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سرم نم نیغزاله! من ا نیبب- شوهرت رو ول  هیشه. اگه  یحرفها  هفته، ده روز 
 .فتهین یاتفاق چیدم ه ی،قول م یکن
 ...االن اصرار نكن.امی یم یهفته مونده به عروس هی! گفتم که زمیعز-
کنم، نه سههفره  ینه لباس انتخاب م ،یایتو ن شههه،تاینم یطور نینه جونم! ا-

من مونده باشههه، تو  یبرسههه و کارها ی. اگه روز عروسههیعقد... حاال خود دان
 .یمقصر

 یرو با تامل کوتاه نیمهناز فرصههت فكر کردن را از غزاله گرفت، از ا اصههرار
 گفت :

 .شهیم یچ نمیکنم، بب یخب، با منصور صحبت م یلیخ-
کنم  یم یزنم به اداره اش و سع یاالن زنگ م نیدختر گل. من هم هم نیآفر-

 مخش رو بزنم.
ه اما بالفاصله چشمش ب د،یکش قینفس عم كیرا گذاشت، یغزاله گوش یوقت

د به اطراف انداخت. آپارتمان هفتا یدستش افتاد، نگاه یتو یریدستمال گردگ
 .دیرس یو مرتب به نظر م زیکوچكش تم یمتر

شها سالن ب ینه متر یفر شش داده بود. یمتر ستیکرم رنگ ،   آپارتمان را پو
شده بود. با  ،یقهوه ا یها یراحت ست  سب با آنها  شها، متنا ضاد رنگ فر مت
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 یرو دیرا مرتب کرد. دستمال کش یشكالت پوریگ یبا گلدوز ریدست پرده حر
 یانهااش. با آنكه عاشههق گل و گلد یگلدان مصههنوع زییفصههل پا یگلبرگها

به دل یعیطب ها لیبود،  لدان جا، از داشههتن گ محروم بود. از  یعیطب یکمبود 
 .دیصدا به اتاق ماهان سرك کش یهمان جا آهسته و ب

هتش آو یبود که از باال ییایبا اش ی، در حال باز بایو ز نیریش کودك ه   زانیتخ
 یبه سههاعت انداخت.کورس عقربه ها به عدد دوازده م یو نگاه دیبود.چرخ

 . به آشپز خانه رفت.دیرس
شت جا م خورش شت و تا یپختن برنج رو یافتاد.آب برا یکرفس دا  گاز گذا

هام شتافت . گر یساالد شد، سپس به سو هیجوش آمدن آن مشغول ته ه   هیحم
 یحساب گوشیباز ی. کوچولودیکش رونیاز حمههه هههام ب مهیماهان او را سراس

 شهیغزاله سر ش یداد. وقت یبه مادرش نم ریگرسنه بود و مجال درست کردن ش
شغول مك یرا در دهان کوچك فرزندش فرو برد،کودك لبخند  دنیزد و با ولع م

 ساعت ینگاه غزاله رو گری، به خواب رفت. بار د لولهیشد و مههه هههست ق ریش
س شد. عقربه ها ر شان م دنیزوم  سعود را ن ش یم لباس به  دنیداد و او را در پو

 داشت. یمضاعف وا م یعجله ا
چشمانش  اه،یو مداد س ملیامش تناسب داشت. ررنگ با اند یگوجه ا راهنیپ

تر ساخت. چانه اش را  بیرا خوش ترک شیلبههه هههها یگلبه كیرا براق تر و مات
ست متما نیب صورتش را به چپ و را شتان قرار داد و   ششیکرد . از آرا لیانگ

از برس  لشههانه رها کرد ، اما قب یمرطوبش را رو سههوانیداشههت. گ تیرضهها
در قفل، او را وادار کرد با عجله به اسههتقبال  دیکل دنیچرخ یصههدا دن،یکشهه

 همسرش بدود.
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 یهفرزند نگا داریهمسرش، به شوق د یپس از استقبال پر شور از سو منصور
 :دیبا اطراف انداخت و پرس

 بابا کجاست؟ نیتامیو-
 داره. فیخواب تشر-
 خونه، خواب نباشه. ادی یباباش م یبار وقت هیپدرسوخته! نشد -

ه بسنده کرد و بالفاصله به آشپزخان یدر مقابل اعتراض منصور به لبخند غزاله
به آن اضهههافه کرد و چون  زیبود.غذا را ن دهیرا از قبل چ یغذاخور زیرفت. م

برق  یزیاز تم نتیوسواس داشت، چشم به گوشه و کنارآشپزخانه چرخاند،کاب
 لیبه لبه اسههت را الجابجا کرد. دسههتم یرا کم نتیکاب یرو ی. پروانه هازدیم

 . سپس آنرا تا کرد و کنار گذاشت.دیاجاق کش
شتها زیم  یکرد. خورش جا افتاده، با روغن یم كیرا تحر یا نندهیهر ب یغذا، ا

که با زعفران خوش عطر خراسههان  1درجه  یزد برنج شههمال یم یاهیکه به سهه
 یبرا اریو خ جیکلم قرمز، هو یکه از رنگها ییشههده بود و سههاالد کاهو نییتز

 جست. یقاتلش سود م یاشتها كیتحر
ش یوقت صور آمد، معطل نكرد. غذا را ک شروع به حرف زدن  دیمن و با دهان پر 

 انیاو، غزاله را به فكر واداشهههت تا موضههوع رفتنش را در م یکرد. حال و هوا
شابه بلع یرو، لقمه اش را با جرعه ا نیبگذارد، از ا ستفاده از د،ینو  سپس با ا

 و گفت : کرده اش که همانا عشوه بود به منصور نگاه سالح زنان
 منصور.-
 جان منصور.-
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 سالم رسوند. یلیامروز مهناز جون زنگ زد، خ-
ساب یدر وقت ادار مهناز صور تماس گرفت و ح صابش راه رفته  یرو یبا من اع

له ب با ابروان گره خورده  د،یپر رونیبود. اسههم مهناز که از دهان غزا منصههور 
 گفت:

 ؟یکه چ خب!-
 تعلل گفت: یبا کم غزاله

 ه؟ی. نظر تو چمیمهناز اصرار داره که زودتر بر-
ظرف خورش زد و  یبا حرص قاشههق تو رایاسههت، ز یبود منصههور کفر معاوم

. به غزاله نگاه ختیر شیپلو یتكه گوشههت لخم و چند قطعه کرفس رو كی
 نكرد و گفت:

ثل ا- كهیم حث تموم نیا ن قدر بگم! من  یب  یمرخصهه یجور دیبانداره. چ
 بگو. ی...حاال هفتهیب یروز قبل و بعد از عروس 4تا  3که  رمیبگ
 .ایجور شد ب تیتو هر وقت مرخص م،یریباشه اشكال نداره. من و ماهان م-
سر دن ایسر دن نی! .... از ایچ گهید- ستمت اون  صال ایبفر ! ! خوبه والله ... ا

 حرفشم نزن.
سر دن گهیم نیهمچ- ش! ایاووون  صبح  8همش  رازی.... از کرمان تا  ساعته. 

 .یرازیبعد از ظهر ش 3، 2، ساعت اتوب*و*ستو  ینیبش
. خودت که اخالق سگم رو یساعت! دوست ندارم تنها مسافرت کن كیبگو -

 اصرار نكن. گهی... پس دیشناس یخوب م
 دلخور شد. با ابروان گره کرده بشقابش رو پس زد و گفت : غزاله

 خواهر خودته، خودت هم جوابش رو بده. ین چه..... عروساصال به م-
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به لب راند و در  یلبخند ییغزاله به قصههد دلجو یبا مشههاهده دلخور منصههور
چانه اش گذاشت و گفت  ریشد، انگشت ز یم رهیاو خ یکه در چشمها یحال

: 
 عروسكم ناراحت بشه... جون من بخند. نمینب-

 کج کرد و گفت : یخندد لبش را کم یم ییگو غزاله
 یچیکه ه رانیهمه زن تك و تنها ! ا نی! ..... اینوبرش رو آورد یکن یفكر م-

پا و بر م ی.... م متر اون  لویک 1من  یذار ینم یتو حت یگردن. ول یرن ارو
 طرفتر برم.

و  دهیتوانسهههت عق یغزاله را داشهههت و نه م یناراحت دنینه طاقت د منصههور
ت دانسهه یخاتمه دادن به بحث که م یرو برا نیز اپا بگذارد. ا ریتعصههبش را ز

 خواهد بود گفت : جهینت یب
 .ادیم شیپ یچ نمیفعال غذات رو بخور تا بب-

نگاهش را از چشمان منتظر غزاله گرفت. غزاله قصد اعتراض داشت که  سپس
بدود.  رونیاز آشههپزخانه ب مهیماهان او را وادار کرد تا سههراسهه ی هیگر یصههدا
رد و هههنه فش هههیرفت، فرزندش را به س یقربان صدقه م كهیبعد در حال یلحظات

 در آشپزخانه به آغه هوش باز منصور سپرد.
زد و سرو  یهمچنان نق م یماهان کاسته شد ول هیمشاهده پدر از شدت گر با

زد.  یداد، چنگ م یو نه هوازشش م دییسا یاو که مدام لب به صورتش م یرو
کرد و ماهان را از آغههه هههوش منصور  شیت دست آزمارا پش ریش یغزاله گرما

 گرفت.
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سرك صدا یبا حرص و ولع مك م پ سها یزد.   خارج ینیکه از راه ب شیتند نف
خم شود و به  شیشد مادر را سرمههه هههست از عشق فرزند، وادار کرد به رو یم

 .ردیاز گونه اش بگ یهوسه ا
 دیاباند و کنار او دراز کشتخه هت خو یبه اتاق خواب رفت و ماهان را رو غزاله

صور به آرام شد و من بهههه ههههوسه به  كیجلو آمد و با  ی،چند لحظه بعد در باز 
 .دیعرق زده ماهان کنار او دراز کش یشانیپ

 را به دست منصور داد و گفت : ریش شهیش غزاله
 .کن تا من به کارهام برسم ی. باهاش بازفتهیوقت ب هیمواظب باش غلت نزنه -

 یاز وقتش را گرفت . م یناهار و شههسههتن ظروف نبم سههاعت زیکردن م جمع
دانسهههت اگر در اتاق خواب را باز کند ماهان اجازه چرت زدن را از او خواهد 

دست گرم و کوچك  كی ی. با ضربه هادیکاناپه دراز کش یرو رو نیگرفت از ا
. در  ندپراکوچك نشئه خواب را از سرش  یآن لبه هها یچشم باز کرد.خنده ها

دهانش به قربان صدقه باز بود ، بلند شد و فرزندش را به آغهههه ههههوش  كهیحال
هوسه باران کرد . منصور با لحن دیگرمش کش ه   یکه حسادتش را آشكار م یو ب
 کرد گفت :

 کنم عالقه ات به من کم شده. یبال اومده ، احساس م طونیش نیا یاز وقت-
 کنه! ینم یآدم به بچه خودش حسود-
 کنم ؟ یم یمن به بچه خودم حسود یکن یچرا فكر م-
مثل ماهان، قربان صههدقه ات  یتوقع دار ی. جنابعالیکن یچون حسههادت م-

 برم.
 بلند همسر چسباند و گفت : یشانیرا به پ یا یشانیپ منصور
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 داره ؟ یاشكال-
   و به وونهیدر لبخند غزاله نشههسههت و گفت :   د دیسههف یاز صههدفها یفیرد

موقع  نیاجاق گذاشههت و فندك زد، در هم یآب را رو یرفت. کتر آشههپزخانه
 هیكبار ت یورود به آشههپزخانه، به لبه  ینگاهش به منصههور افتاد که در آسههتانه 

 :دیزده و به حرکاتش زل زده بود، ابرو باال داد و پرس
 شده؟ یزیچ-
 هم اشكال داره؟ هینگاه کردن به سرکار عل-

همسرش  قراریاش را در چشمان ب یدرشت و عسل یجلو رفت، چشمها غزاله
 دوخت و گفت :

نگاه کردن اشههكال نداره، با حسههرت نگاه کردن اشههكال داره.! .... نكنه قراره -
 !رمیبم
 .ریخدا نكنه.... زبونت رو گاز بگ-

به  یزبانش را گاز گرفت. منصههور به خنده افتاد. بعد تلنگر یبا شههكلك غزاله
 فراخ او زد و گفت: یشانیپ

 خوشگل! مونیم-
روزها کار منصههور در  نیجواب دادن بند آورد. ا یتلفن زبان غزاله را برا زنگ

 كینداشت. گوشش از  یآمده بود تلفن خانه و اداره از دست خانواده اش راحت
را  یخواسههتند. منصههور گوشهه یخواهش مكرر پر شههده بود. همه غزاله را م

 كیبا  رایبار دمقش سههاخت، ز نیا شهههیخالف هممادر بر  یبرداشههت، صههدا
س ص ریکوتاه، رفت ز یسالم و احوالپر شوکت که چرا مرخ ستنطاق   ینم یا
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 تیمادر اهم یمنصور برا یهایرود و چرا ... ؟ بهانه تراش یچرا زودتر نم رد،یگ
 رفتن غزاله اصرار داشت . یکفش کرده و برا كیرا در  شینداشت او پا

 .انیببچه ها رو بفرست -
 زن جوون هیتونم  ی. در ضههمن نمامیتونم ب یتنها!؟ .... چند بار بگم، من نم-

 رازیکنم. باز اگه از کرمان به ش رازیش یشش ماهه روونه  یبچه  هیو تنها رو با 
طار ،ییمایهواپ با یزیچ هیبود  یق جاده پر  نیا یاونهم تو اتوب*و*س. 

 دونم به خدا!! یخطر!... نم
شت دختر  هیهمه دانشجو،  نینگاه به دورو برت بنداز، ا هیبابا!  یا-  19، 18م

سرش..... تو هم انگار نوبرش رو  رنیم رانیسر ا نیساله بدون بزرگتر از ا اون 
 .یآورد

 ییخواد زنم تك و تنها جا یکار ندارم. من فقط دلم نم هیدلم! من به بق زیعز-
 که مامان. یبره.... متوجه

شور اخالق و - صال الزم نكرده بمرده  صبت رو ببرن. ا نه  ای. نه خودت بیایتع
 ی... بهتر خودت رو توكاریچ یایم یزن و بچت... اصههال مادر جان عروسهه

رج خ یتو ستمین یرفتن خرج داره من راض ی.... باالخره عروسیدردسر ننداز
 .یافتیب

من  كیبا  ندهیدو سهال آ یكیدانسهت اگر شهوکت دلخور شهود تا  یم منصهور
 تابش جا زد و گفت : یتك پسر آقا نرویشود، از ا ینم نیریهم ش عسل

شه. بب- شه با شما برخورد مامان!... با ها  بچه دیشا شه،یم یچ نمیچه زود به 
 رو زودتر فرستادم.

 همون رو بكن من فقط خواستم سر زنت عزت بذارم یهرکار دوست دار-
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. 
صور به چرب زبان دهان شوکت جنس فرزندش را خوب  یمن شد اما  شوده  گ

 شناخت، گفت : یم
 برو پدر سوخته، تو هم با اونه تحفه ات.-
 .یکن دایلنگش رو پ یتون ینم یرو بگرد رازیاگه تمام ش ؟یپس چ-

شد و باالخره  نیزبان فرزندش نبود، با ا فیحر شوکت ساز  وجود قهرش کار
ارتباط را قطع  راز،یه به شههغزال متیبر عز یپس از مجاب کردن منصههور مبن

 کرد.
داد در همان لحظه  رونیاش را ب هیر یهوا یمكالمه، منصور کفر افتنی انیپا با

آمد و ماهان که در روروئك  یجلو م یچا ینیبا مشاهده غزاله که خرامان با س
مادر را فراموش کرده و فرزند کوچكش را به  یکرد حرفها یم یگوشههیخود باز

 او نست و گفت : ار. غزاله کندیروروئك دراز کش نییاآغه هوش گرفت و پ
 کنم؟ یبا مامانت احوال پرس یچرا صدا نزد-

 دو انگشت منصور بود، گفت : یماهان ال یتوپول لپ
 آخ ... بسكه غر زد، برام حواس نذاشت.-
 گفت؟ یم یچ-
 كیکوچ یبچه  هیتو و  یبرا اتوب*و*سکنه!  یم یدونم مادرم چه فكر ینم-

س سط بر و ب نی. اگر بستین یمطمئن ی لهیو شه، و  یم تیاذ ابونیراه خراب ب
صادف کنه... از ا ای. یش سافرت میبگذر نایاگه زبونم الل ت ا حالت ب ،یتو بد م

 ؟یکن یتهوع چه م
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 کرد و گفت : طانیچشمانش را ش غزاله
سوما .... چاره - ست،  ست خدا صدقه رفع باالست، دوما عمر د تهوع  یاوال 

 قرص و دواست.
 .یشاعرم که هست-
 .گهید مینیما ا میچه کن-

اسههت و به حق که فاطمه  یهر مادر ریمهم و خط فیاز وظا یكیفرزند  تیترب
ست شا یدخترش را به در  یکرده و پرورش داده بود. غزاله کدبانو تیترب ستهیو 

که تجرب یکامل ها اتیبود  با آموخته  و  ختهیروزمره خود در هم آم یمادر را 
 .بودخانواده کوچكش به وجود آورده  یبرا یمیگرم و صم یطیمح

کننده اش منصههور را مفتون  رهیخ ییبایصههداقت و جمال و ز ،یبا خونگرم او
مرد متعصههب و دل  نیاز عشههق و محبت بر گردن ا یریسههاخته و زنج شیخو

 انداخته بود. اهیس
خانواده و در د تك تابش دور از  خانواده  نار همسههر و  اریپسههر  بت در ک غر

داد در  یاجازه نم یکرد و به احد یم یفرزندش احسههاس آرامش و خوشههبخت
با ازدواج خواهر،  ،یفعل طیکند. اما در شههرا جادیا یخلل شیروابط خانوادگ

ضر به امر شار خانواده، حا ض یتحت ف با  .ودنب یشده بود که ته دلش به آن را
ساب نیا شو یوجود با موافقتش، غزاله را ح ست ش شغول کرد.  و لباس و ات یم

خت و پز و زیتم ،یکشهه مان، پ پارت غذا خوردن  یبرا ژهیکردن آ عت از  مان م
کرد که  یم یدگیبه امور رسهه یهمسههر خارج از منزل، خالصههه طور یاحتمال

 اهرفاحسههاس آرامش و  ثیکوتاه همسههرش، از هر ح بتیمنصههور در مدت غ
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اس ر نكهیوصف آنقدر مشغول بود که متوجه گذشت زمان نشد تا ا نیکند. با ا
 .دیچیمنصور در آپارتمان پ یصدا م،یساعت دو و ن

 خانم ،چه خبره؟! یرا انداخت یچه بو و بَرنگ-
مه رو، در اسهتقبال از همسهرش غفلت کرده بود.  یآن همه کار، دختر کرمان با

وجود در آستانه ورود به آشپزخانه با سالم و به هوسه، خوش آمد و خسته  نیبا ا
 گفت. دینباش

بود، منصههور کنجكاو  دهیچیمطبوع که در آپارتمان پ یاز انواع بوها یمعجون با
 : دیپرس

 .ی!!!!؟... هوم چه کردمیمهمون دار-
رمه خورش قو د،یسههف یباز کرد. پلو كیبه  كیمعطل نكرد،در قابلمه ها را  و

 دیه باآماده طبخ ک سلیهم چند عدد شن نتیکاب یپلو. رو ای، کتلت، لوب یسبز
 :دی. مجددا پرسدیشد د یم زریفر
 !؟میجون منصور مهمون دار-

 کرد و گفت : یلبخند هم چاشن كیبرد  یزد دل م یحرف که م غزاله
 تو پختم. یهمه رو برا-
 بترکم. یخوا یمن!.... مگه م-

 :دیرسکرد و پ یرا بسته بند سلیبرش شن كیبرداشت و  یزریپاکت فر غزاله
 ؟یبلد ی!... تو آشپزنمیبب-
 ؟ یپرس ی! چرا میدون یم-
 کنه ؟ یچه کار م ستیخونه ن الشمیدونه و ع ینم یکه آشپز یکس-
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 قدرشناس گفت : یبا لبخند منصور
 ؟ یدیقدر زحمت کش نیکردم.چرا ا یم شیکار هیباالخره -
 .یو مسموم بش ضینكرده مر یخدا ستمین یخواد وقت یدلم نم-
 همسرش زد و گفت : یشانیهوسه بر پ به
 .رهیوقت تو رو از من نگ چیخوام ه یاز خدا م-
 نترس بادمجان بم آفت نداره. -

چشههمش را  یو رو کرد، اما لباس خاصهه ریبود ز كیبعد غزاله هرچه بوت روز
جازه خواسهههت که صههرف نظر کرد و از منصههور ا دیرو از خر نینگرفت از ا

عروس اکتفا  هیهد هیو به ته رفتیکامل کند. منصههور پذ رازیرا در شهه دشیخر
ش یکرد و راه شم یعرب یطالها دیجد یشد. با مدل ها یبازار طال فرو  هاچ
شد. غزاله رو نیتریمبهوت و شت م نیگران تر یمغازه ها  شت.  یها انگ گذا

 قهیچطوره؟   سههل نیا یداد   غز یکردو انگشههتر نسههان م یمنصههور اعتنا نم
 هیته یدرست و حساب یغزاله دوست داشت کادو یمنصور حرف نداشت ول

 رو اعتراض کرد و گفت : نیکند، از ا
 ؟ یخواهرت انگشتر بخر یبرا یخوا یتو م-
 بخرم؟! سیچطوره براش سرو-
کالسهههه .  یب یلیانگشههتر خ یول ،یکارمند هیفقط  یدونم که جنابعال یم-

 گردنبند بخر. ایالنگو، دستبند  هیحداقل 
 ؟ هیچ هیسرکار عل شنهادیپ-
 گردنبند-
 من رو هم بكن. بیپس زحمت انتخابش با خودت، البته فكر ج-
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بود.  قیمغازه ها دق نیتریبار در و نیبود، نگاه مشتاقش ا دهیبه هدفش رس غزاله
که  ییکادو هیبعد خرسند از ته یقینظرش را جلب کرد و دقا یباالخره گردنبند

منزل شد و به محض ورود شروع  یاش بود بازار را ترك کرد و راه قهیسل قیمطا
 غذاها کرد. یبه بسته بند

، پس از سرو شام و شستن ظروف ، مشغول بستن  یفراغت از کار بسته بند با
بود ،  یدر حال باز یتشههكچه کوچك یچمدان کوچك خود شههد. ماهان رو

وازش را گذاشت. نههه ههه یتابیب یود رفته رفته بناب دهیفرا رس رشیچون زمان ش
سنگ ست، از ا یطفل نم یپدر از گر سراغ  نیکا صور باالجبار به   لهغزارو من

لباس و سوغات در چمدانش بود،  دنیرفت، اما با مشاهده غزاله که مشغول چ
 دمق گفت : یبا چهره ا

 !یراه افتاد یجد یجد-
 ؟یشد مونی!... نكنه پشهیچ-
 هم.چه جور -

و به  دیبه او انداخت، سپس ماهان را به آغهههه ههههوش کش ینگاه پر مالمت غزاله
 گفت : یبلند یآشپزخانه رفت و با صدا

 مرد. یمثل بچه ها شد ه؟یکارها چ نیا-
 اش رو تحمل کنم، بچه ام!؟ یتونم دور یچون زنم رو دوست دارم و نم-

درسههت کرد  ریله شههچپش گرفت و با عج یزد. ماهان را پهلو یپوزخند غزاله
صورتش را م صور آرام جلو آمد،  شن و پر یموها انیمن او فرو برد، بو  شانیرو

 و به هوسه زد دیکش
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. 
 .میحاال دلم گرفته....نرو. نرو، بمون با هم بر نیمن از هم-

 و گفت : دییباال داد و سر به صورت منصور سا یشانه اش را کم غزاله
 .ییما شیپ گهیخودت رو لوس نكن . تو هفت، هشت روز د نقدریا-
ساس ندار هی. یزن یحرف خودت رو م شهیاه... هم- . اونقدر که من یذره اح

 .یقرار یرفتن ب یتو صد برابر برا تابم،یموندنت ب یبرا
سفر قندهار که نم- صور.  سه ام رو  یدار گهیرم. د یتو رو خدا بس کن من حو

 .یبر یسر م
. تلخ به اتاق خواب بازگشت یر، از ادامه بحث طفره رفت و با اقاتدلخو منصور

 پتو سر خورد. ریلباس، آرام ز ضیغزاله ماهان را خواباند و بعد از مسواك و تعو
 ؟یقهر-

 از غزاله گرفت اما غزاله سماجت کرد و گفت : یجواب نداد رو منصور
 یقهر کن یبا غز ادیدلت م-

 دوم فصل
 ؟یحاضر -
 نكنه. یبد خلق اتوب*و*س یخدا کنه ماهان تو آره ،فقط -
 ؟یفالسكش رو آب کرد -
 آره. -
. یجا نذاشته باش یزیساك و چمدونت رو چك کن.چ گهیبار د هی یغز نیب -

 ...طیپول ، بل
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اخم غزاله زبان  یداد، ول یمنصور. اگه به منصور بود هنوز ادامه م گهیبسه د -
 -برداشت، ماهان را بغهههه ههههل کرد و گفت :رو چمدان را  نیاو را قفل زد، از ا

 . و رفت.ایبه حرکت نمونده زود ب یزیچ
.درون دیکشهه یانتظار غزاله را م یآپارتمان،منصههور درون تاکسهه یورود مقابل
 نوبت غزاله بود که سفارش کند. یتاکس

راه هم وجودت چشم  نیگم.ب یم یچ نینگران من نباش.خوب گوش کن بب -
رو کنار خودت راه  ی.کسههیبرات گرفتم که راحت باشهه یباشههه. دوتا صههندل

 یرفتن ماهان رو دسههت کسهه ییدسههتشههو یپولت باش. برا فینده.مواظب ک
خدا مواظب خودت باش.  یبگم. فقط محض رضا یچ دونمینم گهینسپر... د

کردن سههر خود راه  ریبمون. اگه د دیمنتظر مهناز و سههع ،یدیکه رسهه رازیبه شهه
 ...یفتین

 قدر پرخطره ؟ نیسفر کردن ا یعنی. یترسون یرو م من یتو دار -
 .گهیو آماده بود. خب اتفاق د اریهوش دیاما با ست،ینه ... نه سفر پر خطر ن -

رمز ... تیمقابل تعاون یکه تاکسهه دیخواسههت زبان به اعتراض بگشهها یم غزاله
صور مجال نداد با ماهان پ صندوق عقب ب ادهیکرد.من  رونیشد و چمدان را از 

 یدنبال او م بایشههد. غزاله تقر یرا پرداخت و وارد سههالن تعاون هی.کرا دیکشهه
   .رازیش 7،  رازیش 7زد :    یم ادیفر ی. داالندار تعاوندیدو

صور ست پ كی من صد شیرا سته چمدان كتیانبار رفت، ات یمت  گرفت و به د
 رفت و آنرا به دست شاگرد راننده سپرد. اتوب*و*س یبست، سپس پا
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 اهویداد، اما سرو صدا و ه یو روغن سوخته مشام غزاله را آزار م لیوئگاز یبو
جارو  ،یرانندگان تاکسهه ادیشهههد. فر یموضههوع م نیا یمانع از تمرکز او رو

شاگرد و رانندگان  سوار و پاتوب*و*سجنجال  سافران همهمه  ادهی،   یشدن م
بود. ورود  دهیسهدر آن سهاعت به اوج خود ر یبه وجود آرده بود. شهلوغ یگنگ

س صدا ییهااتوب*و* سرو  شهد و ...  صفهان، تهران، م ه ب یشتریب یاز مبدا ا
چرخاند که  یبه دنبال منصور چشم م تیجمع یهمراه داشت. غزاله از البه ال

 شد و گفت : كیمنصور از پشت سر نزد
 فیدختر عجله کن. و با سههرعت پا در رکاب گذاشههت و باال رفت. رد االی -

صندل ستادیچهارم ا ستن غزاله در  ش سافر یو با ن  یرا با نگاه نیخود، تمام م
قرار  یاو، مرد جوان یاز نظر گذراند و با مطمئن شدن از آنكه در صندل یاجمال

 ندار، بغه هل دستش نشست و گفت :
 کنم یسفارش نم گهیتو رو خدا مراقب خودت باش. د -
 جون من دوباره شروع نكن. -
 گ بزن.زن یدیرس نكهیبه محض ا -
 .رمیگ یدارم دلشوره م گه،یبسه د -

رغبت او را به آغه  یفرزندش زد و ب یآبدار به گونه  یچند بهههه ههههوسه  منصور
 نگران گفت : یهوش غزاله سپرد و با نگاه

 ؟یندار یکار -
باش. تنبل - ظب خودت  غذا فقط گرم کردن م ینه، موا له  ینكن،  خواد. غزا

 یزی..چ... رونیافزود ب دهیانگشت به سمت منصور نشانه رفت و با تحكم و بر
 ،یهاد ایمامانم  ی..... اگه حوصههه ات سههر رفت برو خونه یخور ی.....نم
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:  گفت رشقوت قلب همس یزد و برا یخونه نمون. منصور لبخند ادیز ییتنها
 من م،یاریبدسههت م دیجد یتجربه  هی.هردومون هیمسههافرت امتحان خوب نیا

 نیباغ –راه کرمان  سی. پلیکن یکنم تو هم سفر رو تجربه م یو تحمل م یدور
 یبرداشت و به همراه دفترچه  یها بود. راننده صفحه ااتوب*و*سمحل کنترل 

کرد تا آنكه مجدا به  عطلمقابل باجه م یا قهیشههد. چند دق ادهیثبت سههاعت، پ
شت و  اتوب*و*س  ،اتوب*و*سبه راه افتاد. به مجرد حرکت  اتوب*و*سبازگ
اد مختلف صلوات د نیبا عناو رمردیصدا به صلوات بلند کرد. پ یمرد کهنسال

 کردند. شیبلند همراه یهر بار با صدا نیو مسافر
ته له احسهههاس م رف ته غزا  شیبرا اتوب*و*س نیسههنگ یکرد تحمل هوا یرف

شوبه کم ست، دل آ شده ا شكل   دیقرارش کرده بود. قرص متوکلوپرام یب یم
از نوشهههابه اش را  یجرعه ا یمعطل یمهماندار ب ییرایهم اثر نكرده بود. با پذ

 یداد و برا هیتك یصندل یو سر به پشت دیکش قیو پشت سر هم نفس عم دینوش
 م خون کوه گذشتو خ چیاز گدار پر پ اتوب*و*سچشم بست.  شتریآرامش ب

 را پشت سر گذاشت. ریو شهرستان کوچك برد س
کرد دل و  یتحمل غزاله کمتر شههده بود ، احسههاس م اتوب*و*س یشههرویپ با

 فشیاز ک یزریفر لونیخواباند، نا یصندل ی. ماهان را رودیآ یروده اش باال م
 ینداشهت. ب یا دهیشهده بود. کلنجار رفتن هم فا یآورد. کالفه و عصهب رونیب

 طاقت بلند شد و خود را به راننده رساند.
 .دیشه توقف کن یبده ... م یلیحالم خ -

 : دیپرس یرو با دلسوز نیزل زد . غزاله رنگ به رو نداشت، از ا نهییدر آ راننده
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 چت شده بابا؟ -
 د؟یشه نگه دار یگالب به رو، حال تهوع دارم. م -
 چشم. یبه رو نگ،یپارک هیبه  میبذار برس -

خود بازگشههت، اما آرام و قرار  یدهانش گرفت و به صههندل یدسههت جلو الهغز
:  خانم!  غزاله سر چرخاند  دیچیدر گوشش پ یزن جوان ینداشت تا آنكه صدا

 سر جلو آورد. یصندل یجوان و گندمگون از البال یزن ،یدو صندل نیب
 آد. یاز من بر م یکمك -
 دارم. اجیتازه احت یممنون ... من فقط به هوا -
 اگه سختته بده بچه رو نگه دارم. -
 .یفعال که خوابه مرس -

 یجلو م یسر به صندل یشد. لحظه ا یتر م یهر لحظه کالفه تر و عصب غزاله
سباند و لحظه  ش یچ سر جلو یهم خم م یگاه شه،یبعد به  پاکت  یشد و 

سرعت  یم زریفر شدن  سر باال  اتوب*و*سگرفت، تا آنكه با کم  شحال  خو
 شهههدنحالش را بهتر کرد. با متوقف  نگیمتر مانده به پارک 200 ید. تابلوآور

خورد و چشم باز  یحرکت ماهان تكان نیبرخاست، با ا مهیسراس اتوب*و*س
 بلند یحال و نا یرا گذاشههت. غزاله مردد ماند ول هیگر یکرد و بالفاصههله بنا

شت، ز شار م رایکردن کودك را ندا شش ف ستگاه گوار  آورد. یحالت تهوع به د
به گر یب جه  بدون تو قت و  ند ب ی هیطا قدم دورتر از دیدو رونیفرز ند  . چ

بود که در عق  یمعده اش ماده زرد رنگ یبه عق زدن افتاد. محتو اتوب*و*س
 آمد. مهماندار نگاهش را از غزاله گرفت و رو به راننده گفت : یزدنها باال م
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به ... بب یلیحالش خ نیجون ا یحاج - به  یتلو تلو م یچطور نیخرا خوره! 
س نهویجون خودم ع ن بهمو یبازرس ستیباال رفته.... ا یزیمونه که چ یم یک

 نده. ریگ
 خوره. یحرفا نم نیحرف مفت نزن. بنده خدا به ا -
صا که هفته  - صو ست. مخ صه از ما گفتن. امروز از اون روزا مبارزه با  یخال

 خدره.مواد م
پهنش داد و با زهردارکردن نگاه در چشههمان درشههتش  یلهایبه سههب یتاب راننده

 گفت :
رو دسهههت و بالش. بذار صههورتش رو  ریبرو آب بگ اتیچرند نیا یبه جا -

 .ادیکم حالش جا ب هیبشوره 
بدون اعتراض پارچ آب را برداشههت و به سههمت غزاله رفت. اگر از  مهماندار

و با  ریسههر به ز یداد ول یبا چشههم غزاله را قورت م د،یترسهه یآقا نم نیحسهه
 گفت : یداش وار گونه ا یصدا

 .یرو دس صورتت خونك ش زیآب بر خدهی یآبج -
بار اج یبا اکراه و از رو گریدست و صورتش را شست و تشكر کرد و بار د غزاله

صدا اتوب*و*سبه  شدن  سوار  شت. به محض  ماهان در گوشش  هیگر یبازگ
بدیچیپ كه رمق.  مك گرفت و  یا آن نه اش ک مادرا نداشهههت ، از حس و توان 

هوش زن جوان ب مهیسراس ه  با  و رفتکرد.جلو  یم یتابیباال رفت. ماهان در آغ
ر کار را د نیکرد اما توان ا یدرست م ریش دی. بادیتشكر او را به آغهه ههوش کش

بغه  یصندل ی. دلسوزانه جلو آمد و رودی. زن جوان به دادش رسدید یخود نم
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اله از غز ریهل دستش نشست، سپس ساك بچه را باال آورد و در درست کردن ش
 آرام گرفت، زن گفت : وانماهان در آغه هوش زن ج یاطالعات گرفت. وقت

 . نگران پسرت نباش . یخرده بخواب هیکن  یسع -
 تونم بچه را نگه دارم. یشه.حالم بهتره خودم م یزحمتتون م -
 .یشده. بهتر بخواب تیم ن  ی. دور از جون رنگت عیکن یچرا تعارف م -

 خود بازگشت. یحرف با ماهان به صندل نیجوان با گفتن ا زن
 یقرار داد و سرش را بر رو یتشكر کرد و ساك ماهان را کنار دسته صندل غزاله

 نیرمق بود، به هم یکامال ب نییآن گذاشههت و چشههم بسههت. با فشههار خون پا
 به غش و ضعف بود. هیشب یخواب ، در حالت یبه جا لیدل

س اتوب*و*س سرعت در محور برد ش رجانیس – ریبا  سمت  در حرکت  رازیبه 
شم باز  نكهیشد که غزاله خواب بود تا ا یم یساعت كیبود.  با نق نق ماهان چ

ده ، شرمن یصندل یشد و نشست.سر چرخاند البال زیخ مین یکرد و به سخت
 : زن جوان گفت یمحبت ها

 .دیحاللم کن -
آمد و کنار دست غزاله نشست  رونیها ب یصندل نیجوان بر خاست و از ب زن

 سپرد گفت : یماهان را به آغه هوش غزاله م كهیو در حال
 ه؟یاسمم ژاله است. اسم شما چ -

 کرد و بالفاصله نق زد . یخود را معرف غزاله
 شدم. تیاذ قدرنیدونم چرا ا ینداشتم. نم یبد نیتا حاال سفر به ا -
 .یحامله باش دیشا -
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ماهان را باال آورد.  شهههیسههر تكان داد. ژاله خم شههد و شهه یبه عالمت نف غزاله
 به او انداخت و گفت : یاز سر قدرشناس یغزاله نگاه

 کردم. یم دیچكار با یدونم اگه نبود یمن رسونده . نم یخدا شما رو برا -
 ینیرینكردم. آدم بچه خوشههگل و شهه ی. من که کار یکن یچقدر تعارف م -

 بره. یلذت هم م شه،یمثل آقا ماهان رو بغه هل کنه ، نه تنها خسته نم
رو سههر به  نیبدن ندارد، از ا یسههر را رو ینیاحسههاس کرد تحمل سههنگ غزاله

م شد خ ریچشم بست. ژاله با آماده کردن ش یداد و با عذر مختصر هیتك شهیش
 خود بازگشت. یساك ماهان قرار داد و به صندلرا درون  ریش یو فالسك و قوط

صندل یبا خال غزاله ستها ی،ماهان را رو یشدن  کوچك و تپل  یآن خواباند.د
. فتدین نییپا یصههندل یاو را در دسههت گرفت. حواسههش بود که ماهان از رو

 و دیکوب یاسههت، پا م یبدون آنكه بداند مادرش در چه حال گوشیپسههرك باز
 کرد. یخنده م

تا آنكه پس از عبور  مودیپ رجانیخود را در جاده س ریهمچنان مس اتوب*و*س
س ستیا ستگاهیبه ا یس لومتریشهر در ک نیاز ا س یو بازر ستدیر گاه . چند د

س یلیصف طو اتوب*و*س سر آخر نیبه وجود آورده بودند. ح شت   نیآقا پ
 بغههه هههل را انماه ی، با خوشحال نیخبر از قوان یو غزاله ب ستادیا اتوب*و*س

 و گفت: ستادی، پشت سر راننده ا اتوب*و*سکرد و در سالن 
 .دیدر رو باز کن شهیم -

غزاله ترحم را در وجودش  یرنگ و رو رایدخترش افتاد ، ز ادیآقا  نیحس دیشا
 گفت : یناچار یدرآورد. اما در آن لحظه از رو انیبه غل
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شدن  هادیحق پ یکس هیبازرس ستیا نجایدخترم. ا نیلطف کن سر جات بش -
 نداره .

 گردم. یخورده هوا بخورم بر م هی،  قهیدق هیفقط  -
 ... یزیچ هیدسههتم کوتاهه. حاال اگه طرح و هفته مبارزه با مواد مخدر نبود  -

 دخترم. نیبرو بش
 نیا و دیآن ها رس اتوب*و*س یتا نوبت به بازرس دیطول کش قهیدق 35 حدود

را زد و  یآقا دکمه ا نیو کند گذشههت. حسهه یاو به سههخت یبرا یمدت طوالن
 فهیکه گروهبان وظ یجوان یباز شهههد . نظام یبه آرام اتوب*و*س یدرب برق
شان م شت و باال آمد . راننده را م ین سالم ناختش یداد ، پا در رکاب گذا  .

س سافر كیآقا را عل نیح شد. نگاهش در چهره م سالن  چرخ  نیگفت و وارد 
م ه یفرسههتاد . از چند نفر رونیب یبدن یبازرسهه یرارا ب یخورد و چند نفر

سا شنا ست . رد ییمدارك  به غزاله انداخت ،رفت  یچهارم نگاه اجمال فیخوا
بود . رنگ و  تهغزاله هنوز بسهه یو مجددا بازگشههت ، چشههمها اتوب*و*سته 
ش یرو شم باز  یریزرد او گروهبان ب صدا بزند :   خانم   چ را وادار کرد تا او را 

 گفت :   هوم   . یخفه ا یبود و با صدا جیاما گکرد 
 : دیشد و پرس رهیبا دقت در چهره او خ یریبش
 ؟ یضیمر -
 نه هوا زده شدم. -
 ؟ مقصدت کجاست ؟ یکن یسفر م ی؟ با ک یاز کرمان سوار شد -

خگو و گنگ پاس جیگ یمسلسل وار بود. غزاله به نحو یریگروهبان بش سواالت
لرزان  یدست ها یخواست. وقت ییبالفاصله از او کارت شناسا یریبود که بش
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لزران  یبه دستها رهیخ یریآمد، بش رونیرفت و با شناسنامه ب فیغزاله درون ک
 غزاله گفت :

 .یبردار ، برو بازرس یدار یهر چ -
هل زد،  نییاز گل غزاله شكفت ، فكر کرد به پا گل ه  و هوا بخوره ، ماهان را بغ

 دوشش انداخت و رفت. یاك بچه را روو س یدست فیک
س ساس کرد از حبس در زندان انفراد مین صورتش خورد اح آزاد  یخنك که به 

 به کجا برود یبازرس یدانست برا یبه اطراف انداخت، نم یشده است . نگاه
اشههاره کرد و غزاله با  یخواسههت . سههرباز به اتاقك یاری نیرو از مامور نی، از ا

 آن جا شد. یتشكر راه
 نشسته بودند یدار چوب مین یها یصندل یرو اهیس یدر چادرها دهیچیزن پ دو

از آن دو  یكیقرار داد .  زیم یو ساکش را رو فیزدند. سالم داد و ک یو گپ م
 : دیرفت پرس یبا ساك ماهان ور م كهینام داشت در حال یکه شمع

 ؟ دهیچرا رنگت پر -
 د :پاسخ غزاله نماند و افزو منتظر

 پس چمدونت کو ؟ -
 .اتوب*و*س یتو -
 .اریبرو ب -

 کرد : ستادنیاو را وادار به ا یشمع یصدا یکه برود ول دیچرخ غزاله
 ؟یهم که هست یهگار هیس -

 ماند. رهیخ یهگار در دست شمع هیس یمتعجب به بسته ها غزاله
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 .ستیمال من ن نایا -
 : دیبه همكارش انداخت و خطاب به غزاله پرس ینگاه میشك کرد . ن یشمع

 کنه؟ یم كاریتو چ فیک یتو ستیاگه مال تو ن یبد حیتوض شهیم -
 شده. یحتما اشتباه -
 .ستین یگرید زیتو ، چ لیبه جز وسا نجایکه ا ینیب یم -

ست چه دام بزرگ ینم كهیتجربه بود ، در حال یب غزاله سر راهش پهن یدان  بر 
 جواب داد: یشده ، با تند

 . ستیبسته ها هم مال من ن نی. استمین یهگار هیمن س -
شود. اما  یجرم محسوب نم ،یهگار آن هم در حد مصرف شخص هیس حمل

 را به شك انداخت و وادار به عكس العمل کرد . یرفتار غزاله شمع
 .یدار یاون تو چ نمیبب اریحتما مال منه ! برو چمدونت رو ب -
شاگرد  یحال زار غزاله کالفگ به سراغ  شد . برافروخته  ضافه   اتوب*و*سهم ا

بازرسهه یچمدانش را کرد .لحظات یرفت و تقاضههها تاقك  به ا  یبعد مجددا 
د، استنطاقش کرده بو اتوب*و*سکه در  یریبازگشت و با مشاهده گروهبان بش

 اخم کرد.
 نیهگار را پاره کرد . در ا هیبدون توجه به اخم و ُترش او گوشه پاکت س یریبش

 گذاشت و گفت : زیم یحال غزاله جلو رفت و چمدانش را رو
 .ستیهگارها مال من ن هیس نیمن به خانم ها هم گفتم که ا -
 به هم نقدری، متعجبم چرا ا ستیهههگار که جرم ن هههیدو بسته س ،یكیحمل  -
 کنه؟ یم كاریساك تو چ یتو ستیوجود اگه مال تو ن نی؟!... با ا یختیر
 دونم. ینم -
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زان لر یرنگ و رو و دستها ینظر داشت . صورت ب ریحرکات غزاله را ز یریبش
 و گفت : نییاشاره کرد به آ دیغزاله را که د

 ضربانش چطوره؟ -
هههنه غزاله گذاشت . قلب غزاله  هههیقفسه س یدرنگ دست رو یبازرس ب خانم

 سر تكان داد. یزد. به عالمت نف یآروم تر از حد معمول م
ند. ک ریغزاله را غافلگ یناگهان یداشههت تا با سههوال یسههع كهیدر حال یریبشهه

ست د س گرشیپاکت را در کف د خود جم  یههههگارها از جا ههههیتكان داد؛ 
ها به هم هگار هی. س دیدو انگشت گرفت و کش یرا ال لترینخوردند به ناچار ته ف

گاه دهیچسههب تاد . ن کت اف پا جان  به  كاو  ند و پر غ یبود. کنج له ظیت  به غزا
 پاکت را پاره کرد . دیانداخت و بدون ترد

 داخل پاکت بود دیاز پودر سف یحضار از جمله غزاله گرد شد. بسته ا چشمان
شت افتاد و ب عقب رفت .  یاراده ماهان را بغهههه ههههل زد و قدم ی. غزاله به وح

ه کرد و به آغشت دیروکش دور بسته را باز کرد . نوك انگشت به پودر سف یریبش
 . نگاهش مملو از مالمت شد، گفت : دیینوك زبانش سا

 !!! نهیهروئ -
پا بند نبود، رمق از  یاز ترس رو گری. ددییگرا یدیغزاله به سههف یهههههها لبههههه

زد بلكه با عجز و البه  یو به زانو افتاد. در آن لحظه حرف نم ختیگر شیپاها
 کرد: ی، ناله م

 .تسیها مال من ن نیبخدا ا -
 وارد شد. یکوچك یلحظه در باز شد و ژاله با ساك دست نیهم در
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 جرات گرفت و گفت : یاست ، کم افتهی ییآشنا ییبه مشاهده او ، گو غزاله
حالم بد  اتوب*و*س یبگو من از هوا نایبگو .به ا یزیژاله خانم شههما به چ -

 .ستمیشده و معتاد ن
 : دینداخت ، سپس با تعجب پرسهاج و واج در چهره تك تك افراد نظر ا ژاله

 شده؟ یزیچ -
 : دیپرس یمحكم و جد یبا لحن یریبش
 ؟ یشناس یخانم رو م نیشما ا -
شدم  اتوب*و*س یبگم ! تو یچ - شدم . حالش بد بود، مجبور  شنا  باهاش آ
 دو بار پسرش رو نگه دارم. یكی

 پرخاش کرد و گفت : یبه تند یریبش یانداخت ، ول ریسر به ز دیناام غزاله
 نزن. یبلند شو و خودت رو به موش مردگ -

 کرد و دستور داد : یرو به شمع سپس
 دفتر. دیبسته ها رو هم ببر هیببرش دفتر جناب سروان دهقان. بق -

سخت ختهیگر شیشده و توان از پاها رهیبر وجود غزاله چ رخوت و با  یبود. به 
ست ها از زم شمع نیکمك د ست .  ستبند آهن یبرخا را مقابل  یجلو آمد و د

شمان او گرفت. حس بد شد  كهی، به طور دیدر کام غزاله دو یچ دهانش تلخ 
 :دیو وحشت زده پرس

 ؟یکار کن یچ یخوا یم -
 جلو. اریدستات رو ب -
 نزن. نویکنم ا ی.خواهش مامیتو رو خدا! خودم م -
 جلو. اریحرف نباشه . دستات رو ب -
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ست غزاله را گرفت و  نیا یبا ادا یشمع  یاز حهههه ههههلقه ها یكیجمله مچ د
بدون ته بود.  یدسههتبند را دور مچ او قفل کرد. احسههاس غزاله سههقوط در چاه

س یجلو شمانش  سرش گ اهیچ بود از تمام  یرفت ، اما به هر زحمت جیشد و 
 ،زین ژالهتوانش اسههتفاده کرد تا ماهان از دسههتش رها نگردد . نگاه دلسههوزانه 

 کرد. یز او دوا نما یدرد
از  نیاکثر مسههافر بایافتاد تقر اتوب*و*سخروج از اتاقك، چشههم غزاله به  با

 دیدهان بگشا نیو تماشاگر او شده بودند. فكر کرد کاش زم زیخ میخود ن یجا
سر به ز ست. با  ییشد چنانكه گو ریو او را در خود ببلعد.  سته ا شك گردنش 

اه پاسگ سیرئ قانوارد دفتر سروان ده یبه دنبال شمع یاحساس خفت و خوار
 یکرد روز یشهههد. احسهههاس تلخ وجودش را فرا گرفته بود، فكرش را هم نم

اش  دهیو کش فیلط یبخش دستها نتیز یزیزشت و نفرت انگ یالنگو نیچن
ستها سرد و ب انیکوچك ماهان را م یگردد. د ستان  ساخت.  ید رمقش پنهان 
احساس  اد و قطرات شور اشك بآب ش زیچشمانش لبر یبایز یحهههه ههههلقه 

 شیمبهم را برا یا ندهیآ شان،یشد. افكار پر ریتلخ و جانكاه از آنها سراز یدرد
س ش یم میبه تر صدادیک سرد و ب ی. با  شدن در، نگاه  سمت یباز   فروغش به 

 چاق وارد دفتر شد. یكلیکوتاه و ه یسال با قد انیم ی. مرددیچپ چرخ
برخاسههت.  یاز جا مهیکوتاه سههروان دهقان غزاله سههراسهه یسههرفه  یصههدا با

 به او انداخت و گفت : یاجمال یسروان دهقان نگاه
 .نیبنش -

 پر التماس داشت گفت : یکه لحن یدر حال یبا آشفتگ غزاله
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 .ستیهگارا مال من ن هیجناب سروان به خدا اون س -
 افتاد. براق شد و گفت : نییدهقان پا غبغب

 کردم حرف بزن. هر وقت سوال -
 زد و خیگذاشههت. تار زیم یآورد و رو رونیب زشیم یاز کشههو یبرگه ا سههپس

 سوال کرد.
 ؟ یمشخصات شناسنامه ا -
 جناب سروان به خدا... -
 .یحرف اضافه نباشه. گفتم مشخصات شناسنامه ا -
 كیو  ستی. فرزند قاسم. شماره شناسنامه..... متولد کرمان و بتیغزاله هدا -

 ساله.
همسرت چه کاره است؟ و ... از  ؟یچ ادیاعت ؟یپشت سوال، سابقه دار سوال

سو یسو ست بگ یغزاله انكار بود و از  صرار که   بهتره را  . دهقان یدهقان ا
غزاله  ی . جمله آخر برامایریگ یم شیزد. ازت آزما یم یدسههت كیهم  یگاه

 گفت : یبا تند نیهم یبود. برا نیسنگ
 من نه معتادم نه اون مواد مال منه. ؟یزن یمت مبه من ته یبه چه حق -
شهههه  یکه به من مربوط م نجای. تا ایدر دادگاه حل کن دیمشههكل رو با نیا -

 .یشههد ریدسههتگ نشیسههنگ یلیمقدار مواد اونم از نوع خ هیبا  هیسههرکار عل
با مواد مخدر سهه یرفت یانشهههاا.... وقت  یگ*ن*ا*ه یب رجانیدادگاه مبارزه 

 .یکن یخودت رو ثابت م
 شه؟یم یچ اتوب*و*سپس  -
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س ؟یساده ا نقدریواقعا ا ای یبه خنگ یخودت رو زد - رو به  اتوب*و*س یک
 داره. یخاطر شما نگه نم

 .ینگه دار نجایمنو ا یحوا یشما که نم ؟یچ یعنی -
ساب کن قهیدق یرو نكهیا یبجا - ساعت ها ح سال فكر کن. یها و  . به ماه و 

 هم اعدام. دیحبس ابد، شا دیشا
غزاله را پوشاند. احساس رخوت بر وجودش  یدرشت عرق سر و رو یها دانه

همسرش پشت مردمك  یمنصور افتاد. چهره دوست داشتن ادیشد.  یمه هستول
داشت. اشكش فرو  اجیمهربان او احت یچشمانش ظاهر شد. چقدر به دستها

 و با التماس گفت : دیچك
 ... آبروم. تو رو خدا .... . تو رو خدادیتو رو خدا رحم کن -

فته گر ادیداشههت.  كیموارد برخورد نزد نیهر روز با ا بایبه دفعات و تقر دهقان
 و گفت : دینداشته باشد، حرف غزاله را بر نانیبود به ظاهر افراد اطم

. یورخ یم هینه قسم آ ،یکن یم هیمن نه گر یدستت باشه. جلو یبهتره گوش -
 یره به کو قرا یگرفت یمواد رو از ک نیا نمیکن بب فیو فقط تعر ریحاال آروم بگ

 .یبد لیتحو
باور کن دیبا یچه جور - که  به پدیبگم  به پری.  خدا! اغمبری!  به  من  مال نای! 
 .ستین

پر  یی. برگه موقت بازجوافتی انیغزاله پا یسر باال یدهقان با جوابها سواالت
شمع ستوران الزم را به  سپس دهقان د شد. ضا  سط غزاله ام سراغ  یو تو داد و 
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سافر هیو بق اتوب*و*س س یقیرفت و دقا نیم  و*ساتوب*کامل  یبعد با بازر
 دستور حرکت آن را صادر کرد.

 نیبود ، از ا اتوب*و*ساز پشت پنجره کوچك بازداشتگاه شاهد خروج  غزاله
خت. ه ندا به راه ا قال  با وحشهههت داد و  تاد و  به جانش اف از  كیچیرو ترس 

سافر شت. زار م هیگر یبنا وسانهی. مادندیاش را نشن هیگر یصدا نیم  یرا گذا
صدا یزد و عجز و البه م شت ان یکرد.  سرش را به وح . ماهان داختاو فقط پ

را  هیرگ یو بنا دیکبار ،دوبار، باالخره بغضههش تر هی.  دیبه مادر، لب ورچ رهیخ
 گذاشت.

توانسهههت از ماهان  یکه در آن گرفتار بود ، نم یطیبا وجود غم و شههرا غزاله
سر به پنجره کوچك  اجیرو احت نیغفلت کند، از ا شت. به ناچار  ساك او دا به 

سبان صدا دیچ صدا یخفه ا یو با  سرباز   .خودش به زخمت  ا ر شیگفت:   
شار ب د،یشن شد ف سبه  یشتریمجبور  سرباز، ، و   ربازحنجره اش وارد کند. 
 زد: ادیفر بایتقر دینشن یجواب یوقت

 شه به داد من برسه. ینم دایپ یكی یآها -
 گفت : ییدر و با ترشرو یکاله بر سرش گذاست و رفت جلو یسرباز

 رو سرت ! چه خبرته؟ ی! قرارگاه رو گذاشتهیچ -
 ریبچه دو سهههاعته شهه نیانصهههاف ا یکنه. ب یم هیبچه ام داره گر ینیب ینم -

 پوشكش رو هم عوض کنم. دینخورده . با
 .شهیم یچ نمیبب -

له به اطراف  غزا له چشههم  تا از نظرش محو شهههد. غزا بال کرد  با نگاه او را دن
ند . ظل آفتاب بود . گرم ماهان  یموها یکه البه ال یهوا در رطوبت یچرخا
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 دیبلوند کودکش انگشت کش یهامو یداد. البه ال ینشسته بود خود را نشان م
 و به صورت او فوت کرد.

اهان بود، ساك م یبلند شد. شمع ریباز شدن قفل و زنج یبعد با صدا یلحظات
 نهاد. نیزم یاو رو دگانیرا مقابل د

انكس ک نیپهن کردن تشكچه ماهان بود. ا یبرا یزیتم یجا افتنیبدنبال  غزاله
شده بود  یتكه موکت قهوه ا كیکه با  فیو کث كیبار سوراخ مفروش  سوراخ 

انداخت،  شیپا یکجا ! تشههكچه را جلو كشیکجا؛ آپارتمان کوچك و شهه
 كچهبغهه ههل کردن او را نداشت ، تش یکرد و چون نا ضیپوشك ماهان را تعو

ش شیپاها یرا رو شروع به خواندن الال دیک  هكیکرد. در حال ییو با تكان پاها 
کرد که چطور  یبود که در آن گرفتار شده بود. فكر م یا مخمصه ریذهنش درگ

منصور  یها هیههههگار سر از ساك ماهان در آورده است. توص ههههیس یبسته ها
 رفت. یبر صفحه مغزش رژه م یچون لشكر زره

سر با ساس گرما گره رو شا یاح خنك  دیاش را باز کرد و پر آن را تكان داد تا 
اش را از سههرش برداشههت ،  یروسههر لیدل نیبود ، به هم دهیفا یشههود،اما ب

با کش بسهههت. سههپس  یموها گندمگونش را از اطراف گردنش جمع کرد و 
خواب و از گرما کالفه  جیبه چهره معصههوم ماهان انداخت. ماهان گ ینگاه

ستها شمها و ب یبود، د سر یاش را مالش م ینیکوچكش مدام چ را  یداد ، رو
در برخورد با رطوبت ، بدن ماهان را خنك  در هوا تكان داد . بادش گرم بود اما

 کرد. یم
 3 فصل
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سكو دیسع شم به  شده  17شماره  یچ شت. انتظارش از حد معمول خارج  دا
کردکه پنهان از چشههم مهناز، از دفتر  یاو را وادار م یبود و دلشههوره و نگران

 کسب کند. دیاخبار جد یتعاون
مهناز هم آرام و قرار  رگید د،یبه سههاعت چهارم رسهه اتوب*و*س ریتاخ یوقت

به  یپرتقال یولوو اتوب*و*س یآنها در جستجو یهر دو ینداشت. چشم ها
سو م سعدیچرخ یهر  سمت چپ و  صب دی. مهناز کالفه  ست  ،یع سمت را

 ی. بار دومختیرا بهم ر دیزنگ تلفن همراه سههع یزدند تا آنكه صههدا یقدم م
صور تماس م ودب س نیگرفت، از ا یکه من سرا سراغ  مهیرو دل نگران و  بود و 

 همسرش را گرفت و گفت :
 دن؟یبچه ها رس -
 راه خراب شده. نیب اتوب*و*س یرو بخوا قتشیحق -
با یم - ها یم دیدونسههتم از اولم ن به هوا ییذاشههتم تن تازه  نه.   یسههفر ک

 کنه. یم دایحال تهوع پ لیوگازوئ نیبنز یداره. با بو تیهم حساس اتوب*و*س
. چند اوردینبود به ذهنش فشههار ب اجی. احتدید ینم یراه یجز دلدار دیسههع

ساب سر هم کرد و ح ش نانیاطم یجمله  سپس ارتباط را قطع کرد. مهناز  د،یبخ
 : دیپرس یتابیبا ب

 گفت؟ یم یشد! چ یهان چ -
گفت کاش اونو  ینشههده م یچیحسههاسههه. هنوز ه یلیبرادر تو خ نیبابا ا -

 م اله و بله.دون ینفرستاده بودم. نم
 کردم. یهمه اصرار م نیآمدنش ا یبرا دیو سالم برسن. نبا حیخدا کنه صح -
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انگار طرف غزل  دیزن یحرف م یمن از شههما خواهر و برادر متعجبم! طور -
 رو خونده. یخداحافظ

 .ریزبونت رو گاز بگ -
 .گهید نیبابا! خب شلوغش کرد یا -
از  یزیچ هیپسههره  نیخوره. ا ینم. منصههور بدون غزاله آب یدون یتو که نم -

شق هم اونور تره. اداره که م زنه و احوالش  یسه بار بهش زنگ م یروز ره،یعا
ستاده  یرو م سه. حاال اون رو تك و تنها فر  ،یدار یچه توقع گه،یشهر د هیپر

 هان؟
ست یبهتره به جا - صلوات بفر صور کرمان چیحرف زدن  ؟ کنه یکار م ی. من

 کنه؟ ینم یهر خودش زندگش یجا تو نیچرا هم
قال - له انت له ز یمنصههور واسهههه خاطر غزا مادر غزا بار  ریکرمان رو گرفت. 

 یگرفتار غزاله شههده بود برا یرفت، منصههور هم که بدجور یازدواجشههون نم
 مادرزنش موافقت کرد. یبه اون با تمام خواسته ها دنیرس

بلند  هایرازیکه تونسته رو دست ش ی. دخترنمیخواد غزاله رو بب یدلم م یلیخ -
 خوشگل باشه. یلیخ دیبشه، با

دختر داده. قد  نیجا به ا كی! خداوند تمام محاسههن رو دیسههع یدون یم -
شه. ز 175باالبلند و رعنا، فكر کنم قدش  ص بایسانت با شخ . از همه تیو با 

ع به اول که منصههور راج یدفعه  ادمهیقلب بزرگ و مهربون داره....  هیمهمتر 
 هیاز تشههب دمشید یزد، بهش عسههل بانو لقب داد. وقت یاون با مامان حرف م

سل بود، با چشمها صور خوشم اومد. غزاله واقعا مثل ع سل یمن و  یدرشت ع
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ه نظر ب نیریدرست مثل عسل، ش شیبایبه همون رنگ و لبخند ز بایتقر یموها
 .دیرس یم
 نگران باشه. آخه ... نقدریپس آقا منصور حق داره ا -
 .دیرا بر دیحرف سع دیپر یاز جا م كهیمهناز در حال ادیفر
 . فكر کنم خودش باشه.یپرتقال اتوب*و*ساونجا رو ....  دیسع -

. تادسیشانه به شانه او ا دیچشم انتظار بود. سع اتوب*و*سمقابل درب  مهناز
ش شتریب قهیچند دق سافر هی. کلدیطول نك کامال  اتوب*و*سو شدند  ادهیپ نیم

 گریكدیمتعجب چشههم در چشههم  یو مهناز با نگاه ها دیشههد. سههع هیتخل
سههر  ابتدازود به خود آمد و پا در رکاب گذاشههت.  یلیخ دیدوختند، اما سههع

بود. چشههمش افتاد به راننده که پشههت فرمان  یچرخاند سههمت سههالن، خال
 : دیپرس دینشسته بود با سالم و خسته نباش

 کرمانه؟ اتوب*و*س -
 بله. -
 در راه هست؟ یتعاون نیهم از هم یا گهید اتوب*و*س -
 دستگاه. هی نیهم یتعاون نیاز ا 7ساعت  یبرا یول ادیم ادیکه ز اتوب*و*س -
شون یدون یم - سته ول اتوب*و*س یحاج آقا ن سافر ما ب یدر سافراتو نیم ن م
 .ستین

 بود. یاسم مسافرتون چ -
 .تی. خانم هداتیهدا -
 اول برامون دردسر درست کرد؟ ی قهیکه از دق یمون مسافر پر دردسره -
 ه؟یمنظورتون چ -
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رو نگه  اتوب*و*سزد. بعد هم  یاول بسههم ا.... خودش رو به موش مردگ -
پا ها از ترس بوده و طرف  نی. آخر سههر معلوم شهههد انییداشهههت و رفت  ادا
 .یخالفكارو قاچاقچ

ا شههد و ب یعصههبان نیحسههن آقا مثل پتك بر سههر مهناز فرود آمد، بنابرا حرف
 گفت : یتند

 حرف دهنتو بفهم خالفكار جد و آبادته. -
 گفتم. یو اال بهت م یکه زن فیح -

صدا دیسع سرو  صله با  یهاج و واج مانده بودکه با  مهناز به خود آمد و بالفا
 : دیننده کرد و پرستحكم او را وادار به سكوت کرد، سپس رو به را

ش یمعذرت م - شما ببخ شده.  شوکه   شتری.... تو رو خدا ب دیخوام. خانمم 
 .نیبد حیتوض

ش هیبا  تیخانم هدا نیا - سافر ما بود. چون حال و روز درست  رخورهیبچه  م
ساب س یو ح شت بازر که هفته مبارزه  یدون یداد. م ریمواد مخدر بهش گ یندا

کردن  ادیپ نیهروئ لشیوسهها نیو ب نییچه بردنش پابا مواد مخدره! با سههاك و ب
 دونم. ینم یزیچ نیاز ا شتری....ب نیبعدشم بردنش بازداشتگاه . هم

 گرفتن. نیازش هروئ یشما مطمئن -
 بله، البته. -
 شد؟ ریکجا! کجا دستگ -
 پاسگاه .... -



 39 چشم من طلوع کندر 

زد، بهت زده  یموج م اهشیدر چشمان س یمانیرنگ به رو نداشت، پش مهناز
 : دیپرس

 شه؟یم یحاال چ -
 : دیرفت و پرس نیی. و از پله ها پایپرس یاز من م -
 ست؟ یغزاله چه جور زن -
 احمقانه نكن. یفكرا ؟یشد وونهید -
 .گهید زادهیآدم -
 یدونه چه اتفاق یپاکه. خدا م یلیخورم. اون خ یمن به سههر غزاله قسههم م -

 افتاده!
 ه.بكن یبتونه کار دینشده شا ری. تا درهیقرار بگ انیمنصور در جر دیبا -
 . منصور طاقتش رو نداره.دیترسم سع یم -
.... بهتره هر چه زودتر منصههور و میوقت رو هدر بد دینبا سههتین یچاره ا -

له در جر مپ بنزرنیقرار بگ انیخانواده غزا  یچاره ا یشههلوغ بود ول نی. پ
ه فاصههل نیو در ا دیارز یراه م نیبه ماندن در ب یمعطل قهیدق سههتینداشههت، ب

 زین ی. هادادد یو زمان فحش و ناسههزا م نیکفر منصههور در آمده بود و به زم
 یبود، به خواهرش غزاله م مهیمنصههور عجول و سههراسهه یرفتارها ریتحت تاث

 یکرد و پاچه  زیسههر ر نیکه حواسههش پرت شههد و باك پر شههد و بنز دیشههیاند
ست چنان ش شت فرمان که ن شته نمود. پ شرد که  شلوارش را آغ بر پدال گاز ف

سرد و ساکت اما با  یخواهد زد. هاد رونیهر لحظه از کاربراتور ب شیپا ییگو
 شده بود. كیهوا کامال تار دیبه پاسگاه... رس یراند. وقت یسرعت م
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زاله را غ یریرا بر عهده داشت. خبر دستگ یپست دژبان یاعتماد فهیوظ سرباز
سپس  دییتا سربازان محوط یكیکرد.  صدا زد. پرتو یه به نام پرتواز  دوان  یرا 

 گفت : نشیریدوان جلو آمد. بچه آبادان با لهجه ش
 ؟یکش یها ولك.... هوار م -
 خوان بچه رو ببرن. یم تیبه جناب سروان بگو بستگان هدا -

 جوان اجازه ورود خواست و به احترام دهقان پا جفت کرد و گفت : سرباز
 .تیقربان بستگان هدا -

س قیو عم قیدق نگاه س یدهقان به برر سرا صور   همیدو مرد جوان پرداخت. من
 شانیرو آشفته و پر نیاز ا رد،یدانست چگونه رشته کالم را بدست گ یبود، نم

 گفت : یسروان خم شد و به تند زیم یرو
 .نیگرفت یشما همسر من رو اشتباه -

 . خانمشهیدادگاه معلوم م یرفتارت باش. در ضمن درست و غلطش تو مراقب
ساز نیبا هروئ یجنابعال ستگ ههههیس یشده در پاکتها یجا شده.  ریههههگار د

 آوردن. رونیما پاکتها رو از داخل ساك بچه ب نیمامور
شد. در  دیمثل گچ سف یکه از دهان دهقان خارج شد، رنگ هاد نیهروئ کلمه

شت تعادل خود را حفظ کند، به د یسع كهیحال سرش تك واریدا شت  اد و د هیپ
 گفت :

 ن؟یکرد ییهم بازجو گرانیساکش گذاشته. شما از د یاونا رو تو یقطعا کس -
به شههما  سههتمیکنم. در ضههمن من موظف ن كاریچ یمن بد ادیخواد  ینم -

 طفل معصومه. یبه خاطر اون بچه  دیینجایجواب بدم. اگه ا
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 .دیاریخدا بچم رو از اون دخمه در ب یپس محض رضا -
 ؟یبا بچه دار یتچه نسب یگفت -
 پدرش هستم. -
 یم لتیداد، بچه رو تحو تیکرد و رضهها دتییتا تیبرو. اگه هدا یبا پرتو -

 .ینش كیدم. مراقب باش به بازداشتگاه نزد
وج به قصد خر زین یپا جفت کرد و بالفاصله با منصور خارج شد. هاد یپرتو

 به دنبال آن دو به راه افتاد، اما دهقان مانع شد و گفت:
 نفر. كیفقط  -

شههد و غزاله را به نام خواند.  كیبه اتاقك کانكس نزد ینسههب یكیدر تار یپرتو
به بدن خرد و خسههته خود داد و به زحمت برخاسههت و به پنجره  یغزاله تكان

 با انگشت به منصور اشاره کرد و گفت : یشد. پرتو كیکوچك سلول خود نزد
 ؟یشناس یاون آقا رو م -

همزمان  یبه منصههور افتاد. غم و شههاد یغزاله در امتداد انگشههت پرتو نگاه
غزاله، منصور  ادیزد  منصور . فر ادیفر زانیشد. اشك ر باشیمهمان چشمان ز

 نمود : دنیاراده کرد، چنان که به سمت او شروع به دو یرا ب
 ؟یسر خودت آورد ییشده غزاله! چه بال یچ -
 تورو خدا نجاتم بده منصور. -

شههدن منصههور، جلو رفت و در  كیشههده بود، به محض نزد ریکه غافلگ یپرتو
 شد گفت : یمانع او م كهیحال

 برو. و نییدفتر. مثل بچه آدم سرت رو بنداز پا یتو یگرد یاالن بر م نیهم -
 از دور شدن منصور رو به غزاله کرد و گفت : نانیبا اطم یپرتو
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 ؟یدار تیخواد بچه رو ببره. تو رضا یشوهرت م -
چه ام تو - خدا خ یم نیجهنم از ب نیا یآره. ب  لشیبده. ببر تحو رتیره.... 

 بده.
شت. مادر بود و نم دیکودك، ترد لیلحظه تحو اما سادگ یدا ست به  از  یخوا

 یوکه پرت ختیر یاشك م یاپیپ یفرزند خردسال خود دل بكند. با به هوسه ها
 حوصله سر رفته گفت : ،یطوالن یانتظار یدر پ

 .گهیاونو بده به من د ؟یکن یاستخاره م -
هوسه را از گونه  نیزهر آخر یبه تلخ یاز دل غزاله سفر کرد. با احساس دیام ه  ب

 تنها سالحش هیسپرد. در آن لحظه گر یفرزند گرفت و او را به آغههه هههوش پرتو
 بود.

رفتند . منصههور  شیپ یبه دفتر دهقان ، منصههور و هاد یمحض ورود پرتو به
هوش کش زیلبر ه   یبا لمس دستها ی. هاددیاز عشق و دل نگران، فرزند را به آغ

 آرام گرفت. یکوچك ماهان، کم
 خارج کرد و گفت: زشیم یاز کشو یپوشه قرمز رنگ دهقان

 . یبد دیبچه، رس لیدر قبال تحو دیبا -
هوش هاد یکالفه و عصب منصور ه   یب كهیدر حال یسپرد .هاد یماهان را به آغ

هوش کش خت،یر یصدا اشك م ه   یو در جستجو دیخواه*ر*زاده اش را به آغ
ماهان را انگشت زد و امضا کرد. دهقان  دی. منصور رسدییاز خواهر بو ینشان

 پرونده غزاله گذاشت و گفت: یرا ال دیرس
 .دیجا را ترك کن نیتر ا عیهرچه سر -
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 ؟ شهیم یهمسرم چ یول -
 یدادگاه انقالب . اونجا م دی. فردا برستینساخته  یاز کس یامشب که کار -

 .دی... فعال بردیباش یدادرس انیجر ریگیپ دیتون
از  شیجا هم دهقان محبت ب نینداشهههت تا هم دهیماندن و التماس فا گرید

پاسههگاه را ترك  گریكدیبه اتفاق  ،یرو بدون کالم نیکرده بود، از ا یاندازه ا
گذرد ،  یهنه پدر ، بدون آنكه بداند در اطرافش چه م هیکردند. ماهان سر به س

 در خواب ناز بود.
جاده در محور کرمان  گریداد و دور زد و در سههمت د دیبه پرا یدنده ا یهاد

 نیاندوهگ یروشههن محوطه پاسههگاه بود، با دل كیمتوقف شههد.نگاهش به تار
 گفت :

 منصور -
 هوم -
 ؟ یدیغزاله رو د -
 یکرد . صههدا كاریچ یدون ی. نمدمید یه رو اونجا نممردم و غزال یکاش م -

 ناله هاش تو گوشمه .
 گونه اش سر خورد ، گفت : یرو یهاد اشك

بود ، چه برسهههه گرفتارش  دهیجاها رو ند نجوریطفلك خواهرم... تا حاال ا -
 بشه .

 م؟یکن كاریحاال چ -
س - شابزرگه. خدا خودش شهیم یچ مینیتا بب میگ ینم یزیچ یفعال به ک  دی، 

 ثابت شد. شیگ*ن*ا*ه یشد و ب دایپ یتا صبح فرج
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 خدا کنه. -
 :دی، پرس دیکش یدور چشمان هاد رهیت یرنگ غم هاله ا باز
 بازداشتگاه غزاله کجا بود ؟ -
 کانكسه ... غزاله اونجاست. هی یمحوطه ، پشت ساختمون اصل یانتها -

کند و  ینتوانسههت خوددار ی  ول یاله رمیبغضههش زمزمه کرد:   بم انیم یهاد
زار زد.  یرا گذاشههت . منصههور هم مترصههد فرصههت با هق هق هاد هیگر یبنا

ا متوجه آن ها ر لیاتومب شهیبه ش یبرخورد انگشتان ینگذشت که صدا یلحظات
 خود کرد.

که  یمردانه اش را پاك کرد. به افسههر یو اشههكها دیکشهه نییرا پا شهههیشهه یهاد
 :دیمقابلش بود سالم کرد و پرس

 اومده؟ شیپ یجناب سروان مشكل بله
ت گف متیرو با مال نی، از ا دیاشكبار آن دو د دگانیافسر جوان غم را در د نگاه

: 
 .دیتوقف ممنوعه... لطفا حرکت کن نجایا -

 4 فصل
. زهر بود دنیآن هزار بار تلخ تر از نوشهه یکه تلخ یرا گذراند. شههب یبد شههب

وع صبح و طل دهیسپ دنیاو را وادار ساخت تا دم شانیاز فرزند و افكار پر یدور
 آفتاب چشم به پنجره کوچك زندان موقتش بدوزد.



 45 چشم من طلوع کندر 

 ند،یآسمان پر ستاره بب یسرش در پهنا یتواند باال یکرد خدا را فقط م یم فكر
شب دوخت و با پروردگار  یاز ورا سمان  شان آ ستاره درخ شم به تك  پنجره چ

 پرداخت. ازیبه راز و ن
 چیشههده بود که به ه ریو سههرگشههته بود. چنان غافلگ رانیح ،یدینااماز  شیب او

که  را داشههت یتب دار ماریحال ب شههترینبود.ب رشیخط تیعنوان قادر به موقع
 نیصبح ا 7برد . باالخره ساعت  یپزشك معالجش به سر م تیزیدر انتظار و

ند . رفت راغشبه سهه گریبار د یو شههمع یو پرتو دیبه سههر رسهه یانتظار طوالن
شك و ب یشمع شان م یخ ستبند نفرت انگ یانعطاف ن  را باال یآهن زیداد ، د

 یسههاخت. ب ریآورد و به مچش قفل کرد . احسههاس حقارت غزاله را سههر به ز
 نشست. لیبه راه افتاد و آرام و مغموم داخل اتومب یکالم به دنبال شمع

ور و صد یبه دفتر قاضدادگاه انقالب ، در انتظار ورود  یبعد در راهرو یساعت
 از جانب او ، در التهاب بود . یرا

به جا م ینم یاحسهههاس راحت یفلز مكتین یرو مدام جا شهههد در  یکرد و 
شههد و  یکنجكاو هر لحظه گلگون تر م یاز شههرم نگاه ها شیگونه ها كهیحال

 جرئت سر باال کردن را نداشت.
هههنه  هههیاز س ییله گواجازه ورود داد ، قلب غزا یسهراب یدفتر قاض یمنش یوقت

شمع رونیب ضطرب به دنبال  ض یزد، لرزان و م  سالانیشد.مرد م یوارد دفتر قا
به غزاله انداخت و با افسههوس سههر  یاجمال یو خشههك ، نگاه یبا چهره جد

مقابلش نهاده بود ورق زد. پس از  یرا که شههمع یتكان داد. سههپس پرونده ا
 : دیپرس یمدت کوتاه

 ؟ یبود ؟ و قرار بود کجا ببر ی؟چقدر یداشت یخب... چ -
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سهواالت کوتاه و طعنه دار  دنیشهده بود با شهن زیاز ترس و اضهطراب لبر غزاله
 سرداد. هیو گر دیبغضش ترک یبغض کرد، اما قبل از هرگونه جواب یقاض

از احساسات باشد  یعار دیکه با یاست سخت و دشوار ، امر یکار قضاوت
ت توانس یوجود نم نیسوزاند ، با ا یغزاله دل م به حال یسهراب یقاض دی. شا

 لیرو به دل نیظاهر معصههوم و آراسههته او را مالك قضههاوت خود قرار دهد ، از ا
 و گفت : دکر ختهیآم یاش را به اخم یخشك و جد افهی، ق یشغل تیحساس

 کنم ، جواب بده . ی... سوال م اریمن ادا در ن یبرا -
شده. من ب زیچ چیبه خدا من از ه - شتباه  گ*ن*ا*هم جناب  یخبر ندارم . ا

 . یقاض
شما خ - سگاه جرم   یعنی یدون یم نی. حمل هروئ نهیسنگ یلیطبق گزارش پا
 ؟ یچ
 گم. یراست م دی. باور کن دمیند نیمن تا حاال هروئ -

 شد و گفت : قیدر چهره غزاله دق یسهراب
 شوهرت اهل دوده ؟ !ی. شوهرت چیخوره معتاد باش یات که نم افهیبه ق -
 .ادیهگار هم بدش م هیشوهرم ؟! ... منصور از س -
 !لشیفك و فام یفرستاده برا یرو سوغات نایا دیخب شا -
 یخوب م یبسههته ها چطور سههر از سههاك من درآورده ،ول نیدونم که ا ینم -

 .ستیدونم که کار منصور ن
 . یجوابگو باش دیشده و با دایشما پ لیوسا نیمواد ب نیبه هر حال ا -
 جوابگو باشم. دیدونم، چطور با ینم یچیه یوقت -
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سته .  نجایا - شر ای یکن یاعتراف م ایکوچه بن ب ارزه با ستاد مب یبر یم فیت
 مواد مخدر .

 گفت : دینا ام غزاله
! به روح رسههول  دی. به خدا! به قران مج یشههما حرف من رو قبول ندار یعنی -

 دونم. یاز اون مواد نم یچیالله ! من ه
سم نخور دختر .اگه م - سم بخور زیكریاعتراف  یبه جا یخوا یق  نی، هم یق

 .رونیاالن برو ب
را  یو التماس ، قاضهه هیبه گوش غزاله نرفت ، باالخره هم با گر یسهههراب دیتهد

 وادار به صدور دستور کرد.
ش یبهتره بر - س یت رو توخود یستاد مبارزه با مواد مخدر، اگه عاقل با ر درد

 .یانداز ینم
 یدادسههرا داد و به اتفاق پرتو لیتمام شههده بود. غزاله را تحو گرید یشههمع کار
ضطراب تر و پر یراه شد. غزاله تنها ماند. پر ا سگاه  بل به ق قیتر از دقا شانیپا

. مردمك چشمانش با وحشت به هر سو چرخ خورد دیپشت سرش چسب وارید
 ماند. رهیخ رهیتا در موج نگاه دو چشم ت

 : دیشد و پرس كیبه او نزد یزادمهر گام انیک سرگرد
 ؟ییتو تیهدا -
 بله. -
 جرمت؟ -
 .یچیه -
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اضافه، از غزاله فاصله  یبود. بدون کالم زیتمسخر آم یزادمهر، پوزخند لبخند
 احكام شد. یگرفت و وارد دفتر اجرا

سالیم یبعد زن یقیدقا شف ان سه متهمه دغزاله را به همرا ،یبه نام کا  یبرا گریه 
 انتقال به ستاد مبارزه با مواد مخدر به محوطه دادگاه انقالب منتقل کرد

. پنج شههد انیغزاله نما دگانیدر برابر د ،یرنگ با سههقف کوتاه نرده ا یآب یوانت
و سههه زن که  دندیرسهه یمرد که از نظر غزاله گردن کلفت و قلچماق به نظر م

 لیبه دل یدسههتبند شهههده و در حال گریكدینمودند داخل وانت به  یم یمحل
 یرا م شههاناطراف یخم شههده بود به سههخت نییسههقف کوتاه وانت به سههمت پا

 .دندییپا
از  یمعجون كهیشد. در حال یبر وجودش مههه هههستول گریو وحشت بار د رعب

د ش ادهیسفر شوم بود از وانت پ نیا یو ندامت، چاشن یترس و شرم، سرگشتگ
شت.  گرید نیو به دنبال متهم ستاد مبارزه با مواد مخدر گذا ساختمان  قدم به 

اه به بازداشتگ راگرفت و آنها  لیزن ستاد، متهمه ها رو تحو نیاز مامور یمیسل
 انتقال داد.

 یکز کرد. نگاه هراسههان ب یپر اندوه در گوشههه ا یدر بدو ورود در سههكوت غزاله
تاق به اطراف چرخ خورد، ا نداز ریبا ز فیکث یاراده  با  ییوارهایمحقر و د یا

 مخدوش. ینوشته ها
 یرا به رنگ زرد در آورده بود، با سهرو صهدا آدامس م سهوانشیکه گ یجوان زن
و  دیکشهه یم رونیآدامس را ب كباری قهیبلندش هر چند دق یو با ناخنها دیجو

و  کرد یگذاشت . غزاله چندش یچرخاند و مجددا به دهان م یدور انگشت م
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که به همراه او از دادگاه به آنجا منتقل شههده  ینگاهش را از او گرفت سههه نفر
گفت تو  یم یگریکردند. هر کدام به د یبلند جرو بحث م یبودند، با صهههدا

آورد و  یم یبهانه ا كیهر  ی. ولمیهست تیدنبال آزاد میبر رونیما ب ریگردن بگ
شانه خال ریاز ز شاجره لفظ دایپ خیکرد. باالخره هم کار ب یم یآن   یکرد و به م

شههد غزاله را  یآنها رد و بدل م نیب هک یكیشههد. جمالت زشههت و رک دهیکشهه
 زد : ادیاز سر خشم و نفرت انداخت و فر یکرد. نگاه یبرافروخته و عصبان

 .دی... خجالت بكش گهیبسه د -
شد.  نگاه شت در  نیاز مخاطب یكیمتعجب جمع به او دوخته  که فرشته نام دا

 شم او براق شد و گفت :چ
 ؟یکش ی! چرا هوار مس*ل*ی*ط*هچته  -
 ادب داشته باش خانم. -

 زد : ادیتر فر یخنده بلند شد و غزاله عصبان كیشل
 .نیرو آب بخند ه؟یچ -
 .ارمیدخلت رو م یبزن یادیزر ز ی... اگه بخوااریاز خودت در ن یپرو باز -
شد برا یشد و از جا یاو غزاله جر دیتهد با شته مجبور  ست. فر اه نگ یبرخا

سرش را باال ب شمان او  س یاما از قد و باال اورد،یکردن در چ به  یبلند غزاله تر
 دل خود راه نداد و گفت :

 .ادی. بذ باد بنیبش ریبگ -
اراده دست به شانه فرشته گذاشت و او را هل داد. فرشته  یبا گفتن خفه ب غزاله

آغاز و آن دو با  یریلحظه درگ كیشهههد. در  نیخورد و نقش بر زم یسههكندر
ار و شرمس كیدو فحش رک یكی دنیشدند. غزاله به محض شن زیگالو گریكدی
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او را در چنگ داشههت و  سههوانیکرد، اما فرشههته گ ینیعقب نشهه یرینادم از درگ
 ییوارد بازداشتگاه شد و با صدا یمیغزاله سل ادیکرد. با فر یم دیهمچنان تهد

 همه را مخاطب قرار داد و گفت : ادیفر هیشب
 چه خبره!؟ نجایساکت. ا -
غزاله را رها کرد. غزاله در  سهوانیدسهت فرشهته شهل شهد و گ یمیسهل ادیفر با

 مملو از التماس گفت : یبا نگاه دیکش یاش را جلو م یروسر كهیحال
 . نینجات بد نایتورو خدا من رو از دست ا -
 خفه. یکنم. حاال همگ كاریدونم چ یصداتون بلند شه م گهیبار د هی -

سل ریسر به ز غزاله شم غره ا یمیانداخت و اعتراض نكرد.  به آن دو رفت  یچ
 از بازداشتگاه خارج شد. ظیو با غ
شه ا گریبار د غزاله شته در ذهنش به  24کز کرد. حوادث  یدر گو ساعت گذ

هههنه اش  هههیر*ق*ص آمده بود. در افكار خود غوطه ور بود که احساس کرد س
جسههت در  یاز جا مهیماهان سههراسهه ادیحس به ناگاه به  نیکشههد به ا یم ریت

به هر سههو نظر کرد. برا یجسههتجو فكر کرد ماهان را جا  یلحظه ا یفرزند 
 زد : ادیفر یشانیگذاشته است. با پر

 ماهان! ماهان کو؟ بچم کجاشت؟ -
 زردش زد و گفت : سوانیدر گ یبا ناخنها بلندش چنگ یقدس

 ؟یگری... بچه مال توست، سراغش رو از من م دونمین چه مم -
 هنه ام رگ کرده ... حتما ماهان گرسنه است. هیس -
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که ا - به واال ... معلوم  که  یبه موش مردگ ی... خودت رو زدیکاره ا نیخو
سوزونن .... حكما توقع دار ساعت د یكیتا  یبرات دل ب سه خاطر  گهی، دو  وا

شر سرت ت  یول. نه کستیخبرا ن نیاز ا نجایخونه .... نه جونم ا یببر فیآق پ
 بتمرگ. ری... حاال بگ یباز وونهینه د اریدر ب یباز

زندان موقتش گام  یبه خود آمد و با حزن واندوه به سههمت در بسههته  غزاله
صههورت را  یاشههك پهنا زیاش را به در چسههباند، قطرات ر یشههانیبداشههت، پ

 و در آورد.کرد و او را کم کم به زان سیخ
شمان سقف دوخت و با خود زمزمه کرد   تو کجا چ ست و براقش را به   ییدر
! منم، غزاله ای... خدا یدیتو منو ند دمی... شههادمتیتا حاال ند روزیخدا! از د

هام قهر با کار ی!؟ ولی....  که  كب  ینكردم . اگز هم گ*ن*ا*ه یمن  مرت
سزاوار  سنگ نیهمچ هیشدم،  زهرا  یبروتو رو به آ ای. خدا ستمین ینیمكافات 

جا بسه خدا. کمكم کن. کمكم کن  نی. تا همزهینشو آبروم بر یراض دمیقسم م
 کنم.  دایمخمصه نجات پ نیاز ا

او را  ریباز شههدن قفل و زنج یخود بود که صههدا یدر حال نجوا با خدا غزاله
س سرا شه ا مهیوادار کرد  ضطرب در گو شت در عقب برود و م  .ستدیبا یاز پ

 غزاله ثابت ماند و گفت : یبه داخل گذاشت، نگاهش رو یقدم یمیسل
 .رونیب ایب -

لرزان و رنگ و  یمهمان دل کوچك او شههد. با قدها شیدلهره و تشههو گرید بار
به راه افتاد.  یمیو به دنبال سههل دیاش را کامال جلو کشهه یروسههر دهیپر یرو
 گفت : یمیرا باز کرد و او بدون چون و چرا وارد شد. سل یدر اتاق یمیسل
 .ادیتا جناب سروان ب نیبش جایهم -
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 یبا افسر بازپرس ذهنش را آشفته م ییاروینشست فكر رو یصندل یرو غزاله
ساس رخوت م صورت را م هیرا تك زیساخت. با اح  انیگاه آرنجش قرار داد و 

و  دیچیاز اتاق پ رونیب یانه امرد یموقع صهههدا نیدو دسهههت پنهان کرد. در ا
 یاز جا مهیمتعاقب آن در باز شههد. از ترس آب دهان را قورت داد و سههراسهه

. حق دوست سالم او را ختیاراده و با ترس از زبانش گر یبرخاست. سالم، ب
 گفت : یبا تكان سر پاسخ داد و به سرد

 .نیبش -
کرد  یپوشههه را باز م كهیبه غزاله انداخت و در حال یدوسههت نگاه اجمال حق

 گفت :
 .یبرنامه ها باش نجوریاهل ا ادیبهت نم -
ست. به خدا من اهل ا - شما سته ها  ی. حتستمین نكارایحق با  روحم از اون ب

 .دیخبر نداره. تورو خدا حرفم رو باور کن
 من جواب بده. یقسم نخور. فقط به سواال -
 چشم. -
کمكت  مدی....به نفعته من هم قول میناولته بهتره اعتراف ک یاگه دفعه  نیبب -

 کنم.
 من راستش رو گفتم. ؟یمن رو باور نكرد یشما هم حرفها -
 کنم.اگه قرار باشههه یدر طول روز با چند نفر امثال تو برخورد م یکن یفكر م -

 .ستیبه دادگاه و قانون ن یاجیاحت گهیقسم از اتهام مبرا بشه که د هیهر کس با 
 دونم. ینم یچیرو گفتم . من واقعا ه قتیمن به شما حق یول -
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 هم . حاالیصبر و حوصله من اندازه داره. بهتره از مالطفتم سوء استفاده نكن -
 رفتن برو سر اصل مطلب. هیبدون حاش

 جهت گرفتار شدم. یو ب خودیمسافرم که ب هیوجود نداره. من  یاصل مطلب -
 .شمیهم بدهكار م یزیچ هیاگه به سرکار خانم رو بدم  نكهی! مثل ا رینخ -

 را بلند کرد : شیبرآشفته صدا غزاله
ا من ب دی. اصال متوجه ادیکن یم یمردم باز تیثیراحت با آبرو ح یلیشما خ -

 .دیچه کرد
صبان حق ست با ع ش شیپا ریز یصندل تیدو شت دیرا کنار ک  زیم یبه رو یو م
خود را جمع و جور کرد، سپس  ی. غزاله حساب کار دستش آمد و حسابدیکوب

 کرد و گفت : ختهیحق دوست لحنش را به خشونت آم
و من  یمتهم هینره تو  ادتی.  یبر یدفعه آخرت باشههه که صههدات رو باال م -

 .ترشی. نه کمتر ، نه بید یکنم، تو جواب  یهم افسر بازپرس . پس من سوال م
شك شمان درشت و براق غزاله خانه کرد .در تله ا افتاده بود که نه  ریگ یا در چ

 زشیر یبغضههش را فرو خورد و جلو یداشههت و نه راه پس . به تلخ شیراه پ
 یمطرح کرد ول یگریسههواالت د یرا گرفت. حق دوسههت به سههرد شیاشههكها
 یسههروان شههد   نم دیکه عا یزیآن ها نداشههت. تنها چ یبرا یجواب چیغزاله ه

 بود . لیقب نیاز ا یکلمات ایدونم و خبر ندارم   و 
صل و نگران به محض  یمعدود یدرب بزرگ آهن مقابل ستا زن و مرد مهههه هههه

 ییچند و چون مراحل بازجو یایو جو دندیدو یسههتاد جلو م نیمامور دنید
شههدند. آن روز به محض خروج سههرگرد زادمهر ، منصههور و  یبسههتگان خود م

د ، شههدن ییروند بازجو یاحوال غزاله و چگونگ یایو جو دندیجلو دو یهاد
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 ییگوش ناشههنوا ییتفاوت، گو یکرد و ب یاطالع یاظهار ب یبا سههرد هرزادم
شت و اتومب شت فرمان ن را در دنده قرار داد ، اما قبل از آنكه کالچ  لشیدارد ، پ

 شد و گفت : كیرا رها کند حق دوست با عجله به او نزد
 انداختم. کجا داداش ؟ رتیآآ...گ -
 ! خونه. دییاگه اجازه بفرما -
 .امی یچند لحظه صبر کن االن م -

 یستاد به سرعت در صندل یکوتاه با نگهبان ورود یدوست پس از صحبت حق
 گرفت و گفت : یجلو جا

 میافت یدارم. بعد راه م یکار کوچك هیدادگاه  میسههر بر هیقربونت سههر راه  -
 حاج خانمت. شیپ یطرف کرمان که شما هم زودتر بر

دسههت از سههر کچل ما  یکه حضههرت عال میکن كاریجون ما چ یعل نمیبب -
 . یبردار

 درت آوردم. ییهم دلت بخواد. بد کردم از تنها یلیخ -
 .میبابا ما چاکرت -
 هم اون ور تر . یزیچ هی میجان . ما مخلص انیک دییفرما یم یچوب کار -
س تا شوخ دنیر و خنده گذراندند و بعد از انجام کار حق  یبه دادگاه زمان را به 

 کرمان شدند. یدوست به سرعت راه
که از شش  یبود و در همان شهر سكونت داشت در حال یزادمهر کرمان سرگرد

اش ، سه روز را در ستاد مبارزه با مواد مخدر کرمان و سه روز  یروز نوبت کار
 به کار بود.مشغول  رجانیرا در ستاد مبارزه با مواد مخدر س گرید
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 سراغ غزاله را گرفت و گفت : یراه زادمهر با کنجكاو در
؟ خانواده اش امروز سراغش رو از  یکرد كاریچ تیجون با هدا یعل یراست -

 .نهیجرمش سنگ گفتیم یسهراب یجور که آقا نیگرفتن... ا یمن م
 فكر نكنم بشه ازش اعتراف گرفت. یآه ول -
 ؟ هیحرفه ا -
 خوره. یکنه و مدام قسم م یم هیگر یلی.خ ادی ینمدونم. بهش  ینم -
 داشته ؟ یشخص لهیشده ؟ وس ریکجا دستگ -
حال و روز  گهیطور که خودش م نیبوده . ا اتوب*و*سنه بابا .... مسهههافر  -

 نداشته و هوا زده شده بود و متوجه اطرافش نبوده. یخوش
 ساکش گذاشته باشه ؟ یبسته ها رو تو یاحتمال داره کس -
 .ستین دیبع -
 بوده ؟ یچ تییحربه بازجو -
 کردم آروم باشم و با حوصله . یسع -
 بترسونش . هر چه زودتر اعتراف کنه بهتره. گهیدفعه د -
 نكه . جمیدونم. فقط خدا کنه گ ینم -
 ؟ یکن یفكر م ی؟ چ هینظر خودت چ -
 ادیلها سهها نیحاال بره خونش، اما تمام ا نیگفتم هم یبگم به من بود م یچ -

 نكنم نانیاطم یگرفتم به ظاهر کس
 همه عزادارند. یول مهیتو رو خدا ، شانس من رو . مثال عروس ینیب یم -
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 یخود مالحظه مهناز را م نیدروغ یکه بطور مداوم در لبخندها و ژستها دیسع
حوصله  یو خشمش را فرو خورد، اما کالفه و ب یکرد، در آن لحظه تمام ناراحت

 فرار از جو به وجود آمده ، بلند شد و گفت : یرو برا نیبود . از ا
با اجازه شههما آقا محمود ،  دیندار یبه چند جا سههر بزنم. اگه کار دیمن با -

 خداحافظ.
 پرتاب کرد و گفت : یروزنامه اش را به کنار محمود

ره نمونده . بهت یعروس خیبه تار یزیبمون باهات کار دارم پسرم .چ دیآقا سع -
 کرد. شهیچه کار م مینیبب میزیهم بر یرو رو فكرامون

 رو برگزار کرد. یعروس شهیمحمود آقا اگه غزاله خانم آزاد نشه که نم یول -
 .... دیشه بهم زد ، با یمراسم رو نم -

 و گفت : دیحرف پدر دو انیبه م مهناز
 بدم بابا ! منصور از ما انتظار داره . یجواب منصور و چ -
 کنه. ینم یدونه . اگه عاقل باشه توقع یشما رو م تیمنصور خودش موقع -

 گفت : یخفه ا یبا صدا دیسع
صور احترام ز یحق با مهنازه. من برا -  کنم یخوام کار یقائلم . نم یادیآقا من

 چشماش نگاه کنم. یکه نتونم تو
صبان یصبور یلیکه تا آن لحظه خ شوکت  تیکرده بود از کوره در رفت و با ع
 گفت :

،  تسههیدختر لقمه ما ن نیپسههره رو . چقدر بهش گفتم مادر! ا نیبزنن اگند  -
رو نخور ، به گوشههش نرفت که نرفت . آخه ما رو چه  باشیگفتم گول ظاهر فر
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گه از هم مان ... ا فت ، االن ا یخراب شهههده خودمون زن م نیبه کر  نیگر
 اومد. ینم شیپ یزیآبرور

 شده گفت : دهیبا ابروان در هم کش محمود
 شیهر کدوم از ما پ یاتفاق ممكن بود برا نی. اسههتیحرفها ن نیحاال وقت ا -
 .ادیب

 یفاقات نیهمچ شههونیكیکدوم  ی، برا یبزرگ نیبه ا فهیطا یما !؟ ... تو یبرا -
 آورده اند؟ رونیب نیهروئ شونیكیافتاده ؟ از ساك کدوم 

كنه ش یون مبود . بخت که برگرده فالوده دند ومدهین شیاونا هم پ یخب برا -
 د .ش بتیمص نیتو و دخترت اون طفل معصوم گرفتار ا ی... تازه با اصرارها

 بنداز گردن ما گهیحاال د -
 .یستیهم ن ریتقص یب -
شت - شم طرف غزاله رو دا به خوردت داده که  یدونم چ ی. نمیتو ... تو از اول
به جون تو، کرمون یطور هواش رو دار نیا خور  زیعادت دارن آدم رو چ ای... 

 کنن.
شد ، بدون توجه به نگاهها نیا سع یبار محمود براق  شرم مهناز  دیمتعجب  و 

 گفت :
 نیا یبه جا یبر یحوصههله ام رو سههر م یدار گهیزن خجالت بكش ... د -

 فكر چاره باش . اتیچرند
 اش داشت گفت : یکه نشان از دلخور یبا لحن یپس از مكث کوتاه شوکت
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 میبد ی. جواب مردم رو چ میرو هم برگزار کن یال به قول تو مراسم عروسحا -
کو عروسش ، نوه اش کجاست  گنیدونه اش ... نم كی یكیکو پسر  گنی؟ نم

. 
 نیغزاله از ا دی! شهههایدیتا روز مراسههم ده دوازده روز مونده. خدا رو چه د -

 کرد. دایدردسر نجات پ
درآورده اند ! اگه  نیگفت از سهههاکش هروئ ی. منصههور میزن یبچه گول م -

 .یچند روزه ا یفكر آزاد ی. اون وقت جنابعالمیاعدامش نكنند، شانس آورده ا
 هیس یو او را وادار کرد تا به رو دیچیهههنه محمود پ هههیجانكاه در قفسه س یدرد

 نیسنگ یکه غم یهنه اش خم شود. حدقه چشمش کم کم نمناك شد و در حال
 ریکرد ، به قطرات اشههك اجازه داد تا از چشههمها سههراز یمدر خود احسههاس 

 شوند.
 جلو رفت و گفت : مهیبا مشاهده چهره منقبض و رنگ باخته پدر، سراس مهناز

 شد بابا ؟! یچ -
 لحظه نفسم بند اومد. كیدخترم.  ستین یزیچ -
 دکتر ؟ میبر -
 .ستین یزیبابا ... خودت رو ناراحت نكن چ زینه عز -
شههما  یآقاجون ... اگه زبونم الل برا دینكن تیمن خودتون رو اذبه خاطر  -

 کشم. یمن خودم رو م فتهیب یاتفاق
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 دی. من حالم خوبه. شما بر یکن یشلوغش م یخودیبس کن دختر ... چرا ب -
. اگه خدا بخواد دمی... من هم مغازه رو سههروسههامان میعروسهه یدنبال کارها

 چه خبره. نمیکرمان بب رمیم یسر هی ندهیدو روز آ یكیظرف 
 مژگان به حرف آمد و گفت : باالخره

 .دیاریو سر از ماجرا در ب دی. تو رو خدا خودتون برهیآره بابا ، فكر خوب -
شت و هم یعالقه ا شوکت سرکوفت او  یکرد برا یم یسع شهیبه غزاله ندا

 حرف مژگان گفت: دییبگردد. در تا یدیدنبال سوژه جد
منصههور هم زود تر معلوم  فی. حداقل تكل دیزودتر بر. گهیمژگان درسههت م -
 .شهیم
 ؟! یفیچه تكل -
پاش علف سههبز بشههه تا غزاله از زندان آزاد  ریمنصههور ز ینكنه انتظار دار -

 زندان ! یفهمیبشه.... م
ساب محمود صبان یح شوکت ه یشد و با حالت یع شت  چیکه  انتظار آن را ندا

 زد. ادیفر
... به  سهههتیمعلوم ن یزی. هنوز که چ یکشهه ینمدهنت رو ببند. خجالت  -

صه خوردن و نذر و ن یجا ست ، دنبال تكل یبرا ازیغ سرت فیعرو عا ... واق یپ
داره  یدونه که اون دختر طفل معصههوم االن چه حال یکه شههرم داره زن ! خدا م

ند چه اش رو  که ب خودت  و؟ت یچ یعنی یدون ی. م دهی... درسهههت دو روزه 
 گم. یم یچ یدون یفكر کنم م نه ! ... ،یمادر

شت شوکت شت.  یانتظار در از جانب محمود ، آن هم در مقابل دامادش را ندا
 با چشمان نمناك جمع را ترك کرد و به اتاقش پناه برد.
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خود کالفه  یمادر به اتاق رفتند . محمود هم که از تندرو یدلدار یبرا دختران
 د ، گفت :ش یاز اتاق خارج م كهیبود در حال شانیو پر

 خان ؟ دیسع یایشما هم با من م -
آنقدر پاسههبك و خوش  كاشیکرد ا یدعا م كهیروز بعد محمود در حال چند

کرمان  یعروسههش را بشههنود ، راه یقدم باشههد که به محض ورودش خبر آزاد
سب نبود، او نه  یشد . اما آنطور که از جوانب امر بر م ضاع غزاله منا آمد ، او

 آماده اعزام به زندان بود. بایشد بلكه تقر یتنها آزاد نم
 یمالقات ب یمنصههور برا یغزاله ، تمام تالش ها یریهفته از دسههتگ كی یط
 بود. دهیهمسرش نگرد داریمانده و موفق به د جهینت

صور ا کار صبح عل نیهر روزه من س یبود که از   برود و مقابل رجانیالطلوع به 
سته آن بدوزد و هر از گاه شم به در ب  یدر باز م انایکه اح یستاد قدم بزند و چ

بدود و جو له و نت یایشهههد ، جلو   نیب نیپرونده او گردد. در ا جهیاحوال غزا
سوزاندند و از اوضاع و احوال غزاله به او  یاز سربازان به حال او دل م یتعداد

له را ن ازیمورد ن ییدادند. ضههمن انكه مواد غذا یم یاطالعات  یبه او م زیغزا
 رساندند.

به ستاد مبارزه با مواد مخدر رفت ، و  كراستیدر بدو ورود به کرمان ،  محمود
درب ، منصههور را که با  یبه اندك مردم پخش شههده در حوال یاجمال یبا نگاه

از درد و غم ماالمال  كهیل. در حاافتیچمباتمه زده بود ، واریزار کنار د یحال
 .ستادیسر او ا یگشته بود ، باال
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. دیسههر خود د یسههر باال گرفت و با کمال تعجب پدر را باال یبه آرام منصههور
 یااز ج مهیتلخ گشهوده شهد. سهراسه یمحزون و غم گرفته اش به لبخند افهیق

د ش دهیجست و و پدر را در آغه هوش فشرد . دست پرمهر پدر که بر سرش کش
 .ختیمحابا فرو ر یتلخ ، ب یبا احساس شیشكهاا

که  یهنگام هاد نیهههنه پدر را به لرزه انداخته بود . در ا هههیاش س هیهق گر هق
ر شد و سالم کرد . منصو كیبه شهر رفته بود نزد یدنیخوراك و نوش هیته یبرا

 ؟ یهاد یو گفت : باالخره اومد دیکش رونیخود را از آغه هوش پدر ب
صور داد و با محمود احوالپرس دیپاکت خر یهاد ست من کرد و گفت  یرا به د

: 
 .دیندازیشما خودتون رو به زحمت ب مینبود یراض -
روزها رو  نیشدم و ا ی. غزاله مثل بچه خودمه.کاش کور ماوردیدلم طاقت ن -

 .دمید ینم
 یشد .فكرشم نم ینجوری. قسمت خواهر ما هم اگهیدور از جون. قسمته د -

 حاال... یول میجور جاها رد ش نیاز ا میدکر
 نیاسههت. و به هم یسههوء تفاهم جزئ هیتوکلت به خدا باشههه . ان شههاءالله  -

 .شهیدخترم آزاد م یزود
 خدا از زبونتون بشنوه. -
 د؟یمالقاتش کن دیتونست -
 .دمشیبردنش دادگاه از دور د یبار که م هیدن.. فقط  ینه، اجازه مالقات نم -
 یرو زودتر معلوم نم فشی؟ چرا تكل هی؟ حرف حسهههابشههون چ گنیم یچ -

 کنن؟
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 یكی، مالقات نداره...  میکن شییچون در مرحله اعترافه و ممكنه ما راهنما -
 رو بده . ییحكم نها یاعتراف کنه تا قاض دیاز سربازها گفت با

 ؟ یاعتراف کنه... حاال اگه اعتراف نكرد چ یگ*ن*ا*هه به چ یب یوقت -
 زندان. رهیم -
 زندان !!! ؟یچ -

 خود را نشان داد و گفت : یبا حرکات سر کالفگ منصور
. گوشت رهیگ یبهانه مامانش رو م زیكریآقاجون... ماهان  شمیم وونهیدارم د -

 تن بچه ام آب شده.
 دست گذاشت و نگاه کرد. یدست رو شهی. نممیکن یکار هی دیبا -

 پدر و پسر دخالت کرد و گفت : یبار در گفتگو نیاول یبرا یهاد
س یما هرکار - شناهامیکرد دهیبه عقلمون ر ست و آ  یول میدید یادیز ی. دو

... تا اسههم مواد مخدر و هییکه غزاله گرفتار اومده بد جا ییمحمود خان جا
جا م م،یبر یرو م نیهروئ مه  خاطر  چیزنن و ه یه به   هیکس خودش رو 
 .ندازهیدردسر نم یساده تو ییآشنا

تلخ به در بسههته سههتاد  یداد و در سههكوت رونیاش را ب هیر یکالفه هوا محمود
 چشم دوخت.

