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 سونيا ديلمي  -عشق سرگرد

 

 فصل يک

 

ساعت پنج بعد ازظهر با صدای زنگ ساعت شماطه دار از خواب بيدار شدم. چند بار در رختخواب غلت زدم که تتمه 

های خواب نيز از سرم بپرد. سپس برخاستم با چشمهای نيمه گشوده، ضمن رفتن به سوی حمام، کتری را به برق 

 تادم و بي آنکه نظری به خود بيندازم مشغول مسواک زدن شدم.زدم، روبروی آيينه ايس

بي اختيار چهره کيوان و رفتار نامتعادل و عجيبش در ذهنم مجسم شد. چون کسي که از داشتن عقل سليم رنج مي 

 برد، ميخواست با فرياد و واکنشهای غير عادی از اين مصيبت خالص شود.

ه افتاد. چشهای خسته با سايه بنفش، موهای ژوليده کالفه و درب و داغون. به در اين خالل نگاهم به تصويرم در آين

صدای بلند با خود گفتم، ) خدای بزرگ، چه قيافه وحشتناکي! از خودم نااميد شدم... اصال معلوم هست که تو دنبال 

ظهور نوعي بيماری چه هستي؟ حقيقت؟! نه خودت هم ميداني که هرگز به آن نخواهي رسيد. شايد اين همه داليل 

 باشد. بايد ببينم دوش آب گرم چه کار ميتواند برايم بکند. گرچه با اين قيافه نميشود انتظار معجزه داشت.(

وقتي از حمام بيرون آمدم، احساس بهتری داشتم، چند دقيقه بعد با يک ليوان چای تازه دم پشت ميز کارم قرار 

پراکنده و بدون شماره تمام سطح ميز را پوشانده بود، نگای اجمالي به گرفتم. ضمن مرتب کردن اوراقي که به طور 

دم فکر کردم. هرچه بيشتر مي انديشي "بعد"نوشته هايم افکندم و پس از فراغت به پشتي صندلي تکيه دادم و به 

به اقدام  تکمتر نتيجه ميگرفتم. گويي آينده ای وجود نداشت. واهمه ای مرموز سبب ايجاد اين حس ناخوشايند نسب

 تازه ام ميشد.

اين شغل موقت را توسط دکتر مازيار حکيمي که نامزد و پسرخاله ام بود به دست آورده بودم. نويسنده ای که برای 

 تحقيق و مطالعه بيشتر روی بيماران جنگي و لمس نزديک حقايق، پرستارياز شخص بيماری را ميپذيرد.

ت از دست رفته اش توسط همکار سابقش بطور تصادفي کشف و به اين کيوان فرخنده سرگرد خلباني بود که هوي

 ترتيب ماجرايي حيرت انگيز در زندگي ام آفريده شد.

حرفهايي که سرگرد فرخنده شب گذشته بر زبان آورده بود، بيشتر شبيه اعتراف و نوعي هذيان بود. اغلب اوقات با 

ای کوتاه کردن فاصله اش با ديگران در تنهايي و سکوت به نقطه ناشازگاری و پرخاش همه را از خود مي راند و به ج

 ای خيره ميشد و در عالم خود فرو مي رفت.

آن روز کمي دير به آسايشگاه رسيدم. سر راهم چند شاخه گل نرگس تهيه کردم تا به بيمار عجيب و خوش قيافه ام 

هره سراسيمه نسترن، يکي از پرستاران مواجه شدم. هديه کنم. هنوز به پاگرد پله ها نرسيده بودم که ناگهان با چ

 شتابان خودش را به من رساند و گفت:

 ـ عجله کنيد خانم معيری! سرگرد باز هم جنجال به راه انداخته و کسي حريف او نيست.

ورم فبي درنگ همراه نسترن به سوی بخش روانه شدم. حتي فرصت نکردم مانتو و مقنعه سياهم را در بياورم و اوني

پرستاری بپوشم. هنگام عبور از سالن، صورت کساني را که در انتظار گذاشته بودم، مقابل ديدگانم مي آمدند. 

– سرگرد  عشق     
خیس
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خانوادم، مازيار و اينک نوبت ناشر وقت شناسم بود که باعث مي شد لحظه ای دغدغه از وجودم دور نشود. ساعت ده 

 ط ، خلف وعده کرده و خوابيده بودم.صبح با وی در دفترش قرار داشتم که به خاطر خستگي مفر

عجب بساطي شده بود. نسترن همين طور يکريز درباره کج خلقيهای ديوانه وار سرگرد در طول روز حرف ميزد. به 

نظرم آن روز نيز مانند ديگر ايام بد زمانه بود که همه اتفاقات بر خالف ميل آدم رقم مي خوردند. سرگرد چنان 

که بيشتر پرستاران و جانبازان به اتاق او سرازير شده و با ترحم و شگفتي به وی چشم دوخته  بلوايي به پا کره بود

 بود و من از دور صدايش را ميشنيدم. با تشنج و هيجان بسيار بانگ زد:

 ـ چرا مثل دشمن با من رفتار ميکنيد؟ مثل ديوانه ها، مثل هيزم کشهای جهنم؟ چرا از اين جا نميرويد؟ چرا تنهايم

نميگذاريد؟ آمديد که چي را تماشا کنيد؟ همه شما يک مشت ترسوی بخت برگشته ايد، يک مشت آدم مفلوک مثل 

 خودم...

 ناگهان در ادامه، بنای خنديدن گذاشت و با نگاهي حقارت بار گفت:

 عد شما...ـ مي ترسيد مرضم مسرس باشد؟ الاقل اينجوری شايد اسباب بازيهايتان را پس بدهند، ولي اول من ب

 در اين لحظه يکباره التهابش اوج گرفت:

ـ خدايا، چرا من گم شدم؟ س هواپيمايم، خدايا دارد آتش ميگيرد، دارم ميسوزم، نميتوانم حرکت کنم، پاهايم گير 

 کرده، دام سقوط مي کنم...

ا ترک کنند. به محض ورودم به در اين اثنا، من از بين جمع راهي باز کردم و از آنها خواستم که هر چه زودتر محل ر

اتاق، تقاليش شديد تر شد و با دردی عظيم و ناشناخته، در حاليکه رگهای گردن و شقيقه هايش به شدت متورم و 

 برجسته شده بودند، با صدايي شبيه ناله و با لکنت گفت:

د .. نميتوانم حرکت کنم... سعيد، سعيـ بايد بپرم بيرون... محض رضای خدا، چرا يکي اين وزنه را از پايم باز نميکند؟.

 کمک کيخواهد... برويد کمکش کنيد... نه او نبايد بميرد... نه، نه، سعيد...

و مانند کسي که در آتش مي سوزد، عرق ريزان نگاهش بيفروغ شد و از حال رفت. اين بار ديگر نيازی به تزريق 

 تانه عاقبت بي هوش شده بود.مسکن در رگهای برآمده و نيلي رنگش وجود نداشت. خوشبخ

اين سعيد واقعا چه کسي بود؟ چه قرابتي با وی داشت که ياداوری خاطره اش اين چنين منقلب و نزارش ساخته بود؟ 

البته تنها سرگرد فرخنده نبود که دردش را فرياد ميزد، بلکه تمام انسانها اين طور هستند. معموال در ساعات عصر 

وتي سنگين فرا مي گيرد. سکوتي که منجر به تفکر و جستجوی ناخودآگاه در ضمير فضای هر خانه ای را سک

ناشناخته درون مي شود. حالتي که دقيقا نميتوان تشريحش کرد. شايد همان خاموشي پس از جنگ و فروکش کردن 

ر دادم و هوای پرالتهاب و مهيج کشمکشها به نوعي تداعي اين حس غريب باشد. گلهای نرگس را در گلدان قرا

سپس کنار تختش روی صندلي نشستم. وقتي خوابيده بود خطوط چهره اش حالت معصومانه ای پيدا ميکرد، ولي 

موقعي که پلکهايش گشوده ميشدند، اجزای صورتش تغيي حالت ميدادند. پوستي گندمگون و موهايي نسبتا روشن 

ندگيش را به نمايش مي گذاشت. هنگام صحبت، حيای داشت که البه الی انبوه نامرتب آن تارهای سفيد، ناماليمات ز

خاصي در چشمان محبوبش مشاهده ميشد و با وجود رفتار عجيبش، متين بود و پختگي قابل مالحظه ای در سخنان 

 پراکنده اش به چشم مي خورد.

– سرگرد  عشق    
خیس
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تگوهايي که گاه از زماني که من پرستارش شده بودم، به طور ويژه ای وی را تحت مراقبت قرار داده بودم. طي گف

حتي ساعتها به درازا کشيده ميشد، حاالتش معقول تر به نظر ميرسيدند، گرچه گاهي بحران روحي اش مانند عصر 

 امروز به اوج ميرسيد، اما هربار فاصله بيشتری با مرتبه پيش پيدا مي کرد.

و بمباران مخازن سوختي و  سرگرد فرخنده خلبان جنگنده ای بود که در يکي از عمليات اوايل چنگ ضمن حمله

پايگاه نظامي شهر موصل، پس از ايجاد فضايي مرگبار برای دشمن، در راه بازگشت همراه اسکادران به آشيانه خود 

مورد هدف موشکي نيروی هوايي بيگانه قرار گرفته و قبل از فشار دادن دکمه صندلي پران، هواپيمايش آتش گرفته 

قسمتي از بدنه جلو و دماغه منفجر شده بود. هواپيما در ارتفاع پايين پرواز و با کمي و همزمان با پريدن به بيرون، 

فاصله از او سقوط کرده و بر اثر ضربه شديد و موج انفجار تا مدتهای طوالني که بر همه نامعلوم مانده بود، دچار 

ای متالشي شده اش درد جانفرسايي نسيان و فراموشي شده بود. در خاک دشمن در حالي اسير شده بود که از ناحيه پ

را تحمل کرده بود. با وجود التيام نيافتن پای بريده اش و فراموشي به زير شکنجه برده شد و با وضع وحشيانه اش 

 مورد بازجويي و استنطاق نظاميان بي رحم عراقي قرار گرفت.

نشدند، بنابراين وقتي شکنجه رواني و جسماني با تمام اين احوال، حتي به قدر اشاره ای از وی موفق به گرفتن اقرار 

را روی او بي فايده ديدند، دست از وی برداشتند و او را به حال خود گذاشتند. البته سرگرد شانس آورده بود که هم 

پالکش همراه با هواپيما معدوم شده بود، هم فراموشي و موج انفجار در حفظ اسرار مهم نظامي اش ياری اش داده 

او عادت داشت هميشه قبل از پرواز، پالکش را از گردن خارج کند و روی دسته پرواز قرار دهد. در واقع بودند. 

زماني که هواپيما در حريق مي سوخت، هويت او را نيز با خود مي سوزاند. از اين روی هيچ گونه نشاني از او به ايران 

به رويت تيم پرواز رسيده بود، مزيد بر علت شده و داده نشد و عالوه بر آن خبر انفجار و سقوط هواپيمايش که 

 بدون هيچگونه ترديدی شهادتش را تاييد کردند.

سرانجام پس از گذشت ده سال اسارت و خاموشي قدم بر خاک ميهن گذاشت تا با ناباوری چون ديگر هم رزمانش 

يدن عزيزانشان، صفوف را مي خيل جمعيت را که با ديدگان اشکبار و شادمان در انتظار ديدن و به آغوش کش

شکستند به کنار زد. ابتدا حس کرد به زودی پس از گذشتن يک دهه از عمرش، با يافتن نگاهي آشنا دوره ياس و 

تيره روزی به پايان خواهد رسيد و شور و شعف ديگران و مردم چون موجي به او منتقل خواهد شد. لذا يک بار ديگر 

رد. دريايي از اشک و رنج و شادی در تالطم بود، ولي همه نگاهها غريبه بودند. هيچ با دقت بيشتر به جمعيت نگاه ک

لبي به او لبخند نمي زد، هيچ قلبي در سينه برای استقبال از او نمي تپيد، در حقيقت او رهگذری تنها و بي نام و نشان 

 نزد مردم بود.

دم و محوطه سرسبز پاييزان پشت ساختمان را زير حدود ساعت نه چشمانش را گشود. من رو به پنجره ايستاده بو

نور چراغ های گازی تماشا مي کردم. در عين حال صدای کيوان که نيمه هوشيار به من سالم کرده بود، توجهم را از 

 بيرون به خود معطوف ساخت.

 ـ سالم، حالتان بهتر است؟

معلوم نيست کدام يک از همين روزها يا شبها به جای  ـ زياد بد نيستم. فقط... فقط فکر ميکنم ديگر کارم تمام است.

 چرت، به خواب ابدی بروم و برای هميشه از ديدن دنيا محروم شوم.

 روی صندلي نشستم و با همدردی سخنان او را بي عقلي ناميدم و گفتم: 

 ـ شما درباره همه چيز و همه کس اشتباه مي کنيد، حتي در مورد خودتان.

– سرگرد  عشق    
خیس
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 ديگر برگرداند، به سقف زل زد و گفت: سرش را به طرف 

 ـ حق با شماست. من آدم خطا پيشه ای هستم.

 ـ نه سرگرد، خطاپيشه نه، فقط دوست نداريد که واقعيت را قبول کنيد.

 ـ واقعيت اين است که من يک مرد مفلوک بيشتر نيستم.

ودتان را در چنين جای تنگ و کوچکي حبس ـ دنيا بزرگتر از اين حرفهاست که شما با اين حرفهای نوميد کننده خ

 کنيد.

 زهرخندی زد و در پاسخ گفت:

 ـ وقتي دنيای اميد من چشمه اش بخشکد، همه کره زمين برايم مثل قفس ميشود.

 ـ با اينجا نشستن هيچ چيز درست نميشود. بايد بگرديد تا اميدتان را دوباره پيدا کنيد.

اول به محيط خودش نگاه ميکند. وقتي ميبيند هيچ جهتي وجود ندارد از آسمان ـ وقتي آدم توی برهوت گم ميشود، 

کمک ميگيرد، اما وقتي آسمان هم هميشه تاريک و بدون روزنه باشد، مجبور ميشود به قلبش تکيه کند. اين دفعه 

ا کشد. مرگ يجهت ياب، دل آدمي است. بعد شروع ميکند به دويدن، نميتواند حدس بزند چه چيزی انتظارش را مي

زندگي... آن وقت است که مدام در هر سو سراب ميبيند و هر لحظه تشنگي اش بيشتر ميشود. اگر راه را پيدا کند 

ديگر حتي به تشنگي فکر هم نمي کند. از مرگ فاصله ميگيرد و قدر زندگي را مي فهمد؛ قدر بودن و اين همه نعمت 

از هم خودش را گم ميکند و برمي گردد سر جای اولش... مثل من، مي را، ولي همين که دوباره واردزندگي مي شود ب

بينيد، من هم همه چيز را گم کرده ام، خودم را، زندگي ام را، هدفم را، خانواده ام را، هويتم را و گرفتار پوچي و دور 

 باطل شده ام.

 ـ من هم دنبال عجايب بودم که از قضا سر از اينجا درآوردم.

 من چرخاند و پرسيد: سرش را به طرف

 ـ عجايب؟

 ـ بله، مي شود گفت مجموعه عجايب، آدم، سرزمين، اقيانوس، کهکشان و حتي مثلث برمودا.

 برای نخستين بار با حالت عادی لبخند زد و کمي خنديد. نشاط اندک او باعث انبساط خاطر من شد و با تعجب گفتم:

 ـ باالخره توانستم شما را بخندانم.

 کشيد و با نگاه به گلهای نرگس گفت:نفسي 

 ـ چه بوی خوشي دارند.

 ـ اگر بدانم حال شما را بهتر مي کند، نمي گذارم ديگر گلدان خالي بماند.

 ـ ال اقل از بوی دارو بهتراست.

 ـ کم لطفي مي کنيد... چيزی ميل داريد برايتان بياورم؟

 ـ نه، هيچ اشتها ندارم.

 ست؟ کمک ميکند که خوابتان ببرد.ـ يک ليوان شير چطور ا

 ـ نه، از خوابيدن خسته شده ام.

 ـ حاال که ين طور است، موافق هستيد شما را به سالن ببرم تا تلويزيون نگاه کنيد؟

 با بي ميلي گفت:

  – سرگرد  خیسعشق 
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 ـ نه، حوصله ندارم.

 ـ ولي امشب برنامه های خوبي دارد.

 وانيد برويد تلويزيون تماشا کنيد.ـ خوب، اگر اينجا نشستن خسته تان مي کند، مي ت

 ـ نگران من نباشيد، وظيفه من مراقبت از شماست.

ـ ولي هيچ کدام از بيمارها مثل من پرستار مخصوصي ندارند. يا وضعم نسبت به سايرين وخيم تر است يا اينکه مورد 

 توجه خاص رييس بيمارستان هستم.

 نکار کرد.ـ شما آدم مهمي هستيد، اين را که نمي شود ا

 با ناراحتي گفت:

 ـ من هيچ کس نيستم. آنهايي خوشبخت هستند که االن نيستند.

 ـ ميتوانم يک سوال از شما بپرسم؟

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد.

 ـ چرا کسي به ديدنتان نمي آيد؟ همه مالقاتي دارند جز شما.

 با تلخي تبسمي کرد و گفت:

 مثل جنازه چندين ماه روی اين تخت افتاده ام، از کجا بايد بدانم چه باليي سرشان آمده؟ ـ از من مي پرسيد؟ مني که

 ـ خوب باالخزه مي شود تحقيق کرد و از يک جايي فهميد.

 ـ حتما فکر ميکنند که من مرده ام وگرنه اين همه مدت خبری از من مي گرفتند.

 وانيد اقدام کنيد.ـ االن که حالتان از قبل خيلي بهتر شده است. مي ت

ـ اقدام کنم که چه بشود؟ بيايند و وضع فالکت بارم را تماشا کنند؟ همان بهتر مکه فکر کنند من مرده ام. اين جوری 

 هم آنها شکنجه نمي شوند و هم خودم راحت ترم.

 ـ ولي تا کي؟ تا کي مي خواهيد توی سردرگمي و سرگرداني باشيد؟

 بمانم تا اينکه ترحم ديگران را جلب کنم و سربارشان شوم.ـ ترجيح مي دهم گمنام باقي 

 ـ هيچ کس نمي تواند تا آخر به اين وضع ادامه بدهد حتي شما.

 ـ چرا، مي توانم.

 ـ در اين مورد روی من حساب نکنيد، چون باالخره همه مي فهمند که شما گاهي تمارض مي کنيد.

 حالم را درک مي کنيد. ـ من به شما اعتماد کردم، چون حس مي کردم

 ـ اعتماد سرگرد؟ شما از من اتظار داريد با قساوت شاهد نابودی تان باشم و هيچ کاری انجام ندهم.

 ـ مگر بقيه غير از اين انجام مي دهند؟

 ـ ولي من نمي توانم يک شنونده صامت و بدون احساس باشم.

 نداشته باشيد. به کسي که به انتها رسيده کمک کردن بي فيده ـ اگر مي خواهيد به من خوبي کنيد، فقط کاری به کارم

 است، حتي شايد ظلم باشد.

 ـ چه انتهايي؟ تا واضح برايم نگوييد، هيچ قولي نميتوانم به شما بدهم.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ـ شايد روزی برسد که همه چيز را برايتان تعريف کنم، ولي حاال فقط مي توانم بگويم که در آخر مرزی هستم که 

ناسمش. مثل کابوس است، کابوسي که بيداری ندارد، يا همان خاطرات تلخ و گزنده که در مقابلش همه چيز نمي ش

 ناپايدار و بيهوده است.

دلم ميخواست اين امکان برايم وجود داشت که همه چيز را درباره اش کشف کنم. راه يافتن به درون مردی که با 

آشفتگي روحي اش برای کسي آشکار نيست کار دشوار و غير ممکني به آگاهي خود را ار زندگي محروم مي دارد و 

نظر مي رسد، ولي شايد اگر به او فرصت بيشتری داده ميشد؛ دوباره به سوی حقيقت بازميگشت و به تدريج اسرارش 

 را بازگو مي کرد.

 فصل دوم

 

ن برای کيوان نگران بودم، به خانه باالخره ساعت شش صبح پستم را به نسترن تحويل دادم و در حالي که همچنا

بازگشتم. آپارتمان کوچک و نقلي ای در حوالي تهرانپارس رهن کرده بودم که هم فضايي آلوده داشت و هم از محل 

 کار فعلي و دفتر انتشارات که در انقالب بود، فاصله زياد داشت.

اپن و راهرويي تنگ و کوتاه که به اتاق خواب در ورودی به هال باز ميشد که دوازده متر بيشتر نداشت. آشپزخانه 

ختم مي شد. روی هم رفته ابعاد خانه پنجاه متر بود. در قياس با خانه پدری ام در شمال، مانند قفسي دلگير و تاريک 

بود که بدون اسباب سرگرمي مثل تلويزيون يا هم صحبت، آدمي را به ستوه مي آورد. به محض رسيدن به خانه قبل 

اری دوش گرفتم و بعد چای آماده کردم. آب گرم کسالتم را رفع کرد و به زودی پلکهايم سنگين شدند و به از هر ک

 خواب عميقي فرو رفتم.

ناگهان با صدای زنگ خانه از خواب پريدم و خواب آلوده گوشي آيفون را برداشتم. مازيار بود. در را باز کردم و 

 دوباره به رختخواب برگشتم و پتو را روی سرم کشيدم. سپس در آپارتمان را نيمه باز گذاشتم و

 چند دقيقه بعد با صدای بسته شدن در، متوجه ورودش شدم. کنار تختم نشست و گفت:

 ـ صبح بخير.

 ـ جوابش را ندادم تا پي به خستگي ام ببرد. با اين حال دست برنداشت و گفت:

 چند است؟ـ از خوابيدن خسته نمي شوی؟ مي داني االن ساعت 

 با غرولند زير پتو جواب دادم:

 ـ تمام ديشب را نخوابيدم. االن جز خوابيدن حوصله هيچ کار ديگری راندارم.

 ـ حال بيمار من چطور است؟

 ـ بعدا برايت تعريف مي کنم.

 بي توجه به خستگي ام پرسيد:

 ـ بعدا يعني کي؟

 ـ هر وقت که خودم بيدار شدم.

 موضوع مهمي با تو حرف بزنم.ـ آمده ام درباره 

 ـ ولي من خسته ام.

 ـ من هم عجله دارم، چون بايد ساعت ده مطب باشم.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 با عصبانيت پتو را کنار زدم و در رختخواب نيم خيز شدم و گفتم:

ـ بعضي کارهايت آدم را ديوانه مي کند، مثل حاال که اول صبحي سرزده وارد مي شوی و ميخواهي صحبتهای مهم 

 ي.بکن

 ـ تقصير من نيست، هميشه يا تو وقت نداری يا من، پس کي بايد درباره زندگي مان صحبت کنيم؟

ـ حق با توست، فقط من خيلي خسته هستم. کاش مي گذاشتي برای يک وقت ديگر. االن هيچ حرفي توی کله ام فرو 

 نمي رود.

 قيافه ای حق به جانب گرفت و پاسخ داد:

 با اين قيافه جز اين حدس ديگری نمي شود زد.ـ بله دارم مي بينم. 

 ـ مثل اينکه تو دست بردار نيستي.

 تبسم معني داری تحويلم داد و گفت:

 ـ چه خوب مرا مي شناسي. حاال مي روم يک صبحانه حسابي برايت درست مي کنم که بعدش تخت بگيری بخوابي.

 و به سمت آشپزخانه رفت. پرسيدم:

 مي کني؟ ـ آن وقت تو چي کار

 ـ موقعي که حضرت عليه صبحانه تان را ميل مي فرماييد، بنده هم درباره چيزهای مهمي که گفتم صحبت مي کنم.

 آهسته با خودم گفتم، ))پس خدا به دادم برسد.((

 از داخل آشپزخانه کمي بلند تر پرسيد:

 ـ پريروز بعدازظهر کجا بودی؟

عي قرار داشتم. اتفاقا ديروز صبح هم قرار بود به ديدنش بروم، ولي خوابم برد و ـ کجا را دارم که بروم؟ با آقای صان

 نتوانستم برسم.

 ـ مگر مشکل خاصي پيش آمده؟

 ـ مي خواست قانعم کند که درباره موضوعي که خودش پيشنهاد کرده بود قصه بنويسم.

 ـ قبول کردی؟ 

 جواب داد چه برسد به اينکه توقعي نابجا باشد. ـ البته که نه. گاهي حتي به توقعات بجا همنمي شود

 ـ مي تواني بگويي خواسته های من جزو کداميک از اينهاست؟

 وقتي پاسخي از سوی من دريافت نکرد ادامه داد:

 ـ ساکت شدی الله، خيلي سوالش سخت بود؟

 ـ نه، اين قضيه مربوط به غريبه ها ميشود نه تو.

 خوشايند از دهانت شنيديم. ـ چه عجب، نمرديم و يک حرف

در همين هنگام با سيني ای که حاوی ناشتايي مفصلي بود از آشپزخانه بيرون امد، آن را روی تخت گذاشت و مقابلم 

 نشست و گفت:

 ـ بفرماييد. اين هم يک صبحانه مقوی که بتواند حالت را جا بياورد.

 خنديدم و گفتم:

 از کاووس کم نداشتي.ـ اگر يک کاله سرت مي گذاشتي هيچي 

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ـ دست شما درد نکند، حاال ديگر شبيه پيشخدمتها شده ام.

 ـ شوخي کردم.

 ـ تا نيمرو داغ است بای خورد وگرنه از دهن مي افتد.

 ـ مگر تو نمي خوری؟

 ـ نه، سيرم. جايت خالي کله پاچه خورده ام. مي داني الله، کم کم اين وضع دارد ناراحتم مي کند.

 ای در دهان گذاشتم و گفتم:لقمه 

 ـ کدام وضع؟

 ـ بالتکليفي مان را مي گويم.

 لقمه را فرو دادم و گفتم:

 ـ کسي حرفي زده؟

ـ از حرف ها و گله های ديگران گذشته، اين خود من هستم که خسته شده ام. دلم مي خواهد هر چه زودتر 

 ت.زندگيمان را شروع کنيم. اين طور برای هردومان بهتر اس

 ـ مخالف نيستم. فقط هنوز... چه جوری بگم... حس مي کنم که آماده نيستم.

 ـ سه سال پيش هم همين را مي گفتي. پس اين آمادگي چه وقت پيش مي آيد؟

 با ترديد پاسخ دادم:

 ـ نمي دانم. يک ماه، يک سال يا شايد چند سال ديگر.

 مي خندد.ـ اين که نشد جواب. هر کس اين را بشنود، به من 

 ـ آخر ازدواج که يک تصميم ساده نيست. احتياج به فکر دارد. نمي شود بدون مطالعه انجامش داد.

 با تمسخر گفت: 

ـ بدون مطالعه؟ آن هم بعد از سه سال، پسر خاله و دختر خاله، مثل اينکه من برای ازدواج با تو بايد دنبال يک اصل و 

 اين موضوع از من رويگردان شده اند، حتي خاله خودت.نسب تازه بگردم، چون همه به خاطر 

 نفسم را آزاد کردم و گفتم:

 ـ بايد به من فرصت بدهي.

 ـ باز هم؟... اين دفعه ديگر چند سال؟ مي ترسم عاقبت به قرن بکشد.

 ـ راستش را بخواهي از آينده مي ترسم. از چيزی که انتظارم را مي کشد و من از آن بي اطالع هستم.

 ـ مگر زندگي يک طرح پيش بيني شده مثل ماکت ساختمان است که بشود عينا پياده اش کرد؟

 ـ به خودم ايمان دارم، ولي...

 ـ ولي به من اطمينان نداری...

 با نارضايتي سرش را تکان داد و گفت:

 ـ اصال انتظار اين حرف را نداشتم. از صد تا توهين و ناسزا هم بدتر ب.د.

 برايت توضيح مي دهم. ّ بگذار

 با عصبانيت پاسخ داد:

 ـ چه توضيحي؟ منظورت را خيلي واضح گفتي، از اين روشن تر ديگر امکان نداشت.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ـ فقط نمي خواهم از لحاظ شغلي کسي محدودم بکند يا به خاطر زندگي مشترک آزادی من سلب شود.

ت اهميت داشته يا هيچ وقت کسي را به خودت ترجيح ـ مگر تا به حال غير از اين بوده؟ جز حرفه ات کسي براي

 دادهای؟ مسلما نه. با وجود اين همه وقت از کارهايت شکايت نکرده ام به هيچ نحوی محدودت کنم.

ـ مي دانم، خودم مي دانم که هميشه کمک کردی، ولي ديگر دوست ندارم کسي کمکم کند يا برای زندگيم تصميم 

 بگيرد.

 بش را باال برد و با ياس گفت:با استهزا گوشه ل

 ـ من را بگو که هميشه فکر مي کردم تو خوب مرا مي شناسي، وافعا چه خبطي؟

 با کمي عقب نشيني پاسخ دادم:

ـ البته که مي شناسمت. مساله چيز ديگری است. حتي خود تو هم نمي داني بعد از عروسي چقدر تغيير مي کني. قدر 

 بود.مسلم مازيار کنوني نخواهي 

 با ته مانده سرسنگيني چند لحظه پيش پاسخ داد:

 ـ وقتي بين مان اعتماد متقابل وجود داشته باشد بقيه چيزها حل است.

 ـ در دنيا به هيچ کس بيشتر از تو اعتماد ندارم. مي خواهم رفم را باور کني.

 چند لحظه به من خيره شد و سپس گفت:

ارم نسبت به خودت ديدی مطرحش کن. مطمئن باش کوچکترين ناراحتي ای از تو ـ اگر واقعا عيبي در اخالق يا رفت

 به دل نمي گيرم.

 ـ چرا متوجه نيستي؟ عيب اصلي در خود من است. بايد هر طور شده به يقين برسم تا به تو برسم.

 ـ باالخره حرف آخرت چيست؟

 ـ منظور؟!...

 بان آوردی. جمع بندی اش را به عهده خودت مي گذارم.ـ همان که البالی حرفهايت جسته و گريخته به ز

 ـ امروز تو خيلي گوشت تلخ و جديشده ای. من فقط خواستم به ن فرصت بيشتری بدهي که با خودم کنار بيايم.

 طول اتاق را تا کنار پنجره پيمود و گفت:

 .ـ حاال ديگر مي تواني راحت بخوابي. شايد بهتر بود اصال بيدارت نمي کردم

 ـ تا مطمئن نشوم که از من دلخور نيستي خوابم نمي برد.

 ـ خيال کن يک لقمه تلخ را خوردی و مي تواني با يک ليوان آب خوردن فراموشش کني.

ـ خواهش مي کنم مازيار، خودت شروع کردی، خودت هم تمامش کن، ولي نه طوری مه تا ديدار بعدی مان من با 

 خيال پرشان سر کنم.

