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ببین غزاله! من این حرفها سرم نمی شه .اگه یه هفته ،ده روز شوهرت رو ولکنی ،قول می دم هیچ اتفاقی نیفته.
عز یزم! گفتم که یه هفته مونده به عروسی می یام...االن اصرار نكن.نه جونم! این طوری نمیشههه،تا تو نیای ،نه لباس انتخاب می کنم ،نه سههفرهعقد ...حاال خود دانی .اگه روز عروس هی برسههه و کارهای من مونده باشههه ،تو
مقصری.
اصههرار مهناز فرصههت فكر کردن را از غزاله گرفت ،از این رو با تامل کوتاهی
گفت :
خیلی خب ،با منصور صحبت می کنم ،ببینم چی میشه.آفرین دختر گل .من هم همین االن زنگ می زنم به اداره اش و سعی می کنممخش رو بزنم.
وقتی غزاله گوشی را گذاشت،یك نفس عمیق کشید ،اما بالفاصله چشمش به
دستمال گردگیری توی دستش افتاد ،نگاهی به اطراف انداخت .آپارتمان هفتاد
متری کوچكش تمیز و مرتب به نظر می رسید.
فر شهای نه متری کرم رنگ  ،سالن بی ست متری آپارتمان را پو شش داده بود.
راحتی های قهوه ای ،مت ضاد رنگ فر شها ،متنا سب با آنها ست شده بود .با
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دست پرده حریر با گلدوزی گیپور شكالتی را مرتب کرد .دستمال کشید روی
گلبرگهای فصههل پاییز گلدان مصههنوعی اش .با آنكه عاشههق گل و گلدانهای
طبیعی بود ،به دل یل کمبود جا ،از داشههتن گ لدان های طبیعی محروم بود .از
همان جا آهسته و بی صدا به اتاق ماهان سرك کشید.
کودك شیرین و زیبا  ،در حال بازی با اشیایی بود که از باالی تخ ه هتش آو یزان
بود.چرخید و نگاهی به سههاعت انداخت.کورس عقربه ها به عدد دوازده می
رسید .به آشپز خانه رفت.
خورش کرفس دا شت جا می افتاد.آب برای پختن برنج روی گاز گذا شت و تا
جوش آمدن آن مشغول تهیه ساالد شد ،سپس به سوی حم ه هام شتافت  .گریه
ماهان او را سراسیمه از حمههه هههام بیرون کشید .کوچولوی بازیگوش حسابی
گرسنه بود و مجال درست کردن شیر به مادرش نمی داد .وقتی غزاله سر شیشه
را در دهان کوچك فرزندش فرو برد،کودك لبخندی زد و با ولع مشغول مكیدن
شیر شد و مههه هههست قیلوله  ،به خواب رفت .بار دیگر نگاه غزاله روی ساعت
زوم شد .عقربه ها ر سیدن م سعود را ن شان می داد و او را در پو شیدن لباس به
عجله ای مضاعف وا می داشت.
پیراهن گوجه ای رنگ با اندامش تناسب داشت .ریمل و مداد سیاه ،چشمانش
را براق تر و ماتیك گلبهی لبه ه ههههایش را خوش ترکیب تر ساخت .چانه اش را
بین انگ شتان قرار داد و صورتش را به چپ و را ست متمایل کرد  .از آرای شش
رضههایت داشههت .گیسههوان مرطوبش را روی شههانه رها کرد  ،اما قبل از برس
کشههیدن ،صههدای چرخیدن کلید در قفل ،او را وادار کرد با عجله به اسههتقبال
همسرش بدود.
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منصور پس از استقبال پر شور از سوی همسرش ،به شوق دیدار فرزند نگاهی
با اطراف انداخت و پرسید:
و یتامین بابا کجاست؟خواب تشریف داره.پدرسوخته! نشد یه بار وقتی باباش می یاد خونه ،خواب نباشه.غزاله در مقابل اعتراض منصور به لبخندی بسنده کرد و بالفاصله به آشپزخانه
رفت .میز غذاخوری را از قبل چ یده بود.غذا را نیز به آن اضهههافه کرد و چون
وسواس داشت ،چشم به گوشه و کنارآشپزخانه چرخاند،کابینت از تمیزی برق
میزد .پروانه های روی کابینت را کمی جابجا کرد .دسههتمال را به لبه اسههتیل
اجاق کشید .سپس آنرا تا کرد و کنار گذاشت.
میز غذا ،ا شتهای هر بیننده ای را تحریك می کرد .خورش جا افتاده ،با روغنی
که به سههیاهی می زد برنج شههمالی درجه  1که با زعفران خوش عطر خراسههان
تز یین شههده بود و سههاالد کاهو یی که از رنگهای کلم قرمز ،هو یج و خیار برای
تحریك اشتهای قاتلش سود می جست.
وقتی من صور آمد ،معطل نكرد .غذا را ک شید و با دهان پر شروع به حرف زدن
کرد .حال و هوای او ،غزاله را به فكر واداشهههت تا موضههوع رفتنش را در م یان
بگذارد ،از این رو ،لقمه اش را با جرعه ای نو شابه بلعید ،سپس با ا ستفاده از
سالح زنانه اش که همانا عشوه بود به منصور نگاه کرد و گفت :
منصور.-جان منصور.
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امروز مهناز جون زنگ زد ،خیلی سالم رسوند.مهناز در وقت اداری با من صور تماس گرفت و ح سابی روی اع صابش راه رفته
بود .اسههم مهناز که از دهان غزاله بیرون پر ید ،منصههور با ابروان گره خورده
گفت:
خب! که چی؟غزاله با کمی تعلل گفت:
مهناز اصرار داره که زودتر بریم .نظر تو چیه؟معاوم بود منصههور کفری اسههت ،زیرا با حرص قاشههق توی ظرف خورش زد و
یك تكه گوشههت لخم و چند قطعه کرفس روی پلو یش ریخت .به غزاله نگاه
نكرد و گفت:
مثل اینكه این بحث تمومی نداره .چقدر بگم! من با ید جوری مرخصههیبگیرم که  3تا  4روز قبل و بعد از عروسی بیفته...حاال هی بگو.
باشه اشكال نداره .من و ماهان میریم ،تو هر وقت مرخصیت جور شد بیا.دیگه چی!  ....از این سر دنیا بفر ستمت اون سر دنیا! ! خوبه والله  ...ا صالحرفشم نزن.
همچین میگه اووون سر دنیا!  ....از کرمان تا شیراز همش  8ساعته .صبحبشینی تو اتوب*و*س ،ساعت  3 ،2بعد از ظهر شیرازی.
بگو یك ساعت! دوست ندارم تنها مسافرت کنی .خودت که اخالق سگم روخوب می شناسی ...پس دیگه اصرار نكن.
غزاله دلخور شد .با ابروان گره کرده بشقابش رو پس زد و گفت :
-اصال به من چه .....عروسی خواهر خودته ،خودت هم جوابش رو بده.
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منصههور با مشههاهده دلخوری غزاله به قصههد دلجو یی لبخندی به لب راند و در
حالی که در چشمهای او خیره می شد ،انگشت زیر چانه اش گذاشت و گفت
:
نبینم عروسكم ناراحت بشه ...جون من بخند.غزاله گو یی می خندد لبش را کمی کج کرد و گفت :
فكر می کنی نوبرش رو آوردی!  .....این همه زن تك و تنها ! ایران که هیچی ....می رن ارو پا و بر می گردن .ولی تو حتی نمی ذاری من  1کیلو متر اون
طرفتر برم.
منصههور نه طاقت دیدن ناراحتی غزاله را داشهههت و نه می توانسهههت عق یده و
تعصههبش را زیر پا بگذارد .از این رو برای خاتمه دادن به بحث که می دانسهت
بی نتیجه خواهد بود گفت :
فعال غذات رو بخور تا ببینم چی پیش میاد.سپس نگاهش را از چشمان منتظر غزاله گرفت .غزاله قصد اعتراض داشت که
صههدای گریه ی ماهان او را وادار کرد تا سههراسههیمه از آشههپزخانه بیرون بدود.
لحظاتی بعد در حالیكه قربان صدقه می رفت ،فرزندش را به سیه ه هههنه فشرد و
در آشپزخانه به آغه هوش باز منصور سپرد.
با مشاهده پدر از شدت گریه ماهان کاسته شد ولی همچنان نق می زد و سرو
روی او که مدام لب به صورتش می سایید و نه هوازشش می داد ،چنگ می زد.
غزاله گرمای شیر را پشت دست آزمایش کرد و ماهان را از آغههه هههوش منصور
گرفت.
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پ سرك با حرص و ولع مك می زد .صدای تند نف سهایش که از راه بینی خارج
می شد مادر را سرمه ه هههست از عشق فرزند ،وادار کرد به رو یش خم شود و به
هوسه ای از گونه اش بگیرد.
غزاله به اتاق خواب رفت و ماهان را روی تخه هت خواباند و کنار او دراز کشید
،چند لحظه بعد در باز شد و منصور به آرامی جلو آمد و با یك بهههه ههههوسه به
پیشانی عرق زده ماهان کنار او دراز کشید.
غزاله شیشه شیر را به دست منصور داد و گفت :
مواظب باش غلت نزنه یه وقت بیفته .باهاش بازی کن تا من به کارهام برسم.جمع کردن میز ناهار و شههسههتن ظروف نبم سههاعتی از وقتش را گرفت  .می
دانسهههت اگر در اتاق خواب را باز کند ماهان اجازه چرت زدن را از او خواهد
گرفت از این رو روی کاناپه دراز کشید .با ضربه های یك دست گرم و کوچك
چشم باز کرد.خنده های آن لبه ههای کوچك نشئه خواب را از سرش پراند  .در
حالیكه دهانش به قربان صدقه باز بود  ،بلند شد و فرزندش را به آغهههه ههههوش
گرمش کشید و ب ه هوسه باران کرد  .منصور با لحنی که حسادتش را آشكار می
کرد گفت :
از وقتی این شیطون بال اومده  ،احساس می کنم عالقه ات به من کم شده.آدم به بچه خودش حسودی نمی کنه!چرا فكر می کنی من به بچه خودم حسودی می کنم ؟چون حسههادت می کنی .جنابعالی توقع داری مثل ماهان ،قربان صههدقه اتبرم.
منصور پیشانی ای را به پیشانی بلند همسر چسباند و گفت :
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اشكالی داره ؟ردیفی از صههدفهای سههفید در لبخند غزاله نشههسههت و گفت  :دیوونه و به
آشههپزخانه رفت .کتری آب را روی اجاق گذاشههت و فندك زد ،در همین موقع
نگاهش به منصههور افتاد که در آسههتانه ی ورود به آشههپزخانه ،به لبه ی بار تكیه
زده و به حرکاتش زل زده بود ،ابرو باال داد و پرسید:
چیزی شده؟نگاه کردن به سرکار علیه هم اشكال داره؟غزاله جلو رفت ،چشمهای درشت و عسلی اش را در چشمان بیقرار همسرش
دوخت و گفت :
نگاه کردن اشههكال نداره ،با حسههرت نگاه کردن اشههكال داره .... !.نكنه قرارهبمیرم!
خدا نكنه ....زبونت رو گاز بگیر.غزاله با شههكلكی زبانش را گاز گرفت .منصههور به خنده افتاد .بعد تلنگری به
پیشانی فراخ او زد و گفت:
میمون خوشگل!زنگ تلفن زبان غزاله را برای جواب دادن بند آورد .این روزها کار منصههور در
آمده بود تلفن خانه و اداره از دست خانواده اش راحتی نداشت .گوشش از یك
خواهش مكرر پر شههده بود .همه غزاله را می خواسههتند .منصههور گوشههی را
برداشههت ،صههدای مادر بر خالف همیشههه این بار دمقش سههاخت ،زیرا با یك
سالم و احوالپر سی کوتاه ،رفت زیر ا ستنطاق شوکت که چرا مرخ صی نمی

در چشم من طلوع کن

11

گیرد ،چرا زودتر نمی رود و چرا  ...؟ بهانه تراشیهای منصور برای مادر اهمیت
نداشت او پایش را در یك کفش کرده و برای رفتن غزاله اصرار داشت .
بچه ها رو بفرست بیان.تنها!؟  ....چند بار بگم ،من نمی تونم بیام .در ضههمن نمی تونم یه زن جوونو تنها رو با یه بچه ی شش ماهه روونه ی شیراز کنم .باز اگه از کرمان به شیراز
هواپی مایی ،ق طاری بود یه چیزی .با اتوب*و*س اونهم توی این جاده پر
خطر! ...نمی دونم به خدا!!
ای بابا! یه نگاه به دورو برت بنداز ،این همه دانشجو ،یه مشت دختر 19 ،18ساله بدون بزرگتر از این سر ایران میرن اون سرش .....تو هم انگار نوبرش رو
آوردی.
عز یز دلم! من به بقیه کار ندارم .من فقط دلم نمی خواد زنم تك و تنها جاییبره ....متوجهی که مامان.
مرده شور اخالق و تعصبت رو ببرن .اصال الزم نكرده بیای .نه خودت بیا نهزن و بچت ...اصههال مادر جان عروسههی میای چیكار ...بهتر خودت رو توی
دردسر نندازی ....باالخره عروسی رفتن خرج داره من راضی نی ستم توی خرج
بیافتی.
منصهور می دانسهت اگر شهوکت دلخور شهود تا یكی دو سهال آینده با یك من
عسل هم شیرین نمی شود ،از اینرو تك پسر آقای تابش جا زد و گفت :
چه زود به شما برخورد مامان! ...با شه با شه .ببینم چی می شه ،شاید بچه هارو زودتر فرستادم.
-هرکار دوست داری همون رو بكن من فقط خواستم سر زنت عزت بذارم

wWw.Roman4u.iR

12

.
دهان من صور به چرب زبانی گ شوده شد اما شوکت جنس فرزندش را خوب
می شناخت ،گفت :
برو پدر سوخته ،تو هم با اونه تحفه ات.پس چی؟ اگه تمام شیراز رو بگردی نمی تونی لنگش رو پیدا کنی.شوکت حریف زبان فرزندش نبود ،با این وجود قهرش کار ساز شد و باالخره
پس از مجاب کردن منصههور مبنی بر عز یمت غزاله به شههیراز ،ارتباط را قطع
کرد.
با پایان یافتن مكالمه ،منصور کفری هوای ریه اش را بیرون داد در همان لحظه
با مشاهده غزاله که خرامان با سینی چای جلو می آمد و ماهان که در روروئك
خود بازیگوشههی می کرد حرفهای مادر را فراموش کرده و فرزند کوچكش را به
آغه هوش گرفت و پایین روروئك دراز کشید .غزاله کنار او نست و گفت :
چرا صدا نزدی با مامانت احوال پرسی کنم؟لپ توپولی ماهان الی دو انگشت منصور بود ،گفت :
آخ  ...بسكه غر زد ،برام حواس نذاشت.چی می گفت؟نمی دونم مادرم چه فكری می کنه! اتوب*و*س برای تو و یه بچه ی کوچیكو سیله ی مطمئنی نی ست .اگر بین راه خراب ب شه ،و سط بر و بیابون اذیت می
شی .یا اگه زبونم الل ت صادف کنه ...از اینا بگذریم تو بد م سافرتی ،با حالت
تهوع چه می کنی؟
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غزاله چشمانش را شیطان کرد و گفت :
اوال صدقه رفع باالست ،دوما عمر دست خداست ،سوما  ....چاره ی تهوعقرص و دواست.
شاعرم که هستی.چه کنیم ما اینیم دیگه.تربیت فرزند یكی از وظایف مهم و خطیر هر مادری اسههت و به حق که فاطمه
دخترش را به در ستی و شای سته تربیت کرده و پرورش داده بود .غزاله کدبانوی
کاملی بود که تجرب یات مادر را با آموخته های روزمره خود در هم آمیخته و
محیطی گرم و صمیمی برای خانواده کوچكش به وجود آورده بود.
او با خونگرمی ،صههداقت و جمال و زیبایی خیره کننده اش منصههور را مفتون
خو یش سههاخته و زنجیری از عشههق و محبت بر گردن این مرد متعصههب و دل
سیاه انداخته بود.
تك پسههر خانواده تابش دور از خانواده و در د یار غربت در کنار همسههر و
فرزندش احسههاس آرامش و خوشههبختی می کرد و به احدی اجازه نمی داد در
روابط خانوادگیش خللی ای جاد کند .اما در شههرایط فعلی ،با ازدواج خواهر،
تحت ف شار خانواده ،حا ضر به امری شده بود که ته دلش به آن را ضی نبود .با
این وجود با موافقتش ،غزاله را ح سابی م شغول کرد .ش ست شوی لباس و اتو
کشههی ،تمیز کردن آپارت مان ،پ خت و پز و یژه برای م مان عت از غذا خوردن
احتمالی همسههر خارج از منزل ،خالصههه طوری به امور رس هیدگی می کرد که
منصههور در مدت غیبت کوتاه همسههرش ،از هر حیث احسههاس آرامش و رفاه
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کند .با این وصف آنقدر مشغول بود که متوجه گذشت زمان نشد تا اینكه راس
ساعت دو و نیم ،صدای منصور در آپارتمان پیچید.
چه بو و َبرنگی را انداختی خانم ،چه خبره؟!با آن همه کار ،دختر کرمانی مه رو ،در اسهتقبال از همسهرش غفلت کرده بود.
با این وجود در آستانه ورود به آشپزخانه با سالم و به هوسه ،خوش آمد و خسته
نباشید گفت.
با معجونی از انواع بوهای مطبوع که در آپارتمان پیچیده بود ،منصههور کنجكاو
پرسید :
مهمون داریم!!!!؟ ...هوم چه کردی.و معطل نكرد،در قابلمه ها را یك به یك باز کرد .پلوی سههفید ،خورش قورمه
سبزی  ،کتلت ،لوبیا پلو .روی کابینت هم چند عدد شنیسل آماده طبخ که باید
فریزر می شد دید .مجددا پرسید:
جون منصور مهمون داریم!؟غزاله حرف که می زد دل می برد یك لبخند هم چاشنی کرد و گفت :
همه رو برای تو پختم.من! ....مگه می خوای بترکم.غزاله پاکت فریزری برداشت و یك برش شنیسل را بسته بندی کرد و پرسید:
ببینم! ...تو آشپزی بلدی؟می دونی! چرا می پرسی ؟-کسی که آشپزی نمی دونه و عیالشم خونه نیست چه کار می کنه ؟
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منصور با لبخندی قدرشناس گفت :
باالخره یه کاریش می کردم.چرا این قدر زحمت کشیدی ؟دلم نمی خواد وقتی نیستم خدای نكرده مریض و مسموم بشی.به هوسه بر پیشانی همسرش زد و گفت :
از خدا می خوام هیچ وقت تو رو از من نگیره. نترس بادمجان بم آفت نداره.روز بعد غزاله هرچه بوتیك بود زیر و رو کرد ،اما لباس خاصههی چشههمش را
نگرفت از این رو از خر ید صههرف نظر کرد و از منصههور اجازه خواسهههت که
خریدش را در شههیراز کامل کند .منصههور پذیرفت و به تهیه هدیه عروس اکتفا
کرد و راهی بازار طال فرو شی شد .با مدل های جدید طالهای عربی چ شمها
مبهوت و یترین مغازه ها شد .غزاله روی گران ترین ها انگ شت می گذا شت.
منصههور اعتنا نمی کردو انگشههتر نسههان می داد غزی این چطوره؟ سههلیقه
منصور حرف نداشت ولی غزاله دوست داشت کادوی درست و حسابی تهیه
کند ،از این رو اعتراض کرد و گفت :
تو می خوای برای خواهرت انگشتر بخری ؟چطوره براش سرو یس بخرم؟!می دونم که جنابعالی فقط یه کارمندی ،ولی انگشههتر خیلی بی کالسهههه .حداقل یه النگو ،دستبند یا گردنبند بخر.
پیشنهاد سرکار علیه چیه ؟گردنبند-پس زحمت انتخابش با خودت ،البته فكر جیب من رو هم بكن.
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غزاله به هدفش رسیده بود ،نگاه مشتاقش این بار در و یترین مغازه ها دقیق بود.
باالخره گردنبندی نظرش را جلب کرد و دقایقی بعد خرسند از تهیه کادو یی که
مطایق سلیقه اش بود بازار را ترك کرد و راهی منزل شد و به محض ورود شروع
به بسته بندی غذاها کرد.
با فراغت از کار بسته بندی  ،پس از سرو شام و شستن ظروف  ،مشغول بستن
چمدان کوچك خود شههد .ماهان روی تشههكچه کوچكی در حال بازی بود ،
چون زمان شیرش فرا رسیده بود رفته رفته بنای بیتابی را گذاشت .نههه هههوازش
پدر از گر سنگی طفل نمی کا ست ،از این رو من صور باالجبار به سراغ غزاله
رفت ،اما با مشاهده غزاله که مشغول چیدن لباس و سوغات در چمدانش بود،
با چهره ای دمق گفت :
جدی جدی راه افتادی!چیه! ...نكنه پشیمون شدی؟چه جور هم.غزاله نگاه پر مالمتی به او انداخت ،سپس ماهان را به آغهههه ههههوش کشید و به
آشپزخانه رفت و با صدای بلندی گفت :
این کارها چیه؟ مثل بچه ها شدی مرد.چون زنم رو دوست دارم و نمی تونم دوری اش رو تحمل کنم ،بچه ام!؟غزاله پوزخندی زد .ماهان را پهلوی چپش گرفت و با عجله ش هیر درسههت کرد
من صور آرام جلو آمد ،صورتش را میان موهای رو شن و پری شان او فرو برد ،بو
کشید و به هوسه زد
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.
من از همین حاال دلم گرفته....نرو .نرو ،بمون با هم بریم.غزاله شانه اش را کمی باال داد و سر به صورت منصور سایید و گفت :
اینقدر خودت رو لوس نكن  .تو هفت ،هشت روز دیگه پیش مایی.اه ...همی شه حرف خودت رو می زنی .یه ذره احساس نداری .اونقدر که منبرای موندنت بیتابم ،تو صد برابر برای رفتن بی قراری.
تو رو خدا بس کن من صور .سفر قندهار که نمی رم .دیگه داری حو سه ام روسر می بری.
منصور دلخور ،از ادامه بحث طفره رفت و با اقاتی تلخ به اتاق خواب بازگشت.
غزاله ماهان را خواباند و بعد از مسواك و تعو یض لباس ،آرام زیر پتو سر خورد.
قهری؟منصور جواب نداد روی از غزاله گرفت اما غزاله سماجت کرد و گفت :
دلت میاد با غزی قهر کنیفصل دوم
 حاضری؟ آره ،فقط خدا کنه ماهان توی اتوب*و*س بد خلقی نكنه. فالسكش رو آب کردی؟ آره. بین غزی یه بار دیگه ساك و چمدونت رو چك کن.چیزی جا نذاشته باشی.پول  ،بلیط...
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 بسه دیگه منصور .اگه به منصور بود هنوز ادامه می داد ،ولی اخم غزاله زباناو را قفل زد ،از این رو چمدان را برداشت ،ماهان را بغهههه ههههل کرد و گفت -:
چیزی به حرکت نمونده زود بیا .و رفت.
مقابل ورودی آپارتمان،منصههور درون تاکس هی انتظار غزاله را می کش هید.درون
تاکسی نوبت غزاله بود که سفارش کند.
 نگران من نباش.خوب گوش کن ببین چی می گم.بین راه هم وجودت چشمباشههه .دوتا صههندلی برات گرفتم که راحت باشههی.کسههی رو کنار خودت راه
نده.مواظب کیف پولت باش .برای دسههتشههو یی رفتن ماهان رو دسههت کس هی
نسپر ...دیگه نمیدونم چی بگم .فقط محض رضای خدا مواظب خودت باش.
به ش هیراز که رس هیدی ،منتظر مهناز و سههعید بمون .اگه دیر کردن سههر خود راه
نیفتی...
 تو داری من رو می ترسونی .یعنی سفر کردن این قدر پرخطره ؟ نه  ...نه سفر پر خطر نیست ،اما باید هوشیار و آماده بود .خب اتفاق دیگه.غزاله می خواسههت زبان به اعتراض بگشههاید که تاکسهی مقابل تعاونی ...ترمز
کرد.من صور مجال نداد با ماهان پیاده شد و چمدان را از صندوق عقب بیرون
کشههید .کرایه را پرداخت و وارد سههالن تعاونی شههد .غزاله تقریبا دنبال او می
دو ید .داالندار تعاونی فریاد می زد  7 :شیراز  7 ،شیراز .
من صور یك را ست پیش مت صدی انبار رفت ،اتیكت گرفت و به د سته چمدان
بست ،سپس پای اتوب*و*س رفت و آنرا به دست شاگرد راننده سپرد.

در چشم من طلوع کن

19

بوی گازوئیل و روغن سوخته مشام غزاله را آزار می داد ،اما سرو صدا و هیاهو
مانع از تمرکز او روی این موضههوع می شهههد .فر یاد رانندگان تاکسههی ،جارو
جنجال شاگرد و رانندگان اتوب*و*س ،سوار و پیاده شدن م سافران همهمه ی
گنگی به وجود آرده بود .شهلوغی در آن سهاعت به اوج خود رسهیده بود .ورود
اتوب*و* سهایی از مبدا ا صفهان ،تهران ،م شهد و  ...سرو صدای بی شتری به
همراه داشت .غزاله از البه الی جمعیت به دنبال منصور چشم می چرخاند که
منصور از پشت سر نزدیك شد و گفت :
 یاال دختر عجله کن .و با سههرعت پا در رکاب گذاشههت و باال رفت .ردیفچهارم ای ستاد و با ن ش ستن غزاله در صندلی خود ،تمام م سافرین را با نگاهی
اجمالی از نظر گذراند و با مطمئن شدن از آنكه در صندلی او ،مرد جوانی قرار
ندار ،بغه هل دستش نشست و گفت :
 تو رو خدا مراقب خودت باش .دیگه سفارش نمی کنم جون من دوباره شروع نكن. به محض اینكه رسیدی زنگ بزن. بسه دیگه ،دارم دلشوره می گیرم.منصور چند بهههه ههههوسه ی آبدار به گونه ی فرزندش زد و بی رغبت او را به آغه
هوش غزاله سپرد و با نگاهی نگران گفت :
 کاری نداری؟ نه ،مواظب خودت باش .تنبلی نكن ،غذا فقط گرم کردن می خواد .غزالهانگشت به سمت منصور نشانه رفت و با تحكم و بریده افزود بیرون .....چیزی
.....نمی خوری .....اگه حوصههه ات سههر رفت برو خونه ی مامانم یا هادی،

wWw.Roman4u.iR

20

تنهایی زیاد خونه نمون .منصور لبخندی زد و برای قوت قلب همسرش گفت :
این مسههافرت امتحان خوبیه.هردومون یه تجربه ی جدید بدسههت میاریم ،من
دوری و تحمل می کنم تو هم سفر رو تجربه می کنی .پلیس راه کرمان – باغین
محل کنترل اتوب*و*سها بود .راننده صفحه ای برداشت و به همراه دفترچه ی
ثبت سههاعت ،پیاده شههد .چند دقیقه ای مقابل باجه معطل کرد تا آنكه مجدا به
اتوب*و*س بازگ شت و اتوب*و*س به راه افتاد .به مجرد حرکت اتوب*و*س،
مرد کهنسالی صدا به صلوات بلند کرد .پیرمرد با عناو ین مختلف صلوات داد
و مسافرین هر بار با صدای بلند همراهیش کردند.
رفته رفته غزاله احسهههاس می کرد تحمل هوای سههنگین اتوب*و*س برایش
م شكل شده ا ست ،دل آ شوبه کمی بی قرارش کرده بود .قرص متوکلوپرامید
هم اثر نكرده بود .با پذیرایی مهماندار بی معطلی جرعه ای از نوشهههابه اش را
نوشید و پشت سر هم نفس عمیق کشید و سر به پشتی صندلی تكیه داد و برای
آرامش بی شتر چشم بست .اتوب*و*س از گدار پر پیچ و خم خون کوه گذشت
و شهرستان کوچك برد سیر را پشت سر گذاشت.
با پیشههروی اتوب*و*س تحمل غزاله کمتر شههده بود  ،احسههاس می کرد دل و
روده اش باال می آید .ماهان را روی صندلی خواباند ،نایلون فریزری از کیفش
بیرون آورد .کالفه و عصهبی شهده بود .کلنجار رفتن هم فایده ای نداشهت .بی
طاقت بلند شد و خود را به راننده رساند.
 حالم خیلی بده  ...می شه توقف کنید.راننده در آیینه زل زد  .غزاله رنگ به رو نداشت ،از این رو با دلسوزی پرسید :
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 چت شده بابا؟ گالب به رو ،حال تهوع دارم .می شه نگه دارید؟ بذار برسیم به یه پارکینگ ،به روی چشم.غزاله دسههت جلوی دهانش گرفت و به صههندلی خود بازگشههت ،اما آرام و قرار
نداشت تا آنكه صدای زن جوانی در گوشش پیچید  :خانم! غزاله سر چرخاند
بین دو صندلی ،زنی جوان و گندمگون از البالی صندلی سر جلو آورد.
 کمكی از من بر می آد. ممنون  ...من فقط به هوای تازه احتیاج دارم. اگه سختته بده بچه رو نگه دارم. فعال که خوابه مرسی.غزاله هر لحظه کالفه تر و عصبی تر می شد .لحظه ای سر به صندلی جلو می
چ سباند و لحظه ی بعد به شی شه ،گاهی هم خم می شد و سر جلوی پاکت
فریزر می گرفت ،تا آنكه با کم شدن سرعت اتوب*و*س خو شحال سر باال
آورد .تابلوی  200متر مانده به پارکی نگ حالش را بهتر کرد .با متوقف شهههدن
اتوب*و*س سراسیمه برخاست ،با این حرکت ماهان تكانی خورد و چشم باز
کرد و بالفاصههله بنای گریه را گذاشههت .غزاله مردد ماند ولی حال و نای بلند
کردن کودك را ندا شت ،زیرا حالت تهوع به د ستگاه گوار شش ف شار می آورد.
بی طا قت و بدون توجه به گر یه ی فرزند بیرون دو ید .چ ند قدم دورتر از
اتوب*و*س به عق زدن افتاد .محتوی معده اش ماده زرد رنگی بود که در عق
زدنها باال می آمد .مهماندار نگاهش را از غزاله گرفت و رو به راننده گفت :
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 حاجی جون این حالش خیلی خرابه  ...ببین چطوری تلو تلو می خوره! بهجون خودم عینهو کسی می مونه که چیزی باال رفته ....ای ست بازرسی بهمون
گیر نده.
 حرف مفت نزن .بنده خدا به این حرفا نمی خوره. خال صه از ما گفتن .امروز از اون روزا ست .مخ صو صا که هفته ی مبارزه بامواد مخدره.
راننده تابی به سههبیلهای پهنش داد و با زهردارکردن نگاه در چشههمان درشههتش
گفت :
 به جای این چرندیات برو آب بگیر رو دسهههت و بالش .بذار صههورتش روبشوره یه کم حالش جا بیاد.
مهماندار بدون اعتراض پارچ آب را برداشههت و به سههمت غزاله رفت .اگر از
حسههین آقا نمی ترسههید ،با چشههم غزاله را قورت می داد ولی سههر به زیر و با
صدای داش وار گونه ای گفت :
 آبجی یخده آب بریز رو دس صورتت خونك شی.غزاله دست و صورتش را شست و تشكر کرد و بار دیگر با اکراه و از روی اجبار
به اتوب*و*س بازگشت .به محض سوار شدن صدای گریه ماهان در گوشش
پیچ ید .با آنكه رمقی نداشهههت  ،از حس و توان مادرانه اش کمك گرفت و
سراسیمه باال رفت .ماهان در آغه هوش زن جوان بیتابی می کرد.جلو رفت و با
تشكر او را به آغهه ههوش کشید .باید شیر درست می کرد اما توان این کار را در
خود نمی دید .زن جوان به دادش رسید .دلسوزانه جلو آمد و روی صندلی بغه
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هل دستش نشست ،سپس ساك بچه را باال آورد و در درست کردن شیر از غزاله
اطالعات گرفت .وقتی ماهان در آغه هوش زن جوان آرام گرفت ،زن گفت :
 سعی کن یه خرده بخوابی  .نگران پسرت نباش . زحمتتون می شه.حالم بهتره خودم می تونم بچه را نگه دارم. چرا تعارف می کنی .دور از جون رنگت عین میت شده .بهتر بخوابی.زن جوان با گفتن این حرف با ماهان به صندلی خود بازگشت.
غزاله تشكر کرد و ساك ماهان را کنار دسته صندلی قرار داد و سرش را بر روی
آن گذاشههت و چشههم بسههت .با فشههار خون پایین کامال بی رمق بود ،به همین
دلیل به جای خواب  ،در حالتی شبیه به غش و ضعف بود.
اتوب*و*س با سرعت در محور برد سیر – سیرجان به سمت شیراز در حرکت
بود .یك ساعتی می شد که غزاله خواب بود تا اینكه با نق نق ماهان چ شم باز
کرد و به سختی نیم خیز شد و نشست.سر چرخاند البالی صندلی  ،شرمنده
محبت های زن جوان گفت :
 حاللم کنید.زن جوان بر خاست و از بین صندلی ها بیرون آمد و کنار دست غزاله نشست
و در حالیكه ماهان را به آغه هوش غزاله می سپرد گفت :
 اسمم ژاله است .اسم شما چیه؟غزاله خود را معرفی کرد و بالفاصله نق زد .
 تا حاال سفر به این بدی نداشتم .نمی دونم چرا اینقدر اذیت شدم. -شاید حامله باشی.
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غزاله به عالمت نفی سههر تكان داد .ژاله خم شههد و شهیشههه ماهان را باال آورد.
غزاله نگاهی از سر قدرشناسی به او انداخت و گفت :
 خدا شما رو برای من رسونده  .نمی دونم اگه نبودی چكار باید می کردم. چقدر تعارف می کنی  .من که کاری نكردم .آدم بچه خوشههگل و شههیرینیمثل آقا ماهان رو بغه هل کنه  ،نه تنها خسته نمیشه ،لذت هم می بره.
غزاله احسههاس کرد تحمل سههنگینی سههر را روی بدن ندارد ،از این رو سههر به
شیشه تكیه داد و با عذر مختصری چشم بست .ژاله با آماده کردن شیر خم شد
و فالسك و قوطی شیر را درون ساك ماهان قرار داد و به صندلی خود بازگشت.
غزاله با خالی شدن صندلی ،ماهان را روی آن خواباند.د ستهای کوچك و تپل
او را در دسههت گرفت .حواسههش بود که ماهان از روی صههندلی پایین نیفتد.
پسههرك بازیگوش بدون آنكه بداند مادرش در چه حالی اسههت ،پا می کوبید و
خنده می کرد.
اتوب*و*س همچنان مسیر خود را در جاده سیرجان پیمود تا آنكه پس از عبور
از این شهر در کیلومتر سی به ای ستگاه ای ست و بازر سی ر سید .چند د ستگاه
اتوب*و*س صف طو یلی به وجود آورده بودند .ح سین آقا پ شت سر آخرین
اتوب*و*س ایستاد و غزاله بی خبر از قوانین  ،با خوشحالی ماهان را بغههه هههل
کرد و در سالن اتوب*و*س  ،پشت سر راننده ایستاد و گفت:
 میشه در رو باز کنید.شاید حسین آقا یاد دخترش افتاد  ،زیرا رنگ و روی غزاله ترحم را در وجودش
به غلیان درآورد .اما در آن لحظه از روی ناچاری گفت :
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 لطف کن سر جات بشین دخترم .اینجا ایست بازرسیه کسی حق پیاده شدننداره .
 فقط یه دقیقه  ،یه خورده هوا بخورم بر می گردم. دسههتم کوتاهه .حاال اگه طرح و هفته مبارزه با مواد مخدر نبود یه چیزی ...برو بشین دخترم.
حدود  35دقیقه طول کشید تا نوبت به بازرسی اتوب*و*س آن ها رسید و این
مدت طوالنی برای او به سههختی و کند گذشههت .حسههین آقا دکمه ای را زد و
درب برقی اتوب*و*س به آرامی باز شهههد  .نظامی جوانی که گروهبان وظی فه
ن شان می داد  ،پا در رکاب گذا شت و باال آمد  .راننده را می شناخت .سالم
ح سین آقا را علیك گفت و وارد سالن شد .نگاهش در چهره م سافرین چرخ
خورد و چند نفری را برای بازرسههی بدنی بیرون فرسههتاد  .از چند نفری هم
مدارك شناسایی خواست  .ردیف چهارم نگاه اجمالی به غزاله انداخت ،رفت
ته اتوب*و*س و مجددا بازگشههت  ،چشههمهای غزاله هنوز بسههته بود  .رنگ و
روی زرد او گروهبان بشیری را وادار کرد تا او را صدا بزند  :خانم چشم باز
کرد اما گیج بود و با صدای خفه ای گفت  :هوم .
بشیری با دقت در چهره او خیره شد و پرسید :
 مریضی ؟ نه هوا زده شدم. از کرمان سوار شدی ؟ با کی سفر می کنی ؟ مقصدت کجاست ؟سواالت گروهبان بشیری مسلسل وار بود .غزاله به نحوی گیج و گنگ پاسخگو
بود که بشیری بالفاصله از او کارت شناسایی خواست .وقتی دست های لرزان
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غزاله درون کیف رفت و با شناسنامه بیرون آمد ،بشیری خیره به دستهای لزران
غزاله گفت :
 هر چی داری بردار  ،برو بازرسی.گل از گل غزاله شكفت  ،فكر کرد به پایین و هوا بخوره  ،ماهان را بغ ه هل زد،
کیف دستی و ساك بچه را روی دوشش انداخت و رفت.
ن سیم خنك که به صورتش خورد اح ساس کرد از حبس در زندان انفرادی آزاد
شده است  .نگاهی به اطراف انداخت ،نمی دانست برای بازرسی به کجا برود
 ،از این رو از مامورین یاری خواسههت  .سههرباز به اتاقكی اشههاره کرد و غزاله با
تشكر راهی آن جا شد.
دو زن پیچیده در چادرهای سیاه روی صندلی های نیم دار چوبی نشسته بودند
و گپ می زدند .سالم داد و کیف و ساکش را روی میز قرار داد  .یكی از آن دو
که شمعی نام داشت در حالیكه با ساك ماهان ور می رفت پرسید :
 چرا رنگت پریده ؟منتظر پاسخ غزاله نماند و افزود :
 پس چمدونت کو ؟ توی اتوب*و*س. برو بیار.غزاله چرخید که برود ولی صدای شمعی او را وادار به ایستادن کرد :
 سیه هگاری هم که هستی؟غزاله متعجب به بسته های سیه هگار در دست شمعی خیره ماند.
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 اینا مال من نیست.شمعی شك کرد  .نیم نگاهی به همكارش انداخت و خطاب به غزاله پرسید :
 میشه توضیح بدی اگه مال تو نیست توی کیف تو چیكار می کنه؟ حتما اشتباهی شده. می بینی که اینجا به جز وسایل تو  ،چیز دیگری نیست.غزاله بی تجربه بود  ،در حالیكه نمی دان ست چه دام بزرگی بر سر راهش پهن
شده  ،با تندی جواب داد:
 من سیه هگاری نیستم .این بسته ها هم مال من نیست .حمل سی ه هگار آن هم در حد مصرف شخصی ،جرم محسوب نمی شود .اما
رفتار غزاله شمعی را به شك انداخت و وادار به عكس العمل کرد .
 حتما مال منه ! برو چمدونت رو بیار ببینم اون تو چی داری.به حال زار غزاله کالفگی هم اضافه شد  .برافروخته سراغ شاگرد اتوب*و*س
رفت و تقاضهههای چمدانش را کرد .لحظاتی بعد مجددا به اتاقك بازرسههی
بازگشت و با مشاهده گروهبان بشیری که در اتوب*و*س استنطاقش کرده بود،
اخم کرد.

ُ
بشیری بدون توجه به اخم و ترش او گوشه پاکت سی ه هگار را پاره کرد  .در این
حال غزاله جلو رفت و چمدانش را روی میز گذاشت و گفت :
 من به خانم ها هم گفتم که این سیه هگارها مال من نیست. حمل یكی ،دو بسته سیههه هههگار که جرم نیست  ،متعجبم چرا اینقدر به همریختی ؟! ...با این وجود اگه مال تو نیست توی ساك تو چیكار می کنه؟
 -نمی دونم.
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بشیری حرکات غزاله را زیر نظر داشت  .صورت بی رنگ و رو و دستهای لرزان
غزاله را که دید اشاره کرد به آیین و گفت :
 ضربانش چطوره؟خانم بازرس بی درنگ دست روی قفسه سیههه هههنه غزاله گذاشت  .قلب غزاله
آروم تر از حد معمول می زد .به عالمت نفی سر تكان داد.
بشههیری در حالیكه سههعی داشههت تا با سههوالی ناگهانی غزاله را غافلگیر کند.
پاکت را در کف د ست دیگرش تكان داد؛ سیهههه ههههگارها از جای خود جم
نخوردند به ناچار ته فیلتر را الی دو انگشت گرفت و کشید  .سیه هگارها به هم
چسههب یده بود .کنجكاو به جان پا کت افتاد  .نگاهی تند و پر غیظ به غزاله
انداخت و بدون تردید پاکت را پاره کرد .
چشمان حضار از جمله غزاله گرد شد .بسته ای از پودر سفید داخل پاکت بود
 .غزاله به وح شت افتاد و بی اراده ماهان را بغهههه ههههل زد و قدمی عقب رفت .
بشیری روکش دور بسته را باز کرد  .نوك انگشت به پودر سفید آغشته کرد و به
نوك زبانش سایید  .نگاهش مملو از مالمت شد ،گفت :
 هروئینه !!!لبههههه ههههههای غزاله به سههفیدی گرایید .دیگر از ترس روی پا بند نبود ،رمق از
پاهایش گریخت و به زانو افتاد .در آن لحظه حرف نمی زد بلكه با عجز و البه
 ،ناله می کرد:
 بخدا این ها مال من نیست.در همین لحظه در باز شد و ژاله با ساك دستی کوچكی وارد شد.
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غزاله به مشاهده او  ،گو یی آشنایی یافته است  ،کمی جرات گرفت و گفت :
 ژاله خانم شههما به چیزی بگو .به اینا بگو من از هوای اتوب*و*س حالم بدشده و معتاد نیستم.
ژاله هاج و واج در چهره تك تك افراد نظر انداخت  ،سپس با تعجب پرسید :
 چیزی شده؟بشیری با لحنی محكم و جدی پرسید :
 شما این خانم رو می شناسی ؟ چی بگم ! توی اتوب*و*س باهاش آ شنا شدم  .حالش بد بود ،مجبور شدمیكی دو بار پسرش رو نگه دارم.
غزاله ناامید سر به زیر انداخت  ،ولی بشیری به تندی پرخاش کرد و گفت :
 بلند شو و خودت رو به موش مردگی نزن.سپس رو به شمعی کرد و دستور داد :
 ببرش دفتر جناب سروان دهقان .بقیه بسته ها رو هم ببرید دفتر.رخوت بر وجود غزاله چیره شده و توان از پاهایش گریخته بود .به سختی و با
کمك د ست ها از زمین برخا ست  .شمعی جلو آمد و د ستبند آهنی را مقابل
چ شمان او گرفت .حس بدی در کام غزاله دو ید  ،به طوریكه دهانش تلخ شد
و وحشت زده پرسید:
 می خوای چی کار کنی؟ دستات رو بیار جلو. تو رو خدا! خودم میام.خواهش می کنم اینو نزن. -حرف نباشه  .دستات رو بیار جلو.
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شمعی با ادای این جمله مچ دست غزاله را گرفت و یكی از حهههه ههههلقه های
دسههتبند را دور مچ او قفل کرد .احسههاس غزاله سههقوط در چاهی بدون ته بود.
جلوی چ شمانش سیاه شد و سرش گیج رفت  ،اما به هر زحمتی بود از تمام
توانش اسههتفاده کرد تا ماهان از دسههتش رها نگردد  .نگاه دلسههوزانه ژاله نیز،
دردی از او دوا نمی کرد.
با خروج از اتاقك ،چشههم غزاله به اتوب*و*س افتاد تقریبا اکثر مسههافرین از
جای خود نیم خیز و تماشاگر او شده بودند .فكر کرد کاش زمین دهان بگشاید
و او را در خود ببلعد .سر به زیر شد چنانكه گو یی گردنش شك سته ا ست .با
احساس خفت و خواری به دنبال شمعی وارد دفتر سروان دهقان رئیس پاسگاه
شهههد .احسهههاس تلخ وجودش را فرا گرفته بود ،فكرش را هم نمی کرد روزی
چنین النگوی زشت و نفرت انگیزی زینت بخش دستهای لطیف و کشیده اش
گردد .د ستهای کوچك ماهان را میان د ستان سرد و بی رمقش پنهان ساخت.
حهههه ههههلقه ی زیبای چشمانش لبریز آب شد و قطرات شور اشك با احساس
دردی تلخ و جانكاه از آنها سرازیر شد .افكار پری شان ،آینده ای مبهم را برایش
به ترسیم می ک شید .با صدای باز شدن در ،نگاه سرد و بی فروغش به سمت
چپ چرخید .مردی میان سال با قدی کوتاه و هیكلی چاق وارد دفتر شد.
با صههدای سههرفه ی کوتاه سههروان دهقان غزاله س هراس هیمه از جای برخاسههت.
سروان دهقان نگاهی اجمالی به او انداخت و گفت :
 بنشین.غزاله با آشفتگی در حالی که لحنی پر التماس داشت گفت :
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 جناب سروان به خدا اون سیه هگارا مال من نیست.غبغب دهقان پایین افتاد .براق شد و گفت :
 هر وقت سوال کردم حرف بزن.سههپس برگه ای از کشههوی میزش بیرون آورد و روی میز گذاشههت .تاریخ زد و
سوال کرد.
 مشخصات شناسنامه ای ؟ جناب سروان به خدا... حرف اضافه نباشه .گفتم مشخصات شناسنامه ای. غزاله هدایت .فرزند قاسم .شماره شناسنامه .....متولد کرمان و بیست و یكساله.
سوال پشت سوال ،سابقه داری؟ اعتیاد چی؟ همسرت چه کاره است؟ و  ...از
سوی غزاله انكار بود و از سوی دهقان ا صرار که بهتره را ست بگی  .دهقان
گاهی هم یك دسههتی می زد .ازت آزمایش می گیریما  .جمله آخر برای غزاله
سنگین بود .برای همین با تندی گفت :
 به چه حقی به من تهمت می زنی؟ من نه معتادم نه اون مواد مال منه. این مشههكل رو باید در دادگاه حل کنی .تا اینجا که به من مربوط می شههههسههرکار علیه با یه مقدار مواد اونم از نوع خیلی سههنگینش دسههتگیر شههدی.
انشهههاا ....وقتی رفتی دادگاه مبارزه با مواد مخدر سههیرجان بی گ*ن*ا*هی
خودت رو ثابت می کنی.
 -پس اتوب*و*س چی میشه؟
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 خودت رو زدی به خنگی یا واقعا اینقدر ساده ای؟ ک سی اتوب*و*س رو بهخاطر شما نگه نمی داره.
 یعنی چی؟ شما که نمی حوای منو اینجا نگه داری. بجای اینكه روی دقیقه ها و ساعت ها ح ساب کنی .به ماه و سال فكر کن.شاید حبس ابد ،شاید هم اعدام.
دانه های درشت عرق سر و روی غزاله را پوشاند .احساس رخوت بر وجودش
مه هستولی شد .یاد منصور افتاد .چهره دوست داشتنی 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 ....دهقان به دفعات و تقریبا هر روز با این موارد برخورد نزدیك داشههت .یاد گرفته
بود به ظاهر افراد اطمینان نداشته باشد ،حرف غزاله را برید و گفت :
 بهتره گوشی دستت باشه .جلوی من نه گریه می کنی ،نه قسم آیه می خوری.حاال آروم بگیر و فقط تعریف کن ببینم این مواد رو از کی گرفتی و قراره به کی
تحو یل بدی.
 چه جوری با ید بگم که باور کن ید .به پیر! به پیغمبر! به خدا! ای نا مال مننیست.
سواالت دهقان با جوابهای سر باالی غزاله پایان یافت .برگه موقت بازجو یی پر
و تو سط غزاله ام ضا شد .سپس دهقان د ستوران الزم را به شمعی داد و سراغ
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اتوب*و*س و بقیه م سافرین رفت و دقایقی بعد با بازر سی کامل اتوب*و*س
دستور حرکت آن را صادر کرد.
غزاله از پشت پنجره کوچك بازداشتگاه شاهد خروج اتوب*و*س بود  ،از این
رو ترس به جانش افتاد و با وحشهههت داد و قال به راه انداخت .هیچ یك از
مسافرین صدای گریه اش را نشنیدند .مایوسانه بنای گریه را گذاشت .زار می
زد و عجز و البه می کرد .صدای او فقط پ سرش را به وح شت انداخت .ماهان
خیره به مادر ،لب ورچید  .یه بار ،دوبار ،باالخره بغضههش ترکید و بنای گریه را
گذاشت.
غزاله با وجود غم و شههرایطی که در آن گرفتار بود  ،نمی توانسهههت از ماهان
غفلت کند ،از این رو احتیاج به ساك او دا شت .به ناچار سر به پنجره کوچك
چ سبانید و با صدای خفه ای گفت :سرباز .خودش به زخمت صدایش را
شنید ،مجبور شد ف شار بی شتری به حنجره اش وارد کند .سرباز ،سرباز  ،و
وقتی جوابی نشنید تقریبا فریاد زد:
 آهای یكی پیدا نمی شه به داد من برسه.سربازی کاله بر سرش گذاست و رفت جلوی در و با ترشرو یی گفت :
 چیه! قرارگاه رو گذاشتی رو سرت ! چه خبرته؟ نمی بینی بچه ام داره گر یه می کنه .بی انصهههاف این بچه دو سهههاعته شههیرنخورده  .باید پوشكش رو هم عوض کنم.
 ببینم چی میشه.غزاله با نگاه او را دنبال کرد تا از نظرش محو شهههد .غزاله چشههم به اطراف
چرخاند  .ظل آفتاب بود  .گرمی هوا در رطوبتی که البه الی موهای ماهان
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نشسته بود خود را نشان می داد .البه الی موهای بلوند کودکش انگشت کشید
و به صورت او فوت کرد.
لحظاتی بعد با صدای باز شدن قفل و زنجیر بلند شد .شمعی بود ،ساك ماهان
را مقابل دیدگان او روی زمین نهاد.
غزاله بدنبال یافتن جای تمیزی برای پهن کردن تشكچه ماهان بود .این کانكس
باریك و کثیف که با یك تكه موکت قهوه ای سوراخ سوراخ مفروش شده بود
کجا؛ آپارتمان کوچك و شههیكش کجا ! تشههكچه را جلوی پایش انداخت،
پوشك ماهان را تعو یض کرد و چون نای بغهه ههل کردن او را نداشت  ،تشكچه
را روی پاهایش ک شید و با تكان پاها شروع به خواندن الالیی کرد .در حالیكه
ذهنش درگیر مخمصه ای بود که در آن گرفتار شده بود .فكر می کرد که چطور
بسته های سیهههه ههههگار سر از ساك ماهان در آورده است .توصیه های منصور
چون لشكر زرهی بر صفحه مغزش رژه می رفت.
با اح ساس گرما گره رو سری اش را باز کرد و پر آن را تكان داد تا شاید خنك
شههود،اما بی فایده بود  ،به همین دلیل روسههری اش را از سههرش برداشههت ،
موهای گندمگونش را از اطراف گردنش جمع کرد و با کش بسهههت .سههپس
نگاهی به چهره معصههوم ماهان انداخت .ماهان گیج خواب و از گرما کالفه
بود ،د ستهای کوچكش مدام چ شمها و بینی اش را مالش می داد  ،رو سری را
در هوا تكان داد  .بادش گرم بود اما در برخورد با رطوبت  ،بدن ماهان را خنك
می کرد.
فصل 3
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سعید چ شم به سكوی شماره  17دا شت .انتظارش از حد معمول خارج شده
بود و دلشههوره و نگرانی او را وادار می کردکه پنهان از چشههم مهناز ،از دفتر
تعاونی اخبار جدید کسب کند.
وقتی تاخیر اتوب*و*س به سههاعت چهارم رسههید ،دیگر مهناز هم آرام و قرار
نداشت .چشم های هر دوی آنها در جستجوی اتوب*و*س ولووی پرتقالی به
هر سو می چرخید .مهناز کالفه سمت چپ و سعید ع صبی ،سمت را ست
قدم می زدند تا آنكه صههدای زنگ تلفن همراه سههعید را بهم ریخت .بار دومی
بود که من صور تماس می گرفت ،از این رو دل نگران و سرا سیمه بود و سراغ
همسرش را گرفت و گفت :
 بچه ها رسیدن؟ حقیقتش رو بخوای اتوب*و*س بین راه خراب شده. می دونسههتم از اولم ن با ید می ذاشههتم تن هایی سههفر ک نه .تازه به هوایاتوب*و*س هم حساسیت داره .با بوی بنز ین وگازوئیل حال تهوع پیدا می کنه.
سههعید جز دلداری راهی نمی دید .احتیاج نبود به ذهنش فشههار بیاورد .چند
جمله سر هم کرد و حسابی اطمینان بخشید ،سپس ارتباط را قطع کرد .مهناز
با بیتابی پرسید :
 هان چی شد! چی می گفت؟ بابا این برادر تو خیلی حسههاسههه .هنوز هیچی نشههده می گفت کاش اونونفرستاده بودم .نمی دونم اله و بله.
 -خدا کنه صحیح و سالم برسن .نباید برای آمدنش این همه اصرار می کردم.
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 من از شههما خواهر و برادر متعجبم! طوری حرف می زنید انگار طرف غزلخداحافظی رو خونده.
 زبونت رو گاز بگیر. ای بابا! خب شلوغش کردین دیگه. تو که نمی دونی .منصههور بدون غزاله آب نمی خوره .این پسههره یه چیزی ازعا شق هم اونور تره .اداره که میره ،روزی سه بار بهش زنگ می زنه و احوالش
رو می پر سه .حاال اون رو تك و تنها فر ستاده یه شهر دیگه ،چه توقعی داری،
هان؟
 بهتره به جای حرف زدن صلوات بفر ستی .من صور کرمان چی کار می کنه؟چرا همین جا توی شهر خودش زندگی نمی کنه؟
 منصههور واسهههه خاطر غزاله انتقالی کرمان رو گرفت .مادر غزاله زیر بارازدواجشههون نمی رفت ،منصههور هم که بدجوری گرفتار غزاله شههده بود برای
رسیدن به اون با تمام خواسته های مادرزنش موافقت کرد.
 خیلی دلم می خواد غزاله رو ببینم .دختری که تونسته رو دست شیرازیها بلندبشه ،باید خیلی خوشگل باشه.
 می دونی سههع ید! خداوند تمام محاسههن رو یك جا به این دختر داده .قدباالبلند و رعنا ،فكر کنم قدش  175سانت با شه .زیبا و با شخ صیت .از همه
مهمتر یه قلب بزرگ و مهربون داره ....یادمه دفعه ی اول که منصههور راجع به
اون با مامان حرف می زد ،بهش عسههل بانو لقب داد .وقتی دیدمش از تشههبیه
منصور خوشم اومد .غزاله واقعا مثل عسل بود ،با چشمهای درشت عسلی و
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موهای تقریبا به همون رنگ و لبخند زیبایش درست مثل عسل ،شیرین به نظر
می رسید.
 پس آقا منصور حق داره اینقدر نگران باشه .آخه ...فریاد مهناز در حالیكه از جا می پرید حرف سعید را برید.
 سعید اونجا رو  ....اتوب*و*س پرتقالی .فكر کنم خودش باشه.مهناز مقابل درب اتوب*و*س چشم انتظار بود .سعید شانه به شانه او ای ستاد.
چند دقیقه بی شتر طول نكشید .کلیه مسافرین پیاده شدند و اتوب*و*س کامال
تخلیه شههد .سههعید و مهناز با نگاه های متعجب چشههم در چشههم یكدیگر
دوختند ،اما سههعید خیلی زود به خود آمد و پا در رکاب گذاشههت .ابتدا سههر
چرخاند سههمت سههالن ،خالی بود .چشههمش افتاد به راننده که پشههت فرمان
نشسته بود با سالم و خسته نباشید پرسید :
 اتوب*و*س کرمانه؟ بله. اتوب*و*س دیگه ای هم از همین تعاونی در راه هست؟ اتوب*و*س که زیاد میاد ولی برای ساعت  7از این تعاونی همین یه دستگاه. می دونی حاج آقا ن شونی اتوب*و*س در سته ولی م سافر ما بین م سافراتوننیست.
 اسم مسافرتون چی بود. هدایت .خانم هدایت. همون مسافر پر دردسری که از دقیقه ی اول برامون دردسر درست کرد؟ -منظورتون چیه؟
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 اول بسههم ا ....خودش رو به موش مردگی زد .بعد هم اتوب*و*س رو نگهداشهههت و رفت پایین .آخر سههر معلوم شهههد این اداها از ترس بوده و طرف
خالفكارو قاچاقچی.
حرف حسههن آقا مثل پتك بر سههر مهناز فرود آمد ،بنابراین عصههبانی شههد و با
تندی گفت :
 حرف دهنتو بفهم خالفكار جد و آبادته. حیف که زنی و اال بهت می گفتم.سعید هاج و واج مانده بودکه با سرو صدای مهناز به خود آمد و بالفا صله با
تحكم او را وادار به سكوت کرد ،سپس رو به راننده کرد و پرسید :
 معذرت می خوام .خانمم شوکه شده .شما ببخ شید  ....تو رو خدا بی شترتوضیح بدین.
 این خانم هدایت با یه بچه شیرخوره م سافر ما بود .چون حال و روز درستو ح سابی ندا شت بازرسی مواد مخدر بهش گیر داد .می دونی که هفته مبارزه
با مواد مخدره! با سههاك و بچه بردنش پایین و بین وسههایلش هروئین پیدا کردن
بعدشم بردنش بازداشتگاه  .همین ....بیشتر از این چیزی نمی دونم.
 شما مطمئنی ازش هروئین گرفتن. بله ،البته. کجا! کجا دستگیر شد؟ -پاسگاه ....
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مهناز رنگ به رو نداشت ،پشیمانی در چشمان سیاهش موج می زد ،بهت زده
پرسید :
 حاال چی میشه؟ از من می پرسی .و از پله ها پایین رفت و پرسید : غزاله چه جور زنی ست؟ دیوونه شدی؟ فكرای احمقانه نكن. آدمیزاده دیگه. من به سههر غزاله قسههم می خورم .اون خیلی پاکه .خدا می دونه چه اتفاقیافتاده!
 باید منصور در جریان قرار بگیره .تا دیر نشده شاید بتونه کاری بكنه. می ترسم سعید .منصور طاقتش رو نداره. چاره ای نیسههت نباید وقت رو هدر بدیم ....بهتره هر چه زودتر منصههور وخانواده غزا له در جر یان قرار بگیرن .پ مپ بنز ین شههلوغ بود ولی چاره ای
نداشههت ،بیسههت دقیقه معطلی به ماندن در بین راه می ارزید و در این فاصههله
کفر منصههور در آمده بود و به زمین و زمان فحش و ناسههزا می داد .هادی نیز
تحت تاثیر رفتارهای منصههور عجول و سههراسههیمه بود ،به خواهرش غزاله می
اندیشهید که حواسههش پرت شههد و باك پر شههد و بنز ین سههر ریز کرد و پاچه ی
شلوارش را آغ شته نمود .پ شت فرمان که ن ش ست چنان بر پدال گاز ف شرد که
گو یی پایش هر لحظه از کاربراتور بیرون خواهد زد .هادی سرد و ساکت اما با
سرعت می راند .وقتی به پاسگاه ...رسید هوا کامال تاریك شده بود.
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سرباز وظیفه اعتمادی پست دژبانی را بر عهده داشت .خبر دستگیری غزاله را
تایید کرد .سپس یكی از سربازان محوطه به نام پرتوی را صدا زد .پرتوی دوان
دوان جلو آمد .بچه آبادان با لهجه شیرینش گفت :
 ها ولك ....هوار می کشی؟ به جناب سروان بگو بستگان هدایت می خوان بچه رو ببرن.سرباز جوان اجازه ورود خواست و به احترام دهقان پا جفت کرد و گفت :
 قربان بستگان هدایت.نگاه دقیق و عمیق دهقان به برر سی دو مرد جوان پرداخت .من صور سرا سیمه
بود ،نمی دانست چگونه رشته کالم را بدست گیرد ،از این رو آشفته و پری شان
روی میز سروان خم شد و به تندی گفت :
 شما همسر من رو اشتباهی گرفتین.مراقب رفتارت باش .در ضمن درست و غلطش توی دادگاه معلوم میشه .خانم
جنابعالی با هروئین جا سازی شده در پاکتهای سیهههه ههههگار د ستگیر شده.
مامورین ما پاکتها رو از داخل ساك بچه بیرون آوردن.
کلمه هروئین که از دهان دهقان خارج شد ،رنگ هادی مثل گچ سفید شد .در
حالیكه سعی داشت تعادل خود را حفظ کند ،به دیوار پشت سرش تكیه داد و
گفت :
 قطعا کسی اونا رو توی ساکش گذاشته .شما از دیگران هم بازجو یی کردین؟ نمی خواد یاد من بدی چیكار کنم .در ضههمن من موظف نیسههتم به شههماجواب بدم .اگه اینجایید به خاطر اون بچه ی طفل معصومه.
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 پس محض رضای خدا بچم رو از اون دخمه در بیارید. گفتی چه نسبتی با بچه داری؟ پدرش هستم. با پرتوی برو .اگه هدایت تاییدت کرد و رضههایت داد ،بچه رو تحو یلت میدم .مراقب باش به بازداشتگاه نزدیك نشی.
پرتوی 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:
 فقط یك نفر.پرتوی در تاریكی نسههبی به اتاقك کانكس نزدیك شههد و غزاله را به نام خواند.
غزاله تكانی به بدن خرد و خسههته خود داد و به زحمت برخاسههت و به پنجره
کوچك سلول خود نزدیك شد .پرتوی با انگشت به منصور اشاره کرد و گفت :
 اون آقا رو می شناسی؟نگاه غزاله در امتداد انگشههت پرتوی به منصههور افتاد .غم و شههادی همزمان
مهمان چشمان زیباش شد .اشك ریزان فریاد زد منصور  .فریاد غزاله ،منصور
را بی اراده کرد ،چنان که به سمت او شروع به دو یدن نمود :
 چی شده غزاله! چه بالیی سر خودت آوردی؟ تورو خدا نجاتم بده منصور.پرتوی که غافلگیر شههده بود ،به محض نزدیك شههدن منصههور ،جلو رفت و در
حالیكه مانع او می شد گفت :
 همین االن بر می گردی توی دفتر .مثل بچه آدم سرت رو بنداز پایین و برو.پرتوی با اطمینان از دور شدن منصور رو به غزاله کرد و گفت :
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 شوهرت می خواد بچه رو ببره .تو رضایت داری؟ آره .ب چه ام توی این جهنم از بین می ره ....خدا خیرت بده .ببر تحو یلشبده.
اما لحظه تحو یل کودك ،تردید دا شت .مادر بود و نمی خوا ست به سادگی از
فرزند خردسال خود دل بكند .با به هوسه های پیاپی اشك می ریخت که پرتوی
در پی انتظاری طوالنی ،حوصله سر رفته گفت :
 استخاره می کنی؟ اونو بده به من دیگه.امید از دل غزاله سفر کرد .با احساسی به تلخی زهر آخرین ب ه هوسه را از گونه
فرزند گرفت و او را به آغهه هههوش پرتوی سپرد .در آن لحظه گریه تنها سالحش
بود.
به محض ورود پرتوی به دفتر دهقان  ،منصههور و هادی پیش رفتند  .منصههور
لبریز از عشق و دل نگران ،فرزند را به آغ ه هوش کشید .هادی با لمس دستهای
کوچك ماهان ،کمی آرام گرفت.
دهقان پوشه قرمز رنگی از کشوی میزش خارج کرد و گفت:
 باید در قبال تحو یل بچه ،رسید بدی .منصور کالفه و عصبی ماهان را به آغ ه هوش هادی سپرد .هادی در حالیكه بی
صدا اشك می ریخت ،خواه*ر*زاده اش را به آغ ه هوش کشید و در جستجوی
نشانی از خواهر بو یید .منصور رسید ماهان را انگشت زد و امضا کرد .دهقان
رسید را الی پرونده غزاله گذاشت و گفت:
 -هرچه سریع تر این جا را ترك کنید.
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 ولی همسرم چی میشه ؟ امشب که کاری از کسی ساخته نی ست .فردا برید دادگاه انقالب  .اونجا میتونید پیگیر جریان دادرسی باشید ...فعال برید.
دیگر ماندن و التماس فا یده نداشهههت تا همین جا هم دهقان محبت بیش از
اندازه ای کرده بود ،از این رو بدون کالمی ،به اتفاق ی كدیگر پاسههگاه را ترك
کردند .ماهان سر به سی ه هنه پدر  ،بدون آنكه بداند در اطرافش چه می گذرد ،
در خواب ناز بود.
هادی دنده ای به پرا ید داد و دور زد و در سههمت دیگر جاده در محور کرمان
متوقف شههد.نگاهش به تاریك روشههن محوطه پاسههگاه بود ،با دلی اندوهگین
گفت :
 منصور هوم غزاله رو دیدی ؟ کاش می مردم و غزاله رو اونجا نمی دیدم .نمی دونی چیكار کرد  .صههدایناله هاش تو گوشمه .
اشك هادی روی گونه اش سر خورد  ،گفت :
 طفلك خواهرم ...تا حاال اینجور جاها رو ندیده بود  ،چه برسهههه گرفتارشبشه .
 حاال چیكار کنیم؟ فعال به ک سی چیزی نمی گیم تا ببینیم چی می شه .خدا خودش بزرگه ،شایدتا صبح فرجی پیدا شد و بی گ*ن*ا*هیش ثابت شد.

wWw.Roman4u.iR

44

 خدا کنه.باز رنگ غم هاله ای تیره دور چشمان هادی کشید  ،پرسید:
 بازداشتگاه غزاله کجا بود ؟ انتهای محوطه  ،پشت ساختمون اصلی یه کانكسه  ...غزاله اونجاست.هادی میان بغضههش زمزمه کرد :بمیرم الهی ولی نتوانسههت خودداری کند و
بنای گریه را گذاشههت  .منصههور هم مترصههد فرصههت با هق هق هادی زار زد.
لحظاتی نگذشت که صدای برخورد انگشتانی به شیشه اتومبیل آن ها را متوجه
خود کرد.
هادی شهیشههه را پایین کشهید و اشههكهای مردانه اش را پاك کرد .به افسههری که
مقابلش بود سالم کرد و پرسید:
بله جناب سروان مشكلی پیش اومده؟
نگاه افسر جوان غم را در دیدگان اشكبار آن دو دید  ،از این رو با مالیمت گفت
:
 اینجا توقف ممنوعه ...لطفا حرکت کنید.فصل 4
شههب بدی را گذراند .شههبی که تلخی آن هزار بار تلخ تر از نوشههیدن زهر بود.
دوری از فرزند و افكار پریشان او را وادار ساخت تا دمیدن سپیده صبح و طلوع
آفتاب چشم به پنجره کوچك زندان موقتش بدوزد.
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فكر می کرد خدا را فقط می تواند باالی سرش در پهنای آسمان پر ستاره ببیند،
از ورای پنجره چ شم به تك ستاره درخ شان آ سمان شب دوخت و با پروردگار
به راز و نیاز پرداخت.
او بیش از ناامیدی ،حیران و سههرگشههته بود .چنان غافلگیر شههده بود که به هیچ
عنوان قادر به موقعیت خطیرش نبود.بیشههتر حال بیمار تب داری را داشههت که
در انتظار و یز یت پزشك معالجش به سر می برد  .باالخره ساعت  7صبح این
انتظار طوالنی به سههر رسههید و پرتوی و شههمعی بار دیگر به سههراغش رفتند .
شمعی خ شك و بی انعطاف ن شان می داد  ،د ستبند نفرت انگیز آهنی را باال
آورد و به مچش قفل کرد  .احسههاس حقارت غزاله را سههر به زیر سههاخت .بی
کالم به دنبال شمعی به راه افتاد و آرام و مغموم داخل اتومبیل نشست.
ساعتی بعد در راهروی دادگاه انقالب  ،در انتظار ورود به دفتر قاضی و صدور
رای از جانب او  ،در التهاب بود .
روی نیمكت فلزی احسهههاس راحتی نمی کرد و مدام جابه جا می شهههد در
حالیكه گونه هایش از شههرم نگاه های کنجكاو هر لحظه گلگون تر می شههد و
جرئت سر باال کردن را نداشت.
وقتی منشی دفتر قاضی سهرابی اجازه ورود داد  ،قلب غزاله گو یی از سیه ه هههنه
بیرون زد ،لرزان و مضطرب به دنبال شمعی وارد دفتر قاضی شد.مرد میان سال
با چهره جدی و خشههك  ،نگاهی اجمالی به غزاله انداخت و با افسههوس سههر
تكان داد .سههپس پرونده ای را که شههمعی مقابلش نهاده بود ورق زد .پس از
مدت کوتاهی پرسید :
 -خب ...چی داشتی ؟چقدری بود ؟ و قرار بود کجا ببری ؟
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غزاله از ترس و اضهطراب لبریز شهده بود با شهنیدن سهواالت کوتاه و طعنه دار
قاضی بغض کرد ،اما قبل از هرگونه جوابی بغضش ترکید و گریه سرداد.
قضاوت کاری است سخت و دشوار  ،امری که باید عاری از احساسات باشد
 .شاید قاضی سهرابی به حال غزاله دل می سوزاند  ،با این وجود نمی توانست
ظاهر معصههوم و آراسههته او را مالك قضههاوت خود قرار دهد  ،از این رو به دلیل
حساسیت شغلی  ،قیافه خشك و جدی اش را به اخمی آمیخته کرد و گفت :
 برای من ادا در نیار  ...سوال می کنم  ،جواب بده . به خدا من از هیچ چیز خبر ندارم  .ا شتباه شده .من بی گ*ن*ا*هم جنابقاضی .
 طبق گزارش پاسگاه جرم شما خیلی سنگینه  .حمل هروئین می دونی یعنیچی ؟
 من تا حاال هروئین ندیدم  .باور کنید راست می گم.سهرابی در چهره غزاله دقیق شد و گفت :
 به قیافه ات که نمی خوره معتاد باشی .شوهرت چی! شوهرت اهل دوده ؟ شوهرم ؟!  ...منصور از سیه هگار هم بدش میاد. خب شاید اینا رو سوغاتی فرستاده برای فك و فامیلش! نمی دونم که این بسههته ها چطور سههر از سههاك من درآورده ،ولی خوب میدونم که کار منصور نیست.
 به هر حال این مواد بین وسایل شما پیدا شده و باید جوابگو باشی . -وقتی هیچی نمی دونم ،چطور باید جوابگو باشم.
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 اینجا کوچه بن ب سته  .یا اعتراف می کنی یا ت شریف می بری ستاد مبارزه بامواد مخدر .
غزاله نا امید گفت :
 یعنی شههما حرف من رو قبول نداری  .به خدا! به قران مجید ! به روح رسههولالله ! من هیچی از اون مواد نمی دونم.
 ق سم نخور دختر .اگه می خوای به جای اعتراف یكریز ق سم بخوری  ،همیناالن برو بیرون.
تهدید سهههرابی به گوش غزاله نرفت  ،باالخره هم با گریه و التماس  ،قاضهی را
وادار به صدور دستور کرد.
 بهتره بری ستاد مبارزه با مواد مخدر ،اگه عاقل با شی خودت رو توی درد سرنمی اندازی.
کار شههمعی دیگر تمام شههده بود .غزاله را تحو یل دادس هرا داد و به اتفاق پرتوی
راهی پاسگاه شد .غزاله تنها ماند .پر اضطراب تر و پری شان تر از دقایق قبل به
دیوار پشت سرش چسبید .مردمك چشمانش با وحشت به هر سو چرخ خورد
تا در موج نگاه دو چشم تیره خیره ماند.
سرگرد کیان زادمهر گامی به او نزدیك شد و پرسید :
 هدایت تو یی؟ بله. جرمت؟ -هیچی.
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لبخند زادمهر ،پوزخندی تمسخر آمیز بود .بدون کالمی اضافه ،از غزاله فاصله
گرفت و وارد دفتر اجرای احكام شد.
دقایقی بعد زنی میان سال به نام کا شفی ،غزاله را به همراه سه متهمه دیگر برای
انتقال به ستاد مبارزه با مواد مخدر به محوطه دادگاه انقالب منتقل کرد
وانتی آبی رنگ با سههقف کوتاه نرده ای ،در برابر دیدگان غزاله نمایان شههد .پنج
مرد که از نظر غزاله گردن کلفت و قلچماق به نظر می رسههیدند و سههه زن که
محلی می نمودند داخل وانت به ی كدیگر دسههتبند شهههده و در حالی به دلیل
سههقف کوتاه وانت به سههمت پایین خم شههده بود به سههختی اطرافشههان را می
پاییدند.
رعب و وحشت بار دیگر بر وجودش مه ه هههستولی شد .در حالیكه معجونی از
ترس و شرم ،سرگشتگی و ندامت ،چاشنی این سفر شوم بود از وانت پیاده شد
و به دنبال متهمین دیگر قدم به ساختمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گذا شت.
سلیمی از مامورین زن ستاد ،متهمه ها رو تحو یل گرفت و آنها را به بازداشتگاه
انتقال داد.
غزاله در بدو ورود در سههكوتی پر اندوه در گوشههه ای کز کرد .نگاه هراسههان بی
اراده به اطراف چرخ خورد ،ا تاقی کثیف با زیر ا ندازی محقر و دیوارهایی با
نوشته های مخدوش.
زن جوانی که گیسهوانش را به رنگ زرد در آورده بود ،با سهرو صهدا آدامس می
جو ید و با ناخنهای بلندش هر چند دقیقه یكبار آدامس را بیرون می کشههید و
دور انگشت می چرخاند و مجددا به دهان می گذاشت  .غزاله چندشی کرد و
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نگاهش را از او گرفت سههه نفری که به همراه او از دادگاه به آنجا منتقل شههده
بودند ،با صهههدای بلند جرو بحث می کردند .هر کدام به دیگری می گفت تو
گردن بگیر ما بیرون بریم دنبال آزادیت هستیم .ولی هر یك بهانه ای می آورد و
از زیر آن شانه خالی می کرد .باالخره هم کار بیخ پیدا کرد و به مشاجره لفظی
کش هیده شههد .جمالت زشههت و رکیكی که بین آنها رد و بدل می شههد غزاله را
برافروخته و عصبانی کرد .نگاهی از سر خشم و نفرت انداخت و فریاد زد :
 بسه دیگه  ...خجالت بكشید.نگاه متعجب جمع به او دوخته شد .یكی از مخاطبین که فرشته نام دا شت در
چشم او براق شد و گفت :
 چته س*ل*ی*ط*ه! چرا هوار می کشی؟ ادب داشته باش خانم.شلیك خنده بلند شد و غزاله عصبانی تر فریاد زد :
 چیه؟ رو آب بخندین. پرو بازی از خودت در نیار ...اگه بخوای زر زیادی بزنی دخلت رو میارم.با تهدید او غزاله جری شد و از جای برخا ست .فر شته مجبور شد برای نگاه
کردن در چ شمان او سرش را باال بیاورد ،اما از قد و باالی بلند غزاله تر سی به
دل خود راه نداد و گفت :
 بگیر بشین .بذ باد بیاد.غزاله با گفتن خفه بی اراده دست به شانه فرشته گذاشت و او را هل داد .فرشته
سههكندری خورد و نقش بر زمین شهههد .در یك لحظه درگیری آغاز و آن دو با
یكدیگر گالو یز شدند .غزاله به محض شنیدن یكی دو فحش رکیك شرمسار و
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نادم از درگیری عقب نشهینی کرد ،اما فرشههته گیسههوان او را در چنگ داشههت و
همچنان تهدید می کرد .با فریاد غزاله سلیمی وارد بازداشتگاه شد و با صدایی
شبیه فریاد همه را مخاطب قرار داد و گفت :
 ساکت .اینجا چه خبره!؟با فریاد سهلیمی دسهت فرشهته شهل شهد و گیسهوان غزاله را رها کرد .غزاله در
حالیكه روسری اش را جلو می کشید با نگاهی مملو از التماس گفت :
 تورو خدا من رو از دست اینا نجات بدین . یه بار دیگه صداتون بلند شه می دونم چیكار کنم .حاال همگی خفه.غزاله سر به زیر انداخت و اعتراض نكرد .سلیمی چ شم غره ای به آن دو رفت
و با غیظ از بازداشتگاه خارج شد.
غزاله بار دیگر در گو شه ای کز کرد .حوادث  24ساعت گذ شته در ذهنش به
ر*ق*ص آمده بود .در افكار خود غوطه ور بود که احساس کرد سیههه هههنه اش
تیر می کشههد به این حس به ناگاه به یاد ماهان س هراس هیمه از جای جسههت در
جسههتجوی فرزند به هر سههو نظر کرد .برای لحظه ای فكر کرد ماهان را جا
گذاشته است .با پریشانی فریاد زد :
 ماهان! ماهان کو؟ بچم کجاشت؟قدسی با ناخنها بلندش چنگی در گیسوان زردش زد و گفت :
 من چه میدونم  ...بچه مال توست ،سراغش رو از من میگری؟ -سیه هنه ام رگ کرده  ...حتما ماهان گرسنه است.
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 خو به واال  ...معلوم که این کاره ای ...خودت رو زدی به موش مردگی کهبرات دل بسوزونن  ....حكما توقع داری تا یكی  ،دو ساعت دیگه واسه خاطر
آق پ سرت ت شریف ببری خونه  ....نه جونم اینجا از این خبرا نی ست .نه کولی
بازی در بیار نه دیوونه بازی  ...حاال بگیر بتمرگ.
غزاله به خود آمد و با حزن واندوه به سههمت در بسههته ی زندان موقتش گام
بداشههت ،پیشههانی اش را به در چسههباند ،قطرات ریز اشههك پهنای صههورت را
خیس کرد و او را کم کم به زانو در آورد.
چ شمان در ست و براقش را به سقف دوخت و با خود زمزمه کرد تو کجایی
خدا! از دیروز تا حاال ندیدمت ...شههایدم تو منو ندیدی  ...خدایا! منم ،غزاله
 ....با هام قهری!؟ ولی من که کاری نكردم  .اگز هم گ*ن*ا*هی مرت كب
شدم ،سزاوار یه همچین مكافات سنگینی نی ستم  .خدایا تو رو به آبروی زهرا
قسم میدم راضی نشو آبروم بریزه .تا همین جا بسه خدا .کمكم کن .کمكم کن
از این مخمصه نجات پیدا کنم.
غزاله در حال نجوا با خدای خود بود که صههدای باز شههدن قفل و زنجیر او را
وادار کرد سرا سیمه از پ شت در عقب برود و م ضطرب در گو شه ای بای ستد.
سلیمی قدمی به داخل گذاشت ،نگاهش روی غزاله ثابت ماند و گفت :
 بیا بیرون.بار دیگر دلهره و تشههو یش مهمان دل کوچك او شههد .با قدهای لرزان و رنگ و
روی پریده روسههری اش را کامال جلو کشههید و به دنبال سههلیمی به راه افتاد.
سلیمی در اتاقی را باز کرد و او بدون چون و چرا وارد شد .سلیمی گفت :
 -همیجا بشین تا جناب سروان بیاد.
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غزاله روی صندلی نشست فكر رو یارو یی با افسر بازپرس ذهنش را آشفته می
ساخت .با اح ساس رخوت میز را تكیه گاه آرنجش قرار داد و صورت را میان
دو دسهههت پنهان کرد .در این موقع صهههدای مردانه ای بیرون از اتاق پیچ ید و
متعاقب آن در باز شههد .از ترس آب دهان را قورت داد و سههراسههیمه از جای
برخاست .سالم ،بی اراده و با ترس از زبانش گریخت .حق دوست سالم او را
با تكان سر پاسخ داد و به سردی گفت :
 بشین.حق دوسههت نگاه اجمالی به غزاله انداخت و در حالیكه پوشههه را باز می کرد
گفت :
 بهت نمیاد اهل اینجور برنامه ها باشی. حق با شما ست .به خدا من اهل اینكارا نی ستم .حتی روحم از اون ب سته هاخبر نداره .تورو خدا حرفم رو باور کنید.
 قسم نخور .فقط به سواالی من جواب بده. چشم. ببین اگه دفعه ی اولته بهتره اعتراف کنی....به نفعته من هم قول میدم کمكتکنم.
 شما هم حرفهای من رو باور نكردی؟ من راستش رو گفتم. فكر می کنی در طول روز با چند نفر امثال تو برخورد می کنم.اگه قرار باشههههر کس با یه قسم از اتهام مبرا بشه که دیگه احتیاجی به دادگاه و قانون نیست.
 -ولی من به شما حقیقت رو گفتم  .من واقعا هیچی نمی دونم.
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 صبر و حوصله من اندازه داره .بهتره از مالطفتم سوء استفاده نكنی .حاال همبدون حاشیه رفتن برو سر اصل مطلب.
 اصل مطلبی وجود نداره .من یه مسافرم که بیخود و بی جهت گرفتار شدم. نخیر ! مثل اینكه اگه به سرکار خانم رو بدم یه چیزی هم بدهكار میشم.غزاله برآشفته صدایش را بلند کرد :
 شما خیلی راحت با آبرو حیثیت مردم بازی می کنید .اصال متوجه اید با منچه کردید.
حق دو ست با ع صبانیت صندلی زیر پایش را کنار ک شید و مشتی به روی میز
کوبید .غزاله حساب کار دستش آمد و حسابی خود را جمع و جور کرد ،سپس
حق دوست لحنش را به خشونت آمیخته کرد و گفت :
 دفعه آخرت باشههه که صههدات رو باال می بری  .یادت نره تو یه متهمی و منهم افسر بازپرس  .پس من سوال می کنم ،تو جواب ی دی .نه کمتر  ،نه بیشتر.
اشك در چشمان درشت و براق غزاله خانه کرد .در تله ای گیر افتاده بود که نه
راه پیش داشههت و نه راه پس  .به تلخی بغضههش را فرو خورد و جلوی ریزش
اشههكهایش را گرفت .حق دوسههت به سههردی سههواالت دیگری مطرح کرد ولی
غزاله هیچ جوابی برای آن ها نداشههت .تنها چیزی که عاید سههروان شههد نمی
دونم و خبر ندارم و یا کلماتی از این قبیل بود .
مقابل درب بزرگ آهنی معدودی زن و مرد مهههه ههههستا صل و نگران به محض
دیدن مامورین سههتاد جلو می دو یدند و جو یای چند و چون مراحل بازجو یی
بسههتگان خود می شههدند .آن روز به محض خروج سههرگرد زادمهر  ،منصههور و
هادی جلو دو یدند و جو یای احوال غزاله و چگونگی روند بازجو یی شههدند ،
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زادمهر با سههردی اظهار بی اطالعی کرد و بی تفاوت ،گو یی گوش ناشههنوایی
دارد  ،پشت فرمان نشت و اتومبیلش را در دنده قرار داد  ،اما قبل از آنكه کالچ
را رها کند حق دوست با عجله به او نزدیك شد و گفت :
 آآ...گیرت انداختم .کجا داداش ؟ اگه اجازه بفرمایید ! خونه. چند لحظه صبر کن االن می یام.حق دوست پس از صحبتی کوتاه با نگهبان ورودی ستاد به سرعت در صندلی
جلو جای گرفت و گفت :
 قربونت سههر راه یه سههر بریم دادگاه یه کار کوچكی دارم .بعد راه می افتیمطرف کرمان که شما هم زودتر بری پیش حاج خانمت.
 ببینم علی جون ما چیكار کنیم که حضههرت عالی دسههت از سههر کچل مابرداری .
 خیلی هم دلت بخواد .بد کردم از تنهایی درت آوردم. بابا ما چاکرتیم. چوب کاری می فرمایید کیان جان  .ما مخلصیم یه چیزی هم اون ور تر .تا رسیدن به دادگاه زمان را به شوخی و خنده گذراندند و بعد از انجام کار حق
دوست به سرعت راهی کرمان شدند.
سرگرد زادمهر کرمانی بود و در همان شهر سكونت داشت در حالی که از شش
روز نوبت کاری اش  ،سه روز را در ستاد مبارزه با مواد مخدر کرمان و سه روز
دیگر را در ستاد مبارزه با مواد مخدر سیرجان مشغول به کار بود.
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در راه زادمهر با کنجكاوی سراغ غزاله را گرفت و گفت :
 راستی علی جون با هدایت چیكار کردی ؟ خانواده اش امروز سراغش رو ازمن می گرفتن ...این جور که آقای سهرابی میگفت جرمش سنگینه.
 آه ولی فكر نكنم بشه ازش اعتراف گرفت. حرفه ایه ؟ نمی دونم .بهش نمی یاد .خیلی گریه می کنه و مدام قسم می خوره. کجا دستگیر شده ؟ وسیله شخصی داشته ؟ نه بابا  ....مسهههافر اتوب*و*س بوده  .این طور که خودش می گه حال و روزخوشی نداشته و هوا زده شده بود و متوجه اطرافش نبوده.
 احتمال داره کسی بسته ها رو توی ساکش گذاشته باشه ؟ بعید نیست. حربه بازجو ییت چی بوده ؟ سعی کردم آروم باشم و با حوصله . دفعه دیگه بترسونش  .هر چه زودتر اعتراف کنه بهتره. نمی دونم .فقط خدا کنه گیجم نكه . نظر خودت چیه ؟ چی فكر می کنی ؟ چی بگم به من بود می گفتم همین حاال بره خونش ،اما تمام این سههالها یادگرفتم به ظاهر کسی اطمینان نكنم
 -می بینی تو رو خدا  ،شانس من رو  .مثال عروسیمه ولی همه عزادارند.
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سعید که بطور مداوم در لبخندها و ژستهای دروغین خود مالحظه مهناز را می
کرد ،در آن لحظه تمام ناراحتی و خشمش را فرو خورد ،اما کالفه و بی حوصله
بود  .از این رو برای فرار از جو به وجود آمده  ،بلند شد و گفت :
 من باید به چند جا سههر بزنم .اگه کاری ندار ید با اجازه شههما آقا محمود ،خداحافظ.
محمود روزنامه اش را به کناری پرتاب کرد و گفت :
 آقا سعید بمون باهات کار دارم پسرم .چیزی به تاریخ عروسی نمونده  .بهترهفكرامون رو روی هم بریز یم ببینیم چه کار میشه کرد.
 ولی محمود آقا اگه غزاله خانم آزاد نشه که نمیشه عروسی رو برگزار کرد. مراسم رو نمی شه بهم زد  ،باید ....مهناز به میان حرف پدر دو ید و گفت :
 جواب منصور و چی بدم بابا ! منصور از ما انتظار داره . منصور خودش موقعیت شما رو می دونه  .اگه عاقل باشه توقعی نمی کنه.سعید با صدای خفه ای گفت :
 حق با مهنازه .من برای آقا منصور احترام زیادی قائلم  .نمی خوام کاری کنمکه نتونم توی چشماش نگاه کنم.
شوکت که تا آن لحظه خیلی صبوری کرده بود از کوره در رفت و با ع صبانیت
گفت :
 گند بزنن این پسههره رو  .چقدر بهش گفتم مادر! این دختر لقمه ما نیسههت ،گفتم گول ظاهر فریباش رو نخور  ،به گوشههش نرفت که نرفت  .آخه ما رو چه
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به کر مان  ...ا گه از همین خراب شهههده خودمون زن می گر فت  ،االن این
آبروریزی پیش نمی اومد.
محمود با ابروان در هم کشیده شده گفت :
 حاال وقت این حرفها نیسههت .این اتفاق ممكن بود برای هر کدوم از ما پیشبیاد.
 برای ما !؟  ...توی طایفه به این بزرگی  ،برای کدوم یكیشههون همچین اتفاقیافتاده ؟ از ساك کدوم یكیشون هروئین بیرون آورده اند؟
 خب برای اونا هم پیش نیومده بود  .بخت که برگرده فالوده دندون می شكنه ...تازه با اصرارهای تو و دخترت اون طفل معصوم گرفتار این مصیبت شد .
 حاال دیگه بنداز گردن ما بی تقصیر هم نیستی. تو  ...تو از اول شم طرف غزاله رو دا شتی .نمی دونم چی به خوردت داده کهاین طور هواش رو داری  ...به جون تو ،کرمون یا عادت دارن آدم رو چیز خور
کنن.
این بار محمود براق شد  ،بدون توجه به نگاههای متعجب سعید و شرم مهناز
گفت :
 زن خجالت بكش  ...دیگه داری حوصههله ام رو سههر می بری به جای اینچرندیات فكر چاره باش .
شوکت پس از مكث کوتاهی با لحنی که نشان از دلخوری اش داشت گفت :
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 حاال به قول تو مراسم عروسی رو هم برگزار کنیم  .جواب مردم رو چی بدیم؟ نمیگن کو پسر یكی یك دونه اش  ...نمیگن کو عروسش  ،نوه اش کجاست
.
 تا روز مراسههم ده دوازده روز مونده .خدا رو چه دیدی! شههها ید غزاله از ایندردسر نجات پیدا کرد.
 بچه گول می زنی .منصههور می گفت از سهههاکش هروئین درآورده اند ! اگهاعدامش نكنند ،شانس آورده ایم .اون وقت جنابعالی فكر آزادی چند روزه ای.
دردی جانكاه در قفسه سیههه هههنه محمود پیچید و او را وادار کرد تا به روی سیه
هنه اش خم شود .حدقه چشمش کم کم نمناك شد و در حالی که غمی سنگین
در خود احسههاس می کرد  ،به قطرات اشههك اجازه داد تا از چشههمها سههرازیر
شوند.
مهناز با مشاهده چهره منقبض و رنگ باخته پدر ،سراسیمه جلو رفت و گفت :
 چی شد بابا ؟! چیزی نیست دخترم .یك لحظه نفسم بند اومد. بریم دکتر ؟ نه عز یز بابا  ...خودت رو ناراحت نكن چیزی نیست. به خاطر من خودتون رو اذیت نكن ید آقاجون  ...اگه زبونم الل برای شههمااتفاقی بیفته من خودم رو می کشم.
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 بس کن دختر  ...چرا بیخودی شلوغش می کنی  .من حالم خوبه .شما بریددنبال کارهای عروسههی ...من هم مغازه رو سههروسههامان میدم .اگه خدا بخواد
ظرف یكی دو روز آینده یه سری میرم کرمان ببینم چه خبره.
باالخره مژگان به حرف آمد و گفت :
 آره بابا  ،فكر خوبیه .تو رو خدا خودتون برید و سر از ماجرا در بیارید.شوکت عالقه ای به غزاله ندا شت و همی شه سعی می کرد برای سرکوفت او
دنبال سوژه جدیدی بگردد .در تایید حرف مژگان گفت:
 مژگان درسههت میگه .زودتر برید  .حداقل تكلیف منصههور هم زود تر معلوممیشه.
 چه تكلیفی ؟! نكنه انتظار داری منصههور زیر پاش علف سههبز بشههه تا غزاله از زندان آزادبشه ....میفهمی زندان !
محمود ح سابی ع صبانی شد و با حالتی که شوکت هیچ انتظار آن را ندا شت
فریاد زد.
 دهنت رو ببند .خجالت نمی کشههی  .هنوز که چیزی معلوم نیسهههت  ...بهجای غ صه خوردن و نذر و نیاز برای عرو ست  ،دنبال تكلیف پ سرتی  ...واقعا
که شههرم داره زن ! خدا می دونه که اون دختر طفل معصههوم االن چه حالی داره
 ...درسهههت دو روزه که بچه اش رو ند یده  .می دونی یعنی چی ؟تو خودت
مادری ،نه !  ...فكر کنم می دونی چی می گم.
شوکت انتظار در شتی از جانب محمود  ،آن هم در مقابل دامادش را ندا شت.
با چشمان نمناك جمع را ترك کرد و به اتاقش پناه برد.
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دختران برای دلداری مادر به اتاق رفتند  .محمود هم که از تندروی خود کالفه
و پریشان بود در حالیكه از اتاق خارج می شد  ،گفت :
 شما هم با من میای سعید خان ؟چند روز بعد محمود در حالی كه دعا می کرد ای كاش آنقدر پاسههبك و خوش
قدم باشههد که به محض ورودش خبر آزادی عروسههش را بشههنود  ،راهی کرمان
شد  .اما آنطور که از جوانب امر بر می آمد  ،او ضاع غزاله منا سب نبود ،او نه
تنها آزاد نمی شد بلكه تقریبا آماده اعزام به زندان بود.
طی یك هفته از دسههتگیری غزاله  ،تمام تالش های منصههور برای مالقات بی
نتیجه مانده و موفق به دیدار همسرش نگردیده بود.
کار هر روزه من صور این بود که از صبح علی الطلوع به سیرجان برود و مقابل
ستاد قدم بزند و چ شم به در ب سته آن بدوزد و هر از گاهی که احیانا در باز می
شهههد  ،جلو بدود و جو یای احوال غزاله و نتی جه پرونده او گردد .در این بین
تعدادی از سربازان به حال او دل می سوزاندند و از اوضاع و احوال غزاله به او
اطالعاتی می دادند .ضههمن انكه مواد غذایی مورد ن یاز غزاله را نیز به او می
رساندند.
محمود در بدو ورود به کرمان  ،یكراست به ستاد مبارزه با مواد مخدر رفت  ،و
با نگاهی اجمالی به اندك مردم پخش شههده در حوالی درب  ،منصههور را که با
حالی زار کنار دیوار چمباتمه زده بود  ،یافت .در حالی كه از درد و غم ماالمال
گشته بود  ،باالی سر او ایستاد.
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منصههور به آرامی سههر باال گرفت و با کمال تعجب پدر را باالی سههر خود دید.
قیافه محزون و غم گرفته اش به لبخندی تلخ گشهوده شهد .سهراسهیمه از جای
جست و و پدر را در آغه هوش فشرد  .دست پرمهر پدر که بر سرش کشیده شد
اشكهایش با احساسی تلخ  ،بی محابا فرو ریخت.
هق هق گریه اش سیههه هههنه پدر را به لرزه انداخته بود  .در این هنگام هادی که
برای تهیه خوراك و نوشیدنی به شهر رفته بود نزدیك شد و سالم کرد  .منصور
خود را از آغه هوش پدر بیرون کشید و گفت  :باالخره اومدی هادی ؟
هادی پاکت خرید را به د ست من صور داد و با محمود احوالپرسی کرد و گفت
:
 راضی نبودیم شما خودتون رو به زحمت بیندازید. دلم طاقت نیاورد .غزاله مثل بچه خودمه.کاش کور می شدم و این روزها رونمی دیدم.
 دور از جون .قسمته دیگه .قسمت خواهر ما هم اینجوری شد .فكرشم نمیکردیم از این جور جاها رد شیم ولی حاال...
 توکلت به خدا باشههه  .ان شههاءالله یه سههوء تفاهم جزئی اسههت .و به همینزودی دخترم آزاد میشه.
 خدا از زبونتون بشنوه. تونستید مالقاتش کنید؟ نه ،اجازه مالقات نمی دن ..فقط یه بار که می بردنش دادگاه از دور دیدمش. چی میگن ؟ حرف حسهههابشههون چ یه ؟ چرا تكلیفش رو زودتر معلوم نمیکنن؟
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 چون در مرحله اعترافه و ممكنه ما راهنماییش کنیم  ،مالقات نداره ...یكیاز سربازها گفت باید اعتراف کنه تا قاضی حكم نهایی رو بده .
 وقتی بی گ*ن*ا*هه به چی اعتراف کنه ...حاال اگه اعتراف نكرد چی ؟ میره زندان. چی؟ زندان !!!منصور با حرکات سر کالفگی خود را نشان داد و گفت :
 دارم دیوونه می شم آقاجون ...ماهان یكریز بهانه مامانش رو می گیره .گوشتتن بچه ام آب شده.
 باید یه کاری کنیم .نمیشه دست روی دست گذاشت و نگاه کرد.هادی برای اولین بار در گفتگوی پدر و پسر دخالت کرد و گفت :
 ما هرکاری به عقلمون ر سیده کردیم .دو ست و آ شناهای زیادی دیدیم ولیمحمود خان جایی که غزاله گرفتار اومده بد جاییه ...تا اسههم مواد مخدر و
هروئین رو می بریم ،ه مه جا می زنن و هیچ کس خودش رو به خاطر یه
آشنایی ساده توی دردسر نمیندازه.
محمود کالفه هوای ریه اش را بیرون داد و در سههكوتی تلخ به در بسههته سههتاد
چشم دوخت.
یك هفته زجر آور در ا سارت و تنهایی و دوری از فرزند شیرخوار ج سمش را
تكیده و رنجور کرده و التهاب و ا سترس و بازجو ییها روحش را اف سرده و آزرده
سههاخته بود و در این بین تمام روش ها و ترفندهای سههروان حق دوسههت برای
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وادار سهههاختن او به اقرار و گرفتن اعتراف کتبی بی نتی جه مانده و پرونده اش
تكمیل نشده بود.
زمانیكه حق دوسههت در کار بازجو یی خود ماند از سههرگرد زادمهر خواسههت تا
قبل از اعزام غزاله به دادگاه ،مالقاتی با او دا شته با شد،از این رو سلیمی برای
آخرین بار او را به اتاق بازجو یی انتقال داد.
از ا سترس و هیجانات دفعات قبل در غزاله اثری دیده نمی شد او از سواالت
مكرر و جو موجود  ،خسههته به نظر می رسههید و در دل آرزو می کرد کاش این
ماجرا هر چه زودتر پایان یافته و از این کابه هوس دهشتناك نجات یابد.
در حالیكه بی حوصههله انتظار حق دوسههت را می کشهید در باز شههد و سههرگرد
زادمهر قدم به داخل اتاق گذاشت.زادمهر باصالبت و گامهایی استوار جلو آمد
و مقابل میز ای ستاد .غزاله به خیال حق دو ست بی رغبت سرش را باال آورد ،
اما چ شمان درشت و براقش از تعجب گرد شد و بار دیگر دچار ا سترس شد.
به خاطر آورد این نگاه غضههبناك را یكبار دیگر دیده اسههت .مرد جوان با چهره
مصههمم و جدی نگاه تند و مالمت بارش را به او دوخت و در سههكوتی معنادار
به او خیره ماند .غزاله با دیدن او سراسیمه از جای برخاست و سالم داد.
زادمهر با علیكی سرد گفت :
 تعجب می کنم! چرا به جای اینكه شاکر نعماتی باشی که خدا بهت ارزونیداشته ،خودت رو مفت و رایگان به این دنیا فروختی!
غزاله برآ شفت ،ولی در موقعیتی نبود که زبان به اعتراض بگ شاید ،از این رو با
لحنی گالیه آمیز گفت :
 -شما خیلی راحت در مورد دیگران قضاوت می کنید.
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 من قضهاوت نمی کنم .یعنی شهغلم قضهاوت نیسهت .پرونده ات رو خوندمخیلی سنگینه .هرو یین! فكر نمی کنی با وجود شوهر و یه بچه  ۶ماهه  ،کفران
نعمت بود که دست به چنین کار احمقانه ای بزنی.
 چرا هیچ کس باور نمی کنه ...من هیچ چیز نمی دونم  .به خدا ! به قرآنیتوی سیه هنه حضرت محمده  ،روحم از اون هرو یین ها بی خبره.
اشههك مجال ادامه صههحبت را از او گرفت و باقی کلمات در هق هق گریه اش
گم شد .زادمهر که مانند دیگر همكارانش به طور مداوم با این کلمات از طرف
متهمین روبرو می شد ،بی حوصله گفت :
 خوشم نمی یاد گریه کنی  ...نه ا شك بریز ،نه ق سم بخور ...چطور می تونمخطای تو رو نادیده بگیرم ،سرکار خانم! با پنج بسته سیههه هههگار جاسازی شده
د ستگیر شدی ،بهتره بجای ادا و اطوار بدون کم و کا ست جواب سواالتم رو
بدی.
سپس با مالیمت افزود:
 امروز آخرین روز اقامت تو در اینجاسههت .فردا که بری دادگاه ،از همون جایكراست تشریف می بری زندان ،پس بهتره عاقل باشی و درست جواب بدی.
 زندان!؟... آره  ...نكنه توقع دیگه ای داری . ولی من هر چی می دون ستم به سروان حق دو ست گفتم .شما حق نداریدبیشتر از این با آبرو و زندگی من بازی کنید...
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 ک سی آزار نداره با زندگی شما بازی کنه .ما که نه شما رو می شناختیم و نهپدر کشتگی با شما داشتیم  ...خواسته یا نا خواسته این مشكل به وجود آمده و
هیچكس جز خودت پاسههخگو نیسههت .حاال اه اعتراف کنی همه رو خالص
کردی.
غزاله نگاه پرالتماس و ناامیدش را در چشهمان زادمهر دوخت .شهاید زادمهر با
همان نگاه پی به اوج مظلومیت او برد ،ولی او مرد قانون بود و نمی توان ست با
احساس تصمیم گیری کند ،به همین دلیل از تیررس نگاه او گریخت و با لحن
مالیم تری گفت :
 ببین ! من با خودم قلم و کاغذ ندارم پس حرفهای تو ثبت نمیشههه .باور کنهرچی بگی بین ما می مونه .من فقط برای ک مك این جا هسههتم .حی فه ت مام
سالهای جوونیت رو پ شت میله های زندان سر کنی ...اگه همكاری کنی قول
می دم برات تخفیف بگیرم ،حاال عاقل باش و حرف بزن.
غزاله فكر کرد از هر احساسی تهی شده است .نه خشم ،نه نفرت؛ نه ملتمس،
نه ناراحت؛ بی اراده چشم به نقطه نامعلومی دوخت و زمزمه کرد :
 من در این تاریكیفكر یك بره روشن هستم
که بیاید علف خستگیم را بچرد
من در این تاریكی....
 پس نمی خوای همكاری کنی .با این حساب کمكی از من ساخته نیست.غزاله با افكار درهم و آشفته ،مه هستاصل گفت :
 -هرچی شما بگی  ،همكاری می کنم.
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گوشههه لب زادمهر لبخند کم رنگی نشههسههت .فكر کرد در کار بازجو یی خود
موفق شده است  .بالفاصله مقابل غزاله نشست و فت :
 آفرین  ...تصههمیم عاقالنه ای گرفتی  .حاال می خوام کامل و دقیق جوابسواالتم رو بدی .اول بگو این جنسها رو از کی تحو یل گرفتی و قرار بود به کی
تحو یل بدی.
 باز که رفتتی سر خونه اول .من هیچی از اون مواد نمی دونم.زادمهر با احسههاس اینكه به بازی گرفته شههده ،عصههبانی برخاسههت در حالیكه
قصد خروج داشت با خشم گفت :
 به درك .هر چی سههرت ب یاد حقته ...تو به درد زندن می خوری ،نه خونه وزندگی.
و گامی بر داشههت تا برود ،ولی غزاله س هراس هیمه و هراسههان از جای جسههت و
مقابل او زانو زد.و بی اراده پوتین او را چسبید و با التماس  ،با چ شمان ا شكبار
گفت :
 تورو خدا جناب سههرگرد  ...تورو جون عز یزتری نت کمكم کن  ...تورو بهفاطمه زهرا نجاتم بده.
زادمهر که از حرکت ناگهانی غزاله غافلگیر شههده بود با خشههونت پایش را از
میان پنجه های ناتوان او بیرون کشید و برافروخته گفت :
 این کارها چیه؟ بلند شو ! -چرا اصرار داری به من اتهام بزنی  .چرا با آبروی من بازی می کنی.
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 نه اص هرار وارد کردن اتهام به شههما رو دارم  ،نه قصههد آبروریزی  .خانم! مثلاینكه یادتون رفته! جلوی چشمای خودتون پاکتهای سیههه هههگار رو از ساکتون
درآورده اند ...حاال چه بخوای چه نخوای متهمی.
 آخه من برای چی باید این کار رو می کردم. نمی دونم  ...این ه مه آدم که خالف می کنن  ،دلیلش رو از دیگران میپرسن!؟ پول  ...این پول کثیف انگیزه تمام خالف هاست.
و بدون معطلی سلیمی را صدا زد .غزاله بار دیگر گفت :
 تو رو خدا کمكم کن  ...شما تنها امید منی. چرا فكر می کنی من تنها امیدتم. چون فكر می کنم شما رییس باشید.حتما نفوذتون هم بیشتره. چی تو اون کله پوکت می گذره!؟غزاله از ترس به خود لرز ید  ،با این وجود تمام توانش را به کار بسهههت تا به
نحوی زادمهر را تحت تاثیر قرار دهد .از این رو با لحنی التماس آمیز گفت :
 نگذارید زندگیم تباه بشه .کمك کنید.کنج لبههه ههههای زادمهر پوزخندی نشست .در حالیكه دستگیره را می چرخاند
گفت :
 وقتی که جیك جیك مه هستونت بود  ،فكر این روزهات نبود؟غزاله ناامید پرخاش کرد.
 من د ست نیاز به سوی شما دراز کردم ...همی شه قانون حرف اول رو نمیزنه .می دونم اگه بی گ*ن*ا*ه بیفتم کنج زندون  ،یه شههب هم خواب راحت
نداری.