سارت و تنها كی ش یو دور ییهفته زجر آور در ا سمش را  رخواریاز فرزند  ج
سترس و بازجو دهیتك سرده و آزرده  هاییو رنجور کرده و التهاب و ا روحش را اف

 یسههروان حق دوسههت برا یدهاتمام روش ها و ترفن نیب نیسههاخته بود و در ا
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به اقرار و گرفتن اعتراف کتب ندهم جهینت یب یوادار سهههاختن او  ه اش و پروند ا
 نشده بود. لیتكم
خود ماند از سههرگرد زادمهر خواسههت تا  ییحق دوسههت در کار بازجو كهیزمان

شد،از ا یقبل از اعزام غزاله به دادگاه، مالقات شته با سل نیبا او دا  یراب یمیرو 
 انتقال داد. ییبار او را به اتاق بازجو نیآخر

سترس و ه از سواالت  ینم دهید یدفعات قبل در غزاله اثر جاناتیا شد او از 
 نیکرد کاش ا یو در دل آرزو م دیرسهه یمكرر و جو موجود ، خسههته به نظر م

 .ابدیکابه هوس دهشتناك نجات  نیو از ا افتهی انیماجرا هر چه زودتر پا
در باز شههد و سههرگرد  دیکشهه یصههله انتظار حق دوسههت را محو یب كهیحال در

استوار جلو آمد  ییزادمهر قدم به داخل اتاق گذاشت.زادمهر باصالبت و گامها
ست ب الی. غزاله به خستادیا زیو مقابل م سرش را باال آورد ،  یحق دو رغبت 

شد و بار د شت و براقش از تعجب گرد  شمان در سترسدچار  گریاما چ شد.  ا
اسههت. مرد جوان با چهره  دهید گرید كبارینگاه غضههبناك را  نیطر آورد ابه خا

معنادار  ینگاه تند و مالمت بارش را به او دوخت و در سههكوت یمصههمم و جد
 برخاست و سالم داد. یاز جا مهیاو سراس دنیماند. غزاله با د رهیبه او خ
 سرد گفت : یكیبا عل زادمهر

ش یشاکر نعمات نكهیا یکنم! چرا به جا یتعجب م -  یکه خدا بهت ارزون یبا
 !یفروخت ایدن نیبه ا گانیداشته، خودت رو مفت و را

شفت، ول غزاله شا یتیدر موقع یبرآ رو با  نیا از د،ینبود که زبان به اعتراض بگ
 گفت : زیآم هیگال یلحن

 .دیکن یقضاوت م گرانیراحت در مورد د یلیشما خ -
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. پرونده ات رو خوندم سهتیشهغلم قضهاوت ن یعنیکنم.  یمن قضهاوت نم -
ماهه ، کفران  ۶بچه  هیبا وجود شوهر و  یکن ی! فكر نمنیی. هرونهیسنگ یلیخ

 .یبزن یکار احمقانه ا نینعمت بود که دست به چن
باور نم چیچرا ه - به قرآن ینم زیچ چیکنه... من ه یکس  به خدا !   یدونم . 
 خبره. یها ب نیین هروهنه حضرت محمده ، روحم از او هیس یتو

اش  هیکلمات در هق هق گر یمجال ادامه صههحبت را از او گرفت و باق اشههك
کلمات از طرف  نیهمكارانش به طور مداوم با ا گریگم شد .زادمهر که مانند د

 حوصله گفت : یشد، ب یروبرو م نیمتهم
شم نم - شك بر یکن هیگر ادی یخو سم بخور... چطور م ز،ی... نه ا م تون ینه ق

شده  یهههگار جاساز هههیسرکار خانم! با پنج بسته س رم،یبگ دهیتو رو ناد یخطا
ستگ سواالتم رو  یبهتره بجا ،یشد رید ست جواب  ادا و اطوار بدون کم و کا

 .یبد
 افزود: متیبا مال سپس

دادگاه، از همون جا  ی. فردا که برنجاسههتیروز اقامت تو در ا نیامروز آخر -
 .یو درست جواب بد یزندان، پس بهتره عاقل باش یبر یم فیتشر كراستی

 زندان!؟... -
 . یدار یا گهیآره ... نكنه توقع د -
شما حق ندار یم یمن هر چ یول - ست گفتم.  سروان حق دو ستم به   دیدون
 ...دیکن یمن باز یبا آبرو و زندگ نیاز ا شتریب



 65 چشم من طلوع کندر 

س - شما رو م یشما باز یآزار نداره با زندگ یک  و نه میشناخت یکنه. ما که نه 
ده و مشكل به وجود آم نینا خواسته ا ای... خواسته  میبا شما داشت یپدر کشتگ

همه رو خالص  ی. حاال اه اعتراف کنسههتیجز خودت پاسههخگو ن چكسیه
 .یکرد

زادمهر با  دیرا در چشهمان زادمهر دوخت. شها دشینگاه پرالتماس و ناام غزاله
ست ب یاو مرد قانون بود و نم یول او برد، تیبه اوج مظلوم یهمان نگاه پ ا توان

ا لحن و ب ختینگاه او گر ررسیاز ت لیدل نیکند، به هم یریگ میاحساس تصم
 گفت : یتر میمال

ن . باور کشهههیتو ثبت نم ی! من با خودم قلم و کاغذ ندارم پس حرفها نیبب -
مك ا یمونه. من فقط برا یما م نیب یبگ یهرچ جایک مام  فهیهسههتم. ح ن ت

شت م تیجوون یسالها سر کن یها لهیرو پ قول  یکن ی... اگه همكاریزندان 
 حاال عاقل باش و حرف بزن. رم،یبگ فیدم برات تخف یم

شده است. نه خشم، نه نفرت؛ نه ملتمس،  یته یفكر کرد از هر احساس غزاله
 دوخت و زمزمه کرد : یاراده چشم به نقطه نامعلوم ینه ناراحت؛ ب

 یكیتار نیمن در ا -
 بره روشن هستم كی فكر

 را بچرد میعلف خستگ دیایب که
 ....یكیتار نیدر ا من

 .ستیاز من ساخته ن یحساب کمك نی. با ایکن یهمكار یخوا یپس نم -
 با افكار درهم و آشفته، مه هستاصل گفت : غزاله

 کنم. یم ی، همكار یشما بگ یهرچ -
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خود  یینشههسههت. فكر کرد در کار بازجو یلب زادمهر لبخند کم رنگ گوشههه
 موفق شده است . بالفاصله مقابل غزاله نشست و فت :

جواب  قیخوام کامل و دق ی. حاال م یگرفت یعاقالنه ا می... تصههم نیآفر -
 یه کو قرار بود ب یگرفت لیتحو یجنسها رو از ک نی. اول بگو ایسواالتم رو بد

 .یبد لیتحو
 دونم. یاز اون مواد نم یچیول. من هسر خونه ا یباز که رفتت -

 كهیبرخاسههت در حال یگرفته شههده، عصههبان یبه باز نكهیبا احسههاس ا زادمهر
 قصد خروج داشت با خشم گفت :

نه خونه و  ،یخور یحقته... تو به درد زندن م ادیسههرت ب یبه درك. هر چ -
 .یزندگ

جسههت و  یو هراسههان از جا مهیغزاله سههراسهه یبر داشههت تا برود، ول یگام و
سب نیاراده پوت یمقابل او زانو زد.و ب شكبار دیاو را چ شمان ا  و با التماس ، با چ

 گفت :
ناب سههرگرد ... تورو جون عز - خدا ج به  نتیزتریتورو  کمكم کن ... تورو 

 فاطمه زهرا نجاتم بده.
را از  شیشههده بود با خشههونت پا ریغزاله غافلگ یکه از حرکت ناگهان زادمهر

 و برافروخته گفت : دیکش رونیناتوان او ب یاپنجه ه انیم
 بلند شو ! ه؟یکارها چ نیا -
 .یکن یم یمن باز ی. چرا با آبرو یبه من اتهام بزن یچرا اصرار دار -
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. خانم! مثل  یزینه اصههرار وارد کردن اتهام به شههما رو دارم ، نه قصههد آبرور -
هههگار رو از ساکتون  هههیس یخودتون پاکتها یچشما یرفته! جلو ادتونی نكهیا

 .یمتهم یچه نخوا یدرآورده اند... حاال چه بخوا
 کردم. یکار رو م نیا دیبا یچ یآخه من برا -
که خالف م نیدونم ... ا ینم - مه آدم   یم گرانیرو از د لشیکنن ، دل یه

 تمام خالف هاست. زهیانگ فیپول کث نیپرسن!؟ پول ... ا
 گفت : گریرا صدا زد. غزاله بار د یمیسل یبدون معطل و
 .یمن دیتو رو خدا کمكم کن ... شما تنها ام -
 .دتمیمن تنها ام یکن یچرا فكر م -
 .شترهی.حتما نفوذتون هم بدیباش سییکنم شما ر یچون فكر م -
 گذره!؟ یتو اون کله پوکت م یچ -

به خود لرز غزاله با ا دیاز ترس  به کار نی،  به  وجود تمام توانش را  تا  بسهههت 
 گفت : زیالتماس آم یرو با لحن نیقرار دهد. از ا ریزادمهر را تحت تاث ینحو

 .دیتباه بشه. کمك کن میزندگ دینگذار -
چرخاند  یرا م رهیدستگ كهینشست. در حال یزادمهر پوزخند یلبههه هههها کنج

 گفت :
 روزهات نبود؟ نیمه هستونت بود ، فكر ا كیج كیکه ج یوقت -

 پرخاش کرد. دیناام غزاله
ست ن - سو ازیمن د  یقانون حرف اول رو نم شهیشما دراز کردم... هم یبه 

شههب هم خواب راحت  هیکنج زندون ،  فتمیگ*ن*ا*ه ب یدونم اگه ب یزنه. م
 .یندار



wWw.Roman4u.iR  68 

 

چرا ؟ چون تمام  یدون یوقت خواب راحت ندارم.م چیآره درسههته... من ه -
 کنن. یم نمیرمدام نف یهلفتون یرو که انداختم تو ینیمجرم
 5 فصل

در آن ذکر نشهههده بود ،  یمطلب قابل توجه ایکه اعتراف  یهمراه پرونده ا به
ض سر م یمقابل قا صدور حكم به  سته بود و در انتظار  ش سهراب ین با  یبرد. 

ز که ج دیاز غزاله پرس یپرونده ، سواالت گوناگون تیاهم یوجود مندرجات ب
 نشد. دشیمندرج در پرونده عا تیاهم یب یجوابها

را در نقطه کور از قضههاوت قرار داده بود. از  یو عدم اعتراف غزاله قاضهه انكار
از  کامل قاتیگرفت بنا به روند معمول دادگاه ، تا انجام تحق میرو تصههم نیا

غزاله ، او را به زندان انتقال دهد و  یزندگ یو خصههوصهه یاجتماع تیموقع
 .ندازدیب قیبه تعو قاتیتحق لیتكمرا تا  ییصدور حكم نها

شههد و او  ختهی. پرخاش و التماس در او آم ختیقرائت حكم ، غزاله به هم ر با
به هر زحمت که بود او را در دفتر  یمیاراده سههاخت.سههل یرا وادار به حرکات ب

. و در گوشه سالن نشاند و با تشر زدن او را وادار به سكوت دیکش رونیب یقاض
 زد ، گفت : یم ددستبن یفلز مكتیدست او را به ن كهیکرد و در حال

سههلولت ... حاال  یرو بذار برا هایباز وونهید نیدادگاهه! ا نجایچه خبرته !؟ ا -
 .نی، مثل بچه آدم ساکت بش رمیتا من برم و حكم زندان رو بگ

وار به اطراف چشم  وانهینداشت . د یناچار آرام گرفت ، اما اشكش توقف غزاله
به سههمت  یاو را متوجه سههاخت. با کنجكاو یخنده ا یچرخاند که صههدا یم

شغول خوش و بش دیصدا چرخ ست و زادمهر افتاد که م شمش به حق دو . چ
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 یاراده و از سههر خشههم از جا یقرار دارد ، ب یتینبود در چه موقع ادشیبودند. 
 برخاست و خطاب به آن دو نفر داد زد:

 زیفردا همه چ یفردا دیشهها یماسههت ، ول! امروز نوبت شهه نیچرا که نخند -
 دونه ؟ یم یکنه ، ک رییتغ

رفت  یدندان قروچه م كهیغزاله ، زادمهر را برآشههفت . در حال زیآم هیکنا کالم
 با خشم جلو آمد و گفت :

 .یطور گستاخ شد نیداشتم که ا یمیفكر کنم رفتار مال -
کنده از نفرتش را به چشمان زادمهر دوخت و گفت : غزاله  نگاه غضبناك و آ

 .یوجدان... تو اصال وجدان ندار یب -
شفت  یب و سمت زادمهر پرتاب کرد .زادمهر آنچنان برآ تامل آب دهانش را به 

ست باال برد ، اما با د یکه ب شك و مظلوم دنیمحابا د ه که در چهر یتیقطرات ا
 یانداخت و عصههبان نییدسههتش را پا یبود با کالفگ دهیغزاله به اوج خود رسهه

 دادگاه را ترك کرد.
 در مقابل غزاله استاد و گفت : یبا حكم قاض یمیسل
 پاشو ، پاشو وقت گذشته. -

ست كهیطور ختیغزاله فرو ر دل س وجودش را فرا گرفت ،  یسراپا یرخوت و 
 بخش دل ترسانش نبود. دیکس ام چیو ه زیچ چیبه هرسو نظر کرد .ه دیناام
را با خود  یزندان یگریتعداد د كهی، در حال یبعد خودرو حمل زندان یقیدقا

مفابل درب  یمسههافت یکرد از محوطه دادگاه خارج شههد و پس از ط یحمل م
س شد و پس از مدت کوتاه رجانیبزرگ زندان  ش یمتوقف  وارد محوطه  نیما

 زندان شد.
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محوطه  یاینگاه هراسههانش را به زوا كهیحالبا دلشههوره و اضههطراب ، در  غزاله
ساختمان ادار گرید یدوخته بود ، به همراه چند زندان شد و بعد  یوارد  زندان 

که از  یایو گرفتن چند عكس از زوا یاز انگشهههت نگار مختلف صههورتش 
 یشههد و ارائه پاره ا یلحظات عمرش محسههوب م نیو تلخ تر نیسههخت تر

سنامه ا شنا س دیثبت گرد وتریمپکه در کا یاطالعات  د و ش ی، وارد اتاق برر
لباس فرم  دنیلباس و پو شهه ضیبه رختكن رفت و با تعو یبدن شیبعد از تفت

 محبه هوس شد. نهیبه نام قرنط یمخصوص زندان ،در قسمت
سعت باور او محدود و محدودتر م یم یبه کند لحظات شت و و شد تا  یگذ

 واری. خسته و پژمرده به د دیشن یقلبش نم فیجز ضربان ضع ییکه صدا ییجا
که  یفخر یبدزدد. ول گرانیداشت تا نگاهش را از د یداد . سع هیپشت سر تك

 فت :خود گ ونهبزرگتر و با سابقه تر بود جلو آمد و با لحن داش وار گ هیاز بق
 ؟ اسی یخوشگله! خالف مالفت چه جور نمیبب -

 : دوخت و گفت یچشم در چشم فخر ییبا ترشرو غزاله
 به تو چه ! -
... بذار  یدرآورد نجایجونم. معلومه دفعه اولته که سههر از ا میآآآ... نداشههت -

سر نم شنت کنم! اگه دلت درد سر  نیا یا گهیخواد ، بهتره با کس د یرو جور 
 ؟ رفهمی... ش یشاخ نش

 ؟ یکن یم كاریمثال چ -
سر برده  یجوان یسابقه دار بود و اکثر روزها انیکه از زندان یفخر را در زندان ب

 نیدانسهههت اگر غزاله با ا یکرد و چون م یحال غزاله را درك م شیبود و کماب
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وارد بند شههود دچار دردسههر و مشههكل خواهد شههد ، لحن  انهیجنگجو هیروح
 به خود گرفت و گفت : یدوستانه ا

 کنن . اگه قرار یها دوره ات م یلیبند خ میخوشههگل خانم ، فردا که بر نیبب -
 .یکن ی،واسه خودت دشمن درست م یبد یطور نیاشه جواب همه رو اب

خوام  یداره ! بذار همه دشههمنم باشههن. دوسههت م یتی. چه اهم سههتیمهم ن -
 .كاریچ
، چرا خالف  ی... اصههال تو که جربزه زندون نداشههت دهیکه به آخر نرسهه ایدن -

 ؟ یکرد
 !یچه خالف -
 .نجایا یآورد فیکه واسه خاطرش تشر یدونم... همون خالف یچه م -
 .نجامیا یچیمن واسه ه -

 زد: ادیو غزاله غضبناك فر دیچیخنده در فضا پ كیشل
 خنده داره؟ نقدریمن ا ی  چ یچه مرگتونه... چ -

 شده بود در جواب گفت : ریکه دفعه قبل با غزاله در ستاد درگ قرشته
 بچه پررو! یکن یباز که هارت و پورت م -
 شو آشغال.خفه  -
 آشغال جد و آبادته. -

بتمرگ ( و انگشههت  ریو گفت ) بگ سههتادیدسههت به کمر در مقابل او ا یفخر
 سبابه را به سمت فرشته نشانه رفت و گفت :

 دونم و تو. ی، من م یباهاش بد حرف بزن گهیبار د هیاگه  -
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به جانب  یخود نشهسهت. فخر یشهناخت آرام در جا یرا م یکه فخر فرشهته
 و گفت : دیغزاله چرخ

ندار - به زندون  هر  یخودت رو حفظ کن . اگه بخوا ی. خونسههردیتو تجر
 .یسر کن هیبا تنب دی، تمام دوران حبست رو با یبپر یكیبه شاخ  قهیدق

گرفتار آمده  یکرد درون قبر یتلخ غزاله را در هم فشههرد، حس م یاحسههاسهه
بانگ زدن  یبرا یادیکوفتن، نه فر یبرا ییبرآوردن، نه پا یبرا یاست که نه دست

 دستها پنهان ساخت. انیسر را م د،یپاش یکه از درون فرو م یداردو در حال
مورد الطفات دوسههتان و هم بندان خود  یبعد به محض ورود به بند، فخر روز

سر به ز یرا م یدیقرار گرفت. غزاله که تجربه تلخ و جد  و خاموش ریگذراند، 
 و گفت : دیغزاله را جلو کش ،یجلو آمد. فخر یدر پناه فخر

 خوشگله دوستم غزاله است ... حواستون باشه بهش بد نگذره. نیبچه ها ا -
له گاه یبرا غزا كه ن باال گرفت و پس از آن مال یتشههكر سههر  به جمع  یاج

 انداخت. با شرم سالم کرد.
 او یبایززنان بند بود، با مشههاهده چهره  نیاز پر شههر و شههورتر یكیکه  شهههال

 گفت : نیآهنگ یو با لحن دیکش یسوت ممتد
 .یعسل چشم ... به به عجب آباد انگور سو،یعسل بانو، عسل گ -
از راه برسه بعد. بهتره تو رو  دی.... بذارنیرو دوره کرد یچه خبره؟ چرا طفلك -
 کامال مراقبت هستم. ینطوریخودم نگه دارم ا شیپ

به سههلول گذاشههت. نگاه مملو از غمش در  قدم یاراده به دنبال فخر یب غزاله
هت سه نفره که اکثر صاحبانش ب یایزوا ه  ز ا رونیسلول چرخ خورد. چهار تخ
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شمان ز یسلول بودند. هاله ا شك چ شك ب شیبایاز ا  یرا براق کرد و قطرات ا
 وگفت : دیکش وشدلسوزانه او را در آغه ه ی. فخردیاراده از چشمانش فرو چك

و ت یدختر .... اگه بخوا یتحمل یچقدر ب ؟یکن یم هیچرا گر رم،یعز هیچ -
سههر ماه کارت  هیروح نی. با ایباشهه یقو دیبا یاریدووم ب یواریچهار د نیا

دلم، قربون  زیبچه ها .... آخه عز نیسههاخته سههت..... تو رو خدا نگاش کن ع
 هیخودش  خدادعا کن. ان شههاالله  یو زار هیگر ینازت برم. جا یاون چشههما

 کنه. یراه نجات برات باز م
شش ماه داره. ک كه،یکوچ یلی. خیدیتو ماهانم رو ند - خواد ازش  یم یفقط 

گه دار نه، ک ین نه، ک یم یک  ییخواد براش الال یم یخواد تر و خشههكش ک
داره  رمیحاال شهه یخودم رو بخوره، ول ریبخونه.... بچه ام عادت داره شههبها شهه

 طاقت ندارم. گهیشم، د یم وونهیدارم د گهی... دشهیخشك م
 زنده باشه باباش، مادرت، خواهرت... سر اونا سالمت. -
 .رمیمیمن بدون ماهانم م ،یگیم یچ -
تخهههه ههههتها رو برات جفت و جور کنم تا  نیاز ا یكیپاشو دختر. پاشو بذار  -

 .یاستراحت کن
 6 فصل

اشكش را پاك کرد و نگاه مملو از غمش را به چهره ماهان دوخت و روبه  فاطمه
 محمود گفت :

 ست؟ین یراه چیه یعنیادامه داره ...  یوضع تا ک نیا شه؟یم یحاال چ -
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 یدرست نم یکه کار ختنیصبر داشته باش فاطمه خانم، با غصه و اشك ر -
ست. خدا م ستش یلیکه خ دونهیشه. غزاله دختر من هم ه دارم.... به خدا  دو

 ثابت شه. شیگ*ن*ا*ه یکنم تا ب یهر کار الزم باشه م
کنه ... حاال زندون به درك  یبه خدا دق م ده،یجور جاها رو ند نیبچه ام ا -

 .شهیم وونهیبدون ماهان د
 .ستین یزی. ان شاالله که چهیاز جنس مقاوم زادیآدم -
شده ... كیبچه بعد از  نیا - ونم د یکنه، م یم هیمدام گر هفته تازه تبش قطع 

 .ستیاز دستم ساخته ن یکه کار یدر حال ره،یگ یمادرش رو م یکه بهونه 
شش ماه داره بچه ها خ - صله به  یزود فراموش م یلیماهان فقط  کنند و بالفا
ه وفق بده. بهتر دیجد طیتونه خودش رو با شرا یبندند. ماهان م یدل م یگرید

ل حداق ای م،یفكر چاره باشهه ایغصههه خوردن  یو به جا میما بزرگترا عاقل باشهه
 .میو منتظر الطاف خداوند بمون میصبر داشته باش

شدن در گفنگو یصدا صور و هاد یآن دو را قطع کرد و لحظات یباز   یبعد من
کز  یوارد شههدند. سههالمشههان سههرد و کوتاه بود و بالفاصههله هر دو در گوشههه ا

 درهم وگرفته آن دو با مالمت گفت : یکردند. محمود با مشاهده چهره ها
 .دیکش یماه نم كی، به  هیروح نیشما با ا -

 گفت : یبه سخت منصور
زود  دمیرم ام یزنم بسههته اسهههت، هرجا م یم یبابا ، به هر در یدون ینم -

دست  دیبا قات،یتا جواب تحق گهی، م میهم صحبت کرد لی. با وکشهیم دیناام
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سا نیچون هروئ یول مینگه دار ص لیها رو از و کردن ،  دایخود غزاله پ یشخ
 .میباش دواریام ادیز دینبا
 به خدا باشه. دتیکنه، ام دیتو رو ناام دیکاره است که ام یبنده خدا چ -
 به اسم غزاله داره .... یرفته بنده ا ادشیکه  یکدوم خدا! همون -
 استغفرا... کفر نگو ، کفر نگو. -
 هی؟ کفر نگو ، کفر نگو ...  یکن یواسهههه خودت بلغور م یولم کن بابا . چ -

دم؟ تاوان کدوم گ*ن*ا*ه نكردمو  یرو دارم پس م ینگاه به من بنداز ! تاوان چ
سرم تو الك زندگ س می؟...  شم به مال و ناموس ک شتم ... همه  یبود.... چ ندا

 ریشهبه ز هی می... زندگکردهفكر و ذکرم زن و بچه ام بود .اما حاال خدا مكافاتم 
 و رو شد. چرا ؟

و  عشق زانیهم م دی. شامانیامتحانه، امتحان صبر .... امتحان ا هی نیا دیشا -
، هزار رنگه ای. دنیختیر یطور به هم نم نیا یداشههت مانیصههبر!... پسههرم اگه ا

سههر بلند  ایاز امتحان دن یگن امتحان. کسهه یو باال داره که بهشههون م ریهزار ز
 داشته باشه. مانیکه ا ادیم رونیب

زنم افتاده گوشههه زندون،  ده،یاز هم پاشهه میتو رو خدا روضههه نخون ... زندگ -
کنه. چطور صههبر داشههته  یم هیو تا خود صههبح گر كنهیبچه ام هر شههب تب م

 باشم
 نكن. یبابا نا شكر یبدم پسرم ، ول یدونم چطور تو رو دلدار ینم -

 : و خطاب به فاطمه گفت دیکش یقینفس عم محمود
شما م ادیتونم ز ینم - سر و نوه ام رو به  شرمم م یبمونم ، پ  نیا ادیسپرم.... 

 ....یبكشم ول شیموضوع رو پ
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بود مقصود او را درك کرد و رشته کالم را خود  یکه زن پخته و با تجربه ا فاطمه
 به دست گرفت و گفت :

ا حق ... من خودم دختر دارم. شههم میکن یشههما رو درك م تیهمه ما موقع -
 نی. غزاله برام گفته که تا به حال به عناودیخانواده تون باشهه یفكر آبرو دیدار

ت. انداخ ریبه تاخ دیرو نبا ریمهناز خانم عقب افتاده... امر خ یمختلف عروس
 .یانشاءا... به سالمت

 به خدا شرمنده ام. -
 دشمنت شرمنده باشه محمود آقا. -

شن پذ یبایو باغ ز رفتینحو انجام پذ نیبه بهتر تدارکات شد مه یرایگل مانان 
 یتوانست نگران یکه نم یتنها چشم انیم نیگرم بود ، اما در ا ی.مجلس حساب

شوکت بود .او عل سازد،  ضطرابش را پنهان  محمود ، هر چه  یرغم دلدار یو ا
ت. گش یافزوده م شیشانیشد ، بر پر یم كتریبه زمان ورود عروس و داماد نزد

 .ردیمحمود را مجبور کرد که با فرزندش تماس بگحال آشفته شوکت 
حوصههله و به  یارتباط ب ینداشههت. به محض برقرار یحال خوشهه زین منصههور

 کرد و با حسرت گفت : یاحوالپرس یسرد
... . اشههك مجال  فیح ینقشههه ها داشههتم، ول یلیمهناز خ یواسههه عروسهه -

 سخن گفتن را از منصور گرفت .
. یکن حتیمادرت رو نص یکم هیزنگ زدم  یمرد ... ناسالمت هیکارها چ نیا -

 .یتو که از اون هم بدتر
 سر و سامان شدم. یچه کار کنم آقاجون ب -
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کم خوددار باش و  هیدونم پسههرم ، توکلت به خدا باشهههه ... جون بابا  یم -
 .ختهیکن که از صبح تا حاال اشك ر حتیمادرت رو نص

داشههت اندوه را از کالمش دور کند  یسههع هكیلحظه بعد منصههور در حال چند
 که گفت اشك شوکت درآمد. كیمشغول درد و دل با مادر شد. تبر

 .دید یتو رو نم یمرد و ناراحت یکاش مادرت م -
ش - سال زنده با صد  شاءالله  شكر یدور از جون مامان. ان  ،یکن یم ی. چرا نا

 .ادیاست و نتونسته ب گهیکشور د هیفرض کن پسرت 
 .یافتاد یاون مار خوش خط و خال نم ریگ یول یبود گهیبه کشور دکاش  -
 نداره. یآخه مادر  من ! غزاله که گ*ن*ا*ه -
 .غمبرهی. مگه استغفرا... دختر پیزن یحرف م نانیبا اطم یلیخ -
 .یبس کن شهیم -
ه دختر نیا ؟ینیو بب قتیحق یخوا ی؟ چرا نم یکن یچرا چشههمات و باز نم -

کرده که تو  یا گهید یدونه چه گند و کثافت کار یده. خدا م یم بتیداره فر
شد گ یخبر ندار صال خوب  شمها ری... ا و ت یافتاد ، حتما کار خدا بوده تا چ

 رو باز کنه.
 حرفا رو نزن. نیمامان غزاله عروسته... زشته. ا -
قل بود - عا به جا یتو اگه  با من ،  ی،   منی. ببیکرد یکم فكر م هیمخالفت 

 فیتشههر یهلفتون یهم گفته که خانمش تو یشههازده! پسههر من تا حاال به کسهه
 داره.

- .... 
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با یشهههه بگ یروت نم یعنید  ....  ید  نگفت -  و یننگ بسهههاز نیبا ا دی. اما 
 دختر رو از سرت نینكن. شر ا یخودت باز ی.... پسرم منصور با آبرویبسوز

 کم کن.
 خوام. یم حیکنم ... ازش توض تونم با غزاله مالقات یم گهیهفته د -
ساس آدم هم -  قتینگاه به دور و برت بنداز ، حق هی.گهیبه آدم دروغ م شهیاح

 کن. دایزن زندون رفته پ هیرو در نظر جامعه درباره 
صور ساب من شد ، در حال ریز یح ساس م كهیو رو  شوب یاح  یکرد درونش آ

 برپاست گفت :
 فكر کنم... دیبا -

 از توهم غوطه ور شد. ییایکه قطع شد منصور در در ارتباط
 7 فصل

 یطباخ، مالقات ت،یهدا ،ی، اکرم ی: ) شههرف دیچینگهبان در راهرو پ یصههدا
 . (دیدار

نام غزاله از جا  دنیو گپ زدن بود که با شن دنیهههگار کش هههیمشغول س یفخر
 فت و گفت :خود را به غزاله رساند و او را در آغه هوش گر یو با خوشحال دیپر
 مژده بده ! -
 ؟ یآزاد شد -
 .یدار ی... پاشو، پاشو مالقاتیرو آزاد شد یچ ی. چوونهیبرو گمشو د -
 !؟یگیمرگ من ! راست م -
 تنبل. معطل نكن. گهیپاشو د -
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 برم؟ دیکجا با -
 و گفت : دیغزاله کش یبه گلبرگ گونه ها یدست نه هوازش یفخر

 .فتیراه ب یکن ، دنبال شرف. چادرت رو سرت زمیهول نشو عز -
 یکه لرزش یبه طور د،یرس یبه نظر م شانیچادر به سر کرد اما مردد و پر غزاله
گذشت  نیبعد غزاله با التهاب از مقابل چند کاب یقیرا فرا گرفت . دقا شیسراپا

 یماند. قطرات اشك ب رهیماهان خ یبایتا آنكه نگاه منتظر و نگرانش در چهره ز
نههه هههوازش  یرا به هوا شی. دستهادیچك نییبرجسته اش پا یاراده از گونه ها

صور و فاطمه هم ،  نیقطور کاب یها شهیش یبرد ول شیفرزند پ شد. من مانع 
را برداشت و به غزاله هم اشاره کرد تا  ی. باالخره منصور گوشختندیر یاشك م

 را به یدوخته بود گوشههنگاهش را به ماهان  كهیرا بردارد. غزاله در حال یگوشهه
 یبه صهحبت کردن نبود. بغض داشهت و با کلمات قادرکرد اما  كیگوشهش نزد

 گفت. یو متقاطع سخن م دهیبر
 ؟ یرو ثابت کنم چ میگ*ن*ا*ه یاگه نتونم ب -
کشهههه. تو هم که شههكر خدا  یفقط چند ماه طول م قاتینباش تحق دیناام -

 . پس نگران نباشیندار یمورد
 یبرا كهیمنصههور را نداشههت در حال یواه یدهایام دنیشههنحوصههله  غزاله

بود نگاه از منصههور گرفت و به چهره مهربان  تابیصههحبت کردن با مادرش ب
 شد و گفت : رهیمادرش خ

 خوام با مامان حرف بزنم. یم -
 .دیچیپ یلرزان فاطمه در گوش یصدا

 ؟یکن یم كاریچ نجای.... تو ارهیدلم مادرت برات بم زیعز -
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 برام دعا کن مامان -
که از  یکنم ، هرکار یافتم و التماس م یغصههه نخور دخترم.... به پاشههون م -

 کنم. ینم یکوتاه نمیدختر نازن یبرا ادیدستم بر ب
 فدات شم مامان... تو فقط برام دعا کن. -

ساس م غزاله صله ا یاح روز او را کامال فراموش  ستیب نیکرد که ماهان در فا
 : دیو افسرده پرس نیرو غمگ نیکرده از ا

 .رهیگ یماهان بهانه من رو نم -
شت، ول تیاذ یلیروز اول خ 8، 7 - صال آروم و قرار ندا شكر  یکرد. ا حاال 

 خدا عادت کرده.
 به لب راند و گفت : یلبخند تلخ غزاله

به ... فكر م - بدون من مر یخو با بغض افزود : خدا رو  شههههیم ضیکردم  و 
 .شكر فراموشم کرده

 نكن.... صبور باش مادر. هیگر نقدریا -
قربونت برم مامان ، تو رو خدا غصههه من رو نخور اگه قندت بره باال و زبونم  -

... به خاطر من هم که شههده غصههه رمیم یم نجای... من اادیسههرت ب ییالل بال
 نخور.

 را گرفت و گفت : ینگاهش را به منصور دوخت . منصور گوش و
 .یخانم یدما کر ادیچه عجب  -
 منصور . -
 جان منصور. -
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 .نمیب یبرات تنگ شده. هر شب خوابت رو م یلیدلم خ -
صفا - شده... خونه بدون تو  ساکته،  ییدل  من هم برات تنگ  نداره. همه جا 

 درد و دل کنم. یدونم با ک ی. نم هیخال یلیجات خ
 .یکن یتو هم مثل پسرت به نبودنم عادت م -
 .یشكنجه ام کن یخوا ینكن غزاله ، م یانصاف یب -
 کن. یکار هیمنصور.... تو رو خدا زودتر  رمیم یجا م نیمن ا -
 خدا نكنه عروسك قشنگم. نوکرتم به خدا. -

 گفت : یجد یکرد و با لحن یمكث کوتاه منصور
 مطمئن شم. زیچ هیاز  دیفقط با -
 ؟! یزیچه چ -
ه افتاده و تو چ یبدونم چه اتفاق دی.... من با یمو به مو برام شههرح بد دیبا -

 .یافتاد یبزرگ نیمخمصه به ا یتو یجور
 نیشده در ا دیغزاله را پر کرد ، از ذهنش گذشت منصور دچار ترد یبیغر حس

زمان مالقات را اعالم کرد.منصههور با  انیو پا دیچیدر بلندگو پ ییموقع صههدا
 : دیپرس یدستپاچگ

 ؟ ارمیبرات ب یخوا یم یزیچ -
 هر و رو. هیو چند تكه لبه هاس ز یمقدار پول ، پتو ، فالسك چا هی -

 یاراده اشك م یب كهیو در حال دیبههه هههوس نیکاب شهیش یماهان را از رو سپس
 گفت: ختیر
 خوام ماهان .... ی.... م یریبگ یکن مالقات حضور یکار هی -
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قطع شههد . اما منصههور منظور غزاله را درك کرد و با حرکت لب و  یتلفن ارتباط
 خواهد کرد. یمورد سع نیدستها به او فهماند که در ا

ه گرفت یتازه ا یروین ییفرزند ، گو داریخوشههحال از مالقات خانواده و د غزاله
او را دردست گرفت و  یدستها یباشد ، خوشحال و خندان وارد بند شد. فخر

 گفت :
 .میدیرو هم د هیو خنده سرکار عل میدنمر -
را گفت و به دنبال آن  نیا یبهت حال داده. فال یحتم دارم شههوهرت حسههاب -

 سر داد. یقهقهه ا
 جون حرف بزنه. یچه خبرته؟ بذار غز -

 گفت : یداد و با لبخند رونینفسش را بب غزاله
 الغر شده بود . یلی! به نظرم ماهان خ یفخر یدلم وا شد . ول -
 .هیشكرش باق یکه سالمه جا نینداره... هم بیع -
کرد اما انگار نه انگار مادرش  یرفته بود ! بهم نگاه م ادشیشرف پاك منو  یب -

 .نهیب یرو م
تونه  یمعلومه نم ده،یماهه مادرش رو ند كی كیماهه که نزد 6، 5بچه  هی -

 .نیکت و کلفت کاب یها شهی. مخصوصا از شارهیاونو به خاطر ب
ماه د یکن یفكر م -  لمیکنه و تحو ینم یبیکه برگردم خونه ، غر گهیتا چند 
 ره؟یگ یم

 :دیپرس یبه خود گرفت و با لحن کشدار یمضحك افهیق سرور



 83 چشم من طلوع کندر 

از شههوهرت بگو ،  اتیچرند نیا یدختر .... به جا یکن یا  ا  ا  ... چه فكرا م -
 .انداخت یمثل شوهر پدرسوخته ما رفت اونجا که عرب ن ایگرفت  لتیتحو

ست کرد . فكر کرد با غزاله صور را به رخ د دیشق و رق کمر را شق من  گرانیع
 بكشد، گفت:

رفت مدام اشك  یم یدوستم داره.از لحظه اول مالقات تا وقت یلیمنصوز خ -
 .ختیر

 گفت : یفال
صف نیخوش به حالت ، با ا - شده ،  یم قول ،یکه تو کرد یو سه ماه ن سر  دم 
 .رونیب اردتیب

 و گفت . نیآره خودش هم هم -
اون سههگرمه هات رو باز کن تا ما هم از  وخدهی؟ حاال  هیدردت ج گهیپس د -

 یدختر. غزاله لبخند میبسكه غصه ات رو خورد می. هالك شدمیایکسالت درب
 به جمع گفت : یاجمال یزد و با نگاه

ست خودم ندیکردم ،نه؟ .... حاللم کن تتونیاذ یلیخ -  ی. اگه بدخلقستی. د
 پسرمه. یکنم و خواب از چشماتون گرفتم، واسه دور یم

ش اکرم سر و رو طنتیکه  شروغ به  انیم یچرخ د،یبار یم شیاز  سلول زد و 
صدا ُسرور هم با  از افراد  كیکرد. هر یاو را همراه شیبایز یر*ق*ص کرد و 

د که به افتخار غزاله به پا شده بو یکوچك یتند در شادداش یسع یقیبند به طر
وارد شههد و  دیجد یبودند که نگهبان با زندان ی، شههرکت کنند. همه غرق شههاد

سكوت داد. بند به  شد. فخر كبارهیهمه را امر به   زیخ مین شیاز جا یساکت 
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بلنده در آسههتانه ورود به بند ، به  نیراهرو دوخت. شههه یشههد و چشههم به انتها
 جمع زل زده بود

 زد و کفت : انهیموذ یلبخند یفخر
 جون صلوات. نیشه یسالمت یبرا -
قد و  لیبود و به دل یبا سههابقه ا انیاز زندان نیاسههتقبال جلو رفت. شههه یبرا و

شه یقامت بلند شت لقب  د. هر بزن و قلدر بو كهیبلنده را گرفته بود.  نیکه دا
 یزدند گاراژ. کسهه یبزن ها م كهیترها و  یمیشهههد ، قد یوارد زندان م وقت

کرد.  یفرق م یردر مورد فخ یحرف او را نداشههت.ول یجرئت حرف زدن رو
بعد  نیرو شههه نیکردند، از ا ینفر کار م كی یقماش بودند و برا كیهر دو از 

ستان و هم بندان قد یاز احوالپرس و  قرار گرفت یخود ، در مقابل فخر میبا دو
 گفت :

 ن؟یداشت یمروس یعروس -
 زد و گفت : یلبخند یفخر

 میاریاز دلش در ب میاز تازه واردها حالش گرفته بود ، گفت یكی -
 ! ادهینكنه استفادش ز ه؟یجون مهربون باشه.چ یبودم فخر دهیین -
ر بزن گهیبار د هی -  کنم. یم اهیروزگارت رو س یو 
 کردم. یشوخ ؟یخب بابا، چرا ترش کرد یلیخ -

چشههم در چشههم او دوخت و انگشههت سههبابه اس را به  تیبا جد یفخر اما
 عالمت خط و نشان باال برد و گفت :

ر ز ییبه حالت جا ی. وایکش یدور غزاله رو خط م -  .یزد یادیبشنوم و 
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 ی... حاال اگه اجازه مشهههیاسههمش غزاله اسههت ؟ چشههم قربان اطاعت م -
 .میکم استراحت کن هیتو  میایب دییفرما
شد . به محض ورود نگاهش در  یباد نیشه سلول  در غبغب انداخت و وارد 

شان خ بایدو حهههه ههههلقه ز سخت رهیو درخ از او گرفت و نگاه  یرو یماند.به 
خبر داشههت،  نیشههه یطانیشهه الیکه از ام یانداخت. فخر یبه فخر ییپرمعنا

ستها دیلب غر ریز شانه حما شیو د و  داو نها فینح یشانه ها یرو تیرا به ن
 گفت :

به تو هم م نیخانم خانما ع نیا - به همه سههفارش کردم  کنم.  یخواهرمه. 
 هواش رو داشته باش.

 به او انداخت و گفت : یا دارانهینگاه خر نیشه
 حاضرم. ی.... بنده در خدمتگذار یآبج كیسامل -

سر به ز غزاله شرم  شه یلرزان یصدا شد. و با ریبا  سالم داد.  باز  نیجواب 
 یماهت( . و رو به فخر یرا نشههان داد و گفت : ) سههالم به رو هشیلبخند کر

 : دیپرس
 ادی یکنه.؟! بهش نم یچه کار م نجایا یعروسك فرنگ نیجون ا یفخر نمیبب -

 حرفها باشه. نیاهل ا
 یبود و جواب یکفر نیهم یرا خوانده اسههت، برا نیفكر شههه یبود فخر معلوم

 یوارد راهرو یفخر ی. وقتدیکشهه رونینداد و او را با اشههاره سههر به دنبال خود ب
 پشت سر چسباند و گفت : واریاو را به د یبدون معطل نیشد شه ییدستشو

 بره. نییاز گلوت پا ییلقمه تنها نیذارم ا ینم نجامیحاال که ا -
 دستت رو بكش. -
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كارت  ی!من نم یفخر نیبب - گت در بخوام شهه  هی دیبا یول ارم،یرو از چن
 هم به من بماسه. یزیچ
 خواهرمه. نیگم ، غزاله ع یبار بهت گفتم بازم م هیغزاله رو فراموش کن....  -
مه ! م - کدو قدر م نیا یدون یچرند نگو. خواهر  ارزه ؟ فكر نكنم  یدختر چ
 .یهمه پول رو خط بكش نیکه دور ا یباش وونهیقدرها د نیا

 .... بس کن.یاریشورش رو در م یدار گهید -
 بیمهمونه. ترت نجایو چند وقت ا هینباشههه ، فقط بگو جرمش چ تیتو کار -

 دم. یکارهاش و خودم م هیو بق یآزاد
 .نیخفه شو شه -
 یعروسههك چه پول نیواسههه ا موریت یدون ی. خودت م ینشههو فخر وونهید -

 کنه. یخرج م
 .ستیکس و کار ن یعروسك صاحاب داره... ب نیا -
 .... صاحاب کدومه. یآداب شد یتا حاال مباد یاز ک یشو فخر الیخ یب -
شوهر و  نیا - شرا هیزن  ضمن در   چی.هستین یخوب یروح طیبچه داره. در 

 یرا.... بیگوشش چرت و پرت بحون یو تو یدور و برش بپلك ادی یخوشم نم
 بكش ، واال... طیرو خ یكی نیدور ا گمیدفعه آخر م

 کار باشه. یتو یخوش َنَرم کلك ملك یباشه ول -
 .ستیکار ن یتو یراحت ، کلك التیخ -

 8 فصل
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با وضههع موجود کنار آمده بود . هر دو  بایگذشههتن دو تقر یهم م یاز پ روزها
فرزندش از رفتن به آغه  نكهیداشههت. با ا یاجازه مالقات حضههور كباریهفته 

شش خوددار  یو لمس کردنش اکتفا م دنییوجود به بو نیکرد ، با ا یم یههههو
 .افتی یادامه م یتازه برا ییروین ییکرد و گو
به مالقاتش م زین یو هاد منصههور  یگاه نیب نیرفتند و در ا یبه طور مداوم 

به د با خود  فاطمه را  له م داریغزل و  ند ن یغزا کامال  یفخر زیبردند. داخل ب
شه یآن از او غافل نم كیمراقبش بود و  خود ذهن او  فیبا اراج نیشد ، مبادا 

مترصد  نبود، سریم یسادگ هب شیگذشتن از غزاله برا زین نیرا مسموم کند . شه
دوش گرفتن غزاله را دسههت  یبرا یمناسههب بود تا آنكه فخر یفرصههت دنیرسهه

سرور مدام از ا سپرد و رفت.  سلول د نیسرور  رفت و چند  یم گریسلول به 
سپررا به جوك  یا قهیدق سرور با روح یم یو مزخرفات  له غزا اتیکرد. رفتار 

 سرور را به حال خود گذاشت و به سلول بازگشت. لیدل نیجور نبود ، به هم
شغول انجام کار نیشه سلول م شت به در  دا ص یبود ، غزاله آرام و ب یتنها و پ

 شد. كیبه او نزد
شه نیقره قروت ب هیشب یرنگ اهیس ماده سبابه  ست و  ش شت  حال  در نیانگ

چه ؟ ( و قبل از آنكه فرصهههت  یعنیمالش بود. غزاله متعجب لب باالداد: ) 
ه را به دهانش پرتاب کرد و بالفاصل یگلوله نخود نیداشته باشد ، شه دنیپرس

 با آب آن را قورت داد.
 :دیبا تعجب پرس غزاله

 ؟ یخور یم یچ -
 فت :فنر از جا جست و با مشاهده غزاله با دلهره گ نیع نیشه
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 ... آب خوردم. یچیه -
 بود ؟ یچ اههیس ریپس اون خم -

 ییهمان فرصههت طال نینبود و ا چكسیبه اطراف انداخت . ه ینگاه نیشههه
 مهربان به خود گرفت و گفت : یبود. پس لحن نیشه

ساب یغذا - رو  یکرمون یدارو و دواها نی، اگه ا میخور یکه نم یدرست و ح
 مونه. یبرامون نم یجون گهید میهم نخور

 بودم. دهیند یاهیگ یدارو نیمن تا حاال همچ -
 جونم. یدید یم ی. اگه داشتیزخم معده ندار نكهیا یبرا -
 هست ؟ یحاال چ -
 .انیب نیریش رهیش -
 تیتقو یبرا گهی. م دهیبه ما م انیب نیریجوشهونده شه شههیمامان  من هم هم -

 معده تون خوبه.
 .یبدم بخور ی... اگه دوست داریجون  من ! خوب شد گفت -
 .ستمین یاهیگ یاهل دارو ادی... من ز ینه مرس -

سو نیشه صله به جان بالشتش افتاد چند لحظه بعد به  و  دیرخغزاله چ یبالفا
 به قدر ماش به سمت او گرفت و گفت: یگلوله کوچك

 بخور واسه معده ات خوبه. ایب -
 ردن دارو ، تعارف کرد.و عدم عالقه اش به خو یسادگ نیدر ع غزاله

 .یارینه نه .... ممكنه خودت کم ب -
 اش کنم. هیته یدونم چه جور یتو غصه من و نخور. خودم م -
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زبانش گذاشههت ، اما به  یو سههاده بدون مخالفت آن را رو شهههیاند یب دخترك
 محض تماس آن با زبانش با انزجار گفت :

 چقدر تلخه. -
 هینثا كیکرد و در کمتر از  كیاو نزد یبههه ههههاآب را به ل وانیبالفاصله ل نیشه

بود  تیرضا یاز رو نیفرستاد.لبخند شه نوایزن ب چارهیرا به اعماق معده ب رهیش
اوامر خود کند.  عیهفته غزاله را معتاد و مط كیتوانسههت در کمتر از  یچون م

ش میاز ن شیاما توهماتش ب ش رایز،  دیساعت طول نك  رهیغزاله در اثر خوردن 
 یاهاو را ر دیشد تیو سپس حال تهوع شد و مسموم جهیابتدا دچار سرگ اكیتر

 کرد. رجانیس مارستانیدرمانگاه زندان و از آنجا به ب
اده از دال بر استف یپرونده ا لیاو را در تشك یامر ناخواسته اسباب گرفتار نیا

در مورد  قاتیدر روند تحق یاهی، خود نقطه س نیمواد مخدر به وجود آورد. و ا
 او شد.

گرد هم جمع شده بودند و  5سلول شماره  انیماه زندان ریگرم ت یاز شبها یكی
 .گفتندیرا م شیخو یقصه زندگ كیهر 

سلول  كیکه با غزاله در  یینمانده بود . همه آنها یادیوقت ز یزمان خاموش تا
 کردند. فیاو را وادار به تعر شیداستان زندگ دنیبودند ، مشتاق شن

 زد و متعاقب آن گفت : یلبخند غزاله
 ادمیاش  افهیبچه که بودم او رو از دست دادم. اصال ق دم،یطعم پدر رو نچش -
 نیا نقدریوقت ازدواج نكرد. ا چی. مادر مهربون و فداکارم به خاطر ما هستین

 آموزش و پرورش بند کنه. یدر و اون در زد تا باالخره تونست دستش رو تو
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سته ش که گفتم در شت.  یچیمادرم ه ی، ول دمیطعم پدر رو نچ برامون کم نذا
 . برادر بزرگممیبود .... االنم که همه وجودمه، بگذر قیپدر بود ، مادر بود ، رف

کنه.  یکار م یشرکت ساختمون كیسال داره و مهندس عمرانه و در  29 یهاد
شجو كیخواهر کوچ س یترم غزل دان . خودمم تا كهیونالكتر یسال دوم مهند

 تن به ازدواج ... یاضیر یخشك و خال پلمید هیاومدم بجنبم با 
 .دیحرفش پر انیم یفال
 ؟یبا شوهرت چطور آشنا شد نمیاول بگو بب -
سال پ یاتفاق یلیخ - ، تخه  رازیش میرفته بود یگردش نوروز یکه برا شی، دو 

 .میبا هم رو به رو شد دیهت جمش
 زد و در ادامه گفت : یلبخند غزاله

سته جمع - سمت پارک ید ستن ی. هادمیرفت یم نگیبه  بود و  هدیخر یفیق یب
ود ب هیکم تنبل تر از بق هیقدم زدن غزل که  نیزدم. ح یم سههشیل لیم یمن ب

 یجا منتظر م نیما هم اریرو از پارك در ب نیتو برو ماش یو گفت: ) هاد ستادیا
عاشههقانه دنبالش  لدردد یبرا لوفریمسههرش نموافقت کرد، اما ه ی( هادمیمون

 راه افتاد.
 هیکردم تك ینگاهش م كهیزد. در حال یم سیاش ل یتند و تند به بسههتن غزل

 دهی، کاش نخر یمسههخره ا یهمجوارم و گفتم ) چه بسههتن نیدادم به ماشهه
ندازش دور ( . نگاهمیبود که نكردن، ب  یبه بسههتن ی.( غزل گفت) مجبورت 

 كیگفتم خداحافظ به پشهههت سههرم پرتابش کردم.  یم كهیانداختم و در حال
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من  ی. خدادمیدرنگ چرخ یگرد شههده غزل ب یچشههمها دنیبعد با د حظهل
 درست وسط سر اون فرود اومده بود. یبستن

سان ش هرا صبان نیما ساس م یرو دور زدم ، طرفم اونقدر ع کردم  یبود که اح
 خواد خفه ام بكنه... یم

 ریمحكم زد ز یدرآوردم و به طرفش دراز کردم ول فمیاز ک یدسههتمال چهدسههتپا
 دایه پک یمضههحك افهیبه خاطر ق یشههدم ، ول ریاز رفتارش دلگ نكهیدسههتم. با ا

 لبهامو جمع کردم که ی. به سههخترمیخنده ام رو بگ یکرده بود ، نتونسههتم جلو
شههكمم به  وکه نشههد. نرم نرمك عضههالت صههورت  رمیخنده ام رو بگ یجلو

 خنده. ریزدم ز یحرکت درآمد و پك
 یتونسههتم جلو ی( نم؟یخند یم یشههد و داد زد ) مرض... به چ برافروخته

. خنده ام باال گرفت و در جوابش انگشتم رو به سمت سرش  رمیخنده ام رو بگ
 هی( . غزل که احسههاس کرد االنه که یبا مزه شههد یلینشههانه رفنم و گفتم : ) خ

صل نوش ج صور معذرت خواه دیان کنم. جلو دوکتك مف . من کرد یو از من
از قبل شرمنده شده بودم. گفتم  شتریهم کم کم به اعمال خودم مسلط شدم . ب

عذرت م نه ا نیهمچ هیدونم چرا  یخوام ، نم ی: ) م قا کردم (.  یکار احم
آب رو با  یتریل 4اعتنا به سمت صندوق عقب رفت . ظرف  ینداد و ب یپاسخ

به سههمتم گرفت . مطمئن بودم در آن لحظه ارث پدرش رو از من  تیعصههبان
 یرو دستم.( سر و صورتش رو شست ول زیگفت : ) بر ریطلب داره، چون با تغ
. سرش داخل صندوق دیبود. ظرف آب رو از دستم قاپ یهنوز از دستم عصبان

ش سرم رو جلو بردم و گفتم: ) من  نیعقب ما سافرم و تا چند دق هیبود که   قهیم
او چنان به سههمتم  ی(. ولیخواد من رو ببخشهه ی. دلم م رمیم نجایاز ا گهید
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به عقب گذاشههتم. دلش سههوخت چون لبخند کم  یکه از ترس قدم دیچرخ
( آب دهانم را قورت دادم و ؟یدی: ) ترسههدیپرسهه یآروم یزد و با صههدا یرنگ

به هر حال معذرت م : برم که گفت  دمیخوام، خداحافظ(. چرخ یگفتم : ) 
جا چه ک مان(.ابرو یی)ب فت : ) دختر کرمون دباال دا یی؟( . ) کر !!....  یو گ

کرمون شههاخ دارن؟( بدون  یشههه( . تند شههدم : ) چرا ؟ مگه دخترا یباور نم
باال انداختم و به عالمت  یشههانه ا دیشههده بود . منم الق رهیبده خ یابنكه جواب
 یبعد به اتفاق هاد قهیقدست بلند کردم و ازش دور شدم. و چند د یخداحافظ

 .میکردحرکت  رازیش یبه سو
 ریتن زرف ارتی، بعد از ز لوفریو ن ی. هادهیحافظ میآن روز به اتفاق رفت یفردا
م فال د یمشغول دل دادن و قلوه گرفتن شدند، غزل هم برا یگوشه ا هیو  هیسا

 ییبایز یانواع گلها یمحوطه. غرق تماشا یمن راه افتادم تو یپله ها موند ، ول
شاد م سان را  صدا یبودم که روح ان مخاطبم قرار داد: )  یآمرانه مرد یکرد که 

(. د؟یمن رو با خودتون نبرد لیاز وسا یكیاشتباها  روزیخانم، شما د دیببخش
صور افتاد . هاج و واج نگاهش م شمم به من کردم . دوباره  یبا کمال تعجب چ

 لیت گفتم : ) نه ، نه. من به وسهها( دسههتپاچه و با لكن ؟یگفت : ) جواب نداد
 نیاز با ارزش تر یكی.... تو  یبود گفت : ) چرا زد یجدشههما دسههت نزدم( . 

ساس م دهی(. ترس یمتعلقات من رو با خودت برد  خواد با یکردم م یبودم اح
بودم ، گفتم : ) به خدا من  هیکنه. در شرف گر یرو تالف روزمیتهمت زدن کار د

که دلم را لرزاند ، گفت : )  یو با لحن دیشههما دسههت نزدم ( . خند لیبه وسهها
زود به خودم آمدم  یلی(. بهت زده نگاهش کردم اما خرمیاومدم دلم رو پس بگ
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با اخم پرسهه  یمعذب بود. ) فكر نكن اتفاق یلی؟( خ هی: ) منظورت چ دمیو 
 یزندگ ؟مگه تو کار و یکرد یم بمیتعق یعنیهسههتم ( . تند شهههدم : )  نجایا

بال مردم راه م هی...  یندار جد میمال لحن(  ؟یکه چ یافت یکاره دن به  یو 
به نظرت  دیندارم . شهها یخود گرفت و گفت : ) سههوء تفاهم نشههه. قصههد بد

 هیکنم  یکنم بهت عالقمند شههدم، خواهش م یاما احسههاس م ادیاحمقانه ب
خوام رد شههم( .  یفرصههت بهم بده(. بهش براق شههدم و گفتم : ) برو کنار م

شت ، گفت : ) خواهش م سمت(.  شتریبکنم بذار  ینگاهش التماس دا شنا ب
شتباه گرفت ضرت آقا(. ) همچ ستمی، من اهل رفاقت ن یگفتم: ) ا  یصدق نیح
 هیباور کنم که با  یخوا ی: ) قطعا نم دمیمتعجب پرسهه یندارم( با نگاه و لحن

 یدوسههت ندارم دنبال دختراگفت : )  ی( . با کالفگینگاه قصههد ازدواج کرد
هستم ،  جانی. اگه استیذاتم ن یتو یعنیو قربون صدقشون برم.  فتمیمردم راه ب

سه ا ساس م نهیوا ستت دارم .... نم یکه اح  ی، ول یخوام جواب بد یکنم دو
هنه ام نزن. بذار شانسم رو امتحان  هیکنم بدون فكر دست رد به س یخواهش م

لو به ج یهنوز قدم یان پرالتماسههش گرفتم ولنگاه از چشههم یکنم(. به سههخت
 یو نگاهش کردم. التماس در نگاهش موج م ستادمیا مونینذاشته بودم که پش

ست... دلم نم سمم غزاله ا شماره تلفنم رو دادم و گفتم : ) ا  نیخواد از ا یزد . 
ستفاده کن سوءا س ی(. وقتیشماره  سها دیپام به کرمان ر صور  یتما مكرر من

زود اومد  یلینگذشههته بود که فكر کردم بهش عالقمندم. خ یشههروع شههد مدت
خواست من رو به  یمامان قبول نكرد. مامان اصال دلش نم ی، ول یرخواستگا

کفش . اونقدر رفت و  هی یمنصور پاش رو کرده بود تو یراه دور شوهر بده ، ول
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ما موافقت کرد. االن  یمان با عروسمامان به شرط انتقال او به کر نكهیاومد تا ا
 .میمشترکمون رو شروع کرد یکه زندگ مهیو ن كسالی

 زد و گفت : یپوزخند غزاله
 زن  عالم هستم نیکردم خوشبخت تر یماجرا احساس م نیقبل از ا -

شد ودر حال یفال شمان غزاله  ینفس نفس م كهیدوان دوان وارد بند  زد، در چ
 شد و گفت : رهیخ
 .یدار یحضور یکنن. مالقات ی! دارن صدات م یمگه کر -

شن غزاله سمت  نیا دنیبا  سلول و با عجله به  سط  شادمان جفت زد و جمله 
باز ،  یطیدر مح ی. چند لحظه بعد در محوطه مالقات حضههوردیدو ینگهبان

ستجو شتاقانه در ج شم م شیموجود زندگ نیزتریعز یم  یچرخاند. مدت یچ
 نیبه کاب نیبه مالقات کاب شتریآمد و ب یشد که منصور کمتر به مالقاتش م یم

کرد ،  یحضور او را احساس م یسرد نكهی، با ا یراغب بود تا مالقات حضور
د که کر یم نیبه خودش تلق یبه نوع دیداد و شا ینم یتیموضوع اهم نیاما به ا

سرش از دور ست. آن لحظ یو ب ماریاو ب یهم شده ا صله  ستجوحو  یه در ج
هو ه   یاحوالپرس كیو  یسماهان بود که با چهره مهربان مادر مواجه شد. با روب

سو چرخاند و گفت  افتنی یپرشتاب! چشمانش را برا سرش به هر  فرزند و هم
: 

 ؟یاوردیهفته هم ماهان و ن نیا -
 اعتنا به سوال او گفت : یو ب دیگونه خواهر را به هوس غزل

 .یش یسرحال م یدوباره دار یخانم.... چشم نخور یغز یچطور -
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 :دیحوصله پرس یدمق و ب غزاله
 پس منصور کو ؟ ماهان ؟... -

 را گرفت و او را وادار به نشستن کرد و گفت : شانیدست دختر پر مادر
 مالقاتت. ادیم گهی. ان شاا... هفته د رازیمنصور ، ماهان رو برده ش -
 !!!؟... رازیرفته ش -
همزبون داره.  هیبه  اجیخوره . احت یغصههه م یلیمادر . بنده خدا خ گهید آره -
 بشنوه. یخانواده اش باشه و دلدار نیب دیبا
 نجایذره شههده. من به عشههق اون ا هیماهان  یمامان ؟ دلم برا یمن چ یول -

 بذاره بره. تیموقع نیا یکشم . چطور دلش اومد تو ینفس م
 کشه. یاز تو زجر م شتریب چارهیقدر خودخواه نباش دختر. اون ب نیا -

بود. فكر کرد جو به وجود آمده را  یغزل در چهره خواهر همراه با دلسههوز نگاه
 عوض کند ، گفت :

 ما خوشحالت نكرده بدجنس . دنید یعنی -
 کنج لب غزاله نشست ، گفت : یکم رنگ لبخند

ششما تنها دل دنی؟ د هیچه حرف نیا - شنبه د یخو ه ب گهیمنه ... از امروز تا دو
 کنم. یشما شبهام رو روز م دنیعشق د

 یکن یچه کار م نمیکن بب فیتعر ؟یخب ! پس چرا ماتم گرفت یلیخ -
سع یبا نگاه غزاله شانه  یدر چهره مادرکه  سر به  شت غمش را پنهان کند ،  دا

 او نهاد و گفت :
 مامان ! -

 فاطمه روان شد و با بغض جواب داد : یاستخوان یاز گونه ها یاشك قطره
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 دلم. زیجان مامان .... بگو عز -
 آبرو کردم ، نه ؟ یب لیو فام هیدر و همسا نیمن شما رو ب -

 هنه فشرد و گفت : هیگرم و مهربان او را به س مادر
دم  یجواب پس م ی؟ من بابت زندان رفتن تو نه به کس یکرد كاریمگه تو چ -

 دلم. زیراحت باشه عز التیخورم . خ یم ینه از کس
 رو به باد دادم. تمیثیآبرو و ح یمفت یعرضه ام که مفت یخاك بر سر ب -

از خود دور کرد. سپس با نگاه  یخورد و غزاله را با فشار مختصر یتكان فاطمه
 چانه اش گذاشت و گفت : ریمالمت بار دست ز

! نگاش کن ! الغر  یپوچ خودت رو آزار بد یفكرها نینكنه صبح تا شب با ا -
 .تیم نیو زرد شده ، ع

ست یم - صا مادرش ،  یبه چ یخوا صو صور ، مخ فكر کنم . فكر خانواده من
تونم جلو  یچطور م گهیکنه. د یم وونمیاداره اش داره د یدوسههتها و همكارها

افتادم  که من دنیسر بلند کنم. خواه ناخواه همه عالم و آدم فهم لشیفك و فام
 گوشه زندون.

 خوان بكنن. یم یحاال بدونن . مثال چه غلط -
 نم،یشهه یم گهید یها یدرد و دل زندون یپا یدونم.... وقت یدونم، نم ینم -

ندارم و  یادیاونا غم ز یها بتیو مصهه هایفهمم که در مقابل گرفتار یتازه م
 کجاست؟ ی. پس هاددیمامان شما تنها اومد یناشكرم.... راست

 گرفتار شده. یلیخ هایتازگ یهاد -
 زد و گفت : یغزاله به نشانه تعجب باال رفت. فاطمه لبخند یابرو
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ته بود برات بگم . ن ادمی - هاد لوفریرف حت مطلق داره و   یبارداره و اسههترا
 ازش مراقبت کنه. یمجبوره حساب

،  گل از گلش شكفته بود كهیو در حال دیکش یغیکلمه باردار ج دنیبا شن غزاله
 و گفت : دییرا به هم سا شیدستها

خدا . از قول من  ی.... وااای، چرا زودتر نگفت یشكرت. چه خبر خوب ایخدا -
 .دیبه آرزوش رس یبگو... باالخره هاد كیتبر

شهد و حضهور منصهور در مالقاتها  یم كیحبس غزاله به ماه چهارم نزد دوران
دوران زن جوان  نیهر هفته کم رنگ تر تا آنكه بطور کامل محو شد و در طول ا

سرش  نیا لیخانواده اش دل خوش کرده بود. او دل یفقط به مالقاتها رفتار هم
 ای یزد شههخصهه یم بیبود که احسههاسههش نه یدر حال نیدانسههت ، ا یرا نم
 کند. یم ینیاو را وادار به عقب نش یعامل

منصههور ، غزاله را در الك خود فرو برده بود و او را با غم  یو سههرد ییاعتنا یب
سرده تر م ییساخته بود تا جا نیعج یسردرگم  یکه روز به روز رنجورتر و اف

 گشت. یاول حبس برم یشد و به روزها
 یادآوریکرد  یمشكل تر شده بود ، احساس م شیاز فرزند برا یدور یطرف از

شت  دهیدور از ذهن گرد یمحبوب دلبندش قدر چهره ست دا ست.چقدر دو ا
 فرزندش را در آغه هوش گرفته و او را نه هوازش کند.اما افسوس...

رحمانه فرزندش را فرسههنگها از او دور سههاخته  یب شیاهایکه مرد رو افسههوس
 رفته رفته عزم کوچ داشت. زیبود و خود ن

 9 فصل
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 جانیکند. با شههور و ه یاز جا مهیشههوکت را سههراسهه فونیزنگ آ یصهههدا
 محابا فرزندش را در یو در آستانه در منزل ب دیدو اطیبه سمت ح یدالوصفیزا

کرد  یو غرق به هوسه ساخت. شوکت چنان ابراز احساسات م دیآغه هوش کش
 وا. باالخره هم پدرش به داد افتین ینم یاحوالپرسهه یبرا یکه منصههور مجال

 مادربزرگش ، فرزندش را نجات داد.و با سپردن ماهان به  دیرس
 .شیدیچه خبره زن ! انگار صدساله ند -

 او را در آغه هوشش فشرد : د،یماهان را به هوس شوکت
 منصور مثل صد ساله. یمن هر لحظه دور ی! برا یفكر کرد یپس چ -

 شد گفت : یم اطیوارد ح كهیدر حال محمود
عد تو ب ادی. حداقل بذار ب یکن ییرایوسط کوچه از پسرت پذ یخوا یحاال م -
. 

صور ساس تنها ریکه پس از حوادث اخ من خود  یکرد ، وقت یو غربت م ییاح
صم انیرا م ساس آرامش  یکم د،یو گرم خانواده اش د یمیجمع  و از  افتیاح

 کاسته شد . یدلهره اش قدر
شد. مژگان و  یدست به دست م كباری قهیکرد و هر چند دق ینم یبیغر ماهان
ساب مهناز سرك باز یح شده بود ،  بایو ز گوشیاو را چالندند . پ غرق محبت 

در آغههه هههوش عمه مژگان به خواب  طنتیو ش یباالخره هم پس از ساعتها باز
 رفت.
 کردند و رفتند. یو مهناز خداحافط دیپس از صرف شام سع یساعت
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شان م مهیساعت ن یآن لحظه ، عقربه ها در داد و رفته رفته خواب  یشب را ن
خواب جمع را ترك کرد و بدنبال او  ینفر برا نیشهههد. محمود اول رهیبر همه چ

دل بود، وقت منصههور خواب آلوده قصههد  یمژگان. اما شههوکت که مشههتاق درد 
 برخاستن کرد ، با کالم سد راهش شد.

 مامان باهات حرف دارم. نیبنش -
صور شته از طر من سه ماه گذ شن دیشن یم دیهر چه با تلفن قیدر طول   هدی، 

جسههت ، با  یم یمادر قرار گرفته و از همسههرش دور ریبود. او کامال تحت تاث
ها نیا ته  نگ م ییحال هنوز رشهه بت در دلش چ که از شههن یاز مح  دنیزد 

 و گفت ردرو خواب را بهانه ک نیشد. از ا یدر مورد زنش مانع م شتریب فیاراج
: 

 شه. یصبح ، درز چشمم باز نم یباشه برا -
داد به  یسرحال نشان م یروز بعد، ماهان پس از حمه هام آب گرم حساب صبح
هوش مادربزرگ  مهربان با ش یطور ه  زد. منصور  یدست و پا م طنتیکه در آغ

شد و نگاهش در موج نگاه  داریکه تازه از حواب ب ستانه در ظاهر  شده بود در آ
از دهان  ینامفهوم ماتماند. به جز کلمه بابا ، کل هریو خندان ماهان خ نیریش

زد .منصور با حرکات فرزند  یپدر دست و پا م یشد و به هوا یکودك خارج م
 : دیشد. او را در آغه هوش کش تابیماهه خود ب 9
 حموم. یدورت بگردم پسر خوشگلم... رفته بود ی. الهییسالم بابا -

شك ر نیا ریتحت تاث شوکت شك مادر  و ختیصحنه ا شاهده ا صور با م من
 کالفه گفت :



wWw.Roman4u.iR  100 

 

رو که مهمونت هسههتم  یچند روز یخوا ینكن. اگه م هیمامان مرگ من گر -
و  دمید یآه و زار ینكن. بخدا ، به اندازه کاف هیآرامش داشته باشم، خواهشا گر

 .دمیشن
 سرت اومده حقته. یخودته. هرچ ریتقص -
 مامان شروع نكن. -
 نی. چقدر گفتم ایدیرو شههروع نكن. تازه حاال به حرف من رسهه یچ یچ -

رفت ح یبه درك . وقت نایشد. حاال ا نیتا ا یگوش نكرد ست،یدختره وصله ما ن
رو  تیجا بمون و زندگ نیگفتم هم ،یو عقدش کرد ینشههوند یرو به کرسهه

ه ک... حاال  یقولم بزنم... حاال خورد ریتونم ز یقول دادم، نم یبكن، باز گفت
خودت هم نشههون  لیبه فام ،یزنت ثابت کرد لیرو به فام تیو مردونگ یمرد
 بده.

 !؟ هیمنظورت چ -
 نزن. تیخودت رو به خر -
ضح حرف بزن ببهیدونم منظورت چ ینم یجد -  یم یچ نمی... تو رو خدا وا
 .یگ
افتاده کنج زندون  یبدشانس یاونا باورشون شده که زنت از رو یکن یفكر م -
 ؟!
 نه؟یاز ا ریمگه غ -
 بگم والله !!! یچ -
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کنن...  یمن دخالت م یتو زندگ یداره؟ به چه حق یاصههال به مردم چه ربط -
سا یتو شده که بودم در و هم سراغش رو م هیاون خراب  گرفتن، انگار  یمدام 
ن غاز   م هیصدتا  یگشتند... بهانه ها یحرف درست کردن دنبال بهونه م یبرا

 چارهیمشههت تهمت و افترا به غزاله ب هی... رهیگ یدهنشههون رو نم یهم که جلو
آپارتمان رفتن رو ندارم مامان .  یتهمت ها رو نینسههبت دادند. من به خاطر ا

شت  دنیدونم چطور فهم یشعورم هم نم یب یهمكارها که هزار جور حرف پ
ترسم برام دردسر درست کنند اون وقت کارم رو هم از  یسرم درست کردند. م

 دست بدم.
 شه بست اما در  دهن مردم رو نه. یگفتم در  دروازه رو م میاز قد -
مردم چند وقته به مالقات غزاله نرفتم. خدا  اتیچرند ریمن  احمق تحت تاث -

. من غزاله رو دوسهت گنیم یمردم چ سههتیبرام مهم ن گهید یمنو ببخشههه، ول
 دارم... گور پدر حرف مردم. نانیدارم و با تمام وجود بهش اطم

 .ادهیحرفها ز نیرو بخور ، وقت واسه ا تییحاال چا -
از تنها عروسههش ندارد و  یدانسههت مادرش دل خوشهه یم یبه خوب منصههور

 ایآمد، سههخن را کوتاه کرده  انیاز او به م یدهد تا هرگاه صههحبت یم حیترج
آن روز به محض تمام کردن صههبحانه به  نینابراموضههوع حرف را عوض کند.ب

رفت.روز بعد با وجود چند  رونیو ب دیماهان را در آغه هوش کش ،یدلتنگ یهوا
مادر و تعداد  یها هیطعنه ها و کنا لیمانده بود به دل یکه باق یروز مرخصهه

 افسرده و مشتاق بازگشت بود. كیاز بستگان نزد یمحدود
بار  نیکرمان شههد. اما ا یفرصههت راه نیفشههارها در اول نیاز بار ا ییرها یبرا

صرار فراوان ینگه دار یشوکت برا رایبدون فرزند ! ز شت و ینوه کوچكش ا  دا
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فاطمه و حال نا مسههاعد او ، بااالجبار با ماندن ماهان  یماریب لیمنصههور به دل
 موافقت کرد.

ش برخالف شت از  صور، پس از بازگ صور من شا رازیت وجود  به یرهانه تنها از ف
 ییواز س قاتیو شروع تحق ییغزاله از سو یناگهان بتیآمده کم نشد ، بلكه غ

 باز کرد. ییگو اوهی یرا برا بهیدهان آشنا و غر گرید
و در زمزمه  .وستیپ نیقیبه  بایتقر گانیشك وشبهه همسا قاتیشروع تحق با

 نگیگفت: ) م یم یكیکرد.  قیزبان به جان او تزر شیتلخ ، زهر را در ن ییها
فت: ) گ یم یگریزن  تابش با فاسقش فرار کرده و االن در انتظار سنگساره( و د

 یکه از همه ب یوم.( و سههدهیاون رو دزد شیخواسههتگار قبل دمیمن شههن یول
دونه بچه مال  یبابا ، خودشم نم نیکار یکرد: ) کجا یم عیانصاف تر بود شا

 انگیهمسا یتهمت ها از سو نیا ندی(. شن گهیپدرسوخته د هیمال  ایشوهرشه 
پشههت هم مادر، از  یهمكاران در اداره و زخم زبانها گاهیگاه و ب یها هیو کنا

غزاله را به طور کامل قطع  یمالقاتها كهیرساخت، به طو یمنصور آدم نامتعادل
 گرفت. ییبه جدا میو تصم
صم ست که در مدت چند روز  میت شك صور، غزاله را چنان درهم  عجوالنه من

سردگ ماریب ستانیفورا به ب دیشد یو به علت اف شك مار منتقل  کرمان یروانپز
 د.ش یمرگ م میتسل یمادر نبود ، او بزود یشبانه روز یشد و اگر مراقبت ها

صور سرش ، از د یماریاز ب افتنیبا وجود اطالع  من سر با داریهم ز زد و در او 
ساوت قلب مهر طالق را رو نیع سنامه اش کوب یق  ییوفا یبا کمال ب د،یشنا
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 یباورها یدراز شده بود پس زد و بر تمام شیهمسرش را که به سو ازیدست ن
 .دیاو خط بطالن کش

از  یادیمدت ز راینداشهههت ز یتمام ییزن جوان، گو نیا یها یبدشهههانسهه
 به دادگاه احضار شد. گریطالقش نگذشته بود که بار د

 یندکبود. تعداد ا ضیزد، گفتارها ضههد و نق یبه دل نم یچنگ قاتیتحق جهینت
کرده  یبدنام معرف یپراکنده شههده، او را زن یها عهیتحت شهها گانیاز همسهها

اهل خانه و  یاو را زن زین یکرده و بعضهه یاطالع یاظهار ب زین یبودند و تعداد
سجد نبودکرده بودند و چو یخانواده معرف نماز و خادمان  شیپ ،ن غزاله اهل م

 کرده بودند. یاطالع یاز او اظهار ب زیمسجد ن
رونده پ نیا اهیبر اثر استفاده از مواد مخدر، نقاط س تشیطالق و مسموم مسئله

است تا از او خو گریبا استناد به پرونده، بار د یسهراب یرفت. قاض یبه شمار م
بار  نیدفاع را از خود به عمل آورد، اما غزاله از حرف زدن طفره رفت. ا نیآخر

 یدوباره نتوانسههت را یقاضهه نیاز اشههك و آه قسههم بود. بنابرا یسههكوتش عار
ها به ا یین ند  بار د بیترت نیرا صهههادر ک له  به زندان  گریغزا مان اعتراف  تا ز

 فرستاده شد.
 یزندان را به هوا یدر فضا دنینداشت و نفس کش تیاهم گریاو د یبرا ییگو

سكوت با چهره ا لیدل نیداد، به هم یم حیترج رونیآلوده ب  یمحزون رو یدر 
 شد. رهیخ یبه نقطه ا ریراهرو نشست و سر به ز مكتین

 متوقف شههد. به دگانشیمقابل د ینظام نیجفت پوت كیخال کامل بود که  در
 سر بلند کرد. یآرام
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سرش را کامال باال بگ یمتر یسانت 189 قد . ردیسرگرد زادمهر وادارش کرد تا 
 او را مسبب ییفروغش را در چشمان پرجذبه و نافذ زادمهر دوخت.گو ینگاه ب

 دانست، ابروانش را به هم گره کرد. شیها یتمام بدبخت
 گفت : یدار شیبا نگاه تند و پرسرزنش و با لحن ن زادمهر

 ؟یشد. اعتراف کرد یچ -
 یکرد، اما زادمهر با صههدا اریانداخت و سههكوت اخت ریا سههر به زمجدد غزاله

 لرزاند، گفت : یرا م یپرجذبه اش که دل هر متهم
شون م قاتیتحق جهی. نتیخوام جواب بد یکنم م یسوال م یوقت - ه د یکه ن

کاره ا باز ،یچه  که نمیاریدر ن یپس بهتره  مه عمرت رو تو  یخوا ی. تو  ه
 .یزندون باش

را به او  مارشیغزاله گران تمام شهههد. با اخم نگاه ب یدار زادمهر برا شین کالم
 دوخت و گفت :

 .یزد یتهمت نم گرانیراحت به د نقدریا یدیترس یاگه از خدا م -
 پوزخند زد: زادمهر

 .هیحساب همه دروغگو هستند جز سرکار عل نیبا ا -
اب و کتابم با تونم مراقب حسهه یم یتونم ببندم... ول یدر دهن مردم رو نم -

 خودم باشم. یخدا
 باال داد: یشانه ا دیالق زادمهر

 ،یو همدسههتات رو لو بد یکن ی. اگه همكاریبه هر حال بهتره اعتراف کن -
 .رمیبگ فیدم برات تخف یقول م
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 نا دیرسهه یکه به نظر م یدر حال یدر حود فرو رفت، بعد از تامل کوتاه غزاله
 :دیو مه هستاصل گشته، پرس دیام
 اگه اعتراف کنم حكمم اعدامه ؟ -
 .ینقد مهیجر هیچند سال حبس و  هینه بابا...  -
 شو. الیخ یپس ب -

 : دیزادمهر متعجب بود، پرس نگاه
 !یریبم یخوا یم یعنی -

اش را باال آورد و بغههه هههل صورتش گرفت. بغضش در  دهیکش یدستها غزاله
 بود، گفت : دنیحال ترک

محابا از  یکه اون روز زودتر برسه، و قطرات اشك بکن  یکار هیآره .... پس  -
 گشت. یچشمانش جار

 یبه او م كهیقرار داد که در حال ریمحزون غزاله، زادمهر را چنان تحت تاث نگاه
 دادگاه را ترك کرد. د،یشیاند
کرد که به خانه  یبار احسههاس م نیاما ا افت،یغزاله به زندان انتقال  گرید بار

هوش پرمهر فخر ه  هوازش ها یبازگشته است. آغ ه  مادر را به خاطرش  ش،یو ن
 را نه هوازش داد و گفت : سوانشیگ یآورد. فخر یم
ند سهههال حبس م ؟یچرا اعتراف نكرد -  ی. ولگهید یخورد یفوق فوقش چ
 .یفیدونه چند سال بالتكل یخدا م ینجوریا

 میهههههشههون هههههیننگ رو به پ نیمهر ا سههتمیجون، نه. من حاضههر ن ینه فخر -
 بچسبونم.
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 رونیفقط خودت رو ح تیوضههع نیکه شههده . تو با ا هیکار یو نخوا یبخوا -
 .یکن یم
 ندارم. یاقیاشت یآزاد یبرا یحق با تو باشه که هست، ول دیشا -
به آخر نرسهه ایدن - باشههن مادر و خواهر و برادرت...  دهیکه  دختر .... زنده 

 رو نداشت. اقتتیاالغ ل كهیمنصور ترکت کرد که کرد. مرت
 اعتراف کنم؟ یگیم -
شم به هم بذار - شده  نیا یتو تیبهار جوون ینیب یم یآره جونم... چ خراب 

 به باد رفته.
 .هم اعتراف کردم دیماه! دو ماه! .... شا كیفكر کنم....  دیبا -

 یاز روزها یكینبود، تا آنكه  یریگ میگذشههت و او قادر به تصههم یروزها م اما
 دیاز محوطه زندان د یاو را ماتم زده در گوشه ا یفخر یسرد زمههه هههستان وقت

 جلو رفت و با مالمت گفت :
 تو لك... آخه تو چته دختر؟ یباز که رفت هیچ -
 شیبرد، پهلو یکه از آب شهدن ذره ذره او رنج م یغزاله سهكوت کرد و فخر -

 کرد گفت : یبا انگشت به افراد درون محوطه اشاره م كهینشست و در حال
غمن .... بابا! به خدا همه غم و  یب یعل نایا یکن ینگاشههون کن... فكر م -

، پروانه نیشون خراب شده، مثل هم ونهیهاشون مثل تو آش یغصه دارن. بعض
 یوزهار نیسههال از بهتر كی دینبا هیبود به خاطر نداشههتن د مهیب نشیاگه ماشهه

مهمون  دیبا گهیدونه چند سهههال د یبگذرونه و هنوز خدا م نجایعمرش رو ا
 یخورن که حداقل هفته ا یمادر رو م هیهاشون حسرت  یباشه... بعض نجایا
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خرده  هیکم عاقل باش ،  هیغزاله ،  یناشههكر یلیمالقاتشههون... تو خ ادیبار ب هی
 کن. شتریتوکلت رو ب

 یسههراغم، دلم شههور م ومدهیدرد من هم مادرمه... االن دو هفته اسههت که ن -
 زنه.

 .یکن یهم م یالك یفكرها ،یکم غصه دار نجایزنه. ا یدلت شور م خودیب -
 ؟ انیتونستن ب ی؟ اونا هم نم یچ یغزل و هاد -

 گرفت و گفت : یجانب هیحق  افهیق یفخر
شنت  - شده هست نیا یماهه که تو 11کنم. االن درست بذار رو . اگه یخراب 

دونم چرا  یاومد... نم یسههر قبرت هم نم یکسهه گهید ،یزبونم الل مرده بود
 رو ول کنن و تو رو بچسبن. شونیهمه کار و زندگ یتوقع دار

 بلند شد : غزاله
دونم طاقت  یمامانم من هسههتم. م یمامانم فرق داره... تمام کار و زندگ -

 نم،یب یآشههفته م ی! دو سههه شههبه خوابهایفخر یدون یرو نداره. .. م میدور
 دندونم افتاده. دمیهم خواب د شبید

س ی. غزاله نگاه بختیبه هم ر یفخر  یفروغش را به او دوخت و با لحن ملتم
 گفت :

 ؟یفخر هیچ رشیتعب -
 نگاه از غزاله گرفت و سر به آسمان گفت : یفخر

 تو که هوا سرده. می... بر رهیانشاءا... خ. رهیانشاءا... خ -
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 زین ندهیآ یوارد سههاختمان شههد، اما نه آن روز بلكه روزها یبه دنبال فخر غزاله
شوره و نگران سر برد تا ا یدر دل ص كیدر  نكهیبه  صو  خبر فوت ،یمالقات خ
 .دیشن یمادر را از زبان هاد

از آالم  یکم یو زار ونیش دیاو بود. شا كریبر پ یخالص ریضربه به منزله ت نیا
نشههسههت و به نقطه  یم یکاسههت، اما او مدتها در گوشههه ا یم شیو غم ها
 یغذا یزد و به اصرار و زور فخر یماند. به ندرت حرف م یم رهیخ ینامعلوم
و رنجور  ماریرا ادامه داد تا آنكه کامال ب هیرو نیخورد. او آنقدر ا یم یمختصر

 شد.
 10 فصل

. لبه تخههه هههت نشست و با مالطفت پنجه در دیرا کنار کش یسوسن یها پرده
لب زمزمه  ریمادر( و ز ان،یزد: ) ک شیصههدا یفرزند فرو برد و به آرام یموها

مادر چشههمات رو  انیاو را صههدا زد: ) ک گریکرده( و بار د یکرد: ) عجب عرق
 دیکشهه یم یلندب ینفس ها كهیعرق کرده در حال یبا سههر و رو انیباز کن( ک

گفت: ) آب (. چند لحظه بعد  یخفه ا یشد و با صدا زیخ میر تخههه هههت ند
 شد و گفت: كیاز آب خنك به او نزد زیلبر یوانیبا ل هیعال

 ؟یدید یبودمت! خواب م دهیند یجور نیوقت ا چیه -
 .دمید یاز متهمه هام رو م یكیبود... خواب  یبیخواب عج -
سر و کله م - شون  سرت بر  گهیحاال د ،یزن یروز کم باها ست از  شب هم د

 دارند. ینم
 آمد و گفت: نییکنار زد و از تخه هت پا شیپتو را از رو انیک
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 کابه هوس وحشتناك. هیبد بود. مثل  یلیبود خ یهر چ -
 و گفت: ستادیا نهییزد مقابل آ یچنگ م شیبه موها كهیدر حال و
 عییو صههلوات تشهه ریتكب... مرده بود و رو دوش هم بنداش با تهیاسههمش هدا -
 شد. یم
 و افزود : دیمضطرب رو به مادر چرخ ییبا چشمها انیک
صورتم م یسرم رو م یکنان موها هیمن مو - زن  هیزدم...  یکندم و چنگ به 

سن ! نم سرم فر یتو خواب م یبود، ول یدونم ک یم ستم که مرده، مدام   ادیدون
 خوام. یکه من بچه ام رو از تو م دیکش یم

 با تعجب گفت : هیعال
 پسر ! هیچه خواب گهید نیواه ! ا -
 چنگ زد و گفت : شیدر موها گریکالفه و مه هستاصل بود. بار د انیک
 بده. یلیحالش خ دمیدونم... شن یدونم، نم ینم -
 چشمان مضطربش را در چشم مادر دوخت. گریبار د و
 نكنه مرده باشه؟ -
 دی. خوب شههایکن یرو ناراحت محاال فرض که مرده باشههه. تو چرا خودت  -

 عمرش سر اومده.
 .زیجوونه عز یلیآخه خ -
اش رو ندونه و دسهههت به اعمال  یکه قدر خودش و جوون یزن ده؟یچه فا -

 .رهیخالف بزنه، همون بهتر که بم
 غزاله افتاد و گفت: یالتماس ها ادیبه  انیک
 !میگ*ن*ا*ه بوده و ما مرتكب اشتباه شد یهم ب دیشا -
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 سكوت کوتاه، ناگهان با دلهره رو به مادر گفت : كیاز  بعد
 گرفته باشه! نشینكنه نفر -
 ؟یچ یعنی -
رد ک ی. التماسم مرهیرو بگ شمیکرد... از خدا خواست تا خواب و آسا نمینفر -

راسههت گفته  شیگ*ن*ا*ه یترسههم در مورد ب یترسههم، م یکمكش کنم... م
 دونم که تا آخر عمر عذاب وجدان دارم. یباشه... اگه مرده باشه، م

 گ*ن*ا*هه، کمكش کن. یب ینداره، اگه مطمئن یکار نكهیخب، ا -
 .ستیخوب ن تشیموقع ادیکردن، ز قی؟ بچه ها تحق یآخه چطور -
 یحرص و جوش م خودیچرا ب ست،ین یآدم حساب دهینشون م قاتیاگه تحق -

 .یخور
ها و متهم ها  یاسه تك تك زندونخواستم و یقربون شكل ماهت برم، اگه م -

 نشستم تنگ دلت. یدادم و م یاستعفا م دیفكر کنم و غصه بخورم که با
 کرد، ادامه داد: یبه تن م كهیبرداشت و در حال یرا از دسته صندل راهنشیپ

. اونم دمیکردم.فقط موندم چرا خوابش رو د یهم اصههال فكر نم یكی نیبه ا -
 ه؟یچ رشیتعب یدون ی! میخواب نیهمچ هی

 .شهیم یعمرش طوالن رهیکه در خواب بم یساده است، کس رشیتعب -
 من !؟ یها هیگر ریو تعب -
 روزه. یدر خواب خوشحال هیگر -
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فت.در ر رونیوضو و نماز صبح ب یشانه باال داد و به دنبال مادر برا دیالق انیک
ر د ی(. ولگهیبابا! خوابه د الیخ یکرد: )ب یزمزمه م یلب کلمات ریز كهیحال
 تفاوت باشد. یبود ب دهیکه د یتوانست در مورد خواب ینم قتیحق

 ریتحت تاث كهیدر حال رجانیبعد در سههتاد مبارزه با مواد مخدر سهه یسههاعات
نده پرو یمشغول بررس د،یرس یکسل و دمق به نظر م یخواب شب گذشته کم

 یهورد مشابم یکه مجبور بازپرس دیبه اوج رس یاو وقت یریشد. حالگ یدیجد
رها کرد و  ارهک مهیآن را ن دیمانند غزاله شد، در آن هنگام با احساس سردرد شد

ه ب دیظهر سههروان حق دوسههت با اخبار جد یبه دفترش پناه برد تا آنكه حوال
 از دادگاه بازگشت. نیهمراه متهم

آنقدر در هول و وال بود که بدون تامل به دفتر  دشیخبر جد یدوسههت برا حق
 او گفت : شانیرفت. اما به محض ورود با مشاهده چهره پر انیک
 چته مرد؟ تو که هنوز سگرمه هات تو همه . -
 کم کسلم. هی... ستین یزیچ -
 .یاریشاخ در م یخبر دارم که اگه بشنو هیمن  یول -
 .ارهیمن رو در ب یتونه شاخها یکه م هیچه خبر نیا نمیبگو بب -
 .موریت -
 تو تله.!؟... افتاد موریت -
 رو خوند. یغزل خداحافط ؟یکار یپوف ... افتاد تو تله؟ ... پسر کجا -

 گرد شد. انیک یچشمها
 مرگ  من !!! -
 .یاری... نگفتم شاخ در م هیهان چ -
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ا  مسخره باز - ا   اتفاق افتاد؟ نیا نم،چطوری.... بگو بب گهید اریدر ن یا 
 دختر گل و گالب فرستادش به درك. هی -
 بار خودش شكار شد. نیپس ا -
 ساله شد. 25دختر  هیشكار... شكار  موریبله، ت -
 به فكر فرو رفت و حق دوست اصافه کرد : انیک
 ادته؟یرو  تیهدا یراست -
 :دیپرس مهیو سراس ختیخوابش، ناگهان به هم ر یادآوریبا  انیک
 افتاده !!!؟ یشده... اتفاق یزیچ -

 شد: رهیخ انیدوست متعجب در ک حق
 هول برت داشت. هیچ -
ن گفت : یانداخت و با کم ریشرمنده سر به ز انیک ن و م   م 
خوابم  یزود نیُمرده. گفتم نكنه به هم دمی... خواب دیدون یآخه ... آخه م -

 .نیشده باشه... فقط هم ریتعب
 تكان داد و گفت : یدوست با تاسف سر حق

مرگ  گنی... مبه مردنش نمونده یزیخرابه ، چ یلیخب راسههتش حالش خ -
ضربه روح شورا یدیشد یمادرش  شك یبهش وارد کرده ... طبق نظر   ،یپز

سهراب شد به نحو یجناب  ستور آزاد یمجبور  صادر کنه. برا شید  نیهم یرو 
دو  یكی... فكر کنم تا دیبراش بر یقیو چند سال حبس تعل مهیجر ونیلیچند م
 آزاد بشه، چون در قبالش سند هم گرو گذاشتند. گهیروز د

 در افكار خود غوطه ور شد. انیک
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از تخه  مهیسراس یسرور همه را وحشت زده از خواب پراند. فخر یصدا سرو
شده در وسط سلول را کنار زد، به محض  جادیو حههه هههلقه ا دیپر نییهههت پا

 بود. دهیفت، ترسههاو نشههسههت و سههر او را به دامن گر نیمشههاهده غزاله، بر بال
شده بود و مردمك آن حرکت شمان غزاله به تاق دوخته  شت. چ یچ  بار نیندندا

 نشان نداد. یغزاله عكس العمل یبه صورت غزاله نواخت ول
شماره  یتمام بایتقر سلول  صدا 5بند، گرد  شده بودند و با   هی هیشب ییجمع 

ز زنبور از  زو  س یم گریكدیو  هبان با اثنا نگ نی؟( در اافتاده ی: ) چه اتفاقدندیپر
شاهده جمع دیجد یزندان شد و با م غرولندکنان جلو آمد و به محض  تیوارد 

 :دیوحشت زده پرس ت،یمشاهده غزاله در آن وضع
 دختره چش شده؟ نیچه خبره؟ ا نجایمعلوم هست ا چیه -

ه هن هیدونم... (. نگهبان هم شد و سر به س یتكرار کرد: )نم زانیاشك ر یفخر
ضع ضربان قلب  شت.  سوده کرد. در حال یاو را کم الیخ فیغزاله گذا  كهیآ

سلول را خلوت م ییجابجا یبرا شت  یغزاله به درمانگاه دور و بر  کرد، با انگ
 ییاو را در پتو تااشهههاره کرد و دسههتور داد  گهیشهههال و چند نفر د ،یبه فخر

 گذاشته و از بند خارج سازند.
ست هم بند یرو غزاله شت  دیجد یشد که نگاه زندان یانش حمل مد با وح

 ماند. رهیدر چشمان باز و ثابت او خ
ُسرم به دست داشت با  كهیتخههه هههت درمانگاه در حال یبعد غزاله رو یقیدقا

ز ا یقرار و مشههتاق پرسههتار یب یکرد. با آنكه فخر یناله م یفیضههع یصههدا
ست عز شت. به هم یبود، اما برا زشیدو سلول اجبار دا شت به   لیدل نیبازگ
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س سرا سواال مهینگران و  شت. و به محض ورود به بند با   یندانز تبه بند بازگ
 رو به رو شد. دیجد

 حالش چه طوره؟ -
 جوان متعجب بود. یدر چشمان زندان یفخر نگاه

 !؟یهست یک گهیتو د -
 .دیجد یزندان -
 ؟یشناس ی! مگه تو غزاله رو منمیبب بگو یتونه باشه. ول ینم نیاز ا ریغ -
 شه؟ ینه کامال ... حالش که خوب م -
 دونم با خداست... فقط براش دعا کن. ینم -

 11 فصل
 .دیو حساب شده عمل کن قیخوام دق ی... ممیوقت دار قهیدق 15فقط  -

 کرد: ینقشه عالمتگذار یدو نقطه را رو آنگاه
 .میدو نقطه ببند نیمنطقه رو در ا یجاده ها دیبا -

 افزود: زیرو به عز سپس
ضع  نییتع تیکرمان در موقع – رجانیدر محور سه یتو، قاسهم و نب - شهده مو

بدالحم دیریبگ به مجرد گزارش ع جاده رو  ی، وقت دیو  تاد،  له اف به ت زادمهر 
 .دیمعطل کن یو به طبق نقشه خودروها رو به بهانه بازرس دیببند

 ماند و ادامه داد: رهیخ دیالحمدر چشمان سرخ رنگ عبد سپس
ش یلیخ دیبا - ش اریهو ستگ نیا تی... موفق یبا اره... به به دقت تو د یپروژه ب

تاد تعق . یدار ی. چشههم از او برنمیکن یم بشیمحض خروج زادمهر از سهه
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.... در ضههمن با عبدالواحد ید یگزارش م زیلحظه به لحظه به اصههغر و عز
 مرتب در تماس باش.

 کرد: دیهم تاک باز
 خوام یم رجانی! دقت کن. من زمان خروج زادمهر رو از سدیحم نیبب-

 :دیمتفكرانه پرس زیعز
 ه؟یخودرو همزمان با زادمهر به تله افتاد دستور چ هی انایاگه اح -
 شانه باال انداخت و گفت : دیخان الق یول
کنه و اگر بدشانس باشه  یاگه خوش شانس باشه زودتر از زادمهر ما رو رد م -

 رسه. یهرگز به مقصد نم
 به جانب حداد و گفت : روکرد

ه حامل بشههك لریتر ت،یموقع یتوسههت... حوال یراه پا سیسههرگرم کردن پل -
 .فتهیراه ب یبیمه یخوام آتش سوز یبكش ... م شیرو به آت نینفت و بنز یها

 داد و گفت: لشیبه سب یتاب اصغر
 کرمان جاده رو ببندم قربان.از محور  دیپس من با -
ش - صداقت محور کرمان رو ببند ریآره ... تو و ب شدیو  شته با ما  دی... دقت دا

 دی... پس نترسلومتریک 5در فاصله کمتر از  تی. سه موقعمیكیکامال به هم نزد
سلحه دیبه دلتون راه ند یو نگران ستفاده از ا صورت مجبور به ا . اگه هم درهر 

ت بشه. حاال اگه صحب ریگدست یخوام کس ی. نمدیفرار معطل نكن یبرا دیشد
 بسم ا... وقت تنگه. ن،یندار یخاص

 گفت : دیرس یمضطرب تر به نظر م یکم گرانیکه از د زیعز
 .میدور نقشه رو مرور کن هینداره  یقربان اگه اشكال -
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 نقشه برداشت و به کمرش بست و با تحكم گفت : یخان کلت را از رو یول
 بچه ها ما در سههه دینی.... ببمیکن ینقشههه رو مرور م گهیبار د هیباشههه! پس  -

 نی. امید یجاده رو پوشههش م لومتریک 5نقطه به فاصههله سههه نقطه به فاصههله 
 .شترهیبهتر نقشه و سرعت عمل ب یامكان اجرا یبرا یكینزد

کرد. نگاهش در چهره تك تك افراد چرخ خورد، سههپس با اشههاره به هر  مكث
 او را گوشزد کرد. فهینفر وظ

سم، نب ز،یعز - س یقا شرجانیمحور  صغر، ب صداقت محور کرمان...  ر،ی... ا
ده. اما  یشدن زادمهر رو گزارش م كیکنه و نزد یم بیهم که تعق دیعبدالحم
 شیرو به آتش بكشهههه و آت لریهر ترسهههاعت بعد از خروج زادم مین دیحداد با

که کار  میکن هیقض نیرو سرگرم ا سیپل یها یراه بندازه اگه گشت یبیمه یسوز
 دنینقشههه دوم را که دزد دیصههورت با نیا ریشههه و در غ یما جفت و جور م

 .میزادمهراز خوَنشه اجرا کن
 تازه کرد و افزود: یخان نفس یول
 لیراه و دو اتومب سیگشههت پل لیو سههلمان با اتومب روزیاسههد، ف م،یمن، کر -

ستقرم تیدر مرکز موقع قایدق یسوار  مدارك، یو به بهانه بازرس میشیمهههه هههه
 میموفق به ربودنش شهههد نكهیو به مجرد ا میکن یزادمهر رو متوقف م لیاتومب

بامیدیقرار م انیشههما رو در جر . میترك کن رومنطقه  عتریهرچه سههر دی.... 
 میهماهنگ عمل کن دیو با میندار یادیه ما وقت زنر ادتونی

ضربه زد و منتظر ا چند صداستادیبار  شف ی.  ند به اجازه ورود بل یعیسرهنگ 
 شد:
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 .دییبفرما -
شف وارد سالم داد.  س سییر یعیشد و  شاهده او در حال رجان،یزندان   گهیبا م

 خاست گفت : یزده بر م جانیه
 .زیجناب سرگرد عز كمیَبه َبه ... سالم عل -
ُسر خورد.  یعیچهره جذابش کرد و در آغهههه ههههوش شف یلبخند را چاشن انیک

خود متوقع بود،  نهیریاز دوسههت د ییکه گو انیگرم شههد و ک یبازار احوالپرسهه
 گفت :

 .یشام دعوت کن هیما رو  یدیبدجنس... ترس یچرا به من خبر نداد -
صال  انیجون  ک - کنم... چاکرتم  یچه کار م دمینفهمآنقدر ذوق رده بودم که ا

 به خدا، قدمت سر چشم.
... ینیداغش رو نب یدیگم مرد. انشهههاا... روش رو د یم كیبه هر حال تبر -

 .یخوشحالم که جواب صبر پونزده ساله ات رو گرفت
لذت یدون ینم - چه  و  یکن ی... انشهههاا... ازدواج م انیداره ک یپدر شهههدن 

 .گمیم یچ یفهم یاون وقت م ،یش یصاحب اوالد م
گم، بخت ما که بسههته اسههت... خب بگو  یبه قول حاج خانم، والده رو م -
 ؟یگرفت ادیخوب  یبچه دار نمیبب
 .میذاره تا صبح چشم به هم بذار یمگه م یاوه ... تا دلت بخواد. پدر صلوات -

 تا انتها گشوده شد. انیک یهها لبه
پادگان رو داره در  یباش ها داریب یاومد، تالف... خوشم ولیدمش گرم، بابا ا -
 .ارهیم
 .ادتهیبدجنس هنوز  یا -
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 .زیعز قیافسر مافوق رو فراموش کرد رف یبالها شهیمگه م -
 قرار گرفت و گفت : زشیپشت م یعیشف

 ؟یریبگ ای... یحالم رو بپرس یتو اومد نمیبب -
وقت  هیدر ضهمن . میآقا رضها ... فقط جهت عرض ارادت اومد میما چاکرت -

 .میکن ارتیرو ز یتا شازده جنابعال میخواست یمالقات م
 قدمت سر چشم. امشب در خدمتم. -
شب نه. االن با - با حاج خانم  یندار یبرگردم کرمان ... اگه فردا کار دینه، ام

 رسم. یخدمت م
 منزل خودته... فردا نهار منتظرم. -
 .مید یزحمت نم گهید -
 .ایاصال ن ،یایبذارم. اگه نهار نمبه جون  تو اگه  -
 افته. یآخه خانمت تازه وضع حمل کرده به دردسر م -
 مرد ده،یآفر یپس خدا خواه*ر*زن رو برا چ -
 .یهست یک گهیبابا تو د -

 ینیبا سهه فهیآن دو را قطع کرد. سههرباز وظ یضههربه به در خورد و گغتگو چند
قرار داد، همگام  انیدر مقابل کو فنجان را  دیپا کوب یوارد شههد و به آرام یچا
 از سرهنگ گفت : ییرایپذ
 خواد یاجازه حضور م یجناب سرهنك. ستوان مراد دیببخش -
 بعد فعال مهمون دارم. یباشه برا -
 گفت : انیک
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 کنم. یدارم رفع زحمت م گهینداره جناب سرهنگ، من د یاشكال -
 . گفت :دیوارد شد و پا کوب یبعد مراد یلحظات

 بند زنان مزاحم شدم. مارستانیسرهنگ. در مورد بجناب  -
 افتاده؟ یاتفاق -
سرهنگ دکتر پناه - ستور دادن تا هرچه زودتر به ب یجناب  ستانید مان کر مار

 .میمنتقلش کن
 .میآمبوالنس درخواست کن دیپس با -
 ه.به آمبوالنس باش اجیندادن فكر نكنم احت یمورد دستور خاص نیدکتر در ا -
 ؟یرو آورد درخواستش -
 شریخرد کرده و تعم ربكسیگ یحمل زندان نیماش یبله جناب سرهنگ، ول -

 . كشهیطول م
از  یكیمشههروطش رو صههادر کرده زنگ بزن  یحكم آزاد یحاال که قاضهه -

تونه صههبر  یاقدام کنن.... تا فردا که م لشیتحو یخانواده اش تا برا یاعضهها
 کنه؟

 داره. یرو بر نم یگوش ی... کسمیکار رو انجام داد نیا یبله...ول -
از پرسههنل  یكینداشههته باشههه تا با  یاگه تحملش رو داره فكر کنم اشههكال -

 کرمان، بده با خودش ببره. رهیاز بچه ها م یكیکدوم  نی... ببمشیبفرست
کرمان را مقابل  مارسههتانیبه ب یزندان لیدرخواسههت تحو یوصههف مراد نیا با

 کرد گفت : یدرخواست را امضا م هكیدرحال یعیقرار داد. شف یعیشف
 شیما قوز باال قوز شههده... خدا رو شههكر که حكم آزاد یهم برا تیهدا نیا -

 شد . یم یریزنج وونهید هی ای مردیم ای گه،یصادر شد، و اال تا چند ماه د
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درهم رفت و با  انیچهره ک ،یعیاز دهان شههف تیآمدن نام هدا رونیمجرد ب به
 :دیدلهره پرس

 افتاده!؟ یاتفاق تیهدا یبرا -
 یو راه ختیپاك به هم ر دیکه حكم طالق به دسههتش رسهه شیچند ماه پ -
دا بنده خ نیهم مادرش فوت کرده و باز ا هایتازگ نكهیشههد... مثل ا مارسههتانیب

 شده. دیشد یدچار افسردگ
احساس در اندوه  نیزن ظلم شده است. با ا نیبه ا یاحساس کرد به نوع انیک

 به فكر فرو رفت.
ر را از افكا انیپا به قصههد خروج ک دنیکه در سههكوت نظاره گر بود با وب یمراد

را مورد  یعیآورد و او را به فكر واداشهههت تا قبل از خروجش شههف رونیخود ب
 خطاب قرار دهد.

 حاضرم ببرمش. دیکرمان، اگه صالح بدون رمیمن که دارم م -
. حاضههرش کن المیخ گهید .نیچه بهتر از ا - جناب  لیو تحو دیجمع  جمع 

 دیسرگرد بد
خود بند شود. نگهبان بند زنان  یپاها یقادر بود رو یشدت ضعف به سخت از

 فت :شد و گ كینزد انیزد و به ک ندیدر دست ییباال ی رهیدستش را به دستگ
مراقب  یلیداشههتن که خ دیتاک یجناب سههرگرد! جناب سههرهنگ دکتر پناه -
 خالف انتظار شما ازش سر بزنه. یچون هر لحظه ممكنه عمل د،یباش شونیا

 از چهره غزاله گرفته شد و گفت : انیرقت بار ک نگاه
 بخوابه. یرو صندل یذاشتیخرابه. م یلیکه حالش خ نیا -
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 دراز کرد و گفت : دیگرفتن کل یدستش رو برا و
 بده دستبندش رو باز کنم خودم مراقبشم. -
نه، خ - ند فقط برانه  که... دسههتب مال یریجلوگ یطرنا قدام احت  یاو برا یاز ا

دسههتبندش رو باز  یطیشههرا چیکنم تحت ه یاسههت. خواهش م یخودکشهه
 .میافت یبه سرش بزنه هممون به دردسر م ی... اگه فكر خودکشدینكن

 اش خرابه؟ هیروح نقدریا یعنی -
نداره.... فعال هم که اعتصههاب غذا کرده و بجز سههرم  یخوب تیبله، وضههع -

صتش پ ییغذا ستش ب ادیب شینداره، اونم هر وقت فر شه. ل یم رونیاز د طفا ک
 .انیب انجیپرونده به ا لیتكم یبرا دیو گوشزد کن دیریبا خانوادش تماس بگ

و رنجور  دهیافتاد. غزاله تك نهییاراده در آ یپشت فرمان نشست، نگاهش ب انیک
را در  لیحوصله اتومب یتلخ وجودش را فرا گرفت. ب یاحساس دیرس یبه نظر م

غزاله  یماریکه از ب یفیدنده قرار داد و از محوطه زندان خارج شههد. با توصهه
د در خواب بو ییغزاله گو امراقب حرکات او بود، ام نهییبود مرتبا در آ دهیشههن

شت  شم باز نكرده بود و ه قهیدق 20چون بعد از گذ  یعكس العمل چیهنوز چ
شت. ک ساس نگران انیندا شهر مقابل دکه ا یبا اح  ستادیا یقبل از خروج از 

کرد و به سههراغ غزاله رفت. درب  یداریخر تییسههكویو ب وهیچند پاکت آبم
 نشست او را به نام خواند. یتنه اش را داخل برد سر صندل میعقب را باز و ن

ر فرغش د ی. نگاه بدیبه سمت صدا چرخ یچشم گشود و به آرام با اکراه غزاله
نشههان دادن عكس  یوجود نا نیماند او را شههناخت، با ا رهیخ انیصههورت ک

 زد. هیتك لیاتومب شهیمجدا سر به ش نروینداشت، از ا یالعمل



wWw.Roman4u.iR  122 

 

 داد یکه نشهههان م یو چهره ا یفرو برد و با مهربان وهیرا در پاکت آبم ین انیک
 کند گفت : یم یدلسوز

 .یش یکم سرحال م هیرو بخور  نیا ایب -
 را به سمت او دراز کرد و گفت : وهیآبم انینكرد. ک یتوجه غزاله

وجود نداره...  یناراحت یبرا یلیصههادر شههده، پس دل تیحكم آزاد دمیشههن -
 ات رو بخور. وهینكن و آبم یاالنم لجباز

ن آ یهم تنفر چاشههن یقدر شههد و یاز ته چاه بلند م ییکه گو ییبا صههدا غزاله
 بود گفت:

 راحتم بذار. -
خورم. فكر  یتكون م نجایذارم، نه از ا ینه راحتت م یرو نخور وهیآبم نیتا ا -

 .ی... حاال خو دان یدون یکنم اخالق منو م
رو  نیبگذارد، از ا یناسازگار یحوصله تر از آن بود که بنا یداغون تر و ب غزاله

را گرفت و  وهیمكرر و دسههتورگونه او پاکت آبم یاز اصههرارها یخالصهه یبرا
 گفت:

 .میحاال بر -
 یتاش ح دهیرنگ پر یمایاو افتاد . سهه دهیدر چهره رنگ پر گریبار د انیک نگاه
 انیرو ک نیداشهههت، از ا یبه ترحم وا م زیانسهههان ها را ن نیالقلب تر یقسهه

 دلسوزانه گفت:
 .یبهتره دراز بكش -

 گفت: انیاعالم کرد، اما ک خود را تیبا پلك رضا غزاله
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ستات رو باز م وهیشرط داره... اول آبم -  یکنم تا بتون یات رو بخور بعد من د
 .یدراز بكش

ضع با سته و با آن حال ب تیو ش صب مار،ین برم به م ازیبود و ن یغزاله کالفه و ع
ش شرط او مخالفت نكرد و آبم دنیدراز ک شت. پس با   یرا به لبهههه ههههها وهیدا

 گرفت. انیسپس پاکت را به سمت ک دینوش یکرد، جرعه ا كیخشكش نزد
 رفت وگفت : یچشم غره ا انیک
 . اون وقت من هم سر قولم هستم.یتمومش رو سر بكش دیتمومش. با -

 دچار تهوع شد. یاما با معده خال د،ینوش گریبه ناچار چند جرعه د غزاله
 تونم. ینم گهید -
شد، از ا رییمتوجه تغ انیک ش نیحالت او  صرار ک ست از ا صله دیرو د  و بالفا

 دست غزاله را آزاد کرد.
 .یاریدر ن یباز وونهیبخواب، اما قول بده د ریحاال بگ -

غزاله با حال  دیترسهه یمردد شههد. م انیک یول دیدراز کشهه یصههندل یرو غزاله
رو از او خواست تا در  نیدردسرساز شود، از ا شیکه دارد برا یشانیخراب و پر

 .ندینشیجلو  یصندل
را  یصههندل انیشههد. ک ادهیجز اطاعت نداشههت، به زحمت پ یچاره ا غزاله

د دسههتبند ز لیدر اتومب رهیدسههت او را به دسههتگ انیخواباند، غزاله لم داد و ک
 را زد و فت: یسپس پشت فرمان نشست و قفل مرکز

 .یاریسر خودت ب ییخوام بال یندارم، فقط نم نانیبهت اطم یفكر نكن -
سر انیبود. از نظر غزاله ک تیاهم یغزاله ب یبرا انیک رفتار شك بود یاف که  خ

داده  لیتشههك یاو پرونده ا هیگرفته بود و عل دهیرا ناد شیها و التماس ها هیگر
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ست دادن زندگ یبود که بها شوهر، مادر و موقع یآن از د شترك، فرزند،   تیم
 یتنفر داشت که دلش م سمرد احسا نیاش بود. او آنقدر نسبت به ا یاجتماع

ر که ب ییها بتیقرار داشههت تا انتقام تمام مصهه یبهتر تیخواسههت در موقع
نداشت، جر آنكه پلك  ی. اما در آن لحظه چاره اردیاز او بگ كجایسرش آمده، 

چون او  یمرد خودخواه و مغرور افهیق دنیبر هم بگذارد و حداقل مجبور به د
 نباشد.