 ز باالی شانه به من افکند و با لبخندی شيرين گفت:نگاهي ا

 ـ راستي نگفتي پديده جديدت چطور است؟

 ـ سرگرد؟

 ـ آره خودش را مي گويم. ادم پيچيده ای به نظر مي رسد.

ـ درست فهميدی. رفتار گيج کننده ای دارد. خيلي دلم مي خواهد به عنوان يک انسان و يا يک هموطن و کسي که 

 گرد جانشان را برايشان به خطر انداخته اند به او کمک کنم.امثال سر

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ـ اگر بتواني کار بزرگي است.

 ـ من مي توانم، در صورتيکه خودش و ديگران به من اين اجازه را بدهند.

 در اين لحظه نگاهي به ساعتش کرد و گفت:

 ـ خوب، من ديگر بايد بروم، منتظرت هستم.

 ـ فراموش نمي کنم.

ن ترتيب او رفت و مرا در حال پريشاني و ترديد بر جای گذاشت. پس از رفتن او با مسائلي که در سرم دور مي به اي

 زدند دراز کشيدم. به تدريج خواب بر من چيره شد و تا حوالي ظهر برنخاستم.

 

 

 فصل سوم

 

را باز کردم. با کمال تعجب او پوشيدن لباس سفيد آرامش خاصي به من مي بخشد. وارد بخش شدم و آرام در اتاق 

 را سرحال تر از هميشه يافتم. روی تخت دراز کشيده بود. به محض ديدن من نيم خيز شد وسالم کرد.

 ـ سالم سرگرد، امروز حالتان چطور است؟

 ـ خوبم. ممنون. نسبت به ديروز احساس بهتری دارم.

 ـ ميل داريد برای هوا خوری شما را بيرون ببرم؟

 ايت سرش را تکان داد و گفت:با رض

 ـ بله. دلم برای قدم زدن روی چمنها تنگ شده.

 ـ حاال که اين را گفتيد، قول مي دهم کمکتان کنم تا قدم هم بزنيد.

 ـ خيلي عالي مي شود.

ز ا با کمک من از تخت به زير آمد و روی ويلچر نشست. تا کنون به همان داليل پيشين و نپذيرفتن شرايط فعلي خود

 استفاده کردن پای مصنوعي سر باز زده بود.

 دسته ويلچر را محکم گرفته بودم وبا دقت آن را به جلو هدايت مي کردم. سرم را به او نزديک کردم و گفتم:

 ـ توی اين فصل گردش کردن حال ديگری به ادم مي دهد.

مي کردند. برق شادی در چشمهای همه ديده  هنگام عبور از سالن همه با تعجب و ديده تحسين آميز کيوان را نگاه

 مي شد.

 ـ مي بينيد سرگرد؟ همه خوشحال هستند و به شما لبخند مي زنند.

 وقتي به انتها سالن رسيديم سرش را کمي متمايل به باال کرد و گفت:

 ـ به نظر شما خيلي الغر و زشت نشده ام؟

افه عبوس را به خودتان بگيريد، گمان نمي کنم تاثير مطلوبي ـ راستش نمي دانم، ولي اگر بخواهيد هميشه اين قي

 روی ديگران بگذاريد.

 دسته ويلچر را رها کردم، چند گام به جلو برداشتم و در مقابلش استادم.

 ـ چا کار مي کنيد خانم پرستار؟

 ـ هيچي. مي خواهم ببينم اين ژست چقدر به شما مي ايد.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 گفت: تبسم کمرنگي بر لبش ظاهر شد و

 ـ شما هم مرا دست مي اندازيد؟

 با لحني جدی گفتم:

 ـ حاال مي توانيد از اين هوای پاييزی لذت ببريد.

با کنجکاوی به کساني که در محوطه به سر مي بردند خيره شد و به فکر فرو رفت. به رغم وضع ظاهری اش چهره 

ي کشاند. با حيای خاصي از نگاه به ديگران پرهيز مي جذاب و دلنشيني داشت. حالت نگاهش بيننده را به عمق خود م

کرد. موهای صاف و بلندش که قسمتهايي از پيشاني اش را پوشانده بود، لطف خاصي به سيمای نحبوبش مي بخشيد. 

اجزای صورتش شکيل و مردانه بودند، مع الوصف هر نوع خوشي يا سعادتي را چون زايده ای نابخشودني از خود دور 

و ابدا زيبايي در نظرش جلوه نداشت. کينه ای در وی ديده مي شد که به شدت زبانه مي کشيد يا شايد مي کرد 

 استنباط من اين بود. با ديدن او در اين حالت گفتم:

ـ حق با من بود. اين قيافه واقعا باعث وحشت مي شود. شما خدای اخم و عصبانيت هستيد. آن هم با اين ابروها و 

 رده. چرا کاری مي کنيد که همه از شما بترسند و يا فرار کنند؟ پيشاني چين خو

 ـ چون نمي خواهم با من کاری داشته باشند.

 ـ ولي آنها فقط قصدشان کمک کردن به شماست.

 با نگاه دردآلودی به من گفت:

 ـ مي دانم...

 ـ درباره من چطور؟

ر شما با من در خور شان يک سرباز است، در حالي که بعضي ها ـ الاقل شما با ديده ترحم به من نگاه نمي کنيد. رفتا

 با اکراه يا ترحم وقتشان را صرف پرستاری از ما مي کنند. يک نگاهي به آنجا بيندازيد.

عده ای جانباز دور هم جمع شده بودند و سعي داشتند با بيان نکته های شيرين، رزمنده ای را که به علت شيميايي 

 عمر خود را مي گذراند خوشحال کنند و بخندانند. با تالم بسيار ادامه داد: شدن، روزهای آخر

ـ مي بينيد؟ با اينکه درد مشترکي دارن، اما هيچ کدام از دل ديگری خبر ندارد. ظاهرا لبهايشان باز مي شود، اما اين 

 فقط يک تابلو از دنيای... دنيای...

 شد. ناگهان از صحبت باز ايستاد و به زمين خيره

 ـ چه دنيايي سرگرد؟

ـ همه اين مردان بزرگ فقط به خاطر اعاده حقوق و حيثيت مردم شان به اين حال و روز افتاده اند... ولي حاال چي؟ 

حتي نمي دانيم حسرت چه چيز را بايد بخوريم. آنقدر درد و رنجمان زياد است که نمي دانيم بايد غصه کدامشان را 

 بخوريم.

با وی مرا متاثر مي ساخت. اين بار نيز حرفهايش تجسم درد و اندوه واقعي بودند. برای اينکه بيشتر از همواره گفتگو 

اين شاهد غصه خوردنش نباشم، به سرعت خود را به پشت او رساندم و صندلي اش را به حرکت درآوردم. با عبور 

 از سر گرفت و گفت: کردن از آنجا، وی را به محوطه ای خلوت هدايت کردم. مجددا صحبتش را

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ـ آن وقت ها که برای صعود از قله زندگي دو تا پای سالم داشتم، اينده را روشن مي ديدم. چنان با سرعت جلو مي 

رفتم که حتي فرصت نگاه کردن به پشت سرم را نداشتم، ولي ناگهان اين دنيای شگفت انگيز از بين رفت و به پايين 

 اتفاق افتاد و همه اميد ها به ياس مبدل شدند.سقوط کردم. همه چيز در يک لحظه 

 سپس ناگهان لب فرو بست و با درنگي طوالني از ادامه سخن باز ايستاد.

 ـ چرا ساکت شديد سرگرد؟ لطفا ادامه بدهيد، شايد اين طوری الاقل تسکين پيدا کنيد.

 ـ ايا شما واقعا فکر مي کنيد در اين صورت دردم تسکين مي يابد؟

 به من اعتماد داشته باشيد، حتما همين طور مي شود. ـ اگر

 ـ مي خواهم قدم بزنم.

در اين لحظه با تقاليي شديد تالش کرد از روی ويلچر بلند شود. خواستم ياری اش کنم، اما از اين کار ممانعت 

جای  و بر اثر وزش بادورزيد و به کمک تنه درخت تبريزی روی پای خود ايستاد. پای ديگرش تا ناحيه زانو قطع بود 

تهي شده اش نمايان شده و بر اثر تکان خوردن شلوارش به طرز ناراحت کننده ای بيننده را آزار مي داد. در همان 

 حال گفت:

 ـ تا به حال منظره ای به نام درد ديده بوديد؟

ه قبول کنيد وگرنه اين ک ـ اوه خواهش مي کنم سرگرد. اين قدر اين قضيه را بزرگش نکنيد. شما فقط نمي توانيد

 چيزی نيست. مي توانست خيلي بدتر از اينها باشد. مثال يکي از همان کساني که تازه نشانم داديد.

 ناگهان حس کردم دارد از پا مي افتد. به کمکش شتافتم، ولي باز هم امتناع کرد و گفت:

 ـ نه نمي خواهم بنشينم. دوست دارم راه بروم.

 ولي چگونه؟((با خود گفتم، )) 

 گويي صدای درونم را شنيده باشد، در حالي که شاخه ای از تنه درخت جدا مي کرد بي درنگ پاسخ داد:

 ـ به کمک اين.

 با تعجب گفتم:

 ـ شما از کجا متوجه شديد که من از خودم اين سوال را پرسيدم؟

 ـ تعجبي ندارد. هر کس ديگری هم بود اين را مي پرسيد.

 ه تحمل وزن شما را ندارد. مي خواهيد وسيله بهتری برايتان فراهم کنم؟ـ اين شاخ

 ـ نه، مي دانم چه وسيله ای را مي گوييد، من از عصا متنفرم.

 ـ پس اجازه بدهيد کمکتان کنم.

 ـ حاال که اصرار داريد، حرفي نيست.

اني اش برای راه رفتن و تالش جانانه به اين ترتيب با کمک شاخه درخت و من قادر به راه رفتن شد. تصميم ناگه

 اش، واقعه ای عجيب و اميدوارکننده بود از اراده آدمي. هنگام برداشتن نخستين گام، با روحيه ای تازه گفت:

 ـ واقعا که قابل تحسين است.

 ـ چي سرگرد، منظره پاييز يا حرکت شجاعانه شما؟

م با ين جثه کوچک. به عقيده من شما بايد مرد آفريده مي ـ هيچ کدام. فداکاری و توجهات خالصانه شما، آن ه

 شديد.

         
خیس

– سرگرد  عشق    



 

 

    

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4  

 

 ـ چرا؟ مگر زن بودن عيبي دارد؟

ـ برای اين که مردها از بعضي لحاظ توانايي بيشتری دارند. يکي اش همان قدرت جسماني آنهاست و آزادی عملي 

 ارنظر کلي بود.که نسبت به زنان دارند. اميدوارم حمل بر گستاخي ام نکنيد. فقط يک اظه

 ـ شايد درست باشد، ولي ضعيف نيست.

 ـ البته که نيست.

 ـ راستش من از زن بودنم خيلي راضي ام. هيچ وقت نشده در برابر مشکلي جا بزنم.

 ـ ترس چي؟ هيچ وقت اتفاق نيفتاده که بترسيد؟

 ـ البته که اتفاق افتاده، آن هم به کرات، ولي هرگز مغلوب اش نشده ام.

خوش به حالتان که اين قدر شجاع هستيد. من بايد آدم خوش شانسي باشم که دست تقدير شما را سر راهم قرار  ـ

 داد.

 ـ زياد به اين موضوع خوش بين نباشيد.

 ناگهان ايستاد و گفت:

 ـ چرا نباشم، دليل خاصي وجود دارد؟

را به تنهايي از سر راه بردارد و اگر بيش از حد ـ دليل خاص که نه، ولي عقيده دارم هر کسي بايد عمده مشکالتش 

در مورد مساعدت ديگران حساب باز کند، روز تنهايي ايام سختي برايش خواهد بود. البته دوستي و همکاری جای 

 خودش را دارد و از اين قاعده مستثني است.

 چهره اش کمي گرفته شد و گفت:

 ـ مي فهمم!

 در صدد دلجويي برآمدم و گفتم:با مشاهده دلخوری و نگراني اش 

 ـ از حرفم ناراحت شديد سرگرد؟

ـ چرا بايد ناراحت بشوم؟ امثال من هميشه محکوم به اطاعت هستند. هرچه که به آنها حکم بشود و از طرف هر 

 کسي که باشد.

بدون برخورداری ـ مي دانم که شما روی کمک من حساب مي کنيد. من هم به چيزی غير از اين فکر نمي کنم، ولي 

 از همکاری شما غير ممکن به نظر ميرسد. متاسفانه به تنهايي کاری از دستم ساخته نيست.

 ـ از دست من هم کاری ساخته نيست.

ـ چرا هست. اوال موقع معاينه دکتر رولنپزشک مثل موقعي که با من حرف مي زنيد، رفتار و حالت عادی خودتان را 

 عاتي در مورد خودتان در اختيار بگذاريد که دست کم بشود از جايي شروع کرد.حفظ کنيد، ثانيا بايد اطال

 ـ چه انتظاراتي از شخصي مثل من داريد!

 ـ باالخره آدرس منزلتان که در يادتان باقي مانده.

 همچنان با سرسختي از دادن کمترين سرنخ يا حداقل اشاره ای امتناع مي ورزيد.

 ين کارها به خاطر خودتان است.ـ خواهش مي کنم سرگرد. ا

 ـ گويا فراموش کرده ايد که در اين ده سال من کجا بوده ام. مدام که نبايد اين موضوع را يادآوری کرد.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ـ نه سرگرد، فراموش نکرده ام. اين را هم خوب مي دانم که امکان ندارد شخصي زادگاهش را کمتر از محا اسارت 

 بعثيها به خاطر داشته باشد.

 ند لحظه خاموشي اختيار کرد و سپس با افسوس و آه گفت:چ

ـ بله حق با شماست. شايد من آدم ترسويي هستم و از مواجه شدن با ديگران فرار مي کنم. بعد از اين همه سال، چه 

 د؟ئچيزی در انتظار من است. آيا واقعا کسي وجود دارد که با ديدن وضع رقت بارم تحملم کند و به من خوشامد بگوي

ـ فقط کافي است شما تصميم به بازگشت بگيريد. شک ندارم که همه از ديدنتان خوشحال مي شوند، به خصوص 

مادرتان. البته من اگر بخواهم مي توانم آدرس و مشخصات ديگرتان را از ستاد کل تهيه کنم، ولي دلمان مي خواهد 

 اين حرکت مثبت از طرف خود شما باشد.

 ادر، از راه رفتن متوقف شد. اشک در ديدگانش جمع شد و به نقطه ای زل زد و به فکر فرو رفت.از لحظه نام بردن م

 ـ خيلي به مادرتان نزديک بوديد؟

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد.

ـ همه مادرها نزد بچه هايشان عزيز هستند. بنابراين درست نيست مادری را که چشم به راه شماست در انتظار باقي 

 ذاريد. هيچ مي دانيد که انتظار بدترين چيزهاست؟بگ

 ـ داريد به من مي گوييد؟ به کسي که يک دهه از عمرش با اين مفهوم زندگي کرده است؟

 ـ خوب، حاال نظرتان چيست؟

 ـ نمي دانم. الزم است بيشتر درباره اش فکرکنم.

نگراني و انتظار به در آوريد همه ترديدهايتان برطرف  ـ به شما قول مي دهم وقتي با مادرتان روبرو بشويد و او را از

 خواهد شد.

 ـ توقع ندارم شما وضع مرا درک کنيد.

 ـ اين حق هر مادری است سرگرد، حق کساني که يک عمر اشک انتظار چشمهايشان را بيفروغ کرده است.

 قاطعانه گفت:

طر کرد. تا حاال مطمئنا با فقدان من خو کرده اند و با يادم ـ نه... نه، نبايد با اين خبر ناگهاني آنها را پريشان خا

زنئدگي مي کنند. حق ندارم با خودخواهي آنها را دوباره دچار دغدغه کنم. حق ندارم دل آنها را با يک اميد واهي 

 خوش کم.

 ـ چرا اميد واهي؟ شما زنده ايد، سالم و سرپا هستيد.

 ـ شما جای من نيستيد... هيچ کس نيست.

ـ مي دانيد عيب تان چيست؟ خيال ميکنيد که يک مورد استثنايي هستيد. در حالي که خيليها وضعي مشابه شما دارند 

 يا حتي به مراتب بدترازشما.

 ـ نه، گمان نکنم اين طور باشد.

 ـ چرا هست، وجود دارد. فقط هيچ کس تا اين حد ياس به خودش راه نمي دهد. افرادی که شيميايي تا مغز

استخوانهايشان نفوذ کرده و مرگ هر لحظه قوی تر و بزرگتر جلوی چشمشان ظاهر مي شود يا آن عده که به علت 

قطع نخاع محکومند همه چيز را از دريچه نگاهشان لمس کنند و يا هزاران مورد ديگر که بر اثر جنگ هر لحظه به 

ی فراموش نشدني و سياهي را برايشان چنگ مي گريبان هزاران هزار انسان تيره بخت چنگ مي اندازند و روزها

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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اندازند و روزهای فراموش نشدني و سياهي را برايشان به يادگار مي گذارند... فکر مي کنيد تقصير همه اين فاجعه ها 

 و بدبختيها متوجه چه کسي است؟ من و شما که نيستيم. بنابراين... بي فايده است.

 :با دو دست سرش را محکم گرفت و گفت

 ـ مي دانم، مي دانم.

 و با تاکيد اضافه کرد:

درد همه اين مردم، درد من هم است. همه ما قربانياني بيش نيستيم. قربانيان قدرت و زور و مطالع سياستمداران، در 

 حالي که اشاره من به چيز ديگری بود.

 ـ من کهمنظورتان را متوجه نمي شوم.

 اس تکان دهنده ای در من پديد اورد پاسخ داد:با لحني شمرده و پرطمطراق که انعک

ـ ساده است خانم معيری، خيلي ساده. جسم در هر صورت فاني و ميراست، مقصود روح آدمي است. چگونه مي توانم 

روح مرده خودم را با چند دليل و نشانه به زندگي برگردانم؟ سالها پيش در اوج جنگ بهترين دوستم را از دست 

رگترين گنچينه حياتم بود. دوستش داشتم، برايش احترام قايل بودم، ولي جنگ باعث شد که او را دادم. سعيد بز

مثل خيلي عزيزان ديگر از دست بدهم. با شروع جنگ، همه ما پشت ديوار مرگ به نوبت صف کشيديم و به زودی 

و روحم تبديل به يک  آرزوهايم همراه با گنجينه های مقدس ام برای هميشه دفن شدند. از همان وقت قلب

 گورستان مخروبه شد، گورستاني که پر از سنگهای خالي و بي نام و نشان بود.

در خالل صحبت، به ندريج چهره اش به سفيدی گراييد و ناگهان نگاهش بارقه وحشتناک و هولناک يافت. مانند 

ای جسم خسته و رنجورش را به آن  شبحي بيروح که زمين را سرگردان مي انگارد و جايگاهي امن نميابد تا لحظه

تکيه دهد و بياسايد، در گرداب نوميدی غرق شد. چنان دشوار نفس ميکشيد که گويي اشتياق حيات را مي رود تا به 

 ابد از دست بدهد.

ناگهان تعادلش به هم خورد. سريع به ياری اش شتافتم و اجازه ندادم به زمين بخورد يا زانويش با زمين تماس پيدا 

کند. دستش مانند قطعه ای يخ شده بود. با مشاهده اين وضع، وحشت زده و هراسان چند لحظه بي حرکت ايستادم. 

در آن موقع تدبيری به جز گفتگو به ذهنم نرسيد، بنابراين تالش کردم توجهش را به محيط مفرح پيرامون معطوف 

وی ام به جا مانده بود، .ی را از آن حالت بيرون آورم. سازم و با بيان حکايات جالب و شيريني که ر حافظه نه چندان ق

ولي هيچ فايده ای نداشت. انگار اصال مرا نمي شناخت. حق با مازيار بود. او به اراده خود از خويشتن دوری مي کرد و 

 د.ودر فراموشي فرو ميرفت. درواقع هيچ مشکلي نداشت، بلکه اين روح بود که در تالطم و انقباضي شديد اسير ب

با حرکتي آمرانه او را روی زمين نشاندم. بئنش مانند مردگان سنگين تر از حالت معمول شده بود. از نگاهش پيدا 

 بود که در عالمي ديگر سير مي کند.

واقعا عجيب بود. مردی که تا چند لحظه پيش به خوبي يک فيلسوف درباره وجود خود صحبت مي کرد، ناگهان دچار 

و به اندازه يخچالهای قطبي از اين انجماد دگرگون شده بود. گويي با توسل به خودآزاری و نوعي ايست ذهني 

 شکنجه، قصد تزکيه روح خود را داشت و مي خواست وجدان آسوده ای پيدا کند.

افرادی هستند که وجدان، منطق، احساسات، اعتقادات، ديانت و داوری در آنان در تضاد و ناهمگوني با يکديگر 

د. در حالي که هيچ يک به ديگری آسيبي نمي رسانند، بلکه گاهي برای هم مفيد هم هستند. اين نظريه تا هستن

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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حدودی در مورد سرگرد نيزمصداق داشت. گاهي در چهره اش شخص ديگری را مي ديدم. کسي که يا به شدت 

 نبود. مورد عالقه اش بود و يا از او متنفر بود و به هيچ روی قادر به فراموش کردنش

بعد از اين جريان، موضوع را با مازيار در ميان گذاشتم. برايش چندان عجيب نبود. به عقيده او، سرگرد گرفتار 

عذاب وجدان بود و در ترديدی شديد و پرمخاطره دست و پا مي زد. در حالي که استنباط من با نظريه او کامال 

به زمان نياز داشت تا او در محيطي آرام بخش و خلوت بتواند مغايرت داشت. در هر حال هر چه که بود برای اثبات 

 به خويش باز گردد و اعتماد به نفسش را مجددا به دست آورد.

مدتي گذشت، ولي او همچنان شخصيتي دوگانه داشت. در طول اين مدت فکری به ذهنم خطور کرد که به تدريج 

ام، سرگرد را به هر نحوی که شده به خانه اش قوت گرفت. تصميم گرفتم به عنوان نخستين و مهمترين گ

 بازگردانم. به همين منظور با او گفتگو کردم تا از نيزان تمايلش مطلع شوم و گفتم:

 ـ مي دانيد سرگرد، به عقيده من شما احتياج به تغيير آب و هوا داريد. 

 با افسردگي جواب داد:

 شما گفته ام.ـ من که قبال عقيده ام را درباره اين موضوع به 

 گرچه حق با او بود، ولي من بي توجه به گفته اش ادامه دادم:

ـ خوشبختانه کشور ما از اين لحاظ بسيار غني است و جاهای متنوعي برای تفريح و تماشا دارد، مثال نقاط کوهستاني، 

 مي بخشد. جنگلي، کويری، تاريخي و باستاني. خصوصا دريای شمال با آن آرامش دلپذيری که به همه

روی صندلي چرخدار نشسته بود و به بيرون پنجره نگاه مي کرد. خارج از آنجا چشم انداز وسيعي وجود نداشت. به 

جز ديوار و نرده و ساختمان های کوتاه و بلند و چهره های غمگيني که در گوشه و کنار صحن آسايشگاه به چشم مي 

 وی من چرخاند، سپس مجددا به پنجره خيره شد و گفت:خورد. به مجرد شنيدن کلمه دريا، سرش را به س

ـ چقدر دلم برای تماشای دريا تنگ شده... برای امواج، ساحل شني اش، مرغهای ماهيخوار، صبحهای قشنگ و به 

 يادماندني اش، طلوع و غروب خورشيد...

 سپس نگاهش را به آسمان دوخت و ادامه داد:

مرنگ دريا آفريد وگرنه دل ساحل نشينان غربت زده ای مثل من بدجوری از آسمان را ه« خدا»ـ چه خوب شد که 

 اين قفسهای تنگ مي گرفت.

 با خوشحالي گفتم:

ـ باالخره دلتان طاقت نياورد و خودتان را لو داديد. چهره تان به جنوبي ها نمي خورد، بنابراين بايد اهل شمال کشور 

 باشيد.

 ـ درست حدس زديد.

 متوجه من شد و گفت:سپس لحظه ای 

 ـ تا اينجاش زياد زرنگي نمي خواست، اما سردراوردن دنباله اش مي تواند ذکاوت شما را به من ثابت کند.

ـ راستش کنجکاوی من به قدر لزوم برانگيخته شده است که بدون کمک شما بتوانم ادادمه بدهم، مشروط بر اين که 

 گمراهم نکنيد.

 بايد قبول داشته باشيد که اين کار هم نوعي کمک محسوب مي شود. ـ بسيار خوب. حاضرم. ولي

 ـ شما هر چقدر هم سختگير باشيد من شکست تان مي دهم.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ـ پس شروع کنيد، چون تا به حال نبردهای من فقط با دشمنان بوده، ولي شما...

 ـ من چي سرگرد؟... مطمئنا دشمن شماره يک شما، من نيستم.

 ه داد:به طور مبهم ادام

 ـ دشمن که نه، من دشمنانم را در هر لباس و هيبتي که باشند خوب تشخيص مي دهم.

 لحظاتي سکوت بر ما حاکم شد و من گفتم:

ـ بهتر است بپردازيم به اصل مطلب، چندين بار شما در عالم هذيان، با لهجه محلي حرف زديد. با اين حال نمي شد 

 رفت که شما واقعا اهل سواحل خزر باشيد.تنها به استناد اين موضوع نتيجه گ

 ـ شما چطور فهميديد که لهجه من شمالي است؟

 ـ حاال اجازه بدهيد اصل مطلب روشن شود، آن وقت به اين موضوع هم مي رسيم.

 قاطعانه دليل مرا رد کرد و گفت:

 ـ نه قبول نمي کنم، اول بايد جواب سوال من روشن بشود.

اه نمي آمدم، شايد هرگز به مقصودم نائل نمي شدم و در ترغيب او به رفتن به شهرش ناموفق اگر در اين لحظه کوت

 مي ماندم.

 ـ بسيار خوب، راستش من هم شمالي هستم. حاال موضوع روشن شد؟

 را يافتم و با دريغ گفت:« کشفي تازه » در اين هنگام، در چشمهايش بارقه 

 .ـ کاش اين جريان را زودتر مي فهميدم

 ـ منظورتان را درک نمي کنم.

ـ خيلي ساده است. توی يک شهر غريب با مردم و محيط ناشناس، يافتن يک همشهری، مي تواند کمک يزرگي باشد. 

 به آدم احساس بهتری دست مي دهد.

 با رضايت خاطر گفتم:

 تم.ـ از اين احساس شما واقعا خوشحالم. اين طوری حس مي کنم ديگر با شما غريبه نيس

 ـ خوب، باالخره نگفتيد که من مال کدام شهر هستم؟

ـ لهچه شما بيشتر به رامسر و نوشهر مي خورد. گويي شرق و غرب تا حدودی فرق مي کند. ضمنا مرغهای ماهيخوار 

 اغلب در آن نواحي وجود دارند.

 به عالمت تاييد سرش را تکان داد.

 

 بتوانيد دقيق تر، جايش را مشخص کنيد. ـ خيلي نزديک شديد، ولي با اين حال بايد

چند لحظه فکر کردم و همه ذهنم را متوجه کيوان کردم و عاقبت اولين پاسخي که به ذهنم رسيد بر زبان جاری 

 نمودم:

 ـ بندر نوشهر، اين بار ديگر مطمئن هستم.

 با لحني ترديدآميز گفت:

فکر کنيد. حتي اجازه مي دهم با پرسش از من، داليل بيشتری  ـ اگر يقين نداريد مساله ای نيست. مي توانيد بيشتر

 برای پاسخ نهايي تان جمع کنيد.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ـ نه متشکرم.

 سپس روی پاسخم تاکيد ورزيدم و ادامه دادم:

 ـ هر لحظه که بيشتر مي گذرد اطمينان من هم در ايم مورد بيشتر مي شود.

 ـ ولي اگر درست نبود چي؟

 يجه گيری کرده ام، ولي حتي درست نباشد شکست را نمي پذيرم، چون همه ايراني هستيم.ـ مي دانم که درست نت

 ـ مثل اينکه بايد شکست را بپذيرم. توصيف بي نقص و متفکرانه ای بود.

 نفس راحتي کشيدم.

وصا خص ـ من اهل بابلسر هستم، ولي همه جای شمال را مي پرستم. نوشهر هم رفته ام. شهر قشنگ و پررونقي است.

شبها اسکله اش منظره فق العاده زيبايي دارد. همين طور جاده چالوس که به جرات مي توان گفت يکي از زيباترين 

 جاهای روی زمين است.

ـ هيچ وقت جاهای خشک به من نساخته، اصال پوست ما بچه های دريا بدون رطوبت و باد مرطوب خزر، پژمرده ی 

 شود.

 شما هم عقيده هستم. وجود ما با دريا گره خورده است و هيچ جوری نمي شود آزادش کرد.ـ در اين مورد من هم با 

ـ زمان اسارت هر وقت که سخت دلتنگي به سراغم مي آمد، به دريا فکر مي کردم و چشم انداز اسکله را پيش خودم 

 ه در ذهن و جان باقي مي ماندمجسم مي کردم. زيبايي افق بي انتهای دريا مثل يک موسيقي آرام بخش و ماليم هميش

 و بدترين ناماليمات را به بوته فراموشي مي سپارد.

 ـ بايد خاطرات قشنگ زيادی را از زادگاهتان داشته باشيد.

 چند لحظه به فکر فرو رفت و با دلتنگي پاسخ داد:

ادم مي آيد هر وقت با ماسه های ـ هر اتفاق ناچيزی ولو دردناک و يا کم اهميت در کنار دريا خاطره انگيز مي شود. ي

خيس، قلعه مي ساختم و سربازان خيالي ام را در برجهايش تصور مي کردم که به فرمان من هستند، ناگهان موجي از 

ساحل مي آمد و با يک شالق خرابش مي کرد. داخل آب شيرجه ميزدم و با امواج کشتي مي گرفتم تا قلعه و نفراتم 

 را از دريا پس بگيرم.

 اين خاطره مربوط به چه زماني است؟ ـ

خيلي کوچک بودم، ولي با اينکه قلعه هايم را با عشق به مبارزه مي ساختم، هرگز برای نابودی شان قطره ای اشک 

 نمي ريختم. هيچ کس قادر نبود مرا به گريه وادار سازد.

 سرم را به نشانه دريغ تکان دادم و گفتم:

 ـ واقعا مايه تاسف است.

 عجب نگاهم کرد و پرسيد:مت

 ـ چرا؟ منظورتان وضع فالکت بار من است؟

ـ من فالکتي در شما نمي بينم که برايتان تاسف بخورم، بلکه از اين جهت که قصد نداريد به زادگاه خودتان برگرديد 

 متاسف هستم.

