
 در امتداِد شب
 

. خواب و کشيد به اتاقهالزنگ تلفن پيچيد توی صدای   
 رختخوابم کره هاز الی کرمهتاب  برش های .ی تخترو و نشستم از خواب پريدممثل جن زده ها 

. زده بودهاشوررا   
 زدم  کهکليد چراغ را. دتلفنُ پرزور جيغ ميز . و گيج گيجکی رفتم توی هالپس زدملحاف را 
سکوت برگشت  .تلفنبه  خودم را رساندم. را نشان ميداد دو صبح چند دقيقه به اری ديوساعت

:گوشمپرده توی   نشستاز آنطرف سيمزنی جوان  خسته صدای نيمه تاريک و هالبه   
  مترجم فالنی؟-

:نصفه نيمه قورت دادمرا خميازه   
. بله خودم هستم-  
. نبود ديگه ایده راه که پيش آمیوضعبا  اما دير وقت است ميدانم خيلی -  

. روتمَپ عالم َهدرانگار فهميد که !  توی سرم ساز و دُهل می زدند.چند لحظه به سکوت گذشت
:پرسيد  

!؟ انگار خوابیشنيدی چی گفتم    -  
!پراندمبرای اينکه خودم را از تک و تا نيندازم چيزی را شناختم و » انيکا« یحاال صدا  

تم کردن؟ور چی شده؟ دی پ-  
.اما خودت را برسان اينجا منتظرت هستيم! ز نه هنو-  

تا صبح صبر کرد؟  نميشدزمهرير زمستان که توی اين ميتونست باشه چی !بودد سيد َعيا ّج  
 سرما !بود خدا درجه زير صفر .ا کنار زدم پرده ر و پنجره اتاق نشيمنطرف خودم را کشاندم

ساختمان ه گرد و پرنور روی شيروانی  ما.آسمان صاف بود.روی خيابان مثل بختک افتاده بود
سکوپ به ماه نگاه کنی، ه  مثل اينکه از توی تل. نگاه می کردبه خانه ما و نشسته بود بولينگ

 .زده بوديخ  ی کنار انباریآلبالودرخت لخت شاخه های  .بلندی هايش را ميديدمو همه َپستی 
 اتاق  مطبوعدر گرمای زنم .واببرگشتم به اتاق خ .ندمی درخشيد مهتاب  زيريخ هاینديل ق

لباس  بی سر وصدا آمدم. چراغ را روشن نکردم .داشت هفت پادشاه را به خواب می ديد  
 ازهايشان  کاکل  فقط ،کشيدمسربچه ها به اتاق ! هميشه همين طور است.  بدتر شد،به پوشم

 کر لباس چر ُپسبد لباس تا گردن. زدمسردستی مسواک کليد ماشين کجاست؟ . بودلحاف بيرون 
به ريش زدم آراميس ادکلن دو تا اسپری .  يک جفت جوراب از توی سبد کشيدم بيرون.بود

  . پوتين ها را پوشيدم، يقه پالتو را باال زدم و آمدم بيرون.نتراشيده ام
 

کابل را از ماشين جدا کردم و رفتم که بروم . تيک و تيک صدا ميکردموتور گرم کن  ِ تايمر
 گهر دو طرف پارکينکپه کپه  برف .فندک را گرفتم زير کليد.  در يخ زده بودِ قفل .سوار شوم

 ِ ِ  تراکتورگردان ِ چراغنور نارنجی . به تراشيدن يخ شيشه ها آمدم واستارت زدم . شده بودکوت
.می چرخيدروی سينه ساختمان داشت برف روب   

 
 زير پ قهوه اش را گذاشت گوشه ميز مرا ديد کتا انيکا.  بودساکتگرم و اداره پليس راهرو 

   گفتو تابلو اعالنات
.توی ماشين منتظر است يم پارکينگ همکارموبر! آمدیچه خوب که  -  

پشت فرمان » توماس«. زير ساختمان و رسيديم به پارکينِگ  سرازير شديمی ته راهرواز پله ها
کشيد  گاراژ باالومیدر آلوميني. عقب صندلیسريدم روی  و صبح بخيری گفتم. شسته بودن  
  گفتتوماس . خيابان تویانداخت درآمد وبين دو ديواره سيمانی ماشين از  و
! کم پيدايی مترجم-  

