :سیگار برگ بریدى اش را رٍشن کند، جَاب داد

 .نن با تَ فرق دارم -

سَدابٌ پَزخندی زد ٍ بٌ طرف نیز برگشت ٍ سیگارش را بٌ ٍسیلٌ جایگاّى نخصَصش، 
 :سپس خَدش را رٍی صندلی چرخ دار انداخت ٍ با کنایٌ گفت.خانَش کرد

 !فرقت رٍ بذار َدّم کَزى آبش رٍ بخَر -

ياشو کٌ از این ننطق بچگانٌ ٍ لجبازی اٍ خستٌ شدى بَد، رٍی یکی از صندلی يا 
 :نشست ٍ گفت

 !بحّخ نا این نیست سَدابٌ -

 پس چیٌ؟ -

 .يهَن دخترى، سَگند -
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 :سَدابٌ، ابرٍيای بَرش را جهع کرد ٍ گفت

ٌ يو  - اٍن بحخ دیگٌ تهَم شدى، پس دیگٌ این قدر طَلش ندى کٌ نهکنٌ اعصابو ب
 .بریزى

 :ياشو، این حرف را انکار کرد

 .نٌ سَدابٌ، تهَم نشدى؛ اٍن دختر کٌ گنايی نکردى -

 :سَدابٌ يهان طَر کٌ بٌ ناخن يایش سَيان نی کشید گفت

چرا، کردى؛ گنايش يو این بَدى کٌ زرتی اٍندى ٍسّط یکی از بزرگ ترین باند يای  -
 !پخّش نَاد نخدر در ایران

 !ٍلی ناخَاستٌ بَدى -

 :ناخن يایش را فَت کرد ٍ دستی بٌ آن کشید ٍ گفت

 .خَاستٌ یا نا خَاستٌ؛ فرقی نهی کنٌ -

 :ياشو با صدای بلندی رٍ بٌ يهسرش گفت

نن دارم بًت نیگو گنايی نکردى؛ اٍن ٍقت تَ نیگی خَاستٌ یا ناخَاستٌ برات فرقی  -
 ندارى؟

 :سَدابٌ کٌ دیگر از این سَال يا خستٌ شدى بَد، سَيان را بٌ نیز زد ٍ بلند گفت

ياشو، نن یک حرف رٍ چند بار تکرار نهی کنو؛ پلیس يا سَگند زنانی رٍ بٌ تصَر  -
اگٌ بفًهن کٌ سَگند . این کٌ سرگرد نًدٍی بٌ دست اٍن کشتٌ شدى، دستگیر کردن

ٍ اگٌ بیفتن دنبال نن، این بانّد ... زنانی، اٍنی کٌ نی خَان نیست، نی افتن دنبال نن
 نی خَای؟! تَ کٌ نهی خَای چنین اتفاقی بیفتٌ. لعنتی لَ نیرى
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ٌ ی ياشو،  سپس بدٍن حرف از رٍی صندلی بلند شد ٍ قصّد رفتن کرد؛ انا با این جهل
 .ایستاد

 اگٌ بٌ ير دلیلی اعدام نشد، اٍن ٍقت تکلیف چیٌ؟ -

 :سَدابٌ با پَزخندی بٌ سهت اٍ برگشت ٍ با خَنسردّی تهام جَاب داد

 ...اگٌ اعدام نشد -

ٌ ی رعب آٍری از  ياشو نبًَت ٍ ننتظر بٌ ديان اٍ چشو دٍخت، بعد از چند جانیٌ جهل
 :ديان سَدابٌ خارج شد

 !خَدم نی کشهش -

*** 

 آیین

انیدٍار بَدیو . سٌ رٍز ننتظر بَدیو تا دکتر ندنی آلهان رٍ ترک کنن ٍ بٌ ایران برگردن
نن در این انر نشتاق تر . کٌ بتَنیو در این جلسٌ، بٌ نتایج نطلَب ٍ قابل قبَلی برسیو

بَدم؛ چَن در غیر این صَرت باید با يزار دردسر، اطْعات رٍ از زیر زبَن تیهَر ٍ 
 .فریدٍن نی کشیدم

با لبخندی کٌ نشان گر قدرت بَد، از اتاقو خارج شدم ٍ يهَن طَر کٌ در طَل راى بٌ 
خَدم انید نی دادم، بٌ پرسنل کْنتری کٌ ير کدٍم بٌ کاری نشغَل بَدن نگاى 

 .نی کردم

بْفاصلٌ بٌ . در زدم ٍ ٍارد شدم، کْيو رٍ برداشتو ٍ بٌ سرٍان رشادت احترام گذاشتو
نی خَاستیو جلسٌ رٍ در اتاق . طرف دکتر ندنی رفتو ٍ دست در دستش گذاشتو
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نخصَصش برگزار کنیو؛ انا از اٍن جایی کٌ این جلسٌ از نَع نحرنانٌ بَد، دلیلی برای 
 .انجام این کار نداشتیو

 :رٍی صندلی نشستو ٍ با اشارى ی سرٍان رشادت، رٍ بٌ دکتر ندنی گفتو

خیلی خَش آندید آقای دکتر، عذرخَايی نی کنو کٌ شها رٍ از آلهان بٌ این جا  -
 .کشَندم

 :دکتر ندنی با لحن جدی گفت

 .نهنَنو ستَان، نشکلی نیست؛ بٌ ير حال باید تا چند رٍز آیندى برنی گشتو -

 :حرف يایی رٍ کٌ شنیدم تأیید کردم ٍ گفتو

دکتر ندنی، بندى از شها درخَاست بازگشت داشتو چَن نی خَاستو کاری رٍ انجام  -
 .بدم کٌ بدٍّن نشَرت با شها بٌ يیچ ٍجٌ نیسر نبَد

 :سرش رٍ تکَن داد کٌ ادانٌ دادم

نا نی خَاستیو اگٌ انکان دارى برای حّل یک پرٍندى، از آنپَل اعتراف گیری استفادى  -
 .کنیو

 :دکتر ندنی با تعجب پرسید

 ننظَرتَن تیَّپنتال يست؟ -

 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ با نفس عهیقی جَاب دادم

نا نی خَایو برای اعتراف گیری از دٍ نفر از آنپَّل شکنجٌ یا يهَن ! کانْ درستٌ -
 .تیَّپنتال استفادى کنیو؛ در يهین راستا بٌ کهک ٍ نشاٍرى ی شها نیاز داریو

 :گلَیی صاف کرد ٍ گفت
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این آنپَل ضرری برای بدن ندارى، فقط کنترل نغز رٍ بٌ دست نی گیرى ٍ سطح  -
فقط نهکنٌ از .  ساعت از بین نیرى4-3يَشیاری رٍ کايش نیدى؛ اجرش يو در عرض 

 نفر طّی اعتراف گیری برای این کٌ تحت فشارى، از يَش برى ٍ یا نشکْت 1ير يزار نفر، 
 .این چنینی براش بٌ ٍجَد بیاد؛ کٌ اٍن يو بٌ خاطر ترس ٍ دلًرى ست

ٌ ی حرفش رٍ گرفت  :بٌ صندلی تکیٌ داد ٍ دنبال

يهَن طَر کٌ نی دٍنید، زنانی کٌ بٌ یک فرد چنین آنپَلی زدى نیشٌ، رفتارش تغییر  -
ٌ ی  بٌ يهین علت، نهکنٌ ترس .  سالٌ تبدیل نیش4ٌنی کنٌ ٍ نیشٌ گفت بٌ یک بچ

 .بًش غلبٌ کنٌ ٍ اتفاقاتی از این قبیل بیفتٌ

 :دستو رٍ جلَی ديانو گرفتو ٍ با شک زنزنٌ کردم

ٌ طَری این آنپَل رٍ بًشَن تزریق کنو کٌ نتَجٌ نشن؟ -  حاّ چ

ٌ ام شدى بَد، گفت  :دکتر ندنی کٌ انگار نتَجٌ زنزن

 .البتٌ نیشٌ از قرصش يو استفادى کرد -

 :راى حلی بٌ ذينو رسید، با خَشحالی گفتو

 این قرصی کٌ گفتید، نزى ای ندارى؟ -

 :جَابش رٍ شنیدم

 !بٌ يیچ ٍجٌ -

 :نشتاقانٌ سَال کردم

 بَ، رنگ ٍ َکف؛ يیچی؟ -

 :دکتر ندنی با لبخند جَاب داد
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ٌ ای بٌ جا بذارى ٍ یا ! يیچی - این قرص در عرض دى جانیٌ، بدٍن این کٌ از خَدش نشَن
 .در طَل َحل شدن از خَدش عهلکردی نشَن بدى، بٌ راحتی در آب حل نیشٌ

 .با شنیدن این حرف، لبخندی زدم ٍ با خداحافظی از اتاق خارج شدم

 دقیقٌ 15بٌ یکی از سرباز يا اطْع دادم کٌ نًدی رٍ بٌ اتاق نن بفرستٌ؛ انا با این کٌ 
تا یک . نفس عهیقی کشیدم ٍ پنجرى ی اتاق رٍ باز کردم. گذشتٌ، خبری ازش نشدى

ٌ ی دیگٌ، ناّى تیر جایگزین خرداد نی شد ٍ نا يو باید بٌ این يَای گرم عادت  يفت
بٌ حیاط کْنتری نگاى نی کردم کٌ نتَجٌ نًدی شدم، انگار نٌ انگار کٌ دستَر . نی کردیو

 !دادم بٌ اتاقو بیاد

 :با صدای بلند نًدی رٍ صدا زدم

 ستَان سلیهانی؟ -

 .تا نتَجٌ نن شد، با دستو اشارى کردم کٌ بیاد داخل

 :صدای نٌ چندان بلندی بٌ گَشو خَرد

 .چاکّر ستَان، چشو اّن نیام -

 :دست بٌ سینٌ گفتو. بعد از چند دقیقٌ، نًدی ٍارد اتاق شد

 !دیگٌ نی ذاشتی شب نی اٍندی برادّر نن -

 :خندید

ّْ بٌ جَّن تَ نن نشکلی نداشتو -  !اٍن طَری نعطل نی شدی، ٍ ّا

ٌ ای کٌ از ديانو خارج شد، شدت خندى اش بیشتر شد  .با جهل

 !خیلی بی چشو ٍ رٍیی -
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 :برگٌ رٍ بٌ سهتش گرفتو

بر اساس این حکو، قرص يایی بٌ دستت نی رسٌ کٌ باید داخل لیَان آّب اٍن دٍ نفر  -
بریزی؛ ٍلی قبلش حتهًا ير کسی رٍ کٌ بٌ غیر از فریدٍن ٍ تیهَر داخل اٍن بازداشتگاى 

 .يستن، بٌ یک بخش دیگٌ ننتقل نی کنی

ٌ ی حرفو رٍ گرفتو  :بٌ صندلی تکیٌ دادم ٍ دنبال

ٌ نَن دردسری درست بشٌ -  .نی ترسو آخّر سر ٍاس

 :دستش رٍ تَی يَا تکَنی داد ٍ گفت

 .بابا چیزی نهیشٌ، نترس -

 :تعجب کردم

 !نگٌ تَ نی دٍنی قضیٌ از چٌ قرارى؟ -

 :با حالت لرزشی خندید

 !نٌ -

 :با خندى گفتو

 .پس ٍاسٌ چی الکی َفّکت رٍ خستٌ نی کنی؟ برٍ بٌ کارت برس -

 .با شنیدن این حرف، احترام گذاشت ٍ از اتاق خارج شد

باّخرى ٍقت .  عصر، فریدٍن ٍ تیهَر رٍ بٌ اتاق بازجَیی ببرن2قرار بَد ساعت 
تا حاّ تیهَر تازٍندى، از حاّ بٌ . پادشايی نن، در برابر زبَن چرم ٍ نرم تیهَر فرا رسید

 !بعد يو نَبّت ننٌ
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با سرٍان رشادت، کاريای . پرٍندى يا رٍ بٌ دست گرفتو ٍ بٌ سهت اتاق بازجَیی رفتو
ٌ يا رٍی . پشتیبانی رٍ يهاينگ کردم ٍ ٍارد اتاق اصلی شدم تیهَر ٍ فریدٍن نحل بچ

ٌ ام . صندلی نشستٌ بَدن ٍ بٌ اطراف نگاى نی کردن بٌ نحض این کٌ پرٍندى يا ٍ اسلح
رٍ رٍی نیز گذاشتو، با تعجب بًو نگاى کردن ٍ سریع يهَن طَر کٌ رٍی صندلی نشستٌ 

 .بَدن، خَدشَن رٍ بٌ عقب کشیدن

 :پَزخندی زدم

 ترسیدید؟ -

 :سرياشَن رٍ با يو تکَن دادن، ادانٌ دادم

 !این کٌ برای شها فقط یک اسباب بازی بَد -

 .اسلحٌ رٍ برداشتو ٍ بی يَا رٍی نیّز نخصَّص نجرنین انداختو

 :صدایی از نیکرٍفّن سیايی کٌ بٌ گَشو ٍصل بَد بلند شد

 .باياشَن با نْیهت رفتار کن ستَان، با نْیهت رفتار کن -

بٌ صدا تَجًی نکردم، نی خَاستو ازشَن انتقام بگیرم، انتقام سَگند زنانی رٍ، انتقام 
 ...انتقام قلبی کٌ. دختری رٍ کٌ دلو بًو نی گفت بی گنايٌ

 :رٍ بٌ تیهَر ٍ فریدٍن گفتو

شهايا دیگٌ چرا ازش نی ترسید؟ شهايا کٌ با يهین اسباب بازی رٍزی چند نفر رٍ  -
 .نی کشتید

 :پاکت نَاد رٍ يو رٍی نیز انداختو
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این پاکت رٍ نی بینید؟ این يهَن پاکتیٌ کٌ شها دٍ تا، بٌ خَرّد جٍَن يای نردم  -
 .نی دادید

 :بٌ تیهَر نزدیک شدم ٍ با عصبانیت غریدم. عصبی شدى بَدم، دست خَدم نبَد

 نی خَام يهٌ چی رٍ بدٍنو، چی کار کردی کٌ بٌ این رٍز افتادی؟ -

 :زیر گریٌ زد

بٌ قرآن نن کاری نکردم، رضا گفت بیا بریو تَ باند، بٌ خیلی چیزيا ... بٌ قرآن -
 .نن يو قبَل کردم ٍ دست فری رٍ گرفتو ٍ رفتیو. نی رسیو

 :با عجلٌ پرسیدم

 رضا کیٌ؟ -

 .رفیقهٌ، ننتًا ِکشّتش -

 :لبو رٍ گزیدم

 کی؟ -

 :با پشّت دست، اشک يای درشّتش رٍ پاک کرد

فکر نی کرد رضا بًش خٓٓ ٓیانٓت کردى ٍ از پشت بًش ! اٍن برزٍّی نانرّد بی نعرفت -
ير چی يو نا نی خَاستیو از رضا طرف داری کنیو، يهچین با نشت نی زد تَ . خنجر زدى

ٌ ی  دينهَن کٌ اجرش از زدّن یک سرنگ يو بیشتر بَد ٍ طرف تا چند رٍز بیًَش، گَش
 .خَنٌ نی افتاد

 :کْفٌ شدم ٍ دستی بٌ نَيام کشیدم

 ّخیلٌ خب، بسٌ بسٌ؛ چی قاچاق نی کردید؟ -
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 !يهٌ چی، از سیگار گرفتٌ تا حشیش ٍ شیشٌ -

 :با شک سعی کردم تیّر خْصی رٍ بزنو

 سَگند زنانی کیٌ؟ -

 :بٌ یک دفعٌ بغض کرد ٍ يق يقش شرٍع شد

نن ير . بٌ خدا نن بٌ اٍن دخترى کاری نداشتو، سَدابٌ خانو گفت دخلش رٍ بیارید -
 .چی بًش نی گفتو گٓ ٓناى دارى، گَشش بديکار نبَد

 :نشکَک زنزنٌ کردم

ٌ جَری نی خَاستین دخلش رٍ بیارید؟ -  چ

 :نفس نفس نی زد

 ...نانٓٓ...نا...با -

فریدٍن يو کٌ این . بٌ یک دفعٌ شرٍع بٌ لرزش کرد ٍ بعد از چند جانیٌ از يَش رفت
 .صحنٌ رٍ دید، زیر گریٌ زد

نفسی از کْفگی کشیدم ٍ از پشت شیشٌ اشارى کردم نأنَرین ٍارد اتاق بشن، نًدی 
 :يهَن طَر کٌ از جلَش رد نی شدم، گفتو. يو ٍارد شد

 !ير دٍشَن بیهارستان ّزم شدن -

 :صداش رٍ شنیدم

 چیزی يو دستگیرت شد؟ -

 :خندیدم
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 !تا دلت بخَاد -

پرٍندى يا . از این پیرٍزی ٍاقعا خَشحال بَدم. بٌ يهراى سرٍان رشادت، ٍارد اتاق شدیو
 :رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ رٍی صندلی نشستو

 .با این حساب کارنَن سخت تر شد؛ ٍ يهچنین قطعی -

 :سرٍان رشادت حرفو رٍ تأیید کرد

درستٌ، حاّ يهٌ چی برعکس شد؛ سَگند زنانی آزاد خَايد شد ٍ فریدٍن ٍ تیهَر  -
 !رايی دادگاى

 :پا رٍ پا انداختو

ٌ ای يو بٌ این پرٍندى اضافٌ شد -  .ٍ يهین طَر شخصیت دیگ

 :نتعجب بًو نگاى کرد کٌ ادانٌ دادم

ٌ ی ! بِرزٍ - تا بٌ حال نا بر این عقیدى بَدیو کٌ سَگند زنانی ٍ یا يهَن سَدابٌ، سر دست
 .این گرٍيٌ؛ انا اّن فًهیدیو کٌ سَدابٌ فقط یک پیش نرگٌ

ٌ ای کٌ از ديان سرٍان رشادت خارج شد،  بعد از چند دقیقٌ قصد رفتن کردم؛ انا با جهل
 .ایستادم

 .راستی ستَان، یک تهاس يو با دکتر ندنی بگیر ٍ جَیاّی حال تیهَر ٍ فریدٍن شَ -

 :کْيو رٍ رٍی سرم گذاشتو

 .نطهئن باشید اتفاقی براشَن نیَفتادى سرٍان -

 :شنیدم کٌ ستَان گفت
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 .نی دٍنو؛ انا از حالشَن بی خبر نباشیو بًترى -

ٌ ای کٌ نشان گّر نطیع بَدن بَد، از اتاق خارج شدم  .لبخندی زدم ٍ با گفتن جهل

 بلٌ حتها -

بْفاصلٌ ستَان نلکی . با خَشحالی غیّر قابّل ٍصفی ٍارد اتاق شدم ٍ پشت نیز نشستو
 .ٍارد اتاق شد

 با نن انری داشتید قربان؟ -

 :سرم رٍ تکَن دادم، برگٌ رٍ پر کردم ٍ بٌ طرفش گرفتو

 !حکّو آزادی سَگند زنانی -

 .با لبخند برگٌ رٍ ازم گرفت ٍ احترام گذاشت

بعد از دٍ بار تْش نجدد، صدای . حدٍد دٍ ساعت بعد با دکتر ندنی تهاس گرفتو
 :نحکّو دکتر، تَ گَشو پیچید

 سْم ستَان -

 :نفس عهیقی کشیدم

 !سْم دکتر، حاّل شها؟ -

 نهنَنو؛ انری داشتید؟ -

 :از رٍی صندلی بلند شدم

 تیهَر ٍ فریدٍن رٍ دیدید؟ -
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فریدٍن فقط بٌ یک ّسُرم برای سّر حال . بلٌ، چند دقیقٌ پیش بٌ نْقاتشَن رفتو -
اٍندن نیاز داشت؛ انا تیهَر با این کٌ بًش ّسُرم يو ٍصل کردیو، بٌ دلیل فشار عصبی ٍ 

 .استرسی کٌ بًش ٍارد شدى ينَز بیًَشٌ

 حدّس شها برای زنان بًَش اٍندنش چیٌ؟ -

 :نفس عهیقی کشید

 . ساعت دیگٌ بٌ يَش بیاد5- 4احتهال نیدم کٌ تا  -

 .با شنیدن این جهلٌ، تشکری کردم ٍ تهاس رٍ قطع کردم

 .انرٍز برای نن رٍز خَبی بَد

 .رٍزی کٌ سَگند زنانی آزاد نیشٌ ٍ قلبو آرٍم نی گیرى. رٍزی کٌ زبَن تیهَر باز شد

ٌ ی  ٌ قدر تند نی زد« قلبو»باريا ٍ باريا کله  !رٍ تکرار کردم ٍ بٌ صداش گَش کردم، چ

تَی سرت چی نی گذرى کٌ این قدر تند نی زنی؟ تَ ٍجَدت چٌ چیزی ٍجَد دارى کٌ 
ٌ ی سیاى حساس شدی؟  این قدر بی قراری؟ چرا بٌ دٍ تا تیل

 .با صدای در، از حال ٍ يَای خَدم خارج شدم

 .بیا تَ -

 :نلکی ٍارد شد ٍ با عجلٌ گفت

 .قربان، این پاکت از لباس سَگند زنانی افتاد -

 :اخو کردم ٍ با شک پرسیدم

 تَش چیٌ؟ -
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ٌ ای کٌ شنیدم، قلبو از حرکت ایستاد  .با کله

 !نَاد نخدر -

 :نفس عهیقی کشیدم، با ترس گفتو

 انکان ندارى این پاکت برای سَگند زنانی باشٌ؛ چی يست حاّ؟ -

 :پاکت بٌ دست، بٌ طرفو اٍند

 .خَدتَن نْحظٌ کنید قربان -

ٌ ام حبس شد، شَکٌ شدى بَدم  :با دیدن شیشٌ، نفس تَی سین

 چند ّگَرنٌ؟ -

 :ناراحتی از صَرتش نی بارید

 گرم 30 -

بٌ صندلی تکیٌ دادم ٍ نفس نفس ! نهی دٍنو بغض کردى بَدم یا گلَم سنگین شدى بَد
 :زنان بٌ پاکت نگاى کردم

 .باید با چشو خَدم ببینو -

سرعتو زیاد بَد؛ . بْفاصلٌ از رٍی صندلی بلند شدم ٍ بٌ دنبال ستَان نلکی راى افتادم
ٌ ام نشست ٍ . ٍلی نٌ بٌ حدی کٌ دٍیدن تلقی بشٌ ناگًان دست نًدی رٍی شَن

 :صداش بٌ گَشو رسید

 کجا با این عجلٌ ستَان؟ -

 :دستش رٍ بٌ شدت پس زدم
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 .اّن ٍقت سَال کردن نیست نًدی، بعدًا برات نیگو -

ٌ يا پایین اٍندیو کٌ با احترام ستَان صیادی نَاجٌ شدیو بٌ سرعت رٍی صندلی . از پل
يدفَن حصار گَش يام شد . نشستو ٍ فایل ضبط شدى تَسط دٍربین نخفی رٍ باز کردم

 !ٍ چشو يام بٌ نانیتَر خیرى

سَگند زنانی از بازداشتگاى خارج شد ٍ ستَان نلکی با لبخند اٍن رٍ بٌ نحل خرٍج »
ستَان صیادی پاکت رٍ . يدایت کرد کٌ بٌ یک بارى، پاکتی از لباسش رٍی زنین افتاد

با تعجب بٌ نحتَای پاکت نگاى کردن . برداشت ٍ بْفاصلٌ نانع حرکت خانو زنانی شد
 «ٍ با اخو ٍ بدٍن حرف سَگند زنانی رٍ بٌ بازداشتگاى فرستادن

ٌ ی فیلو رٍ ببینو، نهی خَاستو بیشتر از این صدای شکستن قلبو رٍ  دیگٌ نخَاستو ادان
با حالتی کٌ بٌ خاطر ناراحتی زیاد داشتو، نحکو يدفَن رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ . بشنَم

 .قصد رفتن کردم کٌ شنیدم

 قربان، اّن تکلیف سَگند زنانی چیٌ؟ -

 :نفس کو آٍردى بَدم، با این حال سعی کردم نقتدرانٌ جَابش رٍ بدم

ٌ ی کاريا رٍ انجام  - تکلیف خانو زنانی نعلَنٌ، فعْ تَی بازداشتگاى نی نَنٌ تا بقی
 .بدیو

 پس تیهَر ٍ فریدٍن چی؟ -

 :دست راستو جهع شد

تا چند رٍز دیگٌ تکلیف اٍن يا رٍ يو نشخص نی کنو؛ فعْ خانو زنانی در اٍلَیت قرار  -
 .دارى

 :خَاستو برم؛ انا انگار چیزی رٍ فرانَش کردى بَدم
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ستَان نلکی، شها سریعًا این قضیٌ رٍ بٌ سلیهانی اطْع بدى ٍ بًش بگَ سرٍان  -
 .فردا يو باید بٌ دادسرا بریو، آنادى باشید. رشادت رٍ بی خبر نذارى

 .صدای نحکهی رٍ از پشّت سر شنیدم

 !بلٌ حتها قربان، انّر شها نطاع -

 !حالو بد بَد، خیلی بدتر از بد

 .اٍن قدر کٌ نهی تَنستو داد نزنو

 .دل لعنتی ام بی قرار بَد ٍ باید شکایت نی کرد

بٌ این حس، بٌ يهٌ ... بٌ حال این رٍزيام. باید ذينو آزاد نی شد، باید فکر نی کردم
 !چی

ٌ شناسی ام شدم ٍ بعد از پَشیدن لباس شخصی، کْنتری رٍ بٌ  پس بی خیاّل حّس ٍظیف
 .قصد بٌ دست آٍردن آرانش ترک کردم

*** 

دست بٌ جیب جلَ . ناشینو رٍ کنار جادى نتَقف کردم، پیادى شدم ٍ نحکو در رٍ بستو
بٌ آسهَن زل زدم، حرف نهی زدم، انگار نی خَاستو . رفتو، جدی بَدم؛ انا اخو نداشتو

 !نی خَاستو از سکَتو بفًهٌ ازش شکایت دارم. خَّد خدا حرف يام رٍ از قلبو بخَنٌ

 .پرنَر ٍ کو نَر... بٌ ستارى يا خیرى شدم؛ ستارى يای بزرگ ٍ کَچک

ديانو فقط بٌ زنزنٌ . پَزخندی رٍ لبو نشست ٍ کو کو صَرتو از حالت جدی دٍر شد
 :باز شد
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ٍلی حکهت این کار ... خدایا چرا این کار رٍ کردی؟ نی دٍنو ير کاری یٌ حکهتی دارى -
 چیٌ؟ چرا نی خَای نابَدم کنی؟

ٌ ی ٍزنو رٍ رٍی اٍن انداختو دیگٌ نخَاستو زنزنٌ . بٌ ناشین تکیٌ دادم، یٌ جَرایی يه
 :کنو، دلو يٓٓ َٓس فریاد کردى بَد

خدایا چرا گذاشتی چنین اتفاقی بیفتٌ؟ آٍردیش، حاّ نی خَای ببریش؟ تَ سرنَشتی  -
خدایا نهی خَانش؛ ٍلی راضی بٌ رفتنش يو . رٍ برام در نظر گرفتی کٌ نهی خَانش

 .نی شکنو، نابَد نیشو خدایا. نیستو

عصبی شدى بَدم، سعی کردم با نفّس عهیق ٍ بلند از شدت عصبانیتو کو کنو؛ ٍلی 
 :بی فایدى بَد ٍ دٍبارى این خدا بَد کٌ با جَن ٍ دل، بٌ فریاد يای نن گَش نی داد

 !حاّ نی بینی. با سرنَشتی کٌ برام نَشتی نی جنگو؛ نحالٌ بذارم بٌ نقصدت برسی -

 .با نگاى خشهگینی، سریعًا سَار ناشین شدم ٍ راّى خَنٌ رٍ پیش گرفتو

*** 

 :رٍ بٌ سرٍان رشادت گفتو

در ضهن، اگٌ براتَن انکان دارى یک تهاس با سرگرد سجادی بگیرید ٍ پیگیری کنید کٌ  -
  رٍز آیندى بٌ نشًد برسَنن یا خیر؟4نی تَنن خَدشَن رٍ برای 

 :سرش رٍ تکَن داد کٌ بْفاصلٌ صدای نًدی بلند شد

 .آیین بیا دیگٌ، این بندى ی خدا ننتظرتٌ -

ندام با کْفگی دست راستو رٍ غرق نَيای . با ناراحتی بٌ دنبال نًدی راى افتادم
 خدایا حاّ نن بًش چی بگو؟.سیايو نی کردم
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ٌ يات رٍ از َسر بگیری؟  بگو دٍبارى باید گری

 درصد، 100 گرم شیشٌ با خَدش حهل کردى ٍ بٌ احتهال 30بًش بگو دخترش 
 *اعدانش نی کنن؟

 بگو قلبو لرزیدى؟

ٌ ی  سرش رٍ باّ آٍرد، . ٍارد شدم« یا اهلل»پشّت در اتاق نفس عهیقی کشیدم ٍ با زنزن
ٍلی ! حقیقتش خجالت نی کشیدم، نهی دٍنو چرا. چشو يای قًَى ایش پر شدى بَد
حتی یک خَش آنّد . با شرنندگی پشت نیز نشستو. نهی تَنستو سرم رٍ پایین نندازم

 !خشک ٍ خالی يو بًش نگفتو؛ شاید نی ترسیدم بگو ٍ طلسّو زبَنش بشکنٌ

 :چند دقیقٌ بٌ سکَت سپری شد تا اینکٌ خَدش شرٍع کرد

 ستَان، چرا رٍزى ی سکَت گرفتی؟ -

 :ّم تا کام حرفی نزدم کٌ ادانٌ داد

 نیگو چرا حرفی نهی زنی؟ -

ٌ ٍار جَاب دادم  :زنزن

 !خب شها کٌ يهٌ چیز رٍ نی دٍنید -

ٌ يا چیزی بًش نگفتن؛ ٍلی اصرار داشتو کٌ حرف اصلی  درٍغ نی گفتو، نی دٍنستو بچ
 .رٍ یکی دیگٌ بًش بزنٌ؛ نهی خَاستو از زبَن نن بشنَى

 :قطرات اشک صَرتش رٍ نشَنٌ رفتن

فقط با نن تهاس گرفتن ٍ گفتن کٌ سریع خَدم رٍ بٌ . نٌ، نن يیچی نهی دٍنو -
 .کْنتری برسَنو
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 :کهی نکخ کرد ٍ بعد ادانٌ داد

 برای سَگندم اتفاقی افتادى؟ -

ٌ طَر بزنو کٌ اتفاقی براش نیفتٌ؛ ٍلی باّخرى با خَدم کنار  نهی دٍنستو حرفو رٍ چ
 :اٍندم

 دختر شها يهین انرٍز صبح، ٍقت دادسرا داشت -

 :شَکٌ شد

 این حرّف شها چٌ نعنی نیدى؟ -

 :نفس عهیقی کشیدم ٍ آرٍم جَاب دادم

 . گرم شیشٌ رٍ با خَدشَن حهل کردن30نتاسفانٌ خانو زنانی  -

حکو اعدام برای حانْن نَاد نخدر برداشتٌ  ( 95/12/22 )در اسفند سال گذشتٌ  *
. شد؛ انا این نسئلٌ، حانْن نَاد نحرک نانند يرٍئین ٍ شیشٌ را شانل نشدى است

 گرم از این نَارد را حهل یا نصرف کنند، بٌ 30حانْن شیشٌ ٍ يرٍئین اگر بیشتر از 
 .اعدام در نأل عام نحکَم خَايند شد

 :دست ياش رٍ جلَی ديانش گرفت

 !دختّر نن این کارى نیست. باٍرم نهیشٌ، باٍر نهی کنو -

نی خَاستو ادای نشاٍريا رٍ دربیارم ٍ با قلبی کٌ برای دخترش نی زنٌ، باياش ابراز 
 !يهدردی کنو؛ انا نٌ

بٌ یک . نن با خَدم قرار گذاشتٌ بَدم کٌ با سرنَشتو بجنگو؛ پس این کار رٍ يو نی کنو
 :آن جدی شدم ٍ پاکت رٍ بًش نشَن دادم
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 .این يو پاکتی کٌ از لباس دختر شها افتادى -

 :نشخص بَد کنترلی رٍی حرف ياش ندارى

 !از کجا نعلَم کٌ شها این پاکت رٍ بٌ دختر نن ننداختٌ باشی؟ -

 :انا يو چنان جدی بَدم! عصبی نشدم، بٌ يیچ ٍجٌ

این کٌ نن بخَام بٌ خانو زنانی تًهت بزنو ٍ بٌ قَل شها، این پاکت رٍ بًش بندازم،  -
نن يو یکی از افرادی يستو کٌ در حَزى ی نیرٍی . یک کْيبرداری بٌ حساب نیاد

نن ٍظیفٌ دارم جلَی کْيبرداری رٍ بگیرم ٍ . انتظانی بٌ يهَطنانش خدنت نی کنٌ
حاّ بٌ نظر شها، بٌ نن نیاد کٌ یک کْيبردار . کْيبردار رٍ بٌ سزاّی عهلش برسَنو

 باشو؟

 :ادانٌ دادم. سرش رٍ پایین انداخت

درست نیست .نن نجری قانَن يستو خانو، کسی کٌ با جرم ٍ جنایت نبارزى نی کنٌ -
 .این حرف يا رٍ بٌ یک پلیس بزنید؛ بٌ ٍاهلل کٌ درست نیست

 :يهَن طَر کٌ اشک يای درشتش رٍ پاک نی کرد، سرش رٍ باّ آٍرد

نی دٍنو، بٌ نَّ شرنندى ام؛ درک این نطلب خیلی برام سختٌ؛ ٍلی باٍر کنید دختر نن  -
 .چنین کاری نهی کنٌ

 :از رٍی صندلی بلند شدم ٍ دست بٌ جیب بٌ طرف پنجرى رفتو

ٌ ای نیگٌ -  .این حرف شهاست خانو افشار، قانَن چیّز دیگ

ٌ ی   :رٍ بٌ نن گفت« لعنت بٌ قانَن»خانو افشار يو با زنزن
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قانَن از جیک ٍ پَّک نن ٍ دخترم خبر دارى؟ ير جانیٌ ٍ ير لحظٌ باياشٌ؟ دختر نن  -
 !تا حاّ بٌ یک سیگار يو دست نزدى

 :رٍی صندلی نشستو ٍ خَدم رٍ بٌ سهت جلَ کشیدم

اصْ حرّف شها درست؛ انا نا کٌ نهی تَنیو چشو يانَن رٍ رٍی حقیقت ببندیو ٍ بگیو  -
 .چیزی ندیدیو

 :صداش رٍ بلند کرد

 !شها چی دیدید؟ حقیقت اٍنیٌ کٌ نن بٌ شها نیگو نٌ قانَن -

CD رٍ از کشَ درآٍردم ٍ رٍی نیز انداختو: 

 .طبق این فیلو، دختر شها نتًو شد -

.  دقیقٌ بعد، فیلو بٌ رٍی پردى اٍند2رٍ تَی دستگاى گذاشتو ٍ حدٍد  CD بدٍن حرف
با دقّت تهام ٍ با چشو يای اشکی بٌ دخترش نگاى نی کرد ٍ . بٌ خانو افشار خیرى شدم

ٌ اش نی رفت  :ندام قربَن صدق

 .نادر الًی بهیرم ٍ نبینو بٌ این رٍز افتادی -

 :بعد از چند دقیقٌ بٌ سهت نن برگشت

 اگٌ اتًانش قطعی بشٌ، چٌ اتفاقی براش نی افتٌ؟ -

 :سرم رٍ پایین انداختو

ٌ ی ندارک ّزم راضی کنیو کٌ يیچی؛ انا اگٌ ندارک کو  - اگٌ تَنستیو قاضی رٍ با ارائ
 !باشٌ ٍ قاضی حکو رٍ صادر کنٌ، اعدام
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سرم رٍ باّ نیاٍردم کٌ نبادا با عکس العهلش نَاجٌ بشو کٌ بٌ یک آن صدای 
 .ٍحشتناکی بلند شد

 .با صدای بلند نن، ستَان نلکی ٍارد اتاق شد

 خانو افشار، خانو افشار صدای نن رٍ نی شنَید؟ -

*** 

 سَگند

ٌ رٍی . با صَرت خیس از پلٌ پایین اٍندم؛ ای کاش نادرم این جا بَد ستَان نلکی رٍب
 :ستَان صداقت ایستاد ٍ با جدیت گفت

 !نتًو رٍ آٍردم قربان -

 .نتًو رٍ آٍرد، یک نتًو کٌ بٌ جرم بی گنايی دستگیر شدى... آرى

با این کٌ با . بٌ چشو يای نغرٍرش زل زدى بَدم، نگايش رٍ از رٍی صَرتو برنهی داشت
جدیت ٍ بدٍن يیچ لبخند ٍ خندى ای بًو نگاى نی کرد، سرخ شدم ٍ جریان خَن تَی 

سرم رٍ پایین انداختو ٍ خَدم رٍ بٌ ستَان نلکی فشردم کٌ . رگ يام شدت گرفت
 .بازٍی راستو رٍ گرفت ٍ نن رٍ بٌ دنبال خَدش کشید

ستَان صداقت ينَز ایستادى بَد، سرم رٍ بٌ طرفش برگردٍندم کٌ لبخند نلیحی رٍ رٍی 
 .لبش دیدم

 !چٌ لبخندی... خدای نن

گیج بٌ اطرافو نگاى کردم ٍ با . نحَ لبخندش بَدم کٌ بٌ شدت بٌ در برخَرد کردم
ٌ ی   .، سرم رٍ بٌ دست گرفتو«خاک بر سرت سَگند»زنزن
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 .با صدای ستَان نلکی سرم رٍ باّ آٍردم

 خَبی؟ -

 :با عجلٌ سرم رٍ تکَن دادم

 !بلٌ بلٌ خَبو -

 :پَفی کرد ٍ نن رٍ بٌ دنبال خَدش کشید

 .بریو -

 .تازى نتَجٌ نَقعیتو شدم، یادم افتاد کٌ چٌ سرنَشت شَنی در انتظارنٌ

سَار ناشین شدیو، بٌ ستَان نلکی خیرى شدم؛ بٌ جلَ زل زدى بَد ٍ حتی یک نیلی نتر 
 .يو تکَن نهی خَرد

 .ترسیدم از این کٌ يٓٓ َّٓس بازی بٌ سّر رٍزگار بزنٌ... یک لحظٌ ترسیدم

تَ بی گنايی، پس . اصْ نترس سَگند». چشو يام رٍ بستو ٍ سعی کردم تهرکز کنو
ٌ ات رٍ ّسَپر کن؛ تَی چشو يای . دلیلی ندارى کٌ اتًانت قطعی بشٌ صاف ٍایستا ٍ سین
 «قاضی زل بزن ٍ بگَ نن بی گنايو

با صدای بستٌ شدن در ناشین کٌ خبر از اٍندن ستَان صداقت نی داد، بٌ خَدم 
ٌ ی جلَی ناشین، چشو يای سیايو رٍ . اٍندم ٌ ی آین چشو يای قًَى ایش بٌ ٍسیل

 .نشَنٌ گرفتٌ بَد

ش شدى بَدم َّ  .انگار نح

 .غرّق حّس نبًهی کٌ تَی چشو يای خهارش ٍجَد داشت
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ٌ ام گذاشتو بٌ ». نضطرب بٌ سهت پنجرى برگشتو، با نفس عهیقی دست رٍی سین
 «خَدت بیا سَگند، بٌ خَدت بیا ٍ آرٍم باش

بعد از نیو ساعت تحهل کردن نگاى يای ستَان صداقت ٍ کنار اٍندن با اضطراب ٍ 
 .استرسی کٌ قلبو رٍ بٌ تصرف خَدش درآٍردى بَد، ٍارد دادگاى شدیو

 .نی لرزیدم، از ترس سرنَشتی کٌ انتظارم رٍ نی کشید

یک . ندافعی نداشتو، ٍکیلی نداشتو کٌ ازم دفاع کنٌ؛ خَدم ندافع حقَّق خَدم بَدم
 !ندافع ترسَ