wWw.Roman4u.iR

68

 آره درسههته ...من هیچ وقت خواب راحت ندارم.می دونی چرا ؟ چون تماممجرمینی رو که انداختم توی هلفتونی مدام نفرینم می کنن.
فصل 5
به همراه پرونده ای که اعتراف یا مطلب قابل توجهی در آن ذکر نشهههده بود ،
مقابل قا ضی ن ش سته بود و در انتظار صدور حكم به سر می برد .سهرابی با
وجود مندرجات بی اهمیت پرونده  ،سواالت گوناگونی از غزاله پرسید که جز
جوابهای بی اهمیت مندرج در پرونده عایدش نشد.
انكار و عدم اعتراف غزاله قاضههی را در نقطه کور از قضههاوت قرار داده بود .از
این رو تصههمیم گرفت بنا به روند معمول دادگاه  ،تا انجام تحقیقات کامل از
موقع یت اجتماعی و خصههوصههی زندگی غزاله  ،او را به زندان انتقال دهد و
صدور حكم نهایی را تا تكمیل تحقیقات به تعو یق بیندازد.
با قرائت حكم  ،غزاله به هم ریخت  .پرخاش و التماس در او آمیخته شههد و او
را وادار به حرکات بی اراده سههاخت.سههلیمی به هر زحمت که بود او را در دفتر
قاضی بیرون کشید .و در گوشه سالن نشاند و با تشر زدن او را وادار به سكوت
کرد و در حالیكه دست او را به نیمكت فلزی دستبند می زد  ،گفت :
 چه خبرته !؟ اینجا دادگاهه! این دیوونه بازیها رو بذار برای سههلولت  ...حاالتا من برم و حكم زندان رو بگیرم  ،مثل بچه آدم ساکت بشین.
غزاله ناچار آرام گرفت  ،اما اشكش توقفی نداشت  .دیوانه وار به اطراف چشم
می چرخاند که صههدای خنده ای او را متوجه سههاخت .با کنجكاوی به سههمت
صدا چرخید .چ شمش به حق دو ست و زادمهر افتاد که م شغول خوش و بش
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بودند .یادش نبود در چه موقعیتی قرار دارد  ،بی اراده و از سههر خشههم از جای
برخاست و خطاب به آن دو نفر داد زد:
 چرا که نخندین ! امروز نوبت شههماسههت  ،ولی شههاید فردای فردا همه چیزتغییر کنه  ،کی می دونه ؟
کالم کنایه آمیز غزاله  ،زادمهر را برآشههفت  .در حالیكه دندان قروچه می رفت
با خشم جلو آمد و گفت :
 فكر کنم رفتار مالیمی داشتم که این طور گستاخ شدی.غزاله نگاه غضبناك و آ کنده از نفرتش را به چشمان زادمهر دوخت و گفت :
 بی وجدان ...تو اصال وجدان نداری.و بی تامل آب دهانش را به سمت زادمهر پرتاب کرد .زادمهر آنچنان برآ شفت
که بی محابا دست باال برد  ،اما با دیدن قطرات اشك و مظلومیتی که در چهره
غزاله به اوج خود رس هیده بود با کالفگی دسههتش را پایین انداخت و عصههبانی
دادگاه را ترك کرد.
سلیمی با حكم قاضی در مقابل غزاله استاد و گفت :
 پاشو  ،پاشو وقت گذشته.دل غزاله فرو ریخت طوریكه رخوت و س ستی سراپای وجودش را فرا گرفت ،
ناامید به هرسو نظر کرد .هیچ چیز و هیچ کس امید بخش دل ترسانش نبود.
دقایقی بعد خودرو حمل زندانی  ،در حالی كه تعداد دیگری زندانی را با خود
حمل می کرد از محوطه دادگاه خارج شههد و پس از طی مسههافتی مفابل درب
بزرگ زندان سیرجان متوقف شد و پس از مدت کوتاهی ما شین وارد محوطه
زندان شد.
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غزاله با دلشههوره و اضههطراب  ،در حالیكه نگاه هراسههانش را به زوایای محوطه
دوخته بود  ،به همراه چند زندانی دیگر وارد ساختمان اداری زندان شد و بعد
از انگشهههت نگاری و گرفتن چند عكس از زوا یای مختلف صههورتش که از
سههخت ترین و تلخ ترین لحظات عمرش محسههوب می شههد و ارائه پاره ای
اطالعات شنا سنامه ای که در کامپیوتر ثبت گردید  ،وارد اتاق برر سی شد و
بعد از تفتیش بدنی به رختكن رفت و با تعو یض لباس و پو شهه یدن لباس فرم
مخصوص زندان ،در قسمتی به نام قرنطینه محبه هوس شد.
لحظات به کندی می گذ شت و و سعت باور او محدود و محدودتر می شد تا
جایی که صدایی جز ضربان ضعیف قلبش نمی شنید  .خسته و پژمرده به دیوار
پشت سر تكیه داد  .سعی داشت تا نگاهش را از دیگران بدزدد .ولی فخری که
از بقیه بزرگتر و با سابقه تر بود جلو آمد و با لحن داش وار گونه خود گفت :
 ببینم خوشگله! خالف مالفت چه جوری یاس ؟غزاله با ترشرو یی چشم در چشم فخری دوخت و گفت :
 به تو چه ! آآآ ...نداشههتیم جونم .معلومه دفعه اولته که سههر از اینجا درآوردی  ...بذاررو شنت کنم! اگه دلت درد سر نمی خواد  ،بهتره با کس دیگه ای این جور سر
شاخ نشی  ...شیرفهم ؟
 مثال چیكار می کنی ؟فخری که از زندانیان سابقه دار بود و اکثر روزهای جوانی را در زندان بسر برده
بود و کمابیش حال غزاله را درك می کرد و چون می دانسهههت اگر غزاله با این
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روحیه جنگجو یانه وارد بند شههود دچار دردسههر و مشههكل خواهد شههد  ،لحن
دوستانه ای به خود گرفت و گفت :
 ببین خوشههگل خانم  ،فردا که بریم بند خیلی ها دوره ات می کنن  .اگه قرارباشه جواب همه رو این طوری بدی ،واسه خودت دشمن درست می کنی.
 مهم نیسههت  .چه اهمیتی داره ! بذار همه دشههمنم باشههن .دوسههت می خوامچیكار.
 دنیا که به آخر نرسههیده  ...اصههال تو که جربزه زندون نداشههتی  ،چرا خالفکردی ؟
 چه خالفی! چه می دونم ...همون خالفی که واسه خاطرش تشریف آوردی اینجا. من واسه هیچی اینجام.شلیك خنده در فضا پیچید و غزاله غضبناك فریاد زد:
 چه مرگتونه ...چی چی من اینقدر خنده داره؟قرشته که دفعه قبل با غزاله در ستاد درگیر شده بود در جواب گفت :
 باز که هارت و پورت می کنی بچه پررو! خفه شو آشغال. آشغال جد و آبادته.فخری دسههت به کمر در مقابل او ایسههتاد و گفت ( بگیر بتمرگ ) و انگشههت
سبابه را به سمت فرشته نشانه رفت و گفت :
 -اگه یه بار دیگه باهاش بد حرف بزنی  ،من می دونم و تو.
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فرشهته که فخری را می شهناخت آرام در جای خود نشهسهت .فخری به جانب
غزاله چرخید و گفت :
 تو تجربه زندون نداری .خونسههردی خودت رو حفظ کن  .اگه بخوای هردقیقه به شاخ یكی بپری  ،تمام دوران حبست رو باید با تنبیه سر کنی.
احسههاسههی تلخ غزاله را در هم فشههرد ،حس می کرد درون قبری گرفتار آمده
است که نه دستی برای برآوردن ،نه پایی برای کوفتن ،نه فریادی برای بانگ زدن
داردو در حالی که از درون فرو می پاشید ،سر را میان دستها پنهان ساخت.
روز بعد به محض ورود به بند ،فخری مورد الطفات دوسههتان و هم بندان خود
قرار گرفت .غزاله که تجربه تلخ و جدیدی را می گذراند ،سر به زیر و خاموش
در پناه فخری جلو آمد .فخری ،غزاله را جلو کشید و گفت :
 بچه ها این خوشگله دوستم غزاله است  ...حواستون باشه بهش بد نگذره.غزا له برای تشههكر سههر باال گرفت و پس از آن كه ن گاهی اج مالی به جمع
انداخت .با شرم سالم کرد.
شهههال که یكی از پر شههر و شههورترین زنان بند بود ،با مشههاهده چهره زیبای او
سوت ممتدی کشید و با لحنی آهنگین گفت :
 عسل بانو ،عسل گیسو ،عسل چشم  ...به به عجب آباد انگوری. چه خبره؟ چرا طفلكی رو دوره کردین ....بذارید از راه برسه بعد .بهتره تو روپیش خودم نگه دارم اینطوری کامال مراقبت هستم.
غزاله بی اراده به دنبال فخری قدم به سههلول گذاشههت .نگاه مملو از غمش در
زوایای سلول چرخ خورد .چهار تخ ه هت سه نفره که اکثر صاحبانش بیرون از
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سلول بودند .هاله ای از ا شك چ شمان زیبایش را براق کرد و قطرات ا شك بی
اراده از چشمانش فرو چكید .فخری دلسوزانه او را در آغه هوش کشید وگفت :
 چ یه عز یرم ،چرا گر یه می کنی؟ چقدر بی تحملی دختر  ....اگه بخوای تواین چهار دیواری دووم ب یاری با ید قوی باشههی .با این روح یه سههر ماه کارت
سههاخته سههت .....تو رو خدا نگاش کن عین بچه ها  ....آخه عز یز دلم ،قربون
اون چشههمای نازت برم .جای گریه و زاری دعا کن .ان شههاالله خدا خودش یه
راه نجات برات باز می کنه.
 تو ماهانم رو ندیدی .خیلی کوچیكه ،فقط شش ماه داره .کی می خواد ازشنگه داری کنه ،کی می خواد تر و خشههكش کنه ،کی می خواد براش الالیی
بخونه ....بچه ام عادت داره شههبها ش هیر خودم رو بخوره ،ولی حاال ش هیرم داره
خشك میشه ...دیگه دارم دیوونه می شم ،دیگه طاقت ندارم.
 زنده باشه باباش ،مادرت ،خواهرت ...سر اونا سالمت. چی میگی ،من بدون ماهانم میمیرم. پاشو دختر .پاشو بذار یكی از این تخهههه ههههتها رو برات جفت و جور کنم تااستراحت کنی.
فصل 6
فاطمه اشكش را پاك کرد و نگاه مملو از غمش را به چهره ماهان دوخت و روبه
محمود گفت :
 -حاال چی میشه؟ این وضع تا کی ادامه داره  ...یعنی هیچ راهی نیست؟
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 صبر داشته باش فاطمه خانم ،با غصه و اشك ریختن که کاری درست نمیشه .غزاله دختر من هم ه ست .خدا میدونه که خیلی دو ستش دارم ....به خدا
هر کار الزم باشه می کنم تا بی گ*ن*ا*هیش ثابت شه.
 بچه ام این جور جاها رو ندیده ،به خدا دق می کنه  ...حاال زندون به دركبدون ماهان دیوونه میشه.
 آدمیزاد از جنس مقاومیه .ان شاالله که چیزی نیست. این بچه بعد از یك هفته تازه تبش قطع شده  ...مدام گریه می کنه ،می دونمکه بهونه ی مادرش رو می گیره ،در حالی که کاری از دستم ساخته نیست.
 ماهان فقط شش ماه داره بچه ها خیلی زود فراموش می کنند و بالفا صله بهدیگری دل می بندند .ماهان می تونه خودش رو با شرایط جدید وفق بده .بهتره
ما بزرگترا عاقل باش هیم و به جای غصههه خوردن یا فكر چاره باش هیم ،یا حداقل
صبر داشته باشیم و منتظر الطاف خداوند بمونیم.
صدای باز شدن در گفنگوی آن دو را قطع کرد و لحظاتی بعد من صور و هادی
وارد شههدند .سههالمشههان سههرد و کوتاه بود و بالفاصههله هر دو در گوشههه ای کز
کردند .محمود با مشاهده چهره های درهم وگرفته آن دو با مالمت گفت :
 شما با این روحیه  ،به یك ماه نمی کشید.منصور به سختی گفت :
 نمی دونی بابا  ،به هر دری می زنم بسههته اسهههت ،هرجا می رم ام یدم زودناامید میشه .با وکیل هم صحبت کردیم  ،میگه تا جواب تحقیقات ،باید دست
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نگه داریم ولی چون هروئین ها رو از و سایل شخ صی خود غزاله پیدا کردن ،
نباید زیاد امیدوار باشیم.
 بنده خدا چی کاره است که امید تو رو ناامید کنه ،امیدت به خدا باشه. کدوم خدا! همونی که یادش رفته بنده ای به اسم غزاله داره .... استغفرا ...کفر نگو  ،کفر نگو. ولم کن بابا  .چی واسهههه خودت بلغور می کنی ؟ کفر نگو  ،کفر نگو  ...یهنگاه به من بنداز ! تاوان چی رو دارم پس می دم؟ تاوان کدوم گ*ن*ا*ه نكردمو
؟ ...سرم تو الك زندگیم بود ....چ شم به مال و ناموس ک سی ندا شتم  ...همه
فكر و ذکرم زن و بچه ام بود .اما حاال خدا مكافاتم کرده ...زندگیم یه شهبه زیر
و رو شد .چرا ؟
 شاید این یه امتحانه ،امتحان صبر  ....امتحان ایمان .شاید هم میزان عشق وصههبر! ...پسههرم اگه ایمان داشههتی این طور به هم نمی ریختی .دنیا هزار رنگه،
هزار زیر و باال داره که بهشههون می گن امتحان .کسهی از امتحان دنیا سههر بلند
بیرون میاد که ایمان داشته باشه.
 تو رو خدا روضههه نخون  ...زندگیم از هم پاشهیده ،زنم افتاده گوشههه زندون،بچه ام هر شههب تب میكنه و تا خود صههبح گریه می کنه .چطور صههبر داشههته
باشم
 نمی دونم چطور تو رو دلداری بدم پسرم  ،ولی بابا نا شكری نكن.محمود نفس عمیقی کشید و خطاب به فاطمه گفت :
 نمی تونم زیاد بمونم  ،پ سر و نوه ام رو به شما می سپرم ....شرمم میاد اینموضوع رو پیش بكشم ولی....
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فاطمه که زن پخته و با تجربه ای بود مقصود او را درك کرد و رشته کالم را خود
به دست گرفت و گفت :
 همه ما موقعیت شههما رو درك می کنیم  ...من خودم دختر دارم .شههما حقدار ید فكر آبروی خانواده تون باشههید .غزاله برام گفته که تا به حال به عناو ین
مختلف عروسی مهناز خانم عقب افتاده ...امر خیر رو نباید به تاخیر انداخت.
انشاءا ...به سالمتی.
 به خدا شرمنده ام. دشمنت شرمنده باشه محمود آقا.تدارکات به بهترین نحو انجام پذیرفت و باغ زیبای گلشن پذیرای مهمانان شد
.مجلس حسابی گرم بود  ،اما در این میان تنها چشمی که نمی توانست نگرانی
و ا ضطرابش را پنهان سازد ،شوکت بود .او علی رغم دلداری محمود  ،هر چه
به زمان ورود عروس و داماد نزدیكتر می شد  ،بر پریشانیش افزوده می گشت.
حال آشفته شوکت محمود را مجبور کرد که با فرزندش تماس بگیرد.
منصههور نیز حال خوشهی نداشههت .به محض برقراری ارتباط بی حوصههله و به
سردی احوالپرسی کرد و با حسرت گفت :
 واسههه عروس هی مهناز خیلی نقشههه ها داشههتم ،ولی حیف  . ...اشههك مجالسخن گفتن را از منصور گرفت .
 این کارها چیه مرد  ...ناسالمتی زنگ زدم یه کمی مادرت رو نصیحت کنی.تو که از اون هم بدتری.
 -چه کار کنم آقاجون بی سر و سامان شدم.
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 می دونم پسههرم  ،توکلت به خدا باشهههه  ...جون بابا یه کم خوددار باش ومادرت رو نصیحت کن که از صبح تا حاال اشك ریخته.
چند لحظه بعد منصههور در حالیكه سههعی داشههت اندوه را از کالمش دور کند
مشغول درد و دل با مادر شد .تبریك که گفت اشك شوکت درآمد.
 کاش مادرت می مرد و ناراحتی تو رو نمی دید. دور از جون مامان .ان شاءالله صد سال زنده با شی  .چرا نا شكری می کنی،فرض کن پسرت یه کشور دیگه است و نتونسته بیاد.
 کاش به کشور دیگه بودی ولی گیر اون مار خوش خط و خال نمی افتادی. آخه مادر من ! غزاله که گ*ن*ا*هی نداره. خیلی با اطمینان حرف می زنی .مگه استغفرا ...دختر پیغمبره. میشه بس کنی. چرا چشههمات و باز نمی کنی ؟ چرا نمی خوای حقیقت و ببینی؟ این دخترهداره فری بت می ده .خدا می دونه چه گند و کثافت کاری دی گه ای کرده که تو
خبر نداری  ...ا صال خوب شد گیر افتاد  ،حتما کار خدا بوده تا چ شمهای تو
رو باز کنه.
 مامان غزاله عروسته ...زشته .این حرفا رو نزن. تو اگه عاقل بودی  ،به جای مخالفت با من  ،یه کم فكر می کردی .ببینمشههازده! پسههر من تا حاال به کسهی هم گفته که خانمش توی هلفتونی تشههریف
داره.
.... -
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 د نگفتی د  ....یعنی روت نمی شهههه بگی  .اما با ید با این ننگ بسهههازی وبسوزی ....پسرم منصور با آبروی خودت بازی نكن .شر این دختر رو از سرت
کم کن.
 هفته دیگه می تونم با غزاله مالقات کنم  ...ازش توضیح می خوام. اح ساس آدم همی شه به آدم دروغ میگه.یه نگاه به دور و برت بنداز  ،حقیقترو در نظر جامعه درباره یه زن زندون رفته پیدا کن.
من صور ح سابی زیر و رو شد  ،در حالیكه اح ساس می کرد درونش آ شوبی
برپاست گفت :
 باید فكر کنم...ارتباط که قطع شد منصور در دریایی از توهم غوطه ور شد.
فصل 7
صههدای نگهبان در راهرو پیچید  ( :شههرفی  ،اکرمی ،هدایت ،طباخ ،مالقاتی
دارید) .
فخری مشغول سیههه هههگار کشیدن و گپ زدن بود که با شنیدن نام غزاله از جا
پرید و با خوشحالی خود را به غزاله رساند و او را در آغه هوش گرفت و گفت :
 مژده بده ! آزاد شدی ؟ برو گمشو دیوونه .چی چی رو آزاد شدی ...پاشو ،پاشو مالقاتی داری. مرگ من ! راست میگی؟! -پاشو دیگه تنبل .معطل نكن.
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 کجا باید برم؟فخری دست نه هوازشی به گلبرگ گونه های غزاله کشید و گفت :
 هول نشو عز یزم .چادرت رو سرت کن  ،دنبال شرفی راه بیفت.غزاله چادر به سر کرد اما مردد و پریشان به نظر می رسید ،به طوری که لرزشی
سراپایش را فرا گرفت  .دقایقی بعد غزاله با التهاب از مقابل چند کابین گذشت
تا آنكه نگاه منتظر و نگرانش در چهره زیبای ماهان خیره ماند .قطرات اشك بی
اراده از گونه های برجسته اش پایین چكید .دستهایش را به هوای نههه هههوازش
فرزند پیش برد ولی شی شه های قطور کابین مانع شد .من صور و فاطمه هم ،
اشك می ریختند .باالخره منصور گوشی را برداشت و به غزاله هم اشاره کرد تا
گوشههی را بردارد .غزاله در حالیكه نگاهش را به ماهان دوخته بود گوشههی را به
گوشهش نزدیك کرد اما قادر به صهحبت کردن نبود .بغض داشهت و با کلماتی
بریده و متقاطع سخن می گفت.
 اگه نتونم بی گ*ن*ا*هیم رو ثابت کنم چی ؟ ناام ید نباش تحقی قات فقط چند ماه طول می کشهههه .تو هم که شههكر خداموردی نداری .پس نگران نباش
غزاله حوصههله شههنیدن امیدهای واهی منصههور را نداشههت در حالیكه برای
صههحبت کردن با مادرش بیتاب بود نگاه از منصههور گرفت و به چهره مهربان
مادرش خیره شد و گفت :
 می خوام با مامان حرف بزنم.صدای لرزان فاطمه در گوشی پیچید.
 -عز یز دلم مادرت برات بمیره ....تو اینجا چیكار می کنی؟
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 برام دعا کن مامان غصههه نخور دخترم ....به پاشههون می افتم و التماس می کنم  ،هرکاری که ازدستم بر بیاد برای دختر نازنینم کوتاهی نمی کنم.
 فدات شم مامان ...تو فقط برام دعا کن.غزاله اح ساس می کرد که ماهان در فا صله این بی ست روز او را کامال فراموش
کرده از این رو غمگین و افسرده پرسید :
 ماهان بهانه من رو نمی گیره.  8 ،7روز اول خیلی اذیت کرد .ا صال آروم و قرار ندا شت ،ولی حاال شكرخدا عادت کرده.
غزاله لبخند تلخی به لب راند و گفت :
 خو به  ...فكر می کردم بدون من مریض میشهههه و با بغض افزود  :خدا روشكر فراموشم کرده.
 اینقدر گریه نكن ....صبور باش مادر. قربونت برم مامان  ،تو رو خدا غصههه من رو نخور اگه قندت بره باال و زبونمالل بالیی سههرت بیاد ...من اینجا می میرم ...به خاطر من هم که شههده غصههه
نخور.
و نگاهش را به منصور دوخت  .منصور گوشی را گرفت و گفت :
 چه عجب یاد ما کردی خانمی. منصور . -جان منصور.
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 دلم خیلی برات تنگ شده .هر شب خوابت رو می بینم. دل من هم برات تنگ شده ...خونه بدون تو صفایی نداره .همه جا ساکته،جات خیلی خالیه  .نمی دونم با کی درد و دل کنم.
 تو هم مثل پسرت به نبودنم عادت می کنی. بی انصافی نكن غزاله  ،می خوای شكنجه ام کنی. من این جا می میرم منصور ....تو رو خدا زودتر یه کاری کن. خدا نكنه عروسك قشنگم .نوکرتم به خدا.منصور مكث کوتاهی کرد و با لحنی جدی گفت :
 فقط باید از یه چیز مطمئن شم. چه چیزی ؟! با ید مو به مو برام شههرح بدی  ....من با ید بدونم چه اتفاقی افتاده و تو چهجوری توی مخمصه به این بزرگی افتادی.
حس غریبی غزاله را پر کرد  ،از ذهنش گذشت منصور دچار تردید شده در این
موقع صههدایی در بلندگو پیچید و پایان زمان مالقات را اعالم کرد.منصههور با
دستپاچگی پرسید :
 چیزی می خوای برات بیارم ؟ یه مقدار پول  ،پتو  ،فالسك چای و چند تكه لبه هاس زیه هر و رو.سپس ماهان را از روی شیشه کابین بههه هههوسید و در حالیكه بی اراده اشك می
ریخت گفت:
 -یه کاری کن مالقات حضوری بگیری  ....می خوام ماهان ....
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ارتباط تلفنی قطع شههد  .اما منصههور منظور غزاله را درك کرد و با حرکت لب و
دستها به او فهماند که در این مورد سعی خواهد کرد.
غزاله خوشههحال از مالقات خانواده و دیدار فرزند  ،گو یی نیروی تازه ای گرفته
باشد  ،خوشحال و خندان وارد بند شد .فخری دستهای او را دردست گرفت و
گفت :
 نمردیم و خنده سرکار علیه رو هم دیدیم. حتم دارم شههوهرت حسههابی بهت حال داده .فالی این را گفت و به دنبال آنقهقهه ای سر داد.
 چه خبرته؟ بذار غزی جون حرف بزنه.غزاله نفسش را ببیرون داد و با لبخندی گفت :
 دلم وا شد  .ولی فخری ! به نظرم ماهان خیلی الغر شده بود . عیب نداره ...همین که سالمه جای شكرش باقیه. بی شرف پاك منو یادش رفته بود ! بهم نگاه می کرد اما انگار نه انگار مادرشرو می بینه.
 یه بچه  6 ،5ماهه که نزد یك یك ماهه مادرش رو ندیده ،معلومه نمی تونهاونو به خاطر بیاره .مخصوصا از شیشه های کت و کلفت کابین.
 فكر می کنی تا چند ماه دی گه که برگردم خونه  ،غریبی نمی کنه و تحو یلممی گیره؟
سرور قیافه مضحكی به خود گرفت و با لحن کشداری پرسید:
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 ا ا ا  ...چه فكرا می کنی دختر  ....به جای این چرندیات از شههوهرت بگو ،تحو یلت گرفت یا مثل شوهر پدرسوخته ما رفت اونجا که عرب نی انداخت.
غزاله شق و رق کمر را ست کرد  .فكر کرد باید ع شق من صور را به رخ دیگران
بكشد ،گفت:
 منصوز خیلی دوستم داره.از لحظه اول مالقات تا وقتی می رفت مدام اشكریخت.
فالی گفت :
 خوش به حالت  ،با این و صفی که تو کردی ،قول می دم سر سه ماه ن شده ،بیاردت بیرون.
 آره خودش هم همین و گفت . پس دیگه دردت جیه ؟ حاال یوخده اون سههگرمه هات رو باز کن تا ما هم ازکسالت دربیایم .هالك شدیم بسكه غصه ات رو خوردیم دختر .غزاله لبخندی
زد و با نگاهی اجمالی به جمع گفت :
 خیلی اذیتتون کردم ،نه؟  ....حاللم کنید .د ست خودم نی ست .اگه بدخلقیمی کنم و خواب از چشماتون گرفتم ،واسه دوری پسرمه.
اکرم که شیطنت از سر و رو یش می بارید ،چرخی میان سلول زد و شروغ به
ر*ق*ص کرد و ُسرور هم با صدای زیبایش او را همراهی کرد .هریك از افراد
بند به طریقی سعی داشتند در شادی کوچكی که به افتخار غزاله به پا شده بود
 ،شههرکت کنند .همه غرق شههادی بودند که نگهبان با زندانی جدید وارد شههد و
همه را امر به سكوت داد .بند به یكباره ساکت شد .فخری از جایش نیم خیز
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شههد و چشههم به انتهای راهرو دوخت .شهههین بلنده در آسههتانه ورود به بند  ،به
جمع زل زده بود
فخری لبخندی موذیانه زد و کفت :
 برای سالمتی شهین جون صلوات.و برای اسههتقبال جلو رفت .شهههین از زندانیان با سههابقه ای بود و به دلیل قد و
قامت بلندی که دا شت لقب شهین بلنده را گرفته بود .یكه بزن و قلدر بود .هر
وقت وارد زندان می شهههد  ،قدیمی ترها و ی كه بزن ها می زدند گاراژ .کسههی
جرئت حرف زدن روی حرف او را نداشههت.ولی در مورد فخری فرق می کرد.
هر دو از یك قماش بودند و برای یك نفر کار می کردند ،از این رو شهههین بعد
از احوالپرسی با دو ستان و هم بندان قدیم خود  ،در مقابل فخری قرار گرفت و
گفت :
 عروسی مروسی داشتین؟فخری لبخندی زد و گفت :
 یكی از تازه واردها حالش گرفته بود  ،گفتیم از دلش در بیاریم نییده بودم فخری جون مهربون باشه.چیه؟ نكنه استفادش زیاده ! یه بار دیگه ور بزنی روزگارت رو سیاه می کنم. خیلی خب بابا ،چرا ترش کردی؟ شوخی کردم.اما فخری با جدیت چشههم در چشههم او دوخت و انگشههت سههبابه اس را به
عالمت خط و نشان باال برد و گفت :
 -دور غزاله رو خط می کشی .وای به حالت جایی بشنوم ور زیادی زدی.
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 اسههمش غزاله اسههت ؟ چشههم قربان اطاعت میشههه ...حاال اگه اجازه میفرمایید بیایم تو یه کم استراحت کنیم.
شهین بادی در غبغب انداخت و وارد سلول شد  .به محض ورود نگاهش در
دو حهههه ههههلقه زیبا و درخ شان خیره ماند.به سختی روی از او گرفت و نگاه
پرمعنایی به فخری انداخت .فخری که از امیال ش هیطانی شهههین خبر داشههت،
زیر لب غرید و د ستهایش را به نشانه حمایت روی شانه های نحیف او نهاد و
گفت :
 این خانم خانما عین خواهرمه .به همه سههفارش کردم به تو هم می کنم.هواش رو داشته باش.
شهین نگاه خریدارانه ای به او انداخت و گفت :
 ساملیك آبجی  ....بنده در خدمتگذاری حاضرم.غزاله با شرم سر به زیر شد .و با صدای لرزانی جواب سالم داد .شهین باز
لبخند کریهش را نشههان داد و گفت  ( :سههالم به روی ماهت)  .و رو به فخری
پرسید :
 ببینم فخری جون این عروسك فرنگی اینجا چه کار می کنه.؟! بهش نمی یاداهل این حرفها باشه.
معلوم بود فخری فكر شهههین را خوانده اسههت ،برای همین کفری بود و جوابی
نداد و او را با اشههاره سههر به دنبال خود بیرون کشهید .وقتی فخری وارد راهروی
دستشو یی شد شهین بدون معطلی او را به دیوار پشت سر چسباند و گفت :
 حاال که اینجام نمی ذارم این لقمه تنهایی از گلوت پایین بره. -دستت رو بكش.
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 ببین فخری !من نمی خوام شهه كارت رو از چن گت در ب یارم ،ولی با ید یهچیزی هم به من بماسه.
 غزاله رو فراموش کن ....یه بار بهت گفتم بازم می گم  ،غزاله عین خواهرمه. چرند نگو .خواهر کدومه ! می دونی این دختر چقدر می ارزه ؟ فكر نكنماین قدرها دیوونه باشی که دور این همه پول رو خط بكشی.
 دیگه داری شورش رو در میاری ....بس کن. تو کار یت نباشههه  ،فقط بگو جرمش چ یه و چند وقت اینجا مهمونه .ترتیبآزادی و بقیه کارهاش و خودم می دم.
 خفه شو شهین. دیوونه نشههو فخری  .خودت می دونی تیمور واسههه این عروسههك چه پولیخرج می کنه.
 این عروسك صاحاب داره ...بی کس و کار نیست. بی خیال شو فخری از کی تا حاال مبادی آداب شدی  ....صاحاب کدومه. این زن شوهر و یه بچه داره .در ضمن در شرایط روحی خوبی نی ست.هیچخوشم نمی یاد دور و برش بپلكی و توی گوشش چرت و پرت بحونی ....برای
دفعه آخر میگم دور این یكی رو خیط بكش  ،واال...
َ
 باشه ولی خوش ن َرم کلك ملكی توی کار باشه. خیالت راحت  ،کلكی توی کار نیست.فصل 8
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روزها از پی هم می گذشههتن دو تقریبا با وضههع موجود کنار آمده بود  .هر دو
هفته یكبار اجازه مالقات حضههوری داشههت .با اینكه فرزندش از رفتن به آغه
ههههوشش خودداری می کرد  ،با این وجود به بو ییدن و لمس کردنش اکتفا می
کرد و گو یی نیرو یی تازه برای ادامه می یافت.
منصههور و هادی نیز به طور مداوم به مالقاتش می رفتند و در این بین گاهی
غزل و فاطمه را با خود به د یدار غزاله می بردند .داخل بند نیز فخری کامال
مراقبش بود و یك آن از او غافل نمی شد  ،مبادا شهین با اراجیف خود ذهن او
را مسموم کند  .شهین نیز گذشتن از غزاله برایش به سادگی میسر نبود ،مترصد
رس هیدن فرصههتی مناسههب بود تا آنكه فخری برای دوش گرفتن غزاله را دسههت
سرور سپرد و رفت .سرور مدام از این سلول به سلول دیگر می رفت و چند
دقیقه ای را به جوك و مزخرفات سپری می کرد .رفتار سرور با روحیات غزاله
جور نبود  ،به همین دلیل سرور را به حال خود گذاشت و به سلول بازگشت.
شهین تنها و پشت به در سلول مشغول انجام کاری بود  ،غزاله آرام و بی صدا
به او نزدیك شد.
ماده سیاه رنگی شبیه قره قروت بین انگ شت ش ست و سبابه شهین در حال
مالش بود .غزاله متعجب لب باالداد ( :یعنی چه ؟ ) و قبل از آنكه فرصهههت
پرسیدن داشته باشد  ،شهین گلوله نخودی را به دهانش پرتاب کرد و بالفاصله
با آب آن را قورت داد.
غزاله با تعجب پرسید:
 چی می خوری ؟شهین عین فنر از جا جست و با مشاهده غزاله با دلهره گفت :
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 هیچی  ...آب خوردم. پس اون خمیر سیاهه چی بود ؟شهههین نگاهی به اطراف انداخت  .هیچكس نبود و این همان فرصههت طالیی
شهین بود .پس لحنی مهربان به خود گرفت و گفت :
 غذای درست و حسابی که نمی خوریم  ،اگه این دارو و دواهای کرمونی روهم نخوریم دیگه جونی برامون نمی مونه.
 من تا حاال همچین داروی گیاهی ندیده بودم. برای اینكه زخم معده نداری .اگه داشتی می دیدی جونم. حاال چی هست ؟ شیره شیرین بیان. مامان من هم همیشهه جوشهونده شهیرین بیان به ما میده  .میگه برای تقو یتمعده تون خوبه.
 جون من ! خوب شد گفتی ...اگه دوست داری بدم بخوری. نه مرسی  ...من زیاد اهل داروی گیاهی نیستم.شهین بالفاصله به جان بالشتش افتاد چند لحظه بعد به سوی غزاله چرخید و
گلوله کوچكی به قدر ماش به سمت او گرفت و گفت:
 بیا بخور واسه معده ات خوبه.غزاله در عین سادگی و عدم عالقه اش به خوردن دارو  ،تعارف کرد.
 نه نه  ....ممكنه خودت کم بیاری. -تو غصه من و نخور .خودم می دونم چه جوری تهیه اش کنم.
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دخترك بی اندیشههه و سههاده بدون مخالفت آن را روی زبانش گذاشههت  ،اما به
محض تماس آن با زبانش با انزجار گفت :
 چقدر تلخه.شهین بالفاصله لیوان آب را به لبههه ههههای او نزدیك کرد و در کمتر از یك ثانیه
شیره را به اعماق معده بیچاره زن بینوا فرستاد.لبخند شهین از روی رضایت بود
چون می توانسههت در کمتر از یك هفته غزاله را معتاد و مطیع اوامر خود کند.
اما توهماتش بیش از نیم ساعت طول نك شید  ،زیرا غزاله در اثر خوردن شیره
تریاك ابتدا دچار سرگیجه و سپس حال تهوع شد و مسمومیت شدید او را راهی
درمانگاه زندان و از آنجا به بیمارستان سیرجان کرد.
این امر ناخواسته اسباب گرفتاری او را در تشكیل پرونده ای دال بر استفاده از
مواد مخدر به وجود آورد .و این  ،خود نقطه سیاهی در روند تحقیقات در مورد
او شد.
یكی از شبهای گرم تیر ماه زندانیان سلول شماره  5گرد هم جمع شده بودند و
هر یك قصه زندگی خو یش را میگفتند.
تا زمان خاموشی وقت زیادی نمانده بود  .همه آنهایی که با غزاله در یك سلول
بودند  ،مشتاق شنیدن داستان زندگیش او را وادار به تعریف کردند.
غزاله لبخندی زد و متعاقب آن گفت :
 طعم پدر رو نچشیدم ،بچه که بودم او رو از دست دادم .اصال قیافه اش یادمنی ست .مادر مهربون و فداکارم به خاطر ما هیچ وقت ازدواج نكرد .اینقدر این
در و اون در زد تا باالخره تونست دستش رو توی آموزش و پرورش بند کنه.
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در سته که گفتم طعم پدر رو نچ شیدم  ،ولی مادرم هیچی برامون کم نذا شت.
پدر بود  ،مادر بود  ،رفیق بود  ....االنم که همه وجودمه ،بگذریم .برادر بزرگم
هادی  29سال داره و مهندس عمرانه و در یك شرکت ساختمونی کار می کنه.
خواهر کوچیك ترم غزل دان شجوی سال دوم مهند سی الكترونیكه .خودمم تا
اومدم بجنبم با یه دیپلم خشك و خالی ریاضی تن به ازدواج ...
فالی میان حرفش پرید.
 اول بگو ببینم با شوهرت چطور آشنا شدی؟ خیلی اتفاقی  ،دو سال پیش که برای گردش نوروزی رفته بودیم شیراز  ،تخههت جمشید با هم رو به رو شدیم.
غزاله لبخندی زد و در ادامه گفت :
 د سته جمعی به سمت پارکینگ می رفتیم .هادی ب ستنی قیفی خریده بود ومن بی م یل لیسههش می زدم .حین قدم زدن غزل که یه کم تنبل تر از بق یه بود
ای ستاد و گفت ( :هادی تو برو ماشین رو از پارك در بیار ما همین جا منتظر می
مونیم) هادی موافقت کرد ،اما همسههرش نیلوفر برای درددل عاشههقانه دنبالش
راه افتاد.
غزل تند و تند به بسههتنی اش لیس می زد .در حالی كه نگاهش می کردم تك یه
دادم به ماشههین همجوارم و گفتم ( چه بسههتنی مسههخره ای  ،کاش نخر یده
بودیم ).غزل گفت( مجبورت که نكردن ،بندازش دور )  .نگاهی به بسههتنی
انداختم و در حالی كه می گفتم خداحافظ به پشهههت سههرم پرتابش کردم .یك
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لحظه بعد با دیدن چشههمهای گرد شههده غزل بی درنگ چرخیدم .خدای من
بستنی درست وسط سر اون فرود اومده بود.
هرا سان ما شین رو دور زدم  ،طرفم اونقدر ع صبانی بود که اح ساس می کردم
می خواد خفه ام بكنه...
دسههتپاچه دسههتمالی از کیفم درآوردم و به طرفش دراز کردم ولی محكم زد زیر
دسههتم .با اینكه از رفتارش دلگیر شههدم  ،ولی به خاطر قیافه مضههحكی که پیدا
کرده بود  ،نتونسههتم جلوی خنده ام رو بگیرم .به سههختی لبهامو جمع کردم که
جلوی خنده ام رو بگیرم که نشههد .نرم نرمك عضههالت صههورت و شههكمم به
حرکت درآمد و پكی زدم زیر خنده.
برافروخته شههد و داد زد ( مرض ...به چی می خندی؟) نمی تونسههتم جلوی
خنده ام رو بگیرم  .خنده ام باال گرفت و در جوابش انگشتم رو به سمت سرش
نشههانه رفنم و گفتم  ( :خیلی با مزه شههدی)  .غزل که احسههاس کرد االنه که یه
کتك مف صل نوش جان کنم .جلو دو ید و از من صور معذرت خواهی کرد .من
هم کم کم به اعمال خودم مسلط شدم  .بیشتر از قبل شرمنده شده بودم .گفتم
 ( :م عذرت می خوام  ،نمی دونم چرا یه همچین کار احم قا نه ای کردم ).
پاسخی نداد و بی اعتنا به سمت صندوق عقب رفت  .ظرف  4لیتری آب رو با
عصههبانیت به سههمتم گرفت  .مطمئن بودم در آن لحظه ارث پدرش رو از من
طلب داره ،چون با تغیر گفت  ( :بریز رو دستم ).سر و صورتش رو شست ولی
هنوز از دستم عصبانی بود .ظرف آب رو از دستم قاپید .سرش داخل صندوق
عقب ما شین بود که سرم رو جلو بردم و گفتم ( :من یه م سافرم و تا چند دقیقه
دی گه از اینجا میرم  .دلم می خواد من رو ببخشههی) .ولی او چنان به سههمتم
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چرخ ید که از ترس قدمی به عقب گذاشههتم .دلش سههوخت چون لبخند کم
رنگی زد و با صههدای آرومی پرس هید ( :ترس هیدی؟) آب دهانم را قورت دادم و
گفتم  ( :به هر حال معذرت می خوام ،خداحافظ) .چرخ یدم برم که گفت :
(ب چه ک جایی ؟)  ( .کر مان).ابرو یی باال داد و گ فت  ( :دختر کرمونی !!....
باور نمی شههه)  .تند شههدم  ( :چرا ؟ مگه دخترای کرمون شههاخ دارن؟) بدون
ابنكه جوابی بده خیره شههده بود  .منم القید شههانه ای باال انداختم و به عالمت
خداحافظی دست بلند کردم و ازش دور شدم .و چند دقیقه بعد به اتفاق هادی
به سوی شیراز حرکت کردیم.
فردای آن روز به اتفاق رفتیم حافظ یه .هادی و نیلوفر  ،بعد از ز یارت رفتن زیر
سایه و یه گوشه ای مشغول دل دادن و قلوه گرفتن شدند ،غزل هم برای فال دم
پله ها موند  ،ولی من راه افتادم توی محوطه .غرق تماشای انواع گلهای زیبایی
بودم که روح ان سان را شاد می کرد که صدای آمرانه مردی مخاطبم قرار داد( :
ببخشید خانم ،شما دیروز اشتباها یكی از وسایل من رو با خودتون نبردید؟).
با کمال تعجب چ شمم به من صور افتاد  .هاج و واج نگاهش می کردم  .دوباره
گفت  ( :جواب ندادی؟ ) دسههتپاچه و با لكنت گفتم  ( :نه  ،نه .من به وسههایل
شههما دسههت نزدم)  .جدی بود گفت  ( :چرا زدی  ....تو یكی از با ارزش ترین
متعلقات من رو با خودت بردی ) .ترسیده بودم اح ساس می کردم می خواد با
تهمت زدن کار دیروزم رو تالفی کنه .در شرف گریه بودم  ،گفتم  ( :به خدا من
به وسههایل شههما دسههت نزدم )  .خندید و با لحنی که دلم را لرزاند  ،گفت ( :
اومدم دلم رو پس بگیرم) .بهت زده نگاهش کردم اما خیلی زود به خودم آمدم
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و با اخم پرسهه یدم  ( :منظورت چ یه ؟) خیلی معذب بود ( .فكر نكن اتفاقی
اینجا هسههتم )  .تند شهههدم  ( :یعنی تعقیبم می کردی ؟مگه تو کار و زندگی
نداری  ...یه کاره دنبال مردم راه می افتی که چی؟ ) لحن مالیم و جدی به
خود گرفت و گفت  ( :سههوء تفاهم نشههه .قصههد بدی ندارم  .شههاید به نظرت
احمقانه بیاد اما احسههاس می کنم بهت عالقمند شههدم ،خواهش می کنم یه
فرصههت بهم بده) .بهش براق شههدم و گفتم  ( :برو کنار می خوام رد شههم) .
نگاهش التماس دا شت  ،گفت  ( :خواهش می کنم بذار بی شتر ب شنا سمت).
گفتم ( :اشتباه گرفتی  ،من اهل رفاقت نی ستم حضرت آقا) ( .همچین ق صدی
ندارم) با نگاه و لحنی متعجب پرسههیدم  ( :قطعا نمی خوای باور کنم که با یه
نگاه قصههد ازدواج کردی)  .با کالفگی گفت  ( :دوسههت ندارم دنبال دخترای
مردم راه بیفتم و قربون صدقشون برم .یعنی توی ذاتم نی ست .اگه اینجا هستم ،
وا سه اینه که اح ساس می کنم دو ستت دارم  ....نمی خوام جواب بدی  ،ولی
خواهش می کنم بدون فكر دست رد به سی ه هنه ام نزن .بذار شانسم رو امتحان
کنم) .به سههختی نگاه از چشههمان پرالتماسههش گرفتم ولی هنوز قدمی به جلو
نذاشته بودم که پشیمون ای ستادم و نگاهش کردم .التماس در نگاهش موج می
زد  .شماره تلفنم رو دادم و گفتم  ( :اسمم غزاله است ...دلم نمی خواد از این
شماره سوءا ستفاده کنی) .وقتی پام به کرمان ر سید تما سهای مكرر من صور
شههروع شههد مدتی نگذشههته بود که فكر کردم بهش عالقمندم .خیلی زود اومد
خواستگاری  ،ولی مامان قبول نكرد .مامان اصال دلش نمی خواست من رو به
راه دور شوهر بده  ،ولی منصور پاش رو کرده بود توی یه کفش  .اونقدر رفت و
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اومد تا اینكه مامان به شرط انتقال او به کرمان با عروسی ما موافقت کرد .االن
یكسال و نیمه که زندگی مشترکمون رو شروع کردیم.
غزاله پوزخندی زد و گفت :
 قبل از این ماجرا احساس می کردم خوشبخت ترین زن عالم هستمفالی دوان دوان وارد بند شد ودر حالیكه نفس نفس می زد ،در چ شمان غزاله
خیره شد و گفت :
 مگه کری ! دارن صدات می کنن .مالقاتی حضوری داری.غزاله با شنیدن این جمله شادمان جفت زد و سط سلول و با عجله به سمت
نگهبانی دو ید .چند لحظه بعد در محوطه مالقات حضههوری در محیطی باز ،
م شتاقانه در ج ستجوی عز یزترین موجود زندگیش چ شم می چرخاند .مدتی
می شد که منصور کمتر به مالقاتش می آمد و بی شتر به مالقات کابین به کابین
راغب بود تا مالقات حضوری  ،با اینكه سردی حضور او را احساس می کرد ،
اما به این موضوع اهمیتی نمی داد و شاید به نوعی به خودش تلقین می کرد که
هم سرش از دوری او بیمار و بی حو صله شده ا ست .آن لحظه در ج ستجوی
ماهان بود که با چهره مهربان مادر مواجه شد .با روب ه هوسی و یك احوالپرسی
پرشتاب! چشمانش را برای یافتن فرزند و همسرش به هر سو چرخاند و گفت
:
 این هفته هم ماهان و نیاوردی؟غزل گونه خواهر را به هوسید و بی اعتنا به سوال او گفت :
 -چطوری غزی خانم ....چشم نخوری دوباره داری سرحال می شی.
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غزاله دمق و بی حوصله پرسید:
 پس منصور کو ؟ ماهان ؟...مادر دست دختر پریشان را گرفت و او را وادار به نشستن کرد و گفت :
 منصور  ،ماهان رو برده شیراز  .ان شاا ...هفته دیگه میاد مالقاتت. رفته شیراز !!!؟... آره دیگه مادر  .بنده خدا خیلی غصههه می خوره  .احتیاج به یه همزبون داره.باید بین خانواده اش باشه و دلداری بشنوه.
 ولی من چی مامان ؟ دلم برای ماهان یه ذره شههده .من به عشههق اون اینجانفس می کشم  .چطور دلش اومد توی این موقعیت بذاره بره.
 این قدر خودخواه نباش دختر .اون بیچاره بیشتر از تو زجر می کشه.نگاه غزل در چهره خواهر همراه با دلسههوزی بود .فكر کرد جو به وجود آمده را
عوض کند  ،گفت :
 یعنی دیدن ما خوشحالت نكرده بدجنس .لبخند کم رنگی کنج لب غزاله نشست  ،گفت :
 این چه حرفیه ؟ دیدن شما تنها دلخو شی منه  ...از امروز تا دو شنبه دیگه بهعشق دیدن شما شبهام رو روز می کنم.
 خیلی خب ! پس چرا ماتم گرفتی؟ تعریف کن ببینم چه کار می کنیغزاله با نگاهی در چهره مادرکه سعی دا شت غمش را پنهان کند  ،سر به شانه
او نهاد و گفت :
 مامان !قطره اشكی از گونه های استخوانی فاطمه روان شد و با بغض جواب داد :
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 جان مامان  ....بگو عز یز دلم. من شما رو بین در و همسایه و فامیل بی آبرو کردم  ،نه ؟مادر گرم و مهربان او را به سیه هنه فشرد و گفت :
 مگه تو چیكار کردی ؟ من بابت زندان رفتن تو نه به کسی جواب پس می دمنه از کسی می خورم  .خیالت راحت باشه عز یز دلم.
 خاك بر سر بی عرضه ام که مفتی مفتی آبرو و حیثیتم رو به باد دادم.فاطمه تكانی خورد و غزاله را با فشار مختصری از خود دور کرد .سپس با نگاه
مالمت بار دست زیر چانه اش گذاشت و گفت :
 نكنه صبح تا شب با این فكرهای پوچ خودت رو آزار بدی ! نگاش کن ! الغرو زرد شده  ،عین میت.
 می خوا ستی به چی فكر کنم  .فكر خانواده من صور  ،مخ صو صا مادرش ،دوسههتها و همكارهای اداره اش داره دیوونم می کنه .دیگه چطور می تونم جلو
فك و فامیلش سر بلند کنم .خواه ناخواه همه عالم و آدم فهمیدن که من افتادم
گوشه زندون.
 حاال بدونن  .مثال چه غلطی می خوان بكنن. نمی دونم ،نمی دونم ....وقتی پای درد و دل زندونی های دیگه می شههینم،تازه می فهمم که در مقابل گرفتاری ها و مصههی بت های اونا غم ز یادی ندارم و
ناشكرم ....راستی مامان شما تنها اومدید .پس هادی کجاست؟
 هادی تازگیها خیلی گرفتار شده.ابروی غزاله به نشانه تعجب باال رفت .فاطمه لبخندی زد و گفت :
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 یادم رف ته بود برات بگم  .نیلوفر بارداره و اسههترا حت مطلق داره و هادیمجبوره حسابی ازش مراقبت کنه.
غزاله با شنیدن کلمه باردار جیغی کشید و در حالیكه گل از گلش شكفته بود ،
دستهایش را به هم سایید و گفت :
 خدایا شكرت .چه خبر خوبی  ،چرا زودتر نگفتی ....وااای خدا  .از قول منتبریك بگو ...باالخره هادی به آرزوش رسید.
دوران حبس غزاله به ماه چهارم نزدیك می شهد و حضهور منصهور در مالقاتها
هر هفته کم رنگ تر تا آنكه بطور کامل محو شد و در طول این دوران زن جوان
فقط به مالقاتهای خانواده اش دل خوش کرده بود .او دلیل این رفتار هم سرش
را نمی دانسههت  ،این در حالی بود که احسههاسههش نهیب می زد شههخص هی یا
عاملی او را وادار به عقب نشینی می کند.
بی اعتنایی و سههردی منصههور  ،غزاله را در الك خود فرو برده بود و او را با غم
سردرگمی عجین ساخته بود تا جایی که روز به روز رنجورتر و اف سرده تر می
شد و به روزهای اول حبس برمی گشت.
از طرفی دوری از فرزند برایش مشكل تر شده بود  ،احساس می کرد یادآوری
چهره محبوب دلبندش قدری دور از ذهن گردیده ا ست.چقدر دو ست دا شت
فرزندش را در آغه هوش گرفته و او را نه هوازش کند.اما افسوس...
افسههوس که مرد رو یاهایش بی رحمانه فرزندش را فرسههنگها از او دور سههاخته
بود و خود نیز رفته رفته عزم کوچ داشت.
فصل 9
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صهههدای زنگ آیفون شههوکت را سههراسههیمه از جای کند .با شههور و هیجان
زایدالوصفی به سمت حیاط دو ید و در آستانه در منزل بی محابا فرزندش را در
آغه هوش کشید و غرق به هوسه ساخت .شوکت چنان ابراز احساسات می کرد
که منصههور مجالی برای احوالپرسههی نمی نیافت .باالخره هم پدرش به داد او
رسید و با سپردن ماهان به مادربزرگش  ،فرزندش را نجات داد.
 چه خبره زن ! انگار صدساله ندیدیش.شوکت ماهان را به هوسید ،او را در آغه هوشش فشرد :
 پس چی فكر کردی ! برای من هر لحظه دوری منصور مثل صد ساله.محمود در حالیكه وارد حیاط می شد گفت :
 حاال می خوای وسط کوچه از پسرت پذیرایی کنی  .حداقل بذار بیاد تو بعد.
من صور که پس از حوادث اخیر اح ساس تنهایی و غربت می کرد  ،وقتی خود
را میان جمع صمیمی و گرم خانواده اش دید ،کمی احساس آرامش یافت و از
دلهره اش قدری کاسته شد .
ماهان غریبی نمی کرد و هر چند دقیقه یكبار دست به دست می شد .مژگان و
مهناز ح سابی او را چالندند  .پ سرك بازیگوش و زیبا غرق محبت شده بود ،
باالخره هم پس از ساعتها بازی و شیطنت در آغه ه هههوش عمه مژگان به خواب
رفت.
ساعتی پس از صرف شام سعید و مهناز خداحافطی کردند و رفتند.
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در آن لحظه  ،عقربه های ساعت نیمه شب را ن شان می داد و رفته رفته خواب
بر همه چیره شهههد .محمود اولین نفر برای خواب جمع را ترك کرد و بدنبال او
مژگان .اما شههوکت که مشههتاق درددل بود ،وقتی منصههور خواب آلوده قصههد
برخاستن کرد  ،با کالم سد راهش شد.
 بنشین مامان باهات حرف دارم.من صور در طول سه ماه گذ شته از طریق تلفن هر چه باید می شنید  ،شنیده
بود .او کامال تحت تاثیر مادر قرار گرفته و از همسههرش دوری می جسههت  ،با
این حال هنوز رشههته هایی از محبت در دلش چنگ می زد که از شههن یدن
اراجیف بیشتر در مورد زنش مانع می شد .از این رو خواب را بهانه کرد و گفت
:
 باشه برای صبح  ،درز چشمم باز نمی شه.صبح روز بعد ،ماهان پس از حمه هام آب گرم حسابی سرحال نشان می داد به
طوری که در آغ ه هوش مادربزرگ مهربان با شیطنت دست و پا می زد .منصور
که تازه از حواب بیدار شده بود در آستانه در ظاهر شد و نگاهش در موج نگاه
شیرین و خندان ماهان خیره ماند .به جز کلمه بابا  ،کلمات نامفهومی از دهان
کودك خارج می شد و به هوای پدر دست و پا می زد .منصور با حرکات فرزند
 9ماهه خود بیتاب شد .او را در آغه هوش کشید :
 سالم بابایی .الهی دورت بگردم پسر خوشگلم ...رفته بودی حموم.شوکت تحت تاثیر این صحنه ا شك ریخت و من صور با م شاهده ا شك مادر
کالفه گفت :
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 مامان مرگ من گریه نكن .اگه می خوای چند روزی رو که مهمونت هسههتمآرامش داشته باشم ،خواهشا گریه نكن .بخدا  ،به اندازه کافی آه و زاری دیدم و
شنیدم.
 تقصیر خودته .هرچی سرت اومده حقته. مامان شروع نكن. چی چی رو شههروع نكن .تازه حاال به حرف من رسههیدی .چقدر گفتم ایندختره وصله ما نیست ،گوش نكردی تا این شد .حاال اینا به درك  .وقتی حرفت
رو به کرسههی نشههوندی و عقدش کردی ،گفتم همین جا بمون و زندگ یت رو
بكن ،باز گفتی قول دادم ،نمی تونم زیر قولم بزنم ...حاال خوردی  ...حاال که
مردی و مردونگیت رو به فامیل زنت ثابت کردی ،به فامیل خودت هم نشههون
بده.
 منظورت چیه !؟ خودت رو به خریت نزن. جدی نمی دونم منظورت چیه ...تو رو خدا وا ضح حرف بزن ببینم چی میگی.
 فكر می کنی اونا باورشون شده که زنت از روی بدشانسی افتاده کنج زندون؟!
 مگه غیر از اینه؟ -چی بگم والله !!!
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 اصههال به مردم چه ربطی داره؟ به چه حقی تو زندگی من دخالت می کنن...توی اون خراب شده که بودم در و هم سایه مدام سراغش رو می گرفتن ،انگار
برای حرف درست کردن دنبال بهونه می گشتند ...بهانه های صدتا یه غاز من
هم که جلوی دهنشههون رو نمی گیره ...یه مشههت تهمت و افترا به غزاله بیچاره
نسههبت دادند .من به خاطر این تهمت ها روی آپارتمان رفتن رو ندارم مامان .
همكارهای بی شعورم هم نمی دونم چطور فهمیدن که هزار جور حرف پشت
سرم درست کردند .می ترسم برام دردسر درست کنند اون وقت کارم رو هم از
دست بدم.
 از قدیم گفتم در دروازه رو می شه بست اما در دهن مردم رو نه. من احمق تحت تاثیر چرندیات مردم چند وقته به مالقات غزاله نرفتم .خدامنو ببخشههه ،ولی دیگه برام مهم نیسههت مردم چی میگن .من غزاله رو دوسهت
دارم و با تمام وجود بهش اطمینان دارم ...گور پدر حرف مردم.
 حاال چاییت رو بخور  ،وقت واسه این حرفها زیاده.منصههور به خوبی می دانسههت مادرش دل خوشههی از تنها عروسههش ندارد و
ترجیح می دهد تا هرگاه صههحبتی از او به م یان آمد ،سههخن را کوتاه کرده یا
موضههوع حرف را عوض کند.بنابراین آن روز به محض تمام کردن صههبحانه به
هوای دلتنگی ،ماهان را در آغه هوش کشید و بیرون رفت.روز بعد با وجود چند
روز مرخصههی که باقی مانده بود به دل یل طعنه ها و کنا یه های مادر و تعداد
محدودی از بستگان نزدیك افسرده و مشتاق بازگشت بود.
برای رهایی از بار این فشههارها در اولین فرصههت راهی کرمان شههد .اما این بار
بدون فرزند ! زیرا شوکت برای نگه داری نوه کوچكش ا صرار فراوانی دا شت و
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منصههور به دلیل بیماری فاطمه و حال نا مسههاعد او  ،بااالجبار با ماندن ماهان
موافقت کرد.
برخالف تصور منصور ،پس از بازگشت از شیراز نه تنها از فشارهای به وجود
آمده کم نشد  ،بلكه غیبت ناگهانی غزاله از سو یی و شروع تحقیقات از سو یی
دیگر دهان آشنا و غریبه را برای یاوه گو یی باز کرد.
با شروع تحقیقات شك وشبهه همسایگان تقریبا به یقین پیوست .و در زمزمه
هایی تلخ  ،زهر را در نیش زبان به جان او تزریق کرد .یكی می گفت ( :میگن
زن تابش با فاسقش فرار کرده و االن در انتظار سنگساره) و دیگری می گفت( :
ولی من شههنیدم خواسههتگار قبلیش اون رو دزدیده ).و سههومی که از همه بی
انصاف تر بود شایع می کرد ( :کجای کارین بابا  ،خودشم نمی دونه بچه مال
شوهرشه یا مال یه پدرسوخته دیگه ) .شنیدن این تهمت ها از سوی همسایگان
و کنایه های گاه و بیگاه همكاران در اداره و زخم زبانهای پشههت هم مادر ،از
منصور آدم نامتعادلی ساخت ،به طوریكه مالقاتهای غزاله را به طور کامل قطع
و تصمیم به جدایی گرفت.
ت صمیم عجوالنه من صور ،غزاله را چنان درهم شك ست که در مدت چند روز
بیمار و به علت اف سردگی شدید فورا به بیمار ستان روانپز شكی کرمان منتقل
شد و اگر مراقبت های شبانه روزی مادر نبود  ،او بزودی تسلیم مرگ می شد.
من صور با وجود اطالع یافتن از بیماری هم سرش  ،از دیدار او سر باز زد و در
عین ق ساوت قلب مهر طالق را روی شنا سنامه اش کوبید ،با کمال بی وفایی
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دست نیاز همسرش را که به سو یش دراز شده بود پس زد و بر تمامی باورهای
او خط بطالن کشید.
بدشهههانسههی های این زن جوان ،گو یی تمامی نداشهههت زیرا مدت ز یادی از
طالقش نگذشته بود که بار دیگر به دادگاه احضار شد.
نتیجه تحقیقات چنگی به دل نمی زد ،گفتارها ضههد و نقیض بود .تعداد اندکی
از همسههایگان تحت شههایعه های پراکنده شههده ،او را زنی بدنام معرفی کرده
بودند و تعدادی نیز اظهار بی اطالعی کرده و بعضههی نیز او را زنی اهل خانه و
خانواده معرفی کرده بودند و چون غزاله اهل م سجد نبود ،پیش نماز و خادمان
مسجد نیز از او اظهار بی اطالعی کرده بودند.
مسئله طالق و مسمومیتش بر اثر استفاده از مواد مخدر ،نقاط سیاه این پرونده
به شمار می رفت .قاضی سهرابی با استناد به پرونده ،بار دیگر از او خواست تا
آخرین دفاع را از خود به عمل آورد ،اما غزاله از حرف زدن طفره رفت .این بار
سههكوتش عاری از اشههك و آه قسههم بود .بنابراین قاض هی دوباره نتوانسههت رای
نهایی را صهههادر کند به این ترت یب غزاله بار دیگر تا زمان اعتراف به زندان
فرستاده شد.
گو یی برای او دیگر اهمیت نداشت و نفس کشیدن در فضای زندان را به هوای
آلوده بیرون ترجیح می داد ،به همین دلیل در سكوت با چهره ای محزون روی
نیمكت راهرو نشست و سر به زیر به نقطه ای خیره شد.
در خال کامل بود که یك جفت پوتین نظامی مقابل دیدگانش متوقف شههد .به
آرامی سر بلند کرد.
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قد  189سانتی متری سرگرد زادمهر وادارش کرد تا سرش را کامال باال بگیرد.
نگاه بی فروغش را در چشمان پرجذبه و نافذ زادمهر دوخت.گو یی او را مسبب
تمام بدبختی هایش دانست ،ابروانش را به هم گره کرد.
زادمهر با نگاه تند و پرسرزنش و با لحن نیش داری گفت :
 چی شد .اعتراف کردی؟غزاله مجددا سههر به زیر انداخت و سههكوت اختیار کرد ،اما زادمهر با صههدای
پرجذبه اش که دل هر متهمی را می لرزاند ،گفت :
 وقتی سوال می کنم می خوام جواب بدی .نتیجه تحقیقات که ن شون می دهچه کاره ای ،پس بهتره بازی در ن یاری .تو که نمی خوای ه مه عمرت رو تو
زندون باشی.
کالم نیش دار زادمهر برای غزاله گران تمام شهههد .با اخم نگاه بی مارش را به او
دوخت و گفت :
 اگه از خدا می ترسیدی اینقدر راحت به دیگران تهمت نمی زدی.زادمهر پوزخند زد:
 با این حساب همه دروغگو هستند جز سرکار علیه. در دهن مردم رو نمی تونم ببندم ...ولی می تونم مراقب حسههاب و کتابم باخدای خودم باشم.
زادمهر القید شانه ای باال داد:
 به هر حال بهتره اعتراف کنی .اگه همكاری کنی و همدسههتات رو لو بدی،قول می دم برات تخفیف بگیرم.
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غزاله در حود فرو رفت ،بعد از تامل کوتاهی در حالی که به نظر می رسههید نا
امید و مه هستاصل گشته ،پرسید:
 اگه اعتراف کنم حكمم اعدامه ؟ نه بابا ...یه چند سال حبس و یه جریمه نقدی. پس بی خیال شو.نگاه زادمهر متعجب بود ،پرسید :
 یعنی می خوای بمیری!غزاله دستهای کشیده اش را باال آورد و بغههه هههل صورتش گرفت .بغضش در
حال ترکیدن بود ،گفت :
 آره  ....پس یه کاری کن که اون روز زودتر برسه ،و قطرات اشك بی محابا ازچشمانش جاری گشت.
نگاه محزون غزاله ،زادمهر را چنان تحت تاثیر قرار داد که در حالیكه به او می
اندیشید ،دادگاه را ترك کرد.
بار دیگر غزاله به زندان انتقال یافت ،اما این بار احسههاس می کرد که به خانه
بازگشته است .آغ ه هوش پرمهر فخری و ن ه هوازش هایش ،مادر را به خاطرش
می آورد .فخری گیسوانش را نه هوازش داد و گفت :
 چرا اعتراف نكردی؟ فوق فوقش چند سهههال حبس می خوردی دی گه .ولیاینجوری خدا می دونه چند سال بالتكلیفی.
 نه فخری جون ،نه .من حاضههر نیسههتم مهر این ننگ رو به پیههههه هههههشههونیمبچسبونم.
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 بخوای و نخوای کاریه که شههده  .تو با این وضههعیت فقط خودت رو حیرونمی کنی.
 شاید حق با تو باشه که هست ،ولی برای آزادی اشتیاقی ندارم. دن یا که به آخر نرسهه یده دختر  ....زنده باشههن مادر و خواهر و برادرت...منصور ترکت کرد که کرد .مرتیكه االغ لیاقتت رو نداشت.
 میگی اعتراف کنم؟ آره جونم ...چ شم به هم بذاری می بینی بهار جوونیت توی این خراب شدهبه باد رفته.
 باید فكر کنم ....یك ماه! دو ماه!  ....شاید هم اعتراف کردم.اما روزها می گذشههت و او قادر به تصههمیم گیری نبود ،تا آنكه یكی از روزهای
سرد زمههه هههستان وقتی فخری او را ماتم زده در گوشه ای از محوطه زندان دید
جلو رفت و با مالمت گفت :
 چیه باز که رفتی تو لك ...آخه تو چته دختر؟ غزاله سهكوت کرد و فخری که از آب شهدن ذره ذره او رنج می برد ،پهلو یشنشست و در حالیكه با انگشت به افراد درون محوطه اشاره می کرد گفت :
 نگاشههون کن ...فكر می کنی ای نا علی بی غمن  ....بابا! به خدا همه غم وغصه دارن .بعضی هاشون مثل تو آشیونه شون خراب شده ،مثل همین پروانه،
اگه ماش هینش بیمه بود به خاطر نداشههتن دیه نباید یك سههال از بهترین روزهای
عمرش رو اینجا بگذرونه و هنوز خدا می دونه چند سهههال دی گه با ید مهمون
اینجا باشه ...بعضی هاشون حسرت یه مادر رو می خورن که حداقل هفته ای
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یه بار بیاد مالقاتشههون ...تو خیلی ناشههكری غزاله  ،یه کم عاقل باش  ،یه خرده
توکلت رو بیشتر کن.
 درد من هم مادرمه ...االن دو هفته اسههت که نیومده س هراغم ،دلم شههور میزنه.
 بیخود دلت شور می زنه .اینجا کم غصه داری ،فكرهای الكی هم می کنی. غزل و هادی چی ؟ اونا هم نمی تونستن بیان ؟فخری قیافه حق یه جانبی گرفت و گفت :
 بذار روشنت کنم .االن درست  11ماهه که توی این خراب شده هستی .اگهزبونم الل مرده بودی ،دیگه کسههی سههر قبرت هم نمی اومد ...نمی دونم چرا
توقع داری همه کار و زندگیشون رو ول کنن و تو رو بچسبن.
غزاله بلند شد :
 مامانم فرق داره ...تمام کار و زندگی مامانم من هسههتم .می دونم طاقتدوریم رو نداره .. .می دونی فخری! دو سههه شههبه خوابهای آشههفته می بینم،
دیشب هم خواب دیدم دندونم افتاده.
فخری به هم ریخت .غزاله نگاه بی فروغش را به او دوخت و با لحن ملتم سی
گفت :
 تعبیرش چیه فخری؟فخری نگاه از غزاله گرفت و سر به آسمان گفت :
 -انشاءا ...خیره .انشاءا ...خیره  ...بریم تو که هوا سرده.
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غزاله به دنبال فخری وارد سههاختمان شههد ،اما نه آن روز بلكه روزهای آینده نیز
در دل شوره و نگرانی به سر برد تا اینكه در یك مالقات خ صو صی ،خبر فوت
مادر را از زبان هادی شنید.
این ضربه به منزله تیر خالصی بر پیكر او بود .شاید شیون و زاری کمی از آالم
و غم هایش می کاسههت ،اما او مدتها در گوشههه ای می نشههسههت و به نقطه
نامعلومی خیره می ماند .به ندرت حرف می زد و به اصرار و زور فخری غذای
مختصری می خورد .او آنقدر این رو یه را ادامه داد تا آنكه کامال بیمار و رنجور
شد.
فصل 10
پرده های سوسنی را کنار کشید .لبه تخههه هههت نشست و با مالطفت پنجه در
موهای فرزند فرو برد و به آرامی صههدایش زد ( :کیان ،مادر) و زیر لب زمزمه
کرد ( :عجب عرقی کرده) و بار دیگر او را صههدا زد ( :کیان مادر چشههمات رو
باز کن) کیان با سههر و روی عرق کرده در حالیكه نفس های بلندی می کش هید
در تخههه هههت نیم خیز شد و با صدای خفه ای گفت ( :آب ) .چند لحظه بعد
عالیه با لیوانی لبریز از آب خنك به او نزدیك شد و گفت:
 هیچ وقت این جوری ندیده بودمت! خواب می دیدی؟ خواب عجیبی بود ...خواب یكی از متهمه هام رو می دیدم. روز کم باها شون سر و کله می زنی ،حاال دیگه شب هم د ست از سرت برنمی دارند.
کیان پتو را از رو یش کنار زد و از تخه هت پایین آمد و گفت:
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 هر چی بود خیلی بد بود .مثل یه کابه هوس وحشتناك.و در حالیكه به موهایش چنگ می زد مقابل آیینه ایستاد و گفت:
 اسههمش هدایته ...مرده بود و رو دوش هم بنداش با تكبیر و صههلوات تشهییعمی شد.
کیان با چشمهایی مضطرب رو به مادر چرخید و افزود :
 من مو یه کنان موهای سرم رو می کندم و چنگ به صورتم می زدم ...یه زنمسن ! نمی دونم کی بود ،ولی تو خواب می دونستم که مرده ،مدام سرم فریاد
می کشید که من بچه ام رو از تو می خوام.
عالیه با تعجب گفت :
 واه ! این دیگه چه خوابیه پسر !کیان کالفه و مه هستاصل بود .بار دیگر در موهایش چنگ زد و گفت :
 نمی دونم ،نمی دونم ...شنیدم حالش خیلی بده.و بار دیگر چشمان مضطربش را در چشم مادر دوخت.
 نكنه مرده باشه؟ حاال فرض که مرده باشههه .تو چرا خودت رو ناراحت می کنی .خوب شههایدعمرش سر اومده.
 آخه خیلی جوونه عز یز. چه فا یده؟ زنی که قدر خودش و جوونی اش رو ندونه و دسهههت به اعمالخالف بزنه ،همون بهتر که بمیره.
کیان به یاد التماس های غزاله افتاد و گفت:
 -شاید هم بی گ*ن*ا*ه بوده و ما مرتكب اشتباه شدیم!
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بعد از یك سكوت کوتاه ،ناگهان با دلهره رو به مادر گفت :
 نكنه نفرینش گرفته باشه! یعنی چی؟ نفرینم کرد ...از خدا خواست تا خواب و آسایشم رو بگیره .التماسم می کردکمكش کنم ...می ترسههم ،می ترسههم در مورد بی گ*ن*ا*هیش راسههت گفته
باشه ...اگه مرده باشه ،می دونم که تا آخر عمر عذاب وجدان دارم.
 خب ،اینكه کاری نداره ،اگه مطمئنی بی گ*ن*ا*هه ،کمكش کن. آخه چطوری ؟ بچه ها تحقیق کردن ،زیاد موقعیتش خوب نیست. اگه تحقیقات نشون میده آدم حسابی نی ست ،چرا بیخود حرص و جوش میخوری.
 قربون شكل ماهت برم ،اگه می خواستم واسه تك تك زندونی ها و متهم هافكر کنم و غصه بخورم که باید استعفا می دادم و می نشستم تنگ دلت.
پیراهنش را از دسته صندلی برداشت و در حالیكه به تن می کرد ،ادامه داد:
 به این یكی هم اصههال فكر نمی کردم.فقط موندم چرا خوابش رو دیدم .اونمیه همچین خوابی! می دونی تعبیرش چیه؟
 تعبیرش ساده است ،کسی که در خواب بمیره عمرش طوالنی میشه. و تعبیر گریه های من !؟ -گریه در خواب خوشحالی روزه.
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کیان القید شانه باال داد و به دنبال مادر برای وضو و نماز صبح بیرون رفت.در
حالی كه زیر لب کلماتی زمزمه می کرد( :بی خ یال بابا! خوابه دی گه) .ولی در
حقیقت نمی توانست در مورد خوابی که دیده بود بی تفاوت باشد.
سههاعاتی بعد در سههتاد مبارزه با مواد مخدر سههیرجان در حالیكه تحت تاثیر
خواب شب گذشته کمی کسل و دمق به نظر می رسید ،مشغول بررسی پرونده
جدیدی شد .حالگیری او وقتی به اوج رسید که مجبور بازپرسی مورد مشابهی
مانند غزاله شد ،در آن هنگام با احساس سردرد شدید آن را نیمه کاره رها کرد و
به دفترش پناه برد تا آنكه حوالی ظهر سههروان حق دوسههت با اخبار جدید به
همراه متهمین از دادگاه بازگشت.
حق دوسههت برای خبر جدیدش آنقدر در هول و وال بود که بدون تامل به دفتر
کیان رفت .اما به محض ورود با مشاهده چهره پریشان او گفت :
 چته مرد؟ تو که هنوز سگرمه هات تو همه . چیزی نیست ...یه کم کسلم. ولی من یه خبر دارم که اگه بشنوی شاخ در میاری. بگو ببینم این چه خبریه که می تونه شاخهای من رو در بیاره. تیمور. تیمور!؟ ...افتاد تو تله. پوف  ...افتاد تو تله؟  ...پسر کجای کاری؟ غزل خداحافطی رو خوند.چشمهای کیان گرد شد.
 مرگ من !!! -هان چیه  ...نگفتم شاخ در میاری.

wWw.Roman4u.iR

112

 ااا مسخره بازی در نیار دیگه  ....بگو ببینم،چطور این اتفاق افتاد؟ یه دختر گل و گالب فرستادش به درك. پس این بار خودش شكار شد. بله ،تیمور شكار ...شكار یه دختر  25ساله شد.کیان به فكر فرو رفت و حق دوست اصافه کرد :
 راستی هدایت رو یادته؟کیان با یادآوری خوابش ،ناگهان به هم ریخت و سراسیمه پرسید:
 چیزی شده ...اتفاقی افتاده !!!؟حق دوست متعجب در کیان خیره شد:
 چیه هول برت داشت.کیان شرمنده سر به زیر انداخت و با کمی من و من گفت :
 آخه  ...آخه می دونی ...خواب دیدم ُمرده .گفتم نكنه به همین زودی خوابمتعبیر شده باشه ...فقط همین.
حق دوست با تاسف سری تكان داد و گفت :
 خب راسههتش حالش خیلی خرابه  ،چیزی به مردنش نمونده ...میگن مرگمادرش ضربه روحی شدیدی بهش وارد کرده  ...طبق نظر شورای پز شكی،
جناب سهرابی مجبور شد به نحوی د ستور آزادیش رو صادر کنه .برای همین
چند میلیون جریمه و چند سال حبس تعلیقی براش برید ...فكر کنم تا یكی دو
روز دیگه آزاد بشه ،چون در قبالش سند هم گرو گذاشتند.
کیان در افكار خود غوطه ور شد.
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سرو صدای سرور همه را وحشت زده از خواب پراند .فخری سراسیمه از تخه
هههت پایین پرید و حههه هههلقه ایجاد شده در وسط سلول را کنار زد ،به محض
مشههاهده غزاله ،بر بالین او نشههسههت و سههر او را به دامن گرفت ،ترس هیده بود.
چ شمان غزاله به تاق دوخته شده بود و مردمك آن حرکتی ندا شت .چندین بار
به صورت غزاله نواخت ولی غزاله عكس العملی نشان نداد.
تقریبا تمامی بند ،گرد سلول شماره  5جمع شده بودند و با صدایی شبیه یه
وزوز زنبور از یكدیگر می پر سیدند ( :چه اتفاقی افتاده؟) در این اثنا نگهبان با
زندانی جدید وارد شد و با م شاهده جمعیت غرولندکنان جلو آمد و به محض
مشاهده غزاله در آن وضعیت ،وحشت زده پرسید:
 هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟ این دختره چش شده؟فخری اشك ریزان تكرار کرد( :نمی دونم .) ...نگهبان هم شد و سر به سی ه هنه
غزاله گذا شت .ضربان قلب ضعیف خیال او را کمی آ سوده کرد .در حالیكه
برای جابجایی غزاله به درمانگاه دور و بر سلول را خلوت می کرد ،با انگ شت
به فخری ،شهههال و چند نفر دی گه اشهههاره کرد و دسههتور داد تا او را در پتو یی
گذاشته و از بند خارج سازند.
غزاله روی د ست هم بندانش حمل می شد که نگاه زندانی جدید با وح شت
در چشمان باز و ثابت او خیره ماند.

دقایقی بعد غزاله روی تخههه هههت درمانگاه در حالیكه ُسرم به دست داشت با
صههدای ضههعیفی ناله می کرد .با آنكه فخری بی قرار و مشههتاق پرسههتاری از
دو ست عز یزش بود ،اما برای بازگ شت به سلول اجبار دا شت .به همین دلیل
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نگران و سرا سیمه به بند بازگ شت .و به محض ورود به بند با سواالت زندانی
جدید رو به رو شد.
 حالش چه طوره؟نگاه فخری در چشمان زندانی جوان متعجب بود.
 تو دیگه کی هستی!؟ زندانی جدید. غیر از این نمی تونه باشه .ولی بگو ببینم! مگه تو غزاله رو می شناسی؟ نه کامال  ...حالش که خوب می شه؟ نمی دونم با خداست ...فقط براش دعا کن.فصل 11
 فقط  15دقیقه وقت داریم ...می خوام دقیق و حساب شده عمل کنید.آنگاه دو نقطه را روی نقشه عالمتگذاری کرد:
 باید جاده های منطقه رو در این دو نقطه ببندیم.سپس رو به عز یز افزود:
 تو ،قاسهم و نبی در محور سهیرجان – کرمان در موقعیت تعیین شهده مو ضعبگیر ید و به مجرد گزارش ع بدالحم ید  ،وقتی زادمهر به ت له اف تاد ،جاده رو
ببندید و به طبق نقشه خودروها رو به بهانه بازرسی معطل کنید.
سپس در چشمان سرخ رنگ عبدالحمید خیره ماند و ادامه داد:
 باید خیلی هو شیار با شی  ...موفقیت این پروژه ب ستگی به دقت تو داره ...بهمحض خروج زادمهر از سهه تاد تعقیبش می کنی .چشههم از او برنمی داری.
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لحظه به لحظه به اصههغر و عز یز گزارش می دی ....در ضههمن با عبدالواحد
مرتب در تماس باش.
باز هم تاکید کرد:
ببین حمید! دقت کن .من زمان خروج زادمهر رو از سیرجان می خوامعز یز متفكرانه پرسید:
 اگه احیانا یه خودرو همزمان با زادمهر به تله افتاد دستور چیه؟ولی خان القید شانه باال انداخت و گفت :
 اگه خوش شانس باشه زودتر از زادمهر ما رو رد می کنه و اگر بدشانس باشههرگز به مقصد نمی رسه.
روکرد به جانب حداد و گفت :
 سههرگرم کردن پلیس راه پای توسههت ...حوالی موقعیت ،تریلر حامل بشههكههای نفت و بنز ین رو به آتیش بكش  ...می خوام آتش سوزی مهیبی راه بیفته.
اصغر تابی به سبیلش داد و گفت:
 پس من باید از محور کرمان جاده رو ببندم قربان. آره  ...تو و ب شیر و صداقت محور کرمان رو ببندید ...دقت دا شته با شید ماکامال به هم نزدیكیم .سه موقعیت در فاصله کمتر از  5کیلومتر ...پس نترسید
و نگرانی به دلتون راه ندید .اگه هم درهر صورت مجبور به ا ستفاده از ا سلحه
شدید برای فرار معطل نكنید .نمی خوام کسی دستگیر بشه .حاال اگه صحبت
خاصی ندارین ،بسم ا ...وقت تنگه.
عز یز که از دیگران کمی مضطرب تر به نظر می رسید گفت :
 -قربان اگه اشكالی نداره یه دور نقشه رو مرور کنیم.
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ولی خان کلت را از روی نقشه برداشت و به کمرش بست و با تحكم گفت :
 باشههه! پس یه بار دیگه نقشههه رو مرور می کنیم ....ببینید بچه ها ما در سهههنقطه به فاصههله سههه نقطه به فاصههله  5کیلومتر جاده رو پوشههش می دیم .این
نزدیكی برای امكان اجرای بهتر نقشه و سرعت عمل بیشتره.
مكث کرد .نگاهش در چهره تك تك افراد چرخ خورد ،سههپس با اشههاره به هر
نفر وظیفه او را گوشزد کرد.
 عز یز ،قا سم ،نبی محور سیرجان ...ا صغر ،ب شیر ،صداقت محور کرمان...عبدالحمید هم که تعقیب می کنه و نزدیك شدن زادمهر رو گزارش می ده .اما
حداد باید نیم سهههاعت بعد از خروج زادمهر تریلر رو به آتش بكشهههه و آتیش
سوزی مهیبی راه بندازه اگه گشتی های پلیس رو سرگرم این قضیه کنیم که کار
ما جفت و جور می شههه و در غیر این صههورت باید نقشههه دوم را که دزدیدن
َ
زادمهراز خونشه اجرا کنیم.
ولی خان نفسی تازه کرد و افزود:
 من ،کریم ،اسههد ،فیروز و سههلمان با اتومبیل گشههت پلیس راه و دو اتومبیلسواری دقیقا در مرکز موقعیت مهههه ههههستقرمی شیم و به بهانه بازرسی مدارك،
اتومب یل زادمهر رو متوقف می کنیم و به مجرد اینكه موفق به ربودنش شهههدیم
شههما رو در جر یان قرار م یدیم ....با ید هرچه سههریعتر منطقه رو ترك کنیم.
یادتون نره ما وقت زیادی نداریم و باید هماهنگ عمل کنیم
چند بار ضربه زد و منتظر ای ستاد .صدای سرهنگ شفیعی به اجازه ورود بلند
شد:
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 بفرمایید.وارد شد و سالم داد .شفیعی رییس زندان سیرجان ،با م شاهده او در حالیگه
هیجان زده بر می خاست گفت :
َ -به َبه  ...سالم علیكم جناب سرگرد عز یز.