».بيشتر ايرانی ها زبان ياد گرفته اند و نان ما آجر شده« -  پشتی صندلی فرو رفتمتوی  
. ح دادمبرايش توضي. ابروهايش توی آئينه باال رفت. آجر را به فارسی گفتمنان و   

!اصال هم نخنديد  
  کرد و گفتبمن رويش را  انيکا

! اين وقت شبزده بسرش هموطن هات يکی از -  



آورددستش را باال  توماس  
!شايد يارو کاردی چيزی داشته باشه.  بهش نزديک نشوخيلیم، تيتا نگف -  

سر و گردنم را دادم بين صندلی های جلو !توی مالجمکوبيد  با پتک يکیانگار   
»خطرناکه؟طرف يعنی « -  

  حاال تا . ترسانده بدجوریخانواده کشيش را معلوم نيست اما -« برگشت طرفمه دو بار انيکا
  ».نده ا بار تلفن کرددو

سينه  زمستانی های و ميخ تايرمی شکست خيس جادهروی  ماشين نور . بودخالیها خيابان 
ميان دو رديف درخت سفيد پوش کاج از د بعمرکز شهر را تا آخر رفتيم . خراش ميداد را آسفالت

 جاده را می پوشاند و نوک صليب های يکطرفِ گذشتيم و حاال ديوار کوتاه قبرستان بود که 
دروازه کوتاه  جلو  دور زد و ماشين که رسيديم  کليسابه محوطه. سنگی از آن بيرون زده بود

.ايستادکه به ورودی اصلی ميرفت ساختمان   
 

لق لق به آسمان رو  سرش . و زور ميزدگرفته بودرا   چوبیبزرگدر  گيرهدستهر دو رشيد 
»..نجات..پسر خدا..عيسی مسيح « - ميآمددهانش بيرون ز  بريده بريده ا و کلمه هاميخورد  

و سعی ميکرد تکانش  چسبيده آنمثل رطيل به  رشيد و توی ستون ها نشسته بود محکم ،در
از  .صدای ما را شنيدمثل اينکه . نور می ريخت کله اش رویسردر کليسا پرنور چراغ  .بدهد

ت شپبرد دستها را  ،دستگيره ها را ول کرد ديدکه ماشين پليس را   وی انداختروی شانه نگاه
رشيد ريزتر از هميشه  . و بعد من راه افتاديم و رفتيم جلوانيکا اول . تکيه داد و به درشسر

کرده تنش زيرکاپشن   ایپوليور يقه بسته. ک بودتاسيده و چرصورتش رنگ . بنظر می رسيد
شيشه  انيکا. پايش بود جوگينگيک جفت کفش  شلوار جين تنگ و ترشی پوشيده بود و. بود

کله اش را جلو آورد رشيد  . نشانم دادافتاده بود  پای رشيدکنارروی برفها را که  خالی ودکا  
صدای  .به در چسبيد و تکان دادو  رگشتب دو باره  که ديدمرا. کردو گشاد مها را تنگ چشو 

   فوريهخسته اش پيچيده توی سرمای شِب
  »! اگر عرضه داری در را باز کن!يا عيسی بن مريم در را باز کن « -

  بلند گفتم . پشت سرم آمدانيکاکمی نزديکتر رفتم و من 
کلمات از دهانم همراه سفيدی بخار  » .ياد صبح می  ده کشيش. رشيدحاال کسی اينجا نيست« -

نخير همين  «-  شنيدم.خوردمی تکان صورتش به در بود و سر و شانه اش  رشيد .زدبيرون 
همانطور که رويم به رشيد بود  » ! مسيحی بشمبايد من .بيدارش کنبرو همين الساعه  !حاال

 زور ماسر .بودتوی آسمان قايم جايی و ماه  می وزيدنرم نرم  حاال باد. برای پليس ترجمه کردم
. دستکشها را توی ماشينم جا گذاشته بودم.  شده بودکرخنوک انگشتهای دستم  .می گرفت
بلند باال  نی ز وشدچراغی توی ويالی روبرو روشن . يخ زدبه آنی  فوريههفته اول  ِ آسمان  