ای خود دريا را پر نمي کند. دلم مي ـ مي دانيد خانم معيری، شايد بشود دريا را در خيال زنده کرد، ولي هيچ خيالي ج

 خواهم برگردم...

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 از خوشحالي شنيدن اين حرف بي اختيار دهانم از شادی و تعجب باز ماند. با حيرت به او خيره ماندم.

 ـ باورم نمي شود... تصميم شجاعانه ای گرفتيد.

 بدون هيچ التهابي در پي ادامه صحبتش برآمد:

گردم، دلم مي خواهد برای يک بار ديگر هم که شده صدای غرش امواج سبز و آبي اش را ـ باور کنيد، مي خواهم بر

 با گوشهای خودم بشنوم...

رفته رفته کلمات با نيروی کمتری بر زبانش رانده شدند و در کامش فرو رفتند. سرش را به عقب متمايل کرد و با 

 حالت سيب گلويش برجسته تر نشان مي داد و کوچکترينچشمهای بسته به ديوار تکيه داد. به علت تکيدگي در اين 

 حرکت يا ارتعاشي در آن کلمال مشاهده مي شد... سپس با نجوايي متفکرانه ادامه داد:

 ـ قدم زدن روی سطح شفاف و نوراني اش... آه، چقدر از آنجا افق زيباتر مي شود.

 

 فصل چهارم

 

به موقع و با دسته گلي زيبا. دسته گل را داخل گلدان قرار دادم و از آمدنش  قبل از ظهر مازيار به ديدنم آمد. اين بار

 اظهار خرسندی کردم و گفتم:

 ـچقدر خوب مي شد اگر تو هم با من به شمال مي آمدی.

 ـ مگر قرار است شمال بروی؟

 ـ اگر االن نمي آمدی، زنگ مي زدم و همه چيز را مي گفتم.

 با تعجب تکرار کرد:

 چيز را؟... چطور حرفي در اين باره به من نزدی؟ ـ همه

 ـ همه چيز يکدفعه ای شد. خيلي غير مترقبه بود. باور کن خود من هم غافلگير شدم.

 بعد به سمت تلفن رفتم. مازيار پرسيد:

 ـ به کجا مي خوای تلفن کني؟

 ـ به پيتزافروشي در به در، مي خواهم يک ناهار حسابي ميهمانت کنم.

 ر به در توی تجريش است. اين طرفها هم شعبه ندارد.ـ د

 ـ شايد داشته باشد.

 ـ نه ندارد مطمئنم.

 ـ پس چه کار کنم؟

 ـ کسي از تو نخواسته که خودت را به زحمت بيندازی. حاضری هم بد نيست.

 ـ يعني من اين قدر دست و پا چلفتي ام که عرضه درست کردن يک غذای ساده را ندارم؟

 ي چنين حرفي نزد.ـ کس

 سپس مکثي کرد و ادامه داد:

 ـ ظاهرا قضيه شمال رفتن اين دفعه با سفرهای معمولي هميشگي فرق مي کند. درست فهميدم؟

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ـ بله درست حدس زدی. ديروز اتفاق عجيبي افتاد. باالخره سرگرد قبول کرد که به خانه اش برگردد. آن هم بدون 

 س ديگری. باور ميکني؟هيچ تالشي از طرف من يا هيچ ک

 ـ يعني چي؟ او مي خواهد برگردد. اين موضوع چه ربطي به تو و مسافرت دارد؟

ـ چطور ربط ندارد؟ من بايد سرگرد را به خانه اش ببرم. به غير از ما ظاهرا کس ديگری به زندگي اش عالقه مند 

 نيست.

 مازيار پوزخندی زد و گفت:

 ـ شوخي مي کني؟ 

 خيلي هم جدی ام. ـ نه اتفاقا

 چند لحظه با پوزخند به من زل زد و سپس با لحن گاليه آميزی گفت:

ـ يعني تو مي خوای با يک مرد بيمار بدون من همسفر بشوی؟ نه من اجازه نمي دهم بي جهت با زندگي خودت و من 

 .بازی کني. اينجا ايران است الله. عرف ما اجازه چنين رفتارهايي را به ما نمي دهد

ـ حاال که صحبت به اينجا کشيد، بهتر است کل تصميم را بازگو کنم. راستش خيال دارم تا سر و سامان گرفتن وضع 

 روحي اش، مراقبتش را به عهده داشته باشم.

 با سردرگمي و ناراحتي سرش را تکان داد و غرولندکنان گفت:

نقشي در زندگي تو دارم؟ همين االن بايد تکليف مان از ـ عالي است، بهتر از اين نمي شود. پس لطفا به من بگو چه 

 اين لحاظ روشن شود.

 ـ اين حرفهای بچگانه ديگر چيست؟

ـ برای تو خواستن و اراده کردن خيلي راحت است، مي داني چرا؟ چون به هيچ مردی تعاق خاطر نداری. خيلي 

متوجه نيستي اککان دارد شخص مقابلت تا سر  خونسرد خواسته ات و تصميمت را مطرح مي کني، در حالي که اصال

 حد جنون عصباني بشود.

 ـ دليلي برای عصبانيت وجود ندارد. با بحث کردن همه چيز حل مي شود.

 با چشماني فراخ و صورتي ملتهب در حالي که دستانش فضا را مي شکافت گفت:

ودش را درک کند تا چه برسد به اينکه رفتارش ـ چرا متوجه نيستي؟ آن مرد بيمار هنوز نتوانسته موقعيت فعلي خ

 عادی باشد يا بتواند در همه اوقات خودش را کنترل کند. آن وقت تو ميخواهي با او در يک خانه و تنها زندگي کني؟!

ـ سرگرد احتياج به کمک دارد. از اين گذشته عالئم و نشانه هايي که تو گفتي به صورت خيلي خفيف در او ديده مي 

 کم کم دارد همه چيز را به ياد مي آورد و ديگر از آن هيجانات شديد روحي خبری نيست. شود.

 ـ چه تصميمي برای سالمتي تو و اعتماد به اين حرفهاوجود دارد؟

 ـ ضمانت اين ادعا و سالمتي من، خودم هستم. البته اگر پشتوانه اين تضمين هنوز ارزش سابق را پيش تو داشته باشد. 

 اگهان جای خشم را در وجود مازيار پر کرد و گفت:دغدغه ن

 ـ خيلي خوب...، ولي چرا تو؟

ـ اين سوال را نبايد از من مي پرسيدی. از کسي بپرس که اين احساس را در وجود من گذاشت. يک دست نامرئي 

 مدام مرا به جلو هل مي دهد.

 ـ واضح تر بگو، چه احساسي؟

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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د و ستد معنوی. مثل گذشت در مقابل گذشت، ولي بين اين دو فاصله زيادی ـ حس مسووليت، تعهد. يک جور دا

 است. شاعر مي گويد:

 قاضي ز پي شهادت اندر تک و پوست

 غافل مه شهيد عشق فاضل تر از اوست

 فردای قيامت آن به اين کِي ماند

 که آن کشته دشمن است و اين کشته دوست

عنوی نمي تواند ديگران را در اجر آن سهيم کند. حتما بايد همان راه را ـ خودت جواب خودت را دادی. هيچ کار م

 رفت...

 چن لحظه سکوت کرد و در تکاپوی ادامه کالم ناگهان به هم ريخت:

ـ جدا که مسخره است. تو نه وکيل الرعايايي نه مجری عدالت که حقوق پايمال شده امثال سرگرد را به آنها 

 برگرداني.

 فه انساني به هيچ کدام از اين القاب تو خالي که گفتي احتياج نيست.برای ادای وظي

ـ يعني اين کار صرفا وظيفه يا تکليف انساني است يا چيزهای ديگر هم نقش دارند؟ يعني اين سرگرد فرخنده اينقدر 

 برای تو مهم است که به خاطرش حاضری وجود مرا ناديده بگيری؟

باشم. اگر از چشم من به موضوع نگاه کني، مي بيني که نتيجه کامال برعکس مي ـ يادم نمي آيد چنين حرفي زده 

شود. به عبارت ديگر من بيشتر از سرگرد به اين موقعيت نياز دارم. خودت قضاوت کن. تا کي مي توانم به اين 

ده تو به عقي سبک نگارش ادامه بدهم؟ داستاني که حقيقت نداشته باشد، نمي تواند قابل لمس و اثرگذار باشد.

 منصفانه است که به خاطر يک سری داليل بي معني که پايه اعتقادی هم ندارند، من به آينده و موفقيتم فکر نکنم؟

 ـ يک سوال دارم. اين موفقيت اگر منهای من بشود چقدر برای تو لذت و اهميت دارد؟

 ـ مگر قرار است تو را از دست بدهم؟

 ا يک مهره اضافي در زندگي ات مي بينم.ـ با اين رويه تو، من خودم ر

 ـ ولي اصال اين طور نيست.

 سرش را زير افکند و مايوس به نقطه ای خيره شد. باصدايي نارسا که بيشتر حالت زمزمه داشت گفت:

ـ وقتي بدون مشورت من تصميم به کاری مي گيری، يعني مرا آدم حساب نمي کني، پس بهتر است از همين حاال به 

 عاقبت اين کار هم باشي.فکر

ـ ببين، من مي خوام به اين مرد کمک کنم. تصميمم هم جدی است. اگر مي خواستم قبل از تصميم، عاقبتش را 

بسنجم هرگز موفق نمي شدم. در ضمن هيچ کس و هيچ چيز در دنيا قادر نيست از ارزش و عالقه ام به تو کم کند يا 

 خدشه ای به آن وارد سازد.

چيز را بدان. سرگرد فرخنده به خاطر من و تو پايش را از دست نداده، بلکه به خاطر جنگ بوده که به اين  ـ ولي يک

روز افتاده. او هم مثل خيليهای ديگر فقط به وظيفه اش عمل کرده است، چون شغلش ايجاب مي کند. آنها به خاطر 

 چه مجازاتي دارد؟همين کارها حقوق مي گيرند. مي داني در ارتش سرپيچي از دستور 

در حالي که اعصابم از حرفهای مازيار به هم ريخته بود، با عصبانيت او را به دليل نتيجه گيری نادرستش مالمت کردم 

 و گفتم:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ـ جانفشاني چطور؟ حقوقش چقدر است؟ برای سرپيچي از جان دادن مجازات چيست؟ مرگ يا بدتر از آن؟ فکر 

زد؟ ما آدمها اين قدر فراموشکار و بي گذشتيم که اگر منافع خودمان در بين ميکني جان يک انسان چقدر مي ار

نباشد، برای هيچ احدی حاضر نيستيم که قدمي برداريم. چرا برای مثال سراغ ديگران بروم که گناهشان را به گردن 

ن دم. حقايق کامال روشبگيرم. به خودم مي گويم، اگر به خاطر داستان و موفقيتم نبود هرگز به اين کار تن نمي دا

 هستند و اقرار به آن زيبا، ولي خالصانه عمل کردن هر کسي را از مرز شجاعت و فداکاری فراتر مي برد.

ما جانفشاني های آنهاپف از ايثارشان، از حماسه های تاريخي که آفريدند، داستانهای قشنگي تعريف مي کنيم، واقعا 

يم عيب خودمان را بپوشانيم يا پشت آنها قايم شويم وگرنه داستانهای قصدمان از اين کار چيست؟ فقط مي خواي

ماالمال از درد آنها شرحي ندارد. گرچه تفسير زبان روشنگر است، ليک عشق بي زبان روشن تر است. نقل از 

اش خودگذشتگي های آنها زبان و دل پاک مي خواهد. اميدوارم حداقل قلم من مثل خودم آلوده به گناه نباشد. ک

وقتي با من حرف مي زد آنجا بودی و مي شنيدی. درد بزرگ و عميقي در قلبش وجود دارد. سنگيني آن غم در همه 

کلماتش حس مي شود. همه ما تصور مي کرديم که او از نقص عضوش در رنج و عذاب است، در حالي که اصال اين 

 طور نيست.

داني که همه حرفهايم از روی نگراني است نه چيز ديگر.  ـ خدا کند تالشهای تو بي فايده نباشد. خودت هم مي

 اميدوارم حال مرا درک کني. حاال از ت مي خوام درباره وضعيت روحي سرگرد بيشتر برام تعريف کني.

ـ راستش تشريح وضع او کمي دشوار است. به نظر مي رسد بيشتر مواقع با خودش در جدال است. وجدانش آسوده 

 ر مي کند.نيست. از چيزی فرا

 ـ توانستي بفهمي از چي؟

 ـ دقيقا نه، ولي به خاطر همين دارد خودش را مجازات مي کند. گناهي که فقط خودش به آن آگاه است.

 ـ اسم کسي را بر زبان نياورده؟

 ـ چرا، کسي به نام سعيد. خودت که مي داني سرگرد هذيان که مي گفت اين اسم را آورد. البته جمالت منقطع و

 گنگي هم جزوش بود.

 ـ يادت هست جمله اش چه بود؟

 خنديدم و پاسخ دادم:

 ـ تو که از وضع حافظه من باخبری، تازه اگر اسم غيرعادی بود، امکان نداشت به يادم بماند.

 ـ شايد ايمانش سست شده باشد.

 ـ نه در ايمانش ترديدی وجود ندارد. بايد به موارد ديگری مظنون باشيم.

 تي با تو حرف مي زند رفتار و برخوردش ثبات بيشتری دارد؟ـ وق

 ـ مي شود گفت با من راحت تر حرف مي زند. صحبتهايش منطقي است.

 ـ از گذشته اش چطور؟ موضوعي که بشود به عنوان سرنخ از آن استفاده کرد؟

 ـ هنوز نه، حتي يک کلمه اضافه بر آن چيزی که خواسته اش هست نگفته.

 اين دارد خودش را مهيا مي کند.ـ بنابر

 آن گاه با تاکيد خاصي ادامه داد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ـ گوش کن الله، خيلي بايد مواظب خودت باشي. بايد چشم و گوشت را خوب باز کني. حافظه ات را هم بايد از تنبلي 

 در بياوری. ثبت کوچکترين چيزها برای کمک به سرگرد الزم است.

 بدون يادداشت کردن وقايع، هر اقدامي بي فايده است. ـ برای کار خود من هم الزم است.

ـ در ضمن نبايد در هيچ حالي هدفت را فراموش کني. همين باعث مصونيت بيشتر تو نسبت به پيشامدهای احتمالي 

 آينده مي شود. بايد خوب مواظب خودت باشي... اين شامل حال دلت هم مي شود.

 آماتورم. ـ طوری با من برخورد مي کني که انگار

 ـ در هر صورت نبايد با اين موضوع، احساساتي برخورد کني.

 ـ مطمئن باش مي توانم خوب مراقب خودم باشم.

 ـ قبل از تو خيلي ها اين ادعا را کرده اند و بر خالف تصورشان شکست خورده اند.

 ـ ولي من بدون مطالعه قدمي بر نمي دارم.

 ـ اين موضوع شامل هر کسي مي شود؟

 ـ بله، صد در صد.

 ـ حتي من؟

 جند لحظه او را نگريستم و سپس پاسخ دادم:

ـ نمي دانم واقعا منظورت از اين سوال چه بود. به هر حال من آن قدرها ثروتمند نيستم که مجبور باشم برای حفظ 

ي منا مي خواستم بپرسم مدارايي ام به همه کس و همه چيز شک داشته باشم، فقط با احتياط قدم بر ميدارم، همين. ض

 توانم روی کمک تو حساب کنم، مثل هميشه؟

 از اين سوال به شوق آمد و با تبسم پاسخ داد:

ـ خيلي منتظر شدم که اين جمله را بشنوم. قبلش مي خواستم خودم اين پيشنهاد را به تو بدهم، اما بعدش ترجيح 

 دادم خودت اين را از من بخواهي.

 مطمئن ترم و حس مي کنم که تنها نيستم. ـ حقيقتش اين طوری

 با رضايت سرش را به عالمت تصديق و تاييد تکان داد و گفت:

 ـخيلي خوشحالم که اين را مي شنوم. اگر هويت تو بر مال شد دست به چه تدبيری مي زني؟

 ـ سعي مي کنم اين اتفاق نيفتد.

 ـ ولي اگر بشود ضربه سختي به سرگرد وارد مي شود.

 قبل از اينکه کار به اينجا بکشد حب جيم را مي خورم. ـ

ـ تو که نمي داني در آينده چه پيش مي آيد. امکان دارد لزومي به ماندنت پيدا شود و مجبور شوی خيلي چيزها را 

 تحمل کني، از جمله بازتاب آشکار شدن شخصيت اصلي ات در رفتار سرگرد که مسلما شيرين نخواهد بود

 فصل پنجم

با گذشتن از جاده پر پيچ و خم هراز و نمايان شدن جنگلهای حاشيه دامنه کوهها روحيه سرگرد تغيير کرد و 

دگرگوني دلپذيری پيدا کرد. گويي چشمهايش از دريچه ی دلش به پرندگان، کوهها، رود و مناظر دلنواز طبيعت 

ميکشيد و ريه هايش را از هوای مرطوب  سالم ميکردند. هربار پس از پشت سر گذاشتن مسافتي طويل،نفسي عميق

 و ماليم کوهپايه های سرسبز لبريز مي ساخت. پتو را روی پايش کشيدم و پرسيدم:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 راحت هستيد؟-

 بي آنکه توجهي به من بکند گفت:

 بله راحتم.-

زان ر کسي گرياو به سختي ،کمک ديگران را مي پذيرفت و شخص مقابل را وادار به احتياط ميکرد.از لطف و ترحم ه

بود و با ترش رويي اخم احساس واقعي خود را نشان ميداد و سپاسگذلری ميکرد.ساعاتي بعد، دريای خزر با همه ی 

عظمت و شکوهش پديدار شد و خودنمايي کرد.هردو نگاهمان به سوی اب بهای نيلگون خزر کشيده شد و پس از 

دوباره احساس ودر تار و پود جسم و جانمان درست مزمزه  مدتها خستگي و غوغای پرالتهاب محيط شهر ، ارامش را

کرديم.پلکهايم از تماشای دريا رفته رفته سنگين شدندو با رخوت حاصل از امنيت و ارامش به خواب فرو رفتم و 

ار ورويا مرا در ربود.ناگهان با توقف ماشين از خواب بيدار شدم.مقابل ما در اهني بزرگي قرار گرفته بود که حصار دي

 ان نيمي خشت ونمي نرده بود.پرسيدم:

 همين جاست سرگرد،درست امده ايم؟-

 لبخندی زدو گفت:

 بله همين جاست.-

 بسيار خب ،پس ما همين جا پياده مي شويم.-

 اگر کسي در خانه نبود؟-

کاری که الزم صاحب خانه شما هستيد، ان وقت از من مي پرسيد؟ اگر مجبور بشوم برای باز کردن اين در هر  -

 باشد انجام ميدهم.

سپس از اتومبيل پياده شدم و بدون لحظه ای درنگ، دکمه زنگ را فشارش دادم.چندين بار اين عمل را تکرار کردم 

 ،ولي کوچکترين صدايي به گوش نرسيد. راننده نيز از ماشين پياده شد و گفت:

 شايد زنگ خراب باشد.-

 .حق با شماست بهتر است در بزنيم-

با انرژی به در کوبيدم و نگاهي به سرگرد افکندم. با نگراني انتظار ميکشيد و سخت مضطرب بود.به محض ان که 

نگاهش کردم سرش را به سوی ديگر چرخاند.از حرکت ناگهاني من غافلگير شده بود،زيرا ا ضطراب و نگراني کامال 

ايستاده بوديم. به اتومبيل نزديک شدم و خطاب به  در سيمايش مشاهده ميشد. دقايق گذشتندو ما همچنان پشت در

 سرگرد پرسيدم:

 شما راهي هب نظرتان نميرسد؟-

 بي هيچ ترديدی جواب منفي داد و چون هميشه چشمهای نگران خود را به نقطه ی ديگری دوخت.

تناع او هم با سکوت و اميعني شما نمي توانيد حتي برای چند لحظه دست از اين رفتار عجيب تان برداريد؟وقتي باز -

 مواجه شدم افزودم:

يعني من نبايد به هيچ وجه از شما انتظار کمک يا همکاری داشته باشم،حتي در وضعيت فعلي؟...يعني هيچ چيز به -

 ذهنتان نميرسد؟با قاطعيت گفت:

 نه.-

 ببينيد سرگرد توقع زيادی ندارم.فقط يک اشاره کوچک برای من کافي است.-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 د گفت:با پوزخن

 چنين چيزی را حدس ميزدم. -

 شما مي خواهيد مرا کالفه کنيد، ولي من نااميد نميشوم.بازهم امتحان ميکنم.-

 نتيجه ی عايدتان نميشود.-

حرفهای گزنده و رفتار خونسردش موجب عصبانيتم شد،ولي قبل از انکه کنترلم را از دست بدهم ،از اتومبيل فاصله 

راه رفتن را گذاشتم .در اين خالل راننده به من پيشنهاد کرد تا سراغ يکي از همسايگان  گرفتم و سرگردان بنای

بروم و سوال کنم ومن هم همين کار را کردم.زنگ خانه همسايه را زدم .دربالفاصله باز شد و دختر بچه ی خوشگلي 

 رباني گفتم:کمقابلم قرار گرفت و پرسيد که با چه کسي کار دارم.سرش را نوازش کردم و با مه

 بامامانت کار دارم.خونه هست؟-

 بله همين االن به مامانم ميگم.-

سپس دوان دوان به سوی خانه رفت و پس از دقايقي کوتاه همراه با مادرش برگشت.سالم کردم و زن خيلي مودبانه 

 جواب سالمم را داد و ضمن احوالپرسي رسمي، تعارف کرد که وارد خانه شوم.گفتم:

 ممنون. مي بخشيد که مزاحمتانن شدم.خيلي -

 خواهش ميکنم خانم.-

اسم من الله معيری است، يکي از فاميلهای خانم فرخنده هستم.از راه طوالني امدهام که بعد از سالها با ايشان -

 ديداری تازه کنم ،ولي متاسفانه هر چه زنگ ميزنم کسي جواب نمي دهد. شما ميدانيد ايشان کجا تشريف دارند؟

 راستش جريانش خيلي مفصل است شما بايد سسالهای سال از ايشان بي خبر بوده باشيد.-

 بله همين طور است.-

 نميدانم از کجا شروع کنم.خانم فرخنده حدود پنج سال ميشود که از اين جا رفته اند.--

 اوه پس ديگر اينجا زندگي نمي کنند؟-

 کانن کرده اند.نه در واقع بر هميشه به جای ديگری نقل م-

 با کمي ترديد پرسيدم:

 شما ميدانيد که جای فعلي شان کجاست؟-

 نميدانمم چه بايد بگويم بيشتر با شوهرم ارتباط داشتند تا با من.-

خواهش ميکنم خانم فهميدن اين موضوع برای من خيلي مهم است. حتي مي تواندد برای شخص به خصوصي حياتي -

 باشد.

 م حس ميکنم ميشود به شما اعتماد کرد.بسيار خب ميگوي-

 واقعا ممنونم کمکتان را هرگز فراموش نميکنم.-

خواهش ميکنم خانم فرخنده بعد از به شهادت رسيدن پسرش به خارج مهاجرت کرد و پيش دخترش ثريا مقيم -

 شد. 

 کجا؟-

 شهر لوزان سوييس.-

 وقتي تعجب مرا ديد افزود:

       
خیس
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نها خيلي ثروتمند هستند خانم فرخنده از لحاظ مادی هيچ وقت مشکلي نداشت فقط زياد جای تعجب ندارد .ا-

سرنوشت دو پسرش خوشبختي را برای هميشه از او دور کرد وگرنه االن بايد يکي از خوشبخترين زنهای دنيا مي 

 بود.

 ميبخشيد دقيقا متوجه منظورتان نشدم-

 ظاهرا شما از هيچي خبر نداريد؟-

 اخرين ديدارمان مدت درازی ميگذردبله چون از -

پس البد نميدانيد که خانم فرخنده هر دو پسرشان را از دست داده اند پسر بزرگش که خيلي کم ما او را اينجا -

 ميديديم همان اوايل جنگ مفقوداالثر شد

 ميشود بپرسم چه جوری؟-

 ممنا با شوهرمم دوست نزديک بودند.جزيياتش را نمي دانمم فقط ميدانم خلبان شجاع و ورزيده ای بود ض-

 پس همسرتان همه چيز را دربار ه ای اين خانواده مي دانند-

 بله-

 نگفتيد چه باليي سر پسر کوچکتر امد-

وقتي خبر ناپديد شدن کيوان به برادرش کيهان رسيد دست از دانشگاه کشيد و برای پيدا کردن برادرش روانه -

 دتان مي توانيد حدس بزنيدجبهه شد...باقي ماجرا را خو

 ان گاه نفس عميقي کشيدم و با اراده ای محکم گفتم: "عجب حکايتي  "زير لب زمزمه کردم 

حاال اگر من به شما بگويم کيوان در همه ی اين سالها زنده و در خاک دشمن اسير بوده باور ميکنيد يا اينکه تر جيح -

 ميدهيد خودش را ببينيد؟

 جلو اورد و گفت:با شگفتي سرش را 

 نه باور نميکنم يعني او زنده است؟-

 بله زنده و کامال سالم-

 خدای بزرگ اگر مادرش بفهمد همين االن خودش را مي رساند-

 بله من هم به خاطر همين اينجا هستم-

 خود کيوان االن کجاست؟-

 ش ببرمجلوی در خانه اش داخل ماشين نشسته است و منتظر من است تا خبری براي-

 با خوشحالي از خانه بيرون امد و پس از مشاهده کيوان با رضايت و اعتماد بيشتری به من گفت:

 ببخشيد که تا حاال خودم را به شما معرفي نکرده ام اسم من سمانه است و اسم همسرم بهرام ساعدی.-

 از اشنايي تان خوشوقتم خانم ساعدی-

 خبر خيلي خوب به شما بدهممن هم همين طور حاال مي خواهم يک  -

 مشتاقانه پرسيدم :

 چه خبری؟ -

همه کليد های خانه پيش ماست خانم فرخنده قبل از رفتنش کليدها را به دست ما سپردند که هر چندد وقت يک -

 بار به انجا سری بزنيم

         
خیس
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 چقدر عالي بهتر از اين نميشود-

 ها را بياورممن هم اگر جای شما بودم خوشحال ميشدم ميروم کليد-

 واقعا لطف مييکنيد-

 و رفت و دسته کليدی را اورد و به من داد و از بازگشت سرگرد به خانه اظهار خشنودی کردو گفت:

 اگر بهرام بفهمد حتي يک لحظه را هم هدر نميدهد و به ديدن کيوان مي ايد-

اتفاق تازه ای را ندارد هنوز نتوانسته البته اين خيلي خوب است ولي فعال سرگرد از نظر روحي امادگي هيچ --

خودش را با واقعيت موجود تطبيق دهد بهرحال خودتان که ميدانيد هر حادثه ی عواقبي به دنبال دارد سرگرد هم از 

اين قاعده مستثني نبوده او نه تنها پايش را از دست داده بلکه احساس ناامني و غريبي ميکند به هيچ وجه مايل نيست 

 نزديکش را ببيند متاسفم که ناراحتتانن کردم اميدوارم که متوجه باشيد.دوستان و 

 چشمانش از اشک مرطوب شد و با لبخندی تلخ سرش را به عالمت تاييد تکان داد و گفت:

هروقت کاری يا مشکلي داشتيد من برای کمک حاضرم همين طور بهرام به هر حال ما را از احوال خودتان بي خبر -

 نگذاريد.

 حتما به ديدنتان خواهم امد فعال خداحافظ... باز هم از کمک هايتانن ممنونم.-

باروحيه ای بهتر و تازه تر به طرف ماشين رفتم و از راننده خواهش کردم در پياده کردن سرگرد به من کمک کند 

اننده تيم انگاه کرايه رابتدا سرگرد را روی ويلچر قرار داديمم سپس ساکها و وسايل مرا از پشت صندوق عفب برداش

را پرداخت کردم و پس از گشودن دروازه به اتفاق سرگرد وارد حياط شديم. هنوز از گذشته ی سرگرد چيزی 

نميدانستم مسائل خصوصي و خانوادگي وی همچنان بر من پوشيده بودند. تنها عاملي که مي توانست به من ياری 

د و تجربه امم در زمينه ی شناخت اشخاص به من ميگفت که برای برساند مراجعه به احساس و منطق خودم بود خر

 يافته حقايق بيشتر مي توانم روی خانم ساعدی حساب کنم.

بمحض ورود نخستين چيزی که توجهم را جلب کرد علفهای هرز بلندی بودند که همه ی سطح باغچه ها را پوشانده 

رده بودند هيچ اشتياقي در چشمهای سرگرد ديده نميشد فقط و به اين ترتيب گلها را در انبوه وحشي خود پنهان ک

بسيار دقيق زوايای حياط و خانه را از نظر مي گذراند سپس پلکهايش را بر هم نهاد و برای چند لحظه مانند من به 

 صدای خروشان امواج دريا که در فاصله دويست متری از ما قرار داشت گوش فرا داد.

سويش رفتم و کمکش کردم تا روی پا بايستد با هم از پله ها باال رفتيم و در مقابل در  احساسش را درک ميکردم به

ورودی ساختمان قرار گرفتيم دسته کليد را در دستم جابجا کردم تا عکس العمل وی را ببينم وقتي مرا مردد ديد 

مک به من عمدا خوددار کرد کليد ها ناگهان دستش را از روی شانه ام برداشت و به ديوار تکيه داد و به اين نحو از ک

 را يکي پس از ديگری در قفل امتحان کردم باالخره يکي از انها در سوراخ چرخيد و وارد ساختمان شديم.