: کلهاتی کٌ بٌ دنبال يو، رٍی دیَار نَشتٌ شدى بَد، از ديانو بٌ صَرت زنزنٌ خارج شد
 «قَى ی قضاییٌ، دادگاى انقْب اسْنی استان خراسان رضَی»

 .با صدایی کٌ بٌ گَشو خَرد، بٌ نفس نفس افتادم

 !نتًو بٌ جایگاى -

*** 

 دانای کل

 .با ترس بٌ ديان قاضی خیرى شد کٌ دٍبارى صدای نحکهی را شنید

 !نتًو بٌ جایگاى -

ستَان نلکی دستان نحیف ٍ لرزان سَگند زنانی را از حصار دستبند يای بی رحو بیرٍن 
ٌ ی  لب يایش نی لرزیدند، . ، اٍ را بٌ سهت جایگاى يدایت کرد«برٍ»کشید ٍ با زنزن

 .دستانش از شدت استرس یخ زدى بَدند ٍ رنگ از رخش پریدى بَد
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حق يو داشت، ير کسی جای اٍ بَد این گَنٌ پریشان نی شد؛ انا نی تَان حدس زد 
جایگايی کٌ بعضی از افراد را . کسی دٍست ندارد حتی در نزدیکی این جایگاى قرار بگیرد

 .برای نرگ آنادى نی کرد ٍ عدى ای دیگر را بٌ سلَل يای نختلف نی فرستاد

ٌ ی نگاى يا را یک بٌ یک کاٍش کرد، از چشو يای خَاب آلَد سربازان گرفتٌ تا  يه
 !چشو يای نافذ ٍ قًَى ای رنگی کٌ بر رٍی صَرت ستَان صداقت نی درخشید

ٌ ی رٍی دیَار کٌ دقیقًا پشّت سر قاضی قرار داشت خیرى شد ٍ برای بار  دٍبارى بٌ نَشت
 .دیگر کلهات را با صدای بسیار ضعیفی خَاند

آيی کشید . با بغض سرش را پایین انداخت کٌ قطرى اشکی با سرعت از چشهش چکید
ای کاش نانان نریو يو این جا بَد؛ ّاقل اگٌ پیشو بَد، نهی ذاشت »: ٍ با خَد گفت

 «.دخترش تنًایی گریٌ کنٌ ٍ با اشک ياش يهرايیو نی کرد

بٌ جایگاى . سکَت بر جلسٌ حاکو شدى بَد ٍ قاضی ٍ دستیارش با يو صحبت نی کردند
 !سهّت چّپ قاضی خیرى شد، آى از نًادش بلند شد؛ خالی بَد

ٌ ای . پشیهان بَد از این کٌ جلَی نادرش ایستادى ٍ نانع گرفتن ٍکیل شدى بَد اگر لحظ
سکَت نی کرد ٍ بٌ نادرش این اجازى را نی داد کٌ بٌ سراغ ٍکیل کار بلدی برٍد، نهکن 

 .نبَد حاضران، تهاشاگّر این صحنٌ باشند

ستَان نلکی، ستَان صداقت ٍ سایر نظانیاّن حاضر . بٌ ناگاى در تَسط سربازی باز شد
. نرد چًارشانٌ ٍ خَش قد ٍ قانتی ٍارد جلسٌ شد. در جلسٌ بٌ احترانش بلند شدند

ٌ ی خاصی بٌ اٍ نی بخشید  .لباس نظانّی سبزی کٌ بٌ تن داشت، جذب

ٌ يای نظانیان کٌ با يهاينگی ٍ بٌ یک بارى بٌ زنین برخَرد کردند، اتاق را  صدای چکه
 .لرزاند
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 :ستَان صداقت بٌ طرف اٍ رفت ٍ دستش را نحکو فشرد

 خَشحالو کٌ بٌ نَقع رسیدید سرگرد سجادی؛ سفر خَب بَد؟ -

ستَان نیز با لبخند تلخی دستش را . سرگرد با لبخند بسیار نْیهی سرش را تکان داد
. ريا کرد ٍ بٌ کناری رفت تا سَگند زنانی بٌ خَبی در قاب چشهان سیاى اٍ زندانی شَد
چًرى ٍ نگاى سَگند برایش آشنا بَد؛ انا نهی دانست این آشنایی از کجا نشأت گرفتٌ؛ در 

نتیجٌ بدٍن این کٌ بخَايد این حس را جدی بگیرد ٍ یا بٌ خَد تلقین کند کٌ اٍ را 
 .نی شناسد، کنار ستَان صداقت نشست ٍ بٌ جلَ خیرى شد

بعد از چند جانیٌ، پرٍندى ای کٌ نربَط بٌ نتًو بَد تَسط ستَان صداقت در دستان 
ٌ يای آن پرٍندى بٌ نفع سَگند زنانی بَد؛ البتٌ . قاضی قرار گرفت تهانی ٍ یا اکحر نَشت

 !اگر بتَان آن پاکت را نادیدى گرفت

ٌ ٍار گرفت  :سَگند با ترس بٌ آن نگاى کرد ٍ زنزن

ٌ ی يای تَش چی؟ -  چرا يهٌ اٍن پاکت رٍ نی بینن؟پس اٍن پرٍندى ٍ نَشت

اٍن يا فقط پاکت رٍ نی بینن؛ چَن خَدت يو داری يهین کار »: ندای درٍنش بیدار شد
 «!تَ بی گنايی سَگند، باٍر کن.رٍ نی کنی

ٌ يا خَابید«تق»با صدای نحکو قاضی ٍ بْفاصلٌ صدای   :ی کٌ شنیدى شد، يهًه

 .ز رسیدگی خَايدشد.در این جلسٌ، بٌ اتًانات رد شدى ٍ نشدى ی خانّو س -

با دست راستش گلَیش را نَازش نی کرد؛ . با شنیدن این جهلٌ، سرش را بٌ زیر انداخت
 !انگار نی خَاست با نَازش کردن، آن بغض لجباز را بی خیاّل سر باز کردن کند

 .با شنیدن صدای قاضی سرش را باّ آٍرد
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 ٍکیّل نتًو قصد ندارى بیاد؟ -

 :غهگین بٌ ننبع صدا زل زد ٍ خَاست حرفی بزند کٌ صدای ستَان صداقت نانع شد

 !نتًو، ٍکیل ندارى جناب قاضی -

آیین بگَ، بگَ چَن بی گنايٌ ٍکیل »: سَگند بٌ لب يای ستَان خیرى شد ٍ با خَد گفت
 «ندارى؛ تَ رٍ خدا بگَ

با نگاى خیرى ی اٍ سرش را بٌ طرف قاضی برگرداند کٌ چشو يای ننتظرش را دید؛ انگار 
انتظار نی کشید کٌ حرف ستَان صداقت از طرف نتًو نیز تأیید شَد کٌ بٌ این نقصد 

 .خَد يو رسید

 .ٍکیل ندارم!درستٌ -

 :نگاى تیزش ترس سَگند را بیشتر کرد

 چرا؟ -

ٌ اش گذاشت ٍ زنزنٌ ٍار با . چشو يای سیاّى سَگند بستٌ شد دستش را رٍی قفسٌ سین
چت شدى سَگند؟ چرا این قدر ضعیف شدی؟ تَ بی گنايی، پس دلیلی ندارى »:خَد گفت

 «از چیزی بترسی

 :نفس عهیقی کشید

 .بًش نیازی ندارم؛ چَن بی گنايو -

 :قاضی با زیرکی پاسخ سَگند را داد

گٓ ٓناى کار يو نیازی بٌ ٍکیل ندارى؛ چَن در ير صَرت دستش رٍ نیشٌ ٍ بٌ سزاّی  -
 .عهلش نی رسٌ
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ٌ دست آٍردى بَد، با خَنسردی چشو يای ٍحشّی  سَگند کٌ بٌ تازگی شجاعت خَد را ب
 .قاضی را نشانٌ گرفت

ٌ ای بٌ پا شدى بَد دیدنی يهٌ نظانی بَدند ٍ ايل قانَن ٍ نقررات؛ ٍلی انگار ! يهًه
 !بٌ نظر نی رسید زنین نرد يای قانَن را بلعیدى است. قانَن در این جلسٌ جایی نداشت

يهٌ تردید داشتند، در گنايکار بَدن ٍ بی گنايی، در نحکَم ٍ تبرئٌ شدن، در اعدام ٍ 
 ...آزادی ٍ

 :يهًهٌ را خَاباند ٍ بْفاصلٌ صداّی يهکار قاضی بلند شد« تق»صدای 

ز شها ابتدا بٌ اتًام قتل ٍ يو چنین فرٍش ٍ نصرف نَاد نخدر دستگیر .خانو س -
شدید؛ ٍلی با تحقیقات نشخص شد کٌ شها در يیچ یک از این نَارد، کَچک ترین 

 گرم 30نقشی نداشتید؛ انا بٌ یک بارى پاکتی از لباس شها بٌ زنین افتادى کٌ شانل 
آیا اتًام خَد را قبَل . بٌ يهین دلیل بٌ دادگاى ارجاع دادى شدى اید. شیشٌ بَدى است

 دارید؟

 :سَگند نحکو پاسخ داد

 .خیر، نن اعتراض دارم -

 :بلند شد« تق»دٍبارى صدای سرسام آٍّر 

 .اعتراض ٍارد است، بفرنایید -

 :با دلًرى بٌ پرٍندى اشارى کرد

ٌ يا بٌ نفع  - اگر شها پرٍندى ی نن رٍ بٌ دقت نطالعٌ کردى باشید، دیدید کٌ تهانی نَشت
ٍ سَّد بندى نَشتٌ شدى؛ پس دلیلی نهی بینو کٌ اٍن يهٌ ندرک رٍ ريا کنید ٍ بٌ اٍن 

 !پاکت بچسبید
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 .کهی عصبی شدى بَد

 :چًرى ی قاضی کْفٌ بٌ نظر نی رسید

 .نتَجٌ يستو؛ انا نحتَای پاکت با تهانی اٍن ندارک برابری نی کنٌ -

 :بغضش را خَرد

 .فکر نی کردم اٍن ندارک بٌ شها این اطهینان رٍ بدى کٌ بندى گنايی ندارم -

 :قاضی سرش را تکان داد

 !درستٌ؛ انا قبل از دیدن اٍن پاکت ٍ فیلهش -

ٌ ی سَگند را نشانٌ گرفت، کو آٍردى بَد  .قطرى ی اشکی گَن

 .بٌ ستَان صداقت زل زدى بَد

 :دٍبارى ديانش بٌ زنزنٌ باز شد

. خیلی نانردی، چرا حرفی نهی زنی؟ تَ کٌ بی گنايی نن رٍ با چشو يای خَدت دیدی -
 .باٍر کن اٍن پاکّت لعنتی نال نن نیست

 :ستَان ديان باز کرد؛ انا قاضی نانع صحبت کردّن اٍ شد

ٌ ای ننَیس، نن از خَدت تَضیح نی خَام -  .لطفا تَضیح رٍ بٌ پاّی کسی دیگ

 :با اشک رٍ بٌ اٍ گفت

 !نن بی گنايو، بٌ برادّر زینب قسو کٌ جز بی گنايی، گنايی ندارم -

 :صدای با ابًت قاضی، نانند خنجری قلب سَگند را يدف گرفت

 .جابت کن -
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 :سَگند بٌ خَد اشارى کرد

ٌ ی شًیدم، يیچ ٍقت نتَنستو ببینهش - بٌ نن نی خَرى شیشٌ با خَدم این ٍر . نن بچ
 ٍ اٍن ٍر ببرم؟

 :قاضی دست بٌ سینٌ گفت

حاّ نا در نظر نی گیریو کٌ شها فرزند یکی از ! از کجا نعلَم شها فرزند شًید باشی؟ -
 !شًدای کشَرنَن يستی؛ انا این نسئلٌ دلیلی بر پَشاندّن اتًام شها نیست

 .بٌ نظر نی رسید این حرف از طرف سَگند پذیرفتٌ شدى

ٌ ی تحقیقات يهٌ از نن تعریف کردن، با این کٌ از این اتفاقات يو يیچ  - در نرحل
جَاب آزنایش يو ننفی بَد؛ این یعنی این کٌ نن حتی یک نخ سیگار . اطْعی نداشتن
 .يو نکشیدم

 :قاضی با نفس عهیقی گفت

 !شاید بعد از آزادی نی خَاستی پاکت رٍ بٌ دست کسی برسَنی -

 :چشو يایش را ریز کرد ٍ ادانٌ داد

 درست نهیگو؟ -

 :سَگند با عصبانیت فریاد کشید

 !نٌ، درست نهیگید -

 .بلند شد« تق»دٍبارى صدای 

 .خانو لطفا فریاد نزنید -
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 :نتًو با لحن آرام تری حرفش را تکرار کرد

 .نن بی گنايو -

 .انا اٍن پاکت از لباس شها افتادى -

 :سَگند پَفی کرد ٍ با قاطعیت جَاب داد

 .حرّف شها نتین؛ انا اٍن پاکت نال نن نیست -

 .زنانی کٌ چیزی از لباّس شها بٌ زنین نی افتٌ، یعنی ناّل شهاست -

 :سَگند قرآنی را کٌ بر رٍی جایگاى قرار داشت، در آغَش کشید

 .بٌ این قرآن قسو کٌ بٌ جز حرف راست، چیزی نگفتو -

 :قاضی اخو کرد

 .قسّو شها چیزی رٍ حل نهی کنٌ -

 :سَگند بٌ گریٌ افتاد

 .نن بی گنايو جناب قاضی -

 دلیل؟ -

 :اشک يایش را با پشّت دست پاک کرد

 ...چَن... چَن -

ٌ ی سَگند تَسط نردی ادانٌ پیدا کرد  :ناگًان جهل

 !چَن خَن نن تَ رگ يای این دخترى؛ چَن نن پدرشو -
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نغز سَگند طاقت شنیدن این جهلٌ را نداشت در نتیجٌ بٌ رٍی زنین افتاد ٍ چشهانش 
 .را بست

در چشو يای ستَان صداقت، خانو نلکی ٍ سرگرد . دٍبارى يیايَ سکَت را شکست داد
 .سجادی نگرانی نَج نی زد

 دقیقٌ بٌ بیهارستان 10سَگند در عرض . بٌ ناگاى ير سٌ يراسان بٌ طرفش رفتند
ٌ اش را از جیب لباسش خارج کرد ٍ . ننتقل شد سرگرد کْفٌ بٌ در نگاى کرد ٍ شناسنان

 .آن را بٌ طرف قاضی گرفت

نی دانست کٌ این شناسنانٌ نهی تَاند بٌ صَرت نستقل کهک خاصی بٌ این پرٍندى 
ٌ ی نشکْت حل  بکند؛ انا در صَرت نشان دادن آن، با کهی تحقیق ٍ بررسی يه

 .قاضی شناسنانٌ را در دستانش گرفت ٍ کهی با عینکش بازی کرد. نی شد

لحظاتی بعد نام نادر سَگند را برای انجام تحقیقاّت سریع ٍ فَری بٌ یکی از کارکنان داد 
ٌ دست آندى را برایش بیاٍرد استَار . ٍ از اٍ خَاست در عرض چند دقیقٌ اطْعات ب

 .سریعًا نام نَرد نظر را از قاضی گرفت ٍ بٌ سرعت از اتاق خارج شد

رٍی صندلی نشست ٍ بٌ سرعت نام . ٍارد اتاق خَد شد ٍ کْيش را رٍی نیز انداخت
 40 نفر بٌ این نام در ایران زندگی نی کردند کٌ يهگی از 300. را ٍارد کرد« نریو افشار»

 نفر باّ آند کٌ يهگی ساکن 20با جستجَی بیشتر، تنًا نام . سال بیشتر سن داشتند
 *.نشًد بَدند

رٍی اسانی یک بٌ یک کلیک کرد، پانزديهین اسو را باز کرد؛ آدرس خانٌ، نام يهسر ٍ 
ٌ ی نقلیٌ ٍ  .در آن ذکر شدى بَد... فرزند، ٍسیل

چند . از تهام آن اطْعات پرینت گرفت ٍ بعد از برداشتن کْيش، از اتاق خارج شد
استَار بٌ سرعت ٍارد شد ٍ اطْعات را . دقیقٌ بعد در تَسط یکی از سرباز يا گشَدى شد
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نام سَگند زنانی بٌ اٍ چشهک نی زد؛ . نگايی بٌ برگٌ انداخت. بٌ دست قاضی رساند
نام يهسر نی بایست رضا سجادی . انا نام يهسر، با دیگر اطْعات يهاينگی نداشت

 !نی بَد نٌ علیرضا زنانی

 :قاضی با سربلندی برگٌ را بٌ سرگرد نشان داد

نام يهسر با ناّم شها کانًْ نتفاٍتٌ، پس شها نٌ يهسر خانو افشار يستید ٍ نٌ پدر  -
 !سَگند زنانی

 :سرگرد لبخندی زد ٍ با کنایٌ گفت

در این صَرت فقط . اٍن قدريا يو کٌ فکرش رٍ نی کردم بايَش نیستید جناب قاضی -
کٌ نسلهًا بندى این کار رٍ . دٍ حالت ٍجَد دارى، یا سَگند نانش رٍ عَض کردى یا نن

 .انجام دادم

ٌ ی قدیهی اش را بٌ اٍ نشان داد ٍ با انگشت بٌ نام  . اشارى کرد« علیرضا زنانی»شناسنان
کانْ درست بَد؛ يو ناّم نریو افشار در آن ٍجَد داشت ٍ يو عکّس داخل آن، بٌ 

 .چًرى ی سرگرد نزدیک بَد

ٌ يا، از سرگرد خَايش کرد کٌ  قاضی سرش را تکان داد ٍ بعد از تحَیل دادن شناسنان
 .در جایگاى خَد بنشیند

 :صدایی نحکو، لبخند را بٌ لبان ستَان صداقت يدیٌ کرد

ٌ ی ندارک ّزم، از اتًام حهل  -  گرم شیشٌ تبرئٌ شدى ٍ بی گٓ ٓناى 30سَگند زنانی با ارائ
اعْم نی شَد؛ يهچنین، این پرٍندى نختَنٌ اعْم شدى ٍ بٌ بخش پرٍندى يای نانعلَم 

 .ننتقل نی شَد

 .افراد را بٌ ترّک جلسٌ دعَت کرد« تق»صدای 
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ٌ ای کٌ فرزندی را بٌ پدرش رساند ٍ بٌ ستَان صداقت ارادى ای نحکو بخشید  !جلس

ننظَر از نشًد، تنًا خَّد شًّر نشًد است؛ لطفا شًريای اطراف آن نانند تربت  *
 .را در نظر نگیرید... حیدریٌ، نیشابَر ٍ

*** 

احساس . ترجیح داد قبل از رفتن بٌ خانٌ، سری بٌ سَگند بزند ٍ از حال اٍ خبردار شَد
ٌ ی اٍ شدى است؛ شاید برای این کٌ نتَجٌ بی گنايی اٍ  نی کرد بیش از پیش دل باخت

خَشحال ٍ خرسند بَد کٌ دیگر . شدى بَد ٍ نی تَانست با دل ٍ جان بٌ طرفش برٍد
 !نانعی پیش رٍیش نیست ٍ يهچنین انیدٍار بَد کٌ بتَاند سَگند را بٌ خَد يدیٌ کند

ٌ ی دزدگیر باز کرد ٍ سَار شد؛ بٌ انید این کٌ سَگند بٌ يَش  دريای ناشین را بٌ ٍسیل
 .آندى باشد، ناشین را رٍشن کردى ٍ بٌ طرف بیهارستان حرکت کرد

بی اختیار، آينگ نَرد . با آرانش رانندگی نی کرد ٍ لبخند نًهان لب يایش شدى بَد
ٌ اش را زیر لب زنزنٌ کرد  : عْق

 چٌ بخَای چٌ نخَای تَ رٍ بٌ دست نیارم -

 چٌ بخَای چٌ نخَای بٌ تَ عْقٌ دارم

 خَدت رٍ برسَن بٌ دل بی قرارم

 آخٌ نن تَ رٍ دٍّست دارم

 (بًنام بانی- آينگ چٌ بخَای چٌ نخَای )
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 ساعت از انتقالش بٌ 2حدٍد . تا بٌ خَد آند، در کنار سَگند ٍ رٍی صندلی نشستٌ بَد
بیهارستان نی گذشت؛ انا اٍ يو چنان بی يَش بَد ٍ از خبريای اطراف خَیش 

 !بی اطْع

خانو افشار نیز در این ٍضعیت بَد ٍ بٌ راحتی در کنار دخترش، بر رٍی تخت دیگری 
رٍز از بی يَش بَدنش نی گذشت انا انگار اٍ يو قصد نداشت بٌ این 4. خَابیدى بَد

 .زٍدی يا چشهانش را باز کند

خب حق يو داشت؛ ير کسی جای اٍ بَد اگر خبر اعدام دخترش را نی شنید، بٌ این 
 .حال ٍ رٍز نی افتاد

 :با صدای ضعیف سَگند، از جا پرید

 !ستَان؟ -

 .بٌ دستان لرزان سَگند خیرى شد

 بٌ يَش اٍندید خانو زنانی؟ حالتَن خَبٌ؟ -

 :سَگند بی تَجٌ بٌ سَاّت ستَان صداقت، با گریٌ پرسید

 حقیقت دارى یا خَاب دیدم؟. احساس کردم یکی خَدش رٍ پدر نن نعرفی کرد -

 .ستَان لبخند دلنشینی زد ٍ با آرانش از اتاق خارج شد

سَگند با اشک بٌ رفتنش خیرى شد ٍ خَاست اعتراض کند کٌ قانّت رعناّی سرگرد این 
ٌ اش را از َسر گرفت ٍ بٌ پدرش نگايی انداخت. اجازى را از اٍ گرفت باٍرش نهی شد . گری
پدری کٌ يیچ ٍقت نبَد، پدری کٌ حتی یک . سالگی نْقات کند25بتَاند پدرش را در 

 !خاطرى يو از خَد برای سَگند بٌ جا نگذاشتٌ بَد
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ٌ ٍار باريا نام پدرش را بٌ زبان آٍرد . اشک يایش را با پشّت دست پاک کرد ٍ زنزن
 « !علیرضا؛ پدر نن... علیرضا»

ٌ ای کٌ ناگًان از ديانش خارج شد، بٌ يق يق افتاد  .با کله

 بابا؟ -

 جاّن بابا؟: شنید

کنار دخترکش نشست ٍ اشک اٍ را . اشک يای ریز ٍ درشت، صَرت سرگرد را نشانٌ رفت
 .پاک کرد

 :دٍبارى يق زد

 .نی خَام باٍر کنو یتیو نیستو. بابا برام حرف بزن، بذار باٍر کنو اینجایی -

 .سرگرد انا نانند کسانی بَد کٌ بٌ یک بارى، قدرت تکلو خَد را از دست دادى اند

 :دٍبارى ديان سَگند باز شد

 تَی دادگاى چٌ اتفاقی افتاد؟ تبرئٌ شدم؟ -

 :سرگرد با لبخند سری تکان داد ٍ زنزنٌ کرد

 .آرى دخترم -

ٌ ی دستانش پنًان کرد  :نتعجب، ديانش را بٌ ٍسیل

ٌ طَر نهکنٌ؟ -  آخٌ چ

 .سرگرد پیشانی دخترش را بَسید

 .خدا يیچ ٍقت بندى ياش رٍ تنًا نهی ذارى -
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 .سَگند آرام خندید ٍ سّر پدرش را در آغَش گرفت

 .خیلی خَشحالو کٌ پیشهی بابایی -

*** 

صبح رٍز بعد، نریو ٍ سَگند را با کهی تَصیٌ نرخص کردند؛ سرگرد يو بٌ اصرار 
 .دخترش آن يا را يهرايی کرد

ٌ ی نریو آنادى شد  .اتاقی برای استراحت چند ساعت

علیرضا با این شرط کٌ نریو را از خَاب شیرین بیدار نکند، ٍارد اتاق شد ٍ با لبخند 
 .دستش را رٍی دستان نریو گذاشت کٌ ناگًان زیر دستش خالی شد

 .با تعجب بٌ چشو يای باّز نریو خیرى شد

 !تَ کٌ بیداری -

 :نریو با خشو جَاب داد

 !فکر نکن چَن تَی بیهارستان بايات خَب رفتار کردم ٍ آبرٍت رٍ خریدم، کر ٍ ّلو -

 .نتعجب شد

 !چرا با نن این طَری حرف نی زنی؟ -

 .ابرٍيای نریو در يو شد

ٌ طَری حرف بزنو؟ -  پس باید چ

 .علیرضا دستان نریو را گرفت

 .عزیزم، نن شَيرتو -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

144 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

 :نریو يهان طَر کٌ تقْ نی کرد دستانش را از حصار دستان علیرضا خارج کند، گفت

 !نٌ نن عزیّز تَام، نٌ تَ شَيّر نن -

ٌ يو ریخت  .از جا بلند شد ٍ با کْفگی نَيای جَ گندنی اش را ب

 چرا این نَضَع رٍ انکار نی کنی؟ -

 :نریو بی حال پاسخ داد

 .چَن شَير نن نیستی -

ٌ ی تخت نشست  :علیرضا آرام شدى بَد، نفس عهیقی کشید ٍ لب

 !ٍ اگٌ بَدم؟ -

ٌ ای باّ انداخت  .نریو شان

 .اٍن دیگٌ نشکل خَدتٌ -

 .علیرضا آرام خندید

 !ينَز يو نحل قدیو لجبازی -

 .با اخو نریو، خندى اش را خَرد

 چی کار کنو کٌ باٍر کنی يهسرتو؟ -

 .نریو سرش را تکان داد

 .ّزم نیست کاری بکنی، چَن نیستی -

ٌ ریش نٌ چندان بلندش کشید  .علیرضا دستی بٌ ت
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 .جدی گفتو -

 :نریو پَفی کرد ٍ با حرص گفت

 .ندرک بیار -

ٌ ی قدیهی در نقابل چشهان نریو ظاير شد  .در عرض چند جانیٌ، شناسنان

 :نریو انا بدٍن این کٌ تْشی برای گرفتنش بکند، پرسید

 این چیٌ؟ -

 :علیرضا نفس عهیقی کشید

ٌ ست دیگٌ نریو - ٌ ی نن یعنی علیرضا زنانی. شناسنان  !شناسنان

 از کجا نعلَم کٌ این شناسنانٌ نال خَدت باشٌ؟ -

 :علیرضا سرش را کج کردى ٍ با اخو گفت

 باٍر نهی کنی؟ -

ٌ ای کٌ بٌ   .شبايت داشت، از ديان نریو خارج شد« نچ»کله

 .شناسنانٌ در جیب علیرضا قرار گرفت

فردا يو نیام دنبال سَگند کٌ . باشٌ باٍر نکن؛ انا بٌ يهین زٍدی بًت جابت نیشٌ -
ٍقتی جَاب نحبت حاضر شد، نی فًهی کٌ يو . ببرنش آزنایشگاى DNA برای آزنایش

ٌ ی ننٌ  !شها عزیّز ننی، يو نن شَيرتو ٍ يو اٍن دختر، بچ

ٌ شدن در کٌ خبر از خرٍج علیرضا نی داد، بدن نریو را لرزاند  .صدای بست



 

www.lovelyboy.blog.ir 

146 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

ٌ شدى نگاى کرد نتَانست اشک نریزد، در نتیجٌ پتَ را رٍی خَدش . ناراحت بٌ دّر بست
 .کشید ٍ اٍ را در اشک شَق خَد سًیو دانست

 .صدای سَگند، قدرت حرکت را از پايای علیرضا گرفت

 کجا بابایی؟ -

 .دستان دخترش را بَسید ٍ درٍغی سّر يو کرد

 . نیام دنبالت9فردا صبح يو آنادى باش کٌ ساعت . باید برم کْنتری یکو کار دارم -

 :با ترس از پدرش پرسید

 چیزی شدى؟ -

 .علیرضا با شَخی جَا بی  بٌ اٍ داد

 .نٌ دخترم، فقط باید یٌ حالی از آزنایشگاى بپرسیو -

سَگند کٌ نتَجٌ نَضَع شدى بَد، با خندى سری تکان داد ٍ بدٍن چَن ٍ چرا سخن 
 .پدرش را اطاعت کرد

 .حتها بابا -

 .علیرضا دلیلی برای بی اعتنایی نریو بٌ خَد پیدا نهی کرد

 سال دٍری، اٍ را از یاد بردى بَد ٍ 26شاید دیگر نهی خَاست اٍ را ببیند، شاید در این 
بٌ انید این کٌ بتَاند نریو را راضی بٌ . دیگر قلبی  نداشت کٌ بَدّن علیرضا را طلب کند

 .زندگّی دٍبارى کند، چشهانش را بست ٍ آن يا را بٌ خَابی  کَتاى دعَت کرد

*** 
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 .يهان طَر کٌ شالش را رٍی سرش نرتب نی کرد بٌ طرف پدرش رفت

 !باید ناشتا باشیو؟ آخٌ نن صبحانٌ خَردم DNA برای آزنایش -

ٌ ای  رنگش دستی کشید ٍ گفت ٌ ی لباس سرن  :علیرضا بٌ یق

 .نٌ دخترم، آزنایش يای ژنتیکی نیازی بٌ ناشتا بَدن ندارى -

سَگند کٌ از شنیدن این حرف خَشحال شدى بَد، دستش را بٌ دست پدرش سپرد ٍ با 
 .اٍ يهراى شد

 سال را 26نهی دانست این . نریو پنًانی بٌ آن يا نگاى کردى ٍ زیّر لبی خدا را شکر نی کرد
ٌ گَنٌ تحهل کردى . نی ترسید از آیندى ای کٌ علیرضا يو در آن سًو خَايد داشت! چ

 .يزاران سَال در ذينش جا خَش کردى بَد

این کٌ علیرضا ينَز اٍ را دٍست دارد یا فقط بٌ خاطر عذاّب ٍجدان ٍ نسئَلیت، خَد را 
 نشان دادى؟

 چرا رفت ٍ چرا برگشت؟

  سال چٌ کار نی کرد؟26در این 

 طّی این سال يا، برای ازدٍاج با کسی پیش قدم نشدى بَد؟

ٌ ی این سَاّت باعخ نی شد تا نریو از علیرضا بٌ شدت دٍری کند ٍ اٍ را بٌ عنَان  يه
باّخرى دست از کلنجار رفتن با خَد برداشت، دستی بٌ . يهسر خَد قبَل نداشتٌ باشد

 .دیَار کشید ٍ با نفس عهیقی بٌ طرف آشپزخانٌ رفت

*** 
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ٍارد خیابان احهدآباد شد ٍ بٌ سختی در نزدیکّی آزنایشگاى جای پارکی پیدا ٍ ناشین 
 .خَد را نتَقف کرد

 :سَگند يهان طَر کٌ پیادى نی شد، بٌ ناشین يای اطرافش نگايی انداخت ٍ گفت

 .باید با تاکسی نی اٍندیو -

 :علیرضا با خندى دزدگیر ناشین را فشار داد

 !آرى دخترم، کار اشتبايی کردیو -

ٌ رٍّی آزنایشگاى، بٌ طرف نقصد  دسّت دخترش را گرفت ٍ با نگايی بٌ بیهارستاّن رٍب
 ساعت کار خَد را انجام 1بخش پذیرش شلَغ نبَد ٍ نی تَانستند در عرض . خَد رفت

 . دقیقٌ نَبت بٌ آن يا رسید10بعد از گذشت . ديند

 .سْم، خستٌ نباشید -

 !سْم ٍ نهنَنو، نَع تست؟ -

 :با تعجب پاسخ داد

 !تست پدری -

 :پاسخ ديندى سری تکان داد ٍ بعد از دادن دٍ شهارى بٌ علیرضا، گفت

 .تشریف ببرید بشینید، ير ٍقت نَبّت شها شد صداتَن نی کنن -

ٌ يو نشستند علیرضا با لبخند یکی از شهارى يا را بٌ دست . رٍی دٍ صندلی نتصل ب
سَگند بٌ شهارى يا نگايی انداخت ٍ آن را .  بَد57نَبت ير دٍ شهارى ی . دخترش داد

 .بٌ شدت در دستان خَد زندانی کرد
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نحیط آزنایشگاى سفید خاکستری بَد ٍ آرانش . يهٌ جا تهیز بَد ٍ بٌ شدت برق نی زد
 .خاصی را بٌ کارکنان ٍ نتقاضیاّن آزنایش، يدیٌ نی کرد

 .دقایقی گذشت کٌ ناگًان صدایی بلند شد

 3، بٌ اتاق 57شهارى ی  -

سَگند يو . علیرضا سریع بخش زنانٌ را بٌ سَگند نشان داد ٍ طرف بخش نردانٌ رفت
 3با اضطراب سرش را تکان داد ٍ از جا بلند شد؛ بٌ سهت بخش زنانٌ رفت ٍ بٌ اتاق 

 .پناى برد

 :ينَز رٍی صندلی ننشستٌ بَد کٌ صدای پرستار را شنید

 حساسیت کٌ نداری؟ -

 :با قاطعیت پاسخ داد

 .خیر، نشکلی ندارم -

ٌ ی کَچک پنبٌ را بٌ رٍی  در عرض یک دقیقٌ، نقداری خَن از رگ اٍ خارج کرد ٍ تک
ٌ گیری گذاشت ٍ کهی فشار داد سَگند يو بعد از تشکر کردن از پرستار، . نحل نهَن

 .آستین نانتَی خَد را پایین کشید ٍ از اتاق خارج شد

ٌ گیری را فشرد کٌ . بعد از دقایقی سَار ناشین شدند سَگند با کهی درد نحل نهَن
 :صدای نگران علیرضا بٌ گَشش رسید

 دخترم، خَبی؟ -

 :لبخند دندان نهایی زد ٍ با نًربانی پاسخ داد

 .خَبو، نگران نباشید -
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از نیان شلَغی خیابان ٍ . علیرضا سرش را تکان داد ٍ سریعًا ناشین را بٌ حرکت درآٍرد
 :چراغ قرنز يای رٍ نخ برٍ کٌ گذشتند، زبان سَگند باز شد

 بابایی؟ -

 :علیرضا يهان طَر کٌ بٌ جلَ خیرى شدى بَد پاسخ داد

 جانو؟ -

 .با دٍدلی نگايی بٌ پدرش انداخت

 !نیگو شاید نن دختر شها نباشو -

 .لبخند علیرضا ناپدید شد

 یعنی چی دخترم؟ -

 :با بغض بٌ صندلی تکیٌ داد

 .شاید شها پدّر نن نباشید. یعنی يهین دیگٌ، شاید نن از یکی دیگٌ باشو -

 .علیرضا بی اختیار سرعتش را کو کرد

 ...نکنٌ تَ بٌ نادرت -

 :سَگند حرف اٍ را ناتهام گذاشت

نعنی . ننظَرم این بَد کٌ شاید دختر شها یکی دیگٌ باشٌ. نٌ نٌ، ننظَرم این نبَد -
 ...حرف نن این نبَد کٌ شاید نانان با نردی

ٌ ی سخنش را از اٍ گرفت  .حجب ٍ حیا قدرت گفتن ادان

 :علیرضا بٌ افکار دخترش لبخندی زد ٍ دستش را گرفت
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اٍن دٍ تا چشو سیايت يهٌ چی رٍ برنْ نی کنن؛ این دٍ تا الهاس فقط نی تَنن  -
 .نختص بٌ دختر نن باشن

سَگند کٌ از شنیدن این حرف خَشحال شدى بَد، با خندى دستش را از حصار دست 
درختان سبز بٌ طَل ٍ عرض خَد نی نازیدند ٍ . پدرش خارج کرد ٍ بٌ نردم خیرى شد

 .ناشین يا بٌ آن يا ديان کجی نی کردند

 !حس خَ بی تهام ٍجَدش را احاطٌ کردى بَد، حس اننیت

حسی کٌ باعخ ٍ بانی اش افرادی بَدند کٌ در کنار پدرش بٌ نردم خدنت نی کردند ٍ 
 .خَشبختی را با دٍ دست خَد بٌ دیگران يدیٌ نی دادند

يهان طَر بٌ ساختهان يا ٍ درختان خیرى شدى بَد کٌ با شنیدن صدای لرزان علیرضا 
 .سرش را برگرداند

سَگند، نادرت تَ این چند سال با کسی ازدٍاج نکرد کٌ بعدًا بٌ ير دلیلی از يو جدا  -
 بشن؟

 :سَگند با اخو سرش را تکان داد ٍ لبش را غنچٌ کرد

 .نٌ، تا اٍن جایی کٌ نن نی دٍنو بٌ جز شها کسی تَ زندگیش نبَدى ٍ نیست -

ٌ ی حرف سَگند، پًن تر شد  .لبخند علیرضا با شنیدن ادان

 .ٍ ان شاءاهلل نخَايد بَد -

ٌ ای زد ٍ با شیطنت گفت ٌ ی سَگند ضرب  :با انگشت اشارى اش بٌ چان

 .خَب بلدی دلبری کنی يا شیطَّن بابا -

ٌ ی پدرش را نشانٌ گرفت  .بلند خندید ٍ گَن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

152 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

 .این يو یٌ دستهزد تپل نپل برای بابایی گلو -

 .ٍ دٍبارى صدای خندى يایشان بٌ گَش آسهان رسید

ٌ ای بس کَتاى ٍ آراّم علیرضا از نیان آدنیان عبَر کرد ٍ بٌ خدا رسید  :زنزن

 !خدایا شکرت -

صبح علی الطلَع با اٍ . بعد از رساندن سَگند بٌ خانٌ، کْنتری را نقصد خَد قرار داد
تهاس گرفتٌ بَدند ٍ از ٍجَد یک پرٍندى نشکَک کٌ نربَط بٌ نزاحهت يای طَّنی 

پرٍندى ی جالبی  بٌ نظر نی رسید ٍ يهین نَضَع باعخ . بَد، نطلع اش کردى بَدند
 سال در 30نزدیک بٌ . نی شد کٌ برای رسیدن بٌ کْنتری اشتیاق زیادی داشتٌ باشد

این حرفٌ بَد؛ ٍلی ينَز يو زنانی کٌ اسو پرٍندى يای نختلف بٌ نیان نی آند، قلبش از 
 !شدت يیجان نانند گنجشک کَچکی کٌ بعد از ندت يا غذایی پیدا کردى بَد، نی زد

 .پرٍندى را در عرض یک ساعت نطالعٌ کرد

نزاحهت يای طَّنی یک نرد کٌ سر ٍ ٍضع نناسبی يو ندارد؛ آن يو در نزدیکی 
 !کْنتری

ٌ حال بٌ اٍ نشکَک نشدى ٍ دستگیرش  ٍاقعا برایش عجیب بَد کٌ پرسنل کْنتری تا ب
 P. F حدس نی زد کٌ این پرٍندى بٌ پرٍندى ی قاچاق نَاد تَسط گرٍى. نکردى بَدند

نرتبط باشد، بٌ يهین خاطر نهی تَانست بٌ يهین راحتی از آن عبَر کند ٍ نادیدى اش 
 .بگیرد

 .صدای ستَان صداقت اٍ را از حال ٍ يَای خَیش خارج کرد

 با بندى انری داشتید سرگرد؟ -

 .پرٍندى را بٌ طرفش گرفت
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 .نطالعٌ کن ٍ اقدانات ّزم رٍ بٌ نحَ احسن انجام بدى -

ٌ ی سرگرد در . صداقت پرٍندى را با جدیت از سرگرد گرفت ٍ سریع از اتاق خارج شد جهل
 «.نطالعٌ کن ٍ اقدانات ّزم رٍ بٌ نحَ احسن انجام بدى»ذينش اّکَ شد، 

قطَر بَد ٍ سنگین؛ انا این دلیل نهی شد . نتَانست خَد را کنترل کند ٍ پرٍندى را باز کرد
قضیٌ شک برانگیز بَد، داشت بٌ این . اٍلین شکایت را تا نیهٌ خَاند. حل نشدنی باشد