تکيه نيمه باز ماشين  به در توماس. تلفن دستش بود .شد پيداتوی قاب پنجره با لباس خواب 
بودصدايش خش دار  .و با حوصله ما را می پائيد بود داده  

».بنشيند توی ماشين هر طور ميتونی قانعش کن تا بی دردسر بيايد« -  
. ايستاده بوديمتارمه زير انيکامن و . ميآمد و ميرفتاز توی ماشين پيام های کوتاه رايويی   

  :دور دهانم  دستها را گرفتم!بردگوش میُ سرد  باِد
   داری از سرما کبود ميشی. و شر را کوتاه کن ماشينیتون يبرو بش سرّجدت! رشيد« -

  »!بد بخت
. کشيدداد رشيد برگشت و . ل توی دستش بود و داشت با جايی صحبت ميکردا ي موبحاال توماس

 ؟سر پيازی يا ته پيازبد مترجم تو  «-  الی دندانهای کليد شده بيرون می آمدی لرزانش ازصدا
  بعد رو کردم به رشيد. صبر کندگفتم. نگاهم کردپرسان  انيکا »!جد و آبادتهبد بخت هم 

.برای پليس توضيح دادمآنوقت » !رنتَبخودت نيای به زور میَ ميگن  « -  
انگشت های الغر . از در کنده شدرشيد راست  چم حرکت کردکه  توماس  و ورزيدهقامت بلند  

و بسته باز  پليسزير پنجه  ، را بريده باشندغی که تازه سرشپای مر مثل  اشو سرما زده
 . همکارشبه کارت شناسايی اش را در آورد و داد  واوهای دست کرد توی جيب  توماس .ميشد
رشيد . طرف ماشينکشيدش توماس » !مگه شهر هرته. من شکايت می کنم « -  غر زدرشيد

  .تقريبا دنبالش می دويد



از را   و کالهیاينرا گفت انيکا .»همراه ما بيايدطلی بی مع بهش بگو بايد  يک بار ديگه« -
ماشين همچنان  . فرفری وخيس رشيدروی موهای با ماليمت کشيد  از پشت سرو جيبش درآورد
انگشتش را گرفت جلو چشم رشيدرا باز کرد و پياده رو  سمت   عقِبِ  درتوماس. روشن بود  

با عصبانيت تف رشيد .  ترجمه کردمفارسیبه  » !، تمامسوار شویراهی نداری جز اينکه  « -
  و داد زدبرف کرد روی 

  ! تو هم روشهخورمي پليس گه -
هلش دادند توی ماشين و بمن که داشتم .  ترجمه نشدکسی منتظر. چشمهايش دو کاسه خون بود

 همان بيرون ماشين به جايی تلفن کرد و از روی انيکا .از سرما می لرزيدم گفتند که بنشينم جلو
  . و در را بست دستشنشست بغل بعد رفت .واندرشيد خکارت شناسايی 

 
پرستاری بيرون آمد . چراغش روشن بود ما را به اتاقی برد که درمانگاه راهروی نور ماليم  

پرونده پيش رويش   داشتدکتر. بوی خوش قهوه بلند بود . کرد مانو به اتاق دکتر راهنمايی  
. ماندند و من و رشيد را فرستادند توپليس ها بيرون  .را ورق ميزد  
شست ها را به هم چسباند  نوک انگشتهای دست را توی هم قفل کرد، ،برداشت را شدکتر عينک

: خم شد روی ميزو  
با يه کپ  « -دکتر فالسک قهوه را نشان داد . جوابی ندادرشيد  » مرد جوان؟هحالت چطور« -

خوانده قبال دکتر پرونده را . جی به ترجمه نبود احتيا.جوابی نشنيدباز » قهوه داغ چطوری؟  
يکبار جواب منفی  سال است که پناهنده شده،دو   سال دارد،پنجو ميدانست که رشيد بيست و 