کیان لبخند را چاشنی چهره جذابش کرد و در آغهههه ههههوش شفیعی ُسر خورد.
بازار احوالپرس هی گرم شههد و کیان که گو یی از دوسههت دیرینه خود متوقع بود،
گفت :

 چرا به من خبر ندادی بدجنس ...ترسیدی ما رو یه شام دعوت کنی. جون کیان آنقدر ذوق رده بودم که ا صال نفهمیدم چه کار می کنم ...چاکرتمبه خدا ،قدمت سر چشم.
 به هر حال تبر یك می گم مرد .انشهههاا ...روش رو د یدی داغش رو نبینی...خوشحالم که جواب صبر پونزده ساله ات رو گرفتی.
 نمی دونی پدر شهههدن چه لذتی داره ک یان  ...انشهههاا ...ازدواج می کنی وصاحب اوالد می شی ،اون وقت می فهمی چی میگم.
 به قول حاج خانم ،والده رو می گم ،بخت ما که بسههته اسههت ...خب بگوببینم بچه داری خوب یاد گرفتی؟
 اوه  ...تا دلت بخواد .پدر صلواتی مگه می ذاره تا صبح چشم به هم بذاریم.لبه ههای کیان تا انتها گشوده شد.
 دمش گرم ،بابا ایول ...خوشم اومد ،تالفی بیدار باش های پادگان رو داره درمیاره.
 -ای بدجنس هنوز یادته.
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 مگه میشه بالهای افسر مافوق رو فراموش کرد رفیق عز یز.شفیعی پشت میزش قرار گرفت و گفت :
 ببینم تو اومدی حالم رو بپرسی ...یا بگیری؟ ما چاکرتیم آقا رضها  ...فقط جهت عرض ارادت اومدیم .در ضهمن یه وقتمالقات می خواستیم تا شازده جنابعالی رو زیارت کنیم.
 قدمت سر چشم .امشب در خدمتم. نه ،ام شب نه .االن باید برگردم کرمان  ...اگه فردا کاری نداری با حاج خانمخدمت می رسم.
 منزل خودته ...فردا نهار منتظرم. دیگه زحمت نمی دیم. به جون تو اگه بذارم .اگه نهار نمیای ،اصال نیا. آخه خانمت تازه وضع حمل کرده به دردسر می افته. پس خدا خواه*ر*زن رو برا چی آفریده ،مرد بابا تو دیگه کی هستی.چند ضههربه به در خورد و گغتگوی آن دو را قطع کرد .سههرباز وظیفه با سههینی
چای وارد شههد و به آرامی پا کوبید و فنجان را در مقابل کیان قرار داد ،همگام
پذیرایی از سرهنگ گفت :
 ببخشید جناب سرهنك .ستوان مرادی اجازه حضور می خواد باشه برای بعد فعال مهمون دارم.کیان گفت :
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 اشكالی نداره جناب سرهنگ ،من دیگه دارم رفع زحمت می کنم.لحظاتی بعد مرادی وارد شد و پا کوبید .گفت :
 جناب سرهنگ .در مورد بیمارستان بند زنان مزاحم شدم. اتفاقی افتاده؟ جناب سرهنگ دکتر پناهی د ستور دادن تا هرچه زودتر به بیمار ستان کرمانمنتقلش کنیم.
 پس باید آمبوالنس درخواست کنیم. دکتر در این مورد دستور خاصی ندادن فكر نكنم احتیاج به آمبوالنس باشه. درخواستش رو آوردی؟ بله جناب سرهنگ ،ولی ماشین حمل زندانی گیربكس خرد کرده و تعمیرشطول میكشه .
 حاال که قاضههی حكم آزادی مشههروطش رو صههادر کرده زنگ بزن یكی ازاعضههای خانواده اش تا برای تحو یلش اقدام کنن ....تا فردا که می تونه صههبر
کنه؟
 بله...ولی این کار رو انجام دادیم ...کسی گوشی رو بر نمی داره. اگه تحملش رو داره فكر کنم اشههكالی نداشههته باشههه تا با یكی از پرسههنلبفرستیمش ...ببین کدوم یكی از بچه ها میره کرمان ،بده با خودش ببره.
با این وصههف مرادی درخواسههت تحو یل زندانی به بیمارسههتان کرمان را مقابل
شفیعی قرار داد .شفیعی درحالیكه درخواست را امضا می کرد گفت :
 این هدایت هم برای ما قوز باال قوز شههده ...خدا رو شههكر که حكم آزادیشصادر شد ،و اال تا چند ماه دیگه ،یا میمرد یا یه دیوونه زنجیری می شد .
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به مجرد بیرون آمدن نام هدایت از دهان شههفیعی ،چهره کیان درهم رفت و با
دلهره پرسید:
 برای هدایت اتفاقی افتاده!؟ چند ماه پیش که حكم طالق به دسههتش رسههید پاك به هم ریخت و راهیبیمارسههتان شههد ...مثل اینكه تازگیها هم مادرش فوت کرده و باز این بنده خدا
دچار افسردگی شدید شده.
کیان احساس کرد به نوعی به این زن ظلم شده است .با این احساس در اندوه
به فكر فرو رفت.
مرادی که در سههكوت نظاره گر بود با وبیدن پا به قصههد خروج کیان را از افكار
خود بیرون آورد و او را به فكر واداشهههت تا قبل از خروجش شههفیعی را مورد
خطاب قرار دهد.
 من که دارم میرم کرمان ،اگه صالح بدونید حاضرم ببرمش. چه بهتر از این .دی گه خ یالم جمع جمع .حاضههرش کن ید و تحو یل جنابسرگرد بدید
از شدت ضعف به سختی قادر بود روی پاهای خود بند شود .نگهبان بند زنان
دستش را به دستگیره ی باالیی در دستیند زد و به کیان نزدیك شد و گفت :
 جناب سههرگرد! جناب سههرهنگ دکتر پناهی تاکید داشههتن که خیلی مراقبایشون باشید ،چون هر لحظه ممكنه عملی خالف انتظار شما ازش سر بزنه.
نگاه رقت بار کیان از چهره غزاله گرفته شد و گفت :
 -این که حالش خیلی خرابه .میذاشتی رو صندلی بخوابه.
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و دستش رو برای گرفتن کلید دراز کرد و گفت :
 بده دستبندش رو باز کنم خودم مراقبشم. نه نه ،خطرنا که ...دسههتبند فقط برای جلوگیری از اقدام احتمالی او برایخودکشههی اسههت .خواهش می کنم تحت هیچ شههرایطی دسههتبندش رو باز
نكنید ...اگه فكر خودکشی به سرش بزنه هممون به دردسر می افتیم.
 یعنی اینقدر روحیه اش خرابه؟ بله ،وضههعیت خوبی نداره ....فعال هم که اعتصههاب غذا کرده و بجز سههرمغذایی نداره ،اونم هر وقت فرصتش پیش بیاد از د ستش بیرون می ک شه .لطفا
با خانوادش تماس بگیرید و گوشزد کنید برای تكمیل پرونده به اینجا بیان.
کیان پشت فرمان نشست ،نگاهش بی اراده در آیینه افتاد .غزاله تكیده و رنجور
به نظر می رسید احساسی تلخ وجودش را فرا گرفت .بی حوصله اتومبیل را در
دنده قرار داد و از محوطه زندان خارج شههد .با توصههیفی که از بیماری غزاله
شههنیده بود مرتبا در آیینه مراقب حرکات او بود ،اما غزاله گو یی در خواب بود
چون بعد از گذ شت  20دقیقه هنوز چ شم باز نكرده بود و هیچ عكس العملی
ندا شت .کیان با اح ساس نگرانی قبل از خروج از شهر مقابل دکه ای ای ستاد
چند پاکت آبمیوه و بیسههكو ییت خر یداری کرد و به سههراغ غزاله رفت .درب
عقب را باز و نیم تنه اش را داخل برد سر صندلی نشست او را به نام خواند.
غزاله با اکراه چشم گشود و به آرامی به سمت صدا چرخید .نگاه بی فرغش در
صههورت کیان خیره ماند او را شههناخت ،با این وجود نای نشههان دادن عكس
العملی نداشت ،از اینرو مجدا سر به شیشه اتومبیل تكیه زد.
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ک یان نی را در پاکت آبمیوه فرو برد و با مهربانی و چهره ای که نشهههان می داد
دلسوزی می کند گفت :
 بیا این رو بخور یه کم سرحال می شی.غزاله توجهی نكرد .کیان آبمیوه را به سمت او دراز کرد و گفت :
 شههنیدم حكم آزادیت صههادر شههده ،پس دلیلی برای ناراحتی وجود نداره...االنم لجبازی نكن و آبمیوه ات رو بخور.
غزاله با صههدایی که گو یی از ته چاه بلند می شههد و قدری هم تنفر چاشههنی آن
بود گفت:
 راحتم بذار. تا این آبمیوه رو نخوری نه راحتت می ذارم ،نه از اینجا تكون می خورم .فكرکنم اخالق منو می دونی  ...حاال خو دانی.
غزاله داغون تر و بی حوصله تر از آن بود که بنای ناسازگاری بگذارد ،از این رو
برای خالصههی از اصههرارهای مكرر و دسههتورگونه او پاکت آبمیوه را گرفت و
گفت:
 حاال بریم.نگاه کیان بار دیگر در چهره رنگ پریده او افتاد  .س هیمای رنگ پریده اش حتی
قسههی القلب ترین انسهههان ها را نیز به ترحم وا می داشهههت ،از این رو ک یان
دلسوزانه گفت:
 بهتره دراز بكشی.غزاله با پلك رضایت خود را اعالم کرد ،اما کیان گفت:
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 شرط داره ...اول آبمیوه ات رو بخور بعد من د ستات رو باز می کنم تا بتونیدراز بكشی.
با و ضعیت ن ش سته و با آن حال بیمار ،غزاله کالفه و ع صبی بود و نیاز مبرم به
دراز ک شیدن دا شت .پس با شرط او مخالفت نكرد و آبمیوه را به لبهههه هههههای
خشكش نزدیك کرد ،جرعه ای نوشید سپس پاکت را به سمت کیان گرفت.
کیان چشم غره ای رفت وگفت :
 تمومش .باید تمومش رو سر بكشی .اون وقت من هم سر قولم هستم.غزاله به ناچار چند جرعه دیگر نوشید ،اما با معده خالی دچار تهوع شد.
 دیگه نمی تونم.کیان متوجه تغییر حالت او شد ،از این رو د ست از ا صرار ک شید و بالفا صله
دست غزاله را آزاد کرد.
 حاال بگیر بخواب ،اما قول بده دیوونه بازی در نیاری.غزاله روی صههندلی دراز کش هید ولی کیان مردد شههد .می ترس هید غزاله با حال
خراب و پریشانی که دارد برایش دردسرساز شود ،از این رو از او خواست تا در
صندلی جلو ینشیند.
غزاله چاره ای جز اطاعت نداشههت ،به زحمت پیاده شههد .کیان صههندلی را
خواباند ،غزاله لم داد و کیان دسههت او را به دسههتگیره در اتومبیل دسههتبند زد
سپس پشت فرمان نشست و قفل مرکزی را زد و فت:
 فكر نكنی بهت اطمینان ندارم ،فقط نمی خوام بالیی سر خودت بیاری.رفتار کیان برای غزاله بی اهمیت بود .از نظر غزاله کیان اف سری خ شك بود که
گریه ها و التماس هایش را نادیده گرفته بود و علیه او پرونده ای تشههكیل داده
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بود که بهای آن از د ست دادن زندگی م شترك ،فرزند ،شوهر ،مادر و موقعیت
اجتماعی اش بود .او آنقدر نسبت به این مرد احساس تنفر داشت که دلش می
خواسههت در موقعیت بهتری قرار داشههت تا انتقام تمام مصههیبت هایی که بر
سرش آمده ،یكجا از او بگیرد .اما در آن لحظه چاره ای نداشت ،جر آنكه پلك
بر هم بگذارد و حداقل مجبور به دیدن ق یافه مرد خودخواه و مغروری چون او
نباشد.
کیان با اطمینان از راحتی غزاله به حرکت در آمد .مدتی م شغول رانندگی شد،
اما کنجكاو دانسههتن مطالب بیشههتری پیرامون زندگی غزاله بود ،به همین دلیل
پرسید:
 بیداری؟...غزاله شنید اما سوال او را بی پاسخ گذاشت .کیان توجه نكرد و مجددا گفت:
 نمی خوای یه ن گاه به بیرون ب نداری؟ دلت نمی خواد از هوای آزاد و تازهبیرون استفاده کنی؟

غزاله به مدت ده روز در درمانگاه زندان بسههتری بود و در این مدت جز ُس هرم،
غذای دیگری نداشههت ،او حتی تمایلی به حرف زدن نیز از خود نشههان نداده
بود .از همه چیز و همه کس متنفر و منزجر بود و پزشههك زندان به علت امتناع
او از خوردن غذا ،برای جلوگیری از شههوك احت مالی دسههتور اعزامش را به
بیمارستان کرمان صادر کرده بود و حاال با مهربانی کیان که به نظرش ت صنعی
می آمد شهكنجه می شهد .با آنكه از هم صهحبتی با او گریزان بود ،برای خالی
کردن حرص و بغضش با صدایی شبیه ناله گفت:
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 هوای تازه ای وجود نداره .همه جا کثیفه .همه جا بوی تعفن می ده. فكر می کنی تقصیر کیه؟ تقصیر تو و امثال تو ....شما نابودگرید .خدا می دونه چند تا زندگی دیگه رواز بین بردی.
و در حالیكه پلكهایش را محكم به هم می فشرد افزود:
 من احتیاجی به دلسوری شما ندارم یعنی  ....حاال دیگه ندارم.کیان می دانست دق و دلی غزاله از کجاست ،گفت:
 اگه شوهرت آدم بی جنبه ای بود ،به من چه ارتباطی داره؟ تو زندگیم رو نابود کردی .تو  ...تو باید تقاصش رو پس بدی.برای خالی کردن عصههبانیتش چیزی جز نفرین به ذهنش خطور نكرد ،از این
رو گفت:
 خدا کنه حسرت دیدن بچه ات به دلت بمونه تا درد من رو بفهمی.نفرین غزاله موجب خنده کیان شد .گفت:
 چرا دوسههت داری اشههتباه خودت رو گردن دیگران بندازی و بابت گ*ن*ا*هنكرده شون اونا رو لعن و نفرین کنی.
 اشتباه من چی بود؟ جز اینكه یه مسافر عادی بودم مثل  40نفر دیگه؟ از نظر ما تو هنوز گ*ن*ا*هكاری ،ولی اگر هم خالف این باشه ،تو که حالو روز درستی نداشتی ،نباید مسافرت می کردی یا حداقل با اون وضعیت تنها
نمی رفتی شاید این بزرگترین اشتباهت بود.
 ا شتباه رو شما کردید نه من .شما من بی گ*ن*ا*ه رو اونقدر نگه دا شتید تاهمه زندگیم رو باختم.
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 ما فقط وظیفمون رو انجام می دیم ،اونم طبق قانون ...شاید در مورد دستگیرشدنت بدشانسی آوردی ،ولی موضوع طالقت و جواب منفی تحقیقات دست
قا ضی رو ب ست .االنم اگه آزادی و قراره برگردی سر خونه و زندگیت ،به دلیل
اوضههاع روحی و روانیته ...واال هنوز هم باید توی هلفدونی می موندی و آب
خنك می خوردی.
 خونه و زندگی!  ....من دی گه عالقه ای به آزادی ندارم .دی گه نمی خوام برمخونه.
 چرا !؟ فكر می کردم همه این دیوونه بازیهات برای خالصی از زندانه .غزاله چشم دوخت به لكه ابری که به سرعت به آنها نزدیك می شد ،گفت:
 بیرون از زندان چی دارم! جز یه خواهر و برادر سههرشههكسههته و یه فام یلسرکوفت بزن ،ک سی انتظارم رو نمی ک شه .ترجیح می دم بمیرم یا تا آخر عمر
توی زندون بمونم.
اح ساس کیان این بود که غزاله به نقطه پایان رسیده ا ست و آ سیبهای روحی و
روانی یكی پس از دیگری در طول مدت  11ماه او را کامال از زندگی سههیر
ساخته .در حالیكه با دلسوزی نگاهش می کرد ،اندیشید که به طور حتم ،او به
اشتباه تاوان سنگینی پرداخته است .برای آنكه به نوعی او را دلداری داده باشد
گفت:
 شاید! یعنی حتم دارم خدای بزرگ داره امتحانت می کنه .باید قوی باشی.غزاله پوزخندی زد و گفت:
 -کاش یكی از این امتحان ها رو از تو بكنه.
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سپس در حالیكه سعی داشت کیان را عصبی و کالفه کند اضافه کرد.
 می دونی فقط یه آرزو دارم!  ....اینكه جلوی چشههمام پرپر بزنی .دلم میخواد زجر کشههیدنت رو ببینم .اون وقت ازت بپرسههم این آزمایش خداسههت،
چطوری مرد ،از پس امتحانت برمیای و تو زار بزنی و عاجزانه بگی غلط کردم
خدا ...بسه ...دیگه بسه.
برخالف انتظار غزاله کیان لبخندی زد و گفت:
 مثل اینكه بدجوری با ما سر لج افتادی! نكنه می خوای انتقام شوهرت رو ازمن بگیری.
غزاله از سر خشم دندانهایش را به هم سایید ولی ترجیحا سكوت اختیار کرد.
کیان نیز وقتی سكوت و عصبانیت او را دید چشم به مسیر مقابل دوخت و در
سكوت مطلق بر رانندگی متمرکز شد.
از آن سههو گروه ربایندگان به سههرکردگی ولی خان در نزدیكی کمینگاه خود مه
هستقر شدند و حداد بالفاصله پس از گزارش عبدالحمید ،کامیون را واژگون و
آتش سههوزی مهیبی راه انداخت .بدین سهههان عمل یات آغاز و افكار نیروهای
انتظامی و پلیس راه م شغول این حادثه شد .تردد در محور سیرجان  -کرمان
کند شد و اکثر اتومبیل های گ شت برای هدایت اتومبیل ها و گ شودن جاده و
حفظ جان مردم ،به م حل اعزام شهههد ند ،با این جا به جایی راه برای ان جام
عملیات ربایندگان هموار و جاده از مامورین پاك شد.
بشیر و عز یز در دو طرف جاده به عنوان مامورین ایست بازرسی ملبس به لباس
نیروی انتظامی در محلهای خود اسههتقرار یافتند و به مجرد ورود کیان در دام،
عملیات خود را طبق نقشه به اجرا در آوردند و راه را بر سایر خودروها بستند.

wWw.Roman4u.iR

128

کیان بی خبر از دامی بر سر راهش پهن شده بود در سكوت چ شم به م سیر
مقابل داشههت تا آنكه در یكی از پارکینگهای بین راه به واسههطه تابلوی ایسههت
مامور پلیس راه متوقف شد.
نگاه ک یان در آیی نه ،جاده را می پایید .افسههر جوانی که به نظرش ناآشههنا آمد
مشغول بازدید دو خودروی پژو بود .فكر کرد به دلیل تصادفی که در پایان جاده
اتفاق افتاده ،عده ای نیروی جدید جایگز ین شده اند .با این اندی شه در حالیكه
نیم نگاهی به غزاله دا شت ،بی احتیاط پیاده و به اتومبیل گ شت نزدیك شد .به
افسری که در صندلی جلو نشسته بود و ظاهرا مشغول نوشتن جریمه بود سالم
داد ،اما لحظه ای دچار تردید شد که کریم به او مجال روی گرداندن نداد.
با ضههربه کریم درد شههدیدی در ناحیه پس سههر احسههاس کرد و در حالیكه
پلكهایش روی هم می افتاد نقش بر زمین شد.
دو نفر از افراد بالفاصههله دسههتها و پاهایش را بسههتند و او را در صههندوق عقب
اتومبیل انداختند .ولی خان طبق گزارشههی که از عبدالحمید شههنیده بود رو به
سلمان کرد و گفت :
 شاهد احتیاج نداریم ،کلك دختره رو بكن و ماشین رو بردار و راه بیفت.سههلمان بی معطلی اسههلحه اش را بیرون کش هید و ضههامن آن را آزاد کرد و لوله
اسههلحه را روی شههقیقه غزاله گرفت .غزاله به وحشههت افتاد و صههدای گوش
خراشش در دل کوه پیچید.
فر یاد غزا له جرقه ای را در ذهن ولی خان روشههن کرد ،از این رو بی درنگ
ایستاد و رو به سلمان فریاد زد:
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 دست نگه دار.سلمان اسلحه اش را کنار کشید و به جانب ولی خان برگشت .ولی خان گفت:
 اون رو هم بیار .ممكنه به دردمون بخوره.سههلمان بی درنگ درب اتومبیل را باز کرد اما با دیدن دسههتبند زمزمه کرد( :
لعنتی) و رو به ولی خان گفت:
 دستبند شده به ماشین قربان.اسد که در حال بستن کیان بود جیبهای او را گشت و کلید را به سمت سلمان
پرتاب کرد و گفت :
 یاال عجله کن االن بچه ها عبور و مرور رو آزاد می کنن.سههلمان س هراس هیمه دسههت غزاله را که از ترس بیماری خود را فراموش کرده و
مقاومت می کرد  ،باز کرد و او را به زور از اتومبیل بیرون کشههید اما صههدای
گوش خراش فریادش اعصههاب سههلمان را به هم ریخت .برای همین به مجرد
دستور ولی خان با ضربه ای بر سر غزاله او را بیهوش کرد.
چشههم گشههود ،اما دسههت و پا و دهان بسههته اش مانع از هر حرکتی بود ..در
تاریكی مطلق فضهههای کوچك صههندوق عقب آه از نهادش برخاسهههت و در
حالیكه که از بی احتیاطی خودش کالفه و عصبی می نمود،می اندیشید به چه
منظوری ربوده شده است ،اما قادر به تمرکز نبود زیرا درد شدیدی که در ناحیه
پ شت سرش اح ساس می کرد ،با هر تكان خودرو در یكی از د ست اندازهای
جاده هر لحظه بیشتر می شد..
زمان دیر وکند می گذشت و او ساعتها درون صندوق عقب اتومبیل محبه هوس
بود تا آنكه با کا سته شدن سرعت ،اتومبیل پس از گذ شتن از یك پیچ تیز وارد
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جاده ای فرعی و خاکی شههد و پس از طی مسههافتی ،در مكانی که به نظر می
رسید خالی از سكنه است ،مقابل یك درب آهنی متوقف شد .راننده سه بوق
کوتاه و یك بوق ممتد زد .متعاقب آن درب آهنی باز شد و  5اتومبیل به سرعت
وارد باغ شدند.
ربایندگان در حالیكه خ شنود و را ضی به نظر می ر سیدند،از خودروها پیاده و
پس از مسلح کردن اسلحه هایشان ،گرد صندوق عقب حهه ههلقه زدند .اسد با
احتیاط درب صههندوق عقب را باز کرد و وقتی کیان را هنوز دسههت و پا بسههته
یافت نفسی عمیق کشید و با جرئت بیشتر خنده کریهی کرد و گفت:
 در چه حالی جناب سههرگرد  ...فكر نمی کردی مثل موش توی تله بیفتی !هان.
چشههمان کیان در مقابل نور با پلك زدن عكس العمل نشههان داد و اسههد بدون
معطلی چنگ در یقه او زد و با آن هیكل قوی و ورز یده اش او را با یك حرکت
از صندوق عقب بیرون کشید.
کیان در اسارت طناب ها با صورت نقش بر زمین شد ولی با وجود آنكه قدرت
نشان دادن هیچ واکنشی را نداشت کریم و سلمان هراسان لوله اسلحه هایشان
را به سمت او گرفتند.
ولی خان وقتی از در بند بودن و بی دفاعی کیان مطمئن شههد ،بادی در غبغب
انداحت و روی او خم شههد و چسههبی را که به دهان او زده شههده بود با ضههرب
کشید .نگاه پرغیظش را در چشمان او دوخت و گفت :
 -کوه به کوه نمی رسه ولی آدم به آدم می رسه.
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پوزخندی زد و با تمسخر افزود:
 جناب سرگرد در چه حالی؟سپس چشمانش را که از شدت کینه و غضب به رنگ سرخ درآمده بود با دندان
قروچه ای بر هم نهاد و در حالیكه آرزومند ک شتن کیان بود ،خود را کنترل کرد
و خطاب به اسد گفت:
 این آشغال رو بنداز تو طو یله.اسد تشنه آزار و شكنجه ،به روی کیان خم شد و با خنجر تیز برنده اش گلوی
او را تهدید کرد .سپس طناب پاهای او را باز کرد و وحشیانه در موهایش چنگ
زد و او را با موهایش بلند کرد.کیان درد شههدیدی احسههاس کرد .هنوز روی پا
بند نشده بود که با ضربه قنداق اسلحه در ناحیه کمر به سمت جلو سكندری
خورد.
لحظاتی بعد درون طو یله حبس شد .تنفس در آن آشغال دانی کار آسانی نبود،
به طوریكه از بوی گند قدرت تفكر از او سلب شد.
باالخره برای یافتن موقعیتش به زحمت از جای برخاسههت ،اما قبل از هرگونه
حرکت در طو یله باز و ج سم نیمه جان غزاله تو سط سلمان در گو شه ای رها
شد .با وجود غزاله آه از نهاد کیان برخاست ،او قطعا سبب تهدید بیشترش می
شهههد .در دل آرزو کرد کاش غزاله را ول کرده بودند .به خوبی آ گاه بود مردان
خشههن و بی رحمی چون ولی خان و اسههد از انجام هر عمل کثیفی فرو گذار
نخواهند کرد.
به پیكر خاك آلود غزاله خیره شده بود که صدای سلمان او را به خور آورد:
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 با تاریك شدن هوا از اینجا خارج می شیم ،بهتره به این لش مرده حالی کنیکه ما با کسی شوخی نداریم ....اگه بخواد سر و صدا راه بندازه ،میفرستمش به
درك.
با غیظ چهره در هم کشههید و رفت .با خروج او کیان با احتاط به غزاله نزدیك
شد .باید از حال او با خبر می شد پس نام او را صدا زد ( :هدایت ) .صدایی
از غزاله بر نخواست کیان باالجبار به او نزدیكتر شد و صدایش را باالتر برد:
 هدایت ....بلند شو هدایت.صدای غزاله شباهت زیادی به ناله داشت.
 من ....کجام؟ وضههعیت ما اصههال خوب نیسههت .پاشههو .به خودت بیا  ،باید باهات حرفبزنم.
غزاله به سختی نیم خیز شد اما یارای ن ش ستن ندا شت و کیان هم که از پشت
دستبند شده بود در آن وضعیت قادر به کمك نبود ،از این رو به هشداری اکتفا
کرد و گفت:

 ما توی بد مخم صه ای افتادیم .این از خدا بی خبرا َرب و ُرب سرشون نمیشهههه .نمی دونم چرا ما رو دزد یدن ،ولی می خوام که موقع یت رو درك کنی و
قوی باشی.
غزاله وحشت زده گفت:
 -ما رو می کشن!؟

در چشم من طلوع کن

133

 شههاید ! ولی اینو خوب می دونم که اگه قرار بود بمیریم تا حاال مرده بودیم.باید صبر کنیم ببینیم چه نقشه ای دارن.
مكثی کرد و به چهره ر نگ پر یده غزا له نظری ا ندا خت و با لحن مالیم و
دلسوزانه ای گفت :
 می دونم که بی ماری ،البته بی ماری که به اراده خودش به این روز افتاده ،پسمی تونی خودت رو جمع و جور کنی .م یدونم که نبا ید بترسههونمت ،ولی یه
خواهش دارم.
و در حالیكه سر به زیر می انداخت ادامه داد:
 اگه احسهاس کردی حالت کمی بهتر شهده نشهون نده ،دلم نمی خواد بالییسرت بیاد ....متاسفم که به خاطر من توی این دردسر افتادی.
غزاله که هنوز در اثر ضههربه ای که به سههرش وارد شههده بود گیج و منگ به نظر
می رسید ،گو یی متوجه سخنان کیان نشده باشد به سمت زمین رها شد.
با تار یك شههدن هوا دو گروگان را با خشههونت و تهدید بیرون کشههیدند .نور
چراغهای اتومبیل مانع دید منا سب و ت شخیص صحیح کیان می شد ،از این
رو در حالیكه چ شمها را تنگ می کرد ،کمی سر به جانب شانه را ست مایل
کرد اما قبل از تشخیض صورت ولی خان ،با فشاری که قنداق اسلحه به شانه
اش وارد کرد مجبور به زانو زدن در مقابل ولی خان شههد .غزاله با کمك بشههیر
روی پاها ایسههتاده بود و در صههورت رها شههدن ،هر آن نقش بر زمین می شههد.
ولی خان با گام های سههنگین جلو آمد و بی درنگ مشههت گره کرده اش را زیر
چانه کیان که با چشمان نافذ ،نگاه پر نفرتش را نثار او می کرد ،کوبید .صورت
کیان تكان شدیدی خورد ،لبش بالفاصله پاره و خون از آن جاری شد.
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ولی خان چرخی زد و پشت به او ایستاد و گفت:
 مطمئن باش بالیی به سرت میارم که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنی ...پسفعال فكر مردن رو از سرت بیرون کن.
سپس رو به اسد کرد و گفت:
 چ شما شون رو ببند و د ستها شون رو از پ شت داخل هم د ستبند کن  ....اگهفكر فرار به سرشون زد دختره رو خالص کن.
اسد کالههای سیاه رنگ را روی سرهای شان کشید و دستهای آن دو را از پشت
به هم به صورت ضربدر د ستبند زد تا در صورت فرار احتمالی کیان  ،غزاله
دست و پاگیرش شده و مانع از حرکت سریع او گردد .اسد آن ها را در صندوق
عقب اتومبیل سیمرغ خواباند .ولی خان هشدارهای الزم را به آن ها داد و چون
می دانسهت کیان افسهر تعلیم دیده و ورزیده ای اسهت و به راحتی می تواند از
کوچكترین غفلت آنها برای فرار اسههتفاده کند ،برای احتیاط بیشههتر از اسههد
خواست تا پاهای کیان را نیز ببندد.
دقایقی بعد اتومبیل سیمرغ با چراغ خاموش از راههای فرعی از میان کوهستان
به سمت جنوب شرقی کرمان به حرکت در آمد.
دسههت اندازها از شههمار خارج بود  .هر ثانیه سهیمرغ در هوا بلند می شههد و به
زمین اصههابت می کرد و هربار سههر غزاله به کف اتومبیل برخورد می کرد.مبان
یكی از همین باال و پایین پریدن ها بود که کیان احسههاس کرد دسههتهای غزاله
کامال سرد و بی حس شده ا ست ،از این رو با ا ضطراب او را صدا زد و چون
جوابی نشنید از اسد کمك خواست و گفت:
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 اگه اشتباه نكنم اسم یكی از شماها اسده.اسد گره ای بر ابروانش انداخت و به تندی گفت:
 خفه شو.لحن اسد برای کیان اهمیتی نداشت ،اوضاع غزاله وخیم بود و احتیاج به کمك
داشت ،بنابراین گفت:
 این زن مریضههه ...قرار بود ببرمش بیمارسههتان ،اآلنم بیهوش شههده ،اگه چندبار دیگه سرش به کف ماشین بخوره بدون شك می میره.
 به درك که ُمرد تو رو َس َننه.سلمان چ شم از تاریكی مقابلش بر نمی دا شت یك لحظه غفلت کافی بود تا
همه را از زندگی محروم گرداند ،بنابراین با سرعت نیم نگاهی به اسد انداخت
و گفت :
 یه چیزی بذار زیر سرش اگه نفله بشه جواب ولی خان رو نمی تونیم بدیم.اسد کالفه اور کتش را از تن خارج ساخت و از باالی صندلی به قسمت عقب
سیمرغ رفت .غزاله را تكان داد ،اما غزاله کامال از هوش رفته بود .کاله سیاه را
از روی صورت او باال کشید .این زن حتی با چهره زرد و رنگ پریده و در عالم
بیهو شی بر آدمی تاثیرگذار بود .ا سد با اطمینان از تپیدن نبض ،به آرامی سر او
را باال آورد و اورکتش را زیر سهر او گذاشهت سهپس انگشهتان زمختش را روی
گونه برجسته غزاله کشید.
کیان رفتار اسد را نمی دید ،اما فرصت را غنیمت شمرد و پرسید:
 -این آدم ربایی برای چیه؟ پول یا....
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کالم کیان در گلو یش خفه شههد زیرا اسههد چنان لگدی به پهلو یش نواخت که
احسههاس کرد دل و روده اش در هم تاب خورده اسههت .حاال موقعیتش را بهتر
درك می کرد ،مردان خشنی که مسلما با نقشه ای حساب شده و پرهز ینه او را
به دام انداخته بودند ،هدفی بزرگتر از قتل یا آزارش داشتند.
پلكهایش را به سختی تكان داد ،اما گو یی نیرو یی برای باز کردن آن ها نداشت.
هنوز موقعیت خود را درك نكرده بود که صههدایی چون غرش دیو در گوشههش
پیچید و متعاقب آن سطلی آب به رو یش پاشیده شد که برای لحظه ای نفسش
را بند آورد و چشمانش از فرط وحشت گرد شد.
مردی که تا آن لحظه چهره اش را ندیده بود ،مقابلش ای ستاده و چ شمان دریده
اش را در چشههمان او دوخته بود .مرد تنومند که مراد نام داشهههت به محض
اطمینان از به هوش آمدن او گفت :
 فكر کردی اینجا هتله شازده!؟او که مانند هرکول می مان ست چنگ در یقه او زد و او را یك ضرب از جا بلند
کرد.
 پاشو آقا پسر مهمونی تموم شد.سههپس پنجه های زمختش را از یقه کیان رها کرد و گلوی او را چسههبید و چنان
فشار آورد که کیان احساس کرد در حال خفه شدن است .بنابراین برای رهایی
از چنگال چنین دیوی در حالی كه قادر به کمك گرفتن از دسههتانش نبود ،پای
راستش را باال آورد و ضربه محكمی میان دو پای او زد.
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سر و صدای ایجاد شده،چشمهای غزاله را گشود ،زن جوان و بیمار به محض
دیدن مراد نیم خیز شههد و در حالیكه به هوشههیاری کامل می رسههید خود را به
دیوار پشت سر چسباند.
مراد از شههدت درد گلوی کیان را رها کرد و برای لحظاتی دسههت زیر شههكمش
گرفت ،بعد با ع صبانیت هر چه تمام تر به جان کیان افتاد و با م شت و لگد او
را بی جان ساخت.
غزاله نفس در سیه هنه حبس کرد و حسابی خودش را جمع و جور کرد .مراد به
محض خالی کردن دق و دلی اش بدون آنكه متوجه هوشهه یاری غزاله شههود
بیرون رفت و در را پشت سرش قفل و زنجیر کرد.
با خروج او غزاله برای کمك به کیان به زحمت از جا بلند شد .اما هنوز تحت
داروی بیهوشههی گیج و منگ بود .همان گام اول دچار سههرگیجه شههد و چون
دسههتهایش از پشههت بسههته بود و نمی توانسههت از آنها برای حفظ تعادل خود
کمك بگیرد به شدت به زمین خورد.
با شههنیدن صههدای برخورد غزاله به زمین ،کیان به سههختی چشههم های متورم و
کبودش را گشود .از البالی درز چشم غزاله را نقش بر زمین دید .نیم خیز شد
و با صدایی که از ته چاه باال می آمد گفت:
 خوبی هدایت؟غزاله با تایید سری تكان داد و با هر جان کندنی بود از جا برخا ست و به کیان
نزدیك شد و با مشاهده صورت درب و داغان او وحشت زده گفت:
 -خدای من! این وحشیها چه بالیی سرتون آوردن.
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کیان آب دهانش را قورت داد اما عضههالت صههورتش از درد درهم شههد ،با این
وجود گفت :
 چیزی نیست .تو خوبی؟ چطور چیزی نیست؟ زیر ابروت شكافته! لبت پاره شده! داری خونریزی میکنی!
 گفتم چیزی نیست.و چ شمان متورمش را در چ شمان بی فروغ غزاله دوخت و با اح ساس ندامت
گفت:
 کاش تو رو از زندان تحو یل نمی گرفتم ...واقعا متاسفم.غزاله به دیوار تكیه داد.کشته شدن آن هم به طرز وحشیانه و توسط افرادی چون
مراد او را می ترسههاند .اما برای آنكه به کیان بفهماند که هراس هی از مردن ندارد
گفت :
 فكر می کنی من از مردن می ترسم؟ این جوری مردن بهتر از خودکشیه.افكار آزار دهنده ذهن کیان را مشههغول سههاخته بود می دانسههت مردان کثیف و
آلوده ای مانند مراد ،سلمان و اسد و...نمیتوانند دست از زن زیبا و هههه هههوس
انگیزی چون غزاله بردارند ،از این رو در حالیكه در دل برای حفظ پاکدامنی او
دعا می کرد ،به عنوان هشدار گفت :
 خدا کنه به کشتنمون اکتفا کنن.کالم طعنه دار ک یان غزاله را درهم ری خت و به فكر فرو برد .خود را به گوشهههه
دیوار کشههاند و همان جا چمباتمه زد .نگاه هراسههانش در اطراف اتاق با ابعاد
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 6×4با سههقف چوبی و دیوارهای کاهگلی ،بدون پنجره ،با یك در فلزی.
زیراندازشان یك زیلوی رنگ و رو رفته و پاره پوره بود.
ناگهان باد زوزه ک شید و از روی سقف سر خورد .چ شم غزاله به سقف خیره
ماند ،از ذهنش گذشههت ( :نكنه سههقف بریزه ) با این فكر خودش را جمع تر
کرد ،دلش حرف زد ( :چه اقبال کوتاهی دارم ،شههها ید ناشههكر بودم خدا ).
نگاهش به چهره خون آلود ک یان افتاد .باز دلش حرف زد ( :حقته .تمام این
بالها رو تو برسههرم آوردی ) .اما دیدن زجر و ناله یك انسههان او را راض هی نمی
ساخت ،باز دلش حرف زد ( :کاش د ستهام باز بود و می تون ستم کمكش کنم
) .بار دیگر باد زوزه کشههان از روی سههقف عبور کرد و نگاه هراسههان غزاله را به
سمت سقف کشاند.
کیان با وجود درد ز یادی که می کشههید ،مراقب اعمال و رفتار غزاله بود وقتی
متوجه رعب و وحشت او شد پرسید:
 می ترسی؟غزاله برای تایید فقط سر تكان داد و کیان برای دلگرم ساختن او گفت:
 بهتره برای مسائل جز یی ترس به دلت راه ندی. سقفش محكم نیست ممكنه بریزه روی سرمون.ک یان پوزخند زد ،زیرا لحظاتی پیش غزاله ترس از مرگ را انكار کرده بود .اما
در آن موقعیت جای کل کل و جر و بحث نبود .او فقط وظیفه خود می دانست
که به نحوی غزاله را دلگرمی دهد ،بنابراین گفت:
 اگه این طور باشه باید اون رو یكی از رحمت های الهی بدونیم. -زیر آوار موندن بالست ،نه رحمت.
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 رحمت یا بال بودنش به این بسههتگی داره که کجا و در چه موقعیتی باشههی وآینده چه سرنوشتی برات رقم زده باشه.
 سههرنوشههت من هم بدبختانه با تو گره خورده .تو دودمانم رو بر باد دادی وحاال نوبت خودمه ...نمی دونم کجا بودی که دیروز ،شاید هم پریروز ،سر از
یقه من در آوردی.
 شاید برای این همسفرت شدم که به آرزوی دلت برسی. منظورت چیه!!!؟ مگه نفرینم نكردی  ....مگه از خدا نخواسههتی جلوت پرپر بزنم.خب....حاال نگاه کن و لذت ببر.
 تو چی فكر می کنی؟ یعنی من اینقدر پستم که از دیدن شكنجه یه آدم لذتببرم.
کیان به بهانه لبخند لب پاره اش را با درد کج کرد و گفت:
 شوخی کردم ،به دل نگیر ...نمی خوام این دم آخری ،بنده ای از بندگان خدااز دسههتم دلگیر باشهههه .حاللم کن ...اگه فكر می کنی مسههبب تمام بالها و
مصیبت هایی که تحمل کردی من هستم ،حاللم کن.
 حاال که فكر می کنی با مرگ فاصله ای نداری این حرف رو میزنی. شاید حق با تو باشه ...حاال که مرگ رو همسایه دیوار به دیوار خودم می بینمدنبال حاللیتم .ولی عیب نداره هرجور دوست داری فكر کن.
مكث کرد و سر به دیوار چسباند و پرسید:
 -حاال حاللم می کنی؟
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غزاله نگاه تند و گزنده ای به سههوی او انداخت و سههكوت را ترجیح داد ،اما در
دل ک یان را مال مت کرد ( :چ قدر مغروره  ....اصههال نمی خواد قبول ک نه که
مقصههره .تا دیروز باد به غبغبش می انداخت ،انگار که اسههتغفرا ...خداسههت.
حاضههر نبود یه کلمه با من حرف بزنه .حاال به التماس اف تاده ،مغرور از خود
را ضی ) .دل ُپری دا شت ،خالی ن شد .باز هم زمزمه کرد ( :هرچی سرت بیاد
حقته ،دنیا دار مكافاته! من هم نفرینت نمی کردم این بال سرت می اومد ).
انتظار کیان برای شنیدن حاللیت از زبان غزاله بیهوده بود ،از این رو گفت:
 به هر حال ما هردو در وضههعیت بدی قرار گرفتیم ،البته وضههعیت تو از منبدتره ممكنه بخوان ازت سوءاستفاده کنن.
غزاله با لبه ههای لرزان گفت:
 می خوای من رو بترسونی؟ مگه مرض دارم ...می خوام همیشههه و در همه حال ناخوش و عین لش مردهگوشه ای بیفتی .اگه بفهمن رو به راه هستی ،ممكنه هر فكری به سرشون بزنه.
صدای زنجیر که از پشت در بلند شد رنگ از روی غزاله پرید .با اضطراب و به
سههرعت روی زمین دراز کشهید و چشههم بسههت .لرزش محسههوسهی سهراسههر
وجودش را فرا گرفت .به خدا توکل کرد و بارها و بارها در دلش صههلوات
فرستاد.
اسد وارد شد و ظرفی از کنسرو لوبیا مقابل غزاله نهاد .چشمان حریصش اندام
غزاله را از فرق سههر تا نوك پا برانداز کرد .با ولع آب دهان قورت داد و غزاله را
تكان داد .غزاله هیچ عكس العملی نشههان نداد و او را وادار کرد تا برخیزد و به
قصد خروج تا آستانه در برود ،که صدای کیان او را وادار به توقف کرد.
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 یه بار دی گه هم گفتم این زن مریضهههه و احت یاج به مراقبت های و یژه داره...حداقل براش پتو و غذای مناسب بیار .
اسد غیظ کرد و گفت:
 مثل اینكه تو نمی تونی خفه شی ....اگه یه بار دیگه حرف بزنی ،تا آخر عمراز داشتن نعمت زبان محرومت می کنم.
کیان بیدی نبود که به این بادها بلرزد ،حونسرد گفت:
 شما که د ست و پام رو زنجیر کردین ....چیه؟  ....از زبونم می تر سی؟....اون هم مال تو.
 خفه شو.اسد گامی دیگر برای خروج برداشت که مجددا صدای کیان او را متوقف کرد.
 فكر نكنم از این زن بخت برگ شته تر سی دا شته با شی .حداقل د ستهاش روجوری ببند که بتونه غذاش رو بخوره.
اسههد بدون آنكه جوابی بدهد بیرون رفت و چند دقیقه بعد با پتو یی بازگشههت.
مقابل غزاله زانو زد و او را که مثل بید می لرزید با حرکت د ست دمر خواباند و
دستبند او را باز کرد .در رفتار اسد نشانه ای از مالطفت نبود ،دست زیر کتف
غزاله انداخت و او را تاقباز خواباند و دست های او را از جلو دستبند زد.
غزاله تا سههر حد مرگ ترسههیده بود ،دلش زمزمه می کرد ( :یا ابوالفضههل ،یا
فاطمه زهرا ) ،اما اسد بی توجه به او و با چشم غره ای به سمت کیان بالفاصله
خارج شد.
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با خروج او غزاله نفس حبس شده اش را آزاد ساخت و نیم خیز شد .نگاه بی
رغبتی در ظرف لوبیا انداخت .چند قطره باران روی پتو چكید .خیز برداشت و
آن را روی پاهایش کشههید .نگاهش بی اراده به سههمت کیان چرخید که بر به
دیوار تكیه داده بود و باالی ابرو یش خونریزی دا شت .با ظرف لوبیا برخا ست
و مقابل او زانو زد ،کیان با تعجب پرسید:
 چه کار می کنی!؟غزاله قاشق را پر و به لبههه ههههای او نزدیك کرد ،اما با دیدن دهان خون آلود او
ظرف را کناری گذاشت و لبه آستینش را روی لبه ههای کیان کشید.
کیان با شهرم و نجابت چشهم بسهت .کلمه ( اسهتغقرا )...بی اراده و آهسهته بر
زبانش جاری شد .غزاله بدون توجه ظرف غذا را بردا شت و بار دیگر قا شق را
پر کرد و گفت:
 بخور.کیان امتناع کرد و غزاله با سماجت گفت:
 با ید یه چیزی بخوری .این طور که معلومه توسهههم یه ای نداری .به خاطرهردومون بخور.
قاشق را در دهان او فرو برد و افزود:
 همه امید من تو یی.حق با غزاله بود .کیان به غذا احتیاج داشههت تا نیرو یی در خود ذخیره کند .از
این رو دهان باز کرد و چند قاشق از لوبیای سرد را خورد و با تشكر گفت:
 -خودتم یه چیزی بخور رنگ به رو نداری.
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غزاله بلند شههد و کنار دیوار کزکرد ،قاشههق باال آورد تا در دهان بگذارد .دخترك
و سوا سی یاد دهان خونین کیان افتاد ،دلش زیر و رو شد ،ب شقاب را پس زد و
پتو را به روی خود کشید و به فكر فرو رفت ( :خدایا من برای جونم ارزش قائل
نیستم ،ولی تو رو قسم می دم به آبروی زهرا نذاری دامنم لكه دار بشه ).
موقعیت جدید چنان او را تحت تاثیر قرار داده بود که مرگ مادر ،طالق هم سر
و دوری فرزند و حتی کسهههالت خود را فراموش کرده بود .در آن موقع خود را
اسههیر دسهههت کسهههانی می د ید که ممكن بود هر لحظه باارزش ترین گوهر
وجودش را به یغما ببرند.
با افكار پریشههان در اثر شههدت ضههعف به خواب رفته بود که خواب چند دقیقه
ای اش تبدیل به کابه هوسی وحشتناك شد .در تقال با هیوالی خیالش بود که با
جیغ خفه ای از خواب پرید .چشمانش در بیداری کابههه هههوس وحشتناك تری
دید .مراد کیان را روی زمین خرکش می کرد .نفس در سی ه هنه اش حبس شد،
از ذهنش گذشت ( :می خوان چی کار کنن! نكنه بكشنش! ).
مراد بدون توجه به غزاله که حاال تمام قد ایستاده بود از و حشت به دیوار پشت
سرش چسبیده بود کیان را بیرون کشید و در را پشت سرش قفل و زنجیر کرد.
مراد کیان را از محوطه بین کلبه ها به زور اسههلحه ُهل داد و به کلبه ای که نور
ضعیفی در آن سو سو می زد هدایت کرد .به در کلبه که ر سید کیان را با قنداق
ا سلحه به داخل ُهل داد .کیان سكندری خورد و مقابل پای ولی خان نقش بر
زمین شد .ولی خان لبخند تمسخرآمیزی زد.
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مراد موهای کیان را در چنگ گرفت و سر او را باال آورد .در این موقع ولی خان
در مقابل کیان زانو زد و چهره اش را به عالمت ترحم در هم کرد و گفت :
 نوچ نوچ ! نگاه کن چی کارش کردن .کدوم احمقی این کار رو کرده؟و بدون آنكه منتظر جواب کیان بماند دست زیر چانه او گذاشت و کمی سر او
را باال آورد و گفت:
 جناب سرگرد مهمون اخت صا صی خودمه ...جز من ک سی حق نداره بهشدست بزنه.
کیان از بازی گستاخانه و تمسخرآمیز ولی خان برآشفت .سرش را عقب کشید
و نگاه تند و تیزش را در چشمان او دوخت و گفت:
 چی می خوای؟ولی خان لبه ههایش را جمع کرد و با لحن مشمئز کننده ای گفت:
 جونت رو. پس چرا اینقدر لفتش می دی؟ فكر کردی به همین راحتی می ذارم بمیری .نوچ نوچ  ....تو باید تقاص پسبدی.
 تقاص چی رو ؟ .....تقاص کثافت کاریهای تو رو من باید پس بدم.ولی خان بلند شد  .سی ه هگاری بین لبه ههایش قرار داد و فندك زد .در حالیكه
دود آن را بیرون می داد به سمت کیان برگشت و با خشم گفت :
 تو باید تقاص خون پدرم رو پس بدی .اما بعد از اینكه برادرم شههیرخان آزادشد.
با شنیدن نام شیرخان کیان تازه متوجه موقعیت خود شد و گفت :
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 پس قصد معامله داری. این فضولی ها به تو نیومده.و در حالیكه سیه هگارش را زیر پا له می کرد ،خطاب به مراد گفت:
 افتخار میزبانی سرگرد مال تو.به مجرد خروج ولی خان گو یی سادیسم انسان آزاری در وجود حضار به غلیان
افتاده باشهههد با کمك یكدیگر کیان را از سههقف آو یزان کزدند ،ابتدا با اعمال
ز شت و وقیحانه خود ،روح او را به بازی گرفتند ،سپس ج سمش را به بدترین
نحو آزردند.
انتظار غزاله برای بازگشههت کیان سههاعتی به طول انجامید و وقتی در باز و او به
درون پرتاب شد از فرط وحشت جیغ کشید.
چهره کیان قابل شههناسههایی نبود.از آن چهره جذاب ،جزکبودی و ورم و خون
چیز دیگری دیده نمی شد .سراسیمه به سو یش شتافت و کنارش زانو زد .کیان
با صورت نقش بر زمین و از حال رفته بود .اشك حهه هههلقه چشمان غزاله را تر
کرد ،صدا زد.
 سرگرد .سرگرد .آقای زادمهر.کیان فقط ناله کرد .سههعی غزاله برای کشههاندن او به گوشههه دیوار بیهوده بود.
جابجایی مرد قوی هی كل و بلند قامتی چون ک یان از عهده دسههتان رنجورش
خارج بود ،با این حال برای در امان نگه داشههتن او از قطره های بارانی که ار
سقف چكه می کرد و مانند سوزن بر پیكر نیمه جانش ضربه می زد ،با سعی
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فراوان او را به سمت دیگر چرخاند و پتو را رو یش ک شید .صورت آش و الش
کیان احتیاج به مرهم داشت .اما افسوس.....
فصل 12
 منزل سردار بهروان؟ بفرمایید. گوشی رو بده دست سردار ،بچه. شما؟ زادمهر.پسرك بازیگوش با آنكه از لحن کیان متعجب شده بود ولی سن و سالش مانع
کنجكاو یش می شد .از این رو لی لی کنان به جانب پدر رفت و گفت:
 بابا جون با شما کار دارن.سردار با اکراه سر از روزنامه خود بیرون کشید و در حالیكه گوشی را به دست
می گرفت دست روی دهانه آن گذاشت و پرسید :
 کیه بابا جون؟ عمو کیانه.سردار با هیجان گوشی را باال آورد و گفت:
 هیچ معلوم هست کجایی مرد؟ از دیروز تا حاال غیبت زده!صدای دورگه و زمخت مردی در گوشی پیچید:
 اگه می خوای جناب سههرگردت رو زنده ببینی ،باید منتظر تماس بعدی منباشی .در غیر این صورت جنازه اش رو برات پیشكش می کنم.
ارتباط قطع شد و سردار هاج و واج به نقطه نامعلومی خیره ماند.
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محسن فرزند ارشد سردار وقتی پدر را متحیر و پریشان یافت ،پرسید:
 آقاجون ! حالتون خوبه؟سردار پاسخی نداد ،محسن این بار نگران تر از قبل پرسید:
 آقاجون با شما هستم .حالتون خوبه! اتفاقی افتاده؟سردار بدون توجه شماره قرارگاه را گرفت و پس از رد و بدل شدن چند جمله،
به سههرعت لباس پوشههید و در برابر دیدگان بهت زده خانواده ،از خانه بیرون
رفت.
در فا صله چند دقیقه به همراه سردار روزبه ،سرهنگ کرمی م شغول برر سی
پیرامون صحت و سقم تماس انجام گرفته ،بودند .سرهنگ کرمی با یادآوری
تلفن عالیه گفت:
 اتفاقا دیشههب خانم زادمهر سههراغ کیان رو از من گرفت ....بهتره بهش زنگبزنم تا مطمئن بشیم.
 فكر خوبیه ،ولی فعال چیزی نگو .نمی خوام نگران بشه.سرهنگ کرمی بالفا صله شماره منزل کیان را گرفت .صدای مادر مهربان در
گوشی پیچید .سرهنگ کرمی احوالپرسی کوتاهی کرد تا بی مقدمه مادر پیر و
ح ساس کیان را رنجور و آ شفته ن سازد .عالیه که دو شب را چ شم به در ب سته
منزل دوخته بود با هول و وال پرسید:
 این پسههر آتیش به جون گرفته من کجاسههت؟ دوباره فرسههتادیش ماموریت وصداش رو در نمیاری!؟
دل سرهنگ فرو ریخت .محتاط و با تردید پرسید:
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 یعنی هنوز برنگشته. دیروز سرهنگ شفیعی ده بار از سیرجان زنگ زد که نا سالمتی شما ناهاردعوت دارید نه شام ،پس چرا نمی آیید .امروز هم که اصال ازش خبری نیست.
سرهنگ باید عالیه را در بی خبری نگه می داشت ،از این رو گفت:
 ممكنه ماموریتش چند روزی طول بكشه ،شما نگران نباشید.و در مقابل دیدگان کنجكاو و منتظر حضار گوشی را گذاشت و در سكوت فرو
رفت .سردار بهروان با رخوت در صندلی اش رها شد و گفت:
 یعنی چی می خوان؟سردار روزبه گفت:
 چطور سرگرد رو در گروگان گرفتن و کسی متوجه نشده؟سردار بهروان برخاست و در حالیكه متفكر به نظر می رسید گفت:
 باید تحقیقات رو آغاز کنیم ....با سیرجان تماس بگیرید و ببینید سرگرد چهموقع سیرجان رو ترك کرده.
بعد مكث کوتاهی کرد ،گو یی فكری به ذهنش خطور کرده باشهههد ،گوشههی
همراهش را فعال کرد و با منزل تماس گرفت .صدای مح سن پا سخگوی پدر
بود .سردار گفت:
 باباجون شههماره های تلفن رو کنترل کن و شههماره ای روکه نیم سههاعت پیشتماس گرفت ،سریع پیدا کن.
چند لحظه بعد محسن شماره ای به او داد و سردار بالفاصله دستور پیگرد آن
را صادر کرد.
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تقریبا یك سههاعت بعد مردی حدودا  45سههاله که از لحاظ ظاهری بسههیار
مت شخص و محترم به نظر می ر سید بازدا شت و در قرارگاه م شغول پس دادن
بازجو یی بود .او دبیر ر یاضهه یات بود که در هنگام ارائه درخواسههتی مبنی بر
سوزاندن سیم کارتش در مخابرات دستگیر شده بود.
پرس و جو از او نتیجه ای نبخشهید زیرا تلفن همراه او در مقابل دیدگان چند تا
از شاگردانش دزدیده شده بود و او برای اثبات حقانیتش شاهد داشت .بنابراین
دستور آزادی اش صادر شد.
د ستور کنترل و ردیابی چند شماره تلفن صادر و تقریبا آماده باش اعالم شد.
همه چیز آماده شههروع یك عمل یات بود که تلفن همراه سههردار بهروان زنگ
خورد.سردار بهروان به مجرد دیدن شماره روی صفحه با شعف گفت:
 شماره زادمهره.و با ایجاد ارتباط با هیجان پرسید:
 کجایی مرد؟ دق مرگ شدیم!برخالف انتظار سردار ،صدای دورگه آ شنا ،با خون سردی عجیبی در گو شی
پیچید:
 خیلی نگرانی سردار! تو کی هستی؟ چی می خوای؟ سر فر صت میگم ....ولی مطمئن باش اگه کلكی توی کارت با شه ،سرگردمی میره.
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سردار بهروان برای ردیابی ماهواره ای سعی داشت مكالمه اش را طوالنی کند،
از این رو با کمی مكث گفت:
 از کجا بدونم راست می گی؟سههردی کالم مرد اعصههاب سههردار را به هم ریخت .او با خونسههردی خاص هی
گفت:
 مدرك می خوای؟ آره خوب  ....شاید گوشی زادمهر رو شانسی پیدا کردی.قهقهه مه هستانه مرد در گوشی پیچید و بعد با سردی و خشونت گفت:
  20کیلومتری پلیس را باغین در محور برد سیر زیر یه پل ،ما شین سرگرد روپیدا می کنی .اگه مدرك بیشتر خواستی منتظر بمون.
ارتباط قطع شههد و الو الو گفتن سههردار بهروان بیهوده بود ،سههردار گوش هی را با
عصبانیت کف دستش کوبید و گفت:
 مثل اینكه موضوع جدیه.سههردار روزبه به خوبی حال او را درك می کرد ،از این رو او را دعوت به آرامش
کرد و پرسید:
 چی می گفت؟ خواسته اش چی بود؟ حرفی نزد ولی آدرس ماشین سرگرد رو داد. کجا !؟  20کیلومتری باغین. پس معطل چی هستی؟ بی سیم بزن بچه های پلیس راه ،گرو تج سس رو همسریعا اعزام کنید.
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اتومبیل کیان در محل مذکور کشههف و بالفاصههله پس از انگشههت نگاری و
بازرسی کامل برای تحقیقات بیشتر به کرمان انتقال داده شد.
اثر انگ شت خا صی پیدا ن شد .تنها اثر انگ شت که دایره تشخیص هو یت تایید
کرد ،مربوط به متهمه ای به نام غزاله هدایت بود .از این رو سههردار بهروان طی
تماس تلفنی با سرهنگ شفیعی ،رییس زندان سیرجان ،متوجه شد که غزاله به
دلیل ضههعف اعصههاب به کیان سههپرده شههده بود تا در بیمارسههتان کرمان تحت
مداوا قرار گیرد .پرونده غزاله مورد بررسههی قرار گفت .طبق تحقیقات به عمل
آمده ،او به طور حتم تا روزهای آینده آزاد و به خانواده اش ملحق می شههد .از
این رو دلیلی نداشت تا کسی برای آزادی او متحمل چنین ری سكی شود با این
وجود خانواده اش مظنون قل مداد شهههد ند و برادرش هادی به طور مو قت
بازداشههت و تحت بازجو یی قرار گرفت .بازپرس هی از او نتیجه نداشههت .تقریبا
تمامی درها بسههته بود که تلفن سههوم زده شههد و باز ردیابی ماهواره ای انجام
گرفت.
 شاید به این زودی ها نتونم تماس بگیرم .فقط خواستم هشدار داده باشم کهبجز زادمهر کسههان دیگری هم هسههتند که ممكنه دچار دردسههر شههوند ....مثل
پسرت.
بدن سردار یخ زد ،با این حال با خونسردی گفت:
 چی می خوای ؟ برو سر اصل مطلب. ماشین زادمهر رو پیدا کردی؟ بهتره ترمز ماشین آقا محسن رو هم چك کنی،ممكنه یه از خدا بی خبر اون رو دستكاری کرده باشه.
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نفس سردار بند آمد ،از البالی دندانهای کلید شده اش گفت:
 چی می خوای؟ تند نرو! پله پله .....بازم تماس می گیرم ،منتظرم باش.ارتباط قبل از شناسایی محل قطع شد .با این وجود شماره بالفاصله شناسایی
شد و چند دقیقه بعد دختر خانمی که دانشجوی ادبیات بود ،در اتاق بازجو یی
مشغول بازجو یی و شرح ماجرای ربوده شدن تلفن همراهش بود.
دیگر شكی باقی نماند که ردیابی مكالمه ها کار بیهوده ای است و آنها در برابر
حریف قدر و کارآزموده ای قرار گرفته اند .آماده باش اعالم و شهههر به طور
نامحسوس تحت نظارت قرار گرفت.
دقایق به کند می گذشت 34 .ساعت از ربوده شدن سرگرد زادمهر سپری شده
بود و سردار بهروان خود را موظف می دید که هر چه سریعتر گزار شی کامل
برای مقر فرماندهی کل در تهران فكس کند.
دو روز سخت و طاقت فر سا تقریبا تمام رمق آنها را گرفته بود .غزاله به سبب
ضههعف ،تحمل آزار و اذیت های گاه و بیگاه ربایندگان را نداشههت و به همین
دلیل بسیار ضعیف شده بود ،با این حال ترس از دست دادن عفت و پاکدامنی،
او را گوش به زنگ ساخته بود .او علی رغم درد و رنجی که تحمل می کرد ،بی
نهایت نگران کیان و سههالمتی او بود ،زیرا کیان تنها امیدش در آن وانفسهها به
شمار می رفت.
کیان روزی دو وعده به شكنجه گاه برده می شد و غزاله هنگام برگرداندن او با
بغض و اشك پتو را دور او می پیچید تا کمی احساس گرما کند .او بیشتر جیره
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غذایی اش را با مقدار کمی آب در کنج دیوار ،زیر پتو ،پنهان می سهاخت و آن
را به زور به خورد کیان می داد.
اگر رسهیدگی های جز یی غزاله نبود ،چه بسهها کیان در اثر گرسههنگی و ضههعف
شدید ج سمانی از دنیا می رفت .اما کیان مرد روزهای سخت بود .دیروز زیر
شكنجه نیروهای بی رحم بعثی و امروز تحت شكنجه د شمنان داخلی بیرحم
در کمین جوانان وطن.
صبح روز سوم فرا رسید .غزاله کز کرده در گوشه دیوار به خواب رفته بود که با
صههدای باز شههدن در از جا جسههت .مراد و بشههیر در حالیكه به زبان محلی
صههحبت می کردند وارد شههدند و یكراسههت به سهراغ کیان رفتند .غزاله این بار
فرصت بردا شتن پتو را از روی کیان پیدا نكرده بود .مراد نگاه غ ضب آلودی به
او انداخت و گفت:
 خوب بهش می رسی!و با غیظ به طرف غزاله رفت و در حالی كه روی او خم می شهههد .نگاه نفرت
انگیزش را در چشم او دوخت و گفت:
 فكر نكنم دلت بخواد مزه مشت و لگدهای منو بچشی.غزاله سر به زیر شد و از ترس آب دهانش را قورت داد ،ولی پنجه های زمخت
و قوی مراد ،دور فكش قفل شد و با فشار زیادی سر او را باال آورد.
مراد چشم در چشم غزاله دوخت .هر لحظه حهههه ههههلقه چشمانش گشادتر و
فشار انگشتانش بیشتر می شد ،غزاله از گوشه چشم نگاه پرالتماسی به کیان که
حاال نیم خیز شده بود ،انداخت .نگاه ملتمس غزاله دل کیان را به درد آورد .از
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این که نمی توان ست کاری انجام دهد ،ع صبی و کالفه چ شم ب ست و دندان
قروچه کرد ،چ شم که باز کرد ،دهان غزاله خونین شده بود .با صدایی شبیه به
ناله فریاد زد.
 ولش کن ع*و*ض*ی .چی از جونش می خوای؟با فریاد کیان ،مراد غزاله را با ضرب به سمت دیوار ُهل داد و نگاه غضبناکش را
به او دو خت .ولی عضههالت صههورتش بال فاصهه له تغییر کرد و با لبخ ند
تمسخرآمیز گفت:
 به به  .....جناب سرگرد زبون باز کرده.بشیر خنده مه هستانه ای سر داد و گفت:
 چرا تا حاال بهش فكر نكرده بودیم ....به جون تو تا حاال فكر می کردمجناب سرگرد الله.
مراد ناگهان به سمت غزاله چرخید و با یك حرکت او را از جا کند .قامت غزاله
چون بید می لرزید ،دعای دل ترسانش :خدایا به دادم برس ....یا ابوالفضل
بود .مراد گشتی به دور او زد او را به سمت خود کشید .غزاله به تكاپو افتاد ،اما
رهایی از چنگال مرد قوی هیكلی مثل مراد کار راحتی نبود .ک یان دیگر طاقت
نیاورد ،از جای جست ولی با لگد بشیر نقش بر زمین شد.
مراد بر فشههار پنجه هایش افزود و غزاله از درد ناله سههر داد .کیان از کرده خود
پ شیمان شده بود .کاش زبان به دهان می گرفت و حرفی نمی زد .با نف سی که
در سیه هنه اش حبس شده بود ،چشم بست.
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مراد برای تحریك بی شتر او صورت به صورت غزاله چسباند .غزاله در حالیكه
فریاد گو شخرا شی سر می داد ،سرش را کمی عقب ک شید و ناخنهایش را در
صورت مراد فرو برد .مراد با احساس درد با غیظ او را به گوشه ای پرتاب کرد.
سه شیار قرمز رنگ روی گونه مراد دیده می شد .با احساس سوزش دست باال
آورد و روی گونه اش ک شید .مرطوب بود .به انگ شتهایش نگاه کرد که به خون
آغشههته شهههده بود .نگاه پرغیظش را به غزاله دوخت .چند گام به سههمت او
برداشههت اما صههدای اسههد که فریاد می زد :مراد ،مراد .چه غلطی می کنی؟
جون بكنی هی ،چرا نمیای؟  .او را متوقف ساخت.
مراد به سمت صدا چرخید.
 اومدم قربان ....اومدم.بعد لبهههه هههههایش را با کینه و نفرت جمع کرد و آب دهانش را به سمت غزاله
پرتاب کرد و گفت:
 سر فرصت خدمتت می رسم وحشی.سپس خنده کریهی کرد و گفت:
 می دونم گربه هایی مثل تو رو چطور باید رام کرد .....بذار ولی خان و اسههدبرن!....
دخترك در حالیكه چادر گلدارش را به دندان گرفته بود مقابل درب سههبز رنگ
دژبانی مبارزه با مواد مخدر ایسههتاد و با انگشههتان کوچكش به آن ضههربه زد.
دریچه کوچكی باز شد.
 -کیه؟ چی می خوای؟
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صدای ضعیف دخترك سرباز را وادار کرد که چشم به پایین بدوزد:
 آقا ....آقا. چی می خوای بچه؟دخترك بسته کوچكی را نشان داد و گفت:
 یه آقایی اینو داد گفت بده ....بده.....دخترك به ذهنش فشار آورد و سرباز بی حوصله گفت:
 برو پی کارت بچه .دیگه این طرفا پیدات نشه ها.....دخترك به گریه افتاد و گفت:
 به من چه.به نقطه ای اشاره کرد که اثری از کسی دیده نمی شد و افزود:
 اون آقا گفت اینو بدم به شما ....گفت فیلمش قشنگه حتما تماشا کنین.دخترك بسههته را روی زمین گذاشهههت و بی اعتنا راه خانه اش را پیش گرفت.
سرباز بالفاصله گوشی را برداشت و جریان را به اطالع سرهنگ کرمی رساند.
کرمی سراسیمه دستور متوقف ساختن دخترك را صادر کرد .سرباز نیز گوشی
را رها کرد و با عجله بیرون دو ید .نگاهش در اطراف چرخ خورد برق چادر
دخترك را در پیچ کوچه دید .مهه هههستاصل بود بسته را داخل دژبانی گذاشت و
شروع به دو یدن کرد.
در آسههتانه ورود به کوچه نظر انداخت ،اما اثری از دخترك نیافت .نفس زنان به
سمت ستاد بازگشت و گزارش داد و منتظر دستور ماند .دقایقی بعد مامور و یژه
گروه تخریب برای شناسایی بسته به دژبانی رفت و پس از اطمینان از سالمت
ب سته آن را داخل ستاد برد .ب سته باز شد و یك کا ست و یدئو یی از آن بیرون

wWw.Roman4u.iR

158

کش هیده شههد .بدین ترتیب بالفاصههله مقامات در جریان قرار گرفتند و لحظاتی
بعد در سالن کنفرانس قرارگاه ،تنی چند از سرداران و مامورین و یژه اعزامی از
تهران به همراه چند مقام عالی رتبه از فرماندهی نیروی انتظامی با تاسههف و
تاثر مشغول نظاره فیلم بودند.
صحنه هایی از شكنجه کیان و آزار و اذیت غزاله به ت صو یر ک شیده شده بود.
مردی با چهره کامال پوشههیده چنگ به گیسههوان غزاله زد و او را مقابل دوربین
کشید و گفت:
 به زودی پیش مرگ سههرگرد عز یز رو براتون پیشههكش می کنم تا بدونید ما باکسی شوخی نداریم.
سههپس غزاله را با مو از جا کند ،ناله غزاله در فضههها پیچید و متعاقی آن باران
مشهههت و لگد مرد بر پیكر رنجور و ناتوان او فرود آمد .خون از دهان و بینی
غزاله جاری شد و مرد قهقهه م ه هستانه ای سر داد و پیكر نیمه جان او را روی
زمین تا مقابل دیدگان کیان کشید .سپس انگشتش را به خون غزاله آغشته کرد
و به پیشانی کیان مالید و گفت:
 نذر تو کردمش سرگرد.و به سمت دوربین چرخید و گفت:
 منتظر بمونید تا یكی دو روز دیگه سرش رو براتون می فرستم.سپس لگدی زیر بدن غزاله زد ،ولی غزاله نفسی برای فریاد کشیدن نداشت.
باالخره غزاله را رها کرد و به سراغ کیان رفت .سر او را با مو باال آورد .کیان در
اثر شدت شكنجه تقریبا از حال رفته بود .لنز دوربین روی صورتش زوم شد و
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چهره او را از فاصله نزدیكتری به نمایش گذاشت .صورتی کامال متورم و کبود
که به راحتی شناسایی نمی شد .چند جای صورتش شكافته و کامال غرق خون
بود .مرد به ه هههوسه ای بر موهای کیان زد و مجددا قهقهه مه ه هههستانه سر داد و
گفت:
 می بینی سردار .می بینی .این همون سرگرد عز یز و دوست داشتنی توست.خوب نگاش کن ببین می شههناس هیش؟ ....نوچ نوچ نشههناختی  .خوب نگاش
کن! خودشه!
سپس مكثی کرد و با جدیت ،اما تهدید افزود:
 اگه می خوای زنده بمونه فقط یه راه داری .....شهیرخان ! شهیرخان در مقابلزادمهر ....چطوره؟ عادالنه است؟
و موهای کیان را رها کرد و برای التیماتوم آخر گفت:
 شههاید فكر کنی یك گروگان نمی تونه ضههامن آزادی شهیرخان باشههه ولی منبرنامه هایی فوق تصورت دارم ....مواظب خودتون و یا احتماال خانواده هاتون
باشههین .تا یكی دو سهههاعت دی گه یكی از همكارهای گرامی تون به طور غیر
منتظره ای تشههریف می بره اون دنیا ....بهتره تهدیدهای منو جدی بگیرید .دلم
نمی خواد یه مو از سر شیرخان کم ب شه ،چون به تعداد موهای اون از نفرات
شما کم میشه.
صفحه تلو یز یون برفكی شد .ح ضار با بهتی آمیخته به تا سف چ شم از آن بر
نمی داشتند .کسی یارای حرف زدن نداشت .قطرات اشك از چشمها سرازیر
بود.
سردار روزبه در حالیكه شقیقه هایش را می فشرد ،گفت:
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 رذلهای کثیف.و رو به سردار بهروان  ،که شانه هایش با هق هق باال و پایین می شد ،افزئد:
 سههردار! بهتره خودتون رو کنترل کن ید ....با ید فكر کنیم و دنبال راه نجاتباشیم.
پیوس ،مامور و یژه اعزامی ،رشههته کالم را به دسههت گرفت و چون می دانسههت
کیان و سردار بهروان پیوند خونی دارند ،گفت:
 واقعا متاسفم ...اما قبل از آنكه تحت تاثیر این اتفاق باشیم ،باید جوانب کاررو بسنجیم تا هرچه سریعتر به سر نخ قابل توجهی برسیم.
سپس به وایت بورد نزدیك شد و در حالیكه در ماژ یك را برای نو شتن باز می
کرد گفت:
 اول باید بدونم شیرخان کیه.سردار بهروان اشك را از چهره اش زدود و لحن رسمی به خود گرفت و گفت:
 شههیرخان یكی از قاچاقچ یان بزرگ و تقری با از مهره های اصههلی باند بینالمللی قاچاق مواد مخدره ....حدود سههه سههال پیش با رشههادت و تیزهوش هی
سرگرد زادمهردر یك عملیات و یژه و درگیری بزرگ که به شهادت عده ای بچه
های تیم انجامید ،دسههتگیر و روانه زندان شههد ....هنوز نتوانسههتیم اطالعات با
ارزش هی از او بیرون بكش هیم البته تحقیقات بچه های دایره تشههخیص هو یت ،
هو یت اصلی اون رو مشخص کرده اند ولی او دهن قرص و محكمی داره.
 حكمش صادر شده؟ -بله ،اعدام.
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 و زمان آن اعالم شده؟ بعد از ایام محرم. زمان حكم چه موقع علی شد؟ حدود یك ماه پیش. پس حساب شده عمل کردن. شواهد این طور نشون می ده. تا به حال چه سرنخی بدست آوردید؟ هیچی ....جز این كه تیم او نا کامال حرفه ا یه ....ت مام ت ماسهه هاشههون باموبایلهای سرقتی صورت گرفته و قبل از سی ثانیه قطع شده.
 ربایندگی به چه نحوی صورت گرفته؟ هنوز نمی دونم.پیوس هوای ریه اش را بیرون داد و روی وایت بورد کلمات سههیرجان ،کرمان،
زادمهر و شیرخان را نوشت و رو به سردار بهروان گفت:
 اون طور که قبال گفتید ،سرگرد روز پنج شنبه از سیرجان حرکت کرده و هرگزبه کرمان نرسیده ....می خوام بدونم اون روز اتفاق خاصی در جاده رخ نداده؟
در این موقع سرهنگ کرمی گفت:
 طبق تحقی قات ما در همان روز یك دسههتگاه کامیون بنز ده تن که تانكرسههوخت بوده به دلیل نامعلومی در حوالی بیدخیری از جاده منحرف و واژگون
شههده .در پی این امر آتش سههوزی مهیبی به را افتاده و متعاقب آن ماشههینهای
گشهههت برای کنترل جاده اعزام شهههده اند محور کرمان -سههیرجان تا حوالی
بیدخیری از مامورین خالی بوده .در اطراف تانكر هم هیچ کس پیدا نشههده ...
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از شواهد بر میاد که راننده حادثه رو ترك کرده .از قضا تانكر هم سرقتی بوده و
صاحب اون چند روز قبل از حادثه گزارش سرقت رو به آگاهی داده بوده.
 با این حسههاب تصههادف تانكر برای اجرای نقشههه بوده و آنها بین جاده کمینکرده بودند.
 دقیقا چون به گزارش چند شاکی ،جاده توسط نیروی انتظامی حدود بی ستدقیقه ب سته شده و به بهانه بازر سی اجازه تردد از خودروها سلب کرده بودن.
این درحالی است که نیروی انتظامی از این موضوع هیچ اطالعی نداشته.
 و به احتمال قوی اآلن سرگرد یه گوشه ای از خاك سیستان بلوچستانه. حدس ما هم همینه. فعال در سرا سر ا ستانهای کرمان و سی ستان و بلوچ ستان آماده باش اعالمکنید.
فصل 13
در باز شهههد و پیكر غرق به خون ک یان کف زمین رها گرد ید .دهان غزاله از
وحشهههت باز ماند .برخالف دفعات قبل در هوای سههرد و کوهسههتانی ک یان
پو ش شی به تن ندا شت و جای تازیانه ها ن شان می داد در هر ضربه تكه ای از
گوشت بدنش جدا گردیده است.
دل غزاله ریش شههد و دسههت جلوی دهان برد تا بغض گلو یش را فرو بلعد ،اما
قطرات اشك بی اراده از چشمانش سرازیر شد .پاهای لرزانش را تكان داد و به
زحمت از جای برخاسههت و کنار او زانو زد .حاال دیگر هق هق سههر داده بود.
لحظه ای بعد در میان بغض و اشك به تن زخمی کیان خیره شد و گفت:
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 چطور ....چطور دلشون اومد این کار رو با تو بكنن .....مگه اونا آدم نیستن.سههر باال گرفت و از خدا شههكوه کرد ( :خدایا تو کجایی؟ پس چرا ما رو نمی
بینی؟ چرا کمكمون نمی کنی؟ )
صهدای ضهعیف کیان که گو یی از ته چاه باال می آمد غزاله را وادار به سهكوت
کرد .غزاله متوجه کالم او نشد ،سرش را به لبه ههای کیان نزدیكتر کرد و گفت:
 چیزی گفتی؟ آروم بگیر دختر. آخه ببین این حیوونای کثیف با تو چه کار کردن....آش و الش شدی. اینا جای ضربه های دیشبه ....قفسه سیه هنه ام می سوزه .کمك کن برگردم.غزاله س هراس هیمه دسههت در پهنای صههورتش کش هید تا پرده اشههك را از مقابل
دیدگانش بزداید ،سپس د ستهای د ستبند زده اش را زیر تنه کیان برد و او را به
سمت دیگر چرخاند .در این هنگام نگاه بهت زده اش روی قفسه سی ه هنه کیان
متوقف ماند .عقش گرفته بود حال تهوع دلش را زیر و رو می کرد .نا خودآ گاه
به گوشههه اتاق دو ید .دسههت خودش نبود محتوی معده اش بیرون ریخت .لبه
ههایش را با لبه ژاکتش پاك کرد.
باورش نمی شههد .به نظر او هیچ انسههانی نمی توانسههت تا آن حد رذل و کثیف
باشههد .نگاهش دیوانه وار به هر سههو چرخ خورد تا روی کیان خیره ماند .س هیه
هههگارهای فراوانی روی قفسه سیههه هههنه او خاموش شده و چیزی شبیه به اسم
حك کرده بود .بعضههی از تاولها نیز ترکیده و از جای آن خونابه سههرازیر بود.
انزجار ،نفرت و کینه تمام وجودش را پر کرد .قدم های م صممش را به سمت
در برداشت .لگد در پی لگد ،فریاد دلخراشش طنین انداز شد.
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 کثافتا ....خوکای کثیف ....نامردای ع*و*ض*ی....کیان می دان ست این اعتراض برای او عواقب بدی در بر خواهد دا شت ،از این
رو قوایش را جمع کرد و گفت:
 سههاکت شههو ....می خوای دوباره بیان سههراغت ....تو فكر می کنی با کیطرفی؟
غزاله به هشههدار او توجه نكرد ،منزجر از رفتار ولی خان و مزدورانش مشههت و
لگد حواله در کرد و ناسزا چاشنی آن.
مراد که منتظر فرصتی بود تا تالفی صورتش را در بیاورد ،تنوره کشان وارد شد
و غزاله را به گوشه ای هل داد و فت:
 شیر شدی!؟ عربده می کشی!غزاله چشههم ُبراق کرد و با خشههم و صههدایی که کم کم به گریه تبدیل می شههد
فریاد زد:
 چرا؟ چرا اینقدر اذیتش می کنین؟ مگه شههما آدم نیسههتین؟ مگه شههماهاانصهههاف ندارین؟ چی از جونش می خواین؟ ولش کنین لعنتی ها ....ولش
کنین.
و یكباره سههاکت شههد .نفس نفس می زد .آب دهانش را جمع کرد و آن را روی
مراد پاشید .کیان با وحشت نیم خیز شده بود ( :ساکت شو هدایت ) .مراد از
سر خشم دندانها را به هم سایید و جلو رفت .دست سنگینش باال رفت و روی
گونه غزاله فرود آمد .کیان با غیظ چشم بست.
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خدا می داند با این ضههربه غزاله چه دردی را تحمل کرد ولی تمام توانش را به
کار بسهت تا جلوی ریزش اشهك را بگیرد .در عوض خشهمش را در صهدایش
جمع کرد .صورت برافروخته وچشمان مشتعلش نشان می داد تا سر حد مرگ
در مقابل این ظالم خواهد ایستاد ،فریاد زد:
 کثافتی مثل تو فقط می تونه به یه زن یا یه مرد دست و پا بسته زور بگه ....تواز یه بچه هم ذلیل تری .....تف تف به بی غیرتی مثل تو.
 خفه شو عجوزه.و به جان دختر د ست ب سته و بی دفاع افتاد .سیلی های پی در پی او از چپ و
را ست غزاله را گیج کرد .هر ضربه چنان بود که گو یی یكی از ا ستخوان های
صورت غزاله در حال شكستن است .مراد پر غیظ شده بود و کنترل اعمالش را
نداشهههت ،گیسههوان او را دور پنجه هایش پیچید و او را به دور خود چرخاند.
فریاد گو شخراش غزاله در دل کوه پیچید .مراد گی سوان پری شان او را رها کرد و
لگدی به شكمش نواخت .ضربه چنان شدید بود که نفس غزاله حبس شد.
سعی او برای بیرون دادن هوای ریه اش بیهوده بود ،با شدت نقش بر زمین شد
و از حال رفت.
مرد غول پیكر همین که احسههاس کرد دق و دلی اش خالی شههده ،بالفاصههله
بیرون رفت و در را قفل و زنجیر کرد.
کیان که در خالل درگیری روی دو پا ای ستده بود ،با نگرانی بر بالین او ن ش ست
و او را صدا کرد.جوابی نشنید .با دستهای بسته کمكی از دستش بر نمی آمد،
از این رو پشههت به او نشههسههت و با کمك پنجه ها ،غزاله را به سههمت دیگرش
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چرخاند و صدایش زد ،باز هم واکنشی ندید .به ناچار برای وارد کردن شوك با
شدت به قفسه سیه هنه او ضربه زد.
نفس غزاله باال آمد و چشم باز کرد .کیان نفس عمیقی کشید و گفت:
 خدا رو شكر ،فكر کردم ُمردی.غزاله به سختی نیم خیز شد و با چند نفس عمیق ن ش ست اما هنوز ع صبی و
پریشههان بود .دهان باز کرد تا فریاد بزند اما جرئت نیافت .تمام بدنش درد می
کرد .با یادآوری کتكهایی که خورده بود فر یاد در دلش شههكسهههت و به بغض
تبدیل شههد .سههر به دیوار تكه داد .حاال با هق هق گریه شههانه هایش به شههدت
تكان می خورد.
کیان زبان به لبه ههای خشكیده اش کشید و گفت:
 امشب ....امشب باید از اینجا بریم.شانه های غزاله از حرکت ای ستاد .نگاه متعجبش را به چ شمان پف کرده کیان
دوخت و برای اینكه مطمئن شود که درست شنیده ،پرسید:
 چی گفتی!!!؟ ....یه بار دیگه بگو. گفتم امشب باید از اینجا بریم.غزاله پوزخندی زد و گفت:
 شوخی می کنی. فكر می کنی با این وضعیت حوصله شوخی هم دارم آخه چه جوری؟ تو حتی نا نداری روی پاهات وایسههتی ،چطور فكر فرار بهسرت می زنه ....تو دیوونه ای مرد.
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 شههها ید حق با تو باشهههه .ولی من در موقع یت بدتر از این هم بوده ام ....اگهامشب نریم ،دیگه نمی تونیم.
 تو یه نفری می خوای جلوی ده نفر بایستی؟ ....تازه این غول بیابونی خودشبه اندازه ده نفر قلدره و زور داره.
 اونا امشب فقط چهار نفرن. منظورت چیه؟ حرفا شون رو شنیدم ....ام شب ولی خان با شش نفر دیگه میره مرز ....فكرکنم قراره محموله ای رد و بدل کنن.
 و تو فكر می کنی از پس چهار نفر بر میای؟ باید شانسمون رو امتحان کنیم. تو حالت خوب نیست ....داری هذیون می گی.کیان تن زخمی و رنجور خود را به سههختی تكان داد و از درز چشههمان کبود و
متورم خود نگاهی به غزاله انداخت و گفت:
 تو ن شون دادی زن شجاعی ه ستی ،پس می تونم روی تو ح ساب کنم .اونادیگه امروز سههراغ من نمیان ....توی این فرصههت کم می تونم نیروم رو جمع
کنم.
غزاله با تعجب پرسید:
 روی من حساب می کنی!؟  ...من چطور می تونم به تو کمك کنم!؟ می خوام مراد رو بكشههونی تو ....فقط باید قول بدی که نترسههی چون ترسبرابر مرگه.
 -تو می خوای چی کار کنی!؟
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 نپرس .وقتش که بشه خودت می بینی. اگه ولی خان زود برگرده! هیچ فكر کردی!؟ در جا می کشدمون. بهتر از مرگ تدریجی نی ست!؟ ...ولی خان به این زودی بر نمی گرده .تا اونجایی که متوجه شههدم ما در دل یك کوه هسههتیم ....اینجا به جز چند تا موتور
سههیكلت وسههی له دی گه ای برای رفت و آمد نیسهههت ....فكر کنم ما یه جای
دورافتاده باشیم ....یه آبادی نزدیك مرز ،مثل خاش یا در محدوده زابل.
 فكر می کنی می تو نیم خودمون رو سریع به شهر برسونیم؟ نمی دونم ،نمی دونم ....هوا ابر یه .نمی شهههه جهت یابی کرد و من مطلقانمی دونم کجا هستیم.
 پس می خوای چه کار کنی؟کیان با رخوت روی زمین دراز کشید و گفت:
 باالخره یه طوری میشه ،مسئله اصلی اینه که ما از اینجا بیرون بریم ....حاالاسههتراحت کن و تا می تونی بخواب .باید نیرو ذخیره کنیم .کیان درسههت می
گفت .بشیر به جز برای آوردن جیره غذایی غزاله ،تا غروب و ساعتی بعد از آن
به سراغشان نرفت و این فرصت خوبی بود که کیان تا حدودی تجدید قوا کرده
و اف كارش را برای نقشهههه فرار متمرکز ک ند .از این رو اب تدا برای اسههت فاده از
دستهای بسته اش با تبحر خاصی ابتدا باسهه هههن و سپس پاها را از میان دستها
عبور داد .حاال با دسههتهایی که به جلو دسههتبند زده شههده بود ،می توانسههت تا
حدودی تعادل خود را حفظ کند .آماده و گوش به زنگ پتو را روی خود کشهید
و در کمین نشههسههت .در سههاعات آخر شههب به غزاله گفت که به بهانه قضههای
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حاجت  ،مراد را به داخل اتاقك بكشاند .اما قبل از اقدام غزاله ،مراد که حسابی
کینه غزاله را به دل گرفته بود و تا حدود زیادی تشنه گرفتن کام دل از غزاله شده
بود ،با دور دیدن سر ولی خان و ا سد ،با سر و صدا وارد شد .حالت طبیعی
ُ
نداشت مسلم بود که چشم ولی خان را دور دیده و ُدمی به خمره زده است .مو
بر اندام غزاله را ست شد،در مقابل،کیان از موقعیتی که خود به خود به د ست
آمده بود خشنود گشت.
مراد در آستانه در ورودی ایستاد و بدون توجه به کیان ،چشمان دریده اش را که
همانند دو کاسه خون شده بود به غزاله دوخت!& .واژه!&که ای کرد و با لحن
مه هستانه ای گفت:
 گربه وحشی ما چطوره؟سپس قدمی جلو گذاشت و کمی سر را متمایل و گوشها را تیز کرد و انگشت
به سمت بیرون نشانه رفت و گفت:
 می شنوی  ....این سر و صداها به افتخار میزبانی توست ....حاضر شو بریمپیش بچه ها.
غزاله از فرط وحشت سراسیمه ایستاد و به دیوار پشت سرش چسبید .مراد جلو
و جلوتر رفت ،مقابل او ایسههتاد و دندانهای زردش را در خنده ای کریه نشههان
داد .زبان غزاله قفل ونفس در سیه هنه اش حبس شده بود.
به ناگاه پنجه های مراد میان دستبند او قفل شد و او را جلو کشید .نگاه ه*ر*زه
اش در چشمان غزاله خیره ماند ،گفت:
 -فقط من می دونم گربه وحشی و ملوسی مثل تو رو چطور میشه رام کرد.
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غزاله نیرو یش را جمع کرد تا از چنگال او فرار کند اما پنجه های زمخت و
پرتوان او اجازه حرکتش را سلب کرد.
غزاله در تكاپو بود و مراد اسیر ه ه هوس دل چنان لبریز از خواهش و تمنا شده
بود که ضههربه غافلگیر کننده کیان کامال گیجش کرد 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 نیامده بود که کیان باالی سرش ای ستاد و با یك ضرب
گردنش را شك ست و او را راهی جهنم کرد .سپس کیان سرا سیمه ا سلحه او را
برداشت و مسلح کرد.
غزاله مثل مجسههمه ای خشههكش زده بود .مبهوت به پیكر بی جان مراد چشههم
دوخته بود که متوجه نزدیك شدن ب شیر شد .صدای ب شیر که فریاد می زد( :
سرگرد ) ،در صدای شلیك دو گلوله گم شد.
کیان بالفاصههله قفل دسههتبندش را با یك شههلیك باز کرد و اسههلحه کالش را از
میان د ستهای ب شیر بیرون ک شید و چون می دان ست دو نفر باقیمانده با سر و
صههدای گلوله ها گوشههه ای در کمین نشههسههته اند ،به امید پاسههخ آنها و یافتن
کمینگاهشان رگباری شلیك کرد.
سلمان و کریم که نشئه مهههه ههههستی از سرشان پریده بود ،با وحشت شروع به
تیراندازی کردند و موضع خود را به افسر کارآزموده و با تجربه نمایاندند .جبهه
آن هم در سن شانزده سالگی جرئت و ج سارت بیش از حدی به او بخ شیده
بود .کسههی که بارها مجبور به جنگ تن به تن شهههده بود ،در این لحظه از دو
مزدور نیمه مه هست که هراسان و بی هدف به زمین و آسمان تیر می انداختند،
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نمی ترسید .در فرصتی مناسب که آنها مشغول تعو یض خشاب بودند ،شیرجه
ای زد و با چند غلت خود را به کناره دیوار ک شاند و با ا ستفاده از تاریكی شب
آن دو را دور زد و در یك عمل غافلگیر کننده هردو را به هالکت رساند.
دانه های ریز باران به تن تبدار و مجروحش آرامش می بخشههید .نشههسههت تا
نف سی تازه کند .ولی ترس از نفر پنجم ،او را وادار به ج ستجو کرد .یك کلبه با
دو اتاق! به همه جا سرك ک شید وقتی خیالش آ سوده شد به جستجوی ا سباب
فرار وارد کلبه شههد .یك سههاك مسههافرتی که مجهز به پتو بود کنار پایه میز قرار
داشت .چند قوطی کنسرو ،آب معدنی ،نان ،چند بسته بیسكو ییت و کبریت.
همه را درون کوله ریخت و بیرون آمد و به محل شههكنجه گاهش رفت .هنوز
خونش که به در و دیوار پا شیده بود تازه بود ،دندان قروچه ای کرد .طنابی را که
از سقف آو یزان بود پایین کشید و خارج شد.
در حالیكه در جسههتجوی موتورسههیكلت نگاهش به این سههو و آن سههو می
چرخید ،غزاله را صدا کرد.
 هدایت بیا بیرون  ....بیا! نترس ،همه جا امنه.نگاه کیان روی موتور خیره ماند ( :خودشه الکردار) .جلو رفت .دسته موتور را
به دست گرفت و زمزمه کرد ( :پیدات کردم ) .و بار دیگر صدا زد.
 هدایت بیا بیرون دیگه ....وقت تنگه باید زودتر از اینجا بریم.هندل زد و موتور رو شن شد ( :ایول پ سر خوب ) .دنبال بنز ین ا ضافه گ شت.
بار دیگر غزاله را صدا کرد:
 -هدایت بیا....
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ناگهان مشكوك شد ( :نكنه کسی .)....نفس در سی ه هنه اش حبس شد ،موتور
را خاموش کرد و با احتیاط از کنار دیوار به در اتاقك نزدیك شههد .سههر به دیوار
تكیه داد ،ا سلحه را مقابل صورتش گرفت و با چند نفس عمیق تمرکز گرفت و
با حرکتی سههریع با اسههلحه ای که نشههانه رفته بود چرخی زد و در آسههتانه در
ایستاد ،در این لحظه با پیكر غرق خون غزاله مواجه شد .در حالیكه جسد مراد
و ب شیر همان طور روی زمین ولو بود .با دلهره به سمت او دو ید و کنارش زانو
زد و گفت:
 تیر خوردی؟ آخه چطوری؟غزاله سههر به دیوار تكیه داده بود و یارای حرف زدن نداشهههت .خون ز یادی از
دسهههت داده بود.ک یان به دنبال جای گلوله گشهههت .وقتی از کم خطر بودن آن
مطمئن شد ،گفت:
 طاقت بیار چیزی نیسههت .تیر به شههونت خورده .خطر جدی تهدیدت نمیکنه.
 من دارم می میرم.درنگ جایز نبود .کیان سرا سیمه در جیبهای ب شیر به ج ستجوی کلید د ستبند
پرداخت و بالفاصله دستهای غزاله را باز کرد .باید گلوله را از کتف غزاله بیرون
می کشههید ،اما وقت تنگ بود و بی سههیم در اثر برخورد گلوله ها کامال از کار
افتاده بود .اگر ولی خان با آنجا تماس می گرفت ،متوجه اوضههاع غیرعادی می
شد .از این رو الو یت را به فرار و دور شدن از آن نقطه داد ،با این افكار به دنبال
مرهمی برای زخم غزاله ،بار دیگر به جسههتجوی کلبه پرداخت .باالخره چند
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بسههته باند و ش هیشههه الكلی یافت .قصههد خروج داشههت که چشههمش به پتوی
مسههافرتی و لباسهههای گرم افتاد .پلیور ،اورکت ،دسههتكش و کاله ،به ذهنش
خطور کرد که این منطقه سههردسهیر اسههت ،از این رو بعد از پوشههاندن خود در
پوششی گرم ،به سراغ غزاله رفت و چون هوا بارانی بود و غزاله به جز یك ژاکت
پوشش دیگری نداشت او را نیز در لباسهای گرم پوشاند.
غزاله در حالیكه درد شههدیدی را متحمل می شههد ،توان فریاد نداشههت .با این
وجود وقتی ک یان او را به آرامی از زمین بلند کرد ناله اش بلند شهههد .پاهای او
قدرت گام برداشههتن نداشههت و کیان تقریبا او را می کشههید .تا آنكه چند گام
مانده به موتور با سههرگی جه ای از حال رفت .ک یان با زحمت او بر ترك موتور
نشههاند و خود نیز پشههت سههرش نشههسههت و بالفاصههله از تنها راهی که به آنجا
منتهی می شد ،پایین رفت
باران شههدت گرفته بود و فاصههله چند متری به سههختی دیده می شههد .موتور را
متوقف سههاخت و نگاهش را به اطراف چرخاند .در ظلمت شههب و آسههمان
بارانی جهت یابی کار غیرممكنی بود .نگاهش به غزاله افتاد .غزاله بیهوش بود
و سرش روی دسته موتور خم شده و دستهایش از دو طرف آو یزان بود .از نوك
انگشتان دست راست غزاله قطرات خون در آب مخلوط می شد و به زمین می
چكید .با خود زمزمه کرد ( :اگه همین طور خونریزی کنه ،به زودی می میره).
سههر باال گرفت ( :از کدوم طرف برم؟ ) .کالچ موتور را گرفت و موتو را به
حرکت درآورد ( :هرچه باداباد ) .پسههتی و بلندیها زیاد بود ،با این وجود موتور
به راحتی به سهه مت جلو می ر فت .مدتی ب عد چ هار لیتر بنز ینی را که در
خورجین داشت ،به داخل باك ریخت.
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باران تمامی نداشهههت.ک یان با وجود جراحات و با تمام دشههواری راه ،از بین
کوه ستانها م سافت زیادی را پیمود اما رفته رفته سوختش به اتمام می ر سید و
مجبور بود از پس مانده های بنز ین زاپاس ا ستفاده کند .تا اینكه آ سمان کم کم
چادر سیاهش را از سر گرفت.
در تاریك و رو شن هوا چ شمان او در ج ستجوی ن شانی از آبادی بود ،ولی جز
پستی و بلندی های مرتفعی که از سه سو او را محا صره کرده بود چیزی یافت
نمی شد .می دانست که در انتخاب مسیر دچار اشتباه بزرگی شده است .قدر
مسههلم عبور از کوههایی به آن ارتفاع کار سههاده ای بنود .از این رو تنها چاره را
حرکت به سههوی زمینهای پسههت دید .هنوز کمتر از یك کیلومتر جلو نرفته بود
که ناگهان متوقف شههد .وحشههت به همراه یاس بر او چیره شههد ( :خدای من
عجب رودخونه ای ) .نگاهش در امتداد رود به حرکت درآمد ( :حاال چه کار
کنم؟ ) از موتور پیاده شههد و غزاله را به س هختی از روی آن پایین کش هید .با این
حرکت صدای ناله غزاله بلند شد .روی او خم شد و پرسید:
 چطوری؟ می تونی طاقت بیاری؟غزاله قادر به پاسخگو یی نبود و با چشمان نیمه بازش فقط ناله می کرد.
باران تند کوهستان بر سر و رو ی شان شالق می کوبید .کیان خود را جلو کشید
و روی زن بینوا چتر انداخت ،اما تا کی می توانست به این کار ادامه دهد .باید
هرچه زودتر پناهگاهی می یافت و گلوله را از کتف او خارج می ساخت.
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برای حرکت و انتحاب مسههیر مردد بود .فكر کرد اگر از راهی که آمده اسههت
برگردد ،بی شههك گرفتار خواهد شههد .رودخانه خروشههان و عریض هم که فكر
کردن نداشت .تنها راه باقی مانده کوهستان بود.
بنابراین سراسیمه برخاست و بار دیگر غزاله را روی موتور انداخت و در امتداد
رودخانه به سمت کوه ستان حرکت کرد .هنوز م سافت زیادی طی نكرده بود
که موتور به پت پت افتاد و ایسههتاد .سههوخت تمام شههده بود .با تن مجروح و
تبدارش غزاله و موتور را با زحمت به یك سههو خواباند تا از ته مانده های
سوختش ا ستفاده کند .با تكرار این روش توان ست م سافت دیگری را بپیماید.
وقتی از حرکت موتور کامال ناام ید شهههد ،غزاله را روی زمین خواباند .اما با
م شاهده او اح سا سی تلخ یافت .گو یی غزاله با دنیا بدرود گفته بود .او را صدا
زد ( :هدایت ....هدایت ....چشمات رو باز کن ) .غزاله فقط ناله کرد.
نگاه کیان در صههورت رنگ پر یده و مات زن جوان خیره ماند .زنی که با تمام
دلخوریها و کینه ای که از او به دل دا شت ،دل سوزانه چند شبانه روز به مراقبت
و تیمارش پرداخته و با وجود سرمای شدید ،خود در گو شه ای کز می کرد و
پتو و غذایش را برای او می گذاشت .اشك در چشمانش حههه هههلقه زد .زمزمه
کرد ( :به یاری خدا نمی ذارم بمیری ....نجاتت می دم ) .سههر باال گرفت تا
م سیر جدید را انتخاب کند .سپس با آچار مخ صوصی که در بدنه موتور تعبیه
شهههده بود یكی از چرخ های موتور را باز کرد و با جمع آوری شهههاخ و برگ
درختانی 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.
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ق صد بلند کردن غزاله را دا شت که چ شمش به موتور افتاد ،با خود زمزمه کرد:
( باید از شر تو خالص بشم،چون ممكنه دردسرساز بشی )  ،از این رو موتور
را با زحمت به دنبال خود ک شید و به درون آبهای خرو شان رودخانه انداخت.
سپس به سراغ غزاله رفت و علی رغم و ضع ج سمی بد خودش ،با جراحات
متعدد و تاولهای پرآب ،او را به دوش انداخت و بند کوله و اسلحه را به گردنش
آو ی خت و به سههمت کوهسههتان به راه افتاد .سهههاعتها راه پیمود تا در دل کوه
پناهگاهی مناسب یافت ،جایی که از ریزش باران و شالق باد در امان بودند.
غزاله را روی زمین خواباند و اسلحه و کوله اش را گوشه ای نهاد.
کامال از نفس افتاده بود و احسهههاس ضههعف وجودش را فرا گرفته بود .دمای
بدنش به طور مح سوسی افت کرده بود و دیگر قادر به راه رفتن نبود .به صخره
پشهههت سههرش تك یه داد و در حالی كه نفس نفس می زد سههر به جانب غزاله
چرخاند ،در این لحظه با وح شت زمزمه کرد ( :یا ابوالف ضل ،مثل میت شده
) .بر روی او خم شد و او را صدا زد .وقتی هیچ واکنشی ندید .سراسیمه مچ او
را بین انگشههتان گرفت ،گو یی ضههربان نداشههت .باید عجله می کرد و جلوی
خونریزی را می گرفت.
چند بوته خار از اطراف جمع آوری کرد و با عجله به جان کوله پشههتی افتاد و
کبریتی بیرون آورد و روشن کرد اما بوته های خیس روشن نشد .باالخره لطف
خداوند شامل حال غزاله شد و آتش با کمك الكل روشن شد .تیغه خنجر تیز
را میان آتش قرار داد.
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لحظاتی بعد با مهارت خاص یك پز شك ،گو یی بارها و بارها این کار را انجام
داده است ،گلوله را بیرون کشید.
غزاله 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 وسیله ای این کار ممكن نبود.
به ناچار بار دیگر خنجر را روی آتش قرار داد و مدتی صههبر کرد تا تی غه آن به
رنگ سههرخ درآمد .احتمال آن را می داد که غزاله با برخورد خنجر با بدنش
عكس العمل نشههان دهد .از این رو امكان هرگونه تقالیی را از او سههلب کرد و
خنجر سههرخ شهههده را با گفتن بسههم الله روی زخم دهان باز کرده کتف او
گذاشههت .چشههمان غزاله به ناگاه باز شههد و تكان شههدیدی خورد ولی او کامال
مهار شههده بود .کیان بار دیگر بدون توجه به تقالی غزاله  ،خنجر را روی محل
جراحت گذاشت.
نعره دلخراشی در کوه پیچید و باز سكوت.
کیان د ستهای آغ شته به خونش را زیر باران ش ست .تمام بدنش درد می کرد و
تاولهای سیهههه ههههنه اش در اثر ساییده شدن کوله پشتی و اسلحه ترکیده بود و
سههوزش عمیقی در جای جای آن حس می کرد .فكر کرد برای التیام سههوزش
زیر باران برود .لبا سش را بیرون آورد و از پناهگاه خارج شد .اما شالق باران
بیشتر عذابش داد از این رو مجددا دردل کوه پناه گرفت و لباس پوشید.
باید هرچه زودتر به راهش ادامه می داد زیرا تعلل او مسههاوی با مرگ بود .اما
دیگر رمقی برای ادامه نداشهههت پس اسههتراحتی کوتاه و خوردن غذا را الزم
دانسههت ،سههر چرخاند تا دسههت در کوله اش ببرد که نگاهش با نگاه بی فروغ
غزاله گره خورد .لبخندی دلنشین زد و گفت:
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 فكر نمی کردم حاال حاالها چشم باز کنی ....خوبی؟غزاله بی حال و ناتوان چشم باز و بسته کرد و به سختی کلمه ای گفت که کیان
متوجه نشد و به همین دلیل گوشش را به لب ه ههای او نزدیك کرد و منتظر ماند.
کلمه آب گو یی از درون چاهی عمیق به گوشههش رسههید .سههر عقب برد و در
چشمان او نگریست و دلسوزانه گفت:
 فعال نمی تونم بهت آب بدم ...خون ریزی شدیدی داشتی.سپس خود را کمی عقب ک شید و تكه ای از باند را زیر باران نمدار کرد و به لبه
ههای غزاله کشید.
دقایقی بعد در حالیكه احتمال می داد با پی شروی در کوه ستان از باران کا سته
و در کوران برف اسیر شوند ،به راه افتاد.
قسمت 14
صدای قهقهه مه هستانه ولی خان و مزدورانش در دل کوه پیچید .اسد سرخوش
از وعده وعیدهایی که شنیده بود ،از ترك موتور پایین پرید و با هلهله و شادی
جلو دو ید .اما چند قدمی کلبه ها دهانش از تعجب بازماند .آنچه را می دید
باور نمی کرد ،باالخره بعد از لحظه ای تعلل به سمت اتاق گروگانها دو ید و با
کمال تعجب با ج سد مراد با گردنی شك سته و ب شیر با سوراخی میان پی شانی
مواجه شد.
دندانها را از سر خشم به هم سایید ( :بی عرضه های احمق ) .و چون اثری از
کیان و غزاله نبود فریادش به آسمان بلند شد.
 -فرار کردن.
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و زیر لب غرید ( :می کشمت سرگرد ) .
ولی خان حاال دقیقا میان صحنه نبرد ای ستاده بود .نبضش از شدت عصبانیت
به تندی می زد .صههدای دورگه و زمختش را به خشههم آ کنده سههاخت و به زبان
محلی پرسید:
 هر چهار نفرشون رفتن به درك!؟ بله قربان. بی عرضه ها ....نباید به این مفت خورها اعتماد می کردم. حاال چه کار کنیم؟ قبل از اینكه موفق بشن از مرز عبور کنن باید پیداشون کنیم.... ولی خان! یكی از موتورها نیست.ولی خان مشت به دیوار کوبید و با گفتن ( :لعنتی ) ،فریاد زد:
 زودترراه بیفتید ....با خونی که روی دیوار پا شیده شده و د ستبندهای خونیاحتماال سرگرد زخمی شده ،پس نباید زیاد دور شده باشن.
اسد در حالیكه سراسیمه به سمت موتورش می دو ید گفت:
 باید تقسیم شیم.موتورش را رو شن کرد و سپس انگ شت به تك تك افراد ن شانه رفت و ا ضافه
کرد:
 عبدالحمید تو با حداد برید سههمت غرب ....شههما دو تا هم برید سههمتجنوب.
این را گفت و آماده حرکت شد .ولی خان راهش را سد کرد و گفت:
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 بهتره خودت جنوب شههرقی رو بگردی .تو بهتر از من می دونی که اگه اونا بهسمت کوهستان رفته باشن ه که بعید می دونم ه عاقبتشون جز مرگ نیست پس
فعال اونجا رو بی خیال شو.
جلو چشههمانش س هیاهی می رفت و دیگر قادر به راه رفتن نبود ،ناامید به دنبال
پناهگاهی امن ،به سختی چند گام دیگر برداشت .شانس با او یار بود که لطف
خداوند شهههامل حالش شهههد و قبل از تار یك شهههدن هوا غار کوچكی یافت.
دسههتهای یخ زده اش قادر به باز کردن طناب نبود .مدتی طول کشهید تا جسههم
بیهوش غزاله را روی زمین گذا شت و پس از آن با زحمت به درون غار ک شید.
هوا به شدت سرد بود و باید هرچه سریعتر آتش روشن می کرد .از این رو برای
جمع آوری هیزم از غار بیرون زد .خوشبختانه پوشش کوهستان درختچه های
کوتاه جنگلی بود و او به راحتی توانست در سه نوبت توشه زیادی جمع آوری
کرده ،پشته ای از هیزم روی هم انبار کند.
هوایی که از بینی اش بیرون می زد روی سبیلش که به تازگی رو ییده بود ،تبدیل
به یخ می شد .دستهای لرزانش به زحمت کبریت کشید و آتش را روشن کرد.
چه لذتی داشت ،بعد از سرمای شدید ،آن آتش داغ حسابی می چسبید .غزاله
را به آتش نزدیك کرد و خود نیز در گوشهه دیگری از آتش نشهسهت .گرسهنگی
وادارش کرد تا قوطی نیم خورده کنسههروش را برای گرم کردن ک نار آتش قرار
دهد.
ناله غزاله به همراه کلمه آب از دهانش خارج شد و او را متوجه خود ساخت.
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یك شبانه روز بدون توقف راه پیموده بود آن هم در دل کوهستان و با کوله باری
به نام غزاله ،به سمت او چرخید .لبهههه هههههای ترك خورده زن جوان ن شان از
تشنگی شدیدش داشت.
قوطی آبمیوه را از کوله اش بیرون کشید .اگر در شرایطی جز این بود ،باید غزاله
را با سههرم و آبمیوه رقیق تغذ یه می کرد ،اما در آن زمان و مكان تنها غذای
مطلوب برای مجروحی چون غزاله ،همان آبمیوه بود .آن را به لبه ه ههههای بیمار
غزاله نزدیك کرد.
غزاله قادر به بلند کردن سر نبود و کیان این بار نیز به او کمك کرد.
زن جوان آنقدر ضعیف شده بود که قادر به نوشیدن هم نبود .کیان گفت:
 باید زودتر از اینها جایی پیدا می کردم تا تو ا ستراحت کنی ولی تر سیدم گیرولی خان و دار و دسته اش بیفتیم.
غزاله به نشههانه اینكه متوجه سههخنان او هسههت ،در حالیكه قدر به حرف زدن
نبود ،پلك زد .کیان بار دیگر قوطی آبمیوه را به لب ه ههای او نزدیك کرد و غزاله
جرعه ای دیگر نوشید .کیان مجبور بود آبمیوه را به دفعات و آهسته آهسته به او
بخوراند.
به یاد ناله های غزاله در م سیر افتاد .نگاهی از سر ترحم و دل سوزی به سو یش
انداخت .شعله های آتش در چشمان او می ر*ق*صید و آهی کشید و با کمی
فا صله از او دراز ک شید .سی و شش ساعت از درگیری با ربایندگان و فرار به
کوهسههتان می گذشههت و او هنوز لحظه ای پلك نبسههته بود .دیگر حتی نای
نشستن هم نداشت در همان حالت دراز کشید و قوطی کنسرو را جلو کشید و
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با اشتها شروع به خوردن کرد ،اما آنقدر خسته و بی رمق بود که لقمه چهارم یا
پنجم به خواب رفت.
او مجبور شد تا بهبودی ن سبی غزاله دو روز تمام را در غار به سر ببرد ،صبح
روز سوم وقتی چشم گشود غزاله را دید که نیم خیز شده است و با تحمل درد
فراوان مشغول گذاشتن هیزم در آتش است .لبخندی از رضایت بر لبههه هههانش
نقش بسهههت ،بدن خرد و خمیرش را کمی کش و قوس داد و نشههسهههت و در
حالیكه برای گرم کردن خود ،دستهایش را به آتش نزدیك می کرد گفت:
 فكر نمی کردم به این زودی روبه راه شههی ....به هر حال خوشههحالم که بههوش اومدی.

