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 .ببین غزاله! من اين حرفها سرم نمي شه. اگه يه هفته، ده روز شوهرت رو ول کني ،قول مي دم هیچ اتفاقي نیفته-

 .عزيزم! گفتم که يه هفته مونده به عروسي مي يام...االن اصرار نكن-

نه جونم! اين طوری نمیشه،تا تو نیای، نه لباس انتخاب مي کنم، نه سفره عقد... حاال خود داني. اگه روز عروسي برسه و کارهای من -

 .مونده باشه، تو مقصری

مهناز فرصت فكر کردن را از غزاله گرفت، از اين رو با تامل کوتاهي گفت اصرار  : 

- ببینم چي میشهخیلي خب، با منصور صحبت مي کنم،  . 

 .آفرين دختر گل. من هم همین االن زنگ مي زنم به اداره اش و سعي مي کنم مخش رو بزنم-

غزاله گوشي را گذاشت،يك نفس عمیق کشید، اما بالفاصله چشمش به دستمال گردگیری توی دستش افتاد، نگاهي به اطراف  وقتي

ب به نظر مي رسیدانداخت. آپارتمان هفتاد متری کوچكش تمیز و مرت . 

نه متری کرم رنگ ، سالن بیست متری آپارتمان را پوشش داده بود. راحتي های قهوه ای، متضاد رنگ فرشها، متناسب با  فرشهای

آنها ست شده بود. با دست پرده حرير با گلدوزی گیپور شكالتي را مرتب کرد. دستمال کشید روی گلبرگهای فصل پايیز گلدان 

طبیعي بود، به دلیل کمبود جا، از داشتن گلدانهای طبیعي محروم بود. از همان جا آهسته  انهایبا آنكه عاشق گل و گلدمصنوعي اش. 

 .و بي صدا به اتاق ماهان سرك کشید

قربه شیرين و زيبا ، در حال بازی با اشیايي بود که از باالی تخـ ـتش آويزان بود.چرخید و نگاهي به ساعت انداخت.کورس ع کودك

 .ها به عدد دوازده مي رسید. به آشپز خانه رفت

کرفس داشت جا مي افتاد.آب برای پختن برنج روی گاز گذاشت و تا جوش آمدن آن مشغول تهیه ساالد شد، سپس به  خورش

سوی حمـ ـام شتافت . گريه ماهان او را سراسیمه از حمـ ـام بیرون کشید. کوچولوی بازيگوش حسابي گرسنه بود و مجال درست 

ه را در دهان کوچك فرزندش فرو برد،کودك لبخندی زد و با ولع مشغول کردن شیر به مادرش نمي داد. وقتي غزاله سر شیش

مكیدن شیر شد و مـ ـست قیلوله ، به خواب رفت. بار ديگر نگاه غزاله روی ساعت زوم شد. عقربه ها رسیدن مسعود را نشان مي 

 .داد و او را در پوشیدن لباس به عجله ای مضاعف وا مي داشت

اندامش تناسب داشت. ريمل و مداد سیاه، چشمانش را براق تر و ماتیك گلبهي لبـ ـهايش را خوش ترکیب  گوجه ای رنگ با پیراهن

تر ساخت. چانه اش را بین انگشتان قرار داد و صورتش را به چپ و راست متمايل کرد . از آرايشش رضايت داشت. گیسوان 

چرخیدن کلید در قفل، او را وادار کرد با عجله به استقبال همسرش از برس کشیدن، صدای  لمرطوبش را روی شانه رها کرد ، اما قب

 .بدود

پس از استقبال پر شور از سوی همسرش، به شوق ديدار فرزند نگاهي با اطراف انداخت و پرسید منصور : 

 ويتامین بابا کجاست؟-
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 .خواب تشريف داره-

- واب نباشهپدرسوخته! نشد يه بار وقتي باباش مي ياد خونه، خ . 

در مقابل اعتراض منصور به لبخندی بسنده کرد و بالفاصله به آشپزخانه رفت. میز غذاخوری را از قبل چیده بود.غذا را نیز به  غزاله

آن اضافه کرد و چون وسواس داشت، چشم به گوشه و کنارآشپزخانه چرخاند،کابینت از تمیزی برق میزد. پروانه های روی کابینت 

را به لبه استیل اجاق کشید. سپس آنرا تا کرد و کنار گذاشت الابجا کرد. دستمرا کمي ج . 

که با  1غذا، اشتهای هر بیننده ای را تحريك مي کرد. خورش جا افتاده، با روغني که به سیاهي مي زد برنج شمالي درجه  میز

زعفران خوش عطر خراسان تزيین شده بود و ساالد کاهويي که از رنگهای کلم قرمز، هويج و خیار برای تحريك اشتهای قاتلش 

 .سود مي جست

نكرد. غذا را کشید و با دهان پر شروع به حرف زدن کرد. حال و هوای او، غزاله را به فكر واداشت تا منصور آمد، معطل  وقتي

موضوع رفتنش را در میان بگذارد، از اين رو، لقمه اش را با جرعه ای نوشابه بلعید، سپس با استفاده از سالح زنانه اش که همانا 

و گفت کردعشوه بود به منصور نگاه   : 

 .منصور-

 .جان منصور-

 .امروز مهناز جون زنگ زد، خیلي سالم رسوند-

در وقت اداری با منصور تماس گرفت و حسابي روی اعصابش راه رفته بود. اسم مهناز که از دهان غزاله بیرون پريد، منصور با  مهناز

 :ابروان گره خورده گفت

 خب! که چي؟-

با کمي تعلل گفت غزاله : 

 مهناز اصرار داره که زودتر بريم. نظر تو چیه؟-

بود منصور کفری است، زيرا با حرص قاشق توی ظرف خورش زد و يك تكه گوشت لخم و چند قطعه کرفس روی پلويش  معاوم

 :ريخت. به غزاله نگاه نكرد و گفت

- روز قبل و بعد از عروسي بیفته...حاال هي  4تا  3مثل اينكه اين بحث تمومي نداره. چقدر بگم! من بايد جوری مرخصي بگیرم که 

 .بگو

 .باشه اشكال نداره. من و ماهان میريم، تو هر وقت مرخصیت جور شد بیا-

 .ديگه چي! .... از اين سر دنیا بفرستمت اون سر دنیا! ! خوبه واهلل ... اصال حرفشم نزن-
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- بعد از ظهر شیرازی 3، 2ساعته. صبح بشیني تو اتوب*و*س، ساعت  8راز همش همچین میگه اووون سر دنیا! .... از کرمان تا شی . 

 .بگو يك ساعت! دوست ندارم تنها مسافرت کني. خودت که اخالق سگم رو خوب مي شناسي... پس ديگه اصرار نكن-

دلخور شد. با ابروان گره کرده بشقابش رو پس زد و گفت غزاله  : 

 .اصال به من چه..... عروسي خواهر خودته، خودت هم جوابش رو بده-

با مشاهده دلخوری غزاله به قصد دلجويي لبخندی به لب راند و در حالي که در چشمهای او خیره مي شد، انگشت زير چانه  منصور

 : اش گذاشت و گفت

 .نبینم عروسكم ناراحت بشه... جون من بخند-

خندد لبش را کمي کج کرد و گفتگويي مي  غزاله  : 

فكر مي کني نوبرش رو آوردی! ..... اين همه زن تك و تنها ! ايران که هیچي .... مي رن اروپا و بر مي گردن. ولي تو حتي نمي ذاری -

کیلو متر اون طرفتر برم 1من  . 

ش را زير پا بگذارد. از اين رو برای خاتمه دادن به نه طاقت ديدن ناراحتي غزاله را داشت و نه مي توانست عقیده و تعصب منصور

 : بحث که مي دانست بي نتیجه خواهد بود گفت

 .فعال غذات رو بخور تا ببینم چي پیش میاد-

نگاهش را از چشمان منتظر غزاله گرفت. غزاله قصد اعتراض داشت که صدای گريه ی ماهان او را وادار کرد تا سراسیمه از  سپس

آشپزخانه بیرون بدود. لحظاتي بعد در حالیكه قربان صدقه مي رفت، فرزندش را به سیـ ـنه فشرد و در آشپزخانه به آغـ ـوش باز 

 .منصور سپرد

ز شدت گريه ماهان کاسته شد ولي همچنان نق مي زد و سرو روی او که مدام لب به صورتش مي سايید و نـ مشاهده پدر ا با

 .ـوازشش مي داد، چنگ مي زد. غزاله گرمای شیر را پشت دست آزمايش کرد و ماهان را از آغـ ـوش منصور گرفت

رج مي شد مادر را سرمـ ـست از عشق فرزند، وادار کرد با حرص و ولع مك مي زد. صدای تند نفسهايش که از راه بیني خا پسرك

 .به رويش خم شود و بـ ـوسه ای از گونه اش بگیرد

به اتاق خواب رفت و ماهان را روی تخـ ـت خواباند و کنار او دراز کشید ،چند لحظه بعد در باز شد و منصور به آرامي جلو آمد  غزاله

اهان کنار او دراز کشیدو با يك بـ ـوسه به پیشاني عرق زده م . 

شیشه شیر را به دست منصور داد و گفت غزاله  : 

 .مواظب باش غلت نزنه يه وقت بیفته. باهاش بازی کن تا من به کارهام برسم-
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کردن میز ناهار و شستن ظروف نبم ساعتي از وقتش را گرفت . مي دانست اگر در اتاق خواب را باز کند ماهان اجازه چرت  جمع

زدن را از او خواهد گرفت از اين رو روی کاناپه دراز کشید. با ضربه های يك دست گرم و کوچك چشم باز کرد.خنده های آن لبـ 

. در حالیكه دهانش به قربان صدقه باز بود ، بلند شد و فرزندش را به آغـ ـوش گرمش  ندپراـهای کوچك نشئه خواب را از سرش 

 : کشید و بـ ـوسه باران کرد . منصور با لحني که حسادتش را آشكار مي کرد گفت

 .از وقتي اين شیطون بال اومده ، احساس مي کنم عالقه ات به من کم شده-

- هآدم به بچه خودش حسودی نمي کن ! 

 چرا فكر مي کني من به بچه خودم حسودی مي کنم ؟-

 .چون حسادت مي کني. جنابعالي توقع داری مثل ماهان، قربان صدقه ات برم-

پیشاني ای را به پیشاني بلند همسر چسباند و گفت منصور  : 

 اشكالي داره ؟-

و به آشپزخانه رفت. کتری آب را روی اجاق گذاشت و فندك  "ديوونه  "از صدفهای سفید در لبخند غزاله نشست و گفت :  رديفي

زد، در همین موقع نگاهش به منصور افتاد که در آستانه ی ورود به آشپزخانه، به لبه ی بار تكیه زده و به حرکاتش زل زده بود، ابرو 

 :باال داد و پرسید

- شده؟چیزی   

 نگاه کردن به سرکار علیه هم اشكال داره؟-

جلو رفت، چشمهای درشت و عسلي اش را در چشمان بیقرار همسرش دوخت و گفت غزاله  : 

 !نگاه کردن اشكال نداره، با حسرت نگاه کردن اشكال داره.! .... نكنه قراره بمیرم-

 .خدا نكنه.... زبونت رو گاز بگیر-

كلكي زبانش را گاز گرفت. منصور به خنده افتاد. بعد تلنگری به پیشاني فراخ او زد و گفتبا ش غزاله : 

 !میمون خوشگل-

تلفن زبان غزاله را برای جواب دادن بند آورد. اين روزها کار منصور در آمده بود تلفن خانه و اداره از دست خانواده اش  زنگ

راحتي نداشت. گوشش از يك خواهش مكرر پر شده بود. همه غزاله را مي خواستند. منصور گوشي را برداشت، صدای مادر بر 

ا يك سالم و احوالپرسي کوتاه، رفت زير استنطاق شوکت که چرا مرخصي نمي گیرد، چرا ب اخالف همیشه اين بار دمقش ساخت، زير

زودتر نمي رود و چرا ... ؟ بهانه تراشیهای منصور برای مادر اهمیت نداشت او پايش را در يك کفش کرده و برای رفتن غزاله اصرار 

 . داشت
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 .بچه ها رو بفرست بیان-

- ، من نمي تونم بیام. در ضمن نمي تونم يه زن جوون و تنها رو با يه بچه ی شش ماهه روونه ی شیراز کنم. باز تنها!؟ .... چند بار بگم

 !!اگه از کرمان به شیراز هواپیمايي، قطاری بود يه چیزی. با اتوب*و*س اونهم توی اين جاده پر خطر!... نمي دونم به خدا

- ساله بدون بزرگتر از اين سر ايران میرن اون  19، 18همه دانشجو، يه مشت دختر ای بابا! يه نگاه به دورو برت بنداز، اين 

 .سرش..... تو هم انگار نوبرش رو آوردی

 .عزيز دلم! من به بقیه کار ندارم. من فقط دلم نمي خواد زنم تك و تنها جايي بره.... متوجهي که مامان-

- نكرده بیای. نه خودت بیا نه زن و بچت... اصال مادر جان عروسي میای چیكار... بهتر مرده شور اخالق و تعصبت رو ببرن. اصال الزم 

 .خودت رو توی دردسر نندازی.... باالخره عروسي رفتن خرج داره من راضي نیستم توی خرج بیافتي

اينرو تك پسر آقای تابش مي دانست اگر شوکت دلخور شود تا يكي دو سال آينده با يك من عسل هم شیرين نمي شود، از  منصور

 : جا زد و گفت

 .چه زود به شما برخورد مامان!... باشه باشه. ببینم چي میشه، شايد بچه ها رو زودتر فرستادم-

 هرکار دوست داری همون رو بكن من فقط خواستم سر زنت عزت بذارم-

. 

منصور به چرب زباني گشوده شد اما شوکت جنس فرزندش را خوب مي شناخت، گفت دهان  : 

 .برو پدر سوخته، تو هم با اونه تحفه ات-

 .پس چي؟ اگه تمام شیراز رو بگردی نمي توني لنگش رو پیدا کني-

ردن منصور مبني بر عزيمت غزاله به حريف زبان فرزندش نبود، با اين وجود قهرش کارساز شد و باالخره پس از مجاب ک شوکت

 .شیراز، ارتباط را قطع کرد

پايان يافتن مكالمه، منصور کفری هوای ريه اش را بیرون داد در همان لحظه با مشاهده غزاله که خرامان با سیني چای جلو مي آمد  با

و ماهان که در روروئك خود بازيگوشي مي کرد حرفهای مادر را فراموش کرده و فرزند کوچكش را به آغـ ـوش گرفت و پايین 

او نست و گفت ارروروئك دراز کشید. غزاله کن  : 

 چرا صدا نزدی با مامانت احوال پرسي کنم؟-

توپولي ماهان الی دو انگشت منصور بود، گفت لپ  : 

 .آخ ... بسكه غر زد، برام حواس نذاشت-

 چي مي گفت؟-
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- بین راه خراب بشه،  نمي دونم مادرم چه فكری مي کنه! اتوب*و*س برای تو و يه بچه ی کوچیك وسیله ی مطمئني نیست. اگر

 وسط بر و بیابون اذيت مي شي. يا اگه زبونم الل تصادف کنه... از اينا بگذريم تو بد مسافرتي، با حالت تهوع چه مي کني؟

چشمانش را شیطان کرد و گفت غزاله  : 

 .اوال صدقه رفع باالست، دوما عمر دست خداست، سوما .... چاره ی تهوع قرص و دواست-

 .شاعرم که هستي-

 .چه کنیم ما اينیم ديگه-

فرزند يكي از وظايف مهم و خطیر هر مادری است و به حق که فاطمه دخترش را به درستي و شايسته تربیت کرده و پرورش  تربیت

گرم و صمیمي برای  داده بود. غزاله کدبانوی کاملي بود که تجربیات مادر را با آموخته های روزمره خود در هم آمیخته و محیطي

بودخانواده کوچكش به وجود آورده  . 

با خونگرمي، صداقت و جمال و زيبايي خیره کننده اش منصور را مفتون خويش ساخته و زنجیری از عشق و محبت بر گردن اين  او

 .مرد متعصب و دل سیاه انداخته بود

نار همسر و فرزندش احساس آرامش و خوشبختي مي کرد و به احدی پسر خانواده تابش دور از خانواده و در ديار غربت در ک تك

اجازه نمي داد در روابط خانوادگیش خللي ايجاد کند. اما در شرايط فعلي، با ازدواج خواهر، تحت فشار خانواده، حاضر به امری شده 

. شستشوی لباس و اتو کشي، تمیز کردن . با اين وجود با موافقتش، غزاله را حسابي مشغول کردنبودبود که ته دلش به آن راضي 

آپارتمان، پخت و پز ويژه برای ممانعت از غذا خوردن احتمالي همسر خارج از منزل، خالصه طوری به امور رسیدگي مي کرد که 

کند. با اين وصف آنقدر مشغول بود که متوجه گذشت  رفاهمنصور در مدت غیبت کوتاه همسرش، از هر حیث احساس آرامش و 

 .زمان نشد تا اينكه راس ساعت دو و نیم، صدای منصور در آپارتمان پیچید

 !چه بو و برَنگي را انداختي خانم ،چه خبره؟-

ود به آشپزخانه با سالم و بـ آن همه کار، دختر کرماني مه رو، در استقبال از همسرش غفلت کرده بود. با اين وجود در آستانه ور با

 .ـوسه، خوش آمد و خسته نباشید گفت

معجوني از انواع بوهای مطبوع که در آپارتمان پیچیده بود، منصور کنجكاو پرسید با  : 

 .مهمون داريم!!!!؟... هوم چه کردی-

معطل نكرد،در قابلمه ها را يك به يك باز کرد. پلوی سفید، خورش قورمه سبزی ، کتلت، لوبیا پلو. روی کابینت هم چند عدد  و

 :شنیسل آماده طبخ که بايد فريزر مي شد ديد. مجددا پرسید

 جون منصور مهمون داريم!؟-

حرف که مي زد دل مي برد يك لبخند هم چاشني کرد و گفت غزاله  : 
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 .همه رو برای تو پختم-

 .من!.... مگه مي خوای بترکم-

پاکت فريزری برداشت و يك برش شنیسل را بسته بندی کرد و پرسید غزاله : 

 ببینم!... تو آشپزی بلدی؟-

 مي دوني! چرا مي پرسي ؟-

 کسي که آشپزی نمي دونه و عیالشم خونه نیست چه کار مي کنه ؟-

با لبخندی قدرشناس گفت منصور  : 

 باالخره يه کاريش مي کردم.چرا اين قدر زحمت کشیدی ؟-

 .دلم نمي خواد وقتي نیستم خدای نكرده مريض و مسموم بشي-

ـوسه بر پیشاني همسرش زد و گفت بـ  : 

 .از خدا مي خوام هیچ وقت تو رو از من نگیره-

 .نترس بادمجان بم آفت نداره -

بعد غزاله هرچه بوتیك بود زير و رو کرد، اما لباس خاصي چشمش را نگرفت از اين رو از خريد صرف نظر کرد و از منصور  روز

اجازه خواست که خريدش را در شیراز کامل کند. منصور پذيرفت و به تهیه هديه عروس اکتفا کرد و راهي بازار طال فروشي شد. با 

مبهوت ويترين مغازه ها شد. غزاله روی گران ترين ها انگشت مي گذاشت. منصور اعتنا نمي  هامدل های جديد طالهای عربي چشم

سلیقه منصور حرف نداشت ولي غزاله دوست داشت کادوی درست و حسابي تهیه  "غزی اين چطوره؟  "کردو انگشتر نسان مي داد 

 : کند، از اين رو اعتراض کرد و گفت

- گشتر بخری ؟تو مي خوای برای خواهرت ان  

 !چطوره براش سرويس بخرم؟-

 .مي دونم که جنابعالي فقط يه کارمندی، ولي انگشتر خیلي بي کالسه . حداقل يه النگو، دستبند يا گردنبند بخر-

 پیشنهاد سرکار علیه چیه ؟-

 گردنبند-

 .پس زحمت انتخابش با خودت، البته فكر جیب من رو هم بكن-
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به هدفش رسیده بود، نگاه مشتاقش اين بار در ويترين مغازه ها دقیق بود. باالخره گردنبندی نظرش را جلب کرد و دقايقي  غزاله

بعد خرسند از تهیه کادويي که مطايق سلیقه اش بود بازار را ترك کرد و راهي منزل شد و به محض ورود شروع به بسته بندی غذاها 

 .کرد

بندی ، پس از سرو شام و شستن ظروف ، مشغول بستن چمدان کوچك خود شد. ماهان روی تشكچه کوچكي  فراغت از کار بسته با

در حال بازی بود ، چون زمان شیرش فرا رسیده بود رفته رفته بنای بیتابي را گذاشت. نـ ـوازش پدر از گرسنگي طفل نمي کاست، از 

اهده غزاله که مشغول چیدن لباس و سوغات در چمدانش بود، با چهره ای دمق رفت، اما با مش غزالهاين رو منصور باالجبار به سراغ 

 : گفت

 !جدی جدی راه افتادی-

 چیه!... نكنه پشیمون شدی؟-

 .چه جور هم-

نگاه پر مالمتي به او انداخت، سپس ماهان را به آغـ ـوش کشید و به آشپزخانه رفت و با صدای بلندی گفت غزاله  : 

 .اين کارها چیه؟ مثل بچه ها شدی مرد-

 چون زنم رو دوست دارم و نمي تونم دوری اش رو تحمل کنم، بچه ام!؟-

پوزخندی زد. ماهان را پهلوی چپش گرفت و با عجله شیر درست کرد منصور آرام جلو آمد، صورتش را میان موهای روشن و  غزاله

 پريشان او فرو برد، بو کشید و بـ ـوسه زد

. 

 .من از همین حاال دلم گرفته....نرو. نرو، بمون با هم بريم-

شانه اش را کمي باال داد و سر به صورت منصور سايید و گفت غزاله  : 

 .اينقدر خودت رو لوس نكن . تو هفت، هشت روز ديگه پیش مايي-

 .اه... همیشه حرف خودت رو مي زني. يه ذره احساس نداری. اونقدر که من برای موندنت بیتابم، تو صد برابر برای رفتن بي قراری-

 .تو رو خدا بس کن منصور. سفر قندهار که نمي رم. ديگه داری حوسه ام رو سر مي بری-

تاق خواب بازگشت. غزاله ماهان را خواباند و بعد از مسواك و تعويض دلخور، از ادامه بحث طفره رفت و با اقاتي تلخ به ا منصور

 .لباس، آرام زير پتو سر خورد

 قهری؟-

جواب نداد روی از غزاله گرفت اما غزاله سماجت کرد و گفت منصور  : 
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 دلت میاد با غزی قهر کني-

دوم فصل  

 حاضری؟ -

 .آره ،فقط خدا کنه ماهان توی اتوب*و*س بد خلقي نكنه -

 فالسكش رو آب کردی؟ -

 .آره -

 ...بین غزی يه بار ديگه ساك و چمدونت رو چك کن.چیزی جا نذاشته باشي. پول ، بلیط -

، از اين رو چمدان را برداشت، ماهان را بسه ديگه منصور. اگه به منصور بود هنوز ادامه مي داد، ولي اخم غزاله زبان او را قفل زد -

چیزی به حرکت نمونده زود بیا. و رفت -بغـ ـل کرد و گفت : . 

ورودی آپارتمان،منصور درون تاکسي انتظار غزاله را مي کشید.درون تاکسي نوبت غزاله بود که سفارش کند مقابل . 

نگران من نباش.خوب گوش کن ببین چي مي گم.بین راه هم وجودت چشم باشه. دوتا صندلي برات گرفتم که راحت باشي.کسي  -

کنار خودت راه نده.مواظب کیف پولت باش. برای دستشويي رفتن ماهان رو دست کسي نسپر... ديگه نمیدونم چي بگم. فقط  رو

رسیدی، منتظر مهناز و سعید بمون. اگه دير کردن سر خود راه نیفتي محض رضای خدا مواظب خودت باش. به شیراز که ... 

 تو داری من رو مي ترسوني. يعني سفر کردن اين قدر پرخطره ؟ -

 .نه ... نه سفر پر خطر نیست، اما بايد هوشیار و آماده بود. خب اتفاق ديگه -

ل تعاوني... ترمز کرد.منصور مجال نداد با ماهان پیاده شد و چمدان را از مي خواست زبان به اعتراض بگشايد که تاکسي مقاب غزاله

صندوق عقب بیرون کشید .کرايه را پرداخت و وارد سالن تعاوني شد. غزاله تقريبا دنبال او مي دويد. داالندار تعاوني فرياد مي زد : 

یرازش 7شیراز ،  7 " " . 

ت گرفت و به دسته چمدان بست، سپس پای اتوب*و*س رفت و آنرا به دست يك راست پیش متصدی انبار رفت، اتیك منصور

 .شاگرد راننده سپرد

گازوئیل و روغن سوخته مشام غزاله را آزار مي داد، اما سرو صدا و هیاهو مانع از تمرکز او روی اين موضوع مي شد. فرياد  بوی

وار و پیاده شدن مسافران همهمه ی گنگي به وجود آرده بود. رانندگان تاکسي، جارو جنجال شاگرد و رانندگان اتوب*و*س، س

بود. ورود اتوب*و*سهايي از مبدا اصفهان، تهران، مشهد و ... سرو صدای بیشتری به  یدهشلوغي در آن ساعت به اوج خود رس

د و گفتهمراه داشت. غزاله از البه الی جمعیت به دنبال منصور چشم مي چرخاند که منصور از پشت سر نزديك ش  : 
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ياال دختر عجله کن. و با سرعت پا در رکاب گذاشت و باال رفت. رديف چهارم ايستاد و با نشستن غزاله در صندلي خود، تمام  -

لي از نظر گذراند و با مطمئن شدن از آنكه در صندلي او، مرد جواني قرار ندار، بغـ ـل دستش نشست و مسافرين را با نگاهي اجما

 : گفت

 تو رو خدا مراقب خودت باش. ديگه سفارش نمي کنم -

 .جون من دوباره شروع نكن -

 .به محض اينكه رسیدی زنگ بزن -

 .بسه ديگه، دارم دلشوره مي گیرم -

چند بـ ـوسه ی آبدار به گونه ی فرزندش زد و بي رغبت او را به آغـ ـوش غزاله سپرد و با نگاهي نگران گفت منصور  : 

 کاری نداری؟ -

نه، مواظب خودت باش. تنبلي نكن، غذا فقط گرم کردن مي خواد. غزاله انگشت به سمت منصور نشانه رفت و با تحكم و بريده  -

افزود بیرون .....چیزی .....نمي خوری..... اگه حوصه ات سر رفت برو خونه ی مامانم يا هادی، تنهايي زياد خونه نمون. منصور 

گفت : اين مسافرت امتحان خوبیه.هردومون يه تجربه ی جديد بدست میاريم، من دوری و  رشو برای قوت قلب همس لبخندی زد

 و برداشت ای صفحه راننده. بود سها*و*اتوب کنترل محل باغین –تحمل مي کنم تو هم سفر رو تجربه مي کني. پلیس راه کرمان 

کرد تا آنكه مجدا به اتوب*و*س بازگشت و  طلقه ای مقابل باجه معدقی چند. شد پیاده ساعت، ثبت ی دفترچه همراه به

اتوب*و*س به راه افتاد. به مجرد حرکت اتوب*و*س، مرد کهنسالي صدا به صلوات بلند کرد. پیرمرد با عناوين مختلف صلوات 

 .داد و مسافرين هر بار با صدای بلند همراهیش کردند

رفته غزاله احساس مي کرد تحمل هوای سنگین اتوب*و*س برايش مشكل شده است، دل آشوبه کمي بي قرارش کرده بود.  رفته

قرص متوکلوپرامید هم اثر نكرده بود. با پذيرايي مهماندار بي معطلي جرعه ای از نوشابه اش را نوشید و پشت سر هم نفس عمیق 

آرامش بیشتر چشم بست. اتوب*و*س از گدار پر پیچ و خم خون کوه گذشت و  برایکشید و سر به پشتي صندلي تكیه داد و 

 .شهرستان کوچك برد سیر را پشت سر گذاشت

پیشروی اتوب*و*س تحمل غزاله کمتر شده بود ، احساس مي کرد دل و روده اش باال مي آيد. ماهان را روی صندلي خواباند،  با

فه و عصبي شده بود. کلنجار رفتن هم فايده ای نداشت. بي طاقت بلند شد و خود را به نايلون فريزری از کیفش بیرون آورد. کال

 .راننده رساند

 .حالم خیلي بده ... مي شه توقف کنید -

در آيینه زل زد . غزاله رنگ به رو نداشت، از اين رو با دلسوزی پرسید راننده  : 

 چت شده بابا؟ -
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رم. مي شه نگه داريد؟گالب به رو، حال تهوع دا -  

 .بذار برسیم به يه پارکینگ، به روی چشم -

دست جلوی دهانش گرفت و به صندلي خود بازگشت، اما آرام و قرار نداشت تا آنكه صدای زن جواني در گوشش پیچید :  غزاله

غزاله سر چرخاند بین دو صندلي، زني جوان و گندمگون از البالی صندلي سر جلو آورد "خانم!" . 

 .کمكي از من بر مي آد -

ج دارمممنون ... من فقط به هوای تازه احتیا - . 

 .اگه سختته بده بچه رو نگه دارم -

 .فعال که خوابه مرسي -

هر لحظه کالفه تر و عصبي تر مي شد. لحظه ای سر به صندلي جلو مي چسباند و لحظه ی بعد به شیشه، گاهي هم خم مي شد و  غزاله

متر مانده به  200باال آورد. تابلوی  سر جلوی پاکت فريزر مي گرفت، تا آنكه با کم شدن سرعت اتوب*و*س خوشحال سر

اتوب*و*س سراسیمه برخاست، با اين حرکت ماهان تكاني خورد و چشم باز کرد و  دنپارکینگ حالش را بهتر کرد. با متوقف ش

ارشش بالفاصله بنای گريه را گذاشت. غزاله مردد ماند ولي حال و نای بلند کردن کودك را نداشت، زيرا حالت تهوع به دستگاه گو

دورتر از اتوب*و*س به عق زدن افتاد. محتوی  دمفشار مي آورد. بي طاقت و بدون توجه به گريه ی فرزند بیرون دويد. چند ق

 : معده اش ماده زرد رنگي بود که در عق زدنها باال مي آمد. مهماندار نگاهش را از غزاله گرفت و رو به راننده گفت

... ببین چطوری تلو تلو مي خوره! به جون خودم عینهو کسي مي مونه که چیزی باال رفته....  حاجي جون اين حالش خیلي خرابه -

 .ايست بازرسي بهمون گیر نده

 .حرف مفت نزن. بنده خدا به اين حرفا نمي خوره -

 .خالصه از ما گفتن. امروز از اون روزاست. مخصوصا که هفته ی مبارزه با مواد مخدره -

تابي به سبیلهای پهنش داد و با زهردارکردن نگاه در چشمان درشتش گفت راننده  : 

 .به جای اين چرنديات برو آب بگیر رو دست و بالش. بذار صورتش رو بشوره يه کم حالش جا بیاد -

زاله را قورت مي داد بدون اعتراض پارچ آب را برداشت و به سمت غزاله رفت. اگر از حسین آقا نمي ترسید، با چشم غ مهماندار

 : ولي سر به زير و با صدای داش وار گونه ای گفت

 .آبجي يخده آب بريز رو دس صورتت خونك شي -

دست و صورتش را شست و تشكر کرد و بار ديگر با اکراه و از روی اجبار به اتوب*و*س بازگشت. به محض سوار شدن  غزاله

كه رمقي نداشت ، از حس و توان مادرانه اش کمك گرفت و سراسیمه باال رفت. ماهان در صدای گريه ماهان در گوشش پیچید. با آن
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و با تشكر او را به آغـ ـوش کشید. بايد شیر درست مي کرد اما توان اين کار را در خود  فتآغـ ـوش زن جوان بیتابي مي کرد.جلو ر

بغـ ـل دستش نشست، سپس ساك بچه را باال آورد و در  نمي ديد. زن جوان به دادش رسید. دلسوزانه جلو آمد و روی صندلي

آرام گرفت، زن گفت اندرست کردن شیر از غزاله اطالعات گرفت. وقتي ماهان در آغـ ـوش زن جو  : 

 . سعي کن يه خرده بخوابي . نگران پسرت نباش -

 .زحمتتون مي شه.حالم بهتره خودم مي تونم بچه را نگه دارم -

 .چرا تعارف مي کني. دور از جون رنگت عینِ میت شده. بهتر بخوابي -

جوان با گفتن اين حرف با ماهان به صندلي خود بازگشت زن . 

تشكر کرد و ساك ماهان را کنار دسته صندلي قرار داد و سرش را بر روی آن گذاشت و چشم بست. با فشار خون پايین کامال  غزاله

ن دلیل به جای خواب ، در حالتي شبیه به غش و ضعف بودبي رمق بود، به همی . 

 اينكه تا بود خواب غزاله که شد مي ساعتي يك. بود حرکت در شیراز سمت به سیرجان –*و*س با سرعت در محور بردسیر اتوب

های زن جوان گفت محبت شرمنده ، صندلي البالی چرخاند سر.نشست و شد خیز نیم سختي به و کرد باز چشم ماهان نق نق با  : 

 .حاللم کنید -

جوان بر خاست و از بین صندلي ها بیرون آمد و کنار دست غزاله نشست و در حالیكه ماهان را به آغـ ـوش غزاله مي سپرد  زن

 : گفت

 اسمم ژاله است. اسم شما چیه؟ -

خود را معرفي کرد و بالفاصله نق زد غزاله  . 

 .تا حاال سفر به اين بدی نداشتم. نمي دونم چرا اينقدر اذيت شدم -

 .شايد حامله باشي -

به عالمت نفي سر تكان داد. ژاله خم شد و شیشه ماهان را باال آورد. غزاله نگاهي از سر قدرشناسي به او انداخت و گفت غزاله  : 

ی چكار بايد مي کردمخدا شما رو برای من رسونده . نمي دونم اگه نبود - . 

چقدر تعارف مي کني . من که کاری نكردم. آدم بچه خوشگل و شیريني مثل آقا ماهان رو بغـ ـل کنه ، نه تنها خسته نمیشه، لذت  -

 .هم مي بره

احساس کرد تحمل سنگیني سر را روی بدن ندارد، از اين رو سر به شیشه تكیه داد و با عذر مختصری چشم بست. ژاله با  غزاله

 .آماده کردن شیر خم شد و فالسك و قوطي شیر را درون ساك ماهان قرار داد و به صندلي خود بازگشت
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کوچك و تپل او را در دست گرفت. حواسش بود که ماهان از روی با خالي شدن صندلي ،ماهان را روی آن خواباند.دستهای  غزاله

 .صندلي پايین نیفتد. پسرك بازيگوش بدون آنكه بداند مادرش در چه حالي است، پا مي کوبید و خنده مي کرد

*و*س همچنان مسیر خود را در جاده سیرجان پیمود تا آنكه پس از عبور از اين شهر در کیلومتر سي به ايستگاه ايست و اتوب

بازرسي رسید. چند دستگاه اتوب*و*س صف طويلي به وجود آورده بودند. حسین آقا پشت سر آخرين اتوب*و*س ايستاد و 

غـ ـل کرد و در سالن اتوب*و*س ، پشت سر راننده ايستاد و گفتب راغزاله بي خبر از قوانین ، با خوشحالي ماهان  : 

 .میشه در رو باز کنید -

حسین آقا ياد دخترش افتاد ، زيرا رنگ و روی غزاله ترحم را در وجودش به غلیان درآورد. اما در آن لحظه از روی ناچاری  شايد

 : گفت

سیه کسي حق پیاده شدن ندارهلطف کن سر جات بشین دخترم. اينجا ايست بازر -  . 

 .فقط يه دقیقه ، يه خورده هوا بخورم بر مي گردم -

 .دستم کوتاهه. حاال اگه طرح و هفته مبارزه با مواد مخدر نبود يه چیزی ... برو بشین دخترم -

دقیقه طول کشید تا نوبت به بازرسي اتوب*و*س آن ها رسید و اين مدت طوالني برای او به سختي و کند گذشت. حسین  35 حدود

آقا دکمه ای را زد و درب برقي اتوب*و*س به آرامي باز شد . نظامي جواني که گروهبان وظیفه نشان مي داد ، پا در رکاب گذاشت 

سالم حسین آقا را علیك گفت و وارد سالن شد. نگاهش در چهره مسافرين چرخ خورد و چند . ختو باال آمد . راننده را مي شنا

نفری را برای بازرسي بدني بیرون فرستاد . از چند نفری هم مدارك شناسايي خواست . رديف چهارم نگاه اجمالي به غزاله انداخت 

. رنگ و روی زرد او گروهبان بشیری را وادار کرد تا او را  بود،رفت ته اتوب*و*س و مجددا بازگشت ، چشمهای غزاله هنوز بسته 

هوم "چشم باز کرد اما گیج بود و با صدای خفه ای گفت :  "خانم  "صدا بزند :   " . 

با دقت در چهره او خیره شد و پرسید بشیری  : 

 مريضي ؟ -

 .نه هوا زده شدم -

قصدت کجاست ؟از کرمان سوار شدی ؟ با کي سفر مي کني ؟ م -  

گروهبان بشیری مسلسل وار بود. غزاله به نحوی گیج و گنگ پاسخگو بود که بشیری بالفاصله از او کارت شناسايي  سواالت

 : خواست. وقتي دست های لرزان غزاله درون کیف رفت و با شناسنامه بیرون آمد، بشیری خیره به دستهای لزران غزاله گفت

برو بازرسي هر چي داری بردار ، - . 

از گل غزاله شكفت ، فكر کرد به پايین و هوا بخوره ، ماهان را بغـ ـل زد، کیف دستي و ساك بچه را روی دوشش انداخت و  گل

 .رفت
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خنك که به صورتش خورد احساس کرد از حبس در زندان انفرادی آزاد شده است . نگاهي به اطراف انداخت، نمي دانست  نسیم

 .برای بازرسي به کجا برود ، از اين رو از مامورين ياری خواست . سرباز به اتاقكي اشاره کرد و غزاله با تشكر راهي آن جا شد

صندلي های نیم دار چوبي نشسته بودند و گپ مي زدند. سالم داد و کیف و ساکش را روی  زن پیچیده در چادرهای سیاه روی دو

 : میز قرار داد . يكي از آن دو که شمعي نام داشت در حالیكه با ساك ماهان ور مي رفت پرسید

 چرا رنگت پريده ؟ -

پاسخ غزاله نماند و افزود منتظر  : 

 پس چمدونت کو ؟ -

*و*ستوی اتوب - . 

 .برو بیار -

چرخید که برود ولي صدای شمعي او را وادار به ايستادن کرد غزاله  : 

 سیـ ـگاری هم که هستي؟ -

متعجب به بسته های سیـ ـگار در دست شمعي خیره ماند غزاله . 

 .اينا مال من نیست -

شك کرد . نیم نگاهي به همكارش انداخت و خطاب به غزاله پرسید شمعي  : 

 میشه توضیح بدی اگه مال تو نیست توی کیف تو چیكار مي کنه؟ -

 .حتما اشتباهي شده -

 .مي بیني که اينجا به جز وسايل تو ، چیز ديگری نیست -

بي تجربه بود ، در حالیكه نمي دانست چه دام بزرگي بر سر راهش پهن شده ، با تندی جواب داد غزاله : 

 . من سیـ ـگاری نیستم. اين بسته ها هم مال من نیست -

سیـ ـگار آن هم در حد مصرف شخصي، جرم محسوب نمي شود. اما رفتار غزاله شمعي را به شك انداخت و وادار به عكس  حمل

ل کردالعم  . 

 .حتما مال منه ! برو چمدونت رو بیار ببینم اون تو چي داری -

حال زار غزاله کالفگي هم اضافه شد . برافروخته سراغ شاگرد اتوب*و*س رفت و تقاضای چمدانش را کرد .لحظاتي بعد مجددا  به

ش کرده بود، اخم کردبه اتاقك بازرسي بازگشت و با مشاهده گروهبان بشیری که در اتوب*و*س استنطاق . 
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بدون توجه به اخم و تُرش او گوشه پاکت سیـ ـگار را پاره کرد . در اين حال غزاله جلو رفت و چمدانش را روی میز گذاشت  بشیری

 : و گفت

 .من به خانم ها هم گفتم که اين سیـ ـگارها مال من نیست -

حمل يكي، دو بسته سیـ ـگار که جرم نیست ، متعجبم چرا اينقدر به هم ريختي ؟!... با اين وجود اگه مال تو نیست توی ساك تو  -

 چیكار مي کنه؟

 .نمي دونم -

حرکات غزاله را زير نظر داشت . صورت بي رنگ و رو و دستهای لرزان غزاله را که ديد اشاره کرد به آيین و گفت بشیری  : 

 ضربانش چطوره؟ -

بازرس بي درنگ دست روی قفسه سیـ ـنه غزاله گذاشت . قلب غزاله آروم تر از حد معمول مي زد. به عالمت نفي سر تكان  خانم

 .داد

از  در حالیكه سعي داشت تا با سوالي ناگهاني غزاله را غافلگیر کند. پاکت را در کف دست ديگرش تكان داد؛ سیـ ـگارها بشیری

جای خود جم نخوردند به ناچار ته فیلتر را الی دو انگشت گرفت و کشید . سیـ ـگارها به هم چسبیده بود. کنجكاو به جان پاکت 

 . افتاد . نگاهي تند و پر غیظ به غزاله انداخت و بدون ترديد پاکت را پاره کرد

حضار از جمله غزاله گرد شد. بسته ای از پودر سفید داخل پاکت بود . غزاله به وحشت افتاد و بي اراده ماهان را بغـ ـل زد و  چشمان

قدمي عقب رفت . بشیری روکش دور بسته را باز کرد . نوك انگشت به پودر سفید آغشته کرد و به نوك زبانش سايید . نگاهش 

 : مملو از مالمت شد، گفت

 !!! هروئینه -

ـهای غزاله به سفیدی گرايید. ديگر از ترس روی پا بند نبود، رمق از پاهايش گريخت و به زانو افتاد. در آن لحظه حرف نمي زد  لبـ

 :بلكه با عجز و البه ، ناله مي کرد

 .بخدا اين ها مال من نیست -

دهمین لحظه در باز شد و ژاله با ساك دستي کوچكي وارد ش در . 

به مشاهده او ، گويي آشنايي يافته است ، کمي جرات گرفت و گفت غزاله  : 

 .ژاله خانم شما به چیزی بگو .به اينا بگو من از هوای اتوب*و*س حالم بد شده و معتاد نیستم -

هاج و واج در چهره تك تك افراد نظر انداخت ، سپس با تعجب پرسید ژاله  : 

 چیزی شده؟ -
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با لحني محكم و جدی پرسید بشیری  : 

 شما اين خانم رو مي شناسي ؟ -

 .چي بگم ! توی اتوب*و*س باهاش آشنا شدم . حالش بد بود، مجبور شدم يكي دو بار پسرش رو نگه دارم -

ناامید سر به زير انداخت ، ولي بشیری به تندی پرخاش کرد و گفت غزاله  : 

ه موش مردگي نزنبلند شو و خودت رو ب - . 

رو به شمعي کرد و دستور داد سپس  : 

 .ببرش دفتر جناب سروان دهقان. بقیه بسته ها رو هم ببريد دفتر -

بر وجود غزاله چیره شده و توان از پاهايش گريخته بود. به سختي و با کمك دست ها از زمین برخاست . شمعي جلو آمد و  رخوت

 :دستبند آهني را مقابل چشمان او گرفت. حس بدی در کام غزاله دويد ، به طوريكه دهانش تلخ شد و وحشت زده پرسید

 مي خوای چي کار کني؟ -

جلو دستات رو بیار - . 

 .تو رو خدا! خودم میام.خواهش مي کنم اينو نزن -

 .حرف نباشه . دستات رو بیار جلو -

با ادای اين جمله مچ دست غزاله را گرفت و يكي از حـ ـلقه های دستبند را دور مچ او قفل کرد. احساس غزاله سقوط در  شمعي

چاهي بدون ته بود. جلوی چشمانش سیاه شد و سرش گیج رفت ، اما به هر زحمتي بود از تمام توانش استفاده کرد تا ماهان از 

نیز، دردی از او دوا نمي کرد ژالهدستش رها نگردد . نگاه دلسوزانه  . 

خروج از اتاقك، چشم غزاله به اتوب*و*س افتاد تقريبا اکثر مسافرين از جای خود نیم خیز و تماشاگر او شده بودند. فكر کرد  با

به کاش زمین دهان بگشايد و او را در خود ببلعد. سر به زير شد چنانكه گويي گردنش شكسته است. با احساس خفت و خواری 

رئیس پاسگاه شد. احساس تلخ وجودش را فرا گرفته بود، فكرش را هم نمي کرد روزی چنین  اندنبال شمعي وارد دفتر سروان دهق

النگوی زشت و نفرت انگیزی زينت بخش دستهای لطیف و کشیده اش گردد. دستهای کوچك ماهان را میان دستان سرد و بي 

نش لبريز آب شد و قطرات شور اشك با احساس دردی تلخ و جانكاه از آنها سرازير رمقش پنهان ساخت. حـ ـلقه ی زيبای چشما

شد. افكار پريشان، آينده ای مبهم را برايش به ترسیم مي کشید. با صدای باز شدن در، نگاه سرد و بي فروغش به سمت چپ 

 .چرخید. مردی میان سال با قدی کوتاه و هیكلي چاق وارد دفتر شد

ه ی کوتاه سروان دهقان غزاله سراسیمه از جای برخاست. سروان دهقان نگاهي اجمالي به او انداخت و گفتصدای سرف با  : 

 .بنشین -
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با آشفتگي در حالي که لحني پر التماس داشت گفت غزاله  : 

 .جناب سروان به خدا اون سیـ ـگارا مال من نیست -

دهقان پايین افتاد. براق شد و گفت غبغب  : 

 .هر وقت سوال کردم حرف بزن -

برگه ای از کشوی میزش بیرون آورد و روی میز گذاشت. تاريخ زد و سوال کرد سپس . 

 مشخصات شناسنامه ای ؟ -

 ...جناب سروان به خدا -

 .حرف اضافه نباشه. گفتم مشخصات شناسنامه ای -

 .غزاله هدايت. فرزند قاسم. شماره شناسنامه..... متولد کرمان و بیست و يك ساله -

 "پشت سوال، سابقه داری؟ اعتیاد چي؟ همسرت چه کاره است؟ و ... از سوی غزاله انكار بود و از سوی دهقان اصرار که  سوال

. جمله آخر برای غزاله سنگین بود. برای همین با "ماازت آزمايش مي گیري". دهقان گاهي هم يك دستي مي زد."بهتره راست بگي

 : تندی گفت

 .به چه حقي به من تهمت مي زني؟ من نه معتادم نه اون مواد مال منه -

اين مشكل رو بايد در دادگاه حل کني. تا اينجا که به من مربوط مي شه سرکار علیه با يه مقدار مواد اونم از نوع خیلي سنگینش  -

رزه با مواد مخدر سیرجان بي گ*ن*ا*هي خودت رو ثابت مي کنيدستگیر شدی. انشاا.... وقتي رفتي دادگاه مبا . 

 پس اتوب*و*س چي میشه؟ -

زدی به خنگي يا واقعا اينقدر ساده ای؟ کسي اتوب*و*س رو به خاطر شما نگه نمي داره خودت رو - . 

 .يعني چي؟ شما که نمي حوای منو اينجا نگه داری -

 .بجای اينكه روی دقیقه ها و ساعت ها حساب کني. به ماه و سال فكر کن. شايد حبس ابد، شايد هم اعدام -

وی غزاله را پوشاند. احساس رخوت بر وجودش مـ ـستولي شد. ياد منصور افتاد. چهره دوست داشتني های درشت عرق سر و ر دانه

 : همسرش پشت مردمك چشمانش ظاهر شد. چقدر به دستهای مهربان او احتیاج داشت. اشكش فرو چكید و با التماس گفت

 .... تو رو خدا رحم کنید. تو رو خدا ... آبروم. تو رو خدا -

به دفعات و تقريبا هر روز با اين موارد برخورد نزديك داشت. ياد گرفته بود به ظاهر افراد اطمینان نداشته باشد، حرف  دهقان

 : غزاله را بريد و گفت
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 بهتره گوشي دستت باشه. جلوی من نه گريه مي کني، نه قسم آيه مي خوری. حاال آروم بگیر و فقط تعريف کن ببینم اين مواد رو -

 .از کي گرفتي و قراره به کي تحويل بدی

 .چه جوری بايد بگم که باور کنید. به پیر! به پیغمبر! به خدا! اينا مال من نیست -

دهقان با جوابهای سر باالی غزاله پايان يافت. برگه موقت بازجويي پر و توسط غزاله امضا شد.سپس دهقان دستوران الزم را  سواالت

راغ اتوب*و*س و بقیه مسافرين رفت و دقايقي بعد با بازرسي کامل اتوب*و*س دستور حرکت آن را صادر به شمعي داد و س

 .کرد

از پشت پنجره کوچك بازداشتگاه شاهد خروج اتوب*و*س بود ، از اين رو ترس به جانش افتاد و با وحشت داد و قال به راه  غزاله

شنیدند. مايوسانه بنای گريه را گذاشت. زار مي زد و عجز و البه مي کرد. صدای انداخت. هیچیك از مسافرين صدای گريه اش را ن

. ماهان خیره به مادر، لب ورچید . يه بار ،دوبار، باالخره بغضش ترکید و بنای گريه را گذاشتاختاو فقط پسرش را به وحشت اند . 

ماهان غفلت کند، از اين رو احتیاج به ساك او داشت. به ناچار با وجود غم و شرايطي که در آن گرفتار بود ، نمي توانست از  غزاله

.خودش به زخمت صدايش را شنید، مجبور شد فشار بیشتری به  "سرباز  "سر به پنجره کوچك چسبانید و با صدای خفه ای گفت: 

، و وقتي جوابي نشنید تقريبا فرياد زد "ربازسرباز،س"حنجره اش وارد کند. : 

نمي شه به داد من برسه آهای يكي پیدا - . 

کاله بر سرش گذاست و رفت جلوی در و با ترشرويي گفت سربازی  : 

 چیه! قرارگاه رو گذاشتي رو سرت ! چه خبرته؟ -

 .نمي بیني بچه ام داره گريه مي کنه. بي انصاف اين بچه دو ساعته شیر نخورده . بايد پوشكش رو هم عوض کنم -

 .ببینم چي میشه -

با نگاه او را دنبال کرد تا از نظرش محو شد. غزاله چشم به اطراف چرخاند . ظل آفتاب بود . گرمي هوا در رطوبتي که البه الی  غزاله

 .موهای ماهان نشسته بود خود را نشان مي داد. البه الی موهای بلوند کودکش انگشت کشید و به صورت او فوت کرد

بعد با صدای باز شدن قفل و زنجیر بلند شد. شمعي بود، ساك ماهان را مقابل ديدگان او روی زمین نهاد لحظاتي . 

بدنبال يافتن جای تمیزی برای پهن کردن تشكچه ماهان بود. اين کانكس باريك و کثیف که با يك تكه موکت قهوه ای  غزاله

یكش کجا ! تشكچه را جلوی پايش انداخت، پوشك ماهان را تعويض سوراخ سوراخ مفروش شده بود کجا؛ آپارتمان کوچك و ش

را روی پاهايش کشید و با تكان پاها شروع به خواندن الاليي کرد. در حالیكه  كچهکرد و چون نای بغـ ـل کردن او را نداشت ، تش

گار سر از ساك ماهان در آورده ذهنش درگیر مخمصه ای بود که در آن گرفتار شده بود. فكر مي کرد که چطور بسته های سیـ ـ

 .است. توصیه های منصور چون لشكر زرهي بر صفحه مغزش رژه مي رفت
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احساس گرما گره روسری اش را باز کرد و پر آن را تكان داد تا شايد خنك شود،اما بي فايده بود ، به همین دلیل روسری اش را  با

نش جمع کرد و با کش بست. سپس نگاهي به چهره معصوم ماهان انداخت. از سرش برداشت ، موهای گندمگونش را از اطراف گرد

ماهان گیج خواب و از گرما کالفه بود، دستهای کوچكش مدام چشمها و بیني اش را مالش مي داد ، روسری را در هوا تكان داد . 

 .بادش گرم بود اما در برخورد با رطوبت ، بدن ماهان را خنك مي کرد

3 فصل  

داشت. انتظارش از حد معمول خارج شده بود و دلشوره و نگراني او را وادار مي کردکه پنهان از  17چشم به سكوی شماره  سعید

 .چشم مهناز، از دفتر تعاوني اخبار جديد کسب کند

تجوی تاخیر اتوب*و*س به ساعت چهارم رسید، ديگر مهناز هم آرام و قرار نداشت. چشم های هر دوی آنها در جس وقتي

اتوب*و*س ولووی پرتقالي به هر سو مي چرخید. مهناز کالفه سمت چپ و سعید عصبي، سمت راست قدم مي زدند تا آنكه صدای 

زنگ تلفن همراه سعید را بهم ريخت. بار دومي بود که منصور تماس مي گرفت، از اين رو دل نگران و سراسیمه بود و سراغ 

 : همسرش را گرفت و گفت

رسیدن؟بچه ها  -  

 .حقیقتش رو بخوای اتوب*و*س بین راه خراب شده -

مي دونستم از اولم نبايد مي ذاشتم تنهايي سفر کنه. تازه به هوای اتوب*و*س هم حساسیت داره. با بوی بنزين وگازوئیل حال  -

 .تهوع پیدا مي کنه

چند جمله سر هم کرد و حسابي اطمینان بخشید، سپس ارتباط جز دلداری راهي نمي ديد. احتیاج نبود به ذهنش فشار بیاورد.  سعید

 : را قطع کرد. مهناز با بیتابي پرسید

 هان چي شد! چي مي گفت؟ -

 .بابا اين برادر تو خیلي حساسه. هنوز هیچي نشده مي گفت کاش اونو نفرستاده بودم. نمي دونم اله و بله -

 .خدا کنه صحیح و سالم برسن. نبايد برای آمدنش اين همه اصرار مي کردم -

 .من از شما خواهر و برادر متعجبم! طوری حرف مي زنید انگار طرف غزل خداحافظي رو خونده -

 .زبونت رو گاز بگیر -

 .ای بابا! خب شلوغش کردين ديگه -

مي خوره. اين پسره يه چیزی از عاشق هم اونور تره. اداره که میره، روزی سه بار بهش تو که نمي دوني. منصور بدون غزاله آب ن -

 زنگ مي زنه و احوالش رو مي پرسه. حاال اون رو تك و تنها فرستاده يه شهر ديگه، چه توقعي داری، هان؟
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 بهتره به جای حرف زدن صلوات بفرستي. منصور کرمان چي کار مي کنه؟ چرا همین جا توی شهر خودش زندگي نمي کنه؟ -

منصور واسه خاطر غزاله انتقالي کرمان رو گرفت. مادر غزاله زير بار ازدواجشون نمي رفت، منصور هم که بدجوری گرفتار غزاله  -

م خواسته های مادرزنش موافقت کردشده بود برای رسیدن به اون با تما . 

 .خیلي دلم مي خواد غزاله رو ببینم. دختری که تونسته رو دست شیرازيها بلند بشه، بايد خیلي خوشگل باشه -

سانت باشه. زيبا و با  175مي دوني سعید! خداوند تمام محاسن رو يك جا به اين دختر داده. قد باالبلند و رعنا، فكر کنم قدش  -

شخصیت. از همه مهمتر يه قلب بزرگ و مهربون داره.... يادمه دفعه ی اول که منصور راجع به اون با مامان حرف مي زد، بهش عسل 

از تشبیه منصور خوشم اومد. غزاله واقعا مثل عسل بود، با چشمهای درشت عسلي و موهای تقريبا به  مشبانو لقب داد. وقتي ديد

ست مثل عسل، شیرين به نظر مي رسیدهمون رنگ و لبخند زيبايش در . 

 ... پس آقا منصور حق داره اينقدر نگران باشه. آخه -

مهناز در حالیكه از جا مي پريد حرف سعید را بريد فرياد . 

 .سعید اونجا رو .... اتوب*و*س پرتقالي. فكر کنم خودش باشه -

مقابل درب اتوب*و*س چشم انتظار بود. سعید شانه به شانه او ايستاد. چند دقیقه بیشتر طول نكشید. کلیه مسافرين پیاده  مهناز

شدند و اتوب*و*س کامال تخلیه شد. سعید و مهناز با نگاه های متعجب چشم در چشم يكديگر دوختند، اما سعید خیلي زود به خود 

ر چرخاند سمت سالن، خالي بود. چشمش افتاد به راننده که پشت فرمان نشسته بود با سالم و س تداآمد و پا در رکاب گذاشت. اب

 : خسته نباشید پرسید

 اتوب*و*س کرمانه؟ -

 .بله -

 اتوب*و*س ديگه ای هم از همین تعاوني در راه هست؟ -

اهاز اين تعاوني همین يه دستگ 7اتوب*و*س که زياد میاد ولي برای ساعت  - . 

 .مي دوني حاج آقا نشوني اتوب*و*س درسته ولي مسافر ما بین مسافراتون نیست -

 .اسم مسافرتون چي بود -

 .هدايت. خانم هدايت -

 همون مسافر پر دردسری که از دقیقه ی اول برامون دردسر درست کرد؟ -

 منظورتون چیه؟ -
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اول بسم ا.... خودش رو به موش مردگي زد. بعد هم اتوب*و*س رو نگه داشت و رفت پايین. آخر سر معلوم شد اين اداها از  -

 .ترس بوده و طرف خالفكارو قاچاقچي

حسن آقا مثل پتك بر سر مهناز فرود آمد، بنابراين عصباني شد و با تندی گفت حرف  : 

آبادته حرف دهنتو بفهم خالفكار جد و - . 

 .حیف که زني و اال بهت مي گفتم -

هاج و واج مانده بودکه با سرو صدای مهناز به خود آمد و بالفاصله با تحكم او را وادار به سكوت کرد، سپس رو به راننده کرد  سعید

 : و پرسید

 .معذرت مي خوام. خانمم شوکه شده. شما ببخشید .... تو رو خدا بیشتر توضیح بدين -

اين خانم هدايت با يه بچه شیرخوره مسافر ما بود. چون حال و روز درست و حسابي نداشت بازرسي مواد مخدر بهش گیر داد. مي  -

دا کردن بعدشم بردنش بازداشتگاه . بین وسايلش هروئین پی دوني که هفته مبارزه با مواد مخدره! با ساك و بچه بردنش پايین و

 .همین ....بیشتر از اين چیزی نمي دونم

 .شما مطمئني ازش هروئین گرفتن -

 .بله، البته -

 کجا! کجا دستگیر شد؟ -

 .... پاسگاه -

درنگ به رو نداشت، پشیماني در چشمان سیاهش موج مي زد، بهت زده پرسی مهناز  : 

 حاال چي میشه؟ -

 : از من مي پرسي. و از پله ها پايین رفت و پرسید -

 غزاله چه جور زني ست؟ -

 .ديوونه شدی؟ فكرای احمقانه نكن -

 .آدمیزاده ديگه -

 !من به سر غزاله قسم مي خورم. اون خیلي پاکه. خدا مي دونه چه اتفاقي افتاده -

 .بايد منصور در جريان قرار بگیره. تا دير نشده شايد بتونه کاری بكنه -

 .مي ترسم سعید. منصور طاقتش رو نداره -
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چاره ای نیست نبايد وقت رو هدر بديم.... بهتره هر چه زودتر منصور و خانواده غزاله در جريان قرار بگیرن. پمپ بنزين شلوغ  -

د ولي چاره ای نداشت، بیست دقیقه معطلي به ماندن در بین راه مي ارزيد و در اين فاصله کفر منصور در آمده بود و به زمین و بو

. هادی نیز تحت تاثیر رفتارهای منصور عجول و سراسیمه بود، به خواهرش غزاله مي انديشید که ادزمان فحش و ناسزا مي د

حواسش پرت شد و باك پر شد و بنزين سر ريز کرد و پاچه ی شلوارش را آغشته نمود. پشت فرمان که نشست چنان بر پدال گاز 

سرد و ساکت اما با سرعت مي راند. وقتي به پاسگاه... رسید  یفشرد که گويي پايش هر لحظه از کاربراتور بیرون خواهد زد. هاد

 .هوا کامال تاريك شده بود

وظیفه اعتمادی پست دژباني را بر عهده داشت. خبر دستگیری غزاله را تايید کرد. سپس يكي از سربازان محوطه به نام  سرباز

ه شیرينش گفتپرتوی را صدا زد. پرتوی دوان دوان جلو آمد. بچه آبادان با لهج  : 

 ها ولك.... هوار مي کشي؟ -

 .به جناب سروان بگو بستگان هدايت مي خوان بچه رو ببرن -

جوان اجازه ورود خواست و به احترام دهقان پا جفت کرد و گفت سرباز  : 

 .قربان بستگان هدايت -

راسیمه بود، نمي دانست چگونه رشته کالم را بدست گیرد، از دقیق و عمیق دهقان به بررسي دو مرد جوان پرداخت. منصور س نگاه

 : اين رو آشفته و پريشان روی میز سروان خم شد و به تندی گفت

 .شما همسر من رو اشتباهي گرفتین -

رفتارت باش. در ضمن درست و غلطش توی دادگاه معلوم میشه. خانم جنابعالي با هروئین جاسازی شده در پاکتهای سیـ  مراقب

 .ـگار دستگیر شده. مامورين ما پاکتها رو از داخل ساك بچه بیرون آوردن

تعادل خود را حفظ کند، به ديوار  هروئین که از دهان دهقان خارج شد، رنگ هادی مثل گچ سفید شد. در حالیكه سعي داشت کلمه

 : پشت سرش تكیه داد و گفت

 قطعا کسي اونا رو توی ساکش گذاشته. شما از ديگران هم بازجويي کردين؟ -

 .نمي خواد ياد من بدی چیكار کنم. در ضمن من موظف نیستم به شما جواب بدم. اگه اينجايید به خاطر اون بچه ی طفل معصومه -

رضای خدا بچم رو از اون دخمه در بیاريد پس محض - . 

 گفتي چه نسبتي با بچه داری؟ -

 .پدرش هستم -

 .با پرتوی برو. اگه هدايت تايیدت کرد و رضايت داد، بچه رو تحويلت مي دم. مراقب باش به بازداشتگاه نزديك نشي -
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پا جفت کرد و بالفاصله با منصور خارج شد. هادی نیز به قصد خروج به دنبال آن دو به راه افتاد، اما دهقان مانع شد و گفت پرتوی : 

 .فقط يك نفر -

در تاريكي نسبي به اتاقك کانكس نزديك شد و غزاله را به نام خواند. غزاله تكاني به بدن خرد و خسته خود داد و به زحمت  پرتوی

خاست و به پنجره کوچك سلول خود نزديك شد. پرتوی با انگشت به منصور اشاره کرد و گفتبر  : 

 اون آقا رو مي شناسي؟ -

. "منصور"غزاله در امتداد انگشت پرتوی به منصور افتاد. غم و شادی همزمان مهمان چشمان زيباش شد. اشك ريزان فرياد زد  نگاه

ه کرد، چنان که به سمت او شروع به دويدن نمودفرياد غزاله، منصور را بي اراد  : 

 چي شده غزاله! چه باليي سر خودت آوردی؟ -

 .تورو خدا نجاتم بده منصور -

که غافلگیر شده بود، به محض نزديك شدن منصور، جلو رفت و در حالیكه مانع او مي شد گفت پرتوی  : 

 .همین االن بر مي گردی توی دفتر. مثل بچه آدم سرت رو بنداز پايین و برو -

با اطمینان از دور شدن منصور رو به غزاله کرد و گفت پرتوی  : 

 شوهرت مي خواد بچه رو ببره. تو رضايت داری؟ -

 .آره. بچه ام توی اين جهنم از بین مي ره.... خدا خیرت بده. ببر تحويلش بده -

لحظه تحويل کودك، ترديد داشت. مادر بود و نمي خواست به سادگي از فرزند خردسال خود دل بكند. با بـ ـوسه های پیاپي  اما

 : اشك مي ريخت که پرتوی در پي انتظاری طوالني، حوصله سر رفته گفت

 .استخاره مي کني؟ اونو بده به من ديگه -

از دل غزاله سفر کرد. با احساسي به تلخي زهر آخرين بـ ـوسه را از گونه فرزند گرفت و او را به آغـ ـوش پرتوی سپرد. در  امید

 .آن لحظه گريه تنها سالحش بود

کشید. محض ورود پرتوی به دفتر دهقان ، منصور و هادی پیش رفتند . منصور لبريز از عشق و دل نگران، فرزند را به آغـ ـوش  به

 .هادی با لمس دستهای کوچك ماهان، کمي آرام گرفت

پوشه قرمز رنگي از کشوی میزش خارج کرد و گفت دهقان : 

 . بايد در قبال تحويل بچه، رسید بدی -
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ـ ـوش کالفه و عصبي ماهان را به آغـ ـوش هادی سپرد .هادی در حالیكه بي صدا اشك مي ريخت، خواه*ر*زاده اش را به آغ منصور

کشید و در جستجوی نشاني از خواهر بويید. منصور رسید ماهان را انگشت زد و امضا کرد. دهقان رسید را الی پرونده غزاله 

 :گذاشت و گفت

 .هرچه سريع تر اين جا را ترك کنید -

 ولي همسرم چي میشه ؟ -

 .امشب که کاری از کسي ساخته نیست. فردا بريد دادگاه انقالب . اونجا مي تونید پیگیر جريان دادرسي باشید... فعال بريد -

ماندن و التماس فايده نداشت تا همین جا هم دهقان محبت بیش از اندازه ای کرده بود، از اين رو بدون کالمي، به اتفاق  ديگر

ند. ماهان سر به سیـ ـنه پدر ، بدون آنكه بداند در اطرافش چه مي گذرد ، در خواب ناز بوديكديگر پاسگاه را ترك کرد . 

دنده ای به پرايد داد و دور زد و در سمت ديگر جاده در محور کرمان متوقف شد.نگاهش به تاريك روشن محوطه پاسگاه  هادی

 : بود، با دلي اندوهگین گفت

 منصور -

 هوم -

رو ديدی ؟ غزاله -  

 . کاش مي مردم و غزاله رو اونجا نمي ديدم. نمي دوني چیكار کرد . صدای ناله هاش تو گوشمه -

هادی روی گونه اش سر خورد ، گفت اشك  : 

 . طفلك خواهرم... تا حاال اينجور جاها رو نديده بود ، چه برسه گرفتارش بشه -

 حاال چیكار کنیم؟ -

 .فعال به کسي چیزی نمي گیم تا ببینیم چي میشه. خدا خودش بزرگه، شايد تا صبح فرجي پیدا شد و بي گ*ن*ا*هیش ثابت شد -

 .خدا کنه -

رنگ غم هاله ای تیره دور چشمان هادی کشید ، پرسید باز : 

 بازداشتگاه غزاله کجا بود ؟ -

 .انتهای محوطه ، پشت ساختمون اصلي يه کانكسه ... غزاله اونجاست -

ولي نتوانست خودداری کند و بنای گريه را گذاشت . منصور هم مترصد فرصت با  "بمیرم الهي  "میان بغضش زمزمه کرد:  هادی

ا متوجه خود کردهق هق هادی زار زد. لحظاتي نگذشت که صدای برخورد انگشتاني به شیشه اتومبیل آن ها ر . 
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شیشه را پايین کشید و اشكهای مردانه اش را پاك کرد. به افسری که مقابلش بود سالم کرد و پرسید هادی : 

جناب سروان مشكلي پیش اومده؟ بله  

افسر جوان غم را در ديدگان اشكبار آن دو ديد ، از اين رو با ماليمت گفت نگاه  : 

لطفا حرکت کنیداينجا توقف ممنوعه...  - . 

4 فصل  

بدی را گذراند. شبي که تلخي آن هزار بار تلخ تر از نوشیدن زهر بود. دوری از فرزند و افكار پريشان او را وادار ساخت تا  شب

 .دمیدن سپیده صبح و طلوع آفتاب چشم به پنجره کوچك زندان موقتش بدوزد

مي کرد خدا را فقط مي تواند باالی سرش در پهنای آسمان پر ستاره ببیند، از ورای پنجره چشم به تك ستاره درخشان آسمان  فكر

 .شب دوخت و با پروردگار به راز و نیاز پرداخت

نبود.بیشتر حال بیمار بیش از ناامیدی، حیران و سرگشته بود. چنان غافلگیر شده بود که به هیچ عنوان قادر به موقعیت خطیرش  او

صبح اين انتظار طوالني به سر رسید و  7تب داری را داشت که در انتظار ويزيت پزشك معالجش به سر مي برد . باالخره ساعت 

رفتند . شمعي خشك و بي انعطاف نشان مي داد ، دستبند نفرت انگیز آهني را باال آورد و به  راغشپرتوی و شمعي بار ديگر به س

کرد . احساس حقارت غزاله را سر به زير ساخت. بي کالم به دنبال شمعي به راه افتاد و آرام و مغموم داخل اتومبیل مچش قفل 

 .نشست

بعد در راهروی دادگاه انقالب ، در انتظار ورود به دفتر قاضي و صدور رای از جانب او ، در التهاب بود ساعتي  . 

و مدام جابه جا مي شد در حالیكه گونه هايش از شرم نگاه های کنجكاو هر لحظه  نیمكت فلزی احساس راحتي نمي کرد روی

 .گلگون تر مي شد و جرئت سر باال کردن را نداشت

منشي دفتر قاضي سهرابي اجازه ورود داد ، قلب غزاله گويي از سیـ ـنه بیرون زد، لرزان و مضطرب به دنبال شمعي وارد دفتر  وقتي

ال با چهره جدی و خشك ، نگاهي اجمالي به غزاله انداخت و با افسوس سر تكان داد. سپس پرونده ای را که قاضي شد.مرد میانس

 : شمعي مقابلش نهاده بود ورق زد. پس از مدت کوتاهي پرسید

 خب... چي داشتي ؟چقدری بود ؟ و قرار بود کجا ببری ؟ -

از ترس و اضطراب لبريز شده بود با شنیدن سواالت کوتاه و طعنه دار قاضي بغض کرد، اما قبل از هرگونه جوابي بغضش  غزاله

 .ترکید و گريه سرداد

کاری است سخت و دشوار ، امری که بايد عاری از احساسات باشد . شايد قاضي سهرابي به حال غزاله دل مي سوزاند ، با  قضاوت

اين وجود نمي توانست ظاهر معصوم و آراسته او را مالك قضاوت خود قرار دهد ، از اين رو به دلیل حساسیت شغلي ، قیافه خشك و 

فتو گ دجدی اش را به اخمي آمیخته کر  : 
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 . برای من ادا در نیار ... سوال مي کنم ، جواب بده -

 . به خدا من از هیچ چیز خبر ندارم . اشتباه شده. من بي گ*ن*ا*هم جناب قاضي -

 طبق گزارش پاسگاه جرم شما خیلي سنگینه . حمل هروئین مي دوني يعني چي ؟ -

ي گممن تا حاال هروئین نديدم . باور کنید راست م - . 

در چهره غزاله دقیق شد و گفت سهرابي  : 

 به قیافه ات که نمي خوره معتاد باشي. شوهرت چي! شوهرت اهل دوده ؟ -

 .شوهرم ؟! ... منصور از سیـ ـگار هم بدش میاد -

 !خب شايد اينا رو سوغاتي فرستاده برای فك و فامیلش -

 .نمي دونم که اين بسته ها چطور سر از ساك من درآورده ،ولي خوب مي دونم که کار منصور نیست -

 . به هر حال اين مواد بین وسايل شما پیدا شده و بايد جوابگو باشي -

 .وقتي هیچي نمي دونم، چطور بايد جوابگو باشم -

مي بری ستاد مبارزه با مواد مخدراينجا کوچه بن بسته . يا اعتراف مي کني يا تشريف  -  . 

نا امید گفت غزاله  : 

 .يعني شما حرف من رو قبول نداری . به خدا! به قران مجید ! به روح رسول اهلل ! من هیچي از اون مواد نمي دونم -

 .قسم نخور دختر .اگه مي خوای به جای اعتراف يكريز قسم بخوری ، همین االن برو بیرون -

سهرابي به گوش غزاله نرفت ، باالخره هم با گريه و التماس ، قاضي را وادار به صدور دستور کرد تهديد . 

 .بهتره بری ستاد مبارزه با مواد مخدر، اگه عاقل باشي خودت رو توی دردسر نمي اندازی -

اهي پاسگاه شد. غزاله تنها ماند. پر اضطراب تر و شمعي ديگر تمام شده بود. غزاله را تحويل دادسرا داد و به اتفاق پرتوی ر کار

پريشان تر از دقايق قبل به ديوار پشت سرش چسبید. مردمك چشمانش با وحشت به هر سو چرخ خورد تا در موج نگاه دو چشم 

 .تیره خیره ماند

کیان زادمهر گامي به او نزديك شد و پرسید سرگرد  : 

 هدايت تويي؟ -

 .بله -
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 جرمت؟ -

 .هیچي -

زادمهر، پوزخندی تمسخر آمیز بود. بدون کالمي اضافه، از غزاله فاصله گرفت و وارد دفتر اجرای احكام شد لبخند . 

بعد زني میانسال به نام کاشفي، غزاله را به همراه سه متهمه ديگر برای انتقال به ستاد مبارزه با مواد مخدر به محوطه دادگاه  دقايقي

قالب منتقل کردان  

آبي رنگ با سقف کوتاه نرده ای، در برابر ديدگان غزاله نمايان شد. پنج مرد که از نظر غزاله گردن کلفت و قلچماق به نظر  وانتي

مي رسیدند و سه زن که محلي مي نمودند داخل وانت به يكديگر دستبند شده و در حالي به دلیل سقف کوتاه وانت به سمت پايین 

را مي پايیدند شانبود به سختي اطراف خم شده . 

و وحشت بار ديگر بر وجودش مـ ـستولي شد. در حالیكه معجوني از ترس و شرم، سرگشتگي و ندامت، چاشني اين سفر شوم  رعب

زن ستاد،  بود از وانت پیاده شد و به دنبال متهمین ديگر قدم به ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گذاشت. سلیمي از مامورين

به بازداشتگاه انتقال داد رامتهمه ها رو تحويل گرفت و آنها  . 

در بدو ورود در سكوتي پر اندوه در گوشه ای کز کرد. نگاه هراسان بي اراده به اطراف چرخ خورد، اتاقي کثیف با زير اندازی  غزاله

 .محقر و ديوارهايي با نوشته های مخدوش

جواني که گیسوانش را به رنگ زرد در آورده بود، با سرو صدا آدامس مي جويد و با ناخنهای بلندش هر چند دقیقه يكبار  زن

آدامس را بیرون مي کشید و دور انگشت مي چرخاند و مجددا به دهان مي گذاشت . غزاله چندشي کرد و نگاهش را از او گرفت سه 

نجا منتقل شده بودند، با صدای بلند جرو بحث مي کردند. هر کدام به ديگری مي گفت تو گردن نفری که به همراه او از دادگاه به آ

بگیر ما بیرون بريم دنبال آزاديت هستیم. ولي هر يك بهانه ای مي آورد و از زير آن شانه خالي مي کرد. باالخره هم کار بیخ پیدا 

بین آنها رد و بدل مي شد غزاله را برافروخته و عصباني کرد. نگاهي  هکرد و به مشاجره لفظي کشیده شد. جمالت زشت و رکیكي ک

 : از سر خشم و نفرت انداخت و فرياد زد

 .بسه ديگه ... خجالت بكشید -

متعجب جمع به او دوخته شد. يكي از مخاطبین که فرشته نام داشت در چشم او براق شد و گفت نگاه  : 

کشي؟چته س*ل*ی*ط*ه! چرا هوار مي  -  

 .ادب داشته باش خانم -

خنده بلند شد و غزاله عصباني تر فرياد زد شلیك  : 

 .چیه؟ رو آب بخندين -

 .پرو بازی از خودت در نیار... اگه بخوای زر زيادی بزني دخلت رو میارم -
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تهديد او غزاله جری شد و از جای برخاست. فرشته مجبور شد برای نگاه کردن در چشمان او سرش را باال بیاورد، اما از قد و  با

 : باالی بلند غزاله ترسي به دل خود راه نداد و گفت

 .بگیر بشین. بذ باد بیاد -

داد. فرشته سكندری خورد و نقش بر زمین شد. در يك لحظه  با گفتن خفه بي اراده دست به شانه فرشته گذاشت و او را هل غزاله

درگیری آغاز و آن دو با يكديگر گالويز شدند. غزاله به محض شنیدن يكي دو فحش رکیك شرمسار و نادم از درگیری عقب 

زداشتگاه شد و با صدايي نشیني کرد، اما فرشته گیسوان او را در چنگ داشت و همچنان تهديد مي کرد. با فرياد غزاله سلیمي وارد با

 : شبیه فرياد همه را مخاطب قرار داد و گفت

 ساکت. اينجا چه خبره!؟ -

فرياد سلیمي دست فرشته شل شد و گیسوان غزاله را رها کرد. غزاله در حالیكه روسری اش را جلو مي کشید با نگاهي مملو از  با

 : التماس گفت

 . تورو خدا من رو از دست اينا نجات بدين -

 .يه بار ديگه صداتون بلند شه مي دونم چیكار کنم. حاال همگي خفه -

سر به زير انداخت و اعتراض نكرد. سلیمي چشم غره ای به آن دو رفت و با غیظ از بازداشتگاه خارج شد غزاله . 

ساعت گذشته در ذهنش به ر*ق*ص آمده بود. در افكار خود غوطه ور بود که  24بار ديگر در گوشه ای کز کرد. حوادث  غزاله

احساس کرد سیـ ـنه اش تیر مي کشد به اين حس به ناگاه به ياد ماهان سراسیمه از جای جست در جستجوی فرزند به هر سو نظر 

گذاشته است. با پريشاني فرياد زد جاکرد. برای لحظه ای فكر کرد ماهان را   : 

اهان! ماهان کو؟ بچم کجاشت؟م -  

با ناخنها بلندش چنگي در گیسوان زردش زد و گفت قدسي  : 

 من چه میدونم ... بچه مال توست، سراغش رو از من میگری؟ -

 .سیـ ـنه ام رگ کرده ... حتما ماهان گرسنه است -

خوبه واال ... معلوم که اين کاره ای... خودت رو زدی به موش مردگي که برات دل بسوزونن .... حكما توقع داری تا يكي ، دو  -

ساعت ديگه واسه خاطر آق پسرت تشريف ببری خونه .... نه جونم اينجا از اين خبرا نیست. نه کولي بازی در بیار نه ديوونه بازی ... 

 .حاال بگیر بتمرگ

به خود آمد و با حزن واندوه به سمت در بسته ی زندان موقتش گام بداشت، پیشاني اش را به در چسباند، قطرات ريز اشك  غزاله

 .پهنای صورت را خیس کرد و او را کم کم به زانو در آورد
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نديدمت... شايدم تو منو نديدی ...  تو کجايي خدا! از ديروز تا حاال "درست و براقش را به سقف دوخت و با خود زمزمه کرد  چشمان

خدايا! منم، غزاله .... باهام قهری!؟ ولي من که کاری نكردم . اگز هم گ*ن*ا*هي مرتكب شدم، سزاوار يه همچین مكافات 

ين آبروی زهرا قسم میدم راضي نشو آبروم بريزه. تا همین جا بسه خدا. کمكم کن. کمكم کن از ا هسنگیني نیستم . خدايا تو رو ب

 ".مخمصه نجات پیدا کنم

در حال نجوا با خدای خود بود که صدای باز شدن قفل و زنجیر او را وادار کرد سراسیمه از پشت در عقب برود و مضطرب در  غزاله

 : گوشه ای بايستد. سلیمي قدمي به داخل گذاشت، نگاهش روی غزاله ثابت ماند و گفت

 .بیا بیرون -

تشويش مهمان دل کوچك او شد. با قدهای لرزان و رنگ و روی پريده روسری اش را کامال جلو کشید و به دنبال ديگر دلهره و  بار

 : سلیمي به راه افتاد. سلیمي در اتاقي را باز کرد و او بدون چون و چرا وارد شد. سلیمي گفت

 .همیجا بشین تا جناب سروان بیاد -

روی صندلي نشست فكر رويارويي با افسر بازپرس ذهنش را آشفته مي ساخت. با احساس رخوت میز را تكیه گاه آرنجش  غزاله

قرار داد و صورت را میان دو دست پنهان کرد. در اين موقع صدای مردانه ای بیرون از اتاق پیچید و متعاقب آن در باز شد. از ترس 

ای برخاست. سالم، بي اراده و با ترس از زبانش گريخت. حق دوست سالم او را با تكان سر آب دهان را قورت داد و سراسیمه از ج

 : پاسخ داد و به سردی گفت

 .بشین -

دوست نگاه اجمالي به غزاله انداخت و در حالیكه پوشه را باز مي کرد گفت حق  : 

 .بهت نمیاد اهل اينجور برنامه ها باشي -

خدا من اهل اينكارا نیستم. حتي روحم از اون بسته ها خبر نداره. تورو خدا حرفم رو باور کنیدحق با شماست. به  - . 

 .قسم نخور. فقط به سواالی من جواب بده -

 .چشم -

 .ببین اگه دفعه ی اولته بهتره اعتراف کني....به نفعته من هم قول میدم کمكت کنم -

 .شما هم حرفهای من رو باور نكردی؟ من راستش رو گفتم -

فكر مي کني در طول روز با چند نفر امثال تو برخورد مي کنم.اگه قرار باشه هر کس با يه قسم از اتهام مبرا بشه که ديگه احتیاجي  -

 .به دادگاه و قانون نیست

نمولي من به شما حقیقت رو گفتم . من واقعا هیچي نمي دو - . 
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 .صبر و حوصله من اندازه داره. بهتره از مالطفتم سوء استفاده نكني. حاال هم بدون حاشیه رفتن برو سر اصل مطلب -

 .اصل مطلبي وجود نداره. من يه مسافرم که بیخود و بي جهت گرفتار شدم -

 .نخیر ! مثل اينكه اگه به سرکار خانم رو بدم يه چیزی هم بدهكار میشم -

برآشفته صدايش را بلند کرد غزاله  : 

 .شما خیلي راحت با آبرو حیثیت مردم بازی مي کنید. اصال متوجه ايد با من چه کرديد -

دوست با عصبانیت صندلي زير پايش را کنار کشید و مشتي به روی میز کوبید. غزاله حساب کار دستش آمد و حسابي خود را  حق

ست لحنش را به خشونت آمیخته کرد و گفتجمع و جور کرد، سپس حق دو  : 

دفعه آخرت باشه که صدات رو باال مي بری . يادت نره تو يه متهمي و من هم افسر بازپرس . پس من سوال مي کنم، تو جواب ی  -

 .دی. نه کمتر ، نه بیشتر

اه پیش داشت و نه راه پس . به تلخي بغضش را در چشمان درشت و براق غزاله خانه کرد .در تله ای گیر افتاده بود که نه ر اشك

فرو خورد و جلوی ريزش اشكهايش را گرفت. حق دوست به سردی سواالت ديگری مطرح کرد ولي غزاله هیچ جوابي برای آن ها 

و يا کلماتي از اين قبیل بود "نمي دونم و خبر ندارم  "نداشت. تنها چیزی که عايد سروان شد   . 

آهني معدودی زن و مرد مـ ـستاصل و نگران به محض ديدن مامورين ستاد جلو مي دويدند و جويای چند و چون درب بزرگ  مقابل

مراحل بازجويي بستگان خود مي شدند. آن روز به محض خروج سرگرد زادمهر ، منصور و هادی جلو دويدند و جويای احوال غزاله 

ر بي اطالعي کرد و بي تفاوت، گويي گوش ناشنوايي دارد ، پشت فرمان نشت با سردی اظها هرو چگونگي روند بازجويي شدند ، زادم

 : و اتومبیلش را در دنده قرار داد ، اما قبل از آنكه کالچ را رها کند حق دوست با عجله به او نزديك شد و گفت

 آآ...گیرت انداختم. کجا داداش ؟ -

 .اگه اجازه بفرمايید ! خونه -

 .چند لحظه صبر کن االن مي يام -

دوست پس از صحبتي کوتاه با نگهبان ورودی ستاد به سرعت در صندلي جلو جای گرفت و گفت حق  : 

 .قربونت سر راه يه سر بريم دادگاه يه کار کوچكي دارم. بعد راه مي افتیم طرف کرمان که شما هم زودتر بری پیش حاج خانمت -

ما چیكار کنیم که حضرت عالي دست از سر کچل ما برداریببینم علي جون  -  . 

 .خیلي هم دلت بخواد. بد کردم از تنهايي درت آوردم -

 .بابا ما چاکرتیم -
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 . چوب کاری مي فرمايید کیان جان . ما مخلصیم يه چیزی هم اون ور تر -

رسیدن به دادگاه زمان را به شوخي و خنده گذراندند و بعد از انجام کار حق دوست به سرعت راهي کرمان شدند تا . 

زادمهر کرماني بود و در همان شهر سكونت داشت در حالي که از شش روز نوبت کاری اش ، سه روز را در ستاد مبارزه با  سرگرد

د مبارزه با مواد مخدر سیرجان مشغول به کار بودمواد مخدر کرمان و سه روز ديگر را در ستا . 

راه زادمهر با کنجكاوی سراغ غزاله را گرفت و گفت در  : 

راستي علي جون با هدايت چیكار کردی ؟ خانواده اش امروز سراغش رو از من مي گرفتن... اين جور که آقای سهرابي میگفت  -

 .جرمش سنگینه

ش اعتراف گرفتآه ولي فكر نكنم بشه از - . 

 حرفه ايه ؟ -

 .نمي دونم. بهش نمي ياد .خیلي گريه مي کنه و مدام قسم مي خوره -

 کجا دستگیر شده ؟ وسیله شخصي داشته ؟ -

نه بابا .... مسافر اتوب*و*س بوده . اين طور که خودش میگه حال و روز خوشي نداشته و هوا زده شده بود و متوجه اطرافش  -

 .نبوده

 احتمال داره کسي بسته ها رو توی ساکش گذاشته باشه ؟ -

 .بعید نیست -

 حربه بازجويیت چي بوده ؟ -

 . سعي کردم آروم باشم و با حوصله -

 .دفعه ديگه بترسونش . هر چه زودتر اعتراف کنه بهتره -

 . نمي دونم. فقط خدا کنه گیجم نكه -

 نظر خودت چیه ؟ چي فكر مي کني ؟ -

 چي بگم به من بود مي گفتم همین حاال بره خونش، اما تمام اين سالها ياد گرفتم به ظاهر کسي اطمینان نكنم -

 .مي بیني تو رو خدا ، شانس من رو . مثال عروسیمه ولي همه عزادارند -

که بطور مداوم در لبخندها و ژستهای دروغین خود مالحظه مهناز را مي کرد، در آن لحظه تمام ناراحتي و خشمش را فرو  سعید

لند شد و گفتخورد، اما کالفه و بي حوصله بود . از اين رو برای فرار از جو به وجود آمده ، ب  : 
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 .من بايد به چند جا سر بزنم. اگه کاری نداريد با اجازه شما آقا محمود ، خداحافظ -

روزنامه اش را به کناری پرتاب کرد و گفت محمود  : 

آقا سعید بمون باهات کار دارم پسرم .چیزی به تاريخ عروسي نمونده . بهتره فكرامون رو روی هم بريزيم ببینیم چه کار میشه  -

 .کرد

 .ولي محمود آقا اگه غزاله خانم آزاد نشه که نمیشه عروسي رو برگزار کرد -

 .... مراسم رو نمي شه بهم زد ، بايد -

در دويد و گفتبه میان حرف پ مهناز  : 

 . جواب منصور و چي بدم بابا ! منصور از ما انتظار داره -

 .منصور خودش موقعیت شما رو مي دونه . اگه عاقل باشه توقعي نمي کنه -

با صدای خفه ای گفت سعید  : 

توی چشماش نگاه کنم حق با مهنازه. من برای آقا منصور احترام زيادی قائلم . نمي خوام کاری کنم که نتونم - . 

که تا آن لحظه خیلي صبوری کرده بود از کوره در رفت و با عصبانیت گفت شوکت  : 

گند بزنن اين پسره رو . چقدر بهش گفتم مادر! اين دختر لقمه ما نیست ، گفتم گول ظاهر فريباش رو نخور ، به گوشش نرفت که  -

ز همین خراب شده خودمون زن مي گرفت ، االن اين آبروريزی پیش نمي اومدنرفت . آخه ما رو چه به کرمان ... اگه ا . 

گفت با ابروان در هم کشیده شده محمود  : 

 .حاال وقت اين حرفها نیست. اين اتفاق ممكن بود برای هر کدوم از ما پیش بیاد -

برای ما !؟ ... توی طايفه به اين بزرگي ، برای کدوم يكیشون همچین اتفاقي افتاده ؟ از ساك کدوم يكیشون هروئین بیرون آورده  -

 اند؟

برگرده فالوده دندون مي شكنه ... تازه با اصرارهای تو و دخترت اون طفل معصوم  خب برای اونا هم پیش نیومده بود . بخت که -

 . گرفتار اين مصیبت شد

 حاال ديگه بنداز گردن ما -

 .بي تقصیر هم نیستي -

تو ... تو از اولشم طرف غزاله رو داشتي. نمي دونم چي به خوردت داده که اين طور هواش رو داری ... به جون تو، کرمونیا عادت  -

 .دارن آدم رو چیز خور کنن



 

 
34 

بار محمود براق شد ، بدون توجه به نگاههای متعجب سعید و شرم مهناز گفت اين  : 

له ام رو سر مي بری به جای اين چرنديات فكر چاره باشزن خجالت بكش ... ديگه داری حوص -  . 

پس از مكث کوتاهي با لحني که نشان از دلخوری اش داشت گفت شوکت  : 

حاال به قول تو مراسم عروسي رو هم برگزار کنیم . جواب مردم رو چي بديم ؟ نمیگن کو پسر يكي يك دونه اش ... نمیگن کو  -

 . عروسش ، نوه اش کجاست

 .تا روز مراسم ده دوازده روز مونده. خدا رو چه ديدی! شايد غزاله از اين دردسر نجات پیدا کرد -

بچه گول مي زني. منصور مي گفت از ساکش هروئین درآورده اند ! اگه اعدامش نكنند، شانس آورده ايم. اون وقت جنابعالي فكر  -

 .آزادی چند روزه ای

جانكاه در قفسه سیـ ـنه محمود پیچید و او را وادار کرد تا به روی سیـ ـنه اش خم شود. حدقه چشمش کم کم نمناك شد و  دردی

 .در حالي که غمي سنگین در خود احساس مي کرد ، به قطرات اشك اجازه داد تا از چشمها سرازير شوند

جلو رفت و گفتبا مشاهده چهره منقبض و رنگ باخته پدر، سراسیمه  مهناز  : 

 !چي شد بابا ؟ -

 .چیزی نیست دخترم. يك لحظه نفسم بند اومد -

 بريم دکتر ؟ -

 .نه عزيز بابا ... خودت رو ناراحت نكن چیزی نیست -

 .به خاطر من خودتون رو اذيت نكنید آقاجون ... اگه زبونم الل برای شما اتفاقي بیفته من خودم رو مي کشم -

بس کن دختر ... چرا بیخودی شلوغش مي کني . من حالم خوبه. شما بريد دنبال کارهای عروسي... من هم مغازه رو سروسامان  -

 .میدم. اگه خدا بخواد ظرف يكي دو روز آينده يه سری میرم کرمان ببینم چه خبره

مژگان به حرف آمد و گفت باالخره  : 

دا خودتون بريد و سر از ماجرا در بیاريدآره بابا ، فكر خوبیه. تو رو خ - . 

عالقه ای به غزاله نداشت و همیشه سعي مي کرد برای سرکوفت او دنبال سوژه جديدی بگردد. در تايید حرف مژگان گفت شوکت : 

 .مژگان درست میگه. زودتر بريد . حداقل تكلیف منصور هم زود تر معلوم میشه -

 !چه تكلیفي ؟ -

انتظار داری منصور زير پاش علف سبز بشه تا غزاله از زندان آزاد بشه.... میفهمي زندان نكنه -  ! 
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حسابي عصباني شد و با حالتي که شوکت هیچ انتظار آن را نداشت فرياد زد محمود . 

دهنت رو ببند. خجالت نمي کشي . هنوز که چیزی معلوم نیست ... به جای غصه خوردن و نذر و نیاز برای عروست ، دنبال تكلیف  -

رتي ... واقعا که شرم داره زن ! خدا مي دونه که اون دختر طفل معصوم االن چه حالي داره ... درست دو روزه که بچه اش رو پس

خودت مادری، نه ! ... فكر کنم مي دوني چي مي گم ونديده . مي دوني يعني چي ؟ت . 

انتظار درشتي از جانب محمود ، آن هم در مقابل دامادش را نداشت. با چشمان نمناك جمع را ترك کرد و به اتاقش پناه برد شوکت . 

در حالیكه از اتاق خارج مي شد ، گفت برای دلداری مادر به اتاق رفتند . محمود هم که از تندروی خود کالفه و پريشان بود دختران  

: 

 شما هم با من میای سعید خان ؟ -

روز بعد محمود در حالیكه دعا مي کرد ايكاش آنقدر پاسبك و خوش قدم باشد که به محض ورودش خبر آزادی عروسش را  چند

مناسب نبود، او نه تنها آزاد نمي شد بلكه تقريبا آماده بشنود ، راهي کرمان شد . اما آنطور که از جوانب امر بر مي آمد ، اوضاع غزاله 

 .اعزام به زندان بود

يك هفته از دستگیری غزاله ، تمام تالش های منصور برای مالقات بي نتیجه مانده و موفق به ديدار همسرش نگرديده بود طي . 

هر روزه منصور اين بود که از صبح علي الطلوع به سیرجان برود و مقابل ستاد قدم بزند و چشم به در بسته آن بدوزد و هر از  کار

گاهي که احیانا در باز مي شد ، جلو بدود و جويای احوال غزاله و نتیجه پرونده او گردد. در اين بین تعدادی از سربازان به حال او 

اوضاع و احوال غزاله به او اطالعاتي مي دادند. ضمن انكه مواد غذايي مورد نیاز غزاله را نیز به او مي رساندند دل مي سوزاندند و از . 

در بدو ورود به کرمان ، يكراست به ستاد مبارزه با مواد مخدر رفت ، و با نگاهي اجمالي به اندك مردم پخش شده در حوالي  محمود

ر کنار ديوار چمباتمه زده بود ،يافت. در حالیكه از درد و غم ماالمال گشته بود ، باالی سر او ايستاددرب ، منصور را که با حالي زا . 

به آرامي سر باال گرفت و با کمال تعجب پدر را باالی سر خود ديد. قیافه محزون و غم گرفته اش به لبخندی تلخ گشوده  منصور

وش فشرد . دست پرمهر پدر که بر سرش کشیده شد اشكهايش با احساسي تلخ ، شد. سراسیمه از جای جست و و پدر را در آغـ ـ

 .بي محابا فرو ريخت

هق گريه اش سیـ ـنه پدر را به لرزه انداخته بود . در اين هنگام هادی که برای تهیه خوراك و نوشیدني به شهر رفته بود نزديك  هق

ون کشید و گفت : باالخره اومدی هادی ؟شد و سالم کرد . منصور خود را از آغـ ـوش پدر بیر  

پاکت خريد را به دست منصور داد و با محمود احوالپرسي کرد و گفت هادی  : 

 .راضي نبوديم شما خودتون رو به زحمت بیندازيد -

 .دلم طاقت نیاورد. غزاله مثل بچه خودمه.کاش کور مي شدم و اين روزها رو نمي ديدم -

 ...دور از جون. قسمته ديگه. قسمت خواهر ما هم اينجوری شد .فكرشم نمي کرديم از اين جور جاها رد شیم ولي حاال -
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 .توکلت به خدا باشه . ان شاءاهلل يه سوء تفاهم جزئي است. و به همین زودی دخترم آزاد میشه -

 .خدا از زبونتون بشنوه -

 تونستید مالقاتش کنید؟ -

 .نه، اجازه مالقات نمي دن.. فقط يه بار که مي بردنش دادگاه از دور ديدمش -

 چي میگن ؟ حرف حسابشون چیه ؟ چرا تكلیفش رو زودتر معلوم نمي کنن؟ -

هايي چون در مرحله اعترافه و ممكنه ما راهنمايیش کنیم ، مالقات نداره... يكي از سربازها گفت بايد اعتراف کنه تا قاضي حكم ن -

 . رو بده

 وقتي بي گ*ن*ا*هه به چي اعتراف کنه... حاال اگه اعتراف نكرد چي ؟ -

 .میره زندان -

 !!! چي؟ زندان -

با حرکات سر کالفگي خود را نشان داد و گفت منصور  : 

 .دارم ديوونه میشم آقاجون... ماهان يكريز بهانه مامانش رو مي گیره. گوشت تن بچه ام آب شده -

 .بايد يه کاری کنیم. نمیشه دست روی دست گذاشت و نگاه کرد -

برای اولین بار در گفتگوی پدر و پسر دخالت کرد و گفت هادی  : 

شناهای زيادی ديديم ولي محمود خان جايي که غزاله گرفتار اومده بد جايیه... تا ما هرکاری به عقلمون رسیده کرديم. دوست و آ -

 .اسم مواد مخدر و هروئین رو مي بريم، همه جا مي زنن و هیچ کس خودش رو به خاطر يه آشنايي ساده توی دردسر نمیندازه

کالفه هوای ريه اش را بیرون داد و در سكوتي تلخ به در بسته ستاد چشم دوخت محمود . 

هفته زجر آور در اسارت و تنهايي و دوری از فرزند شیرخوار جسمش را تكیده و رنجور کرده و التهاب و استرس و بازجويیها  يك

ای سروان حق دوست برای وادار ساختن او به اقرار و روحش را افسرده و آزرده ساخته بود و در اين بین تمام روش ها و ترفنده

و پرونده اش تكمیل نشده بود اندهگرفتن اعتراف کتبي بي نتیجه م . 

حق دوست در کار بازجويي خود ماند از سرگرد زادمهر خواست تا قبل از اعزام غزاله به دادگاه، مالقاتي با او داشته باشد،از  زمانیكه

ين بار او را به اتاق بازجويي انتقال داداين رو سلیمي برای آخر . 