پريده و در بيمارستان از بالکن ر  يک با، بخش روانی بستری بودهيک ماه و نيم تویگرفته، 
اما اينجا  آمده سالها قبلکه  ای داردسر خاله و پ بيکار است  وخيلی نخوانده، تنها زبان رفته،
کرد به رشيددکتر رو .   همين و ديگر هيچ. ندارد اوا بی تماسهيج  

داشت ضامن خودکاری را پشت رشيد . ترجمه کردم» نمی خوری؟مرتب  را داروهايتمگر  « -
دکتر پرسيد.  و گفت که ميخوردچانه را آورد پائين. سرهم باز و بسته ميکرد  

؟ اين موقع شبرا رفته بودی کليسا چ-  
  و گفت رشيد روی صندلی جابجا شد

.  باشه قهوه ميخورم-  
  رشيد. وال را تکرار کردئدکتر س.  کشيدهورترشيد کپ را به لب برد و .  دکتر برايش ريخت

به امام زمان اگه اشتباه  « -من را گرفت طرف اشاره ت انگشرا گذاشت روی ميز وخودکار 
رشيد دستش را کوبيد لبه ميز . دکتر جا خورد. چه ميگويدکه گفتم » ! چاقوت ميزنمترجمه کنی

:شير دود کرد توی دل دکترو   
کسی . برای همين رفتم کليسا. ميخوام اسمم را عوض کنم. ميخوام مسيحی بشم! بارِ  صدم اين -

!نده يا خودم را ميکشم يا يکی ديگه رابه حرفم گوش   
برايش . به دهان مندوخت  اخورده اش رس  آبی تریچشمها و سبيدبه پشتی صندلی چدکتر 
 شروع کرد  با احتياطنشينی کرده بود عقب همانطور که توی صندلی .گفتم که چه می گويدعينا 

رگ گردن  ». انتخاب حق انسانهاست اما راه غلط رفتن هيچ کمکی نمی کند«- حرف زدن به 
 يا هر کی کهکشيش  بگو اينهمه قرص کوفتی بجای  حق دارماگهخوب « -  رشيد راست شد

»!هست بياد و صليب بندازه گردنم  
:جواب را که شنيد گفتدکتر   

حاال . اينکه اوقات تلخی نداره مرد جوان .کليساوقت بگير و برو .  حرفت کامال درست است-
.باقی قهوه ات را بخور  

دست را باال دکتر . چرخيد دور اتاق شپرساننگاهُ  . سروصدا را شنيده بودتوماس. در باز شد
. همه چيز تحت کنترل استآورد،  

:دکتر گفت. باز شروع کرديم  
. بيمارستان تا حالت کامال خوب بشهبرگردی قبل از هرچيز بايد اما تو -  

جمله  »..  امابستری بشم دوباره بنويس !باشه« - و نگاه در و ديوار کرد  بلند نفس کشيدرشيد
 انتظار سالنپليس ها توی . آمديم بيروناز اتاق م باه .که برود توالت  بلند شد ورا ناتمام گذاشت
بيرون که آمد  . و پيچيديم طرف توالتها از کنارشان رد شديم. ورق ميزدندمجلهو  نشسته بودند

 دوهنوز . تا به پليس ها بگويم و برگردم گفتم همانجا به ايستد .سيگاری بکشدبرود گفت بايد 
. پريد بيرونمثل تير و طرف در خروجی دور برداشت  رشيد مرتبهيک که ماشته بودقدم برند



بطرف شمشاد ها رد پايش از بين ماشين ها  . درمانگاهپارکينگشدم توی دنبالش کشيده 
  برگشتم.  نبوداثریاز مهتاب .  به سر ساختمان ها می کوبيدباد برف را لوله ميکرد و. ميرفت

»!در رفت رشيد « -  زدمفريادو   
 

زده   درختهای يخ به انيکا و آرام می راند توماس.  نبودجنبنده ایجاده کليسا و آن دور و برها 
 طبقه . ميدانستم؟م را ميدان آدرس خانه اشپرسيد آيا توماس .چراغ قوه می انداختاطراف جاده 