از سرسرا گذشتم و به سالن بزرگي وارد شدم که روی همه اثاثيه ی ان مالفه سفيد کشيده بودند. منظره ی هراس 

ر مي رسيد کف ساختمان سنگ مرمر شطرنجي به رنگ سياه و سفيد بود راه پله ای اوری داشت ظاهرا متروکه به نظ

به طبقه ی باال منتهي مي شدد. برای يافتن يک محل مناسب که سرگرد بتواند به استراحت بپردازد به همه جای خانه 

ه سرگرد را جاب سر کشيدم در طبقه همکف اتاقي مشرف به دريا قرار داشت که مناسب حال سرگرد بود.بي درنگ

جا کردم و برای يافتن جايي برای خوابيدن خودم به طبقه باال رفتم. چهار اتاق به صورت مستدير در انجا بود که همه 

انها بالکن و درهای کشويي بزرگ داشتند.در هيچ يک از انها دکور جالب توجهي ديده نميشد.به نظر مي رسيد فقط 
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ر گرفته شده اند.دنج ترين شان را برگزيدم و چرخي در ان زدم.زوايای اتاق برای خوابيدن و استراحت کردن در نظ

به شکل هندسي نامنظم بود و سقف ان با شيبي مورب به تخت که در گوشه اتاق و کنار پنجره قرار داشت نزديک 

اهده ی و با مشميشد.چشم اندازز ان نيز مانند اغلب بناهای ساحلي مشرف به دريا بود دقايقي پشت پنجره ايستادم 

دريا کمي ارامش يافتم سپس به اشپز خانه رفتم.همه چيز در انجا کثيف بود موقع برداشتن بشقاب از کابينت هابه 

روزهای پرکار و خسته کننده ای که در پيش داشتم فکر کردم ولي پيش از انکه مشکالت اراده ام را متزلزل کنند و 

گرفته بودم باز بايستم نهيبي به خود زدم.قوطي محتوی کنسرو ماهي را  موجب شوند که از ادامه راهي کهه در پيش

در قابلمه ی اب جوش انداختم و پس از ده دقيقه ان را باز و محتوی اش را در ظرفي خالي کردم شام مختصرمان را 

 بدر سکوت و پرسشهايي که اين خاموشي را سنگين تر کرده بود صرف کرديم.سعي کردم برای خواب رختخوا

نسبتا راحتي برای کيوان مهيا کنم.هردو زود به بسترهايمان پناه برديم تا در تنهايي بيشتر درباره ی مسائلي که 

فکرمان را به خود مشغول کرده بود فکر کنيم.من به راه ناشناخته ای که قدم در ان گذاشته بودم و او به چيزهايي که 

حرکت موشها و ساييده شدن ناخن هايشان بر بام چوبي اتاف  بر من نامعلوم بود. پس از تاريک شدن هوا صدای

احساس نامانوس شب اول رختخواب غريب را برايم غير قابل تحمل تر کرد و ديگر پلکهايم سنگين شدند و به 

 خواب رفتم.

ام مصبح خيلي زود بيدار شدم ابتدا از نظافت اشپز خانه شروع کردم و مشغول شستشو و رفت و رو شدم.پس از ات

به طول انجاميد وسط اشپزخانه ايستادم و به ظروف براق و اسباب و ميز صندلي منظم چيده شده  8کار که تا ساعت 

با لذت نظری افکندم. در حين چرخيدن به دور خودم ناگهان با چهره متبسم سرگرد مواجه شدم که در ان سوی در 

ه نباشي با چيني عميق بر پيشاني ويلچرش را به حرکت در مرا زير نظر گرفته بود.چند لحظه بعد بدون سالم يا خست

 اورد و رفت.

معني لبخندش را درک نکرده بودم بزحمت سر و وضعم را مرتب کردم و برای خريد به شهر رفتم.طبق صورتي که 

خانه  و بهتهيه کرده بودم مايحتاج يک ماه را از خوردني و نوشيدني گرفته تا لوازم شوينده و چيزهای ديگر خريدم 

مراجعت کردم . سريع صبحانه را اماده کردم و از نوشيدن چای خوش طعمي که دم کشيده بود لذت بردم.سرگرد 

 گفت:

 نبايد زياد به خودتان زحمت بدهيد چون ما زياد اينجا ماندني نيستيم.-

 با تعجب پاسخ دادم:

 و ديگران از ان بي اطالع باشيم.مگر اينکه شما جای ديگری را برای زندگي داشته باشيد که من -

 نه موضوع اين نيست فقط نمي خواهم زحمت های شما به هدر بروند.-

 به هر حال هر تحولي هر چند هم ساده باشد نياز به تالش و زحمت دارد اين کارها که چيزی نيستند.-

 نگاهش را در اطراف به گردش در اورد و با لحني استفهام اميز و بي تاب گفت :

 اصال معلوم نيست در اين خانه چه خبری بوده انگار که سالهاست که متروک و خالي از سکنه است.-

 اگر شما دوست داشته باشيد من مي توانم درباره اش تحقيق کنم.-

 با خوف و اضطرابي ناگهاني گفت:

 نه نه الزم نيست.-

 چرا سرگرد ؟ خيلي عجيب است انگار شما از چيزی مي ترسيد؟-

       
خیس
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 چهره اش را از من برگرداند و امرانه و با تاکيد گفت:

 همين که گفتم.-

 انگاه فنجان را با صدا روی ميز قرار داد و از اشپزخانه بيرون رفت.

برای رفتار عجيبش هيچ توضيح قانع کننده ی وجود نداشت سعي داشت خود را متغير جلوه دهد تا کسي از وی برای 

اهد ولي اين فقط يک روی سکه بود.شايد روی ديگر ان مربوط به گذشته اش مي شدکه رفتارش توضيح منطقي نخو

به هر ترتيبي مي کوشيد از ديگران پنهان نگه دارد و اسراری که در حال حاضر در پرده قرار داشتند و کيوان هيچ 

 شتم و در اتاق مشغول کار شدم.اشتياقي برای ابراز ان از خود نشان نمي داد . پس از رفتن ا و وسايل نظافت را بر دا

با وجودی که چندان اهل انجام کارهای خانه نبودم چون انگيزه ام قوی تر شده بود به تنهايي از عهده همه کارها 

برامدم . دو روز بسيار سخت را پشت سر گذاشتم تا اين که باالخره خانه را تبديل به مکاني برای زندگي کردم. پس 

ی اشفته و کثيف در حالي که همه بدنم به خارش افتاده بود به تراس رفتم و خودم را روی تابدو از فراغت با سر و رو

 نفره رها کردم.کوغنگي عذابم ميداد و بدنم به هيچ صورتي ارام نمي شد نه در حالت نشسته و نه در حال دراز کش

قادر نبودند به جسم و روح خسته و ونه حتي در اين حالت که روی صندلي نرم و راحت تاب مي خوردم.هيچ کدام 

بيقرارم ارامش ببخشند.تماشای منظره ی دريا و غرق شدن در خاطرات گذشته دلتنگي را نيز به ديگر عوامل افزود و 

برای دقايقي چند تحملم را از دست دادم. در اين گونه مواقع غالبا لبخندی ميزدم و سعي ميکردم فکرم را از انديشه 

منصرف کنم .اين بار نيز چنين کردم و با نگاه عجيب سرگرد مواجه شدم که مستقيم به من چشم های ازار دهنده 

 دوخته بود ولي به محض اينکه سرم را بر گرداندم خيلي سريع و دستپاچه به دريا زل زد و گفت:

 چهر ه تان خسته به نظر مي ايد کسي مجبورتان نکرده است که اين قدر کار کنيد.-

خاطر چرک ر کثافتي است که به تنم نشسته است اين نشان مي دهد که پاکي جسم هم به اندازه زدودن بيشتر به -

 االيش از ديگران الزم و ضروری است.

 حق با شماست گاهي يک ذره ناپاکي هم ميتواند مخرب و خطرناک باشد تا چه رسد به اسوه ناپاکي چون من.-

 فتم:برای اينکه او را از اشتباه در اورم گ

ولي منظور من شما نبوديد گرچه هنوز هم شما را خوب نمي شناسم و حتي اگر هم روزی برسد که بتوانم شما را -

بشناسم مي دانم که خاصيت بارز انسانها همان ناشناخته بودن وجود حقيقي انهاست. با اين حال من مي دانم که شما 

به نظافت مشغول بودم به پاک کرده دنيا از شر نادرستي و زور ادم بدی نيستيد شما هم مثل من که در اين چند روز 

 و نابرابری ... و اوردن روشنايي به ظلمت فکر مي کنيد.

 در ظلمت روشنايي راه ندارد.-

 نه سرگرد کامال اشتباه مي کنيد روشنايي به هر شکلي که بتواند به ظلمت نفوذ ميکند. -

 با استهزا لبخندی زد و گفت:

 خودم را عجيب ترين ادم روی زمين فرض ميکردم ولي حاال مي بينم يک نفر ديگر هم هست.هميشه -

 با اعتماد به نفس خاصي پاسخ دادم:

 من نه عجيبم و نه هيچ شباهتي به شما دارم.-

 با ناباوری و قدری تمسخر گفت:

 معلوم است خودم دارم ميبينم.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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خوشم نميايد بين شما و من فرق بزرگي وجود دارد من هرگز از جدی مي گويم از حرفهای پر ابهام هم هيچ -

کارهايي که با اگاهي انجامشان ميدهم احساس ندامت يا گناه نمي کنم.حتي اگر به خطا رفته باشم به جای شرمندگي 

رای ب فقط مي پذيرم که يک جايي در گذشته اشتباه کردم و اينکه نبايد تکرار بشود وگرنه مجبورم خودم به تنهايي

 بار ديگر از اول شروع کنم.

بايد اعتراف کنم در مورد من درست قضاوت کرده ايد بله من احساس گناه ميکنم . در مورد خودم، عقايدم، -

مذهبم، دوستانم، خانواده ام، نسبت به همه کس و همه چيز احساس گناه مي کنم هيچ وقت از تاريکي بيرون نمي 

 است که شعله هايش ناگهان مرا مي بلعند.ايم.ياداوری گذشته مثل جهنمي 

 تا شما پيچيدگي ذهن تان را برای ديگران باز نکنيد نمي توانيد موفق شويد .-

 بي انکه نگاهي به سوی من بيفکند، با لحن امرانه و در عين حال التماس کننده و صميمتنه ای گفت:

 پس بايد کمکم کنيد.-

معقول او لذت مي بردم زيرا تحسين مرا نسبت به خود بيشتر از هر زمان  با خرسندی به او خيره شدم از غرور

 ديگری بر مي اتگيخت.

باالخره مهمترين گام برداشته شده بود با رضايت خاطر از جا بر خاستم قبل از انکه بروم سرگرد مرا از حرکت با 

 زداشت و گفت:

 کجا خانم معيری؟-

کنم ديگر دارم از بيخوابي کالفه ميشوم ديشب حتي نتوانستم يک لحظه  بايد بروم هر طور شده گازوييل تهيه-

 بخوابم .خدای بزرگ! عجب صداهای از باالی سقف مي امد.

 حتما امپراطور بزرگ بود که برای خانم جديد خانه لشگری را اماده ميکرد.-

 از تله های مرگبار کرده ام. ولي اين بار امپراطور بزرگ با بد کسي طرف شده گوش تا گوش اين خانه را پر-

 مادر من هم مثل شما به نظافت خيلي اهميت مي داد ولي خوابش مثل شما سنگين نبود.-

 منظورتان چيست ؟ من که گفتم ديشب اصال نخوابيدم.-

 پس بايد متوجه قطع و وصل برق شده باشيد.-

 با تعجب پاسخ منفي دادم و پرسيدم:

 چه وقت اتفاق افتاد؟

 صبخ بود. 4يبا حدود تقر-

 چطور ممکن است ؟ من موقعي خوابم برد که سپيده زده بود.-

 البد چراغ اتاق شما خاموش بود در را هم بسته بودی که متوجه قضيه نشديد.-

اوه بله حق با شماست با اين اوضاع بايد يک نفر را با خودم بياورم که نگاهي به جعبه برق بيندازد گرچه ترديد -

 کار همان امپراطور موذی سقف اتاق من است تازه يک نفر را هم بايد بياورم که موتور شوفاژ را راه بيندازد. ندارم

 با اظهار ناراحتي و تاسف گفت:

 واقعا متاسفم طي اين چند روز نتوانستم هيچ کمکي بکنم.-

 شايد اگر واقعا مي خواستيد مي توانستيد کاری انجام بدهيد.-

 که من دارم. با اين وضعي-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 و با پوزخند ادامه داد:

 نه وجود من واقعا زائد و بي مصرف است.-

 مطمئنم هيچ کس دوست ندارد از زبان يک مبارز ملي چنين کلماتي را بشنود.-

 چند لحظه بعد گفت:

اثيه و اث در ضمن از تغيير دکور خانه از شما متشکرم مي دانيد موضوع چيست؟زير ان ملحفه های سفيد فقط مبل-

 نبود که خوابيده بود بلکه يک عالم خاطره وجود داشت که با تجسم و زنده شدنشان رنج و عذاب من هم بيشتر شد.

 ولي من منظور خاصي از اين کار نداشتم فقط فکر کردم اين طوری شايد بهتر باشد.-

است زيرا در اين هنگام همه چيز در کنار امدن با کسي که فکر ميکند به انتهای راه رسيده است کاری بس دشوار 

نظرش بي تفاوت جلوه ميکند و بازتابي منفي و مايوس کننده به همراه دارد گرايش وی به سوی قطب مثبت وجودش 

تنها زماني قوت ميگيرد که به تدريج اعتمادش نسبت به خود و ديگران بيدار شود و بتواند درک کند که ثباتش در 

 ايمان و اعتمادش يه خود دارد در غير اين صورت به سوی زوال و نابودی پيش خواهد رفت. اجتماع و دنيا بستگي به

باالخره با تالش و دوندگي زياد موفق به تهييه گازوييل شدم ولي برای تعمير برق و شوفاز کسي را پيدا نکردم. 

ازگو کنم اما او را در هيچ جای بمحض ورود به خانه و تخلييه ی گازوييل سراغ سرگرد رفتم تا موضوع را برايش ب

خانه پيدا نکردم پس از جستجو و سرکشي به اتاقها و ايوان و هر جايي که احتمال يافتنش مي رفت مجددا به سوی 

اشپزخانه رفتم تا تذبيری بينديشم رفته رفته خونسرديم را از دست مي دادم که ناگهان صدايي از حياط پشتي نظرم 

ه بيرون رفتم در شوفاژ خانه باز بود و صداهايي از انجا به گوش مي رسيدبا سرعت به ان سو را جلب کرد از اشپز خان

دويدم در کمال شگفتي سرگرد را با دستهايي سياه و الوده ديدم که روی يه پا ايستاده و مشغول تعمير بود با انکه 

ر به حادثه ی مي شد هنوز از وجودم اندکي از نگراني ام کاسته شده بود ولي اضطراب اينکه شايد اين کارش منج

 کامال رخت بر نبسته بود. بدون سالم با ناراحتي گفتم:

 نمي فهمم شما اينجا چه کار مي کنيد سرگرد؟-

 ارام به من نگاه کرد و با ظاهری خسته پاسخ داد :

 تا چند دقيقه ديگر اب گرم خواهيد داشت.-

 رهايتان مثل بقيه ادمها نيست .شما ادم بي احتياطي هستيد هيچ کدام از کا-

 خيال مي کردم کار خوبي انجام مي دهم.-

 بله کارتان ارزنده است ولي چرا متوجه نيستيد که فعال انجام بعضي کارها برای سالمتي تان هيچ خوب نيست.-

 اوه خواهش مي کنم خانم معيری دست برداريد من مي توانم از خودم مراقبت کنم.-

 خانه و محوطه را برای پيدا کردن تان گشتم شما اگر جای من بوديد نگران نمي شديد؟من همه جای  -

 با اندوه اميخته با احساسي تازه گفت:

 بيشتر از ده سال است که کسي نگران من نبوده است به اين وضع عادت کرده و از خيلي چيزها فاصله گرفته ام.-

گران کننده مي شوند مثل حاال که به جای اينکه منتظر بمانيد که متاسفم ولي بعضي وقتها کارها ی شما سخت ن-

 تعمير کار بيايد و کارها را به دستش بسپاريد خودتان به تنهايي استينها را باال زده و مشغول شديد .

 حاال که اينطور نشد.-

 همه مردها اينطور کله شق هستند يا فقط شما اينجوری هستيد؟-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 ي دانم اما در مورد خودم قضاوت با شماست.در مورد همه چيزی نم-

 قضاوت من مهم نيست من مي گويم اگر اتفاق بدی برايتان مي افتاد....-

 فعال که چيزی نشده فقط به جای اب سرد و اتصالي برق صاحب حمام گرم و برق بدون اتصال شديم.-

 راستي گازوييل از کجا تهيه کرديد؟-

 اقي مانده بود.هنوز چند ليتری در گاراژ ب-

 ولي ما که کليد گاراژ را نداشتيم.-

گاراژ دو تا کليد داشت يکي توی دسته کليد مادرم بود و مال خودم را هميشه پشت ناوداني حاشيه جنوبي ساختمان -

 مي گذاشتم.

 سپس ادامه داد:

 وبت من است که کاریبه حرفهای شما خيلي فکر کردم حق با شماست عنصر اصلي زندگي خواستن است حاال ن-

 انجام دهد اشکال برق برطرف شده و حمام اماده پذيرايي از شماست.

 با مشاهدا ی چند خراش روی دستها و پشت ساعدش گفتم:

 دستتان زخمي شده نگاه کنيد عميق نباشد.-

 نه چند تا خراش سطحي بيشتر نيست.-

 سپس نگاهي سرشار از سپاس به من افکند و ادامه داد:

 برويد ديگر هر چه زودتر خستگي را از خودتان دور کنيد.-

 اول شما حمام کنيد بهتر است ان هم با اين دست و روی سياه.-

 اصرار بي فايده است بهر صورت من بعد از شما مي روم.-

 پس بايد قول بدهيد قبل از دست زدن به هر چيزی دست و صورتتان را خوب و تميز کنيد.-

 صندلي ام مي نشينم تا شما بيرون بيايد.همين جا روی -

 با خشونت گفتم :

 ان صندلي لعنتي جای شما نيست يکي از همين روزها برای هميشه ان را دور مي انداريم.-

سپس به سوی خانه حرکت کردم زير دوش اب گرم نشاطي سرتا پای وجودم را فرا گرفت واقعا انسان ها چه 

يک از خصوصيات اخالقي و رواني انها قابل حد زدن يا پيش بيني و تابع اصول  موجودات پيچيده ای هستند هيچ

 خاصي نيست.

 فصل ششم

با گذشت ايام رفتار کيوان روال عادی تری به خود گرفت. صبحگاهان قبل از صرف صبحانه برای ورزش به ساحل 

تيم. باقي اوقات روز را نيز پيرامون مي رفتم.تنها تفريح مشترکمان قدم زدن بود که حوالي عصر به ان مي پرداخ

مسائل مختلف به گفتگو مي نشستيم. درباره خاطرات کودکي اش با برادر و خواهرش و اتفاقات تلخ جنگ و 

 ماموريتهايش سخن مي گفت.

 وسر ميز نشسته بوديم و من با اشتها صبحانه مي خوردم. کيوان در ان سوی ميز با خوشحالي مرا زير نظر گرفته بود 

 لبخند مي زد.او گفت:

 واقعا لذت بخش است.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 لحظه ی سرم را باال گرفتم و با پشت دستم رو سريم را کمي جابه جا کردم و پرسيدم:

 چي لذت بخش است؟ غذا خوردن؟ خوب شما هم ميل کنيد؟-

م و ان را با ديگران تقسيهمه غذا ميخورند و از ان لذت ميبرند اما اين نوع فرق مي کند.شما از سالمتي لذت ميبريد -

 ميکنيد. حتي با دريا و مرغهای ماهيخوار که برای تماشايتان به کنار ساحل مي ايند.

 چرا شما ورزش نمي کنيد؟-

 با ويلچر يا چهار دست و پا؟-

 مهم انجام دادن ان است نه چگونگي ان.-

 مي زنيد.بعضي وقتها فکر مي کنم اين حرفها را فقط برای اميدوار کردن من -

 نه سرگرد من واقعيات تلخ را به دروغهای شيرين ترجيح مي دهم.-

 بسيار خوب حاال بگوييد چقدر از ورزش و تفريحات سالم لذت مي بريد؟-

 چون اين دفعه با شکيبايي به حرفم گوش کرديد يک جواب خاص برايتان دارم.-

 ناگهان نگاهش برقي زد و به دهانم خيره شد.

ز کسي يا چيزی در فشار و عذاب باشم ورزش کردن باعث مي شود که احساس نامانوس خيلي از چيزها هر وقت ا-

 از ضميرم پاک بشود.

 گمان نمي کنم هميشه امکان پذير باشد يعني وضع روحي تان هيچ دخالتي در اين امر ندارد؟-

 چند لحظه به بهانه ی نوشيدن چای مکث کردم سپس با احتياط جواب دادم:

 البته که دارد بعضي وقتها پيش امده است که در بهترين شرايط فيزيکي قادر به انجام هيچ کاری نبوده ام.-

 مي توانم بپرسم دقيقا چه چيزی مانع تان مي شد؟-

نمي شود گفت مانع ،کشش الزم را نداشتم بعضي اوقات هم تراکم کارها و خستگي مفرط ولي در همه اين احوال -

 ا حفظ مي کردم و بخصوص اگر پای يک صعود جانانه و حساب نشده در بين مي بود.انگيزه ام ر

 در اين لحظه با شور عجيبي پرسيد:

 پس شما هم کوهنورد هستيد؟-

 تبسمي کردم :

 بله در حد اماتوری شما که تصور نکرديد با يک حرفه ی رو برو هستيد؟-

 چه فرقي مي کند؟مهم احساس باال رفتن است.-

 ال اقل در اين مورد با هم اتفاق نظر داريم.-

 چند لحظه سکوت کرد و سپس با اهي عميق ادامه داد:

راستش تفريح مورد عالقه من هم دو چيز بود باال رفتن از کوه و پرواز با پاراگاليدری که االن ده سال است در ان -

 گاراژ دارد خاک مي خورد.

 با اشتياق و هيجان گفتم:

 در اين گاراژ يک پاراگاليدر وجود دارد؟ يعني جدا-

 با لحني غم الود گفت:

 بله.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 حتما بايد نشانم دهيد.-

 هر وقت خواستين مي توانيد خودتان برويد واز نزديک ببينيد.-

 تنهايي رفتن و تماشا کردن که لذتي ندارد مي خواهم با طرز کار کردنش اشنا شوم.-

 ت گفت:در عالم خود فرو رفت و با حسر

هر وقت که از کار و ماموريت خسته مي شدم يا احساس يکنواختي و بيهودگي ميکردم يک دسته جور ميکردم و به -

کوه مي زديم. به قله نزديک مي شدم حس مي کردم درست مثل مردان رويين تن که در اوج قدرت ، ضعفشان را 

ه ميشد ،عظمت و با شکوه چون دريا ... روی قله ، حقيقتي فراموش مي کنند شده ام. از ان ارتفاع ،دنيا واقعي تر ديد

 وجود دارد که نظيرش کم پيدا ميشود . روی هم رفته روزهای خوش و دلچسبي بودند.

 با عزم و اراده قوی مي شود ان ايام را تجديد کرد.-

 با نو ميدی گفت:

 نه...ديگر ان روزها بر نمي گردند، هرگز.-

 شته برگردد بلکه بايد به اينده نگاه کرد. شما مي توانيد، دليلش هم بهبودی اخيرتان است.کسي نمي خواهد به گذ-

 وضع من متغير است .نمي شود روی شرايط موقتي نتيجه قطعي گرفت.-

اتفاقا برعکس، اين شرايط موقت است که در اينده باعث برقراری ثبات مي شود. فقط بايد به نتايج خوب و مثبت -

 اميدوار بود.اصل برداشتن گام اول است، خصوصا اگر محکم و درست برداشته شود. فکر کرد و

 در يک لحظه بارقه اميد را در نگاهش ديدم. گفت:

 واقعا اين طور فکر مي کنيد؟-

 بله البته.-

 گمانم بد نباشد به عنوان شروع ، گاهي اوقات با شما به پياده روی بيايم.-

 : عميقا خوشحال شدم و گفتم

 افرين به اين اراده .راستش من از فبل چنين لحظه ای را پيش بيني ميکردم .-

 خب نتيجه؟-

 يک چوب دستي استثنايي با خودم به اينجا اورده ام.-

 ناگهان چهره اش در هم رفت . چند لحظه طوالني با تکدر به زمين خيره شد وسپس فرياد زد :

 نه ... نه ...-

 به لرزش افتاده بودند و با وحشت و انزجار و لحني مرتعش ادامه داد: عضالت صورتش از خشم

 نمي توانم ... نمي خواهم ان کابوسها دوباره تکرار بشوند.-

 مصرانه پرسيدم:

 کدام کابوس سرگرد؟ من چه گفتم که يکدفعه باعث ناراحتي تان شد؟-

 پديدار شد و گفت:رويش را از من برگرداند و واکنشهای عصبي شديدی در رفتارش 

هيچ کس نمي داند که ما در دوران اسارت چه زجری کشيديم . ان لعنتيها برای ان که اعتراف کنم، با چوبدستي -

خودم انقدر به شکمم زدند که تا دو روز خون باال مي اوردم.حتي از شنيدن اسم چوبدستي بيزارم. حاال مي فهميد که 

 رماندگي و بدبختي مي کنم؟چرا از ديدن جای خالي پايم احساس د
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 سپس با بغض و اندوهي دردناک با لکنت ادامه داد:

 خيال کرديد که من از اول به همين صورت بودم، اين قدر ضعيف و ناتوان که بوی شکست بدهم ، بوی بدبختي ...؟-

ود. هر کسي دشوار ب مي خواستم حرفي بزنم يا سخني تسکين دهنده بر زبان بياورم . همدردی با چنين فردی برای

هر بار در برابر غرور و متانت سالهای سکوت او ، زبانم بند مي امد و به رغم فشار روحي که بر من وارد مي شد حس 

 مي کردم با خاموشي خود فرصت بيشتری برای کنار امدن با دردها و مشکالت به او مي دهم.

 فصل هفتم

ج مي شد . البته پاره ای اوقات در خالل کار برای رفع خستگي سراغ هنگام نوشتن، حساب وقت و زمان از دستم خار

هوا خوری ، نوشيدن چای ، کمي قدم زدن در اتاقها و يا اعمالي از اين قبيل مي رفتم.در ان لحظات بي نهايت احساس 

ان خانه  لذت مي کردم و بايد برای تجديد قوا و تداوم اين حس به سراغ عادت هميشگيم مي رفتم. در حالي که

 برايم بسيار نامانوس بود و در ان به هيچ يک از نيازهای روحي خود نمي توانستم پاسخ بدهم.

چاره ای نبود بلند شدم که به کنار دريا بروم . در حين خروخ از خانه ، متوجه شدم که کيوان مرا زير نظر گرفته است 

فتاب داشت ارام ارام غروب ميکرد و شعاع صورتي . سريع از کنارش گذشتم و سبکبال به سوی ساحل شتافتم . ا

رنگ ان بر افق ال جوردی خزر منظره اتشيني افريده بود و مرا به ياد اخرين ديداری که با مازيار داشتم مي انداخت 

.به ياد او افتادم در حالي که در اين ايام اصال به يادش نبودم . من عاشق مازيار نبودم. در واقع هرگز عاشق کسي 

نشده بودم ، ولي برای شخصيت و سخاوتت او و همين طور پيماني که از روی اعتماد و الفت با هم بسته بوديم ، 

 احترام بسياری قائل بودم. 

پشت به افتاب کردم.ضمن قدم زدنن و لذت بردن از طبيعت ، مشغول جمع اوری صدفهايي که به وسيله امواج به 

را برای تزئين گلدان الزم داشتم . ناگهان متوجه اتفاق عجيبي شدم. سايه ای را از ساحل اورده شده بودند، شدم. انها 

پشت در حالي که هر لحظه به من نزديک تر مي شد روی شنها مشاهده کردم. برای اينکه بتواند به من برسد روی 

رد کاملي از اندام يک م گوش ماهيها خم شدم و کمي تعلل کردم. رفته رفته سايه بلند و بلندتر شد و سرانجام طرح

ظاهر شد که به موازات من قرار گرفته بود. مردی بلند قامت که با دو چوبدستي همه توان خود را به کار گرفته بود تا 

 با من همگام شود و به اين طريق اراده اش را به اثبات برساند.

بود. به وجد امده بودم و مي خواستم با دقايقي در سکوت را رفتيم، سکوتي که انباشته از کالم و احساسات عميق 

جسارت تمام به وی تبريک بگوييم ، ولي جرات نکردم. من هميشه خود را جای ديگران مي گذارمم که بهتر از 

احساس واقعي شان اگاه شوم. در مورد کيوان نتوانستم اين کار را انجام دهم. گويي از مرز رويا و واقعيت گذشته بود 

ته ای زندگي ميکرد. ظاهرا هيچ يک تمايلي برای ابراز احساساتمان نداشتيم و ترجيح ميداديم که و در بعد نا شناخ

همه چيز را در خود نگاه داريم. ترديد نداشتم که دگر گوني خوشايند و اميد وار کننده ای در او ايجاد شده است که 

اين تغيير به خود جراتي دادم و از نزديک بيشتر به تحولي معجزه اسا شباهتت داشت. در هر صورت با خشنودی از 

نگاهي به صورتش افکندم. ارام و تهي از هيجان غرق تماشای دريا بود.نگاه و چشمهای کيوان پوشش ضخيمي در 

مقابل کنجکاوی ديگران داشتند. پايش بزحمت از روی ماسه کنده مي شد و چندان راحت به نظر نمي رسيد ، مع 

د فرو رفته بود که ابدا به چيز ديگری توجه نشان نميداد.باالخره سکوت را شکستم و الوصف چنان به زرفنای خو

 گفتم:

 از نگاهتان پيداست که خيلي اينجا را دوست داريد.-
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 سرش را به عالمت مثبت تکان داد و لخندی بر لب اورد و گفت:

 اينجا زاد گاه من است .يادم است که هميشه دوستش داشته ام.-

 ال اين احساس را نداريد؟يعني حا-

کدام احساس ؟ وجود من پر از باور های خشونت اميز شده. از قلبي که پر از اميدها و ارزو هاست، پر از عشق و -

زندگي است و ناگهان به دليل کوچکي با يک ذره ی ناچيز و بي خاصيت سُربي برای ابد از تپش باز مي ماند ، چطور 

 مي توان انتظار بهتری داشت؟

 

ظاهرا جنگ در ذهن کيوان هنوز پايان نپذيرفته بود و به صورتي ديگر در وجودش به حيات خود ادامه ميداد. من 

 بايد اين کشمکش را به زندگي امروز او پيوند مي دادم. از اين رو گفتم:

 پس مي شود گفت شما ايمانتان را نسبت به اعمال گذشته تان از دست داده ايد.-

 اط درستي است. شما چطور؟بله، استنب-

 من وطن را جايي مي شمرم که ازادی داشته باشم ولو اينکه فرسنگها با زادگاهم فاصله داشته باشد.-

به عقيده من بيرون از خود نمي شود ازادی را به دست اورد، حتي اگر گران ترين تاوانها را بپردازيم. جنگي سخت -

 .با استقامتي پوالدين و بدون نتيجه...

 و با ريشخندی ادامه داد:

 کافي است نگاهي به من بيندازيد.-

 بستگي دارد هدف از مبارزه چه چيز باشد. هميشه هدف رسيدن به ازادی يا عدالت نيست.-

 پاسخ داد :

د، ندقيقا... با اينکه برای ازادی هميشه تاوان های سختي پرداخته شده و انسانهای بزرگي در اين راه قرباني شده ا-

 اما هنوز ازادی در دست قدرت طلبان اسير است و حقيقت....