استرس و هیجانات دفعات قبل در غزاله اثری ديده نمي شد او از سواالت مكرر و جو موجود ، خسته به نظر مي رسید و در دل  از

 .آرزو مي کرد کاش اين ماجرا هر چه زودتر پايان يافته و از اين کابـ ـوس دهشتناك نجات يابد
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ه بي حوصله انتظار حق دوست را مي کشید در باز شد و سرگرد زادمهر قدم به داخل اتاق گذاشت.زادمهر باصالبت و حالیك در

گامهايي استوار جلو آمد و مقابل میز ايستاد. غزاله به خیال حق دوست بي رغبت سرش را باال آورد ، اما چشمان درشت و براقش از 

. به خاطر آورد اين نگاه غضبناك را يكبار ديگر ديده است. مرد جوان با چهره مصمم و شد استرستعجب گرد شد و بار ديگر دچار 

جدی نگاه تند و مالمت بارش را به او دوخت و در سكوتي معنادار به او خیره ماند. غزاله با ديدن او سراسیمه از جای برخاست و 

 .سالم داد

با علیكي سرد گفت زادمهر  : 

به جای اينكه شاکر نعماتي باشي که خدا بهت ارزوني داشته، خودت رو مفت و رايگان به اين دنیا فروختي تعجب مي کنم! چرا - ! 

برآشفت، ولي در موقعیتي نبود که زبان به اعتراض بگشايد، از اين رو با لحني گاليه آمیز گفت غزاله  : 

 .شما خیلي راحت در مورد ديگران قضاوت مي کنید -

من قضاوت نمي کنم. يعني شغلم قضاوت نیست. پرونده ات رو خوندم خیلي سنگینه. هرويین! فكر نمي کني با وجود شوهر و يه  -

ماهه ، کفران نعمت بود که دست به چنین کار احمقانه ای بزني ?بچه  . 

ـنه حضرت محمده ، روحم از اون هرويین ها بي چرا هیچ کس باور نمي کنه... من هیچ چیز نمي دونم . به خدا ! به قرآني توی سیـ  -

 .خبره

مجال ادامه صحبت را از او گرفت و باقي کلمات در هق هق گريه اش گم شد .زادمهر که مانند ديگر همكارانش به طور مداوم  اشك

 : با اين کلمات از طرف متهمین روبرو مي شد، بي حوصله گفت

ك بريز، نه قسم بخور... چطور مي تونم خطای تو رو ناديده بگیرم، سرکار خانم! با پنج بسته سیـ خوشم نمي ياد گريه کني ... نه اش -

 .ـگار جاسازی شده دستگیر شدی، بهتره بجای ادا و اطوار بدون کم و کاست جواب سواالتم رو بدی

با ماليمت افزود سپس : 

امروز آخرين روز اقامت تو در اينجاست. فردا که بری دادگاه، از همون جا يكراست تشريف مي بری زندان، پس بهتره عاقل  -

 .باشي و درست جواب بدی

 ...زندان!؟ -

 . آره ... نكنه توقع ديگه ای داری -

ر از اين با آبرو و زندگي من بازی کنیدولي من هر چي مي دونستم به سروان حق دوست گفتم. شما حق نداريد بیشت - ... 

کسي آزار نداره با زندگي شما بازی کنه. ما که نه شما رو مي شناختیم و نه پدر کشتگي با شما داشتیم ... خواسته يا نا خواسته اين  -

اه اعتراف کني همه رو خالص کردیمشكل به وجود آمده و هیچكس جز خودت پاسخگو نیست. حاال  . 
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نگاه پرالتماس و ناامیدش را در چشمان زادمهر دوخت. شايد زادمهر با همان نگاه پي به اوج مظلومیت او برد، ولي او مرد  زالهغ

 : قانون بود و نمي توانست با احساس تصمیم گیری کند، به همین دلیل از تیررس نگاه او گريخت و با لحن ماليم تری گفت

غذ ندارم پس حرفهای تو ثبت نمیشه. باور کن هرچي بگي بین ما مي مونه. من فقط برای کمك اينجا ببین ! من با خودم قلم و کا -

هستم. حیفه تمام سالهای جوونیت رو پشت میله های زندان سر کني... اگه همكاری کني قول مي دم برات تخفیف بگیرم، حاال عاقل 

 .باش و حرف بزن

فكر کرد از هر احساسي تهي شده است. نه خشم، نه نفرت؛ نه ملتمس، نه ناراحت؛ بي اراده چشم به نقطه نامعلومي دوخت و  غزاله

 : زمزمه کرد

 من در اين تاريكي -

يك بره روشن هستم فكر  

بیايد علف خستگیم را بچرد که  

در اين تاريكي من .... 

ين حساب کمكي از من ساخته نیستپس نمي خوای همكاری کني. با ا - . 

با افكار درهم و آشفته، مـ ـستاصل گفت غزاله  : 

 .هرچي شما بگي ، همكاری مي کنم -

لب زادمهر لبخند کم رنگي نشست. فكر کرد در کار بازجويي خود موفق شده است . بالفاصله مقابل غزاله نشست و فت گوشه  : 

آفرين ... تصمیم عاقالنه ای گرفتي . حاال مي خوام کامل و دقیق جواب سواالتم رو بدی. اول بگو اين جنسها رو از کي تحويل  -

 .گرفتي و قرار بود به کي تحويل بدی

 .باز که رفتتي سر خونه اول. من هیچي از اون مواد نمي دونم -

صباني برخاست در حالیكه قصد خروج داشت با خشم گفتبا احساس اينكه به بازی گرفته شده، ع زادمهر  : 

 .به درك. هر چي سرت بیاد حقته... تو به درد زندن مي خوری، نه خونه و زندگي -

گامي بر داشت تا برود، ولي غزاله سراسیمه و هراسان از جای جست و مقابل او زانو زد.و بي اراده پوتین او را چسبید و با التماس ،  و

چشمان اشكبار گفت با  : 

 .تورو خدا جناب سرگرد ... تورو جون عزيزترينت کمكم کن ... تورو به فاطمه زهرا نجاتم بده -

که از حرکت ناگهاني غزاله غافلگیر شده بود با خشونت پايش را از میان پنجه های ناتوان او بیرون کشید و برافروخته گفت زادمهر  

: 
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 ! اين کارها چیه؟ بلند شو -

 .چرا اصرار داری به من اتهام بزني . چرا با آبروی من بازی مي کني -

نه اصرار وارد کردن اتهام به شما رو دارم ، نه قصد آبروريزی . خانم! مثل اينكه يادتون رفته! جلوی چشمای خودتون پاکتهای سیـ  -

چه بخوای چه نخوای متهمي ـگار رو از ساکتون درآورده اند... حاال . 

 .آخه من برای چي بايد اين کار رو مي کردم -

 .نمي دونم ... اين همه آدم که خالف مي کنن ، دلیلش رو از ديگران مي پرسن!؟ پول ... اين پول کثیف انگیزه تمام خالف هاست -

بدون معطلي سلیمي را صدا زد. غزاله بار ديگر گفت و  : 

 .تو رو خدا کمكم کن ... شما تنها امید مني -

 .چرا فكر مي کني من تنها امیدتم -

 .چون فكر مي کنم شما ريیس باشید.حتما نفوذتون هم بیشتره -

 چي تو اون کله پوکت مي گذره!؟ -

ر را تحت تاثیر قرار دهد. از اين رو با لحني از ترس به خود لرزيد ، با اين وجود تمام توانش را به کار بست تا به نحوی زادمه غزاله

 : التماس آمیز گفت

 .نگذاريد زندگیم تباه بشه. کمك کنید -

لبـ ـهای زادمهر پوزخندی نشست. در حالیكه دستگیره را مي چرخاند گفت کنج  : 

 وقتي که جیك جیك مـ ـستونت بود ، فكر اين روزهات نبود؟ -

ناامید پرخاش کرد غزاله . 

من دست نیاز به سوی شما دراز کردم... همیشه قانون حرف اول رو نمي زنه. مي دونم اگه بي گ*ن*ا*ه بیفتم کنج زندون ، يه  -

 .شب هم خواب راحت نداری

توني مدام نفرينم مي آره درسته... من هیچ وقت خواب راحت ندارم.مي دوني چرا ؟ چون تمام مجرمیني رو که انداختم توی هلف -

 .کنن

5 فصل  
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همراه پرونده ای که اعتراف يا مطلب قابل توجهي در آن ذکر نشده بود ، مقابل قاضي نشسته بود و در انتظار صدور حكم به سر  به

مندرج در  مي برد. سهرابي با وجود مندرجات بي اهمیت پرونده ، سواالت گوناگوني از غزاله پرسید که جز جوابهای بي اهمیت

 .پرونده عايدش نشد

و عدم اعتراف غزاله قاضي را در نقطه کور از قضاوت قرار داده بود. از اين رو تصمیم گرفت بنا به روند معمول دادگاه ، تا  انكار

تا تكمیل انجام تحقیقات کامل از موقعیت اجتماعي و خصوصي زندگي غزاله ، او را به زندان انتقال دهد و صدور حكم نهايي را 

زدتحقیقات به تعويق بیندا . 

قرائت حكم ، غزاله به هم ريخت . پرخاش و التماس در او آمیخته شد و او را وادار به حرکات بي اراده ساخت.سلیمي به هر  با

ر حالیكه دست زحمت که بود او را در دفتر قاضي بیرون کشید. و در گوشه سالن نشاند و با تشر زدن او را وادار به سكوت کرد و د

مي زد ، گفت داو را به نیمكت فلزی دستبن  : 

چه خبرته !؟ اينجا دادگاهه! اين ديوونه بازيها رو بذار برای سلولت ... حاال تا من برم و حكم زندان رو بگیرم ، مثل بچه آدم ساکت  -

 .بشین

ناچار آرام گرفت ، اما اشكش توقفي نداشت . ديوانه وار به اطراف چشم مي چرخاند که صدای خنده ای او را متوجه ساخت. با  غزاله

کنجكاوی به سمت صدا چرخید. چشمش به حق دوست و زادمهر افتاد که مشغول خوش و بش بودند. يادش نبود در چه موقعیتي 

ای برخاست و خطاب به آن دو نفر داد زدقرار دارد ، بي اراده و از سر خشم از ج : 

 چرا که نخندين ! امروز نوبت شماست ، ولي شايد فردای فردا همه چیز تغییر کنه ، کي مي دونه ؟ -

کنايه آمیز غزاله ، زادمهر را برآشفت . در حالیكه دندان قروچه مي رفت با خشم جلو آمد و گفت کالم  : 

 .فكر کنم رفتار ماليمي داشتم که اين طور گستاخ شدی -

نگاه غضبناك و آکنده از نفرتش را به چشمان زادمهر دوخت و گفت غزاله  : 

 .بي وجدان... تو اصال وجدان نداری -

بي تامل آب دهانش را به سمت زادمهر پرتاب کرد .زادمهر آنچنان برآشفت که بي محابا دست باال برد ، اما با ديدن قطرات اشك  و

 .و مظلومیتي که در چهره غزاله به اوج خود رسیده بود با کالفگي دستش را پايین انداخت و عصباني دادگاه را ترك کرد

اله استاد و گفتبا حكم قاضي در مقابل غز سلیمي  : 

 .پاشو ، پاشو وقت گذشته -

غزاله فرو ريخت طوريكه رخوت و سستي سراپای وجودش را فرا گرفت ، ناامید به هرسو نظر کرد .هیچ چیز و هیچ کس امید  دل

 .بخش دل ترسانش نبود
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ي کرد از محوطه دادگاه خارج شد و پس از طي بعد خودرو حمل زنداني ، در حالیكه تعداد ديگری زنداني را با خود حمل م دقايقي

 .مسافتي مفابل درب بزرگ زندان سیرجان متوقف شد و پس از مدت کوتاهي ماشین وارد محوطه زندان شد

با دلشوره و اضطراب ، در حالیكه نگاه هراسانش را به زوايای محوطه دوخته بود ، به همراه چند زنداني ديگر وارد ساختمان  غزاله

ری زندان شد و بعد از انگشت نگاری و گرفتن چند عكس از زوايای مختلف صورتش که از سخت ترين و تلخ ترين لحظات ادا

اطالعات شناسنامه ای که در کامپیوتر ثبت گرديد ، وارد اتاق بررسي شد و بعد از تفتیش  یعمرش محسوب مي شد و ارائه پاره ا

شیدن لباس فرم مخصوص زندان ،در قسمتي به نام قرنطینه محبـ ـوس شدبدني به رختكن رفت و با تعويض لباس و پو  . 

به کندی مي گذشت و وسعت باور او محدود و محدودتر مي شد تا جايي که صدايي جز ضربان ضعیف قلبش نمي شنید .  لحظات

فخری که از بقیه بزرگتر و با سابقه تر خسته و پژمرده به ديوار پشت سر تكیه داد . سعي داشت تا نگاهش را از ديگران بدزدد. ولي 

خود گفت ونهبود جلو آمد و با لحن داش وار گ  : 

 ببینم خوشگله! خالف مالفت چه جوری ياس ؟ -

با ترشرويي چشم در چشم فخری دوخت و گفت غزاله  : 

 ! به تو چه -

آآآ... نداشتیم جونم. معلومه دفعه اولته که سر از اينجا درآوردی ... بذار روشنت کنم! اگه دلت دردسر نمي خواد ، بهتره با کس  -

 ديگه ای اين جور سر شاخ نشي ... شیرفهم ؟

 مثال چیكار مي کني ؟ -

سر برده بود و کمابیش حال غزاله را درك مي کرد و چون که از زندانیان سابقه دار بود و اکثر روزهای جواني را در زندان ب فخری

مي دانست اگر غزاله با اين روحیه جنگجويانه وارد بند شود دچار دردسر و مشكل خواهد شد ، لحن دوستانه ای به خود گرفت و 

 : گفت

ه رو اين طوری بدی ،واسه خودت ببین خوشگل خانم ، فردا که بريم بند خیلي ها دوره ات مي کنن . اگه قرار باشه جواب هم -

 .دشمن درست مي کني

 .مهم نیست . چه اهمیتي داره ! بذار همه دشمنم باشن. دوست مي خوام چیكار -

 دنیا که به آخر نرسیده ... اصال تو که جربزه زندون نداشتي ، چرا خالف کردی ؟ -

 !چه خالفي -

 .چه مي دونم... همون خالفي که واسه خاطرش تشريف آوردی اينجا -

 .من واسه هیچي اينجام -
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خنده در فضا پیچید و غزاله غضبناك فرياد زد شلیك : 

 چه مرگتونه... چي چِي من اينقدر خنده داره؟ -

که دفعه قبل با غزاله در ستاد درگیر شده بود در جواب گفت قرشته  : 

 !باز که هارت و پورت مي کني بچه پررو -

 .خفه شو آشغال -

 .آشغال جد و آبادته -

دست به کمر در مقابل او ايستاد و گفت ) بگیر بتمرگ ( و انگشت سبابه را به سمت فرشته نشانه رفت و گفت فخری  : 

 .اگه يه بار ديگه باهاش بد حرف بزني ، من مي دونم و تو -

ه فخری را مي شناخت آرام در جای خود نشست. فخری به جانب غزاله چرخید و گفتک فرشته  : 

تو تجربه زندون نداری. خونسردی خودت رو حفظ کن . اگه بخوای هر دقیقه به شاخ يكي بپری ، تمام دوران حبست رو بايد با  -

 .تنبیه سر کني

تلخ غزاله را در هم فشرد، حس مي کرد درون قبری گرفتار آمده است که نه دستي برای برآوردن، نه پايي برای کوفتن،  احساسي

 .نه فريادی برای بانگ زدن داردو در حالي که از درون فرو مي پاشید، سر را میان دستها پنهان ساخت

هم بندان خود قرار گرفت. غزاله که تجربه تلخ و جديدی را مي بعد به محض ورود به بند، فخری مورد الطفات دوستان و  روز

 : گذراند، سر به زير و خاموش در پناه فخری جلو آمد. فخری، غزاله را جلو کشید و گفت

 .بچه ها اين خوشگله دوستم غزاله است ... حواستون باشه بهش بد نگذره -

ي اجمالي به جمع انداخت. با شرم سالم کردبرای تشكر سر باال گرفت و پس از آنكه نگاه غزاله . 

که يكي از پر شر و شورترين زنان بند بود، با مشاهده چهره زيبای او سوت ممتدی کشید و با لحني آهنگین گفت شهال  : 

 .عسل بانو، عسل گیسو، عسل چشم ... به به عجب آباد انگوری -

ريد از راه برسه بعد. بهتره تو رو پیش خودم نگه دارم اينطوری کامال مراقبت هستمچه خبره؟ چرا طفلكي رو دوره کردين.... بذا - . 

بي اراده به دنبال فخری قدم به سلول گذاشت. نگاه مملو از غمش در زوايای سلول چرخ خورد. چهار تخـ ـت سه نفره که اکثر  غزاله

صاحبانش بیرون از سلول بودند. هاله ای از اشك چشمان زيبايش را براق کرد و قطرات اشك بي اراده از چشمانش فرو چكید. 

ید وگفتکش وشفخری دلسوزانه او را در آغـ ـ  : 
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چیه عزيرم، چرا گريه مي کني؟ چقدر بي تحملي دختر .... اگه بخوای تو اين چهار ديواری دووم بیاری بايد قوی باشي. با اين  -

رت ساخته ست..... تو رو خدا نگاش کن عین بچه ها .... آخه عزيز دلم، قربون اون چشمای نازت برم. جای گريه و روحیه سر ماه کا

خودش يه راه نجات برات باز مي کنه خدان. ان شااهلل زاری دعا ک . 

تو ماهانم رو نديدی. خیلي کوچیكه، فقط شش ماه داره. کي مي خواد ازش نگه داری کنه، کي مي خواد تر و خشكش کنه، کي مي  -

ك میشه... ديگه دارم ديوونه مي خواد براش الاليي بخونه.... بچه ام عادت داره شبها شیر خودم رو بخوره، ولي حاال شیرم داره خش

 .شم، ديگه طاقت ندارم

 .زنده باشه باباش، مادرت، خواهرت... سر اونا سالمت -

 .چي میگي، من بدون ماهانم میمیرم -

 .پاشو دختر. پاشو بذار يكي از اين تخـ ـتها رو برات جفت و جور کنم تا استراحت کني -

6 فصل  

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

 حاال چي میشه؟ اين وضع تا کي ادامه داره ... يعني هیچ راهي نیست؟ -

 صبر داشته باش فاطمه خانم، با غصه و اشك ريختن که کاری درست نمي شه. غزاله دختر من هم هست. خدا میدونه که خیلي -

 .دوستش دارم.... به خدا هر کار الزم باشه مي کنم تا بي گ*ن*ا*هیش ثابت شه

 .بچه ام اين جور جاها رو نديده، به خدا دق مي کنه ... حاال زندون به درك بدون ماهان ديوونه میشه -

 .آدمیزاد از جنس مقاومیه. ان شااهلل که چیزی نیست -

تبش قطع شده ... مدام گريه مي کنه، مي دونم که بهونه ی مادرش رو مي گیره، در حالي که کاری از اين بچه بعد از يك هفته تازه  -

 .دستم ساخته نیست

ماهان فقط شش ماه داره بچه ها خیلي زود فراموش مي کنند و بالفاصله به ديگری دل مي بندند. ماهان مي تونه خودش رو با  -

ترا عاقل باشیم و به جای غصه خوردن يا فكر چاره باشیم، يا حداقل صبر داشته باشیم و منتظر شرايط جديد وفق بده. بهتره ما بزرگ

 .الطاف خداوند بمونیم

باز شدن در گفنگوی آن دو را قطع کرد و لحظاتي بعد منصور و هادی وارد شدند. سالمشان سرد و کوتاه بود و بالفاصله هر  صدای

ا مشاهده چهره های درهم وگرفته آن دو با مالمت گفتدو در گوشه ای کز کردند. محمود ب  : 

 .شما با اين روحیه ، به يك ماه نمي کشید -

به سختي گفت منصور  : 



 

 
44 

نمي دوني بابا ، به هر دری مي زنم بسته است، هرجا مي رم امیدم زود ناامید میشه. با وکیل هم صحبت کرديم ، میگه تا جواب  -

ون هروئین ها رو از وسايل شخصي خود غزاله پیدا کردن ، نبايد زياد امیدوار باشیمتحقیقات، بايد دست نگه داريم ولي چ . 

امید تو رو ناامید کنه، امیدت به خدا باشهبنده خدا چي کاره است که  - . 

 .... کدوم خدا! هموني که يادش رفته بنده ای به اسم غزاله داره -

 .استغفرا... کفر نگو ، کفر نگو -

دم؟ تاوان ولم کن بابا . چي واسه خودت بلغور مي کني ؟ کفر نگو ، کفر نگو ... يه نگاه به من بنداز ! تاوان چي رو دارم پس مي  -

کدوم گ*ن*ا*ه نكردمو ؟... سرم تو الك زندگیم بود.... چشم به مال و ناموس کسي نداشتم ... همه فكر و ذکرم زن و بچه ام بود 

کرده... زندگیم يه شبه زير و رو شد. چرا ؟ تم.اما حاال خدا مكافا  

شايد اين يه امتحانه، امتحان صبر .... امتحان ايمان. شايد هم میزان عشق و صبر!... پسرم اگه ايمان داشتي اين طور به هم نمي  -

ريختي. دنیا هزار رنگه، هزار زير و باال داره که بهشون مي گن امتحان. کسي از امتحان دنیا سر بلند بیرون میاد که ايمان داشته 

 .باشه

خدا روضه نخون ... زندگیم از هم پاشیده، زنم افتاده گوشه زندون، بچه ام هر شب تب میكنه و تا خود صبح گريه مي کنه.  تو رو -

 چطور صبر داشته باشم

 .نمي دونم چطور تو رو دلداری بدم پسرم ، ولي بابا نا شكری نكن -

نفس عمیقي کشید و خطاب به فاطمه گفت محمود  : 

زياد بمونم ، پسر و نوه ام رو به شما مي سپرم.... شرمم میاد اين موضوع رو پیش بكشم ولينمي تونم  - .... 

که زن پخته و با تجربه ای بود مقصود او را درك کرد و رشته کالم را خود به دست گرفت و گفت فاطمه  : 

يد فكر آبروی خانواده تون باشید. غزاله برام گفته که همه ما موقعیت شما رو درك مي کنیم ... من خودم دختر دارم. شما حق دار -

 .تا به حال به عناوين مختلف عروسي مهناز خانم عقب افتاده... امر خیر رو نبايد به تاخیر انداخت. انشاءا... به سالمتي

 .به خدا شرمنده ام -

 .دشمنت شرمنده باشه محمود آقا -

به بهترين نحو انجام پذيرفت و باغ زيبای گلشن پذيرای مهمانان شد .مجلس حسابي گرم بود ، اما در اين میان تنها چشمي  تدارکات

که نمي توانست نگراني و اضطرابش را پنهان سازد، شوکت بود .او علي رغم دلداری محمود ، هر چه به زمان ورود عروس و داماد 

وده مي گشت. حال آشفته شوکت محمود را مجبور کرد که با فرزندش تماس بگیردافز نیشنزديكتر مي شد ، بر پريشا . 

نیز حال خوشي نداشت. به محض برقراری ارتباط بي حوصله و به سردی احوالپرسي کرد و با حسرت گفت منصور  : 
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گرفت واسه عروسي مهناز خیلي نقشه ها داشتم، ولي حیف ... . اشك مجال سخن گفتن را از منصور -  . 

 .اين کارها چیه مرد ... ناسالمتي زنگ زدم يه کمي مادرت رو نصیحت کني. تو که از اون هم بدتری -

 .چه کار کنم آقاجون بي سر و سامان شدم -

 .مي دونم پسرم ، توکلت به خدا باشه ... جون بابا يه کم خوددار باش و مادرت رو نصیحت کن که از صبح تا حاال اشك ريخته -

لحظه بعد منصور در حالیكه سعي داشت اندوه را از کالمش دور کند مشغول درد و دل با مادر شد. تبريك که گفت اشك  چند

 .شوکت درآمد

رد و ناراحتي تو رو نمي ديدکاش مادرت مي م - . 

 .دور از جون مامان. انشاءاهلل صد سال زنده باشي . چرا ناشكری مي کني، فرض کن پسرت يه کشور ديگه است و نتونسته بیاد -

 .کاش به کشور ديگه بودی ولي گیر اون مار خوش خط و خال نمي افتادی -

 .آخه مادر ِمن ! غزاله که گ*ن*ا*هي نداره -

 .خیلي با اطمینان حرف مي زني. مگه استغفرا... دختر پیغمبره -

 .میشه بس کني -

چرا چشمات و باز نمي کني ؟ چرا نمي خوای حقیقت و ببیني؟ اين دختره داره فريبت مي ده. خدا مي دونه چه گند و کثافت کاری  -

گیر افتاد ، حتما کار خدا بوده تا چشمهای تو رو باز کنه ديگه ای کرده که تو خبر نداری ... اصال خوب شد . 

ا رو نزنمامان غزاله عروسته... زشته. اين حرف - . 

تو اگه عاقل بودی ، به جای مخالفت با من ، يه کم فكر مي کردی. ببینم شازده! پسر من تا حاال به کسي هم گفته که خانمش توی  -

 .هلفتوني تشريف داره

- .... 

آبروی خودت بازی نكن. شر اين  دِ نگفتي دِ .... يعني روت نمي شه بگي . اما بايد با اين ننگ بسازی و بسوزی.... پسرم منصور با -

 .دختر رو از سرت کم کن

 .هفته ديگه مي تونم با غزاله مالقات کنم ... ازش توضیح مي خوام -

 .احساس آدم همیشه به آدم دروغ میگه.يه نگاه به دور و برت بنداز ، حقیقت رو در نظر جامعه درباره يه زن زندون رفته پیدا کن -

حسابي زير و رو شد ، در حالیكه احساس مي کرد درونش آشوبي برپاست گفت منصور  : 

 ...بايد فكر کنم -
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که قطع شد منصور در دريايي از توهم غوطه ور شد ارتباط . 

7 فصل  

نگهبان در راهرو پیچید : ) شرفي ، اکرمي، هدايت، طباخ، مالقاتي داريد. ( صدای  

کشیدن و گپ زدن بود که با شنیدن نام غزاله از جا پريد و با خوشحالي خود را به غزاله رساند و او را در مشغول سیـ ـگار  فخری

 : آغـ ـوش گرفت و گفت

 ! مژده بده -

 آزاد شدی ؟ -

 .برو گمشو ديوونه. چي چي رو آزاد شدی... پاشو، پاشو مالقاتي داری -

 !مرگ من ! راست میگي؟ -

 .پاشو ديگه تنبل. معطل نكن -

 کجا بايد برم؟ -

دست نـ ـوازشي به گلبرگ گونه های غزاله کشید و گفت فخری  : 

 .هول نشو عزيزم. چادرت رو سرت کن ، دنبال شرفي راه بیفت -

چادر به سر کرد اما مردد و پريشان به نظر مي رسید، به طوری که لرزشي سراپايش را فرا گرفت . دقايقي بعد غزاله با التهاب  غزاله

از مقابل چند کابین گذشت تا آنكه نگاه منتظر و نگرانش در چهره زيبای ماهان خیره ماند. قطرات اشك بي اراده از گونه های 

ايش را به هوای نـ ـوازش فرزند پیش برد ولي شیشه های قطور کابین مانع شد. منصور و فاطمه هم ، برجسته اش پايین چكید. دسته

اشك مي ريختند. باالخره منصور گوشي را برداشت و به غزاله هم اشاره کرد تا گوشي را بردارد. غزاله در حالیكه نگاهش را به 

به صحبت کردن نبود. بغض داشت و با کلماتي بريده و متقاطع سخن مي  قادرماهان دوخته بود گوشي را به گوشش نزديك کرد اما 

 .گفت

 اگه نتونم بي گ*ن*ا*هیم رو ثابت کنم چي ؟ -

 ناامید نباش تحقیقات فقط چند ماه طول مي کشه. تو هم که شكر خدا موردی نداری. پس نگران نباش -

حالیكه برای صحبت کردن با مادرش بیتاب بود نگاه از منصور گرفت و به  حوصله شنیدن امیدهای واهي منصور را نداشت در غزاله

 : چهره مهربان مادرش خیره شد و گفت

 .مي خوام با مامان حرف بزنم -



 

 
47 

لرزان فاطمه در گوشي پیچید صدای . 

 عزيز دلم مادرت برات بمیره.... تو اينجا چیكار مي کني؟ -

 برام دعا کن مامان -

 .غصه نخور دخترم.... به پاشون مي افتم و التماس مي کنم ، هرکاری که از دستم بر بیاد برای دختر نازنینم کوتاهي نمي کنم -

 .فدات شم مامان... تو فقط برام دعا کن -

رده پرسیداحساس مي کرد که ماهان در فاصله اين بیست روز او را کامال فراموش کرده از اين رو غمگین و افس غزاله  : 

 .ماهان بهانه من رو نمي گیره -

- 7  ،8  .روز اول خیلي اذيت کرد. اصال آروم و قرار نداشت، ولي حاال شكر خدا عادت کرده 

لبخند تلخي به لب راند و گفت غزاله  : 

 .خوبه ... فكر مي کردم بدون من مريض میشه و با بغض افزود : خدا رو شكر فراموشم کرده -

 .اينقدر گريه نكن.... صبور باش مادر -

قربونت برم مامان ، تو رو خدا غصه من رو نخور اگه قندت بره باال و زبونم الل باليي سرت بیاد... من اينجا مي میرم... به خاطر من  -

 .هم که شده غصه نخور

نگاهش را به منصور دوخت . منصور گوشي را گرفت و گفت و  : 

ياد ما کردی خانميچه عجب  - . 

 . منصور -

 .جان منصور -

 .دلم خیلي برات تنگ شده. هر شب خوابت رو مي بینم -

 .دلِ من هم برات تنگ شده... خونه بدون تو صفايي نداره. همه جا ساکته، جات خیلي خالیه . نمي دونم با کي درد و دل کنم -

 .تو هم مثل پسرت به نبودنم عادت مي کني -

 .بي انصافي نكن غزاله ، مي خوای شكنجه ام کني -

 .من اين جا مي میرم منصور.... تو رو خدا زودتر يه کاری کن -

 .خدا نكنه عروسك قشنگم. نوکرتم به خدا -
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مكث کوتاهي کرد و با لحني جدی گفت منصور  : 

چیز مطمئن شمفقط بايد از يه  - . 

 !چه چیزی ؟ -

 .بايد مو به مو برام شرح بدی .... من بايد بدونم چه اتفاقي افتاده و تو چه جوری توی مخمصه به اين بزرگي افتادی -

غريبي غزاله را پر کرد ، از ذهنش گذشت منصور دچار ترديد شده در اين موقع صدايي در بلندگو پیچید و پايان زمان مالقات  حس

 : را اعالم کرد.منصور با دستپاچگي پرسید

 چیزی مي خوای برات بیارم ؟ -

 .يه مقدار پول ، پتو ، فالسك چای و چند تكه لبـ ـاس زيـ ـر و رو -

ماهان را از روی شیشه کابین بـ ـوسید و در حالیكه بي اراده اشك مي ريخت گفت سپس : 

 .... يه کاری کن مالقات حضوری بگیری .... مي خوام ماهان -

تلفني قطع شد . اما منصور منظور غزاله را درك کرد و با حرکت لب و دستها به او فهماند که در اين مورد سعي خواهد کرد ارتباط . 

خوشحال از مالقات خانواده و ديدار فرزند ، گويي نیروی تازه ای گرفته باشد ، خوشحال و خندان وارد بند شد. فخری  غزاله

 : دستهای او را دردست گرفت و گفت

 .نمرديم و خنده سرکار علیه رو هم ديديم -

آن قهقهه ای سر داد حتم دارم شوهرت حسابي بهت حال داده. فالي اين را گفت و به دنبال - . 

 .چه خبرته؟ بذار غزی جون حرف بزنه -

نفسش را ببیرون داد و با لبخندی گفت غزاله  : 

 . دلم وا شد . ولي فخری ! به نظرم ماهان خیلي الغر شده بود -

 .عیب نداره... همین که سالمه جای شكرش باقیه -

 .بي شرف پاك منو يادش رفته بود ! بهم نگاه مي کرد اما انگار نه انگار مادرش رو مي بینه -

ماهه که نزديك يك ماهه مادرش رو نديده، معلومه نمي تونه اونو به خاطر بیاره. مخصوصا از شیشه های کت و کلفت  6، 5يه بچه  -

 .کابین

ونه ، غريبي نمي کنه و تحويلم مي گیره؟فكر مي کني تا چند ماه ديگه که برگردم خ -  
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قیافه مضحكي به خود گرفت و با لحن کشداری پرسید سرور : 

ِا اِ اِ ... چه فكرا مي کني دختر .... به جای اين چرنديات از شوهرت بگو ، تحويلت گرفت يا مثل شوهر پدرسوخته ما رفت اونجا که  -

 .عرب ني انداخت

است کرد . فكر کرد بايد عشق منصور را به رخ ديگران بكشد، گفتشق و رق کمر ر غزاله : 

 .منصوز خیلي دوستم داره.از لحظه اول مالقات تا وقتي مي رفت مدام اشك ريخت -

گفت فالي  : 

 .خوش به حالت ، با اين وصفي که تو کردی، قول مي دم سر سه ماه نشده ، بیاردت بیرون -

 . آره خودش هم همین و گفت -

پس ديگه دردت جیه ؟ حاال يوخده اون سگرمه هات رو باز کن تا ما هم از کسالت دربیايم. هالك شديم بسكه غصه ات رو  -

 : خورديم دختر. غزاله لبخندی زد و با نگاهي اجمالي به جمع گفت

. اگه بدخلقي مي کنم و خواب از چشماتون گرفتم، واسه دوری پسرمهخیلي اذيتتون کردم ،نه؟ .... حاللم کنید. دست خودم نیست - . 

که شیطنت از سر و رويش مي باريد، چرخي میان سلول زد و شروغ به ر*ق*ص کرد و سُرور هم با صدای زيبايش او را  اکرم

ه پا شده بود ، شرکت کنند. همه همراهي کرد. هريك از افراد بند به طريقي سعي داشتند در شادی کوچكي که به افتخار غزاله ب

وارد شد و همه را امر به سكوت داد. بند به يكباره ساکت شد. فخری از جايش نیم خیز  جديدغرق شادی بودند که نگهبان با زنداني 

 شد و چشم به انتهای راهرو دوخت. شهین بلنده در آستانه ورود به بند ، به جمع زل زده بود

د و کفتلبخندی موذيانه ز فخری  : 

 .برای سالمتي شهین جون صلوات -

برای استقبال جلو رفت. شهین از زندانیان با سابقه ای بود و به دلیل قد و قامت بلندی که داشت لقب شهین بلنده را گرفته بود.  و

يكه بزن و قلدر بود. هر وقت وارد زندان مي شد ، قديمي ترها و يكه بزن ها مي زدند گاراژ. کسي جرئت حرف زدن روی حرف او 

فرق مي کرد. هر دو از يك قماش بودند و برای يك نفر کار مي کردند، از اين رو شهین بعد از  یررا نداشت.ولي در مورد فخ

 : احوالپرسي با دوستان و هم بندان قديم خود ، در مقابل فخری قرار گرفت و گفت

 عروسي مروسي داشتین؟ -

لبخندی زد و گفت فخری  : 

یم از دلش در بیاريميكي از تازه واردها حالش گرفته بود ، گفت -  

 ! نییده بودم فخری جون مهربون باشه.چیه؟ نكنه استفادش زياده -
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 .يه بار ديگه وِر بزني روزگارت رو سیاه مي کنم -

 .خیلي خب بابا، چرا ترش کردی؟ شوخي کردم -

فخری با جديت چشم در چشم او دوخت و انگشت سبابه اس را به عالمت خط و نشان باال برد و گفت اما  : 

 .دور غزاله رو خط مي کشي. وای به حالت جايي بشنوم وِر زيادی زدی -

 .اسمش غزاله است ؟ چشم قربان اطاعت میشه... حاال اگه اجازه مي فرمايید بیايم تو يه کم استراحت کنیم -

بادی در غبغب انداخت و وارد سلول شد . به محض ورود نگاهش در دو حـ ـلقه زيبا و درخشان خیره ماند.به سختي روی از  شهین

او گرفت و نگاه پرمعنايي به فخری انداخت. فخری که از امیال شیطاني شهین خبر داشت، زير لب غريد و دستهايش را به نشانه 

و گفت دنها حمايت روی شانه های نحیف او  : 

 .اين خانم خانما عین خواهرمه. به همه سفارش کردم به تو هم مي کنم. هواش رو داشته باش -

نگاه خريدارانه ای به او انداخت و گفت شهین  : 

 .ساملیك آبجي .... بنده در خدمتگذاری حاضرم -

با شرم سر به زير شد. و با صدای لرزاني جواب سالم داد. شهین باز لبخند کريهش را نشان داد و گفت : ) سالم به روی ماهت(  غزاله

 : . و رو به فخری پرسید

 .ببینم فخری جون اين عروسك فرنگي اينجا چه کار مي کنه.؟! بهش نمي ياد اهل اين حرفها باشه -

را خوانده است، برای همین کفری بود و جوابي نداد و او را با اشاره سر به دنبال خود بیرون کشید. بود فخری فكر شهین  معلوم

 : وقتي فخری وارد راهروی دستشويي شد شهین بدون معطلي او را به ديوار پشت سر چسباند و گفت

 .حاال که اينجام نمي ذارم اين لقمه تنهايي از گلوت پايین بره -

كشدستت رو ب - . 

 .ببین فخری !من نمي خوام شكارت رو از چنگت در بیارم، ولي بايد يه چیزی هم به من بماسه -

 .غزاله رو فراموش کن.... يه بار بهت گفتم بازم مي گم ، غزاله عین خواهرمه -

چرند نگو. خواهر کدومه ! مي دوني اين دختر چقدر مي ارزه ؟ فكر نكنم اين قدرها ديوونه باشي که دور اين همه پول رو خط  -

 .بكشي

 .ديگه داری شورش رو در میاری.... بس کن -

دم مي دمتو کاريت نباشه ، فقط بگو جرمش چیه و چند وقت اينجا مهمونه. ترتیب آزادی و بقیه کارهاش و خو - . 
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 .خفه شو شهین -

 .ديوونه نشو فخری . خودت مي دوني تیمور واسه اين عروسك چه پولي خرج مي کنه -

 .اين عروسك صاحاب داره... بي کس و کار نیست -

 .بي خیال شو فخری از کي تا حاال مبادی آداب شدی .... صاحاب کدومه -

اين زن شوهر و يه بچه داره. در ضمن در شرايط روحي خوبي نیست.هیچ خوشم نمي ياد دور و برش بپلكي و توی گوشش چرت  -

 ...و پرت بحوني.... برای دفعه آخر میگم دور اين يكي رو خیط بكش ، واال

 .باشه ولي خوش نَرَم کلك ملكي توی کار باشه -

ستخیالت راحت ، کلكي توی کار نی - . 

8 فصل  

از پي هم مي گذشتن دو تقريبا با وضع موجود کنار آمده بود . هر دو هفته يكبار اجازه مالقات حضوری داشت. با اينكه  روزها

فرزندش از رفتن به آغـ ـوشش خودداری مي کرد ، با اين وجود به بويیدن و لمس کردنش اکتفا مي کرد و گويي نیرويي تازه برای 

فتادامه مي يا . 

و هادی نیز به طور مداوم به مالقاتش مي رفتند و در اين بین گاهي غزل و فاطمه را با خود به ديدار غزاله مي بردند. داخل  منصور

بند نیز فخری کامال مراقبش بود و يك آن از او غافل نمي شد ، مبادا شهین با اراجیف خود ذهن او را مسموم کند . شهین نیز 

سادگي میسر نبود، مترصد رسیدن فرصتي مناسب بود تا آنكه فخری برای دوش گرفتن غزاله را دست  هبرايش بگذشتن از غزاله 

سرور سپرد و رفت. سرور مدام از اين سلول به سلول ديگر مي رفت و چند دقیقه ای را به جوك و مزخرفات سپری مي کرد. رفتار 

ر را به حال خود گذاشت و به سلول بازگشتسرور با روحیات غزاله جور نبود ، به همین دلیل سرو . 

تنها و پشت به در سلول مشغول انجام کاری بود ، غزاله آرام و بي صدا به او نزديك شد شهین . 

سیاه رنگي شبیه قره قروت بین انگشت شست و سبابه شهین در حال مالش بود. غزاله متعجب لب باالداد: ) يعني چه ؟ ( و قبل  ماده

فرصت پرسیدن داشته باشد ، شهین گلوله نخودی را به دهانش پرتاب کرد و بالفاصله با آب آن را قورت داد از آنكه . 

با تعجب پرسید غزاله : 

 چي مي خوری ؟ -

عین فنر از جا جست و با مشاهده غزاله با دلهره گفت شهین  : 

 .هیچي ... آب خوردم -

 پس اون خمیر سیاهه چي بود ؟ -
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نگاهي به اطراف انداخت . هیچكس نبود و اين همان فرصت طاليي شهین بود. پس لحني مهربان به خود گرفت و گفت شهین  : 

 .غذای درست و حسابي که نمي خوريم ، اگه اين دارو و دواهای کرموني رو هم نخوريم ديگه جوني برامون نمي مونه -

 .من تا حاال همچین داروی گیاهي نديده بودم -

 .برای اينكه زخم معده نداری. اگه داشتي مي ديدی جونم -

 حاال چي هست ؟ -

 .شیره شیرين بیان -

 .ماماِن من هم همیشه جوشونده شیرين بیان به ما میده . میگه برای تقويت معده تون خوبه -

اگه دوست داری بدم بخوری جونِ من ! خوب شد گفتي... - . 

 .نه مرسي ... من زياد اهل داروی گیاهي نیستم -

بالفاصله به جان بالشتش افتاد چند لحظه بعد به سوی غزاله چرخید و گلوله کوچكي به قدر ماش به سمت او گرفت و گفت شهین : 

 .بیا بخور واسه معده ات خوبه -

در عین سادگي و عدم عالقه اش به خوردن دارو ، تعارف کرد غزاله . 

 .نه نه .... ممكنه خودت کم بیاری -

 .تو غصه من و نخور. خودم مي دونم چه جوری تهیه اش کنم -

بي انديشه و ساده بدون مخالفت آن را روی زبانش گذاشت ، اما به محض تماس آن با زبانش با انزجار گفت دخترك  : 

 .چقدر تلخه -

بالفاصله لیوان آب را به لبـ ـهای او نزديك کرد و در کمتر از يك ثانیه شیره را به اعماق معده بیچاره زن بینوا فرستاد.لبخند  شهین

شهین از روی رضايت بود چون مي توانست در کمتر از يك هفته غزاله را معتاد و مطیع اوامر خود کند. اما توهماتش بیش از نیم 

غزاله در اثر خوردن شیره ترياك ابتدا دچار سرگیجه و سپس حال تهوع شد و مسمومیت شديد او را  زيراساعت طول نكشید ، 

 .راهي درمانگاه زندان و از آنجا به بیمارستان سیرجان کرد

نقطه سیاهي امر ناخواسته اسباب گرفتاری او را در تشكیل پرونده ای دال بر استفاده از مواد مخدر به وجود آورد. و اين ، خود  اين

 .در روند تحقیقات در مورد او شد

گرد هم جمع شده بودند و هر يك قصه زندگي خويش را میگفتند 5از شبهای گرم تیر ماه زندانیان سلول شماره  يكي . 
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او را وادار به  زمان خاموشي وقت زيادی نمانده بود . همه آنهايي که با غزاله در يك سلول بودند ، مشتاق شنیدن داستان زندگیش تا

 .تعريف کردند

لبخندی زد و متعاقب آن گفت غزاله  : 

طعم پدر رو نچشیدم، بچه که بودم او رو از دست دادم. اصال قیافه اش يادم نیست. مادر مهربون و فداکارم به خاطر ما هیچ وقت  -

زش و پرورش بند کنهموازدواج نكرد. اينقدر اين در و اون در زد تا باالخره تونست دستش رو توی آ . 

که گفتم طعم پدر رو نچشیدم ، ولي مادرم هیچي برامون کم نذاشت. پدر بود ، مادر بود ، رفیق بود .... االنم که همه وجودمه،  درسته

سال داره و مهندس عمرانه و در يك شرکت ساختموني کار مي کنه. خواهر کوچیك ترم غزل  29بگذريم. برادر بزرگم هادی 

. خودمم تا اومدم بجنبم با يه ديپلم خشك و خالي رياضي تن به ازدواجونیكهشجوی سال دوم مهندسي الكتردان  ... 

میان حرفش پريد فالي . 

 اول بگو ببینم با شوهرت چطور آشنا شدی؟ -

 .خیلي اتفاقي ، دو سال پیش که برای گردش نوروزی رفته بوديم شیراز ، تخـ ـت جمشید با هم رو به رو شديم -

لبخندی زد و در ادامه گفت غزاله  : 

دسته جمعي به سمت پارکینگ مي رفتیم. هادی بستني قیفي خريده بود و من بي میل لیسش مي زدم. حین قدم زدن غزل که يه  -

تر از بقیه بود ايستاد و گفت: ) هادی تو برو ماشین رو از پارك در بیار ما همین جا منتظر مي مونیم( هادی موافقت کرد، اما  کم تنبل

عاشقانه دنبالش راه افتاد لهمسرش نیلوفر برای دردد . 

م و گفتم ) چه بستني مسخره ای تند و تند به بستني اش لیس مي زد. در حالیكه نگاهش مي کردم تكیه دادم به ماشین همجوار غزل

، کاش نخريده بوديم.( غزل گفت) مجبورت که نكردن، بندازش دور ( . نگاهي به بستني انداختم و در حالیكه مي گفتم خداحافظ به 

بعد با ديدن چشمهای گرد شده غزل بي درنگ چرخیدم. خدای من بستني درست وسط سر  حظهپشت سرم پرتابش کردم. يك ل

اومده بوداون فرود  . 

ماشین رو دور زدم ، طرفم اونقدر عصباني بود که احساس مي کردم مي خواد خفه ام بكنه هراسان ... 

دستمالي از کیفم درآوردم و به طرفش دراز کردم ولي محكم زد زير دستم. با اينكه از رفتارش دلگیر شدم ، ولي به خاطر  دستپاچه

ونستم جلوی خنده ام رو بگیرم. به سختي لبهامو جمع کردم که جلوی خنده ام رو بگیرم که نشد. قیافه مضحكي که پیدا کرده بود ، نت

شكمم به حرکت درآمد و پكي زدم زير خنده ونرم نرمك عضالت صورت  . 

شد و داد زد ) مرض... به چي مي خندی؟( نمي تونستم جلوی خنده ام رو بگیرم . خنده ام باال گرفت و در جوابش انگشتم  برافروخته

رو به سمت سرش نشانه رفنم و گفتم : ) خیلي با مزه شدی( . غزل که احساس کرد االنه که يه کتك مفصل نوش جان کنم. جلو 

م کم کم به اعمال خودم مسلط شدم . بیشتر از قبل شرمنده شده بودم. گفتم : ) معذرت . من هکرددويد و از منصور معذرت خواهي 
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لیتری آب  4مي خوام ، نمي دونم چرا يه همچین کار احمقانه ای کردم (. پاسخي نداد و بي اعتنا به سمت صندوق عقب رفت . ظرف 

از من طلب داره، چون با تغیر گفت : ) بريز رو دستم.( رو با عصبانیت به سمتم گرفت . مطمئن بودم در آن لحظه ارث پدرش رو 

سر و صورتش رو شست ولي هنوز از دستم عصباني بود. ظرف آب رو از دستم قاپید. سرش داخل صندوق عقب ماشین بود که سرم 

ولي او چنان به سمتم رو جلو بردم و گفتم: ) من يه مسافرم و تا چند دقیقه ديگه از اينجا میرم . دلم مي خواد من رو ببخشي(. 

چرخید که از ترس قدمي به عقب گذاشتم. دلش سوخت چون لبخند کم رنگي زد و با صدای آرومي پرسید: ) ترسیدی؟( آب دهانم 

و  درا قورت دادم و گفتم : ) به هر حال معذرت مي خوام، خداحافظ(. چرخیدم برم که گفت : )بچه کجايي ؟( . ) کرمان(.ابرويي باال دا

گفت : ) دختر کرموني !!.... باور نمي شه( . تند شدم : ) چرا ؟ مگه دخترای کرمون شاخ دارن؟( بدون ابنكه جوابي بده خیره شده بود 

. منم القید شانه ای باال انداختم و به عالمت خداحافظي دست بلند کردم و ازش دور شدم. و چند دقیقه بعد به اتفاق هادی به سوی 

رديمکشیراز حرکت  . 

آن روز به اتفاق رفتیم حافظیه. هادی و نیلوفر ، بعد از زيارت رفتن زير سايه و يه گوشه ای مشغول دل دادن و قلوه گرفتن  فردای

شدند، غزل هم برای فال دم پله ها موند ، ولي من راه افتادم توی محوطه. غرق تماشای انواع گلهای زيبايي بودم که روح انسان را 

د که صدای آمرانه مردی مخاطبم قرار داد: ) ببخشید خانم، شما ديروز اشتباها يكي از وسايل من رو با خودتون شاد مي کر

نبرديد؟(. با کمال تعجب چشمم به منصور افتاد . هاج و واج نگاهش مي کردم . دوباره گفت : ) جواب ندادی؟ ( دستپاچه و با لكنت 

بود گفت : ) چرا زدی .... تو يكي از با ارزش ترين متعلقات من رو با خودت  جدینزدم( .  گفتم : ) نه ، نه. من به وسايل شما دست

بردی (. ترسیده بودم احساس مي کردم مي خواد با تهمت زدن کار ديروزم رو تالفي کنه. در شرف گريه بودم ، گفتم : ) به خدا من 

ند ، گفت : ) اومدم دلم رو پس بگیرم(. بهت زده نگاهش کردم اما به وسايل شما دست نزدم ( . خنديد و با لحني که دلم را لرزا

خیلي زود به خودم آمدم و با اخم پرسیدم : ) منظورت چیه ؟( خیلي معذب بود. ) فكر نكن اتفاقي اينجا هستم ( . تند شدم : ) يعني 

ماليم و جدی به خود گرفت و  لحنکه چي؟ ( تعقیبم مي کردی ؟مگه تو کار و زندگي نداری ... يه کاره دنبال مردم راه مي افتي 

گفت : ) سوء تفاهم نشه. قصد بدی ندارم . شايد به نظرت احمقانه بیاد اما احساس مي کنم بهت عالقمند شدم، خواهش مي کنم يه 

کنم بذار فرصت بهم بده(. بهش براق شدم و گفتم : ) برو کنار مي خوام رد شم( . نگاهش التماس داشت ، گفت : ) خواهش مي 

بشناسمت(. گفتم: ) اشتباه گرفتي ، من اهل رفاقت نیستم حضرت آقا(. ) همچین قصدی ندارم( با نگاه و لحني متعجب  بیشتر

پرسیدم : ) قطعا نمي خوای باور کنم که با يه نگاه قصد ازدواج کردی( . با کالفگي گفت : ) دوست ندارم دنبال دخترای مردم راه 

توی ذاتم نیست. اگه اينجا هستم ، واسه اينه که احساس مي کنم دوستت دارم .... نمي خوام  نين برم. يعبیفتم و قربون صدقشو

جواب بدی ، ولي خواهش مي کنم بدون فكر دست رد به سیـ ـنه ام نزن. بذار شانسم رو امتحان کنم(. به سختي نگاه از چشمان 

که پشیمون ايستادم و نگاهش کردم. التماس در نگاهش موج مي زد . شماره پرالتماسش گرفتم ولي هنوز قدمي به جلو نذاشته بودم 

تلفنم رو دادم و گفتم : ) اسمم غزاله است... دلم نمي خواد از اين شماره سوءاستفاده کني(. وقتي پام به کرمان رسید تماسهای مكرر 

، ولي مامان قبول نكرد. مامان اصال  رید خواستگامنصور شروع شد مدتي نگذشته بود که فكر کردم بهش عالقمندم. خیلي زود اوم

دلش نمي خواست من رو به راه دور شوهر بده ، ولي منصور پاش رو کرده بود توی يه کفش . اونقدر رفت و اومد تا اينكه مامان به 

ديمشرط انتقال او به کرمان با عروسي ما موافقت کرد. االن يكسال و نیمه که زندگي مشترکمون رو شروع کر . 

پوزخندی زد و گفت غزاله  : 
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 قبل از اين ماجرا احساس مي کردم خوشبخت ترين زنِ عالم هستم -

دوان دوان وارد بند شد ودر حالیكه نفس نفس مي زد، در چشمان غزاله خیره شد و گفت فالي  : 

 .مگه کری ! دارن صدات مي کنن. مالقاتي حضوری داری -

جمله شادمان جفت زد وسط سلول و با عجله به سمت نگهباني دويد. چند لحظه بعد در محوطه مالقات حضوری  با شنیدن اين غزاله

در محیطي باز ، مشتاقانه در جستجوی عزيزترين موجود زندگیش چشم مي چرخاند. مدتي مي شد که منصور کمتر به مالقاتش مي 

قات حضوری ، با اينكه سردی حضور او را احساس مي کرد ، اما به اين راغب بود تا مال بینآمد و بیشتر به مالقات کابین به کا

موضوع اهمیتي نمي داد و شايد به نوعي به خودش تلقین مي کرد که همسرش از دوری او بیمار و بي حوصله شده است. آن لحظه 

پرشتاب! چشمانش را برای يافتن فرزند و يك احوالپرسي  سيدر جستجوی ماهان بود که با چهره مهربان مادر مواجه شد. با روبـ ـو

 : و همسرش به هر سو چرخاند و گفت

 اين هفته هم ماهان و نیاوردی؟ -

گونه خواهر را بـ ـوسید و بي اعتنا به سوال او گفت غزل  : 

 .چطوری غزی خانم.... چشم نخوری دوباره داری سرحال مي شي -

دمق و بي حوصله پرسید غزاله : 

 ...پس منصور کو ؟ ماهان ؟ -

دست دختر پريشان را گرفت و او را وادار به نشستن کرد و گفت مادر  : 

 .منصور ، ماهان رو برده شیراز . ان شاا... هفته ديگه میاد مالقاتت -

 ...رفته شیراز !!!؟ -

 .آره ديگه مادر . بنده خدا خیلي غصه مي خوره . احتیاج به يه همزبون داره. بايد بین خانواده اش باشه و دلداری بشنوه -

ولي من چي مامان ؟ دلم برای ماهان يه ذره شده. من به عشق اون اينجا نفس مي کشم . چطور دلش اومد توی اين موقعیت بذاره  -

 .بره

نباش دختر. اون بیچاره بیشتر از تو زجر مي کشه اين قدر خودخواه - . 

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

 . يعني ديدن ما خوشحالت نكرده بدجنس -

کم رنگي کنج لب غزاله نشست ، گفت لبخند  : 



 

 
56 

خوشي منه ... از امروز تا دوشنبه ديگه به عشق ديدن شما شبهام رو روز مي کنماين چه حرفیه ؟ ديدن شما تنها دل - . 

 خیلي خب ! پس چرا ماتم گرفتي؟ تعريف کن ببینم چه کار مي کني -

با نگاهي در چهره مادرکه سعي داشت غمش را پنهان کند ، سر به شانه او نهاد و گفت غزاله  : 

 ! مامان -

اشكي از گونه های استخواني فاطمه روان شد و با بغض جواب داد قطره  : 

 .جان مامان .... بگو عزيز دلم -

 من شما رو بین در و همسايه و فامیل بي آبرو کردم ، نه ؟ -

گرم و مهربان او را به سیـ ـنه فشرد و گفت مادر  : 

 .مگه تو چیكار کردی ؟ من بابت زندان رفتن تو نه به کسي جواب پس مي دم نه از کسي مي خورم . خیالت راحت باشه عزيز دلم -

 .خاك بر سر بي عرضه ام که مفتي مفتي آبرو و حیثیتم رو به باد دادم -

مالمت بار دست زير چانه اش گذاشت و گفت تكاني خورد و غزاله را با فشار مختصری از خود دور کرد. سپس با نگاه فاطمه  : 

 .نكنه صبح تا شب با اين فكرهای پوچ خودت رو آزار بدی ! نگاش کن ! الغر و زرد شده ، عین میت -

مي خواستي به چي فكر کنم . فكر خانواده منصور ، مخصوصا مادرش ، دوستها و همكارهای اداره اش داره ديوونم مي کنه. ديگه  -

مي تونم جلو فك و فامیلش سر بلند کنم. خواه ناخواه همه عالم و آدم فهمیدن که من افتادم گوشه زندون چطور . 

 .حاال بدونن . مثال چه غلطي مي خوان بكنن -

های اونا نمي دونم، نمي دونم.... وقتي پای درد و دل زندوني های ديگه مي شینم، تازه مي فهمم که در مقابل گرفتاريها و مصیبت  -

 غم زيادی ندارم و ناشكرم.... راستي مامان شما تنها اومديد. پس هادی کجاست؟

 .هادی تازگیها خیلي گرفتار شده -

غزاله به نشانه تعجب باال رفت. فاطمه لبخندی زد و گفت ابروی  : 

 .يادم رفته بود برات بگم . نیلوفر بارداره و استراحت مطلق داره و هادی مجبوره حسابي ازش مراقبت کنه -

با شنیدن کلمه باردار جیغي کشید و در حالیكه گل از گلش شكفته بود ، دستهايش را به هم سايید و گفت غزاله  : 

اای خدا . از قول من تبريك بگو... باالخره هادی به آرزوش رسیدخدايا شكرت. چه خبر خوبي ، چرا زودتر نگفتي.... وا - . 
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حبس غزاله به ماه چهارم نزديك مي شد و حضور منصور در مالقاتها هر هفته کم رنگ تر تا آنكه بطور کامل محو شد و در  دوران

رفتار همسرش را نمي دانست ، اين در  طول اين دوران زن جوان فقط به مالقاتهای خانواده اش دل خوش کرده بود. او دلیل اين

 .حالي بود که احساسش نهیب مي زد شخصي يا عاملي او را وادار به عقب نشیني مي کند

اعتنايي و سردی منصور ، غزاله را در الك خود فرو برده بود و او را با غم سردرگمي عجین ساخته بود تا جايي که روز به روز  بي

شد و به روزهای اول حبس برمي گشترنجورتر و افسرده تر مي  . 

طرفي دوری از فرزند برايش مشكل تر شده بود ، احساس مي کرد يادآوری چهره محبوب دلبندش قدری دور از ذهن گرديده  از

 ...است.چقدر دوست داشت فرزندش را در آغـ ـوش گرفته و او را نـ ـوازش کند.اما افسوس

که مرد روياهايش بي رحمانه فرزندش را فرسنگها از او دور ساخته بود و خود نیز رفته رفته عزم کوچ داشت افسوس . 

9 فصل  

زنگ آيفون شوکت را سراسیمه از جای کند. با شور و هیجان زايدالوصفي به سمت حیاط دويد و در آستانه در منزل بي محابا  صدای

ق بـ ـوسه ساخت. شوکت چنان ابراز احساسات مي کرد که منصور مجالي برای احوالپرسي نمي فرزندش را در آغـ ـوش کشید و غر

رسید و با سپردن ماهان به مادربزرگش ، فرزندش را نجات داد اونیافت. باالخره هم پدرش به داد  . 

 .چه خبره زن ! انگار صدساله نديديش -

شردماهان را بـ ـوسید، او را در آغـ ـوشش ف شوکت  : 

 .پس چي فكر کردی ! برای من هر لحظه دوری منصور مثل صد ساله -

در حالیكه وارد حیاط مي شد گفت محمود  : 

 . حاال مي خوای وسط کوچه از پسرت پذيرايي کني . حداقل بذار بیاد تو بعد -

که پس از حوادث اخیر احساس تنهايي و غربت مي کرد ، وقتي خود را میان جمع صمیمي و گرم خانواده اش ديد، کمي  منصور

 . احساس آرامش يافت و از دلهره اش قدری کاسته شد

يگوش و زيبا غريبي نمي کرد و هر چند دقیقه يكبار دست به دست مي شد. مژگان و مهناز حسابي او را چالندند . پسرك باز ماهان

 .غرق محبت شده بود ، باالخره هم پس از ساعتها بازی و شیطنت در آغـ ـوش عمه مژگان به خواب رفت

پس از صرف شام سعید و مهناز خداحافطي کردند و رفتند ساعتي . 

ولین نفر برای خواب جمع آن لحظه ، عقربه های ساعت نیمه شب را نشان مي داد و رفته رفته خواب بر همه چیره شد. محمود ا در

را ترك کرد و بدنبال او مژگان. اما شوکت که مشتاق دردِدل بود، وقتي منصور خواب آلوده قصد برخاستن کرد ، با کالم سد راهش 

 .شد
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 .بنشین مامان باهات حرف دارم -

ال تحت تاثیر مادر قرار گرفته و از همسرش در طول سه ماه گذشته از طريق تلفن هر چه بايد مي شنید ، شنیده بود. او کام منصور

دوری مي جست ، با اين حال هنوز رشته هايي از محبت در دلش چنگ مي زد که از شنیدن اراجیف بیشتر در مورد زنش مانع مي 

و گفت ردشد. از اين رو خواب را بهانه ک  : 

 .باشه برای صبح ، درز چشمم باز نمي شه -

روز بعد، ماهان پس از حمـ ـام آب گرم حسابي سرحال نشان مي داد به طوری که در آغـ ـوش مادربزرگِ مهربان با شیطنت  صبح

دست و پا مي زد. منصور که تازه از حواب بیدار شده بود در آستانه در ظاهر شد و نگاهش در موج نگاه شیرين و خندان ماهان 

نامفهومي از دهان کودك خارج مي شد و به هوای پدر دست و پا مي زد .منصور با حرکات فرزند  ماتخیره ماند. به جز کلمه بابا ، کل

ماهه خود بیتاب شد. او را در آغـ ـوش کشید 9  : 

 .سالم بابايي. الهي دورت بگردم پسر خوشگلم... رفته بودی حموم -

کالفه گفت تحت تاثیر اين صحنه اشك ريخت و منصور با مشاهده اشك مادر شوکت  : 

مامان مرگ من گريه نكن. اگه مي خوای چند روزی رو که مهمونت هستم آرامش داشته باشم، خواهشا گريه نكن. بخدا ، به اندازه  -

 .کافي آه و زاری ديدم و شنیدم

 .تقصیر خودته. هرچي سرت اومده حقته -

 .مامان شروع نكن -

چي چي رو شروع نكن. تازه حاال به حرف من رسیدی. چقدر گفتم اين دختره وصله ما نیست، گوش نكردی تا اين شد. حاال اينا به  -

ك . وقتي حرفت رو به کرسي نشوندی و عقدش کردی، گفتم همین جا بمون و زندگیت رو بكن، باز گفتي قول دادم، نمي تونم در

. حاال که مردی و مردونگیت رو به فامیل زنت ثابت کردی، به فامیل خودت هم نشون بدهزير قولم بزنم... حاال خوردی .. . 

 منظورت چیه !؟ -

 .خودت رو به خريت نزن -

 .جدی نمي دونم منظورت چیه... تو رو خدا واضح حرف بزن ببینم چي مي گي -

ه کنج زندون ؟فكر مي کني اونا باورشون شده که زنت از روی بدشانسي افتاد - ! 

 مگه غیر از اينه؟ -

 !!! چي بگم واهلل -
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اصال به مردم چه ربطي داره؟ به چه حقي تو زندگي من دخالت مي کنن... توی اون خراب شده که بودم در و همسايه مدام سراغش  -

مي گرفتن، انگار برای حرف درست کردن دنبال بهونه مي گشتند... بهانه های صدتا يه غاز ِ من هم که جلوی دهنشون رو نمي  رو

به غزاله بیچاره نسبت دادند. من به خاطر اين تهمت ها روی آپارتمان رفتن رو ندارم مامان .  گیره... يه مشت تهمت و افترا

همكارهای بي شعورم هم نمي دونم چطور فهمیدن که هزار جور حرف پشت سرم درست کردند. مي ترسم برام دردسر درست 

 .کنند اون وقت کارم رو هم از دست بدم

مي شه بست اما درِ دهن مردم رو نه از قديم گفتم درِ دروازه رو - . 

منِ احمق تحت تاثیر چرنديات مردم چند وقته به مالقات غزاله نرفتم. خدا منو ببخشه، ولي ديگه برام مهم نیست مردم چي میگن.  -

 .من غزاله رو دوست دارم و با تمام وجود بهش اطمینان دارم... گور پدر حرف مردم

وقت واسه اين حرفها زياده حاال چايیت رو بخور ، - . 

به خوبي مي دانست مادرش دل خوشي از تنها عروسش ندارد و ترجیح مي دهد تا هرگاه صحبتي از او به میان آمد، سخن را  منصور

کوتاه کرده يا موضوع حرف را عوض کند.بنابراين آن روز به محض تمام کردن صبحانه به هوای دلتنگي، ماهان را در آغـ ـوش 

ید و بیرون رفت.روز بعد با وجود چند روز مرخصي که باقي مانده بود به دلیل طعنه ها و کنايه های مادر و تعداد محدودی از کش

 .بستگان نزديك افسرده و مشتاق بازگشت بود

گه داری نوه کوچكش رهايي از بار اين فشارها در اولین فرصت راهي کرمان شد. اما اين بار بدون فرزند ! زيرا شوکت برای ن برای

 .اصرار فراواني داشت و منصور به دلیل بیماری فاطمه و حال نا مساعد او ، بااالجبار با ماندن ماهان موافقت کرد

تصور منصور، پس از بازگشت از شیراز نه تنها از فشارهای به وجود آمده کم نشد ، بلكه غیبت ناگهاني غزاله از سويي و  برخالف

ز سويي ديگر دهان آشنا و غريبه را برای ياوه گويي باز کردشروع تحقیقات ا . 

شروع تحقیقات شك وشبهه همسايگان تقريبا به يقین پیوست. و در زمزمه هايي تلخ ، زهر را در نیش زبان به جان او تزريق کرد.  با

ری مي گفت: ) ولي من شنیدم خواستگار يكي مي گفت: ) میگن زنِ تابش با فاسقش فرار کرده و االن در انتظار سنگساره( و ديگ

که از همه بي انصاف تر بود شايع مي کرد: ) کجای کارين بابا ، خودشم نمي دونه بچه مال شوهرشه  وميقبلیش اون رو دزديده.( و س

زخم زبانهای  يا مال يه پدرسوخته ديگه (. شنیدن اين تهمت ها از سوی همسايگان و کنايه های گاه و بیگاه همكاران در اداره و

مالقاتهای غزاله را به طور کامل قطع و تصمیم به جدايي گرفت ريكهپشت هم مادر، از منصور آدم نامتعادلي ساخت، به طو . 

عجوالنه منصور، غزاله را چنان درهم شكست که در مدت چند روز بیمار و به علت افسردگي شديد فورا به بیمارستان  تصمیم

 .روانپزشكي کرمان منتقل شد و اگر مراقبت های شبانه روزی مادر نبود ، او بزودی تسلیم مرگ مي شد

با وجود اطالع يافتن از بیماری همسرش ، از ديدار او سر باز زد و در عین قساوت قلب مهر طالق را روی شناسنامه اش  منصور

 .کوبید، با کمال بي وفايي دست نیاز همسرش را که به سويش دراز شده بود پس زد و بر تمامي باورهای او خط بطالن کشید

نداشت زيرا مدت زيادی از طالقش نگذشته بود که بار ديگر به دادگاه احضار شدهای اين زن جوان، گويي تمامي  بدشانسي . 
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تحقیقات چنگي به دل نمي زد، گفتارها ضد و نقیض بود. تعداد اندکي از همسايگان تحت شايعه های پراکنده شده، او را زني  نتیجه

نیز او را زني اهل خانه و خانواده معرفي کرده بودند و چون  بدنام معرفي کرده بودند و تعدادی نیز اظهار بي اطالعي کرده و بعضي

پیش نماز و خادمان مسجد نیز از او اظهار بي اطالعي کرده بودند ،غزاله اهل مسجد نبود . 

رونده، طالق و مسمومیتش بر اثر استفاده از مواد مخدر، نقاط سیاه اين پرونده به شمار مي رفت. قاضي سهرابي با استناد به پ مسئله

بار ديگر از او خواست تا آخرين دفاع را از خود به عمل آورد، اما غزاله از حرف زدن طفره رفت. اين بار سكوتش عاری از اشك و 

قاضي دوباره نتوانست رای نهايي را صادر کند به اين ترتیب غزاله بار ديگر تا زمان اعتراف به زندان فرستاده  ينآه قسم بود. بنابرا

 .شد

برای او ديگر اهمیت نداشت و نفس کشیدن در فضای زندان را به هوای آلوده بیرون ترجیح مي داد، به همین دلیل در سكوت  ييگو

 .با چهره ای محزون روی نیمكت راهرو نشست و سر به زير به نقطه ای خیره شد

سر بلند کردخال کامل بود که يك جفت پوتین نظامي مقابل ديدگانش متوقف شد. به آرامي  در . 

سانتي متری سرگرد زادمهر وادارش کرد تا سرش را کامال باال بگیرد. نگاه بي فروغش را در چشمان پرجذبه و نافذ زادمهر  189 قد

 .دوخت.گويي او را مسبب تمام بدبختي هايش دانست، ابروانش را به هم گره کرد

با نگاه تند و پرسرزنش و با لحن نیش داری گفت زادمهر  : 

 چي شد. اعتراف کردی؟ -

مجددا سر به زير انداخت و سكوت اختیار کرد، اما زادمهر با صدای پرجذبه اش که دل هر متهمي را مي لرزاند، گفت غزاله  : 

ه کاره ای، پس بهتره بازی در نیاری. تو که نمي خوای وقتي سوال مي کنم مي خوام جواب بدی. نتیجه تحقیقات که نشون مي ده چ -

 .همه عمرت رو تو زندون باشي

نیش دار زادمهر برای غزاله گران تمام شد. با اخم نگاه بیمارش را به او دوخت و گفت کالم  : 

 .اگه از خدا مي ترسیدی اينقدر راحت به ديگران تهمت نمي زدی -

پوزخند زد زادمهر : 

 .با اين حساب همه دروغگو هستند جز سرکار علیه -

 .در دهن مردم رو نمي تونم ببندم... ولي مي تونم مراقب حساب و کتابم با خدای خودم باشم -

القید شانه ای باال داد زادمهر : 

ف بگیرمبه هر حال بهتره اعتراف کني. اگه همكاری کني و همدستات رو لو بدی، قول مي دم برات تخفی - . 

در حود فرو رفت، بعد از تامل کوتاهي در حالي که به نظر مي رسید نا امید و مـ ـستاصل گشته، پرسید غزاله : 
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 اگه اعتراف کنم حكمم اعدامه ؟ -

 .نه بابا... يه چند سال حبس و يه جريمه نقدی -

 .پس بي خیال شو -

زادمهر متعجب بود، پرسید نگاه  : 

 !يعني مي خوای بمیری -

دستهای کشیده اش را باال آورد و بغـ ـل صورتش گرفت. بغضش در حال ترکیدن بود، گفت غزاله  : 

 .آره .... پس يه کاری کن که اون روز زودتر برسه، و قطرات اشك بي محابا از چشمانش جاری گشت -

د که در حالیكه به او مي انديشید، دادگاه را ترك کردمحزون غزاله، زادمهر را چنان تحت تاثیر قرار دا نگاه . 

ديگر غزاله به زندان انتقال يافت، اما اين بار احساس مي کرد که به خانه بازگشته است. آغـ ـوش پرمهر فخری و نـ ـوازش  بار

 : هايش، مادر را به خاطرش مي آورد. فخری گیسوانش را نـ ـوازش داد و گفت

 .چرا اعتراف نكردی؟ فوق فوقش چند سال حبس مي خوردی ديگه. ولي اينجوری خدا مي دونه چند سال بالتكلیفي -

 .نه فخری جون، نه. من حاضر نیستم مهر اين ننگ رو به پیـ ـشونیم بچسبونم -

 .بخوای و نخوای کاريه که شده . تو با اين وضعیت فقط خودت رو حیرون مي کني -

يد حق با تو باشه که هست، ولي برای آزادی اشتیاقي ندارمشا - . 

 .دنیا که به آخر نرسیده دختر .... زنده باشن مادر و خواهر و برادرت... منصور ترکت کرد که کرد. مرتیكه االغ لیاقتت رو نداشت -

 میگي اعتراف کنم؟ -

ی اين خراب شده به باد رفتهآره جونم... چشم به هم بذاری مي بیني بهار جوونیت تو - . 

 .بايد فكر کنم.... يك ماه! دو ماه! .... شايد هم اعتراف کردم -

روزها مي گذشت و او قادر به تصمیم گیری نبود، تا آنكه يكي از روزهای سرد زمـ ـستان وقتي فخری او را ماتم زده در گوشه ای  اما

 : از محوطه زندان ديد جلو رفت و با مالمت گفت

 چیه باز که رفتي تو لك... آخه تو چته دختر؟ -

او رنج مي برد، پهلويش نشست و در حالیكه با انگشت به افراد درون محوطه غزاله سكوت کرد و فخری که از آب شدن ذره ذره  -

 : اشاره مي کرد گفت
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نگاشون کن... فكر مي کني اينا علي بي غمن .... بابا! به خدا همه غم و غصه دارن. بعضي هاشون مثل تو آشیونه شون خراب شده،  -

و اينجا بگذرونه و هنوز خدا شتن ديه نبايد يك سال از بهترين روزهای عمرش رمثل همین پروانه، اگه ماشینش بیمه بود به خاطر ندا

بايد مهمون اينجا باشه... بعضي هاشون حسرت يه مادر رو مي خورن که حداقل هفته ای يه بار بیاد  همي دونه چند سال ديگ

کن مالقاتشون... تو خیلي ناشكری غزاله ، يه کم عاقل باش ، يه خرده توکلت رو بیشتر . 

 .درد من هم مادرمه... االن دو هفته است که نیومده سراغم، دلم شور مي زنه -

 .بیخود دلت شور مي زنه. اينجا کم غصه داری، فكرهای الكي هم مي کني -

 غزل و هادی چي ؟ اونا هم نمي تونستن بیان ؟ -

قیافه حق يه جانبي گرفت و گفت فخری  : 

ماهه که توی اين خراب شده هستي. اگه زبونم الل مرده بودی، ديگه کسي سر قبرت هم نمي  11بذار روشنت کنم. االن درست  -

 .اومد... نمي دونم چرا توقع داری همه کار و زندگیشون رو ول کنن و تو رو بچسبن

بلند شد غزاله  : 

هستم. مي دونم طاقت دوريم رو نداره. .. مي دوني فخری! دو سه شبه خوابهای مامانم فرق داره... تمام کار و زندگي مامانم من  -

 .آشفته مي بینم، ديشب هم خواب ديدم دندونم افتاده

به هم ريخت. غزاله نگاه بي فروغش را به او دوخت و با لحن ملتمسي گفت فخری  : 

 تعبیرش چیه فخری؟ -

نگاه از غزاله گرفت و سر به آسمان گفت فخری  : 

 .انشاءا... خیره. انشاءا... خیره ... بريم تو که هوا سرده -

به دنبال فخری وارد ساختمان شد، اما نه آن روز بلكه روزهای آينده نیز در دلشوره و نگراني به سر برد تا اينكه در يك  غزاله

ان هادی شنیدمالقات خصوصي، خبر فوت مادر را از زب . 

ضربه به منزله تیر خالصي بر پیكر او بود. شايد شیون و زاری کمي از آالم و غم هايش مي کاست، اما او مدتها در گوشه ای مي  اين

نشست و به نقطه نامعلومي خیره مي ماند. به ندرت حرف مي زد و به اصرار و زور فخری غذای مختصری مي خورد. او آنقدر اين 

ادامه داد تا آنكه کامال بیمار و رنجور شدرويه را  . 

10 فصل  

های سوسني را کنار کشید. لبه تخـ ـت نشست و با مالطفت پنجه در موهای فرزند فرو برد و به آرامي صدايش زد: ) کیان،  پرده

و باز کن( کیان با سر و روی عرق مادر( و زير لب زمزمه کرد: ) عجب عرقي کرده( و بار ديگر او را صدا زد: ) کیان مادر چشمات ر



 

 
63 

مي کشید در تخـ ـت نیم خیز شد و با صدای خفه ای گفت: ) آب (. چند لحظه بعد عالیه با لیواني  لندیکرده در حالیكه نفس های ب

 :لبريز از آب خنك به او نزديك شد و گفت

 هیچ وقت اين جوری نديده بودمت! خواب مي ديدی؟ -

. خواب يكي از متهمه هام رو مي ديدمخواب عجیبي بود.. - . 

 .روز کم باهاشون سر و کله مي زني، حاال ديگه شب هم دست از سرت بر نمي دارند -

پتو را از رويش کنار زد و از تخـ ـت پايین آمد و گفت کیان : 

 .هر چي بود خیلي بد بود. مثل يه کابـ ـوس وحشتناك -

در حالیكه به موهايش چنگ مي زد مقابل آيینه ايستاد و گفت و : 

 .اسمش هدايته... مرده بود و رو دوش هم بنداش با تكبیر و صلوات تشییع مي شد -

با چشمهايي مضطرب رو به مادر چرخید و افزود کیان  : 

مسن ! نمي دونم کي بود، ولي تو خواب مي دونستم که من مويه کنان موهای سرم رو مي کندم و چنگ به صورتم مي زدم... يه زن  -

 .مرده، مدام سرم فرياد مي کشید که من بچه ام رو از تو مي خوام

با تعجب گفت عالیه  : 

 ! واه ! اين ديگه چه خوابیه پسر -

کالفه و مـ ـستاصل بود. بار ديگر در موهايش چنگ زد و گفت کیان  : 

 .نمي دونم، نمي دونم... شنیدم حالش خیلي بده -

بار ديگر چشمان مضطربش را در چشم مادر دوخت و . 

 نكنه مرده باشه؟ -

 .حاال فرض که مرده باشه. تو چرا خودت رو ناراحت مي کني. خوب شايد عمرش سر اومده -

 .آخه خیلي جوونه عزيز -

 .چه فايده؟ زني که قدر خودش و جووني اش رو ندونه و دست به اعمال خالف بزنه، همون بهتر که بمیره -

به ياد التماس های غزاله افتاد و گفت کیان : 

 !شايد هم بي گ*ن*ا*ه بوده و ما مرتكب اشتباه شديم -
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از يك سكوت کوتاه، ناگهان با دلهره رو به مادر گفت بعد  : 

كنه نفرينش گرفته باشهن - ! 

 يعني چي؟ -

نفرينم کرد... از خدا خواست تا خواب و آسايشم رو بگیره. التماسم مي کرد کمكش کنم... مي ترسم، مي ترسم در مورد بي  -

اب وجدان دارمگ*ن*ا*هیش راست گفته باشه... اگه مرده باشه، مي دونم که تا آخر عمر عذ . 

 .خب، اينكه کاری نداره، اگه مطمئني بي گ*ن*ا*هه، کمكش کن -

 .آخه چطوری ؟ بچه ها تحقیق کردن، زياد موقعیتش خوب نیست -

 .اگه تحقیقات نشون میده آدم حسابي نیست، چرا بیخود حرص و جوش مي خوری -

ا فكر کنم و غصه بخورم که بايد استعفا مي دادم و مي قربون شكل ماهت برم، اگه مي خواستم واسه تك تك زندوني ها و متهم ه -

 .نشستم تنگ دلت

را از دسته صندلي برداشت و در حالیكه به تن مي کرد، ادامه داد پیراهنش : 

 به اين يكي هم اصال فكر نمي کردم.فقط موندم چرا خوابش رو ديدم. اونم يه همچین خوابي! مي دوني تعبیرش چیه؟ -

ساده است، کسي که در خواب بمیره عمرش طوالني میشهتعبیرش  - . 

 و تعبیر گريه های من !؟ -

 .گريه در خواب خوشحالي روزه -

القید شانه باال داد و به دنبال مادر برای وضو و نماز صبح بیرون رفت.در حالیكه زير لب کلماتي زمزمه مي کرد: )بي خیال بابا!  کیان

 .خوابه ديگه(. ولي در حقیقت نمي توانست در مورد خوابي که ديده بود بي تفاوت باشد

تحت تاثیر خواب شب گذشته کمي کسل و دمق به نظر مي رسید،  بعد در ستاد مبارزه با مواد مخدر سیرجان در حالیكه ساعاتي

مشغول بررسي پرونده جديدی شد. حالگیری او وقتي به اوج رسید که مجبور بازپرسي مورد مشابهي مانند غزاله شد، در آن هنگام 

حق دوست با اخبار جديد به  رها کرد و به دفترش پناه برد تا آنكه حوالي ظهر سروان ارهبا احساس سردرد شديد آن را نیمه ک

 .همراه متهمین از دادگاه بازگشت

دوست برای خبر جديدش آنقدر در هول و وال بود که بدون تامل به دفتر کیان رفت. اما به محض ورود با مشاهده چهره  حق

 : پريشان او گفت

 . چته مرد؟ تو که هنوز سگرمه هات تو همه -
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 .چیزی نیست... يه کم کسلم -

 .ولي من يه خبر دارم که اگه بشنوی شاخ در میاری -

 .بگو ببینم اين چه خبريه که مي تونه شاخهای من رو در بیاره -

 .تیمور -

 .تیمور!؟... افتاد تو تله -

 .پوف ... افتاد تو تله؟ ... پسر کجای کاری؟ غزل خداحافطي رو خوند -

کیان گرد شد چشمهای . 

 !!! مرگِ من -

 .هان چیه ... نگفتم شاخ در میاری -

 اِاِاِ مسخره بازی در نیار ديگه .... بگو ببینم،چطور اين اتفاق افتاد؟ -

 .يه دختر گل و گالب فرستادش به درك -

 .پس اين بار خودش شكار شد -

ساله شد 25بله، تیمور شكار... شكار يه دختر  - . 

به فكر فرو رفت و حق دوست اصافه کرد کیان  : 

 راستي هدايت رو يادته؟ -

با يادآوری خوابش، ناگهان به هم ريخت و سراسیمه پرسید کیان : 

 چیزی شده... اتفاقي افتاده !!!؟ -

دوست متعجب در کیان خیره شد حق : 

 .چیه هول برت داشت -

شرمنده سر به زير انداخت و با کمي مِن و مِن گفت کیان  : 

 .آخه ... آخه مي دوني... خواب ديدم مُرده. گفتم نكنه به همین زودی خوابم تعبیر شده باشه... فقط همین -

دوست با تاسف سری تكان داد و گفت حق  : 
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مادرش ضربه روحي شديدی بهش وارد کرده ... طبق  خب راستش حالش خیلي خرابه ، چیزی به مردنش نمونده... میگن مرگ -

نظر شورای پزشكي، جناب سهرابي مجبور شد به نحوی دستور آزاديش رو صادر کنه. برای همین چند میلیون جريمه و چند سال 

 .حبس تعلیقي براش بريد... فكر کنم تا يكي دو روز ديگه آزاد بشه، چون در قبالش سند هم گرو گذاشتند

در افكار خود غوطه ور شد کیان . 

صدای سرور همه را وحشت زده از خواب پراند. فخری سراسیمه از تخـ ـت پايین پريد و حـ ـلقه ايجاد شده در وسط سلول را  سرو

بود و کنار زد، به محض مشاهده غزاله، بر بالین او نشست و سر او را به دامن گرفت، ترسیده بود. چشمان غزاله به تاق دوخته شده 

بار به صورت غزاله نواخت ولي غزاله عكس العملي نشان نداد ندينمردمك آن حرکتي نداشت. چ . 

جمع شده بودند و با صدايي شبیه يه وِزوِز زنبور از يكديگر مي پرسیدند: ) چه اتفاقي افتاده؟(  5تمامي بند، گرد سلول شماره  تقريبا

شد و با مشاهده جمعیت غرولندکنان جلو آمد و به محض مشاهده غزاله در آن وضعیت، در اين اثنا نگهبان با زنداني جديد وارد 

 :وحشت زده پرسید

 هیچ معلوم هست اينجا چه خبره؟ اين دختره چش شده؟ -

کمي اشك ريزان تكرار کرد: )نمي دونم... (. نگهبان هم شد و سر به سیـ ـنه غزاله گذاشت. ضربان قلب ضعیف خیال او را  فخری

آسوده کرد. در حالیكه برای جابجايي غزاله به درمانگاه دور و بر سلول را خلوت مي کرد، با انگشت به فخری، شهال و چند نفر ديگه 

او را در پتويي گذاشته و از بند خارج سازند تااشاره کرد و دستور داد  . 

در چشمان باز و ثابت او خیره ماند روی دست هم بندانش حمل مي شد که نگاه زنداني جديد با وحشت غزاله . 

بعد غزاله روی تخـ ـت درمانگاه در حالیكه سُرم به دست داشت با صدای ضعیفي ناله مي کرد. با آنكه فخری بي قرار و  دقايقي

بازگشت. و  مشتاق پرستاری از دوست عزيزش بود، اما برای بازگشت به سلول اجبار داشت. به همین دلیل نگران و سراسیمه به بند

زنداني جديد رو به رو شد تبه محض ورود به بند با سواال . 

 حالش چه طوره؟ -

فخری در چشمان زنداني جوان متعجب بود نگاه . 

 تو ديگه کي هستي!؟ -

 .زنداني جديد -

 غیر از اين نمي تونه باشه. ولي بگو ببینم! مگه تو غزاله رو مي شناسي؟ -

 نه کامال ... حالش که خوب مي شه؟ -

 .نمي دونم با خداست... فقط براش دعا کن -
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11 فصل  

دقیقه وقت داريم... مي خوام دقیق و حساب شده عمل کنید 15فقط  - . 

دو نقطه را روی نقشه عالمتگذاری کرد آنگاه : 

 .بايد جاده های منطقه رو در اين دو نقطه ببنديم -

رو به عزيز افزود سپس : 

 به زادمهر وقتي ، عبدالحمید گزارش مجرد به و بگیريد موضع شده تعیین موقعیت در کرمان –تو، قاسم و نبي در محور سیرجان  -

کنید معطل بازرسي بهانه به رو خودروها نقشه طبق به و ببنديد رو جاده افتاد، تله . 

ند و ادامه داددر چشمان سرخ رنگ عبدالحمید خیره ما سپس : 

بايد خیلي هوشیار باشي ... موفقیت اين پروژه بستگي به دقت تو داره... به محض خروج زادمهر از ستاد تعقیبش مي کني. چشم از  -

ارش مي دی.... در ضمن با عبدالواحد مرتب در تماس باشاو برنمي داری. لحظه به لحظه به اصغر و عزيز گز . 

هم تاکید کرد باز : 

 ببین حمید! دقت کن. من زمان خروج زادمهر رو از سیرجان مي خوام-

متفكرانه پرسید عزيز : 

 اگه احیانا يه خودرو همزمان با زادمهر به تله افتاد دستور چیه؟ -

خان القید شانه باال انداخت و گفت ولي  : 

بدشانس باشه هرگز به مقصد نمي رسهاگه خوش شانس باشه زودتر از زادمهر ما رو رد مي کنه و اگر  - . 

به جانب حداد و گفت روکرد  : 

سرگرم کردن پلیس راه پای توست... حوالي موقعیت، تريلر حامل بشكه های نفت و بنزين رو به آتیش بكش ... مي خوام آتش  -

 .سوزی مهیبي راه بیفته

تابي به سبیلش داد و گفت اصغر : 

 .پس من بايد از محور کرمان جاده رو ببندم قربان -

 5آره ... تو و بشیر و صداقت محور کرمان رو ببنديد... دقت داشته باشید ما کامال به هم نزديكیم. سه موقعیت در فاصله کمتر از  -

ز اسلحه شديد برای فرار معطل نكنید. کیلومتر... پس نترسید و نگراني به دلتون راه نديد. اگه هم درهر صورت مجبور به استفاده ا

بشه. حاال اگه صحبت خاصي ندارين، بسم ا... وقت تنگه گیرنمي خوام کسي دست . 



 

 
68 

که از ديگران کمي مضطرب تر به نظر مي رسید گفت عزيز  : 

 .قربان اگه اشكالي نداره يه دور نقشه رو مرور کنیم -

کمرش بست و با تحكم گفت خان کلت را از روی نقشه برداشت و به ولي  : 

کیلومتر جاده رو  5باشه! پس يه بار ديگه نقشه رو مرور مي کنیم.... ببینید بچه ها ما در سه نقطه به فاصله سه نقطه به فاصله  -

 .پوشش مي ديم. اين نزديكي برای امكان اجرای بهتر نقشه و سرعت عمل بیشتره

کرد. نگاهش در چهره تك تك افراد چرخ خورد، سپس با اشاره به هر نفر وظیفه او را گوشزد کرد مكث . 

عزيز، قاسم، نبي محور سیرجان... اصغر، بشیر، صداقت محور کرمان... عبدالحمید هم که تعقیب مي کنه و نزديك شدن زادمهر  -

یبي راه بندازه اگه گشتي ادمهر تريلر رو به آتش بكشه و آتیش سوزی مهرو گزارش مي ده. اما حداد بايد نیم ساعت بعد از خروج ز

های پلیس رو سرگرم اين قضیه کنیم که کار ما جفت و جور مي شه و در غیر اين صورت بايد نقشه دوم را که دزديدن زادمهراز 

 .خونَشه اجرا کنیم

خان نفسي تازه کرد و افزود ولي : 

سلمان با اتومبیل گشت پلیس راه و دو اتومبیل سواری دقیقا در مرکز موقعیت مـ ـستقرمیشیم و به بهانه  من، کريم، اسد، فیروز و -

بازرسي مدارك، اتومبیل زادمهر رو متوقف مي کنیم و به مجرد اينكه موفق به ربودنش شديم شما رو در جريان قرار میديم.... بايد 

ما وقت زيادی نداريم و بايد هماهنگ عمل کنیمترك کنیم. يادتون نره  روهرچه سريعتر منطقه   

بار ضربه زد و منتظر ايستاد. صدای سرهنگ شفیعي به اجازه ورود بلند شد چند : 

 .بفرمايید -

شد و سالم داد. شفیعي ريیس زندان سیرجان، با مشاهده او در حالیگه هیجان زده بر مي خاست گفت وارد  : 

 .بَه بَه ... سالم علیكم جناب سرگرد عزيز -

لبخند را چاشني چهره جذابش کرد و در آغـ ـوش شفیعي سُر خورد. بازار احوالپرسي گرم شد و کیان که گويي از دوست  کیان

 : ديرينه خود متوقع بود، گفت

 .چرا به من خبر ندادی بدجنس... ترسیدی ما رو يه شام دعوت کني -

کیان آنقدر ذوق رده بودم که اصال نفهمیدم چه کار مي کنم... چاکرتم به خدا، قدمت سر چشم جونِ - . 

 .به هر حال تبريك مي گم مرد. انشاا... روش رو ديدی داغش رو نبیني... خوشحالم که جواب صبر پونزده ساله ات رو گرفتي -

دواج مي کني و صاحب اوالد مي شي، اون وقت مي فهمي چي میگمنمي دوني پدر شدن چه لذتي داره کیان ... انشاا... از - . 
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 به قول حاج خانم، والده رو مي گم، بخت ما که بسته است... خب بگو ببینم بچه داری خوب ياد گرفتي؟ -

 .اوه ... تا دلت بخواد. پدر صلواتي مگه مي ذاره تا صبح چشم به هم بذاريم -

ـهای کیان تا انتها گشوده شد لبـ . 

 .دمش گرم، بابا ايول... خوشم اومد، تالفي بیدار باش های پادگان رو داره در میاره -

 .ای بدجنس هنوز يادته -

 .مگه میشه بالهای افسر مافوق رو فراموش کرد رفیق عزيز -

پشت میزش قرار گرفت و گفت شفیعي  : 

رو بپرسي... يا بگیری؟ ببینم تو اومدی حالم -  

 .ما چاکرتیم آقا رضا ... فقط جهت عرض ارادت اومديم. در ضمن يه وقت مالقات مي خواستیم تا شازده جنابعالي رو زيارت کنیم -

 .قدمت سر چشم. امشب در خدمتم -

 .نه، امشب نه. االن بايد برگردم کرمان ... اگه فردا کاری نداری با حاج خانم خدمت مي رسم -

 .منزل خودته... فردا نهار منتظرم -

 .ديگه زحمت نمي ديم -

 .به جونِ تو اگه بذارم. اگه نهار نمیای، اصال نیا -

 .آخه خانمت تازه وضع حمل کرده به دردسر مي افته -

 پس خدا خواه*ر*زن رو برا چي آفريده، مرد -

 .بابا تو ديگه کي هستي -

ضربه به در خورد و گغتگوی آن دو را قطع کرد. سرباز وظیفه با سیني چای وارد شد و به آرامي پا کوبید و فنجان را در مقابل  چند

 : کیان قرار داد، همگام پذيرايي از سرهنگ گفت

. ستوان مرادی اجازه حضور مي خوادببخشید جناب سرهنك -  

 .باشه برای بعد فعال مهمون دارم -

گفت کیان  : 

 .اشكالي نداره جناب سرهنگ، من ديگه دارم رفع زحمت مي کنم -
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بعد مرادی وارد شد و پا کوبید. گفت لحظاتي  : 

 .جناب سرهنگ. در مورد بیمارستان بند زنان مزاحم شدم -

 اتفاقي افتاده؟ -

 .جناب سرهنگ دکتر پناهي دستور دادن تا هرچه زودتر به بیمارستان کرمان منتقلش کنیم -

 .پس بايد آمبوالنس درخواست کنیم -

 .دکتر در اين مورد دستور خاصي ندادن فكر نكنم احتیاج به آمبوالنس باشه -

 درخواستش رو آوردی؟ -

 . بله جناب سرهنگ، ولي ماشین حمل زنداني گیربكس خرد کرده و تعمیرش طول میكشه -

حاال که قاضي حكم آزادی مشروطش رو صادر کرده زنگ بزن يكي از اعضای خانواده اش تا برای تحويلش اقدام کنن.... تا فردا  -

 که مي تونه صبر کنه؟

ي گوشي رو بر نمي دارهبله...ولي اين کار رو انجام داديم... کس - . 

اگه تحملش رو داره فكر کنم اشكالي نداشته باشه تا با يكي از پرسنل بفرستیمش... ببین کدوم يكي از بچه ها میره کرمان، بده با  -

 .خودش ببره

ه درخواست را امضا مي اين وصف مرادی درخواست تحويل زنداني به بیمارستان کرمان را مقابل شفیعي قرار داد. شفیعي درحالیك با

 : کرد گفت

اين هدايت هم برای ما قوز باال قوز شده... خدا رو شكر که حكم آزاديش صادر شد، و اال تا چند ماه ديگه، يا میمرد يا يه ديوونه  -

 . زنجیری مي شد

مجرد بیرون آمدن نام هدايت از دهان شفیعي، چهره کیان درهم رفت و با دلهره پرسید به : 

 برای هدايت اتفاقي افتاده!؟ -

چند ماه پیش که حكم طالق به دستش رسید پاك به هم ريخت و راهي بیمارستان شد... مثل اينكه تازگیها هم مادرش فوت کرده  -

 .و باز اين بنده خدا دچار افسردگي شديد شده

احساس کرد به نوعي به اين زن ظلم شده است. با اين احساس در اندوه به فكر فرو رفت کیان . 

که در سكوت نظاره گر بود با وبیدن پا به قصد خروج کیان را از افكار خود بیرون آورد و او را به فكر واداشت تا قبل از  مرادی

 .خروجش شفیعي را مورد خطاب قرار دهد
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کرمان، اگه صالح بدونید حاضرم ببرمش من که دارم میرم - . 

 چه بهتر از اين. ديگه خیالم جمعِ جمعِ. حاضرش کنید و تحويل جناب سرگرد بديد -

شدت ضعف به سختي قادر بود روی پاهای خود بند شود. نگهبان بند زنان دستش را به دستگیره ی بااليي در دستیند زد و به  از

 : کیان نزديك شد و گفت

جناب سرگرد! جناب سرهنگ دکتر پناهي تاکید داشتن که خیلي مراقب ايشون باشید، چون هر لحظه ممكنه عملي خالف انتظار  -

 .شما ازش سر بزنه

رقت بار کیان از چهره غزاله گرفته شد و گفت نگاه  : 

 .اين که حالش خیلي خرابه. میذاشتي رو صندلي بخوابه -

دستش رو برای گرفتن کلید دراز کرد و گفت و  : 

 .بده دستبندش رو باز کنم خودم مراقبشم -

نه نه، خطرناکه... دستبند فقط برای جلوگیری از اقدام احتمالي او برای خودکشي است. خواهش مي کنم تحت هیچ شرايطي  -

دردسر مي افتیمدستبندش رو باز نكنید... اگه فكر خودکشي به سرش بزنه هممون به  . 

 يعني اينقدر روحیه اش خرابه؟ -

بله، وضعیت خوبي نداره.... فعال هم که اعتصاب غذا کرده و بجز سرم غذايي نداره، اونم هر وقت فرصتش پیش بیاد از دستش  -

تكمیل پرونده به اينجا بیان بیرون مي کشه. لطفا با خانوادش تماس بگیريد و گوشزد کنید برای . 

پشت فرمان نشست، نگاهش بي اراده در آيینه افتاد. غزاله تكیده و رنجور به نظر مي رسید احساسي تلخ وجودش را فرا  کیان

گرفت. بي حوصله اتومبیل را در دنده قرار داد و از محوطه زندان خارج شد. با توصیفي که از بیماری غزاله شنیده بود مرتبا در آيینه 

دقیقه هنوز چشم باز نكرده بود و هیچ عكس العملي  20غزاله گويي در خواب بود چون بعد از گذشت  امراقب حرکات او بود، ام

نداشت. کیان با احساس نگراني قبل از خروج از شهر مقابل دکه ای ايستاد چند پاکت آبمیوه و بیسكويیت خريداری کرد و به سراغ 

سر صندلي نشست او را به نام خواند غزاله رفت. درب عقب را باز و نیم تنه اش را داخل برد . 

با اکراه چشم گشود و به آرامي به سمت صدا چرخید. نگاه بي فرغش در صورت کیان خیره ماند او را شناخت، با اين وجود  غزاله

 .نای نشان دادن عكس العملي نداشت، از اينرو مجدا سر به شیشه اتومبیل تكیه زد

رو برد و با مهرباني و چهره ای که نشان مي داد دلسوزی مي کند گفتني را در پاکت آبمیوه ف کیان  : 

 .بیا اين رو بخور يه کم سرحال مي شي -

توجهي نكرد. کیان آبمیوه را به سمت او دراز کرد و گفت غزاله  : 
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بمیوه ات رو بخورشنیدم حكم آزاديت صادر شده، پس دلیلي برای ناراحتي وجود نداره... االنم لجبازی نكن و آ - . 

