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دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﺗﺎﺷﺪه را در دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺘﻤﺎﺳﻬﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ .ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺗﺎواﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎدر روی وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﻣﺮدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺣﻼل ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽ داﺷﺖ .ﻣﺮد ﺑﺎ دو ﻣﺎﻣﻮر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺻﺪای ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن دﻣﭙﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﮐﻒ راﻫﺮوی
دادﮔﺎه ،ﺧﺮاﺷﯽ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ ﻣﯽ زد.
ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﺷﺎﮐﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد :ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯽ ﻣﻦ ﻧﻪ
از ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده ام ،ﻧﻪ ﭼﮑﯽ داده ام ،ﻣﻦ و ﺗﻮ اﺻﻼ ً ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدم ﭼﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻮدم ،ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮑﻬﺎ را ﺗﻮی
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام و ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ…

ﺷﺎﮐﯽ ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺣﺴﻦ را ﻧﺪﯾﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺒﺶ از اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﭼﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮدم زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم دﻧﺒﺎل اﯾﻦ دو ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ!
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی و آن ﭼﻪ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﺣﺴﻦ
دو ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪاﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﮑﻬﺎ در ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ،ﻣﻔﻘﻮدی آﻧﻬﺎ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ
و  ۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۹۵در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻔﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ ،اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺎﺑﺖ ﻃﻠﺒﺶ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻪ ﺻﻔﺮ ،ﺗﻼﺷﺶ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺣﺴﻦ در
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪ .ﻣﺮدی  ۵۶ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺪ در ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ،وﻟﯿﭽﺮ ﻧﺸﯿﻦ
ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﭘﺴﺮی ﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ دارد.
ﺣﺴﻦ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﺒﺎس ﺑﻮد و در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرش اﻋﺘﺒﺎری داﺷﺖ ،ﺣﺎﻻ زﻧﺪاﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺨﺎرج اﺟﺎره ﻣﻨﺰل و درﻣﺎن ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ در ﺑﺮ
دارد و دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺶ ﺣﺎﻻ ﻧﺎن آور اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ازدواج ﮐﺮده و ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﭘﺴﺮ دوم ۲۸
ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﻌﻠﻮل ذﻫﻨﯽ و دو دﺧﺘﺮ  ۲۵و  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﺨﺎرج ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺧﻮد ﺷﺎﮐﯽ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ و اﻟﺘﻤﺎس ﻫﺎی
ﻣﯽ رﯾﺨﺖ .ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﺧﺘﺮ ،زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ
ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ .ام اس در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﯽ رﺣﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺶ

دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺣﺴﻦ را در دادﮔﺎه ﻣﯽ دﯾﺪ ،دﻟﺶ ﻓﺮو
ﺳﺨﺘﯽ ،ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺮ روی
ﮐﻪ اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ دو ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﯽ رﻓﺖ.

ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺣﺴﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﻮاﻣﺶ ﺣﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﻃﻠﺐ ﺷﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ را ﻫﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﺳﻂ ﺷﺎﮐﯽ
ﻧﯿﺰ ﺣﻘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺪﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
دو ﻓﻘﺮه ﭼﮏ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﯿﺪ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺣﺎﻻ دﺧﺘﺮ ﺣﺴﻦ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺮادر
ﻣﻌﻠﻮل و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺪرش در دادﮔﺎﻫﻬﺎ و اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻢ
اﻣﯿﺪش را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﯽ دوﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد دﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ را در
زﻧﺪان ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و او را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﺎواﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد .ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮏ ،ﺳﻔﺘﻪ و دﯾﮕﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ارزش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺻﺪور آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