ٌ ای زیر نیو کاسٌ باشد  !نَضَع یقین پیدا نی کرد کٌ شاید کاس

انکان نداشت بٌ خاطر نَضَع سادى ای، این يهٌ شکایت نطرح شَد ٍ يهچنین نباید 
 .کْنتری را زیر نظر نی گرفت

ٌ ی  پرٍندى را رٍی نیز . ٍارد اتاق خَد شد« این يو یک يدّف سنگّی دیگٌ»با زنزن
ٌ گاّى . انداخت ٍ صندلی را برای نشستن انتخاب کرد پرٍندى را باز کرد ٍ دستش را تکی

 .پیشانی اش کرد

نهی تَانست تهرکز کند، رٍحش در آسهان ّسیر نی کرد ٍ جسهش در این اتاق حبس 
ٌ اش کشید ٍ نگايی بٌ فنجان چای . شدى بَد با کْفگی دستی بٌ صَرت شش تیغ
ٌ ای نَشید؛ انا سریع فنجان را رٍی نیز گذاشت. انداخت  .جرع

 !َاى، این يو کٌ یخ کردى -

ذينش درگیر اتفاقات اخیر بَد ٍ قلبش در دام . بٌ صندلی تکیٌ داد ٍ چشهانش را بست
 !سَگند اسیر

با صدای باز ٍ بستٌ شدن در ٍ بْفاصلٌ بلند شدن صدای نًدی، چشهانش ر ا باز کرد ٍ 
ٌ اش برگشت  .بٌ حالت اٍلی

 باز چرا پکری؟ -
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 :آیین بی تَجٌ بٌ سَال اٍ، با حرص گفت

 !در... صددفعٌ بًت گفتو ٍقتی نی خَای بیای تَ اتاق نن، در بزن برادر -

 :نًدی خندید ٍ خَد را رٍی صندلی انداخت

 !بابا اتاق نن ٍ تَ ندارى کٌ -

 .آیین آيی کشید ٍ دٍبارى بٌ پرٍندى خیرى شد

 :نًدی کْيش را از رٍی سرش برداشت، سرش را خاراند ٍ پرسید

 این چیٌ؟ -

 .بٌ چشهانش خیرى شد، جدی بَد

 .یک پرٍندى در نَرد نزاحهت يای طَّنی -

 .نًدی نیشخندی زد

 .خب این کٌ کاری ندارى، دستَر دستگیر کردنش رٍ بدى -

 :بعد از جایش بلند شد ٍ ادانٌ داد

 !اصْ نی خَای خَدم برم بٌ خدنتش برسو؟ -

 :آیین عجَل پاسخ داد

 .نٌ نٌ بشین، ّزم نکردى -

 :نًدی اخو کرد

 آخٌ چرا؟ -
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 :لب پایینی اش را بٌ دندان گرفت

 !این یکی فرق دارى -

 :نتعجب پرسید

 یعنی چی؟ -

 :ستَان صداقت پرٍندى ی سبزرنگ را بٌ شدت بست ٍ دستانش را بٌ يو گرى زد

یک نرد . این پرٍندى بٌ یک نزاحهت طَّنی بٌ ندت نزدیک بٌ یک ناى نربَط نیشٌ -
دنبال چی بَدى رٍ نهی دٍنو؛ انا . با ٍضع نانناسبی  ندت يا اطراف کْنتری پرسٌ نی زدى

 !اٍن يو جاسَس سَدابٌ. این رٍ خَب نی دٍنو کٌ جاسَسٌ

 .دست بٌ سینٌ بٌ آیین خیرى شد

 .بٌ يهٌ چیز بٌ چشّو حقیقت نگاى نکن آیین. این فقط یک احتهالٌ -

 :آیین با نفسی عهیق دستی بٌ گردنش کشید

اگٌ تَ يو کهی بٌ اتفاقات این چند رٍز فکر کنی، نتَجٌ نیشی این قضیٌ حقیقتٌ نٌ  -
 !احتهال

 .انگار حرف اٍ را قبَل کردى بَد، پا رٍی پا انداخت

 خب اّن نی خَای چی کار کنی؟ نی خَای دستَر دستگیر کردنش رٍ بدی؟ -

 ساعّت 24تا . نٌ نًدی، قبْ يو گفتو، دستگیر کردن بٌ درد نا نهی خَرى: عصبی  گفت
 .باید تحت نظر باشٌ. آیندى يهٌ چیز رٍ راست ٍ ریست نی کنو

 .نًدی آرام خندید
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 .پس این پرٍندى يو تهَم شد -

 :آیین با جْدیت حرف نًدی را تکذیب کرد

ٌ ی شکایت يا رٍ يو بخَنو! نٌ - نهکنٌ تَی یک شکایت یٌ چیزی نَشتٌ باشٌ . باید بقی
 .نزدیک تر کنٌ P. F کٌ بتَنٌ نا رٍ بٌ گرٍى

 .نًدی ریلکس بٌ صندلی تکیٌ داد

 .خب پس بخَن -

ٌ يو ریخت  .آیین نَيای سیايش را ب

 !ذينو درگیرى. نهی تَنو، تهرکز ندارم -

 :نًدی در جَابش با آرانش پرسید

 نیگی چت شدى یا باز يو نی خَای انکارش کنی؟ -

ينَز . دست بٌ جیب، پشت بٌ نًدی ایستاد. آیین آرام خندید ٍ از جا بلند شد
بٌ یک بارى بٌ طرف دٍستش برگشت ٍ با صدایی کٌ با . خندى اش قطع نشدى بَد

ٌ يای خندى يهراى بَد گفت  :رگ

 !نًدی، نن عاشق شدم -

 :نًدی يو بٌ خندى افتاد

 حاّ نهی خَای بگی عاشق کی شدی؟. از اٍن ضایع کاری يات نعلَم بَد. نی دٍنستو -

 :با تعجب جَاب داد

 !تَ کٌ خَدت نی دٍنی -
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ٌ اش زد  :نًدی بٌ آیین نزدیک تر شد ٍ آرام بٌ شان

 !نی دٍنو؛ انا شنیدن اسو نعشَق از زبان عاشق خالی از لطف نیست -

 :خجالت زدى سرش را پایین انداخت

 .خانو زنانی -

نًدی خندید ٍ سرش را پایین آٍرد تا صَرتش در َدى سانتی نترّی صَرت آیین قرار 
 .گیرد

 !خانو زنانی یا سَگند؟ -

 :نعترض اٍ را پس زد

 .برٍ خَدت رٍ جهع کن -

ٌ ی نًدی، رٍی صندلی نشست ٍ خَد را غرق در پرٍندى نشان داد  .يو زنان با قًقً

 :نًدی يهان طَر کٌ نی خندید، پرسید

 یعنی اّن گو شو دیگٌ؟ -

 :با جدیتی ساختگی پاسخ داد

 !دقیقا -

 .نًدی يو کْيش را رٍی سرش تنظیو کرد

 .باشٌ جناب ستَان، بٌ يو نی رسیو -

ٌ ی . يو زنان با بستٌ شدن در، صدای خندى ی آیین يو بلند شد پرٍندى « دیَانٌ»با زنزن
 .را بست ٍ جلَی ديانش را گرفت تا صدای خندى اش بٌ بیرٍن درز نکند
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*** 

نگايی بٌ ساعت نقرى اش انداخت ٍ ديانش را باز کرد تا کسی را صدا بزند؛ انا سربازی 
ٌ ٍر شدن بٌ طرف فنجان چای، اجازى ی این کار را از  بدٍن در زدن، ٍارد اتاق شد ٍ با حهل

 .اٍ گرفت

 :آیین کف یکی از دستانش را رٍی نیز گذاشت، در عین عصبانیت، آرام بَد

 چرا در نزدی سرباز؟ -

 :سرباز با يَل  ٍ ٍّ پاسخ داد

 .راستش حَاسو نبَد... ببخشید، راستش -

 :نفس عهیقی کشید ٍ با بی خیالی خطاب بٌ سرباّز دست ٍ پا چلفتّی کْنتری گفت

 .خیلٌ خب، فنجان چای رٍ بردار ٍ برٍ -

ٌ ی  فنجان را برداشت ٍ سریعًا از اتاق خارج « بلٌ چشو»سرباز احترام گذاشت ٍ با زنزن
آیین يو با جْدیت تلفن را برداشت ٍ شهارى ی بخش زنان را گرفت، بعد از چند . شد

 :جانیٌ صدای ستَان نلکی را شنید

 بلٌ قربان، انرتَن؟ -

 .بٌ صندلی تکیٌ داد ٍ تلفن را بٌ گَش خَد چسباند

 .بیا بٌ اتاقو، کارت دارم -

 :ستَان نلکی با نفس عهیقی پاسخ نافَقش را داد

 .بلٌ چشو، تا چند دقیقٌ دیگٌ خدنتتَن نی رسو -
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ٌ ای کَتاى، تهاس را قطع کرد  :ستَان صداقت يو با جهل

 !بسیارخب، فقط سریع تر -

با بٌ یادآٍردن کاريا ٍ رفتاريای نًدی، . بٌ پرٍندى ی سبزرنگ خیرى شد ٍ لبخندی زد
 .آرام خندید ٍ سعی کرد تهام حَاسش را بٌ پنج شکایت باقی ناندى بديد

 .با شنیدن صدای کفش يای نشکی ستَان نلکی، سرش را باّ آٍرد

 با بندى کاری داشتید قربان؟ -

 .دست بٌ سینٌ بٌ صندلی تکیٌ داد

یکی از افراد پرسنل رٍ برای زیر نظر گرفتن سطحّی اٍن جاسَس بفرست ٍ از نَع  -
 .فقط سریع، تا شب کاّرتَن رٍ انجام بدید. گَشیش نطهئن شَ

 .نلکی احترام گذاشت

 !اٍانر شها نطاع قربان -

ٌ ی  دٍبارى تلفن سیاى رنگ رٍی نیزش را « ينَز یٌ جای کار نی لنگٌ»ُنچی کرد ٍ با زنزن
 .بعد از چند جانیٌ صدای خَاب آلَد نًدی بٌ گَشش رسید. برداشت

 بلٌ؟ -

 :آرام خندید ٍ با بی خیالی گفت

 !پاشَ بیا این جا یٌ کار نًهی بايات دارم. باز يو کٌ خَاب بَدی -

 :دٍبارى خهیازى ای کشید

 يهین جَری بگَ -
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 :آیین جدی شد ٍ با صدای بلندی نًدی را نَاخذى کرد

 .پاشَ بیا این جا! يهٌ چی رٍ بٌ شَخی نگیر نًدی، شغل نا سر تا سر جدیتٌ -

انگار از حالت خَاب آلَدگی خارج شدى ٍ ترجیح دادى بَد . تهاس از طرف نًدی قطع شد
 .جدی باشد ٍ ٍظایف اصلی خَد را انجام ديد

ٌ يایش بلند شد  .ينَز یک دقیقٌ نشدى بَد کٌ صدای چکه

 !در خدنتو قربان -

 :آیین با تعجب، احسنّت آرانی بٌ این جْدیت گفت ٍ ادانٌ داد

 .سریعًا یک دستگاى شنَد بٌ يهراى رادار برام جَر کن -

 :نًدی با تعجب لبش را بٌ ٍسیلٌ انگشتاّن شصت ٍ اشارى اش لهس کرد

 چیزی شدى؟ -

 .آیین دستانش را بٌ يو گرى زد

 !حتها باید چیزی بشٌ کٌ شنَد ٍ رادار بخَام؟ -

 .کْيش را از رٍی سرش برداشت ٍ دستی بٌ نَيای کو پشتش کشید

 !نٌ ٍلی یٌ جَری گفتی شنَد ٍ رادار نی خَام کٌ انگار از يهٌ چی نطهئنی -

 :تکان داد« نٌ»آیین از رٍی صندلی بلند شد ٍ سرش را بٌ نعنای 

 .نطهئنو نیستو؛ انا نی خَام اگٌ گَشیش سادى بَد، يهٌ چی آنادى باشٌ -

ٌ ای اتاق دٍستش را ترک کرد  .نًدی کٌ کانْ قانع شدى بَد، با گفتن جهل

 . ساعتٌ حلش نی کنو3-2بسیارخب،  -
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 .ساعت از يشت شب گذشتٌ بَد ٍ آسهان دل از رٍشنی کندى بَد

بٌ جلَ نگايی انداخت ٍ بعد از . ستَان صادقی با احتیاط پشت درخت کاجی پنًان شد
. آنالیز کردن ٍضعیت نظنَن، آرام بٌ طرف درخت جلَیی رفت ٍ پشت آن پناى گرفت
 .فضا آرام بَد ٍ تنًا صدایی کٌ زینت بخش این سکَت نی شد، صدای جیرجیرک يا بَد

ستَان صادقی نگايی بٌ جاسَس انداخت ٍ با تنگ کردن چشو يایش، سعی کرد بر 
 .رٍی فرد نقابل نتهرکز شَد

. جاسَس گَشی سادى اش را درآٍرد ٍ با نگايی، آن را بٌ کهی آن طرف تر پرت کرد
ٌ ی آرام ستَان گَش يای درخت را نَازش کرد  :زنزن

 !ای بٌ خشکی شانس -

ٌ ٍجَد آٍردى بَد اگر . سادى بَدن گَشّی اٍ، نشکل خاصی را برای پرسنل کْنتری ب
گَشی اٍ يَشهند بَد نی تَانستند از طریق يک، يهٌ چیز را شنَد کنند ٍ ببینند؛ انا 

کٌ البتٌ نشخص نبَد ! برای گَشی سادى، تنًا یک راى ٍجَد داشت، آن يو رادار ٍ شنَد
 !این دستگاى نی تَاند گَشّی جاسَس را تحت تأجیر قرار ديد یا خیر؟

ٌ گاى خَد کرد ٍ از جا بلند شد يهان طَر کٌ بٌ عقب نگاى نی کرد، ! دست راستش را تکی
بدٍن این کٌ صدایی ایجاد کند بٌ کْنتری ٍارد شد ٍ سراسیهٌ بٌ دنبال خانو نلکی 

 :بٌ این طرف ٍ آن طرف سرک نی کشید کٌ صدایی بٌ گَشش رسید. رفت

 کجا نیری صادقی؟ -

 .با تعجب بٌ سهت صدا برگشت ٍ با دیدن ستَان نلکی احترام گذاشت

 .يیچ جا قربان، دنبال شها نی گشتو -

 :نلکی با غرٍر سرش را تکان داد، چادرش را بٌ خَدش نزدیک تر کرد ٍ پرسید
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 خب، چی شد؟ تَنستی کاری از پیش ببری؟ -

ٌ اش  ٌ ی پا کهی باّ رفت ٍ دٍبارى بٌ حالت اٍلی ٌ ی احترام با پنج صادقی بٌ نشان
 .برگشت

 .بلٌ قربان -

 .نلکی دست بٌ سینٌ، ابرٍیی باّ انداخت

 خب، نتیجٌ؟ -

 :صادقی با جْدیت پاسخ داد

 .گَشی نَرد نظر سادى بَد -

ٌ ی تفًیو تکان داد ٍ گارد رفتن گرفت  .سرش را بٌ نشان

 .بسیار خب، تَ يهین جا ننتظر بهَن تا دستَر بعدی رٍ بٌ اطْعت برسَنو -

ستَان نلکی يو با دیدن ٍضعیت اٍ، لبخندی . صادقی احترام گذاشت ٍ بٌ کناری رفت
 .زد ٍ بٌ طرف اتاق ستَان صداقت رفت

يهان طَر کٌ با صْبت، کفش يای سیايش را با کاشی يای کْنتری آشنا نی کرد، بٌ 
ٌ ای زد ٍ بعد از در زدن ٍارد اتاق ستَان شد  .چادرش بٓ َٓس

 .ستَان صداقت نگايش را از کتاب شعر گرفتٌ ٍ بٌ خانو نلکی خیرى شد

 چیزی شدى نلکی؟ -

 .لبخندی زد

 .براتَن از اٍن جاسَس خبر آٍردم -
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 :آیین خَد را بٌ نیز نزدیک تر کرد

 !نی شنَم -

 :نلکی با آرانش خاصی گفت

 .گَشی فرد نَرد نظر سادى بَد قربان -

 :ستَان صداقت نفس عهیقی کشید

بسیارعالی، شها کسی رٍ کٌ برای نراقب از جاسَس انتخاب کردى بَدی رٍ دٍبارى بٌ  -
 .آخر شب يو دستگاى رٍ از ستَان سلیهانی تحَیل بگیر. اٍن جا بفرست

ٌ ی کَتاى   .از اتاق خارج شد« اطاعت نیشٌ»نلکی احترام گذاشت ٍ با گفتن جهل

 .بعد از رفتن نلکی، بٌ کتاب شعر خیرى شد

ٌ ٍار شرٍع بٌ خَاندن کرد  :با دیدن شعر زیبایی، لبخندی زد ٍ بی اختیار ٍ زنزن

 نّن بی نایٌ کٌ باشو کٌ خریدار تَ باشو -

 حیف باشد کٌ تَ یار نن ٍ نن یار تَ باشو

ٌ ی لطفی بٌ سر ٍقت نن آری  تَ نگر سای

 کٌ نن آن نایٌ ندارم کٌ بٌ نقدار تَ باشو

 خَیشتن بر تَ نبندم کٌ نن از خَد نپسندم

 کٌ تَ يرگز گل نن باشی ٍ نن خار تَ باشو

 (شعری از حضرت سعدی)

*** 
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با احتیاط پشت درخت زانَ زد، کْيش را با دقت تنظیو کرد ٍ دستانش را رٍی درخت 
ٌ ی چًارنتری . با اخو نگايی بٌ جاسَس انداخت. گذاشت صدای خرٍپفش از این فاصل

با نگايی بٌ جیب اٍ، سرش را با اطهینان تکان داد ٍ پاکت چسبی  را . يو شنیدى نی شد
دستگاى داخل آن را در قاب چشهانش زندانی کرد ٍ . از جیب لباّس سبّز تیرى اش درآٍرد

 .بٌ آرانی جلَ رفت

پاکت را رٍی زنین گذاشت ٍ با دقت، بدٍن این کٌ جاسَس را نتَجٌ خَد کند، گَشی 
قاب پشت آن را از خَّد گَشی جدا کرد ٍ باتری را از رٍی آن . را از جیب اٍ خارج کرد

 .دستگاى را بٌ آرانی ٍ بدٍن آن کٌ بٌ آن فشار ٍارد کند، از پاکت خارج کرد. برداشت

با فَتی کٌ کرد، گرد ٍ خاک از گَشی رخت بربست، دستگاى کَچک را کهی باّتر از سیو 
ٌ اش، با سرعت بٌ . کارت قرار داد قاب گَشی را گذاشت ٍ با قراردادن گَشی در جاّی اٍلی

 .کْنتری برگشت

*** 

کْيش را از رٍی صندلّی يهراى برداشت ٍ رٍی سرش گذاشت، سریعًا از ناشین پیادى 
بٌ نحض ٍرٍد بٌ کْنتری، صدای نال باختگان ٍ شاکی يا در گَش يایش حبس . شد
 .شد

 .قرار نیست کسی بٌ داد نن برسٌ؟ بابا نن از این ناّل نردم خَر شکایت دارم -

 .فردی با صاحب آن صدا دست بٌ یقٌ شد

 !ادب داشتٌ باش، اٍنی کٌ شکایت دارى ننو نٌ تَ -

 :نال باختٌ دست يای طرف نقابلش را بٌ شدت پس زد

 !اٍنی کٌ َدى نیلیَن از نال نردم رٍ نَش جان کردى، شهایی نٌ نن... خیلی ببخشید -
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 :ستَان صداقت کٌ با شنیدن این حرف يا عصبی  شدى بَد، با اخو بٌ طرف آن يا رفت

 .چٌ خبرتَنٌ؟ خجالت بکشید -

 :یکی از آن دٍنفر با صدای نسبتًا بلندی گفت

این نال نردم خَر ّدى نیلیَن از پَّل نن ٍ چند نفّر . جناب سرٍان، شها بٌ داد نن برس -
 !دیگٌ رٍ خَردى ٍ یٌ آب يو رٍش

 :طرف نقابل اعتراض کرد

 ! ...نال نردم خَر خَدتی ٍ -

 :ستَان کْم اٍ را قطع کرد

جانیًا احترام خَدتَن رٍ نگٌ دارید، اینجا قانَن دارى . اًٍّ نن سرٍان نیستو ٍ ستَانو -
 .آقایَن

 :ٍ بْفاصلٌ کسی را صدا زد

 سرباز شًیدی؟ -

ٌ رٍی ستَان قرار گرفت  .بعد از چند جانیٌ سرباز رٍب

 بلٌ قربان؟ -

 :ستَان صداقت بٌ آن دٍ اشارى کرد

این دٍ تا رٍ نی بری خدنت سرٍان رشادت؛ اگر يو صدایی ازشَن شنیدی، نستقیو  -
 !بازداشتگاى
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ٌ يا باّ  ٍ بْفاصلٌ بدٍن آن کٌ ننتظر پاسخ سرباز ٍ عکس العهل شاکی يا باشد، از پل
 .رفت

ٍارد اتاق شد ٍ با نگايی بٌ ساعتش کٌ يشت صبح را نشان نی داد، رٍی صندلی 
با اخو پرٍندى ی صَرتی رنگی را باز کرد ٍ خَد را . نشست ٍ کْيش را رٍی نیز گذاشت

غرق در آن نشان داد؛ انا خَد خَب نی دانست کٌ در خیال سَگند است نٌ در اعهاق 
 !این جهْت

 .با ٍرٍد نًدی ٍ شنیدن صدای اٍ، بٌ تندی پرٍندى را بست

ٌ خیر جناب صداقت -  !دیر کردی رفیق. بٌ بٌ، صبح عالی ب

 :بدٍن آن کٌ بٌ حرف نًدی تَجٌ کند گفت

 !باز يو کٌ بدٍن در زدن ٍارد اتاق شدی -

 :نًدی پَفی کرد

نن یاد نهی گیرم؛ چَن اصْ بلد نیستو ادای بچٌ نحبت يا رٍ دربیارم، پس الکی خَدت  -
 .رٍ خستٌ نکن

 :دست بٌ سینٌ بٌ نًدی خیرى شد

 !در زدن بچٌ نحبت بازی نیست، بلکٌ نشَن ديندى ی ادبٌ -

 :نًدی یکی از ابرٍيایش را باّ انداخت کٌ آیین ادانٌ داد

 چی کارم داشتی؟. خب، بی خیال -

 :خندید

 .اٍندم ببرنت. نترس، نیَندم حرصت بدم -
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 :آیین با تعجب پرسید

 !کجا؟ -

ٌ ی کَتاى، بی رحهّی خَد را بٌ رخ کشید  :نًدی با این جهل

 !پیش پدر زنت -

 :آیین با خندى از جا بلند شد؛ ٍلی کهی بعد با جْدیت گفت

 .جَابو رٍ درست ٍ حسابی  بدى نًدی -

 :نًدی يو لبخند دندان نهایی زد

 .خب درست ٍ حسا بی دادم دیگٌ، سرگرد ازت گزارّش کار نی خَاد -

ٌ يایی را کٌ از قبل آنادى کردى بَد، برداشت ٍ بٌ يهراى نًدی از اتاق  آیین با سرعت برگ
 .خارج شد

 :نًدی يهان طَر کٌ پشت سر آیین راى نی رفت، پرسید

یٌ سَال، تَ چرا بٌ جای این کٌ جاسَس رٍ دستگیر کنی، تَی گَشیش رادار ٍ شنَد  -
 نصب کردی؟

 :ستَان صداقت يو نفس عهیقی کشید ٍ پاسخ داد

از کجا نعلَم زنانی کٌ نا اٍن رٍ بٌ . دستگیر کردن جاسَس سَدابٌ یک کاّر خطرناکٌ -
نرکز اصلی بفرستیو، دينش رٍ باز نکنٌ ٍ يهٌ چیز رٍ لَ ندى؟ دستَر نصب رادار ٍ شنَد 

 .رٍ دادم کٌ بتَنیو ازش بًترین استفادى رٍ بکنیو

، در اتاق جلسٌ را بٌ «حق با تَئٌ، قبَل نی کنو»نًدی يو سرش را تکان داد ٍ با زنزنٌ 
 .رٍی اٍ باز کرد
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*** 

سرگرد درگیر پرٍندى يای نربَط بٌ ایجاد نزاحهت برای نَانیس بَد کٌ صدای در بلند 
 .چشهانش را از پرٍندى گرفت ٍ با لبخند کو رنگی بٌ صندلی تکیٌ داد. شد

 !بیا تَ -

يهان طَر کٌ یکی از . با باز شدن در، سرٍان رشادت ٍارد شد ٍ احترام گذاشت
 :دست يایش رٍی دستگیرى ی در بَد، با آرانش گفت

 .قربان، بخش اطْعات باياتَن کار دارن -

 :از جا بلند شد

 اتفاقی افتادى؟ -

 :سرٍان رشادت سرش را تکان داد

 !ظايرًا کٌ بلٌ -

ٌ ی  بعد از . ، از کنار سرٍان رشادت رد شد«بسیارخب»سرگرد يو سری تکان داد ٍ با زنزن
ٌ رٍی دّر نات بخش اطْعات ایستادى بَد بٌ سهت دستگاى کَچکی . حدٍد پنج دقیقٌ رٍب

ٌ ی نانیتَر سبز شد ٍ با . رفت ٍ انگشت اشارى ی خَد را رٍی صفحٌ آن گذاشت صفح
 .تک بَقی، دّر نات را بٌ رٍی سرگرد باز کرد

نانیتَريای بزرگ در جای جاّی آن دیدى نی شد ٍ . فضای بخش، نات ٍ خاکستری بَد
با ٍرٍد اٍ، يهٌ از جا بلند شدند ٍ .  نقشٌ يو در تابلَی نخصَصی نصب شدى بَد4-5

بعد از چند جانیٌ ستَان کیهیا کانران، يهان طَر کٌ چادرش را نرتب . آرام سْم کردند
 .نی کرد بٌ طرف سرگرد آند ٍ بْفاصلٌ احترام گذاشت
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 .خیلی خَش آندید قربان -

 :سرگرد لبخندی زد ٍ با نًربانی گفت

 .انیدٍارم خَش بدرخشی. نهنَنو دخترم، نن يو ّسَهّت جدید رٍ بًت تبریک نیگو -

 .ستَان با خَشحالی سرش را پایین انداخت

 .نهنَنو قربان، رٍسفیدتَن نی کنو -

 .بعد سریع سرگرد را بٌ سهت نانیتَر بخش ندیریت راينهایی کرد

نانیتَر را با چیزی کٌ بٌ کنترّل تلَیزیَن شبايت داشت، رٍشن کرد ٍ بٌ سرگرد خیرى 
 .شد

 .PFاین يو برزٍ خان، رئیس باند -

نَيای . علیرضا بٌ حالت آزاد ایستاد ٍ با پَزخند بزرگی بٌ عکس برزٍ خیرى شد
چًرى ای . جَگندنّی بستٌ شدى ٍ خّط رٍی ابرٍیش، چًرى ی خاصی را بٌ اٍ نی بخشید

 !آرام؛ ٍلی در عیّن حال نرنَز

 :با لبخند رٍ بٌ ستَان گفت

 اطْعاتش رٍ گرفتید؟ -

 .ستَان با جْدیت چشهان ٍحشی اش را بٌ سرگرد دٍخت

 .خیر، ينَز نَفق نشدیو -

 :علیرضا سرش را تکان داد ٍ قصد رفتن کرد
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لزٍنی يو ندارى . بسیار خب، سعی کنید ير چٌ سریع تر اطْعاتش رٍ بٌ دست بیارید -
 !ستَان آیین صداقت. نن رٍ در جریاّن اطْعات بذارید؛ بٌ نسئَل پرٍندى تحَیل بدید

 .دٍبارى صدای کفش يای ستَان در فضا پیچید

 .حتها قربان -

ٌ ی   .از اٍ دٍر شد« نَفق باشید»سرگرد يو لبخندی زد ٍ با گفتن جهل

با دیدن پاکت . کْيش را رٍی سرش تنظیو کرد، در اتاق را باز کرد ٍ ٍارد شد
دٍ برگٌ از آن بیرٍن . سفید رنگی با قدم يای بلند خَد را بٌ نیز رساند ٍ آن را برداشت

 «DNA جَاب آزنایش» . آٍرد؛ با دیدن عنَان آن، لبخند پررنگی زد

لباس يایش را عَض کرد ٍ از کْنتری . با خَشحالی از خیّر دیدن جَاب آزنایش گذشت
 .بعد از حدٍد سی دقیقٌ، جلَی در خانٌ ترنز کرد. خارج شد

 :يهان طَر کٌ از ناشین پیادى نی شد، با خندى با خَد حرف نی زد

 !انیدٍارم این دفعٌ دیگٌ دبٌْ نکنی -

ٌ ی آیفَن را فشار داد  .بعد از زدن دزدگیر ناشین، بٌ سهت خانٌ پرٍاز کرد ٍ دکه

 بلٌ؟ -

 .نفس عهیقی کشید

 باز کن -

 :صدای نتعجب سَگند بلند شد

 شها؟ -
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 :خندید

 !یٌ عاشق -

 :سَگند يو با پدرش يهراى شد

 .بیا تَ بابایی -

 :بٌ نحض ٍرٍد بٌ خانٌ، صدای نعترض نریو بلند شد

 کی بًت اجازى داد ٍارد این خَنٌ بشی؟ -

 :برگٌ را باّ برد ٍ با خَشحالی گفت

 !این برگٌ -

 :نریو دستی بٌ شال تیرى اش کشید ٍ با عصبانیت انا آرام گفت

 گفتو کی؟! نگفتو چی -

ٌ ای کنار نبل گذاشت ٍ دست بٌ جیب بٌ  علیرضا با لبخند زیبایی برگٌ را رٍی نیّز شیش
ٌ ای آرام باز شد. نریو خیرى شد  :لب يای نریو بٌ زنزن

نًربَن ٍ خَش خندى؛ ٍلی از ... ينَز يو يهَن علیرضاّی سابقٌ، اصْ عَض نشدى -
 کجا نعلَم با کسی ازدٍاج نکردى باشٌ؟

 :با این تصَر، لحنش را تند ٍ صدایش را بلند کرد

 اٍندی خَدت رٍ نشَن بدی؟ -

 .تکان داد ٍ با برداشتن برگٌ بٌ طرف نریو رفت« نٌ»علیرضا سرش را بٌ نعناّی 

 .اٍندم نشَن بدم کٌ پدر این دختر ٍ يهسر تَ يستو -
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 :نریو نفس عهیقی کشید ٍ با خَردن بغضش رٍی نبل نشست

 !نیستی -

 :علیرضا يو کنارش نشست، دست يای اٍ را گرفت ٍ برگٌ را رٍی پايایش انداخت

 .بر اساس این برگٌ، نن يهسر تَئو ٍ شها يو عزیّز نن -

 :نریو دست يایش را از دست يای علیرضا دٍر کرد

 . سال قبل ٍلو نهی کردی بری26اگٌ بَدم . نیستو -

 :علیرضا سرش را پایین انداخت

 .باٍر کن فقط بٌ خاطر خَدت بَد... نریو -

 :نریو دلخَر از جایش بلند شد ٍ با بغض چشو يای علیرضا را نشانٌ رفت

ٌ يا ٍ تحقیريای نردم؟ -  کدٍنش؟ اشک يای درشتو یا کنای

 :علیرضا يو از جا بلند شد ٍ با دستپاچگی پاسخ داد

 .باٍر کن نن دٍستت داشتو، اّن يو دارم. بٌ خدا نهی خَاستو این طَری بشٌ -

 :نریو تنًا قطرى اشکش را پاک کرد

ّْ نهی رفتی -  .نداشتی، ٍ ّا

 :علیرضا سرش را بٌ صَرت نریو نزدیک کرد

 .بشین. نشکل تَ فقط رفتّن ننٌ دیگٌ؟ باشٌ، حلش نی کنو -

 .با نشستن نریو، دستی بٌ نَيایش کشید
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نن نی خَاستو يردٍتَن رٍ کنار يو . یادتٌ پدرت چی بًو گفت؟ گفت یا نریو یا نظام -
 .داشتٌ باشو؛ ٍلی نشد

ٌ ٍار گفت  :نریو زنزن

 !نی تَنستی پدرم رٍ از این تصهیو ننصرف کنی؛ انا نخَاستی -

 :علیرضا يو بٌ تقلید از اٍ، زنزنٌ کرد

ٍقتی یٌ چیزی نی گفت، حتها . خَدت بًتر از نن نی دٍنی کٌ حرّف پدرت یکی بَد -
نن نطهئن بَدم کٌ اگٌ بخَام تَ رٍ انتخاب کنو ٍ نظام رٍ کنار . بًش عهل نی کرد

اگر يو . خب نن نهی خَاستو اذیت بشی. بذارم، بعد از ندتی دٍبارى بٌ سهتش نیرم
پس تصهیو گرفتو . نظام رٍ انتخاب نی کردم، پدرت قطعًا طْق تَ رٍ از نن نی گرفت
 .فرار کنو کٌ يو تَ رٍ کنارم حس کنو ٍ يو یک نظانی باقی بهَنو

 :صَرت نریو از اشک خیس شدى بَد، علیرضا نگاى عهیقی بٌ اٍ انداخت ٍ با خندى گفت

 شَيرت اٍندى، اٍن ٍقت تَ نجلّس گریٌ ٍ زاری راى انداختی؟. گریٌ نکن دیَانٌ -

 :نریو اشک يایش را بٌ سرعت پاک کرد

 !تَ شَير نن نیستی -

 :نتعجب بٌ نریو خیرى شد

باز يو نیگی . یعنی چی؟ از نظّر علهی جابتش کردم، يهٌ چیز رٍ برات تَضیح دادم -
 شَيرت نیستو؟

 :ناراحت سرش را تکان داد

 .چَن نن نهی خَام زندگیو رٍ رٍی زندگّی یکی دیگٌ بسازم. نٌ شَيرم نیستی -
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ٌ ی اٍ را گرفت  :با اخو چان

 ننظَرت چیٌ؟ -

 :نریو لبش را بٌ دندان گرفت

 !ننظَرم اینٌ کٌ نهی خَام يهسرت ازت زدى بشٌ -

ٌ ی نریو را ريا کرد  :بًت زدى چان

 !يهسرم؟ -

 تعجب کردی؟ نگٌ ازدٍاج نکردی؟ -

ٌ ای بر شاّل نریو زد  :علیرضا بٓ َٓس

 چرا فکر نی کنی قلّب نن برای کسی جز نریو افشار نی زنٌ؟ -

 .لبخند دندان نهایی صَرت نریو را نشانٌ گرفت

ٌ طَر نهکنٌ تَی این ندت طرف کسی نرفتٌ باشی؟ -  ٍلی آخٌ چ

ٌ ای باّ انداخت  :علیرضا شان

 !عشقٌ دیگٌ -

 .بٌ چشو يای زیبای علیرضا کٌ در حصار کهی چرٍک قرار داشت، خیرى شد

  سال چی کار نی کردی؟26تَی این  -

 :با خندى نریو را در آغَش کشید

 !درگیر کار بَدم ٍ در فکّر نعشَق -
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*** 

، در قًَى ای رنّگ حیاط را بست ٍ لبخند زنان بٌ طرف (ع)بٌ قصد زیارّت ضانن آيَ 
 .نریو ٍ دخترش رفت

 بانَاّن سیاى پَش، بریو؟ -

ٌ ای زد ٍ دست ير دٍ را گرفت  .با تأیید آن يا، بٌ چادريایشان بٓ َٓس

 سال از 26خَشبختی را با گَشت ٍ پَست خَد احساس نی کردند، آن خَشبختی کٌ 
ٌ قدر رحهان بَد کٌ این فراق را پایان بخشید باد نْیهی . آن نحرٍم بَدند ٍ خداٍند چ

الحق کٌ رقّٓٓٓص . نی ٍزید ٍ چادريای سیاى ٍ رنگّی خیابان را با خَد يهراى نی کرد
 !چادريا در خیابان، یکی از دیدنی يای دنیاست کٌ جایش در کتاب گیّنس خالی ست

ٌ رٍی ير نغازى ای کٌ رد نی شدند، صدایی باّ نی رفت  .از رٍب

 !بدٍ کٌ تهام شد. دٍ تا رٍسری ببر، دى يزار تَنن. حراج کردم، حراج -

 !زعفران اصّل قاین، زیر قیهت بازار -

ٌ ای بًت تحَیل نیدم يا -  .آقا عکس نهی خَای؟ پنج دقیق

 بستنی، آب آلبالَ، آب طالبی -

 :علیرضا با لبخند پًنی، سرش را بٌ نریو نزدیک کرد

 !تا حاّ این سرٍصدايا این قدر بًو نچسبیدى بَد -

 :نریو يو آرام خندید ٍ با فشردن دست علیرضا، زنزنٌ کرد

 .نن يو يهین طَر -
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ٌ ای کٌ از ديان علیرضا خارج شد، خندى ی ير سٌ بلند شد  .با کله

 !تقلیدکار -

ٌ ی سَگند در نیان خندى يا گو شد خدایا، این خَشبختی رٍ يیچ ٍقت از نا ». زنزن
 «نگیر

زائرانی کٌ برای گرفتن حاجت بٌ . با ٍرٍد بٌ حرم، صدای زائران ٍ خادنان شنیدى شد
 .یاری نی رساندند (ع)آن جا آندى بَدند ٍ خادنانی کٌ بٌ زائران انام يشتو 

خنکای باد، . شدند (رى)با گرفتن نایلَن ٍ درآٍردن کفش يایشان، ٍارد رٍاق انام 
 :سَگند ناگًان بٌ خَد لرزید ٍ با خندى گفت. صَرتشان را نَازش نی کرد

ٌ قدر سردى -  !چ

 :علیرضا يو سرش را تکان داد ٍ با لبخند بٌ دخترش خیرى شد

 !یک سردّی دٍست داشتنی -

ٌ کاری يا خیرى شد ٍ در دل، سازندى ی آن يا را تحسین کرد . با تأیید حرف پدرش، بٌ آین
ٌ کارّی یک ستَن باقی ناندى بَد  .تغییرات رٍاق تقریبًا کانل شدى بَد، فقط آین

بعد از چند جانیٌ ٍارد صحن شدند، يَا گرم بَد؛ انا چیزی از صفاّی دیدن حرم کو 
سَگند ٍ نریو با یک لبخنّد نلیح از علیرضا جدا شدند ٍ بٌ طرف ٍرٍدی . نهی کرد

یکی قرآن نی خَاند ٍ . در نزدیکی در ٍرٍدی، افراد زیادی نشستٌ بَدند. خَايران رفتند
دیگری دست بٌ دعا برداشتٌ بَد؛ یکی گریٌ نی کرد ٍ آن یکی بٌ دٍردست يا خیرى شدى 

 .بَد

علیرضا کٌ . ينَز بیست دقیقٌ نشدى بَد کٌ ٍارد صحن شدند ٍ بٌ علیرضا پیَستند
 :چشهان سرّخ یارش را دیدى بَد، بٌ آرانی اٍ را صدا زد
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 نریو؟ -

 :با دیدن صَرت خیس ٍ چشهان قرنزش ادانٌ داد

 گریٌ کردی؟ -

 :نریو يهان طَر کٌ چادرش را نرتب نی کرد پاسخ داد

 !نی سَزى. نٌ، یٌ چیزی تَی چشهو رفتٌ -

 :بٌ این حرف اٍ لبخندی زد

 بٌ نن درٍغ نگَ بانَ، گریٌ کردی؟ -

 :اشک يایش را با دستهال پاک کرد

 .آرى، گریٌ کردم -

 :علیرضا آرام خندید

 اٍندّن شَيرت گریٌ دارى؟ -

 :در نیان گریٌ، لبخندی زد

 .باٍرش سختٌ... ٍلی. نٌ -

 :با خندى ی آرانی، دستان نریو را فشرد

 .تا ٍقتی علیرضا کنارتٌ، حّق گریٌ کردن نداری -

ٌ ی این گفتگَّی جانانٌ شد با نفس عهیقی پاسخ . صدای زنگ گَشّی علیرضا، نانع ادان
 :داد

