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كه شنیده  تیك تاك، تیك تاك، تیك تاك...  تنها صدایی بود 
می دادند.  نشان  را  نیم  و  هفت  ساعت  عقربه ها،  می شد. 
گهان زنگ ساعت به صدا در آمد. سینا خواب آلود و بی حوصله  نا
خوابید.  دوباره  و  كرد  قطع  را  ساعت  برد، زنگ  باال  را  دستش 
چند دقیقه بعد صدای مادر سینا شنیده شد: »پسرم بلند شو، 

می شه!« دیرت  نداری؟  امتحان  مگر 
مالید.  دست  با  را  چشم هایش  نشست،  سینا سر جایش   
از  بود. ُتندی  مانده  هشت  به  ربع  یك  كرد،  نگاهی  ساعت  به 
جا پرید، لباسش را از لبۀ تخت برداشت و پوشید. بعد از ُاتاق 

رفت. بیرون 
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آن روز آخرین امتحان بود. بعد از آن سینا تمام تابستان را 
با خیالی آسوده می گذراند. چند دقیقه بیش تر به شروع امتحان 
نمانده بود، باید عجله می كرد. دست و رو نشسته و صبحانه 
كیف مدرسه اش را برداشت و از در خانه زد بیرون.  او  نخورده 
در خم  می گذاشت.  پشت سر  دیگری  از  پس  یكی  را  كوچه ها 
كه  كه پیچید، هنوز چند قدم جلوتر نرفته بود  كوچه ها  یكی از 
می لرزد.  و  كرده  ِكز  خانه ای  دیوار  كنار  پرنده ای  شد،  متوّجه 
نمی توانست  ولی  می داد  تكان  سختی  به  را  بال هایش  پرنده 

كند. پرواز 
گرفت.   دست  به  را  پرنده  و  نشست  زانو  دو  روی  بر  سینا 
پرنده نا آرام بود و مدام به انگشتان سینا نوك می زد.  او پرنده را 
محكم بغل گرفت و بال هایش را باز كرد، زخمی بود و لخته های 
كرد و با دستش  خون زیر بالش جمع شده بود. پرنده را نوازش 
ُدم او را باز  كرد. ُدم به شكل عدد هفت بود، با دیدن این منظره 

ذوق زده شد و فریاد زد: »وای خدای من پرستو!« 
كه خیلی دلش می خواست ولی تا آن روز هیچ  سینا با این 
پرستویی را از نزدیك ندیده بود و همیشه می خواست پرنده ای 
مانند او را داشته باشد. ولی پرستو از این كه در دست های یك 
آدم اسیر شده بود، احساس خوبی نداشت و دلش می خواست 

آزاد باشد. سینا از وقتی كه پرستو را دیده بود، امتحان را فراموش 
كرده بود. برخاست و به ساعتش نگاه كرد، پنج دقیقه به ساعت 
گر  هشت مانده بود، باید پرستو را به خانه یا مدرسه می ُبرد. ا
تابستانش  همه  و  نمی رسید  امتحان  برمی گشت، به  خانه  به 
خراب می شد، چون مجبور بود برای تجدیدی درس بخواند. 
گر هم به مدرسه می رفت، معلوم نبود بچه ها چه بالیی بر سر  ا
كند، دور  كار  كه چه  پرستوی بی زبان بیاورند. در این فكر بود 

كرد. كرد، پنجره ای توّجه اش را جلب  و بر را نگاه 
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ل و بوته سرتاسر 
ُ

گ كه نرده هایی به شكل  پنجره ای بزرگ 
كمی هم  گرفته بود. سینا به طرف پنجره رفت. پنجره  آن را فرا 
كه مجبور بود دست هایش را به  از قد سینا باالتر بود، طوری 

لبۀ دیوار بگیرد و خودش را باال بكشد.
گرفت پرستو را پشت نرده ها بگذارد. دور و بر  را    تصمیم 
كسی او را نمی بیند، دستمالش  كرد، وقتی اطمینان یافت  نگاه 
كه هم پرستو  گره زد  را از جیب درآورد و آن را طوری به نرده ها 
كسی متوّجه او نشود.  كه  نتواند از آن جا بیرون بیاید و هم این 
كه جای پرستو امن است، ُتند به سوی  او با خیالی آسوده از این 