با صدايي که گويي از ته چاه بلند مي شد و قدری هم تنفر چاشني آن بود گفت غزاله : 

 .راحتم بذار -

 .تا اين آبمیوه رو نخوری نه راحتت مي ذارم، نه از اينجا تكون مي خورم. فكر کنم اخالق منو مي دوني ... حاال خو داني -

داغون تر و بي حوصله تر از آن بود که بنای ناسازگاری بگذارد، از اين رو برای خالصي از اصرارهای مكرر و دستورگونه او  غزاله

 :پاکت آبمیوه را گرفت و گفت

 .حاال بريم -

نیز به ترحم وا مي  کیان بار ديگر در چهره رنگ پريده او افتاد . سیمای رنگ پريده اش حتي قسي القلب ترين انسان ها را نگاه

 :داشت، از اين رو کیان دلسوزانه گفت

 .بهتره دراز بكشي -

با پلك رضايت خود را اعالم کرد، اما کیان گفت غزاله : 

 .شرط داره... اول آبمیوه ات رو بخور بعد من دستات رو باز مي کنم تا بتوني دراز بكشي -

وضعیت نشسته و با آن حال بیمار، غزاله کالفه و عصبي بود و نیاز مبرم به دراز کشیدن داشت. پس با شرط او مخالفت نكرد و  با

 .آبمیوه را به لبـ ـهای خشكش نزديك کرد، جرعه ای نوشید سپس پاکت را به سمت کیان گرفت

چشم غره ای رفت وگفت کیان  : 

كشي. اون وقت من هم سر قولم هستمتمومش. بايد تمومش رو سر ب - . 

به ناچار چند جرعه ديگر نوشید، اما با معده خالي دچار تهوع شد غزاله . 

 .ديگه نمي تونم -

متوجه تغییر حالت او شد، از اين رو دست از اصرار کشید و بالفاصله دست غزاله را آزاد کرد کیان . 

ه بازی در نیاریحاال بگیر بخواب، اما قول بده ديوون - . 

روی صندلي دراز کشید ولي کیان مردد شد. مي ترسید غزاله با حال خراب و پريشاني که دارد برايش دردسرساز شود، از اين  غزاله

 .رو از او خواست تا در صندلي جلو ينشیند

چاره ای جز اطاعت نداشت، به زحمت پیاده شد. کیان صندلي را خواباند، غزاله لم داد و کیان دست او را به دستگیره در  غزاله

 :اتومبیل دستبند زد سپس پشت فرمان نشست و قفل مرکزی را زد و فت
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 .فكر نكني بهت اطمینان ندارم، فقط نمي خوام باليي سر خودت بیاری -

غزاله بي اهمیت بود. از نظر غزاله کیان افسری خشك بود که گريه ها و التماس هايش را ناديده گرفته بود و علیه  کیان برای رفتار

او پرونده ای تشكیل داده بود که بهای آن از دست دادن زندگي مشترك، فرزند، شوهر، مادر و موقعیت اجتماعي اش بود. او آنقدر 

دلش مي خواست در موقعیت بهتری قرار داشت تا انتقام تمام مصیبت هايي که بر سرش تنفر داشت که  سنسبت به اين مرد احسا

آمده، يكجا از او بگیرد. اما در آن لحظه چاره ای نداشت، جر آنكه پلك بر هم بگذارد و حداقل مجبور به ديدن قیافه مرد خودخواه 

 .و مغروری چون او نباشد

کت در آمد. مدتي مشغول رانندگي شد، اما کنجكاو دانستن مطالب بیشتری پیرامون زندگي با اطمینان از راحتي غزاله به حر کیان

 :غزاله بود، به همین دلیل پرسید

 ...بیداری؟ -

شنید اما سوال او را بي پاسخ گذاشت. کیان توجه نكرد و مجددا گفت غزاله : 

 نمي خوای يه نگاه به بیرون بنداری؟ دلت نمي خواد از هوای آزاد و تازه بیرون استفاده کني؟ -

به مدت ده روز در درمانگاه زندان بستری بود و در اين مدت جز سُرم، غذای ديگری نداشت، او حتي تمايلي به حرف زدن  غزاله

و منزجر بود و پزشك زندان به علت امتناع او از خوردن غذا، برای  نیز از خود نشان نداده بود. از همه چیز و همه کس متنفر

را به بیمارستان کرمان صادر کرده بود و حاال با مهرباني کیان که به نظرش تصنعي مي  اعزامشجلوگیری از شوك احتمالي دستور 

ش با صدايي شبیه ناله گفتآمد شكنجه مي شد. با آنكه از هم صحبتي با او گريزان بود، برای خالي کردن حرص و بغض : 

 .هوای تازه ای وجود نداره. همه جا کثیفه. همه جا بوی تعفن مي ده -

 فكر مي کني تقصیر کیه؟ -

 .تقصیر تو و امثال تو.... شما نابودگريد. خدا مي دونه چند تا زندگي ديگه رو از بین بردی -

فزوددر حالیكه پلكهايش را محكم به هم مي فشرد ا و : 

 .من احتیاجي به دلسوری شما ندارم يعني .... حاال ديگه ندارم -

مي دانست دق و دلي غزاله از کجاست، گفت کیان : 

 اگه شوهرت آدم بي جنبه ای بود، به من چه ارتباطي داره؟ -

 .تو زندگیم رو نابود کردی. تو ... تو بايد تقاصش رو پس بدی -

خالي کردن عصبانیتش چیزی جز نفرين به ذهنش خطور نكرد، از اين رو گفت برای : 

 .خدا کنه حسرت ديدن بچه ات به دلت بمونه تا درد من رو بفهمي -
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غزاله موجب خنده کیان شد. گفت نفرين : 

لعن و نفرين کنيچرا دوست داری اشتباه خودت رو گردن ديگران بندازی و بابت گ*ن*ا*ه نكرده شون اونا رو  - . 

نفر ديگه؟ 40اشتباه من چي بود؟ جز اينكه يه مسافر عادی بودم مثل  -  

از نظر ما تو هنوز گ*ن*ا*هكاری، ولي اگر هم خالف اين باشه، تو که حال و روز درستي نداشتي، نبايد مسافرت مي کردی يا  -

 .حداقل با اون وضعیت تنها نمي رفتي شايد اين بزرگترين اشتباهت بود

زندگیم رو باختماشتباه رو شما کرديد نه من. شما منِ بي گ*ن*ا*ه رو اونقدر نگه داشتید تا همه  - . 

ما فقط وظیفمون رو انجام مي ديم، اونم طبق قانون... شايد در مورد دستگیر شدنت بدشانسي آوردی، ولي موضوع طالقت و جواب  -

رو بست. االنم اگه آزادی و قراره برگردی سر خونه و زندگیت، به دلیل اوضاع روحي و روانیته... واال منفي تحقیقات دست قاضي 

موندی و آب خنك مي خوردی ميهم بايد توی هلفدوني هنوز  . 

 .خونه و زندگي! .... من ديگه عالقه ای به آزادی ندارم. ديگه نمي خوام برم خونه -

 . چرا !؟ فكر مي کردم همه اين ديوونه بازيهات برای خالصي از زندانه -

شد، گفت چشم دوخت به لكه ابری که به سرعت به آنها نزديك مي غزاله : 

بیرون از زندان چي دارم! جز يه خواهر و برادر سرشكسته و يه فامیل سرکوفت بزن، کسي انتظارم رو نمي کشه. ترجیح مي دم  -

 .بمیرم يا تا آخر عمر توی زندون بمونم

ماه او را  11کیان اين بود که غزاله به نقطه پايان رسیده است و آسیبهای روحي و رواني يكي پس از ديگری در طول مدت  احساس

کامال از زندگي سیر ساخته. در حالیكه با دلسوزی نگاهش مي کرد، انديشید که به طور حتم، او به اشتباه تاوان سنگیني پرداخته 

دلداری داده باشد گفترا  واست. برای آنكه به نوعي ا : 

 .شايد! يعني حتم دارم خدای بزرگ داره امتحانت مي کنه. بايد قوی باشي -

پوزخندی زد و گفت غزاله : 

 .کاش يكي از اين امتحان ها رو از تو بكنه -

در حالیكه سعي داشت کیان را عصبي و کالفه کند اضافه کرد سپس . 

! .... اينكه جلوی چشمام پرپر بزني. دلم مي خواد زجر کشیدنت رو ببینم. اون وقت ازت بپرسم اين مي دوني فقط يه آرزو دارم -

 .آزمايش خداست، چطوری مرد، از پس امتحانت برمیای و تو زار بزني و عاجزانه بگي غلط کردم خدا... بسه... ديگه بسه

انتظار غزاله کیان لبخندی زد و گفت برخالف : 
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 .مثل اينكه بدجوری با ما سر لج افتادی! نكنه مي خوای انتقام شوهرت رو از من بگیری -

از سر خشم دندانهايش را به هم سايید ولي ترجیحا سكوت اختیار کرد. کیان نیز وقتي سكوت و عصبانیت او را ديد چشم به  غزاله

 .مسیر مقابل دوخت و در سكوت مطلق بر رانندگي متمرکز شد

آن سو گروه ربايندگان به سرکردگي ولي خان در نزديكي کمینگاه خود مـ ـستقر شدند و حداد بالفاصله پس از گزارش  زا

عبدالحمید، کامیون را واژگون و آتش سوزی مهیبي راه انداخت. بدين سان عملیات آغاز و افكار نیروهای انتظامي و پلیس راه 

کرمان کند شد و اکثر اتومبیل های گشت برای هدايت اتومبیل ها و گشودن جاده  - انجمشغول اين حادثه شد. تردد در محور سیر

 .و حفظ جان مردم، به محل اعزام شدند، با اين جابه جايي راه برای انجام عملیات ربايندگان هموار و جاده از مامورين پاك شد

به لباس نیروی انتظامي در محلهای خود استقرار يافتند و به و عزيز در دو طرف جاده به عنوان مامورين ايست بازرسي ملبس  بشیر

 .مجرد ورود کیان در دام، عملیات خود را طبق نقشه به اجرا در آوردند و راه را بر ساير خودروها بستند

ی بین راه به بي خبر از دامي بر سر راهش پهن شده بود در سكوت چشم به مسیر مقابل داشت تا آنكه در يكي از پارکینگها کیان

 .واسطه تابلوی ايست مامور پلیس راه متوقف شد

کیان در آيینه، جاده را مي پايید. افسر جواني که به نظرش ناآشنا آمد مشغول بازديد دو خودروی پژو بود. فكر کرد به دلیل  نگاه

ن انديشه در حالیكه نیم نگاهي به غزاله داشت، تصادفي که در پايان جاده اتفاق افتاده، عده ای نیروی جديد جايگزين شده اند. با اي

بي احتیاط پیاده و به اتومبیل گشت نزديك شد. به افسری که در صندلي جلو نشسته بود و ظاهرا مشغول نوشتن جريمه بود سالم 

 .داد، اما لحظه ای دچار ترديد شد که کريم به او مجال روی گرداندن نداد

حیه پس سر احساس کرد و در حالیكه پلكهايش روی هم مي افتاد نقش بر زمین شدضربه کريم درد شديدی در نا با . 

نفر از افراد بالفاصله دستها و پاهايش را بستند و او را در صندوق عقب اتومبیل انداختند. ولي خان طبق گزارشي که از عبدالحمید  دو

 : شنیده بود رو به سلمان کرد و گفت

 .شاهد احتیاج نداريم، کلك دختره رو بكن و ماشین رو بردار و راه بیفت -

بي معطلي اسلحه اش را بیرون کشید و ضامن آن را آزاد کرد و لوله اسلحه را روی شقیقه غزاله گرفت. غزاله به وحشت افتاد  سلمان

 .و صدای گوش خراشش در دل کوه پیچید

ولي خان روشن کرد، از اين رو بي درنگ ايستاد و رو به سلمان فرياد زدغزاله جرقه ای را در ذهن  فرياد : 

 .دست نگه دار -

اسلحه اش را کنار کشید و به جانب ولي خان برگشت. ولي خان گفت سلمان : 

 .اون رو هم بیار. ممكنه به دردمون بخوره -

زمزمه کرد: ) لعنتي( و رو به ولي خان گفت بي درنگ درب اتومبیل را باز کرد اما با ديدن دستبند سلمان : 
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 .دستبند شده به ماشین قربان -

که در حال بستن کیان بود جیبهای او را گشت و کلید را به سمت سلمان پرتاب کرد و گفت اسد  : 

 .ياال عجله کن االن بچه ها عبور و مرور رو آزاد مي کنن -

سراسیمه دست غزاله را که از ترس بیماری خود را فراموش کرده و مقاومت مي کرد ، باز کرد و او را به زور از اتومبیل  سلمان

بیرون کشید اما صدای گوش خراش فريادش اعصاب سلمان را به هم ريخت. برای همین به مجرد دستور ولي خان با ضربه ای بر 

 .سر غزاله او را بیهوش کرد

، اما دست و پا و دهان بسته اش مانع از هر حرکتي بود.. در تاريكيِ مطلق فضای کوچك صندوق عقب آه از نهادش گشود چشم

برخاست و در حالیكه که از بي احتیاطي خودش کالفه و عصبي مي نمود،مي انديشید به چه منظوری ربوده شده است، اما قادر به 

سرش احساس مي کرد، با هر تكان خودرو در يكي از دست اندازهای جاده هر پشت  حیهتمرکز نبود زيرا درد شديدی که در نا

 ..لحظه بیشتر مي شد

دير وکند مي گذشت و او ساعتها درون صندوق عقب اتومبیل محبـ ـوس بود تا آنكه با کاسته شدن سرعت، اتومبیل پس از  زمان

ي مسافتي، در مكاني که به نظر مي رسید خالي از سكنه است، گذشتن از يك پیچ تیز وارد جاده ای فرعي و خاکي شد و پس از ط

اتومبیل به سرعت  5سه بوق کوتاه و يك بوق ممتد زد. متعاقب آن درب آهني باز شد و  همقابل يك درب آهني متوقف شد. رانند

 .وارد باغ شدند

از مسلح کردن اسلحه هايشان، گرد صندوق عقب  در حالیكه خشنود و راضي به نظر مي رسیدند،از خودروها پیاده و پس ربايندگان

حـ ـلقه زدند. اسد با احتیاط درب صندوق عقب را باز کرد و وقتي کیان را هنوز دست و پا بسته يافت نفسي عمیق کشید و با جرئت 

 :بیشتر خنده کريهي کرد و گفت

 .در چه حالي جناب سرگرد ... فكر نمي کردی مثل موش توی تله بیفتي ! هان -

کیان در مقابل نور با پلك زدن عكس العمل نشان داد و اسد بدون معطلي چنگ در يقه او زد و با آن هیكل قوی و ورزيده  چشمان

 .اش او را با يك حرکت از صندوق عقب بیرون کشید

با صورت نقش بر زمین شد ولي با وجود آنكه قدرت نشان دادن هیچ واکنشي را نداشت کريم و سلمان  در اسارت طناب ها کیان

 .هراسان لوله اسلحه هايشان را به سمت او گرفتند

خان وقتي از در بند بودن و بي دفاعي کیان مطمئن شد، بادی در غبغب انداحت و روی او خم شد و چسبي را که به دهان او زده  ولي

ده بود با ضرب کشید. نگاه پرغیظش را در چشمان او دوخت و گفتش  : 

 .کوه به کوه نمي رسه ولي آدم به آدم مي رسه -

زد و با تمسخر افزود پوزخندی : 
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 جناب سرگرد در چه حالي؟ -

چشمانش را که از شدت کینه و غضب به رنگ سرخ درآمده بود با دندان قروچه ای بر هم نهاد و در حالیكه آرزومند کشتن  سپس

 :کیان بود، خود را کنترل کرد و خطاب به اسد گفت

 .اين آشغال رو بنداز تو طويله -

لوی او را تهديد کرد. سپس طناب پاهای او را باز کرد و تشنه آزار و شكنجه، به روی کیان خم شد و با خنجر تیز برنده اش گ اسد

وحشیانه در موهايش چنگ زد و او را با موهايش بلند کرد.کیان درد شديدی احساس کرد. هنوز روی پا بند نشده بود که با ضربه 

سمت جلو سكندری خورد بهقنداق اسلحه در ناحیه کمر  . 

بعد درون طويله حبس شد. تنفس در آن آشغال داني کار آساني نبود، به طوريكه از بوی گند قدرت تفكر از او سلب شد لحظاتي . 

برای يافتن موقعیتش به زحمت از جای برخاست، اما قبل از هرگونه حرکت در طويله باز و جسم نیمه جان غزاله توسط  باالخره

زاله آه از نهاد کیان برخاست، او قطعا سبب تهديد بیشترش مي شد. در دل آرزو کرد کاش سلمان در گوشه ای رها شد. با وجود غ

آگاه بود مردان خشن و بي رحمي چون ولي خان و اسد از انجام هر عمل کثیفي فرو گذار نخواهند  يغزاله را ول کرده بودند. به خوب

 .کرد

او را به خور آوردپیكر خاك آلود غزاله خیره شده بود که صدای سلمان  به : 

با تاريك شدن هوا از اينجا خارج مي شیم، بهتره به اين لش مرده حالي کني که ما با کسي شوخي نداريم.... اگه بخواد سر و صدا  -

 .راه بندازه، میفرستمش به درك

غیظ چهره در هم کشید و رفت. با خروج او کیان با احتاط به غزاله نزديك شد. بايد از حال او با خبر مي شد پس نام او را صدا زد:  با

 :) هدايت (. صدايي از غزاله بر نخواست کیان باالجبار به او نزديكتر شد و صدايش را باالتر برد

 .هدايت.... بلند شو هدايت -

باهت زيادی به ناله داشتغزاله ش صدای . 

 من.... کجام؟ -

 .وضعیت ما اصال خوب نیست. پاشو. به خودت بیا ، بايد باهات حرف بزنم -

به سختي نیم خیز شد اما يارای نشستن نداشت و کیان هم که از پشت دستبند شده بود در آن وضعیت قادر به کمك نبود، از  غزاله

د و گفتاين رو به هشداری اکتفا کر : 

ما توی بد مخمصه ای افتاديم. اين از خدا بي خبرا رَب و رُب سرشون نمي شه. نمي دونم چرا ما رو دزديدن، ولي مي خوام که  -

 .موقعیت رو درك کني و قوی باشي
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وحشت زده گفت غزاله : 

 ما رو مي کشن!؟ -

 .شايد ! ولي اينو خوب مي دونم که اگه قرار بود بمیريم تا حاال مرده بوديم. بايد صبر کنیم ببینیم چه نقشه ای دارن -

کرد و به چهره رنگ پريده غزاله نظری انداخت و با لحن ماليم و دلسوزانه ای گفت مكثي  : 

روز افتاده، پس مي توني خودت رو جمع و جور کني. میدونم که نبايد  مي دونم که بیماری، البته بیماری که به اراده خودش به اين -

 .بترسونمت، ولي يه خواهش دارم

در حالیكه سر به زير مي انداخت ادامه داد و : 

اگه احساس کردی حالت کمي بهتر شده نشون نده، دلم نمي خواد باليي سرت بیاد.... متاسفم که به خاطر من توی اين دردسر  -

ادیافت . 

که هنوز در اثر ضربه ای که به سرش وارد شده بود گیج و منگ به نظر مي رسید، گويي متوجه سخنان کیان نشده باشد به  غزاله

 .سمت زمین رها شد

تاريك شدن هوا دو گروگان را با خشونت و تهديد بیرون کشیدند. نور چراغهای اتومبیل مانع ديد مناسب و تشخیص صحیح کیان  با

مي شد، از اين رو در حالیكه چشمها را تنگ مي کرد، کمي سر به جانب شانه راست مايل کرد اما قبل از تشخیض صورت ولي خان، با 

اش وارد کرد مجبور به زانو زدن در مقابل ولي خان شد. غزاله با کمك بشیر روی پاها ايستاده بود  نهفشاری که قنداق اسلحه به شا

و در صورت رها شدن، هر آن نقش بر زمین مي شد. ولي خان با گام های سنگین جلو آمد و بي درنگ مشت گره کرده اش را زير 

کرد، کوبید. صورت کیان تكان شديدی خورد، لبش بالفاصله پاره و خون  ميچانه کیان که با چشمان نافذ، نگاه پر نفرتش را نثار او 

 .از آن جاری شد

خان چرخي زد و پشت به او ايستاد و گفت ولي : 

 .مطمئن باش باليي به سرت میارم که روزی هزار بار آرزوی مرگ کني... پس فعال فكر مردن رو از سرت بیرون کن -

رو به اسد کرد و گفت سپس : 

 .چشماشون رو ببند و دستهاشون رو از پشت داخل هم دستبند کن .... اگه فكر فرار به سرشون زد دختره رو خالص کن -

کالههای سیاه رنگ را روی سرهايشان کشید و دستهای آن دو را از پشت به هم به صورت ضربدر دستبند زد تا در صورت فرار  اسد

رش شده و مانع از حرکت سريع او گردد. اسد آن ها را در صندوق عقب اتومبیل سیمرغ خواباند. احتمالي کیان ، غزاله دست و پاگی

ولي خان هشدارهای الزم را به آن ها داد و چون مي دانست کیان افسر تعلیم ديده و ورزيده ای است و به راحتي مي تواند از 

ر از اسد خواست تا پاهای کیان را نیز ببنددکوچكترين غفلت آنها برای فرار استفاده کند، برای احتیاط بیشت . 

بعد اتومبیل سیمرغ با چراغ خاموش از راههای فرعي از میان کوهستان به سمت جنوب شرقي کرمان به حرکت در آمد دقايقي . 
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اندازها از شمار خارج بود . هر ثانیه سیمرغ در هوا بلند مي شد و به زمین اصابت مي کرد و هربار سر غزاله به کف اتومبیل  دست

برخورد مي کرد.مبان يكي از همین باال و پايین پريدن ها بود که کیان احساس کرد دستهای غزاله کامال سرد و بي حس شده است، 

صدا زد و چون جوابي نشنید از اسد کمك خواست و گفت رااز اين رو با اضطراب او  : 

 .اگه اشتباه نكنم اسم يكي از شماها اسده -

گره ای بر ابروانش انداخت و به تندی گفت اسد : 

 .خفه شو -

اسد برای کیان اهمیتي نداشت، اوضاع غزاله وخیم بود و احتیاج به کمك داشت، بنابراين گفت لحن : 

مريضه... قرار بود ببرمش بیمارستان، اآلنم بیهوش شده، اگه چند بار ديگه سرش به کف ماشین بخوره بدون شك مي  اين زن -

 .میره

 .به درك که مُرد تو رو سَنَنه -

چشم از تاريكي مقابلش بر نمي داشت يك لحظه غفلت کافي بود تا همه را از زندگي محروم گرداند، بنابراين با سرعت نیم  سلمان

 : نگاهي به اسد انداخت و گفت

 .يه چیزی بذار زير سرش اگه نفله بشه جواب ولي خان رو نمي تونیم بديم -

الی صندلي به قسمت عقب سیمرغ رفت. غزاله را تكان داد، اما غزاله کامال از هوش کالفه اور کتش را از تن خارج ساخت و از با اسد

رفته بود. کاله سیاه را از روی صورت او باال کشید. اين زن حتي با چهره زرد و رنگ پريده و در عالم بیهوشي بر آدمي تاثیرگذار 

و اورکتش را زير سر او گذاشت سپس انگشتان زمختش را روی گونه از تپیدن نبض، به آرامي سر او را باال آورد  نبود. اسد با اطمینا

 .برجسته غزاله کشید

رفتار اسد را نمي ديد، اما فرصت را غنیمت شمرد و پرسید کیان : 

 ....اين آدم ربايي برای چیه؟ پول يا -

دل و روده اش در هم تاب خورده است. کیان در گلويش خفه شد زيرا اسد چنان لگدی به پهلويش نواخت که احساس کرد  کالم

حاال موقعیتش را بهتر درك مي کرد، مردان خشني که مسلما با نقشه ای حساب شده و پرهزينه او را به دام انداخته بودند، هدفي 

 .بزرگتر از قتل يا آزارش داشتند

هنوز موقعیت خود را درك نكرده بود که صدايي را به سختي تكان داد، اما گويي نیرويي برای باز کردن آن ها نداشت.  پلكهايش

چون غرش ديو در گوشش پیچید و متعاقب آن سطلي آب به رويش پاشیده شد که برای لحظه ای نفسش را بند آورد و چشمانش 

 .از فرط وحشت گرد شد



 

 
80 

او دوخته بود. مرد تنومند که مراد که تا آن لحظه چهره اش را نديده بود، مقابلش ايستاده و چشمان دريده اش را در چشمان  مردی

 : نام داشت به محض اطمینان از به هوش آمدن او گفت

 فكر کردی اينجا هتله شازده!؟ -

که مانند هرکول مي مانست چنگ در يقه او زد و او را يك ضرب از جا بلند کرد او . 

 .پاشو آقا پسر مهموني تموم شد -

پنجه های زمختش را از يقه کیان رها کرد و گلوی او را چسبید و چنان فشار آورد که کیان احساس کرد در حال خفه شدن  سپس

است. بنابراين برای رهايي از چنگال چنین ديوی در حالیكه قادر به کمك گرفتن از دستانش نبود، پای راستش را باال آورد و ضربه 

 .محكمي میان دو پای او زد

و صدای ايجاد شده،چشمهای غزاله را گشود، زن جوان و بیمار به محض ديدن مراد نیم خیز شد و در حالیكه به هوشیاری کامل  سر

 .مي رسید خود را به ديوار پشت سر چسباند

جان کیان از شدت درد گلوی کیان را رها کرد و برای لحظاتي دست زير شكمش گرفت، بعد با عصبانیت هر چه تمام تر به  مراد

 .افتاد و با مشت و لگد او را بي جان ساخت

نفس در سیـ ـنه حبس کرد و حسابي خودش را جمع و جور کرد. مراد به محض خالي کردن دق و دلي اش بدون آنكه متوجه  غزاله

 .هوشیاری غزاله شود بیرون رفت و در را پشت سرش قفل و زنجیر کرد

خروج او غزاله برای کمك به کیان به زحمت از جا بلند شد. اما هنوز تحت داروی بیهوشي گیج و منگ بود. همان گام اول دچار  با

 .سرگیجه شد و چون دستهايش از پشت بسته بود و نمي توانست از آنها برای حفظ تعادل خود کمك بگیرد به شدت به زمین خورد

ه زمین، کیان به سختي چشم های متورم و کبودش را گشود. از البالی درز چشم غزاله را نقش بر شنیدن صدای برخورد غزاله ب با

 :زمین ديد. نیم خیز شد و با صدايي که از ته چاه باال مي آمد گفت

 خوبي هدايت؟ -

شاهده صورت درب و داغان او با تايید سری تكان داد و با هر جان کندني بود از جا برخاست و به کیان نزديك شد و با م غزاله

 :وحشت زده گفت

 .خدای من! اين وحشیها چه باليي سرتون آوردن -

آب دهانش را قورت داد اما عضالت صورتش از درد درهم شد، با اين وجود گفت کیان  : 

 چیزی نیست. تو خوبي؟ -

 !چطور چیزی نیست؟ زير ابروت شكافته! لبت پاره شده! داری خونريزی مي کني -
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 .گفتم چیزی نیست -

چشمان متورمش را در چشمان بي فروغ غزاله دوخت و با احساس ندامت گفت و : 

 .کاش تو رو از زندان تحويل نمي گرفتم... واقعا متاسفم -

آن هم به طرز وحشیانه و توسط افرادی چون مراد او را مي ترساند. اما برای آنكه به کیان به ديوار تكیه داد.کشته شدن  غزاله

 : بفهماند که هراسي از مردن ندارد گفت

 .فكر مي کني من از مردن مي ترسم؟ اين جوری مردن بهتر از خودکشیه -

آلوده ای مانند مراد، سلمان و اسد و...نمیتوانند دست  آزار دهنده ذهن کیان را مشغول ساخته بود مي دانست مردان کثیف و افكار

از زن زيبا و هـ ـوس انگیزی چون غزاله بردارند، از اين رو در حالیكه در دل برای حفظ پاکدامني او دعا مي کرد، به عنوان هشدار 

 : گفت

 .خدا کنه به کشتنمون اکتفا کنن -

طعنه دار کیان غزاله را درهم ريخت و به فكر فرو برد. خود را به گوشه ديوار کشاند و همان جا چمباتمه زد. نگاه هراسانش در  کالم

با سقف چوبي و ديوارهای کاهگلي، بدون پنجره، با يك درِ فلزی. زيراندازشان يك زيلوی رنگ و رو رفته  6×4اطراف اتاق با ابعاد 

 .و پاره پوره بود

باد زوزه کشید و از روی سقف سر خورد. چشم غزاله به سقف خیره ماند، از ذهنش گذشت: ) نكنه سقف بريزه ( با اين فكر  اگهانن

خودش را جمع تر کرد، دلش حرف زد: ) چه اقبال کوتاهي دارم، شايد ناشكر بودم خدا (. نگاهش به چهره خون آلود کیان افتاد. باز 

اين بالها رو تو برسرم آوردی (. اما ديدن زجر و ناله يك انسان او را راضي نمي ساخت، باز دلش حرف  مدلش حرف زد: ) حقته. تما

زد: ) کاش دستهام باز بود و مي تونستم کمكش کنم (. بار ديگر باد زوزه کشان از روی سقف عبور کرد و نگاه هراسان غزاله را به 

 .سمت سقف کشاند

مي کشید، مراقب اعمال و رفتار غزاله بود وقتي متوجه رعب و وحشت او شد پرسیدبا وجود درد زيادی که  کیان : 

 مي ترسي؟ -

برای تايید فقط سر تكان داد و کیان برای دلگرم ساختن او گفت غزاله : 

 .بهتره برای مسائل جزيي ترس به دلت راه ندی -

 .سقفش محكم نیست ممكنه بريزه روی سرمون -

پوزخند زد، زيرا لحظاتي پیش غزاله ترس از مرگ را انكار کرده بود. اما در آن موقعیت جای کل کل و جر و بحث نبود. او  کیان

 :فقط وظیفه خود مي دانست که به نحوی غزاله را دلگرمي دهد، بنابراين گفت
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 .اگه اين طور باشه بايد اون رو يكي از رحمت های الهي بدونیم -

موندن بالست، نه رحمت زير آوار - . 

 .رحمت يا بال بودنش به اين بستگي داره که کجا و در چه موقعیتي باشي و آينده چه سرنوشتي برات رقم زده باشه -

سرنوشت من هم بدبختانه با تو گره خورده. تو دودمانم رو بر باد دادی و حاال نوبت خودمه... نمي دونم کجا بودی که ديروز، شايد  -

پريروز، سر از يقه من در آوردی هم . 

 .شايد برای اين همسفرت شدم که به آرزوی دلت برسي -

 منظورت چیه!!!؟ -

 .مگه نفرينم نكردی .... مگه از خدا نخواستي جلوت پرپر بزنم.خب.... حاال نگاه کن و لذت ببر -

 .تو چي فكر مي کني؟ يعني من اينقدر پستم که از ديدن شكنجه يه آدم لذت ببرم -

به بهانه لبخند لب پاره اش را با درد کج کرد و گفت کیان : 

شوخي کردم، به دل نگیر... نمي خوام اين دم آخری، بنده ای از بندگان خدا از دستم دلگیر باشه. حاللم کن... اگه فكر مي کني  -

ب تمام بالها و مصیبت هايي که تحمل کردی من هستم، حاللم کنمسب . 

 .حاال که فكر مي کني با مرگ فاصله ای نداری اين حرف رو میزني -

شايد حق با تو باشه... حاال که مرگ رو همسايه ديوار به ديوار خودم مي بینم دنبال حاللیتم. ولي عیب نداره هرجور دوست داری  -

 .فكر کن

کرد و سر به ديوار چسباند و پرسید كثم : 

 حاال حاللم مي کني؟ -

نگاه تند و گزنده ای به سوی او انداخت و سكوت را ترجیح داد، اما در دل کیان را مالمت کرد: ) چقدر مغروره .... اصال نمي  غزاله

خواد قبول کنه که مقصره. تا ديروز باد به غبغبش مي انداخت، انگار که استغفرا... خداست. حاضر نبود يه کلمه با من حرف بزنه. 

مغرورِ از خود راضي (. دل پُری داشت، خالي نشد. باز هم زمزمه کرد: ) هرچي سرت بیاد حقته، دنیا دارِ  تاده،حاال به التماس اف

 .مكافاته! من هم نفرينت نمي کردم اين بال سرت مي اومد (

کیان برای شنیدن حاللیت از زبان غزاله بیهوده بود، از اين رو گفت انتظار : 

بدی قرار گرفتیم، البته وضعیت تو از من بدتره ممكنه بخوان ازت سوءاستفاده کنن به هر حال ما هردو در وضعیت - . 

با لبـ ـهای لرزان گفت غزاله : 
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 مي خوای من رو بترسوني؟ -

مگه مرض دارم... مي خوام همیشه و در همه حال ناخوش و عین لش مرده گوشه ای بیفتي. اگه بفهمن رو به راه هستي، ممكنه هر  -

كری به سرشون بزنهف . 

زنجیر که از پشت در بلند شد رنگ از روی غزاله پريد. با اضطراب و به سرعت روی زمین دراز کشید و چشم بست. لرزش  صدای

 .محسوسي سراسر وجودش را فرا گرفت. به خدا توکل کرد و بارها و بارها در دلش صلوات فرستاد

وارد شد و ظرفي از کنسرو لوبیا مقابل غزاله نهاد. چشمان حريصش اندام غزاله را از فرق سر تا نوك پا برانداز کرد. با ولع آب  اسد

دهان قورت داد و غزاله را تكان داد. غزاله هیچ عكس العملي نشان نداد و او را وادار کرد تا برخیزد و به قصد خروج تا آستانه در 

ان او را وادار به توقف کردبرود، که صدای کی . 

 . يه بار ديگه هم گفتم اين زن مريضه و احتیاج به مراقبتهای ويژه داره... حداقل براش پتو و غذای مناسب بیار -

غیظ کرد و گفت اسد : 

مت مي کنممثل اينكه تو نمي توني خفه شي.... اگه يه بار ديگه حرف بزني، تا آخر عمر از داشتن نعمت زبان محرو - . 

بیدی نبود که به اين بادها بلرزد، حونسرد گفت کیان : 

 .شما که دست و پام رو زنجیر کردين.... چیه؟ .... از زبونم مي ترسي؟.... اون هم مال تو -

 .خفه شو -

گامي ديگر برای خروج برداشت که مجددا صدای کیان او را متوقف کرد اسد . 

 .فكر نكنم از اين زن بخت برگشته ترسي داشته باشي. حداقل دستهاش رو جوری ببند که بتونه غذاش رو بخوره -

بدون آنكه جوابي بدهد بیرون رفت و چند دقیقه بعد با پتويي بازگشت. مقابل غزاله زانو زد و او را که مثل بید مي لرزيد با  اسد

باز کرد. در رفتار اسد نشانه ای از مالطفت نبود، دست زير کتف غزاله انداخت و او را  حرکت دست دمر خواباند و دستبند او را

او را از جلو دستبند زد هایتاقباز خواباند و دست  . 

تا سر حد مرگ ترسیده بود، دلش زمزمه مي کرد: ) يا ابوالفضل، يا فاطمه زهرا (، اما اسد بي توجه به او و با چشم غره ای به  غزاله

مت کیان بالفاصله خارج شدس . 

خروج او غزاله نفس حبس شده اش را آزاد ساخت و نیم خیز شد. نگاه بي رغبتي در ظرف لوبیا انداخت. چند قطره باران روی پتو  با

ی چكید. خیز برداشت و آن را روی پاهايش کشید. نگاهش بي اراده به سمت کیان چرخید که بر به ديوار تكیه داده بود و باال

 :ابرويش خونريزی داشت. با ظرف لوبیا برخاست و مقابل او زانو زد، کیان با تعجب پرسید

 چه کار مي کني!؟ -
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قاشق را پر و به لبـ ـهای او نزديك کرد، اما با ديدن دهان خون آلود او ظرف را کناری گذاشت و لبه آستینش را روی لبـ ـهای  غزاله

 .کیان کشید

با شرم و نجابت چشم بست. کلمه ) استغقرا...( بي اراده و آهسته بر زبانش جاری شد. غزاله بدون توجه ظرف غذا را برداشت  کیان

 :و بار ديگر قاشق را پر کرد و گفت

 .بخور -

امتناع کرد و غزاله با سماجت گفت کیان : 

ی. به خاطر هردومون بخوربايد يه چیزی بخوری. اين طور که معلومه توسهمیه ای ندار - . 

را در دهان او فرو برد و افزود قاشق : 

 .همه امید من تويي -

با غزاله بود. کیان به غذا احتیاج داشت تا نیرويي در خود ذخیره کند. از اين رو دهان باز کرد و چند قاشق از لوبیای سرد را  حق

 :خورد و با تشكر گفت

 .خودتم يه چیزی بخور رنگ به رو نداری -

بلند شد و کنار ديوار کزکرد، قاشق باال آورد تا در دهان بگذارد. دخترك وسواسي ياد دهان خونین کیان افتاد، دلش زير و رو  غزاله

یستم، ولي تو رو قسم مي شد، بشقاب را پس زد و پتو را به روی خود کشید و به فكر فرو رفت: ) خدايا من برای جونم ارزش قائل ن

دامنم لكه دار بشه ( ذاریدم به آبروی زهرا ن . 

جديد چنان او را تحت تاثیر قرار داده بود که مرگ مادر، طالق همسر و دوری فرزند و حتي کسالت خود را فراموش کرده  موقعیت

ترين گوهر وجودش را به يغما ببرندبود. در آن موقع خود را اسیر دست کساني مي ديد که ممكن بود هر لحظه باارزش  . 

افكار پريشان در اثر شدت ضعف به خواب رفته بود که خواب چند دقیقه ای اش تبديل به کابـ ـوسي وحشتناك شد. در تقال با  با

وی زمین هیوالی خیالش بود که با جیغ خفه ای از خواب پريد. چشمانش در بیداری کابـ ـوس وحشتناك تری ديد. مراد کیان را ر

 .خرِکِش مي کرد. نفس در سیـ ـنه اش حبس شد، از ذهنش گذشت: ) مي خوان چي کار کنن! نكنه بكشنش! (

بدون توجه به غزاله که حاال تمام قد ايستاده بود از و حشت به ديوار پشت سرش چسبیده بود کیان را بیرون کشید و در را  مراد

 .پشت سرش قفل و زنجیر کرد

را از محوطه بین کلبه ها به زور اسلحه هُل داد و به کلبه ای که نور ضعیفي در آن سوسو مي زد هدايت کرد. به در کلبه  کیان مراد

که رسید کیان را با قنداق اسلحه به داخل هُل داد. کیان سكندری خورد و مقابل پای ولي خان نقش بر زمین شد. ولي خان لبخند 

 .تمسخرآمیزی زد
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یان را در چنگ گرفت و سر او را باال آورد. در اين موقع ولي خان در مقابل کیان زانو زد و چهره اش را به عالمت موهای ک مراد

 : ترحم در هم کرد و گفت

 نوچ نوچ ! نگاه کن چي کارش کردن. کدوم احمقي اين کار رو کرده؟ -

بدون آنكه منتظر جواب کیان بماند دست زير چانه او گذاشت و کمي سر او را باال آورد و گفت و : 

 .جناب سرگرد مهمون اختصاصي خودمه... جز من کسي حق نداره بهش دست بزنه -

ن او دوخت و گفتاز بازی گستاخانه و تمسخرآمیز ولي خان برآشفت. سرش را عقب کشید و نگاه تند و تیزش را در چشما کیان : 

 چي مي خوای؟ -

خان لبـ ـهايش را جمع کرد و با لحن مشمئز کننده ای گفت ولي : 

 .جونت رو -

 پس چرا اينقدر لفتش مي دی؟ -

 .فكر کردی به همین راحتي مي ذارم بمیری. نوچ نوچ .... تو بايد تقاص پس بدی -

 .تقاص چي رو ؟..... تقاص کثافت کاريهای تو رو من بايد پس بدم -

خان بلند شد . سیـ ـگاری بین لبـ ـهايش قرار داد و فندك زد. در حالیكه دود آن را بیرون مي داد به سمت کیان برگشت و با  ولي

 : خشم گفت

رخان آزاد شدتو بايد تقاص خون پدرم رو پس بدی. اما بعد از اينكه برادرم شی - . 

شنیدن نام شیرخان کیان تازه متوجه موقعیت خود شد و گفت با  : 

 .پس قصد معامله داری -

 .اين فضولي ها به تو نیومده -

در حالیكه سیـ ـگارش را زير پا له مي کرد، خطاب به مراد گفت و : 

 .افتخار میزباني سرگرد مال تو -

مجرد خروج ولي خان گويي ساديسم انسان آزاری در وجود حضار به غلیان افتاده باشد با کمك يكديگر کیان را از سقف آويزان  به

 .کزدند، ابتدا با اعمال زشت و وقیحانه خود، روح او را به بازی گرفتند، سپس جسمش را به بدترين نحو آزردند

طول انجامید و وقتي در باز و او به درون پرتاب شد از فرط وحشت جیغ کشیدغزاله برای بازگشت کیان ساعتي به  انتظار . 
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کیان قابل شناسايي نبود.از آن چهره جذاب، جزکبودی و ورم و خون چیز ديگری ديده نمي شد. سراسیمه به سويش شتافت و  چهره

چشمان غزاله را تر کرد، صدا زدکنارش زانو زد. کیان با صورت نقش بر زمین و از حال رفته بود. اشك حـ ـلقه  . 

 .سرگرد. سرگرد. آقای زادمهر -

فقط ناله کرد. سعي غزاله برای کشاندن او به گوشه ديوار بیهوده بود. جابجايي مرد قوی هیكل و بلند قامتي چون کیان از عهده  کیان

ای باراني که ار سقف چكه مي کرد و مانند سوزن بر دستان رنجورش خارج بود، با اين حال برای در امان نگه داشتن او از قطره ه

پیكر نیمه جانش ضربه مي زد، با سعي فراوان او را به سمت ديگر چرخاند و پتو را رويش کشید. صورت آش و الش کیان احتیاج به 

 .....مرهم داشت. اما افسوس

12 فصل  

 منزل سردار بهروان؟ -

 .بفرمايید -

 .گوشي رو بده دست سردار، بچه -

 شما؟ -

 .زادمهر -

بازيگوش با آنكه از لحن کیان متعجب شده بود ولي سن و سالش مانع کنجكاويش مي شد. از اين رو لي لي کنان به جانب  پسرك

 :پدر رفت و گفت

 .بابا جون با شما کار دارن -

با اکراه سر از روزنامه خود بیرون کشید و در حالیكه گوشي را به دست مي گرفت دست روی دهانه آن گذاشت و پرسید سردار  : 

 کیه بابا جون؟ -

 .عمو کیانه -

با هیجان گوشي را باال آورد و گفت سردار : 

 !هیچ معلوم هست کجايي مرد؟ از ديروز تا حاال غیبت زده -

و زمخت مردی در گوشي پیچیددورگه  صدای : 

اگه مي خوای جناب سرگردت رو زنده ببیني، بايد منتظر تماس بعدی من باشي. در غیر اين صورت جنازه اش رو برات پیشكش  -

 .مي کنم
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قطع شد و سردار هاج و واج به نقطه نامعلومي خیره ماند ارتباط . 

فرزند ارشد سردار وقتي پدر را متحیر و پريشان يافت، پرسید محسن : 

 آقاجون ! حالتون خوبه؟ -

پاسخي نداد، محسن اين بار نگران تر از قبل پرسید سردار : 

 آقاجون با شما هستم. حالتون خوبه! اتفاقي افتاده؟ -

چند جمله، به سرعت لباس پوشید و در برابر ديدگان بهت زده  بدون توجه شماره قرارگاه را گرفت و پس از رد و بدل شدن سردار

 .خانواده، از خانه بیرون رفت

فاصله چند دقیقه به همراه سردار روزبه، سرهنگ کرمي مشغول بررسي پیرامون صحت و سقم تماس انجام گرفته، بودند.  در

 :سرهنگ کرمي با يادآوری تلفن عالیه گفت

 .اتفاقا ديشب خانم زادمهر سراغ کیان رو از من گرفت.... بهتره بهش زنگ بزنم تا مطمئن بشیم -

 .فكر خوبیه، ولي فعال چیزی نگو. نمي خوام نگران بشه -

کرمي بالفاصله شماره منزل کیان را گرفت. صدای مادر مهربان در گوشي پیچید. سرهنگ کرمي احوالپرسي کوتاهي کرد  سرهنگ

ا بي مقدمه مادر پیر و حساس کیان را رنجور و آشفته نسازد. عالیه که دو شب را چشم به در بسته منزل دوخته بود با هول و وال ت

 :پرسید

 اين پسر آتیش به جون گرفته من کجاست؟ دوباره فرستاديش ماموريت و صداش رو در نمیاری!؟ -

سرهنگ فرو ريخت. محتاط و با ترديد پرسید دل : 

 .يعني هنوز برنگشته -

ديروز سرهنگ شفیعي ده بار از سیرجان زنگ زد که نا سالمتي شما ناهار دعوت داريد نه شام، پس چرا نمي آيید. امروز هم که  -

 .اصال ازش خبری نیست

بايد عالیه را در بي خبری نگه مي داشت، از اين رو گفت سرهنگ : 

 .ممكنه ماموريتش چند روزی طول بكشه، شما نگران نباشید -

در مقابل ديدگان کنجكاو و منتظر حضار گوشي را گذاشت و در سكوت فرو رفت. سردار بهروان با رخوت در صندلي اش رها شد  و

 :و گفت

 يعني چي مي خوان؟ -
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روزبه گفت سردار : 

 چطور سرگرد رو در گروگان گرفتن و کسي متوجه نشده؟ -

بهروان برخاست و در حالیكه متفكر به نظر مي رسید گفت سردار : 

 .بايد تحقیقات رو آغاز کنیم.... با سیرجان تماس بگیريد و ببینید سرگرد چه موقع سیرجان رو ترك کرده -

مكث کوتاهي کرد، گويي فكری به ذهنش خطور کرده باشد، گوشي همراهش را فعال کرد و با منزل تماس گرفت. صدای  بعد

 :محسن پاسخگوی پدر بود. سردار گفت

 .باباجون شماره های تلفن رو کنترل کن و شماره ای روکه نیم ساعت پیش تماس گرفت، سريع پیدا کن -

ی به او داد و سردار بالفاصله دستور پیگرد آن را صادر کردلحظه بعد محسن شماره ا چند . 

ساله که از لحاظ ظاهری بسیار متشخص و محترم به نظر مي رسید بازداشت و در قرارگاه  45يك ساعت بعد مردی حدودا  تقريبا

اندن سیم کارتش در مخابرات مشغول پس دادن بازجويي بود. او دبیر رياضیات بود که در هنگام ارائه درخواستي مبني بر سوز

 .دستگیر شده بود

و جو از او نتیجه ای نبخشید زيرا تلفن همراه او در مقابل ديدگان چند تا از شاگردانش دزديده شده بود و او برای اثبات  پرس

 .حقانیتش شاهد داشت. بنابراين دستور آزادی اش صادر شد

و تقريبا آماده باش اعالم شد. همه چیز آماده شروع يك عملیات بود که تلفن همراه  کنترل و رديابي چند شماره تلفن صادر دستور

 :سردار بهروان زنگ خورد.سردار بهروان به مجرد ديدن شماره روی صفحه با شعف گفت

 .شماره زادمهره -

با ايجاد ارتباط با هیجان پرسید و : 

 !کجايي مرد؟ دق مرگ شديم -

انتظار سردار، صدای دورگه آشنا، با خونسردی عجیبي در گوشي پیچید برخالف : 

 !خیلي نگراني سردار -

 تو کي هستي؟ چي مي خوای؟ -

 .سر فرصت میگم.... ولي مطمئن باش اگه کلكي توی کارت باشه، سرگرد مي میره -

ني کند، از اين رو با کمي مكث گفتبهروان برای رديابي ماهواره ای سعي داشت مكالمه اش را طوال سردار : 

 از کجا بدونم راست مي گي؟ -
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کالم مرد اعصاب سردار را به هم ريخت. او با خونسردی خاصي گفت سردی : 

 مدرك مي خوای؟ -

 .آره خوب .... شايد گوشي زادمهر رو شانسي پیدا کردی -

مـ ـستانه مرد در گوشي پیچید و بعد با سردی و خشونت گفت قهقهه : 

 .کیلومتری پلیس را باغین در محور بردسیر زير يه پل، ماشین سرگرد رو پیدا مي کني. اگه مدرك بیشتر خواستي منتظر بمون 20 -

کف دستش کوبید و گفت قطع شد و الو الو گفتن سردار بهروان بیهوده بود، سردار گوشي را با عصبانیت ارتباط : 

 .مثل اينكه موضوع جديه -

روزبه به خوبي حال او را درك مي کرد، از اين رو او را دعوت به آرامش کرد و پرسید سردار : 

 چي مي گفت؟ خواسته اش چي بود؟ -

 .حرفي نزد ولي آدرس ماشین سرگرد رو داد -

 کجا !؟ -

 .کیلومتری باغین 20 -

 .پس معطل چي هستي؟ بیسیم بزن بچه های پلیس راه، گرو تجسس رو هم سريعا اعزام کنید -

کیان در محل مذکور کشف و بالفاصله پس از انگشت نگاری و بازرسي کامل برای تحقیقات بیشتر به کرمان انتقال داده شد اتومبیل . 

انگشت خاصي پیدا نشد. تنها اثر انگشت که دايره تشخیص هويت تايید کرد، مربوط به متهمه ای به نام غزاله هدايت بود. از اين  اثر

رو سردار بهروان طي تماس تلفني با سرهنگ شفیعي ،ريیس زندان سیرجان، متوجه شد که غزاله به دلیل ضعف اعصاب به کیان 

کرمان تحت مداوا قرار گیرد. پرونده غزاله مورد بررسي قرار گفت. طبق تحقیقات به عمل آمده، او  انسپرده شده بود تا در بیمارست

به طور حتم تا روزهای آينده آزاد و به خانواده اش ملحق مي شد. از اين رو دلیلي نداشت تا کسي برای آزادی او متحمل چنین 

برادرش هادی به طور موقت بازداشت و تحت بازجويي قرار گرفت. ريسكي شود با اين وجود خانواده اش مظنون قلمداد شدند و 

 .بازپرسي از او نتیجه نداشت. تقريبا تمامي درها بسته بود که تلفن سوم زده شد و باز رديابي ماهواره ای انجام گرفت

يگری هم هستند که ممكنه دچار شايد به اين زودی ها نتونم تماس بگیرم. فقط خواستم هشدار داده باشم که بجز زادمهر کسان د -

 .دردسر شوند.... مثل پسرت

سردار يخ زد، با اين حال با خونسردی گفت بدن : 

 .چي مي خوای ؟ برو سر اصل مطلب -
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ماشین زادمهر رو پیدا کردی؟ بهتره ترمز ماشین آقا محسن رو هم چك کني، ممكنه يه از خدا بي خبر اون رو دستكاری کرده  -

 .باشه

سردار بند آمد، از البالی دندانهای کلید شده اش گفت نفس : 

 چي مي خوای؟ -

 .تند نرو! پله پله..... بازم تماس مي گیرم، منتظرم باش -

قبل از شناسايي محل قطع شد. با اين وجود شماره بالفاصله شناسايي شد و چند دقیقه بعد دختر خانمي که دانشجوی ادبیات  ارتباط

 .بود، در اتاق بازجويي مشغول بازجويي و شرح ماجرای ربوده شدن تلفن همراهش بود

برابر حريف قدر و کارآزموده ای قرار گرفته اند. آماده  شكي باقي نماند که رديابي مكالمه ها کار بیهوده ای است و آنها در ديگر

 .باش اعالم و شهر به طور نامحسوس تحت نظارت قرار گرفت

ساعت از ربوده شدن سرگرد زادمهر سپری شده بود و سردار بهروان خود را موظف مي ديد که هر  34به کند مي گذشت.  دقايق

کل در تهران فكس کند چه سريعتر گزارشي کامل برای مقر فرماندهي . 

روز سخت و طاقت فرسا تقريبا تمام رمق آنها را گرفته بود. غزاله به سبب ضعف، تحمل آزار و اذيت های گاه و بیگاه ربايندگان  دو

د. را نداشت و به همین دلیل بسیار ضعیف شده بود، با اين حال ترس از دست دادن عفت و پاکدامني، او را گوش به زنگ ساخته بو

تحمل مي کرد، بي نهايت نگران کیان و سالمتي او بود، زيرا کیان تنها امیدش در آن وانفسا به شمار مي  کهاو علي رغم درد و رنجي 

 .رفت

روزی دو وعده به شكنجه گاه برده مي شد و غزاله هنگام برگرداندن او با بغض و اشك پتو را دور او مي پیچید تا کمي  کیان

د. او بیشترِ جیره غذايي اش را با مقدار کمي آب در کنج ديوار، زير پتو، پنهان مي ساخت و آن را به زور به خورد احساس گرما کن

 .کیان مي داد

رسیدگي های جزيي غزاله نبود، چه بسا کیان در اثر گرسنگي و ضعف شديد جسماني از دنیا مي رفت. اما کیان مرد روزهای  اگر

جه نیروهای بي رحم بعثي و امروز تحت شكنجه دشمنان داخلي بیرحمِ در کمین جوانان وطنسخت بود. ديروز زير شكن . 

روز سوم فرا رسید. غزاله کز کرده در گوشه ديوار به خواب رفته بود که با صدای باز شدن در از جا جست. مراد و بشیر در  صبح

حالیكه به زبان محلي صحبت مي کردند وارد شدند و يكراست به سراغ کیان رفتند. غزاله اين بار فرصت برداشتن پتو را از روی 

غضب آلودی به او انداخت و گفت گاهکیان پیدا نكرده بود. مراد ن : 

 !خوب بهش مي رسي -

با غیظ به طرف غزاله رفت و در حالیكه روی او خم مي شد. نگاه نفرت انگیزش را در چشم او دوخت و گفت و : 

 .فكر نكنم دلت بخواد مزه مشت و لگدهای منو بچشي -
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ولي پنجه های زمخت و قوی مراد، دور فكش قفل شد و با فشار زيادی سر سر به زير شد و از ترس آب دهانش را قورت داد،  غزاله

 .او را باال آورد

چشم در چشم غزاله دوخت. هر لحظه حـ ـلقه چشمانش گشادتر و فشار انگشتانش بیشتر مي شد، غزاله از گوشه چشم نگاه  مراد

غزاله دل کیان را به درد آورد. از اين که نمي توانست کاری پرالتماسي به کیان که حاال نیم خیز شده بود، انداخت. نگاه ملتمس 

و دندان قروچه کرد، چشم که باز کرد، دهان غزاله خونین شده بود. با صدايي شبیه به ناله  بستانجام دهد، عصبي و کالفه چشم 

 .فرياد زد

 ولش کن ع*و*ض*ی. چي از جونش مي خوای؟ -

فرياد کیان، مراد غزاله را با ضرب به سمت ديوار هُل داد و نگاه غضبناکش را به او دوخت. ولي عضالت صورتش بالفاصله تغییر  با

 :کرد و با لبخند تمسخرآمیز گفت

 .به به ..... جناب سرگرد زبون باز کرده -

خنده مـ ـستانه ای سر داد و گفت بشیر : 

رده بوديم.... به جون تو تا حاال فكر مي کردم جناب سرگرد اللهچرا تا حاال بهش فكر نك - . 

خدايا به  "ناگهان به سمت غزاله چرخید و با يك حرکت او را از جا کند. قامت غزاله چون بید مي لرزيد، دعای دل ترسانش:  مراد

د. غزاله به تكاپو افتاد، اما رهايي از چنگال مرد قوی بود. مراد گشتي به دور او زد او را به سمت خود کشی "دادم برس.... يا ابوالفضل 

کار راحتي نبود. کیان ديگر طاقت نیاورد، از جای جست ولي با لگد بشیر نقش بر زمین شد ادهیكلي مثل مر . 

ان مي گرفت و بر فشار پنجه هايش افزود و غزاله از درد ناله سر داد. کیان از کرده خود پشیمان شده بود. کاش زبان به ده مراد

 .حرفي نمي زد. با نفسي که در سیـ ـنه اش حبس شده بود، چشم بست

برای تحريك بیشتر او صورت به صورت غزاله چسباند. غزاله در حالیكه فرياد گوشخراشي سر مي داد، سرش را کمي عقب  مراد

به گوشه ای پرتاب کرد کشید و ناخنهايش را در صورت مراد فرو برد. مراد با احساس درد با غیظ او را . 

شیار قرمز رنگ روی گونه مراد ديده مي شد. با احساس سوزش دست باال آورد و روی گونه اش کشید. مرطوب بود. به  سه

انگشتهايش نگاه کرد که به خون آغشته شده بود. نگاه پرغیظش را به غزاله دوخت. چند گام به سمت او برداشت اما صدای اسد که 

. او را متوقف ساخت"کني؟ جون بكني هي، چرا نمیای؟ يمراد، مراد. چه غلطي م "فرياد مي زد:  . 

به سمت صدا چرخید مراد . 

 .اومدم قربان.... اومدم -

لبـ ـهايش را با کینه و نفرت جمع کرد و آب دهانش را به سمت غزاله پرتاب کرد و گفت بعد : 

 .سر فرصت خدمتت مي رسم وحشي -
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خنده کريهي کرد و گفت سپس : 

 ....!مي دونم گربه هايي مثل تو رو چطور بايد رام کرد..... بذار ولي خان و اسد برن -

در حالیكه چادر گلدارش را به دندان گرفته بود مقابل درب سبز رنگ دژباني مبارزه با مواد مخدر ايستاد و با انگشتان  دخترك

 .کوچكش به آن ضربه زد. دريچه کوچكي باز شد

 کیه؟ چي مي خوای؟ -

ضعیف دخترك سرباز را وادار کرد که چشم به پايین بدوزد صدای : 

 .آقا.... آقا -

 چي مي خوای بچه؟ -

بسته کوچكي را نشان داد و گفت دخترك : 

 .....يه آقايي اينو داد گفت بده.... بده -

به ذهنش فشار آورد و سرباز بي حوصله گفت دخترك : 

 .....برو پي کارت بچه. ديگه اين طرفا پیدات نشه ها -

به گريه افتاد و گفت دخترك : 

 .به من چه -

نقطه ای اشاره کرد که اثری از کسي ديده نمي شد و افزود به : 

 .اون آقا گفت اينو بدم به شما.... گفت فیلمش قشنگه حتما تماشا کنین -

بسته را روی زمین گذاشت و بي اعتنا راه خانه اش را پیش گرفت. سرباز بالفاصله گوشي را برداشت و جريان را به اطالع  دخترك

سرهنگ کرمي رساند. کرمي سراسیمه دستور متوقف ساختن دخترك را صادر کرد. سرباز نیز گوشي را رها کرد و با عجله بیرون 

در دخترك را در پیچ کوچه ديد. مـ ـستاصل بود بسته را داخل دژباني گذاشت و شروع چا رقدويد. نگاهش در اطراف چرخ خورد ب

 .به دويدن کرد

آستانه ورود به کوچه نظر انداخت، اما اثری از دخترك نیافت. نفس زنان به سمت ستاد بازگشت و گزارش داد و منتظر دستور  در

يي بسته به دژباني رفت و پس از اطمینان از سالمت بسته آن را داخل ستاد ماند. دقايقي بعد مامور ويژه گروه تخريب برای شناسا

ويدئويي از آن بیرون کشیده شد. بدين ترتیب بالفاصله مقامات در جريان قرار گرفتند و لحظاتي  تبرد. بسته باز شد و يك کاس

هران به همراه چند مقام عالي رتبه از فرماندهي بعد در سالن کنفرانس قرارگاه، تني چند از سرداران و مامورين ويژه اعزامي از ت

دندنیروی انتظامي با تاسف و تاثر مشغول نظاره فیلم بو . 
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هايي از شكنجه کیان و آزار و اذيت غزاله به تصوير کشیده شده بود. مردی با چهره کامال پوشیده چنگ به گیسوان غزاله زد  صحنه

 :و او را مقابل دوربین کشید و گفت

 .به زودی پیش مرگ سرگرد عزيز رو براتون پیشكش مي کنم تا بدونید ما با کسي شوخي نداريم -

غزاله را با مو از جا کند، ناله غزاله در فضا پیچید و متعاقي آن باران مشت و لگد مرد بر پیكر رنجور و ناتوان او فرود آمد.  سپس

ـ ـستانه ای سر داد و پیكر نیمه جان او را روی زمین تا مقابل ديدگان کیان خون از دهان و بیني غزاله جاری شد و مرد قهقهه م

به خون غزاله آغشته کرد و به پیشاني کیان مالید و گفت راکشید. سپس انگشتش  : 

 .نذر تو کردمش سرگرد -

به سمت دوربین چرخید و گفت و : 

رستممنتظر بمونید تا يكي دو روز ديگه سرش رو براتون مي ف - . 

لگدی زير بدن غزاله زد، ولي غزاله نفسي برای فرياد کشیدن نداشت سپس . 

غزاله را رها کرد و به سراغ کیان رفت. سر او را با مو باال آورد. کیان در اثر شدت شكنجه تقريبا از حال رفته بود. لنز  باالخره

دوربین روی صورتش زوم شد و چهره او را از فاصله نزديكتری به نمايش گذاشت. صورتي کامال متورم و کبود که به راحتي 

ته و کامال غرق خون بود. مرد بـ ـوسه ای بر موهای کیان زد و مجددا قهقهه مـ ـستانه سر شكاف تششناسايي نمي شد. چند جای صور

 :داد و گفت

مي بیني سردار. مي بیني. اين همون سرگرد عزيز و دوست داشتني توست. خوب نگاش کن ببین مي شناسیش؟.... نوچ نوچ  -

 !نشناختي . خوب نگاش کن! خودشه

يت، اما تهديد افزودمكثي کرد و با جد سپس : 

 اگه مي خوای زنده بمونه فقط يه راه داری..... شیرخان ! شیرخان در مقابل زادمهر.... چطوره؟ عادالنه است؟ -

موهای کیان را رها کرد و برای التیماتوم آخر گفت و : 

ي فوق تصورت دارم.... مواظب خودتون و يا شايد فكر کني يك گروگان نمي تونه ضامن آزادی شیرخان باشه ولي من برنامه هاي -

احتماال خانواده هاتون باشین. تا يكي دو ساعت ديگه يكي از همكارهای گرامي تون به طور غیر منتظره ای تشريف مي بره اون 

ز نفرات شما کم بگیريد. دلم نمي خواد يه مو از سر شیرخان کم بشه، چون به تعداد موهای اون ا یدنیا.... بهتره تهديدهای منو جد

 .میشه

تلويزيون برفكي شد. حضار با بهتي آمیخته به تاسف چشم از آن بر نمي داشتند. کسي يارای حرف زدن نداشت. قطرات  صفحه

 .اشك از چشمها سرازير بود

روزبه در حالیكه شقیقه هايش را مي فشرد، گفت سردار : 
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 .رذلهای کثیف -

رو به سردار بهروان ، که شانه هايش با هق هق باال و پايین مي شد، افزئد و : 

 .سردار! بهتره خودتون رو کنترل کنید.... بايد فكر کنیم و دنبال راه نجات باشیم -

، گفتمامور ويژه اعزامي، رشته کالم را به دست گرفت و چون مي دانست کیان و سردار بهروان پیوند خوني دارند پیوس، : 

واقعا متاسفم... اما قبل از آنكه تحت تاثیر اين اتفاق باشیم، بايد جوانب کار رو بسنجیم تا هرچه سريعتر به سر نخ قابل توجهي  -

 .برسیم

به وايت بورد نزديك شد و در حالیكه درِ ماژيك را برای نوشتن باز مي کرد گفت سپس : 

 .اول بايد بدونم شیرخان کیه -

بهروان اشك را از چهره اش زدود و لحن رسمي به خود گرفت و گفت سردار : 

شیرخان يكي از قاچاقچیان بزرگ و تقريبا از مهره های اصلي باند بین المللي قاچاق مواد مخدره.... حدود سه سال پیش با رشادت  -

ی بچه های تیم انجامید، دستگیر و روانه ه او تیزهوشي سرگرد زادمهردر يك عملیات ويژه و درگیری بزرگ که به شهادت عد

با ارزشي از او بیرون بكشیم البته تحقیقات بچه های دايره تشخیص هويت ، هويت اصلي اون  اطالعاتزندان شد.... هنوز نتوانستیم 

 .رو مشخص کرده اند ولي او دهن قرص و محكمي داره

 حكمش صادر شده؟ -

 .بله، اعدام -

اعالم شده؟ و زمان آن -  

 .بعد از ايام محرم -

 زمان حكم چه موقع علي شد؟ -

 .حدود يك ماه پیش -

 .پس حساب شده عمل کردن -

 .شواهد اين طور نشون مي ده -

 تا به حال چه سرنخي بدست آورديد؟ -

 .هیچي.... جز اينكه تیم اونا کامال حرفه ايه.... تمام تماسهاشون با موبايلهای سرقتي صورت گرفته و قبل از سي ثانیه قطع شده -

 ربايندگي به چه نحوی صورت گرفته؟ -
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 .هنوز نمي دونم -

هوای ريه اش را بیرون داد و روی وايت بورد کلمات سیرجان، کرمان، زادمهر و شیرخان را نوشت و رو به سردار بهروان  پیوس

 :گفت

اون طور که قبال گفتید، سرگرد روز پنج شنبه از سیرجان حرکت کرده و هرگز به کرمان نرسیده.... مي خوام بدونم اون روز اتفاق  -

؟خاصي در جاده رخ نداده  

اين موقع سرهنگ کرمي گفت در : 

طبق تحقیقات ما در همان روز يك دستگاه کامیون بنز ده تن که تانكر سوخت بوده به دلیل نامعلومي در حوالي بیدخیری از جاده  -

اعزام شده سوزی مهیبي به را افتاده و متعاقب آن ماشینهای گشت برای کنترل جاده منحرف و واژگون شده. در پي اين امر آتش 

بیدخیری از مامورين خالي بوده. در اطراف تانكر هم هیچ کس پیدا نشده ... از شواهد بر میاد  حواليسیرجان تا  -اند محور کرمان

که راننده حادثه رو ترك کرده. از قضا تانكر هم سرقتي بوده و صاحب اون چند روز قبل از حادثه گزارش سرقت رو به آگاهي داده 

 .بوده

ا اين حساب تصادف تانكر برای اجرای نقشه بوده و آنها بین جاده کمین کرده بودندب - . 

دقیقا چون به گزارش چند شاکي، جاده توسط نیروی انتظامي حدود بیست دقیقه بسته شده و به بهانه بازرسي اجازه تردد از  -

ضوع هیچ اطالعي نداشتهخودروها سلب کرده بودن. اين درحالي است که نیروی انتظامي از اين مو . 

 .و به احتمال قوی اآلن سرگرد يه گوشه ای از خاك سیستان بلوچستانه -

 .حدس ما هم همینه -

 .فعال در سراسر استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان آماده باش اعالم کنید -

13 فصل  

باز شد و پیكر غرق به خون کیان کف زمین رها گرديد. دهان غزاله از وحشت باز ماند. برخالف دفعات قبل در هوای سرد و  در

 .کوهستاني کیان پوششي به تن نداشت و جای تازيانه ها نشان مي داد در هر ضربه تكه ای از گوشت بدنش جدا گرديده است

تا بغض گلويش را فرو بلعد، اما قطرات اشك بي اراده از چشمانش سرازير شد. پاهای  غزاله ريش شد و دست جلوی دهان برد دل

لرزانش را تكان داد و به زحمت از جای برخاست و کنار او زانو زد. حاال ديگر هق هق سر داده بود. لحظه ای بعد در میان بغض و 

 :اشك به تن زخمي کیان خیره شد و گفت

مد اين کار رو با تو بكنن..... مگه اونا آدم نیستنچطور.... چطور دلشون او - . 

باال گرفت و از خدا شكوه کرد: ) خدايا تو کجايي؟ پس چرا ما رو نمي بیني؟ چرا کمكمون نمي کني؟ ( سر  
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به لبـ ـهای ضعیف کیان که گويي از ته چاه باال مي آمد غزاله را وادار به سكوت کرد. غزاله متوجه کالم او نشد، سرش را  صدای

 :کیان نزديكتر کرد و گفت

 چیزی گفتي؟ -

 .آروم بگیر دختر -

 .آخه ببین اين حیوونای کثیف با تو چه کار کردن....آش و الش شدی -

 .اينا جای ضربه های ديشبه.... قفسه سیـ ـنه ام مي سوزه. کمك کن برگردم -

سراسیمه دست در پهنای صورتش کشید تا پرده اشك را از مقابل ديدگانش بزدايد، سپس دستهای دستبند زده اش را زير  غزاله

تنه کیان برد و او را به سمت ديگر چرخاند. در اين هنگام نگاه بهت زده اش روی قفسه سیـ ـنه کیان متوقف ماند. عقش گرفته بود 

نا خودآگاه به گوشه اتاق دويد. دست خودش نبود محتوی معده اش بیرون ريخت. لبـ ـهايش . کردحال تهوع دلش را زير و رو مي 

 .را با لبه ژاکتش پاك کرد

نمي شد. به نظر او هیچ انساني نمي توانست تا آن حد رذل و کثیف باشد. نگاهش ديوانه وار به هر سو چرخ خورد تا روی  باورش

ي روی قفسه سیـ ـنه او خاموش شده و چیزی شبیه به اسم حك کرده بود. بعضي از تاولها نیز کیان خیره ماند. سیـ ـگارهای فراوان

ترکیده و از جای آن خونابه سرازير بود. انزجار، نفرت و کینه تمام وجودش را پر کرد. قدم های مصممش را به سمت در برداشت. 

 .لگد در پي لگد، فرياد دلخراشش طنین انداز شد

. خوکای کثیف.... نامردای ع*و*ض*یکثافتا... - .... 

مي دانست اين اعتراض برای او عواقب بدی در بر خواهد داشت، از اين رو قوايش را جمع کرد و گفت کیان : 

 ساکت شو.... مي خوای دوباره بیان سراغت.... تو فكر مي کني با کي طرفي؟ -

به هشدار او توجه نكرد، منزجر از رفتار ولي خان و مزدورانش مشت و لگد حواله در کرد و ناسزا چاشني آن غزاله . 

که منتظر فرصتي بود تا تالفي صورتش را در بیاورد، تنوره کشان وارد شد و غزاله را به گوشه ای هل داد و فت مراد : 

 !شیر شدی!؟ عربده مي کشي -

کرد و با خشم و صدايي که کم کم به گريه تبديل مي شد فرياد زد چشم بُراق غزاله : 

چرا؟ چرا اينقدر اذيتش مي کنین؟ مگه شما آدم نیستین؟ مگه شماها انصاف ندارين؟ چي از جونش مي خواين؟ ولش کنین لعنتي  -

 .ها.... ولش کنین
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يكباره ساکت شد. نفس نفس مي زد. آب دهانش را جمع کرد و آن را روی مراد پاشید. کیان با وحشت نیم خیز شده بود: )  و

ساکت شو هدايت (. مراد از سر خشم دندانها را به هم سايید و جلو رفت. دست سنگینش باال رفت و روی گونه غزاله فرود آمد. 

 .کیان با غیظ چشم بست

با اين ضربه غزاله چه دردی را تحمل کرد ولي تمام توانش را به کار بست تا جلوی ريزش اشك را بگیرد. در عوض  مي داند خدا

خشمش را در صدايش جمع کرد. صورت برافروخته وچشمان مشتعلش نشان مي داد تا سر حد مرگ در مقابل اين ظالم خواهد 

 :ايستاد، فرياد زد

ه يه زن يا يه مرد دست و پا بسته زور بگه.... تو از يه بچه هم ذلیل تری..... تف تف به بي غیرتي مثل کثافتي مثل تو فقط مي تونه ب -

 .تو

 .خفه شو عجوزه -

به جان دختر دست بسته و بي دفاع افتاد. سیلي های پي در پي او از چپ و راست غزاله را گیج کرد. هر ضربه چنان بود که گويي  و

ی صورت غزاله در حال شكستن است. مراد پر غیظ شده بود و کنترل اعمالش را نداشت، گیسوان او را دور يكي از استخوان ها

خود چرخاند. فرياد گوشخراش غزاله در دل کوه پیچید. مراد گیسوان پريشان او را رها کرد و  رپنجه هايش پیچید و او را به دو

اله حبس شد. سعي او برای بیرون دادن هوای ريه اش بیهوده بود، با لگدی به شكمش نواخت. ضربه چنان شديد بود که نفس غز

 .شدت نقش بر زمین شد و از حال رفت

غول پیكر همین که احساس کرد دق و دلي اش خالي شده، بالفاصله بیرون رفت و در را قفل و زنجیر کرد مرد . 

بالین او نشست و او را صدا کرد.جوابي نشنید. با دستهای بسته کمكي که در خالل درگیری روی دو پا ايستده بود، با نگراني بر  کیان

از دستش بر نمي آمد، از اين رو پشت به او نشست و با کمك پنجه ها، غزاله را به سمت ديگرش چرخاند و صدايش زد، باز هم 

وارد کردن شوك با شدت به قفسه سیـ ـنه او ضربه زد ایواکنشي نديد. به ناچار بر . 

غزاله باال آمد و چشم باز کرد. کیان نفس عمیقي کشید و گفت نفس : 

 .خدا رو شكر، فكر کردم مُردی -

به سختي نیم خیز شد و با چند نفس عمیق نشست اما هنوز عصبي و پريشان بود. دهان باز کرد تا فرياد بزند اما جرئت نیافت.  غزاله

تمام بدنش درد مي کرد. با يادآوری کتكهايي که خورده بود فرياد در دلش شكست و به بغض تبديل شد. سر به ديوار تكه داد. حاال 

ه شدت تكان مي خوردب ايشبا هق هق گريه شانه ه . 

زبان به لبـ ـهای خشكیده اش کشید و گفت کیان : 

 .امشب.... امشب بايد از اينجا بريم -
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های غزاله از حرکت ايستاد. نگاه متعجبش را به چشمان پف کرده کیان دوخت و برای اينكه مطمئن شود که درست شنیده،  شانه

 :پرسید

يگه بگوچي گفتي!!!؟.... يه بار د - . 

 .گفتم امشب بايد از اينجا بريم -

پوزخندی زد و گفت غزاله : 

 .شوخي مي کني -

 فكر مي کني با اين وضعیت حوصله شوخي هم دارم -

 .آخه چه جوری؟ تو حتي نا نداری روی پاهات وايستي، چطور فكر فرار به سرت مي زنه.... تو ديوونه ای مرد -

 .شايد حق با تو باشه. ولي من در موقعیت بدتر از اين هم بوده ام.... اگه امشب نريم، ديگه نمي تونیم -

 .تو يه نفری مي خوای جلوی ده نفر بايستي؟.... تازه اين غول بیابوني خودش به اندازه ده نفر قلدره و زور داره -

 .اونا امشب فقط چهار نفرن -

 منظورت چیه؟ -

 .حرفاشون رو شنیدم.... امشب ولي خان با شش نفر ديگه میره مرز.... فكر کنم قراره محموله ای رد و بدل کنن -

 و تو فكر مي کني از پس چهار نفر بر میای؟ -

 .بايد شانسمون رو امتحان کنیم -

 .تو حالت خوب نیست.... داری هذيون مي گي -

به سختي تكان داد و از درز چشمان کبود و متورم خود نگاهي به غزاله انداخت و گفتتن زخمي و رنجور خود را  کیان : 

تو نشون دادی زن شجاعي هستي، پس مي تونم روی تو حساب کنم. اونا ديگه امروز سراغ من نمیان.... توی اين فرصت کم مي  -

 .تونم نیروم رو جمع کنم

با تعجب پرسید غزاله : 

 روی من حساب مي کني!؟ ... من چطور مي تونم به تو کمك کنم!؟ -

 .مي خوام مراد رو بكشوني تو.... فقط بايد قول بدی که نترسي چون ترس برابر مرگه -

 تو مي خوای چي کار کني!؟ -
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 .نپرس. وقتش که بشه خودت مي بیني -

مي کشدموناگه ولي خان زود برگرده! هیچ فكر کردی!؟ در جا  - . 

بهتر از مرگ تدريجي نیست!؟... ولي خان به اين زودی بر نمي گرده. تا اون جايي که متوجه شدم ما در دل يك کوه هستیم....  -

تا موتور سیكلت وسیله ديگه ای برای رفت و آمد نیست.... فكر کنم ما يه جای دورافتاده باشیم.... يه آبادی اينجا به جز چند 

زابل محدودهمثل خاش يا در نزديك مرز،  . 

 فكر مي کني مي تو نیم خودمون رو سريع به شهر برسونیم؟ -

 .نمي دونم، نمي دونم.... هوا ابريه. نمي شه جهت يابي کرد و من مطلقا نمي دونم کجا هستیم -

 پس مي خوای چه کار کني؟ -

با رخوت روی زمین دراز کشید و گفت کیان : 

باالخره يه طوری میشه، مسئله اصلي اينه که ما از اينجا بیرون بريم.... حاال استراحت کن و تا مي توني بخواب. بايد نیرو ذخیره  -

کنیم. کیان درست مي گفت. بشیر به جز برای آوردن جیره غذايي غزاله، تا غروب و ساعتي بعد از آن به سراغشان نرفت و اين 

حدودی تجديد قوا کرده و افكارش را برای نقشه فرار متمرکز کند. از اين رو ابتدا برای استفاده از  تافرصت خوبي بود که کیان 

دستهای بسته اش با تبحر خاصي ابتدا باسـ ـن و سپس پاها را از میان دستها عبور داد. حاال با دستهايي که به جلو دستبند زده شده 

کند. آماده و گوش به زنگ پتو را روی خود کشید و در کمین نشست. در ساعات  بود، مي توانست تا حدودی تعادل خود را حفظ

آخر شب به غزاله گفت که به بهانه قضای حاجت ، مراد را به داخل اتاقك بكشاند. اما قبل از اقدام غزاله، مراد که حسابي کینه غزاله 

بود، با دور ديدن سرِ ولي خان و اسد، با سر و صدا وارد شد.  دهرا به دل گرفته بود و تا حدود زيادی تشنه گرفتن کام دل از غزاله ش

حالت طبیعي نداشت مسلم بود که چشم ولي خان را دور ديده و ُدمي به خُمره زده است. مو بر اندام غزاله راست شد،در مقابل،کیان 

 .از موقعیتي که خود به خود به دست آمده بود خشنود گشت

ايستاد و بدون توجه به کیان، چشمان دريده اش را که همانند دو کاسه خون شده بود به غزاله دوخت.  در آستانه در ورودی مراد

که ای کرد و با لحن مـ ـستانه ای گفت&!!واژه& : 

 گربه وحشي ما چطوره؟ -

گفتقدمي جلو گذاشت و کمي سر را متمايل و گوشها را تیز کرد و انگشت به سمت بیرون نشانه رفت و  سپس : 

 .مي شنوی .... اين سر و صداها به افتخار میزباني توست.... حاضر شو بريم پیش بچه ها -

از فرط وحشت سراسیمه ايستاد و به ديوار پشت سرش چسبید. مراد جلو و جلوتر رفت، مقابل او ايستاد و دندانهای زردش را  غزاله

 .در خنده ای کريه نشان داد. زبان غزاله قفل ونفس در سیـ ـنه اش حبس شده بود

*ر*زه اش در چشمان غزاله خیره ماند، گفتناگاه پنجه های مراد میان دستبند او قفل شد و او را جلو کشید. نگاه ه به : 
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 .فقط من مي دونم گربه وحشي و ملوسي مثل تو رو چطور میشه رام کرد -

نیرويش را جمع کرد تا از چنگال او فرار کند اما پنجه های زمخت و پرتوان او اجازه حرکتش را سلب کرد غزاله . 

چنان لبريز از خواهش و تمنا شده بود که ضربه غافلگیر کننده کیان کامال گیجش کرد در تكاپو بود و مراد اسیر هـ ـوس دل  غزاله

و تا آمد به خود بجنبد با چند ضربه که به نقاط حساس بدنش اصابت کرد از پای درآمد و نقش بر زمین شد و هنوز به خودش 

راهي جهنم کرد. سپس کیان سراسیمه اسلحه او را  نیامده بود که کیان باالی سرش ايستاد و با يك ضرب گردنش را شكست و او را

 .برداشت و مسلح کرد

مثل مجسمه ای خشكش زده بود. مبهوت به پیكر بي جان مراد چشم دوخته بود که متوجه نزديك شدن بشیر شد. صدای  غزاله

 .بشیر که فرياد مي زد: ) سرگرد (، در صدای شلیك دو گلوله گم شد

بالفاصله قفل دستبندش را با يك شلیك باز کرد و اسلحه کالش را از میان دستهای بشیر بیرون کشید و چون مي دانست دو  کیان

 .نفر باقیمانده با سر و صدای گلوله ها گوشه ای در کمین نشسته اند، به امید پاسخ آنها و يافتن کمینگاهشان رگباری شلیك کرد

ي از سرشان پريده بود، با وحشت شروع به تیراندازی کردند و موضع خود را به افسر کارآزموده و با و کريم که نشئه مـ ـست سلمان

تجربه نماياندند. جبهه آن هم در سن شانزده سالگي جرئت و جسارت بیش از حدی به او بخشیده بود. کسي که بارها مجبور به 

ـست که هراسان و بي هدف به زمین و آسمان تیر مي انداختند، نمي لحظه از دو مزدور نیمه مـ  نجنگ تن به تن شده بود، در اي

ترسید. در فرصتي مناسب که آنها مشغول تعويض خشاب بودند، شیرجه ای زد و با چند غلت خود را به کناره ديوار کشاند و با 

دهردو را به هالکت رسان کنندهاستفاده از تاريكي شب آن دو را دور زد و در يك عمل غافلگیر  . 

های ريز باران به تن تبدار و مجروحش آرامش مي بخشید. نشست تا نفسي تازه کند. ولي ترس از نفر پنجم، او را وادار به  دانه

جستجو کرد. يك کلبه با دو اتاق! به همه جا سرك کشید وقتي خیالش آسوده شد به جستجوی اسباب فرار وارد کلبه شد. يك ساك 

پايه میز قرار داشت. چند قوطي کنسرو، آب معدني، نان، چند بسته بیسكويیت و کبريت اربود کنمسافرتي که مجهز به پتو  . 

را درون کوله ريخت و بیرون آمد و به محل شكنجه گاهش رفت. هنوز خونش که به در و ديوار پاشیده بود تازه بود، دندان  همه

د و خارج شدقروچه ای کرد. طنابي را که از سقف آويزان بود پايین کشی . 

حالیكه در جستجوی موتورسیكلت نگاهش به اين سو و آن سو مي چرخید، غزاله را صدا کرد در . 

 .هدايت بیا بیرون .... بیا! نترس، همه جا امنه -

کردم (. و بار  کیان روی موتور خیره ماند: ) خودشه الکردار(. جلو رفت. دسته موتور را به دست گرفت و زمزمه کرد: ) پیدات نگاه

 .ديگر صدا زد

 .هدايت بیا بیرون ديگه.... وقت تنگه بايد زودتر از اينجا بريم -

زد و موتور روشن شد: ) ايول پسر خوب (. دنبال بنزين اضافه گشت. بار ديگر غزاله را صدا کرد هندل : 
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 ....هدايت بیا -

مشكوك شد: ) نكنه کسي....(. نفس در سیـ ـنه اش حبس شد، موتور را خاموش کرد و با احتیاط از کنار ديوار به درِ اتاقك  ناگهان

نزديك شد. سر به ديوار تكیه داد، اسلحه را مقابل صورتش گرفت و با چند نفس عمیق تمرکز گرفت و با حرکتي سريع با اسلحه ای 

ر آستانه در ايستاد، در اين لحظه با پیكر غرق خون غزاله مواجه شد. در حالیكه جسد مراد و بشیر و د زدکه نشانه رفته بود چرخي 

 :همان طور روی زمین ولو بود. با دلهره به سمت او دويد و کنارش زانو زد و گفت

 تیر خوردی؟ آخه چطوری؟ -

دی از دست داده بود.کیان به دنبال جای گلوله گشت. وقتي از سر به ديوار تكیه داده بود و يارای حرف زدن نداشت. خون زيا غزاله

 :کم خطر بودن آن مطمئن شد، گفت

 .طاقت بیار چیزی نیست. تیر به شونت خورده. خطر جدی تهديدت نمي کنه -

 .من دارم مي میرم -

جايز نبود. کیان سراسیمه در جیبهای بشیر به جستجوی کلید دستبند پرداخت و بالفاصله دستهای غزاله را باز کرد. بايد  درنگ

گلوله را از کتف غزاله بیرون مي کشید، اما وقت تنگ بود و بي سیم در اثر برخورد گلوله ها کامال از کار افتاده بود. اگر ولي خان با 

وجه اوضاع غیرعادی مي شد. از اين رو الويت را به فرار و دور شدن از آن نقطه داد، با اين افكار به دنبال مت ،آنجا تماس مي گرفت

مرهمي برای زخم غزاله، بار ديگر به جستجوی کلبه پرداخت. باالخره چند بسته باند و شیشه الكلي يافت. قصد خروج داشت که 

یور، اورکت، دستكش و کاله، به ذهنش خطور کرد که اين منطقه سردسیر است، چشمش به پتوی مسافرتي و لباسهای گرم افتاد. پل

از اين رو بعد از پوشاندن خود در پوششي گرم، به سراغ غزاله رفت و چون هوا باراني بود و غزاله به جز يك ژاکت پوشش ديگری 

 .نداشت او را نیز در لباسهای گرم پوشاند

حمل مي شد، توان فرياد نداشت. با اين وجود وقتي کیان او را به آرامي از زمین بلند کرد ناله اش در حالیكه درد شديدی را مت غزاله

بلند شد. پاهای او قدرت گام برداشتن نداشت و کیان تقريبا او را مي کشید. تا آنكه چند گام مانده به موتور با سرگیجه ای از حال 

د نیز پشت سرش نشست و بالفاصله از تنها راهي که به آنجا منتهي مي شد، پايین او بر ترك موتور نشاند و خو زحمترفت. کیان با 

 رفت

شدت گرفته بود و فاصله چند متری به سختي ديده مي شد. موتور را متوقف ساخت و نگاهش را به اطراف چرخاند. در ظلمت  باران

اد. غزاله بیهوش بود و سرش روی دسته موتور خم شده و شب و آسمان باراني جهت يابي کار غیرممكني بود. نگاهش به غزاله افت

نوك انگشتان دست راست غزاله قطرات خون در آب مخلوط مي شد و به زمین مي چكید. با  ازدستهايش از دو طرف آويزان بود. 

کالچ موتور را گرفت و  خود زمزمه کرد: ) اگه همین طور خونريزی کنه، به زودی مي میره(. سر باال گرفت: ) از کدوم طرف برم؟ (.

بود، با اين وجود موتور به راحتي به سمت جلو مي رفت. مدتي بعد  يادموتو را به حرکت درآورد: ) هرچه باداباد (. پستي و بلنديها ز

 .چهار لیتر بنزيني را که در خورجین داشت، به داخل باك ريخت
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ری راه، از بین کوهستانها مسافت زيادی را پیمود اما رفته رفته سوختش به تمامي نداشت.کیان با وجود جراحات و با تمام دشوا باران

 .اتمام مي رسید و مجبور بود از پس مانده های بنزين زاپاس استفاده کند. تا اينكه آسمان کم کم چادر سیاهش را از سر گرفت

و بلندی های مرتفعي که از سه سو او را محاصره  تاريك و روشن هوا چشمان او در جستجوی نشاني از آبادی بود، ولي جز پستي در

کرده بود چیزی يافت نمي شد. مي دانست که در انتخاب مسیر دچار اشتباه بزرگي شده است. قدر مسلم عبور از کوههايي به آن 

ر جلو نرفته بود که رو تنها چاره را حرکت به سوی زمینهای پست ديد. هنوز کمتر از يك کیلومت ينارتفاع کار ساده ای بنود. از ا

ناگهان متوقف شد. وحشت به همراه ياس بر او چیره شد: ) خدای من عجب رودخونه ای (. نگاهش در امتداد رود به حرکت درآمد: 

از روی آن پايین کشید. با اين حرکت صدای ناله غزاله بلند شد. روی او  ختي) حاال چه کار کنم؟ ( از موتور پیاده شد و غزاله را به س

 :خم شد و پرسید

 چطوری؟ مي توني طاقت بیاری؟ -

قادر به پاسخگويي نبود و با چشمان نیمه بازش فقط ناله مي کرد غزاله . 

تند کوهستان بر سر و رويشان شالق مي کوبید. کیان خود را جلو کشید و روی زن بینوا چتر انداخت، اما تا کي مي توانست به  باران

 .اين کار ادامه دهد. بايد هرچه زودتر پناهگاهي مي يافت و گلوله را از کتف او خارج مي ساخت

ي که آمده است برگردد، بي شك گرفتار خواهد شد. رودخانه خروشان حرکت و انتحاب مسیر مردد بود. فكر کرد اگر از راه برای

 .و عريض هم که فكر کردن نداشت. تنها راه باقي مانده کوهستان بود

سراسیمه برخاست و بار ديگر غزاله را روی موتور انداخت و در امتداد رودخانه به سمت کوهستان حرکت کرد. هنوز  بنابراين

بود که موتور به پت پت افتاد و ايستاد. سوخت تمام شده بود. با تن مجروح و تبدارش غزاله و موتور را با  مسافت زيادی طي نكرده

ته مانده های سوختش استفاده کند. با تكرار اين روش توانست مسافت ديگری را بپیمايد. وقتي از  ززحمت به يك سو خواباند تا ا

زمین خواباند. اما با مشاهده او احساسي تلخ يافت. گويي غزاله با دنیا بدرود گفته بود. حرکت موتور کامال ناامید شد، غزاله را روی 

باز کن (. غزاله فقط ناله کرد رواو را صدا زد: ) هدايت.... هدايت.... چشمات  . 

به دل داشت، دلسوزانه  کیان در صورت رنگ پريده و مات زن جوان خیره ماند. زني که با تمام دلخوريها و کینه ای که از او نگاه

چند شبانه روز به مراقبت و تیمارش پرداخته و با وجود سرمای شديد، خود در گوشه ای کز مي کرد و پتو و غذايش را برای او مي 

گذاشت. اشك در چشمانش حـ ـلقه زد. زمزمه کرد: ) به ياری خدا نمي ذارم بمیری.... نجاتت مي دم (. سر باال گرفت تا مسیر جديد 

را انتخاب کند. سپس با آچار مخصوصي که در بدنه موتور تعبیه شده بود يكي از چرخهای موتور را باز کرد و با جمع آوری شاخ و 

برگ درختاني که توسط سیل کنده شده بود، برانكار نصفه و نیمه ای آماده و پس از پیچاندن غزاله در پتو، او را با طناب محكم 

 .بست

اله را داشت که چشمش به موتور افتاد، با خود زمزمه کرد: ) بايد از شر تو خالص بشم،چون ممكنه دردسرساز بلند کردن غز قصد

بشي ( ، از اين رو موتور را با زحمت به دنبال خود کشید و به درون آبهای خروشان رودخانه انداخت. سپس به سراغ غزاله رفت و 

و تاولهای پرآب، او را به دوش انداخت و بند کوله و اسلحه را به گردنش جراحات متعدد  باعلي رغم وضع جسمي بد خودش، 
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آويخت و به سمت کوهستان به راه افتاد. ساعتها راه پیمود تا در دل کوه پناهگاهي مناسب يافت، جايي که از ريزش باران و شالق 

 .باد در امان بودند

ه ای نهادرا روی زمین خواباند و اسلحه و کوله اش را گوش غزاله . 

از نفس افتاده بود و احساس ضعف وجودش را فرا گرفته بود. دمای بدنش به طور محسوسي افت کرده بود و ديگر قادر به راه  کامال

رفتن نبود. به صخره پشت سرش تكیه داد و در حالیكه نفس نفس مي زد سر به جانب غزاله چرخاند، در اين لحظه با وحشت زمزمه 

الفضل، مثل میت شده (. بر روی او خم شد و او را صدا زد. وقتي هیچ واکنشي نديد. سراسیمه مچ او را بین انگشتان کرد: ) يا ابو

 .گرفت، گويي ضربان نداشت. بايد عجله مي کرد و جلوی خونريزی را مي گرفت

بوته خار از اطراف جمع آوری کرد و با عجله به جان کوله پشتي افتاد و کبريتي بیرون آورد و روشن کرد اما بوته های خیس  چند

 .روشن نشد. باالخره لطف خداوند شامل حال غزاله شد و آتش با کمك الكل روشن شد. تیغه خنجر تیز را میان آتش قرار داد

ك، گويي بارها و بارها اين کار را انجام داده است، گلوله را بیرون کشیدبعد با مهارت خاص يك پزش لحظاتي . 

کامال از هوش رفته بود و زجر بیرون آمدن گلوله را درك نكرد. اما زخمش احتیاج به بخیه داشت و در دل کوه و بدون هیچ  غزاله

داد و مدتي صبر کرد تا تیغه آن به رنگ سرخ درآمد. وسیله ای اين کار ممكن نبود. به ناچار بار ديگر خنجر را روی آتش قرار 

با برخورد خنجر با بدنش عكس العمل نشان دهد. از اين رو امكان هرگونه تقاليي را از او سلب کرد  الهاحتمال آن را مي داد که غز

اه باز شد و تكان شديدی و خنجر سرخ شده را با گفتن بسم اهلل روی زخم دهان باز کرده کتف او گذاشت. چشمان غزاله به ناگ

 .خورد ولي او کامال مهار شده بود. کیان بار ديگر بدون توجه به تقالی غزاله ، خنجر را روی محل جراحت گذاشت

دلخراشي در کوه پیچید و باز سكوت نعره . 

ر اثر سايیده شدن کوله پشتي و دستهای آغشته به خونش را زير باران شست. تمام بدنش درد مي کرد و تاولهای سیـ ـنه اش د کیان

اسلحه ترکیده بود و سوزش عمیقي در جای جای آن حس مي کرد. فكر کرد برای التیام سوزش زير باران برود. لباسش را بیرون 

شالق باران بیشتر عذابش داد از اين رو مجددا دردل کوه پناه گرفت و لباس پوشید اآورد و از پناهگاه خارج شد. ام . 

رچه زودتر به راهش ادامه مي داد زيرا تعلل او مساوی با مرگ بود. اما ديگر رمقي برای ادامه نداشت پس استراحتي کوتاه و ه بايد

خوردن غذا را الزم دانست، سر چرخاند تا دست در کوله اش ببرد که نگاهش با نگاه بي فروغ غزاله گره خورد. لبخندی دلنشین زد 

 :و گفت

ال حاالها چشم باز کني.... خوبي؟فكر نمي کردم حا -  

بي حال و ناتوان چشم باز و بسته کرد و به سختي کلمه ای گفت که کیان متوجه نشد و به همین دلیل گوشش را به لبـ ـهای او  غزاله

نزديك کرد و منتظر ماند. کلمه آب گويي از درون چاهي عمیق به گوشش رسید. سر عقب برد و در چشمان او نگريست و 

 :دلسوزانه گفت

بدم... خون ريزی شديدی داشتي فعال نمي تونم بهت آب - . 
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خود را کمي عقب کشید و تكه ای از باند را زير باران نمدار کرد و به لبـ ـهای غزاله کشید سپس . 

بعد در حالیكه احتمال مي داد با پیشروی در کوهستان از باران کاسته و در کوران برف اسیر شوند، به راه افتاد دقايقي . 

14 قسمت  

قهقهه مـ ـستانه ولي خان و مزدورانش در دل کوه پیچید. اسد سرخوش از وعده وعیدهايي که شنیده بود، از ترك موتور  صدای

پايین پريد و با هلهله و شادی جلو دويد. اما چند قدمي کلبه ها دهانش از تعجب بازماند. آنچه را مي ديد باور نمي کرد، باالخره بعد 

ق گروگانها دويد و با کمال تعجب با جسد مراد با گردني شكسته و بشیر با سوراخي میان پیشاني مواجه اتا تاز لحظه ای تعلل به سم

 .شد

را از سر خشم به هم سايید: ) بي عرضه های احمق (. و چون اثری از کیان و غزاله نبود فريادش به آسمان بلند شد دندانها . 

 .فرار کردن -

زير لب غريد: ) مي کشمت سرگرد ( و  . 

خان حاال دقیقا میان صحنه نبرد ايستاده بود. نبضش از شدت عصبانیت به تندی مي زد. صدای دورگه و زمختش را به خشم  ولي

 :آکنده ساخت و به زبان محلي پرسید

 هر چهار نفرشون رفتن به درك!؟ -

 .بله قربان -

به اين مفت خورها اعتماد مي کردم بي عرضه ها.... نبايد - . 

 حاال چه کار کنیم؟ -

 ....قبل از اينكه موفق بشن از مرز عبور کنن بايد پیداشون کنیم -

 .ولي خان! يكي از موتورها نیست -

خان مشت به ديوار کوبید و با گفتن: ) لعنتي (، فرياد زد ولي : 

زودترراه بیفتید.... با خوني که روی ديوار پاشیده شده و دستبندهای خوني احتماال سرگرد زخمي شده، پس نبايد زياد دور شده  -

 .باشن

در حالیكه سراسیمه به سمت موتورش مي دويد گفت اسد : 

 .بايد تقسیم شیم -

اضافه کرد را روشن کرد و سپس انگشت به تك تك افراد نشانه رفت و موتورش : 
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 .عبدالحمید تو با حداد بريد سمت غرب.... شما دو تا هم بريد سمت جنوب -

را گفت و آماده حرکت شد. ولي خان راهش را سد کرد و گفت اين : 

بهتره خودت جنوب شرقي رو بگردی. تو بهتر از من مي دوني که اگه اونا به سمت کوهستان رفته باشنـ که بعید مي دونم ـ  -

 .عاقبتشون جز مرگ نیست پس فعال اونجا رو بي خیال شو

چند گام ديگر برداشت. چشمانش سیاهي مي رفت و ديگر قادر به راه رفتن نبود، ناامید به دنبال پناهگاهي امن، به سختي  جلو

شانس با او يار بود که لطف خداوند شامل حالش شد و قبل از تاريك شدن هوا غار کوچكي يافت. دستهای يخ زده اش قادر به باز 

کردن طناب نبود. مدتي طول کشید تا جسم بیهوش غزاله را روی زمین گذاشت و پس از آن با زحمت به درون غار کشید. هوا به 

د و بايد هرچه سريعتر آتش روشن مي کرد. از اين رو برای جمع آوری هیزم از غار بیرون زد. خوشبختانه پوشش شدت سرد بو

توشه زيادی جمع آوری کرده، پشته ای از هیزم روی  تکوهستان درختچه های کوتاه جنگلي بود و او به راحتي توانست در سه نوب

 .هم انبار کند

ي زد روی سبیلش که به تازگي رويیده بود، تبديل به يخ مي شد. دستهای لرزانش به زحمت کبريت که از بیني اش بیرون م هوايي

کشید و آتش را روشن کرد. چه لذتي داشت، بعد از سرمای شديد، آن آتش داغ حسابي مي چسبید. غزاله را به آتش نزديك کرد 

طي نیم خورده کنسروش را برای گرم کردن کنار آتش . گرسنگي وادارش کرد تا قوستو خود نیز در گوشه ديگری از آتش نش

 .قرار دهد

غزاله به همراه کلمه آب از دهانش خارج شد و او را متوجه خود ساخت ناله . 