شغول رانندگ یغزاله به حرکت در آمد. مدت یاز راحت نانیبا اطم انیک د، ش یم
 لیدل نیغزاله بود، به هم یزندگ رامونیپ یشههتریاما کنجكاو دانسههتن مطالب ب

 :دیپرس
 ...؟یداریب -

 توجه نكرد و مجددا گفت: انیپاسخ گذاشت. ک یاما سوال او را ب دیشن غزاله
به ب هی یخوا ینم - گاه  ندار رونین لت نم ؟یب تازه  یخواد از هوا ید آزاد و 
 ؟یاستفاده کن رونیب

رم،  نیبود و در ا یبه مدت ده روز در درمانگاه زندان بسههتر غزاله مدت جز سههُ
از خود نشههان نداده  زیبه حرف زدن ن یلیتما ینداشههت، او حت یگرید یغذا

و همه کس متنفر و منزجر بود و پزشههك زندان به علت امتناع  زیبود. از همه چ
غذا، برا مال یریجلوگ یاو از خوردن  به  اعزامشدسههتور  یاز شههوك احت را 

صادر کرده بود و حاال با مهربان مارستانیب صنع انیک یکرمان   یکه به نظرش ت
 یخال یبود، برا زانیبا او گر یشهد. با آنكه از هم صهحبت یآمد شهكنجه م یم

 ناله گفت: هیشب ییکردن حرص و بغضش با صدا
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 ده. یتعفن م ی. همه جا بوفهیوجود نداره. همه جا کث یتازه ا یهوا -
 ه؟یک ریتقص یکن یفكر م -
رو  گهید یدونه چند تا زندگ ی. خدا مدیتو و امثال تو.... شما نابودگر ریتقص -

 .یبرد نیاز ب
 فشرد افزود: یرا محكم به هم م شیپلكها كهیدر حال و
 ندارم. گهی.... حاال د یعنیشما ندارم  یبه دلسور یاجیمن احت -
 غزاله از کجاست، گفت: یدانست دق و دل یم انیک
 داره؟ یبود، به من چه ارتباط یجنبه ا یاگه شوهرت آدم ب -
 .یتقاصش رو پس بد دی. تو ... تو بایرو نابود کرد میتو زندگ -

 نیبه ذهنش خطور نكرد، از ا نیجز نفر یزیچ تشیکردن عصههبان یخال یبرا
 رو گفت:

 .یبچه ات به دلت بمونه تا درد من رو بفهم دنیخدا کنه حسرت د -
 شد. گفت: انیغزاله موجب خنده ک نینفر

و بابت گ*ن*ا*ه  یبنداز گرانیاشههتباه خودت رو گردن د یچرا دوسههت دار -
 .یکن نینكرده شون اونا رو لعن و نفر

 گه؟ینفر د 40بودم مثل  یمسافر عاد هی نكهیبود؟ جز ا یاشتباه من چ -
باشه، تو که حال  نیاگر هم خالف ا یول ،یاز نظر ما تو هنوز گ*ن*ا*هكار -

تنها  تیحداقل با اون وضع ای یکرد یمسافرت م دینبا ،ینداشت یو روز درست
 اشتباهت بود. نیبزرگتر نیا دیشا یرفت ینم
شما کرد - شتباه رو  شما من  بنه من دیا شت ی.  ا ت دیگ*ن*ا*ه رو اونقدر نگه دا

 رو باختم. میهمه زندگ
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 ریدر مورد دستگ دیاونم طبق قانون... شا م،ید یرو انجام م فمونیما فقط وظ -
ت دس قاتیتحق یموضوع طالقت و جواب منف یول ،یآورد یشدنت بدشانس

ض ست. االنم اگه آزاد یقا  لیبه دل ت،یسر خونه و زندگ یو قراره برگرد یرو ب
و آب  یموند یم یهلفدون یتو دی... واال هنوز هم باتهیو روان یاوضههاع روح

 .یخورد یخنك م
خوام برم  ینم گهیندارم. د یبه آزاد یعالقه ا گهی! .... من دیخونه و زندگ -

 خونه.
 از زندانه . یخالص یبرا هاتیباز وونهید نیکردم همه ا یچرا !؟ فكر م -

 شد، گفت: یم كیکه به سرعت به آنها نزد یچشم دوخت به لكه ابر غزاله
 لیفام هیخواهر و برادر سههرشههكسههته و  هیدارم! جز  یاز زندان چ رونیب -

س شه. ترج یانتظارم رو نم یسرکوفت بزن، ک مر تا آخر ع ای رمیدم بم یم حیک
 زندون بمونم. یتو

ساس س دهیرس انیبود که غزاله به نقطه پا نیا انیک اح ست و آ و  یروح یبهایا
مدت  یگریپس از د یكی یروان کامال از زندگ 11در طول   ریسهه یماه او را 

که به طور حتم، او به  دیشیکرد، اند ینگاهش م یبا دلسوز كهیساخته. در حال
ده باشد دا یرا دلدار وا یآنكه به نوع یپرداخته است. برا ینیاشتباه تاوان سنگ

 گفت:
 .یباش یقو دیکنه. با یبزرگ داره امتحانت م یحتم دارم خدا یعنی! دیشا -

 زد و گفت: یپوزخند غزاله
 امتحان ها رو از تو بكنه. نیاز ا یكیکاش  -
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 و کالفه کند اضافه کرد. یرا عصب انیداشت ک یسع كهیدر حال سپس
كهیآرزو دارم! .... ا هیفقط  یدون یم - مام پرپر بزن یجلو ن  ی. دلم میچشهه

خداسههت،  شیآزما نی. اون وقت ازت بپرسههم انمیرو بب دنتیخواد زجر کشهه
م غلط کرد یو عاجزانه بگ یو تو زار بزن یایمرد، از پس امتحانت برم یچطور

 بسه. گهیخدا... بسه... د
 زد و گفت: یلبخند انیانتظار غزاله ک برخالف

 شوهرت رو از انتقام یخوا ی! نكنه میبا ما سر لج افتاد یبدجور نكهیمثل ا -
 .یریمن بگ
رد. ک اریسكوت اخت حایترج یول دییرا به هم سا شیاز سر خشم دندانها غزاله

صبان یوقت زین انیک س دیاو را د تیسكوت و ع شم به م ر مقابل دوخت و د ریچ
 متمرکز شد. یسكوت مطلق بر رانندگ

ه خود م نگاهیکم یكیخان در نزد یول یبه سههرکردگ ندگانیآن سههو گروه ربا از
ن و را واژگو ونیکام د،یهستقر شدند و حداد بالفاصله پس از گزارش عبدالحم

 یروهایآغاز و افكار ن اتیسهههان عمل نیراه انداخت. بد یبیمه یآتش سههوز
شغول ا سیو پل یانتظام س نیراه م شد. تردد در محور  کرمان  - رجانیحادثه 

شد و اکثر اتومب شت برا یها لیکند  شودن جاده و  لیاتومب تیهدا یگ ها و گ
با ا ند،  حل اعزام شهههد به م جان مردم،  جا نیحفظ  به  جام  یراه برا ییجا ان

 پاك شد. نیهموار و جاده از مامور ندگانیربا اتیعمل
اس ملبس به لب یبازرس ستیا نیدر دو طرف جاده به عنوان مامور زیو عز ریبش

 در دام، انیو به مجرد ورود ک افتندیخود اسههتقرار  یدر محلها یانتظام یروین
 خودروها بستند. ریخود را طبق نقشه به اجرا در آوردند و راه را بر سا اتیعمل
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س یخبر از دام یب انیک شم به م سكوت چ شده بود در  سر راهش پهن   ریبر 
 سههتیا یراه به واسههطه تابلو نیب ینگهایاز پارک یكیمقابل داشههت تا آنكه در 

 د.راه متوقف ش سیمامور پل
که به نظرش ناآشههنا آمد  ی. افسههر جواندییپا یجاده را م نه،ییدر آ انیک نگاه

جاده  انیکه در پا یتصادف لیپژو بود. فكر کرد به دل یدو خودرو دیمشغول بازد
 كهیدر حال شهیاند نیشده اند. با ا نیگزیجا دیجد یروین یاتفاق افتاده، عده ا

شت، ب ینگاه مین شت نزد لیو به اتومب ادهیپ اطیاحت یبه غزاله دا شد. به  كیگ
الم بود س مهیجلو نشسته بود و ظاهرا مشغول نوشتن جر یکه در صندل یافسر

 گرداندن نداد. یبه او مجال رو میشد که کر دیدچار ترد یداد، اما لحظه ا
 كهیپس سههر احسههاس کرد و در حال هیدر ناح یدیدرد شههد میضههربه کر با

 شد. نیافتاد نقش بر زم یهم م یرو شیپلكها
را بسههتند و او را در صههندوق عقب  شینفر از افراد بالفاصههله دسههتها و پاها دو

به  بود رو دهیشههن دیکه از عبدالحم یخان طبق گزارشهه یانداختند. ول لیاتومب
 سلمان کرد و گفت :

 .فتیرو بردار و راه ب نیکلك دختره رو بكن و ماش م،یندار اجیشاهد احت -
و ضههامن آن را آزاد کرد و لوله  دیکشهه رونیاسههلحه اش را ب یمعطل یب سههلمان

گوش  یغزاله گرفت. غزاله به وحشههت افتاد و صههدا قهیشههق یاسههلحه را رو
 .دیچیخراشش در دل کوه پ

له جرقه ا ادیفر درنگ  یرو ب نیخان روشههن کرد، از ا یرا در ذهن ول یغزا
 زد: ادیو رو به سلمان فر ستادیا
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 دست نگه دار. -
 :خان گفت یخان برگشت. ول یو به جانب ول دیاسلحه اش را کنار کش سلمان

 . ممكنه به دردمون بخوره.اریاون رو هم ب -
دسههتبند زمزمه کرد: )  دنیرا باز کرد اما با د لیدرنگ درب اتومب یب سههلمان

 خان گفت: ی( و رو به ولیلعنت
 قربان. نیدستبند شده به ماش -

 را به سمت سلمان دیاو را گشت و کل یبهایبود ج انیکه در حال بستن ک اسد
 پرتاب کرد و گفت :

 کنن. یعجله کن االن بچه ها عبور و مرور رو آزاد م االی -
خود را فراموش کرده و  یماریدسههت غزاله را که از ترس ب مهیسههراسهه سههلمان

 یاما صههدا دیکشهه رونیب لیکرد ، باز کرد و او را به زور از اتومب یمقاومت م
به مجرد  نیهم ی. براختیاعصههاب سههلمان را به هم ر ادشیخراش فر گوش

 کرد. هوشیبر سر غزاله او را ب یخان با ضربه ا یدستور ول
بود.. در  یگشههود، اما دسههت و پا و دهان بسههته اش مانع از هر حرکت چشههم

کوچك صههندوق عقب آه از نهادش برخاسهههت و در  یمطلق فضههها ی  كیتار
ه چه ب دیشیاند ینمود،م یم یخودش کالفه و عصب یاطیاحت یکه از ب كهیحال

 هیحکه در نا یدیدرد شد رایربوده شده است، اما قادر به تمرکز نبود ز یمنظور
ساس م سرش اح شت  ست اندازها یكیکرد، با هر تكان خودرو در  یپ  یاز د

 شد.. یم شتریجاده هر لحظه ب
محبه هوس  لیومبگذشت و او ساعتها درون صندوق عقب ات یوکند م رید زمان

سرعت، اتومب شدن  سته  شتن از  لیبود تا آنكه با کا وارد  زیت چیپ كیپس از گذ
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 یکه به نظر م یدر مكان ،یمسههافت یشههد و پس از ط یو خاک یفرع یجاده ا
ست، مقابل  یخال دیرس سكنه ا شد. رانند یدرب آهن كیاز  سه بوق  همتوقف 

به سرعت  لیاتومب 5باز شد و  یبوق ممتد زد. متعاقب آن درب آهن كیکوتاه و 
 وارد باغ شدند.

ض كهیدر حال ندگانیربا شنود و را س یبه نظر م یخ و  ادهیخودروها پ دند،ازیر
گرد صندوق عقب حهه ههلقه زدند. اسد با  شان،یپس از مسلح کردن اسلحه ها

را هنوز دسههت و پا بسههته  انیک یدرب صههندوق عقب را باز کرد و وقت اطیاحت
 کرد و گفت: یهیخنده کر شتریو با جرئت ب دیکش قیعم ینفس افتی

!  یفتیتله ب یمثل موش تو یکرد یجناب سههرگرد ... فكر نم یدر چه حال -
 هان.

در مقابل نور با پلك زدن عكس العمل نشههان داد و اسههد بدون  انیک چشههمان
حرکت  كیاش او را با  دهیو ورز یقو كلیاو زد و با آن ه قهیچنگ در  یمعطل

 .دیکش رونیاز صندوق عقب ب
با وجود آنكه قدرت  یشد ول نیدر اسارت طناب ها با صورت نقش بر زم انیک

 شانیو سلمان هراسان لوله اسلحه ها میرا نداشت کر یواکنش چینشان دادن ه
 را به سمت او گرفتند.

 در غبغب یمطمئن شههد، باد انیک یدفاع یاز در بند بودن و ب یخان وقت یول
را که به دهان او زده شههده بود با ضههرب  یاو خم شههد و چسههب یانداحت و رو

 را در چشمان او دوخت و گفت : ظشی. نگاه پرغدیکش
 رسه. یآدم به آدم م یرسه ول یکوه به کوه نم -
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 زد و با تمسخر افزود: یپوزخند
 ؟یجناب سرگرد در چه حال -

و غضب به رنگ سرخ درآمده بود با دندان  نهیچشمانش را که از شدت ک سپس
شتن ک كهیبر هم نهاد و در حال یقروچه ا بود، خود را کنترل کرد  انیآرزومند ک

 و خطاب به اسد گفت:
 .لهیآشغال رو بنداز تو طو نیا -

سد شكنجه، به رو ا شنه آزار و  شد و با خنجر ت انیک یت  یبرنده اش گلو زیخم 
چنگ  شیدر موها انهیاو را باز کرد و وحش یاهاکرد. سپس طناب پ دیاو را تهد

پا  یاحسههاس کرد. هنوز رو یدیدرد شههد انیبلند کرد.ک شیزد و او را با موها
سلحه در ناح ضربه قنداق ا شده بود که با  سكندر بهکمر  هیبند ن  یسمت جلو 

 خورد.
بود، ن یکار آسان یحبس شد. تنفس در آن آشغال دان لهیبعد درون طو یلحظات
 گند قدرت تفكر از او سلب شد. یاز بو كهیبه طور
برخاسههت، اما قبل از هرگونه  یبه زحمت از جا تشیموقع افتنی یبرا باالخره

سم ن لهیحرکت در طو شه ا مهیباز و ج سلمان در گو سط  رها  یجان غزاله تو
 یم شترشیب دیبرخاست، او قطعا سبب تهد انیشد. با وجود غزاله آه از نهاد ک

گاه بود مردان  ید. در دل آرزو کرد کاش غزاله را ول کرده بودند. به خوبشههه آ
فرو گذار  یفیخان و اسههد از انجام هر عمل کث یچون ول یرحم یخشههن و ب

 نخواهند کرد.
 سلمان او را به خور آورد: یشده بود که صدا رهیخاك آلود غزاله خ كریپ به
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 یکن یلش مرده حال نیهتره به اب م،یش یخارج م نجایشدن هوا از ا كیبا تار -
به  فرستمشی.... اگه بخواد سر و صدا راه بندازه، ممیندار یشوخ یکه ما با کس

 درك.
 كیبا احتاط به غزاله نزد انیو رفت. با خروج او ک دیچهره در هم کشهه ظیغ با

صدا زد: ) هدا یاز حال او با خبر م دیشد. با صدا تیشد پس نام او را   یی(. 
 برد: را باالتر شیشد و صدا كتریباالجبار به او نزد انیاز غزاله بر نخواست ک

 .تی.... بلند شو هداتیهدا -
 به ناله داشت. یادیغزاله شباهت ز یصدا

 من.... کجام؟ -
باهات حرف  دی، با ای. پاشههو. به خودت بسههتیما اصههال خوب ن تیوضههع -

 بزنم.
سخت غزاله شت و ک یارایشد اما  زیخ مین یبه  ستن ندا ش شت انین  هم که از پ

تفا اک یرو به هشدار نیقادر به کمك نبود، از ا تیدستبند شده بود در آن وضع
 کرد و گفت:

صه ا یما تو - سرشون نم یاز خدا ب نی. امیافتاد یبد مخم  یخبرا َرب و ُرب 
و  یرو درك کن تیخوام که موقع یم یول دن،یدونم چرا ما رو دزد یشهههه. نم

 .یشبا یقو
 وحشت زده گفت: غزاله

 کشن!؟ یما رو م -
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. میتا حاال مرده بود میریدونم که اگه قرار بود بم یخوب م نویا ی! ول دیشهها -
 دارن. یچه نقشه ا مینیبب میصبر کن دیبا

نگ پر یمكث به چهره ر له نظر دهیکرد و  با لحن مال یغزا خت و  ندا و  میا
 گفت : یدلسوزانه ا

 روز افتاده، پس نیکه به اراده خودش به ا یماریالبته ب ،یماریدونم که ب یم -
 هی یبترسههونمت، ول دیکه نبا دونمی. میخودت رو جمع و جور کن یتون یم

 خواهش دارم.
 انداخت ادامه داد: یم ریسر به ز كهیدر حال و
 ییخواد بال یبهتر شهده نشهون نده، دلم نم یحالت کم یاگه احسهاس کرد -

 .یدردسر افتاد نیا یکه به خاطر من تو.... متاسفم ادیسرت ب
و منگ به نظر  جیکه به سههرش وارد شههده بود گ یکه هنوز در اثر ضههربه ا غزاله

 رها شد. نینشده باشد به سمت زم انیمتوجه سخنان ک ییگو د،یرس یم
. نور دندیکشهه رونیب دیشههدن هوا دو گروگان را با خشههونت و تهد كیتار با

شخ دیمانع د لیاتومب یچراغها سب و ت  نیشد، از ا یم انیک حیصح صیمنا
شمها را تنگ م كهیرو در حال ست ما یکرد، کم یچ شانه را  لیسر به جانب 

 هنکه قنداق اسلحه به شا یخان، با فشار یصورت ول ضیکرد اما قبل از تشخ
 ریخان شههد. غزاله با کمك بشهه یاش وارد کرد مجبور به زانو زدن در مقابل ول

شههد.  یم نیبود و در صههورت رها شههدن، هر آن نقش بر زم سههتادهیپاها ا یرو
 ریدرنگ مشههت گره کرده اش را ز یجلو آمد و ب نیسههنگ یخان با گام ها یول

صورت  .دیکرد، کوب یمکه با چشمان نافذ، نگاه پر نفرتش را نثار او  انیچانه ک
 شد. یخورد، لبش بالفاصله پاره و خون از آن جار یدیتكان شد انیک
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 و گفت: ستادیزد و پشت به او ا یخان چرخ یول
 ... پسیمرگ کن یهزار بار آرزو یکه روز ارمیبه سرت م ییمطمئن باش بال -

 کن. رونیفعال فكر مردن رو از سرت ب
 رو به اسد کرد و گفت: سپس

ستبند کن .... اگه  - شت داخل هم د شون رو از پ ستها شون رو ببند و د شما چ
 دختره رو خالص کن.فكر فرار به سرشون زد 

آن دو را از پشت  یو دستها دیکش شانیسرها یرنگ را رو اهیس یکالهها اسد
صورت فرار احتمال ستبند زد تا در  ضربدر د صورت  اله ، غز انیک یبه هم به 

او گردد. اسد آن ها را در صندوق  عیشده و مانع از حرکت سر رشیدست و پاگ
الزم را به آن ها داد و چون  یخان هشدارها یخواباند. ول مرغیس لیعقب اتومب

ز تواند ا یم یاسهت و به راحت یا دهیو ورز دهید میافسهر تعل انیدانسهت ک یم
ز اسههد ا شههتریب اطیاحت یفرار اسههتفاده کند، برا یغفلت آنها برا نیکوچكتر

 ببندد. زیرا ن انیک یخواست تا پاها
ان کوهست انیاز م یفرع یهابا چراغ خاموش از راه مرغیس لیبعد اتومب یقیدقا

 کرمان به حرکت در آمد. یبه سمت جنوب شرق
شههد و به  یدر هوا بلند م مرغیسهه هیاندازها از شههمار خارج بود . هر ثان دسههت

 کرد.مبان یبرخورد م لیکرد و هربار سههر غزاله به کف اتومب یاصههابت م نیزم
ه غزال یاحسههاس کرد دسههتها انیها بود که ک دنیپر نییباال و پا نیاز هم یكی

سرد و ب ست، از ا یکامال  شده ا ضطراب او  نیحس  صدا زد و چون  رارو با ا
 از اسد کمك خواست و گفت: دینشن یجواب
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 از شماها اسده. یكیاگه اشتباه نكنم اسم  -
 گفت: یبر ابروانش انداخت و به تند یگره ا اسد

 خفه شو. -
مك به ک اجیبود و احت میاع غزاله وخنداشت، اوض یتیاهم انیک یاسد برا لحن

 گفت: نیداشت، بنابرا
د شههده، اگه چن هوشیاآلنم ب مارسههتان،ی... قرار بود ببرمش بضهههیزن مر نیا -

 .رهیم یبخوره بدون شك م نیسرش به کف ماش گهیبار د
 به درك که ُمرد تو رو َسَننه. -

شم از تار سلمان شت  یمقابلش بر نم یكیچ د تا بو یلحظه غفلت کاف كیدا
به اسد انداخت  ینگاه میبا سرعت ن نیمحروم گرداند، بنابرا یهمه را از زندگ

 و گفت :
 .میبد میتون یخان رو نم یسرش اگه نفله بشه جواب ول ریبذار ز یزیچ هی -

به قسمت عقب  یصندل یکالفه اور کتش را از تن خارج ساخت و از باال اسد
سرفت. غزاله را  مرغیس ا ر اهیتكان داد، اما غزاله کامال از هوش رفته بود. کاله 

و در عالم  دهیبا چهره زرد و رنگ پر یزن حت نی. ادیصورت او باال کش یاز رو
شیب سد با اطم رگذاریتاث یبر آدم یهو سر او  یمنبض، به آرا دنیاز تپ نانیبود. ا

 یسهر او گذاشهت سهپس انگشهتان زمختش را رو ریرا باال آورد و اورکتش را ز
 .دیگونه برجسته غزاله کش

 :دیشمرد و پرس متیاما فرصت را غن د،ید یرفتار اسد را نم انیک
 ....ایپول  ه؟یچ یبرا ییآدم ربا نیا -
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نواخت که  شیبه پهلو یاسههد چنان لگد رایخفه شههد ز شیدر گلو انیک کالم
را بهتر  تشیورده اسههت. حاال موقعاحسههاس کرد دل و روده اش در هم تاب خ

شه ا یکرد، مردان خشن یدرك م سلما با نق شده و پرهز یکه م ساب  او را  نهیح
 آزارش داشتند. ایبزرگتر از قتل  یبه دام انداخته بودند، هدف

. باز کردن آن ها نداشت یبرا ییروین ییتكان داد، اما گو یرا به سخت شیپلكها
در گوشههش  ویچون غرش د ییخود را درك نكرده بود که صههدا تیهنوز موقع

فسش ن یلحظه ا یشد که برا دهیپاش شیآب به رو یو متعاقب آن سطل دیچیپ
 را بند آورد و چشمانش از فرط وحشت گرد شد.

شمان در ستادهیبود، مقابلش ا دهیکه تا آن لحظه چهره اش را ند یمرد  دهیو چ
به محض اش را در چشههمان او دوخته بود.  نام داشهههت  مرد تنومند که مراد 

 از به هوش آمدن او گفت : نانیاطم
 هتله شازده!؟ نجایا یفكر کرد -
ست چنگ در  یکه مانند هرکول م او ضرب از جا بلند  كیاو زد و او را  قهیمان

 کرد.
 تموم شد. یپاشو آقا پسر مهمون -

و چنان  دیاو را چسههب یرها کرد و گلو انیک قهیزمختش را از  یپنجه ها سههپس
 ییرها یبرا نیاحساس کرد در حال خفه شدن است. بنابرا انیفشار آورد که ک

 یقادر به کمك گرفتن از دسههتانش نبود، پا كهیدر حال یوید نیاز چنگال چن
 او زد. یدو پا انیم یراستش را باال آورد و ضربه محكم
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به محض  ماریو بغزاله را گشود، زن جوان  یشده،چشمها جادیا یو صدا سر
خود را به  دیرسهه یکامل م یاریبه هوشهه كهیشههد و در حال زیخ میمراد ن دنید
 پشت سر چسباند. وارید

شههكمش  ریدسههت ز یلحظات یرا رها کرد و برا انیک یاز شههدت درد گلو مراد
صبان شت و لگد انیهر چه تمام تر به جان ک تیگرفت، بعد با ع او  افتاد و با م

 جان ساخت. یرا ب
خودش را جمع و جور کرد. مراد به  یهنه حبس کرد و حساب هینفس در س غزاله

غزاله شههود  یاریاش بدون آنكه متوجه هوشهه یکردن دق و دل یمحض خال
 کرد. ریرفت و در را پشت سرش قفل و زنج رونیب

شد. اما هنوز تحت  انیکمك به ک یخروج او غزاله برا با به زحمت از جا بلند 
شههد و چون  جهیو منگ بود. همان گام اول دچار سههرگ جیگ یهوشههیب یدارو

حفظ تعادل خود  یتوانسههت از آنها برا یاز پشههت بسههته بود و نم شیدسههتها
 خورد. نیبه شدت به زم ردیکمك بگ

متورم و  یچشههم ها یبه سههخت انیک ن،یبرخورد غزاله به زم یصههدا دنیشههن با
د ش زیخ می. ندید نیدرز چشم غزاله را نقش بر زم یکبودش را گشود. از البال

 آمد گفت: یکه از ته چاه باال م ییو با صدا
 ت؟یهدا یخوب -

ست و به ک یتكان داد و با هر جان کندن یسر دییبا تا غزاله  انیبود از جا برخا
 شد و با مشاهده صورت درب و داغان او وحشت زده گفت: كینزد

 سرتون آوردن. ییچه بال هایوحش نیمن! ا یخدا -
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 نیآب دهانش را قورت داد اما عضههالت صههورتش از درد درهم شههد، با ا انیک
 وجود گفت :

 ؟ی. تو خوبستین یزیچ -
 یم یزیخونر یابروت شكافته! لبت پاره شده! دار ریز ست؟ین یزیچطور چ -
 !یکن
 .ستین یزیگفتم چ -
شمان ب و شمان متورمش را در چ ساس ندامت  یچ فروغ غزاله دوخت و با اح

 گفت:
 گرفتم... واقعا متاسفم. ینم لیکاش تو رو از زندان تحو -

چون  یو توسط افراد انهیداد.کشته شدن آن هم به طرز وحش هیتك واریبه د غزاله
از مردن ندارد  یبفهماند که هراسهه انیآنكه به ک یترسههاند. اما برا یمراد او را م

 گفت :
 .هیمردن بهتر از خودکش یجور نیترسم؟ ا یمن از مردن م ینک یفكر م -

و  فیدانسههت مردان کث یرا مشههغول سههاخته بود م انیآزار دهنده ذهن ک افكار
و هههه هههوس  بایدست از زن ز توانندیمانند مراد، سلمان و اسد و...نم یآلوده ا

و ا یحفظ پاکدامن یدر دل برا كهیرو در حال نیچون غزاله بردارند، از ا یزیانگ
 کرد، به عنوان هشدار گفت : یدعا م

 خدا کنه به کشتنمون اکتفا کنن. -
و به فكر فرو برد. خود را به گوشهههه  ختیغزاله را درهم ر انیطعنه دار ک کالم

کشههاند و همان جا چمباتمه زد. نگاه هراسههانش در اطراف اتاق با ابعاد  وارید
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با  ،یکاهگل یوارهایو د یبا سههقف چوب 6×4 . یدر  فلز كیبدون پنجره، 
 رنگ و رو رفته و پاره پوره بود. یلویز كی راندازشانیز

ش ناگهان سقف خ یو از رو دیباد زوزه ک شم غزاله به  سر خورد. چ  رهیسقف 
فكر خودش را جمع تر  نی( با ا زهیماند، از ذهنش گذشههت: ) نكنه سههقف بر

بال کوتاه ناشههكر بودم خدا (.  دیدارم، شههها یکرد، دلش حرف زد: ) چه اق
به چهره خون آلود ک گاهش  ما انین ته. ت باز دلش حرف زد: ) حق تاد.   نیا ماف

 ینم یانسههان او را راضهه كیزجر و ناله  دنی(. اما د یبالها رو تو برسههرم آورد
ستهام باز بود و م ستم کمكش کنم  یساخت، باز دلش حرف زد: ) کاش د تون

سههقف عبور کرد و نگاه هراسههان غزاله را به  یباد زوزه کشههان از رو گری(. بار د
 سمت سقف کشاند.

 یمراقب اعمال و رفتار غزاله بود وقت د،یکشهه یکه م یادیبا وجود درد ز انیک
 :دیمتوجه رعب و وحشت او شد پرس

 ؟یترس یم -
 دلگرم ساختن او گفت: یبرا انیفقط سر تكان داد و ک دییتا یبرا غزاله

 .یرس به دلت راه ندت ییمسائل جز یبهتره برا -
 سرمون. یرو زهیممكنه بر ستیسقفش محكم ن -
له ترس از مرگ را انكار کرده بود. اما  شیپ یلحظات رایپوزخند زد، ز انیک غزا

دانست  یخود م فهیکل کل و جر و بحث نبود. او فقط وظ یجا تیدر آن موقع
 گفت: نیدهد، بنابرا یغزاله را دلگرم یکه به نحو

 .میبدون یاله یاز رحمت ها یكیاون رو  دیطور باشه با نیاگه ا -
 آوار موندن بالست، نه رحمت. ریز -
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و  یباشهه یتیداره که کجا و در چه موقع یبسههتگ نیبال بودنش به ا ایرحمت  -
 برات رقم زده باشه. یچه سرنوشت ندهیآ

 و یسههرنوشههت من هم بدبختانه با تو گره خورده. تو دودمانم رو بر باد داد -
سر از  روز،یهم پر دیشا روز،یکه د یدونم کجا بود یحاال نوبت خودمه... نم

 .یمن در آورد قهی
 .یدلت برس یهمسفرت شدم که به آرزو نیا یبرا دیشا -
 !!!؟هیمنظورت چ -
گه نفر - خدا نخواسههت ینكرد نمیم گه از  خب....  ی.... م جلوت پرپر بزنم.

 حاال نگاه کن و لذت ببر.
ذت آدم ل هیشكنجه  دنیپستم که از د نقدریمن ا یعنی ؟یکن یفكر م یتو چ -

 ببرم.
 به بهانه لبخند لب پاره اش را با درد کج کرد و گفت: انیک
از بندگان خدا  یبنده ا ،یدم آخر نیخوام ا ی... نمریکردم، به دل نگ یشوخ -

مسههبب تمام بالها و  یکن یباشهههه. حاللم کن... اگه فكر م ریاز دسههتم دلگ
 من هستم، حاللم کن. یکه تحمل کرد ییها بتیمص

 .یزنیحرف رو م نیا یندار یبا مرگ فاصله ا یکن یحاال که فكر م -
 نمیب یخودم م واریبه د وارید هیحق با تو باشه... حاال که مرگ رو همسا دیشا -

 فكر کن. ینداره هرجور دوست دار بیع ی. ولتمیدنبال حالل
 :دیچسباند و پرس واریکرد و سر به د مكث

 ؟یکن یحاال حاللم م -
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داد، اما در  حیاو انداخت و سههكوت را ترج یبه سههو ینگاه تند و گزنده ا غزاله
قدر مغروره .... اصههال نم انیدل ک مت کرد: ) چ که  یرا مال نه  خواد قبول ک

انداخت، انگار که اسههتغفرا... خداسههت.  یباد به غبغبش م روزیمقصههره. تا د
مغرور  از خود  تاده،کلمه با من حرف بزنه. حاال به التماس اف هیحاضههر نبود 

ض شت، خال ی(. دل ُپر یرا شد. باز هم زمزمه کرد: ) هرچ یدا  ادیسرت ب ین
 اومد (. یبال سرت م نیکردم ا ینم نتیدار  مكافاته! من هم نفر ایحقته، دن

 ت:رو گف نیبود، از ا هودهیاز زبان غزاله ب تیحالل دنیشن یبرا انیک انتظار
 تو از من تیالبته وضههع م،یقرار گرفت یبد تیبه هر حال ما هردو در وضههع -

 بدتره ممكنه بخوان ازت سوءاستفاده کنن.
 لرزان گفت: یبا لبه هها غزاله

 ؟یمن رو بترسون یخوا یم -
لش مرده  نیو در همه حال ناخوش و ع شهههیخوام هم یمگه مرض دارم... م -

 زنه.به سرشون ب یممكنه هر فكر ،ین رو به راه هست. اگه بفهمیفتیب یگوشه ا
ه . با اضطراب و بدیغزاله پر یکه از پشت در بلند شد رنگ از رو ریزنج یصدا

سههراسههر  یو چشههم بسههت. لرزش محسههوسهه دیدراز کشهه نیزم یسههرعت رو
بارها در دلش صههلوات  بارها و  خدا توکل کرد و  به  وجودش را فرا گرفت. 

 فرستاد.
دام ان صشیمقابل غزاله نهاد. چشمان حر ایاز کنسرو لوب یوارد شد و ظرف اسد

غزاله را از فرق سههر تا نوك پا برانداز کرد. با ولع آب دهان قورت داد و غزاله را 
و به  زدینشههان نداد و او را وادار کرد تا برخ یعكس العمل چیتكان داد. غزاله ه

 او را وادار به توقف کرد. انیک یقصد خروج تا آستانه در برود، که صدا
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ها اجیو احت ضههههیزن مر نیهم گفتم ا گهیبار د هی - . داره.. ژهیو یبه مراقبت
 . اریمناسب ب یحداقل براش پتو و غذا

 کرد و گفت: ظیغ اسد
ش یتون یتو نم نكهیمثل ا - ر عمر تا آخ ،یحرف بزن گهیبار د هی.... اگه یخفه 

 کنم. یاز داشتن نعمت زبان محرومت م
 بادها بلرزد، حونسرد گفت: نینبود که به ا یدیب انیک
ست و پام رو زنج - س ی.... از زبونم م ه؟ی.... چنیکرد ریشما که د .... ؟یتر

 اون هم مال تو.
 خفه شو. -

 او را متوقف کرد. انیک یخروج برداشت که مجددا صدا یبرا گرید یگام اسد
س نیفكر نكنم از ا - شته تر شد یزن بخت برگ شته با ستهاشیا رو  . حداقل د

 ببند که بتونه غذاش رو بخوره. یجور
گشههت. باز ییبعد با پتو قهیرفت و چند دق رونیبدهد ب یبدون آنكه جواب اسههد

ست دمر خواباند و  دیلرز یم دیمقابل غزاله زانو زد و او را که مثل ب با حرکت د
کتف  ریاز مالطفت نبود، دست ز یدستبند او را باز کرد. در رفتار اسد نشانه ا

 او را از جلو دستبند زد. یهاغزاله انداخت و او را تاقباز خواباند و دست 
 ایابوالفضههل،  ایکرد: )  یبود، دلش زمزمه م دهیتا سههر حد مرگ ترسهه غزاله

له بالفاص انیبه سمت ک یتوجه به او و با چشم غره ا یفاطمه زهرا (، اما اسد ب
 خارج شد.
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ساخت و نخروج  با شده اش را آزاد   یشد. نگاه ب زیخ میاو غزاله نفس حبس 
ت و برداش زی. خدیپتو چك یانداخت. چند قطره باران رو ایدر ظرف لوب یرغبت

که بر به  دیچرخ انیاراده به سههمت ک ی. نگاهش بدیکشهه شیپاها یآن را رو
شت. با ظرف لوب یزیخونر شیابرو یداده بود و باال هیتك وارید ست برخ ایدا ا

 :دیبا تعجب پرس انیو مقابل او زانو زد، ک
 !؟یکن یچه کار م -

دهان خون آلود او  دنیکرد، اما با د كیاو نزد یقاشق را پر و به لبههه هههها غزاله
 .دیکش انیک یلبه هها یرا رو نشیگذاشت و لبه آست یظرف را کنار

اراده و آهسهته بر  یبا شهرم و نجابت چشهم بسهت. کلمه ) اسهتغقرا...( ب انیک
شت و بار د یزبانش جار شق را  گریشد. غزاله بدون توجه ظرف غذا را بردا قا

 پر کرد و گفت:
 بخور. -
 امتناع کرد و غزاله با سماجت گفت: انیک
. به خاطر یندار یا هیطور که معلومه توسهههم نی. ایبخور یزیچ هی دیبا -

 هردومون بخور.
 فزود:را در دهان او فرو برد و ا قاشق

 .ییمن تو دیهمه ام -
از  کند. رهیدر خود ذخ ییرویداشههت تا ن اجیبه غذا احت انیبا غزاله بود. ک حق

 سرد را خورد و با تشكر گفت: یایرو دهان باز کرد و چند قاشق از لوب نیا
 .یبخور رنگ به رو ندار یزیچ هیخودتم  -
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کزکرد، قاشههق باال آورد تا در دهان بگذارد. دخترك  واریبلند شههد و کنار د غزاله
س سوا شقاب را پس زد و  ریافتاد، دلش ز انیک نیدهان خون ادی یو شد، ب و رو 

ل جونم ارزش قائ یمن برا ایو به فكر فرو رفت: ) خدا دیخود کش یپتو را به رو
 دامنم لكه دار بشه (. یذارزهرا ن یدم به آبرو یتو رو قسم م یول ستم،ین

سر  ریچنان او را تحت تاث دیجد تیموقع قرار داده بود که مرگ مادر، طالق هم
کسهههالت خود را فراموش کرده بود. در آن موقع خود را  یفرزند و حت یو دور
باارزش تر دید یم یدسهههت کسهههان ریاسهه گوهر  نیکه ممكن بود هر لحظه 

 ببرند. غمایوجودش را به 
 قهیدر اثر شههدت ضههعف به خواب رفته بود که خواب چند دق شههانیافكار پر با
ود که با ب الشیخ یوالیوحشتناك شد. در تقال با ه یبه کابه هوس لیاش تبد یا

 یکابههه هههوس وحشتناك تر یداری. چشمانش در بدیاز خواب پر یخفه ا غیج
ش م نیزم یرا رو انی. مراد کدید هنه اش حبس شد،  هیکرد. نفس در س یخر ک 

 کار کنن! نكنه بكشنش! (. یخوان چ یذهنش گذشت: ) ماز 
شت پ واریبود از و حشت به د ستادهیبدون توجه به غزاله که حاال تمام قد ا مراد

 کرد. ریو در را پشت سرش قفل و زنج دیکش رونیرا ب انیبود ک دهیسرش چسب
که نور  یکلبه ها به زور اسههلحه ُهل داد و به کلبه ا نیرا از محوطه ب انیک مراد
سو م یفیضع سو س تیزد هدا یدر آن  ق را با قندا انیک دیکرد. به در کلبه که ر

سلحه به داخل ُهل داد. ک خان نقش بر  یول یخورد و مقابل پا یسكندر انیا
 زد. یزیخان لبخند تمسخرآم یشد. ول نیزم
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خان  یموقع ول نیرا در چنگ گرفت و سر او را باال آورد. در ا انیک یموها مراد
 زانو زد و چهره اش را به عالمت ترحم در هم کرد و گفت : انیدر مقابل ک

 کار رو کرده؟ نیا یکارش کردن. کدوم احمق ینوچ نوچ ! نگاه کن چ -
 سر او یچانه او گذاشت و کم ریبماند دست ز انیبدون آنكه منتظر جواب ک و

 را باال آورد و گفت:
ص - صا سرگرد مهمون اخت س یجناب  حق نداره بهش  یخودمه... جز من ک

 دست بزنه.
 دیخان برآشفت. سرش را عقب کش یول زیگستاخانه و تمسخرآم یاز باز انیک

 را در چشمان او دوخت و گفت: زشیو نگاه تند و ت
 ؟یخوا یم یچ -
 گفت: یرا جمع کرد و با لحن مشمئز کننده ا شیخان لبه هها یول
 جونت رو. -
 ؟ید یش ملفت نقدریپس چرا ا -
س تقاص پ دی. نوچ نوچ .... تو بایریذارم بم یم یراحت نیبه هم یفكر کرد -

 .یبد
 پس بدم. دیتو رو من با یهایرو ؟..... تقاص کثافت کار یتقاص چ -
هها نیب یهگار هیخان بلند شد . س یول ه   كهیقرار داد و فندك زد. در حال شیلب

 برگشت و با خشم گفت : انیداد به سمت ک یم رونیدود آن را ب
زاد آ رخانیبرادرم شهه نكهی. اما بعد از ایتقاص خون پدرم رو پس بد دیتو با -

 شد.
 خود شد و گفت : تیتازه متوجه موقع انیک رخانینام ش دنیشن با
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 .یپس قصد معامله دار -
 .ومدهیها به تو ن یفضول نیا -
 کرد، خطاب به مراد گفت: یپا له م ریهگارش را ز هیس كهیدر حال و
 سرگرد مال تو. یزبانیافتخار م -
 انیدر وجود حضار به غل یانسان آزار سمیساد ییخان گو یمجرد خروج ول به

کزدند، ابتدا با اعمال  زانیرا از سههقف آو انیک گریكدیافتاده باشهههد با کمك 
شت و وق سمش را به بدتر یخود، روح او را به باز حانهیز سپس ج  نیگرفتند، 

 نحو آزردند.
او به  در باز و یو وقت دیبه طول انجام یسههاعت انیبازگشههت ک یغزاله برا انتظار

 .دیکش غیدرون پرتاب شد از فرط وحشت ج
و ورم و خون  ینبود.از آن چهره جذاب، جزکبود ییقابل شههناسهها انیک چهره

 انیشتافت و کنارش زانو زد. ک شیبه سو مهیشد. سراس ینم دهید یگرید زیچ
و از حال رفته بود. اشك حههه هههلقه چشمان غزاله را تر  نیبا صورت نقش بر زم

 کرد، صدا زد.
 زادمهر. یسرگرد. سرگرد. آقا -
ود. ب هودهیب واریکشههاندن او به گوشههه د یغزاله برا یفقط ناله کرد. سههع انیک

از عهده دسههتان رنجورش  انیچون ک یو بلند قامت كلیه یمرد قو ییجابجا
که ار  یباران یدر امان نگه داشههتن او از قطره ها یحال برا نیبا اخارج بود، 

سوزن بر پ یسقف چكه م ضربه م مهین كریکرد و مانند  سع یجانش   یزد، با 
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سمت د ش شیچرخاند و پتو را رو گریفراوان او را به  صورت آش و الش دیک  .
 به مرهم داشت. اما افسوس..... اجیاحت انیک

 12 فصل
 روان؟منزل سردار به -
 .دییبفرما -
 رو بده دست سردار، بچه. یگوش -
 شما؟ -
 زادمهر. -

ع سن و سالش مان یمتعجب شده بود ول انیبا آنكه از لحن ک گوشیباز پسرك
 کنان به جانب پدر رفت و گفت: یل یرو ل نیشد. از ا یم شیکنجكاو

 بابا جون با شما کار دارن. -
 را به دست یگوش كهیو در حال دیکش رونیبا اکراه سر از روزنامه خود ب سردار

 : دیدهانه آن گذاشت و پرس یگرفت دست رو یم
 بابا جون؟ هیک -
 .انهیعمو ک -

 را باال آورد و گفت: یگوش جانیبا ه سردار
 زده! بتیتا حاال غ روزیمرد؟ از د ییمعلوم هست کجا چیه -

 :دیچیپ یدر گوش یدورگه و زمخت مرد یصدا
من  یمنتظر تماس بعد دیبا ،ینیجناب سههرگردت رو زنده بب یخوا یاگه م -

 کنم. یم شكشیصورت جنازه اش رو برات پ نیا ری. در غیباش
 ماند. رهیخ یقطع شد و سردار هاج و واج به نقطه نامعلوم ارتباط
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 :دیپرس افت،ی شانیو پر ریپدر را متح یفرزند ارشد سردار وقت محسن
 آقاجون ! حالتون خوبه؟ -

 :دیبار نگران تر از قبل پرس نینداد، محسن ا یپاسخ سردار
 افتاده؟ یآقاجون با شما هستم. حالتون خوبه! اتفاق -

شدن چند جمله،  سردار شماره قرارگاه را گرفت و پس از رد و بدل  بدون توجه 
 ونریبهت زده خانواده، از خانه ب دگانیو در برابر د دیبه سههرعت لباس پوشهه

 رفت.
صله چند دق در سرهنگ کرم قهیفا سردار روزبه،  س یبه همراه  شغول برر  یم

سرهنگ کرم رامونیپ سقم تماس انجام گرفته، بودند.   یادآوریبا  یصحت و 
 گفت: هیتلفن عال

رو از من گرفت.... بهتره بهش زنگ  انیخانم زادمهر سههراغ ک شههبیاتفاقا د -
 .میبزنم تا مطمئن بش

 ام نگران بشه.خو ینگو. نم یزیفعال چ یول ه،یفكر خوب -
شماره منزل ک یکرم سرهنگ صله  صدا انیبالفا مادر مهربان در  یرا گرفت. 

سرهنگ کرمدیچیپ یگوش و  ریمقدمه مادر پ یکرد تا ب یکوتاه یاحوالپرس ی. 
ساس ک سازد. عال انیح شفته ن سته  هیرا رنجور و آ شم به در ب شب را چ که دو 

 :دیمنزل دوخته بود با هول و وال پرس
و  تیمامور شیبه جون گرفته من کجاسههت؟ دوباره فرسههتاد شیپسههر آت نیا -

 !؟یاریصداش رو در نم
 :دیپرس دی. محتاط و با تردختیسرهنگ فرو ر دل
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 هنوز برنگشته. یعنی -
شف روزید - س یعیسرهنگ  سالمت رجانیده بار از  شما ناهار  یزنگ زد که نا 

 .ستین یه اصال ازش خبر. امروز هم کدییآ ینه شام، پس چرا نم دیدعوت دار
 رو گفت: نیداشت، از ا ینگه م یخبر یرا در ب هیعال دیبا سرهنگ

 .دیطول بكشه، شما نگران نباش یچند روز تشیممكنه مامور -
را گذاشت و در سكوت فرو  یکنجكاو و منتظر حضار گوش دگانیدر مقابل د و

 اش رها شد و گفت: یرفت. سردار بهروان با رخوت در صندل
 خوان؟ یم یچ یعنی -

 روزبه گفت: سردار
 متوجه نشده؟ یچطور سرگرد رو در گروگان گرفتن و کس -

 گفت: دیرس یمتفكر به نظر م كهیبهروان برخاست و در حال سردار
سمیرو آغاز کن قاتیتحق دیبا - سرگرد چه  دینیو بب دیریتماس بگ رجانی.... با 

 رو ترك کرده. رجانیموقع س
 یبه ذهنش خطور کرده باشهههد، گوشهه یفكر یی، گوکرد یمكث کوتاه بعد

صدا سخگو یهمراهش را فعال کرد و با منزل تماس گرفت.  سن پا پدر  یمح
 بود. سردار گفت:

 شیسههاعت پ میروکه ن یتلفن رو کنترل کن و شههماره ا یباباجون شههماره ها -
 کن. دایپ عیتماس گرفت، سر

شماره ا چند ستور پ یلحظه بعد محسن  صله د سردار بالفا آن  گردیبه او داد و 
 را صادر کرد.
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 اریبسهه یسههاله که از لحاظ ظاهر 45حدودا  یسههاعت بعد مرد كی بایتقر
شخص و محترم به نظر م س یمت شغول پس دادن  دیر شت و در قرارگاه م بازدا

ئه درخواسههت اتیاضههیر ریبود. او دب ییبازجو بر  یمبن یبود که در هنگام ارا
 شده بود. ریکارتش در مخابرات دستگ میس سوزاندن

ند تا چ دگانیتلفن همراه او در مقابل د رایز دینبخشهه یا جهیو جو از او نت پرس
 نیاشاهد داشت. بنابر تشیاثبات حقان یشده بود و او برا دهیاز شاگردانش دزد

 اش صادر شد. یدستور آزاد
ستور صادر و تقر یابیکنترل و رد د شماره تلفن  ش بایچند  د. آماده باش اعالم 
بود که تلفن همراه سههردار بهروان زنگ  اتیعمل كیآماده شههروع  زیهمه چ

 صفحه با شعف گفت: یشماره رو دنیخورد.سردار بهروان به مجرد د
 شماره زادمهره. -
 :دیپرس جانیارتباط با ه جادیبا ا و
 !میمرد؟ دق مرگ شد ییکجا -

صدا برخالف سردار،  شنا یانتظار  سرددورگه آ ش یبیعج ی، با خون  یدر گو
 :دیچیپ

 سردار! ینگران یلیخ -
 ؟یخوا یم یچ ؟یهست یتو ک -
صت م - سرگرد  یتو یمطمئن باش اگه کلك ی.... ولگمیسر فر شه،  کارت با
 .رهیم یم
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کند،  یداشت مكالمه اش را طوالن یسع یماهواره ا یابیرد یبهروان برا سردار
 مكث گفت: یرو با کم نیاز ا

 ؟یگ یکجا بدونم راست ماز  -
 یخاصهه ی. او با خونسههردختیکالم مرد اعصههاب سههردار را به هم ر یسههرد

 گفت:
 ؟یخوا یمدرك م -
 .یکرد دایپ یزادمهر رو شانس یگوش دیآره خوب .... شا -

 و خشونت گفت: یو بعد با سرد دیچیپ یمه هستانه مرد در گوش قهقهه
س نیرا باغ سیپل یلومتریک 20 - ش هی ریز ریدر محور برد گرد رو سر نیپل، ما
 منتظر بمون. یخواست شتری. اگه مدرك بیکن یم دایپ

را با  یبود، سههردار گوشهه هودهیقطع شههد و الو الو گفتن سههردار بهروان ب ارتباط
 و گفت: دیکف دستش کوب تیعصبان

 .هیموضوع جد نكهیمثل ا -
ا دعوت به آرامش رو او ر نیکرد، از ا یحال او را درك م یروزبه به خوب سههردار

 :دیکرد و پرس
 بود؟ یگفت؟ خواسته اش چ یم یچ -
 سرگرد رو داد. نیآدرس ماش ینزد ول یحرف -
 کجا !؟ -
 .نیباغ یلومتریک 20 -
ست یپس معطل چ - سس رو هم  سیپل یبزن بچه ها میسیب ؟یه راه، گرو تج

 .دیاعزام کن عایسر
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و  یدر محل مذکور کشههف و بالفاصههله پس از انگشههت نگار انیک لیاتومب
 به کرمان انتقال داده شد. شتریب قاتیتحق یکامل برا یبازرس

ص اثر شت خا شت که دا دایپ یانگ شد. تنها اثر انگ شخ رهین  دییتا تیهو صیت
 یرو سههردار بهروان ط نیبود. از ا تیبه نام غزاله هدا یکرد، مربوط به متهمه ا

ه به متوجه شد که غزال رجان،یزندان س سیی،ر یعیبا سرهنگ شف یتماس تلفن
 کرمان تحت مارسههتانیسههپرده شههده بود تا در ب انیضههعف اعصههاب به ک لیدل

ه عمل ب قاتیقرار گفت. طبق تحق ی. پرونده غزاله مورد بررسههردیمداوا قرار گ
د. از شهه یآزاد و به خانواده اش ملحق م ندهیآ یآمده، او به طور حتم تا روزها

 نیشود با ا یسكیر نیاو متحمل چن یآزاد یبرا ینداشت تا کس یلیرو دل نیا
هاد ند و برادرش  مداد شهههد خانواده اش مظنون قل قت  یوجود  به طور مو

 بایرنداشههت. تق جهیاز او نت یقرار گرفت. بازپرسهه ییبازداشههت و تحت بازجو
انجام  یواره اماه یابیدرها بسههته بود که تلفن سههوم زده شههد و باز رد یتمام

 گرفت.
. فقط خواستم هشدار داده باشم که رمیها نتونم تماس بگ یزود نیبه ا دیشا -

هم هسههتند که ممكنه دچار دردسههر شههوند.... مثل  یگریبجز زادمهر کسههان د
 پسرت.

 گفت: یحال با خونسرد نیزد، با ا خیسردار  بدن
 ؟ برو سر اصل مطلب. یخوا یم یچ -
 ،یآقا محسن رو هم چك کن نیبهتره ترمز ماش ؟یکرد دایزادمهر رو پ نیماش -

 کرده باشه. یخبر اون رو دستكار یاز خدا ب هیممكنه 
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 شده اش گفت: دیکل یدندانها یسردار بند آمد، از البال نفس
 ؟یخوا یم یچ -
 منتظرم باش. رم،یگ یتند نرو! پله پله..... بازم تماس م -

 ییوجود شماره بالفاصله شناسا نیمحل قطع شد. با ا ییقبل از شناسا ارتباط
 ییبود، در اتاق بازجو اتیادب یکه دانشجو یبعد دختر خانم قهیشد و چند دق

 ربوده شدن تلفن همراهش بود. یو شرح ماجرا ییمشغول بازجو
 است و آنها در برابر یا هودهیمكالمه ها کار ب یابینماند که رد یباق یشك گرید

به طور  یقدر و کارآزموده ا فیحر ند. آماده باش اعالم و شهههر  قرار گرفته ا
 نامحسوس تحت نظارت قرار گرفت.

شده  یساعت از ربوده شدن سرگرد زادمهر سپر 34گذشت.  یبه کند م قیدقا
سردار بهروان خود را موظف م سر دید یبود و  ش عتریکه هر چه  کامل  یگزار

 كس کند.کل در تهران ف یمقر فرمانده یبرا
سا تقر دو سخت و طاقت فر سبب  بایروز  تمام رمق آنها را گرفته بود. غزاله به 

 نیرا نداشههت و به هم ندگانیربا گاهیگاه و ب یها تیضههعف، تحمل آزار و اذ
 ،یحال ترس از دست دادن عفت و پاکدامن نیشده بود، با ا فیضع اریبس لیدل

 یکرد، ب یتحمل م که یرغم درد و رنج یاو را گوش به زنگ ساخته بود. او عل
در آن وانفسهها به  دشیتنها ام انیک رایاو بود، ز یو سههالمت انینگران ک تینها

 رفت. یشمار م
شكنجه گاه برده م یروز انیک شد و غزاله هنگام برگرداندن او با  یدو وعده به 

 رهیج ر  شتیاحساس گرما کند. او ب یتا کم دیچیپ یبغض و اشك پتو را دور او م
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سهاخت و آن  یپتو، پنهان م ریز وار،یآب در کنج د یاش را با مقدار کم ییغذا
 داد. یم انیرا به زور به خورد ک

 و ضههعف یدر اثر گرسههنگ انیغزاله نبود، چه بسهها ک ییجز یها یدگیرسهه اگر
سمان دیشد  ریز روزیسخت بود. د یمرد روزها انیرفت. اما ک یم ایاز دن یج

شمنان داخل یرحم بعث یب یروهایشكنجه ن شكنجه د  م  رحیب یو امروز تحت 
 جوانان وطن. نیدر کم
ا به خواب رفته بود که ب واری. غزاله کز کرده در گوشه ددیروز سوم فرا رس صبح

 یبه زبان محل كهیدر حال ریباز شههدن در از جا جسههت. مراد و بشهه یصههدا
ار ب نیغزاله ارفتند.  انیبه سههراغ ک كراسههتیکردند وارد شههدند و  یصههحبت م

شتن پتو را از رو صت بردا ضب آلود گاهنكرده بود. مراد ن دایپ انیک یفر به  یغ
 او انداخت و گفت:

 !یرس یخوب بهش م -
له رفت و در حال ظیبا غ و شهههد. نگاه نفرت  یاو خم م یرو كهیبه طرف غزا

 را در چشم او دوخت و گفت: زشیانگ
 .یمنو بچش یفكر نكنم دلت بخواد مزه مشت و لگدها -

زمخت  یپنجه ها یشد و از ترس آب دهانش را قورت داد، ول ریسر به ز غزاله
 سر او را باال آورد. یادیمراد، دور فكش قفل شد و با فشار ز یو قو
چشم در چشم غزاله دوخت. هر لحظه حهههه ههههلقه چشمانش گشادتر و  مراد

که  انیبه ک یتماسشد، غزاله از گوشه چشم نگاه پرال یم شتریفشار انگشتانش ب
را به درد آورد. از  انیشده بود، انداخت. نگاه ملتمس غزاله دل ک زیخ میحاال ن
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ست کار یکه نم نیا صب یتوان شم  یانجام دهد، ع ستو کالفه چ و دندان  ب
شم که باز کرد، دهان غزاله خون صدا نیقروچه کرد، چ به  هیشب ییشده بود. با 

 زد. ادیناله فر
 ؟یخوا یاز جونش م یچ ولش کن ع*و*ض*ی. -
ُهل داد و نگاه غضبناکش را  واریمراد غزاله را با ضرب به سمت د ان،یک ادیفر با

خت. ول له تغ یبه او دو فاصهه ند  رییعضههالت صههورتش بال با لبخ کرد و 
 گفت: زیتمسخرآم

 به به ..... جناب سرگرد زبون باز کرده. -
 سر داد و گفت: یخنده مه هستانه ا ریبش
ح - تا  حاال فكر ممیاال بهش فكر نكرده بودچرا  تا  به جون تو  کردم  ی.... 

 جناب سرگرد الله.
حرکت او را از جا کند. قامت غزاله  كیو با  دیناگهان به سمت غزاله چرخ مراد

   ابوالفضل ایبه دادم برس....  ایدل ترسانش:   خدا یدعا د،یلرز یم دیچون ب
ا . غزاله به تكاپو افتاد، امدیسمت خود کشبه دور او زد او را به  یبود. مراد گشت

 طاقت گرید انینبود. ک یکار راحت ادمثل مر یكلیه یاز چنگال مرد قو ییرها
 شد. نینقش بر زم ریبا لگد بش یجست ول یاز جا اورد،ین

از کرده خود  انیافزود و غزاله از درد ناله سههر داد. ک شیبر فشههار پنجه ها مراد
ش س ینم یگرفت و حرف یشده بود. کاش زبان به دهان م مانیپ که  یزد. با نف

 هنه اش حبس شده بود، چشم بست. هیدر س
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صورت غزاله چسباند. غزاله در حال شتریب كیتحر یبرا مراد صورت به   كهیاو 
ش ادیفر شخرا سرش را کم یسر م یگو ش یداد،  را در  شیو ناخنها دیعقب ک

 د.پرتاب کر یاو را به گوشه ا ظیحساس درد با غصورت مراد فرو برد. مراد با ا
شد. با احساس سوزش دست باال  یم دهیگونه مراد د یقرمز رنگ رو اریش سه

ش یآورد و رو شتهادیگونه اش ک نگاه کرد که به خون  شی. مرطوب بود. به انگ
را به غزاله دوخت. چند گام به سههمت او  ظشیآغشههته شهههده بود. نگاه پرغ

 ؟یکن یم یزد:   مراد، مراد. چه غلط یم ادیاسههد که فر یبرداشههت اما صههدا
  . او را متوقف ساخت.؟یایچرا نم ،یه یجون بكن

 .دیبه سمت صدا چرخ مراد
 اومدم قربان.... اومدم. -

سمت غزاله  نهیرا با ک شیلبهههه ههههها بعد و نفرت جمع کرد و آب دهانش را به 
 پرتاب کرد و گفت:

 .یرسم وحش یسر فرصت خدمتت م -
 کرد و گفت: یهیخنده کر سپس

خان و اسههد  یرام کرد..... بذار ول دیمثل تو رو چطور با ییدونم گربه ها یم -
 برن!....
چادر گلدارش را به دندان گرفته بود مقابل درب سههبز رنگ  كهیدر حال دخترك

و با انگشههتان کوچكش به آن ضههربه زد.  سههتادیمبارزه با مواد مخدر ا یدژبان
 باز شد. یکوچك چهیدر
 ؟یخوا یم یچ ه؟یک -



 157 چشم من طلوع کندر 

 بدوزد: نییدخترك سرباز را وادار کرد که چشم به پا فیضع یصدا
 آقا.... آقا. -
 بچه؟ یخوا یم یچ -

 را نشان داد و گفت: یبسته کوچك دخترك
 داد گفت بده.... بده..... نویا ییآقا هی -

 حوصله گفت: یبه ذهنش فشار آورد و سرباز ب دخترك
 نشه ها..... داتیطرفا پ نیا گهیکارت بچه. د یبرو پ -

 افتاد و گفت: هیبه گر دخترك
 به من چه. -
 شد و افزود: ینم دهید یاز کس یاشاره کرد که اثر ینقطه ا به
 .نیقشنگه حتما تماشا کن لمشیبدم به شما.... گفت ف نویاون آقا گفت ا -

 گرفت. شیاعتنا راه خانه اش را پ یگذاشهههت و ب نیزم یبسههته را رو دخترك
اند. رس یرا به اطالع سرهنگ کرم انیرا برداشت و جر یسرباز بالفاصله گوش

 یوشگ زیدستور متوقف ساختن دخترك را صادر کرد. سرباز ن مهیسراس یکرم
له ب با عج گاهش در اطراف چرخ خورد بدیدو رونیرا رها کرد و  چادر  رق. ن

ت و گذاش یمههه هههستاصل بود بسته را داخل دژبان .دیکوچه د چیدخترك را در پ
 کرد. دنیشروع به دو

ه . نفس زنان بافتیاز دخترك ن یآسههتانه ورود به کوچه نظر انداخت، اما اثر در
 ژهیبعد مامور و یقیسمت ستاد بازگشت و گزارش داد و منتظر دستور ماند. دقا

ز سالمت ا نانیرفت و پس از اطم یبسته به دژبان ییشناسا یبرا بیگروه تخر
شد و  سته باز  ستاد برد. ب سته آن را داخل  س كیب  رونیاز آن ب ییدئویو تکا
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 یقرار گرفتند و لحظات انیبالفاصههله مقامات در جر بیترت نیشههد. بد دهیکشهه
سالن کنفرانس قرارگاه، تن سرداران و مامور یبعد در  ز ا یاعزام ژهیو نیچند از 

با تاسههف و  یانتظام یروین یرتبه از فرمانده یمقام عال تهران به همراه چند
 .دندبو لمیتاثر مشغول نظاره ف

شكنجه ک ییها صحنه صو تیو آزار و اذ انیاز  ش ریغزاله به ت شده بود.  دهیک
 نیغزاله زد و او را مقابل دورب سههوانیچنگ به گ دهیبا چهره کامال پوشهه یمرد
 و گفت: دیکش

ما با  دیکنم تا بدون یم شههكشیرو براتون پ زیمرگ سههرگرد عز شیپ یبه زود -
 .میندار یشوخ یکس

آن باران  یو متعاق دیچیغزاله را با مو از جا کند، ناله غزاله در فضههها پ سههپس
ناتوان او فرود آمد. خون از دهان و ب كریمشهههت و لگد مرد بر پ  ینیرنجور و 

هستانه ا یغزاله جار ه   یجان او را رو مهین كریاد و پسر د یشد و مرد قهقهه م
ش انیک دگانیتا مقابل د نیزم سپس انگشتش دیک کرد  به خون غزاله آغشته را. 

 و گفت: دیمال انیک یشانیو به پ
 نذر تو کردمش سرگرد. -
 و گفت: دیچرخ نیبه سمت دورب و
 فرستم. یسرش رو براتون م گهیدو روز د یكیتا  دیمنتظر بمون -

 ت.نداش دنیکش ادیفر یبرا یغزاله نفس یبدن غزاله زد، ول ریز یلگد سپس
سراغ ک باالخره سر او را با مو باال آورد. ک انیغزاله را رها کرد و به  ر د انیرفت. 

د و صورتش زوم ش یرو نیاز حال رفته بود. لنز دورب بایاثر شدت شكنجه تقر
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ود  متورم و کبکامال یگذاشت. صورت شیبه نما یكتریچهره او را از فاصله نزد
شكافته و کامال غرق خون  تشصور یشد. چند جا ینم ییشناسا یکه به راحت

زد و مجددا قهقهه مههه هههستانه سر داد و  انیک یبر موها یبود. مرد بههه هههوسه ا
 گفت:

سرگرد عز نی. اینیب یسردار. م ینیب یم - شتن زیهمون  ست دا ت. توس یو دو
. خوب نگاش  ینوچ نشههناخت .... نوچش؟یشههناسهه یم نیخوب نگاش کن بب

 کن! خودشه!
 افزود: دیاما تهد ت،یکرد و با جد یمكث سپس

در مقابل  رخانی! شهه رخانی..... شههیراه دار هیزنده بمونه فقط  یخوا یاگه م -
 زادمهر.... چطوره؟ عادالنه است؟

 آخر گفت: ماتومیالت یرا رها کرد و برا انیک یموها و
 من یباشههه ول رخانیشهه یتونه ضههامن آزاد یگروگان نم كی یفكر کن دیشهها -

احتماال خانواده هاتون  ایفوق تصورت دارم.... مواظب خودتون و  ییبرنامه ها
 ریتون به طور غ یگرام یاز همكارها یكی گهیدو سهههاعت د یكی. تا نیباشهه

. دلم دیریبگ یمنو جد یدهای.... بهتره تهدایبره اون دن یم فیتشههر یمنتظره ا
ش مو هیخواد  ینم سر  شه، چون به تعداد موها رخانیاز  اون از نفرات  یکم ب

 .شهیشما کم م
ضار با بهت یبرفك ونیزیتلو صفحه شم از آن ختهیآم یشد. ح سف چ بر  به تا

 ریحرف زدن نداشت. قطرات اشك از چشمها سراز یارای یداشتند. کس ینم
 بود.

 فشرد، گفت: یرا م شیها قهیشق كهیروزبه در حال سردار
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 .فیکث یرذلها -
 شد، افزئد: یم نییبا هق هق باال و پا شیرو به سردار بهروان ، که شانه ها و
بادیسههردار! بهتره خودتون رو کنترل کن - بال راه نجات  میفكر کن دی....  و دن

 .میباش
دانسههت  یرشههته کالم را به دسههت گرفت و چون م ،یاعزام ژهیمامور و وس،یپ
 دارند، گفت: ینخو وندیو سردار بهروان پ انیک
جوانب کار  دیبا م،یاتفاق باش نیا ریواقعا متاسفم... اما قبل از آنكه تحت تاث -

 .میبرس یبه سر نخ قابل توجه عتریتا هرچه سر میرو بسنج
شتن باز م یرا برا كیدر  ماژ كهیشد و در حال كیبورد نزد تیبه وا سپس  ینو

 کرد گفت:
 .هیک رخانیبدونم ش دیاول با -

 به خود گرفت و گفت: یبهروان اشك را از چهره اش زدود و لحن رسم سردار
 نیباند ب یاصههل یاز مهره ها بایبزرگ و تقر انیاز قاچاقچ یكی رخانیشهه -

 یزهوشههیبا رشههادت و ت شیقاچاق مواد مخدره.... حدود سههه سههال پ یالملل
شهادت عده ا یریو درگ ژهیو اتیعمل كیسرگرد زادمهردر  بچه  یبزرگ که به 

ا ب اطالعات میو روانه زندان شههد.... هنوز نتوانسههت ریدسههتگ د،یانجام میت یها
،  تیهو صیتشههخ رهیدا یبچه ها قاتیالبته تحق میبكشهه رونیاز او ب یارزشهه

 داره. یاو دهن قرص و محكم یاون رو مشخص کرده اند ول یاصل تیهو
 حكمش صادر شده؟ -
 بله، اعدام. -
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 و زمان آن اعالم شده؟ -
 محرم. امیبعد از ا -
 شد؟ یزمان حكم چه موقع عل -
 .شیماه پ كیحدود  -
 پس حساب شده عمل کردن. -
 ده. یطور نشون م نیشواهد ا -
 د؟یبدست آورد یتا به حال چه سرنخ -
كهی.... جز ایچیه - فه ا میت ن کامال حر نا  با هیاو هاشههون  ماسهه مام ت .... ت

 قطع شده. هیثان یصورت گرفته و قبل از س یسرقت یلهایموبا
 صورت گرفته؟ یبه چه نحو یندگیربا -
 دونم. یهنوز نم -
کرمان،  رجان،یبورد کلمات سهه تیوا یداد و رو رونیاش را ب هیر یهوا وسیپ

 را نوشت و رو به سردار بهروان گفت: رخانیزادمهر و ش
رگز حرکت کرده و ه رجانیسرگرد روز پنج شنبه از س د،یاون طور که قبال گفت -
 در جاده رخ نداده؟ یخوام بدونم اون روز اتفاق خاص ی.... مدهیه کرمان نرسب

 گفت: یموقع سرهنگ کرم نیا در
مان روز  قاتیطبق تحق - کام كیما در ه گاه  تانكر  ونیدسههت که  بنز ده تن 

از جاده منحرف و واژگون  یریدخیب یدر حوال ینامعلوم لیسههوخت بوده به دل
 ینهایبه را افتاده و متعاقب آن ماشهه یبیمه یامر آتش سههوز نیا یشههده. در پ
 یحوالتا  رجانیسهه -کنترل جاده اعزام شهههده اند محور کرمان یگشهههت برا

نشههده ...  دایکس پ چیبوده. در اطراف تانكر هم ه یخال نیاز مامور یریدخیب
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ده و بو یکه راننده حادثه رو ترك کرده. از قضا تانكر هم سرقت ادیاز شواهد بر م
گاه صاحب اون  داده بوده. یچند روز قبل از حادثه گزارش سرقت رو به آ

 نیجاده کم نینقشههه بوده و آنها ب یاجرا یحسههاب تصههادف تانكر برا نیبا ا -
 کرده بودند.

شاک قایدق - سط ن ،یچون به گزارش چند   تسیحدود ب یانتظام یرویجاده تو
س قهیدق شده و به بهانه بازر سته  سلب کرده بودن.  یب اجازه تردد از خودروها 

 نداشته. یاطالع چیموضوع ه نیاز ا یانتظام یرویاست که ن یدرحال نیا
 بلوچستانه. ستانیاز خاك س یگوشه ا هیاآلن سرگرد  یو به احتمال قو -
 .نهیحدس ما هم هم -
ستانها - سر ا سرا س یفعال در  ستان آماده باش اعالم  ستانیکرمان و  و بلوچ
 .دیکن

 13 فصل
به خون ک كریباز شهههد و پ در له از دیرها گرد نیکف زم انیغرق  هان غزا . د

 انیک یسههرد و کوهسههتان یوحشهههت باز ماند. برخالف دفعات قبل در هوا
ش ش شت و جا یپو شان م انهیتاز یبه تن ندا ضربه تكه ا یها ن ز ا یداد در هر 

 است. دهیگوشت بدنش جدا گرد
را فرو بلعد، اما  شیدهان برد تا بغض گلو یشههد و دسههت جلو شیغزاله ر دل

لرزانش را تكان داد و به  یشد. پاها ریاراده از چشمانش سراز یقطرات اشك ب
هق هق سههر داده بود.  گریبرخاسههت و کنار او زانو زد. حاال د یزحمت از جا

 شد و گفت: رهیخ انیک یبغض و اشك به تن زخم انیبعد در م یلحظه ا
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 .ستنیکار رو با تو بكنن..... مگه اونا آدم ن نیشون اومد اچطور.... چطور دل -
 یپس چرا ما رو نم ؟ییتو کجا ایباال گرفت و از خدا شههكوه کرد: ) خدا سههر

 ( ؟یکن یچرا کمكمون نم ؟ینیب
آمد غزاله را وادار به سهكوت  یاز ته چاه باال م ییکه گو انیک فیضهع یصهدا

 ت:کرد و گف كترینزد انیک یکرد. غزاله متوجه کالم او نشد، سرش را به لبه هها
 ؟یگفت یزیچ -
 دختر. ریآروم بگ -
 .یبا تو چه کار کردن....آش و الش شد فیکث یوونایح نیا نیآخه بب -
 م.برگرد سوزه. کمك کن یهنه ام م هی.... قفسه سشبهید یضربه ها یجا نایا -

تا پرده اشههك را از مقابل  دیصههورتش کشهه یدسههت در پهنا مهیسههراسهه غزاله
ستها د،یبزدا دگانشید ستبند زده اش را ز یسپس د و را به برد و ا انیتنه ک رید

 انیهنه ک هیقفسه س یهنگام نگاه بهت زده اش رو نیچرخاند. در ا گریسمت د
گاه کرد یو رو م ریمتوقف ماند. عقش گرفته بود حال تهوع دلش را ز . نا خودآ

 . لبهختیر رونیمعده اش ب ی. دسههت خودش نبود محتودیبه گوشههه اتاق دو
 را با لبه ژاکتش پاك کرد. شیهها

 فیتوانسههت تا آن حد رذل و کث ینم یانسههان چیشههد. به نظر او ه ینم باورش
 هیماند. سهه رهیخ انیک یوار به هر سههو چرخ خورد تا رو وانهیباشههد. نگاهش د

به اسم  هیشب یزیهههنه او خاموش شده و چ هههیقفسه س یرو یفراوان یرهاهههگا
 بود. ریآن خونابه سههراز یو از جا دهیترک زیاز تاولها ن یحك کرده بود. بعضهه

سمت  یتمام وجودش را پر کرد. قدم ها نهیانزجار، نفرت و ک صممش را به  م
 انداز شد. نیدلخراشش طن ادیلگد، فر یدر برداشت. لگد در پ
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 ع*و*ض*ی.... ی.... نامردافیکث یکثافتا.... خوکا -
ست ا یم انیک شت، از ا یاو عواقب بد یاعتراض برا نیدان  نیدر بر خواهد دا

 را جمع کرد و گفت: شیرو قوا
 یبا ک یکن یسههراغت.... تو فكر م انیدوباره ب یخوا یسههاکت شههو.... م -

 ؟یطرف
خان و مزدورانش مشههت و  یلبه هشههدار او توجه نكرد، منزجر از رفتار و غزاله

 آن. یلگد حواله در کرد و ناسزا چاشن
شان و اورد،یصورتش را در ب یبود تا تالف یکه منتظر فرصت مراد شد تنوره ک ارد 

 هل داد و فت: یو غزاله را به گوشه ا
 !یکش ی!؟ عربده میشد ریش -

 شههد یم لیتبد هیکه کم کم به گر ییچشههم ُبراق کرد و با خشههم و صههدا غزاله
 زد: ادیفر
مگه شههماها  ن؟یسههتیمگه شههما آدم ن ن؟یکن یم تشیاذ نقدریچرا؟ چرا ا -

ندار ها.... ولش  یلعنت نیولش کن ن؟یخوا یاز جونش م یچ ن؟یانصهههاف 
 .نیکن
 یزد. آب دهانش را جمع کرد و آن را رو یسههاکت شههد. نفس نفس م كبارهی و

ش شت ن انی. کدیمراد پا شو هدا زیخ میبا وح ساکت   (. مراد از تیشده بود: ) 
 یباال رفت و رو نشیو جلو رفت. دست سنگ دییسر خشم دندانها را به هم سا

 چشم بست. ظیبا غ انیگونه غزاله فرود آمد. ک
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تمام توانش را به  یرا تحمل کرد ول یضههربه غزاله چه درد نیداند با ا یم خدا
 شیوض خشهمش را در صهدا. در عردیاشهك را بگ زشیر یکار بسهت تا جلو

داد تا سر حد مرگ  یجمع کرد. صورت برافروخته وچشمان مشتعلش نشان م
 زد: ادیفر ستاد،یظالم خواهد ا نیدر مقابل ا

ست و پا بسته زور بگه هی ایزن  هیتونه به  یمثل تو فقط م یکثافت - .... تو مرد د
 مثل تو. یرتیغ ی..... تف تف به بیتر لیبچه هم ذل هیاز 
 خفه شو عجوزه. -
سته و ب و ست ب س یبه جان دختر د پ و او از چ یدر پ یپ یها یلیدفاع افتاد. 

ست غزاله را گ ضربه چنان بود که گو جیرا ستخوان ها یكی ییکرد. هر   یاز ا
شده بود و کنترل اعمالش را  ظیصورت غزاله در حال شكستن است. مراد پر غ

خود چرخاند.  رو او را به دو دیچیپ شیاو را دور پنجه ها سههوانینداشهههت، گ
شخراش غزاله در دل کوه پ ادیفر  او را رها کرد و شانیپر سوانی. مراد گدیچیگو

شد یلگد ضربه چنان  شكمش نواخت.  شد.  دیبه  بود که نفس غزاله حبس 
شد  نیبود، با شدت نقش بر زم هودهیاش ب هیر یدادن هوا رونیب یاو برا یسع

 و از حال رفت.
شههده، بالفاصههله  یاش خال یکه احسههاس کرد دق و دل نیهم كریغول پ مرد

 کرد. ریرفت و در را قفل و زنج رونیب
ست  او نیبر بال یبود، با نگران ستدهیدو پا ا یرو یریکه در خالل درگ انیک ش ن

آمد،  یاز دستش بر نم یبسته کمك ی. با دستهادینشن یو او را صدا کرد.جواب
 گرشیرو پشههت به او نشههسههت و با کمك پنجه ها، غزاله را به سههمت د نیاز ا
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وارد کردن شوك با  یا. به ناچار بردیند یزد، باز هم واکنش شیچرخاند و صدا
 هنه او ضربه زد. هیشدت به قفسه س

 و گفت: دیکش یقینفس عم انیغزاله باال آمد و چشم باز کرد. ک نفس
 .یخدا رو شكر، فكر کردم ُمرد -

سخت هغزال صب قیشد و با چند نفس عم زیخ مین یبه  ست اما هنوز ع ش و  ین
 ی. تمام بدنش درد مافتیبزند اما جرئت ن ادیبود. دهان باز کرد تا فر شههانیپر

در دلش شههكسهههت و به بغض  ادیکه خورده بود فر ییکتكها یادآوریکرد. با 
به شههدت  شیاشههانه ه هیتكه داد. حاال با هق هق گر واریشههد. سههر به د لیتبد

 خورد. یتكان م
 و گفت: دیاش کش دهیخشك یزبان به لبه هها انیک
 .میبر نجایاز ا دیامشب.... امشب با -

شمان پف کرده کستادیغزاله از حرکت ا یها شانه  انی. نگاه متعجبش را به چ
 :دیپرس ده،یمطمئن شود که درست شن نكهیا یدوخت و برا

 بگو. گهیبار د هی!!!؟.... یگفت یچ -
 .میبر نجایاز ا دیگفتم امشب با -

 زد و گفت: یپوزخند غزاله
 .یکن یم یشوخ -
 هم دارم یحوصله شوخ تیوضع نیبا ا یکن یفكر م -
چطور فكر فرار به  ،یسههتیپاهات وا یرو ینا ندار یتو حت ؟یآخه چه جور -

 مرد. یا وونهیزنه.... تو د یسرت م
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هم بوده ام.... اگه  نیر از ابدت تیمن در موقع یحق با تو باشهههه. ول دیشههها -
 .میتون ینم گهید م،یامشب نر

خودش  یابونیغول ب نی.... تازه ا؟یستیده نفر با یجلو یخوا یم ینفر هیتو  -
 به اندازه ده نفر قلدره و زور داره.

 اونا امشب فقط چهار نفرن. -
 ه؟یمنظورت چ -
شن - شون رو  شب ولدمیحرفا شش نفر د ی.... ام مرز.... فكر  رهیم گهیخان با 

 رد و بدل کنن. یکنم قراره محموله ا
 ؟یایاز پس چهار نفر بر م یکن یو تو فكر م -
 .میشانسمون رو امتحان کن دیبا -
 .یگ یم ونیهذ ی.... دارستیتو حالت خوب ن -
تكان داد و از درز چشههمان کبود و  یو رنجور خود را به سههخت یتن زخم انیک

 به غزاله انداخت و گفت: یمتورم خود نگاه
شون داد - شجاع یتو ن ست یزن  ساب کنم. اونا  یتونم رو یپس م ،یه تو ح
رو جمع  رومیتونم ن یفرصههت کم م نیا ی.... توانیامروز سههراغ من نم گهید

 کنم.
 :دیبا تعجب پرس غزاله

 تونم به تو کمك کنم!؟ ی!؟ ... من چطور میکن یمن حساب م یرو -
 چون ترس یکه نترسهه یقول بد دیتو.... فقط با یبكشههونخوام مراد رو  یم -

 برابر مرگه.
 !؟یکار کن یچ یخوا یتو م -
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 .ینیب ینپرس. وقتش که بشه خودت م -
 کشدمون. ی!؟ در جا میفكر کرد چیخان زود برگرده! ه یاگه ول -
ن گرده. تا او یبر نم یزود نیخان به ا ی!؟... ولستین یجیبهتر از مرگ تدر -

به جز چند تا موتور  نجای.... امیکوه هسههت كیکه متوجه شههدم ما در دل  ییجا
 یجا هی.... فكر کنم ما سهههتیرفت و آمد ن یبرا یا گهید لهیوسهه كلتیسهه

 زابل. محدودهدر  ایمرز، مثل خاش  كینزد یآباد هی.... میدورافتاده باش
 م؟یبه شهر برسون عیخودمون رو سر میتو ن یم یکن یفكر م -
کرد و من مطلقا  یابیشهههه جهت  ی. نمهیدونم.... هوا ابر یدونم، نم ینم -

 .میدونم کجا هست ینم
 ؟یچه کار کن یخوا یپس م -
 و گفت: دیدراز کش نیزم یبا رخوت رو انیک
. حاال ...میبر رونیب نجایکه ما از ا نهیا یمسئله اصل شه،یم یطور هیباالخره  -

 یدرسههت م انی. کمیکن رهیذخ روین دیبخواب. با یتون یاسههتراحت کن و تا م
ش ساعت ییغذا رهیآوردن ج یبه جز برا ریگفت. ب از آن  بعد یغزاله، تا غروب و 

ا کرده قو دیتجد یحدود تا انیبود که ک یفرصت خوب نیبه سراغشان نرفت و ا
كارش را برا ند. از ا یو اف تدا برا نینقشهههه فرار متمرکز ک فاده از  یرو اب اسههت

دستها  نایابتدا باسههه هههن و سپس پاها را از م یبسته اش با تبحر خاص یدستها
ا توانسههت ت یکه به جلو دسههتبند زده شههده بود، م ییعبور داد. حاال با دسههتها

 دیخود کشهه یتعادل خود را حفظ کند. آماده و گوش به زنگ پتو را رو یحدود
 یقضهها نشههسههت. در سههاعات آخر شههب به غزاله گفت که به بهانه نیو در کم
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 یحاجت ، مراد را به داخل اتاقك بكشاند. اما قبل از اقدام غزاله، مراد که حساب
 هدتشنه گرفتن کام دل از غزاله ش یادیغزاله را به دل گرفته بود و تا حدود ز نهیک

شد. حالت طب یسر  ول دنیبود، با دور د صدا وارد  سر و  سد، با   یعیخان و ا
به ُخمره زده است. مو  یو ُدم دهیخان را دور د ینداشت مسلم بود که چشم ول

شد،در مقابل،ک ست  ست  یتیاز موقع انیبر اندام غزاله را که خود به خود به د
 آمده بود خشنود گشت.

ه اش را ک دهیچشمان در ان،یو بدون توجه به ک ستادیا یدر آستانه در ورود مراد
کرد و با لحن  ی!&که اهمانند دو کاسه خون شده بود به غزاله دوخت. &!واژه

 گفت: یمه هستانه ا
 ما چطوره؟ یگربه وحش -

شت و کم یقدم سپس شت زیو گوشها را ت لیسر را متما یجلو گذا  کرد و انگ
 نشانه رفت و گفت: رونیبه سمت ب

 میتوست.... حاضر شو بر یزبانیسر و صداها به افتخار م نی.... ا یشنو یم -
 بچه ها. شیپ

راد جلو . مدیپشت سرش چسب واریو به د ستادیا مهیسراساز فرط وحشت  غزاله
نشههان  هیکر یزردش را در خنده ا یو دندانها سههتادیو جلوتر رفت، مقابل او ا

 هنه اش حبس شده بود. هیداد. زبان غزاله قفل ونفس در س
ش انیمراد م یناگاه پنجه ها به شد و او را جلو ک ستبند او قفل  زه . نگاه ه*ر*دید

 ماند، گفت: رهیچشمان غزاله خاش در 
 رام کرد. شهیمثل تو رو چطور م یو ملوس یدونم گربه وحش یفقط من م -
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له ها شیروین غزا جه  ما پن ند ا گال او فرار ک تا از چن خت و  یرا جمع کرد  زم
 پرتوان او اجازه حرکتش را سلب کرد.

هوس دل چنان لبر ریدر تكاپو بود و مراد اس غزاله ه  تمنا شده  از خواهش و زیه
ا کرد و تا آمد به خود بجنبد ب جشیکامال گ انیکننده ک ریبود که ضههربه غافلگ

 نیدرآمد و نقش بر زم یچند ضربه که به نقاط حساس بدنش اصابت کرد از پا
 ضرب كیو با  ستادیسرش ا یباال انیبود که ک امدهیشد و هنوز به خودش ن

ست و او را راه شك سپس ک یگردنش را  س انیجهنم کرد.  سلحه او را  مهیسرا ا
 برداشت و مسلح کرد.

جان مراد چشههم  یب كریخشههكش زده بود. مبهوت به پ یمثل مجسههمه ا غزاله
ش كیدوخته بود که متوجه نزد صدا ریشدن ب ش یشد.  د: ) ز یم ادیکه فر ریب

 دو گلوله گم شد. كیشل یسرگرد (، در صدا
باز کرد و اسههلحه کالش را از  كیشههل كیبالفاصههله قفل دسههتبندش را با  انیک
ستها انیم ش ید ش رونیب ریب ست دو نفر باق یو چون م دیک سر و ب ماندهیدان ا 

 افتنیپاسههخ آنها و  دینشههسههته اند، به ام نیدر کم یگلوله ها گوشههه ا یصههدا
 کرد. كیشل یرگبار نگاهشانیکم

بود، با وحشت شروع به  دهیاز سرشان پر یکه نشئه مهههه ههههست میو کر سلمان
جبهه  .اندندیکردند و موضع خود را به افسر کارآزموده و با تجربه نما یراندازیت

سالگ شانزده  سن  سارت ب یآن هم در  ش یاز حد شیجرئت و ج  دهیبه او بخ
ن لحظه از دو یکه بارها مجبور به جنگ تن به تن شهههده بود، در ا یبود. کسهه

انداختند،  یم ریو آسمان ت نیهدف به زم یبمه هست که هراسان و  مهیمزدور ن
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 رجهیخشاب بودند، ش ضیمناسب که آنها مشغول تعو ی. در فرصتدیترس ینم
ستفاده از تار واریزد و با چند غلت خود را به کناره د یا شاند و با ا ب ش یكیک

 هردو را به هالکت رساند. کننده ریعمل غافلگ كیآن دو را دور زد و در 
. نشههسههت تا دیبخشهه یباران به تن تبدار و مجروحش آرامش م زیر یها دانه

س ستجو کرد.  یتازه کند. ول ینف لبه با ک كیترس از نفر پنجم، او را وادار به ج
ش سرك ک ستجو الشیخ یوقت دیدو اتاق! به همه جا  شد به ج سوده  سباب یآ  ا

قرار  زیم هیپا ارکه مجهز به پتو بود کن یسههاك مسههافرت كیفرار وارد کلبه شههد. 
 .تیو کبر تییسكوینان، چند بسته ب ،یکنسرو، آب معدن یداشت. چند قوط

آمد و به محل شههكنجه گاهش رفت. هنوز  رونیو ب ختیرا درون کوله ر همه
ش واریخونش که به در و د ا که ر یکرد. طناب یبود تازه بود، دندان قروچه ا دهیپا

 و خارج شد. دیکش نییبود پا زانیاز سقف آو
 یسههو و آن سههو م نینگاهش به ا كلتیموتورسهه یدر جسههتجو كهیحال در

 غزاله را صدا کرد. د،یچرخ
 ! نترس، همه جا امنه.ای.... ب رونیب ایب تیهدا -

ماند: ) خودشه الکردار(. جلو رفت. دسته موتور را  رهیموتور خ یرو انیک نگاه
 صدا زد. گریکردم (. و بار د داتیبه دست گرفت و زمزمه کرد: ) پ

 .میبر نجایزودتر از ا دی.... وقت تنگه باگهید رونیب ایب تیهدا -
شد: ) ا هندل شن  سر خوب (. دنبال بنز ولیزد و موتور رو شت.  نیپ ضافه گ ا
 غزاله را صدا کرد: گریبار د

 ....ایب تیهدا -
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هنه اش حبس شد، موتور  هی....(. نفس در سیمشكوك شد: ) نكنه کس ناگهان
 ارویشههد. سههر به د كیبه در  اتاقك نزد واریاز کنار د اطیترا خاموش کرد و با اح

صورتش گرفت و با چند نفس عم هیتك سلحه را مقابل  فت و تمرکز گر قیداد، ا
و در آسههتانه در  زد یکه نشههانه رفته بود چرخ یبا اسههلحه ا عیسههر یبا حرکت

جسد مراد  كهیغرق خون غزاله مواجه شد. در حال كریلحظه با پ نیدر ا ستاد،یا
ش سمت او دو نیزم یهمان طور رو ریو ب و کنارش زانو  دیولو بود. با دلهره به 

 زد و گفت:
 ؟یآخه چطور ؟یخورد ریت -

از  یادیحرف زدن نداشهههت. خون ز یارایداده بود و  هیتك واریسههر به د غزاله
از کم خطر بودن آن  یگلوله گشهههت. وقت یبه دنبال جا انیدسهههت داده بود.ک

 مطمئن شد، گفت:
 ینم دتیتهد یبه شههونت خورده. خطر جد ری. تسههتین یزیچ اریطاقت ب -

 کنه.
 .رمیم یمن دارم م -

س انینبود. ک زیجا درنگ ش یبهایدر ج مهیسرا ستجو ریب ستبند د دیکل یبه ج
 رونیگلوله را از کتف غزاله ب دیغزاله را باز کرد. با یپرداخت و بالفاصله دستها

در اثر برخورد گلوله ها کامال از کار  میسهه یاما وقت تنگ بود و ب د،یکشهه یم
 یم یرعادیمتوجه اوضههاع غ ،گرفت یخان با آنجا تماس م یافتاده بود. اگر ول

 افكار به دنبال نیرا به فرار و دور شدن از آن نقطه داد، با ا تیرو الو نیشد. از ا
کلبه پرداخت. باالخره چند  یبه جسههتجو گریزخم غزاله، بار د یبرا یمرهم
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 ی. قصههد خروج داشههت که چشههمش به پتوافتی یالكل شهههیبسههته باند و شهه
اورکت، دسههتكش و کاله، به ذهنش  ور،یگرم افتاد. پل یو لباسههها یمسههافرت

رو بعد از پوشههاندن خود در  نیاسههت، از ا ریمنطقه سههردسهه نیخطور کرد که ا
اکت ژ كیبود و غزاله به جز  یچون هوا باران گرم، به سراغ غزاله رفت و یپوشش

 گرم پوشاند. یدر لباسها زینداشت او را ن یگریپوشش د
 نینداشههت. با ا ادیشههد، توان فر یرا متحمل م یدیدرد شههد كهیدر حال غزاله

 او یبلند کرد ناله اش بلند شهههد. پاها نیاز زم یاو را به آرام انیک یوجود وقت
. تا آنكه چند گام دیکشهه یاو را م بایتقر انیک قدرت گام برداشههتن نداشههت و

او بر ترك موتور  زحمتبا  انیاز حال رفت. ک یا جهیمانده به موتور با سههرگ
که به آنجا  یپشههت سههرش نشههسههت و بالفاصههله از تنها راه زینشههاند و خود ن

 رفت نییشد، پا یم یمنته
ا شههد. موتور ر یم دهید یبه سههخت یشههدت گرفته بود و فاصههله چند متر باران

متوقف سههاخت و نگاهش را به اطراف چرخاند. در ظلمت شههب و آسههمان 
بود  شهویبود. نگاهش به غزاله افتاد. غزاله ب یرممكنیکار غ یابیجهت  یباران

نوك  ازبود.  زانیاز دو طرف آو شیدسته موتور خم شده و دستها یو سرش رو
 یم نیشد و به زم یمانگشتان دست راست غزاله قطرات خون در آب مخلوط 

(. رهیم یم یکنه، به زود یزیطور خونر نی. با خود زمزمه کرد: ) اگه همدیچك
به  کدوم طرف برم؟ (. کالچ موتور را گرفت و موتو را  باال گرفت: ) از  سههر 

ور وجود موت نیبود، با ا ادیز هایو بلند یحرکت درآورد: ) هرچه باداباد (. پسههت
مت جلو م یبه راحت مدت یبه سهه فت.  هار ل یر عد چ که در  ینیبنز تریب را 
 .ختیداشت، به داخل باك ر نیخورج
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 نیراه، از ب یبا وجود جراحات و با تمام دشههوار انینداشهههت.ک یتمام باران
سافت ز ستانها م سوختش به اتمام م مودیرا پ یادیکوه و  دیسر یاما رفته رفته 

ستفاده ک نیبنز یمجبور بود از پس مانده ها سمان کم نكهیند. تا ازاپاس ا کم  آ
 را از سر گرفت. اهشیچادر س

ستجو كیتار در شمان او در ج شن هوا چ شان یو رو جز  یبود، ول یاز آباد ین
ست صره کرده بود چ یمرتفع یها یو بلند یپ سو او را محا سه   فتای یزیکه از 

 شده است. قدر یدچار اشتباه بزرگ ریدانست که در انتخاب مس یشد. م ینم
رو تنها چاره را  نیبنود. از ا یبه آن ارتفاع کار سههاده ا ییمسههلم عبور از کوهها

ود جلو نرفته ب لومتریک كی. هنوز کمتر از دیپسههت د ینهایزم یحرکت به سههو
من  یشههد: ) خدا رهیبر او چ اسیکه ناگهان متوقف شههد. وحشههت به همراه 

به حرکت درآمد: ) حاال چه کار  (. نگاهش در امتداد رود یعجب رودخونه ا
 نی. با ادیکشهه نییآن پا یاز رو یختشههد و غزاله را به سهه ادهیکنم؟ ( از موتور پ

 :دیاو خم شد و پرس یناله غزاله بلند شد. رو یحرکت صدا
 ؟یاریطاقت ب یتون یم ؟یچطور -

 کرد. یبازش فقط ناله م مهینبود و با چشمان ن ییقادر به پاسخگو غزاله
 دیخود را جلو کش انی. کدیکوب یشالق م شانیتند کوهستان بر سر و رو باران
 دیکار ادامه دهد. با نیتوانست به ا یم یچتر انداخت، اما تا ک نوایزن ب یو رو

 ساخت. یو گلوله را از کتف او خارج م افتی یم یهرچه زودتر پناهگاه
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ه آمده اسههت ک یمردد بود. فكر کرد اگر از راه ریحرکت و انتحاب مسهه یبرا
هم که فكر  ضیشههك گرفتار خواهد شههد. رودخانه خروشههان و عر یبرگردد، ب

 مانده کوهستان بود. یکردن نداشت. تنها راه باق
 موتور انداخت و در امتداد یغزاله را رو گریبرخاست و بار د مهیسراس نیبنابرا

سافت ز ستان حرکت کرد. هنوز م سمت کوه نكرده بود  یط یادیرودخانه به 
. سههوخت تمام شههده بود. با تن مجروح و سههتادیکه موتور به پت پت افتاد و ا

به  با زحمت  له و موتور را  بدارش غزا تا ا كیت ند  با ها زسههو خوا نده  ما  یته 
ستفاده کند. با تكرار ا سافت د نیسوختش ا ست م . دیمایپرا ب یگریروش توان

ناام یوقت له ر دیاز حرکت موتور کامال  با  نیزم یا روشهههد، غزا ما  ند. ا با خوا
س سا شاهده او اح صدا ایغزاله با دن یی. گوافتیتلخ  یم  بدرود گفته بود. او را 

 باز کن (. غزاله فقط ناله کرد. رو.... چشمات تی.... هداتیزد: ) هدا
که با تمام  یماند. زن رهیو مات زن جوان خ دهیدر صههورت رنگ پر انیک نگاه

شبانه روز به مراقبت  که از یا نهیو ک هایدلخور سوزانه چند  شت، دل او به دل دا
سرما مارشیو ت شه ا د،یشد یپرداخته و با وجود  کرد و  یکز م یخود در گو

گذاشت. اشك در چشمانش حههه هههلقه زد. زمزمه  یاو م یرا برا شیپتو و غذا
دم (. سههر باال گرفت تا  ی.... نجاتت میریذارم بم یخدا نم یاریکرد: ) به 

س صوص دیجد ریم سپس با آچار مخ  هیکه در بدنه موتور تعب یرا انتخاب کند. 
ها یكیشهههده بود  با جمع آور یاز چرخ باز کرد و  شهههاخ و برگ  یموتور را 

از  آماده و پس یا مهیکنده شده بود، برانكار نصفه و ن لیکه توسط س یدرختان
 غزاله در پتو، او را با طناب محكم بست. چاندنیپ
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صد شمش به موتور افتاد، با خود زمزمه کرد: بلند کردن غز ق شت که چ اله را دا
شر تو خالص بشم،چون ممكنه دردسرساز بش دی) با رو موتور  نی( ، از ا یاز 

ش شان رودخانه انداخت.  یو به درون آبها دیرا با زحمت به دنبال خود ک خرو
سراغ غزاله رفت و عل سم یسپس به  ضع ج جراحات  بابد خودش،  یرغم و

پرآب، او را به دوش انداخت و بند کوله و اسلحه را به گردنش  یو تاولهامتعدد 
تا در دل کوه  مودیو به سههمت کوهسههتان به راه افتاد. سهههاعتها راه پ ختیآو

 باران و شالق باد در امان بودند. زشیکه از ر ییجا افت،یمناسب  یپناهگاه
 نهاد. یخواباند و اسلحه و کوله اش را گوشه ا نیزم یرا رو غزاله

 یاز نفس افتاده بود و احسهههاس ضههعف وجودش را فرا گرفته بود. دما کامال
س سو صخره گریافت کرده بود و د یبدنش به طور مح  قادر به راه رفتن نبود. به 

زد سههر به جانب غزاله  ینفس نفس م كهیداد و در حال هیپشهههت سههرش تك
شت زمزمه کرد: )  نیچرخاند، در ا ضل، ایلحظه با وح شده  تیمثل م ابوالف

مچ او  مهی. سراسدیند یواکنش چیه یاو خم شد و او را صدا زد. وقت ی(. بر رو
 یکرد و جلو یعجله م دیضههربان نداشههت. با ییانگشههتان گرفت، گو نیرا ب

 گرفت. یرا م یزیخونر
افتاد و  یکرد و با عجله به جان کوله پشههت یبوته خار از اطراف جمع آور چند
روشن نشد. باالخره لطف  سیخ یآورد و روشن کرد اما بوته ها رونیب یتیکبر

 زیخنجر ت غهیخداوند شامل حال غزاله شد و آتش با کمك الكل روشن شد. ت
 آتش قرار داد. انیرا م
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شك، گو كیبعد با مهارت خاص  یلحظات کار را انجام  نیبارها و بارها ا ییپز
 .دیکش رونیداده است، گلوله را ب

آمدن گلوله را درك نكرد. اما زخمش  رونیاز هوش رفته بود و زجر بکامال  غزاله
 کار ممكن نبود. نیا یا لهیوس چیداشت و در دل کوه و بدون ه هیبه بخ اجیاحت

به  آن غهیصههبر کرد تا ت یآتش قرار داد و مدت یخنجر را رو گریبه ناچار بار د
با بدنش با برخور الهداد که غز یرنگ سههرخ درآمد. احتمال آن را م د خنجر 

را از او سههلب کرد و  ییرو امكان هرگونه تقال نیعكس العمل نشههان دهد. از ا
له رو با گفتن بسههم ال باز کرده کتف او  یخنجر سههرخ شهههده را  زخم دهان 

او کامال  یخورد ول یدیگذاشههت. چشههمان غزاله به ناگاه باز شههد و تكان شههد
ل مح یغزاله ، خنجر را رو یبدون توجه به تقال گریبار د انیمهار شههده بود. ک

 جراحت گذاشت.
 و باز سكوت. دیچیدر کوه پ یدلخراش نعره

ستها انیک شته به خونش را ز ید ست. تمام بدنش درد م ریآغ ش د و کر یباران 
ود و ب دهیو اسلحه ترک یشدن کوله پشت دهییههههنه اش در اثر سا ههههیس یتاولها

سههوزش  امیالت یکرد. فكر کرد برا یس مآن ح یجا یدر جا یقیسههوزش عم
سش را ب ریز شد. ام رونیباران برود. لبا شالق باران  اآورد و از پناهگاه خارج 
 .دیرو مجددا دردل کوه پناه گرفت و لباس پوش نیعذابش داد از ا شتریب

با مرگ بود. اما  یتعلل او مسههاو رایداد ز یهرچه زودتر به راهش ادامه م دیبا
نداشهههت پس اسههتراحت یبرا یرمق گرید مه  کوتاه و خوردن غذا را الزم  یادا

 فروغ یدانسههت، سههر چرخاند تا دسههت در کوله اش ببرد که نگاهش با نگاه ب
 زد و گفت: نیدلنش یغزاله گره خورد. لبخند
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 ؟ی.... خوبیکردم حاال حاالها چشم باز کن یفكر نم -
 انیک گفت که یکلمه ا یسختحال و ناتوان چشم باز و بسته کرد و به  یب غزاله

هها لیدل نیمتوجه نشد و به هم ه   کرد و منتظر ماند. كیاو نزد یگوشش را به لب
. سههر عقب برد و در دیبه گوشههش رسهه قیعم یاز درون چاه ییکلمه آب گو

 و دلسوزانه گفت: ستیچشمان او نگر
 .یداشت یدیشد یزیتونم بهت آب بدم... خون ر یفعال نم -

ش یخود را کم سپس باران نمدار کرد و به لبه  ریاز باند را ز یو تكه ا دیعقب ک
 .دیغزاله کش یهها
سته  یشرویداد با پ یاحتمال م كهیبعد در حال یقیدقا ستان از باران کا در کوه

 شوند، به راه افتاد. ریو در کوران برف اس
 14 قسمت

سرخوش . اسد دیچیخان و مزدورانش در دل کوه پ یقهقهه مه هستانه ول یصدا
شن ییدهایاز وعده وع شاد دیپر نییبود، از ترك موتور پا دهیکه   یو با هلهله و 

 دید یکلبه ها دهانش از تعجب بازماند. آنچه را م ی. اما چند قدمدیجلو دو
سم یکرد، باالخره بعد از لحظه ا یباور نم و با  دیاتاق گروگانها دو تتعلل به 

سد مراد با گردن ست یکمال تعجب با ج ششك سوراخ ریه و ب  یشانیپ انیم یبا 
 مواجه شد.

از  یاحمق (. و چون اثر یعرضه ها ی: ) بدییرا از سر خشم به هم سا دندانها
 به آسمان بلند شد. ادشیو غزاله نبود فر انیک
 فرار کردن. -
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 کشمت سرگرد ( . ی: ) مدیلب غر ریز و
 تیبود. نبضش از شدت عصبان ستادهیصحنه نبرد ا انیم قایخان حاال دق یول

کنده سههاخت و به زبان  یزد. صههدا یم یبه تند دورگه و زمختش را به خشههم آ
 :دیپرس یمحل

 هر چهار نفرشون رفتن به درك!؟ -
 بله قربان. -
 کردم. یمفت خورها اعتماد م نیبه ا دیعرضه ها.... نبا یب -
 م؟یحاال چه کار کن -
 ....میکن داشونیپ دیور کنن باموفق بشن از مرز عب نكهیقبل از ا -
 .ستیاز موتورها ن یكیخان!  یول -
 زد: ادی(، فر یو با گفتن: ) لعنت دیکوب واریخان مشت به د یول
ش وارید یکه رو ی.... با خوندیفتیزودترراه ب - ستبندها دهیپا  یخون یشده و د

 دور شده باشن. ادیز دیشده، پس نبا یاحتماال سرگرد زخم
 گفت: دیدو یبه سمت موتورش م مهیسراس كهیدر حال اسد

 .میش میتقس دیبا -
ضافه  موتورش شانه رفت و ا شت به تك تك افراد ن سپس انگ شن کرد و  را رو

 کرد:
سههمت  دیسههمت غرب.... شههما دو تا هم بر دیتو با حداد بر دیعبدالحم -

 جنوب.
 خان راهش را سد کرد و گفت: یرا گفت و آماده حرکت شد. ول نیا



wWw.Roman4u.iR  180 

 

ه که اگه اونا ب یدون ی. تو بهتر از من میرو بگرد یخودت جنوب شههرق بهتره -
ه که بع ه عاقبتشون جز مرگ ن یم دیسمت کوهستان رفته باشن پس  تسیدونم 

 شو. الیخ یفعال اونجا رو ب
بال به دن دیقادر به راه رفتن نبود، ناام گریرفت و د یم یاهیچشههمانش سهه جلو

طف بود که ل اریبرداشت. شانس با او  گریچند گام د یامن، به سخت یپناهگاه
. افتی یشهههدن هوا غار کوچك كیخداوند شهههامل حالش شهههد و قبل از تار

 تا جسههم دیطول کشهه یزده اش قادر به باز کردن طناب نبود. مدت خی یدسههتها
ش نیزم یغزاله را رو هوشیب شت و پس از آن با زحمت به درون غار ک . دیگذا

 یارو بر نیکرد. از ا یآتش روشن م عتریهرچه سر دیهوا به شدت سرد بود و با
 یزد. خوشبختانه پوشش کوهستان درختچه ها رونیاز غار ب زمیه یجمع آور

سه نوب یبود و او به راحت یکوتاه جنگل ست در   یورجمع آ یادیتوشه ز تتوان
 هم انبار کند. یرو زمیاز ه یکرده، پشته ا

 لید، تبدبو دهییرو یکه به تازگ لشیسب یزد رو یم رونیاش ب ینیکه از ب ییهوا
و آتش را روشن کرد.  دیکش تیلرزانش به زحمت کبر یشد. دستها یم خیبه 

له . غزادیچسب یم یآن آتش داغ حساب د،یشد یداشت، بعد از سرما یچه لذت
 ی. گرسهنگسهتاز آتش نشه یگریدر گوشهه د زیکرد و خود ن كیرا به آتش نزد

تا قوط نار آتش قرار  یخورده کنسههروش را برا مین یوادارش کرد  گرم کردن ک
 دهد.