بيشتر . شهر کوچک بود . را بلد بودمی ورودیدرهاکد . سوم يکی از ساختمان ها می نشست
بيداد به اسکانديناوی انستان و ايران غ از افپناهندهموج  . زندگی ميکردندهاهمان جامهاجرين 
ست  دريچه ُپ از الیو  خم شدانيکا. هرچه زنگ زديم خبری نشد.  قفل بود رشيدآپارتمان. ميکرد

   گفتو بعد کمر راست کرد . نگاه کرد
.ود پشت در هستند کفشهايی که جلو کليسا پايش ب.آمده خانه -  

سر بار بی يکقبال . فرستادندبخش روانی بيمارستان می  به که رشيد را تنها اين بار نبود  
 کارها چاکبه  زد پائين و پريدبيمارستان که  اما از بالکن طبقه دوم بستری شده بودوصدا 

ی دو  يکهفته ای .به کالس زبانر فتن شروع کرد   وحالش خوب شد چند ماه بعد .خرابتر شد
صحبت .  را رديف ميکردميشکارهامثل ديگر پناهنده ها  و ميآمد دفتر امور مهاجرينهم ر با

،ی ميگفتظ اما هميشه قبل از خداحافزيادی نمی کرد  
»! نبودی سگ بحال ماشما اگه « -  

 گواهينامه ،دندانپزشکی ،ترجمه نامه و حساب بانکی، کمک هزينه .بود روتين بيشتر کار ها
. اين چيزهاو ریديکِشن ،کارت اتوبوس ،یرانندگ  

 
حدود پنج .  آمدشبا شاه کليدسرايدار نيمساعتی طول کشيد تا .  ساختمانکشيک تلفن کرديم به

  .شديمرشيد  آپارتمان واردصبح 
اتاق  درو که با آشپزخانه سرهم بود راهرو باريکی به اتاق نشيمن جمع و جوری ختم ميشد 

 .بودشده گذاشته  پرتابل روی چهارپايه سفيدی یتلويزيون يک گوشه. خواب توی آن باز ميشد
 بود و پيش پايش قالی بارمتل يشرومشتی لباس  اين سر اتاق بود کهچرمی  سه نفره یمبل

کاغذ با سوزن ته گرد به  ،مبل  هم باالی سرقِد پوستر رنگی تا دو. ماشينی کوچکی پهن بود
روی . نددر گيالن و آنطرفها را نشان ميداد رنجکاریبپوسترها . ی گير داده شده بودديوار

 خالی آبجوشيشه دو همراه بچشم ميخورد از ته سيگار  ُپر نزديک در بالکن زير سيگاریعسلی 
 چراغ مطالعه روی ميز .قرار داشتو کوتاهی  ی آن سر ديگر اتاق ميز گرد.و يک ظرف پسته

 تاکسی پيکان روی کاپوتيگار به لب عکس رشيد توی قاب خاتم که سهمراه با ظريفی بود 
 خانهزلمب زيمبو هم اينجا و آنجای  کتاب و مشتی . و برای عکاس دست تکان ميدادبود نشسته

  ! بود و نبود
». در حمام قفل است!اينجا «-  درآمدانيکايکمرتبه صدای   

ز الی در بخار ماليمی ا.  و نرم چرخاند قفل حمام شيارانداخت تویپيچ گوشتی را سرايدار 
 و جوراب شورت اسليپبا يک تشک ابری توی وان چپانده و رشيد  .دوش بسته بود. بيرون زد

با هم  دماغی تو. صليب می کشيدچپش  بازویروی با ماژيک داشت  .دراز کشيده بود شروي
درش از وان  گرفت و هردو بازويش را خم شد توماس . بودآب غرقتشک  !خودش حرف ميزد

  آورد حوله ای انيکا! بودنگاهش به هيچ کجا  ،بودتاب برداشته انگار  چشمهايش .آورد
   : گفتبا رضايتحوله را به سر و گردن کشيد و رشيد . و انداخت طرفش

    ! را فراری ميدهاجنه گرم آب -
 و همان جا هل داد طرف اتاق خوابتوماس او را  .خنده ام را فرو دادم و حرفش را ترجمه کردم