 !بگَ صداقت -
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ٌ ی آرانی از ديان سَگند خارج شد  :زنزن

 ...آیین -

 !انگار صدایش را نی شنید

 .قربان، دادگاّى فریدٍن ٍ تیهَر تهام شد -

ٌ ی سَگند  :ٍ دٍبارى زنزن

 !چٌ صدایی -

 :علیرضا نفس عهیقی کشید

 شیری یا رٍباى؟ -

 .نن يهیشٌ شیرم قربان -

 :اٍ يو سرش را تکان داد ٍ با یک جهلٌ تهاس را قطع کرد

 اّن نیام -

 .گَش اش را داخل جیبش گذاشت ٍ از جا بلند شد

 .پاشین ببرنتَن خَنٌ، خَدم باید برم کْنتری کار دارم -

*** 

 :را کو کرد ٍ سَگند را نخاطب قرار داد* زیّر چکدرنٌ

 .دخترم، بٌ بابات زنگ بزن بگَ بیاد کٌ نايار تقریبا آنادى ست -
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سَگند کٌ رٍی نبل يای قًَى ای خانٌ نشستٌ بَد، نشغَل « چشوّ »ٍ بعد از شنیدّن 
سَگند بعد از چند دقیقٌ يهان طَر کٌ شالش را نرتب . تًیٌ ساّد کلّو سفید شد

 :نی کرد، دستی بٌ کاشی يای کرّم قًَى ای کشید ٍ ٍارد آشپزخانٌ شد

 تٌ دیگش چیٌ؟ -

 :با لبخند نگاى نًربانی بٌ اٍ انداخت

 !سیب زنینی -

ٌ اش را نحکو بَسید  :بٌ نریو نزدیک شد ٍ گَن

 !قربَن خَدت ٍ دستپختت برم الًی -

 :خندید

 کجا نیری؟... خدا نکنٌ -

 :با لبخند از نادرش فاصلٌ گرفت

 .دارم نیرم پیش بابا -

 .نریو بٌ اپن تکیٌ کرد

 نگٌ بًش زنگ نزدی؟ -

ٌ ای باّ انداخت ٍ جَاب داد  :سَگند شان

ٌ ای چیزی باشٌ -  !زنگ زدم؛ ٍلی جَاب نداد، اگٌ اشتباى نکنو باید تَی جلس

 :نریو با لبخندی بٌ طرف یخچال رفت ٍ يَیج بزرگی را برداشت

 .باشٌ، فقط با تاکسی برٍ کٌ از اٍن طرف با بابات بیای -
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 .سَگند يو با اطاعّت نادرش، بٌ گرنی خداحافظی کرد ٍ از خانٌ خارج شد

ينَز بٌ در ٍرٍدی اش نرسیدى بَد کٌ . حدٍد سی دقیقٌ طَل کشید تا بٌ کْنتری برسد
 .سربازی نانّع حرکتش شد

 با کسی کار داشتید خانو؟ -

ٌ اش برگشت  .سرش را پایین انداخت ٍ بْفاصلٌ بٌ حالت اٍلی

 .دختر سرگرد يستو، اٍندم پدرم رٍ ببینو -

 .سرباز يهان طَر کٌ کْشنیکفی در دست داشت، بٌ کناری رفت

 .ببخشید کٌ نشناختو، بفرنایید -

با دیدن پسری . شلَغی آن، سّر آدم را بٌ درد نی آٍرد. بعد از چند دقیقٌ ٍارد سالن شد
کٌ لباّس صَرتی پَشیدى بَد ٍ بٌ نَيای بلندش کٌ بٌ نانند نردان کرى ای بستٌ شدى 

ٌ يا باّ رفت  .بَد دست نی زد، آرام خندید ٍ از پل

 .ينَز در نزدى بَد کٌ صدايایی بٌ گَشش رسید

 بٌ نظرت یکو زٍد نیست؟ -

 .فکر نهی کنو، آنادگی در ير صَرت برای عهلیات ّزنٌ -

 .نی دٍنو؛ ٍلی احساس نی کنو کهی سخت گرفتی -

ٌ ای طرف يستیو؛ پس باید خَدنَن رٍ برای ير چیزی آنادى کنیو -  .نا با یٌ گرٍى حرف

چند بار ناّم عهلیات را در ذين نرٍر کرد؛ انا این کلهٌ کٌ نهی تَانست حریّف صدای 
دسّت راستش را . در نتیجٌ سریع تر از حّد نعهَل، بٌ فرانَشی سپردى شد! آیین شَد

ٌ اش گذاشت ٍ اٍ را بٌ آرانش دعَت کرد؛ انا اٍ انگار قصّد پذیرفتن این  رٍی قلّب دیَان
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با نفس عهیقی کٌ کشید، ضربان قلبش تا حدٍدی بٌ حالت اٍلیٌ . دعَت را نداشت
ٌ رٍ خیرى شد. برگشت  .رٍی صندلی نشست ٍ بٌ رٍب

با خرٍج ستَان صداقت از اتاق، بٌ سرعت از رٍی صندلی بلند شد ٍ نانند افراد 
نگاى يای خیرى ی آیین را حس نی کرد؛ انا نهی تَانست سرش را . نسخ شدى، سْم داد

پایین بیندازد؛ شاید برای این کٌ پیَنّد چشهان قًَى ای اٍ ٍ چشهان سیاى خَد را 
 !دٍست داشت

با شنیدن سّْم گرّم آیین ٍ دیدن دٍر شدنش، بْفاصلٌ ٍارد اتاق پدرش شد ٍ در را 
سَگند . بعد از دقایقی، بٌ يهراى یکدیگر جًت صرّف نايار از کْنتری خارج شدند. بست

ٌ ی جدید پدرش خیرى شدى بَد، سَار ناشین شد  .يهان طَر کٌ بٌ شناسنان

سرگرد، نام خَد را بٌ حالت اٍلیٌ . نام علیرضا زنانی در شناسنانٌ بٌ زیبایی نی درخشید
برگرداندى بَد ٍ دیگر سرگرد رضا سجادی ٍجَد نداشت کٌ عنَان پدرّی سَگند را بٌ 

 .دٍش بکشد

 :در نزدیکی خانٌ بَدند کٌ سَگند، سّر صحبت را باز کرد

 ...راستی بابا -

 :علیرضا يهان طَر کٌ بٌ جلَ خیرى شدى بَد، داخل کَچٌ پیچید

 جانو؟ -

 :بٌ پدرش نگاى عهیقی انداخت

 .نن يو نی خَام بیام -

 :علیرضا لبخند دندان نهایی زد ٍ بٌ دخترش نگايی کرد
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 !کجا؟ -

 !عهلیات -

 .تًیٌ نی شَد... چکدرنٌ غذایی ترکهنی است کٌ از گَشت، برنج، رب ٍ *

ناشین را نگٌ داشت ٍ بدٍن آن کٌ حرّف دخترش را جدی . دیگر بٌ خانٌ رسیدى بَدند
 .سَگند يو با چًرى ای گرفتٌ، بٌ دنبالش راى افتاد. بگیرد، پیادى شد

 :لب يایش را برچید ٍ بٌ پدرش نزدیک شد

 نتَجٌ حرفو شدید؟ -

ٌ ی علیرضا، قدرت حرکت را از اٍ گرفت  .زنزن

ٌّ حرفت بشو -  !نهی خَام نتَج

 .سَگند پایش را بٌ زنین کَبید

 چرا لج نی کنی؟ -

 :علیرضا دستش را بٌ طرف آیفَن برد ٍ دکهٌ را زد

 .راجع بٌ این نَضَع، بعدًا صحبت نی کنیو -

علیرضا در طَل رٍز، یک دقیقٌ يو بٌ سَگند نًلت صحبت در نَرّد این نَضَع را 
نداد، تهام ندت از صحبت با اٍ طفرى نی رفت ٍ نهی گذاشت حرفی از عهلیات بٌ نیان 

در نظّر سَگند، پدرش کهی سخت گیر بَد ٍ بٌ دخترش فرصّت اظًاّر نظر نهی داد؛ . بیاید
انا خَدش يو نی دانست کٌ عهلیات شَخی بردار نیست ٍ پاّی اسلحٌ ٍ قتل ٍ شًادت 

 .ٍ يزار چیّز دیگر در نیان است
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صبح رٍز بعد يو، فقط جًت این کٌ پدرش را راضی کند، بٌ دنبال علیرضا بٌ کْنتری 
ٌ يا نی رفتند، صدای علیرضا بٌ گَش سَگند خَرد. رفت  :يهان طَر کٌ بٌ طرف پل

 !آخٌ نن نهی دٍنو تَ ٍاسٌ چی دنباّل نن راى افتادی؟ -

 :انا سَگند تا دقایقی سکَت کردى بَد، بٌ نحض ٍرٍد بٌ اتاق رٍ بٌ پدرش گفت

 .نی خَام قبَل کنید -

 :رٍی صندلی نشست ٍ نفس عهیقی کشید

 چی رٍ؟ -

ٌ شدى ی اتاق تکیٌ داد ٍ با ناراحتی بٌ علیرضا خیرى شد  :سَگند بٌ دّر بست

 .کٌ نن يو باياتَن بیام عهلیات -

 :علیرضا پرٍندى ای را باز کرد

ٌ بازیٌ؟. اصْ حرفش رٍ يو نزن -  نگٌ بچ

سَگند کٌ از این حرّف پدرش ناراحت شدى بَد، بٌ حالت قًر رٍی یکی از صندلی يا 
 :نشست

ٌ بازی نهی خَام بیام عهلیات -  !نن کٌ ٍاسٌ بچ

 :علیرضا کٌ نتَجٌ حرف خَد شدى بَد، با نًربانی گفت

ٍلی خَدت کٌ بًتر نی دٍنی، رفتن بٌ عهلیات یک ... نعذرت نی خَام دخترم، نی دٍنو -
 .شرایط خاصی نی خَاد

 :زنزنٌ سَگند، از صد يق يق يو بدتر بَد
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 .کٌ نن اٍن شرایط رٍ ندارم -

ٌ ای زد  :علیرضا لبخند پیرٍزنندان

 !کانأل درستٌ -

 :لبخند دندان نهاّی سَگند نشان گر این بَد کٌ برّگ برندى، از دست علیرضا فرار کردى

 .ٍلی نی تَنو داشتٌ باشو -

 :علیرضا دستانش را رٍی نیز گذاشت

 .نهکنٌ اتفاقی برات بیفتٌ. دخترم، این عهلیات خیلی خطرناکٌ -

ٌ ای  رنگش را بٌ بازی گرفت  :سَگند گَشٌ شاّل سرن

 .ٍلی نن حق دارم تَی اٍن عهلیات شرکت کنو -

 :با گرفتن شهارى ی کَتايی، ديانش را باز کرد. دیگر نانعش نشد

 .بٌ ستَان صداقت بگَ سریعًا بٌ اتاق نن بیاد -

. بٌ تعجب دخترش لبخند پًنی زد، سَگند يو با لبخنّد خجلی سرش را پایین انداخت
 .بعد از چند جانیٌ، ستَان ٍارد اتاق شد

 !انرتَن رٍ بفرنایید سرگرد -

سرگرد از جایش بلند شد ٍ دسّت دخترش را کٌ بٌ احترام ستَان از جا بلند شدى بَد، 
 .گرفت

َّ احسن ٍرزش رزنی تکَاندٍ رٍ بٌ . ستَان، برات یک زحهت دارم - نی خَام بٌ نح
 .دخترم آنَزش بدی
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 :ستَان ابرٍیی باّ انداخت

 فقط نی تَنو بپرسو علتش چیٌ؟. حتها این کار رٍ نی کنو -

 :علیرضا يو با لبخند زیبایی بٌ دخترش خیرى شد ٍ خطاب بٌ ستَان گفت

ٍقتی خَدش نی خَاد بٌ عهلیات بیاد، نهی تَنو نانعش بشو ٍ این حّس شجاعت رٍ  -
 !در کهاّل بی رحهی بکشو

ستَان يو َنّنشست تا گفتگَی پدر ٍ دختر را تهاشا کند ٍ بعد از قبَل کردن این 
قلبش طاقت این . نسئَلیت، بٌ سرعت از اتاق خارج شد ٍ در پنايگاّى خَد پنًان شد

يهٌ خَشی را نداشت، با کشیدن نفس يای عهیق، قلّب سرکش ٍ بی تاّب خَد را رام 
 .بٌ طرف پنجرى رفت ٍ دست بٌ جیب، بٌ آسهان خیرى شد. کرد

ٌ ای کَتاى، خداٍند را  نتَانست لبخند خَد را از خالق خَیش پنًان کند؛ پس با زنزن
ٌّ خَشحالّی بی حد ٍ اندازى ی خَد کرد  :نتَج

 !دل بٌ ّدَلش دادى دلو -

*** 

 :با رفتن ستَان، بٌ دخترش خیرى شد ٍ با جْدیت گفت

 نظرت چیٌ کٌ از يهین اّن شرٍع کنی؟ -

 :ابرٍیی باّ انداخت ٍ دستی بٌ نانتَّی بلند ٍ سفیدش کشید

 از اّن؟ -

 :سرگرد با قدم يای بلند خَد را بٌ نیز رساند ٍ با لبخند پًنی رٍی صندلی نشست

 !برٍ تا دستَر ندادم صد تا کْغ پر بری -
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بلند باّیی از اتاق خارج شد ٍ « چشوّ »با . لبخند زیبایی صَرت سَگند را نشانٌ گرفت
نی تَانست بَّی ادکلنش را حس کند، بَی . قدم زنان بٌ طرف اتاق ستَان صداقت رفت

 !نْیو ٍ دل فریبی  داشت

ٌ رٍی اتاق ایستاد ٍ با انگشت اشارى اش، سٌ ضرب بٌ آن زد بفرنایید »با صدای . رٍب
 .ستَان، با نفس عهیقی در را باز کرد ٍ ٍارد شد« داخلّ 

ستَان سرش را از رٍی پرٍندى بلند کرد ٍ بٌ اٍ خیرى شد، پرسشگرانٌ ابرٍيایش را باّ 
آن قدر چشهان سَگند، اعهاق دلش را نی سَزاند کٌ دلش فریاد نی خَاست، . انداخت

ٌ ای ات را غْف کن». دٍست داشت داد بزند  «!چشهان نشکّی شیش

 .سَگند رٍیش را از ستَان گرفت

 .پدر گفتن از يهین حاّ آنَزش رٍ شرٍع کنید -

 :سریعًا پرٍندى را بست ٍ از جا بلند شد

ٌ ای نیست -  .شرٍع نی کنیو. بسیارخب، نسئل

بعد از دقایقی، ٍارد سالن نخصَّص آنَزش شدند، نزدیک بٌ پانزدى نفر نشغَل تهرین 
بَدند کٌ اکحر آن يا کهربند قرنز داشتند ٍ در حال آنادى کردن خَد برای دریافت کهربند 

 !قرنز بٌ يهراى نَار نشکی ٍ سرانجام، کهربنّد تهانًا نشکی بَدند

َّ سالن، لبخنّد پًنی زد ٌ ای ایستادى بَد ٍ بٌ . سَگند با دیدن ج ستَان نلکی گَش
بٌ طرف اٍ کٌ رفتند، ستَان نلکی بٌ خَد آند ٍ . پرسنّل در حال تهرین نگاى نی کرد

 .احترام گذاشت

 .خَش آندید قربان -
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ٌ ای بٌ تهرین خانو يای داخّل سالن، خیرى  ستَان صداقت لبخند نحَی زد ٍ با زنزن
 :شد

 .نهنَنو -

نهی دانست چرا؛ ٍلی قلبش در کنار آیین، بی قراری . سَگند يو در دٍ ٍجبی  اٍ قرار گرفت
دست رٍیش گذاشت ٍ با نفس عهیقی، تهام حَاسش را بٌ خانو يای . نی کرد

 .تکَاندٍکار داد

ينَز پنج دقیقٌ نشدى بَد کٌ ستَان چشو از خانو يای تکَاندٍ کار گرفت ٍ با جْدیت رٍ 
 :بٌ سَگند گفت

ٌ ایٌ - تَی این ٍرزش، شَخی اکیدًا . این ٍرزش، یک ٍرزش تفریحی، نظام دار ٍ نسابق
سعی کن با ير . بٌ ير دلیلی کٌ تصهیو بٌ یادگیری گرفتی، باید تْش کنی! نهنَع

چیزی کٌ نی تَنی ٍضعیت خَدت رٍ بًتر از يهیشٌ بکنی؛ نهی خَام تَی این ٍرزش کو 
 .بیاری

 :سَگند با اخو سرش را تکان داد

 .حتها این کار رٍ نی کنو -

 :ستَان صداقت بٌ حالت آزاد ایستاد ٍ بٌ آرانی گفت

سعی کن يهیشٌ کنترل . با خَدت صادق باش، يیچ ٍقت پشتکار رٍ فرانَش نکن -
خَدت رٍ در دست داشتٌ باشی تا زنانی کٌ در حال تهریّن دٍ نفرى يستی، بٌ رقیبت 

 !آسیب جدی نزنی

 :با تأیید سَگند، بٌ زنیّن تهرین اشارى کرد
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در . ينگاّم ٍرٍد بٌ دٍجانگ حتها خو شَ؛ زنان ترک زنین يو این کار رٍ انجام بدى -
حَاست رٍ بٌ اطرافت نهیدی ٍ رٍی . ينگام تهرین، بٌ يیچ ٍجٌ صحبت نهی کنی

.  تهرین داری8 تا 4 ٍ عصر يو از 12 تا 8ير رٍز صبح يو از . تهرینت تهرکز نی کنی
 . ساعت تهرین، بتَنی بٌ عهلیات برسی8انیدٍارم با رٍزی 

 :ستَان صداقت گلَیی صاف کرد ٍ ادانٌ داد

تهانّی . ناخن يای دست ٍ پات حتها باید کَتاى باشٌ تا در زنان تهرین، صدنٌ نبینی -
 .زیَرآّتت رٍ يو قبل از تهرین درنیاری ٍ با سادگّی تهام ٍارد زنین نیشی

 :سپس کْيش را از رٍی سرش برداشت ٍ دستی بٌ نَيای خَش حالتش کشید

 .نبادا از یاد ببری. تهانّی این نکات رٍ بٌ یاد داشتٌ باش -

ٌ ی   .از آن يا دٍر شد« نَفق باشید، خدانگًدار»ٍ بْفاصلٌ با زنزن

 :با رفتن ستَان صداقت، خانو نلکی با لبخند بٌ سَگند نگايی انداخت

تَ . لطفا ير رٍز سّر ساعت نقرر، داخل سالن باش. بٌ جهّع تکَاندٍکاران خَش اٍندی -
 .بٌ یک آنَزش سرعتی نیاز داری، در نتیجٌ جدا از بقیٌ آنَزش نی بینی

 .حرّف سَگند، لبخند اٍ را پًن تر کرد

 نی تَنو اجسام رٍ يو بشکنو؟ -

 .نٌ، ينَز خیلی زٍدى -

 :با ناراحتی پرسید

 پس ّکی؟ -

 :ستَان چادرش را درآٍرد ٍ با نًربانی گفت
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 .نهی دٍنو، ير ٍقت کٌ آنادگّی ّزم رٍ پیدا کردی -

 :سپس بٌ رختکن اشارى کرد ٍ ادانٌ داد

 !پیشنًاد نی کنو از پَشیدّن لباّس نخصَص شرٍع کنی، دارى دیرنَن نیشٌ -

با اخو . کهربند نشکی اش را بست ٍ با نرتب کردن لباس سفیدش، بٌ سَگند خیرى شد
 :بٌ اٍ نزدیک شد

 !سینٌ سپر -

 .سَگند با این حرف اٍ، بٌ سهت جلَ نتهایل شد

ستَان يهان طَر کٌ با قدم يای کَچک، نسیر ّکَتاى ٍ نشخصی را طی نی کرد، ادانٌ 
 :داد

تکَاندٍ یک ٍرزش سخت ٍ پرتحرکٌ ٍ اگٌ بدنت بٌ خَ بی آنادى نشدى باشٌ، دچار  -
! نشکل نیشی؛ البتٌ این بٌ این نعنی نیست کٌ بٌ بدنت فشار بیاری، بٌ يیچ ٍجٌ

 .نهکنٌ صبح يا کهی بدنت سفت باشٌ کٌ با نرٍر زنان درست نیشٌ

 :با تأیید سَگند، رٍی یک صندلی چَ بی نشست ٍ خهیازى ای کشید

 خب، برای نرنش آنادى ای؟ -

 .زنزنٌ نحکو ٍلی آراّم سَگند بٌ گَشش رسید

 !بلٌ -

 :دست يایش را رٍی زانَيایش گذاشت ٍ از رٍی صندلی بلند شد

 . درجٌ بچرخَن180بٌ حالت آزاد بایست ٍ سرت رٍ  -
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ٌ ی رضایت تکان داد  .با انجام این عهل تَسط سَگند، سرش را بٌ نشان

باّتنٌ ٍ پايات رٍ بٌ طَّر جداگَنٌ بٌ سهت جلَ بیار ٍ دست يات رٍ رٍی زانَيات  -
 .بذار

 .بعد از انجام دٍ سٌ تهرین دیگر، ير دٍ رٍی صندلی يا نشستند

ٌ ٍار رٍ بٌ اٍ گفت  :بطری کَچّک آب را بٌ سَگند داد ٍ زنزن

. دٍنین کاری کٌ باید بعد از انجام نرنش یاد بگیری، ضربٌ زدّن درست ٍ يدف گیریٌ -
البتٌ بٌ خاطر ٍقّت کهی کٌ داریو، نتأسفانٌ نهی تَنو بٌ صَرت حضَری برات تَضیح 

 .بدم؛ ٍلی حتها فایّل تصَیریش رٍ بًت نیدم تا تَی خَنٌ ببینی

 :سَگند سرش را تکان داد ٍ بطرّی خالی از آب را رٍی زنین گذاشت

 .بلٌ چشو -

 :ستَان لبخندی زد ٍ بٌ آن بطری خالی اشارى کرد

بٌ جاّی . در ضهن، دیگٌ يیچ ٍقت در حال تهرین ٍ ٍرزش بٌ نقدار زیاد آب نخَر -
 !این کٌ بًت نیرٍ بدى، ازت نیرٍ نی گیرى

 :سَگند آرام خندید ٍ لبش را گزید

 .از این بٌ بعد رعایت نی کنو. ببخشید یادم رفتٌ بَد، چشو -

ٌ ی حرفش را گرفت  :ستَان با لبخند نلیحی، دنبال

يدف گیری یکی از نًو ترین رکن يای تکَاندٍئٌ؛ چَن اگٌ يدف گیری درست نباشٌ،  -
 !چٌ حرکات، چٌ ضربات ٍ چٌ تکنیک يا. يیچ چیز درست از آب درنهیاد

*** 
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انرٍز دل ٍ . با تصَر صَرت زیبای سَگند، لبخندی رٍی لبش نشست. ٍارد اتاقش شد
دناغ کار کردن را نداشت، در نتیجٌ با فکری درگیر از اتاق خارج شد ٍ راى خانٌ را در 

 .پیش گرفت

ٌ اند یا سارا   سالٌ از 5نهی دانست سرنَشتش چیست؟ تقدیرش را فرشتگان نَشت
يو آن را شیرین نی خَاند، يو . از آندن آیندى يو خَشحال بَد، يو ناراحت! تًران؟

 .تلخ نی پنداشت

با دٍدلی ٍ ناراحتّی نشأت گرفتٌ از خَشحالّی بیش از حد، ٍارد خانٌ شد؛ کسی آن جا 
ٌ رٍی نبل يای زرشکی رنگ، ٍارد . نبَد سَئیچ ناشین را رٍی اپن انداخت ٍ با عبَر از رٍب

ٌ ای . اتاق خَد شد لباس يای سبز نظانی اش را بٌ سرعت درآٍرد ٍ داخل کهّد شیش
 .اتاقش گذاشت

تیشرت سفیدرنگی را برداشت؛انا از پَشیدنش ننصرف شد ٍ آن را رٍی تخّت قًَى ای 
 .رنگش انداخت

ير چند . در کشَیّی تراس را باز کرد تا خَرشید، اتاق اٍ را يو نَرد لطف خَد قرار ديد
 .جانیٌ یک بار، نسیو خنکی بی اجازى ٍارد اتاق نی شد ٍ بٌ صَرت آیین برخَرد نی کرد

ٌ ی برينٌ رٍی تخت نشست ٍ بدٍن نعطلی، گیتاّر خَد را بٌ خدنت گرفت  :با باّتن

 خیلی دلو تنگٌ -

 گْی باغچٌ رٍ چیدم نن، ببین چٌ قشنگٌ

ٌ ت، ببین چٌ خَش رنگٌ  لباّس نَ پَشیدم ٍاس

 بًو نیاد یا نٌ؟ بد نشدم نن کٌ؟

 ببین چقد آرٍم، بغضو رٍ قَرت نیدم
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 نهیاد از این چشا اشکٌ

 آرٍم بغل کردم عکسانَنَ، بد نبَدم نن کٌ

 دلهَ ُگو کردم انا باز، خیلی دلو تنگٌ

 آرٍم شدم سنگدل

 (APنسیح ٍ آرش-آينگ آرٍّم دل)

 .با شنیدن صدای تشَیقی، دست از زدن کشید

 .غهگین نی زنی؛ ٍلی عالی نی زنی -

گیتار سیايش را بٌ آرانی رٍی زانَيایش گذاشت، سرش را بٌ طرف صدا برگرداند ٍ با 
 .دیدن پدرش لبخندی زد

 ّکی اٍندید؟ -

 .کتش را درآٍرد ٍ با خندى کنار پسرش نشست

 تَ ّکی اٍندی؟ اصْ این جا چی کار نی کنی؟ نگٌ نباید سّر کارت باشی؟ -

 .تیشرت سفیدش را پَشید

 !چرا، باید باشو -

ٌ اش کشید ٍ بٌ نیو رّخ آیین خیرى شد  .پدرش دستی بٌ صَرّت سٌ تیغ

 پس چرا این جایی؟ -

 :نیشخندی زد

ٌ ی کار ٍ رسیدگی بٌ پرٍندى يا رٍ نداشتو -  .حَصل
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سپس گیتار را رٍی بالش نرنی گذاشت ٍ از جا بلند شد، دست بٌ جیب بٌ تراس نزدیک 
 .شد ٍ آسهان را بٌ نًهانّی چشهان خَد دعَت کرد

 :صدای پدرش را شنید

 آیین، چیزی شدى؟ -

 :لبش را گزید تا شاید بتَاند لبخند ناگًانی اش را از آسهان پنًان کند

 !نٌ، چیزی نشدى -

نحسن خندى ای کرد ٍ از رٍی تخت بلند شد، بٌ طرف پسرش رفت ٍ دست رٍی 
ٌ اش گذاشت  :شان

 چیزی نشدى یا نهی خَای چیزی بگی؟ -

 :آرام خندید ٍ دستی بٌ پشّت گردنش کشید، رٍ بٌ پدرش کرد ٍ گفت

 !نن عاشق شدم بابا -

 .خندى ی نحسن يو بلند شد

 !ای بسَزى پدر عاشقی -

 :لبخند دندان نهایی زد کٌ نحسن ادانٌ داد

 حاّ چرا ناراحت بَدی؟ نگٌ عاشقی ناراحتی يو دارى؟ -

 .سرش را تکان داد ٍ نفس عهیقی کشید

 .زنانی کٌ نی دٍنی عاشقت نیست، ناراحتی يو دارى. آرى -

 .پدرش اخو کرد
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 از کجا نی دٍنی دٍستت ندارى؟ -

 :بدٍن نعطلی پاسخ داد

 .حس نی کنو -

ٌ رٍی آیین قرار گرفت  :نحسن با تعجب رٍب

 !يهین؟ -

 :با تأیید اٍ، ادانٌ داد

 بٌ نظرت حس، چیزیٌ کٌ بتَنی بًش اطهینان ٍ تکیٌ کنی؟ -

 :سرش را بٌ طرفین تکان داد

 !نٌ -

ٌ ی نحسن، آیین را بٌ فکر ٍادار کرد  .زنزن

 پس چرا بٌ عنَان یک نعیار برای عشق قبَلش داری؟ -

 .نحسن سکَت پسرش را کٌ دید، از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ با آّى عهیقی رٍی تخت نشست

عاشقش بَدم، عاشق نادرت؛ ٍلی خب فکر نی کردم دٍستو ندارى، فکر نی کردم اگٌ  -
با خَدم نی گفتو . باياش صحبت کنو غرٍرم رٍ زیر پاش لٌ نی کنٌ ٍ بًو جَاب رد نیدى

 .حاّ کٌ دٍستو ندارى، پس بًترى نن يو فرانَشش کنو

 .کنجکاٍی آیین از حد گذشت، بٌ دیَار تکیٌ داد ٍ ننتظر بٌ پدرش خیرى شد

 :نحسن دستی بٌ صَرت پریشانش کشید ٍ ادانٌ داد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

195 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

. اٍن قدر دست دست کردم ٍ بٌ خَدم تلقین کردم دٍستو ندارى کٌ ازدٍاج کرد ٍ رفت -
 .اصْ فکرش رٍ يو نهی کردم بخَام بٌ این سادگی از دستش بدم

 :نیشخندی زد ٍ بٌ آیین نگايی انداخت

ٌ ی تصادف فَت کرد - . نتأسفانٌ یا خَشبختانٌ، شَيرش سٌ سال بعد تَی یٌ سانح
دیگٌ نهی خَاستو از دستش بدم، دٍستش داشتو ٍ فراقش رٍ با بند بنّد ٍجَدم حس 

نی دٍنستو اگٌ این دفعٌ يو از دستش بدم، دیگٌ نهی تَنو بٌ دستش . کردى بَدم
 .سالت بَد کٌ از دنیا رفت15یادتٌ؟ ... با يو ازدٍاج کردیو، چٌ رٍزيای خَ بی بَد. بیارم

ٌ ی حرف يای پدرش بَد  .آیین با چشهانی خیس بٌ اٍ نگاى نی کرد ٍ ننتظر شنیدن ادان

نحسن با بغض، قاب عکس َاطًر را از رٍی نیز کَچک کنار تخت خَاب برداشت ٍ 
 :دستی بٌ رٍی آن کشید

ٌ ی اٍن چشو يای . ٍقتی اطًر رفت، شکستو؛ ِخرد شدم - نن دٍستش داشتو، دیَان
 !اّن يو يستو، حتی بیشتر از قبل، حتی تَی نبَدش. سیايش بَدم

 :عکس اطًر را رٍی نیز گذاشت ٍ با صْبت گفت

این حرف يا رٍ نزدم کٌ اشک بریزی، فقط خَاستو بگو نذار يیچ ٍقت چیزی یا کسی  -
ٌ ات بشٌ  .اگٌ ٍاقعا فکر نی کنی دٍستش داری، بٌ دستش بیار. نانّع ابراّز عْق

 :آیین با لبخند سری تکان داد

 !اٍانرتَن اجرا خَايد شد حضرّت پدر -

 :نحسن از جا بلند شد ٍ با خندى بٌ پسرش نگايی انداخت

 .پاشَ برٍ کْنتری. خب دیگٌ، نحفّل پند ٍ اندر تهام شد -
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 :لبخند پًنی صَرت آیین را نشانٌ گرفت

 !اّن کٌ دیگٌ ظًرى، عصر نیرم -

ٌ ی آرانی از اتاق خارج شد  :نحسن يو يهان طَر کٌ نی خندید، با زنزن

 !تنبل -

*** 

شالش را نرتب کرد ٍ بٌ . لباس يایش را پَشید ٍ با لبخندی از رختکن خارج شد
 :ستَان نلکی نزدیک شد

 .خیلی نهنَن کٌ ٍقتتَن رٍ صرف نن کردید -

 :نلکی با لبخند کو رنگی سرش را تکان داد

 !خَايش نی کنو، نا فعًْ با شها کار داریو -

ٌ اش انداخت  :سَگند آرام خندید ٍ کیّف زرشکّی بند بلندش را رٍی شان

 درستٌ؟. قراّر نا، انرٍز عصر ساعت چًار -

 :ستَان نلکی نفس عهیقی کشید

ٌ دنیا اٍندى، نی خَام بٌ دیدنش . نتأسفانٌ نن انرٍز عصر نهی تَنو بیام - خَايرزادى ام ب
 .برم

 :با لحن دلنشینی بٌ ستَان تبریک گفت

 .تبریک نیگو، چشهتَن رٍشن! عزیزم -

 :خَشحالی از چشهان ستَان نی بارید



 

www.lovelyboy.blog.ir 

197 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

 !خیلی نهنَن، ّان شاءاهلل قسهّت خَدت -

ٌ يایش رنگ گرفت، دیگر ناندن را جایز نهی دانست  :گَن

 .پس نن فردا صبح، سر ساعت يشت اینجام -

 :ستَان يو با لبخند کو رنگی اٍ را بدرقٌ کرد

 .ننتظرتَن يستو -

 يزار تَنانی اش انداخت، ساعت 500از سالن خارج شد ٍ نگايی بٌ ساعّت گَشّی 
نی دانست علیرضا زٍدتر از یک ساعّت دیگر کْنتری را ترک نخَايد کرد، در .  بَد12:10

 .نتیجٌ تصهیو گرفت ننتظر پدرش نشَد ٍ بٌ تنًایی راى خانٌ را پیش بگیرد

ٌ ی يیچ ناشینی را نداشت، دلش کهی پیادى رٍی نی خَاست  !کهی فکر ٍ خیال... حَصل

 !کهی عشق ٍ یک جفت چشّو قًَى ای

يَا گرم بَد؛ ٍلی نسیو خنّک تابستانی . اٍاخر نرداد بَد ٍ خَرشید بی رحهانٌ نی تابید
با زنزنٌ کردّن ناّم ستَان صداقت، قطرى . يیچ ٍقت ايالّی نشًد را تنًا نهی گذاشت

ٌ اش نشست  .اشکی رٍی گَن

 .با خندى آن قطرى اشک را پاک کرد

 آخٌ چرا باید این طَری بشٌ؟ -

 :شدت خندى اش بیشتر شد، انگار سعی در تهسخّر خَد داشت

 چرا نباید طاقّت نگاى يای قًَى ای رنگش رٍ داشتٌ باشو؟ -

 :با دٍنین قطرى اشّک حاصل از خندى، نیشخندی زد
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 ...نکنٌ -

 :با کْفگی رٍی نیهکّت پارک نشست

 !ٍای خدا، دارم دیٍَنٌ نیشو -

انگار سَگند بٌ دٍ نفر تبدیل شدى بَد، نفر اٍل قصّد قانع کردّن نفر دٍم را داشت ٍ نفر 
افکار ننفی ٍ نحبت بٌ اٍ فرصت نفس کشیدن يو ! دٍم يو قصد قانع کردّن نفر اٍل را

 .نهی دادند

 .نطهئن باش عاشق شدی، آدم کٌ الکی بٌ کسی فکر نهی کنٌ -

 !حاّ یک جفت چشو دیدی -

ٌ طَری ازت دفاع کرد؟ دٍستت  - اصْ این يا رٍ بی خیال؛ ندیدی اٍن رٍز تَی دادسرا چ
 !دارى

ٌ شٌ، آدم کٌ نباید جلَّی نأنَّر قانَن دعَا راى بندازى -  .ٍظیف

 !نگٌ اٍن نگاى يای با نفَذش رٍ ندیدی؟ دٍستت دارى، از نن گفتن -

 آدم نهی تَنٌ یک نگاى بٌ کسی بندازى؟ -

 :با عصبانیت از جا بلند شد ٍ بٌ تهانی آن افکار، تشر زد

 .تنًام بذارید -

کلید انداخت ٍ ٍارد شد، دلش . تا بٌ حالت عادی برگشت، خَد را جلَّی در خانٌ دید
ٌ ی قًَى ای. سکَت نی خَاست  !نکانی بٌ دٍر از يیايَ، برای فکر؛ فکر بٌ دٍ تیل

 :تا ٍارد خانٌ شد، صدای نادرش را شنید
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 کجا بَدی؟ -

 :با بی حالی طَری کٌ نادرش نشنَد، زنزنٌ کرد

 !یٌ جایی -

ٍارد اتاقش شد ٍ کیفش را رٍی تخت انداخت، ينَز لباس عَض نکردى بَد کٌ نادرش 
 :ٍارد اتاق شد

 گفتو کجا بَدی؟ چرا این قدر دیر کردی؟ -

 :شالش را درآٍرد

 نگٌ ندیدی با بابا رفتو کْنتری؟ -

 :نریو دستگیرى ی در را ريا کرد

 دیدم؛ ٍلی تَ تَی کْنتری چی کار داشتی؟ -

 :خهیازى ای کشید

 .برای آنَزش تکَاندٍ بٌ اٍن جا رفتو -

 چی؟ -

ٌ ای، رٍی تخت دراز کشید  :با جهل

 .لطفا جزئیات رٍ از بابا بپرس، اصْ حال ٍ حَصلٌ ندارم -

ٌ ای بٌ طرف اٍ رفت  :نریو با شنیدن صدای علیرضا، از آشپزخانٌ خارج شد ٍ با جهل

 .سْم، خستٌ نباشی -

 :علیرضا با خستگی لبخندی زد، رٍی نبل نشست ٍ نگايی بٌ نریو انداخت
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 .سْم بانَ، سْنت باشی -

 :با دیدن ناراحتی اٍ ادانٌ داد

 چیزی شدى نریو؟ -

 :نریو رٍی تک صندلّی سالن نشست

 این سَگند چی نیگٌ؟ -

 :با شَک خندید

 چی نیگٌ؟ -

 :نریو پَفی کرد ٍ با اخو گفت

 .نیگٌ دارى تکَاندٍ یاد نی گیرى -

 :علیرضا پا رٍی پا انداخت ٍ با لبخنّد پًنی کٌ از سّر بیچارگی بَد، بٌ نریو خیرى شد

 خب؟ -

 :نریو از رٍی صندلی بلند شد ٍ بٌ طرف آشپزخانٌ رفت

 .نگَ نهی دٍنی کٌ خَدش بًو گفت تَی کْنتری آنَزش نی بینٌ -

 :علیرضا يو از رٍی نبل بلند شد، دست بٌ سینٌ بٌ اِپن چسبید

 !نی دٍنو -

 از کجا؟ -

 :نفس عهیقی کشید ٍ چشهان سیايش را بٌ نریو دٍخت
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 .بًو زنگ زد -

 .نریو بٌ طرف یخچال رفت ٍ نقداری کرى برای سرخ کردن سیب زنینی يا برداشت

 قضیٌ چیٌ علیرضا؟ -

 :علیرضا با جّدیت از ُاپن دٍر شد

 !بًترى ندٍنی -

 :چشو از نايی تابٌ گرفت ٍ نگايی بٌ علیرضا انداخت

 اتفاقی افتادى؟ -

 :علیرضا با لبخند بٌ طرف اتاق سَگند رفت

 .نٌ عزیزم -

 :نریو کهی صدایش را باّ برد

 نطهئن باشو چیزی رٍ از نن نخفی نهی کنی؟ -

 .با شنیدن صدای نریو از حرکت ایستاد، نهی تَانست درٍغی بٌ اٍ بگَید

 :صدای نریو بلند تر شد

 شنیدی علیرضا؟ -

 :با آّى عهیقی بٌ طرفش رفت

 .نطهئن نباش -

 :نریو دست بٌ کهر ایستاد
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 یعنی چی؟ -

 :علیرضا ٍارد آشپزخانٌ شد ٍ بٌ اپن تکیٌ داد

سَگند نی خَاد تَی یٌ عهلیات شرکت کنٌ، برای يهین . نهی تَنو بًت درٍغ بگو نریو -
 !تصهیو بٌ یادگیرّی تکَاندٍ گرفتٌ