 غزاله به همراه کلمه آب از دهانش خارج شد و او را متوجه خود ساخت. ناله
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 یبود آن هم در دل کوهستان و با کوله بار مودهیشبانه روز بدون توقف راه پ كی
سمت او چرخ شان ا ی. لبهههه هههههادیبه نام غزاله، به  ز ترك خورده زن جوان ن

 داشت. دشیشد یتشنگ
غزاله  دیبود، با نیجز ا یطی. اگر در شرادیکش رونیرا از کوله اش ب وهیآبم یقوط

با سههرم و آبم غذ قیرق وهیرا  غذا یم هیت ها  كان تن مان و م ما در آن ز  یکرد، ا
 ماریب یبود. آن را به لبههه هههها وهیچون غزاله، همان آبم یمجروح یمطلوب برا

 کرد. كیغزاله نزد
 به او کمك کرد. زیبار ن نیا انیقادر به بلند کردن سر نبود و ک غزاله

 گفت: انیهم نبود. ک دنیشده بود که قادر به نوش فیجوان آنقدر ضع زن
ستراحت کن یم دایپ ییجا نهایزودتر از ا دیبا - س یول یکردم تا تو ا  ریگ دمیتر
 .میفتیخان و دار و دسته اش ب یول

قدر به حرف زدن  كهیمتوجه سههخنان او هسههت، در حال نكهیبه نشههانه ا غزاله
هها وهیآبم یقوط گریبار د انینبود، پلك زد. ک ه  زاله کرد و غ كیاو نزد یرا به لب

را به دفعات و آهسته آهسته به او  وهیمجبور بود آبم انی. کدینوش گرید یجرعه ا
 بخوراند.

س یناله ها ادی به سر تر یافتاد. نگاه ریغزاله در م سوزاز  سو یحم و دل  شیبه 
 یو با کم دیکش یو آه دیر*ق*ص یآتش در چشمان او م یانداخت. شعله ها

ش صله از او دراز ک سدیفا ساعت از درگ ی.  شش  ه و فرار ب ندگانیبا ربا یریو 
 ینا یحت گریپلك نبسههته بود. د یگذشههت و او هنوز لحظه ا یکوهسههتان م

 و دیکنسرو را جلو کش یو قوط دینشستن هم نداشت در همان حالت دراز کش
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 ایرمق بود که لقمه چهارم  یبا اشتها شروع به خوردن کرد، اما آنقدر خسته و ب
 پنجم به خواب رفت.

شد تا بهبود او سب یمجبور  صبح  ین سر ببرد،  غزاله دو روز تمام را در غار به 
سوم وقت شود غزاله را د یروز  شم گ ست و با تحمل در زیخ میکه ن دیچ  دشده ا

 بر لبههه هههانش تیاز رضا یدر آتش است. لبخند زمیفراوان مشغول گذاشتن ه
در  وکش و قوس داد و نشههسهههت  یرا کم رشینقش بسهههت، بدن خرد و خم

 کرد گفت: یم كیرا به آتش نزد شیگرم کردن خود، دستها یبرا كهیحال
.... به هر حال خوشههحالم که به یروبه راه شهه یزود نیکردم به ا یفكر نم -

 .یاومد هوش
سردم نبود از جام ُجم نم نیفكر نكنم ا - شم.... اگه   یسال و ماهها روبه راه 

 خوردم.
 :دیانگشت به شانه او نشانه رفت و پرس انیک
 زخم شانه ات چطوره؟ -
 درد داره. یلیخ -
ن ثابت نگه دارم تا تكو یزیدسههتت رو با چ دی..... بایگلوله خورد ه،یعیطب -

ه . غزالشهیبد م یلیکنه، خ یزینخوره... اگه زخمت دهن باز کنه و دوباره خونر
 را سرزنش کرد و گفت: انیبود، محبت ک دیناام

 ؟ی. چرا نجاتم دادرمیهمون جا بم یذاشت یکاش م -
 گفت: ینداد و غزاله به تلخ یزد، اما جواب یپوزخند انیک
 ؟یواقعا چرا نجاتم داد؟  ید یچرا جواب نم -
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 کرد و گفت: یتند ده،یبا ابروان درهم کش انیک
سخره تو جواب -  یکار رو م نیهم یمن بود ینداره.... اگه تو هم جا یسوال م

 َمرَدم، نه؟ هیمن  ی... ناسالمتیکرد
 که هنوز تلخ بود، گفت: یچشمان غزاله را َبراق کرد، با لحن اشك

 مرد بود. هیمنصور هم  -
 مزیغزاله نداشههت. برف مجددا شههروع به بارش کرده بود و ه یبرا یجواب انیک
 زد. رونینمانده بود. اسلحه و خنجرش را برداشت و ب یباق یادیز

 یدرد ییبازگشت. چهره اش در هم رفته بود، گو زمیه یبعد با کوله بار یساعت
 آن پناه وجود آتش را دوباره روشن کرد و در پس نیکرد. با ا یرا تحمل م قیعم

 دهیچیهههنه پهن و فراخش با عضالت درهم پ هههیرا باال زد. س راهنشیگرفت. پ
بود. باند را از کوله  یپاره جار یتاولها یشهههد. چرك و خونابه از جا انینما

. دیپاره کشهه یاز تاولها یكی یو رو دیاز آن را بر یآورد و تكه ا رونیب یپشههت
زخمها را  دیبا شتریاز عفونت ب یریجلوگ یداشت. فكر کرد برا قیعم یسوزش

شو دهد، ناگهان به  ست ش یالكل افتاد. باندش را به محتو یبطر ادیش ته آن آغ
 هههنه هههیدر قفسه س یدی. سوزش شددیهههنه اش کش هههیاز س یقسمت یکرد و رو

 شیرا در گلو ادیو فر دییهم سا یرا رو شیاحساس کرد. چشم بست و دندانها
 شیدرشت عرق از سر و رو یز حد هوا دانه هاا شیب یخفه کرد. با وجود سرد

سر به ز یجار سكوت  شت، اما هم ریشد. غزاله در  سر باال گرفت و  نكهیدا
سخت دیرا د اودرهم فرو رفته  افهیق ست و چون قادر به  زیخ مین یبه  ش شد و ن

و به  دیبه جلو خز یاسههتفاده از دسههت راسههتش نبود به کمك دسههت چپ کم
 برد و گفت: شیدستش را پ یآرام
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 کمكتون کنم. دیبذار -
چشم گشود نگاهش با موج نگاه نگران غزاله گره خورد. دل کندن  انیک نكهیهم
نبود، اما بالفاصههله بر نفس خود فائق آمد و  یکار سههاده ا بایچشههمان ز نیاز ا

 او را از خود راند و گفت: تیو با عصبان دینگاهش را دزد
 ،برو کنار. ستین یزیچ -

ر و د دیخود را عقب کشهه یرو کم نیکرد، از ا ریغزاله را دلگ ان،یتار کرف یتند
 پناه آتش نشست.

خود شههرمنده بود. غزاله در مدت اسههارت بارها و  لیدل یاز رفتار تند و ب انیک
بود. خجالت زده و با لحن  دهیبخشهه امیرا الت شیبارها او را کمك کرده و دردها

 زد گفت: یدر آن موج م یمانیکه در پش یمیمال
 خوام. دست خودم نبود. درد مغزم رو از کار انداخته. یمعذرت م -
 . ناراحت نشدم.ستیمهم ن -
 به خود گرفت و گفت: یلحن خشك و جد انیک
کارمون  میکن ریکنه و در بوران گ دای. اگه برف شههدت پمیفتیزودتر راه ب دیبا -

 تمومه.
شوخ - ستن ندارم، تو توقع دار ی! من نایکن یم یحتما  ش ستان راه ین  تو کوه

 برم!؟
 دیادارم.... ب اجیتلفن احت هی. من به میمعطل کن میتون ینم سههت،ین یچاره ا -

 هست. یکوه آباد نییمطمئنم پا میبش ریاز کوهستان سراز
 م؟یما کجا هست یدون یم -
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 و رو کرد و گفت: ریآتش ز یسر تكان داد، سپس کم یبه عالمت نف انیک
تان که و بلوچس ستانیبا با منطقه س نجایا ییآب و هوا طیمسلمه! شرا زیچ هی -

استان  ی. در ضمن من کوههاستیاصال جور ن میکردم اونجا هست یمن فكر م
 .میستیشناسم، اونجا هم ن یخراسان رو هم م

 و اضافه کرد: دیکوب گرشیمشتش را گره کرد و به کف دست د سپس
گه - جا کردن ب یها برا یاون لعنت ا قل م ینم هوشههمونیجاب حدا  یکردن، 

 .مییدونستم کجا
 رانه؟یمختص کدوم منطقه ا ییآب و هوا طیشرا نیا یکن یفكر م -
 یکردسههتان م ادی! من رو یجنگل بایمرتفع! برف و پوشههش تقر یکوهها نیا -

 .میدونم اونجا باش یم دیبع یاندازه، ول
 م؟یکن كاریچ دیحاال با -
 رونیمحض.... تو اون ب یوونگیممكنه هم د ری. باال رفتن هم غنییپا میریم -

ند قادر  یاگر هم م یعنیباال نرفتم،  ادی. من زیدیرو  با وجود تو  خواسههتم، 
 نبودم.
 ادامه داد: انیجابجا شد و ک یبا شرم کم غزاله

فاع چند هزار متر ییکوهها - ها یبا ارت له  از برف درسهههت  دهیپوشهه یبا ق
به سههمت شههرق  دیبا میمقابلمون هسههتن.... اگه در ارتفاعات کردسههتان باشهه

 .میپست بر ینهایبه سمت زم دیقبلش با یول میحرکت کن
 خورد و گفت: یغار چرخ یایغزاله در زوا نگاه

حس  هی سهههت،یخونش ن یآدم تو یکنم. وقت یمن احسهههاس غربت م یول -
 کنه. یکه وجود آدم رو پر م یبیغر
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 گفت: یماند و بعد از تامل کوتاه رهیغزاله خ یمایبا دهان باز در س انیک
 چرا به ذهن من خطور نكرد. افغانستان!... -
 !؟هیمنظورت چ -
 هندوکش یمثل رشته کوهها ییجا هی! میما در خاك افغانستان باش دیشا -

شان در البال بارش شد و باد زوزه ک  رودت. بدیچیپ یصخره ها م یبرف قطع 
از همه آزار  شیکرد. مخصوصا پاها و صورت را ب یهوا به مغز استخوان نفوذ م

 گرفت. یانجام م یداد. با حال نامساعد غزاله حرکت به کند یم
دانسههتند مدت  یوقت و زمان از دسههتشههان گذشههته بود، اما خوب م حسههاب

 از طلوع آفتاب نگذشته است. یادیز
رفت  یم شیخطر پ یراه مناسب و ب افتنی یچند قدم جلوتر از غزاله در پ انیک

نایو اگر اح له مشههكل م یکرد که عبور از آن برا یبرخورد م یبا محل ا  یغزا
به  ییمایکوه پ نیافتاد.ا یو بعد از کمك به او، مجددا به راه م ستادیا ینمود، م

مفرط به  ی. خسههتگدیحدود چهار پنج سههاعت به طول انجام ن،ییسههمت پا
شههدند، آنها را وادار به  یجراحاتشههان متحمل م هیکه هردو از ناح یهمراه درد

بانش در پس  به تكان دادن انگشههتانش نبود و ز قادر  له  اسههتراحت کرد. غزا
بهتر از او ندشههت، با  یهم حال انیشههده اش قفل شههده بودک دیکل یدندانها

افروخت،  یآتش م دیبا شت،اگر قصد استراحت هم دا د،یشد یوجود سرما
هته بعد در پناه تخ یقیاز غزاله فاصله گرفت و دقا زمیه افتنی یرو در پ نیاز ا ه 

بزرگ که دو درخت به سمتش خم شده بود آتش را روشن کرد و غزاله را  یسنگ
 صدا کرد.
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. تمام وجودش ستیبه خود داد، اما احساس کرد قادر به حرکت ن یتكان غزاله
اجازه حرکت را  یزیچ ییبه حرکت و نشستن در جوار آتش داشت. اما گو لیم

 از او سلب کرده بود.
آن لذت  یاز هرم گرما كهیآتش گرفت. در حال یبدون توجه دسههت رو انیک
سر جا یبرد نگاه یم سر  ستادهیا شیبه غزاله انداخت که هنوز  بود، متعجب 

 به جانب او چرخاند و گفت:
! چرا وا -  مگه عقلت کم شده؟ ؟یستادید 

 ینتوانست.... ساعت یرا جابجا کند ول شیحرکت پاها یکرد تا برا یسع غزاله
ساس م یم ابرها راه  یو انگار رو ستیمال خودش ن شیکرد پاها یشد که اح
 کرده بود. یمخف انیموضوع را از ک نیرود و ا یم

به نزد انیو تعلل او، ک دیترد شهههدن کرد. نگاه کنجكاوش را در  كیرا مجبور 
 چشمان غزاله دوخت و گفت:

 شده؟ یطور -
هم  یکه با سههرعت رو ییتكان داد و از پس دندانها یبا چشههمان تر سههر غزاله

 خورد گفت: یم
 خوره. یپ...پا...پام ت تكون .... نم -
 :دیوحشت زده پرس انیک
 حس شده؟ یپاهات ب -
 آآره. -
 لب جمع کرد: یکفر انیک
 ....؟یاوه، چرا زودتر به من نگفت -
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آتش، حرارت  یقدم كیشههدن به آتش کمك کرد. غزاله در  كینزد یاو را برا و
ساس کرد. پاها یآن را رو ریدلپذ ش شیگونه ها اح سرخ آت در آمده  نیبه رنگ 

 یگرما را در پاها یکرد و ماسههاژ داد و به زود كیآنها را به آتش نزد یبود. کم
دوخت و  انیک چشمنگاه قدر شناس و سپاسگزارش را در خود احساس کرد . 

 گفت:
 ازت تشكر کنم. دیدونم چطور با ینم -
صورت غزاله خ انیک سته غزاله از ُهرم گرما گلگون  یماند، گونه ها رهیدر  برج

. ستیبود. احساس کرد قادر به تكلم ن افتهی یبرق خاص شیشده بود و چشمها
 یمقابلش شهههده بود که ناگهان باد زوزه ا یبایو لطافت بت ز ییبایمبهوت ز

ش ُسر خورد. پلك زد، گو دیک شمانش  شم یزیچ ییو در چ فرو رفته  شدر چ
از غزاله  یباشد، اشك در حههه هههلقه آنها جمع شد. با احساس گ*ن*ا*ه قدر

صله گرفت و به نماز ا  بعد از نماز با فكر مقابله با نفس، با ابروان گره ستاد،یفا
ز ا كهیکالم کنار آتش زانو زد. غزاله در حال یزاله بازگشههت و بخورده به نزد غ

 کرد. یدر پتو، استراحت م دهیچیو پ دبرد، چشم بسته بو یآتش لذت م یگرما
از آن را به سمت غزاله  یآورد و تكه ا رونیرا که به همراه داشت ب یتكه نان انیک

 گرفت و گفت:
 بخور. یزیچ هیپاشو  ،یآها -

وجود نان را  نیدانسههت، با ا یرا نم انیک ییترشههرو لیچشههم باز کرد. دل غزاله
که قطر  یبلوچ ینان محل دنیاز آن را در دهان گذاشههت. بلع یگرفت و لقمه ا

سانت سه  س یمتر م یآن به دو  ست داده بود  یدهان یبرا د،یر که بزاقش را از د
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 دیتا شا دینه کوبههه هههیسنمود، به سرفه افتاد. با مشت به قفسه  یمشكل م یکم
شود، اما لقمه خ شیراه گلو شت. ک نییپا الیباز  او  یمتوجه تقال انیرفتن ندا

را به  یآب معدن یبا عجله بطر دیگرد شههده او را د یچشههم ها یشههد و وقت
 دستش داد.

 انیاما چهره ک د،یکشهه یقیرفت و غزاله نفس عم نییجرعه آب، لقمه پا كی با
 عبه هوس، لحنش تند و گزنده شد و گفت:

کردم که  یدونم چه گ*ن*ا*ه ی. نمیعرضههه غذا خوردن هم ندار یتو حت -
 تو افتادم. ریگ

 یمرفتار او را ن یناگهان رییتغ لیشهههد. دل رهیخ انیباز به ک مهیبا دهان ن غزاله
مت سبعد بدون توجه پاشنه پا را به  یدانست. متعجب چانه باال داد و لحظه ا

شا شت.  سر به زانو گذا شكم فرو برد و  ُسر داد و پاها را در  هر کس  دیآتش 
صدمات روح یجا یگرید سم یاو بود با آن همه  سال و ماهها  نیدر ا یو ج

 یهمه جان سههخت نیدانسهههت چگونه ا یقادر به حرکت نبود، خودش هم نم
 د،یشد یزینشان داده است که به فاصله سه روز پس از اصابت گلوله و خونر

 هنوز قادر به راه رفتن است. ،ییسخت آب و هوا طیدر آن شرا
 که احساس زیداد و چشم بر هم نهاد و غزاله ن هیبه صخره پشت سرش تك انیک

آتش، برفش آب شده بود  یکه در اثر گرما یتخه هته سنگ یکرد رو یضعف م
دانست چه مدت در خواب بود تا آنكه احساس  یو چشم بست. نم دیدراز کش
با  نایرا به زحمت گشههود. ک شیآورد. پلكها یفشههار م شیبه پهلو یئیکرد شهه

 زد. یم شینوك اسلحه کالش به پهلو
 .میاهگاه باشپن هیهوا دنبال  یكیتا قبل از تار میفتیراه ب دیبلند شو.... با االی -
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له کانون گرم  كی یشهههد. دلش آرزو زیخ میکالم ن یب غزا حت در  خواب را
شت.  شته چهره اش را عبهههه ههههوس کرد.  یادآوریخانواده رو دا خاطرات گذ

و  دو حه هلقه باند را به سمتش دراز کرد انیرا برداشت تا به پا کند که ک نشیپوت
 گفت:

 پا کن. نیببند دور پاهات بعد پوت نویاول ا -
ستش نبود. وقت غزاله ست را ستفاده از د سر یقادر به ا ست از رو د و آزاد کر ید

شنه پا نزد دنیچیپ یبرا ساس  یکرد درد كیباند به پا سا در خود اح طاقت فر
خبر از شدت درد  دشیسف یو لبهههه ههههها دهیکرد که توانش را گرفت. رنگ پر

بود، باندها را از  دهکالفه مقابل او زانو زد. نگاهش هنوز تند و گزن انیداشت. ک
داد. چند لحظه  یباندها عجول و هول نشههان م دنیچی. در پدیدسههت غزاله قاپ

 بعد گفت:
 شده. رید یلی. خفتیراه ب گهید -
 برخاست. و

کت پسههت حر ینهایو زم نییانتظار داشههت به سههمت پا انیطبق گفته ک غزاله
به سمت جلو و شرق بود، اعتراض  شتریکه ب انیک یکنند با مشاهده حرکت افق

 کرد و گفت:
 ؟یر یاز اون طرف م یپس چرا همش دار ن؟ییپا میبر دیبا یمگه نگفت -
 دانست گفت: یرا م لشیکه تنها خود دل یتیبا عصبان انیک
 فهم شد؟ ری.... شیای ی. فقط دنبالم میسوال کن ستیقرار ن -
 !!!؟یدیدستور م -
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 .قایدق -
 من سربازتم. یکن ینكنه فكر م -
را چنان باال برد که در دل کوه انعكاس  شیابروانش را به هم گره زد و صدا انیک
 کرد. دایپ

سرباز من ن -  تادیمجرم ع*و*ض*ی.... بهتره  هی.... یمجرم هیتو  ،یستیتو 
 .یهست یباشه که ک

احسههاس حقارت تمام وجودش را فرا گرفت.  خت،یدرون غزاله فرو ر یزیچ
قرار  یتیو خودش در چه موقع سههتیک انیکامال فراموش کرده بود که ک دیشهها

 ریسهر به ز یشهد، با شهرمندگ ادآوریموضهوع را  نیا انیک یداشهته اسهت. وقت
 انداخت و بدون چون و چرا به دنبال او به راه افتاد.

ست که ک غزاله شك صدا انیچنان مظلومانه در هم  ساس کرد  ستن  یاح شك
 یبه نظر م مانیاز کرده خود پشهه كهیاسههت، در حال دهیقلب او را شههن ینیچ

 به راهش ادامه داد. یین دلجوبدو د،یرس
. ابدیگذراندن شب ب یبرا یمناسب یهوا توانست جا یكیقبل از تار خوشبختانه

برافروخت و بعد از صرف  یآتش دهیچیدرختان در هم پ یکوه در البال اریدر ش
آب بود، به خواب رفتند. هنوز چند  یو جرعه ا تییسكویشام که شامل چند ب

 کرد. گردچشمان غزاله را  یزوزه ا ینگذشته بود که صدا یا قهیدق
از  نیابود، بنابر ریدلگ انیمنطق ک یشههد. هنوز از رفتار ب رهیبر اندامش چ ترس

سع یصدا زدن او خوددار صدا یکرد و و  سش غلبه کند. اما  زوزه  یکرد بر تر
انداخت  انیبه ک یخودش را جمع و جور کرد. نگاه ینداشههت. حسههاب یتمام

 یبود. کم نشراحت در خواب بود، وجود او آرامبخش دل هراسهها الیه با خک
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به اطراف بود  یكیشد. چشمش در تار كیُسر داد و به او نزد نیزم یخود را رو
. فكر کرد سههتاره اسههت اما کدام دیرا د یبراق ایکه ناگهان از پس درختان، اشهه

سم براق،  یم نیزم یآن هم رو یشب ابر كیستاره در  شد. با حرکت ج درخ
 نی. در ادیپر رونیاش ب نهههه هههیکوتاه از س یغینفس حبس شده اش به شكل ج

 نشست. مهیسراس انیلحظه ک
 شده؟ یچ -

 نشانه رفت و با لكنت گفت: یبا انگشت سبابه به نقطه نامعلوم غزاله
 او او ... اونجا رو. -
شانه رفته بود  ییسر به جانب جا انیک  نیا اب د،یند یزیچرخاند، چکه غزاله ن

 کرد و گفت: زیمطلق چشم ت یكیوجود اسلحه اش را مسلح کرد و در تار
 ؟ حرف بزن. یدید یچ -
 زنه. یاونجا برق م ییزایچ هی -
توسط  شدن ریبود، فكر غافلگ دهیترس یداد. حساب رونیاش را ب هیر یهوا انیک
 یخان و دار و دسههته اش مو بر اندامش راسههت کرده بود. اسههلحه را رو یول

 ضامن گذاشت و گفت:
 بخواب. ری... بگیدیحتما گرگ د -
 ابوالفضل. ایگ گ گرگ....  -
 شن. ینم كیآتش روشنه نزد یندارن... تا وقت ینترس با ما کار -
 ؟یتو .... تو .... مطمئن -
 بخواب. ریآره مطمئنم.... بگ -
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ست و مقدار زبر و ست و درون آتش ر یادیخا شك شاخه درختان را   ختیاز 
هلقه ا یوقت ه   کرد. سپس جادیاز آتش ا یچوبها شعله گرفت بدور خودشان ح

سر آتش  زمیه یادیز ریمقاد ستش قرار داد تا بتواند بدون درد ست و کنار د شك
 را تا صبح روشن نگه دارد.

شمانش گر ترس شت و خواب از چ سفر از دل کوچك غزاله را ندا صد   ختهیق
ست از جانب گرگها تهد یچون م انیبود . ک ش یم یجد دیدان  ارانهیشوند هو

 زد و گفت: هیاسلحه اش را به دست گرفت و به تنه درخت تك
 تو بخواب من مراقبم. -

آرامش از وجودش زد، اما  یپلك دییآب دهانش را فرو داد و به عالمت تا غزاله
 رخت بر بسته بود.

به مراقبت از آتش پرداخت. گرگ و م انیک که  شیتمام شهههب را  صههبح بود 
شب را ب زیهم افتاد. غزاله ن یرو نشیسنگ یپلكها از  مانده بود و داریکه تمام 

 قبل از او به خواب رفته بود. یکم دییپا یچشم اطراف را م ریز
ساخت و کم  انیکم حجمش نما یخود را در زبانه ها یشعله ها نیآخر آتش

ت گرسنه جرئ یلحظه غفلت به گرگ كیمدفون شد  زمهایکم در تل خاکستر ه
برداشههته بود از خواب  زیخ شیکه به سههو یغرش گرگ نیبا اول انیحمله داد. ک

ه طرفش ب که یقبل از آنكه بتواند از اسههلحه اش اسههتفاده کند با گرگ یول دیپر
غزاله را در دل کوه منعكس کرد.  ادیشد. حمله گرگها فر زیده بود گالوحمله کر

متوجه حمله دو گرگ به غزاله شهههد و قبل از آنكه گرگ  یریدر حال درگ انیک
گرگ مهاجم را  یبپرد، با ضههربه محكم شیبتواند به قصههد حمله مجدد به رو

شه ا جیگ  شیباره بر رواز آنكه گرگ دو قبلپرتاب کرد و  یو منگ و آن را به گو
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رار گلوله گرگها ف كیو هوا آن رامورد اصابت گلوله قرار داد. با شل نیبپرد، در زم
 شدند. ریو از دامنه کوه سراز حیرا بر قرار ترج

 حبس انیهههنه ک هههیخورد. نفس در س یبود و تكان نم نیدمر نقش بر زم غزاله
با دلهره زانو زد و  د،ینشههن یجواب یوقت« .  تیهدا» صههدا زد:  یشههد، به آرام

به خود  دیچرخاند. غزاله مثل ب گریچنگ در اورکت پاره زد و او را به سههمت د
 گفت: و دیکش ی. نفس راحتافتیاز خون ن یاثر انی. کدیلرز یم
 ؟ینشد یزخم -

را سههر داد.  هیبود که به ناگاه گر انیدر چشههمان ک رهیجواب نداد فقط خ غزاله
صدا شیشانه ها سل انیرفت. ک یم نییهق هق باال و پا یبا  ا داد. لحنش ب یت

 فرق داشت. شهیهم
 .ینشد ینكن. خدا رو شكر که طور هیتموم شد.... گر گهید -

 ساله اش را ترکانده بود. كیآمد، انگار بغض  یغزاله بند نم هیگر
 فت:از حد او کالفه شد و گ شیب یتابیقابل درك بود، اما از ب انیک یبرا ترسش

و، . پاشستیدر کار ن یگرگ گهیکه د ینیب یخدا بس کن.... م یمحض رضا -
 .شهیهوا داره روشن م فتیپاشو راه ب

که خطر حمله دوباره  انیکرد. ک یم هیبدون توجه به گفته او همچنان گر غزاله
قنداق اسههلحه اش را  كهیکرد، حوصههله سههر رفته در حال یگرگها را احسههاس م

 ابل او زانو زد و گفت:کرد مق یگاه بدنش م هیتك
 .گهی... چه خبره. بس کن د ی.... هیه -

 گفت: یا دهیبا کلمات بر هیبا هق هق گر غزاه
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 وحشههتناك یلی.... خ یلیکنن.... خ كهیت كهیخواسههتن..... منو ت یاونا.... م -
 بود.

 .یخراش هم برنداشت هینشده. شكر خدا  یزیحاال که چ -
 ؟یاگه.... اگه برگردن چ -
م ذار یگردن. تازه اگر هم برگردن من که نمردم، مطمئن باش نم یبرنم گهید -

گرگها  نیاز الش ا دی. بافتیشن..... پاشو راه ب كیبه تو نزد یمتر كیاز فاصله 
 گرسنه منتظر دور شدن ما هستن. واناتی... حمیریفاصله بگ

خود  یحرکت در جا یکند همچنان ب یتوجه انیبدون آنكه به حرف ک غزاله
 اسلحه و کوله را به دوشش انداخت و گفت: انینشسته بود، ک

 یممكنه گرگها یندارم، ول یمن حرف یکن هیو گر یبمون نجایا یخوا یاگه م -
 گرسنه حوصله شون سر بره و دوباره برگردن.

ست و در حال نیا با سرعت برخا شكها كهیجمله غزاله به  ست ا شت د  شیبا پ
 .شد انیبه راه افتاد. ترس غزاله باعث خنده ک انیکرد جلوتر از ک یرا پاك م
قطور و به هم گره خورده حضههور خود را با روشههن  یاز پس ابرها دیخورشهه

رده ک دایافت پ شیاز دو روز پ شیهوا ب یگذاشت. دما شیبه نما نیساختن زم
درشت برف در دامنه به هم گره خورده سلسله جبال هندوکش به  یبود. دانه ها

ما ا ی. راه برادیخواب یهم م یروبر  یآرام باشههتگعبور هموار بود ا ها  ین برف
شت  گریروز د كیها  یسخت یکرد. با تمام یحرکت را کند و کندتر م هم گذ

اسههت که از کوهسههتان  دهیاحسههاس کرد وقتش رسهه انیو در آغاز روز پنجم ک
 تیعوض نیداد. با ا رییخود را به سمت جنوب تغ ریرو مس نیشوند، از ا ریسراز

 شوند. ریاز ارتفاع مقابلشان باال بروند و سپس سراز یآنها مجبور بودند تا مدت
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 کرد گفت: یکوه نگاه م ادیبه ارتفاع نه چندان ز كهیدر حال انیک
 ؟ییآ یاز پسش بر م یکن یفكر م م،یرو داشته باش شیپ یفكر کنم راه سخت -
 هم دارم!؟ یا گهیچاره د -
هموار و بدون  بایسههاعت راه تقر كیهر دو به دنبال هم به راه افتادند. حدود  و

شكل به نظر م س یم ساس کرد با  د،یر ست کار  كیاما بعد از آن، غزاله اح د
سخت تر م سخت و   شیدو مرتبه پا یكیشود، تا آنكه  یباال رفتنش هر لحظه 

سخت ست خود را از خ انیو به کمك ک یُسر خورد و به  سقوط نجات  رطتوان
خود  تیبا اسههتفاده از طناب غزاله را تحت حما انیک تیوضههع نیدهد. با ا

درآورد، سهر طناب را به دور کمر خود و غزاله گره زد و دوباره به راهشهان ادامه 
ندن جان ک با هر  حال و  به هر  ند.  به نزد یداد تا غروب  له  یكیبود خود را  ق

 کرده و اواسط ظهر به یشب را سپرمناسب  یپناهگاه افتنیرساندند و پس از 
س صور کدندیقله ر سرزم یخبر انی. برخالف ت ست نبود، گو یها نیاز   ییپ

سله جبال راه م سل  قیعم یآنها فقط دره ا دگانی. مقابل دمودندیپ یآنها در دل 
شت و بعد از آن ن یبود که نم شته کوه بدون برف.  زیشد آن را دامنه کوه گذا ر

 یکالفه و عصههب كهیدر حال دیکرد. ناام یفكرش را م انیکه کراه بدتر از آن بود 
سر را م ستش گرفت. غزاله نظاره گر ب انیبود زانو زد و  ود؛ ب انیک یقرار یدو د

 كهیتر نكند در حال یو او را عصههب دینگو یداد که سههخن حیترج لیدل نیبه هم
با او  یتبود و در صههورت امكان از هم صههحب ریتند او دلگ یهنوز از برخوردها

 کرد. یاجتناب م
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 بیمنطقه به راه افتاد. دامنه کوه با شهه یبررسهه یگره طناب را باز کرد و برا انیک
، وجود نداشت ینمود. در سمت راست راه یصعب العبور م بایتند تقر اریبس
بعد از  ینگران غزاله به سههمت چپ رفت و لحظه ا دگانیرو از مقابل د نیاز ا

 شد. دینظر ناپد
شت رو یرمق گرید غزاله سنگ یندا شد. گر سرما آزارش  شیب یبرفها ولو  از 

خزاند. انگشههتان کرخ  یکوله پشههت یكیاحسههاس خود را به نزد نیداد. با ا یم
ا او ر انیک یبود که صدا یشده اش درون کوله به جستجو افتاد، مشغول وارس

 به خود آورد.
 ؟یگشت یم یزیدنبال چ -

 ریو با شرم سر به ز دیلرزاند، خجالت کش دل غزاله را انیعبهههه ههههوس ک چهره
 شد گفت: یم زیخ مین كهیانداخت و در حال

 گرسنمه. حال تهوع دارم. یلیخ -
 من. نیع قایدق -
قاپ یمعطل یب و دورتر نشههسهههت و بسههته  یو قدم دیکوله را از مقابل غزاله 
 داد یعدد از آن را به دسههت غزاله م كی كهیآورد و در حال رونیب یتییسههكویب

 گفت:
 .تسیبساطمون ن یتو یزیچ گهی. دیفكر نكنم توقع معجزه داشته باش -
 ؟یچ یعنی -
 .میریم یو سرما م یاز گرسنگ میبر نییکوه پا نیاز ا میاگه نتون نكهیا یعنی -
 نه !! -
 .میهست یتیدر چه وضع یبدون دیبا یخواستم بترسونمت ول ینم -
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 چشمان غزاله گرفت: یسهم خود را خورد و کوله را جلو انیک
سته بینیب یم - ضافه دو عدد کبر تییسكوی..... دو تا ب آب  یبطر هیو  تیبه ا

 که برامون مونده. هیا هیخشاب اضافه، تنها سرما كیبا  یکلت کمر هیو  یمعدن
 .دینال دیناام غزاله

 .میما ُمرد -
 با شماتت گفت: انیک
 .یکن یال خدا رو فراموش مکه معمو نهی.... اونم ایمشكل بزرگ دار هیتو  -

خاست، کوله را به گردن انداخت و سر طناب را به دور  یبر م كهیدر حال سپس
 کمرش گره زد و گفت:

ست میشدن هوا از دره عبور کن كیقبل از تار دیبا - .... مراقب باش. تمام حوا
 هیپات رو محكم کن بعد قدم از قدم بردار....  یپات باشهههه، اول جا ریبه ز

 با مرگه.... پس کامال دقت کن. یمساو كیغفلت کوچ
خواسههته بود به دنبال او  انیهمان طور که ک اطیتكان داد و با دقت و احت یسههر

سراز س ریاز کوه  ستش  اریشد. راه ب ست را شوار بود و او مجبور بود مرتبا از د د
شههد، اما با  یکتفش م هیدرد در ناح دیموضههوع سههبب تشههد نی. اردیکمك بگ

 افت.ی یاز درد نم تیشكا یبرا ییکه داشت، جا یریخط تیعموق
سمان تا  ساعت د یكیآ س گریدو  سر م اهیچادر  ش یشب را به  و آنها در  دیک

 دصیس ست،یشد، فقط حدود دو یم یخال شانیپا ریکه هر آن ز یتند اریش
 آمده بودند. نییمتر پا
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 مناسههب یپناهگاه افتنی یدر جسههتجو خبندانیسههرد و  یدر فكر غروب انیک
سو یبرا شت زده به  شد و وح و  دیغزاله چرخ یاطراق بود که ناگهان متوقف 

 گفت:
 .میمخمصه افتاد یتو -

انه او و شانه به ش مودیفاصله عقب افتاده را پ یدیو ناام اسینفس زنان با  غزاله
شت. د یپرتگاه شانیپا ریز قای. دقستادیا  واریبه عمق چهل، پنجاه متر قرار دا

 برفها ولو شد و گفت: یرو دیناام انیکوه صاف و صخره مانند بود. ک
 کارمون تمومه. -

از او زانو زد. نگاهش به اطراف چرخ خورد، صخره، صخره....  تیبه تبع غزاله
صره  دهیمرتفع و پوش یکوهها انیدره، دره..... برف، برف.... در م از برف محا

 آمد گفت: یاز ته چاه برم ییگو به ترس که ختهیآم ییشده بودند. با صدا
 .رمیبم نجایخواد ا یاصال دلم نم -
گرفت و آن را به صههورت سههرخ و گلگون غزاله  شیپا رینگاه را از دره ز انیک

صههورت غزاله موج  یایدر زوا یدیو ناام اسیدوخت. حزن و اندوه به همراه 
سل یزد. نم یم ست چگونه او را ت ش یحرف نكهیا یدهد، فقط برا یدان د زده با

 گفت:
 .یُمرد ،یُمرد ی.... وقترهیکنه آدم کجا بم یچه فرق م -
 من دوست ندارم خوراك گرگها بشم. یول -
... گرگ نباشههه، مار و مور و میشهه یم وونهایباالخره خوراك ح م،یریبم یوقت -

 عقرب باشه.
 جوند. یحداقل استخونهامون رو نم -



wWw.Roman4u.iR  200 

 

بال راه نجات چشههم م كهیدر حال انیک به دن با نگاه  له بود   یمصهههاحب غزا
بود از جا بلند شههد و  دهیکه چند متر باالتر د یراه یادآوریچرخاند، ناگهان با 

 :گشت، گفت یمتر باالتر بازم ستیآمده به ب نییپا ریاز مس كهیدر حال
 .یکن یآدم رو هم درب و داغون م هیروح چ،یکه ه ید ینم هیتو به آدم روح -

طناب به او متصل بود به ناچار برخاست و به راه افتاد، اما با  لهیکه به وس غزاله
و قصههد عبور از راه  دهیچسههب یصههخره ا وارهیکه مثل عنكبوت به د انیک دنید

 را داشت، گفت: یا كهیبار
 ؟یکن یکار م یچ یدار -
 .یمگه کور -

 از رفتن امتناع کرد: غزاله
 ترسم. یمن م -
پا نگاه نكن محكم به صههخره ها  ری.... اصههال به زفتیراه ب ،یندار یچاره ا -

 چنگ بنداز و جلو برو.
ست م انیک شت، پس بدون آنكه به ز یگفت. غزاله چاره ا یدر  شیپاها ریندا

صههخره انداخت و به راه افتاد  واریپسههت و بلند د یارهاینگاه کند پنجه در شهه
س د که جلوتر نرفته بودن یهنوز چند متر یشد، ول یتر م ضیرفته رفته عر ریم

سههبب پرسهش  انیسههه متر روبرو شههدند. توقف ک یدر حدود دو ال یبا شههكاف
 غزاله شد.

 ؟یستادیشده؟ چرا وا یباز چ -
 :دیسرد پرس یبا درنگ با لحن انیک
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 پرشت چطوره؟ -
 ؟یپرس یم یچ ی! براستیبد ن -
شههكاف چند  نیقل از احدا میبپر میتون یرو که نم یچهل متر یارتفاع سهه -

 .میبپر یمتر
شانه ک دیبه لبه پهن تر رس غزاله ش انیو از  صله ادیسرك ک شكاف ی. فا در  که 

بود که مو بر  یآمد، اما عمق دره به حد ینم ادیکرده بود به نظر ز جادیدل کوه ا
 کرد. غزاله آب دهان قورت داد و گفت: یاندام انسان راست م

 ؟یگ یکه نم یجد -
 .تیموقع نیا یدارم، اون هم تو یمن با تو شوخ یکن یدونم چرا فكر م ینم -
 پرم. یمن نم -
 .یبپر یمجبور یعنی. یپر یتو م -
 هست. یا گهی. حتما راه دمیکن دایپ گهیراه د هیباال.  مینه! بر -
شه تا برس یروز طول م هیحداقل  ؟یشد وونهید - شما میک  یبه قله، تازه با چ

که د غذا دووم نم نیا یدیخودت  بدون  ما  ها راه بود...  بامیاریتن به  دی.... 
 گم. یم یچ یخوام بفهم ی.... ممیراهمون ادامه بد

 و سر لج افتاده بود، گفت: دهیمثل بچه ها ترس غزاله
 خورم. یمن از جام ُجم نم ره،یگوش من نم یحرفها تو نیا -
 . اصال برو به جهنم.یای یبه درك که نم -

شفته  غزاله سمت عقب  انیاز ک یو عبهههه ههههوس روبرآ گرفت و چند گام به 
هستاصل که ا انیبازگشت. ک ه  از ب ست،ین یقهر و آشت یمكان و زمان جا نیم
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ش سخن گفتن خود، غزاله را با مالطفت مورد خطاب قرار داد و  مانیپ از نحوه 
 گفت:

عذرت م - با یخوام. ول یم . هردومون یخودمون رو درك کن تیموقع دیتو 
 م؟یکم استراحت کن هی یخوا ی. ممیو گرسنه ا خسته
 تكان داد و مجددا به قسمت پهناور لبه آمد و گفت: یسر غزاله

 بهتره. یطور نیا -
قوا  دیهر دو در سكوت مطلق کوهستان با چشمان بسته به تجد قهیده دق حدود

 برخاست و گفت: انیک نكهیو تمرکز حواس پرداختند تا ا
 به خدا باشه، دتیزنه. بلند شو. ام یم خیبدنمون  میبدطور ادامه  نیاگر هم -

 راه هم هست. هیتا حاال نگه دارمون بوده، بق
شمان ز یب غزاله شد. چ شمان مغرور  با،یچون و چرا بلند  اما نگرانش را در چ

 دوخت و گفت: انیک
 من آماده ام. -
گفتم، تو  یپرم. وقت ی. اول من میخوام خوب حواسهههت رو جمع کن یم -

به جا یپات رو نگاه کن ریخوام ز یبپر... نم نگاه  یایکه قراره فرود ب ییفقط 
 کن.

شهههد  یکه م یصههورت غزاله چرخ خورد و با لحن یاینگاه نگرانش در زوا و
 را به وضوح در آن مشاهده کرد افزود. ینگران

 مراقب باش... باشه؟ یلیخ -
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هههنه مرد جوان حبس شد و به  هههیسر تكان داد و چشم بست. نفس در س غزاله
صد پر یبایاز بت ز یسرعت رو . ستادیلبه پرتگاه ا دنیمقابلش گرفت و به ق

تا در سههقوط احتمال باز کرد  به قعر شههكاف  یگره طناب را  با خود  له را  غزا
. دیردرنگ پ یکلمه بسههم ا... ب یکوتاه تمرکز گرفت و با ادا ینكشههاند. لحظات

 یو با لبخند به سههو دیکشهه یبه راحت ینفسهه سههفت فرود آمد نیزم یرو یوقت
 و گفت: دیغزاله چرخ

 طرف. نیحاال نوبت توست.... اول سر طناب رو بنداز ا -
ستفاده کرد برا یبرا غزاله ست چپش ا شد نیهم یپرتاب طناب از د به  مجبور 

 انیپرتاب کند. باالخره ک یشتریدفعات طناب را حهههه ههههلقه کرده و با قدرت ب
 دیبه عقب کش یموفق به گرفتن سر طناب شد و آن را به کمر خود گره زد و کم

 فرود او باز کرد. یو با اشاره به او، راه را برا
شمش به عمق دره افتاد و ترس بر او  ی. ولستادیلبه پرتگاه ا غزاله سته چ ناخوا

 بلند شد. انیک ادیهنگام فر نیعقب رفت. در ا یشد و قدم رهیچ
 بپر. تیانترس، هد -

 كیقادر به بازگشههت از لبه بار ییبه تنها راینداشههت ز دنیجز پر یچاره ا غزاله
شت  زیخود خ یپرتگاه نبود. پس بدون آنكه معطل کند در همان اندك جا بردا

حو غزاله م دنیبالفاصههله پس از پر انیک تی. لبخند رضههادیجهش پر كیو با 
ست در زمان رایشد ز شت  كهیدر شتن دا صد قدم بردا سمتغزاله ق  ارویاز د یق

 انیُسر خورد و اگر ک انیهراسان ک دگانیشكست و از مقابل د شیپا ریصخره ز
 .دندیگرد یبود، هر دو درون شكاف سرنگون م دهیجنب رید
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شب یدو نفس نفس م هر شت انیبه غش بود. ک هیزدند، حال غزاله  صخره پ  به 
 نامنظمش گفت: یو بازدمها دم یداد و از البال هیسرش تك

 دارم. اجیآب قند احت وانیل هیکنم به  یاحساس م -
. دینوشهه یو جرعه ا دیکشهه رونیرا از کوله اش ب یآب معدن یبالفاصههله بطر و

 را به طرف غزاله گرفت و گفت: یکه حالش جا آمد بطر یکم
 .ادیجرعه بخور حالت جا م هی -

قش به س دهیخشك و زبان چسب یآب لبه هها د،یکش واریخود را به کناره د غزاله
 را تازه کرد، گفت:

 شه که هنوز زنده ام. یباورم نم -
 گفت: یبه خود گرفت و به شوخ یبار لحن دوستانه ا نیاول یبرا انیک
 .یستیراه ن مهین قیرف نكهی. اادیخوشم م زتیچ هی! فقط از یدون یم -

 زد و جواب داد. ینیلبخند نمك غزاله
 فتونه جناب سرگرد.نظر لط -
ش انیک سرگرد ( اعتراض کند، اما پ د و ش مانیابرو باال داد که به تكرار عنوان ) 

شا ست.  شم ب ست تحت تاث ینم دیچ جوان  زن نیکننده ا رهیخ ییبایز ریخوا
نداشههت مرتكب گ*ن*ا*ه گردد، از  یکه جز خودش و خدا شههاهد ییدر جا

 برخاست. زیاو غزاله ن تیرو بلند شد و به تبع نیا
نداشت  یادیتداوم ز ینیخوشب نیاما ا د،یرس یراه به نظر ساده به نظر م یابتدا

ست رس یمسافت یو بعد از ط  كهی. راه باردندیحدود پنجاه متر، مجددا به بن ب
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شت. عمقش ز اریش كیدر امتداد  یا ضش به گونه ا یبود ول ادیادامه دا  یعر
 رفت. نییشد با کمك دست و پا از آن پا یبود که م

صم غزاله ست او راه یآورده بود و م مانیبود. حاال به او ا انیک میمنتظر ت  یدان
 .افتیگذر خواهد  یبرا
ش یكی انیک شوار نییپا اریدو متر در   رونیب از آن نینبود . بنابرا یرفت. کار د

 داد. حیرفتن را به غزاله توض نییپا قهیآمد و طر
ست. مثل باز یلیخ نیبب -  یاز چارچوب در  اتاق باال م یبچه ها وقت یساده ا

ست و پاهات رو م ش یذار یرن، د . به نییپا یریو با کمك اونا م اریدو طرف 
 .یسادگ نیهم

د غزاله دستش را باال آور یمسئله مهم را فراموش کرده بود. وقت كی یبه کل انیک
 ت:و گف دیکوب یشانیدست چالق!!!؟....(، با کف دست به پ نیو گفت ) با ا

 شم. یم وونهیدارم د گهیهمش دردسر. د -
 مغموم و نیشههده اسههت. بنابرا انیبر دوش ک ینیاحسههاس کرد بار سههنگ غزاله

 گفت: دیناام
 .یبهتره تو بر -
 و گفت: دیهرچه تمام تر به جانب او چرخ تیبا عصبان انیک
 ؟یکن یواسه خودت بلغور م یچ -

 انداخت و گفت: ریچشمان غزاله را تر کرد، سر به ز اشك
. بهتره به فكر نجات جون خودت یدیبه خاطر من دردسر کش یبه اندازه کاف -

 .یباش
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فرو  انیبود که در قلب ک یریمثل ت دیکه از چشههمان غزاله چك یاشههك قطره
 زد: ادیاو را گرفت و فر قهیرفت. با چهره برافروخته 

پس با  میاحمقانه رو بشههنوم. با هم شههروع کرد یحرفها نیخوام ا ینم گهید -
 .میکن یهم تمومش م

 دوخت و با بغض گفت: انیرا در چشم ک سشیچشمان خ غزاله
 ندارم. برو..... برو. ی. من از تو توفعیمن کرد یبرا یتونست یتو هر کار -
از حد از دسههت  شیدونسههت ب یم یدونسههت چرا ول یگر گرفته بود نم انیک

 است، گفت: یغزاله عصبان
و پاهات رو  ید یصخره م واریطرف د هیهم هست. پشتت رو به  گهیراه د هی -

پاها  گهیطرف د هیبه  با کمك  با  ی. اول من ممیر یم نییپا واشیو  رم و تو 
 .ایدنبالم ب ،یمتر یفاصله چند سانت

 سرد عرق ی. در آن هوادندیرس اریش یتا به انتها دیطول کش قهیدق یس حدود
نداشت و اگر قرار بود چند  ی. بدنشان قدرت چنداندیچك یم شانیاز سر و رو

جست  كی با انیک یکردند. وقت یتر بروند مسلما به ته دره سقوط م نییپا یمتر
و پرشههماره  دزانو زد. نفسههش تن اریاخت یسههفت گذاشهههت، ب نیزم یپا رو

شكاف کوچك بود و غزاله پهلو  یبود.کم که آرام گرفت، گره طناب را باز کرد. 
 نشست. شیبه پهلو

سته و ب انیک سر به د یخ سع هیشكاف تك واریرمق  شت با نفس ها یداد.   یدا
تا آنكه رفته رفته به حالت عاد رونینفس سههوخته اش را ب قیعم از ب یدهد. 
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 را بسنجد، اما به محض یبعد تیبرد تا موقع رونیگشت و سر از شكاف کوه ب
 اطراف، مضطرب گفت: دنید
 .دییگاومون زا -
 نه ! بازم. -

 16 فصل
تار هوا در دل کوه  یشهههده بود، زن و مرد جوان در شههكاف کوچك كیکامال 

و  ترشههینبود. برودت هوا هر لحظه ب یبار از آتش خبر نیگرفتار شههده بودند. ا
 یرفت. غزاله کالهش را حساب یتر م نییتر و پا نییآن پا یشد و دما یم شتریب

ورتش هوا به صهه ماش گرفته بود تا بازد ینیب یو دسههتش را جلو دهیکشهه نییپا
سلولها سرما در تك تك  شد. اما   یادیبدنش نفوذ کرده بود و کار ز یگرما ببخ

 طیمح یاز پتو، دستكش و کاله و اورکت ساخته نبود و رفته رفته مغلوب سرما
سرما یسع كهیحال در زین انیشد. ک یم شت به  شود برا یدا  یدرونش فائق 

 :فتبا مرگ بود، گ یکه مساو یاز خواب یریجلوگ
 نیا ی. تویتجربه به دسههت آورده باشهه یچند روزه به اندازه کاف نیفكر کنم ا -

 با مرگه. یسرما خواب مساو
 شده. نیپلكام سنگ -
 گفت: یشد و با نگران مهیجمله غزاله سراس دنیبا شن انیک
هم  دیمحضههه. شهها یوونگید تیموقع نیدختر... خواب در ا ایبه خودت ب -

با  یتون یحسههاب م نیخواد جنازت خوراك گرگ و شههغال بشههه! با ا یدلت م
 .یراحت بخواب الیخ

 به ناله گفت: هیشب ییداد با صدا یم حیخواب را ترج ییگو غزاله
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 شه. یتونم .... چشمام باز نم ینم -
 .یبخواب دیبزن..... تو نباحرف بزن.... حرف  -

سرما غزاله شده بود، نبود و رفته رفته  ییقادر به مقابله با  که بر وجودش غالب 
شههد به خواب  یتر م فیو ضههع فیدر گوشههش ضههع انیک یصههدا كهیدر حال

 دیغزاله ناام یاز سو یحرکت نیکوچكتر یاز جواب دادن و حت یوقت انیرفت. ک
 او را صدا زد. یاپیپ یو با تكانها دیشد، به جانب او چرخ

حرکت او را از جا کند و وادار به  كیبا  انیچشههم گشههود و ک یبه سههخت غزاله
که از حالت اغما  یخورد و به مانند کسههان یدیکرد. غزاله تكان شههد سههتادنیا
 گفت: یفیضع یآمده باشند با صدا رونیب

 شده؟ یچ -
 .ایخودت رو جمع و جور کن.... به خودت ب -

شمها را گرد  شتریب یاریهوش یشد و برا اریهوش یکم غزاله سر تكان داد و چ
 .دیشده بود وادارش کرد بگو بشینص یا قهیکه از خواب چند دق یکرد. اما لذت

 بذار بخوابم. -
 ! باشه بخواب.یریبم یخوا یاگه م -

ت تكان او را به شد گریبار د انیچشم بست و ک انیاعتنا به ک یب گریبار د غزاله
که  قرار داشت یطیغزاله را به اعتراض بلند کرد. غزاله در شرا ادیامر فر نیداد. ا

 مرگ شود. میرفت که تسل یخود را از دست داده بود و م دیتمام ام
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 دایمشههكل تازه پ هی شههه،یکه رفع م ی. هر مشههكلمیزن یم یزور الك میما دار -
ئنم بخواب مطم ری. تو هم بگمیبشهه میتسههلبهتره  م،ی. ما محكوم به مرگشهههیم
 .یفهم ینم زیچ چیه گهید
 کرد گفت: یم یدو متر یدر همان جا تیاو را وادار به فعال كهیدر حال انیک
 دیکه خداوند تا به حال به ما داشته، با یهمه لطف نی. ایهست یتو آدم ناشكر -

 کامال برعكسه. نكهیمثل ا یکنه، ول یتو رو قو
ما تلخ، خون را در رگها یادآوری نه چندان دور، ا ته  به غل یگذشهه له   انیغزا

 یبود بر او مههه هههستول یکه برخاسته از فعل و انفعاالت درون ییدرآورد و گرما
 زد و گفت: یپوزخند انیشد، در مقابل جمله ک

رفته بود که خدا چقدر به من لطف داره. آبرو، بچه، شههوهر، مادر و  ادمیآره  -
ست مرو گ میزندگ شم  احمق دیبا یلیرفته بود. خ ادمی!!! من یگیرفت. تو را با
 همه لطف رو فراموش کنم. نیکه ا

 شه؟یبا طعنه زدن به خدا مشكلت حل م یکن یفكر م -
ته شهههدم.  ینم یزیچ گهید -  نیهرچه زودتر من رو از ا دیبا ایدونم. خسهه

 بكشه. اینجات بده  تیوضع
 گفت: یبه خود گرفت و با کلمات شمرده ا یلحن آرام انیک
 پس حواست رو جمع کن. ،یانتخاب هیو حتما تو  دیشا -
 رانگید یو دلدار حتیوقت نص چیرفته! ه یاون هم با آبرو ،یزن بود هیاگه  -

 رفت. یبه خرجت نم
 ول معطلن. هینره، واال بق یاصل کار یآدم جلو یبهتره آبرو -
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از خواب او را وادار به حرف  یریجلوگ یبرا انیکرد و ک اریسههكوت اخت غزاله
 زدن کرد و گفت:

لت نم - باره چمیخوب حرف بزن یزایخواد در مورد چ ید که تلخ  ییزای. در
 نباشه.
 زد و گفت: یپوزخند غزاله

نه  ،ینه بچه ا ،ینمونده.... نه شوهر یمن باق یبرا ینیریش زیتلخ نباشه؟! چ -
 یخوش کنم. برادرم اگه بدونه ربوده شههدم، تو دارشههونیکه دلم رو به د یمادر

 یمجر شهیخونه بخت و م رهیکنه، خواهرم هم امروز و فردا م یصورتم نگاه نم
مثل من رو منكر بشههه.  یاوامر شههوهرش. تازه فكر کنم مجبوره داشههتن خواهر

 بازم بگم. یمن همش تلخه. اگه دوست دار ی! زندگینیب یم
 كهیفشههارد. در حال یزن جوان قلبش را م نیاحسههاس کرد غم و اندوه ا انیک

 خاطر او گفت: یتسل یبرا د،یرس یکامال متاثر به نظر م
 .یرو از نو بساز تیزندگ یتون یم -
 !؟ی!!!.... کدوم زندگیدلت خوشه. زندگ -
ته! هنوز خ - باره ازدواج میجوون یلیمگه تو چند سهههال بچه دار  ،یکن ی. دو
 سراغت. ادیبشه و ب مونیش پشهم شوهرت از کرده ا دیشا ،یشیم
من ُمرده .... اصههال تمام مردها  یابله به تمام معناسههت. اون برا هیمنصههور  -

 وجود نداره. به قول شاعر یُمردن. مرد
 دمینامردم اگر مرد در عالم د دمیصفت گرد جهان گرد مردانه

 دمیآنهم که شكستم دو رنگش د یزیچ دمیرنگ تر از تخم ند كی
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ش گوشههه لب یباال داد. لبخند کم رنگ ییو روشههن پناهگاه ابرو كیدر تار انیک
 نشست و گفت:

بوده.  انشیاطراف ریاون تحت تاث دی! به هر حال شهههایدور از جون هیحداقل  -
 گرده. یحتما برم یگ*ن*ا*ه یبدونه که ب یوقت

به در ببرم، اول نجایاگه از ا - سههراغ  رمیکنم، م یکه م یکار نیجون سهههالم 
 منصور.

 :گفت نیهم یقرار داده، برا ریغزاله را تحت تاث حتشیفكر کرد نص انیک
 یو زندگ یگذشههته ها رو فراموش کن یکن یسههع دی. بایکن یم یکار خوب -

 .یرو شروع کن یدیجد
سو نم یمن برا - سراغ اون بزدل تر ماهان رو پس  دیرم. من با یشروع مجدد 

 مثل منصور بزرگ بشه. یذارم پسرم دست مرد ی. نمرمیبگ
بود که غزاله با  یدر چه فكر انیداند ک یسههكوت برقرار شههد. خدا م یلحظات

 :دیکه مرد قانون بود پرس انیماهان از ک یادآوری
 رم؟یتونم ماهان رو پس بگ یکنم، م تیاگه شكا یکن یتو فكر م -
 !دیدونم! شا ینم -
 ؟یدون یچطور نم ،یتو مرد قانون -
 رو گفت: نیکند. از ا دیسخت ناام طیخواست غزاله را در آن شرا ینم انیک
شاءا... تا چند روز د - سال به عهده مادره. ان  ضانت اوالد ذکور تا دو   گهیح
 .یحضانت پسرت اقدام کن یبرا یتون یبه خونه و تو م میرس یم
سر بدواند. اگه تو یم - سم دادگاه من رو  ستر یراهروها یتر و  رونیح یدادگ

 .ستیبند ن ییگردون بشم، پسرم دو ساله شده و دستم جاسر
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 توکلت به خدا باشه. -
 یشد. م انیک یساکت شد و به فكر فرو رفت، اما سكوت او باعث نگران غزاله

بماند، مجددا سرما و خواب بر  یبه همان حالت باق یا قهیدانست اگر چند دق
 شیدستها كهیو در حال موضوع بحث را عوض کرد نیاو غلبه خواهد کرد، بنابرا

 گفت: دییسا یرا به هم م
 ییکردم. تو چه غذا ونیمرغ بر هیلك زده.... هههه هههوس  یدلم واسه خوراک -
 ؟یاز همه دوست دار شتریب

 خورش فسنجون. -
ها - نداره، اگه زنده موند یآخ جون، فسههنجون.... خورش   میمادرم حرف 

 کنم. یروز دعوتت م هیحتما 
 :دیپرس یو با لبخند یگفت مرس غزاله

 ؟یتو چند تا بچه دار یراست -
 .یچیه -

سرار غزاله ص یدر زندگ یفكر کرد ا شد که در ا انیک یشخ شته با  نیوجود دا
شد یادآوری تیموقع  حیرو ترج نیاو گردد، از ا یو ناراحت ینگران دیآن باعث ت
ص یدر زندگ نیاز ا شیداد ب صو  یدر پ لیدل نینكند، به هم یاو کنجكاو یخ

 شد و گفت: رهیبه آسمان خ یسكوت
 .شهیداره صبح م نكهیمثل ا -
او  یبایاز صههورت ز یبا حرارت نگاه غزاله گرم شهههده بود رو ییکه گو انیک

 شد و گفت: رهیگرفت و به آسمان خ
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 .میکم کم فكر رفتن باش دیدرسته.... با -
 م؟یش یبرفها خالص م نیاز دست ا یک یکن یفكر م -
تر  نییبه ارتفاعات پا ی.... به زودسههتین یدره از برف خبر نیی.... پانییپا -
 .شهیهوا کاسته م یو از شدت سرد میرس یم
 .میکن دایپ یآباد میمسطح باشه و بتون یها نیکوهها زم نیخدا کنه بعد از ا -
 را در دستانش درست کرد و کفت: شیدستكش ها انیک
 داره. انیجر یندگمطمئنم در دامنه پشت کوه مقابلمون ز -

حرکت  یالزم بود برا سههتاد،یمنجمد خود را تكان داد و سههرپا ا یپاها غزاله
مضحك  یمحدود، کم یخود را گرم سازد. ورجه وورجه در آن جا یدوباره کم

به  زیچ چیه یکن یتالش م یزندگ یبقا یکه برا یی. اما جادیرسهه یبه نظر م
 دیآ ینظر مضحك و مسخره نم

 طیراجع به مح انیک گر،ید یدر صبح د،یرنگ خورش ییطال یپرتوها نیاول با
 غزاله قرار داد و گفت: اریرا در اخت یاطالعات

ش - سقوط خمیقرار دار یتند بیدر  سمت دی. باادهیز یلی. احتمال   آهسته به 
بعد از  م،یکمتر ارتفاع کم کن ایحدود هزار متر  یزیچ هی. میبشهه ریسههراز نییپا

 فكر کنم راه ساده تر و کم خطرتر باشه. ست،یاز برف ن یخبر گهیاون د
 یهاییبایز دنیکه به د ینگاهش را به چهره وحشت زده غزاله دوخت، چهره ا و

 :دیآن انس گرفته بود. پرس
 ؟یتو آماده ا -
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له ها چ غزا به  یکه فكر م یزیبه تن تان پرخطر بود.  جات از آن کوهسهه کرد ن
ههاآب دهانش را قورت داد و لب یسخت را تكان داد و  شیتاول زده از سرما یه 

 گفت:
 نداره؟ یکه خطر یمطمئن -
 سههتین ینداره، اما چاره ا یمعن نیمنطقه از زم نیجا و ا نیبدون خطر! در ا -
 .میبر دیبا

او  یزد و خود را آماده دسههتورات بعد انیبر کالم ک دییبا پلك زدن مهر تا غزاله
 نشان داد.

شكاف ا انیک صد پر ستادیلبه  شت.  شیپا ریز یمتر 6، 5در عمق  دنیق را دا
 کرد: یادآوریغزاله چرخاند و دوباره  یسر به سو د،یکش یقینفس عم

کنم  یسفت شد، بپر... خواهش م نیزم یمن که رو یدست دست نكن. پا -
خروارها برف مدفون  ریخواد ز یچون دلم نم ار،یمن رو در ن یسههر و صهههدا

د را خو یتمام حواس و قوا كهیدر حال انیکرد و ک دیاکبشم. غزاله با تكان سر ت
 ریه زک آورد. شههانس دیجهش پر كیبا  قیدو نفس عم یكیبه کار گرفته بود با 

 از سنگ و صخره نبود. ینشسته بود و اثر ینیبرف سنگ شیپا شیپا
 نییپا نیبرفها پا سههفت کرد، نگاهش را به باال دوخت. تازه از ا یکه رو نیهم

 اسهت. نگاه و دهیسهاختمان دو طبقه را پر كیبه اندازه  یمتوجه شهد که ارتفاع
 تیخود را در موقع یختم صلوات غزاله تا فرود بر برفها با او همراه بود، اما وقت

سرگ د،یپرش از ارتفاع بلند د جبار باال انیعقب رفت. ک یقدم وشد  جهیدچار 
 بهمن صدا بلند کرد. ختنیو با دلهره فرو ر
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هدا یبچگ -  ی. تو از رویکار رو کرد نیا گهیبار د هی! بپر.... تو تینكن 
.... چشههمات رو تیمتر عمق داشههت. بپر هدا 50که حداقل  یدیپر یشههكاف

 ببند و بپر.
سخت  ده  طیکه در شرا یآرامبخش دل ترسان غزاله شده بود. مرد انیک یصدا

ستون ریروز  اخ شتش ا یچون  با  اریاخت یبود. حاال با کالم او ب ستادهیمحكم پ
داشت،  دی. باز هم تردستادیکه کمتر از خود سراغ داشت لبه پرتگاه ا یشجاعت

که فرزند خردسالش را از راه دور به آغهههه ههههوش  یچون پدر انیک یاما دستها
 یلحظه ب كیدر  نیخواند. بنابرا یخود فرا م یخواند او را به سههو یخود فرا م

 .دیو پر چشم بست دیترد
ش انیک سرا صت غلت زدن در  تند را از او  یبیبا چنگ زدن در اورکت غزاله فر

 خود ساخت. ونیزن جوان را مد نیا گریگرفت و بار د
سر طناب دور کمرها چند شروع  یمحكم گره خورد و به آرام شانیلحظه بعد 
ش یشرویبه پ شته احتمال ر یتند و برفها بیکردند.   تیقوبهمن را ت زشیانبا

خود از خطر  یکرد که مرتبا غزاله را با هشهههدارها یرا وادار م انیکرد و ک یم
گاه سازد.  آ

 داشههتند تا زانو یهر گام که برم رایگرفت. ز یکند انجام م اریآن دو بسهه حرکت
 منوال گذشههت تا آنكه برفها رفته رفته نیبد یادیرفتند. مدت ز یدر برف فرو م

 یاز ناجب یغزاله ُسر خورد ول یمرتبه پا نیندچ نیب نیشدند . در ا لیتبد خیبه 
ضع ونیاو را مد ،یشگیهم ساخت. تن رنجور و   گریزن جوان د نیا فیخود 

 شیشده بود و سرما توان پاها رهیبر وجودش چ ینبود. خستگ یشرویقادر به پ
 رفت زانو زد. یدر آن فرو نم گریکه د یحال بر برف یرا از او گرفته بود. ب
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 نا ندارم. گهیتونم ادامه بدم. د ینم گهید -
پروراند، فقط  یدر سر نم یزیدر ذهن افسر جوان که جز خدمت به وطن چ اما

 ! گفت:رانیدشمنان مرز و بومش ا لهیکردن ح یزد. خنث یم ادیهدف فر كی
به تلفن دارم. چرا  اجی. من احتمیکوهها بگذر نیهر طور شهههده از ا دیما با -

 .یبفهم یخوا ینم
شامق سپس ست انگ یم دیابل غزاله زانو زد، ابروانش باال رفت،  در  یا هزیتوان

 دل او به وجود آورد، افزود:
ما حت یاز گرسنگ م،یری. اگه از سرما َنم میخوردن ندار یبرا یزیدر ضمن چ -
 .میریم یم
 .رمیخواد بم یبه درك، اصال دلم م -
 یخسههته و گرسههنه بود او هم آزرده از شههكنجه و آواره در کوه و دشههت، ب انیک

 زد: ادیحوصله بود، متقابال فر
 .ریخب بم یریبم یخوا یم -
 گره طناب را از کمر خود باز کرد و افزود: ظیبا غ و
طور به  نیمثل تو خودم رو ا یارزشهه ینجات جون آدم ب یدونم چرا برا ینم -

 .یریتا بم یجا بمون نیمرگ حقته. بهتره هماندازم. آره  یدردسر م
و بردند. به قلبش فر شترین ییچنان بر غزاله اثر کرد که گو انیک شدارین سخنان

 یم لیتبد سههتالیبه کر ن،یبر زم شیاز گونه ها دنیقطرات اشههك قبل از چك
راه  یهایسههخت تر از تحمل دشههوار انیگاه ک یگاه و ب یشههد. تحمل طعنه ها
 هق هق را گذاشت. یداد و بنا هیبود. سر به زانوان تك
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سر به ز یاز رفتار تند و ب انیک باز شرمنده و   یشد. لبهههه ههههها ریتامل خود، 
شك بود.  دهیجه رونیب یآن، خون کم یجا یاش ترك خورده بود و از جا دهیخ

 آرام گرفت و گفت: یکم
رو درك  گریدعوا و مرافعه همد یبهتره به جا م،یو خسههته ا یما هر دو عصههب -
 .میکن

 مانده بود. شیداشت که هنوز در گلو یغزاله بغض یصدا
 کارت... برو .... برو راحتم بذار. یبرو پ -

شنش را به  افهیجوان الزم بود غرورش را کنار بگذارد، ق مرد عبهههه ههههوس و خ
 کرد و گفت: نیمز زیمحبت آم یلبخند

از دهنم در  دیحرفها رو زدم. ببخشهه نیدونم چرا ا یخوام. نم یمعذرت م -
 رفت.
که حاال اثر تورم آنها از  انیک یچشههمان ُبراق و پرنفرتش را در چشههمها غزاله

 زد، دوخت و گفت: یم یرفته بود و فقط به کبود نیب
. حاال رمیجا بم نیخواد هم ی. مرگ حقمه. من دلم میگینه، تو راسهههت م -

 برو.... برو.
 .فتی. پاشو راه بستیو قهر ن یت بچه بازحاال وق -
تموم بشههه. من  دیبا یجور هی ،ییجا هیخورم. باالخره  یُجم نم نجایمن از ا -
 دم. یم حیرو ترج نجایا

صله ست و نظر غزاله بار د نیسر رفت، از ا انیک حو  گریرو بدون اعتنا به خوا
 ظیسر طناب را به دست گرفت تا آن را دور کمر خود سفت کند، اما غزاله با غ

 و گفت: دیکش رونیطناب را از دستان او ب
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 جا بمونم. نیخوام هم یگفتم م ؟یدیمگه نشن -
 دندون قروچه کرد انیک
 زده به سرت؟ -

شم  . او فقطدید یرا نم انیک یحت ز،یچ چیلرزاند، ه یغزاله را م یسر تا پا خ
 مقابل او زانو زد: انیبود! ک زیچ كی شهیو فقط در اند

 تمومش کن.... سر طناب رو بده به من. -
 لیکه کم کم تبد ییماند. با صدا رهیخ انیک اهیغزاله در چشمان س ییطال نگاه
 شد، گفت: یم ادیبه فر

 . برو ..... برو .... برو.یبه من دستور بد یتون ینم گهید نجایبرو گمشو. ا -
د در بع یدو دست پنهان ساخت. لحظات انیکالفه شده بود. صورتش را م انیک

 برفها ولو شد و گفت: یگرفت رو یاز غزاله م یرو كهیحال
 .رهی. کم کم داره حوصله ام سر میاریسگ من رو باال ن یبهتره رو -

ست.  یم لیخنده اش به قهقهه تبد كهیزد و در حال یپوزخند غزاله شد، برخا
با  دهیسههر به فلك کشهه یطراف چرخ خورد، جز آسههمان و کوههانگاهش در ا

تان ند، چ ریز بایکه تقر یانبوه برف و درخ مدفون شهههده بود  یرگید زیبرف 
ست چپش را بلند کرد و چند بار به دور خود چرخ شاهده نكرد. د  پسس د،یم

 زد: ادیفر یبلند یبا صدا
 خدا.... خدا..... خدا. -
 . دیپر یاز جا مهیسراس انیک
 ! فتهیممكنه بهمن راه ب ؟یشد وونهیچه خبرته؟ د -
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 شیبود که ناله ها یهمان مرد مغرور نیگوشه لب غزاله پوزخند نشست. ا باز
 کرد او را آزار دهد، گفت: یگرفته بود، سع دهیرا ناد

اراده هاسهههت. اگه خدا  نیخدا باالتر یگفت ی!!!؟ مگه تو نمیدیترسهه هیچ -
بدون فر تهیمن هم بهمن راه م ادیبخواد  باش ف باارزشهههت ن . پس نگران جون 
 جناب سرگرد.

ضع انیک شد. در آن و ساندن اطالعات  یکه برا یبا وقت کم ت،یبرافروخته  ر
در نظر گرفته بود، حوصله رفتار ناخواسته غزاله را نداشت. دو سه قدم فاصله را 

 پر کرد و سر طناب را محكم در دست گرفت و گفت: یبه آن
 .فتی! راه ب الای -
به  یبه خود آمد و گام یشد، اما به زود ریغافلگ یحرکت کرد. غزاله لحظه ا و

شت و او را ُهل داد در حال انیک یسو ستان جمع م انیطناب را م كهیبردا  ید
 کرد، گفت:

 راه رو خودت برو. هی.... بقامیگفتم نم -
 .تیبچه نشو هدا -

 بغه هل زد و نشست. ریطناب را ز غزاله
صبان انیک ست غزاله را رو یدلش م كهیبود در حال یع ه و ب ردیدوش بگ یخوا

اعتنا به او به راه خود ادامه داد. هنوز  یزد و ب یزور به دنبال خود بكشاند، چرخ
به پشت سرش انداخت. غزاله سر  یو نگاه ستادیبرنداشته بود که ا یچند گام
 .ستیگر یبه زانو م

شن یمرد روزها انیک را در جنگ با  یکه اکثر اوقات زندگ یسخت بود. مرد خ
جز با  ك،یگذرانده بود. برخورد،آن هم از نوع نزد نیدشههمن و مبارزه با فاسههد
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 شینداشت و حاال رفتار غزاله او را در عكس العملها یگریزن د چیمادرش با ه
له را جر یم دیدچار ترد کامال وکرد  یتر م یکرد. خشههونت، غزا  نفرتش را 
شكار م ست و پا  كیبه  ییو قدرت نما یلجباز یجا نجایساخت. ا یآ زن د

 یتر میکه رفتار مال دید یبسته و دلشكسته نبود. در آن لحظه خود را موظف م
 دهخزیبرف سرد و  یاو رو یقدم كیرو راه رفته را بازگشت و  نینشان دهد، از ا

 و مهربان شده بود، گفت: مینشست. لحنش مال
صد  - صبق سته و ع شتم آزارت بدم ... گفتم که خ سنه از اندازه گر شیو ب یندا

 کنم. یخودم رو خال یجور هیخواست  یام. دلم م
که  یسههر از زانو برداشههت چشههمان َترش را در چشههمان او دوخت، طور غزاله

رد و آن گ یدر پ ییکه گو ختیفرو ر یمیبه ناگاه چون ساختمان عظ انیقلب ک
 هههنه حبس کرد. کالم غزاله هههیافتاد.چشم بست و نفس در سبه راه  یظیغبار غل

ست روزگار داغ ن یم یبود. او از درد زن زیحزن انگ  یانشیرا به پ نگگفت که د
 اش چسبانده بود و ظالمانه او را از جامعه ترد کرده بود.

خوام هر روز  یباشههم که به من اعتماد نداره. نم یخوام همسههفر کسهه ینم -
 کنم برو. یبرو.... خواهش م نجای. از ایبش ادآوریم رو گ*ن*ا*ه نكرده ا

ست، اما نم یباور کرده بود که غزاله ب انیک قلب ست چرا هر  یگ*ن*ا*ه ا دان
داد. در آن  یزن جوان و دل شههكسههته را آزار م نیآورد، ا یبه دسههت م یفرصههت

 کرد. ییلحظه فقط دلجو
کنم بلند شو. سر فرصت در  یخوام، اشتباه کردم.... خواهش م یمعذرت م -

 باشه؟ م،یزن یموردش حرف م
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 غزاله به دنبال تبرئه خود بود. نگاهش در اطراف چرخ خورد و گفت: اما
 .ستین یجز خدا، من و تو کس نجایا -

 که در دل کوه انعكاس داشت. یرا بلند کرد طور شیصدا سپس
سم به بچه ام که من ه - سم به روح مادرم، ق سم به خدا، ق از اون مواد  یچیق

 دونم. یدونم..... نم یدونم.... نم ینم
قرار گرفته بود.  ریتحت تاث انیاش گم شههد. ک هیغزاله در هق هق گر یصههدا

 شد و گفت: كیبه او نزد یتسل یبرا
 .یگ*ن*ا*هیدونم که ب ی.... من میکن یم تیخودت رو اذ نقدریچرا ا -
متهم اقرار کنه. خب منهم دارم اقرار  یمگه نه؟ دوسههت دار یبازپرسهه هیتو  -
شه هر چ یدلت م دیشا یکنم. ول یم ست اقرار به گ*ن*ا*ه کنم. با تو  یخوا

تازه اگه دلت بخواد م یبخوا  ییدادگاه صههحرا هی یخودت قاضهه یتون ی... 
 جا محاکمه ام کن و حكم اعدام رو اجرا کن. خوبه؟ نی. همیباش

 .یرایشورش رو در م یدار گهیبس کن. د -
 از دست دادن ندارم. یبرا یچیمن ه -

 با نوك انگشت به سمت خود نشانه رفت. غزاله
م اگه من کن ی. تازه فكر میفقط اراده کن هیدفاع. کاف یزن تنها و ب هی! ینیب یم -

 نباشم ادامه راه برات راحت تره.
 زد. ادیفر انیک
 بسه. گهید -

د کرد. به ناگاه تمام ق یاراده رفتار م یکه مسخ شده باشد، ب یغزاله مثل کس اما
که مملو از ترس و  ییسههرد پر کرد. نگاه گذرا یرا از هوا شیها هیر سههتاد،یا
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 بیخود را در ش یناگهان یانداخت. چشم بست و با حرکت انیبود به ک یدیناام
 دادند. یرفتن شتاب م نییابرفها او را در پ یتند دامنه رها کرد. لغزندگ

ود تا ب یکاف دیترد یباز شاهد سقوط همسفرش بود. لحظه ا مهین با دهان انیک
 یجهش خود را به سههو كیدرنگ و با  یغزاله به ته دره سههقوط کند، اما او ب

 یغزاله پرتاب کرد و پس از چند غلت، چنگ در اورکت او انداخت و بعد از ط
 متوقف شد. یبا برخورد به درخت یمسافت
جا آمدن نفسههش در همان حال دراز  یبرا انیاز حال رفته بود. ک بایتقر غزاله
ش صب دیک حرکت از جا کند و مجبور به  كیغزاله را با  یسپس برافروخته و ع

 اراده باال رفت، اما نزد. یکرد. دستش ب ستادنیا
صدا  یانداخت و ب ری. سر به زدیلرز یم یغزاله به طور محسوس یههههها لبهههه

 .ستیگر
کرده  یترسانده بود و او را کامال عصب یرا حساب انیکننده او ک ریغاقلگ حرکت

شت. کلت کمر یبود. او هم کنترل ش یبر اعمالش ندا سمت  دیرا ک و آن را به 
 شده اش گفت: دیکل یدندانها یغزاله نشانه رفت و از البال

 کشمت. یباشه. خودم م ؟یریبم یخوا یم -
م کرد، چش یفكر م ایواقعا به ترك دن ییماند و گو رهیاسلحه خ یغزاله رو نگاه

آب دهانش را  انیدوخت مقابل او زانو زد و چشههم بسههت.... ک انیدر چشههم ک
شت ) ا شمار یزن برا نیقورت داد. از ذهنش گذ کند ( بار  یم یمردن لحظه 

 و گفت: فتبه خود گر یاز رفتار عجوالنه خود لحن دلسوز مانیپش گرید
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سا یکن یفكر م - ش ؟یرس یم شیبا مرگ به آ ست رهیگ*ن*ا*ه کب یخودک . ا
 یخوا یچطور م ،یو مشقت رو ندار یچند ماه سخت ایتو که طاقت چند روز 

 ؟یآتش سوزان جهنم رو تحمل کن ،یابد یدر زندگ
 طیشههرا حیو تشههر ییدر صههدد دلجو انینداد. ک یسههكوت کرد و جواب غزاله

 موجود گفت:
ام، چند  یبداخالق و عصههب یلیطاقت و در ضههمن خ یاگه من عجول و ب -
سان نیداره که مهمتر لیدل سوندن اطالعات به همكارانمه.... ک که ما  یاونها ر

ه خارج کنن. مسئل رانیرو از ا یمحموله چند تن هیدارن  یرو گروگان گرفتن سع
 نیقاچاق ب دبان هیبشههن  ریباند دسههتگ یاگه اعضهها سههت،یمحموله ن نیفقط ا
 شده باشه. ریترسم د یط م. من فقشهیم یمتالش یالملل
 اورکتش گذاشت. مقابل غزاله زانو زد و افزود: بیرا در ج کلت

که خودت  - بان یكیتو  خدر یهایاز قر با ،یمواد م  یکه چ یدرك کن دیپس 
به هر نحو یمواد لعنت نی. اگمیم رو  شههونیخواد افراد و زندگ یکه م یقادره 

شه، تو  دینبا یدار یو دلخور ینابود کنه. اگه ناراحت ست من و امثال من با از د
و اگه  یباش یشاک نهایا لخان و امثا یمراد، ول رخان،یمثل ش ییاز کثافتها دیبا

ا ت یکمك کن دیبا ،یریاز دسهههت رفته ات رو بگ یخواد انتقام زندگ یدلت م
 خان و دار و دسته اش رو به دام بندازم. یول

 آمد گفت: یم از ته چاه باال ییکه گو ییبا بغض و صدا غزاله
 به من طعنه نزن، باشه. گهید -
 انداخت و گفت: ریشرمنده سر به ز انیک
 .دمیقول م -
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 خاست افزود: یبر م كهیدر حال و
 .میمعطل کرد یلی.... خمیپاشو بر -

را برداشت ، سر طناب را  لشیپس از آنكه وسا انیقهرآلود برخاست و ک غزاله
 یبار هرچه جلوتر م نیبه راه افتادند.ا گریبه دور کمر خود و او گره زد و بار د

ساس م انیرفتند ک ست. احت خیکامال  شانیپا ریکرد ز یاح سته ا م در ه اطیب
 یفت ممناسب پا س ییافتن جای یو او که برا دیتند به دادشان نرس یبیآن سراش

ر خورد. همه چ اتفاق افتاد که تا آمد به خودش  عیچنان سههر زیکرد به ناگاه سههُ
شد.  دهیبه دنبالش کش زیدامنه سقوط کرد و با سقوط او، غزاله ن بیدر شبجنبد 
در حال سههقوط به دنبال راه نجات  انی. کدیچیغزاله در دل کوه پ ادیفر یصههدا

بود و  بشهههانیکه به سههرعت در تعق یکوه جز بهمن بیرشههبود اما در دامنه پ
 یکه در عمق آن با صهههدا یوحشهه یمتر با رودخانه ا 150به عمق  یپرتگاه

 در انتظارشان نبود. یزیچ د،یخروش یم یبیمه
سالن کنفرانس تكم زیم سته یبود، تعداد لیهجده نفره  سران برج سران و اف  از 
سردار بهروان پ یروهاین ستان گرد هم آمده بودند و   یمبادله احتمال رامونیدو ا

ئه م ینقطه نظرات رخانیشهه به یرا ارا بت  تا آنكه نو گزارشهههات  نیآخر کرد. 
 .دیرس یسرهنگ کرم

 قرار داد و گفت: وسیرا مقابل پ یپوشه ا سرهنگ
با بایتقر - که ر هار روزه  گانیچ ماسهه چیه ند نه ت نه  یگو برقرار نكردن.... 

 .یو نه مورد مشكوک ینه اتفاق خاص ،یدیتهد
 ده؟ین یچه معن نیو ا -
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 آرامش قبل از توفان! -
 بهروان اضافه کرد. سردار

 افتاده! یهم اتفاق خاص دیشاو  -
 داد وگفت: هیپشت سرش تك یبه صندل وسیپ

 اونا رو متوقف کنه؟! اتیتونه عمل یم یچه اتفاق -
شاند و با لحن یا هاله سردار بهروان را پو شخص بود از به  یاز غم چهره  که م

 زبان راندن آن اکراه دارد، گفت:
 فرار کرده. ایشده و  دیسرگرد زادمهر شه -
 بدن. مونیهم بخوان باز دیکدام هست. شا چیه ایتمال هر دو، اح -

سرخوش از  وسیپ سپس سرهنگ  سلح در زاهدان  یروهاین ژهیو گانیرو به  م
 کرد و گفت:

 ؟یما ندار یبرا یسرهنگ! شما گزارش قابل توجه -
تحت کنترله. فكر  زیگزارش نشده... همه چ یمورد مشكوک چیقربان. ه ریخ -

 و بلوچستان باشه. ستانیاونا در س یاتینكنم مرکز عمل
سرهنگ کرم با سرخوش ،  سرهنگ  سخن  ست اجازه  یبا کم یاتمام  ست د د

 اش افزود: یسخن خواست و در ادامه صحبت قبل
شدن. ما تقر شی! اونا بدیدون یم - سترده و همه  بایاز اندازه محتاط  شش گ پو

 اطیکنه تا با دقت و احت یترسههونه و وادار م یاونا رو م نیو ا میداد یجانبه ا
 وارد عمل شوند. یشتریب

سب اجازه  ییفدا سرهنگ ستاد مبارزه با مواد مخدر با ک سته  سران برج از اف
 گفت:
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 باشه. یانتظام یرویگمراه کردن فكر ن یبرا اتیعمل نیممكنه ا -
 گفت: وسیپ د،ینگاهها به سمت او چرخ یتمام

 !ه؟یمنظورت چ -
ش رومونیما تمام حواس و ن - سرگرد زادمهر و  سئله   میکرد رخانیرو متمرکز م

عبور  رانیرو از ا یاوناسههت تا احتماال محموله ا یفرصههت برا نیبهتر نیو ا
 بدن.
 :کرد و گفت دییاو را تا دهیسردار بهروان قدرشناس بود، با اشاره سر عق نگاه

 سرهنگ. نیدرسته. آفر -
 گفت: یاستنباط سرهنگ کرم نیا با
اهها و . پاسگمیبد یشتریرو پوشش ب تیترانز یجاده ها دیحساب با نیبا ا -

 .میکن تیرو هم تقو یجاده ا نیب یها یبازرس
 بهروان گفت: سردار

گاهانه و با تفكر ب دی. بامیعجله کن دینه، نبا - ه سههرگرد . اگمیاقدام کن یشههتریآ
ه خطر برنامه جونش رو ب یدونم هسههت، با اقدامات ب یهنوز زنده باشههه، که م

 .میانداز یم
 گفت: وسیپ

 ....رهیبه صههورت نامحسههوس انجام بگ یاقدامات بعد دیحق با سههرداره. با -
 رو متوقف کنن. اتشونیعمل میبذار دینبا

 :دیکرد و پرس وسیبهروان رو به پ سردار
 د؟ید یم یشما چه دستور -
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 .ستین یفعال دستور خاص -
اش را که چون دو کاسهه خون سهرخ شهده بود، در  دهیدر یخان چشهمها یول

 ُبراق کرد و با خشونت گفت: گیچشمان ب
 از زادمهر نشد؟ یخبر -
 .ی. نه اثریقربان. نه خبر ریخ -
 د؟یاونجا رو گشت ؟یکوهستان چ -
ستور داده بود نكهیبله با ا - ش دیشما خودتون د شته با  م،یکه به اونجا کار ندا
 .میما اونجا رو هم گشت یول
 جه؟یخب! نت -
 نمونده. یباق ییرد پا چی.... بارون همه جا رو شسته، هیچیه -
 ن؟یکرد دایموتور مراد رو پ -
 قربان. ریخ -
 گرم و نرم خود برخاست و گفت: یخان برافروخته از جا یول
 فرو رفتن. نیقطره آب شدن و به زم هیچطور ممكنه! انگار  -
 شدایکنم، باالخره پ یم جیراحت باشههه، تمام بچه ها رو بسهه التونیشههما خ -
 و رو کنم. ریاگر قرار باشه تمام خاك افغانستان رو ز یکنم حت یم
 رانیمطمئنم پاشههون به ا د،یو رو کن ریاطراف رو ز یروسههتاها و شهههرها -

 .دهینرس
 .شهیبله قربان اطاعت م -
صد خروج به در نزد گیب او را مخاطب قرار  گریار دخان ب یشد اما ول كیبه ق

 داد و گفت:
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 خبرن. یکه اونها از فرار زادمهر ب میمطمئن بش دیصبر کن.... با -
 ه؟یدستور چ -
سد تماس بگ - سردار بهرو یسرقت لیو بگو چند تا موبا ریبا ا ان جور کنه و با 

 .شهی. اگه زادمهر خبر فرارش رو به اونا داده باشه، معلوم مرهیتماس بگ
با  گیاز تماس ب یبود. هنوز چند سههاعت انیاخبار از ک دنیشههن تابیخان ب یول

صدا شته بود که تلفن زنگ خورد.  سو یافرادش در َبم نگذ سد از آن  خط  یا
 بود. یخرسند کننده ا امیحامل پ

 ؟یخودت گیب -
 شنوم بگو. یم -
ستپاچگ هودهیشما ب یفكر کنم نگران - سم، بهروان با د ست. به محض تما  یا
 .میداشت که دست از شكنجه اش بردار دیسالمت زادمهر شد و تاک یایوج
 بود؟ نیتمام حرفش هم -
 نه..... بهروان برامون شرط گذاشت. -
 شرط!!!!؟ -
شههده،  ریرو که با زادمهر دسههتگ یزن ت،یخواد به عالمت حسههن ن یاون م -

 .میهرچه زودتر آزاد کن
 !....ن؟یهم -
 بود. نیهمش هم -
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خان رفت و درخواست سردار را به  یبه سراغ ول مهیسراس گیقطع ارتباط ، ب با
که مملو از نفرت  یکرد و با دل یخان دندان قروچه ا یسههمع او رسهههاند. ول

 زادمهر بود، گفت:
 .زشهیسرگرد عز یطور! سردار نگران سالمت نیکه ا -
ق مواد از سههران بزرگ قاچا یكیکه پدر خود را، که  یانیسهههال یخان ط یول

شمار م شه انتقام از ک یمخدر به  ست داده بود، جز به نق  زیبه چ انیرفت، از د
دن از رد و بدل شهه شیو کشههتنش ب انیاو به ک یتوز نهیکرد. ک یفكر نم یگرید

 :افزودو  دیساخته بود. مشت در مخده کوب ریمحموله ذهنش را درگ
 تقاص دیدر بره... اون سههرگرد  احمق با یراحت نیذارم قاتل پدرم به هم ینم -

 خون پدرم رو پس بده.
 کنم. یم داشیپ دیمطمئن باش -
 شده اش با خشم و انزجار گفت: دیکل یدندانها انیخان از م یول
خوامش،  ی. مدیکن داشی. فقط پدیو رو کن ریآسمون، کوه و کمر رو ز ن،یزم -

 .دیرو هم طبق نقشه انجام بد تایعمل هی! زنده. بقگیب یفهم یاونم زنده .... م
 17 فصل

که سههالها  یرخواریدر خانه، آن هم کنار طفل شهه یروز مرخصهه كی گذراندن
 .دیچسب یکرده بود، م ازیآمدنش نذر و ن یبرا
 از گونه فرزند گرفت و گفت: یهوسه ا به
 .شهیتا بابا صبحونه اش رو تموم کنه، برگرد که دل بابا برات تنگ م -

 و گفت: دیهمسرش پاش یبه رو یلبخند هیراض
 سر و سامون بده. هاشویخورده شلوغ کار هیگرده، بابا  یتا مامان برم -
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(  یاب ،یباال آورد و با گفتن ) با یماهه را به نشانه خداحافظ كیدست طفل  و
 خارج شد.

سر و فرزندش از درمانگاه ، که برا یعیشف شت هم رل قد کنت یفكر کرد تا بازگ
به سههر و وضههع اتاقش برسههد و  یشههد، کم یم نهیمعا دیبا یماهگ كیو وزن 

همسههرش را شههاد کند، اما  یکار کم نیبا ا دیکتابخانه اش را مرتب کند. شهها
 به کوچه کشاند. مهیانفجار مو بر اندامش راست کرد و او را سراس یصدا

را باز کرد زانوان پرتوانش سههسههت شههد و لرزه بر اندامش افتاد.  اطیدر  ح یوقت
 گشت: ) نه (. ختهیدلخراش آم یادینگاه ناباورش با فر

صله چند ثان در شن یکوچه مملو از مردم هیفا انفجار به  یصدا دنیشد که با 
با  یكیکه روابط نزد یگانیچند تن از همسههها انیم نیکوچه آمده بودند. در ا

شتند شتع لیشدنش به اتومب كیاو را دوره کرده بودند و از نزد سرهنگ دا ل م
کنان  هیمو د،کردند. او ناچار ، شههاهد ذوب شههدن همسههر و فرزن یممانعت م

 زد. یو ضجه م دیکوب یمشت بر سر و صورت م
مامور یادیز مدت چه مملو از  که کو گذشهههت  ظام نین آمبوالنس و  ،یانت

 شد. یقرمز رنگ آتش نشان ینهایماش
ماجرا را گرفته بود و قطرات اشهههك را مهمان  نیاز غم چهره شهههاهد یا هاله

 ناخوانده چشمان غمبارشان ساخته بود.
آرام و قرار نداشهت. داغ همسهر مهربان و وفادار و  یلحظه ا یعیشهف سهرهنگ

سال برا شتریکه ب یفرزند تولدش به درگاه خدا زانو زده بود و اکنون  یاز پانزده 
 نمانده بود. یاز آنها باق یزیه چسوخت یجز استخوانها
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 آرامبخش قیکرد که پزشههك اورژانس تنها را چاره را در تزر یم یتابیچنان ب او
 جیچشم گشود. گ مارستانیدر سكوت ب اهو،یبعد بعد دور از ه ی. ساعاتافتی

سا شنا ستن تیو درك موقع ییو منگ بود و نگاهش قادر به  صد برخا  نبود به ق
ره ماند. گُر ینگاهش در چشههمان اشههكبار پدرزنش خ سههرش را باال آورد که

ش یتیبا کبر ییگرفت، گو س دهیبه آتش ک سا در بر  تلخ یشد، وجودش را اح
 داد. رونیهنه زخم خورده اش ب هیدلخراش از اعماق س یادیگرفت و فر

ر و کشته شدن همس یعیسرهنگ شف لیدر اتومب یارسال گزارش بمب گذار با
از غم و اندوه به  یکرمان به پا شد. موج یدر ستاد فرمانده یو فرزند او ولوله ا

 عملكرد، وجود همه را فرا گرفت. نیهمراه تنفر از ا
 نیا رامونیپ قاتیو تحق رجانیرا آماده اعزام به سهه یا ژهیبهروان گروه و سههردار

ستورات  یکرد و در پ یبمب گذار شد که  یصادر م یگریپس از د یكیآن د
 مقدمه گفت: یو ب دیچیپ یدر گوش یشگیهم یصداتلفن زنگ خورد و 

 کنه. یفرق نم ادیز یهدف ما سرهنگ بود، نه خانواده اش. ول -
 .یجان یکثافتها -
دم... ب گهیانفجار د هیممكنه جوابت رو با  یبش یتند نرو سردار... اگه عصب -

 .یو به فكر قرارمون باش یریبهتره ما رو دست کم نگ
صدا سكوت ستان را  ست. رودخانه ا یرودخانه م بیمه یکوه که از  یشك

 .مودیپ یدشت و دمن راه م یدامنه هندوکش، پرصالبت، به سو
، بود دهییرو لیاز دامنه کوه به طور ما یکه به طور افق یتنه درخت یرو طناب

در اثر برخورد  انیبودند. سر ک زانیآن آو یاز دو سو انیقالب شده و غزاله و ک
 یو برتر یو کامال از هوش رفته بود و حرکت پاندولبا تنه درخت شههكسههته 
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ا شد غزاله ر یم دهیکش نییبه سمت پا كهیزد و در حال یوزنش توازن را برهم م
 ادیراه نجات فر افتنی یکرد. غزاله وحشت زده در پ یتر م كیبه تنه درخت نزد

 ریز یرودخانه وحشهه بیمه یاش در صهههدا یکمك خواه ادیزد. اما فر یم
 شد. یگم م شان،یپا

. دیبه تنه درخت چسهب قهیدق كیو تالش غزاله، او در کمتر از  یرغم سهع یعل
 نیاز ترس  سرنگون شدن با هول و وال دستانش را دور تنه درخت قفل کرد. با ا

بود که  یدر حال نیجراحتش متحمل شد. ا هیطاقت فرسا در ناح یحرکت درد
س شتریطناب لحظه به لحظه ب سه  شا ههههیبه کمر و قف ا آورد. ب یم رههههنه اش ف

را صدا زد: ) سرگرد... سرگرد... تو رو  انیبه ناله ک هیشب ییاحساس درد با صدا
 خدا جواب بده.... سرگرد.... (.

 یوزن خودش و فشار ینیبا استقامت دوام آورد اما تحمل سنگ قهیده دق حدود
و حرکت پاندول مانندش  یهوشیکه در حالت ب انیتنومند ک كلیکه از جانب ه

ناامدیرسهه یبه نظر م رممكنیغ شیدو برابر شهههده بود، برا و  یدی. رفته رفته 
وك ( و با ن انیان.... کیرا به نام خواند: )ک انیک گریشد. بار د رهیضعف بر او چ

 به سر او وارد کرد. یپا به زحمت ضربه ا
 نینگ بود با او م جیچشههم گشههود. گ یزد و به سههخت یپلك انیلحطه ک نیا در

ساس کرد ب شتش را رو نیزم نیحال اح ست. انگ  هیناح یو هوا معلق مانده ا
به اطراف به  یاز دسههت داده بود. با نگاه یخون فراوان د،یکشهه دهید بیآسهه
ه که با وحشت به تن دیسر، غزاله را د یبه باال ی. با نگاهدیکامل رس یاریهوش

سب سلم اگر آن را رها م دهیدرخت چ ست و قدر م سقوط م یا  یکرد به ته دره 
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شن انیکردند. ک صدا زد و غزاله با   یجان تازه ا ییگو انیک یصدا دنیغزاله را 
 گرفت و با شعف گفت:

 .ارمیتونم طاقت ب ینم گهیبكن. د یکار هی... تو رو خدا  یتو زنده ا -
خودت رو محكم  یتون یم خودم رو بكشههم باال.... دی. من با تیهدا نیبب -

 ؟ینگه دار
 برام نمونده. یینا گهیکنم. د یفكر نم -
. هشههیبهت وارد م یدیخودم رو بكشههم باال فشههار شههد ی. وقتهیفقط چند ثان -
 .یتون یدونم که م یتحمل کن. م هیتو فقط چند ثان یول
 استقامت افزود: یغزاله برا كیبه قصد تحر انیک
 ماهان شانست رو امتحان کن. دنیحداقل واسه د -

 یآرزو یمنتها نیدرسههت حدس زده بود. ا انیماهان مادر را منقلب کرد. ک نام
 داریرا از آغههه هههوشش ربوده بودند. به عشق د رخوارشیبود که طفل ش یمادر

 و گفت: دیفرزند تنه درخت را محكم چسب
 تونم. ینم گهیزودتر چون د یکن یهر کار م -
رو جمع کن و درخت رو محكم بچسههب....  روتیتمام نگفتم سههه،  یوقت -
 ما دست توست. یباشه جون هر دو ادتی
با جمع آور دیشهههد یزیبا وجود خونر انیک  یو ضههعف فراوان تمرکز کرد و 
ش یروین سه خود را باال ک شماره  ستها را دور طناب قفل کرد و با  ه . بدیخود د

را متحمل  یبه طناب زخم غزاله دهان باز کرد و چنان درد انیمحض فشههار ک
د رها شو گرشیقبل از آنكه دست د یاراده دست راستش رها شد. ول یشد که ب
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سب انیک ش یحرکت خود را رو كیو با  دیتنه درخت را چ صله دیتنه ک  و در فا
 هنه کوه پناه گرفت. هیبه همراه غزاله در س قهیکمتر از چند دق یا

 یهنگام سقوط کوله پشت كهیسته، گرسنه و وحشت زده بودند در حالدو خ هر
س زیرا ن سلحه و ست داده بودند. و به جز ا د. نمانده بو شانیبرا یگرید لهیاز د

ا دادند، ت یارتفاعات نجات م یخود را از البال عتریهرچه سههر دیبا نیبنابرا
ست دیشا سان ن،یزم یها یدر پ  نیگردد. با ا شانمجدد اتیبخش ح دیام یان

بازشهههدن زخمش خونر انیافكار ک له که در اثر   یزیآهنگ رفتن کرد، اما غزا
 داشت، مخالفت کرد و از رفتن سر باز زد. دیشد

با مرگ و زندگ انیک مداوم  نگ  ته و ب یدر ج له بود، د یخسهه از  گریحوصهه
 غزاله به تنگ آمد و گفت: یاپیپ یمخالفتها

دادم خسههته  لتیرو تحو یتكرار یه هابگم.... بسههكه جمل دیچند بار با -
 دیما فقط به خاطر خودمون نبا یبفهم یخوا یشههدم. بابا! ال مذهب ! چرا نم

که دلشون  ییماهان ها یمملكت، برا نیا یمملكت، برا نیا یرای.میزنده بمون
 ؟یفهم یکنن، م یسالم زندگ طیمح هیخواد در  یم

 زد: ادیفر غزاله
و .... تریبدن خرد و خم هینا ندارم. گرسههنمه، تشههنه ام با  گهید یول فهممیم -

 ؟یفهم یهم م
به دور و برت نم هی ی. حتیکن یدرك نم یچیتو ه - نداز ینگاه   یتا بفهم یا

 یمعجزه م هیفقط  یکن یطرف رودخونه. نگاه کن! فكر نم نیا یچطور اومد
ر نم میکه بود ییتونسههت ما رو از جا خورد و با اون  ینجات بده؟ اگه پام سههُ
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سته بود میشد یشدت پرتاب نم ش ست  میاالن اون باال ن سه چه کنم د و کا
. میر یخودمون نم ی... ما به پاای. بعد از دو سههه روز هم الوداع دنمیگرفته بود

 برن. ی. ما رو ممیراه قرار نگرفت نیخودمون در ا لیاصال به م یعنی
 انیه کب یکتفش حرف یزیز خونرغزاله بدون آنكه ا انیک رگذاریسههخنان تاث با

 بزند بدون اعتراض بلند شد و به دنبال او حرکت کرد.
 . اما غزاله با جاندیرسهه یراحت به نظر م بایتقر ریراه کاسههته و مسهه یسههخت از

ر بهتر از او نداشههت د یحال زین انیروان بود. ک انیکندن و با فاصههله به دنبال ک
ستگ شك شت. با ا یادیسرش خون ز یاثر  ضعف دا ست داده بود و   نیاز د

فا یم شیوصههف تلو تلو خوران پ له کم ارت كه بر ق تا آن فت  ند عر  شیپ یبل
سرزم یدیو با ام ستادیا شیرو سمت  شعف به  سراز ینهایتازه و با  ست   ریپ

 گشت.
دن را مان انیاما ک د،یرس یشب فرا م گرید یقیآنكه هنگام غروب بود و تا دقا با

 یكی نشایکه ممكن بود با خواب ابد یست و رفتن را بر استراحتدان ینم زیجا
شن و ابر مهین یداد و در هوا حیشود ترج سمت پا یرو ستان به   جلو نییکوه

 رفت.
كه رفت تا آن یجلو م انیبدون اعتراض با تحمل درد و تب با فاصههله از ک غزاله

سرزم شتند و در ا ینهایقدم به  هنگام بود که باران آغاز  نیصاف و پهناور گذا
 نایباران ک دیشههدت گرفت. با بارش شههد قهیشههد و در عرض کمتر از چند دق

از غزاله خواست تا  یاحتمال لیدر امان ماندن از س یاحساس خطر کرد، و برا
 .ستادیا دینشن یجواب ی. و وقتدیفزایبه سرعت خود ب
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سبش م دیتند باران مانع از د قطرات شدن غزاله مدت  كینزد یشد، برا یمنا
و روشههن هوا،  كیصههبر کرد، اما به محض مشههاهده چهره او در تار یکوتاه

اسههت، با تعجب در صههورتش  دهیکه فانوس در صههورت او روشههن گرد ییگو
ت  شد رماند. صورت غزاله که قبال در اثر سرما تاول زده بود، اکنون در اث رهیخ

 نداشت. یفروغ زین شیزد و چشمها یم یتند یتب، گلگون شده و به قرمز
 :دیپردلهره پرس انیک
 !؟یقرمز شد نقدریتو چته؟! چرا ا -

که مه  یهمانند انسههان ییانداخت و با صههدا انیبه ک یبه زحمت نگاه غزاله
 گفت: ست،یخود بند ن یپا یاست و رو لیهست و پات

 .... من ... خوبم.میبر -
با  انیاز مقابل او گذشهههت و به راه خود ادامه داد. اما ک انیبدون توجه به ک و

 و او را متوقف ساخت و گفت: مودیشده را پ جادیعجله فاصله ا
 خرابه دختر. یلیحالت خ نكهی! مثل انمیبب سایوا -
 نه.... خوبم. -
(. اما  یسههوز یمثل کوره م یمن تو دار یبا وحشههت زمزمه کرد: ) خدا انیک

به راه خو له دسهههت او را پس زد و  مه داد. ول شیغزا قدم یادا ند   یهنوز چ
 شد. نیبرنداشته بود که نقش بر زم

س انیک ساند و کنارش زانو زد. دندانها مهیسرا  یغزاله به هم م یخود را به او ر
گاه بود که غزاله دچار تشههنج  یخورد و بدنش دچار رعشههه شههده بود. به خوب آ
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ما آورد. ا یم نییبه سرعت تب او را پا ستیبا یشده است و او ماز تب  یناش
 کمك به غزاله نبود. یبرا یراه چیدر آن مكان و آن زمان ه

اراده  یجراحتش شهد. ب هیاز ناح یزیکشهمكش با خود بود که متوجه خونر در
 (. ؟ی!... چرا به من نگفتوونهی: ) ددیکوب شیشانیبا کف دست به پ

به آسمان  ینگاه یدیو ناام اسیچاره مانده بود. از سر هههستاصل و بدون  مههه
در دل  ادشیفر د،یکوب یم شیقطرات باران بر سههر و رو كهیانداخت و در حال

 : ) خدااا (.دیچیکوه پ
شده بود،  رهینگران در جهره غزاله خ گریبار د و شدت لرزش او افزوده  شد. بر 

 یدندانها یکند دست خود را البال یچیغزاله زبانش را ق یقبل از آنكه دندانها
بعد بدن غزاله  یقیاو قرار داد و شروع به خواندن دعا کرد. به لطف خداوند، دقا

 گفت: یشماتت بار لحنبا  انیچشم گشود. ک یآرام گرفت و به آرام
 ؟یدختر. چرا به من نگفت یتر وونهیتو از من د -
 که اراده شده. میهست یما در راه یخودت گفت -
 حاال من با تو چه کار کنم؟ حتما زخمت عفونت کرده! -

سع یبرا غزاله ستن  سرگ نكهیکرد، اما هم یبرخا از  دیشد جهیسر باال آورد با 
سلحه کالش را به گردن آو انیحال رفت. ک ستها  یو او را رو ختیبا عجله ا د

 به راه افتاد. یانسان و آباد افتنی یخدا و برا دیبلند کرد و به ام
ها حال كریباران، پ ر  یز یمتوال یسهههاعت له را در  بدار غزا  كهیغرق در خون و ت

 کرد یشده بود حمل م زانیآو نییاو از دو طرف و گردنش به سمت پا یدستها
شههد و  یو تار م رهیت دگانشیدر مقابل د اینمانده بود و دن شیبرا یرمق گریو د
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تا آنكه  مودیپ حال نیرا با ا یادیباخت. مسهههافت ز یکم کم رنگ م یزندگ
 .دینفهم چیه گریشد و د نیکامال از پا افتاد و با غزاله نقش بر زم

 18 فصل
هت تك ژاله ه   یلهابود و به گ دهیزانوان خود کش یداشت و پتو را رو هیبه لبه تخ

 شده بود. رهیکف سلول خ یروفرش
شم و ابرو فال یفخر سلول یبا چ س شیهایو بقه هم   رونیب اهیرا به دنبال نخود 

 و گفت: دیژاله کش یپتو ریفرستاد و خود را ز
 .یشد یزندان یچ یبرا یگی! اصال نمیهست یدختر مرموز -

خورد و زمزمه  یتكان یبه آرام شیکرد، لبههه هههها یم ریس یگرید یایدر دن ژاله
 کرد: ) کشتمش (.