 -فكر نكنم این سال و ماهها روبه راه شم ....اگه سردم نبود از جام ُجم نمی

خوردم.
کیان انگشت به شانه او نشانه رفت و پرسید:
 زخم شانه ات چطوره؟ خیلی درد داره. طبیعیه ،گلوله خوردی .....باید دسههتت رو با چیزی ثابت نگه دارم تا تكوننخوره ...اگه زخمت دهن باز کنه و دوباره خونریزی کنه ،خیلی بد میشه .غزاله
ناامید بود ،محبت کیان را سرزنش کرد و گفت:
 کاش می ذاشتی همون جا بمیرم .چرا نجاتم دادی؟کیان پوزخندی زد ،اما جوابی نداد و غزاله به تلخی گفت:
 -چرا جواب نمی دی ؟ واقعا چرا نجاتم دادی؟
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کیان با ابروان درهم کشیده ،تندی کرد و گفت:
 سوال م سخره تو جوابی نداره ....اگه تو هم جای من بودی همین کار رو میکردی ...ناسالمتی من یه َم َردم ،نه؟
اشك چشمان غزاله را َبراق کرد ،با لحنی که هنوز تلخ بود ،گفت:

 منصور هم یه مرد بود.کیان جوابی برای غزاله نداشههت .برف مجددا شههروع به بارش کرده بود و هیزم
زیادی باقی نمانده بود .اسلحه و خنجرش را برداشت و بیرون زد.
ساعتی بعد با کوله باری هیزم بازگشت .چهره اش در هم رفته بود ،گو یی دردی
عمیق را تحمل می کرد .با این وجود آتش را دوباره روشن کرد و در پس آن پناه
گرفت .پیراهنش را باال زد .سیههه هههنه پهن و فراخش با عضالت درهم پیچیده
نما یان شهههد .چرك و خونابه از جای تاولهای پاره جاری بود .باند را از کوله
پشههتی بیرون آورد و تكه ای از آن را برید و روی یكی از تاولهای پاره کشههید.
سوزشی عمیق داشت .فكر کرد برای جلوگیری از عفونت بی شتر باید زخمها را
ش ست شو دهد ،ناگهان به یاد بطری الكل افتاد .باندش را به محتوی آن آغ شته
کرد و روی قسمتی از سیه ه هههنه اش کشید .سوزش شدیدی در قفسه سیه ه هههنه
احساس کرد .چشم بست و دندانهایش را روی هم سایید و فریاد را در گلو یش
خفه کرد .با وجود سردی بیش از حد هوا دانه های درشت عرق از سر و رو یش
جاری شد .غزاله در سكوت سر به زیر دا شت ،اما همینكه سر باال گرفت و
قیافه درهم فرو رفته او را دید به سختی نیم خیز شد و ن ش ست و چون قادر به
اسههتفاده از دسههت راسههتش نبود به کمك دسههت چپ کمی به جلو خز ید و به
آرامی دستش را پیش برد و گفت:
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 بذارید کمكتون کنم.همینكه کیان چشم گشود نگاهش با موج نگاه نگران غزاله گره خورد .دل کندن
از این چشههمان زیبا کار سههاده ای نبود ،اما بالفاصههله بر نفس خود فائق آمد و
نگاهش را دزدید و با عصبانیت او را از خود راند و گفت:
 چیزی نیست ،برو کنار.تندی رفتار کیان ،غزاله را دلگیر کرد ،از این رو کمی خود را عقب کشههید و در
پناه آتش نشست.
کیان از رفتار تند و بی دلیل خود شههرمنده بود .غزاله در مدت اسههارت بارها و
بارها او را کمك کرده و دردهایش را التیام بخشهیده بود .خجالت زده و با لحن
مالیمی که در پشیمانی در آن موج می زد گفت:
 معذرت می خوام .دست خودم نبود .درد مغزم رو از کار انداخته. مهم نیست .ناراحت نشدم.کیان لحن خشك و جدی به خود گرفت و گفت:
 باید زودتر راه بیفتیم .اگه برف شههدت پیدا کنه و در بوران گیر کنیم کارمونتمومه.
 حتما شوخی می کنی! من نای نشستن ندارم ،تو توقع داری تو کوهستان راهبرم!؟
 چاره ای نیسههت ،نمی تونیم معطل کنیم .من به یه تلفن احتیاج دارم ....بایداز کوهستان سرازیر بشیم مطمئنم پایین کوه آبادی هست.
 -می دونی ما کجا هستیم؟
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کیان به عالمت نفی سر تكان داد ،سپس کمی آتش زیر و رو کرد و گفت:
 یه چیز مسلمه! شرایط آب و هوایی اینجا با با منطقه سیستان و بلوچستان کهمن فكر می کردم اونجا هستیم اصال جور نیست .در ضمن من کوههای استان
خراسان رو هم می شناسم ،اونجا هم نیستیم.
سپس مشتش را گره کرد و به کف دست دیگرش کوبید و اضافه کرد:
 ا گه اون لعنتی ها برای جاب جا کردن بیهوشههمون نمی کردن ،حدا قل میدونستم کجاییم.
 فكر می کنی این شرایط آب و هوایی مختص کدوم منطقه ایرانه؟ این کوههای مرتفع! برف و پوشههش تقریبا جنگلی! من رو یاد کردسههتان میاندازه ،ولی بعید می دونم اونجا باشیم.
 حاال باید چیكار کنیم؟ میریم پایین .باال رفتن هم غیر ممكنه هم دیوونگی محض ....تو اون بیرونرو ند یدی .من ز یاد باال نرفتم ،یعنی اگر هم می خواسههتم ،با وجود تو قادر
نبودم.
غزاله با شرم کمی جابجا شد و کیان ادامه داد:
 کوههایی با ارتفاع چند هزار متری با قله های پوشهه یده از برف درسهههتمقابلمون هسههتن ....اگه در ارتفاعات کردسههتان باش هیم باید به سههمت شههرق
حرکت کنیم ولی قبلش باید به سمت زمینهای پست بریم.
نگاه غزاله در زوایای غار چرخی خورد و گفت:
 ولی من احسهههاس غربت می کنم .وقتی آدم توی خونش نیسهههت ،یه حسغریبی که وجود آدم رو پر می کنه.

wWw.Roman4u.iR

186

کیان با دهان باز در سیمای غزاله خیره ماند و بعد از تامل کوتاهی گفت:
 چرا به ذهن من خطور نكرد .افغانستان!... منظورت چیه!؟ شاید ما در خاك افغانستان باشیم! یه جایی مثل رشته کوههای هندوکشبارش برف قطع شد و باد زوزه ک شان در البالی صخره ها می پیچید .برودت
هوا به مغز استخوان نفوذ می کرد .مخصوصا پاها و صورت را بیش از همه آزار
می داد .با حال نامساعد غزاله حرکت به کندی انجام می گرفت.
حسههاب وقت و زمان از دسههتشههان گذشههته بود ،اما خوب می دانسههتند مدت
زیادی از طلوع آفتاب نگذشته است.
کیان چند قدم جلوتر از غزاله در پی یافتن راه مناسب و بی خطر پیش می رفت
و اگر اح یانا با محلی برخورد می کرد که عبور از آن برای غزاله مشههكل می
نمود ،می ای ستاد و بعد از کمك به او ،مجددا به راه می افتاد.این کوه پیمایی به
سههمت پایین ،حدود چهار پنج سههاعت به طول انجامید .خسههتگی مفرط به
همراه دردی که هردو از ناحیه جراحاتشههان متحمل می شههدند ،آنها را وادار به
اسههتراحت کرد .غزاله قادر به تكان دادن انگشههتانش نبود و زبانش در پس
دندانهای کلید شههده اش قفل شههده بودکیان هم حالی بهتر از او ندشههت ،با
وجود سرمای شدید ،اگر قصد استراحت هم دا شت ،باید آتش می افروخت،
از این رو در پی یافتن هیزم از غزاله فاصله گرفت و دقایقی بعد در پناه تخ ه هته
سنگی بزرگ که دو درخت به سمتش خم شده بود آتش را روشن کرد و غزاله را
صدا کرد.
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غزاله تكانی به خود داد ،اما احساس کرد قادر به حرکت نی ست .تمام وجودش
میل به حرکت و نشستن در جوار آتش داشت .اما گو یی چیزی اجازه حرکت را
از او سلب کرده بود.
کیان بدون توجه دسههت روی آتش گرفت .در حالیكه از هرم گرمای آن لذت
می برد نگاهی به غزاله انداخت که هنوز سر جایش ای ستاده بود ،متعجب سر
به جانب او چرخاند و گفت:
 د! چرا وایستادی؟ مگه عقلت کم شده؟غزاله سعی کرد تا برای حرکت پاهایش را جابجا کند ولی نتوانست ....ساعتی
می شد که اح ساس می کرد پاهایش مال خودش نی ست و انگار روی ابرها راه
می رود و این موضوع را از کیان مخفی کرده بود.
ترد ید و تعلل او ،ک یان را مجبور به نزد یك شهههدن کرد .نگاه کنجكاوش را در
چشمان غزاله دوخت و گفت:
 طوری شده؟غزاله با چشههمان تر سههری تكان داد و از پس دندانهایی که با سههرعت روی هم
می خورد گفت:
 پ...پا...پام ت تكون  ....نمی خوره.کیان وحشت زده پرسید:
 پاهات بی حس شده؟ آآره.کیان کفری لب جمع کرد:
 -اوه ،چرا زودتر به من نگفتی؟....
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و او را برای نزدیك شههدن به آتش کمك کرد .غزاله در یك قدمی آتش ،حرارت
دلپذیر آن را روی گونه ها اح ساس کرد .پاهایش به رنگ سرخ آت شین در آمده
بود .کمی آنها را به آتش نزدیك کرد و ماسههاژ داد و به زودی گرما را در پاهای
خود احساس کرد  .نگاه قدر شناس و سپاسگزارش را در چشم کیان دوخت و
گفت:
 -نمی دونم چطور باید ازت تشكر کنم.

کیان در صورت غزاله خیره ماند ،گونه های برج سته غزاله از ُهرم گرما گلگون
شده بود و چشمهایش برق خاصی یافته بود .احساس کرد قادر به تكلم نیست.
مبهوت زی بایی و لطافت بت زی بای مقابلش شهههده بود که ناگهان باد زوزه ای
ک شید و در چ شمانش ُسر خورد .پلك زد ،گو یی چیزی در چ شمش فرو رفته
باشد ،اشك در حههه هههلقه آنها جمع شد .با احساس گ*ن*ا*ه قدری از غزاله
فا صله گرفت و به نماز ای ستاد ،بعد از نماز با فكر مقابله با نفس ،با ابروان گره
خورده به نزد غزاله بازگشههت و بی کالم کنار آتش زانو زد .غزاله در حالیكه از
گرمای آتش لذت می برد ،چشم بسته بود و پیچیده در پتو ،استراحت می کرد.
کیان تكه نانی را که به همراه داشت بیرون آورد و تكه ای از آن را به سمت غزاله
گرفت و گفت:

 آهای ،پاشو یه چیزی بخور.غزاله چشههم باز کرد .دلیل ترشههرو یی کیان را نمی دانسههت ،با این وجود نان را
گرفت و لقمه ای از آن را در دهان گذاشههت .بلعیدن نان محلی بلوچی که قطر
آن به دو سه سانتی متر می ر سید ،برای دهانی که بزاقش را از د ست داده بود
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کمی مشكل می نمود ،به سرفه افتاد .با مشت به قفسه سیهه ههنه کوبید تا شاید
راه گلو یش باز شود ،اما لقمه خیال پایین رفتن ندا شت .کیان متوجه تقالی او
شههد و وقتی چشههم های گرد شههده او را دید با عجله بطری آب معدنی را به
دستش داد.
با یك جرعه آب ،لقمه پایین رفت و غزاله نفس عمیقی کشههید ،اما چهره کیان
عبه هوس ،لحنش تند و گزنده شد و گفت:
 تو حتی عرضههه غذا خوردن هم نداری .نمی دونم چه گ*ن*ا*هی کردم کهگیر تو افتادم.
غزاله با دهان نی مه باز به ک یان خیره شهههد .دل یل تغییر ناگهانی رفتار او را نمی
دانست .متعجب چانه باال داد و لحظه ای بعد بدون توجه پاشنه پا را به سمت
آتش ُسر داد و پاها را در شكم فرو برد و سر به زانو گذا شت .شاید هر کس
دیگری جای او بود با آن همه صدمات روحی و ج سمی در این سال و ماهها
قادر به حرکت نبود ،خودش هم نمی دانسهههت چگونه این همه جان سههختی
نشان داده است که به فاصله سه روز پس از اصابت گلوله و خونریزی شدید،
در آن شرایط سخت آب و هوایی ،هنوز قادر به راه رفتن است.
کیان به صخره پشت سرش تكیه داد و چشم بر هم نهاد و غزاله نیز که احساس
ضعف می کرد روی تخه هته سنگی که در اثر گرمای آتش ،برفش آب شده بود
دراز کشید و چشم بست .نمی دانست چه مدت در خواب بود تا آنكه احساس
کرد ش هیئی به پهلو یش فشههار می آورد .پلكهایش را به زحمت گشههود .کیان با
نوك اسلحه کالش به پهلو یش می زد.
 -یاال بلند شو ....باید راه بیفتیم تا قبل از تاریكی هوا دنبال یه پناهگاه باشیم.
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غزا له بی کالم نیم خیز شهههد .دلش آرزوی یك خواب را حت در کانون گرم
خانواده رو دا شت .یادآوری خاطرات گذ شته چهره اش را عبهههه ههههوس کرد.
پوتینش را برداشت تا به پا کند که کیان دو حه هلقه باند را به سمتش دراز کرد و
گفت:
 اول اینو ببند دور پاهات بعد پوتین پا کن.غزاله قادر به ا ستفاده از د ست را ستش نبود .وقتی د ست از رو سری آزاد کرد و
برای پیچیدن باند به پا شنه پا نزدیك کرد دردی طاقت فر سا در خود اح ساس
کرد که توانش را گرفت .رنگ پریده و لبهههه هههههای سفیدش خبر از شدت درد
داشت .کیان کالفه مقابل او زانو زد .نگاهش هنوز تند و گزنده بود ،باندها را از
دسههت غزاله قاپید .در پیچیدن باندها عجول و هول نشههان می داد .چند لحظه
بعد گفت:
 دیگه راه بیفت .خیلی دیر شده.و برخاست.
غزاله طبق گفته کیان انتظار داشههت به سههمت پایین و زمینهای پسههت حرکت
کنند با مشاهده حرکت افقی کیان که بیشتر به سمت جلو و شرق بود ،اعتراض
کرد و گفت:
 مگه نگفتی باید بریم پایین؟ پس چرا همش داری از اون طرف می ری؟کیان با عصبانیتی که تنها خود دلیلش را می دانست گفت:
 قرار نیست سوال کنی .فقط دنبالم می یای ....شیر فهم شد؟ -دستور میدی!!!؟

در چشم من طلوع کن

191

 دقیقا. نكنه فكر می کنی من سربازتم.کیان ابروانش را به هم گره زد و صدایش را چنان باال برد که در دل کوه انعكاس
پیدا کرد.
 تو سرباز من نی ستی ،تو یه مجرمی ....یه مجرم ع*و*ض*ی ....بهتره یادتباشه که کی هستی.
چیزی درون غزاله فرو ریخت ،احسههاس حقارت تمام وجودش را فرا گرفت.
شههاید کامال فراموش کرده بود که کیان کیسههت و خودش در چه موقعیتی قرار
داشهته اسهت .وقتی کیان این موضهوع را یادآور شهد ،با شهرمندگی سهر به زیر
انداخت و بدون چون و چرا به دنبال او به راه افتاد.
غزاله چنان مظلومانه در هم شك ست که کیان اح ساس کرد صدای شك ستن
چینی قلب او را شههنیده اسههت ،در حالیكه از کرده خود پشههیمان به نظر می
رسید ،بدون دلجو یی به راهش ادامه داد.
خوشبختانه قبل از تاریكی هوا توانست جای مناسبی برای گذراندن شب بیابد.
در شیار کوه در البالی درختان در هم پیچیده آتشی برافروخت و بعد از صرف
شام که شامل چند بی سكو ییت و جرعه ای آب بود ،به خواب رفتند .هنوز چند
دقیقه ای نگذشته بود که صدای زوزه ای چشمان غزاله را گرد کرد.
ترس بر اندامش چیره شههد .هنوز از رفتار بی منطق کیان دلگیر بود ،بنابراین از
صدا زدن او خودداری کرد و و سعی کرد بر ترسش غلبه کند .اما صدای زوزه
تمامی نداشههت .حسههابی خودش را جمع و جور کرد .نگاهی به کیان انداخت
که با خیال راحت در خواب بود ،وجود او آرامبخش دل هراسههانش بود .کمی
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خود را روی زمین ُسر داد و به او نزدیك شد .چشمش در تاریكی به اطراف بود
که ناگهان از پس درختان ،اشههیا براقی را دید .فكر کرد سههتاره اسههت اما کدام
ستاره در یك شب ابری آن هم روی زمین می درخ شد .با حرکت ج سم براق،
نفس حبس شده اش به شكل جیغی کوتاه از سیه ه ه هنه اش بیرون پرید .در این
لحظه کیان سراسیمه نشست.
 چی شده؟غزاله با انگشت سبابه به نقطه نامعلومی نشانه رفت و با لكنت گفت:
 او او  ...اونجا رو.کیان سر به جانب جایی که غزاله ن شانه رفته بود چرخاند ،چیزی ندید ،با این
وجود اسلحه اش را مسلح کرد و در تاریكی مطلق چشم تیز کرد و گفت:
 چی دیدی ؟ حرف بزن. یه چیزایی اونجا برق می زنه.کیان هوای ریه اش را بیرون داد .حسابی ترسیده بود ،فكر غافلگیر شدن توسط
ولی خان و دار و دسههته اش مو بر اندامش راسههت کرده بود .اسههلحه را روی
ضامن گذاشت و گفت:
 حتما گرگ دیدی ...بگیر بخواب. گ گ گرگ ....یا ابوالفضل. نترس با ما کاری ندارن ...تا وقتی آتش روشنه نزدیك نمی شن. تو  ....تو  ....مطمئنی؟ -آره مطمئنم ....بگیر بخواب.
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و برخا ست و مقدار زیادی از شاخه درختان را شك ست و درون آتش ریخت
وقتی چوبها شعله گرفت بدور خودشان ح ه هلقه ای از آتش ایجاد کرد .سپس
مقادیر زیادی هیزم شك ست و کنار د ستش قرار داد تا بتواند بدون درد سر آتش
را تا صبح روشن نگه دارد.
ترس ق صد سفر از دل کوچك غزاله را ندا شت و خواب از چ شمانش گریخته
بود  .کیان چون می دان ست از جانب گرگها تهدید جدی می شوند هو شیارانه
اسلحه اش را به دست گرفت و به تنه درخت تكیه زد و گفت:
 تو بخواب من مراقبم.غزاله آب دهانش را فرو داد و به عالمت تایید پلكی زد ،اما آرامش از وجودش
رخت بر بسته بود.
ک یان تمام شهههب را به مراقبت از آتش پرداخت .گرگ و میش صههبح بود که
پلكهای سنگینش روی هم افتاد .غزاله نیز که تمام شب را بیدار مانده بود و از
زیر چشم اطراف را می پایید کمی قبل از او به خواب رفته بود.
آتش آخرین شعله های خود را در زبانه های کم حجمش نمایان ساخت و کم
کم در تل خاکستر هیزمها مدفون شد یك لحظه غفلت به گرگی گرسنه جرئت
حمله داد .کیان با اولین غرش گرگی که به سههو یش خیز برداشههته بود از خواب
پرید ولی قبل از آنكه بتواند از اسههلحه اش اسههتفاده کند با گرگی که به طرفش
حمله کرده بود گالو یز شد .حمله گرگها فریاد غزاله را در دل کوه منعكس کرد.
ک یان در حال درگیری متوجه حمله دو گرگ به غزاله شهههد و قبل از آنكه گرگ
بتواند به قصههد حمله مجدد به رو یش بپرد ،با ضههربه محكمی گرگ مهاجم را
گیج و منگ و آن را به گو شه ای پرتاب کرد و قبل از آنكه گرگ دو باره بر رو یش
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بپرد ،در زمین و هوا آن رامورد اصابت گلوله قرار داد .با شلیك گلوله گرگها فرار
را بر قرار ترجیح و از دامنه کوه سرازیر شدند.
غزاله دمر نقش بر زمین بود و تكان نمی خورد .نفس در سیههه هههنه کیان حبس
شههد ،به آرامی صههدا زد « :هدایت »  .وقتی جوابی نشههنید ،با دلهره زانو زد و
چنگ در اورکت پاره زد و او را به سههمت دیگر چرخاند .غزاله مثل بید به خود
می لرزید .کیان اثری از خون نیافت .نفس راحتی کشید و گفت:
 زخمی نشدی؟غزاله جواب نداد فقط خیره در چشههمان کیان بود که به ناگاه گریه را سههر داد.
شانه هایش با صدای هق هق باال و پایین می رفت .کیان ت سلی داد .لحنش با
همیشه فرق داشت.
 دیگه تموم شد ....گریه نكن .خدا رو شكر که طوری نشدی.گریه غزاله بند نمی آمد ،انگار بغض یك ساله اش را ترکانده بود.
ترسش برای کیان قابل درك بود ،اما از بیتابی بیش از حد او کالفه شد و گفت:
 محض رضای خدا بس کن ....می بینی که دیگه گرگی در کار نیست .پاشو،پاشو راه بیفت هوا داره روشن میشه.
غزاله بدون توجه به گفته او همچنان گریه می کرد .کیان که خطر حمله دوباره
گرگها را احسههاس می کرد ،حوصههله سههر رفته در حالیكه قنداق اسههلحه اش را
تكیه گاه بدنش می کرد مقابل او زانو زد و گفت:
 هی ....هی  ...چه خبره .بس کن دیگه.غزاه با هق هق گریه با کلمات بریده ای گفت:
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 اونا ....می خواسههتن .....منو تیكه تیكه کنن ....خیلی  ....خیلی وحشههتناكبود.
 حاال که چیزی نشده .شكر خدا یه خراش هم برنداشتی. اگه ....اگه برگردن چی؟ دی گه برنمی گردن .تازه اگر هم برگردن من که نمردم ،مطمئن باش نمی ذارماز فاصله یك متری به تو نزدیك شن .....پاشو راه بیفت .باید از الش این گرگها
فاصله بگیریم ...حیوانات گرسنه منتظر دور شدن ما هستن.
غزاله بدون آنكه به حرف ک یان توجهی کند همچنان بی حرکت در جای خود
نشسته بود ،کیان اسلحه و کوله را به دوشش انداخت و گفت:
 اگه می خوای اینجا بمونی و گریه کنی من حرفی ندارم ،ولی ممكنه گرگهایگرسنه حوصله شون سر بره و دوباره برگردن.
با این جمله غزاله به سرعت برخاست و در حالیكه با پشت دست اشكهایش
را پاك می کرد جلوتر از کیان به راه افتاد .ترس غزاله باعث خنده کیان شد.
خورشههید از پس ابرهای قطور و به هم گره خورده حضههور خود را با روشههن
ساختن زمین به نمایش گذاشت .دمای هوا بیش از دو روز پیش افت پیدا کرده
بود .دانه های درشت برف در دامنه به هم گره خورده سلسله جبال هندوکش به
آرامی بر روی هم می خواب ید .راه برای عبور هموار بود ا ما ان باشههتگی برف ها
حرکت را کند و کندتر می کرد .با تمامی سختی ها یك روز دیگر هم گذ شت
و در آغاز روز پنجم کیان احسههاس کرد وقتش رس هیده اسههت که از کوهسههتان
سرازیر شوند ،از این رو مسیر خود را به سمت جنوب تغییر داد .با این وضعیت
آنها مجبور بودند تا مدتی از ارتفاع مقابلشان باال بروند و سپس سرازیر شوند.
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کیان در حالیكه به ارتفاع نه چندان زیاد کوه نگاه می کرد گفت:
 فكر کنم راه سختی پیش رو داشته باشیم ،فكر می کنی از پسش بر می آیی؟ چاره دیگه ای هم دارم!؟و هر دو به دنبال هم به راه افتادند .حدود یك سههاعت راه تقریبا هموار و بدون
م شكل به نظر می ر سید ،اما بعد از آن ،غزاله اح ساس کرد با یك د ست کار
باال رفتنش هر لحظه سخت و سخت تر می شود ،تا آنكه یكی دو مرتبه پایش
ُسر خورد و به سختی و به کمك کیان توان ست خود را از خطر سقوط نجات
دهد .با این وضههع یت کیان با اسههتفاده از طناب غزاله را تحت حمایت خود
درآورد ،سهر طناب را به دور کمر خود و غزاله گره زد و دوباره به راهشهان ادامه
داد ند .به هر حال و با هر جان ک ندنی بود خود را تا غروب به نزدیكی ق له
رساندند و پس از یافتن پناهگاهی مناسب شب را سپری کرده و اواسط ظهر به
قله ر سیدند .برخالف ت صور کیان خبری از سرزمین های پ ست نبود ،گو یی
آنها در دل سل سله جبال راه می پیمودند .مقابل دیدگان آنها فقط دره ای عمیق
بود که نمی شد آن را دامنه کوه گذا شت و بعد از آن نیز ر شته کوه بدون برف.
راه بدتر از آن بود که کیان فكرش را می کرد .ناامید در حالیكه کالفه و عصههبی
بود زانو زد و سر را میان دو د ستش گرفت .غزاله نظاره گر بی قراری کیان بود؛
به همین دلیل ترجیح داد که سههخنی نگو ید و او را عصههبی تر نكند در حالیكه
هنوز از برخوردهای تند او دلگیر بود و در صههورت امكان از هم صههحبتی با او
اجتناب می کرد.
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کیان گره طناب را باز کرد و برای بررس هی منطقه به راه افتاد .دامنه کوه با ش هیب
بسیار تند تقریبا صعب العبور می نمود .در سمت راست راهی وجود نداشت،
از این رو از مقابل دیدگان نگران غزاله به سههمت چپ رفت و لحظه ای بعد از
نظر ناپدید شد.
غزاله دیگر رمقی ندا شت روی برفها ولو شد .گر سنگی بیش از سرما آزارش
می داد .با این احسههاس خود را به نزدیكی کوله پشههتی خزاند .انگشههتان کرخ
شده اش درون کوله به جستجو افتاد ،مشغول وارسی بود که صدای کیان او را
به خود آورد.
 دنبال چیزی می گشتی؟چهره عبهههه ههههوس کیان دل غزاله را لرزاند ،خجالت کشید و با شرم سر به زیر
انداخت و در حالیكه نیم خیز می شد گفت:
 خیلی گرسنمه .حال تهوع دارم. دقیقا عین من.و بی معطلی کوله را از مقابل غزاله قاپ ید و قدمی دورتر نشههسهههت و بسههته
بیسههكو ییتی بیرون آورد و در حالیكه یك عدد از آن را به دسههت غزاله می داد
گفت:
 فكر نكنم توقع معجزه داشته باشی .دیگه چیزی توی بساطمون نیست. یعنی چی؟ یعنی اینكه اگه نتونیم از این کوه پایین بریم از گرسنگی و سرما می میریم. نه !! -نمی خواستم بترسونمت ولی باید بدونی در چه وضعیتی هستیم.
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کیان سهم خود را خورد و کوله را جلوی چشمان غزاله گرفت:
 می بینی .....دو تا ب سته بی سكو ییت به ا ضافه دو عدد کبریت و یه بطری آبمعدنی و یه کلت کمری با یك خشاب اضافه ،تنها سرمایه ایه که برامون مونده.
غزاله ناامید نالید.
 ما ُمردیم.کیان با شماتت گفت:
 تو یه مشكل بزرگ داری ....اونم اینه که معموال خدا رو فراموش می کنی.سپس در حالیكه بر می خاست ،کوله را به گردن انداخت و سر طناب را به دور
کمرش گره زد و گفت:
 باید قبل از تاریك شدن هوا از دره عبور کنیم ....مراقب باش .تمام حوا ستبه زیر پات باشهههه ،اول جای پات رو محكم کن بعد قدم از قدم بردار ....یه
غفلت کوچیك مساوی با مرگه ....پس کامال دقت کن.
سههری تكان داد و با دقت و احتیاط همان طور که کیان خواسههته بود به دنبال او
از کوه سرازیر شد .راه بسیار دشوار بود و او مجبور بود مرتبا از دست راستش
کمك بگیرد .این موضههوع سههبب تشههدید درد در ناحیه کتفش می شههد ،اما با
موقعیت خطیری که داشت ،جایی برای شكایت از درد نمی یافت.
آ سمان تا یكی دو ساعت دیگر چادر سیاه شب را به سر می ک شید و آنها در
شیار تندی که هر آن زیر پای شان خالی می شد ،فقط حدود دو ی ست ،سی صد
متر پایین آمده بودند.
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کیان در فكر غروبی سههرد و یخبندان در جسههتجوی یافتن پناهگاهی مناسههب
برای اطراق بود که ناگهان متوقف شد و وح شت زده به سوی غزاله چرخید و
گفت:
 توی مخمصه افتادیم.غزاله نفس زنان با یاس و ناامیدی فاصله عقب افتاده را پیمود و شانه به شانه او
ای ستاد .دقیقا زیر پای شان پرتگاهی به عمق چهل ،پنجاه متر قرار دا شت .دیوار
کوه صاف و صخره مانند بود .کیان ناامید روی برفها ولو شد و گفت:
 کارمون تمومه.غزاله به تبعیت از او زانو زد .نگاهش به اطراف چرخ خورد ،صخره ،صخره....
دره ،دره .....برف ،برف ....در میان کوههای مرتفع و پوشیده از برف محا صره
شده بودند .با صدایی آمیخته به ترس که گو یی از ته چاه برمی آمد گفت:
 اصال دلم نمی خواد اینجا بمیرم.کیان نگاه را از دره زیر پایش گرفت و آن را به صههورت سههرخ و گلگون غزاله
دوخت .حزن و اندوه به همراه یاس و ناام یدی در زوایای صههورت غزاله موج
می زد .نمی دان ست چگونه او را ت سلی دهد ،فقط برای اینكه حرفی زده با شد
گفت:

 چه فرق می کنه آدم کجا بمیره ....وقتی ُمردیُ ،مردی. ولی من دوست ندارم خوراك گرگها بشم. -وقتی بمیریم ،باالخره خوراك حیوونها می ش هیم ...گرگ نباشههه ،مار و مور و

عقرب باشه.
 -حداقل استخونهامون رو نمی جوند.
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ک یان در حالی كه مصهههاحب غزاله بود با نگاه به دنبال راه نجات چشههم می
چرخاند ،ناگهان با یادآوری راهی که چند متر باالتر دیده بود از جا بلند شههد و
در حالیكه از مسیر پایین آمده به بیست متر باالتر بازمی گشت ،گفت:
 تو به آدم روحیه نمی دی که هیچ ،روحیه آدم رو هم درب و داغون می کنی.غزاله که به وسیله طناب به او متصل بود به ناچار برخاست و به راه افتاد ،اما با
دیدن کیان که مثل عنكبوت به دیواره صههخره ای چسههبیده و قصههد عبور از راه
باریكه ای را داشت ،گفت:
 داری چی کار می کنی؟ مگه کوری.غزاله از رفتن امتناع کرد:
 من می ترسم. چاره ای نداری ،راه بیفت ....اصههال به زیر پا نگاه نكن محكم به صههخره هاچنگ بنداز و جلو برو.
کیان در ست می گفت .غزاله چاره ای ندا شت ،پس بدون آنكه به زیر پاهایش
نگاه کند پنجه در شههیارهای پسههت و بلند دیوار صههخره انداخت و به راه افتاد
م سیر رفته رفته عریض تر می شد ،ولی هنوز چند متری جلوتر نرفته بودند که
با شههكافی در حدود دو الی سههه متر روبرو شههدند .توقف کیان سههبب پرسهش
غزاله شد.
 باز چی شده؟ چرا وایستادی؟کیان با درنگ با لحنی سرد پرسید:
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 پرشت چطوره؟ بد نیست! برای چی می پرسی؟ ارتفاع سههی چهل متری رو که نمی تونیم بپریم حداقل از این شههكاف چندمتری بپریم.
غزاله به لبه پهن تر رسید و از شانه کیان سرك کشید .فاصله ای که شكاف در
دل کوه ایجاد کرده بود به نظر زیاد نمی آمد ،اما عمق دره به حدی بود که مو بر
اندام انسان راست می کرد .غزاله آب دهان قورت داد و گفت:
 جدی که نمی گی؟ نمی دونم چرا فكر می کنی من با تو شوخی دارم ،اون هم توی این موقعیت. من نمی پرم. تو می پری .یعنی مجبوری بپری. نه! بریم باال .یه راه دیگه پیدا کنیم .حتما راه دیگه ای هست. دیوونه شدی؟ حداقل یه روز طول می ک شه تا برسیم به قله ،تازه با چ شمایخودت که د یدی این تن ها راه بود ...ما بدون غذا دووم نم یاریم ....با ید به
راهمون ادامه بدیم ....می خوام بفهمی چی می گم.
غزاله مثل بچه ها ترسیده و سر لج افتاده بود ،گفت:
 این حرفها توی گوش من نمیره ،من از جام ُجم نمی خورم. به درك که نمی یای .اصال برو به جهنم.غزاله برآ شفته و عبهههه ههههوس روی از کیان گرفت و چند گام به سمت عقب
بازگشت .کیان م ه هستاصل که این مكان و زمان جای قهر و آشتی نیست ،باز
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پ شیمان از نحوه سخن گفتن خود ،غزاله را با مالطفت مورد خطاب قرار داد و
گفت:
 م عذرت می خوام .ولی تو با ید موقع یت خودمون رو درك کنی .هردومونخسته و گرسنه ایم .می خوای یه کم استراحت کنیم؟
غزاله سری تكان داد و مجددا به قسمت پهناور لبه آمد و گفت:
 این طوری بهتره.حدود ده دقیقه هر دو در سكوت مطلق کوهستان با چشمان بسته به تجدید قوا
و تمرکز حواس پرداختند تا اینكه کیان برخاست و گفت:
 اگر همین طور ادامه بدیم بدنمون یخ می زنه .بلند شو .امیدت به خدا باشه،تا حاال نگه دارمون بوده ،بقیه راه هم هست.
غزاله بی چون و چرا بلند شد .چ شمان زیبا ،اما نگرانش را در چ شمان مغرور
کیان دوخت و گفت:
 من آماده ام. می خوام خوب حواسهههت رو جمع کنی .اول من می پرم .وقتی گفتم ،توبپر ...نمی خوام زیر پات رو نگاه کنی فقط به جایی که قراره فرود ب یای نگاه
کن.
و نگاه نگرانش در زوا یای صههورت غزاله چرخ خورد و با لحنی که می شهههد
نگرانی را به وضوح در آن مشاهده کرد افزود.
 -خیلی مراقب باش ...باشه؟
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غزاله سر تكان داد و چشم بست .نفس در سیههه هههنه مرد جوان حبس شد و به
سرعت روی از بت زیبای مقابلش گرفت و به ق صد پریدن لبه پرتگاه ای ستاد.
گره طناب را باز کرد تا در سههقوط احتمالی غزاله را با خود به قعر شههكاف
نكشههاند .لحظاتی کوتاه تمرکز گرفت و با ادای کلمه بسههم ا ...بی درنگ پرید.
وقتی روی زمین سههفت فرود آمد نفس هی به راحتی کش هید و با لبخند به سههوی
غزاله چرخید و گفت:
 حاال نوبت توست ....اول سر طناب رو بنداز این طرف.غزاله برای پرتاب طناب از د ست چپش ا ستفاده کرد برای همین مجبور شد به
دفعات طناب را حهههه ههههلقه کرده و با قدرت بی شتری پرتاب کند .باالخره کیان
موفق به گرفتن سر طناب شد و آن را به کمر خود گره زد و کمی به عقب کشید
و با اشاره به او ،راه را برای فرود او باز کرد.
غزاله لبه پرتگاه ای ستاد .ولی ناخوا سته چ شمش به عمق دره افتاد و ترس بر او
چیره شد و قدمی عقب رفت .در این هنگام فریاد کیان بلند شد.
 نترس ،هدایت بپر.غزاله چاره ای جز پریدن نداشههت زیرا به تنهایی قادر به بازگشههت از لبه باریك
پرتگاه نبود .پس بدون آنكه معطل کند در همان اندك جای خود خیز بردا شت
و با یك جهش پرید .لبخند رضههایت کیان بالفاصههله پس از پریدن غزاله محو
شد زیرا در ست در زمانیكه غزاله ق صد قدم بردا شتن دا شت ق سمتی از دیوار
صخره زیر پایش شكست و از مقابل دیدگان هراسان کیان ُسر خورد و اگر کیان
دیر جنبیده بود ،هر دو درون شكاف سرنگون می گردیدند.
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هر دو نفس نفس می زدند ،حال غزاله شبیه به غش بود .کیان به صخره پ شت
سرش تكیه داد و از البالی دم و بازدمهای نامنظمش گفت:
 احساس می کنم به یه لیوان آب قند احتیاج دارم.و بالفاصههله بطری آب معدنی را از کوله اش بیرون کشهید و جرعه ای نوشهید.
کمی که حالش جا آمد بطری را به طرف غزاله گرفت و گفت:
 یه جرعه بخور حالت جا میاد.غزاله خود را به کناره دیوار کشید ،آب لبه ههای خشك و زبان چسبیده به سقش
را تازه کرد ،گفت:
 باورم نمی شه که هنوز زنده ام.کیان برای اولین بار لحن دوستانه ای به خود گرفت و به شوخی گفت:
 می دونی! فقط از یه چیزت خوشم میاد .اینكه رفیق نیمه راه نیستی.غزاله لبخند نمكینی زد و جواب داد.
 نظر لطفتونه جناب سرگرد.کیان ابرو باال داد که به تكرار عنوان ( سرگرد ) اعتراض کند ،اما پ شیمان شد و
چ شم ب ست .شاید نمی خوا ست تحت تاثیر زیبایی خیره کننده این زن جوان
در جایی که جز خودش و خدا شههاهدی نداشههت مرتكب گ*ن*ا*ه گردد ،از
این رو بلند شد و به تبعیت او غزاله نیز برخاست.
ابتدای راه به نظر ساده به نظر می رسید ،اما این خوشبینی تداوم زیادی نداشت
و بعد از طی مسافتی حدود پنجاه متر ،مجددا به بن بست رسیدند .راه باریكه
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ای در امتداد یك شیار ادامه دا شت .عمقش زیاد بود ولی عر ضش به گونه ای
بود که می شد با کمك دست و پا از آن پایین رفت.
غزاله منتظر تصمیم کیان بود .حاال به او ایمان آورده بود و می دانست او راهی
برای گذر خواهد یافت.
کیان یكی دو متر در شیار پایین رفت .کار د شواری نبود  .بنابراین از آن بیرون
آمد و طریقه پایین رفتن را به غزاله توضیح داد.
 ببین خیلی ساده است .مثل بازی بچه ها وقتی از چارچوب در اتاق باال میرن ،د ست و پاهات رو می ذاری دو طرف شیار و با کمك اونا میری پایین .به
همین سادگی.
کیان به کلی یك مسئله مهم را فراموش کرده بود .وقتی غزاله دستش را باال آورد
و گفت ( با این دست چالق!!!؟ ،)....با کف دست به پیشانی کوبید و گفت:
 همش دردسر .دیگه دارم دیوونه می شم.غزاله احسههاس کرد بار سههنگینی بر دوش کیان شههده اسههت .بنابراین مغموم و
ناامید گفت:
 بهتره تو بری.کیان با عصبانیت هرچه تمام تر به جانب او چرخید و گفت:
 چی واسه خودت بلغور می کنی؟اشك چشمان غزاله را تر کرد ،سر به زیر انداخت و گفت:
 به اندازه کافی به خاطر من دردسر کشیدی .بهتره به فكر نجات جون خودتباشی.
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قطره اشههكی که از چشههمان غزاله چك ید مثل تیری بود که در قلب ک یان فرو
رفت .با چهره برافروخته یقه او را گرفت و فریاد زد:
 دیگه نمی خوام این حرفهای احمقانه رو بشههنوم .با هم شههروع کردیم پس باهم تمومش می کنیم.
غزاله چشمان خیسش را در چشم کیان دوخت و با بغض گفت:
 تو هر کاری تونستی برای من کردی .من از تو توفعی ندارم .برو .....برو.کیان گر گرفته بود نمی دونسههت چرا ولی می دونسههت بیش از حد از دسههت
غزاله عصبانی است ،گفت:
 یه راه دیگه هم هست .پشتت رو به یه طرف دیوار صخره می دی و پاهات روبه یه طرف دی گه و با کمك پاها یواش پایین می ریم .اول من می رم و تو با
فاصله چند سانتی متری ،دنبالم بیا.
حدود سی دقیقه طول کشید تا به انتهای شیار رسیدند .در آن هوای سرد عرق
از سر و رو یشان می چكید .بدنشان قدرت چندانی نداشت و اگر قرار بود چند
متری پایین تر بروند مسلما به ته دره سقوط می کردند .وقتی کیان با یك جست
پا روی زمین سههفت گذاشهههت ،بی اخت یار زانو زد .نفسههش تند و پرشههماره
بود.کمی که آرام گرفت ،گره طناب را باز کرد .شكاف کوچك بود و غزاله پهلو
به پهلو یش نشست.
کیان خسته و بی رمق سر به دیوار شكاف تكیه داد .سعی دا شت با نفس های
عمیق نفس سههوخته اش را بیرون دهد .تا آنكه رفته رفته به حالت عادی باز
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گشت و سر از شكاف کوه بیرون برد تا موقعیت بعدی را بسنجد ،اما به محض
دیدن اطراف ،مضطرب گفت:
 گاومون زایید. نه ! بازم.فصل 16
هوا کامال تار یك شهههده بود ،زن و مرد جوان در شههكاف کوچكی در دل کوه
گرفتار شههده بودند .این بار از آتش خبری نبود .برودت هوا هر لحظه بیشههتر و
بیشتر می شد و دمای آن پایین تر و پایین تر می رفت .غزاله کالهش را حسابی
پایین کشههیده و دسههتش را جلوی بینی اش گرفته بود تا بازدم هوا به صههورتش
گرما ببخشد .اما سرما در تك تك سلولهای بدنش نفوذ کرده بود و کار زیادی
از پتو ،دستكش و کاله و اورکت ساخته نبود و رفته رفته مغلوب سرمای محیط
می شد .کیان نیز در حالیكه سعی دا شت به سرمای درونش فائق شود برای
جلوگیری از خوابی که مساوی با مرگ بود ،گفت:
 فكر کنم این چند روزه به اندازه کافی تجربه به دسههت آورده باشهی .توی اینسرما خواب مساوی با مرگه.
 پلكام سنگین شده.کیان با شنیدن جمله غزاله سراسیمه شد و با نگرانی گفت:
 به خودت بیا دختر ...خواب در این موقعیت دیوونگی محضههه .شههاید همدلت می خواد جنازت خوراك گرگ و شههغال بشههه! با این حسههاب می تونی با
خیال راحت بخوابی.
غزاله گو یی خواب را ترجیح می داد با صدایی شبیه به ناله گفت:
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 نمی تونم  ....چشمام باز نمی شه. حرف بزن ....حرف بزن .....تو نباید بخوابی.غزاله قادر به مقابله با سرمایی که بر وجودش غالب شده بود ،نبود و رفته رفته
در حالیكه صههدای کیان در گوشههش ضههعیف و ضههعیف تر می شههد به خواب
رفت .کیان وقتی از جواب دادن و حتی کوچكترین حرکتی از سوی غزاله ناامید
شد ،به جانب او چرخید و با تكانهای پیاپی او را صدا زد.
غزاله به سههختی چشههم گشههود و کیان با یك حرکت او را از جا کند و وادار به
ایسههتادن کرد .غزاله تكان شههدیدی خورد و به مانند کسههانی که از حالت اغما
بیرون آمده باشند با صدای ضعیفی گفت:
 چی شده؟ خودت رو جمع و جور کن ....به خودت بیا.غزاله کمی هوشیار شد و برای هوشیاری بی شتر سر تكان داد و چ شمها را گرد
کرد .اما لذتی که از خواب چند دقیقه ای نصیبش شده بود وادارش کرد بگو ید.
 بذار بخوابم. اگه می خوای بمیری! باشه بخواب.غزاله بار دیگر بی اعتنا به کیان چشم بست و کیان بار دیگر او را به شدت تكان
داد .این امر فریاد غزاله را به اعتراض بلند کرد .غزاله در شرایطی قرار داشت که
تمام امید خود را از دست داده بود و می رفت که تسلیم مرگ شود.
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 ما داریم زور الكی می زنیم .هر مشههكلی که رفع میشههه ،یه مشههكل تازه پیدامیشههه .ما محكوم به مرگیم ،بهتره تسههلیم بشههیم .تو هم بگیر بخواب مطمئنم
دیگه هیچ چیز نمی فهمی.
کیان در حالیكه او را وادار به فعالیت در همان جای دو متری می کرد گفت:
 تو آدم ناشكری هستی .این همه لطفی که خداوند تا به حال به ما داشته ،بایدتو رو قوی کنه ،ولی مثل اینكه کامال برعكسه.
یادآوری گذشههته نه چندان دور ،اما تلخ ،خون را در رگهای غزاله به غل یان
درآورد و گرمایی که برخاسته از فعل و انفعاالت درونی بود بر او مههه هههستولی
شد ،در مقابل جمله کیان پوزخندی زد و گفت:
 آره یادم رفته بود که خدا چقدر به من لطف داره .آبرو ،بچه ،شههوهر ،مادر وزندگیم رو گرفت .تو را ست میگی!!! من یادم رفته بود .خیلی باید احمق با شم
که این همه لطف رو فراموش کنم.
 فكر می کنی با طعنه زدن به خدا مشكلت حل میشه؟ دی گه چیزی نمی دونم .خسههته شهههدم .یا با ید هرچه زودتر من رو از اینوضعیت نجات بده یا بكشه.
کیان لحن آرامی به خود گرفت و با کلمات شمرده ای گفت:
 شاید و حتما تو یه انتخابی ،پس حواست رو جمع کن. اگه یه زن بودی ،اون هم با آبروی رفته! هیچ وقت نصیحت و دلداری دیگرانبه خرجت نمی رفت.
 -بهتره آبروی آدم جلوی اصل کاری نره ،واال بقیه ول معطلن.

wWw.Roman4u.iR

210

غزاله سههكوت اخت یار کرد و کیان برای جلوگیری از خواب او را وادار به حرف
زدن کرد و گفت:
 دلت نمی خواد در مورد چیزای خوب حرف بزنیم .در باره چیزایی که تلخنباشه.
غزاله پوزخندی زد و گفت:
 تلخ نباشه؟! چیز شیرینی برای من باقی نمونده ....نه شوهری ،نه بچه ای ،نهمادری که دلم رو به دیدارشههون خوش کنم .برادرم اگه بدونه ربوده شههدم ،توی
صورتم نگاه نمی کنه ،خواهرم هم امروز و فردا میره خونه بخت و میشه مجری
اوامر شههوهرش .تازه فكر کنم مجبوره داشههتن خواهری مثل من رو منكر بشههه.
می بینی! زندگی من همش تلخه .اگه دوست داری بازم بگم.
کیان احسههاس کرد غم و اندوه این زن جوان قلبش را می فشههارد .در حالیكه
کامال متاثر به نظر می رسید ،برای تسلی خاطر او گفت:
 می تونی زندگیت رو از نو بسازی. دلت خوشه .زندگی!!! ....کدوم زندگی!؟ مگه تو چند سهههالته! هنوز خیلی جوونی .دو باره ازدواج می کنی ،بچه دارمیشی ،شاید هم شوهرت از کرده اش پشیمون بشه و بیاد سراغت.
 منصههور یه ابله به تمام معناسههت .اون برای من ُمرده  ....اصههال تمام مردهاُمردن .مردی وجود نداره .به قول شاعر

مردانه صفت گرد جهان گردیدم نامردم اگر مرد در عالم دیدم
یك رنگ تر از تخم ندیدم چیزی آنهم که شكستم دو رنگش دیدم
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کیان در تاریك و روشههن پناهگاه ابرو یی باال داد .لبخند کم رنگی گوشههه لبش
نشست و گفت:
 حداقل یه دور از جونی! به هر حال شهههاید اون تحت تاثیر اطرافیانش بوده.وقتی بدونه که بی گ*ن*ا*هی حتما برمی گرده.
 اگه از اینجا جون سهههالم به در ببرم ،اولین کاری که می کنم ،میرم سههراغمنصور.
کیان فكر کرد نصیحتش غزاله را تحت تاثیر قرار داده ،برای همین گفت:
 کار خوبی می کنی .باید سههعی کنی گذشههته ها رو فراموش کنی و زندگیجدیدی رو شروع کنی.
 من برای شروع مجدد سراغ اون بزدل تر سو نمی رم .من باید ماهان رو پسبگیرم .نمی ذارم پسرم دست مردی مثل منصور بزرگ بشه.
لحظاتی سههكوت برقرار شههد .خدا می داند کیان در چه فكری بود که غزاله با
یادآوری ماهان از کیان که مرد قانون بود پرسید:
 تو فكر می کنی اگه شكایت کنم ،می تونم ماهان رو پس بگیرم؟ نمی دونم! شاید! تو مرد قانونی ،چطور نمی دونی؟کیان نمی خواست غزاله را در آن شرایط سخت ناامید کند .از این رو گفت:
 ح ضانت اوالد ذکور تا دو سال به عهده مادره .ان شاءا ...تا چند روز دیگهمی رسیم به خونه و تو می تونی برای حضانت پسرت اقدام کنی.
 می تر سم دادگاه من رو سر بدواند .اگه توی راهروهای دادگ ستری حیرون وسرگردون بشم ،پسرم دو ساله شده و دستم جایی بند نیست.
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 توکلت به خدا باشه.غزاله ساکت شد و به فكر فرو رفت ،اما سكوت او باعث نگرانی کیان شد .می
دانست اگر چند دقیقه ای به همان حالت باقی بماند ،مجددا سرما و خواب بر
او غلبه خواهد کرد ،بنابراین موضوع بحث را عوض کرد و در حالیكه دستهایش
را به هم می سایید گفت:
 دلم واسه خوراکی لك زده ....هههه هههوس یه مرغ بریون کردم .تو چه غذاییبیشتر از همه دوست داری؟
 خورش فسنجون. آخ جون ،فسههنجون ....خورش های مادرم حرف نداره ،اگه زنده موندیمحتما یه روز دعوتت می کنم.
غزاله گفت مرسی و با لبخندی پرسید:
 راستی تو چند تا بچه داری؟ هیچی.غزاله فكر کرد ا سراری در زندگی شخ صی کیان وجود دا شته با شد که در این
موقعیت یادآوری آن باعث ت شدید نگرانی و ناراحتی او گردد ،از این رو ترجیح
داد بیش از این در زندگی خ صو صی او کنجكاوی نكند ،به همین دلیل در پی
سكوتی به آسمان خیره شد و گفت:
 مثل اینكه داره صبح میشه.ک یان که گو یی با حرارت نگاه غزاله گرم شهههده بود روی از صههورت زی بای او
گرفت و به آسمان خیره شد و گفت:
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 درسته ....باید کم کم فكر رفتن باشیم. فكر می کنی کی از دست این برفها خالص می شیم؟ پایین ....پایین دره از برف خبری نیسههت ....به زودی به ارتفاعات پایین ترمی رسیم و از شدت سردی هوا کاسته میشه.
 خدا کنه بعد از این کوهها زمین های مسطح باشه و بتونیم آبادی پیدا کنیم.کیان دستكش هایش را در دستانش درست کرد و کفت:
 مطمئنم در دامنه پشت کوه مقابلمون زندگی جریان داره.غزاله پاهای منجمد خود را تكان داد و سههرپا ایسههتاد ،الزم بود برای حرکت
دوباره کمی خود را گرم سازد .ورجه وورجه در آن جای محدود ،کمی مضحك
به نظر می رسههید .اما جایی که برای بقای زندگی تالش می کنی هیچ چیز به
نظر مضحك و مسخره نمی آید
با اولین پرتوهای طالیی رنگ خورشید ،در صبحی دیگر ،کیان راجع به محیط
اطالعاتی را در اختیار غزاله قرار داد و گفت:
 در شیب تندی قرار داریم .احتمال سقوط خیلی زیاده .باید آهسته به سمتپایین س هرازیر بش هیم .یه چیزی حدود هزار متر یا کمتر ارتفاع کم کنیم ،بعد از
اون دیگه خبری از برف نیست ،فكر کنم راه ساده تر و کم خطرتر باشه.
و نگاهش را به چهره وحشت زده غزاله دوخت ،چهره ای که به دیدن زیباییهای
آن انس گرفته بود .پرسید:
 -تو آماده ای؟
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غزاله به تنها چیزی که فكر می کرد نجات از آن کوهسههتان پرخطر بود .به
سختی آب دهانش را قورت داد و لب ه ههای تاول زده از سرمایش را تكان داد و
گفت:
 مطمئنی که خطری نداره؟ بدون خطر! در این جا و این منطقه از زمین معنی نداره ،اما چاره ای نیسههتباید بریم.
غزاله با پلك زدن مهر تایید بر کالم کیان زد و خود را آماده دسههتورات بعدی او
نشان داد.
کیان لبه شكاف ای ستاد ق صد پریدن در عمق  6 ،5متری زیر پایش را دا شت.
نفس عمیقی کشید ،سر به سوی غزاله چرخاند و دوباره یادآوری کرد:
 دست دست نكن .پای من که روی زمین سفت شد ،بپر ...خواهش می کنمسههر و صهههدای من رو در ن یار ،چون دلم نمی خواد زیر خروارها برف مدفون
بشم .غزاله با تكان سر تاکید کرد و کیان در حالیكه تمام حواس و قوای خود را
به کار گرفته بود با یكی دو نفس عمیق با یك جهش پرید .شههانس آورد که زیر
پایش پایش برف سنگینی نشسته بود و اثری از سنگ و صخره نبود.
همین که روی برفها پا سههفت کرد ،نگاهش را به باال دوخت .تازه از این پایین
متوجه شهد که ارتفاعی به اندازه یك سهاختمان دو طبقه را پریده اسهت .نگاه و
ختم صلوات غزاله تا فرود بر برفها با او همراه بود ،اما وقتی خود را در موقعیت
پرش از ارتفاع بلند دید ،دچار سرگیجه شد و قدمی عقب رفت .کیان باالجبار
و با دلهره فرو ریختن بهمن صدا بلند کرد.
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 بچگی نكن هدا یت! بپر ....تو یه بار دی گه این کار رو کردی .تو از رویشههكافی پریدی که حداقل  50متر عمق داشههت .بپر هدایت ....چشههمات رو
ببند و بپر.
صدای کیان آرامبخش دل ترسان غزاله شده بود .مردی که در شرایط سخت ده
روز اخیر چون ستونی محكم پشتش ای ستاده بود .حاال با کالم او بی اختیار با
شجاعتی که کمتر از خود سراغ داشت لبه پرتگاه ای ستاد .باز هم تردید داشت،
اما دستهای کیان چون پدری که فرزند خردسالش را از راه دور به آغهههه ههههوش
خود فرا می خواند او را به سههوی خود فرا می خواند .بنابراین در یك لحظه بی
تردید چشم بست و پرید.
کیان با چنگ زدن در اورکت غزاله فر صت غلت زدن در سرا شیبی تند را از او
گرفت و بار دیگر این زن جوان را مدیون خود ساخت.
چند لحظه بعد سر طناب دور کمرهای شان محكم گره خورد و به آرامی شروع
به پی شروی کردند .شیب تند و برفهای انبا شته احتمال ریزش بهمن را تقو یت
می کرد و ک یان را وادار می کرد که مرتبا غزاله را با هشهههدارهای خود از خطر
آگاه سازد.
حرکت آن دو بسهیار کند انجام می گرفت .زیرا هر گام که برمی داشههتند تا زانو
در برف فرو می رفتند .مدت زیادی بدین منوال گذشههت تا آنكه برفها رفته رفته
به یخ تبدیل شدند  .در این بین چندین مرتبه پای غزاله ُسر خورد ولی باز ناجی
همی شگی ،او را مدیون خود ساخت .تن رنجور و ضعیف این زن جوان دیگر
قادر به پی شروی نبود .خستگی بر وجودش چیره شده بود و سرما توان پاهایش
را از او گرفته بود .بی حال بر برفی که دیگر در آن فرو نمی رفت زانو زد.
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 دیگه نمی تونم ادامه بدم .دیگه نا ندارم.اما در ذهن افسر جوان که جز خدمت به وطن چیزی در سر نمی پروراند ،فقط
یك هدف فریاد می زد .خنثی کردن حیله دشمنان مرز و بومش ایران! گفت:
 ما با ید هر طور شهههده از این کوهها بگذریم .من احت یاج به تلفن دارم .چرانمی خوای بفهمی.
سپس مقابل غزاله زانو زد ،ابروانش باال رفت ،شاید می توان ست انگیزه ای در
دل او به وجود آورد ،افزود:

َ
 در ضمن چیزی برای خوردن نداریم  .اگه از سرما نمیریم ،از گرسنگی حتمامی میریم.
 به درك ،اصال دلم می خواد بمیرم.کیان خسههته و گرسههنه بود او هم آزرده از شههكنجه و آواره در کوه و دشههت ،بی
حوصله بود ،متقابال فریاد زد:
 می خوای بمیری خب بمیر.و با غیظ گره طناب را از کمر خود باز کرد و افزود:
 نمی دونم چرا برای نجات جون آدم بی ارزش هی مثل تو خودم رو این طور بهدردسر می اندازم .آره مرگ حقته .بهتره همین جا بمونی تا بمیری.
سخنان نی شدار کیان چنان بر غزاله اثر کرد که گو یی نی شتر به قلبش فرو بردند.
قطرات اشههك قبل از چكیدن از گونه هایش بر زمین ،به کریسههتال تبدیل می
شههد .تحمل طعنه های گاه و بی گاه کیان سههخت تر از تحمل دشههواریهای راه
بود .سر به زانوان تكیه داد و بنای هق هق را گذاشت.
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باز کیان از رفتار تند و بی تامل خود ،شرمنده و سر به زیر شد .لبهههه هههههای
خ شكیده اش ترك خورده بود و از جای جای آن ،خون کمی بیرون جهیده بود.
کمی آرام گرفت و گفت:
 ما هر دو عصههبی و خسههته ایم ،بهتره به جای دعوا و مرافعه همدیگر رو دركکنیم.
صدای غزاله بغضی داشت که هنوز در گلو یش مانده بود.
 برو پی کارت ...برو  ....برو راحتم بذار.مرد جوان الزم بود غرورش را کنار بگذارد ،قیافه عبهههه ههههوس و خ شنش را به
لبخندی محبت آمیز مز ین کرد و گفت:
 معذرت می خوام .نمی دونم چرا این حرفها رو زدم .ببخشهه ید از دهنم دررفت.

غزاله چشههمان ُبراق و پرنفرتش را در چشههمهای کیان که حاال اثر تورم آنها از
بین رفته بود و فقط به کبودی می زد ،دوخت و گفت:

 نه ،تو راسهههت میگی .مرگ حقمه .من دلم می خواد همین جا بمیرم .حاالبرو ....برو.
 حاال وقت بچه بازی و قهر نیست .پاشو راه بیفت. من از اینجا ُجم نمی خورم .باالخره یه جایی ،یه جوری باید تموم بشههه .مناینجا رو ترجیح می دم.
حو صله کیان سر رفت ،از این رو بدون اعتنا به خوا ست و نظر غزاله بار دیگر
سر طناب را به دست گرفت تا آن را دور کمر خود سفت کند ،اما غزاله با غیظ
طناب را از دستان او بیرون کشید و گفت:
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 مگه نشنیدی؟ گفتم می خوام همین جا بمونم.کیان دندون قروچه کرد
 زده به سرت؟خ شم سر تا پای غزاله را می لرزاند ،هیچ چیز ،حتی کیان را نمی دید .او فقط
و فقط در اندیشه یك چیز بود! کیان مقابل او زانو زد:
 تمومش کن ....سر طناب رو بده به من.نگاه طالیی غزاله در چشمان سیاه کیان خیره ماند .با صدایی که کم کم تبدیل
به فریاد می شد ،گفت:
 برو گمشو .اینجا دیگه نمی تونی به من دستور بدی .برو  .....برو  ....برو.کیان کالفه شده بود .صورتش را میان دو دست پنهان ساخت .لحظاتی بعد در
حالیكه روی از غزاله می گرفت روی برفها ولو شد و گفت:
 بهتره روی سگ من رو باال نیاری .کم کم داره حوصله ام سر میره.غزاله پوزخندی زد و در حالیكه خنده اش به قهقهه تبدیل می شد ،برخا ست.
نگاهش در اطراف چرخ خورد ،جز آسههمان و کوههای سههر به فلك کش هیده با
انبوه برف و درخ تانی که تقری با زیر برف مدفون شهههده بود ند ،چیز دیگری
م شاهده نكرد .د ست چپش را بلند کرد و چند بار به دور خود چرخید ،سپس
با صدای بلندی فریاد زد:
 خدا ....خدا .....خدا.کیان سراسیمه از جای پرید .
 -چه خبرته؟ دیوونه شدی؟ ممكنه بهمن راه بیفته !
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باز گوشه لب غزاله پوزخند نشست .این همان مرد مغروری بود که ناله هایش
را نادیده گرفته بود ،سعی کرد او را آزار دهد ،گفت:
 چ یه ترسهه یدی!!!؟ مگه تو نمی گفتی خدا باالترین اراده هاسهههت .اگه خدابخواد بدون فر یاد من هم بهمن راه میفته .پس نگران جون باارزشهههت نباش
جناب سرگرد.
کیان برافروخته شد .در آن و ضعیت ،با وقت کمی که برای ر ساندن اطالعات
در نظر گرفته بود ،حوصله رفتار ناخواسته غزاله را نداشت .دو سه قدم فاصله را
به آنی پر کرد و سر طناب را محكم در دست گرفت و گفت:
 یاال ! راه بیفت.و حرکت کرد .غزاله لحظه ای غافلگیر شد ،اما به زودی به خود آمد و گامی به
سوی کیان بردا شت و او را ُهل داد در حالیكه طناب را میان د ستان جمع می
کرد ،گفت:
 گفتم نمیام ....بقیه راه رو خودت برو. بچه نشو هدایت.غزاله طناب را زیر بغه هل زد و نشست.
کیان ع صبانی بود در حالیكه دلش می خوا ست غزاله را روی دوش بگیرد و به
زور به دنبال خود بكشاند ،چرخی زد و بی اعتنا به او به راه خود ادامه داد .هنوز
چند گامی برنداشته بود که ای ستاد و نگاهی به پشت سرش انداخت .غزاله سر
به زانو می گریست.
کیان مرد روزهای سخت بود .مرد خ شنی که اکثر اوقات زندگی را در جنگ با
دشههمن و مبارزه با فاسههدین گذرانده بود .برخورد،آن هم از نوع نزدیك ،جز با
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مادرش با هیچ زن دیگری نداشت و حاال رفتار غزاله او را در عكس العملهایش
دچار ترد ید می کرد .خشههونت ،غزاله را جری تر می کرد و نفرتش را کامال
آ شكار می ساخت .اینجا جای لجبازی و قدرت نمایی به یك زن د ست و پا
بسته و دلشكسته نبود .در آن لحظه خود را موظف می دید که رفتار مالیم تری
نشان دهد ،از این رو راه رفته را بازگشت و یك قدمی او روی برف سرد و یخزده
نشست .لحنش مالیم و مهربان شده بود ،گفت:
 ق صد نداشتم آزارت بدم  ...گفتم که خسته و عصبی و بیش از اندازه گر سنهام .دلم می خواست یه جوری خودم رو خالی کنم.
َ
غزاله سههر از زانو برداشههت چشههمان ترش را در چشههمان او دوخت ،طوری که
قلب کیان به ناگاه چون ساختمان عظیمی فرو ریخت که گو یی در پی آن گرد و
غبار غلیظی به راه افتاد.چشم بست و نفس در سیهه هههنه حبس کرد .کالم غزاله
حزن انگیز بود .او از درد زنی می گفت که دست روزگار داغ ننگ را به پی شانی
اش چسبانده بود و ظالمانه او را از جامعه ترد کرده بود.
 نمی خوام همسههفر کسههی باشههم که به من اعتماد نداره .نمی خوام هر روزگ*ن*ا*ه نكرده ام رو یادآور بشی .از اینجا برو ....خواهش می کنم برو.
قلب کیان باور کرده بود که غزاله بی گ*ن*ا*ه ا ست ،اما نمی دان ست چرا هر
فرصههتی به دسههت می آورد ،این زن جوان و دل شههكسههته را آزار می داد .در آن
لحظه فقط دلجو یی کرد.
 معذرت می خوام ،اشتباه کردم ....خواهش می کنم بلند شو .سر فرصت درموردش حرف می زنیم ،باشه؟
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اما غزاله به دنبال تبرئه خود بود .نگاهش در اطراف چرخ خورد و گفت:
 اینجا جز خدا ،من و تو کسی نیست.سپس صدایش را بلند کرد طوری که در دل کوه انعكاس داشت.
 ق سم به خدا ،ق سم به روح مادرم ،ق سم به بچه ام که من هیچی از اون موادنمی دونم ....نمی دونم .....نمی دونم.
صههدای غزاله در هق هق گر یه اش گم شههد .کیان تحت تاثیر قرار گرفته بود.
برای تسلی به او نزدیك شد و گفت:
 چرا اینقدر خودت رو اذیت می کنی ....من می دونم که بیگ*ن*ا*هی. تو یه بازپرسههی مگه نه؟ دوسههت داری متهم اقرار کنه .خب منهم دارم اقرارمی کنم .ولی شاید دلت می خوا ست اقرار به گ*ن*ا*ه کنم .با شه هر چی تو
بخوای  ...تازه اگه دلت بخواد می تونی خودت قاضههی یه دادگاه صههحرایی
باشی .همین جا محاکمه ام کن و حكم اعدام رو اجرا کن .خوبه؟
 بس کن .دیگه داری شورش رو در میاری. من هیچی برای از دست دادن ندارم.غزاله با نوك انگشت به سمت خود نشانه رفت.
 می بینی! یه زن تنها و بی دفاع .کافیه فقط اراده کنی .تازه فكر می کنم اگه مننباشم ادامه راه برات راحت تره.
کیان فریاد زد.
 دیگه بسه.اما غزاله مثل کسی که مسخ شده باشد ،بی اراده رفتار می کرد .به ناگاه تمام قد
ایسههتاد ،ر یه هایش را از هوای سههرد پر کرد .نگاه گذرایی که مملو از ترس و
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ناامیدی بود به کیان انداخت .چشم بست و با حرکتی ناگهانی خود را در شیب
تند دامنه رها کرد .لغزندگی برفها او را در پایین رفتن شتاب می دادند.
کیان با دهان نیمه باز شاهد سقوط همسفرش بود .لحظه ای تردید کافی بود تا
غزاله به ته دره سههقوط کند ،اما او بی درنگ و با یك جهش خود را به سههوی
غزاله پرتاب کرد و پس از چند غلت ،چنگ در اورکت او انداخت و بعد از طی
مسافتی با برخورد به درختی متوقف شد.
غزاله تقری با از حال رفته بود .ک یان برای جا آمدن نفسههش در همان حال دراز
ک شید سپس برافروخته و ع صبی غزاله را با یك حرکت از جا کند و مجبور به
ایستادن کرد .دستش بی اراده باال رفت ،اما نزد.
لبهههه هههههای غزاله به طور محسوسی می لرزید .سر به زیر انداخت و بی صدا
گریست.
حرکت غاقلگیر کننده او کیان را حسابی ترسانده بود و او را کامال عصبی کرده
بود .او هم کنترلی بر اعمالش ندا شت .کلت کمری را ک شید و آن را به سمت
غزاله نشانه رفت و از البالی دندانهای کلید شده اش گفت:
 می خوای بمیری؟ باشه .خودم می کشمت.نگاه غزاله روی اسلحه خیره ماند و گو یی واقعا به ترك دنیا فكر می کرد ،چشم
در چشههم کیان دوخت مقابل او زانو زد و چشههم بسههت ....کیان آب دهانش را
قورت داد .از ذهنش گذ شت ( این زن برای مردن لحظه شماری می کند ) بار
دیگر پشیمان از رفتار عجوالنه خود لحن دلسوزی به خود گرفت و گفت:
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 فكر می کنی با مرگ به آسایش می رسی؟ خودکشی گ*ن*ا*ه کبیره است.تو که طاقت چند روز یا چند ماه سختی و مشقت رو نداری ،چطور می خوای
در زندگی ابدی ،آتش سوزان جهنم رو تحمل کنی؟
غزاله سههكوت کرد و جوابی نداد .کیان در صههدد دلجو یی و تشههریح شههرایط
موجود گفت:
 اگه من عجول و بی طاقت و در ضههمن خیلی بداخالق و عصههبی ام ،چنددلیل داره که مهمترین اونها ر سوندن اطالعات به همكارانمه ....ک سانی که ما
رو گروگان گرفتن سعی دارن یه محموله چند تنی رو از ایران خارج کنن .مسئله
فقط این محموله نیسههت ،اگه اعضههای باند دسههتگیر بشههن یه باند قاچاق بین
المللی متالشی میشه .من فقط می ترسم دیر شده باشه.
کلت را در جیب اورکتش گذاشت .مقابل غزاله زانو زد و افزود:
 تو که خودت یكی از قربانی های مواد مخدری ،پس با ید درك کنی که چیمیگم .این مواد لعنتی قادره به هر نحوی که می خواد افراد و زندگیشههون رو
نابود کنه .اگه ناراحتی و دلخوری داری نباید از د ست من و امثال من با شه ،تو
باید از کثافتهایی مثل شیرخان ،مراد ،ولی خان و امثال اینها شاکی باشی و اگه
دلت می خواد انتقام زندگی از دسهههت رفته ات رو بگیری ،با ید کمك کنی تا
ولی خان و دار و دسته اش رو به دام بندازم.
غزاله با بغض و صدایی که گو یی از ته چاه باال می آمد گفت:
 دیگه به من طعنه نزن ،باشه.کیان شرمنده سر به زیر انداخت و گفت:
 -قول میدم.
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و در حالیكه بر می خاست افزود:
 پاشو بریم ....خیلی معطل کردیم.غزاله قهرآلود برخاست و کیان پس از آنكه وسایلش را برداشت  ،سر طناب را
به دور کمر خود و او گره زد و بار دیگر به راه افتادند.این بار هرچه جلوتر می
رفتند کیان اح ساس می کرد زیر پای شان کامال یخ ب سته ا ست .احتیاط هم در
آن سراشیبی تند به دادشان نرسید و او که برای یافتن جایی مناسب پا سفت می
کرد به ناگاه ُسههر خورد .همه چیز چنان سههریع اتفاق افتاد که تا آمد به خودش
بجنبد در شیب دامنه سقوط کرد و با سقوط او ،غزاله نیز به دنبالش کشیده شد.
صههدای فریاد غزاله در دل کوه پیچید .کیان در حال سههقوط به دنبال راه نجات
بود اما در دامنه پرشهه یب کوه جز بهمنی که به سههرعت در تعقیبشهههان بود و
پرتگاهی به عمق  150متر با رودخانه ای وحشههی که در عمق آن با صهههدای
مهیبی می خروشید ،چیزی در انتظارشان نبود.
میز هجده نفره سالن کنفرانس تكمیل بود ،تعدادی از سران و اف سران برج سته
نیروهای دو ا ستان گرد هم آمده بودند و سردار بهروان پیرامون مبادله احتمالی
شههیرخان نقطه نظراتی را ارائه می کرد .تا آنكه نو بت به آخرین گزارشهههات
سرهنگ کرمی رسید.
سرهنگ پوشه ای را مقابل پیوس قرار داد و گفت:
 تقری با چ هار روزه که ر بای ندگان هیچ گو نه ت ماسههی برقرار نكردن ....نهتهدیدی ،نه اتفاق خاصی و نه مورد مشكوکی.
 -و این چه معنی نیده؟
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 آرامش قبل از توفان!سردار بهروان اضافه کرد.
 و شاید هم اتفاق خاصی افتاده!پیوس به صندلی پشت سرش تكیه داد وگفت:
 چه اتفاقی می تونه عملیات اونا رو متوقف کنه؟!هاله ای از غم چهره سردار بهروان را پو شاند و با لحنی که م شخص بود از به
زبان راندن آن اکراه دارد ،گفت:
 سرگرد زادمهر شهید شده و یا فرار کرده. احتمال هر دو ،یا هیچ کدام هست .شاید هم بخوان بازیمون بدن.سپس پیوس رو به سرهنگ سرخوش از یگان و یژه نیروهای م سلح در زاهدان
کرد و گفت:
 سرهنگ! شما گزارش قابل توجهی برای ما نداری؟ خیر قربان .هیچ مورد مشكوکی گزارش نشده ...همه چیز تحت کنترله .فكرنكنم مرکز عملیاتی اونا در سیستان و بلوچستان باشه.
با اتمام سخن سرهنگ سرخوش  ،سرهنگ کرمی با کمی دست دست اجازه
سخن خواست و در ادامه صحبت قبلی اش افزود:
 می دونید! اونا بیش از اندازه محتاط شدن .ما تقریبا پو شش گ سترده و همهجانبه ای دادیم و این اونا رو می ترسههونه و وادار می کنه تا با دقت و احت یاط
بیشتری وارد عمل شوند.
سرهنگ فدایی از اف سران برج سته ستاد مبارزه با مواد مخدر با ک سب اجازه
گفت:
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 ممكنه این عملیات برای گمراه کردن فكر نیروی انتظامی باشه.تمامی نگاهها به سمت او چرخید ،پیوس گفت:
 منظورت چیه؟! ما تمام حواس و نیرومون رو متمرکز م سئله سرگرد زادمهر و شیرخان کردیمو این بهترین فرصههت برای اوناسههت تا احتماال محموله ای رو از ایران عبور
بدن.
نگاه سردار بهروان قدرشناس بود ،با اشاره سر عقیده او را تایید کرد و گفت:
 درسته .آفرین سرهنگ.با این استنباط سرهنگ کرمی گفت:
 با این حساب باید جاده های ترانز یت رو پوشش بی شتری بدیم .پاسگاهها وبازرسی های بین جاده ای رو هم تقو یت کنیم.
سردار بهروان گفت:
 نه ،نباید عجله کنیم .باید آگاهانه و با تفكر بیشههتری اقدام کنیم .اگه سههرگردهنوز زنده باشههه ،که می دونم هسههت ،با اقدامات بی برنامه جونش رو به خطر
می اندازیم.
پیوس گفت:
 حق با سههرداره .باید اقدامات بعدی به صههورت نامحسههوس انجام بگیره....نباید بذاریم عملیاتشون رو متوقف کنن.
سردار بهروان رو به پیوس کرد و پرسید:
 -شما چه دستوری می دید؟
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 فعال دستور خاصی نیست.ولی خان چشهمهای دریده اش را که چون دو کاسهه خون سهرخ شهده بود ،در
چشمان بیگ ُبراق کرد و با خشونت گفت:
 خبری از زادمهر نشد؟ خیر قربان .نه خبری .نه اثری. کوهستان چی؟ اونجا رو گشتید؟ بله با اینكه شما خودتون د ستور داده بودید که به اونجا کار ندا شته با شیم،ولی ما اونجا رو هم گشتیم.
 خب! نتیجه؟ هیچی ....بارون همه جا رو شسته ،هیچ رد پایی باقی نمونده. موتور مراد رو پیدا کردین؟ خیر قربان.ولی خان برافروخته از جای گرم و نرم خود برخاست و گفت:
 چطور ممكنه! انگار یه قطره آب شدن و به زمین فرو رفتن. شههما خیالتون راحت باشههه ،تمام بچه ها رو بس هیج می کنم ،باالخره پیداشمی کنم حتی اگر قرار باشه تمام خاك افغانستان رو زیر و رو کنم.
 روسههتاها و شهههرهای اطراف رو زیر و رو کن ید ،مطمئنم پاشههون به ایراننرسیده.
 بله قربان اطاعت میشه.بیگ به ق صد خروج به در نزدیك شد اما ولی خان بار دیگر او را مخاطب قرار
داد و گفت:
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 صبر کن ....باید مطمئن بشیم که اونها از فرار زادمهر بی خبرن. دستور چیه؟ با ا سد تماس بگیر و بگو چند تا موبایل سرقتی جور کنه و با سردار بهروانتماس بگیره .اگه زادمهر خبر فرارش رو به اونا داده باشه ،معلوم میشه.
ولی خان بیتاب شههنیدن اخبار از کیان بود .هنوز چند سههاعتی از تماس بیگ با
افرادش در َبم نگذ شته بود که تلفن زنگ خورد .صدای ا سد از آن سوی خط
حامل پیام خرسند کننده ای بود.
 بیگ خودتی؟ می شنوم بگو. فكر کنم نگرانی شما بیهوده ا ست .به محض تما سم ،بهروان با د ستپاچگیجو یای سالمت زادمهر شد و تاکید داشت که دست از شكنجه اش برداریم.
 تمام حرفش همین بود؟ نه .....بهروان برامون شرط گذاشت. شرط!!!!؟ اون می خواد به عالمت حسههن نیت ،زنی رو که با زادمهر دسههتگیر شههده،هرچه زودتر آزاد کنیم.
 همین؟!.... -همش همین بود.
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با قطع ارتباط  ،بیگ سراسیمه به سراغ ولی خان رفت و درخواست سردار را به
سههمع او رسهههاند .ولی خان دندان قروچه ای کرد و با دلی که مملو از نفرت
زادمهر بود ،گفت:
 که این طور! سردار نگران سالمتی سرگرد عز یزشه.ولی خان طی سهههال یانی که پدر خود را ،که یكی از سههران بزرگ قاچاق مواد
مخدر به شمار می رفت ،از د ست داده بود ،جز به نق شه انتقام از کیان به چیز
دیگری فكر نمی کرد .کینه توزی او به کیان و کشههتنش بیش از رد و بدل شهدن
محموله ذهنش را درگیر ساخته بود .مشت در مخده کوبید و افزود:
 نمی ذارم قاتل پدرم به همین راحتی در بره ...اون سههرگرد احمق باید تقاصخون پدرم رو پس بده.
 مطمئن باشید پیداش می کنم.ولی خان از میان دندانهای کلید شده اش با خشم و انزجار گفت:
 زمین ،آسمون ،کوه و کمر رو زیر و رو کنید .فقط پیداش کنید .می خوامش،اونم زنده  ....می فهمی بیگ! زنده .بقیه عملیات رو هم طبق نقشه انجام بدید.
فصل 17
گذراندن یك روز مرخص هی در خانه ،آن هم کنار طفل ش هیرخواری که سههالها
برای آمدنش نذر و نیاز کرده بود ،می چسبید.
به هوسه ای از گونه فرزند گرفت و گفت:
 تا بابا صبحونه اش رو تموم کنه ،برگرد که دل بابا برات تنگ میشه.راضیه لبخندی به روی همسرش پاشید و گفت:
 -تا مامان برمی گرده ،بابا یه خورده شلوغ کاریهاشو سر و سامون بده.
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و دست طفل یك ماهه را به نشانه خداحافظی باال آورد و با گفتن ( بای ،بای )
خارج شد.
شفیعی فكر کرد تا بازگ شت هم سر و فرزندش از درمانگاه  ،که برای کنترل قد
و وزن یك ماهگی باید معاینه می شههد ،کمی به سههر و وضههع اتاقش برسههد و
کتابخانه اش را مرتب کند .شههاید با این کار کمی همسههرش را شههاد کند ،اما
صدای انفجار مو بر اندامش راست کرد و او را سراسیمه به کوچه کشاند.
وقتی در حیاط را باز کرد زانوان پرتوانش سههسههت شههد و لرزه بر اندامش افتاد.
نگاه ناباورش با فریادی دلخراش آمیخته گشت ( :نه ).
در فا صله چند ثانیه کوچه مملو از مردمی شد که با شنیدن صدای انفجار به
کوچه آمده بودند .در این م یان چند تن از همسهههای گانی که روابط نزدیكی با
سرهنگ دا شتند او را دوره کرده بودند و از نزدیك شدنش به اتومبیل م شتعل
ممانعت می کردند .او ناچار  ،شههاهد ذوب شههدن همسههر و فرزند ،مو یه کنان
مشت بر سر و صورت می کوبید و ضجه می زد.
مدت ز یادی ن گذشهههت که کو چه مملو از مامورین انت ظامی ،آمبوالنس و
ماشینهای قرمز رنگ آتش نشانی شد.
هاله ای از غم چهره شهههاهدین ماجرا را گرفته بود و قطرات اشهههك را مهمان
ناخوانده چشمان غمبارشان ساخته بود.
سهرهنگ شهفیعی لحظه ای آرام و قرار نداشهت .داغ همسهر مهربان و وفادار و
فرزندی که بی شتر از پانزده سال برای تولدش به درگاه خدا زانو زده بود و اکنون
جز استخوانهای سوخته چیزی از آنها باقی نمانده بود.
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او چنان بیتابی می کرد که پزشههك اورژانس تنها را چاره را در تزریق آرامبخش
یافت .ساعاتی بعد بعد دور از هیاهو ،در سكوت بیمارستان چشم گشود .گیج
و منگ بود و نگاهش قادر به شنا سایی و درك موقعیت نبود به ق صد برخا ستن
سههرش را باال آورد که نگاهش در چشههمان اشههكبار پدرزنش خیره ماندُ .
گر
گرفت ،گو یی با کبریتی به آتش ک شیده شد ،وجودش را اح سا سی تلخ در بر
گرفت و فریادی دلخراش از اعماق سیه هنه زخم خورده اش بیرون داد.
با ارسال گزارش بمب گذاری در اتومبیل سرهنگ شفیعی و کشته شدن همسر
و فرزند او ولوله ای در ستاد فرماندهی کرمان به پا شد .موجی از غم و اندوه به
همراه تنفر از این عملكرد ،وجود همه را فرا گرفت.
سههردار بهروان گروه و یژه ای را آماده اعزام به س هیرجان و تحقیقات پیرامون این
بمب گذاری کرد و در پی آن د ستورات یكی پس از دیگری صادر می شد که
تلفن زنگ خورد و صدای همیشگی در گوشی پیچید و بی مقدمه گفت:
 هدف ما سرهنگ بود ،نه خانواده اش .ولی زیاد فرق نمی کنه. کثافتهای جانی. تند نرو سردار ...اگه عصبی بشی ممكنه جوابت رو با یه انفجار دیگه بدم...بهتره ما رو دست کم نگیری و به فكر قرارمون باشی.
سكوت کوه ستان را صدای مهیب رودخانه می شك ست .رودخانه ای که از
دامنه هندوکش ،پرصالبت ،به سوی دشت و دمن راه می پیمود.
طناب روی تنه درختی که به طور افقی از دامنه کوه به طور ما یل رو ییده بود،
قالب شده و غزاله و کیان از دو سوی آن آو یزان بودند .سر کیان در اثر برخورد
با تنه درخت شههكسههته و کامال از هوش رفته بود و حرکت پاندولی و برتری
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وزنش توازن را برهم می زد و در حالیكه به سمت پایین کشیده می شد غزاله را
به تنه درخت نزدیك تر می کرد .غزاله وحشت زده در پی یافتن راه نجات فریاد
می زد .اما فر یاد کمك خواهی اش در صهههدای مه یب رودخانه وحشههی زیر
پایشان ،گم می شد.
علی رغم سهعی و تالش غزاله ،او در کمتر از یك دقیقه به تنه درخت چسهبید.
از ترس سرنگون شدن با هول و وال دستانش را دور تنه درخت قفل کرد .با این
حرکت دردی طاقت فرسا در ناحیه جراحتش متحمل شد .این در حالی بود که
طناب لحظه به لحظه بی شتر به کمر و قف سه سیهههه ههههنه اش ف شار می آورد .با
احساس درد با صدایی شبیه به ناله کیان را صدا زد ( :سرگرد ...سرگرد ...تو رو
خدا جواب بده ....سرگرد.) ....
حدود ده دقیقه با استقامت دوام آورد اما تحمل سنگینی وزن خودش و فشاری
که از جانب هیكل تنومند کیان که در حالت بیهوشی و حرکت پاندول مانندش
دو برابر شهههده بود ،برایش غیرممكن به نظر می رسهه ید .رفته رفته ناام یدی و
ضعف بر او چیره شد .بار دیگر کیان را به نام خواند( :کیان ....کیان ) و با نوك
پا به زحمت ضربه ای به سر او وارد کرد.
در این لحطه کیان پلكی زد و به سههختی چشههم گشههود .گیج و منگ بود با این
حال اح ساس کرد بین زمین و هوا معلق مانده ا ست .انگ شتش را روی ناحیه
آسههیب دیده کشههید ،خون فراوانی از دسههت داده بود .با نگاهی به اطراف به
هوشیاری کامل رسید .با نگاهی به باالی سر ،غزاله را دید که با وحشت به تنه
درخت چ سبیده ا ست و قدر م سلم اگر آن را رها می کرد به ته دره سقوط می
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کردند .کیان غزاله را صدا زد و غزاله با شنیدن صدای کیان گو یی جان تازه ای
گرفت و با شعف گفت:
 تو زنده ای  ...تو رو خدا یه کاری بكن .دیگه نمی تونم طاقت بیارم. ببین هدایت  .من باید خودم رو بكشههم باال ....می تونی خودت رو محكمنگه داری؟
 فكر نمی کنم .دیگه نایی برام نمونده. فقط چند ثانیه .وقتی خودم رو بكشههم باال فشههار شههدیدی بهت وارد میشهه.ولی تو فقط چند ثانیه تحمل کن .می دونم که می تونی.
کیان به قصد تحریك غزاله برای استقامت افزود:
 حداقل واسه دیدن ماهان شانست رو امتحان کن.نام ماهان مادر را منقلب کرد .کیان درسههت حدس زده بود .این منتهای آرزوی
مادری بود که طفل شیرخوارش را از آغههه هههوشش ربوده بودند .به عشق دیدار
فرزند تنه درخت را محكم چسبید و گفت:
 هر کار می کنی زودتر چون دیگه نمی تونم. وقتی گفتم سههه ،تمام نیروت رو جمع کن و درخت رو محكم بچسههب....یادت باشه جون هر دوی ما دست توست.
ک یان با وجود خونریزی شهههد ید و ضههعف فراوان تمرکز کرد و با جمع آوری
نیروی خود د ستها را دور طناب قفل کرد و با شماره سه خود را باال ک شید .به
محض فشههار کیان به طناب زخم غزاله دهان باز کرد و چنان دردی را متحمل
شد که بی اراده دست راستش رها شد .ولی قبل از آنكه دست دیگرش رها شود
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کیان تنه درخت را چ سبید و با یك حرکت خود را روی تنه ک شید و در فا صله
ای کمتر از چند دقیقه به همراه غزاله در سیه هنه کوه پناه گرفت.
هر دو خ سته ،گرسنه و وحشت زده بودند در حالیكه هنگام سقوط کوله پشتی
را نیز از د ست داده بودند .و به جز ا سلحه و سیله دیگری برای شان نمانده بود.
بنابراین با ید هرچه سههریعتر خود را از البالی ارتفاعات نجات می دادند ،تا
شاید در پ ستی های زمین ،ان سانی امید بخش حیات مجدد شان گردد .با این
افكار ک یان آهنگ رفتن کرد ،اما غزاله که در اثر بازشهههدن زخمش خونریزی
شدید داشت ،مخالفت کرد و از رفتن سر باز زد.
ک یان در جنگ مداوم با مرگ و زندگی خسههته و بی حوصههله بود ،دیگر از
مخالفتهای پیاپی غزاله به تنگ آمد و گفت:
 چند بار با ید بگم ....بسههكه جمله های تكراری رو تحو ی لت دادم خسههتهشههدم .بابا! ال مذهب ! چرا نمی خوای بفهمی ما فقط به خاطر خودمون نباید
زنده بمونیم.یرای این مملكت ،برای این مملكت ،برای ماهان هایی که دلشون
می خواد در یه محیط سالم زندگی کنن ،می فهمی؟
غزاله فریاد زد:
 میفهمم ولی دیگه نا ندارم .گرسههنمه ،تشههنه ام با یه بدن خرد و خمیر ....توهم می فهمی؟
 تو هیچی درك نمی کنی .حتی یه نگاه به دور و برت نمی اندازی تا بفهمیچطور اومدی این طرف رودخونه .نگاه کن! فكر نمی کنی فقط یه معجزه می
تونسههت ما رو از جایی که بودیم نجات بده؟ اگه پام ُسههر نمی خورد و با اون
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شدت پرتاب نمی شدیم االن اون باال ن ش سته بودیم و کا سه چه کنم د ست
گرفته بودیم .بعد از دو سههه روز هم الوداع دنیا ...ما به پای خودمون نمی ریم.
یعنی اصال به میل خودمون در این راه قرار نگرفتیم .ما رو می برن.
با سههخنان تاثیرگذار ک یان غزاله بدون آنكه از خونریزی کتفش حرفی به ک یان
بزند بدون اعتراض بلند شد و به دنبال او حرکت کرد.
از سههختی راه کاسههته و مسهیر تقریبا راحت به نظر می رسهید .اما غزاله با جان
کندن و با فاصههله به دنبال کیان روان بود .کیان نیز حالی بهتر از او نداشههت در
اثر شك ستگی سرش خون زیادی از د ست داده بود و ضعف دا شت .با این
وصههف تلو تلو خوران پیش می رفت تا آن كه بر ق له کم ارت فاع بل ندی پیش
رو یش ای ستاد و با امیدی تازه و با شعف به سمت سرزمینهای پ ست سرازیر
گشت.
با آنكه هنگام غروب بود و تا دقایقی دیگر شب فرا می رسید ،اما کیان ماندن را
جایز نمی دان ست و رفتن را بر استراحتی که ممكن بود با خواب ابدی شان یكی
شود ترجیح داد و در هوای نیمه رو شن و ابری کوه ستان به سمت پایین جلو
رفت.
غزاله بدون اعتراض با تحمل درد و تب با فاصههله از کیان جلو می رفت تا آنكه
قدم به سرزمینهای صاف و پهناور گذا شتند و در این هنگام بود که باران آغاز
شههد و در عرض کمتر از چند دقیقه شههدت گرفت .با بارش شههدید باران کیان
احساس خطر کرد ،و برای در امان ماندن از سیل احتمالی از غزاله خواست تا
به سرعت خود بیفزاید .و وقتی جوابی نشنید ایستاد.
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قطرات تند باران مانع از دید منا سبش می شد ،برای نزدیك شدن غزاله مدت
کوتاهی صههبر کرد ،اما به محض مشههاهده چهره او در تاریك و روشههن هوا،
گو یی که فانوس در صههورت او روشههن گردیده اسههت ،با تعجب در صههورتش
خیره ماند .صورت غزاله که قبال در اثر سرما تاول زده بود ،اکنون در اثر شدت
تب ،گلگون شده و به قرمزی تندی می زد و چشمهایش نیز فروغی نداشت.
کیان پردلهره پرسید:
 تو چته؟! چرا اینقدر قرمز شدی؟!غزاله به زحمت نگاهی به کیان انداخت و با صههدایی همانند انسههانی که مه
هست و پاتیل است و روی پای خود بند نیست ،گفت:
 بریم ....من  ...خوبم.و بدون توجه به ک یان از مقابل او گذشهههت و به راه خود ادامه داد .اما ک یان با
عجله فاصله ایجاد شده را پیمود و او را متوقف ساخت و گفت:
 وایسا ببینم! مثل اینكه حالت خیلی خرابه دختر. نه ....خوبم.کیان با وحشههت زمزمه کرد ( :خدای من تو داری مثل کوره می سههوزی ) .اما
غزا له دسهههت او را پس زد و به راه خو یش ادا مه داد .ولی هنوز چ ند قدمی
برنداشته بود که نقش بر زمین شد.
کیان سرا سیمه خود را به او ر ساند و کنارش زانو زد .دندانهای غزاله به هم می
خورد و بدنش دچار رعشههه شههده بود .به خوبی آگاه بود که غزاله دچار تشههنج
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ناشی از تب شده است و او می بای ست به سرعت تب او را پایین می آورد .اما
در آن مكان و آن زمان هیچ راهی برای کمك به غزاله نبود.
در کشهمكش با خود بود که متوجه خونریزی از ناحیه جراحتش شهد .بی اراده
با کف دست به پیشانیش کوبید ( :دیوونه! ...چرا به من نگفتی؟ ).
مههه هههستاصل و بدون چاره مانده بود .از سر یاس و ناامیدی نگاهی به آسمان
انداخت و در حالیكه قطرات باران بر سههر و رو یش می کوبید ،فریادش در دل
کوه پیچید ( :خدااا ).
و بار دیگر نگران در جهره غزاله خیره شد .بر شدت لرزش او افزوده شده بود،
قبل از آنكه دندانهای غزاله زبانش را قیچی کند دست خود را البالی دندانهای
او قرار داد و شروع به خواندن دعا کرد .به لطف خداوند ،دقایقی بعد بدن غزاله
آرام گرفت و به آرامی چشم گشود .کیان با لحن شماتت باری گفت:
 تو از من دیوونه تری دختر .چرا به من نگفتی؟ خودت گفتی ما در راهی هستیم که اراده شده. حاال من با تو چه کار کنم؟ حتما زخمت عفونت کرده!غزاله برای برخا ستن سعی کرد ،اما همینكه سر باال آورد با سرگیجه شدید از
حال رفت .کیان با عجله ا سلحه کالش را به گردن آو یخت و او را روی د ستها
بلند کرد و به امید خدا و برای یافتن انسان و آبادی به راه افتاد.
سهههاعتهای متوالی زیر باران ،پیكر غرق در خون و تبدار غزاله را در حالی كه
دستهای او از دو طرف و گردنش به سمت پایین آو یزان شده بود حمل می کرد
و دیگر رمقی برایش نمانده بود و دنیا در مقابل دیدگانش تیره و تار می شههد و
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زندگی کم کم رنگ می باخت .مسهههافت ز یادی را با این حال پیمود تا آنكه
کامال از پا افتاد و با غزاله نقش بر زمین شد و دیگر هیچ نفهمید.
فصل 18
ژاله به لبه تخه هت تكیه داشت و پتو را روی زانوان خود کشیده بود و به گلهای
روفرشی کف سلول خیره شده بود.
فخری با چ شم و ابرو فالی و بقه هم سلولیهایش را به دنبال نخود سیاه بیرون
فرستاد و خود را زیر پتوی ژاله کشید و گفت:
 دختر مرموزی هستی! اصال نمیگی برای چی زندانی شدی.ژاله در دنیای دیگری سیر می کرد ،لبه ه ههههایش به آرامی تكانی خورد و زمزمه
کرد ( :کشتمش ).
 کشتی!!! کیو کشتی!؟ همون تیمور گوربگوی رو. منظورت تیمور شكاره!!!؟ حقش بود .مرتیكه آشغال دامنم رو لكه دار کرد .باید می کشتمش.فخری نمی دانست باید خوشحالی کند یا عصبانی باشد .موجی درونش فریاد
می زد ،چقدر آرزو داشت تا یك روز به زندگی مرد کثیف و ه ه هوسبازی چون
او خاتمه دهد و انتقام خود و دخترانی را که به راحتی فر یب این مرد خب یث را
می خوردند ،بكشد اما نه توانایی آن را داشت و نه جرئتش .حال از لبههه ههههای
این دختر جوان می شنید که این مردك روانه دیار باقی شده ا ست .نگاه رقت
باری به ژاله انداخت و گفت :
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 باورم نمیشه! تو تنهایی خدمتش رسیدی؟ تو اون رو می شناختی؟ آره ...ولی نمی دونم باید خوشحال باشم یا عزا بگیرم. چه نسبتی باهات داشت؟ ن سبت که ندا شت .تیمور رئی سم بود .رئی سی که همه جوره شیره وجودموک شید .خیلی دلم می خوا ست خودم خفه اش کنم ،ولی اون یه حیوون کثیف
و مكار بود.
ژاله اشكهایش را پاك کرد و در حالیكه هنوز بغض داشت پرسید:
 حاال اعدامم می کنن؟ نمی دونم! شاید آره شاید هم نه. حاال چی میشه؟ من چه کار کنم؟ امید داشههته باش .نیروی انتظامی خیلی سههعی داشههت که پرونده ای علیه اوتشههك یل بده و اون رو به دام بندازه ،اما تیمور زرنگ تر از این حرفها بود .تازه
اون کسی رو نداره که شاکی این پرونده باشه .وقتی شاکی خصوصی نداشته
باشی به احتمال زیاد فقط حبس می خوری.
 کاش هیچ وقت با شهین آشنا نمی شدم.آه از نهاد فخری برخاسهههت .با ید زودتر از اینها حدس می زد .هر جا تیمور،
شههكار چرب و چاقی می یافت ،ردپای شهههین نیز به دنبال آن دیده می شههد.
سراسیمه گفت:
 -منظورت شهین بلنده است!؟
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 تو رو خدا فخری جون چیزی نگی .شهین تهدیدم کرده که اگه لب باز کنم واسم اون رو بیارم ،من رو می کشه.
 مطمئن باش حرفی نمی زنم .ولی خیلی دوسهههت دارم بدونم چطور به دامشهین افتادی.
 وقتی پام رسههید به سههیرجان دنبال یه مسههافرحونه بودم که به طور اتفاقی ازشهههین که از کنارم رد می شههد آدرس پرس هیدم .خیلی به نظرم الت و بی چاك
دهن می او مد ،ولی با مهربونیش ذهنیتم رو عوض کرد .پا به پام او مد و
مسههافرخونه تقریبا تمیزی رو بهم نشههون داد .شههناسههنامه نداشههتم ،برای همین
افتادم توی درد سر ،م سافرخونه چی بهم اتاق نداد ....چند جای دیگه هم سر
زدیم ولی نتونسههتم جایی رو پیدا کنم .شهههین هم دائما من رو دلداری می داد.
شهههین در عین رفاقت ریز ریز سههر از زندگیم درآورد و وقتی فهمید نمی تونم
برگردم به شهرم ،آدرس یكی از دوستاش رو به من داد و گفت ( :حاال که جایی
رو نداری یه مدتی برو اونجا ) .کور از خدا چی می خواد؟ ....دو چشههم بینا.
رفتم سههراغ آدرس و خیالم رو راحت کرده بود که سههحر و ریحانه تنها زندگی
می کنن .من هم که از ترس صاحاب کارم جرئت برگ شتن ندا شتم فكر کردم
چند ماهی رو اونجا بمونم.
رفتم به آدرس و بدون تردید زنگ زدم .یه دختر جوون با آرایش بیش از حد که
بعدا فهمیدم ریحانه است ،دم در اومد .خجالت زده سالم کردم و گفتم:
 منزل خانم بیدگلی؟سرتاپام رو تماشا کرد و پرسید:
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 تو رو شهین فرستاده؟ بله البته نمی خواستم مزاحمتون بشم. مزاحم چیه دختر  .دوست شهین دوست ما که هیچی سرور ماست.خودش را کنارک شید و راه رو برام باز کرد.تر سیده بودم و دلهره دا شتم .با تردید
گوشه مبلی نشستم و بعد از چند دقیقه با سحر هم آشنا شدم .من با پای خودم
به دام افتادم .اون لحظه که مورد محبت شهههین و اون دوتا دختر افتادم اصههال
فكر نمی کردم روزگارم سیاه و نابود ب شه .شاید هم حقم بود این همه بال سرم
بیاد.
چند روزی ح سابی خوش بودم که سر و کله تیمور پیدا شد .با اون قد کوتاه و
شههكم گنده ،سههبیلهای از بناگوش دررفته و سههر کم مو و کچل ظاهر چندش
آوری داشت .ترسیده بودم ،وقتی چشمهای ه*ر*زه اش به چشمام افتاد ،دستی
به سههبیلش کشهه ید و چیزی در گوش ری حانه زمزمه کرد .ری حانه در جوابش
گفت:
 ببین آقا تیمور خودت خوب می دونی که کله شهههین خرابه ....تا حسههاب وکتابش رو با تو رو شن نكنه جنس تحو یلت نمی ده .پس یكی دو ماه صبر کن
تا خودش بیاد.
 زکی دو ماه صبر کنم .یه چی میگی ها!!! فعال با ما بساز تا بعد. باشه ولی من نون مفت به کسی نمی دم .بفرستش کار یاد بگیره. -اتفاقا خیلی زرنگه ،اما چشم و گوش بسته است.
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فهم یدم در مورد من حرف می زنن ،ولی اونقدر خنگ بودم که تا ته خط رو
نخوندم.
تیمور گفت:
 خود دانی .به هر حال اگه عطش من فروکش کنه ،پول زیادی بابتش نمی دم.سپس خداحافظی سردی کرد و رفت.
من در مدت سه ماه اقامت در خانه ای که بعدها فهمیدم مال شهینه ،ح سابی
با ریحانه و سحر اخت شدم و ضمن تقلید از طرز لباس پو شیدن و آرایش آن
دو نفر ،در توزیع و پخش جز یی مواد مخدر همكاری می کردم تا اینكه شهین
اومد و به فاصههله یكی دو روز بعد از اومدنش تحت فشههار تیمور من رو آماده
رفتن به خونه او کرد
شهین توی یه فر صت منا سب من رو که مقابل آیینه م شغول آرایش بودم گیر
آورد و بعد از کلی مقدمه چینی و چرت و پرت گفت:
 یه خواهش کوچیك ازت دارم دلم می خواد روم رو زمین نندازی. مخلصتم هستم تیمور به افتخارت یه مهمونی داده. بیخود ...پا نمی ذارم اونجا. قرار شد نه نگی.من چند ماه بود که در اون شهههر توی خونه شهههین مفت می خوردم و می
خوابیدم .صحیح نبود ناسپاس باشم .در حالیكه تا اون موقع به جز فروش مواد
ن شونه ای از ه*ر*زگی ندیده بودم .فكر کردم باید پی شنهاد شهین رو قبول کنم،
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چون فكر می کردم تیمور واقعا خواستگارمه که از طریق شهین خواسته اش رو
به گوشم رسونده .با این وجود در حالیكه دوست داشتم شهین رو متوجه علت
مخالفتم بكنم ،گفتم:
 ببین شهههین من اصههال از این مرتیكه خوشههم نمی یاد ....تو که ندیدی ،نمیدونی چطور با اون چشمای ه*ر*زه اش وراندازم میكنه.
 ب نده خدا منظوری نداره .اون بی چاره ب عد از عمری تن هایی ،ب عد از مرگهمسرش حاال عاشق شده و قصد تجدید فراش داره .با ثروتی که اون داره ،هر
دختری رو که ن شون کنه ،زود ت سلیمش می کنن .حاال تو بگو گ*ن*ا*ه کرده
عاشق شده؟ اگه آدم ه*ر*زه ای بود که از تو خواستگاری نمی کرد.
 فقط همین یه بار .تو هم باید قول بدی یه جوری دست به سرش کنی. دمت گرم .می دونستم روم رو زمین نمی اندازی.موضوع خواستگاری تیمور باعث شده بود به خودم مغرور شم و به خطراتی که
در کمینم بود فكر نكنم .برای همین شهههب مهمونی هم با غرور بچه گانه ای،
مثل هر دختری که دوسههت داره در چشههم دیگری زیبا جلوه کنه ،حسههابی به
خودم رسیدم.
شهین قبل از مهمونی باز هم به زندان افتاده بود ،اما من احمق به قولم به شهین
عمل کردم و اون شب جهنمی رفتم خونه تیمور .اوا سط مهمونی بود که رفتار
وقی حانه ری حانه و سههحر متعجبم کرد و تیمور هم به آنها پر و بال می داد .با
ناراحتی و دلخوری قصههد ترك اونجا رو داشههتم ،ولی بچه ها اص هرار کردن که
بی شتر بمونیم .برای اینكه ع صبانیتم رو فرو بن شانم ،شربتی رو که به د ستم داد
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الجرعه سر کشیدم .شربت به معده ام نرسیده بود که احساس سرگیجه کردم و
چند لحظه بعد چیزی نفهمیدم.
ژاله به گریه افتاد و با هق هق ادامه داد:
 وقتی چشم باز کردم صبح شده بود .خودم رو در آغهههه ههههوش تیمور دیدم.شوکه شدم .باورم نمی شد .من بی اراده این عمل زشت و وقیح رو انجام داده
بودم .از خودم بدم اومد .تنفری که از تیمور دا شتم به قدری قوی شد که بدون
اینكه متوجه باشم در حالیكه خواب بود با مجسمه سنگی روی میز پاتخه هتی،
محكم به سرش کوبیدم .یه ضربه ،دو ضربه ،خون پاشید تو صورتم ....دق و
دلیم رو با چند ضربه دیگه خالی کردم.
فخری به طرف ژاله رفت و در حالیكه او را دلداری می داد پرسید:
 حاال چطوری سههر از سههیرجان درآورده بودی که گیر شهههین افتادی؟ چراخونوادت رو ول کردی و اومدی تو یه شهر غریب؟
 اگه من خانواده داشتم که سر از سیرجان در نمی آوردم.نگاه ژاله به زمین خیره شد و او افزود:
 دو سال پیش با یه پ سری به نام محمد علی آ شنا شدم .یه بوتیك کوچیك وجمع و جور داشههت .مشههتریش شههده بودم .کم کم این آشههنایی به یه دوسههتی
عمیق تبدیل شد و چند ماه بعد هم تبدیل به قصد ازدواج.
بعد از آشههنایی با خانوادش بود که متوجه شهههدم محمدعلی از یه خانواده
سههرشههناسههه .اونا برای مسههائل مادی ارزش زیادی قائل بودن .من هم که نمی
خواسههتم در مقابل اونا کم بیارم و به خاطر یه جهیز یه اندك و سههرپایی تحقیر
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ب شم ،به تكاپوی تهیه جهیز یه افتادم .اما با حقوق کمی که من دا شتم فقط می
تونستم چندتا چیز کوچولو تهیه کنم .برای همین به پی شنهاد صاحبخونم افتادم
تو حمل مواد مخدر .یكی دو بار به کرمان رفتم و با خودم مواد حمل کردم.
د ستمزد خوبی می گرفتم و تون ستم با همون یكی دو بار و سایل خوبی بخرم.
ولی رفته رفته محمدعلی رو هم فراموش کردم.
فكر کردم اونقدر ادامه بدم که دیگه ک سی نتونه من رو گدا گ شنه خطابم کنه و
هر بار به یه شههكل و ظاهر در می اومدم مثل دانشههجو ،معلم .دفعه آخر هم به
عنوان یه گردشگر به کرمان رفتم ،اما از خریت خودم همه چیز خراب شد.
 مگه چی کار کردی؟ نمی تونم چشمهای بی فروغ غزاله رو فراموش کنم. غزاله!!!! نمی فهمم! چه ربطی داره؟ همه اش تقصیر منه .نباید این کار رو با اون بنده خدا می کردم. مگه تو چی کار کردی؟ حرف بزن ببینم! فقط به فكر خودم و محمدعلی بودم .این خودخواهی مانع شههد که نبینم چهبالیی سههر غزاله و زندگیش آوردم .ولی حاال نه محمدعلی منتظرمه ،نه هوای
پاك بیرون.
نفس در سیه هنه فخری حبس شد .چشم به دهان ژاله دوخت که می گفت:
 وقتی غزاله رو دیدم فكر نمی کردم با اون سههر و شههكل و بچه کوچیكی کهداره ،کسی بهش شك کنه .در حالیكه بدجوری کالفه بود و هوای اتوب*و*س
اذیتش می کرد ....خر شدم.
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وقتی برای هوا خوری پیاده شههد مجبور شههدم پسههرش رو سههاکت کنم در اون
موقع بود که به ذهنم رسید موادم رو در ساك پسرش بذارم.
دهان فخری از تعجب باز مانده بود ،اما ژاله همچنان ادامه می داد.
 فكر کردم با وضههعی که داره از بازرسههی معاف میشههه ،برای همین در اولینفرصت مواد رو تو ساك پسرش گذاشتم اما همه محاسباتم غلط از آب در اومد
و توی اولین ای ست بازرسی بهش گیر دادن و من دزدی شده بودم که زده بود به
کاهدون.
بدن فخری یخ زد .به یاد آه و ناله های غزاله که افتاد ناگهان از کوره در رفت و
بنای پرخاش را گذاشت .ژاله از رفتار ناگهانی فخری متعجب و گیج شده بود.
فالی مداخله کرد و گفت:
 چه خبره فخری االن همه میریزن تو سلول.فخری چاره ای جز سكوت نداشت .سرش را میان دستانش گرفت و در گوشه
ای ایستاد و با لحن شماتت باری گفت:
 خب! بعدش چی شد؟ژاله بار دیگر با صدای محزونی گفت:
 ترسیده بودم فكر رو یارو یی با صاحب جنس تنم رو می لرزوند .برای همینبین راه پیاده شدم و با اولین وسیله به کرمان رفتم .وسط راه سیرجان پیاده شدم
و فكر کردم چند روزی اونجا باشم و بعد در یه فرصت مناسب برگردم شیراز،
اما به دام شهین افتادم و صید تیمور شدم.
ژاله بار دیگر به گریه افتاد ،به چشمان فخری زل زد و گفت:
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 از کشتن تیمور پشیمون نیستم ،اما فكر غزاله داره دیوونم می کنهفصل 19
احساس گرمایی مطبوع روی گونه ها وادارش کرد تا پلكهایش را باز کند .وقتی
چ شم گ شود از دیدن یك سقف باالی سرش به وجد آمد و لبخندی از روی
رضایت بر لب ه هانش نشست .نگاهش در اتاق چرخ خورد ،یك اتاق روستایی
با حداقل امكانات بود.
در و سط اتاق بخاری گازو ییل سوزی رو شن بود که لوله دودکش آن از سقف
خارج می شد .به زحمت نیم خیز شد ،همان چند لحظه هو شیاری کافی بود
تا تمام وقایع را به خاطر ب یاورد ،اما آنقدر ضههعیف و بی رمق بود که برای
بررسی موقعیت ،توان برخا ستن ندا شت و دوباره از حال رفت .وقتی بار دیگر
چشم باز کرد ،پیرمردی با محاسن سفید ،در حالیكه دستار سفیدی به دور سر
پیچیده بود و لبا سی سر تا پا به همان رنگ به تن دا شت بر بالینش دید .شاید
هم فكر کرد اهل بهشت شده است.
پیرمرد مرهم بر زخم پیشهانیش گذاشهت ،کیان به آرامی سهالم کرد و پیرمرد با
لهجه ای غلیظ علیكش را با چاشنی لبخند نثار کرد و گفت:
 خوب با مرگ دست و پنجه نرم کردی .تو خیلی قوی هستی.کیان نیم خیز شد و در رختخواب ن ش ست .نگاهش سر شار از قدردانی بود،
گفت:
 شما رو به زحمت انداختم .ممنون.پیرمرد او را وادار به خوابیدن کرد و گفت:
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 نه ،بلند ن شو ،حاال خیلی زوده ،تمام بدنت مجروحه ،انگار شكنجه شدی.با این زخم و عفونت خیلی کاره که زنده موندی.
کیان در فكر یافتن جوابی قانع کننده سكوت کرد و پیرمرد ادامه داد.
 لهجه ایرانی داری! اینجا چه کار می کنی؟افكار کیان هنوز متمرکز نشده بود که یادآوری غزاله باعث شد تا بدون توجه به
پرسش پیرمرد ،سرا سیمه شود .در حالیكه نمی دان ست به چه عنوان از احوال
غزاله مطلع شود با کمی من و من ،با نگرانی پرسید:
 حال  ....حال زنم چطوره؟پیرمرد که عبدالنجیب نام داشت ،لبخندی زد و گفت:
 تبش قطع شده .زخمش هم روبراهه. کجاس؟ می خوام ببینمش. سرای زنانه است .خیالت امن.کیان پاف شاری را جایز ندان ست و با ا صرار عبدالنجیب به ا ستراحت پرداخت.
خودش هم نمی دانست دو شب و دو روز متوالی در خواب بوده است ،در غیر
این صورت رفتن را بر ماندن ترجیح می داد و وقت را از دست نمی داد.
صبح روز سوم کامال سرحال و قبراق به نظر می رسید ،بستر را رها و لباسهایش
را که زنان عبدالنجیب شسته بودند به تن کرد و از اتاق خارج شد.
بیرون در مبهوت ایسههتاد ،امتداد وسههعت نگاهش سههبز بود .گندمزار در اوایل
فصل بهار چه زیبا زمین را به زمرد سبز خود آراسته بود.
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نگاهش به اطراف چرخ خورد .زمین نم خورده از باران ،درختان شهكفته که در
امتداد نهر آب صف ب سته بودند ،روحش را نهههه ههههوازش داد .ریه هایش را از
هوای تازه پر کرد و قدمی جلوتر گذاشت.
در حالی كه بدنش را کش و قوس می داد ،نگاهش به عبدالنج یب که در کنار
سهههگ گله ایسههتاده و نظاره گر بازی فرزندانش بود ،افتاد .نگران غزاله بود با
گامهای شتاب زده جلو رفت و سالم کرد و طبق خلق و خوی ایرانی ها زبان به
تشكر گشود.
 نمی دونم چطور می تونم زحمتهای شما رو جبران کنم. بنده خدا هسههتی و محتاج کمك بودی ،من فقط دریغ نكردم .دینی به گردنمنداری برادر.
 شما روح بزرگی داری. برو استراحت کن .وقت برای تشكر زیاده.کیان که برای دیدار غزاله و احوالپر سی از او بیرون زده بود ،بی قرار و شكیبا به
من من افتاد و گفت:
 اگه بشه ...می خوام ....اگه اشكال نداره.... هان! دلت برای زوجه ات تنگ شده ،نه؟کیان شرمسار سر به زیر انداخت و عبدالنجیب به سمت چپ که سه اتاقك در
یك ردیف کنار هم بنا شده بود ،حرکت کرد .درب هر سه اتاقك رو به ک شتزار
باز می شد .عبدالنجیب گفت:
 -خاطرش خیلی می خوای؟ اما عجولی پسر! مرد که نباید اینقدر بیتاب باشه.
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کیان پا سخی برای او ندا شت ،زیرا هنوز به اح سا سی که میهمان قلبش شده،
فكر نكرده بود ،از این رو بی کالم به دنبال او روان شد.
وقتی عبدالنجیب به چند قدمی ساختمان رسید ایستاد و گفت:
 همین جا بمان تا صدایت بزنم.کیان لحظاتی به انتظار ای ستاد و بعد از آنكه عبدالنجیب زنان و دختران خود را
از آنجا بیرون برد با سرفه و گفتن یاا ...وارد شد.
نگاهش در زوایای اتاق چرخ خورد و روی غزاله که در خواب بود ثابت ماند.
با دیدن او گو یی آسوده خاطر شد ،بر بالینش نشست و به آرامی گفت:
 هدایت.کیان به یاد طلوع خورشهید افتاد .با گرمی تابش اشهعه کهربایی از آن چشهمان
زیبا لبخندی زد و سالم کرد .غزاله گو یی پس از مدتها چهره آشنایی یافته است
لبخندی دلنشین زد و نشست و با شعفی که در کالمش هو یدا بود گفت:
 شما اینجایی ! سالم.کیان آهنگ کالمش را به محبت آمیخته کرد و گفت:
 تو منو ترسوندی ....فكر کردم از دست دادمت. کیو؟ غزاله رو با مجرم امانتی رو!کیان با خاطری آزرده اح سا سش را در لبخندی تلخ ن شان داد و پس از مكث
کوتاهی گفت:
 خوشحالم که خوبی .حاال با خیال راحت می تونم برم و... -کجا!؟
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 خودت خوب می دونی کجا .من باید یه تلفن پیدا کنم .توی این روسههتا کهتلفنی نیست .این طور هم که شنیدم تا شهر دو روز راهه.
 تو می خوای من رو اینجا تنها بذاری!؟ اینجا امن ترین جاییه که سههراغ دارم .تو که نمی خوای دوباره تو کوه و کمرگرفتار بشی ،می خوای؟
 نه. پس همین جا بمون .اگه سالمت برگشتم تو رو با خودم می برم. و اگه برنگردی؟ با عبدالنجیب صههحبت می کنم .اون حتما راهی برای فرسههتادن تو به ایرانپیدا می کنه.
و بالفاصله از جا بلند شد  .غزاله او را مورد خطاب قرار داد.
 سرگرد.کیان کالفه و عصبی مقابل غزاله زانو زد و گفت:
 ببینم! نكنه به اونا گفتی که من چه کاره ام؟ من چیزی راجع به تو نگفتم .مطمئن باش.کیان نفس عمیقی کشید و گفت:
 خواهش می کنم بعد از این فقط اسههمم رو صههدا بزن .حداقل تا وقتی تویاین مملكت هستیم.
 هر چی شما بگی.کیان انگ شتش را البالی موهایش فرو برد .معلوم بود برای گفتن حقیقت کمی
خجل است .در حالیكه پوست سرش را می خاراند گفت:
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 راستش ...راستش من بهشون گفتم که تو همسرمی ...تو به اونا چی گفتی؟ ولی من گفتم که ما فرار کردیم. خب! بقیه اش؟ می دونی! چون هردومون زخمی بودیم ،خواسههتم چیزی گف ته باشههم کهباورش راحت باشه .برای همین گفتم ما ...ما .....ما همدیگر رو خیلی دوست
دا شتیم و خانوادهامون با و صلت ما مخالف بودن .گفتم که مجبور شدیم بعد
از یه زد و خورد حسابی فرار کنیم.
 خوبه بد فكری نیست .اصال این طوری بهتر شد.کیان به قصد خروج برخاست .اما صدای پراضطراب غزاله او را در جای خود
متوقف ساخت.
 من رو اینجا تنها نذار ....می ترسم.مكث کیان برای ضربان تند قلبش بود .بدون آنكه روی برگرداند ،به سرعت از
اتاق خارج شد و به سراغ عبدالنجیب رفت و از او خواهش کرد تا غزاله را برای
مدتی نزد خود نگه دارد ،اما عبدالنجیب به علت رعایت برخی آداب و سههنن
مذهبی و طایفه ای زیر بار نرفت و گفت:
 من در خانه ام زن نامحرم نگه نمی دارم. خواهش می کنم ،فقط چند روز. ما به رسم خودمان عمل می کنیم ،اصرار نكن. اگه برادراش پیداش کنن ،بهمون امون نمی دن. -همین طوری فرار کردی یا عقدش کردی و بعد پا به فرار گذاشتی؟
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 نه هنوز عقدش نكردم. پس عقدش کن و دست زنت رو بگیر و برو به امان خدا ،انشاا ...که پیداتوننمی کنن .من حاجی قادر رو دعوت می کنم تا شما رو عقد کنه.
کیان به فكر فرو رفت .انگار مالكیت غزاله آرزو یی بود که از خدا می خواست.
در حالیكه به عكس العمل غزاله فكر میرد ،با اجازه به سمت اتاق غزاله رفت.
غزاله در حالیكه یك دسههت لباس خوش دوخت افغانی به رنگ قرمز پوش هیده
بود ،در آستانه در ظاهر شد و با دستپاچگی پرسید:
 چی شد؟ کی میری؟ من رو با خودت می بری؟ برای همین اینجام.غزاله با شعف دستها را به هم کوبید و گفت:
 تو رو خدا راست میگی؟ دروغم چیه! ولی...چشمهای کیان به دنبال راه فرار بود .سر به زیر انداخت و گفت:
 من  ...من برای بردنت شرط دارم. چه شرطی؟ شما ...یعنی تو ...تو ....تو باید به من محرم بشی.غزاله جا خورد .خودش را جمع و جور کرد و ابروانش را درهم گره کرد و گفت:
 که چی بشه؟کیان برای غیظ کردن فرصت را غنیمت شمرد،چون گفت:
 -مثل اینكه یادت رفته! تو مجبورم کردی بیشتر راه رو ....
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کیان سكوت کرد ،گونه های غزاله از شرم سرخ شد و در حالیكه عقب عقب
خود را درون اتاق پناه می داد ،گفت:
 باشه .پس من همین جا می مونم .تو برو. ولی تو نمی تونی اینجا بمونی. چرا!؟ چون عبدالنجیب موافقت نكرد. دروغ میگی! هرطور دو ست داری فكر کن .یا با من محرم می شی و دنبالم راه می افتی ،یااینجا می مونی و محرم عبدالنجیب یا یكی از پسههرهاش میشههی و تا آخر عمر
همین جا زندگی می کنی.
غزاله به شدت عصبانی شد .تنفسش تند و نا منظم بود و قفسه سی ه هنه اش به
شدت باال و پایین می رفت.
کیان به خوبی می توان ست اح ساس تنفر او را درك کند .از د ست خودش و او
کالفه بود ،با این وجود با یه اولتیماتوم در پی شنیدن جواب غزاله گفت:
 من تا نیم ساعت دیگه از اینجا می رم .بهتره ت صمیم بگیری .در ضمن میخوام یه جواب قطعی و دائمی بشنوم.
غزاله متوجه منظور کیان ن شد .او منظور کیان را از کلمه دائم درك نكرد .....اما
در مقابل التیماتوم کیان ابرو یی باال داد و ساکت ماند.
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کیان از بی اعتنایی غزاله عصبانی شد و به سرعت به سمت کشتزار رفت .حال
عجیبی داشت ،چنان در خودش فرو رفته بود که وقتی عبدالنجیب دست روی
شانه اش نهاد مثل فنر از جا پرید.
 ترسیدی؟ ببخش پسرم. مهم نیست .با من کاری داشتی؟ عبدالحمید رو فرسههتادم پی حاج قادر .تا یكی دو سههاعت دیگه اینجاسههت.نمی خوای حاضر شی؟
چهره ک یان درهم رفتو هاله ای از غم چشههمانش را پوشهههاند .عبدالنج یب با
مشاهده چهره او پرسید:
 هان! چیزی شده؟کیان با التماس سری تكان داد و گفت:
 بذار اون اینجا بمونه. من نمی تونم این اجازه رو بدم .یعنی آداب و رسوم ما اجازه نمیده. ولی من هم نمی تونم اون رو با خودم ببرم ،خیلی خطرناکه ....خواهش میکنم.
 ماندن اینجا فقط یك راه داره ،آن هم محرم شدن اوست. چی؟! شههوخی می کنی!! اینطوری که برای همیشههه اینجا موندگار میشههه! مابرای رسیدن به هم فرار کردیم  .چی داری میگی حاجی!!!
 راه دیگری نداره. -میرم با او حرف بزنم .باید تصمیم گیری کنیم.
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تنفس تند ک یان نشهههان از اعصهههاب به هم ریخته او داشهههت .غزاله به محض
مشاهده او اخم کرد و با ترشرو یی گفت:
 اگه می خوای بری خدا به همراهت. فكرهات رو خوب کردی؟ وقتی برم دیگه پشیمونی فایده ای نداره.غزاله حتی سر سوزنی به فكر خود راه نداد که رفتار کیان از یر احساس و عالقه
اش می باشد .از این رو با دهان کجی گفت:
 برای تو چه اهمیتی داره؟ تو یه امانتی ،من... فكر می کنی اگه من رو اینجا بذاری  .ترفیع درجه ات رو از دسههت میدی،درسته؟
 کسی به خاطر سرکار علیه به من درجه نمیده.چ شمهای غزاله که ب سته شد و رو گرداند ،کیان کمی لحنش را مالیم تر کرد و
گفت:
 غیرتم اجازه نمی ده که.... غیرتت رو واسه خودت نگه دار. حاال چه کار می کنی ،آره یا نه؟چهره غزاله برافروخته شد .با عصبانیت گفت:
 نه.وقتی کیان سر به زیر شد ،غزاله ادامه داد.
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 می دونم که مرد با ایمان و در ستكاری ه ستی و بهتر از خودت می دونم کهبرای پرهیز از برخورد های اجت ناب نا پذیری که ممك نه پیش ب یاد ،می خوای
صیغه محرمیت بخونی ،اما من از این کلمه بدم میاد .دوست ندارم شخصیتم
بیش از این زیر سوال بره .اگه اینجا بمونم و زن یه مرد افغانی بشم ،خیلی بهتر
از اینه که مثل یه آشههغال دنبالت راه بیفتم و تو مدام دماغت رو بگیری که نكنه
بوی گند یه مجرم خفه ات بكنه.
و قبل از هرگونه عكس العملی از سههوی کیان ،از مقابل چشههمان متعجب او
گریخت و به اتاق پناه برد .غزاله بی حوصله گوشه اتاق نشست و زانوی غم بغه
ههههل گرفت .مدتی را هم گریه کرد ،اما با گذ شت زمان به دل شوره افتاد ( :اگر
کیان می رفت؟ ) این سوالی بود که ذهن مغشوشش را درگیر کرده بود.
در این چند روز ،در تمام لحظات سخت و طاقت فرسا و در همه حال کیان را
یك اف سر خ شن و بداخالق یافته بود و با وجود کمك های بی شائبه او و حتی
نجات مكرر جانش ،جز تنفر چیزی از او به دل خود راه نداده بود و حاال دلش
نمی خوا ست محرم ک سی با شد که فكر می کرد متقابال از او متنفر ا ست .با
این حال فكر زندگی ابدی با یك مرد افغانی و مهم تر از آن زندگی در ک شوری
بیگانه که بدون شك هر سال یك زن جدید هوو یش شود ،لرزه بر اندامش می
انداخت.
با افكار ضهههد و نقیض از جای برخاسهههت و از ورای پنجره چشههم به بیرون
دوخت ،شاید کیان را بیابد ،ولی اثری از او نیافت .کالفه و سردرگم بارها قصد
خروج کرد ،اما غرورش مانع از انجام این تصمیم شد .آنقدر پای پنجره ایستاد
تا چشمش به عبدالحمید فرزند نوجوان میزبانش افتاد که به اتفاق پیرمرد ریش
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سفیدی که حدس زد باید عاقد با شد ،داخل اتاق عبدالنجیب شد و لحظاتی
پس از آن کیان سراسیمه و اسلحه به دوش خارج گشت و پس از نیم نگاهی به
ساختمان زنان ،عبدالنجیب را در آغ ه هوش کشید و با تشكر و خداحافظی سر
به زیر انداخت و راهی را که پیرمرد نشانش داد در پیش گرفت.
اشههك در چشههمان غزاله جمع شههد ،بدنش آشههكارا می لرزید .وحشههتی مبهم
وجودش را فرا گرفت .دیگر تردید جایز نبود .بی تامل در را گشههود و بی محابا
در حالیكه دو طرف پیراهن بلند و سنگینش را باال گرفته و اشك مجال کالمش
را بریده بود ،شروع به دو یدن کرد .وقتی به نزدیكی کیان ر سید که همچنان به
راه خود ادامه می داد ،کامال از نفس افتاده بود .با این حال و با هر زحمتی بود
برای اولین بار او را به نام صدا کرد ( :کیان ).
کیان با شنیدن صدای زیبای غزاله متوقف شد ،اما گو یی قلبش ای ستاده بود.
نفس در سیه هنه اش حبس شد و با کمی درنگ به سمت صدا چرخید.
غزاله با چشمان خیس در مقابلش ایستاده بود و ملتمسانه او را می نگریست.
این اولین بار بود که خود را در چنین موقعیتی می دید .چشههمان خیس غزاله
گو یی خنجری بود که در جگرش فرو می رفت.
چندگام فاصله را با قدمهای تند خود پر کرد .نگاه نگرانش را در اعماق چشمان
غزاله دوخت و پرسید:
 چیزی شده؟ چرا گریه می کنی؟غزاله مثل به ها لب برچید و ناگهان در حالیكه خود را روی زمین رها می کرد،
بنای گریه را گذاشت.
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کیان د ست و پایش را گم کرده بود .فكر کرد با مالیمت گریه غزاله را بند آورد.
مقابل او زانو زد و با مهربانی گفت:
 نگاش کن! مثل بچه ها می مونه! این کارها چیه زن!غزاله سر باال گرفت و چشمان ترش را به چشمان او دوخت و گفت:
 تو رو خدا من رو با خودت ببر .هر چی ....هر چی بگی قبول می کنم .فقط ...فقط من رو از اینجا ببر.
کیان چشم بست .احساس کرد بیش از این طاقت دیدن ناراحتی غزاله را ندارد.
نگاه مظلوم او وجودش را به آتش می کشید .به ناگاه برخاست و گفت:
 بلند شو لباسات رو عوض کن .ما با هم میریم. پس شرطت چی؟ فراموش کن .بلند شو.غزاله اشكهایش را پاك کرد و با لحن مظلومانه ای گفت:
 نه ،تو راست میگی .اینطوری برای هر دومون بهتره.با آنكه کیان از خدایش بود اما برای آنكه غزاله را تحت فشار قرار دهد ،پرسید:
 مطمئنی؟ آره. ولی اگه زنده برسیم ایران و تو قصد داشته باشی که ازدواج کنی و یا با منصورآشتی کنی باید اول از من طالق بگیری.
کیان مكثی کرد و با لبخندی افزود:
 -البته اگه من طالقت بدم.
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غزاله به هیچ وجه به عمق کالم ک یان فكر نكرد .با خود فكر کرد که او قصهههد
مزاح دارد ،برای همین گفت:
 باشه .هر چی تو بگی من همون کار رو می کنم. می خوام از ته دلت بله بگی ،نه از ترس اینجا موندن و یا اجبار با من همراهشدن .خودت می دونی اگه عقد با رضایت قبلی نباشه باطله.
 قول میدم.کیان در حالیكه سههعی داشههت خوشههحالی غیرقابل وصههف خود را پنهان کند
گفت:
 پس عجله کن که راه طوالنی در پیش داریم.برای کیان لحظات هیجان انگیزی بود او به راستی خود را داماد قلمداد می کرد
و هر لحظه به احساسش اجازه بروز می داد .اما غزاله اندیشه ای جز فرار از آن
جهنم سبز در ذهن خود نداشت.
دقایقی بعد حاج قادر صههیغه عقد را جاری و آن دو نفر را شههرعا زن و شههوهر
اعالم کرد.
غزاله در جمع زنان عبدالنجیب حاضههر و پس از تشههكر از محبتهای بی دریغ
آنها ،با خداحافظی گرم ،به همراه کیان روان شد.
در طول راه هر دو سههكوت کرده بودند ،گو یی هیچ یك از آن دو جرئت حرف
زدن ندا شت .فقط گه گاه کیان می ای ستاد تا غزاله فا صله اش را کمتر کند .این
وضع همچنان ادامه داشت تا آنها از ده بعدی نیز گذشتند.
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به تو صیه عبدالنجیب لباس افاغنه را بر تن کرده بودند تا از بع ضی خطرات در
امان بمانند .در حال گذشتن از مزارع بودند که غزاله با کنجكاوی پرسید:
 اینها گندم نیست! تو می دونی چیه؟ خشخاش. پس خشخاش اینه که روی نون می پاشن. روی نون که چه عرض کنم! روی جون می پاشن. یعنی چی؟ یعنی تو نمی دونی از خشخاش چه محصولی به دست میاد؟ نه! از کجا بدونم! واقعا که! اینو یه بچه کالس اولی هم می دونه. نمیشه بدون متلك انداختن جواب بدی؟کیان لحظه ای درنگ کرد .قیافه م ضحكی به خود گرفت و گفت ( :تریاك ) .و
دوباره به راه افتاد.
 واای! خدای من! محصههول تمام این مزارع تبدیل به تریاك میشههه! مگه چهخبره؟
 خبر سالمتی ...مردم افغانستان جز کشت خشخاش کار دیگه ای ندارن. برای همینه که اینقدر بدبختن و هیچ وقت هیچی نمی شن. شاید بزرگترین دلیلش این باشه. شاید!!!؟ من مطمئنم ،وقتی نفرین یه م شت مادر که د سته گلها شون رو بهدست این ماده لعنتی پرپر می بینن دنبالشون باشه ،وقتی نفرین من و امثال من
دنبالشون باشه ،هیچ وقت نمی تونن خوشبختی رو لمس کنن.

wWw.Roman4u.iR

262

کیان القید شانه ای باال انداخت و گفت:
 یاال عجله کن داره غروب میشههه .باید خودمون رو به ده بعدی برسههونیم .تااونجا یه فرسخ راهه دختر.
غزاله با نفرت نگاهش را به مزارع دوخت و در حالی كه آرزو می کرد تمام این
کشههتزارها از بین بروند ،به دنبال ک یان به راه افتاد ،غافل از اینكه نگاههای
ه*ر*زه ای با هه هوسهای شیطانی در تعقیبش می باشند.
چند لحظه بعد جیغ کوتاه غزاله کیان را با اضههطراب متوقف سههاخت .غزاله
نقش بر زمین بود .خنده ای بر لبه ههای کیان نشست و با چند گام بلند خود را
به او رسههاند و کنارش زانو زد و دسههت او را میان دسههتهای گرم خود گرفت و
گفت:
 بذار کمكت کنم.اما غزاله به تندی دستانش را پس کشید و گفت:
 الزم نكرده .خودم می تونم درشون بیارم.نگاه کیان سرزنش داشت .بار دیگر دست غزاله را گرفت و گفت:
 لجبازی نكن.اما غزاله با ضرب دستش را بیرون کشید که این عمل باعث عصبانیت بیش از
حد کیان شههد و بدون توجه به غیظ و اخم او ابروانش را درهم کشهید و دسههت
غزاله را بار دیگر در دسههت گرفت و شههروع به درآوردن خارهای ریز و درشههت
فرو رفته در آن کرد.
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غزاله در سكوت خود به چهره ع صبانی و مردانه کیان خیره شد .دلش آرزو یی
کرد ( :کاش منصور یه ذره از مردونگی های تو رو داشت ).
کیان نگاهی به غزاله کرد و با کنایه گفت:
 انگار از کوه و کمر راحت تر باال می ری تا زمین صاف. پام پیچید .خب ،چیكارکنم. حواست رو جمع کن .اگه دست و پات بشكنه وبال گردنم میشی. ایش ...بداخالق.کیان برخاست و با یك حرکت غزاله را از جا کند و گفت:
 همینی که هست .آش کشك خالته. خدا رو شكر من خاله ندارم.کیان خنده کنان راه افتاد.
 ولی من دارم .اون هم یه خاله که خوابهایی برام دیده.غزاله لبخند شیطنت باری زد و گفت:
 ا ....دختر داره؟ دیگه کم کم داشتم خر می شدم که بگیرمش. پس زن نداری ،نامزد داری .من رو هم توی عروسیت دعوت می کنی؟ من چند بار باید شما رو توی عروسی خودم دعوت کینم!؟ خب ،بستگی به این داره که چند بار بخوای ازدواج کنی. همون یه بار هم که ازدواج کردم واسهههه هفتاد و هفت پشههتم بسهههه .یه زنبداخالق و نق نقو نصیبم شده که نگو و نپرس.
 -پس تو با وجود زن ،قصد تجدید فراش داری؟
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 گیر عجب خنگی افتادم ...مثل اینكه یادت رفته من همین چند ساعت پیشمتاهل شدم و سرکارعلیه هم در عروسیم شرکت داشتی.
غزاله قیافه مضحكی به خود گرفت .پشت چشمی نازك کرد و گفت:
 بی مزه.اما کیان بازوی او را با خشونت گرفت و به سمت خود کشید و چشمانش را در
چشم او ُبراق کرد و گفت:
 مسخره تو یی که حالیت نیست که من شوهرتم.غزاله مثل تكه ای یخ وا رفت.ک یان رهایش کرد و به راه خود ادامه داد .غزاله
لحظاتی بعد ،در حالیكه به او و حرفهایش فكر می کرد ،به راه افتاد.
خورشههید آرام آرام غروب می کرد .کیان عجول بود و برای رسههیدن به مقصههد
مورد نظر جلوتر از غزاله تند تند گام بر می داشههت و هر از گاهی غرولندکنان
غزاله را ترغیب به عجله می کرد.
اما غزاله توان و نیروی ک یان را نداشهههت و در حالی كه نق می زد ،مدام برای
ا ستراحت می ای ستاد .در یكی از این توقف هایش بود که ناگهان م شاهده کرد
که کیان مورد حمله دو نفر که صورت های خود را در د ستمال پیچیده بودند،
قرار گرفت و قبل از آنكه فرصت هرگونه عكس العملی بیابد نقش بر زمین شد.
صههدای فریاد غزاله در دل صههحرا پیچید .لحظاتی بعد ناامید از پاسههخ کیان و
هراسهههان از یورش مردان نقاب دار پا به فرار گذاشهههت .هنوز چند قدمی دور
ن شده بود که مرد قوی هیكلی پنجه در پنجه در لبا سش انداخت و او را متوقف
کرد.
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غزاله مثل گنجشههكی بال بال می زد ،مرد ناشههناس بی رحمانه او را روی زمین
پرتاب کرد و به او نزدیك شههد .غزاله با داد و فریاد ،چنگ و ناخن در صههورت
مرد کش هید .دسههتمال از چهره مرد کنار رفت و صههورتش در اثر کش هیده شههدن
ناخن خراشیده شد .مرد با احساس درد کمی نیم خیز شد و سیلی محكمی در
گوش غزاله خواباند .خون از گوشه لب غزاله سرازیر شد اما در همین فرصت
کوتاه استفاده کرد و لگد محكمی میان دو پای مرد کوبید.
مرد ه*ر*زه که شعله های شه ه هوت در وجودش زبانه می کشید ناله سر داد و
روی زمین ولو شد.
غزاله بی درنگ برخا ست و با سرعت به سمت کیان دو ید ،اما نفر دوم بین راه
به او رسید و چنان ضربه ای زد که غزاله با صورت نقش بر زمین شد .از شدت
ضربه گیج و منگ شده بود و توانایی هیچ عكس العملی را نداشت.
مرد دوم با خنده های شههی طانی باالی سههرش ایسههتاد و به ناگاه قهقهه ای
پیروزمندانه ای سههر داد ولی قبل از آنكه به هدف پلیدش برسههد قنداق اسههلحه
کیان بر فرقش فرود آمد و بیهوش در کنار غزاله روی زمین افتاد.
کیان خم شد و موهای مرد را در د ست گرفت و او را به گو شه ای پرتاب کرد.
برای کش هیدن گلنگدن معطل نكرد و لوله تفنگ را به سههوی مردی که از درد به
خود می پیچید نشانه رفت.
مرد که ضارب کیان نیز بود از ترس دردش را فراموش کرد و دستها را باال برد و
به عالمت تسههلیم روی سههرش گذاشههت .کیان ،هوایی شههلیك کرد و مرد با
وحشت پا به فرار گذاشت.
کیان با اطمینان از دور شدن او بر بالین غزاله نشست و سر او را به زانو گرفت.
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گونه غزاله خرا شیده و در گو شه لبش خطی از خون ک شیده شده بود .از سر
خشم دندانهایش را به هم سایید و در حالیكه با لبه آستین خون را از لب او پاك
می کرد در اوج نگرانی ،اما با محبت گفت:
 جایی از بدنت درد نمی کنه؟غزاله هنوز وحشت زده به نظر می رسید و قادر به پاسخگو یی نبود.
کیان فكر کرد زبان او از ترس بند آمده است ،بنابراین او را وادار به نشستن کرد
و برای تسلی گفت:
 چیزی نیست ....همه چیز تموم شد .دیگه دلیلی برای ترس وجود نداره.د ست و پای غزاله به شدت می لرزید .با وح شت نگاهی به ضاربش که هنوز
روی زمین ولو بود انداخت و در حالیكه به او اشاره می کرد با لكنت گفت:
 اون اون آشغال ....می خواست .من ....من....و به گریه افتاد .کیان سر او را نه هوازش کرد و گفت:
 هیش هیچی نگو .آروم باش....و در حالیكه به غزاله کمك می کرد تا بلند شود ،ادامه داد.
 پا شو باید زودتر از اینجا دور ب شیم و خودمون رو به ده باالیی برسونیم ،واالممكنه با عده بیشتری برگردن.
غزاله با شنیدن این جمله سراسیمه از جای جست و گوشه لباس کیان را گرفت
و شانه به شانه او ایستاد و در حالیكه هر لحظه از شدت ترس ،خود را بیشتر به
اومی چسباند راه باقی مانده را در پیش گرفت.

در چشم من طلوع کن

267

کیان که می دانسههت غزاله بیش از حد وحشههت کرده اسههت در حالیكه تمام
توجهش به اطراف بود تا بار دیگر غافلگیر نشوند ،دست او را میان دست خود
گرفت و با دلداریهای مكرر او را دعوت به آرامش کرد.
چند سههاعت به این منوال گذشههت تا اینكه در اواسههط شههب ،نور ضههعیفی از
جانب دهكده نمایان شد.
کیان با شعف به سمت ده اشاره کرد و گفت:
 دیگه نترس .تا چند دقیقه دیگه می ر سیم .ببین! اون نور رو می بینی ،دهكدههمون جاست.
غزاله نفس عمیقی کشید و کیان لحن گزنده ای به خود گرفت و گفت:
 ُبرقع رو بكش روی صورتت ،دیگه نمی خوام کار دستم بدی. منظورت چیه؟!!!!! منظوری ندا شتم .فقط بهتر می دونم صورتت رو از نامحرم بپو شونی تا هردومون در امان باشیم.

غزاله با وجودی که دلخور شههده بودُ ،برقع را که نوعی روبنده مخصههوص زنان
افغانی است ،روی صورت خود کشید
دقایقی بعد هر دو در منزل مالقادر ،برادر عبدالنجیب ،بودند و پس از صههرف
شامی مختصر در اتاقی که برایشان مهیا شد برای خوابیدن آماده گشتند.
کیان به محض ورود با ابراز خسههتگی در رختخواب خود جای گرفت و خیلی
زود به خواب رفت .اما در وجود غزاله وحشههتی رخنه کرده بود که مانع از
آرامشش می شد و این موضوع خواب را از چشمابش ربوده بود.
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او در حالیكه لحظه به لحظه خاطرات چند روز اخیر را به یاد می آورد ،اشههك
می ریخت و به حال خود دل می سوزاند.
نگاهش از الی در به آسمان کم ستاره خیره ماند .یادش آمد که باید چند روزی
از آمدن بهار و تحو یل سال گذشته باشد .آه کشید.
غرق در افكار خود بود که ک یان از خواب پر ید و با د یدن او در آن حالت در
رختخواب نیم خیز شد و گفت:
 چرا نمی خوابی؟جواب غزاله سكوت محض بود .کیان گفت:
 راه درازی در پیش داریم ،بهتره استراحت کنی.بار دیگر جواب غزاله سههكوت بود .سههكوتی که برای کیان پرمعنا و زیبا بود.
چشههمهایش دیگر مجبور به فرار از دیدار این مه زی با نبود ،در نیم رخ او خیره
ماند .اکنون خود را صاحب این زن زیبا و دلفریب می دید.
حسههی که از آغاز سههفر اجباری در خود خاموش کرده و سههعی در نابودی آن
داشههت ،اکنون بیدار شههده بود و او را در عالمی از سههرخوشهی فرو می برد .در
حالیكه مشههتاق گم شههدن در هوای عشههق او بود ،اما خوددار ،برای تسههلی به
آرامی برخاست و با تردید باالی سرش ایستاد.
در وجودش انقالبی برپا بود و در برزخی از بایدها و نبایدها دست و پا می زد.
باالخره هم دلش را یكدل کرد و مقابلش نشست .چشمان مشتاق اما نگرانش
را در چهره مغموم و افسرده او دوخت.
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غزاله نقاب ُبرقع را باال زده و در سههكوت ،به نقطه ای نامعلوم خیره مانده و
اشك می ریخت.
کیان نگاهی به آسمان کم ستاره انداخت و گفت:
 باالخره این ابرهای لعنتی کنار رفتن. ..... هوا خیلی سرده .نمی خوای بیای کنار آتش بخاری؟ ..... چرا حرف نمی زنی؟ این سكوت سنگین نشونه چیه؟سكوت ممتد غزاله کیان را هر لحظه نگران تر می ساخت تا جایی که احساس
کرد غزاله در فكر انجام عملی احمقانه مثل خودکشی با خود کلنجار می رود،
در پی دلجو یی و تسلی خاطر با کمی تردید دست بر شانه او نهاد و برای اولین
بار نام او را به لب راند( :غزاله ).
غزاله با شنیدن نامش تكانی خورد اما مجددا در سكوت خود فرو رفت.
کیان با لحن پرعطوفتی گفت:
 اینقدر بهش فكر نكن .تو فقط خودت رو آزار می دی.سكوت غزاله ،کیان را آزار می داد و او را ترغیب به دلجو یی بی شتر می کرد ،از
این رو کمی به او نزدیك شد.
غزاله تازه به خود آمد و سههراسههی مه برخاسهههت .نگاهی تند و گزنده به ک یان
انداخت و با غیظ فاصله گرفت.
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کیان می دانسههت که غزاله تا چه حد از او نفرت دارد ،به همین دلیل باید برای
بدسههت آوردن دل او تالش می کرد .با این فكر از جای برخاسههت و درسههت
پشت سر او ایستاد و با مالیمت گفت:
 ناراحت شدی؟ تو هم با دیگران فرقی نداری ...اصال همه مردا مثل هم هستن .با ایمان و بیایمان نداره.
 ولی من شوهرتم. خب پس! همه اینا نقشه ات بود! که چی!؟ صیغه بخونی و فكر کنی شوهرمی.تفكر غزاله کیان را به خنده انداخت .پوزخندی زد و برای لجبازی گفت:
 حاال که مال منی ،می خوای چیكار کنی؟ من از تو بدم میاد. می دونم. پس چرا راحتم نمی ذاری؟ واااا .....زن به این بداخالقی هم نوبره. قربون تو آدم خوش اخالق. فكر کنم منو بشه با عسل تحمل کرد ....البته اگه عسلش تو باشی. -خواب دیدی خیر باشه.
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غزاله چرخید تا از مقابل کیان بگریزد ،اما دسههت کیان روی چارچوب ،راهش
را سد کرد .غزاله خود را در مقابل سیههه هههنه فراخی دید که نمی دانست چقدر
بیتاب آغه هوش کشیدن اوست ،اما خوددار ،آتش عشق را در سی ه هنه خاموش
می سازد.
دلش فرو ریخت و در حالیكه صورتش از شرم گلگون شده بود سعی کرد از
م قا بل بازوان پرتوان ک یان بگریزد ،ا ما ک یان م جال هر گو نه حرکتی را از او
گرفت .نگاه عاشههق و بی قرارش را در چشههمان طالیی او دوخت و با صههدای
لرزانی به آرامی گفت:
 چرا از من بدت میاد؟غزاله در چشمان او ُبراق شد.
 هرچی میكشم از دست توست .تو بیچارم کردی ،همه زندگیم رو گرفتی....دیگه از جونم چی میخوای؟
 چرا فكر می کنی من مقصرم؟ نیستی!؟کیان پاسخی نداد .او در سكوت به چشمان غزاله خیره شد .نفس در سیه ه هههنه
غزاله حبس شد گو یی وجودش را به آتش ک شیدند .د ستپاچه و سرا سیمه در
یك لحظه از مقابل او گریخت و کنار بخاری کز کرد.
لبخندب مهمان لبه ههای کیان شد .و گفت:
 چیه؟ چرا بق کردی؟ -خیلی بی شرمی ...تو در مورد من چی فكر می کنی؟
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حرفش را نیمه تمام گذاشههت و گریه سههر داد .کیان لحن محبت آمیزی به خود
گرفت و گفت:
 چی فكر می کنم؟ ....فكر می کنم یه شههوهر حق داره به همسههرش ابرازمحبت کنه ،نداره؟
 می دونم ...می دونم در مورد من چی فكر می کنی .واسه تو من حكم همونلنگه کفش کهنه توی بیابون رو دارم .درسته؟
 این چه حرفیه؟ تو نور چشم منی.غزاله دیگر طاقت نیاورد و با تندی از کیان روگرداند .اما کیان در مس هیر نگاه او
قرار گرفت و با نگاه گرم و عاشق خود روح غزاله را نهه هههوازش داد .کلمات بی
اختیار از لبه ههایش گریخت.
 کاش می دونستی چقدر برام عز یزی.غزاله دهانش را پرکرد تا چیزی بگو ید که شههرم مانعش شهههد و سههر به زیر
انداخت .او به هیچ وجه انتظار شههنیدن این جمالت و رفتار محبت آمیز و بی
اراده را از جانب کیان نداشههت ( .عشههق ) چیزی که به اندازه سههر سههوزنی به
فكرش خطور نكرده بود او را در افكار مبهمی فرو برد.
کیان انگشههت زیر چانه او گذاشههت و صههورت او را به سههمت خود مایل کرد.
نگاه شان درهم گره خورد .یك سكوت قابل لمس برقرار شد و لحظه ای بعد
کیان با لحن پرالتماسی گفت:
 -منصور رو فراموش کن ....قول میدم خوشبختت کنم.
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یك گرمای مطبوع از قلب به تمام نقاط بدن غزاله فرار کرد .حس غریبی در
وجودش بیدار گشت و در سكوت به کیان خیره شد.
در چشههمان نافذ کیان دیگر اثری از سههردی و غرور نبود ،عشههق و تمنا دریای
چشمانش را طوفانی ساخته بود و غزاله را به کام خو یش می خواند.
غزاله اح ساس کرد قالب تهی می کند .یكباره اح ساس سرما تمام وجودش را
فرا گرفت ،یاد منصور حالش را دگرگون ساخت ،به طوری که بالفاصله از اتاق
بیرون زد .کیان سههراسههیمه به دنبالش دو ید و او با جمالتی چون (غزاله صههبر
کن ....غزاله وایسههها ) به نزد خود فرا خواند ،اما غزاله بی توجه و بی هدف به
راهش ادامه می داد.
کیان که ح سابی کالفه شده بود به شتاب قدمهایش افزود و وقتی به یك قدمی
او رسید بازو یش را چ شبید و او را با خ شم به سوی خود ک شید ،غزاله چرخی
خورد سیه هنه به سیه هنه او قرار گرفت.
خشم صورت کیان را برافروخته کرد ،گفت:
 زده به سرت؟ کجا می خوای بری؟ به تو ربطی نداره .ولم کن.نگاه کیان تند و متوقع بود .در حالیكه سعی دا شت کنترل رفتارش را در اختیار
بگیرد ،او را به سوی اتاق ک شاند و به محض ورود او را گوشه ای رها کرد و در
اتاق را از داخل چفت کرد.
غزاله از ترس گوشههه اتاق کز کرد .کیان همان جا پشههت در به سههوی زمین رها
شههد .خشههم قصههد رها کردنش را نداشههت .نگاه پرغیظش را به غزاله دوخت و
گفت:
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 می دونم چه فكری می کنی ....با شه .با شه دیگه تكرار نمی شه .قول میدم.حاال بگیر بخواب .نمی خوام فردا بهانه ای برای خستگی داشته باشی.
غزاله خاموش در جای خود باقی ماند ،اما کیان او را وادار کرد تا در جای خود
دراز بكشد.
کیان در حالیكه غزاله پتو را صورت خود باال می کشید ،گفت:
 فراموش کن ...هر چی دیدی و شنیدی فراموش کن.عطر نسیم بهار بر شامه ده ...می نشست .دهی مشتمل بر بیست خانوار که در
منازل گلی با سههقف چوبی در کنار زمینهای زراعی خود روزگار را به سههر می
بردند .با ظهور اولین پرتوهای خورشهه ید ،زنگ کار نیز نواخته شهههد .مردان
شههتابان به سههوی مزارع روان بودند و کودکان برای تهیه نان ولوهای آب را به
دوش می کشیدند و در مقابل مادرانشان بر زمین می نهادند.
کیان روی تخ ه هته سنگی نشسته و شاهد تكاپوی این جمع برای بقای زندگی
بود که دسههتی بر شههانه اش خورد و صههدایی گرمی سههالم داد .مالقادر برادر
کوچكتر عبدالنجیب بود.
برای ادای احترام قصد برخاستن کرد که مالقادر مانعش شد و گفت :
 خوب خوابیدی؟ ممنون ...خیلی زحمت دادیم.مالقادر لبخند کم رنگی زد و گفت :
 از احوال برادرم بگو ،چه می کرد جوان؟ -خیلی سالم رسوند .شاید تا چند روز دیگه به دیدارتون بیاد.
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 چند ماهی هست که یكدیگر را دیدار نكردیم .سیل راهمان را بسته بود.بعد مثل اینكه یاد چیزی افتاده باشد رو به جانب فرزند خردسالش کرد و فریاد
زد.
 متین ...هوی متین.پسهرك که هفت هشهت سهاله می نمود شهتابان به پدر نزدیك شهد .مالقادر به
ظرف بیست لیتری اشاره کرد و گفت :
 برو سرای خانم ،گازو ییل بریز داخل بخاری.پسههرك بی معطلی ظرف گازو ییل را برداشههت .کیان فكر کرد این جثه کوچك
توانایی بلند کردن آن ظرف سنگین را ندارد .به ق صد کمك نیم خیز شد ،ولی
متین به سرعت باد و بدون به جا آوردن آداب ورود بی محابا وارد اتاق گردید و
پس از انجام وظی فه ،به سههرعت بیرون زد و با اجازه از پدر به سههراغ بازی با
خواهر و برادر خود شتافت.
کیان کنجكاو پرسید:
 این گازو ییل را از کجا تهیه می کنید؟ با هزار بدبختی! از مرز ایران. چقدر براش پول میدید؟ گران ...خیلی گران .هر گالونی هفت ،هشت هزار تومان به پول شما میشه. پس هرچی پول دارید باید بابت گازو ییل خرج کنید. مجبوریم کم مصرف کنیم .سرای زنانه کرسی زغالی زدی ....خب نان دیگهپخته شده .بگم چای آماده کنن.
و رفت.
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کیان از اتفاق شب گذ شته هنوز ع صبانی به نظر می ر سید .برای بیدار کردن
غزاله سگرمه هایش را در هم ک شید و وارد اتاق شد .اما به محض دیدن چهره
معصوم غزاله در عالم خواب ،گره ابروانش باز شد و جای آن را لبخند دلنشینی
گرفت که طبق معمول دو خط دایره شكل روی گونه اش نقش بست.
خراش هیدگی روی گونه غزاله قهوه ای رنگ شههده و لبش کمی متورم به نظر می
رسید .تمام دلخوری دیشب از دلش سفر کرد و با عطوفت او را صدا زد.
 خانم هدایت ....خیلی وقته آفتاب سر زده ،نمی خوای پاشی؟غزاله با صدایی شبیه به (هوم) غلتی زد و کیان بار دیگر او را به نام خواند .غزاله
به زحمت پلكهایش را فشرد و چشم باز کرد .کیان سر به زیر شد و گفت :
 پاشو یه چیزی بخور باید زودتر راه بیفتیم.غزاله قادر به تكان بدنش نبود ،به همین دلیل چند دقیقه ای در جای خود باقی
ماند و پس از کش و قوس های مكرر با بدن آش و الش از جای برخاسهههت.
احسههاس می کرد مفصههلهایش قادر به انجام وظیفه نیسههتند و نمی توانند او را
سرپا نگه دارند .با این و صف به سختی بیرون رفت و با آبی که دختر مالقادر
برایش آورده بود صورتش را شست و شو داد و به اتاق بازگشت .چند لحظه بعد
کیان با یك سههینی که محتو یات آن دو لیوان چای ،قندان و دو قرص نان و یك
پیاله شیر بود داخل شد.
سههینی را مقابل غزاله روی زمین گذاشههت و بالفاصههله یك قرص نان و لیوان
چای و چند حبه قند برداشت و از اتاق بیرون رفت.
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غزاله پشههت چشههمی نازك کرد و در دل گفت ( :هرکس دیگه ای هم جای تو
بود ،روش نمی شد توی چشمام نگاه کنه).
چند دقیقه بعد کیان آماده رفتن به سراغ غزاله آمد و گفت :
 اگه میای بسم ا... اگه نیام؟ هر طور میلته. من اینجا می مونم .فكر کنم اینجا بیشتر در امانم تا همراه تو.چ شمان کیان از فرط تعجب گرد شد و صورتش به سرعت برافروخته گردید.
برای کنترل عصبانیتش که فكر می کرد اگر خود را رها کند غزاله کتك مفصلی
نوش جان خواهد کرد ،پلكهایش را محكم به هم فشههرد و لبش را چنان گز ید
که خون از جای آن بیرون زد .دیگر معطل کردن جایز نبود به سههرعت از آنجا
خارج شد و راهی را که به شهر ختم می شد پیش رو گرفت.
جمله غزاله مثل پتكی بود که هر لحظه بر فرقش کوب یده می شهههد .از اینكه
نتوان سته بود خوددار با شد و اح سا سش را مخفی کند ،خود را به باد مالمت و
سههرزنش گرفت( :پسههره احمق  ...خیالت راحت شههد .می بینی اون در مورد
کیان زادمهر چی فكر می کنه) .نفس نفس می زد و به سرعت گام بر میداشت
( :اینقدر کودن و بیشعوری که مفت خودت رو باختی) .سرزنش کردن خودش
تمامی نداشههت .آنقدر عجول و سههراسههیمه راه می رفت که متوجه غزاله که به
دنبالش دوان دوان در حرکت بود نشد .باالخره روح آزرده خاطرش او را مجبور
به توقف کرد .خراب و زار به نظر می رسید .در حالیكه غمی سنگین قفسه سیه
هنه اش را می فشرد ،با سستی زانو زد و به دفعات نعره کشید.
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غزاله با م شاهده حالت او از سرعت قدمهایش کا ست .از اینكه ناجی خود را
تا این اندازه آزرده بود شههرمنده و خجل ،برای دلجو یی جلو رفت و دسههتش را
روی شانه او گذاشت.
کیان سرا سیمه به پ شت سرش نظر انداخت و با م شاهده غزاله ،گو یی آتش
درونش افزون شد از جای جست و فریاد زد.
 تو اینجا چی کار میكی؟ ....برای چی دنبالم راه افتادی؟ نمی دونم. اینم شد جواب؟ برگرد همون جا که بودی.غزاله سر به زیر شد و کیان باز هم تندی کرد.
 یاال دیگه! معطل چی هستی؟ خواهش می کنم .من ...من ....معذرت می خوام. احت یاج به عذرخواهی نیسهههت ،حق با توئه ....برگرد پیش مالقادر ،باهاشصحبت می کنم ،او رو راضی می کنم که تو رو پیش خودش نگه داره.
و به سههرعت به سههمت دهكده به راه افتاد .چند متری که جلو رفت به سههمت
غزاله چرخید ،غزاله بی حرکت در جایش ایسههتاده بود .به ناگاه فاصههله ایجاد
شده را بازگشت و با خشم گفت :
 پس چرا معطلی؟ مگه همین رو نمی خواستی؟غزاله نگاه غمبارش را به زمین دوخت و با اندوه گفت :
 تو زن نیسههتی ،نمی تونی احسههاسههم رو درك کنی ...می دونی من چی میک شم؟ می دونی چی دلم می خواد؟ ...دلم برای ش ستن ظرفها و جارو کردن
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خونه ام تنگ شده .دلم می خوا ست به جای این د شت فراخ توی آ شپزخونه
کوچكم بودم و به عشههق منصههور ناهار درسههت می کردم .دلم واسههه ماهان و
شههسههتن تن و بدن کوچكش یه ذره شههده .من به اینجا تعلق ندارم .می خوام
برگردم خونه ام.
کیان هوای ریه اش را بیرون داد .کمی به خودش مسلط شد و ناامید گفت :
 باشههه ،هرچی تو بخوای همون میشههه ...تو خونه مالقادر می مونی ،اگه زندهبرگشههتم که خودم تو رو تحو یل منصههور می دم و اگه برنگشههتم ....خودت یه
راهی پیدا کن .سپس در حالیكه به ع شق نافرجام یكطرفه اش می اندی شید ،به
سوی منزل مالقادر روان شد.
کیان توانست با وجود عقاید و رسوم رایج در میان مردم آن ده ،با گفتگوی نسبتا
طوالنی ،مالقادر را متقاعد سهههازد که چند روزی غزاله را نزد خود نگاه دارد و
چون برای رفتن عجله داشههت ،بالفاصههله نزد غزاله رفت تا او را نیز از نگرانی
بیرون بیاورد.
غزاله به محض مشاهده کیان سراسیمه جلو دو ید و پرسید :
 چی شد؟ تو اینجا می مونی. راست میگی؟ قبول کرد!خو شحالی غزاله قلب کیان را درهم ف شرد و وجودش را اح سا سی تلخ و مبهم
فرا گرفت .نگاه حسرتش را که هاله ای از غم آن را پوشانده بود به غزاله دوخت
و بدون کالم اضافه ای رفت
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حال و هوای ک یان دل غزاله را لرزاند .فكر کرد چه چیزی این مرد سههرکش و
مغرور را تا این حد زار و پریشان ساخته است .در حالیكه دور شدن او را نظاره
می کرد .بی اراده به دنبالش دو ید و فریاد زد.
 کیان ...کیان.ک یان ایسههتاد ،اما بدون آنكه به سههوی او بچرخد منتظر ماند .وقتی غزاله به
نزدیكی اش رسید ابروانش را گره زد و گفت:
 دیگه چی شده؟ هیچی ...هیچی نشههده .فقط می خواسههتم ازت تشههكر کنم .تو جون من روبارها نجات دادی و من به تو مدیونم ....نمی خوام فكر کنی قدرناشناسم.
باز دو نیم دایره ای که لبخند ک یان را جذاب تر می کرد روی گونه اش نقش
بست .اما لحنش آزار دهنده تر از تلخی لبخندش بود.
 تو هم جون من رو نجات دادی ...حاال دیگه اگه کاری نداری ،رفع زحمتکن .به اندازه کافی وقتم هدر رفته.
کیان بار دیگر به راه افتاد ،اما جمله غزاله او را متوقف کرد.
 زود برگرد .می ترسم ...من از تنهایی و غربت اینجا می ترسم.کیان کالفه دستی در موهای انبوهش فرو برد ،نفس عمیقی کشید .سپس رو به
غزاله چرخید .نگاه نافذش در اعماق قلب غزاله خانه کرد.
 نمی دونم! شههاید اجل مهلتم نده تا یه بار دیگه ببینمت .پس بهتره بدونی چهاحسههاس هی دارم ....ببین غزاله من ....من...همیشههه با مادرم بر سههر ازدواجم
بحث داشههتم .نمی دونم چرا ،ولی از همه زنها گریزان بودم .به تنها چیزی که
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فكر نمی کردم ع شق و زن و ازدواج بود .وقتی برادرم عا شق شد و مثل دیوونه
ها ما رو تهدید کرد که اگر دختر دلخواهش رو براش خواسههتگاری نكنیم ،ال
می کنه و بل می کنه ،مسههخره اش می کردم .به مادرم می گفتم ولش کن کم
کم از سرش می افته ....اما حاال در بدترین شرایط زندیگیم ،جایی که نه روی
زمینم ،نه روی هوا دارم ع شق رو تجربه می کنم .خیلی م سخره ا ست ،نه؟ ...
به جای فكر فرار! تو ذهنم رو مشغول کردی .می دونم اگه به عبدالنجیب اصرار
می کردم بدون اینكه الزم باشههه تو رو به عقد خودم در بیارم ،پناهت می داد.
اما دل من چیز دیگه ای می خواست ،فكر می کردم اگه توفیق پیدا کنم و سالم
به ایران برسیم می تونیم ....می تونیم یه زندگی....
کیان ساکت شد و غزاله بدون کالم سر به زیر شد و به سمت اتاقش بازگشت.
کیان باصدای لرزانی گفت:
 می خوام حاللم کنی .قصههد بدی نداشههتم ....نه اون جور که تو فكر کردی.فقط خواستم برای عشقم تسلی خاطر باشم .برای تو....
غزاله عكس العملی نشان نداد و کیان با قلبی درهم فشرده ،با حسرت و تاسف
سری تكان داد و مجددا به راه خود ادامه داد.
در طول راه سههعی داشههت فكر غزاله را برای همیشههه از سههرش بیرون کند ،اما
گو یی خیال این زیبای مه پیكر دست از سرش برنمی داشت.
چند ساعتی می شد که بی وقفه در حرکت بود تا آنكه باالخره خ ستگی و بی
خوابی شب گذشته وادارش کرد تا دقایقی به استراحت بپردازد .هنوز چشمش
گرم ن شده بود که صدای خش خ شی بین بوته زار سرا سیمه اش کرد .با عجله
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گلنگدن را ک شید و ا سلحه اش را م سلح کرد و به سوی بوته زار ن شانه رفت و
فریاد زد:
 کی اونجاست؟ بیا بیرون واال شلیك می کنم.لحظاتی بعد چ شمانش از فرط تعجب گرد شد .ناباور ا سلحه را ضامن کرد و
گفت:
 دیوونه!! تو اینجا چی کار می کنی؟ نزدیك بود بكشمت.غزاله آرام و بی صدا به جلو خرامید .چشمان َبراقش را در چشم کیان دوخت و
با صدای لرزانی گفت:
 نتونستم اونجا بمونم. ولی بهتر بود می موندی .این طوری خیال من هم راحت تر بود. خودت گفتی ما به پای خودمون نمیریم .ما رو می برن .یادت رفته؟کیان سهری تكان داد و با رخوت نشهسهت .در حالیكه نمی دانسهت از دیدار و
همراهی غزاله خوشحال باشد یا نه ،گفت:
 نمی خوام آسیبی به تو برسه ،نباید می اومدی. تو که رفتی یك ربع بعد مثل دیوونه ها شهههدم .هزار جور فكر و خ یال اومدس هراغم ،داشههتم از ترس سههكته می کردم .هراسههون زدم بیرون .اولش مالقادر
مخالفت کرد ،ولی وقتی اصرارم رو دید کوتاه اومد.
 پس تمام این مدت تعقیبم می کردی. -آره ....می ترسیدم دعوام کنی و من رو برگردونی.
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 درسههت فكر کردی .حیف که خیلی دور شههدیم و من فرصههت ندارم ،واالمطمئن باش تو رو برمی گردوندم.
 حاال می خوای چی کار کنی؟ هیچی  ....می خوام یه چیزی بخورم و ا ستراحت کنم ،چون دی شب ا صالنخوابیدم.
سپس از درون د ستمالی که مالقادر برایش پیچیده بود ،تكه نانی بیرون آورد و
به دو نیم کرد .نیمه آن را مقابل غزاله گرفت و گفت:
 باید گرسنه باشی ،یه چیزی بخور و استراحت کن .می خوام امشب هر طورشده به آبادی برسیم.
 تو که از من دلخور نیستی ،هستی؟صورت جذاب کیان با لبخندش جذاب تر شد ،گفت:
 من مخلص شما هم هستم.گوشههه لب غزاله لبخندی نشههسههت .در حالیكه نانش را به دندان می گرفت با
دهان پر گفت:
 کیان! تو واقعا تا حاال ازدواج نكردی؟ نه ،چطور مگه؟ هیچی ،همین طوری. نترس هوو موو نداری .خیالت تخه هت. تو واقعا می خوای که ...که من همسرت باشم!؟ اگه شما بنده رو به غالمی قبول داشته باشی. -ولی بچه ام چی میشه؟
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 هرکاری از دستم بربیاد مضایقه نمی کنم.غزاله سههكوت کرد .معلوم بود در افكار خود غوطه ور اسهههت .لحظه ای بعد
برخاست و به نقطه نامعلومی خیره شد.
کیان به قصد هم صحبتی و دلداری شانه به شانه او لیستاد .آرام پرسید:
 به چی فكر می کنی؟ به تو .....خودم ،منصور و ماهان. نتیجه؟ از منصور متنفرم ،چون درست وقتی به او احتیاج داشتم ،ترکم کرد .به خاطرمرگ مامان نمی تونم ببخشمش ،نمی تونم خ*ی*ا*ن*تش رو فراموش کنم.
 و من؟غزاله چرخید و چشم در چشم کیان دوخت.
 اگه توی خواب باشی چی؟کیان دست باال برد و بغ ه هل صورت غزاله نهاد ،با انگشت شست گونه او را نه
هوازش داد و گفت:
 هیچ وقت تنهات نمی ذارم ....هیچ وقت. تو که نمی خوای به من امید بدی ،می خوای؟کیان فشاری به دستش داد و سر غزاله را به سیه هنه گرفت.
شاید کلمات بیانگر احساس درونی اش نبود به همین دلیل سكوت کرد و شانه
های ستبر خود را تكیه گاه غزاله ساخت.
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غزاله در حالیكه اح ساس می کرد به وجود این مرد سرکش و مغرور نیاز دارد،
در آغه هوشش آرام گرفت.
فصل20
هیچ کالمی آرام بخش دل ریشههش نبود .با این وجود پر صههالبت اما با قلبی
آ کنده از غم که متحمل زجر هجر می نمود ،با بهت در سههوگ عز یزانش به
دنبال دو تابوت که جز مشتی استخوان پودر شده نبود ،گام بر می داشت.
تعداد بی شماری از افراد نیروی انتظامی در مراسم تشییع حضور یافته بودند تا
به گونه ای همدردی خود را ابراز نمای ند .در چهره تك تك کسهههانی که در آن
تشییع جنازه با شكوه شرکت کرده بودند ،انزجار و نفرت از این عمل غیرانسانی
موج می زد .با پایان یافتن مراسههم ،جلسههه فوق العاده ای جهت جلوگیری از
حوادث احتمالی برگزار و دستورات جدید امنیتی صادر گردید.
حادثه دلخراش مرگ خانواده سههرهنگ شههفیعی خط بطالنی بر فرضهه یات
احتمالی جل سات قبل ک شیده بود و در نگاه جدید ،احتمال فرار سرگرد زادمهر
را به صفر می ر سانید .پایان مذاکرات ن شان از اجبار آنان به پذیرفتن خوا سته
های ربایندگان داشت.
***
ُ
الماز پكی به سههیههههه هههههگار زد و کمی در مبل جابجا شههد .برق پیروزی در
چشمانش موج می زد .تابی به سبیلهای از بنا گوش دررفته اش داد و گفت:
 بچه ها به مرز بازرگان رسهه یده اند .فكر کنم تا دو ،سهههه روز دی گه نو بتبازرسی بگیرند ...دیگه کار تمومه ولی خان عز یز.
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ولی خان اضطراب داشت .آرزوهایی که در پی این ربایندگی در ذهن خود می
پروراند ،همه دور از د سترس به نظر میر سید .انتقام از زادمهر و رهایی برادر از
زندان ،هدفهایی بود که آنها را در دسهتان خود لمس می کرد .اما زادمهر با فرار
خود او را در حسرت موفقیت های از دست رفته قرار داده بود.
چهره اش نشههان از عدم رضههایت بر شههروع عملیات داشههت .الماز امواج او را
دریافت کرد .به آرامی برخاست و در حالیكه قدم زدن را آغاز می کرد گفت :
 خودت خوب می دونی ،هنوز ن شده م سولیت محموله ای بر گردنم با شه ونتونم اون رو به مقصد برسونم.
 ولی این دفعه فرق می کنه ....زادمهر آزاده. مگه زادمهر راجع به محموله هروئین چیزی می دونه؟ به هیچ وجه. پس آزادی اون  ،البته اگه تا حاال زنده مونده باشه ،فقط جلو معامله شیرخانرو می گیره.
نگاه مرموزش را در عمق چشمان ولی خان دوخت و افزود :
 ولی فكر کنم تو به میلیون ها میلیون اسكناس بیشتر فكر می کنی تا شیرخان .درسته؟
ولی خان لبخند موذ یانه ای زد .پول در زندگی او و امثال او حرف اول را می
زد .در سكوت به فكر فرو رفت ،اما ورود سراسیمه بیك ،رشته افكارش را پاره
ُ
کرد .الماز ابروانش را گره کرد و ولی خان به احترام او با بیگ تندی کرد :
 -چه خبره؟ مگه نمی بینی مهمون دارم.
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 معذرت می خوام قربان .یه خبر مهم دارم. چرا معطلی پس ،بنال د. بچه ها رد پای زادمهر رو پیدا کردن. کجا؟ چه جوری؟ دو نفر از اهالی ده  ...یه زن و مرد ایرانی رو دیدن که لباس افغانی پوشههیدهبودند ،ضمن اینكه یه درگیری هم با اونا دا شتن .اون طور که یكی شون تعریف
می کرد ،مرده مسهلحه ،با نشهونی هایی که از اونها ،مخصهوصها دختره دادند،
حدس می زنم خودشون باشن.
 وجب به وجب اون اطراف رو زیر و رو کنید ...اگه شههده خاك اونجا رو الكکنید ،ولی زادمهر رو پیدا کنید ....زنده.
ُ
الماز خود را باالی سههر ولی خان رسههاند و با کلمات شههمرده ای در گوش او
زمزمه کرد.
 زادمهر رو خفه کن ....هر چه زودتر. پس شیرخان چی میشه؟ هدف اصههلی گروه ح مل این محمو له بوده ...گرو گان گیری زادمهر ودرخواست آزادی شیرخان برای انحراف ذهن نیروی انتظامی و خروج محموله
بیش از هشت تن بود ....متوجهی که.
 یعنی مبادله ای در کار نیست؟! شیر خان رو فراموش کن ...اگه دلت خنك میشه ،زادمهر رو پیدا کن و انتقامبگیر.
 -یعنی همه این برنامه ها فقط برای حمل مواد بوده؟
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 شههغل ما اینه ...در ضههمن تو که نمی خوای معامله میلیون دالریمون به همبخوره ،می خوای؟
افكار پری شان ،ولی خان را در سكوت سنگینی فرو برد و الماز ع صایش را در
دست گرفت و در حمایت محافظین خود ،از آنجا خارج شد.
ُ ُ
باران چهره زمین را شسته بود .بوی علف تازه و صدای شر شر آب روح انسان
را نهه ههوازش می داد .یك دشت فراخ از سبزه بهاره ،چنان زمین را نقاشی کرده
بود که هیچ نقا شی از ابتدای خلقت چنین ت صو یری از خود به جای نگذا شته
بود.
برای کیان وقت لذت بردن از طبیعت نبود .تمام حواسههش به اطراف بود که بار
دیگر غافلگیر نشود .غزاله چند قدم عقب تر ،برخالف کیان ،از آن همه زیبایی
لذت می برد و ک یان او را وادار می کرد بگو ید ( :تنبل خانم بجنب) .غزاله نق
می زد و ابراز خستگی می کرد.
برای غزاله جای تعجب بود که سرنوشت توانسته بود زندگی او را با مردی چون
کیان پیوند بزند.
می اندی شید با همه رفتارهای تند و زننده و پرخا شگریهای گ ستاخانه ،چگونه
توان سته دل سخت او را به د ست آورده و برق ع شق را در چ شمانش رو شن
سازد .نمی توان ست به ع شق او شك دا شته با شد! در حالیكه تمام وجود او را
عشق می دید .یك عشق پاك و ناب .برای آینده در تفكری شیرین فرو رفت که
باز کیان غرولند کرد و او را از دنیای تخیل بیرون کشید.
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حاال دیگر غر زدنهای او را به جان می خر ید .در حالی كه رشههته های محبت
یكی پس از دیگری در وجودش تنیده می شههد و دریچه قلبش را به سههوی این
عشق بزرگ می گشود او را به نام خواند.
 کیان. جان کیان. مادرت چطور اخالقی داره؟کیان از حرکت باز ایستاد .نگاهش شیطنت کرد .لبخند زد و گفت :
 هان!؟ دنبال رگ خواب مادر شوهرت می گردی؟غزاله فاصههله خود را تا ک یان با چند قدم پر کرد .ذره ای از شههیرینی عسهههل
چشمانش را در کام کیان ریخت گفت :
 اگه مادرت از من خوشش نیاد چی؟کیان تلنگری به پیشانی او زد و جواب داد :
 میشه این فكرهای پوچ رو از سرت بیرون کنی؟ ولی مادر منصور از من بدش می اومد.نام منصههور خون را در رگهای کیان به غلیان درآورد .برافروخته بازوی غزاله را
چسبید و گفت :
 دیگه اسم منصور رو جلوی من نیار.غزاله شاهد امواج متالطم ح سادت در سیاهی چ شمان او بود ،اما ذهنیتی از
زندگی جدید برای تج سم در پیش روی خود ندا شت .متا سف سر تكان داد و
گفت :
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 اگه مادرت از من بدش بیاد چی؟ من یه زن مطلقه هستم و مدتی به عنوان یهمجرم زندان بودم و تو  ...تو یه افسر فوق العاده که تا حاال هیچ دختری سعادت
زندگی با تو رو نداشته ...مادرت حق داره دامادی تو رو ببینه.
 اوال ،در دادگاه خودم تو رو تبرئه می کنم و به حرف هیچ کس اهم یت نمیدم .دوما ،مادرم زن مهربون و خوش قلبیه .می دونم که از تو خوشش میاد.
و دست غزاله را گرفت و شانه به شانه او به حرکت درآمد و ادامه داد :
 اگه مادرم از تو خوشههش نیومد ،مجبوری دنبالش راه بیفتی و برای بنده حقیریه دختر خوب پیدا کنی و خواستگاری کنی.
غزاله ردیف دندانهای سفیدش را در لبخندی نمایان ساخت و با مشت به سیه
هنه کیان کوبید( :بی مزه).
کیان با دو انگشت بینی او را گرفت و گفت :
 فكرهای بچگانه بسههه ....اگه اینطوری پیش بریم تا غروب هم به شهههر نمیرسیم ...بجنب تنبل خانم ...بجنب.
غزاله روی ابرها راه می رفت و به آی نده شههیرینی که در انتظارش بود فكر می
کرد.
تا آنكه حوالی بعد از ظهر ،با احساس دل پیچه در تالطم افتاد .هر چند لحظه
رنگ عوض می کرد .سههفید مثل گچ ،سههرخ مثل لپهای گر گرفته بچه ها وفت
بازی .ف شار شدیدی به شكمش وارد می آمد .دیگر نتوان ست خودداری کند،
امانش که بریده شد ،صدای ناله اش بلند شد.
 -دلم ...دلم درد می کنه.
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کیان به جای ابراز نگرانی ،او را مالمت کرد و گفت :
 بهت گفتم اون پنیر لعنتی رو نخور! مونده ا ست ....اگه م سموم شده با شیچی!
 دلم پیچ می زنه .باید برم دست به آب. زیاد دور نشی ها.غزاله به سمت راست شروع به دو یدن کرد ،اما کیان نگران فریاد زد.
 کجا میری؟ اینقدر دور نشو.غزاله فكر پیدا کرد جای مناسههبی بود ،در آن لحظه نمی توانسههت معنای دل
نگرانی کیان را بفهمد .با عصبانیت غرید.
 ایش ،ولم کن ....باید یه جایی رو پیدا کنم دیگه.دل نگرانی د ست از سر کیان بر ندا شت ،در حالیكه ا سلحه اش را م سلح می
کرد به دنبال او دو ید و وقتی مقابلش قرار گرفت آن را به سههو یش دراز کرد و
گفت :
 بهتره این رو با خودت ببری. من دارم میرم دست به آب! آخه این رو می خوام چی کار!؟کیان بدون توجه اسههلحه را درون دسههتهای غزاله گذاشههت و با تحكم ،گو یی
دستور صادر می کند ،گفت :
 هر کس! هر کس هی رو که دیدی قصههد حمله داره معطلش نكن ...ماشههه روبكش.
غزاله برای خالصی از شر کیان و رسیدن به محل مناسب اسلحه را گرفت و در
حالیكه می دو ید گفت :
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 خیلی خب برو دیگه.و غرولندکنان دور شد .کیان صدای غرغرش را شنید و گفت :
 این قدر غر نزن دیگه دختر ...زود باش.غزاله با شههن یدن فر یاد ک یان در حالی كه به فكر جای دورتری افتاده بود زمزمه
کرد( :گوشهههای این پسههره مثل راداره ...بهتره یه خرده دیگه دورتر برم .می ترم
سرو صدا راه بندازم ،آبروم بره).
کیان چون پ شت به او دا شت متوجه فا صله ایجاد شده بین خود شان نگردید.
برای رفع خستگی روی تخه هته سنگی به انتظار نشسته بود که در زمان کوتاهی
سر و کله دو مرد قوی هیكل و مسلح از پشت درختهای کنار نهر پیدا شد و به
محض مشاهده او لوله اسلحه هایشان را به سمتش نشانه رفتند.
کیان در اثر بی احتیاطی خودش غافلگیر شد  .بدون ا سلحه و کامال بی دفاع.
بدون هیچ عكس العملی دستها را باالی سر برد و به لهجه افغانی گفت :
 من پولی ندارم برادر.یكی از آن دو که شههكور نام داشهههت ،جلو آمد و نگاهی عمیق به چهره ک یان
انداخت .چهره کیان با آن ریش کامال پر به راحتی قابل شنا سایی نبود .شكور
با تردید پرسید :
 معلومت نمی کنه افغانی باشی! اهل کدوم دهی؟ ده... قوم و خو یشت کیه؟ -مالقادر عامومه.
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شكور در گوش ا..نظر آهسته نجوا کرد :
 فكر نكنم این باشه .بچه همین ده باالیی است ...تازه ،تنهاست.ا..نظر سرخم کرد و از مقابل صورت شكور سرك ک شید و سر تا پای کیان را
برانداز کرد .و ناگهان مثل برق گرفته ها شكور را کنار کشید و اسلحه اش را به
سمت سیه هنه کیان نشانه رفت و گفت :
 بنشین ...دستهات رو هم بذار باالی سرت  ..یاال بجنب.شكور با تعجب ،حرکت ا..نظر را تقلید کرد و گفت :
 چی شد پس!!؟ مگه کوری! یه نگاه به پوتینش بنداز .پوتینهای بشههیره .اون سههتاره حلبی روخودش درست کرده بود.
شكور با احتیاط جلو رفت و فریاد زد :
 تو کی هستی؟ این پوتین ها رو از کجا گیر آوردی؟ پیدا کردم.شكور دندانهایش را به هم سایید و با قنداق ا سلحه اش به شانه کیان کوبید و
گفت :
 بلند شو آشغال ...بلند شو راه بیفت که خوب گیرت آوردم.برای کیان م سجل شد که این دو مرد از گروه ولی خان ه ستند ،در حالیكه می
دانسههت مدت زیادی نمی تواند به این بازی ادامه دهد ،زیرا امكان داشههت هر
آن سههر و کله غزاله پیدا شههود و جانش به خطر بیفتد .از این رو تنها راه نجات،
خالصی از شر آن دو بود .در پی فرصت مناسبی همین که شكور او را وادار به
برخاستن می کرد ،بلند شد و با یك غافلگیری آنی با دو ضربه پا در فك و سیه
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هههههنه ،او را نقش بر زمین کرد و قبل از هرگونه عكس العملی از جانب ا..نظر،
روی زمین دراز کشید ،اسلحه شكور را برداشت و ا...نظر را با چند گلوله از پا
درآورد.
صدای رگبار ،غزاله را سراسیمه کرد .با ترس ،اما احتیاط به سمت کیان شروع
به دو یدن کرد.
کیان از جای برخاسههت و به آرامی به ا...نظر نزدیك شههد .از مرگ او اطمینان
یافت ،اما همینكه به سوی شكور چرخید از مشت محكم او سكندری خورد و
بعد از برخورد با ج سد ا...نظر نقش بر زمین شد .فر صتی منا سب به د ست
شكور افتاد و با کیان گالو یز شد .هردو مشتهای سنگین و پر ضرب خود را به
سههوی دیگری پرتاب می کردند ،اما گو یی زور هیچ یك بر دیگری نمی چربید
و باالخره بعد از یك زد و خورد جانانه با چند غلت شكور بر سیهههه ههههنه کیان
سوار شد و دستهای زمختش را بر گلوی او فشرد.
کیان دست راستش را دور مچ شكور قفل کرد تا شاید کمی از فشار آن بكاهد
و د ست چپش را زیر گلوی او قرار داد و ف شار آورد .اما قدرت د ستهای شكور
آنقدر زیاد بود که کیان اح ساس کرد نفس در سیهههه ههههنه اش تنگی می کند.
ضربات م شتش در سر و صورت و پهلوی شكور اثری نمی گذا شت .ناامید
نگاهش به اطراف چرخ خورد .ا سلحه ا...نظر در فا صله کمی از د ستش قرار
داشت .هر چه توان داشت در آن لحظه برای نزدیك شدن به اسلحه به کار برد،
اما تالشش بیهوده بود و کم کم مرگ در مقابل دیدگانش به ر*ق*ص درآمد.
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پلكهای سههنگینش روی هم می افتاد که صههدای شههلیك گلوله ای در گوشههش
پیچید و به ناگاه راه تنفسش باز شد.
نفس عمیقی کشید و چشم باز کرد .شكور با آن وزن سنگین رو یش افتاده بود.
او را کنار زد .با صهورت خیس از عرق در حالیكه به سهختی نفس می کشهید،
نیم خیز شد.
سرفه امانش را بریده بود .در حالیكه گردنش را ما ساژ می داد ،برخا ست و به
سختی آب دهانش را قورت داد و با پ شت د ست خون روی لبش را پاك کرد.
در ناحیه گلو و گردن اح ساس درد دا شت .گردنش را با سر و صدا به چپ و
راست پیچاند که نگاهش در نگاه بهت زده غزاله خیره ماند.
غزاله حالت عادی نداشت .هنوز لوله اسلحه اش را به سمت شكور نشانه رفته
و نگاه وحشت زده اش روی جسد بی جان او خیره مانده بود.
ک یان به آرامی جلو رفت ،غزاله حتی پلك هم نزد .ک یان با لحن مالیمی او را
خطاب کرد ،باز غزاله عكس العملی نشهههان نداد .ک یان با احت یاط گام دیگری
برداشت ،دستش را روی اسلحه گذاشت و سر آن را به آرامی باال برد .سپس آن
را از میان پنجه های قفل شههده غزاله بیرون کشههید و به ضههامن کرد و به دوش
انداخت.
غزاله مبهوت جسم بی جان شكور بود کیان دقیقا مقابل او ای ستاد و مسیر نگاه
او را مسدود کرد .صدای غزاله گو یی از ته چاه باال می آمد گفت :
 مرده؟کیان با عطوفت صورت او را نه هوازش داد :
 -نترس! چیزی نیست.
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غزاله دست او را پس زد و نگاه دوباره ای به شكور انداخت و با وحشت گفت
:

 تكون نمی خورهُ ....م ُم مرده؟کیان با کف دو دست صورت غزاله را چسبید و او را دعوت به آرامش کرد.
 هیس ...نترس .آروم باش  ...آروم.نگاه ملتمس غزاله در چشمان کیان ثابت شد :
 من کشتمش ...من  ...م..کیان انگ شت روی لب غزاله گذا شت و او را دعوت به سكوت کرد .سپس در

حالیكه او را از اجساد دور می کرد گفت:
 موندن اینجا خطرناکه ...باید هرچه زودتر دور بشیم .حاال دختر خوبی باشو آروم بگیر.
اما غزاله چ شم از شكور برنمی دا شت و کیان مجبور شد او را با زور از آنجا
دور سازد .غزاله حال درستی نداشت ،کیان با اطمینان از اینكه مسافت زیادی
از اجساد آن دو دور گردیده اند به یك توقف اجباری دست زد.
غزاله دیگر قادر به درك اطرافش نبود .حیران و سرگ شته مردمك چ شمش را به
اطراف می چرخاند و زیر لب کلمه ( قاتل ) را تكرار می کرد.
کیان مهربان و دلسوز مقابل او زانو زد و گفت:
 نمی خوای تمومش کنی؟ این فقط یه ات فاق بود .اگه تو اون رو نمی زدی،االن هیچ کدوم از ما زنده نبودیم.
 -مرده ...من کشتمش.
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 تو کار خوبی کردی غزاله ...آشغالی مثل اون حق زندگی نداشت. تو بهشون میگی که من کشتمش؟قلب کیان فشرده شد.
 به کی ها؟ ...کسی اینجا نیست غزاله. سرگرد زادمهر منو باز می فرسته زندان.اشك در چشمان کیان حه ه هههلقه زد .سر به آسمان بلند کرد و چشم به طاق آن
دوخت و شكوه کرد.
 چرا؟ چرا خدا؟ می بینی که دیگه طاقت نداره .بسههه ....دیگه بسههه .نگاشکن! دیگه چیزی ازش باقی نمونده .رحم کن ....رحم کن.
کیان غرق خود بود که غزاله مثل مج سمه ای بهت زده از مقابلش برخا ست و
کنار نهر آبی که در آن نزدیكی در جریان بود ن ش ست .د ستهایش را با این فكر
که خون روی آن را پاك کند ،در آب فرو کرد .اما هربار که به آنها نگاه می کرد،
آنها را محكم تر از دفعه قبل در آب می سههایید و وقتی ناامید از پاك کردن آنها
به نظر رس هید .چنگ در سههنگ و خاك اطراف نهر انداخت و چنان آنها را روی
دستش می سایید که در اثر خراشهای پی در پی خون از دستش جاری شد.
کیان تازه متوجه او شههد و سههراسههیمه در حالیكه او را از این کار منع می کرد،
دستهای او را محكم در دست فشرد و فریاد زد:
 چی کار می کنی! دیوونه شدی؟غزاله به آرامی سههر باال گرفت و با حرکت چشههم ،دسههتهایش را نشههانه رفت و
گفت:
 -خونه! می بینی! دارم پاکش می کنم.
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 تو داری دیوونه میشی .به خودت بیا! کدوم خون! پاك نمی شه ...پاك نمی شه. تو خیاالتی شدی .دستهای تو پاکه پاکه ...تو رو خدا خودت رو اینقدر اذیتنكن.
 تو که به کسی نمی گی ،میگی؟کیان بغض کرد.
 نه ،نمیگم ...قول میدم.غزاله لبخندی زد که دل ک یان آرام گرفت .اما بالفاصههله به جانب دیگرش
چرخید و با موجودی خیالی گفتگو کرد:
 دیدی گفتم به کسی نمیكه.طاقت کیان طاق شههد .اگر او همچنان ادامه می داد ،به زودی تعادل روحی و
روانی خود را از دسههت می داد و به دیوانه ای تبدیل می شههد .به همین دلیل به
سرعت او را از جا کند و وادار به ایستادن کرد.