شبانه روز بدون توقف راه پیموده بود آن هم در دل کوهستان و با کوله باری به نام غزاله، به سمت او چرخید. لبـ ـهای ترك  يك

جوان نشان از تشنگي شديدش داشت خورده زن . 

آبمیوه را از کوله اش بیرون کشید. اگر در شرايطي جز اين بود، بايد غزاله را با سرم و آبمیوه رقیق تغذيه مي کرد، اما در آن  قوطي

نزديك کردزمان و مكان تنها غذای مطلوب برای مجروحي چون غزاله، همان آبمیوه بود. آن را به لبـ ـهای بیمار غزاله  . 

قادر به بلند کردن سر نبود و کیان اين بار نیز به او کمك کرد غزاله . 

جوان آنقدر ضعیف شده بود که قادر به نوشیدن هم نبود. کیان گفت زن : 

 .بايد زودتر از اينها جايي پیدا مي کردم تا تو استراحت کني ولي ترسیدم گیر ولي خان و دار و دسته اش بیفتیم -

به نشانه اينكه متوجه سخنان او هست، در حالیكه قدر به حرف زدن نبود، پلك زد. کیان بار ديگر قوطي آبمیوه را به لبـ ـهای  غزاله

 .او نزديك کرد و غزاله جرعه ای ديگر نوشید. کیان مجبور بود آبمیوه را به دفعات و آهسته آهسته به او بخوراند

سیر افتاد. نگاهي از سر ترحم و دلسوزی به سويش انداخت. شعله های آتش در چشمان او مي ر*ق*صید ياد ناله های غزاله در م به

و آهي کشید و با کمي فاصله از او دراز کشید. سي و شش ساعت از درگیری با ربايندگان و فرار به کوهستان مي گذشت و او هنوز 
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ر همان حالت دراز کشید و قوطي کنسرو را جلو کشید و با اشتها حتي نای نشستن هم نداشت د رلحظه ای پلك نبسته بود. ديگ

 .شروع به خوردن کرد، اما آنقدر خسته و بي رمق بود که لقمه چهارم يا پنجم به خواب رفت

خیز مجبور شد تا بهبودی نسبي غزاله دو روز تمام را در غار به سر ببرد، صبح روز سوم وقتي چشم گشود غزاله را ديد که نیم  او

شده است و با تحمل درد فراوان مشغول گذاشتن هیزم در آتش است. لبخندی از رضايت بر لبـ ـانش نقش بست، بدن خرد و 

در حالیكه برای گرم کردن خود، دستهايش را به آتش نزديك مي کرد گفت وخمیرش را کمي کش و قوس داد و نشست  : 

به هر حال خوشحالم که به هوش اومدیفكر نمي کردم به اين زودی روبه راه شي....  - . 

 .فكر نكنم اين سال و ماهها روبه راه شم.... اگه سردم نبود از جام ُجم نمي خوردم -

انگشت به شانه او نشانه رفت و پرسید کیان : 

 زخم شانه ات چطوره؟ -

 .خیلي درد داره -

طبیعیه، گلوله خوردی..... بايد دستت رو با چیزی ثابت نگه دارم تا تكون نخوره... اگه زخمت دهن باز کنه و دوباره خونريزی کنه،  -

 :خیلي بد میشه. غزاله ناامید بود، محبت کیان را سرزنش کرد و گفت

 کاش مي ذاشتي همون جا بمیرم. چرا نجاتم دادی؟ -

جوابي نداد و غزاله به تلخي گفت پوزخندی زد، اما کیان : 

 چرا جواب نمي دی ؟ واقعا چرا نجاتم دادی؟ -

با ابروان درهم کشیده، تندی کرد و گفت کیان : 

 سوال مسخره تو جوابي نداره.... اگه تو هم جای من بودی همین کار رو مي کردی... ناسالمتي من يه َمردَم، نه؟ -

چشمان غزاله را بَراق کرد، با لحني که هنوز تلخ بود، گفت اشك : 

 .منصور هم يه مرد بود -

جوابي برای غزاله نداشت. برف مجددا شروع به بارش کرده بود و هیزم زيادی باقي نمانده بود. اسلحه و خنجرش را برداشت  کیان

 .و بیرون زد

اش در هم رفته بود، گويي دردی عمیق را تحمل مي کرد. با اين وجود آتش را دوباره  بعد با کوله باری هیزم بازگشت. چهره ساعتي

روشن کرد و در پس آن پناه گرفت. پیراهنش را باال زد. سیـ ـنه پهن و فراخش با عضالت درهم پیچیده نمايان شد. چرك و خونابه 

تكه ای از آن را بريد و روی يكي از تاولهای پاره کشید. سوزشي  بود. باند را از کوله پشتي بیرون آورد و یاز جای تاولهای پاره جار

عمیق داشت. فكر کرد برای جلوگیری از عفونت بیشتر بايد زخمها را شستشو دهد، ناگهان به ياد بطری الكل افتاد. باندش را به 
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اس کرد. چشم بست و محتوی آن آغشته کرد و روی قسمتي از سیـ ـنه اش کشید. سوزش شديدی در قفسه سیـ ـنه احس

دندانهايش را روی هم سايید و فرياد را در گلويش خفه کرد. با وجود سردی بیش از حد هوا دانه های درشت عرق از سر و رويش 

را ديد به سختي نیم خیز شد و  اوجاری شد. غزاله در سكوت سر به زير داشت، اما همینكه سر باال گرفت و قیافه درهم فرو رفته 

ن قادر به استفاده از دست راستش نبود به کمك دست چپ کمي به جلو خزيد و به آرامي دستش را پیش برد و گفتنشست و چو : 

 .بذاريد کمكتون کنم -

کیان چشم گشود نگاهش با موج نگاه نگران غزاله گره خورد. دل کندن از اين چشمان زيبا کار ساده ای نبود، اما بالفاصله  همینكه

 :بر نفس خود فائق آمد و نگاهش را دزديد و با عصبانیت او را از خود راند و گفت

 .چیزی نیست ،برو کنار -

اين رو کمي خود را عقب کشید و در پناه آتش نشسترفتار کیان، غزاله را دلگیر کرد، از  تندی . 

از رفتار تند و بي دلیل خود شرمنده بود. غزاله در مدت اسارت بارها و بارها او را کمك کرده و دردهايش را التیام بخشیده  کیان

 :بود. خجالت زده و با لحن ماليمي که در پشیماني در آن موج مي زد گفت

ست خودم نبود. درد مغزم رو از کار انداختهمعذرت مي خوام. د - . 

 .مهم نیست. ناراحت نشدم -

لحن خشك و جدی به خود گرفت و گفت کیان : 

 .بايد زودتر راه بیفتیم. اگه برف شدت پیدا کنه و در بوران گیر کنیم کارمون تمومه -

 حتما شوخي مي کني! من نای نشستن ندارم، تو توقع داری تو کوهستان راه برم!؟ -

چاره ای نیست، نمي تونیم معطل کنیم. من به يه تلفن احتیاج دارم.... بايد از کوهستان سرازير بشیم مطمئنم پايین کوه آبادی  -

 .هست

 مي دوني ما کجا هستیم؟ -

داد، سپس کمي آتش زير و رو کرد و گفتبه عالمت نفي سر تكان  کیان : 

يه چیز مسلمه! شرايط آب و هوايي اينجا با با منطقه سیستان و بلوچستان که من فكر مي کردم اونجا هستیم اصال جور نیست. در  -

 .ضمن من کوههای استان خراسان رو هم مي شناسم، اونجا هم نیستیم

ش کوبید و اضافه کردمشتش را گره کرد و به کف دست ديگر سپس : 

 .اگه اون لعنتي ها برای جابجا کردن بیهوشمون نمي کردن، حداقل مي دونستم کجايیم -



 

 
108 

 فكر مي کني اين شرايط آب و هوايي مختص کدوم منطقه ايرانه؟ -

 .اين کوههای مرتفع! برف و پوشش تقريبا جنگلي! من رو ياد کردستان مي اندازه، ولي بعید مي دونم اونجا باشیم -

 حاال بايد چیكار کنیم؟ -

میريم پايین. باال رفتن هم غیر ممكنه هم ديوونگي محض.... تو اون بیرون رو نديدی. من زياد باال نرفتم، يعني اگر هم مي  -

با وجود تو قادر نبودم خواستم، . 

با شرم کمي جابجا شد و کیان ادامه داد غزاله : 

کوههايي با ارتفاع چند هزار متری با قله های پوشیده از برف درست مقابلمون هستن.... اگه در ارتفاعات کردستان باشیم بايد به  -

 .سمت شرق حرکت کنیم ولي قبلش بايد به سمت زمینهای پست بريم

غزاله در زوايای غار چرخي خورد و گفت نگاه : 

 .ولي من احساس غربت مي کنم. وقتي آدم توی خونش نیست، يه حس غريبي که وجود آدم رو پر مي کنه -

با دهان باز در سیمای غزاله خیره ماند و بعد از تامل کوتاهي گفت کیان : 

 ...!چرا به ذهن من خطور نكرد. افغانستان -

 منظورت چیه!؟ -

 شايد ما در خاك افغانستان باشیم! يه جايي مثل رشته کوههای هندوکش -

برف قطع شد و باد زوزه کشان در البالی صخره ها مي پیچید. برودت هوا به مغز استخوان نفوذ مي کرد. مخصوصا پاها و  بارش

به کندی انجام مي گرفتصورت را بیش از همه آزار مي داد. با حال نامساعد غزاله حرکت  . 

وقت و زمان از دستشان گذشته بود، اما خوب مي دانستند مدت زيادی از طلوع آفتاب نگذشته است حساب . 

چند قدم جلوتر از غزاله در پي يافتن راه مناسب و بي خطر پیش مي رفت و اگر احیانا با محلي برخورد مي کرد که عبور از آن  کیان

برای غزاله مشكل مي نمود، مي ايستاد و بعد از کمك به او، مجددا به راه مي افتاد.اين کوه پیمايي به سمت پايین، حدود چهار پنج 

خستگي مفرط به همراه دردی که هردو از ناحیه جراحاتشان متحمل مي شدند، آنها را وادار به استراحت . یدساعت به طول انجام

کرد. غزاله قادر به تكان دادن انگشتانش نبود و زبانش در پس دندانهای کلید شده اش قفل شده بودکیان هم حالي بهتر از او 

بايد آتش مي افروخت، از اين رو در پي يافتن هیزم از غزاله فاصله  شت،ندشت، با وجود سرمای شديد، اگر قصد استراحت هم دا

 .گرفت و دقايقي بعد در پناه تخـ ـته سنگي بزرگ که دو درخت به سمتش خم شده بود آتش را روشن کرد و غزاله را صدا کرد

نشستن در جوار آتش داشت. اما  تكاني به خود داد، اما احساس کرد قادر به حرکت نیست. تمام وجودش میل به حرکت و غزاله

 .گويي چیزی اجازه حرکت را از او سلب کرده بود
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بدون توجه دست روی آتش گرفت. در حالیكه از هرم گرمای آن لذت مي برد نگاهي به غزاله انداخت که هنوز سر جايش  کیان

 :ايستاده بود، متعجب سر به جانب او چرخاند و گفت

ه عقلت کم شده؟دِ! چرا وايستادی؟ مگ -  

سعي کرد تا برای حرکت پاهايش را جابجا کند ولي نتوانست.... ساعتي مي شد که احساس مي کرد پاهايش مال خودش  غزاله

 .نیست و انگار روی ابرها راه مي رود و اين موضوع را از کیان مخفي کرده بود

جكاوش را در چشمان غزاله دوخت و گفتو تعلل او، کیان را مجبور به نزديك شدن کرد. نگاه کن ترديد : 

 طوری شده؟ -

با چشمان تر سری تكان داد و از پس دندانهايي که با سرعت روی هم مي خورد گفت غزاله : 

 .پ...پا...پام ت تكون .... نمي خوره -

وحشت زده پرسید کیان : 

 پاهات بي حس شده؟ -

 .آآره -

کفری لب جمع کرد کیان : 

 ....اوه، چرا زودتر به من نگفتي؟ -

او را برای نزديك شدن به آتش کمك کرد. غزاله در يك قدمي آتش، حرارت دلپذير آن را روی گونه ها احساس کرد. پاهايش  و

س کرد . به رنگ سرخ آتشین در آمده بود. کمي آنها را به آتش نزديك کرد و ماساژ داد و به زودی گرما را در پاهای خود احسا

کیان دوخت و گفت چشمنگاه قدر شناس و سپاسگزارش را در  : 

 .نمي دونم چطور بايد ازت تشكر کنم -

در صورت غزاله خیره ماند، گونه های برجسته غزاله از هُرم گرما گلگون شده بود و چشمهايش برق خاصي يافته بود. احساس  کیان

کرد قادر به تكلم نیست. مبهوت زيبايي و لطافت بت زيبای مقابلش شده بود که ناگهان باد زوزه ای کشید و در چشمانش سُر 

و رفته باشد، اشك در حـ ـلقه آنها جمع شد. با احساس گ*ن*ا*ه قدری از غزاله فاصله فر شخورد. پلك زد، گويي چیزی در چشم

گرفت و به نماز ايستاد، بعد از نماز با فكر مقابله با نفس، با ابروان گره خورده به نزد غزاله بازگشت و بي کالم کنار آتش زانو زد. 

و پیچیده در پتو، استراحت مي کرد غزاله در حالیكه از گرمای آتش لذت مي برد، چشم بسته بود . 

تكه ناني را که به همراه داشت بیرون آورد و تكه ای از آن را به سمت غزاله گرفت و گفت کیان : 

 .آهای، پاشو يه چیزی بخور -
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هان گذاشت. بلعیدن نان چشم باز کرد. دلیل ترشرويي کیان را نمي دانست، با اين وجود نان را گرفت و لقمه ای از آن را در د غزاله

محلي بلوچي که قطر آن به دو سه سانتي متر مي رسید، برای دهاني که بزاقش را از دست داده بود کمي مشكل مي نمود، به سرفه 

وقتي ـنه کوبید تا شايد راه گلويش باز شود، اما لقمه خیال پايین رفتن نداشت. کیان متوجه تقالی او شد و  سیـافتاد. با مشت به قفسه 

 .چشم های گرد شده او را ديد با عجله بطری آب معدني را به دستش داد

يك جرعه آب، لقمه پايین رفت و غزاله نفس عمیقي کشید، اما چهره کیان عبـ ـوس، لحنش تند و گزنده شد و گفت با : 

 .تو حتي عرضه غذا خوردن هم نداری. نمي دونم چه گ*ن*ا*هي کردم که گیر تو افتادم -

با دهان نیمه باز به کیان خیره شد. دلیل تغییر ناگهاني رفتار او را نمي دانست. متعجب چانه باال داد و لحظه ای بعد بدون توجه  غزاله

پاشنه پا را به سمت آتش سُر داد و پاها را در شكم فرو برد و سر به زانو گذاشت. شايد هر کس ديگری جای او بود با آن همه 

اين سال و ماهها قادر به حرکت نبود، خودش هم نمي دانست چگونه اين همه جان سختي نشان داده در  يصدمات روحي و جسم

 .است که به فاصله سه روز پس از اصابت گلوله و خونريزی شديد، در آن شرايط سخت آب و هوايي، هنوز قادر به راه رفتن است

نیز که احساس ضعف مي کرد روی تخـ ـته سنگي که در اثر به صخره پشت سرش تكیه داد و چشم بر هم نهاد و غزاله  کیان

گرمای آتش، برفش آب شده بود دراز کشید و چشم بست. نمي دانست چه مدت در خواب بود تا آنكه احساس کرد شیئي به 

با نوك اسلحه کالش به پهلويش مي زد یانپهلويش فشار مي آورد. پلكهايش را به زحمت گشود. ک . 

و.... بايد راه بیفتیم تا قبل از تاريكي هوا دنبال يه پناهگاه باشیمياال بلند ش - . 

بي کالم نیم خیز شد. دلش آرزوی يك خواب راحت در کانون گرم خانواده رو داشت. يادآوری خاطرات گذشته چهره اش را  غزاله

تش دراز کرد و گفتعبـ ـوس کرد. پوتینش را برداشت تا به پا کند که کیان دو حـ ـلقه باند را به سم : 

 .اول اينو ببند دور پاهات بعد پوتین پا کن -

قادر به استفاده از دست راستش نبود. وقتي دست از روسری آزاد کرد و برای پیچیدن باند به پاشنه پا نزديك کرد دردی  غزاله

ر از شدت درد داشت. کیان کالفه مقابل او طاقت فرسا در خود احساس کرد که توانش را گرفت. رنگ پريده و لبـ ـهای سفیدش خب

بود، باندها را از دست غزاله قاپید. در پیچیدن باندها عجول و هول نشان مي داد. چند لحظه بعد  دهزانو زد. نگاهش هنوز تند و گزن

 :گفت

 .ديگه راه بیفت. خیلي دير شده -

برخاست و . 

طبق گفته کیان انتظار داشت به سمت پايین و زمینهای پست حرکت کنند با مشاهده حرکت افقي کیان که بیشتر به سمت جلو  غزاله

 :و شرق بود، اعتراض کرد و گفت

 مگه نگفتي بايد بريم پايین؟ پس چرا همش داری از اون طرف مي ری؟ -
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تبا عصبانیتي که تنها خود دلیلش را مي دانست گف کیان : 

 قرار نیست سوال کني. فقط دنبالم مي يای.... شیر فهم شد؟ -

 دستور میدی!!!؟ -

 .دقیقا -

 .نكنه فكر مي کني من سربازتم -

ابروانش را به هم گره زد و صدايش را چنان باال برد که در دل کوه انعكاس پیدا کرد کیان . 

 .تو سرباز من نیستي، تو يه مجرمي.... يه مجرم ع*و*ض*ی.... بهتره يادت باشه که کي هستي -

درون غزاله فرو ريخت، احساس حقارت تمام وجودش را فرا گرفت. شايد کامال فراموش کرده بود که کیان کیست و خودش  چیزی

شد، با شرمندگي سر به زير انداخت و بدون چون و چرا به دنبال  در چه موقعیتي قرار داشته است. وقتي کیان اين موضوع را يادآور

 .او به راه افتاد

چنان مظلومانه در هم شكست که کیان احساس کرد صدای شكستن چیني قلب او را شنیده است، در حالیكه از کرده خود  غزاله

 .پشیمان به نظر مي رسید، بدون دلجويي به راهش ادامه داد

ل از تاريكي هوا توانست جای مناسبي برای گذراندن شب بیابد. در شیار کوه در البالی درختان در هم پیچیده آتشي قب خوشبختانه

برافروخت و بعد از صرف شام که شامل چند بیسكويیت و جرعه ای آب بود، به خواب رفتند. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که 

کرد گردصدای زوزه ای چشمان غزاله را  . 

بر اندامش چیره شد. هنوز از رفتار بي منطق کیان دلگیر بود، بنابراين از صدا زدن او خودداری کرد و و سعي کرد بر ترسش  ترس

غلبه کند. اما صدای زوزه تمامي نداشت. حسابي خودش را جمع و جور کرد. نگاهي به کیان انداخت که با خیال راحت در خواب بود، 

بود. کمي خود را روی زمین سُر داد و به او نزديك شد. چشمش در تاريكي به اطراف بود که  نشوجود او آرامبخش دل هراسا

ناگهان از پس درختان، اشیا براقي را ديد. فكر کرد ستاره است اما کدام ستاره در يك شب ابری آن هم روی زمین مي درخشد. با 

اش بیرون پريد. در اين لحظه کیان سراسیمه نشست نهحرکت جسم براق، نفس حبس شده اش به شكل جیغي کوتاه از سیـ ـ . 

 چي شده؟ -

با انگشت سبابه به نقطه نامعلومي نشانه رفت و با لكنت گفت غزاله : 

 .او او ... اونجا رو -

سر به جانب جايي که غزاله نشانه رفته بود چرخاند، چیزی نديد، با اين وجود اسلحه اش را مسلح کرد و در تاريكي مطلق  کیان

 :چشم تیز کرد و گفت
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 .چي ديدی ؟ حرف بزن -

 .يه چیزايي اونجا برق مي زنه -

سط ولي خان و دار و دسته اش مو بر اندامش راست هوای ريه اش را بیرون داد. حسابي ترسیده بود، فكر غافلگیر شدن تو کیان

 :کرده بود. اسلحه را روی ضامن گذاشت و گفت

 .حتما گرگ ديدی... بگیر بخواب -

 .گ گ گرگ.... يا ابوالفضل -

 .نترس با ما کاری ندارن... تا وقتي آتش روشنه نزديك نمي شن -

 تو .... تو .... مطمئني؟ -

 .آره مطمئنم.... بگیر بخواب -

برخاست و مقدار زيادی از شاخه درختان را شكست و درون آتش ريخت وقتي چوبها شعله گرفت بدور خودشان حـ ـلقه ای از  و

 .آتش ايجاد کرد. سپس مقادير زيادی هیزم شكست و کنار دستش قرار داد تا بتواند بدون دردسر آتش را تا صبح روشن نگه دارد

قصد سفر از دل کوچك غزاله را نداشت و خواب از چشمانش گريخته بود . کیان چون مي دانست از جانب گرگها تهديد  ترس

 :جدی مي شوند هوشیارانه اسلحه اش را به دست گرفت و به تنه درخت تكیه زد و گفت

 .تو بخواب من مراقبم -

آب دهانش را فرو داد و به عالمت تايید پلكي زد، اما آرامش از وجودش رخت بر بسته بود غزاله . 

تمام شب را به مراقبت از آتش پرداخت. گرگ و میش صبح بود که پلكهای سنگینش روی هم افتاد. غزاله نیز که تمام شب را  کیان

ز او به خواب رفته بودبیدار مانده بود و از زير چشم اطراف را مي پايید کمي قبل ا . 

آخرين شعله های خود را در زبانه های کم حجمش نمايان ساخت و کم کم در تل خاکستر هیزمها مدفون شد يك لحظه  آتش

غفلت به گرگي گرسنه جرئت حمله داد. کیان با اولین غرش گرگي که به سويش خیز برداشته بود از خواب پريد ولي قبل از آنكه 

به طرفش حمله کرده بود گالويز شد. حمله گرگها فرياد غزاله را در دل کوه منعكس  کهحه اش استفاده کند با گرگي بتواند از اسل

کرد. کیان در حال درگیری متوجه حمله دو گرگ به غزاله شد و قبل از آنكه گرگ بتواند به قصد حمله مجدد به رويش بپرد، با 

از آنكه گرگ دوباره بر رويش بپرد، در زمین و  لقبضربه محكمي گرگ مهاجم را گیج و منگ و آن را به گوشه ای پرتاب کرد و 

 .هوا آن رامورد اصابت گلوله قرار داد. با شلیك گلوله گرگها فرار را بر قرار ترجیح و از دامنه کوه سرازير شدند

تي جوابي نشنید، وق« . هدايت » دمر نقش بر زمین بود و تكان نمي خورد. نفس در سیـ ـنه کیان حبس شد، به آرامي صدا زد:  غزاله

با دلهره زانو زد و چنگ در اورکت پاره زد و او را به سمت ديگر چرخاند. غزاله مثل بید به خود مي لرزيد. کیان اثری از خون 

گفت ونیافت. نفس راحتي کشید  : 
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 زخمي نشدی؟ -

هايش با صدای هق هق باال و پايین مي رفت. جواب نداد فقط خیره در چشمان کیان بود که به ناگاه گريه را سر داد. شانه  غزاله

 .کیان تسلي داد. لحنش با همیشه فرق داشت

 .ديگه تموم شد.... گريه نكن. خدا رو شكر که طوری نشدی -

غزاله بند نمي آمد، انگار بغض يك ساله اش را ترکانده بود گريه . 

برای کیان قابل درك بود، اما از بیتابي بیش از حد او کالفه شد و گفت ترسش : 

 .محض رضای خدا بس کن.... مي بیني که ديگه گرگي در کار نیست. پاشو، پاشو راه بیفت هوا داره روشن میشه -

اس مي کرد، حوصله سر رفته در بدون توجه به گفته او همچنان گريه مي کرد. کیان که خطر حمله دوباره گرگها را احس غزاله

 :حالیكه قنداق اسلحه اش را تكیه گاه بدنش مي کرد مقابل او زانو زد و گفت

 .هي.... هي ... چه خبره. بس کن ديگه -

با هق هق گريه با کلمات بريده ای گفت غزاه : 

بود اونا.... مي خواستن..... منو تیكه تیكه کنن.... خیلي .... خیلي وحشتناك - . 

 .حاال که چیزی نشده. شكر خدا يه خراش هم برنداشتي -

 اگه.... اگه برگردن چي؟ -

ديگه برنمي گردن. تازه اگر هم برگردن من که نمردم، مطمئن باش نمي ذارم از فاصله يك متری به تو نزديك شن..... پاشو راه  -

دور شدن ما هستن بیفت. بايد از الش اين گرگها فاصله بگیريم... حیوانات گرسنه منتظر . 

جای خود نشسته بود، کیان اسلحه و کوله را به دوشش انداخت و بدون آنكه به حرف کیان توجهي کند همچنان بي حرکت در  غزاله

 :گفت

 .اگه مي خوای اينجا بموني و گريه کني من حرفي ندارم، ولي ممكنه گرگهای گرسنه حوصله شون سر بره و دوباره برگردن -

لوتر از کیان به راه افتاد. ترس غزاله اين جمله غزاله به سرعت برخاست و در حالیكه با پشت دست اشكهايش را پاك مي کرد ج با

 .باعث خنده کیان شد

از پس ابرهای قطور و به هم گره خورده حضور خود را با روشن ساختن زمین به نمايش گذاشت. دمای هوا بیش از دو روز  خورشید

به آرامي بر روی هم مي خوابید. پیش افت پیدا کرده بود. دانه های درشت برف در دامنه به هم گره خورده سلسله جبال هندوکش 

برفها حرکت را کند و کندتر مي کرد. با تمامي سختي ها يك روز ديگر هم گذشت و در آغاز  نباشتگيراه برای عبور هموار بود اما ا
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د. با روز پنجم کیان احساس کرد وقتش رسیده است که از کوهستان سرازير شوند، از اين رو مسیر خود را به سمت جنوب تغییر دا

 .اين وضعیت آنها مجبور بودند تا مدتي از ارتفاع مقابلشان باال بروند و سپس سرازير شوند

در حالیكه به ارتفاع نه چندان زياد کوه نگاه مي کرد گفت کیان : 

 فكر کنم راه سختي پیش رو داشته باشیم، فكر مي کني از پسش بر مي آيي؟ -

 چاره ديگه ای هم دارم!؟ -

هر دو به دنبال هم به راه افتادند. حدود يك ساعت راه تقريبا هموار و بدون مشكل به نظر مي رسید، اما بعد از آن، غزاله احساس  و

کرد با يك دست کار باال رفتنش هر لحظه سخت و سخت تر مي شود، تا آنكه يكي دو مرتبه پايش سُر خورد و به سختي و به کمك 

سقوط نجات دهد. با اين وضعیت کیان با استفاده از طناب غزاله را تحت حمايت خود درآورد، سر  رطکیان توانست خود را از خ

طناب را به دور کمر خود و غزاله گره زد و دوباره به راهشان ادامه دادند. به هر حال و با هر جان کندني بود خود را تا غروب به 

شب را سپری کرده و اواسط ظهر به قله رسیدند. برخالف تصور کیان خبری نزديكي قله رساندند و پس از يافتن پناهگاهي مناسب 

از سرزمین های پست نبود، گويي آنها در دل سلسله جبال راه مي پیمودند. مقابل ديدگان آنها فقط دره ای عمیق بود که نمي شد آن 

که کیان فكرش را مي کرد. ناامید در حالیكه کالفه و را دامنه کوه گذاشت و بعد از آن نیز رشته کوه بدون برف. راه بدتر از آن بود 

عصبي بود زانو زد و سر را میان دو دستش گرفت. غزاله نظاره گر بي قراری کیان بود؛ به همین دلیل ترجیح داد که سخني نگويد و 

با او اجتناب مي کرد يتاو را عصبي تر نكند در حالیكه هنوز از برخوردهای تند او دلگیر بود و در صورت امكان از هم صحب . 

گره طناب را باز کرد و برای بررسي منطقه به راه افتاد. دامنه کوه با شیب بسیار تند تقريبا صعب العبور مي نمود. در سمت  کیان

 .راست راهي وجود نداشت، از اين رو از مقابل ديدگان نگران غزاله به سمت چپ رفت و لحظه ای بعد از نظر ناپديد شد

ديگر رمقي نداشت روی برفها ولو شد. گرسنگي بیش از سرما آزارش مي داد. با اين احساس خود را به نزديكي کوله پشتي  الهغز

 .خزاند. انگشتان کرخ شده اش درون کوله به جستجو افتاد، مشغول وارسي بود که صدای کیان او را به خود آورد

 دنبال چیزی مي گشتي؟ -

دل غزاله را لرزاند، خجالت کشید و با شرم سر به زير انداخت و در حالیكه نیم خیز مي شد گفت عبـ ـوس کیان چهره : 

 .خیلي گرسنمه. حال تهوع دارم -

 .دقیقا عین من -

بي معطلي کوله را از مقابل غزاله قاپید و قدمي دورتر نشست و بسته بیسكويیتي بیرون آورد و در حالیكه يك عدد از آن را به  و

 :دست غزاله مي داد گفت

 .فكر نكنم توقع معجزه داشته باشي. ديگه چیزی توی بساطمون نیست -

 يعني چي؟ -
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ايین بريم از گرسنگي و سرما مي میريميعني اينكه اگه نتونیم از اين کوه پ - . 

 !! نه -

 .نمي خواستم بترسونمت ولي بايد بدوني در چه وضعیتي هستیم -

سهم خود را خورد و کوله را جلوی چشمان غزاله گرفت کیان : 

مي بیني..... دو تا بسته بیسكويیت به اضافه دو عدد کبريت و يه بطری آب معدني و يه کلت کمری با يك خشاب اضافه، تنها  -

 .سرمايه ايه که برامون مونده

ناامید نالید غزاله . 

 .ما مُرديم -

با شماتت گفت کیان : 

رو فراموش مي کنيتو يه مشكل بزرگ داری.... اونم اينه که معموال خدا  - . 

در حالیكه بر مي خاست، کوله را به گردن انداخت و سر طناب را به دور کمرش گره زد و گفت سپس : 

بايد قبل از تاريك شدن هوا از دره عبور کنیم.... مراقب باش. تمام حواست به زير پات باشه، اول جای پات رو محكم کن بعد قدم  -

 .از قدم بردار.... يه غفلت کوچیك مساوی با مرگه.... پس کامال دقت کن

او از کوه سرازير شد. راه بسیار دشوار بود و او مجبور تكان داد و با دقت و احتیاط همان طور که کیان خواسته بود به دنبال  سری

بود مرتبا از دست راستش کمك بگیرد. اين موضوع سبب تشديد درد در ناحیه کتفش مي شد، اما با موقعیت خطیری که داشت، 

افتجايي برای شكايت از درد نمي ي . 

ها در شیار تندی که هر آن زير پايشان خالي مي شد، فقط تا يكي دو ساعت ديگر چادر سیاه شب را به سر مي کشید و آن آسمان

 .حدود دويست، سیصد متر پايین آمده بودند

در فكر غروبي سرد و يخبندان در جستجوی يافتن پناهگاهي مناسب برای اطراق بود که ناگهان متوقف شد و وحشت زده به  کیان

 :سوی غزاله چرخید و گفت

 .توی مخمصه افتاديم -

نفس زنان با ياس و ناامیدی فاصله عقب افتاده را پیمود و شانه به شانه او ايستاد. دقیقا زير پايشان پرتگاهي به عمق چهل،  زالهغ

 :پنجاه متر قرار داشت. ديوار کوه صاف و صخره مانند بود. کیان ناامید روی برفها ولو شد و گفت

 .کارمون تمومه -
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به تبعیت از او زانو زد. نگاهش به اطراف چرخ خورد، صخره، صخره.... دره، دره..... برف، برف.... در میان کوههای مرتفع و  غزاله

 :پوشیده از برف محاصره شده بودند. با صدايي آمیخته به ترس که گويي از ته چاه برمي آمد گفت

 .اصال دلم نمي خواد اينجا بمیرم -

دره زير پايش گرفت و آن را به صورت سرخ و گلگون غزاله دوخت. حزن و اندوه به همراه ياس و ناامیدی در  نگاه را از کیان

 :زوايای صورت غزاله موج مي زد. نمي دانست چگونه او را تسلي دهد، فقط برای اينكه حرفي زده باشد گفت

 .چه فرق مي کنه آدم کجا بمیره.... وقتي مُردی، مُردی -

من دوست ندارم خوراك گرگها بشم ولي - . 

 .وقتي بمیريم، باالخره خوراك حیوونها مي شیم... گرگ نباشه، مار و مور و عقرب باشه -

 .حداقل استخونهامون رو نمي جوند -

در حالیكه مصاحب غزاله بود با نگاه به دنبال راه نجات چشم مي چرخاند، ناگهان با يادآوری راهي که چند متر باالتر ديده بود  کیان

 :از جا بلند شد و در حالیكه از مسیر پايین آمده به بیست متر باالتر بازمي گشت، گفت

داغون مي کنيتو به آدم روحیه نمي دی که هیچ، روحیه آدم رو هم درب و  - . 

که به وسیله طناب به او متصل بود به ناچار برخاست و به راه افتاد، اما با ديدن کیان که مثل عنكبوت به ديواره صخره ای  غزاله

 :چسبیده و قصد عبور از راه باريكه ای را داشت، گفت

 داری چي کار مي کني؟ -

 .مگه کوری -

از رفتن امتناع کرد غزاله : 

 .من مي ترسم -

 .چاره ای نداری، راه بیفت.... اصال به زير پا نگاه نكن محكم به صخره ها چنگ بنداز و جلو برو -

درست مي گفت. غزاله چاره ای نداشت، پس بدون آنكه به زير پاهايش نگاه کند پنجه در شیارهای پست و بلند ديوار صخره  کیان

انداخت و به راه افتاد مسیر رفته رفته عريض تر مي شد، ولي هنوز چند متری جلوتر نرفته بودند که با شكافي در حدود دو الي سه 

پرسش غزاله شد متر روبرو شدند. توقف کیان سبب . 

 باز چي شده؟ چرا وايستادی؟ -

با درنگ با لحني سرد پرسید کیان : 
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 پرشت چطوره؟ -

 بد نیست! برای چي مي پرسي؟ -

 .ارتفاع سي چهل متری رو که نمي تونیم بپريم حداقل از اين شكاف چند متری بپريم -

کشید. فاصله ای که شكاف در دل کوه ايجاد کرده بود به نظر زياد نمي آمد، اما عمق  به لبه پهن تر رسید و از شانه کیان سرك غزاله

 :دره به حدی بود که مو بر اندام انسان راست مي کرد. غزاله آب دهان قورت داد و گفت

 جدی که نمي گي؟ -

 .نمي دونم چرا فكر مي کني من با تو شوخي دارم، اون هم توی اين موقعیت -

 .من نمي پرم -

 .تو مي پری. يعني مجبوری بپری -

 .نه! بريم باال. يه راه ديگه پیدا کنیم. حتما راه ديگه ای هست -

ديوونه شدی؟ حداقل يه روز طول مي کشه تا برسیم به قله، تازه با چشمای خودت که ديدی اين تنها راه بود... ما بدون غذا دووم  -

اهمون ادامه بديم.... مي خوام بفهمي چي مي گمنمیاريم.... بايد به ر . 

مثل بچه ها ترسیده و سر لج افتاده بود، گفت غزاله : 

 .اين حرفها توی گوش من نمیره، من از جام جُم نمي خورم -

 .به درك که نمي يای. اصال برو به جهنم -

برآشفته و عبـ ـوس روی از کیان گرفت و چند گام به سمت عقب بازگشت. کیان مـ ـستاصل که اين مكان و زمان جای قهر و  غزاله

 :آشتي نیست، باز پشیمان از نحوه سخن گفتن خود، غزاله را با مالطفت مورد خطاب قرار داد و گفت

هردومون خسته و گرسنه ايم. مي خوای يه کم استراحت کنیم؟معذرت مي خوام. ولي تو بايد موقعیت خودمون رو درك کني.  -  

سری تكان داد و مجددا به قسمت پهناور لبه آمد و گفت غزاله : 

 .اين طوری بهتره -

ده دقیقه هر دو در سكوت مطلق کوهستان با چشمان بسته به تجديد قوا و تمرکز حواس پرداختند تا اينكه کیان برخاست و  حدود

 :گفت

 .اگر همین طور ادامه بديم بدنمون يخ مي زنه. بلند شو. امیدت به خدا باشه، تا حاال نگه دارمون بوده، بقیه راه هم هست -

بي چون و چرا بلند شد. چشمان زيبا، اما نگرانش را در چشمان مغرور کیان دوخت و گفت غزاله : 
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 .من آماده ام -

مي خوام خوب حواست رو جمع کني. اول من مي پرم. وقتي گفتم، تو بپر... نمي خوام زير پات رو نگاه کني فقط به جايي که قراره  -

 .فرود بیای نگاه کن

نگاه نگرانش در زوايای صورت غزاله چرخ خورد و با لحني که مي شد نگراني را به وضوح در آن مشاهده کرد افزود و . 

راقب باش... باشه؟خیلي م -  

سر تكان داد و چشم بست. نفس در سیـ ـنه مرد جوان حبس شد و به سرعت روی از بت زيبای مقابلش گرفت و به قصد  غزاله

پريدن لبه پرتگاه ايستاد. گره طناب را باز کرد تا در سقوط احتمالي غزاله را با خود به قعر شكاف نكشاند. لحظاتي کوتاه تمرکز 

درنگ پريد. وقتي روی زمین سفت فرود آمد نفسي به راحتي کشید و با لبخند به سوی غزاله  يادای کلمه بسم ا... ب گرفت و با

 :چرخید و گفت

 .حاال نوبت توست.... اول سر طناب رو بنداز اين طرف -

برای پرتاب طناب از دست چپش استفاده کرد برای همین مجبور شد به دفعات طناب را حـ ـلقه کرده و با قدرت بیشتری  غزاله

پرتاب کند. باالخره کیان موفق به گرفتن سر طناب شد و آن را به کمر خود گره زد و کمي به عقب کشید و با اشاره به او، راه را 

 .برای فرود او باز کرد

به پرتگاه ايستاد. ولي ناخواسته چشمش به عمق دره افتاد و ترس بر او چیره شد و قدمي عقب رفت. در اين هنگام فرياد ل غزاله

 .کیان بلند شد

 .نترس، هدايت بپر -

همان  چاره ای جز پريدن نداشت زيرا به تنهايي قادر به بازگشت از لبه باريك پرتگاه نبود. پس بدون آنكه معطل کند در غزاله

اندك جای خود خیز برداشت و با يك جهش پريد. لبخند رضايت کیان بالفاصله پس از پريدن غزاله محو شد زيرا درست در 

از ديوار صخره زير پايش شكست و از مقابل ديدگان هراسان کیان سُر خورد و اگر  قسمتيزمانیكه غزاله قصد قدم برداشتن داشت 

 .کیان دير جنبیده بود، هر دو درون شكاف سرنگون مي گرديدند

دو نفس نفس مي زدند، حال غزاله شبیه به غش بود. کیان به صخره پشت سرش تكیه داد و از البالی دم و بازدمهای نامنظمش  هر

 :گفت

 .احساس مي کنم به يه لیوان آب قند احتیاج دارم -

بالفاصله بطری آب معدني را از کوله اش بیرون کشید و جرعه ای نوشید. کمي که حالش جا آمد بطری را به طرف غزاله گرفت و  و

 :گفت

 .يه جرعه بخور حالت جا میاد -
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خود را به کناره ديوار کشید، آب لبـ ـهای خشك و زبان چسبیده به سقش را تازه کرد، گفت غزاله : 

 .باورم نمي شه که هنوز زنده ام -

برای اولین بار لحن دوستانه ای به خود گرفت و به شوخي گفت کیان : 

 .مي دوني! فقط از يه چیزت خوشم میاد. اينكه رفیق نیمه راه نیستي -

لبخند نمكیني زد و جواب داد الهغز . 

 .نظر لطفتونه جناب سرگرد -

ابرو باال داد که به تكرار عنوان ) سرگرد ( اعتراض کند، اما پشیمان شد و چشم بست. شايد نمي خواست تحت تاثیر زيبايي  کیان

خیره کننده اين زن جوان در جايي که جز خودش و خدا شاهدی نداشت مرتكب گ*ن*ا*ه گردد، از اين رو بلند شد و به تبعیت او 

 .غزاله نیز برخاست

به نظر ساده به نظر مي رسید، اما اين خوشبیني تداوم زيادی نداشت و بعد از طي مسافتي حدود پنجاه متر، مجددا به بن راه  ابتدای

بست رسیدند. راه باريكه ای در امتداد يك شیار ادامه داشت. عمقش زياد بود ولي عرضش به گونه ای بود که مي شد با کمك دست 

 .و پا از آن پايین رفت

تظر تصمیم کیان بود. حاال به او ايمان آورده بود و مي دانست او راهي برای گذر خواهد يافتمن غزاله . 

يكي دو متر در شیار پايین رفت. کار دشواری نبود . بنابراين از آن بیرون آمد و طريقه پايین رفتن را به غزاله توضیح داد کیان . 

از چارچوب درِ اتاق باال مي رن، دست و پاهات رو مي ذاری دو طرف شیار و با کمك ببین خیلي ساده است. مثل بازی بچه ها وقتي  -

 .اونا میری پايین. به همین سادگي

به کلي يك مسئله مهم را فراموش کرده بود. وقتي غزاله دستش را باال آورد و گفت ) با اين دست چالق!!!؟....(، با کف دست  کیان

 :به پیشاني کوبید و گفت

 .همش دردسر. ديگه دارم ديوونه مي شم -

احساس کرد بار سنگیني بر دوش کیان شده است. بنابراين مغموم و ناامید گفت غزاله : 

 .بهتره تو بری -

با عصبانیت هرچه تمام تر به جانب او چرخید و گفت کیان : 

 چي واسه خودت بلغور مي کني؟ -

چشمان غزاله را تر کرد، سر به زير انداخت و گفت اشك : 
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 .به اندازه کافي به خاطر من دردسر کشیدی. بهتره به فكر نجات جون خودت باشي -

اشكي که از چشمان غزاله چكید مثل تیری بود که در قلب کیان فرو رفت. با چهره برافروخته يقه او را گرفت و فرياد زد قطره : 

 .ديگه نمي خوام اين حرفهای احمقانه رو بشنوم. با هم شروع کرديم پس با هم تمومش مي کنیم -

چشمان خیسش را در چشم کیان دوخت و با بغض گفت غزاله : 

 .تو هر کاری تونستي برای من کردی. من از تو توفعي ندارم. برو..... برو -

ونست بیش از حد از دست غزاله عصباني است، گفتگر گرفته بود نمي دونست چرا ولي مي د کیان : 

يه راه ديگه هم هست. پشتت رو به يه طرف ديوار صخره مي دی و پاهات رو به يه طرف ديگه و با کمك پاها يواش پايین مي  -

 .ريم. اول من مي رم و تو با فاصله چند سانتي متری، دنبالم بیا

ی شیار رسیدند. در آن هوای سرد عرق از سر و رويشان مي چكید. بدنشان قدرت چنداني سي دقیقه طول کشید تا به انتها حدود

نداشت و اگر قرار بود چند متری پايین تر بروند مسلما به ته دره سقوط مي کردند. وقتي کیان با يك جست پا روی زمین سفت 

گره طناب را باز کرد. شكاف کوچك بود و غزاله پهلو و پرشماره بود.کمي که آرام گرفت،  دگذاشت، بي اختیار زانو زد. نفسش تن

 .به پهلويش نشست

خسته و بي رمق سر به ديوار شكاف تكیه داد. سعي داشت با نفس های عمیق نفس سوخته اش را بیرون دهد. تا آنكه رفته  کیان

اما به محض ديدن اطراف، مضطرب گفترفته به حالت عادی باز گشت و سر از شكاف کوه بیرون برد تا موقعیت بعدی را بسنجد،  : 

 .گاومون زايید -

 .نه ! بازم -

16 فصل  

کامال تاريك شده بود، زن و مرد جوان در شكاف کوچكي در دل کوه گرفتار شده بودند. اين بار از آتش خبری نبود. برودت  هوا

هوا هر لحظه بیشتر و بیشتر مي شد و دمای آن پايین تر و پايین تر مي رفت. غزاله کالهش را حسابي پايین کشیده و دستش را 

وا به صورتش گرما ببخشد. اما سرما در تك تك سلولهای بدنش نفوذ کرده بود و کار زيادی از ه مجلوی بیني اش گرفته بود تا بازد

پتو، دستكش و کاله و اورکت ساخته نبود و رفته رفته مغلوب سرمای محیط مي شد. کیان نیز در حالیكه سعي داشت به سرمای 

فتدرونش فائق شود برای جلوگیری از خوابي که مساوی با مرگ بود، گ : 

 .فكر کنم اين چند روزه به اندازه کافي تجربه به دست آورده باشي. توی اين سرما خواب مساوی با مرگه -

 .پلكام سنگین شده -

با شنیدن جمله غزاله سراسیمه شد و با نگراني گفت کیان : 
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جنازت خوراك گرگ و شغال بشه! با اين به خودت بیا دختر... خواب در اين موقعیت ديوونگي محضه. شايد هم دلت مي خواد  -

 .حساب مي توني با خیال راحت بخوابي

گويي خواب را ترجیح مي داد با صدايي شبیه به ناله گفت غزاله : 

 .نمي تونم .... چشمام باز نمي شه -

 .حرف بزن.... حرف بزن..... تو نبايد بخوابي -

قادر به مقابله با سرمايي که بر وجودش غالب شده بود، نبود و رفته رفته در حالیكه صدای کیان در گوشش ضعیف و ضعیف  غزاله

تر مي شد به خواب رفت. کیان وقتي از جواب دادن و حتي کوچكترين حرکتي از سوی غزاله ناامید شد، به جانب او چرخید و با 

 .تكانهای پیاپي او را صدا زد

به سختي چشم گشود و کیان با يك حرکت او را از جا کند و وادار به ايستادن کرد. غزاله تكان شديدی خورد و به مانند  هغزال

 :کساني که از حالت اغما بیرون آمده باشند با صدای ضعیفي گفت

 چي شده؟ -

 .خودت رو جمع و جور کن.... به خودت بیا -

کمي هوشیار شد و برای هوشیاری بیشتر سر تكان داد و چشمها را گرد کرد. اما لذتي که از خواب چند دقیقه ای نصیبش شده  غزاله

 .بود وادارش کرد بگويد

 .بذار بخوابم -

 .اگه مي خوای بمیری! باشه بخواب -

دت تكان داد. اين امر فرياد غزاله را به اعتراض بلند کرد. بار ديگر بي اعتنا به کیان چشم بست و کیان بار ديگر او را به ش غزاله

 .غزاله در شرايطي قرار داشت که تمام امید خود را از دست داده بود و مي رفت که تسلیم مرگ شود

یم. تو هم ما داريم زور الكي مي زنیم. هر مشكلي که رفع میشه، يه مشكل تازه پیدا میشه. ما محكوم به مرگیم، بهتره تسلیم بش -

 .بگیر بخواب مطمئنم ديگه هیچ چیز نمي فهمي

در حالیكه او را وادار به فعالیت در همان جای دو متری مي کرد گفت کیان : 

 .تو آدم ناشكری هستي. اين همه لطفي که خداوند تا به حال به ما داشته، بايد تو رو قوی کنه، ولي مثل اينكه کامال برعكسه -

گذشته نه چندان دور، اما تلخ، خون را در رگهای غزاله به غلیان درآورد و گرمايي که برخاسته از فعل و انفعاالت دروني  يادآوری

 :بود بر او مـ ـستولي شد، در مقابل جمله کیان پوزخندی زد و گفت



 

 
122 

و گرفت. تو راست میگي!!! من يادم رفته بود. آره يادم رفته بود که خدا چقدر به من لطف داره. آبرو، بچه، شوهر، مادر و زندگیم ر -

 .خیلي بايد احمق باشم که اين همه لطف رو فراموش کنم

 فكر مي کني با طعنه زدن به خدا مشكلت حل میشه؟ -

 .ديگه چیزی نمي دونم. خسته شدم. يا بايد هرچه زودتر من رو از اين وضعیت نجات بده يا بكشه -

د گرفت و با کلمات شمرده ای گفتلحن آرامي به خو کیان : 

 .شايد و حتما تو يه انتخابي، پس حواست رو جمع کن -

 .اگه يه زن بودی، اون هم با آبروی رفته! هیچ وقت نصیحت و دلداری ديگران به خرجت نمي رفت -

 .بهتره آبروی آدم جلوی اصل کاری نره، واال بقیه ول معطلن -

سكوت اختیار کرد و کیان برای جلوگیری از خواب او را وادار به حرف زدن کرد و گفت غزاله : 

 .دلت نمي خواد در مورد چیزای خوب حرف بزنیم. درباره چیزايي که تلخ نباشه -

پوزخندی زد و گفت غزاله : 

مادری که دلم رو به ديدارشون خوش کنم. برادرم اگه  تلخ نباشه؟! چیز شیريني برای من باقي نمونده.... نه شوهری، نه بچه ای، نه -

بدونه ربوده شدم، توی صورتم نگاه نمي کنه، خواهرم هم امروز و فردا میره خونه بخت و میشه مجری اوامر شوهرش. تازه فكر کنم 

 .مجبوره داشتن خواهری مثل من رو منكر بشه. مي بیني! زندگي من همش تلخه. اگه دوست داری بازم بگم

احساس کرد غم و اندوه اين زن جوان قلبش را مي فشارد. در حالیكه کامال متاثر به نظر مي رسید، برای تسلي خاطر او گفت کیان : 

 .مي توني زندگیت رو از نو بسازی -

 دلت خوشه. زندگي!!!.... کدوم زندگي!؟ -

مگه تو چند سالته! هنوز خیلي جووني. دوباره ازدواج مي کني، بچه دار میشي، شايد هم شوهرت از کرده اش پشیمون بشه و بیاد  -

 .سراغت

 منصور يه ابله به تمام معناست. اون برای من مُرده .... اصال تمام مردها مُردن. مردی وجود نداره. به قول شاعر -

گرديدم نامردم اگر مرد در عالم ديدمصفت گرد جهان  مردانه  

رنگ تر از تخم نديدم چیزی آنهم که شكستم دو رنگش ديدم يك  

در تاريك و روشن پناهگاه ابرويي باال داد. لبخند کم رنگي گوشه لبش نشست و گفت کیان : 

ونه که بي گ*ن*ا*هي حتما برمي گردهحداقل يه دور از جوني! به هر حال شايد اون تحت تاثیر اطرافیانش بوده. وقتي بد - . 
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 .اگه از اينجا جون سالم به در ببرم، اولین کاری که مي کنم، میرم سراغ منصور -

فكر کرد نصیحتش غزاله را تحت تاثیر قرار داده، برای همین گفت کیان : 

 .کار خوبي مي کني. بايد سعي کني گذشته ها رو فراموش کني و زندگي جديدی رو شروع کني -

من برای شروع مجدد سراغ اون بزدل ترسو نمي رم. من بايد ماهان رو پس بگیرم. نمي ذارم پسرم دست مردی مثل منصور  -

 .بزرگ بشه

بود که غزاله با يادآوری ماهان از کیان که مرد قانون بود پرسیدسكوت برقرار شد. خدا مي داند کیان در چه فكری  لحظاتي : 

 تو فكر مي کني اگه شكايت کنم، مي تونم ماهان رو پس بگیرم؟ -

 !نمي دونم! شايد -

 تو مرد قانوني، چطور نمي دوني؟ -

نمي خواست غزاله را در آن شرايط سخت ناامید کند. از اين رو گفت کیان : 

حضانت اوالد ذکور تا دو سال به عهده مادره. ان شاءا... تا چند روز ديگه مي رسیم به خونه و تو مي توني برای حضانت پسرت  -

 .اقدام کني

مي ترسم دادگاه من رو سر بدواند. اگه توی راهروهای دادگستری حیرون و سرگردون بشم، پسرم دو ساله شده و دستم جايي  -

 .بند نیست

وکلت به خدا باشهت - . 

ساکت شد و به فكر فرو رفت، اما سكوت او باعث نگراني کیان شد. مي دانست اگر چند دقیقه ای به همان حالت باقي بماند،  غزاله

 :مجددا سرما و خواب بر او غلبه خواهد کرد، بنابراين موضوع بحث را عوض کرد و در حالیكه دستهايش را به هم مي سايید گفت

لم واسه خوراکي لك زده.... هـ ـوس يه مرغ بريون کردم. تو چه غذايي بیشتر از همه دوست داری؟د -  

 .خورش فسنجون -

 .آخ جون، فسنجون.... خورش های مادرم حرف نداره، اگه زنده مونديم حتما يه روز دعوتت مي کنم -

گفت مرسي و با لبخندی پرسید غزاله : 

 راستي تو چند تا بچه داری؟ -

 .هیچي -
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فكر کرد اسراری در زندگي شخصي کیان وجود داشته باشد که در اين موقعیت يادآوری آن باعث تشديد نگراني و ناراحتي  غزاله

مان خیره شد و او گردد، از اين رو ترجیح داد بیش از اين در زندگي خصوصي او کنجكاوی نكند، به همین دلیل در پي سكوتي به آس

 :گفت

 .مثل اينكه داره صبح میشه -

که گويي با حرارت نگاه غزاله گرم شده بود روی از صورت زيبای او گرفت و به آسمان خیره شد و گفت کیان : 

 .درسته.... بايد کم کم فكر رفتن باشیم -

 فكر مي کني کي از دست اين برفها خالص مي شیم؟ -

 .پايین.... پايین دره از برف خبری نیست.... به زودی به ارتفاعات پايین تر مي رسیم و از شدت سردی هوا کاسته میشه -

 .خدا کنه بعد از اين کوهها زمین های مسطح باشه و بتونیم آبادی پیدا کنیم -

دستكش هايش را در دستانش درست کرد و کفت کیان : 

ت کوه مقابلمون زندگي جريان دارهمطمئنم در دامنه پش - . 

پاهای منجمد خود را تكان داد و سرپا ايستاد، الزم بود برای حرکت دوباره کمي خود را گرم سازد. ورجه وورجه در آن جای  غزاله

آيد محدود، کمي مضحك به نظر مي رسید. اما جايي که برای بقای زندگي تالش مي کني هیچ چیز به نظر مضحك و مسخره نمي  

اولین پرتوهای طاليي رنگ خورشید، در صبحي ديگر، کیان راجع به محیط اطالعاتي را در اختیار غزاله قرار داد و گفت با : 

در شیب تندی قرار داريم. احتمال سقوط خیلي زياده. بايد آهسته به سمت پايین سرازير بشیم. يه چیزی حدود هزار متر يا کمتر  -

م راه ساده تر و کم خطرتر باشهارتفاع کم کنیم، بعد از اون ديگه خبری از برف نیست، فكر کن . 

نگاهش را به چهره وحشت زده غزاله دوخت، چهره ای که به ديدن زيبايیهای آن انس گرفته بود. پرسید و : 

 تو آماده ای؟ -

به تنها چیزی که فكر مي کرد نجات از آن کوهستان پرخطر بود. به سختي آب دهانش را قورت داد و لبـ ـهای تاول زده از  غزاله

 :سرمايش را تكان داد و گفت

 مطمئني که خطری نداره؟ -

 .بدون خطر! در اين جا و اين منطقه از زمین معني نداره، اما چاره ای نیست بايد بريم -

با پلك زدن مهر تايید بر کالم کیان زد و خود را آماده دستورات بعدی او نشان داد غزاله . 
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متری زير پايش را داشت. نفس عمیقي کشید، سر به سوی غزاله چرخاند و دوباره  6، 5لبه شكاف ايستاد قصد پريدن در عمق  کیان

 :يادآوری کرد

دست دست نكن. پای من که روی زمین سفت شد، بپر... خواهش مي کنم سر و صدای من رو در نیار، چون دلم نمي خواد زير  -

غزاله با تكان سر تاکید کرد و کیان در حالیكه تمام حواس و قوای خود را به کار گرفته بود با يكي دو  خروارها برف مدفون بشم.

که زير پايش پايش برف سنگیني نشسته بود و اثری از سنگ و صخره نبود آوردنفس عمیق با يك جهش پريد. شانس  . 

از اين پايین متوجه شد که ارتفاعي به اندازه يك ساختمان دو طبقه  که روی برفها پا سفت کرد، نگاهش را به باال دوخت. تازه همین

 را پريده است. نگاه و ختم صلوات غزاله تا فرود بر برفها با او همراه بود، اما وقتي خود را در موقعیت پرش از ارتفاع بلند ديد، دچار

دا بلند کردقدمي عقب رفت. کیان باالجبار و با دلهره فرو ريختن بهمن ص وسرگیجه شد  . 

متر عمق داشت. بپر هدايت....  50بچگي نكن هدايت! بپر.... تو يه بار ديگه اين کار رو کردی. تو از روی شكافي پريدی که حداقل  -

 .چشمات رو ببند و بپر

ايستاده بود.  کیان آرامبخش دل ترسان غزاله شده بود. مردی که در شرايط سختِ ده روزِ اخیر چون ستوني محكم پشتش صدای

حاال با کالم او بي اختیار با شجاعتي که کمتر از خود سراغ داشت لبه پرتگاه ايستاد. باز هم ترديد داشت، اما دستهای کیان چون 

پدری که فرزند خردسالش را از راه دور به آغـ ـوش خود فرا مي خواند او را به سوی خود فرا مي خواند. بنابراين در يك لحظه بي 

چشم بست و پريد ترديد . 

با چنگ زدن در اورکت غزاله فرصت غلت زدن در سراشیبي تند را از او گرفت و بار ديگر اين زن جوان را مديون خود  کیان

 .ساخت

لحظه بعد سر طناب دور کمرهايشان محكم گره خورد و به آرامي شروع به پیشروی کردند. شیب تند و برفهای انباشته احتمال  چند

بهمن را تقويت مي کرد و کیان را وادار مي کرد که مرتبا غزاله را با هشدارهای خود از خطر آگاه سازد ريزش . 

آن دو بسیار کند انجام مي گرفت. زيرا هر گام که برمي داشتند تا زانو در برف فرو مي رفتند. مدت زيادی بدين منوال  حرکت

ند . در اين بین چندين مرتبه پای غزاله سُر خورد ولي باز ناجي همیشگي، او را گذشت تا آنكه برفها رفته رفته به يخ تبديل شد

مديون خود ساخت. تن رنجور و ضعیف اين زن جوان ديگر قادر به پیشروی نبود. خستگي بر وجودش چیره شده بود و سرما توان 

زد پاهايش را از او گرفته بود. بي حال بر برفي که ديگر در آن فرو نمي رفت زانو . 

 .ديگه نمي تونم ادامه بدم. ديگه نا ندارم -

در ذهن افسر جوان که جز خدمت به وطن چیزی در سر نمي پروراند، فقط يك هدف فرياد مي زد. خنثي کردن حیله دشمنان  اما

 :مرز و بومش ايران! گفت

 .ما بايد هر طور شده از اين کوهها بگذريم. من احتیاج به تلفن دارم. چرا نمي خوای بفهمي -

مقابل غزاله زانو زد، ابروانش باال رفت، شايد مي توانست انگیزه ای در دل او به وجود آورد، افزود سپس : 
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تما مي میريمدر ضمن چیزی برای خوردن نداريم . اگه از سرما نَمیريم، از گرسنگي ح - . 

 .به درك، اصال دلم مي خواد بمیرم -

خسته و گرسنه بود او هم آزرده از شكنجه و آواره در کوه و دشت، بي حوصله بود، متقابال فرياد زد کیان : 

 .مي خوای بمیری خب بمیر -

با غیظ گره طناب را از کمر خود باز کرد و افزود و : 

نمي دونم چرا برای نجات جون آدم بي ارزشي مثل تو خودم رو اين طور به دردسر مي اندازم. آره مرگ حقته. بهتره همین جا  -

 .بموني تا بمیری

نیشدار کیان چنان بر غزاله اثر کرد که گويي نیشتر به قلبش فرو بردند. قطرات اشك قبل از چكیدن از گونه هايش بر  سخنان

ستال تبديل مي شد. تحمل طعنه های گاه و بي گاه کیان سخت تر از تحمل دشواريهای راه بود. سر به زانوان تكیه داد زمین، به کري

 .و بنای هق هق را گذاشت

کیان از رفتار تند و بي تامل خود، شرمنده و سر به زير شد. لبـ ـهای خشكیده اش ترك خورده بود و از جای جای آن، خون کمي  باز

جهیده بود. کمي آرام گرفت و گفتبیرون  : 

 .ما هر دو عصبي و خسته ايم، بهتره به جای دعوا و مرافعه همديگر رو درك کنیم -

غزاله بغضي داشت که هنوز در گلويش مانده بود صدای . 

 .برو پي کارت... برو .... برو راحتم بذار -

جوان الزم بود غرورش را کنار بگذارد، قیافه عبـ ـوس و خشنش را به لبخندی محبت آمیز مزين کرد و گفت مرد : 

 .معذرت مي خوام. نمي دونم چرا اين حرفها رو زدم. ببخشید از دهنم در رفت -

د و فقط به کبودی مي زد، دوخت و گفتچشمان بُراق و پرنفرتش را در چشمهای کیان که حاال اثر تورم آنها از بین رفته بو غزاله : 

 .نه، تو راست میگي. مرگ حقمه. من دلم مي خواد همین جا بمیرم. حاال برو.... برو -

 .حاال وقت بچه بازی و قهر نیست. پاشو راه بیفت -

مي دممن از اينجا جُم نمي خورم. باالخره يه جايي، يه جوری بايد تموم بشه. من اينجا رو ترجیح  - . 

کیان سر رفت، از اين رو بدون اعتنا به خواست و نظر غزاله بار ديگر سر طناب را به دست گرفت تا آن را دور کمر خود  حوصله

 :سفت کند، اما غزاله با غیظ طناب را از دستان او بیرون کشید و گفت

 .مگه نشنیدی؟ گفتم مي خوام همین جا بمونم -
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دندون قروچه کرد کیان  

 زده به سرت؟ -

سر تا پای غزاله را مي لرزاند، هیچ چیز، حتي کیان را نمي ديد. او فقط و فقط در انديشه يك چیز بود! کیان مقابل او زانو زد خشم : 

 .تمومش کن.... سر طناب رو بده به من -

ي که کم کم تبديل به فرياد مي شد، گفتطاليي غزاله در چشمان سیاه کیان خیره ماند. با صداي نگاه : 

 .برو گمشو. اينجا ديگه نمي توني به من دستور بدی. برو ..... برو .... برو -

کالفه شده بود. صورتش را میان دو دست پنهان ساخت. لحظاتي بعد در حالیكه روی از غزاله مي گرفت روی برفها ولو شد و  کیان

 :گفت

 .بهتره روی سگ من رو باال نیاری. کم کم داره حوصله ام سر میره -

پوزخندی زد و در حالیكه خنده اش به قهقهه تبديل مي شد، برخاست. نگاهش در اطراف چرخ خورد، جز آسمان و کوههای  غزاله

ری مشاهده نكرد. دست چپش را بلند سر به فلك کشیده با انبوه برف و درختاني که تقريبا زير برف مدفون شده بودند، چیز ديگ

با صدای بلندی فرياد زد پسکرد و چند بار به دور خود چرخید، س : 

 .خدا.... خدا..... خدا -

سراسیمه از جای پريد کیان  . 

 ! چه خبرته؟ ديوونه شدی؟ ممكنه بهمن راه بیفته -

که ناله هايش را ناديده گرفته بود، سعي کرد او را آزار دهد، گفت گوشه لب غزاله پوزخند نشست. اين همان مرد مغروری بود باز : 

چیه ترسیدی!!!؟ مگه تو نمي گفتي خدا باالترين اراده هاست. اگه خدا بخواد بدون فرياد من هم بهمن راه میفته. پس نگران جون  -

 .باارزشت نباش جناب سرگرد

برافروخته شد. در آن وضعیت، با وقت کمي که برای رساندن اطالعات در نظر گرفته بود، حوصله رفتار ناخواسته غزاله را  کیان

 :نداشت. دو سه قدم فاصله را به آني پر کرد و سر طناب را محكم در دست گرفت و گفت

 .ياال ! راه بیفت -

زودی به خود آمد و گامي به سوی کیان برداشت و او را هُل داد در حالیكه طناب  حرکت کرد. غزاله لحظه ای غافلگیر شد، اما به و

 :را میان دستان جمع مي کرد، گفت

 .گفتم نمیام.... بقیه راه رو خودت برو -
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 .بچه نشو هدايت -

طناب را زير بغـ ـل زد و نشست غزاله . 

عصباني بود در حالیكه دلش مي خواست غزاله را روی دوش بگیرد و به زور به دنبال خود بكشاند، چرخي زد و بي اعتنا به او به  کیان

 .راه خود ادامه داد. هنوز چند گامي برنداشته بود که ايستاد و نگاهي به پشت سرش انداخت. غزاله سر به زانو مي گريست

د خشني که اکثر اوقات زندگي را در جنگ با دشمن و مبارزه با فاسدين گذرانده بود. برخورد،آن مرد روزهای سخت بود. مر کیان

هم از نوع نزديك، جز با مادرش با هیچ زن ديگری نداشت و حاال رفتار غزاله او را در عكس العملهايش دچار ترديد مي کرد. 

اخت. اينجا جای لجبازی و قدرت نمايي به يك زن دست و پا نفرتش را کامال آشكار مي س وخشونت، غزاله را جری تر مي کرد 

بسته و دلشكسته نبود. در آن لحظه خود را موظف مي ديد که رفتار ماليم تری نشان دهد، از اين رو راه رفته را بازگشت و يك 

 :قدمي او روی برف سرد و يخزده نشست. لحنش ماليم و مهربان شده بود، گفت

بدم ... گفتم که خسته و عصبي و بیش از اندازه گرسنه ام. دلم مي خواست يه جوری خودم رو خالي کنم قصد نداشتم آزارت - . 

سر از زانو برداشت چشمان تَرش را در چشمان او دوخت، طوری که قلب کیان به ناگاه چون ساختمان عظیمي فرو ريخت که  غزاله

بست و نفس در سیـ ـنه حبس کرد. کالم غزاله حزن انگیز بود. او از درد زني  گويي در پي آن گرد و غبار غلیظي به راه افتاد.چشم

را به پیشاني اش چسبانده بود و ظالمانه او را از جامعه ترد کرده بود نگمي گفت که دست روزگار داغ ن . 

ادآور بشي. از اينجا برو.... نمي خوام همسفر کسي باشم که به من اعتماد نداره. نمي خوام هر روز گ*ن*ا*ه نكرده ام رو ي -

 .خواهش مي کنم برو

کیان باور کرده بود که غزاله بي گ*ن*ا*ه است، اما نمي دانست چرا هر فرصتي به دست مي آورد، اين زن جوان و دل  قلب

 .شكسته را آزار مي داد. در آن لحظه فقط دلجويي کرد

لند شو. سر فرصت در موردش حرف مي زنیم، باشه؟معذرت مي خوام، اشتباه کردم.... خواهش مي کنم ب -  

غزاله به دنبال تبرئه خود بود. نگاهش در اطراف چرخ خورد و گفت اما : 

 .اينجا جز خدا، من و تو کسي نیست -

صدايش را بلند کرد طوری که در دل کوه انعكاس داشت سپس . 

 .قسم به خدا، قسم به روح مادرم، قسم به بچه ام که من هیچي از اون مواد نمي دونم.... نمي دونم..... نمي دونم -

غزاله در هق هق گريه اش گم شد. کیان تحت تاثیر قرار گرفته بود. برای تسلي به او نزديك شد و گفت صدای : 

م که بیگ*ن*ا*هيچرا اينقدر خودت رو اذيت مي کني.... من مي دون - . 
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تو يه بازپرسي مگه نه؟ دوست داری متهم اقرار کنه. خب منهم دارم اقرار مي کنم. ولي شايد دلت مي خواست اقرار به گ*ن*ا*ه  -

ای ... تازه اگه دلت بخواد مي توني خودت قاضي يه دادگاه صحرايي باشي. همین جا محاکمه ام کن و حكم کنم. باشه هر چي تو بخو

م رو اجرا کن. خوبه؟اعدا  

 .بس کن. ديگه داری شورش رو در میاری -

 .من هیچي برای از دست دادن ندارم -

با نوك انگشت به سمت خود نشانه رفت غزاله . 

 .مي بیني! يه زن تنها و بي دفاع. کافیه فقط اراده کني. تازه فكر مي کنم اگه من نباشم ادامه راه برات راحت تره -

فرياد زد کیان . 

 .ديگه بسه -

غزاله مثل کسي که مسخ شده باشد، بي اراده رفتار مي کرد. به ناگاه تمام قد ايستاد، ريه هايش را از هوای سرد پر کرد. نگاه  اما

رها کرد. گذرايي که مملو از ترس و ناامیدی بود به کیان انداخت. چشم بست و با حرکتي ناگهاني خود را در شیب تند دامنه 

رفتن شتاب مي دادند ايینلغزندگي برفها او را در پ . 

با دهان نیمه باز شاهد سقوط همسفرش بود. لحظه ای ترديد کافي بود تا غزاله به ته دره سقوط کند، اما او بي درنگ و با يك  کیان

بعد از طي مسافتي با برخورد به درختي جهش خود را به سوی غزاله پرتاب کرد و پس از چند غلت، چنگ در اورکت او انداخت و 

 .متوقف شد

تقريبا از حال رفته بود. کیان برای جا آمدن نفسش در همان حال دراز کشید سپس برافروخته و عصبي غزاله را با يك حرکت  غزاله

 .از جا کند و مجبور به ايستادن کرد. دستش بي اراده باال رفت، اما نزد

ـهای غزاله به طور محسوسي مي لرزيد. سر به زير انداخت و بي صدا گريست لبـ . 

غاقلگیر کننده او کیان را حسابي ترسانده بود و او را کامال عصبي کرده بود. او هم کنترلي بر اعمالش نداشت. کلت کمری را  حرکت

اش گفت کشید و آن را به سمت غزاله نشانه رفت و از البالی دندانهای کلید شده : 

 .مي خوای بمیری؟ باشه. خودم مي کشمت -

غزاله روی اسلحه خیره ماند و گويي واقعا به ترك دنیا فكر مي کرد، چشم در چشم کیان دوخت مقابل او زانو زد و چشم  نگاه

بست.... کیان آب دهانش را قورت داد. از ذهنش گذشت ) اين زن برای مردن لحظه شماری مي کند ( بار ديگر پشیمان از رفتار 

گفت و فتعجوالنه خود لحن دلسوزی به خود گر : 

فكر مي کني با مرگ به آسايش مي رسي؟ خودکشي گ*ن*ا*ه کبیره است. تو که طاقت چند روز يا چند ماه سختي و مشقت رو  -

 نداری، چطور مي خوای در زندگي ابدی، آتش سوزان جهنم رو تحمل کني؟
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سكوت کرد و جوابي نداد. کیان در صدد دلجويي و تشريح شرايط موجود گفت غزاله : 

اگه من عجول و بي طاقت و در ضمن خیلي بداخالق و عصبي ام، چند دلیل داره که مهمترين اونها رسوندن اطالعات به  -

كارانمه.... کساني که ما رو گروگان گرفتن سعي دارن يه محموله چند تني رو از ايران خارج کنن. مسئله فقط اين محموله نیست، هم

قاچاق بین المللي متالشي میشه. من فقط مي ترسم دير شده باشه داگه اعضای باند دستگیر بشن يه بان . 

را در جیب اورکتش گذاشت. مقابل غزاله زانو زد و افزود کلت : 

تو که خودت يكي از قربانیهای مواد مخدری، پس بايد درك کني که چي میگم. اين مواد لعنتي قادره به هر نحوی که مي خواد  -

نابود کنه. اگه ناراحتي و دلخوری داری نبايد از دست من و امثال من باشه، تو بايد از کثافتهايي مثل شیرخان،  افراد و زندگیشون رو

اينها شاکي باشي و اگه دلت مي خواد انتقام زندگي از دست رفته ات رو بگیری، بايد کمك کني تا ولي خان و  لمراد، ولي خان و امثا

 .دار و دسته اش رو به دام بندازم

با بغض و صدايي که گويي از ته چاه باال مي آمد گفت غزاله : 

 .ديگه به من طعنه نزن، باشه -

شرمنده سر به زير انداخت و گفت کیان : 

 .قول میدم -

در حالیكه بر مي خاست افزود و : 

 .پاشو بريم.... خیلي معطل کرديم -

قهرآلود برخاست و کیان پس از آنكه وسايلش را برداشت ، سر طناب را به دور کمر خود و او گره زد و بار ديگر به راه  غزاله

افتادند.اين بار هرچه جلوتر مي رفتند کیان احساس مي کرد زير پايشان کامال يخ بسته است. احتیاط هم در آن سراشیبي تند به 

جايي مناسب پا سفت مي کرد به ناگاه سُر خورد. همه چیز چنان سريع اتفاق افتاد که تا آمد به  افتندادشان نرسید و او که برای ي

خودش بجنبد در شیب دامنه سقوط کرد و با سقوط او، غزاله نیز به دنبالش کشیده شد. صدای فرياد غزاله در دل کوه پیچید. کیان 

 150کوه جز بهمني که به سرعت در تعقیبشان بود و پرتگاهي به عمق  رشیبدر حال سقوط به دنبال راه نجات بود اما در دامنه پ

 .متر با رودخانه ای وحشي که در عمق آن با صدای مهیبي مي خروشید، چیزی در انتظارشان نبود

ردار هجده نفره سالن کنفرانس تكمیل بود، تعدادی از سران و افسران برجسته نیروهای دو استان گرد هم آمده بودند و س میز

 .بهروان پیرامون مبادله احتمالي شیرخان نقطه نظراتي را ارائه مي کرد. تا آنكه نوبت به آخرين گزارشات سرهنگ کرمي رسید

پوشه ای را مقابل پیوس قرار داد و گفت سرهنگ : 

و نه مورد مشكوکي تقريبا چهار روزه که ربايندگان هیچ گونه تماسي برقرار نكردن.... نه تهديدی، نه اتفاق خاصي - . 

 و اين چه معني نیده؟ -
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 !آرامش قبل از توفان -

بهروان اضافه کرد سردار . 

 !و شايد هم اتفاق خاصي افتاده -

به صندلي پشت سرش تكیه داد وگفت پیوس : 

 !چه اتفاقي مي تونه عملیات اونا رو متوقف کنه؟ -

ای از غم چهره سردار بهروان را پوشاند و با لحني که مشخص بود از به زبان راندن آن اکراه دارد، گفت هاله : 

 .سرگرد زادمهر شهید شده و يا فرار کرده -

 .احتمال هر دو، يا هیچ کدام هست. شايد هم بخوان بازيمون بدن -

پیوس رو به سرهنگ سرخوش از يگان ويژه نیروهای مسلح در زاهدان کرد و گفت سپس : 

 سرهنگ! شما گزارش قابل توجهي برای ما نداری؟ -

 .خیر قربان. هیچ مورد مشكوکي گزارش نشده... همه چیز تحت کنترله. فكر نكنم مرکز عملیاتي اونا در سیستان و بلوچستان باشه -

رهنگ سرخوش ، سرهنگ کرمي با کمي دست دست اجازه سخن خواست و در ادامه صحبت قبلي اش افزوداتمام سخن س با : 

مي دونید! اونا بیش از اندازه محتاط شدن. ما تقريبا پوشش گسترده و همه جانبه ای داديم و اين اونا رو مي ترسونه و وادار مي کنه  -

 .تا با دقت و احتیاط بیشتری وارد عمل شوند

فدايي از افسران برجسته ستاد مبارزه با مواد مخدر با کسب اجازه گفت سرهنگ : 

 .ممكنه اين عملیات برای گمراه کردن فكر نیروی انتظامي باشه -

نگاهها به سمت او چرخید، پیوس گفت تمامي : 

 !منظورت چیه؟ -

ما تمام حواس و نیرومون رو متمرکز مسئله سرگرد زادمهر و شیرخان کرديم و اين بهترين فرصت برای اوناست تا احتماال  -

 .محموله ای رو از ايران عبور بدن

سردار بهروان قدرشناس بود، با اشاره سر عقیده او را تايید کرد و گفت نگاه : 

 .درسته. آفرين سرهنگ -

باط سرهنگ کرمي گفتاين استن با : 
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 .با اين حساب بايد جاده های ترانزيت رو پوشش بیشتری بديم. پاسگاهها و بازرسي های بین جاده ای رو هم تقويت کنیم -

بهروان گفت سردار : 

نه، نبايد عجله کنیم. بايد آگاهانه و با تفكر بیشتری اقدام کنیم. اگه سرگرد هنوز زنده باشه، که مي دونم هست، با اقدامات بي  -

 .برنامه جونش رو به خطر مي اندازيم

گفت پیوس : 

شون رو متوقف کننحق با سرداره. بايد اقدامات بعدی به صورت نامحسوس انجام بگیره.... نبايد بذاريم عملیات - . 

بهروان رو به پیوس کرد و پرسید سردار : 

 شما چه دستوری مي ديد؟ -

 .فعال دستور خاصي نیست -

خان چشمهای دريده اش را که چون دو کاسه خون سرخ شده بود، در چشمان بیگ بُراق کرد و با خشونت گفت ولي : 

 خبری از زادمهر نشد؟ -

 .خیر قربان. نه خبری. نه اثری -

 کوهستان چي؟ اونجا رو گشتید؟ -

 .بله با اينكه شما خودتون دستور داده بوديد که به اونجا کار نداشته باشیم، ولي ما اونجا رو هم گشتیم -

 خب! نتیجه؟ -

 .هیچي.... بارون همه جا رو شسته، هیچ رد پايي باقي نمونده -

اد رو پیدا کردين؟موتور مر -  

 .خیر قربان -

خان برافروخته از جای گرم و نرم خود برخاست و گفت ولي : 

 .چطور ممكنه! انگار يه قطره آب شدن و به زمین فرو رفتن -

شما خیالتون راحت باشه، تمام بچه ها رو بسیج مي کنم، باالخره پیداش مي کنم حتي اگر قرار باشه تمام خاك افغانستان رو زير و  -

 .رو کنم

 .روستاها و شهرهای اطراف رو زير و رو کنید، مطمئنم پاشون به ايران نرسیده -
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 .بله قربان اطاعت میشه -

نزديك شد اما ولي خان بار ديگر او را مخاطب قرار داد و گفتبه قصد خروج به در  بیگ : 

 .صبر کن.... بايد مطمئن بشیم که اونها از فرار زادمهر بي خبرن -

 دستور چیه؟ -

با اسد تماس بگیر و بگو چند تا موبايل سرقتي جور کنه و با سردار بهروان تماس بگیره. اگه زادمهر خبر فرارش رو به اونا داده  -

 .باشه، معلوم میشه

ی خان بیتاب شنیدن اخبار از کیان بود. هنوز چند ساعتي از تماس بیگ با افرادش در بَم نگذشته بود که تلفن زنگ خورد. صدا ولي

 .اسد از آن سوی خط حامل پیام خرسند کننده ای بود

 بیگ خودتي؟ -

 .مي شنوم بگو -

فكر کنم نگراني شما بیهوده است. به محض تماسم، بهروان با دستپاچگي جويای سالمت زادمهر شد و تاکید داشت که دست از  -

 .شكنجه اش برداريم

 تمام حرفش همین بود؟ -

 .نه..... بهروان برامون شرط گذاشت -

 شرط!!!!؟ -

 .اون مي خواد به عالمت حسن نیت، زني رو که با زادمهر دستگیر شده، هرچه زودتر آزاد کنیم -

 ....!همین؟ -

 .همش همین بود -

ند. ولي خان دندان قروچه ای کرد و با قطع ارتباط ، بیگ سراسیمه به سراغ ولي خان رفت و درخواست سردار را به سمع او رسا با

 :دلي که مملو از نفرت زادمهر بود، گفت

 .که اين طور! سردار نگران سالمتي سرگرد عزيزشه -

خان طي سالیاني که پدر خود را، که يكي از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر به شمار مي رفت، از دست داده بود، جز به نقشه  ولي

انتقام از کیان به چیز ديگری فكر نمي کرد. کینه توزی او به کیان و کشتنش بیش از رد و بدل شدن محموله ذهنش را درگیر ساخته 

ودافزبود. مشت در مخده کوبید و  : 
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 .نمي ذارم قاتل پدرم به همین راحتي در بره... اون سرگردِ احمق بايد تقاص خون پدرم رو پس بده -

 .مطمئن باشید پیداش مي کنم -

خان از میان دندانهای کلید شده اش با خشم و انزجار گفت ولي : 

وامش، اونم زنده .... مي فهمي بیگ! زنده. بقیه عملیات رو هم زمین، آسمون، کوه و کمر رو زير و رو کنید. فقط پیداش کنید. مي خ -

 .طبق نقشه انجام بديد

17 فصل  

يك روز مرخصي در خانه، آن هم کنار طفل شیرخواری که سالها برای آمدنش نذر و نیاز کرده بود، مي چسبید گذراندن . 

ـوسه ای از گونه فرزند گرفت و گفت بـ : 

 .تا بابا صبحونه اش رو تموم کنه، برگرد که دل بابا برات تنگ میشه -

لبخندی به روی همسرش پاشید و گفت راضیه : 

 .تا مامان برمي گرده، بابا يه خورده شلوغ کاريهاشو سر و سامون بده -

شددست طفل يك ماهه را به نشانه خداحافظي باال آورد و با گفتن ) بای، بای ( خارج  و . 

فكر کرد تا بازگشت همسر و فرزندش از درمانگاه ، که برای کنترل قد و وزن يك ماهگي بايد معاينه مي شد، کمي به سر و  شفیعي

وضع اتاقش برسد و کتابخانه اش را مرتب کند. شايد با اين کار کمي همسرش را شاد کند، اما صدای انفجار مو بر اندامش راست 

به کوچه کشاندکرد و او را سراسیمه  . 

درِ حیاط را باز کرد زانوان پرتوانش سست شد و لرزه بر اندامش افتاد. نگاه ناباورش با فريادی دلخراش آمیخته گشت: ) نه ( وقتي . 

فاصله چند ثانیه کوچه مملو از مردمي شد که با شنیدن صدای انفجار به کوچه آمده بودند. در اين میان چند تن از همسايگاني که  در

روابط نزديكي با سرهنگ داشتند او را دوره کرده بودند و از نزديك شدنش به اتومبیل مشتعل ممانعت مي کردند. او ناچار ، شاهد 

مويه کنان مشت بر سر و صورت مي کوبید و ضجه مي زد د،ذوب شدن همسر و فرزن . 

زيادی نگذشت که کوچه مملو از مامورين انتظامي، آمبوالنس و ماشینهای قرمز رنگ آتش نشاني شد مدت . 

ای از غم چهره شاهدين ماجرا را گرفته بود و قطرات اشك را مهمان ناخوانده چشمان غمبارشان ساخته بود هاله . 

شفیعي لحظه ای آرام و قرار نداشت. داغ همسر مهربان و وفادار و فرزندی که بیشتر از پانزده سال برای تولدش به درگاه  گسرهن

 .خدا زانو زده بود و اکنون جز استخوانهای سوخته چیزی از آنها باقي نمانده بود
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مبخش يافت. ساعاتي بعد بعد دور از هیاهو، در سكوت چنان بیتابي مي کرد که پزشك اورژانس تنها را چاره را در تزريق آرا او

بیمارستان چشم گشود. گیج و منگ بود و نگاهش قادر به شناسايي و درك موقعیت نبود به قصد برخاستن سرش را باال آورد که 

تلخ در بر  ماند. گرُ گرفت، گويي با کبريتي به آتش کشیده شد، وجودش را احساسي رهنگاهش در چشمان اشكبار پدرزنش خی

 .گرفت و فريادی دلخراش از اعماق سیـ ـنه زخم خورده اش بیرون داد

ارسال گزارش بمب گذاری در اتومبیل سرهنگ شفیعي و کشته شدن همسر و فرزند او ولوله ای در ستاد فرماندهي کرمان به پا  با

گرفت شد. موجي از غم و اندوه به همراه تنفر از اين عملكرد، وجود همه را فرا . 

بهروان گروه ويژه ای را آماده اعزام به سیرجان و تحقیقات پیرامون اين بمب گذاری کرد و در پي آن دستورات يكي پس  سردار

 :از ديگری صادر مي شد که تلفن زنگ خورد و صدای همیشگي در گوشي پیچید و بي مقدمه گفت

 .هدف ما سرهنگ بود، نه خانواده اش. ولي زياد فرق نمي کنه -

 .کثافتهای جاني -

 .تند نرو سردار... اگه عصبي بشي ممكنه جوابت رو با يه انفجار ديگه بدم... بهتره ما رو دست کم نگیری و به فكر قرارمون باشي -

که از دامنه هندوکش، پرصالبت، به سوی دشت و دمن راه مي  کوهستان را صدای مهیب رودخانه مي شكست. رودخانه ای سكوت

 .پیمود

روی تنه درختي که به طور افقي از دامنه کوه به طور مايل رويیده بود، قالب شده و غزاله و کیان از دو سوی آن آويزان بودند.  طناب

پاندولي و برتری وزنش توازن را برهم مي زد و در  سر کیان در اثر برخورد با تنه درخت شكسته و کامال از هوش رفته بود و حرکت

کشیده مي شد غزاله را به تنه درخت نزديك تر مي کرد. غزاله وحشت زده در پي يافتن راه نجات فرياد مي  ینحالیكه به سمت پاي

 .زد. اما فرياد کمك خواهي اش در صدای مهیب رودخانه وحشي زير پايشان، گم مي شد

ش غزاله، او در کمتر از يك دقیقه به تنه درخت چسبید. از ترسِ سرنگون شدن با هول و وال دستانش را دور رغم سعي و تال علي

تنه درخت قفل کرد. با اين حرکت دردی طاقت فرسا در ناحیه جراحتش متحمل شد. اين در حالي بود که طناب لحظه به لحظه 

ساس درد با صدايي شبیه به ناله کیان را صدا زد: ) سرگرد... سرگرد... تو رو مي آورد. با اح ربیشتر به کمر و قفسه سیـ ـنه اش فشا

 .خدا جواب بده.... سرگرد.... (

ده دقیقه با استقامت دوام آورد اما تحمل سنگیني وزن خودش و فشاری که از جانب هیكل تنومند کیان که در حالت بیهوشي  حدود

، برايش غیرممكن به نظر مي رسید. رفته رفته ناامیدی و ضعف بر او چیره شد. بار ديگر و حرکت پاندول مانندش دو برابر شده بود

.... کیان ( و با نوك پا به زحمت ضربه ای به سر او وارد کردانکیان را به نام خواند: )کی . 

ن و هوا معلق مانده است. اين لحطه کیان پلكي زد و به سختي چشم گشود. گیج و منگ بود با اين حال احساس کرد بین زمی در

انگشتش را روی ناحیه آسیب ديده کشید، خون فراواني از دست داده بود. با نگاهي به اطراف به هوشیاری کامل رسید. با نگاهي به 
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باالی سر، غزاله را ديد که با وحشت به تنه درخت چسبیده است و قدر مسلم اگر آن را رها مي کرد به ته دره سقوط مي کردند. 

یان غزاله را صدا زد و غزاله با شنیدن صدای کیان گويي جان تازه ای گرفت و با شعف گفتک : 

 .تو زنده ای ... تو رو خدا يه کاری بكن. ديگه نمي تونم طاقت بیارم -

 ببین هدايت . من بايد خودم رو بكشم باال.... مي توني خودت رو محكم نگه داری؟ -

 .فكر نمي کنم. ديگه نايي برام نمونده -

 .فقط چند ثانیه. وقتي خودم رو بكشم باال فشار شديدی بهت وارد میشه. ولي تو فقط چند ثانیه تحمل کن. مي دونم که مي توني -

به قصد تحريك غزاله برای استقامت افزود کیان : 

 .حداقل واسه ديدن ماهان شانست رو امتحان کن -

ماهان مادر را منقلب کرد. کیان درست حدس زده بود. اين منتهای آرزوی مادری بود که طفل شیرخوارش را از آغـ ـوشش  منا

 :ربوده بودند. به عشق ديدار فرزند تنه درخت را محكم چسبید و گفت

 .هر کار مي کني زودتر چون ديگه نمي تونم -

 .وقتي گفتم سه، تمام نیروت رو جمع کن و درخت رو محكم بچسب.... يادت باشه جون هر دوی ما دست توست -

با وجود خونريزی شديد و ضعف فراوان تمرکز کرد و با جمع آوری نیروی خود دستها را دور طناب قفل کرد و با شماره سه  کیان

م غزاله دهان باز کرد و چنان دردی را متحمل شد که بي اراده دست راستش رها خود را باال کشید. به محض فشار کیان به طناب زخ

رها شود کیان تنه درخت را چسبید و با يك حرکت خود را روی تنه کشید و در فاصله ای کمتر  رششد. ولي قبل از آنكه دست ديگ

 .از چند دقیقه به همراه غزاله در سیـ ـنه کوه پناه گرفت

نه و وحشت زده بودند در حالیكه هنگام سقوط کوله پشتي را نیز از دست داده بودند. و به جز اسلحه وسیله دو خسته، گرس هر

ديگری برايشان نمانده بود. بنابراين بايد هرچه سريعتر خود را از البالی ارتفاعات نجات مي دادند، تا شايد در پستي های زمین، 

ن افكار کیان آهنگ رفتن کرد، اما غزاله که در اثر بازشدن زخمش خونريزی شديد گردد. با اي شانانساني امید بخش حیات مجدد

 .داشت، مخالفت کرد و از رفتن سر باز زد

در جنگ مداوم با مرگ و زندگي خسته و بي حوصله بود، ديگر از مخالفتهای پیاپي غزاله به تنگ آمد و گفت کیان : 

تكراری رو تحويلت دادم خسته شدم. بابا! ال مذهب ! چرا نمي خوای بفهمي ما فقط به خاطر چند بار بايد بگم.... بسكه جمله های  -

خودمون نبايد زنده بمونیم.يرای اين مملكت، برای اين مملكت، برای ماهان هايي که دلشون مي خواد در يه محیط سالم زندگي 

 کنن، مي فهمي؟

فرياد زد غزاله : 
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 میفهمم ولي ديگه نا ندارم. گرسنمه، تشنه ام با يه بدن خرد و خمیر.... تو هم مي فهمي؟ -

تو هیچي درك نمي کني. حتي يه نگاه به دور و برت نمي اندازی تا بفهمي چطور اومدی اين طرف رودخونه. نگاه کن! فكر نمي  -

شدت پرتاب نمي شديم االن اون ه؟ اگه پام سُر نمي خورد و با اون کني فقط يه معجزه مي تونست ما رو از جايي که بوديم نجات بد

باال نشسته بوديم و کاسه چه کنم دست گرفته بوديم. بعد از دو سه روز هم الوداع دنیا... ما به پای خودمون نمي ريم. يعني اصال به 

 .میل خودمون در اين راه قرار نگرفتیم. ما رو مي برن

یان غزاله بدون آنكه از خونريزی کتفش حرفي به کیان بزند بدون اعتراض بلند شد و به دنبال او حرکت کردسخنان تاثیرگذار ک با . 

سختي راه کاسته و مسیر تقريبا راحت به نظر مي رسید. اما غزاله با جان کندن و با فاصله به دنبال کیان روان بود. کیان نیز حالي  از

سرش خون زيادی از دست داده بود و ضعف داشت. با اين وصف تلو تلو خوران پیش مي رفت تا بهتر از او نداشت در اثر شكستگي 

بلندی پیش رويش ايستاد و با امیدی تازه و با شعف به سمت سرزمینهای پست سرازير گشت عآنكه بر قله کم ارتفا . 

را جايز نمي دانست و رفتن را بر استراحتي که ممكن  آنكه هنگام غروب بود و تا دقايقي ديگر شب فرا مي رسید، اما کیان ماندن با

 .بود با خواب ابديشان يكي شود ترجیح داد و در هوای نیمه روشن و ابری کوهستان به سمت پايین جلو رفت

و در اين بدون اعتراض با تحمل درد و تب با فاصله از کیان جلو مي رفت تا آنكه قدم به سرزمینهای صاف و پهناور گذاشتند  غزاله

هنگام بود که باران آغاز شد و در عرض کمتر از چند دقیقه شدت گرفت. با بارش شديد باران کیان احساس خطر کرد، و برای در 

 .امان ماندن از سیل احتمالي از غزاله خواست تا به سرعت خود بیفزايد. و وقتي جوابي نشنید ايستاد

د، برای نزديك شدن غزاله مدت کوتاهي صبر کرد، اما به محض مشاهده چهره او در تند باران مانع از ديد مناسبش مي ش قطرات

تاريك و روشن هوا، گويي که فانوس در صورت او روشن گرديده است، با تعجب در صورتش خیره ماند. صورت غزاله که قبال در 

زد و چشمهايش نیز فروغي نداشت شدتِ تب، گلگون شده و به قرمزی تندی مي راثر سرما تاول زده بود، اکنون در اث . 

پردلهره پرسید کیان : 

 !تو چته؟! چرا اينقدر قرمز شدی؟ -

به زحمت نگاهي به کیان انداخت و با صدايي همانند انساني که مـ ـست و پاتیل است و روی پای خود بند نیست، گفت غزاله : 

 .بريم.... من ... خوبم -

بدون توجه به کیان از مقابل او گذشت و به راه خود ادامه داد. اما کیان با عجله فاصله ايجاد شده را پیمود و او را متوقف ساخت و  و

 :گفت

 .وايسا ببینم! مثل اينكه حالت خیلي خرابه دختر -

 .نه.... خوبم -
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ی (. اما غزاله دست او را پس زد و به راه خويش ادامه داد. ولي با وحشت زمزمه کرد: ) خدای من تو داری مثل کوره مي سوز کیان

 .هنوز چند قدمي برنداشته بود که نقش بر زمین شد

سراسیمه خود را به او رساند و کنارش زانو زد. دندانهای غزاله به هم مي خورد و بدنش دچار رعشه شده بود. به خوبي آگاه  کیان

بود که غزاله دچار تشنج ناشي از تب شده است و او مي بايست به سرعت تب او را پايین مي آورد. اما در آن مكان و آن زمان هیچ 

دراهي برای کمك به غزاله نبو . 

کشمكش با خود بود که متوجه خونريزی از ناحیه جراحتش شد. بي اراده با کف دست به پیشانیش کوبید: ) ديوونه!... چرا به من  در

 .نگفتي؟ (

ـستاصل و بدون چاره مانده بود. از سر ياس و ناامیدی نگاهي به آسمان انداخت و در حالیكه قطرات باران بر سر و رويش مي  مـ

، فريادش در دل کوه پیچید: ) خدااا (کوبید . 

بار ديگر نگران در جهره غزاله خیره شد. بر شدت لرزش او افزوده شده بود، قبل از آنكه دندانهای غزاله زبانش را قیچي کند  و

آرام گرفت و به  دست خود را البالی دندانهای او قرار داد و شروع به خواندن دعا کرد. به لطف خداوند، دقايقي بعد بدن غزاله

شماتت باری گفت لحنآرامي چشم گشود. کیان با  : 

 تو از من ديوونه تری دختر. چرا به من نگفتي؟ -

 .خودت گفتي ما در راهي هستیم که اراده شده -

 !حاال من با تو چه کار کنم؟ حتما زخمت عفونت کرده -

برای برخاستن سعي کرد، اما همینكه سر باال آورد با سرگیجه شديد از حال رفت. کیان با عجله اسلحه کالش را به گردن  غزاله

 .آويخت و او را روی دستها بلند کرد و به امید خدا و برای يافتن انسان و آبادی به راه افتاد

را در حالیكه دستهای او از دو طرف و گردنش به سمت پايین آويزان  متوالي زيرِ باران، پیكر غرق در خون و تبدار غزاله ساعتهای

شده بود حمل مي کرد و ديگر رمقي برايش نمانده بود و دنیا در مقابل ديدگانش تیره و تار مي شد و زندگي کم کم رنگ مي باخت. 

ین شد و ديگر هیچ نفهمیدپیمود تا آنكه کامال از پا افتاد و با غزاله نقش بر زم حالمسافت زيادی را با اين  . 

18 فصل  

به لبه تخـ ـت تكیه داشت و پتو را روی زانوان خود کشیده بود و به گلهای روفرشي کف سلول خیره شده بود ژاله . 

با چشم و ابرو فالي و بقه هم سلولیهايش را به دنبال نخود سیاه بیرون فرستاد و خود را زير پتوی ژاله کشید و گفت فخری : 

 .دختر مرموزی هستي! اصال نمیگي برای چي زنداني شدی -

در دنیای ديگری سیر مي کرد، لبـ ـهايش به آرامي تكاني خورد و زمزمه کرد: ) کشتمش ( ژاله . 
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 کشتي!!! کیو کشتي!؟ -

 .همون تیمور گوربگوی رو -

 منظورت تیمور شكاره!!!؟ -

 .حقش بود. مرتیكه آشغال دامنم رو لكه دار کرد. بايد مي کشتمش -

نمي دانست بايد خوشحالي کند يا عصباني باشد. موجي درونش فرياد مي زد، چقدر آرزو داشت تا يك روز به زندگي مرد  فخری

مرد خبیث را مي خوردند، بكشد اما نه کثیف و هـ ـوسبازی چون او خاتمه دهد و انتقام خود و دختراني را که به راحتي فريب اين 

توانايي آن را داشت و نه جرئتش. حال از لبـ ـهای اين دختر جوان مي شنید که اين مردك روانه ديار باقي شده است. نگاه رقت 

 : باری به ژاله انداخت و گفت

 باورم نمیشه! تو تنهايي خدمتش رسیدی؟ -

 تو اون رو مي شناختي؟ -

 .آره... ولي نمي دونم بايد خوشحال باشم يا عزا بگیرم -

 چه نسبتي باهات داشت؟ -

نسبت که نداشت. تیمور رئیسم بود. رئیسي که همه جوره شیره وجودمو کشید. خیلي دلم مي خواست خودم خفه اش کنم، ولي  -

 .اون يه حیوون کثیف و مكار بود

یكه هنوز بغض داشت پرسیداشكهايش را پاك کرد و در حال ژاله : 

 حاال اعدامم مي کنن؟ -

 .نمي دونم! شايد آره شايد هم نه -

 حاال چي میشه؟ من چه کار کنم؟ -

امید داشته باش. نیروی انتظامي خیلي سعي داشت که پرونده ای علیه او تشكیل بده و اون رو به دام بندازه، اما تیمور زرنگ تر از  -

ود. تازه اون کسي رو نداره که شاکي اين پرونده باشه. وقتي شاکي خصوصي نداشته باشي به احتمال زياد فقط حبس مي اين حرفها ب

 .خوری

 .کاش هیچ وقت با شهین آشنا نمي شدم -

از نهاد فخری برخاست. بايد زودتر از اينها حدس مي زد. هر جا تیمور، شكار چرب و چاقي مي يافت، ردپای شهین نیز به دنبال  آه

 :آن ديده مي شد. سراسیمه گفت
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 منظورت شهین بلنده است!؟ -

ارم، من رو مي کشهتو رو خدا فخری جون چیزی نگي. شهین تهديدم کرده که اگه لب باز کنم و اسم اون رو بی - . 