 وحقيقت چه؟ -

 حيران سرش را تکان داد و به دريا زل زد و گفت:

کسي نمي تواند ان را پيدا کند، حتي وقتي که مثل اين لحظه همه افق وجودش را پر کرده باشد.راستش را ني دانيد -

نيا مثل هوای رقيق تا ابد در باال هستند و ما محکوم هستيم که همين پايين و چيست؟ من فکر مي کنم همه خوبيهای د

 در اين هوا دست و پا بزنيم.

 دليل کمي نيست.-

 دليل برای چه کاری؟-

 برای باال رفتنتان.-

 با کنايه حرف مي زنيد.-

شيد. معموال شخصيتهای بر من که از خودم نساختم . شما خلبان شديد چون دوست داشتيد از ديگرن متمايز با-

حسته ای مثل شما خودشان را نشان مي دهند و همين مساله سبب مي شود که تماس انها با قشر پايين جامعه محدود 

تر بشود، يعني ادمهايي مثل من خيلي زود مي فهمند که نبايد زياد روی پنجه های الغر پايشان خودشان را کش 

       
خیس

         – سرگرد  عشق 



 

 

    

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 8  

 

تاثيری در کم کردن فاصله با انها ندارد. ما ادمهای کوچک هميشه غريبه به  بياورند و بلند کنند،چون کوچکترين

 حساب مي اييم.

 ناگهان کيوان ايستاد و با صدايي مرتعش پرسيد:

 واقعا من چنين حرفي زدم؟-

 رفتارتان کامال اين را نشان مي دهد ،ديگر احتياجي به گفتن نيست.-

 من شنيدن اين صحبتها از زبان شما خيلي تلخ است.گرچه لحن تان گزنده نيست ، ولي برای -

 واقعا چه چيز تلخ تر است، اظها ر نظر صادقانه ی من يا رفتا ر عجيب شما؟-

 در حاليکه به تدرج خشونت در کالمش پديدار مي شد پاسخ داد:

ام ، مي دانيد چرا؟ چون اصال معلوم هست شما از من چه مي خواهيد؟ تا به حال به همه ی خواسته هايتان تن داده -

تنها کسي بوديد که با من صريح برخورد کرديد ، ولي اين اجازه را به شما نمي دهم که هر چيزی دلتان خواست به 

 من بگوييد. هر کسي ظرفيتي دارد...

ن م اتفاقا من هم مي خواستم دقيقا همين را بدانم که فکر مي کنيد ظرفيت ادمي مثل من چقدر است؟ شما حتي به-

اعتماد نکرديد که از خانواده تان حرفي به ميان اوريد يا از گذشته چيزهايي بگوييد که من بتوانم به شما کمک 

بيشتری بکنم. باالخره کاری کرديد که باور های من نسبت به شما متزلزل شوند. شما از هر نوع همکاری ای امتناع 

 مي کنيد.

 با عصبانيت و چهره ای بر افروخته گفت:

امتناع؟ ... من امتناع مي کنم؟ من حتي حاضر شدم برای اثبات قدر شناسي از شما اين لعنتيها را زير بغل بگيرم و تا -

 اينجا خودم را مثل يک حيوان زخمي بکشم . فقط به اين دليل که....

ب داند. بشدت منقلصدايش در اوج بود ولي ناگهان کالمش را نيمه تمام رها کرد و صورتش را به سوی ديگری برگر

 بود و نامرتب نفس مي کشيد . گامي به سويش برداشتم و گفتم:

تا کي ميخواهيد به همين منوال ادامه بدهيد؟ خيال مي کنيد من نمي فهمم که شما مدام با خودتان در جدال و -

 کشمکش هستيد؟ چرا بايد هميشه در رنج و عذاب باشيد؟

 احتم نمي گذاريد؟خوب به درک، بگذاريد باشم. چرا ر-

ولي شما اشتباه مي کنيد . ان کسي که بايد وجود داشته باشد که با اين رفتار ازارش بدهيد، فعال اينجا نيست. اصال -

اين همه خودداری چه فايده ای به حالتان دارد ؟ وجدان شما ناراحت است يا از بي وجداني ديگران در عذاب 

بريد يا گناه ديگران؟ چرا خودتان را محکوم به فنا کرده ايد . اين همه غصه هستيد؟از بي گنا هي خودتان رنج مي 

چه نتيجه ای دارد؟ مثل اين که خدا را فراموش کرده يد. اوست که بايد عدالت را برقرار کند . نه شما و نه هيچ کس 

 ديگری قادر نيست نظام هستي را به تنهايي تغيير بدهد.

 کنيد. سعي تان بي فايده است. شما نمي توانيد حال مرا درک-

 با عصبانيت پرسيد:

 چرا؟ چون يک زن هستم؟ يعني ما زنها فاقد درک هستيم؟ همين را مي خواهيد بگويي؟-

نه ، البته که نه... نميدانم چگونه بايد برايتان شرح بدهم. نه، در ارتش زندگي مال خود ادم نيست، در واقع هيچ چيز 

 ط بايد دستورات را اجرا کرد.دست خود ادم نيست . فق
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 خوب ، همه جای دنيا همين طور است.-

موضوع اين است که من از کشتن و ازار ديگران لذتي نمي برم، در حالي که جنگ هيچ سؤالي از ادم نمي پرسد. -

ي بيني، مفقط يک قانون حاکم است ؛ يا بايد کُشت يا بايد کشته شد. حاال فرقي نمي کند چه کسي را مقابل خودت 

فقط مهم نوع نگاهت است که تعيين کننده همه چيز است ، همه ان چيزهای که تمام عمرت باور داشتي و با ان 

زندگي مي کردی. کينه و دشمني، نفرت ورزيدن به همنوع ، به عقايدشان، به مذهبشان و به هر چيز ديگر،در حقيقت 

 اخر عمر بايد با نگاه کور به همه چيز نگاه کرد. هويت خود ان شخص را از درون مي پوشاند. ان وقت تا 

 "خيلي دلم مي خواست به جای کيوان قرار مي گرفتم تا احساس واقعي ام را بيان کنم. ناگزير پرسيدم

 مردم چه؟ هيچ به قضاوت انها فکر کرده ايد؟-

 زهر خندی زد و پاسخ داد:

 مردم...-

 ني ادامه داد:ان گاه به فکر فرو رفت و پس از مکثي طوال

البته کسي نمي تواند مردم يا همان ادمها را به خاطر بعضي رفتار غری زيشان سرزنش کند يا به باد انتقاد -

بگيرد.گاهي از خوشحالي پا مي کوبند تا از حال بروند، و گاهي هم از ناراحتي سر به ديوار مي زنند . به هر حال زياد 

رها چيزی که رفته و فنا شده دوباره بر نمي گردد. عقيده من در مورد مردم اين فرق نمي کند. خوب يا بد با اين کا

 است ، مگر اينکه شما سرزمين و موجودات تازه ای کشف کرده باشيد که از اين قاعده مثتثني باشند.

ود اين جوقتي که شما به فکر خودتان نيستيد چطور انتظار داريد که ديگران به زندگي شما اهميت بدهند؟ با و-

هستند مردمي که بدون کوچکترين توقع يا وابستگي همه ی همنوعانشان را دوست دارند و يک لحظه از فکر و کمک 

 به انها غافل نيستند.

 در اين لحظه نگاه و اهنگ گفتارش حالت ارام تری به خود گرفت و گفت:

 اگر اين طور نبود شايد االن ديگر من وجود نداشتم....-

 داريد که مردمان خوب هم وجود دارند؟پس قبول -

 بله بدون شک.-

 خوشحالم که اين را مي شنوم.-

فقط تعدادشان به قدری کم است که برای برخورداری از نعمت وجودشان تنها بايد به شانس تکيه کرد نه چيز -

 ديگر.

 سپس لحظه ای به من خيره شد و با لبخندی ادامه داد:

 شما چطور خانم معيری؟-

 خودتان چه فکر مي کنيد؟ -

 با اعتماد به نفس خاصي رو به من کرد و گفت:

 شرط مي بندم در اين مورد خاص هرگز کسي به قدر من خوش شانس نبوده ... حتي شما.-

 زياد هم مطمئن نباشيد.-

 ناگهان با ترديد پرسيد:

 چطور؟ اشاره تان به فرد خاصي است؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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صوصي هم چيز زيادی نمي دانيم ، ولي بد نيست بدانيد که من تجارب تلخ و سخت درست است که ما از زندگي خ-

 زيادی را پشت سر گذاشته ام.

 جدا؟-

 خوشبختانه بله.-

سرش را برگرداند و به بهانه تاريک شدن هوا پيشنهاد کرد که هر چه سريعتر به سوی خانه روان شويم. با اين 

ادامه بحث ندارد. من نيز با سکوت و همراهي با وی موافقت خويش را نشان حرکت نشان داد که ديگر تمايلي برای 

دادم، ولي با خود انديشيدم که چه دليلي وجود دارد که کيوان از شنيدن ادامه پاسخ ناتمام من سر بلز زند، به همين 

 جهت بار ديگر در طول مسيرمان رشته ی کالم را در دست گرفتم و گفتم:

هر وقت صحبتي پيش مي ايد که مي تواند برای هر دومان سازنده باشد ، شما سکوت اختيار مي  ببينم سرگرد، چرا-

 کنيد؟

 برای اينکه دوست ندارم بيش از اينها مصاحبتم با شما مالل اور و خسته کننده بشود. -

 پس مي شود بگوييد اگر غير از اين باشد وجود ما به چه درد هم مي خورد؟-

هستيد صرفا به خاطر شنيدن غصه های کوچک و بزرگ من لحظه های گرانبهايتان را تلخ و خراب  يعني شما اينجا-

 مي کنيد ؟ نه من ان قدرها که به نظر مي رسد ناسپاس و بي انصاف نيستم...

 چيزی نمانده بود که از تاثير کالم صادقانه ی او واقعيت را نزدش اعتراف کنم . پرسيدم:

 ن شانس بزرگ و نادر زندگي شما چه بوده است؟پس ال اقل بگوييد ا-

به محض شنيدن اين جمله بر سرعتش افزود . گويي دغدغه ای وجودش را نا ارام کرده بود. مضطرب به نظر مي 

 رسيد و بدون توقف ، پيش مي رفت.

 فصل هشتم

و همسرش رفتم. در همان  در فرصتي مناسب وقتي که کيوان در خواب عميق فرو رفته بود به ديدار بهرام ساعدی

مالقات کوتاه موفق شدم اطالعات جالب و قابل مالحظه ای برای تکميل برخي حدسياتم جمع اوری کنم . ظاهرا در 

گذشته ای دور منازعه ای سخت بر سر ثروت بين عمو و پدر کيوان در گرفته بود که با اغماض و از خودگذشتگي 

پس از گذشت زماني نه چندان طوالني با به ميان امدن دفينه ای بسيار گرانبها پدر کيوان جريان فيصله مي يابد. اما 

که از خانه ی موروثي پيدا مي شود، ريشه ی ضعيف کينه دوباره جان مي گيرد و حرص و از پيوند فاميلي را مخدوش 

 .واده وارد مي سازدمي سازد . سپس مرگ اسرار اميز پدر کيوان به دنبالش مي ايد که ضربه ای سخت بر پيکر خان

در اين ميان تنها کسي که وفاداری و حسن نيت از خود نشان مي دهد، امين فرخنده پسر عموی کيوان بود . او با 

جانبداری از عمو و خانواده اش اختالفات را به شيوه ی خود مرتفع مي سازد و با سعي فراوان رشته ی گسسته فاميلي 

 با برخورد داری از حمايت بي دريغ کيوان پدرش را از ورشکستگي نجات مي دهد.را از نو پيوند مي دهد. ان گاه 

اقای ساعدی دو شماره تلفن در اختيارم گذاشت که يکي متعلق به پسر عموی کيوان بود و ديگری از ان خواهرش 

 داد: زمختي جواب ثريا بود. فورا شماره امين فرخنده را گرفتم. پس از سه بار زنگ زدن گوشي برداشته شد و صدای

 امين فرخنده، بفرماييد.-

 سالم اقای فرخنده .-

 سالم خانم.شما؟-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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من پرستار اسايشگاه معلولين و جانبازان هستم . اسمم معيری است. مي خواستم درباره موضوع مهمي با شما -

 صحبت کنم ، البته اگر امکان داشته باشد به صورت حضوری.

 مينه ای ؟مي شود بفرماييد در چه ز-

 در مورد يکي از اقوام نزديک شما؟-

 پس از مکثي پرسيد:

 چه کسي را مي گوييد؟-

 کسي به ذهنتان نمي رسد اقای فرخنده؟-

 راستش االن تمرکز ندارم، چون عازم انجام معامله ای مهم بودم که شما تلفن کرديد.-

 حتي باورتان نشود.ولي خبر من خيلي مهمتر از اين حرفهاست . بقدری که شايد -

 نمي دانم خانم، با اين حال موفق شديد حس کنجکاوی ام را تحريک کنيد و البته نگراني را هم.-

 جای هيچ نگراني نيست. حالشان کامال رو به بهبودی است.-

 پوزخندی زد و گفت:

 اين که يک بازی نيست؟-

 نه اقای فرخنده . من دارم از پسرعمويتان حرف مي زنم.-

 با تعجب تکرار کرد:

 پسر عمو؟ ببخشيد خانم ، شما حالتان خوب است؟ پسرعمو های من هر دو شهيد شده اند.-

 شما خودتان از نزديک پيکر انها را ديديد که دفن بشوند؟-

شما چه مي خواهيد بگوييد؟ يعني پسر عموهای من بعد از چندين سال برگشته اند ؟ نکند شما هم مثل بعضي از -

 نها ی اين دوره به احضار روح عالقه داريد.جوا

احضار روح کار ساده ای نيست، ولي امدن به مالقات خلباني که بعد از ده سال به خانه اش برگشته ، کار چندان -

 مشکلي نيست.

 با وهم و ترديد گفت:

 خلبان؟ -

 سپس با صدايي لرزان ، اما تمسخر اميز ادامه داد:

 اين امکان ندارد.-

اين امکان دارد اقای فرخنده ، پسر عموی شما هم زنده هستند و هم در صحت و سالمت کامل در منزلشان به سر  -

 مي برند.

 دقايقي سکوت بين ما برقرار شد. وقتي سکوت به درازا کشيد پرسيدم:

 اقای فرخنده هنوز گوشي دستتان هست؟-

 بله ، بله گوشي دست هست.-

 شديد؟پس متوجه حرفي که زدم -

 بله ، شما فرموديد که پسر عمويم کيوان...برگشته.-

 دقيقا همين طور است.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 راستش خبر تکان دهنده ای بود. بايد چند لحظه به من فرصت بدهيد تا حالم جا بيايد.-

 حق با شماست .حتما خيلي خوشحال شديد. در واقع شما اولين کسي هستيد که از اين موضوع باخبر شده ايد.-

باور کردني نيست ، بعد از اين همه سال که همه از شهادتش مطمئن شده بودند.راستي نگفتيد که کي وارد ايران -

 شد؟

چند ماهي مي شود. البته داستانش مفصل است . ايشان مدتي به علت فراموشي و اختالل حواس در اسايشگاه -

برای بهبودی بيشتر به منزلشان مراجعت کردند.االن بستری و تحت مراقبتهای ويژه قرار داشتند، اما پس از مداوا 

که با شما صحبت مي کنم حال ايشان از هميشه بهتر است، گرچه هنوز برای پذيرفتن شما و ساير اقوام قوای الزم را 

 به دست نياورده اند.

 چند وقت است ايشان به خانه برگشته اند؟-

 نزديک به يک ماه مي شود.-

 ، منظورم اين است که چه کسي از او مراقبت مي کند؟چه کسي همراهش است-

 مسووليت مراقبت از ايشان تنها با من است.-

 دلم مي خواهد هر چه زودتر ببينمش.-

 متاسفانه فعال نمي شود.-

 ولي من از شما به او نزديکتر هستم و بهتر مي توانم جوانب امر را بسنجم.-

 ری به عهده ی خود ايشان است و هنوز امادگي اش را به دست نياورده اند.شايد حق با شما باشد ،اما تصميم گي-

 حتما درباره من با شما صحبت کرده اند که توانستيد با من تماس بگيريد.-

بهتر است اين حرفها باشد برای بعد ، من فقط مي خواستم شما را از وجودشان اگاه کنم و از طرف ديگر دورادور -

 ر بگيرند تا انشاءاهلل هر چه زودتر بتوانند خودشان مثل گذشته کارها را به عهده بگيرند.تحت حمايت شما قرا

 پس هنوز مشکلي سد راه سالمتي کيوان است ؟-

 نه بطور جدی که نگران کننده باشد.-

 بله مي فهمم . البد از لحاظ فراموشي هنوز مساله دارد. درست مي گويم؟-

که بصورت قطعي اجازه ی اظهار نظر داشته باشم ، ولي همين قدر مي دانم که فعال  من پزشک نيستم اقای فرخنده-

 دارند خوب جلو مي روند تا در اينده چه پيش بيايد.

متشکرم که مرا در جريان گذاشتيد. لطفا هر خبر ديگری شد با همين شماره با من تماس بگيريد و يا همان طور که -

 با هم مالقاتي داشته باشيم.خودتان فرموديد به صورت حضوری 

 سپس ادرس منزلش را به من داد و قبل از خدا حافظي گفت:

 منتظر تماسهای بعدی شما هستم . حتما درک مي کنيد که چقدر نگرانش هستن ، پس هيچ چيز را از قلم نيندازيد.-

کلي تری اشاره کرده بودم؟  چه موضوع عجيبي ! چرا روی فراموشي کيوان تاکيد داشت ، در حاليکه من به مسائل

 رفتارش عجيب بود . ظاهرا زياد خوشحال نشده بود.

 بعد از شام در بين گفتگو ، صحبت از خانواده پيش امد. کيوان گفت:

 من فاميل زيادی ندارم ، اما همان تعداد هم نتوانستند هيچ وقت با هم کنار بيايند.-

 چرا سرگرد؟دليلش چه بود؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 شگي ، چيزی که سبب جدايي دو برادر شده بود.همان دليل همي-

 منظورتان پدرتان است؟-

بله ، پدر و عمويم . طبق وصيت پدربزرگم بيشتر امالک به پدرم که پسر بزرگتر بود تعلق مي گرفت، ولي عمويم -

 اين را قبول نداشت و از ان پس شديدا به مخالفت با پدرم برخاست.

 بعد چه شد؟-

يم فهميد که از اين راه نتيجه ای نمي گيرد ، ظاهرا اختالف را کنار گذاشت و چون گذشته از در بعدش وقتي عمو-

 مودت و مهرباني در امد و موفق شد بيشتر خواسته هايش را عملي کند.

 پدرتان اصال به اين موضوع شک نکرد؟-

 پوزخندی زد و گفت:

 پدرم مثل من ادم خوش باوری بود.-

 باوری برای مرد با تجربه ای چون پدر شما نمي تواند دليل محکمي باشد. به عقيده من خوش-

من هم تصديق مي کنم ، ولي پدرم اينگونه اعمال را به حساب بد گماني مي گذاشت و تنها چيزی که برايش مهم -

 بود محکمتر شدن رابطه و پيوند خانوادگي بود.

 دش رسيد؟عاقبت کار باالخره چه شد ؟ ايا عمويتان به مرا-

 گويا اين داستان برای شما جالب شده است.-

 بله خيلي کنجکاو شدم . مثل ديو و فرشته است.-

 شايد ، فقط با اين تفاوت که اين داستان واقغي است.-

 مکثي کرد و ادامه داد :

درم ي طرف پيک روز هردو سوار اتومبيل پدرم بودند تصادف شديدی مي کنند، عمويم پشت رل نشسته بود ، ول-

 اسيب مي بيند واو که قبال بيمار بود بر اثر سکته قلبي در جا از دنيا مي رود.

 اوه ... واقعا متاسفم، ياد اوری تلخي بود.-

 سری جنباند و گفت:

 ما هيچ وقت نفهميديم واقعيت چه بود و چطور ان اتفاق افتاد ؟ ايا يک توطئه بود يا اينکه صرفا يک اتفاق ناگوار به-

 وقوع پيوسته بود؟ در هر صورت پدرم قرباني ان تقدير شوم شد.

 کتش گناهکار به مجازات عمل زشت خود مي رسيد.-

اتفاقا همين طور هم شد . شايد باورش کمي سخت باشد. دقيقا دو ماه بعد از مرگ پدرم ف عمويم بر اثر نيش يک -

 ي شد ، کشته شد.زنبور خطرناک که به وسيله پسرعمويم در خانه نگهداری م

 از تعجب دهانم باز ماندو گفتم:

 اوه خدای بزرگ ! چه مرگ عجيب و نادری ...-

راستش مرگ عمويم توسط ان حشره ی موذی باعث شد که عدالت پروردگار به من و کساني که به مرگ پدرم -

 مشکوک بودند ثابت بشود.

 سپس خنديد و در ادامه افزود:

 داشت تزش را اماده و روی انواع حشرات مرگبار مطالعه مي کرد که ناگهان ان اتفاق افتاد. امين بيچاره!ان وقتها-

         
خیس
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 حتما همه او را مسبب اصلي مرگ پدرش مي دانستند.-

 دقيقا! همين باعث شد رشته اش را تغيير دهد و برای ادامه تحصيل به امريکا برود.-

 ميدانيد شغل فعلي امين چيست؟-

قي شده باشد. مادرم عالقه عجيبي به او داشت. مايل بود امين دامادش بشود ، ولي خواهرم ثريا هيچ گمانم تاجر موف-

عالقه ای به او نداشت و با يک ديپمالت که هم دانشگاهي اش بود ازدواج کرد .البد همه انها فکر مي کنند که من 

 مرده ام....

 فظ نا خوشايند در اخر جمله هايتان استفاده نکنيد؟اوه خواهش مي کنم سرگرد. نمي شود اين قدر از اين ل-

 نگاه سردش را لحظاتي به من دوخت و گفت:

 چه شده ؟ ناراحتتان ميکنم؟-

 من نيز متقابال به وی خيره شدم و با خونسردی پاسخ دادم :

 اصال ، از اين حرفها ناراحت نمي شوم، هر چند بار که دوست داريد مي توانيد بگوييد.-

 را به زير افکند و گفت : سرش

 يادم مي ماند.-

به چه تهديدم مي کنيد ؟ هيچ مي داني که شما عجيب ترين مردی هستيد که در تمام عمرم ديده ام ؟ البته از نوع  -

 بدترين هايش که خوب بودنش واقعي است.

 خيلي پيچيده بود . من که چيزی از ان را نفهميدم.-

 خوب ، چه بهتر.-

 د دو تا.حاال ش-

 سپس به همديگر نگاه کرديم و خنديديم.

مي دانيد سرگرد! به عقيده من مردان شجاع فقط يک بار مي ميرند و بس ، و ان هم زماني است که روح از -

جسمشان ميرود، بنابراين شما زنده ايد ، شايد زنده تر از هر زنده ی ديگری که مي شناسم. پس نبايد به راحتي از 

 بزنيد. نيستي حرفي

 چشمانش برقي زد و گفت شما از مرگ مي ترسيد؟

 نمي ترسم فقط باعث مي شود ارامشم را از دست بدهم .-

 از جا برخاستم و ضمن بردن ظروف به سوی اشپزخانه گفتم:

 دسر چه مي خوريد ؟ ميوه يا شيريني؟-

 متشکرم ، چيزی ميل ندارم.-

 .اينطوری که نمي شود با من همراهي کنيد-

شما ورزشکار هستيد و اشتهای خوبي داريد . برای من که از کار افتاده و بيمار يک جا نشسته ام ، پر خوری زياد -

 خوب نيست.

 برای اينکه صدايم به او برسد بلندتر گفتم :

 . همين چند لحظه پيش گذاشته بوديم که ديگر حرفي از نا اميدی نزنيم. وانگهي تجديد قوا که بيماری نيست-

 به هر حال واقعيت را نمي شود انکار کرد .-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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من هميشه فکر مي کردم که فقط مال ما زنها منفي باف هستيم ، ولي حاال مي بينم که شما مردها هم در اين زمينه -

 بي تجربه نيستيد.

انه را چه را پشت خوقتي با ظرف ميوه و کيک به کيوان ملحق مي شدم ، او را ديدم که کنار پنجره ايستاده است و باغ

 تماشا مي کند.

 نگاهي به من کرد و گفت:

 نمي شود اين پشت نرگس کاشت؟-

نه متاسفانه ، چون از وقت کاشت پيازش گذشته . عالوه بر ان خاک باغچه بدچوری سفت و بي قوت شده. اگر -

 بخواهيم چيزی بکاريم بايد خاک را کود بدهيم.

 و و گوسفند است؟کود حيوان ؟منظورتان فضله ی گا-

 زياد فرقي نمي کند ، ولي کود مرغداريها بهتر است.-

 اتفاقا من سابقا با صاحب يک مرغداری در نوشهر دوست بودم، ولي نمي دانم هنوز مشغول همان کار هست يا نه.-

 د.چه خوب ، اگر موافق باشيد فردا سری به شهر بزنيم ، چون ديگر واجب شد شما چند دست لباس بخري-

 من لباس الزم ندارم.-

اگر لباسهای من به درد شما مي خورد شايد، ولي خوشبختانه اين طور نيست.شما احتياج به چند دست لباس گرم -

 خانگي و بيرون داريد.

 ديگر چرا بيرون ؟... هيچکس قادر نيست مرا از اينجا تکان بدهد.-

 اين را که خوب ميدانم، ولي چنين قراری نبود.-

 ه هر صورت من با شما جايي نمي ايم.ب-

 خيلي خوب شما نياييد. خودم مي توانم بتنهايي از پس اين کار بر بيايم.-

 وقتي اندازه های من را نداريد چطور مي توانيد برايم لباس بخريد؟-

 کاری ندارد . مي توانم از فردی که با مشخصات شما مطابقت دارد خواهش کنم لباسها را پرو کند.-

 با تعجب لبخندی زد و گفت:

 يعني بي مقدمه يکي را از خيابان مي بريد به فروشگاه که برايتان لباس به تن خود امتحان کند؟-

 البته نه به همين راحتي، ولي يک نفر را مي شناسم که قد و هيکلش خيلي به شما شباهت دارد.-

 ت:ناگهان سر بر اورد ، کمي بر اندازم کرد و با کنايه گف

گمان نمي کنم مثل من سوار بر رو روئک باشد . مسلما هر وقت الزم باشد همراه شما به هر جايي که دلش مي -

 خواهد مي تواند بيايد.بدون نگاه ترحم اميز يا تمسخر الود مردم...

 برای من که هيچ اهميتي ندارد.-

ي تواند بي توجه باشد. درست مثل دريا در نگاه ديگران ظاهرا لطمه ای نمي زند، ولي ادم در درون خودش نم-

روزهای افتابي که ظاهرا ابي و ارام ان نمي تواند درون پر از غو غايش را نشان دهد. چه کسي مي تواند صدای قلب 

 ارام دريا را بشنود؟ درون ما ادمها پر از صداهای مختلف است.

 فکند و در حال خروج از هال گفت:پس از لحظاتي به سکوت گذشت، سپس نگاهي معني داری به من ا

 خسته ام . ميروم بخوابم. شب بخير.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 فصل نهم

 قسمت اول

روزهای متمادی مي گذشتند و من همچنان روی کتابم کار ميکردم . در اين فاصله دو بار ديگر نيز با امين فرخنده 

 هايي کرد.تماس تلفني برقرار کردم که طي ان راجع به چگونگي وضع کيوان از من پرسش

چندين بار نيز با مازيار صحبت کردم و او را از کم و کيف جريانات اگاه کردم. وقتي حرفهايم را شنيد به من هشدار 

داد که از اين پس بايد بيشتر مراقب خودم باشم . راستش از حرف او متعجب شدم و نگراني اش را بي جهت 

تاکيد و گوشزد کرد که منبعد احتياط بيشتری در برخورد با پنداشتم ، اما او با پافشاری روی توصيه ی خويش 

 ديگران داشته باشم.

با وجود همه ی اينها مهمترين چيز برای من بهبودی خارق العاده و روزن افزون کيوان بود. سعي مي کردم تا جايي 

ی مشاهده مي شد. که ممکن است در شرايط بهتری برايش مهيا کنم. خوشبختانه پيشرفت قابل مالحظه ای در و

 گفتار و رفتارش به صورت محسوسي تغيير کرده و از ثبات بيشتری برخوردار شده بود.

اينک شخصيت واقعي او در قالب مردی بسيار جدی، متين ، منظم، متنفذ و تا حدود زيادی انتقامجو نمايان شده بود 

 که با گذشته ای که من مي شناختم، فاصله بسيار داشت.

ن بين ما ارتباط محکم و عميقي به وجود امد. روزها را به پياده روی و هوا خوری و ساير اوقاتمان را اغلب بمرور زما

در منزل صرف گفتگو مي کرديم . گاهي بر سر مسائل کوچک و ناچيز بين مان مناقشه در مي گرفت که عاقبت به 

 صلح از جانب يکي مان ميشد. 

ه مشغول بود و در همان حال مي خوابيد. هر وقت حوصله بيشتری برای حرف او برخي شبها تا دير وقت به مطالع

زدن داشت، از خاطرات کودکي و اتفاقات زمان جمگ با من گفتگو مي کرد. از خانواده و دوستان نزديکش چيزهای 

 جالب و شيريني نقل مي کرد که شنيدنش خالي از لطف نبود.

وجود داشت که کنجکاوی ام را بيش از هر زمان ديگری بر مي  در همه اين اوقات موضوع مشترک و مشابهي

انگيخت. در خالل گفتگو يا پياده روی ، ناگهان به فکر فرو مي رفت و تا مدتي بي اعتنا به اطراف به صورت بهت زده 

 هدر خود سرگردان مي شد. يقينا چيزی يا کسي ضمير وی را به خود مشغول مي کرد. شخصي که بيش از ديگران ب

وی توجه داشت. راحت از حاالتش مي فهميدم ان کسي که او را از اوردن نامش و صحبت درباره اش پرهيز مي کند ، 

 در واقع منشا پيچيدگيهای اخالقي اوست که گاه باعث مي شود کيوان بيش از حد غير عادی به نظر برسد.

ان رسمي بود. فقط موضوعي مرا نگران مي کرد. با وجود صميميت خاصي که ميان ما ايجاد شده بود برخوردمان همچن

بمرور زمان نگاه کيوان ان بيگانگي هميشگي را نداشت و کمي فرق کرده بود. همان لحظه کوتاه که به من خيره مي 

شد باعث تحول من مي شد. در ان لحظه ها حاالتي نهفته بود که من هرگز سر ان نداشتم که به تداومش کمک کنم. 