 :نریو تک خندى ای کرد ٍ سرگرم سرخ کردن خْل يای سیب زنینی شد

 .شَخی نکن -

 !شَخی نکردم -

 :با بًت بٌ طرف علیرضا برگشت

 یعنی ٍاقعا نی خَاد تَی عهلیات شرکت کنٌ؟ -

 .علیرضا سرش را تکان داد تا شّک نریو بٌ یقین تبدیل شَد

 :قاشق را در بشقاب گذاشت ٍ با تعجب پرسید

 تَ يو چیزی بًش نگفتی؟ -

ٌ ای باّ انداخت  :علیرضا شان

چی باید بًش نی گفتو؟ اصْ چی داشتو کٌ بگو؟ نهی تَنو حّس شجاعتش رٍ  -
 !سرکَب کنو کٌ عزیّز نن

 .نریو از کنار علیرضا رد شد

 !انا نن نی تَنو -

 :قبل از این کٌ از آشپزخانٌ خارج شَد، علیرضا دستش را گرفت
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 .يیچ کاری رٍ با عصبانیت انجام ندى -

 :کناّر علیرضا ایستاد، انگار آرام شدى بَد

 پس نیگی چی کار کنو؟ -

 .دست نریو را بٌ گرنی فشرد

 .فقط بٌ نن اعتهاد کن -

تکان داد؛ انا بعد از « باشٌ»لبخند نًربانی بٌ دستانشان زد ٍ سرش را بٌ نعنای 
 :لحظاتی با خندى از اٍ دٍر شد

 !بٌ رٍت خندیدم پررٍ شدی. خیلٌ خب دیگٌ، کافیٌ -

 :علیرضا يو از این حرکت اٍ بٌ خندى افتاد

 قبَلٌ؟ -

 :بعد از کهی ّنن ّنن، جَاب اٍ را داد

 .قبَلٌ؛ ٍلی اگٌ اتفاقی برای سَگند بیفتٌ، نن تَ رٍ باعخ ٍ بانی این اتفاق نی دٍنو -

 .نهی ذارم -

ٌ ای دیگر بیان کرد ٌ اش را بٌ گَن  :تعجب نریو را کٌ دید، جهل

 .نهی ذارم اتفاقی براش بیفتٌ -

ٌ ای از آشپزخانٌ بلند شد کٌ با خندى يایی از جنس عشق يهراى بَد  .کهی بعد، زنزن

ٌ ای علیرضا -  !خیلی دیَان

 :يهان طَر کٌ کْيش را رٍی سرش تنظیو نی کرد، بٌ سَگند نزدیک شد
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 .دخترم، نگٌ نهی خَاستی يهرايو بیای؟ پاشَ آنادى شَ -

ٌ ی   .تکان داد« نٌ»سَگند سرش را بٌ نشان

 .ستَان نلکی انرٍز عصر نیست، فردا صبح باياتَن نیام -

ٌ ی   :بٌ گرنی خداحافظی کرد« باشٌ دخترم»علیرضا يو با زنزن

 .تا شب خداحافظ، نراقب خَدتَن باشید -

 :صدای نًربان نریو شنیدى شد

 .خدانگًدارت، تَ يو نراقب خَدت باش -

 .بعد از رفتّن علیرضا، دستان سَگند را گرفت

 خب؟ -

 :سَگند يو بدٍن این کٌ ننظَر نادرش را بفًهد، آرام خندید ٍ گفت

 خب؟ -

 .لبخند کو کو از لباّن نریو کنار رفت؛ ٍلی ينَز آرام بَد

 چرا بًو چیزی نگفتی؟ -

 :سَگند گلَیی صاف کرد

 !تکَاندٍ؟ -

 :زنانی کٌ سکَت نادر ٍ چشهان سردش را دید، ادانٌ داد

 .بٌ خدا نهی خَاستو شها رٍ درگیّر چنین نسائّل سادى ای بکنو -
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 .نریو بٌ آرانی لبخند زد ٍ دستان سَگند را فشرد

 .تکَاندٍ رٍ نهیگو -

 .سَگند نشکَک بٌ چشهاّن قًَى ای نریو زل زد

 ...پس -

 .نریو فرصت اتهاّم جهلٌ را از اٍ گرفت

 تَ ٍاقعا نی خَای تَی عهلیات شرکت کنی؟ -

 :شَکٌ ٍ شرنندى از این حرّف نریو، سرش را بٌ زیر انداخت

 .پس شها يو فًهیدید -

 :نریو دستان سَگند را ريا کرد ٍ دستی بٌ شانٌ اٍ کشید

 !بلٌ، فًهیدم -

 :از نادرش فاصلٌ گرفت

 کی بًتَن گفت؟ -

يهان طَر کٌ درگیّر گرفتن پَست سیب بَد، بٌ سَگند نگايی انداخت ٍ دٍبارى بٌ حالت 
ٌ اش برگشت  :اٍلی

 !پدرت -

ٌ ای سّر يو کند  :سَگند سعی کرد دفاعی

 ...نهی خَاستو ناراحت بشید، نی خَاستو بعداً  -

 :نریو دست از کار کشید
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 نی خَاستی از نن نخفی کنی، نگٌ نٌ؟ -

 :با عجلٌ پاسخ داد

 .نٌ نٌ، اصْ این طَر نیست -

 :لبخند تلخی بٌ چًرى ی نگراّن سَگند زد

 .يست، نن برات غریبٌ شدم دخترم -

 :دستان نادرش را گرفت ٍ بَسید

 .نٌ نانان، اشتباى نی کنید -

 .نریو دستی بٌ نَيای زیبای سَگند کشید ٍ بٌ اٍ اجازى داد تا صحبتش را ادانٌ ديد

 :اٍ بٌ نَازش نادرش لبخندی زد

نی ترسیدم اگٌ نَضَع رٍ بًتَن بگو، با رفتنو نخالفت . نهی خَاستو شها اذیت بشید -
 ...کنید

 :سپس نفس عهیقی کشید ٍ با دلَاپسی ادانٌ داد

 نی کنید؟ -

 :نریو سرش را تکان داد

 .با رفتنت نخالف بَدم؛ انا با حرف يایی کٌ پدرت بًو گفت، راضی ام -

 .با خَشحالی خندید

 ٍاقعا؟ -

 :نریو با چشهانش، چشهاّن نشکّی دخترش را نشانٌ گرفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

207 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

 !فقط انیدٍارم از راضی شدنو، پشیهَن نشو -

ٌ اش را نحکو بَسید  :صَرت نادرش را گرفت ٍ گَن

 !عاشقتو. نهیشی نانان، نهیشی -

بعد از چند دقیقٌ با نحار کردن چشهکی بٌ نادرش، ٍارد اتاقش شد ٍ رٍی تخت 
ٌ ای  رنگش کٌ با نخ زیبایی تا حدٍدی از دسترس خارج . نشست بٌ دفتر خاطراّت سرن

نّخ سفید رنگ را باز . در باّی آن خَدنهایی نی کرد، خیرى شد« سَگند»شدى بَد ٍ ناّم 
 .کرد ٍ دفتر را گشَد

 !دلش خَاندّن آن شعر را طلب نی کرد. با دیدن شعّر کَتايی، لبخندی زد

 رفتی ٍ پشت سرت يو خبری نیست ز تَ -

 باز باران شدى انا، اجری نیست ز تَ

 .زیر باران يهٌ شًر گذرگاى نن است

ٌ يا را يهٌ گشتو، گذری نیست ز تَ  کَچ

 تا کهر خو شدى تا از تَ بٌ ردی برسو

 ردت اینجاست ٍلیکن خبری نیست ز تَ

ٌ ام ننتظریو  چَن دٍ دیَانٌ، نن ٍ حافظ

 چشو، درگیر شب است ٍ َسَحری نیست ز تَ

 آینٌ آینٌ آن قدر کٌ درگیر تَام،

 جهری نیست ز تَ! ريا کن: آینٌ گفت
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 (انید جهشیدی)

*** 

َ اش را بست ٍ بٌ طرف پدرش رفت  .آخرین دکهٌ نانت

 !شها کٌ ينَز دارید صبحانٌ نی خَرید -

ٌ ای، چاقَ را با بشقاب آشنا کرد  .علیرضا با تک سرف

 .نن یک ساعت دیگٌ نیام. نن یکو کار دارم، تَ برٍ دیرت نشٌ -

ينَز . سَگند يو سرش را تکان داد، با لبخند پًنی خداحافظی کرد ٍ از خانٌ خارج شد
 .پنج دقیقٌ نشدى بَد کٌ سَار تاکسی شد، سهنّد زرد رنگی بَد

ٌ ی ناشین حبس شدى بَدند، خیرى شد . با نفس عهیقی بٌ افرادی کٌ در آن طرّف شیش
. با ایستادن ناشین در پشت چراّغ قرنز، شالش را نرتب کرد ٍ شیشٌ را پایین کشید

 .سر ٍ صدای نردم، بَق ناشین يا ٍ صدای آينگ يای نختلف شنیدى نی شد

 .باید بریو اٍن طرّف خیابَن -

 .دربست، باغ نادری -

 !دنیا دیگٌ نحل تَ ندارى، ندارى نٌ نی تَنٌ بیارى -

 !بابایی، نن لَاشک نی خَام -

ٌ ی ناشین يا بٌ صف حرکت کردند بعد از دقایقی ناشین جلَی . با سبز شدّن چراغ، يه
 .کْنتری نتَقف شد

 .سَگند يو سریعا پیادى شد ٍ سرش را پایین آٍرد
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ٌ قدر شد آقا؟ -  خیلی نهنَن، چ

 : سالٌ بَد، لبخندی زد ٍ گفت45رانندى کٌ نردی حدٍدًا 

 .قابل ندارى -

 .سَگند يو لبخند نْیهی زد ٍ ننتظّر شنیدن نبلغ شد

 !دى يزار تَنن -

 .سرش را تکان داد ٍ بْفاصلٌ اسکناس دى يزار تَنانی را بٌ طرف رانندى گرفت

ٌ ای، بٌ سرعت از سَگند دٍر شد  .اٍ يو با بَسیدن پَل ٍ گفتن جهل

 .خدا برکت بدى دخترم -

 نتری آیین گذشت؛ انا 3-2از . ٍارد کْنتری شد ٍ نستقیو بٌ طرف سالن تکَاندٍ رفت
 !نتَجٌ اٍ نشد

ٌ ای از اعهاق قلبش در فضا پخش شد تَ » .چشهان آیین رٍی سَگند جابت ناند، زنزن
 « !رٍ از دٍر کٌ دیدم، دلو از حال برفت

 :ٍارد سالن شد ٍ بٌ طرف ستَان نلکی رفت

 .سْم ستَان، خستٌ نباشید -

 :ستَان لبخندی زد

 !سْم، باّخرى اٍندی -

 :لبش را گزید

 خیلی دیر کردم؟ -
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 :ستَان خندید ٍ يهان طَر کٌ بٌ تکَاندٍکاران نگاى نی کرد، پاسخ داد

 !فقط پَنزدى دقیقٌ -

 .شرنندى، سرش را بٌ زیر انداخت

 .نعذرت نی خَام، خیلی ترافیک بَد -

 :ستَان چشهان نیشی اش را بٌ سَگند دٍخت ٍ بْفاصلٌ بٌ رختکن اشارى کرد

 .اشکالی ندارى، آنادى شَ -

 .بعد از چند دقیقٌ، حاضر ٍ آنادى، در کنار ستَان نلکی ایستادى بَد

 :ستَان بٌ حالت آزاد ایستاد

ٌ ی انرٍز صبح، نی خَام سْح يای تکَاندٍ رٍ بًت آنَزش بدم -  .تَ جلس

 :سَگند سرش را تکان داد ٍ با عجلٌ پرسید

ٌ ای بٌ نن آنَزش نی دید؟ -  ببخشید، شها تکَاندٍ رٍ بٌ صَرت حرف

 :ستَان يو با جدیت پاسخ داد

ٌ ای بًت . خیر - نا فرصت کهی برای این کار داریو، در نتیجٌ نهی تَنیو بٌ صَرت حرف
 .آنَزش بدیو

ٌ ای کرد ٍ ادانٌ داد  :سپس سرف

نن تهاّم این سْح يا رٍ برات تَضیح نیدم ٍ . در تکَاندٍ، سْح يای زیادی ٍجَد دارى -
پشت، . بْفاصلٌ تا آخّر جلسٌ با يو تهرین نی کنیو تا کانْ بٌ این سْح يا نسلط بشی

 ...جلَ ٍ کناّر نشت، بیرٍن دسّت چاقَیی
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 :سَگند صحبت اٍ را قطع کرد

 ببخشید، بیرٍن دسّت چاقَیی کجاست؟ -

 :ستَان لبخند نْیهی زد

ٌ رٍّی انگشت َشست -  !چند سانتی نتر پایین تر از انگشت کَچک، دقیقا رٍب

ٌ ی سْح يا را برای سَگند تَضیح ديد، انا انگار  خَاست صحبتش را ادانٌ ديد ٍ بقی
 :ننصرف شد

 .فکر نکنو این طَری نتَجٌ بشی، باید عهلی بًت نشَن بدم -

ٌ ی   .سَگند را با خَد يهراى کرد« يهرايو بیا»ٍ بْفاصلٌ با گفتن جهل

در نتیجٌ تصهیو ! تَانست سْح يا را بٌ خَبی  فرا بگیرد، آن يو قبل از پایاّن جلسٌ
 .گرفت این یک ساعت را با تفریح ٍ خرید پر کند

یخ در بًشّت پرتقالی خرید تا در . از کْنتری تا نجتهع خریّد نَرد نظرش، رايی نبَد
لبخند ! طَل راى بخَرد؛ سردی آن در اعهاق بدنش نفَذ کرد ٍ باعخ لرزّش خفیف اٍ شد

 .نسبتًا پًنی زد ٍ نشغَل نَشیدن یخ در بًشّت پرتقالی اش شد

تا بٌ نجتهع رسید، نگايی بٌ یخ در بًشت انداخت، نزى ی آب گرفتٌ بَد ٍ نقداری یخ 
ٌ نشین شدى بَد نگايی بٌ . نچی کرد ٍ آن را داخل سطل زبالٌ انداخت. در لیَان، ت
بٌ نشاّن نجتهع کٌ در فاصلٌ . دقیقٌ را نشان نی داد11:15. ساعت گَشی اش انداخت

 .چندنترّی در ٍرٍدی قرار داشت، خیرى شد

 طبقٌ داشت؛ کٌ البتٌ تنًا 13این نرکز خرید، . کهی آن طرف تر، يتل نجتهع قرار داشت
نرکز خرید نبَد ٍ نی تَانستی بدٍن این کٌ چیزی کو ٍ کسر داشتٌ باشی، ساعت يا در 
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، آن را بٌ یک نکان ... فرٍشگاى، رستَران، کافی شاپ، يتل ٍ. آن بٌ تفریح بپردازی
 .ننحصر بٌ فرد تبدیل کردى بَد

سنتی -نعهاری ندرن! تازى تأسیس بَد انا عجیب در دّل نشتریان جا باز کردى بَد
 .داشت؛ احساس نی کردی تهام ساختهان از طْ ساختٌ شدى است

ٌ ای کٌ در یک نترّی در ٍرٍدی، رٍی سکَیی قرار دادى شدى بَد،  بٌ يیَندای سبّز پست
ٌ ی   .، ٍارد نجتهع شد«خَشا بٌ حال صاحبش»نگاى کرد ٍ با زنزن

ٍّ ٍرٍد، چشهش بٌ  .  نقرى ای افتاد کٌ با رٍبان قرنزرنگی تزئین شدى بَد206در يهان بد
دٍ پسر جَان، ضهن خَش آندگَیی، پَستريای کَچکی را بٌ بازدیدکنندگان نی دادند 

عکاسان جَان از زن ٍ نرد، در ير طبقٌ پرسٌ . کٌ حاٍی چند عکس از نجتهع بَد
نی زدند تا از افرادی کٌ عْقٌ دارند، عکس بگیرند ٍ چًرى ی آنان را در قاّب جادٍیی 

 .دٍربین، حبس کنند

بٌ قصد تهاشای . با دیدن انعکاس چًرى ی خَد در ستَن بزرگ ٍ براقی، بٌ طرف آن رفت
، بٌ طرف نردى يا رفت؛ ٍلی با دیدن پسر جَانی کٌ نشغَل «پیر خرد»ننظرى ی زیباّی 

بعد از چند دقیقٌ، بٌ طرف نردى يا . عکاسی از یک نادر ٍ دختر بَد، از حرکت ایستاد
ٌ رٍیش شد  .يجَم آٍرد ٍ غرق تهاشای ننظرى رٍب

ٌ ی  ٌ ای کٌ دست اٍ قرار . خیرى شد« پیّر خرد»بٌ نجسه افرادی بٌ نَبت سَار ٍسیل
داشت، نی شدند ٍ بعد از چند دقیقٌ، زنانی کٌ دست بٌ سهت جلَ حرکت نی کرد ٍ 

 .دٍبارى بٌ جایگاى اٍلیٌ خَد برنی گشت، از آن پیادى نی شدند

نقداّر زیادی آب نانند آبشار، از باّی صخرى بٌ پایین سرازیر نی شد ٍ ير از گايی آتش 
گیايان نصنَعی ٍ نهادین، در جای . از آب بیرٍن نی زد تا حیرت تهاشاچیان را برانگیزد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

213 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

جاّی آن دیدى نی شد، درختان نخل سر بٌ فلک کشیدى بَدند؛ ٍاقعا کٌ زیبا ٍ خارق العادى 
 .بَد

ٌ يای کَچکی در اطراف آبشار ساختٌ شدى بَدند کٌ گَی يایی زیبا ٍ درخشان در  نجسه
 .دست داشتند

ناگًان صدای رعد ٍ برق بلند شد ٍ بٌ دنبال آن، قطرات باراّن نهادین از سقف ساختگّی 
ٌ يا فرٍد آند ٌ ی . تفرج گاى، بر سر نجسه با دیدن این ننظرى طاقت نیاٍرد ٍ با زنزن

ٌ قدر رٍیایی»  .، بٌ سهت در ٍرٍدّی غار رفت«چ

ٍارد ير بخشی کٌ نی شد، چند . با پرداخت پنج يزار ناموت ٍ دریافت بلیط، ٍارد غار شد
ٌ ای را در آن سپری نی کرد تا يهٌ چیز را بٌ خَبی  ببیند ٍ زیبایی این نعهاری زیبا  دقیق

 .ٍ باشکَى را درک کند

يهان طَر کٌ بٌ سنگ يا ٍ صخرى يا دست نی زد ٍ سعی در لهس آن يا داشت، از 
ٌ يای ابتدایی پایین آند با دیدن نقداری آب کٌ در نیان سنگ يا زندانی شدى بَد، . پل

ٌ يا نشست دستی بٌ آب زد؛ ٍلی با حّس سردی آن، از جا بلند شد . لبخندی زد ٍ رٍی پل
 .ٍ بٌ کافی شاپ پا گذاشت

رٍی یک صندلی کٌ با در . فضای زیبایی داشت، البتٌ شاید بعضی يا آن را دلگیر بخَانند
ٌ طَری کٌ اگر کسی ٍارد نی شد 2ٍرٍدی تقریبا   نتر فاصلٌ داشت، نشست؛ ب

 .نهی تَانست صَرت اٍ را ببیند

 .بٌ رٍنیزّی سنتی نیز دستی کشید ٍ نگايی بٌ اطراف انداخت

 :چند لحظٌ بعد، گارسَن کٌ پسر جَانی بَد، بٌ سَگند نزدیک شد

 چی نیل دارید؟. سْم خانو، ٍقتتَن بخیر -
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 :لبخند نْیهی زد

 .قًَى ی تلخ لطفاً  -

 .گارسَن يو لبخند آرانی زد ٍ بعد از یادداشت، از اٍ دٍر شد

 :نشغَل صرف قًَى بَد کٌ صدایی شنید

 !نزاحو نهی خَاید؟ -

ٌ ای کرد ٍ بٌ چشهان قًَى ای اٍ خیرى شد فنجان قًَى را رٍی نیز . با دیدن آیین سرف
 .گذاشت ٍ دٍبارى بٌ سرفٌ کردن افتاد

 :آیین با لبخند ٍ دست بٌ جیب سرش را کهی پایین آٍرد

 حالتَن خَبٌ؟ -

 :گلَیی صاف کرد

 این جا؟... شها -

 .انگار قصد داشتند سَال يای یک دیگر را نادیدى بگیرند

 .ينَز يو لبخندی رٍی لبش بَد، البتٌ نْیو. آیین بٌ صندلی اشارى کرد

 اجازى يست؟ -

 :سَگند خَد را جهع ٍ جَر کرد ٍ پاسخ داد

 .بفرنایید. بلٌ، خَايش نی کنو -

 :رٍی صندلی نشست ٍ بٌ سَگند نگايی انداخت

 شها این جا چی کار نی کنید؟ -
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 :سَگند يو بٌ صندلی تکیٌ داد ٍ بٌ جای جَاب گفت

 شها این جا چی کار نی کنید؟ -

 :آیین با بدجنسی رٍ بٌ سَگند گفت

 !سَال رٍ با سَال جَاب نهیدن خانو زنانی -

 .آیین را کیش ٍ نات کرد

 !ٍلی نن این کار رٍ نی کنو -

 :آیین آرام خندید ٍ ادانٌ داد

 .اٍندم خیابَن گردی -

 :سَگند بٌ اطراف نگايی انداخت، آيستٌ ٍ با لحنی نتفاٍت گفت

 !ٍلی این جا کٌ يیچ شبايتی بٌ خیابَن ندارى -

 :آیین خندى ی نیشخند نانندی کرد

 .خیلی خَب نچ گیری نی کنید -

 :حاّ ٍقّت طعنٌ انداختن بَد

 .از شها یاد گرفتو آقای صداقت -

 !قلبش تند نی زد؛ انا این دلیلی بر کَتاى شدن زبانش نبَد

 :آیین شرنندى سرش را بٌ زیر انداخت

 .نن یک نعذرت خَايی بٌ شها بديکارم -
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 :ابرٍیی باّ انداخت

 بابّت؟ -

 :سرش را باّ آٍرد ٍ آى عهیقی کشید

بابت رفتاری کٌ با شها داشتو، اصْ فکرش رٍ يو نهی کردم کٌ شها دختّر سرگرد  -
 .باشید

 :سَگند تک خندى ای کرد ٍ تار نَیش را کنار زد

 !اشکالی ندارى، خَدم يو نهی دٍنستو -

 .ير دٍ خندیدند

 :سَگند بٌ خندى ی آیین خیرى شد ٍ ادانٌ داد

ٌ اش نعذرت خَايی نهی کنٌ -  .در ضهن، کسی بابت ٍظیف

 .با آندن گارسَن، صحبتشان را قطع کردند

 چی نیل دارید؟. سْم آقا، رٍزتَن خَش -

 :آیین بٌ گارسَن نگايی انداخت ٍ گفت

 !اگٌ انکانش يست، شربت نعنا -

 :بعد از رفتن اٍ، آیین سر صحبت را باز کرد

ٌ ای کٌ شها گفتید، اصْ درست اجرا نشد -  .حرف شها نتین؛ انا ٍظیف

 :فنجان قًَى اش را با دستانش نحاصرى کرد

 .در اٍن نَرد يو، شها نقصر نبَدید -
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 :لبخند پًنی زد

 .درستٌ -

ٌ ای از قًَى اش را نَشید  :سَگند يو جرع

 .پس لطفا بٌ خاطر کاری کٌ نکردید، عذرخَايی نکنید -

 :شَخ طبعی  آیین گل کرد

 !سعی ام رٍ نی کنو ٍلی قَل نهیدم -

چٌ نی کرد این چشهان قًَى ای ٍ . در نیان خندى يا، چشهانشان بٌ يو گرى خَرد
 !نشکی

 :سَگند گَشی يهرايش را برداشت. با صدای زنگ نَبایل، بٌ خَد آندند

 .سْم نانان -

 سْم دخترم، کجایی؟ -

 .از سَال نادرش يَل شد

 !دارم نیام... چیزى -

 «!درٍغگَ» : آیین با شنیدن این حرف آرام خندید ٍ زنزنٌ کرد

 .باشٌ، زٍدی بیا خَنٌ -

 .گفت ٍ تلفن را قطع کرد« چشهی»با عجلٌ 

 :کیفش را برداشت، شالش را نرتب کرد ٍ بٌ آیین خیرى شد

 .خَشحال شدم دیدنتَن، خدانگًدار. نن دیگٌ باید برم، دیرم شدى -
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 !درٍغ نی گفت، خیلی خیلی خَشحال شدى بَد

 :آیین با آرانش خاصی، پاسخ سَگند را داد

 .نن يو يهین طَر، خداحافظ -

با دستانش لیَان . با رفتن سَگند، گارسَن بٌ اٍ نزدیک شد ٍ شربت را رٍی نیز گذاشت
 !گرّم گرم. دستانش از خنکّی شربت، سرد؛ ٍلی قلبش گرم بَد. را نحاصرى کرد

ٌ ای از شربت گَارایش را نَشید از سردی آن، احساس سرنا کرد ٍ کهی بٌ خَد . جرع
شغلش را دٍست داشت ٍ بٌ آن . کْيش را رٍی نیز گذاشت ٍ بٌ آن لبخندی زد. لرزید

 !عشّق بٌ سَگند، پایان ناپذیر بَد. افتخار نی کرد، البتٌ نٌ بٌ اندازى ی سَگند

يهان طَر کٌ بٌ صَرت سٌ ضرب بٌ لیَان ضربٌ نی زد، بٌ دیَار کافی شاپ نگايی 
کافی شاپ بٌ دلش نشستٌ بَد، نٌ تنًا کافی شاپ، بلکٌ تهام نجتهع در دلش . انداخت

 .جا باز کردى بَد

ٌ ای نَشید ٍ چشهانش را خهار کرد ٌ ای از ديانش خارج شد. دٍبارى جرع  :زنزن

 .جَن نیدى برای گردش، فقط حیف کٌ ٍقت ندارم -

 .انگار سرش تیر کشید. سریع شربت را خَرد

 .آخ، دٍبارى شرٍع شد -

 .ينَز سرش را در دست داشت کٌ صداّی زنّگ نلَدّی ناننّد گَشی اش بلند شد

 :گلَیش را صاف کرد

 .بگَ نًدی -

 :نًدی صدای شادی داشت
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 .پاشَ بیا کارت دارم -

 :از صدای شادان نًدی، خندان شد

 !چی شدى؟ خیلی سرحالی -

ٌ ای زد  :سرف

 .بیا تا بًت بگو -

 :از رٍی صندلی بلند شد، لجبازی اش گل کردى بَد

 .خب بگَ کٌ بیام -

 :نًدی تک خندى ای کرد

 .بابا، رّد نخفیگاى برزٍ رٍ گرفتن -

 :نهایشی پرسید

 از گَشی جاسَّس سَدابٌ؟ -

 :نشخص بَد کٌ نًدی از حرف يای آیین، حرصی شدى

 نیای یا بیارنت؟! نٌ پس، از گَشی نن -

 :آرام خندید

 !خَدم نیام. زحهت نکش، راى دٍرى خستٌ نیشی -

ٌ ی زیادی نبَد، در نتیجٌ تاکسی گرفتن کانْ بی نعنی بَد  .از نجتهع تا کْنتری فاصل

*** 
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 .دقیقٌ بَد12:20. بٌ ساعتش نگاى کرد. دٍست داشت کهی از پايایش کار بکشد

 :يهان طَر کٌ از ٍسط خیابان عبَر نی کرد، ديانش بٌ خَاندن شعری باز شد

 پنج ٍارٍنٌ چٌ نعنا دارد؟ -

 :خَاير کَچکو از نن پرسید

 نن بٌ اٍ خندیدم

 رٍی دیَار ٍ درختان دیدم- خَّد نن - آن را : گفت

 باز يو خندیدم

 .پنج ٍارٍنٌ بٌ نینَ نی داد- پسر يهسایٌ- نن خَدم دیدم نًران : گفت

 آنَقَدر خندیدم تا کٌ طفلک ترسید

 :بغلش کردم ٍ آرام بٌ گَشش گفتو

ٌ ی درد  بعد کٌ بارش بی ٍقف

 سقّف کَتاّى دلت را خو کرد

 بی گهان نی فًهی

 پنج ٍارٍنٌ چٌ نعنا دارد

ٌ ی  ، سرش را بٌ طرف صدای بَق «نن يو نی خَام بٌ آیین، یٌ پنّج ٍارٍنٌ بدم»با زنزن
 .ناشین برگرداند

ترسان ٍ لرزان بٌ ناشین نگاى نی کرد، ناشینی کٌ ير . از ترس قدرت حرکت نداشت
 .لحظٌ بٌ اٍ نزدیک ٍ نزدیک تر نی شد
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ناگًان با ترنز ناشین، با تصَر این کٌ قرار است با آسفالت یکی شَد، دستانش را حصار 
 .يهان طَر کٌ نفس يای عهیق نی کشید، بٌ اطرافش نگايی انداخت. خَد کرد

ٌ ی ناشین بیرٍن آند  :صَرت رانندى از قاب شیش

ٌ قدر بی احتیاطی؛ یکو دقت کن -  اگٌ نی زدم نی کشتهت چی؟. خانو، شها چ

ٌ ی   .ٍ با قدم يای سست ٍ کَتاى، از ناشین دٍر شد« ببخشید»با زنزن

دستی بٌ صَرتش کشید ٍ بعد از نرتب کردن شالش، رٍی صندلی يای ایستگاى 
 .نشست

 :آرام خندید

 !الکی الکی تا یک قدنی نرگ رفتو يا -

 .نفس عهیقی کشید، از ایستگاى اتَبَس دل کند ٍ بٌ طرف خانٌ رفت

 :با ٍرٍدش بٌ خانٌ، صدای نریو را شنید

 !دیر کردی -

کیفش را از خَد دٍر کرد ٍ با صدای . بی تَجٌ بٌ حرف نادرش، رٍی نبل نشست
 :بی حالی گفت

 .انرٍز نزدیک بَد با یک ناشین تصادف کنو -

 .نریو از آشپزخانٌ دل کند ٍ بٌ سَگند نزدیک شد

 چی؟ اّن خَبی؟ -

 :خندى ی ضعیفی کرد
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 !نانان، نگفتو کٌ تصادف کردم؛ گفتو نزدیک بَد -

 :خندى ی نریو يو بلند شد

 خب خدا رٍ شکر، پس چرا رنگت پریدى؟ -

 :يهان طَر کٌ با دست، خَد را باد نی زد، با خستگی گفت

 !از ترس نانان جان، از ترس -

 :نریو خندید ٍ بٌ طرف آشپزخانٌ رفت

بعد از این کٌ نهاز ظًر ٍ عصرت رٍ خَندی، . پاشَ برٍ لباس يات رٍ عَض کن! دیَانٌ -
 !کو چیزی نبَدى نادر. دٍ رکعت يو برای این اتفاق بخَن

 :کیفش را برداشت ٍ از رٍی نبل بلند شد

 .چشو -

بَی . بعد از ٍضَ، جانهازش را پًن کرد. ٍارد اتاق شد ٍ لباس يایش را عَض کرد
 !عجیبی  داشت، یک بَی ناب؛ نانند خدا

ٌ ی . چادرش را برداشت ٍ بَی آن را بٌ خَد يدیٌ کرد « اهلل اکبر»بعد از چند جانیٌ، زنزن
ٍ یک پرٍاز، پرٍازی کٌ نقصدش، ... ٍ بْفاصلٌ آیات سَرى ی حهد در فضا پیچید

 !بال يای فرشتگان خدا بَد

، سر از سجدى «الحهد اهلل»بعد از اتهام نهاز، سرش را بٌ نًر چسباند ٍ با گفتن 
 .برداشت

ٌ ای کرد ٍ بعد از جهع کردن جانهاز ٍ چادرش، بٌ قصد خرٍج از اتاق، در را باز کرد . سرف
ٌ رٍی صَرتش، ظاير شد  .چًرى ی پدر رٍب
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 :لبخندی زد

 .سْم بابا، خستٌ نباشید -

 :علیرضا صَرتش دخترش را در قاب دستانش زندانی کرد

 سْم دخترم، خَبی؟ چیزیت کٌ نشدى؟ -

 :دست رٍی دستان پدرش گذاشت

 .خَبو بابا، نگران نباشید -

 خیالو راحت باشٌ؟ -

 :نفس عهیقی کشید

 !خیالتَن راحت، نن خَّب خَبو -

ٌ ای از اٍ دٍر شد  :پیشانی دخترش را بَسید ٍ با گفتن جهل

 .يهیشٌ خَب باشی دخترم -

*** 

 .بٌ يهراى پدرش ٍارد کْنتری شد؛ ٍلی ير کدام بٌ طرفی رفتند

با یک سر تکان دادن، . آیین يهان طَر کٌ بٌ طرف اتاقی نی رفت، با سَگند رٍ بٌ رٍ شد
 .از کنار يو گذشتند

ٌ ای از ديانش در فضا پخش شد  :قبل از این کٌ آیین در اتاق را باز کند، زنزن

 !يَّش نرا، ُبرد چشهاّن تَ... عقّل نرا... ایهاّن نرا -

 .سَگند با لبخند ٍارد سالن شد ٍ بٌ طرف ستَان رفت
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 :بٌ کیفش دستی کشید

 .سْم، خستٌ نباشید ستَان -

 :ستَان گَشی يهرايش را کهی از خَد دٍر کرد ٍ با جدیت گفت

 .حاضر شَ ٍ سریع بیا کٌ کارنَن رٍ شرٍع کنیو. سْم -

 .بٌ طرف رختکن يجَم برد« چشو»با گفتن 

 !اشتیاق اٍ نسبت بٌ این ٍرزش، قابل تحسین ٍ گايی اٍقات، خندى دار بَد

ٌ رٍی ستَان ایستاد  .بعد از چند دقیقٌ، حاضر ٍ آنادى رٍب

 :ستَان گَشی را قطع کرد ٍ کهی بٌ سَگند نزدیک شد، دست بٌ سینٌ بٌ اٍ نگايی کرد

 عصر بخیر، آنادى ای؟ -

 :گلَیی صاف کرد

 .عصر شها يو بخیر، بلٌ -

 :ستَان بٌ حالت آزاد ایستاد ٍ لبش را بٌ دندان گرفت

ٌ ی نَجر ٍ یا دفاع، باید بتَنی فاصلٌ خَدت رٍ حفظ کنی ٍ سرعت  - برای زدن یٌ ضرب
کسی کٌ پايای خَدش رٍ . يهٌ چیز بٌ ٍضعیت آنادى بستگی دارى. عهل داشتٌ باشی

 !اشتباى برنی دارى، در بیشتّر نَاقع، با اٍلین ضربٌ نقّش زنین نیشٌ

 :با نگاى يای عهیقش، صَرت سَگند را نشانٌ رفت ٍ ادانٌ داد

 .پس از يهین اّن، طرز استفادى ی صحیح از پات رٍ یاد بگیر -

 :سَگند با جدیت سرش را تکان داد
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 .حتها این کار رٍ نی کنو -

 :در آن طرف سالن، خیرى شد (رى)ستَان نفس عهیقی کشید ٍ بٌ پَستّر انام خهینی 

رٍش يای نختلفی برای ایستادن ٍجَد دارى، بعضی از اٍن يا خیلی تخصصی يستن ٍ  -
 .با تکنیک يای خاصی اجرا نیشن

 :گردنش را ناساژ داد ٍ دنبالٌ حرفش را گرفت

 .بیا بریو بٌ اتاقو تا عکس يای نربَطٌ رٍ بًت نشَن بدم -

 :نتعجب گفت

 پس تهرین چی؟ -

ٌ ی سَگند کشید  :ستَان آرام خندید ٍ دستی بٌ شان

 !عجلٌ نکن. نَبّت تهرین يو نی رسٌ -

نانیتَر بزرگ اتاق را . آينگ زیبایی با صدای کو، در حال پخش بَد. ٍارد اتاق شدند
 .رٍشن کرد

 .ستَان با پخش ير عکس، تَضیحاتی را بٌ سَگند ارائٌ نی داد

در این حالت، پايا نَازی يو دیگٌ . این عکس، ایستادى با حالت آنادى رٍ نشَن نیدى -
 .يستن

 . نترى1این عکس، ایستادن با پايای باز در حّد  -

 :بٌ نانیتَر اشارى کرد
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 درصد ٍزن بدن رٍی پاّی عقب قرار 70در این حالت، . ایستادن بٌ حالت جنگیدن -
 .دارى

در این صَرت، ٍزن بدن بٌ طَر نساٍی . ایستادن بٌ رٍش قدم برداشتن بٌ سهت جلَ -
 .بین دٍ پا تقسیو نیشٌ

آنادى ی ضربٌ زدن با پای چپ ٍ يهچنین دفاع با . حالت ایستادن رٍی پای راست -
 .دست چپ

ٌ ای کرد  :سرف

ٌ ی ایستادن، شبیٌ بٌ عکّس قبل - فقط با این تفاٍت کٌ ير دٍ پا، . یک حالت دیگ
 .آنادى ی عهل يستن

 :سپس با لبخند بٌ سَگند خیرى شد

 خب، آنادى ای تهرین کنیو؟ -

 :ابرٍیی باّ انداخت

 این جا؟ -

 :کهی از سَگند دٍر شد

 !چرا کٌ نٌ -

 .ٍ سَگند يو با دل دادن بٌ آينّگ در حاّل پخش، بٌ ستَان نلحق شد

*** 

ٌ رٍی يو ایستادند  .نفس نفس زنان، رٍب
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ستَان نفس عهیق ٍ کَبندى ای کشید ٍ نگايی بٌ چشهان سیاى ٍ نغرٍّر سَگند 
 :انداخت

باّ بردن . البتٌ این بٌ این نعنا نیست کٌ حالت ایستادن رٍ تهرین نکنی. خَب بَد -
 !آنادگی جسهانی، تازى ٍارد یا استاد نهی شناسٌ

نگايی بٌ آن طرف اتاق کٌ . با زنگ خَردن گَشی  ستَان، آن را از رٍی نیز برداشت
يهان طَر کٌ از سَگند دٍر نی شد، بٌ . پشت یک پردى سفید پنًان شدى بَد، انداخت

 :آرانی گفت

 .تا اٍن نَقع کهی استراحت کن. ببخشید، اّن برنی گردم -

گَش تیز کرد، . سَگند سرش را بٌ طَر نانحسَسی تکان داد ٍ رٍی صندلی نشست
 !عجب آينگی

 بهیرید بهیرید، در این عشق بهیرید»

 در این عشق چَ نردید، يهٌ رٍح پذیرید

 بهیرید بهیرید، ٍزین نرگ نترسید

 کز این خاک برآیید، سهاٍات بگیرید

 بهیرید بهیرید، ٍزین نفس ّبِبرید

 کٌ این نفس چَ بند است ٍ شها، يو چَ اسیرید

 یکی تیشٌ بگیرید، پّی حفرى زندان

 «چَ زندان ّبّشَکستید، يهٌ شاى ٍ انیرید

 (آينگ زندان از نحسن چاٍٍشی)
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 :ستَان بٌ آرانی بٌ سَگند نزدیک شد

ٌ ی نطالب رٍ برات بگو؟ -  ببخشید، آنادى ای کٌ ادان

 :از جا بلند شد

 .بلٌ -

 .ستَان بٌ نانیتَر نزدیک شد

 :با آرانش خاصی ديانش را باز کرد

کاتا برای تهرین يای انفرادی انجام نیشٌ کٌ شانل یک سری حرکات ٍ تکنیک ياّی از  -
ّْ يیچ ننفعتی . قبل پیش بینی شدى ست این حرکات باید با نظو ٍ ترتیب انجام بشٌ ٍ ّا

 .برای شخص ندارى

 :بٌ نانیتَر اشارى کرد

ٌ ایٌ کٌ در برابر رقیب خیالی، انجام نیشٌ - انجام کاتا، نًارت، . کاتا، شانل دفاع ٍ حهل
تکرار این تهرینات کهک نی کنٌ تا بٌ طَر . قدرت ٍ تهرکّز حَاس رٍ بیشتر نی کنٌ 