 .مطمئن باش حرفي نمي زنم. ولي خیلي دوست دارم بدونم چطور به دام شهین افتادی -

وقتي پام رسید به سیرجان دنبال يه مسافرحونه بودم که به طور اتفاقي از شهین که از کنارم رد مي شد آدرس پرسیدم. خیلي به  -

زی رو بهم نشون مهربونیش ذهنیتم رو عوض کرد. پا به پام اومد و مسافرخونه تقريبا تمینظرم الت و بي چاك دهن مي اومد، ولي با 

داد. شناسنامه نداشتم، برای همین افتادم توی دردسر، مسافرخونه چي بهم اتاق نداد.... چند جای ديگه هم سر زديم ولي نتونستم 

ر عین رفاقت ريز ريز سر از زندگیم درآورد و وقتي فهمید نمي جايي رو پیدا کنم. شهین هم دائما من رو دلداری مي داد. شهین د

من داد و گفت: ) حاال که جايي رو نداری يه مدتي برو اونجا (. کور از خدا چي  هتونم برگردم به شهرم، آدرس يكي از دوستاش رو ب

ه تنها زندگي مي کنن. من هم که از ترس مي خواد؟.... دو چشم بینا. رفتم سراغ آدرس و خیالم رو راحت کرده بود که سحر و ريحان

 .صاحاب کارم جرئت برگشتن نداشتم فكر کردم چند ماهي رو اونجا بمونم

به آدرس و بدون ترديد زنگ زدم. يه دختر جوون با آرايش بیش از حد که بعدا فهمیدم ريحانه است، دم در اومد. خجالت  رفتم

 :زده سالم کردم و گفتم

 منزل خانم بیدگلي؟ -

رو تماشا کرد و پرسید سرتاپام : 

 تو رو شهین فرستاده؟ -

 .بله البته نمي خواستم مزاحمتون بشم -

 .مزاحم چیه دختر . دوست شهین دوست ما که هیچي سرور ماست -

وشه مبلي نشستم و بعد از چند دقیقه با سحر هم را کنارکشید و راه رو برام باز کرد.ترسیده بودم و دلهره داشتم. با ترديد گ خودش

آشنا شدم. من با پای خودم به دام افتادم. اون لحظه که مورد محبت شهین و اون دوتا دختر افتادم اصال فكر نمي کردم روزگارم سیاه 

هم حقم بود اين همه بال سرم بیاد يدو نابود بشه. شا . 

یمور پیدا شد. با اون قد کوتاه و شكم گنده، سبیلهای از بناگوش دررفته و سر کم مو و روزی حسابي خوش بودم که سر و کله ت چند

کچل ظاهر چندش آوری داشت. ترسیده بودم، وقتي چشمهای ه*ر*زه اش به چشمام افتاد، دستي به سبیلش کشید و چیزی در 

گفت ابشگوش ريحانه زمزمه کرد. ريحانه در جو : 

ببین آقا تیمور خودت خوب مي دوني که کله شهین خرابه.... تا حساب و کتابش رو با تو روشن نكنه جنس تحويلت نمي ده. پس  -

 .يكي دو ماه صبر کن تا خودش بیاد

 !!!زکي دو ماه صبر کنم. يه چي میگي ها -
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 .فعال با ما بساز تا بعد -

بفرستش کار ياد بگیرهباشه ولي من نون مفت به کسي نمي دم.  - . 

 .اتفاقا خیلي زرنگه، اما چشم و گوش بسته است -

در مورد من حرف مي زنن، ولي اونقدر خنگ بودم که تا ته خط رو نخوندم فهمیدم . 

گفت تیمور : 

 .خود داني. به هر حال اگه عطش من فروکش کنه، پول زيادی بابتش نمي دم -

خداحافظي سردی کرد و رفت سپس . 

در مدت سه ماه اقامت در خانه ای که بعدها فهمیدم مال شهینه، حسابي با ريحانه و سحر اخت شدم و ضمن تقلید از طرز لباس  من

پوشیدن و آرايش آن دو نفر، در توزيع و پخش جزيي مواد مخدر همكاری مي کردم تا اينكه شهین اومد و به فاصله يكي دو روز 

رو آماده رفتن به خونه او کرد منبعد از اومدنش تحت فشار تیمور   

توی يه فرصت مناسب من رو که مقابل آيینه مشغول آرايش بودم گیر آورد و بعد از کلي مقدمه چیني و چرت و پرت گفت شهین : 

 .يه خواهش کوچیك ازت دارم دلم مي خواد روم رو زمین نندازی -

 مخلصتم هستم -

 .تیمور به افتخارت يه مهموني داده -

 .بیخود... پا نمي ذارم اونجا -

 .قرار شد نه نگي -

چند ماه بود که در اون شهر توی خونه شهین مفت مي خوردم و مي خوابیدم. صحیح نبود ناسپاس باشم. در حالیكه تا اون موقع  من

به جز فروش مواد نشونه ای از ه*ر*زگي نديده بودم. فكر کردم بايد پیشنهاد شهین رو قبول کنم، چون فكر مي کردم تیمور واقعا 

خواسته اش رو به گوشم رسونده. با اين وجود در حالیكه دوست داشتم شهین رو متوجه علت  نخواستگارمه که از طريق شهی

 :مخالفتم بكنم، گفتم

 .ببین شهین من اصال از اين مرتیكه خوشم نمي ياد.... تو که نديدی، نمي دوني چطور با اون چشمای ه*ر*زه اش وراندازم میكنه -

ره بعد از عمری تنهايي، بعد از مرگ همسرش حاال عاشق شده و قصد تجديد فراش داره. با بنده خدا منظوری نداره. اون بیچا -

ثروتي که اون داره، هر دختری رو که نشون کنه، زود تسلیمش مي کنن. حاال تو بگو گ*ن*ا*ه کرده عاشق شده؟ اگه آدم 

کرده*ر*زه ای بود که از تو خواستگاری نمي  . 
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بايد قول بدی يه جوری دست به سرش کنيفقط همین يه بار. تو هم  - . 

 .دمت گرم. مي دونستم روم رو زمین نمي اندازی -

خواستگاری تیمور باعث شده بود به خودم مغرور شم و به خطراتي که در کمینم بود فكر نكنم. برای همین شب مهموني هم  موضوع

يگری زيبا جلوه کنه، حسابي به خودم رسیدمبا غرور بچه گانه ای، مثل هر دختری که دوست داره در چشم د . 

قبل از مهموني باز هم به زندان افتاده بود، اما منِ احمق به قولم به شهین عمل کردم و اون شب جهنمي رفتم خونه تیمور.  شهین

اواسط مهموني بود که رفتار وقیحانه ريحانه و سحر متعجبم کرد و تیمور هم به آنها پر و بال مي داد. با ناراحتي و دلخوری قصد 

چه ها اصرار کردن که بیشتر بمونیم. برای اينكه عصبانیتم رو فرو بنشانم، شربتي رو که به دستم داد ب ليترك اونجا رو داشتم، و

 .الجرعه سر کشیدم. شربت به معده ام نرسیده بود که احساس سرگیجه کردم و چند لحظه بعد چیزی نفهمیدم

به گريه افتاد و با هق هق ادامه داد ژاله : 

ح شده بود. خودم رو در آغـ ـوش تیمور ديدم. شوکه شدم. باورم نمي شد. من بي اراده اين عمل زشت و وقتي چشم باز کردم صب -

وقیح رو انجام داده بودم. از خودم بدم اومد. تنفری که از تیمور داشتم به قدری قوی شد که بدون اينكه متوجه باشم در حالیكه 

به سرش کوبیدم. يه ضربه، دو ضربه، خون پاشید تو صورتم.... دق و دلیم رو میز پاتخـ ـتي، محكم  یخواب بود با مجسمه سنگي رو

 .با چند ضربه ديگه خالي کردم

به طرف ژاله رفت و در حالیكه او را دلداری مي داد پرسید فخری : 

يه شهر غريب؟حاال چطوری سر از سیرجان درآورده بودی که گیر شهین افتادی؟ چرا خونوادت رو ول کردی و اومدی تو  -  

 .اگه من خانواده داشتم که سر از سیرجان در نمي آوردم -

ژاله به زمین خیره شد و او افزود نگاه : 

دو سال پیش با يه پسری به نام محمد علي آشنا شدم. يه بوتیك کوچیك و جمع و جور داشت. مشتريش شده بودم. کم کم اين  -

 .آشنايي به يه دوستي عمیق تبديل شد و چند ماه بعد هم تبديل به قصد ازدواج

اونا برای مسائل مادی ارزش زيادی قائل بودن.  از آشنايي با خانوادش بود که متوجه شدم محمدعلي از يه خانواده سرشناسه. بعد

من هم که نمي خواستم در مقابل اونا کم بیارم و به خاطر يه جهیزيه اندك و سرپايي تحقیر بشم، به تكاپوی تهیه جهیزيه افتادم. اما 

خونم افتادم تو حمل مواد فقط مي تونستم چندتا چیز کوچولو تهیه کنم. برای همین به پیشنهاد صاحب داشتمبا حقوق کمي که من 

مخدر. يكي دو بار به کرمان رفتم و با خودم مواد حمل کردم. دستمزد خوبي مي گرفتم و تونستم با همون يكي دو بار وسايل خوبي 

مبخرم. ولي رفته رفته محمدعلي رو هم فراموش کرد . 

نه و هر بار به يه شكل و ظاهر در مي اومدم مثل دانشجو، کردم اونقدر ادامه بدم که ديگه کسي نتونه من رو گدا گشنه خطابم ک فكر

 .معلم. دفعه آخر هم به عنوان يه گردشگر به کرمان رفتم، اما از خريت خودم همه چیز خراب شد
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 مگه چي کار کردی؟ -

 .نمي تونم چشمهای بي فروغ غزاله رو فراموش کنم -

 غزاله!!!! نمي فهمم! چه ربطي داره؟ -

مه اش تقصیر منه. نبايد اين کار رو با اون بنده خدا مي کردمه - . 

 !مگه تو چي کار کردی؟ حرف بزن ببینم -

فقط به فكر خودم و محمدعلي بودم. اين خودخواهي مانع شد که نبینم چه باليي سر غزاله و زندگیش آوردم. ولي حاال نه  -

 .محمدعلي منتظرمه، نه هوای پاك بیرون

در سیـ ـنه فخری حبس شد. چشم به دهان ژاله دوخت که مي گفت نفس : 

وقتي غزاله رو ديدم فكر نمي کردم با اون سر و شكل و بچه کوچیكي که داره، کسي بهش شك کنه. در حالیكه بدجوری کالفه بود  -

 .و هوای اتوب*و*س اذيتش مي کرد.... خر شدم

م پسرش رو ساکت کنم در اون موقع بود که به ذهنم رسید موادم رو در ساك پسرش برای هوا خوری پیاده شد مجبور شد وقتي

 .بذارم

فخری از تعجب باز مانده بود، اما ژاله همچنان ادامه مي داد دهان . 

فكر کردم با وضعي که داره از بازرسي معاف میشه، برای همین در اولین فرصت مواد رو تو ساك پسرش گذاشتم اما همه  -

حاسباتم غلط از آب در اومد و توی اولین ايست بازرسي بهش گیر دادن و من دزدی شده بودم که زده بود به کاهدونم . 

فخری يخ زد. به ياد آه و ناله های غزاله که افتاد ناگهان از کوره در رفت و بنای پرخاش را گذاشت. ژاله از رفتار ناگهاني  بدن

مداخله کرد و گفت فخری متعجب و گیج شده بود. فالي : 

 .چه خبره فخری االن همه میريزن تو سلول -

چاره ای جز سكوت نداشت. سرش را میان دستانش گرفت و در گوشه ای ايستاد و با لحن شماتت باری گفت فخری : 

 خب! بعدش چي شد؟ -

بار ديگر با صدای محزوني گفت ژاله : 

ترسیده بودم فكر رويارويي با صاحب جنس تنم رو مي لرزوند. برای همین بین راه پیاده شدم و با اولین وسیله به کرمان رفتم.  -

رجان پیاده شدم و فكر کردم چند روزی اونجا باشم و بعد در يه فرصت مناسب برگردم شیراز، اما به دام شهین افتادم و وسط راه سی

 .صید تیمور شدم
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بار ديگر به گريه افتاد، به چشمان فخری زل زد و گفت هژال : 

 از کشتن تیمور پشیمون نیستم، اما فكر غزاله داره ديوونم مي کنه -

19 فصل  

گرمايي مطبوع روی گونه ها وادارش کرد تا پلكهايش را باز کند. وقتي چشم گشود از ديدن يك سقف باالی سرش به وجد  احساس

 .آمد و لبخندی از روی رضايت بر لبـ ـانش نشست. نگاهش در اتاق چرخ خورد، يك اتاق روستايي با حداقل امكانات بود

ه لوله دودکش آن از سقف خارج مي شد. به زحمت نیم خیز شد، همان چند لحظه وسط اتاق بخاری گازويیل سوزی روشن بود ک در

هوشیاری کافي بود تا تمام وقايع را به خاطر بیاورد، اما آنقدر ضعیف و بي رمق بود که برای بررسي موقعیت، توان برخاستن نداشت 

د، در حالیكه دستار سفیدی به دور سر پیچیده بود و ديگر چشم باز کرد، پیرمردی با محاسن سفی ارو دوباره از حال رفت. وقتي ب

 .لباسي سر تا پا به همان رنگ به تن داشت بر بالینش ديد. شايد هم فكر کرد اهل بهشت شده است

مرهم بر زخم پیشانیش گذاشت، کیان به آرامي سالم کرد و پیرمرد با لهجه ای غلیظ علیكش را با چاشني لبخند نثار کرد و  پیرمرد

فتگ : 

 .خوب با مرگ دست و پنجه نرم کردی. تو خیلي قوی هستي -

نیم خیز شد و در رختخواب نشست. نگاهش سرشار از قدرداني بود، گفت کیان : 

 .شما رو به زحمت انداختم. ممنون -

او را وادار به خوابیدن کرد و گفت پیرمرد : 

 .نه، بلند نشو، حاال خیلي زوده، تمام بدنت مجروحه، انگار شكنجه شدی. با اين زخم و عفونت خیلي کاره که زنده موندی -

در فكر يافتن جوابي قانع کننده سكوت کرد و پیرمرد ادامه داد کیان . 

 لهجه ايراني داری! اينجا چه کار مي کني؟ -

که يادآوری غزاله باعث شد تا بدون توجه به پرسش پیرمرد، سراسیمه شود. در حالیكه نمي  کیان هنوز متمرکز نشده بود افكار

 :دانست به چه عنوان از احوال غزاله مطلع شود با کمي مِن و مِن، با نگراني پرسید

 حالِ .... حالِ زنم چطوره؟ -

که عبدالنجیب نام داشت، لبخندی زد و گفت پیرمرد : 

 .تبش قطع شده. زخمش هم روبراهه -

 .کجاس؟ مي خوام ببینمش -
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 .سرای زنانه است. خیالت امن -

پافشاری را جايز ندانست و با اصرار عبدالنجیب به استراحت پرداخت. خودش هم نمي دانست دو شب و دو روز متوالي در  کیان

یح مي داد و وقت را از دست نمي دادخواب بوده است، در غیر اين صورت رفتن را بر ماندن ترج . 

روز سوم کامال سرحال و قبراق به نظر مي رسید، بستر را رها و لباسهايش را که زنان عبدالنجیب شسته بودند به تن کرد و از  صبح

 .اتاق خارج شد

زمین را به زمرد سبز خود آراسته  در مبهوت ايستاد، امتداد وسعت نگاهش سبز بود. گندمزار در اوايل فصل بهار چه زيبا بیرون

 .بود

به اطراف چرخ خورد. زمین نم خورده از باران، درختان شكفته که در امتداد نهر آب صف بسته بودند، روحش را نـ ـوازش  نگاهش

 .داد. ريه هايش را از هوای تازه پر کرد و قدمي جلوتر گذاشت

ه عبدالنجیب که در کنار سگ گله ايستاده و نظاره گر بازی فرزندانش بود، افتاد. حالیكه بدنش را کش و قوس مي داد، نگاهش ب در

 .نگران غزاله بود با گامهای شتاب زده جلو رفت و سالم کرد و طبق خلق و خوی ايراني ها زبان به تشكر گشود

 .نمي دونم چطور مي تونم زحمتهای شما رو جبران کنم -

 .بنده خدا هستي و محتاج کمك بودی، من فقط دريغ نكردم. ديني به گردنم نداری برادر -

 .شما روح بزرگي داری -

 .برو استراحت کن. وقت برای تشكر زياده -

که برای ديدار غزاله و احوالپرسي از او بیرون زده بود، بي قرار و شكیبا به مِن مِن افتاد و گفت کیان : 

بشه... مي خوام.... اگه اشكال نداره اگه - .... 

 هان! دلت برای زوجه ات تنگ شده، نه؟ -

شرمسار سر به زير انداخت و عبدالنجیب به سمت چپ که سه اتاقك در يك رديف کنار هم بنا شده بود، حرکت کرد. درب  کیان

 :هر سه اتاقك رو به کشتزار باز مي شد. عبدالنجیب گفت

 .خاطرش خیلي مي خوای؟ اما عجولي پسر! مرد که نبايد اينقدر بیتاب باشه -

پاسخي برای او نداشت، زيرا هنوز به احساسي که میهمان قلبش شده، فكر نكرده بود، از اين رو بي کالم به دنبال او روان شد کیان . 

عبدالنجیب به چند قدمي ساختمان رسید ايستاد و گفت وقتي : 

ین جا بمان تا صدايت بزنمهم - . 
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لحظاتي به انتظار ايستاد و بعد از آنكه عبدالنجیب زنان و دختران خود را از آنجا بیرون برد با سرفه و گفتن ياا... وارد شد کیان . 

بالینش نشست و  در زوايای اتاق چرخ خورد و روی غزاله که در خواب بود ثابت ماند. با ديدن او گويي آسوده خاطر شد، بر نگاهش

 :به آرامي گفت

 .هدايت -

به ياد طلوع خورشید افتاد. با گرمي تابش اشعه کهربايي از آن چشمان زيبا لبخندی زد و سالم کرد. غزاله گويي پس از مدتها  کیان

 :چهره آشنايي يافته است لبخندی دلنشین زد و نشست و با شعفي که در کالمش هويدا بود گفت

 .شما اينجايي ! سالم -

آهنگ کالمش را به محبت آمیخته کرد و گفت کیان : 

 .تو منو ترسوندی.... فكر کردم از دست دادمت -

 !کیو؟ غزاله رو با مجرم امانتي رو -

با خاطری آزرده احساسش را در لبخندی تلخ نشان داد و پس از مكث کوتاهي گفت کیان : 

 ...خوشحالم که خوبي. حاال با خیال راحت مي تونم برم و -

 کجا!؟ -

خودت خوب مي دوني کجا. من بايد يه تلفن پیدا کنم. توی اين روستا که تلفني نیست. اين طور هم که شنیدم تا شهر دو روز  -

 .راهه

 تو مي خوای من رو اينجا تنها بذاری!؟ -

سراغ دارم. تو که نمي خوای دوباره تو کوه و کمر گرفتار بشي، مي خوای؟ اينجا امن ترين جايیه که -  

 .نه -

 .پس همین جا بمون. اگه سالمت برگشتم تو رو با خودم مي برم -

 و اگه برنگردی؟ -

 .با عبدالنجیب صحبت مي کنم. اون حتما راهي برای فرستادن تو به ايران پیدا مي کنه -

بالفاصله از جا بلند شد . غزاله او را مورد خطاب قرار داد و . 

 .سرگرد -
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کالفه و عصبي مقابل غزاله زانو زد و گفت کیان : 

 ببینم! نكنه به اونا گفتي که من چه کاره ام؟ -

 .من چیزی راجع به تو نگفتم. مطمئن باش -

نفس عمیقي کشید و گفت کیان : 

 .خواهش مي کنم بعد از اين فقط اسمم رو صدا بزن. حداقل تا وقتي توی اين مملكت هستیم -

 .هر چي شما بگي -

انگشتش را البالی موهايش فرو برد. معلوم بود برای گفتن حقیقت کمي خجل است. در حالیكه پوست سرش را مي خاراند  کیان

 :گفت

تو همسرمي... تو به اونا چي گفتي؟راستش... راستش من بهشون گفتم که  -  

 .ولي من گفتم که ما فرار کرديم -

 خب! بقیه اش؟ -

مي دوني! چون هردومون زخمي بوديم، خواستم چیزی گفته باشم که باورش راحت باشه. برای همین گفتم ما... ما..... ما همديگر  -

خورد حسابي فرار کنیمبودن. گفتم که مجبور شديم بعد از يه زد و رو خیلي دوست داشتیم و خانوادهامون با وصلت ما مخالف  . 

 .خوبه بد فكری نیست. اصال اين طوری بهتر شد -

به قصد خروج برخاست. اما صدای پراضطراب غزاله او را در جای خود متوقف ساخت کیان . 

 .من رو اينجا تنها نذار.... مي ترسم -

کیان برای ضربان تند قلبش بود. بدون آنكه روی برگرداند، به سرعت از اتاق خارج شد و به سراغ عبدالنجیب رفت و از او  مكث

خواهش کرد تا غزاله را برای مدتي نزد خود نگه دارد، اما عبدالنجیب به علت رعايت برخي آداب و سنن مذهبي و طايفه ای زير بار 

 :نرفت و گفت

ام زن نامحرم نگه نمي دارم من در خانه - . 

 .خواهش مي کنم، فقط چند روز -

 .ما به رسم خودمان عمل مي کنیم، اصرار نكن -

 .اگه برادراش پیداش کنن، بهمون امون نمي دن -

 همین طوری فرار کردی يا عقدش کردی و بعد پا به فرار گذاشتي؟ -
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 .نه هنوز عقدش نكردم -

پس عقدش کن و دست زنت رو بگیر و برو به امان خدا، انشاا... که پیداتون نمي کنن. من حاجي قادر رو دعوت مي کنم تا شما رو  -

 .عقد کنه

به فكر فرو رفت. انگار مالكیت غزاله آرزويي بود که از خدا مي خواست. در حالیكه به عكس العمل غزاله فكر میرد، با اجازه به  کیان

تاق غزاله رفتسمت ا . 

در حالیكه يك دست لباس خوش دوخت افغاني به رنگ قرمز پوشیده بود، در آستانه در ظاهر شد و با دستپاچگي پرسید غزاله : 

 چي شد؟ کي میری؟ من رو با خودت مي بری؟ -

 .برای همین اينجام -

با شعف دستها را به هم کوبید و گفت غزاله : 

 تو رو خدا راست میگي؟ -

 ...دروغم چیه! ولي -

کیان به دنبال راه فرار بود. سر به زير انداخت و گفت چشمهای : 

 .من ... من برای بردنت شرط دارم -

 چه شرطي؟ -

 .شما... يعني تو... تو.... تو بايد به من محرم بشي -

جا خورد. خودش را جمع و جور کرد و ابروانش را درهم گره کرد و گفت غزاله : 

 که چي بشه؟ -

برای غیظ کردن فرصت را غنیمت شمرد،چون گفت کیان : 

 .... مثل اينكه يادت رفته! تو مجبورم کردی بیشتر راه رو -

خود را درون اتاق پناه مي داد، گفت سكوت کرد، گونه های غزاله از شرم سرخ شد و در حالیكه عقب عقب کیان : 

 .باشه. پس من همین جا مي مونم. تو برو -

 .ولي تو نمي توني اينجا بموني -

 چرا!؟ -
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 .چون عبدالنجیب موافقت نكرد -

 !دروغ میگي -

هرطور دوست داری فكر کن. يا با من محرم میشي و دنبالم راه مي افتي، يا اينجا مي موني و محرم عبدالنجیب يا يكي از پسرهاش  -

 .میشي و تا آخر عمر همین جا زندگي مي کني

به شدت عصباني شد. تنفسش تند و نا منظم بود و قفسه سیـ ـنه اش به شدت باال و پايین مي رفت غزاله . 

به خوبي مي توانست احساس تنفر او را درك کند. از دست خودش و او کالفه بود، با اين وجود با يه اولتیماتوم در پي شنیدن  کیان

 :جواب غزاله گفت

 .من تا نیم ساعت ديگه از اينجا مي رم. بهتره تصمیم بگیری. در ضمن مي خوام يه جواب قطعي و دائمي بشنوم -

متوجه منظور کیان نشد. او منظور کیان را از کلمه دائم درك نكرد..... اما در مقابل التیماتوم کیان ابرويي باال داد و ساکت ماند غزاله . 

از بي اعتنايي غزاله عصباني شد و به سرعت به سمت کشتزار رفت. حال عجیبي داشت، چنان در خودش فرو رفته بود که وقتي  کیان

وی شانه اش نهاد مثل فنر از جا پريدعبدالنجیب دست ر . 

 .ترسیدی؟ ببخش پسرم -

 مهم نیست. با من کاری داشتي؟ -

 عبدالحمید رو فرستادم پي حاج قادر. تا يكي دو ساعت ديگه اينجاست. نمي خوای حاضر شي؟ -

ره او پرسیدکیان درهم رفتو هاله ای از غم چشمانش را پوشاند. عبدالنجیب با مشاهده چه چهره : 

 هان! چیزی شده؟ -

با التماس سری تكان داد و گفت کیان : 

 .بذار اون اينجا بمونه -

 .من نمي تونم اين اجازه رو بدم. يعني آداب و رسوم ما اجازه نمیده -

 .ولي من هم نمي تونم اون رو با خودم ببرم، خیلي خطرناکه.... خواهش مي کنم -

 .ماندن اينجا فقط يك راه داره، آن هم محرم شدن اوست -

چي؟! شوخي مي کني!! اينطوری که برای همیشه اينجا موندگار میشه! ما برای رسیدن به هم فرار کرديم . چي داری میگي  -

 !!!حاجي

 .راه ديگری نداره -
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 .میرم با او حرف بزنم. بايد تصمیم گیری کنیم -

تند کیان نشان از اعصاب به هم ريخته او داشت. غزاله به محض مشاهده او اخم کرد و با ترشرويي گفت تنفس : 

 .اگه مي خوای بری خدا به همراهت -

 .فكرهات رو خوب کردی؟ وقتي برم ديگه پشیموني فايده ای نداره -

حساس و عالقه اش مي باشد. از اين رو با دهان کجي گفتحتي سر سوزني به فكر خود راه نداد که رفتار کیان از ير ا غزاله : 

 برای تو چه اهمیتي داره؟ -

 ...تو يه امانتي، من -

 فكر مي کني اگه من رو اينجا بذاری . ترفیع درجه ات رو از دست میدی، درسته؟ -

 .کسي به خاطر سرکار علیه به من درجه نمیده -

غزاله که بسته شد و رو گرداند، کیان کمي لحنش را ماليم تر کرد و گفت چشمهای : 

 ....غیرتم اجازه نمي ده که -

 .غیرتت رو واسه خودت نگه دار -

 حاال چه کار مي کني، آره يا نه؟ -

غزاله برافروخته شد. با عصبانیت گفت چهره : 

 .نه -

کیان سر به زير شد، غزاله ادامه داد وقتي . 

مي دونم که مرد با ايمان و درستكاری هستي و بهتر از خودت مي دونم که برای پرهیز از برخوردهای اجتناب ناپذيری که ممكنه  -

وال بره. اگه اينجا ن از اين کلمه بدم میاد. دوست ندارم شخصیتم بیش از اين زير سپیش بیاد، مي خوای صیغه محرمیت بخوني، اما م

بشم، خیلي بهتر از اينه که مثل يه آشغال دنبالت راه بیفتم و تو مدام دماغت رو بگیری که نكنه بوی گند  انيبمونم و زن يه مرد افغ

 .يه مجرم خفه ات بكنه

زاله بي حوصله گوشه اتاق قبل از هرگونه عكس العملي از سوی کیان، از مقابل چشمان متعجب او گريخت و به اتاق پناه برد. غ و

نشست و زانوی غم بغـ ـل گرفت. مدتي را هم گريه کرد، اما با گذشت زمان به دلشوره افتاد: ) اگر کیان مي رفت؟ ( اين سوالي بود 

 .که ذهن مغشوشش را درگیر کرده بود
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ن و بداخالق يافته بود و با وجود کمك اين چند روز، در تمام لحظات سخت و طاقت فرسا و در همه حال کیان را يك افسر خش در

های بي شائبه او و حتي نجات مكرر جانش، جز تنفر چیزی از او به دل خود راه نداده بود و حاال دلش نمي خواست محرم کسي باشد 

ر کشوری بیگانه که که فكر مي کرد متقابال از او متنفر است. با اين حال فكر زندگي ابدی با يك مرد افغاني و مهم تر از آن زندگي د

 .بدون شك هرسال يك زن جديد هوويش شود، لرزه بر اندامش مي انداخت

افكار ضد و نقیض از جای برخاست و از ورای پنجره چشم به بیرون دوخت، شايد کیان را بیابد، ولي اثری از او نیافت. کالفه و  با

تصمیم شد. آنقدر پای پنجره ايستاد تا چشمش به عبدالحمید فرزند سردرگم بارها قصد خروج کرد، اما غرورش مانع از انجام اين 

نوجوان میزبانش افتاد که به اتفاق پیرمرد ريش سفیدی که حدس زد بايد عاقد باشد، داخل اتاق عبدالنجیب شد و لحظاتي پس از 

یب را در آغـ ـوش کشید و با تشكر آن کیان سراسیمه و اسلحه به دوش خارج گشت و پس از نیم نگاهي به ساختمان زنان، عبدالنج

داد در پیش گرفت نشو خداحافظي سر به زير انداخت و راهي را که پیرمرد نشا . 

در چشمان غزاله جمع شد، بدنش آشكارا مي لرزيد. وحشتي مبهم وجودش را فرا گرفت. ديگر ترديد جايز نبود. بي تامل در  اشك

راهن بلند و سنگینش را باال گرفته و اشك مجال کالمش را بريده بود، شروع به دويدن را گشود و بي محابا در حالیكه دو طرف پی

که همچنان به راه خود ادامه مي داد، کامال از نفس افتاده بود. با اين حال و با هر زحمتي بود برای  دکرد. وقتي به نزديكي کیان رسی

 .اولین بار او را به نام صدا کرد: ) کیان (

نیدن صدای زيبای غزاله متوقف شد، اما گويي قلبش ايستاده بود. نفس در سیـ ـنه اش حبس شد و با کمي درنگ به سمت با ش کیان

 .صدا چرخید

با چشمان خیس در مقابلش ايستاده بود و ملتمسانه او را مي نگريست غزاله . 

اولین بار بود که خود را در چنین موقعیتي مي ديد. چشمان خیس غزاله گويي خنجری بود که در جگرش فرو مي رفت اين . 

فاصله را با قدمهای تند خود پر کرد. نگاه نگرانش را در اعماق چشمان غزاله دوخت و پرسید چندگام : 

 چیزی شده؟ چرا گريه مي کني؟ -

د و ناگهان در حالیكه خود را روی زمین رها مي کرد، بنای گريه را گذاشتمثل به ها لب برچی غزاله . 

دست و پايش را گم کرده بود. فكر کرد با ماليمت گريه غزاله را بند آورد. مقابل او زانو زد و با مهرباني گفت کیان : 

 !نگاش کن! مثل بچه ها مي مونه! اين کارها چیه زن -

چشمان ترش را به چشمان او دوخت و گفت سر باال گرفت و غزاله : 

 .تو رو خدا من رو با خودت ببر. هر چي.... هر چي بگي قبول مي کنم. فقط ... فقط من رو از اينجا ببر -

چشم بست. احساس کرد بیش از اين طاقت ديدن ناراحتي غزاله را ندارد. نگاه مظلوم او وجودش را به آتش مي کشید. به  کیان

 :ناگاه برخاست و گفت
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 .بلند شو لباسات رو عوض کن. ما با هم میريم -

 پس شرطت چي؟ -

 .فراموش کن. بلند شو -

ومانه ای گفتاشكهايش را پاك کرد و با لحن مظل غزاله : 

 .نه، تو راست میگي. اينطوری برای هر دومون بهتره -

آنكه کیان از خدايش بود اما برای آنكه غزاله را تحت فشار قرار دهد، پرسید با : 

 مطمئني؟ -

 .آره -

 .ولي اگه زنده برسیم ايران و تو قصد داشته باشي که ازدواج کني و يا با منصور آشتي کني بايد اول از من طالق بگیری -

مكثي کرد و با لبخندی افزود کیان : 

 .البته اگه من طالقت بدم -

د، برای همین گفتبه هیچ وجه به عمق کالم کیان فكر نكرد. با خود فكر کرد که او قصد مزاح دار غزاله : 

 .باشه. هر چي تو بگي من همون کار رو مي کنم -

مي خوام از ته دلت بله بگي، نه از ترس اينجا موندن و يا اجبار با من همراه شدن. خودت مي دوني اگه عقد با رضايت قبلي نباشه  -

 .باطله

 .قول میدم -

در حالیكه سعي داشت خوشحالي غیرقابل وصف خود را پنهان کند گفت کیان : 

 .پس عجله کن که راه طوالني در پیش داريم -

کیان لحظات هیجان انگیزی بود او به راستي خود را داماد قلمداد مي کرد و هر لحظه به احساسش اجازه بروز مي داد. اما غزاله  برای

نم سبز در ذهن خود نداشتانديشه ای جز فرار از آن جه . 

بعد حاج قادر صیغه عقد را جاری و آن دو نفر را شرعا زن و شوهر اعالم کرد دقايقي . 

در جمع زنان عبدالنجیب حاضر و پس از تشكر از محبتهای بي دريغ آنها، با خداحافظي گرم، به همراه کیان روان شد غزاله . 
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طول راه هر دو سكوت کرده بودند، گويي هیچ يك از آن دو جرئت حرف زدن نداشت. فقط گه گاه کیان مي ايستاد تا غزاله  در

 .فاصله اش را کمتر کند. اين وضع همچنان ادامه داشت تا آنها از دِه بعدی نیز گذشتند

ات در امان بمانند. در حال گذشتن از مزارع بودند که غزاله توصیه عبدالنجیب لباس افاغنه را بر تن کرده بودند تا از بعضي خطر به

 :با کنجكاوی پرسید

 اينها گندم نیست! تو مي دوني چیه؟ -

 .خشخاش -

 .پس خشخاش اينه که روی نون مي پاشن -

 .روی نون که چه عرض کنم! روی جون مي پاشن -

 يعني چي؟ -

 يعني تو نمي دوني از خشخاش چه محصولي به دست میاد؟ -

 !نه! از کجا بدونم -

 .واقعا که! اينو يه بچه کالس اولي هم مي دونه -

 نمیشه بدون متلك انداختن جواب بدی؟ -

لحظه ای درنگ کرد. قیافه مضحكي به خود گرفت و گفت: ) ترياك (. و دوباره به راه افتاد کیان . 

 واای! خدای من! محصول تمام اين مزارع تبديل به ترياك میشه! مگه چه خبره؟ -

 .خبر سالمتي... مردم افغانستان جز کشت خشخاش کار ديگه ای ندارن -

 .برای همینه که اينقدر بدبختن و هیچ وقت هیچي نمي شن -

 .شايد بزرگترين دلیلش اين باشه -

شايد!!!؟ من مطمئنم، وقتي نفرين يه مشت مادر که دسته گلهاشون رو به دست اين ماده لعنتي پرپر مي بینن دنبالشون باشه، وقتي  -

ننفرين من و امثال من دنبالشون باشه، هیچ وقت نمي تونن خوشبختي رو لمس کن . 

القید شانه ای باال انداخت و گفت کیان : 

روب میشه. بايد خودمون رو به ده بعدی برسونیم. تا اونجا يه فرسخ راهه دخترياال عجله کن داره غ - . 

با نفرت نگاهش را به مزارع دوخت و در حالیكه آرزو مي کرد تمام اين کشتزارها از بین بروند، به دنبال کیان به راه افتاد،  غزاله

بش مي باشندغافل از اينكه نگاههای ه*ر*زه ای با هـ ـوسهای شیطاني در تعقی . 
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لحظه بعد جیغ کوتاه غزاله کیان را با اضطراب متوقف ساخت. غزاله نقش بر زمین بود. خنده ای بر لبـ ـهای کیان نشست و با  چند

 :چند گام بلند خود را به او رساند و کنارش زانو زد و دست او را میان دستهای گرم خود گرفت و گفت

 .بذار کمكت کنم -

غزاله به تندی دستانش را پس کشید و گفت اما : 

 .الزم نكرده. خودم مي تونم درشون بیارم -

کیان سرزنش داشت. بار ديگر دست غزاله را گرفت و گفت نگاه : 

 .لجبازی نكن -

یظ و اخم او ابروانش غزاله با ضرب دستش را بیرون کشید که اين عمل باعث عصبانیت بیش از حد کیان شد و بدون توجه به غ اما

 .را درهم کشید و دست غزاله را بار ديگر در دست گرفت و شروع به درآوردن خارهای ريز و درشت فرو رفته در آن کرد

در سكوت خود به چهره عصباني و مردانه کیان خیره شد. دلش آرزويي کرد: ) کاش منصور يه ذره از مردونگي های تو رو  غزاله

 .داشت (

نگاهي به غزاله کرد و با کنايه گفت کیان : 

 .انگار از کوه و کمر راحت تر باال مي ری تا زمین صاف -

 .پام پیچید. خب، چیكارکنم -

 .حواست رو جمع کن. اگه دست و پات بشكنه وبال گردنم میشي -

 .ايش... بداخالق -

برخاست و با يك حرکت غزاله را از جا کند و گفت کیان : 

 .همیني که هست. آش کشك خالته -

 .خدا رو شكر من خاله ندارم -

خنده کنان راه افتاد کیان . 

 .ولي من دارم. اون هم يه خاله که خوابهايي برام ديده -

لبخند شیطنت باری زد و گفت غزاله : 

 ِا.... دختر داره؟ -
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 .ديگه کم کم داشتم خر مي شدم که بگیرمش -

 پس زن نداری، نامزد داری. من رو هم توی عروسیت دعوت مي کني؟ -

 من چند بار بايد شما رو توی عروسي خودم دعوت کینم!؟ -

 .خب، بستگي به اين داره که چند بار بخوای ازدواج کني -

 .همون يه بار هم که ازدواج کردم واسه هفتاد و هفت پشتم بسه. يه زن بداخالق و نق نقو نصیبم شده که نگو و نپرس -

 پس تو با وجود زن، قصد تجديد فراش داری؟ -

رکت گیر عجب خنگي افتادم... مثل اينكه يادت رفته من همین چند ساعت پیش متاهل شدم و سرکارعلیه هم در عروسیم ش -

 .داشتي

قیافه مضحكي به خود گرفت. پشت چشمي نازك کرد و گفت غزاله : 

 .بي مزه -

کیان بازوی او را با خشونت گرفت و به سمت خود کشید و چشمانش را در چشم او بُراق کرد و گفت اما : 

 .مسخره تويي که حالیت نیست که من شوهرتم -

مثل تكه ای يخ وا رفت.کیان رهايش کرد و به راه خود ادامه داد. غزاله لحظاتي بعد، در حالیكه به او و حرفهايش فكر مي  غزاله

 .کرد، به راه افتاد

آرام آرام غروب مي کرد. کیان عجول بود و برای رسیدن به مقصد مورد نظر جلوتر از غزاله تند تند گام بر مي داشت و هر  خورشید

هي غرولندکنان غزاله را ترغیب به عجله مي کرداز گا . 

غزاله توان و نیروی کیان را نداشت و در حالیكه نق مي زد، مدام برای استراحت مي ايستاد. در يكي از اين توقف هايش بود که  اما

ر گرفت و قبل از آنكه فرصت ناگهان مشاهده کرد که کیان مورد حمله دو نفر که صورت های خود را در دستمال پیچیده بودند، قرا

نقش بر زمین شد دهرگونه عكس العملي بیاب . 

فرياد غزاله در دل صحرا پیچید. لحظاتي بعد ناامید از پاسخ کیان و هراسان از يورش مردان نقاب دار پا به فرار گذاشت.  صدای

ت و او را متوقف کردهنوز چند قدمي دور نشده بود که مرد قوی هیكلي پنجه در پنجه در لباسش انداخ . 

مثل گنجشكي بال بال مي زد، مرد ناشناس بي رحمانه او را روی زمین پرتاب کرد و به او نزديك شد. غزاله با داد و فرياد،  غزاله

چنگ و ناخن در صورت مرد کشید. دستمال از چهره مرد کنار رفت و صورتش در اثر کشیده شدن ناخن خراشیده شد. مرد با 

در گوش غزاله خواباند. خون از گوشه لب غزاله سرازير شد اما در همین فرصت  محكميد کمي نیم خیز شد و سیلي احساس در

 .کوتاه استفاده کرد و لگد محكمي میان دو پای مرد کوبید
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ه*ر*زه که شعله های شهـ ـوت در وجودش زبانه مي کشید ناله سر داد و روی زمین ولو شد مرد . 

گ برخاست و با سرعت به سمت کیان دويد، اما نفر دوم بین راه به او رسید و چنان ضربه ای زد که غزاله با صورت بي درن غزاله

 .نقش بر زمین شد. از شدت ضربه گیج و منگ شده بود و توانايي هیچ عكس العملي را نداشت

دوم با خنده های شیطاني باالی سرش ايستاد و به ناگاه قهقهه ای پیروزمندانه ای سر داد ولي قبل از آنكه به هدف پلیدش  مرد

 .برسد قنداق اسلحه کیان بر فرقش فرود آمد و بیهوش در کنار غزاله روی زمین افتاد

رد. برای کشیدن گلنگدن معطل نكرد و لوله تفنگ را به خم شد و موهای مرد را در دست گرفت و او را به گوشه ای پرتاب ک کیان

 .سوی مردی که از درد به خود مي پیچید نشانه رفت

که ضارب کیان نیز بود از ترس دردش را فراموش کرد و دستها را باال برد و به عالمت تسلیم روی سرش گذاشت. کیان،  مرد

 .هوايي شلیك کرد و مرد با وحشت پا به فرار گذاشت

با اطمینان از دور شدن او بر بالین غزاله نشست و سر او را به زانو گرفت کیان . 

غزاله خراشیده و در گوشه لبش خطي از خون کشیده شده بود. از سر خشم دندانهايش را به هم سايید و در حالیكه با لبه  گونه

 :آستین خون را از لب او پاك مي کرد در اوج نگراني، اما با محبت گفت

 جايي از بدنت درد نمي کنه؟ -

هنوز وحشت زده به نظر مي رسید و قادر به پاسخگويي نبود غزاله . 

فكر کرد زبان او از ترس بند آمده است، بنابراين او را وادار به نشستن کرد و برای تسلي گفت کیان : 

 .چیزی نیست.... همه چیز تموم شد. ديگه دلیلي برای ترس وجود نداره -

و پای غزاله به شدت مي لرزيد. با وحشت نگاهي به ضاربش که هنوز روی زمین ولو بود انداخت و در حالیكه به او اشاره مي  دست

 :کرد با لكنت گفت

 ....اون اون آشغال.... مي خواست. من.... من -

ريه افتاد. کیان سر او را نـ ـوازش کرد و گفتبه گ و : 

 ....هیش هیچي نگو. آروم باش -

در حالیكه به غزاله کمك مي کرد تا بلند شود، ادامه داد و . 

 .پاشو بايد زودتر از اينجا دور بشیم و خودمون رو به ده بااليي برسونیم، واال ممكنه با عده بیشتری برگردن -
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با شنیدن اين جمله سراسیمه از جای جست و گوشه لباس کیان را گرفت و شانه به شانه او ايستاد و در حالیكه هر لحظه از  غزاله

 .شدت ترس، خود را بیشتر به اومي چسباند راه باقي مانده را در پیش گرفت

اف بود تا بار ديگر غافلگیر نشوند، دست او که مي دانست غزاله بیش از حد وحشت کرده است در حالیكه تمام توجهش به اطر کیان

 .را میان دست خود گرفت و با دلداريهای مكرر او را دعوت به آرامش کرد

ساعت به اين منوال گذشت تا اينكه در اواسط شب، نور ضعیفي از جانب دهكده نمايان شد چند . 

با شعف به سمت ده اشاره کرد و گفت کیان : 

ند دقیقه ديگه مي رسیم. ببین! اون نور رو مي بیني، دهكده همون جاستديگه نترس. تا چ - . 

نفس عمیقي کشید و کیان لحن گزنده ای به خود گرفت و گفت غزاله : 

 .بُرقع رو بكش روی صورتت، ديگه نمي خوام کار دستم بدی -

 !!!!!منظورت چیه؟ -

 .منظوری نداشتم. فقط بهتر مي دونم صورتت رو از نامحرم بپوشوني تا هر دومون در امان باشیم -

با وجودی که دلخور شده بود، بُرقع را که نوعي روبنده مخصوص زنان افغاني است، روی صورت خود کشید غزاله  

صرف شامي مختصر در اتاقي که برايشان مهیا شد برای  بعد هر دو در منزل مالقادر، برادر عبدالنجیب، بودند و پس از دقايقي

 .خوابیدن آماده گشتند

به محض ورود با ابراز خستگي در رختخواب خود جای گرفت و خیلي زود به خواب رفت. اما در وجود غزاله وحشتي رخنه  کیان

 .کرده بود که مانع از آرامشش مي شد و اين موضوع خواب را از چشمابش ربوده بود

در حالیكه لحظه به لحظه خاطرات چند روز اخیر را به ياد مي آورد، اشك مي ريخت و به حال خود دل مي سوزاند او . 

از الی در به آسمان کم ستاره خیره ماند. يادش آمد که بايد چند روزی از آمدن بهار و تحويل سال گذشته باشد. آه کشید نگاهش . 

در افكار خود بود که کیان از خواب پريد و با ديدن او در آن حالت در رختخواب نیم خیز شد و گفت غرق : 

 چرا نمي خوابي؟ -

غزاله سكوت محض بود. کیان گفت جواب : 

 .راه درازی در پیش داريم، بهتره استراحت کني -

و زيبا بود. چشمهايش ديگر مجبور به فرار از ديدار اين مه زيبا  ديگر جواب غزاله سكوت بود. سكوتي که برای کیان پرمعنا بار

 .نبود، در نیم رخ او خیره ماند. اکنون خود را صاحب اين زن زيبا و دلفريب مي ديد
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که از آغاز سفر اجباری در خود خاموش کرده و سعي در نابودی آن داشت، اکنون بیدار شده بود و او را در عالمي از  حسي

سرخوشي فرو مي برد. در حالیكه مشتاق گم شدن در هوای عشق او بود، اما خوددار، برای تسلي به آرامي برخاست و با ترديد باالی 

 .سرش ايستاد

رپا بود و در برزخي از بايدها و نبايدها دست و پا مي زد. باالخره هم دلش را يكدل کرد و مقابلش نشست. وجودش انقالبي ب در

 .چشمان مشتاق اما نگرانش را در چهره مغموم و افسرده او دوخت

نقاب بُرقع را باال زده و در سكوت، به نقطه ای نامعلوم خیره مانده و اشك مي ريخت غزاله . 

نگاهي به آسمان کم ستاره انداخت و گفت کیان : 

 .باالخره اين ابرهای لعنتي کنار رفتن -

- ..... 

 هوا خیلي سرده. نمي خوای بیای کنار آتش بخاری؟ -

- ..... 

 چرا حرف نمي زني؟ اين سكوت سنگین نشونه چیه؟ -

ممتد غزاله کیان را هر لحظه نگران تر مي ساخت تا جايي که احساس کرد غزاله در فكر انجام عملي احمقانه مثل خودکشي  سكوت

 با خود کلنجار مي رود، در پي دلجويي و تسلي خاطر با کمي ترديد دست بر شانه او نهاد و برای اولین بار نام او را به لب راند: )غزاله

). 

نامش تكاني خورد اما مجددا در سكوت خود فرو رفتبا شنیدن  غزاله . 

با لحن پرعطوفتي گفت کیان : 

 .اينقدر بهش فكر نكن. تو فقط خودت رو آزار مي دی -

غزاله، کیان را آزار مي داد و او را ترغیب به دلجويي بیشتر مي کرد، از اين رو کمي به او نزديك شد سكوت . 

و سراسیمه برخاست. نگاهي تند و گزنده به کیان انداخت و با غیظ فاصله گرفتتازه به خود آمد  غزاله . 

مي دانست که غزاله تا چه حد از او نفرت دارد، به همین دلیل بايد برای بدست آوردن دل او تالش مي کرد. با اين فكر از جای  کیان

 :برخاست و درست پشت سر او ايستاد و با ماليمت گفت

 ناراحت شدی؟ -

 .تو هم با ديگران فرقي نداری... اصال همه مردا مثل هم هستن. با ايمان و بي ايمان نداره -

 .ولي من شوهرتم -
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 !خب پس! همه اينا نقشه ات بود -

 که چي!؟ -

 .صیغه بخوني و فكر کني شوهرمي -

رای لجبازی گفتغزاله کیان را به خنده انداخت. پوزخندی زد و ب تفكر : 

 حاال که مال مني، مي خوای چیكار کني؟ -

 .من از تو بدم میاد -

 .مي دونم -

 پس چرا راحتم نمي ذاری؟ -

 .واااا..... زن به اين بداخالقي هم نوبره -

 .قربون تو آدم خوش اخالق -

 .فكر کنم منو بشه با عسل تحمل کرد.... البته اگه عسلش تو باشي -

 .خواب ديدی خیر باشه -

چرخید تا از مقابل کیان بگريزد، اما دست کیان روی چارچوب، راهش را سد کرد. غزاله خود را در مقابل سیـ ـنه فراخي ديد  غزاله

 .که نمي دانست چقدر بیتابِ آغـ ـوش کشیدن اوست، اما خوددار، آتش عشق را در سیـ ـنه خاموش مي سازد

ه بود سعي کرد از مقابل بازوان پرتوان کیان بگريزد، اما کیان مجال هر فرو ريخت و در حالیكه صورتش از شرم گلگون شد دلش

 :گونه حرکتي را از او گرفت. نگاه عاشق و بي قرارش را در چشمان طاليي او دوخت و با صدای لرزاني به آرامي گفت

 چرا از من بدت میاد؟ -

در چشمان او بُراق شد غزاله . 

تو بیچارم کردی، همه زندگیم رو گرفتي.... ديگه از جونم چي میخوای؟هرچي میكشم از دست توست.  -  

 چرا فكر مي کني من مقصرم؟ -

 نیستي!؟ -

پاسخي نداد. او در سكوت به چشمان غزاله خیره شد. نفس در سیـ ـنه غزاله حبس شد گويي وجودش را به آتش کشیدند.  کیان

 .دستپاچه و سراسیمه در يك لحظه از مقابل او گريخت و کنار بخاری کز کرد
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مهمان لبـ ـهای کیان شد. و گفت لبخندب : 

 چیه؟ چرا بق کردی؟ -

. تو در مورد من چي فكر مي کني؟خیلي بي شرمي.. -  

را نیمه تمام گذاشت و گريه سر داد. کیان لحن محبت آمیزی به خود گرفت و گفت حرفش : 

 چي فكر مي کنم؟.... فكر مي کنم يه شوهر حق داره به همسرش ابراز محبت کنه، نداره؟ -

حكم همون لنگه کفش کهنه توی بیابون رو دارم. درسته؟مي دونم... مي دونم در مورد من چي فكر مي کني. واسه تو من  -  

 .اين چه حرفیه؟ تو نور چشم مني -

ديگر طاقت نیاورد و با تندی از کیان روگرداند. اما کیان در مسیر نگاه او قرار گرفت و با نگاه گرم و عاشق خود روح غزاله را  غزاله

 .نـ ـوازش داد. کلمات بي اختیار از لبـ ـهايش گريخت

 .کاش مي دونستي چقدر برام عزيزی -

شد و سر به زير انداخت. او به هیچ وجه انتظار شنیدن اين جمالت و رفتار دهانش را پرکرد تا چیزی بگويد که شرم مانعش  غزاله

محبت آمیز و بي اراده را از جانب کیان نداشت. ) عشق ( چیزی که به اندازه سر سوزني به فكرش خطور نكرده بود او را در افكار 

 .مبهمي فرو برد

مايل کرد. نگاهشان درهم گره خورد. يك سكوت قابل لمس برقرار انگشت زير چانه او گذاشت و صورت او را به سمت خود  کیان

 :شد و لحظه ای بعد کیان با لحن پرالتماسي گفت

 .منصور رو فراموش کن.... قول میدم خوشبختت کنم -

یره شدگرمای مطبوع از قلب به تمام نقاط بدن غزاله فرار کرد. حس غريبي در وجودش بیدار گشت و در سكوت به کیان خ يك . 

چشمان نافذ کیان ديگر اثری از سردی و غرور نبود، عشق و تمنا دريای چشمانش را طوفاني ساخته بود و غزاله را به کام خويش  در

 .مي خواند

احساس کرد قالب تهي مي کند. يكباره احساس سرما تمام وجودش را فرا گرفت، ياد منصور حالش را دگرگون ساخت، به  غزاله

طوری که بالفاصله از اتاق بیرون زد. کیان سراسیمه به دنبالش دويد و او با جمالتي چون )غزاله صبر کن.... غزاله وايسا ( به نزد خود 

ه و بي هدف به راهش ادامه مي دادتوج يفرا خواند، اما غزاله ب . 

که حسابي کالفه شده بود به شتاب قدمهايش افزود و وقتي به يك قدمي او رسید بازويش را چشبید و او را با خشم به سوی  کیان

 .خود کشید، غزاله چرخي خورد سیـ ـنه به سیـ ـنه او قرار گرفت

صورت کیان را برافروخته کرد، گفت خشم : 
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ه به سرت؟ کجا مي خوای بری؟زد -  

 .به تو ربطي نداره. ولم کن -

کیان تند و متوقع بود. در حالیكه سعي داشت کنترل رفتارش را در اختیار بگیرد، او را به سوی اتاق کشاند و به محض ورود او  نگاه

 .را گوشه ای رها کرد و درِ اتاق را از داخل چفت کرد

کز کرد. کیان همان جا پشتِ در به سوی زمین رها شد. خشم قصد رها کردنش را نداشت. نگاه پرغیظش  از ترس گوشه اتاق غزاله

 :را به غزاله دوخت و گفت

مي دونم چه فكری مي کني.... باشه. باشه ديگه تكرار نمي شه. قول میدم. حاال بگیر بخواب. نمي خوام فردا بهانه ای برای خستگي  -

 .داشته باشي

خاموش در جای خود باقي ماند، اما کیان او را وادار کرد تا در جای خود دراز بكشد غزاله . 

در حالیكه غزاله پتو را صورت خود باال مي کشید، گفت کیان : 

 .فراموش کن... هر چي ديدی و شنیدی فراموش کن -

که در منازل گلي با سقف چوبي در کنار زمینهای زراعي خود نسیم بهار بر شامه ده... مي نشست. دهي مشتمل بر بیست خانوار  عطر

روزگار را به سر مي بردند. با ظهور اولین پرتوهای خورشید، زنگ کار نیز نواخته شد. مردان شتابان به سوی مزارع روان بودند و 

هادندآب را به دوش مي کشیدند و در مقابل مادرانشان بر زمین مي ن لوهایکودکان برای تهیه نان و . 

روی تخـ ـته سنگي نشسته و شاهد تكاپوی اين جمع برای بقای زندگي بود که دستي بر شانه اش خورد و صدايي گرمي سالم  کیان

 .داد. مالقادر برادر کوچكتر عبدالنجیب بود

ادای احترام قصد برخاستن کرد که مالقادر مانعش شد و گفت برای  : 

 خوب خوابیدی؟ -

 .ممنون... خیلي زحمت داديم -

لبخند کم رنگي زد و گفت مالقادر  : 

 از احوال برادرم بگو، چه مي کرد جوان؟ -

 .خیلي سالم رسوند. شايد تا چند روز ديگه به ديدارتون بیاد -

 .چند ماهي هست که يكديگر را ديدار نكرديم. سیل راهمان را بسته بود -

چیزی افتاده باشد رو به جانب فرزند خردسالش کرد و فرياد زد مثل اينكه ياد بعد . 
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 .متین... هوی متین -

که هفت هشت ساله مي نمود شتابان به پدر نزديك شد. مالقادر به ظرف بیست لیتری اشاره کرد و گفت پسرك  : 

 .برو سرای خانم، گازويیل بريز داخل بخاری -

بي معطلي ظرف گازويیل را برداشت. کیان فكر کرد اين جثه کوچك توانايي بلند کردن آن ظرف سنگین را ندارد. به قصد  پسرك

کمك نیم خیز شد، ولي متین به سرعت باد و بدون به جا آوردن آداب ورود بي محابا وارد اتاق گرديد و پس از انجام وظیفه، به 

سراغ بازی با خواهر و برادر خود شتافت به رسرعت بیرون زد و با اجازه از پد . 

کنجكاو پرسید کیان : 

 اين گازويیل را از کجا تهیه مي کنید؟ -

 .با هزار بدبختي! از مرز ايران -

 چقدر براش پول میديد؟ -

 .گران... خیلي گران. هر گالوني هفت، هشت هزار تومان به پول شما میشه -

 .پس هرچي پول داريد بايد بابت گازويیل خرج کنید -

 .مجبوريم کم مصرف کنیم. سرای زنانه کرسي زغالي زدی.... خب نان ديگه پخته شده. بگم چای آماده کنن -

رفت و . 

و وارد اتاق شد. اما  از اتفاق شب گذشته هنوز عصباني به نظر مي رسید. برای بیدار کردن غزاله سگرمه هايش را در هم کشید کیان

به محض ديدن چهره معصوم غزاله در عالم خواب، گره ابروانش باز شد و جای آن را لبخند دلنشیني گرفت که طبق معمول دو خط 

بستدايره شكل روی گونه اش نقش  . 

از دلش سفر کرد و با روی گونه غزاله قهوه ای رنگ شده و لبش کمي متورم به نظر مي رسید. تمام دلخوری ديشب  خراشیدگي

 .عطوفت او را صدا زد

 خانم هدايت.... خیلي وقته آفتاب سر زده، نمي خوای پاشي؟ -

با صدايي شبیه به )هوم( غلتي زد و کیان بار ديگر او را به نام خواند. غزاله به زحمت پلكهايش را فشرد و چشم باز کرد. کیان  غزاله

 : سر به زير شد و گفت

 .پاشو يه چیزی بخور بايد زودتر راه بیفتیم -
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قادر به تكان بدنش نبود، به همین دلیل چند دقیقه ای در جای خود باقي ماند و پس از کش و قوس های مكرر با بدن آش و  غزاله

دارند. با اين وصف به  الش از جای برخاست. احساس مي کرد مفصلهايش قادر به انجام وظیفه نیستند و نمي توانند او را سرپا نگه

دختر مالقادر برايش آورده بود صورتش را شست و شو داد و به اتاق بازگشت. چند لحظه بعد کیان  کهسختي بیرون رفت و با آبي 

 .با يك سیني که محتويات آن دو لیوان چای، قندان و دو قرص نان و يك پیاله شیر بود داخل شد

اشت و بالفاصله يك قرص نان و لیوان چای و چند حبه قند برداشت و از اتاق بیرون رفترا مقابل غزاله روی زمین گذ سیني . 

پشت چشمي نازك کرد و در دل گفت : )هرکس ديگه ای هم جای تو بود، روش نمي شد توی چشمام نگاه کنه( غزاله . 

دقیقه بعد کیان آماده رفتن به سراغ غزاله آمد و گفت چند  : 

 ...اگه میای بسم ا -

 اگه نیام؟ -

 .هر طور میلته -

 .من اينجا مي مونم. فكر کنم اينجا بیشتر در امانم تا همراه تو -

کیان از فرط تعجب گرد شد و صورتش به سرعت برافروخته گرديد. برای کنترل عصبانیتش که فكر مي کرد اگر خود را  چشمان

رها کند غزاله کتك مفصلي نوش جان خواهد کرد، پلكهايش را محكم به هم فشرد و لبش را چنان گزيد که خون از جای آن بیرون 

نجا خارج شد و راهي را که به شهر ختم مي شد پیش رو گرفتزد. ديگر معطل کردن جايز نبود به سرعت از آ . 

غزاله مثل پتكي بود که هر لحظه بر فرقش کوبیده مي شد. از اينكه نتوانسته بود خوددار باشد و احساسش را مخفي کند، خود  جمله

یان زادمهر چي فكر مي کنه(. نفس را به باد مالمت و سرزنش گرفت: )پسره احمق ... خیالت راحت شد. مي بیني اون در مورد ک

: )اينقدر کودن و بیشعوری که مفت خودت رو باختي(. سرزنش کردن خودش تمامي  میداشتنفس مي زد و به سرعت گام بر 

نداشت. آنقدر عجول و سراسیمه راه مي رفت که متوجه غزاله که به دنبالش دوان دوان در حرکت بود نشد. باالخره روح آزرده 

را مجبور به توقف کرد. خراب و زار به نظر مي رسید. در حالیكه غمي سنگین قفسه سیـ ـنه اش را مي فشرد، با سستي خاطرش او 

 .زانو زد و به دفعات نعره کشید

با مشاهده حالت او از سرعت قدمهايش کاست. از اينكه ناجي خود را تا اين اندازه آزرده بود شرمنده و خجل، برای دلجويي  غزاله

لو رفت و دستش را روی شانه او گذاشتج . 

سراسیمه به پشت سرش نظر انداخت و با مشاهده غزاله، گويي آتش درونش افزون شد از جای جست و فرياد زد کیان . 

 تو اينجا چي کار میكي؟.... برای چي دنبالم راه افتادی؟ -

 .نمي دونم -

 .اينم شد جواب؟ برگرد همون جا که بودی -
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سر به زير شد و کیان باز هم تندی کرد غزاله . 

 ياال ديگه! معطل چي هستي؟ -

 .خواهش مي کنم. من... من.... معذرت مي خوام -

احتیاج به عذرخواهي نیست، حق با توئه.... برگرد پیش مالقادر، باهاش صحبت مي کنم، او رو راضي مي کنم که تو رو پیش  -

 .خودش نگه داره

به سرعت به سمت دهكده به راه افتاد. چند متری که جلو رفت به سمت غزاله چرخید، غزاله بي حرکت در جايش ايستاده بود. به  و

 : ناگاه فاصله ايجاد شده را بازگشت و با خشم گفت

 پس چرا معطلي؟ مگه همین رو نمي خواستي؟ -

نگاه غمبارش را به زمین دوخت و با اندوه گفت غزاله  : 

تو زن نیستي، نمي توني احساسم رو درك کني... مي دوني من چي مي کشم؟ مي دوني چي دلم مي خواد؟... دلم برای شستن  -

ق منصور جای اين دشت فراخ توی آشپزخونه کوچكم بودم و به عشظرفها و جارو کردن خونه ام تنگ شده. دلم مي خواست به 

ناهار درست مي کردم. دلم واسه ماهان و شستن تن و بدن کوچكش يه ذره شده. من به اينجا تعلق ندارم. مي خوام برگردم خونه 

 .ام

هوای ريه اش را بیرون داد. کمي به خودش مسلط شد و ناامید گفت کیان  : 

اگه زنده برگشتم که خودم تو رو تحويل منصور مي دم و اگه  باشه، هرچي تو بخوای همون میشه... تو خونه مالقادر مي موني، -

 .برنگشتم.... خودت يه راهي پیدا کن. سپس در حالیكه به عشق نافرجام يكطرفه اش مي انديشید، به سوی منزل مالقادر روان شد

قادر را متقاعد سازد که چند روزی توانست با وجود عقايد و رسوم رايج در میان مردم آن ده، با گفتگوی نسبتا طوالني، مال کیان

 .غزاله را نزد خود نگاه دارد و چون برای رفتن عجله داشت، بالفاصله نزد غزاله رفت تا او را نیز از نگراني بیرون بیاورد

به محض مشاهده کیان سراسیمه جلو دويد و پرسید غزاله  : 

 چي شد؟ -

 .تو اينجا مي موني -

 !راست میگي؟ قبول کرد -

غزاله قلب کیان را درهم فشرد و وجودش را احساسي تلخ و مبهم فرا گرفت. نگاه حسرتش را که هاله ای از غم آن را  خوشحالي

 پوشانده بود به غزاله دوخت و بدون کالم اضافه ای رفت
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و مغرور را تا اين حد زار و پريشان ساخته است. در  و هوای کیان دل غزاله را لرزاند. فكر کرد چه چیزی اين مرد سرکش حال

 .حالیكه دور شدن او را نظاره مي کرد. بي اراده به دنبالش دويد و فرياد زد

 .کیان... کیان -

ايستاد، اما بدون آنكه به سوی او بچرخد منتظر ماند. وقتي غزاله به نزديكي اش رسید ابروانش را گره زد و گفت کیان : 

 ديگه چي شده؟ -

هیچي... هیچي نشده. فقط مي خواستم ازت تشكر کنم. تو جون من رو بارها نجات دادی و من به تو مديونم.... نمي خوام فكر کني  -

 .قدرناشناسم

خندش بوددو نیم دايره ای که لبخند کیان را جذاب تر مي کرد روی گونه اش نقش بست. اما لحنش آزار دهنده تر از تلخي لب باز . 

 .تو هم جون من رو نجات دادی... حاال ديگه اگه کاری نداری، رفع زحمت کن. به اندازه کافي وقتم هدر رفته -

بار ديگر به راه افتاد، اما جمله غزاله او را متوقف کرد کیان . 

 .زود برگرد. مي ترسم... من از تنهايي و غربت اينجا مي ترسم -

در موهای انبوهش فرو برد، نفس عمیقي کشید. سپس رو به غزاله چرخید. نگاه نافذش در اعماق قلب غزاله خانه  کالفه دستي کیان

 .کرد

نمي دونم! شايد اجل مهلتم نده تا يه بار ديگه ببینمت. پس بهتره بدوني چه احساسي دارم.... ببین غزاله من.... من...همیشه با  -

درم بر سر ازدواجم بحث داشتم. نمي دونم چرا، ولي از همه زنها گريزان بودم. به تنها چیزی که فكر نمي کردم عشق و زن و ما

عاشق شد و مثل ديوونه ها ما رو تهديد کرد که اگر دختر دلخواهش رو براش خواستگاری نكنیم، ال مي  مازدواج بود. وقتي برادر

کنه و بل مي کنه، مسخره اش مي کردم. به مادرم مي گفتم ولش کن کم کم از سرش مي افته.... اما حاال در بدترين شرايط زنديگیم، 

مي کنم. خیلي مسخره است، نه؟ ... به جای فكر فرار! تو ذهنم رو مشغول  تجربهجايي که نه روی زمینم، نه روی هوا دارم عشق رو 

کردی. مي دونم اگه به عبدالنجیب اصرار مي کردم بدون اينكه الزم باشه تو رو به عقد خودم در بیارم، پناهت مي داد. اما دل من 

برسیم مي تونیم.... مي تونیم يه زندگي انچیز ديگه ای مي خواست، فكر مي کردم اگه توفیق پیدا کنم و سالم به اير .... 

ساکت شد و غزاله بدون کالم سر به زير شد و به سمت اتاقش بازگشت. کیان باصدای لرزاني گفت کیان : 

 ....مي خوام حاللم کني. قصد بدی نداشتم.... نه اون جور که تو فكر کردی. فقط خواستم برای عشقم تسلي خاطر باشم. برای تو -

عكس العملي نشان نداد و کیان با قلبي درهم فشرده، با حسرت و تاسف سری تكان داد و مجددا به راه خود ادامه داد غزاله . 

طول راه سعي داشت فكر غزاله را برای همیشه از سرش بیرون کند، اما گويي خیال اين زيبای مه پیكر دست از سرش برنمي  در

 .داشت
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ه بي وقفه در حرکت بود تا آنكه باالخره خستگي و بي خوابي شب گذشته وادارش کرد تا دقايقي به استراحت ساعتي مي شد ک چند

بپردازد. هنوز چشمش گرم نشده بود که صدای خش خشي بین بوته زار سراسیمه اش کرد. با عجله گلنگدن را کشید و اسلحه اش 

رفت و فرياد زد نهرا مسلح کرد و به سوی بوته زار نشا : 

 .کي اونجاست؟ بیا بیرون واال شلیك مي کنم -

بعد چشمانش از فرط تعجب گرد شد. ناباور اسلحه را ضامن کرد و گفت لحظاتي : 

 .ديوونه!! تو اينجا چي کار مي کني؟ نزديك بود بكشمت -

آرام و بي صدا به جلو خرامید. چشمان بَراقش را در چشم کیان دوخت و با صدای لرزاني گفت غزاله : 

 .نتونستم اونجا بمونم -

 .ولي بهتر بود مي موندی. اين طوری خیال من هم راحت تر بود -

 خودت گفتي ما به پای خودمون نمیريم. ما رو مي برن. يادت رفته؟ -

د و با رخوت نشست. در حالیكه نمي دانست از ديدار و همراهي غزاله خوشحال باشد يا نه، گفتسری تكان دا کیان : 

 .نمي خوام آسیبي به تو برسه، نبايد مي اومدی -

تو که رفتي يك ربع بعد مثل ديوونه ها شدم. هزار جور فكر و خیال اومد سراغم، داشتم از ترس سكته مي کردم. هراسون زدم  -

 .بیرون. اولش مالقادر مخالفت کرد، ولي وقتي اصرارم رو ديد کوتاه اومد

 .پس تمام اين مدت تعقیبم مي کردی -

و برگردونيآره.... مي ترسیدم دعوام کني و من ر - . 

 .درست فكر کردی. حیف که خیلي دور شديم و من فرصت ندارم، واال مطمئن باش تو رو برمي گردوندم -

 حاال مي خوای چي کار کني؟ -

 .هیچي .... مي خوام يه چیزی بخورم و استراحت کنم، چون ديشب اصال نخوابیدم -

ه بود، تكه ناني بیرون آورد و به دو نیم کرد. نیمه آن را مقابل غزاله گرفت و از درون دستمالي که مالقادر برايش پیچید سپس

 :گفت

 .بايد گرسنه باشي، يه چیزی بخور و استراحت کن. مي خوام امشب هر طور شده به آبادی برسیم -

 تو که از من دلخور نیستي، هستي؟ -

جذاب کیان با لبخندش جذاب تر شد، گفت صورت : 
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 .من مخلص شما هم هستم -

لب غزاله لبخندی نشست. در حالیكه نانش را به دندان مي گرفت با دهان پر گفت گوشه : 

 کیان! تو واقعا تا حاال ازدواج نكردی؟ -

 نه، چطور مگه؟ -

 .هیچي، همین طوری -

 .نترس هوو موو نداری. خیالت تخـ ـت -

 تو واقعا مي خوای که... که من همسرت باشم!؟ -

 .اگه شما بنده رو به غالمي قبول داشته باشي -

 ولي بچه ام چي میشه؟ -

 .هرکاری از دستم بربیاد مضايقه نمي کنم -

شد سكوت کرد. معلوم بود در افكار خود غوطه ور است. لحظه ای بعد برخاست و به نقطه نامعلومي خیره غزاله . 

به قصد هم صحبتي و دلداری شانه به شانه او لیستاد. آرام پرسید کیان : 

 به چي فكر مي کني؟ -

 .به تو..... خودم، منصور و ماهان -

 نتیجه؟ -

از منصور متنفرم، چون درست وقتي به او احتیاج داشتم، ترکم کرد. به خاطر مرگ مامان نمي تونم ببخشمش، نمي تونم  -

 .خ*ی*ا*ن*تش رو فراموش کنم

 و من؟ -

چرخید و چشم در چشم کیان دوخت غزاله . 

 اگه توی خواب باشي چي؟ -

دست باال برد و بغـ ـل صورت غزاله نهاد، با انگشت شست گونه او را نـ ـوازش داد و گفت کیان : 

 .هیچ وقت تنهات نمي ذارم.... هیچ وقت -

 تو که نمي خوای به من امید بدی، مي خوای؟ -
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فشاری به دستش داد و سر غزاله را به سیـ ـنه گرفت کیان . 

وني اش نبود به همین دلیل سكوت کرد و شانه های ستبر خود را تكیه گاه غزاله ساختکلمات بیانگر احساس در شايد . 

در حالیكه احساس مي کرد به وجود اين مرد سرکش و مغرور نیاز دارد، در آغـ ـوشش آرام گرفت غزاله . 

20فصل  

کالمي آرام بخش دل ريشش نبود. با اين وجود پر صالبت اما با قلبي آکنده از غم که متحمل زجر هجر مي نمود، با بهت در  هیچ

 .سوگ عزيزانش به دنبال دو تابوت که جز مشتي استخوان پودر شده نبود، گام بر مي داشت

ه بودند تا به گونه ای همدردی خود را ابراز نمايند. در چهره بي شماری از افراد نیروی انتظامي در مراسم تشییع حضور يافت تعداد

تك تك کساني که در آن تشییع جنازه با شكوه شرکت کرده بودند، انزجار و نفرت از اين عمل غیرانساني موج مي زد. با پايان 

نیتي صادر گرديدای جهت جلوگیری از حوادث احتمالي برگزار و دستورات جديد ام لعادهيافتن مراسم، جلسه فوق ا . 

دلخراش مرگ خانواده سرهنگ شفیعي خط بطالني بر فرضیات احتمالي جلسات قبل کشیده بود و در نگاه جديد، احتمال  حادثه

 .فرار سرگرد زادمهر را به صفر مي رسانید. پايان مذاکرات نشان از اجبار آنان به پذيرفتن خواسته های ربايندگان داشت

* * * 

پكي به سیـ ـگار زد و کمي در مبل جابجا شد. برق پیروزی در چشمانش موج مي زد. تابي به سبیلهای از بنا گوش دررفته اش  اُلماز

 :داد و گفت

 .بچه ها به مرز بازرگان رسیده اند. فكر کنم تا دو، سه روز ديگه نوبت بازرسي بگیرند... ديگه کار تمومه ولي خان عزيز -

داشت. آرزوهايي که در پي اين ربايندگي در ذهن خود مي پروراند، همه دور از دسترس به نظر میرسید. انتقام از  خان اضطراب ولي

زادمهر و رهايي برادر از زندان، هدفهايي بود که آنها را در دستان خود لمس مي کرد. اما زادمهر با فرار خود او را در حسرت 

داده بود قرارموفقیت های از دست رفته  . 

اش نشان از عدم رضايت بر شروع عملیات داشت. الماز امواج او را دريافت کرد. به آرامي برخاست و در حالیكه قدم زدن را  چهره

 : آغاز مي کرد گفت

 .خودت خوب مي دوني، هنوز نشده مسولیت محموله ای بر گردنم باشه و نتونم اون رو به مقصد برسونم -

 .ولي اين دفعه فرق مي کنه.... زادمهر آزاده -

 مگه زادمهر راجع به محموله هروئین چیزی مي دونه؟ -

 .به هیچ وجه -

 .پس آزادی اون ، البته اگه تا حاال زنده مونده باشه، فقط جلو معامله شیرخان رو مي گیره -
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مرموزش را در عمق چشمان ولي خان دوخت و افزود نگاه  : 

 ولي فكر کنم تو به میلیون ها میلیون اسكناس بیشتر فكر مي کني تا شیرخان . درسته؟ -

خان لبخند موذيانه ای زد. پول در زندگي او و امثال او حرف اول را مي زد. در سكوت به فكر فرو رفت، اما ورود سراسیمه بیك،  ولي

 : رشته افكارش را پاره کرد. اُلماز ابروانش را گره کرد و ولي خان به احترام او با بیگ تندی کرد

 .چه خبره؟ مگه نمي بیني مهمون دارم -

رت مي خوام قربان. يه خبر مهم دارممعذ - . 

 .چرا معطلي پس، بنال دِ -

 .بچه ها رد پای زادمهر رو پیدا کردن -

 کجا؟ چه جوری؟ -

دو نفر از اهالي ده ... يه زن و مرد ايراني رو ديدن که لباس افغاني پوشیده بودند، ضمن اينكه يه درگیری هم با اونا داشتن. اون  -

كیشون تعريف مي کرد، مرده مسلحه، با نشوني هايي که از اونها، مخصوصا دختره دادند، حدس مي زنم خودشون باشنطور که ي . 

 .وجب به وجب اون اطراف رو زير و رو کنید... اگه شده خاك اونجا رو الك کنید، ولي زادمهر رو پیدا کنید.... زنده -

خود را باالی سر ولي خان رساند و با کلمات شمرده ای در گوش او زمزمه کرد اُلماز . 

 .زادمهر رو خفه کن.... هر چه زودتر -

 پس شیرخان چي میشه؟ -

هدف اصلي گروه حمل اين محموله بوده... گروگان گیری زادمهر و درخواست آزادی شیرخان برای انحراف ذهن نیروی انتظامي  -

محموله بیش از هشت تن بود.... متوجهي کهو خروج  . 

 !يعني مبادله ای در کار نیست؟ -

 .شیر خان رو فراموش کن... اگه دلت خنك میشه، زادمهر رو پیدا کن و انتقام بگیر -

 يعني همه اين برنامه ها فقط برای حمل مواد بوده؟ -

 شغل ما اينه... در ضمن تو که نمي خوای معامله میلیون دالريمون به هم بخوره، مي خوای؟ -

پريشان، ولي خان را در سكوت سنگیني فرو برد و الماز عصايش را در دست گرفت و در حمايت محافظین خود، از آنجا خارج  افكار

 .شد
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شُر شُر آب روح انسان را نـ ـوازش مي داد. يك دشت فراخ از سبزه بهاره،  چهره زمین را شسته بود. بوی علف تازه و صدای باران

 .چنان زمین را نقاشي کرده بود که هیچ نقاشي از ابتدای خلقت چنین تصويری از خود به جای نگذاشته بود

زاله چند قدم عقب تر، کیان وقت لذت بردن از طبیعت نبود. تمام حواسش به اطراف بود که بار ديگر غافلگیر نشود. غ برای

برخالف کیان، از آن همه زيبايي لذت مي برد و کیان او را وادار مي کرد بگويد: ) تنبل خانم بجنب(. غزاله نق مي زد و ابراز خستگي 

 .مي کرد

غزاله جای تعجب بود که سرنوشت توانسته بود زندگي او را با مردی چون کیان پیوند بزند برای . 

ا همه رفتارهای تند و زننده و پرخاشگريهای گستاخانه، چگونه توانسته دل سخت او را به دست آورده و برق عشق را انديشید ب مي

در چشمانش روشن سازد. نمي توانست به عشق او شك داشته باشد! در حالیكه تمام وجود او را عشق مي ديد. يك عشق پاك و 

ز کیان غرولند کرد و او را از دنیای تخیل بیرون کشیدرفت که با روناب. برای آينده در تفكری شیرين ف . 

ديگر غر زدنهای او را به جان مي خريد. در حالیكه رشته های محبت يكي پس از ديگری در وجودش تنیده مي شد و دريچه  حاال

 .قلبش را به سوی اين عشق بزرگ مي گشود او را به نام خواند

 .کیان -

 .جانِ کیان -

 مادرت چطور اخالقي داره؟ -

از حرکت باز ايستاد. نگاهش شیطنت کرد. لبخند زد و گفت کیان  : 

 هان!؟ دنبال رگِ خواب مادر شوهرت مي گردی؟ -

فاصله خود را تا کیان با چند قدم پر کرد. ذره ای از شیريني عسلِ چشمانش را در کام کیان ريخت گفت غزاله  : 

من خوشش نیاد چي؟اگه مادرت از  -  

تلنگری به پیشاني او زد و جواب داد کیان  : 

 میشه اين فكرهای پوچ رو از سرت بیرون کني؟ -

 .ولي مادِر منصور از من بدش مي اومد -

منصور خون را در رگهای کیان به غلیان درآورد. برافروخته بازوی غزاله را چسبید و گفت نام  : 

 .ديگه اسم منصور رو جلوی من نیار -
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شاهد امواج متالطم حسادت در سیاهي چشمان او بود، اما ذهنیتي از زندگي جديد برای تجسم در پیش روی خود نداشت.  غزاله

 : متاسف سر تكان داد و گفت

بودم و تو ... تو يه افسر فوق العاده که  اگه مادرت از من بدش بیاد چي؟ من يه زن مطلقه هستم و مدتي به عنوان يه مجرم زندان -

 .تا حاال هیچ دختری سعادت زندگي با تو رو نداشته... مادرت حق داره دامادی تو رو ببینه

اوال، در دادگاه خودم تو رو تبرئه مي کنم و به حرف هیچ کس اهمیت نمي دم. دوما، مادرم زن مهربون و خوش قلبیه. مي دونم که  -

 .از تو خوشش میاد

دست غزاله را گرفت و شانه به شانه او به حرکت درآمد و ادامه داد و  : 

یفتي و برای بنده حقیر يه دختر خوب پیدا کني و خواستگاری کنياگه مادرم از تو خوشش نیومد، مجبوری دنبالش راه ب - . 

رديف دندانهای سفیدش را در لبخندی نمايان ساخت و با مشت به سیـ ـنه کیان کوبید: )بي مزه( غزاله . 

با دو انگشت بیني او را گرفت و گفت کیان  : 

هم به شهر نمي رسیم... بجنب تنبل خانم... بجنبفكرهای بچگانه بسه.... اگه اينطوری پیش بريم تا غروب  - . 

روی ابرها راه مي رفت و به آينده شیريني که در انتظارش بود فكر مي کرد غزاله . 

آنكه حوالي بعد از ظهر، با احساس دل پیچه در تالطم افتاد. هر چند لحظه رنگ عوض مي کرد. سفید مثل گچ، سرخ مثل لپهای  تا

گر گرفته بچه ها وفت بازی. فشار شديدی به شكمش وارد مي آمد. ديگر نتوانست خودداری کند، امانش که بريده شد، صدای ناله 

 .اش بلند شد

مي کنه دلم... دلم درد - . 

به جای ابراز نگراني، او را مالمت کرد و گفت کیان  : 

 !بهت گفتم اون پنیر لعنتي رو نخور! مونده است.... اگه مسموم شده باشي چي -

 .دلم پیچ مي زنه. بايد برم دست به آب -

 .زياد دور نشي ها -

رياد زدبه سمت راست شروع به دويدن کرد، اما کیان نگران ف غزاله . 

 .کجا میری؟ اينقدر دور نشو -

فكر پیدا کرد جای مناسبي بود، در آن لحظه نمي توانست معنای دل نگراني کیان را بفهمد. با عصبانیت غريد غزاله . 

 .ايش، ولم کن.... بايد يه جايي رو پیدا کنم ديگه -
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نگراني دست از سر کیان بر نداشت، در حالیكه اسلحه اش را مسلح مي کرد به دنبال او دويد و وقتي مقابلش قرار گرفت آن را  دل

 : به سويش دراز کرد و گفت

 .بهتره اين رو با خودت ببری -

 من دارم میرم دست به آب! آخه اين رو مي خوام چي کار!؟ -

رون دستهای غزاله گذاشت و با تحكم، گويي دستور صادر مي کند، گفتبدون توجه اسلحه را د کیان  : 

 .هر کس! هر کسي رو که ديدی قصد حمله داره معطلش نكن... ماشه رو بكش -

برای خالصي از شر کیان و رسیدن به محل مناسب اسلحه را گرفت و در حالیكه مي دويد گفت غزاله  : 

 .خیلي خب برو ديگه -

غرولندکنان دور شد. کیان صدای غرغرش را شنید و گفت و  : 

 .اين قدر غر نزن ديگه دختر... زود باش -

با شنیدن فرياد کیان در حالیكه به فكر جای دورتری افتاده بود زمزمه کرد: )گوشهای اين پسره مثل راداره... بهتره يه خرده  غزاله

ازم، آبروم بره(ديگه دورتر برم. مي ترم سرو صدا راه بند . 

چون پشت به او داشت متوجه فاصله ايجاد شده بین خودشان نگرديد. برای رفع خستگي روی تخـ ـته سنگي به انتظار نشسته  کیان

بود که در زمان کوتاهي سر و کله دو مرد قوی هیكل و مسلح از پشت درختهای کنار نهر پیدا شد و به محض مشاهده او لوله اسلحه 

ندرا به سمتش نشانه رفتهايشان  . 

در اثر بي احتیاطي خودش غافلگیر شد . بدون اسلحه و کامال بي دفاع. بدون هیچ عكس العملي دستها را باالی سر برد و به  کیان

 : لهجه افغاني گفت

 .من پولي ندارم برادر -

از آن دو که شكور نام داشت، جلو آمد و نگاهي عمیق به چهره کیان انداخت. چهره کیان با آن ريش کامال پر به راحتي قابل  يكي

 : شناسايي نبود. شكور با ترديد پرسید

 معلومت نمي کنه افغاني باشي! اهل کدوم دهي؟ -

 ...ده -

 قوم و خويشت کیه؟ -

 .مالقادر عامومه -
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در گوش ا..نظر آهسته نجوا کرد رشكو  : 

 .فكر نكنم اين باشه. بچه همین ده بااليي است... تازه، تنهاست -

..نظر سرخم کرد و از مقابل صورت شكور سرك کشید و سر تا پای کیان را برانداز کرد. و ناگهان مثل برق گرفته ها شكور را کنار ا

 : کشید و اسلحه اش را به سمت سیـ ـنه کیان نشانه رفت و گفت

 .بنشین... دستهات رو هم بذار باالی سرت .. ياال بجنب -

ظر را تقلید کرد و گفتبا تعجب، حرکت ا..ن شكور  : 

 چي شد پس!!؟ -

 .مگه کوری! يه نگاه به پوتینش بنداز. پوتینهای بشیره. اون ستاره حلبي رو خودش درست کرده بود -

با احتیاط جلو رفت و فرياد زد شكور  : 

 تو کي هستي؟ اين پوتین ها رو از کجا گیر آوردی؟ -

 .پیدا کردم -

دندانهايش را به هم سايید و با قنداق اسلحه اش به شانه کیان کوبید و گفت شكور  : 

 .بلند شو آشغال... بلند شو راه بیفت که خوب گیرت آوردم -

کیان مسجل شد که اين دو مرد از گروه ولي خان هستند، در حالیكه مي دانست مدت زيادی نمي تواند به اين بازی ادامه دهد،  برای

امكان داشت هر آن سر و کله غزاله پیدا شود و جانش به خطر بیفتد. از اين رو تنها راه نجات، خالصي از شر آن دو بود. در پي زيرا 

شكور او را وادار به برخاستن مي کرد، بلند شد و با يك غافلگیری آني با دو ضربه پا در فك و سیـ ـنه، او  هفرصت مناسبي همین ک

قبل از هرگونه عكس العملي از جانب ا..نظر، روی زمین دراز کشید، اسلحه شكور را برداشت و ا...نظر را با را نقش بر زمین کرد و 

 .چند گلوله از پا درآورد

رگبار، غزاله را سراسیمه کرد. با ترس، اما احتیاط به سمت کیان شروع به دويدن کرد صدای . 

يك شد. از مرگ او اطمینان يافت، اما همینكه به سوی شكور چرخید از مشت محكم از جای برخاست و به آرامي به ا...نظر نزد کیان

او سكندری خورد و بعد از برخورد با جسد ا...نظر نقش بر زمین شد. فرصتي مناسب به دست شكور افتاد و با کیان گالويز شد. 

زور هیچ يك بر ديگری نمي چربید و باالخره  را به سوی ديگری پرتاب مي کردند، اما گويي خودهردو مشتهای سنگین و پر ضرب 

 .بعد از يك زد و خورد جانانه با چند غلت شكور بر سیـ ـنه کیان سوار شد و دستهای زمختش را بر گلوی او فشرد

رد. دست راستش را دور مچ شكور قفل کرد تا شايد کمي از فشار آن بكاهد و دست چپش را زير گلوی او قرار داد و فشار آو کیان

اما قدرت دستهای شكور آنقدر زياد بود که کیان احساس کرد نفس در سیـ ـنه اش تنگي مي کند. ضربات مشتش در سر و صورت 
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نگاهش به اطراف چرخ خورد. اسلحه ا...نظر در فاصله کمي از دستش قرار داشت. هر چه  یدو پهلوی شكور اثری نمي گذاشت. ناام

ك شدن به اسلحه به کار برد، اما تالشش بیهوده بود و کم کم مرگ در مقابل ديدگانش به توان داشت در آن لحظه برای نزدي

 .ر*ق*ص درآمد

سنگینش روی هم مي افتاد که صدای شلیك گلوله ای در گوشش پیچید و به ناگاه راه تنفسش باز شد پلكهای . 

عمیقي کشید و چشم باز کرد. شكور با آن وزن سنگین رويش افتاده بود. او را کنار زد. با صورت خیس از عرق در حالیكه به  نفس

 .سختي نفس مي کشید، نیم خیز شد

ن امانش را بريده بود. در حالیكه گردنش را ماساژ مي داد، برخاست و به سختي آب دهانش را قورت داد و با پشت دست خو سرفه

روی لبش را پاك کرد. در ناحیه گلو و گردن احساس درد داشت. گردنش را با سر و صدا به چپ و راست پیچاند که نگاهش در 

 .نگاه بهت زده غزاله خیره ماند

حالت عادی نداشت. هنوز لوله اسلحه اش را به سمت شكور نشانه رفته و نگاه وحشت زده اش روی جسد بي جان او خیره  غزاله

نده بودما . 

به آرامي جلو رفت، غزاله حتي پلك هم نزد. کیان با لحن ماليمي او را خطاب کرد، باز غزاله عكس العملي نشان نداد. کیان با  کیان

احتیاط گام ديگری برداشت، دستش را روی اسلحه گذاشت و سر آن را به آرامي باال برد. سپس آن را از میان پنجه های قفل شده 

کرد و به دوش انداخت ضامنن کشید و به غزاله بیرو . 

مبهوت جسم بي جان شكور بود کیان دقیقا مقابل او ايستاد و مسیر نگاه او را مسدود کرد. صدای غزاله گويي از ته چاه باال مي  غزاله

 : آمد گفت

 مرده؟ -

با عطوفت صورت او را نـ ـوازش داد کیان  : 

 .نترس! چیزی نیست -

دست او را پس زد و نگاه دوباره ای به شكور انداخت و با وحشت گفت غزاله  : 

 تكون نمي خوره.... مُ ُم مرده؟ -

با کف دو دست صورت غزاله را چسبید و او را دعوت به آرامش کرد کیان . 

 .هیس... نترس. آروم باش ... آروم -

ملتمس غزاله در چشمان کیان ثابت شد نگاه  : 

 ..من کشتمش... من ... م -
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انگشت روی لب غزاله گذاشت و او را دعوت به سكوت کرد. سپس در حالیكه او را از اجساد دور مي کرد گفت کیان : 

 .موندن اينجا خطرناکه... بايد هرچه زودتر دور بشیم. حاال دختر خوبي باش و آروم بگیر -

ان مجبور شد او را با زور از آنجا دور سازد. غزاله حال درستي نداشت، کیان با اطمینان از غزاله چشم از شكور برنمي داشت و کی اما

 .اينكه مسافت زيادی از اجساد آن دو دور گرديده اند به يك توقف اجباری دست زد

لمه ) قاتل ( را ديگر قادر به درك اطرافش نبود. حیران و سرگشته مردمك چشمش را به اطراف مي چرخاند و زير لب ک غزاله

 .تكرار مي کرد

مهربان و دلسوز مقابل او زانو زد و گفت کیان : 

 .نمي خوای تمومش کني؟ اين فقط يه اتفاق بود. اگه تو اون رو نمي زدی، االن هیچ کدوم از ما زنده نبوديم -

 .مرده... من کشتمش -

 .تو کار خوبي کردی غزاله... آشغالي مثل اون حق زندگي نداشت -

 تو بهشون میگي که من کشتمش؟ -

کیان فشرده شد قلب . 

 .به کي ها؟... کسي اينجا نیست غزاله -

 .سرگرد زادمهر منو باز مي فرسته زندان -

ه طاق آن دوخت و شكوه کرددر چشمان کیان حـ ـلقه زد. سر به آسمان بلند کرد و چشم ب اشك . 

 .چرا؟ چرا خدا؟ مي بیني که ديگه طاقت نداره. بسه.... ديگه بسه. نگاش کن! ديگه چیزی ازش باقي نمونده. رحم کن.... رحم کن -

غرق خود بود که غزاله مثل مجسمه ای بهت زده از مقابلش برخاست و کنار نهر آبي که در آن نزديكي در جريان بود نشست.  کیان

دستهايش را با اين فكر که خونِ رویِ آن را پاك کند، در آب فرو کرد. اما هربار که به آنها نگاه مي کرد، آنها را محكم تر از دفعه 

تي ناامید از پاك کردن آنها به نظر رسید. چنگ در سنگ و خاك اطراف نهر انداخت و چنان آنها را روی وق وقبل در آب مي سايید 

 .دستش مي سايید که در اثر خراشهای پي در پي خون از دستش جاری شد

رد و فرياد زدتازه متوجه او شد و سراسیمه در حالیكه او را از اين کار منع مي کرد، دستهای او را محكم در دست فش کیان : 

 چي کار مي کني! ديوونه شدی؟ -

به آرامي سر باال گرفت و با حرکت چشم، دستهايش را نشانه رفت و گفت غزاله : 

 .خونه! مي بیني! دارم پاکش مي کنم -
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 !تو داری ديوونه میشي. به خودت بیا! کدوم خون -

 .پاك نمي شه... پاك نمي شه -

 .تو خیاالتي شدی. دستهای تو پاکه پاکه... تو رو خدا خودت رو اينقدر اذيت نكن -

 تو که به کسي نمي گي، میگي؟ -

بغض کرد کیان . 

 .نه، نمیگم... قول میدم -

لبخندی زد که دل کیان آرام گرفت. اما بالفاصله به جانب ديگرش چرخید و با موجودی خیالي گفتگو کرد غزاله : 

 .ديدی گفتم به کسي نمیكه -

کیان طاق شد. اگر او همچنان ادامه مي داد، به زودی تعادل روحي و رواني خود را از دست مي داد و به ديوانه ای تبديل مي  طاقت

 .شد. به همین دلیل به سرعت او را از جا کند و وادار به ايستادن کرد

شدت عصباني و برافروخته نشان مي داد . چشمهای بُراقش را در چشم غزاله دوخت و يقه او را محكم در دست گرفت و فرياد  به

 :زد

 !تو چه مرگته زن؟ چه کار مي خوای بكني؟ دلت مي خواد يه ديوونه زنجیری بشي و تمام عمر توی اين بیابونها سرگردون بموني -

ن مامورها مي ريزن اينجا و دستگیرم مي کنن... هیس، ساکتچرا داد مي زني؟ اال - . 

بي اراده دستش را باال برد، در حالیكه فرياد مي زد: )محض رضای خدا به خودت بیا(، چند سیلي پیاپي به صورت او زد کیان . 

خود را در آغـ ـوش او رها کرد. کیان با احساس درد از گیجي درآمد و با ديدن چهره نگران کیان در حالیكه اشك مي ريخت،  غزاله

 :او را به سیـ ـنه فشرد و گفت

 .عزيزدلم! چرا اينقدر بي تحملي -

 .داشت تو رو مي کشت -

 .مي دونم... تو جونم رو نجات دادی -

 .ولي من اون رو کشتم -

سر غزاله را به سیـ ـنه فشرد و گفت کیان : 

فكر مي کني اگه زنده مي موند، با تو چي کار مي کرد!؟ اونها بويي از انسانیت نبردن. تنها چیزی که برای اونا مهمه پوله.... پول، و  -

 ....برای داشتنش هر کاری از دستشون بر میاد. قتل، بي ناموسي



 

 
177 

م ديوونه مي شمگفتنش برای تو آسونه، ولي من يه آدم کشتم کیان. مي فهمي يه آدم... دار - . 

 .اگه بشه اسمش رو بذاری آدم -

مايوس و ناامید بغض کرد.آسیبهای روحي و رواني اين زن جوان پاياني نداشت غزاله . 

آشفته و پريشان او خیال آرامش نداشت. کیان باالجبار شب را زير چتر آسمان نیمه ابری، بدون هیچ آتشي به سپیده سحر  ذهن

اله فرصتي برای غلبه بر احساسات خود بیابد. باالخره صبح ديگری آغاز شدپیوند زد تا غز . 

جوان تمام طول شب را با تسلي همسرش که در شرايط بحراني به سر مي برد گذرانده بود. تحمل ديدن اين همه زجر و عذاب  افسر

برای زني، که حاال او را جزيي از وجود خود مي ديد؛ غیرقابل وصف بود. آرزو مي کرد کاش در شرايط بهتری بود تا به او ثابت مي 

نثار جانش نیز دريغ نخواهد کرد. در حالیكه بیم داشت دوباره مورد هجوم افراد ولي خان قرار کرد برای آسايش و آرامش او از 

 .گیرند، دل نگران دست به شانه غزاله زد و به آرامي او را تكان داد

 .بیدار شو خانمي... غزاله -

زانوی کیان برداشت و با کمك او نشست. به زحمت پلكهای سنگینش را گشود. رنگ به رو نداشت، با احساس ضعف سر از  غزاله

چقدر دوست داشت با گشودن چشم، سقفي باالی سرش مي ديد و گرمي دستهای کوچك فرزند را بین دستهای بي رمقش لمس مي 

نگران کیان، مقابلش ظاهر شد. از يادآوری ديروز، با احساس سرگیجه شقیقه  وکرد. اما افسوس که حقیقت، با ظاهر خاك آلود 

ش را میان انگشتان فشردهاي . 

با چهره ای که حاکي از نگراني شديدش داشت، پرسید کیان : 

 چطوری ؟ بهتر شدی؟ -

 ...کاش بیدار نمي شدم، کاش -

انگشت روی لب غزاله قرار داد و مانع از ادامه سخن گفتن او شد کیان . 