به شدت ع صبانی و برافروخته ن شان می داد  .چ شمهای ُبراقش را در چ شم
غزاله دوخت و یقه او را محكم در دست گرفت و فریاد زد:
 تو چه مرگته زن؟ چه کار می خوای بكنی؟ دلت می خواد یه دیوونه زنجیریبشی و تمام عمر توی این بیابونها سرگردون بمونی!
 چرا داد می زنی؟ االن مامورها می ریزن اینجا و د ستگیرم می کنن ...هیس،ساکت.
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کیان بی اراده د ستش را باال برد ،در حالیكه فریاد می زد( :محض ر ضای خدا
به خودت بیا) ،چند سیلی پیاپی به صورت او زد.
غزاله با احسهههاس درد از گیجی درآمد و با دیدن چهره نگران ک یان در حالیكه
اشك می ریخت ،خود را در آغه هوش او رها کرد .کیان او را به سی ه هنه فشرد و
گفت:
 عز یزدلم! چرا اینقدر بی تحملی. داشت تو رو می کشت. می دونم ...تو جونم رو نجات دادی. ولی من اون رو کشتم.کیان سر غزاله را به سیه هنه فشرد و گفت:
 فكر می کنی ا گه ز نده می مو ند ،با تو چی کار می کرد!؟ اون ها بو یی ازانسانیت نبردن .تنها چیزی که برای اونا مهمه پوله ....پول ،و برای داشتنش هر
کاری از دستشون بر میاد .قتل ،بی ناموسی....
 گفتنش برای تو آسههونه ،ولی من یه آدم کشههتم کیان .می فهمی یه آدم ...دارمدیوونه می شم.
 اگه بشه اسمش رو بذاری آدم.غزاله مایوس و ناامید بغض کرد.آسههیبهای روحی و روانی این زن جوان پایانی
نداشت.
ذهن آ شفته و پری شان او خیال آرامش ندا شت .کیان باالجبار شب را زیر چتر
آ سمان نیمه ابری ،بدون هیچ آت شی به سپیده سحر پیوند زد تا غزاله فر صتی
برای غلبه بر احساسات خود بیابد .باالخره صبح دیگری آغاز شد.
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افسر جوان تمام طول شب را با تسلی همسرش که در شرایط بحرانی به سر می
برد گذرانده بود .تحمل دیدن این همه زجر و عذاب برای زنی ،که حاال او را
جز یی از وجود خود می د ید؛ غیرقا بل وصههف بود .آرزو می کرد کاش در
شرایط بهتری بود تا به او ثابت می کرد برای آ سایش و آرامش او از نثار جانش
نیز دریغ نخواهد کرد .در حالیكه بیم دا شت دوباره مورد هجوم افراد ولی خان
قرار گیرند ،دل نگران دست به شانه غزاله زد و به آرامی او را تكان داد.
 بیدار شو خانمی ...غزاله.غزاله به زحمت پلكهای سنگینش را گ شود .رنگ به رو ندا شت ،با اح ساس
ضعف سر از زانوی کیان برداشت و با کمك او نشست .چقدر دوست داشت
با گشودن چشم ،سقفی باالی سرش می دید و گرمی دستهای کوچك فرزند را
بین دسههتهای بی رمقش لمس می کرد .اما افسههوس که حقیقت ،با ظاهر خاك
آلود و نگران کیان ،مقابلش ظاهر شد .از یادآوری دیروز ،با اح ساس سرگیجه
شقیقه هایش را میان انگشتان فشرد.
کیان با چهره ای که حاکی از نگرانی شدیدش داشت ،پرسید:
 چطوری ؟ بهتر شدی؟ کاش بیدار نمی شدم ،کاش...کیان انگشت روی لب غزاله قرار داد و مانع از ادامه سخن گفتن او شد.
می دانسههت چه افكاری او را احاطه کرده اسههت .اگر قرار بود بار دیگر پیرامون
اتفاق به وقوع پیوسههته  ،تفكر دیوانه واری داشههته باشههد ،قدر مسههلم از لحاظ
روحی قادر به ادامه راه نبود و او را با مشكل بزرگی مواجه می ساخت.
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درحالیكه خود را بیش از حد نگران ن شان می داد ،چ شم به اطراف چرخاند و
با التهابی آمیخت به ترس گفت:
 هرآن ممكنه از پشت یكی از این تخههه هههته سنگها یا درختچه ها سر و کلهیكی دو نفر پ یدا بشهههه .به جای فكرهای آزار دهنده ،بهتره به فكر نجات جون
خودمون باشیم ....حاال دختر خوبی باش و بلند شو.
غزاله با گفتن (ولی) قصد اعتراض داشت که کیان گفت:
 ولی و اما نداره ....هر چی می خواسههتی دیوونه بازی در ب یاری ،درآوردی.حاال فكر کن که یه سههربازی و مامور یت خطیری به دوش داری و باید تا پای
جون برای ر سیدن به اون هدف تالش کنی ....در این راه یا ک شته می شی یا می
کشی ....می خوام عاقل باشی و بلند بشی ...داریم وقت رو از دست می دیم.
اگه بتونیم این باند بزرگ قاچاق رو متالشههی کنیم ،خدمت بزرگی به وطن
کردیم....حاال یا مثل بچه ها بشههین و ماتم بگیر ،یا بلند شههو و برای افتخار و
سربلندی میهنت بجنگ.
غزاله دسههتهای لرزانش را باال آورد و نگاه غمبارش را به آنها دوخت ،اما کیان
فرصههت فكر کردن را از او گرفت و دسههتهای لرزان او را در دسههت گرفت و در
حالیكه به آنها به هوسه می زد گفت:
 باید به دستی که ریشه ظلمی رو قطع کنه ،به هوسه زد.مكثی کرد و با یك حرکت او را از جا کند و وادار به پیشههروی کرد .در بین راه
تكه نانی ار ج یب خارج و آن را به دو نیم کرد و نیمی از آن را به طرف غزاله
دراز کرد و گفت:
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 ولی خان بو برده که ما این طرفها هستیم ،برای همین اون دوتا در جستجویما بودن .باید خیلی احتیاط کنیم .ممكنه تعدادشههون خیلی زیاد باشههه ...و اگه
جسد اونا رو پیدا کنن ،وضعمون بدتر می شه .تا شهر هم راهی نمونده ،ولی ما
نمی تونیم همین طور بی م حا با جلو بریم ...با ید برای فرار از خطرات
احتمالی ،از میان توتسههتان عبور کنیم که حداقل در معرض خطر کمتری قرار
بگیریم.
و در کمال احتیاط به سمت توتستان به راه افتادند.
مدتی بدون هیچ خطری به سههمت جلو پیشههروی کردند تا آنكه با رسههیدن به
جاده خاکی که در دهانه ورودی شههر قرار داشهت ،مجبور به احتیاط بیشهتری
شدند ،از این رو کیان پوتینهایش را به همراه اسلحه زیر تخهه هههته سنگی پنهان
کرد.
غزاله بهت زده بود و کیان بدون آنكه منتظر شههنیدن سههوالی از جانب او باشههد
گفت:
 با این پوتین و اسلحه مثل گاو پیه هشونی سفیدم.غزاله یاد گرفته بود که به کیان ایراد نگیرد .می دانسههت او مرد روزهای سههخت
است .افسر جوان به درجه باالیی اعتماد او را جلب کرده بود .بنابراین سكوت
کرد .کیان چشم در چشم او دوخت .طرز نگاهش گو یای وخامت اوضاع بود.
دل غزاله لرزید ،با دلهره گفت:
 -چی می خوای بگی؟
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کیان بازوان او را در میان پنجه های قدرتمند خود گرفت و تحكم خاصههی به
کالمش بخشید و با آهنگ مالیم ،اما جدی گفت:
 خوب به حرفام گوش کن. تو داری من رو می ترسونی. ببین غزاله! فكر نكنم احتیاج با شه در مورد ولی خان و افرادش تو ضیح بدم،چون خودت بهتر از من اونا رو می شنا سی .....فقط می خوام تا جایی که می
تونی با لهجه ایرانی صحبت نكنی و در هیچ شرایطی برقع رو از صورتت کنار
نزنی ...ا گه من لو رفتم تو فقط به فكر ن جات جون خودت باش و در اولین
فرصههت با پولی که مالقادر بهت داده ،خودت رو به اون یا برادرش برسههون.
مطمئنم اونجا در امانی.
 می ترسم کیان ...خیلی می ترسم. ترس برادر مرگه ،ترس رو از خودت دور کن .خدا با ماست ،نگران نباش.کیان در حالیكه به راه می افتاد ادامه داد:
 در ضههمن ،نزدیكی های شهههر که رسهیدیم .با فاصههله دنبالم بیا ....هر وقتخطر رو احساس کردی بدون اینكه جلب توجه کنی فرار کن.
کیان مدام تذکر می داد و غزاله لبریز از دلهره به د ستورات او گوش می داد .در
مس هیر ورود به شهههر کوچك ....هر از گاهی موتورس هیكلت ،تراکتور ،گاری یا
وانتی عبور می کرد ،کسی به آن دو در هیبت افاغنه توجهی نداشت.
وقتی وارد مدخل شهر شدند ،کیان فاصله اش را با غزاله بی شتر کرد و با اشاره
سر به او فهماند که با احتیاط به دنبالش حرکت کند.
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چشههمهای تیزبین او به دنبال مخابرات بود که ناگهان صهههدای موتور وانت
تو یوتایی دلش را لرزاند .وانتی با چندین سههرنشههین از میدانگاهی عبور کرد و
مقابل منبع آبی که وسیله شرب مردم پایین آبادی بود متوقف شد.
مردان مسلح زنان را به وحشت انداختند به طوری که بدون برداشتن ظرف آب
خود ،با هیاهو از آنجا دور شدند.
لحظاتی بعد سرنشینان وانت با گرفتن دستور از مردی که پشت به کیان ایستاده
بود از یكدیگر جدا و در کوچه های اطراف پخش شدند.
ا ضطراب کیان را وادار به توقفی کوتاه کرد تا غزاله را از خطر آگاه سازد .سپس
در حالیكه به مناره مسجدی اشاره می کرد ،سر به زیر انداخت و به راه افتاد.
غزاله با احتیاط و حفظ فاصله به دنبال او به راه افتاد ،تا اینكه کیان وارد مسجد
شد.
زن جوان در صههحن کوچك مسههجد احسههاس امنیت کرد .با نفس هی عمیق به
حوضچه میان صحن نزدیك شد ،در این لحظه صدای کیان در گوشش پیچید.
 بدجوری دنبالمون می گردن .فكر کنم یكیشون بیگ بود .خیلی احتیاط کن. حاال چی میشه؟ نمی دونم! هر چی خدا بخواد. اگه پیدات کنن چی؟ اگه من درگیر شههدم تو خودت رو به خرابه های اول آبادی برسههون ...پیداتمی کنم.
 -و اگه نتونستی!؟
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 اگه گیر افتادم همون کاری رو که گفتم انجام بده .برگرد ده...وحشت اندام غزاله را به لرزه انداخت .آستین کیان را کشید و گفت:
 بیا بریم یه گوشه قایم شیم ...من می ترسم .خطرناکه. ما االن در دل افغانسههتان هسههتیم و فرسههنگها از مرز فاصههله داریم .فراموشنكن این همه راه رو برای چی اومدیم...
 اونا ما رو می کشن. مرگ و زندگی ما دسهت خداسهت ،همون طور که تا حاال بوده ...بعد از اونهمه کمك ،تو هنوز به بزرگی خدا ایمان نیاوردی!؟
 ولی این یه جور خودکشیه . چاره ای نیست .من باید یه تلفن گیر بیارم.دیگر مخالفت جایز نبود ،غزاله سههكوت کرد و پس از شههنیدن چند نص هیحت
کوتاه و مختصر ،با فاصله از مسجد خارج شدند ،ولی از شانس بد ،کیان پس
از طی مسافتی در پیچ خیابان با بیگ روبرو شد.
عكس العملش در خیره ماندن در چهره بیگ به گونه ای بود که بیگ چشمهای
او را از پشههت دسههتمالی که دور سههر پیچیده بود شههناخت .اگر کیان به موقع
نجنبیده بود ،بدون شك شكار اسلحه مرد صیاد می شد.
تردید بیگ در ف شردن ما شه به کیان فر صت داد تا او را ُهل بدهد و با پریدن از
روی دیوار سمت راستش ،به سرعت از تیررس او دور شود.
غزاله با مشاهده این صحنه دست و پایش را گم کرد و وحشت زده شد ،ولی با
یادآوری هشههدارهای کیان ،خود را جمع و جور کرد و از همان راهی که آمده
بود ،بازگشت.
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ک یان در تعق یب و گریزی نفس گیر مسهههافتی را پیمود تا آنكه در حال فرار با
شدت با قدیر که در جستجوی او کوچه ها را دید می زد ،برخورد کرد.
هردو نقش بر زمین شدند و اسلحه قدیر به گوشه ای پرتاب شد.
بیگ از فاصله تقریبا دوری به سمت آنها می دو ید فریاد زد:
 بگیرش قدیر ،نذار در بره.قدیر با شنیدن این جمله سرا سیمه به سوی کیان حمله برد ،اما کیان م شت
محكمش را حواله صههورت او کرد .دهان قدیر از ناح یه لب و داخل دهان
شكافت و کامال گیج شد .کیان از همین فر صت کوتاه ا ستفاده کرد و بازوان
درهم پیچیده پر قدرتش را طناب دار گردن او ساخت.
قدیر اح ساس کرد راه تنف سش م سدود شده ا ست ،به همین دلیل با تقال پنجه
هایش را دور بازو و ساعد کیان قفل کرد تا شاید از فشار آنها بكاهد.
کیان با دست آزادش کلت کمری قدیر را بیرون کشید و گردن او را رها و چنگ
در پیراهن او انداخت و در حالی که او را سپر خود قرار داده بود به سمت بیگ
که تقریبا به آنها نزدیك شده بود چرخید.
رگبار گلوله ای که از سمت بیگ شلیك شده بود سیه هنه قدیر را شكافت و او را
به درك واصل کرد.
پاسههخ کیان به بیگ ،شههلیك پیاپی چند گلوله بود که یكی از آنها به ران پای
راست بیگ اصابت و او را نقش بر زمین کرد.
کیان تعلل را جایز ندانسههت .نباید بی گدار به آب می زد ،بنابراین قبل از آنكه
بار دیگر غافلگیر شود ،بی درنگ از روی دیوار پرید و از خانه ای به خانه دیگر
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گریز را آغار کرد .باید خود را به و یرانه های دروازه ورودی آبادی می رسههاند.
احتیاط شرط عقل بود.
برای پنهان ماندن از چ شم د شمن و رد شدن بدون درد سر از پیچ و خم کوچه
ها ،راهی به جز تعو یض لباس نداشههت .با این فكر چندین بار قصههد کرد تا با
وارد سهههاختن ضههربه ای غافلگیر کننده ،یكی از عابرین را از پای درآورد و
تصمیمش را عملی سازد ،اما با فكر عواقب کار ،از این اقدام منصرف شد.
همان طور که با احتیاط جلو می رفت و از کنار خانه ای با دیوارهای فرو ریخته
رد می شد ،برق لبا سهای ش سته شده روی طناب متوقفش کرد .با اطمینان از
نبودن کسی در آنجا ،به سرعت البسه مورد نیازش را از روی طناب جمع کرد و
سرا سیمه بیرون دو ید و در پناه دیوار شك سته ای لبا سهایش را تعو یض کرد،
سههپس لباسهههای خود را در زیر سههنگ و کلوخ پنهان کرد و با احتیاط به طرف
جایی که احتمال می داد غزاله رفته با شد ،به راه افتاد .به محض ورود به و یرانه
ها متوجه افراد بیگ و جستجوی دقیق آنها شد .با چابكی خود را باالی سقف
رساند و البالی تیرهای چوبی آن پنهان شد .افراد بیگ وجب به وجب خاك را
زیر و رو کردند و وقتی از یافتنش ناامید شدند ،آنجا را ترك کردند.
با دور شدن آنها با کمی آ سودگی به ج ستجوی غزاله پرداخت  .تا آنكه بعد از
مدت کوتاهی در حال عبور از کوچه ای برقع غزاله را شناخت.
در خم کوچه پناه گرفت .برای اطمینان از اینكه غزاله تحت تعقیب نباشههد هر
از گاهی از گوشههه دیوار سههرك می کش هید .غزاله با احتیاطی که ترس چاشههنی
رفتارش بود ،به سمت کیان در حال حرکت بود .همین که به سر کوچه ر سید
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دستی با حرکتی تند بازو یش را چسبید و او را داخل کوچه کشید و قبل از آنكه
فرصت فریاد زدن بیابد همان دست جلوی دهانش را گرفت.
غزاله با وح شت برای فرار تقال می کرد ،اما به محض شنیدن صدای کیان که
گفت( :هیس ...من ه ستم) آرام گرفت و بالفا صله به سمت او چرخید .کیان
لبخند دلنشینی زد و فت:
 نترس خانم کوچولو من هستم ...کیان.غزاله نفس حبس شده اش را بیرون داد و گفت:
 فكر کردم تو رو گرفتن! داشتم سكته می کردم.کیان همچنان که بازوی غزاله را چسبیده بود او را دنبال خود به زیر سقف یكی
از مخروبه ها که اطمینان داشت جای امنی است کشید و گفت:
 فكر کنم اینجا امنه ،چون چند دقیقه قبل خاك اینجا رو الك کردن ...حداقلتا یه مدتی اینجا نمیان.
غزاله نفسی به راحتی کشید و برقع را باال داد و گفت:
 حاال چی کار کنیم؟ تو همین جا می مونی ...من به محض اینكه موفق شههدم تماسههم رو با ایرانبرقرار کنم برمی گردم .تحت هیچ شرایطی از اینجا خارج نشو.
 ولی اونا دنبالتن .چطور می خوای از اینجا خارج بشی؟ک یان سههر خم کرد .نگاهش می گفت( :چند بار بگم؟) .زبانش را به حرکت
درآورد و گفت:
 -چاره ای نیست ،باید برم.
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 نه! تو نمیری!وقت جر و بحث نبود .کیان فكر کرد غزاله به دلیل عالقه اش ،احساساتی شده
است و می خواهد او را نیز تحت تاثیر قرار دهد ،تا بدون تعهد به انجام وظیفه،
راهی برای فرار بیابد .از این رو بی اعتنا گفت:
 ببین غزاله! اگه من تا دو ،سه ساعت دیگه برنگشتم ،خودت رو به هر نحویکه می تونی به مالقادر یا عبدالنجیب برسون .اونا بی شك به تو کمك می کنن
تا به ایران برگردی
غزاله ناامید روی زمین زانو زد .اشك بی اختیار مهمان چشمهای زیبایش شد.
کیان حالش را درك می کرد ،به همین دلیل به آرامی پهلو یش نشست .دست نه
هوازشی پشت او کشید و گفت:
 خودت می دونی چقدر برام عز یزی ،پس اینجور عذابم نده ،دیدن ا شكهایتو بیشتر از شكنجه دشمن عذابم میده.
 اگه بالیی سرت بیاد ،من چی کار کنم؟ دیگه طاقت ندارم کیان ...نمی خوامتو رو از دست بدم.
 امیدت به خدا باشه ،هرچی مقدر باشه همون میشه.غزاله به ناگاه از جای برخاست و گفت:
 نه نه  ...نمی ذارم بری کیان ...نمی ذارم. بچه ن شو غزاله وقتی پای ایران و م صلحت مملكت در بینه ،ما باید از ع شقکه هیچی ،از جونمون هم بگذریم .غزاله لبخند زد و گفت:
 -خوب می گذریم.
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 چطوری؟ با قایم شدن زیر این سقف! ....شاید تا حاال هم خیلی دیر شدهبا شه و اونا بدون اهمیت به آزاد شد من ،محموله رو عبور داده با شن ،اما من
باید اطالعاتم رو به گوش سردار بر سونم .شاید جلو یك عملیات بزرگ گرفته
بشه.
غزاله لحن جدی به خود گرفت .در حالیكه اشكش را پاك می کرد ،گفت:
 من می رسونم. معلوم هست چی میگی!؟ اونها هنوز من رو شههناسههایی نكردن و چون تو رو تنها دیدن ،احتمال میدنجایی مخفی باشم و تو در حال حاضر تنها باشی .پس من خیلی راحت تر می
تونم از اینجا خارج بشم و تلفن بزنم.
 امكان نداره. من مخابرات رو پیدا کردم .با این پوشش افغانی کسی به من شك نمی کنه.سههعی می کنم به لهجه افغانی حرف بزنم ...خیلی زود تلفن می زنم و برمی
گردم.
 نه ...به هیچ وجه. تو بیخود نگرانی .می دونم که مشكلی پیش نمی یاد. اگه بهت آسیبی برسه ،هیچ وقت نمی تونم خودم رو ببخشم ...نه.غزاله به آرامی جلو آمد .انگشتان ظریف و کشیده خود را ن ه هوازشگر صورت
کیان ساخت و گفت:
 -نمی خوام تو رو از دست بدم ....بذار برم.
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و سر به سیه هنه فراخ کیان گذاشت و با صدای لرزانی گفت:
 دوستت دارم.نفس در سیه هنه کیان حبس شد ،بی اختیار او را به سیه هنه فشرد و گفت:
 نمی خوام بهت آسیبی برسه .اگه گیر اون وحشیها بیفتی کارت تمومه.غزاله بدون توجه به گفته ها و احساس کیان ،به آرامی از آغهههه ههههوش او بیرون
خز ید و گفت:
 شماره تلفنت رو بده. دیوونه شدی؟ چی باید بهشون بگم؟ این کار شوخی بردار نیست. من تصمیمم رو گرفتم و تو نمی تونی جلوم رو بگیری. خطرناکه ،چرا نمی فهمی تو که نمی خوای همه افتخار خدمت به مملكت رو یكجا بدست بیاری؟ می ترسم غزاله .می ترسم لو بری ،لجبازی نكن ...محاله بذارم.غزاله به عالمت سكوت انگشت روی لب کیان گذاشت و گفت:
 هیس ...فقط شماره تلفن و اطالعات.کیان مه هستاصل ماند .کالفه چنگ در موهایش زد و گفت:
 محاله بذارم تو....بار دیگر انگشههت غزاله روی لب کیان سههر خورد و مانع ادامه سههخن او شههد.
نگاهشههان در هم گره خورد .نگاه نگران کیان در زوایای صههورت غزاله چرخ
خورد.
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غزاله از تردید و دودلی او استفاده کرد و گفت:
 اگه االن گرفتار بشههم خیلی بهتره ،چون می دونم که تو هر طور شههده نجاتممی دی .اما اگه تو گیر بیفتی ،یا زبونم الل اتفاقی برات بیفته ،خدا می دونه
بعد از تو در این ک شور غریب چه بالیی سرم میاد .اگه قبل از تو بمیرم ،بهتر از
ای نه که بعد از تو گرفتار اجنبی بشههم ...خوب فكر کن ک یان ،این بار تو عاقل
باش.
غزاله درسههت می گفت و کیان بعد از تاملی کوتاه با آنكه ناراضههی به نظر می
رسید ،موافقت کرد و پس از دادن شماره تلفن و پاره ای اطالعات گفت:
 خیلی خب ،حوا ست رو جمع کن .باید به رمز که نه ولی سرب سته صحبتکنی .احتمال اینكه ارتباط تلفنی شنود بشه خیلی زیاده.
غزاله برای اطمی نان چندین بار جمالت ک یان را تكرار کرد و در حالی كه آماده
رفتن ،برقع را روی صورت می کشید گفت:
 مواظب خودت باش .قول بده از اینجا خارج نشی. تو نگران من نباش.کیان زل زد به چشههمانی که آنها را به دو خورش هید درخشههان تشههبیه می کرد و
افزود:
 می خوام سالم برگردی ...صحیح و سالم.غزاله خنده نمكینی کرد و برقع را رها کرد:
 -چشم قربان ،امر دیگه ای نیست؟
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غزاله سههپس روی گرفت و گامی برداشهههت ،اما ک یان با لحنی آهنگین او را
مخاطب قرار داد .غزاله ایستاد و گفت:
 دیگه چیه؟ صبر کن .نمی خواد بری.غزاله ابروان گره کرد و گفت( :دوباره شههروع کردی؟) ،و بار دیگر به راه افتاد.
کیان شتابان به او نزدیك شد و از پشت سر بازوی او را گرفت و گفت:
 نرو غزاله .خودم میرم ....نرو.غزاله برقع را باال زد و به سمت کیان چرخید و با ترشرو یی گفت:
 چقدر (نه) توی کارم میاری! بسه دیگه حوصله ام سر رفت. می ترسم غزاله .تو از عهده این کار بر نمیای. م گه من چ مه!؟ من دی گه اون غزا له بی دسهههت و پا چلفتی احمق گر یاننیسههتم .ممكنه جونم رو از دسهههت بدم ،ولی حاال می دونم که در چه راهی
تالش می کنم .تو همه بهانه من برای رفتن نی ستی کیان ....من بیدار شدم و تو
چشمهای من رو باز کردی .امروز من با چشم باز و آگاهی کامل از هدفم ،در
راه گشههورم گام برمی دارم و ا گه با ید بمیرم ،تو نمی تونی جلوی مرگم رو
بگیری ....پس خواهش می کنم سد راهم نشو.
کیان اح ساس کرد س ست و بی رمق شده ا ست .با دلی پر اکراه ،راه را برای او
باز کرد.
غزاله در یای متالطم چشههمانش را از دیدگان او مخفی کرد و گفت( :برام دعا
کن) .سپس بیرون رفت
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در تمام مس هیر ،حواسههش به اطراف بود تا اگر مورد مشههكوکی مشههاهده کرد،
جانب احتیاط را کامال رعایت کند .خوشههبختانه از افراد ولی خان اثری نیافت
و پس از عبور از یكی دو کوچه به خیابان اصههلی شهههر رسههید و پس از طی
مسههافتی در مقابل سههاختمان مخابرات ایسههتاد .نگاهی به اطراف انداخت ،با
ترسههی مبهم آب دهانش را قورت داد و با سههعی فراوان لهجه افغانی به خود
گرفت و به محض ورود به مرد متصدی سالم کرد و گفت :
 برای ایران تلفن دارم. شما شماره خودتان بگو یید خواهر.غزاله شههماره را گفت و چشههم به دور تا دور آنجا دوخت .با صههدای متصههدی
مخابرات به خود آمد و وارد کابین شههد .سههعی داشههت لهجه افغانی خود را از
د ست ندهد .در حالیكه مدام چ شم به مرد مت صدی دا شت ،با شنیدن صدای
ُ
آمرانه سههردار بهروان که چندین بار کلمه (الو) را تكرار کرد ،تن صهههدایش را
کامال پایین آورد و بی مقدمه گفت :
 سالم بر محمد آقا ،جنگ آور دیروز و فرمانده امروز.سههردار بهروان ی كه خورد .این تك یه کالم فقط مختص ک یان بود .او در محیط
صههمیمی خانواده و خارج از محیط کار این گونه از جانب کیان مورد خطاب
قرار می گرفت .متعجب از شنیدن این جمله از دهان یك زن ناشناس پرسید :
 شما!؟ -نشناختی!؟ عروس عمه عالیه ...غزاله ام دیگه.
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با این جمله سردار مطمئن شد صدایی که از پشت خط شنیده می شود ،سعی
در ارتباطی رمزگونه دارد ،به همین دلیل غزاله را همراهی کرد و گفت :
 ببخشید که به جا نیاوردم .حالتون چطوره؟ چه خبر؟غزاله با یك چشم مراقب بود که متصدی مخابرات متوجه لهجه درهم او نگردد
از جانبی به فكر دادن اطالعات صحیح به سردار بود .گفت :
 خبر سالمتی ...به عاله خانم بگید ماه ع سل خیلی خوش گذ شت .پذیراییمفصلی شدیم ،مخصوصا پسر عمه.
بند دل سردار پاره شد .دیگر شكی برایش باقی نمانده بود که تماس تلفنی از
جانب کیان است .گفت :
 االن کجایی؟ پسر عمه! حالش خوبه؟ کی برمی گردید؟ پ سرعمه خوبه ،ولی یه خرده د ست و بالمون ب سته ا ست ...خوب دیگه آدمم سافرت خارج میره باید حوا سش به جیبش با شه ،ولی با این وجود ما تا چند
روز دیگه برمی گردیم شما اصال نگران نباش.
 پسر عمه کجاست؟ مسافرخونهَ ...ه َمش در حال استراحته .انگار که اومده سفر قندهار.شك و شبهه از ذهن سردار دور شد .حاال مطمئن بود صدایی که از پشت خط
می شنود ،صدایی جز صدای غزاله هدایت نی ست .با شعفی که در کالمش
هو یدا بود خواستار دانستن چند و چون ماجرا پرسید :
 مگه شما مهمون نبودی؟ چی شد رفتی مسافرخونه؟ اخالق پ سرعمه رو که می دونی ...از مزاحمت زیاد خو شش نمیاد .االن یهده دوازده روزی میشه که اومدیم اینجا.
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 اگه راه افتادی می تونی خبرم کنی؟ شاید ،در ست نمی دونم .آخه م سافرخونه خوبی نداریم ،باید هرچه زودتراز اونجا بریم .دی گه با ید خداحافظی کنم ،ولی پسههرعمه از من خواسهههت تا
سفارش دوستانش رو به شما بكنم.
 بگو دخترم در خدمتم. راسههتش چند تا از دوسههتاش قصههد دارن برن ترکیه ،خواهش کرد اگر مرزبازرگان آشنا دارید ،سفارش اونا رو حسابی بكنید ....وسایلشون بیش از اندازه
بزرگ و سنگینه ،ممكنه خروجی نگیرن.
 خیالت راحت باشه حت....ارتباط قبل از خداحافظی غزاله قطع شههد ،غزاله شههادمان از انجام وظیفه اش،
آن هم به نحو احسههن ،بعد از پرداخت هز ی نه مكالمه ،با عجله بیرون زد تا
هرچه سریعتر خود را به کیان بر ساند و او را از دل نگرانی خارج سازد ،اما از
اقبال بد ،در اثر شتاب کودکانه اش ،با بی احتیاطی در خم کوچه شاخ به شاخ
یكی از افراد بیگ شههد و پس از برخورد شههدید نقش بر زمین گردید و بی اراده
پایش را گرفت و با احساس درد عصبانی داد زد.
 -هوی ،مگه کوری؟

مرد با شنیدن صحبت غزاله که با لهجه ایرانی ادا شد ،بی درنگ ُبرقع را از روی
صههورت او کنار زد .وصههف غزاله را از بیگ شههنیده بود ،به همین دلیل خنده

زهرداری کرد و گفت :
 -مثل اینكه افتادی تو تله.
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و در حالیكه برمی خواسههت وحشههیانه چنگ در برقع غزاله زد و او را با مو از
زمین کند .ناله غزاله در گلو یش خفه شد .مرد ضارب که شریف نام دا شت،
غزاله را به سمت جلو هل داد و گفت :
 اگه خیال فرار به سرت بزنه ،مطمئن باش بالفاصله می فرستمت اون دنیا...حاال بدون اینكه جلب توجه کنی راه بیفت.
پاهای غزاله می لرز ید و در حالی كه در دل دعا می کرد که ک یان به کمكش
ب شتابد ،با گامهای لرزان به وانت شریف نزدیك شد .کیان که دورادور مراقب
غزاله بود ،با م شاهده این صحنه ،پری شان م شت بر فرق کوبید و سرا سیمه و
بدون تفكر ،برای نجات او ،شروع به دو یدن کرد ولی قبل از آنكه بیش از چند
متری بدود ،شریف به اتفاق غزاله ،نعیم و صابر با وانت به راه افتاد.
دو یدن کیان از آن فاصله به دنبال وانتی که به سرعت می راند بی نتیجه بود.
و سط خیابان ای ستاد و به دنبال و سیله ای چ شم چرخاند .تا آنكه چ شمش به
موتورسیكلتی که مقابل مغازه ای پارك شده بود افتاد.
شریف غزاله را به داخل ساختمان مخروبه ای که فاصله زیادی تا شهر نداشت
ک شید و چنان سیلی به صورت او زد که غزاله چرخی خورد و روی زمین ولو
شد.
شههریف بی رحمانه بار دیگر گیسههوان غزاله را گرفت و سههر او را به سههمت باال
کشید و گفت :
 اون سرگرد ع*و*ض*ی کجاست؟ اگه با زبون خوش بگی که بهتر ،واال میدونم چه بالیی سرت بیارم.
غزاله نالید( :نمی دونم).
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 تقصیر خودته .اگه توی ماشین دهن باز کرده بودی ،االن اینجا نبودی. نمی دونم .گمش کردم .فكر کنم زخمی شده.بار دیگر د ست شریف باال رفت و در صورت غزاله فرود آمد .غزاله اح ساس
کرد استخوان صورتش خرد شده است ،ناله ای کرد و با احساس ضعف شدید
نقش بر زمین شد .شریف دست بردار نبود ،او را از جا کند و وادار به ای ستادن
کرد و دسههتش را روی شههانه غزاله قرار داد تا او را سههرپا نگه دارد که غزاله با
احساس درد در هم رفت و کمی شانه اش را عقب کشید.
شریف متوجه آ سیب دیدگی غزاله شد ،به همین دلیل ضربه ای به شانه او زد
که فریاد دلخراش غزاله را به آسمان بلند کرد.
نعیم که شههاهد این صههحنه های دلخراش بود ،بی تفاوت خنده کریهی کرد و
گفت :
 شریف ما متخصص اعتراف گرفتنه .تو که هیچی ،باباتم باشه به حرف میاره.شریف رو به نعیم کرد و گفت :
 تو برو دنبال بیگ ،به صابر هم بگو بیرون کشیك بده.غزاله ت صور می کرد تا آمدن بیگ ،از شكنجه شریف در امان خواهد بود .اما
شریف دوباره به سراغش آمد و نگاه تند پرغضبی به او انداخت ،چنان که غزاله
از ترس نزدیك بود قالب تهی کند .تمام بدنش می لرزید که شههریف اسههلحه
اش را باال برد و به ناگاه ضربه دیگری به شانه او وارد کرد.
نفس در سیهه ههنه غزاله شكست و از فرط درد بی حال نقش زمین شد .شریف
در عین قساوت قلب کنار او زانو زد و گیسوان او را دور دستش پیچید و گفت :
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 حرف می زنی یا نه؟عشههق کیان چنان در تار و پود غزاله تنیده بود که حتی در ازای نجات جانش،
حاضر نبود اسمی از او ببرد ،باز نالید.
 نمی دونم. پس نمی خوای حرف بزنی.سههپس خنجرش را بیرون کش هید و تیغه تیز آن را روی گونه غزاله گذاشههت و به
آرامی آن را تا گلو یش ُسر داد.
نفس در سیه هنه غزاله حبس شد.
شریف دسته ای از گیسوان غزاله را در دست گرفت و با یك حرکت آن را برید.
اشك در چشمان غزاله حه هلقه زد .ترس ،نفرت و خشم معجون دلش شد.
شریف هر بار با وح شیگری د سته ای از گی سوان گندمگون او را برید ،سپس
آخرین دسته را به دستش گرفت و در حالیكه به آن بههه هههوسه می زد قهقهه مه
هستانه ای سر داد و موها را در پنجه اش مشت کرد و به سر و روی غزاله ضربه
زد.
سههر غزاله شههكافت و از سههر و صههورتش خون جاری شههد .دیگر نایی برای
برخاستن نداشت.
شریف فكر کرد این بار غزاله برای فرار از مرگ ،زبان خواهد گ شود .از این رو
گفت :
 بهتره حرف بزنی ....بیگ مثل من مهربون نیست.غزاله به درد شهههدید و خونریزی بدنش اهمیت نمی داد .دهانش را به زحمت
جنباند و با صدای ضعیفی گفت :
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 نمی دونم.شریف ح سابی برآ شفته شد .هر کس دیگری جای این زن بود ،ولو یك مرد
قوی هی كل ،تا به حال زبان به اعتراف گشههوده بود .اما این موجود ظریف و
شكننده تا سرحد مرگ مقاومت می کرد ،مقاومتی که دلیلش برای شریف قابل
فهم نبود .بنابراین با عصبانیت فریاد زد.
 دروغ میگی ...مثل یك سگ می کشمت.و با دیگر با غیظ بی شتر به جان غزاله افتاد .و این بار د ستش را روی شانه غزاله
گذاشت و فشار مداومی به آن وارد کرد.
جراحت غزاله دهان باز کرد و خون ریزی نمود ،فر یاد غزاله همان لحظه اول
خفه شد ،زیرا از شدت درد ،از هوش رفت .شریف ول کن نبود ،گو یی عقده
داشت .با قنداق اسلحه و مشت و لگد به جان غزاله افتاد.
او چنان غرق عمل وحشیانه اش بود که متوجه حضور کیان نشد و قبل از آنكه
بتواند از ا سلحه اش ا ستفاده کند کامال غافلگیر شد و پس از یك ک شمكش
طوالنی مغلوب کیان شد و راهی دیار باقی گشت.
کیان با اندوه فراوان ،سرا سیمه بر بالین غزاله ن ش ست .غزاله با صورت روی
زمین افتاده بود آنچنان می نمود که نفس نداشههت .کیان با دلشههوره ای که تمام
وجودش را فرا گرفته بود ،او را به سههوی خود چرخاند ،اما بند دلش پاره شههد.
صههورت غزا له کامال متورم و غرق در خون بود .سههر او را بر روی زانو اش
گذا شت .مزرعه گندمش به د ست شریف جالد به د ست باد سپرده شده بود.
قلبش در هم فشرده شد .دست لرزانش را روی نبض گردن غزاله گذاشت ،اما
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بالفاصله چشم بست و نفس در سی ه هنه اش حبس شد .تمام وجودش از یك
احساس تلخ ،داغ شد و فریادش در دل خرابه ها پیچید ( :نه).
باور نداشههت .بار دیگر با چشههمان خیس در صههورت غزاله خیره شههد و با
مالطفت طره های خون آلود او را از روی صهورتش کنار کشهید و آهسهته او را
صدا زد( :غزاله ...عز یزم .چشمات رو باز کن) .اشك پرده ای مقابل دیدگانش
کشهه ید و بغض راه گلو یش را فشههرد ،با این حال به آرامی گفت( :ببین من
اومدم ...نگاه کن کیانت اینجاسههت) ،اما جسههم بی جان غزاله قادر به حرکت
نبود.
نگاه ناامیدش را به پلكهای بی حرکت غزاله دوخت و با حسههرت سههر او را به
سیه هنه فشرد و بار دیگر فریاد جگرسوزش به آسمان بلند شد ( :خدایا.)....
هربار که به صورت غزاله نگاه می کرد ،امید داشت که او چشم باز کند .از این
رو بار دیگر شانه های غزاله را به شدت تكان داد و او را صدا کرد ( :غزاله).
بدن سرد و یخ زده غزاله حكایت از مرگی تلخ و زجرآور دا شت و ضجه های
کیان که از سوز سیه هنه بر می آمد ،حاکی از عشقی ناکام و نافرجام بود.
با استیصال ،سر غزاله را به سیههه هههنه فشرد .به ناچار جسم بی جان او را روی
د ست بلند کرد .سر غزاله به سمت پایین آو یزان بود و د ستش در هوا تاب می
خورد .نگاه سرد کیان به مسیر مقابل بود .ساکت و خاموش ،با سی ه هنه ای که
از اندوه و غم ف شرده می شد ،م سافت طوالنی را طی کرد .دیگر اثری از آب و
آبادی نبود .با اکراه جسههم بی جان غزا له را روی زمین خوا با ند .ن گاهی به
سهرتاپای او انداخت .اشهك می ریخت ،اشهكهای داغ حسهرت! نالید ( :نمی
خوای به من غر بزنی؟ می بینی تو رو کجا آوردم .من امانت دار خوبی نبودم.
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کاش هیچ وقت به زندون نمیومدم .کاش .)....اما بغض صههدایش را ضههعیف
کرد .با عصبانیت و با حسرت با تیغه خجر به جان زمین افتاد.
دیگر به صههورت غزاله نگاه نمی کرد .بی وقفه در حالیكه اشههك می ریخت،
زمین را کند تا آنكه چند سههانتی گود شههد .با پشههت دسههت اشههك را از مقابل
چشمانش پاك کرد و بی درنگ جسد غزاله را در گور خواباند.
نگاهش سرد بود ،به هوسه ای بر پیشانی او زد و با بغض گفت ( :رفیق نیمه راه)
 .شههانه های مردانه اش با هق هق گریه باال و پایین می رفت .مدتی گریسههت،
اما گو یی هر لحظه سوز سیه هنه اش بیشتر می شد.
در حالیكه ا شك می ریخت ،برای نماز میت ای ستاد .اما قبل از انجام این کار،
با برخورد قنداق تفنگ بیگ بر فرقش ،نقش بر زمین شد.
مكالمه ضبط شده به دفعات به سمع ح ضار ر سید در حالیكه هر کس نظر و
عقیده خود را بیان می کرد .همگی در یك مورد اتفاق نظر داشتند و آن هم فرار
سرگرد زادمهر از دست ربایندگان بود.
سههردار بهروان نگاهی به نقشههه کامل جهان روی دیوار انداخت .چند دکمه را
ف شرد چراغهای ک شورهای هم مرز با ایران را رو شن ساخت .نگاه گذرایی به
افغانستان انداخت .انگشت روی آن گذاشت و گفت :
 خودشه ! سفر خارج یا به عبارت دیگر سفر قندهار ،یعنی اونا در افغانستانبه سر می بردند.
سرهنگ کرمی پرسید :
 -منظورش از ماه عسل چی بوده؟
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 بدون شك منظورش همون اسارتشونه.پیوس کمی فكر کرد و گفت :
 بهتره پله پله جلو بریم .از اول شروع می کنیم .هدایت شما رو به نام کوچیكخطاب می کنه و یكی از تك یه کالمهای سههرگرد رو به کار می بره فقط به این
دلیل که قصد داره شما رو به یاد سرگرد بندازه و به نحوی آشنایی بده.
 یقینا  ...سرگرد افسر زبده ایه ،قطعا در خطر بوده که در مخفیگاه باقی موندهو چون احت مال شههنود م كال مات رو می داده ،هدا یت رو انت خاب و رمز رو
چاشنی اطالعاتش کرده.
 شاید هم اون ها در تعقیب و گریزی سخت به سر می برن و مجبور شدنبرای نجات جون خودشون این طور عمل کنن ....به هر حال هدایت با معرفی
خودش به عنوان عروس عمه عالیه ،سههردار رو مجاب میكنه که این مكالمه از
جانب سههرگرده و رفتن ماه عسههل ،خوش گذشههتن و پذیرایی مفصههل به معنای
ربوده شدن ،شكنجه و آزاره .دقیقا وقتی میگه ( :خ صو صا پ سرعمه پذیرایی
مفصل شد) .همان طور هم که در فیلم دیدیم ،سرگرد شكنجه سختی شده و
هدایت در اولین جمله ،در جواب سههردار ،خبر سههالمتی خودشههون رو به ما
میده.
 جمله بعدی کمی گنگه ،منظورش از بی پولی چی بوده؟سردار بهروان در جواب گفت :
 یقین دارم بدون اسههلحه و آذوقه هسههتند و بیشههتر از اون یقین دارم که جایامنی نی ستند .وقتی میگه باید مسافرخونه رو عوض کنیم ،قطعا جاشون لو رفته
و قصد فرار دارن.
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پیوس حرف سردار را تایید کرد و افزود :
 با یه ح ساب سرانگ شتی می شه حدس زد که اونا چیزی حدود چهارده روزقبل فرار کردن ،درسههت زمانیكه ارتباط ربایندگان با ما قطع شههد .این موض هوع
دقیقا به چهارده روز پیش برمی گرده و وقتی مطمئن می شن سرگرد هنوز با ما
تماس نگرفته ،نقشه پلیدشون رو عملی و خانواده سرهنگ شفیعی رو به جای
خود سههرهنگ از بین می برن .مسههئله ای که بیش از همه اهمیت داره اینه که
سرگرد به سختی تونسته خودش رو به جایی برسونه که دسترسی به تلفن داشته
باشهههه .بنابراین احتمال تماس دو باره ای وجود نداره و ما با ید با دقت کامل
اطالعات سرگرد رو از این مكالمه کوتاه بیرون بكشیم.
سردار بهروان مقابل نق شه ای ستاد و پنج انگ شت خود را روی مرز بازرگان قرار
داد و گفت :
 مسئله اصلی اینجاست .اینجا قراره اتفاقی بیفته.پیوس روی میز خم شد و دو دستش را تكیه گاه بدنش قرار داد .نگاه عمیقی در
چهره جمع انداخت و گفت :
 محموله بزرگی قراره از مرز عبور کنه ...فقط خدا کنه دیر نشده باشه. باید هرچه زودتر اطالعات گمرك بازرگان رو در جر یان قرار بدیم و ضههمنکنترل گسترده ،خروجی های چند روز اخیر رو چك کنیم تا اگر مورد مشكوکی
مشاهده شد ،اینترپل رو در جریان بگذاریم.
جل سه ساعتی دیگر به طول انجامید و سردار بهروان پس از صدور د ستورات
الزم ،با کسههب اجازه از مقامات باالتر و انجام هماهنگی های الزم ،به اتفاق
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پیوس ،برای نظارت مهههه هههه ستقیم بر اجرای ماموریت ،بالفا صله کرمان را به
مقصد شمال غربی کشور و مرز بازرگان ترك کرد
بی حوصههله سههبز یها را زیر و رو می کرد .بدون آنكه آنها را پاك کند در افكار
پریشان خود غوطه ور بود.
سههمانه هر از گاهی زیر چشههمی او را می پایید .تا کنون خاله اش عالیه را این
چنین کالفه و بی حوصله ندیده بود .سرش را باال آورد تا حرفی بزند ،چشمش
به تصو یر کیان در قاب عكس منبت کاری افتاد .لبخندی محو بر لبهههه ههههانش
نشست و به آرامی دست بر شانه عالیه گذاشت و گفت :
 دفعه اولش که نیست .این ماموریت هم مثل ماموریتهای دیگه. ولی ک یان هیچ وقت بی خبر نمی رفت .خیلی ماموریتش طوالنی می شههدپونزده روز  ...بدجوری دلم داره شور می زنه.
سمانه درحالیكه بلند می شد .گفت :
 به دلت بد راه نده .االن یه چایی برات درست می کنم تا حالت جا بیاد .بلندشو دستهات رو بشور ،خودم سبزی رو پاك می کنم.
 آخه زحمتت میشه خاله جون. چه زحمتی! از مال خدا یه دونه خاله دارم ،برای این عز یز کار نكنم ،واسهههکی بكنم.
 قربونت برم خاله .کاش این پ سره از خطر شیطون پایین بیاد و اجازه بده بیامخواستگاری.
 خواستگاری زورکی؟ -این چه حرفیه خاله؟ کیان دنیا رو بگرده مثل تو گیرش نمیاد.
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 این نظر شماست خاله. من پسرم رو خوب می شناسم ،کیان من اهل عشق و عاشقی و چه می دونماین حرفها نیست .اگه برای ازدواج دست دست می کنه ،به خاطر شغلشه ...تا
اسههم زن و ازدواج رو م یارم ،غرولند می کنه که تو توقع داری دختر مردم رو
بیاری توی این خونه ،صبح تا شب ور دلت بشینه ...خدا می دونه صبح که می
زنم بیرون کی برمی گردم .اصال اگه برگردم.
 اینا همش بهانه اسههت ...شههما مادرم رو به خیال واهی نشههوندید .بیسههت وهفت سالمه .می تر سم تا چ شم روی هم بذارم ،سی ساله ب شم ور د ست
مامانم بمونم.
 نه خاله جون این دفعه که برگرده تكلیفم رو باهاش یه سره می کنم. من برای آقا کیان احترام زیادی قائلم و با وجودی که قلبا دو ستش دارم ،نمیخوام وادار به این کار بشه.
 کیان غلط بكنه رو حرف من حرف بزنه .سرگرد که هیچی ،اگه سرلشگر همکه بشه باز هم پسر خودمه و باید مطیع من باشه.
 وااای! پس آقا کیان شانس آورده که شما فقط مادرش هستید. چی خیال کردی .کیان بی اجازه من آب نمی خوره.سمانه لبخندی زد و گفت:
 دیگه بهتره حرفش رو نزنیم .شههما بهتر از من می دونی که آقا کیان زن بگیرنیست.
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 مگه د ست خود شه؟ کتی که از ا صفهان برگرده ،د ست کیان رو می گیریم ومی نشونیم پای سفره عقد.
سمانه سر به زیر انداخت و عالیه با ابراز عالقه گفت :
 قربون اون چشمهای بادومیت برم .من به جز تو عروس دیگه ای نمی خوام.با احسههاس درد سههعی کرد جای ضههربه را لمس کند ،اما قادر به تكان دادن
دسههتهایش نبود .چهره اش در هم رفت و با چش هیدن طعمی تلخ در دهانش به
زحمت چشم باز کرد.
گیج و منگ کمی سههرش را باال آورد ،اما قبل از تشههخیص موقعیت ،مشههت
محكم بیگ در صهورتش فرود آمد و او را برای دقایقی دوباره بیهوش سهاخت.
تا آنكه باالخره چشم در چشم بیگ باز کرد و به سرعت متوجه موقعیتش شد.
بیگ غضبناك او را جلو کشید و با چشمان ُبراق شده گفت :
 مثل یه سگ می کشمت.بیگ سپس در حالیكه به ران مجروحش اشاره می کرد افزود :
 ولی قبلش باهات کار دارم آقا پسر.کیان را به گوشه وانت ُهل داد و با چهره درهم محل ا صابت گلوله را در د ست
گرفت.
دستهای کیان از پشت سر با طناب بسته و آزادی عملش سلب شده بود .با این
حال به دنبال راهی برای غافلگیری ،با احتیاط در حالیكه زیر چشههمی بیگ را
می پایید کمی خودش را جابجا کرد و به درب وانت تكیه داد.
نگاهی به داخل کابین انداخت .به جز راننده ،یك نفر دیگر هم روی صههندلی
جلو نشسته بود و چشم به مسیر مقابل داشت.
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در حالیكه نقشه ای برای فرار و خالصی از شر این سه نفر می کشید ،شروع به
ساییدن طناب به ورق پاره کف وانت کرد.
یادآوری مرگ غزاله وجودش را به آتش کش هیده بود .با این وجود می خواسههت
خیالش از دفن شدن بدن او آسوده باشد ،از این رو با لحنی سرد پرسید :
 با هدایت چه کار کردی؟ هدایت دیگه کیه!؟ ....آهان همون جنازه رو میگی! می خوا ستی چی کارشکنم؟
 خدا کنه دفنش کرده باشی.بیگ پوزخندی زد و ساکت ماند.کیان عصبانی صدا بلند کرد :
 مگه تو مسلمون نیستی؟ دیگه داری روت رو زیاد می کنی .خفه میشی یا خفه ات کنم!کیان باالجبار سكوت کرد .غم از دست دادن غزاله به همراه نفرت و خشم او را
در ت صمیمش م صمم تر ساخت و در حالیكه سعی در بریدن طناب دا شت،
چندین بار نقشههه اش را در ذهن مرور کرد .باید حسههاب شههده عمل می کرد.
بنابراین زمانیكه از پاره شههدن طناب اطمینان پیدا کرد ،به در تكیه داد .چشههم
بست و وانمود کرد هنوز گیج و منگ است.
بیگ نیز خون زیادی از دست داده بود و احساس ضعف می کرد .وقتی کیان را
در آن حال دید ،به خیال آنكه او نیز حال مسههاعدی ندارد و با دسههتهای بسههته
کاری از او ساخته نیست ،اسلحه اش را کنار گذاشت.
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رفته رفته ضعف و سرگیجه بر بیگ غلبه کرد به طوریكه مدام چشم باز و ب سته
می کرد و کامال منگ بود و بیهوده سههعی می کرد با درجه پایینی از هوش هیاری
خود را سرحال نشان دهد.
ک یان زیر چشههمی مراقب حرکات او بود و وقتی ب یگ برای لحظات متمادی
چ شم بر هم گذا شت ،با یك حرکت غافلگیر کننده و با یك یورش سریع او را
از جا کند و بالفاصله از وانت به بیرون پرتاب کرد.
راننده که این صههحنه را از آیی نه مقابلش د یده بود ،بی درنگ ترمز کرد .ترمز
نیش دار باعث شههد کیان تعادلش را از دسههت بدهد و پس از برخورد با کابین،
کف وانت ولو شد.
مرد تنومندی که در کابین جلو کنار راننده نشسته بود ،بالفاصله از وانت بیرون
پرید ،اما قبل از آنكه فرصت شلیك بیابد با گلوله ای که از اسلحه بیگ توسط
کیان شلیك شد نقش بر زمین گشت.
با مشهههاهده این صههحنه ،نعیم راننده وانت از ترس اسههلحه اش را بر زمین
انداخت و دسهتهایش را به عالمت تسهلیم باال برد .کیان او را به عقب خواند و
گفت :
 اگه بخوای کلك بزنی مهلتت نمی دم. هر کار بخوای می کنم .فقط من رو نكش.کیان به و ضوح ترس را در چ شمان نعیم دید و به خوبی می دان ست لحظه ای
غفلت ،از این روباه مكار ش هیری درنده خواهد سههاخت .به همین دلیل جانب
احتیاط را رعایت و در حالیكه حههه هههلقه طنابی به جانب او پرتاب می کرد از
وانت پایین پرید.
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نعیم با اطاعت از د ستورات کیان طناب را بردا شت و به سمت جایی که بیگ
روی زمین افتاده بود نزدیك شد.
چند قدمی بیگ که رسید باز به امر کیان ایستاد.
کیان سر ا سلحه را به سمت نعیم ن شانه رفت و در حالیكه مراقب حرکات او
بود با احتیاط به بیگ نزدیك شد.
بیگ با صههدای ضههعیفی می نالید .با اطمینان از زنده بودن او و برای اینكه بار
دیگر غافلگیر نگردد ،سریع از او فا صله گرفت .نعیم به د ستور کیان د ست و
پای بیگ را بست و او را به دوش انداخت و کف وانت خواباند.
نعیم در اندیشههه فرار ،با اسههتفاده از یك غافلگیری آنی بود .وقتی بیگ را کف
وانت خواباند با تعلل به سمت کیان چرخید .اما کیان فرصت روگرداندن را از
او گرفت و با ضربه محكمی در پس سر ،او را نقش بر زمین کرد و بالفاصله او
را به طرف درختان سمت را ست جاده ک شید و پس از بازر سی بدنی کامل ،با
طناب محكمی او را به درخت ب ست و با آ سوده شدن از جانب نعیم ،خودش
را به وانت رساند .بیگ هنوز می نالید .در حالیكه قدرت برخاستن نداشت.
کیان دیگر هیچ گونه ری سكی را نمی پذیرفت .از این رو کمی او را باال کشید و
به میله های متصل به کابین طناب پیچ کرد .سراسیمه پشت ماشین ن شست و
با سرعت هر چه تمام تر ،راه آمده را بازگشت
چند ساعتی طول کشید تا محلی که غزاله را آماده دفن کرده بود بیابد.
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هوا کامال تاریك شهده بود و یافتن جسهم بی جان غزاله در آن دشهت فراخ کار
ب سیار د شواری بود .بارها آن د شت را دور زد ،اما گو یی ج سم غزاله قطره ای
آب شده و به زمین فرو رفته بود.
باالخره در کمال ناامیدی در یكی از همان دور زدنها برحسههب اتفاق گودال را
پیدا کرد .بی درنگ ترمز زد و سرا سیمه بیرون پرید .فكر کرد غزاله بی صبرانه
انتظار او را می کشهههد در حالی كه فر یاد می زد( :نترس  ،اومدم ...دی گه تنها
نیستی) ،جلو دو ید که با دیدن گودال خالی مبهوت ماند.
پاهای سههسههت و لرزانش تا شههد و زانو زد( :یعنی چه اتفاقی افتاده!؟) با بغض
گفت( :نكنه گرگها )...با این خیال هراسان اطراف گودال را زیر نظر گرفت و با
دیدن چند ردپا که شباهت زیادی با ردپای گرگ داشت و خطوط کشیده شدن
بدن غزاله ،سرش را میان دو دستش گرفت و نعره دلخراشش در بیابان پیچید.
بار دیگر با نگاه دقیق تری به تفحص پرداخت .چند ردپای انسان دید ،که یقین
داشههت مربوط به بیگ و دو همدسههتش اسههت و مشههاهده جای پای حیوانات،
جای هیچ شكی باقی نگذاشت که جسم غزاله توسط چند حیوان درنده ،مثل
گرگ ،از گودال بیرون کشیده شده بود.
لب به دندان گز ید .هیچ چیز قادر نبود جلوی اشك و ماتم او را بگیرد .با حالی
که هیچ گاه در خود سراغ ندیده بود با صدای بلند بنای گریستن گذاشت.
آن شب بدترین شب زندگیش بود .دلشكسته از جای برخاست و بی هدف در
بیابان به راه افتاد .گاه زار می زد و گاه غزاله را صدا می کرد .مه هستاصل زانو زد
و سر به آ سمان بلند کرد ،اما قدرت تكلم ندا شت .در سكوت به آ سمان خیره
شد.
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صبح روز بعد تابش م ه هستقیم نور خورشید او را مجبور کرد تا چشم باز کند.
گیج و منگ به اطراف نگاهی انداخت و با یادآوری شههب گذشههته به تلخی از
جای برخاست.
می دانسههت جسههتجو نتیجه ای ندارد ،با این وصههف در روشههنی روز به دنبال
جسد و یا احتماال بقایای آن مسافت زیادی را جستجو کرد ،اما بی فایده بود و
اثری نیافت.
دلشكسته و پری شان به سمت وانت به راه افتاد .چند لحظه بعد با دیدن بیگ از
سر خشم دندانهایش را به هم سایید و با یك جهش به عقب وانت پرید.
ب یگ رنگ و رو یی نداشهههت .با وجودی که محل جراحت را از باالی زخم
محكم بسته بود ،خون همچنان از بدنش می گریخت .به شدت ضعیف شده
بود و با صدای ضعیفی ناله می کرد.
کیان مقابل او زانو زد و با تكان مختصری او را متوجه خود کرد.
بیگ چشمانش را لحظه ای گشود ،اما یارای باز نگه داشتن آنها را نداشت.
کینه از د ست دادن غزاله کیان را کفری کرده بود ،با ع صبانیت د ست زیر چانه
بیگ زد و گفت:
 فكر نمی کردی نوبت خودت هم برسه ،نه؟ آ...بکیان با دیدن حال خرای او بغض و کینه را کنار گذاشههت و قمقمه آب را به لبه
ههای بیگ نزدیك کرد و گفت:
 -فقط یك کم ....می دونی که برات ضرر داره.

در چشم من طلوع کن

333

بیگ با ولع جرعه ای نوشید ولی کیان قمقمه را کنار کشید و گفت:
 گفتم برات ضرر داره. تشنمه.کیان می دانست که بر اثر خونریزی و ضعف شدید ،بیگ به زودی می میرد .با
این وجود در حالی که نفرت و خشم زایدالوصفی داشت ،تصمیم گرفت او را
به خرابه های ابتدای شهر برساند تا در صورت گذر احتمالی ک سی یا ک سانی
نجات یابد .با این فكر او را تا مدخل شهر رساند.
کیان در حالیكه دست و پای او را آزاد می کرد ،پرسید:
 می تونی بگی ولی خان رو کجا می تونم پیدا کنم؟ م..ر...ز.و از هوش رفت.
دقایقی بعد کیان در حالیكه با یادآوری غزاله خود را آزار می داد ،م سیری را که
شب گذشته طی کرده بود ،پیش رو گرفت.
اگر قادر می شههد نعیم را بیابد ،مخفیگاه ولی خان را می یافت ،اما زمانیكه به
محل درگیری شب گذ شته ر سید ،نه از نعیم خبری بود و نه از ج سد جمیل.
باالجبار راهی را که فكر می کرد به ایران ختم می شود ،در پیش گرفت.
با فاصله گرفتن از سرزمینهای شمالی افغانستان ،در امتداد نگاهش بیابان بود.
مسههافت ز یادی را پیمود که وانت پس از چند بار ر یپ زدن ،خاموش شههد و
کامال از کار افتاد.
با عصبانیت مشتی روی فرمان کوبید و گفت:
 -لعنتی .حاال وقت بنز ین تموم کردنه .و از کابین خارج شد.
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نگاهی به اطراف انداخت .در انتهای وسههعت دیدش اشههكالی که به نظر می
رسید منازل روستایی است به چشم می خورد.
کیان به سختی ما شین را به سمت درختچه هایی که در کنار جاده قرار دا شت
هدایت و وانت را در پناه درختها پنهان کرد .کلت کمری را زیر پیراهنش مخفی
و اسههلحه کالش را هم چند متر دورتر از ماشههین زیر درختی پنهان کرد و با
عجله به جایی که احتمال می داد زندگی جریان داشته باشد حرکت کرد.
تعداد اندکی منازل روسههتایی در کنار مزارع گندم در کنار ی كدیگر بنا شهههده
بودند .سگ گله پارس کنان نزدیك شدن او را به اطالع اهالی ر ساندند .علی
فرزند کوچك محمدجعفر به استقبالش دو ید.
علی با شور و حال سالم کرد و پرسید:
 غریبه ای!ُ
 ا  ...تو پسر کی هستی؟ محمدجعفر. بارك ا !...برو از بابات بپرس مهمون نمی خواد!علی دوان دوان به سوی پدرش دو ید و گفت:
 بابا! بابا! مهمون اومده. قدمش به روی چشم ،خوش آمد.لحظاتی بعد کیان به رسم احوالپرسی محمدجعفر را در آغهههه ههههوش کشید و
محمد جعفر به رسههم مهمان نوازی مسههلمانان ،اسههتقبال گرمی از او به عمل
آورد و گفت:
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 غریبه ای! اهل کدام والیتی برادر؟ ده ...پایین سفید کوه. نومت چیه؟ ا ...یار.محمدجعفر با مشههاهده چهره خسههته کیان ،بی درنگ او را به داخل عمارت
محقر خود کرد .کیان مدت سهی و شههش سههاعت غذایی نخورده بود ،بنابراین
قبل از داخل شدن به خانه با احساس ضعف و گرسنگی گفت:
 گرسنه ام ،اما بی پول. تو مهمانی و عز یز ،بیا داخل برادر ...باالخره یك لقمه نان پیدا می شود.کیان بدون تعارف وارد شد و دقایقی بعد ،پس از خوردن نان و شیر ،در حالیكه
کمی حالش جا آمده بود ،محمدجعفر را به حرف واداشت و اطالعات مفیدی
راجع به موقعیت جغرافیایی آن محل به دسههت آورد .سههپس با جلب اعتماد او
صحبت بنز ین را به میان کشید که محمدجعفر در پاسخش گفت:
 ما اینجا گازو ییل داریم ،اما ده باالیی یكی دو تا ماشههین دارن و حتما بنزینهم دارن.
کیان برای دستیابی به بنز ین سواالتی پرسید که محمدجعفر در جواب گفت:
 بنز ین خیلی گران است ...تو هم که پول نداری. درسته ولی اگر به من قرض بدید قول می دم بهتون پس بدم. نه برادر من ...اگر داشههتم دریغ نمی کردم ....هر یكی گالون بنز ین خیلیگران است.
کیان ناامید سر به زیر شد و محمدجعفر چون پدری دلسوز گفت:
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 اگه چیز باارزشی داری ،شاید معامله کنن. با اسلحه معاوضه می کنن؟ چه جور اسلحه ای؟ کلت ....یه کلت کمری تمام اتوماتیك با یك خشاب پر. نمی دونم .باید بپرسم ...همراهته؟ُ
 ا  ...همراهمه. برم یه پیك بفرستم ده ..جلدی برمی گردم.محمدجعفر که بیرون رفت ،احسههاس ندامت به جان کیان افتاد ،اما قبل از هر
اقدامی محمدجعفر با مرد جوانی برگشههت .کیان با مشههاهده آن دو سهراسهیمه
بلند شد .محمدجعفر تازه وارد را معرفی کرد:
 این برادرمه ...محمدباقر.سپس محمدجعفر دستی در محاسنش کشید و گفت:
 می تانم سی َرش کنم؟ کیان کلت را از زیر پیراهنش بیرون کشههید و قیل از آنكه کلت را به او بدهدخشاب آن را خارج ساخت.
محمدباقر اسلحه را با دقت بررسی کرد و گفت:
 باید با خودم ببرمش ...عبدالحكیم تا این رو نگیره ،بنز ین نمیده ،باید همانجا معامله را تمام کنیم.
محمدجعفر کلت را از دست برادر قاپید و گفت:
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 به به ..عجب خوش د سته! پس چرا خ شابش را در آوردی؟ ...نترس ما سرمهمان کاله نمی ذاریم.
کیان چاره ای جز اعتماد نداشت .باالجبار خشاب را به دست محمدجعفر داد
و گفت:
 فقط جلدی باش .تا روز تمام نشده باید برم.با مشاهده عجله کیان ،محمدباقر پرشتاب اسلحه را زیر پیراهنش پنهان کرد و
رفت.
مح مدجعفر ن گاهی به چهره خسهه ته و بی رمق ک یان ا ندا خت و در حال
برخاستن گفت:
 خیلی خسته ای ،کمی بخسب ...محمدباقر که برگرده صدایت می زنم.کیان قدر شههناس تشههكر کرد و به محض خروج او گوشههه ای دراز کش هید و به
خواب رفت .ساعتی بعد محمدجعفر به آرامی در را گشود و او را به آرامی صدا
کرد.
 ا...یار ،ا...یار بلند شو مرد .شوم شد.کیان با اکراه چشم باز کرد و به محض دیدن او بالفاصله لبخندی زد و گفت:
 خوش خبر باشی برادر. محمدباقر بچه زرنگیه ،می دونستم دست خالی برنمی گرده. چطور جبران کنم. برای مهمان هرکاری بكنی کم است .حاال تا هوا تاریك نشده بجنب. ساعت چنده؟ -چهار ....دیگه چیزی تا غروب نمانده.
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کیان کش و قوسهی به بدنش داد و به دنبال محمدجعفر از اتاق خارج شههد .در
فاصههله کمی از سههاختمان محمدباقر با جوانی مشههغول گفتگو بود .نگاه کیان
روی ظرف بیست لیتری خیره ماند و لبخندی محو گوشه لبش نشست.
محمد جعفر دست به شانه او گذاشت و گفت:
 چهل لیتر کافیه....باورش نمی شد .شبیه یك معجزه بود .می دانست بی شتر از قیمت کلت بنزین
دریافت کرده است از این رو به لبخندی کفایت کرد.
ک یان پس از پرس و جو در مورد راهها سههوار بر گاری به محل اختفای وانت
رفت .کمك محمدباقر برای او مف ید بود و او توانسهههت تا قبل از تاریكی هوا
وانت را از زیر درختچه ها بیرون ک شیده و باکش را پر از بنز ین کند و به سمت
شهر هرات که در نزدیكی ده بود به راه بیفتد.
وانت به سههرعت در جاده پیش می رفت و کیان با اندوه و به یاد غزاله سههر را به
شی شه تكیه داده و به مسیر مقابلش چشم دوخته بود .به یاد روزهای کوتاه با او
بودن و اینكه چگونه در مدتی کوتاه چنین دلبسته او شده بود ،افتاد.
شاید دستهای مهربانی که پس از شكنجه مرهم زخمهای تنش بود و شاید هم
حرارت سههوزان آن دو خورشههید زیبا! ....آه که هر چه بود اکنون نه اثری از آن
دستهای مهربان می یافت و نه نشانه ای از آن چشمهای براق.
را کوتاهی تا (شههین َدند) باقی و خطر هر لحظه در کمینش بود .مسههلما ولی
خان آرام نمی نشست و در صدد انتقام بر می آمد .باید بر احساسات عواطف
خود غلبه می کرد و تا رسههیدن به هدف نهایی اش که همانا یافتن ولی خان و
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نقش برآب سههاختن نقشههه های پلید او بود ،دور غزاله و احسههاسهی را که به او
داشت خط می کشید.
د شوار بود ،اما شدنی .نیمه های شب بود که به شین دند ر سید .وانت را در
محل منا سبی که به راحتی قابل رو یت نبود پارك کرد و تا رسیدن سپیده سحر
منتظر نشست.
شانس با او یار بود که به طور اتفاقی در وارسی داشبورد ،البالی اوراق ،مبلغی
ا سكناس تا نخورده یافت .صورتش را میان د ستار پیچید و راهی ( شین دند)
شد .باید هو شیارانه عمل می کرد زیرا کوچكترین بی احتیاطی درد سر تازه ای
برای او به همراه داشت .بنابراین محتاط وارد شهر شد.
با احساس گرسنگی قبل از هر اقدامی برای صرف صبحانه به دنبال قهوه خانه
یا جایی شبیه به آن بود و باالخره پس از دقایقی جستجو قهوه خانه را پیدا کرد.
جلو رفت و پس از رد و بدل کردن جمله هایی به افغانی با لهجه ای که روز به
روز بهتر می شد نشست و به انتظار آماده شدن صبحانه ماند .وقتی پسرکی نان
و پنیری که بی شتر شبیه به ماست بود ،با استكان چای در مقابلش گذا شت ،به
آرامی دستار را از چهره اش باز کرد.
صورت آفتاب سوخته با موهای ژولیده و ریش کامال بلند ن شان می داد که او
از اهالی همان دیار است .پس جای شك در دل پسرك باقی نماند و با لبخندی
دور شد.
گر سنگی شدید باعث شد با ا شتها شروع به خوردن نان و پنیر کند و در عین
حال در تمام مدت با دقت و تیز بینی اطرافش را زیر نظر داشته باشد.
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به امید دیدن افراد ولی خان مدت زیادی را در قهوه خانه سههپری کرد ،اما هیچ
یك از افراد او را ندید .بنابراین حسابش را تصو یه کرد و به سمت مرکز آبادی به
راه افتاد .هنوز چند قدمی از قهوه خانه دور ن شده بود که نعیم را با سر و و ضع
خاك آلود در حالیكه بسیار خسته و ناتوان نشان می داد ،دید .نعیم به سمت او
حرکت می کرد .کیان باالفاصههله خود را جمع و جور کرد و بی تفاوت از کنار
او دور شد و چون با دستار صورت خود را پوشانده بود نعیم او را نشناخت.
کیان او را دنبال کرد .نعیم پس از گذشتن از چند کوچه به خانه ای که مانند باغ
بود رفت .ک یان باال رفتن از دیوار را با وجود بچه هایی که در کوچه مشههغول
بازی بودند ،عاقالنه ندانسههت .بنابراین در گوشههه ای پنهان شههد و رفت و آمد
آنجا را زیر نظر گرفت.
در مدت انتظارش که تا حوالی ظهر کشههید ،رفت و آمدهای مشههكوکی به آن
خانه شد تا آنكه بعد از ظهر همان روز ،نعیم در حالیكه سرحال و قبراق شده
بود از خانه خارج شهههد و با موتوری در مسههیر جاده (فراه) قرار گرفت .ک یان
درنگ را جایز ندان ست .به سرعت به سمت وانت رفت .وقتی در م سیر جاده
قرار گرفت ،مسهههافت ز یادی را طی نكرده بود که از دور موتور نعیم را دید .با
احتیاط او را تعقیب کرد .تا آنكه وارد جاده کوه ستانی شد .بعد از گذ شتن از
یكی دو پیچ جاده بود که متوجه شد اثری از موتورسیكلت نی ست .خشمگین،
بر سههرعت وانت افزود ،اما هرچه جلوتر می رفت ،اثری از موتور و نعیم نمی
یافت.
آشفته و پریشان وانت را به کناری کشید و متوقف شد.
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کیان نگاهی به جاده انداخت .چیزی ندید .با احسههاس خطر اسههلحه اش را
برداشت و پیاده شد.
چ شمهای تیزبینش را به اطراف چرخاند .سمت چپ حاده کوه ستانی و جای
مناسبی برای پنهان شدن بود.
انتظارش زیاد طول نكشید و سر و کله نعیم و سالم پیدا شد.
سالم با ا سلحه م سلح ،پیش از نعیم جلو رفت و به وانت نزدیك شد .با یك
حرکت غافلگیر کننده جلو پرید و داخل کابین را نشانه رفت.
وانت خالی بود .با احتیاط گام دیگری بردا شت و به داخل کابین سرك ک شید.
وقتی از نبود کیان مطمئن شد ،به نعیم اشاره کرد که جلو برود.
نعیم که تیزتر و زرنگ تر از سالم بود و در ضمن مزه م شتهای سنگین کیان را
چشیده بود ،با احساس خطر از وجود دام ،با صدای ضعیفی گفت:
 برگرد ...خطرناکه لعنتی.سههالم بی چون و چرا در کنار نعیم قرار گرفت ،انتظار آنها مدت زیادی به طول
انجامید .اثری از کیان نبود .باالخره حوصههله سههالم سههر رفت و با عصههبانیت
گفت:
 تا کی می خواهی همین طور غنبرك بزنی .اگه اینجا بود تا حاال خودش رونشون داده بود.
 حكما کمین نشسته. ندیدی جلوی وانت درب و داغون شهههده بود ،حتما گیر ولی خان افتاده....شاید هم اصال اون پشت فرمان نبوده.
 -اما من مثل تو فكر نمی کنم.
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 خودم با چشههم خودم دیدم ...سههوئیچ روی وانت بود .من مطمئنم گیر ولیخان افتاده.
 اگه اشتباه کرده باشی دخل هردومون اومده. به جای این حرفها بلند شو موتور رو بیار ....من میرم سراغ وانت .اگر احیاناکمین نشسته باشه ،جلدی بتونیم فرار کنیم.
نعیم با وجود نارضایتی موتورسیكلت را از البالی بوته ها بیرون کشید و پشت
وانت سنگر گرفت.
سهههالم با احت یاط نزدیكی در وانت عقب عقب رفت و پس از نگاه کردن به
اطراف و ندیدن اثری از کیان با خوشحالی پ شت وانت ن ش ست و د ست روی
سوئیچ گذاشت ،اما قبل از آنكه فرصت چرخاندن سوئیچ را بیابد صدای صفیر
گلوله ای در گوشش پیچید و درد جانكاهی در بازوی خود احساس کرد.
نعیم هرا سان و وح شت زده بدون آنكه به فكر کمك به سالم با شد هندل زد و
گاز موتور را گرفت و در جهت مخالف وانت به حرکت درآمد ،اما در رگبار
گلوله ای که از اسههلحه کیان شههلیك شههد ،او را به همراه موتورش سههرنگون
سهههاخت .گلوله ها به السههت یك موتور و ران نعیم برخورد کرد .وحشهههت و
اضههطراب س هراپای هردو آنها را فراگرفته بود .هر دو به عالمت تسههلیم اسههلحه
هایشان را به گوشه ای پرتاب و دستها را باال بردند .در این موقع کیان با احتیاط
از کمین گاه خود بیرون آمد و با حرکت دادن سر ا سلحه به سالم فهماند که از
وانت فاصله بگیرد.
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سالم با وجود درد فراوان و خونریزی شدید ،از وانت فا صله گرفت و در چند
قدمی نعیم که روی زمین ولو شده بود ،ایستاد.
کیان فریاد زد:
 زانو بزن و دستهات رو بذار روی سرت.ترس از مرگ او را به انجام د ستورات می کرد .د ستها را پ شت سر قفل کرد و
زانو زد .کیان با احتیاط جلو رفت و باالی سر نعیم با تهدید گفت:
 فكر بدی به سرت نزنه واال می کشمت. رحم کن ...هرچی بگی گوش می دم. دفعه قبل هم که همن رو گفتی. غلط کردم ...منو نكش هر کاری بخوای برات انجام میدم. اگه بگی ولی خان کجاست ،جفتتون رو ول می کنم .واال....نعیم با التماس حرفش را برید و گفت:
 می گم ...می گم .نزن.همین که کیان سر اسلحه را باال آورد نعیم گفت:
 فراه ،سمت چپ رود ،ده ...هروقت میاد این ور مرز ،اونجا پنهان میشه. چند نفر هستند؟ نمی دانم ...شاید ده پانزده نفر .شاید هم کمتر ...دور روز پیش بی شتر بچهها رو فرستاد دنبال تو ،شاید االن تنها باشه یا حداکثر یكی دو تا محافظ داشته
باشه.
 خیلی کله گنده است؟ -از وقتی برادرش شیرخان دستگیر شده همه کاره است.
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 با کی بده بستون داره؟ بیشتر با ترك ها. محموله جدید رو فرستادن؟ نمی دونم ...من چیز زیادی نمی دونم.کیان در حالیكه اسههلحه های آن دو را برمی داشههت ،به وانت نزدیك شههد و
گفت:
 اگه دروغ گفته باشههی برمی گردم و هرجا که باشههی پ یدات می کنم و میکشمت.
و پشت ُرل نشست .نعیم سراسیمه و با تحمل درد از جا برخاست و فریاد زد:
 کجا! تو رو به خدا ،ما رو اینجا نذار ...ما رو هم با خودت ببر.کیان همان طور که الزمه شغل و موقعیتش بود بدون توجه به التماسهای نعیم،
پا روی پدال گاز فشرد و دور شد.
تا فراه راه ز یادی نبود پس از یك سههاعت رانندگی مداوم به مقصههد مورد نظر
رسید و بدون اتالف وقت سراغ دره سبز را گرفت و با گفتن نشانی ،ساعتی بعد
در دره سبز بود.
احتیاط شرط اول عقل بود و سرگردی با تجربه چون او ،مثل دفعات قبل ،وانت
را در محلی مناسب مخفی کرد.
باید در کمین لحظه مناسب ،تا رسیدن شب ،به انتظار می نشست ،اما احتمال
آنكه نعیم عده ای را یافته و برای گرفتن انتقام ،خبر رسیدن او به فراه را به سمع
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ولی خان برسههاند زیاد بود ،بنابراین باید هرچه زودتر دسههت به کار می ش هد و
نقشه اش را عملی می کرد.
خ شاب ا سلحه های غنیمت گرفته را بیرون آورد و در جیب گذا شت و ا سلحه
کالش را به گردن آو یخت .خنجر تیز و بران را الی دندانهایش گرفت و بی سر
و صدا آرام از دیوار باال خز ید و سرك ک شید .سكوت خانه ن شان می داد هچ
موجود زنده ای در آن مكان سكونت ندارد.
با جسههتی از دیوار پایین پر ید و چاالك پشههت درختی پناه گرفت .باز سههرك
کش هید ،چیزی ندید .با مشههاهده در باز ،با احتیاط جلو رفت و وارد شههد .نگاه
جسههتجوگرش در زوایای اتاق چرخ خورد .همه چیز نشههان از وجود حیات در
آن خانه داشت .نگاهش روی قلیهه ههان ثابت ماند .جلو رفت و دست روی آن
گرفت .هنوز حرارت داشت.
در حال جستجو بود که صدایی در حیاط پیچید( :یكساعته کارهاتون رو انجام
بدید و زود برگرد ید) .صهههدای زمخت و دورگه ای در جواب گفت( :چشههم
قربان) .بی درنگ داخل گنجه پناه گرفت .صدای نزدیك شدن قدمهای سنگین
مردی در حیاط طنین انداخت و نفس در سیه هنه کیان حبس شد.
فصل 22
قسههمت پارکینگ ارزیابی و بازرسههی خودروها تحت کنترل نامحسههوس قرار
گرفت .خروجیهای چند هفته اخیر کنترل و لیسههت انتظار ورودیهای پارکینگ
در اختیار سردار بهروان قرار گرفت.
بارگیرهای ترانز یت شههامل سههنگهای گرانیت ،محصههوالت و آالت و ادوات
کشاورزی ،صنعتی و ....بود.
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تعداد تریلرهای بارگیری شده از جنوب و جنوب شرقی به دو ی ست ،سی صد
دستگاه می رسید و بازرسی دقیق و همه جانبه آنها مهههه ههههستلزم به کار گیری
نیروی و یژه و و صرف زمان طوالنی بود.
از طرفی ،باند قاچاق به آن وسههعت و گسههتردگی ،احتماال می توانسههت افراد
نفوذی در گمرك و نیروی انتظامی داشههته باشههد .و احتمال زیادی می رفت که
تریلرهای حامل محموله هنوز وارد پارکینگ گمرك ن شده با شند .در این صورت
کوچكترین ا شتباهی می توان ست قاچاقچیان را هو شیار و آن ها را در تغییر یا
لغو نقشه یاری کند.
با این و صف ،پیوس ت صمیم گرفت با ت شكیل جل سه فوق العاده ای ،بار دیگر
نوار مكالمه غزاله با دقت بیشههتری بررسههی گردد ،شههاید قادر به یافتن نكته
جدیدی شوند.
نوار را در ضبط کوچكی قرار داد و قسمت آخر مكالمه را انتخاب کرد .صدای
غزاله در فضای سالن پیچید:
 راسههتش چندتا از دوسههتاش قصهههد دارن برن ترک یه ،خواهش کرد اگه مرزبازرگان آشنا دارید ،سفارش اونا رو حسابی بكنید ...وسایلشون بیش از اندازه
بزرگ و سنگینه ،ممكنه خروجی نگیرن.
نوار به دفعات تكرار شد و سرهنگ باقری متفكرانه گفت:
 باید دنبال باری باش هیم با وزن و حجم زیاد .با این حسههاب ،ما تریلرهایی بااین خصوصیات باری رو با دقت بیشتری بازرسی می کنیم.
پیوس گفت:
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 لیسههتی از بار تریلرهای بارگیری شههده از جنوب ایران رو می خوام ...بهترهابتدا روی کاغذ یه بررسی داشته باشیم ....یه حساب سرانگشتی.
 اگه موافق باشید بریم به بخش مرفوك ،اونجا سرعت انجام کار بیشتره.در بخش مرفوك لی ست مورد نظر از کامپیوتر پرینت شده و اطالعات الزم در
مورد ترانز یت خودروها ،شماره بارنامه ،نام محل و نوع کاالی بارگیری شده و
اسامی رانندگان در اختیار پیوس قرار گرفت.
تعداد معدودی از تریلرها بارهای بزرگ و حجیم داشههتند که توجه پیوس را به
خود جلب کردند.
مخ صوصا تریلرهای حامل سنگهای گرانیت که از معادن خاش بارگیری شده
و از زاهدان ارسال شده بودند ،پیوس متفكرانه گفت:
 خودشه.سرهنگ باقری متعجب پرسید:
 چیزی به ذهنتون رسید؟ تریلرهای حامل سنگ گرانیت!!! یعنی مواد رو داخل سنگها جاسازی کردن!؟یكی از افسرها حرف سرهنگ باقری را برید و گفت:
 معذرت می خوام جناب سرهنگ ،یك ساعت قبل یكی از تریلرها وارد خاكترکیه شده و دومین تریلر داخل سالن ترانز یته.
پیوس کالفه مشت در کف دست دیگر کوبید و گفت:
 -لعنتی ...از این بدتر نمیشه.
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سرهنگ باقری منتظر دستور نماند ،گوشی را برداشت و دستور توقف ارزیابی
را صادر کرد و بالفاصله به اتفاق پیوس و سردار بهروان به سالن ارزیابی رفت.
کار بازر سی و ارزیابی تمام و تریلر آماده خروج از سالن و ورود به خاك ترکیه
بود .همتی ،مامور ارزیابی به محض مشههاهده سههرهنگ و گروه همراهش جلو
آمد و پا کوبید.
 جناب سرهنگ! بار بازرسی شده؟ بله قربان .کامال. می خوام یه بار دیگه بررسی کنید ....تریلر به منطقه جرثقیل.دستور سرهنگ باقری اطاعت شد و دقایقی بعد همه در منطقه جرثقیل حاضر
بودند.
سنگ پس از بررسی کامل و دقیق با استفاده از جرثقیل باال رفت و حد فا صل
دو متری کف تریلر ،معلق نگه داشته شد.
همتی اولین کسی بود که سنگ را وارسی کرد ،بالفاصله بیرون آمد و گفت:
 فقط چندتا ترك سطحی و معمولی که احتمال میدم در اثر انفجارهای معدنباشه ....ولی بهتره خودتون نگاه کنید .شاید من اشتباه می کنم.
سردار بهروان و پیوس زیر سنگ قرار گرفتند و چ شمان تیزبین سردار خطوط
شكاف را دنبال کرد و با اطمینان خاصی گفت:
 -باید برشش بدیم.
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دستور برش سنگ صادر شد و چشمان منتظر حضار بی قرار و نا آرام به سنگ
چندتنی غول پیكر دوخته شد.
با پایان یافتن کار و برداشته شدن قسمت جدا شده ،نفس در سی ه هنه ها حبس
شد .حجم مواد نشان از وزنی بالغ بر یك تن داشت.
سرهنگ باقری به ن شانه موفقیت د ست پیوس و سردار را به گرمی ف شرد و این
موفقیت بزرگ را به آن دو تبریك گفت و افزود:
 الساعه ترتیب سه تای دیگه رو می دم.سردار ناآرام گفت:
 پس تریلری که خارج شده چی می شه؟ فكر نمی کنم از پارکینگ گمرك ترکیه خارج شههده باشههه ....اآلن تماس میگیرم .مطمئن باشههید برگردوندنش کاری نداره ،پلیس ترکیه با ما همكاری می
کنه.
سههاعتی بعد تمام محموله جاسههازی شههده که چیزی بالغ بر هشههت تن بود،
کشف و از سنگها خارج و ضبط گردید.
مواد به طرز ماهرانه ای در دل سنگها جاسازی شده بود .اگر گوش شنوای کیان
و تلفن به موقع غزاله نبود ،این مواد بدون هیچ دردسههری از مرز ایران عبور می
کرد.
به نظر عجول و سراسیمه می رسید .در حالیكه توجهی به اطراف نداشت ،تند
و پرشتاب اوراقی را که به نظر ا سناد مهمی می ر سید ،درون کیف سام سونت
خود قرار می داد که صدای آرام کیان میخكوبش کرد:
 -جایی می خوای بری؟
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 تو!!! ....هنوز زنده ای!؟.... می بینی که! آره ...می بینم!سر اسلحه کیان سیه هنه ولی خان را نشانه رفت.
 حاال می خوام عاقل با شی و کاری نكنی که مجبور ب شم از این به ا صطالحتو (خوشگله) استفاده کنم.
 فعال که دور دست شماست ....سرگرد.نیشخند کیان ،ولی خان را جری کرد .اما کیان اهمیت نداد و گفت:
 خیلی خب ...حاال آروم و بی صدا راه می افتی. کجا!؟ دلت برای ایران تنگ نشده؟ نمی خوای یه سر به خونت بزنی آقا بابك؟برق تعجب چشههمان ولی خان را َبراق کرد .در چهره ک یان خیره ماند .ک یان
ابرو یی باال داد و گغت:
 تعجب کردی ...ما مدتهاسههت که می دونیم تو کی هسههتی .بهروز خرمیمعروف به شیرخان و بابك خرمی معروف به ولی خان .....سالها ست که در
لباس مردم بلوچ و با لهجه این مردم ،عده ای رو دور خودتون جمع کرد ید و
محموله های بزرگ رو در ایران حمل و توزیع می کنید.
می دونی شیرخان برای چی حكم اعدام گرفت؟ ...به دلیل ک شتن چند تن از
سههربازان و افراد نیروی انتظامی و حمل مقدار قابل توجهی مواد مخدر ....ما
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هیچ مدرکی دال بر همكاری اون با شههبكه بزرگی که فعال تو ر یاسههتش رو به
عهده داری نداشتیم ،اما حاال پرونده شما دو تا خیلی سنگینه.
 تو می خوای با من چی کار کنی؟ خودت خوب می دونی. چطور می خوای من رو با خودت به ایران ببری!؟ همین طور که تو من رو اینجا آوردی. تو تنهایی ،ولی من افراد زیادی دارم .بهتره جون خودت رو به خطر نندازی! تو نمی خواد به فكر جون من باشی. می تونیم با هم معامله کنیم. گوش میدم. کمكت می کنم برگردی ایران .هرچقدر هم که بخوای بهت م یدم ....تومانیا دالر ،هرکدوم بیشتر باب میلته.
 و بعد! بعدی در کار نیست ...تو اصال من رو ندیدی.کیان پوزخندی زد و با کنایه گفت:
 شتر دیدی ندیدی دیگه!!!ولی خان در حالیكه با زیرکی دستهای خود را پایین می آورد گفت:
 آفرین.کیان ابروانش را درهم کشید و با عصبانیت فریاد زد:
 دیگه خفه شههو و دسههتهات رو هم بذار روی سههرت ...اگه به سههرت بزنه ودیوونه بازی دربیاری ،مهلتت نمیدم ....حاال راه بیفت.
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ولی خان با اکراه و اجباری که کیان به او تكلیف می کرد ،دستها را باال برد و با
قدمهای پرتردید به طرف در راه افتاد .نزدیك میز که رسید ایستاد و گفت:
 پس کیفم چی میشه؟ ...مدارکم؟کافی بود کیان یك آن روی برگرداند و فرصههتی مغتنم در اختیار ولی خان قرار
دهد که این کار را هم کرد و ولی خان با همین غفلت کوچك آتشدان قلی ه هان
را بردا شت و به سمت او پرتاب کرد .آت شدان به سر کیان برخورد کرد و او را
برای لحظه ای گیج و منگ ساخت و قبل از آنكه به خود بیاید با مشت محكم
ولی خان به سمت دیوار سكندری خورد .در گیری آغاز شد .کیان که غافلگیر
شههده بود با ضههربات محكم ولی خان کما بیش از پای درمی آمد ،الزم بود به
هر نحوی شههده ،جلوی ضههربات او را بگیرد .باالخره در یك فرصههت کوتاه
آرنجش را باال آورد و با شههدت زیر فك ولی خان ضههربه زد .ضههربه اش چنان
سهمگین بود که ولی خان گیج و منگ وادار به عقب ن شینی کرد .اکنون نوبت
کیان بود تا قدرت بازوان پرتوان خود را به رخ او بك شد .مبارزه تن به تن بین آن
دو دقایقی به طول انجامید و باالخره ولی خان با ضربه سنگین پای کیان نقش
بر زمین شد.
کیان برای طناب پیچ کردن او تعلل نكرد .دسهتها و پاهای او را بسهت و پس از
وارسی اطراف و اطمینان از نبودن از افراد ولی خان ،او را به دوش انداخت و با
سامسونیت بیرون زد.
سرعت وانت به قدری زیاد بود که ولی خان پس از یكی دو دست انداز چشم
باز کرد و به محض هوشیاری خود را در قید و بند طناب دید ،گفت:
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 دیوونه نشههو ....کاری می کنم که تا آخر عمر فقط بخوری و بخوابی .بذاربرم.
 خفه شو ....هیچ حوصله شنیدن اراجیف تو رو ندارم.ولی خان به زحمت سههرش را جلو کشههید و چشههم به آمپر بنز ین دوخت و با
نیشخند گفت:
 با این بنز ین تا کجا می خوای بری؟ مطمئن باش تو یكی رو به مقصد می رسونه. احمق نباش  ...هرآن بچه ها برمی گردن خونه ،من نباشههم خاك افغانسههتانرو به توبره می کشن ....گیرشون بیفتی خدا می دونه چه بالیی سرت میارن.
 می دونم چه بالیی سرم میارن ...سی ه هگارشون رو به جای زیر سی ه هگاریروی سی ه هنه ام خاموش می کنن و با شالقشون نه هوازشم میدن ،البته با مشت
و لگدهاشون هم ماساژ ...می بینی ،من شما رو خوب می شناسم.
 اگه می شناسی از خر شیطون بیا پایین. خر شیطون؟!!!! تا حاال ندیدمش ،ولی مثل اینكه تو حسابی ازش سواری میگیری.
و پس از مكثی عصبانیتش را در کالمش خالی کرد.
 حاال خفه شو ...صدات اذیتم می کنه.هامون با و سعت و بزرگی خود چون د شتی ت شنه مقابل دیدگانش ظاهر شد.
د شتی صاف همچون کف د ست ،نه برای خ شكی این دریاچه ت شنه ،که برای
نزدیكی به مرز ایران .لبخندی از روی رضایت زد و گفت:
 -دیگه چیزی نمونده .به زودی تقاص تمام گ*ن*ا*هات رو پس میدی.
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ولی خان با دیدن سرزمین هامون ناامید گفت:
 می تونستی زندگی روبراهی برای خودت درست کنی .اشتباه کردی.ک یان پوزخندی زد ،ولی قبل از آنكه جوابی بدهد وانت به ر یپ زدن افتاد و
دقاقی بعد کامال متوقف شد.
ا ستارت زدن بیهوده بود .بنز ینی در باك وجود ندا شت .در حالیكه م شغول باز
کردن طنابهای پیچیده شده دور بدن ولی خان بود ،گفت:
 از اینجا به بعد پیاده می ریم .هشههدار نمی دم ...خیال فرار به سههرت بزنه،معطل نمی کنم.
ساعتها راه پیمایی در آفتابی که درست بر فرق سرشان می تابید ،کاری سخت
و طاقت فر سا بود .عرق از سر و روی هردو ی شان سرازیر شده بود .کیان در
حال پاك کردن عرقهای صورتش بود که صدای موتور ماشینی شنید .بی درنگ
اسلحه را پشت گردن ولی خان گرفت و گفت:
 حواست رو جمع کن. دیدی گفتم نمی تونی فرار کنی.کیان ضربه ای به کتف ولی خان زد و با عصبانیت گفت:
 گفتم خفه شو.اسههلحه را مسههلح کرد .ولی خان از ترس آب دهانش را قورت داد ،اما قبل از
یافتن هرگونه امیدی با ضههربه ای که پشههت گردنش فرود آمد ،از هوش رفت و
نقش بر زمین شد.
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در آن د شت صاف جایی برای پنهان کردن ولی خان نبود .او را همان گونه رها
کرد و جلو رفت .م سافتی جلوتر وانتی پارك شده بود و پ سر جوانی آوازخوان
م شغول ور رفتن به موتور ما شین بود .نگاهش تمام جوانب را سنجید ،سپس
آرام و با احتیاط جلو رفت و پ شت وانت پنهان شد .جوانك سر به هوا به نظر
می رسید.کیان آرام و بی صدا وانت را دور زد ،سپس مقابل چشمان حیرت زده
جوان ایستاد و در حالیكه اسلحه اش را به سمت سیههه هههنه او نشانه رفته بود،
گفت :
 اینجا چی کار می کنی؟َ
 ن َن َنزن ...هرچی بخوای بهت میدم. کی هستی و اینجا چی کار می کنی؟ کاسبم به خدا ...دنبال یه لقمه نونم. میون این برهوت دنبال نون می گردی!؟ مسافر می برم ...افغانی جابجا می کنم آقا. اسلحه داری؟ نه بخدا. منتظر مسافری؟ ها.کیان سر اسلحه اش را پایین آورد و با لحن مالیمی پرسید.
 به نظر میاد ایرانی باشی. ها بخدا ...بچه زابلم. -پس باید عاقل باشی....
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کیان اسلحه را به دوش انداخت و افزود :
 من باید هرطور شده برم ایران.جوانك در حالیكه سایه مرگ را کمی دورتر می دید ،با خیالی آسوده گفت :
 تا یكی دو ساعت دیگه م سافرهام می ر سن ...صبر دا شته باش با اونا میبرمت.
 من نمی تونم صبر کنم ،باید همین االن راه بیفتی. االن خطرناکه ،گشتی زیاده ...ببی َننمون آبكشیم. چاره ای نیست راه می افتیم. نمیشه اصرار نكن .تمام سرمایه ام همین ماشینه ...می خوای بیچارم کنی؟کیان پشیمان از لحن مهربانی که به خود گرفته بود ،گفت :
 مجبورم نكن طوری که نمی خوام باهات رفتار کنم. فكر می کنی ا سلحه تو با ا سلحه اونا فرق داره ...بابا بی ان صاف! گ شتی هاپدرم رو در میارن.
 با من کل کل نكن بچه ،من یه افسههرم و یه زندونی دارم که با ید ببرمشاونور ...تع لل تو وضههع رو خراب می ک نه .هرلح ظه ممك نه سههر و ک له هم
دستاش پیدا بشه ....اون ها مثل من مهربون نی ستن .مطمئن باش هردومون رو
می فرستن اون دنیا.
 -چرا از اول نگفتی ،نوکرتم به موال ...پس کو زندونی؟
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با رد و بدل شههدن یكی دو جمله ،علیمراد پشههت فرمان قرار گرفت ،اما کیان با
شنیدن صدای موتور ما شینی که از دورد ستها به گوش می رسید ،با لحظه ای
تردید گوش ایستاد و سپس سراسیمه خود را پشت وانت انداخت و فریاد زد.
 یاال ...یاال رسیدن بجنب.علیمراد پا را روی گاز فشههرد و در زمان کوتاهی مقابل جسههم ولی خان ترمز
کرد.
کیان به سرعت ج سم بی هوش و سنگین ولی خان را به عقب وانت انداخت،
اما گو یی فر صت فرار را از د ست داده بود زیرا رگبار گلوله های افراد ولی خان
در فضا طنین انداز شد.
از این رو با فریاد ،علیمراد را خطاب کرد :
 برو ،گازش رو بگیر .یاال.وانت از جا کنده شهههد و کیان در حال دو یدن از وانت باال رفت .بدین ترتیب
تعقیب و گریزی پرالتهاب آغاز شد.
گلوله در جواب گلوله و علیمراد برای اجت ناب از برخورد گلوله ها با بد نه
وانتش ،مدام و یراژ می داد.
موقعیت آنان نسههبت به کیان برتری داشههت و کیان مجبور بود هر لحظه کف
وانت دراز بكشد.
وانت با سرعت چنان در د ست اندازها به باال و پایین و چپ و را ست متمایل
می شد که کیان احساس می کرد وانت هر لحظه واژگون خواهد شد.
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باید راه چاره ای می ج ست و از د ست ا شرار خال صی می یافت .با این فكر
خ شاب پری روی ا سلحه اش گذا شت و نیم خیز شد و بارانی از گلوله بر سر
آنها ریخت.
مردی که نیم تنه اش بیرون از وانت بود در اثر اصابت گلوله به کتفش زخمی و
چون سههنگینی بدنش به سههمت بیرون بود از وانت به بیرون پرتاب شههد .با این
وضعیت کمی از فشار روی کیان برداشته شد .اگر دقت عمل بی شتری به خرج
می داد ،به زودی می توانست از شر دیگری هم خالص شود .سیههه هههنه خیز
خود را به شیشه کابین نزدیك کرد و فریاد زد :
 می تونی تندتر بری؟ دیگه از این تندتر نمیره. پس حداقل یه جایی سنگر بگیر. تو این دشت صاف سنگرم کجا بود!ک یان که غافل از ولی خان بود ،رو به جلو با علیمراد حرف می زد؛ به محض
روگرداندن ،با ضربه پای او که تازه به هوش آمده بود ،غافلگیر شد.
از ولی خان با دستهای بسته کار زیادی ساخته نبود ،اما برخاستن او میان وانت
اشرار را وادار به آتش بس کرد.
این فرصههت کوتاه برای تسههلط کیان کافی بود .پای ولی خان را گرفت و او را با
یك حرکت ،نقش بر کف وانت سههاخت و به سههرعتی که برای اش هرار غیرقابل
تصههور بود در یك نشههانه گیری دقیق جفت السههتیكهای جلوی وانت تعقیب
کننده را هدف قرار داد.
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وانت با یكی دو و یراژ در هوا بلند شد و با چند معلق واژگون گردید و در گوشه
ای ثابت ماند.
علیمراد با یك نگاه در آیینه نفس راحتی کشید و مسافتی جلوتر متوقف شد.
کیان خسته و عرق ریزان بود .برای مهار ولی خان او را به میله های کابین جلو،
محكم گره زد و با خیالی آ سوده در کابین جلو ن ش ست .نفس عمیقی ک شید و
لبخندی به روی علیمراد پاشید و گفت :
 اگه اشتباه نكنم ،به شماها میگن شوتی. ها ،بله. پس شوتش کن رفیق. محكم بشن که رفتیم.وانت با سرعت سرسام آوری هامون را می بلعید و هرچه جلوتر می رفت بوی
وطن از فاصله نزدیكتری به مشام می رسید ،اما به جای شعف ،سنگینی غم از
دسههت دادن غزاله وجود کیان را فرا گرفت .کاش غزاله بود و برای رسههیدن به
خاك وطن با او لحظه شماری می کرد ،افسوس که....
غرق در افكار خود بود که صدای علیمراد او را به خود آورد.
 اینم از خاك ایران خودمان.کیان نگاهی به اطراف انداخت .لبخندی تلخ روی لبش نشست .سر از شی شه
کابین بیرون برد و به آسههمان چشههم دوخت (خدایا شههكرت) ریه هایش را از
هوای تازه پر ساخت و گفت :
 هیچ جا مثل خونه خود آدم نمی...حرف کیان تمام نشده بود که علیمراد با وحشت فریاد زد :
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 یا بسم ا ...پیداشون شد.و دنده ای به ماشین داد و بر سرعتش افزود.
کیان به خیال اینكه افراد ولی خان مجددا به س هراغش آمده اند ،نگاهی در آیینه
انداخت و با مشههاهده پاترول گشههت نیروی انتظامی ،با خیال راحت نفسههی
کسید و گفت:
 گشتی ها هستن. ها دیگه بدبخت شدم. فرار نكن .نگه دار. می خوای بیچاره ام کنی .ماشههینم رو می گیرن می خوابونن خودم هم میرمزندان.
کیان صدایش را باال برد.
 من نمی ذارم .نگه دار.اما علیمراد ترسههیده بود پا را در پدال گاز فشههرد .فریاد کیان در صههدای رگبار
گلوله ای که از تیربار پشت پاترول گشت شلیك می شد ،گم شد.
علیمراد جوان بود و بی تجربه ،سراسیمه و وحشت زده به نظر می رسید .کیان
فرمان را به دست گرفت و پایش را باال برد و آن سوی دنده از باالی ران علیمراد
روی پدال ترمز ف شرد .وانت و یراژی رفت و چند متر آن طرف تر متوقف شد و
مامورین به سههرعت باد آنها را محاصههره کردند .با محاصههره وانت ،وقت هیچ
عكس العملی برای ک یان باقی ن ما ند ،از این رو با دسههت های باال ،به ات فاق
علیمراد و با اشاره مامورین پیاده شد.
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کیان به مجرد رو یارو یی با سههرباز جوان دهان باز کرد تا حرفی بزند ،اما قنداق
اسلحه او روی شكمش فرود آمد .بی اراده از درد ناله ای کرد و روی زمین زانو
زد.
صدای یكی از سربازان وظیفه بلند شد.
 سرکار استوار ،اینجا رو ...یه نفر اینجا طناب پیچه.استوار احمدی پا در رکاب عقب گذاشت و با کمك دستها باال رفت .نگاهش
در چهره رنگ پریده و هراسان ولی خان خیره ماند .گفت:
 کی هستی ها؟ چرا بسته بندیت کردن بنده خدا؟ولی خان قصههد نیرنگ داشههت .قیافه مظلومی به خود گرفت و با لهجه اصههلی
خود گفت:
 ای نا از اشههرارن ،خیلی خطرناکن ...من بی چاره رو دزد یدن ،به جاش پولبگیرن.
اسههتوار احمدی نیم نگاهی به علیمراد انداخت .قیافه او به همه چیز می خورد
جز اینكه با جسههارت قادر به آدم ربایی باشههد .هیكل نحیف و رنگ باخته او
نشان می داد جربزه خالف سنگین ندارد.
نگاهش به کیان خیره ماند .از باالی وانت جست زد و غضبناك گفت:
 آدم ربایی می کنی هان؟ دروغ میگه ...اسههمش ولی خان ،و یكی از بزرگترین قاچاقچ یان این منطقهاست.
 و جنابعالی!؟ -سرگرد زادمهر.