 !؟یکشت وی!!! کیکشت -
 رو. یگوربگو موریهمون ت -
 شكاره!!!؟ موریمنظورت ت -
 کشتمش. یم دیآشغال دامنم رو لكه دار کرد. با كهیبود. مرت حقش -

 ادیدرونش فر یباشد. موج یعصبان ایکند  یخوشحال دیدانست با ینم یفخر
هوسباز فیمرد کث یروز به زندگ كیزد، چقدر آرزو داشت تا  یم ه  چون  یو ه

را  ثیمرد خب نیا بیفر یرا که به راحت یاو خاتمه دهد و انتقام خود و دختران
 یآن را داشت و نه جرئتش. حال از لبههه هههها ییخوردند، بكشد اما نه توانا یم
ست. نگاه رقت  یباق اریمردك روانه د نیکه ا دیشن یدختر جوان م نیا شده ا

 به ژاله انداخت و گفت : یبار
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 ؟یدیخدمتش رس یی! تو تنهاشهیباورم نم -
 ؟یشناخت یتو اون رو م -
 .رمیعزا بگ ایخوشحال باشم  دیدونم با ینم یآره... ول -
 باهات داشت؟ یچه نسبت -
شت. ت - سبت که ندا ش یسیبود. رئ سمیرئ مورین  وجودمو رهیکه همه جوره 

ش ست خودم خفه اش کنم، ول یدلم م یلی. خدیک  فیکث وونیح هیاون  یخوا
 و مكار بود.

 :دیهنوز بغض داشت پرس كهیرا پاك کرد و در حال شیاشكها ژاله
 کنن؟ یاعدامم محاال  -
 هم نه. دیآره شا دیدونم! شا ینم -
 من چه کار کنم؟ شه؟یم یحاال چ -
او  هیعل یداشههت که پرونده ا یسههع یلیخ یانتظام یرویداشههته باش. ن دیام -

 حرفها بود. تازه نیزرنگ تر از ا موریبده و اون رو به دام بندازه، اما ت لیتشههك
س شاک یاون ک شه. وقت پرونده نیا یرو نداره که  صوص یشاک یبا شت یخ ه ندا

 .یخور یفقط حبس م ادیبه احتمال ز یباش
 شدم. یآشنا نم نیوقت با شه چیکاش ه -
 مور،یزد. هر جا ت یحدس م نهایزودتر از ا دیبرخاسهههت. با یاز نهاد فخر آه

شههد.  یم دهیبه دنبال آن د زین نیشههه یردپا افت،ی یم یشههكار چرب و چاق
 گفت: مهیسراس

 بلنده است!؟ نیشه منظورت -
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کرده که اگه لب باز کنم و  دمیتهد نی. شهینگ یزیجون چ یتو رو خدا فخر -
 کشه. یمن رو م ارم،یاسم اون رو ب

به دام  یلیخ یزنم. ول ینم یمطمئن باش حرف - دوسهههت دارم بدونم چطور 
 .یافتاد نیشه

از  یمسههافرحونه بودم که به طور اتفاق هیدنبال  رجانیبه سهه دیپام رسهه یوقت -
چاك  یبه نظرم الت و ب یلی. خدمیشههد آدرس پرسهه یکه از کنارم رد م نیشههه

مد، ول یدهن م مد و  تمیذهن شیبا مهربون یاو پام او به  پا  رو عوض کرد. 
 نیمه یرو بهم نشههون داد. شههناسههنامه نداشههتم، برا یزیتم بایمسههافرخونه تقر

سافر یافتادم تو سر، م سر  گهید یبهم اتاق نداد.... چند جا یخونه چدرد هم 
داد.  یم یهم دائما من رو دلدار نیکنم. شههه دایرو پ یینتونسههتم جا یول میزد

م تون ینم دیفهم یدرآورد و وقت میسههر از زندگ زیر زیرفاقت ر نیدر ع نیشههه
 ییمن داد و گفت: ) حاال که جا هاز دوستاش رو ب یكیبرگردم به شهرم، آدرس 

. نایخواد؟.... دو چشههم ب یم یبرو اونجا (. کور از خدا چ یمدت هی یرو ندار
 یتنها زندگ حانهیرو راحت کرده بود که سههحر و ر المیرفتم سههراغ آدرس و خ

شتم فكر کردم  یم شتن ندا صاحاب کارم جرئت برگ کنن. من هم که از ترس 
 رو اونجا بمونم. یچند ماه

که  از حد شیب شیدختر جوون با آرا هیزدم. زنگ  دیبه آدرس و بدون ترد رفتم
 است، دم در اومد. خجالت زده سالم کردم و گفتم: حانهیر دمیبعدا فهم

 ؟یدگلیمنزل خانم ب -
 :دیرو تماشا کرد و پرس سرتاپام
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 فرستاده؟ نیتو رو شه -
 خواستم مزاحمتون بشم. یبله البته نم -
 سرور ماست. یچیدوست ما که ه نیدختر . دوست شه هیمزاحم چ -

ش خودش س دیرا کنارک شتم. با ترد دهیو راه رو برام باز کرد.تر  دیبودم و دلهره دا
خودم  یبا سحر هم آشنا شدم. من با پا قهینشستم و بعد از چند دق یگوشه مبل

و اون دوتا دختر افتادم اصههال  نیبه دام افتادم. اون لحظه که مورد محبت شههه
س یفكر نم شاو  اهیکردم روزگارم  شه.  سرم نیهم حقم بود ا دینابود ب  همه بال 

 .ادیب
ساب یروز چند سر و کله ت یح شد. با اون قد کوتاه و  دایپ موریخوش بودم که 

از بناگوش دررفته و سههر کم مو و کچل ظاهر چندش  یلهایشههكم گنده، سههب
 یه*ر*زه اش به چشمام افتاد، دست یچشمها یبودم، وقت دهیداشت. ترس یآور

 شدر جواب حانهیزمزمه کرد. ر حانهیدر گوش ر یزیو چ دیکشهه لشیبه سههب
 گفت:

خرابه.... تا حسههاب و  نیکه کله شههه یدون یخودت خوب م موریآقا ت نیبب -
شن نكنه جنس تحو صبر ک یكیده. پس  ینم لتیکتابش رو با تو رو ن دو ماه 

 .ادیتا خودش ب
 ها!!! یگیم یچ هیدو ماه صبر کنم.  یزک -
 بساز تا بعد.فعال با ما  -
 .رهیبگ ادیدم. بفرستش کار  ینم یمن نون مفت به کس یباشه ول -
 زرنگه، اما چشم و گوش بسته است. یلیاتفاقا خ -
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ته خط رو  یزنن، ول یدر مورد من حرف م دمیفهم تا  که  نگ بودم  قدر خ اون
 نخوندم.

 گفت: موریت
 م.د یبابتش نم یادی. به هر حال اگه عطش من فروکش کنه، پول زیخود دان -

 کرد و رفت. یسرد یخداحافظ سپس
سه ماه اقامت در خانه ا من شه دمیکه بعدها فهم یدر مدت  ساب نه،یمال   یح
ضمن تقل حانهیبا ر شدم و  سحر اخت  ش دیو  ن آ شیو آرا دنیاز طرز لباس پو

 نیشه نكهیکردم تا ا یم یمواد مخدر همكار ییو پخش جز عیدو نفر، در توز
رو آماده  من موریدو روز بعد از اومدنش تحت فشههار ت یكیصههله اومد و به فا

 رفتن به خونه او کرد
سب من رو که مقابل آ هی یتو نیشه صت منا شغول آرا نهییفر  ریبودم گ شیم

 و چرت و پرت گفت: ینیمقدمه چ یآورد و بعد از کل
 .یننداز نیخواد روم رو زم یازت دارم دلم م كیخواهش کوچ هی -
 هستممخلصتم  -
 داده. یمهمون هیبه افتخارت  موریت -
 ذارم اونجا. ی... پا نمخودیب -
 .یقرار شد نه نگ -

که در اون شهههر تو من ماه بود  ند   یخوردم و م یمفت م نیخونه شههه یچ
 تا اون موقع به جز فروش مواد كهینبود ناسپاس باشم. در حال حی. صحدمیخواب

شونه ا نم، رو قبول ک نیشه شنهادیپ دیردم بابودم. فكر ک دهیند یاز ه*ر*زگ ین
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و اش ر خواسته نیشه قیواقعا خواستگارمه که از طر موریکردم ت یچون فكر م
 رو متوجه علت نیدوست داشتم شه كهیوجود در حال نیبه گوشم رسونده. با ا
 مخالفتم بكنم، گفتم:

 ینم ،یدی.... تو که ندادی یخوشههم نم كهیمرت نیمن اصههال از ا نیشههه نیبب -
 .كنهیه*ر*زه اش وراندازم م یچطور با اون چشما یدون

خدا منظور - نده  عد از عمر چارهینداره. اون ب یب ها یب عد از مرگ  ،ییتن ب
که اون داره، هر  یفراش داره. با ثروت دیهمسرش حاال عاشق شده و قصد تجد

سل یدختر شون کنه، زود ت کنن. حاال تو بگو گ*ن*ا*ه کرده  یم مشیرو که ن
 کرد. ینم یبود که از تو خواستگار یشده؟ اگه آدم ه*ر*زه ا عاشق

 .یدست به سرش کن یجور هی یقول بد دیبار. تو هم با هی نیفقط هم -
 .یانداز ینم نیدونستم روم رو زم یدمت گرم. م -

که  یباعث شده بود به خودم مغرور شم و به خطرات موریت یخواستگار موضوع
 ،یهم با غرور بچه گانه ا یشهههب مهمون نیهم یبود فكر نكنم. برا نمیدر کم

به  یجلوه کنه، حسههاب بایز یگریکه دوسههت داره در چشههم د یمثل هر دختر
 .دمیخودم رس

 نیباز هم به زندان افتاده بود، اما من  احمق به قولم به شه یقبل از مهمون نیشه
شب جهنم سط مهمونموریرفتم خونه ت یعمل کردم و اون  ار بود که رفت ی. اوا

داد. با  یهم به آنها پر و بال م موریو سههحر متعجبم کرد و ت حانهیر حانهیوق
بچه ها اصههرار کردن که  یلقصههد ترك اونجا رو داشههتم، و یو دلخور یناراحت

صبان نكهیا ی. برامیبمون شتریب شربت تمیع شانم،  ستم داد رو ک یرو فرو بن ه به د
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دم و کر جهیبود که احساس سرگ دهی. شربت به معده ام نرسدمیالجرعه سر کش
 .دمینفهم یزیچند لحظه بعد چ

 افتاد و با هق هق ادامه داد: هیبه گر ژاله
شده بود. خودم رو در آغهههه ههههوش ت یوقت - صبح  . دمید موریچشم باز کردم 

شدم. باورم نم رو انجام داده  حیعمل زشت و وق نیاراده ا یشد. من ب یشوکه 
شتم به قدر موریکه از ت یربودم. از خودم بدم اومد. تنف  شد که بدون یقو یدا

 ،یتپاتخه ه زیم یرو یخواب بود با مجسمه سنگ كهیمتوجه باشم در حال نكهیا
سرش کوب ش هی. دمیمحكم به  ضربه، خون پا صورتم.... دق و  دیضربه، دو  تو 

 کردم. یخال گهیرو با چند ضربه د میدل
 :دیداد پرس یم یاو را دلدار كهیبه طرف ژاله رفت و در حال یفخر

چرا  ؟یافتاد نیشههه ریکه گ یدرآورده بود رجانیسههر از سهه یحاال چطور -
 ب؟یشهر غر هیتو  یو اومد یخونوادت رو ول کرد

 آوردم. یدر نم رجانیاگه من خانواده داشتم که سر از س -
 شد و او افزود: رهیخ نیژاله به زم نگاه

سال پ - سر هیبا  شیدو  شدم.  یبه نام محمد عل یپ شنا  و  كیکوچ كیبوت هیآ
 یدوسههت هیبه  ییآشههنا نیشههده بودم. کم کم ا شیجمع و جور داشههت. مشههتر

 به قصد ازدواج. لیشد و چند ماه بعد هم تبد لیتبد قیعم
عد نا ب که متوجه شهههدم محمدعل ییاز آشهه خانواده  هیاز  یبا خانوادش بود 

 یقائل بودن. من هم که نم یادیز ارزش یمسههائل ماد یسههرشههناسههه. اونا برا
 ریتحق ییاندك و سههرپا هیزیجه هیو به خاطر  ارمیخواسههتم در مقابل اونا کم ب
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شم، به تكاپو شتمکه من  یافتادم. اما با حقوق کم هیزیجه هیته یب  یط مفق دا
م افتادم صاحبخون شنهادیبه پ نیهم یکنم. برا هیکوچولو ته زیتونستم چندتا چ

با خودم مواد حمل کردم.  یكیتو حمل مواد مخدر.  به کرمان رفتم و  بار  دو 
ستمزد خوب ستم با همون  یم ید سا یكیگرفتم و تون خرم. ب یخوب لیدو بار و

 .مرو هم فراموش کرد یرفته رفته محمدعل یول
س گهیکردم اونقدر ادامه بدم که د فكر شنه خطابم یک ه و کن نتونه من رو گدا گ

اومدم مثل دانشههجو، معلم. دفعه آخر هم به  یشههكل و ظاهر در م هیهر بار به 
 خراب شد. زیخودم همه چ تیگردشگر به کرمان رفتم، اما از خر هیعنوان 

 ؟یکار کرد یمگه چ -
 فروغ غزاله رو فراموش کنم. یب یتونم چشمها ینم -
 داره؟ یفهمم! چه ربط یغزاله!!!! نم -
 کردم. یکار رو با اون بنده خدا م نیا دیمنه. نبا ریهمه اش تقص -
 !نمیحرف بزن بب ؟یکار کرد یمگه تو چ -
چه  نمیمانع شههد که نب یخودخواه نیبودم. ا یفقط به فكر خودم و محمدعل -

 یمنتظرمه، نه هوا یحاال نه محمدعل یآوردم. ول شیسههر غزاله و زندگ ییبال
 .رونیپاك ب
 گفت: یشد. چشم به دهان ژاله دوخت که محبس  یهنه فخر هیدر س نفس

که  یكیکردم با اون سههر و شههكل و بچه کوچ یفكر نم دمیغزاله رو د یوقت -
 اتوب*و*س یکالفه بود و هوا یبدجور كهیبهش شك کنه. در حال یداره، کس

 کرد.... خر شدم. یم تشیاذ
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شههد مجبور شههدم پسههرش رو سههاکت کنم در اون  ادهیپ یهوا خور یبرا یوقت
 موادم رو در ساك پسرش بذارم. دیموقع بود که به ذهنم رس

 داد. یاز تعجب باز مانده بود، اما ژاله همچنان ادامه م یفخر دهان
 نیدر اول نیهم یبرا شههه،یمعاف م یکه داره از بازرسهه یفكر کردم با وضههع -

همه محاسباتم غلط از آب در اومد  فرصت مواد رو تو ساك پسرش گذاشتم اما
شده بودم که زده بود به  یدادن و من دزد ریبهش گ یبازرس ستیا نیاول یو تو

 کاهدون.
غزاله که افتاد ناگهان از کوره در رفت و  یآه و ناله ها ادیزد. به  خی یفخر بدن

ه بود. شد جیمتعجب و گ یفخر یپرخاش را گذاشت. ژاله از رفتار ناگهان یبنا
 مداخله کرد و گفت: یالف

 تو سلول. زنیریاالن همه م یچه خبره فخر -
دستانش گرفت و در گوشه  انیجز سكوت نداشت. سرش را م یچاره ا یفخر

 گفت: یو با لحن شماتت بار ستادیا یا
 شد؟ یخب! بعدش چ -

 گفت: یمحزون یبا صدا گریبار د ژاله
صاحب جنس تنم رو م ییارویبودم فكر رو دهیترس -  نیمه یلرزوند. برا یبا 
شدم  ادهیپ رجانیبه کرمان رفتم. وسط راه س لهیوس نیشدم و با اول ادهیراه پ نیب

شم و بعد در  یو فكر کردم چند روز ش هیاونجا با سب برگردم   راز،یفرصت منا
 شدم. موریت دیافتادم و ص نیاما به دام شه

 زل زد و گفت: یچشمان فخرافتاد، به  هیبه گر گریبار د ژاله
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 کنه یم وونمیاما فكر غزاله داره د ستم،ین مونیپش موریاز کشتن ت -
 19 فصل

 یرا باز کند. وقت شیگونه ها وادارش کرد تا پلكها یمطبوع رو ییگرما احساس
شود از د شم گ  یاز رو یسرش به وجد آمد و لبخند یسقف باال كی دنیچ

هانش نشست. نگاهش در اتاق چرخ خورد،  تیرضا ه   ییاتاق روستا كیبر لب
 با حداقل امكانات بود.

سط اتاق بخار در سقف  یسوز لییگازو یو شن بود که لوله دودکش آن از  رو
ش زیخ میشد. به زحمت ن یخارج م بود  یکاف یاریشد، همان چند لحظه هو

قا مام و خاطر ب عیتا ت به  قدر ضههع اورد،یرا  ما آن که برا یو ب فیا  یرمق بود 
س شت و دوباره از حال رفت. وقت ت،یموقع یبرر ستن ندا  گرید راب یتوان برخا

ور سر به د یدیدستار سف كهیدر حال د،یبا محاسن سف یرمردیچشم باز کرد، پ
س دهیچیپ شت بر بال یبود و لبا شادید نشیسر تا پا به همان رنگ به تن دا  دی. 

 هم فكر کرد اهل بهشت شده است.
با  درمریسهالم کرد و پ یبه آرام انیگذاشهت، ک شیشهانیمرهم بر زخم پ رمردیپ

 لبخند نثار کرد و گفت: یرا با چاشن كشیعل ظیغل یلهجه ا
 .یهست یقو یلی. تو خیخوب با مرگ دست و پنجه نرم کرد -
شار از قدردان زیخ مین انیک سر ست. نگاهش  ش بود،  یشد و در رختخواب ن

 گفت:
 زحمت انداختم. ممنون.شما رو به  -
 کرد و گفت: دنیاو را وادار به خواب رمردیپ



wWw.Roman4u.iR  248 

 

شو، حاال خ - شد یلینه، بلند ن شكنجه   .یزوده، تمام بدنت مجروحه، انگار 
 .یکاره که زنده موند یلیزخم و عفونت خ نیبا ا

 ادامه داد. رمردیقانع کننده سكوت کرد و پ یجواب افتنیدر فكر  انیک
 ؟یکن یچه کار م نجایا !یدار یرانیلهجه ا -

غزاله باعث شد تا بدون توجه به  یادآوریهنوز متمرکز نشده بود که  انیک افكار
س رمرد،یپرسش پ ست به چه عنوان از احوال  ینم كهیشود. در حال مهیسرا دان

ن، با نگران یغزاله مطلع شود با کم ن و م   :دیپرس یم 
 حال  .... حال  زنم چطوره؟ -
 زد و گفت: ینام داشت، لبخند بیکه عبدالنج رمردیپ

 تبش قطع شده. زخمش هم روبراهه. -
 .نمشیخوام بب یکجاس؟ م -
 امن. التیزنانه است. خ یسرا -
شار انیک صرار عبدالنج زیرا جا یپاف ست و با ا ستراحت پرداخت بیندان . به ا

 ریدر خواب بوده است، در غ یدانست دو شب و دو روز متوال یخودش هم نم
 داد. یداد و وقت را از دست نم یم حیصورت رفتن را بر ماندن ترج نیا

 شیبستر را رها و لباسها د،یرس یروز سوم کامال سرحال و قبراق به نظر م صبح
 شسته بودند به تن کرد و از اتاق خارج شد. بیرا که زنان عبدالنج

 لیامتداد وسههعت نگاهش سههبز بود. گندمزار در اوا سههتاد،یدر مبهوت ا رونیب
 را به زمرد سبز خود آراسته بود. نیزم بایفصل بهار چه ز
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نم خورده از باران، درختان شهكفته که در  نیبه اطراف چرخ خورد. زم نگاهش
سته بودند، روحش را نهههه ههههوازش داد. ر صف ب را از  شیها هیامتداد نهر آب 

 جلوتر گذاشت. یتازه پر کرد و قدم یهوا
به عبدالنج یبدنش را کش و قوس م كهیحال در که در کنار  بیداد، نگاهش 

فرزندانش بود، افتاد. نگران غزاله بود با  یو نظاره گر باز سههتادهیسهههگ گله ا
ها زبان به  یرانیا یشتاب زده جلو رفت و سالم کرد و طبق خلق و خو یگامها

 تشكر گشود.
 شما رو جبران کنم. یتونم زحمتها یدونم چطور م ینم -
 به گردنم ینینكردم. د غیمن فقط در ،یو محتاج کمك بود یبنده خدا هسههت -

 برادر. یندار
 .یدار یشما روح بزرگ -
 .ادهیتشكر ز یبرو استراحت کن. وقت برا -
س دارید یکه برا انیک شك یزده بود، ب رونیاز او ب یغزاله و احوالپر به  بایقرار و 

ن افتاد و گفت: ن م   م 
 خوام.... اگه اشكال نداره.... یاگه بشه... م -
 زوجه ات تنگ شده، نه؟ یهان! دلت برا -
به سمت چپ که سه اتاقك در  بیانداخت و عبدالنج ریشرمسار سر به ز انیک
شتزار  فیرد كی سه اتاقك رو به ک شده بود، حرکت کرد. درب هر  کنار هم بنا 

 گفت: بیلنجشد. عبدا یباز م
 اشه.ب تابیب نقدریا دیپسر! مرد که نبا یاما عجول ؟یخوا یم یلیخاطرش خ -
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سخ انیک شت، ز یبرا یپا س رایاو ندا سا شده،  همانیکه م یهنوز به اح قلبش 
 کالم به دنبال او روان شد. یرو ب نیفكر نكرده بود، از ا

 و گفت: ستادیا دیساختمان رس یبه چند قدم بیعبدالنج یوقت
 بزنم. تیجا بمان تا صدا نیهم -
ود را زنان و دختران خ بیو بعد از آنكه عبدالنج ستادیبه انتظار ا یلحظات انیک

 ... وارد شد.اایبرد با سرفه و گفتن  رونیاز آنجا ب
غزاله که در خواب بود ثابت ماند.  یاتاق چرخ خورد و رو یایدر زوا نگاهش

 گفت: ینشست و به آرام نشیآسوده خاطر شد، بر بال ییاو گو دنیبا د
 .تیهدا -
مان از آن چشه ییتابش اشهعه کهربا یافتاد. با گرم دیطلوع خورشه ادیبه  انیک
است  هافتی ییپس از مدتها چهره آشنا ییزد و سالم کرد. غزاله گو یلبخند بایز

 بود گفت: دایکه در کالمش هو یزد و نشست و با شعف نیدلنش یلبخند
 ! سالم. یینجایشما ا -
 کرد و گفت: ختهیآهنگ کالمش را به محبت آم انیک
 .... فكر کردم از دست دادمت.یتو منو ترسوند -
 رو! یغزاله رو با مجرم امانت و؟یک -
سش را در لبخند یبا خاطر انیک سا شان داد و پس از مكث  یآزرده اح تلخ ن

 گفت: یکوتاه
 رم و...تونم ب یراحت م الی. حاال با خیخوشحالم که خوب -
 کجا!؟ -
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 روسههتا که نیا یکنم. تو دایتلفن پ هی دیکجا. من با یدون یخودت خوب م -
 تا شهر دو روز راهه. دمیطور هم که شن نی. استین یتلفن

 !؟یتنها بذار نجایمن رو ا یخوا یتو م -
باره تو کوه و کمر  یخوا یکه سههراغ دارم. تو که نم هییجا نیامن تر نجایا - دو

 ؟یخوا یم ،یگرفتار بش
 نه. -
 برم. یجا بمون. اگه سالمت برگشتم تو رو با خودم م نیپس هم -
 ؟یو اگه برنگرد -
 رانیفرسههتادن تو به ا یبرا یکنم. اون حتما راه یصههحبت م بیبا عبدالنج -
 کنه. یم دایپ
 بالفاصله از جا بلند شد . غزاله او را مورد خطاب قرار داد. و
 سرگرد. -
 مقابل غزاله زانو زد و گفت: یکالفه و عصب انیک
 که من چه کاره ام؟ ی! نكنه به اونا گفتنمیبب -
 راجع به تو نگفتم. مطمئن باش. یزیمن چ -
 و گفت: دیکش یقینفس عم انیک
 یتو یفقط اسههمم رو صههدا بزن. حداقل تا وقت نیکنم بعد از ا یخواهش م -
 .میمملكت هست نیا

 .یشما بگ یهر چ -
شتش را الب انیک  یکم قتیگفتن حق یفرو برد. معلوم بود برا شیموها یالانگ

 خاراند گفت: یپوست سرش را م كهیخجل است. در حال
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 ؟یفتگ ی... تو به اونا چیراستش... راستش من بهشون گفتم که تو همسرم -
 .میمن گفتم که ما فرار کرد یول -
 اش؟ هیخب! بق -
که  یزیخواسههتم چ م،یبود ی! چون هردومون زخمیدون یم - باشههم  ته  گف

دوست  یلیرو خ گریگفتم ما... ما..... ما همد نیهم یباورش راحت باشه. برا
شت شد میدا صلت ما مخالف بودن. گفتم که مجبور  عد ب میو خانوادهامون با و

 .میفرار کن یزد و خورد حساب هیاز 
 بهتر شد. یطور نی. اصال استین یخوبه بد فكر -
خود  یپراضطراب غزاله او را در جا یصدابه قصد خروج برخاست. اما  انیک

 متوقف ساخت.
 ترسم. یتنها نذار.... م نجایمن رو ا -

سرعت یضربان تند قلبش بود. بدون آنكه رو یبرا انیک مكث از  برگرداند، به 
 یرفت و از او خواهش کرد تا غزاله را برا بیاتاق خارج شد و به سراغ عبدالنج

آداب و سههنن  یبرخ تیبه علت رعا بینزد خود نگه دارد، اما عبدالنج یمدت
 بار نرفت و گفت: ریز یا فهیو طا یمذهب

 دارم. یمن در خانه ام زن نامحرم نگه نم -
 کنم، فقط چند روز. یخواهش م -
 اصرار نكن. م،یکن یما به رسم خودمان عمل م -
 دن. یکنن، بهمون امون نم داشیاگه برادراش پ -
 ؟یو بعد پا به فرار گذاشت یعقدش کرد ای یفرار کرد یطور نیهم -
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 نه هنوز عقدش نكردم. -
 ونداتیو برو به امان خدا، انشاا... که پ ریپس عقدش کن و دست زنت رو بگ -

 کنم تا شما رو عقد کنه. یقادر رو دعوت م یکنن. من حاج ینم
. خواست یبود که از خدا م ییغزاله آرزو تیبه فكر فرو رفت. انگار مالك انیک

 با اجازه به سمت اتاق غزاله رفت. رد،یبه عكس العمل غزاله فكر م كهیدر حال
 هدیبه رنگ قرمز پوشهه یدسههت لباس خوش دوخت افغان كی كهیدر حال غزاله

 :دیپرس یبود، در آستانه در ظاهر شد و با دستپاچگ
 ؟یبر یمن رو با خودت م ؟یریم یشد؟ ک یچ -
 .نجامیا نیهم یبرا -

 و گفت: دیبا شعف دستها را به هم کوب غزاله
 ؟یگیتو رو خدا راست م -
 ...ی! ولهیدروغم چ -

 انداخت و گفت: ریبه دنبال راه فرار بود. سر به ز انیک یچشمها
 بردنت شرط دارم. یمن ... من برا -
 ؟یچه شرط -
 .یبه من محرم بش دیتو... تو.... تو با یعنیشما...  -

 جا خورد. خودش را جمع و جور کرد و ابروانش را درهم گره کرد و گفت: غزاله
 بشه؟ یکه چ -
 شمرد،چون گفت: متیکردن فرصت را غن ظیغ یبرا انیک
 راه رو .... شتریب یرفته! تو مجبورم کرد ادتی نكهیمثل ا -
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شد و در حال یسكوت کرد، گونه ها انیک سرخ  شرم  عقب عقب  كهیغزاله از 
 داد، گفت: یاتاق پناه م خود را درون

 مونم. تو برو. یجا م نیباشه. پس من هم -
 .یبمون نجایا یتون یتو نم یول -
 چرا!؟ -
 موافقت نكرد. بیچون عبدالنج -
 !یگیدروغ م -
ست دار -  ای ،یافت یو دنبالم راه م یشیبا من محرم م ایفكر کن.  یهرطور دو
و تا آخر عمر  یشههیاز پسههرهاش م یكی ای بیو محرم عبدالنج یمون یم نجایا

 .یکن یم یجا زندگ نیهم
نه اش به ه هیشد. تنفسش تند و نا منظم بود و قفسه س یبه شدت عصبان غزاله

 رفت. یم نییشدت باال و پا
ست خودش و او  یم یبه خوب انیک ساس تنفر او را درك کند. از د ست اح توان

 جواب غزاله گفت: دنیشن یدر پ ماتومیاولت هیوجود با  نیکالفه بود، با ا
صم یم نجایاز ا گهیساعت د میمن تا ن - ضمن میریبگ میرم. بهتره ت  ی. در 

 بشنوم. یو دائم یجواب قطع هیخوام 
شد. او منظور ک انیمتوجه منظور ک غزاله را از کلمه دائم درك نكرد..... اما  انین

 باال داد و ساکت ماند. ییابرو انیک ماتومیدر مقابل الت
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شد و به سرعت به سمت کشتزار رفت. حال  یغزاله عصبان ییاعتنا یاز ب انیک
 یرو دست بیعبدالنج یداشت، چنان در خودش فرو رفته بود که وقت یبیعج

 .دیشانه اش نهاد مثل فنر از جا پر
 ببخش پسرم. ؟یدیترس -
 ؟یداشت ی. با من کارستیمهم ن -
 .نجاسههتیا گهیدو سههاعت د یكیحاج قادر. تا  یرو فرسههتادم پ دیعبدالحم -

 ؟یحاضر ش یخوا ینم
با  بیاز غم چشههمانش را پوشهههاند. عبدالنج یدرهم رفتو هاله ا انیک چهره

 :دیمشاهده چهره او پرس
 شده؟ یزیهان! چ -
 تكان داد و گفت: یبا التماس سر انیک
 بمونه. نجایبذار اون ا -
 .دهیآداب و رسوم ما اجازه نم یعنیاجازه رو بدم.  نیتونم ا یمن نم -
 یخطرناکه.... خواهش م یلیتونم اون رو با خودم ببرم، خ یمن هم نم یول -

 کنم.
 راه داره، آن هم محرم شدن اوست. كیفقط  نجایماندن ا -
! ما شهههیموندگار م نجایا شهههیهم یکه برا ینطوری!! ایکن یم ی! شههوخ؟یچ -

 !!!یحاج یگیم یدار ی. چ میبه هم فرار کرد دنیرس یبرا
 نداره. یگریراه د -
 .میکن یریگ میتصم دیبا او حرف بزنم. با رمیم -
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او داشهههت. غزاله به محض  ختهینشهههان از اعصهههاب به هم ر انیتند ک تنفس
 گفت: ییمشاهده او اخم کرد و با ترشرو

 خدا به همراهت. یبر یخوا یاگه م -
 نداره. یا دهیفا یمونیپش گهیبرم د یوقت ؟یفكرهات رو خوب کرد -

ه احساس و عالق ریاز  انیبه فكر خود راه نداد که رفتار ک یسر سوزن یحت غزاله
 گفت: یرو با دهان کج نیباشد. از ا یاش م

 داره؟ یتیتو چه اهم یبرا -
 من... ،یامانت هیتو  -
 ،یدیدرجه ات رو از دسههت م عی. ترف یبذار نجایاگه من رو ا یکن یفكر م -

 درسته؟
 .دهیبه من درجه نم هیبه خاطر سرکار عل یکس -

شمها شد و رو گرداند، ک یچ سته  تر کرد و  میلحنش را مال یکم انیغزاله که ب
 گفت:

 ده که.... یاجازه نم رتمیغ -
 رو واسه خودت نگه دار. رتتیغ -
 نه؟ ایآره  ،یکن یحاال چه کار م -

 گفت: تیغزاله برافروخته شد. با عصبان چهره
 نه. -

 شد، غزاله ادامه داد. ریسر به ز انیک یوقت
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ستكار مانیدونم که مرد با ا یم - ست یو در دونم که  یو بهتر از خودت م یه
ها زیپره یبرا پذ یاز برخورد نا ناب  نه پ یریاجت  یخوا یم اد،یب شیکه ممك
 متی. دوست ندارم شخصادیکلمه بدم م نیاما من از ا ،یبخون تیمحرم غهیص

بهتر  یلیبشم، خ یانمرد افغ هیبمونم و زن  نجایسوال بره. اگه ا ریز نیاز ا شیب
ه نكنه ک یریو تو مدام دماغت رو بگ فتمیآشههغال دنبالت راه ب هیکه مثل  نهیاز ا
 مجرم خفه ات بكنه. هیگند  یبو
از مقابل چشههمان متعجب او  ان،یک یاز سههو یقبل از هرگونه عكس العمل و

غم بغه  یحوصله گوشه اتاق نشست و زانو یاله بو به اتاق پناه برد. غز ختیگر
شوره افتاد: ) اگر  هیرا هم گر یههههل گرفت. مدت شت زمان به دل کرد، اما با گذ

 کرده بود. ریبود که ذهن مغشوشش را درگ یسوال نیرفت؟ ( ا یم انیک
را  انیچند روز، در تمام لحظات سخت و طاقت فرسا و در همه حال ک نیا در

شن و بداخالق  كی سر خ  یشائبه او و حت یب یبود و با وجود کمك ها افتهیاف
از او به دل خود راه نداده بود و حاال دلش  یزینجات مكرر جانش، جز تنفر چ

س ینم ست محرم ک شد که فكر م یخوا ست. با  یبا کرد متقابال از او متنفر ا
شور یزندگ و مهم تر از آن یمرد افغان كیبا  یابد یحال فكر زندگ نیا  یدر ک
سال  گانهیب شك هر  یشود، لرزه بر اندامش م شیهوو دیزن جد كیکه بدون 

 انداخت.
 رونیپنجره چشههم به ب یبرخاسهههت و از ورا یاز جا ضیافكار ضهههد و نق با

 . کالفه و سردرگم بارها قصدافتیاز او ن یاثر یول ابد،یرا ب انیک دیدوخت، شا
 ادستیپنجره ا یشد. آنقدر پا میتصم نیا خروج کرد، اما غرورش مانع از انجام

 شیر رمردیافتاد که به اتفاق پ زبانشیفرزند نوجوان م دیتا چشمش به عبدالحم
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شد، داخل اتاق عبدالنج دیکه حدس زد با یدیسف  یشد و لحظات بیعاقد با
به  ینگاه میو اسلحه به دوش خارج گشت و پس از ن مهیسراس انیپس از آن ک

هوش کش بیدالنجساختمان زنان، عب ه  ر س یو با تشكر و خداحافظ دیرا در آغ
 گرفت. شیداد در پ نشنشا رمردیرا که پ یانداخت و راه ریبه ز

مبهم  ی. وحشههتدیلرز یدر چشههمان غزاله جمع شههد، بدنش آشههكارا م اشههك
محابا  یتامل در را گشههود و ب ینبود. ب زیجا دیترد گریوجودش را فرا گرفت. د

را باال گرفته و اشك مجال کالمش  نشیبلند و سنگ راهنیدو طرف پ كهیدر حال
شروع به دو دهیرا بر س انیک یكیبه نزد یکرد. وقت دنیبود،  ه د که همچنان بیر

 بود یحال و با هر زحمت نیداد، کامال از نفس افتاده بود. با ا یراه خود ادامه م
 (. انیبار او را به نام صدا کرد: ) ک نیاول یبرا
شن انیک شد، اما گو یبایز یصدا دنیبا  بود.  هستادیقلبش ا ییغزاله متوقف 

 .دیدرنگ به سمت صدا چرخ یهنه اش حبس شد و با کم هینفس در س
 .ستینگر یبود و ملتمسانه او را م ستادهیدر مقابلش ا سیبا چشمان خ غزاله

غزاله  سی. چشههمان خدید یم یتیموقع نیبار بود که خود را در چن نیاول نیا
 رفت. یبود که در جگرش فرو م یخنجر ییگو

تند خود پر کرد. نگاه نگرانش را در اعماق چشمان  یفاصله را با قدمها چندگام
 :دیغزاله دوخت و پرس

 ؟یکن یم هیشده؟ چرا گر یزیچ -
کرد،  یرها م نیزم یخود را رو كهیو ناگهان در حال دیمثل به ها لب برچ غزاله

 .را گذاشت هیگر یبنا
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ست و پا انیک د. غزاله را بند آور هیگر متیرا گم کرده بود. فكر کرد با مال شید
 گفت: یمقابل او زانو زد و با مهربان

 زن! هیکارها چ نیمونه! ا ینگاش کن! مثل بچه ها م -
 سر باال گرفت و چشمان ترش را به چشمان او دوخت و گفت: غزاله

کنم. فقط  یقبول م یبگ ی.... هر چیتو رو خدا من رو با خودت ببر. هر چ -
 ببر. نجای... فقط من رو از ا

د. غزاله را ندار یناراحت دنیطاقت د نیاز ا شیچشم بست. احساس کرد ب انیک
 . به ناگاه برخاست و گفت:دیکش ینگاه مظلوم او وجودش را به آتش م

 .میریبلند شو لباسات رو عوض کن. ما با هم م -
 ؟یپس شرطت چ -
 ش کن. بلند شو.فرامو -

 گفت: یرا پاك کرد و با لحن مظلومانه ا شیاشكها غزاله
 هر دومون بهتره. یبرا ینطوری. ایگینه، تو راست م -
 :دیآنكه غزاله را تحت فشار قرار دهد، پرس یبود اما برا شیاز خدا انیآنكه ک با
 ؟یمطمئن -
 آره. -
ا منصور ب ایو  یکه ازدواج کن یو تو قصد داشته باش رانیا میاگه زنده برس یول -

 .یریاول از من طالق بگ دیبا یکن یآشت
 افزود: یکرد و با لبخند یمكث انیک
 البته اگه من طالقت بدم. -
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فكر نكرد. با خود فكر کرد که او قصهههد  انیوجه به عمق کالم ک چیبه ه غزاله
 گفت: نیهم یمزاح دارد، برا

 کنم. یمن همون کار رو م یتو بگ یباشه. هر چ -
اجبار با من همراه  ایموندن و  نجاینه از ترس ا ،یخوام از ته دلت بله بگ یم -

 نباشه باطله. یقبل تیاگه عقد با رضا یدون یشدن. خودت م
 .دمیقول م -
وصههف خود را پنهان کند  رقابلیغ یداشههت خوشههحال یسههع كهیدر حال انیک

 گفت:
 .میدار شیدر پ یپس عجله کن که راه طوالن -

رد ک یخود را داماد قلمداد م یبود او به راست یزیانگ جانیلحظات ه انیک یبرا
جز فرار از آن  یا شهیداد. اما غزاله اند یو هر لحظه به احساسش اجازه بروز م

 جهنم سبز در ذهن خود نداشت.
و آن دو نفر را شههرعا زن و شههوهر  یعقد را جار غهیبعد حاج قادر صهه یقیدقا

 اعالم کرد.
 غیدر یب یحاضههر و پس از تشههكر از محبتها بیدر جمع زنان عبدالنج غزاله

 روان شد. انیگرم، به همراه ک یآنها، با خداحافظ
از آن دو جرئت حرف  كی چیه ییطول راه هر دو سههكوت کرده بودند، گو در

شت. فقط گه گاه ک صله اش را کمتر کند. ا ستادیا یم انیزدن ندا  نیتا غزاله فا
ه بعدوضع همچنان ادا  گذشتند. زین یمه داشت تا آنها از د 
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ص به ض بیعبدالنج هیتو خطرات در  یلباس افاغنه را بر تن کرده بودند تا از بع
 :دیپرس یامان بمانند. در حال گذشتن از مزارع بودند که غزاله با کنجكاو

 ه؟یچ یدون ی! تو مستیگندم ن نهایا -
 خشخاش. -
 پاشن. ینون م یکه رو نهیپس خشخاش ا -
 پاشن. یجون م ینون که چه عرض کنم! رو یرو -
 ؟یچ یعنی -
 اد؟یبه دست م یاز خشخاش چه محصول یدون یتو نم یعنی -
 نه! از کجا بدونم! -
 دونه. یهم م یبچه کالس اول هی نویواقعا که! ا -
 ؟یبدون متلك انداختن جواب بد شهینم -
ضحك افهیدرنگ کرد. ق یلحظه ا انیک (. و  اكیرفت و گفت: ) تربه خود گ یم

 دوباره به راه افتاد.
! مگه چه شهههیم اكیبه تر لیمزارع تبد نیمن! محصههول تمام ا ی! خدایواا -

 خبره؟
 ندارن. یا گهی... مردم افغانستان جز کشت خشخاش کار دیخبر سالمت -
 شن. ینم یچیوقت ه چیبدبختن و ه نقدریکه ا نهیهم یبرا -
 باشه. نیا لشیدل نیبزرگتر دیشا -
شون رو به  هی نینفر ی!!!؟ من مطمئنم، وقتدیشا - سته گلها شت مادر که د م

و امثال من  من نینفر یدنبالشون باشه، وقت ننیب یپرپر م یماده لعنت نیدست ا
 رو لمس کنن. یتونن خوشبخت یوقت نم چیدنبالشون باشه، ه
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 باال انداخت و گفت: یشانه ا دیالق انیک
. تا میبرسههون یخودمون رو به ده بعد دی. باشهههیعجله کن داره غروب م االی -

 فرسخ راهه دختر. هیاونجا 
 نیکرد تمام ا یآرزو م كهیبا نفرت نگاهش را به مزارع دوخت و در حال غزاله

بال ک نیکشههتزارها از ب به دن  ینگاهها نكهیبه راه افتاد، غافل از ا انیبروند، 
 باشند. یم بشیدر تعق یطانیش یبا هه هوسها یه*ر*زه ا

را با اضههطراب متوقف سههاخت. غزاله  انیکوتاه غزاله ک غیلحظه بعد ج چند
هها یبود. خنده ا نینقش بر زم ه  نشست و با چند گام بلند خود را  انیک یبر لب

گرم خود گرفت و  یدسههتها انیبه او رسههاند و کنارش زانو زد و دسههت او را م
 گفت:

 بذار کمكت کنم. -
 و گفت: دیدستانش را پس کش یزاله به تندغ اما
 .ارمیتونم درشون ب یالزم نكرده. خودم م -

 دست غزاله را گرفت و گفت: گریسرزنش داشت. بار د انیک نگاه
 نكن. یلجباز -

از  شیب تیعمل باعث عصبان نیکه ا دیکش رونیغزاله با ضرب دستش را ب اما
و دسههت  دیو اخم او ابروانش را درهم کشهه ظیشههد و بدون توجه به غ انیحد ک

و درشههت  زیر یدر دسههت گرفت و شههروع به درآوردن خارها گریغزاله را بار د
 فرو رفته در آن کرد.
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صبان غزاله سكوت خود به چهره ع  ییشد. دلش آرزو رهیخ انیو مردانه ک یدر 
 تو رو داشت (. یها یذره از مردونگ هیکرد: ) کاش منصور 

 گفت: هیغزاله کرد و با کنا به ینگاه انیک
 صاف. نیتا زم یر یانگار از کوه و کمر راحت تر باال م -
 .كارکنمی. خب، چدیچیپام پ -
 .یشیحواست رو جمع کن. اگه دست و پات بشكنه وبال گردنم م -
 ... بداخالق.شیا -
 حرکت غزاله را از جا کند و گفت: كیبرخاست و با  انیک
 که هست. آش کشك خالته. ینیهم -
 خدا رو شكر من خاله ندارم. -
 خنده کنان راه افتاد. انیک
 .دهیبرام د ییخاله که خوابها هیمن دارم. اون هم  یول -

 زد و گفت: یبار طنتیلبخند ش غزاله
.... دختر داره؟ -  ا 
 .رمشیشدم که بگ یکم کم داشتم خر م گهید -
 ؟یکن یدعوت م تیعروس یهم تو. من رو ینامزد دار ،یپس زن ندار -
 !؟نمیخودم دعوت ک یعروس یشما رو تو دیمن چند بار با -
 .یازدواج کن یداره که چند بار بخوا نیبه ا یخب، بستگ -
زن  هیبار هم که ازدواج کردم واسهههه هفتاد و هفت پشههتم بسهههه.  هیهمون  -

 شده که نگو و نپرس. بمیبداخالق و نق نقو نص
 ؟یفراش دار دین، قصد تجدپس تو با وجود ز -
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ساعت پ نیرفته من هم ادتی نكهیافتادم... مثل ا یعجب خنگ ریگ -  شیچند 
 .یشرکت داشت میهم در عروس هیمتاهل شدم و سرکارعل

 نازك کرد و گفت: یبه خود گرفت. پشت چشم یمضحك افهیق غزاله
 مزه. یب -

و چشمانش را در  دیاو را با خشونت گرفت و به سمت خود کش یبازو انیک اما
 چشم او ُبراق کرد و گفت:

 که من شوهرتم. ستین تیکه حال ییمسخره تو -
له به راه خود ادامه داد. غزاله  شیرها انیوا رفت.ک خی یمثل تكه ا غزا کرد و 

 کرد، به راه افتاد. یفكر م شیبه او و حرفها كهیبعد، در حال یلحظات
به مقصههد  دنیرسهه یعجول بود و برا انیکرد. ک یآرام آرام غروب م دیخورشهه

غرولندکنان  یداشههت و هر از گاه یمورد نظر جلوتر از غزاله تند تند گام بر م
 کرد. یبه عجله م بیغزاله را ترغ

ما له توان و ن ا حال انیک یرویغزا نداشهههت و در  مدام برا ینق م كهیرا   یزد، 
ستراحت م شاهده کرد  شیتوقف ها نیاز ا یكی. در ستادیا یا بود که ناگهان م

صورت ها انیکه ک ستمال پ یمورد حمله دو نفر که  بودند،  دهیچیخود را در د
 شد. نینقش بر زم ابدیب یقرار گرفت و قبل از آنكه فرصت هرگونه عكس العمل

و  نایاز پاسههخ ک دیبعد ناام ی. لحظاتدیچیغزاله در دل صههحرا پ ادیفر یصههدا
دور  یدار پا به فرار گذاشهههت. هنوز چند قدم مردان نقاب ورشیهراسهههان از 

شده بود که مرد قو سش انداخت و او را متوقف  یكلیه ین پنجه در پنجه در لبا
 کرد.
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 نیزم یرحمانه او را رو یزد، مرد ناشههناس ب یبال بال م یمثل گنجشههك غزاله
چنگ و ناخن در صههورت  اد،یشههد. غزاله با داد و فر كیپرتاب کرد و به او نزد

شههدن  دهی. دسههتمال از چهره مرد کنار رفت و صههورتش در اثر کشههدیمرد کشهه
در  یمحكم یلیشد و س زیخ مین یشد. مرد با احساس درد کم دهیناخن خراش

سراز فرصت  نیشد اما در هم ریگوش غزاله خواباند. خون از گوشه لب غزاله 
 .دیمرد کوب یدو پا انیم یکوتاه استفاده کرد و لگد محكم

هوت در وجودش زبانه م یه*ر*زه که شعله ها مرد ه  ناله سر داد و  دیکش یشه
 ولو شد. نیزم یرو

سمت ک یب غزاله سرعت به  ست و با  راه  نیاما نفر دوم ب د،یدو انیدرنگ برخا
 شد. از شدت نیزد که غزاله با صورت نقش بر زم یو چنان ضربه ا دیبه او رس
 را نداشت. یعكس العمل چیه یید و تواناو منگ شده بو جیضربه گ

با خنده ها مرد ناگاه قهقهه ا سههتادیسههرش ا یباال یطانیشهه یدوم  به   یو 
برسههد قنداق اسههلحه  دشیقبل از آنكه به هدف پل یسههر داد ول یا روزمندانهیپ
 افتاد. نیزم یدر کنار غزاله رو هوشیبر فرقش فرود آمد و ب انیک
شد و موها انیک شه ا یخم  ست گرفت و او را به گو پرتاب کرد.  یمرد را در د

ه که از درد ب یمرد یگلنگدن معطل نكرد و لوله تفنگ را به سههو دنیکشهه یبرا
 نشانه رفت. دیچیپ یخود م

بود از ترس دردش را فراموش کرد و دستها را باال برد و  زین انیکه ضارب ک مرد
کرد و مرد با  كیشههل ییهوا ان،یسههرش گذاشههت. ک یرو میبه عالمت تسههل

 وحشت پا به فرار گذاشت.
 غزاله نشست و سر او را به زانو گرفت. نیاز دور شدن او بر بال نانیبا اطم انیک



wWw.Roman4u.iR  266 

 

ش گونه شه لبش خط دهیغزاله خرا ش یو در گو سر  دهیاز خون ک شده بود. از 
 خون را از لب او پاك نیبا لبه آست كهیو در حال دییرا به هم سا شیخشم دندانها

 اما با محبت گفت: ،یکرد در اوج نگران یم
 کنه؟ یاز بدنت درد نم ییجا -

 نبود. ییو قادر به پاسخگو دیرس یهنوز وحشت زده به نظر م غزاله
رد او را وادار به نشستن ک نیفكر کرد زبان او از ترس بند آمده است، بنابرا انیک

 گفت: یتسل یو برا
 ترس وجود نداره. یبرا یلیدل هگیتموم شد. د زی.... همه چستین یزیچ -

ست شدت م یو پا د شت نگاهدیلرز یغزاله به  ضاربش که هنوز  ی. با وح به 
 کرد با لكنت گفت: یبه او اشاره م كهیولو بود انداخت و در حال نیزم یرو
 خواست. من.... من.... یاون اون آشغال.... م -
 سر او را نه هوازش کرد و گفت: انیافتاد. ک هیبه گر و
 نگو. آروم باش.... یچیه شیه -
 کرد تا بلند شود، ادامه داد. یبه غزاله کمك م كهیدر حال و
شو با - ش نجایزودتر از ا دیپا سون ییو خودمون رو به ده باال میدور ب واال  م،یبر

 برگردن. یشتریممكنه با عده ب
فت را گر انیجست و گوشه لباس ک یاز جا مهیجمله سراس نیا دنیبا شن غزاله

به  رشتیهر لحظه از شدت ترس، خود را ب كهیو در حال ستادیو شانه به شانه او ا
 گرفت. شیمانده را در پ یچسباند راه باق یاوم
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تمام  كهیاز حد وحشههت کرده اسههت در حال شیدانسههت غزاله ب یکه م انیک
خود  دست انینشوند، دست او را م ریغافلگ گریتوجهش به اطراف بود تا بار د

 مكرر او را دعوت به آرامش کرد. یهایگرفت و با دلدار
از  یفیدر اواسههط شههب، نور ضههع نكهیمنوال گذشههت تا ا نیسههاعت به ا چند

 شد. انیجانب دهكده نما
 با شعف به سمت ده اشاره کرد و گفت: انیک
س یم گهید قهینترس. تا چند دق گهید - دهكده  ،ینیب ی! اون نور رو منی. ببمیر

 همون جاست.
 به خود گرفت و گفت: یلحن گزنده ا انیو ک دیکش یقینفس عم غزاله

 .یخوام کار دستم بد ینم گهیصورتت، د یُبرقع رو بكش رو -
 !!!!!ه؟یمنظورت چ -
شتم. فقط بهتر م یمنظور - شون یندا صورتت رو از نامحرم بپو ا هر ت یدونم 

 .میدومون در امان باش
روبنده مخصههوص زنان  یکه دلخور شههده بود، ُبرقع را که نوع یبا وجود غزاله
 دیصورت خود کش یاست، رو یافغان

بودند و پس از صههرف  ب،یبعد هر دو در منزل مالقادر، برادر عبدالنج یقیدقا
 آماده گشتند. دنیخواب یشد برا ایمه شانیکه برا یمختصر در اتاق یشام

 یلیگرفت و خ یدر رختخواب خود جا یبه محض ورود با ابراز خسههتگ انیک
له وحشههت ما در وجود غزا به خواب رفت. ا مانع از  یزود  که  نه کرده بود  رخ

 موضوع خواب را از چشمابش ربوده بود. نیشد و ا یآرامشش م
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آورد، اشههك  یم ادیرا به  ریلحظه به لحظه خاطرات چند روز اخ كهیدر حال او
 سوزاند. یو به حال خود دل م ختیر یم

 یچند روز دیآمد که با ادشیماند.  رهیدر به آسمان کم ستاره خ یاز ال نگاهش
 .دیسال گذشته باشد. آه کش لیاز آمدن بهار و تحو

با د دیاز خواب پر انیدر افكار خود بود که ک غرق او در آن حالت در  دنیو 
 شد و گفت: زیخ میرختخواب ن

 ؟یخواب یچرا نم -
 گفت: انیغزاله سكوت محض بود. ک جواب

 .یبهتره استراحت کن م،یدار شیدر پ یراه دراز -
ود. ب بایپرمعنا و ز انیک یکه برا یجواب غزاله سههكوت بود. سههكوت گرید بار

 رهیرخ او خ مینبود، در ن بایمه ز نیا داریمجبور به فرار از د گرید شیچشههمها
 .دید یم بیو دلفر بایزن ز نیماند. اکنون خود را صاحب ا

آن  یدر نابود یدر خود خاموش کرده و سههع یآغاز سههفر اجبارکه از  یحسهه
برد. در  یفرو م یاز سههرخوشهه یشههده بود و او را در عالم داریداشههت، اکنون ب

به  یتسههل یعشههق او بود، اما خوددار، برا یمشههتاق گم شههدن در هوا كهیحال
 .ستادیسرش ا یباال دیبرخاست و با ترد یآرام
زد.  یدست و پا م دهایو نبا دهایاز با یبرپا بود و در برزخ یوجودش انقالب در

شتاق اما نگرانش  كدلیباالخره هم دلش را  شمان م ست. چ ش کرد و مقابلش ن
 را در چهره مغموم و افسرده او دوخت.
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له به نقطه ا غزا باال زده و در سههكوت،  نده و  رهینامعلوم خ ینقاب ُبرقع را  ما
 .ختیر یاشك م

 آسمان کم ستاره انداخت و گفت:به  ینگاه انیک
 کنار رفتن. یلعنت یابرها نیباالخره ا -
- ..... 
 ؟یکنار آتش بخار یایب یخوا یسرده. نم یلیهوا خ -
- ..... 
 ه؟ینشونه چ نیسكوت سنگ نیا ؟یزن یچرا حرف نم -

که احساس  ییساخت تا جا یرا هر لحظه نگران تر م انیممتد غزاله ک سكوت
ش یکرد غزاله در فكر انجام عمل رود،  یبا خود کلنجار م یاحمقانه مثل خودک

 نیاول یدست بر شانه او نهاد و برا دیترد یخاطر با کم یو تسل ییدلجو یدر پ
 بار نام او را به لب راند: )غزاله (.

 خورد اما مجددا در سكوت خود فرو رفت. ینامش تكان دنیبا شن غزاله
 گفت: یلحن پرعطوفتبا  انیک
 .ید یبهش فكر نكن. تو فقط خودت رو آزار م نقدریا -

، از کرد یم شتریب ییبه دلجو بیداد و او را ترغ یرا آزار م انیغزاله، ک سكوت
 شد. كیبه او نزد یرو کم نیا

 انیتند و گزنده به ک یبرخاسهههت. نگاه مهیتازه به خود آمد و سههراسهه غزاله
 فاصله گرفت. ظیانداخت و با غ
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 یبرا دیبا لیدل نیدانسههت که غزاله تا چه حد از او نفرت دارد، به هم یم انیک
برخاسههت و درسههت  یفكر از جا نیکرد. با ا یبدسههت آوردن دل او تالش م

 گفت: متیو با مال ستادیپشت سر او ا
 ؟یناراحت شد -
 یو ب مانیا ... اصال همه مردا مثل هم هستن. بایندار یفرق گرانیتو هم با د -
 نداره. مانیا

 من شوهرتم. یول -
 نقشه ات بود! نایخب پس! همه ا -
 !؟یکه چ -
 .یشوهرم یو فكر کن یبخون غهیص -

 گفت: یلجباز یزد و برا یرا به خنده انداخت. پوزخند انیغزاله ک تفكر
 ؟یکن كاریچ یخوا یم ،یحاال که مال من -
 .ادیمن از تو بدم م -
 دونم. یم -
 ؟یذار یچرا راحتم نمپس  -
 هم نوبره. یبداخالق نیواااا..... زن به ا -
 قربون تو آدم خوش اخالق. -
 .یفكر کنم منو بشه با عسل تحمل کرد.... البته اگه عسلش تو باش -
 باشه. ریخ یدیخواب د -
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چارچوب، راهش  یرو انیاما دسههت ک زد،یبگر انیتا از مقابل ک دیچرخ غزاله
دانست چقدر  یکه نم دید یهههنه فراخ هههیرا سد کرد. غزاله خود را در مقابل س

هوش کش تاب  یب هنه خاموش  هیاوست، اما خوددار، آتش عشق را در س دنیآغه 
 سازد. یم

سع كهیو در حال ختیفرو ر دلش شده بود  شرم گلگون  کرد از  یصورتش از 
بازوان پرتوان ک بل  قا نه حرکت انیما کا زد،یبگر انیم جال هر گو را از او  یم
 یاو دوخت و با صههدا ییقرارش را در چشههمان طال یگرفت. نگاه عاشههق و ب

 گفت: یبه آرام یلرزان
 اد؟یچرا از من بدت م -

 در چشمان او ُبراق شد. غزاله
.... یرو گرفت میهمه زندگ ،یکرد چارمیاز دست توست. تو ب كشمیم یهرچ -
 ؟یخوایم یاز جونم چ گهید
 من مقصرم؟ یکن یچرا فكر م -
 !؟یستین -
ه هههن هههیشد. نفس در س رهینداد. او در سكوت به چشمان غزاله خ یپاسخ انیک

شد گو ش ییغزاله حبس  سدندیوجودش را به آتش ک سرا ستپاچه و  ر د مهی. د
 کز کرد. یو کنار بخار ختیلحظه از مقابل او گر كی

 :شد. و گفت انیک یمهمان لبه هها لبخندب
 ؟یچرا بق کرد ه؟یچ -
 ؟یکن یفكر م ی... تو در مورد من چیشرم یب یلیخ -
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به خود  یزیلحن محبت آم انیسههر داد. ک هیتمام گذاشههت و گر مهیرا ن حرفش
 گرفت و گفت:

به همسههرش ابراز  هیکنم  یکنم؟.... فكر م یفكر م یچ - شههوهر حق داره 
 محبت کنه، نداره؟

. واسه تو من حكم همون یکن یفكر م یدونم در مورد من چ یدونم... م یم -
 رو دارم. درسته؟ ابونیب یلنگه کفش کهنه تو

 .یتو نور چشم من ه؟یچه حرف نیا -
اه او نگ ریدر مسهه انیروگرداند. اما ک انیاز ک یو با تند اوردیطاقت ن گرید غزاله

 یش داد. کلمات بقرار گرفت و با نگاه گرم و عاشق خود روح غزاله را نههه هههواز
 .ختیگر شیاز لبه هها اریاخت

 .یزیچقدر برام عز یدونست یکاش م -
له تا چ غزا به ز دیبگو یزیدهانش را پرکرد   ریکه شههرم مانعش شهههد و سههر 

 یو ب زیجمالت و رفتار محبت آم نیا دنیوجه انتظار شههن چیانداخت. او به ه
به  یکه به اندازه سههر سههوزن یزینداشههت. ) عشههق ( چ انیاراده را از جانب ک

 فرو برد. یفكرش خطور نكرده بود او را در افكار مبهم
کرد.  لیچانه او گذاشههت و صههورت او را به سههمت خود ما ریانگشههت ز انیک

شان درهم گره خورد.  شد و لحظه ا كینگاه بعد  یسكوت قابل لمس برقرار 
 گفت: یبا لحن پرالتماس انیک
 خوشبختت کنم. دمیول ممنصور رو فراموش کن.... ق -
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له فرار کرد. حس غر یگرما كی بدن غزا قاط  مام ن به ت ر د یبیمطبوع از قلب 
 شد. رهیخ انیگشت و در سكوت به ک داریوجودش ب

 یایو غرور نبود، عشههق و تمنا در یاز سههرد یاثر گرید انیچشههمان نافذ ک در
 خواند. یم شیساخته بود و غزاله را به کام خو یچشمانش را طوفان

ساس کرد قالب ته غزاله سرما تمام وجودش را  كبارهیکند.  یم یاح ساس  اح
اق که بالفاصله از ات یمنصور حالش را دگرگون ساخت، به طور ادیفرا گرفت، 

چون )غزاله صههبر  یو او با جمالت دیبه دنبالش دو مهیسههراسهه انیزد. ک رونیب
هدف به  یتوجه و ب یغزاله ب ( به نزد خود فرا خواند، اما سهههایکن.... غزاله وا

 داد. یراهش ادامه م
ساب انیک شتاب قدمها یکه ح شده بود به   یقدم كیبه  یافزود و وقت شیکالفه 

س شب شیبازو دیاو ر سو دیرا چ شم به  ش یو او را با خ  یغزاله چرخ د،یخود ک
 هنه او قرار گرفت. هیهنه به س هیخورد س

 را برافروخته کرد، گفت: انیصورت ک خشم
 ؟یبر یخوا یزده به سرت؟ کجا م -
 نداره. ولم کن. یبه تو ربط -

شت کنترل رفتارش را در اخت یسع كهیتند و متوقع بود. در حال انیک نگاه  اریدا
سو رد،یبگ شه ا یاو را به  شاند و به محض ورود او را گو رها کرد و در   یاتاق ک

 اتاق را از داخل چفت کرد.
رها  نیزم یهمان جا پشههت  در به سههو انیرد. کاز ترس گوشههه اتاق کز ک غزاله

را به غزاله دوخت و  ظشیشههد. خشههم قصههد رها کردنش را نداشههت. نگاه پرغ
 گفت:



wWw.Roman4u.iR  274 

 

شه دیکن یم یدونم چه فكر یم - شه. با . دمیشه. قول م یتكرار نم گهی.... با
 .یداشته باش یخستگ یبرا یخوام فردا بهانه ا یبخواب. نم ریحاال بگ

خود  یاو را وادار کرد تا در جا انیماند، اما ک یخود باق یخاموش در جا غزاله
 دراز بكشد.

 گفت: د،یکش یغزاله پتو را صورت خود باال م كهیدر حال انیک
 فراموش کن. یدیو شن یدید یفراموش کن... هر چ -

در  خانوار که ستیمشتمل بر ب ینشست. ده یبهار بر شامه ده... م مینس عطر
 یخود روزگار را به سههر م یزراع ینهایدر کنار زم یبا سههقف چوب یمنازل گل

با ظهور اول نواخته شهههد. مردان  زیزنگ کار ن د،یخورشهه یپرتوها نیبردند. 
آب را به  یلوهانان و هیته یمزارع روان بودند و کودکان برا یشههتابان به سههو

 نهادند. یم نیو در مقابل مادرانشان بر زم دندیکش یدوش م
هته سنگ یرو انیک ه   یندگز یبقا یجمع برا نیا ینشسته و شاهد تكاپو یتخ

سههالم داد. مالقادر برادر  یگرم ییبر شههانه اش خورد و صههدا یبود که دسههت
 بود. بیکوچكتر عبدالنج

 احترام قصد برخاستن کرد که مالقادر مانعش شد و گفت : یادا یبرا
 ؟یدیخوب خواب -
 .میزحمت داد یلیممنون... خ -

 زد و گفت : یلبخند کم رنگ رمالقاد
 کرد جوان؟ یاز احوال برادرم بگو، چه م -
 .ادیب دارتونیبه د گهیتا چند روز د دیسالم رسوند. شا یلیخ -
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 راهمان را بسته بود. لی. سمینكرد داریرا د گریكدیهست که  یچند ماه -
 ادیافتاده باشد رو به جانب فرزند خردسالش کرد و فر یزیچ ادی نكهیمثل ا بعد
 زد.

 .نیمت ی... هونیمت -
شهد. مالقادر به  كینمود شهتابان به پدر نزد یکه هفت هشهت سهاله م پسهرك
 اشاره کرد و گفت : یتریل ستیظرف ب

 .یداخل بخار زیبر لییخانم، گازو یبرو سرا -
 جثه کوچك نیفكر کرد ا انیرا برداشههت. ک لییظرف گازو یمعطل یب پسههرك

سنگ ییتوانا صد کمك ن نیبلند کردن آن ظرف   یلشد، و زیخ میرا ندارد. به ق
سرعت باد و بدون به جا آوردن آداب ورود ب نیمت و  دیمحابا وارد اتاق گرد یبه 

ا ب یبه سههراغ باز رزد و با اجازه از پد رونیبه سههرعت ب فه،یپس از انجام وظ
 .خواهر و برادر خود شتافت

 :دیکنجكاو پرس انیک
 د؟یکن یم هیرا از کجا ته لییگازو نیا -
 .رانی! از مرز ایبا هزار بدبخت -
 د؟یدیچقدر براش پول م -
 .شهیهفت، هشت هزار تومان به پول شما م یگران. هر گالون یلیگران... خ -
 .دیخرج کن لییبابت گازو دیبا دیپول دار یپس هرچ -
 گهی.... خب نان دیزد یزغال یزنانه کرس یسرا. میکم مصرف کن میمجبور -

 آماده کنن. یپخته شده. بگم چا
 رفت. و



wWw.Roman4u.iR  276 

 

صبان انیک شته هنوز ع شب گذ س یبه نظر م یاز اتفاق  کردن  داریب ی. برادیر
سگرمه ها ش شیغزاله  شد. اما به محض د دیرا در هم ک چهره  دنیو وارد اتاق 

 ینیآن را لبخند دلنش ید و جامعصوم غزاله در عالم خواب، گره ابروانش باز ش
 .بستگونه اش نقش  یشكل رو رهیگرفت که طبق معمول دو خط دا

 یمتورم به نظر م یرنگ شههده و لبش کم یگونه غزاله قهوه ا یرو یدگیخراشهه
 از دلش سفر کرد و با عطوفت او را صدا زد. شبید ی. تمام دلخوردیرس

 ؟یپاش یخوا یوقته آفتاب سر زده، نم یلی.... ختیخانم هدا -
زاله او را به نام خواند. غ گریبار د انیزد و ک یبه )هوم( غلت هیشب ییبا صدا غزاله

 شد و گفت : ریسر به ز انیرا فشرد و چشم باز کرد. ک شیبه زحمت پلكها
 .میفتیزودتر راه ب دیبخور با یزیچ هیپاشو  -

 یاقخود ب یدر جا یا قهیچند دق لیدل نیقادر به تكان بدنش نبود، به هم غزاله
برخاسهههت.  یمكرر با بدن آش و الش از جا یماند و پس از کش و قوس ها

ا توانند او ر یو نم سههتندین فهیقادر به انجام وظ شیکرد مفصههلها یاحسههاس م
سخت نیسرپا نگه دارند. با ا صف به  القادر دختر م که یرفت و با آب رونیب یو

به اتاق بازگشت. چند لحظه بعد  آورده بود صورتش را شست و شو داد و شیبرا
 كیقندان و دو قرص نان و  ،یچا وانیآن دو ل اتیکه محتو ینیسهه كیبا  انیک
 بود داخل شد. ریش الهیپ

 وانیقرص نان و ل كیگذاشههت و بالفاصههله  نیزم یرا مقابل غزاله رو ینیسهه
 رفت. رونیو چند حبه قند برداشت و از اتاق ب یچا



 277 چشم من طلوع کندر 

تو  یهم جا یا گهینازك کرد و در دل گفت : )هرکس د یپشههت چشههم غزاله
 چشمام نگاه کنه(. یشد تو یبود، روش نم

 آماده رفتن به سراغ غزاله آمد و گفت : انیبعد ک قهیدق چند
 بسم ا... یایاگه م -
 ام؟یاگه ن -
 .لتهیهر طور م -
 در امانم تا همراه تو. شتریب نجایمونم. فكر کنم ا یم نجایمن ا -

شمان سرعت برافروخته گرد انیک چ صورتش به  شد و  . دیاز فرط تعجب گرد 
 یکرد اگر خود را رها کند غزاله کتك مفصل یکه فكر م تشیکنترل عصبان یبرا

 دیرا محكم به هم فشههرد و لبش را چنان گز شینوش جان خواهد کرد، پلكها
نبود به سههرعت از آنجا  زیمعطل کردن جا گریزد. د رونیآن ب یکه خون از جا

 رو گرفت. شیشد پ یرا که به شهر ختم م یخارج شد و راه
له مثل پتك جمله که هر لحظه بر فرقش کوب یغزا  نكهیشهههد. از ا یم دهیبود 

سش را مخف سا شد و اح سته بود خوددار با کند، خود را به باد مالمت و  ینتوان
اون در مورد  ینیب یراحت شههد. م التیسههرزنش گرفت: )پسههره احمق ... خ

سرعت گام بر  یکنه(. نفس نفس م یفكر م یزادمهر چ انیک شتیمزد و به   دا
(. سرزنش کردن خودش یکه مفت خودت رو باخت یشعوریکودن و ب نقدری: )ا

رفت که متوجه غزاله که به  یراه م مهینداشههت. آنقدر عجول و سههراسهه یتمام
آزرده خاطرش او را مجبور دنبالش دوان دوان در حرکت بود نشد. باالخره روح 

 هیس قفسه نیسنگ یغم كهی. در حالدیرس یبه توقف کرد. خراب و زار به نظر م
 .دیزانو زد و به دفعات نعره کش یفشرد، با سست یهنه اش را م
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سرعت قدمها غزاله شاهده حالت او از  ست. از ا شیبا م خود را  یناج نكهیکا
جلو رفت و دسههتش را  ییدلجو یاندازه آزرده بود شههرمنده و خجل، برا نیتا ا
 شانه او گذاشت. یرو
س انیک شاهده غزاله، گو مهیسرا سرش نظر انداخت و با م شت  آتش  ییبه پ

 زد. ادیجست و فر یدرونش افزون شد از جا
 ؟یدنبالم راه افتاد یچ ی.... برا؟یكیکار م یچ نجایتو ا -
 دونم. ینم -
 .یشد جواب؟ برگرد همون جا که بود نمیا -

 کرد. یباز هم تند انیشد و ک ریسر به ز غزاله
 ؟یهست ی! معطل چگهید االی -
 خوام. یکنم. من... من.... معذرت م یخواهش م -
مالقادر، باهاش  شیحق با توئه.... برگرد پ سهههت،ین یبه عذرخواه اجیاحت -

 خودش نگه داره. شیکنم که تو رو پ یم یکنم، او رو راض یصحبت م
که جلو رفت به سههمت  یبه سههرعت به سههمت دهكده به راه افتاد. چند متر و

 ادجیبود. به ناگاه فاصههله ا سههتادهیا شیحرکت در جا یغزاله ب د،یغزاله چرخ
 شده را بازگشت و با خشم گفت :

 ؟یخواست یرو نم نیمگه هم ؟یپس چرا معطل -
 اندوه گفت : دوخت و با نینگاه غمبارش را به زم غزاله

 یم یمن چ یدون ی... میاحسههاسههم رو درك کن یتون ینم ،یسههتیتو زن ن -
شم؟ م ستن ظرفها و جارو کردن  یخواد؟... دلم برا یدلم م یچ یدون یک ش
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شده. دلم م ست به جا یخونه ام تنگ  شت فراخ تو نیا یخوا شپزخونه  ید آ
کردم. دلم واسههه ماهان و  یکوچكم بودم و به عشههق منصههور ناهار درسههت م

خوام  یتعلق ندارم. م نجایذره شههده. من به ا هیشههسههتن تن و بدن کوچكش 
 برگردم خونه ام.

 گفت : دیبه خودش مسلط شد و ناام یداد. کم رونیاش را ب هیر یهوا انیک
اگه زنده  ،یمون ی... تو خونه مالقادر مشهههیهمون م یتو بخوا یباشههه، هرچ -

 هیدم و اگه برنگشههتم.... خودت  یمنصههور م لیرو تحو برگشههتم که خودم تو
سپس در حال دایپ یراه شق نافرجام  كهیکن.  به  د،یشیاند یاش م كطرفهیبه ع
 منزل مالقادر روان شد. یسو

نسبتا  یمردم آن ده، با گفتگو انیدر م جیو رسوم را دیتوانست با وجود عقا انیک
غزاله را نزد خود نگاه دارد و  یمالقادر را متقاعد سهههازد که چند روز ،یطوالن

 یاناز نگر زیرفتن عجله داشههت، بالفاصههله نزد غزاله رفت تا او را ن یچون برا
 .اوردیب رونیب

 : دیو پرس دیجلو دو مهیسراس انیبه محض مشاهده ک غزاله
 شد؟ یچ -
 .یمون یم نجایتو ا -
 قبول کرد! ؟یگیراست م -

س انیغزاله قلب ک یشحالخو سا شرد و وجودش را اح تلخ و مبهم  یرا درهم ف
از غم آن را پوشانده بود به غزاله دوخت  یفرا گرفت. نگاه حسرتش را که هاله ا

 رفت یو بدون کالم اضافه ا
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ند. فكر کرد چه چ انیک یو هوا حال له را لرزا مرد سههرکش و  نیا یزیدل غزا
دور شدن او را نظاره  كهیساخته است. در حال شانیحد زار و پر نیمغرور را تا ا

 زد. ادیو فر دیاراده به دنبالش دو یکرد. ب یم
 .انی... کانیک -
غزاله به  یاو بچرخد منتظر ماند. وقت یاما بدون آنكه به سههو سههتاد،یا انیک

 ابروانش را گره زد و گفت: دیاش رس یكینزد
 شده؟ یچ گهید -
خواسههتم ازت تشههكر کنم. تو جون من رو  ینشههده. فقط م یچی... هیچیه -

 قدرناشناسم. یخوام فكر کن ی.... نمونمیو من به تو مد یبارها نجات داد
ند ک یا رهیدا میدو ن باز جذاب تر م انیکه لبخ گونه اش نقش  یکرد رو یرا 

 لبخندش بود. یبست. اما لحنش آزار دهنده تر از تلخ
رفع زحمت  ،یندار یاگه کار گهی... حاال دیتو هم جون من رو نجات داد -

 وقتم هدر رفته. یکن. به اندازه کاف
 به راه افتاد، اما جمله غزاله او را متوقف کرد. گریبار د انیک
 ترسم. یم نجایو غربت ا ییترسم... من از تنها یزود برگرد. م -
رو به  . سپسدیکش یقیانبوهش فرو برد، نفس عم یدر موها یکالفه دست انیک

 . نگاه نافذش در اعماق قلب غزاله خانه کرد.دیخغزاله چر
چه  ی. پس بهتره بدوننمتیبب گهیبار د هیاجل مهلتم نده تا  دیدونم! شهها ینم -

با مادرم بر سههر ازدواجم  شهههیغزاله من.... من...هم نیدارم.... بب یاحسههاسهه
که  یزیبودم. به تنها چ زانیاز همه زنها گر یدونم چرا، ول یبحث داشههتم. نم
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شق و زن و ازدواج بود. وقت یفكر نم شد و مثل د مبرادر یکردم ع شق   هوونیعا
ال  م،ینكن یکرد که اگر دختر دلخواهش رو براش خواسههتگار دیها ما رو تهد

گفتم ولش کن کم  یکردم. به مادرم م یکنه، مسههخره اش م یکنه و بل م یم
 یکه نه رو ییجا م،یگیزند طیشرا نیافته.... اما حاال در بدتر یکم از سرش م

شق رو  ینه رو نم،یزم ست، نه؟ ...  یلیکنم. خ یم تجربههوا دارم ع سخره ا م
رار اص بیدونم اگه به عبدالنج ی. میفكر فرار! تو ذهنم رو مشغول کرد یبه جا

داد.  یپناهت م ارم،یالزم باشههه تو رو به عقد خودم در ب نكهیکردم بدون ا یم
م کنم و سال دایپ قیکردم اگه توف یخواست، فكر م یم یا گهید زیاما دل من چ

 ....یزندگ هی میتون ی.... ممیتون یم میبرس رانیبه ا
شد و به سمت اتاقش بازگشت.  ریساکت شد و غزاله بدون کالم سر به ز انیک
 گفت: یلرزان یباصدا انیک
. ینداشههتم.... نه اون جور که تو فكر کرد ی. قصههد بدیخوام حاللم کن یم -
 تو.... یخاطر باشم. برا یعشقم تسل یط خواستم برافق

درهم فشرده، با حسرت و تاسف  یبا قلب انینشان نداد و ک یعكس العمل غزاله
 تكان داد و مجددا به راه خود ادامه داد. یسر
کند، اما  رونیاز سههرش ب شهههیهم یداشههت فكر غزاله را برا یطول راه سههع در
 داشت. یدست از سرش برنم كریمه پ یبایز نیا الیخ ییگو

ستگ یشد که ب یم یساعت چند  یب و یوقفه در حرکت بود تا آنكه باالخره خ
به استراحت بپردازد. هنوز چشمش  یقیشب گذشته وادارش کرد تا دقا یخواب

صدا شده بود که  ش یگرم ن س نیب یخش خ سرا اش کرد. با عجله  مهیبوته زار 
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ش سلح ک دیگلنگدن را ک سلحه اش را م سوو ا شا یرد و به  و  رفت نهبوته زار ن
 زد: ادیفر
 کنم. یم كیواال شل رونیب ایاونجاست؟ ب یک -

ضامن کرد و  یلحظات سلحه را  شد. ناباور ا شمانش از فرط تعجب گرد  بعد چ
 گفت:

 بود بكشمت. كینزد ؟یکن یکار م یچ نجای!! تو اوونهید -
دوخت و  انیرا در چشم ک. چشمان َبراقش دیصدا به جلو خرام یآرام و ب غزاله

 گفت: یلرزان یبا صدا
 نتونستم اونجا بمونم. -
 من هم راحت تر بود. الیخ یطور نی. ایموند یبهتر بود م یول -
 رفته؟ ادتیبرن.  ی. ما رو ممیریخودمون نم یما به پا یخودت گفت -
و  داریدانسهت از د ینم كهیتكان داد و با رخوت نشهسهت. در حال یسهر انیک

 نه، گفت: ایغزاله خوشحال باشد  یهمراه
 .یاومد یم دیبه تو برسه، نبا یبیخوام آس ینم -
اومد  الیها شهههدم. هزار جور فكر و خ وونهیربع بعد مثل د كی یتو که رفت -

. اولش مالقادر رونیکردم. هراسههون زدم ب یسههراغم، داشههتم از ترس سههكته م
 کوتاه اومد. دیاصرارم رو د یوقت یمخالفت کرد، ول

 .یکرد یم بمیمدت تعق نیپس تمام ا -
 .یو من رو برگردون یدعوام کن دمیترس یآره.... م -
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و من فرصههت ندارم، واال  میدور شههد یلیکه خ فی. حیدرسههت فكر کرد -
 گردوندم. یمطمئن باش تو رو برم

 ؟یکار کن یچ یخوا یحاال م -
ستراحت کنم، چون د یزیچ هیخوام  ی.... م یچیه - صال  شبیبخورم و ا ا

 .دمینخواب
ستمال سپس آورد و  نرویب یبود، تكه نان دهیچیپ شیکه مالقادر برا یاز درون د
 آن را مقابل غزاله گرفت و گفت: مهیکرد. ن میبه دو ن

خوام امشب هر طور  یبخور و استراحت کن. م یزیچ هی ،یگرسنه باش دیبا -
 .میبرس یشده به آباد

 ؟یهست ،یستیتو که از من دلخور ن -
 با لبخندش جذاب تر شد، گفت: انیجذاب ک صورت

 من مخلص شما هم هستم. -
 گرفت با ینانش را به دندان م كهینشههسههت. در حال یلب غزاله لبخند گوشههه

 دهان پر گفت:
 ؟ی! تو واقعا تا حاال ازدواج نكردانیک -
 نه، چطور مگه؟ -
 .یطور نیهم ،یچیه -
 تخه هت. التی. خینترس هوو موو ندار -
 که... که من همسرت باشم!؟ یخوا یتو واقعا م -
 .یقبول داشته باش یاگه شما بنده رو به غالم -
 شه؟یم یبچه ام چ یول -
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 کنم. ینم قهیمضا ادیاز دستم برب یهرکار -
بعد  یسههكوت کرد. معلوم بود در افكار خود غوطه ور اسهههت. لحظه ا غزاله

 شد. رهیخ یبرخاست و به نقطه نامعلوم
 :دی. آرام پرسستادیشانه به شانه او ل یو دلدار یبه قصد هم صحبت انیک
 ؟یکن یفكر م یبه چ -
 به تو..... خودم، منصور و ماهان. -
 جه؟ینت -
ر داشتم، ترکم کرد. به خاط اجیبه او احت یاز منصور متنفرم، چون درست وقت -

 .رو فراموش کنم شتونم خ*ی*ا*ن*ت یتونم ببخشمش، نم یمرگ مامان نم
 و من؟ -

 دوخت. انیو چشم در چشم ک دیچرخ غزاله
 ؟یچ یخواب باش یاگه تو -
هل صورت غزاله نهاد، با انگشت شست گونه او را نه  انیک ه  دست باال برد و بغ

 هوازش داد و گفت:
 وقت. چیذارم.... ه یوقت تنهات نم چیه -
 ؟یخوا یم ،یبد دیبه من ام یخوا یتو که نم -
 هنه گرفت. هیبه دستش داد و سر غزاله را به س یفشار انیک

ه سكوت کرد و شان لیدل نیاش نبود به هم یاحساس درون انگریکلمات ب دیشا
 گاه غزاله ساخت. هیستبر خود را تك یها
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ساس م كهیدر حال غزاله سرکش و مغرور ن نیکرد به وجود ا یاح دارد،  ازیمرد 
 در آغه هوشش آرام گرفت.

 20فصل
 یوجود پر صههالبت اما با قلب نینبود. با ا شههشیآرام بخش دل ر یکالم چیه

کنده از غم که متحمل زجر هجر م با بهت در سههوگ عز یآ به  زانشینمود، 
 .داشت یاستخوان پودر شده نبود، گام بر م یدنبال دو تابوت که جز مشت

بودند تا  افتهیحضور  عییدر مراسم تش یانتظام یرویاز افراد ن یشمار یب تعداد
که در آن  ی. در چهره تك تك کسهههانندیخود را ابراز نما یهمدرد یبه گونه ا

 یانسانریعمل غ نیجنازه با شكوه شرکت کرده بودند، انزجار و نفرت از ا عییتش
از  یریجهت جلوگ یا لعادهمراسههم، جلسههه فوق ا افتنی انیزد. با پا یموج م

 .دیصادر گرد یتیامن دیبرگزار و دستورات جد یحوادث احتمال
 اتیبر فرضهه یخط بطالن یعیدلخراش مرگ خانواده سههرهنگ شههف حادثه
ش یاحتمال سات قبل ک سرگرد زادمهر  د،یبود و در نگاه جد دهیجل احتمال فرار 

صفر م سان یرا به  شان از اجبار آنان به پذ انی. پادیر سته خ رفتنیمذاکرات ن وا
 داشت. ندگانیربا یها

* * * 
در  یروزیدر مبل جابجا شههد. برق پ یهههههگار زد و کم هههههیبه سهه یپك ُالماز

 از بنا گوش دررفته اش داد و گفت: یلهایبه سب یزد. تاب یچشمانش موج م
بازرگان رسهه - به مرز  تا دو، سهههه روز د دهیبچه ها  ند. فكر کنم  بت  گهیا نو

 .زیخان عز یکار تمومه ول گهی... درندیبگ یبازرس



wWw.Roman4u.iR  286 

 

 یدر ذهن خود م یندگیربا نیا یکه در پ ییخان اضطراب داشت. آرزوها یول
سترس به نظر م سیپروراند، همه دور از د  برادر از یی. انتقام از زادمهر و رهادیر

کرد. اما زادمهر با فرار  یبود که آنها را در دسهتان خود لمس م ییزندان، هدفها
 داده بود. قراراز دست رفته  یها تیخود او را در حسرت موفق

داشههت. الماز امواج او را  اتیبر شههروع عمل تیاش نشههان از عدم رضهها چهره
 کرد گفت : یقدم زدن را آغاز م كهیبرخاست و در حال یکرد. به آرام افتیدر
سول ،یدون یخودت خوب م - شده م شه و  یمحموله ا تیهنوز ن بر گردنم با

 نتونم اون رو به مقصد برسونم.
 هر آزاده.کنه.... زادم یدفعه فرق م نیا یول -
 دونه؟ یم یزیچ نیمگه زادمهر راجع به محموله هروئ -
 وجه. چیبه ه -
 خانریاون ، البته اگه تا حاال زنده مونده باشه، فقط جلو معامله ش یپس آزاد -

 .رهیگ یرو م
 خان دوخت و افزود : یمرموزش را در عمق چشمان ول نگاه

 رخانیا شت یکن یفكر م شتریاسكناس ب ونیلیها م ونیلیفكر کنم تو به م یول -
 . درسته؟

نهیخان لبخند موذ یول  یاو و امثال او حرف اول را م یزد. پول در زندگ یا ا
س سرا سكوت به فكر فرو رفت، اما ورود  رشته افكارش را پاره  ك،یب مهیزد. در 

 کرد : یتند گیخان به احترام او با ب یکرد. ُالماز ابروانش را گره کرد و ول
 مهمون دارم. ینیب یمگه نم چه خبره؟ -
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 خبر مهم دارم. هیخوام قربان.  یمعذرت م -
. یچرا معطل -  پس، بنال د 
 کردن. دایزادمهر رو پ یبچه ها رد پا -
 ؟یکجا؟ چه جور -
 دهیپوشهه یکه لباس افغان دنیرو د یرانیزن و مرد ا هیده ...  یدو نفر از اهال -

ضمن ا شتن. اون طور که  یریدرگ هی نكهیبودند،   فیتعر شونیكیهم با اونا دا
که از اونها، مخصهوصها دختره دادند،  ییها یکرد، مرده مسهلحه، با نشهون یم

 زنم خودشون باشن. یحدس م
... اگه شههده خاك اونجا رو الك دیو رو کن ریوجب به وجب اون اطراف رو ز -
 .... زنده.دیکن دایزادمهر رو پ یول د،یکن

در گوش او  یخان رسههاند و با کلمات شههمرده ا یسههر ول یباالخود را  ُالماز
 زمزمه کرد.

 زادمهر رو خفه کن.... هر چه زودتر. -
 شه؟یم یچ رخانیپس ش -
مل ا یهدف اصههل - گان گ نیگروه ح له بوده... گرو زادمهر و  یریمحمو

و خروج محموله  یانتظام یرویانحراف ذهن ن یبرا رخانیش یدرخواست آزاد
 که. یاز هشت تن بود.... متوجه شیب

 !ست؟یدر کار ن یمبادله ا یعنی -
کن و انتقام  دایزادمهر رو پ شه،یخان رو فراموش کن... اگه دلت خنك م ریش -

 .ریبگ
 حمل مواد بوده؟ یبرنامه ها فقط برا نیهمه ا یعنی -
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به هم  مونیدالر ونیلیمعامله م یخوا ی... در ضههمن تو که نمنهیشههغل ما ا -
 ؟یخوا یبخوره، م

سنگ یول شان،یپر افكار سكوت  صا ینیخان را در  ا در ر شیفرو برد و الماز ع
 خود، از آنجا خارج شد. نیمحافظ تیدست گرفت و در حما

ُشر ُشر آب روح انسان  یعلف تازه و صدا یرا شسته بود. بو نیچهره زم باران
کرده  یرا نقاش نیدشت فراخ از سبزه بهاره، چنان زم كیداد.  یرا نهه ههوازش م

ش چیبود که ه صو نیخلقت چن یاز ابتدا ینقا ش یاز خود به جا یریت ته نگذا
 بود.

نبود. تمام حواسههش به اطراف بود که بار  عتیوقت لذت بردن از طب انیک یبرا
 ییابیاز آن همه ز ان،ینشود. غزاله چند قدم عقب تر، برخالف ک ریغافلگ گرید

: ) تنبل خانم بجنب(. غزاله نق دیکرد بگو یاو را وادار م انیبرد و ک یلذت م
 کرد. یم یزد و ابراز خستگ یم

چون  یاو را با مرد یتعجب بود که سرنوشت توانسته بود زندگ یغزاله جا یبرا
 بزند. وندیپ انیک
شگر یبا همه رفتارها دیشیاند یم ستاخانه، چگون یهایتند و زننده و پرخا ه گ

شن  شمانش رو شق را در چ ست آورده و برق ع سخت او را به د سته دل  توان
شد! در حال یسازد. نم شته با شك دا شق او  ست به ع تمام وجود او را  كهیتوان

شق م شق پاك و ناب. برا كی. دید یع ت که رف روف نیریش یدر تفكر ندهیآ یع
 .دیکش رونیب لیتخ یایغرولند کرد و او را از دن انیباز ک
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محبت  یرشههته ها كهی. در حالدیخر یاو را به جان م یغر زدنها گرید حاال
 نیا یقلبش را به سههو چهیشههد و در یم دهیدر وجودش تن یگریپس از د یكی

 گشود او را به نام خواند. یعشق بزرگ م
 .انیک -
 .انیجان  ک -
 داره؟ یمادرت چطور اخالق -
 کرد. لبخند زد و گفت : طنتیش . نگاهشستادیاز حرکت باز ا انیک
 ؟یگرد یهان!؟ دنبال رگ  خواب مادر شوهرت م -

عسهههل   ینیریاز شهه یبا چند قدم پر کرد. ذره ا انیفاصههله خود را تا ک غزاله
 گفت : ختیر انیچشمانش را در کام ک

 ؟یچ ادیاگه مادرت از من خوشش ن -
 او زد و جواب داد : یشانیبه پ یتلنگر انیک
 ؟یکن رونیپوچ رو از سرت ب یفكرها نیا شهیم -
 اومد. یمادر  منصور از من بدش م یول -

 غزاله را یدرآورد. برافروخته بازو انیبه غل انیک یمنصههور خون را در رگها نام
 و گفت : دیچسب

 .اریمن ن یاسم منصور رو جلو گهید -
س غزاله سادت در  شمان او بود، اما ذهن یاهیشاهد امواج متالطم ح ز ا یتیچ
سم در پ یبرا دیجد یزندگ سر تكان داد و  یرو شیتج سف  شت. متا خود ندا

 گفت :
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 هیبه عنوان  یزن مطلقه هستم و مدت هیمن  ؟یچ ادیاگه مادرت از من بدش ب -
ادت سع یدختر چیافسر فوق العاده که تا حاال ه هیمجرم زندان بودم و تو ... تو 

 .نهیتو رو بب یبا تو رو نداشته... مادرت حق داره داماد یزندگ
 ینم تیکس اهم چیکنم و به حرف ه یاوال، در دادگاه خودم تو رو تبرئه م -

 .ادیدونم که از تو خوشش م ی. مهیدم. دوما، مادرم زن مهربون و خوش قلب
 دست غزاله را گرفت و شانه به شانه او به حرکت درآمد و ادامه داد : و
 ریحق بنده یو برا یفتیدنبالش راه ب یمجبور ومد،یاگه مادرم از تو خوشههش ن -
 .یکن یو خواستگار یکن دایدختر خوب پ هی

 هیساخت و با مشت به س انینما یرا در لبخند دشیسف یدندانها فیرد غزاله
 مزه(. ی: )بدیکوب انیهنه ک

 او را گرفت و گفت : ینیبا دو انگشت ب انیک
 یتا غروب هم به شهههر نم میبر شیپ ینطوریبچگانه بسههه.... اگه ا یفكرها -

 ... بجنب تنبل خانم... بجنب.میرس
 یکه در انتظارش بود فكر م ینیریشهه ندهیرفت و به آ یابرها راه م یرو غزاله
 کرد.

ساس دل پ یآنكه حوال تا در تالطم افتاد. هر چند لحظه  چهیبعد از ظهر، با اح
گر گرفته بچه ها وفت  یمثل گچ، سههرخ مثل لپها دیکرد. سههف یرنگ عوض م

شدیباز شار  شكمش وارد م یدی. ف ست خوددار گریآمد. د یبه  کند،  ینتوان
 ناله اش بلند شد. یشد، صدا دهیامانش که بر

 کنه. یدلم... دلم درد م -
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 او را مالمت کرد و گفت : ،یابراز نگران یبه جا انیک
ش یلعنت ریبهت گفتم اون پن - شده با سموم  ست.... اگه م  یرو نخور! مونده ا
 !یچ
 برم دست به آب. دیزنه. با یم چیدلم پ -
 ها. یدور نش ادیز -

 زد. ادینگران فر انیکرد، اما ک دنیبه سمت راست شروع به دو غزاله
 دور نشو. نقدریا ؟یریکجا م -

دل  یتوانسههت معنا یبود، در آن لحظه نم یمناسههب یکرد جا دایفكر پ غزاله
 .دیغر تیرا بفهمد. با عصبان انیک ینگران

 .گهیکنم د دایرو پ ییجا هی دیولم کن.... با ش،یا -
سر ک ینگران دل ست از  شت، در حال انید سلح م كهیبر ندا سلحه اش را م  یا

به دنبال او دو به سههو یو وقت دیکرد   دراز کرد و شیمقابلش قرار گرفت آن را 
 گفت :

 .یرو با خودت ببر نیبهتره ا -
 کار!؟ یخوام چ یرو م نیدست به آب! آخه ا رمیمن دارم م -
 ییغزاله گذاشههت و با تحكم، گو یبدون توجه اسههلحه را درون دسههتها انیک

 کند، گفت : یدستور صادر م
قصههد حمله داره معطلش نكن... ماشههه رو  یدیرو که د یهر کس! هر کسهه -

 بكش.
به محل مناسب اسلحه را گرفت و در  دنیو رس انیاز شر ک یخالص یبرا غزاله

 گفت : دیدو یم كهیحال
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 .گهیخب برو د یلیخ -
 و گفت : دیغرغرش را شن یصدا انیغرولندکنان دور شد. ک و
 دختر... زود باش. گهیقدر غر نزن د نیا -

 افتاده بود زمزمه یدورتر یبه فكر جا كهیدر حال انیک ادیفر دنیبا شههن غزاله
رم ت یدورتر برم. م گهیخرده د هیپسههره مثل راداره... بهتره  نیا یکرد: )گوشههها

 سرو صدا راه بندازم، آبروم بره(.
صله ا انیک شت متوجه فا شت به او دا شان نگرد نیشده ب جادیچون پ . دیخود

 یبه انتظار نشسته بود که در زمان کوتاه یتخه هته سنگ یرو یرفع خستگ یبرا
شد و به  دایکنار نهر پ یو مسلح از پشت درختها كلیه یسر و کله دو مرد قو

 .ندرا به سمتش نشانه رفت شانیمحض مشاهده او لوله اسلحه ها
سلحه و کامال ب ریخودش غافلگ یاطیاحت یدر اثر ب انیک فاع. د یشد . بدون ا

 گفت : یسر برد و به لهجه افغان یدستها را باال یعكس العمل چیبدون ه
 .ندارم برادر یمن پول -
 انیبه چهره ک قیعم یاز آن دو که شههكور نام داشهههت، جلو آمد و نگاه یكی

سا یکامال پر به راحت شیبا آن ر انیانداخت. چهره ک شنا ش ییقابل  كور نبود. 
 : دیپرس دیبا ترد

 ؟ی! اهل کدوم دهیباش یکنه افغان یمعلومت نم -
 ده... -
 ه؟یک شتیقوم و خو -
 مالقادر عامومه. -
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 در گوش ا..نظر آهسته نجوا کرد : شكور
 است... تازه، تنهاست. ییده باال نیباشه. بچه هم نیفكر نكنم ا -
شا سرك ک شكور  صورت  سرخم کرد و از مقابل  سر تا پا دی..نظر  ا ر انیک یو 

ه و اسلحه اش را ب دیبرانداز کرد. و ناگهان مثل برق گرفته ها شكور را کنار کش
 رفت و گفت :نشانه  انیهنه ک هیسمت س

 بجنب. االیسرت ..  ی... دستهات رو هم بذار باالنیبنش -
 کرد و گفت : دیبا تعجب، حرکت ا..نظر را تقل شكور

 شد پس!!؟ یچ -
رو  ی. اون سههتاره حلبرهیبشهه ینهایبنداز. پوت نشینگاه به پوت هی! یمگه کور -

 خودش درست کرده بود.
 زد : ادیجلو رفت و فر اطیبا احت شكور

 ؟یآورد ریها رو از کجا گ نیپوت نیا ؟یهست یتو ک -
 کردم. دایپ -

سا شیدندانها شكور شانه ک دییرا به هم  سلحه اش به  و  دیکوب انیو با قنداق ا
 گفت :

 آوردم. رتیکه خوب گ فتیبلند شو آشغال... بلند شو راه ب -
شد که ا انیک یبرا سجل  ستند، در حال یدو مرد از گروه ول نیم  یم كهیخان ه

امكان داشههت هر  رایادامه دهد، ز یباز نیتواند به ا ینم یادیدانسههت مدت ز
رو تنها راه نجات،  نی. از افتدیشههود و جانش به خطر ب دایآن سههر و کله غزاله پ

شكور او را وادار به  هک نیهم یفرصت مناسب یاز شر آن دو بود. در پ یخالص
 هیبا دو ضربه پا در فك و س یآن یریغافلگ كیکرد، بلند شد و با  یبرخاستن م
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از جانب ا..نظر،  یکرد و قبل از هرگونه عكس العمل نیهههههنه، او را نقش بر زم
اسلحه شكور را برداشت و ا...نظر را با چند گلوله از پا  د،یدراز کش نیزم یرو

 درآورد.
روع ش انیبه سمت ک اطیکرد. با ترس، اما احت مهیرگبار، غزاله را سراس یصدا
 کرد. ندیبه دو

 نانیشههد. از مرگ او اطم كیبه ا...نظر نزد یبرخاسههت و به آرام یاز جا انیک
خورد و  یاز مشت محكم او سكندر دیشكور چرخ یبه سو نكهیاما هم افت،ی

سد ا...نظر نقش بر زم صت نیبعد از برخورد با ج ست  یشد. فر سب به د منا
ا به ر خودو پر ضرب  نیسنگ یشد. هردو مشتها زیگالو انیشكور افتاد و با ک

 دیچرب ینم یگریبر د كی چیزور ه ییکردند، اما گو یپرتاب م یگرید یسههو
 انیههههنه ک ههههیزد و خورد جانانه با چند غلت شكور بر س كیو باالخره بعد از 

 او فشرد. یزمختش را بر گلو یسوار شد و دستها
شا انیک  ن بكاهداز فشار آ یکم دیدست راستش را دور مچ شكور قفل کرد تا 

ست چپش را ز ستها یگلو ریو د شار آورد. اما قدرت د شكور  یاو قرار داد و ف
س انیبود که ک ادیآنقدر ز ساس کرد نفس در  کند.  یم یههههنه اش تنگ ههههیاح

صورت و پهلو سر و  شتش در  شت. ناام ینم یشكور اثر یضربات م  دیگذا
صله کم سلحه ا...نظر در فا ستش قرار  ینگاهش به اطراف چرخ خورد. ا از د

شدن به اسلحه به کار برد،  كینزد یداشت. هر چه توان داشت در آن لحظه برا
 به ر*ق*ص درآمد. دگانشیبود و کم کم مرگ در مقابل د هودهیاما تالشش ب
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در گوشههش  یگلوله ا كیشههل یافتاد که صههدا یهم م یرو نشیسههنگ یپلكها
 و به ناگاه راه تنفسش باز شد. دیچیپ

ه بود. افتاد شیرو نیو چشم باز کرد. شكور با آن وزن سنگ دیکش یقیعم نفس
 د،یکشه ینفس م یبه سهخت كهیاز عرق در حال سیاو را کنار زد. با صهورت خ

 شد. زیخ مین
ساژ م كهیبود. در حال دهیامانش را بر سرفه ست و به  یگردنش را ما داد، برخا
ست خون رو یسخت شت د لبش را پاك کرد.  یآب دهانش را قورت داد و با پ

صدا به چپ و  هیدر ناح سر و  شت. گردنش را با  ساس درد دا گلو و گردن اح
 ماند. رهیکه نگاهش در نگاه بهت زده غزاله خ چاندیراست پ

نداشت. هنوز لوله اسلحه اش را به سمت شكور نشانه رفته  یحالت عاد غزاله
 مانده بود. رهیجان او خ یجسد ب یو نگاه وحشت زده اش رو

له حت یبه آرام انیک او را  یمیبا لحن مال انیپلك هم نزد. ک یجلو رفت، غزا
 یگریگام د اطیبا احت انینشهههان نداد. ک یخطاب کرد، باز غزاله عكس العمل

 باال برد. سپس آن یاسلحه گذاشت و سر آن را به آرام یبرداشت، دستش را رو
کرد و به دوش  ضههامن و به دیکشهه رونیقفل شههده غزاله ب یپنجه ها انیرا از م

 انداخت.
نگاه  ریو مس ستادیمقابل او ا قایدق انیجان شكور بود ک یمبهوت جسم ب غزاله

 آمد گفت : یاز ته چاه باال م ییغزاله گو یاو را مسدود کرد. صدا
 مرده؟ -
 با عطوفت صورت او را نه هوازش داد : انیک
 .ستین یزینترس! چ -
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به شكور انداخت و با وحشت گفت  یدست او را پس زد و نگاه دوباره ا غزاله
: 

 خوره.... ُم ُم مرده؟ یتكون نم -
 و او را دعوت به آرامش کرد. دیبا کف دو دست صورت غزاله را چسب انیک
 ... نترس. آروم باش ... آروم.سیه -

 ثابت شد : انیملتمس غزاله در چشمان ک نگاه
 ... م..من کشتمش... من  -
شت رو انیک سپس در  یانگ سكوت کرد.  شت و او را دعوت به  لب غزاله گذا

 کرد گفت: یاو را از اجساد دور م كهیحال
ش با ی. حاال دختر خوبمیهرچه زودتر دور بش دیخطرناکه... با نجایموندن ا -

 .ریو آروم بگ
شكور برنم اما شم از  شت و ک یغزاله چ شد او را با زور از آنجا  انیدا مجبور 

 یدایمسافت ز نكهیاز ا نانیبا اطم انینداشت، ک یدور سازد. غزاله حال درست
 دست زد. یتوقف اجبار كیاند به  دهیاز اجساد آن دو دور گرد

شمش را به  رانیقادر به درك اطرافش نبود. ح گرید غزاله شته مردمك چ سرگ و 
 کرد. یقاتل ( را تكرار م لب کلمه ) ریچرخاند و ز یاطراف م

 مهربان و دلسوز مقابل او زانو زد و گفت: انیک
گه تو اون رو نم هیفقط  نیا ؟یتمومش کن یخوا ینم - فاق بود. ا  ،یزد یات

 .میکدوم از ما زنده نبود چیاالن ه
 مرده... من کشتمش. -
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 نداشت. یمثل اون حق زندگ یغزاله... آشغال یکرد یتو کار خوب -
 که من کشتمش؟ یگیبهشون متو  -

 فشرده شد. انیک قلب
 غزاله. ستین نجایا یها؟... کس یبه ک -
 فرسته زندان. یسرگرد زادمهر منو باز م -

حههه هههلقه زد. سر به آسمان بلند کرد و چشم به طاق آن  انیدر چشمان ک اشك
 دوخت و شكوه کرد.

بسههه. نگاش  گهیطاقت نداره. بسههه.... د گهیکه د ینیب یچرا؟ چرا خدا؟ م -
 نمونده. رحم کن.... رحم کن. یازش باق یزیچ گهیکن! د

سمه ا انیک ست و  یغرق خود بود که غزاله مثل مج بهت زده از مقابلش برخا
ستها انیدر جر یكیکه در آن نزد یکنار نهر آب ست. د ش كر ف نیرا با ا شیبود ن

کرد،  یبه آنها نگاه مآن را پاك کند، در آب فرو کرد. اما هربار که  ی  که خون  رو
از پاك کردن آنها  دیناام یوقت و دییسهها یآنها را محكم تر از دفعه قبل در آب م

 ی. چنگ در سههنگ و خاك اطراف نهر انداخت و چنان آنها را رودیبه نظر رسهه
 شد. یخون از دستش جار یدر پ یپ یکه در اثر خراشها دییسا یدستش م

کرد،  یکار منع م نیاو را از ا كهیدر حال مهیتازه متوجه او شههد و سههراسهه انیک
 زد: ادیاو را محكم در دست فشرد و فر یدستها

 ؟یشد وونهی! دیکن یکار م یچ -
را نشههانه رفت و  شیسههر باال گرفت و با حرکت چشههم، دسههتها یبه آرام غزاله

 گفت:
 کنم. ی! دارم پاکش مینیب یخونه! م -
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 کدوم خون!! ای. به خودت بیشیم وونهید یتو دار -
 شه. یشه... پاك نم یپاك نم -
 تیذا نقدریتو پاکه پاکه... تو رو خدا خودت رو ا ی. دستهایشد یاالتیتو خ -

 نكن.
 ؟یگیم ،یگ ینم یتو که به کس -
 بغض کرد. انیک
 .دمی... قول مگمینه، نم -

له ند غزا که دل ک یلبخ نب د انیزد  جا به  له  فاصهه ما بال  گرشیآرام گرفت. ا
 گفتگو کرد: یالیخ یو با موجود دیچرخ

 .كهینم یگفتم به کس یدید -
و  یتعادل روح یداد، به زود یطاق شههد. اگر او همچنان ادامه م انیک طاقت

ه ب لیدل نیشههد. به هم یم لیتبد یا وانهیداد و به د یخود را از دسههت م یروان
 کرد. ستادنیسرعت او را از جا کند و وادار به ا

صبان به شان م یشدت ع شمها یو برافروخته ن شم  یداد . چ ُبراقش را در چ
 زد: ادیاو را محكم در دست گرفت و فر قهیغزاله دوخت و 

 یریزنج وونهید هیخواد  یدلت م ؟یبكن یخوا یتو چه مرگته زن؟ چه کار م -
 !یسرگردون بمون ابونهایب نیا یو تمام عمر تو یبش
ستگ نجایا زنیر یاالن مامورها م ؟یزن یچرا داد م -  س،یکنن... ه یم رمیو د

 ساکت.
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ستش را باال برد، در حال یب انیک ضا یم ادیفر كهیاراده د دا خ یزد: )محض ر
 به صورت او زد. یاپیپ یلی(، چند سایبه خودت ب

 كهیدر حال انیچهره نگران ک دنیدرآمد و با د یجیبا احسهههاس درد از گ غزاله
هنه فشرد و  هیاو را به س انیا کرد. کخود را در آغه هوش او ره خت،یر یاشك م
 گفت:

 .یتحمل یب نقدری! چرا ازدلمیعز -
 کشت. یداشت تو رو م -
 .یدونم... تو جونم رو نجات داد یم -
 من اون رو کشتم. یول -
 هنه فشرد و گفت: هیسر غزاله را به س انیک
نده م یکن یفكر م - گه ز با تو چ یا ند،  ها بو یکار م یمو از  ییکرد!؟ اون

ش هر داشتن یاونا مهمه پوله.... پول، و برا یکه برا یزینبردن. تنها چ تیانسان
 ....یناموس ی. قتل، بادیاز دستشون بر م یکار

رم آدم... دا هی یفهم ی. مانیآدم کشههتم ک هیمن  یتو آسههونه، ول یگفتنش برا -
 شم. یم وونهید
 آدم. یاگه بشه اسمش رو بذار -

 یانیزن جوان پا نیا یو روان یروح یبهایبغض کرد.آسهه دیو ناام وسیما غزاله
 نداشت.