دانست چه افكاری او را احاطه کرده است. اگر قرار بود بار ديگر پیرامون اتفاقِ به وقوع پیوسته ، تفكر ديوانه واری داشته باشد،  مي

 .قدر مسلم از لحاظ روحي قادر به ادامه راه نبود و او را با مشكل بزرگي مواجه مي ساخت

به اطراف چرخاند و با التهابي آمیخت به ترس گفتخود را بیش از حد نگران نشان مي داد، چشم  درحالیكه : 

هرآن ممكنه از پشت يكي از اين تخـ ـته سنگها يا درختچه ها سر و کله يكي دو نفر پیدا بشه. به جای فكرهای آزار دهنده، بهتره  -

 .به فكر نجات جون خودمون باشیم.... حاال دختر خوبي باش و بلند شو

قصد اعتراض داشت که کیان گفتبا گفتن )ولي(  غزاله : 
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ولي و اما نداره.... هر چي مي خواستي ديوونه بازی در بیاری، درآوردی. حاال فكر کن که يه سربازی و ماموريت خطیری به دوش  -

ل باشي و بلند به اون هدف تالش کني.... در اين راه يا کشته میشي يا مي کشي.... مي خوام عاقداری و بايد تا پای جون برای رسیدن 

از دست مي ديم. اگه بتونیم اين باند بزرگ قاچاق رو متالشي کنیم، خدمت بزرگي به وطن کرديم....حاال يا  وبشي... داريم وقت ر

 .مثل بچه ها بشین و ماتم بگیر، يا بلند شو و برای افتخار و سربلندی میهنت بجنگ

را به آنها دوخت، اما کیان فرصت فكر کردن را از او گرفت و دستهای لرزان او  دستهای لرزانش را باال آورد و نگاه غمبارش غزاله

 :را در دست گرفت و در حالیكه به آنها بـ ـوسه مي زد گفت

 .بايد به دستي که ريشه ظلمي رو قطع کنه، بـ ـوسه زد -

کرد و با يك حرکت او را از جا کند و وادار به پیشروی کرد. در بین راه تكه ناني ار جیب خارج و آن را به دو نیم کرد و نیمي  مكثي

 :از آن را به طرف غزاله دراز کرد و گفت

نیم. ممكنه تعدادشون ولي خان بو برده که ما اين طرفها هستیم، برای همین اون دوتا در جستجوی ما بودن. بايد خیلي احتیاط ک -

خیلي زياد باشه... و اگه جسد اونا رو پیدا کنن، وضعمون بدتر میشه. تا شهر هم راهي نمونده، ولي ما نمي تونیم همین طور بي محابا 

فرار از خطرات احتمالي، از میان توتستان عبور کنیم که حداقل در معرض خطر کمتری قرار بگیريم برایجلو بريم... بايد  . 

در کمال احتیاط به سمت توتستان به راه افتادند و . 

بدون هیچ خطری به سمت جلو پیشروی کردند تا آنكه با رسیدن به جاده خاکي که در دهانه ورودی شهر قرار داشت، مجبور  مدتي

 .به احتیاط بیشتری شدند، از اين رو کیان پوتینهايش را به همراه اسلحه زير تخـ ـته سنگي پنهان کرد

بهت زده بود و کیان بدون آنكه منتظر شنیدن سوالي از جانب او باشد گفت غزاله : 

 .با اين پوتین و اسلحه مثل گاو پیـ ـشوني سفیدم -

ياد گرفته بود که به کیان ايراد نگیرد. مي دانست او مرد روزهای سخت است. افسر جوان به درجه بااليي اعتماد او را جلب  غزاله

ود. بنابراين سكوت کرد. کیان چشم در چشم او دوخت. طرز نگاهش گويای وخامت اوضاع بود. دل غزاله لرزيد، با دلهره کرده ب

 :گفت

 چي مي خوای بگي؟ -

بازوان او را در میان پنجه های قدرتمند خود گرفت و تحكم خاصي به کالمش بخشید و با آهنگ ماليم، اما جدی گفت کیان : 

 .خوب به حرفام گوش کن -

 .تو داری من رو مي ترسوني -

ببین غزاله! فكر نكنم احتیاج باشه در مورد ولي خان و افرادش توضیح بدم، چون خودت بهتر از من اونا رو مي شناسي..... فقط مي  -

ت کنار نزني... اگه من لو رفتم تو فقط به خوام تا جايي که مي توني با لهجه ايراني صحبت نكني و در هیچ شرايطي برقع رو از صورت
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هت داده، خودت رو به اون يا برادرش برسون. مطمئنم اونجا در باش و در اولین فرصت با پولي که مالقادر ب تفكر نجات جون خود

 .اماني

 .مي ترسم کیان... خیلي مي ترسم -

ران نباشترس برادر مرگه، ترس رو از خودت دور کن. خدا با ماست، نگ - . 

در حالیكه به راه مي افتاد ادامه داد کیان : 

در ضمن، نزديكي های شهر که رسیديم. با فاصله دنبالم بیا ....هر وقت خطر رو احساس کردی بدون اينكه جلب توجه کني فرار  -

 .کن

مدام تذکر مي داد و غزاله لبريز از دلهره به دستورات او گوش مي داد. در مسیر ورود به شهر کوچك.... هر از گاهي  کیان

 .موتورسیكلت، تراکتور، گاری يا وانتي عبور مي کرد، کسي به آن دو در هیبت افاغنه توجهي نداشت

کرد و با اشاره سر به او فهماند که با احتیاط به دنبالش حرکت کندوارد مدخل شهر شدند، کیان فاصله اش را با غزاله بیشتر  وقتي . 

تیزبین او به دنبال مخابرات بود که ناگهان صدای موتور وانت تويوتايي دلش را لرزاند. وانتي با چندين سرنشین از  چشمهای

شدمیدانگاهي عبور کرد و مقابل منبع آبي که وسیله شرب مردم پايین آبادی بود متوقف  . 

مسلح زنان را به وحشت انداختند به طوری که بدون برداشتن ظرف آب خود، با هیاهو از آنجا دور شدند مردان . 

بعد سرنشینان وانت با گرفتن دستور از مردی که پشت به کیان ايستاده بود از يكديگر جدا و در کوچه های اطراف پخش  لحظاتي

 .شدند

وقفي کوتاه کرد تا غزاله را از خطر آگاه سازد. سپس در حالیكه به مناره مسجدی اشاره مي کرد، سر به کیان را وادار به ت اضطراب

 .زير انداخت و به راه افتاد

با احتیاط و حفظ فاصله به دنبال او به راه افتاد، تا اينكه کیان وارد مسجد شد غزاله . 

جوان در صحن کوچك مسجد احساس امنیت کرد. با نفسي عمیق به حوضچه میان صحن نزديك شد، در اين لحظه صدای کیان  زن

 .در گوشش پیچید

 .بدجوری دنبالمون مي گردن. فكر کنم يكیشون بیگ بود. خیلي احتیاط کن -

 حاال چي میشه؟ -

 .نمي دونم! هر چي خدا بخواد -

ن چي؟اگه پیدات کن -  
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 .اگه من درگیر شدم تو خودت رو به خرابه های اول آبادی برسون... پیدات مي کنم -

 و اگه نتونستي!؟ -

 ...اگه گیر افتادم همون کاری رو که گفتم انجام بده. برگرد ده -

اندام غزاله را به لرزه انداخت. آستین کیان را کشید و گفت وحشت : 

 .بیا بريم يه گوشه قايم شیم... من مي ترسم. خطرناکه -

 ...ما االن در دل افغانستان هستیم و فرسنگها از مرز فاصله داريم. فراموش نكن اين همه راه رو برای چي اومديم -

 .اونا ما رو مي کشن -

مه کمك، تو هنوز به بزرگي خدا ايمان نیاوردی!؟مرگ و زندگي ما دست خداست، همون طور که تا حاال بوده... بعد از اون ه -  

 . ولي اين يه جور خودکشیه -

 .چاره ای نیست. من بايد يه تلفن گیر بیارم -

مخالفت جايز نبود، غزاله سكوت کرد و پس از شنیدن چند نصیحت کوتاه و مختصر، با فاصله از مسجد خارج شدند، ولي از  ديگر

 .شانس بد، کیان پس از طي مسافتي در پیچ خیابان با بیگ روبرو شد

لي که دور سر پیچیده بود العملش در خیره ماندن در چهره بیگ به گونه ای بود که بیگ چشمهای او را از پشت دستما عكس

 .شناخت. اگر کیان به موقع نجنبیده بود، بدون شك شكار اسلحه مرد صیاد مي شد

بیگ در فشردن ماشه به کیان فرصت داد تا او را هُل بدهد و با پريدن از روی ديوار سمت راستش، به سرعت از تیررس او  ترديد

 .دور شود

پايش را گم کرد و وحشت زده شد، ولي با يادآوری هشدارهای کیان، خود را جمع و جور کرد و با مشاهده اين صحنه دست و  غزاله

 .از همان راهي که آمده بود، بازگشت

در تعقیب و گريزی نفس گیر مسافتي را پیمود تا آنكه در حال فرار با شدت با قدير که در جستجوی او کوچه ها را ديد مي  کیان

 .زد، برخورد کرد

نقش بر زمین شدند و اسلحه قدير به گوشه ای پرتاب شد دوهر . 

از فاصله تقريبا دوری به سمت آنها مي دويد فرياد زد بیگ : 

 .بگیرش قدير، نذار در بره -
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با شنیدن اين جمله سراسیمه به سوی کیان حمله برد، اما کیان مشت محكمش را حواله صورت او کرد. دهان قدير از ناحیه لب  قدير

و داخل دهان شكافت و کامال گیج شد. کیان از همین فرصت کوتاه استفاده کرد و بازوان درهم پیچیده پر قدرتش را طناب دار 

 .گردن او ساخت

راه تنفسش مسدود شده است، به همین دلیل با تقال پنجه هايش را دور بازو و ساعد کیان قفل کرد تا شايد از احساس کرد  قدير

 .فشار آنها بكاهد

با دست آزادش کلت کمری قدير را بیرون کشید و گردن او را رها و چنگ در پیراهن او انداخت و در حالي که او را سپر خود  کیان

بیگ که تقريبا به آنها نزديك شده بود چرخیدقرار داده بود به سمت  . 

گلوله ای که از سمت بیگ شلیك شده بود سیـ ـنه قدير را شكافت و او را به درك واصل کرد رگبار . 

کیان به بیگ، شلیك پیاپي چند گلوله بود که يكي از آنها به ران پای راست بیگ اصابت و او را نقش بر زمین کرد پاسخ . 

تعلل را جايز ندانست. نبايد بي گدار به آب مي زد، بنابراين قبل از آنكه بار ديگر غافلگیر شود، بي درنگ از روی ديوار پريد و  کیان

 .از خانه ای به خانه ديگر گريز را آغار کرد. بايد خود را به ويرانه های دروازه ورودی آبادی مي رساند. احتیاط شرط عقل بود

از چشم دشمن و رد شدن بدون دردسر از پیچ و خم کوچه ها، راهي به جز تعويض لباس نداشت. با اين فكر  پنهان ماندن برای

چندين بار قصد کرد تا با وارد ساختن ضربه ای غافلگیر کننده، يكي از عابرين را از پای درآورد و تصمیمش را عملي سازد، اما با 

 .فكر عواقب کار، از اين اقدام منصرف شد

طور که با احتیاط جلو مي رفت و از کنار خانه ای با ديوارهای فرو ريخته رد مي شد، برق لباسهای شسته شده روی طناب  انهم

متوقفش کرد. با اطمینان از نبودن کسي در آنجا، به سرعت البسه مورد نیازش را از روی طناب جمع کرد و سراسیمه بیرون دويد و 

را تعويض کرد، سپس لباسهای خود را در زير سنگ و کلوخ پنهان کرد و با احتیاط به طرف  يشهادر پناه ديوار شكسته ای لباس

جايي که احتمال مي داد غزاله رفته باشد، به راه افتاد. به محض ورود به ويرانه ها متوجه افراد بیگ و جستجوی دقیق آنها شد. با 

پنهان شد. افراد بیگ وجب به وجب خاك را زير و رو کردند و وقتي از  نچابكي خود را باالی سقف رساند و البالی تیرهای چوبي آ

 .يافتنش ناامید شدند، آنجا را ترك کردند

دور شدن آنها با کمي آسودگي به جستجوی غزاله پرداخت . تا آنكه بعد از مدت کوتاهي در حال عبور از کوچه ای برقع غزاله را  با

 .شناخت

رای اطمینان از اينكه غزاله تحت تعقیب نباشد هر از گاهي از گوشه ديوار سرك مي کشید. غزاله با خم کوچه پناه گرفت. ب در

احتیاطي که ترس چاشني رفتارش بود، به سمت کیان در حال حرکت بود. همین که به سر کوچه رسید دستي با حرکتي تند بازويش 

د زدن بیابد همان دست جلوی دهانش را گرفتقبل از آنكه فرصت فريا ورا چسبید و او را داخل کوچه کشید  . 

با وحشت برای فرار تقال مي کرد، اما به محض شنیدن صدای کیان که گفت: )هیس... من هستم( آرام گرفت و بالفاصله به  غزاله

 :سمت او چرخید. کیان لبخند دلنشیني زد و فت
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 .نترس خانم کوچولو من هستم... کیان -

نفس حبس شده اش را بیرون داد و گفت غزاله : 

 .فكر کردم تو رو گرفتن! داشتم سكته مي کردم -

همچنان که بازوی غزاله را چسبیده بود او را دنبال خود به زير سقف يكي از مخروبه ها که اطمینان داشت جای امني است  کیان

 :کشید و گفت

اك اينجا رو الك کردن... حداقل تا يه مدتي اينجا نمیانفكر کنم اينجا امنه، چون چند دقیقه قبل خ - . 

نفسي به راحتي کشید و برقع را باال داد و گفت غزاله : 

 حاال چي کار کنیم؟ -

تو همین جا مي موني... من به محض اينكه موفق شدم تماسم رو با ايران برقرار کنم برمي گردم. تحت هیچ شرايطي از اينجا خارج  -

 .نشو

 ولي اونا دنبالتن. چطور مي خوای از اينجا خارج بشي؟ -

سر خم کرد. نگاهش مي گفت: )چند بار بگم؟(. زبانش را به حرکت درآورد و گفت کیان : 

 .چاره ای نیست، بايد برم -

 !نه! تو نمیری -

جر و بحث نبود. کیان فكر کرد غزاله به دلیل عالقه اش، احساساتي شده است و مي خواهد او را نیز تحت تاثیر قرار دهد، تا  وقت

 :بدون تعهد به انجام وظیفه، راهي برای فرار بیابد. از اين رو بي اعتنا گفت

ی که مي توني به مالقادر يا عبدالنجیب برسون. اونا بي ببین غزاله! اگه من تا دو، سه ساعت ديگه برنگشتم، خودت رو به هر نحو -

 شك به تو کمك مي کنن تا به ايران برگردی

ناامید روی زمین زانو زد. اشك بي اختیار مهمان چشمهای زيبايش شد غزاله . 

تحالش را درك مي کرد، به همین دلیل به آرامي پهلويش نشست. دست نـ ـوازشي پشت او کشید و گف کیان : 

 .خودت مي دوني چقدر برام عزيزی، پس اينجور عذابم نده، ديدن اشكهای تو بیشتر از شكنجه دشمن عذابم میده -

 .اگه باليي سرت بیاد، من چي کار کنم؟ ديگه طاقت ندارم کیان... نمي خوام تو رو از دست بدم -

 .امیدت به خدا باشه، هرچي مقدر باشه همون میشه -

به ناگاه از جای برخاست و گفت غزاله : 
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 .نه نه ... نمي ذارم بری کیان... نمي ذارم -

بچه نشو غزاله وقتي پای ايران و مصلحت مملكت در بینه، ما بايد از عشق که هیچي، از جونمون هم بگذريم. غزاله لبخند زد و  -

 :گفت

 .خوب مي گذريم -

چطوری؟ با قايم شدن زير اين سقف!.... شايد تا حاال هم خیلي دير شده باشه و اونا بدون اهمیت به آزاد شد من، محموله رو عبور  -

رسونم. شايد جلو يك عملیات بزرگ گرفته بشهداده باشن، اما من بايد اطالعاتم رو به گوش سردار ب . 

را پاك مي کرد، گفتلحن جدی به خود گرفت. در حالیكه اشكش  غزاله : 

 .من مي رسونم -

 معلوم هست چي میگي!؟ -

اونها هنوز من رو شناسايي نكردن و چون تو رو تنها ديدن، احتمال میدن جايي مخفي باشم و تو در حال حاضر تنها باشي. پس من  -

 .خیلي راحت تر مي تونم از اينجا خارج بشم و تلفن بزنم

 .امكان نداره -

من مخابرات رو پیدا کردم. با اين پوشش افغاني کسي به من شك نمي کنه. سعي مي کنم به لهجه افغاني حرف بزنم... خیلي زود  -

 .تلفن مي زنم و برمي گردم

 .نه... به هیچ وجه -

 .تو بیخود نگراني. مي دونم که مشكلي پیش نمي ياد -

 .اگه بهت آسیبي برسه، هیچ وقت نمي تونم خودم رو ببخشم... نه -

به آرامي جلو آمد. انگشتان ظريف و کشیده خود را نـ ـوازشگر صورت کیان ساخت و گفت غزاله : 

 .نمي خوام تو رو از دست بدم.... بذار برم -

سر به سیـ ـنه فراخ کیان گذاشت و با صدای لرزاني گفت و : 

وستت دارمد - . 

در سیـ ـنه کیان حبس شد، بي اختیار او را به سیـ ـنه فشرد و گفت نفس : 

 .نمي خوام بهت آسیبي برسه. اگه گیر اون وحشیها بیفتي کارت تمومه -

بدون توجه به گفته ها و احساس کیان، به آرامي از آغـ ـوش او بیرون خزيد و گفت غزاله : 
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 .شماره تلفنت رو بده -

 ديوونه شدی؟ -

 چي بايد بهشون بگم؟ -

 .اين کار شوخي بردار نیست -

 .من تصمیمم رو گرفتم و تو نمي توني جلوم رو بگیری -

 خطرناکه، چرا نمي فهمي -

 تو که نمي خوای همه افتخار خدمت به مملكت رو يكجا بدست بیاری؟ -

 .مي ترسم غزاله. مي ترسم لو بری، لجبازی نكن... محاله بذارم -

به عالمت سكوت انگشت روی لب کیان گذاشت و گفت غزاله : 

 .هیس... فقط شماره تلفن و اطالعات -

مـ ـستاصل ماند. کالفه چنگ در موهايش زد و گفت کیان : 

 ....محاله بذارم تو -

ديگر انگشت غزاله روی لب کیان سر خورد و مانع ادامه سخن او شد. نگاهشان در هم گره خورد. نگاه نگران کیان در زوايای  بار

 .صورت غزاله چرخ خورد

از ترديد و دودلي او استفاده کرد و گفت غزاله : 

دی. اما اگه تو گیر بیفتي، يا زبونم الل اتفاقي برات اگه االن گرفتار بشم خیلي بهتره، چون مي دونم که تو هر طور شده نجاتم مي  -

بیفته، خدا مي دونه بعد از تو در اين کشور غريب چه باليي سرم میاد. اگه قبل از تو بمیرم، بهتر از اينه که بعد از تو گرفتار اجنبي 

فكر کن کیان، اين بار تو عاقل باش وببشم... خ . 

تاملي کوتاه با آنكه ناراضي به نظر مي رسید، موافقت کرد و پس از دادن شماره تلفن و پاره ای درست مي گفت و کیان بعد از  غزاله

 :اطالعات گفت

 .خیلي خب، حواست رو جمع کن. بايد به رمز که نه ولي سربسته صحبت کني. احتمال اينكه ارتباط تلفني شنود بشه خیلي زياده -

کیان را تكرار کرد و در حالیكه آماده رفتن، برقع را روی صورت مي کشید گفتبرای اطمینان چندين بار جمالت  غزاله : 

 .مواظب خودت باش. قول بده از اينجا خارج نشي -

 .تو نگران من نباش -
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زل زد به چشماني که آنها را به دو خورشید درخشان تشبیه مي کرد و افزود کیان : 

 .مي خوام سالم برگردی... صحیح و سالم -

خنده نمكیني کرد و برقع را رها کرد غزاله : 

 چشم قربان، امر ديگه ای نیست؟ -

سپس روی گرفت و گامي برداشت، اما کیان با لحني آهنگین او را مخاطب قرار داد. غزاله ايستاد و گفت غزاله : 

 ديگه چیه؟ -

 .صبر کن. نمي خواد بری -

ابروان گره کرد و گفت: )دوباره شروع کردی؟(، و بار ديگر به راه افتاد. کیان شتابان به او نزديك شد و از پشت سر بازوی او  غزاله

 :را گرفت و گفت

 .نرو غزاله. خودم میرم.... نرو -

گفت برقع را باال زد و به سمت کیان چرخید و با ترشرويي غزاله : 

 .چقدر )نه( توی کارم میاری! بسه ديگه حوصله ام سر رفت -

 .مي ترسم غزاله. تو از عهده اين کار بر نمیای -

مگه من چِمِه!؟ من ديگه اون غزاله بي دست و پا چلفتي احمقِ گريان نیستم. ممكنه جونم رو از دست بدم، ولي حاال مي دونم که در  -

م تو همه بهانه من برای رفتن نیستي کیان.... من بیدار شدم و تو چشمهای من رو باز کردی. امروز من با چش چه راهي تالش مي کنم.

باز و آگاهي کامل از هدفم، در راه گشورم گام برمي دارم و اگه بايد بمیرم، تو نمي توني جلوی مرگم رو بگیری.... پس خواهش مي 

 .کنم سد راهم نشو

احساس کرد سست و بي رمق شده است. با دلي پر اکراه، راه را برای او باز کرد کیان . 

دريای متالطم چشمانش را از ديدگان او مخفي کرد و گفت: )برام دعا کن(. سپس بیرون رفت غزاله  

تمام مسیر، حواسش به اطراف بود تا اگر مورد مشكوکي مشاهده کرد، جانب احتیاط را کامال رعايت کند. خوشبختانه از افراد ولي  در

خان اثری نیافت و پس از عبور از يكي دو کوچه به خیابان اصلي شهر رسید و پس از طي مسافتي در مقابل ساختمان مخابرات 

با ترسي مبهم آب دهانش را قورت داد و با سعي فراوان لهجه افغاني به خود گرفت و به محض  ،ختايستاد. نگاهي به اطراف اندا

 : ورود به مرد متصدی سالم کرد و گفت

 .برای ايران تلفن دارم -
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 .شما شماره خودتان بگويید خواهر -

ت به خود آمد و وارد کابین شد. سعي داشت لهجه شماره را گفت و چشم به دور تا دور آنجا دوخت. با صدای متصدی مخابرا غزاله

افغاني خود را از دست ندهد. در حالیكه مدام چشم به مرد متصدی داشت، با شنیدن صدای آمرانه سردار بهروان که چندين بار 

را کامال پايین آورد و بي مقدمه گفت دايشکلمه )الو( را تكرار کرد، تُن ص  : 

ور ديروز و فرمانده امروزسالم بر محمد آقا، جنگ آ - . 

بهروان يكه خورد. اين تكیه کالم فقط مختص کیان بود. او در محیط صمیمي خانواده و خارج از محیط کار اين گونه از جانب  سردار

 : کیان مورد خطاب قرار مي گرفت. متعجب از شنیدن اين جمله از دهان يك زن ناشناس پرسید

 شما!؟ -

 .نشناختي!؟ عروس عمه عالیه... غزاله ام ديگه -

اين جمله سردار مطمئن شد صدايي که از پشت خط شنیده مي شود، سعي در ارتباطي رمزگونه دارد، به همین دلیل غزاله را  با

 : همراهي کرد و گفت

 ببخشید که به جا نیاوردم. حالتون چطوره؟ چه خبر؟ -

ود که متصدی مخابرات متوجه لهجه درهم او نگردد از جانبي به فكر دادن اطالعات صحیح به سردار بود. با يك چشم مراقب ب غزاله

 : گفت

 .خبر سالمتي... به عاله خانم بگید ماه عسل خیلي خوش گذشت. پذيرايي مفصلي شديم، مخصوصا پسر عمه -

اس تلفني از جانب کیان است. گفتدل سردار پاره شد. ديگر شكي برايش باقي نمانده بود که تم بند  : 

 االن کجايي؟ پسر عمه! حالش خوبه؟ کي برمي گرديد؟ -

پسرعمه خوبه، ولي يه خرده دست و بالمون بسته است... خوب ديگه آدم مسافرت خارج میره بايد حواسش به جیبش باشه، ولي با  -

 .اين وجود ما تا چند روز ديگه برمي گرديم شما اصال نگران نباش

 پسر عمه کجاست؟ -

دهارمسافرخونه... هَمَش در حال استراحته. انگار که اومده سفر قن - . 

و شبهه از ذهن سردار دور شد. حاال مطمئن بود صدايي که از پشت خط مي شنود، صدايي جز صدای غزاله هدايت نیست. با  شك

 : شعفي که در کالمش هويدا بود خواستار دانستن چند و چون ماجرا پرسید

 مگه شما مهمون نبودی؟ چي شد رفتي مسافرخونه؟ -
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مي دوني... از مزاحمت زياد خوشش نمیاد. االن يه ده دوازده روزی میشه که اومديم اينجااخالق پسرعمه رو که  - . 

 اگه راه افتادی مي توني خبرم کني؟ -

شايد، درست نمي دونم. آخه مسافرخونه خوبي نداريم، بايد هرچه زودتر از اونجا بريم. ديگه بايد خداحافظي کنم، ولي پسرعمه از  -

 .من خواست تا سفارش دوستانش رو به شما بكنم

 .بگو دخترم در خدمتم -

گان آشنا داريد، سفارش اونا رو حسابي بكنید.... راستش چند تا از دوستاش قصد دارن برن ترکیه، خواهش کرد اگر مرز بازر -

 .وسايلشون بیش از اندازه بزرگ و سنگینه، ممكنه خروجي نگیرن

 ....خیالت راحت باشه حت -

قبل از خداحافظي غزاله قطع شد، غزاله شادمان از انجام وظیفه اش، آن هم به نحو احسن، بعد از پرداخت هزينه مكالمه، با  ارتباط

ه بیرون زد تا هرچه سريعتر خود را به کیان برساند و او را از دل نگراني خارج سازد، اما از اقبال بد، در اثر شتاب کودکانه اش، عجل

با بي احتیاطي در خم کوچه شاخ به شاخ يكي از افراد بیگ شد و پس از برخورد شديد نقش بر زمین گرديد و بي اراده پايش را 

باني داد زدگرفت و با احساس درد عص . 

 هوی، مگه کوری؟ -

با شنیدن صحبت غزاله که با لهجه ايراني ادا شد، بي درنگ بُرقع را از روی صورت او کنار زد. وصف غزاله را از بیگ شنیده بود،  مرد

 : به همین دلیل خنده زهرداری کرد و گفت

 .مثل اينكه افتادی تو تله -

در حالیكه برمي خواست وحشیانه چنگ در برقع غزاله زد و او را با مو از زمین کند. ناله غزاله در گلويش خفه شد. مرد ضارب که  و

 : شريف نام داشت، غزاله را به سمت جلو هل داد و گفت

جلب توجه کني راه بیفت اگه خیال فرار به سرت بزنه، مطمئن باش بالفاصله مي فرستمت اون دنیا... حاال بدون اينكه - . 

غزاله مي لرزيد و در حالیكه در دل دعا مي کرد که کیان به کمكش بشتابد، با گامهای لرزان به وانت شريف نزديك شد. کیان  پاهای

وع به که دورادور مراقب غزاله بود، با مشاهده اين صحنه، پريشان مشت بر فرق کوبید و سراسیمه و بدون تفكر، برای نجات او، شر

بیش از چند متری بدود، شريف به اتفاق غزاله، نعیم و صابر با وانت به راه افتاد آنكهدويدن کرد ولي قبل از  . 

کیان از آن فاصله به دنبال وانتي که به سرعت مي راند بي نتیجه بود دويدن . 

رسیكلتي که مقابل مغازه ای پارك شده بود افتادخیابان ايستاد و به دنبال وسیله ای چشم چرخاند. تا آنكه چشمش به موتو وسط . 
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غزاله را به داخل ساختمان مخروبه ای که فاصله زيادی تا شهر نداشت کشید و چنان سیلي به صورت او زد که غزاله چرخي  شريف

 .خورد و روی زمین ولو شد

بي رحمانه بار ديگر گیسوان غزاله را گرفت و سر او را به سمت باال کشید و گفت شريف  : 

 .اون سرگرد ع*و*ض*ی کجاست؟ اگه با زبون خوش بگي که بهتر، واال مي دونم چه باليي سرت بیارم -

نالید: )نمي دونم( غزاله . 

جا نبودیتقصیر خودته. اگه توی ماشین دهن باز کرده بودی، االن اين - . 

 .نمي دونم. گمش کردم. فكر کنم زخمي شده -

ديگر دست شريف باال رفت و در صورت غزاله فرود آمد. غزاله احساس کرد استخوان صورتش خرد شده است، ناله ای کرد و  بار

کرد و دستش را روی شانه با احساس ضعف شديد نقش بر زمین شد. شريف دست بردار نبود، او را از جا کند و وادار به ايستادن 

که غزاله با احساس درد در هم رفت و کمي شانه اش را عقب کشید داردغزاله قرار داد تا او را سرپا نگه  . 

متوجه آسیب ديدگي غزاله شد، به همین دلیل ضربه ای به شانه او زد که فرياد دلخراش غزاله را به آسمان بلند کرد شريف . 

که شاهد اين صحنه های دلخراش بود، بي تفاوت خنده کريهي کرد و گفت نعیم  : 

 .شريف ما متخصص اعتراف گرفتنه. تو که هیچي، باباتم باشه به حرف میاره -

رو به نعیم کرد و گفت شريف  : 

 .تو برو دنبال بیگ، به صابر هم بگو بیرون کشیك بده -

از شكنجه شريف در امان خواهد بود. اما شريف دوباره به سراغش آمد و نگاه تند پرغضبي به او  تصور مي کرد تا آمدن بیگ، غزاله

انداخت، چنان که غزاله از ترس نزديك بود قالب تهي کند. تمام بدنش مي لرزيد که شريف اسلحه اش را باال برد و به ناگاه ضربه 

کردديگری به شانه او وارد  . 

كست و از فرط درد بي حال نقش زمین شد. شريف در عین قساوت قلب کنار او زانو زد و گیسوان او را در سیـ ـنه غزاله ش نفس

 : دور دستش پیچید و گفت

 حرف مي زني يا نه؟ -

کیان چنان در تار و پود غزاله تنیده بود که حتي در ازای نجات جانش، حاضر نبود اسمي از او ببرد، باز نالید عشق . 

 .نمي دونم -

 .پس نمي خوای حرف بزني -
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خنجرش را بیرون کشید و تیغه تیز آن را روی گونه غزاله گذاشت و به آرامي آن را تا گلويش سُر داد سپس . 

در سیـ ـنه غزاله حبس شد نفس . 

غزاله حـ ـلقه زد. ترس، نفرت و دسته ای از گیسوان غزاله را در دست گرفت و با يك حرکت آن را بريد. اشك در چشمان  شريف

 .خشم معجون دلش شد

هر بار با وحشیگری دسته ای از گیسوان گندمگون او را بريد، سپس آخرين دسته را به دستش گرفت و در حالیكه به آن بـ  شريف

دـوسه مي زد قهقهه مـ ـستانه ای سر داد و موها را در پنجه اش مشت کرد و به سر و روی غزاله ضربه ز . 

غزاله شكافت و از سر و صورتش خون جاری شد. ديگر نايي برای برخاستن نداشت سر . 

فكر کرد اين بار غزاله برای فرار از مرگ، زبان خواهد گشود. از اين رو گفت شريف  : 

 .بهتره حرف بزني.... بیگ مثل من مهربون نیست -

به درد شديد و خونريزی بدنش اهمیت نمي داد. دهانش را به زحمت جنباند و با صدای ضعیفي گفت غزاله  : 

 .نمي دونم -

حسابي برآشفته شد. هر کس ديگری جای اين زن بود، ولو يك مرد قوی هیكل، تا به حال زبان به اعتراف گشوده بود. اما  شريف

قاومت مي کرد، مقاومتي که دلیلش برای شريف قابل فهم نبود. بنابراين با عصبانیت اين موجود ظريف و شكننده تا سرحد مرگ م

 .فرياد زد

 .دروغ میگي... مثل يك سگ مي کشمت -

با ديگر با غیظ بیشتر به جان غزاله افتاد. و اين بار دستش را روی شانه غزاله گذاشت و فشار مداومي به آن وارد کرد و . 

غزاله دهان باز کرد و خون ريزی نمود، فرياد غزاله همان لحظه اول خفه شد، زيرا از شدت درد، از هوش رفت. شريف ول  جراحت

 .کن نبود، گويي عقده داشت. با قنداق اسلحه و مشت و لگد به جان غزاله افتاد

د از اسلحه اش استفاده کند کامال غافلگیر شد و چنان غرق عمل وحشیانه اش بود که متوجه حضور کیان نشد و قبل از آنكه بتوان او

 .پس از يك کشمكش طوالني مغلوب کیان شد و راهي ديار باقي گشت

با اندوه فراوان، سراسیمه بر بالین غزاله نشست. غزاله با صورت روی زمین افتاده بود آنچنان مي نمود که نفس نداشت. کیان  کیان

را گرفته بود، او را به سوی خود چرخاند، اما بند دلش پاره شد. صورت غزاله کامال متورم و غرق با دلشوره ای که تمام وجودش را ف

در خون بود. سر او را بر روی زانو اش گذاشت. مزرعه گندمش به دست شريف جالد به دست باد سپرده شده بود. قلبش در هم 

اصله چشم بست و نفس در سیـ ـنه اش حبس شد. تمام فشرده شد. دست لرزانش را روی نبض گردن غزاله گذاشت، اما بالف

 .وجودش از يك احساس تلخ، داغ شد و فريادش در دل خرابه ها پیچید : )نه(
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نداشت. بار ديگر با چشمان خیس در صورت غزاله خیره شد و با مالطفت طره های خون آلود او را از روی صورتش کنار کشید  باور

اله... عزيزم. چشمات رو باز کن(. اشك پرده ای مقابل ديدگانش کشید و بغض راه گلويش را فشرد، با و آهسته او را صدا زد: )غز

من اومدم... نگاه کن کیانت اينجاست(، اما جسم بي جان غزاله قادر به حرکت نبود ناين حال به آرامي گفت: )ببی . 

او را به سیـ ـنه فشرد و بار ديگر فرياد جگرسوزش به آسمان ناامیدش را به پلكهای بي حرکت غزاله دوخت و با حسرت سر  نگاه

 .بلند شد : )خدايا....(

که به صورت غزاله نگاه مي کرد، امید داشت که او چشم باز کند. از اين رو بار ديگر شانه های غزاله را به شدت تكان داد و او  هربار

 .را صدا کرد : )غزاله(

يت از مرگي تلخ و زجرآور داشت و ضجه های کیان که از سوز سیـ ـنه بر مي آمد، حاکي از عشقي سرد و يخ زده غزاله حكا بدن

 .ناکام و نافرجام بود

استیصال، سرِ غزاله را به سیـ ـنه فشرد. به ناچار جسم بي جان او را روی دست بلند کرد. سر غزاله به سمت پايین آويزان بود و  با

دستش در هوا تاب مي خورد. نگاه سرد کیان به مسیر مقابل بود. ساکت و خاموش، با سیـ ـنه ای که از اندوه و غم فشرده مي شد، 

. ديگر اثری از آب و آبادی نبود. با اکراه جسم بي جان غزاله را روی زمین خواباند. نگاهي به سرتاپای او دکرمسافت طوالني را طي 

انداخت. اشك مي ريخت، اشكهای داغ حسرت! نالید : )نمي خوای به من غر بزني؟ مي بیني تو رو کجا آوردم. من امانت دار خوبي 

..(. اما بغض صدايش را ضعیف کرد. با عصبانیت و با حسرت با تیغه خجر به جان نبودم. کاش هیچ وقت به زندون نمیومدم. کاش..

 .زمین افتاد

به صورت غزاله نگاه نمي کرد. بي وقفه در حالیكه اشك مي ريخت، زمین را کند تا آنكه چند سانتي گود شد. با پشت دست  ديگر

 .اشك را از مقابل چشمانش پاك کرد و بي درنگ جسد غزاله را در گور خواباند

شانه های مردانه اش با هق هق گريه باال و پايین مي  سرد بود، بـ ـوسه ای بر پیشاني او زد و با بغض گفت : )رفیق نیمه راه( . نگاهش

 .رفت. مدتي گريست، اما گويي هر لحظه سوز سیـ ـنه اش بیشتر مي شد

حالیكه اشك مي ريخت، برای نماز میت ايستاد. اما قبل از انجام اين کار، با برخورد قنداق تفنگ بیگ بر فرقش، نقش بر زمین  در

 .شد

دفعات به سمع حضار رسید در حالیكه هر کس نظر و عقیده خود را بیان مي کرد. همگي در يك مورد اتفاق  ضبط شده به مكالمه

 .نظر داشتند و آن هم فرار سرگرد زادمهر از دست ربايندگان بود

ران را روشن بهروان نگاهي به نقشه کامل جهان روی ديوار انداخت. چند دکمه را فشرد چراغهای کشورهای هم مرز با اي سردار

 : ساخت. نگاه گذرايي به افغانستان انداخت. انگشت روی آن گذاشت و گفت

 .خودشه ! سفر خارج يا به عبارت ديگر سفر قندهار، يعني اونا در افغانستان به سر مي بردند -

کرمي پرسید سرهنگ  : 
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 منظورش از ماه عسل چي بوده؟ -

 .بدون شك منظورش همون اسارتشونه -

کمي فكر کرد و گفت پیوس  : 

بهتره پله پله جلو بريم. از اول شروع مي کنیم. هدايت شما رو به نام کوچیك خطاب مي کنه و يكي از تكیه کالمهای سرگرد رو به  -

وی آشنايي بدهو به نحکار مي بره فقط به اين دلیل که قصد داره شما رو به ياد سرگرد بندازه  . 

يقینا ... سرگرد افسر زبده ايه، قطعا در خطر بوده که در مخفیگاه باقي مونده و چون احتمال شنود مكالمات رو مي داده، هدايت رو  -

 .انتخاب و رمز رو چاشني اطالعاتش کرده

خودشون اين طور عمل کنن.... به هر  شايد هم اون ها در تعقیب و گريزی سخت به سر مي برن و مجبور شدن برای نجات جون -

حال هدايت با معرفي خودش به عنوان عروس عمه عالیه، سردار رو مجاب میكنه که اين مكالمه از جانب سرگرده و رفتن ماه عسل، 

. ربوده شدن، شكنجه و آزاره. دقیقا وقتي میگه : )خصوصا پسرعمه پذيرايي مفصل شد( یخوش گذشتن و پذيرايي مفصل به معنا

همان طور هم که در فیلم ديديم، سرگرد شكنجه سختي شده و هدايت در اولین جمله، در جواب سردار، خبر سالمتي خودشون رو 

 .به ما میده

 جمله بعدی کمي گنگه، منظورش از بي پولي چي بوده؟ -

بهروان در جواب گفت سردار  : 

يقین دارم بدون اسلحه و آذوقه هستند و بیشتر از اون يقین دارم که جای امني نیستند. وقتي میگه بايد مسافرخونه رو عوض کنیم،  -

 .قطعا جاشون لو رفته و قصد فرار دارن

حرف سردار را تايید کرد و افزود پیوس  : 

ده روز قبل فرار کردن، درست زمانیكه ارتباط ربايندگان با ما با يه حساب سرانگشتي میشه حدس زد که اونا چیزی حدود چهار -

قطع شد. اين موضوع دقیقا به چهارده روز پیش برمي گرده و وقتي مطمئن مي شن سرگرد هنوز با ما تماس نگرفته، نقشه پلیدشون 

همه اهمیت داره اينه که سرگرد رو به جای خود سرهنگ از بین مي برن. مسئله ای که بیش از  يرو عملي و خانواده سرهنگ شفیع

به سختي تونسته خودش رو به جايي برسونه که دسترسي به تلفن داشته باشه. بنابراين احتمال تماس دوباره ای وجود نداره و ما بايد 

بكشیم رونبا دقت کامل اطالعات سرگرد رو از اين مكالمه کوتاه بی . 

خود را روی مرز بازرگان قرار داد و گفت بهروان مقابل نقشه ايستاد و پنج انگشت سردار  : 

 .مسئله اصلي اينجاست. اينجا قراره اتفاقي بیفته -

روی میز خم شد و دو دستش را تكیه گاه بدنش قرار داد. نگاه عمیقي در چهره جمع انداخت و گفت پیوس  : 

 .محموله بزرگي قراره از مرز عبور کنه... فقط خدا کنه دير نشده باشه -
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بايد هرچه زودتر اطالعات گمرك بازرگان رو در جريان قرار بديم و ضمن کنترل گسترده، خروجي های چند روز اخیر رو چك  -

 .کنیم تا اگر مورد مشكوکي مشاهده شد، اينترپل رو در جريان بگذاريم

ي ديگر به طول انجامید و سردار بهروان پس از صدور دستورات الزم، با کسب اجازه از مقامات باالتر و انجام هماهنگي ساعت جلسه

های الزم، به اتفاق پیوس، برای نظارت مـ ـستقیم بر اجرای ماموريت، بالفاصله کرمان را به مقصد شمال غربي کشور و مرز بازرگان 

 ترك کرد

زير و رو مي کرد. بدون آنكه آنها را پاك کند در افكار پريشان خود غوطه ور بود حوصله سبزيها را بي . 

هر از گاهي زير چشمي او را مي پايید. تا کنون خاله اش عالیه را اين چنین کالفه و بي حوصله نديده بود. سرش را باال آورد تا  سمانه

فتاد. لبخندی محو بر لبـ ـانش نشست و به آرامي دست بر شانه حرفي بزند، چشمش به تصوير کیان در قاب عكس منبت کاری ا

 : عالیه گذاشت و گفت

 .دفعه اولش که نیست. اين ماموريت هم مثل ماموريتهای ديگه -

 .ولي کیان هیچ وقت بي خبر نمي رفت. خیلي ماموريتش طوالني مي شد پونزده روز ... بدجوری دلم داره شور مي زنه -

درحالیكه بلند مي شد. گفت سمانه  : 

 .به دلت بد راه نده. االن يه چايي برات درست مي کنم تا حالت جا بیاد. بلند شو دستهات رو بشور، خودم سبزی رو پاك مي کنم -

 .آخه زحمتت میشه خاله جون -

كنمچه زحمتي! از مال خدا يه دونه خاله دارم، برای اين عزيز کار نكنم، واسه کي ب - . 

 .قربونت برم خاله. کاش اين پسره از خطر شیطون پايین بیاد و اجازه بده بیام خواستگاری -

 خواستگاری زورکي؟ -

 .اين چه حرفیه خاله؟ کیان دنیا رو بگرده مثل تو گیرش نمیاد -

 .اين نظر شماست خاله -

من پسرم رو خوب مي شناسم، کیان من اهل عشق و عاشقي و چه مي دونم اين حرفها نیست. اگه برای ازدواج دست دست مي  -

ه، به خاطر شغلشه... تا اسم زن و ازدواج رو میارم، غرولند مي کنه که تو توقع داری دختر مردم رو بیاری توی اين خونه، صبح تا کن

صبح که مي زنم بیرون کي برمي گردم. اصال اگه برگردم نهشب ور دلت بشینه... خدا مي دو . 

اينا همش بهانه است... شما مادرم رو به خیال واهي نشونديد. بیست و هفت سالمه. مي ترسم تا چشم روی هم بذارم، سي ساله  -

 .بشم ور دست مامانم بمونم

ي کنمنه خاله جون اين دفعه که برگرده تكلیفم رو باهاش يه سره م - . 
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 .من برای آقا کیان احترام زيادی قائلم و با وجودی که قلبا دوستش دارم، نمي خوام وادار به اين کار بشه -

 .کیان غلط بكنه رو حرف من حرف بزنه. سرگرد که هیچي، اگه سرلشگر هم که بشه باز هم پسر خودمه و بايد مطیع من باشه -

ه که شما فقط مادرش هستیدوااای! پس آقا کیان شانس آورد - . 

 .چي خیال کردی. کیان بي اجازه من آب نمي خوره -

لبخندی زد و گفت سمانه : 

 .ديگه بهتره حرفش رو نزنیم. شما بهتر از من مي دوني که آقا کیان زن بگیر نیست -

 .مگه دست خودشه؟ کتي که از اصفهان برگرده، دست کیان رو مي گیريم و مي نشونیم پای سفره عقد -

سر به زير انداخت و عالیه با ابراز عالقه گفت سمانه  : 

 .قربون اون چشمهای بادومیت برم. من به جز تو عروس ديگه ای نمي خوام -

د، اما قادر به تكان دادن دستهايش نبود. چهره اش در هم رفت و با چشیدن طعمي احساس درد سعي کرد جای ضربه را لمس کن با

 .تلخ در دهانش به زحمت چشم باز کرد

و منگ کمي سرش را باال آورد، اما قبل از تشخیص موقعیت، مشت محكم بیگ در صورتش فرود آمد و او را برای دقايقي  گیج

در چشم بیگ باز کرد و به سرعت متوجه موقعیتش شد دوباره بیهوش ساخت. تا آنكه باالخره چشم . 

غضبناك او را جلو کشید و با چشمان بُراق شده گفت بیگ  : 

 .مثل يه سگ مي کشمت -

سپس در حالیكه به ران مجروحش اشاره مي کرد افزود بیگ  : 

 .ولي قبلش باهات کار دارم آقا پسر -

را به گوشه وانت هُل داد و با چهره درهم محل اصابت گلوله را در دست گرفت کیان . 

کیان از پشت سر با طناب بسته و آزادی عملش سلب شده بود. با اين حال به دنبال راهي برای غافلگیری، با احتیاط در  دستهای

تكیه داد حالیكه زير چشمي بیگ را مي پايید کمي خودش را جابجا کرد و به درب وانت . 

به داخل کابین انداخت. به جز راننده، يك نفر ديگر هم روی صندلي جلو نشسته بود و چشم به مسیر مقابل داشت نگاهي . 

حالیكه نقشه ای برای فرار و خالصي از شر اين سه نفر مي کشید، شروع به سايیدن طناب به ورق پاره کف وانت کرد در . 

مرگ غزاله وجودش را به آتش کشیده بود. با اين وجود مي خواست خیالش از دفن شدن بدن او آسوده باشد، از اين رو با  يادآوری

 : لحني سرد پرسید
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 با هدايت چه کار کردی؟ -

 هدايت ديگه کیه!؟.... آهان همون جنازه رو میگي! مي خواستي چي کارش کنم؟ -

 .خدا کنه دفنش کرده باشي -

پوزخندی زد و ساکت ماند.کیان عصباني صدا بلند کرد بیگ  : 

 مگه تو مسلمون نیستي؟ -

 !ديگه داری روت رو زياد مي کني. خفه میشي يا خفه ات کنم -

باالجبار سكوت کرد. غم از دست دادن غزاله به همراه نفرت و خشم او را در تصمیمش مصمم تر ساخت و در حالیكه سعي در  کیان

بريدن طناب داشت، چندين بار نقشه اش را در ذهن مرور کرد. بايد حساب شده عمل مي کرد. بنابراين زمانیكه از پاره شدن طناب 

. چشم بست و وانمود کرد هنوز گیج و منگ استاطمینان پیدا کرد، به در تكیه داد . 

نیز خون زيادی از دست داده بود و احساس ضعف مي کرد. وقتي کیان را در آن حال ديد، به خیال آنكه او نیز حال مساعدی  بیگ

 .ندارد و با دستهای بسته کاری از او ساخته نیست، اسلحه اش را کنار گذاشت

ر بیگ غلبه کرد به طوريكه مدام چشم باز و بسته مي کرد و کامال منگ بود و بیهوده سعي مي کرد با رفته ضعف و سرگیجه ب رفته

 .درجه پايیني از هوشیاری خود را سرحال نشان دهد

زير چشمي مراقب حرکات او بود و وقتي بیگ برای لحظات متمادی چشم بر هم گذاشت، با يك حرکت غافلگیر کننده و با  کیان

سريع او را از جا کند و بالفاصله از وانت به بیرون پرتاب کرد يك يورش . 

که اين صحنه را از آيینه مقابلش ديده بود، بي درنگ ترمز کرد. ترمز نیش دار باعث شد کیان تعادلش را از دست بدهد و  راننده

 .پس از برخورد با کابین، کف وانت ولو شد

اننده نشسته بود، بالفاصله از وانت بیرون پريد، اما قبل از آنكه فرصت شلیك بیابد با گلوله ای تنومندی که در کابین جلو کنار ر مرد

 .که از اسلحه بیگ توسط کیان شلیك شد نقش بر زمین گشت

ن او را به مشاهده اين صحنه، نعیم راننده وانت از ترس اسلحه اش را بر زمین انداخت و دستهايش را به عالمت تسلیم باال برد. کیا با

 : عقب خواند و گفت

 .اگه بخوای کلك بزني مهلتت نمي دم -

 .هر کار بخوای مي کنم. فقط من رو نكش -

به وضوح ترس را در چشمان نعیم ديد و به خوبي مي دانست لحظه ای غفلت، از اين روباه مكار شیری درنده خواهد ساخت. به  کیان

 .همین دلیل جانب احتیاط را رعايت و در حالیكه حـ ـلقه طنابي به جانب او پرتاب مي کرد از وانت پايین پريد
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اشت و به سمت جايي که بیگ روی زمین افتاده بود نزديك شدبا اطاعت از دستورات کیان طناب را برد نعیم . 

قدمي بیگ که رسید باز به امر کیان ايستاد چند . 

سر اسلحه را به سمت نعیم نشانه رفت و در حالیكه مراقب حرکات او بود با احتیاط به بیگ نزديك شد کیان . 

ن او و برای اينكه بار ديگر غافلگیر نگردد، سريع از او فاصله گرفت. نعیم به با صدای ضعیفي مي نالید. با اطمینان از زنده بود بیگ

 .دستور کیان دست و پای بیگ را بست و او را به دوش انداخت و کف وانت خواباند

در انديشه فرار، با استفاده از يك غافلگیری آني بود. وقتي بیگ را کف وانت خواباند با تعلل به سمت کیان چرخید. اما کیان  نعیم

فرصت روگرداندن را از او گرفت و با ضربه محكمي در پس سر، او را نقش بر زمین کرد و بالفاصله او را به طرف درختان سمت 

بدني کامل، با طناب محكمي او را به درخت بست و با آسوده شدن از جانب نعیم، خودش را به  يازرسراست جاده کشید و پس از ب

 .وانت رساند. بیگ هنوز مي نالید. در حالیكه قدرت برخاستن نداشت

کرد. سراسیمه ديگر هیچ گونه ريسكي را نمي پذيرفت. از اين رو کمي او را باال کشید و به میله های متصل به کابین طناب پیچ  کیان

 پشت ماشین نشست و با سرعت هر چه تمام تر، راه آمده را بازگشت

ساعتي طول کشید تا محلي که غزاله را آماده دفن کرده بود بیابد چند . 

گويي  کامال تاريك شده بود و يافتن جسم بي جان غزاله در آن دشت فراخ کار بسیار دشواری بود. بارها آن دشت را دور زد، اما هوا

 .جسم غزاله قطره ای آب شده و به زمین فرو رفته بود

در کمال ناامیدی در يكي از همان دور زدنها برحسب اتفاق گودال را پیدا کرد. بي درنگ ترمز زد و سراسیمه بیرون پريد.  باالخره

... ديگه تنها نیستي(، جلو دويد که با ديدن فكر کرد غزاله بي صبرانه انتظار او را مي کشد در حالیكه فرياد مي زد: )نترس ، اومدم

 .گودال خالي مبهوت ماند

سست و لرزانش تا شد و زانو زد: )يعني چه اتفاقي افتاده!؟( با بغض گفت: )نكنه گرگها...( با اين خیال هراسان اطراف گودال  پاهای

را زير نظر گرفت و با ديدن چند ردپا که شباهت زيادی با ردپای گرگ داشت و خطوط کشیده شدن بدن غزاله، سرش را میان دو 

یابان پیچیددستش گرفت و نعره دلخراشش در ب . 

ديگر با نگاه دقیق تری به تفحص پرداخت. چند ردپای انسان ديد، که يقین داشت مربوط به بیگ و دو همدستش است و  بار

مشاهده جای پای حیوانات، جای هیچ شكي باقي نگذاشت که جسم غزاله توسط چند حیوان درنده، مثل گرگ، از گودال بیرون 

 .کشیده شده بود

به دندان گزيد. هیچ چیز قادر نبود جلوی اشك و ماتم او را بگیرد. با حالي که هیچ گاه در خود سراغ نديده بود با صدای بلند  لب

 .بنای گريستن گذاشت
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شب بدترين شب زندگیش بود. دلشكسته از جای برخاست و بي هدف در بیابان به راه افتاد. گاه زار مي زد و گاه غزاله را صدا  آن

ي کرد. مـ ـستاصل زانو زد و سر به آسمان بلند کرد، اما قدرت تكلم نداشت. در سكوت به آسمان خیره شدم . 

روز بعد تابش مـ ـستقیم نور خورشید او را مجبور کرد تا چشم باز کند. گیج و منگ به اطراف نگاهي انداخت و با يادآوری  صبح

 .شب گذشته به تلخي از جای برخاست

ت جستجو نتیجه ای ندارد، با اين وصف در روشني روز به دنبال جسد و يا احتماال بقايای آن مسافت زيادی را جستجو کرد، دانس مي

 .اما بي فايده بود و اثری نیافت

هش و پريشان به سمت وانت به راه افتاد. چند لحظه بعد با ديدن بیگ از سر خشم دندانهايش را به هم سايید و با يك ج دلشكسته

 .به عقب وانت پريد

رنگ و رويي نداشت. با وجودی که محل جراحت را از باالی زخم محكم بسته بود، خون همچنان از بدنش مي گريخت. به  بیگ

 .شدت ضعیف شده بود و با صدای ضعیفي ناله مي کرد

مقابل او زانو زد و با تكان مختصری او را متوجه خود کرد کیان . 

چشمانش را لحظه ای گشود، اما يارای باز نگه داشتن آنها را نداشت بیگ . 

از دست دادن غزاله کیان را کفری کرده بود، با عصبانیت دست زير چانه بیگ زد و گفت کینه : 

 فكر نمي کردی نوبت خودت هم برسه، نه؟ -

 آ...ب -

و قمقمه آب را به لبـ ـهای بیگ نزديك کرد و گفتبا ديدن حال خرای او بغض و کینه را کنار گذاشت  کیان : 

 .فقط يك کم.... مي دوني که برات ضرر داره -

با ولع جرعه ای نوشید ولي کیان قمقمه را کنار کشید و گفت بیگ : 

 .گفتم برات ضرر داره -

 .تشنمه -

مي دانست که بر اثر خونريزی و ضعف شديد، بیگ به زودی مي میرد. با اين وجود در حالي که نفرت و خشم زايدالوصفي  کیان

داشت، تصمیم گرفت او را به خرابه های ابتدای شهر برساند تا در صورت گذر احتمالي کسي يا کساني نجات يابد. با اين فكر او را تا 

 .مدخل شهر رساند

لیكه دست و پای او را آزاد مي کرد، پرسیددر حا کیان : 
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 مي توني بگي ولي خان رو کجا مي تونم پیدا کنم؟ -

 .م..ر...ز -

از هوش رفت و . 

بعد کیان در حالیكه با يادآوری غزاله خود را آزار مي داد، مسیری را که شب گذشته طي کرده بود، پیش رو گرفت دقايقي . 

قادر مي شد نعیم را بیابد، مخفیگاه ولي خان را مي يافت، اما زمانیكه به محل درگیری شب گذشته رسید، نه از نعیم خبری بود و  اگر

 .نه از جسد جمیل. باالجبار راهي را که فكر مي کرد به ايران ختم مي شود، در پیش گرفت

نگاهش بیابان بود. مسافت زيادی را پیمود که وانت پس از چند بار ريپ  فاصله گرفتن از سرزمینهای شمالي افغانستان، در امتداد با

 .زدن، خاموش شد و کامال از کار افتاد

عصبانیت مشتي روی فرمان کوبید و گفت با : 

 .لعنتي. حاال وقت بنزين تموم کردنه. و از کابین خارج شد -

که به نظر مي رسید منازل روستايي است به چشم مي خوردبه اطراف انداخت. در انتهای وسعت ديدش اشكالي  نگاهي . 

به سختي ماشین را به سمت درختچه هايي که در کنار جاده قرار داشت هدايت و وانت را در پناه درختها پنهان کرد. کلت  کیان

با عجله به جايي که احتمال  کمری را زير پیراهنش مخفي و اسلحه کالش را هم چند متر دورتر از ماشین زير درختي پنهان کرد و

حرکت کرد دمي داد زندگي جريان داشته باش . 

اندکي منازل روستايي در کنار مزارع گندم در کنار يكديگر بنا شده بودند. سگ گله پارس کنان نزديك شدن او را به اطالع  تعداد

 .اهالي رساندند. علي فرزند کوچك محمدجعفر به استقبالش دويد

با شور و حال سالم کرد و پرسید علي : 

 !غريبه ای -

 ُا ... تو پسر کي هستي؟ -

 .محمدجعفر -

 !بارك ا...! برو از بابات بپرس مهمون نمي خواد -

دوان دوان به سوی پدرش دويد و گفت علي : 

 .بابا! بابا! مهمون اومده -

 .قدمش به روی چشم، خوش آمد -
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بعد کیان به رسم احوالپرسي محمدجعفر را در آغـ ـوش کشید و محمد جعفر به رسم مهمان نوازی مسلمانان، استقبال  لحظاتي

 :گرمي از او به عمل آورد و گفت

 غريبه ای! اهل کدام واليتي برادر؟ -

 .دِهِ... پايین سفید کوه -

 نومت چیه؟ -

 .ا... يار -

ه خسته کیان، بي درنگ او را به داخل عمارت محقر خود کرد. کیان مدت سي و شش ساعت غذايي با مشاهده چهر محمدجعفر

 :نخورده بود، بنابراين قبل از داخل شدن به خانه با احساس ضعف و گرسنگي گفت

 .گرسنه ام، اما بي پول -

 .تو مهماني و عزيز، بیا داخل برادر... باالخره يك لقمه نان پیدا مي شود -

بدون تعارف وارد شد و دقايقي بعد، پس از خوردن نان و شیر، در حالیكه کمي حالش جا آمده بود، محمدجعفر را به حرف  کیان

واداشت و اطالعات مفیدی راجع به موقعیت جغرافیايي آن محل به دست آورد. سپس با جلب اعتماد او صحبت بنزين را به میان 

 :کشید که محمدجعفر در پاسخش گفت

 .ما اينجا گازويیل داريم، اما ده بااليي يكي دو تا ماشین دارن و حتما بنزين هم دارن -

برای دستیابي به بنزين سواالتي پرسید که محمدجعفر در جواب گفت کیان : 

 .بنزين خیلي گران است... تو هم که پول نداری -

بدم درسته ولي اگر به من قرض بديد قول مي دم بهتون پس - . 

 .نه برادر من... اگر داشتم دريغ نمي کردم.... هر يكي گالون بنزين خیلي گران است -

ناامید سر به زير شد و محمدجعفر چون پدری دلسوز گفت کیان : 

 .اگه چیز باارزشي داری، شايد معامله کنن -

 با اسلحه معاوضه مي کنن؟ -

 چه جور اسلحه ای؟ -

 .کلت.... يه کلت کمری تمام اتوماتیك با يك خشاب پر -

 نمي دونم. بايد بپرسم... همراهته؟ -



 

 
199 

 .ُا ... همراهمه -

 .برم يه پیك بفرستم ده.. جلدی برمي گردم -

که بیرون رفت، احساس ندامت به جان کیان افتاد، اما قبل از هر اقدامي محمدجعفر با مرد جواني برگشت. کیان با  محمدجعفر

 :مشاهده آن دو سراسیمه بلند شد. محمدجعفر تازه وارد را معرفي کرد

 .اين برادرمه... محمدباقر -

محمدجعفر دستي در محاسنش کشید و گفت سپس : 

رَش کنم؟مي تانم سِی -  

 .کیان کلت را از زير پیراهنش بیرون کشید و قیل از آنكه کلت را به او بدهد خشاب آن را خارج ساخت -

اسلحه را با دقت بررسي کرد و گفت محمدباقر : 

 .بايد با خودم ببرمش... عبدالحكیم تا اين رو نگیره، بنزين نمیده، بايد همان جا معامله را تمام کنیم -

کلت را از دست برادر قاپید و گفت محمدجعفر : 

 .به به.. عجب خوش دسته! پس چرا خشابش را در آوردی؟... نترس ما سر مهمان کاله نمي ذاريم -

چاره ای جز اعتماد نداشت. باالجبار خشاب را به دست محمدجعفر داد و گفت کیان : 

 .فقط جلدی باش. تا روز تمام نشده بايد برم -

مشاهده عجله کیان، محمدباقر پرشتاب اسلحه را زير پیراهنش پنهان کرد و رفت با . 

نگاهي به چهره خسته و بي رمق کیان انداخت و در حال برخاستن گفت محمدجعفر : 

 .خیلي خسته ای، کمي بخسب... محمدباقر که برگرده صدايت مي زنم -

قدر شناس تشكر کرد و به محض خروج او گوشه ای دراز کشید و به خواب رفت. ساعتي بعد محمدجعفر به آرامي در را  کیان

 .گشود و او را به آرامي صدا کرد

 .ا...يار، ا...يار بلند شو مرد. شوم شد -

با اکراه چشم باز کرد و به محض ديدن او بالفاصله لبخندی زد و گفت کیان : 

ش خبر باشي برادرخو - . 

 .محمدباقر بچه زرنگیه، مي دونستم دست خالي برنمي گرده -
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 .چطور جبران کنم -

 .برای مهمان هرکاری بكني کم است. حاال تا هوا تاريك نشده بجنب -

 ساعت چنده؟ -

 .چهار.... ديگه چیزی تا غروب نمانده -

کش و قوسي به بدنش داد و به دنبال محمدجعفر از اتاق خارج شد. در فاصله کمي از ساختمان محمدباقر با جواني مشغول  کیان

 .گفتگو بود. نگاه کیان روی ظرف بیست لیتری خیره ماند و لبخندی محو گوشه لبش نشست

جعفر دست به شانه او گذاشت و گفت محمد : 

 ....چهل لیتر کافیه -

نمي شد. شبیه يك معجزه بود. مي دانست بیشتر از قیمت کلت بنزين دريافت کرده است از اين رو به لبخندی کفايت کرد ورشبا . 

پس از پرس و جو در مورد راهها سوار بر گاری به محل اختفای وانت رفت. کمك محمدباقر برای او مفید بود و او توانست تا  کیان

از زير درختچه ها بیرون کشیده و باکش را پر از بنزين کند و به سمت شهر هرات که در نزديكي ده بود قبل از تاريكي هوا وانت را 

 .به راه بیفتد

به سرعت در جاده پیش مي رفت و کیان با اندوه و به ياد غزاله سر را به شیشه تكیه داده و به مسیر مقابلش چشم دوخته بود.  وانت

 .به ياد روزهایِ کوتاهِ با او بودن و اينكه چگونه در مدتي کوتاه چنین دلبسته او شده بود، افتاد

تنش بود و شايد هم حرارت سوزان آن دو خورشید زيبا!.... آه که هر چه  دستهای مهرباني که پس از شكنجه مرهم زخمهای شايد

 .بود اکنون نه اثری از آن دستهای مهربان مي يافت و نه نشانه ای از آن چشمهای براق

مد. بايد بر کوتاهي تا )شین دَند( باقي و خطر هر لحظه در کمینش بود. مسلما ولي خان آرام نمي نشست و در صدد انتقام بر مي آ را

احساسات عواطف خود غلبه مي کرد و تا رسیدن به هدف نهايي اش که همانا يافتن ولي خان و نقش برآب ساختن نقشه های پلید او 

را که به او داشت خط مي کشید يبود، دور غزاله و احساس . 

اسبي که به راحتي قابل رويت نبود پارك کرد و تا بود، اما شدني. نیمه های شب بود که به شین دند رسید. وانت را در محل من دشوار

 .رسیدن سپیده سحر منتظر نشست

با او يار بود که به طور اتفاقي در وارسي داشبورد، البالی اوراق، مبلغي اسكناس تا نخورده يافت. صورتش را میان دستار  شانس

پیچید و راهي )شین دند( شد. بايد هوشیارانه عمل مي کرد زيرا کوچكترين بي احتیاطي دردسر تازه ای برای او به همراه داشت. 

شدبنابراين محتاط وارد شهر  . 

احساس گرسنگي قبل از هر اقدامي برای صرف صبحانه به دنبال قهوه خانه يا جايي شبیه به آن بود و باالخره پس از دقايقي  با

 .جستجو قهوه خانه را پیدا کرد
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ه شدن رفت و پس از رد و بدل کردن جمله هايي به افغاني با لهجه ای که روز به روز بهتر مي شد نشست و به انتظار آماد جلو

صبحانه ماند. وقتي پسرکي نان و پنیری که بیشتر شبیه به ماست بود، با استكان چای در مقابلش گذاشت، به آرامي دستار را از چهره 

 .اش باز کرد

آفتاب سوخته با موهای ژولیده و ريش کامال بلند نشان مي داد که او از اهالي همان ديار است. پس جای شك در دل پسرك  صورت

 .باقي نماند و با لبخندی دور شد

ر شديد باعث شد با اشتها شروع به خوردن نان و پنیر کند و در عین حال در تمام مدت با دقت و تیز بیني اطرافش را زي گرسنگي

 .نظر داشته باشد

امید ديدن افراد ولي خان مدت زيادی را در قهوه خانه سپری کرد، اما هیچ يك از افراد او را نديد. بنابراين حسابش را تصويه  به

یكه کرد و به سمت مرکز آبادی به راه افتاد. هنوز چند قدمي از قهوه خانه دور نشده بود که نعیم را با سر و وضع خاك آلود در حال

نشان مي داد، ديد. نعیم به سمت او حرکت مي کرد. کیان باالفاصله خود را جمع و جور کرد و بي تفاوت از کنار  انبسیار خسته و ناتو

 .او دور شد و چون با دستار صورت خود را پوشانده بود نعیم او را نشناخت

ی که مانند باغ بود رفت. کیان باال رفتن از ديوار را با وجود بچه او را دنبال کرد. نعیم پس از گذشتن از چند کوچه به خانه ا کیان

 .هايي که در کوچه مشغول بازی بودند، عاقالنه ندانست. بنابراين در گوشه ای پنهان شد و رفت و آمد آنجا را زير نظر گرفت

ه بعد از ظهر همان روز، نعیم در حالیكه مدت انتظارش که تا حوالي ظهر کشید، رفت و آمدهای مشكوکي به آن خانه شد تا آنك در

سرحال و قبراق شده بود از خانه خارج شد و با موتوری در مسیر جاده )فراه( قرار گرفت. کیان درنگ را جايز ندانست. به سرعت 

با احتیاط او را جاده قرار گرفت، مسافت زيادی را طي نكرده بود که از دور موتور نعیم را ديد.  سیربه سمت وانت رفت. وقتي در م

تعقیب کرد. تا آنكه وارد جاده کوهستاني شد. بعد از گذشتن از يكي دو پیچ جاده بود که متوجه شد اثری از موتورسیكلت نیست. 

اثری از موتور و نعیم نمي يافت ت،خشمگین، بر سرعت وانت افزود، اما هرچه جلوتر مي رف . 

توقف شدو پريشان وانت را به کناری کشید و م آشفته . 

نگاهي به جاده انداخت. چیزی نديد. با احساس خطر اسلحه اش را برداشت و پیاده شد کیان . 

تیزبینش را به اطراف چرخاند. سمت چپ حاده کوهستاني و جای مناسبي برای پنهان شدن بود چشمهای . 

زياد طول نكشید و سر و کله نعیم و سالم پیدا شد انتظارش . 

با اسلحه مسلح، پیش از نعیم جلو رفت و به وانت نزديك شد. با يك حرکت غافلگیر کننده جلو پريد و داخل کابین را نشانه  سالم

 .رفت

خالي بود. با احتیاط گام ديگری برداشت و به داخل کابین سرك کشید. وقتي از نبود کیان مطمئن شد، به نعیم اشاره کرد که  وانت

 .جلو برود



 

 
202 

ه تیزتر و زرنگ تر از سالم بود و در ضمن مزه مشتهای سنگین کیان را چشیده بود، با احساس خطر از وجود دام، با صدای ک نعیم

 :ضعیفي گفت

 .برگرد... خطرناکه لعنتي -

ره حوصله سالم سر بي چون و چرا در کنار نعیم قرار گرفت، انتظار آنها مدت زيادی به طول انجامید. اثری از کیان نبود. باالخ سالم

 :رفت و با عصبانیت گفت

 .تا کي مي خواهي همین طور غنبرك بزني. اگه اينجا بود تا حاال خودش رو نشون داده بود -

 .حكما کمین نشسته -

 .نديدی جلوی وانت درب و داغون شده بود، حتما گیر ولي خان افتاده.... شايد هم اصال اون پشت فرمان نبوده -

 .اما من مثل تو فكر نمي کنم -

 .خودم با چشم خودم ديدم... سوئیچ روی وانت بود. من مطمئنم گیر ولي خان افتاده -

 .اگه اشتباه کرده باشي دخل هردومون اومده -

ونیم فرار کنیمبه جای اين حرفها بلند شو موتور رو بیار.... من میرم سراغ وانت. اگر احیانا کمین نشسته باشه، جلدی بت - . 

با وجود نارضايتي موتورسیكلت را از البالی بوته ها بیرون کشید و پشت وانت سنگر گرفت نعیم . 

با احتیاط نزديكي در وانت عقب عقب رفت و پس از نگاه کردن به اطراف و نديدن اثری از کیان با خوشحالي پشت وانت  سالم

نشست و دست روی سوئیچ گذاشت، اما قبل از آنكه فرصت چرخاندن سوئیچ را بیابد صدای صفیر گلوله ای در گوشش پیچید و 

 .درد جانكاهي در بازوی خود احساس کرد

هراسان و وحشت زده بدون آنكه به فكر کمك به سالم باشد هندل زد و گاز موتور را گرفت و در جهت مخالف وانت به  نعیم

حرکت درآمد، اما در رگبار گلوله ای که از اسلحه کیان شلیك شد، او را به همراه موتورش سرنگون ساخت. گلوله ها به الستیك 

طراب سراپای هردو آنها را فراگرفته بود. هر دو به عالمت تسلیم اسلحه هايشان را به اض وموتور و ران نعیم برخورد کرد. وحشت 

گوشه ای پرتاب و دستها را باال بردند. در اين موقع کیان با احتیاط از کمین گاه خود بیرون آمد و با حرکت دادن سر اسلحه به سالم 

 .فهماند که از وانت فاصله بگیرد

ان و خونريزی شديد، از وانت فاصله گرفت و در چند قدمي نعیم که روی زمین ولو شده بود، ايستادبا وجود درد فراو سالم . 

فرياد زد کیان : 

 .زانو بزن و دستهات رو بذار روی سرت -
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ی سر نعیم با از مرگ او را به انجام دستورات مي کرد. دستها را پشت سر قفل کرد و زانو زد. کیان با احتیاط جلو رفت و باال ترس

 :تهديد گفت

 .فكر بدی به سرت نزنه واال مي کشمت -

 .رحم کن... هرچي بگي گوش مي دم -

 .دفعه قبل هم که همن رو گفتي -

 .غلط کردم... منو نكش هر کاری بخوای برات انجام میدم -

 ....اگه بگي ولي خان کجاست، جفتتون رو ول مي کنم. واال -

با التماس حرفش را بريد و گفت نعیم : 

 .مي گم... مي گم. نزن -

که کیان سر اسلحه را باال آورد نعیم گفت همین : 

 .فراه، سمت چپ رود، ده... هروقت میاد اين ورِ مرز، اونجا پنهان میشه -

 چند نفر هستند؟ -

نمي دانم... شايد ده پانزده نفر. شايد هم کمتر... دور روز پیش بیشتر بچه ها رو فرستاد دنبال تو، شايد االن تنها باشه يا حداکثر  -

 .يكي دو تا محافظ داشته باشه

 خیلي کله گنده است؟ -

 .از وقتي برادرش شیرخان دستگیر شده همه کاره است -

 با کي بده بستون داره؟ -

 .بیشتر با ترك ها -

 محموله جديد رو فرستادن؟ -

 .نمي دونم... من چیز زيادی نمي دونم -

در حالیكه اسلحه های آن دو را برمي داشت، به وانت نزديك شد و گفت کیان : 

 .اگه دروغ گفته باشي برمي گردم و هرجا که باشي پیدات مي کنم و مي کشمت -

پشت رُل نشست. نعیم سراسیمه و با تحمل درد از جا برخاست و فرياد زد و : 
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 .کجا! تو رو به خدا، ما رو اينجا نذار... ما رو هم با خودت ببر -

همان طور که الزمه شغل و موقعیتش بود بدون توجه به التماسهای نعیم، پا روی پدال گاز فشرد و دور شد کیان . 

ی نبود پس از يك ساعت رانندگي مداوم به مقصد مورد نظر رسید و بدون اتالف وقت سراغ دره سبز را گرفت و با فراه راه زياد تا

 .گفتن نشاني، ساعتي بعد در دره سبز بود

شرط اول عقل بود و سرگردی با تجربه چون او، مثل دفعات قبل، وانت را در محلي مناسب مخفي کرد احتیاط . 

در کمین لحظه مناسب، تا رسیدن شب، به انتظار مي نشست، اما احتمال آنكه نعیم عده ای را يافته و برای گرفتن انتقام، خبر  بايد

 .رسیدن او به فراه را به سمع ولي خان برساند زياد بود، بنابراين بايد هرچه زودتر دست به کار مي شد و نقشه اش را عملي مي کرد

مت گرفته را بیرون آورد و در جیب گذاشت و اسلحه کالش را به گردن آويخت. خنجر تیز و بران را الی اسلحه های غنی خشاب

دندانهايش گرفت و بي سر و صدا آرام از ديوار باال خزيد و سرك کشید. سكوت خانه نشان مي داد هچ موجود زنده ای در آن مكان 

 .سكونت ندارد

ك پشت درختي پناه گرفت. باز سرك کشید، چیزی نديد. با مشاهده درِ باز، با احتیاط جلو رفت جستي از ديوار پايین پريد و چاال با

و وارد شد. نگاه جستجوگرش در زوايای اتاق چرخ خورد. همه چیز نشان از وجود حیات در آن خانه داشت. نگاهش روی قلیـ ـان 

آن گرفت. هنوز حرارت داشت رویثابت ماند. جلو رفت و دست  . 

حال جستجو بود که صدايي در حیاط پیچید: )يكساعته کارهاتون رو انجام بديد و زود برگرديد(. صدای زمخت و دورگه ای در  در

جواب گفت: )چشم قربان(. بي درنگ داخل گنجه پناه گرفت. صدای نزديك شدن قدمهای سنگین مردی در حیاط طنین انداخت و 

 .نفس در سیـ ـنه کیان حبس شد

22 فصل  

پارکینگ ارزيابي و بازرسي خودروها تحت کنترل نامحسوس قرار گرفت. خروجیهای چند هفته اخیر کنترل و لیست انتظار  قسمت

 .وروديهای پارکینگ در اختیار سردار بهروان قرار گرفت

ترانزيت شامل سنگهای گرانیت، محصوالت و آالت و ادوات کشاورزی، صنعتي و ....بود بارگیرهای . 

تريلرهای بارگیری شده از جنوب و جنوب شرقي به دويست، سیصد دستگاه مي رسید و بازرسي دقیق و همه جانبه آنها مـ  تعداد

 .ـستلزم به کار گیری نیروی ويژه و و صرف زمان طوالني بود

روی انتظامي داشته باشد. و احتمال طرفي، باند قاچاق به آن وسعت و گستردگي، احتماال مي توانست افراد نفوذی در گمرك و نی از

زيادی مي رفت که تريلرهای حامل محموله هنوز وارد پارکینگ گمرك نشده باشند. در اينصورت کوچكترين اشتباهي مي توانست 

در تغییر يا لغو نقشه ياری کند اقاچاقچیان را هوشیار و آن ها ر . 
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عاده ای، بار ديگر نوار مكالمه غزاله با دقت بیشتری بررسي گردد، شايد اين وصف، پیوس تصمیم گرفت با تشكیل جلسه فوق ال با

 .قادر به يافتن نكته جديدی شوند

را در ضبط کوچكي قرار داد و قسمت آخر مكالمه را انتخاب کرد. صدای غزاله در فضای سالن پیچید نوار : 

مرز بازرگان آشنا داريد، سفارش اونا رو حسابي بكنید... راستش چندتا از دوستاش قصد دارن برن ترکیه، خواهش کرد اگه  -

 .وسايلشون بیش از اندازه بزرگ و سنگینه، ممكنه خروجي نگیرن

به دفعات تكرار شد و سرهنگ باقری متفكرانه گفت نوار : 

رو با دقت بیشتری بازرسي مي بايد دنبال باری باشیم با وزن و حجم زياد. با اين حساب، ما تريلرهايي با اين خصوصیات باری  -

 .کنیم

گفت پیوس : 

لیستي از بار تريلرهای بارگیری شده از جنوب ايران رو مي خوام... بهتره ابتدا روی کاغذ يه بررسي داشته باشیم.... يه حساب  -

 .سرانگشتي

 .اگه موافق باشید بريم به بخش مرفوك، اونجا سرعت انجام کار بیشتره -

بخش مرفوك لیست مورد نظر از کامپیوتر پرينت شده و اطالعات الزم در مورد ترانزيت خودروها، شماره بارنامه، نام محل و  در

 .نوع کاالی بارگیری شده و اسامي رانندگان در اختیار پیوس قرار گرفت

کردند معدودی از تريلرها بارهای بزرگ و حجیم داشتند که توجه پیوس را به خود جلب تعداد . 

تريلرهای حامل سنگهای گرانیت که از معادن خاش بارگیری شده و از زاهدان ارسال شده بودند، پیوس متفكرانه گفت مخصوصا : 

 .خودشه -

باقری متعجب پرسید سرهنگ : 

 چیزی به ذهنتون رسید؟ -

 !!!تريلرهای حامل سنگ گرانیت -

 يعني مواد رو داخل سنگها جاسازی کردن!؟ -

از افسرها حرف سرهنگ باقری را بريد و گفت يكي : 

 .معذرت مي خوام جناب سرهنگ، يك ساعت قبل يكي از تريلرها وارد خاك ترکیه شده و دومین تريلر داخل سالن ترانزيته -

کالفه مشت در کف دست ديگر کوبید و گفت پیوس : 
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 .لعنتي... از اين بدتر نمیشه -

باقری منتظر دستور نماند، گوشي را برداشت و دستور توقف ارزيابي را صادر کرد و بالفاصله به اتفاق پیوس و سردار  سرهنگ

 .بهروان به سالن ارزيابي رفت

تي، مامور ارزيابي به محض مشاهده سرهنگ بازرسي و ارزيابي تمام و تريلر آماده خروج از سالن و ورود به خاك ترکیه بود. هم کار

 .و گروه همراهش جلو آمد و پا کوبید

 !جناب سرهنگ -

 بار بازرسي شده؟ -

 .بله قربان. کامال -

 .مي خوام يه بار ديگه بررسي کنید.... تريلر به منطقه جرثقیل -

سرهنگ باقری اطاعت شد و دقايقي بعد همه در منطقه جرثقیل حاضر بودند دستور . 

پس از بررسي کامل و دقیق با استفاده از جرثقیل باال رفت و حد فاصل دو متری کف تريلر، معلق نگه داشته شد سنگ . 

اولین کسي بود که سنگ را وارسي کرد، بالفاصله بیرون آمد و گفت همتي : 

تا ترك سطحي و معمولي که احتمال میدم در اثر انفجارهای معدن باشه.... ولي بهتره خودتون نگاه کنید. شايد من اشتباه فقط چند -

 .مي کنم

بهروان و پیوس زير سنگ قرار گرفتند و چشمان تیزبین سردار خطوط شكاف را دنبال کرد و با اطمینان خاصي گفت سردار : 

 .بايد برشش بديم -

برش سنگ صادر شد و چشمان منتظر حضار بي قرار و نا آرام به سنگ چندتني غول پیكر دوخته شد ردستو . 

پايان يافتن کار و برداشته شدن قسمت جدا شده، نفس در سیـ ـنه ها حبس شد. حجم مواد نشان از وزني بالغ بر يك تن داشت با . 

باقری به نشانه موفقیت دست پیوس و سردار را به گرمي فشرد و اين موفقیت بزرگ را به آن دو تبريك گفت و افزود سرهنگ : 

 .الساعه ترتیب سه تای ديگه رو مي دم -

ناآرام گفت سردار : 

 پس تريلری که خارج شده چي مي شه؟ -

... اآلن تماس مي گیرم. مطمئن باشید برگردوندنش کاری نداره، پلیس فكر نمي کنم از پارکینگ گمرك ترکیه خارج شده باشه. -

 .ترکیه با ما همكاری مي کنه



 

 
207 

بعد تمام محموله جاسازی شده که چیزی بالغ بر هشت تن بود، کشف و از سنگها خارج و ضبط گرديد ساعتي . 

یان و تلفن به موقع غزاله نبود، اين مواد بدون هیچ به طرز ماهرانه ای در دل سنگها جاسازی شده بود. اگر گوش شنوای ک مواد

 .دردسری از مرز ايران عبور مي کرد

نظر عجول و سراسیمه مي رسید. در حالیكه توجهي به اطراف نداشت، تند و پرشتاب اوراقي را که به نظر اسناد مهمي مي رسید،  به

 :درون کیف سامسونت خود قرار مي داد که صدای آرام کیان میخكوبش کرد

 جايي مي خوای بری؟ -

 ....تو!!!.... هنوز زنده ای!؟ -

 !مي بیني که -

 !آره... مي بینم -

اسلحه کیان سیـ ـنه ولي خان را نشانه رفت سر . 

 .حاال مي خوام عاقل باشي و کاری نكني که مجبور بشم از اين به اصطالح تو )خوشگله( استفاده کنم -

 .فعال که دور دست شماست.... سرگرد -

کیان، ولي خان را جری کرد. اما کیان اهمیت نداد و گفت نیشخند : 

 .خیلي خب... حاال آروم و بي صدا راه مي افتي -

 کجا!؟ -

 دلت برای ايران تنگ نشده؟ نمي خوای يه سر به خونت بزني آقا بابك؟ -

باال داد و گغت تعجب چشمان ولي خان را بَراق کرد. در چهره کیان خیره ماند. کیان ابرويي برق : 

تعجب کردی... ما مدتهاست که مي دونیم تو کي هستي. بهروز خرمي معروف به شیرخان و بابك خرمي معروف به ولي خان.....  -

م بلوچ و با لهجه اين مردم، عده ای رو دور خودتون جمع کرديد و محموله های بزرگ رو در ايران حمل سالهاست که در لباس مرد

کنیدو توزيع مي  . 

دوني شیرخان برای چي حكم اعدام گرفت؟... به دلیل کشتن چند تن از سربازان و افراد نیروی انتظامي و حمل مقدار قابل  مي

توجهي مواد مخدر.... ما هیچ مدرکي دال بر همكاری اون با شبكه بزرگي که فعال تو رياستش رو به عهده داری نداشتیم، اما حاال 

هپرونده شما دو تا خیلي سنگین . 

 تو مي خوای با من چي کار کني؟ -
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 .خودت خوب مي دوني -

 چطور مي خوای من رو با خودت به ايران ببری!؟ -

 .همین طور که تو من رو اينجا آوردی -

 !تو تنهايي، ولي من افراد زيادی دارم. بهتره جون خودت رو به خطر نندازی -

 .تو نمي خواد به فكر جون من باشي -

 .مي تونیم با هم معامله کنیم -

 .گوش میدم -

 .کمكت مي کنم برگردی ايران. هرچقدر هم که بخوای بهت میدم.... تومان يا دالر، هرکدوم بیشتر باب میلته -

 !و بعد -

 .بعدی در کار نیست... تو اصال من رو نديدی -

پوزخندی زد و با کنايه گفت کیان : 

 !!!شتر ديدی نديدی ديگه -

خان در حالیكه با زيرکي دستهای خود را پايین مي آورد گفت ولي : 

 .آفرين -

ابروانش را درهم کشید و با عصبانیت فرياد زد کیان : 

 .ديگه خفه شو و دستهات رو هم بذار روی سرت... اگه به سرت بزنه و ديوونه بازی دربیاری، مهلتت نمیدم.... حاال راه بیفت -

خان با اکراه و اجباری که کیان به او تكلیف مي کرد، دستها را باال برد و با قدمهای پرترديد به طرف در راه افتاد. نزديك میز که  ولي

و گفترسید ايستاد  : 

 پس کیفم چي میشه؟... مدارکم؟ -

بود کیان يك آن روی برگرداند و فرصتي مغتنم در اختیار ولي خان قرار دهد که اين کار را هم کرد و ولي خان با همین غفلت  کافي

لحظه ای گیج و منگ  کوچك آتشدان قلیـ ـان را برداشت و به سمت او پرتاب کرد. آتشدان به سر کیان برخورد کرد و او را برای

بیايد با مشت محكم ولي خان به سمت ديوار سكندری خورد. در گیری آغاز شد. کیان که غافلگیر  دساخت و قبل از آنكه به خو

شده بود با ضربات محكم ولي خان کما بیش از پای درمي آمد، الزم بود به هر نحوی شده، جلوی ضربات او را بگیرد. باالخره در 

ضربه زد. ضربه اش چنان سهمگین بود که ولي خان گیج و منگ  اناه آرنجش را باال آورد و با شدت زير فك ولي خيك فرصت کوت
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وادار به عقب نشیني کرد. اکنون نوبت کیان بود تا قدرت بازوان پرتوان خود را به رخ او بكشد. مبارزه تن به تن بین آن دو دقايقي 

ضربه سنگین پای کیان نقش بر زمین شد به طول انجامید و باالخره ولي خان با . 

برای طناب پیچ کردن او تعلل نكرد. دستها و پاهای او را بست و پس از وارسي اطراف و اطمینان از نبودن از افراد ولي خان، او  کیان

 .را به دوش انداخت و با سامسونیت بیرون زد

وانت به قدری زياد بود که ولي خان پس از يكي دو دست انداز چشم باز کرد و به محض هوشیاری خود را در قید و بند  سرعت

 :طناب ديد، گفت

 .ديوونه نشو.... کاری مي کنم که تا آخر عمر فقط بخوری و بخوابي. بذار برم -

 .خفه شو.... هیچ حوصله شنیدن اراجیف تو رو ندارم -

خان به زحمت سرش را جلو کشید و چشم به آمپر بنزين دوخت و با نیشخند گفت ولي : 

 با اين بنزين تا کجا مي خوای بری؟ -

 .مطمئن باش تو يكي رو به مقصد مي رسونه -

خدا مي دونه چه  احمق نباش ... هرآن بچه ها برمي گردن خونه، من نباشم خاك افغانستان رو به توبره مي کشن.... گیرشون بیفتي -

 .باليي سرت میارن

مي دونم چه باليي سرم میارن... سیـ ـگارشون رو به جای زير سیـ ـگاری روی سیـ ـنه ام خاموش مي کنن و با شالقشون نـ ـوازشم  -

ي شناسممیدن، البته با مشت و لگدهاشون هم ماساژ... مي بیني، من شما رو خوب م . 

 .اگه مي شناسي از خر شیطون بیا پايین -

 .خر شیطون؟!!!! تا حاال نديدمش، ولي مثل اينكه تو حسابي ازش سواری مي گیری -

پس از مكثي عصبانیتش را در کالمش خالي کرد و . 

 .حاال خفه شو... صدات اذيتم مي کنه -

ش ظاهر شد. دشتي صاف همچون کف دست، نه برای خشكي اين با وسعت و بزرگي خود چون دشتي تشنه مقابل ديدگان هامون

 :درياچه تشنه، که برای نزديكي به مرز ايران. لبخندی از روی رضايت زد و گفت

 .ديگه چیزی نمونده. به زودی تقاص تمام گ*ن*ا*هات رو پس میدی -

خان با ديدن سرزمین هامون ناامید گفت ولي : 

 .مي تونستي زندگي روبراهي برای خودت درست کني. اشتباه کردی -
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پوزخندی زد، ولي قبل از آنكه جوابي بدهد وانت به ريپ زدن افتاد و دقاقي بعد کامال متوقف شد کیان . 

بدن ولي خان بود، زدن بیهوده بود. بنزيني در باك وجود نداشت. در حالیكه مشغول باز کردن طنابهای پیچیده شده دور  استارت

 :گفت

 .از اينجا به بعد پیاده مي ريم. هشدار نمي دم... خیال فرار به سرت بزنه، معطل نمي کنم -

راه پیمايي در آفتابي که درست بر فرق سرشان مي تابید، کاری سخت و طاقت فرسا بود. عرق از سر و روی هردويشان  ساعتها

ردن عرقهای صورتش بود که صدای موتور ماشیني شنید. بي درنگ اسلحه را پشت گردن سرازير شده بود. کیان در حال پاك ک

 :ولي خان گرفت و گفت

 .حواست رو جمع کن -

 .ديدی گفتم نمي توني فرار کني -

ضربه ای به کتف ولي خان زد و با عصبانیت گفت کیان : 

 .گفتم خفه شو -

را مسلح کرد. ولي خان از ترس آب دهانش را قورت داد، اما قبل از يافتن هرگونه امیدی با ضربه ای که پشت گردنش فرود  اسلحه

 .آمد، از هوش رفت و نقش بر زمین شد

ده بود آن دشت صاف جايي برای پنهان کردن ولي خان نبود. او را همان گونه رها کرد و جلو رفت. مسافتي جلوتر وانتي پارك ش در

و پسر جواني آوازخوان مشغول ور رفتن به موتور ماشین بود. نگاهش تمام جوانب را سنجید، سپس آرام و با احتیاط جلو رفت و 

پشت وانت پنهان شد. جوانك سر به هوا به نظر مي رسید.کیان آرام و بي صدا وانت را دور زد، سپس مقابل چشمان حیرت زده 

لحه اش را به سمت سیـ ـنه او نشانه رفته بود، گفتجوان ايستاد و در حالیكه اس  : 

 اينجا چي کار مي کني؟ -

 .نَنَنَزن... هرچي بخوای بهت میدم -

 کي هستي و اينجا چي کار مي کني؟ -

 .کاسبم به خدا... دنبال يه لقمه نونم -

 میون اين برهوت دنبال نون مي گردی!؟ -

 .مسافر مي برم... افغاني جابجا مي کنم آقا -

 اسلحه داری؟ -
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 .نه بخدا -

 منتظر مسافری؟ -

 .ها -

سر اسلحه اش را پايین آورد و با لحن ماليمي پرسید کیان . 

 .به نظر میاد ايراني باشي -

 .ها بخدا... بچه زابلم -

 ....پس بايد عاقل باشي -

اسلحه را به دوش انداخت و افزود کیان  : 

 .من بايد هرطور شده برم ايران -

در حالیكه سايه مرگ را کمي دورتر مي ديد، با خیالي آسوده گفت جوانك  : 

 .تا يكي دو ساعت ديگه مسافرهام مي رسن... صبر داشته باش با اونا مي برمت -

 .من نمي تونم صبر کنم، بايد همین االن راه بیفتي -

 .االن خطرناکه، گشتي زياده... ببینَنِمون آبكشیم -

 .چاره ای نیست راه مي افتیم -

 نمیشه اصرار نكن. تمام سرمايه ام همین ماشینه... مي خوای بیچارم کني؟ -

گفتپشیمان از لحن مهرباني که به خود گرفته بود،  کیان  : 

 .مجبورم نكن طوری که نمي خوام باهات رفتار کنم -

 .فكر مي کني اسلحه تو با اسلحه اونا فرق داره... بابا بي انصاف! گشتي ها پدرم رو در میارن -

با من کل کل نكن بچه، من يه افسرم و يه زندوني دارم که بايد ببرمش اونور... تعلل تو وضع رو خراب مي کنه. هرلحظه ممكنه سر  -

بون نیستن. مطمئن باش هردومون رو مي فرستن اون دنیاو کله هم دستاش پیدا بشه.... اون ها مثل من مهر . 

پس کو زندوني؟چرا از اول نگفتي، نوکرتم به موال...  -  

رد و بدل شدن يكي دو جمله، علیمراد پشت فرمان قرار گرفت، اما کیان با شنیدن صدای موتور ماشیني که از دوردستها به گوش  با

 .مي رسید، با لحظه ای ترديد گوش ايستاد و سپس سراسیمه خود را پشت وانت انداخت و فرياد زد
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 .ياال... ياال رسیدن بجنب -

پا را روی گاز فشرد و در زمان کوتاهي مقابل جسم ولي خان ترمز کرد رادعلیم . 

به سرعت جسم بي هوش و سنگین ولي خان را به عقب وانت انداخت، اما گويي فرصت فرار را از دست داده بود زيرا رگبار  کیان

 .گلوله های افراد ولي خان در فضا طنین انداز شد

اين رو با فرياد، علیمراد را خطاب کرد از  : 

 .برو، گازش رو بگیر. ياال -

از جا کنده شد و کیان در حال دويدن از وانت باال رفت. بدين ترتیب تعقیب و گريزی پرالتهاب آغاز شد وانت . 

در جواب گلوله و علیمراد برای اجتناب از برخورد گلوله ها با بدنه وانتش، مدام ويراژ مي داد گلوله . 

آنان نسبت به کیان برتری داشت و کیان مجبور بود هر لحظه کف وانت دراز بكشد موقعیت . 

ن احساس مي کرد وانت هر لحظه واژگون با سرعت چنان در دست اندازها به باال و پايین و چپ و راست متمايل مي شد که کیا وانت

 .خواهد شد

راه چاره ای مي جست و از دست اشرار خالصي مي يافت. با اين فكر خشاب پری روی اسلحه اش گذاشت و نیم خیز شد و  بايد

 .باراني از گلوله بر سر آنها ريخت

زخمي و چون سنگیني بدنش به سمت بیرون بود از وانت به که نیم تنه اش بیرون از وانت بود در اثر اصابت گلوله به کتفش  مردی

بیرون پرتاب شد. با اين وضعیت کمي از فشار روی کیان برداشته شد. اگر دقت عمل بیشتری به خرج مي داد، به زودی مي توانست 

ـنه خیز خود را به شیشه کابین نزديك کرد و فرياد زد ـاز شر ديگری هم خالص شود. سی  : 

 مي توني تندتر بری؟ -

 .ديگه از اين تندتر نمیره -

 .پس حداقل يه جايي سنگر بگیر -

 !تو اين دشت صاف سنگرم کجا بود -

که غافل از ولي خان بود، رو به جلو با علیمراد حرف مي زد؛ به محض روگرداندن، با ضربه پای او که تازه به هوش آمده بود،  کیان

 .غافلگیر شد

ولي خان با دستهای بسته کار زيادی ساخته نبود، اما برخاستن او میان وانت اشرار را وادار به آتش بس کرد از . 
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فرصت کوتاه برای تسلط کیان کافي بود. پای ولي خان را گرفت و او را با يك حرکت، نقش بر کف وانت ساخت و به سرعتي که  اين

انه گیری دقیق جفت الستیكهای جلوی وانت تعقیب کننده را هدف قرار دادبرای اشرار غیرقابل تصور بود در يك نش . 

با يكي دو ويراژ در هوا بلند شد و با چند معلق واژگون گرديد و در گوشه ای ثابت ماند وانت . 

با يك نگاه در آيینه نفس راحتي کشید و مسافتي جلوتر متوقف شد علیمراد . 

خسته و عرق ريزان بود. برای مهار ولي خان او را به میله های کابین جلو، محكم گره زد و با خیالي آسوده در کابین جلو  کیان

 : نشست. نفس عمیقي کشید و لبخندی به روی علیمراد پاشید و گفت

 .اگه اشتباه نكنم، به شماها میگن شوتي -

 .ها، بله -

 .پس شوتش کن رفیق -

كم بشن که رفتیممح - . 

با سرعت سرسام آوری هامون را مي بلعید و هرچه جلوتر مي رفت بوی وطن از فاصله نزديكتری به مشام مي رسید، اما به  وانت

جای شعف، سنگیني غمِ از دست دادنِ غزاله وجود کیان را فرا گرفت. کاش غزاله بود و برای رسیدن به خاك وطن با او لحظه 

افسوس که شماری مي کرد، .... 

در افكار خود بود که صدای علیمراد او را به خود آورد غرق . 

 .اينم از خاك ايران خودمان -

نگاهي به اطراف انداخت. لبخندی تلخ روی لبش نشست. سر از شیشه کابین بیرون برد و به آسمان چشم دوخت )خدايا  کیان

 : شكرت( ريه هايش را از هوای تازه پر ساخت و گفت

 ...هیچ جا مثل خونه خود آدم نمي -

کیان تمام نشده بود که علیمراد با وحشت فرياد زد حرف  : 

.. پیداشون شديا بسم ا. - . 

دنده ای به ماشین داد و بر سرعتش افزود و . 

به خیال اينكه افراد ولي خان مجددا به سراغش آمده اند، نگاهي در آيینه انداخت و با مشاهده پاترول گشت نیروی انتظامي، با  کیان

 :خیال راحت نفسي کسید و گفت

 .گشتي ها هستن -
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 .ها ديگه بدبخت شدم -

 .فرار نكن. نگه دار -

 .مي خوای بیچاره ام کني. ماشینم رو مي گیرن مي خوابونن خودم هم میرم زندان -

صدايش را باال برد کیان . 

 .من نمي ذارم. نگه دار -

علیمراد ترسیده بود پا را در پدال گاز فشرد. فرياد کیان در صدای رگبار گلوله ای که از تیربار پشت پاترول گشت شلیك مي  اما

 .شد، گم شد

جوان بود و بي تجربه، سراسیمه و وحشت زده به نظر مي رسید. کیان فرمان را به دست گرفت و پايش را باال برد و آن  علیمراد

الی ران علیمراد روی پدال ترمز فشرد. وانت ويراژی رفت و چند متر آن طرف تر متوقف شد و مامورين به سرعت سوی دنده از با

وانت، وقت هیچ عكس العملي برای کیان باقي نماند، از اين رو با دستهای باال، به اتفاق  محاصرهباد آنها را محاصره کردند. با 

 .علیمراد و با اشاره مامورين پیاده شد

به مجرد رويارويي با سرباز جوان دهان باز کرد تا حرفي بزند، اما قنداق اسلحه او روی شكمش فرود آمد. بي اراده از درد ناله  کیان

 .ای کرد و روی زمین زانو زد

يكي از سربازان وظیفه بلند شد صدای . 