 طائي اشکار برای تداوم دوستي مان مي دانستم.شايد ان را خ

 قسمت دوم

عصر مرطوب و دم کرده ای بود. قرار شده بود کيوان ضمن پياده روی ، جايي را به من نشان بدهد.با اينکه تا ان 

رفتن لحظه مساله موهوم و خاصي روی نداده بود ، اما يکباره دلشوره ای عجيب وجودم را فرا گرفت. چنان که مرا از 

 به جلو بازداشت . سعي کردم بر اين احساس گنگ غلبه کنم و به راه خود ادامه دهم.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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از دور ناحيه مشجری به چشم مي خورد که تعدادی پرنده به صورت گروهي از سويي به سوی ديگر پرواز مي 

ل کيوان ردند. زير بغکردند . نوعي پرنده حالل گوشت شبيه به سار به رنگ خاکستری که شبيه به موج پرواز مي ک

به دليل استفاده از چوبدستي کمي زخمي شده بود درد داشت، به همين دليل خيلي کند جلو مي رفتيم . وقتي به محل 

مورد نظر رسيديم که هوا گرگ و ميش شده بود و باد سردی مي وزيد. همه جا در تاريکي فرو مي رفت و اينک هيچ 

 ه ام تشديد شد و خطاب به کيوان گفتم:ردی از پرندگان ديده نمي شد. دلشور

 خيلي از خانه دور شديم .هوا هم تاريک شده . بهتر نيست بر گرديم؟-

 از چشمانش برقي درخشيد که بارقه اش بر هراسم افزود:

 تازه رسيده ايم ... چه شده؟ نگران هستيد يا ترسيده ايد؟-

 ديده ايد که بي جهت بترسم؟ در اين چند صباحي که با هم اشنا شده ايم ايا هرگز-

 با لحني گاليه اميز رو به من کرد و گفت :

 فقط اشنا خانم معيری؟ واقعا دست مريزاد!-

 حاال ، هر چه اسمش هست. به هر صورت من جز ادمهای شرور بدانگيزه از هيچ موجود ديگری واهمه ندارم.-

 ست.به شما اطمينان مي دهم که اينجا از ادم زنده خبری ني-

 ظاهرا بله ف خيلي هم ساکت و بي صداست درست مثل قبرستان.-

 چه خوب حدس زديد. بايد به هوشتان افرين گفت.-

 شوخي مي کنيد.-

 نه شوخي نيست، مي توانيد بياييد وببينيد.-

 با نگاهي سرزنش الود و حالتي انباشته از ترديد نگاهش کردم و گفتم :

 يد نشانم بدهيد همين بود؟جايي که ان همه اصرار داشت-

 با تکان سر حرفم را تصديق کرد و افزود:

 زياد جای بدی نيست ، باور کنيد.-

 لذت از اين کار در عمق نگاهش اشکارا ديده مي شد.

ترساندن ديگران چندان شوخي با مزه ای نيست . در ضمن چنين حرکتهايي از اقايان با نزاکت هيچ وقت سر نمي -

 زند.

 طنت خاصي پاسخم داد:با شي

با کمال ميل قبول مي کنم. خودم هم يادم نيست هيچ وقت رفتارم تا اين حد نسبت به يک شخص و خصوصا نسبت -

 به يک خانم بي نزاکت بوده باشد.

 با غرولند و صدای بلند به خودم گفتم:

 از يک ادم جدی واقعا بعيد است.-

 خنديد و گفت:

 ميشه درست مي گوييد.درست مي گوييد... شما ه-

 سرم را باال گرفتم و با خشنونتي ساختگي گفتم :

 راستش را بگوييد. داريد از ته دل مي خنديد؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 خيلي ارام و شمرده گفت:

 بله...-

 لبخندی زدم و گفتم:

 خوشحالم.-

 چند سرفه تصنعي کرد و که به اصطالح گلويش را صاف کندف سپس گفت:

 ا را بترسانم.. حتي فکر يک شوخي بي شرمانه را هم کرده بودم.مي خواستم شديدا شم-

 در حالي که سعي مي کرد نقابي از وحشت و وهم چهر ه اش را بپوشاند ، ادامه داد:

توی اين قبرستان چيزهای ترسناک زياد ديده مي شود. اسکلت و جمجمه ی ادمها، انواع حشرات موذی، کرمهای -

ی فرياد انهايي که دارند مجازات مي شوند. در واقع سکوت وجود خارجي ندارد.فقط اين ادمخوار، از همه بدتر صدا

 گوشهای ما هستند که مثل ديگر حواسمان قادر به درک حقيقت نيستند.اصال اين عامل ترس است.

 متاسفم ... چون اصال نترسيدم.-

 ترسيديد.-

 سرم را به عالمت نفي جنباندم.

 فها و گورستان نه ابدا.نه... با وجود اين حر-

 چرا ترسيده ايد.-

 چطور مي توانيد اين قدر با يقين بگوييد که من ترسيده ام؟-

 چون صورتتان مثل... راستي چي خيلي سفيده؟-

 گچ، سرگرد.-

 کمي نگاهم کرد و با لبخند گفت:

 نه انقدر سفيد نشده، فقط به اندازه گل مريم نه بيشتر. بدنتان هم مي لرزد.-

 اينها از ترس نيست بلکه از سرما و رطوبت است. من نسبت به سردی و نم هوا خيلي حساس هستم.-

 ناگهان شوخ طبعي از وی دور شد و گفت:

 اگر مي دانستم حتي يک لحظه شما را اينجا نگه نمي داشتم . بهتر است هر چه زودتر برگرديم.-

ساس ناخوشايند به من ر کرده و تا حاال ادامه داشته که عجيب مساله برگشتن نيست. از بعد از ظهر يک جور اح-

 باعث نگراني ام ميشود.

 اتفاقا من هم متوجه اضطرابتان شدم ، ولي نمي دانستم علت ان چيست.-

 اخيرا دقت تان در مورد همه چيز زياد شده.-

 به خودم دوباره به شک انداخته ام. خوب شد اين را گفتيد، واال فکر مي کردم با شوخي احمقانه ام شما را نسبت-

 گويا قرار بود چيزی را نشانم بدهيد.-

 قول مي دهم بيشتر از چند دقيقه طول نکشد.-

 بسيار خوب.

با يک گام پشت سر کيوان وارد گورستان شديم. از نرده ای که به صورت حصاری اطراف ما احاطه کرده بود 

ه صدای باد به طرز وهم اوری در البالی شان مي پيچيد به راهمان ادامه گذشتيم و در ميان درختان نيمه عريان ک

       
خیس
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w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 9  

 

داديم . در انجا چندين سنگ قبر وجود داشت. کيوان همين طور بي توجه به اطراف جلو مي رفت ، گويي فضای 

 هراسناک گورستان هيچ اثر بيمناکي بر وجودش نمي گذاشت.

کس العمل نشان مي دادم ، طوری که وجودش را در پاها و دستانم در خالي که من به سرما و رطوبت خيلي سريع ع

حس مي کردم، به تدريج بدنم به رعشه دچار شد و همه اعضای بدنم شروع به لرزيدن کردند. تاريکي هوا، غرش 

 دريا ، زوزه ی باد و فضای حاکم بر گورستان باعث ايجاد خالء رعب اوری در من شد که ناگهان با مواجهه با سنگ

قبری خزه دار و ليز ، مو بر تنم سيخ شد . گمان ميکنم در صورت بروز کوچکترين حادثه يا صدايي موهوم اماده از 

 حال رفتن بودم و توان بازگشت به عقب بکلي از من سلب ميشد.

گ نعاقبت کيوان جلوی چاله ای نسبتا عميق توقف کرد. چاله ای مستطيل شکل که بي شباهت به گور نبود. بي در

 سبب ايستادنش را پرسيدم:

 اخرش نفهميدم چرا ما اينجا هستيم . چه چيز جالبي نظرتان را جلب کرده که بايد حتما به من نشان بدهيد؟-

اينجا گورستان خانوادگي ماست . در گذشته به جز ماسه چيز ديگری اينجا ديده نمي شد . حتي يک درخت برای -

 ديگر اباد شده . کسي چه مي داند شايد خانه بعدی را من بايد بسارم. سايه بخشيدن وجود نداشت.اما حاال

 اوه ، پناه بر خدا . عجب حرفهايي مي زنيد. مگر گورستان هم اباد مي شود؟-

 چرا که نشود؟ تا موقعي که عزرائيل خوش سليقه مامور بردن باشد اين شعبده ادامه خواهد داشت. -

 ای که جلوی پايمان قرار داشت گفتم :در اين لحظه با اشاره به چاله 

 هنوز نگفتيد که چرا ما درست لبه ی اين قبر ايستاده ايم ؟-

 قرار بود خانه اخرت من باشد که نشد.-

بي اختيار با شنيدن اين حرف قدمي به عقب برداشتم. در حالي که کاسه صبرم از رفتار عجيب و گفتار عجيب ترش 

 لبريز شده بود گفتم:

 فهمم مقصود واقعي تان از اين حرفها چيست. فقط خواهش مي کنم هر چه زودتر تمامش کنيد.نمي -

متاسفم که باعث ناراحتي تان شدم ، ولي عين حقيقت بود .شايد باور نکنيد يا کمي دور از عقل به نظر برسد . در -

ی خوشامد گويي پيشاپيش واقع پدربزرگم اين رسن را بنا گذاشت که هر وقت مرگ را نزديک حس کرديم برا

 قبرمان را بکنيم.

 از شنيدن اين کالم خشکم زده بود . گفتم:

 حاال مي فهمم که ياس شما از کجا سرچشمه گرفته است.-

ولي من شما را تنها به اين دليل اينجا نکشاندم که علت ياس مرا کشف کنيد ، بلکه به اين دليل شما را اوردم که -

 نويد.موضوع جالب تری را بش

 قسمت سوم

 من که چيز جالبي اينجا نمي بينم.-

 صدايتان مي لرزد . اگر سردتان است پوليورم را در بيارم.-

 نه ممنون،اگر راه بروم حالم بهتر مي شود.-

 با ارامش عجيبي تبسم کرد و با ماليمت پرسيد:

 مطمئن هستيد؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 بله.-

 پس راه برويم.-

 راحتي کشيدم و گفتم : از گورستان خارج شديم. نفس

 گويا قرار بود موضوع جالبي را بازگو کنيد.-

 بله، همه چيز را برايتان تعريف مي کنم، ولي قبل از ان بايد کاری کنم که شما اينطور نلرزيد.-

مهم نيست من عادت دارم. خودتان که مي بينيد حتي بيشتر لز حد ممکن لباس پوشيده ام ، مانتو ، روسری،شال. -

 پوشاک کامل است.

 شايد هيجان زده شده ايد. -

 بايد اعتراف کنم که کمي ترسيده ام.-

 همه ادمها گاهي مي ترسند.-

در خالل گفتگو ايستاد و با تکيه بر پای سالمش ، پوليورش را از تن خارج کرد و به رغم اعتراض و ممانعت من ان را 

 با احترام روی شانه ام نهاد و امرانه گفت:

 لطفا بپوشيد.-

 خودتان چه؟-

 من حالم خوب است . سردم نيست.-

 ضمن پوشيدن پوليور گفتم:

 مردها را کم مي شود شناخت.-

 ابرو هايش را با حالت استفهام و تعجب در هم کشيد و گفت:

 چطور مگر؟-

 بعدا خودتان مي فهميد.-

 نه ، خواهش مي کنم همن االن بگوييد.-

 ادم:با بي ميلي پاسخ د

گاهي با سماجت ، صداقت و مهربانيشان را ثابت مي کنند وگاهي بر عکس. ما خيال ميکنيم همه چيز را درباره شان -

 مي دانيم ، در حاليکه اين طور نيست و انها حرفهای ناگفته بسياری دارند که از ما پنهانن مي کنند.

 چند لحظه مکث کرد و گفت:

 هم يک جور نتيجه گيری است.نمي دانم شايد. باالخره اين -

 پس حق با من بود.-

در اين مورد خاص شما هم به قدر من مستحق سرزنش هستيد ، چون تا به حال چيزی درباره خودتان به من نگفته -

 ايد.

 به راهمان ادامه داديم. موضوع بحث را عوض کردم و گفتم:

 حاال ديگر نمي لرزم ، منتظرم که تعريف کنيد.-

 ظه خاموش ماند و سپس اينگونه اغاز کرد:چند لح

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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موضوع مربوط به زماني است که پدرم به خاطر ولخرجيهای بي حد واندازه ، کارش به ورشکستگي کشيد و مجبور -

شد که دوبار ه از نو شروع کندو ان موقع وضع مالي عمويم روبه راه بود. پدرم که تازه با مادرم ازدواج کرده بود در 

تماني کار گرفت. شبها تا دير وقت سر لودر بود و خاک بر داری مي کرد . درست در يکي از همين يک شرکت ساخ

شبها موقع برداشتن خاک به صورت اتفاقي به کوزه گلي بر خورد کرد که سر ان گل گرفته بود و بطور عجيبي 

 سنگين به نظر مي رسيد.

 يک کوزه قديمي و سنگين، ولي کجا؟-

 جزو حومه شهر محسوب مي شد. در يک مخروبه که-

 خوب در ان چه بود؟-

صبر داشته باشيد به انجا هم مي رسيم . همراه با کوزه يک کاله خود مرصع هم پيدا شد که عالوه بر گرانبها بودنش -

، ارزش تاريخي زيادی داشت. وقتي پدرم کوزه را به خانه برد نتوانست در برابر وسوسه ديدن محتويات ان مقاومت 

کند و بي درنگ کوزه را شکست و ظرف يک شب از لباس کارگری بيرون امد و تبديل به يک ثروتمند بي رقيب 

 شد.

 نگفتيد داخل ان کوز ه چه بود؟-

 بعقيده شما چه مي توانست باشد؟-

 با طنز گفتم:

 البد سکه طال.-

 ه همسنگ ان مثل جواهرات قيمتي.وقتي مادرم اين را تعريف مي کرد، حدس من هم همين بود. طال يا مشاب-

 چطور مي شود باور کرد .يعني حتي به شما هم چيزی نگفتند؟-

نه شايد الزم نبود. مادرم زن بسيار وفادار، مهربان و راز داری است و از هر کاری که تعهدات مادری اش را خدشه -

ارب تلخ گذشته اش محتاطانه عمل کرد. مدتي دار يا کم ارزش کند کامال دوری مي کند. اين بار پدرم با توجه به تج

سر کار هميشگي اش حاضر شد و بعد از ان به همراه مادرم از اين شهر رفت و پس از چمد سال با ثروتي عظيم 

 برگشت. اين بود خالصه ی ماجرا.

 خوب اين چه ارتباطي با امدن ما به اين محل داشت؟

خود را قانع کند که با کالهخود تجارت راه بيندازد. بنابراين ان اصل موضوع همين جاست. پدرم هرگز نتوانست -

شي نفيس را در همين گورستان به طور مخفيانه دفن کرد و درباره اش به جز مادرم با احدی صحبت نکرد، تا اينکه 

 عمويم به صورت مرموزی به اين راز پي برد.

 وری پرسيدم:من که از شنيدن اين ماجرا دچار شگفتي شده بودم با نابا

 ولي اخر چه جوری؟-

 از چگونگي ان من هم مثل بقيه بي اطالع هستم.-

 امکان دارد شخص چهارمي هم وجود داشته باشد؟-

 شايد بهتر بود مي گفتيد شخص پنجم.-

 چطور مگر؟-

 گويا مرا يادتان رفته؟-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 با خند ه گفتم :

 اوه بله ، راست مي گوييد.-

يع شد که پدرم گنجينه ای را در منزلش مخفي کرده که نمها خودش از جای دقيق ان خبر همان موقع همه جا شا-

 دارد.

 به ياد قصه های قديمي افتادم.-

 بله ف من هم مثل شما تا زماني که ان کله خود را با چشمهای خودم نديدم باور کردنش برايم در حد رويا بود.-

 ديده ايد؟چه مي گوييد؟ يعني شما ان کاله خود را -

 بله ديده ام و بايد بگويم فوق العاده بود ... طوری که انگار با من حرف مي زد و ذهنم را به گذشته مي برد.-

 چطور پيدايش کرديد؟-

 قبل از ماموريتم به اينجا امده بودم تا به رسم اجدادم عمل کنم که بطور شانسي کالهخود را پيدا کردم.-

 بعد با ان چه کرديد؟-

 هيچي روی سرم امتحانش کردم.-

 از حرفش خنده ام گرفت و گفتم:

 جدا اين کار را کرديد؟-

 بله،تازه خيلي هم به من مي امد و به سرم اندازه بود.-

 درباره اش با کسي صحبت نکرديد؟-

 نه به هيچ وجه.-

 د.حاال کجاست؟ البته اگر فکر مي کنيد سوالم بي مورد است مي توانيد جواب ندهي-

 بي درنگ پاسخ داد :

 ابدا اين طور نيست.جايش امن است و دست احدالناسي به ان نمي رسد.-

 مي توانم حدسم را بگويم؟-

 ضرری ندارد، بگوييد.-

 منظورتان موزه نيست؟-

 دقيقا... خودمانيم ، شما هم عجب قدرت تله پاتي قوی ای داريد.هر چيزی را راحت حدس ميزنيد.-

 مي کنم سرگرد. يک طوری نگوييد که باورم بشود. اوه خواهش-

 يعني خودتان قبول نداريد؟-

 مسلم است که نه.-

 لحظاتي به فکر فرو رفت و گفت :

 عالئم اين قدرت در اشخاص تقريبا مشابه است. به عقيده من در شما ديده مي شود.-

 ولي من اين موضوع را عامل دوری بشر از حد طبييعي مي دانم.-

 سپس با ديدگاهي تحقير اميز نسبت به موضوع ادامه دادم:

 مي شود بپرسم شما چگونه متوجه شديد؟-

 با لحني خشک گفت:

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 شايد از ...، بهتر است فراموش کنيم.

به اين ترتيب از گورستان خارج شديم و راه خانه را در پيش گرفتيم، اما قبل از بيرون امدن صداهای عجيبي به 

.صدايي شبييه برخورد جسمي به زمين يا تماس با درخت و خرد شدن برگهای خشکي که همه جای  گوشمان رسيد

گورستان را پوشانده بود. خياالتي نشده بودم چون به ادراک حس شنوايي ام اطمينان داشتم. کمي پس از پشت سر 

يب مان بود. بدبختانه گذاشتن محل مورد نظر متوجه صداهای مشکوکي ديگری نيز شدم که ظاهرا در حال تعق

 مانتوی من روشن بود و راحت موقعيت مان را نمايان مي ساخت.

 قسمت چهارم

اندک اندک ترس به وجودم راه يافت و مي رفت تا کامال بر من مستولي شود.تصور مي کردم که حادثه ای نا 

بيش از اين تحمل نکردم ، در حالي خوشايند در راه است و هر لحظه بر قوت ان افزوده مي شود.با هجوم اين افکار 

 که لرزشي در صدايم منعکس شده بود ،خطاب به سرگرد گفتم: 

 شما هم مثل من صداها را مي شنويد؟ -

 گوشهايش را به سويي که صدا از ان سمت مي امد تيز کرد و ارام گفت:

 بله دارم مي شنوم.-

 فکر مي کنيد صدای چه چيزی باشد؟-

 ود نمي شود گفت.تا چيزی ديده نش-

 ممکن است صدای پای سگهای ولگرد باشد؟-

 نه ، انها از پشت تپه به اين طرف نمي ايند.-

 پس چه مي تواند باشد؟-

 نمي دانم ، شايد ادم.-

 اگر همان وقت که من گفته بودم زودتر از اينجا مي رفتيم اين اتفاقات نمي افتاد.-

ری. خواهش مي کنم مثل همه زنها رفتار نکنيد . بايد شجاعتتان را حفظ کنيد. هنوز که اتفاقي نيافتاده خانم معي-

 ممکن است صدای باد يا شغال باشد.

 خدا کند چون در غير اينصورت کار هر دومان ساخته است.-

 با حساسيت گفت :

 روی چه حسابي؟

و و لگردهايي که راه اذيت کردن را بهتر  معموال جاهای دنج و دور افتاده از شهر چه کساني کمين مي کنند؟ يا دزد-

 از هر کار ديگری بلدند.

مي دانم تکيه کردن به مردی که حتي نمي تواند از خودش محافظت کند کار دشواری است، اما غير ممکن نيست. -

 ...مخواهش مي کنم به من اعتماد داشته باشيد. هيچ کس نمي تواند به شما اسيبي برساند چون من اجازه نمي ده

 در خالل صحبت نگاهش عميقا پر مهر و قدر شناسانه بود.

 من نگران شما هستم سرگرد.-

 در نهايت خونسردی نگاهي از عرض شانه به من کردو گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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در تمام عمرم هرگز از چيزی نترسيده ام. ان چاله بزرگ را ديديد؟ هر وقت دلم مي گرفت نيمه های شب به اينجا -

ور دراز مي کشيدم. دستهايم را زير سر مي گذاشتم و به ستاره ها خيره مي شدم. دلم مي خواست مي امدم و در ان گ

 تا ابد همانطور دراز بکشم و رو در رو حقيقت را تماشا کنم.

 وقتي رو به من کرد تازه متوجه شد حواسم پيش حرفهای او نيست.گفت:

 چه شده ؟ انگار حواستان اينجا نيست.-

 ط اگر ممکن است تندتر راه بياييد.چرا هست . فق-

 بله ، به خاطر شما همه سعي خودم را مي کنم.-

 به خاطر من نه، من فقط نگران شما هستم.-

 چند لحظه پيش هم همين را گفتي و من جوابتان را دادم.-

تان خجالت بکشيد بله مي دانم، ولي اين را هم مي دانم که همه چيز با حرف زدن حل نمي شود .شايد شما از خود-

که مثل سابق نمي توانيد در برابر خيلي چيزها از خودتان محافظت يا دفاع کنيد ، اما من از اينکه يک زن هستم 

خجالت نمي کشم. مي دانيد معني اش چيست؟ خيلي وقتها ضعف يعني بدبختي، يعني کمبود... پس بهتر است به اين 

 فکر کنيم که غافلگير نشويم.

تالش مي کرد با اين رفتار خونسرديش را به من منتقل کندو برای حفظ ارامش تسکين بدهد، اما متوجه گرچه کيوان 

شد که فايده ای ندارد.صداها هر لحظه نزديکتر به گوش مي رسيدند و ما ناگزير بر سرعت مان مي افزوديم. بيم 

 نمي گذاشت بيشتر موجب ترسم مي شد.روبرو شدن با مساله ای که شايد راه مقابله يا بازگشتي برايمان باقي 

در اين اثنا کيوان سخت به خود فشار مي اورد که تا همگامي اش را با من حفظ کند . در حالي که از سوزش و درد 

 زير بغلهايش رنج مي برد، ضعفش را ناديده گرفته بود و همپای من حرکت مي کرد.

 کاش اين قدر از خانه دور نمي شديم.-

 بيفتد مقصر اصلي من هستم. هر اتفاقي-

 گوش فرا دادم و گفتم:

 ظاهرا چند نفرند. مي شنويد؟... به نظر مي ايد خيلي به ما نزديک شده اند. خدا کند فقط يک بازی باشد.-

 ناگهان کيوان با حالتي کالفه از رفتن باز ايستاد . من با لحني معترض سرش داد کشيدم :

 چرا نمي اييد؟چه کار مي کنيد سرگرد؟ پس -

 فايده ای ندارد.-

 نمي فهمم چه مي گوييد.-

 اگر نگاهي به اطرافمان بکنيد متوجه مي شويد.-

درست در همين هنگام حضور چند مرد که دوره مان کرده بودند توان انجام هر کاری را از من سلب کرد. در حاليکه 

ا جلوی ديدگانم به تصوير کشيدم. رو به کيوان کردم و بهت زده و هراسان به انها خيره شده بودم ، عاقبت بدی ر

 تحت فشار و اضطرابي بي امان پرسيدم:

 حاال چکار بايد کرد؟-

 فعال هيچي ، بايد ديد از ما چه ني خواهند.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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انها ماسک زده اند که شناخته نشوند ، بنابراين نمي توانند از اين دزدهای معمولي يا ولگرد باشند. کامال روشن -

 است که با قصد قبلي به سراغمان امده اند.

 دارند به ما نزديک مي شوند . تا من نگفتم از کنارم تکان نخوريد.-

 من مي ترسم سرگرد، خيلي مي ترسم . شايد مساح باشند.-

 در اين صورت کاری از دستمان ساخته نيست . چاره ای نداريم جز اين که منتظر بمانيم.-

 ي توانم طاقت بياورم...شايد مي خواهند ما را سر به نيست کنند.راستش ، من ديگر نم

 نه فکر نمي کنم.-

 کيوان طوری اين جمله دو سيالبي را ادا کرد که گويي به درستي ان ايمان دارد.

ا ب نقابداران در حاليکه گام به گام و بسيار اهسته به ما نزديک مي شدند و زنجير محاصره شان را تنگ تر مي کردند،

لذت از اين کار سعي مي کردند فضا را رعب اور و مرگ بار جلوه دهند. کيوان اندکي سرش را به سوی من خم کرد 

 و اهسته گفت :

نبايد از رفتار يا حرفهايشان تحريک بشويد . در صورت وقوع هر اتفافي برای من ، شما نه حرفي مي زنيد و نه هيچ -

 حرکتي انجام مي دهيد.

 ناباوری پرسيدم:با تعجب و 

 چه گفتيد؟ -

همان که شنيديد ، در ضمن هر وقت موقعيت مناسب شد بدون هيچ درنگي فرار کنيد و تا جايي که مي توانيد از اين -

 نقطه دور شويد.

 مي دانيد داری از من چه مي خواهيد؟-

 بر خالف هميشه با نرمي و لحني پر خواهش گفت:

 اضای من از شماست. بايد ، انجامش بدهيد.در موقعيت فعلي اين تنها تق-

 با وجود تاکيد او پس از لحظه ای مکث پاسخ دادم:

 نه ...نمي توانم... بدون شما از اينجا تکان نمي خورم.-

 ناگهان نگاهش را به من دوخت .در نگاهش نور شجاعت، مقاومت ، مردانگي و حميت شعله مي کشيد . گفت:

 ه من قول بدهيد. خواهش مي کنم ، بايد ب-

 پاسخم را با لجاجت و يکدندگي تکرار کردم:

 چطور مي توانم ؟ شايد به من احتياج پيدا کنيد.-

 در حالي که خشم و اضطرابش را فرو مي خورد گفت:

نگفتم به شما احتياج ندارم، فقط نمي خواهم در اين مهلکه گرفتار شويد. حاال اگر ذره ای برای وجود من ارزش -

 ئل باشيد کاری را که از شما خواسته ام بدون هيچچ سوال و جواب ديگری انجام مي دهيد.قا

قبل از انکه کيوان پاسخش را از من دريافت کند مردان نقابدار با حرکت جديدشان توجهمان را به خود جلب کردند. 

اندام ريزی داشت به سوی ما جلو امد و وقتي به اندازه ای کافي به ما نزديک شدند ، همه ايستادند و يکي از انها که 

 خنده مشمئز کننده ای سر داد و گفت:

 خيلي ترسيديد؟-

         
خیس
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 واکنش مرد نقابدار خيلي جدی به نظر نمي رسيد. کيوان نظری به من افکند و گفت:

 به راهمان ادامه مي دهيم.-

 قسمت پنجم

لو مرد مزبور با جهش وحشيانه و با چاقويي در حرف تحريک اميز کيوان موجب شد که قبل از برداشتن قدمي به ج

 دست خود را به مقابل ما برساند . پس از سد کردن راهمان با لحن تهديد اميزی گفت:

آ آ ، بهتر است مواظب رفتارتان باشيد. اگر دست از پا خطا کنيد کلک جفت تان کنده است. کسي هم بويي از -

و هيچ ردی از خودمان به جا نمي گذاريم. حاال خوب به حرفهايي که مي  ماجرا نمي برد. ما حرفه ای عمل مي کنيم

زنم توجه کنيد . اگر مرا به خواسته ام برسانيد فورا هر دو تان را رها مي کنم که برويد ، ولي اگر بخواهيد مقاومت 

 کنيد هر چه ديديد از چشم خودتان ديديد.

 بدون کوچکترين ارتعاشي در صدا گفت: کيوان با وجود خطری که ما را در بر گرفته بود،

 خوب از ما چه مي خواهيد؟-

 مرد پوز خندی زد و گفت:

 شنيديد چه گفت بچه ها؟ اقا از من مي پرسد.-

 تا خودت نگويي من چطور بايد بفهمم؟ -

 اگر مغزت هم مثل پايت معلول نبود تا حاال همه چيز دستگيرت مي شد.-

و نفرت و خشم در وجودم به غليان در امد که داشتم از هم مي پاشيدم . بر خالف من با شنيدن اين جمله چنان دي

 کيوان با خونسردی بي سابقه ای رو به مرد کرد و گفت:

 بسيار خوب ، نشنيده قبول مي کنم ، ولي به يک شرط ، بايد اجازه بدهيد اين خانم همين االن از اينجا برود.-

 مسخر و ريشخند پاسخ داد:و به من اشاره کرد. مرد با ت

 نه بابا ؟به همين سادگي؟-

 به هر حال من حرفم را زدم. شرط من اين است.-

 مرد ريز نقش صورتش را قدری نزديکتر کرد و گفت:

چه خيال کردی؟ اگر ديدی انها نتوانستند از زير زبانت حرف بکشند ، به اين دليل بود که نتوانسته بودند مثل من -

 را با تو يکجا گير بيندازند. حاال خودت حرف مي زني يا اينکه به حرفت بياوريم؟برگ برنده 

 کيوان اين بار به رغم لحظه ای پيش با خشم و تنفر به مرد خيره شد و گفت:

 من همه نامردها را به يک چشم ميبينم.-

ز چند لحظه مکث ، با ديدن ناگهان مرد نقابدار دندان قروچه ای رفت و مشت محکمي به شکم کيوان زد و پس ا

مقاومت او ، در حالي که غرولند مي کرد با بيرحمي و شقاوت چندين مشت پي در پي ديگر نيز به همان نقطه وارد 

 اورد که باعث خم شدن کيوان شد. در همين حال با خشم فرياد رد:

 باال خره به حرفت مي اورم.-

بودم و فقط ناظر درد کشيدن او بودم احساسي توام با پوچي و  از اينکه بدون هيچ تالشي در جای خود ايستاده

 درماندگي به من راه يافته بود. نفس کيوان از درد بند امده بود. بزحمت قامت خود را صاف کرد و گفت:

 شما منو عوضي گرفتيد . نمي دانم از من چه مي خواهيد.-
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 اشاره درستي کردی . چيزی که ارزشش بيشتر از توست.-

 ولي من که چيزی ندارم.-

ادمهای زرنگ چيزهای گرانقيمت را معموال در جاهای امن نگهداری مي کنند. خانه هم مي تواند مخفيگاه خوبي -

 باشد.