شفته و پر ذهن شت. ک الیاو خ شانیآ شب را ز انیآرامش ندا تر چ ریباالجبار 
سمان ن ش چیبدون ه ،یابر مهیآ سپ یآت ص وندیسحر پ دهیبه   یتزد تا غزاله فر

 آغاز شد. یگری. باالخره صبح دابدیغلبه بر احساسات خود ب یبرا
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 یر مبه س یبحران طیهمسرش که در شرا یجوان تمام طول شب را با تسل افسر
که حاال او را  ،یزن یهمه زجر و عذاب برا نیا دنیبرد گذرانده بود. تحمل د

بلیغ د؛ید یاز وجود خود م ییجز قا کاش در  یوصههف بود. آرزو م ر کرد 
سا یکرد برا یبود تا به او ثابت م یبهتر طیشرا ش و آرامش او از نثار جان شیآ

شت دوباره مورد هجوم افراد ول میب كهینخواهد کرد. در حال غیدر زین خان  یدا
 او را تكان داد. یدل نگران دست به شانه غزاله زد و به آرام رند،یقرار گ

 ... غزاله.یشو خانم داریب -
ساس  نشیسنگ یبه زحمت پلكها غزاله شت، با اح شود. رنگ به رو ندا را گ

برداشت و با کمك او نشست. چقدر دوست داشت  انیک یعف سر از زانوض
ا کوچك فرزند ر یدستها یو گرم دید یسرش م یباال یبا گشودن چشم، سقف

با ظاهر خاك  قت،یکرد. اما افسههوس که حق یرمقش لمس م یب یدسههتها نیب
شد. از  ان،ینگران ک وآلود  سرگ روز،ید یادآوریمقابلش ظاهر  ساس   هجیبا اح

 انگشتان فشرد. انیرا م شیها قهیشق
 :دیداشت، پرس دشیشد یاز نگران یکه حاک یبا چهره ا انیک
 ؟ی؟ بهتر شد یچطور -
 شدم، کاش... ینم داریکاش ب -
 لب غزاله قرار داد و مانع از ادامه سخن گفتن او شد. یانگشت رو انیک
 رامونیپ گریر داو را احاطه کرده اسههت. اگر قرار بود با یدانسههت چه افكار یم

داشههته باشههد، قدر مسههلم از لحاظ  یوار وانهی، تفكر د وسههتهیاتفاق  به وقوع پ
 ساخت. یمواجه م یقادر به ادامه راه نبود و او را با مشكل بزرگ یروح
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شان م شیخود را ب كهیدرحال شم به اطراف چرخاند و  یاز حد نگران ن داد، چ
 به ترس گفت: ختیآم یبا التهاب

درختچه ها سر و کله  ایتخههه هههته سنگها  نیاز ا یكیهرآن ممكنه از پشت  -
آزار دهنده، بهتره به فكر نجات جون  یفكرها یبشهههه. به جا دایدو نفر پ یكی

 باش و بلند شو. ی.... حاال دختر خوبمیخودمون باش
 گفت: انی( قصد اعتراض داشت که کیبا گفتن )ول غزاله

. یدرآورد ،یاریدر ب یباز وونهید یخواسههت یم یچ و اما نداره.... هر یول -
 یتا پا دیو با یبه دوش دار یریخط تیو مامور یسههرباز هیحاال فكر کن که 

س یجون برا شته م ایراه  نی.... در ایبه اون هدف تالش کن دنیر  یم ای یشیک
. مید یاز دست م ووقت ر می... داریو بلند بش یخوام عاقل باش ی.... میکش

گه  چاق رو متالشهه نیا میبتونا قا ند بزرگ  مت بزرگ م،یکن یبا ن به وط یخد
خار و افت یبلند شههو و برا ای ر،یو ماتم بگ نیمثل بچه ها بشهه ای....حاال میکرد

 بجنگ. هنتیم یسربلند
 انیلرزانش را باال آورد و نگاه غمبارش را به آنها دوخت، اما ک یدسههتها غزاله

لرزان او را در دسههت گرفت و در  یفرصههت فكر کردن را از او گرفت و دسههتها
 زد گفت: یبه آنها به هوسه م كهیحال

 رو قطع کنه، به هوسه زد. یظلم شهیکه ر یبه دست دیبا -
 راه نیکرد. در ب یشههرویحرکت او را از جا کند و وادار به پ كیکرد و با  یمكث

نان به بیار ج یتكه  له  یمیکرد و ن میدو ن خارج و آن را  به طرف غزا از آن را 
 دراز کرد و گفت:
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 یاون دوتا در جستجو نیهم یبرا م،یطرفها هست نیخان بو برده که ما ا یول -
گه باشههه... و ا ادیز یلی. ممكنه تعدادشههون خمیکن اطیاحت یلیخ دیما بودن. با

 ما ینمونده، ول ی. تا شهر هم راهشهیکنن، وضعمون بدتر م دایجسد اونا رو پ
با جلو بر یطور ب نیهم میتون ینم حا بامیم فرار از خطرات  یبرا دی... 

رار ق یکه حداقل در معرض خطر کمتر میتوتسههتان عبور کن انیاز م ،یاحتمال
 .میریبگ
 به سمت توتستان به راه افتادند. اطیدر کمال احت و

ه ب دنیرسهه کردند تا آنكه با یشههرویبه سههمت جلو پ یخطر چیبدون ه یمدت
 یشهتریب اطیشههر قرار داشهت، مجبور به احت یکه در دهانه ورود یجاده خاک

نهان پ یتخههه هههته سنگ ریرا به همراه اسلحه ز شینهایپوت انیرو ک نیشدند، از ا
 کرد.
از جانب او باشههد  یسههوال دنیبدون آنكه منتظر شههن انیبهت زده بود و ک غزاله

 گفت:
 .دمیسف یهشون هیو اسلحه مثل گاو پ نیپوت نیبا ا -

ت سههخ یدانسههت او مرد روزها ی. مردینگ رادیا انیگرفته بود که به ک ادی غزاله
كوت س نیاعتماد او را جلب کرده بود. بنابرا ییاست. افسر جوان به درجه باال

وخامت اوضاع بود.  یایچشم در چشم او دوخت. طرز نگاهش گو انیکرد. ک
 ا دلهره گفت:ب د،یدل غزاله لرز

 ؟یبگ یخوا یم یچ -
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به  یقدرتمند خود گرفت و تحكم خاصهه یپنجه ها انیبازوان او را در م انیک
 گفت: یاما جد م،یو با آهنگ مال دیکالمش بخش

 خوب به حرفام گوش کن. -
 .یترسون یمن رو م یتو دار -
شه در مورد ول اجیغزاله! فكر نكنم احت نیبب - ض یبا بدم،  حیخان و افرادش تو

س یچون خودت بهتر از من اونا رو م  یکه م ییخوام تا جا ی..... فقط میشنا
ار برقع رو از صورتت کن یطیشرا چیو در ه یصحبت نكن یرانیبا لهجه ا یتون
جات جون خودینزن به فكر ن گه من لو رفتم تو فقط   نیباش و در اول ت... ا

برادرش برسههون.  ای که مالقادر بهت داده، خودت رو به اون یفرصههت با پول
 .یمطمئنم اونجا در امان

 ترسم. یم یلی... خانیترسم ک یم -
 ترس برادر مرگه، ترس رو از خودت دور کن. خدا با ماست، نگران نباش. -
 افتاد ادامه داد: یبه راه م كهیدر حال انیک
....هر وقت  ای. با فاصههله دنبالم بمیدیشهههر که رسهه یها یكیدر ضههمن، نزد -

 فرار کن. یجلب توجه کن نكهیبدون ا یخطر رو احساس کرد
ستورات او گوش م زیداد و غزاله لبر یمدام تذکر م انیک داد. در  یاز دلهره به د

 ای یتراکتور، گار كلت،یموتورسهه یورود به شهههر کوچك.... هر از گاه ریمسهه
 نداشت. یافاغنه توجه بتیبه آن دو در ه یکرد، کس یعبور م یوانت
شدند، ک یوقت شهر  صله اش را با غزاله ب انیوارد مدخل  ش شتریفا اره کرد و با ا

 به دنبالش حرکت کند. اطیسر به او فهماند که با احت
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ناگهان صهههدا نیزبیت یچشههمها به دنبال مخابرات بود که  موتور وانت  یاو 
رد و عبور ک یدانگاهیاز م نیسههرنشهه نیبا چند یدلش را لرزاند. وانت ییوتایتو

 بود متوقف شد. یآباد نییشرب مردم پا لهیکه وس یمقابل منبع آب
که بدون برداشتن ظرف آب  یمسلح زنان را به وحشت انداختند به طور مردان

 از آنجا دور شدند. اهویخود، با ه
 ستادهیا انیکه پشت به ک یوانت با گرفتن دستور از مرد نانیبعد سرنش یلحظات
 اطراف پخش شدند. یدا و در کوچه هاج گریكدیبود از 

ضطراب سپس  یرا وادار به توقف انیک ا سازد.  گاه  کوتاه کرد تا غزاله را از خطر آ
 انداخت و به راه افتاد. ریکرد، سر به ز یاشاره م یبه مناره مسجد كهیدر حال

ارد مسجد و انیک نكهیو حفظ فاصله به دنبال او به راه افتاد، تا ا اطیبا احت غزاله
 شد.

به  قیعم یکرد. با نفسهه تیجوان در صههحن کوچك مسههجد احسههاس امن زن
 .دیچیدر گوشش پ انیک یلحظه صدا نیشد، در ا كیصحن نزد انیحوضچه م

 کن. اطیاحت یلیبود. خ گیب شونیكیگردن. فكر کنم  یدنبالمون م یبدجور -
 شه؟یم یحاال چ -
 خدا بخواد. یدونم! هر چ ینم -
 ؟یکنن چ اتدیاگه پ -
 داتیبرسههون... پ یاول آباد یشههدم تو خودت رو به خرابه ها ریاگه من درگ -
 کنم. یم
 !؟یو اگه نتونست -
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 رو که گفتم انجام بده. برگرد ده... یافتادم همون کار ریاگه گ -
 و گفت: دیرا کش انیک نیاندام غزاله را به لرزه انداخت. آست وحشت

 ترسم. خطرناکه. ی... من ممیش میگوشه قا هی میبر ایب -
. فراموش میو فرسههنگها از مرز فاصههله دار میما االن در دل افغانسههتان هسههت -

 ...میاومد یچ یهمه راه رو برا نینكن ا
 کشن. یاونا ما رو م -
ما دسهت خداسهت، همون طور که تا حاال بوده... بعد از اون  یمرگ و زندگ -

 !؟یاوردین مانیخدا ا یهمه کمك، تو هنوز به بزرگ
 . هیجور خودکش هی نیا یول -
 .ارمیب ریتلفن گ هی دی. من باستین یچاره ا -
 حتیچند نصهه دنینبود، غزاله سههكوت کرد و پس از شههن زیمخالفت جا گرید

س پ انیاز شانس بد، ک یکوتاه و مختصر، با فاصله از مسجد خارج شدند، ول
 روبرو شد. گیبا ب ابانیخ چیدر پ یمسافت یاز ط

 یچشمها گیبود که ب یبه گونه ا گیماندن در چهره ب رهیالعملش در خ عكس
به موقع  انیبود شههناخت. اگر ک دهیچیکه دور سههر پ یاو را از پشههت دسههتمال

 شد. یم ادیبود، بدون شك شكار اسلحه مرد ص دهینجنب
شه به ک گیب دیترد شردن ما صت داد تا او را ُهل بدهد و با پر انیدر ف از  دنیفر
 او دور شود. ررسیسمت راستش، به سرعت از ت وارید یرو

ا ب یرا گم کرد و وحشت زده شد، ول شیصحنه دست و پا نیبا مشاهده ا غزاله
که آمده  یخود را جمع و جور کرد و از همان راه ان،یک یهشههدارها یادآوری

 بود، بازگشت.
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با  رتا آنكه در حال فرا مودیرا پ یمسهههافت رینفس گ یزیو گر بیدر تعق انیک
 زد، برخورد کرد. یم دیاو کوچه ها را د یکه در جستجو ریشدت با قد

 پرتاب شد. یبه گوشه ا ریشدند و اسلحه قد نینقش بر زم هردو
 زد: ادیفر دیدو یبه سمت آنها م یدور بایاز فاصله تقر گیب

 نذار در بره. ر،یقد رشیبگ -
شن ریقد س نیا دنیبا  سرا سو مهیجمله  شت انیحمله برد، اما ک انیک یبه   م

قد هان  له صههورت او کرد. د ناح ریمحكمش را حوا هان  هیاز  خل د لب و دا
ستفاده کرد و بازوان  نیاز هم انیشد. ک جیشكافت و کامال گ صت کوتاه ا فر

 پر قدرتش را طناب دار گردن او ساخت. دهیچیدرهم پ
ست، به هم ریقد شده ا سدود  سش م ساس کرد راه تنف ه با تقال پنج لیدل نیاح
 از فشار آنها بكاهد. دیقفل کرد تا شا انیرا دور بازو و ساعد ک شیها
و گردن او را رها و چنگ  دیکش رونیرا ب ریقد یبا دست آزادش کلت کمر انیک

سمت ب یاو انداخت و در حال راهنیدر پ سپر خود قرار داده بود به   گیکه او را 
 .دیشده بود چرخ كیبه آنها نزد بایکه تقر

و او را  را شكافت ریهنه قد هیشده بود س كیشل گیکه از سمت ب یگلوله ا رگبار
 به درك واصل کرد.

 یااز آنها به ران پ یكیچند گلوله بود که  یاپیپ كیشههل گ،یبه ب انیک پاسههخ
 کرد. نیاصابت و او را نقش بر زم گیراست ب

از آنكه  قبل نیزد، بنابرا یگدار به آب م یب دیندانسههت. نبا زیتعلل را جا انیک
 گریبه خانه د یو از خانه ا دیپر وارید یدرنگ از رو یشود، ب ریغافلگ گریبار د
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رسههاند.  یم یآباد یدروازه ورود یها رانهیخود را به و دیرا آغار کرد. با زیگر
 شرط عقل بود. اطیاحت
سر از پ یبرا شدن بدون درد شمن و رد  شم د چه و خم کو چیپنهان ماندن از چ

بار قصههد کرد تا با  نیفكر چند نیلباس نداشههت. با ا ضیبه جز تعو یها، راه
به ا نده،  ریغافلگ یوارد سهههاختن ضههر عابر یكیکن پا نیاز  درآورد و  یرا از 

 اقدام منصرف شد. نیسازد، اما با فكر عواقب کار، از ا یرا عمل مشیتصم
 هختیفرو ر یوارهایبا د یرفت و از کنار خانه ا یجلو م اطیطور که با احت همان

سها یرد م شده رو یشد، برق لبا سته  از  ننایطناب متوقفش کرد. با اطم یش
طناب جمع کرد و  یرا از رو ازشیدر آنجا، به سرعت البسه مورد ن ینبودن کس

س سته ا واریو در پناه د دیدو رونیب مهیسرا س یشك رد، ک ضیرا تعو شیهالبا
 به طرف اطیکلوخ پنهان کرد و با احت سههنگ و ریخود را در ز یسههپس لباسههها

شد، به راه افتاد. به محض ورود به و یکه احتمال م ییجا  رانهیداد غزاله رفته با
ستجو گیها متوجه افراد ب شد. با چابك قیدق یو ج قف س یخود را باال یآنها 

وجب به وجب خاك را  گیپنهان شد. افراد ب نآ یچوب یرهایت یرساند و البال
 شدند، آنجا را ترك کردند. دیناام افتنشیاز  یو رو کردند و وقت ریز
شدن آنها با کم با سودگ یدور  ستجو یآ غزاله پرداخت . تا آنكه بعد از  یبه ج

 برقع غزاله را شناخت. یدر حال عبور از کوچه ا یمدت کوتاه
د هر نباشهه بیغزاله تحت تعق نكهیاز ا نانیاطم یخم کوچه پناه گرفت. برا در

 یکه ترس چاشههن یاطی. غزاله با احتدیکشهه یسههرك م واریاز گوشههه د یز گاها
سمت ک س نیدر حال حرکت بود. هم انیرفتارش بود، به  سر کوچه ر  دیکه به 
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ز آنكه قبل ا و دیو او را داخل کوچه کش دیرا چسب شیتند بازو یبا حرکت یدست
 دهانش را گرفت. یهمان دست جلو ابدیزدن ب ادیفرصت فر

شت برا غزاله شن یفرار تقال م یبا وح ه ک انیک یصدا دنیکرد، اما به محض 
سمت او چرخسیگفت: )ه صله به  ستم( آرام گرفت و بالفا  انی. کدی... من ه

 زد و فت: ینیلبخند دلنش
 .انینترس خانم کوچولو من هستم... ک -

 داد و گفت: رونینفس حبس شده اش را ب غزاله
 کردم. یسكته م فكر کردم تو رو گرفتن! داشتم -
 یكیسقف  ریبود او را دنبال خود به ز دهیغزاله را چسب یهمچنان که بازو انیک

 و گفت: دیاست کش یامن یداشت جا نانیاز مخروبه ها که اطم
رو الك کردن... حداقل  نجایقبل خاك ا قهیامنه، چون چند دق نجایفكر کنم ا -

 .انینم نجایا یمدت هیتا 
 و برقع را باال داد و گفت: دیکش یبه راحت ینفس غزاله

 م؟یکار کن یحاال چ -
 رانیموفق شههدم تماسههم رو با ا نكهی... من به محض ایمون یجا م نیتو هم -

 خارج نشو. نجایاز ا یطیشرا چیگردم. تحت ه یبرقرار کنم برم
 ؟یخارج بش نجایاز ا یخوا یاونا دنبالتن. چطور م یول -
گفت: )چند بار بگم؟(. زبانش را به حرکت  یسههر خم کرد. نگاهش م انیک

 درآورد و گفت:
 برم. دیبا ست،ین یچاره ا -
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 !یرینه! تو نم -
شده  یعالقه اش، احساسات لیفكر کرد غزاله به دل انیجر و بحث نبود. ک وقت

 فه،یقرار دهد، تا بدون تعهد به انجام وظ ریتحت تاث زیخواهد او را ن یاست و م
 اعتنا گفت: یرو ب نی. از ابدایفرار ب یبرا یراه

ساعت د نیبب - سه  شتم، خودت رو به هر نحو گهیغزاله! اگه من تا دو،   یبرنگ
کنن  یشك به تو کمك م یبرسون. اونا ب بیعبدالنج ایبه مالقادر  یتون یکه م

 یبرگرد رانیتا به ا
 شد. شیبایز یمهمان چشمها اریاخت یزانو زد. اشك ب نیزم یرو دیناام غزاله

نشست. دست نه  شیپهلو یبه آرام لیدل نیکرد، به هم یحالش را درك م انیک
 و گفت: دیپشت او کش یهوازش

شكها دنیعذابم نده، د نجوریپس ا ،یزیچقدر برام عز یدون یخودت م -  یا
 .دهیاز شكنجه دشمن عذابم م شتریتو ب

وام خ ی... نمانیطاقت ندارم ک گهیکار کنم؟ د یمن چ اد،یسرت ب ییاگه بال -
 تو رو از دست بدم.

 .شهیمقدر باشه همون م یبه خدا باشه، هرچ دتیام -
 برخاست و گفت: یبه ناگاه از جا غزاله

 ذارم. ی... نمانیک یذارم بر ینه نه ... نم -
شو غزاله وقت - صلحت مملكت در ب رانیا یپا یبچه ن ش دیما با نه،یو م ق از ع

 لبخند زد و گفت:. غزاله میاز جونمون هم بگذر ،یچیکه ه
 .میگذر یخوب م -
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شا نیا ریشدن ز میبا قا ؟یچطور - شده  رید یلیتا حاال هم خ دیسقف!.... 
شه و اونا بدون اهم شن، اما من  تیبا شد من، محموله رو عبور داده با به آزاد 

شا دیبا سونم.  سردار بر فته بزرگ گر اتیعمل كیجلو  دیاطالعاتم رو به گوش 
 بشه.
 کرد، گفت: یاشكش را پاك م كهیبه خود گرفت. در حال یلحن جد غزاله

 رسونم. یمن م -
 !؟یگیم یمعلوم هست چ -
 دنیاحتمال م دن،ینكردن و چون تو رو تنها د ییاونها هنوز من رو شههناسهها -

 یراحت تر م یلی. پس من خیباشم و تو در حال حاضر تنها باش یمخف ییجا
 خارج بشم و تلفن بزنم. نجایتونم از ا

 امكان نداره. -
س یپوشش افغان نیکردم. با ا دایمن مخابرات رو پ - شك نم یک نه. ک یبه من 

 یزنم و برم یزود تلفن م یلیحرف بزنم... خ یکنم به لهجه افغان یم یسههع
 گردم.

 وجه. چینه... به ه -
 .ادی ینم شیپ یدونم که مشكل ی. مینگران خودیتو ب -
 تونم خودم رو ببخشم... نه. یوقت نم چیبرسه، ه یبیاگه بهت آس -

هوازشگر صورت  دهیو کش فیجلو آمد. انگشتان ظر یبه آرام غزاله ه  خود را ن
 ساخت و گفت: انیک
 خوام تو رو از دست بدم.... بذار برم. ینم -
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 گفت: یلرزان یگذاشت و با صدا انیهنه فراخ ک هیسر به س و
 دوستت دارم. -

 هنه فشرد و گفت: هیاو را به س اریاخت یحبس شد، ب انیهنه ک هیدر س نفس
 کارت تمومه. یفتیب هایاون وحش ریبرسه. اگه گ یبیخوام بهت آس ینم -

 رونیاز آغهههه ههههوش او ب یبه آرام ان،یبدون توجه به گفته ها و احساس ک غزاله
 و گفت: دیخز

 شماره تلفنت رو بده. -
 ؟یشد وونهید -
 بهشون بگم؟ دیبا یچ -
 .ستیبردار ن یکار شوخ نیا -
 .یریجلوم رو بگ یتون یرو گرفتم و تو نم ممیمن تصم -
 یفهم یخطرناکه، چرا نم -
 ؟یاریبدست ب كجایهمه افتخار خدمت به مملكت رو  یخوا یتو که نم -
 نكن... محاله بذارم. یلجباز ،یترسم لو بر یترسم غزاله. م یم -

 گذاشت و گفت: انیلب ک یبه عالمت سكوت انگشت رو غزاله
 ... فقط شماره تلفن و اطالعات.سیه -
 زد و گفت: شیمه هستاصل ماند. کالفه چنگ در موها انیک
 محاله بذارم تو.... -

سههر خورد و مانع ادامه سههخن او شههد.  انیلب ک یانگشههت غزاله رو گرید بار
صههورت غزاله چرخ  یایدر زوا انینگاهشههان در هم گره خورد. نگاه نگران ک

 خورد.
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 او استفاده کرد و گفت: یو دودل دیاز ترد غزاله
دونم که تو هر طور شههده نجاتم  یبهتره، چون م یلیاگه االن گرفتار بشههم خ -
ما اگه تو گید یم فاق ای ،یفتیب ری. ا ته،یبرات ب یزبونم الل ات دونه  یدا مخ ف

شور غر نیبعد از تو در ا هتر از ب رم،ی. اگه قبل از تو بمادیسرم م ییچه بال بیک
اقل بار تو ع نیا ان،یفكر کن ک وببشههم... خ یکه بعد از تو گرفتار اجنب نهیا

 باش.
 یبه نظر م یکوتاه با آنكه ناراضهه یبعد از تامل انیگفت و ک یدرسههت م غزاله

 اطالعات گفت: یموافقت کرد و پس از دادن شماره تلفن و پاره ا د،یرس
ست رو جمع کن. با یلیخ - صحبت  یز که نه ولبه رم دیخب، حوا سته  سرب
 .ادهیز یلیشنود بشه خ یارتباط تلفن نكهی. احتمال ایکن

له آماده  كهیرا تكرار کرد و در حال انیبار جمالت ک نیچند نانیاطم یبرا غزا
 گفت: دیکش یصورت م یرفتن، برقع را رو

 .یخارج نش نجایمواظب خودت باش. قول بده از ا -
 تو نگران من نباش. -
کرد و  یم هیدرخشههان تشههب دیکه آنها را به دو خورشهه یزل زد به چشههمان انیک

 افزود:
 و سالم. حی... صحیخوام سالم برگرد یم -

 کرد و برقع را رها کرد: ینیخنده نمك غزاله
 ست؟ین یا گهیچشم قربان، امر د -
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له ما ک یگرفت و گام یسههپس رو غزا او را  نیآهنگ یبا لحن انیبرداشهههت، ا
 و گفت: ستادیاد. غزاله امخاطب قرار د

 ه؟یچ گهید -
 .یخواد بر یصبر کن. نم -

. به راه افتاد گری(، و بار د؟یابروان گره کرد و گفت: )دوباره شههروع کرد غزاله
 او را گرفت و گفت: یشد و از پشت سر بازو كیشتابان به او نزد انیک
 .... نرو.رمینرو غزاله. خودم م -

 گفت: ییو با ترشرو دیچرخ انیبرقع را باال زد و به سمت ک غزاله
 حوصله ام سر رفت. گهی! بسه دیاریکارم م یچقدر )نه( تو -
 .یایکار بر نم نیترسم غزاله. تو از عهده ا یم -
ه!؟ من د - م  گه من چ  له ب گهیم پا چلفت یاون غزا  انیاحمق  گر یدسهههت و 
 یدونم که در چه راه یحاال م ی. ممكنه جونم رو از دسهههت بدم، ولسههتمین

م و تو شد داری.... من بانیک یستیرفتن ن یکنم. تو همه بهانه من برا یتالش م
گاهیمن رو باز کرد یچشمها کامل از هدفم، در  ی. امروز من با چشم باز و آ

گام برم با یراه گشههورم  گه  مرگم رو  یجلو یتون یتو نم رم،یبم دیدارم و ا
 کنم سد راهم نشو. ی.... پس خواهش میریبگ
ست و ب انیک س ساس کرد  ست. با دل یاح شده ا و ا یپر اکراه، راه را برا یرمق 

 باز کرد.
کرد و گفت: )برام دعا  یاو مخف دگانیمتالطم چشههمانش را از د یایدر غزاله

 رفت رونیکن(. سپس ب
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مشههاهده کرد،  یحواسههش به اطراف بود تا اگر مورد مشههكوک ر،یتمام مسهه در
 فتاین یخان اثر یکند. خوشههبختانه از افراد ول تیرا کامال رعا اطیجانب احت

 یو پس از ط دیشهههر رسهه یاصههل ابانیدو کوچه به خ یكیو پس از عبور از 
ا ب خت،به اطراف اندا ی. نگاهسههتادیدر مقابل سههاختمان مخابرات ا یمسههافت
به خود  یفراوان لهجه افغان یمبهم آب دهانش را قورت داد و با سههع یترسهه

 سالم کرد و گفت : یگرفت و به محض ورود به مرد متصد
 تلفن دارم. رانیا یبرا -
 خواهر. دییشما شماره خودتان بگو -

 یمتصههد یشههماره را گفت و چشههم به دور تا دور آنجا دوخت. با صههدا غزاله
خود را از  یداشههت لهجه افغان یشههد. سههع نیمخابرات به خود آمد و وارد کاب

ست ندهد. در حال صد كهید شم به مرد مت شن یمدام چ شت، با   یصدا دنیدا
را  شیدابار کلمه )الو( را تكرار کرد، ُتن صههه نیآمرانه سههردار بهروان که چند

 مقدمه گفت : یآورد و ب نییکامال پا
 و فرمانده امروز. روزیسالم بر محمد آقا، جنگ آور د -

 طیبود. او در مح انیکالم فقط مختص ک هیتك نیخورد. ا كهیبهروان  سههردار
مورد خطاب  انیگونه از جانب ک نیکار ا طیخانواده و خارج از مح یمیصههم
 : دیزن ناشناس پرس كیجمله از دهان  نیا دنیگرفت. متعجب از شن یقرار م

 شما!؟ -
 .گهی... غزاله ام دهی!؟ عروس عمه عالینشناخت -
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 یشود، سع یم دهیکه از پشت خط شن ییجمله سردار مطمئن شد صدا نیا با
 کرد و گفت : یغزاله را همراه لیدل نیرمزگونه دارد، به هم یدر ارتباط

 . حالتون چطوره؟ چه خبر؟اوردمیکه به جا ن دیببخش -
مخابرات متوجه لهجه درهم او نگردد  یچشم مراقب بود که متصد كیبا  غزاله

 به سردار بود. گفت : حیبه فكر دادن اطالعات صح یاز جانب
سالمت - سل خ دی... به عاله خانم بگیخبر  شت. پذ یلیماه ع  ییاریخوش گذ

 مخصوصا پسر عمه. م،یشد یمفصل
شد. د بند سردار پاره  از  ینمانده بود که تماس تلفن یباق شیبرا یشك گریدل 

 است. گفت : انیجانب ک
 د؟یگرد یبرم یپسر عمه! حالش خوبه؟ ک ؟ییاالن کجا -
سرعمه خوبه، ول - ست... خوب د هی یپ سته ا ست و بالمون ب  آدم گهیخرده د

سافرت خارج م سش به ج دیبا رهیم شه، ول بشیحوا ند وجود ما تا چ نیبا ا یبا
 شما اصال نگران نباش. میگرد یبرم گهیروز د

 پسر عمه کجاست؟ -
 مسافرخونه... َهَمش در حال استراحته. انگار که اومده سفر قندهار. -

که از پشت خط  ییو شبهه از ذهن سردار دور شد. حاال مطمئن بود صدا شك
صدا یم صدا ییشنود،  شعفستین تیغزاله هدا یجز  که در کالمش  ی. با 

 : دیبود خواستار دانستن چند و چون ماجرا پرس دایهو
 مسافرخونه؟ یشد رفت یچ ؟یمگه شما مهمون نبود -
سرعمه رو که م - شش نم ادیحمت ز... از مزایدون یاخالق پ  هی. االن ادیخو

 .نجایا میکه اومد شهیم یده دوازده روز
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 ؟یخبرم کن یتون یم یاگه راه افتاد -
ست نم د،یشا - سافرخونه خوب یدر هرچه زودتر  دیبا م،یندار یدونم. آخه م

پسههرعمه از من خواسهههت تا  یکنم، ول یخداحافظ دیبا گهی. دمیاز اونجا بر
 سفارش دوستانش رو به شما بكنم.

 بگو دخترم در خدمتم. -
خواهش کرد اگر مرز  ه،یراسههتش چند تا از دوسههتاش قصههد دارن برن ترک -

از اندازه  شیب لشونی.... وسادیبكن یسفارش اونا رو حساب د،یبازرگان آشنا دار
 .رنینگ یممكنه خروج نه،یبزرگ و سنگ

 ت باشه حت....راح التیخ -
اش،  فهیغزاله قطع شههد، غزاله شههادمان از انجام وظ یقبل از خداحافظ ارتباط

به نحو احسههن، بعد از پرداخت هز با عجله ب نهیآن هم  تا  رونیمكالمه،  زد 
سر ساند و او را از دل نگران انیخود را به ک عتریهرچه  سازد، اما از  یبر خارج 

 در خم کوچه شاخ به شاخ یاطیاحت یبا ب اقبال بد، در اثر شتاب کودکانه اش،
اراده  یو ب دیگرد نینقش بر زم دیشههد و پس از برخورد شههد گیاز افراد ب یكی

 داد زد. یرا گرفت و با احساس درد عصبان شیپا
 ؟یمگه کور ،یهو -

 یدرنگ ُبرقع را از رو یادا شد، ب یرانیصحبت غزاله که با لهجه ا دنیبا شن مرد
خنده  لیدل نیبود، به هم دهیشههن گیصههورت او کنار زد. وصههف غزاله را از ب

 کرد و گفت : یزهردار
 تو تله. یافتاد نكهیمثل ا -
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چنگ در برقع غزاله زد و او را با مو از  انهیخواسههت وحشهه یبرم كهیدر حال و
شر شیکند. ناله غزاله در گلو نیزم ضارب که  شد. مرد  شت،  فیخفه  نام دا

 به سمت جلو هل داد و گفت : غزاله را
صله م الیاگه خ - سرت بزنه، مطمئن باش بالفا ... ایفرستمت اون دن یفرار به 

 .فتیراه ب یجلب توجه کن نكهیحاال بدون ا
ها له م یپا حال دیلرز یغزا عا م كهیو در  که ک یدر دل د به کمكش  انیکرد 

شتابد، با گامها شر یب  که دورادور مراقب انیشد. ک كینزد فیلرزان به وانت 
شاهده ا شت بر فرق کوب شانیصحنه، پر نیغزاله بود، با م س دیم سرا و  مهیو 

شروع به دو یبدون تفكر، برا چند  از شیب آنكهقبل از  یکرد ول دنینجات او، 
 و صابر با وانت به راه افتاد. میبه اتفاق غزاله، نع فیبدود، شر یمتر
 بود. هجینت یراند ب یکه به سرعت م یتاز آن فاصله به دنبال وان انیک دنیدو

سط س ستادیا ابانیخ و شمش به  یا لهیو به دنبال و شم چرخاند. تا آنكه چ چ
 پارك شده بود افتاد. یکه مقابل مغازه ا یكلتیموتورس

تا شهر نداشت  یادیکه فاصله ز یغزاله را به داخل ساختمان مخروبه ا فیشر
ش س دیک صورت او زد که غزاله چرخ یلیو چنان  ولو  نیزم یخورد و رو یبه 
 شد.
غزاله را گرفت و سههر او را به سههمت باال  سههوانیگ گریرحمانه بار د یب فیشههر
 و گفت : دیکش

 یکه بهتر، واال م یاون سرگرد ع*و*ض*ی کجاست؟ اگه با زبون خوش بگ -
 .ارمیسرت ب ییدونم چه بال

 دونم(. ی: )نمدینال غزاله
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 .ینبود نجایاالن ا ،یدهن باز کرده بود نیماش یخودته. اگه تو ریتقص -
 شده. یدونم. گمش کردم. فكر کنم زخم ینم -

شر گرید بار ست  ساس  فید صورت غزاله فرود آمد. غزاله اح باال رفت و در 
 دیکرد و با احساس ضعف شد یکرد استخوان صورتش خرد شده است، ناله ا

 ادنستیدست بردار نبود، او را از جا کند و وادار به ا فیشد. شر نینقش بر زم
که غزاله با  داردشههانه غزاله قرار داد تا او را سههرپا نگه  یکرد و دسههتش را رو

 .دیشانه اش را عقب کش یاحساس درد در هم رفت و کم
س فیشر شد، به هم یدگید بیمتوجه آ شانه او ز یضربه ا لیدل نیغزاله  د به 

 زاله را به آسمان بلند کرد.دلخراش غ ادیکه فر
کرد و  یهیتفاوت خنده کر یدلخراش بود، ب یصههحنه ها نیکه شههاهد ا مینع

 گفت :
 .ارهیباباتم باشه به حرف م ،یچیما متخصص اعتراف گرفتنه. تو که ه فیشر -

 کرد و گفت : میرو به نع فیشر
 بده. كیکش رونیبه صابر هم بگو ب گ،یتو برو دنبال ب -

صور م غزاله شر گ،یکرد تا آمدن ب یت شكنجه  در امان خواهد بود. اما  فیاز 
به او انداخت، چنان که غزاله  یدوباره به سراغش آمد و نگاه تند پرغضب فیشر

 اسههلحه فیکه شههر دیلرز یکند. تمام بدنش م یبود قالب ته كیاز ترس نزد
 .کردبه شانه او وارد  یگریاش را باال برد و به ناگاه ضربه د

 فیشد. شر نیحال نقش زم یههنه غزاله شكست و از فرط درد ب ههیدر س نفس
 ت :و گف دیچیاو را دور دستش پ سوانیقساوت قلب کنار او زانو زد و گ نیدر ع
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 نه؟ ای یزن یحرف م -
نجات جانش،  یدر ازا یبود که حت دهیچنان در تار و پود غزاله تن انیک عشههق

 .دیاز او ببرد، باز نال یحاضر نبود اسم
 دونم. ینم -
 .یحرف بزن یخوا یپس نم -

گونه غزاله گذاشههت و به  یآن را رو زیت غهیو ت دیکشهه رونیخنجرش را ب سههپس
 ُسر داد. شیآن را تا گلو یآرام

 هنه غزاله حبس شد. هیدر س نفس
. دیحرکت آن را بر كیغزاله را در دست گرفت و با  سوانیاز گ یدسته ا فیشر

 شك در چشمان غزاله حه هلقه زد. ترس، نفرت و خشم معجون دلش شد.ا
ش فیشر سته ا یگریهر بار با وح پس س د،یگندمگون او را بر سوانیاز گ ید
زد قهقهه مه  یبه آن بههه هههوسه م كهیدسته را به دستش گرفت و در حال نیآخر

غزاله ضربه  یسر داد و موها را در پنجه اش مشت کرد و به سر و رو یهستانه ا
 زد.

 یبرا یینا گریشههد. د یغزاله شههكافت و از سههر و صههورتش خون جار سههر
 برخاستن نداشت.

شود. از ا یبار غزاله برا نیفكر کرد ا فیشر و ر نیفرار از مرگ، زبان خواهد گ
 گفت :

 .ستیمثل من مهربون ن گی.... بیبهتره حرف بزن -
داد. دهانش را به زحمت  ینم تیبدنش اهم یزیو خونر دیبه درد شهههد غزاله

 گفت : یفیضع یجنباند و با صدا
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 دونم. ینم -
ساب فیشر شد. هر کس د یح شفته   مرد كیزن بود، ولو  نیا یجا یگریبرآ

ما ا كل،یه یقو به اعتراف گشههوده بود. ا بان  به حال ز و  فیموجود ظر نیتا 
ابل ق فیشر یبرا لشیکه دل یکرد، مقاومت یشكننده تا سرحد مرگ مقاومت م

 زد. ادیفر تیبا عصبان نیفهم نبود. بنابرا
 کشمت. یسگ م كی... مثل یگیدروغ م -
ستش را رو نیبه جان غزاله افتاد. و ا شتریب ظیبا غ گریبا د و انه غزاله ش یبار د

 به آن وارد کرد. یگذاشت و فشار مداوم
غزاله همان لحظه اول  ادینمود، فر یزیغزاله دهان باز کرد و خون ر جراحت

شد، ز شر رایخفه  شدت درد، از هوش رفت.  عقده  ییول کن نبود، گو فیاز 
 داشت. با قنداق اسلحه و مشت و لگد به جان غزاله افتاد.

نشد و قبل از آنكه  انیاش بود که متوجه حضور ک انهیچنان غرق عمل وحش او
ستفاده کند کامال غافلگ سلحه اش ا شمكش كیپس از شد و  ریبتواند از ا  ک

 گشت. یباق ارید یشد و راه انیمغلوب ک یطوالن
س انیک سرا صورت رو نیبر بال مهیبا اندوه فراوان،  ست. غزاله با  ش  یغزاله ن

مام که ت یبا دلشههوره ا انینمود که نفس نداشههت. ک یافتاده بود آنچنان م نیزم
لش پاره شههد. خود چرخاند، اما بند د یوجودش را فرا گرفته بود، او را به سههو

کامال متورم و غرق در خون بود. سههر او را بر رو له  زانو اش  یصههورت غزا
شر ست  شت. مزرعه گندمش به د شده بود.  فیگذا سپرده  ست باد  جالد به د

نبض گردن غزاله گذاشت، اما  یقلبش در هم فشرده شد. دست لرزانش را رو
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 كیودش از هنه اش حبس شد. تمام وج هیبالفاصله چشم بست و نفس در س
 : )نه(. دیچیدر دل خرابه ها پ ادشیاحساس تلخ، داغ شد و فر

شههد و با  رهیدر صههورت غزاله خ سیبا چشههمان خ گرینداشههت. بار د باور
و آهسهته او را  دیصهورتش کنار کشه یخون آلود او را از رو یمالطفت طره ها

 دگانشیمقابل د ی. چشمات رو باز کن(. اشك پرده ازمیصدا زد: )غزاله... عز
با ا شیو بغض راه گلو دیکشهه به آرام نیرا فشههرد،  فت: )بب یحال  ن ن میگ

جان غزاله قادر به حرکت  ی(، اما جسههم بنجاسههتیا انتیاومدم... نگاه کن ک
 نبود.
حرکت غزاله دوخت و با حسههرت سههر او را به  یب یرا به پلكها دشیناام نگاه

 ....(.این بلند شد : )خداجگرسوزش به آسما ادیفر گریهنه فشرد و بار د هیس
 نیداشت که او چشم باز کند. از ا دیکرد، ام یکه به صورت غزاله نگاه م هربار

 غزاله را به شدت تكان داد و او را صدا کرد : )غزاله(. یشانه ها گریرو بار د
ضجه ها یاز مرگ تیزده غزاله حكا خیسرد و  بدن شت و   یتلخ و زجرآور دا

 ناکام و نافرجام بود. یاز عشق یآمد، حاک یهنه بر م هیکه از سوز س انیک
 یجان او را رو یهههنه فشرد. به ناچار جسم ب هههیسر  غزاله را به س صال،یاست با

سمت پا سر غزاله به  ست بلند کرد.  ستش در هوا تاب م زانیآو نیید  یبود و د
که  یهنه ا هیمقابل بود. ساکت و خاموش، با س ریبه مس انیخورد. نگاه سرد ک

شرده م سافت طوالن یاز اندوه و غم ف از آب و  یاثر گری. دکرد یرا ط یشد، م
باد با اکراه جسههم ب یآ له را رو ینبود.  گاه نیزم یجان غزا ند. ن با به  یخوا

 ی: )نم دیداغ حسهرت! نال یاشهكها خت،یر یاو انداخت. اشهك م یسهرتاپا
نبودم.  یتو رو کجا آوردم. من امانت دار خوب ینیب یم ؟یبه من غر بزن یخوا
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 فیرا ضههع شی. کاش....(. اما بغض صههداومدمیوقت به زندون نم چیکاش ه
 افتاد. نیخجر به جان زم غهیو با حسرت با ت تیکرد. با عصبان

 خت،یر یاشههك م كهیوقفه در حال یکرد. ب یبه صههورت غزاله نگاه نم گرید
گود شههد. با پشههت دسههت اشههك را از مقابل  یرا کند تا آنكه چند سههانت نیزم

 درنگ جسد غزاله را در گور خواباند. یچشمانش پاك کرد و ب
راه(  مهین قیاو زد و با بغض گفت : )رف یشانیبر پ یسرد بود، به هوسه ا نگاهش

 سههت،یگر یرفت. مدت یم نییباال و پا هیمردانه اش با هق هق گر ی. شههانه ها
 شد. یم شتریهنه اش ب هیهر لحظه سوز س ییاما گو

شك م كهیحال در ، کار نی. اما قبل از انجام استادیا تینماز م یبرا خت،یر یا
 شد. نیبر فرقش، نقش بر زم گیبا برخورد قنداق تفنگ ب

س مكالمه ضار ر سمع ح شده به دفعات به  هر کس نظر و  كهیدر حال دیضبط 
داشتند و آن هم فرار  مورد اتفاق نظر كیدر  یکرد. همگ یم انیخود را ب دهیعق

 بود. ندگانیسرگرد زادمهر از دست ربا
انداخت. چند دکمه را  وارید یبه نقشههه کامل جهان رو یبهروان نگاه سههردار

شرد چراغها شورها یف ساخت. نگاه گذرا رانیهم مرز با ا یک شن  به  ییرا رو
 آن گذاشت و گفت : یافغانستان انداخت. انگشت رو

سفر خارج  - شه !  ست یعنیسفر قندهار،  گریبه عبارت د ایخود ان اونا در افغان
 بردند. یبه سر م

 : دیپرس یکرم سرهنگ
 بوده؟ یمنظورش از ماه عسل چ -
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 بدون شك منظورش همون اسارتشونه. -
 فكر کرد و گفت : یکم وسیپ

 كیشما رو به نام کوچ تی. هدامیکن ی. از اول شروع ممیبهتره پله پله جلو بر -
 نیبره فقط به ا یسههرگرد رو به کار م یکالمها هیاز تك یكیو  کنه یخطاب م

 بده. ییآشنا یسرگرد بندازه و به نحو ادیکه قصد داره شما رو به  لیدل
سر زبده ا نایقی - سرگرد اف مونده  یباق گاهیقطعا در خطر بوده که در مخف ه،ی... 

مات رو م كال مال شههنود م هدا یو چون احت خاب و رمز رو  تیداده،  رو انت
 اطالعاتش کرده. یچاشن

سر م یزیو گر بیهم اون ها در تعق دیشا - شدن  یسخت به  برن و مجبور 
 یبا معرف تیطور عمل کنن.... به هر حال هدا نینجات جون خودشون ا یبرا

مكالمه از  نیکه ا كنهیسههردار رو مجاب م ه،یخودش به عنوان عروس عمه عال
 یمفصههل به معنا ییرایماه عسههل، خوش گذشههتن و پذجانب سههرگرده و رفتن 

شكنجه و آزاره. دق شدن،  سرعمه پذ گهیم یوقت قایربوده  صا پ صو  ییرای: )خ
شد(. همان طور هم که در ف صل  سخت م،یدید لمیمف شكنجه  شده و  یسرگرد 

خودشههون رو به ما  یجمله، در جواب سههردار، خبر سههالمت نیدر اول تیهدا
 .دهیم
 بوده؟ یچ یپول یگنگه، منظورش از ب یکم یجمله بعد -

 بهروان در جواب گفت : سردار
 یدارم که جا نیقیاز اون  شههتریدارم بدون اسههلحه و آذوقه هسههتند و ب نیقی -

رفته  قطعا جاشون لو م،یمسافرخونه رو عوض کن دیبا گهیم ی. وقتستندین یامن
 و قصد فرار دارن.
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 کرد و افزود : دییحرف سردار را تا وسیپ
شت هیبا  - سرانگ ساب  حدود چهارده روز  یزیحدس زد که اونا چ شهیم یح

وع موضهه نیبا ما قطع شههد. ا ندگانیارتباط ربا كهیقبل فرار کردن، درسههت زمان
سرگرد هنوز با ما یمطمئن م یگرده و وقت یبرم شیبه چهارده روز پ قایدق  شن 

شونیتماس نگرفته، نقشه پل شف یرو عمل د سرهنگ   یجا رو به یعیو خانواده 
که  نهیداره ا تیاز همه اهم شیکه ب یبرن. مسههئله ا یم نیخود سههرهنگ از ب

لفن داشته به ت یبرسونه که دسترس ییتونسته خودش رو به جا یسرگرد به سخت
باره ا نیباشهههه. بنابرا با دقت کامل  دیوجود نداره و ما با یاحتمال تماس دو

 .میرون بكشیمكالمه کوتاه ب نیاطالعات سرگرد رو از ا
شه ا سردار شت خود را رو ستادیبهروان مقابل نق ار مرز بازرگان قر یو پنج انگ

 داد و گفت :
 .فتهیب یقراره اتفاق نجای. انجاستیا یمسئله اصل -
در  یقیگاه بدنش قرار داد. نگاه عم هیخم شد و دو دستش را تك زیم یرو وسیپ

 چهره جمع انداخت و گفت :
 نشده باشه. ریقراره از مرز عبور کنه... فقط خدا کنه د یمحموله بزرگ -
و ضههمن  میقرار بد انیهرچه زودتر اطالعات گمرك بازرگان رو در جر دیبا -

 یتا اگر مورد مشكوک میرو چك کن ریچند روز اخ یها یکنترل گسترده، خروج
 .میبگذار انیرو در جر نترپلیمشاهده شد، ا

سه ستورات  دیبه طول انجام گرید یساعت جل صدور د سردار بهروان پس از  و 
الزم، به اتفاق  یها یالزم، با کسههب اجازه از مقامات باالتر و انجام هماهنگ
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ستق یبرا وس،یپ صله کرمان را به  ت،یمامور یبر اجرا مینظارت مهههه هههه بالفا
 کشور و مرز بازرگان ترك کرد یمقصد شمال غرب

کرد. بدون آنكه آنها را پاك کند در افكار  یو رو م ریرا ز هایحوصههله سههبز یب
 خود غوطه ور بود. شانیپر

 نیرا ا هی. تا کنون خاله اش عالدییپا یاو را م یچشههم ریز یهر از گاه سههمانه
مش بزند، چش یبود. سرش را باال آورد تا حرف دهیحوصله ند یکالفه و ب نیچن

 و بر لبهههه ههههانشمح یافتاد. لبخند یدر قاب عكس منبت کار انیک ریبه تصو
 گذاشت و گفت : هیدست بر شانه عال ینشست و به آرام

 .گهید یتهایهم مثل مامور تیمامور نی. استیدفعه اولش که ن -
د شهه یم یطوالن تشیمامور یلیرفت. خ یخبر نم یوقت ب چیه انیک یول -

 زنه. یدلم داره شور م یپونزده روز ... بدجور
 شد. گفت : یبلند م كهیدرحال سمانه

لند . بادیکنم تا حالت جا ب یبرات درست م ییچا هیبه دلت بد راه نده. االن  -
 کنم. یرو پاك م یشو دستهات رو بشور، خودم سبز

 خاله جون. شهیآخه زحمتت م -
کار نكنم، واسههه  زیعز نیا یدونه خاله دارم، برا هی! از مال خدا یچه زحمت -
 بكنم. یک
سره نیقربونت برم خاله. کاش ا - ش پ  امیه بو اجازه بد ادیب نییپا طونیاز خطر 

 .یخواستگار
 ؟یزورک یخواستگار -
 .ادینم رشیرو بگرده مثل تو گ ایدن انیخاله؟ ک هیچه حرف نیا -
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 نظر شماست خاله. نیا -
دونم  یو چه م یمن اهل عشق و عاشق انیشناسم، ک یمن پسرم رو خوب م -
کنه، به خاطر شغلشه... تا  یازدواج دست دست م ی. اگه براستیحرفها ن نیا

ند م ارم،یاسههم زن و ازدواج رو م که تو توقع دار یغرول دختر مردم رو  یکنه 
 یه مصبح ک نهدو ی... خدا منهیخونه، صبح تا شب ور دلت بش نیا یتو یاریب

 گردم. اصال اگه برگردم. یبرم یک رونیزنم ب
و  سههتی. بدینشههوند یواه الیرو به خهمش بهانه اسههت... شههما مادرم  نایا -

سالمه. م شم رو یهفت  سم تا چ س یتر ست  یهم بذارم،  شم ور د ساله ب
 مامانم بمونم.

 کنم. یسره م هیرو باهاش  فمیدفعه که برگرده تكل نینه خاله جون ا -
ستش دارم، نم یقائلم و با وجود یادیاحترام ز انیآقا ک یمن برا -  یکه قلبا دو

 کار بشه. نیخوام وادار به ا
اگه سرلشگر هم  ،یچیغلط بكنه رو حرف من حرف بزنه. سرگرد که ه انیک -

 من باشه. عیمط دیکه بشه باز هم پسر خودمه و با
 .دیشانس آورده که شما فقط مادرش هست انی! پس آقا کیوااا -
 خوره. یاجازه من آب نم یب انی. کیکرد الیخ یچ -

 زد و گفت: یلبخند سمانه
 ریزن بگ انیکه آقا ک یدون ی. شههما بهتر از من ممیبهتره حرفش رو نزن گهید -
 .ستین
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شه؟ کت - ست خود ست ک یمگه د صفهان برگرده، د و  میریگ یرو م انیکه از ا
 سفره عقد. یپا مینشون یم

 با ابراز عالقه گفت : هیانداخت و عال ریسر به ز سمانه
 خوام. ینم یا گهیبرم. من به جز تو عروس د تیبادوم یقربون اون چشمها -
ضههربه را لمس کند، اما قادر به تكان دادن  یکرد جا یاحسههاس درد سههع با

تلخ در دهانش به  یطعم دنینبود. چهره اش در هم رفت و با چشهه شیدسههتها
 زحمت چشم باز کرد.

مشههت  ت،یموقع صیسههرش را باال آورد، اما قبل از تشههخ یو منگ کم جیگ
. سهاخت هوشیدوباره ب یقیدقا یدر صهورتش فرود آمد و او را برا گیمحكم ب

 د.ش تشیباز کرد و به سرعت متوجه موقع گیتا آنكه باالخره چشم در چشم ب
 و با چشمان ُبراق شده گفت : دیغضبناك او را جلو کش گیب

 کشمت. یسگ م هیمثل  -
 کرد افزود : یبه ران مجروحش اشاره م كهیسپس در حال گیب

 قبلش باهات کار دارم آقا پسر. یول -
ست  انیک صابت گلوله را در د شه وانت ُهل داد و با چهره درهم محل ا را به گو

 گرفت.
 نیعملش سلب شده بود. با ا یاز پشت سر با طناب بسته و آزاد انیک یدستها

را  گیب یچشههم ریز كهیدر حال اطیبا احت ،یریغافلگ یبرا یحال به دنبال راه
 داد. هیخودش را جابجا کرد و به درب وانت تك یکم دییپا یم

 یصههندل یهم رو گرینفر د كیانداخت. به جز راننده،  نیبه داخل کاب ینگاه
 مقابل داشت. ریجلو نشسته بود و چشم به مس
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ع به شرو د،یکش یسه نفر م نیاز شر ا یفرار و خالص یبرا ینقشه ا كهیحال در
 طناب به ورق پاره کف وانت کرد. دنییسا

خواسههت  یوجود م نیبود. با ا دهیمرگ غزاله وجودش را به آتش کشهه یادآوری
 : دیسرد پرس یرو با لحن نیاز دفن شدن بدن او آسوده باشد، از ا الشیخ
 ؟یچه کار کرد تیبا هدا -
ست ی! میگی!؟.... آهان همون جنازه رو مهیک گهید تیهدا - کارش  یچ یخوا

 کنم؟
 .یخدا کنه دفنش کرده باش -
 صدا بلند کرد : یعصبان انیزد و ساکت ماند.ک یپوزخند گیب

 ؟یستیمگه تو مسلمون ن -
 خفه ات کنم! ای یشی. خفه میکن یم ادیروت رو ز یدار گهید -
باالجبار سكوت کرد. غم از دست دادن غزاله به همراه نفرت و خشم او را  انیک

صم ساخت و در حال مشیدر ت صمم تر  شت،  دنیدر بر یسع كهیم طناب دا
کرد.  یحسههاب شههده عمل م دیبار نقشههه اش را در ذهن مرور کرد. با نیچند
شههم داد. چ هیکرد، به در تك دایپ نانیاز پاره شههدن طناب اطم كهیزمان نیبنابرا

 و منگ است. جیبست و وانمود کرد هنوز گ
را  انیک یکرد. وقت یاز دست داده بود و احساس ضعف م یادیخون ز زین گیب

بسههته  یندارد و با دسههتها یحال مسههاعد زیآنكه او ن الیبه خ د،ین حال ددر آ
 اسلحه اش را کنار گذاشت. ست،یاز او ساخته ن یکار
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سرگ رفته ضعف و  شم باز و كهیغلبه کرد به طور گیبر ب جهیرفته  سته  مدام چ ب
 یاریاز هوشهه ینییکرد با درجه پا یم یسههع هودهیکرد و کامال منگ بود و ب یم

 خود را سرحال نشان دهد.
 یلحظات متماد یبرا گیب یمراقب حرکات او بود و وقت یچشههم ریز انیک

شت، با  شم بر هم گذا و را ا عیسر ورشی كیکننده و با  ریحرکت غافلگ كیچ
 پرتاب کرد. رونیاز جا کند و بالفاصله از وانت به ب

نده ترمز کرد. ترمز  درنگ یبود، ب دهیمقابلش د نهییصههحنه را از آ نیکه ا ران
 ن،یتعادلش را از دسههت بدهد و پس از برخورد با کاب انیدار باعث شههد ک شین

 کف وانت ولو شد.
 رونیجلو کنار راننده نشسته بود، بالفاصله از وانت ب نیکه در کاب یتنومند مرد

توسط  گیکه از اسلحه ب یبا گلوله ا ابدیب كیاما قبل از آنكه فرصت شل د،یپر
 گشت. نیشد نقش بر زم كیشل انیک
 نیراننده وانت از ترس اسههلحه اش را بر زم میصههحنه، نع نیمشهههاهده ا با

او را به عقب خواند و  انیباال برد. ک میرا به عالمت تسهل شیانداخت و دسهتها
 گفت :

 دم. یمهلتت نم یکلك بزن یاگه بخوا -
 کنم. فقط من رو نكش. یم یهر کار بخوا -
ضوح ترس را د انیک شمان نعبه و ست لحظه ا یم یو به خوب دید میر چ  یدان

جانب  لیدل نیدرنده خواهد سههاخت. به هم یریروباه مكار شهه نیغفلت، از ا
کرد از  یبه جانب او پرتاب م یحههه هههلقه طناب كهیو در حال تیرا رعا اطیاحت

 .دیپر نییوانت پا
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ستورات ک مینع سمت جا انیبا اطاعت از د شت و به   گیکه ب ییطناب را بردا
 شد. كیافتاده بود نزد نیزم یرو

 .ستادیا انیباز به امر ک دیکه رس گیب یقدم چند
سمت نع انیک سلحه را به  شانه رفت و در حال میسر ا مراقب حرکات او  كهین

 شد. كینزد گیبه ب اطیبود با احت
بار  كهنیا یاز زنده بودن او و برا نانی. با اطمدینال یم یفیضههع یبا صههدا گیب
سر ریغافلگ گرید صله گرفت. نع عینگردد،  ستور ک میاز او فا ست و  انیبه د د
 را بست و او را به دوش انداخت و کف وانت خواباند. گیب یپا
را کف  گیب یبود. وقت یآن یریغافلگ كیفرار، با اسههتفاده از  شهههیدر اند مینع

سمت ک صت روگرداندن ر انی. اما کدیچرخ انیوانت خواباند با تعلل به  از  افر
و کرد و بالفاصله ا نیدر پس سر، او را نقش بر زم یاو گرفت و با ضربه محكم

ش ست جاده ک سمت را سو پس از ب دیرا به طرف درختان   کامل، با یبدن یازر
شدن از جانب نع یطناب محكم سوده  ست و با آ خودش  م،یاو را به درخت ب

 رخاستن نداشت.قدرت ب كهی. در حالدینال یهنوز م گیرا به وانت رساند. ب
و  دیاو را باال کش یرو کم نی. از ارفتیپذ یرا نم یسكیگونه ر چیه گرید انیک

شست و ن نیپشت ماش مهیکرد. سراس چیطناب پ نیمتصل به کاب یها لهیبه م
 با سرعت هر چه تمام تر، راه آمده را بازگشت

 .ابدیکه غزاله را آماده دفن کرده بود ب یتا محل دیطول کش یساعت چند



 331 چشم من طلوع کندر 

جان غزاله در آن دشهت فراخ کار  یجسهم ب افتنیشهده بود و  كیکامال تار هوا
س شوار اریب شت را دور زد، اما گو ید سم غزاله قطره ا ییبود. بارها آن د  یج

 فرو رفته بود. نیآب شده و به زم
از همان دور زدنها برحسههب اتفاق گودال را  یكیدر  یدیدر کمال ناام باالخره

س یکرد. ب دایپ سرا برانه ص ی. فكر کرد غزاله بدیپر رونیب مهیدرنگ ترمز زد و 
تنها  گهیزد: )نترس ، اومدم... د یم ادیفر كهیکشهههد در حال یانتظار او را م

 مبهوت ماند. یگودال خال دنیکه با د دی(، جلو دویستین
افتاده!؟( با بغض  یچه اتفاق یعنیسههسههت و لرزانش تا شههد و زانو زد: ) یپاها

ا نظر گرفت و ب ریهراسان اطراف گودال را ز الیخ نینكنه گرگها...( با اگفت: )
شباهت ز دنید ش یبا ردپا یادیچند ردپا که  شت و خطوط ک ن شد دهیگرگ دا

 .دیچیپ ابانیدو دستش گرفت و نعره دلخراشش در ب انیبدن غزاله، سرش را م
 نیقیکه  ،دیانسان د یبه تفحص پرداخت. چند ردپا یتر قیبا نگاه دق گرید بار

 وانات،یح یپا یو دو همدسههتش اسههت و مشههاهده جا گیداشههت مربوط به ب
سم غزاله توسط چند ح یباق یشك چیه یجا شت که ج درنده، مثل  وانینگذا

 شده بود. دهیکش رونیگرگ، از گودال ب
 یال. با حردیاشك و ماتم او را بگ یقادر نبود جلو زیچ چی. هدیبه دندان گز لب

 .گذاشت ستنیگر یبلند بنا یبود با صدا دهیگاه در خود سراغ ند چیکه ه
در  هدف یبرخاست و ب یبود. دلشكسته از جا شیشب زندگ نیشب بدتر آن

 کرد. مه هستاصل زانو زد یزد و گاه غزاله را صدا م یبه راه افتاد. گاه زار م ابانیب
سمان خ سكوت به آ شت. در  سمان بلند کرد، اما قدرت تكلم ندا سر به آ  هریو 

 شد.
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هستق صبح ه  او را مجبور کرد تا چشم باز کند.  دینور خورش میروز بعد تابش م
ز ا یشههب گذشههته به تلخ یادآوریانداخت و با  یو منگ به اطراف نگاه جیگ

 برخاست. یجا
روز به دنبال  یوصههف در روشههن نیندارد، با ا یا جهینت دانسههت جسههتجو یم

ود و ب دهیفا یرا جستجو کرد، اما ب یادیآن مسافت ز یایاحتماال بقا ایجسد و 
 .افتین یاثر

از  گیب دنیبه سمت وانت به راه افتاد. چند لحظه بعد با د شانیو پر دلشكسته
 .دیجهش به عقب وانت پر كیو با  دییرا به هم سا شیسر خشم دندانها

با وجود ییرنگ و رو گیب باال ینداشهههت.  حت را از  حل جرا زخم  یکه م
ضعختیگر یمحكم بسته بود، خون همچنان از بدنش م شدت   شده فی. به 

 کرد. یناله م یفیضع یبود و با صدا
 او را متوجه خود کرد. یمقابل او زانو زد و با تكان مختصر انیک
 باز نگه داشتن آنها را نداشت. یارایگشود، اما  یچشمانش را لحظه ا گیب

ست دادن غزاله ک نهیک صبان یرا کفر انیاز د ست ز تیکرده بود، با ع انه چ رید
 زد و گفت: گیب

 نوبت خودت هم برسه، نه؟ یکرد یفكر نم -
 آ...ب -
را کنار گذاشههت و قمقمه آب را به لبه  نهیاو بغض و ک یحال خرا دنیبا د انیک

 کرد و گفت: كینزد گیب یهها
 که برات ضرر داره. یدون یکم.... م كیفقط  -
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 و گفت: دیقمقمه را کنار کش انیک یول دینوش یبا ولع جرعه ا گیب
 گفتم برات ضرر داره. -
 تشنمه. -
. با دریم یم یبه زود گیب د،یو ضعف شد یزیدانست که بر اثر خونر یم انیک
 گرفت او را میداشت، تصم یدالوصفیکه نفرت و خشم زا یوجود در حال نیا

صورت گذر احتمال یابتدا یبه خرابه ها س یشهر برساند تا در  س ای یک  یانک
 فكر او را تا مدخل شهر رساند. نی. با اابدینجات 

 :دیکرد، پرس یاو را آزاد م یدست و پا كهیدر حال انیک
 کنم؟ دایتونم پ یخان رو کجا م یول یبگ یتون یم -
 م..ر...ز. -
 از هوش رفت. و

س یغزاله خود را آزار م یادآوریبا  كهیدر حال انیبعد ک یقیدقا ه را ک یریداد، م
 رو گرفت. شیکرده بود، پ یشب گذشته ط

به  هكیاما زمان افت،ی یخان را م یول گاهیمخف ابد،یرا ب میشههد نع یقادر م اگر
س یریمحل درگ شته ر سد جم یخبر مینه از نع د،یشب گذ . لیبود و نه از ج

 گرفت. شیشود، در پ یختم م رانیکرد به ا یرا که فكر م یباالجبار راه
بود.  ابانیافغانستان، در امتداد نگاهش ب یشمال ینهایفاصله گرفتن از سرزم با

زدن، خاموش شههد و  پیکه وانت پس از چند بار ر مودیرا پ یادیمسههافت ز
 کامال از کار افتاد.

 و گفت: دیفرمان کوب یرو یمشت تیعصبان با
 خارج شد. نیتموم کردنه. و از کاب نی. حاال وقت بنزیلعنت -
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 یکه به نظر م یاشههكال دشیوسههعت د یبه اطراف انداخت. در انتها ینگاه
 خورد. یاست به چشم م ییمنازل روستا دیرس

سخت انیک ش یبه  سمت درختچه ها نیما شت  ییرا به  که در کنار جاده قرار دا
 یمخف راهنشیپ ریرا ز یو وانت را در پناه درختها پنهان کرد. کلت کمر تیهدا

پنهان کرد و با  یدرخت ریز نیو اسههلحه کالش را هم چند متر دورتر از ماشهه
 حرکت کرد. دداشته باش انیجر یداد زندگ یکه احتمال م ییعجله به جا

بنا شهههده  گریكدیدر کنار مزارع گندم در کنار  ییمنازل روسههتا یاندک تعداد
سگ گله پارس کنان نزد ساندند. عل یشدن او را به اطالع اهال كیبودند.   یر

 .دیفرزند کوچك محمدجعفر به استقبالش دو
 :دیبا شور و حال سالم کرد و پرس یعل
 !یا بهیغر -
 ؟یهست یُا ... تو پسر ک -
 محمدجعفر. -
 خواد! یبارك ا...! برو از بابات بپرس مهمون نم -

 و گفت: دیپدرش دو یدوان دوان به سو یعل
 بابا! بابا! مهمون اومده. -
 چشم، خوش آمد. یقدمش به رو -

و  دیمحمدجعفر را در آغهههه ههههوش کش یبه رسم احوالپرس انیبعد ک یلحظات
از او به عمل  یمسههلمانان، اسههتقبال گرم یمحمد جعفر به رسههم مهمان نواز

 آورد و گفت:
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 برادر؟ یتی! اهل کدام والیا بهیغر -
... پا - ه   کوه. دیسف نیید 
 ه؟ینومت چ -
 .اریا...  -

درنگ او را به داخل عمارت  یب ان،یبا مشههاهده چهره خسههته ک محمدجعفر
 نینخورده بود، بنابرا ییو شههش سههاعت غذا یمدت سهه انیمحقر خود کرد. ک

 گفت: یقبل از داخل شدن به خانه با احساس ضعف و گرسنگ
 پول. یگرسنه ام، اما ب -
 شود. یم دایلقمه نان پ كیداخل برادر... باالخره  ایب ز،یو عز یتو مهمان -
 كهیدر حال ر،یبعد، پس از خوردن نان و ش یقیبدون تعارف وارد شد و دقا انیک

 یدیحالش جا آمده بود، محمدجعفر را به حرف واداشت و اطالعات مف یکم
سههپس با جلب اعتماد او  آن محل به دسههت آورد. ییایجغراف تیراجع به موقع

 که محمدجعفر در پاسخش گفت: دیکش انیرا به م نیصحبت بنز
 نیدارن و حتما بنز نیدو تا ماشهه یكی ییاما ده باال م،یدار لییگازو نجایما ا -

 هم دارن.
 ت:که محمدجعفر در جواب گف دیپرس یسواالت نیبه بنز یابیدست یبرا انیک
 .یگران است... تو هم که پول ندار یلیخ نیبنز -
 دم بهتون پس بدم. یقول م دیاگر به من قرض بد یدرسته ول -
 یلیخ نیگالون بنز یكیکردم.... هر  ینم غینه برادر من... اگر داشههتم در -

 گران است.
 دلسوز گفت: یشد و محمدجعفر چون پدر ریسر به ز دیناام انیک



wWw.Roman4u.iR  336 

 

 معامله کنن. دیشا ،یدار یباارزش زیاگه چ -
 کنن؟ یبا اسلحه معاوضه م -
 ؟یچه جور اسلحه ا -
 خشاب پر. كیبا  كیتمام اتومات یکلت کمر هیکلت....  -
 بپرسم... همراهته؟ دیدونم. با ینم -
 ُا ... همراهمه. -
 گردم. یبرم یبفرستم ده.. جلد كیپ هیبرم  -

اما قبل از هر  افتاد، انیرفت، احسههاس ندامت به جان ک رونیکه ب محمدجعفر
 مهیبا مشههاهده آن دو سههراسهه انیبرگشههت. ک یمحمدجعفر با مرد جوان یاقدام

 کرد: یبلند شد. محمدجعفر تازه وارد را معرف
 برادرمه... محمدباقر. نیا -

 و گفت: دیدر محاسنش کش یمحمدجعفر دست سپس
 کنم؟ َرشیتانم س   یم -
از آنكه کلت را به او بدهد  لیو ق دیکشهه رونیب راهنشیپ ریکلت را از ز انیک -

 خشاب آن را خارج ساخت.
 کرد و گفت: یاسلحه را با دقت بررس محمدباقر

همان  دیاب ده،ینم نیبنز ره،یرو نگ نیتا ا میبا خودم ببرمش... عبدالحك دیبا -
 .میجا معامله را تمام کن

 و گفت: دیکلت را از دست برادر قاپ محمدجعفر
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سته! پ - شابش را در آوردبه به.. عجب خوش د سر ؟یس چرا خ ... نترس ما 
 .میذار یمهمان کاله نم

جز اعتماد نداشت. باالجبار خشاب را به دست محمدجعفر داد  یچاره ا انیک
 و گفت:

 برم. دیباش. تا روز تمام نشده با یفقط جلد -
شاهده عجله ک با سلحه را ز ان،یم د و پنهان کر راهنشیپ ریمحمدباقر پرشتاب ا

 رفت.
مدجعفر گاه مح ته و ب ین حال  انیرمق ک یبه چهره خسهه خت و در  ندا ا

 برخاستن گفت:
 زنم. یم تیبخسب... محمدباقر که برگرده صدا یکم ،یخسته ا یلیخ -
و به  دیدراز کشهه یقدر شههناس تشههكر کرد و به محض خروج او گوشههه ا انیک

ا صد یرامدر را گشود و او را به آ یبعد محمدجعفر به آرام یخواب رفت. ساعت
 کرد.

 بلند شو مرد. شوم شد. اریا... ار،یا... -
 :زد و گفت یاو بالفاصله لبخند دنیبا اکراه چشم باز کرد و به محض د انیک
 برادر. یخوش خبر باش -
 گرده. یبرنم یدونستم دست خال یم ه،یمحمدباقر بچه زرنگ -
 چطور جبران کنم. -
 نشده بجنب. كیکم است. حاال تا هوا تار یبكن یمهمان هرکار یبرا -
 ساعت چنده؟ -
 تا غروب نمانده. یزیچ گهیچهار.... د -
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به بدنش داد و به دنبال محمدجعفر از اتاق خارج شههد. در  یکش و قوسهه انیک
 انیمشههغول گفتگو بود. نگاه ک یاز سههاختمان محمدباقر با جوان یفاصههله کم

 محو گوشه لبش نشست. یدماند و لبخن رهیخ یتریل ستیظرف ب یرو
 جعفر دست به شانه او گذاشت و گفت: محمد

 ....هیکاف تریچهل ل -
 نینزکلت ب متیاز ق شتریدانست ب یمعجزه بود. م كی هیشد. شب ینم باورش

 کرد. تیکفا یرو به لبخند نیکرده است از ا افتیدر
وانت  یبه محل اختفا یپس از پرس و جو در مورد راهها سههوار بر گار انیک

وا ه یكیبود و او توانسهههت تا قبل از تار دیاو مف یرفت. کمك محمدباقر برا
ش رونیدرختچه ها ب ریوانت را از ز سمت نیو باکش را پر از بنز دهیک  کند و به 

 .فتدیده بود به راه ب یكیشهر هرات که در نزد
ه ا بغزاله سههر ر ادیبا اندوه و به  انیرفت و ک یم شیبه سههرعت در جاده پ وانت

اه  با او کوت ی  روزها ادیمقابلش چشم دوخته بود. به  ریداده و به مس هیتك شهیش
 دلبسته او شده بود، افتاد. نیکوتاه چن یچگونه در مدت نكهیبودن و ا

هم  دیتنش بود و شا یکه پس از شكنجه مرهم زخمها یمهربان یدستها دیشا
از آن  یبود اکنون نه اثر!.... آه که هر چه بایز دیحرارت سههوزان آن دو خورشهه

 براق. یاز آن چشمها یو نه نشانه ا افتی یمهربان م یدستها
 یبود. مسههلما ول نشیو خطر هر لحظه در کم یَدند( باق نیتا )شهه یکوتاه را

بر احساسات عواطف  دیآمد. با ینشست و در صدد انتقام بر م یخان آرام نم
خان و  یول افتنیکه همانا اش  ییبه هدف نها دنیکرد و تا رسهه یخود غلبه م
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را که به او  یاو بود، دور غزاله و احسههاسهه دیپل ینقش برآب سههاختن نقشههه ها
 .دیکش یداشت خط م

شوار شدن د ش یها مهی. نیبود، اما  س نیشب بود که به  . وانت را در دیدند ر
سب س تیقابل رو یکه به راحت یمحل منا سحر  دهیسپ دنینبود پارك کرد و تا ر

 منتظر نشست.
 یلغاوراق، مب یداشبورد، البال یدر وارس یبود که به طور اتفاق اریبا او  شانس

سكناس تا نخورده  صورتش را مافتیا ستار پ انی.  ش یو راه دیچید ند( د نی)
ش دیشد. با سر تازه ا یاطیاحت یب نیکوچكتر رایکرد ز یعمل م ارانهیهو  یدرد

 .شدمحتاط وارد شهر  نیاو به همراه داشت. بنابرا یبرا
صرف صبحانه به دنبال قهوه خانه  یبرا یقبل از هر اقدام یاحساس گرسنگ با
 کرد. دایجستجو قهوه خانه را پ یقیبه آن بود و باالخره پس از دقا هیشب ییجا ای

که روز به  یبا لهجه ا یبه افغان ییرفت و پس از رد و بدل کردن جمله ها جلو
نان  یکپسر یشد نشست و به انتظار آماده شدن صبحانه ماند. وقت یروز بهتر م

شت، به در مقابلش گذا یبه ماست بود، با استكان چا هیشب شتریکه ب یریو پن
 دستار را از چهره اش باز کرد. یآرام

سوخته با موها صورت شان م شیو ر دهیژول یآفتاب  داد که او  یکامال بلند ن
 ینماند و با لبخند یشك در دل پسرك باق یس جااست. پ اریهمان د یاز اهال

 دور شد.
سنگ شروع به خوردن نان و پن دیشد یگر شتها  شد با ا  نیکند و در ع ریباعث 

 نظر داشته باشد. ریاطرافش را ز ینیب زیحال در تمام مدت با دقت و ت
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 چیکرد، اما ه یرا در قهوه خانه سههپر یادیخان مدت ز یافراد ول دنید دیام به
به  یکرد و به سمت مرکز آباد هیحسابش را تصو نی. بنابرادیاز افراد او را ند كی

شده بود که نع یراه افتاد. هنوز چند قدم ضع  میاز قهوه خانه دور ن سر و و را با 
او  به سمت می. نعدیداد، د ینشان م انخسته و ناتو اریبس كهیخاك آلود در حال

تفاوت از کنار  یع و جور کرد و بباالفاصههله خود را جم انیکرد. ک یحرکت م
 او را نشناخت. میاو دور شد و چون با دستار صورت خود را پوشانده بود نع

اغ که مانند ب یپس از گذشتن از چند کوچه به خانه ا میاو را دنبال کرد. نع انیک
که در کوچه مشههغول  ییرا با وجود بچه ها واریباال رفتن از د انیبود رفت. ک

پنهان شههد و رفت و آمد  یدر گوشههه ا نیبودند، عاقالنه ندانسههت. بنابرا یباز
 نظر گرفت. ریآنجا را ز

به آن  یمشههكوک یرفت و آمدها د،یظهر کشهه یمدت انتظارش که تا حوال در
شد تا آنكه بعد از ظهر همان روز، نع شده  كهیدر حال میخانه  سرحال و قبراق 

 انیجاده )فراه( قرار گرفت. ک ریسههدر م یبود از خانه خارج شهههد و با موتور
سمت وانت رفت. وقت زیدرنگ را جا سرعت به  ست. به   جاده ریسدر م یندان

ا . بدیرا د مینكرده بود که از دور موتور نع یرا ط یادیقرار گرفت، مسهههافت ز
ستان بیاو را تعق اطیاحت شتن از  یکرد. تا آنكه وارد جاده کوه شد. بعد از گذ

 ن،ی. خشمگستین كلتیاز موتورس ید که متوجه شد اثرجاده بو چیدو پ یكی
 ینم میاز موتور و نع یاثر ت،رف یبر سههرعت وانت افزود، اما هرچه جلوتر م

 .افتی
 و متوقف شد. دیکش یوانت را به کنار شانیو پر آشفته



 341 چشم من طلوع کندر 

. با احسههاس خطر اسههلحه اش را دیند یزیبه جاده انداخت. چ ینگاه انیک
 شد. ادهیبرداشت و پ

شمها ستان نشیزبیت یچ سمت چپ حاده کوه  یو جا یرا به اطراف چرخاند. 
 پنهان شدن بود. یبرا یمناسب

 شد. دایو سالم پ میو سر و کله نع دیطول نكش ادیز انتظارش
سلح، پ سالم سلحه م  كیشد. با  كیجلو رفت و به وانت نزد میاز نع شیبا ا

 را نشانه رفت. نیو داخل کاب دیکننده جلو پر ریحرکت غافلگ
شت و به داخل کاب یگریگام د اطیبود. با احت یخال وانت ش نیبردا . دیسرك ک

 اشاره کرد که جلو برود. میمطمئن شد، به نع انیاز نبود ک یوقت
شتها زتریکه ت مینع ضمن مزه م سالم بود و در  را  انیک نیسنگ یو زرنگ تر از 

 گفت: یفیضع یبود، با احساس خطر از وجود دام، با صدا دهیچش
 .یبرگرد... خطرناکه لعنت -

 به طول یادیقرار گرفت، انتظار آنها مدت ز میچون و چرا در کنار نع یب سههالم
 تینبود. باالخره حوصههله سههالم سههر رفت و با عصههبان انیاز ک ی. اثردیانجام

 گفت:
بود تا حاال خودش رو  نجای. اگه ایطور غنبرك بزن نیهم یخواه یم یتا ک -

 نشون داده بود.
 نشسته. نیحكما کم -
خان افتاده....  یول ریوانت درب و داغون شهههده بود، حتما گ یجلو یدیند -

 هم اصال اون پشت فرمان نبوده. دیشا
 کنم. یاما من مثل تو فكر نم -
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 یول ریوانت بود. من مطمئنم گ یرو چی... سههوئدمیخودم با چشههم خودم د -
 تاده.خان اف

 دخل هردومون اومده. یاگه اشتباه کرده باش -
 انایسراغ وانت. اگر اح رمی.... من ماریحرفها بلند شو موتور رو ب نیا یبه جا -

 .میفرار کن میبتون ینشسته باشه، جلد نیکم
و پشت  دیکش رونیبوته ها ب یرا از البال كلتیموتورس یتیبا وجود نارضا مینع

 وانت سنگر گرفت.
به  یكینزد اطیبا احت سهههالم گاه کردن  نت عقب عقب رفت و پس از ن در وا

شحال انیاز ک یاثر دنیاطراف و ند ست رو یبا خو ست و د ش شت وانت ن  یپ
 ریصف یصدا ابدیرا ب چیگذاشت، اما قبل از آنكه فرصت چرخاندن سوئ چیسوئ

 خود احساس کرد. یدر بازو یو درد جانكاه دیچیدر گوشش پ یگلوله ا
شد هندل زد و هر مینع سالم با شت زده بدون آنكه به فكر کمك به  سان و وح ا

به حرکت درآمد، اما در رگبار  گاز موتور را گرفت و در جهت مخالف وانت 
شههد، او را به همراه موتورش سههرنگون  كیشههل انیکه از اسههلحه ک یگلوله ا

به السههت ها   وبرخورد کرد. وحشهههت  میموتور و ران نع كیسهههاخت. گلوله 
ه اسههلح میهردو آنها را فراگرفته بود. هر دو به عالمت تسههل یاضههطراب سههراپا

 اطیا احتب انیموقع ک نیپرتاب و دستها را باال بردند. در ا یرا به گوشه ا شانیها
سالم فهماند که از  رونیگاه خود ب نیاز کم سلحه به  سر ا آمد و با حرکت دادن 

 .ردیوانت فاصله بگ
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صله گرفت و در چند  د،یشد یزیان و خونربا وجود درد فراو سالم از وانت فا
 .ستادیولو شده بود، ا نیزم یکه رو مینع یقدم

 زد: ادیفر انیک
 سرت. یزانو بزن و دستهات رو بذار رو -

ستورات م ترس سر قفل کرد و  یاز مرگ او را به انجام د شت  ستها را پ کرد. د
 گفت: دیبا تهد میسر نع یجلو رفت و باال اطیبا احت انیزانو زد. ک

 کشمت. یبه سرت نزنه واال م یفكر بد -
 دم. یگوش م یبگ یرحم کن... هرچ -
 .یدفعه قبل هم که همن رو گفت -
 .دمیبرات انجام م یبخوا یغلط کردم... منو نكش هر کار -
 کنم. واال.... یخان کجاست، جفتتون رو ول م یول یاگه بگ -
 و گفت: دیبا التماس حرفش را بر مینع
 گم. نزن. یگم... م یم -

 گفت: میسر اسلحه را باال آورد نع انیکه ک نیهم
 .شهیور  مرز، اونجا پنهان م نیا ادیفراه، سمت چپ رود، ده... هروقت م -
 چند نفر هستند؟ -
شا ینم - شا دیدانم...  چه ب شتریب شیهم کمتر... دور روز پ دیده پانزده نفر. 

اشته دو تا محافظ د یكیحداکثر  ایاالن تنها باشه  دیها رو فرستاد دنبال تو، شا
 باشه.

 کله گنده است؟ یلیخ -
 شده همه کاره است. ریدستگ رخانیبرادرش ش یاز وقت -
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 بده بستون داره؟ یبا ک -
 با ترك ها. شتریب -
 رو فرستادن؟ دیمحموله جد -
 دونم. ینم یادیز زیدونم... من چ ینم -
شههد و  كیداشههت، به وانت نزد ین دو را برمآ یاسههلحه ها كهیدر حال انیک

 گفت:
 یکنم و م یم داتیپ یگردم و هرجا که باشهه یبرم یاگه دروغ گفته باشهه -

 کشمت.
 زد: ادیو با تحمل درد از جا برخاست و فر مهیسراس میپشت ُرل نشست. نع و
 نذار... ما رو هم با خودت ببر. نجایکجا! تو رو به خدا، ما رو ا -
 م،ینع یبود بدون توجه به التماسها تشیهمان طور که الزمه شغل و موقع انیک

 پدال گاز فشرد و دور شد. یپا رو
مداوم به مقصههد مورد نظر  یسههاعت رانندگ كینبود پس از  یادیفراه راه ز تا

بعد  یاعتس ،یو بدون اتالف وقت سراغ دره سبز را گرفت و با گفتن نشان دیرس
 در دره سبز بود.

با تجربه چون او، مثل دفعات قبل، وانت  یشرط اول عقل بود و سرگرد طایاحت
 کرد. یمناسب مخف یرا در محل

ل نشست، اما احتما یشب، به انتظار م دنیلحظه مناسب، تا رس نیدر کم دیبا
سمع او به فراه را ب دنیگرفتن انتقام، خبر رس یو برا افتهیرا  یعده ا میآنكه نع ه 
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د و شهه یهرچه زودتر دسههت به کار م دیبا نیبود، بنابرا ادیخان برسههاند ز یول
 کرد. یم ینقشه اش را عمل

شاب سلحه ها خ سلحه  بیآورد و در ج رونیگرفته را ب متیغن یا شت و ا گذا
سر  یگرفت و ب شیدندانها یو بران را ال زی. خنجر تختیکالش را به گردن آو

صدا آرام از د ش دیباال خز واریو  سرك ک سكوت خادیو  شان م.  داد هچ  ینه ن
 در آن مكان سكونت ندارد. یموجود زنده ا

 پناه گرفت. باز سههرك یو چاالك پشههت درخت دیپر نییپا واریاز د یجسههت با
جلو رفت و وارد شههد. نگاه  اطی. با مشههاهده در  باز، با احتدیند یزیچ د،یکشهه

در  اتینشههان از وجود ح زیاتاق چرخ خورد. همه چ یایجسههتجوگرش در زوا
آن  یروههان ثابت ماند. جلو رفت و دست  ههیقل یآن خانه داشت. نگاهش رو

 گرفت. هنوز حرارت داشت.
 کارهاتون رو انجام كساعتهی: )دیچیپ اطیدر ح ییحال جستجو بود که صدا در
در جواب گفت: )چشههم  یزمخت و دورگه ا ی(. صهههدادیو زود برگرد دیبد

 نیسنگ یشدن قدمها كینزد یصدا درنگ داخل گنجه پناه گرفت. یقربان(. ب
 حبس شد. انیهنه ک هیانداخت و نفس در س نیطن اطیدر ح یمرد

 22 فصل
خودروها تحت کنترل نامحسههوس قرار  یو بازرسهه یابیارز نگیپارک قسههمت

 نگیپارک یهایانتظار ورود سههتیکنترل و ل ریچند هفته اخ یهایگرفت. خروج
 سردار بهروان قرار گرفت. اریدر اخت

محصههوالت و آالت و ادوات  ت،یگران یشههامل سههنگها تیترانز یرهایبارگ
 و ....بود. یصنعت ،یکشاورز
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شرق یریبارگ یلرهایتر تعداد  دصیس ست،یبه دو یشده از جنوب و جنوب 
 یریو همه جانبه آنها مهههه ههههستلزم به کار گ قیدق یو بازرس دیرس یدستگاه م

 بود. یو و صرف زمان طوالن ژهیو یروین
توانسههت افراد  یاحتماال م ،یباند قاچاق به آن وسههعت و گسههتردگ ،یطرف از

 رفت که یم یادیداشههته باشههد. و احتمال ز یانتظام یرویدر گمرك و ن ینفوذ
شند. در ا نگیحامل محموله هنوز وارد پارک یلرهایتر شده با صورتیگمرك ن  ن

شتباه نیکوچكتر ست قاچاقچ یم یا ش انیتوان  ای رییدر تغ او آن ها ر اریرا هو
 کند. یاریلغو نقشه 

صف، پ نیا با صم وسیو شك میت سه فوق العاده ا لیگرفت با ت  گریار دب ،یجل
كته ن افتنیقادر به  دیگردد، شهها یبررسهه یشههترینوار مكالمه غزاله با دقت ب

 شوند. یدیجد
 یقرار داد و قسمت آخر مكالمه را انتخاب کرد. صدا یرا در ضبط کوچك نوار

 :دیچیسالن پ یغزاله در فضا
خواهش کرد اگه مرز  ه،یراسههتش چندتا از دوسههتاش قصهههد دارن برن ترک -

ز اندازه ا شیب لشونی... وسادیبكن یسفارش اونا رو حساب د،یبازرگان آشنا دار
 .رنینگ یممكنه خروج نه،یبزرگ و سنگ

 متفكرانه گفت: یبه دفعات تكرار شد و سرهنگ باقر نوار
با  ییلرهایحسههاب، ما تر نی. با اادیبا وزن و حجم ز میباشهه یدنبال بار دیبا -
 .میکن یم یبازرس یشتریرو با دقت ب یبار اتیخصوص نیا
 گفت: وسیپ
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 خوام... بهتره یرو م رانیشههده از جنوب ا یریبارگ یلرهایاز بار تر یسههتیل -
 .یحساب سرانگشت هی.... میداشته باش یبررس هیکاغذ  یابتدا رو

 .رهشتیبه بخش مرفوك، اونجا سرعت انجام کار ب میبر دیاگه موافق باش -
شده و اطالعات الزم در  نتیپر وتریمورد نظر از کامپ ستیبخش مرفوك ل در

شماره بارنامه، نام محل و نوع کاال تیمورد ترانز شده و  یریبارگ یخودروها، 
 قرار گرفت. وسیپ اریرانندگان در اخت یاسام

ه را ب وسیداشههتند که توجه پ میبزرگ و حج یبارها لرهایاز تر یمعدود تعداد
 خود جلب کردند.

صا صو سنگها یلرهایتر مخ  شده یریکه از معادن خاش بارگ تیگران یحامل 
 متفكرانه گفت: وسیو از زاهدان ارسال شده بودند، پ

 خودشه. -
 :دیمتعجب پرس یباقر سرهنگ

 د؟یبه ذهنتون رس یزیچ -
 !!!تیحامل سنگ گران یلرهایتر -
 کردن!؟ یمواد رو داخل سنگها جاساز ینعی -
 و گفت: دیرا بر یاز افسرها حرف سرهنگ باقر یكی

وارد خاك  لرهایاز تر یكیساعت قبل  كیخوام جناب سرهنگ،  یمعذرت م -
 .تهیداخل سالن ترانز لریتر نیشده و دوم هیترک

 و گفت: دیکوب گریکالفه مشت در کف دست د وسیپ
 .شهیبدتر نم نی... از ایلعنت -
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 یابیرا برداشت و دستور توقف ارز یمنتظر دستور نماند، گوش یباقر سرهنگ
 رفت. یابیو سردار بهروان به سالن ارز وسیرا صادر کرد و بالفاصله به اتفاق پ

س کار سالن و ورود به خاك ترک لریتمام و تر یابیو ارز یبازر  هیآماده خروج از 
ض مشههاهده سههرهنگ و گروه همراهش جلو به مح یابیمامور ارز ،یبود. همت

 .دیآمد و پا کوب
 جناب سرهنگ! -
 شده؟ یبار بازرس -
 بله قربان. کامال. -
 .لیبه منطقه جرثق لری.... تردیکن یبررس گهیبار د هیخوام  یم -

ر حاض لیبعد همه در منطقه جرثق یقیاطاعت شد و دقا یسرهنگ باقر دستور
 بودند.
صل باال رفت و حد فا لیبا استفاده از جرثق قیکامل و دق یپس از بررس سنگ
 معلق نگه داشته شد. لر،یکف تر یدو متر

 :آمد و گفت رونیکرد، بالفاصله ب یبود که سنگ را وارس یکس نیاول یهمت
سطح - معدن  یدر اثر انفجارها دمیکه احتمال م یو معمول یفقط چندتا ترك 

 کنم. یمن اشتباه م دی. شادیبهتره خودتون نگاه کن یباشه.... ول
شمان ت ریز وسیبهروان و پ سردار طوط سردار خ نیزبیسنگ قرار گرفتند و چ

 گفت: یخاص نانیشكاف را دنبال کرد و با اطم
 .میبرشش بد دیبا -



 349 چشم من طلوع کندر 

 قرار و نا آرام به سنگ یبرش سنگ صادر شد و چشمان منتظر حضار ب دستور
 دوخته شد. كریغول پ یچندتن

بس هنه ها ح هیکار و برداشته شدن قسمت جدا شده، نفس در س افتنی انیپا با
 تن داشت. كیبالغ بر  یشد. حجم مواد نشان از وزن

شانه موفق یباقر سرهنگ ست پ تیبه ن سردار را به گرم وسید شرد یو   نیو ا ف
 گفت و افزود: كیبزرگ را به آن دو تبر تیموفق

 دم. یرو م گهید یسه تا بیالساعه ترت -
 ناآرام گفت: سردار

 شه؟ یم یکه خارج شده چ یلریپس تر -
 یخارج شههده باشههه.... اآلن تماس م هیگمرك ترک نگیکنم از پارک یفكر نم -
 یم یبا ما همكار هیترک سینداره، پل یبرگردوندنش کار دی. مطمئن باشههرمیگ

 کنه.
بالغ بر هشههت تن بود،  یزیشههده که چ یبعد تمام محموله جاسههاز یسههاعت
 .دیو از سنگها خارج و ضبط گرد کشف

 انیک یشده بود. اگر گوش شنوا یدر دل سنگها جاساز یبه طرز ماهرانه ا مواد
 یعبور م رانیاز مرز ا یدردسههر چیمواد بدون ه نیو تلفن به موقع غزاله نبود، ا

 کرد.
به اطراف نداشت، تند  یتوجه كهی. در حالدیرس یم مهینظر عجول و سراس به

شتاب اوراق سناد مهم یو پر س یم یرا که به نظر ا سونت  فیدرون ک د،یر سام
 کرد: خكوبشیم انیآرام ک یداد که صدا یخود قرار م

 ؟یبر یخوا یم ییجا -
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 !؟....یتو!!!.... هنوز زنده ا -
 که! ینیب یم -
 !نمیب یآره... م -

 رفت.خان را نشانه  یهنه ول هیس انیاسلحه ک سر
ش یحاال م - شم از ا ینكن یو کار یخوام عاقل با صطالح  نیکه مجبور ب به ا

 تو )خوشگله( استفاده کنم.
 فعال که دور دست شماست.... سرگرد. -
 نداد و گفت: تیاهم انیکرد. اما ک یخان را جر یول ان،یک شخندین

 .یافت یصدا راه م یخب... حاال آروم و ب یلیخ -
 کجا!؟ -
 آقا بابك؟ یسر به خونت بزن هی یخوا یتنگ نشده؟ نم رانیا یدلت برا -

ند. ک رهیخ انیخان را َبراق کرد. در چهره ک یتعجب چشههمان ول برق  انیما
 باال داد و گغت: ییابرو

 ی. بهروز خرمیهسههت یتو ک میدون ی... ما مدتهاسههت که میتعجب کرد -
ش ست که در  یمعروف به ول یو بابك خرم رخانیمعروف به  سالها خان..... 

با لهجه ا و  دیرو دور خودتون جمع کرد یمردم، عده ا نیلباس مردم بلوچ و 
 .دیکن یم عیحمل و توز رانیبزرگ رو در ا یمحموله ها

شتن چند تن از  لیحكم اعدام گرفت؟... به دل یچ یبرا رخانیش یدون یم ک
مواد مخدر.... ما  یهو حمل مقدار قابل توج یانتظام یرویسههربازان و افراد ن
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ه رو ب اسههتشیکه فعال تو ر یاون با شههبكه بزرگ یدال بر همكار یمدرک چیه
 .نهیسنگ یلیاما حاال پرونده شما دو تا خ م،ینداشت یعهده دار

 ؟یکار کن یبا من چ یخوا یتو م -
 .یدون یخودت خوب م -
 !؟یببر رانیمن رو با خودت به ا یخوا یچطور م -
 .یآورد نجایطور که تو من رو ا نیهم -
 !یدارم. بهتره جون خودت رو به خطر ننداز یادیمن افراد ز یول ،ییتو تنها -
 .یخواد به فكر جون من باش یتو نم -
 .میبا هم معامله کن میتون یم -
 .دمیگوش م -
.... تومان دمیبهت م ی. هرچقدر هم که بخوارانیا یکنم برگرد یکمكت م -
 .لتهیباب م شتریوم بدالر، هرکد ای

 و بعد! -
 .یدی... تو اصال من رو ندستیدر کار ن یبعد -
 گفت: هیزد و با کنا یپوزخند انیک
 !!!گهید یدیند یدیشتر د -
 آورد گفت: یم نییخود را پا یدستها یرکیبا ز كهیخان در حال یول
 .نیآفر -
 زد: ادیفر تیو با عصبان دیابروانش را درهم کش انیک
سههرت... اگه به سههرت بزنه و  یخفه شههو و دسههتهات رو هم بذار رو گهید -
 .فتی.... حاال راه بدمیمهلتت نم ،یاریدرب یباز وونهید
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ستها را باال برد و با یم فیبه او تكل انیکه ک یخان با اکراه و اجبار یول  کرد، د
 :و گفت ستادیا دیکه رس زیم كیبه طرف در راه افتاد. نزد دیپرترد یقدمها

 ... مدارکم؟شه؟یم یچ فمیپس ک -
قرار  خان یول اریمغتنم در اخت یبرگرداند و فرصههت یآن رو كی انیبود ک یکاف

هان  هیغفلت کوچك آتشدان قل نیخان با هم یکار را هم کرد و ول نیدهد که ا
سر ک شدان به  سمت او پرتاب کرد. آت شت و به  برخورد کرد و او را  انیرا بردا

ساخت و قبل از آنكه به خوو  جیگ یلحظه ا یبرا شت محكم دیایب دمنگ   با م
سمت د یول شد. ک یریخورد. در گ یسكندر واریخان به   ریکه غافلگ انیآغاز 

آمد، الزم بود به  یدرم یاز پا شیخان کما ب یشههده بود با ضههربات محكم ول
فرصههت کوتاه  كی. باالخره در ردیضههربات او را بگ یشههده، جلو یهر نحو

ضههربه زد. ضههربه اش چنان  انخ یفك ول ریآرنجش را باال آورد و با شههدت ز
ش جیخان گ یبود که ول نیسهمگ  کرد. اکنون نوبت ینیو منگ وادار به عقب ن

شد. مبارزه تن به تن ب انیک آن  نیبود تا قدرت بازوان پرتوان خود را به رخ او بك
سنگ یلو باالخره و دیبه طول انجام یقیدو دقا ضربه  نقش  نایک یپا نیخان با 
 شد. نیبر زم

او را بسهت و پس از  یکردن او تعلل نكرد. دسهتها و پاها چیطناب پ یبرا انیک
خان، او را به دوش انداخت و با  یاز نبودن از افراد ول نانیاطراف و اطم یوارس

 زد. رونیب تیسامسون
شم  یكیخان پس از  یبود که ول ادیز یوانت به قدر سرعت ست انداز چ دو د

 گفت: د،یو بند طناب د دیخود را در ق یاریباز کرد و به محض هوش
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. بذار یو بخواب یکنم که تا آخر عمر فقط بخور یم ینشههو.... کار وونهید -
 برم.

 تو رو ندارم. فیاراج دنیحوصله شن چیخفه شو.... ه -
و با  دوخت نیو چشههم به آمپر بنز دیخان به زحمت سههرش را جلو کشهه یول
 گفت: شخندین

 ؟یبر یخوا یتا کجا م نیبنز نیبا ا -
 رسونه. یرو به مقصد م یكیمطمئن باش تو  -
گردن خونه، من نباشههم خاك افغانسههتان  یاحمق نباش ... هرآن بچه ها برم -

 .ارنیسرت م ییدونه چه بال یخدا م یفتیب رشونیکشن.... گ یرو به توبره م
 یهگار هیس ریز یهگارشون رو به جا هی... سارنیسرم م ییدونم چه بال یم -

 البته با مشت دن،یکنن و با شالقشون نه هوازشم م یهنه ام خاموش م هیس یرو
 شناسم. یمن شما رو خوب م ،ینیب یو لگدهاشون هم ماساژ... م

 .نییپا ایب طونیاز خر ش یشناس یاگه م -
 یم یازش سوار یتو حساب نكهیمثل ا یول دمش،ی!!!! تا حاال ندطون؟یخر ش -
 .یریگ
 کرد. یرا در کالمش خال تشیعصبان یپس از مكث و
 کنه. یم تمیحاال خفه شو... صدات اذ -

سعت و بزرگ هامون شت یبا و شنه مقابل د یخود چون د شد.  دگانشیت ظاهر 
شت ست، نه برا ید شك یصاف همچون کف د شنه، که برا اچهیدر نیا یخ  یت
 زد و گفت: تیرضا یاز رو یخند. لبرانیبه مرز ا یكینزد

 .یدیتقاص تمام گ*ن*ا*هات رو پس م ینمونده. به زود یزیچ گهید -
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 گفت: دیهامون ناام نیسرزم دنیخان با د یول
 .ی. اشتباه کردیخودت درست کن یبرا یروبراه یزندگ یتونست یم -
بل از آنكه جواب یزد، ول یپوزخند انیک به ر یق نت  تاد و  پیبدهد وا زدن اف

 بعد کامال متوقف شد. یدقاق
ستارت شت. در حال ینیبود. بنز هودهیزدن ب ا شغول ب كهیدر باك وجود ندا از م

 خان بود، گفت: یشده دور بدن ول دهیچیپ یکردن طنابها
فرار به سههرت بزنه،  الیدم... خ ی. هشههدار نممیر یم ادهیبه بعد پ نجایاز ا -

 کنم. یمعطل نم
سخت  یکار د،یتاب یکه درست بر فرق سرشان م یدر آفتاب ییمایراه پ ساعتها

سر و رو سا بود. عرق از  در  انیشده بود. ک ریسراز شانیهردو یو طاقت فر
رنگ د ی. بدیشن ینیموتور ماش یصورتش بود که صدا یحال پاك کردن عرقها

 خان گرفت و گفت: یاسلحه را پشت گردن ول
 حواست رو جمع کن. -
 .یفرار کن یتون یمگفتم ن یدید -
 گفت: تیخان زد و با عصبان یبه کتف ول یضربه ا انیک
 گفتم خفه شو. -

خان از ترس آب دهانش را قورت داد، اما قبل از  یرا مسههلح کرد. ول اسههلحه
که پشههت گردنش فرود آمد، از هوش رفت و  یبا ضههربه ا یدیهرگونه ام افتنی

 شد. نینقش بر زم



 355 چشم من طلوع کندر 

صاف جا در شت  خان نبود. او را همان گونه رها  یپنهان کردن ول یبرا ییآن د
سافت سر جوان یجلوتر وانت یکرد و جلو رفت. م شده بود و پ وان آوازخ یپارك 

ش شغول ور رفتن به موتور ما سنج نیم س سپ د،یبود. نگاهش تمام جوانب را 
سر به هوا به نظر  اطیآرام و با احت شد. جوانك  شت وانت پنهان  جلو رفت و پ

ده ز رتیصدا وانت را دور زد، سپس مقابل چشمان ح یآرام و ب انیک.دیرس یم
هههنه او نشانه رفته بود،  هههیاسلحه اش را به سمت س كهیو در حال ستادیجوان ا
 گفت :

 ؟یکن یکار م یچ نجایا -
 .دمیبهت م یبخوا یَنَنَنزن... هرچ -
 ؟یکن یکار م یچ نجایو ا یهست یک -
 لقمه نونم. هیکاسبم به خدا... دنبال  -
 !؟یگرد یبرهوت دنبال نون م نیا ونیم -
 کنم آقا. یجابجا م یبرم... افغان یمسافر م -
 ؟یاسلحه دار -
 نه بخدا. -
 ؟یمنتظر مسافر -
 ها. -
 .دیپرس یمیآورد و با لحن مال نییسر اسلحه اش را پا انیک
 .یباش یرانیا ادیبه نظر م -
 ها بخدا... بچه زابلم. -
 ....یعاقل باش دیپس با -
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 اسلحه را به دوش انداخت و افزود : انیک
 .رانیهرطور شده برم ا دیمن با -

 آسوده گفت : یالیبا خ د،ید یدورتر م یمرگ را کم هیسا كهیدر حال جوانك
ساعت د یكیتا  - سافرهام م گهیدو  شته باش با اونا م یم صبر دا سن...   یر

 برمت.
 .یفتیاالن راه ب نیهم دیتونم صبر کنم، با یمن نم -
مونی... ببادهیز یاالن خطرناکه، گشت -  .میآبكش َنن 
 .میافت یراه م ستین یچاره ا -
 ؟یکن چارمیب یخوا ی... منهیماش نیام هم هیاصرار نكن. تمام سرما شهینم -
 که به خود گرفته بود، گفت : یاز لحن مهربان مانیپش انیک
 خوام باهات رفتار کنم. یکه نم یمجبورم نكن طور -
سلحه اونا فرق داره... بابا ب یکن یفكر م - سلحه تو با ا شت یا صاف! گ ها  یان

 .ارنیپدرم رو در م
کل نكن بچه، من  - کل  با یزندون هیافسههرم و  هیبا من  که  ببرمش  دیدارم 

لل تو وضههع رو خراب م له هم  یاونور... تع نه سههر و ک ظه ممك نه. هرلح ک
. مطمئن باش هردومون رو ستنی.. اون ها مثل من مهربون نبشه.. دایدستاش پ

 .ایفرستن اون دن یم
 ؟ینوکرتم به موال... پس کو زندون ،یچرا از اول نگفت -
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با  انیپشههت فرمان قرار گرفت، اما ک مرادیدو جمله، عل یكیرد و بدل شههدن  با
ش یصدا دنیشن ستها به گوش م ینیموتور ما س یکه از دورد  یبا لحظه ا د،یر
 زد. دایخود را پشت وانت انداخت و فر مهیو سپس سراس ستادیگوش ا دیترد

 بجنب. دنیرس االی... االی -
خان ترمز  یمقابل جسههم ول یگاز فشههرد و در زمان کوتاه یپا را رو مرادیعل

 کرد.
سم ب انیک سرعت ج سنگ یبه  خان را به عقب وانت انداخت،  یول نیهوش و 

صت فر ییاما گو ست داده بود زفر خان  یافراد ول یرگبار گلوله ها رایار را از د
 انداز شد. نیدر فضا طن

 را خطاب کرد : مرادیعل اد،یرو با فر نیا از
 .االی. ریبرو، گازش رو بگ -

 بیترت نیاز وانت باال رفت. بد دنیدر حال دو انیاز جا کنده شهههد و ک وانت
 پرالتهاب آغاز شد. یزیو گر بیتعق

له له و عل گلو نه  یبرا مرادیدر جواب گلو بد با  ها  له  ناب از برخورد گلو اجت
 داد. یم راژیوانتش، مدام و

مجبور بود هر لحظه کف  انیداشههت و ک یبرتر انیآنان نسههبت به ک تیموقع
 وانت دراز بكشد.