آمديم بيرون که . بعد او را از پشت دستبند زدند و آوردند توی آسانسور.  لباس به پوشدايستاد تا
آپارتمانها روشن شده بود و صدای رفت و آمد ماشين ها از  چراغ بعضی . بوداز نفس افتادهباد 

  . سوار شديم توماس بجايی تلفن کرد و.می آمد
.  را تحويل داديمرشيد و استان مرکز کوبيديم تا بيمارستانشصت کيلومتر جاده را   

  .باز ميشدذره ذره  و رنگ آسمان ميدداشت می د حاال صبح
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. را ميآوردجيک و جيک پرنده های مهاجر بوی بهار يخ شيروانی توی ناودانها می شکست و 
کليسا را آتش زده بود که وارد سالن بلند آفتاب تازه نوک کاج های . بوی خوب زنده بودن را

  کشيده یو صورت به رنگ دريا انیچشمميانه سال بود با بلوند و  مردیکشيش . شديم
با مليله دوزی داشت شالی کرم رنگ و بلند روی شانه هايش  قبای سفيدی پوشيده بود و .و گيرا

 دو شمع بلند توی جايگاه  .ب روی پهنای هر دو سر شاليصلبرجسته و نقش زرد حاشيه ها 
 ، عيسی مسيح مصلوبگچی مجسمهزير شمع ها پهن بود و خوشرنگی  د زرپارچه. می سوخت

 رديف اول چند نفر از تنها .سالن خالی بودسبز رنگ نيمکت های . روی ديوار نشسته بوداريب 
  .  همه جا از تميزی برق ميزد.  نشسته بودندبعنوان شاهد اداره مهاجرت

رنگش از پشت سر ريخته بود روی يقه موی فرفری خرمايی . بغل دستم بودکراوات زده رشيد 
.نامه اداره ثبت و سوابق پرسنلی توی پاکت روی زانويش بود. اسپرتش زيتونی کت  

ی قبال يک .جلو برودکه   اشاره کرد به رشيدجايگاه و رفت توی کتاب مقدس را برداشتکشيش 
اسمش را پرسيد  ،ادندروبروی هم که ايست. احتياجی به من نبود بار تمرين کرده بوديم و حاال دو
    . و باقی قضايادن او را تعميد بدهمايل استآيا و اينکه اعتقاد به مسيحيت را و 

 
Vilka förnamn har du givit? 
.رشيد اسم جديدش را گفت  
Har du läst tro förtjänsten? 
.بله  
Vill du bli doppat i denna tro för att leva med Kristna i denna församling? 
.بله ميخواهم  

 : وخواندام را برداشت و سه مرتبه دست توی آب کرد و ريخت روی سر رشيد کشيش جآنوقت 
»آمين...بنام پدر و پسر« -  

I Faderns och Sonens och den helige Andes, namn.  Amen.  
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 روی محوطه  شديم وسوار. قبول کرد . ارمنی شدی بيا برسانمت بقوالمن به رشيد گفتم حاال که
رشيد  .بای بای ميکردبرای رشيد و  روی پله ها ايستاده بود کشيش. دور زدم کليسا یجلوشنی 

 هم دست تکان داد و زير لبی گفت
! ارواح عمه ات-  
گره کراواتش را شل  م به خيابان مرکزی شهريدرسيوقتی . هميدم ارواح عمه کی را ميگفتنف

 کرد و چرخيد طرف من
  »ودت نمی پرسی چطور يک شبه جن هام رفتن؟ از خ« -

  اما خوشحالم که همه چيز ! نه سوال،رفيق من ترجمه می کنم « -  را کم کردمراديو ماشين
».به خير گذشت  

گفتنفسی چاق کرد و   
بخش  بخصوص با آن قرص های. پدرم درآمدهم   به خير که بعله اما از اين همه فيلم درآوردن-

!ه مزه سگ ميدادبيمارستان کروانی   
شيشه ماشين را تا نصفه پائين آورد» !فيلم« - با تعجب نگاهش کردم  

 چند ! می ريختمتوالت را توی آنها پرستارها که نبودند. قرص ها آدم را مثل مرده می انداخت -
  ! خدا خودش منو ببخشه.دادم بغل دستماون ديوانه تخت خورد بار هم به 