 .اتَناتیک، در برابر حهلٌ عکس العهل نشَن بدی ٍ زنان رٍ از دست ندی

 :کهی سرش را بٌ این طرف ٍ آن طرف تکان داد

 .بٌ طَر کلی، باعخ نیشٌ تا بدنت در نقابل ير حرکت تًاجهی، حساس بشٌ -

 .با تأیید سَگند، سرعت پخش عکس يا را کو کرد

در کاتا، ابتدا فرد باید در حالت ٍضعیت آنادى قرار بگیرى؛ بٌ طَری کٌ پايا نَازی  -
 .يو دیگٌ باشن
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دست چپش رٍ جلَ نیارى ٍ با گذاشتن یک قدم بٌ ... برگشتن ٍ آنادى ی دفاع از خَد
 .جلَ، یک نشت بٌ رقیّب خیالی نی زنٌ

دست راستش رٍ جلَ نیارى ٍ با گذاشتن یک قدم بٌ ... آنادى ی دفاّع یک حهلٌ از پشت
 .جلَ، یک نشت بٌ رقیّب خیالی نی زنٌ

ساعت از يشت . بعد از تهرین ٍ تقلید از ستَان، بٌ ساعت نچش اش نگايی انداخت
 .گذشتٌ بَد

 .بعد از چند دقیقٌ، بٌ يهراى پدرش از کْنتری خارج شد

حال ٍ يَایی کٌ با يیچ چیز قابل نقایسٌ . شب يای نشًد، حال ٍ يَای خاصی داشت
صدای بَق ناشین يا، سر ٍ صدای نردم ٍ آن حال ٍ يَای ! نبَدى، نیست ٍ نخَايد بَد

 .خاص تا رسیدن بٌ خانٌ يهرايی اش کردند

ٌ ای کٌ از عشق، صهیهیت ٍ نًربانی، سرشار بَد  !خان

*** 

ٌ ی  لباسی . ، لباس عرٍسش را بٌ تن کرد«بپَشو ببینو ينَز يو بًو نیاد یا نٌ؟»با زنزن
دکلتٌ بَد؛ ٍلی . کٌ سٌ ناى پیش برای اٍلین بار، حس خَب صاحب داشتن را تجربٌ کرد

نانند گل باز ٍ بستٌ نی شد، زیبا . آستین يای بسیار نازک ٍ صد البتٌ درخشان داشت
 !بَد ٍ دٍست داشتنی

لبخندی زد ٍ خجل سرش را بٌ . با شنیدن صدای پا، دل از آینٌ کند ٍ بٌ آیین خیرى شد
 .زیر انداخت

 :آیین دست بٌ سینٌ ایستاد ٍ آرام خندید

 چی کار نی کنی تَ؟ -
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 :انگشتان ظریفش را در يو پیچید

 ...پَشیدم ببینو ينَز يو بًو نیاد یا -

 :آیین دسّت راستش را کهی جلَ برد ٍ با لبخند، حرف سَگند را قطع کرد

 .بیا جلَتر ببینهت -

 :ابرٍیی باّ انداخت

 .تَ يو برٍ بیرٍن، نی خَام لباسو رٍ عَض کنو. نٌ نهیام -

ٌ يای سرخ، حرفش را بٌ طَر کَتاى تکرار کرد  :کهی از آیین دٍر شد ٍ با گَن

 !برٍ برٍ -

بٌ یک آن، دست سَگند را گرفت ٍ اٍ را بٌ . آیین سرش را پایین انداخت ٍ خندى ای کرد
 .طرف خَد کشید

 .یک خانو خَب، يهیشٌ بٌ حرّف شَيرش گَش نی کنٌ -

 :با خندى ی سَگند، با دستانش، صَرت اٍ را نحاصرى کرد

 .يهٌ چی، در يهٌ حال، بٌ تَ نیاد... در ضهن -

 .سپس با لبخند نْیهی، صَرتش را بٌ صَرت اٍ نزدیک کرد

ٌ ای، چشهانش را باز کرد  .با شنیدن زنزن

 .بیدار نهیشی دخترم؟ ساعت يفت شدى -

 .با رفتن نریو، غلتی زد ٍ بٌ دیَاّر سفیّد اتاقش خیرى شد

 :خهیازى ای کشید ٍ با ناباٍری زنزنٌ کرد
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ٌ ش یٌ خَاب بَد؟ -  یعنی يه

طَلی نکشید کٌ ٍارد اتاق شد ٍ بْفاصلٌ . پتَ را کنار زد ٍ با ناراحتی از اتاق خارج شد
نَدم را رٍشن کرد؛ دٍست داشت نعنی این خَاّب زیادی ٍاقعی . پاّی کانپیَتر نشست

 .را بداند

ٌ ای سفید رنگ باّ آند تعبیر خَاّب لباس عرٍس برای دختر ». بعد از چند لحظٌ، صفح
 «.نجرد

 :چشهانش را بٌ صفحٌ دٍخت ٍ آرام ٍ با شک ٍ تردید، شرٍع بٌ خَاندن کرد

اگر دختر نجردی در خَاب ببیند کٌ لباس عرٍس بر تن کردى، بٌ نعنای این است کٌ بر  -
 !ايالی آن خانٌ، شادی ٍارد نی شَد

 .دستانش را جلَی ديانش گذاشت ٍ جیغ کَتايی کشید

ٌ ای، لب برچید  :لحظاتی بعد با زنزن

ٌ قدر برای خَاستگار ذٍق نی کن25ٌتَ سن  - حاّ یٌ چیزی این تَ نَشتٌ؛ تَ .  سالگی چ
 باید باٍر کنی؟

نفس عهیقی کشید ٍ بٌ طرف کهد . با تهام قَا سعی کرد این نَضَع را نادیدى بگیرد
بٌ ابرٍيای نشکی اش دستی کشید ٍ نَيای قًَى ای برنزى اش را بٌ . لباس يایش رفت

با جا دادن آخرین تاّر نَیش در شال، نگايی بٌ نانتَی سیاى ٍ . ٍسیلٌ شال، پنًان کرد
 .سفیدش انداخت ٍ از اتاق خارج شد

 .کیفش را رٍی ُاپن گذاشت ٍ ٍارد آشپزخانٌ شد

 :لبخندی زد ٍ رٍی صندلی نشست
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 .صبح بخیر نانان -

 :نریو استکان چای را رٍی نیز گذاشت

ٌ ات رٍ بخَر کٌ بابات اّن نیاد. صبح تَ يو بخیر دخترم -  .صبحان

 :طبق عادت، لیَانی را پر از آّب سرد کرد ٍ ّجرعٌ، سر کشید

 بابا صبحانٌ خَردى؟ -

 :نریو بٌ آب خَردن دخترش خندید

 .آرى، رفتٌ حاضر شٌ -

شاید . از بچگی عاشّق نان ٍ پنیر ٍ کرى بَد. سری تکان داد ٍ نشغَل صرف صبحانٌ شد
ٌ يای کَچک ٍ لذیذ بَد  .از نظر اٍ، خَشهزى ترین غذا در جًان، این لقه

بٌ . يَای دلپذیّر صبح يای نشًد را دٍست داشت. بٌ يهراى علیرضا از خانٌ خارج شد
 .ساعّت طْیی رنگش نگايی انداخت ٍ با لبخند نْیهی، شیشٌ ناشین را پایین کشید

 :با صدای نًربان علیرضا، بٌ خَد آند

 سَگند، انرٍز برات اتفاقی افتادى؟ -

 :با لبخند جَاب داد

 .نٌ، اتفاقی نیفتادى -

 :علیرضا ابرٍیی باّ انداخت

 نطهئنی؟ -

 :بی اختیار ٍ با خَشحالی زنزنٌ کرد
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 چرا نباید نطهئن باشو؟. اٍيَم -

 :علیرضا آرام خندید ٍ ناشین را پشّت چراغ قرنز، نتَقف کرد

 !چَن نن نطهئنو کٌ برای تَ یٌ اتفاقی افتادى -

ٌ ی شاّل  با خجالت در نقابل این حرّف پدرش، سکَت کرد ٍ نشغَل بازی با گَش
 .زیبایش شد

 نهی خَای در نَرد این اتفاق تَضیح بدی؟ -

ٌ ی شالش را ريا کرد ٍ بٌ سهت پدرش برگشت  :بٌ یک آن، گَش

 .آخٌ اتفاقی نیفتادى -

 :علیرضا تسلیو نشد

 قبَل داری انرٍز کهی تغییر کردی؟. باشٌ، نن سَالو رٍ یٌ جَّر دیگٌ نی پرسو -

 :پدرش را سَال پیچ کرد

 چٌ تغییری؟ -

ٌ يایش را بٌ نهایش گذاشت  :علیرضا دٍبارى خندید ٍ چال رٍّی گَن

 !انرٍز خیلی خَشحالی؛ این شادّی تَ، کهی برام عجیبٌ. خَدت بًتر نی دٍنی -

 :لبخند زیبایی زد، از آن لبخنديا کٌ دل عاشق را نی لرزاند

 نگٌ شادی بدى؟ -

 :با شیطنت پاسخ داد

 !برای نن، آرى -
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 :سَگند با تعجب در چشهان نشکّی سرگرد، خیرى شد

 يَم؟ -

 :چشهکی زد

چَن نن زن ٍ . نهی تَنٌ طرف نن بیاد... شادی نی تَنٌ دٍسّت تَ باشٌ؛ ٍلی شرنندى -
 !بچٌ دارم

حاصل این سردرگهی، خندى ای آرام ٍ اعتراضی کَچک . نهی دانست بخندد یا تعجب کند
 :بَد

 بابا؟ -

 :علیرضا ناشین را نتَقف ٍ سَگند را بٌ خرٍج از آن دعَت کرد

 .پیادى شَ، رسیدیو -

ٌ ی کْنتری شدند يهان طَر کٌ سعی در نرتب کردّن شالش داشت، . با يو ٍارد نحَط
ٌ ی قًَى ای کٌ نتعلق بٌ ستَان صداقت بَد. بٌ باّ نگايی انداخت با . باز يو دٍ تیل

 .دیدن چشهان آیین ٍ نگاّى نافذش، اخهی کرد ٍ با قدم يای بلند، بٌ علیرضا نلحق شد

پردى ی سفید ٍ نازک اتاق را . دیدن چشهان براق ٍ سیاى سَگند، اٍ را بٌ ٍجد آٍردى بَد
 .ريا کرد ٍ بٌ نیز تکیٌ داد

 :دستی بٌ صَرت سبزى اش کشید

 آخٌ نن با اٍن چشو يای سیاى تَ، چی کار کنو؟ -

بٌ سرعت نَر ٍ با آرانشی ظايری، ٍارد سالن شد ٍ در اٍل . فکری بٌ ذينش رسید
 .رايرٍّی کْنتری ایستاد
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ٌ ای، نانع حرکتش شد  :بٌ نحض رسیدن سَگند بٌ رايرٍ، با گفتن جهل

ٌ طَرى خانو زنانی؟ -  حالتَن چ

 :سَگند با تعجب ایستاد

ٌ طَرید؟ -  خَبو، نهنَن؛ شها چ

 :دست بٌ سینٌ پاسخ داد

 .تشریف بیارید بٌ اتاق نن، کارتَن دارم. خَبو -

 :اخهی کرد

 چٌ کاری؟ -

 :آیین جدی شدى بَد، بٌ حالت آزاد ایستاد

 .تشریف بیارید، عرض نی کنو خدنتتَن. این جا نهیشٌ گفت -

ٌ ی اٍ را رد کرد ٌ ای، درخَاسّت نحترنان  :سَگند با لبخند پیرٍزنندان

 !با اجازى. ترجیح نیدم بٌ کاريای نًو ترم برسو. نعذرت نی خَام -

ٌ رٍی آیین، رد شد ٍ ب  .ٍ بْفاصلٌ از ر

ٌ ای از ديانش خارج شد  :آیین يهان طَر کٌ نی خندید، زنزن

 !عجب دختّر لجبازی -

ٌ اش نشست  :بٌ یک بارى، دست نًدی رٍی شان

 .حَاسو بًت يست! فکر نکن نفًهیدم يی دٍر ٍ بّر دختّر سرگرد نی پری يا -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

236 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

 :نفسی از رٍی حرص کشید

 !ای بر خرنگّس نعرکٌ لعنت -

 !باز يو لَ رفتی نافَّق عزیزم -

 .با چشو غرى ای اساسی، نًدی را بٌ داخل اتاق يل داد

 :آرام خندید ٍ نیشگَنی از اٍ گرفت

 نی زنی بٌ چاک، یا خَدم بفرستهت؟ -

 :از آیین دٍر شد ٍ با خندى، نحل نیشگَن را لهس کرد

 !باشٌ بابا، عصبی نشَ؛ خَدم نیرم -

 :با رفتن نًدی، رٍی صندلی نشست ٍ سرش را بین دستانش گرفت

 !عجب گرفتاری شدم يا -

*** 

ٌ ای ٍارد  سَگند يهان طَر کٌ بٌ حرف يای خَدش ٍ ستَان صداقت نی خندید، با زنزن
 :سالن شد

 یعنی چی نی خَاست بًو بگٌ؟

 :بٌ ستَان نلکی نزدیک شد ٍ با خهیازى، خَد را نَأخذى کرد

 !ٍلش کن بابا، حَصلٌ داری -

 :ناگًان فریاد ستَان نلکی بلند شد

 !خهیازى نکش -
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 :گیج ٍ نتعجب بٌ اٍ خیرى شد

 بلٌ؟ -

 :ستَان با چشو يای بانفَذش، سَگند را نشانٌ گرفت ٍ نحکو گفت

تَی يیچ ٍرزشی، علی الخصَص تکَاندٍ، خهیازى يیچ جایگايی . گفتو خهیازى نکش -
 !ندارى؛ حتی در حّد باّل نگس

 :سر تکان دادّن سَگند را کٌ دید، بٌ رختکن اشارى کرد

 .سریع آنادى شَ، دیگٌ يو تکرار نشٌ -

 :سَگند با عجلٌ اطاعت کرد ٍ از اٍ دٍر شد

 .بلٌ، چشو چشو -

 .انگار از این حرّف ستَان، ناراحت شدى بَد

 :عصبانیتش شدت گرفتٌ بَد

 .انگار دارى با نَکرش حرف نی زنٌ -

ٌ ای از رختکن خارج شد. با بغض آنادى شد  :نفس عهیقی کشید ٍ با زنزن

 .خیلی لَس شدی سَگند؛ اٍن کٌ حرفی نزد -

بغضی کٌ باید . دستی بٌ گلَیش کشید، ينَز يو بغض داشت. در ظاير آرام بَد
بغضی . خَدش را بٌ طَّر آشکار نشان نی داد، باید نی بارید ٍ صَرتی را خیس نی کرد

چشهانی کٌ نی تَان در آن يا، عشّق بٌ آیین را . قرار است از چشهان سَگند فرٍ بریزد
 .دید
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ٌ اند انگار از يهان زنانی کٌ . چشهانی کٌ نشکی رنگ اند ٍ رنّگ عشق را بٌ خَد گرفت
ٌ ای بیش نبَد، این عشق بٌ صَرت دٍ تیلٌ سیاى، در اٍ نًادینٌ شدى بَد  .نطف

ٌ رٍیش خیرى شد  .دستی بٌ صَرتش کشید ٍ بٌ رٍب

*** 

ٌ ی ضربٌ -  .خب، حاّ نی رسیو بٌ نرحل

ٌ اش برگشت  .ستَان رٍی پنجٌ پا ایستاد ٍ بْفاصلٌ بٌ حالت اٍلی

ٌ يای نَرد استفادى در تکَاندٍ، دستیٌ کٌ بٌ شکل نشت  - یکی از بیشترین اسلح
 .دراٍندى باشٌ

 :بٌ سهت سَگند برگشت

 .انگشت يای دستت رٍ بٌ داخل ببر... دستت رٍ در حالت ریلکس باز کن -

 .سَگند يو بدٍن نعطلی، این حرکات را انجام نی داد

انگشت شستت رٍ، رٍی انگشت ... انگشت يات رٍ بٌ داخّل کف دستت فشار بدى -
 .اشارى ٍ ٍسط بذار

سرش را بٌ نعنای . بعد از چند لحظٌ، با جدیت نگايی بٌ سَگند انداخت ٍ جلَتر رفت
 :تکان داد ٍگفت« نٌ»

دستت بٌ سهت باّ نشت شدى ٍ این نَع دست نشت شدى يو، بسیار ضعیفٌ، بٌ  -
ٌ ی جدی بٌ  طَری کٌ اگٌ از اٍن در حهْت استفادى بشٌ، بٌ احتهال نَد درصد، یٌ صدن

حتها باید تَجٌ داشتٌ باشی کٌ دست نشت شدى، با ساعد در یک . دست ٍارد نیشٌ
ٌ ی قائهٌ تشکیل بدى  .خط قرار داشتٌ باشٌ ٍ با انگشت اشارى، زاٍی
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 :سپس با اخو از اٍ دٍر شد

 .يهرايو بیا -

ٌ ای کرد ٍ غرغرکنان پشت سرش بٌ راى افتاد  :سَگند سرف

 !انگار انرٍز از دندى ی چپ بلند شدى -

 45: 10بعد از دقایقی تهرین ٍ قبل از آنَزش نبحخ بعدی، نگايی بٌ ساعت انداخت؛ 
 .بَد

 :نفس عهیقی کشید ٍ با حالت عجیبی رٍ بٌ ستَان گفت

 .اگٌ نهکنٌ نن برم، حالو اصْ خَب نیست -

 :ستَان نگايی بٌ صَرت سرخ ٍ حالت ننقلب سَگند انداخت

 .بسیار خب، نی تَنی بری؛ فردا صبح ننتظرتو -

 :ابرٍیی باّ انداخت

 نگٌ عصر نیستید؟ -

 :بٌ حالت آزاد ایستاد ٍ جَاب داد

 .خیر -

تازى از . سَگند سری تکان داد ٍ بعد از تعَیض لباس يایش، از سالن خارج شد
ٌ ی کْنتری خارج شدى بَد کٌ ناشینی در نزدیکی اٍ تَقف کرد  .نحَط

 .سَار شید برسَنهتَن -

 :نگايی بٌ چشهان قًَى ای آیین انداخت
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 .نٌ خیلی نهنَن، خَدم نیرم -

 :آیین فرنان ناشین را نحکو تر گرفت ٍ با لبخند بٌ نعشَقش خیرى شد

 .نن کٌ دارم نیرم بیهارستان، شها رٍ يو سّر راى نی رسَنو دیگٌ؛ سَار شید -

 :دستی بٌ بنّد کیفش کشید

 .نزاحو نهیشو -

 :آرام خندید

 .شها نراحهید -

 :سپس دّر ناشین را از داخل برای سَگند باز کرد ٍ ادانٌ داد

 !بفرنایید -

 :سَگند سَار شد ٍ گلَیش را صاف کرد

 .ببخشید، بًتَن زحهت دادم -

 :لبخند جذابی زد ٍ چشو از سَگند برداشت

 نٌ بابا، این چٌ حرفیٌ؟ -

 :يو زنان با حرکت ناشین، چشهان سَگند، رنگ نگرانی بٌ خَد گرفت

 راستی، گفتید بیهارستان؛ اتفاقی افتادى؟ -

 :نفس عهیقی کشید ٍ کهی لب يایش را کج کرد

پدرم حالش بد شدى ننتقلش کردن بٌ بیهارستان؛ نن يو دارم . اتفاق آن چنانی کٌ نٌ -
ٌ طَرى  !نیرم ببینو حالش چ
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 :بٌ آرانی پرسید

 بٌ تازگی نتَجٌ شدید؟ -

 :صدایش گرفتٌ بَد

 !نتأسفانٌ، بلٌ -

 :کهی خَدش را جهع ٍ جَر کرد

 .بْ دٍر باشٌ -

 :نگاى نحبت آنیزی بٌ سَگند انداخت ٍ ناشین را پشت چراغ قرنز نتَقف کرد

 .نهنَنو، خدا برای يیچ کس نخَاد کٌ پدرش رٍ رٍی تخت بیهارستان ببینٌ -

احساس کرد نحبتی خاص بین آیین ٍ پدرش نَج نی زند؛ حتی شاید نحبتی بزرگ تر از 
 !این دٍ، پشت نحبّت نادر بٌ فرزندش را يو بٌ خاک نالیدى اند. نحبّت نادر بٌ فرزند

دقایقی در سکَت گذشت، دقایقی کٌ پر بَد از نفس يای دٍ عاشق؛ بَی عشق در فضا 
يَایی پر از رنز ٍ راز، دٍ قلب تپندى ٍ چشهانی . ٍ چٌ يَایی بَد این يَا. پیچیدى بَد

 !بی قرار

 :نرنّی خندى ی آیین، سکَت را شکست

 !یک آينگ بذارم، دلو گرفت -

ٌ ی ضبط ناشین برد  .ٍ بْفاصلٌ دستانش را بٌ طرف دکه

 .بٌ دستان آیین خیرى شد ٍ اٍ را در خندى يهرايی کرد

 .دست از آينگ عَض کردن کشید ٍ بٌ خندى يای سَگند، دل سپرد
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ٌ ای در قلب ٍ ذين آیین باز شد ٌ ای، رٍزن  :با زنزن

 !ٍای خدای نن، خندید -

ٌ ای کرد ٍ سعی کرد حَاسش را بٌ رانندگی اش بديد تا نبادا دختر جَان نردم را،  سرف
 !بٌ برزخ بکشاند

 .چندی بعد، ناشین در ابتدای خیابان از حرکت ایستاد

 :يهان طَر کٌ در ناشین را باز نی کرد، بٌ صَرت آیین لبخندی زد

 !شربتی... بفرنایید داخل، یٌ چایی. نهنَنو، خیلی زحهت کشیدید -

 :نحترنانٌ درخَاست اٍ را رد کرد

 .نٌ، خیلی نهنَن؛ باید برم -

 :از ناشین پیادى شد ٍ با ناراحتی، سعی در راضی کردن آیین داشت

 .آخٌ این طَری کٌ خیلی بدى -

 :صدای نًربان آیین را شنید

 .نٌ اتفاقًا، خیلی يو خَبٌ؛ ّان شاءاهلل یک رٍّز دیگٌ -

 :از طریق شیشٌ، سرش را کهی بٌ داخل برد

 اٍن رٍز، چٌ زنانیٌ؟ -

 :لبخند پرنعنایی زد

 !نهی دٍنو؛ ٍلی بٌ يهین زٍدیا -
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بعد از چند جانیٌ ٍ بٌ نحض این کٌ سَگند سرش را از ناشین بیرٍن آٍرد، با یک تک 
ٌ شناسش خیرى . بَق، از اٍ دٍر شد سَگند نات ٍ نبًَت بٌ آن ناشین ٍ صاحّب ٍظیف

 .شدى بَد کٌ ناگًان با تکان شدیدی، بٌ خَد آند

 .گیج، سرش را بٌ سهت ننبّع لرزش چرخاند

 :صدای نادرش در گَشش پیچید

 تَ این جا چی کار نی کنی، نگٌ نباید تَ کْنتری باشی؟ -

 :چند بار پلک زد

 .حالو خَب نبَد، برگشتو -

 :نریو چادرش را نرتب کرد

 با کی اٍندی؟ -

ٌ اش را خاراند  :با انگشت اشارى کهی گَن

 !تاکسی -

باشٌ، تَ برٍ تَی خَنٌ؛ نن يو تا : بازٍی سَگند را گرفت ٍ نگايی بٌ اطراف انداخت
ٌ ی دیگٌ نیام  .چند دقیق

 :سری تکان داد ٍ نگايی بٌ کیف نادرش انداخت

 داری نیری خرید؟ -

 :خندید

 !آرى، نی خَام برای بابات الَیٌ درست کنو؛ خیلی دٍست دارى -
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*** 

 . دقیقٌ بَد30: 17نگايی بٌ ساعّت دیَاری اتاق انداخت، 

ٌ ی نخاطبین، شهارى ی خانٌ را لهس کرد  .گَشی يهرايش را برداشت ٍ با ٍرٍد بٌ صفح

 :لحظاتی بعد، صدایی کٌ با خس خس يهراى بَد، شنیدى شد

 جانو پسرم؟ -

 :نگران از جا بلند شد

 سْم سهانٌ خانو، چیزی شدى؟ چرا نفس نفس نی زنی؟ -

ٌ خانو يهان طَر کٌ دستی بٌ پايایش نی کشید، رٍی صندلی نشست  :سهان

 .سْم عزیزم، نٌ چیزی نشدى؛ دٍیدم تلفن رٍ سریع برداشتو کٌ پدرت اذیت نشن -

 :آرام شد

 خَابیدى؟ -

 .آرى نادر، نگران نباش -

ٌ يای ساعت خیرى شد ٌ يو ریخت ٍ بٌ عقرب  :نَيایش را ب

 قرص ياش رٍ بًش دادی؟ -

 :با نًربانی پاسخ داد

 .بلٌ، بًش دادم؛ خیالت راحت باشٌ -

 :پرٍندى ای را باز کرد
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 .دستت درد نکنٌ -

ٌ خانو صدایش گرفتٌ بَد  :سهان

 انشب نیای دیگٌ؟. خَايش نی کنو پسرم، کاری نکردم -

 .آرى، ساعت ُنٌ -

 .بٌ نحض قطع تهاس، ستَان سلیهانی ٍارد شد

 :پرٍندى را بست

 کاری داشتی نًدی؟ -

 .برزٍ برگشتٌ ایران -

 :ابرٍیی باّ انداخت

 ٍاقعا؟ -

 :نًدی رٍی یکی از صندلی يا نشست

 .آرى، پلیس اینترپل يو دنبالشٌ -

 :پَزخندی زد

 ...اٍن دیگٌ ٍاسٌ چی؟ نکنٌ -

 :صحبت آیین را قطع کرد

 .اٍن ٍّر آب يو خرابکاری نی کردى. درستٌ -

 :با تهسخر خندید
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 .خیلی يو عالی -

 :سپس رٍ بٌ نًدی کرد ٍ ادانٌ داد

 .نی تَنی بری -

 :نًدی کْيش را رٍی نیز آیین گذاشت

 .حاّل رفتن ندارم -

 :نفسی از رٍی حرص کشید

 !خیلی رٍت زیادى -

 :خندید ٍ نَيای کَتايش را نَازش کرد

 نیگو آیین، تَ چرا زن نهی گیری؟ -

 :نیشخندی زد

ٌ طَر؟ -  چ

ٌ ای جدی بٌ خَد گرفت  :قیاف

 ! سالتٌ، دیگٌ داری نی ترشی28آخٌ  -

 :آیین لبخند پًنی زد

ٌ ی خَدت رٍ بیل بزن -  .تَ اگٌ بیل زنی، برٍ باغچ

 :دست بٌ سینٌ، بٌ آیین خیرى شد

 !بیلو خراب شدى جاّن تَ -
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 .اٍن يو حتها فقط برای خَدت -

 :جَ داد

 .البتٌ برای تَ بیل جدید خریدم. شک نکن -

 :ينَز يو آن لبخند پًن، بر رٍی لبانش بَد

 خب چرا از يهَن بیل استفادى نهی کنی؟ -

 ٍاسٌ کی؟ -

 :آیین اشارى ای بٌ اٍ کرد

 !خَدت دیگٌ -

 :نًدی نیو خیز شد تا کْيش را بردارد

 !بیت الهالٌ، گنايٌ -

 :با خندى، نًدی را از اتاق بیرٍن کرد

 .نًدی، برٍ بیرٍن؛ اعصاب ندارم -

 :شدت خندى اش بٌ نراتب کهتر شدى بَد

 خدایا، آخٌ نن چٌ گنايی بٌ درگايت کردم کٌ این دیَانٌ رٍ بٌ جَنو انداختی؟ -

*** 

.  ساعت پیش، خلَت تر شدى بَد3-2 شب گذشتٌ بَد ٍ کْنتری نسبت بٌ 7ساعت از 
ٌ ای بٌ دّر اتاق سرٍان رشادت زد ٍ ٍ چشو انتظار، بٌ دیَار سفید رنگ کْنتری خیرى  ضرب

 .شد
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 :لبخندی پنًانی زد ٍ زنزنٌ کرد

 .انیدٍارم سرنَشت نن يو نحل این دیَار، سفید باشٌ -

 .بفرنایید داخل -

 .ٍارد شد ٍ احترام گذاشت

 :سرٍان با دیدن اٍ، لبخند نْیهی زد

 .راى گو کردی ستَان -

 :خندى ای درٍنی کرد

 !یک پلیس يهیشٌ حَاسش بٌ يهٌ چیز يست؛ این يو رٍش -

 :سرٍان سرش را تکان داد

 .صحیح -

 :سپس بٌ صندلی يا اشارى کرد

 نهی شینی؟ -

 :آیین بْفاصلٌ بعد از نشستن، ديانش را باز کرد

 سرٍان، برزٍ تحت نظرى؟ -

 :سرٍان نفس عهیقی کشید ٍ پا رٍی پا انداخت

 .آرى، تحت نظرى؛ آنادى باشید -

 :بلند شد
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 اگٌ انکان دارى، بندى يو گزارش يا رٍ بررسی کنو؟ -

 :سرٍان تغییر حالت داد ٍ دست بٌ سینٌ، بٌ چشهان آیین نیو نگايی انداخت

 .زنانی کٌ گزارش يا بیاد، برات نی فرستو. بسیارخب -

 .بٌ در نزدیک شد ٍ بعد از احترام، از اتاق خارج شد

دٍست داشت ير چٌ سریع تر، پرٍندى ی این اتفاقات يو بستٌ شَد تا بتَاند با خیالت 
جادى ای کٌ ّیق ! راحت، بٌ جادى ای قدم بگذارد کٌ ير کسی جرأت ٍرٍد بٌ آن را ندارد

 !نی خَايد ٍ خَايان؛ یک خَايان ٍاقعی

در سالن قدم نی زد کٌ ناگًان چشهش بٌ نًدی افتاد کٌ در کهال آسَدگی، در آبدارخانٌ 
 .نشغَل صرف چای ٍ شیرینی بَد

 :طلبکارانٌ در ٍرٍدّی آبدارخانٌ ایستاد

 .بد نگذرى، چیزی نی خَای بگَ برای بیارم -

 :نًدی دست از خَردن کشید ٍ با خندى

 !بفرنا -

 .آیین جلَتر رفت ٍ یک شیرینی کاکائَیی شیری را در ديانش گذاشت

 :با لبخند پًنی، بٌ دیَار تکیٌ داد

 !تَ چرا این جا چای ٍ شیرینی نی خَری؟ حتها چَن اتاق نداری -

 :نًدی آى عهیقی کشید

 .دست رٍ دلو نذار کٌ خَنٌ، اگٌ نن شانس داشتو کٌ اّن ستَان سَم نبَدم -
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 پس چی بَدی؟ -

 :آرنجش را بٌ نیز تکیٌ داد

 !سرٍانی، سرگردی؛ حیف کٌ نیستو -

 :آیین با تک خندى ای گفت

 !نٌ تَ رٍ خدا، بیا ٍ باش -

 :اخهی کرد

 !نگٌ نن چهٌ؟ -

 :دٍبارى خندید

ٌ يایی، زیادی کَچَلَیی -  .چیزیت نیست، ننتًا برای گرفتن چنین درج

 :با اخهی نهادین، از جا بلند شد

 .بفًو با کی حرف نی زنی يا -

ٌ ای زد  :آیین دست بٌ جیب، لبخند پیرٍزنندان

 با کی حرف نی زنو؟ -

 .با این حرف نًدی، صدای خندى از آبدارخانٌ بلند شد

 !با زیر دستت -

 :آیین، نًدی را در آغَش کشید ٍ گفت

 .نفرنا، شها چشو نایی -
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 :از يو جدا شدند

 .نی دٍنو نی دٍنو، برٍ بٌ کارت برس؛ برٍ برٍ -

 !کٌ تَ بشینی این جا ٍ فقط بخَری -

 :رٍی صندلی نشست ٍ بٌ آیین خیرى شد

 .آرى -

 :يهان طَر کٌ با خندى از آبدارخانٌ خارج نی شد، نًدی را نخاطب قرار داد

 !خَشو نیاد از رٍ نهیری -

*** 

ننشّی . کْيش را رٍی سرش نرتب کرد ٍ دستی بٌ درجٌ سٌ ستارى ای کَچکش کشید
 . سالٌ بَد، با دیدن ستَان از جا بلند شد21-20سرگرد کٌ سربازی 

 .با لبخند قدرت نهایی، چشهان ٍزغّی سرباّز بیچارى را لرزاند

 سرگرد داخل اتاقشَن يستن؟ -

 :سرباز دستانش را بٌ نیز آينی اش تکیٌ داد

ٌ ی نهاز بٌ نهازخَنٌ رفتن -  .نٌ، برای اقان

 :سرش را تکان داد ٍ نگايی بٌ سر ٍ ٍضع اٍ انداخت

ٌ ای؟ -  چرا این قدر شلخت

 :سرباز با ترس بٌ ستَان نگايی انداخت

 قربان، نن؟ -
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 :خَدش را بٌ سرباز نزدیک تر کرد

 .نٌ پس، نن -

 :سرباز سرش را بٌ زیر انداخت

 ...ببخشید ستَان، راستش انرٍز -

 .نن بٌ انرٍز کاری ندارم، کار يهیشگی ات شدى -

 :يَل شدى بَد

 .ببخشید، نعذرت نی خَام -

 :ستَان لبش را گزید

ببخشید، نعذرت نی خَای؟ تَ اصْ نی دٍنی سرباز نیرٍی انتظانی بَدن یعنی چی؟  -
 .تَ با این کارت، داری شأن این جا رٍ پایین نیاری

 :سرباز نفس نفس نی زد؛ انا ستَان يو چنان بٌ تَبیخ کردنش ادانٌ نی داد

ٌ کار نی کنن؟ تحریو يا رٍ  - نی دٍنی اگٌ ترانپ ٍ ٍلیعًد عربستان تَ رٍ ببین، چ
از فکّر جنگ کٌ بیرٍن نیان، يیچ؛ یٌ چیزی يو . برنی دارن، دلشَن بٌ حالهَن نی سَزى

 !دستی بًهَن نیدن

 :صدای خندى ی سرگرد بلند شد

 بٌ این بدبخت چی کار داری ستَان؟ -

 :لبخند زیبایی زد ٍ چشهان قًَى ای اش را بٌ سرگرد دٍخت

ٌ بازی يا از خَدش درنیارى -  !گفتو یکو ادبش کنو کٌ دیگٌ از این شلخت
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ٌ ی آیین زد ٌ ای بٌ شان این دیگٌ از تنبیٌ گذشتٌ؛ اٍن قدر زیادى رٍی : سرگرد بٌ آرانی ضرب
 .کردی کٌ بعید نیست اّن فکّر خَدکشی بٌ سرش زدى باشٌ

 :سپس رٍ بٌ سرباز کرد ٍ ادانٌ داد

ٌ ی دیگٌ اگٌ ببینو این طَری لباس پَشیدی، خَدم برات سٌ ناى اضافٌ خدنت  - دفع
 .نی ُبرم؛ حَاست رٍ جهع کن

ٌ يای سرباز بٌ زنین، سالن را لرزاند  :صدای برخَرد چکه

 .بلٌ قربان -

ٌ رٍی نافَق  !لحظاتی بعد، آیین در اتاق بَد ٍ رٍب

ٌ ی آن را بٌ آرانی خَاند  :نگايی بٌ پَستر داخّل اتاق سرگرد انداخت ٍ نَشت

 «!عجب ناّن حْلی است؛ اننیت. عجب شغّل شریفی است؛ گهنانی» -

 :لبخند نضطربی زد ٍ چشو از پَستر گرفت

 .یٌ عرضی داشتو خدنتتَن... قربان، راستش -

سرگرد گلَیی صاف کرد ٍ با نگايی کٌ سعی در فًهیدن نطلب داشت، آیین را بٌ 
 .نشستن دعَت کرد

 :بٌ زنین خیرى شدى بَد کٌ صدایی نظرش را جلب کرد

 !خب، نی شنَم ستَان -

نهی دانست . ننتظر این ٍاکنش از طرف سرگرد بَد؛ انا باز يو دستپاچٌ شدى بَد
ٌ ای برای حرفش بریزد ٌ گَنٌ ٍ چٌ نقدن  !چ
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حرفت رٍ . خَدت رٍ جهع کن آیین، قَی باش ٍ نقتدر»: ندای درٍنی اش اعتراض کرد
 « !بزن؛ نهی خَاد بخَردت کٌ

 :نگاى نطهئنی بٌ سرگرد انداخت

 .نی خَاستو، سَگندخانو رٍ ازتَن خَاستگاری کنو -

 :علیرضا خَدش را بٌ طرف نیز کشید

 چی؟ -

ٌ ای دیگر، بیان کرد  :این بار حرفش را بٌ گَن

 .اگٌ اجازى بدید، نا فردا شب جًت انّر خیر خدنت برسیو -

سرگرد جدی بَد ٍ اتاق در سکَت نطلق بٌ سر نی برد؛ سکَتی کٌ اجازى ی پهپاژ کردن 
 .خَن را از قلّب آیین گرفتٌ بَد

 :ناگًان لبخندی، لبان سرگرد را نشانٌ گرفت

 .نشکلی نیست، تشریف بیارید -

 .ستَان نیز با نگاى نافذش، از اٍ تشکر سادى ای کرد ٍ بٌ سرعت اتاق را ترک گفت

. خندى ای با لبخند دلنشین آیین يهراى شد ٍ بْفاصلٌ یک زنزنٌ از جنس نحبّت خالق
 « !خدایا، يزار نرتبٌ شکرت»

*** 

 :با خَشحالی غیر قابل ٍصفی، ٍارد خانٌ شد ٍ پدرش را در آغَش کشید

 خَبید پدرجان؟ -
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 :نحسن لبخندی زد ٍ کهر پسرش را گرفت

 .خَبو عزیزم، خَبو -

 .برای چند لحظٌ پدرش را ريا کرد ٍ کنارش رٍی نبل نشست

ٌ خانو از آشپزخانٌ بیرٍن آند ٍ لبخنّد نْیهی زد  :سهان

 .خستٌ نباشی نادر -

ٌ يای پدرش شد ٍ يو زنان جَاب داد  :نشغَل ناساژ دادن شان

 .سْنت باشی سهانٌ خانو -

ٌ خانو دستانش را با دستهال کاغذی، خشک کرد  :سهان

 چایی نی خَری برات بیارم؟ -

 :لبخند آیین پًن تر شد

 آخ گفتی چای، نعلَنٌ کٌ نی خَرم؛ فقط، دارچین دارى دیگٌ؟ -

ٌ خانو يهان طَر کٌ نی خندید، ٍارد آشپزخانٌ شد  :سهان

 !دارى، چٌ جَرم دارى -

ٌ گايی زیر چشهی آیین را  نحسن کٌ از لبخند يای نداٍم پسرش تعجب کردى بَد، گ
دید نی زد تا بلکٌ بتَاند علت این لبخند يای طَّنی ندت را جَیا شَد؛ انا دریغ از یک 

 .تفکراتش یک بٌ یک، بٌ زبان نیاندى نتْشی نی شدند! حدس درست

ٌ سبزّی جا افتادى ٍ . دقایقی گذشت ٍ ير سٌ سر نیّز شام بَدند آیین، کهی از قرن
 .خَش رنگ ٍ لعاّب ظرّف ٍسط نیز برداشت ٍ رٍی برنج ریخت
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 :نقداری از آن يا را با قاشق برداشت ٍ نگايی بٌ پدرش انداخت

 بابا؟ -

 :پدرش لیَان دٍغ را برداشت ٍ ّجرعٌ سر کشید

 جانو؟ -

 :قاشقش را باّ برد ٍ با ديان پر، گفت

 !فردا شب نی خَایو بریو خَاستگاری -

 :نحسن لیَان دٍغ را رٍی نیز گذاشت ٍ تک خندى ای کرد

 خَاستگاری کی؟ -

 :یک دانٌ زیتَن را در ديانش گذاشت

 .دختر سرگرد زنانی -

 اسهش چیٌ؟ -

ٌ رٍیش، خیرى شد  :آیین بٌ رٍنیزّی سنتّی رٍب

 .سَگند -

 :نحَ آیین شدى بَد

 ...يهَن کٌ گفتٌ بَدی -

 :صحبت پدرش را قطع کرد

 .خَّد خَدشٌ -
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ٌ خانو از سر نیز بلند شد ٍ بی دلیل، آشپزخانٌ را نقصد خَد قرار داد آیین ٍ . سهان
نحسن ير دٍ از جا بلند شدند، انگار ير دٍ نی دانستند کٌ این عشق، ارزش ایستادن 