ست اندازها به باال و پا وانت سرعت چنان در د ست متما نییبا   لیو چپ و را
 کرد وانت هر لحظه واژگون خواهد شد. یس ماحسا انیشد که ک یم
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ص یم یراه چاره ا دیبا شرار خال ست ا ست و از د فكر  نی. با اافتی یم یج
شاب پر شت و ن یرو یخ سلحه اش گذا سر  یشد و باران زیخ میا از گلوله بر 

 .ختیآنها ر
و  یاز وانت بود در اثر اصابت گلوله به کتفش زخم رونیتنه اش ب میکه ن یمرد

 نیا اپرتاب شههد. ب رونیبود از وانت به ب رونیبدنش به سههمت ب ینیچون سههنگ
ه خرج ب یشتریبرداشته شد. اگر دقت عمل ب انیک یاز فشار رو یکم تیوضع

 زیههه هههنه خیهم خالص شود. س یگریتوانست از شر د یم یداد، به زود یم
 زد : ادیکرد و فر كینزد نیکاب شهیخود را به ش

 ؟یتندتر بر یتون یم -
 .رهیتندتر نم نیاز ا گهید -
 .ریسنگر بگ ییجا هیپس حداقل  -
 دشت صاف سنگرم کجا بود! نیتو ا -
زد؛ به محض  یحرف م مرادیخان بود، رو به جلو با عل یکه غافل از ول انیک

 شد. ریاو که تازه به هوش آمده بود، غافلگ یروگرداندن، با ضربه پا
وانت  انیساخته نبود، اما برخاستن او م یادیه کار زبست یخان با دستها یول از

 اشرار را وادار به آتش بس کرد.
ا با خان را گرفت و او ر یول یبود. پا یکاف انیتسههلط ک یفرصههت کوتاه برا نیا
 رقابلیاشههرار غ یکه برا یحرکت، نقش بر کف وانت سههاخت و به سههرعت كی

 بیوانت تعق یجلو یكهایجفت السههت قیدق یرینشههانه گ كیتصههور بود در 
 کننده را هدف قرار داد.
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ه و در گوش دیدر هوا بلند شد و با چند معلق واژگون گرد راژیدو و یكیبا  وانت
 ثابت ماند. یا

 شد. جلوتر متوقف یو مسافت دیکش ینفس راحت نهیینگاه در آ كیبا  مرادیعل
لو، ج نیکاب یها لهیخان او را به م یمهار ول یبود. برا زانیخسته و عرق ر انیک

سوده در کاب یالیمحكم گره زد و با خ ست. نفس عم نیآ ش ش یقیجلو ن و  دیک
 و گفت : دیپاش مرادیعل یبه رو یلبخند

 .یشوت گنیاگه اشتباه نكنم، به شماها م -
 ها، بله. -
 .قیپس شوتش کن رف -
 .میمحكم بشن که رفت -

 یرفت بو یو هرچه جلوتر م دیبلع یهامون را م یبا سرعت سرسام آور وانت
م  از غ ینیشعف، سنگ یاما به جا د،یرس یبه مشام م یكتریوطن از فاصله نزد

به  دنیرسهه یرا فرا گرفت. کاش غزاله بود و برا انیدسههت دادن  غزاله وجود ک
 کرد، افسوس که.... یم یخاك وطن با او لحظه شمار

 ود آورد.او را به خ مرادیعل یدر افكار خود بود که صدا غرق
 خودمان. رانیاز خاك ا نمیا -
 شهیلبش نشست. سر از ش یتلخ رو یبه اطراف انداخت. لبخند ینگاه انیک

را از  شیها هیشههكرت( ر ایبرد و به آسههمان چشههم دوخت )خدا رونیب نیکاب
 تازه پر ساخت و گفت : یهوا

 ...یجا مثل خونه خود آدم نم چیه -
 زد : ادیبا وحشت فر مرادیتمام نشده بود که عل انیک حرف
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 شد. داشونیبسم ا... پ ای -
 داد و بر سرعتش افزود. نیبه ماش یدنده ا و
 هنییدر آ یخان مجددا به سههراغش آمده اند، نگاه یافراد ول نكهیا الیبه خ انیک

 یراحت نفسهه الیبا خ ،یانتظام یرویانداخت و با مشههاهده پاترول گشههت ن
 و گفت: دیکس

 ها هستن. یگشت -
 بدبخت شدم. گهیها د -
 فرار نكن. نگه دار. -
 رمیخوابونن خودم هم م یم رنیگ یرو م نمی. ماشههیام کن چارهیب یخوا یم -

 زندان.
 را باال برد. شیصدا انیک
 ذارم. نگه دار. یمن نم -

بار رگ یدر صههدا انیک ادیبود پا را در پدال گاز فشههرد. فر دهیترسهه مرادیعل اما
 شد، گم شد. یم كیپشت پاترول گشت شل رباریکه از ت یگلوله ا

 انی. کدیرس یو وحشت زده به نظر م مهیتجربه، سراس یجوان بود و ب مرادیعل
 مرادیران عل یدنده از باال یرا باال برد و آن سو شیفرمان را به دست گرفت و پا

شرد. وانت و یرو شد و  یراژیپدال ترمز ف رفت و چند متر آن طرف تر متوقف 
 چیوانت، وقت ه محاصههرهسههرعت باد آنها را محاصههره کردند. با  به نیمامور

ند، از ا یباق انیک یبرا یعكس العمل ما ها نین با دسههت فاق  یرو  به ات باال، 
 شد. ادهیپ نیو با اشاره مامور مرادیعل
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 بزند، اما قنداق یبا سههرباز جوان دهان باز کرد تا حرف ییارویبه مجرد رو انیک
زانو  نیزم یکرد و رو یاراده از درد ناله ا یآمد. ب شكمش فرود یاسلحه او رو

 زد.
 بلند شد. فهیاز سربازان وظ یكی یصدا

 .چهیطناب پ نجاینفر ا هیرو...  نجایسرکار استوار، ا -
پا در رکاب عقب گذاشت و با کمك دستها باال رفت. نگاهش  یاحمد استوار

 ماند. گفت: رهیخان خ یو هراسان ول دهیدر چهره رنگ پر
 کردن بنده خدا؟ تیها؟ چرا بسته بند یهست یک -
 یبه خود گرفت و با لهجه اصههل یمظلوم افهیداشههت. ق رنگیخان قصههد ن یول

 خود گفت:
جاش پول  دن،یرو دزد چارهیخطرناکن... من ب یلیاز اشههرارن، خ نایا - به 

 .رنیبگ
خورد  یم زیاو به همه چ افهیانداخت. ق مرادیبه عل ینگاه مین یاحمد اسههتوار

و رنگ باخته او  فینح كلیباشههد. ه ییبا جسههارت قادر به آدم ربا نكهیجز ا
 ندارد. نیداد جربزه خالف سنگ ینشان م

 وانت جست زد و غضبناك گفت: یماند. از باال رهیخ انیبه ک نگاهش
 هان؟ یکن یم ییآدم ربا -
 طقهمن نیا انیقاچاقچ نیاز بزرگتر یكیخان، و  ی... اسههمش ولگهیدروغ م -

 است.
 !؟یو جنابعال -
 سرگرد زادمهر. -
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 او را برانداز کرد و گفت: یسرتاپا یاحمد استوار
چهره آفتاب سههوخته و درب و داغون. توقع  نی! ... با ایمرد با لباس افغان هی -

 باور کنم؟ یدار
 یمرد ربوده شدم... دستور خاص نیو پنج روز قبل توسط ا ستیمن حدود ب -

 ؟ینكرد افتیمورد در نیدر ا
 نشانه رفت و گفت: انیبا تعجب انگشت سبابه به سمت ک یاحمد استوار

سرگرد زادمهر یعنی. یباور کنم که خودت دیبا - شرار  یشما همون  سط ا که تو
 ربوده شده؟

 کنم. متیتونم خودم رو تسل یفعال م یول ،یبعدا مدرك بخوا یتون یم -
نگ نكرد. بالفاصههله مراتب را به مرکز در یاطالع رسههان یبرا یاحمد اسههتوار

 کرد. تیرا به داخل پاترول هدا انیک ادیارسال و با احترام ز
 یا دسههتهاب زین مرادیو عل افتیگشههت انتقال  لیخان دسههتبند زده به اتومب یول

 وساطت کرد و گفت: انیداشت که ک ریبسته کنار پاترول سر به ز
بذار یلیبه گردنم خ مرادیعل - عدا از ا دیحق داره....  ته ب  شههونیبره. الب

 خواهد شد. ژهیو یسپاسگزار
ها را  یاز شوت یكیتوانسته بود  زیو گر بیکه پس از مدتها تعق یاحمد استوار

 دلخور گفت: ندازد،یبه قالب ب
 مارمولك حقشه که بره زندان. نیا یول -
 ده.مرتكب نش یحاال که جرم ،یکرد رشیباشه دفعه بعد که با مسافر دستگ -
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رم ذا ینم رمتیبگ گهیدفعه د یجناب سرگرد... ول یهم به خاطر گل رو نیا -
ر در بر ص   .یق 

 شد و گفت: كینزد انیبه ک یبا خوشحال مرادیعل
 به موال. ییبه خدا نوکرتم... آقا -
 دست او را فشرد و گفت: انیک
سمم زادمهره. ک - شت یگرفتار ،یزادمهر. هر وقت کار انیا  یایب یتون یم یدا

 هنه فشرد و گفت: هیسراغم... معاونت مبارزه با مواد مخدر، سپس او را به س
بال رمیگ یپاداش م هیبرات  - .. .یکار کم خطر و سهههالم بگرد هی... بهتره دن

 .هینیقاچاق انسان جرم سنگ
 نیچهره ا گریکرد و گرما بار د یم یخود را سههپر یانیپا یماه روزها نیفرورد

 داد. یم نتیاستان گرم و خشك را ز
هت دراز کش یماهه، اما خسته و افسرده رو كی زیو گر انیاز پا آسوده ه   هدیتخ

 در زد و گفت: یبود که سرباز
 تلفن هستند. یجناب سرگرد، سردار بهروان پا -
را  یسرهنگ نشست و گوش زیخود را تكان داد، پشت م ریبدن خرد و خم انیک

 برداشت:
 سالم مرد مومن! -

 کفت: یلرزان یروان بغض داشت، با صداسردار به یصدا
 ؟یخودت یلی! خدا وکانیک -
 نه، روحشم. -

 بود. نیریبهروان تلخ و ش خنده
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 ... حالت خوبه؟شهیباورم نم -
 محموله کشف شد؟ ؟یچه کار کرد نمی. بگو ببستمیبد ن -
شت تن هروئ - سر... ه ستت درد نكنه تلفنت به  نیآره پ شد. د ضبط  شف و  ک

 موقع بود.
 و گفت: دیپرحسرت کش یآه انیک
 گذاشت. یاون مكالمه تلفن یدرد نكنه که جونش رو پا یدست کس -

 کرد و ناباور گفت: یسكوت کوتاه سردار
 کشته شد؟ تیهدا یعنی -

 حه هلقه زد. انیدر چشمان ک اشك
 درسته. -
بدم. هر روز سههراغش رو میوااا - خانواده اش رو  حاال چطور جواب   ی... 
 کنن. یم یتابیب یلیخ رن،یگ

سكوت کرد. در حال یرا م انیک یگلو بغض شرد.  سردار  ینم كهیف ست  خوا
 مكالمه کرد. یبه اعماق احساسش ببرد، مادر را مابق یپ

س حفاظت ستان امكان عز ستانیاطالعات  سرگرد را به زاهدان و  متیو بلوچ
و  ستیب یدر فاصله زمان انیک بیترت نیاز آنجا به استان کرمان فراهم آورد. بد
 .افتیخان، به زادگاهش کرمان انتقال  یچهار ساعت، به همراه متهم خود، ول

 سابقه بود یپرشور و ب استقبال
 23 فصل
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شف یحادثه بمب گذار اخبار سرهنگ  شدن خانواده  شته   اقیاو را عم یعیو ک
 سههتو غم از د ییاز سههو یعیمالقات با شههف كهیقرار داد؛ به طور ریتحت تاث

افسههرده سههاخت؛ تا آنجا که در مدت  یاز او مرد گر،ید ییدادن غزاله از سههو
 کرد. یو خود را در اتاق کوچكش زندان دیاش گوشه عزلت گز یمرخص

ا هر ب ییرا شاهد نباشد، گو دیطلوع خورش گریتا د دیکش یاتاق را م یها پرده
 انداخت، قهر بود. یغزاله م ادیچه که او را به 

با مواد مخدر کرمان آغاز کرد و  هیروح با داغان کارش را در معاونت مبارزه 
انه و دوست یگرفت در مالقات میچون کسالتش مشهود بود، سردار بهروان تصم

 د.گرد ایبه سراغش برود و علت را جو ،ییدر مقام پسر دا ،یخانوادگ طیدر مح
او  بتیاز غ دیابود. ب امدهیهنوز به منزل ن انیهنگام به منزل عمه رفت. ک شههب

ستفاده را م ست آمده را به راحت یکمال ا ست نم یبرد و فرصت بد .  داد یاز د
 ،یباز کرد و پس از سخن گفتن از هر در هیرو سر صحبت را با عمه عال نیاز ا
 :دیآمد، پرس شیاو پ یصحبت افسردگ یوقت

؟ نقدریشازده شما چرا ا یبگ شهیعمه جان! م -  تو لك 
 چشه. یدون یحداقل م یكیکردم تو  یدونم عمه. فكر م ینم -
اگه  ،یلیاز فام ی. خدا شاهده، جداارمیپسر شما در نم یمن که سر از کارها -

 کرده بودم. خشیدوستش نداشتم، تا حاال توب
شته خرده گ یبگم عمه.... از وقت یچ - صب ریبرگ . نهیشده. غروبها غمگ یو ع

 شتریکلمه حرف بزنه. کم خوابه. ب كی نكهیون ابه آسمون، بد شهیم رهیمدتها خ
سههحر مشههغول دعا و نماز  دهیسههپ یزنه و دم دما یقدم م اطیح یشههبها تو

 .ارهاد رهیخوابه و بدون صبحانه م یچرت م هی.... بعد نماز شهیم
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 !؟...زهیاندازه به هم بر نیرو تا ا انیتونسته ک یچ -
 نیگروگان بودن او قرار گرفته بود، از ا انیدر جر ان،یپس از بازگشههت ک هیعال

گاه از بال  که سر فرزندش آمده، گفت: ییرو آ
 نشه عمه. وونهیشكنجه هاست... بچه ام د رینكنه تاث -
رار گرفته که افتاده ق یاتفاق ری. فكر نكنم تحت تاثهیقو انی... کهیچه حرف نیا -

با ارهیدرجه بگ عیباشهههه... قراره ترف کار حال و احوال نی.  ممكنه  ش،یو کم 
 .فتهیب قیحكمش به تعو

 به تو بگه چشه. دیباهاش حرف بزن عمه... شا -
 شدم. زمیمزاحم عمه عز نیامشب واسه هم -
و با  یدونسههت ی... کاش قابل میانیتو برام مثل ک ،یپدر صههلوات یدیحاال د -

 شدم. یخوشحال م شتریب ،یومدیبچه ها م
 .تنها باشم انیخواستم با ک یمن م یاصرار کرد، ول یلیاتفاقا حاج خانم خ -
 .میندار یتو سود یعمه. ما که جز زحمت برا ینیبب ریخ -

شد و از  زیخ مین هیصحبت آن دو را قطع کرد. عال اطیح یدر آهن ژیق یصدا
 :دیگوشه پنجره سرك کش

 اومد. نكهیمثل ا -
 یو چند لحظه بعد صههدا دیچیپ اطیدر ح انیک یقدمها یمتعاقب آن صههدا و
 به استقبال فرزندش رفت . هی... از پشت در بلند شد. عالاای

 مادر. سالم. یاومد -
 نجاست؟یسالم... محمد ا -
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 هان!... سگرمه هات تو هم شد. -
 بابا.. خسته ام مادر، حوصله مهمون نداشتم. یچیه -

 رد،یبه خود بگ یداشت چهره باز و گشاده ا یسع كهیدر حال انیبعد ک یلحظات
جلو رفت و خوش و بش  یسردار بهروان با لبخند دنیشد و با د ییرایوارد پذ

 کرد.
 مرد؟ یپس چرا تنها اومد -
 .میدردسر باش یشب ب هی ینیبب یتون ینم -
ش نم،یطور... بذار حاج خانم رو بب نیکه ا - شت  یبرات م یآ پزم که هفت ه

 وجب روغن روش باشه.
 جنگمون سرشاخ نكن. ریرو با وز ... مامیما چاکرت -
 ت:شد گف یوارد م یچا ینیبا س كهیاکتفا کرد و عاله در حال یبه لبخند انیک
 حرف زد؟ یپشت سر عروس برادرم ک -

 دستها را باال برد و گفت: میبه عالمت تسل سردار
 جرئت داره پشت سر عروس برادر شما حرف بزنه. یک -
 خالصه... گفته باشم. -
 ؟یاز ما کرد یادی چه عجب! -
. اداره میکن یم ارتیتحمل شههما رو ز رقابلیغ افهیچند دفعه ق یما که روز -

 .امیکمه، خونه هم م
 .یکه مافوقم فیح -
 هیما رو  نكهی. فعال بذار بعد از ایریوقت سههر م هیکه  اریپسههر عمه جوش ن -
 آمپر بچسبون. یمهمون کرد تزایپ
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 .یخوا یم تزایپ گه،ید یخور یشام عمه رو نم یعنی... ؟یچ یعنی -
 عمه جون؟ گمیبا حاج خانم و بچه ها خورد. درست م دیشام عمه رو با -

 زد و چشم بست. یلبخند هیعال
 صد البته. -

 گذاشت و گفت: انیشانه ک یدست رو سردار
 گرسنه ام. یلیمعطل نكن که خ -
 .گهید میهم در نكن یخستگ یعنی -
 .یخواب یزودتر م ،یاگه شام رو زودتر بد -
صدا ب هیر یهوا انیک صل یم كهیداد و در حال رونیاش را با  ست هدف ا  یدان

ست. دقا ست،یمالقات چ نیسردار از ا بعد در حال عبور از  یقیبا اکراه برخا
شن انیک یها مشغول صحبت شدند ول ابانیخ  سردار را یحرفها دنیحوصله 

با  کرد و زاو سر صحبت را با یحوصلگ ینداشت. باالخره سردار با مشاهده ب
 گفت: یبه شوخ انیاز رفتار ک هیگال

 مخت ضربه مربه نخورده؟ ،یشد یشكنجه م ی! وقتانیک نمیبب -
 جون محمد شروع نكن. به خدا حوصله ندارم. -
 یچقدر خوشحالم، ول یدون ی... نمیکه برگشت شهی! هنوز باورم نمیدون یم -

 .یکن یم لیرو زا یخوشحال نیا یتو کم کم دار
ت ... و ساکی. ولیرو درك کن تمیوضع یتونست یم دیشا ،یمن بود یاگه جا -

 ماند.
 به چهره خسته و غم زده او انداخت و گفت: ینگاه مین سردار
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 بهت سخت گذشت، نه؟ یلیخ -
 سخت و تلخ. -
 ده؟ یقدر سخت که هنوز آزارت م نیا -
 محمد؟ یهست یتو دنبال چ -
بدونم تو یم - چه  یگذره. م یم یچ قمیرف نیدل بهتر یخوام  بدونم  خوام 
داغون  یتو دار سههت،ین تی. خودت حالارهیاز پا در م نطوریداره تو رو ا یزیچ
 .انیک یشیم
ست...  یکن یچرا فكر م - سته ام، روحم آزرده ا شكل دارم. من فقط خ من م

 .نیبه آرامش دارم، فقط هم اجیاحت
سم. تو مرد  یمن تو رو خوب م -  شهیمرد جبهه و مبارزه. باورم نم ،یجنگشنا

 .یزیبهم بر نجوریو چند روز شكنجه ا ییآدم ربا هیبه خاطر 
 .گهیآدمم مثل هزاران هزار آدم د هی. منم یکن یچرا باور نم -
بذار کمكت کنم. حرف بزن... بگو چیگینه. دروغ م ان،ینه ک - عذابت  ی. 
 ده؟یم
ش تزایپ یتابلو دنیبا د انیک شد و در حال ،یفرو ش كهیمتوقف  خاموش  را نیما
 به ادامه بحث نشان دهد، گفت: لیکرد، بدون آنكه تما یم
 .دییقربان! بفرما دیپس چرا نشست -

 عبه هوس شد: سردار
 .اریبهونه بود. پس ادا در ن تزایکه پ یدون یخودت م -
آمد و اگر احتماال سههردار  شیمتفرقه پ ینور کم رسههتوران باز صههحبتها ریز

ش یم شیرا پ لیمبحث ق سردار که متوجه  یاز جواب دادن طفره م د،یک رفت. 
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فراوان پس از صههرف شههام از سههوار شههدن به  یشههده بود، با دلخور انیک یباز
. نمود زدنسههبز بلوار شههروع به قدم  یکرد و در امتداد فصهها یخوددار لیاتومب

 رفت. یتوجه و قدم زنان جلو م یببود، سردار  دهیفا یب انیاصرار ک
 یاسش مود،یپ یرا م ابانیعرض خ كهیکالفه سرتكان داد و شتابان در حال انیک

 تند قدم برداشت. ییرا فشرد و به دنبال سردار با گامها ریدزدگ
 .میسوار شو بر ایب یلیمحمد آقا.... خدا وک یکن یم تیچرا اذ -
 راهت رو بكش برو خونه ات. ؟یچه کار به من دار -
 .یجهت نگران یندارم. تو ب یباور کن من مشكل -

 . لحنش مالمت بار بود، گفت:دی. چرخ ستادیاز حرکت باز ا سردار
 یگیامشب م ای. یستیخودت ن گهید یسر کار، ول یده، پانزده روزه که برگشت -

 .یحق برگشتن به سر کار رو ندار یتا اصالح نشد ایچته، 
 !؟گیینم یجد -
 کردن ندارم. یشوخ هیکه روح ینیب یم -
 یداد. نگاهش به نقطه نامعلوم هیبا رخوت به درخت پشههت سههرش تك انیک

 ماند. رهیخ
 کنم. داینفر رو پ هی دیخوام. با یم یچند روز مرخص -

 . چشمانش گرد شده و لحنش متعجب بود:ستادیهنه او ا هیهنه به س هیس سردار
 !؟ی!؟ کیکن داینفر رو پ هی -
 آمد گفت: یکه از ته چاه باال م ییبا صدا انیک
 .تیهدا -
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 !؟یچ یعنی! تیهدا -
شت و کفر مهیبهروان حرفش را ن سردار ه ب انیلب جمع کرد. اما ک یتمام گذا

 التماس افتاد.
 کنم محمد. داشیپ دیمن با -
 ؟یکن دایجنازه مفقود شده رو پ هی یخوا یم یچطور -
 زنده باشه. دیکنم... شا یو رو م ریزخاك افغانستان رو  -

 به خود گرفت و گفت: یلحن متعجب سردار
 ؟یجونت رو به خطر بنداز یخوا یاحتمال محال، م هیتو به خاطر  -
 ندارم. یچاره ا -
 ؟یگیم یچ یفهمیمرد! م یشد وونهید -
 برم. دی. من بایستیتو متوجه ن -
 ونی.. حاال خودت رو مد!.یکارهات بردار نیدسهههت از ا یخوا یم یتو ک   -
 عذاب وجدان؟ ای یدون یم
مد - مدونمیفرض کن بهش  ما بهش  مه  که  م،یونی... اصههال ه  ادتیتلفنش 

 نرفته؟
 یکشههف نم نیینرفته.... اگه تلفن به موقع اون نبود، محموله هرو ادمینه،  -

سر هی.... تو یدون یخودت بهتر از من م یشد، ول حق  یو بدون هماهنگ یاف
شور رو ندار نیخروج از ا صفهان که نمیک .... خروج یبر یخوا ی. تهران و ا

 .ستیمن ن اراتیاخت طهیاز مرز در ح
 کالفه و مه هستاصل صورت را با دو دست پوشاند. انیک
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در ذهنش زده  یینظر داشت. حدسها ریحرکات او را ز یبا تعجب تمام سردار
 و گفت: به خود گرفت یمیرو لحن مال نیبود، از ا

 کنه، درسته؟ یم تیداره تو رو اد نیاز د   شتریب یزیچ هی -
چمن رها شههد. سههردار  ینداشههت. با رخوت رو یطاقت پنهانكار گرید انیک

 :دیمقابل او زانو زد و پرس
 افتاده!؟ یشما اتفاق نیب -
 انداخت. ریداد و سر به ز هیبه تنه درخت تك انیک

شرد و با  دیشا ست او را ف حرکت او  كیسردار احساس او را درك کرد، چون د
 را از جا کند و شانه به شانه او قرار گرفت.

کنجكاو دانسههتن چند و چون  ان،یک لیبعد سههردار پشههت فرمان اتومب یلحظات
 به خود گرفت و گفت: یماجرا، لحن پرعطوفت

مدت کم و در آن  نیدوسههت دارم بدونم در ا یکنم، ول یخوام فضههول ینم -
 مثل تو چطور گرفتار عشق شد؟ یخطرناك، مرد تیموقع

 دار بود. شهیو ر قیرابطه ساده، اما عم هیسوءتفاهم نشه. رابطه ما  -
 زد: شخندین سردار

 !؟یبدُعُنق و عاشق انی! کشهیباورم نم -
 ؟یکن یمسخره م -
 هی ریمثل تو، چطور تحت تاث یاحسههاسهه ی.... فقط موندم آدم بانینه جون ک -

 زن قرار گرفته.
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س چیکنم. ه یم یکردم تا عمر دارم مجرد زندگ یفكر م شهیهم - سا در  یاح
نتونسته بود توجه من رو به  یزن چی. هدمید یخودم نسبت به جنس مخالف نم

ستانیبه ب لیتحو یغزاله رو برا نكهیخودش جلب کنه، تا ا ان کرمان از زند مار
ر پرس و جو کردم، فك شیکنجكاوانه در زندگ یگرفتم.... وقت لیتحو رجانیس
 جونم بشه. یکنم، بال یزودتر از اونچه فكرش رو م یلیخ یروز هیکردم  ینم

.... دلتنگ پسههر کوچكش و دهیبه دسههت من از هم پاشهه شیکرد زندگ یم فكر
ترکش کرده بود.  شهیهم یبرا یناباور نیداغدار مادرش بود. شوهرش هم در ع

 کرده بود. ماریاتفاقات اون رو افسرده و ب یزندان و تلخ یواریچهارد
 تو رو نداشته باشه؟ داریچشم د دیوصف با نیبا ا -
شه. نم یآره. دلش م - سر به تنم نبا ست   یم نمینفر یظیبا چه غ یدون یخوا

 کرد.
.... یفهم ی. منظورم رو که میکباب شههد ،یثواب کن ی! خواسههتنطوریکه ا -
 .یدلش شد ریاس ،یاریاز دلش درب یجور هی یاومد یعنی

. میکه محتاج کمك هم بود میقرار داشههت یطیهم نبود. ما در شههرا نجورینه ا -
 یما وابستگ نیب ییجورا هی یكینزد نی. امیرو نداشت یجز خودمون و خدا کس

 بود. بایز اریبه وجود آورد.. البته از حق نگذرم غزاله بس
شق و عالقه احاال - شت ی به خاطر ع که اون مرده  یباور کن یخوا ینم یکه دا

ناد یخوا یو م تت رو  بارا بالش... فكر نم یو بر یریبگ دهیاعت  دیاب یکن یدن
 ؟یاحساسات نش ریو اس یریبگ میعاقالنه تصم

 اگه زنده باشه و گرفتار!؟ -
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سته حرف م هی! تو از نگاه ادیتعهد م یاز حرفات بو - شك شق دل  هی ای یزن یعا
 عاشق متعهد؟

 کالفه سرتكان داد و با حسرت گفت: انیک
 یاراده م یکردم کامال ب ینگاش م یخواستم آلوده گ*ن*ا*ه باشم. وقت ینم -

 .میاز گ*ن*ا*ه ازش خواستم عقد کن زیپره یشدم. برا
 ؟یکن یم داشیافغانستان پ یاگه بر یکن یفكر م -
 کشههم، ینفس م یدونم تا وقت یزنده بودنش مطمئن نشههم، م ایاگه از مرگ،  -

 کالفه ام.
 .یتوکل نبود یتو که ب -
 کرد. یم یاحساس درماندگ انیک
 چه به روزم اومده... من عوض شدم محمد. ینیب ی... مینیب یم -
 حتم دارم ارزشش رو داشته. -
 بود. ایدن یامتحان در مقابل وسوسه ها هیاون هم  دیشا -
م و کن یم داینفر رو پ هی.... فردا گمیم یچ نیند نگو. حاال گوش کن ببچر -
 .ارمیاز او دست ب یشده نشون یهرطور دمیفرستم اون طرف مرز، قول م یم
 خوام خودم برم. ینه، نه... م -
 امكان نداره. -
 لج نكن محمد، بذار برم. -
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اونجا  هاییكایکه آمر یدون ی. میشههیجاسههوس محسههوب م یفتیب ریاگه گ -
سر برا گاهیپا سر! هزار تا درد ست م یدارن. پ صال یکن یخودت و دولت در . ا

 فراموش کن.
عراق  میجنگ، چند بار رفت یروزها یرفته تو ادتیکنم محمد.  یخواهش م -

 تونم بدون دردسر برم و برگردم. یدونم که م ی. ممیو برگشت
سر مغرور بود. ماند. التماس، موج ن رهیخ انیناباور به چهره ک سردار گاه آن اف

 اراده جواب داد: یب
 کوتاه برات رد کنم. یمرخص هیتونم  یفقط م -
 نوکرتم. -

 گفت: یلرزان یاز گفته خود با صدا مانیوجود سردار را فرا گرفت. پش استرس
به  یبینه آسهه ،یخوام دردسههر درسهههت کن یمراقب باش. نه م یلیخ انیک -

 ؟یفهم یخودت برسه... م
 وارد شد. انیو ک دیدرون قفل چرخ دیصحبت بودند که کل مشغول

 از گوشه پرده نگاه کرد: سمانه
 آوردند. فیتشر انیخاله! آقا ک -

 گریدلش شده بود که د ی. آرزودیکش یبه راحت یگرم شد و نفس ریمادر پ قلب
 و یناگهان بتیغ كهینرود. در حال یو طوالن ریخط یها تیفرزندش به مامور

باره ک به عنوان مامور انیدو نه را ترك کرده بود نم تیرا که  با  یخا دانسهههت، 
 .دیشكر خدا را به جا آورد و به استقبال دو یخوشحال

شت یاطالع بود، وقت یب انیک یطوالن بتیاز غ سمانه  د،یا در یعال اقیشور و ا
 :دیمتعجب پرس
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 افتاده!؟ یخاله مگه اتفاق هیچ -
مامور یخبر بودم. نم یروز ازش ب سهههتیب - چه  که خبر یتیدونم  از  یبود 

 مثل دفعه قبل از من پنهان کرده باشن. دمیداد. ترس یخودش نم
 حاال که خدا رو شكر سالمه، چشم و دلت روشن خاله. -
 از پا قدم خوب تو بود عروس گلم. -

خود را مرتب  یپنهان کرد و کم هیگل انداخته اش را از عال یگونه ها سههمانه
ست. ک انیورود ک کرد و به انتظار ش شنا  كی دنیبا د انین ... اایجفت کفش ناآ
س هی. عالستادیگفت و منتظر ا شمها مهیسرا ستقبال ف یو با چ شكبار به ا رزند ا

 مادر حه هلقه شد: ردندور گ انیک ی. دستهادیو او را در آغه هوش کش دیدو
 .یکن هیگر نمیقربونت برم مادر، نب -
.... یاز خودت بد یزی! چی! خبریغامیپ هی یتونسههت ینم یآخه پدر صههلوات -
 شدم. یم وونهیداشتم د گهید
 .رمیتونم تماس بگ یقربون اون شكل ماهت برم، منكه گفتم نم -
 چه کار کنم؟ دل صاحاب مرده من طاقت نداره. -
ه ب شیچشههمها گریشههد. بار د نشیخم شههد و مشههغول باز کردن بند پوت انیک

 :دیکفش ناآشنا خورد و پرس
 مادر؟ میدار مهمون

 .شهیها صاحب خونه م یزود نی. انشاا... به همیبگ شهیمهمون که نم -
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س نكهیا دنیفهم شوار نبود. به محض ا یچه ک ست، د دهان  نكهیمهمان مادر ا
 نشیچشم بست و مجددا شروع به بستن بند پوت یعصبان انیمادر بسته شد. ک

 کرد.
 ؟یشد مونیشد پس! پش یچ -
برم اون رو  دیجا مونده. با نیماشهه یتو تیود، گزارش مامورنب ادمیاصههال  -

 کنه. یم خمیتوب یفرمانده بدم، واال بدجور لیتحو
 بخور بعد. یچا هیبپرس،  یاحوال هیتو،  ای. بشهینم ریحاال د -
گردم(، و  یرفت گفت: )زود برم یم وانیا یبه سههمت پله ها كهیدر حال انیک

 به سرعت منزل را ترك کرد.
گوش  آنها یگفتگو دنیشن یماند. سمانه که برا رهیخ اطیمبهوت به در ح هیعال

 کرده بود جلو آمد و گفت: زیت
 .رونیرفتن ب انیآقا ک -
 یبده.... زود برم لیرفته بود گزارشههش رو تحو ادشی نكهیآره خاله، مثل ا -

 گرده.
ساس سكوت کرد و ب ختهیگر شهیمثل هم انیگفت ک یسمانه م اح ست،   یا

ن شههد كیبا نزد نكهیرا گذراند تا ا یسههاعات هودهیب یحوصههله و دمق در انتظار
ش یعقربه ها سر ک شكر از عال دیساعت به عدد هفت، چادرش را به   هیو با ت
 شد. اطیداخل ح

 کرد، گفت: یم عتشیمشا اطیتا دم در ح كهیدر حال هیعال
 یهم نم قهیدق هیوقت در طول روز،  هی نه،یمن ا انیخاله! شههغل ک ینیب یم -
 .شهیمفقود م یماه، دو ماه به کل هیوقت هم  هی شینیب
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اله به گونه خ یبود. بههه هههوسه ا انیرفتار زشت ک هیحرفها توج نیسمانه ا یبرا
 زد. رونینواخت و ب

داشههت. در  نهییخواب آلود چشههم به آ لیکوچه و داخل اتومب یدر انتها انیک
انه را آمدن سم رونیپا بند نبود، هر لحظه انتظار ب یرو یاز فرط خستگ كهیحال

 .دیکش یم
س به شاهده چادر  شتنش از خم کوچه دنده عقب گرفت و به  اهیمحض م او گذ

رو آن را  نیرا نداشههت، از ا نیحال پارك کردن ماشهه یسههمت منزل رفت. حت
 ییبا ترشرو هیعال د،یکه به هال رس انیک یداخل کوچه گذاشت و وارد شد. پا

 گرفت. افهیکرد و ق ظیغ
 سالم. -
 .یمن رو برد یتو آبرو ،یچه سالم -
 شو. الیخ یخسته ام. ب یلیاالن گرفتار بودم. به جون مادر خ نیتا هم -

به خود گرفت و  یلحن جد نیرا محاکمه کند. بنابرا انیقصههد داشههت ک هیعال
 گفت:

 یرم م یشههنو یآخه تو چه مرگته؟ چرا تا اسههم سههمانه و زن و ازدواج رو م -
 !یکن
 رم،یدوش بگ هیبرم  سههتین یا گهید شیکنم... اگه فرما یچشههم ازدواج م -

 دوش غش نكنم. ریالبته اگه ز
 .یبد حیبه من توض دیبا رونیب یاومد یوقت ی. ولریبرو دوش بگ -
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وصله به ح یروزه اش به افغانستان بود، ب ستیخسته از سفر ب كهیدر حال انیک
بود، مورد  شیمشغول خشك کردن موها كهیبعد در حال یقیحمه هام رفت. دقا

 خطاب مادرش قرار گرفت:
 کرد. خیمادر... شام  ایب ان،یک -
 اومدم خانم خانما. -
شتها غذا یبا دوش گرفتن کم كهیدر حال انیک شده بود، با ا ا در ر شیسرحال 

ستگ صله با ابراز خ صرف کرد و بالفا اق گفت و به ات ریشب به خ یسكوت 
 ان،یک یمصههمم بود حرف بزند. بدون توجه به خسههتگ هیبش رفت، اما عالخوا

 پشت سر او وارد اتاق شد و گفت:
ر در بر نیذارم ا ینم - ص   .یدفعه ق 
 تخه هت ولو شد و به التماس افتاد. یرو انیک
 کنم. یشو، من دارم غش م الیخ یجون حاج خانم ب -
 .رونیبرم ب دم،یجوابت رو که شن دمی. قول مقهیفقط ده دق -
 خوام. یجواب شما معلومه... من زن نم -
 . مگه دست خودته.یکن یتو غلط م -
 مادر! جون  من تمومش کن. -
سالته،  یس - شون امروز و  هیو پنج  نگاه به خواهر و برادرات بنداز ... بچه ها

 یقدر ادعا م نی... تو که ایتو هنوز عزب یفرداسهههت که برن خونه بخت، ول
که ا... یکن خدا و پ نیتو  جب تر ،یزن یم غمبریقدر دم از  به وا  نیچطور 

مل نم ینیدسههتور د کاش برادرت ایکن یع ه خرده تو رو یبود و  رانی.... 
 کرد. یم حتینص
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 کنم. یام عمل م ینیَچشم.... َچشم... به موقعش به دستور د -
کنم، دسههتش رو  ی... بذار دخترخاله ات رو برات خواسههتگاره؟یموقعش ک   -

 مشترك رو شروع کن. یو زندگ اریب ریبگ
 برخاست. یبا کالفگ انیک
 اال سمانه. رمیرو حاضرم بگ یکنم، هر زن یمادر اگه قراره ازدواج کنم، که م -
 آخه چرا؟ مگه سمانه چشه؟ -
به او  یمن عالقه ا یخانم تمام و کماله... ول هی ه،ی یمادر، سههمانه دختر گل -

 ندارم.
 سرد افزود: یغزاله با لحن یادآورینشست با  یم كهیدر حال انیک
 شكستم. ینكرده بود، دلت رو نم رییتغ تمیاگه وضع دیشا -
 یپسههت و مقام یکن یدارن؟... نكنه فكر م یتیاالن حضههرت آقا چه وضههع -

 !ستیو سمانه در شان تو ن یدار
 موضوع نداره. نیبه ا یدلم! ربط زینه عز -
شد، زنگ م یصبر نم گهیبه هر حال من د - صفر که تموم  زنم به  یکنم، ماه 

 کنم. یرو معلوم م فتی. باالخره تكلادیخواهرت که ب
 تخه هت ولو شد. انیو م دیکش یا ازهیخم انیک
 .یگیم یشنوم چ یکه نم یکن یباور م -

مه و زمز دیاو کشه یپتو را رو هیاز حال رفت. عال دهیبه بالشهت نرسه انیک سهر
 ! بچه ام چقدر خسته بود(.یاله رمیکرد: )بم
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بد سههقف ند و گن قد یبل نه  تاه و دلگ یمیخا قاب  یم ریبه نظرش کو مد.  آ
به خاطره دور از ذهن بدل گشههته  ییطاقچه، گو یشههده رو دهیچ یعكسههها

 بودند.
ست رفتن روزها با سرت از د ش یح ست و مقابل  نیریخوش و  شته، برخا گذ

 .ستادیعكسها ا
کرد. چقدر به  یم یکرد. چقدر احسههاس دلتنگ قیدق را در چهره مادر نگاهش
لرزانش را بلند کرد و  یداشت. دستها ازین ریمنعكس شده در تصو یلبخندها

 .دیمادر کش ریتصو یرو
 فرار از چشمانش مسابقه گذاشته بودند. یاشك برا قطرات

 دخترت چقدر تنهاست. نیبب ای... بییدلم برات تنگ شده مامان... تو کجا -
 ماند. رهیغزاله خ ریدر تصو دگانش،یپشت پرده تار د از
ست یخواهر! م گنی! به تو هم میمعرفت یب یلیخ -  بعد از مادر دلم رو به یدون

 ؟یچرا تنهام گذاشت ؟یتو خوش کردم! چرا رفت
 آلودش نامفهوم شد. هیگر یدر صدا کلمات

با  د،یکشهه رونیخود ب یاو را از حال و هوا اطیباز و بسههته شههدن در ح یصههدا
با او نامزد کرده بود، بالفاصله وارد آشپزخانه  یکه به تازگ رج،یبرادرش و ا دنید

 به دست و صورتش زد و خود را مشغول کار نشان داد. یشد. آب
نام م یهاد یصهههدا به  مهمون  ؟ییکجا یخواند بلند شهههد: )آبج یکه او را 

 یرا رو دشیچادر سف( نجامی(، از آشپزخانه خارج نشد و با گفتن: )من امیدار
سپس به  زیم یرا رو وهیم یپاکتها یسر انداخت و تعارف کرد. هاد شت.  گذا

 داد و گفت: هیتك نتیکاب
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 .نجاستیا رجیا -
 اومده؟ یچ یبرا -

 چانه او گذاشت و گفت: ریچادر غزل را کنار زد و مالمت بار دست ز یهاد
 ؟یکرد هی! باز گرنمیصبر کن بب -
 .یدار جایتوقع ب -
ر کردن ب هیبا گر یکن یگذره. فكر م ی!!!؟ سههه ماه از مرگ غزاله مجایتوقع ب -
 گرده؟ یم
 .شهیدلم که آروم م -
حداقل  ،یسههتی. اگه به فكر خودت نیکن یخودت رو داغون م یتو فقط دار -

 فكر کن. چارهیپسره ب نیبه ا
 ؟یآورد یچ یاون رو برا -
 .میکن نییو روز عقد رو تع میجلسه بذار كیاز پدر و مادرش خواسته تا  -
 ...یول -
ه ک یخونه دراندشت موند نیا یتك و تنها تو ؟یهست ینداره، منتظر چ یول -
ه، با تو داشههته باشهه ینسههبت رجیرو معلوم کن. اگه قراره ا فتیزودتر تكل ؟یچ

 معطلش نكن. َدکش کن بره. نیاز ا شتریب ،یشد مونیزودتر و اگر هم پش
. به هشههیم یزود عاد یلیتو خ یافته، برا یم یدر! هر اتفاقبرا گنیبه تو هم م -

 . واقعا که...یزن یحرف از ازدواج م یراحت نیهم
. نه نشون بدم هیبا زار زدن و گر دیرو با میناراحت یکن یمزخرف نگو... فكر م -

 دم،ینشههون م الیخیخواهر من. نه. من هم آدمم. من هم احسههاس دارم. اگه ب
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سه ا سول نهیوا ساس م به ع افهیخواد با ق یکنم. دلم نم یم تیکه در قبال تو اح
 ؟یفهم یات رو داغون کنم، م هیهوس و گرفته، روح

 کردم. یخودخواهانه قضاوت م دیخوام. نبا یمعذرت م -
 گهیشههم.... ما که د ینم ریاشههكال نداره. من از تنها بازمانده خانواده ام دلگ -

 م؟یدار م،یرو ندار یکس
 چانه او زد. ریبا نوك انگشت ز ی. هاددیلب برچ غزل

قشنگت قرمز شده. جون  یچشما ینكن. به اندازه کاف یریحالگ یلیخدا وک -
 .ایداداش کوتاه ب

 افزود: یبا ابراز نگران یاجبار گشود و هاد یاز رو یغزل را لبخند یهها لبه
حضر م یاده تومراسم س هی ،یتو نگرانم. اگه با جشن مخالف ییتنها یمن برا -

 .میکن یبرگزار م
 داداش. یشما بگ یهرچ -
لب سوز، لب دوز  ز،یلبر ییخواهر خودم. حاال سه تا چا ی. حاال شدنیآفر -
 .ییرایتو پذ ایب ز،یبر
داد و با دقت و  یآرام تر از گذشههته نشههان م یوجود غم و اندوه فراوان، کم با

 کرد. یپرونده ها کار م یبر رو یشتریپشتكار ب
با یاز ماجرا بعد به طور تمام وقت در  دیبا صههالحد ،یندگیر نده کل  فرما

 یبزرگ لیمعاونت مبارزه با مواد مخدر کرمان مشههغول به کار شههده بود و به دل
وجود  نیا اشده بود. ب شتریب زیو فشار کار ن یآن، سخت شتریب تیاستان و جمع

خ و تل یها شههتهفكر کردن به گذ یبرا یفرصههت رایز دیرسهه یبه نظر م یراضهه
 نداشت. نیریش
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 یپرمشغله، تلفن اتاق زنگ خورد و نگهبان از حضور خانم یاز روزها یكی در
 او را مطلع ساخت. تیبه نام هدا

و دستپاچه شده بود. ضربان قلبش تند شده و استرس تمام وجودش  مهیسراس
رد زن جوان وا یخودشههه؟(. وقت یعنیافتاد: ) یرا فرا گرفته بود، داشههت پس م

 هریو مبهوت در چشههمان او خ جیاراده و با دهان باز برخاسههت، گ یدفتر شههد ب
 زن جوان به خود آمد. یماند تا آنكه با صدا

 .تیهستم. خواهر غزاله هدا تیسالم... غزل هدا -
ستن کرد  گر ش گرفته بود. به زحمت نگاهش را از غزل گرفت و او را دعوت به ن

 رها شد. یصندل یبا رخوت رو یسرد یو با احوالپرس
 لیدل نیدانسههت به هم یآن را نم یواقع لیشههد، اما دل انیمتوجه حالت ک غزل

 کرد. اریسكوت اخت
كار پر انیک با گفتن: )در  شهههانیبا اف مت خود را جمع و جور کرد و  به زح

 خدمتم(، ساکت ماند.
 :دیباشد، پرس اطیداشت در گفتارش با احت یسع غزل

 دادند که خواهرم غزاله، با شما ربوده شده.به من اطالع  -
 داد گفت: یکنجكاو نشان م كهیکرد و غزل در حال دیتاک انیک
 سر خواهرم اومده. ییبدونم چه بال دیخوام از زبون شما بشنوم... با یم -

ست ک اگر شباهت باور نكردن نیافتاد. ا یبود پس م انید ل بود. اگر غز یهمه 
 گرفت. یم او را با غزاله اشتباهم مگشود به طور حت یزبان نم
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را به کار بسههت و  شیقوا ر،یخواسههت از مقابل او فرار کند. اما ناگز یم دلش
 گفت:

 براتون شرح نداده!؟ یمگه سرهنگ کرم -
 ....یبله گفتن، ول -

 در چشم غزل حه هلقه زد. اشك
 از تنم درآوردم.... یرو به تازگ اهیلباس س -
گفت: )خدا صههبرتون بده(. غزل تشههكر  یدر خالل صههحبت غزل به آرام انیک

 کرد، ادامه داد: یرا پاك م شیاشكها كهیکرد و در حال
 مرده. یتیحق منه که بدونم خواهرم چطور و در چه وضع نی....ا نیبرام بگ -
هاد ک آه کاش داغ دلم رو زنده نم انیاز ن که: ) مه دلش بود  ند شهههد. زمز  یبل

 گفت: یشد و پس از تامل کوتاه ریبه ز(، سر یکرد
 .اوردیشكنجه طاقت ن ریز -

 :دیهق هقش را گرفت و پرس یجلو یغزل درهم شد. به سخت چهره
 مطمئن باشم.... زیچ هیخوام از  یم -

 ت:تامل گف یبود ب تیو با درا زیت انینتوانست جمله اش را تمام کند. ک اما
 ته.سوال نرف ریمطمئن باش هرگز نجابتش ز -
له مرده...  یدونم چرا نم ینم - که غزا باور کنم  خال هیتونم   چیه یگور 

 .دهیرو به آدم نم یاحساس
 دوخت و افزود: انیپر التماسش را در چشم ک یچشمها

 تقاضا از شما داشته باشم؟ هیتونم  ی! منمیوقت شما رو نب چیه گهید دیشا -
 چشم بست و به عالمت مثبت سرتكان داد. انیک
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 خوام بدونم چه بر سر خواهرم اومده. ی... مو به مو.... م دیبرام بگ -
سخت بود، اما به دل یادآوری انیک یبرا شته  شق لیگذ زاله که به غ یاحترام و ع

 نیبر دل خواهر داغدارش باشد. از ا یمرهم ع،یشرح وقا دیداشت فكر کرد شا
باشد، تمام ماجرا  اش داشته یو روابط عاطف اتییبه جر یرو بدن آنكه اشاره ا

شرح داد. وقت شك  یرا  شمان غزل از فرط ا شد چ شده  قرمزساکت  و کوچك 
 بود.

 حاتیبا توضهه كهیرفت. در حال یم دینمانده بود و غزل با یباق یصههحبت گرید
س یسبكبال تر به نظر م انیک ستانه خروج از در  یخداحافظ د،یر کرد، اما در آ
 و گفت: ستادیا

 بود؟ یبه نظر شما غزاله چه جور زن گه؟یسوال د هی -
 تلخ بود. انیک لبخند

 !؟یهست یدنبال چ -
گ*ن*ا*ه کنج زندون افتاد، برام مهمه که  یکه سههرش اومد و ب ییبعد از بال -

 نظر شخص شما رو بدونم.
کرد خوددار  یشههود. سههع یمنگنه فشههرده م یاحسههاس کرد که قبلش ال انیک

 داشت، گفت: آهنگ غم شیحال صدا نیباشد، با ا
 سفر و بال پرواز. یمغرور و سرکش... شفاف و زالل..... پا -

 زد و گفت: یاشك لبخند انیم غزل
 بود. یانصاف یب نیگفت یم نیاز ا ریدونستم... اگر غ یم -
 به سرعت خارج شد. و
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 یصندل یداد و با رخوت رو رونینفس حبس شده اش را ب انیخروج غزل، ک با
 رها شد.

را خشههك و  نیکرد و تن زم یم یتند و گزنده پرتوافشههان شهههیچون هم آفتاب
 ساخت. یپرحرارت م

زده  یوبچ ریاز تابش تند آفتاب، پشههت پنجره ها را حصهه یریجلوگ یبرا هیعال
ش یوقت خنكا یبود و هر از گاه صر با پا  یآب به آنها باعث م دنیصبح و ع

 نفوذ کند.درزها به داخل ساختمان  یاز البال یخنك میشد نس
به در  یکه خالص شههد، به سههراغ فرزند رفت. ضههربه ا اطیکار شههسههتن ح از

د فرزن ینواخت و بالفاصههله در را باز کرد. نگاه غمبار و پرحسههرتش را به رو
 گفت: یو به آرام دیپاش

 ؟یصبحانه بخور یخوا یمادر! نم انیک -
سالم(، چهره او در خواب هم  یزد و کم یغلت انیک شمش را باز کرد: ) درز چ

شت. مادر پ شان از غم و اندوه دا صدا رین سالت فرزند با   تهخیآم یینگران از ک
 به بغض گفت:

 ؟یچه به روز خودت آورد نیبب ؟یزن یآخه تو چته پسرم؟ چرا حرف نم -
 آمد و گفت: نییاز تخه هت و پا انیک
 .ید شروع کن، خانمبع میبذار چشمام رو باز کن -
ست نم یچرا هرچ -  یبگو... بگو و خودت رو خال رون؟یب یزیر یتو دلت ه

 کن مادر.
 موقع مادر گفت: یاز استنطاق ب یبا کالفگ انیک
 کنه؟ یرو راحت م التیخ نیدرمون دارم... ا یمن درد ب -
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رفت. گوشههه هال بسههاط صههبحانه را علم  رونیبرگرداند و ب یقهرآلود رو هیعال
 مقابلش نشست. انیبود که ک یکردن چا نیریکرد و مشغول ش

تار م هیعال نان قهرآلود رف گاه یهمچ تن او  راهنیپ اهیبه رنگ سهه یکرد، ن
 انداخت و با مالمت گفت:

 !!!!!یپوش یم اهیصفر هم که تموم شد! باز هم س -
 نه؟ ایلقمه نون بخورم  هی یذار یم -
 نشو. صبحونه ات رو بخور. یزنم. خروس جنگ یحرف نم گهیچشم د -

 الهیپ دنیسفره افتاد. با د اتیبه دنبال برداشتن ظرف شكر به محتو انیک چشم
سل مات ماند. لحظه ا شت و  الهیبعد با حالت تهوع و بدون تامل پ یع را بردا

شم آن را به د ش یلیاما خ د،یکوب واریبا خ شكار  یمانیزود آثار پ در چهره اش آ
مسههلط شههود،  شیکرد بر اعصههاب خو یم یسههع كهیشههد. کالفه و در حال

 زانو زد. واریها کنار د شهیجمع کردن خرده ش یبرخاست و برا
 مادر دست خودم نبود. دیببخش -

 مبهوت بود و بدون آنكه علت رفتار فرزند را بداند، شماتت بار گفت: هیعال
 مرد؟ هیکاها چ نیا ؟یشد وونهید -
ستمال خ یکفر و ست و جارو و خاك انداز و د  یبرا كهیآورد. در حال سیبرخا

فرزند فرو  یتپلش را در موها ینشست پنجه ها یها م شهیجمع کردن خرده ش
 گفت: یبرد و با مهربان

 .یستیسابق ن انیاون ک گهید ،یبرگشت یچته مادر! از وقت -
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شد ،  نیزم یرو انیک ش هیرها   هیتك واریشده بود، به د رانیو و دهیمرد از هم پا
 زد و گفت:

 .ستمی..... به خدا نستمینه ن -
 یرا رو سیآورد. دسههتمال خ رونیب انیرا از دسههت ک شهههیشهه یخرده ها هیعال

 :دیپرس دیترد ی. چشم در چشم او دوخت و با کمدیاو کش یانگشت ها
 !؟یهست یتو عزادار کس -
 یو از غم از دست دادن عشق دیبود تا زبان به اعتراف بگشا دهیوقتش رس گرید

سرحد جنون م ش یکه او را به  و د یرا ال راهنشیرو پ نیاز ا د،یسخن بگو دیک
 انگشت گرفت و گفت:

پسههرت.... واسههه از دسههت دادن عشههقشههه مادر...  یها یوونگید نیهمه ا -
 عشقش.

 ادامه داد: انیاز فرط تعجب باز مانده بود، ک هیعال دهان
کرد و رفت، رفت و  ییوفا یاون ب ی. ولادیز یلیدوسههتش داشههتم، خ یلیخ -
 ....گهید
 :دیسكوت کرد. مادر دست بر شانه او گذاشت و با تعجب پرس انیک
 !؟یزن یحرف م یدار یاز ک ؟یگیم یدار ی! چنمیصبر کن بب -

 آورد و گفت: ادی هیغزاله را  یمایماند. س رهیخ یبه نقطه ا انیک چشم
 که من رو به داغ خودش نشونده .....غزاله است. زپایگر یاون آهو -
 !ه؟یک گهیغزاله!!!!! غزاله د -
 راهم. مهین قیهمسفرم، رف -
 که باهات گروگان گرفتن!!؟ هینكنه منظورت همون متهم -
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 زد و گفت: یپوزخند هیتكان داد و عال دییسر به عالمت تا انیک
 ؟یکن یم یحتما شوخ -
 داشته باشم؟ یکه حوصله شوخ ادیبه من م -
فر س نیا یخوام بدونم چه بر سر پسرم اومده که تو یمشتاق شدم ! بگو... م -

 پرخطر و کوتاه، وقت عاشق شدن هم داشته.
 شه؟یم شه،یعشق که وقت سرش نم -
 زن بزهكار، چه جور هیحدس بزنم  دی. بایبگ یزینباشه چ اجیهم احت دیشا -

 من رو!!! از راه به در کنه. انیه پسرم! کتونست
طور  نیا یدیکه ند یدر مورد کسهه یتون یتوقع نداشههتم مادر! چطور م چیه -

 فرشته بود. هی. غزاله من یناعادالنه قضاوت کن
 و با حسرت گفت: دیکش آه
 .دمیچش یتا غم از دست دادنش رو نم دمش،ید یوقت نم چیکاش ه -
 ؟یزن شوهردار شد هیاون شوهر و بچه داشته. تو عاشق  دم،یطور که شن نیا -
 غزاله شوهر نداشت مادر. -
 بلند افزود: یحوصله بلند شد و با صدا یجمله ب نیبا گفتن ا انیک
ست دادمش...  شهیهم یکنه. غزاله مرده و من برا ینم یفرق گهیحاال د - از د

راش احترام قائل اش مطمئن باش، ب یخواهش از شههما دارم... از پاک هیفقط 
 باش و حال من رو درك کن.

 رفت. رونیکرد و ب یبه سرعت خداحافظ و
 زد: ادیاو شد و از همان جا فر یدست بردار نبود. پاپ هیعال اما
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 افتاده! یشما چه اتفاق نیبدونم ب دیبا -
ا ب هیاما عال د،یدو نییشههده مادر(، و به سههرعت از پله ها پا رمیگفت: )د انیک

 (.سایزد: )وا بیرفت و نه اطیعجله به ح
ستور م ییگو انیک سر مافوق د و  دی. چرخستادیدرنگ ا یگرفت، ب یکه از اف

 گفت:
 بله؟ -
 .رونیب یدر بر نیذارم از ا یبوده نم یتا ندونم غزاله ک -
 مادر؟ یبدون یخوا یرو م یچ -
 داشت که تونست پسر مغرور و سرکش من رو رام کنه؟ یغزاله چ -
 مادر.بس کن  -
 .انیبگو ک -
 .بایفداکار و ز ب،یزن خوب، نج هی -
 ...امرزیپس خدا ب -
 یطور نیوقت ا چیه گهیکنم د یخوام رفتنش رو باور کنم. خواهش م ینم -
 .دینكن ادشی

که نم - تا آخر عمر  ته.  که رف حاال  حال   ی. م یعزادارش بمون یتون یبه هر 
 ؟یتون
آتش  هینداشته باشه، مثل  دنیاگه فرصت شعله کش ه،یبیعشق احساس عج -
 مونه. یخاکستر م ریز
ندار یگوشهههت برا یوقت - باب کردن  روش و آتش رو  زیآب بر وانیل هی ،یک

 خاموش کن.
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 .شهیخاکستر با آب خاموش نم ریآتش ز -
سون یمن رو م یتو دار - سون تر بود،  ی. اگه نمیتر شناختمت باورش برام آ
 همه احساس! نی... تو و ادهیاز تو بع یول
 داد و گفت: هیتك اطیبه تك درخت کاج درون ح انیک
 ؟یاریبچه ها رو در م یپرسم چته پسر؟ چرا ادا یصد بار از خودم م یروز -
از کجا شههروع شههد تمام  یدونم چه جور یکه نم ینداره. عشههق یا دهیفا یول

 دوونده. شهیتار و پودم ر یوجودم رو پر کرده. تو
 اش رو بسوزون. هشیر -
 مادر. شهیدرخت خشك م یاش رو که بسوزون شهیر -

ست . برا وانیا یصندل یرو هیعال ش شتاق بود، کنجكاو  ین شناختن غزاله م
 :دیپرس

 ؟یشد كیبود و چطور به اون نزد یغزاله ک یبه مادرت بگ یخوا ینم -
 رفتن عجله داشت، جلو رفت و مقابل مادر نشست. یکه برا یبا وجود انیک
 یقیرو شههرح داد و دقا عیتمام وقا ،ییدر اتاق بازجو دارشید نیاول یادآوری با

 ماند رهیمادر خ سیسكوت کرد، متعجب در چشمان خ یبعد، وقت
سته بود و در حال وانیا لبه ش ساس تلخ قلبش را در هم م كهین شرد، ب یاح ار ف

 بود. دیرششاهد غروب خو گرید
ظرف هندوانه را مقابل او قرار  یشههد و محتو وانیصههدا وارد ا یآرام و ب سههمانه

 یبدون آنكه به جانب او رو انیو نشست.ک دییگفت بفرما یریز یداد. با صدا
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 میکرد که سمانه توانست فقط ن لیصورتش را به سمت راست ما یگرداند قدر
 چشم دوخت. دیو در سكوت، به غروب خورش ندیرخ او را بب

، که در مقابلش نشسته بود یاحساس یو با حسرت به مجسمه ب دیآه کش سمانه
 چشم دوخت و گفت:

 ؟یفراموشش کن یتون ینم -
انداخت، اما سههكوتش را  ریدرهم شهههد. مغموم و گرفته سههر به ز انیک چهره

 نشكست.
 قرار داد و گفت: انیاز هندوانه را در بشقاب کنار دست ک یبرش سمانه

 من رو روشن کن. فیحداقل تكل -
که  یفرار از َجو یفشههرد. برا یقلب سههمانه را درهم م انیک نیسههنگ سههكوت

 شكند، مه هستاصل گفت: یکرد غرورش را م یاحساس م
ن . فقط بگو مشمیمن مانعت نم ،یکن یتا ابد با فكر اون زندگ یخوا یاگه م -
 وسط چه کاره ام. نیا

 سرد گفت: یدوخت و با لحن. چشم در چشم او ستادیا انیک
ق اتفا نیا دیخورم سههمانه. متاسههفم.... واقعا متاسههفم. نبا یمن به دردت نم -
و  یبود ،یمن زیزد. تو دختر خاله عز یم یمادر با شههما حرف دیافتاد. نبا یم

خدا م یخواه ندم ول یبود...  خانواده ات عالقم به تو و  قدر  نه چ  نیا یدو
 یچ یتوجهاسههت... م یا شهههیرگ و ر یاوندهیاحسههاس فقط در چارچوب پ

 گم؟یم
 خاله تمام حرفاش رو با پدرم زده. یول -
 کن. دایراه حل پ هی... خودت یهست یتو دختر عاقل -
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 :دیپرس فتادیانتظار نداشت. دلش شكست، اما از تك و تا ن سمانه
 ؟یفكر کن شتریب یخوا ینم -
 افزود: زانیسكوت کرد و سمانه اشك ر انیک
ساله که من رو به پا یول - ستگار یخاله چند  شونده. هروقت خوا  برام یتو ن
 کنن. یشه، مادر و خاله اون رو به خاطر تو دست به سر م یم دایپ

ها چیکنم ه یفكر م - ندازه  خارج از ا قت  ما برخورد یو با شهه عارف   یمت
 که.... ینداشتم.... چطور با خودت فكر نكرد

 .دیحرفش را بر سمانه
 ....خاله یول -
 و گفت: دیدر حرف سمانه پر یعصبان انیبار ک نیا

القه ع چیبگم که ه میوقت نخواستم مه هستق چینگو خاله، خاله.... ه نقدریا -
ما فكر م یبه زندگ یا ندارم، ا عاقل نیکردم ا یبا تو  فاوت یکه ب یقدر  و  یت

. گ*ن*ا*ه خودت رو گردن مادر و خاله یکن یمن رو کامال حس م یسههرد
 ننداز سمانه.

 اما.... -
 خاله ات رو قانع کن. یجور هیکنم، خودت  یم یخوشبخت یبرات آرزو -
، لباس ضیبعد با تعو یاشههكبار سههمانه دور شههد.و لحظه ا دگانیاز مقابل د و

 منزل را ترك کرد. ندازد،یب یبدون آنكه به سمانه نگاه
 25 فصل
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و . جاردیزنگ را شن یدابود که ص یصد و پنجاه متر اطیکردن ح زیحال تم در
 .تند جلو رفت ییداد و چادرش را به سر انداخت و با قدمها هیرا به تنه کاج تك

 به لب راند و گفت: یلبخند با،یبلند قامت و ز یمشاهده زن با
 .دییبفرما -

 شد: یم دهیشن یلرزان زن به سخت یصدا
 منزل جناب سرگرد زادمهر؟ -
 بله.... شما!؟ -

 مادر را مخاطب قرار داد. انیبعد ک یلحظات
 بود مادر؟ یک -
 خانمه با تو کار داره. هی -
 آشههفته اش یدر موها یرنگش را به تن کرد. دسههت اهیسهه یرکاب رپوشیز انیک

 :دیو متعجب پرس دیکش
 با من!؟... چه کار داره؟ -

 اشاره کرد و گفت: ییرایبا حرکت چشم به پذ هیعال
 آمده. شیپ یشوهرش مشكل یفكر کنم برا -

به خ انیک چهره فت.  كهیا الیدرهم ر به قصهههد  نیاز متهم یكیهمسههر  ن
 گفت: یبه سراغش آمده است، با دلخور ییمددجو

س - صد دفعه گفتم ک ستم  یخونه راه نده. من که کار یرو تو یمادر من!  از د
 .ادیبر نم
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صال نم - سوخت. ا ست حرف بزنه.  یبه خدا دلم براش  شك م زیر هیتون  یا
 یم یدلم براش کباب شههد. گ*ن*ا*ه داره مادر، به خاطر من هر کار. ختیر

 براش انجام بده. یتون
 .یگول ظاهر افراد رو بخور دیبا یمادر ساده من! تا ک -
 بگو تا بگم غلط کردم. نقدریا ؟یکن یحاال چرا مالمتم م -
. ی.... تو تاج سرممیباشم به شما اهانت کن یدور از جون مادر. من سگ ک -

 .یسرورم
شد و بهههه ههههوسه ا یرو شتریب ییدلجو یبرا و از گونه او گرفت و  یمادر خم 

 گفت:
 . بذار موهام رو خشك کنم... چشم.دییشما بفرما یهرچ -
 .زمیبر ییبال... برم چا یچشمت ب -
 رفت. و
شوار مستادیا نهییرنگش را به تن کرد و مقابل آ اهیس راهنیپ انیک س  یوها. باد 

 شیرا اصههالح کرده بود و ب شههشیداد. پس از مدتها ر یفرم مخوش حالتش را 
س یجذاب به نظر م شهیاز هم شدیر شتش را به  سا شهی. انگ  یو کم دییعطر 

گرفت و از اتاق خارج شههد. دم در سههالن  نهییاز آ یخود را معطر سههاخت. رو
کنار  ریوارد شههد. سههر به ز ی... گفت و بعد از مكث کوتاهاایکرد.  یسههرفه ا

 .ستادیا یبخار شیپ
س انیجوان به محض ورود ک زن صدا مهیسرا ست و با  سالم  یخفه ا یبرخا

 بود او را دعوت به نشستن کرد و گفت: ریهمچنان سر به ز انیکرد. ک
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 د؟یداشت یبا من امر -
نداشههت. زانوان  یعكس العمل چیماند. قدرت ه رهیخ انیدر سههكوت به ک زن

ستن م ش سلط  یرد، اما به هر نحوک یلرزانش او را وادار به ن شده بود بر خود ت
 .ستادیپاها ا یو رو افتی
 گفت: گریبار د انیک
خواد  یحاج خانم از من خواهش کرده تا هر طور شده کمكتون کنم، دلم نم -

 ... من در خدمتم.دییبندازم... بفرما نیمادرم رو زم یرو
اما به محض مشاهده زن،  رد،یرا وادار کرد تا سرش را باال بگ انیزن ک سكوت

 شد. رهیباز به او خ مهیمبهوت ماند و با دهان ن
با  یناباور نیبعد در ع یشهههد. لحظات رهیبر اندامش چ یمحسههوسهه لرزش
ها گاهش در زوا یقدم فت. ن خورد و  یصههورت زن چرخ یایلرزان جلو ر

 اراده چشمانش را َبراق ساخت. یقطرات اشك ب
 گفت: )غزاله(! یخفه ا یزن جوان با صدا مقابل

 داشت. یبیکالم سر به شانه اش نهاد، احساس عج یغزاله ب یوقت
با سهه یب هیعال پذ یچا ینیخبر از همه جا،  به محض  ییرایوارد  ما  شهههد، ا

 را رها کرد. ینیو س دیکش یکوتاه غیمشاهده آن دو ج
. دیخود را عقب کشهه یبه خود آمد و کم انیشههده ک جادیا یسههر و صههدا با

داد. چند بار دسههت در هوا بلند کرد تا غزاله را به مادر  ینشههان مخجالت زده 
 کند، اما قادر به تكلم نبود. یمعرف

 جلو رفت و گفت: یبهت زده قدم هیعال
 ه؟یک نیبگو... ا یزیچ هیافتم...  ی! مادر! دارم پس مانیک-
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 لرزان گفت: ییرا به کار بست و با صدا شیتمام قوا انیک
 غزاله. -

 گفت: ادیبه فر هیشب ییاز فرط تعجب با صدا هیعال
 مرده. ینه!!!! مگه نگفت -
 !نمیب یمن دارم خواب م یعنیمادر!  یکن یتو هم باور نم -

 :دیبه غزاله انداخت و دلخور پرس ینگاه مالمت بار هیعال
 چرا نگفت...؟ ؟ینكرد یچرا خودت رو معرف -

 را ترك کرد. ییرایامانش نداد و به سرعت پذ هیگر اما
اله غز یدر چشمان دوست داشتن گریمثل خواب بود. بار د زیهمه چ انیک یبرا
 گفت: دیلرز یم جانیکه از فرط ه ییشد و صدا رهیخ
 کن غزاله. دارمیکن! ب دارمی! بشهیباورم نم -

له دسهههت کم حال به طور  یغزا نداشهههت.   یایاشهههك بود که گو نیقیاز او 
 ،دیپاشهه یم انیقرارش را در صههورت ک ینگاه ب كهیاحسههاسههاتش بود. در حال

 زد. یلبخند تلخ
در  یبار منقل کوچك نیا یشد، ول ییرایوارد پذ یبا سرفه کوتاه گریبار د هیعال

 دست داشت.
دانه اسههپند را ابتدا دور سههر غزاله سههپس دور سههر فرزندش چرخاند و در  چند

د، در چشم غزاله چشمان ترش را که از اشك شوق مملو بو هی. عالختیآتش ر
 دوخت و گفت:
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خوشههحالم  انمیک یتو. من فقط برا ایخودم  ینه برا ،یخوشههحالم که زنده ا -
 دادم. یچون داشتم او رو از دست م

 بگم. دیبا یدونستم چ یمادر، نم دیببخش -
 و گفت: دینهاد و غزاله را در آغه هوش کش یمنقل را در گوشه ا هیعال

 دهیو فراق تو کش یاز دور انیکه ک یاگر زجر دی. شایبه هر حال خوش آمد -
من تو لبه  یشههدم. خوشههحال یخوشههحال نم دنتیقدر از د نیبودم، ا دهیند

 .یخوش آمد زم،یعز ی.... خوش آمدانمهیخندون ک یهها
و او را به  ختیآو دشیو دسههت در گردن فرزند رشهه دیخود را باال کشهه یکم و

 و گفت: دیسمت خود کش
 رم... مبارکت باشه.پس یش ریپ یاله -
 قصد خروج داشت افزود: كهیبه گونه او زد و در حال یبه هوسه ا و
باشهه - نهار  یبرا یزیچ هی رمی. مادهی. حتم دارم درد دلتون زدیشههما راحت 

 درست کنم.
 رفت. و
شتاقش قد و باال یقدم انیک شمان م  غزاله را برانداز یرعنا یعقب رفت و با چ

 از ته دل گفت: یکرد و با خنده ا
 .یخودت یراست یتو راست -

 موج یغم جانكاه شیبایشد. در پس چشمان ز ریزد و سر به ز یلبخند غزاله
کرد،  یکه چنان ذوق زده ابراز احساسات م انیداشت آن را از ک یزد که سع یم

شش تن ک یپنهان کند. با رخوت رو شد. نگاهش در پو  ماند رهیخ انیمبل رها 
 :دیو با تعجب پرس



wWw.Roman4u.iR  400 

 

 ؟یدیپوش اهیچرا س -
 به لب داشت گفت: یلبخند تلخ كهیدر حال راهنش،یبه پ یبا نگاه انیک
 یجور هیلباسههها  نیا دیاز دسههت دادمت. شهها شهههیهم یکردم برا یفكر م -

 کرد. یآرومم م
 !گذره یماه م نیاز اون موقع چند ی!؟ ولیدیپوش اهیتو به خاطر من س یعنی -
 غزاله گذاشت و گفت: یزانو زد و سر به زانو انیک
 خدا کنه خواب نباشم. -

سههر باال گرفت و چشههمان نافذش را در چشههمان خوش رنگ غزاله  سههپس
که در خود سههراغ  یاراده با عشههق یبود، اما ب امدهین یدلبر یدوخت. غزاله برا

 یعمل موج نیفرو برد. با ا انیک یرا در انبوه موها فشیظر یانگشتها د،ید یم
جانب  از یاما قبل از هرگونه عكس العمل د،یپاشهه انیاز گرما به صههورت ک

احساساتش که تا آن  یداشت رو ی. سعستادیبرخاست و در آستانه در ا ان،یک
 لحظه نتوانسته بود کنترلش کند، سرپوش بگذارد. گفت:

 ...یدون یمن.... من فقط.... م -
 جلو آمد. مهیسراسرا نگران کرد.  انیغزاله ، ک یکالفگ

 شده؟ یزیچ -
- ..... 
 بزن. یحرف -
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را  انیقرار ک یسههرش را باال گرفت، اما تاب نگاه کردن در چشههمان ب غزاله
صد خروج رو شت. به ق شت. اما بازوان ک كیگرفت و  یندا  یرو انیگام بردا

 چارچوب در قرار گرفت و راه را بر او سد کرد.
 بعد با التماس گفت: یداد. کم و بغض فرو دیلب به دندان گز غزاله

 .انیبذار برم ک -
به آرام انیک یها پنجه له قفل شهههد و  بازوان غزا به سههمت خود  یدور  او را 

 به خود گرفت و گفت: یا انهیچرخاند. لحن دلجو
که از من دلگ یدونم... م یم - خدا وقتیریدونم  به  کردم غرق  داتیپ ی.... 

 فی... حتم دارم اونقدر ضههعینبض نداشههت ،یدیکشهه ینفس نم ،یخون بود
ت و از پش دیسر رس گینبودم. خدا رحم کرد که ب صیبوده که من قادر به تشخ

 یم گورخودم زنده به  یکرد و اال تو رو با دسههتها هوشههمیضههربه ب هیسههر با 
ندارم... من رو ببخش.  یکه مرتكب شههدم، عذر یریکردم... من واسههه تقصهه

 من.....
سع غزاله شكها زشیراوان جلو رف یبا  سپس کم شیا صدا یرا گرفت،   شیبه 

 و رساتر از قبل گفت: دیجرئت بخش
شههه.  یدگرگون م شههونیادآوریخواد اون روزها رو فراموش کنم. از  یدلم م -

 .یبهتره شما هم فراموش کن
سرد غزاله برا کلمه شد. نم انیک یشما و لحن  ست چرا غزاله  یگران تمام  دان

 :دیراند. مبهوت پرس یرحمانه او را از خود م یب نیچن نیا
 !ه؟یمنظورت چ -
 .غهیفسخ ص -
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 !!!!!؟یچ -
 گفت: انیو حال دگرگون ک دهیبدون اعتنا به رنگ پر غزاله

ن، ک نیی. خودت روزش رو تعریباهام تماس بگ ،یشماره تلفن منزلم رو دار -
 عجله کن. یول
شد و قبل از آنكه فرصت هرگونه دور  انیمبهوت ک دگانیبه سرعت از مقابل د و

 به او بدهد از منزل خارج شد. یعكس العمل
ن آسما نیا ریداد ز یانداخت. چقدر مزه م وانیبه ا یاز پشت پنجره نگاه هیعال

ستاره ها یپهن کن اطیح انیپرستاره رختخوابت را م صحبت   چشمك یو هم 
 .یزن آسمان باش

ساعت انیک سته بود و در  یصندل یحرکت، رو یخاموش و ب ش،یپ یمثل  ش ن
 شده بود، در افكار خود غوطه ور بود. رهیخ یبه نقطه نامعلوم كهیحال

ساس شمع آب م اح  یاو مردد بود، ول یدلدار یشود. برا یکرد فرزندش مثل 
ض صرانه را  ینم یدلش را شت ع شد او را همچنان به حال خود رها کند. چا

 رفت. وانیبه ا تییسكویو ب یچا ینیبهانه کرد و با س
با  یخوا ی. نمیُزل زد وارید ی... سههه سههاعته به آجرهاشهههیم كیداره تار -

 .یسبك بش دیشا ؟یمادرت حرف بزن
 هنه هیبرد در س یکه مادر از آن نام م یسه ساعت ییاش را که گو هیر یهوا انیک

زد و به چشههمان مادر  شیداد. کالفه چنگ در موها رونیاش حبس کرده بود ب
 ماند. رهیخ
 کردم. یدارم، داشتم به اون فكر م دیپرونده جد هیمادر.  ینگران خودیب -
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مادریکن یفكر م ی.. تو در مورد من چیخودت - کدوم  چه  هی...  مه ب که نفه
 داره؟ یاش چه درد

 به شما دروغ گفت. شهینم یعنی -
 بگو، اما باورش به عهده خودم. یاگه دوست دار -
هوس یزد و از جا یلبخند انیک ه   و سر به دیخود برخاست. دستان مادرش را ب

 او نهاد. یزانو
س اهیس یموها یالبال مادر  دو تار آن یكی دیفرزند پنجه انداخت. به نظرش ر

 شده است. ابروانش گره خورد. گفت: دیسف
 بگو مادر... بگو خودت رو سبك کن. -
 و منگم. جیخودم هنوز گ یبگم!؟ وقت یچ -
خواد  یهم م دیخواسههته امتحانت کنه. شهها دیقدر بهش فكر نكن. شهها نیا -

 نه. ای ،یبدونه هنوز هم دوستش دار
 ؟یرامم کن نتیریش یبا حرفها یخوا یم -
 .مدیکنم. من برق عشق رو تو چشماش د یغزاله دوستت داره. من اشتباه نم -
مقدمه  یشههوکه شهههدم، موندم چرا ب یپس چرا اون رفتار رو کرد... بدجور -

 طالق خواست.
 .یاز خودش بپرس دیبا نویا -
عالقه  چیکنم... غزاله ه یخوش م یواه الیخ هینه مادر، من دارم دلم رو به  -
نداره. کم کم دارم مطمئن م یا از من متنفر  كهیشههم که اون در حال یبه من 

 نیهمچ یاون بود، تو یهم جا یا گهیکرد. هر زن د هیبود، باالجبار به من تك
 کنه. هینفر داشت که بهش تك هی هی ازین یجهنم
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 یکه غزاله به خاطر تو جونش رو به خطر انداخت؟ مگه نگفت یمگه تو نگفت -
سا شنا جونش رو  یو جونت در خطر بود، غزاله با فداکار یشده بود ییچون 

 انجام داد؟ یرو که بهش محول کرد یتیکف دستش گرفت و مامور
 کرده. دیکه باورهام رو دچار ترد زهاستیچ نیهم -
غزاله تو رو دوسههت داره، شههك ندارم. اما در مورد تقاضههاش!  نكهیدر مورد ا -
 بگم مادر. یچ
 .یزن یحرف م نانیبا اطم یلیشما خ -
ده که با تمام وجود اون رو  یم هیمرد تك هیسههرش رو به شههونه  یزن وقت هی -

 دوست داشته باشه.
 تلخ بود. انیک لبخند

 کنه. یام م وونهیباشه، د ونیدر م یا گهیکس د یپا نكهیفكر ا -
 !؟یمثال ک -
 منصور. شوهر سابقش. -
 کنه. یکه منصور سرش آورد، محاله باهاش آشت ییبا بال -
 تقاضاش وجود نداره. یبرا یا گهید لیپس دل -
 ...دیشا -

 سماجت کرد. انیحرفش را خورد و ک هیعال
 ؟یچ دیمادر؟ شا یچ دیشا -
 به سرم زد. خودیفكر ب هیولش کن  -
 خوام بدونم! بگو. یم -
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 تو رو نسبت به غزاله خراب کنه. تیخوام فكر اشتباهم ذهن ینم -
.یکن یجون به سرم م یمادر دار -  . بگو د 
که داره. خدا کنه  یکننده ا رهیخ ییبایکه غزاله با ز یدون یخودت خوب م -

وده ب ریاس ییچند ماه جا نیا دیمادر! شا یدون یحدسم اشتباه باشه... تو چه م
 نكرده، زبونم الل.... ییو خدا
به  ی. برافروخته و عصهبدیمثل فنر از جا پر انیمادر تمام نشهده بود که ک حرف

 زد. یقدم م وانیطرف و آن طرف ا نیا
به توقف کرد و  مانینادم و پشهه هیعال از گفته خود، برخاسهههت و او را وادار 

 را در دست گرفت و گفت: شیدستها
 حدسه... خودت رو با خزعبالت من عذاب نده. هیفقط  نیا -
 االن. نی. همنمشیبب دیبا -
... بذار یکن یرو خراب م زیاعصههاب داغون همه چ نی. تو با اانیبس کن ک -

 بعد. یبرا
 کن مادر. یکار هی. شمیم وونهیدارم د -
 تلفن بزن تا بعد. هیآروم باش پسر. فعال  -
غزاله  نیدلنشهه ی. ارتباط که برقرار شههد صههدادیبه تلفن دو دنیرسهه یبرا انیک

 :دیگوشش را نه هوازش داد. پرس
 ؟یغزاله خودت -

کرد. ناگهان  یخود را معرف انیرا نشناخت گفت: )شما؟(، ک انیک یصدا غزاله
 طع کرد.و ارتباط را ق دیگرفت و گفت اشتباه گرفت یغزاله ارتعاش خاص یصدا

 ماند و گفت: رهیدر چهره مادر خ انیک
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 قطع کرد. -
 ؟یشماره رو درست گرفت یمطمئن -
 خودش بود... خود خودش. -

پشههت  یداد. موها هیتك یبا رخوت به صههندل انیرا گرفت و ک یگوشهه هیعال
 دکمه تكرار هیماند. انگشت عال رهیگردنش را در دست گرفت و به دهان مادر خ

 یدر گوشهه یآمرانه مرد یارتباط صههدا یرا فشههرد و چند لحظه بعد با برقرار
 خواند. یگوش یغزاله را به پا هیو عال دیچیپ

 فونیآ یرا رو یمضههطرب گوشهه انیمادر و پسههر در هم گره خورد و ک نگاه
شت. بار د ش یصدا گریگذا سالم کرد و  هیو عال دیچیپ یغزاله در گو مهربان 

 گفت:
 .انمی. مادر کزمیسالم عز -

س قلب ا ب هیکرد. اما عال یسرد یآغاز کرد. احوالپرس دنیههههنه تپ ههههیغزاله در 
 :دیعطوفت پرس

 !؟یپس چرا قطع کرد ،یصحبت نكرد انمیخواستم بدونم چرا با ک یم -
ستگ غزاله صدا یبه طور یبه آه ساختن  نیا یایگو شیکه  صد پنهان  بود که ق

 مكالمه اش را دارد، گفت:
 زنم. یتونم صحبت کنم. خودم آخر شب زنگ م ینم -
 ؟یچرا! مهمون دار -
 .دیکنم قطع کن یدونن. خواهش م ینم انیراجع به آقا ک یزیخانواده ام چ -
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 دو دسههت انیرا م شیها قهیشههق انیارتباط را قطع کرد و ک یبا خداحافظ هیعال
 گرفت و گفت:

 بزرگ تو کار خودش مونده. ی. مامور پرونده هاارمیسر در نم یچیاز ه -
عشههق بردار، اما با  نیگفتم دسههت از ا یم دم،ید یاگه پرپر زدنهات رو نم -

به دلم افتاده و جلو زبونم رو  نیریدختر شهه نیاز ا یدونم چطور یکه نم یمهر
 کنم مادر. ی... فقط برات دعا مرهیگ یم
هت دراز کش یرو انیک ه  ت دس نكهیداشت. فكر ا ی. چشم از تلفن برنمدیتخ

 یاش ساخته بود، لحظه ها به کند یباشد، کالفه و عصب دهیبه غزاله رس یاحد
خوردن  یمادرش برا یزنگ زدن نداشههت. با صههدا الیگذشههت و تلفن خ یم

شمك م زیم یمورد عالقه اش رو یرفت. غذا رونیشام ب  یلید، اما او مز یچ
ا ب یو مشغول باز دیوجود با اصرار مادر غذا کش نیبه خوردن غذا نداشت. با ا

شد. عال صدا هیآن  شود که   را بدون توجه انیزنگ تلفن ک یدهان به اعتراض گ
ه غزاله ک یرا برداشت. صدا یبه سوال او از جا کند. در  اتاقش را بست و گوش

 و قهر گفت: یتلخ باداد و  رونیاش را ب هیر یهوا د،یچیپ یدر گوش
 ؟یخاکسترم رو به باد بد یانصاف!.... اومد یب -

 برافروخته گفت: انیسكوت کرد و ک غزاله
 .یبد حیمن توض یبرا دی. بانمتیخوام بب یم -

 یبا نگران انیانگار قصههد حرف زدن نداشههت باز هم سههكوت کرد و ک غزاله
 :دیپرس

 ؟یدیبم رو نمچرا جوا ؟یزن یچرا باهام حرف نم -
 بغض نشكسته بود، گفت: كیغزاله  یصدا
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 رو که خواستم انجام بده. ینپرس... فقط کار یزیچ -
 ؟یکن یم هیگر یدار -
 نه. -
امتحانم  یخوا یم ،یدیعذابم م خودی... چرا بیبه من دروغ بگ یتون ینم -
دونه بعد از مادرم،  ینه؟ خدا م ایواقعا دوسههتت دارم  یبدون یخوا ی.. میکن

 اراده ام.... یکه در مقابلش ب یهست یتو تنها زن
 و رو کرد و افزود: ریچنان که دل غزاله را ز دیآه کش انیک
 نكن. یدارم غزاله ... باهام تلخ اجیتنهام، بهت احت یلیخ -

ضطرب بارها او را به نام خواند تا  انیک گریاو بار د سكوت ساخت، م را نگران 
 بار شمرده و با تحكم گفت: نیبه خود مسلط شد، اما ا یآنكه غزاله کم

وقت غزاله رو  چیما بوده فراموش کن. فكر کن ه نیب ی. هر چگمیباز هم م -
 .یدیند
 ریر غداره بگو د یقانع کننده ا لیخوام. اگه دل یم لی! من دلیسادگ نیبه هم -
 صورت... نیا

 بله هیاز سههر اجبار  یروز هیکه به شههما جواب پس بدم.  نمیب ینم یلیدل -
 بمونم. بندیبه اون عهد مسخره پا ستمیگفتم، اما امروز مجبور ن

س انیک صابت کرده از پا در آمده  یکه با گلوله ا یمثل ک ست به قلبش ا که در
 و مه هستاصل گفت: دیاست، ناام

 .ینداشت یوقت به من عالقه ا چیبوده! تو ه پس حدسم درست -
 خود را به کار برد: یخالص تمام سع ریت كیشل یبرا غزاله
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رو فسههخ کنم. البته فكر نكنم  غهیخواسههتم صهه یخاطر م نانیاطم یفقط برا -
به اون عقد مسخره پا در هوا  ادیهم داشته باشه. در ضمن، من ز یضرورت چیه

 زنگ نزن. نجایا گهیکن و داعتقاد ندارم...... فقط لطف 
 ماند. رهیتلفن خ یناباورانه و مبهوت به گوش انیکه قطع شد ک ارتباط

کرد که بدون توجه به  یتلخ و گزنده غزاله چنان او را برآشههفته و عصههب کالم
 .دیمقابلش کوب واریاعمالش دستگاه تلفن را با شدت به د

 اتاق پخش شد. انیآن م یچند تكه شد و تكه ها تلفن
 :دیو دل نگران پرس دیدو انیبه اتاق ک مهیسراس هیعال

 شد مادر؟ یچ -
ماند. با مالمت جلو رفت و لبه  رهیو پاش کف اتاق خ ختیر ینگاهش رو اما

 تخه هت نشست.
 رو نداره. یباز وونهیهمه د نیدختره ارزش ا نیا دیشا -
 داد و گفت: هیتخه هت تك لهیسرد و غم زده سرش را به م انیک
 زند. ییگر بجنبد سر به رسوا یریها عشق پ یمیبه قول قد -
زنه که انگار صههد سههالشههه... حاال  یحرف م نیخودت رو جمع کن. همچ -
 .یرو در آورد چارهیتلفن ب نیو پدر ا یختیمرتبه به هم ر هیگفت که  یچ
 .یقبل یهمون حرفها -
 کرده؟ داینجات پ یچطور ایبرگشته؟  ینگفت کجا بوده؟ ک -
 .دمینپرس -
و لحظه به لحظه از او  یدیپرسهه یم دینگو چرا... با ،یبچه ا گمیم ید  وقت -

شایکرد یم ییدلجو ش یسخت یلیخ دی.  شته تو ده،یک  یحتم دارم انتظار ندا
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.... مسههلما ازت گله یو برگرد یدفاع رهاش کن یتنها و ب ب،یمملكت غر هی
... منزلش. میو با هم بر یریدسههته گل بگ هی دی... باشهههینم یطور نیداره... ا

که بهش گذشههته  یو هم از اوضههاع و احوال میشهه یهم با خانواده اش آشههنا م
 هم فاله و هم تماشا. یطور نی.... امیشیمطلع م

 گفت، خانواده اش از رابطه یتلفن چ یپا یدیباشه. د یفكر نكنم کار درست -
 دونن. ینم یزیما چ

 بود. یکفر هیعال
 .ی... بچه تو چقدر خنگواریخواد سههرم رو بكوبم به د یاز دسههت تو دلم م -

 .یکن یرو حل م یبه اون مشكل یهوشت چطور پرونده ها نیدونم با ا ینم
راحت تر از  یلیخ نیمجرم یریبه جون خودم حل کردن پرونده ها و دسههتگ -
 .ارمیکارها سر در نم نیبردن به درون شما زنهاست... منكه از ا یپ

سرم! غزاله در ماجرا نیبب - ض یبزرگ یفداکار ،یریگروگان گ یپ من کرده. در 
شده، اما تو که خودش رو ند صادر  شكر و  یدیحكم برائتش هم  ضورا ت تا ح

حاال برایکن یقدردان كهیا ی....   هی ،یرهاش کرد بیکشههور غر هی یتو ن
 .یبازگشت و تبرئه شدنش بدهكار یبرا كیتبر هی یعذرخواه

 استخدام کنم. ارمیدست یشما رو به جا دی! فكر کنم بایگیانگار راست م -
. در ضمن خودتون زحمت جمع و اریبلند شو پدرسوخته.... بلند شو ادا درن -

 .دیجور کردن اتاقتون رو بكش
 نوکرتم. -
 خوام. یمن نوکر پر دردسر نم -
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 26 فصل
 كهیحال. در دیکش رونیخود ب یاو را از حال و هوا اطیبسته شدن در ح یصدا

 .دیپتو خز ریکرد، ز یاشك را از صورت خود پاك م
 وارد ساختمان شد. نیخاموش، پاورچ یچراغها دنیبا د غزل

له م رختخواب به اتاق خودش  یهال پهن بود، اما اثر انیغزا از خودش نبود. 
 . آهسته صدا زد.دیرفت و او را در تخه هت خود د

 ؟یغز یخواب -
له به آن پهلو شهههد. غزل کل نیز ابه خود داد و ا یتكان غزا برق را زد.  دیپهلو 

 لباس شد، گفت: ضیمشغول تعو
 حال گرفته بود. یلیخ ی.... طفلیاومد یکاش تو هم م -
 کرد و دوباره رو به غزاله گفت: زانیخود را آو یمانتو و
ش یاگه بدون - سفار ش یم زیكریکرد.  یم یچه  شه  نیچن دیگفت مراقبش با ن

 چنان نشه، فالن نشه، بهمان نشه.
ست خو غزاله سر از ز یدار شتنینتوان شفته و گر گرفته   رونیتو بپ ریکند، برآ

 آورد و گفت:
 .هیکنه ک یع*و*ض*ی.... فكر م كهیغلط کرد مرت -

شمها رهیهاج و واج به غزاله خ غزل سرخ خواهر او را به  یماند. اما چ متورم و 
 :دیپرس یا دلسوزرو ب نیخود آورد، از ا

 ؟یکرد یم هیگر -
 ؟یکه چ یمن رو از خواب َپُرند ی! اومدیلعنت -
 ! چته دختر! زده به سرت؟یواااا... غز -
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 نكهیخواهش دارم، ا هی... فقط دیندارم، البته اگه شههما بذار یمرگ چیمن ه -
 .یاریمن ن یاسم اون ع*و*ض*ی رو جلو

سههر خونه و  یگرد یبرم یتو که گفت. یچه!؟... تو که به اون قول داد یعنی -
 .تیزندگ

 کس ندادم. چیبه ه یقول چیمن ه -
لب تخه هت نشست. اما قبل از آنكه زبانش به مالمت گشوده شود، غزاله  غزل

 هال بود رفت. انیاعتنا به رختخوابش که م یبلند شد و ب
 :دیرساو کنار زد و با تحكم پ ی. پتو را از روستادیغزاله ا یمتعجب باال غزل

 ؟یاریدرم یباز وونهیتو چه مرگته! چرا د نمیبلند شو بب -
 ؟یدار یچرا دست از سرم برنم ؟یخوا یم یچ -
 داره! یخوام بدونم خواهرم چه درد یم -
 چشمام گمشو. یدرمون... حاال برو از جلو یدرد ب -

 مانیبلند شد، اما غزاله پش یانداخت و با چشمان اشك ریتوقع سر به ز یب غزل
 و خجالت زده گفت: دیاز گفته خود پاچه شلوار خواهرش را چسب

 ؟یقهر کرد -
 انیکرد. غزل با مالمت م یسر تكان داد و غزاله عذرخواه یبه عالمت نف غزل

 تشك نشست و گفت:
مد - به جز ه که  ندار یکسهه گهیما  خواد من رو  ی... دلم نمم؟یدار م،یرو 

 .ینامحرم بدون
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شد. خود را در آغهههه ههههوش خواهر انداخت و  ریرازاراده س یغزاله ب یاشكها
 گفت:

 ام. کاش مرده بودم. چارهیب یلیبدبختم. خ یلیمن خ -
 حرف بزن خودت رو سبك کن. نذار غصه ها تو دلت تلنبار بشه. -
 ترسم. یتونم، م ینم -
 ؟یترس یم یاز چ -
 .نمیماهان رو نب گهیترسم اگه دهن باز کنم، د یم -
 !ه؟یمنظورت چ -
صور متنفرم. منظورم ا نهیمنظورم ا - ع*و*ض*ی  كهیکه از اون مرت نهیکه از من

 خوره. یحالم به هم م
 .شهیباورم نم -
 من رو تیمالك یو ادعا نجایا ادیکردم با وقاحت تمام بلند شههه ب یفكر نم -

 بكنه.
 ییوفا یدونم در حقت ب ی. ممی. همه ما ازش دلخوریریدونم ازش دلگ یم -

. یبه اون هم حق بد دیخواد جبران کنه... تو با یم مونه،یپشهه یطفل یکرد، ول
 نباشه اون شوهرت که بوده. یهر چ

 خوام سر به تنش نباشه. یم -
. اگه منصور واقعا نادم نبود، محال بود ییآشنا شتریب یخودت به اخالق هاد -

وجود  خاطرات تلخ و به یادآوری ی. حاال به جانجایاجازه بده پاش رو بذاره ا
 خوب، کنار ماهان و شوهرت باش. ندهیو انتقام، به فكر آ نهیآمدن ک

 ُمرده. ،یفهم یمن ُمرده غزل... ُمرده. م یمنصور برا -
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قل و واقع ب هی - عا به  یتون ی. میندار یخوب تیباش. تو وضههع نیکم 
ستگار آ سالی یات بگ ندهیخوا ش ك شد كی! یدیحبس ک شیبار ربوده  ش ! و 

 !یمثل افغانستان آواره بود یمملكت یماه تو
تونم داشههته  یم یچه انتظار گرانیداره، از د یا دهیعق نیخواهرم چن یوقت -

 باشم.
 کنم و بگم تتیقصههد نداشههتم ناراحتت کنم. خواسههتم تو رو متوجه وضههع -

 باش. شیقدرشناس منصور و بزرگوار
 .یدار ینییبرات متاسفم غزل، افكار سطح پا -
ست دار - واد خ یاز تو به فكر ماهانم. دلم م شتریکن. من ب ریتعب یهرطور دو

 .دیلذت ببر تونیو از زندگ نیدوباره دور هم جمع بش
 م؟یدوباره خوشبخت باش میتون یما م یکن یفكر م -
 چرا که نه. -

 یم سوانشیبه گ می. باد کولر مهههه ههههستقستادیو کنار پنجره ا دیکش یآه غزاله
بود تا تماشاگر ر*ق*ص  یخال انیک یداد. جا یخورد و آنها را نههه هههوازش م

ه چشمك ستار نیمعبودش باشد. غزاله چشم به بزرگتر ییطال سوانیگندمزار گ
 زن آسمان دوخت و گفت:

و هر روز  زنهیحرفها رو اون به من م نیهم گهیمنصور االن داغه، چند ماهه د -
 زل.غ یفهم یچرا نم اهه،یده. منصور دل س یم لیبرام دادگاه تشك

 دونم! یحق با تو باشه، چه م دیشا -
 .ستیراهش ن نیاما ا ،یدار یدونم که فقط قصد دلسوز یم -
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 گذره. یم یدونم در وجودت چ ی. نمیزن یآخه تو که حرف نم -
 فقط من رو به حال خودم بذار. -
ههاآمد. ل رونیب یرز از گلفروش نیسرخ آتش یاز گلها ییبایدسته گل ز با ه   یب

ش دنیبا د هیعال شد. گو یبه خنده ا دش،یفرزند ر شوده  قند در دلش آب  ییگ
 کرد، گفت : ینیریش یشد و آرزو

 .نمیبه تنت بب یباشه رخت داماد یمادر، ک   یش ریپ یاله -
 عقب گذاشت. یصندل یاکتفا کرد و گل را رو یبه لبخند انیک

 .ستادیبعد در بلوار... مقابل کوچه مورد نظر ا یقیدقا
 ابرو گره زد و گفت : هیعال

 ؟یستادیپس چرا ا -
 گل را به دست مادرش داد و گفت : انیک
 .یبهتره تنها بر -
 ؟یایتنها برم!؟ مگه تو نم -
 سالم برسون. -
 ؟یایجواب من رو بده. چرا نم -
 ینداره. در ضمن شما خانمها زبون هم رو بهتر م یاومدن من صورت خوش -

 .دیفهم
 .دیشد و آدرس خانه آنها را پرس ادهیغرولندکنان پ هیعال

 را در دنده گذاشت و گفت : لیاتومب انیک
 دنبالت. امیم -
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ه بود برادر غزال دایکه از ظاهرش پ یزنگ را فشههرد، مرد جوان و بلند قامت یوقت
دو جمله خالصه شد و با  یكیدر  هیاست پشت در ظاهر شد. خوش و بش عال

س هیبعد عال یکرد. لحظات یشتریم برا وادار به احترا یخود هاد یمعرف الن در 
 یاز آمدن او حسههاب له. غزادیکشهه ینشههسههته بود و انتظار غزاله را م ییرایپذ

ستپاچه چادر  ریغافلگ سان و د شده بود، بدون آنكه علت آمدن او را بداند، هرا
 شد. ییرایرا به سر انداخت و به همراه غزل وارد پذ دشیسف
نداشت، به محض ورود، آنها را به هم  یآن دو اطالع یقبل ییکه از آشنا یهاد

 کرد. یمعرف
 گفت : یبعد از روبه هوس هیعال

 .دیرس یخدمت م دیخود جناب سرگرد با قتشیحق -
شم عال دیغزاله پر یاز رو رنگ بدون اعتنا ادامه  هیدور نماند، اما عال هیکه از چ
 داد :

 كیتبر نیو همچن یجهت عذرخواه ریبنده حق دنیصههالح د شههونیاما ا -
 بازگشت و تبرئه شدن خدمت برسم.

 آب دهانش را قورت داد و گفت : یبه سخت غزاله
 .دیخوش آمد یلیچشم.... خ یکنم. قدمتون رو یخواهش م -

نشههسههت. سههپس غزاله را به نزد خود فراخواند و از او  یبا تعارف هاد هیعال
زده  خیسههت سههرد و د هیمهربان عال ی. دسههتهاندیخواهش کرد تا کنارش بنشهه

 غزاله را در دست گرفت :
 ات چطوره؟ هیروح ؟ی! خوبنمیکن بب فیخب تعر -
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وجود غزاله را فرا گرفته بود. به زحمت زبانش را به حرکت  یمحسههوسهه لرزش
 درآورد و ُشكر گفت.

 لب زمزمه کرد : ریآهسته و ز هیعال
 نترس، حواسم هست. ؟یلرز یچرا م -

 .افتیآرامش  یتا حدودبه زور لبخند زد و  غزاله
رو  و دیرا وسط کش یریگروگان گ یماجرا یبعد از سخن گفتن از هر در هیعال

 به غزاله گفت :
 رانیمشههتاقه بدونه بعد از برگشههتن اون به ا یلیدخترم... سههرگرد خ یدون یم -

 تو افتاده. یبرا یچه اتفاق
بود، قبل از شروع صحبت برخاست و بعد  دهیداستان را شن نیکه بارها ا یهاد

د خو نیریبه گذشههته تلخ و شهه گریجمع را ترك کرد. غزاله بار د یاز عذرخواه
 سفر کرد و گفت :

 مفصله. یلی. خرهیگ یسرتون درد م -
 ری.... فكر سر من رو هم نكن از سیواوش رو هم جا ننداز كیدوست دارم  -

 کن. فیبرام تعر ازیتا پ
سههخت بود...  یلی. خشهههیافتم مو به تنم راسههت م یاون روزها م ادی یوقت -

 معجزه بود. هیکه  رانیبرگشتنم به ا
شت زمان همه چ دیبه ام - ستی... دنشهیدرست م زیخدا با گذ  یگاه گه،ید ا

شت تر شون م نیز خودش  ییبایهم ما رو در ز یگاه ده،یصورتش رو به آدم ن
 کنه. یغرق م

 کرد و گفت : قیرا تصد هیگفته عال غزاله
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 یاحسههاس داشههتم )درد(. تمام تنم درد م هیچشههمام رو باز کردم فقط  یوقت -
 که قادر نبودم ُجم بخورم. ییکرد، تا جا

م در ذهن ریتصاو یتونستم تورم چشمام رو احساس کنم. چند روز یم یبخوب
 زیباشن، همه چ دهیچشمام کش یپرده جلو هیگنگ و نامحسوس بود انگار که 

تار م با ادمید یرو  كهی.  ناب  یرو درك کنم، ول تمیقادر نبودم موقع ن مدام ج
بود، اما  بهیغر نیدر اون سههرزم اورمیخواندم. اون تنها  یسههرگرد رو به نام م

ساس م یم دیناام شتریکردم ب یصداش م شتریهرچه ب کردم که  یشدم. اح
 موندم. بیجناب سرگرد رو کشتن و من تنها و غر

هاک یادآوری حال و روزم،  ییتك که خورده بودم برام زجرآور بود و تلخ تر از 
ملعونش  افهیشههد. ق یچشههمام دور نم یاون نامرد بود که از جلو فیکث افهیق

 شبونه ام. یشده بود کابه هوسها
از به  ریتا تونستم به غ دیطول کش یخراب و تن مجروحم، مدت هیسبب روح به

ر به تكلم شههوم. تا اون موقع قادر نبودم به زبان آوردن نام جناب سههرگرد، قاد
شده  یتربس مارستانیب هی یاگه تو دیبخورم... شا ییغذا ایحرف بزنم  یدرست

چادر  كی یتو یول م،شههد یزود رو به راه م یلیبودم، با کمك دارو و سههرم خ
 یبودند و با کمك دارو یتجربه ا یب یکه پرستارها یبا چند زن محل یریعشا

تمام تنم رو با اون پوشونده بودن، مدت دو ماه طول  بایکه تقر یسبز رنگ یاهیگ
 .ستمیبا قهیچند دق یپاهام برا یتا تونستم رو دیکش
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از همسههران جمعه، در  یكیکردم، از نغمه  دایقدرت حرف زدن پ نكهیاز ا بعد
 دایمن رو پ یدوسههت داشههتم بدونم چه جور یلیمورد خودم سههوال کردم. خ

 کردن.
مه تاب برام تعر نغ ها رو برا هیکرد،  فیبا آب و  ند عه گوسههف که جم  یروز 

 .شهیم یزیبره، با واق واق سگها متوجه چ یبه دشت و صحرا م دن،یچر
سگها جلو م با  هیغرق در خون من رو در  كریو با کمال تعجب پ رهیسماجت 

شباهت ز شته پ یادیچاله که  سرد یم دایبه قبر دا کنه  یتنم فكر م یکنه... با 
و من رو با چنگ و دندون از  شنیخواد چالم کنه که سگها مانع م یکه ُمردم. م

 کشن. یم رونیگودال ب
سگها رو م یوقت جمعه ارابه  یمن رو رو لشیبا کمك مردم ا نه،یب یسماجت 

 کنن. یرسونن و بالفاصله کار درمان رو شروع م یبه محل چادرهاشون م
 بودم. هوشیته ببرام گفت که من به مدت دو هف نغمه

 یاون اظهار ب یباشههه ول دهیکردم جمعه، جناب سههرگرد رو د یخودم فكر م با
ش یاطالع ست اون وح از  شیکرده و ب داینجات پ هایکرد. به هر حال من از د

عد مرتبه ب نیاول یبود که برا یهم تا زمان یخوشحال نیاندازه خوشحال بودم، ا
 .ستادمیپاهام ا یاز دو ماه رو

 یخوشههحال شههد. نم یلیخ د،یخودم د یپاها یجمعه من رو رو یروز وقت آن
خودم رو  دینغمه گفت که با نكهی. تا اهیچ یاون همه خوشههحال لیدونسههتم دل

! که نغمه برام گفت که یجشن بزرگ آماده کنم. متعجب بودم چه جشن هی یبرا
با  دیشههم و با یکرده، من مال اون محسههوب م دایچون جمعه خودش من رو پ

کرده که  دای... من رو پیچ یعنیاون ازدواج کنم. با نغمه جر و بحثم شهههد : )
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دونم، جمعه  یشانه باال انداخت و گفت : )من نم دیکرده(. نغمه قهرآلود و الق
سرت نم ست از  شه.. هم ید صبر  نیاالنم احترامت کرده که ا نیک همه مدت 

 .(میاحترامت کن دیبا ماو همه  یهست شیکرده. به ما هم گفته که تو سوگل
. و فرمان بر است عیمط كیآنها زن فقط  نیینداشت. در آ دهیبا نغمه فا کلنجار

دسههت از سههرم  سههتیحاضههر ن یمتیق چیو جمعه به ه هیموضههوع جد دمیفهم
 برداره.
س شانس شد و به دادم ر شوهر و دیآوردم که نغمه رام  سش کردم که من  . التما

 بود. یم کمك موثربچه دارم تا کمكم کنه. الحق ه
 بزنم تا اون بتونه یضیخودم رو به مر یاون حال و اوضاع ازم خواست تا مدت با
 کنه. دایپ یراه حل هی

عه تو هر گاه پرهه  یرختخواب م یروز از ترس جم ندم. چون از اون ن مو
 شد. یهوسش مو بر اندامم راست م

شوهرش  باالخره ست پنهان از  شه و برنامه  یكینغمه تون از النگوهاش رو بفرو
 فرار من رو جور کنه.

نداشههتم و تمام  یدرسههت یبودم و حال و نا ماریو جمعه من ب لینظر مردم ا از
ستراحت م یوقت تو کرد که  یکس فكر نم چیه لیدل نیکردم. به هم یچادر ا

 من قصد فرار داشته باشم.
صههحرا برده بودند، برادر چرا به  یهفته بعد که جمعه و پدرش گله رو برا دو

 نتیرو که ز ییاز دوره گردها یكینداشههت،  شههترینغمه، عثمان که ده سههال ب
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زنها  یتوجه یفروخت به محل چادرها آورد و من توانسههتم از ب یآالت زنانه م
 فرار کنم. ود،فراهم کرده ب میکه نغمه برا یاستفاده کرده و با توشه ا

سامن و دور از  یمن رو تا جا عثمان ستر شان  ید سوند و راه ده... را به من ن ر
 داد و خودش بازگشت.

. دمیترس یمثل گذشته ها نم گهیشب تنها موندم. د یكیدر سكوت و تار یمدت
با سرگرد  راه رو قبال نیوقفه راه رفتم. راه برام آشنا بود، ا یو ب دمیتا صبح نخواب

 یوقفه راه برم تا قبل از ادان ظهر به ده... م یدونسههتم اگر ب یکرده بودم. م یط
 کار رو هم کردم. نیرسم و هم

س یكیبه نزد یوقت س دم،یده... ر ش یبه راحت ینف لحظه  ه،شی. باورتون نمدمیک
هوشم جا یاز بچه ها یكی الیکه ناز یا ه  گرفت  یمالقادر با سرعت باد در آغ

 .دمیفكر کردم به وطن رس
ر و مالقادر با سهه یچقدر سههخته. وقت یبیغر گانه،یکشههور ب هی یتو یدون ینم

اومد، بالفاصله به سجده افتاد و شكر خدا رو به جا آورد.  رونیب الیناز یصدا
رو به چشمان مالقادر  یکنم. شور و شوق یوقت فراموش نم چیلحظه رو ه نیا
کرد.  رایمحبت بسهه نبه م رمردیکه مثل عشههق پدر به فرزندش بود. پ دم،ید یم

س یم ییرایچنان پذ ش یرا م دنمیشدم که انگار مدتها انتظار ر در . مالقادندیک
شرح  میکردم. مالقادر برا فیو من تمام ماجرا رو براش تعر دیاز سرنوشتم پرس

 رانیبه ا دیبوده، اما موفق نشده و ناام میدر جستجو یداد که جناب سرگرد مدت
 رانیبه ا دنیرس یشدنم برا دایض پکرده به مح شوصف سفار نیبرگشته و با ا
 کمكم کنند.
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 یلیبرگرده، خ رانیجناب سههرگرد زنده اسههت و موفق شههده به ا دمیشههن یوقت
 خوشحال شدم.

 كی رو بده. هر چند روز، رانیبرگشتنم به ا بیمدت خونه مالقادر بودم تا ترت هی
و  اون ها مرد بودن شتریشد. که ب یفرستاده م رانیبه ا یافغان نیگروه از مهاجر

 نیروانه کنه. به هم یکاروان نیکه من رو با چن دید یمجرد و مالقادر صالح نم
ه ب متیقصههد عز یصههورت خانوادگ هکه ب ینیمنتظر موندم تا با مهاجر لیدل
 شوم. یرو داشتن، راه رانیا

شههد. همسههر مرد  دایخانواده سههه نفره پ هیتا  دیماه طول کشهه كیموت  باالخره
سر م یآخر حاملگ یبود و ماهها باردار شت  شت. نم یرو پ دونم چرا  یگذا

 خانواده خوشحال و آسوده خاطر همسفرشون شدم. نیا دنیاز د یول
رو به دالل سپرد و دالل در مقابل حاضر شد فقط من رو تا زابل  یمبلغ مالقادر
 برسونه.