wWw.Roman4u.iR

362

استوار احمدی سرتاپای او را برانداز کرد و گفت:
 یه مرد با لباس افغانی!  ...با این چهره آفتاب سههوخته و درب و داغون .توقعداری باور کنم؟
 من حدود بی ست و پنج روز قبل توسط این مرد ربوده شدم ...دستور خاصیدر این مورد دریافت نكردی؟
استوار احمدی با تعجب انگشت سبابه به سمت کیان نشانه رفت و گفت:
 باید باور کنم که خودتی .یعنی شما همون سرگرد زادمهری که توسط ا شرارربوده شده؟
 می تونی بعدا مدرك بخوای ،ولی فعال می تونم خودم رو تسلیمت کنم.اسههتوار احمدی برای اطالع رسههانی به مرکز درنگ نكرد .بالفاصههله مراتب را
ارسال و با احترام زیاد کیان را به داخل پاترول هدایت کرد.
ولی خان دسههتبند زده به اتومبیل گشههت انتقال یافت و علیمراد نیز با دسههتهای
بسته کنار پاترول سر به زیر داشت که کیان وساطت کرد و گفت:
 علیمراد به گردنم خیلی حق داره ....بذار ید بره .الب ته ب عدا از ایشههونسپاسگزاری و یژه خواهد شد.
استوار احمدی که پس از مدتها تعقیب و گریز توانسته بود یكی از شوتی ها را
به قالب بیندازد ،دلخور گفت:
 ولی این مارمولك حقشه که بره زندان. -باشه دفعه بعد که با مسافر دستگیرش کردی ،حاال که جرمی مرتكب نشده.
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 این هم به خاطر گل روی جناب سرگرد ...ولی دفعه دیگه بگیرمت نمی ذارمقصر در بری.
علیمراد با خوشحالی به کیان نزدیك شد و گفت:
 به خدا نوکرتم ...آقایی به موال.کیان دست او را فشرد و گفت:
 ا سمم زادمهره .کیان زادمهر .هر وقت کاری ،گرفتاری دا شتی می تونی بیایسراغم ...معاونت مبارزه با مواد مخدر ،سپس او را به سیه هنه فشرد و گفت:
 برات یه پاداش می گیرم ...بهتره دنبال یه کار کم خطر و سهههالم بگردی...قاچاق انسان جرم سنگینیه.
فروردین ماه روزهای پایانی خود را سههپری می کرد و گرما بار دیگر چهره این
استان گرم و خشك را زینت می داد.
آسوده از پایان و گریز یك ماهه ،اما خسته و افسرده روی تخ ه هت دراز کشیده
بود که سربازی در زد و گفت:
 جناب سرگرد ،سردار بهروان پای تلفن هستند.کیان بدن خرد و خمیر خود را تكان داد ،پشت میز سرهنگ نشست و گوشی را
برداشت:
 سالم مرد مومن!صدای سردار بهروان بغض داشت ،با صدای لرزانی کفت:
 کیان! خدا وکیلی خودتی؟ نه ،روحشم.خنده بهروان تلخ و شیرین بود.
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 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 بهموقع بود.
کیان آهی پرحسرت کشید و گفت:
 دست کسی درد نكنه که جونش رو پای اون مكالمه تلفنی گذاشت.سردار سكوت کوتاهی کرد و ناباور گفت:
 یعنی هدایت کشته شد؟اشك در چشمان کیان حه هلقه زد.
 درسته. وااای ...حاال چطور جواب خانواده اش رو بدم .هر روز سههراغش رو میگیرن ،خیلی بیتابی می کنن.
بغض گلوی کیان را می ف شرد .سكوت کرد .در حالیكه نمی خوا ست سردار
پی به اعماق احساسش ببرد ،مادر را مابقی مكالمه کرد.
حفاظت اطالعات سی ستان و بلوچ ستان امكان عز یمت سرگرد را به زاهدان و
از آنجا به استان کرمان فراهم آورد .بدین ترتیب کیان در فاصله زمانی بیست و
چهار ساعت ،به همراه متهم خود ،ولی خان ،به زادگاهش کرمان انتقال یافت.
استقبال پرشور و بی سابقه بود
فصل 23
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اخبار حادثه بمب گذاری و ک شته شدن خانواده سرهنگ شفیعی او را عمیقا
تحت تاثیر قرار داد؛ به طوریكه مالقات با شههفیعی از سههو یی و غم از دسههت
دادن غزاله از سههو یی دیگر ،از او مردی افسههرده سههاخت؛ تا آنجا که در مدت
مرخصی اش گوشه عزلت گز ید و خود را در اتاق کوچكش زندانی کرد.
پرده های اتاق را می کشید تا دیگر طلوع خورشید را شاهد نباشد ،گو یی با هر
چه که او را به یاد غزاله می انداخت ،قهر بود.
با روح یه داغان کارش را در معاونت مبارزه با مواد مخدر کرمان آغاز کرد و
چون کسالتش مشهود بود ،سردار بهروان تصمیم گرفت در مالقاتی دوستانه و
در محیط خانوادگی ،در مقام پسر دایی ،به سراغش برود و علت را جو یا گردد.
شههب هنگام به منزل عمه رفت .کیان هنوز به منزل نیامده بود .باید از غیبت او
کمال ا ستفاده را می برد و فرصت بد ست آمده را به راحتی از د ست نمی داد .
از این رو سر صحبت را با عمه عالیه باز کرد و پس از سخن گفتن از هر دری،
وقتی صحبت افسردگی او پیش آمد ،پرسید:
 عمه جان! میشه بگی شازده شما چرا اینقدر تو لك؟ نمی دونم عمه .فكر می کردم تو یكی حداقل می دونی چشه. من که سر از کارهای پسر شما در نمیارم .خدا شاهده ،جدای از فامیلی ،اگهدوستش نداشتم ،تا حاال توبیخش کرده بودم.
 چی بگم عمه ....از وقتی برگ شته خرده گیر و ع صبی شده .غروبها غمگینه.مدتها خیره میشه به آسمون ،بدون اینكه یك کلمه حرف بزنه .کم خوابه .بیشتر
شههبها توی حیاط قدم می زنه و دم دمای سههپیده سههحر مشههغول دعا و نماز
میشه ....بعد نماز یه چرت می خوابه و بدون صبحانه میره اداره.
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 چی تونسته کیان رو تا این اندازه به هم بریزه!؟...عالیه پس از بازگشههت کیان ،در جر یان گروگان بودن او قرار گرفته بود ،از این
رو آگاه از بالیی که سر فرزندش آمده ،گفت:
 نكنه تاثیر شكنجه هاست ...بچه ام دیوونه نشه عمه. این چه حرفیه ...کیان قو یه .فكر نكنم تحت تاثیر اتفاقی که افتاده قرار گرفتهباشهههه ...قراره ترفیع درجه بگیره .با این حال و احوال و کم کاریش ،ممكنه
حكمش به تعو یق بیفته.
 باهاش حرف بزن عمه ...شاید به تو بگه چشه. امشب واسه همین مزاحم عمه عز یزم شدم. حاال دیدی پدر صههلواتی ،تو برام مثل کیانی ...کاش قابل می دونسههتی و بابچه ها میومدی ،بیشتر خوشحال می شدم.
 اتفاقا حاج خانم خیلی اصرار کرد ،ولی من می خواستم با کیان تنها باشم. خیر ببینی عمه .ما که جز زحمت برای تو سودی نداریم.صدای قیژ در آهنی حیاط صحبت آن دو را قطع کرد .عالیه نیم خیز شد و از
گوشه پنجره سرك کشید:
 مثل اینكه اومد.و متعاقب آن صههدای قدمهای کیان در حیاط پیچید و چند لحظه بعد صههدای
یاا ...از پشت در بلند شد .عالیه به استقبال فرزندش رفت .
 اومدی مادر .سالم. -سالم ...محمد اینجاست؟
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 هان! ...سگرمه هات تو هم شد. هیچی بابا ..خسته ام مادر ،حوصله مهمون نداشتم.لحظاتی بعد کیان در حالیكه سعی داشت چهره باز و گشاده ای به خود بگیرد،
وارد پذیرایی شد و با دیدن سردار بهروان با لبخندی جلو رفت و خوش و بش
کرد.
 پس چرا تنها اومدی مرد؟ نمی تونی ببینی یه شب بی دردسر باشیم. که این طور ...بذار حاج خانم رو ببینم ،آ شی برات می پزم که هفت ه شتوجب روغن روش باشه.
 ما چاکرتیم ...ما رو با وزیر جنگمون سرشاخ نكن.کیان به لبخندی اکتفا کرد و عاله در حالیكه با سینی چای وارد می شد گفت:
 پشت سر عروس برادرم کی حرف زد؟سردار به عالمت تسلیم دستها را باال برد و گفت:
 کی جرئت داره پشت سر عروس برادر شما حرف بزنه. خالصه ...گفته باشم. چه عجب! یادی از ما کردی؟ ما که روزی چند دفعه قیافه غیرقابل تحمل شههما رو ز یارت می کنیم .ادارهکمه ،خونه هم میام.
 حیف که مافوقمی. پسههر عمه جوش نیار که یه وقت سههر میری .فعال بذار بعد از اینكه ما رو یهپیتزا مهمون کردی آمپر بچسبون.
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 یعنی چی؟ ...یعنی شام عمه رو نمی خوری دیگه ،پیتزا می خوای. شام عمه رو باید با حاج خانم و بچه ها خورد .درست میگم عمه جون؟عالیه لبخندی زد و چشم بست.
 صد البته.سردار دست روی شانه کیان گذاشت و گفت:
 معطل نكن که خیلی گرسنه ام. یعنی خستگی هم در نكنیم دیگه. اگه شام رو زودتر بدی ،زودتر می خوابی.کیان هوای ریه اش را با صدا بیرون داد و در حالیكه می دان ست هدف ا صلی
سردار از این مالقات چی ست ،با اکراه برخا ست .دقایقی بعد در حال عبور از
خیابان ها مشغول صحبت شدند ولی کیان حوصله شنیدن حرفهای سردار را
نداشت .باالخره سردار با مشاهده بی حوصلگی او سر صحبت را باز کرد و با
گالیه از رفتار کیان به شوخی گفت:
 ببینم کیان! وقتی شكنجه می شدی ،مخت ضربه مربه نخورده؟ جون محمد شروع نكن .به خدا حوصله ندارم. می دونی! هنوز باورم نمیشه که برگشتی ...نمی دونی چقدر خوشحالم ،ولیتو کم کم داری این خوشحالی رو زایل می کنی.
 اگه جای من بودی ،شاید می تونستی وضعیتم رو درك کنی .ولی ...و ساکتماند.
سردار نیم نگاهی به چهره خسته و غم زده او انداخت و گفت:
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 خیلی بهت سخت گذشت ،نه؟ سخت و تلخ. این قدر سخت که هنوز آزارت می ده؟ تو دنبال چی هستی محمد؟ می خوام بدونم توی دل بهترین رفیقم چی می گذره .می خوام بدونم چهچیزی داره تو رو اینطور از پا در میاره .خودت حالیت نیسههت ،تو داری داغون
میشی کیان.
 چرا فكر می کنی من م شكل دارم .من فقط خ سته ام ،روحم آزرده ا ست...احتیاج به آرامش دارم ،فقط همین.
 من تو رو خوب می شناسم .تو مرد جنگی ،مرد جبهه و مبارزه .باورم نمی شهبه خاطر یه آدم ربایی و چند روز شكنجه اینجور بهم بریزی.
 چرا باور نمی کنی .منم یه آدمم مثل هزاران هزار آدم دیگه. نه ک یان ،نه .دروغ میگی .بذار کمكت کنم .حرف بزن ...بگو چی عذابتمیده؟
کیان با دیدن تابلوی پیتزا فرو شی ،متوقف شد و در حالیكه ما شین را خاموش
می کرد ،بدون آنكه تمایل به ادامه بحث نشان دهد ،گفت:
 پس چرا نشستید قربان! بفرمایید.سردار عبه هوس شد:
 خودت می دونی که پیتزا بهونه بود .پس ادا در نیار.زیر نور کم رسههتوران باز صههحبتهای متفرقه پیش آمد و اگر احتماال سههردار
مبحث قیل را پیش می ک شید ،از جواب دادن طفره می رفت .سردار که متوجه
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بازی کیان شههده بود ،با دلخوری فراوان پس از صههرف شههام از سههوار شههدن به
اتومبیل خودداری کرد و در امتداد فصههای سههبز بلوار شههروع به قدم زدن نمود.
اصرار کیان بی فایده بود ،سردار بی توجه و قدم زنان جلو می رفت.
کیان کالفه سرتكان داد و شتابان در حالیكه عرض خیابان را می پیمود ،شاسی
دزدگیر را فشرد و به دنبال سردار با گامهایی تند قدم برداشت.
 چرا اذیت می کنی محمد آقا ....خدا وکیلی بیا سوار شو بریم. چه کار به من داری؟ راهت رو بكش برو خونه ات. باور کن من مشكلی ندارم .تو بی جهت نگرانی.سردار از حرکت باز ایستاد  .چرخید .لحنش مالمت بار بود ،گفت:
 ده ،پانزده روزه که برگشتی سرکار ،ولی دیگه خودت نی ستی .یا امشب میگیچته ،یا تا اصالح نشدی حق برگشتن به سر کار رو نداری.
 جدی نمیگی!؟ می بینی که روحیه شوخی کردن ندارم.کیان با رخوت به درخت پشههت سههرش تكیه داد .نگاهش به نقطه نامعلومی
خیره ماند.
 چند روز مرخصی می خوام .باید یه نفر رو پیدا کنم.سردار سیه هنه به سیه هنه او ایستاد .چشمانش گرد شده و لحنش متعجب بود:
 یه نفر رو پیدا کنی!؟ کی!؟کیان با صدایی که از ته چاه باال می آمد گفت:
 -هدایت.
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 هدایت! یعنی چی!؟سردار بهروان حرفش را نیمه تمام گذا شت و کفری لب جمع کرد .اما کیان به
التماس افتاد.
 من باید پیداش کنم محمد. چطوری می خوای یه جنازه مفقود شده رو پیدا کنی؟ خاك افغانستان رو زیر و رو می کنم ...شاید زنده باشه.سردار لحن متعجبی به خود گرفت و گفت:
 تو به خاطر یه احتمال محال ،می خوای جونت رو به خطر بندازی؟ چاره ای ندارم. دیوونه شدی مرد! میفهمی چی میگی؟ تو متوجه نیستی .من باید برم. تو کی می خوای دسهههت از این کارهات برداری! ...حاال خودت رو مدیونمی دونی یا عذاب وجدان؟
 فرض کن بهش مدیونم ...اصههال همه ما بهش مدیونیم ،تلفنش که یادتنرفته؟
 نه ،یادم نرفته ....اگه تلفن به موقع اون نبود ،محموله هرو یین کشههف نمیشد ،ولی خودت بهتر از من می دونی ....تو یه اف سری و بدون هماهنگی حق
خروج از این ک شور رو نداری .تهران و ا صفهان که نمی خوای بری ....خروج
از مرز در حیطه اختیارات من نیست.
کیان کالفه و مه هستاصل صورت را با دو دست پوشاند.
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سردار با تعجب تمامی حرکات او را زیر نظر داشت .حدسهایی در ذهنش زده
بود ،از این رو لحن مالیمی به خود گرفت و گفت:
 یه چیزی بیشتر از دین داره تو رو ادیت می کنه ،درسته؟کیان دیگر طاقت پنهانكاری نداشههت .با رخوت روی چمن رها شههد .سههردار
مقابل او زانو زد و پرسید:
 بین شما اتفاقی افتاده!؟کیان به تنه درخت تكیه داد و سر به زیر انداخت.
شاید سردار احساس او را درك کرد ،چون دست او را فشرد و با یك حرکت او
را از جا کند و شانه به شانه او قرار گرفت.
لحظاتی بعد سههردار پشههت فرمان اتومبیل کیان ،کنجكاو دانسههتن چند و چون
ماجرا ،لحن پرعطوفتی به خود گرفت و گفت:
 نمی خوام فضههولی کنم ،ولی دوسههت دارم بدونم در این مدت کم و در آنموقعیت خطرناك ،مردی مثل تو چطور گرفتار عشق شد؟
 سوءتفاهم نشه .رابطه ما یه رابطه ساده ،اما عمیق و ریشه دار بود.سردار نیشخند زد:

ُ
 باورم نمیشه! کیان بدع ُنق و عاشقی؟! مسخره می کنی؟ نه جون کیان ....فقط موندم آدم بی احسههاسهی مثل تو ،چطور تحت تاثیر یهزن قرار گرفته.
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 همی شه فكر می کردم تا عمر دارم مجرد زندگی می کنم .هیچ اح سا سی درخودم نسبت به جنس مخالف نمی دیدم .هیچ زنی نتونسته بود توجه من رو به
خودش جلب کنه ،تا اینكه غزاله رو برای تحو یل به بیمار ستان کرمان از زندان
سیرجان تحو یل گرفتم ....وقتی کنجكاوانه در زندگیش پرس و جو کردم ،فكر
نمی کردم یه روزی خیلی زودتر از اونچه فكرش رو می کنم ،بالی جونم بشه.
فكر می کرد زندگیش به دسههت من از هم پاش هیده ....دلتنگ پسههر کوچكش و
داغدار مادرش بود .شوهرش هم در عین ناباوری برای همیشه ترکش کرده بود.
چهاردیواری زندان و تلخی اتفاقات اون رو افسرده و بیمار کرده بود.
 با این وصف باید چشم دیدار تو رو نداشته باشه؟ آره .دلش می خوا ست سر به تنم نبا شه .نمی دونی با چه غیظی نفرینم میکرد.
 که اینطور! خواسههتی ثواب کنی ،کباب شههدی .منظورم رو که می فهمی....یعنی اومدی یه جوری از دلش دربیاری ،اسیر دلش شدی.
 نه اینجور هم نبود .ما در شههرایطی قرار داشههتیم که محتاج کمك هم بودیم.جز خودمون و خدا کسی رو نداشتیم .این نزدیكی یه جورایی بین ما وابستگی
به وجود آورد ..البته از حق نگذرم غزاله بسیار زیبا بود.
 حاال به خاطر ع شق و عالقه ای که دا شتی نمی خوای باور کنی که اون مردهو می خوای اعتباراتت رو ناد یده بگیری و بری دنبالش ...فكر نمی کنی با ید
عاقالنه تصمیم بگیری و اسیر احساسات نشی؟
 -اگه زنده باشه و گرفتار!؟
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 از حرفات بوی تعهد میاد! تو از نگاه یه عا شق دل شكسته حرف می زنی یا یهعاشق متعهد؟
کیان کالفه سرتكان داد و با حسرت گفت:
 نمی خواستم آلوده گ*ن*ا*ه باشم .وقتی نگاش می کردم کامال بی اراده میشدم .برای پرهیز از گ*ن*ا*ه ازش خواستم عقد کنیم.
 فكر می کنی اگه بری افغانستان پیداش می کنی؟ اگه از مرگ ،یا زنده بودنش مطمئن نشههم ،می دونم تا وقتی نفس می کشههم،کالفه ام.
 تو که بی توکل نبودی.کیان احساس درماندگی می کرد.
 می بینی ...می بینی چه به روزم اومده ...من عوض شدم محمد. حتم دارم ارزشش رو داشته. شاید اون هم یه امتحان در مقابل وسوسه های دنیا بود. چرند نگو .حاال گوش کن ببین چی میگم ....فردا یه نفر رو پ یدا می کنم ومی فرستم اون طرف مرز ،قول میدم هرطوری شده نشونی از او دست بیارم.
 نه ،نه ...می خوام خودم برم. امكان نداره. -لج نكن محمد ،بذار برم.
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 اگه گیر بیفتی جاسههوس محسههوب میشههی .می دونی که آمریكاییها اونجاپایگاه دارن .پ سر! هزار تا درد سر برای خودت و دولت درست می کنی .ا صال
فراموش کن.
 خواهش می کنم محمد .یادت رفته توی روزهای جنگ ،چند بار رفتیم عراقو برگشتیم .می دونم که می تونم بدون دردسر برم و برگردم.
سردار ناباور به چهره کیان خیره ماند .التماس ،موج نگاه آن اف سر مغرور بود.
بی اراده جواب داد:
 فقط می تونم یه مرخصی کوتاه برات رد کنم. نوکرتم.استرس وجود سردار را فرا گرفت .پشیمان از گفته خود با صدای لرزانی گفت:
 ک یان خیلی مراقب باش .نه می خوام دردسههر درسهههت کنی ،نه آسههیبی بهخودت برسه ...می فهمی؟
مشغول صحبت بودند که کلید درون قفل چرخید و کیان وارد شد.
سمانه از گوشه پرده نگاه کرد:
 خاله! آقا کیان تشریف آوردند.قلب مادر پیر گرم شد و نفسی به راحتی کشید .آرزوی دلش شده بود که دیگر
فرزندش به مامور یت های خطیر و طوالنی نرود .در حالی كه غی بت ناگهانی و
دو باره ک یان را که به عنوان مامور یت خانه را ترك کرده بود نمی دانسهههت ،با
خوشحالی شكر خدا را به جا آورد و به استقبال دو ید.
سمانه از غیبت طوالنی کیان بی اطالع بود ،وقتی شور و ا شتیاق عالی را دید،
متعجب پرسید:
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 چیه خاله مگه اتفاقی افتاده!؟ بیسهههت روز ازش بی خبر بودم .نمی دونم چه ماموریتی بود که خبری ازخودش نمی 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.سههمانه گونه های گل انداخته اش را از عالیه پنهان کرد و کمی خود را مرتب
کرد و به انتظار ورود کیان ن ش ست .کیان با دیدن یك جفت کفش ناآ شنا یاا...
گفت و منتظر ای ستاد .عالیه سرا سیمه و با چ شمهای ا شكبار به ا ستقبال فرزند
دو ید و او را در آغه هوش کشید .دستهای کیان دور گردن مادر حه هلقه شد:
 قربونت برم مادر ،نبینم گریه کنی. آخه پدر صههلواتی نمی تونسههتی یه پیغامی! خبری! چیزی از خودت بدی....دیگه داشتم دیوونه می شدم.
 قربون اون شكل ماهت برم ،منكه گفتم نمی تونم تماس بگیرم. چه کار کنم؟ دل صاحاب مرده من طاقت نداره.کیان خم شههد و مشههغول باز کردن بند پوتینش شههد .بار دیگر چشههمهایش به
کفش ناآشنا خورد و پرسید:
مهمون داریم مادر؟
 -مهمون که نمیشه بگی .انشاا ...به همین زودی ها صاحب خونه میشه.

در چشم من طلوع کن

377

فهمیدن اینكه چه ک سی مهمان مادر ا ست ،د شوار نبود .به محض اینكه دهان
مادر بسته شد .کیان عصبانی چشم بست و مجددا شروع به بستن بند پوتینش
کرد.
 چی شد پس! پشیمون شدی؟ اصههال یادم نبود ،گزارش مامور یت توی ماشههین جا مونده .باید برم اون روتحو یل فرمانده بدم ،واال بدجوری توبیخم می کنه.
 حاال دیر نمیشه .بیا تو ،یه احوالی بپرس ،یه چای بخور بعد.کیان در حالیكه به سههمت پله های ایوان می رفت گفت( :زود برمی گردم) ،و
به سرعت منزل را ترك کرد.
عالیه مبهوت به در حیاط خیره ماند .سمانه که برای شنیدن گفتگوی آنها گوش
تیز کرده بود جلو آمد و گفت:
 آقا کیان رفتن بیرون. آره خاله ،مثل اینكه یادش رفته بود گزارشههش رو تحو یل بده ....زود برمیگرده.
اح ساس سمانه می گفت کیان مثل همی شه گریخته ا ست ،سكوت کرد و بی
حوصههله و دمق در انتظاری بیهوده سههاعاتی را گذراند تا اینكه با نزدیك شههدن
عقربه های ساعت به عدد هفت ،چادرش را به سر ک شید و با ت شكر از عالیه
داخل حیاط شد.
عالیه در حالیكه تا دم در حیاط مشایعتش می کرد ،گفت:
 می بینی خاله! شههغل کیان من اینه ،یه وقت در طول روز ،یه دقیقه هم نمیبینیش یه وقت هم یه ماه ،دو ماه به کلی مفقود میشه.
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برای سمانه این حرفها توجیه رفتار زشت کیان بود .بههه هههوسه ای به گونه خاله
نواخت و بیرون زد.
کیان در انتهای کوچه و داخل اتومبیل خواب آلود چشههم به آیینه داشههت .در
حالیكه از فرط خستگی روی پا بند نبود ،هر لحظه انتظار بیرون آمدن سمانه را
می کشید.
به محض م شاهده چادر سیاه او گذ شتنش از خم کوچه دنده عقب گرفت و به
سههمت منزل رفت .حتی حال پارك کردن ماشههین را نداشههت ،از این رو آن را
داخل کوچه گذاشت و وارد شد .پای کیان که به هال رسید ،عالیه با ترشرو یی
غیظ کرد و قیافه گرفت.
 سالم. چه سالمی ،تو آبروی من رو بردی. تا همین االن گرفتار بودم .به جون مادر خیلی خسته ام .بی خیال شو.عالیه قصههد داشههت کیان را محاکمه کند .بنابراین لحن جدی به خود گرفت و
گفت:
 آخه تو چه مرگته؟ چرا تا اسههم سههمانه و زن و ازدواج رو می شههنوی رم میکنی!
 چشههم ازدواج می کنم ...اگه فرمایش دیگه ای نیسههت برم یه دوش بگیرم،البته اگه زیر دوش غش نكنم.
 -برو دوش بگیر .ولی وقتی اومدی بیرون باید به من توضیح بدی.
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کیان در حالیكه خسته از سفر بی ست روزه اش به افغانستان بود ،بی حوصله به
حمه هام رفت .دقایقی بعد در حالیكه مشغول خشك کردن موهایش بود ،مورد
خطاب مادرش قرار گرفت:
 کیان ،بیا مادر ...شام یخ کرد. اومدم خانم خانما.کیان در حالیكه با دوش گرفتن کمی سرحال شده بود ،با ا شتها غذایش را در
سكوت صرف کرد و بالفا صله با ابراز خ ستگی شب به خیر گفت و به اتاق
خوابش رفت ،اما عالیه مصههمم بود حرف بزند .بدون توجه به خسههتگی کیان،
پشت سر او وارد اتاق شد و گفت:
 نمی ذارم این دفعه قصر در بری.کیان روی تخه هت ولو شد و به التماس افتاد.
 جون حاج خانم بی خیال شو ،من دارم غش می کنم. فقط ده دقیقه .قول میدم جوابت رو که شنیدم ،برم بیرون. جواب شما معلومه ...من زن نمی خوام. تو غلط می کنی .مگه دست خودته. مادر! جون من تمومش کن. سی و پنج سالته ،یه نگاه به خواهر و برادرات بنداز  ...بچه ها شون امروز وفرداسهههت که برن خونه بخت ،ولی تو هنوز عزبی ...تو که این قدر ادعا می
کنی ...تو که این قدر دم از خدا و پیغمبر می زنی ،چطور به وا جب ترین
دسههتور دینی ع مل نمی کنی ....کاش برادرت ایران بود و یه خرده تو رو
نصیحت می کرد.
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 َچشمَ ....چشم ...به موقعش به دستور دینی ام عمل می کنم. موقعش کیه؟ ...بذار دخترخاله ات رو برات خواسههتگاری کنم ،دسههتش روبگیر بیار و زندگی مشترك رو شروع کن.
کیان با کالفگی برخاست.
 مادر اگه قراره ازدواج کنم ،که می کنم ،هر زنی رو حاضرم بگیرم اال سمانه. آخه چرا؟ مگه سمانه چشه؟ مادر ،سههمانه دختر گلی یه ،یه خانم تمام و کماله ...ولی من عالقه ای به اوندارم.
کیان در حالیكه می نشست با یادآوری غزاله با لحنی سرد افزود:
 شاید اگه وضعیتم تغییر نكرده بود ،دلت رو نمی شكستم. االن حضههرت آقا چه وضههعیتی دارن؟ ...نكنه فكر می کنی پسههت و مقامیداری و سمانه در شان تو نیست!
 نه عز یز دلم! ربطی به این موضوع نداره. به هر حال من دیگه صبر نمی کنم ،ماه صفر که تموم شد ،زنگ می زنم بهخواهرت که بیاد .باالخره تكلیفت رو معلوم می کنم.
کیان خمیازه ای کشید و میان تخه هت ولو شد.
 باور می کنی که نمی شنوم چی میگی.سهر کیان به بالشهت نرسهیده از حال رفت .عالیه پتو را روی او کشهید و زمزمه
کرد( :بمیرم الهی! بچه ام چقدر خسته بود).
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سههقف بل ند و گن بدی خا نه قدیمی به نظرش کوتاه و دلگیر می آ مد .قاب
عكسهههای چیده شههده روی طاقچه ،گو یی به خاطره دور از ذهن بدل گشههته
بودند.
با ح سرت از د ست رفتن روزهای خوش و شیرین گذ شته ،برخا ست و مقابل
عكسها ایستاد.
نگاهش را در چهره مادر دقیق کرد .چقدر احسههاس دلتنگی می کرد .چقدر به
لبخندهای منعكس شده در تصو یر نیاز داشت .دستهای لرزانش را بلند کرد و
روی تصو یر مادر کشید.
قطرات اشك برای فرار از چشمانش مسابقه گذاشته بودند.
 دلم برات تنگ شده مامان ...تو کجایی ...بیا ببین دخترت چقدر تنهاست.از پشت پرده تار دیدگانش ،در تصو یر غزاله خیره ماند.
 خیلی بی معرفتی! به تو هم میگن خواهر! می دون ستی بعد از مادر دلم رو بهتو خوش کردم! چرا رفتی؟ چرا تنهام گذاشتی؟
کلمات در صدای گریه آلودش نامفهوم شد.
صههدای باز و بسههته شههدن در حیاط او را از حال و هوای خود بیرون کش هید ،با
دیدن برادرش و ایرج ،که به تازگی با او نامزد کرده بود ،بالفاصله وارد آشپزخانه
شد .آبی به دست و صورتش زد و خود را مشغول کار نشان داد.
صهههدای هادی که او را به نام می خواند بلند شهههد( :آبجی کجایی؟ مهمون
داریم) ،از آشپزخانه خارج نشد و با گفتن( :من اینجام) چادر سفیدش را روی
سر انداخت و تعارف کرد .هادی پاکتهای میوه را روی میز گذا شت .سپس به
کابینت تكیه داد و گفت:
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 ایرج اینجاست. برای چی اومده؟هادی چادر غزل را کنار زد و مالمت بار دست زیر چانه او گذاشت و گفت:
 صبر کن ببینم! باز گریه کردی؟ توقع بیجا داری. توقع بیجا!!!؟ سههه ماه از مرگ غزاله می گذره .فكر می کنی با گر یه کردن برمی گرده؟
 دلم که آروم میشه. تو فقط داری خودت رو داغون می کنی .اگه به فكر خودت نیسههتی ،حداقلبه این پسره بیچاره فكر کن.
 اون رو برای چی آوردی؟ از پدر و مادرش خواسته تا یك جلسه بذاریم و روز عقد رو تعیین کنیم. ولی... ولی نداره ،منتظر چی هستی؟ تك و تنها توی این خونه دراندشت موندی کهچی؟ زودتر تكلیفت رو معلوم کن .اگه قراره ایرج نسههبتی با تو داشههته باشههه،
زودتر و اگر هم پشیمون شدی ،بیشتر از این معطلش نكنَ .دکش کن بره.
 به تو هم میگن برادر! هر اتفاقی می افته ،برای تو خیلی زود عادی میشههه .بههمین راحتی حرف از ازدواج می زنی .واقعا که...
 مزخرف نگو ...فكر می کنی ناراحتیم رو باید با زار زدن و گریه نشون بدم .نهخواهر من .نه .من هم آدمم .من هم احسههاس دارم .اگه بیخیال نشههون میدم،
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وا سه اینه که در قبال تو اح ساس م سولیت می کنم .دلم نمی خواد با قیافه عبه
هوس و گرفته ،روحیه ات رو داغون کنم ،می فهمی؟
 معذرت می خوام .نباید خودخواهانه قضاوت می کردم. اشههكال نداره .من از تنها بازمانده خانواده ام دلگیر نمی شههم ....ما که دیگهکسی رو نداریم ،داریم؟
غزل لب برچید .هادی با نوك انگشت زیر چانه او زد.
 خدا وکیلی حالگیری نكن .به اندازه کافی چشمای قشنگت قرمز شده .جونداداش کوتاه بیا.
لبه ههای غزل را لبخندی از روی اجبار گشود و هادی با ابراز نگرانی افزود:
 من برای تنهایی تو نگرانم .اگه با جشن مخالفی ،یه مراسم ساده توی محضربرگزار می کنیم.
 هرچی شما بگی داداش. آفرین .حاال شدی خواهر خودم .حاال سه تا چایی لبریز ،لب سوز ،لب دوزبریز ،بیا تو پذیرایی.
با وجود غم و اندوه فراوان ،کمی آرام تر از گذشههته نشههان می داد و با دقت و
پشتكار بیشتری بر روی پرونده ها کار می کرد.
بعد از ماجرای ربای ندگی ،با صههالحد ید فرمانده کل به طور تمام وقت در
معاونت مبارزه با مواد مخدر کرمان مشههغول به کار شههده بود و به دلیل بزرگی
استان و جمعیت بیشتر آن ،سختی و فشار کار نیز بیشتر شده بود .با این وجود
راضههی به نظر می رسههید زیرا فرصههتی برای فكر کردن به گذشههته های تلخ و
شیرین نداشت.
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در یكی از روزهای پرمشغله ،تلفن اتاق زنگ خورد و نگهبان از حضور خانمی
به نام هدایت او را مطلع ساخت.
سراسیمه و دستپاچه شده بود .ضربان قلبش تند شده و استرس تمام وجودش
را فرا گرفته بود ،داشههت پس می افتاد( :یعنی خودشههه؟) .وقتی زن جوان وارد
دفتر شههد بی اراده و با دهان باز برخاسههت ،گیج و مبهوت در چشههمان او خیره
ماند تا آنكه با صدای زن جوان به خود آمد.
 سالم ...غزل هدایت هستم .خواهر غزاله هدایت.گر گرفته بود .به زحمت نگاهش را از غزل گرفت و او را دعوت به نشستن کرد
و با احوالپرسی سردی با رخوت روی صندلی رها شد.
غزل متوجه حالت کیان شههد ،اما دلیل واقعی آن را نمی دانسههت به همین دلیل
سكوت اختیار کرد.
ک یان با اف كار پریشهههان به زح مت خود را جمع و جور کرد و با گفتن( :در
خدمتم) ،ساکت ماند.
غزل سعی داشت در گفتارش با احتیاط باشد ،پرسید:
 به من اطالع دادند که خواهرم غزاله ،با شما ربوده شده.کیان تاکید کرد و غزل در حالیكه کنجكاو نشان می داد گفت:
 می خوام از زبون شما بشنوم ...باید بدونم چه بالیی سر خواهرم اومده.اگر د ست کیان بود پس می افتاد .این همه شباهت باور نكردنی بود .اگر غزل
زبان نمی گشود به طور حتم او را با غزاله اشتباهم می گرفت.
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دلش می خواسههت از مقابل او فرار کند .اما ناگز یر ،قوایش را به کار بسههت و
گفت:
 مگه سرهنگ کرمی براتون شرح نداده!؟ بله گفتن ،ولی....اشك در چشم غزل حه هلقه زد.
 لباس سیاه رو به تازگی از تنم درآوردم....کیان در خالل صههحبت غزل به آرامی گفت( :خدا صههبرتون بده) .غزل تشههكر
کرد و در حالیكه اشكهایش را پاك می کرد ،ادامه داد:
 برام بگین ....این حق منه که بدونم خواهرم چطور و در چه وضعیتی مرده.آه از نهاد ک یان بلند شهههد .زمزمه دلش بود که( :کاش داغ دلم رو زنده نمی
کردی) ،سر به زیر شد و پس از تامل کوتاهی گفت:
 زیر شكنجه طاقت نیاورد.چهره غزل درهم شد .به سختی جلوی هق هقش را گرفت و پرسید:
 می خوام از یه چیز مطمئن باشم....اما نتوانست جمله اش را تمام کند .کیان تیز و با درایت بود بی تامل گفت:
 مطمئن باش هرگز نجابتش زیر سوال نرفته. نمی دونم چرا نمی تونم باور کنم که غزا له مرده ...یه گور خالی هیچاحساسی رو به آدم نمیده.
چشمهای پر التماسش را در چشم کیان دوخت و افزود:
 شاید دیگه هیچ وقت شما رو نبینم! می تونم یه تقاضا از شما داشته باشم؟کیان چشم بست و به عالمت مثبت سرتكان داد.
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 برام بگید  ...مو به مو ....می خوام بدونم چه بر سر خواهرم اومده.برای کیان یادآوری گذ شته سخت بود ،اما به دلیل احترام و ع شقی که به غزاله
داشت فكر کرد شاید شرح وقایع ،مرهمی بر دل خواهر داغدارش باشد .از این
رو بدن آنكه اشاره ای به جرییات و روابط عاطفی اش داشته باشد ،تمام ماجرا
را شرح داد .وقتی ساکت شد چ شمان غزل از فرط ا شك قرمز و کوچك شده
بود.
دیگر صههحبتی باقی نمانده بود و غزل باید می رفت .در حالیكه با توض هیحات
کیان سبكبال تر به نظر می رسید ،خداحافظی کرد ،اما در آ ستانه خروج از در
ایستاد و گفت:
 یه سوال دیگه؟ به نظر شما غزاله چه جور زنی بود؟لبخند کیان تلخ بود.
 دنبال چی هستی!؟ بعد از بالیی که سههرش اومد و بی گ*ن*ا*ه کنج زندون افتاد ،برام مهمه کهنظر شخص شما رو بدونم.
کیان احسههاس کرد که قبلش الی منگنه فشههرده می شههود .سههعی کرد خوددار
باشد ،با این حال صدایش آهنگ غم داشت ،گفت:
 مغرور و سرکش ...شفاف و زالل .....پای سفر و بال پرواز.غزل میان اشك لبخندی زد و گفت:
 می دونستم ...اگر غیر از این می گفتین بی انصافی بود.و به سرعت خارج شد.
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با خروج غزل ،کیان نفس حبس شده اش را بیرون داد و با رخوت روی صندلی
رها شد.
آفتاب چون همیشههه تند و گزنده پرتوافشههانی می کرد و تن زمین را خشههك و
پرحرارت می ساخت.
عالیه برای جلوگیری از تابش تند آفتاب ،پشههت پنجره ها را حص هیر چوبی زده
بود و هر از گاهی وقت خنكای صبح و ع صر با پا شیدن آب به آنها باعث می
شد نسیم خنكی از البالی درزها به داخل ساختمان نفوذ کند.
از کار شههسههتن حیاط که خالص شههد ،به س هراغ فرزند رفت .ضههربه ای به در
نواخت و بالفاصههله در را باز کرد .نگاه غمبار و پرحسههرتش را به روی فرزند
پاشید و به آرامی گفت:
 کیان مادر! نمی خوای صبحانه بخوری؟کیان غلتی زد و کمی درز چ شمش را باز کرد ( :سالم) ،چهره او در خواب هم
ن شان از غم و اندوه دا شت .مادر پیر نگران از ک سالت فرزند با صدایی آمیخته
به بغض گفت:
 آخه تو چته پسرم؟ چرا حرف نمی زنی؟ ببین چه به روز خودت آوردی؟کیان از تخه هت و پایین آمد و گفت:
 بذار چشمام رو باز کنیم بعد شروع کن ،خانمی. چرا هرچی تو دلت ه ست نمی ریزی بیرون؟ بگو ...بگو و خودت رو خالیکن مادر.
کیان با کالفگی از استنطاق بی موقع مادر گفت:
 -من درد بی درمون دارم ...این خیالت رو راحت می کنه؟
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عالیه قهرآلود روی برگرداند و بیرون رفت .گوشههه هال بسههاط صههبحانه را علم
کرد و مشغول شیرین کردن چای بود که کیان مقابلش نشست.
عال یه همچ نان قهرآلود رف تار می کرد ،ن گاهی به رنگ سهه یاه پیراهن تن او
انداخت و با مالمت گفت:
 صفر هم که تموم شد! باز هم سیاه می پوشی!!!!! می ذاری یه لقمه نون بخورم یا نه؟ چشم دیگه حرف نمی زنم .خروس جنگی نشو .صبحونه ات رو بخور.چشم کیان به دنبال برداشتن ظرف شكر به محتو یات سفره افتاد .با دیدن پیاله
ع سل مات ماند .لحظه ای بعد با حالت تهوع و بدون تامل پیاله را بردا شت و
با خ شم آن را به دیوار کوبید ،اما خیلی زود آثار پ شیمانی در چهره اش آ شكار
شههد .کالفه و در حالیكه سههعی می کرد بر اعصههاب خو یش مسههلط شههود،
برخاست و برای جمع کردن خرده شیشه ها کنار دیوار زانو زد.
 ببخشید مادر دست خودم نبود.عالیه مبهوت بود و بدون آنكه علت رفتار فرزند را بداند ،شماتت بار گفت:
 دیوونه شدی؟ این کاها چیه مرد؟و کفری برخا ست و جارو و خاك انداز و د ستمال خیس آورد .در حالیكه برای
جمع کردن خرده شیشه ها می نشست پنجه های تپلش را در موهای فرزند فرو
برد و با مهربانی گفت:
 -چته مادر! از وقتی برگشتی ،دیگه اون کیان سابق نیستی.
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کیان روی زمین رها شد  ،یه مرد از هم پا شیده و و یران شده بود ،به دیوار تكیه
زد و گفت:
 نه نیستم .....به خدا نیستم.عالیه خرده های ش هیشههه را از دسههت کیان بیرون آورد .دسههتمال خیس را روی
انگشت های او کشید .چشم در چشم او دوخت و با کمی تردید پرسید:
 تو عزادار کسی هستی؟!دیگر وقتش رسیده بود تا زبان به اعتراف بگشاید و از غم از دست دادن عشقی
که او را به سرحد جنون می ک شید سخن بگو ید ،از این رو پیراهنش را الی دو
انگشت گرفت و گفت:
 همه این دیوونگی های پسههرت ....واسههه از دسههت دادن عشههقشههه مادر...عشقش.
دهان عالیه از فرط تعجب باز مانده بود ،کیان ادامه داد:
 خیلی دوسههتش داشههتم ،خیلی زیاد .ولی اون بی وفایی کرد و رفت ،رفت ودیگه....
کیان سكوت کرد .مادر دست بر شانه او گذاشت و با تعجب پرسید:
 صبر کن ببینم! چی داری میگی؟ از کی داری حرف می زنی؟!چشم کیان به نقطه ای خیره ماند .سیمای غزاله را یه یاد آورد و گفت:
 اون آهوی گریزپا که من رو به داغ خودش نشونده .....غزاله است. غزاله!!!!! غزاله دیگه کیه؟! همسفرم ،رفیق نیمه راهم. -نكنه منظورت همون متهمیه که باهات گروگان گرفتن!!؟
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کیان سر به عالمت تایید تكان داد و عالیه پوزخندی زد و گفت:
 حتما شوخی می کنی؟ به من میاد که حوصله شوخی داشته باشم؟ مشتاق شدم ! بگو ...می خوام بدونم چه بر سر پسرم اومده که توی این سفرپرخطر و کوتاه ،وقت عاشق شدن هم داشته.
 عشق که وقت سرش نمیشه ،میشه؟ شاید هم احتیاج نباشه چیزی بگی .باید حدس بزنم یه زن بزهكار ،چه جورتونسته پسرم! کیان من رو!!! از راه به در کنه.
 هیچ توقع نداشههتم مادر! چطور می تونی در مورد کس هی که ندیدی این طورناعادالنه قضاوت کنی .غزاله من یه فرشته بود.
آه کشید و با حسرت گفت:
 کاش هیچ وقت نمی دیدمش ،تا غم از دست دادنش رو نمی چشیدم. این طور که شنیدم ،اون شوهر و بچه داشته .تو عاشق یه زن شوهردار شدی؟ غزاله شوهر نداشت مادر.کیان با گفتن این جمله بی حوصله بلند شد و با صدای بلند افزود:
 حاال دیگه فرقی نمی کنه .غزاله مرده و من برای همی شه از د ست دادمش...فقط یه خواهش از شههما دارم ...از پاکی اش مطمئن باش ،براش احترام قائل
باش و حال من رو درك کن.
و به سرعت خداحافظی کرد و بیرون رفت.
اما عالیه دست بردار نبود .پاپی او شد و از همان جا فریاد زد:
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 باید بدونم بین شما چه اتفاقی افتاده!کیان گفت( :دیرم شههده مادر) ،و به سههرعت از پله ها پایین دو ید ،اما عالیه با
عجله به حیاط رفت و نهیب زد( :وایسا).
کیان گو یی که از اف سر مافوق د ستور می گرفت ،بی درنگ ای ستاد .چرخید و
گفت:
 بله؟ تا ندونم غزاله کی بوده نمی ذارم از این در بری بیرون. چی رو می خوای بدونی مادر؟ غزاله چی داشت که تونست پسر مغرور و سرکش من رو رام کنه؟ بس کن مادر. بگو کیان. یه زن خوب ،نجیب ،فداکار و زیبا. پس خدا بیامرز... نمی خوام رفتنش رو باور کنم .خواهش می کنم دی گه هیچ وقت این طورییادش نكنید.
 به هر حال حاال که رفته .تا آخر عمر که نمی تونی عزادارش بمونی  .میتونی؟
 عشق احساس عجیبیه ،اگه فرصت شعله کشیدن نداشته باشه ،مثل یه آتشزیر خاکستر می مونه.
 وقتی گوشهههت برای کباب کردن نداری ،یه لیوان آب بریز روش و آتش روخاموش کن.
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 آتش زیر خاکستر با آب خاموش نمیشه. تو داری من رو می تر سونی .اگه نمی شناختمت باورش برام آ سون تر بود،ولی از تو بعیده ...تو و این همه احساس!
کیان به تك درخت کاج درون حیاط تكیه داد و گفت:
 روزی صد بار از خودم می پرسم چته پسر؟ چرا ادای بچه ها رو در میاری؟ولی فایده ای نداره .عشههقی که نمی دونم چه جوری از کجا شههروع شههد تمام
وجودم رو پر کرده .توی تار و پودم ریشه دوونده.
 ریشه اش رو بسوزون. ریشه اش رو که بسوزونی درخت خشك میشه مادر.عالیه روی صندلی ایوان ن ش ست  .برای شناختن غزاله م شتاق بود ،کنجكاو
پرسید:
 نمی خوای به مادرت بگی غزاله کی بود و چطور به اون نزدیك شدی؟کیان با وجودی که برای رفتن عجله داشت ،جلو رفت و مقابل مادر نشست.
با یادآوری اولین دیدارش در اتاق بازجو یی ،تمام وقایع رو شههرح داد و دقایقی
بعد ،وقتی سكوت کرد ،متعجب در چشمان خیس مادر خیره ماند
لبه ایوان ن ش سته بود و در حالیكه اح ساس تلخ قلبش را در هم می ف شرد ،بار
دیگر شاهد غروب خورشید بود.
سههمانه آرام و بی صههدا وارد ایوان شههد و محتوی ظرف هندوانه را مقابل او قرار
داد .با صدای زیری گفت بفرمایید و نشست.کیان بدون آنكه به جانب او روی
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گرداند قدری صورتش را به سمت راست مایل کرد که سمانه توانست فقط نیم
رخ او را ببیند و در سكوت ،به غروب خورشید چشم دوخت.
سمانه آه کشید و با حسرت به مجسمه بی احساسی که در مقابلش نشسته بود،
چشم دوخت و گفت:
 نمی تونی فراموشش کنی؟چهره کیان درهم شهههد .مغموم و گرفته سههر به زیر انداخت ،اما سههكوتش را
نشكست.
سمانه برشی از هندوانه را در بشقاب کنار دست کیان قرار داد و گفت:
 -حداقل تكلیف من رو روشن کن.

سههكوت سههنگین کیان قلب سههمانه را درهم می فشههرد .برای فرار از َجوی که

احساس می کرد غرورش را می شكند ،مه هستاصل گفت:
 اگه می خوای تا ابد با فكر اون زندگی کنی ،من مانعت نمی شم .فقط بگو مناین وسط چه کاره ام.
کیان ایستاد .چشم در چشم او دوخت و با لحنی سرد گفت:
 من به دردت نمی خورم سههمانه .متاسههفم ....واقعا متاسههفم .نباید این اتفاقمی افتاد .نبا ید مادر با شههما حرفی می زد .تو دختر خاله عز یز منی ،بودی و
خواهی بود ...خدا می دو نه چ قدر به تو و خانواده ات عالقم ندم ولی این
احسههاس فقط در چارچوب پیوندهای رگ و ریشههه ای اسههت ...متوجهی چی
میگم؟
 ولی خاله تمام حرفاش رو با پدرم زده. -تو دختر عاقلی هستی ...خودت یه راه حل پیدا کن.
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سمانه انتظار نداشت .دلش شكست ،اما از تك و تا نیفتاد پرسید:
 نمی خوای بیشتر فكر کنی؟کیان سكوت کرد و سمانه اشك ریزان افزود:
 ولی خاله چند ساله که من رو به پای تو ن شونده .هروقت خوا ستگاری برامپیدا می شه ،مادر و خاله اون رو به خاطر تو دست به سر می کنن.
 فكر می کنم هیچ و قت خارج از ا ندازه های مت عارف با شهه ما برخوردینداشتم ....چطور با خودت فكر نكردی که....
سمانه حرفش را برید.
 ولی خاله....این بار کیان عصبانی در حرف سمانه پرید و گفت:
 اینقدر نگو خاله ،خاله ....هیچ وقت نخواستم مه هستقیم بگم که هیچ عالقهای به زندگی با تو ندارم ،ا ما فكر می کردم این قدر عاقلی که بی تفاوتی و
سههردی من رو کامال حس می کنی .گ*ن*ا*ه خودت رو گردن مادر و خاله
ننداز سمانه.
 اما.... برات آرزوی خوشبختی می کنم ،خودت یه جوری خاله ات رو قانع کن.و از مقابل دیدگان اشههكبار سههمانه دور شههد.و لحظه ای بعد با تعو یض لباس،
بدون آنكه به سمانه نگاهی بیندازد ،منزل را ترك کرد.
فصل 25
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در حال تمیز کردن حیاط صد و پنجاه متری بود که صدای زنگ را شنید .جارو
را به تنه کاج تكیه داد و چادرش را به سر انداخت و با قدمهایی تند جلو رفت.
با مشاهده زنی بلند قامت و زیبا ،لبخندی به لب راند و گفت:
 بفرمایید.صدای لرزان زن به سختی شنیده می شد:
 منزل جناب سرگرد زادمهر؟ بله ....شما!؟لحظاتی بعد کیان مادر را مخاطب قرار داد.
 کی بود مادر؟ یه خانمه با تو کار داره.کیان زیرپوش رکابی سههیاه رنگش را به تن کرد .دسههتی در موهای آشههفته اش
کشید و متعجب پرسید:
 با من!؟ ...چه کار داره؟عالیه با حرکت چشم به پذیرایی اشاره کرد و گفت:
 فكر کنم برای شوهرش مشكلی پیش آمده.چهره ک یان درهم ر فت .به خ یال این كه همسههر یكی از متهمین به قصهههد
مددجو یی به سراغش آمده است ،با دلخوری گفت:
 مادر من! صد دفعه گفتم ک سی رو توی خونه راه نده .من که کاری از د ستمبر نمیاد.
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 به خدا دلم براش سوخت .ا صال نمی تون ست حرف بزنه .یه ریز ا شك میریخت .دلم براش کباب شههد .گ*ن*ا*ه داره مادر ،به خاطر من هر کاری می
تونی براش انجام بده.
 مادر ساده من! تا کی باید گول ظاهر افراد رو بخوری. حاال چرا مالمتم می کنی؟ اینقدر بگو تا بگم غلط کردم. دور از جون مادر .من سگ کی باشم به شما اهانت کنیم ....تو تاج سرمی.سرورمی.
و برای دلجو یی بی شتر روی مادر خم شد و بهههه ههههوسه ای از گونه او گرفت و
گفت:
 هرچی شما بفرمایید .بذار موهام رو خشك کنم ...چشم. چشمت بی بال ...برم چایی بریزم.و رفت.
کیان پیراهن سیاه رنگش را به تن کرد و مقابل آیینه ای ستاد .باد س شوار موهای
خوش حالتش را فرم می داد .پس از مدتها ریشههش را اصههالح کرده بود و بیش
از همی شه جذاب به نظر می ر سید .انگ شتش را به شی شه عطر سایید و کمی
خود را معطر سههاخت .روی از آیینه گرفت و از اتاق خارج شههد .دم در سههالن
سههرفه ای کرد .یاا ...گفت و بعد از مكث کوتاهی وارد شههد .سههر به زیر کنار
پیش بخاری ایستاد.
زن جوان به محض ورود کیان سرا سیمه برخا ست و با صدای خفه ای سالم
کرد .کیان همچنان سر به زیر بود او را دعوت به نشستن کرد و گفت:
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 با من امری داشتید؟زن در سههكوت به کیان خیره ماند .قدرت هیچ عكس العملی نداشههت .زانوان
لرزانش او را وادار به ن ش ستن می کرد ،اما به هر نحوی شده بود بر خود ت سلط
یافت و روی پاها ایستاد.
کیان بار دیگر گفت:
 حاج خانم از من خواهش کرده تا هر طور شده کمكتون کنم ،دلم نمی خوادروی مادرم رو زمین بندازم ...بفرمایید ...من در خدمتم.
سكوت 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.
لرزش محسههوسههی بر اندامش چیره شهههد .لحظاتی بعد در عین ناباوری با
قدم های لرزان جلو ر فت .ن گاهش در زوا یای صههورت زن چرخی خورد و
قطرات اشك بی اراده چشمانش را َبراق ساخت.
مقابل زن جوان با صدای خفه ای گفت( :غزاله)!
وقتی غزاله بی کالم سر به شانه اش نهاد ،احساس عجیبی داشت.
عال یه بی خبر از همه جا ،با سههینی چای وارد پذیرایی شهههد ،اما به محض
مشاهده آن دو جیغ کوتاهی کشید و سینی را رها کرد.
با سههر و صههدای ایجاد شههده کیان به خود آمد و کمی خود را عقب کشههید.
خجالت زده نشههان می داد .چند بار دسههت در هوا بلند کرد تا غزاله را به مادر
معرفی کند ،اما قادر به تكلم نبود.
عالیه بهت زده قدمی جلو رفت و گفت:
-کیان! مادر! دارم پس می افتم ...یه چیزی بگو ...این کیه؟
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کیان تمام قوایش را به کار بست و با صدایی لرزان گفت:
 غزاله.عالیه از فرط تعجب با صدایی شبیه به فریاد گفت:
 نه!!!! مگه نگفتی مرده. تو هم باور نمی کنی مادر! یعنی من دارم خواب می بینم!عالیه نگاه مالمت باری به غزاله انداخت و دلخور پرسید:
 چرا خودت رو معرفی نكردی؟ چرا نگفت...؟اما گریه امانش نداد و به سرعت پذیرایی را ترك کرد.
برای کیان همه چیز مثل خواب بود .بار دیگر در چشمان دوست داشتنی غزاله
خیره شد و صدایی که از فرط هیجان می لرزید گفت:
 باورم نمیشه! بیدارم کن! بیدارم کن غزاله.حال غزاله دسهههت کمی از او نداشهههت .به طور یقین اشهههك بود که گو یای
احسههاسههاتش بود .در حالیكه نگاه بی قرارش را در صههورت کیان می پاش هید،
لبخند تلخی زد.
عالیه بار دیگر با سرفه کوتاهی وارد پذیرایی شد ،ولی این بار منقل کوچكی در
دست داشت.
چند دانه اسههپند را ابتدا دور سههر غزاله سههپس دور سههر فرزندش چرخاند و در
آتش ریخت .عالیه چشمان ترش را که از اشك شوق مملو بود ،در چشم غزاله
دوخت و گفت:
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 خوشههحالم که زنده ای ،نه برای خودم یا تو .من فقط برای کیانم خوشههحالمچون داشتم او رو از دست می دادم.
 ببخشید مادر ،نمی دونستم چی باید بگم.عالیه منقل را در گوشه ای نهاد و غزاله را در آغه هوش کشید و گفت:
 به هر حال خوش آمدی .شاید اگر زجری که کیان از دوری و فراق تو کشیدهندیده بودم ،این قدر از دیدنت خوشههحال نمی شههدم .خوشههحالی من تو لبه
ههای خندون کیانمه ....خوش آمدی عز یزم ،خوش آمدی.
و کمی خود را باال کش هید و دسههت در گردن فرزند رش هیدش آو یخت و او را به
سمت خود کشید و گفت:
 الهی پیر شی پسرم ...مبارکت باشه.و به هوسه ای به گونه او زد و در حالیكه قصد خروج داشت افزود:
 شههما راحت باشهه ید .حتم دارم درد دلتون ز یاده .میرم یه چیزی برای نهاردرست کنم.
و رفت.
کیان قدمی عقب رفت و با چشمان مشتاقش قد و باالی رعنای غزاله را برانداز
کرد و با خنده ای از ته دل گفت:
 تو راستی راستی خودتی.غزاله لبخندی زد و سر به زیر شد .در پس چشمان زیبایش غم جانكاهی موج
می زد که سعی داشت آن را از کیان که چنان ذوق زده ابراز احساسات می کرد،
پنهان کند .با رخوت روی مبل رها شد .نگاهش در پوشش تن کیان خیره ماند
و با تعجب پرسید:
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 چرا سیاه پوشیدی؟کیان با نگاهی به پیراهنش ،در حالیكه لبخند تلخی به لب داشت گفت:
 فكر می کردم برای همیشههه از دسههت دادمت .شههاید این لباسههها یه جوریآرومم می کرد.
 یعنی تو به خاطر من سیاه پوشیدی!؟ ولی از اون موقع چندین ماه می گذره!کیان زانو زد و سر به زانوی غزاله گذاشت و گفت:
 خدا کنه خواب نباشم.سههپس سههر باال گرفت و چشههمان نافذش را در چشههمان خوش رنگ غزاله
دوخت .غزاله برای دلبری نیامده بود ،اما بی اراده با عشههقی که در خود سههراغ
می دید ،انگشتهای ظریفش را در انبوه موهای کیان فرو برد .با این عمل موجی
از گرما به صههورت ک یان پاشهه ید ،اما قبل از هرگونه عكس العملی از جانب
کیان ،برخاست و در آستانه در ای ستاد .سعی داشت روی احساساتش که تا آن
لحظه نتوانسته بود کنترلش کند ،سرپوش بگذارد .گفت:
 من ....من فقط ....می دونی...کالفگی غزاله  ،کیان را نگران کرد .سراسیمه جلو آمد.
 چیزی شده؟ ..... -حرفی بزن.
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غزاله سههرش را باال گرفت ،اما تاب نگاه کردن در چشههمان بی قرار ک یان را
ندا شت .به ق صد خروج روی گرفت و یك گام بردا شت .اما بازوان کیان روی
چارچوب در قرار گرفت و راه را بر او سد کرد.
غزاله لب به دندان گز ید و بغض فرو داد .کمی بعد با التماس گفت:
 بذار برم کیان.پنجه های ک یان دور بازوان غزاله قفل شهههد و به آرامی او را به سههمت خود
چرخاند .لحن دلجو یانه ای به خود گرفت و گفت:
 می دونم ...می دونم که از من دلگیری ....به خدا وقتی پ یدات کردم غرقخون بودی ،نفس نمی کشههیدی ،نبض نداشههتی ...حتم دارم اونقدر ضههعیف
بوده که من قادر به تشخیص نبودم .خدا رحم کرد که بیگ سر رسید و از پشت
سههر با یه ضههربه بیهوشههم کرد و اال تو رو با دسههتهای خودم زنده به گور می
کردم ...من واسههه تقص هیری که مرتكب شههدم ،عذری ندارم ...من رو ببخش.
من.....
غزاله با سعی فراوان جلو ریزش ا شكهایش را گرفت ،سپس کمی به صدایش
جرئت بخشید و رساتر از قبل گفت:
 دلم می خواد اون روزها رو فراموش کنم .از یادآوریشههون دگرگون می شههه.بهتره شما هم فراموش کنی.
کلمه شما و لحن سرد غزاله برای کیان گران تمام شد .نمی دان ست چرا غزاله
این چنین بی رحمانه او را از خود می راند .مبهوت پرسید:
 منظورت چیه؟! -فسخ صیغه.
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 چی!!!!!؟غزاله بدون اعتنا به رنگ پریده و حال دگرگون کیان گفت:
 شماره تلفن منزلم رو داری ،باهام تماس بگیر .خودت روزش رو تعیین کن،ولی عجله کن.
و به سرعت از مقابل دیدگان مبهوت کیان دور شد و قبل از آنكه فرصت هرگونه
عكس العملی به او بدهد از منزل خارج شد.
عالیه از پشت پنجره نگاهی به ایوان انداخت .چقدر مزه می داد زیر این آسمان
پرستاره رختخوابت را میان حیاط پهن کنی و هم صحبت ستاره های چشمك
زن آسمان باشی.
کیان مثل ساعتی پیش ،خاموش و بی حرکت ،روی صندلی ن ش سته بود و در
حالیكه به نقطه نامعلومی خیره شده بود ،در افكار خود غوطه ور بود.
اح ساس کرد فرزندش مثل شمع آب می شود .برای دلداری او مردد بود ،ولی
دلش را ضی نمی شد او را همچنان به حال خود رها کند .چا شت ع صرانه را
بهانه کرد و با سینی چای و بیسكو ییت به ایوان رفت.

 داره تار یك میشههه ...سههه سههاعته به آجرهای دیوار ُزل زدی .نمی خوای بامادرت حرف بزنی؟ شاید سبك بشی.
کیان هوای ریه اش را که گو یی سه ساعتی که مادر از آن نام می برد در سی ه هنه
اش حبس کرده بود بیرون داد .کالفه چنگ در موهایش زد و به چشههمان مادر
خیره ماند.
 -بیخود نگرانی مادر .یه پرونده جدید دارم ،داشتم به اون فكر می کردم.
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 خودتی ..تو در مورد من چی فكر می کنی ...کدوم مادر یه که نفهمه بچهاش چه دردی داره؟
 یعنی نمیشه به شما دروغ گفت. اگه دوست داری بگو ،اما باورش به عهده خودم.کیان لبخندی زد و از جای خود برخاست .دستان مادرش را ب ه هوسید و سر به
زانوی او نهاد.
مادر البالی موهای سیاه فرزند پنجه انداخت .به نظرش ر سید یكی دو تار آن
سفید شده است .ابروانش گره خورد .گفت:
 بگو مادر ...بگو خودت رو سبك کن. چی بگم!؟ وقتی خودم هنوز گیج و منگم. این قدر بهش فكر نكن .شههاید خواسههته امتحانت کنه .شههاید هم می خوادبدونه هنوز هم دوستش داری ،یا نه.
 می خوای با حرفهای شیرینت رامم کنی؟ غزاله دوستت داره .من اشتباه نمی کنم .من برق عشق رو تو چشماش دیدم. پس چرا اون رفتار رو کرد ...بدجوری شههوکه شهههدم ،موندم چرا بی مقدمهطالق خواست.
 اینو باید از خودش بپرسی. نه مادر ،من دارم دلم رو به یه خیال واهی خوش می کنم ...غزاله هیچ عالقهای به من نداره .کم کم دارم مطمئن می شههم که اون در حالی كه از من متنفر
بود ،باالجبار به من تكیه کرد .هر زن دیگه ای هم جای اون بود ،توی همچین
جهنمی نیاز یه یه نفر داشت که بهش تكیه کنه.
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 مگه تو نگفتی که غزاله به خاطر تو جونش رو به خطر انداخت؟ مگه نگفتیچون شنا سایی شده بودی و جونت در خطر بود ،غزاله با فداکاری جونش رو
کف دستش گرفت و ماموریتی رو که بهش محول کردی انجام داد؟
 همین چیزهاست که باورهام رو دچار تردید کرده. در مورد اینكه غزاله تو رو دوسههت داره ،شههك ندارم .اما در مورد تقاضههاش!چی بگم مادر.
 شما خیلی با اطمینان حرف می زنی. یه زن وقتی سههرش رو به شههونه یه مرد تكیه می ده که با تمام وجود اون رودوست داشته باشه.
لبخند کیان تلخ بود.
 فكر اینكه پای کس دیگه ای در میون باشه ،دیوونه ام می کنه. مثال کی؟! منصور .شوهر سابقش. با بالیی که منصور سرش آورد ،محاله باهاش آشتی کنه. پس دلیل دیگه ای برای تقاضاش وجود نداره. شاید...عالیه حرفش را خورد و کیان سماجت کرد.
 شاید چی مادر؟ شاید چی؟ ولش کن یه فكر بیخود به سرم زد. -می خوام بدونم! بگو.
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 نمی خوام فكر اشتباهم ذهنیت تو رو نسبت به غزاله خراب کنه. مادر داری جون به سرم می کنی .بگو د. خودت خوب می دونی که غزاله با زی بایی خیره کننده ای که داره .خدا کنهحدسم اشتباه باشه ...تو چه می دونی مادر! شاید این چند ماه جایی اسیر بوده
و خدایی نكرده ،زبونم الل....
حرف مادر تمام نشهده بود که کیان مثل فنر از جا پرید .برافروخته و عصهبی به
این طرف و آن طرف ایوان قدم می زد.
عال یه نادم و پشههی مان از گفته خود ،برخاسهههت و او را وادار به توقف کرد و
دستهایش را در دست گرفت و گفت:
 این فقط یه حدسه ...خودت رو با خزعبالت من عذاب نده. باید ببینمش .همین االن. بس کن کیان .تو با این اعصههاب داغون همه چیز رو خراب می کنی ...بذاربرای بعد.
 دارم دیوونه میشم .یه کاری کن مادر. آروم باش پسر .فعال یه تلفن بزن تا بعد.کیان برای رس هیدن به تلفن دو ید .ارتباط که برقرار شههد صههدای دلنش هین غزاله
گوشش را نه هوازش داد .پرسید:
 غزاله خودتی؟غزاله صدای کیان را نشناخت گفت( :شما؟) ،کیان خود را معرفی کرد .ناگهان
صدای غزاله ارتعاش خاصی گرفت و گفت اشتباه گرفتید و ارتباط را قطع کرد.
کیان در چهره مادر خیره ماند و گفت:
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 قطع کرد. مطمئنی شماره رو درست گرفتی؟ خودش بود ...خود خودش.عالیه گوشههی را گرفت و کیان با رخوت به صههندلی تكیه داد .موهای پشههت
گردنش را در دست گرفت و به دهان مادر خیره ماند .انگشت عالیه دکمه تكرار
را فشههرد و چند لحظه بعد با برقراری ارتباط صههدای آمرانه مردی در گوشههی
پیچید و عالیه غزاله را به پای گوشی خواند.
نگاه مادر و پسههر در هم گره خورد و ک یان مضههطرب گوشههی را روی آیفون
گذا شت .بار دیگر صدای غزاله در گو شی پیچید و عالیه مهربان سالم کرد و
گفت:
 سالم عز یزم .مادر کیانم.قلب غزاله در سیهههه ههههنه تپیدن آغاز کرد .احوالپرسی سردی کرد .اما عالیه با
عطوفت پرسید:
 می خواستم بدونم چرا با کیانم صحبت نكردی ،پس چرا قطع کردی!؟غزاله به آهستگی به طوری که صدایش گو یای این بود که ق صد پنهان ساختن
مكالمه اش را دارد ،گفت:
 نمی تونم صحبت کنم .خودم آخر شب زنگ می زنم. چرا! مهمون داری؟ -خانواده ام چیزی راجع به آقا کیان نمی دونن .خواهش می کنم قطع کنید.
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عالیه با خداحافظی ارتباط را قطع کرد و کیان شههقیقه هایش را میان دو دسههت
گرفت و گفت:
 از هیچی سر در نمیارم .مامور پرونده های بزرگ تو کار خودش مونده. اگه پرپر زدنهات رو نمی دیدم ،می گفتم دسههت از این عشههق بردار ،اما بامهری که نمی دونم چطوری از این دختر ش هیرین به دلم افتاده و جلو زبونم رو
می گیره ...فقط برات دعا می کنم مادر.
کیان روی تخ ه هت دراز کشید .چشم از تلفن برنمی داشت .فكر اینكه دست
احدی به غزاله رسیده باشد ،کالفه و عصبی اش ساخته بود ،لحظه ها به کندی
می گذشههت و تلفن خیال زنگ زدن نداشههت .با صههدای مادرش برای خوردن
شام بیرون رفت .غذای مورد عالقه اش روی میز چ شمك می زد ،اما او میلی
به خوردن غذا نداشت .با این وجود با اصرار مادر غذا کشید و مشغول بازی با
آن شد .عالیه دهان به اعتراض گ شود که صدای زنگ تلفن کیان را بدون توجه
به سوال او از جا کند .در اتاقش را بست و گوشی را برداشت .صدای غزاله که
در گوشی پیچید ،هوای ریه اش را بیرون داد و با تلخی و قهر گفت:
 بی انصاف! ....اومدی خاکسترم رو به باد بدی؟غزاله سكوت کرد و کیان برافروخته گفت:
 می خوام ببینمت .باید برای من توضیح بدی.غزاله انگار قصههد حرف زدن نداشههت باز هم سههكوت کرد و کیان با نگرانی
پرسید:
 چرا باهام حرف نمی زنی؟ چرا جوابم رو نمیدی؟صدای غزاله یك بغض نشكسته بود ،گفت:
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 چیزی نپرس ...فقط کاری رو که خواستم انجام بده. داری گریه می کنی؟ نه. نمی تونی به من دروغ بگی ...چرا بیخود عذابم م یدی ،می خوای امتحانمکنی ..می خوای بدونی واقعا دوسههتت دارم یا نه؟ خدا می دونه بعد از مادرم،
تو تنها زنی هستی که در مقابلش بی اراده ام....
کیان آه کشید چنان که دل غزاله را زیر و رو کرد و افزود:
 خیلی تنهام ،بهت احتیاج دارم غزاله  ...باهام تلخی نكن.سكوت او بار دیگر کیان را نگران ساخت ،م ضطرب بارها او را به نام خواند تا
آنكه غزاله کمی به خود مسلط شد ،اما این بار شمرده و با تحكم گفت:
 باز هم میگم .هر چی بین ما بوده فراموش کن .فكر کن هیچ وقت غزاله روندیدی.
 به همین سادگی! من دلیل می خوام .اگه دلیل قانع کننده ای داره بگو در غیراین صورت...
 دلیلی نمی بینم که به شههما جواب پس بدم .یه روزی از سههر اجبار یه بلهگفتم ،اما امروز مجبور نیستم به اون عهد مسخره پایبند بمونم.
کیان مثل ک سی که با گلوله ای که در ست به قلبش ا صابت کرده از پا در آمده
است ،ناامید و مه هستاصل گفت:
 پس حدسم درست بوده! تو هیچ وقت به من عالقه ای نداشتی.غزاله برای شلیك تیر خالص تمام سعی خود را به کار برد:
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 فقط برای اطمینان خاطر می خواسههتم ص هیغه رو فسههخ کنم .البته فكر نكنمهیچ ضرورتی هم داشته باشه .در ضمن ،من زیاد به اون عقد مسخره پا در هوا
اعتقاد ندارم ......فقط لطف کن و دیگه اینجا زنگ نزن.
ارتباط که قطع شد کیان ناباورانه و مبهوت به گوشی تلفن خیره ماند.
کالم تلخ و گزنده غزاله چنان او را برآشههفته و عصههبی کرد که بدون توجه به
اعمالش دستگاه تلفن را با شدت به دیوار مقابلش کوبید.
تلفن چند تكه شد و تكه های آن میان اتاق پخش شد.
عالیه سراسیمه به اتاق کیان دو ید و دل نگران پرسید:
 چی شد مادر؟اما نگاهش روی ریخت و پاش کف اتاق خیره ماند .با مالمت جلو رفت و لبه
تخه هت نشست.
 شاید این دختره ارزش این همه دیوونه بازی رو نداره.کیان سرد و غم زده سرش را به میله تخه هت تكیه داد و گفت:
 به قول قدیمی ها عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند. خودت رو جمع کن .همچین حرف می زنه که انگار صههد سههالشههه ...حاالچی گفت که یه مرتبه به هم ریختی و پدر این تلفن بیچاره رو در آوردی.
 همون حرفهای قبلی. نگفت کجا بوده؟ کی برگشته؟ یا چطوری نجات پیدا کرده؟ نپرسیدم. د وقتی میگم بچه ای ،نگو چرا ...باید می پرسههیدی و لحظه به لحظه از اودلجو یی می کردی .شاید خیلی سختی ک شیده ،حتم دارم انتظار ندا شته توی
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یه مملكت غر یب ،تنها و بی دفاع رهاش کنی و برگردی ....مسههلما ازت گله
داره ...این طوری نمیشههه ...باید یه دسههته گل بگیری و با هم بریم منزلش....
هم با خانواده اش آشههنا می ش هیم و هم از اوضههاع و احوالی که بهش گذشههته
مطلع میشیم ....این طوری هم فاله و هم تماشا.
 فكر نكنم کار درستی باشه .دیدی پای تلفن چی گفت ،خانواده اش از رابطهما چیزی نمی دونن.
عالیه کفری بود.
 از دسههت تو دلم می خواد سههرم رو بكوبم به دیوار ...بچه تو چقدر خنگی.نمی دونم با این هوشت چطور پرونده های به اون مشكلی رو حل می کنی.
 به جون خودم حل کردن پرونده ها و دسههتگیری مجرمین خیلی راحت تر ازپی بردن به درون شما زنهاست ...منكه از این کارها سر در نمیارم.
 ببین پ سرم! غزاله در ماجرای گروگان گیری ،فداکاری بزرگی کرده .در ضمنحكم برائتش هم صادر شده ،اما تو که خودش رو ندیدی تا ح ضورا ت شكر و
قدردانی کنی ....حاال برای این كه توی یه کشههور غر یب رهاش کردی ،یه
عذرخواهی یه تبریك برای بازگشت و تبرئه شدنش بدهكاری.
 انگار راست میگی! فكر کنم باید شما رو به جای دستیارم استخدام کنم. بلند شو پدرسوخته ....بلند شو ادا درنیار .در ضمن خودتون زحمت جمع وجور کردن اتاقتون رو بكشید.
 نوکرتم. -من نوکر پر دردسر نمی خوام.
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فصل 26
صدای بسته شدن در حیاط او را از حال و هوای خود بیرون کشید .در حالیكه
اشك را از صورت خود پاك می کرد ،زیر پتو خز ید.
غزل با دیدن چراغهای خاموش ،پاورچین وارد ساختمان شد.
رختخواب غزاله م یان هال پهن بود ،اما اثری از خودش نبود .به اتاق خودش
رفت و او را در تخه هت خود دید .آهسته صدا زد.
 خوابی غزی؟غزاله تكانی به خود داد و از این پهلو به آن پهلو شهههد .غزل کل ید برق را زد.
مشغول تعو یض لباس شد ،گفت:
 کاش تو هم می اومدی ....طفلی خیلی حال گرفته بود.و مانتوی خود را آو یزان کرد و دوباره رو به غزاله گفت:
 اگه بدونی چه سفار شی می کرد .یكریز می گفت مراقبش با شید چنین ن شهچنان نشه ،فالن نشه ،بهمان نشه.
غزاله نتوان ست خو ی شتن داری کند ،برآ شفته و گر گرفته سر از زیر پتو بیرون
آورد و گفت:
 غلط کرد مرتیكه ع*و*ض*ی ....فكر می کنه کیه.غزل هاج و واج به غزاله خیره ماند .اما چ شمهای متورم و سرخ خواهر او را به
خود آورد ،از این رو با دلسوزی پرسید:
 -گریه می کردی؟

 لعنتی! اومدی من رو از خواب َپ ُرندی که چی؟ -واااا ...غزی! چته دختر! زده به سرت؟
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 من هیچ مرگی ندارم ،البته اگه شههما بذار ید ...فقط یه خواهش دارم ،اینكهاسم اون ع*و*ض*ی رو جلوی من نیاری.
 یعنی چه!؟ ...تو که به اون قول دادی .تو که گفتی برمی گردی سههر خونه وزندگیت.
 من هیچ قولی به هیچ کس ندادم.غزل لب تخه هت نشست .اما قبل از آنكه زبانش به مالمت گشوده شود ،غزاله
بلند شد و بی اعتنا به رختخوابش که میان هال بود رفت.
غزل متعجب باالی غزاله ایستاد .پتو را از روی او کنار زد و با تحكم پرسید:
 بلند شو ببینم تو چه مرگته! چرا دیوونه بازی درمیاری؟ چی می خوای؟ چرا دست از سرم برنمی داری؟ می خوام بدونم خواهرم چه دردی داره! درد بی درمون ...حاال برو از جلوی چشمام گمشو.غزل بی توقع سر به زیر انداخت و با چشمان اشكی بلند شد ،اما غزاله پشیمان
از گفته خود پاچه شلوار خواهرش را چسبید و خجالت زده گفت:
 قهر کردی؟غزل به عالمت نفی سر تكان داد و غزاله عذرخواهی کرد .غزل با مالمت میان
تشك نشست و گفت:
 ما که به جز ه مدی گه کسههی رو نداریم ،داریم؟ ...دلم نمی خواد من رونامحرم بدونی.