نمي دانم از چه حرف مي زنيد. توی ان خانه جز يک مشت عتيقه و تابلو ، شيئي ارزشمندی وجود ندارد. اگر باور -

 برويد و بگرديد. نمي کنيد مي توانيد خودتان

 مرد نقابدار رفتار تهديد اميزش را تشديد کرد و گفت:

 اگر به زبان خوش حرف نزني مجبور مي شوم راههای ديگر را امتحان کنم که مطمئنم خوشتن مي ايد.-

 ان گاه در ادامه، خنده ی چندش اوری سر داد و ضمن اشاره سر به همدستانش گفت:

 را خوب درک نکردی. گمانم هنوز موقعيت خودت-

در همين موقع همدستان مرد نقابدار چوب دستيهای کيوان را از زير بغلش بزور کشيدند و بازوهايش را محکم 

گرفتند تا امکان هر گونه حرکتي از وی سلب شود. ان گاه با همان چوبها به وی ضربه ای زدند . چوبدستي در 

 بدن کيوان فرود مي امد. تاريکي شب در هوا به چرخش در امده بود و بر

از ديدن ان منظره دردناک صدها بار به خودم لعنت فرستادم. چشمهايم را بستم و از فرط درماندگي و بيچارگي با 

 دست جلوی دهانم را محکم گرفته بودم و در درون فرياد مي زدم و اشک مي ريختم.

هديدی جدی صورت خود را به چهره ی متورم در اين خالل سردسته مزدوران بسرعت جلو رفت و به منزله ی ت

 کيوان کامال نزديک کرد و گفت:

حاال بگو ان کالهخود کجاست؟... د لعنتي حرف بزن ، هر چقدر که جان سخت باشي نمي تواني تا اخر دوام بياوری . -

اما به انجا اصال مي داني اخرش چه چيزی انتظارت را مي کشد؟ چيزی که بدتر از مردن است. حاضری بميری، 

 نکشد.

 کيوان بي رمق و ناتوان بسختي نفسش را ازاد کرد و گفت :

 ان کالهخود ديگر پيش من نيست. قسم ميخورم . اگر بود برايم فرقي نمي کرد مال چه کسي باشد.-

 مرد که معلوم بود قسم کيوان را نپذيرفته است با رفتاری عصبي گفت:

 هنوز پي نبردی که در برابر قدرت من چقدر مفلوک و بيچاره و ذليلي...داری مزخرف مي گويي، مثل اينکه -

پس از گفتن اخرين کالم يکباره به طرف کيوان هجوم برد . با هر دو دستش به گريبان وی چنگ زد و با غضب 

 فرياد زد:

 پس نمي خواهي حرف بزني؟ خيلي خوب ، حاال بايست و تماشا کن چطور حالت را جا مي اورم.-

يقه ی کيوان را با نفرت رها کرد و با يک جست به سوی من امد. رفتارش واقعا وقيحانه بود . ارام ارام قدم بر مي 

داشت ، ولي حالتش حاکي از تهاجم و خشونت بود. در همان حال سخنان رکيکي نيز بر زبان مي راند که باعث بر 

همانطور که پيش مي امد ، دهانش را بيشرمانه چرخاند انگيختن خشم کيوان و به هوا خاستن فريادهای مهيبش شد. 

 و گفت :
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مي بيني حتي برای تو هم ارزش قائل نيست . اين ادمها فقط به خودشان فکر مي کنند نه کس ديگری. همه حرفها --

نها ش او کارهايشان شعار است. اگر با ما همکاری کني رهايت مي کنم بروی . ميتواني روی من حساب کني. ما از قما

 نيستيم.

در اين اثتا کيوان با همه قوايي که داشت بسختي تقال مي کرد تا خود را از چنگ اوباش برهاند ، ولي تالشش بيهوده 

بود. هر قدمي که مرد مزبور به سوی من بر مي داشت ، من هم گامي به عقب بر مي داشتم، تا اينکه سردی اب دريا 

 را در پشت سر خود احساس کردم.

گهان مرد با يک حرکت سريع ، هفت تيری از بغل خود در اورد و به سرم نزديک کرد و با توسل به خشونت نا

 خطاب به کيوان گفت:

 حاال چه مي گويي اقای زرنگ ؟... شايد اين خانم بداند که تو چقدر پروتمندی و دلش به حال ما بسوزد. -

 سپس دهان متعفنش را به من نزديک کرد و افزود:

معامله ی عادالنه ای است مگر نه؟ حيثيت و جان شما در مقابل يک کالهخود... ان کاله برای سرتان گشاد است، -

 پس بهتر است به کسي ببخشيد که اندازه سرش باشد. 

 صورتم را از دهانش دور کردم و با نفرت نگاهي به او کردم و گفتم:

يا زود سزلي عملتان را مي بينيد. خوب شد صورتتان را  شما ها فقط يک عده مزدور بد پبخت هستيد که دير-

 پوشانديد ، واال حالم از ديدن هر چه ادم است به هم مي خورد.

مرد ناشناس چنان از حرفم تحريک شد که ناغافل سيلي محکمي با پشت دست به صورتم نواخت. ضربه محکمي بود 

 و من از شدت ان نقش زمين شدم . کيوان فرياد زد:

 ت کثيفت را به او نزن ... اگر نگذاری او برود به مقدساتم قسم اگر بميرم حتي يک کلمه هم حرف نمي زنم.دس-

در همين اثنا از روی هيجان زياد برای لحظه ای خود را از چنگ مزدوران رها کرد و شتابان به طرف من امد . انها بي 

ز بر اثر اتفاقات گذشته جسم و روح فرسوده اش التيام درنگ گردش را گرفتند و به وی حمله ور شدند .کيوان هنو

نيافته و نيروی الزم را برای مقابله با اين قبيل حوادث به دست نياورده بود ، با وجود اين از پا ننشست . به ياری 

 به حميتش چون دريافت مبارزه به اين نحو و با دست خالي ان هم روی يک پا و در مقابل چند مرد قوی و سالم راه

جايي نمي برد، چوبدستي هايش را از برداشت و با همه توانايي ای که در خود سراغ داشت به زد و خورد پرداخت . 

 در همين حين با فرياد خطاب به من گفت:

 فرار کن ....از اينجا برو.... فرار کن، برو...-

بنابراين من از اين فرصت  صدای کيوان موجب شد که سردسته ی نقابداران توجهش به سوی وی جلب شود.

استفاده کردم و عقب عقب خودم را به داخل اب کشيدم. چنگهايم با جستجو و تقالی بسيار در ماسه های خيس دريا 

فرو مي رفت و مانند غرق شدن در کابوس برای راه يافتن به زندگي با مرگ دست و پنجه نرم مي کردم.در ان 

 ر نمي کردم.لحظات به هيچ چيز جز گريز و دوری فک

 قسمت اخر

به دريا زدم و چيزی نگذشت که در امواج متالطم و سياهي شب از ديدگان ناپديد شدم.در خاللي که با شنا فرار مي 

کردم فريادهای مهيب و دلخراش کيوان را از مسافتي نزديک مي شنيدم که پيوسته و بي انقطاع از من مي خواست از 

 ا درد بود، ولي به جای ناله سر دادن به اين طريق دردش را فرو مي داد.انجا دور شوم. صدايش اميخته ب
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نفهميدم چقدر طول کشيد تا باالخره از ساحل فاصله زيادی گرفتم.جايي که اينک روی اب خوابيده بودم عمق زيادی 

ول شد. بود مشغ داشت. از وحشت و خستگي مفرط ديگر خودم نبودم. بي اختيار ذهنم بمرور وقايعي که بر ما گذشته

همين درماندگي باعث شد به سختي بگريم. تاثر و استيصالي که بر من چيره شده بود به قدری شديد بود که به هيچ 

وجه سردی اب را حس نمي کردم ، بلکه مانند بيمار تب الوده ،تشنج سر تا پايم وجودم را گرفته و حالت خفگي به 

سکينم نداد. اشکهايم با امواج دريا يکي شده بود . چاره ای جز بازگشت من دست داده بود.در ان موقعيت گريستن ت

پيش رويم نمي ديدم.به ياد حرف کيوان افتادم اگر دشمن انگيزه داشت باشد ، خطر در همه حال در کمين است، لذا 

 با اخرين رمقي که در توان داشتم شنا کنان راه ساحل را در پيش گرفنم.

اگر حمله انها تنها به خاطر تهديد بود ، کيوان حاال زنده مي ماند. از پروردگار عاجزانه طلب يک چيز را مطمئن بودم.

سالمتي کيوان را مي کردم. در ميان دريا همه چيز ظلماني بود. در تاريکي مطلق قادر نبودم موقعيتم را تشخيص 

و عاقبت خود را به ساحل رساندم. بدهم. فقط از پرتوی کم سوی چند چراغي که از دور ديده مي شد کمک گرفته 

 کشش اب دريا معموال از سمت شرق به غرب بود، با اين حساب شايد نزديک خانه رسيده باشم.

در ان حوالي کسي را جز بهرام ساعدی نمي شناختم که به ی پناه ببرم. با محل اشنايي نداشتم تا موقعيتم را باز 

اطراتي وجود داشت که مرا دچار ترديد مي کرد. سرانجام تصميم شناسم. درصورت بازگشت به خانه احتماال مخ

 گرفتم با احتياط و مخفيانه بازگردم و قبل از انجام هر کاری برای نجات کيوان از ديگران کمک بگيرم.

حدسم درست بود. خوشبختانه نزديک خانه به سلحل رسيده بودم. نخست اطراف را از نظر گذراندم . با نديدن 

رعت به طرف خانه دويدم. کفشهايم بر اثر خيس خوردن در اب سنگين شده و مانع دويدنم مي شد، اوباش بس

فوراانها را از پا در اوردم و يک نفس تا سنگفرش جلوی خانه دويدم. بمحض رسيدن وارد خانه شدم. چند لحظه 

پاورچين روی پنجه های پا بدون کوچکترين حرکتي گوش دادم . ناگهان صدايي از سوی اشپزخانه امد. به صورت 

نفسم را در سينه حبس کردم و به ان سو رفتم. دوباره وحشت بر من مستولي کرد . پهلوی اشپزخانه خود را کنار 

کشيدم و منتظر شدم. ناگهان چيزی از باال افتاد و شکست و همزمان قلب من هم فرو ريخت. متعاقبا صدای گربه 

شکسته بود. حتما گربه گرسنه از همانجا وارد شده بود.بسرعت ب طبقه ی  شنيده شد... شيشه پنجره ی اشپزخانه

باال رفتم ، داخل اتاق شدم و در را قفل کردم .پشت به روی زمين نشستم. زانوهايم را در بغل جمع کردم و با وجودی 

 که بشدت مي لرزيدم، به راهي برای نجات کيوان انديشيدم.

د شدم ، به سرعت لباسهايم را عوض کردم ،پالتوی گرمي برداشتم و بي وقفه سراغ نبايد وقت را تلف مي کردم . بلن

خانواده ساعدی رفتم . هر چه به در ضربه زدم جوابي نيامد. دوباره زنگ زدم. ظاهرا فايده ای نداشت . برای اطمينان 

ولي از اتومبيل انها اثری ديده  نگاهي از البالی نرده ها به داخل حياط انداختم. چراغهای دور ساختمان روشن بود ،

نمي شد.نوميد روانه ساحل شدم و به جستجوی کيوان پرداختم . هر چه به جلو پيش مي رفتم ، بر شدت اضطرابم 

افزوده ميشد . تا اينکه به محل مورد نظر رسيدم. کيوان روی زمين بيهوش و مجروح افتاده بود و شخص ديگری در 

 اطراف ديده نمي شد.

ضاربان مدام به اطرافم نگاه مي کردم. ابتدا از ديدن وضع کيوان به هراس افتادم و سراسيمه صدايش زدم .  از بيم

بايد به هر ترتيبي که بود او را به هوش مي اوردم. مقداری از اب دريا را به صورتش پاشيدم. ان گاه ضمن تکان دادن 

 شانه هايش مرتب نامش را خواندم تا شايد حرکتي کند.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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نوز عکس العملي در وی ديده نمي شد. بي درنگ همان کارها را تکرار کردم. در حالي که شانه هايش را تکان مي ه

 دادم گفتم:

سرگرد ، سرگرد خواهش مي کنم اگر صدايم را مي شنويد چشمهايتان را باز کنيد. بايد هر طور شده به هوش -

 بياييد.

تم . ديگر مغزم کار نمي کرد. چنان چه او به هوش نمي امد... اوه اصال مضطرب و سراسيمه بودم و راه به جايي نداش

 نمي دانستم چه چاره ای بجويم. همين طور مستاصل با خودم حرف مي زدم:

 "اوه خدای بزرگ! پس چرا چشمهايتان را باز نمي کنيد؟"

له ای کرد و از درد به خود درست در همين لحظه پلکهايش را گشوده و چشمهای بي فروغش نمايان شدند. سپس نا

پيچيد.از شدت درد نای حرف زدن نداشت. همچنان که ماسه ها را چنگ مي زد نگاهي به من کرد و به صورت 

 منقطع گفت:

 حا...حالتان خوبه...ص...صدمه ای که نديديد؟-

 هم . گفتم:بسختي به خودم فشار اوردم که واکنش به جايي نشان دهم و ميزان رنج و تاثرم را بروز ند

نگران نباشيد. من حالم کامال خوب است و هيچ صدمه ای نديده ام ، ولي شما بدجوری زخمي و کبود شده ايد. بايد -

 هر چه زودتر شما را به بيمارستان برسانم.

 لطفا کمک کنيد بلند شوم.-

 تقريبا همه کلمات را با درد ادا مي کرد.

مه ی نيرو کمکش کردم که روی پا بايستد . سپس چوبدستي ها را زير بغلهايش پالتو را روی شانه اش گذاشتم و با ه

 قرار دادم تا بتواند راه برود . وليکن درد امانش نداد و دوباره روی زانو بر زمين افتاد.

 نمي توانم حرکت کند. انگار تنم مال خودم نيست.-

 سعي کنيد سرگرد، سعي کنيد .-

دنش سرازير شده بود. يکي از چوبها را از دستش گرفتم و شانه ام را به جای ان زير خون از صورتش جاری و به گر

بازويش قرار دادم و با دست ديگرم با قدرت کمرش را گرفتم. به اين طريق قادر به حرکت شد، ولي همچنان با 

 دشواری پايش را روی ماسه ها به جلو مي کشيد.

مي رسيد و من برای حمل اين بار هر چند دقيقه يک بار استراحت کوتاهي قامت بلندش در ان حال سنگين تر به نظر 

مي کردم. با نگاه به چهره مجروحش احساسي مزاحم مجال استقامت را از وجودم مي گرفت و اينده را در نظرم تيره 

 و تار مي کرد. به همين ترتيب با مشقت فراوان خودمان را به خانه رسانديم.

 فصل دهم

عه به بعد کيوان حتي يک کلمه حرف نزد. هر بار که برای کمپرس يا بستن زخمهای بدنش کنار تختش مي از ان واق

نشستم، نگاهش را از من مي دزديد و به اين طريق هر گفتگويي را متنفي اعالم مي کرد. وقتي به سيمای موقرش نظر 

حاد و تنهايي تيازمند التفات دستهای  مي دوختم ديدگانش مرطوب به نظر مي رسيدند. چون کودکي که در شرايط

 مهربان مادر است و اين همان چيزی بود که از حيطه دستهای من خارج بود.

يک هفته از ان ماجرا ی تلخ که دغدغه اش بيم حادثه ای ديگر را خبر مي داد گذشت. حال کيوان روز به روز بهتر 

 دنش احساس نمي کرد.مي شد. جای زخمها التيام يافته بود و ديگر دردی در ب

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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يکي از همين ايام در اتاقم روی تخت نشسته بودم. زکام شده بودم. ديگ محتوی بخور را جلويم قرار دادم و پتو را 

روی سر کشيدم و نفسهای عميقي کشيدم تا خس خس سينه ام خفيف تر شود. در اين اثنا در باز شد و پس از چند 

يوان را حس کردم . هيچ عکس العملي نشان ندادم و منتظر حرکت بعدی لحظه با فرو رفتن ان سوی تشک حضور ک

وی شدم . وقتي کيوان اوضاع را چنين ديد ، اجازه خواست و بدون در نظر گرفتن جواب، سرش را داخل پتو اورد و 

 بالفاصله سالمي رسا و جانانه به من کرد. پاسخش را امرانه و با بيتوجهي گفتم:

 ريد بيرون، سرما ميخوريد.زودتر سرتان را بب-

 لحظه ای درنگ کرد و گفت:

 عجب... شما نگران من هستيد يا طاقت ديدنم را نداريد؟-

 با دستمالي که در دست داشتم عرق صورت وبيني ام را ستردم و با صدای کيپ و گرفته گفتم:

 چه عرض کنم ؟ خودتان بايد بدانيد.-

است خيلي فرق داشته باشد، بنابراين ترجيح مي دهم نظر خودتان را احساس و عقيده ی من با حقيقت ممکن -

 بشنوم.

 کافي است بگوييد رفتارم با کدام يک از گفته هايتان مطابقت بيشتری دارد.-

 مکث کرد و گفت:

 مي ترسم جوابتان را بدهم .-

 شما که خيلي ادعای شجاعت داشتيد.-

 لبخندی زد و گفت:

 که از شما قدری حساب مي برم. ولي بايد اعتراف کنم-

 با رضايت خاطر سری تکان دادم و گفتم:

 ولي من نمي ترسم نظرم را درباره شما بگويم.-

 او نيز سرش را به عالمت تعجب کمي کج کرد و با لبخندی گفت:

 خوب؟-

 ه رفتارتان بقدری روشن و واضح است که ابدا نيازی به تشريح ان نيست. شما طي اين يک هفت-

به اندازه صد سال کالفه ام کرده ايد . درست مثل بچه ها لج کرده بوديد. حتي يک کلمه هم حرف نزديد. اگر اين 

 رفتار از من سر مي زد، درباره ام چه فکر مي کرديد؟

حق با شماست .کارم به هيچ وجه درست نبود. راستش خيلي به هم ريخته بودم، حتي شديدتر از سابق ، من...من -

 اقعا دست خودم نبود.و

بيچاره خانواده تان ، االن مي توانم خوب تصور کنم وقتي گرفتار يا مريض مي شدند رفتار شما چطوری بود. حتي -

 نگاهشان نمي کرديد چه رسد به احوالپرسي و عيادت.

 اندکي سکوت کرد. گويي در حال ارزيابي جمله ای بود که برای پاسخ مهيا کرده بود. سپس گفت:

 ولي من نمي توانم همان رفتاری را که با سايرين داشته ام با شما داشته باشم.-

 اوه بله ، من مي دانم غريبه ام، ولي ... يک انتظار يا يک جور توقع دوستانه بود.-

 منظور من اين نبود....-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 نگاهي به چهره ی عرق کرده اش افکندم و گفتم:

 ا مي خوريد.کامال عرق کرده ايد ، باالخره سرم-

 اصال مهم نيست. منظورم اين بود که...-

 مجددا کالمش را قطع کردم و گفتم:

 حوله ی تميزی روی دسته تخت پشت شماست، بگيريد خودتان را خشک کنيد.-

 بدون ذره ای توجه به حرفم گفت:

همان جنله های رايج و تعارفات  من با شما هيچ تعارفي ندارم. البته خيلي برايتان احترام قائلم، ولي نمي توانم-

معمول را به شما بگويم. رفتار من نسبت به شما خالصانه است. هرگز نخواستم با رفتار به قول شما عجيب و غريبم به 

شما بي احترامي کرده باشم. حاال هم اگر از دست من گله مند هستيد، بابت همه کارهايم از شما معذرت مي خواهم و 

 ببخشيد.اميدوارم که مرا 

بايد به خاطر ناراحتي ام به من حق بدهيد . در ان موقعيت من واقعا احتياج به حمايت شما داشتم ، چون از لحاظ -

رواني روحيه ام ضعيف شده بود. مدام منتظر يک اتفاق تازه بودم. تا همين ديشب تا سپيده صبح نتوانستم چشم روی 

 هم بگذارم.

 خت و ادامه داد:با شرمساری سرش را پايين اندا

متاسفم... من هميشه در گفتن حرفهای دلم مشکل دارم . حال خودم بهتر از شما نبوده و نيست . مي دانم باعث -

 دردسرتان شدم و از دست من به اين حال و روز افتاده ايد.

 نه ديگر، کسي نگفته اين قدر اتو کشيده با من حرف بزنيد.-

ال هايي که در دوران بيماری ام به زبان مي اوردم... ولي گمان نمي کنم از قهر و بي شايد اين طوری جبران پرت و پ-

 اعتنايي شما چيزی کم کند... درست گفتم؟

 بله ، ولي چطور؟-

 نمي شود که هميشه از روی بديهيات پي به خيلي از حقايق برد. من در اين مدت درباره خيلي چيزها فکر کرده ام.-

 پي نفسهای عميق مي کشيدم گفتم: در حالي که پي در

 نتيجه ای هم گرفتيد؟-

 نتيجه اين شد که فهميدم شما شناگر فوق العاده و بيباکي هستيد. اگر من نبودم شما اين طور بيمار نمي شديد.-

 سرفه ای کردم و گفتم :

 راستش زياد هم بد نبود. حسابي حالم را جا اورد.-

 ل خودم هم جا بيايد.چرا دروغ بگويم ، باعث شد حا-

 اعتراف عجيب کيوان ناگهان مرا به خنده انداخت . در حالي که از خنده به سرفه افتاده بود پتو را کنار زدم و گفتم:

چه ماجرای عجيبي بود، عين توی فيلمها ... اولين بار بود که تا حد مرگ ترسيده بودم. هنوز هم خوب مطمئن -

با وجودی که دارم با شما در موردش صحبت مي کنم کاش فقط يک کابوس بوده نيستم خواب بوده يا حقيقت ، 

 باشد.

چه کسي مي تواند بگويد که چه چيزی روياست و چه چيزی واقعيت؟ چه چيزی کابوس است و چه چيزی خواب -

 خوش ؟ مرز اينها را چه کسي مي تواند تشخيص بدهد؟ مثال خود من قسمتي از همان کابوس هستم.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 کوت کردم و ادامه داد:من س

به عقيده ی من شما اصال نترسيده بوديد . بر عکس خيلي هم با شجاعت رفتار کرديد . تهور شما در برخورد و طرز -

 صحبتتان با ان ولگردها ی دزد بيشتر تنم را مي لرزاند. مخصوصا که به قولتان عمل نکرديد. 

 معترض گفتم:

کردم. شايد هر کس ديگری جای من بود ترجيح مي داد خطر را بپذيرد، ولي دست برداريد سرگرد. من که فرار -

 شما را تنها نگذلرد.

 نه، شما عاقالنه ترين کار ممکن را انجام داديد.

 ان وقت شما ميگوييد که من به قولم وفا نکردم؟-

 اگر شما از ان مهلکه نمي گريختيد من تا ابد خودم را نمي بخشيدم . -

 تي به من چشم دوخت و گفت:سپس با شگف

 واقعا باور نکردني بود.-

 چه چيزی باورنکردني بود؟-

 با همان شگفتي پاسخ داد:

شما توی دريا شنا نمي کرديد مثل اين بود که پرواز مي کنيد. مثل موجودات افسانه ای ناگهان در امواج ناپديد -

 شديد ... من واقعا شانس اورده بودم.

 چيز تازه ای درباره ان افراد به ذهنتان نرسيده؟ شما در اين مدت-

 چيزی که بتواند در شناسايي انها و مقصودشان کمک کند نه.-

اگر اشتباه نکنم انها با قصد قبلي سراغمان امده بودند، چون ظاهرا از همه چيز خبر داشتند. يعني شما هيچ -

 کدامشان را نشناختيد؟

 ب زده بودند.خودتان که ديديد. همه انها نقا-

 از صدايشان چطور؟-

 با اين حافظه خراب و دوری طوالني امکان ندارد. وانگهي غافلگير هم شده بودم.-

 به نظر من انها را يک نفر برای اين کار اجير کرده بود.-

 مثال چه کسي؟-

 دقيقا نمي دانم . شايد کسي که از گذشته انگيزه قوی در خود دارد.-

 هر حال ديگر برای من مهم نيست. نمي دانم . به-

 اگر دوباره دست به اين کار بزنند يا بخواهند به عناوين مختلف ما را تهديد کنند چه؟-

 در حال حاضر اين چيزی نيست که فکرم را مشغول کرده.-

 پس چيزی مهمتری وجود دارد؟-

 بله.-

طول و عرض اتاق را مي پيمود. نشانه ای از تشويق و  انگاه به کمک چوبدستي بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. ارام

نگراني در رفتارش ديده مي شد. کامال مشهود بود که موضوع مهمي برای گفتن دارد که هنوز جرات ابرازش را 

 نيافته است، از اين رو برای کمک به وی گفتم:

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 سرگرد حس مي کنم موضوعي است که برای گفتن ان به من ترديد داريد.-

 ه اين طور نيست.ن-

 پس چرا مضطرب هستيد؟-

 ترديدم به خاطر گفتن نيست، بلکه به خاطر کاری است که از شما مي خواهم انجام بدهيد.-

 بي اختبار نگراني کيوان به من انتقال يافت . پرسيدم: 

 چه کاری؟-

م عليل ايستاده بودم که شما را اذيت نمي خواهم ديگر ان اتفاق تکرار بشود. نبايد خودم را گول بزنم . مثل يک اد-

کنند. نتوانستم هيچ مقاومتي در برابر تعرض انها از خود نشان بدهم، در حالي که از لحاظ جثه خيلي از من ضعيف تر 

 بودند. کامال بدون دفاع و تحقير شده بودم. همين عذابم مي دهد.

 دليل سکوتتان طي اين مدت همين بود؟-

 تصديق کرد و افزود: با تکان سر حرفم را

متاسفم که اين را مي گوييم ، ولي نمي توانيد احساسم را تحت شرايطي که حاکم بود درک کنيد. حاضر بودم بميرم -

 اما اين طور جلوی شما تحقير نشوم.

 ببينيد سرگرد ، به نظر من ادامه اين بحث هيچ فايده ای ندارد.-

 با حالتي سرگردان و بيقرار گفت:

 يچ وجه نمي توانم ان شب را فراموش کنم.به ه-

حتما خودتان نمي خواهيد. اين يک امر ارادی است، واال هر چيزی دير يا زود فراموش مي شود. به قول خودتان که -

 اين خصيصه جزو عادات باطني انسان است.

 همچنان با در گيری در عالم خود گفت:

را قانع کنم ، ولي مي بينم بعضي از خاطرات بد هيچ وقت تلخي اش از خودم هم سعي کردم با اين نوع داليل خودم -

 بين نمي رود.

اما به هر صورت هر اتفاق ناگواری را نمي شود به منزله ی شکست نلقي کرد. چون اين طوری فقط خود ادم خرد و -

 ضايع مي شود.

 ناگهان با اراده ای قوی گفت :

ميد نيستم . ديگر فقط به خودم فکر نمي کنم . دلم مي خواهد دوباره روی مي خواهم جبران کنم . من ديگر نا ا-

 پاهای خودم بايستم...

او با هيجان کالمش را ادا مي کرد و من در عين ناباوری به دهانش چشم دوخته بودم .مدت بسياری مي گذشت که 

 من انتظار اين لحظه را مي کشيدم. از وجد و شادی به نشاط امده بودم:

 را بگوييد که فکر کردمم باز هم مي خواهيد حرفهای مايوس کننده بزنيد.م-

 در حالي که برق اميدواری از چشمها و چهره اش ساطع مي شد گفت:

خيلي کارها مانده که بايد انجامشان بدهيم. مهمتر از همه دور انداختن اينهاست.) به چوب دستي هايش اشاره کرد( -

 تر نمي شوم...، منظورم از لحاظ ظاهری است؟به نظر شما بدون اينها به

 راستش انقدر هيجان زده ام که نمي دانم چه بگويم.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 با شنيدن اين پاسخ کمي از نشاط بي سابقه اش کاسته شد و گفت:

 سوالم خيلي ساده بود.-

 وقتي او را برای شنيدن اين پاسخ مشتاق ديدم با دقت بر اندازش کردم و گفتم:

شکل رابينسون کروزوئه در بياييد ، چه شبيه النگ جان سيلور بشويد پيش من همان سرگرد هميشگي  شما چه به-

 هستيد . بهتر است بيشتر از اين توصيف تان نکنم.

 مجددا روی تخت نشست . دستش را زير چانه تکيه داد ، متفکرانه مرا زير نظر گرفت و گفت:

 واقعا برای شما فرقي نمي کند؟-

ز نگاه غريبه ها ظاهرا کاملتر به نظر بياييد، اما من واقعيت را مي دانم. حقيقت اين است که هيچکدام از شايد ا-

اعضای بدنمان هر چقدر هم نيرومند و زيبا باشد، نمي تواندجای فکر و انديشه مان را بگيرد. در نظر من مهمترين 

 موضوع همين است و بس.

 وز باقي مي ماند.تعريف زيبايي بود. فقط يک سوال هن-

 چه سوالي؟-

پس جايگاه احساساتمان کجاست؟ تصميمات دل کوچک ، اما تپنده ی وجودمان چقدر مي تواند اهميت داشته -

 باشد؟

 تبسمي ساده به او کردم و گفتم:

 احساس در برابر عقل ، کودکانه عمل مي کند . چيزی که تئوری من کامال ردش مي کند.-

تان در حق من مي شود گفت از مرز خيلي از باورها فراتر رفته، و اينها با گفته ی جديد تان اصال گذشت و فداکاری -

 سنخيت ندارد... چرا؟

به قول يکي از دوستانم قلب من برده ی عقلم هست. خودمانيم سرگرد ، شما هم دست کمي از من نداريد. يادتان -

مي کرديد؟ تازه پدر خود من هم در امده است تا توانستم با شما  رفته چطور بي رحمانه با پرستارهای بيچاره رفتار

 راه بيايم.

 نگاهي از سر قدر داني به من کرد و گفت:

من هيچ چيز از يادم نمي رود ... حاال از اين حرفها گذشته به نظر شما برای گذاشتن پای مصنوعي چه وقت مناسب -

 تر است؟

 با اظهار خرسندی و رضايت گفتم:

 اال که نظر من را مي خواهيد مي گويم حتي يک لحظه را هم نبايد هدر داد. هر چه زودتر بهتر.ح-

 نمي دانستم با اين اقدام تازه ، شما را تا اين اندازه خوشحال مي کنم.-

 ذوق زده گفتم:

مه غافلگير بعد از ده سال دوری از وطن و تحمل ان همه مصائب و بد بختي چنين تصميمي از طرف شم برای ه-

 کننده است. شما مي خواهيد دوباره به اغوش جامعه و خانواده تان برگرديد. اين موضوع کوچکي نيست. 