به ا برام تا کجا برم فقط  ب یکاف دمیرسهه یم رانیمهم نبود  ا بود. قبول کردم و 
شك بود و  هیکه  یخداحافظ شمم ا شمم خنده راه هیچ  یشدم... فكر نم یچ

شد و من تا  یسادگ نیکردم به هم سم ا یم گهیدو روز د یكیتموم  اما  ران،یر
ردم. جا خو یحسههاب م،یبه طرف مرز حرکت کن دیبا ادهیپ یبا پا دمیفهم یوقت
شبرام مهم نبود. به هر حال ه گهید یول س دیشت روز طول ک . میدیتا به فراه ر

موضوع سرعت کاروان را  نیدادن و ا یم لیگروه رو بچه ها تشك یاکثر اعضا
 کند کرده بود.
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... نه مینداشههت دهیبه جز آب و نون خشههك ییتمام مدت هشههت روز غذا در
ساب ست و ح ستراحت کاف ،یخوراك در شدت گرم بود و من ینه ا . هوا هم به 

 هیو بعد از آن به  میدیبه فراه رسهه نكهیکردم تا ا یم یُبرقع احسههاس خفگ ریز
. میدیرسهه تانو افغانسهه رانیجنگل. بعد از عبور از جنگل، ما به بازار مشههترك ا

 .ختمیر یاونجا با شكر خدا فقط اشك شوق م
کردم. چهره مردم بازار برام  یرو سههجده م رانیچطور خاك ا دیکن ی. باور نمآخ

 بودن... یآشنا بود انگار همشون هاد
اجاره کرد. اون  یمكان امن، دالل وانت هیبردن ما به  یاز گذر از بازار که برا بعد

ستم که لقب ا یموقع نم شوت نیدون شدن هیوانتها  سوار  .... تا اون موقع تجربه 
خوفناك بود. ما رو کف وانت خواباندند و  یلیرو نداشههتم. خ نهایبه آن ماشهه

 نیکرد و ب یحرکت م یآور سرسامرومون رو با پتو پوشاندند. وانت با سرعت 
 یم نییشد و با ضرب پا یبلند م نیاز زم یمتر یچند سانت هایها و بلند یپست

م جا خت نیاومد. موضوع به هم ینفسم باال نم گهیوانت ترمز کرد د یآمد. وقت
 كهیت هیپنهان کردن و  فیکث اریبس یده درون خونه ا كیب ما رو در نشد. آن ش

. دمیکش یم قیعم یحال من نفسها نیجلومون، با ا ختننون خشك وآب اندا
 یامن یبودنم رو از همه پنهان کنم تا به جا یرانیمالقادر سههفارش کرده بود تا ا

تا ا چار سههكوت کرده بودم.  نا به  كهیبرسههم.  مد و مبلغ ن تا  یدالل او به  رو 
 کرد. نییتع رازیمختلف مثل کرمان، مشهد، تهران، ش یشهرها

 بودم. یپول م هیبه فكر ته دیحساب من با نیا با
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گرفتم و با چهار، پنج هزار تومان  یم یمعمول طیبل هیبود،  یدر حالت عاد اگر
 طیدر اون شههرا ،یداشههتم و نه لباس مناسههب ینه پول یاومدم. ول یبه کرمان م

 ساختن چهره ام رو هم نداشتم. انیئت نماجر یحت
سپرده بودن، به دالل گفت  یا... مرد فیس یوقت نیبنابرا ستش  که من رو به د

 نیکنه با خودم فكر کردم در اول یحسهههاب م هینداره و کرمان تسههو یکه پول
ام رو بدم و هم به او بگم که برام  یفرصت به غزل زنگ بزنم که هم خبر سالمت

من  ،میدیزابل رسهه به یا.. محبت رو در حقم تموم کرد و وقت فی. سههارهیپول ب
 رو با خودش به مخابرات برد.

صد هزار تومان کردم و تا یآن تماس تلفن یط ست  کردم که دو روز  دییدرخوا
 اول کرمان منتظرم بمونه. دانیبعد ساعت چهار و پنج صبح م

م تا خودم رو به ! چندبار قصههد کرددیدون ی. ممیهم زابل موند گهیشههب د كی
رو فاش  تمیهو دمیترسهه یو درخواسههت کمك کنم، ول یمعرف یانتظام یروین

 .فتمیجرم نكرده ام دو مرتبه به زندان ب لیکنم و به دل
ند و تحو به مان رسههو به کر ما رو  عد دالل  حال دو روز ب شهههاگرد  لیهر 

 یتا کس میاریداد و اون هم به ما دو تا چادر داد تا ُبرقعمون رو در ب اتوب*و*س
 به ما مشكوك نشه.

عا م اتوب*و*س در عا د که  یهمش د خراب نشهههه و من  اتوب*و*سکردم 
 هرچه زودتر به آغه هوش خانواده ام برگردم.
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س صبح ساعت پنج ر شحالمیدیزود  ست خودم نم ی. از خو . دمیگنج یدر پو
رق غزل ب دنینگرانم با د ی. چشمهاستادیا ابیسرآس دانیم اتوب*و*س یوقت

 گرفت. یشاد
شههدم. من و  ادهیپ اتوب*و*ساز  یکنم با چه شههور و حال فیتونم توصهه ینم

به ما دوخته  اتوب*و*سکه از داخل  یمتعجب یغزل بدون توجه به چشههمها
 .میرو در آغه هوش گرفت گریشده بود همد

س یوقت س كیکه بعد از  رجیخونه، ا میدیر ل شوهر غز دمیکوتاه فهم یاحوالپر
 د.کردن یپچ پچ م یه، به من گفت که مسافرها زل زده بودن به ما و در گوششد

 ؟یبرگشت یچند وقته که به سالمت -
 .شهیم یماه كی -
 دلواپس بود. یلیدخترم! پسرم خ یقرار نداد انیچرا ما رو در جر -
 داشته باشه. تیاهم یکس یکردم برا یفكر نم -

غزاله را بدهد، اما چشمش به غزل افتاد  یدهان باز کرد تا جواب نامهربان هیعال
 و ساکت ماند. غزاله گفت :

ش نكهیبه هر جهت از ا - شكرم...  دیقدم رنجه کرد نجایو تا ا دیدیزحمت ک مت
 سههتمیعنوان قادر ن چی. من به هدیاز قول من از جناب سههرگرد هم تشههكر کن

 رو جبران کنم. شونیا یزحمتها
 بوده. شیانسان فهیده وظ. هر کار انجام داهیچه حرف نیا -

شاند. غزل تلفن را جواب داد و با  تلفن سكوت بر لبها ن  كیزنگ خورد و مهر 
گرفت و گفت: )جناب سرگرد با شما  هیعال یرا جلو یگوش یرسم یاحوالپرس

 کار دارند(.
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هم با  هیدوخت. عال هیبا اضههطراب جابجا شههد و نگاهش را به دهان عال غزاله
 چند باشه و چشم تلفن را جواب داد و خود را آماده رفتن نشان داد.

هوس یبه هوا هیو عال ستادندیخواهر به احترام او ا دو ه   غزاله، لب به گوش دنیب
 کرد و آهسته نجوا کرد. كیاو نزد

 نكن. تشیقدر اذ نیدوستت داره... ا یلیخ انیک -
شد و  یها گونه شرم گلگون  شدت  و حرارت آنها به  یگرم یرو هیعالغزاله از 

سه زد و لبخند ش یبه رو یههههو شد. ک یو با خداحافظ دیاو پا سر  انیخارج 
ش یصبرانه انتظار مادرش را م یکوچه ب شاهده مادر چند متر دیک . به محض م

 او ترمز کرد. یپا یآن طرف تر جلو
 : دیقرار پرس یب انیشد، ک یسوار م هیعال كهیحال در
 گفت؟ یشد؟ چ یچ -
کردم شش ماهه  یصورت، فكر م نیا ریآوردمت در غ ایخوبه که خودم به دن -

 ... صبر کن سوار بشم، بعد.یاومد ایبه دن
 .گهینكن. بگو د تیمادر گلم اذ -
 ماهه که برگشته و ... كیغزاله  -

 27 فصل
از غزاله را داشههت، اما غزاله در  ییقصههد دلجو یتلفن یتماسههها یط منصههور

ضع سخت دیجد تیو ش یو تحمل  شته قادر به فرامو شش یو مرارت گذ  و بخ
 نبود.
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 خودش و نیاز نفرت ب یبزرگ واریداد که د ینابهنگام مادر چنان آزارش م مرگ
بود که منصههور قادر به درك احسههاسههات زن جوان و  یدر حال نی. ادید یاو م

 دلشكسته نبود.
را تحمل کرده  یفراموش کرده بود که همسههر جوانش چه عذاب یبه راسههت او

برد و چه آن زمان که گروگان  یاست، چه آن زمان که در حبس و زندان به سر م
افغانسههتان که در زجر و عذاب،  یدر زمان فرار از کوه و کمرها نیبود و همچن

 زد. یدست و پا م یمرگ و زندگ نیب
گاه قادر به  چینبود، ه انیدر م انیاگر عشههق ک یکرد حت یاحسهههاس م غزاله
ش صور نمبخ شوهر با نیشد. اعتقادش بر ا یش من ساس بود که زن و  ه ب دیا

 .ستندیمحكم پشت هم با یاعتماد داشته باشند و چون ستون گریكدی
تنها رها کرده و بر شههدت  یروح طیشههرا نیآنكه منصههور او را در بدتر حال

 یبه ناگاه حضور دوباره ا میسال و ن كیافزوده بود و بعد از گذشت  شیدردها
 مشترك داشت. یو توقع زندگ یعشق و دلدادگ یو ادعا افتهی

 ندیغلبه بر ذهن آشههفته خود بود که تلفن زنگ خورد. با شههن یجنگ برا در
 منصور، مثل دفعات قبل در هم و گرفته شد. یصدا

در  ،یمختصههر یغزاله مهم نبود. پس از احوالپرسهه یتفاوت یمنصههور ب یبرا
 کند، گفت : یدر دل غزاله آب مبا کالمش قند  دیشیاند یم كهیحال

 عروس خانم. امیخودت رو حاضر کن. دارم م -
 و آشفته گفت : مهیسراس چ،یخوشحال که نشد ه غزاله

 نه.... حاال زوده. -
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. چقدر یماهه که برگشت كیغزاله... االن  یکن یقدر دست دست م نیچرا ا -
 .یفكر کن یخوا یم گهید
 فكر کنم. بلكه قصد دارم فراموش کنم. یزیخوام به چ یمن نم -
غزاله هر کس ممكنه در  نیهسههتم که اشههتباه کرده... بب یمن تنها مرد یعنی -

 دچار اشتباه بشه، مثل خودت. یزندگ
 بوده!؟ یاشتباه من چ یبگ شهیمثل من!؟... م -
سافرت. اگه مراقب بود یات تو یدقت یهمون ب - سرت نم نیا یم  یهمه بال 

 شد. یمون خراب نم یگاومد و زند
صور کفر غزاله را درآورد. نزد یخودخواه صبان كیمن ا تلفن ر تیبود از فرط ع

 از جا بكند، اما خود را کنترل کرد و گفت :
ست. خود کرده را تدب - شما ... پس حاال راحتم بذار، ستین ریدرسته، حق با 

 رو تكرار کنم. شمیخوام اشتباه سه سال پ یچون نم
 کالم حرف حساب زد. كی شهی. با تو نمیاحت شدباز که نار -
به اسههتراحت دارم. تو با تلفن  اجیتابش. خسههته ام. احت یحوصههله ندارم آقا -

 .یوقتت آرامشم رو گرفت یوقت و ب یها
 !ادیکه از من بدت م یبگ یخوا ینم -
 شده. رید یلیحرفها خ نیواسه ا -
 حداقل به ماهان فكر کن. ،یکن یغزاله اگه به من فكر نم -
چه گ*ن*ا*ه نیدونم ا ینم - فل معصههوم  مادرش  یط که من  احمق  کرده 

 شدم.
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سههر و  مونیبه خاطر اون به زندگ دیو با میبه هر حال ما پدر و مادرش هسههت -
 کرمان دنبالت. ادیشده ب ی. من با مادرم صحبت کردم. راضمیسامون بد

له فرود آمد. چقدر احسهههاس حقارت بود که بر فرق غزا یجمله مثل پتك نیا
شههده.  یمنصههور با لحن خودخواهانه خود گفت مادرش راضهه یکرد وقت یم

 گفت : لیدل نیحوصله به راه انداختن جر و بحث نداشت. به هم
کنم شههلوغش نكن... من فعال قادر  ینداره.... خواهش م یا دهیمنصههور! فا -
 .رازیش امیب ستمین

 داره؟ یلیهمه مخالفت چه دل نی. ایکن یکالفه ام م یدار گهید -
مشههترك رو ندارم. فعال تحت درمان  یشههروع زندگ یبرا یروح یمن آمادگ -

 هستم.
 ؟یضی! مگه تو مریچه درمان -
شته ها دی.... من بایروان درمان - شتناك رو فراموش کنم و به حالت  یگذ وح

 .اریکنم فعال مادرت رو ن یبرگردم. خواهش م یعاد
 زنم یپس و من با ماهان بهت سر مباشه..  -

 هیسهها ریداد. غزاله هم ز یو غزل مدام دسههتور م دیکشهه یآب حوض م یهاد
سته بود و در حال ش ست انگور ن س كهیدارب شه انگور  شت اهیخو به  یو دانه در

 گذاشت. یکرد و حبه حبه انگور به دهان م یدست داشت و آن دو را تماشا م
 كی دنیخسته شد و خواهر کوچك را به پاش یداد، هاد یغزل دستور م بسكه

 شروع شد. یغزل به هوا رفت و آب باز غیسطل آب مهمان کرد. ج
اله به گوش غز یزنگ تلفن به سخت یبود که صدا ادیغزل ز یسر و صدا آنقدر

 .دیرس
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 .دیبه سرعت به اتاق دو غزاله
 همی. سراسختیرا شناخت. قلبش فرو ر انیک یتماس صدا یمحض برقرار به

 جواب داد.
 .یاشتباه گرفت -
 كهنیدسههت بردار نبود. غزاله از ترس ا انیرا گذاشههت. ک یبالفاصههله گوشهه و

 گفت : یرا برداشت و به تند یسماجت کرده و متوجه شود، گوش یهاد
 ؟یندار یمگه تو کار و زندگ ؟یشیمزاحم م نقدریچرا ا -
 االن. نی... همنمتیخوام بب یم -
 . گفتم مزاحم نشو.یدار یبرنمچرا دست از سرم  -

 : دیچیپ یو محكم در گوش یعصبان انیک یصدا گرید بار
 باهات کار دارم. رونیب ای... بنمتیخوام بب یگفتم م -
 .نمیخوام تو رو بب یمن نم یول -
 تو. امیمن م ای رونیب یایتو م ای گهید قهیتا ده دق -

خواسههت برادرش با دانسههتن  یبه التماس افتاد. دلش نم یاز ترس هاد غزاله
قضههاوت  یگریبه وجود آمده بود، در موردش طور د انیاو و ک نیکه ب یرابطه ا

خود را مورد سههوء  دید ینم یمنصههور برگردد، لزوم یکند. اگر قرار بود به زندگ
 رو گفت : نیظن خانواده خودش و همسرش قرار دهد، از ا

 .نمتیخوام بب یمن نم ؟یذار یچرا راحتم نم -
رنگ پارك شده...  اهیس GLX هی ،یفروش یپارك... جنب بستن یضلع شرق -

 منتظرم.
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 نه. -
 رسم. یمن خدمت م یومدیمونم. اگه ن یمنتظر م قهیده دق -

هستاصل و کالفه کنار م ارتباط ه  کامال  انیتلفن زانو زد. ک زیقطع شد و غزاله م
سان از ا یجد صمم حرف زده بود و غزاله هرا زنگ  گرید قهیاو تا ده دق نكهیو م

 كهیغم بغههه هههل گرفت. در حال یکند، زانو یمعرف یرا فشرده و خود را به هاد
شمار یبرا یهاد صور لحظه  ضور من  یرابطه ا نیبه چن یپ گرکرد و ا یم یح

بلیبرد، عكس العملش غ یم قا که  ینیب شیپ ر با خود بود  جار  بود. در کلن
 به سمت در راه افتاد. و به قصد خروج دیلباس پوش مهیسراس

 با تعجب صدا زد : یهاد
 .... کجا!!!؟یآها -

 گفت : ییبا اخم و ترشرو یرا بهانه کرد. هاد دیخر غزاله
 .رمیخودم م ستیالزم ن -
 کنم. دیخوام براش خر یم اد،یماهان فردا م -

 با اکراه رو به غزل کرد و گفت : یهاد
 پس تو هم همراهش برو. -
 گردم. یو زود برم رمی. مستمیخواد، بچه که ن ینم -
از خانه  ادیکه ز ییبدون آنكه منتظر عكس العمل برادر باشههد، به سههمت جا و

روانش گره . ابسههتادیا انیک لیبعد مقابل اتومب قهیدور نبود به راه افتاد. چند دق
 داخل برد و گفت : شهیخورد، سر از ش یا

 .... جناب سرگرد؟یبد دستور یتون یم یتا ک یکن یفكر م -
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گونه اش نقش بست و جذاب  یرو رهیدا میدر برابر اخم او لبخند زد. دو ن انیک
 نشان داد. شهیتر از هم

 َبه َبه. سالم. -
 امرتون؟ -
 گم. یسوار شو بهت م -
 جا بگو. نیهم یدار یالزم نكرده هرکار -
 سوار شو غزاله. اریدر ن یبچه باز -
 گفتم نه. -
 شد و غزاله را مجبور به سوار شدن کرد و گفت : ادهیپ یبا کالفگ انیک
 کشه. یطول نم شتریب قهیچند دق -
به  انیبا سر و صدا از جا کنده شد. ک لیبالفاصله پشت فرمان نشست. اتومب و

 جاده یبه ابتدا ی. وقتمودیپ یها را به قصههد خروج از شهههر م ابانیسههرعت خ
 : دیرا شكست و وحشت زده پرسغزاله سكوت  د،یشهر رس یخروج

 !!!!؟یر یم یکجا دار -
 خوام بدزدمت. ینترس. نم -
 زود برگردم خونه. دیبرام دردسر درست نكن. من با -
ت صههحب یشهههر رو برا رونیب ینیب ی. اگه ممیگرد ینگران نباش زود بر م -

ما رو با هم  ییخوام احتماال دوسههت و آشههنا یکه نم نهیانتخاب کردم واسههه ا
 .نهیبب
 شه؟یکسر شانتون م هیچ -
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... شههما هم کسههر شههانتون نن؟یخانواده ات من رو بب یتو چرا دوسههت ندار -
 شه؟یم

 اخم آلود سر چرخاند، نگاهش را به دوردستها دوخت و گفت : غزاله
در موردم  یکنم. دوسههت ندارم کسهه ینداره تو رو به خانواده ام معرف یلیدل -

 احمقانه به سرشون بزنه. یفكرها ایقضاوت کنه 
 یقیاکرد. دق یرا بر پدال گاز خال تشینداد، تمام حرص و عصبان یپاسخ انیک

در کنار نهر آب متوقف  یمسافت یشد و پس از ط یو خاک یبعد وارد جاده فرع
بود،  ختهیغزاله از دلش گر یکه با حرفها یبه دسههت آوردن آرامشهه یشههد. برا

 درخت نشست. هیسا ریشد و کنار نهر ز ادهیپ
برد.  یمراقب حرکات او بود. از آزار دادن او لذت نم لیاتومب شهههیاز شهه غزاله
سردرگم یدلش بود که به کالفگ یآرزو  ییدهد. در دل غزاله غوغا انیاو پا یو 

 ییابیبود که عشههق را به ز یگر مرد نیبه پا بود. نگاه سههرد و غمزده اش تحسهه
س شت انیکرد. ک یم ریتف شآب ب یم صورتش پا ست و به ت د،یه  نه سپس برخا

آن  یکه حرارت و گرم یغزاله زوم کرد. نگاه یزد. نگاهش را رو هیدرخت تك
 سوزان بود

در سرگرم ساختن خود داشت.  یاو، سع نیسنگ یفرار از بار نگاهها یبرا غزاله
ه هنه ب هیبود. قلبش در س دهیاو وجودش را به آتش کش یهرم نگاهها ییاما گو

 شد و کنار نهر زانو زد. ادهیپ دیشد یی. با احساس گرمادیتپ یشدت م
شهههد و در  كینزد نهیبا طمان انیدر امواج متالطم آب بود که ک رهیخ نگاهش

 ماند و گفت: رهیبر فراز کوهها خ انینشست. نگاه ک شیخالف جهت پهلو
 گردم.... فقط بگو چرا؟ یچرا م هیدنبال  -
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 :دیپرس انیسكوت کرد و ک غزاله
 ؟یحرف بزن یخوا ینم -
 ؟یبدون یخوا یم یچ -
... یو خودت رو فدا کرد یاز عشههق گفت یاون جهنم لعنت یچرا اون روز تو -

 .یو قصد جونم رو کرد یرو از رو بست رتیاما امروز شمش
 به خاطر تو نبود. به خاطر وطنم بود. -
سهرچرخاند. نگاهشهان در هم گره خورد. اما غزاله به سهرعت نگاهش را  انیک

 و گفت: دیدزد
 که مجبور شدم بهت بگم، متاسفم. ییواسه دروغها -
 بازپرسم؟ هیکه من  یتو فراموش کرد -
 !ه؟یمنظورت چ -
 .گهید زیچ هیو چشمات  گهیم زیچ هیلبت  -
... پس م -  نی... اگه ایبد صیز هم تشخنگاه راست و دروغ رو ا هیبا  یتون یا 

شت یکه من ب یدیطوره، چرا با نگاهت نفهم راحت  یلیخ یگ*ن*ا*هم و گذا
 و ببازم. میهمه زندگ

صر م - صور رو فراموش کن ی... پس نتونستیدون یتو هنوز هم من رو مق  یمن
 .یریگیانتقام م ییجورا هی یو دار

 .ستیدر کار نبوده و ن یکه عشق یبدون دیبس کن. تو با -
 گفت: یلرزان یچشمان نافذش را در چشمان او دوخت و با صدا انیک
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شهونه ام بود،  یسهرت رو ی... وقتیاومد یسهراغم نم یاگه دوسهتم نداشهت -
 .دمینغمه عشق رو از تپش قلبت شن

 چشم بست. یو به آرام دیاز گوشه چشم غزاله فرو چك یاشك قطره
 گلگون غزاله بود، گفت: ینه هوازشگر گونه ها انیک نگاه

 معجزه است. هیکنم.... برگشتنت مثل  یهنوز هم باور نم -
 اد:ادامه د انینكرد و ک یهنه گرفت. غزاله اعتراض هیسر غزاله را به س یبه آرام و
دونه چقدر دوستت دارم. خدا  یخوام دوباره تو رو از دست بدم. خدا م ینم -
 حرف از رفتن نزن. گهیتو رو خدا د.... دمیکش یچند ماهه چ نیدونه ا یم

 او را پاك کرد و گفت: یبا عطوفت اشكها انیساکت ماند. ک غزاله
اشههكها رو ندارم... خدا لعنتم کنه که تو رو  نیا دنیکه طاقت د یدون یم -
 کنم. یم تیاذ نقدریا

 مثل بچه ها بغض کرد: غزاله
 خوام برم خونه. یم -

محابا بلند شههد و  یدرنگ نكرد و ب انیکه ک بود یغزاله به گونه ا یو هوا حال
 او دراز کرد. یدستش را به سو

 انیهنه ک هیهنه به س هیدست در دست او گذاشت و بلند شد. س دیبا ترد غزاله
 گفت: یبا لحن پرالتماس انیبود و نگاهش در نگاه او گره خورد. ک

خدا  ی. ولیدیو عذاب کشهه یسههخت یلیدونم که خ یمنو ببخش غزاله ... م -
اره و دوب اوردمیطاقت ن دم،یرسهه رانیبه ا یدونه چقدر دنبالت گشههتم. وقت یم

ستان و هرجا رو به عقلم م شتم افغان شتم. حت دیرس یبرگ س یگ ر زدم. به ده... 
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 دایدسههت مالقادر سههپردم و خواهش کردم که هر طور شههده تو رو پ یمبلغ هی
 .یو زنده ا یزد که تو نمرد یم ادیدرونم فر یحس قو هیکنه... 

 .یگشت یدونم. مالقادر بهم گفت که دنبالم م یم -
کردم  یم یشههتریب یموندم و جسههتجو یم دیکردم و با یدونم که کوتاه یم -
 ریاز کشور خارج شده بودم. اگه گ یقانون ریهستم. به طور غ ینظام هیمن  یول
 کردم. یخودم و دولت درست م یافتادم هزار تا مشكل برا یم

به  یپاسخ نكهیپا و اون پا شد و بدون ا نیا یقصد فرار داشت. کم ییگو غزاله
 به ساعتش انداخت و گفت: یبدهد نگاه انیاحساس ک

 گردم. یگفتم که زود بر م یشده، من به هاد رید یلیخ -
سمت کرمان به راه  انیک بیترت نیبد ست و به  ش شت فرمان ن بدون مخالفت پ

 راند. یم یبار با سرعت کم نیافتاد اما ا
له تنها ماندنش در افغانسههتان  یهایبدخلق لیکرد دل یفكر م كهیحال در غزا

 است گفت:
 صحبت کنم؟ یبا هاد یدیاجازه م -
 نه. نه.... اصال. -
 ؟یهنوز هم دلخور -
 خورم. ی. من به درد تو نمانیکنم من رو فراموش کن ک یخواهش م -
ش انیک ش نیما شانه خ دیرا به کنار اتوبان ک ز . نگاهش استادیجاده ا یاکو در 

 و گفت: دیطلب یاریغزاله پرسش داشت، اما زبانش را به 
 دونم؟ یهست که من نم یزیچ -
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 آره. مجبورم نكن.... یعنینه...  -
 افتاده بود، افزود: هیبه گر كهیدر حال غزاله

 .انیک رمیبذار به درد خودم بم -
 :دیپرس یو عصبان دیفرمان کوب یبه موها چنگ زد و مشت رو انیک
 ؟یکه افغانستان بود هیمربوط به وقت -

سواالت ک یسع غزاله شار  شت از بار ف  رو بدون توجه به نیاز ا زد،یبگر انیدا
 گفت: انیمنظور ک

 آره. درسته. -
احسهاس  یزده در قطب فرو بردند، سهرد و ب خیسهرد و  اچهیدر كیرا در  انیک

 گفت:
 پس حدسم درست بود. -
 !؟یچه حدس -
صدا یسر رو انیک شت و با  و  یرتیمرد غ كیکه از درد  یخفه ا یفرمان گذا

 گفت، گفت: یمتعصب م
 بوده؟ یک یبگ یتون یم -
 بوده؟!!! ی! کیک -
د. سرخ بو شیسر از فرمان بلند کرد. چهره اش کامال برافروخته و چشمها انیک

 نگاه خشونت بارش را در صورت غزاله
 و گفت: دیپاش

 بوده غزاله؟... جواب بده. یکه جرئت کرده به تو تعرض کنه ک یاون احمق -
 ؟یگ یم یدار یتعرض!!!!! معلوم هست چ -
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ش انیک ابروان سوال در هم ک شم تنگ کرد. در حال دهیبا عالمت   كهیشد. چ
 بزند، گفت: هیگر ریخواست ز یدلش م

برات افتاده  یخوام بدونم چه اتفاق ی. حرف بزن. میکن یام م وونهید یدار -
 .یکن یبا من زندگ یتون یکه نم

اومد حاضههر  یسههرم م ییبال نیاگه همچ یکن ی! فكر میکرد الیخ یتو چ -
 بودم خفتش رو بكشم!

. به دیرسهه ینفس حبس شهههده اش را آزاد کرد، اما هنوز کالفه به نظر م انیک
 زد. هیبه کاپوت تك نیشد و جلو ماش ادهیپ لیدل نیهم

 ماند. رهیخ یتردد به نقطه نامعلوم یوت و بدر جاده خل نگاهش
 ادهیهمه زجر و عذاب معههه هههشوقش را نداشت. پ نیا دنیطاقت د گرید غزاله

 و گفت: ستادیشد و مقابل او ا
 ... بذار فكر کنم.انیبه من فرصت بده ک -
 سرد و آرام گفت: یبا لحن انیک
 .یدار دیبا من ترد یشروع زندگ یبرا -
 انتخاب کنم. به من فرصت بده. دیبا -
 و گفت: دیرا چسب شیبازو انیاما ک د،یشد و چرخ ریسر به ز و
 صبر کن. -

در  انیسههرچرخاند. هاله از غم چشههمانش را احاطه کرده بود. نگاه ک غزاله
شن ییاو که گو یلبهههه ههههها یصورت او چرخ خورد و رو یایزوا  دنیمنتظر 

 :ماند و گفت رهیاز آنها بود خ یکالم
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 یرو که متعلق به خودم م یمطمئن باشههم... کسهه زیچ هیخوام از  یفقط م -
 نسبت به من داره؟ یدونم، عالقه ا

 یفرو مخ یزیچ شهههیبازپرس نم هیاز  یتو بگو جناب سههرگرد. خودت گفت -
 کرد.
 کرد و گفت: طونیرا ش شیچشمها یرا باز کرد، کم نیسپس در ماش غزاله

 ؟ینیب یم یهان جناب سرگرد!... چ -
در  یخنده اش گرفت. سر تكان داد و با لبخند پشت فرمان نشست. مدت انیک

 شد تا آنكه گفت: یسكوت سپر
شهههده که واسهههه خاطر به چنگ آوردن  ییکنم رفتارم مثل بچه ها یفكر م -

 .رنیدلخواهشون به جنگ دوست و دشمن م یاسباب باز
 .شهیتمام وجودش باور م گهیمثل تو از عشق م یمرد یوقت -
 تنهام. یلیدارم غزاله ... خ اجیبهت احت -
سان د - ستند که به وجود من احت یگریجز تو ک دارن. به من فرصت  اجیهم ه

 .انیبده ک
 دیشیاند ینهان غزاله م یها شهیرا وادار به سكوت کرد. به اند انیغزاله ک جمله
 راند. یبه مقصد بدون به لب آوردن کالم دنیتا رس

حوض  یشههد. غزل شههلنگ آب را تو اطیبعد غزاله با نشههاط وارد ح یقیایدق
 به غزاله یگذاشت و با نبم ناه

شغول شو یشمعدان یگلدانها دنیچ م شاهده غزاله با  یشد. هاد هیلبه پا با م
 :دیبه ساعتش انداخت و پرس ینگاه ظیغ
 ؟ییمعلوم هست کجا چی.... هرونیب یکه رفت مهیدرست دو ساعت و ن -
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سته خر یب غزاله شد و ب ساختمان  کاناپه پرتاب کرد و  یرا رو دشیاعتنا وارد 
 که به دنبال او ورد ساختمان شده بود، کرد و گفت: یرو به هاد

استنطاقم  رمیراست م رم،یچپ م ؟یچ یعنی... یهاد یشلوغش کرد یلیخ -
 ؟ی. مگه به من شك داریکن یم
 ترسم. یم رونیب یبه تو شك ندارم از گرگها -
. زن جوونت رو یندار ی. مگه تو خونه و زندگیرو خدا دسههت بردار هاد تو -
پاشههو  ...ییکه ما رو بپا نجایا ییایم یکن یتك و تنها ول م رخورهیبچه شهه هیبا 

 .گهیهم آدمه د لوفریشده، ن كیهوا تار
 :دیداد و با انگشت خط و نشان کش ماتومیکالفه بلند شد. اما الت یهاد

شه، من رفتم. ول - سم اگه  یبا بعد  نمیبب گهیبار د هیفقط  گه،یبار د هیبه خدا ق
 دونم و تو. ی... من میستیاز نماز مغرب خونه ن

 .دییچشم قربان حاال بفرما -
 تلخ آنجا را ترك کرد یسفارش با اوقات یبعد از کل یهاد

 ،یطاقت پنهان کردن راز دلش را نداشههت به محض خروج هاد گریکه د غزاله
 دست دست کردن گفت: یود صدا کرد و با کلغزل را نزد خ

 نه. ایدونم درسته بهت بگم  یراستش نم -
 راجع به منصوره؟ -
 .بای... تقریا -
 بتونم کمكت کنم. دیبگو شا -
 ، نه؟ یشناس یتو جناب سرگرد زادمهر رو م -
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 آره چطور مگه؟ -
 ه؟یبه نظر تو چه جور آدم -
 .هیاقتی... افسر با لهیآدم خوب -
 ه؟یات چ ینظر شخص -

 یدختر جوان، زمان كیسههوال از  نیدرآمده بود و ا رجیبه عقد ا یبه تازگ غزل
 لیلد نیاش را داشته باشد. به هم یقصد خواستگار یشود که مرد یم دهیپرس

 شده بود، گفت: جیگ
 فهمم. یمنظورت رو نم -
 کن. فشیزن تعر هیزن!... اصال از نگاه  هیبگم. مثال به عنوان  یچطور -
 کرده؟! یناقال ... ازت خواستگار هیچ -
 فقط جواب من رو بده. -
رو آدم حسههاب کنه.  یزن چیدونم ه یم دیکه از او دارم ، بع یالبته با شههناخت -
َبراق.  ینافذ و موها اهیو جذابه. با چشههمان سهه پیهم رفته، خوش ت یرو یول

 باشه. یهر زن یتونه آرزو یاش، م دهیقد  بلند و اندام ورز
شه که م یکن یتو فكر م یعنی - تونه ادم رو به خودش جذب کنه.  یفقط ظاهر

 ؟یرفتارش چ ؟یچ مانشیپس ا
 خود داره. یاونا که جا -
صور مقا یغزل، وقت یدون یم - صله  یم سهیاون رو با من کنم،ُا ُا ُا ... چقدر فا

جا نمازش رو ماه  ازدهیخونه و  یماه نماز م هیکه  ی. منصههورنمیب یو تفاوت م
شه و م یآب م سرما  ونیکه م یطاقچه کجا و مرد یذاره تو یک گلوله و خون، 

 کجا. ارهیشده ذکر خدا رو به جا م یو گرما، شكنجه و عذاب با هر مشقت
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هست شدن در هوا یعرق و ورق باز گاهیگاه و ب بساط ه  هشوق  یکجا و م ه  مع
 کجا....

قا نیا یتون یتو نم - با هم م با ایکن سههههیدو نفر رو  و  مانی. سههرگرد مرد 
... هیآدم معمول هی. اما منصههور سههتیهم درش ن یقبول.... بحث ه،یدرسههتكار

 داده. دینه شه ده،یکه نه جنگ و جبهه رو د یکس
صور نم - شه!.... اگه فقط به اندازه  مانیتونه با ا یچرا من سوزن ا هیبا  مانیسر 

 کرد.... ینم یداشت پشتم رو خال
بال چ دختر نمیبب - بال یگرد یم یتو دن ر رو منصههو یجمله که بتون هی... دن

 .یاون افسر مغرور و بداخالق رو خوب جلوه بد نكهیا ای ،یمحاکه کن
 ؟یاگه اون افسر مغرور و بداخالق شوهرم باشه چ -

شههد. دهانش از تعجب باز مانده  رهیخ یچشههم غزل ثابت، به نقطه ا مردمك
به خود مسههلط شههده بود،  كهیبعد در حال یبود. قدرت تكلم نداشههت. لحظات

 جلو رفت و گفت:
 ؟یگفت یبگو.... ! تو چ گهیبار د هی -

شمها را به تاستادیخواهر ا یو رو در رو دیچرخ غزاله ز و با شیگفته ها دیی. چ
 بسته کرد و گفت:

 ... زادمهر شوهرمه.یدیدرست شن -
 !؟ینگفت یزی! پس چرا تا حاال چرممكنهیآخه غ ؟یچطور؟ ک -
به خاك ا زیکه لبر یبا وجود یوقت نكهیا یبرا - پا  و  رانیاز عشههق اون بودم، 

شتم، با ق ش افهیبعد، کرمان گذا شدم... اما  صور رو به رو   دنید ینیرینحس من
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 یزیدادم فعال چ حیآرومم کرد و ترج یاون کم دنیماهان و در آغههه هههوش کش
 نگم.

 به ما نگفت؟ یزیچرا خود جناب سرگرد چ -
 یکه من مرده ام، چه لزوم دیکرد یهمه فكر م یحتما صهالح ندونسهته. وقت -

 موضوع باخبر بشه. نیاز ا یداشت کس
ستن پاره ا یکه برا یافتاد. روز انیروز مالقاتش با ک ادیناگهان به  غزل از  یدان

 انیاطالعات به سههتاد مبارزه با مواد مخدر رفته بود، همان بدو ورود از نگاه ک
 گفت: لیدل نیبود، به همجا خورده 

 ینگاهم کرد. برا یبه مالقاتش رفتم، اون جور یکه چرا وقت دمیحاال فهم -
 .دمیلحظه احساس کردم که برق عشق رو تو نگاهش د كی

 به خاطر شباهتمون تو رو اشتباه گرفته. -
 رو بدونم. زیخوام همه چ یبرام بگو... م -

ا زد و ب یَبَرد، لبخند یقسمت از خاطراتش لذت م نیا یادآوریاز  ییگو غزاله
 :گفت شیکرد و در ادامه صحبتها فیغزل تعر یرا برا زیهمه چ یتامل کوتاه

من بر سر دو  یول م،یمشترکمون رو شروع کن یخواد که زندگ یم انیحاال ک -
 کردم غزل. ریگ یبزرگ یراه

به منصههور  یچطور ،یسههرگرد شههوهرته. اگه عقد اون یگ یمگه نم وونهید -
 .یجواب مثبت داد

خوام  یمادرم غزل.. م هیسههخته. من  یلیاز ماهان برام خ دنیدسههت کشهه -
 آرزومه. نیبزرگتر نیدستم باشه..... ا یماهان تو كیکوچ یدستها

 دونه منصور برگشته؟ یسرگرد م -
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 رو فسخ کنه. غهینه، فقط بهش گفتم ص -
 گه؟یم یخوب چ -
 گرده. یم لی... دنبال دلشهیکالفه شده، باورش نم -
 ؟یچرا بهش راستش رو نگفت -
 یانتخاب م نیبا ا یخواد. ول یتونم... دوستش دارم. دلم فقط اون رو م ینم -

 دم. یاز دست م شهیهم یدونم که ماهان رو برا
. میکن یبه تو محبت م میدار میکرد یرو لعنت کنه. فكر م رجیخدا من و ا -

 یعد هادو ب میمنصور رو وادار به قبول اشتباهش کرد یبا چه بدبخت یاگه بدون
ض شت یرو را صور.... اگه پا یبا آ شاره س یحت ای یتلفن گفته بود یبا من رگرد ا

 .یشد یمنگنه پرس نم یکرده بود، امروز ال یکوچك
 اومدم. ایاصال من بدشانس به دن -
 ؟یکار کن یچ یخوا یحاال م -
شون رو م ان؟یک ایدونم، تو بگو... ماهان  ینم - خواد... انتخاب  یدلم هر دو

 غزل. هیسخت
ا و ب یسرگرد رو فراموش کن یتون ی. چطور میماهان رو انتخاب کرد میریگ -

 .یداشته باش یعاد یزندگ هیمنصور 
ه کنم ب یم یسههع یول زارم،یب ختشیر یاز منصههور، از صههداش، حت نكهیبا ا -

 خاطر ماهان تحملش کنم.
 صحبت کنم. باالخره برادرمونه و عاقل تر از.... یبذار با هاد -
 .هیچ غهیدونم عكس العملش در مرد کلمه ص ینه. م ینه، نه، هاد -
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له من نم نیبب - ما اگر من جا فیتكل نییخوام برات تع یغزا ودم تو ب یکنم، ا
 یگفتم.... حاال خود دان یمثل سرگرد نه نم یبه مرد
 28 فصل

ش ییشده بود، گو دهیهم چ کنار ییها فیدر رد هایصندل انتظام  یسالن ورز
سم یبرگزار یبرا سروان خ یم ایمه یمرا ستور م یامیشد.  سربازان  ید داد و 
 به سرعت مشغول اطاعت و انجام دستورات او بودند. فهیوظ

شد و کم انیبهروان به همراه ک سردار شد و لحظه ا یوارد  سته  صداها کا  یاز 
. سردار فرمان دندیدادند و دست از کار کش یبه احترام سالم نظام یبعد همگ

 .دیسر و صداها آغاز گرد گریآزاد را صادر کرد و بار د
 به دور و بر سالن انداخت و گفت: ینگاه انیک
 بشه. ریمراسم از غزاله تقد نیخوشحالم که قراره در ا یلیخ -
 .یکن یم افتیرجه درد ریاز ام یجنابعال یتره وقت یدنیمراسم د نیا -
مراسههم غزاله  نیدم. با ا یم تیاز خودم، به غزاله اهم شههتری! من بیدون یم -
ست ب هیتونه  یم ست رفته اش رو به د شته از د سمت از گذ  ییجورا هی. ارهیق

سرش اراج ییگرده. اون وقت همون آدمها یرفته اش بر م یآبرو شت   فیکه پ
سر ا سالم و عل یاو رو م نكهیبافته و به او تهمت زده اند،  سند و با او   كیشنا

 فروشن. یفخر م گرانیدارن، به د
ست - شته و عمه خانم ما رو هم گرفتار  یرا سر خوب! حاال که غزاله خانم برگ پ

 ؟یکن نیریدهنمون رو ش یخوا یخودش کرده، نم
ن افتاد و سردار با ت انیک ن م   گفت: یزهوشیبه م 
 .ستیراه ناوضاعت رو به  نكهیمثل ا هیچ -
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 داره. دیکنم.. غزاله ترد ی... فكر میدون یخب ... م -
 گفته؟ یزی! مگه چدیترد -
كر ف یدونم، ول یرو نم لشی. دلمیعقد رو فسخ کن غهیراستش اصرار داره ص -
 فرصت خواسته یچند روز هی. شهیاش م یریگ میمانع تصم یزیچ هیکنم  یم

 تا فكر کنه.
کنن که  یشههناسههم، ناز م یخانمها رو بهتر از تو مبه دلت بد راه نده. من  -

 قدرشون باال بره.
آورد. سپس کنجكاو  یسر در نم یزیاز چ یعنیشانه ها و چانه را باال داد.  انیک

 :دیپرس
 تبرئه شدن غزاله رو بشنوم. یدوست دارم مفصل ماجرا یلیخ -

الزم  کنم( و دستورات یم فیراه برات تعر نی. برونیب میگفت: )پس بر سردار
 رفت. رونیکرد و ب دیتاک یامیرا به سروان خ

 :دیپرس انیراه سردار از ک نیب
 .یژاله وثوق رو فكر کنم بشناس -
 اعمالش رسوند. یشكار رو به سزا موریکه ت یهمون دمیآره... اسمش رو شن -
 یدرسههته، خودشههه... وثوق همسههفر غزاله در آن سههفر به اصههطالح جهنم -

 ...بوده.
 مواد کار وثوق بوده. یجاساز یعنی. نمیصبر کن بب -
 یفرحزاد و بر م یری)ف( م دنیو با شههن یدونم افسههر بازپرسهه یبابا! م یا -

 کنم. فینكن. بذار قصه ام رو تعر یریحال گ یلیاما خدا وک ،یگرد
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 زد و سكوت کرد. و سردار ادامه داد: یلبخند انیک
کنه و مواد رو در  یحال غزاله خراب بوده از فرصههت اسههتفاده م یوثوق وقت -

 نیو سههر و شههكلش هم به ا ضهههیکه غزاله مر دیام نیبه ا ده،یسههاك بچه جا م
 غزاله و دهیپر ی. اما با رنگ و روشهیبه او مشكوك نم یخوره و کس یحرفها نم

. وثوق هم شهههیکنه، درسههت برعكس م یم فهیکه سههتوان وظ یجواب و سههوال
راه  نیبنده. ب یو فلنگ رو م ادیافتاده صههداش در نم ریکه غزاله گ نهیب یم یقتو

صاحب جنس، پ س یو برم شهیم ادهیاز ترس  اما از بخت بدش  رجان،یگرده 
ه و آخرش رو هم ک موریمدت هم گرفتار ت هیو بعد از  شهیبلنده م نیگرفتار شه
 .یدون یخودت م

 همه مدت اعتراف کرد؟ نیچطور شد بعد از ا -
 یبلنده جرئت لب باز کردن نداشههته، اما فخر نیدر زندان تحت فشههار شههه -
 تا دهیپلك یغزاله بوده، دور و برش م یهم سههلول گنیها که م یاز زندون یكی

ده که  یو همدسههتاش رو لو بده و به او قول م نیکنه که شههه یوثوق رو راضهه
وثوق  ای یفخر ایرفته،  یطرف م از هر نیخودش هم حاضره شهادت بده. شه

تا جا یم دیرو تهد اون دو تا  یكیتونسههته از مالقات و نزد یکه م ییکرده و 
اون  گذاشههته و ریوثوق تاث یرو یفخر شهههیمتوجه م یکرده و وقت یم یریجلوگ

 یرو با روسر یاز شبها که همه خواب بودن، فخر یكیحاضر به اعتراف شده، 
 کنه. یخفه م
ا کنه ت یترس اون رو مصههمم م نیترسههه و ا یم نیاز تصههور شههه شههتریب وثوق

 زندان قرار بده و کل ماجرا رو اعتراف کنه. تیخودش رو در حما
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سادش هم جمع آور یاعدام و خانه ها نیشه بیترت نیبد شد. وثوق هم  یف
 مدت حبس بكشه. هی دیبا
قت ا - باور نكردم. اون و هاش رو  م نیچرا من احمق همون اول حرف ه بال ه

 اوند. یسرش نم
دوست داشتنش  یادعا یتونست یاومد، امروز م یهمه بال سرش نم نیاگه ا -

 ؟یرو داشته باش
د بو دهیهمه عذاب نكش نیخار به دست غزاله بره... کاش ا ستمیمن حاضر ن -

 خودش بود. یو سر زندگ
 !...یعجب عاشق از خود گذشته ا -
رر پرونده مك نیخود در چند اقتیرشههادتها و به اثبات رسههاندن ل لیبه دل انیک

ش نیکه آخر شت، ب یالملل نیشدن باند بزرگ ب یآنها منجر به متال ه قاچاق گ
 مفتخر شد. یدرجه سرهنگ افتیدر
نشههان دادن  لیو به دل یرسههما عذرخواه تیمراسههم از غزاله هدا انیدر پا و

بالغ بر هشت  یکشف و ضبط مواد که منجر به یشجاعت در رساندن اطالعات
ضمن در ریشد، مورد تقد نییتن هرو شكر قرار گرفت و   ر،یلوح تقد افتیو ت

 .دیرسام گرد ریاز دستان ام اقتیمدال ل افتیمفتخر به در
 ی. چادرش را روچدیتا پس از خشك شدن در سفره بپ دیچ زیم یها را رو نان

 را صدا زد. انیانداخت و ک یدسته صندل
 د.را چرخان رهیبه سراغش رفت و با چند ضربه دستگ دینشن یجواب یوقت

 فرزندش گفت: یباال هیمشاهده چهره و روح با
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سگرمه هات هم یریبه خودت ور م یچه خبره! بدجور - شوار، عطر ...  س  .
 که باز شده.

 بنده. یفكر کنم عروست داره ساکش رو م -
شود  یآرزوها محسوب م یتراز بزرگ یكیفرزند  یداماد دنید یهر مادر یبرا

دختر بكر و  كیو مهمتر از آن همه مادران بدون استثنا دوست دارند عروسشان 
ا ب هیچند فرزند. اما عال ای كیو مطلقه با  وهیزن ب كیدسههت نخورده باشههد نه 

هوس  كیعشق را فراتر از  نیکه از فرزند خود داشت، ا یشناخت ه   انتخاب ایه
 یفرزندش خوشههحال یخوشههحال یبرا لیدل نیبه هم. دید یم یو خام یجوان

ظاهرش، بلكه به حرمت انتخاب فرزندش  لیکرد. او غزاله را نه صرفا به دل یم
شت. آن روز هم وقت ست دا را به لبخند  شیلبهههه ههههها دیرا د انیک یشاد یدو

 کرد و گفت: نیمز یمهربان
  کجا؟حاال ن؟ییاومد پا طونیاز خر ش یعنیمبارکه....  ،یبه سالمت -
 خدمتشون. رمیاحضارم کرده اند. دارم م -
 نشده بجنب. مونیپس تا پش -
 پا جفت کرد و گفت: )اطاعت قربان(. یبه شوخ انیک
بعد غزاله در  یبود زنگ را فشرد و لحظات دیکه سرشار از عشق و ام یوجود با

سف كهیحال ستانه در نما یدیچادر  شت، در آ سر دا شد. چهره اش در  انیبه 
ت که باال رف انیک ینمود. ابرو یو جذاب م یدوست داشتن اریبس دیچادر سف

را  نتطیش انی. کداکتفا نمو یمسئله بود. سالم کرد و به لبخند نیاز هم یحاک
 در کالمش آشكار نمود.

 تو. امیب یتعارفم کن یخوا ینم -
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 نه. -
 !؟هیرسم مهمون نواز -
 ! دوما بدون بزرگتر!یاومد یاوال که دست خال -
 غزاله نواخت و گفت: ینیبا نوك انگشت به ب انیک
ام.  چارهیمالج ب یتو یجفتش رو بكوب ام،یب ینیریبا گل و شهه دمیاوال ترسهه -

 است. هیدوما بزرگترم مدتهاست دنبال )بله( سرکار عل
ل مانند یوارد راهرو انیاز مقابل در کنار رفت و ک غزاله شهههد که که درب  یا 

 مجزا بود. اطیراهرو کامال از ح نیبه واسطه ا اطیح
 بست و گفت: انیدر را پشت سر ک غزاله

 تو. یایکردم ب یبشه، واال تعارفت م دایپ یترسم سر و کله هاد یم -
 .میباز هم مخلصت ،یشما اگه سر کوچه هم ما رو نگه دار -

 افزود: انیهم جواب غزاله لبخند بود. ک باز
که دل نگران یم - کار داریدونم  چه  الفور رفع  یتا من هم ف ی.. زودتر بگو 

 زحمت کنم.
ستش م - ستم از نزد یرا سم. م كیخوا صحبت کنم و نظرت رو بپر  یباهات 

 ! من فقط جرئت کردم با غزل راجع به تو صحبت کنم.انیک یدون
 بود؟ ینظرش چ -
 ود.موثر ب یلیخمن  یریگ میاون در تصم قتشیاستقبال کرد. حق یلیخ -
 شد به داد ما برسه. دایهم پ یكیبده.... باالخره  رشیخدا خ -
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حرکت چادر از  نینواخت. با ا انیههههنه ک ههههیلوس به س یاخم کرد و کم غزاله
 سرش ُسر خورد.

شگر گ انیک نگاه شت و با  نیشمیخوش رنگ و ابر سوانینهههه ههههواز غزاله گ
 گفت: یگذشته به تلخ یادآوری

سته پراکنده بود. کاش م یباال دمیرس یوقت - سته د م و مرد یسرت، موهات د
 .دمید یوقت اون صحنه رو نم چیه

 دوست گریشبانه اش رها شده بود، د یپكر شد. تازه از شر کابههه هههوسها غزاله
 و گفت: دینداشت به آن روزها فكر کند. چادرش را به سرش کش

 از گذشته ها حرف نزن. گهیولش کن. د -
 .دیشم و شما حرف بزن یت مپس من ساک -

 به مردمك چشمش و داد و عشوه گر گفت: یغلت غزاله
که شههما به اتفاق  میدیرسهه جهینت نیو به ا میصههحبت کرد یلیمن و غزل خ -

 .یخواستگار یایمادرت ب
 ؟یبگ یرو به هاد قتیحق یخوا ینم یعنی -
شم، نه.... هاد - صبه نم یلیخ یتا مجبور نبا ص یمتع  غهیخوام با گفتن کلمه 

خوام نقش  ی. مهیچ یدونم جواب هاد یفكرش تا ناکجا آباد بره. در ضههمن م
 .یکن یخواستگار سمج رو باز هی

 .میر یبه چشم. ما به خاطر تو با کله هم راه م یا -
 زد و خود را در آغه هوش همسرش رها کرد. یلبخند تابیب غزاله

 .نمیرو بب یگ خوشبختبه بعد رن نیتونم از ا یم یعنی -
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حبس شد. بازوان تنومندش را دور او حههه هههلقه کرد و  انیهههنه ک هههیدر س نفس
 گفت:

 ....یدم خوشبختت کنم. قول م یقول م -
را قطع کرد. )ماما...  انیو حرف ک دیچیدر راهرو پ یطفل خردسهههال یصهههدا

صله گرفت . لحظه ا انیماما(.ک سر بچه ا یمتعجب از غزاله فا لوز با ب یبعد پ
 .غزاله شد كینا متعادل کودکانه اش نزد یرنگ با قدمها دیو شورت سف یرکاب

سرك سو دیلب برچ پ ستها را به  غزاله دراز کرد. غزاله در به آغهههه ههههوش  یو د
ه داد. با ب یاو را در آغه هوش مهربان خود جا یبود. وقت مهیفرزند سراس دنیکش

 به گونه او گفت: یهوسه ا
 امان... فدات شم خوشگلم.م یشد داریب -
شان  دیزد. غزاله چرخ هیتك اطیمتعجب و درمانده به درب ح انیک و ماهان را ن

 داد و گفت:
 کوچولو بود. نیواسه ا دهامیپسرمه، ماهان.... همه ترد -
 گفت: یخفه ا یبا اضطراب آب دهانش را قورت داد و با صدا انیک
 !یکرد یرو انتخاب م یكیما دوتا  نیب دیپس تو با -

شه  دییتا یبرا غزاله شمانش از گو شده در حدقه چ شك جمع  ست. ا شم ب چ
 متاسف سر تكان داد و گفت: انی. کدیچشم چك

 غزاله.... یمن رو ببخش.... چرا به من نگفت یخودخواه ایخدا -
 زد: ادیفر یعصبان و
 ؟یچرا به من نگفت -
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ستم... فكرم کار نم - ستم ه یکرد. نم ینتون ست کدوم  چیخوا شماها رو از د
 دونه که تو رو به قدر ماهان دوست دارم. یبدم. خدا م

بود که  یکسهه نیغزاله اول دیبود. شهها دهیرا ند انیکس تا آن روز اشههك ک چیه
 .دید یرا از گوشه چشم او م یقطره اشك دنیفروچك

 از غزاله گرفت و گفت: یرو یتلخ به
 حاللم کن غزاله..... حاللم کن. -
 رفت رونیب و

 29 فصل
د که ش یزده بود. دو روز م هیتك وانیشده در ا دهیچ یحوصله و دمق به پشت یب

 نداشت. یخبر انیاز ک
است و به  دهیاز او رنج یحساب انیکرد ک یمالقاتش احساس م نیاز آخر پس
ز داند. ا یکوتاه نم حیتماس مختصههر و توضهه كی قیاو را ال یحت ل،یدل نیهم
شار ییسو صور برا یهایپاف شت یمن صابش را کامال در هم ر یآ  هختیمجدد اع
 بود.

زنگ تلفن او را از جا پراند. انگار  یافكار خودش غوطه ور بود که صهههدا در
به سمت ساختمان  مهیپشت خط است، سراس انیگفت، ک یحس ششمش م

 را برداشت. یو گوش دیدو
 باز شد. هی. زبانش به گالانیبود، ک خودش

 .رمیم یزه دارم از دلشوره م... دو رویمعرفت یب یلیخ -
 زدم. یزودتر زنگ م دیخوام حق با شماست با یمعذرت م -
 ؟یبا من قهر -
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 نداره. یلینه، دل -
 پس چرا لحنت سرده. -
 غ..... نیبب -

 صدا کرد. یبه خود گرفت و غزاله را به نام خانوادگ یکرد و لحن رسم مكث
صحبت کردم. برا یكیمن با  ت،یخانم هدا دینیبب - ستانم  سخ ع یاز دو قد ف

فردا  یخواد مطمئن باشهه یاما اگه دلت م سههت،یبه حضههور شههما ن یضههرورت
ار ک نیکردم که ا لیاز دوستام رو وک یكی.... ابانیمسجد... خ ایساعت چهار ب
 رو انجام بده.

را نگران  انیوا رفت. قادر به پاسههخ گفتن نبود. سههكوتش ک یخیمثل تكه  غزاله
 گفت: یخفه ا یبارها او را به نام خواند تا غزاله با صدا کرد،

 !ده؟یعذابت م نقدریوجود ماهان ا یعنیمن بچه دارم.  یدونست یتو که م -
به رو انیک یپلكها ندوه  تاث یبا احسهههاس غم و ا ما  تاد. ا در لحن  یریهم اف

 خشكش نداد چون گفت:
 فكر کن. یهر طور دوست دار -

 صدا بلند کرد و بغض آلود گفت: شانیمه هستاصل و پر غزاله
 ... ازت متنفرم.یمون یمردها م هیتو هم مثل بق -

ع را جم شیآسان نبود، در آن لحظه به زحمت قوا انیک یدل غزاله برا شكستن
در آزردن او کرد و  یاحسههاسههاتش نگردد و با قسههاوت تمام سههع ریکرد تا درگ

 گفت:
 .یحال من رو دار قایدق -
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 بعد ارتباط قطع شد. یو لحظه ا دیچیپ یله در گوشهق هق غزا یصدا
صله تر از قبل رو یب انیک شت که غزاله  یحو شك ندا شد.  تخهههه ههههت ولو 

 انی. با خشم مدیکش یامر وجودش را به آتش م نیخواهد کرد و ا هیساعتها گر
را محكم در چنگ نگه داشت و خود را به باد  شیتخهههه ههههت نشست و موها

 مالمت گرفت.
 لیو وسهها دیکوب نهییآ انیفتن به خودش هم آرامش نكرد. مشههتش را مگ ناسههزا

ست در م یرو شت د سول را با پ صدا انیکن سر و  ا ر هیاو عال یاتاق پرت کرد. 
ش سان به اتاقش ک سرز د،یاو را د شانیاتاق و حال پر هیعال ی. وقتدیهرا نش با 

 :دیپرس
 باز چت شده؟ -
 و گفت: دیبا خشم به سمت مادرش چرخ انیک
 .رونیکنم برو ب یتنهام بذار.... خواهش م -
 ؟یهست داغون کن یهرچ یکه بزن -

 جلو رفت و با تحكم گفت: سپس
 .نیبش -
 هیدرنگ نشست. عال یب رد،یگ یکه از مافوق خود دستور م یمثل سرباز انیک

 گفت:
 نه؟ ده،یم یدختره داره تو رو باز نیا -
 .ستینه مادر، مربوط به غزاله ن -
و روت  ریدختره ز نیدونم که ا ی. مینبود ینجوریشهههده؟ تو که ا یپس چ -

ستم م یکرده... تو دار شاهده اگه به خاطر تو نبود هر چانی. کیریاز د  ی! خدا 
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 معلومه ،یبه التماس افتاد یجور نیا یکردم... وقت ینثارش م ومدیاز دهنم م
 کنه. یکه داره ناز م

 .ستین یکن یجورها هم که شما فكر م . موضوع اونیکن یتو اشتباه م -
 ه؟یها! پس چ -
 غزاله بچه داره. -
 ؟یخوا یگوشواره رو نم ،یخوا یگوش رو م ه؟یدونم..... چ یو م یدون یم -
پدر و مادرش  هیسهها ریماهان پدر داره، بهتره ز یمن مخلص جفتشههونم. ول -

 بزرگ بشه.
ر داد تیثارگریآهان. دوباره رگ ا -  رفت. یگل کرده... دختره رو پ 
 ؟یکرد یکار م یچ یتو بود -
خواد. حاال  یم یدختره چ دمید ی. دوما اگه بودم مسههتمیتو ن یاوال من جا -

 رو انتخاب کرده؟ تونیكیغزاله کدوم 
 من. اون من رو انتخاب کرده. -
ساده ن - شتن از بچه  ست طالقش بد یم نیهم ی. براستیگذ . اما با یخوا
 یچقدر تو رو دوست داره که حاضر شده از پسرش چشم پوش نیوجود بب نیا

 کنه.
م رو از ه ونهیآش هیخوام  یمنه. تحت فشارش گذاشتم... نم ریهمه اش تقص -

 بپاشم.
 به باد رفته؟ شی.... همون که دو سال پونهی! کدوم آشونهیآش -
 .ستیخوام در موردش حرف بزنم. غزاله قسمت من ن ینم گهید -
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س نیبه خاطر ا - سه ماهه که برگشته و یدیپوش اهیخانم خانما چند ماه تمام   .
 !؟ستیقسمت من ن یگیم یراحت نی. حاال به ایافتاد یتو از کار و زندگ

 .ستیمادر، ن ستینه، ن -
 چه یخوا یبه بعد م نیتو رو ندارم.... از ا یهایباز وونهی! من حوصله دانیک -

 ؟یکار کن
 .یزندگ -
 فكر کردن به غزاله؟! بدون -
سه. فكر م - سه مادر... ب سرت ا یکن یب  گرانیکه به ناموس د رتهیغ یب نقدریپ

 فكر کنه؟
شو مثل بچه آدم ب ،یکن یفكر نم گرانیپس اگه به ناموس د - و به  رونیب ایبلند 

 برس. تیزندگ
 امشب نه مادر... امشب نه. -
 .یگ یدروغ م یدید -
 امشب رو بهش فكر کنم... فقط امشب. هیهنوز مال منه... بذار  -

شت سته بود و در حال پ ش  اهیس ینهههه ههههوازشگر موها یمیباد مال كهیفرمان ن
به  یحوصله و دمق، اما مصمم و جد یداد. ب هیرنگش بود، سر به لبه پنجره تك

 .دیرس ینظر م
 ینداشههت تا آنكه عقربه ها یانیگذشههت و انتظار او پا یم یبه کند لحظات

 از غزاله نشد. یساعت از چهار هم گذشت و خبر
صل پ کالفه ستا شم به ابتدا و انتها ادهیو مهههه هههه دوخت، اما  ابانیخ یشد. چ
شان شنا ین صبافتین شیاز آ س هیقرار بود. تك یو ب ی. ع ش ت داد به درخت. ن
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شههد و قدم زد، تا آنكه عقربه ها به  ادهیباز پ ن،یماشهه ی. برگشههت تویلب جو
شد غزاله نخواهد آمد. با آنكه غز كیعدد پنج نزد بود  ییآرزو الهشد. مطمئن 

تا آسههمان  نیخواسههت، اما حكم عقل و دل از زم یکه با تمام وجود از خدا م
هوش  ازمندیتفاوت داشت. او معتقد بود غزاله سهم ماهان است و ماهان ن ه  آغ

د مسج فیلط یرو مصمم و قاطع وارد مسجد شد. هوا نیپرمهر مادرش. از ا
س ش قیعم یروحش را نهههه ههههوازش داد. نف سپس با طماندیک به حاج آقا  نهی. 

سههالم کرد و  یشههد و به آهسههتگ كیکه در حال خواندن قرآن بود، نزد یاحمد
 مقابل او نشست.

 خوشحال شدم. ،یکرد رید دمیسالم پسرم.. د -
ص انیک ست و تق در پاسخ  یرا به گردن غزاله انداخت. حاج احمد ریعذر خوا

 گفت:
سرم چ یدون یم - شحال م یپ وقت طالق در  نیاز زوج یكیکنه!  یما رو خو

 بره.
 افزود: یزد و ساکت ماند و حاج احمد یپوزخند انیک
خواد  یسههر عقل اومده و م دیشهها ،یدی. خدا رو چه درهیان شههاا... که خ -

 کنم. یکنه. ان شاا.. خودم عقدتون رو در دفتر ثبت م یزندگ
 اعتنا نكرد و گفت: انیک یول
 .دیبخون یابیرو غ غهی. شما بهتره صادیحتما نتونسته ب -
 .... صبر داشته باش.طانهیش نیآدم عجول همنش -
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هرچه زودتر  دیکنه... بذار یبا همسههرش آشههت گهیتا چند روز د دیبا تیهدا -
 معلوم بشه. فشیتكل

 ندارم، باشه. یطوره، من حرف نیاگه ا -
 کنم. یم یجون، تالف یممنونم حاج -
 ؟یکرد نییتع هیمهر -
 بله. -
 ؟یاش رو پرداخت کرد هیمهر -
 نه. -
 ده؟یپس بخش -
 .دمیدونم ازش نپرس ینم -

 را جمع و جور کرد و در حال برخاستن گفت: شیعبا یاحمد حاج
 .یبپرداز ایاش رو ببخشه  هیمهر ایکه  نهیدرستش ا -
 .دیرو بخون غهیص دیخواه یپس نم -
 فردا هم روز خداست. عجله نداشته باش. -
 یو با عذر مجدد و خداحافظ دیبرخاست. خم شد و صورت او را به هوس انیک
 رفت. رونیب

شت صبان پ ستارت زد، موتور به کار افتاد، ع ست ا ش  ظ،یرغبود، پ یفرمان که ن
شت کوب سوئ یرو دیم سرش را تك چیفرمان و  ست.   یداد به فرمان. نم هیرا ب
 یذهنش پاك نم ریچشمان غزاله از ضم ریفكر کند، اما تصو یزیچخواست به 

 شد.
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صندل هیبلند کرد و تك سر شد. گوش ،یزد به  سرد و خشن   همراهش یباز خون
شماره غزاله را گرفت. به مجرد برقرار شت و  شن یرا بردا  یصدا دنیتماس و 

 غزاله گفت:
 .میگرد یدر خانه و ما گرد جهان م اری -
 کند. یبار نوبت غزاله بود که تلخ نیا

 کار داشتم، نشد. -
دو سههاعت معطل  یحداقل حاج ،یچیحاال ما ه ؟یزنگ بزن یتونسههت ینم -

 شد. ینم
 دونستم.... ی! اگه مومدمیکه ن یناراحت یلیخ ه؟یچ -
.... فیح یشههدم. ول یخوشههحال م یاومد ی. اگه میآره درسههت فكر کرد -

 ؟ییایروز خداست... فردا که م البته اشكال نداره. فردا هم
 .گهی... باشه هفته دنجاستیتونم. منصور ا یفردا نم -
 یشههود. کفر یبرآشههفته م نیچن نینام منصههور ا دنیدانسههت با شههن ینم انیک

 گفت:
 خوش بگذره. خداحافظ. -
 صبر کن. قطع نكن. -
 شنوم. یبگو، م -
 بعد. ی... باشه برایچیه -
 به خود گرفت و گفت: یلحن تند و گزنده ا انیک
 ؟یشماره حساب دار -
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 کار؟ یچ یخوا یم -
 ات رو بپردازم. هیخوام مهر یم -
 !!!انیک -
 در خونتون. ارهیمادرم ب دمیم -

رد. او عقب پرتاب ک یصندل یرو تیرا با عصبان یگوش انیقطع شد. ک ارتباط
 در آغه هوش خواهر رها شد زانیپشت فرمان بود و غزاله اشك ر

 داشت. یشتریب شهیفرصت اند ییتنها در
اراده  یاز محبت به گردنش انداخته بود، او را ب یریزنج یکه به تازگ انیک عشق

 .دیکش یبه دنبال خود م
شق  نیا لیبه دل كهیحال در شته بود، فكر کرد با ریبار ماهان را ز كیع  دیپا گذا

 نابود نسازد. یخودخواه لیفرزندش را به دل ندهیو آ ردیبگ میعاقالنه تصم
 نیبسپارد و به دنبال منصور به ا یو عشق او را به دست فراموش انیبود ک مجبور

 شیبه زندگ یشههروع دوباره ا یگریبه او فرجه دهد، در نقطه د یشههرط که مدت
 را گرفت. یینها میوصف عزمش را جزم کرد و تصم نیببخشد. با ا

 او را به خود آورد. اطیزنگ در  ح یدر افكارش بود که صدا غرق
شن یصدا یوقت صور را   یگفت: )باز کن، منم(، چادرش را به رو یکه م دیمن

 . با اکراه در را باز کرد و سالم داد: دیسر کش
 ماهت. یسالم به رو -

 رفتار و کالمش کرد و گفت: یرا چاشن یو سرد ییاعتنا یب غزاله
 ؟یداشت یکار -
 .یخوشحال نشد دنمیاز د نكهیمثل ا -
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 سكوت کرد و منصور ادامه داد: غزاله
 ؟یمهمونت رو دم در نگه دار یخوا یم -
 .شهیناراحت م نهیبب نجای. اگه شما رو استیخونه ن یهاد -
 ام!؟ بهیچرا؟ مگه من غر -
.... من رجهی. بچه هم با غزل و اسهههتیخونه ن یمنصههور. کسهه یبهتره بر -

 رو ندارم. یهاد یحوصله داد و قالها
 اجازه گرفتم... قصد داشتم باهات درد دل کنم. یمن از هادنترس!  -

 و گفت: دیابروانش را در هم کش ظیرو پرغ نیحرف او را باور نكرد، از ا غزاله
 .ایب یبرو منصور، برو با هاد -
 كیرا جلو گذاشههت و مانع شههد و با  شیخواسههت در را ببندد که منصههور پا و

 .حرکت خود را داخل انداخت و در را بست
 و گفت: دیچیترشرو خود را در چادر پ غزاله

 .یندار یخونه سمت نیدر ا گهیرفته تو د ادتی نكهیمثل ا -
 غزاله زل زد و گفت: یدر چشمها منصور

 .یش یخوشگل تر م یکن یاخم م یوقت -
 .یگرفت یرو به شوخ زیشما همه چ -
 اومده ام. نجایجبران گذشته ا یمن برا -
 یتو م یاز دسههت رفته ام رو... راسههت یآبرو ؟یجبران کن یخوا یرو م یچ -

 ؟یمادرم رو به من برگردون یتون
 بود: یالتماس واقع هیشد. لحنش  ریشرمنده سر به ز منصور
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 کن و من رو ببخش. یتو بزرگ یاشتباه کردم. ول -
 نداشته باش. یتوقع چیتونم. االن از من ه یتونم منصور... نم ینم -

 وارد ساختمان شد. غزاله
 منتظر تعارف نماند، به دنبال او وارد شد و گفت: منصور

 امتحان پس بدم. بذار محبتم رو نثارت کنم. گهیبار د هیبذار  -
 .یکنم که تمام گذشته تلخه هت رو فراموش کن یم یکار

 گذشته، تلخ و پرمرارت گفت: یادآوریکاناپه رها شد. با  یبا رخوت رو غزاله
محبتت رو از  ازمیروز در اوج ن هیندارم.  اجیوز به نههه هههوازش تو احتمن امر -

 .یتنهام گذاشت یناباور نیو در ع یکرد غیمن در
 .یبچه ام محروم کرد دنیمن رو از د یحت تو

 کنه. برو منصور... برو. یگذشته رو جبران نم یمهر یمحبت تو ب امروز
 نبود. سریم یبه سادگ بارویزن ز نیاز ا گذشتن
 به التماس افتاد: منصور

مه چ یعنی - هان  ؟یکن یبا من زندگ یخوا یتموم شهههده! تو نم زیه ما پس 
 ؟یچ
 .یدیشن ینبود، همون روز اول جواب رد م نیماهان در ب یاگه پا -
فراموش  تو رو یهاییوفا یکه بتونم ب یخوام... فرصت یحاال فقط فرصت م یول

 . فقط چند ماه منصور.ندارم یادیکه من توقع ز ینیب یکنم... م
 شده بود. میبه دو ن قلبش
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تواند به  یکرد م یفكر م رایشههد، ز یاز جواب )نه( غزاله خوشههحال م یگاه
ش دوباره با او تال یبرگرداندن غزاله و زندگ یهمسههرش ثابت کند که برا لیفام
 )بله(اش بود. دنیوار مشتاق شن وانهید یکرده است و گاه یاریبس
 مشترك پرشور، مقابلش زانو زد. یخوش زندگ یروزها ادیآن لحظه به  در

 خود را جمع و جور کرد. یجا خورد و کم غزاله
 ینه هوازش دست او جلو برد که غزاله به تند یاعتنا دستش را برا یمنصور ب اما

 و ُبراق شد. دیدستش را عقب کش
 مواظب رفتارت باش منصور. -
 .یتو زنم یول -
 .میبا هم ندار ینسبت چیحاال ه یبودم، ول یروز هیبودم...  -
چه من - مادر ب مه وجودمیعشههقم ،یتو   یم بهیغر هی. چطور من رو ی... ه

 ؟یدون
 ! ... حاال از من دور شو.یچون هست -
.. دلم .ارمیباور کن فقط قصد داشتم دلت رو به دست ب ؟یشد یچرا عصبان -
 .یو دوباره تاج سرم بش یخواد من رو ببخش یم

 من دوستت دارم. غزاله
هم به گذشههته دورترش  یکم ،یفقط به دو سههال گذشههته فكر کن نكهیا یجا به

 کنم. یتونم بدون تو زندگ یکه نم یدون یفكر کن... خودت م
 نكهیچه برسهههه به ا ،یبكشهه یتون یدونم! تو بدون من هم نفس نم یآره م -

 .یکن یزندگ
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 شم. یبگو اصال ناراحت نم ...یحق دار یمتلك بارم کن یهرچ ،یحق دار -
صور، من با نیبب - شته باش در  دیمن صه بگم، از من انتظار ندا فكر کنم. خال
 رو شروع کنم. دیجد یزندگ هیبتونم  یروح طیشرا نیا

شرا در ستم که اگر هم بخوام، نم یطیضمن من در  تونم دوباره به عقدت  یه
 .امیدرب

 از منصور گرفت. یرو ییجمله با ترشرو نیبا گفتن ا غزاله
دانسههتن علت، چنگ در چادر غزاله زد و آن را از  یدر پ ،یمنصههور عصههبان اما

 پرتاب کرد یو به گوشه ا دیسر او کش
 .دیبه قصد پوشاندن خود به سمت اتاق دو مهیناراحت و سراس غزاله

صور شت  حانهیوق من سر او به راه افتاد و قبل از آنكه غزاله بتواند در را پ شت  پ
 در را باز کرد و وارد شد. یدیببندد، با فشار شدسرش 

 وحشت زده عقب رفت و گفت: غزاله
 .یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ ،یمنصور، به خدا اگر به من دست بزن -

 غزاله انداخت و گفت: یبه قد و باال ینگاه پرخواهش منصور
 .میغزاله؟ من و تو زن و شوهر یهست یتو منتظر چ -
 .میبا هم ندار ینسبت چیمنصور.... ما ه رونیبرو ب -

 !یداشته باش لعنت صبر
ه غزال دیاعتنا به خواهش غزاله جلو رفت که با عكس العمل شد یمنصور ب اما

 رو به رو شد.
ست س د صور ب یتو یمحكم یلیغزاله چنان  صور خواباند، که من  یگوش من

 جواب داد. یمحكم تر یلیدرنگ آن را با س
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 تر کرد. یدانست جر یور را که او را متعلق به خود مغزاله، منص خشونت
 مغز منصور را از کار انداخته بود. یسلولها التهاب،

به هر جان کندن مچ له  له را گرفت، غزا بود خود را از چنگال او  یدسهههت غزا
 اما با مقاومت منصور، زبانش را گزنده کرد و گفت: د،یکش رونیب

 ولم کن آشغال کثافت. -
صور سالی یط من شترك ه یزندگ میو ن ك  دهیاز غزاله ند یاحترام یگونه ب چیم

 بود.
 کالم برآشفته شد و به شدت او را هل داد. نیا دنیآن لحظه با شن در

 شد. نیو نقش بر زم دیکش یغیبا برخورد به دراور ج غزاله
 زانو زد و گفت: ییشده بود به قصد دلجو مانیپش ییگو منصور

 منصور، شوهرت.! من هستم نیغزاله بب -
ش و ست ک ش دید صورت غزاله، اما غزاله چند ست او را پس زد و  یبه  کرد و د

 گفت:
 ... برو گمشو.رونیبرو ب -
 ندارم. یخب، باهات کار یلیآروم... خ ش،یه -
 چادرم رو بده... تو رو خدا چادرم رو بده. -
 .یباشه، باشه... تو فقط قول بده آروم باش -

 .دمیمن همون رو انجام م یبگ یچ هر
 برو. نجایخوام فقط از ا ینم یچیه -
 .یمن رو قبول کرد یعذرخواه نكهیبعد از ا یول رم،یم -
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 خود را با چادر پوشاند و گفت: غزاله
 برو.... برو. ستین یبه عذرخواه اجیاحت -

 ماند. رهیدر چشمان غزاله خ منصور
 ساخته بود. باتریآنها را براقتر و ز اشك

 یکننده غزاله تنها عامل حسادتش بود و نم رهیخ ییبایز كهیتماشا در حال ومح
 گفت: ند،یبب یگرید اریتوانست از او بگذرد و او را در اخت

شمها - سه چ شده بود. تو مال من یچقدر دلم وا شنگت تنگ  ... فقط مال یق
 به تو نگاه چپ کنه. یکس دمیمن. اجازه نم

 .دمیکنم غزاله . قول م یرو جبران م اشتباهم
هوش کش یب گریبار د و غزاله را کرد، اما غزاله که خود را  دنیاراده قصد در آغه 

ص سخ  شت زده و ب یم انیعقد متعلق به ک غهیتا ف ست، وح ره اراده در نع یدان
 گوش خراش نام او را به زبان آورد. یا

صور شمان از حدقه در آمده در حال من سادت در آنها كهیبا چ زد،  یموج م ح
 غزاله را از خود راند و در چشمان او ُبراق شد.

 ه؟با شما دار یو چه نسبت هیک انیآقا ک یبگ شهی!!!؟... چشمم روشن. مانیک -
 یاز گفته خود، وحشههت زده آب دهانش را فرو داد و با صههدا مانیپشهه غزاله
 گفت: یلرزان

 شناسم. یاسم نم نیرو به ا ی... من کسدیاز دهنم پر یجور نیهم -
 خود را از دست نداده بود. یکرد، اما هنوز خونسرد یقاط منصور

 هنه غزاله زد و او را به عقب راند و گفت: هینوك انگشت به س با
 کنم. یخودم خفه ات م یواال با دستها هیک انیک یگیحاال م نیهم -
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 پشت سرش برخورد کرد و متوقف شد. واریقدم آخر را که برداشت با د غزاله
 آمد. نییباز کردن زبان غزاله پا یمنصور باال رفت و برا ستد

 را لمس کرد. یلیس یکرد و با دست جا یبر اثر درد ناله ا غزاله
 صورتش را پوشاند. یپهنا اشك
 در چشمان منتظر و از حدقه درآمده منصور انداخت و گفت: ینگاه

 ...یرو بگم ول زیخواستم همه چ یم -
 .دمیگوش م دییبفرما ؟یبگ یخواست یرو م یچ یچ -

 .افتیرا ن قتی. جرئت گفتن حقدیوحشت زده خود را کنار کش غزاله
 تو رو ببخشم. ستمی. من واقعا قادر نیمن رو فراموش کن دیتو با -

 ،دیغزاله چنگ زد و او را جلو کشهه قهیو از کوره در رفته، به  یعصههبان منصههور
 گفت:اش را درچشمان او ُبراق کرد و  دهیچشمان در

پنج، شش ماهه کدوم  نیدونه ا ینه؟... خدا م ،یتحفه ا یلیخ یکن یفكر م -
 سرت اومده. ییو چه بالها یبود یگور

شتگ یلیخ شون دادم، ول یاز خود گذ  فی.... حیندار اقتیتو ل نكهیمثل ا ین
 رو جواب کردم. بایمن که به خاطر تو فر

 گفت: ظیو پرغ دیکش رونیخود را از چنگال منصور ب یبه تند غزاله
 رو جواب کردم. انیمن که به خاطر تو ک فیح -

 رد. یکشد نفس نفس م یکه تنوره م یویمثل د منصور
 بر رفتارش داشته باشد به جان غزاله افتاد. یبدون آنكه کنترل یعصب
 آمد. یفرود م چارهیمشت و لگد در سر و صورت زن ب باران
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 افتاد. نیزم یو رو اوردیدفاع بود. باالخره تاب ن یب غزاله
صور شمگ من شد و موها یبر رو نیول کن نبود. خ او را در  شانیپر یاو خم 

 دست گرفت و گفت:
 کشمت یواال م هیک انیبگو ک -

او زنده شههده و به سههراغش آمده بود.  گریبار د ییافتاد. گو فیشههر ادیبه  غزاله
 :گفت شیدندانها یاز البال دیش ینفس م یبه سخت كهیوحشت زده در حال

 شوهرمه. -
 ماند. رهیساکت به غزاله خ یوا رفت. لحظات یخیمثل تكه  منصور

 گفت: یناباور نیدر ع سپس
 ...یگیدروغ م -
 یعصب كاتیدچار تحر ایمعلوم نبود در حال خنده است  شیحرکات لبه هها از

 شده است، افزود:
 نه؟ ،یریحالم رو بگ یخوا یفقط م -
 هستم. انیمن شرعا همسر ک -

 از حسادت آتش گرفت. منصور
 گفت: دییسا یرا به هم م شیدندانها كهیحال در
 .یشد غهیتو ص نكهیا یعنیشرعا!؟  -
 بمونه. نیزم یلكه ننگ رو نیذارم ا یه*ر*زه.... نم یآبرو یب
 اراده شده بود و قادر به تمرکز نبود. یب

ت، دانس یکه فقط نامش را م یخشم و نفرت و آتش حسادت نسبت به کس با
 به جان غزاله افتاد.
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او غزاله را به حال اغما فرو برد، اما منصههور بدون توجه، به اعمال  یلگدها
شپزخانه دو زیداد تا آنكه جنون آم یمرگبار خود ادامه م ستجو دیبه آ  یو در ج

 و رو کرد. ریها را ز نتیکارد کاب افتنی
 داریاز ب یریجلوگ یو غزل که برا رجیهال آمد با ا انیبه م كهیدرسههت زمان یول

 کردند، مواجه شد. یشدن ماهان پچ پچ م
 :دیبا مشاهده منصور با آن حالت وحشت زده پرس غزل

 منصور؟ یکن یکار م یچ -
 او گفت: افتنیاز  دیخواهر چرخاند و ناام یچشم در جستجو شانیپر و
 غزاله کو؟ -
 کشم. یه*ر*زه کثافت رو م نیکشمش... ا یم -
 کنم. یلكه ننگ رو پاك م نیا
صور نگاه م رجیا کرد، خودش را جمع و جور  یکه تمام مدت هاج و واج به من

 دیحرکت منصور، به سمتش دو نیکرد و به محض اول
 شد. رجیشدن ا یآن دو منجر به زخم نیب یری.درگ
شت زده فر غزل شده  دیطلب یزد و کمك م یم ادیوح شمان گرد  و ماهان با چ

 .دیکش یم غیج
 .دید یبه جز فرار نم یچاره ا منصور
 و فرار کرد. دیرا از آغه هوش غزل قاپ ماهان

 را به طرف مادر گرفت و گفت: یا برگه
 گردن شما حاج خانم. نیزحمت ا -
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 کارش کنم؟ ی! چشهیف -
 حج عمره است. شیبه غزاله... ف دیزحمت بد یب -
 عجول نباش. نقدری. ارهیگ یم یمیخودش چه تصم نمیبذار بب -
 باشه؟ میزن یدر موردش حرف نم گهید -
 .یهر جور تو بخوا -
ش کف دنیسرگرم پوش وانیمادر زد و جلو درب ا یشانیبه پ یبههه هههوسه ا انیک

 شد.
 را برداشت. یبه هال رفت و گوش هیزنگ تلفن عال یصدا با

 .دیطلب یپشت خط سرهنگ زادمهر را م یلرزان زن جوان یصدا
 لب پنجره و گفت: دیگذاشت و سرك کش یگوش یدست رو هیعال

 بگم؟ یبا تو کار دارن، چ -
 د.شانه باال دا هیکه عال هیک دیلب پنجره نشست و با چشم و ابرو پرس انیک
 صحبت کرد. یرا گرفت و با لحن رسم یگوش انیک

 .دیچیپ یبغض آلود غزل در گوش یصدا
 جناب زادمهر؟ دییشما -

 کرد: )غزاله(. یغزل مدام تكرار م د،یهنه لرز هیدر س انیک دل
 زد: ادیبرآشفته فر انیک
 !؟یغزاله چ -
 کنم. ی... خواهش ممارستانیب دیخودتون رو برسون -

 .رهیداره از دست م غزاله
 رها شد. انیاز دست ک یقطع شد و گوش ارتباط
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 :دیبه چهره مثل گچ زل زد و هراسان پرس هیعال
 ده؟یشده مادر؟ چرا رنگت پر یچ -
 شد. رهیبهت زده در صورت مادر خ انیک

 او را تكان داد و گفت: یشانه ها یبا نگران هیعال
 شده؟ یشده؟ غزاله طور یجون به سر شدم بچه! چ -
 .مارستانیدونم. گفت خودم رو برسونم ب ینم -

 به ناله گفت: هیشب ییو با صدا دیبا دست به صورت خود کوب هیعال
 ؟یمعطلفاطمه زهرا!.... پس چرا  ای -
 .رهینم شیپاهام پ -

سمت در دو هیعال سر کرد و به  ش یکفش م كهیو در حال دیچادرش را به   دیپو
 گفت:

 دست دست نكن. ایمادر، ب ایب -
 به سرمون شده. یچه خاک مینیبب میبر
 لرزان به دنبال مادر از منزل خارج شد. یبا قدمها انیک

 .ستادیا مارستانیبعد، پرالتهاب مقابل ب یقیدقا
بود که مادر را فراموش کرد و بدون توجه به او، دوان  مهینگران و سههراسهه آنقدر

 شد. مارستانیدوان وارد ب
 .دیاطالعات جلو دو شهیگ دنیخورد و با د یدر سالن چرح نگاهش

خواند:  یکه او را به نام م دیچیدر گوشههش پ ییموقع بود که صهههدا نیهم در
 )جناب سرهنگ(.
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صدا چرخ به شمان متورم و د. دیجانب  شكبار مقابلش ا دهیغزل با چ  ادهستیا
 :دیبود. پرس

 افتاده؟! یچه اتفاق -
 منصور... نامرد... -

 و اشك اجازه سخن گفتن به نداد. بغض
 بود . ستادهیکه در سكوت شانه به شانه غزل ا رجیا

 خود گفت: یدراز کرد و ضمن معرف انیرا به طرف ک دستش
 کماست. یخورده. حاال هم تو یغزاله کتك ناجور -
 !!!؟ آخه چرا!!؟یکتك!!؟ کما!!؟ از ک -
ساب ینم - صور ح من رو هم با چاقو زد.  یشده بود. حت وونهید یدونم ... من

 رو به راه شد. هینبود و با چندتا بخ یشانس اوردم که زخمش کار
 غزاله هم چاقو خورده؟ -
 خورد. یم م،یبود دهیاگه به موقع نرس دینه... البته شا -
 .نمشیخوام بب یم -
 است. ژهیو یمالقات ممنوعه، تحت مراقبتها -

غزل را وادار به توقف  هیعال یاورژانس شههدند، اما صههدا یسههه به اتفاق راه هر
هوش کش هیکرد. عال ه  احوال غزاله  یایو جو دیمضطرب و نگران غزل را در آغ

 شد.
 یگرفت تا ذره ا یدر آغه هوش او جا ند،یب یمادر را م ییگو هیعال دنیبا د غزل

 از دردها و آالمش بكاهد.
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از چند و چون  مارسههتانیواحد ب یانتظام یروین نیمامور یبا هماهنگ انیک
مالقات کوتاه را  كیپزشههك معالج او اجازه  داریماجرا با خبر شههد و پس از د

 غزاله حاضر شد. نیلباس مخصوص بر بال دنیگرفت و با پوش
او را در خون  گریبار د كهیدر حال ت،یده غزاله در آن وضههعمحض مشههاه به

شهههده اش  دیکل یدندانها یاز البال نهیبا خشههم و ک د،ید یخود غوطه ور م
 گفت:

 کشمت منصور. یم -
صله ا در س كیکمتر از  یفا صادر و با عك صور  که  یساعت حكم جلب من

 رفت.قرار گ بیگذاشته بود، تحت تعق یانتظام یروین نیمامور اریغزل در اخت
اه آهن، ر نال،یترم طیدفاتر فروش بل وتریدرج شههده در کامپ نیمسههافر سههتیل

سات کرا ستورات الزم به ا ه،یفرودگاه و موس صور  نیچك و د مراکز اعالم و من
 .دیممنوع الخروج گرد

 یراه گریو جستجو، بار د بیاز روند کار تعق نانیپس از اطم انیک بیترت نیبد
 .دریمراحل درمان غزاله قرار گ انیتا لحظه به لحظه در جر دیگرد مارستانیب

س غزاله سكن و معا یت یپس از انجام  شك قیدق نهیا  به اتاق عمل انتقال ،یپز
 .افتی

که ارتكاب به قتل  یبه بار آوردن صههدمات لیمنصههور سههاخته بود. او به دل کار
 افتاد. یسالها به زندان م یشد، برا یعمد محسوب م

 و نگاهش به در اتاق عمل بود. میسیه بب انیک گوش
 آمد. یبر نم یاز کس یگذشت و جز دعا، کار یم یبه کند لحظات
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شانه عال غزل شك م هیسر به  سالن را قدم م رجیو ا ختیر یا زد.  یدل نگران 
و  دهیچیدر سالن پ یپرشتاب یقدمها یبود که صدا دهیاز اتاق عمل نرس یخبر

 نگاه ها را متوجه خود کرد.
 لرزان به دنبال مادر از منزل خارج شد. یبا قدمها انیک

 .ستادیا مارستانیبعد، پرالتهاب مقابل ب یقیدقا
بود که مادر را فراموش کرد و بدون توجه به او، دوان  مهینگران و سههراسهه آنقدر

 شد. مارستانیدوان وارد ب
 .دیاطالعات جلو دو شهیگ دنیخورد و با د یدر سالن چرح نگاهش

خواند:  یکه او را به نام م دیچیدر گوشههش پ ییموقع بود که صهههدا نیهم در
 )جناب سرهنگ(.

صدا چرخ به شمان متورم و ددیجانب  شكبار مقابلش ا دهی. غزل با چ  ادهستیا
 :دیبود. پرس

 افتاده؟! یچه اتفاق -
 منصور... نامرد... -

 و اشك اجازه سخن گفتن به نداد. بغض
 بود . ستادهیکه در سكوت شانه به شانه غزل ا رجیا

 خود گفت: یدراز کرد و ضمن معرف انیرا به طرف ک دستش
 کماست. یخورده. حاال هم تو یغزاله کتك ناجور -
 !!!؟ آخه چرا!!؟یکتك!!؟ کما!!؟ از ک -
ساب ینم - صور ح من رو هم با چاقو زد.  یشده بود. حت وونهید یدونم ... من

 رو به راه شد. هینبود و با چندتا بخ یزخمش کار شانس اوردم که
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 غزاله هم چاقو خورده؟ -
 خورد. یم م،یبود دهیاگه به موقع نرس دینه... البته شا -
 .نمشیخوام بب یم -
 است. ژهیو یمالقات ممنوعه، تحت مراقبتها -

غزل را وادار به توقف  هیعال یاورژانس شههدند، اما صههدا یسههه به اتفاق راه هر
هوش کش هیکرد. عال ه  احوال غزاله  یایو جو دیمضطرب و نگران غزل را در آغ

 شد.
 یگرفت تا ذره ا یدر آغه هوش او جا ند،یب یمادر را م ییگو هیعال دنیبا د غزل

 از دردها و آالمش بكاهد.
 از چند و چون مارسههتانیواحد ب یانتظام یروین نیمامور یبا هماهنگ انیک

مالقات کوتاه را  كیپزشههك معالج او اجازه  داریماجرا با خبر شههد و پس از د
 غزاله حاضر شد. نیلباس مخصوص بر بال دنیگرفت و با پوش

او را در خون  گریبار د كهیدر حال ت،یمحض مشههاهده غزاله در آن وضههع به
شهههده اش  دیکل یدندانها یاز البال نهیبا خشههم و ک د،ید یخود غوطه ور م

 گفت:
 کشمت منصور. یم -

صله ا در س كیکمتر از  یفا صادر و با عك صور  که  یساعت حكم جلب من
 رفت.قرار گ بیگذاشته بود، تحت تعق یانتظام یروین نیمامور اریغزل در اخت
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اه آهن، ر نال،یترم طیدفاتر فروش بل وتریدرج شههده در کامپ نیمسههافر سههتیل
سات کرا ستورات الزم  ه،یفرودگاه و موس صور  نیبه اچك و د مراکز اعالم و من

 .دیممنوع الخروج گرد
 یراه گریو جستجو، بار د بیاز روند کار تعق نانیپس از اطم انیک بیترت نیبد

 .دریمراحل درمان غزاله قرار گ انیتا لحظه به لحظه در جر دیگرد مارستانیب
س غزاله سكن و معا یت یپس از انجام  شك قیدق نهیا  به اتاق عمل انتقال ،یپز

 .افتی
که ارتكاب به قتل  یبه بار آوردن صههدمات لیمنصههور سههاخته بود. او به دل کار

 افتاد. یسالها به زندان م یشد، برا یعمد محسوب م
 و نگاهش به در اتاق عمل بود. میسیبه ب انیک گوش

 آمد. یبر نم یاز کس یگذشت و جز دعا، کار یم یبه کند لحظات
شانه عال غزل شك م هیسر به  سالن را قدم م رجیو ا ختیر یا زد.  یدل نگران 
و  دهیچیدر سالن پ یپرشتاب یقدمها یبود که صدا دهیاز اتاق عمل نرس یخبر

 نگاه ها را متوجه خود کرد.
 جلو رفت و گفت: مهیسراس رجیا

 .یباالخره اومد -
 به سكته داشت. هیشب یحالت یهاد

 و نگران گفت: شانیخبر اما پر یب
 تصادف کرده؟ -
 نه... منصور نامرد کتكش زده. -
 گفت: انیغزل گر -
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 به سرمون شد. یچه خاک یدید -
شت، با زار شیپاها یرو ستادنیطاقت ا كهیهاج و واج در حال یهاد  یرا ندا

 گفت:
 به من بگه غزاله چش شده؟! یكیخدا  یمحض رضا -
 کمك کرد. یصندل ینشستن رو یرا گرفت و او را برا یبغه هل هاد ریز رجیا

 گفت: یهاد
 پس خود نامردش کجاست؟ -
 فرار کرد! -
 کشمش. ی! به خدا قسم مفتهین رمیمگه گ -

صحبت با ا یهاد به او انداخت  یشد و نگاه متوقع انیمتوجه ک رج،یدر خالل 
 و گفت:

ر در بره؟ یذار یشما که نم - ص   ق 
 .ارمیم رشیمطمئن باش گ -

موقع بود که در اتاق عمل باز شد و ابتدا پرستاران خارج شدند و سپس  نیا در
 آمد. رونیپزشك جراح غزاله ب

 احوال غزاله شد. یایکرد و قبل از همه جو یدست شیپ انیک
 زد و گفت: یلبخند دکتر

شبختانه عمل موفق -  یاره، ولد ژهیو یبه مراقبتها اجیبود. فعال احت زیآم تیخو
 .هیشما قو ماریبه بخش منتقل بشه... ب ندهیدو روز آ یكیدم ظرف  یقول م

 .ستین ینگران یجا
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حبس شده شان را آزاد کردند و خدا را شكر گفتند و منتظر خروج  ینفسها همه
 شدند. یكاوریغزاله از ر

ل از حد کان شههده بود، غز شیب یقرار یو ب یتابیکه متوجه ب یبعد هاد یقیدقا
 و گفت: دیشک یرا به گوشه ا

 ؟یتو خبرش کرد -
 چند بار دست در هوا چرخاند و گفت: یسر تكان داد و هاد غزل

 !هیجور هی -
 ه؟یچه جور -
 از ماها نگرانه. شتریانگار ب -

 انداخت و سكوت کرد. یبه هاد ینگاه معنادار غزل
 :دیکنجكاو و متعجب پرس یهاد

 ؟یبگ یخوا یم یزیچ ،یکن ینگام م ینجوریچرا ا -
 ؟یندازیسر و صدا راه ن یدیرو شن قتیحق یوقت یدیقول م -
 ه؟یچ انیجر نمی. حرف بزن ببیکن یکالفه ام م یدار -
 است. ندهیداماد آ -
 کرده؟ ینه بابا! خواستگار -
 حرفها گذشته. نیو ا یکار از خواستگار -
 .یگیم یچ نمی!؟ مسخره! درست حرف بزن ببهیسوال ستیب -

 عقد آن دو گذاشت. انیرا در جر یو مختصر هاد دیدر چند جمله مف غزل
بازماند و لحظات یهاد دهان جوش آورده  رتشیرگ غ ییبعد گو یاز تعجب 

 بود، گفت:
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 ....رمیتو بكنه، االن م یدلش خواست م یفكر کرده چون افسره، هرکار -
 و او را دعوت به سكوت کرد : دیاو را کش راهنیگوشه پ غزل

 دونن. زن و شوهر هستن. تو رو سننه. یودشون م. خیاصال تو چكاره ا -
 تونه بكنه. یمن و سننه! فكر کرده سرخود هر کار دلش خواست م -
 هی یتو ت،یاون وضههع ی.... آخه تویهاد یاریشههورش رو در م یدار گهید -

 تو داشت؟ یبه اجازه  اجیاحت ب،یکشور غر
 هیشههده،  بمونینصهه یهمچشههن داماد هیاز خدات باشههه که  نكهیا یبجا حاال

 ؟یهم طلبكار شد یزیچ
 کدومشون لب وا نكردن. هیانصافا  یمعلومه که طلب کارم .... ب -
 بود. رجیمن و ا ریتقص -

 نشهویاونها االن سهر خونه و زندگ م،یکرد یباز نم نجایمنصهور رو به ا یپا اگه
 بودن.

 سههتادهیسههالن ا یکه در انتها انیبلند ک یبه قد و باال یاز همانجا نگاه یهاد
 بود، انداخت و گفت :

 خواد؟ یواقعا غزاله رو م نیا -
 مطمئن باش ... -
ا کردم که ت یبا منصههور رفتار م نی.... اونوقت همچ یکاش به من گفته بود -

 عمر داره پاشو کرمون نذاره.
 خب حاال.... یلیخ -

 شد و گفت : كیشتابان نزد انیگفتگو بودند که ک مشغول
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 تله افتاد قصد داشته بره تهران.منصور به  -
 افزود : انیگشوده شد و ک یو غزل به لبخند یهاد یهها لبه
 .دیخبرم نذار یبرم فرودگاه ... ب دیبا -

 کند. یخواست تا او را همراه یرفتن کرد که هاد عزم
قرار  یب یبه قصههد فرودگاه در حال حرکت بود و هاد انیک لیبعد اتومب یقیدقا

 که انتظارش را نداشت، گفت : یبا داماد یهم صحتب
 کم اقباله. نقدریدختر ا نیدونم چرا ا ینم -
 ادامه داد : یانداخت و ساکت ماند و هاد ینگاه مین انیک
 یترسههم روان یسههاله اش رو فراموش نكرده بود. م كیهنوز خاطرات تلخ  -

 بشه.
 اس. هیافته. غزاله خانم با روح ینم یان شاا.... اتفاق -
قل وقت هیبا روح - حدا بار ب یاس!؟  ندان بود، دو تان،یز در بخش  مارسهه

 اس. هیشد. چطور با رو روح یبستر یروانپزشك
ها سفر انسان رو  یمیفرق کرده. به قول قد یلیبا اون وقتها خ یدونم، ول یم -
 سازه. یم

 گفت : هیانداخت و با کنا انیبه ک ینگاه مالمت بار یهاد
 شما بوده؟ ریتقص یآخر نیا دیکن یفكر نم -
 مو از سرش کم بشه. هیذاشتم  یکاش دست من بود. نم -
شما متعجبم .... به هر حال و  یشما رو برام گفت. از آدم یغرل ماجرا - مثل 

 نه؟یاز ا ریشه و ناموست. غ یشما محسوب م یغزاله زن عقد یبه هر نحو
 .دیدون یرو م زیپس شما همه چ -
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 دونم. یکه م ستین قهیند دقاز چ شتریمتاسفانه ب -
 سر غزاله اومده من مقصر بودم. یی. هر بالدیواقعا متاسفم. شما حق دار -
ش یخدا م یول ستم بعدها از دور ی. نمدمیدونه بخاطر خودش عقب ک  یخوا

 فرزندش زجر بكشه و من رو مالمت کنه.
 .یگفت یرو به من م قتیبهتر بود حق یدونم، ول ینم یزیچ اتیمن از جزئ -
 .هیبحثها چ نیا ی دهی. فامیغزاله دعا کن یبهتره برا -
 خواد. یم یدلم چ یدون یم -

شم  یم دلم صور رو بك شه تا م هیخواد من ه بفهمه غزال دیخوره بزنمش. با یگو
 .دهیکش یچه درد و زجر

 .یخودت رو کنترل کن دیبا یایدنبال من ب یخوا یخان! اگه م ینه هاد -
 .میآتو دستش ند بهتره
 یم نیهر لحظه بر سههرعت ماشهه انیدر سههكوت به فكر فرو رفته بود و ک یهاد

 بعد هر دو شتابان وارد سالن فرودگاه شدند. یافزود. لحظات
فتر به د یاو را به اتفاق هاد ان،یک ییکارت شناسا تیپس از رؤ یبازرس مامور

 کرد. ییحراست راهنما
 یتراح یداشت و ماهان مظلومانه رو ریدستبند شده سر به ز یبا دستها منصور

 به خواب کودکانه رفته بود.
 محابا حمله ور شد. یاز کوره در رفت و ب تیاو با عصبان دنیبه مجرد د یهاد

 رایز دیرا در هوا چرخ گرشیاول به گردن منصههور خورد اما مشههت د مشههت
 او را به سرعت از مجرم دور کردند. یانتظام یروین نیمامور
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 زد : ادیو فر افتیمنصور جرات  وصف نیا با
 ... فیح یکشتم، ول یرو م زتیهمه چ یحقش بود خواهر ب -
 خفه شو احمق .... حرف دهنت رو بفهم. -
 به او حمله ور شد. گریبار د و
 زبان گفت : شیمنصور دست بردار نبود با ن یمانع شد، ول انیبار ک نیا

 .یبرو کالهت رو بذار باالتر آقا هاد -
او  پهن و فراخش مقابل یهنه  هیسر و گردن بلندتر از منصور بود. با س هی انیک
در چشههم او دوخت و با لحن  یظیو چشههمان نافذش را با نگاه پر غ سههتادیا

 گفت : یسرد
 .یزن یحرف م یادیز -
 .ادیکنه و صداش در ن یکه ناموسش ه*ر*زه گ یدیرو د یرتیغ یکدوم ب -

شههغلش چشههم بسههت و  یرا گرفت اما به مقتضهه انیجشههمان ک یجلو خون
 شده اش گفت : دیکل یدندانها یخوددار خشم فرو خورد و از البه ال

 خفه شو. -
اما منصور ول کن  د،یچرخ یریاز منصور گرفت و به سمت سروان مع یرو و

 نبود با وقاحت گفت :
 نه؟ ایحاال َسقط شده  -
شت چپش را پر کرد و محابا، در حال چ ی. باوردیطاقت ن گرید انیک رخش، م

 با قدرت در صورت منصور خواباند.
صور ضربه آنقدر قو واریرفت و به د یسكندر من سرش برخورد کرد،  شت   یپ

 کرد و افتاد. ریگ یبود که منصور در حال سقوط، به صندل
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و او را دعوت به  دیرا کنار کشهه انیک یریآب شههد. سههروان مع یدر دل هاد قند
گاه بیعت ترتآرامش کرد و به سر  فراهم کرد. یاعزام منصور را به آ

صدا ماهان سر و  شاهده درگ داریشده ب جادیا یکه با   یبنا یریشده بود، با م
 را گذاشت. هیگر

 در آرام ساختن او عاجز ماند. یهاد
ومهربانش کرد و او را به آغه هوش  ینگاه و دستها یمحبت پدرانه را چاشن انیک

 برد. یاسباب باز ی هیو به گش دیکش
 شد. یم دهیگرفت آن کاال خر یقرار م لیهر کدام از وسا یماهان رو انگشت

 (.انیبچه رو لوس نكن ک نیا نقدریگفت : ) ا یغزاله بود، بدون شك م اگر
 داشتند او را وادار به خنده کنند. یسع یبه نحو كی هر

 یزورک یبه لبخنددر مقابل آن همه ابراز عالقه و محبت، خود را موظف  غزاله
 دانست. یم
به بهانه  ،یبهبود یو با آرزو دیاو را بههه هههوس یشانیبود که پ یکس نیاول لوفرین

 کرد و رفت. یفرزند خردسالش خداحافظ
 و گفت: دیغزاله را به هوس یشانیهم مجبور بود برود، پ یهاد

 به روت بخنده. ایبخند تا دن ایاخمات رو باز کن و به دن -
 و گفت: دیرا کش یبلوز هاد غزل

 .یگ یشر و ور م یدار ینشست یاز ک گه،یخونتون د دیبر -
 گفت: یهنه سر خم کرد و با لودگ هیدست به س یهاد

 .میچشم قربان، بچه که زدن نداره.... ما رفت -
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 دست بلند کرد و رفت. یبه عالمت خداحافظ و
 گردم (. و رفت. یبدرقه آنها گفت: ) زود برم یبه هوا زین غزل

بود که  یداند در چه افكار یبا احسههاس ضههعف چشههم بسههت. خدا م غزاله
غزل  نكهیا الیبه طرف خود شههد، به خ ییشههدن قدمها كینزد یمتوجه صههدا

 بازگشته است با چشمان بسته گفت:
 .یخسته شد یلی. خیرفت یتو هم م ؟یاومد -

 سر چرخاند و چشم باز کرد. دیرا نشن یجواب یوقت
 .بود ستادهیسرش ا یدر دست باال یبه لب و دسته گل یبا لبخند نایک

 ماند. رهیخ انیناباورانه اش در چشمان ک نگاه
 سالم کرد. یبه آرام انیک

هلقه زد، ک اشك ه  دستش را جلو برد و اشك را از گوشه  انیدر چشمان غزاله ح
 شده بود پاك کرد و گفت: ریچشم او سراز

 نكن. هیمن گر یصدبار گفتم جلو -
 .یایکردم ب یفكر نم -

 تند وادار کرد. یقلب غزاله را به تپشها انینافذ چشمان ک اثر
سته گل ب كی ینیبا لبخند نمك انیک ش رونیشاخه گل رز قرمز را از د و به  دیک

 دست او داد.
 و نشست. دیکش رونیرا ب یصندل سپس

 پرمرارت و مهربان بود، گفت: لحنش
 کنه؟ یکه درد نم تییخانم ما چطوره؟ جا حال حاج نمیحاال بگو بب -

 دوخت و گفت: انیقرارش را در چشمان ک ینگاه ب غزاله
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 نه. گهیحاال د -
 دست او را در دست فشرد و گفت: انیک
 تموم شد. زیهمه چ گهید -

 به بعد مثل جونم ازت محافظت کنم. نیدم از ا یم قول
 زد و گفت: یلبخند غزاله

 کف دستت.... حضرت آقا. یرو گذاشت مثل جونت!؟ تو که جونت -
 تلخ به لب راند و سكوت کرد. یلبخند انیک

 غزاله را برانداز کرد. یسرتاپا نگاهش
 لنگیههههنه اش قرار داشت و ش ههههیس یچپ غزاله در گچ سبز رنگ رو دست

ش سهیمالفه تا ک ریسوند از ز صوص ک  انیشده بود و خونابه در آن جر دهیمخ
 داشت.
 بود داشت. دهیکه کش یاز درد و رنج تیمتورم و کبود او، حكا صورت

 گفت: ریبا احساس تقص انیک
 تیمادر فهیوظ دیتونم خودم رو ببخشهم. فكر کردم کارم درسهته و تو با ینم -

 کردم. یفكر نم زیچ چیباور کن جز سعادت تو به ه ،یقرار بد تیرو در اولو
 خودت رو مالمت نكن. -
 کشم. یم یدونم چه عذاب ینم -

 .ادیکنم، از خودم بدم م یآلبالو نگاش م یو مثل مربا نمیب یمنصور رو م یوقت
 د؟یبا منصور چه کار کرد یراست -
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تا وقت - به زندان  و  ینک دایدر دادگاه حضههور پ یتو بتون یفعال منتقل شهههده 
 .یریبگ میو تصم یشهادت بد

 ماهان کجاست!؟ -
 یکن یمادربزرگ داره که جرئت نم هین راحت باشههه.. از جانب ماها التیخ -

 !!یاش رد بش هیاز کنار سا
 !!!؟شیشوکت خانم داد لیتحو یعنیمادربزرگش!!!؟  -
 کنم. یدست شما درد نكنه غزاله خانم. مگه من پسرم رو از خودم دور م -
 !؟....انیک -
 .انیجان ک -
 . ماهان کجاست؟گهینكن د یشوخ -
که، پ - قه ا یدون یمادربزرگش... نم شیگفتم  چه عال با  بهش  یمادرم 

 کنه. یم یدگیرس
 ... مادرت هم خودم رو قبول کرده هم ماهان رو.نمیب یخواب نم یعنی -

 را فشرد. انیبه لب نشاند و دست ک تیرضا یاز رو یبا لبخند سپس
 وارد شد و گفت: یلحظه پرستار نیا در
 داره. یشتریبه استراحت ب اجیشما احت ماریوقت مالقات تمومه... ب -

 .دیرو ترك کن نجایا لطفا
 خارج شد. پرستار

 .ستادیو ا دیرا کنار کش یاوامر پرستار، بالفاصله صندل عیمط انیک
شمها اما س یقبل از رفتن نگاه پرعطوفتش را نثار چ سا  قیعم یغزاله کرد با اح

 گفت:
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 دوستت دارم. -
 هنه غزاله حبس شد. هیدر س نفس

 د،یاز شههه هههراب عشق را الجرعه سرکش یجام ییگو دیتپ یم یبه تند قلبش
 چشم بست.

 گفت: یزنگ دار یبسته او با صدا یبا مشاهده چشم ها انیک
 غروب چشمهات رو دوست ندارم. طلوع کن... -

 َچشم من طلوع کن. در
 انیپا
 

 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  اعظم طیاریاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