در چشم من طلوع کن

413

اشكهای غزاله بی اراده سرازیر شد .خود را در آغهههه ههههوش خواهر انداخت و
گفت:
 من خیلی بدبختم .خیلی بیچاره ام .کاش مرده بودم. حرف بزن خودت رو سبك کن .نذار غصه ها تو دلت تلنبار بشه. نمی تونم ،می ترسم. از چی می ترسی؟ می ترسم اگه دهن باز کنم ،دیگه ماهان رو نبینم. منظورت چیه؟! منظورم اینه که از من صور متنفرم .منظورم اینه که از اون مرتیكه ع*و*ض*یحالم به هم می خوره.
 باورم نمیشه. فكر نمی کردم با وقاحت تمام بلند شههه بیاد اینجا و ادعای مالكیت من روبكنه.
 می دونم ازش دلگیری .همه ما ازش دلخوریم .می دونم در حقت بی وفاییکرد ،ولی طفلی پشههیمونه ،می خواد جبران کنه ...تو باید به اون هم حق بدی.
هر چی نباشه اون شوهرت که بوده.
 می خوام سر به تنش نباشه. خودت به اخالق هادی بی شتر آشنایی .اگه منصور واقعا نادم نبود ،محال بوداجازه بده پاش رو بذاره اینجا .حاال به جای یادآوری خاطرات تلخ و به وجود
آمدن کینه و انتقام ،به فكر آینده خوب ،کنار ماهان و شوهرت باش.
 -منصور برای من ُمرده غزلُ ...مرده .می فهمیُ ،مرده.
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 یه کم عا قل و واقع بین باش .تو وضههع یت خوبی نداری .می تونی بهخوا ستگار آینده ات بگی یك سال حبس ک شیدی! یك بار ربوده شدی! و شش
ماه توی مملكتی مثل افغانستان آواره بودی!
 وقتی خواهرم چنین عق یده ای داره ،از دیگران چه انتظاری می تونم داشههتهباشم.
 قصههد نداشههتم ناراحتت کنم .خواسههتم تو رو متوجه وضههعیتت کنم و بگمقدرشناس منصور و بزرگواریش باش.
 برات متاسفم غزل ،افكار سطح پایینی داری. هرطور دو ست داری تعبیر کن .من بی شتر از تو به فكر ماهانم .دلم می خواددوباره دور هم جمع بشین و از زندگیتون لذت ببرید.
 فكر می کنی ما می تونیم دوباره خوشبخت باشیم؟ چرا که نه.غزاله آهی کشید و کنار پنجره ای ستاد .باد کولر مهههه ههههستقیم به گی سوانش می
خورد و آنها را نههه هههوازش می داد .جای کیان خالی بود تا تماشاگر ر*ق*ص
گندمزار گیسوان طالیی معبودش باشد .غزاله چشم به بزرگترین ستاره چشمك
زن آسمان دوخت و گفت:
 منصور االن داغه ،چند ماهه دیگه همین حرفها رو اون به من میزنه و هر روزبرام دادگاه تشكیل می ده .منصور دل سیاهه ،چرا نمی فهمی غزل.
 شاید حق با تو باشه ،چه می دونم! -می دونم که فقط قصد دلسوزی داری ،اما این راهش نیست.
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 آخه تو که حرف نمی زنی .نمی دونم در وجودت چی می گذره. فقط من رو به حال خودم بذار.با دسته گل زیبایی از گلهای سرخ آتشین رز از گلفروشی بیرون آمد .لب ه ههای
عالیه با دیدن فرزند ر شیدش ،به خنده ای گ شوده شد .گو یی قند در دلش آب
شد و آرزوی شیرینی کرد ،گفت :
 الهی پیر شی مادر ،کی باشه رخت دامادی به تنت ببینم.کیان به لبخندی اکتفا کرد و گل را روی صندلی عقب گذاشت.
دقایقی بعد در بلوار ...مقابل کوچه مورد نظر ایستاد.
عالیه ابرو گره زد و گفت :
 پس چرا ایستادی؟کیان گل را به دست مادرش داد و گفت :
 بهتره تنها بری. تنها برم!؟ مگه تو نمیای؟ سالم برسون. جواب من رو بده .چرا نمیای؟ اومدن من صورت خوشی نداره .در ضمن شما خانمها زبون هم رو بهتر میفهمید.
عالیه غرولندکنان پیاده شد و آدرس خانه آنها را پرسید.
کیان اتومبیل را در دنده گذاشت و گفت :
 -میام دنبالت.
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وقتی زنگ را فشههرد ،مرد جوان و بلند قامتی که از ظاهرش پیدا بود برادر غزاله
است پشت در ظاهر شد .خوش و بش عالیه در یكی دو جمله خالصه شد و با
معرفی خود هادی را وادار به احترام بی شتری کرد .لحظاتی بعد عالیه در سالن
پذیرایی نشههسههته بود و انتظار غزاله را می کشههید .غزاله از آمدن او حسههابی
غافلگیر شده بود ،بدون آنكه علت آمدن او را بداند ،هرا سان و د ستپاچه چادر
سفیدش را به سر انداخت و به همراه غزل وارد پذیرایی شد.
هادی که از آشنایی قبلی آن دو اطالعی نداشت ،به محض ورود ،آنها را به هم
معرفی کرد.
عالیه بعد از روبه هوسی گفت :
 حقیقتش خود جناب سرگرد باید خدمت می رسید.رنگ از روی غزاله پرید که از چ شم عالیه دور نماند ،اما عالیه بدون اعتنا ادامه
داد :
 اما ایشههون صههالح د یدن بنده حقیر جهت عذرخواهی و همچنین تبر یكبازگشت و تبرئه شدن خدمت برسم.
غزاله به سختی آب دهانش را قورت داد و گفت :
 خواهش می کنم .قدمتون روی چشم ....خیلی خوش آمدید.عالیه با تعارف هادی نشههسههت .سههپس غزاله را به نزد خود فراخواند و از او
خواهش کرد تا کنارش بنش هیند .دسههتهای مهربان عالیه دسههت سههرد و یخ زده
غزاله را در دست گرفت :
 -خب تعریف کن ببینم! خوبی؟ روحیه ات چطوره؟
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لرزش محسههوسههی وجود غزاله را فرا گرفته بود .به زحمت زبانش را به حرکت
ُ
درآورد و شكر گفت.
عالیه آهسته و زیر لب زمزمه کرد :
 چرا می لرزی؟ نترس ،حواسم هست.غزاله به زور لبخند زد و تا حدودی آرامش یافت.
عالیه بعد از سخن گفتن از هر دری ماجرای گروگان گیری را وسط کشید و رو
به غزاله گفت :
 می دونی دخترم ...سههرگرد خیلی مشههتاقه بدونه بعد از برگشههتن اون به ایرانچه اتفاقی برای تو افتاده.
هادی که بارها این داستان را شنیده بود ،قبل از شروع صحبت برخاست و بعد
از عذرخواهی جمع را ترك کرد .غزاله بار دیگر به گذشههته تلخ و شههیرین خود
سفر کرد و گفت :
 سرتون درد می گیره .خیلی مفصله. دوست دارم یك واوش رو هم جا نندازی ....فكر سر من رو هم نكن از سیرتا پیاز برام تعریف کن.
 وقتی یاد اون روزها می افتم مو به تنم راسههت میشههه .خیلی سههخت بود...برگشتنم به ایران که یه معجزه بود.
 به امید خدا با گذشت زمان همه چیز درست می شه ...دنیاست دیگه ،گاهیز شت ترین صورتش رو به آدم ن شون میده ،گاهی هم ما رو در زیبایی خودش
غرق می کنه.
غزاله گفته عالیه را تصدیق کرد و گفت :
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 وقتی چشههمام رو باز کردم فقط یه احسههاس داشههتم (درد) .تمام تنم درد میکرد ،تا جایی که قادر نبودم ُجم بخورم.
بخوبی می تونستم تورم چشمام رو احساس کنم .چند روزی تصاو یر در ذهنم
گنگ و نامحسوس بود انگار که یه پرده جلوی چشمام کشیده باشن ،همه چیز
رو تار می د یدم .با این كه قادر نبودم موقعیتم رو درك کنم ،ولی مدام ج ناب
سههرگرد رو به نام می خواندم .اون تنها یاورم در اون سههرزمین غری به بود ،اما
هرچه بی شتر صداش می کردم بی شتر ناامید می شدم .اح ساس می کردم که
جناب سرگرد رو کشتن و من تنها و غریب موندم.
یادآوری کتك هایی که خورده بودم برام زجرآور بود و تلخ تر از حال و روزم،
قیافه کثیف اون نامرد بود که از جلوی چشههمام دور نمی شههد .قیافه ملعونش
شده بود کابه هوسهای شبونه ام.
به سبب روحیه خراب و تن مجروحم ،مدتی طول کشید تا تونستم به غیر از به
زبان آوردن نام جناب سههرگرد ،قادر به تكلم شههوم .تا اون موقع قادر نبودم به
درستی حرف بزنم یا غذایی بخورم ...شاید اگه توی یه بیمارستان بستری شده
بودم ،با کمك دارو و سههرم خیلی زود رو به راه می شههدم ،ولی توی یك چادر
عشایری با چند زن محلی که پرستارهای بی تجربه ای بودند و با کمك داروی
گیاهی سبز رنگی که تقریبا تمام تنم رو با اون پوشونده بودن ،مدت دو ماه طول
کشید تا تونستم روی پاهام برای چند دقیقه بایستم.
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بعد از اینكه قدرت حرف زدن پیدا کردم ،از نغمه یكی از همسههران جمعه ،در
مورد خودم سههوال کردم .خیلی دوسههت داشههتم بدونم چه جوری من رو پیدا
کردن.
نغ مه با آب و تاب برام تعریف کرد ،یه روز که جم عه گوسههف ند ها رو برای
چریدن ،به دشت و صحرا می بره ،با واق واق سگها متوجه چیزی میشه.
با سماجت سگها جلو میره و با کمال تعجب پیكر غرق در خون من رو در یه
چاله که شباهت زیادی به قبر دا شته پیدا می کنه ...با سردی تنم فكر می کنه
که ُمردم .می خواد چالم کنه که سگها مانع میشن و من رو با چنگ و دندون از
گودال بیرون می کشن.
جمعه وقتی سماجت سگها رو می بینه ،با کمك مردم ایلش من رو روی ارابه
به محل چادرهاشون می رسونن و بالفاصله کار درمان رو شروع می کنن.
نغمه برام گفت که من به مدت دو هفته بیهوش بودم.
با خودم فكر می کردم جمعه ،جناب سههرگرد رو دیده باشههه ولی اون اظهار بی
اطالعی کرد .به هر حال من از د ست اون وح شیها نجات پیدا کرده و بیش از
اندازه خوشحال بودم ،این خوشحالی هم تا زمانی بود که برای اولین مرتبه بعد
از دو ماه روی پاهام ایستادم.
آن روز وقتی جمعه من رو روی پاهای خودم دید ،خیلی خوشههحال شههد .نمی
دونسههتم دلیل اون همه خوشههحالی چیه .تا اینكه نغمه گفت که باید خودم رو
برای یه جشن بزرگ آماده کنم .متعجب بودم چه جشنی! که نغمه برام گفت که
چون جمعه خودش من رو پیدا کرده ،من مال اون محسههوب می شههم و باید با
اون ازدواج کنم .با نغمه جر و بحثم شهههد ( :یعنی چی ...من رو پ یدا کرده که
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کرده) .نغمه قهرآلود و القید شانه باال انداخت و گفت ( :من نمی دونم ،جمعه
د ست از سرت نمی ک شه ..همین االنم احترامت کرده که این همه مدت صبر
کرده .به ما هم گفته که تو سوگلیش هستی و همه ما باید احترامت کنیم).
کلنجار با نغمه فایده نداشت .در آیین آنها زن فقط یك مطیع و فرمان بر است.
فهمیدم موضههوع جدیه و جمعه به هیچ قیمتی حاضههر نیسههت دسههت از سههرم
برداره.
شانس آوردم که نغمه رام شد و به دادم رسید .التما سش کردم که من شوهر و
بچه دارم تا کمكم کنه .الحق هم کمك موثری بود.
با اون حال و اوضاع ازم خواست تا مدتی خودم رو به مریضی بزنم تا اون بتونه
یه راه حلی پیدا کنه.
هر روز از ترس جم عه توی رختخواب می مو ندم .چون از اون ن گاه پرهه
هوسش مو بر اندامم راست می شد.
باالخره نغمه تون ست پنهان از شوهرش یكی از النگوهاش رو بفرو شه و برنامه
فرار من رو جور کنه.
از نظر مردم ایل و جمعه من بیمار بودم و حال و نای درسههتی نداشههتم و تمام
وقت توی چادر ا ستراحت می کردم .به همین دلیل هیچ کس فكر نمی کرد که
من قصد فرار داشته باشم.
دو هفته بعد که جمعه و پدرش گله رو برای چرا به صههحرا برده بودند ،برادر
نغمه ،عثمان که ده سههال بیشههتر نداشههت ،یكی از دوره گردهایی رو که زینت
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آالت زنانه می فروخت به محل چادرها آورد و من توانسههتم از بی توجهی زنها
استفاده کرده و با توشه ای که نغمه برایم فراهم کرده بود ،فرار کنم.
عثمان من رو تا جای امن و دور از د ستر سی ر سوند و راه ده ...را به من ن شان
داد و خودش بازگشت.
مدتی در سكوت و تاریكی شب تنها موندم .دیگه مثل گذشته ها نمی ترسیدم.
تا صبح نخوابیدم و بی وقفه راه رفتم .راه برام آشنا بود ،این راه رو قبال با سرگرد
طی کرده بودم .می دونسههتم اگر بی وقفه راه برم تا قبل از ادان ظهر به ده ...می
رسم و همین کار رو هم کردم.
وقتی به نزدیكی ده ...ر سیدم ،نف سی به راحتی ک شیدم .باورتون نمی شه ،لحظه
ای که نازیال یكی از بچه های مالقادر با سرعت باد در آغ ه هوشم جای گرفت
فكر کردم به وطن رسیدم.
نمی دونی توی یه کشههور بیگانه ،غریبی چقدر سههخته .وقتی مالقادر با س هر و
صدای نازیال بیرون اومد ،بالفاصله به سجده افتاد و شكر خدا رو به جا آورد.
این لحظه رو هیچ وقت فراموش نمی کنم .شور و شوقی رو به چشمان مالقادر
می دیدم ،که مثل عشههق پدر به فرزندش بود .پیرمرد به من محبت بسهیار کرد.
چنان پذیرایی می شدم که انگار مدتها انتظار رسیدنم را می ک شیدند .مالقادر
از سرنوشتم پرسید و من تمام ماجرا رو براش تعریف کردم .مالقادر برایم شرح
داد که جناب سرگرد مدتی در جستجو یم بوده ،اما موفق نشده و ناامید به ایران
برگشته و با این وصف سفارش کرده به محض پیدا شدنم برای رسیدن به ایران
کمكم کنند.
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وقتی شههنیدم جناب سههرگرد زنده اسههت و موفق شههده به ایران برگرده ،خیلی
خوشحال شدم.
یه مدت خونه مالقادر بودم تا ترتیب برگشتنم به ایران رو بده .هر چند روز ،یك
گروه از مهاجرین افغانی به ایران فرستاده می شد .که بی شتر اون ها مرد بودن و
مجرد و مالقادر صالح نمی دید که من رو با چنین کاروانی روانه کنه .به همین
دلیل منتظر موندم تا با مهاجرینی که به صههورت خانوادگی قصههد عز یمت به
ایران رو داشتن ،راهی شوم.
باالخره موت یك ماه طول کش هید تا یه خانواده سههه نفره پیدا شههد .همسههر مرد
باردار بود و ماههای آخر حاملگی رو پ شت سر می گذا شت .نمی دونم چرا
ولی از دیدن این خانواده خوشحال و آسوده خاطر همسفرشون شدم.
مالقادر مبلغی رو به دالل سپرد و دالل در مقابل حاضر شد فقط من رو تا زابل
برسونه.
برام مهم نبود تا کجا برم فقط به ایران می رسهه یدم کافی بود .قبول کردم و با
خداحافظی که یه چ شمم ا شك بود و یه چ شمم خنده راهی شدم ...فكر نمی
کردم به همین سادگی تموم شد و من تا یكی دو روز دیگه می ر سم ایران ،اما
وقتی فهمیدم با پای پیاده باید به طرف مرز حرکت کنیم ،حسههابی جا خوردم.
ولی دیگه برام مهم نبود .به هر حال ه شت روز طول ک شید تا به فراه ر سیدیم.
اکثر اعضای گروه رو بچه ها تشكیل می دادن و این موضوع سرعت کاروان را
کند کرده بود.
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در تمام مدت هشههت روز غذایی به جز آب و نون خشههكیده نداشههتیم ...نه
خوراك در ست و ح سابی ،نه ا ستراحت کافی .هوا هم به شدت گرم بود و من
زیر ُبرقع احسههاس خفگی می کردم تا اینكه به فراه رسههیدیم و بعد از آن به یه
جنگل .بعد از عبور از جنگل ،ما به بازار مشههترك ایران و افغانس هتان رس هیدیم.
اونجا با شكر خدا فقط اشك شوق می ریختم.
آخ .باور نمی کنید چطور خاك ایران رو سههجده می کردم .چهره مردم بازار برام
آشنا بود انگار همشون هادی بودن...
بعد از گذر از بازار که برای بردن ما به یه مكان امن ،دالل وانتی اجاره کرد .اون
موقع نمی دونستم که لقب این وانتها شوتیه ....تا اون موقع تجربه سوار شدن
به آن ماشههینها رو نداشههتم .خیلی خوفناك بود .ما رو کف وانت خواباندند و
رومون رو با پتو پوشاندند .وانت با سرعت سرسام آوری حرکت می کرد و بین
پستی ها و بلندیها چند سانتی متری از زمین بلند می شد و با ضرب پایین می
آمد .وقتی وانت ترمز کرد دیگه نفسم باال نمی اومد .موضوع به همین جا ختم
نشد .آن شب ما رو در یك ده درون خونه ای بسیار کثیف پنهان کردن و یه تیكه
نون خشك وآب انداختن جلومون ،با این حال من نفسهای عمیق می کشیدم.
مالقادر سههفارش کرده بود تا ایرانی بودنم رو از همه پنهان کنم تا به جای امنی
برسههم .به ناچار سههكوت کرده بودم .تا اینكه دالل اومد و مبلغی رو به تا
شهرهای مختلف مثل کرمان ،مشهد ،تهران ،شیراز تعیین کرد.
با این حساب من باید به فكر تهیه پول می بودم.
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اگر در حالت عادی بود ،یه بلیط معمولی می گرفتم و با چهار ،پنج هزار تومان
به کرمان می اومدم .ولی نه پولی داشههتم و نه لباس مناسههبی ،در اون شههرایط
حتی جرئت نمایان ساختن چهره ام رو هم نداشتم.
بنابراین وقتی سیف ا ...مردی که من رو به د ستش سپرده بودن ،به دالل گفت
که پولی نداره و کرمان تسههو یه حسهههاب می کنه با خودم فكر کردم در اولین
فرصت به غزل زنگ بزنم که هم خبر سالمتی ام رو بدم و هم به او بگم که برام
پول بیاره .س هیف ا ..محبت رو در حقم تموم کرد و وقتی به زابل رس هیدیم ،من
رو با خودش به مخابرات برد.
طی آن تماس تلفنی درخوا ست صد هزار تومان کردم و تایید کردم که دو روز
بعد ساعت چهار و پنج صبح میدان اول کرمان منتظرم بمونه.
یك شههب دیگه هم زابل موندیم .می دونید! چندبار قصههد کردم تا خودم رو به
نیروی انتظامی معرفی و درخواسههت کمك کنم ،ولی ترسههیدم هو یتم رو فاش
کنم و به دلیل جرم نكرده ام دو مرتبه به زندان بیفتم.
به هر حال دو روز ب عد دالل ما رو به کر مان رسههو ند و تحو یل شهههاگرد
اتوب*و*س داد و اون هم به ما دو تا چادر داد تا ُبرقعمون رو در بیاریم تا کسی
به ما مشكوك نشه.
در اتوب*و*س همش د عا د عا می کردم که اتوب*و*س خراب نشهههه و من
هرچه زودتر به آغه هوش خانواده ام برگردم.
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صبح زود ساعت پنج رسیدیم .از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم.
وقتی اتوب*و*س میدان سرآسیاب ای ستاد .چشمهای نگرانم با دیدن غزل برق
شادی گرفت.
نمی تونم توصههیف کنم با چه شههور و حالی از اتوب*و*س پیاده شههدم .من و
غزل بدون توجه به چشههمهای متعجبی که از داخل اتوب*و*س به ما دوخته
شده بود همدیگر رو در آغه هوش گرفتیم.
وقتی ر سیدیم خونه ،ایرج که بعد از یك احوالپر سی کوتاه فهمیدم شوهر غزل
شده ،به من گفت که مسافرها زل زده بودن به ما و در گوشی پچ پچ می کردند.
 چند وقته که به سالمتی برگشتی؟ یك ماهی میشه. چرا ما رو در جریان قرار ندادی دخترم! پسرم خیلی دلواپس بود. فكر نمی کردم برای کسی اهمیت داشته باشه.عالیه دهان باز کرد تا جواب نامهربانی غزاله را بدهد ،اما چشمش به غزل افتاد
و ساکت ماند .غزاله گفت :
 به هر جهت از اینكه زحمت ک شیدید و تا اینجا قدم رنجه کردید مت شكرم...از قول من از جناب سههرگرد هم تشههكر کنید .من به هیچ عنوان قادر نیسههتم
زحمتهای ایشون رو جبران کنم.
 این چه حرفیه .هر کار انجام داده وظیفه انسانیش بوده.تلفن زنگ خورد و مهر سكوت بر لبها ن شاند .غزل تلفن را جواب داد و با یك
احوالپرسی رسمی گوشی را جلوی عالیه گرفت و گفت( :جناب سرگرد با شما
کار دارند).
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غزاله با اضههطراب جابجا شههد و نگاهش را به دهان عالیه دوخت .عالیه هم با
چند باشه و چشم تلفن را جواب داد و خود را آماده رفتن نشان داد.
دو خواهر به احترام او ایستادند و عالیه به هوای به هوسیدن غزاله ،لب به گوش
او نزدیك کرد و آهسته نجوا کرد.
 کیان خیلی دوستت داره ...این قدر اذیتش نكن.گونه های غزاله از شدت شرم گلگون شد و عالیه روی گرمی و حرارت آنها به
ههههو سه زد و لبخندی به روی او پا شید و با خداحافظی خارج شد .کیان سر
کوچه بی صبرانه انتظار مادرش را می کشید .به محض مشاهده مادر چند متر
آن طرف تر جلوی پای او ترمز کرد.
در حالیكه عالیه سوار می شد ،کیان بی قرار پرسید :
 چی شد؟ چی گفت؟ خوبه که خودم به دنیا آوردمت در غیر این صورت ،فكر می کردم شش ماههبه دنیا اومدی ...صبر کن سوار بشم ،بعد.
 مادر گلم اذیت نكن .بگو دیگه. غزاله یك ماهه که برگشته و ...فصل 27
منصههور طی تماسهههای تلفنی قصههد دلجو یی از غزاله را داشههت ،اما غزاله در
و ضعیت جدید و تحمل سختی و مرارت گذ شته قادر به فرامو شی و بخ شش
نبود.
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مرگ نابهنگام مادر چنان آزارش می داد که دیوار بزرگی از نفرت بین خودش و
او می دید .این در حالی بود که منصههور قادر به درك احسههاسههات زن جوان و
دلشكسته نبود.
او به راسههتی فراموش کرده بود که همسههر جوانش چه عذابی را تحمل کرده
است ،چه آن زمان که در حبس و زندان به سر می برد و چه آن زمان که گروگان
بود و همچنین در زمان فرار از کوه و کمرهای افغانسههتان که در زجر و عذاب،
بین مرگ و زندگی دست و پا می زد.
غزاله احسهههاس می کرد حتی اگر عشههق ک یان در م یان نبود ،هیچ گاه قادر به
بخ شش من صور نمی شد .اعتقادش بر این ا ساس بود که زن و شوهر باید به
یكدیگر اعتماد داشته باشند و چون ستونی محكم پشت هم بایستند.
حال آنكه منصههور او را در بدترین شههرایط روحی تنها رها کرده و بر شههدت
دردهایش افزوده بود و بعد از گذشت یك سال و نیم به ناگاه حضور دوباره ای
یافته و ادعای عشق و دلدادگی و توقع زندگی مشترك داشت.
در جنگ برای غلبه بر ذهن آشههفته خود بود که تلفن زنگ خورد .با شههن یدن
صدای منصور ،مثل دفعات قبل در هم و گرفته شد.
برای منصههور بی تفاوتی غزاله مهم نبود .پس از احوالپرسههی مختصههری ،در
حالیكه می اندیشید با کالمش قند در دل غزاله آب می کند ،گفت :
 خودت رو حاضر کن .دارم میام عروس خانم.غزاله خوشحال که نشد هیچ ،سراسیمه و آشفته گفت :
 -نه ....حاال زوده.
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 چرا این قدر دست دست می کنی غزاله ...االن یك ماهه که برگشتی .چقدردیگه می خوای فكر کنی.
 من نمی خوام به چیزی فكر کنم .بلكه قصد دارم فراموش کنم. یعنی من تنها مردی هسههتم که اشههتباه کرده ...ببین غزاله هر کس ممكنه درزندگی دچار اشتباه بشه ،مثل خودت.
 مثل من!؟ ...میشه بگی اشتباه من چی بوده!؟ همون بی دقتی ات توی م سافرت .اگه مراقب بودی این همه بال سرت نمیاومد و زندگی مون خراب نمی شد.
خودخواهی من صور کفر غزاله را درآورد .نزدیك بود از فرط ع صبانیت تلفن را
از جا بكند ،اما خود را کنترل کرد و گفت :
 درسته ،حق با شما ست .خود کرده را تدبیر نی ست ...پس حاال راحتم بذار،چون نمی خوام اشتباه سه سال پیشم رو تكرار کنم.
 باز که ناراحت شدی .با تو نمیشه یك کالم حرف حساب زد. حوصههله ندارم آقای تابش .خسههته ام .احتیاج به اسههتراحت دارم .تو با تلفنهای وقت و بی وقتت آرامشم رو گرفتی.
 نمی خوای بگی که از من بدت میاد! واسه این حرفها خیلی دیر شده. غزاله اگه به من فكر نمی کنی ،حداقل به ماهان فكر کن. نمی دونم این طفل معصههوم چه گ*ن*ا*هی کرده که من احمق مادرششدم.
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 به هر حال ما پدر و مادرش هسههتیم و باید به خاطر اون به زندگیمون سههر وسامون بدیم .من با مادرم صحبت کردم .راضی شده بیاد کرمان دنبالت.
این جمله مثل پتكی بود که بر فرق غزا له فرود آمد .چقدر احسهههاس حقارت
می کرد وقتی منصههور با لحن خودخواهانه خود گفت مادرش راضههی شههده.
حوصله به راه انداختن جر و بحث نداشت .به همین دلیل گفت :
 منصههور! فایده ای نداره ....خواهش می کنم شههلوغش نكن ...من فعال قادرنیستم بیام شیراز.
 دیگه داری کالفه ام می کنی .این همه مخالفت چه دلیلی داره؟ من آمادگی روحی برای شههروع زندگی مشههترك رو ندارم .فعال تحت درمانهستم.
 چه درمانی! مگه تو مریضی؟ روان درمانی ....من باید گذ شته های وح شتناك رو فراموش کنم و به حالتعادی برگردم .خواهش می کنم فعال مادرت رو نیار.
 باشه ..پس و من با ماهان بهت سر می زنمهادی آب حوض می کشههید و غزل مدام دسههتور می داد .غزاله هم زیر سههایه
دارب ست انگور ن ش سته بود و در حالیكه خو شه انگور سیاه و دانه در شتی به
دست داشت و آن دو را تماشا می کرد و حبه حبه انگور به دهان می گذاشت.
بسكه غزل دستور می داد ،هادی خسته شد و خواهر کوچك را به پاشیدن یك
سطل آب مهمان کرد .جیغ غزل به هوا رفت و آب بازی شروع شد.
آنقدر سر و صدای غزل زیاد بود که صدای زنگ تلفن به سختی به گوش غزاله
رسید.
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غزاله به سرعت به اتاق دو ید.
به محض برقراری تماس صدای کیان را شناخت .قلبش فرو ریخت .سراسیمه
جواب داد.
 اشتباه گرفتی.و بالفاصههله گوشههی را گذاشههت .کیان دسههت بردار نبود .غزاله از ترس اینكه
هادی سماجت کرده و متوجه شود ،گوشی را برداشت و به تندی گفت :
 چرا اینقدر مزاحم میشی؟ مگه تو کار و زندگی نداری؟ می خوام ببینمت ...همین االن. چرا دست از سرم برنمی داری .گفتم مزاحم نشو.بار دیگر صدای کیان عصبانی و محكم در گوشی پیچید :
 گفتم می خوام ببینمت ...بیا بیرون باهات کار دارم. ولی من نمی خوام تو رو ببینم. تا ده دقیقه دیگه یا تو میای بیرون یا من میام تو.غزاله از ترس هادی به التماس افتاد .دلش نمی خواسههت برادرش با دانسههتن
رابطه ای که بین او و کیان به وجود آمده بود ،در موردش طور دیگری قضههاوت
کند .اگر قرار بود به زندگی منصههور برگردد ،لزومی نمی دید خود را مورد سههوء
ظن خانواده خودش و همسرش قرار دهد ،از این رو گفت :
 چرا راحتم نمی ذاری؟ من نمی خوام ببینمت. ضلع شرقی پارك ...جنب بستنی فروشی ،یه  GLXسیاه رنگ پارك شده...منتظرم.
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 نه. ده دقیقه منتظر می مونم .اگه نیومدی من خدمت می رسم.ارتباط قطع شد و غزاله م ه هستاصل و کالفه کنار میز تلفن زانو زد .کیان کامال
جدی و مصمم حرف زده بود و غزاله هراسان از اینكه او تا ده دقیقه دیگر زنگ
را فشرده و خود را به هادی معرفی کند ،زانوی غم بغههه هههل گرفت .در حالیكه
هادی برای ح ضور من صور لحظه شماری می کرد و اگر پی به چنین رابطه ای
می برد ،عكس العملش غیر قا بل پیش بینی بود .در کلن جار با خود بود که
سراسیمه لباس پوشید و به قصد خروج به سمت در راه افتاد.
هادی با تعجب صدا زد :
 آهای ....کجا!!!؟غزاله خرید را بهانه کرد .هادی با اخم و ترشرو یی گفت :
 الزم نیست خودم میرم. ماهان فردا میاد ،می خوام براش خرید کنم.هادی با اکراه رو به غزل کرد و گفت :
 پس تو هم همراهش برو. نمی خواد ،بچه که نیستم .میرم و زود برمی گردم.و بدون آنكه منتظر عكس العمل برادر باشههد ،به سههمت جایی که زیاد از خانه
دور نبود به راه افتاد .چند دقیقه بعد مقابل اتومبیل کیان ایسههتاد .ابروانش گره
ای خورد ،سر از شیشه داخل برد و گفت :
 -فكر می کنی تا کی می تونی دستور بدی ....جناب سرگرد؟
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کیان در برابر اخم او لبخند زد .دو نیم دایره روی گونه اش نقش بست و جذاب
تر از همیشه نشان داد.
 َبه َبه .سالم. امرتون؟ سوار شو بهت می گم. الزم نكرده هرکاری داری همین جا بگو. بچه بازی در نیار سوار شو غزاله. گفتم نه.کیان با کالفگی پیاده شد و غزاله را مجبور به سوار شدن کرد و گفت :
 چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه.و بالفاصله پشت فرمان نشست .اتومبیل با سر و صدا از جا کنده شد .کیان به
سههرعت خیابان ها را به قصههد خروج از شهههر می پیمود .وقتی به ابتدای جاده
خروجی شهر رسید ،غزاله سكوت را شكست و وحشت زده پرسید :
 کجا داری می ری؟!!!! نترس .نمی خوام بدزدمت. برام دردسر درست نكن .من باید زود برگردم خونه. نگران نباش زود بر می گردیم .اگه می بینی بیرون شهههر رو برای صههحبتانتخاب کردم واسههه اینه که نمی خوام احتماال دوسههت و آشههنایی ما رو با هم
ببینه.
 -چیه کسر شانتون میشه؟
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 تو چرا دوسههت نداری خانواده ات من رو ببینن؟ ...شههما هم کسههر شههانتونمیشه؟
غزاله اخم آلود سر چرخاند ،نگاهش را به دوردستها دوخت و گفت :
 دلیلی نداره تو رو به خانواده ام معرفی کنم .دوسههت ندارم کسههی در موردمقضاوت کنه یا فكرهای احمقانه به سرشون بزنه.
کیان پاسخی نداد ،تمام حرص و عصبانیتش را بر پدال گاز خالی کرد .دقایقی
بعد وارد جاده فرعی و خاکی شد و پس از طی مسافتی در کنار نهر آب متوقف
شههد .برای به دسههت آوردن آرامش هی که با حرفهای غزاله از دلش گریخته بود،
پیاده شد و کنار نهر زیر سایه درخت نشست.
غزاله از شههیشههه اتومبیل مراقب حرکات او بود .از آزار دادن او لذت نمی برد.
آرزوی دلش بود که به کالفگی و سردرگمی او پایان دهد .در دل غزاله غوغایی
به پا بود .نگاه سههرد و غمزده اش تحسههین گر مردی بود که عشههق را به زیبایی
تف سیر می کرد .کیان م شتی آب به صورتش پا شید ،سپس برخا ست و به تنه
درخت تكیه زد .نگاهش را روی غزاله زوم کرد .نگاهی که حرارت و گرمی آن
سوزان بود
غزاله برای فرار از بار نگاههای سنگین او ،سعی در سرگرم ساختن خود داشت.
اما گو یی هرم نگاههای او وجودش را به آتش کشیده بود .قلبش در سی ه هنه به
شدت می تپید .با احساس گرمایی شدید پیاده شد و کنار نهر زانو زد.
نگاهش خیره در امواج متالطم آب بود که ک یان با طمانی نه نزد یك شهههد و در
خالف جهت پهلو یش نشست .نگاه کیان بر فراز کوهها خیره ماند و گفت:
 -دنبال یه چرا می گردم ....فقط بگو چرا؟

wWw.Roman4u.iR

434

غزاله سكوت کرد و کیان پرسید:
 نمی خوای حرف بزنی؟ چی می خوای بدونی؟ چرا اون روز توی اون جهنم لعنتی از عشههق گفتی و خودت رو فدا کردی...اما امروز شمشیرت رو از رو بستی و قصد جونم رو کردی.
 به خاطر تو نبود .به خاطر وطنم بود.کیان سهرچرخاند .نگاهشهان در هم گره خورد .اما غزاله به سهرعت نگاهش را
دزدید و گفت:
 واسه دروغهایی که مجبور شدم بهت بگم ،متاسفم. تو فراموش کردی که من یه بازپرسم؟ منظورت چیه؟! لبت یه چیز میگه و چشمات یه چیز دیگه. ا ...پس می تونی با یه نگاه راست و دروغ رو از هم تشخیص بدی ...اگه اینطوره ،چرا با نگاهت نفهمیدی که من بی گ*ن*ا*هم و گذاشتی خیلی راحت
همه زندگیم و ببازم.
 تو هنوز هم من رو مقصر می دونی ...پس نتونستی منصور رو فراموش کنیو داری یه جورایی انتقام میگیری.
 بس کن .تو باید بدونی که عشقی در کار نبوده و نیست.کیان چشمان نافذش را در چشمان او دوخت و با صدای لرزانی گفت:

در چشم من طلوع کن

435

 اگه دوسهتم نداشهتی سهراغم نمی اومدی ...وقتی سهرت روی شهونه ام بود،نغمه عشق رو از تپش قلبت شنیدم.
قطره اشكی از گوشه چشم غزاله فرو چكید و به آرامی چشم بست.
نگاه کیان نه هوازشگر گونه های گلگون غزاله بود ،گفت:
 هنوز هم باور نمی کنم ....برگشتنت مثل یه معجزه است.و به آرامی سر غزاله را به سیه هنه گرفت .غزاله اعتراضی نكرد و کیان ادامه داد:
 نمی خوام دوباره تو رو از دست بدم .خدا می دونه چقدر دوستت دارم .خدامی دونه این چند ماهه چی کشیدم ....تو رو خدا دیگه حرف از رفتن نزن.
غزاله ساکت ماند .کیان با عطوفت اشكهای او را پاك کرد و گفت:
 می دونی که طاقت دیدن این اشههكها رو ندارم ...خدا لعنتم کنه که تو رواینقدر اذیت می کنم.
غزاله مثل بچه ها بغض کرد:
 می خوام برم خونه.حال و هوای غزاله به گونه ای بود که کیان درنگ نكرد و بی محابا بلند شههد و
دستش را به سوی او دراز کرد.
غزاله با تردید دست در دست او گذاشت و بلند شد .سی ه هنه به سی ه هنه کیان
بود و نگاهش در نگاه او گره خورد .کیان با لحن پرالتماسی گفت:
 منو ببخش غزاله  ...می دونم که خیلی سههختی و عذاب کش هیدی .ولی خدامی دونه چقدر دنبالت گشههتم .وقتی به ایران رسههیدم ،طاقت نیاوردم و دوباره
برگشتم افغانستان و هرجا رو به عقلم می رسید گشتم .حتی به ده ...سر زدم.
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یه مبلغی دسههت مالقادر سههپردم و خواهش کردم که هر طور شههده تو رو پیدا
کنه ...یه حس قوی درونم فریاد می زد که تو نمردی و زنده ای.
 می دونم .مالقادر بهم گفت که دنبالم می گشتی. می دونم که کوتاهی کردم و باید می موندم و جسههتجوی بیشههتری می کردمولی من یه نظامی هستم .به طور غیر قانونی از کشور خارج شده بودم .اگه گیر
می افتادم هزار تا مشكل برای خودم و دولت درست می کردم.
غزاله گو یی قصد فرار داشت .کمی این پا و اون پا شد و بدون اینكه پاسخی به
احساس کیان بدهد نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
 خیلی دیر شده ،من به هادی گفتم که زود بر می گردم.بدین ترتیب کیان بدون مخالفت پشت فرمان نشست و به سمت کرمان به راه
افتاد اما این بار با سرعت کمی می راند.
در حالی كه فكر می کرد دل یل بدخلقی های غزاله تنها ماندنش در افغانسههتان
است گفت:
 اجازه میدی با هادی صحبت کنم؟ نه .نه ....اصال. هنوز هم دلخوری؟ خواهش می کنم من رو فراموش کن کیان .من به درد تو نمی خورم.کیان ما شین را به کنار اتوبان ک شید و در شانه خاکی جاده ای ستاد .نگاهش از
غزاله پرسش داشت ،اما زبانش را به یاری طلبید و گفت:
 -چیزی هست که من نمی دونم؟
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 نه ...یعنی آره .مجبورم نكن....غزاله در حالیكه به گریه افتاده بود ،افزود:
 بذار به درد خودم بمیرم کیان.کیان به موها چنگ زد و مشت روی فرمان کوبید و عصبانی پرسید:
 مربوط به وقتیه که افغانستان بودی؟غزاله سعی دا شت از بار ف شار سواالت کیان بگریزد ،از این رو بدون توجه به
منظور کیان گفت:
 آره .درسته.کیان را در یك دریاچه سهرد و یخ زده در قطب فرو بردند ،سهرد و بی احسهاس
گفت:
 پس حدسم درست بود. چه حدسی؟!کیان سر روی فرمان گذا شت و با صدای خفه ای که از درد یك مرد غیرتی و
متعصب می گفت ،گفت:
 می تونی بگی کی بوده؟ کی! کی بوده؟!!!کیان سر از فرمان بلند کرد .چهره اش کامال برافروخته و چشمهایش سرخ بود.
نگاه خشونت بارش را در صورت غزاله
پاشید و گفت:
 اون احمقی که جرئت کرده به تو تعرض کنه کی بوده غزاله؟ ...جواب بده. -تعرض!!!!! معلوم هست چی داری می گی؟
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ابروان کیان با عالمت سوال در هم ک شیده شد .چ شم تنگ کرد .در حالیكه
دلش می خواست زیر گریه بزند ،گفت:
 داری دیوونه ام می کنی .حرف بزن .می خوام بدونم چه اتفاقی برات افتادهکه نمی تونی با من زندگی کنی.
 تو چی خیال کردی! فكر می کنی اگه همچین بالیی سههرم می اومد حاضههربودم خفتش رو بكشم!
ک یان نفس حبس شهههده اش را آزاد کرد ،اما هنوز کالفه به نظر می رسهه ید .به
همین دلیل پیاده شد و جلو ماشین به کاپوت تكیه زد.
نگاهش در جاده خلوت و بی تردد به نقطه نامعلومی خیره ماند.
غزاله دیگر طاقت دیدن این همه زجر و عذاب معههه هههشوقش را نداشت .پیاده
شد و مقابل او ایستاد و گفت:
 به من فرصت بده کیان ...بذار فكر کنم.کیان با لحنی سرد و آرام گفت:
 برای شروع زندگی با من تردید داری. باید انتخاب کنم .به من فرصت بده.و سر به زیر شد و چرخید ،اما کیان بازو یش را چسبید و گفت:
 صبر کن.غزاله سههرچرخاند .هاله از غم چشههمانش را احاطه کرده بود .نگاه ک یان در
زوایای صورت او چرخ خورد و روی لبهههه هههههای او که گو یی منتظر شنیدن
کالمی از آنها بود خیره ماند و گفت:
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 فقط می خوام از یه چیز مطمئن باشههم ...کسههی رو که متعلق به خودم میدونم ،عالقه ای نسبت به من داره؟
 تو بگو جناب سههرگرد .خودت گفتی از یه بازپرس نمیشههه چیزی رو مخفیکرد.
غزاله سپس در ماشین را باز کرد ،کمی چشمهایش را شیطون کرد و گفت:
 هان جناب سرگرد! ...چی می بینی؟کیان خنده اش گرفت .سر تكان داد و با لبخند پشت فرمان نشست .مدتی در
سكوت سپری شد تا آنكه گفت:
 فكر می کنم رفتارم مثل بچه هایی شهههده که واسهههه خاطر به چنگ آوردناسباب بازی دلخواهشون به جنگ دوست و دشمن میرن.
 وقتی مردی مثل تو از عشق میگه تمام وجودش باور میشه. بهت احتیاج دارم غزاله  ...خیلی تنهام. جز تو کسان دیگری هم ه ستند که به وجود من احتیاج دارن .به من فرصتبده کیان.
جمله غزاله کیان را وادار به سكوت کرد .به اندیشه های نهان غزاله می اندیشید
تا رسیدن به مقصد بدون به لب آوردن کالمی راند.
دقیایقی بعد غزاله با نشههاط وارد حیاط شههد .غزل شههلنگ آب را توی حوض
گذاشت و با نبم ناهی به غزاله
م شغول چیدن گلدانهای شمعدانی لبه پا شو یه شد .هادی با م شاهده غزاله با
غیظ نگاهی به ساعتش انداخت و پرسید:
 -درست دو ساعت و نیمه که رفتی بیرون ....هیچ معلوم هست کجایی؟

wWw.Roman4u.iR

440

غزاله بی اعتنا وارد ساختمان شد و ب سته خریدش را روی کاناپه پرتاب کرد و
رو به هادی که به دنبال او ورد ساختمان شده بود ،کرد و گفت:
 خیلی شلوغش کردی هادی ...یعنی چی؟ چپ میرم ،راست میرم استنطاقممی کنی .مگه به من شك داری؟
 به تو شك ندارم از گرگهای بیرون می ترسم. تو رو خدا دسههت بردار هادی .مگه تو خونه و زندگی نداری .زن جوونت روبا یه بچه ش هیرخوره تك و تنها ول می کنی میایی اینجا که ما رو بپایی ...پاشههو
هوا تاریك شده ،نیلوفر هم آدمه دیگه.
هادی کالفه بلند شد .اما التیماتوم داد و با انگشت خط و نشان کشید:
 با شه ،من رفتم .ولی به خدا ق سم اگه یه بار دیگه ،فقط یه بار دیگه ببینم بعداز نماز مغرب خونه نیستی ...من می دونم و تو.
 چشم قربان حاال بفرمایید.هادی بعد از کلی سفارش با اوقاتی تلخ آنجا را ترك کرد
غزاله که دیگر طاقت پنهان کردن راز دلش را نداشههت به محض خروج هادی،
غزل را نزد خود صدا کرد و با کلی دست دست کردن گفت:
 راستش نمی دونم درسته بهت بگم یا نه. راجع به منصوره؟ ای ...تقریبا. بگو شاید بتونم کمكت کنم. -تو جناب سرگرد زادمهر رو می شناسی  ،نه؟
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 آره چطور مگه؟ به نظر تو چه جور آدمیه؟ آدم خوبیه ...افسر با لیاقتیه. نظر شخصی ات چیه؟غزل به تازگی به عقد ایرج درآمده بود و این سههوال از یك دختر جوان ،زمانی
پرسیده می شود که مردی قصد خواستگاری اش را داشته باشد .به همین دلیل
گیج شده بود ،گفت:
 منظورت رو نمی فهمم. چطوری بگم .مثال به عنوان یه زن! ...اصال از نگاه یه زن تعریفش کن. چیه ناقال  ...ازت خواستگاری کرده؟! فقط جواب من رو بده. البته با شههناختی که از او دارم  ،بعید می دونم هیچ زنی رو آدم حسههاب کنه.ولی روی هم رفته ،خوش تیپ و جذابه .با چشههمان س هیاه نافذ و موهای َبراق.
قد بلند و اندام ورزیده اش ،می تونه آرزوی هر زنی باشه.
 یعنی تو فكر می کنی فقط ظاهر شه که می تونه ادم رو به خودش جذب کنه.پس ایمانش چی؟ رفتارش چی؟
 -اونا که جای خود داره.

ُُُ
 می دونی غزل ،وقتی اون رو با منصور مقای سه می کنم،ا ا ا  ...چقدر فاصلهو تفاوت می بینم .منصههوری که یه ماه نماز می خونه و یازده ماه جا نمازش رو
آب می ک شه و می ذاره توی طاقچه کجا و مردی که میون گلوله و خون ،سرما
و گرما ،شكنجه و عذاب با هر مشقتی شده ذکر خدا رو به جا میاره کجا.
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بساط گاه و بیگاه عرق و ورق بازی کجا و م ه هست شدن در هوای مع ه هشوق
کجا....
 تو نمی تونی این دو نفر رو با هم م قایسهههه کنی .سههرگرد مرد با ای مان ودرسههتكاریه ،قبول ....بحثی هم درش نیسههت .اما منصههور یه آدم معمولیه...
کسی که نه جنگ و جبهه رو دیده ،نه شهید داده.
 چرا منصور نمی تونه با ایمان باشه! ....اگه فقط به اندازه یه سر سوزن ایمانداشت پشتم رو خالی نمی کرد....
 ببینم دختر تو دنبال چی می گردی ...دنبال یه جمله که بتونی منصههور رومحاکه کنی ،یا اینكه اون افسر مغرور و بداخالق رو خوب جلوه بدی.
 اگه اون افسر مغرور و بداخالق شوهرم باشه چی؟مردمك چشههم غزل ثابت ،به نقطه ای خیره شههد .دهانش از تعجب باز مانده
بود .قدرت تكلم نداشههت .لحظاتی بعد در حالیكه به خود مسههلط شههده بود،
جلو رفت و گفت:
 یه بار دیگه بگو ! ....تو چی گفتی؟غزاله چرخید و رو در روی خواهر ای ستاد .چ شمها را به تایید گفته هایش باز و
بسته کرد و گفت:
 درست شنیدی ...زادمهر شوهرمه. چطور؟ کی؟ آخه غیرممكنه! پس چرا تا حاال چیزی نگفتی؟! برای اینكه وقتی با وجودی که لبریز از عشههق اون بودم ،پا به خاك ایران وبعد ،کرمان گذاشتم ،با قیافه نحس منصور رو به رو شدم ...اما شیرینی دیدن
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ماهان و در آغه ه هههوش کشیدن اون کمی آرومم کرد و ترجیح دادم فعال چیزی
نگم.
 چرا خود جناب سرگرد چیزی به ما نگفت؟ حتما صهالح ندونسهته .وقتی همه فكر می کردید که من مرده ام ،چه لزومیداشت کسی از این موضوع باخبر بشه.
غزل ناگهان به یاد روز مالقاتش با کیان افتاد .روزی که برای دان ستن پاره ای از
اطالعات به سههتاد مبارزه با مواد مخدر رفته بود ،همان بدو ورود از نگاه کیان
جا خورده بود ،به همین دلیل گفت:
 حاال فهم یدم که چرا وقتی به مالقاتش رفتم ،اون جوری نگاهم کرد .براییك لحظه احساس کردم که برق عشق رو تو نگاهش دیدم.
 به خاطر شباهتمون تو رو اشتباه گرفته. -برام بگو ...می خوام همه چیز رو بدونم.

غزاله گو یی از یادآوری این قسمت از خاطراتش لذت می َب َرد ،لبخندی زد و با
تامل کوتاهی همه چیز را برای غزل تعریف کرد و در ادامه صحبتهایش گفت:

 حاال کیان می خواد که زندگی مشترکمون رو شروع کنیم ،ولی من بر سر دوراهی بزرگی گیر کردم غزل.
 دیوونه مگه نمی گی سههرگرد شههوهرته .اگه عقد اونی ،چطوری به منصههورجواب مثبت دادی.
 دسههت کشههیدن از ماهان برام خیلی سههخته .من یه مادرم غزل ..می خوامدستهای کوچیك ماهان توی دستم باشه .....این بزرگترین آرزومه.
 -سرگرد می دونه منصور برگشته؟
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 نه ،فقط بهش گفتم صیغه رو فسخ کنه. خوب چی میگه؟ کالفه شده ،باورش نمیشه ...دنبال دلیل می گرده. چرا بهش راستش رو نگفتی؟ نمی تونم ...دوستش دارم .دلم فقط اون رو می خواد .ولی با این انتخاب میدونم که ماهان رو برای همیشه از دست می دم.
 خدا من و ایرج رو لعنت کنه .فكر می کردیم داریم به تو محبت می کنیم.اگه بدونی با چه بدبختی منصور رو وادار به قبول اشتباهش کردیم و بعد هادی
رو را ضی با آ شتی با من صور ....اگه پای تلفن گفته بودی یا حتی سرگرد ا شاره
کوچكی کرده بود ،امروز الی منگنه پرس نمی شدی.
 اصال من بدشانس به دنیا اومدم. حاال می خوای چی کار کنی؟ نمی دونم ،تو بگو ...ماهان یا کیان؟ دلم هر دو شون رو می خواد ...انتخابسختیه غزل.
 گیریم ماهان رو انتخاب کردی .چطور می تونی سرگرد رو فراموش کنی و بامنصور یه زندگی عادی داشته باشی.
 با اینكه از منصههور ،از صههداش ،حتی ریختش بیزارم ،ولی سههعی می کنم بهخاطر ماهان تحملش کنم.
 بذار با هادی صحبت کنم .باالخره برادرمونه و عاقل تر از.... -نه ،نه ،هادی نه .می دونم عكس العملش در مرد کلمه صیغه چیه.
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 ببین غزاله من نمی خوام برات تعیین تكلیف کنم ،اما اگر من جای تو بودمبه مردی مثل سرگرد نه نمی گفتم ....حاال خود دانی
فصل 28
صندلیها در ردیف هایی کنار هم چیده شده بود ،گو یی سالن ورز شی انتظام
برای برگزاری مرا سمی مهیا می شد .سروان خیامی د ستور می داد و سربازان
وظیفه به سرعت مشغول اطاعت و انجام دستورات او بودند.
سردار بهروان به همراه کیان وارد شد و کمی از صداها کاسته شد و لحظه ای
بعد همگی به احترام سالم نظامی دادند و دست از کار کشیدند .سردار فرمان
آزاد را صادر کرد و بار دیگر سر و صداها آغاز گردید.
کیان نگاهی به دور و بر سالن انداخت و گفت:
 خیلی خوشحالم که قراره در این مراسم از غزاله تقدیر بشه. این مراسم دیدنی تره وقتی جنابعالی از امیر درجه دریافت می کنی. می دونی! من بیشههتر از خودم ،به غزاله اهمیت می دم .با این مراسههم غزالهمی تونه یه ق سمت از گذ شته از د ست رفته اش رو به د ست بیاره .یه جورایی
آبروی رفته اش بر می گرده .اون وقت همون آدمهایی که پ شت سرش اراجیف
بافته و به او تهمت زده اند ،سر اینكه او رو می شنا سند و با او سالم و علیك
دارن ،به دیگران فخر می فروشن.
 را ستی پ سر خوب! حاال که غزاله خانم برگ شته و عمه خانم ما رو هم گرفتارخودش کرده ،نمی خوای دهنمون رو شیرین کنی؟
کیان به من من افتاد و سردار با تیزهوشی گفت:
 -چیه مثل اینكه اوضاعت رو به راه نیست.
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 خب  ...می دونی ...فكر می کنم ..غزاله تردید داره. تردید! مگه چیزی گفته؟ راستش اصرار داره صیغه عقد رو فسخ کنیم .دلیلش رو نمی دونم ،ولی فكرمی کنم یه چیزی مانع تصمیم گیری اش می شه .یه چند روزی فرصت خواسته
تا فكر کنه.
 به دلت بد راه نده .من خانمها رو بهتر از تو می شههناسههم ،ناز می کنن کهقدرشون باال بره.
کیان شانه ها و چانه را باال داد .یعنی از چیزی سر در نمی آورد .سپس کنجكاو
پرسید:
 خیلی دوست دارم مفصل ماجرای تبرئه شدن غزاله رو بشنوم.سردار گفت( :پس بریم بیرون .بین راه برات تعریف می کنم) و دستورات الزم
را به سروان خیامی تاکید کرد و بیرون رفت.
بین راه سردار از کیان پرسید:
 ژاله وثوق رو فكر کنم بشناسی. آره ...اسمش رو شنیدم همونی که تیمور شكار رو به سزای اعمالش رسوند. درسههته ،خودشههه ...وثوق همسههفر غزاله در آن سههفر به اصههطالح جهنمیبوده....
 صبر کن ببینم .یعنی جاسازی مواد کار وثوق بوده. ای بابا! می دونم افسههر بازپرسههی و با شههنیدن (ف) میری فرحزاد و بر میگردی ،اما خدا وکیلی حال گیری نكن .بذار قصه ام رو تعریف کنم.
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کیان لبخندی زد و سكوت کرد .و سردار ادامه داد:
 وثوق وقتی حال غزاله خراب بوده از فرصههت اسههتفاده می کنه و مواد رو درسههاك بچه جا میده ،به این امید که غزاله مریضههه و سههر و شههكلش هم به این
حرفها نمی خوره و کسی به او مشكوك نمی شه .اما با رنگ و روی پریده غزاله و
جواب و سههوالی که سههتوان وظیفه می کنه ،درسههت برعكس میشههه .وثوق هم
وقتی می بینه که غزاله گیر افتاده صههداش در نمیاد و فلنگ رو می بنده .بین راه
از ترس صاحب جنس ،پیاده می شه و برمی گرده سیرجان ،اما از بخت بدش
گرفتار شهین بلنده می شه و بعد از یه مدت هم گرفتار تیمور و آخرش رو هم که
خودت می دونی.
 چطور شد بعد از این همه مدت اعتراف کرد؟ در زندان تحت فشههار شهههین بلنده جرئت لب باز کردن نداشههته ،اما فخرییكی از زندونی ها که میگن هم سههلولی غزاله بوده ،دور و برش می پلكیده تا
وثوق رو راضههی کنه که شهههین و همدسههتاش رو لو بده و به او قول می ده که
خودش هم حاضره شهادت بده .شهین از هر طرف می رفته ،یا فخری یا وثوق
رو تهد ید می کرده و تا جایی که می تونسههته از مالقات و نزدیكی اون دو تا
جلوگیری می کرده و وقتی متوجه میشههه فخری روی وثوق تاثیر گذاشههته و اون
حاضر به اعتراف شده ،یكی از شبها که همه خواب بودن ،فخری رو با روسری
خفه می کنه.
وثوق بیشههتر از تصههور شهههین می ترسههه و این ترس اون رو مصههمم می کنه تا
خودش رو در حمایت زندان قرار بده و کل ماجرا رو اعتراف کنه.
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بدین ترتیب شهین اعدام و خانه های ف سادش هم جمع آوری شد .وثوق هم
باید یه مدت حبس بكشه.
 چرا من احمق همون اول حرف هاش رو باور نكردم .اون و قت این ه مه بالسرش نمی اوند.
 اگه این همه بال سرش نمی اومد ،امروز می تونستی ادعای دوست داشتنشرو داشته باشی؟
 من حاضر نیستم خار به دست غزاله بره ...کاش این همه عذاب نكشیده بودو سر زندگی خودش بود.
 عجب عاشق از خود گذشته ای!...کیان به دلیل رشههادتها و به اثبات رسههاندن لیاقت خود در چندین پرونده مكرر
که آخرین آنها منجر به متال شی شدن باند بزرگ بین المللی قاچاق گ شت ،به
دریافت درجه سرهنگی مفتخر شد.
و در پایان مراسههم از غزاله هدایت رسههما عذرخواهی و به دلیل نشههان دادن
شجاعت در رساندن اطالعاتی که منجر به کشف و ضبط موادی بالغ بر هشت
تن هرو یین شد ،مورد تقدیر و ت شكر قرار گرفت و ضمن دریافت لوح تقدیر،
مفتخر به دریافت مدال لیاقت از دستان امیر رسام گردید.
نان ها را روی میز چید تا پس از خشك شدن در سفره بپیچد .چادرش را روی
دسته صندلی انداخت و کیان را صدا زد.
وقتی جوابی نشنید به سراغش رفت و با چند ضربه دستگیره را چرخاند.
با مشاهده چهره و روحیه باالی فرزندش گفت:
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 چه خبره! بدجوری به خودت ور میری .س شوار ،عطر  ...سگرمه هات همکه باز شده.
 فكر کنم عروست داره ساکش رو می بنده.برای هر مادری دیدن دامادی فرزند یكی از بزرگتری آرزوها محسوب می شود
و مهمتر از آن همه مادران بدون استثنا دوست دارند عروسشان یك دختر بكر و
دسههت نخورده باشههد نه یك زن بیوه و مطلقه با یك یا چند فرزند .اما عالیه با
شناختی که از فرزند خود داشت ،این عشق را فراتر از یك ه ه هوس یا انتخاب
جوانی و خامی می دید .به همین دلیل برای خوشههحالی فرزندش خوشههحالی
می کرد .او غزاله را نه صرفا به دلیل ظاهرش ،بلكه به حرمت انتخاب فرزندش
دو ست دا شت .آن روز هم وقتی شادی کیان را دید لبهههه هههههایش را به لبخند
مهربانی مز ین کرد و گفت:
 به سالمتی ،مبارکه ....یعنی از خر شیطون اومد پایین؟ حاال کجا؟ احضارم کرده اند .دارم میرم خدمتشون. پس تا پشیمون نشده بجنب.کیان به شوخی پا جفت کرد و گفت( :اطاعت قربان).
با وجودی که سرشار از عشق و امید بود زنگ را فشرد و لحظاتی بعد غزاله در
حالیكه چادر سفیدی به سر دا شت ،در آ ستانه در نمایان شد .چهره اش در
چادر سفید بسیار دوست داشتنی و جذاب می نمود .ابروی کیان که باال رفت
حاکی از همین مسئله بود .سالم کرد و به لبخندی اکتفا نمود .کیان شیطنت را
در کالمش آشكار نمود.
 -نمی خوای تعارفم کنی بیام تو.
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 نه. رسم مهمون نوازیه!؟ اوال که دست خالی اومدی! دوما بدون بزرگتر!کیان با نوك انگشت به بینی غزاله نواخت و گفت:
 اوال ترسههیدم با گل و شههیرینی بیام ،جفتش رو بكوبی توی مالج بیچاره ام.دوما بزرگترم مدتهاست دنبال (بله) سرکار علیه است.
غزاله از مقابل در کنار رفت و کیان وارد راهروی ال مانندی شهههد که که درب
حیاط به واسطه این راهرو کامال از حیاط مجزا بود.
غزاله در را پشت سر کیان بست و گفت:
 می ترسم سر و کله هادی پیدا بشه ،واال تعارفت می کردم بیای تو. شما اگه سر کوچه هم ما رو نگه داری ،باز هم مخلصتیم.باز هم جواب غزاله لبخند بود .کیان افزود:
 می دونم که دل نگرانی ..زودتر بگو چه کار داری تا من هم فی الفور رفعزحمت کنم.
 را ستش می خوا ستم از نزدیك باهات صحبت کنم و نظرت رو بپر سم .میدونی کیان! من فقط جرئت کردم با غزل راجع به تو صحبت کنم.
 نظرش چی بود؟ خیلی استقبال کرد .حقیقتش اون در تصمیم گیری من خیلی موثر بود. -خدا خیرش بده ....باالخره یكی هم پیدا شد به داد ما برسه.

در چشم من طلوع کن

451

غزاله اخم کرد و کمی لوس به سیهههه ههههنه کیان نواخت .با این حرکت چادر از
سرش ُسر خورد.
نگاه کیان نهههه ههههواز شگر گی سوان خوش رنگ و ابری شمین غزاله گ شت و با
یادآوری گذشته به تلخی گفت:
 وقتی رسیدم باالی سرت ،موهات دسته دسته پراکنده بود .کاش می مردم وهیچ وقت اون صحنه رو نمی دیدم.
غزاله پكر شد .تازه از شر کابه ه هههوسهای شبانه اش رها شده بود ،دیگر دوست
نداشت به آن روزها فكر کند .چادرش را به سرش کشید و گفت:
 ولش کن .دیگه از گذشته ها حرف نزن. پس من ساکت می شم و شما حرف بزنید.غزاله غلتی به مردمك چشمش و داد و عشوه گر گفت:
 من و غزل خیلی صههحبت کردیم و به این نتیجه رسههیدیم که شههما به اتفاقمادرت بیای خواستگاری.
 یعنی نمی خوای حقیقت رو به هادی بگی؟ تا مجبور نبا شم ،نه ....هادی خیلی متع صبه نمی خوام با گفتن کلمه صیغهفكرش تا ناکجا آباد بره .در ضههمن می دونم جواب هادی چیه .می خوام نقش
یه خواستگار سمج رو بازی کنی.
 ای به چشم .ما به خاطر تو با کله هم راه می ریم.غزاله بیتاب لبخندی زد و خود را در آغه هوش همسرش رها کرد.
 -یعنی می تونم از این به بعد رنگ خوشبختی رو ببینم.
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نفس در سیه ه هههنه کیان حبس شد .بازوان تنومندش را دور او حه ه هههلقه کرد و
گفت:
 قول می دم خوشبختت کنم .قول می....صهههدای طفل خردسهههالی در راهرو پیچ ید و حرف ک یان را قطع کرد( .ماما...
ماما).کیان متعجب از غزاله فا صله گرفت  .لحظه ای بعد پ سر بچه ای با بلوز
رکابی و شورت سفید رنگ با قدمهای نا متعادل کودکانه اش نزدیك غزاله شد.
پ سرك لب برچید و د ستها را به سوی غزاله دراز کرد .غزاله در به آغهههه ههههوش
کشیدن فرزند سراسیمه بود .وقتی او را در آغه هوش مهربان خود جای داد .با به
هوسه ای به گونه او گفت:
 بیدار شدی مامان ...فدات شم خوشگلم.کیان متعجب و درمانده به درب حیاط تكیه زد .غزاله چرخید و ماهان را ن شان
داد و گفت:
 پسرمه ،ماهان ....همه تردیدهام واسه این کوچولو بود.کیان با اضطراب آب دهانش را قورت داد و با صدای خفه ای گفت:
 پس تو باید بین ما دوتا یكی رو انتخاب می کردی!غزاله برای تایید چ شم ب ست .ا شك جمع شده در حدقه چ شمانش از گو شه
چشم چكید .کیان متاسف سر تكان داد و گفت:
 خدایا خودخواهی من رو ببخش ....چرا به من نگفتی غزاله....و عصبانی فریاد زد:
 -چرا به من نگفتی؟
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 نتون ستم ...فكرم کار نمی کرد .نمی خوا ستم هیچ کدوم شماها رو از د ستبدم .خدا می دونه که تو رو به قدر ماهان دوست دارم.
هیچ کس تا آن روز اشههك کیان را ندیده بود .شههاید غزاله اولین کسههی بود که
فروچكیدن قطره اشكی را از گوشه چشم او می دید.
به تلخی روی از غزاله گرفت و گفت:
 حاللم کن غزاله .....حاللم کن.و بیرون رفت
فصل 29
بی حوصله و دمق به پشتی چیده شده در ایوان تكیه زده بود .دو روز می شد که
از کیان خبری نداشت.
پس از آخرین مالقاتش احساس می کرد کیان حسابی از او رنجیده است و به
همین دلیل ،حتی او را الیق یك تماس مختصههر و توضههیح کوتاه نمی داند .از
سو یی پاف شاریهای من صور برای آ شتی مجدد اع صابش را کامال در هم ریخته
بود.
در افكار خودش غوطه ور بود که صهههدای زنگ تلفن او را از جا پراند .انگار
حس ششمش می گفت ،کیان پشت خط است ،سراسیمه به سمت ساختمان
دو ید و گوشی را برداشت.
خودش بود ،کیان .زبانش به گالیه باز شد.
 خیلی بی معرفتی ...دو روزه دارم از دلشوره می میرم. معذرت می خوام حق با شماست باید زودتر زنگ می زدم. -با من قهری؟
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 نه ،دلیلی نداره. پس چرا لحنت سرده. ببین غ.....مكث کرد و لحن رسمی به خود گرفت و غزاله را به نام خانوادگی صدا کرد.
 ببینید خانم هدایت ،من با یكی از دو ستانم صحبت کردم .برای ف سخ عقدضههرورتی به حضههور شههما نیسههت ،اما اگه دلت می خواد مطمئن باش هی فردا
ساعت چهار بیا مسجد ...خیابان ....یكی از دوستام رو وکیل کردم که این کار
رو انجام بده.
غزاله مثل تكه یخی وا رفت .قادر به پاسههخ گفتن نبود .سههكوتش کیان را نگران
کرد ،بارها او را به نام خواند تا غزاله با صدای خفه ای گفت:
 تو که می دونستی من بچه دارم .یعنی وجود ماهان اینقدر عذابت میده؟!پلكهای ک یان با احسهههاس غم و اندوه به روی هم افتاد .اما تاثیری در لحن
خشكش نداد چون گفت:
 هر طور دوست داری فكر کن.غزاله مه هستاصل و پریشان صدا بلند کرد و بغض آلود گفت:
 تو هم مثل بقیه مردها می مونی ...ازت متنفرم.شكستن دل غزاله برای کیان آسان نبود ،در آن لحظه به زحمت قوایش را جمع
کرد تا درگیر احسههاسههاتش نگردد و با قسههاوت تمام سههعی در آزردن او کرد و
گفت:
 -دقیقا حال من رو داری.
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صدای هق هق غزاله در گوشی پیچید و لحظه ای بعد ارتباط قطع شد.
کیان بی حو صله تر از قبل روی تخهههه ههههت ولو شد .شك ندا شت که غزاله
ساعتها گریه خواهد کرد و این امر وجودش را به آتش می کشید .با خشم میان
تخهههه ههههت نشست و موهایش را محكم در چنگ نگه داشت و خود را به باد
مالمت گرفت.
ناس هزا گفتن به خودش هم آرامش نكرد .مشههتش را میان آیینه کوبید و وسههایل
روی کنسول را با پ شت د ست در میان اتاق پرت کرد .سر و صدای او عالیه را
هرا سان به اتاقش ک شید .وقتی عالیه اتاق و حال پری شان او را دید ،با سرزنش
پرسید:
 باز چت شده؟کیان با خشم به سمت مادرش چرخید و گفت:
 تنهام بذار ....خواهش می کنم برو بیرون. که بزنی هرچی هست داغون کنی؟سپس جلو رفت و با تحكم گفت:
 بشین.کیان مثل سربازی که از مافوق خود دستور می گیرد ،بی درنگ نشست .عالیه
گفت:
 این دختره داره تو رو بازی میده ،نه؟ نه مادر ،مربوط به غزاله نیست. پس چی شهههده؟ تو که اینجوری نبودی .می دونم که این دختره زیر و روتکرده ...تو داری از دستم میری .کیان! خدا شاهده اگه به خاطر تو نبود هر چی
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از دهنم میومد نثارش می کردم ...وقتی این جوری به التماس افتادی ،معلومه
که داره ناز می کنه.
 تو اشتباه می کنی .موضوع اون جورها هم که شما فكر می کنی نیست. ها! پس چیه؟ غزاله بچه داره. می دونی و می دونم .....چیه؟ گوش رو می خوای ،گوشواره رو نمی خوای؟ من مخلص جفتشههونم .ولی ماهان پدر داره ،بهتره زیر سههایه پدر و مادرشبزرگ بشه.
 آهان .دوباره رگ ایثارگریت گل کرده ...دختره رو پر دادی رفت. تو بودی چی کار می کردی؟ اوال من جای تو نیسههتم .دوما اگه بودم می دیدم دختره چی می خواد .حاالغزاله کدوم یكیتون رو انتخاب کرده؟
 من .اون من رو انتخاب کرده. گذ شتن از بچه ساده نی ست .برای همین می خوا ست طالقش بدی .اما بااین وجود ببین چقدر تو رو دوست داره که حاضر شده از پسرش چشم پوشی
کنه.
 همه اش تقصیر منه .تحت فشارش گذاشتم ...نمی خوام یه آشیونه رو از همبپاشم.
 آشیونه! کدوم آشیونه ....همون که دو سال پیش به باد رفته؟ -دیگه نمی خوام در موردش حرف بزنم .غزاله قسمت من نیست.
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 به خاطر این خانم خانما چند ماه تمام سیاه پوشیدی .سه ماهه که برگشته وتو از کار و زندگی افتادی .حاال به این راحتی میگی قسمت من نیست!؟
 نه ،نیست مادر ،نیست. کیان! من حوصله دیوونه بازیهای تو رو ندارم ....از این به بعد می خوای چهکار کنی؟
 زندگی. بدون فكر کردن به غزاله؟! ب سه مادر ...ب سه .فكر می کنی پ سرت اینقدر بی غیرته که به ناموس دیگرانفكر کنه؟
 پس اگه به ناموس دیگران فكر نمی کنی ،بلند شو مثل بچه آدم بیا بیرون و بهزندگیت برس.
 امشب نه مادر ...امشب نه. دیدی دروغ می گی. هنوز مال منه ...بذار یه امشب رو بهش فكر کنم ...فقط امشب.پشت فرمان نشسته بود و در حالیكه باد مالیمی نهههه ههههوازشگر موهای سیاه
رنگش بود ،سر به لبه پنجره تكیه داد .بی حوصله و دمق ،اما مصمم و جدی به
نظر می رسید.
لحظات به کندی می گذشههت و انتظار او پایانی نداشههت تا آنكه عقربه های
ساعت از چهار هم گذشت و خبری از غزاله نشد.
کالفه و مهههه ههههستا صل پیاده شد .چ شم به ابتدا و انتهای خیابان دوخت ،اما
ن شانی از آ شنایش نیافت .ع صبی و بی قرار بود .تكیه داد به درخت .ن ش ست
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لب جوی .برگشههت توی ماشههین ،باز پیاده شههد و قدم زد ،تا آنكه عقربه ها به
عدد پنج نزدیك شد .مطمئن شد غزاله نخواهد آمد .با آنكه غزاله آرزو یی بود
که با تمام وجود از خدا می خواسههت ،اما حكم عقل و دل از زمین تا آسههمان
تفاوت داشت .او معتقد بود غزاله سهم ماهان است و ماهان نیازمند آغ ه هوش
پرمهر مادرش .از این رو مصمم و قاطع وارد مسجد شد .هوای لطیف مسجد
روحش را نهههه ههههوازش داد .نف سی عمیق ک شید .سپس با طمانینه به حاج آقا
احمدی که در حال خواندن قرآن بود ،نزدیك شههد و به آهسههتگی سههالم کرد و
مقابل او نشست.
 سالم پسرم ..دیدم دیر کردی ،خوشحال شدم.کیان عذر خواست و تقصیر را به گردن غزاله انداخت .حاج احمدی در پاسخ
گفت:
 می دونی پ سرم چی ما رو خو شحال می کنه! یكی از زوجین وقت طالق دربره.
کیان پوزخندی زد و ساکت ماند و حاج احمدی افزود:
 ان شههاا ...که خیره .خدا رو چه دیدی ،شههاید سههر عقل اومده و می خوادزندگی کنه .ان شاا ..خودم عقدتون رو در دفتر ثبت می کنم.
ولی کیان اعتنا نكرد و گفت:
 حتما نتونسته بیاد .شما بهتره صیغه رو غیابی بخونید. -آدم عجول همنشین شیطانه ....صبر داشته باش.
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 هدایت باید تا چند روز دیگه با همسههرش آشههتی کنه ...بذارید هرچه زودترتكلیفش معلوم بشه.
 اگه این طوره ،من حرفی ندارم ،باشه. ممنونم حاجی جون ،تالفی می کنم. مهریه تعیین کردی؟ بله. مهریه اش رو پرداخت کردی؟ نه. پس بخشیده؟ نمی دونم ازش نپرسیدم.حاج احمدی عبایش را جمع و جور کرد و در حال برخاستن گفت:
 درستش اینه که یا مهریه اش رو ببخشه یا بپردازی. پس نمی خواهید صیغه رو بخونید. فردا هم روز خداست .عجله نداشته باش.کیان برخاست .خم شد و صورت او را به هوسید و با عذر مجدد و خداحافظی
بیرون رفت.
پشت فرمان که نشست استارت زد ،موتور به کار افتاد ،عصبانی بود ،پرغیظ،
م شت کوبید روی فرمان و سوئیچ را ب ست .سرش را تكیه داد به فرمان .نمی
خواست به چیزی فكر کند ،اما تصو یر چشمان غزاله از ضمیر ذهنش پاك نمی
شد.
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سر بلند کرد و تكیه زد به صندلی ،باز خونسرد و خشن شد .گوشی همراهش
را بردا شت و شماره غزاله را گرفت .به مجرد برقراری تماس و شنیدن صدای
غزاله گفت:
 یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم.این بار نوبت غزاله بود که تلخی کند.
 کار داشتم ،نشد. نمی تونسههتی زنگ بزنی؟ حاال ما هیچی ،حداقل حاجی دو سههاعت معطلنمی شد.
 چیه؟ خیلی ناراحتی که نیومدم! اگه می دونستم.... آره درسههت فكر کردی .اگه می اومدی خوشههحال می شههدم .ولی حیف....البته اشكال نداره .فردا هم روز خداست ...فردا که میایی؟
 فردا نمی تونم .منصور اینجاست ...باشه هفته دیگه.کیان نمی دانسههت با شههنیدن نام منصههور این چنین برآشههفته می شههود .کفری
گفت:
 خوش بگذره .خداحافظ. صبر کن .قطع نكن. بگو ،می شنوم. هیچی ...باشه برای بعد.کیان لحن تند و گزنده ای به خود گرفت و گفت:
 -شماره حساب داری؟
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 می خوای چی کار؟ می خوام مهریه ات رو بپردازم. کیان!!! میدم مادرم بیاره در خونتون.ارتباط قطع شد .کیان گوشی را با عصبانیت روی صندلی عقب پرتاب کرد .او
پشت فرمان بود و غزاله اشك ریزان در آغه هوش خواهر رها شد
در تنهایی فرصت اندیشه بیشتری داشت.
عشق کیان که به تازگی زنجیری از محبت به گردنش انداخته بود ،او را بی اراده
به دنبال خود می کشید.
در حالیكه به دلیل این ع شق یك بار ماهان را زیر پا گذا شته بود ،فكر کرد باید
عاقالنه تصمیم بگیرد و آینده فرزندش را به دلیل خودخواهی نابود نسازد.
مجبور بود کیان و عشق او را به دست فراموشی بسپارد و به دنبال منصور به این
شههرط که مدتی به او فرجه دهد ،در نقطه دیگری شههروع دوباره ای به زندگیش
ببخشد .با این وصف عزمش را جزم کرد و تصمیم نهایی را گرفت.
غرق در افكارش بود که صدای زنگ در حیاط او را به خود آورد.
وقتی صدای من صور را شنید که می گفت( :باز کن ،منم) ،چادرش را به روی
سر کشید  .با اکراه در را باز کرد و سالم داد:
 سالم به روی ماهت.غزاله بی اعتنایی و سردی را چاشنی رفتار و کالمش کرد و گفت:
 کاری داشتی؟ -مثل اینكه از دیدنم خوشحال نشدی.
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غزاله سكوت کرد و منصور ادامه داد:
 می خوای مهمونت رو دم در نگه داری؟ هادی خونه نیست .اگه شما رو اینجا ببینه ناراحت میشه. چرا؟ مگه من غریبه ام!؟ بهتره بری منصههور .کسههی خونه نیسهههت .بچه هم با غزل و ایرجه ....منحوصله داد و قالهای هادی رو ندارم.
 نترس! من از هادی اجازه گرفتم ...قصد داشتم باهات درد دل کنم.غزاله حرف او را باور نكرد ،از این رو پرغیظ ابروانش را در هم کشید و گفت:
 برو منصور ،برو با هادی بیا.و خواسههت در را ببندد که منصههور پایش را جلو گذاشههت و مانع شههد و با یك
حرکت خود را داخل انداخت و در را بست.
غزاله ترشرو خود را در چادر پیچید و گفت:
 مثل اینكه یادت رفته تو دیگه در این خونه سمتی نداری.منصور در چشمهای غزاله زل زد و گفت:
 وقتی اخم می کنی خوشگل تر می شی. شما همه چیز رو به شوخی گرفتی. من برای جبران گذشته اینجا اومده ام. چی رو می خوای جبران کنی؟ آبروی از دسههت رفته ام رو ...راسههتی تو میتونی مادرم رو به من برگردونی؟
منصور شرمنده سر به زیر شد .لحنش یه التماس واقعی بود:
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 اشتباه کردم .ولی تو بزرگی کن و من رو ببخش. نمی تونم منصور ...نمی تونم .االن از من هیچ توقعی نداشته باش.غزاله وارد ساختمان شد.
منصور منتظر تعارف نماند ،به دنبال او وارد شد و گفت:
 بذار یه بار دیگه امتحان پس بدم .بذار محبتم رو نثارت کنم.کاری می کنم که تمام گذشته تلخه هت رو فراموش کنی.
غزاله با رخوت روی کاناپه رها شد .با یادآوری گذشته ،تلخ و پرمرارت گفت:
 من امروز به نههه هههوازش تو احتیاج ندارم .یه روز در اوج نیازم محبتت رو ازمن دریغ کردی و در عین ناباوری تنهام گذاشتی.
تو حتی من رو از دیدن بچه ام محروم کردی.
امروز محبت تو بی مهری گذشته رو جبران نمی کنه .برو منصور ...برو.
گذشتن از این زن زیبارو به سادگی میسر نبود.
منصور به التماس افتاد:
 یعنی همه چیز تموم شهههده! تو نمی خوای با من زندگی کنی؟ پس ماهانچی؟
 اگه پای ماهان در بین نبود ،همون روز اول جواب رد می شنیدی.ولی حاال فقط فرصت می خوام ...فرصتی که بتونم بی وفاییهای تو رو فراموش
کنم ...می بینی که من توقع زیادی ندارم .فقط چند ماه منصور.
قلبش به دو نیم شده بود.
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گاهی از جواب (نه) غزاله خوشههحال می شههد ،زیرا فكر می کرد می تواند به
فامیل همسههرش ثابت کند که برای برگرداندن غزاله و زندگی دوباره با او تالش
بسیاری کرده است و گاهی دیوانه وار مشتاق شنیدن (بله)اش بود.
در آن لحظه به یاد روزهای خوش زندگی مشترك پرشور ،مقابلش زانو زد.
غزاله جا خورد و کمی خود را جمع و جور کرد.
اما منصور بی اعتنا دستش را برای نه هوازش دست او جلو برد که غزاله به تندی
دستش را عقب کشید و ُبراق شد.
 مواظب رفتارت باش منصور. ولی تو زنمی. بودم ...یه روزی بودم ،ولی حاال هیچ نسبتی با هم نداریم. تو مادر بچه منی ،عشههقمی ...همه وجودمی .چطور من رو یه غری به میدونی؟
 چون هستی!  ...حاال از من دور شو. چرا عصبانی شدی؟ باور کن فقط قصد داشتم دلت رو به دست بیارم ...دلممی خواد من رو ببخشی و دوباره تاج سرم بشی.
غزاله من دوستت دارم.
به جای اینكه فقط به دو سههال گذشههته فكر کنی ،کمی هم به گذشههته دورترش
فكر کن ...خودت می دونی که نمی تونم بدون تو زندگی کنم.
 آره می دونم! تو بدون من هم نفس نمی تونی بكشههی ،چه برسهههه به اینكهزندگی کنی.
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 حق داری ،هرچی متلك بارم کنی حق داری ...بگو اصال ناراحت نمی شم. ببین من صور ،من باید فكر کنم .خال صه بگم ،از من انتظار ندا شته باش دراین شرایط روحی بتونم یه زندگی جدید رو شروع کنم.
در ضمن من در شرایطی ه ستم که اگر هم بخوام ،نمی تونم دوباره به عقدت
دربیام.
غزاله با گفتن این جمله با ترشرو یی روی از منصور گرفت.
اما منصههور عصههبانی ،در پی دانسههتن علت ،چنگ در چادر غزاله زد و آن را از
سر او کشید و به گوشه ای پرتاب کرد
غزاله ناراحت و سراسیمه به قصد پوشاندن خود به سمت اتاق دو ید.
من صور وقیحانه پ شت سر او به راه افتاد و قبل از آنكه غزاله بتواند در را پ شت
سرش ببندد ،با فشار شدیدی در را باز کرد و وارد شد.
غزاله وحشت زده عقب رفت و گفت:
 منصور ،به خدا اگر به من دست بزنی ،هرچی دیدی از چشم خودت دیدی.منصور نگاه پرخواهشی به قد و باالی غزاله انداخت و گفت:
 تو منتظر چی هستی غزاله؟ من و تو زن و شوهریم. برو بیرون منصور ....ما هیچ نسبتی با هم نداریم.صبر داشته باش لعنتی!
اما منصور بی اعتنا به خواهش غزاله جلو رفت که با عكس العمل شدید غزاله
رو به رو شد.
د ست غزاله چنان سیلی محكمی توی گوش من صور خواباند ،که من صور بی
درنگ آن را با سیلی محكم تری جواب داد.
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خشونت غزاله ،منصور را که او را متعلق به خود می دانست جری تر کرد.
التهاب ،سلولهای مغز منصور را از کار انداخته بود.
مچ دسهههت غزاله را گرفت ،غزاله به هر جان کندنی بود خود را از چنگال او
بیرون کشید ،اما با مقاومت منصور ،زبانش را گزنده کرد و گفت:
 ولم کن آشغال کثافت.من صور طی یك سال و نیم زندگی م شترك هیچ گونه بی احترامی از غزاله ندیده
بود.
در آن لحظه با شنیدن این کالم برآشفته شد و به شدت او را هل داد.
غزاله با برخورد به دراور جیغی کشید و نقش بر زمین شد.
منصور گو یی پشیمان شده بود به قصد دلجو یی زانو زد و گفت:
 غزاله ببین! من هستم منصور ،شوهرت.و د ست ک شید به صورت غزاله ،اما غزاله چند شی کرد و د ست او را پس زد و
گفت:
 برو بیرون ...برو گمشو. هیش ،آروم ...خیلی خب ،باهات کاری ندارم. چادرم رو بده ...تو رو خدا چادرم رو بده. باشه ،باشه ...تو فقط قول بده آروم باشی.هر چی بگی من همون رو انجام میدم.
 هیچی نمی خوام فقط از اینجا برو. -میرم ،ولی بعد از اینكه عذرخواهی من رو قبول کردی.
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غزاله خود را با چادر پوشاند و گفت:
 احتیاج به عذرخواهی نیست برو ....برو.منصور در چشمان غزاله خیره ماند.
اشك آنها را براقتر و زیباتر ساخته بود.
محو تماشا در حالیكه زیبایی خیره کننده غزاله تنها عامل حسادتش بود و نمی
توانست از او بگذرد و او را در اختیار دیگری ببیند ،گفت:
 چقدر دلم وا سه چ شمهای ق شنگت تنگ شده بود .تو مال منی ...فقط مالمن .اجازه نمیدم کسی به تو نگاه چپ کنه.
اشتباهم رو جبران می کنم غزاله  .قول میدم.
و بار دیگر بی اراده قصد در آغه هوش کشیدن غزاله را کرد ،اما غزاله که خود را
تا ف سخ صیغه عقد متعلق به کیان می دان ست ،وح شت زده و بی اراده در نعره
ای گوش خراش نام او را به زبان آورد.
من صور با چ شمان از حدقه در آمده در حالیكه ح سادت در آنها موج می زد،
غزاله را از خود راند و در چشمان او ُبراق شد.
 کیان!!!؟ ...چشمم روشن .میشه بگی آقا کیان کیه و چه نسبتی با شما داره؟غزاله پشههیمان از گفته خود ،وحشههت زده آب دهانش را فرو داد و با صههدای
لرزانی گفت:
 همین جوری از دهنم پرید ...من کسی رو به این اسم نمی شناسم.منصور قاطی کرد ،اما هنوز خونسردی خود را از دست نداده بود.
با نوك انگشت به سیه هنه غزاله زد و او را به عقب راند و گفت:
 -همین حاال میگی کیان کیه واال با دستهای خودم خفه ات می کنم.
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غزاله قدم آخر را که برداشت با دیوار پشت سرش برخورد کرد و متوقف شد.
دست منصور باال رفت و برای باز کردن زبان غزاله پایین آمد.
غزاله بر اثر درد ناله ای کرد و با دست جای سیلی را لمس کرد.
اشك پهنای صورتش را پوشاند.
نگاهی در چشمان منتظر و از حدقه درآمده منصور انداخت و گفت:
 می خواستم همه چیز رو بگم ولی... چی چی رو می خواستی بگی؟ بفرمایید گوش میدم.غزاله وحشت زده خود را کنار کشید .جرئت گفتن حقیقت را نیافت.
 تو باید من رو فراموش کنی .من واقعا قادر نیستم تو رو ببخشم.منصههور عصههبانی و از کوره در رفته ،به یقه غزاله چنگ زد و او را جلو کش هید،
چشمان دریده اش را درچشمان او ُبراق کرد و گفت:
 فكر می کنی خیلی تحفه ای ،نه؟ ...خدا می دونه این پنج ،شش ماهه کدومگوری بودی و چه بالهایی سرت اومده.
خیلی از خود گذ شتگی ن شون دادم ،ولی مثل اینكه تو لیاقت نداری ....حیف
من که به خاطر تو فریبا رو جواب کردم.
غزاله به تندی خود را از چنگال منصور بیرون کشید و پرغیظ گفت:
 حیف من که به خاطر تو کیان رو جواب کردم.منصور مثل دیوی که تنوره می کشد نفس نفس می رد.
عصبی بدون آنكه کنترلی بر رفتارش داشته باشد به جان غزاله افتاد.
باران مشت و لگد در سر و صورت زن بیچاره فرود می آمد.
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غزاله بی دفاع بود .باالخره تاب نیاورد و روی زمین افتاد.
من صور ول کن نبود .خ شمگین بر روی او خم شد و موهای پری شان او را در
دست گرفت و گفت:
 بگو کیان کیه واال می کشمتغزاله به یاد شههریف افتاد .گو یی بار دیگر او زنده شههده و به سهراغش آمده بود.
وحشت زده در حالیكه به سختی نفس می شید از البالی دندانهایش گفت:
 شوهرمه.منصور مثل تكه یخی وا رفت .لحظاتی ساکت به غزاله خیره ماند.
سپس در عین ناباوری گفت:
 دروغ میگی...از حرکات لبه ههایش معلوم نبود در حال خنده است یا دچار تحریكات عصبی
شده است ،افزود:
 فقط می خوای حالم رو بگیری ،نه؟ من شرعا همسر کیان هستم.منصور از حسادت آتش گرفت.
در حالیكه دندانهایش را به هم می سایید گفت:
 شرعا!؟ یعنی اینكه تو صیغه شدی.بی آبروی ه*ر*زه ....نمی ذارم این لكه ننگ روی زمین بمونه.
بی اراده شده بود و قادر به تمرکز نبود.
با خشم و نفرت و آتش حسادت نسبت به کسی که فقط نامش را می دانست،
به جان غزاله افتاد.
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لگدهای او غزاله را به حال اغما فرو برد ،اما منصههور بدون توجه ،به اعمال
مرگبار خود ادامه می داد تا آنكه جنون آمیز به آ شپزخانه دو ید و در ج ستجوی
یافتن کارد کابینت ها را زیر و رو کرد.
ولی درسههت زمانیكه به میان هال آمد با ایرج و غزل که برای جلوگیری از بیدار
شدن ماهان پچ پچ می کردند ،مواجه شد.
غزل با مشاهده منصور با آن حالت وحشت زده پرسید:
 چی کار می کنی منصور؟و پریشان چشم در جستجوی خواهر چرخاند و ناامید از یافتن او گفت:
 غزاله کو؟ می کشمش ...این ه*ر*زه کثافت رو می کشم.این لكه ننگ رو پاك می کنم.
ایرج که تمام مدت هاج و واج به من صور نگاه می کرد ،خودش را جمع و جور
کرد و به محض اولین حرکت منصور ،به سمتش دو ید
.درگیری بین آن دو منجر به زخمی شدن ایرج شد.
غزل وح شت زده فریاد می زد و کمك می طلبید و ماهان با چ شمان گرد شده
جیغ می کشید.
منصور چاره ای به جز فرار نمی دید.
ماهان را از آغه هوش غزل قاپید و فرار کرد.
برگه ای را به طرف مادر گرفت و گفت:
 -زحمت این گردن شما حاج خانم.
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 فیشه! چی کارش کنم؟ بی زحمت بدید به غزاله ...فیش حج عمره است. بذار ببینم خودش چه تصمیمی می گیره .اینقدر عجول نباش. دیگه در موردش حرف نمی زنیم باشه؟ هر جور تو بخوای.کیان بههه هههوسه ای به پیشانی مادر زد و جلو درب ایوان سرگرم پوشیدن کفش
شد.
با صدای زنگ تلفن عالیه به هال رفت و گوشی را برداشت.
صدای لرزان زن جوانی پشت خط سرهنگ زادمهر را می طلبید.
عالیه دست روی گوشی گذاشت و سرك کشید لب پنجره و گفت:
 با تو کار دارن ،چی بگم؟کیان لب پنجره نشست و با چشم و ابرو پرسید کیه که عالیه شانه باال داد.
کیان گوشی را گرفت و با لحن رسمی صحبت کرد.
صدای بغض آلود غزل در گوشی پیچید.
 شمایید جناب زادمهر؟دل کیان در سیه هنه لرزید ،غزل مدام تكرار می کرد( :غزاله).
کیان برآشفته فریاد زد:
 غزاله چی!؟ خودتون رو برسونید بیمارستان ...خواهش می کنم.غزاله داره از دست میره.
ارتباط قطع شد و گوشی از دست کیان رها شد.
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عالیه به چهره مثل گچ زل زد و هراسان پرسید:
 چی شده مادر؟ چرا رنگت پریده؟کیان بهت زده در صورت مادر خیره شد.
عالیه با نگرانی شانه های او را تكان داد و گفت:
 جون به سر شدم بچه! چی شده؟ غزاله طوری شده؟ نمی دونم .گفت خودم رو برسونم بیمارستان.عالیه با دست به صورت خود کوبید و با صدایی شبیه به ناله گفت:
 یا فاطمه زهرا! ....پس چرا معطلی؟ پاهام پیش نمیره.عالیه چادرش را به سر کرد و به سمت در دو ید و در حالیكه کفش می پو شید
گفت:
 بیا مادر ،بیا دست دست نكن.بریم ببینیم چه خاکی به سرمون شده.
کیان با قدمهای لرزان به دنبال مادر از منزل خارج شد.
دقایقی بعد ،پرالتهاب مقابل بیمارستان ایستاد.
آنقدر نگران و سههراسههیمه بود که مادر را فراموش کرد و بدون توجه به او ،دوان
دوان وارد بیمارستان شد.
نگاهش در سالن چرحی خورد و با دیدن گیشه اطالعات جلو دو ید.
در همین موقع بود که صهههدایی در گوشههش پیچ ید که او را به نام می خواند:
(جناب سرهنگ).
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به جانب صدا چرخید .غزل با چ شمان متورم و دیده ا شكبار مقابلش ای ستاده
بود .پرسید:
 چه اتفاقی افتاده؟! منصور ...نامرد...بغض و اشك اجازه سخن گفتن به نداد.
ایرج که در سكوت شانه به شانه غزل ایستاده بود .
دستش را به طرف کیان دراز کرد و ضمن معرفی خود گفت:
 غزاله کتك ناجوری خورده .حاال هم توی کماست. کتك!!؟ کما!!؟ از کی!!!؟ آخه چرا!!؟ نمی دونم  ...من صور ح سابی دیوونه شده بود .حتی 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 شاید اگه به موقع نرسیده بودیم ،می خورد. می خوام ببینمش. مالقات ممنوعه ،تحت مراقبتهای و یژه است.هر سههه به اتفاق راهی اورژانس شههدند ،اما صههدای عالیه غزل را وادار به توقف
کرد .عالیه مضطرب و نگران غزل را در آغ ه هوش کشید و جو یای احوال غزاله
شد.
غزل با دیدن عالیه گو یی مادر را می بیند ،در آغه هوش او جای گرفت تا ذره ای
از دردها و آالمش بكاهد.
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ک یان با هماهنگی مامورین نیروی انتظامی واحد بی مارسههتان از چند و چون
ماجرا با خبر شههد و پس از دیدار پزشههك معالج او اجازه یك مالقات کوتاه را
گرفت و با پوشیدن لباس مخصوص بر بالین غزاله حاضر شد.
به محض مشههاهده غزاله در آن وضههعیت ،در حالیكه بار دیگر او را در خون
خود غوطه ور می دید ،با خشههم و کی نه از البالی دندانهای کل ید شهههده اش
گفت:
 می کشمت منصور.در فا صله ای کمتر از یك ساعت حكم جلب من صور صادر و با عك سی که
غزل در اختیار مامورین نیروی انتظامی گذاشته بود ،تحت تعقیب قرار گرفت.
لیسههت مسههافرین درج شههده در کامپیوتر دفاتر فروش بلیط ترمینال ،راه آهن،
فرودگاه و موسسات کرایه ،چك و دستورات الزم به این مراکز اعالم و منصور
ممنوع الخروج گردید.
بدین ترتیب کیان پس از اطمینان از روند کار تعقیب و جستجو ،بار دیگر راهی
بیمارستان گردید تا لحظه به لحظه در جریان مراحل درمان غزاله قرار گیرد.
غزاله پس از انجام سی تی ا سكن و معاینه دقیق پز شكی ،به اتاق عمل انتقال
یافت.
کار منصههور سههاخته بود .او به دلیل به بار آوردن صههدماتی که ارتكاب به قتل
عمد محسوب می شد ،برای سالها به زندان می افتاد.
گوش کیان به بیسیم و نگاهش به در اتاق عمل بود.
لحظات به کندی می گذشت و جز دعا ،کاری از کسی بر نمی آمد.
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غزل سر به شانه عالیه ا شك می ریخت و ایرج دل نگران سالن را قدم می زد.
خبری از اتاق عمل نرسیده بود که صدای قدمهای پرشتابی در سالن پیچیده و
نگاه ها را متوجه خود کرد.
کیان با قدمهای لرزان به دنبال مادر از منزل خارج شد.
دقایقی بعد ،پرالتهاب مقابل بیمارستان ایستاد.
آنقدر نگران و سههراسههیمه بود که مادر را فراموش کرد و بدون توجه به او ،دوان
دوان وارد بیمارستان شد.
نگاهش در سالن چرحی خورد و با دیدن گیشه اطالعات جلو دو ید.
در همین موقع بود که صهههدایی در گوشههش پیچ ید که او را به نام می خواند:
(جناب سرهنگ).
به جانب صدا چرخید .غزل با چ شمان متورم و دیده ا شكبار مقابلش ای ستاده
بود .پرسید:
 چه اتفاقی افتاده؟! منصور ...نامرد...بغض و اشك اجازه سخن گفتن به نداد.
ایرج که در سكوت شانه به شانه غزل ایستاده بود .
دستش را به طرف کیان دراز کرد و ضمن معرفی خود گفت:
 غزاله کتك ناجوری خورده .حاال هم توی کماست. کتك!!؟ کما!!؟ از کی!!!؟ آخه چرا!!؟ نمی دونم  ...من صور ح سابی دیوونه شده بود .حتی من رو هم با چاقو زد.شانس اوردم که زخمش کاری نبود و با چندتا بخیه رو به راه شد.
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 غزاله هم چاقو خورده؟ نه ...البته شاید اگه به موقع نرسیده بودیم ،می خورد. می خوام ببینمش. مالقات ممنوعه ،تحت مراقبتهای و یژه است.هر سههه به اتفاق راهی اورژانس شههدند ،اما صههدای عالیه غزل را وادار به توقف
کرد .عالیه مضطرب و نگران غزل را در آغ ه هوش کشید و جو یای احوال غزاله
شد.
غزل با دیدن عالیه گو یی مادر را می بیند ،در آغه هوش او جای گرفت تا ذره ای
از دردها و آالمش بكاهد.
ک یان با هماهنگی مامورین نیروی انتظامی واحد بی مارسههتان از چند و چون
ماجرا با خبر شههد و پس از دیدار پزشههك معالج او اجازه یك مالقات کوتاه را
گرفت و با پوشیدن لباس مخصوص بر بالین غزاله حاضر شد.
به محض مشههاهده غزاله در آن وضههعیت ،در حالیكه بار دیگر او را در خون
خود غوطه ور می دید ،با خشههم و کی نه از البالی دندانهای کل ید شهههده اش
گفت:
 می کشمت منصور.در فا صله ای کمتر از یك ساعت حكم جلب من صور صادر و با عك سی که
غزل در اختیار مامورین نیروی انتظامی گذاشته بود ،تحت تعقیب قرار گرفت.
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لیسههت مسههافرین درج شههده در کامپیوتر دفاتر فروش بلیط ترمینال ،راه آهن،
فرودگاه و موسسات کرایه ،چك و دستورات الزم به این مراکز اعالم و منصور
ممنوع الخروج گردید.
بدین ترتیب کیان پس از اطمینان از روند کار تعقیب و جستجو ،بار دیگر راهی
بیمارستان گردید تا لحظه به لحظه در جریان مراحل درمان غزاله قرار گیرد.
غزاله پس از انجام سی تی ا سكن و معاینه دقیق پز شكی ،به اتاق عمل انتقال
یافت.
کار منصههور سههاخته بود .او به دلیل به بار آوردن صههدماتی که ارتكاب به قتل
عمد محسوب می شد ،برای سالها به زندان می افتاد.
گوش کیان به بیسیم و نگاهش به در اتاق عمل بود.
لحظات به کندی می گذشت و جز دعا ،کاری از کسی بر نمی آمد.
غزل سر به شانه عالیه ا شك می ریخت و ایرج دل نگران سالن را قدم می زد.
خبری از اتاق عمل نرسیده بود که صدای قدمهای پرشتابی در سالن پیچیده و
نگاه ها را متوجه خود کرد.
ایرج سراسیمه جلو رفت و گفت:
 باالخره اومدی.هادی حالتی شبیه به سكته داشت.
بی خبر اما پریشان و نگران گفت:
 تصادف کرده؟ نه ...منصور نامرد کتكش زده. -غزل گریان گفت:

wWw.Roman4u.iR

478

 دیدی چه خاکی به سرمون شد.هادی هاج و واج در حالیكه طاقت ای ستادن روی پاهایش را ندا شت ،با زاری
گفت:
 محض رضای خدا یكی به من بگه غزاله چش شده؟!ایرج زیر بغه هل هادی را گرفت و او را برای نشستن روی صندلی کمك کرد.
هادی گفت:
 پس خود نامردش کجاست؟ فرار کرد! مگه گیرم نیفته! به خدا قسم می کشمش.هادی در خالل صحبت با ایرج ،متوجه کیان شد و نگاه متوقعی به او انداخت
و گفت:
 شما که نمی ذاری قصر در بره؟ مطمئن باش گیرش میارم.در این موقع بود که در اتاق عمل باز شد و ابتدا پرستاران خارج شدند و سپس
پزشك جراح غزاله بیرون آمد.
کیان پیش دستی کرد و قبل از همه جو یای احوال غزاله شد.
دکتر لبخندی زد و گفت:
 خو شبختانه عمل موفقیت آمیز بود .فعال احتیاج به مراقبتهای و یژه داره ،ولیقول می دم ظرف یكی دو روز آینده به بخش منتقل بشه ...بیمار شما قو یه.
جای نگرانی نیست.
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همه نفسهای حبس شده شان را آزاد کردند و خدا را شكر گفتند و منتظر خروج
غزاله از ریكاوری شدند.
دقایقی بعد هادی که متوجه بیتابی و بی قراری بیش از حد کان شههده بود ،غزل
را به گوشه ای کشید و گفت:
 تو خبرش کردی؟غزل سر تكان داد و هادی چند بار دست در هوا چرخاند و گفت:
 یه جوریه! چه جوریه؟ انگار بیشتر از ماها نگرانه.غزل نگاه معناداری به هادی انداخت و سكوت کرد.
هادی کنجكاو و متعجب پرسید:
 چرا اینجوری نگام می کنی ،چیزی می خوای بگی؟ قول میدی وقتی حقیقت رو شنیدی سر و صدا راه نیندازی؟ داری کالفه ام می کنی .حرف بزن ببینم جریان چیه؟ داماد آینده است. نه بابا! خواستگاری کرده؟ کار از خواستگاری و این حرفها گذشته. بیست سوالیه!؟ مسخره! درست حرف بزن ببینم چی میگی.غزل در چند جمله مفید و مختصر هادی را در جریان عقد آن دو گذاشت.
دهان هادی از تعجب بازماند و لحظاتی بعد گو یی رگ غیرتش جوش آورده
بود ،گفت:
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 فكر کرده چون افسره ،هرکاری دلش خواست می تو بكنه ،االن میرم....غزل گوشه پیراهن او را کشید و او را دعوت به سكوت کرد :
 اصال تو چكاره ای .خودشون می دونن .زن و شوهر هستن .تو رو سننه. من و سننه! فكر کرده سرخود هر کار دلش خواست می تونه بكنه. دیگه داری شههورش رو در میاری هادی ....آخه توی اون وضههعیت ،توی یهکشور غریب ،احتیاج به اجازه ی تو داشت؟
حاال بجای اینكه از خدات باشههه که یه همچشههن دامادی نصهیبمون شههده ،یه
چیزی هم طلبكار شدی؟
 معلومه که طلب کارم  ....بی انصافا یه کدومشون لب وا نكردن. تقصیر من و ایرج بود.اگه پای منصهور رو به اینجا باز نمی کردیم ،اونها االن سهر خونه و زندگیشهون
بودن.
هادی از همانجا نگاهی به قد و باالی بلند کیان که در انتهای سههالن ایسههتاده
بود ،انداخت و گفت :
 این واقعا غزاله رو می خواد؟ مطمئن باش ... کاش به من گفته بودی  ....اونوقت همچین با منصههور رفتار می کردم که تاعمر داره پاشو کرمون نذاره.
 خیلی خب حاال....مشغول گفتگو بودند که کیان شتابان نزدیك شد و گفت :
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 منصور به تله افتاد قصد داشته بره تهران.لبه ههای هادی و غزل به لبخندی گشوده شد و کیان افزود :
 باید برم فرودگاه  ...بی خبرم نذارید.عزم رفتن کرد که هادی خواست تا او را همراهی کند.
دقایقی بعد اتومبیل کیان به قصههد فرودگاه در حال حرکت بود و هادی بی قرار
هم صحتبی با دامادی که انتظارش را نداشت ،گفت :
 نمی دونم چرا این دختر اینقدر کم اقباله.کیان نیم نگاهی انداخت و ساکت ماند و هادی ادامه داد :
 هنوز خاطرات تلخ یك سههاله اش رو فراموش نكرده بود .می ترسههم روانیبشه.
 ان شاا ....اتفاقی نمی افته .غزاله خانم با روحیه اس. با روح یه اس!؟ حدا قل وقتی ز ندان بود ،دو بار بی مارسهه تان ،در بخشروانپزشكی بستری شد .چطور با رو روحیه اس.
 می دونم ،ولی با اون وقتها خیلی فرق کرده .به قول قدیمی ها سفر انسان رومی سازه.
هادی نگاه مالمت باری به کیان انداخت و با کنایه گفت :
 فكر نمی کنید این آخری تقصیر شما بوده؟ کاش دست من بود .نمی ذاشتم یه مو از سرش کم بشه. غرل ماجرای شما رو برام گفت .از آدمی مثل شما متعجبم  ....به هر حال وبه هر نحوی غزاله زن عقدی شما محسوب می شه و ناموست .غیر از اینه؟
 -پس شما همه چیز رو می دونید.
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 متاسفانه بیشتر از چند دقیقه نیست که می دونم. واقعا متاسفم .شما حق دارید .هر بالیی سر غزاله اومده من مقصر بودم.ولی خدا می دونه بخاطر خودش عقب ک شیدم .نمی خوا ستم بعدها از دوری
فرزندش زجر بكشه و من رو مالمت کنه.
 من از جزئیات چیزی نمی دونم ،ولی بهتر بود حقیقت رو به من می گفتی. بهتره برای غزاله دعا کنیم .فایده ی این بحثها چیه. می دونی دلم چی می خواد.دلم می خواد من صور رو بك شم یه گوشه تا می خوره بزنمش .باید بفهمه غزاله
چه درد و زجری کشیده.
 نه هادی خان! اگه می خوای دنبال من بیای باید خودت رو کنترل کنی.بهتره آتو دستش ندیم.
هادی در سههكوت به فكر فرو رفته بود و کیان هر لحظه بر سههرعت ماشهین می
افزود .لحظاتی بعد هر دو شتابان وارد سالن فرودگاه شدند.
مامور بازرسی پس از رؤ یت کارت شناسایی کیان ،او را به اتفاق هادی به دفتر
حراست راهنمایی کرد.
منصور با دستهای دستبند شده سر به زیر داشت و ماهان مظلومانه روی راحتی
به خواب کودکانه رفته بود.
هادی به مجرد دیدن او با عصبانیت از کوره در رفت و بی محابا حمله ور شد.
مشههت اول به گردن منصههور خورد اما مشههت دیگرش را در هوا چرخید زیرا
مامورین نیروی انتظامی او را به سرعت از مجرم دور کردند.

در چشم من طلوع کن

483

با این وصف منصور جرات یافت و فریاد زد :
 حقش بود خواهر بی همه چیزت رو می کشتم ،ولی حیف ... خفه شو احمق  ....حرف دهنت رو بفهم.و بار دیگر به او حمله ور شد.
این بار کیان مانع شد ،ولی منصور دست بردار نبود با نیش زبان گفت :
 برو کالهت رو بذار باالتر آقا هادی.کیان یه سر و گردن بلندتر از منصور بود .با سی ه هنه ی پهن و فراخش مقابل او
ایسههتاد و چشههمان نافذش را با نگاه پر غیظی در چشههم او دوخت و با لحن
سردی گفت :
 زیادی حرف می زنی. کدوم بی غیرتی رو دیدی که ناموسش ه*ر*زه گی کنه و صداش در نیاد.خون جلوی جشههمان کیان را گرفت اما به مقتضههی شههغلش چشههم بسههت و
خوددار خشم فرو خورد و از البه الی دندانهای کلید شده اش گفت :
 خفه شو.و روی از منصور گرفت و به سمت سروان معیری چرخید ،اما منصور ول کن
نبود با وقاحت گفت :
 حاال َسقط شده یا نه؟کیان دیگر طاقت نیاورد .بی محابا ،در حال چرخش ،م شت چپش را پر کرد و
با قدرت در صورت منصور خواباند.
من صور سكندری رفت و به دیوار پ شت سرش برخورد کرد ،ضربه آنقدر قوی
بود که منصور در حال سقوط ،به صندلی گیر کرد و افتاد.
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قند در دل هادی آب شههد .سههروان معیری کیان را کنار کش هید و او را دعوت به
آرامش کرد و به سرعت ترتیب اعزام منصور را به آگاهی فراهم کرد.
ماهان که با سر و صدای ایجاد شده بیدار شده بود ،با م شاهده درگیری بنای
گریه را گذاشت.
هادی در آرام ساختن او عاجز ماند.
کیان محبت پدرانه را چاشنی نگاه و دستهای ومهربانش کرد و او را به آغه هوش
کشید و به گشیه ی اسباب بازی برد.
انگشت ماهان روی هر کدام از وسایل قرار می گرفت آن کاال خریده می شد.
اگر غزاله بود ،بدون شك می گفت  ( :اینقدر این بچه رو لوس نكن کیان).
هر یك به نحوی سعی داشتند او را وادار به خنده کنند.
غزاله در مقابل آن همه ابراز عالقه و محبت ،خود را موظف به لبخندی زورکی
می دانست.
نیلوفر اولین کسی بود که پیشانی او را بههه هههوسید و با آرزوی بهبودی ،به بهانه
فرزند خردسالش خداحافظی کرد و رفت.
هادی هم مجبور بود برود ،پیشانی غزاله را به هوسید و گفت:
 اخمات رو باز کن و به دنیا بخند تا دنیا به روت بخنده.غزل بلوز هادی را کشید و گفت:
 برید خونتون دیگه ،از کی نشستی داری شر و ور می گی.هادی دست به سیه هنه سر خم کرد و با لودگی گفت:
 -چشم قربان ،بچه که زدن نداره ....ما رفتیم.

در چشم من طلوع کن

485

و به عالمت خداحافظی دست بلند کرد و رفت.
غزل نیز به هوای بدرقه آنها گفت ( :زود برمی گردم ) .و رفت.
غزاله با احسههاس ضههعف چشههم بسههت .خدا می داند در چه افكاری بود که
متوجه صههدای نزدیك شههدن قدمهایی به طرف خود شههد ،به خیال اینكه غزل
بازگشته است با چشمان بسته گفت:
 اومدی؟ تو هم می رفتی .خیلی خسته شدی.وقتی جوابی را نشنید سر چرخاند و چشم باز کرد.
کیان با لبخندی به لب و دسته گلی در دست باالی سرش ایستاده بود.
نگاه ناباورانه اش در چشمان کیان خیره ماند.
کیان به آرامی سالم کرد.
اشك در چشمان غزاله ح ه هلقه زد ،کیان دستش را جلو برد و اشك را از گوشه
چشم او سرازیر شده بود پاك کرد و گفت:
 صدبار گفتم جلوی من گریه نكن. فكر نمی کردم بیای.اثر نافذ چشمان کیان قلب غزاله را به تپشهای تند وادار کرد.
کیان با لبخند نمكینی یك شاخه گل رز قرمز را از د سته گل بیرون ک شید و به
دست او داد.
سپس صندلی را بیرون کشید و نشست.
لحنش پرمرارت و مهربان بود ،گفت:
 حاال بگو ببینم حال حاج خانم ما چطوره؟ جاییت که درد نمی کنه؟غزاله نگاه بی قرارش را در چشمان کیان دوخت و گفت:
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 حاال دیگه نه.کیان دست او را در دست فشرد و گفت:
 دیگه همه چیز تموم شد.قول می دم از این به بعد مثل جونم ازت محافظت کنم.
غزاله لبخندی زد و گفت:
 مثل جونت!؟ تو که جونت رو گذاشتی کف دستت ....حضرت آقا.کیان لبخندی تلخ به لب راند و سكوت کرد.
نگاهش سرتاپای غزاله را برانداز کرد.
دست چپ غزاله در گچ سبز رنگ روی سیهههه ههههنه اش قرار داشت و شیلنگ
سوند از زیر مالفه تا کی سه مخ صوص ک شیده شده بود و خونابه در آن جریان
داشت.
صورت متورم و کبود او ،حكایت از درد و رنجی که کشیده بود داشت.
کیان با احساس تقصیر گفت:
 نمی تونم خودم رو ببخشهم .فكر کردم کارم درسهته و تو باید وظیفه مادریترو در اولو یت قرار بدی ،باور کن جز سعادت تو به هیچ چیز فكر نمی کردم.
 خودت رو مالمت نكن. نمی دونم چه عذابی می کشم.وقتی منصور رو می بینم و مثل مربای آلبالو نگاش می کنم ،از خودم بدم میاد.
 -راستی با منصور چه کار کردید؟
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 فعال منتقل شهههده به زندان تا وقتی تو بتونی در دادگاه حضههور پ یدا کنی وشهادت بدی و تصمیم بگیری.
 ماهان کجاست!؟ خیالت از جانب ماهان راحت باشههه ..یه مادربزرگ داره که جرئت نمی کنیاز کنار سایه اش رد بشی!!
 مادربزرگش!!!؟ یعنی تحو یل شوکت خانم دادیش!!!؟ دست شما درد نكنه غزاله خانم .مگه من پسرم رو از خودم دور می کنم. کیان!؟.... جان کیان. شوخی نكن دیگه .ماهان کجاست؟ گفتم که ،پیش مادربزرگش ...نمی دونی مادرم با چه عال قه ای بهشرسیدگی می کنه.
 یعنی خواب نمی بینم ...مادرت هم خودم رو قبول کرده هم ماهان رو.سپس با لبخندی از روی رضایت به لب نشاند و دست کیان را فشرد.
در این لحظه پرستاری وارد شد و گفت:
 وقت مالقات تمومه ...بیمار شما احتیاج به استراحت بیشتری داره.لطفا اینجا رو ترك کنید.
پرستار خارج شد.
کیان مطیع اوامر پرستار ،بالفاصله صندلی را کنار کشید و ایستاد.
اما قبل از رفتن نگاه پرعطوفتش را نثار چ شمهای غزاله کرد با اح سا سی عمیق
گفت:
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 دوستت دارم.نفس در سیه هنه غزاله حبس شد.
قلبش به تندی می تپید گو یی جامی از شههه هههراب عشق را الجرعه سرکشید،
چشم بست.
کیان با مشاهده چشم های بسته او با صدای زنگ داری گفت:
 غروب چشمهات رو دوست ندارم .طلوع کن...در َچشم من طلوع کن.
پایان

با تشکر از اعظم طیاری عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا
برای دانلود رمان های بیشتر به سایت رمان فوریو مراجعه کنید