مدرسه دوید. 
رفت.  باال  حیاط  پله های  از  بود.  خلوت  حیاط مدرسه 
ُمدیر  دفتر  به  دیوار  پشت  از  بود.  خلوت  راهرو   شد.  وارد راهرو 
گر یكی از آن ها  كرد. ناظم سرگرم ُصحبت با ُمدیر بود. ا نگاه 
كارش تمام بود و باید قید امتحان را می زد. سینا  او را می دید 
كرد و آرام  از پله های  طوری كه آن ها نبینند، از جلوی دفتر عبور 
كالس قدم  كت بود و معّلم در  كالس سا طبقۀ دّوم باال رفت. 
می زد، سینا در زد و وارد شد، معّلم با دیدن سینا به ساعتش 

فت: »االن چه وقت اومدنه؟« 
ُ

گ كرد و  نگاه 
فت: »ببخشید.«

ُ
سینا سرش را پایین انداخت و با خجالت گ

فت: »زود برو بشین سر جات.« 
ُ

گ كرد و  معّلم اخم 
برگۀ  روی  از  را  سرش  شهاب  نشست.  شهاب  كنار  سینا 

اومدی؟« دیر  چرا  »سینا  فت: 
ُ

گ آرام  و  برداشت  امتحان 
كردم.«  گفت: »یه پرستو پیدا  سینا هم خیلی آهسته 

»یه  فت: 
ُ

گ بود،  نشنیده  ُدرست  را  سینا  حرف  كه  شهاب 
كرد.  گردن خود احساس  گهان درد شدیدی پشت  چی؟« و نا

نیاورد.  باال  را  سرش  دید و از ترس  میز  روی  را  سایۀ معّلم 
معّلم: »حواست به برگه ات باشه!«

گردنش حسابی می سوخت، با یك دست  كه پشت  شهاب 
كرد.  گردنش را مالید و با دست دیگر شروع به نوشتن 

فت: »زود 
ُ

گ ذاشت و 
ُ

گ معّلم برگۀ  امتحانی را روی میز سینا 
ُكن، سرت هم رو برگۀ خودت باشه.« باش شروع 

نگاه  ترتیب  به  را  پرسش ها  همۀ  و  آقا  »چشم  فت: 
ُ

سینا گ
كه آن ها را می دید. فكر پرستو   كرد. ولی انگار نخستین بار بود 
نمی رفت؛ دل شوره عجیبی  بیرون  ذهنش  از  هم  لحظه  یك 
كسی  داشت، پرستو در چه وضعی است؟ شاید هم تا آن موقع 
او را با خود برده باشد! سینا چشم هایش را بست تا حواس خود 
را جمع كند و دیگر به او فكر نكند. و بار دیگر با تمركز بیش تری 

كرد. پرسش ها را ُمرور 
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نظر  به  آسان  پرسش ها  پیش  دفعۀ  عكس  بر  بار  این 
نوشتن  به  شروع  و  كرد  جمع  را  حواسش  تمام  او  می رسید. 
كه دیرتر از بقّیه آمده بود، برگه اش را از  پاسخ ها نمود. با این 
غ تر شده  كوچه ها شلو همه زودتر داد و از مدرسه بیرون رفت. 
بود و سینا برای این كه زودتر به پرستو برسد، با عجله می دوید، 
كه سر راهش بودند برخورد می كرد.  برای هم این با آدم هایی 
گر  ا بگیرد.  زیر  را  او  خودروی  بود  نزدیك  كوچه ها  از  یكی  در 
یواشكی  سینا  بود.  تمام  كارش  نمی كرد،  ُترمز  موقع  به  راننده 
از  و  گذاشت  را جا  بودند  شده  جمع  او  دور  كه  مردمی  و  راننده 

شد. دور  آن جا 
سمت  به  معطلی  بدون  كوچه  آن  به  رسیدن  از  پس  او 
كشید و با یك دست  ُكمك آرنج اش، خود را باال  پنجره رفت. با 
كسی  پرنده  كرد  گمان  كرد، ولی پرستو نبود!  گرۀ دستمال را باز 
كه از آن جا دور می شد،  را ُبرده است. پیرزنی زنبیل به دست 
ُكنجكاوی درون  كرد. به طرفش دوید و با  توّجه اش را جلب 
كشید. جز چند تا  نان و  مقداری سبزی خوردن  زنبیل او سرك 
و  كرد  نگاه  سینا  به  تعّجب  با  پیرزن  نبود.  آن  دیگری در  چیز 

می گردی؟!« چی  پسرم؟ دنبال  شده  »چی  فت: 
ُ

گ
فت: »هیچی... ببخشید!«  

ُ
گ سینا با خجالت 