 .سرکار استوار، اينجا رو... يه نفر اينجا طناب پیچه -

دی پا در رکاب عقب گذاشت و با کمك دستها باال رفت. نگاهش در چهره رنگ پريده و هراسان ولي خان خیره ماند. احم استوار

 :گفت

 کي هستي ها؟ چرا بسته بنديت کردن بنده خدا؟ -

خان قصد نیرنگ داشت. قیافه مظلومي به خود گرفت و با لهجه اصلي خود گفت ولي : 

 .اينا از اشرارن، خیلي خطرناکن... من بیچاره رو دزديدن، به جاش پول بگیرن -

احمدی نیم نگاهي به علیمراد انداخت. قیافه او به همه چیز مي خورد جز اينكه با جسارت قادر به آدم ربايي باشد. هیكل  استوار

 .نحیف و رنگ باخته او نشان مي داد جربزه خالف سنگین ندارد

به کیان خیره ماند. از باالی وانت جست زد و غضبناك گفت شنگاه : 

 آدم ربايي مي کني هان؟ -
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 .دروغ میگه... اسمش ولي خان، و يكي از بزرگترين قاچاقچیان اين منطقه است -

 و جنابعالي!؟ -

 .سرگرد زادمهر -

احمدی سرتاپای او را برانداز کرد و گفت استوار : 

 يه مرد با لباس افغاني! ... با اين چهره آفتاب سوخته و درب و داغون. توقع داری باور کنم؟ -

 من حدود بیست و پنج روز قبل توسط اين مرد ربوده شدم... دستور خاصي در اين مورد دريافت نكردی؟ -

احمدی با تعجب انگشت سبابه به سمت کیان نشانه رفت و گفت استوار : 

د باور کنم که خودتي. يعني شما همون سرگرد زادمهری که توسط اشرار ربوده شده؟باي -  

 .مي توني بعدا مدرك بخوای، ولي فعال مي تونم خودم رو تسلیمت کنم -

هدايت  احمدی برای اطالع رساني به مرکز درنگ نكرد. بالفاصله مراتب را ارسال و با احترام زياد کیان را به داخل پاترول استوار

 .کرد

خان دستبند زده به اتومبیل گشت انتقال يافت و علیمراد نیز با دستهای بسته کنار پاترول سر به زير داشت که کیان وساطت  ولي

 :کرد و گفت

 .علیمراد به گردنم خیلي حق داره.... بذاريد بره. البته بعدا از ايشون سپاسگزاری ويژه خواهد شد -

احمدی که پس از مدتها تعقیب و گريز توانسته بود يكي از شوتي ها را به قالب بیندازد، دلخور گفت استوار : 

 .ولي اين مارمولك حقشه که بره زندان -

 .باشه دفعه بعد که با مسافر دستگیرش کردی، حاال که جرمي مرتكب نشده -

ه بگیرمت نمي ذارم قِصِر در بریاين هم به خاطر گل روی جناب سرگرد... ولي دفعه ديگ - . 

با خوشحالي به کیان نزديك شد و گفت علیمراد : 

 .به خدا نوکرتم... آقايي به موال -

دست او را فشرد و گفت کیان : 

اسمم زادمهره. کیان زادمهر. هر وقت کاری، گرفتاری داشتي مي توني بیای سراغم... معاونت مبارزه با مواد مخدر، سپس او را به  -

 :سیـ ـنه فشرد و گفت
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 .برات يه پاداش مي گیرم... بهتره دنبال يه کار کم خطر و سالم بگردی... قاچاق انسان جرم سنگینیه -

ی پاياني خود را سپری مي کرد و گرما بار ديگر چهره اين استان گرم و خشك را زينت مي دادماه روزها فروردين . 

از پايان و گريز يك ماهه، اما خسته و افسرده روی تخـ ـت دراز کشیده بود که سربازی در زد و گفت آسوده : 

 .جناب سرگرد، سردار بهروان پای تلفن هستند -

ود را تكان داد، پشت میز سرهنگ نشست و گوشي را برداشتبدن خرد و خمیر خ کیان : 

 !سالم مرد مومن -

سردار بهروان بغض داشت، با صدای لرزاني کفت صدای : 

 کیان! خدا وکیلي خودتي؟ -

 .نه، روحشم -

بهروان تلخ و شیرين بود خنده . 

 باورم نمیشه... حالت خوبه؟ -

 بد نیستم. بگو ببینم چه کار کردی؟ محموله کشف شد؟ -

 .آره پسر... هشت تن هروئین کشف و ضبط شد. دستت درد نكنه تلفنت به موقع بود -

آهي پرحسرت کشید و گفت کیان : 

 .دست کسي درد نكنه که جونش رو پای اون مكالمه تلفني گذاشت -

سكوت کوتاهي کرد و ناباور گفت سردار : 

 يعني هدايت کشته شد؟ -

در چشمان کیان حـ ـلقه زد اشك . 

 .درسته -

 .وااای... حاال چطور جواب خانواده اش رو بدم. هر روز سراغش رو مي گیرن، خیلي بیتابي مي کنن -

گلوی کیان را مي فشرد. سكوت کرد. در حالیكه نمي خواست سردار پي به اعماق احساسش ببرد، مادر را مابقي مكالمه کرد بغض . 

اطالعات سیستان و بلوچستان امكان عزيمت سرگرد را به زاهدان و از آنجا به استان کرمان فراهم آورد. بدين ترتیب کیان  حفاظت

ساعت، به همراه متهم خود، ولي خان، به زادگاهش کرمان انتقال يافتدر فاصله زماني بیست و چهار  . 
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پرشور و بي سابقه بود استقبال  

23 فصل  

حادثه بمب گذاری و کشته شدن خانواده سرهنگ شفیعي او را عمیقا تحت تاثیر قرار داد؛ به طوريكه مالقات با شفیعي از  اخبار

سويي و غم از دست دادن غزاله از سويي ديگر، از او مردی افسرده ساخت؛ تا آنجا که در مدت مرخصي اش گوشه عزلت گزيد و 

 .خود را در اتاق کوچكش زنداني کرد

های اتاق را مي کشید تا ديگر طلوع خورشید را شاهد نباشد، گويي با هر چه که او را به ياد غزاله مي انداخت، قهر بود ردهپ . 

روحیه داغان کارش را در معاونت مبارزه با مواد مخدر کرمان آغاز کرد و چون کسالتش مشهود بود، سردار بهروان تصمیم  با

 .گرفت در مالقاتي دوستانه و در محیط خانوادگي، در مقام پسر دايي، به سراغش برود و علت را جويا گردد

ده بود. بايد از غیبت او کمال استفاده را مي برد و فرصت بدست آمده را به هنگام به منزل عمه رفت. کیان هنوز به منزل نیام شب

راحتي از دست نمي داد . از اين رو سر صحبت را با عمه عالیه باز کرد و پس از سخن گفتن از هر دری، وقتي صحبت افسردگي او 

 :پیش آمد، پرسید

 عمه جان! میشه بگي شازده شما چرا اينقدر تو لكِ؟ -

 .نمي دونم عمه. فكر مي کردم تو يكي حداقل مي دوني چشه -

 .من که سر از کارهای پسر شما در نمیارم. خدا شاهده، جدای از فامیلي، اگه دوستش نداشتم، تا حاال توبیخش کرده بودم -

آسمون، بدون اينكه يك کلمه  چي بگم عمه.... از وقتي برگشته خرده گیر و عصبي شده. غروبها غمگینه. مدتها خیره میشه به -

حرف بزنه. کم خوابه. بیشتر شبها توی حیاط قدم مي زنه و دم دمای سپیده سحر مشغول دعا و نماز میشه.... بعد نماز يه چرت مي 

ارهخوابه و بدون صبحانه میره اد . 

 ...چي تونسته کیان رو تا اين اندازه به هم بريزه!؟ -

در جريان گروگان بودن او قرار گرفته بود، از اين رو آگاه از باليي که سر فرزندش آمده، گفت پس از بازگشت کیان، عالیه : 

 .نكنه تاثیر شكنجه هاست... بچه ام ديوونه نشه عمه -

اين چه حرفیه... کیان قويه. فكر نكنم تحت تاثیر اتفاقي که افتاده قرار گرفته باشه... قراره ترفیع درجه بگیره. با اين حال و احوال  -

 .و کم کاريش، ممكنه حكمش به تعويق بیفته

 .باهاش حرف بزن عمه... شايد به تو بگه چشه -

 .امشب واسه همین مزاحم عمه عزيزم شدم -

 .حاال ديدی پدر صلواتي، تو برام مثل کیاني... کاش قابل مي دونستي و با بچه ها میومدی، بیشتر خوشحال مي شدم -
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 .اتفاقا حاج خانم خیلي اصرار کرد، ولي من مي خواستم با کیان تنها باشم -

 .خیر ببیني عمه. ما که جز زحمت برای تو سودی نداريم -

قیژ در آهني حیاط صحبت آن دو را قطع کرد. عالیه نیم خیز شد و از گوشه پنجره سرك کشید صدای : 

 .مثل اينكه اومد -

متعاقب آن صدای قدمهای کیان در حیاط پیچید و چند لحظه بعد صدای ياا... از پشت در بلند شد. عالیه به استقبال فرزندش رفت و  

. 

 .اومدی مادر. سالم -

الم... محمد اينجاست؟س -  

 .هان!... سگرمه هات تو هم شد -

 .هیچي بابا.. خسته ام مادر، حوصله مهمون نداشتم -

بعد کیان در حالیكه سعي داشت چهره باز و گشاده ای به خود بگیرد، وارد پذيرايي شد و با ديدن سردار بهروان با لبخندی  لحظاتي

 .جلو رفت و خوش و بش کرد

 پس چرا تنها اومدی مرد؟ -

 .نمي توني ببیني يه شب بي دردسر باشیم -

 .که اين طور... بذار حاج خانم رو ببینم، آشي برات مي پزم که هفت هشت وجب روغن روش باشه -

 .ما چاکرتیم... ما رو با وزير جنگمون سرشاخ نكن -

یني چای وارد مي شد گفتبه لبخندی اکتفا کرد و عاله در حالیكه با س کیان : 

 پشت سر عروس برادرم کي حرف زد؟ -

به عالمت تسلیم دستها را باال برد و گفت سردار : 

 .کي جرئت داره پشت سر عروس برادر شما حرف بزنه -

 .خالصه... گفته باشم -

 چه عجب! يادی از ما کردی؟ -

 .ما که روزی چند دفعه قیافه غیرقابل تحمل شما رو زيارت مي کنیم. اداره کمه، خونه هم میام -
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 .حیف که مافوقمي -

 .پسر عمه جوش نیار که يه وقت سر میری. فعال بذار بعد از اينكه ما رو يه پیتزا مهمون کردی آمپر بچسبون -

گه، پیتزا مي خوایيعني چي؟... يعني شام عمه رو نمي خوری دي - . 

 شام عمه رو بايد با حاج خانم و بچه ها خورد. درست میگم عمه جون؟ -

لبخندی زد و چشم بست عالیه . 

 .صد البته -

دست روی شانه کیان گذاشت و گفت سردار : 

 .معطل نكن که خیلي گرسنه ام -

 .يعني خستگي هم در نكنیم ديگه -

 .اگه شام رو زودتر بدی، زودتر مي خوابي -

هوای ريه اش را با صدا بیرون داد و در حالیكه مي دانست هدف اصلي سردار از اين مالقات چیست، با اکراه برخاست. دقايقي  کیان

بعد در حال عبور از خیابان ها مشغول صحبت شدند ولي کیان حوصله شنیدن حرفهای سردار را نداشت. باالخره سردار با مشاهده 

د و با گاليه از رفتار کیان به شوخي گفتکر زبي حوصلگي او سر صحبت را با : 

 ببینم کیان! وقتي شكنجه مي شدی، مخت ضربه مربه نخورده؟ -

 .جون محمد شروع نكن. به خدا حوصله ندارم -

 .مي دوني! هنوز باورم نمیشه که برگشتي... نمي دوني چقدر خوشحالم، ولي تو کم کم داری اين خوشحالي رو زايل مي کني -

 .اگه جای من بودی، شايد مي تونستي وضعیتم رو درك کني. ولي... و ساکت ماند -

نیم نگاهي به چهره خسته و غم زده او انداخت و گفت سردار : 

 خیلي بهت سخت گذشت، نه؟ -

 .سخت و تلخ -

 اين قدر سخت که هنوز آزارت مي ده؟ -

 تو دنبال چي هستي محمد؟ -
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مي خوام بدونم توی دل بهترين رفیقم چي مي گذره. مي خوام بدونم چه چیزی داره تو رو اينطور از پا در میاره. خودت حالیت  -

 .نیست، تو داری داغون میشي کیان

 .چرا فكر مي کني من مشكل دارم. من فقط خسته ام، روحم آزرده است... احتیاج به آرامش دارم، فقط همین -

رو خوب مي شناسم. تو مرد جنگي، مرد جبهه و مبارزه. باورم نمیشه به خاطر يه آدم ربايي و چند روز شكنجه اينجور بهم  من تو -

 .بريزی

 .چرا باور نمي کني. منم يه آدمم مثل هزاران هزار آدم ديگه -

 نه کیان، نه. دروغ میگي. بذار کمكت کنم. حرف بزن... بگو چي عذابت میده؟ -

با ديدن تابلوی پیتزا فروشي، متوقف شد و در حالیكه ماشین را خاموش مي کرد، بدون آنكه تمايل به ادامه بحث نشان دهد،  کیان

 :گفت

 .پس چرا نشستید قربان! بفرمايید -

عبـ ـوس شد سردار : 

 .خودت مي دوني که پیتزا بهونه بود. پس ادا در نیار -

ز صحبتهای متفرقه پیش آمد و اگر احتماال سردار مبحث قیل را پیش مي کشید، از جواب دادن طفره مي نور کم رستوران با زير

رفت. سردار که متوجه بازی کیان شده بود، با دلخوری فراوان پس از صرف شام از سوار شدن به اتومبیل خودداری کرد و در امتداد 

بي فايده بود، سردار بي توجه و قدم زنان جلو مي رفتنمود. اصرار کیان  زدنفصای سبز بلوار شروع به قدم  . 

کالفه سرتكان داد و شتابان در حالیكه عرض خیابان را مي پیمود، شاسي دزدگیر را فشرد و به دنبال سردار با گامهايي تند قدم  کیان

 .برداشت

 .چرا اذيت مي کني محمد آقا.... خدا وکیلي بیا سوار شو بريم -

 .چه کار به من داری؟ راهت رو بكش برو خونه ات -

 .باور کن من مشكلي ندارم. تو بي جهت نگراني -

از حرکت باز ايستاد . چرخید. لحنش مالمت بار بود، گفت سردار : 

شتن به سر کار رو ده، پانزده روزه که برگشتي سرِکار، ولي ديگه خودت نیستي. يا امشب میگي چته، يا تا اصالح نشدی حق برگ -

 .نداری

 جدی نمیگى!؟ -
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 .مي بیني که روحیه شوخي کردن ندارم -

با رخوت به درخت پشت سرش تكیه داد. نگاهش به نقطه نامعلومي خیره ماند کیان . 

 .چند روز مرخصي مي خوام. بايد يه نفر رو پیدا کنم -

سیـ ـنه به سیـ ـنه او ايستاد. چشمانش گرد شده و لحنش متعجب بود سردار : 

 يه نفر رو پیدا کني!؟ کي!؟ -

با صدايي که از ته چاه باال مي آمد گفت کیان : 

 .هدايت -

 هدايت! يعني چي!؟ -

تادبهروان حرفش را نیمه تمام گذاشت و کفری لب جمع کرد. اما کیان به التماس اف سردار . 

 .من بايد پیداش کنم محمد -

 چطوری مي خوای يه جنازه مفقود شده رو پیدا کني؟ -

 .خاك افغانستان رو زير و رو مي کنم... شايد زنده باشه -

لحن متعجبي به خود گرفت و گفت سردار : 

 تو به خاطر يه احتمال محال، مي خوای جونت رو به خطر بندازی؟ -

 .چاره ای ندارم -

 ديوونه شدی مرد! میفهمي چي میگي؟ -

 .تو متوجه نیستي. من بايد برم -

 تو کِي مي خوای دست از اين کارهات برداری!... حاال خودت رو مديون مي دوني يا عذاب وجدان؟ -

 فرض کن بهش مديونم... اصال همه ما بهش مديونیم، تلفنش که يادت نرفته؟ -

نه، يادم نرفته.... اگه تلفن به موقع اون نبود، محموله هرويین کشف نمي شد، ولي خودت بهتر از من مي دوني.... تو يه افسری و  -

اين کشور رو نداری. تهران و اصفهان که نمي خوای بری.... خروج از مرز در حیطه اختیارات من بدون هماهنگي حق خروج از 

 .نیست

ستاصل صورت را با دو دست پوشاندکالفه و مـ ـ کیان . 
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با تعجب تمامي حرکات او را زير نظر داشت. حدسهايي در ذهنش زده بود، از اين رو لحن ماليمي به خود گرفت و گفت سردار : 

 يه چیزی بیشتر از دِين داره تو رو اديت مي کنه، درسته؟ -

ها شد. سردار مقابل او زانو زد و پرسیدديگر طاقت پنهانكاری نداشت. با رخوت روی چمن ر کیان : 

 بین شما اتفاقي افتاده!؟ -

به تنه درخت تكیه داد و سر به زير انداخت کیان . 

سردار احساس او را درك کرد، چون دست او را فشرد و با يك حرکت او را از جا کند و شانه به شانه او قرار گرفت شايد . 

بعد سردار پشت فرمان اتومبیل کیان، کنجكاو دانستن چند و چون ماجرا، لحن پرعطوفتي به خود گرفت و گفت لحظاتي : 

 نمي خوام فضولي کنم، ولي دوست دارم بدونم در اين مدت کم و در آن موقعیت خطرناك، مردی مثل تو چطور گرفتار عشق شد؟ -

ما عمیق و ريشه دار بودسوءتفاهم نشه. رابطه ما يه رابطه ساده، ا - . 

نیشخند زد سردار : 

 !باورم نمیشه! کیان بدعُنُق و عاشقي؟ -

 مسخره مي کني؟ -

 .نه جون کیان.... فقط موندم آدم بي احساسي مثل تو، چطور تحت تاثیر يه زن قرار گرفته -

همیشه فكر مي کردم تا عمر دارم مجرد زندگي مي کنم. هیچ احساسي در خودم نسبت به جنس مخالف نمي ديدم. هیچ زني  -

ونسته بود توجه من رو به خودش جلب کنه، تا اينكه غزاله رو برای تحويل به بیمارستان کرمان از زندان سیرجان تحويل گرفتم.... نت

جو کردم، فكر نمي کردم يه روزی خیلي زودتر از اونچه فكرش رو مي کنم، بالی جونم بشه وقتي کنجكاوانه در زندگیش پرس و . 

مي کرد زندگیش به دست من از هم پاشیده.... دلتنگ پسر کوچكش و داغدار مادرش بود. شوهرش هم در عین ناباوری برای  فكر

فسرده و بیمار کرده بودهمیشه ترکش کرده بود. چهارديواری زندان و تلخي اتفاقات اون رو ا . 

 با اين وصف بايد چشم ديدار تو رو نداشته باشه؟ -

 .آره. دلش مي خواست سر به تنم نباشه. نمي دوني با چه غیظي نفرينم مي کرد -

 .که اينطور! خواستي ثواب کني، کباب شدی. منظورم رو که مي فهمي.... يعني اومدی يه جوری از دلش دربیاری، اسیر دلش شدی -

نه اينجور هم نبود. ما در شرايطي قرار داشتیم که محتاج کمك هم بوديم. جز خودمون و خدا کسي رو نداشتیم. اين نزديكي يه  -

وجود آورد.. البته از حق نگذرم غزاله بسیار زيبا بود جورايي بین ما وابستگي به . 
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حاال به خاطر عشق و عالقه ای که داشتي نمي خوای باور کني که اون مرده و مي خوای اعتباراتت رو ناديده بگیری و بری دنبالش...  -

 فكر نمي کني بايد عاقالنه تصمیم بگیری و اسیر احساسات نشي؟

رفتار!؟اگه زنده باشه و گ -  

 از حرفات بوی تعهد میاد! تو از نگاه يه عاشق دلشكسته حرف مي زني يا يه عاشق متعهد؟ -

کالفه سرتكان داد و با حسرت گفت کیان : 

نمي خواستم آلوده گ*ن*ا*ه باشم. وقتي نگاش مي کردم کامال بي اراده مي شدم. برای پرهیز از گ*ن*ا*ه ازش خواستم عقد  -

 .کنیم

 فكر مي کني اگه بری افغانستان پیداش مي کني؟ -

 .اگه از مرگ، يا زنده بودنش مطمئن نشم، مي دونم تا وقتي نفس مي کشم، کالفه ام -

 .تو که بي توکل نبودی -

احساس درماندگي مي کرد کیان . 

 .مي بیني... مي بیني چه به روزم اومده... من عوض شدم محمد -

ارزشش رو داشته حتم دارم - . 

 .شايد اون هم يه امتحان در مقابل وسوسه های دنیا بود -

چرند نگو. حاال گوش کن ببین چي میگم.... فردا يه نفر رو پیدا مي کنم و مي فرستم اون طرف مرز، قول میدم هرطوری شده  -

 .نشوني از او دست بیارم

 .نه، نه... مي خوام خودم برم -

 .امكان نداره -

 .لج نكن محمد، بذار برم -

اگه گیر بیفتي جاسوس محسوب میشي. مي دوني که آمريكايیها اونجا پايگاه دارن. پسر! هزار تا دردسر برای خودت و دولت  -

 .درست مي کني. اصال فراموش کن

برگشتیم. مي دونم که مي تونم بدون دردسر برم و  خواهش مي کنم محمد. يادت رفته توی روزهای جنگ، چند بار رفتیم عراق و -

 .برگردم

ناباور به چهره کیان خیره ماند. التماس، موج نگاه آن افسر مغرور بود. بي اراده جواب داد سردار : 
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 .فقط مي تونم يه مرخصي کوتاه برات رد کنم -

 .نوکرتم -

وجود سردار را فرا گرفت. پشیمان از گفته خود با صدای لرزاني گفت استرس : 

 کیان خیلي مراقب باش. نه مي خوام دردسر درست کني، نه آسیبي به خودت برسه... مي فهمي؟ -

صحبت بودند که کلید درون قفل چرخید و کیان وارد شد مشغول . 

از گوشه پرده نگاه کرد سمانه : 

کیان تشريف آوردند خاله! آقا - . 

مادر پیر گرم شد و نفسي به راحتي کشید. آرزوی دلش شده بود که ديگر فرزندش به ماموريت های خطیر و طوالني نرود. در  قلب

حالیكه غیبت ناگهاني و دوباره کیان را که به عنوان ماموريت خانه را ترك کرده بود نمي دانست، با خوشحالي شكر خدا را به جا 

د و به استقبال دويدآور . 

از غیبت طوالني کیان بي اطالع بود، وقتي شور و اشتیاق عالي را ديد، متعجب پرسید سمانه : 

 چیه خاله مگه اتفاقي افتاده!؟ -

بیست روز ازش بي خبر بودم. نمي دونم چه ماموريتي بود که خبری از خودش نمي داد. ترسیدم مثل دفعه قبل از من پنهان کرده  -

 .باشن

 .حاال که خدا رو شكر سالمه، چشم و دلت روشن خاله -

 .از پا قدم خوب تو بود عروس گلم -

ان کرد و کمي خود را مرتب کرد و به انتظار ورود کیان نشست. کیان با ديدن يك گونه های گل انداخته اش را از عالیه پنه سمانه

جفت کفش ناآشنا ياا... گفت و منتظر ايستاد. عالیه سراسیمه و با چشمهای اشكبار به استقبال فرزند دويد و او را در آغـ ـوش کشید. 

مادر حـ ـلقه شد ردندستهای کیان دور گ : 

بینم گريه کنيقربونت برم مادر، ن - . 

 .آخه پدر صلواتي نمي تونستي يه پیغامي! خبری! چیزی از خودت بدی.... ديگه داشتم ديوونه مي شدم -

 .قربون اون شكل ماهت برم، منكه گفتم نمي تونم تماس بگیرم -

 .چه کار کنم؟ دل صاحاب مرده من طاقت نداره -

خم شد و مشغول باز کردن بند پوتینش شد. بار ديگر چشمهايش به کفش ناآشنا خورد و پرسید کیان : 
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داريم مادر؟ مهمون  

 .مهمون که نمیشه بگي. انشاا... به همین زودی ها صاحب خونه میشه -

ان عصباني چشم بست و مجددا شروع اينكه چه کسي مهمان مادر است، دشوار نبود. به محض اينكه دهان مادر بسته شد. کی فهمیدن

 .به بستن بند پوتینش کرد

 چي شد پس! پشیمون شدی؟ -

 .اصال يادم نبود، گزارش ماموريت توی ماشین جا مونده. بايد برم اون رو تحويل فرمانده بدم، واال بدجوری توبیخم مي کنه -

 .حاال دير نمیشه. بیا تو، يه احوالي بپرس، يه چای بخور بعد -

در حالیكه به سمت پله های ايوان مي رفت گفت: )زود برمي گردم(، و به سرعت منزل را ترك کرد کیان . 

مبهوت به در حیاط خیره ماند. سمانه که برای شنیدن گفتگوی آنها گوش تیز کرده بود جلو آمد و گفت عالیه : 

 .آقا کیان رفتن بیرون -

 .آره خاله، مثل اينكه يادش رفته بود گزارشش رو تحويل بده.... زود برمي گرده -

سمانه مي گفت کیان مثل همیشه گريخته است، سكوت کرد و بي حوصله و دمق در انتظاری بیهوده ساعاتي را گذراند تا  احساس

هفت، چادرش را به سر کشید و با تشكر از عالیه داخل حیاط شد اينكه با نزديك شدن عقربه های ساعت به عدد . 

در حالیكه تا دم در حیاط مشايعتش مي کرد، گفت عالیه : 

 .مي بیني خاله! شغل کیان من اينه، يه وقت در طول روز، يه دقیقه هم نمي بینیش يه وقت هم يه ماه، دو ماه به کلي مفقود میشه -

سمانه اين حرفها توجیه رفتار زشت کیان بود. بـ ـوسه ای به گونه خاله نواخت و بیرون زد برای . 

در انتهای کوچه و داخل اتومبیل خواب آلود چشم به آيینه داشت. در حالیكه از فرط خستگي روی پا بند نبود، هر لحظه انتظار  کیان

 .بیرون آمدن سمانه را مي کشید

ر سیاه او گذشتنش از خم کوچه دنده عقب گرفت و به سمت منزل رفت. حتي حال پارك کردن ماشین را محض مشاهده چاد به

 .نداشت، از اين رو آن را داخل کوچه گذاشت و وارد شد. پای کیان که به هال رسید، عالیه با ترشرويي غیظ کرد و قیافه گرفت

 .سالم -

 .چه سالمي، تو آبروی من رو بردی -

 .تا همین االن گرفتار بودم. به جون مادر خیلي خسته ام. بي خیال شو -

قصد داشت کیان را محاکمه کند. بنابراين لحن جدی به خود گرفت و گفت عالیه : 
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 !آخه تو چه مرگته؟ چرا تا اسم سمانه و زن و ازدواج رو مي شنوی رم مي کني -

ای نیست برم يه دوش بگیرم، البته اگه زير دوش غش نكنم چشم ازدواج مي کنم... اگه فرمايش ديگه - . 

 .برو دوش بگیر. ولي وقتي اومدی بیرون بايد به من توضیح بدی -

در حالیكه خسته از سفر بیست روزه اش به افغانستان بود، بي حوصله به حمـ ـام رفت. دقايقي بعد در حالیكه مشغول خشك  کیان

طاب مادرش قرار گرفتکردن موهايش بود، مورد خ : 

 .کیان، بیا مادر... شام يخ کرد -

 .اومدم خانم خانما -

در حالیكه با دوش گرفتن کمي سرحال شده بود، با اشتها غذايش را در سكوت صرف کرد و بالفاصله با ابراز خستگي شب به  کیان

 :خیر گفت و به اتاق خوابش رفت، اما عالیه مصمم بود حرف بزند. بدون توجه به خستگي کیان، پشت سر او وارد اتاق شد و گفت

ینمي ذارم اين دفعه قِصِر در بر - . 

روی تخـ ـت ولو شد و به التماس افتاد کیان . 

 .جون حاج خانم بي خیال شو، من دارم غش مي کنم -

 .فقط ده دقیقه. قول میدم جوابت رو که شنیدم، برم بیرون -

 .جواب شما معلومه... من زن نمي خوام -

 .تو غلط مي کني. مگه دست خودته -

 .مادر! جونِ من تمومش کن -

سي و پنج سالته، يه نگاه به خواهر و برادرات بنداز ... بچه هاشون امروز و فرداست که برن خونه بخت، ولي تو هنوز عزبي... تو که  -

.... کاش برادرت ن قدر دم از خدا و پیغمبر مي زني، چطور به واجب ترين دستور ديني عمل نمي کنياين قدر ادعا مي کني... تو که اي

خرده تو رو نصیحت مي کرد هايران بود و ي . 

 .چَشم.... چَشم... به موقعش به دستور ديني ام عمل مي کنم -

 .موقعش کِیه؟... بذار دخترخاله ات رو برات خواستگاری کنم، دستش رو بگیر بیار و زندگي مشترك رو شروع کن -

با کالفگي برخاست کیان . 

اگه قراره ازدواج کنم، که مي کنم، هر زني رو حاضرم بگیرم اال سمانهمادر  - . 

 آخه چرا؟ مگه سمانه چشه؟ -
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 .مادر، سمانه دختر گلي يه، يه خانم تمام و کماله... ولي من عالقه ای به او ندارم -

در حالیكه مي نشست با يادآوری غزاله با لحني سرد افزود کیان : 

 .شايد اگه وضعیتم تغییر نكرده بود، دلت رو نمي شكستم -

 !االن حضرت آقا چه وضعیتي دارن؟... نكنه فكر مي کني پست و مقامي داری و سمانه در شان تو نیست -

 .نه عزيز دلم! ربطي به اين موضوع نداره -

م به خواهرت که بیاد. باالخره تكلیفت رو معلوم مي کنمبه هر حال من ديگه صبر نمي کنم، ماه صفر که تموم شد، زنگ مي زن - . 

خمیازه ای کشید و میان تخـ ـت ولو شد کیان . 

 .باور مي کني که نمي شنوم چي میگي -

کیان به بالشت نرسیده از حال رفت. عالیه پتو را روی او کشید و زمزمه کرد: )بمیرم الهي! بچه ام چقدر خسته بود( سر . 

بلند و گنبدی خانه قديمي به نظرش کوتاه و دلگیر مي آمد. قاب عكسهای چیده شده روی طاقچه، گويي به خاطره دور از  سقف

 .ذهن بدل گشته بودند

حسرت از دست رفتن روزهای خوش و شیرين گذشته، برخاست و مقابل عكسها ايستاد با . 

ي مي کرد. چقدر به لبخندهای منعكس شده در تصوير نیاز داشت. را در چهره مادر دقیق کرد. چقدر احساس دلتنگ نگاهش

 .دستهای لرزانش را بلند کرد و روی تصوير مادر کشید

اشك برای فرار از چشمانش مسابقه گذاشته بودند قطرات . 

 .دلم برات تنگ شده مامان... تو کجايي... بیا ببین دخترت چقدر تنهاست -

پشت پرده تار ديدگانش، در تصوير غزاله خیره ماند از . 

 خیلي بي معرفتي! به تو هم میگن خواهر! مي دونستي بعد از مادر دلم رو به تو خوش کردم! چرا رفتي؟ چرا تنهام گذاشتي؟ -

در صدای گريه آلودش نامفهوم شد کلمات . 

ود بیرون کشید، با ديدن برادرش و ايرج، که به تازگي با او نامزد کرده بود، باز و بسته شدن در حیاط او را از حال و هوای خ صدای

 .بالفاصله وارد آشپزخانه شد. آبي به دست و صورتش زد و خود را مشغول کار نشان داد

)من اينجام( چادر هادی که او را به نام مي خواند بلند شد: )آبجي کجايي؟ مهمون داريم(، از آشپزخانه خارج نشد و با گفتن:  صدای

 :سفیدش را روی سر انداخت و تعارف کرد. هادی پاکتهای میوه را روی میز گذاشت. سپس به کابینت تكیه داد و گفت

 .ايرج اينجاست -
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 برای چي اومده؟ -

چادر غزل را کنار زد و مالمت بار دست زير چانه او گذاشت و گفت هادی : 

 صبر کن ببینم! باز گريه کردی؟ -

 .توقع بیجا داری -

 توقع بیجا!!!؟ سه ماه از مرگ غزاله مي گذره. فكر مي کني با گريه کردن بر مي گرده؟ -

 .دلم که آروم میشه -

 .تو فقط داری خودت رو داغون مي کني. اگه به فكر خودت نیستي، حداقل به اين پسره بیچاره فكر کن -

 اون رو برای چي آوردی؟ -

 .از پدر و مادرش خواسته تا يك جلسه بذاريم و روز عقد رو تعیین کنیم -

 ...ولي -

ولي نداره، منتظر چي هستي؟ تك و تنها توی اين خونه دراندشت موندی که چي؟ زودتر تكلیفت رو معلوم کن. اگه قراره ايرج  -

اين معطلش نكن. دَکش کن بره نسبتي با تو داشته باشه، زودتر و اگر هم پشیمون شدی، بیشتر از . 

لي زود عادی میشه. به همین راحتي حرف از ازدواج مي زني. واقعا کهبه تو هم میگن برادر! هر اتفاقي مي افته، برای تو خی - ... 

مزخرف نگو... فكر مي کني ناراحتیم رو بايد با زار زدن و گريه نشون بدم. نه خواهر من. نه. من هم آدمم. من هم احساس دارم.  -

م نمي خواد با قیافه عبـ ـوس و گرفته، روحیه ات رو اگه بیخیال نشون میدم، واسه اينه که در قبال تو احساس مسولیت مي کنم. دل

 داغون کنم، مي فهمي؟

 .معذرت مي خوام. نبايد خودخواهانه قضاوت مي کردم -

 اشكال نداره. من از تنها بازمانده خانواده ام دلگیر نمي شم.... ما که ديگه کسي رو نداريم، داريم؟ -

ير چانه او زدلب برچید. هادی با نوك انگشت ز غزل . 

 .خدا وکیلي حالگیری نكن. به اندازه کافي چشمای قشنگت قرمز شده. جون داداش کوتاه بیا -

ـهای غزل را لبخندی از روی اجبار گشود و هادی با ابراز نگراني افزود لبـ : 

 .من برای تنهايي تو نگرانم. اگه با جشن مخالفي، يه مراسم ساده توی محضر برگزار مي کنیم -

 .هرچي شما بگي داداش -
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 .آفرين. حاال شدی خواهر خودم. حاال سه تا چايي لبريز، لب سوز، لب دوز بريز، بیا تو پذيرايي -

شان مي داد و با دقت و پشتكار بیشتری بر روی پرونده ها کار مي کردوجود غم و اندوه فراوان، کمي آرام تر از گذشته ن با . 

از ماجرای ربايندگي، با صالحديد فرمانده کل به طور تمام وقت در معاونت مبارزه با مواد مخدر کرمان مشغول به کار شده بود و  بعد

بود. با اين وجود راضي به نظر مي رسید زيرا فرصتي  به دلیل بزرگي استان و جمعیت بیشتر آن، سختي و فشار کار نیز بیشتر شده

های تلخ و شیرين نداشت شتهبرای فكر کردن به گذ . 

يكي از روزهای پرمشغله، تلفن اتاق زنگ خورد و نگهبان از حضور خانمي به نام هدايت او را مطلع ساخت در . 

و دستپاچه شده بود. ضربان قلبش تند شده و استرس تمام وجودش را فرا گرفته بود، داشت پس مي افتاد: )يعني  سراسیمه

خودشه؟(. وقتي زن جوان وارد دفتر شد بي اراده و با دهان باز برخاست، گیج و مبهوت در چشمان او خیره ماند تا آنكه با صدای زن 

 .جوان به خود آمد

يت هستم. خواهر غزاله هدايتسالم... غزل هدا - . 

گرفته بود. به زحمت نگاهش را از غزل گرفت و او را دعوت به نشستن کرد و با احوالپرسي سردی با رخوت روی صندلي رها  گر

 .شد

متوجه حالت کیان شد، اما دلیل واقعي آن را نمي دانست به همین دلیل سكوت اختیار کرد غزل . 

ن به زحمت خود را جمع و جور کرد و با گفتن: )در خدمتم(، ساکت ماندبا افكار پريشا کیان . 

سعي داشت در گفتارش با احتیاط باشد، پرسید غزل : 

 .به من اطالع دادند که خواهرم غزاله، با شما ربوده شده -

تاکید کرد و غزل در حالیكه کنجكاو نشان مي داد گفت کیان : 

 .مي خوام از زبون شما بشنوم... بايد بدونم چه باليي سر خواهرم اومده -

دست کیان بود پس مي افتاد. اين همه شباهت باور نكردني بود. اگر غزل زبان نمي گشود به طور حتم او را با غزاله اشتباهم مي  اگر

 .گرفت

به کار بست و گفتمي خواست از مقابل او فرار کند. اما ناگزير، قوايش را  دلش : 

 مگه سرهنگ کرمي براتون شرح نداده!؟ -

 ....بله گفتن، ولي -

در چشم غزل حـ ـلقه زد اشك . 
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 ....لباس سیاه رو به تازگي از تنم درآوردم -

در خالل صحبت غزل به آرامي گفت: )خدا صبرتون بده(. غزل تشكر کرد و در حالیكه اشكهايش را پاك مي کرد، ادامه داد کیان : 

 .برام بگین ....اين حق منه که بدونم خواهرم چطور و در چه وضعیتي مرده -

(، سر به زير شد و پس از تامل کوتاهي گفتاز نهاد کیان بلند شد. زمزمه دلش بود که: )کاش داغ دلم رو زنده نمي کردی آه : 

 .زير شكنجه طاقت نیاورد -

غزل درهم شد. به سختي جلوی هق هقش را گرفت و پرسید چهره : 

 ....مي خوام از يه چیز مطمئن باشم -

نتوانست جمله اش را تمام کند. کیان تیز و با درايت بود بي تامل گفت اما : 

 .مطمئن باش هرگز نجابتش زير سوال نرفته -

 .نمي دونم چرا نمي تونم باور کنم که غزاله مرده... يه گور خالي هیچ احساسي رو به آدم نمیده -

پر التماسش را در چشم کیان دوخت و افزود چشمهای : 

 شايد ديگه هیچ وقت شما رو نبینم! مي تونم يه تقاضا از شما داشته باشم؟ -

چشم بست و به عالمت مثبت سرتكان داد کیان . 

 .برام بگید ... مو به مو.... مي خوام بدونم چه بر سر خواهرم اومده -

کیان يادآوری گذشته سخت بود، اما به دلیل احترام و عشقي که به غزاله داشت فكر کرد شايد شرح وقايع، مرهمي بر دل  برای

خواهر داغدارش باشد. از اين رو بدن آنكه اشاره ای به جريیات و روابط عاطفي اش داشته باشد، تمام ماجرا را شرح داد. وقتي 

و کوچك شده بود قرمزساکت شد چشمان غزل از فرط اشك  . 

صحبتي باقي نمانده بود و غزل بايد مي رفت. در حالیكه با توضیحات کیان سبكبال تر به نظر مي رسید، خداحافظي کرد، اما در  ديگر

 :آستانه خروج از در ايستاد و گفت

 يه سوال ديگه؟ به نظر شما غزاله چه جور زني بود؟ -

کیان تلخ بود لبخند . 

 دنبال چي هستي!؟ -

 .بعد از باليي که سرش اومد و بي گ*ن*ا*ه کنج زندون افتاد، برام مهمه که نظر شخص شما رو بدونم -
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احساس کرد که قبلش الی منگنه فشرده مي شود. سعي کرد خوددار باشد، با اين حال صدايش آهنگ غم داشت، گفت کیان : 

. پای سفر و بال پروازمغرور و سرکش... شفاف و زالل.... - . 

میان اشك لبخندی زد و گفت غزل : 

 .مي دونستم... اگر غیر از اين مي گفتین بي انصافي بود -

به سرعت خارج شد و . 

خروج غزل، کیان نفس حبس شده اش را بیرون داد و با رخوت روی صندلي رها شد با . 

چون همیشه تند و گزنده پرتوافشاني مي کرد و تن زمین را خشك و پرحرارت مي ساخت آفتاب . 

برای جلوگیری از تابش تند آفتاب، پشت پنجره ها را حصیر چوبي زده بود و هر از گاهي وقت خنكای صبح و عصر با پاشیدن  عالیه

ان نفوذ کندآب به آنها باعث مي شد نسیم خنكي از البالی درزها به داخل ساختم . 

کار شستن حیاط که خالص شد، به سراغ فرزند رفت. ضربه ای به در نواخت و بالفاصله در را باز کرد. نگاه غمبار و پرحسرتش را  از

 :به روی فرزند پاشید و به آرامي گفت

 کیان مادر! نمي خوای صبحانه بخوری؟ -

غلتي زد و کمي درز چشمش را باز کرد: )سالم(، چهره او در خواب هم نشان از غم و اندوه داشت. مادر پیر نگران از کسالت  کیان

 :فرزند با صدايي آمیخته به بغض گفت

 آخه تو چته پسرم؟ چرا حرف نمي زني؟ ببین چه به روز خودت آوردی؟ -

از تخـ ـت و پايین آمد و گفت کیان : 

ار چشمام رو باز کنیم بعد شروع کن، خانميبذ - . 

 .چرا هرچي تو دلت هست نمي ريزی بیرون؟ بگو... بگو و خودت رو خالي کن مادر -

با کالفگي از استنطاق بي موقع مادر گفت کیان : 

 من درد بي درمون دارم... اين خیالت رو راحت مي کنه؟ -

قهرآلود روی برگرداند و بیرون رفت. گوشه هال بساط صبحانه را علم کرد و مشغول شیرين کردن چای بود که کیان مقابلش  عالیه

 .نشست

همچنان قهرآلود رفتار مي کرد، نگاهي به رنگ سیاه پیراهن تن او انداخت و با مالمت گفت عالیه : 

 !!!!!صفر هم که تموم شد! باز هم سیاه مي پوشي -
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 مي ذاری يه لقمه نون بخورم يا نه؟ -

 .چشم ديگه حرف نمي زنم. خروس جنگي نشو. صبحونه ات رو بخور -

کیان به دنبال برداشتن ظرف شكر به محتويات سفره افتاد. با ديدن پیاله عسل مات ماند. لحظه ای بعد با حالت تهوع و بدون  چشم

ه ديوار کوبید، اما خیلي زود آثار پشیماني در چهره اش آشكار شد. کالفه و در حالیكه سعي تامل پیاله را برداشت و با خشم آن را ب

مسلط شود، برخاست و برای جمع کردن خرده شیشه ها کنار ديوار زانو زد يشمي کرد بر اعصاب خو . 

 .ببخشید مادر دست خودم نبود -

مبهوت بود و بدون آنكه علت رفتار فرزند را بداند، شماتت بار گفت عالیه : 

 ديوونه شدی؟ اين کاها چیه مرد؟ -

کفری برخاست و جارو و خاك انداز و دستمال خیس آورد. در حالیكه برای جمع کردن خرده شیشه ها مي نشست پنجه های  و

 :تپلش را در موهای فرزند فرو برد و با مهرباني گفت

 .چته مادر! از وقتي برگشتي، ديگه اون کیان سابق نیستي -

روی زمین رها شد ، يه مرد از هم پاشیده و ويران شده بود، به ديوار تكیه زد و گفت کیان : 

 .نه نیستم..... به خدا نیستم -

او کشید. چشم در چشم او دوخت و با کمي خرده های شیشه را از دست کیان بیرون آورد. دستمال خیس را روی انگشت های  عالیه

 :ترديد پرسید

 !تو عزادار کسي هستي؟ -

وقتش رسیده بود تا زبان به اعتراف بگشايد و از غم از دست دادن عشقي که او را به سرحد جنون مي کشید سخن بگويد، از  ديگر

 :اين رو پیراهنش را الی دو انگشت گرفت و گفت

 .همه اين ديوونگي های پسرت.... واسه از دست دادن عشقشه مادر... عشقش -

عالیه از فرط تعجب باز مانده بود، کیان ادامه داد دهان : 

 ....خیلي دوستش داشتم، خیلي زياد. ولي اون بي وفايي کرد و رفت، رفت و ديگه -

پرسیدسكوت کرد. مادر دست بر شانه او گذاشت و با تعجب  کیان : 

 !صبر کن ببینم! چي داری میگي؟ از کي داری حرف مي زني؟ -

کیان به نقطه ای خیره ماند. سیمای غزاله را يه ياد آورد و گفت چشم : 
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 .اون آهوی گريزپا که من رو به داغ خودش نشونده .....غزاله است -

 !غزاله!!!!! غزاله ديگه کیه؟ -

 .همسفرم، رفیق نیمه راهم -

 نكنه منظورت همون متهمیه که باهات گروگان گرفتن!!؟ -

سر به عالمت تايید تكان داد و عالیه پوزخندی زد و گفت کیان : 

 حتما شوخي مي کني؟ -

 به من میاد که حوصله شوخي داشته باشم؟ -

 .مشتاق شدم ! بگو... مي خوام بدونم چه بر سر پسرم اومده که توی اين سفر پرخطر و کوتاه، وقت عاشق شدن هم داشته -

 عشق که وقت سرش نمیشه، میشه؟ -

 .شايد هم احتیاج نباشه چیزی بگي. بايد حدس بزنم يه زن بزهكار، چه جور تونسته پسرم! کیان من رو!!! از راه به در کنه -

 .هیچ توقع نداشتم مادر! چطور مي توني در مورد کسي که نديدی اين طور ناعادالنه قضاوت کني. غزاله من يه فرشته بود -

کشید و با حسرت گفت آه : 

 .کاش هیچ وقت نمي ديدمش، تا غم از دست دادنش رو نمي چشیدم -

 اين طور که شنیدم، اون شوهر و بچه داشته. تو عاشق يه زن شوهردار شدی؟ -

 .غزاله شوهر نداشت مادر -

با گفتن اين جمله بي حوصله بلند شد و با صدای بلند افزود کیان : 

م... از پاکي اش مطمئن حاال ديگه فرقي نمي کنه. غزاله مرده و من برای همیشه از دست دادمش... فقط يه خواهش از شما دار -

 .باش، براش احترام قائل باش و حال من رو درك کن

به سرعت خداحافظي کرد و بیرون رفت و . 

عالیه دست بردار نبود. پاپي او شد و از همان جا فرياد زد اما : 

 !بايد بدونم بین شما چه اتفاقي افتاده -

له ها پايین دويد، اما عالیه با عجله به حیاط رفت و نهیب زد: )وايسا(گفت: )ديرم شده مادر(، و به سرعت از پ کیان . 

گويي که از افسر مافوق دستور مي گرفت، بي درنگ ايستاد. چرخید و گفت کیان : 
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 بله؟ -

 .تا ندونم غزاله کي بوده نمي ذارم از اين در بری بیرون -

 چي رو مي خوای بدوني مادر؟ -

 غزاله چي داشت که تونست پسر مغرور و سرکش من رو رام کنه؟ -

 .بس کن مادر -

 .بگو کیان -

 .يه زن خوب، نجیب، فداکار و زيبا -

 ...پس خدا بیامرز -

 .نمي خوام رفتنش رو باور کنم. خواهش مي کنم ديگه هیچ وقت اين طوری يادش نكنید -

 به هر حال حاال که رفته. تا آخر عمر که نمي توني عزادارش بموني . مي توني؟ -

 .عشق احساس عجیبیه، اگه فرصت شعله کشیدن نداشته باشه، مثل يه آتش زير خاکستر مي مونه -

 .وقتي گوشت برای کباب کردن نداری، يه لیوان آب بريز روش و آتش رو خاموش کن -

ر با آب خاموش نمیشهآتش زير خاکست - . 

 !تو داری من رو مي ترسوني. اگه نمي شناختمت باورش برام آسون تر بود، ولي از تو بعیده... تو و اين همه احساس -

به تك درخت کاج درون حیاط تكیه داد و گفت کیان : 

روزی صد بار از خودم مي پرسم چته پسر؟ چرا ادای بچه ها رو در میاری؟ ولي فايده ای نداره. عشقي که نمي دونم چه جوری از  -

 .کجا شروع شد تمام وجودم رو پر کرده. توی تار و پودم ريشه دوونده

 .ريشه اش رو بسوزون -

 .ريشه اش رو که بسوزوني درخت خشك میشه مادر -

روی صندلي ايوان نشست . برای شناختن غزاله مشتاق بود، کنجكاو پرسید یهعال : 

 نمي خوای به مادرت بگي غزاله کي بود و چطور به اون نزديك شدی؟ -

با وجودی که برای رفتن عجله داشت، جلو رفت و مقابل مادر نشست کیان . 
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يادآوری اولین ديدارش در اتاق بازجويي، تمام وقايع رو شرح داد و دقايقي بعد، وقتي سكوت کرد، متعجب در چشمان خیس  با

 مادر خیره ماند

ايوان نشسته بود و در حالیكه احساس تلخ قلبش را در هم مي فشرد، بار ديگر شاهد غروب خورشید بود لبه . 

شد و محتوی ظرف هندوانه را مقابل او قرار داد. با صدای زيری گفت بفرمايید و نشست.کیان بدون  آرام و بي صدا وارد ايوان سمانه

آنكه به جانب او روی گرداند قدری صورتش را به سمت راست مايل کرد که سمانه توانست فقط نیم رخ او را ببیند و در سكوت، به 

 .غروب خورشید چشم دوخت

مجسمه بي احساسي که در مقابلش نشسته بود، چشم دوخت و گفتآه کشید و با حسرت به  سمانه : 

 نمي توني فراموشش کني؟ -

کیان درهم شد. مغموم و گرفته سر به زير انداخت، اما سكوتش را نشكست چهره . 

برشي از هندوانه را در بشقاب کنار دست کیان قرار داد و گفت سمانه : 

 .حداقل تكلیف من رو روشن کن -

سنگین کیان قلب سمانه را درهم مي فشرد. برای فرار از جَوی که احساس مي کرد غرورش را مي شكند، مـ ـستاصل گفت سكوت : 

 .اگه مي خوای تا ابد با فكر اون زندگي کني، من مانعت نمیشم. فقط بگو من اين وسط چه کاره ام -

فتايستاد. چشم در چشم او دوخت و با لحني سرد گ کیان : 

من به دردت نمي خورم سمانه. متاسفم.... واقعا متاسفم. نبايد اين اتفاق مي افتاد. نبايد مادر با شما حرفي مي زد. تو دختر خاله  -

بودی و خواهي بود... خدا مي دونه چقدر به تو و خانواده ات عالقمندم ولي اين احساس فقط در چارچوب پیوندهای رگ  عزيز مني،

چي میگم؟ توجهيست... مو ريشه ای ا  

 .ولي خاله تمام حرفاش رو با پدرم زده -

 .تو دختر عاقلي هستي... خودت يه راه حل پیدا کن -

انتظار نداشت. دلش شكست، اما از تك و تا نیفتاد پرسید سمانه : 

 نمي خوای بیشتر فكر کني؟ -

سكوت کرد و سمانه اشك ريزان افزود کیان : 

ولي خاله چند ساله که من رو به پای تو نشونده. هروقت خواستگاری برام پیدا مي شه، مادر و خاله اون رو به خاطر تو دست به سر  -

 .مي کنن
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 ....فكر مي کنم هیچ وقت خارج از اندازه های متعارف با شما برخوردی نداشتم.... چطور با خودت فكر نكردی که -

حرفش را بريد سمانه . 

 ....ولي خاله -

بار کیان عصباني در حرف سمانه پريد و گفت اين : 

اينقدر نگو خاله، خاله.... هیچ وقت نخواستم مـ ـستقیم بگم که هیچ عالقه ای به زندگي با تو ندارم، اما فكر مي کردم اين قدر  -

ني. گ*ن*ا*ه خودت رو گردن مادر و خاله ننداز سمانهعاقلي که بي تفاوتي و سردی من رو کامال حس مي ک . 

 ....اما -

نم، خودت يه جوری خاله ات رو قانع کنبرات آرزوی خوشبختي مي ک - . 

از مقابل ديدگان اشكبار سمانه دور شد.و لحظه ای بعد با تعويض لباس، بدون آنكه به سمانه نگاهي بیندازد، منزل را ترك کرد و . 

25 فصل  

ه داد و چادرش را به سر انداخت و با حال تمیز کردن حیاط صد و پنجاه متری بود که صدای زنگ را شنید. جارو را به تنه کاج تكی در

 .قدمهايي تند جلو رفت

مشاهده زني بلند قامت و زيبا، لبخندی به لب راند و گفت با : 

 .بفرمايید -

لرزان زن به سختي شنیده مي شد صدای : 

 منزل جناب سرگرد زادمهر؟ -

 بله.... شما!؟ -

بعد کیان مادر را مخاطب قرار داد لحظاتي . 

 کي بود مادر؟ -

 .يه خانمه با تو کار داره -

زيرپوش رکابي سیاه رنگش را به تن کرد. دستي در موهای آشفته اش کشید و متعجب پرسید کیان : 

 با من!؟... چه کار داره؟ -

با حرکت چشم به پذيرايي اشاره کرد و گفت عالیه : 
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 .فكر کنم برای شوهرش مشكلي پیش آمده -

کیان درهم رفت. به خیال اينكه همسر يكي از متهمین به قصد مددجويي به سراغش آمده است، با دلخوری گفت چهره : 

 .مادر من! صد دفعه گفتم کسي رو توی خونه راه نده. من که کاری از دستم بر نمیاد -

مي تونست حرف بزنه. يه ريز اشك مي ريخت. دلم براش کباب شد. گ*ن*ا*ه داره مادر، به به خدا دلم براش سوخت. اصال ن -

 .خاطر من هر کاری مي توني براش انجام بده

 .مادر ساده من! تا کي بايد گول ظاهر افراد رو بخوری -

 .حاال چرا مالمتم مي کني؟ اينقدر بگو تا بگم غلط کردم -

 .دور از جون مادر. من سگ کي باشم به شما اهانت کنیم.... تو تاج سرمي. سرورمي -

برای دلجويي بیشتر روی مادر خم شد و بـ ـوسه ای از گونه او گرفت و گفت و : 

 .هرچي شما بفرمايید. بذار موهام رو خشك کنم... چشم -

 .چشمت بي بال... برم چايي بريزم -

رفت و . 

پیراهن سیاه رنگش را به تن کرد و مقابل آيینه ايستاد. باد سشوار موهای خوش حالتش را فرم مي داد. پس از مدتها ريشش  کیان

را اصالح کرده بود و بیش از همیشه جذاب به نظر مي رسید. انگشتش را به شیشه عطر سايید و کمي خود را معطر ساخت. روی از 

. دم در سالن سرفه ای کرد. ياا... گفت و بعد از مكث کوتاهي وارد شد. سر به زير کنار پیش بخاری آيینه گرفت و از اتاق خارج شد

 .ايستاد

جوان به محض ورود کیان سراسیمه برخاست و با صدای خفه ای سالم کرد. کیان همچنان سر به زير بود او را دعوت به نشستن  زن

 :کرد و گفت

 با من امری داشتید؟ -

در سكوت به کیان خیره ماند. قدرت هیچ عكس العملي نداشت. زانوان لرزانش او را وادار به نشستن مي کرد، اما به هر نحوی  زن

 .شده بود بر خود تسلط يافت و روی پاها ايستاد

بار ديگر گفت کیان : 

م رو زمین بندازم... بفرمايید... من در حاج خانم از من خواهش کرده تا هر طور شده کمكتون کنم، دلم نمي خواد روی مادر -

 .خدمتم
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زن کیان را وادار کرد تا سرش را باال بگیرد، اما به محض مشاهده زن، مبهوت ماند و با دهان نیمه باز به او خیره شد سكوت . 

محسوسي بر اندامش چیره شد. لحظاتي بعد در عین ناباوری با قدمهای لرزان جلو رفت. نگاهش در زوايای صورت زن  لرزش

 .چرخي خورد و قطرات اشك بي اراده چشمانش را بَراق ساخت

زن جوان با صدای خفه ای گفت: )غزاله( مقابل ! 

اشتغزاله بي کالم سر به شانه اش نهاد، احساس عجیبي د وقتي . 

بي خبر از همه جا، با سیني چای وارد پذيرايي شد، اما به محض مشاهده آن دو جیغ کوتاهي کشید و سیني را رها کرد عالیه . 

سر و صدای ايجاد شده کیان به خود آمد و کمي خود را عقب کشید. خجالت زده نشان مي داد. چند بار دست در هوا بلند کرد تا  با

معرفي کند، اما قادر به تكلم نبودغزاله را به مادر  . 

بهت زده قدمي جلو رفت و گفت عالیه : 

 کیان! مادر! دارم پس مي افتم... يه چیزی بگو... اين کیه؟-

تمام قوايش را به کار بست و با صدايي لرزان گفت کیان : 

 .غزاله -

از فرط تعجب با صدايي شبیه به فرياد گفت عالیه : 

 .نه!!!! مگه نگفتي مرده -

 !تو هم باور نمي کني مادر! يعني من دارم خواب مي بینم -

نگاه مالمت باری به غزاله انداخت و دلخور پرسید عالیه : 

 چرا خودت رو معرفي نكردی؟ چرا نگفت...؟ -

گريه امانش نداد و به سرعت پذيرايي را ترك کرد اما . 

کیان همه چیز مثل خواب بود. بار ديگر در چشمان دوست داشتني غزاله خیره شد و صدايي که از فرط هیجان مي لرزيد گفت برای : 

 .باورم نمیشه! بیدارم کن! بیدارم کن غزاله -

را در صورت کیان  غزاله دست کمي از او نداشت. به طور يقین اشك بود که گويای احساساتش بود. در حالیكه نگاه بي قرارش حال

 .مي پاشید، لبخند تلخي زد

بار ديگر با سرفه کوتاهي وارد پذيرايي شد، ولي اين بار منقل کوچكي در دست داشت عالیه . 
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دانه اسپند را ابتدا دور سر غزاله سپس دور سر فرزندش چرخاند و در آتش ريخت. عالیه چشمان ترش را که از اشك شوق  چند

م غزاله دوخت و گفتمملو بود، در چش : 

 .خوشحالم که زنده ای، نه برای خودم يا تو. من فقط برای کیانم خوشحالم چون داشتم او رو از دست مي دادم -

 .ببخشید مادر، نمي دونستم چي بايد بگم -

منقل را در گوشه ای نهاد و غزاله را در آغـ ـوش کشید و گفت عالیه : 

به هر حال خوش آمدی. شايد اگر زجری که کیان از دوری و فراق تو کشیده نديده بودم، اين قدر از ديدنت خوشحال نمي شدم.  -

 .خوشحالي من تو لبـ ـهای خندون کیانمه.... خوش آمدی عزيزم، خوش آمدی

کشید و گفتکمي خود را باال کشید و دست در گردن فرزند رشیدش آويخت و او را به سمت خود  و : 

 .الهي پیر شي پسرم... مبارکت باشه -

بـ ـوسه ای به گونه او زد و در حالیكه قصد خروج داشت افزود و : 

 .شما راحت باشید. حتم دارم درد دلتون زياده. میرم يه چیزی برای نهار درست کنم -

رفت و . 

قدمي عقب رفت و با چشمان مشتاقش قد و باالی رعنای غزاله را برانداز کرد و با خنده ای از ته دل گفت کیان : 

 .تو راستي راستي خودتي -

لبخندی زد و سر به زير شد. در پس چشمان زيبايش غم جانكاهي موج مي زد که سعي داشت آن را از کیان که چنان ذوق  غزاله

ي کرد، پنهان کند. با رخوت روی مبل رها شد. نگاهش در پوشش تن کیان خیره ماند و با تعجب پرسیدزده ابراز احساسات م : 

 چرا سیاه پوشیدی؟ -

با نگاهي به پیراهنش، در حالیكه لبخند تلخي به لب داشت گفت کیان : 

دفكر مي کردم برای همیشه از دست دادمت. شايد اين لباسها يه جوری آرومم مي کر - . 

 !يعني تو به خاطر من سیاه پوشیدی!؟ ولي از اون موقع چندين ماه مي گذره -

زانو زد و سر به زانوی غزاله گذاشت و گفت کیان : 

 .خدا کنه خواب نباشم -

سر باال گرفت و چشمان نافذش را در چشمان خوش رنگ غزاله دوخت. غزاله برای دلبری نیامده بود، اما بي اراده با عشقي  سپس

که در خود سراغ مي ديد، انگشتهای ظريفش را در انبوه موهای کیان فرو برد. با اين عمل موجي از گرما به صورت کیان پاشید، اما 
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جانب کیان، برخاست و در آستانه در ايستاد. سعي داشت روی احساساتش که تا آن لحظه نتوانسته  ازقبل از هرگونه عكس العملي 

 :بود کنترلش کند، سرپوش بگذارد. گفت

 ...من.... من فقط.... مي دوني -

غزاله ، کیان را نگران کرد. سراسیمه جلو آمد کالفگي . 

 چیزی شده؟ -

- ..... 

 .حرفي بزن -

سرش را باال گرفت، اما تاب نگاه کردن در چشمان بي قرار کیان را نداشت. به قصد خروج روی گرفت و يك گام برداشت. اما  غزاله

 .بازوان کیان روی چارچوب در قرار گرفت و راه را بر او سد کرد

لب به دندان گزيد و بغض فرو داد. کمي بعد با التماس گفت غزاله : 

نبذار برم کیا - . 

های کیان دور بازوان غزاله قفل شد و به آرامي او را به سمت خود چرخاند. لحن دلجويانه ای به خود گرفت و گفت پنجه : 

مي دونم... مي دونم که از من دلگیری.... به خدا وقتي پیدات کردم غرق خون بودی، نفس نمي کشیدی، نبض نداشتي... حتم دارم  -

قادر به تشخیص نبودم. خدا رحم کرد که بیگ سر رسید و از پشت سر با يه ضربه بیهوشم کرد و اال تو  اونقدر ضعیف بوده که من

مي کردم... من واسه تقصیری که مرتكب شدم، عذری ندارم... من رو ببخش. من گوررو با دستهای خودم زنده به  ..... 

صدايش جرئت بخشید و رساتر از قبل گفتبا سعي فراوان جلو ريزش اشكهايش را گرفت، سپس کمي به  غزاله : 

 .دلم مي خواد اون روزها رو فراموش کنم. از يادآوريشون دگرگون مي شه. بهتره شما هم فراموش کني -

شما و لحن سرد غزاله برای کیان گران تمام شد. نمي دانست چرا غزاله اين چنین بي رحمانه او را از خود مي راند. مبهوت  کلمه

 :پرسید

 !منظورت چیه؟ -

 .فسخ صیغه -

 چي!!!!!؟ -

بدون اعتنا به رنگ پريده و حال دگرگون کیان گفت غزاله : 

ام تماس بگیر. خودت روزش رو تعیین کن، ولي عجله کنشماره تلفن منزلم رو داری، باه - . 
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به سرعت از مقابل ديدگان مبهوت کیان دور شد و قبل از آنكه فرصت هرگونه عكس العملي به او بدهد از منزل خارج شد و . 

از پشت پنجره نگاهي به ايوان انداخت. چقدر مزه مي داد زير اين آسمان پرستاره رختخوابت را میان حیاط پهن کني و هم  عالیه

 .صحبت ستاره های چشمك زن آسمان باشي

خود  مثل ساعتي پیش، خاموش و بي حرکت، روی صندلي نشسته بود و در حالیكه به نقطه نامعلومي خیره شده بود، در افكار کیان

 .غوطه ور بود

کرد فرزندش مثل شمع آب مي شود. برای دلداری او مردد بود، ولي دلش راضي نمي شد او را همچنان به حال خود رها  احساس

 .کند. چاشت عصرانه را بهانه کرد و با سیني چای و بیسكويیت به ايوان رفت

نمي خوای با مادرت حرف بزني؟ شايد سبك بشي داره تاريك میشه... سه ساعته به آجرهای ديوار زُل زدی. - . 

هوای ريه اش را که گويي سه ساعتي که مادر از آن نام مي برد در سیـ ـنه اش حبس کرده بود بیرون داد. کالفه چنگ در  کیان

 .موهايش زد و به چشمان مادر خیره ماند

 .بیخود نگراني مادر. يه پرونده جديد دارم، داشتم به اون فكر مي کردم -

 خودتي.. تو در مورد من چي فكر مي کني... کدوم مادريه که نفهمه بچه اش چه دردی داره؟ -

 .يعني نمیشه به شما دروغ گفت -

 .اگه دوست داری بگو، اما باورش به عهده خودم -

لبخندی زد و از جای خود برخاست. دستان مادرش را بـ ـوسید و سر به زانوی او نهاد کیان . 

البالی موهای سیاه فرزند پنجه انداخت. به نظرش رسید يكي دو تار آن سفید شده است. ابروانش گره خورد. گفت مادر : 

 .بگو مادر... بگو خودت رو سبك کن -

ج و منگمچي بگم!؟ وقتي خودم هنوز گی - . 

 .اين قدر بهش فكر نكن. شايد خواسته امتحانت کنه. شايد هم مي خواد بدونه هنوز هم دوستش داری، يا نه -

 مي خوای با حرفهای شیرينت رامم کني؟ -

 .غزاله دوستت داره. من اشتباه نمي کنم. من برق عشق رو تو چشماش ديدم -

 .پس چرا اون رفتار رو کرد... بدجوری شوکه شدم، موندم چرا بي مقدمه طالق خواست -

 .اينو بايد از خودش بپرسي -
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نه مادر، من دارم دلم رو به يه خیال واهي خوش مي کنم... غزاله هیچ عالقه ای به من نداره. کم کم دارم مطمئن مي شم که اون در  -

شت که االجبار به من تكیه کرد. هر زن ديگه ای هم جای اون بود، توی همچین جهنمي نیاز يه يه نفر داحالیكه از من متنفر بود، ب

 .بهش تكیه کنه

مگه تو نگفتي که غزاله به خاطر تو جونش رو به خطر انداخت؟ مگه نگفتي چون شناسايي شده بودی و جونت در خطر بود، غزاله  -

و ماموريتي رو که بهش محول کردی انجام داد؟با فداکاری جونش رو کف دستش گرفت   

 .همین چیزهاست که باورهام رو دچار ترديد کرده -

 .در مورد اينكه غزاله تو رو دوست داره، شك ندارم. اما در مورد تقاضاش! چي بگم مادر -

 .شما خیلي با اطمینان حرف مي زني -

 .يه زن وقتي سرش رو به شونه يه مرد تكیه مي ده که با تمام وجود اون رو دوست داشته باشه -

کیان تلخ بود لبخند . 

 .فكر اينكه پای کس ديگه ای در میون باشه، ديوونه ام مي کنه -

 !مثال کي؟ -

 .منصور. شوهر سابقش -

شتي کنهبا باليي که منصور سرش آورد، محاله باهاش آ - . 

 .پس دلیل ديگه ای برای تقاضاش وجود نداره -

 ...شايد -

حرفش را خورد و کیان سماجت کرد عالیه . 

 شايد چي مادر؟ شايد چي؟ -

 .ولش کن يه فكر بیخود به سرم زد -

 .مي خوام بدونم! بگو -

 .نمي خوام فكر اشتباهم ذهنیت تو رو نسبت به غزاله خراب کنه -

 .مادر داری جون به سرم مي کني. بگو دِ -

خودت خوب مي دوني که غزاله با زيبايي خیره کننده ای که داره. خدا کنه حدسم اشتباه باشه... تو چه مي دوني مادر! شايد اين  -

 ....چند ماه جايي اسیر بوده و خدايي نكرده، زبونم الل
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طرف ايوان قدم مي زد مادر تمام نشده بود که کیان مثل فنر از جا پريد. برافروخته و عصبي به اين طرف و آن حرف . 

نادم و پشیمان از گفته خود، برخاست و او را وادار به توقف کرد و دستهايش را در دست گرفت و گفت عالیه : 

 .اين فقط يه حدسه... خودت رو با خزعبالت من عذاب نده -

 .بايد ببینمش. همین االن -

و خراب مي کني... بذار برای بعدبس کن کیان. تو با اين اعصاب داغون همه چیز ر - . 

 .دارم ديوونه میشم. يه کاری کن مادر -

 .آروم باش پسر. فعال يه تلفن بزن تا بعد -

برای رسیدن به تلفن دويد. ارتباط که برقرار شد صدای دلنشین غزاله گوشش را نـ ـوازش داد. پرسید کیان : 

 غزاله خودتي؟ -

صدای کیان را نشناخت گفت: )شما؟(، کیان خود را معرفي کرد. ناگهان صدای غزاله ارتعاش خاصي گرفت و گفت اشتباه  غزاله

 .گرفتید و ارتباط را قطع کرد

در چهره مادر خیره ماند و گفت کیان : 

 .قطع کرد -

 مطمئني شماره رو درست گرفتي؟ -

 .خودش بود... خود خودش -

گوشي را گرفت و کیان با رخوت به صندلي تكیه داد. موهای پشت گردنش را در دست گرفت و به دهان مادر خیره ماند.  عالیه

انگشت عالیه دکمه تكرار را فشرد و چند لحظه بعد با برقراری ارتباط صدای آمرانه مردی در گوشي پیچید و عالیه غزاله را به پای 

 .گوشي خواند

ر هم گره خورد و کیان مضطرب گوشي را روی آيفون گذاشت. بار ديگر صدای غزاله در گوشي پیچید و عالیه مادر و پسر د نگاه

 :مهربان سالم کرد و گفت

 .سالم عزيزم. مادر کیانم -

غزاله در سیـ ـنه تپیدن آغاز کرد. احوالپرسي سردی کرد. اما عالیه با عطوفت پرسید قلب : 

با کیانم صحبت نكردی، پس چرا قطع کردی!؟ مي خواستم بدونم چرا -  

به آهستگي به طوری که صدايش گويای اين بود که قصد پنهان ساختن مكالمه اش را دارد، گفت غزاله : 
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 .نمي تونم صحبت کنم. خودم آخر شب زنگ مي زنم -

 چرا! مهمون داری؟ -

 .خانواده ام چیزی راجع به آقا کیان نمي دونن. خواهش مي کنم قطع کنید -

با خداحافظي ارتباط را قطع کرد و کیان شقیقه هايش را میان دو دست گرفت و گفت عالیه : 

 .از هیچي سر در نمیارم. مامور پرونده های بزرگ تو کار خودش مونده -

گفتم دست از اين عشق بردار، اما با مهری که نمي دونم چطوری از اين دختر شیرين به دلم  اگه پرپر زدنهات رو نمي ديدم، مي -

 .افتاده و جلو زبونم رو مي گیره... فقط برات دعا مي کنم مادر

ه روی تخـ ـت دراز کشید. چشم از تلفن برنمي داشت. فكر اينكه دست احدی به غزاله رسیده باشد، کالفه و عصبي اش ساخت کیان

بود، لحظه ها به کندی مي گذشت و تلفن خیال زنگ زدن نداشت. با صدای مادرش برای خوردن شام بیرون رفت. غذای مورد عالقه 

به خوردن غذا نداشت. با اين وجود با اصرار مادر غذا کشید و مشغول بازی با آن شد. عالیه  یلياش روی میز چشمك مي زد، اما او م

صدای زنگ تلفن کیان را بدون توجه به سوال او از جا کند. درِ اتاقش را بست و گوشي را برداشت. دهان به اعتراض گشود که 

تلخي و قهر گفت باصدای غزاله که در گوشي پیچید، هوای ريه اش را بیرون داد و  : 

 بي انصاف!.... اومدی خاکسترم رو به باد بدی؟ -

سكوت کرد و کیان برافروخته گفت غزاله : 

 .مي خوام ببینمت. بايد برای من توضیح بدی -

انگار قصد حرف زدن نداشت باز هم سكوت کرد و کیان با نگراني پرسید غزاله : 

 چرا باهام حرف نمي زني؟ چرا جوابم رو نمیدی؟ -

غزاله يك بغض نشكسته بود، گفت صدای : 

 .چیزی نپرس... فقط کاری رو که خواستم انجام بده -

 داری گريه مي کني؟ -

 .نه -

نمي توني به من دروغ بگي... چرا بیخود عذابم میدی، مي خوای امتحانم کني.. مي خوای بدوني واقعا دوستت دارم يا نه؟ خدا مي  -

 ....دونه بعد از مادرم، تو تنها زني هستي که در مقابلش بي اراده ام

آه کشید چنان که دل غزاله را زير و رو کرد و افزود کیان : 
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 .خیلي تنهام، بهت احتیاج دارم غزاله ... باهام تلخي نكن -

او بار ديگر کیان را نگران ساخت، مضطرب بارها او را به نام خواند تا آنكه غزاله کمي به خود مسلط شد، اما اين بار شمرده  سكوت

 :و با تحكم گفت

هم میگم. هر چي بین ما بوده فراموش کن. فكر کن هیچ وقت غزاله رو نديدی باز - . 

 ...به همین سادگي! من دلیل مي خوام. اگه دلیل قانع کننده ای داره بگو در غیر اين صورت -

دلیلي نمي بینم که به شما جواب پس بدم. يه روزی از سر اجبار يه بله گفتم، اما امروز مجبور نیستم به اون عهد مسخره پايبند  -

 .بمونم

مثل کسي که با گلوله ای که درست به قلبش اصابت کرده از پا در آمده است، ناامید و مـ ـستاصل گفت کیان : 

چ وقت به من عالقه ای نداشتيپس حدسم درست بوده! تو هی - . 

برای شلیك تیر خالص تمام سعي خود را به کار برد غزاله : 

فقط برای اطمینان خاطر مي خواستم صیغه رو فسخ کنم. البته فكر نكنم هیچ ضرورتي هم داشته باشه. در ضمن، من زياد به اون  -

يگه اينجا زنگ نزنعقد مسخره پا در هوا اعتقاد ندارم...... فقط لطف کن و د . 

که قطع شد کیان ناباورانه و مبهوت به گوشي تلفن خیره ماند ارتباط . 

تلخ و گزنده غزاله چنان او را برآشفته و عصبي کرد که بدون توجه به اعمالش دستگاه تلفن را با شدت به ديوار مقابلش کوبید کالم . 

چند تكه شد و تكه های آن میان اتاق پخش شد تلفن . 

سراسیمه به اتاق کیان دويد و دل نگران پرسید عالیه : 

 چي شد مادر؟ -

نگاهش روی ريخت و پاش کف اتاق خیره ماند. با مالمت جلو رفت و لبه تخـ ـت نشست اما . 

 .شايد اين دختره ارزش اين همه ديوونه بازی رو نداره -

سرد و غم زده سرش را به میله تخـ ـت تكیه داد و گفت انکی : 

 .به قول قديمي ها عشق پیری گر بجنبد سر به رسوايي زند -

خودت رو جمع کن. همچین حرف مي زنه که انگار صد سالشه... حاال چي گفت که يه مرتبه به هم ريختي و پدر اين تلفن بیچاره  -

 .رو در آوردی

 .همون حرفهای قبلي -
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 نگفت کجا بوده؟ کي برگشته؟ يا چطوری نجات پیدا کرده؟ -

 .نپرسیدم -

دِ وقتي میگم بچه ای، نگو چرا... بايد مي پرسیدی و لحظه به لحظه از او دلجويي مي کردی. شايد خیلي سختي کشیده، حتم دارم  -

طوری نمیشه... بايد يه  ع رهاش کني و برگردی.... مسلما ازت گله داره... اينانتظار نداشته توی يه مملكت غريب، تنها و بي دفا

دسته گل بگیری و با هم بريم منزلش.... هم با خانواده اش آشنا مي شیم و هم از اوضاع و احوالي که بهش گذشته مطلع میشیم.... 

 .اين طوری هم فاله و هم تماشا

تلفن چي گفت، خانواده اش از رابطه ما چیزی نمي دونن فكر نكنم کار درستي باشه. ديدی پای - . 

کفری بود عالیه . 

از دست تو دلم مي خواد سرم رو بكوبم به ديوار... بچه تو چقدر خنگي. نمي دونم با اين هوشت چطور پرونده های به اون مشكلي  -

 .رو حل مي کني

به جون خودم حل کردن پرونده ها و دستگیری مجرمین خیلي راحت تر از پي بردن به درون شما زنهاست... منكه از اين کارها  -

 .سر در نمیارم

ببین پسرم! غزاله در ماجرای گروگان گیری، فداکاری بزرگي کرده. در ضمن حكم برائتش هم صادر شده، اما تو که خودش رو  -

تشكر و قدرداني کني.... حاال برای اينكه توی يه کشور غريب رهاش کردی، يه عذرخواهي يه تبريك برای نديدی تا حضورا 

 .بازگشت و تبرئه شدنش بدهكاری

 .انگار راست میگي! فكر کنم بايد شما رو به جای دستیارم استخدام کنم -

جمع و جور کردن اتاقتون رو بكشید بلند شو پدرسوخته.... بلند شو ادا درنیار. در ضمن خودتون زحمت - . 

 .نوکرتم -

 .من نوکر پر دردسر نمي خوام -

26 فصل  

بسته شدن در حیاط او را از حال و هوای خود بیرون کشید. در حالیكه اشك را از صورت خود پاك مي کرد، زير پتو خزيد صدای . 

با ديدن چراغهای خاموش، پاورچین وارد ساختمان شد غزل . 

غزاله میان هال پهن بود، اما اثری از خودش نبود. به اتاق خودش رفت و او را در تخـ ـت خود ديد. آهسته صدا زد رختخواب . 

 خوابي غزی؟ -
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مشغول تعويض لباس شد، گفتتكاني به خود داد و از اين پهلو به آن پهلو شد. غزل کلید برق را زد.  غزاله : 

 .کاش تو هم مي اومدی.... طفلي خیلي حال گرفته بود -

مانتوی خود را آويزان کرد و دوباره رو به غزاله گفت و : 

 .اگه بدوني چه سفارشي مي کرد. يكريز مي گفت مراقبش باشید چنین نشه چنان نشه، فالن نشه، بهمان نشه -

نتوانست خويشتن داری کند، برآشفته و گر گرفته سر از زير پتو بیرون آورد و گفت غزاله : 

 .غلط کرد مرتیكه ع*و*ض*ی.... فكر مي کنه کیه -

هاج و واج به غزاله خیره ماند. اما چشمهای متورم و سرخ خواهر او را به خود آورد، از اين رو با دلسوزی پرسید غزل : 

 گريه مي کردی؟ -

 لعنتي! اومدی من رو از خواب پَرُندی که چي؟ -

 واااا... غزی! چته دختر! زده به سرت؟ -

 .من هیچ مرگي ندارم، البته اگه شما بذاريد... فقط يه خواهش دارم، اينكه اسم اون ع*و*ض*ی رو جلوی من نیاری -

 .يعني چه!؟... تو که به اون قول دادی. تو که گفتي برمي گردی سر خونه و زندگیت -

 .من هیچ قولي به هیچ کس ندادم -

لب تخـ ـت نشست. اما قبل از آنكه زبانش به مالمت گشوده شود، غزاله بلند شد و بي اعتنا به رختخوابش که میان هال بود  غزل

 .رفت

له ايستاد. پتو را از روی او کنار زد و با تحكم پرسیدمتعجب باالی غزا غزل : 

 بلند شو ببینم تو چه مرگته! چرا ديوونه بازی درمیاری؟ -

 چي مي خوای؟ چرا دست از سرم برنمي داری؟ -

 !مي خوام بدونم خواهرم چه دردی داره -

 .درد بي درمون... حاال برو از جلوی چشمام گمشو -

بي توقع سر به زير انداخت و با چشمان اشكي بلند شد، اما غزاله پشیمان از گفته خود پاچه شلوار خواهرش را چسبید و  غزل

 :خجالت زده گفت

 قهر کردی؟ -
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به عالمت نفي سر تكان داد و غزاله عذرخواهي کرد. غزل با مالمت میان تشك نشست و گفت غزل : 

و نداريم، داريم؟... دلم نمي خواد من رو نامحرم بدونيما که به جز همديگه کسي ر - . 

غزاله بي اراده سرازير شد. خود را در آغـ ـوش خواهر انداخت و گفت اشكهای : 

 .من خیلي بدبختم. خیلي بیچاره ام. کاش مرده بودم -

 .حرف بزن خودت رو سبك کن. نذار غصه ها تو دلت تلنبار بشه -

 .نمي تونم، مي ترسم -

 از چي مي ترسي؟ -

 .مي ترسم اگه دهن باز کنم، ديگه ماهان رو نبینم -

 !منظورت چیه؟ -

 .منظورم اينه که از منصور متنفرم. منظورم اينه که از اون مرتیكه ع*و*ض*ی حالم به هم مي خوره -

 .باورم نمیشه -

 .فكر نمي کردم با وقاحت تمام بلند شه بیاد اينجا و ادعای مالكیت من رو بكنه -

مي دونم ازش دلگیری. همه ما ازش دلخوريم. مي دونم در حقت بي وفايي کرد، ولي طفلي پشیمونه، مي خواد جبران کنه... تو بايد  -

 .به اون هم حق بدی. هر چي نباشه اون شوهرت که بوده

م سر به تنش نباشهمي خوا - . 

خودت به اخالق هادی بیشتر آشنايي. اگه منصور واقعا نادم نبود، محال بود اجازه بده پاش رو بذاره اينجا. حاال به جای يادآوری  -

ب، کنار ماهان و شوهرت باشخاطرات تلخ و به وجود آمدن کینه و انتقام، به فكر آينده خو . 

. مُرده. مي فهمي، مُردهمنصور برای من مُرده غزل.. - . 

يه کم عاقل و واقع بین باش. تو وضعیت خوبي نداری. مي توني به خواستگار آينده ات بگي يكسال حبس کشیدی! يك بار ربوده  -

 !شدی! و شش ماه توی مملكتي مثل افغانستان آواره بودی

م داشته باشموقتي خواهرم چنین عقیده ای داره، از ديگران چه انتظاری مي تون - . 

 .قصد نداشتم ناراحتت کنم. خواستم تو رو متوجه وضعیتت کنم و بگم قدرشناس منصور و بزرگواريش باش -

 .برات متاسفم غزل، افكار سطح پايیني داری -
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 .هرطور دوست داری تعبیر کن. من بیشتر از تو به فكر ماهانم. دلم مي خواد دوباره دور هم جمع بشین و از زندگیتون لذت ببريد -

 فكر مي کني ما مي تونیم دوباره خوشبخت باشیم؟ -

 .چرا که نه -

ورد و آنها را نـ ـوازش مي داد. جای کیان خالي بود تا آهي کشید و کنار پنجره ايستاد. باد کولر مـ ـستقیم به گیسوانش مي خ غزاله

 :تماشاگر ر*ق*ص گندمزار گیسوان طاليي معبودش باشد. غزاله چشم به بزرگترين ستاره چشمك زن آسمان دوخت و گفت

صور دل سیاهه، چرا نمي منصور االن داغه، چند ماهه ديگه همین حرفها رو اون به من میزنه و هر روز برام دادگاه تشكیل مي ده. من -

 .فهمي غزل

 !شايد حق با تو باشه، چه مي دونم -

 .مي دونم که فقط قصد دلسوزی داری، اما اين راهش نیست -

 .آخه تو که حرف نمي زني. نمي دونم در وجودت چي مي گذره -

 .فقط من رو به حال خودم بذار -

دسته گل زيبايي از گلهای سرخ آتشین رز از گلفروشي بیرون آمد. لبـ ـهای عالیه با ديدن فرزند رشیدش، به خنده ای گشوده  با

 : شد. گويي قند در دلش آب شد و آرزوی شیريني کرد، گفت

 .الهي پیر شي مادر، کِي باشه رخت دامادی به تنت ببینم -

ا روی صندلي عقب گذاشتبه لبخندی اکتفا کرد و گل ر کیان . 

بعد در بلوار... مقابل کوچه مورد نظر ايستاد دقايقي . 

ابرو گره زد و گفت عالیه  : 

 پس چرا ايستادی؟ -

گل را به دست مادرش داد و گفت کیان  : 

 .بهتره تنها بری -

 تنها برم!؟ مگه تو نمیای؟ -

 .سالم برسون -

 جواب من رو بده. چرا نمیای؟ -
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 .اومدن من صورت خوشي نداره. در ضمن شما خانمها زبون هم رو بهتر مي فهمید -

غرولندکنان پیاده شد و آدرس خانه آنها را پرسید عالیه . 

اتومبیل را در دنده گذاشت و گفت کیان  : 

 .میام دنبالت -

زنگ را فشرد، مرد جوان و بلند قامتي که از ظاهرش پیدا بود برادر غزاله است پشت در ظاهر شد. خوش و بش عالیه در يكي  وقتي

دو جمله خالصه شد و با معرفي خود هادی را وادار به احترام بیشتری کرد. لحظاتي بعد عالیه در سالن پذيرايي نشسته بود و انتظار 

ز آمدن او حسابي غافلگیر شده بود، بدون آنكه علت آمدن او را بداند، هراسان و دستپاچه چادر سفیدش ا لهغزاله را مي کشید. غزا

 .را به سر انداخت و به همراه غزل وارد پذيرايي شد

که از آشنايي قبلي آن دو اطالعي نداشت، به محض ورود، آنها را به هم معرفي کرد هادی . 

بعد از روبـ ـوسي گفت عالیه  : 

 .حقیقتش خود جناب سرگرد بايد خدمت مي رسید -

از روی غزاله پريد که از چشم عالیه دور نماند، اما عالیه بدون اعتنا ادامه داد رنگ  : 

 .اما ايشون صالح ديدن بنده حقیر جهت عذرخواهي و همچنین تبريك بازگشت و تبرئه شدن خدمت برسم -

به سختي آب دهانش را قورت داد و گفت غزاله  : 

 .خواهش مي کنم. قدمتون روی چشم.... خیلي خوش آمديد -

با تعارف هادی نشست. سپس غزاله را به نزد خود فراخواند و از او خواهش کرد تا کنارش بنشیند. دستهای مهربان عالیه  عالیه

 : دست سرد و يخ زده غزاله را در دست گرفت

تعريف کن ببینم! خوبي؟ روحیه ات چطوره؟ خب -  

محسوسي وجود غزاله را فرا گرفته بود. به زحمت زبانش را به حرکت درآورد و شُكر گفت لرزش . 

آهسته و زير لب زمزمه کرد عالیه  : 

 .چرا مي لرزی؟ نترس، حواسم هست -

به زور لبخند زد و تا حدودی آرامش يافت غزاله . 

بعد از سخن گفتن از هر دری ماجرای گروگان گیری را وسط کشید و رو به غزاله گفت عالیه  : 

 .مي دوني دخترم... سرگرد خیلي مشتاقه بدونه بعد از برگشتن اون به ايران چه اتفاقي برای تو افتاده -
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واهي جمع را ترك کرد. غزاله بار ديگر به که بارها اين داستان را شنیده بود، قبل از شروع صحبت برخاست و بعد از عذرخ هادی

 : گذشته تلخ و شیرين خود سفر کرد و گفت

 .سرتون درد مي گیره. خیلي مفصله -

 .دوست دارم يك واوش رو هم جا نندازی.... فكر سر من رو هم نكن از سیر تا پیاز برام تعريف کن -

 .وقتي ياد اون روزها مي افتم مو به تنم راست میشه. خیلي سخت بود... برگشتنم به ايران که يه معجزه بود -

به امید خدا با گذشت زمان همه چیز درست میشه... دنیاست ديگه، گاهي زشت ترين صورتش رو به آدم نشون میده، گاهي هم ما  -

 .رو در زيبايي خودش غرق مي کنه

فته عالیه را تصديق کرد و گفتگ غزاله  : 

 .وقتي چشمام رو باز کردم فقط يه احساس داشتم )درد(. تمام تنم درد مي کرد، تا جايي که قادر نبودم جُم بخورم -

مي تونستم تورم چشمام رو احساس کنم. چند روزی تصاوير در ذهنم گنگ و نامحسوس بود انگار که يه پرده جلوی چشمام  بخوبي

ده باشن، همه چیز رو تار مي ديدم. با اينكه قادر نبودم موقعیتم رو درك کنم، ولي مدام جناب سرگرد رو به نام مي خواندم. اون کشی

تنها ياورم در اون سرزمین غريبه بود، اما هرچه بیشتر صداش مي کردم بیشتر ناامید مي شدم. احساس مي کردم که جناب سرگرد 

موندمرو کشتن و من تنها و غريب  . 

کتكهايي که خورده بودم برام زجرآور بود و تلخ تر از حال و روزم، قیافه کثیف اون نامرد بود که از جلوی چشمام دور نمي  يادآوری

 .شد. قیافه ملعونش شده بود کابـ ـوسهای شبونه ام

سبب روحیه خراب و تن مجروحم، مدتي طول کشید تا تونستم به غیر از به زبان آوردن نام جناب سرگرد، قادر به تكلم شوم. تا  به

اون موقع قادر نبودم به درستي حرف بزنم يا غذايي بخورم... شايد اگه توی يه بیمارستان بستری شده بودم، با کمك دارو و سرم 

ولي توی يك چادر عشايری با چند زن محلي که پرستارهای بي تجربه ای بودند و با کمك داروی  م،خیلي زود رو به راه مي شد

 .گیاهي سبز رنگي که تقريبا تمام تنم رو با اون پوشونده بودن، مدت دو ماه طول کشید تا تونستم روی پاهام برای چند دقیقه بايستم

ي از همسران جمعه، در مورد خودم سوال کردم. خیلي دوست داشتم بدونم چه از اينكه قدرت حرف زدن پیدا کردم، از نغمه يك بعد

 .جوری من رو پیدا کردن

با آب و تاب برام تعريف کرد، يه روز که جمعه گوسفندها رو برای چريدن، به دشت و صحرا مي بره، با واق واق سگها متوجه  نغمه

 .چیزی میشه

عجب پیكر غرق در خون من رو در يه چاله که شباهت زيادی به قبر داشته پیدا مي کنه... با سماجت سگها جلو میره و با کمال ت با

 .سردی تنم فكر مي کنه که مُردم. مي خواد چالم کنه که سگها مانع میشن و من رو با چنگ و دندون از گودال بیرون مي کشن
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ارابه به محل چادرهاشون مي رسونن و بالفاصله کار درمان  وقتي سماجت سگها رو مي بینه، با کمك مردم ايلش من رو روی جمعه

 .رو شروع مي کنن

برام گفت که من به مدت دو هفته بیهوش بودم نغمه . 

خودم فكر مي کردم جمعه، جناب سرگرد رو ديده باشه ولي اون اظهار بي اطالعي کرد. به هر حال من از دست اون وحشیها نجات  با

اندازه خوشحال بودم، اين خوشحالي هم تا زماني بود که برای اولین مرتبه بعد از دو ماه روی پاهام ايستادم پیدا کرده و بیش از . 

روز وقتي جمعه من رو روی پاهای خودم ديد، خیلي خوشحال شد. نمي دونستم دلیل اون همه خوشحالي چیه. تا اينكه نغمه گفت  آن

ه کنم. متعجب بودم چه جشني! که نغمه برام گفت که چون جمعه خودش من رو پیدا که بايد خودم رو برای يه جشن بزرگ آماد

با اون ازدواج کنم. با نغمه جر و بحثم شد : )يعني چي... من رو پیدا کرده که کرده(. نغمه  يدکرده، من مال اون محسوب مي شم و با

از سرت نمي کشه.. همین االنم احترامت کرده که اين همه  قهرآلود و القید شانه باال انداخت و گفت : )من نمي دونم، جمعه دست

بايد احترامت کنیم( مامدت صبر کرده. به ما هم گفته که تو سوگلیش هستي و همه  . 

با نغمه فايده نداشت. در آيین آنها زن فقط يك مطیع و فرمان بر است. فهمیدم موضوع جديه و جمعه به هیچ قیمتي حاضر  کلنجار

 .نیست دست از سرم برداره

آوردم که نغمه رام شد و به دادم رسید. التماسش کردم که من شوهر و بچه دارم تا کمكم کنه. الحق هم کمك موثری بود شانس . 

ون حال و اوضاع ازم خواست تا مدتي خودم رو به مريضي بزنم تا اون بتونه يه راه حلي پیدا کنها با . 

روز از ترس جمعه توی رختخواب مي موندم. چون از اون نگاه پرهـ ـوسش مو بر اندامم راست مي شد هر . 

فرار من رو جور کنهنغمه تونست پنهان از شوهرش يكي از النگوهاش رو بفروشه و برنامه  باالخره . 

نظر مردم ايل و جمعه من بیمار بودم و حال و نای درستي نداشتم و تمام وقت توی چادر استراحت مي کردم. به همین دلیل هیچ  از

 .کس فكر نمي کرد که من قصد فرار داشته باشم

ه، عثمان که ده سال بیشتر نداشت، يكي از دوره هفته بعد که جمعه و پدرش گله رو برای چرا به صحرا برده بودند، برادر نغم دو

گردهايي رو که زينت آالت زنانه مي فروخت به محل چادرها آورد و من توانستم از بي توجهي زنها استفاده کرده و با توشه ای که 

فرار کنم ود،نغمه برايم فراهم کرده ب . 

من رو تا جای امن و دور از دسترسي رسوند و راه ده... را به من نشان داد و خودش بازگشت عثمان . 

در سكوت و تاريكي شب تنها موندم. ديگه مثل گذشته ها نمي ترسیدم. تا صبح نخوابیدم و بي وقفه راه رفتم. راه برام آشنا  مدتي

تم اگر بي وقفه راه برم تا قبل از ادان ظهر به ده... مي رسم و همین کار رو بود، اين راه رو قبال با سرگرد طي کرده بودم. مي دونس

 .هم کردم
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به نزديكي ده... رسیدم، نفسي به راحتي کشیدم. باورتون نمیشه، لحظه ای که نازيال يكي از بچه های مالقادر با سرعت باد در  وقتي

 .آغـ ـوشم جای گرفت فكر کردم به وطن رسیدم

توی يه کشور بیگانه، غريبي چقدر سخته. وقتي مالقادر با سر و صدای نازيال بیرون اومد، بالفاصله به سجده افتاد و شكر  دوني نمي

خدا رو به جا آورد. اين لحظه رو هیچ وقت فراموش نمي کنم. شور و شوقي رو به چشمان مالقادر مي ديدم، که مثل عشق پدر به 

سیار کرد. چنان پذيرايي مي شدم که انگار مدتها انتظار رسیدنم را مي کشیدند. مالقادر از محبت ب نفرزندش بود. پیرمرد به م

سرنوشتم پرسید و من تمام ماجرا رو براش تعريف کردم. مالقادر برايم شرح داد که جناب سرگرد مدتي در جستجويم بوده، اما 

ه محض پیدا شدنم برای رسیدن به ايران کمكم کنندکرده ب شموفق نشده و ناامید به ايران برگشته و با اين وصف سفار . 

شنیدم جناب سرگرد زنده است و موفق شده به ايران برگرده، خیلي خوشحال شدم وقتي . 

مدت خونه مالقادر بودم تا ترتیب برگشتنم به ايران رو بده. هر چند روز، يك گروه از مهاجرين افغاني به ايران فرستاده مي شد.  يه

تر اون ها مرد بودن و مجرد و مالقادر صالح نمي ديد که من رو با چنین کارواني روانه کنه. به همین دلیل منتظر موندم تا با که بیش

صورت خانوادگي قصد عزيمت به ايران رو داشتن، راهي شوم همهاجريني که ب . 

اردار بود و ماههای آخر حاملگي رو پشت سر مي موت يك ماه طول کشید تا يه خانواده سه نفره پیدا شد. همسر مرد ب باالخره

 .گذاشت. نمي دونم چرا ولي از ديدن اين خانواده خوشحال و آسوده خاطر همسفرشون شدم

مبلغي رو به دالل سپرد و دالل در مقابل حاضر شد فقط من رو تا زابل برسونه مالقادر . 

مهم نبود تا کجا برم فقط به ايران مي رسیدم کافي بود. قبول کردم و با خداحافظي که يه چشمم اشك بود و يه چشمم خنده  برام

راهي شدم... فكر نمي کردم به همین سادگي تموم شد و من تا يكي دو روز ديگه مي رسم ايران، اما وقتي فهمیدم با پای پیاده بايد به 

جا خوردم. ولي ديگه برام مهم نبود. به هر حال هشت روز طول کشید تا به فراه رسیديم. اکثر  يحسابطرف مرز حرکت کنیم، 

 .اعضای گروه رو بچه ها تشكیل مي دادن و اين موضوع سرعت کاروان را کند کرده بود

حت کافي. هوا هم به تمام مدت هشت روز غذايي به جز آب و نون خشكیده نداشتیم... نه خوراك درست و حسابي، نه استرا در

شدت گرم بود و من زير بُرقع احساس خفگي مي کردم تا اينكه به فراه رسیديم و بعد از آن به يه جنگل. بعد از عبور از جنگل، ما به 

رسیديم. اونجا با شكر خدا فقط اشك شوق مي ريختم تانبازار مشترك ايران و افغانس . 

سجده مي کردم. چهره مردم بازار برام آشنا بود انگار همشون هادی بودن. باور نمي کنید چطور خاك ايران رو آخ ... 

از گذر از بازار که برای بردن ما به يه مكان امن، دالل وانتي اجاره کرد. اون موقع نمي دونستم که لقب اين وانتها شوتیه.... تا اون  بعد

ك بود. ما رو کف وانت خواباندند و رومون رو با پتو پوشاندند. وانت با موقع تجربه سوار شدن به آن ماشینها رو نداشتم. خیلي خوفنا

آوری حرکت مي کرد و بین پستي ها و بلنديها چند سانتي متری از زمین بلند مي شد و با ضرب پايین مي آمد. وقتي  سرسامسرعت 

و در يك ده درون خونه ای بسیار کثیف پنهان وانت ترمز کرد ديگه نفسم باال نمي اومد. موضوع به همین جا ختم نشد. آن شب ما ر

جلومون، با اين حال من نفسهای عمیق مي کشیدم. مالقادر سفارش کرده بود تا ايراني  ختنکردن و يه تیكه نون خشك وآب اندا
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ه تا شهرهای مختلف بودنم رو از همه پنهان کنم تا به جای امني برسم. به ناچار سكوت کرده بودم. تا اينكه دالل اومد و مبلغي رو ب

 .مثل کرمان، مشهد، تهران، شیراز تعیین کرد

اين حساب من بايد به فكر تهیه پول مي بودم با . 