 !دارد

ٌ ای در آن يیايَ گو شد  :يو دیگر را در آغَش کشیدند؛ زنزن

 .خَشبخت بشی پسرم -

ٌ خانو نلحق شد«نن یک لحظٌ برم اٍن طرف»از نحسن جدا شد ٍ با گفتّن   .، بٌ سهان

ٌ خانو با دیدن آیین، از ٍارسی کابینت يا دست کشید  :سهان

 چیزی نی خَای آیین جان؟ -

 :آیین صندلی را عقب کشید ٍ نشست

 .نی خَام شها فردا بٌ عنَان کسی کٌ برای نن نادری کردى، يهراى نا بیاید -

 :لبخند غو انگیزی زد

 .نادّر تَ، اطًرخانو خدابیانرز بَدى ٍ يست -

 :آیین سرش را بٌ زیر انداخت

 .حاّ کٌ نیست، شها يهراى نا بیا -

 :سپس نگايش را بٌ چشهان اٍ دٍخت ٍ ادانٌ داد

نادرم ٍظیفٌ . سالگی ٍ اٍج خانی، بٌ این جا رسَندی15شها بَدی کٌ نن رٍ از  -
ٌ رايش نباش  .خَدش رٍ بٌ شها سپرد؛ رفیق نیه

 ...ٍلی آخٌ نن نادرت نیستو کٌ بخَام -
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 :از رٍی صندلی بلند شد ٍ جلَتر رفت

سال تَی غو ٍ 13سالٌ کٌ کنار شها دارم زندگی نی کنو، 13نن . يستی، بٌ خدا يستی -
 .ناراحتی يای نن شریک بَدی؛ دلو رٍ نشکن

ٌ خانو با لبخند نًربانش، بار دیگر جابت کرد کٌ نٌ تنًا نی تَاند در غو شریک باشد،  سهان
ٌ راى نیست ٍ آیین را نانند  بلکٌ نی تَاند شادی را چند برابر کند؛ جابت کرد کٌ رفیق نیه

ٌ ی خَیش، دٍست دارد  .فرزنّد نداشت

*** 

 :با دیدن علیرضا، صدایش را باّ برد

 .ٍای علیرضا، تَ کٌ ينَز يیچ کاری نکردی؛ بدٍ دیر شد -

 :با بدجنسی تهام، خندید

 نگٌ باید کاری بکنو؟ -

 :نریو فقط حرص نی خَرد

 .ّاقل برٍ ریشت رٍ بزن؛ یٌ صفایی بٌ سر ٍ صَرتت بدى -

 .بلند باّیی، بٌ طرف حهام رفت« چشو»نگاى نًربانی بٌ اٍ انداخت ٍ با 

 :علیرضا نگايی بٌ خَّد درٍّن آینٌ انداخت ٍ پرسید

 حاّ تَ چرا این قدر استرس داری؟ -

 :نریو کٌ حاّ، در یک نتری علیرضا ایستادى بَد، ديان گشَد

 .نهی دٍنو، یک حسی بًو نیگٌ این دخترى ی لجباز باّخرى انشب عرٍس نیشٌ -
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 :علیرضا يهان طَر کٌ دستگاى ریش تراشش را برنی داشت، ابرٍیی باّ انداخت

 !ببین حاج خانو، انشب کٌ عرٍسی نیست؛ فقط یک نراسو سادى ی خَاستگاریٌ -

 :نریو بٌ صَرت تًاجهی ٍارد حهام شد ٍ بٌ يهسرش، نزدیک

 !علیرضا، نی زنهت يا -

ٌ ی اٍ، آرام خندید ٍ ادانٌ داد  :با قًقً

 .سریع کارت رٍ انجام بدى ٍ بیا بیرٍن -

 .زیّر چشهی بٌ ساعت نگاى کرد ٍ با نگرانی بٌ اتاق سَگند نزدیک شد

 :اجازى گرفتٌ نگرفتٌ، ٍارد اتاق شد

 آنادى شدی؟ -

 :ناباٍرانٌ دست بٌ کهر شد ٍ ادانٌ داد

 !تَ کٌ ينَز حاضر نیستی -

 :سَگند لبخند اطهینان بخشی زد

 .حاضر نیشو؛ این قدر نگران نباش -

 :کهی جلَ رفت؛ ٍلی ينَز دستگیرى در را در دست داشت

ٌ قدر خَشگل شدی -  .الًی نادر فدات بشٌ؛ چ

 :خجل سرش را بٌ زیر انداخت

 .نهنَن -
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 :نریو آرام خندید

 !چٌ قرنز يو نیشٌ برای نن -

 :سپس بٌ چادر گل گلّی رٍی تخت اشارى کرد

 .یادت نرى سر کنی -

ٌ ای بٌ چادر زد ٍ رٍ بٌ نریو گفت  :لبخند عاشقان

 !خَدم رٍ یادم برى، حضرت عشق رٍ یادم نهیرى -

 :نادرش با تعجب پرسید

 حضرت عشق؟ -

 :خندید

 .چادر رٍ نیگو -

گلَیش، بغضی را فراخَاندى . بعد از رفتن نادرش، شال يو رنگ لباسش را بٌ تن کرد
رژ لّب صَرتی اش را بٌ دست . بَد؛ بغضی کٌ خبر از بٌ جهر رسیدن یک عشق نی داد

 .گرفت ٍ بٌ لبانش، کهی رنگ نصنَعی بخشید

نفس عهیقی ! حس غریبی رٍحش را تسخیر کردى بَد؛ حسی بین عشق ٍ سردرگهی
 !کشید تا بلکٌ بتَاند این حس بد را از خَد دٍر کند؛ انا، دریغا ّز خیال این خیاّت

آرانش خاصی داشت؛ چادرش را بٌ سر کرد ٍ نگايی بٌ خَدی انداخت کٌ در کهال 
 .بی رحهی، در آینٌ دلبری نی کرد

ٌ ای، در اتاق را باز کرد  :با زنزن
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ٌ قدر خَشگل شدم -  .نانان راست نی گفت يا؛ چ

 .يهان طَر کٌ بٌ طرف پدر ٍ نادرش نی رفت، بٌ صحبت يای آن يا گَش سپرد

 تَ چرا این قدر حرص نی خَری؟ -

ٌ ش تقصیر تَئٌ دیگٌ -  !يه

 :علیرضا دست بٌ سینٌ ایستاد

ٌ ی کاسٌ ٍ کَزى يا رٍ سر نن خالی کردی؟ -  نریو خانو، اّن يه

 :دست بٌ کهر شد

 آرى؛ اعتراضی داری؟ -

 :علیرضا عاشقانٌ، چشهان نریو را نشانٌ رفت

 .اعتراض کٌ نٌ؛ ٍلی یک حرفی دارم -

 :اٍ يو دست بٌ سینٌ شد

 چٌ حرفی؟ -

 :کهر نعشَقش را گرفت ٍ اٍ را بٌ خَد نزدیک کرد

 ...حرفو اینٌ کٌ شها برای چند لحظٌ بیا تَی بغّل نن ٍ -

ٌ ی سَگند، از يهسرش فاصلٌ گرفت2ينَز  سپس با .  جانیٌ نشدى بَد کٌ نریو با قًقً
ٌ ای بٌ بازٍی علیرضا زد  :اخهی نهادین، ضرب

ٌ ش آبرٍی نن رٍ جلَی این دختر نی بری -  !ای بهیری کٌ يه

 .ناگًان صدای زنگ بلند شد
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 :صدای آرانی بٌ گَش سَگند خَرد

دخترم، برٍ تَی آشپزخَنٌ ٍ چند تا استکان چای بریز؛ يهَن جا يو بهَن تا صدات  -
 .کنو

سریع ٍارد آشپزخانٌ شد ٍ چادرش را رٍی صندلی انداخت تا بتَاند بٌ راحتی استکان يا 
 .را از چای خَش عطری پر کند

سینی طْیی رنگی را برداشت ٍ با نگايی بٌ استکان يای زیبا ٍ پرنقش ٍ نگاّر پیّش 
با ظرافت کارش را انجام داد ٍ سٌ قندان را يو با . رٍیش، آن يا را داخل سینی گذاشت

 !آن يا يهنشین کرد

صدای خندى ٍ پچ پچ بٌ گَش نی رسید، دٍست داشت آن کرکرى را باّ بزند ٍ کهی بٌ 
از شدت استرس، . چشهان آیین، دل سپارد؛ انا صد حیف کٌ چنین جرأتی نداشت

 .ناخن يای درخشان ٍ نسبتًا بلندش را نی جَید

 :با صدای نًربانی، دست از جَیدن ناخن يایش کشید

 .دخترم، چایی رٍ بیار -

، از آشپزخانٌ «بسو اهلل»حیرت زدى چادرش را سر کرد؛ سینی را بٌ دست گرفت ٍ با یک 
 .خارج شد

ٌ اش را بٌ اٍ دٍخت؛ انا  آیین با حس کردن عطر سَگند، سرش را باّ آٍرد؛ نگاى ناباٍران
گرنش شدى بَد، نفس عهیقی کشید ٍ چشو از فرش . بی طاقت سرش را بٌ زیر انداخت

 .برداشت

ٌ ی بی جانی در ديانش چرخید  :زنزن

 !ٍای دلبرا، نٌ؛ خدایا، نن طاقت ندارم -
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ٌ ای بَد از جنس ایهان ٍ عشقش ّیق سجدى؛  آن چادر گل گلّی نازنینش، ّیق بٓ َٓس
 .سجدى ای کٌ يهٌ را نحَ نعجزى ی ای بٌ نام ٍفا کند

ٌ خانو بٌ گَش آیین رسید  :زنزنٌ سهان

 !ناشاءاهلل، عجب خانهی؛ از ير انگشتش یک ينر نی ریزى... ناشاءاهلل -

ٌ خانو را يو پیدا  با قرار گرفتن سینی، جلَی چشهانش، فرصت لبخند زدن بٌ حرف سهان
 .نکرد

 .استکانی را برداشت ٍ سرش را بٌ زیر انداخت ٍ نحَ فرش شد

 .نهنَنو -

ٌ ی سَگند، دلش را لرزاند  .زنزن

 !نَش جان -

ٌ خانو خو شد ٌ ای گذاشت ٍ بٌ طرف سهان  :استکان چای را رٍی نیز شیش

 .این قدر ازش تعریف نکن -

 ٍاسٌ چی؟ بدى دارم از کهاّت زنت نیگو؟ -

 :خندى اش بسیار آرام بَد

 !ينَز کٌ زنو نشدى -

ٌ خانو خَدش را بٌ آیین نزدیک تر کرد  :سهان

 !نیشٌ؛ حاّ ببین -
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ٌ ی پدرش، خَدش را . با شنیدن این حرف، لبخند نلیحی زد ٍ از اٍ فاصلٌ گرفت با سرف
 .جهع ٍ جَر کرد

 .خب، اگٌ اجازى بدید بریو سر اصل نطلب -

ٌ قدر در جذابیت اٍ تأجیر داشت  :علیرضا سری تکان داد؛ جدیت چ

 .بفرنایید؛ اجازى ی نا يو دست شهاست -

ٌ ی کتش را نرتب کرد  :نحسن لب

غرض از نزاحهت، نی خَاستیو سَگندخانو رٍ برای پسرم آیین جان، . صاحب اجازى اید -
 .خَاستگاری کنیو

 !گذشت زنان نٌ برای آیین حس شد ٍ نٌ برای سَگند

زنان را عشق رقو زد، عشقی کٌ نی خَايد بٌ رسیدن ختو شَد ٍ رسیدنی کٌ قرار است 
 !سرنَشت را برای دٍ عاشق تغییر ديد؛ انا این تغییر خَب است یا بد؟ اهلل داند ٍ بس

ندتی طَل کشید تا نَبت بٌ جَان يا برسد ٍ بتَانند پشت پارتیشن، حرف يای خَد را 
 .بزنند ٍ برای یک سرنَشت دیگر آنادى شَند

 :ير دٍ در سکَت نطلق بٌ سر نی بردند کٌ سَگند لب گشَد

 چرا بٌ خَاستگاری نن اٍندید؟ -

 :بدٍن فکر پاسخ داد

 .تنًا کسی يستید کٌ فکر نی کنو نی تَنٌ پا بٌ پام بیاد -

ٌ يایش رنگ گرفت کٌ قطعا از چشو آیین دٍر نهاند  .گَن
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 :بی يَا رٍ بٌ آیین، پرسید

 يدفتَن از تشکیل خانَادى چیٌ؟ -

 :بٌ نبل تک نفرى اش تکیٌ داد

 !شاید داشتن آرانش در کنار کسی کٌ قرارى تهاّم نن بشٌ -

ٌ ای نی پرسید ٍ چٌ جَاب يای زیبایی دریافت نی کرد  .چٌ سَاّت کلیش

 :آرام زنزنٌ کرد

 .یک سَال دیگٌ يو داشتو؛ البتٌ اگٌ ناراحت نهیشید -

 :لبش را گزید

 .نٌ، بٌ يیچ عنَان؛ سَالتَن رٍ بفرنایید -

ٌ ی چادرش، کهی از صَرتش را پَشاند  :بٌ ٍسیل

 شها قبل از نن بٌ خَاستگاری کسی يو رفتید؟ -

 :آیین لبخند دندان نهایی زد ٍ انگشتانش را در يو گرى زد

 .نٌ، ترجیح نی دادم اٍلین انتخابو، آخرین انتخابو يو باشٌ -

 :خَدش را بٌ نبل چسباند

 یعنی فکر نی کنید نن نی تَنو آخرین انتخابتَن باشو؟ -

 !انیدٍارم -

 :سپس بٌ آرانی بٌ سهت سَگند نتهایل شد
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 .حاّ نن یک سَال از شها نی پرسو -

ٌ يایش بٌ خاطر پاسّخ آیین سرخ بَد، گفت  :در حالی کٌ ينَز گَن

 .بفرنایید -

 يدف شها از ازدٍاج چیٌ؟ -

 :سعی کرد جَاب زیبایی بٌ اٍ بديد

يدفو اینٌ کٌ یک رايی رٍ برم کٌ دیگٌ ازش برنگردم، از پشیهَنی بیزارم؛ در نتیجٌ  -
 !سعی نی کنو انتخابو درست باشٌ ٍ بی گدار بٌ آب نزنو

 :ٍ ادانٌ داد

ٌ ای ندارید؟ -  سَال دیگ

 :آیین بلند شد ٍ سَگند را بٌ طرف بقیٌ، راينهایی کرد

 .نٌ، خَايش نی کنو؛ بفرنایید -

ٌ خانو باّ رفت  :با نلحق شدن بٌ دیگر افراد، صدای سهان

 خب، دخترم جَابت رٍ نهیگی؟ -

 :، جَابش را داد«یا زيرا»آرام بَد، آرام تر از يهیشٌ؛ باّخرى با یک 

 !بلٌ -

صدای کل کشیدن سهانٌ ٍ خندى ی دلنشین آیین بلند شد، خندى يایی کٌ از این بٌ بعد، 
 .نالک داشت؛ نالکی کٌ عاشق بَد ٍ بٌ عشقش ٍفادار
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ٌ خانو در انگشت سَگند فرٍ رفت 5ينَز   دقیقٌ نگذشتٌ بَد کٌ انگشتری بٌ ٍسیلٌ سهان
 .ٍ بْفاصلٌ صدای صلَات بلند شد

دٍست داشت ير چٌ زٍدتر تنًا شَد تا . چشهانش را بست ٍ با جهاعت يهراى شد
بتَاند از تٌ دل فریاد بزند؛ خدایش را شکر کند ٍ بٌ پای عشقش، با قدرت بیشتری باقی 

ٌ رٍی آیین نشستٌ بَد ٍ در خیاّت خَد پرسٌ نی زد؛ خیاّتی کٌ از عشق ٍ . بهاند رٍب
 !ٍفاداری پر بَد ٍ از جفا تًی

ٌ ی حرف يا در یک ساعت زدى شد ٍ قرار بر این شد کٌ بعد از نحرم ٍ صفر، نراسو  يه
 .عقد ٍ عرٍسی را برگزار کنند

ٍقت خداحافظی بَد؛ . ایستادى، بٌ آیین کٌ نشغَل صحبت با سرگرد بَد، نگاى نی کرد
 !ٍلی قلب يایشان بٌ تازگی بٌ یک دیگر سْم کردى بَدند

 :آیین با لبخند نْیهی از سرگرد جدا شد ٍ سَگند را نقصد خَد قرار داد

 کاری نداری؟ -

 :ينَز خجالت نی کشید

 .نٌ، خدا بٌ يهرايتَن -

 :لبخندش دندان نها شد ٍ بٌ سرعت از اٍ فاصلٌ گرفت

 .خداحافظ -

با يزار دنگ ٍ فنگ، از دست پدر ٍ نادرش فرار کرد ٍ ٍارد اتاقش شد؛ چادرش را نرتب 
 .کرد ٍ آن را داخل کشَ گذاشت
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ٌ ی  خدایا »بدٍن این کٌ لباس يایش را عَض کند، رٍی تخت دراز کشید ٍ با زنزن
 .، سعی کرد اتفاقاتی را کٌ ساعاتی پیش رخ داد، بٌ طَر کانل بٌ خاطر آٍرد«شکرت

*** 

 .سٌ نفرى، ٍارد خانٌ شدند

 :آیین کتش را درآٍرد

 .چٌ شب خَبی بَد -

 :نحسن خندید ٍ رٍی نبل نشست

 !باید يو شب خَبی باشٌ، زن گرفتی؛ الکی کٌ نیست -

 .يهان طَر کٌ نی خندید، سرعتش را کهی زیاد کرد ٍ بٌ طرف اتاقش رفت

 :صدای پدرش بلند شد

 کجا با این عجلٌ؟ -

 .نیرم نهاز بخَنو -

 :نحسن بٌ ساعتش نگايی کرد

 این ٍقّت شب؟ -

 :دل زندى، دستی تکان داد

 !نهاز شکر کٌ ٍقت نهی شناسٌ -

*** 
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نریو بٌ اٍ سپردى بَد کٌ لیست خریدی را . پدرش زٍدتر از خَدش بٌ کْنتری رفتٌ بَد
با شتاب بٌ طرف اتاق سرگرد رفت . بٌ علیرضا بديد تا در زنان برگشت، از بازار تًیٌ کند

 .تا دستَر نادر را اجرا کند ٍ این نأنَریت را ناتهام نگذارد

ٌ اش را جلب کرد  .ينَز بٌ ٍسط سالن نرسیدى بَد کٌ صدایی تَج

 :بلند نانش را صدا زد

 خانو زنانی؟ -

 .نگايی بٌ ننبع صدا انداخت ٍ لبخند تلخی زد؛ انگار از آیندى ترس داشت

 :آیین کهی از در اتاقش دٍر شد ٍ با دست بٌ سَگند اشارى کرد

 !بیا -

 :سری تکان داد؛ بٌ سهت آیین رفت ٍ ٍارد اتاقش شد

 .سْم -

 .در را از حالت کانْ باز، خارج کرد

 :آرام بٌ رٍی نعشَقش لبخند زد

 خَبی؟ -

 :سَگند خندى ضعیفی کرد

 !نرسی -

 :جدی شد

 این جا چی کار نی کنی؟ -
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 :لبش را کج کرد ٍ چیزی را بٌ آیین نشان داد

 .اٍندى بَدم این برگٌ رٍ بٌ بابام بدم -

 :با تعجب چشهان نشکّی سَگند را يدف گرفت

 فقط يهین؟ -

ٌ ای باّ انداخت  :شان

 .يهین کٌ نٌ؛ کْس تکَاندٍ يو داشتو دیگٌ -

 :آیین یکی از دستانش را بٌ دیَار سفید اتاق تکیٌ داد

 با اجازى ی کی؟ -

 !خجالت زدى، لبخند پنًانی زد؛ حس کرد کَيی برای حهایت از اٍ، در پشتش ظاير شدى

 :بٌ ناچار سرش را بٌ زیر انداخت

 باید اجازى نی گرفتو؟ -

 :با جدیت پاسخ داد

 !شک نکن، جایگاى تَ نحل دیرٍز یا پریرٍز نیست؛ تَ دیگٌ نانزد ننی -

 :يهان طَر کٌ سرش را پایین نگاى داشتٌ بَد، خجل خندید

 .حاّ بذار برم، قَل نیدم تَی عهلیات شرکت نکنو -

 :آیین ابرٍیی باّ انداخت

 !باشٌ ٍلی قَل دادی يا -
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 .شادنانٌ، حرف اٍ را تأیید ٍ ناگًان چشهانش را گرد کرد

 :ناخنش را اسیر دندانش کرد

اگٌ نن نانزد تَ نبَدم، اجازى نی دادی کٌ کْس تکَاندٍ رٍ تهام کنو ٍ تَی عهلیات  -
 يو حضَر داشتٌ باشو؟

 :دست بٌ سینٌ، لبانش را کج کرد

اٍن نَقع نن حق نداشتو تَ رٍ نجبَر بٌ کاری بکنو؛ چَن بايات نسبتی نداشتو؛ اگر  -
 .يو اشتبايی این چنینی ازم سر نی زد، قطعا بٌ عنَان یک پیشنًاد سادى بَد

 :با ندانتی نهایشی، دٍبارى سرش را پایین انداخت ٍ آى عهیقی کشید

 !پس ای کاش بًت جَاب نحبت نهی دادم -

شَک زدى ٍ با دلخَری بٌ سَگند نگاى کرد، جرأت نفس کشیدن نداشت؛ ٍ در آن لحظٌ، 
 !این فکر بٌ ذين اٍ رسید کٌ شاید سَگند اٍ را تنًا بٌ خاطر شغلش انتخاب کردى ٍ بس

ٌ اش را بٌ عقب فرستاد  ٌ ی چشهانش، دٍر تا دٍر صَرت آیین را سفر کرد؛ باّ تن بٌ ٍسیل
 .ٍ يهان طَر کٌ دستش را حصار ديانش کردى بَد، آرام خندید

 :خندى اش آرام انا کهی طَّنی بَد

 !شَخی کردم بابا -

 .ستَان صداقت دست يایش را در جیبش گذاشت ٍ قدنی بٌ جلَ برداشت

ٌ ای کٌ خندى را بٌ عنَان يهراى، انتخاب کردى بَد، سَگند را فراری داد  :با این کار ٍ زنزن

 !نگٌ این کٌ دستو بًت نرسٌ -
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بعد از رفتن سَگند، قدم زنان بٌ سهت پردى رفت؛ آن را کنار زد ٍ اجازى داد نَر خَرشید 
 .صَرتش را نَازش کند

ٌ اش، بی اختیار از ديانش خارج شد  :آينگ نَرد عْق

 بَی بارٍن نی زنٌ، قلبو چٌ تند تند نی زنٌ -

 نن خَشو کنار تَ، عاشق کٌ دل نهی کنٌ

 بَی بارٍن نی زنٌ، عطّر تَ آغَش ننٌ

 !این عْقٌ عادی نیست، عشق یٌ نرد ٍ یٌ زنٌ

 (بَی بارٍن از نحسن ابرايیو زادى)

وَّل َصلِّل  - ًُ ٍَ َرُسَُلٌ، َالْل ُد َانَّل ُنَحَهدًا َعٓبُدُى  ًَ ا َٓش ٍَ  ، ٌُ ٓحَدُى ّ َشّریَک َل ٍَ ٌَ ّاَّّل اهللُ  ُد َآن ّ ّال ًَ َآش
د ٍَ آّل ُنَحهَّل د  ٍَ َعلِ . َعلِ ُنَحهَّل ُْم َعَلٓینا  ، َالسَّل ٌُ ٍَ َبَرکاُت ٌُ اهللّ  ٍَ َرٓحَه  ُِّ ّب ا النَّل ًَ َالَّلسُْم َعَلٓیَک َایُّ

 ٌُ ٍَ َبَرکاُت ٌُ اهللّ  ٍَ َرٓحَه ُْم َعَلٓیُکٓو   .ّعباّد اهللّ الْصاّلحیَن، َالسَّل

ٌ ای . بعد از اتهام نهازش، کتاب استخارى با قرآّن کناّر سجادى را برداشت آن را بٌ بٓ َٓس
 .نًهان کرد

ٌ ای را باز کرد ٍ بٌ آن چشو دٍخت«ازدٍاج»بٌ نیت   .، صفح

ٌ ی استخارى  !حتها انجام بدى: نتیج

ٌ ی کلی ٌ ی ايدافتان خَايید رسید؛ : نتیج ٌ خدا بٌ يه بسیار خَب است با تَکل ب
 .ان شاءاهلل

ٌ ی ازدٍاج ٌ خیر خَايید شد؛ : نتیج از ير جًت نَرد نناسبی است، ان شاءاهلل عاقبت ب
 .خدا را در يهٌ حال در نظر داشتٌ باشید
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ٌ ی نعانلٌ بسیار خَب است ٍ سَد خَبی نصیبتان خَايد شد، با تَکل بٌ خدا : نتیج
 .انجام ديید؛ نستهندان را فرانَش نکنید

لبخند دندان نهایی زد ٍ نفس عهیقی کشید؛ کتاب را بست ٍ کنار سجادى زرشکی رنگش 
 .گذاشت

 :سجدى ای کرد

 .شکرًا هلل، شکرًا هلل؛ شکرًا هلل -

ٌ ای، نتعجب سرش را برگرداند  .از حالت سجدى خارج شد؛ با شنیدن جهل

 !قبَل باشٌ -

 .آیین بٌ رٍی سَگند، لبخندی زد

 .قبَل حق -

 :بٌ بیرٍن اشارى کرد

 نن دیگٌ دارم نیرم؛ کاری نداری؟ -

در . آى آرانی کشید ٍ تسبیح دٍر دستش را باز کرد؛ از جا بلند شد ٍ کهی جلَتر رفت
 .سانتی نتری سَگند ایستاد ٍ آن تسبیح را با گردن اٍ آشنا کرد20

 .تقریبا درشت دانٌ بَد؛ بی رنگ بَد ٍ نانند نرٍارید نی درخشید

 :سَگند با انگشت اشارى اش، کهی تسبیح را باّ آٍرد

ٌ قدر خَشگلٌ -  .چ

 :بٌ نیز تکیٌ داد ٍ لبخند تلخی زد
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 .نال نادّر خدابیانرزنٌ -

 :سَگند تسبیح را بٌ خَد چسباند

 .پس حتها خیلی برات باارزشٌ -

 :سرش را بٌ زیر انداخت

 !خیلی، خیلی براش کهٌ -

 :سَگند سعی در خارج کردن تسبیح از گردنش داشت

 ...پس چرا دادیش بٌ نن؟ نن اصْ لیاقت این رٍ ندارم کٌ -

ناگًان انگشت آیین در یک سانتی نتری لب يای سَگند قرار گرفت؛ سپس دست بٌ 
 :سینٌ بٌ سَگند خیرى شد

 «گل برای گل؟»شنیدی نیگن  -

 .، تکان داد«آرى»سرش را بٌ نعنای 

 :آیین ادانٌ داد

 !پس این يو یک تسبیح باارزش برای یک انسان باارزش تر -

ٌ يایش سرخ شدى بَد؛ لبش را گزید  :گَن

 این دٍ تا، برای کی باارزش يستن؟ -

 :شیطنتش گل کرد

 !برای یک بندى ی خدا -

 :خندید؛ انا لحظاتی بعد، با اخو پا کَبید
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 .آیین، اذیت نکن دیگٌ؛ بگَ -

 :چشهان نشکی سَگند را يدف قرار داد

 .برای يهَن کسی کٌ تسبیح نادرش رٍ بًت داد -

ٌ ی قند، در دل سَگند آب شد تاکنَن چنین حرفی از کسی نشنیدى بَد؛ ٍ . صديا کارخان
ٌ يای قند در دلش، افزٍدى گردد انگار دٍست . يهین باعخ نی شد کٌ ير لحظٌ بٌ کارخان

داشت یقین پیدا کند کٌ آیین نیز اٍ را دٍست دارد؛ انا سعی داشت بٌ خَد بفًهاند کٌ 
 .ينَز زنان باٍر این نسئلٌ، فرا نرسیدى است

*** 

 .درگیر پرٍندى يای نختلف بَد کٌ صدای در زدن بلند ٍ بْفاصلٌ ننشی سرگرد ٍارد شد

 :انگشتانش را بٌ يو پیَند زد

 چی شدى؟ -

 :ننشی احترام گذاشت

 .قربان، سرگرد نی خَان شها رٍ نْقات کنند -

ٌ ای، از کنار سرباز رد شد  :با زنزن

 !بسیارخب -

 :بٌ نحض ٍرٍد بٌ اتاق، سرگرد پاکتی را بٌ اٍ داد

 .سریع برٍ دنبالش -
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نتَجٌ این کٌ قانَن دٍبارى باید بر . در عرض چند صدم جانیٌ، نتَجٌ نَضَع شد
 .جنایتکاران حکَنت کند؛ نتَجٌ این کٌ، زنان انتقام فرا رسیدى است

نگايی بٌ . ٍارد اتاق خَد شد ٍ لباس يایش را عَض کرد تا نشکلی ایجاد نشَد
يهان طَر کٌ از کْنتری خارج نی شد، تلفن .  شب را نشان نی داد8ساعتش انداخت؛ 

يهرايش را بٌ دست گرفت ٍ شهارى ی سَگند را کٌ در فًرست نخاطبین با عنَان 
 .ذخیرى شدى بَد، پیدا کرد« بانَ»

 .سْم آیین -

 :لبخندی زد

 سْم، خَبی؟ -

 :سَگند بیش از اندازى خَشحال بَد

 خَبو، نرسی؛ کی نیای؟ -

 :گلَیش را صاف کرد

اتفاقًا بًت زنگ زدم کٌ دربارى ی يهین نَضَع بايات حرف بزنو؛ از طرف نن، از  -
 .نادرجان عذرخَايی کن ٍ بگَ آیین گفت بعدًا خدنت نی رسو

 :سَگند با صدایی کٌ سعی در کنترل کردنش داشت، گفت

 .ّا، آیین؛ بیا دیگٌ -

 .نهی تَنو، یک کاری پیش اٍندى؛ باید برم جایی -

 :دست بٌ کهر، رٍی تختش نشست

 کجا؟ -
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 .از عصبانیت سَگند، خندى اش گرفت

ٌ ست خانو؛ نهیشٌ گفت -  .نحرنان

 :لحنش، دلخَر بَد

 آیین؟ -

 :در ناشین را باز کرد ٍ آرام خندید

 جان؟ -

 :با خندى اٍ، شاد شد

 .نراقب خَدت باش -

 :سَار شد ٍ در را بست

 چشو؛ کاری نداری؟ -

 :نفس عهیقی کشید ٍ از رٍی تخت بلند شد

 .نٌ، خداحافظ -

 :پاکت را بٌ فرنان چسباند

 .خداحافظ -

 :با جدیت بٌ اٍ نگاى کرد. ينَز ناشین را رٍشن نکردى بَد کٌ نًدی بٌ اٍ نلحق شد

 تَ کجا؟ -

 :نًدی يو جدی بَد
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 !سرگرد نن رٍ فرستاد؛ گفت دٍ نفری بًترى -

بعد از گذشت . سرش را تکان داد ٍ با نگايی بٌ نحتَیات پاکت، ناشین را رٍشن کرد
ٌ ی نَرد نظر نتَقف کرد6- 5یک ساعت، ناشین را در   . نتری دّر خان

 :نًدی از پشت شیشٌ، نگايی بٌ خانٌ انداخت

ٌ قدر بزرگٌ؛ شرط نی بندم اگٌ برم تَش، گو نیشو -  !ناشاءاهلل چ

 :آیین چراغ يای ناشین را خانَش کرد

 !کسی نجبَرت نکردى بری -

بْفاصلٌ بعد از خرٍّج دٍ . سکَت بر فضا حکو فرنا شد ٍ دستَر بٌ دقت ٍ تهرکز نی داد
با چراغ خانَش، آن دٍ . ناشیّن سیاى رنگ از خانٌ، آیین نیز ناشین را بٌ حرکت درآٍرد
ٌ ی تقریبا زیادی بین . را دنبال نی کرد؛ دقایقی گذشت تا بٌ نحل نَرد نظر برسند فاصل

ٌ ی بزرگ بَد  .ناشین آیین ٍ دیگر ناشین يا ٍ آن خراب

فضای سرسبز؛ انا . شیشٌ را پایین کشید ٍ اطراف را در قاب چشهانش زندانی کرد
صدای پارس کردن ! جان نی داد برای یک عهلیات درست ٍ حسابی. خَفناکی بَد

 .سگ يا بٌ گَش نی رسید

 :تفنگش را در دست چرخاند

 .نن نیرم یٌ سر ٍ گَشی آب بدم -

ٌ ی نًدی، بٌ گَش آیین رسید  :زنزن

 !نرٍ دیَانٌ، خطرناکٌ -

 :بدٍن این کٌ در را باز کند، از ناشین پایین پرید
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 .پلیس جهاعت باید با ير نَع خطری کنار بیاد -

 :ابرٍيایش را باّ برد. لباسش را نرتب کرد ٍ کهی بٌ طرف ناشین خو شد

 .نًدی، شیشٌ رٍ بدى باّ؛ ناشین رٍ يو ببر یٌ جایی کٌ تَی دید نباشٌ -

 .ٍ بْفاصلٌ، بدٍن این کٌ ننتظر پاسخ اٍ باشد، بٌ سرعت از ناشین دٍر شد

. تفنگش را درآٍرد ٍ يهان طَر کٌ با دقت اطراف را زیر نظر داشت، بٌ خرابٌ نزدیک شد
ٌ اش را بٌ کهربندش بست ٍ از دیَار باّ رفت«بسو اهلل»با یک  رٍی آن نشست . ، اسلح

دقیقٌ 10ٍ نگايی بٌ دٍر ٍ برش انداخت؛ با دیدن نحافظی کٌ در چند نتری اٍ ير 
یک بار، آن نحَطٌ را زیر نظر نی گرفت، سریع خَدش را رٍی زنین انداخت ٍ پشت یک 

 .درخت پنًان شد

ٌ ای کٌ از ديانش خارج شد، گَشی اش را در دست گرفت باید نراقب باشو کٌ ». با زنزن
 «!یک ٍقت گیر سگ يا نیفتو

آنتن ضعیف بَد؛ انا نٌ آن قدر کٌ در ارسال پیام . پیانی، از طرف نًدی دریافت کردى بَد
 .اختْلی ایجاد شَد

 .بٌ صفحٌ خیرى شد

 «چٌ خبر از اٍن ٍّر دیَار؟» -

 .نگايی بٌ چپ ٍ راستش انداخت

 «.انن ٍ انانٌ» -

گَشی اش را در جای اصلی اش قرار داد؛ خَاست دست بٌ اسلحٌ بٌ طرف خانٌ داخل 
 .خرابٌ برٍد ٍ ٍضعیت را چک کند کٌ لرزش گَشی اش را حس کرد
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 «.پس بیا بریو» -

 :با عجلٌ تایپ کرد

 «!ينَز زٍدى» -

تلفن يهرايش را در جایگاى اٍلیٌ گذاشت ٍ با احتیاط بٌ طرف در ٍرٍدی ٍ خانٌ، حرکت 
خَشبختانٌ اٍ از نزدیکی يای در خرٍجی یا دٍم، ٍارد خرابٌ شد ٍ بٌ دلیل نبَدن . کرد

بٌ راى رفتن خَد سرعت بخشید؛ . نحافظ در آن بخش، بٌ راحتی نی تَانست فرار کند
 .ٍلی با دیدن نحافظی ٍ سر تکان دادنش، از حرکت ایستاد ٍ پشت درختی پنًان شد

 :صدای آن نحافظ بلند شد؛ انگار با دٍستش حرف نی زد

 یٌ صدای پایی شنیدم؛ تَ چی؟ -

 :کْشنیکفش را باّ برد ٍ کش دار گفت. سری، از پشت خانٌ نهایان شد

 !نٌ بابا، خیاّت برت داشتٌ؛ نگًبانی ات رٍ بکن -

ٌ رٍیش خیرى شد؛ انگار از صدای ریز؛ انا  آیین نفس عهیقی کشید ٍ با خشَنت بٌ رٍب
 .کْفٌ کنندى ی جیرجیرک يا، عصبی شدى بَد

با یک پرش بلند ٍ بدٍن . ارتفاع دیَار را با نگايش نتر ٍ تفنگش را اسیر کهربندش کرد
ٌ ای کند، خَد را بٌ باّی  این کٌ بٌ در خرٍجی ٍ نبَد نحافظ در آن طرف خرابٌ، تَج
 .دیَار رساند؛ سپس با یک آفتاب باّنس، خرابٌ را ترک کرد ٍ بٌ طرف ناشین دٍید

بٌ نًدی کٌ در خَاب ناز بَد، نگايی کرد . لبخند پر غرٍری زد ٍ با یک پَزخند، سَار شد
 .ٍ سرش را بٌ نعنای تأسف تکان داد

ٌ اش، فضا را از دام سکَت نجات داد  :زنزن
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 !آدم از این بی خیال تر، تَ عهرم ندیدى بَدم -

ٌ ی برزٍخان دٍر شد  .ناشین را رٍشن کرد ٍ با چراغ خانَش، از عهارت بد قیاف

 :نًدی ناگًان از خَاب پرید ٍ دستی بٌ صَرتش کشید

ٌ طَر بَد؟ -  اٍندی؟ چ

 :پَزخندی زد

 !چٌ عجب بیدار شدی جناب؛ عالی بَد -

*** 

 . شب بَد11يهان طَر کٌ ٍارد خانٌ نی شد، نگايی بٌ ساعتش انداخت؛ 

گلَیی صاف کرد؛ با اعتهاد بٌ نفس خاصی از خانَشی نطلق فضای خانٌ عبَر کرد ٍ 
ٌ ی لباسش را باز کرد ٍ با سرگرد تهاس گرفت. ٍارد اتاقش شد  .با پَفی، یک دکه

 .بلٌ، بفرنایید -

 :دٍبارى گلَیش را صاف کرد

 .سْم سرگرد، صداقت يستو -

 :علیرضا ابرٍیی باّ انداخت

 باّخرى تهَم شد؟ چٌ اتفاقی افتاد؟ -

 :آرانش خاصی داشت؛ رٍی تخت نشست

ننطقٌ رٍ کانل شناسایی کردم قربان؛ فردا گزارش کار رٍ بٌ صَرت کانل خدنتتَن ارائٌ  -
 .نیدم
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 :صدایی از آن طرف گَشی شنیدى شد

 !نانزدنٌ... بدى بٌ نن، بدى بٌ نن؛ اّ  -

ٌ ای نتعجب ٍار، از ديان آیین خارج شد  :زنزن

 !سَگند -

 :سَگند گَشی را بٌ خَد چسباند

 .سْم -

 :آرام خندید

 سْم، خَبی؟ -

 :بغض کردى بَد

 آیین، چیزیت کٌ نشد؟ -

 :جلَی ديانش را گرفت تا صدای خندى اش را کنترل کند

 باّخرى فًهیدی؟ -

 :انگار پا کَبید

 آرى، بابا بًو گفت؛ چرا چیزی بًو نگفتی؟ -

ٌ يو ریخت ٍ پا رٍی پا انداخت  :نَيایش را ب

ٌ ست -  .خب نن کٌ گفتو نحرنان

 :سَگند دست بٌ کهر شد، لحنش عجب تًدیدٍار بَد
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ٌ ست ٍلی ٍاسٌ بابا، نٌ؛ آرى؟ -  ٍاسٌ تَ نحرنان