: گفتگويم،آمدم چيزی ب !برق ازم پريد  
!وقت بند رو آب ندیيه  اما باال غيرتا دادگاهی ميشهنم اگه مترجم راز کسی را برمال کنه وميد -  

»مگه چيز بيشتری هم هست؟ «-پرسيدم   
جواب اول اداره  .بود تابعيت برای. دوبهمه اين بامبولها برای گرفتن اقامت دائم   خدائيش-

! نجنبی دی پورتی رو شاخشه،مهاجرت که منفی آمد، پسر خاله ام گفت  
 سنگين گفتم

-  تو که صد جا گفتی پسر خاله ات-  
گفت. نگذاشت حرفم تمام شود  



! برادر من  دروغ مصلحت آميز مستحبه-  
:پيچيدم دور ميدانسنگين کردم و دنده را .  ميآوردباالرا آن روی سگم داشت   

»!البته دروغ هم که خناق نيست« -  
 مدی پورتنميتونه  هم فلکديگه  الت سبيبسالمتی ،اگر هم باشه« -ماشين د زد روی داشبور

  »!کنه
صدايم را بلند کردم !حرفها ميزد  خل و چلرشيِد  

!فالن همش بازی بود؟و اين عيسی بن مريم و  دين اون پس -  
 غش غش خنديد

  کوبيد روی ران منکف دست با بعد !درصدش فقط نود و نه ، همش نه-
»! والهه جنوبيه بههچچاکر خودت و هر« -  
با آرامشی ساختگی گفتم نزنم  جا اما برای اينکه و پيت شده بودمتخي  
؟ربطی به کليسا دارهچه تصميم اداره مهاجرت .  رفع شدهصددرصدخطر گمان نکنم  . نه-  

 چانه اش را خاراند و گفت
را خص ُمرَتد  ش،ه که حقوق بشر را رعايت می کنی کشور.هستم ُمرَتد من يه! کجايی رفيق -  

!! تا پخ پخهبه جمهوری اسالمی پس نمی فرست  
دلخور گفتم! النه کرده بود روباه کچشمش ي توی هر. نگاهش کردم  

؟  انگار همه حسابهات درست از آب درآمده-  
 لبخندی زد و گفت

! هرچی خدا بخواد-  
زک يخ را اليه ناداشت سبزی چمن . ميدان گلف سمت چپمان بود. رسيديم پشت چراغ قرمز  

  نرگسپيازهایالله و چشم . آپريل بود اواخر .کمر راست ميکردآفتاب  تابشترکاند و زير می 
. گنبد آسمان قوس می گرفت، نيلگون ميشد و باز هم باالتر ميرفت .ميشدوی پارکها باز ت

  سرما زور خودش را زده. جارو می شدشن و نمک جاده ها . درختها شکوفه می کردند
!آفتاب می چسبيد. ودبو رفته    

:، گفتم کنمامتحانهوس کردم يک بار ديگر بختم را   
!شت را ديدی الهيجان را هم می بينی پشت گَوديگه اگراز اين ببعد  قبول اما اينها همه -  

 توی دستمال محکم فين کرد و گفت
!، به موقعش رفيق اون هم راه داره-  

گفتم. کردمبايد شکست را قبول می . کيش و مات شده بودم  
! تو عجب گرگی هستی پسر-  
! اگه شما نبودی سگ بحال ما.سيم ما دستبو-  

سرايدار  .پشت ساختمان بولينگ و کنار زدم ميخدايی بود که ماشين را به جايی نکوفتم تا رسيد
. بهار در راه بود.ميکرد جمع را پياده روها و شن  از روبرو می آمد ش تراکتوربا آپارتمانها  

 گفتم
!يقف ربه سالمت -  

گفتبدون اينکه بروی خودش بياورد  شناسايئ اش را دراز کرد طرفم و تکار توی پياده شدن  
.جديد برايم تقاضا کنی با اسم و فاميل يکی  تادوشنبه ميام دفتر .  اين ديگه بدردم نمی خوره-  

د انداختم توی داشبوررا کارت  
».نورسريک انِد اِِروی چشمم جناِب ب« -  


	در امتدادِ شب