در حالت عادی بود، يه بلیط معمولي مي گرفتم و با چهار، پنج هزار تومان به کرمان مي اومدم. ولي نه پولي داشتم و نه لباس  اگر

ئت نمايان ساختن چهره ام رو هم نداشتممناسبي، در اون شرايط حتي جر . 

وقتي سیف ا... مردی که من رو به دستش سپرده بودن، به دالل گفت که پولي نداره و کرمان تسويه حساب مي کنه با خودم  بنابراين

فكر کردم در اولین فرصت به غزل زنگ بزنم که هم خبر سالمتي ام رو بدم و هم به او بگم که برام پول بیاره. سیف ا.. محبت رو در 

رسیديم، من رو با خودش به مخابرات بردزابل  بهحقم تموم کرد و وقتي  . 

آن تماس تلفني درخواست صد هزار تومان کردم و تايید کردم که دو روز بعد ساعت چهار و پنج صبح میدان اول کرمان  طي

 .منتظرم بمونه

خواست کمك کنم، ولي شب ديگه هم زابل مونديم. مي دونید! چندبار قصد کردم تا خودم رو به نیروی انتظامي معرفي و در يك

 .ترسیدم هويتم رو فاش کنم و به دلیل جرم نكرده ام دو مرتبه به زندان بیفتم

هر حال دو روز بعد دالل ما رو به کرمان رسوند و تحويل شاگرد اتوب*و*س داد و اون هم به ما دو تا چادر داد تا بُرقعمون رو  به

 .در بیاريم تا کسي به ما مشكوك نشه

ب*و*س همش دعا دعا مي کردم که اتوب*و*س خراب نشه و من هرچه زودتر به آغـ ـوش خانواده ام برگردماتو در . 

زود ساعت پنج رسیديم. از خوشحالي در پوست خودم نمي گنجیدم. وقتي اتوب*و*س میدان سرآسیاب ايستاد. چشمهای  صبح

 .نگرانم با ديدن غزل برق شادی گرفت

با چه شور و حالي از اتوب*و*س پیاده شدم. من و غزل بدون توجه به چشمهای متعجبي که از داخل تونم توصیف کنم  نمي

 .اتوب*و*س به ما دوخته شده بود همديگر رو در آغـ ـوش گرفتیم

ما و در  رسیديم خونه، ايرج که بعد از يك احوالپرسي کوتاه فهمیدم شوهر غزل شده، به من گفت که مسافرها زل زده بودن به وقتي

 .گوشي پچ پچ مي کردند

 چند وقته که به سالمتي برگشتي؟ -

 .يك ماهي میشه -

 .چرا ما رو در جريان قرار ندادی دخترم! پسرم خیلي دلواپس بود -

 .فكر نمي کردم برای کسي اهمیت داشته باشه -
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دهان باز کرد تا جواب نامهرباني غزاله را بدهد، اما چشمش به غزل افتاد و ساکت ماند. غزاله گفت عالیه  : 

به هر جهت از اينكه زحمت کشیديد و تا اينجا قدم رنجه کرديد متشكرم... از قول من از جناب سرگرد هم تشكر کنید. من به  -

مهیچ عنوان قادر نیستم زحمتهای ايشون رو جبران کن . 

 .اين چه حرفیه. هر کار انجام داده وظیفه انسانیش بوده -

زنگ خورد و مهر سكوت بر لبها نشاند. غزل تلفن را جواب داد و با يك احوالپرسي رسمي گوشي را جلوی عالیه گرفت و  تلفن

 .گفت: )جناب سرگرد با شما کار دارند(

با اضطراب جابجا شد و نگاهش را به دهان عالیه دوخت. عالیه هم با چند باشه و چشم تلفن را جواب داد و خود را آماده رفتن  غزاله

 .نشان داد

خواهر به احترام او ايستادند و عالیه به هوای بـ ـوسیدن غزاله، لب به گوش او نزديك کرد و آهسته نجوا کرد دو . 

ره... اين قدر اذيتش نكنکیان خیلي دوستت دا - . 

های غزاله از شدت شرم گلگون شد و عالیه روی گرمي و حرارت آنها بـ ـوسه زد و لبخندی به روی او پاشید و با خداحافظي  گونه

خارج شد. کیان سر کوچه بي صبرانه انتظار مادرش را مي کشید. به محض مشاهده مادر چند متر آن طرف تر جلوی پای او ترمز 

دکر . 

حالیكه عالیه سوار مي شد، کیان بي قرار پرسید در  : 

 چي شد؟ چي گفت؟ -

 .خوبه که خودم به دنیا آوردمت در غیر اين صورت، فكر مي کردم شش ماهه به دنیا اومدی... صبر کن سوار بشم، بعد -

 .مادر گلم اذيت نكن. بگو ديگه -

 ... غزاله يك ماهه که برگشته و -

27 فصل  

طي تماسهای تلفني قصد دلجويي از غزاله را داشت، اما غزاله در وضعیت جديد و تحمل سختي و مرارت گذشته قادر به  منصور

 .فراموشي و بخشش نبود

ه نابهنگام مادر چنان آزارش مي داد که ديوار بزرگي از نفرت بین خودش و او مي ديد. اين در حالي بود که منصور قادر ب مرگ

 .درك احساسات زن جوان و دلشكسته نبود
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به راستي فراموش کرده بود که همسر جوانش چه عذابي را تحمل کرده است، چه آن زمان که در حبس و زندان به سر مي برد و  او

ندگي دست و چه آن زمان که گروگان بود و همچنین در زمان فرار از کوه و کمرهای افغانستان که در زجر و عذاب، بین مرگ و ز

 .پا مي زد

احساس مي کرد حتي اگر عشق کیان در میان نبود، هیچ گاه قادر به بخشش منصور نمي شد. اعتقادش بر اين اساس بود که  غزاله

 .زن و شوهر بايد به يكديگر اعتماد داشته باشند و چون ستوني محكم پشت هم بايستند

آنكه منصور او را در بدترين شرايط روحي تنها رها کرده و بر شدت دردهايش افزوده بود و بعد از گذشت يك سال و نیم به  حال

 .ناگاه حضور دوباره ای يافته و ادعای عشق و دلدادگي و توقع زندگي مشترك داشت

ی منصور، مثل دفعات قبل در هم و گرفته شدجنگ برای غلبه بر ذهن آشفته خود بود که تلفن زنگ خورد. با شنیدن صدا در . 

منصور بي تفاوتي غزاله مهم نبود. پس از احوالپرسي مختصری، در حالیكه مي انديشید با کالمش قند در دل غزاله آب مي کند،  برای

 : گفت

 .خودت رو حاضر کن. دارم میام عروس خانم -

فتخوشحال که نشد هیچ، سراسیمه و آشفته گ غزاله  : 

 .نه.... حاال زوده -

 .چرا اين قدر دست دست مي کني غزاله... االن يك ماهه که برگشتي. چقدر ديگه مي خوای فكر کني -

 .من نمي خوام به چیزی فكر کنم. بلكه قصد دارم فراموش کنم -

 .يعني من تنها مردی هستم که اشتباه کرده... ببین غزاله هر کس ممكنه در زندگي دچار اشتباه بشه، مثل خودت -

 مثل من!؟... میشه بگي اشتباه من چي بوده!؟ -

 .همون بي دقتي ات توی مسافرت. اگه مراقب بودی اين همه بال سرت نمي اومد و زندگي مون خراب نمي شد -

منصور کفر غزاله را درآورد. نزديك بود از فرط عصبانیت تلفن را از جا بكند، اما خود را کنترل کرد و گفت يخودخواه  : 

 .درسته، حق با شماست. خود کرده را تدبیر نیست... پس حاال راحتم بذار، چون نمي خوام اشتباه سه سال پیشم رو تكرار کنم -

يك کالم حرف حساب زدباز که ناراحت شدی. با تو نمیشه  - . 

 .حوصله ندارم آقای تابش. خسته ام. احتیاج به استراحت دارم. تو با تلفن های وقت و بي وقتت آرامشم رو گرفتي -

 !نمي خوای بگي که از من بدت میاد -

 .واسه اين حرفها خیلي دير شده -
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 .غزاله اگه به من فكر نمي کني، حداقل به ماهان فكر کن -

 .نمي دونم اين طفل معصوم چه گ*ن*ا*هي کرده که منِ احمق مادرش شدم -

به هر حال ما پدر و مادرش هستیم و بايد به خاطر اون به زندگیمون سر و سامون بديم. من با مادرم صحبت کردم. راضي شده بیاد  -

 .کرمان دنبالت

در احساس حقارت مي کرد وقتي منصور با لحن خودخواهانه خود گفت جمله مثل پتكي بود که بر فرق غزاله فرود آمد. چق اين

 : مادرش راضي شده. حوصله به راه انداختن جر و بحث نداشت. به همین دلیل گفت

 .منصور! فايده ای نداره.... خواهش مي کنم شلوغش نكن... من فعال قادر نیستم بیام شیراز -

 ديگه داری کالفه ام مي کني. اين همه مخالفت چه دلیلي داره؟ -

 .من آمادگي روحي برای شروع زندگي مشترك رو ندارم. فعال تحت درمان هستم -

 چه درماني! مگه تو مريضي؟ -

نم فعال مادرت رو نیارروان درماني.... من بايد گذشته های وحشتناك رو فراموش کنم و به حالت عادی برگردم. خواهش مي ک - . 

 باشه.. پس و من با ماهان بهت سر مي زنم -

آب حوض مي کشید و غزل مدام دستور مي داد. غزاله هم زير سايه داربست انگور نشسته بود و در حالیكه خوشه انگور سیاه  هادی

مي گذاشتو دانه درشتي به دست داشت و آن دو را تماشا مي کرد و حبه حبه انگور به دهان  . 

غزل دستور مي داد، هادی خسته شد و خواهر کوچك را به پاشیدن يك سطل آب مهمان کرد. جیغ غزل به هوا رفت و آب  بسكه

 .بازی شروع شد

سر و صدای غزل زياد بود که صدای زنگ تلفن به سختي به گوش غزاله رسید آنقدر . 

به سرعت به اتاق دويد غزاله . 

محض برقراری تماس صدای کیان را شناخت. قلبش فرو ريخت. سراسیمه جواب داد به . 

 .اشتباه گرفتي -

بالفاصله گوشي را گذاشت. کیان دست بردار نبود. غزاله از ترس اينكه هادی سماجت کرده و متوجه شود، گوشي را برداشت و به  و

 : تندی گفت

ر و زندگي نداری؟چرا اينقدر مزاحم میشي؟ مگه تو کا -  

 .مي خوام ببینمت... همین االن -
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 .چرا دست از سرم برنمي داری. گفتم مزاحم نشو -

ديگر صدای کیان عصباني و محكم در گوشي پیچید بار  : 

 .گفتم مي خوام ببینمت... بیا بیرون باهات کار دارم -

 .ولي من نمي خوام تو رو ببینم -

 .تا ده دقیقه ديگه يا تو میای بیرون يا من میام تو -

از ترس هادی به التماس افتاد. دلش نمي خواست برادرش با دانستن رابطه ای که بین او و کیان به وجود آمده بود، در  غزاله

سوء ظن خانواده خودش و موردش طور ديگری قضاوت کند. اگر قرار بود به زندگي منصور برگردد، لزومي نمي ديد خود را مورد 

 : همسرش قرار دهد، از اين رو گفت

 .چرا راحتم نمي ذاری؟ من نمي خوام ببینمت -

 .سیاه رنگ پارك شده... منتظرم GLX ضلع شرقي پارك... جنب بستني فروشي، يه -

 .نه -

 .ده دقیقه منتظر مي مونم. اگه نیومدی من خدمت مي رسم -

قطع شد و غزاله مـ ـستاصل و کالفه کنار میز تلفن زانو زد. کیان کامال جدی و مصمم حرف زده بود و غزاله هراسان از اينكه  ارتباط

او تا ده دقیقه ديگر زنگ را فشرده و خود را به هادی معرفي کند، زانوی غم بغـ ـل گرفت. در حالیكه هادی برای حضور منصور 

به چنین رابطه ای مي برد، عكس العملش غیرقابل پیش بیني بود. در کلنجار با خود بود که سراسیمه پي  گرلحظه شماری مي کرد و ا

 .لباس پوشید و به قصد خروج به سمت در راه افتاد

با تعجب صدا زد هادی  : 

 آهای.... کجا!!!؟ -

خريد را بهانه کرد. هادی با اخم و ترشرويي گفت غزاله  : 

 .الزم نیست خودم میرم -

 .ماهان فردا میاد، مي خوام براش خريد کنم -

با اکراه رو به غزل کرد و گفت هادی  : 

 .پس تو هم همراهش برو -

 .نمي خواد، بچه که نیستم. میرم و زود برمي گردم -
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بدون آنكه منتظر عكس العمل برادر باشد، به سمت جايي که زياد از خانه دور نبود به راه افتاد. چند دقیقه بعد مقابل اتومبیل کیان  و

 : ايستاد. ابروانش گره ای خورد، سر از شیشه داخل برد و گفت

 فكر مي کني تا کي مي توني دستور بدی.... جناب سرگرد؟ -

در برابر اخم او لبخند زد. دو نیم دايره روی گونه اش نقش بست و جذاب تر از همیشه نشان داد کیان . 

 .بَه بَه. سالم -

 امرتون؟ -

 .سوار شو بهت مي گم -

 .الزم نكرده هرکاری داری همین جا بگو -

 .بچه بازی در نیار سوار شو غزاله -

 .گفتم نه -

پیاده شد و غزاله را مجبور به سوار شدن کرد و گفتبا کالفگي  کیان  : 

 .چند دقیقه بیشتر طول نمي کشه -

بالفاصله پشت فرمان نشست. اتومبیل با سر و صدا از جا کنده شد. کیان به سرعت خیابان ها را به قصد خروج از شهر مي پیمود.  و

 : وقتي به ابتدای جاده خروجي شهر رسید، غزاله سكوت را شكست و وحشت زده پرسید

 !!!!کجا داری مي ری؟ -

 .نترس. نمي خوام بدزدمت -

سر درست نكن. من بايد زود برگردم خونهبرام درد - . 

نگران نباش زود بر مي گرديم. اگه مي بیني بیرون شهر رو برای صحبت انتخاب کردم واسه اينه که نمي خوام احتماال دوست و  -

 .آشنايي ما رو با هم ببینه

 چیه کسر شانتون میشه؟ -

 تو چرا دوست نداری خانواده ات من رو ببینن؟... شما هم کسر شانتون میشه؟ -

اخم آلود سر چرخاند، نگاهش را به دوردستها دوخت و گفت غزاله  : 

 .دلیلي نداره تو رو به خانواده ام معرفي کنم. دوست ندارم کسي در موردم قضاوت کنه يا فكرهای احمقانه به سرشون بزنه -
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پاسخي نداد، تمام حرص و عصبانیتش را بر پدال گاز خالي کرد. دقايقي بعد وارد جاده فرعي و خاکي شد و پس از طي مسافتي  کیان

در کنار نهر آب متوقف شد. برای به دست آوردن آرامشي که با حرفهای غزاله از دلش گريخته بود، پیاده شد و کنار نهر زير سايه 

 .درخت نشست

اتومبیل مراقب حرکات او بود. از آزار دادن او لذت نمي برد. آرزوی دلش بود که به کالفگي و سردرگمي او پايان  از شیشه غزاله

دهد. در دل غزاله غوغايي به پا بود. نگاه سرد و غمزده اش تحسین گر مردی بود که عشق را به زيبايي تفسیر مي کرد. کیان مشتي 

تنه درخت تكیه زد. نگاهش را روی غزاله زوم کرد. نگاهي که حرارت و گرمي آن آب به صورتش پاشید، سپس برخاست و به 

 سوزان بود

برای فرار از بار نگاههای سنگین او، سعي در سرگرم ساختن خود داشت. اما گويي هرم نگاههای او وجودش را به آتش  غزاله

د پیاده شد و کنار نهر زانو زدکشیده بود. قلبش در سیـ ـنه به شدت مي تپید. با احساس گرمايي شدي . 

خیره در امواج متالطم آب بود که کیان با طمانینه نزديك شد و در خالف جهت پهلويش نشست. نگاه کیان بر فراز کوهها  نگاهش

 :خیره ماند و گفت

 دنبال يه چرا مي گردم.... فقط بگو چرا؟ -

سكوت کرد و کیان پرسید غزاله : 

 نمي خوای حرف بزني؟ -

 چي مي خوای بدوني؟ -

چرا اون روز توی اون جهنم لعنتي از عشق گفتي و خودت رو فدا کردی... اما امروز شمشیرت رو از رو بستي و قصد جونم رو  -

 .کردی

 .به خاطر تو نبود. به خاطر وطنم بود -

به سرعت نگاهش را دزديد و گفت سرچرخاند. نگاهشان در هم گره خورد. اما غزاله کیان : 

 .واسه دروغهايي که مجبور شدم بهت بگم، متاسفم -

 تو فراموش کردی که من يه بازپرسم؟ -

 !منظورت چیه؟ -

 .لبت يه چیز میگه و چشمات يه چیز ديگه -

ِا... پس مي توني با يه نگاه راست و دروغ رو از هم تشخیص بدی... اگه اين طوره، چرا با نگاهت نفهمیدی که من بي گ*ن*ا*هم  -

 .و گذاشتي خیلي راحت همه زندگیم و ببازم
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 .تو هنوز هم من رو مقصر مي دوني... پس نتونستي منصور رو فراموش کني و داری يه جورايي انتقام میگیری -

 .بس کن. تو بايد بدوني که عشقي در کار نبوده و نیست -

چشمان نافذش را در چشمان او دوخت و با صدای لرزاني گفت کیان : 

 .اگه دوستم نداشتي سراغم نمي اومدی... وقتي سرت روی شونه ام بود، نغمه عشق رو از تپش قلبت شنیدم -

اشكي از گوشه چشم غزاله فرو چكید و به آرامي چشم بست قطره . 

کیان نـ ـوازشگر گونه های گلگون غزاله بود، گفت نگاه : 

 .هنوز هم باور نمي کنم.... برگشتنت مثل يه معجزه است -

به آرامي سر غزاله را به سیـ ـنه گرفت. غزاله اعتراضي نكرد و کیان ادامه داد و : 

م دوباره تو رو از دست بدم. خدا مي دونه چقدر دوستت دارم. خدا مي دونه اين چند ماهه چي کشیدم.... تو رو خدا ديگه نمي خوا -

 .حرف از رفتن نزن

ساکت ماند. کیان با عطوفت اشكهای او را پاك کرد و گفت غزاله : 

 .مي دوني که طاقت ديدن اين اشكها رو ندارم... خدا لعنتم کنه که تو رو اينقدر اذيت مي کنم -

مثل بچه ها بغض کرد غزاله : 

 .مي خوام برم خونه -

و هوای غزاله به گونه ای بود که کیان درنگ نكرد و بي محابا بلند شد و دستش را به سوی او دراز کرد حال . 

ديد دست در دست او گذاشت و بلند شد. سیـ ـنه به سیـ ـنه کیان بود و نگاهش در نگاه او گره خورد. کیان با لحن با تر غزاله

 :پرالتماسي گفت

منو ببخش غزاله ... مي دونم که خیلي سختي و عذاب کشیدی. ولي خدا مي دونه چقدر دنبالت گشتم. وقتي به ايران رسیدم، طاقت  -

رگشتم افغانستان و هرجا رو به عقلم مي رسید گشتم. حتي به ده... سر زدم. يه مبلغي دست مالقادر سپردم و نیاوردم و دوباره ب

 .خواهش کردم که هر طور شده تو رو پیدا کنه... يه حس قوی درونم فرياد مي زد که تو نمردی و زنده ای

 .مي دونم. مالقادر بهم گفت که دنبالم مي گشتي -

مي دونم که کوتاهي کردم و بايد مي موندم و جستجوی بیشتری مي کردم ولي من يه نظامي هستم. به طور غیر قانوني از کشور  -

 .خارج شده بودم. اگه گیر مي افتادم هزار تا مشكل برای خودم و دولت درست مي کردم
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اسخي به احساس کیان بدهد نگاهي به ساعتش انداخت و گويي قصد فرار داشت. کمي اين پا و اون پا شد و بدون اينكه پ غزاله

 :گفت

 .خیلي دير شده، من به هادی گفتم که زود بر مي گردم -

ترتیب کیان بدون مخالفت پشت فرمان نشست و به سمت کرمان به راه افتاد اما اين بار با سرعت کمي مي راند بدين . 

له تنها ماندنش در افغانستان است گفتحالیكه فكر مي کرد دلیل بدخلقیهای غزا در : 

 اجازه میدی با هادی صحبت کنم؟ -

 .نه. نه.... اصال -

 هنوز هم دلخوری؟ -

 .خواهش مي کنم من رو فراموش کن کیان. من به درد تو نمي خورم -

ماشین را به کنار اتوبان کشید و در شانه خاکي جاده ايستاد. نگاهش از غزاله پرسش داشت، اما زبانش را به ياری طلبید و  کیان

 :گفت

 چیزی هست که من نمي دونم؟ -

 ....نه... يعني آره. مجبورم نكن -

در حالیكه به گريه افتاده بود، افزود غزاله : 

م کیانبذار به درد خودم بمیر - . 

به موها چنگ زد و مشت روی فرمان کوبید و عصباني پرسید کیان : 

 مربوط به وقتیه که افغانستان بودی؟ -

سعي داشت از بار فشار سواالت کیان بگريزد، از اين رو بدون توجه به منظور کیان گفت غزاله : 

 .آره. درسته -

را در يك درياچه سرد و يخ زده در قطب فرو بردند، سرد و بي احساس گفت کیان : 

 .پس حدسم درست بود -

 !چه حدسي؟ -

سر روی فرمان گذاشت و با صدای خفه ای که از درد يك مرد غیرتي و متعصب مي گفت، گفت کیان : 
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 مي توني بگي کي بوده؟ -

 !!!کي! کي بوده؟ -

سر از فرمان بلند کرد. چهره اش کامال برافروخته و چشمهايش سرخ بود. نگاه خشونت بارش را در صورت غزاله کیان  

و گفت پاشید : 

 .اون احمقي که جرئت کرده به تو تعرض کنه کي بوده غزاله؟... جواب بده -

 تعرض!!!!! معلوم هست چي داری مي گي؟ -

ر هم کشیده شد. چشم تنگ کرد. در حالیكه دلش مي خواست زير گريه بزند، گفتکیان با عالمت سوال د ابروان : 

 .داری ديوونه ام مي کني. حرف بزن. مي خوام بدونم چه اتفاقي برات افتاده که نمي توني با من زندگي کني -

 !تو چي خیال کردی! فكر مي کني اگه همچین باليي سرم مي اومد حاضر بودم خفتش رو بكشم -

نفس حبس شده اش را آزاد کرد، اما هنوز کالفه به نظر مي رسید. به همین دلیل پیاده شد و جلو ماشین به کاپوت تكیه زد کیان . 

انددر جاده خلوت و بي تردد به نقطه نامعلومي خیره م نگاهش . 

ديگر طاقت ديدن اين همه زجر و عذاب معـ ـشوقش را نداشت. پیاده شد و مقابل او ايستاد و گفت غزاله : 

 .به من فرصت بده کیان... بذار فكر کنم -

با لحني سرد و آرام گفت کیان : 

 .برای شروع زندگي با من ترديد داری -

 .بايد انتخاب کنم. به من فرصت بده -

سر به زير شد و چرخید، اما کیان بازويش را چسبید و گفت و : 

 .صبر کن -

سرچرخاند. هاله از غم چشمانش را احاطه کرده بود. نگاه کیان در زوايای صورت او چرخ خورد و روی لبـ ـهای او که گويي  غزاله

 :منتظر شنیدن کالمي از آنها بود خیره ماند و گفت

ه چیز مطمئن باشم... کسي رو که متعلق به خودم مي دونم، عالقه ای نسبت به من داره؟فقط مي خوام از ي -  

 .تو بگو جناب سرگرد. خودت گفتي از يه بازپرس نمیشه چیزی رو مخفي کرد -

سپس در ماشین را باز کرد، کمي چشمهايش را شیطون کرد و گفت غزاله : 
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 هان جناب سرگرد!... چي مي بیني؟ -

خنده اش گرفت. سر تكان داد و با لبخند پشت فرمان نشست. مدتي در سكوت سپری شد تا آنكه گفت کیان : 

 .فكر مي کنم رفتارم مثل بچه هايي شده که واسه خاطر به چنگ آوردن اسباب بازی دلخواهشون به جنگ دوست و دشمن میرن -

شهوقتي مردی مثل تو از عشق میگه تمام وجودش باور می - . 

 .بهت احتیاج دارم غزاله ... خیلي تنهام -

 .جز تو کسان ديگری هم هستند که به وجود من احتیاج دارن. به من فرصت بده کیان -

غزاله کیان را وادار به سكوت کرد. به انديشه های نهان غزاله مي انديشید تا رسیدن به مقصد بدون به لب آوردن کالمي راند جمله . 

بعد غزاله با نشاط وارد حیاط شد. غزل شلنگ آب را توی حوض گذاشت و با نبم ناهي به غزاله دقیايقي  

چیدن گلدانهای شمعداني لبه پاشويه شد. هادی با مشاهده غزاله با غیظ نگاهي به ساعتش انداخت و پرسید مشغول : 

ايي؟درست دو ساعت و نیمه که رفتي بیرون.... هیچ معلوم هست کج -  

بي اعتنا وارد ساختمان شد و بسته خريدش را روی کاناپه پرتاب کرد و رو به هادی که به دنبال او ورد ساختمان شده بود،  غزاله

 :کرد و گفت

 خیلي شلوغش کردی هادی... يعني چي؟ چپ میرم، راست میرم استنطاقم مي کني. مگه به من شك داری؟ -

ای بیرون مي ترسمبه تو شك ندارم از گرگه - . 

تو رو خدا دست بردار هادی. مگه تو خونه و زندگي نداری. زن جوونت رو با يه بچه شیرخوره تك و تنها ول مي کني میايي اينجا  -

 .که ما رو بپايي... پاشو هوا تاريك شده، نیلوفر هم آدمه ديگه

کالفه بلند شد. اما التیماتوم داد و با انگشت خط و نشان کشید هادی : 

 .باشه، من رفتم. ولي به خدا قسم اگه يه بار ديگه، فقط يه بار ديگه ببینم بعد از نماز مغرب خونه نیستي... من مي دونم و تو -

 .چشم قربان حاال بفرمايید -

را ترك کرد بعد از کلي سفارش با اوقاتي تلخ آنجا هادی  

که ديگر طاقت پنهان کردن راز دلش را نداشت به محض خروج هادی، غزل را نزد خود صدا کرد و با کلي دست دست کردن  غزاله

 :گفت

 .راستش نمي دونم درسته بهت بگم يا نه -
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 راجع به منصوره؟ -

 .ای... تقريبا -

 .بگو شايد بتونم کمكت کنم -

 تو جناب سرگرد زادمهر رو مي شناسي ، نه؟ -

 آره چطور مگه؟ -

 به نظر تو چه جور آدمیه؟ -

 .آدم خوبیه... افسر با لیاقتیه -

 نظر شخصي ات چیه؟ -

ش را به تازگي به عقد ايرج درآمده بود و اين سوال از يك دختر جوان، زماني پرسیده مي شود که مردی قصد خواستگاری ا غزل

 :داشته باشد. به همین دلیل گیج شده بود، گفت

 .منظورت رو نمي فهمم -

 .چطوری بگم. مثال به عنوان يه زن!... اصال از نگاه يه زن تعريفش کن -

 !چیه ناقال ... ازت خواستگاری کرده؟ -

 .فقط جواب من رو بده -

البته با شناختي که از او دارم ، بعید مي دونم هیچ زني رو آدم حساب کنه. ولي روی هم رفته، خوش تیپ و جذابه. با چشمان سیاه  -

زني باشهنافذ و موهای بَراق. قدِ بلند و اندام ورزيده اش، مي تونه آرزوی هر  . 

جذب کنه. پس ايمانش چي؟ رفتارش چي؟يعني تو فكر مي کني فقط ظاهرشه که مي تونه ادم رو به خودش  -  

 .اونا که جای خود داره -

مي دوني غزل، وقتي اون رو با منصور مقايسه مي کنم،اُ اُ اُ ... چقدر فاصله و تفاوت مي بینم. منصوری که يه ماه نماز مي خونه و  -

يازده ماه جا نمازش رو آب مي کشه و مي ذاره توی طاقچه کجا و مردی که میون گلوله و خون، سرما و گرما، شكنجه و عذاب با هر 

رو به جا میاره کجا مشقتي شده ذکر خدا . 

گاه و بیگاه عرق و ورق بازی کجا و مـ ـست شدن در هوای معـ ـشوق کجا بساط .... 

تو نمي توني اين دو نفر رو با هم مقايسه کني. سرگرد مرد با ايمان و درستكاريه، قبول.... بحثي هم درش نیست. اما منصور يه آدم  -

و ديده، نه شهید دادهمعمولیه... کسي که نه جنگ و جبهه ر . 
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 ....چرا منصور نمي تونه با ايمان باشه!.... اگه فقط به اندازه يه سر سوزن ايمان داشت پشتم رو خالي نمي کرد -

ببینم دختر تو دنبال چي مي گردی... دنبال يه جمله که بتوني منصور رو محاکه کني، يا اينكه اون افسر مغرور و بداخالق رو خوب  -

ه بدیجلو . 

 اگه اون افسر مغرور و بداخالق شوهرم باشه چي؟ -

چشم غزل ثابت، به نقطه ای خیره شد. دهانش از تعجب باز مانده بود. قدرت تكلم نداشت. لحظاتي بعد در حالیكه به خود  مردمك

 :مسلط شده بود، جلو رفت و گفت

 يه بار ديگه بگو.... ! تو چي گفتي؟ -

چرخید و رو در روی خواهر ايستاد. چشمها را به تايید گفته هايش باز و بسته کرد و گفت غزاله : 

 .درست شنیدی... زادمهر شوهرمه -

 !چطور؟ کي؟ آخه غیرممكنه! پس چرا تا حاال چیزی نگفتي؟ -

ان گذاشتم، با قیافه نحس منصور رو به رو برای اينكه وقتي با وجودی که لبريز از عشق اون بودم، پا به خاك ايران و بعد، کرم -

 .شدم... اما شیريني ديدن ماهان و در آغـ ـوش کشیدن اون کمي آرومم کرد و ترجیح دادم فعال چیزی نگم

 چرا خود جناب سرگرد چیزی به ما نگفت؟ -

اين موضوع باخبر بشهحتما صالح ندونسته. وقتي همه فكر مي کرديد که من مرده ام، چه لزومي داشت کسي از  - . 

ناگهان به ياد روز مالقاتش با کیان افتاد. روزی که برای دانستن پاره ای از اطالعات به ستاد مبارزه با مواد مخدر رفته بود،  غزل

 :همان بدو ورود از نگاه کیان جا خورده بود، به همین دلیل گفت

حاال فهمیدم که چرا وقتي به مالقاتش رفتم، اون جوری نگاهم کرد. برای يك لحظه احساس کردم که برق عشق رو تو نگاهش  -

 .ديدم

 .به خاطر شباهتمون تو رو اشتباه گرفته -

 .برام بگو... مي خوام همه چیز رو بدونم -

د، لبخندی زد و با تامل کوتاهي همه چیز را برای غزل تعريف کرد و در گويي از يادآوری اين قسمت از خاطراتش لذت مي بَرَ غزاله

 :ادامه صحبتهايش گفت

 .حاال کیان مي خواد که زندگي مشترکمون رو شروع کنیم، ولي من بر سر دو راهي بزرگي گیر کردم غزل -

ت دادیديوونه مگه نمي گي سرگرد شوهرته. اگه عقد اوني، چطوری به منصور جواب مثب - . 
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دست کشیدن از ماهان برام خیلي سخته. من يه مادرم غزل.. مي خوام دستهای کوچیك ماهان توی دستم باشه..... اين بزرگترين  -

 .آرزومه

 سرگرد مي دونه منصور برگشته؟ -

 .نه، فقط بهش گفتم صیغه رو فسخ کنه -

 خوب چي میگه؟ -

 .کالفه شده، باورش نمیشه... دنبال دلیل مي گرده -

 چرا بهش راستش رو نگفتي؟ -

 .نمي تونم... دوستش دارم. دلم فقط اون رو مي خواد. ولي با اين انتخاب مي دونم که ماهان رو برای همیشه از دست مي دم -

ي کنیم. اگه بدوني با چه بدبختي منصور رو وادار به قبول خدا من و ايرج رو لعنت کنه. فكر مي کرديم داريم به تو محبت م -

اشتباهش کرديم و بعد هادی رو راضي با آشتي با منصور.... اگه پای تلفن گفته بودی يا حتي سرگرد اشاره کوچكي کرده بود، امروز 

 .الی منگنه پرس نمي شدی

 .اصال من بدشانس به دنیا اومدم -

 حاال مي خوای چي کار کني؟ -

 .نمي دونم، تو بگو... ماهان يا کیان؟ دلم هر دوشون رو مي خواد... انتخاب سختیه غزل -

 .گیريم ماهان رو انتخاب کردی. چطور مي توني سرگرد رو فراموش کني و با منصور يه زندگي عادی داشته باشي -

ش بیزارم، ولي سعي مي کنم به خاطر ماهان تحملش کنمبا اينكه از منصور، از صداش، حتي ريخت - . 

 ....بذار با هادی صحبت کنم. باالخره برادرمونه و عاقل تر از -

 .نه، نه، هادی نه. مي دونم عكس العملش در مرد کلمه صیغه چیه -

 ببین غزاله من نمي خوام برات تعیین تكلیف کنم، اما اگر من جای تو بودم به مردی مثل سرگرد نه نمي گفتم.... حاال خود داني -

28 فصل  

در رديف هايي کنار هم چیده شده بود، گويي سالن ورزشي انتظام برای برگزاری مراسمي مهیا مي شد. سروان خیامي  صندلیها

سربازان وظیفه به سرعت مشغول اطاعت و انجام دستورات او بودنددستور مي داد و  . 

بهروان به همراه کیان وارد شد و کمي از صداها کاسته شد و لحظه ای بعد همگي به احترام سالم نظامي دادند و دست از کار  سردار

 .کشیدند. سردار فرمان آزاد را صادر کرد و بار ديگر سر و صداها آغاز گرديد
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نگاهي به دور و بر سالن انداخت و گفت یانک : 

 .خیلي خوشحالم که قراره در اين مراسم از غزاله تقدير بشه -

 .اين مراسم ديدني تره وقتي جنابعالي از امیر درجه دريافت مي کني -

مي دوني! من بیشتر از خودم، به غزاله اهمیت مي دم. با اين مراسم غزاله مي تونه يه قسمت از گذشته از دست رفته اش رو به  -

ت بیاره. يه جورايي آبروی رفته اش بر مي گرده. اون وقت همون آدمهايي که پشت سرش اراجیف بافته و به او تهمت زده اند، دس

با او سالم و علیك دارن، به ديگران فخر مي فروشن سر اينكه او رو مي شناسند و . 

 راستي پسر خوب! حاال که غزاله خانم برگشته و عمه خانم ما رو هم گرفتار خودش کرده، نمي خوای دهنمون رو شیرين کني؟ -

به مِن مِن افتاد و سردار با تیزهوشي گفت کیان : 

 .چیه مثل اينكه اوضاعت رو به راه نیست -

 .خب ... مي دوني... فكر مي کنم.. غزاله ترديد داره -

 ترديد! مگه چیزی گفته؟ -

راستش اصرار داره صیغه عقد رو فسخ کنیم. دلیلش رو نمي دونم، ولي فكر مي کنم يه چیزی مانع تصمیم گیری اش میشه. يه چند  -

 .روزی فرصت خواسته تا فكر کنه

مها رو بهتر از تو مي شناسم، ناز مي کنن که قدرشون باال برهبه دلت بد راه نده. من خان - . 

شانه ها و چانه را باال داد. يعني از چیزی سر در نمي آورد. سپس کنجكاو پرسید کیان : 

 .خیلي دوست دارم مفصل ماجرای تبرئه شدن غزاله رو بشنوم -

گفت: )پس بريم بیرون. بین راه برات تعريف مي کنم( و دستورات الزم را به سروان خیامي تاکید کرد و بیرون رفت سردار . 

راه سردار از کیان پرسید بین : 

 .ژاله وثوق رو فكر کنم بشناسي -

 .آره... اسمش رو شنیدم هموني که تیمور شكار رو به سزای اعمالش رسوند -

دشه... وثوق همسفر غزاله در آن سفر به اصطالح جهنمي بودهدرسته، خو - .... 

 .صبر کن ببینم. يعني جاسازی مواد کار وثوق بوده -

ای بابا! مي دونم افسر بازپرسي و با شنیدن )ف( میری فرحزاد و بر مي گردی، اما خدا وکیلي حال گیری نكن. بذار قصه ام رو  -

 .تعريف کنم
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لبخندی زد و سكوت کرد. و سردار ادامه داد کیان : 

وثوق وقتي حال غزاله خراب بوده از فرصت استفاده مي کنه و مواد رو در ساك بچه جا میده، به اين امید که غزاله مريضه و سر و  -

سوالي که ستوان وظیفه  نمیشه. اما با رنگ و روی پريده غزاله و جواب و شكلش هم به اين حرفها نمي خوره و کسي به او مشكوك

مي کنه، درست برعكس میشه. وثوق هم وقتي مي بینه که غزاله گیر افتاده صداش در نمیاد و فلنگ رو مي بنده. بین راه از ترس 

صاحب جنس، پیاده میشه و برمي گرده سیرجان، اما از بخت بدش گرفتار شهین بلنده میشه و بعد از يه مدت هم گرفتار تیمور و 

هم که خودت مي دوني آخرش رو . 

 چطور شد بعد از اين همه مدت اعتراف کرد؟ -

در زندان تحت فشار شهین بلنده جرئت لب باز کردن نداشته، اما فخری يكي از زندوني ها که میگن هم سلولي غزاله بوده، دور و  -

ول مي ده که خودش هم حاضره شهادت بده. برش مي پلكیده تا وثوق رو راضي کنه که شهین و همدستاش رو لو بده و به او ق

شهین از هر طرف مي رفته، يا فخری يا وثوق رو تهديد مي کرده و تا جايي که مي تونسته از مالقات و نزديكي اون دو تا جلوگیری 

بودن، فخری  مي کرده و وقتي متوجه میشه فخری روی وثوق تاثیر گذاشته و اون حاضر به اعتراف شده، يكي از شبها که همه خواب

 .رو با روسری خفه مي کنه

بیشتر از تصور شهین مي ترسه و اين ترس اون رو مصمم مي کنه تا خودش رو در حمايت زندان قرار بده و کل ماجرا رو  وثوق

 .اعتراف کنه

ترتیب شهین اعدام و خانه های فسادش هم جمع آوری شد. وثوق هم بايد يه مدت حبس بكشه بدين . 

 .چرا من احمق همون اول حرفهاش رو باور نكردم. اون وقت اين همه بال سرش نمي اوند -

 اگه اين همه بال سرش نمي اومد، امروز مي تونستي ادعای دوست داشتنش رو داشته باشي؟ -

 .من حاضر نیستم خار به دست غزاله بره... کاش اين همه عذاب نكشیده بود و سر زندگي خودش بود -

 ...!عجب عاشق از خود گذشته ای -

به دلیل رشادتها و به اثبات رساندن لیاقت خود در چندين پرونده مكرر که آخرين آنها منجر به متالشي شدن باند بزرگ بین  کیان

 .المللي قاچاق گشت، به دريافت درجه سرهنگي مفتخر شد

دلیل نشان دادن شجاعت در رساندن اطالعاتي که منجر به کشف و ضبط  در پايان مراسم از غزاله هدايت رسما عذرخواهي و به و

موادی بالغ بر هشت تن هرويین شد، مورد تقدير و تشكر قرار گرفت و ضمن دريافت لوح تقدير، مفتخر به دريافت مدال لیاقت از 

 .دستان امیر رسام گرديد

ها را روی میز چید تا پس از خشك شدن در سفره بپیچد. چادرش را روی دسته صندلي انداخت و کیان را صدا زد نان . 

جوابي نشنید به سراغش رفت و با چند ضربه دستگیره را چرخاند وقتي . 
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مشاهده چهره و روحیه باالی فرزندش گفت با : 

طر ... سگرمه هات هم که باز شدهچه خبره! بدجوری به خودت ور میری. سشوار، ع - . 

 .فكر کنم عروست داره ساکش رو مي بنده -

هر مادری ديدن دامادی فرزند يكي از بزرگتری آرزوها محسوب مي شود و مهمتر از آن همه مادران بدون استثنا دوست  برای

يا چند فرزند. اما عالیه با شناختي که از فرزند  دارند عروسشان يك دختر بكر و دست نخورده باشد نه يك زن بیوه و مطلقه با يك

خود داشت، اين عشق را فراتر از يك هـ ـوس يا انتخاب جواني و خامي مي ديد. به همین دلیل برای خوشحالي فرزندش خوشحالي 

ادی کیان را ديد مي کرد. او غزاله را نه صرفا به دلیل ظاهرش، بلكه به حرمت انتخاب فرزندش دوست داشت. آن روز هم وقتي ش

 :لبـ ـهايش را به لبخند مهرباني مزين کرد و گفت

 به سالمتي، مبارکه.... يعني از خر شیطون اومد پايین؟ حاال کجا؟ -

 .احضارم کرده اند. دارم میرم خدمتشون -

 .پس تا پشیمون نشده بجنب -

به شوخي پا جفت کرد و گفت: )اطاعت قربان( کیان . 

وجودی که سرشار از عشق و امید بود زنگ را فشرد و لحظاتي بعد غزاله در حالیكه چادر سفیدی به سر داشت، در آستانه در  با

نمايان شد. چهره اش در چادر سفید بسیار دوست داشتني و جذاب مي نمود. ابروی کیان که باال رفت حاکي از همین مسئله بود. 

کیان شیطنت را در کالمش آشكار نمود .دسالم کرد و به لبخندی اکتفا نمو . 

 .نمي خوای تعارفم کني بیام تو -

 .نه -

 رسم مهمون نوازيه!؟ -

 !اوال که دست خالي اومدی! دوما بدون بزرگتر -

با نوك انگشت به بیني غزاله نواخت و گفت کیان : 

 .اوال ترسیدم با گل و شیريني بیام، جفتش رو بكوبي توی مالج بیچاره ام. دوما بزرگترم مدتهاست دنبال )بله( سرکار علیه است -

از مقابل در کنار رفت و کیان وارد راهروی اِل مانندی شد که که درب حیاط به واسطه اين راهرو کامال از حیاط مجزا بود غزاله . 

ت سر کیان بست و گفتدر را پش غزاله : 

 .مي ترسم سر و کله هادی پیدا بشه، واال تعارفت مي کردم بیای تو -
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 .شما اگه سر کوچه هم ما رو نگه داری، باز هم مخلصتیم -

هم جواب غزاله لبخند بود. کیان افزود باز : 

 .مي دونم که دل نگراني.. زودتر بگو چه کار داری تا من هم في الفور رفع زحمت کنم -

راستش مي خواستم از نزديك باهات صحبت کنم و نظرت رو بپرسم. مي دوني کیان! من فقط جرئت کردم با غزل راجع به تو  -

 .صحبت کنم

 نظرش چي بود؟ -

صمیم گیری من خیلي موثر بودخیلي استقبال کرد. حقیقتش اون در ت - . 

 .خدا خیرش بده.... باالخره يكي هم پیدا شد به داد ما برسه -

اخم کرد و کمي لوس به سیـ ـنه کیان نواخت. با اين حرکت چادر از سرش سُر خورد غزاله . 

لخي گفتکیان نـ ـوازشگر گیسوان خوش رنگ و ابريشمین غزاله گشت و با يادآوری گذشته به ت نگاه : 

 .وقتي رسیدم باالی سرت، موهات دسته دسته پراکنده بود. کاش مي مردم و هیچ وقت اون صحنه رو نمي ديدم -

پكر شد. تازه از شر کابـ ـوسهای شبانه اش رها شده بود، ديگر دوست نداشت به آن روزها فكر کند. چادرش را به سرش  غزاله

 :کشید و گفت

 .ولش کن. ديگه از گذشته ها حرف نزن -

 .پس من ساکت مي شم و شما حرف بزنید -

غلتي به مردمك چشمش و داد و عشوه گر گفت غزاله : 

 .من و غزل خیلي صحبت کرديم و به اين نتیجه رسیديم که شما به اتفاق مادرت بیای خواستگاری -

 يعني نمي خوای حقیقت رو به هادی بگي؟ -

تا مجبور نباشم، نه.... هادی خیلي متعصبه نمي خوام با گفتن کلمه صیغه فكرش تا ناکجا آباد بره. در ضمن مي دونم جواب هادی  -

 .چیه. مي خوام نقش يه خواستگار سمج رو بازی کني

 .ای به چشم. ما به خاطر تو با کله هم راه مي ريم -

بیتاب لبخندی زد و خود را در آغـ ـوش همسرش رها کرد غزاله . 

 .يعني مي تونم از اين به بعد رنگ خوشبختي رو ببینم -
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در سیـ ـنه کیان حبس شد. بازوان تنومندش را دور او حـ ـلقه کرد و گفت نفس : 

 ....قول مي دم خوشبختت کنم. قول مي -

حرف کیان را قطع کرد. )ماما... ماما(.کیان متعجب از غزاله فاصله گرفت . لحظه ای بعد  طفل خردسالي در راهرو پیچید و صدای

 .پسر بچه ای با بلوز رکابي و شورت سفید رنگ با قدمهای نا متعادل کودکانه اش نزديك غزاله شد

سیمه بود. وقتي او را در آغـ ـوش لب برچید و دستها را به سوی غزاله دراز کرد. غزاله در به آغـ ـوش کشیدن فرزند سرا پسرك

 :مهربان خود جای داد. با بـ ـوسه ای به گونه او گفت

 .بیدار شدی مامان... فدات شم خوشگلم -

متعجب و درمانده به درب حیاط تكیه زد. غزاله چرخید و ماهان را نشان داد و گفت کیان : 

 .پسرمه، ماهان.... همه ترديدهام واسه اين کوچولو بود -

با اضطراب آب دهانش را قورت داد و با صدای خفه ای گفت کیان : 

 !پس تو بايد بین ما دوتا يكي رو انتخاب مي کردی -

ن داد و گفتبرای تايید چشم بست. اشك جمع شده در حدقه چشمانش از گوشه چشم چكید. کیان متاسف سر تكا غزاله : 

 ....خدايا خودخواهي من رو ببخش.... چرا به من نگفتي غزاله -

عصباني فرياد زد و : 

 چرا به من نگفتي؟ -

 .نتونستم... فكرم کار نمي کرد. نمي خواستم هیچ کدوم شماها رو از دست بدم. خدا مي دونه که تو رو به قدر ماهان دوست دارم -

کس تا آن روز اشك کیان را نديده بود. شايد غزاله اولین کسي بود که فروچكیدن قطره اشكي را از گوشه چشم او مي ديد هیچ . 

تلخي روی از غزاله گرفت و گفت به : 

 .حاللم کن غزاله..... حاللم کن -

بیرون رفت و  

29 فصل  

حوصله و دمق به پشتي چیده شده در ايوان تكیه زده بود. دو روز مي شد که از کیان خبری نداشت بي . 
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از آخرين مالقاتش احساس مي کرد کیان حسابي از او رنجیده است و به همین دلیل، حتي او را اليق يك تماس مختصر و  پس

مجدد اعصابش را کامال در هم ريخته بود توضیح کوتاه نمي داند. از سويي پافشاريهای منصور برای آشتي . 

افكار خودش غوطه ور بود که صدای زنگ تلفن او را از جا پراند. انگار حس ششمش مي گفت، کیان پشت خط است، سراسیمه  در

 .به سمت ساختمان دويد و گوشي را برداشت

بود، کیان. زبانش به گاليه باز شد خودش . 

روزه دارم از دلشوره مي میرم خیلي بي معرفتي... دو - . 

 .معذرت مي خوام حق با شماست بايد زودتر زنگ مي زدم -

 با من قهری؟ -

 .نه، دلیلي نداره -

 .پس چرا لحنت سرده -

 .....ببین غ -

کرد و لحن رسمي به خود گرفت و غزاله را به نام خانوادگي صدا کرد مكث . 

ببینید خانم هدايت، من با يكي از دوستانم صحبت کردم. برای فسخ عقد ضرورتي به حضور شما نیست، اما اگه دلت مي خواد  -

يكي از دوستام رو وکیل کردم که اين کار رو انجام بده مطمئن باشي فردا ساعت چهار بیا مسجد... خیابان.... . 

تن نبود. سكوتش کیان را نگران کرد، بارها او را به نام خواند تا غزاله با صدای خفه ای مثل تكه يخي وا رفت. قادر به پاسخ گف غزاله

 :گفت

 !تو که مي دونستي من بچه دارم. يعني وجود ماهان اينقدر عذابت میده؟ -

کیان با احساس غم و اندوه به روی هم افتاد. اما تاثیری در لحن خشكش نداد چون گفت پلكهای : 

 .هر طور دوست داری فكر کن -

مـ ـستاصل و پريشان صدا بلند کرد و بغض آلود گفت غزاله : 

 .تو هم مثل بقیه مردها مي موني... ازت متنفرم -

دل غزاله برای کیان آسان نبود، در آن لحظه به زحمت قوايش را جمع کرد تا درگیر احساساتش نگردد و با قساوت تمام  شكستن

زردن او کرد و گفتسعي در آ : 

 .دقیقا حال من رو داری -
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هق هق غزاله در گوشي پیچید و لحظه ای بعد ارتباط قطع شد صدای . 

بي حوصله تر از قبل روی تخـ ـت ولو شد. شك نداشت که غزاله ساعتها گريه خواهد کرد و اين امر وجودش را به آتش مي  کیان

 .کشید. با خشم میان تخـ ـت نشست و موهايش را محكم در چنگ نگه داشت و خود را به باد مالمت گرفت

وبید و وسايل روی کنسول را با پشت دست در میان اتاق پرت کرد. گفتن به خودش هم آرامش نكرد. مشتش را میان آيینه ک ناسزا

 :سر و صدای او عالیه را هراسان به اتاقش کشید. وقتي عالیه اتاق و حال پريشان او را ديد، با سرزنش پرسید

 باز چت شده؟ -

با خشم به سمت مادرش چرخید و گفت کیان : 

رونتنهام بذار.... خواهش مي کنم برو بی - . 

 که بزني هرچي هست داغون کني؟ -

جلو رفت و با تحكم گفت سپس : 

 .بشین -

مثل سربازی که از مافوق خود دستور مي گیرد، بي درنگ نشست. عالیه گفت کیان : 

 اين دختره داره تو رو بازی میده، نه؟ -

 .نه مادر، مربوط به غزاله نیست -

پس چي شده؟ تو که اينجوری نبودی. مي دونم که اين دختره زير و روت کرده... تو داری از دستم میری. کیان! خدا شاهده اگه  -

مد نثارش مي کردم... وقتي اين جوری به التماس افتادی، معلومه که داره ناز مي کنهبه خاطر تو نبود هر چي از دهنم میو . 

اون جورها هم که شما فكر مي کني نیستتو اشتباه مي کني. موضوع  - . 

 ها! پس چیه؟ -

 .غزاله بچه داره -

 مي دوني و مي دونم..... چیه؟ گوش رو مي خوای، گوشواره رو نمي خوای؟ -

 .من مخلص جفتشونم. ولي ماهان پدر داره، بهتره زير سايه پدر و مادرش بزرگ بشه -

 .آهان. دوباره رگ ايثارگريت گل کرده... دختره رو پِر دادی رفت -

 تو بودی چي کار مي کردی؟ -
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 اوال من جای تو نیستم. دوما اگه بودم مي ديدم دختره چي مي خواد. حاال غزاله کدوم يكیتون رو انتخاب کرده؟ -

 .من. اون من رو انتخاب کرده -

. برای همین مي خواست طالقش بدی. اما با اين وجود ببین چقدر تو رو دوست داره که حاضر شده از گذشتن از بچه ساده نیست -

 .پسرش چشم پوشي کنه

 .همه اش تقصیر منه. تحت فشارش گذاشتم... نمي خوام يه آشیونه رو از هم بپاشم -

 آشیونه! کدوم آشیونه.... همون که دو سال پیش به باد رفته؟ -

 .ديگه نمي خوام در موردش حرف بزنم. غزاله قسمت من نیست -

به خاطر اين خانم خانما چند ماه تمام سیاه پوشیدی. سه ماهه که برگشته و تو از کار و زندگي افتادی. حاال به اين راحتي میگي  -

 قسمت من نیست!؟

 .نه، نیست مادر، نیست -

رو ندارم.... از اين به بعد مي خوای چه کار کني؟ کیان! من حوصله ديوونه بازيهای تو -  

 .زندگي -

 !بدون فكر کردن به غزاله؟ -

 بسه مادر... بسه. فكر مي کني پسرت اينقدر بي غیرته که به ناموس ديگران فكر کنه؟ -

 .پس اگه به ناموس ديگران فكر نمي کني، بلند شو مثل بچه آدم بیا بیرون و به زندگیت برس -

 .امشب نه مادر... امشب نه -

 .ديدی دروغ مي گي -

 .هنوز مال منه... بذار يه امشب رو بهش فكر کنم... فقط امشب -

موهای سیاه رنگش بود، سر به لبه پنجره تكیه داد. بي حوصله و دمق، اما فرمان نشسته بود و در حالیكه باد ماليمي نـ ـوازشگر  پشت

 .مصمم و جدی به نظر مي رسید

به کندی مي گذشت و انتظار او پاياني نداشت تا آنكه عقربه های ساعت از چهار هم گذشت و خبری از غزاله نشد لحظات . 

و مـ ـستاصل پیاده شد. چشم به ابتدا و انتهای خیابان دوخت، اما نشاني از آشنايش نیافت. عصبي و بي قرار بود. تكیه داد به  کالفه

درخت. نشست لب جوی. برگشت توی ماشین، باز پیاده شد و قدم زد، تا آنكه عقربه ها به عدد پنج نزديك شد. مطمئن شد غزاله 

رزويي بود که با تمام وجود از خدا مي خواست، اما حكم عقل و دل از زمین تا آسمان تفاوت داشت. او آ الهنخواهد آمد. با آنكه غز
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معتقد بود غزاله سهم ماهان است و ماهان نیازمند آغـ ـوش پرمهر مادرش. از اين رو مصمم و قاطع وارد مسجد شد. هوای لطیف 

مانینه به حاج آقا احمدی که در حال خواندن قرآن بود، نزديك شد و مسجد روحش را نـ ـوازش داد. نفسي عمیق کشید. سپس با ط

 .به آهستگي سالم کرد و مقابل او نشست

 .سالم پسرم.. ديدم دير کردی، خوشحال شدم -

عذر خواست و تقصیر را به گردن غزاله انداخت. حاج احمدی در پاسخ گفت کیان : 

! يكي از زوجین وقت طالق در برهمي دوني پسرم چي ما رو خوشحال مي کنه - . 

پوزخندی زد و ساکت ماند و حاج احمدی افزود کیان : 

 .ان شاا... که خیره. خدا رو چه ديدی، شايد سر عقل اومده و مي خواد زندگي کنه. ان شاا.. خودم عقدتون رو در دفتر ثبت مي کنم -

کیان اعتنا نكرد و گفت ولي : 

 .حتما نتونسته بیاد. شما بهتره صیغه رو غیابي بخونید -

 .آدم عجول همنشین شیطانه.... صبر داشته باش -

 .هدايت بايد تا چند روز ديگه با همسرش آشتي کنه... بذاريد هرچه زودتر تكلیفش معلوم بشه -

 .اگه اين طوره، من حرفي ندارم، باشه -

مي کنم ممنونم حاجي جون، تالفي - . 

 مهريه تعیین کردی؟ -

 .بله -

 مهريه اش رو پرداخت کردی؟ -

 .نه -

 پس بخشیده؟ -

 .نمي دونم ازش نپرسیدم -

احمدی عبايش را جمع و جور کرد و در حال برخاستن گفت حاج : 

 .درستش اينه که يا مهريه اش رو ببخشه يا بپردازی -

 .پس نمي خواهید صیغه رو بخونید -
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 .فردا هم روز خداست. عجله نداشته باش -

برخاست. خم شد و صورت او را بـ ـوسید و با عذر مجدد و خداحافظي بیرون رفت کیان . 

فرمان که نشست استارت زد، موتور به کار افتاد، عصباني بود، پرغیظ، مشت کوبید روی فرمان و سوئیچ را بست. سرش را  پشت

 .تكیه داد به فرمان. نمي خواست به چیزی فكر کند، اما تصوير چشمان غزاله از ضمیر ذهنش پاك نمي شد

گوشي همراهش را برداشت و شماره غزاله را گرفت. به مجرد برقراری  بلند کرد و تكیه زد به صندلي، باز خونسرد و خشن شد. سر

 :تماس و شنیدن صدای غزاله گفت

 .يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم -

بار نوبت غزاله بود که تلخي کند اين . 

 .کار داشتم، نشد -

 .نمي تونستي زنگ بزني؟ حاال ما هیچي، حداقل حاجي دو ساعت معطل نمي شد -

 ....چیه؟ خیلي ناراحتي که نیومدم! اگه مي دونستم -

 آره درست فكر کردی. اگه مي اومدی خوشحال مي شدم. ولي حیف.... البته اشكال نداره. فردا هم روز خداست... فردا که میايي؟ -

نم. منصور اينجاست... باشه هفته ديگهفردا نمي تو - . 

نمي دانست با شنیدن نام منصور اين چنین برآشفته مي شود. کفری گفت کیان : 

 .خوش بگذره. خداحافظ -

 .صبر کن. قطع نكن -

 .بگو، مي شنوم -

 .هیچي... باشه برای بعد -

لحن تند و گزنده ای به خود گرفت و گفت کیان : 

 شماره حساب داری؟ -

 مي خوای چي کار؟ -

 .مي خوام مهريه ات رو بپردازم -

 !!!کیان -
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 .میدم مادرم بیاره در خونتون -

قطع شد. کیان گوشي را با عصبانیت روی صندلي عقب پرتاب کرد. او پشت فرمان بود و غزاله اشك ريزان در آغـ ـوش  ارتباط

 خواهر رها شد

تنهايي فرصت انديشه بیشتری داشت در . 

کیان که به تازگي زنجیری از محبت به گردنش انداخته بود، او را بي اراده به دنبال خود مي کشید عشق . 

حالیكه به دلیل اين عشق يك بار ماهان را زير پا گذاشته بود، فكر کرد بايد عاقالنه تصمیم بگیرد و آينده فرزندش را به دلیل  در

دخواهي نابود نسازدخو . 

بود کیان و عشق او را به دست فراموشي بسپارد و به دنبال منصور به اين شرط که مدتي به او فرجه دهد، در نقطه ديگری  مجبور

 .شروع دوباره ای به زندگیش ببخشد. با اين وصف عزمش را جزم کرد و تصمیم نهايي را گرفت

حیاط او را به خود آورد در افكارش بود که صدای زنگ درِ غرق . 

صدای منصور را شنید که مي گفت: )باز کن، منم(، چادرش را به روی سر کشید . با اکراه در را باز کرد و سالم داد وقتي : 

 .سالم به روی ماهت -

بي اعتنايي و سردی را چاشني رفتار و کالمش کرد و گفت غزاله : 

 کاری داشتي؟ -

 .مثل اينكه از ديدنم خوشحال نشدی -

سكوت کرد و منصور ادامه داد غزاله : 

 مي خوای مهمونت رو دم در نگه داری؟ -

 .هادی خونه نیست. اگه شما رو اينجا ببینه ناراحت میشه -

 چرا؟ مگه من غريبه ام!؟ -

 .بهتره بری منصور. کسي خونه نیست. بچه هم با غزل و ايرجه.... من حوصله داد و قالهای هادی رو ندارم -

 .نترس! من از هادی اجازه گرفتم... قصد داشتم باهات درد دل کنم -

حرف او را باور نكرد، از اين رو پرغیظ ابروانش را در هم کشید و گفت غزاله : 

با هادی بیا برو منصور، برو - . 
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خواست در را ببندد که منصور پايش را جلو گذاشت و مانع شد و با يك حرکت خود را داخل انداخت و در را بست و . 

ترشرو خود را در چادر پیچید و گفت غزاله : 

 .مثل اينكه يادت رفته تو ديگه در اين خونه سمتي نداری -

در چشمهای غزاله زل زد و گفت منصور : 

 .وقتي اخم مي کني خوشگل تر مي شي -

 .شما همه چیز رو به شوخي گرفتي -

 .من برای جبران گذشته اينجا اومده ام -

 چي رو مي خوای جبران کني؟ آبروی از دست رفته ام رو... راستي تو مي توني مادرم رو به من برگردوني؟ -

ه سر به زير شد. لحنش يه التماس واقعي بودشرمند منصور : 

 .اشتباه کردم. ولي تو بزرگي کن و من رو ببخش -

 .نمي تونم منصور... نمي تونم. االن از من هیچ توقعي نداشته باش -

وارد ساختمان شد غزاله . 

منتظر تعارف نماند، به دنبال او وارد شد و گفت منصور : 

 .بذار يه بار ديگه امتحان پس بدم. بذار محبتم رو نثارت کنم -

مي کنم که تمام گذشته تلخـ ـت رو فراموش کني کاری . 

با رخوت روی کاناپه رها شد. با يادآوری گذشته، تلخ و پرمرارت گفت غزاله : 

از من دريغ کردی و در عین ناباوری تنهام گذاشتيمن امروز به نـ ـوازش تو احتیاج ندارم. يه روز در اوج نیازم محبتت رو  - . 

حتي من رو از ديدن بچه ام محروم کردی تو . 

محبت تو بي مهری گذشته رو جبران نمي کنه. برو منصور... برو امروز . 

از اين زن زيبارو به سادگي میسر نبود گذشتن . 

به التماس افتاد منصور : 

 يعني همه چیز تموم شده! تو نمي خوای با من زندگي کني؟ پس ماهان چي؟ -

 .اگه پای ماهان در بین نبود، همون روز اول جواب رد مي شنیدی -
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حاال فقط فرصت مي خوام... فرصتي که بتونم بي وفايیهای تو رو فراموش کنم... مي بیني که من توقع زيادی ندارم. فقط چند ماه  ولي

ورمنص . 

به دو نیم شده بود قلبش . 

از جواب )نه( غزاله خوشحال مي شد، زيرا فكر مي کرد مي تواند به فامیل همسرش ثابت کند که برای برگرداندن غزاله و  گاهي

 .زندگي دوباره با او تالش بسیاری کرده است و گاهي ديوانه وار مشتاق شنیدن )بله(اش بود

آن لحظه به ياد روزهای خوش زندگي مشترك پرشور، مقابلش زانو زد در . 

جا خورد و کمي خود را جمع و جور کرد غزاله . 

منصور بي اعتنا دستش را برای نـ ـوازش دست او جلو برد که غزاله به تندی دستش را عقب کشید و بُراق شد اما . 

 .مواظب رفتارت باش منصور -

 .ولي تو زنمي -

 .بودم... يه روزی بودم، ولي حاال هیچ نسبتي با هم نداريم -

 تو مادر بچه مني، عشقمي... همه وجودمي. چطور من رو يه غريبه مي دوني؟ -

 .چون هستي! ... حاال از من دور شو -

 .چرا عصباني شدی؟ باور کن فقط قصد داشتم دلت رو به دست بیارم... دلم مي خواد من رو ببخشي و دوباره تاج سرم بشي -

من دوستت دارم غزاله . 

جای اينكه فقط به دو سال گذشته فكر کني، کمي هم به گذشته دورترش فكر کن... خودت مي دوني که نمي تونم بدون تو  به

 .زندگي کنم

 .آره مي دونم! تو بدون من هم نفس نمي توني بكشي، چه برسه به اينكه زندگي کني -

 .حق داری، هرچي متلك بارم کني حق داری... بگو اصال ناراحت نمي شم -

 .ببین منصور، من بايد فكر کنم. خالصه بگم، از من انتظار نداشته باش در اين شرايط روحي بتونم يه زندگي جديد رو شروع کنم -

ضمن من در شرايطي هستم که اگر هم بخوام، نمي تونم دوباره به عقدت دربیام در . 

با گفتن اين جمله با ترشرويي روی از منصور گرفت غزاله . 

منصور عصباني، در پي دانستن علت، چنگ در چادر غزاله زد و آن را از سر او کشید و به گوشه ای پرتاب کرد اما  
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ناراحت و سراسیمه به قصد پوشاندن خود به سمت اتاق دويد غزاله . 

ر شديدی در را باز کرد و وارد وقیحانه پشت سر او به راه افتاد و قبل از آنكه غزاله بتواند در را پشت سرش ببندد، با فشا منصور

 .شد

وحشت زده عقب رفت و گفت غزاله : 

 .منصور، به خدا اگر به من دست بزني، هرچي ديدی از چشم خودت ديدی -

نگاه پرخواهشي به قد و باالی غزاله انداخت و گفت منصور : 

 .تو منتظر چي هستي غزاله؟ من و تو زن و شوهريم -

 .برو بیرون منصور.... ما هیچ نسبتي با هم نداريم -

داشته باش لعنتي صبر ! 

منصور بي اعتنا به خواهش غزاله جلو رفت که با عكس العمل شديد غزاله رو به رو شد اما . 

ادغزاله چنان سیلي محكمي توی گوش منصور خواباند، که منصور بي درنگ آن را با سیلي محكم تری جواب د دست . 

غزاله، منصور را که او را متعلق به خود مي دانست جری تر کرد خشونت . 

سلولهای مغز منصور را از کار انداخته بود التهاب، . 

دست غزاله را گرفت، غزاله به هر جان کندني بود خود را از چنگال او بیرون کشید، اما با مقاومت منصور، زبانش را گزنده کرد  مچ

 :و گفت

 .ولم کن آشغال کثافت -

طي يكسال و نیم زندگي مشترك هیچ گونه بي احترامي از غزاله نديده بود منصور . 

آن لحظه با شنیدن اين کالم برآشفته شد و به شدت او را هل داد در . 

با برخورد به دراور جیغي کشید و نقش بر زمین شد غزاله . 

دلجويي زانو زد و گفتگويي پشیمان شده بود به قصد  منصور : 

 .غزاله ببین! من هستم منصور، شوهرت -

دست کشید به صورت غزاله، اما غزاله چندشي کرد و دست او را پس زد و گفت و : 

 .برو بیرون... برو گمشو -
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 .هیش، آروم... خیلي خب، باهات کاری ندارم -

 .چادرم رو بده... تو رو خدا چادرم رو بده -

 .باشه، باشه... تو فقط قول بده آروم باشي -

چي بگي من همون رو انجام میدم هر . 

 .هیچي نمي خوام فقط از اينجا برو -

 .میرم، ولي بعد از اينكه عذرخواهي من رو قبول کردی -

خود را با چادر پوشاند و گفت غزاله : 

 .احتیاج به عذرخواهي نیست برو.... برو -

در چشمان غزاله خیره ماند منصور . 

آنها را براقتر و زيباتر ساخته بود اشك . 

تماشا در حالیكه زيبايي خیره کننده غزاله تنها عامل حسادتش بود و نمي توانست از او بگذرد و او را در اختیار ديگری ببیند،  محو

 :گفت

 .چقدر دلم واسه چشمهای قشنگت تنگ شده بود. تو مال مني... فقط مال من. اجازه نمیدم کسي به تو نگاه چپ کنه -

رو جبران مي کنم غزاله . قول میدم اشتباهم . 

مي دانست، بار ديگر بي اراده قصد در آغـ ـوش کشیدن غزاله را کرد، اما غزاله که خود را تا فسخ صیغه عقد متعلق به کیان  و

 .وحشت زده و بي اراده در نعره ای گوش خراش نام او را به زبان آورد

با چشمان از حدقه در آمده در حالیكه حسادت در آنها موج مي زد، غزاله را از خود راند و در چشمان او بُراق شد منصور . 

داره؟کیان!!!؟... چشمم روشن. میشه بگي آقا کیان کیه و چه نسبتي با شما  -  

پشیمان از گفته خود، وحشت زده آب دهانش را فرو داد و با صدای لرزاني گفت غزاله : 

 .همین جوری از دهنم پريد... من کسي رو به اين اسم نمي شناسم -

قاطي کرد، اما هنوز خونسردی خود را از دست نداده بود منصور . 

نوك انگشت به سیـ ـنه غزاله زد و او را به عقب راند و گفت با : 

 .همین حاال میگي کیان کیه واال با دستهای خودم خفه ات مي کنم -
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قدم آخر را که برداشت با ديوار پشت سرش برخورد کرد و متوقف شد غزاله . 

منصور باال رفت و برای باز کردن زبان غزاله پايین آمد دست . 

بر اثر درد ناله ای کرد و با دست جای سیلي را لمس کرد زالهغ . 

پهنای صورتش را پوشاند اشك . 

در چشمان منتظر و از حدقه درآمده منصور انداخت و گفت نگاهي : 

 ...مي خواستم همه چیز رو بگم ولي -

 .چي چي رو مي خواستي بگي؟ بفرمايید گوش میدم -

وحشت زده خود را کنار کشید. جرئت گفتن حقیقت را نیافت غزاله . 

 .تو بايد من رو فراموش کني. من واقعا قادر نیستم تو رو ببخشم -

عصباني و از کوره در رفته، به يقه غزاله چنگ زد و او را جلو کشید، چشمان دريده اش را درچشمان او بُراق کرد و گفت منصور : 

ي تحفه ای، نه؟... خدا مي دونه اين پنج، شش ماهه کدوم گوری بودی و چه بالهايي سرت اومدهفكر مي کني خیل - . 

از خود گذشتگي نشون دادم، ولي مثل اينكه تو لیاقت نداری.... حیف من که به خاطر تو فريبا رو جواب کردم خیلي . 

به تندی خود را از چنگال منصور بیرون کشید و پرغیظ گفت غزاله : 

 .حیف من که به خاطر تو کیان رو جواب کردم -

مثل ديوی که تنوره مي کشد نفس نفس مي رد منصور . 

بدون آنكه کنترلي بر رفتارش داشته باشد به جان غزاله افتاد عصبي . 

مشت و لگد در سر و صورت زن بیچاره فرود مي آمد باران . 

و روی زمین افتادبي دفاع بود. باالخره تاب نیاورد  غزاله . 

ول کن نبود. خشمگین بر روی او خم شد و موهای پريشان او را در دست گرفت و گفت منصور : 

 بگو کیان کیه واال مي کشمت -

به ياد شريف افتاد. گويي بار ديگر او زنده شده و به سراغش آمده بود. وحشت زده در حالیكه به سختي نفس مي شید از  غزاله

 :البالی دندانهايش گفت

 .شوهرمه -
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مثل تكه يخي وا رفت. لحظاتي ساکت به غزاله خیره ماند منصور . 

در عین ناباوری گفت سپس : 

 ...دروغ میگي -

حرکات لبـ ـهايش معلوم نبود در حال خنده است يا دچار تحريكات عصبي شده است، افزود از : 

 فقط مي خوای حالم رو بگیری، نه؟ -

 .من شرعا همسر کیان هستم -

از حسادت آتش گرفت منصور . 

حالیكه دندانهايش را به هم مي سايید گفت در : 

 .شرعا!؟ يعني اينكه تو صیغه شدی -

آبروی ه*ر*زه.... نمي ذارم اين لكه ننگ روی زمین بمونه بي . 

اراده شده بود و قادر به تمرکز نبود بي . 

خشم و نفرت و آتش حسادت نسبت به کسي که فقط نامش را مي دانست، به جان غزاله افتاد با . 

او غزاله را به حال اغما فرو برد، اما منصور بدون توجه، به اعمال مرگبار خود ادامه مي داد تا آنكه جنون آمیز به آشپزخانه  لگدهای

 .دويد و در جستجوی يافتن کارد کابینت ها را زير و رو کرد

ن پچ پچ مي کردند، مواجه شددرست زمانیكه به میان هال آمد با ايرج و غزل که برای جلوگیری از بیدار شدن ماها ولي . 

با مشاهده منصور با آن حالت وحشت زده پرسید غزل : 

 چي کار مي کني منصور؟ -

پريشان چشم در جستجوی خواهر چرخاند و ناامید از يافتن او گفت و : 

 غزاله کو؟ -

 .مي کشمش... اين ه*ر*زه کثافت رو مي کشم -

لكه ننگ رو پاك مي کنم اين . 

که تمام مدت هاج و واج به منصور نگاه مي کرد، خودش را جمع و جور کرد و به محض اولین حرکت منصور، به سمتش دويد ايرج  

 .درگیری بین آن دو منجر به زخمي شدن ايرج شد.
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مي کشید وحشت زده فرياد مي زد و کمك مي طلبید و ماهان با چشمان گرد شده جیغ غزل . 

چاره ای به جز فرار نمي ديد منصور . 

را از آغـ ـوش غزل قاپید و فرار کرد ماهان . 

ای را به طرف مادر گرفت و گفت برگه : 

 .زحمت اين گردن شما حاج خانم -

 فیشه! چي کارش کنم؟ -

 .بي زحمت بديد به غزاله... فیش حج عمره است -

 .بذار ببینم خودش چه تصمیمي مي گیره. اينقدر عجول نباش -

 ديگه در موردش حرف نمي زنیم باشه؟ -

 .هر جور تو بخوای -

بـ ـوسه ای به پیشاني مادر زد و جلو درب ايوان سرگرم پوشیدن کفش شد کیان . 

صدای زنگ تلفن عالیه به هال رفت و گوشي را برداشت با . 

لرزان زن جواني پشت خط سرهنگ زادمهر را مي طلبید صدای . 

دست روی گوشي گذاشت و سرك کشید لب پنجره و گفت عالیه : 

 با تو کار دارن، چي بگم؟ -

لب پنجره نشست و با چشم و ابرو پرسید کیه که عالیه شانه باال داد کیان . 

گوشي را گرفت و با لحن رسمي صحبت کرد کیان . 

بغض آلود غزل در گوشي پیچید یصدا . 

 شمايید جناب زادمهر؟ -

کیان در سیـ ـنه لرزيد، غزل مدام تكرار مي کرد: )غزاله( دل . 

برآشفته فرياد زد کیان : 

 غزاله چي!؟ -

 .خودتون رو برسونید بیمارستان... خواهش مي کنم -
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داره از دست میره غزاله . 

قطع شد و گوشي از دست کیان رها شد ارتباط . 

به چهره مثل گچ زل زد و هراسان پرسید عالیه : 

 چي شده مادر؟ چرا رنگت پريده؟ -

بهت زده در صورت مادر خیره شد کیان . 

با نگراني شانه های او را تكان داد و گفت عالیه : 

 جون به سر شدم بچه! چي شده؟ غزاله طوری شده؟ -

 .نمي دونم. گفت خودم رو برسونم بیمارستان -

با دست به صورت خود کوبید و با صدايي شبیه به ناله گفت عالیه : 

 يا فاطمه زهرا!.... پس چرا معطلي؟ -

 .پاهام پیش نمیره -

چادرش را به سر کرد و به سمت در دويد و در حالیكه کفش مي پوشید گفت عالیه : 

 .بیا مادر، بیا دست دست نكن -

ببینیم چه خاکي به سرمون شده بريم . 

با قدمهای لرزان به دنبال مادر از منزل خارج شد کیان . 

بعد، پرالتهاب مقابل بیمارستان ايستاد دقايقي . 

مارستان شدنگران و سراسیمه بود که مادر را فراموش کرد و بدون توجه به او، دوان دوان وارد بی آنقدر . 

در سالن چرحي خورد و با ديدن گیشه اطالعات جلو دويد نگاهش . 

همین موقع بود که صدايي در گوشش پیچید که او را به نام مي خواند: )جناب سرهنگ( در . 

جانب صدا چرخید. غزل با چشمان متورم و ديده اشكبار مقابلش ايستاده بود. پرسید به : 

 !چه اتفاقي افتاده؟ -

 ...منصور... نامرد -

و اشك اجازه سخن گفتن به نداد بغض . 
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که در سكوت شانه به شانه غزل ايستاده بود ايرج  . 

را به طرف کیان دراز کرد و ضمن معرفي خود گفت دستش : 

 .غزاله کتك ناجوری خورده. حاال هم توی کماست -

 کتك!!؟ کما!!؟ از کي!!!؟ آخه چرا!!؟ -

نمي دونم ... منصور حسابي ديوونه شده بود. حتي من رو هم با چاقو زد. شانس اوردم که زخمش کاری نبود و با چندتا بخیه رو به  -

 .راه شد

 غزاله هم چاقو خورده؟ -

 .نه... البته شايد اگه به موقع نرسیده بوديم، مي خورد -

ي خوام ببینمشم - . 

 .مالقات ممنوعه، تحت مراقبتهای ويژه است -

سه به اتفاق راهي اورژانس شدند، اما صدای عالیه غزل را وادار به توقف کرد. عالیه مضطرب و نگران غزل را در آغـ ـوش کشید  هر

 .و جويای احوال غزاله شد

با ديدن عالیه گويي مادر را مي بیند، در آغـ ـوش او جای گرفت تا ذره ای از دردها و آالمش بكاهد غزل . 

با هماهنگي مامورين نیروی انتظامي واحد بیمارستان از چند و چون ماجرا با خبر شد و پس از ديدار پزشك معالج او اجازه يك  کیان

صوص بر بالین غزاله حاضر شدمالقات کوتاه را گرفت و با پوشیدن لباس مخ . 

محض مشاهده غزاله در آن وضعیت، در حالیكه بار ديگر او را در خون خود غوطه ور مي ديد، با خشم و کینه از البالی دندانهای  به

 :کلید شده اش گفت

 .مي کشمت منصور -

اختیار مامورين نیروی انتظامي گذاشته بود، تحت فاصله ای کمتر از يك ساعت حكم جلب منصور صادر و با عكسي که غزل در  در

 .تعقیب قرار گرفت

مسافرين درج شده در کامپیوتر دفاتر فروش بلیط ترمینال، راه آهن، فرودگاه و موسسات کرايه، چك و دستورات الزم به  لیست

 .اين مراکز اعالم و منصور ممنوع الخروج گرديد

ترتیب کیان پس از اطمینان از روند کار تعقیب و جستجو، بار ديگر راهي بیمارستان گرديد تا لحظه به لحظه در جريان مراحل  بدين

 .درمان غزاله قرار گیرد
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پس از انجام سي تي اسكن و معاينه دقیق پزشكي، به اتاق عمل انتقال يافت غزاله . 

آوردن صدماتي که ارتكاب به قتل عمد محسوب مي شد، برای سالها به زندان مي افتاد منصور ساخته بود. او به دلیل به بار کار . 

کیان به بیسیم و نگاهش به در اتاق عمل بود گوش . 

به کندی مي گذشت و جز دعا، کاری از کسي بر نمي آمد لحظات . 

خبری از اتاق عمل نرسیده بود که صدای قدمهای  سر به شانه عالیه اشك مي ريخت و ايرج دل نگران سالن را قدم مي زد. غزل

 .پرشتابي در سالن پیچیده و نگاه ها را متوجه خود کرد

با قدمهای لرزان به دنبال مادر از منزل خارج شد کیان . 

بعد، پرالتهاب مقابل بیمارستان ايستاد دقايقي . 

نگران و سراسیمه بود که مادر را فراموش کرد و بدون توجه به او، دوان دوان وارد بیمارستان شد آنقدر . 

در سالن چرحي خورد و با ديدن گیشه اطالعات جلو دويد نگاهش . 

همین موقع بود که صدايي در گوشش پیچید که او را به نام مي خواند: )جناب سرهنگ( در . 

غزل با چشمان متورم و ديده اشكبار مقابلش ايستاده بود. پرسیدجانب صدا چرخید.  به : 

 !چه اتفاقي افتاده؟ -

 ...منصور... نامرد -

و اشك اجازه سخن گفتن به نداد بغض . 

که در سكوت شانه به شانه غزل ايستاده بود ايرج  . 

را به طرف کیان دراز کرد و ضمن معرفي خود گفت دستش : 

 .غزاله کتك ناجوری خورده. حاال هم توی کماست -

 کتك!!؟ کما!!؟ از کي!!!؟ آخه چرا!!؟ -

نمي دونم ... منصور حسابي ديوونه شده بود. حتي من رو هم با چاقو زد. شانس اوردم که زخمش کاری نبود و با چندتا بخیه رو به  -

 .راه شد

 غزاله هم چاقو خورده؟ -

ه شايد اگه به موقع نرسیده بوديم، مي خوردنه... البت - . 
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 .مي خوام ببینمش -

 .مالقات ممنوعه، تحت مراقبتهای ويژه است -

سه به اتفاق راهي اورژانس شدند، اما صدای عالیه غزل را وادار به توقف کرد. عالیه مضطرب و نگران غزل را در آغـ ـوش کشید  هر

 .و جويای احوال غزاله شد

با ديدن عالیه گويي مادر را مي بیند، در آغـ ـوش او جای گرفت تا ذره ای از دردها و آالمش بكاهد غزل . 

با هماهنگي مامورين نیروی انتظامي واحد بیمارستان از چند و چون ماجرا با خبر شد و پس از ديدار پزشك معالج او اجازه يك  کیان

مخصوص بر بالین غزاله حاضر شد مالقات کوتاه را گرفت و با پوشیدن لباس . 

محض مشاهده غزاله در آن وضعیت، در حالیكه بار ديگر او را در خون خود غوطه ور مي ديد، با خشم و کینه از البالی دندانهای  به

 :کلید شده اش گفت

 .مي کشمت منصور -

فاصله ای کمتر از يك ساعت حكم جلب منصور صادر و با عكسي که غزل در اختیار مامورين نیروی انتظامي گذاشته بود، تحت  در

 .تعقیب قرار گرفت

مسافرين درج شده در کامپیوتر دفاتر فروش بلیط ترمینال، راه آهن، فرودگاه و موسسات کرايه، چك و دستورات الزم به  لیست

م و منصور ممنوع الخروج گرديداين مراکز اعال . 

ترتیب کیان پس از اطمینان از روند کار تعقیب و جستجو، بار ديگر راهي بیمارستان گرديد تا لحظه به لحظه در جريان مراحل  بدين

 .درمان غزاله قرار گیرد

پس از انجام سي تي اسكن و معاينه دقیق پزشكي، به اتاق عمل انتقال يافت غزاله . 

منصور ساخته بود. او به دلیل به بار آوردن صدماتي که ارتكاب به قتل عمد محسوب مي شد، برای سالها به زندان مي افتاد ارک . 

کیان به بیسیم و نگاهش به در اتاق عمل بود گوش . 

به کندی مي گذشت و جز دعا، کاری از کسي بر نمي آمد لحظات . 

سر به شانه عالیه اشك مي ريخت و ايرج دل نگران سالن را قدم مي زد. خبری از اتاق عمل نرسیده بود که صدای قدمهای  غزل

 .پرشتابي در سالن پیچیده و نگاه ها را متوجه خود کرد

سراسیمه جلو رفت و گفت ايرج : 

 .باالخره اومدی -
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حالتي شبیه به سكته داشت هادی . 

پريشان و نگران گفت خبر اما بي : 

 تصادف کرده؟ -

 .نه... منصور نامرد کتكش زده -

 :غزل گريان گفت -

 .ديدی چه خاکي به سرمون شد -

هاج و واج در حالیكه طاقت ايستادن روی پاهايش را نداشت، با زاری گفت هادی : 

 !محض رضای خدا يكي به من بگه غزاله چش شده؟ -

زير بغـ ـل هادی را گرفت و او را برای نشستن روی صندلي کمك کرد ايرج . 

گفت هادی : 

 پس خود نامردش کجاست؟ -

 !فرار کرد -

 .مگه گیرم نیفته! به خدا قسم مي کشمش -

در خالل صحبت با ايرج، متوجه کیان شد و نگاه متوقعي به او انداخت و گفت هادی : 

 شما که نمي ذاری قِصِر در بره؟ -

 .مطمئن باش گیرش میارم -

اين موقع بود که در اتاق عمل باز شد و ابتدا پرستاران خارج شدند و سپس پزشك جراح غزاله بیرون آمد در . 

پیش دستي کرد و قبل از همه جويای احوال غزاله شد کیان . 

لبخندی زد و گفت دکتر : 

خوشبختانه عمل موفقیت آمیز بود. فعال احتیاج به مراقبتهای ويژه داره، ولي قول مي دم ظرف يكي دو روز آينده به بخش منتقل  -

 .بشه... بیمار شما قويه

نگراني نیست جای . 

نفسهای حبس شده شان را آزاد کردند و خدا را شكر گفتند و منتظر خروج غزاله از ريكاوری شدند همه . 
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بعد هادی که متوجه بیتابي و بي قراری بیش از حد کان شده بود، غزل را به گوشه ای کشید و گفت دقايقي : 

 تو خبرش کردی؟ -

سر تكان داد و هادی چند بار دست در هوا چرخاند و گفت غزل : 

 !يه جوريه -

 چه جوريه؟ -

 .انگار بیشتر از ماها نگرانه -

نگاه معناداری به هادی انداخت و سكوت کرد غزل . 

کنجكاو و متعجب پرسید هادی : 

 چرا اينجوری نگام مي کني، چیزی مي خوای بگي؟ -

 قول میدی وقتي حقیقت رو شنیدی سر و صدا راه نیندازی؟ -

 داری کالفه ام مي کني. حرف بزن ببینم جريان چیه؟ -

 .داماد آينده است -

 نه بابا! خواستگاری کرده؟ -

 .کار از خواستگاری و اين حرفها گذشته -

 .بیست سوالیه!؟ مسخره! درست حرف بزن ببینم چي میگي -

در چند جمله مفید و مختصر هادی را در جريان عقد آن دو گذاشت غزل . 

د، گفتهادی از تعجب بازماند و لحظاتي بعد گويي رگ غیرتش جوش آورده بو دهان : 

 ....فكر کرده چون افسره، هرکاری دلش خواست مي تو بكنه، االن میرم -

گوشه پیراهن او را کشید و او را دعوت به سكوت کرد غزل  : 

 .اصال تو چكاره ای. خودشون مي دونن. زن و شوهر هستن. تو رو سننه -

 .من و سننه! فكر کرده سرخود هر کار دلش خواست مي تونه بكنه -

 ديگه داری شورش رو در میاری هادی.... آخه توی اون وضعیت، توی يه کشور غريب، احتیاج به اجازه ی تو داشت؟ -

بجای اينكه از خدات باشه که يه همچشن دامادی نصیبمون شده، يه چیزی هم طلبكار شدی؟ حاال  
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 .معلومه که طلب کارم .... بي انصافا يه کدومشون لب وا نكردن -

 .تقصیر من و ايرج بود -

پای منصور رو به اينجا باز نمي کرديم، اونها االن سر خونه و زندگیشون بودن اگه . 

از همانجا نگاهي به قد و باالی بلند کیان که در انتهای سالن ايستاده بود، انداخت و گفت هادی  : 

 اين واقعا غزاله رو مي خواد؟ -

 ... مطمئن باش -

 .کاش به من گفته بودی .... اونوقت همچین با منصور رفتار مي کردم که تا عمر داره پاشو کرمون نذاره -

 ....خیلي خب حاال -

گفتگو بودند که کیان شتابان نزديك شد و گفت مشغول  : 

 .منصور به تله افتاد قصد داشته بره تهران -

ـهای هادی و غزل به لبخندی گشوده شد و کیان افزود لبـ  : 

 .بايد برم فرودگاه ... بي خبرم نذاريد -

رفتن کرد که هادی خواست تا او را همراهي کند عزم . 

بعد اتومبیل کیان به قصد فرودگاه در حال حرکت بود و هادی بي قرار هم صحتبي با دامادی که انتظارش را نداشت، گفت دقايقي  : 

 .نمي دونم چرا اين دختر اينقدر کم اقباله -

نیم نگاهي انداخت و ساکت ماند و هادی ادامه داد کیان  : 

وش نكرده بود. مي ترسم رواني بشههنوز خاطرات تلخ يك ساله اش رو فرام - . 

 .ان شاا.... اتفاقي نمي افته. غزاله خانم با روحیه اس -

 .با روحیه اس!؟ حداقل وقتي زندان بود، دوبار بیمارستان، در بخش روانپزشكي بستری شد. چطور با رو روحیه اس -

 .مي دونم، ولي با اون وقتها خیلي فرق کرده. به قول قديمي ها سفر انسان رو مي سازه -

نگاه مالمت باری به کیان انداخت و با کنايه گفت هادی  : 

 فكر نمي کنید اين آخری تقصیر شما بوده؟ -

 .کاش دست من بود. نمي ذاشتم يه مو از سرش کم بشه -
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رام گفت. از آدمي مثل شما متعجبم .... به هر حال و به هر نحوی غزاله زن عقدی شما محسوب مي شه و غرل ماجرای شما رو ب -

 ناموست. غیر از اينه؟

 .پس شما همه چیز رو مي دونید -

 .متاسفانه بیشتر از چند دقیقه نیست که مي دونم -

 .واقعا متاسفم. شما حق داريد. هر باليي سر غزاله اومده من مقصر بودم -

خدا مي دونه بخاطر خودش عقب کشیدم. نمي خواستم بعدها از دوری فرزندش زجر بكشه و من رو مالمت کنه ولي . 

 .من از جزئیات چیزی نمي دونم، ولي بهتر بود حقیقت رو به من مي گفتي -

زاله دعا کنیم. فايده ی اين بحثها چیهبهتره برای غ - . 

 .مي دوني دلم چي مي خواد -

مي خواد منصور رو بكشم يه گوشه تا مي خوره بزنمش. بايد بفهمه غزاله چه درد و زجری کشیده دلم . 

 .نه هادی خان! اگه مي خوای دنبال من بیای بايد خودت رو کنترل کني -

آتو دستش نديم بهتره . 

در سكوت به فكر فرو رفته بود و کیان هر لحظه بر سرعت ماشین مي افزود. لحظاتي بعد هر دو شتابان وارد سالن فرودگاه  هادی

 .شدند

بازرسي پس از رؤيت کارت شناسايي کیان، او را به اتفاق هادی به دفتر حراست راهنمايي کرد مامور . 

شت و ماهان مظلومانه روی راحتي به خواب کودکانه رفته بودبا دستهای دستبند شده سر به زير دا منصور . 

به مجرد ديدن او با عصبانیت از کوره در رفت و بي محابا حمله ور شد هادی . 

اول به گردن منصور خورد اما مشت ديگرش را در هوا چرخید زيرا مامورين نیروی انتظامي او را به سرعت از مجرم دور  مشت

 .کردند

اين وصف منصور جرات يافت و فرياد زد با  : 

 ... حقش بود خواهر بي همه چیزت رو مي کشتم، ولي حیف -

 .خفه شو احمق .... حرف دهنت رو بفهم -

بار ديگر به او حمله ور شد و . 
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بار کیان مانع شد، ولي منصور دست بردار نبود با نیش زبان گفت اين  : 

باالتر آقا هادیبرو کالهت رو بذار  - . 

يه سر و گردن بلندتر از منصور بود. با سیـ ـنه ی پهن و فراخش مقابل او ايستاد و چشمان نافذش را با نگاه پر غیظي در چشم  کیان

 : او دوخت و با لحن سردی گفت

 .زيادی حرف مي زني -

 .کدوم بي غیرتي رو ديدی که ناموسش ه*ر*زه گي کنه و صداش در نیاد -

جلوی جشمان کیان را گرفت اما به مقتضي شغلش چشم بست و خوددار خشم فرو خورد و از البه الی دندانهای کلید شده اش  خون

 : گفت

 .خفه شو -

ر ول کن نبود با وقاحت گفتروی از منصور گرفت و به سمت سروان معیری چرخید، اما منصو و  : 

 حاال سَقط شده يا نه؟ -

ديگر طاقت نیاورد. بي محابا، در حال چرخش، مشت چپش را پر کرد و با قدرت در صورت منصور خواباند کیان . 

یر کرد و سكندری رفت و به ديوار پشت سرش برخورد کرد، ضربه آنقدر قوی بود که منصور در حال سقوط، به صندلي گ منصور

 .افتاد

در دل هادی آب شد. سروان معیری کیان را کنار کشید و او را دعوت به آرامش کرد و به سرعت ترتیب اعزام منصور را به  قند

 .آگاهي فراهم کرد

که با سر و صدای ايجاد شده بیدار شده بود، با مشاهده درگیری بنای گريه را گذاشت ماهان . 

در آرام ساختن او عاجز ماند هادی . 

محبت پدرانه را چاشني نگاه و دستهای ومهربانش کرد و او را به آغـ ـوش کشید و به گشیه ی اسباب بازی برد کیان . 

ماهان روی هر کدام از وسايل قرار مي گرفت آن کاال خريده مي شد انگشت . 

چه رو لوس نكن کیان(غزاله بود، بدون شك مي گفت : ) اينقدر اين ب اگر . 

يك به نحوی سعي داشتند او را وادار به خنده کنند هر . 

در مقابل آن همه ابراز عالقه و محبت، خود را موظف به لبخندی زورکي مي دانست غزاله . 

اولین کسي بود که پیشاني او را بـ ـوسید و با آرزوی بهبودی، به بهانه فرزند خردسالش خداحافظي کرد و رفت نیلوفر . 
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هم مجبور بود برود، پیشاني غزاله را بـ ـوسید و گفت هادی : 

 .اخمات رو باز کن و به دنیا بخند تا دنیا به روت بخنده -

بلوز هادی را کشید و گفت غزل : 

 .بريد خونتون ديگه، از کي نشستي داری شر و ور مي گي -

دست به سیـ ـنه سر خم کرد و با لودگي گفت هادی : 

 .چشم قربان، بچه که زدن نداره.... ما رفتیم -

به عالمت خداحافظي دست بلند کرد و رفت و . 

نیز به هوای بدرقه آنها گفت: ) زود برمي گردم (. و رفت غزل . 

با احساس ضعف چشم بست. خدا مي داند در چه افكاری بود که متوجه صدای نزديك شدن قدمهايي به طرف خود شد، به  غزاله

 :خیال اينكه غزل بازگشته است با چشمان بسته گفت

 .اومدی؟ تو هم مي رفتي. خیلي خسته شدی -

جوابي را نشنید سر چرخاند و چشم باز کرد وقتي . 

خندی به لب و دسته گلي در دست باالی سرش ايستاده بودبا لب کیان . 

ناباورانه اش در چشمان کیان خیره ماند نگاه . 

به آرامي سالم کرد کیان . 

در چشمان غزاله حـ ـلقه زد، کیان دستش را جلو برد و اشك را از گوشه چشم او سرازير شده بود پاك کرد و گفت اشك : 

 .صدبار گفتم جلوی من گريه نكن -

 .فكر نمي کردم بیای -

نافذ چشمان کیان قلب غزاله را به تپشهای تند وادار کرد اثر . 

با لبخند نمكیني يك شاخه گل رز قرمز را از دسته گل بیرون کشید و به دست او داد کیان . 

صندلي را بیرون کشید و نشست سپس . 

پرمرارت و مهربان بود، گفت لحنش : 

 حاال بگو ببینم حال حاج خانم ما چطوره؟ جايیت که درد نمي کنه؟ -
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نگاه بي قرارش را در چشمان کیان دوخت و گفت غزاله : 

 .حاال ديگه نه -

دست او را در دست فشرد و گفت کیان : 

 .ديگه همه چیز تموم شد -

ثل جونم ازت محافظت کنممي دم از اين به بعد م قول . 

لبخندی زد و گفت غزاله : 

 .مثل جونت!؟ تو که جونت رو گذاشتي کف دستت.... حضرت آقا -

لبخندی تلخ به لب راند و سكوت کرد کیان . 

سرتاپای غزاله را برانداز کرد نگاهش . 

چپ غزاله در گچ سبز رنگ روی سیـ ـنه اش قرار داشت و شیلنگ سوند از زير مالفه تا کیسه مخصوص کشیده شده بود و  دست

 .خونابه در آن جريان داشت

متورم و کبود او، حكايت از درد و رنجي که کشیده بود داشت صورت . 

با احساس تقصیر گفت کیان : 

نمي تونم خودم رو ببخشم. فكر کردم کارم درسته و تو بايد وظیفه مادريت رو در اولويت قرار بدی، باور کن جز سعادت تو به  -

 .هیچ چیز فكر نمي کردم

 .خودت رو مالمت نكن -

 .نمي دونم چه عذابي مي کشم -

بدم میاد منصور رو مي بینم و مثل مربای آلبالو نگاش مي کنم، از خودم وقتي . 

 راستي با منصور چه کار کرديد؟ -

 .فعال منتقل شده به زندان تا وقتي تو بتوني در دادگاه حضور پیدا کني و شهادت بدی و تصمیم بگیری -

 ماهان کجاست!؟ -

 !!خیالت از جانب ماهان راحت باشه.. يه مادربزرگ داره که جرئت نمي کني از کنار سايه اش رد بشي -

 مادربزرگش!!!؟ يعني تحويل شوکت خانم داديش!!!؟ -



 

 
297 

 .دست شما درد نكنه غزاله خانم. مگه من پسرم رو از خودم دور مي کنم -

 ....کیان!؟ -

 .جان کیان -

 شوخي نكن ديگه. ماهان کجاست؟ -

ي کنهگفتم که، پیش مادربزرگش... نمي دوني مادرم با چه عالقه ای بهش رسیدگي م - . 

 .يعني خواب نمي بینم... مادرت هم خودم رو قبول کرده هم ماهان رو -

با لبخندی از روی رضايت به لب نشاند و دست کیان را فشرد سپس . 

اين لحظه پرستاری وارد شد و گفت در : 

 .وقت مالقات تمومه... بیمار شما احتیاج به استراحت بیشتری داره -

اينجا رو ترك کنید لطفا . 

خارج شد پرستار . 

مطیع اوامر پرستار، بالفاصله صندلي را کنار کشید و ايستاد کیان . 

قبل از رفتن نگاه پرعطوفتش را نثار چشمهای غزاله کرد با احساسي عمیق گفت اما : 

 .دوستت دارم -

در سیـ ـنه غزاله حبس شد نفس . 

به تندی مي تپید گويي جامي از شـ ـراب عشق را الجرعه سرکشید، چشم بست قلبش . 

با مشاهده چشم های بسته او با صدای زنگ داری گفت کیان : 

 ...غروب چشمهات رو دوست ندارم. طلوع کن -

چَشم من طلوع کن در . 

 

 پايان
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واندن رمان های بیشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه فايل در سايت ناول کافه تهیه و منتشر شده است. برای خ اين

.کنید  

سايت لینك : 

www.novelcafe.ir 

انجمن لینك : 

www.forum.novelcafe.ir 

تلگرام کانال : 

https://t.me/novelcafe_ir 

 

 