 :خَدش را جهع ٍ جَر کرد؛ بٌ نن نن افتادى بَد

 .باشٌ حاّ بعدًا در نَردش حرف نی زنیو -

 :خندید

 .باشٌ، برٍ استراحت کن؛ شب بخیر -

 :صدایش از عشق، پر بَد

 .شب تَ يو بخیر -

 !شادی اش ٍصف ناپذیر بَد؛ شنیدن صدای نعشَق در یک شب آرام چٌ صفایی داشت

 :يهان طَر کٌ چشهانش را نی بست، سعی کرد شبش را با یک نتن بٌ اتهام برساند

 دلبرا، -

 .کهی کهتر دلبر ببر؛ برای زندى ناندن بٌ قلبو نیاز دارم

 !غلط نکنو قصّد جانو را کردى ای؛ ای بی انصاف

(The unborn) 

*** 

ٌ ای نًهان لب يایش شد از . از جا بلند شد ٍ چند برگٌ را نرتب کرد؛ لبخند پیرٍزنندان
 .جلَ دستی بٌ نَيای کَتايش کشید ٍ با یک تقٌ بٌ در، ٍارد اتاق سرگرد شد

 :احترام گذاشت ٍ جلَ رفت

 .بفرنایید، این يو گزارش کار -
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ٌ يا را زیر دستانش نخفی کرد ٍ نفس بلندی کشید  :سرگرد برگ

 خب، تعریف کن ببینو؛ چی شد؟ -

 :دست بٌ سینٌ ایستاد

ٌ ی نناطقش رٍ زیر نظر گرفتو - . نحل اسکانشَن رٍ بٌ دقت بررسی کردم ٍ يه
نحافظ يای داخل نحَطٌ زیاد نیستن؛ ٍلی شک ندارم داخل خَنٌ، بٌ ازای ير یک نتر، 

 .یک نحافظ ایستادى

 :سنگین خندید

ٌ ی خَدشَن يو ٍحشت دارن چٌ برسٌ بٌ . حدست درستٌ - این جَر آدم يا، از سای
 !دیدن يیکل بقیٌ

 :سپس با جدیت ادانٌ داد

 .کو کو آنادى بشید؛ بٌ اندازى کافی ٍقت تلف کردیو -

يهان طَر کٌ ٍارد صحن نی شد، با صدای زنگ گَشی اش، آن را از جیب شلَارش 
 .درآٍرد

 :تهاس را ٍصل کرد

 جان؟ -

 :سَگند انگار ناراحت بَد

 کجایی؟ -

ٌ يا را بٌ سرعت طی کرد. دست راست، نگًدارندى ی گَشی بَد ٍ دست چپ در جیب  :پل
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 کْنتری؛ چیزی شدى؟ -

 :سَگند از پشت بٌ نیز تکیٌ داد

 .بذار نن يو بیام -

 :ٍارد سالن کْنتری شد

 !کجا بیای آخٌ؟ اٍن جا کٌ جاّی شهايا نیست -

ٌ ی دٍ تا از انگشتانش، لب نسبتًا قلَى ای صَرتی اش را نیشگَن گرفت  :سَگند بٌ ٍسیل

 .ٍلی نن برای اٍن عهلیات، آنَزش دیدى بَدم -

. آیین گَشی را بٌ دست چپ داد ٍ با دست راست، در اتاقش را باز کرد ٍ داخل شد
 :اخهی کرد

 .نن يو بعدًا ازت قَل گرفتو کٌ تَی عهلیات شرکت نکنی -

 :پا کَبید

 !ّا، آیین -

 :با خندى ای کٌ کرد، دندان يایش دیدى شد

 .آیین بی آیین؛ تَ بًو قَل دادی -

 :تًدیدٍار، ابرٍیی باّ انداخت

 !باشٌ؛ ٍلی نن تْفی این کار رٍ سرت درنیارم -

ٌ اش از خندى نی لرزید  :رٍی صندلی نشست؛ شان

 در خدنت يستیو خانو؛ کاری نداری؟ -
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 :لبخند نْیهی زد

 .نٌ، نراقب خَدت باش؛ خداحافظ -

ٌ ی  بعد از قطع تهاس، دستی بٌ گردنش کشید ٍ از جا بلند شد تا بتَاند بٌ ادان
 .کاريایش برسد

دٍ . یک ساعت بعد، سَار ناشین پلیس شد؛ بٌ انید این کٌ بتَاند بٌ يدفش برسد
را بٌ يهراى داشت ٍ نسئَل  POLICE NOPO ناشین ٍ یک ٍّن نشکی رنگ کٌ آرم

راى کهی طَّنی بَد؛ انا آن . حهل نیرٍيای ٍیژى پاّد ٍحشت بَد، آنادى ی حرکت بَدند
عشق بٌ ٍطن ٍ نردم، ! چیزی کٌ آن يا را بٌ این جا کشاندى بَد، چیزی نبَد جز، عشق

 !عشق بٌ پرچو؛ پرچهی کٌ سال ياست از عرش بٌ فرش سقَط نکردى

ٌ ای دٍر از چشو،  چراغ يای ناشین يا ٍ ٍن را خانَش ٍ بعد از دقایقی آن يا را در ننطق
 .نتَقف کردند

ٌ اش را نی پَشید، بٌ نًدی نگايی کرد  :سرگرد يهان طَر کٌ جلیق

 .سلیهانی، ٍقتی کارت رٍ انجام دادی، سریع برٍ ٍضعیت رٍ چک کن ٍ برگرد -

ٌ ای، نانع حرکت اٍ  ٌ اش را برداشت کٌ آیین با گفتن جهل نًدی سری تکان داد ٍ اسلح
 :شد

ٌ ی نسبتًا بزرگ اطراف در ٍرٍدی يست؛ . نهی خَاد خَدت رٍ بٌ زحهت بندازی - یٌ دریچ
 .نی تَنی از اٍن جا يهٌ چیز رٍ بررسی کنی

اٍ نیز بعد از شنیدن این حرف، نفس عهیق ٍ کَبندى ای بٌ بیرٍن فرستاد ٍ بٌ طرف 
 .درختان دٍید
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آیین، چشو از خانٌ خرابٌ گرفت ٍ بٌ ٍن خیرى شد؛ کهی انگشت اشارى اش را تکان داد 
بٌ قد ٍ يیکل آن يا . کٌ باعخ شد نیرٍی ٍیژى از ناشین سیاى رنگ، پیادى شَند

 .ی گفت ٍ گرم گفت ٍگَ با یکی از پرسنل شد«ناشاءاهلل»

ٌ ی نًدی پیدا شد  .بعد از دقایقی، سر ٍ کل

 :نفس نفس نی زد

ٍضعیت تغییری نکردى، فقط سٌ نحافظ داخل نحَطٌ يستن؛ یٌ پنجرى يو از داخل  -
 .خَنٌ بٌ سهت در ٍرٍدی باز نیشٌ کٌ احتهال نیدم اتاّق برزٍخان باشٌ

 :سرگرد بٌ دقت بٌ حرف يای نًدی گَش داد؛ سپس کهی بٌ سهت جلَ خو شد

ٌ ست، بٌ نحض این کٌ نحافظ يای  - از اٍن جایی کٌ نهی دٍنیو چند نحافظ داخل خَن
 .داخل نحَطٌ رٍ دستگیر کردیو، بٌ دٍ گرٍى تقسیو نیشیو ٍ کاريا رٍ انجام نیدیو

 :گلَیش را صاف کرد ٍ ادانٌ داد

 !سعی کنید اٍن يا رٍ زندى بیارید؛ علی الخصَص برزٍ رٍ -

 .سپس بٌ طرف سرٍان سپًری رفت؛ اٍ فرنانديی نیرٍيای ٍیژى را عًدى دار بَد

 سرٍان، چند نفر از نیرٍيات رٍ آٍردی؟ -

 :از پشت نقاب سیاى رنگ ٍ کلفتش، پاسخ داد

 .نفر قربان 7 -

 :بٌ چشو يای نشکی ٍ پرغرٍر سپًری خیرى شد

ٌ دار کٌ نراقب اطراف باشن؛ خَدت ٍ بقیٌ  - بسیارخب، دٍ تا از نیرٍيات رٍ يهین جا نگ
 .نیرٍيات يو يهراى نا بیاید
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يهان طَر کٌ کْشنیکفش را بٌ صَرت کج بٌ دست گرفتٌ ٍ بٌ خَد چسباندى بَد، 
 نفرى 7 گرٍّى 2در نًایت، افراد باقی ناندى بٌ . احترام گذاشت ٍ بٌ طرف نیرٍيایش رفت

 .تقسیو شدند

یکی از افراد نیرٍيای ٍیژى بٌ يهراى ستَان صداقت، از طریق دیَار ٍارد نحَطٌ سرسبز 
 .آیین از پشت سر بٌ یکی از نحافظ يا نزدیک شد. انا خَفناّک برزٍ خان شدند

ٌ ای، دست يایش را از پشت گرفت ٍ بٌ آن يا دستبند زد  :با زنزن

 .جیکت دربیاد زندى ات نهی ذارم -

فرد دیگری با شنیدن صدایی، بٌ طرف دٍست دستبند زدى اش آند کٌ ناگًان آیین بٌ 
ٌ  را از اٍ گرفت ٍ رٍی زنین انداخت دست يایش را گرفت؛ پای خَدش را . سرعت اسلح

 .بٌ دٍر پای نحافظ پیچید ٍ اٍ را بٌ زنین زد

 :صدایی بٌ گَش رسید

 يَی، چی کار نی کنید شهايا؟ -

استَار نددی کٌ عضَ نیرٍيای ٍیژى بَد، با یک پرش باّ پرید ٍ ناگًان بٌ ٍسیلٌ پای 
ٌ ای بٌ سر سَنین نحافظ زد کٌ بْفاصلٌ نقّش زنین شد  .راستش ضرب

آیین بٌ طرف در ٍرٍدی رفت تا قفل آن را برای . ير دٍ، سری برای یک دیگر تکان دادند
يهکارانش باز کند ٍ استَار نددی يو ازطریق پنجرى ی باز، ابتدا پايایش ٍ سپس 

 .خَدش ٍارد اتاقی تاریک شد

ستَان صداقت بٌ . لحظاتی بعد یکی از افراد نَپَ، دّر خانٌ را با یک سَزن باز کرد
نشخص بَد . نحافظ خهاری کٌ رٍی نبل نشستٌ بَد ٍ سیگار نی کشید، خیرى شد

حالت طبیعی ندارد ٍ يهچنین تَان این را يو ندارد کٌ بخَايد از خَد دفاع کند؛ در 
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ٌ ی پرسنل يو بٌ . نتیجٌ، بدٍن این کٌ تفنگش را در دست بگیرد، بٌ طرف اٍ رفت بقی
 .آرانی ٍ بی صدا، در خانٌ پخش شدند تا بتَانند دیگر افراد را يو دستگیر کنند

 :نحافظ با ترس سیگارش را رٍی سرانیک يا انداخت ٍ آیین را نخاطب قرار داد

اگٌ بیای نزدیک، تَ . نیا جلَ، نیا جلَ؛ یٌ شیر بًو خیرى شدى ٍ نی خَاد نن رٍ بخَرى -
 !رٍ يو نی خَرى

 .آیین با اخو بازٍیش را گرفت ٍ اٍ را بلند کرد

 :نقاٍنت کرد

 !نن جایی نهیام، ٍلو کن؛ بٌ شیرى بگَ بیاد نن رٍ بخَرى، نی خَام بهیرم -

 :آیین عصبی، لبش را گزید ٍ از بین دندان يایش، غرید

 !ساکت شَ ببینو؛ حرف نی زنٌ ٍاسٌ نن -

 .سپس، اٍ را بٌ طرف نًدی يَل داد

ٌ ی افراد را دستگیر کردى بَدند؛ ٍلی خبری از برزٍخان نبَد استَار َنَددی کٌ از راى ! يه
 :رسید، آیین نگايی بٌ اٍ انداخت

 برزٍ کجاست؟ -

 :کْشنیکفش را از حالت کج خارج کرد ٍ ٍسط آن را گرفت

 !نیست -

 :سرگردان بٌ طرف نًدی برگشت کٌ با جای خالی اٍ نَاجٌ شد

 پس نًدی کَ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

290 The unborn   | داد بازی نرا سرنَشترنان 

 :چند جانیٌ بعد، یکی از پرسنل ٍارد خانٌ شد ٍ نفس نفس زنان، گفت

 .رفتٌ دنبال برزٍ -

ستَان صداقت، نگاى خشهگینی بٌ استَار نددی انداخت ٍ سریع خانٌ ٍ بْفاصلٌ 
بٌ يهراى دٍ نفری کٌ نسئَل زیر نظر گرفتن اطراف بَدند، بٌ . نحَطٌ را ترک کرد

 .جست ٍجَ پرداخت تا بلکٌ بتَاند ردی از برزٍ پیدا کند

ٌ يای شکایت ٍار ٍ تًدیدآنیزش، شنیدى شد  :زنزن

ٌ ی الدنگ؛ فکر کردى نی تَنٌ از چنگ نن فرار . فقط دستو بًت برسٌ، نی کشهت - نرتیک
 !کنٌ

خدا نی داند تا برسد، چٌ فکر ٍ . در يهین حال ٍ يَا بَد کٌ صدای شلیکی بلند شد
یکی از افراد نَپَ، . خیال يا کٌ بٌ سرش نزد؛ انا بٌ يهٌ چیز فکر نی کرد، غیر از این
گرٍيبان بٌ نحض . زٍدتر از ستَان صداقت ٍ يهکار دیگرش، بٌ نحل نربَطٌ رسید

ٌ ی  رسیدن، دست برزٍ را پیچاند ٍ بْفاصلٌ دستبندی بٌ دستش زد؛ دستی کٌ بٌ ٍسیل
 .تفنگی، اتفاق غیرننتظرى ای را برای آیین رقو زد

 :ناگًان فریاد لرزان آیین بلند شد

 !نًدی -

تیر بٌ نزدیکی يای قلب نًدی خَردى بَد ٍ انگار قصد داشت فرصت زندگی را از اٍ 
ٌ اش را بٌ کهی آن طرف تر پرت کرد ٍ سر نًدی را در آغَش کشید. بگیرد دستان . اسلح

کهی بعد قطرى اشکی، چشهان آیین را ترک . سردش را گرفت ٍ با بغض بٌ اٍ خیرى شد
ٌ ی نًدی افتاد  .کرد ٍ رٍی دست یخ بست

 :نًدی بٌ زٍر خندید ٍ دست راستش را باّ برد تا گَنٌ خیس شدى رفیقش را پاک کند
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 !چرا گریٌ نی کنی رٍانی؟ این ریختی دیدّن يهکارت کٌ گریٌ ندارى -

 :لبش را گزید کٌ نبادا اشکش سرازیر شَد

 .حرف نزن نًدی؛ برات خَب نیست -

 :نًدی بٌ سرفٌ افتاد؛ بعد از چند لحظٌ، لبخند عهیق ٍ پردردی زد

 چیٌ؟ بٌ این کٌ رفیقت دارى شًید نیشٌ، حسادت نی کنی؟ -

 :دست اٍ را فشرد

 .دارم بًت نیگو ساکت شَ؛ حرف نزن -

 :دٍبارى خندید

ٌ يای دیَانٌ نانندتو -  !عاشق این ابراز عْق

. با دیدن آرانش نًدی، بٌ آرانی سر اٍ را رٍی زنین گذاشت ٍ بٌ طرف برزٍ يجَم برد
ٌ ی برزٍ را گرفت. سفیدّی چشهش بٌ سرخی نی زد  :یق

 .یک رٍزی با يهین دست يای خَدم نی کشهت -

 :دٍبارى سرش را در آغَش کشید. نًدی بٌ سرفٌ افتاد ٍ آیین را ٍادار بٌ دٍیدن کرد

 .نًدی، آرٍم باش رفیق؛ آرٍم باش -

آیین . ٍ آرام شد؛ چشهانش را برای يهیشٌ بست تا در کنار خالق خَیش آرام بگیرد
ٌ اش را نَازش نی کرد  .نبًَت بٌ این صحنٌ نگاى نی کرد؛ اشک يایش دانٌ بٌ دانٌ، گَن

 :بٌ آرانی پیشانی اش را بَسید

 .خَب بخَابی داداش -
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*** 

با بٌ یادآٍردن آينگی ٍ . رٍز نی گذشت، سخت آزارش نی داد7باٍر این کٌ از آن اتفاق 
ٌ يایش  نشست  .خیرى شدن بٌ قبر نًدی، اشک يایش بی نًابا رٍی گَن

 :بٌ درخت تکیٌ داد ٍ زیر لب با خَد آينگی را زنزنٌ کرد

 ببار رٍی عکساش؛ ببار، ببار، ببار -

 ببار بی صدا سّر خاکش؛ ببار، ببار، ببار

 بخَاب گل پَنٌ؛ ّّّّ، ّّّّ، ّّ

 بخَاب دردٍنٌ؛ ّّّّ، ّّّّ، ّّ

 ("نًراب"آينگ ناتو کدى از حسین زینالی)

 . دقیقٌ بَد30: 11بعد از پاک کردن اشک يایش، نگايی بٌ ساعت گَشی اش انداخت؛ 

 :آرام بٌ طرف آقای سلیهانی رفت ٍ دست راستش را دراز کرد

 آقای سلیهانی اگٌ با بندى انری ندارید، نن دیگٌ برم؟ -

 :ناراحتی بر رٍی صَرت پدر نًدی نشست؛ دست آیین را فشرد

 .برای نايار نی نَندی پسرم -

 :لبخند تلخی زد

 .ان شاءاهلل یٌ ٍقّت دیگٌ. نٌ دیگٌ، خیلی نهنَن؛ باید برم کْنتری -

ٌ ی   :، بغض کرد ٍ آیین را در آغَش کشید«کْنتری»با شنیدن کله

 .خیلی نردی پسرم، رفاقت رٍ در حق نًدی تهام کردی؛ خدا برات بسازى -
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ٌ اش کشید  :از آغَش اٍ بیرٍن آند ٍ دستی بٌ شان

ٌّ بازی نیرم. ٍظیفٌ بَد آقای سلیهانی -  .نهی ذارم خَنش پایهال بشٌ؛ تا ت

 :آيی کشید

 .زندى باشی پسرم؛ علی یارت -

 :آرام نفسی کشید ٍ بٌ سرعت از آقای سلیهانی فاصلٌ گرفت

 !یا حق -

 نشدى بَد کٌ بٌ کْنتری رسید؛ از ناشین پیادى شد ٍ با نگاى غهگینی بٌ 12ينَز ساعت 
جای خالی اٍ عجیب احساس نی شد؛ علی الخصَص . کْنترّی بدٍن نًدی، ٍارد آن شد

ٌ اش را از دست دادى بَد ٍ این چیز کهی نبَد6اٍ رفیق . برای آیین دلش برای .  سال
با بٌ یادآٍردن خاطراتشان، بغضی کرد؛ انا سریع آن را . خندى يای نًدی تنگ شدى بَد

 !قَرت داد تا نبادا کسی نتَجٌ شَد

. ناگًان از حرکت ایستاد ٍ بٌ چیزی کٌ در سهت راستش جلب تَجٌ نی کرد، خیرى شد
ٌ ی سیاى تزئین شدى بَد، جا خَش کردى بَد ٍ بٌ ير  عکس نًدی رٍی نیزی کٌ با پارچ

 .کسی کٌ از سالن گذر نی کرد، بغضی يدیٌ نی داد

ٌ اش، با نگايش يهاينگ بَد  :زنزن

 !ستَان سَم شًید نًدی سلیهانی -

 :لبخندش، حتی از قًَى ی تلخ يو تلخ تر بَد

 .ببین کارت بٌ کجا رسیدى رفیق؛ دیگٌ باید قاب عکست، جای خالی ات رٍ پر کنٌ -
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ٌ يا باّ رفت ٍ ٍارد اتاقش شد انرٍز باید از برزٍ بازجَیی نی کرد؛ ير چند بعید . از پل
ٌ ی قابل قبَلی برسد  !نی دانست کٌ با یک صحبت، بٌ نتیج

*** 

دٍست نداشت بٌ کسی . در اتاق کنترّل بازجَیی را با پشت دست عقب راند ٍ ٍارد شد
نگاى کند؛ در نتیجٌ بدٍن این کٌ ننتظر فرنایش يای سرٍان رشادت باشد، ٍارد اتاق 

صندلی . چًرى اش آرام بَد؛ انا درٍنش غَغا. بازجَیی شد ٍ پرٍندى را رٍی نیز گذاشت
 .را عقب کشید ٍ نشست

 :پَزخندی رٍی لب يای برزٍ نشست

 اٍندی ازم اعتراف بگیری ستَان؟ -

 :دست بٌ سینٌ، بٌ صندلی تکیٌ کرد؛ کو نیاٍرد

 .نٌ؛ اٍندم حقیقت رٍ بشنَم -

 :دٍبارى پَزخند رٍی لبان برزٍ نشست؛ آیین چشهانش را ریز کرد

 نکنٌ خیلی خَشحالی؟! چرا يی پَزخند نی زنی؟ -

 :دستش را در يَا تکان داد

 !خب آرى؛ کشتّن رفیقت خیلی بًو چسبید -

در کهتر از یک صدم جانیٌ، خَن جلَی چشهانش را گرفت؛ بٌ سهت برزٍ یَرش برد ٍ 
قبل از این کٌ کسی بتَاند اخطاری از طریق شنَد بٌ اٍ بديد، با نشت، ديان طرف 

 .نقابلش را يدف قرار داد

 :صدایی از شنَدی کٌ در نزدیکی گَش آیین قرار داشت، شنیدى شد
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 داری چی کار نی کنی صداقت؟ -

يهان طَر کٌ نفس نفس زنان بٌ صَرت برزٍ خیرى شدى بَد ٍ بٌ عقب نی رفت تا رٍی 
 :صندلی بنشیند، زنزنٌ کرد

 !رٍز انتظارش رٍ کشیدم7يهَن کاری کٌ  -

 :برزٍ حرصی خندید ٍ با انگشت شست، خَّن کنار ديانش را پاک کرد

 خنک شدی ستَان؟ -

 !جَاب برزٍ را نداد؛ انا خدا نی داند در دل، چٌ فحش يا کٌ نحارش نکرد

 :از جلَ، دستی بٌ نَيایش کشید

 سَگند زنانی رٍ نی شناسی؟ -

 :نَيای جَگندنی اش را باز کرد

آرى، سَدابٌ گفت بٌ زیر دست ياش سپردى کٌ کارش رٍ بسازن؛ نی گفت نَی دناغش  -
 .شدى ٍ نهی تَنٌ حضَرش رٍ تحهل کنٌ

پرسش ٍ پاسخ يا ادانٌ یافت؛ برزٍ بدٍن يیچ طفرى ای يهٌ چیز را برای ستَان تَضیح 
ٍاقعا تعجب کردى بَد کٌ برزٍ . نی داد ٍ آیین يو بٌ دقت بٌ حرف يای اٍ گَش نی داد

نانند دیگر افراد، تْشی برای صحبت نکردن نکرد ٍ يهٌ چیز را تَضیح داد؛ شاید دیگر 
 !از جان بٌ در بردن ناانید شدى بَد

 :در ينگام رفتن، چشهانش را بٌ برزٍ دٍخت

 تَ چرا يیچ نقاٍنتی نکردی؟ -

 :برزٍ لبخنّد نیشخند ناننّد تلخی زد
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زنانی کٌ نی دٍنی دیگٌ چارى ای نداری ٍ انیدی بٌ حرکت دٍبارى نیست، نقاٍنت  -
ٌ ست  !کردن یک کاّر احهقان

*** 

ٌ چیز برای عهلیات فردا صبح آنادى بَد4 احساس . رٍز از بازجَیی برزٍ نی گذشت ٍ يه
نی کرد در این ندت، در حق سَگند کو کاری کردى ٍ نتَانستٌ ٍظایف خَد را بٌ عنَان 

 .در نتیجٌ گَشی اش را برداشت ٍ با سَگند تهاس گرفت. يهسر آیندى ادا کند

 :با لبخند رٍی صندلی اش نشست کٌ صدایی پر انرژی، در گَشش پیچید

 !سْم؛ چٌ عجب -

 :بٌ آرانی خندید

 سْم خانو؛ خَبی؟ -

 :اخهی کرد

 !اگٌ بعضی يا احَال نا رٍ بپرسن، خیلی يو خَبیو -

 :درٍنی خندید ٍ دستی بٌ صَرتش کشید

 .تیکٌ ننداز دیگٌ؛ قَل نیدم جبران کنو -

 :خَشحال شد؛ بٌ تندی پرسید

ٌ جَری؟ -  نحْ چ

 :زیر چشهش را خاراند

 .نحْ این جَری کٌ انشب بریو رستَران شام بخَریو -
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*** 

سَگند را بٌ طرف تختی چَبی کٌ با سٌ .  دقیقٌ بَد20:30نگايی بٌ ساعتش انداخت؛ 
 .پشتی ٍ یک گلیو برای نشستن نشتریان آنادى شدى بَد، راينهایی کرد

ٌ ی سَگند را شنید  :نشست ٍ بٌ پشتی تکیٌ داد؛ زنزن

 !چٌ جاّی باصفایی -

نهای رستَران . با تکان دادن سرش، حرف اٍ را تأیید کرد ٍ بٌ اطراف چشو دٍخت
آجری ٍ سادى ٍ بدٍن يرگَنٌ تجهْت بَد؛ انا لَستريای باشکَيی کٌ نصب کردى 

این فضای سنتی، جان نی داد برای . بَدند، فضای آن را نَرانی ٍ درخشان نی کرد
 !خَردن دیزی سنگی ٍ پیاز بٌ يهراى دٍغ نحلی ٍ یک چرّت کَتاى

ٌ ای خاکستری ٍ براق بٌ  بعد از چند دقیقٌ، نرد خَش قد ٍ قانتی کٌ لباس سفید ٍ جلیق
 .تن داشت، بٌ آن يا نزدیک شد؛ کنار تخت ایستاد ٍ ننَ را بٌ دست آیین داد

 سْم ٍ شبتَن خَش؛ چی نیل دارید؟ -

نگايی بٌ ننَ انداخت ٍ بٌ طرف سَگند نتهایل شد؛ بعد از نشَرت کَتايی، آن را 
 :بست ٍ بٌ دست گارسَن داد

 !کَفتٌ برنجی ٍ ترشی لیتٌ؛ از ير کدٍم، دٍ تا -

 :سریع یادداشت کرد

 نَشیدنی چی؟ -

 :دستی بٌ تٌ ریّش جذابش کشید

 .دٍغ لطفا -
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 :سَگند بعد از رفتن گارسَن، بٌ سهت آیین خو شد

 .آیین، لطفا اجازى بدى بیام عهلیات -

 :دست بٌ سینٌ گفت

 .نٌ؛ انکان ندارى -

 :نلتهسانٌ چشهان قًَى ای شَير آیندى اش را نشانٌ گرفت

ٌ ی اصلی نشو -  .خَايش نی کنو اجازى بدى؛ قَل نیدم ٍارد نحَط

 :ابرٍیی باّ انداخت

 آخٌ ٍاسٌ چی نی خَای بیای؟ -

 :دستش را در يَا تکان داد

 بدى نی خَام بیام بًت رٍحیٌ بدم؟ -

 :بلند خندید

 نگٌ فَتبالٌ؟ -

 :با اخو، دستش را باّ برد تا بٌ این ٍسیلٌ اٍ را تًدید کند

 !آیین -

 :عقب تر رفت ٍ جفت دستانش را باّ برد

 !باشٌ بابا، نا تسلیو؛ بیا -

ٌ ی سنتی آن جا رفتند تا بٌ قَل سَگند، بتَانند  بْفاصلٌ بعد از صرف شام، بٌ بازارچ
ٌ يای نعرق کاری، ! کالری بٌ دست آندى از شام را بسَزانند با نگاى يای عهیق، از غرف
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پیکرتراشی، سنگ تراشی ٍ فرش ٍ گلیو، گذر کرد؛ انا بعد از چند دقیقٌ از حرکت ایستاد 
 .ٍ با لبخند عهیقی بٌ سهت راستش خیرى شد

 :آیین کٌ پشت سرش راى نی رفت، کنارش ایستاد

 چرا ایستادی؟ -

ٌ ای سنتی شد  :از اٍ فاصلٌ گرفت ٍ با شَق ٍ اشتیاق ٍارد آتلی

 !حرف نزن، فقط بیا -

 :خندید ٍ يهان طَر کٌ با خَد حرف نی زد، بٌ دنبال سَگند بٌ راى افتاد

 !خدا خَدش بٌ دادم برسٌ -

 سالٌ ٍ شاد ٍ پرانرژی بَد کٌ با خَشحالی بٌ طرف آن يا 32- 30صاحب آتلیٌ، خانهی 
 :رفت

 .سْم زٍج جَان، شبتَن بخیر؛ در خدنتتَن يستو -

 :سَگند، دلبرانٌ خندید

 .نهنَنو؛ نی خَاستیو چند تا عکس بندازیو -

 :دستانش را بر يو زد

 .بلٌ بلٌ، حتها -

 :سَگند را بٌ طرف یک اتاق راينهایی کرد ٍ رٍ بٌ آیین، ادانٌ داد

 .آقا، شها يو بفرنایید داخل اٍن اتاق، يهسرم در خدنتتَن يستن -
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. دقیقٌ، سَگند يهان طَر کٌ نحَ لباسش شدى بَد، از اتاق خارج شد15بعد از تقریبًا 
ٌ ی نخهلّی بنفش ٍ داننی کَتاى بٌ يهان رنگ  لباّس سفید با گل يای بزرگ قرنز، جلیق

سبّز تیرى، جا خَش کردى بَد را تکان - پايایش را کٌ در گیَى يای زرشکی. پَشیدى بَد
 .داد ٍ آرام خندید

 .سرش را باّ آٍرد؛ ٍلی با دیدن سر ٍ ٍضّع آیین، دٍبارى بٌ حالت اٍلیٌ برگشت

 :بعد از چند جانیٌ، يهان طَر کٌ با ديان بستٌ نی خندید، دٍبارى بٌ اٍ خیرى شد

 چرا این شکلی شدی تَ؟ -

 :آیین دستانش را باز کرد ٍ با لبخند دندان نهایی، گفت

 زشت شدم؟ -

 :از شدت خندى، سرش بٌ عقب رفت؛ تعارف را کنار گذاشت

 !خیلی -

آیین، لباسی سفید ٍ شلَار گشادی بٌ يهان رنگ پَشیدى بَد ٍ نندیّل بلندی کٌ کهی 
ٌ ی بلنّد سیاى ٍ سبیّل نصنَعی،  بٌ شیری نی زد، رٍی سرش گذاشتٌ بَد؛ البتٌ آن جلیق

 .این يهاينگی را بٌ يو نی زد

دقیقٌ، يهان طَر کٌ بٌ فیگَريایی کٌ در عکس يایشان گرفتٌ بَدند 40بعد از 
 .نی خندیدند، از آن جا خارج شدند

عکس يا را از دست نانزدش کشید ٍ انگشتش را رٍی سبیل آیین گذاشت؛ ينَز 
 :خندى اش قطع نشدى بَد

 !ٍای خدا سبیل ياش رٍ نگاى کن؛ شدى نحل عباّس قاجار -
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 :ابرٍیی باّ انداخت

 دست شها درد نکنٌ دیگٌ؛ حاّ نا شدیو عباس قاجار؟ -

 :گَشٌ چشهی نازک کرد

 !بلٌ، پس چی؟ تازى خیلی يو بًت تخفیف دادم -

 :بٌ عکس سَگند اشارى کرد

 !حاّ کٌ این طَر شد، تَ يو شدی نحل سَگلی يای ناصرالدین شاى قاجار -

 :با خندى، کیفش را بٌ بازٍی آیین زد

 !نی کشهت -

*** 

 صبح گذشتٌ بَد ٍ پرسنل کْنتری يو چنان در حال صحبت ٍ آنادى شدن 9ساعت از 
سَگند، يهان طَر کٌ بٌ ناشین پلیس تکیٌ دادى بَد، بٌ صَرت گذرا نگايی بٌ . بَدند

دٍر تا دٍر افراد را درخت يای کَچک ٍ بزرگ گرفتٌ بَد؛ تنًا در بزرّگ . اطرافش انداخت
ٌ ای ختو نی شد  .قرنزرنگی در ٍسط باغ قرار داشت کٌ بٌ احتهال زیاد بٌ خان

 .با دیدن تکاپَی يهسرش، اٍ يو بٌ تکاپَ افتاد ٍ بٌ طرفش رفت

 :نن نن کنان، گفت

 اّن نی خَای بری؟ -

ٌ اش گرفت ٍ لبخند نْیهی زد ٌ ی ضد گلَل  :آیین چشو از جلیق

 .آرى دیگٌ، کو کو باید برم -
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 :کهی صَرت سَگند را دید زد ٍ با نگرانی ادانٌ داد

 رنگ بٌ رٍ نداری سَگند؛ چیزیت شدى؟ -

 :سَگند نفس عهیقی کشید

 !دلو گَايّی بد نیدى آیین؛ نرٍ -

 :کَتاى خندید ٍ با لحن نْیو تری، گفت

 !تَ این جَر نَاقع باید قید دل رٍ بزنی؛ فقط ننطق -

 :لبش را با دندان گزید

 .نهی تَنو آیین؛ ير ٍقت یک يهچین حسی بًو دست نیدى، اتفاق بدی نی افتٌ -

ٌ اش را از یکی از دٍستانش گرفت  :اسلح

 .بٌ دلت اطهینان بدى کٌ این دفعٌ اتفاقی نهی افتٌ -

جلَی . ٍ بْفاصلٌ بدٍن این کٌ فرصت پاسخ بٌ سَگند بديد، بٌ طرف يهکارانش رفت
 .چند نفر از افراد نَپَ ایستاد ٍ با یک اشارى، آن يا را با خَد يهراى کرد

 :ناگًان صدایی خش دار ٍ بلند شنیدى شد

ٌ يا نأنَر، نأنَر؛ فرار کنید -  .بچ

ٌ ی نَپَ پناى برد ٍ صلَات گَیان چشهانش را  سَگند از شدت ترس، بٌ ناشیّن ضد گلَل
 .بست

ٌ ی افراد نیرٍی انتظانی با فردی درگیر بَدند ٍ سعی داشتند آن افراد  آن سَّی خانٌ، يه
ٌ ای کالباسی رنگ ٍ 4-3آیین بٌ يهراى . را دستگیر کنند  نفر دیگر، بٌ سرعت ٍارد خان
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ٌ جا را ٍارسی کرد ير دى دقیقٌ یک بار، تعدادی از افراد دیگر . ٍیْیی شد ٍ بٌ دقت يه
ٌ ی فراری ٍ زیردست يایشان  کْنتری، ٍارد نحَطٌ شدى ٍ بٌ دنبال ياشو، سَداب

ٌ ی افراد دستگیر شدى ٍ بٌ بیرٍن نحَطٌ انتقال دادى . نی گشتند بعد از دٍ ساعت، يه
 .شدند

سَگند با شنیدن صدای داد ٍ فریاد، بٌ سرعت نَر از ناشین پیادى شد ٍ بٌ سَدابٌ کٌ 
بٌ شبايت چًرى ٍ تفاٍّت . بازٍیش تَسط ستَان نلکی گرفتٌ شدى بَد، نگايی انداخت

 .باطنشان پَزخندی زد ٍ بدٍن اتْف ٍقت، بٌ سهت سرٍان رشادت دٍید

 :نفس نفس نی زد

 سرٍان، آیین کجاست؟ -

ٌ ای باّ انداخت ٍ با آرانش لبخندی زد  :سرٍان رشادت شان

 .نگران نباشید؛ اّن نیاد -

 :بٌ حرف اٍ اعتنایی نکرد ٍ با بغض بٌ طرف پدرش رفت

 بابا، آیین کَ؟ -

 :سرگرد لبش را کج کرد

 !نهی دٍنو دخترم؛ پیداش نکردم -

 :سَگند قصد رفتن کرد

 .نن نیرم دنبالش -

 :علیرضا دست دخترش را گرفت ٍ اخو کرد

 .کجا نی خَای بری؟ اّن نیاد -
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دست علیرضا را با بغض پس زد ٍ قبل از این کٌ کسی فرصت کند بٌ اٍ نگايی بیاندازد، 
 .از جلَی چشهان يهٌ دٍر شد

چشهانش از يجَم اشک در انان نهاندند ٍ غو در . با سردرگهی بٌ دنبال آیین نی گشت
نی دانست دلش يیچ ٍقت اشتباى نهی کند؛ بٌ آن قلب لعنتی اش، ! قلبش، ّتّلپ شدى بَد
 !اعتهاد کانل داشت

جهْت زیادی در ذينش جَّن نی دادند؛ ٍلی اٍ در حین سردرگهی ٍ ناانیدی، آن يا را 
 .از خَد دٍر نی کرد؛ شاید بٌ این بًانٌ نی خَاست خَد را گَل بزند

 :اشک يایش را با سّر آستین نانتَّی بلندش پاک کرد ٍ فریاد زد

 .آیین، آیین کجایی؟ اگٌ صدای نن رٍ نی شنَی یٌ چیز بگَ -

بٌ طرف دٍنین در کٌ در انتًای خانٌ ساختٌ شدى بَد رفت ٍ بٌ خاطر نحکو نبَدنش، 
با دیدن فردی کٌ با سر ٍ صَرت خَنی بٌ دیَار سفید . تَانست با یک لگد آن را باز کند

در کهال ناباٍری این صَرت آیین . تکیٌ داد بَد، جیغی کشید ٍ يراسان بٌ طرف اٍ رفت
بٌ يق يق افتاد ٍ با قدم يای لرزان . بَد کٌ در چشهان نشکّی سَگند، حبس شدى بَد

 .بٌ اٍ نزدیک شد

ٌ اش در نیان قطرات اشکش، گو شد  :زنزن

 !آیین -

در کنارش زانَ زد ٍ بٌ چشهان بستٌ يهسر آیندى اش زل زد؛ آستیّن لباس آیین را گرفت 
 .ٍ تکان داد

 چشو يات رٍ باز کن؛ آیین؟ -
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فقط حرف نی زد؛ . با رٍی زنین افتادن اٍ، آستینش را ريا کرد ٍ دٍبارى بٌ يق يق افتاد
 !بدٍن این کٌ بفًهد چٌ نی گَید

آیین بیدار شَ، تَ رٍ خدا چشو يات رٍ باز کن؛ حاضرم ير کاری بکنو کٌ بًو بگن این  -
 .فقط یک خَابٌ

ٌ ٍار ادانٌ داد  :زانَيایش را در آغَش کشید، سرش را رٍی آن يا گذاشت ٍ زنزن

 !نرٍ؛ فقط نرٍ -

 :ناگًان با شنیدن صدایی سرش را باّ آٍرد

ٌ طَری؟ -  سْم، چ

با دیدن چشهان باز آیین ٍ لبخند دندان نهایش، بدٍن در نظر گرفتن نانحرم بَدنشان، 
ٌ ای بٌ بازٍی اٍ زد  :ضرب

 !دارم برات؛ بٌ خدا اگٌ آدنت نکردم سَگند زنانی نیستو -

ٌ ای سر داد؛ از جا بلند شد ٍ گفت  :از حرص خَردن سَگند، قًقً

 نی دٍنستی خیلی قشنگ حرص نی خَری؟ -

 :جَاب اٍ را نداد؛ نگايی بٌ رنگ يای قرنز رٍی سرانیک انداخت

 این يا چیٌ؟ -

ٌ ای باّ انداخت  :با خندى شان

 !سس -
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ٌ ای ٍ کهی تنّد سس، اخو  سَگند با زدن انگشت اشارى اش بٌ آن ٍ چشیدن طعو گَج
 .غلیظی کرد ٍ رٍیش را از نانزدش برگرداند

ٌ ای شنیدى شد  :آیین بلند خندید؛ در آن نیان، زنزن

 !سَگند، بٌ خدا عاشقتو -

سَگند از این کار اٍ ناراحت بَد؛ انا خدا نی داند کٌ با شنیدن این حرف در دل چند بار 
ٌ ی آیین رفت ٌ قدر قربان صدق  !سجدى ی شکر بٌ جا آٍرد ٍ چ

 :ٍ کْم آخر

 گفتٌ بَدم چَ بیایی، غو دل با تَ بگَیو

 !چٌ بگَیو کٌ غو از دل برٍد، چَن تَ بیایی

 پایان
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