 به حالت ترديد شانه هايش را باال انداخت و گفت:

 فقط نمي دانم ايا موفق مي شوم يا نه؟-

 همه چيز بستگي به خودتان دارد.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 گمان نمي کنم .-

 تم و گفتم:چيني به ابرو انداخ

 گويا هنوز ترديدهايتان بر طرف نشده اند؟-

 با دشواری در نحوه ی بيان ، سخن اغاز کرد و گفت:

مي دانيد خانم معيری،يک چيزهايي وجود دارند که فقط در قلب ادمها هستند و نمي شود تغييرشان داد . تا قبل از -

و بدون نقطه ی اميد و اتکا ... ولي کم کم ان پرده های شنايي با شما همه وجودم سرشار از ظلمت بود.ظلمتي مجض 

سيا ه کتار رفتند و نوری دلم را روشن کرد که باعث شد دوباره به زندگي بر گردم. وجود اين نور تداعي يک بهار 

 ابدی نقطه اميد و اتکای من شد... نمي دانم اگر يک روز پرتوش از من غافل شود چگونه بايد ادامه بدهم...

 اين لحظه نگاهش حالت در خواست به خود گرفت و پس از لحظه ای خاموشي گفت: در

 تنهايي نمي توانم. يعني فعال نمي توانم... مي دانم درک مي کنيد.-

 شما تنها نمي مانيد . بعد از رفتن من، خانواده تان اجازه نمي دهند که شما تنها بمانيد.-

 کردم و ادامه دادم: با خنده ای کوتاه بحث را ساده برگزار

راستش من هم به پياده روی هر روزمان و برنامه های خوبي که اينجا داريم عادت کرده ام، ولي خب هر اغاز پاياني -

 دارد.

پس از شنيدن اين حرف ، با حالتي غمگين و نا مطمئن نفس عميقي کشيد و در حالي که چوب دستي هايش را زير 

 خروج از اتاق گفت: بغل جا به جا مي کرد قبل از

 بايد حدس مي زدم .-

او سعي داشت به من بفهماند که وجودم به عنوان تکيه گاهي مطمئن در نزدش حياتي است و بدون ان قادر نيست به 

 شرايط مطلوب دست يابد، يا...

 فصل يازدهم

 قسمت اول

ريعا مرحله ی نهايي درمان کيوان توسط او به وسيله مازيار يکي از بهترين پزشکان پروتز را به خانه اورديم و س

شروع شد . با تمرين و حوصله زياد ، کيوان توانست به وسيله ی پای مصنوعي چون گذشته بدون کمک ديگران راه 

 برود و احساس خوشايندی داشته باشد.

دست به هيچ کاری در هر حال و شرايطي که بود سراغ مرا مي گرفت و تا از وجودم در کنار خود مطمئن نمي شد، 

نمي زد. کم کم داشت اين وضع برايم نگران کننده مي شد، ولي هر بار وقتي به وجدانم رجوع مي کردم و از طرفي به 

سالمتي اش مي انديشيدم نگراني ام از بين مي رفت و جايش را به خشنودی و رضايت پر مي کرد. در اين ايام کيوان 

مرين در کنار ساحل و جدول بندی صحن خانه مي کرد و ظاهرا از اين وقت بيشتر اوقاتش را صرف پياده روی و ت

 گذراني لذت مي برد.

در اين احوال من از فرصت بهره جستم و سراغ نوشته هايم رفتم. قصه ام گام به گام جلو مي رفت.حس مي کردم 

 قهرمانهای داستانم جدای از من انگيزه دارند و مرا به خود ميخوانند.

بود . ما کنار شومينه نشسته بوديم وبرنامه مرتضي آويني را با عنوان روايت فتح تماشا و ضمن نگاه  شب سردی

 کردن به تلويزيون پيرامون مسائل جنگ گفتگو مي کرديم .کيوان که غرق برنامه جنگي بود گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 نمي دهند؟جنگ ان باال شکل متفاوتي دار د. چطور از عمليات هوايي چيزی در اين برنامه نشان -

 اگر مربوط باشد نشان مي دهند . سيب پوست بکنم مي خوريد؟-

 بله مرسي. فقط عمليات نيروی زميني را نشان مي دهند.-

برای پرداختن و فيلم گرفتن در شرايط جنگي از نيروی زميني امکانات بيشتری فراهم است که برای عمليات -

 نيروی هوايي ودريايي وجود ندارد.

 نامه خوبي است . مستندات جنگي... از اين به بعد اين برنامه را نگاه مي کنم.خيلي بر-

ان گاه هر دو دقايقي محو تصاوير واقعي جنگ شديم .صحنه ی مجروح شدن رزمنده ی جواني را نمايش مي داد که 

و چفيه اش را  در حين شليک ار ، پي ، جي مورد اصابت خمپاره قرار گرفته بود . در حالي که خون سرخش جامه

 رنگين کرده بود به معتقدات قلبي و ديني، طلب شفاعت و رستگاری از پروردگار مي کرد...

اينک ديگر کيوان روی کاناپه در خانه اش ننشته بود ، بلکه در سنگر کنار رزمنده ی به خاک و خون افتاده زانو زده 

 بود و با رنج اشک مي ريخت.

رزمنده برای فشردن دست دوستش به سوی باال به حرکت در امد و دست من در يک لحظه بطور همزمان دست 

 برای دادن سيب به سوی کيوان دراز شد:

 بفرماييد سرگرد.-

دست کيوان برای گرفتن سيب به سوی من دراز شد و دست رزمنده در انگشتان دوستش با همه محبت و عالقه 

 پيوسته اند. فشرده شد . چون مردان واقعي که به دنيای حقيقي

در ان لحظات من نيز خود را در درون سنگر يافتم و حقيقت حاکم بر انجا را از رعشه ی کيوان در حالي که وجود 

دوستان همرزمش را در روح من جستجو مي کرد شناختم و احساس کردم. دستان گرم و ملتهب کيوان کسي را 

به دنيای ديگر بود.گويي قصد نداشت از وی جدا شود. در  جستجو مي کرد که شايد مانند ان رزمنده در حال پرواز

ان هنگام با خشمي لجام گسيخته در پي خون خواهي ، دورترين نقطه ی مرز را با نگاه در مي نورديد. وقتي مجروح با 

 شبرانکارد به امبوالنس حمل شد با جدا شدن دست ان دو ، دست کيوان نيز با سيب رها شد و هاله ای از غم صورت

را پوشاند.ياد اوری ان ايام ، اندوهش را تشديد کرد. انگشتهای بلند و الغرش را الی موهايش برده بود و به سرش 

 چنگ مي زد. با نگراني پرسيدم:

 چه شده ؟ باز هم سرتان درد گرفته؟-

 با درد جواب داد:

 بله ... ولي خيلي شديد نيست.-

 اگر مسکن الزم داريد برايتان بياورم.-

 گمانم استامينوفن خوب باشد.-

کمي بعد حالش بهتر شد. تلويزيون را خاموش کرديم و پازل بازی مي کرديم. کيوان سريعتر از من قطعات را پيدا 

 مي کرد و در جايشان قرار مي داد. هنوز مشخص نشده بود که تصوير چيست. 

سکوت کرديم و گوش فرا داديم ، ولي هيچ  ناگهان برق قطع شد و همه جا تاريک شد . برای چند لحظه هر دو

 صدای مشکوکي شنيده نشد. کيوان گفت:

 شايد فيوز پريده باشد ، مي روم ببينم.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 من هم با شما مي ايم.-

همين طور که جلو مي رفتيم پايم به زائده در اشپزخانه گير کرد که باعث شد تعادلم را از دست بدهم و به زمين 

 شنيدن اخ گفتنم دستپاچه پرسيد: بخورم. کيوان به محض

 اتفاقي افتاده ؟ شما بوديد خانم معيری؟-

 جای سوزش روی زانويم را ماليدم و جواب دادم :

 چيزی نشده ، من بودم زمين خوردم. ميدانستم باالخره اين بر امدگي لعنتي کار دستم مي دهد.-

من در ان حالت به خنده افتاد. خشمگين به چشمهايش زل در اين خالل کيوان شمع روی ميز را روشن کرد . با ديدن 

 زدم و گفتم:

 اگر شما هم مثل من شبها ديدتان کم مي شد بعيد نبود روی زمين صاف هم سکندری بخوريد.-

 خوب مي توانستيد دست مرا بگيريد و بياييد.-

 با عصبانيت نفسي کشيدم و گفتم:

 ت ، اما کور هم نيستم.درست است که چشمهايم مثل عقاب قوی نيس-

 با نگاهي انباشته از طنز گفت:

 خدا نکند... مگر وقتي شما به من گفتيد النگ جان سيلور از حرفتان دلخور شدم؟-

هنگام گفتن اين حرف به رغم تبسمي که بر لبش نقش بسته بود چهره اش را غباری از غم پوشانده بود. در مقابل ، 

 و گفتم:من حالت حق به جانبي گرفتم 

 نبايد هم ناراحت مي شديد . معلوم بود که دارم شوخي مي کنم.-

 با رنجيدگي سکوت کرد و فقط سرش را تکان داد و گفت:

 اوهوم.-

 اوه خدای بزرگ! شما واقعا ان شوخي را به دل گرفتيد؟-

 به دل نگرفتم ،اما...-

 اما چي سرگرد؟-

 از شما چنين توقعي نداشتم.-

 گويم خدا مرا ببخشد.پس بايد ب-

 عميقا با تعجب گفت:

 خدا؟! -

 بله خدا، پس کي؟ شما؟-

 چه ايرادی دارد ؟ مطمئن باشيد خدا هم رضايتش به همين است.-

 بسيار خوب، حاال که شما اين طور مي خواهيد چاره ای نيست .لطفا مرا به خاطر ان حرف ببخشيد.-

 ر از يک بار بود.به اين سادگي نمي شود، چون خيلي بيشت-

 اوه ، با اين حساب تا حاال کلي طلب بخشش به شما بدهکارم.-

 به ميز تکيه داد و محکم پاسخ داد:

 بله دقيقا.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 مي شود لطفا برای اثبات جرم بنده چند تا مدرک هم ارائه بدهيد؟-

 با اطمينان گفت:

 ولي تعدادش خيلي زياد است.-

 اخم کردم و گفتم:

 تا برای مثال.فقط چند -

چطور مي شود بد اخالقي ها و امر و نهي های يک ديکتاتور خوب را با چند تا مثال خوب تصوير کرد...به هر حال -

من شما را نمي بخشم . شايد اگر همان کيوان فرخنده ای بودم که قرار بود االن باشم به غير از شما هيچکس را نمي 

 تفاقي که باعث رنجيدگي ام بشود ، فقط از شما جوابش را مي خواهم.بخشيدم ، اما وضع فرق مي کند ، هر ا

 قسمت دوم

 اميدوارم به فکر بالتکليفي و سرگرداني من هم بوده باشيد.-

 بله ، به شرط يک درخواست که زمانش هنوز معين نيست شما برای هميشه بخشيده مي شويد.-

 با غرولندی زير لب گفتم:

 ر ادم کينه ای نکند.خدا هيچ کس را گرفتا-

 بمحض شنيدن پاسخ داد:

 کينه زياد هم خصلت بدی نيست. مثل يک خاطره تلخ يا شيرين که مرورش در ياد باعث...-

 کالمش را با سکوتي معني دار ناتمام باقي گذاشت.

صال منظور بدی از اين حرفها گذشته سرگرد. من ان روز شما را با قهرمانهای قصه مقايسه کردم و باور کنيد ا-

 نداشتم.

 در پاسخ لبخند زنان جلو امد و دستش را برای کمک به سويم دراز کرد و گفت:

 قبول کردم، حاال بلند شويد.-

گرچه او با متانت و رفتاری مهربان به ياری ام امده بود وليکن من از پذيرفتن به اين صورت امتناع ورزيدم و داشتم 

روشي اشتي جويانه عصا را که درپشت در اشپزخانه قرار داشت به سويم گرفت تا به  بلند مي شدم که او مجددا با

وسيله ان از زمين بلند شوم. لحظه ای مکث کردم ، سپس ان سوی عصا را محکم گرفتم و به کمک کيوان بلند شدم و 

 ضمن تشکر گفتم:

 زورتان خيلي زياد شده!-

 د. شما مرا دست کم گرفته ايد.قوی شدن هم جزئي از تغييراتم محسوب مي شو-

 با تعجبي اميخته با شادی در جواب گفتم:

 اوه...-

 او نيز به دنبال حرفم اضافه کرد:

 بله ، اوه...-

 سپس هر دو کمي خنديديم.کيوان به طرف تابلوی برق رفت و گفت:

 قطع شده.ببينم . عيب کار از کجاست.نه همه چيز درست است. به احتمال قوی برق از شهر -

 اگر برق خانه اقای ساعدی روشن نباشد مي شود گفت حق با شماست.-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 نگاهي از عرض شانه به من انداخت و گفت:

 همه خانمها دير باورند.-

 يادتان رفته که بگوييد هميشه هم حق با انهاست.-

 با ترديد گفت:

 موافق هميشه نيستم،فقط در بعضي از مواقع.-

 ن خانمها هيچ فايده ای برای شما نخواهد داشت.پيوستن به مخالفي-

 جسارتا بايد خدمت شما خانم محترم عرض کنم که غير از اين است.-

 که اينطور؟!-

 بله حاال هم برای اطمينان خاطر شما... مي روم ببينم برق منزل بهرام روشن است يا نه.-

 به نظر من هم بهترين کار همين است.--

وش و تاريک بهرام خيالم از بابت خطرات احتمالي که اطراف خانه مان پرسه مي زد راحت شد. با ديدن حياط خام

مجددا به کنار شومينه رفتيم و زير نور فانوس به ادامه سر گر مي مان پرداختيم. کيوان برای پيدا کردن قطعات 

ی مطرح کردن موضوعي که مدتها مورد نظر روی مجموعه کارتها متمرکز شده بود ، بنابراين وقت مناسبي بود برا

 بود همه فکرم را به خود مشغول کرده بود. گفتم:

 يک سوال مي توانم بپرسم؟-

 شما از من قوی تر هستيد، پس بپرسيد.-

 خنديدم و گفتم:

 چگونه ان اتفاق برايتان افتاد؟-

 کدام اتفاق؟-

 جريان اخرين ماموريت تان که منجر به اسارت تان شده بود.-

 ه ارامي سر بر اورد و گفت:ب

 شنيدن ان وقايع چه کمکي به شما مي کند؟-

 با تعجب پاسخ دادم :

 منظورتان را متوجه نشدم.-

 حالت نو ميدانه ای به خود گرفت و گفت:

البته اگر شما دوست داشته باشيد ، حاضرم همه چيز را بدون کم و کاست تعريف کنم. فقط ياد اوری ان ايام تلخ -

کان دارد باعث رجعت من به سوی رنج و درد گذشته بشود. خاطراتي که به جز تداعي سياه روزی و ياس چيزی به ام

 همراه نخواهد داشت. در اين صورت اگر چنانچه شما مايل باشيد من اطاعت مي کنم.

 پس از اندکي تامل در حالي که از سوالم احساس ندامت و شرمندگي مي کردم ، گفتم:

متاسفم ، قبول مي کنم که درخواست بي جايي بود. باور کنيد، اصال دوست ندارم حتي يک لحظه شما را غمگين واقعا -

 و افسرده ببينم.

 تبسم محظوظانه ای بر لبانش نقش بست و پرسيد:

 صرفنظر کرديد؟-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 بدون درنگ پاسخ مثبت دادم و در ادامه ياد اور شدم :

مي خواست همه چيز را درباره شما بدانم ، ولي حاال ديگر بهتر است که فراموش فقط از روی کنجکاوی بود که دلم -

 کنيم.

در اين هنگام صورتش به سوی فانوس متمايل بود . کمي سرش را به طرف من کج کرد و با همان حالت پيشين 

 گفت:

 معلوم است که از حرفم نگران شده ايد.-

قب ان را نيز در نظر مي گرفتم. دليلش اعتماد صد در صدی است که اخيرا بله ، شايد بهتر بود قبل از پرسشم ، عوا-

نسبت به شما پيدا کرده ام . نه اينکه همه ی احتماالت را ناديده گرفته باشم، بلکه حتم داشتم که شما هرگز بصورت 

 قبل بر نمي گرديد.

 داشته باشيد؟ چه چيز باعث شد که شما تا اين اندازه به ثبات حالت فعلي ام اطمينان-

نمي دانم ، شايد مدام اين موضوع را به خودم تلقين مي کنم. بهر حال سالمتي تان نزد من بر همه چيز ارجحيت -

 دارد. راستش... نمي توانم شاهد غصه خوردن شما باشم.

 پس بايد خود را برای غصه ی تازه ام اماده کنيد.-

 با نگراني پرسيدم:

 چه غصه ای؟-

 ت گردنش را ماليد و گفت:با دست پش

نترسيد، اين غصه مثل فرو رفتن خار گل سرخ در دست موقع چيدن ان است. يک درد شيرين که تا ابد در دل باقي -

 مي ماند. 

 بي انکه متوجه تغيير حالتش باشم غفلتا خنديدم و پرسيدم:

 شما هم سرگرد، درست متوجه شدم؟-

چشم در چشمان من دوخت و برای نخستين بار بي پروا نگاهم کرد. نگاهي که  به جای پاسخ عميقا به من خيره شد .

تا اعماق وجودم را لرزاند و مرا سست کرد. ديدگانش فروغي تازه گرفته بود. فروغي که من از ان بشدت وحشت 

 رد.ي کداشتم . بارقه ی دلپذيری که هر لحظه نفوذش بر من بيشتر مي شدو استقامتم را در برابر خود سلب م

بي اختيار ياد حرف مازيار افتادم. هشداری که از همان ابتدا درباره ی احتمال وقوع اين ماجرا به من داده بود . لبم را 

گزيدم و با خجالت سر به زير افکندم . مضطرب و هراسان دستهای لرزانم را جلو بردم و با برداشتن قطعه ای از 

اپای وجودم را در بر گرفته بود. شايد جا خوردن يا غافلگير شدن واژه های پازل خود را به ناداني زدم. تشويش سر

مناسبي برای توصيف دگرگوني من در ان شرايط نباشد.چون انقدرها احساس رميدگي و نامانوس نسبت به اظهارات 

 کيوان نداشتم.

ه اين نحو اشفتگي ام را از نگاه در حالي که دستپاچه قطعات را مدام در جاهای نادرست قرار مي دادم، سعي داشتم ب

او مخفي بدارم. اما به خوبي مي دانستم که تحت نظر وی قرار داشته و هيچ چيز در نظرش پوشيده نمي ماند. سکوت 

 معني دار بين ما به درازا کشيده شد.نه حرفي ، نه گفتگوئي، همين بيشتر بر حساسيت اوضاع مي افزود.

ساس خودم و سکوت مزاحمي که چون سوهاني قلب و روحم را مي خراشيد بودم، در اثنايي که من در جدال با اح

 ناگهان صدای کيوان مرا به خود اورد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 شما داريد اشتباه مي کنيد.-

 با اشفتگي سرم را بلند کردم:

 چه گفتيد سرگرد، با من بوديد؟-

ه روی کالهک فانوس قرار دارد. از تماس بار ديگر نگاهمان با هم تالقي کرد . همان لحظه متوجه ی دست او شدم ک

 پوست دست کيوان و حفاظ داغ اهني صدای سوختن شنيده شد.

 ناگهان خودم را باختم و با وحشت بر سرش فرياد زدم:

 چه کار مي کنيد سرگرد؟ مگر عقلتان را از دست داده ايد؟

 ين مي کشيد گفت:دستش را از روی فانوس برداشت و در حالي که نور انرا تا انتها پاي

 به عقيده ی شما اين حق کسي نيست که بي موقع هوس چيدن گل سرخ به سرش مي زند.-

 از تاريکي استفاده کردم و با بي رحمي اذعان داشتم:

 بله حق با شماست...-

 با دهان بسته نيم خنده ای کرد و گفت:

 خود من هم مي دانم، که مستحق همه چيز هستم اال يک چيز...-

 با عصبانيت غرولندی کردم و گفتم:

 چه کسي مي تواند اين قدر به خودش ظلم کند که شما مي کنيد.-

راست مي گوييد ، چون من فقط استحقاق همين را دارم ، ظلم، درد ، رنج در ظلمت بودن، در حسرت بودن، انتظار -

 کشيدن...

 کالمش را بريدم و پرسيدم: 

 ايش مي سوزد، بروم چيزی بياورم که التهابش را کم کند.محض رضای خدا سرگرد، اگر ج-

 نه احتياجي نيست.-

 پس اگر با من کاری نداريد بروم بخوابم.-

مگر نمي خواستيد همه چيز را برايتان تعريف کنم .خوب ، حاال مي توانم. شما هم اگر هنوز حوصله شنيدن داريد -

 مدت تحملم کنيد. مي توانيد بنشينيد و ساعتي را مثل تمامي اين

 مکثي کردم و گفتم:

 مشروط بر اينکه رفتار عجيبي از شما سر نزند.-

 سرش را مانند نظاميان خم کرد و گفت:

 اطاعت.-

 خواستم نور فانوس را بيشتر کنم ولي مانع شد و گفت:

 به همين صورت راحت تر است.-

 به اين ترتيب صحبت را اغاز نمود:

 قسمت سوم

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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وز از شروع جنگ مي گذشت و من چند عمليات را پشت سر گذاشته بودم و پياده کردن دو طرح عملياتي پنجاه ر-

برای يک نقطه استراتژيکي کار دشواری به نظر مي رسيد . عمليات قبلي بمباران پايگاه موصل بود و اين بار هدف 

 رد اتاق فرماندهي شدم.بمباران مخازن سوختي انجا بود. طبق معمول پس از انجام مراحل رسمي وا

 گفتيد مراحل رسمي؟-

 بله ، ورود به اتاق جنگ، طرح و بعد تابلوی جدول ماموريتها.-

 يعني با وجود فوريت بازهم الزم بود اين مراحل به ترتيب انجام شود.-

يا  لين بار مي شنوندبر اساس تکرار و تمرينهای زياد اين چيزها به نظر خودمان ساده مي ايد، اما کساني که برای او-

مي بينند کار غير ضروری و زائد به نظر مي رسد. نمي شود از همه انتظار درک مساوی داشت. مسائل فني و حرفه ای 

جنگ و قوانيني که بر پايه ی نظم وضع مي شود. هميشه صرفا جنبه فورماليته ندارد ، بلکه گاهي نقش کليدی را ايفا 

 مي کند.

 پس ادامه داد:لحظه ای مکث کرد و س

بهرحال، معاون عمليات با خوشحالي محل ماموريت را مشخص کرد و از من خواست برای هماهنگي پيش -

سرهنگ)) (( بروم. ظاهرا نقشه عمليات از خود ايشان بود. مجددا به اتفاق سرهنگ به اتاق طرح رفتيم و عکسها ی 

 به دقت بررسي کرديم.استراتژيکي را که از منطقه ی مورد نظر گرفته شده بود 

مخازن درست کنار پايگاه و در قسمت جنوب شرقي موصل قرار داشت. جای حساسي بود و بالطبع نياز به دقت و 

کنکاش بيشتری داشت . بعد از کلي تبادل نظرو همفکری باالخره همه چيز برای بريفينگ حاضر شد. فقط تنها 

 ر و دو بود که در نهايت مصطفي و پرويز انتخاب شدند.مشکل نا مشخص بودن سر نشينان دو جنگنده ی چها

دسته ی پرواز اماده شد و زمان حمله به هدف ساعت يک و نيم بعد از ظهر معين شد. ساعت ده صبح سرهنگ 

شخصا بريفينگ را شروع کرد و سعي کرد تمام احتماالت و جوانب امر را به وضوح برساند و هيچ ابهامي برای تيم 

.البته ماموريت سرّی بود و به جز فرماندهان مربوط هيچ کسي از ان خبر نداشت. حتي ما هم چند ساعت باقي نگذارد

قبل از انجام عمليات از چگونگي نقشه مطلع شديم و وقتي سوار هواپيما شدم حالم بشدت نا متعادل شد. تشويش و 

ورد .گذشته از وضع غير عادی من پرواز انجام اضطراب و ترس از رو برو شدن با ))سعيد(( نزديک بود مرا از پا در ا

شد و چند دقيقه بعد در ارتفاع دو هزار پايي از سطح زمين قرار گرفتيم.همين طور که شهرها و کوهها را پشت سر 

مي گذاشتيم به ياد حرف مادرم افتادم که مي گفت))ادمها خودشان موجودات کوچک و محدودی هستند اما 

است که چون انديشه شان حد و مرز نمي شناسد.(( وقتي به منظره زير و نقشه ی زنده ی  ارزوهايشان انقدر بزرگ

جغرافيايي اش نگاه کردم و تصوير سعيد جلوی ديدگانم مجسّم شد و به مقصود واقعي مادر پي بردم . در ان لحظه 

م، روی صندلي چرخ دار ببينبزرگترين ارزوی من اين بود که هرگز فرصت پريدن پيدا نکند. حتي حاضر بودم او را 

ولي مقابل هم قرار نگيريم . در اعماق وجودم گردابي ايجاد شده بود که همه ی انچه نيک وبد ناميده مي شود درخود 

فرو مي برد. همه ی مفاهيمي چون عشق به زندگي و ميهن و ازادگي در برابر دوستي ام هر لحظه کوچک و کوچک 

، به عقيده من مرز حقيقي، حدود تعلقات و باورهای انساني است که حتي فرسنگها  تر مي شد. مي دانيد خانم معيری

 دورتر از خاک وطن از مرز خودش حراست مي کند...

 چند لحظه درنگ کرد و با ناراحتي ادامه داد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ن دايکدفعه احساس کردم من و هواپيمايم به جای اوج گرفتن در حال سقوط هستيم و مانند جسمي دوار و سرگر-

 در ورطه ای از تاريکي به قهقهرا کشيده مي شويم.

حدود ده مايل از خاک عراق را پشت سر گذاشتيم و به سمت شمال پيش مي رفتيم . زير پايمان دره های وحشتناکي 

وجود داشت که عميق و ژرفناک به نظر مي رسيد. همين طور جنگلهای انبوه و به هم تنيده شده که با وهم خود زنگ 

ی برای انجام درست ماموريت و نجات از اين مهلکه محسوب مي شد. چون در غير اينصورت، بروز هر گونه خطر

اشکالي که منجر به پريدنمان مي شد در اين نقطه مرگمان حتمي بود. در عين حال مجبور بوديم برای عبور از صخره 

ز به تمرکز و دقت زياد داشت . خصوصا برای شماره های مرتفع مدام ارايش تاکتيکي مان را به هم بزنيم . اين کار نيا

 دو که مجبور بود هر بار از موقعيت خارج و مجددا در ارايش اصلي جای بگيرد.

حتي يک بار در هنگام تغيير موضع که بايد از سمت چپ به راست انجام مي شد، قبل از کامل شدن گردش چنان 

ن شيرجه زد که چيزی نمانده بود يکي از سهمگين ترين سريع از باالی شماره يک عبور کرد و به سمت م

 برخوردهای هوايي به وقوع بپيوندند. چنانچه بدشانسي مي اورديم معلوم نبود عاقبت امر به چه صورتي نمايان شود. 

 در حالي که غرق صحبتهای کيوان بودم گفتم:

 واقعا که خدا به همه ی شما رحم کرد.-

 و گفت: سرش را با تاسف تکان داد

بله ، همين طور است . اگر از سر توجهات خدا نبود شايد تا امروز بارها بايد مرده بودم. همين به کام مرگ رفتن و -

برگشتن است که ادم را ابديده و سخت مي کند. وقتي در سه مايلي هدف قرار گرفتيم ، در يک ان من و شماره چهار 

زن عظيم الجثه نفت شيرجه زديم . دو هواپيما ی ديگر قبل از ما شيرجه اوج گرفتيم و در ارتفاع معين به سمت مخا

 زده بودند و به ما اين فرصت را داده بودند که انفجار و احتراق قسمتي از مخازن را نظاره گر باشيم.

ا و در ماتش بازی مرگباری بود. برای اولين بار شاهد چنين منظره ای بودم. يک حرکت پيروزمندانه ولي گذرا برای 

مقابل فاجعه ای عظيم و نابودی افرين برای عده ای ديگر... البته اين اتفاق به صورت معکوس در خاک ما هم به 

 وقوع پيوسته بود.

پس از سکوتي نسبتا طوالني که با ياس همراه بود ، گرفتگي محسوسي در صدا و حالتش منعکس شد و ادامه ی 

 حرفش را پي گرفت:

بت بمبها بر هدف توسط ما رويت شد پس از چند لحظه تخليه ی ما هم صورت گرفت و بعد با به مجردی که اصا-

چند مانور تاکتيکي خودمان را از تيررس منطقه ای که با ضد هواييها پوشش داده شده بود دور کرديم. با قرار 

س فتم حاال که به خاطر نواميگرفتن بر فراز ارتفاعات شهر به تنها چيزی که فکر نمي کرديم فرار بود. با خودم گ

خاک و سرزمينم از همه چيز گذشتم بايد تا انتها پيش بروم. بيشتر خلبانان بر اثر التهاب و هيجان در اين مواقع 

دچار اشتباه مي شوند و در مراجعن به اشيانه مورد هدف دشمن قرار مي گيرند . ولي ما در ارتفاع کم و با سرعت 

ي هواپيما را هدايت مي کرديم. قبل از رسيدن به کوهها شماره های دو وچهار با هم زياد به سمت کوههای شمال

مشغول گفتگو شدند. پرويز گفت،)) يک فروند هواپيما را در سمت راست خودم مي بينم ، البد شماره سه خودمان 

حظه پرويز ادامه است...((شماره سه بي درنگ جواب منفي داد و گفت،))ولي من پشت سر شما هستم.((در همين ل

داد،))يک پاسگاه جلوی من قرار دارد ، مي خواهم انجا را به مسلسل ببندم...((در حالي که دگمه راديويش را فشار 

داده و صدايش به وضوح شنيده مي شد ، بدون اتالف وقت شروع به تير اندازی کرد.شماره يک گفت،))خيلي باال 

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ستي همم ميگهای عراقي هستند، به طرفشان نرو، از انها فاصله بگير زدی به هدف نخورد،درضمن هواپيمای سمت را

...(( در حالي که وجود خطر را با التهاب و فرياد به او گوشزد مي کرد، ناگهان با ديدن پيکر تهاجمي ميگها در فاصله 

ي از جنگنده ها با ای دور، همزمان دود سياه و فشرده ای را ديدم که از زمين بر مي خاست. دريافتم بدون شکک يک

زمين بر خورد کرده وو توده ی وحشتناک اتش از همان نقطه مشتعل مي باشد. متعاقب اين اتفاق، متاسفانه ديگر 

 صدای پرويز شنيده نشد... مطمئنا گلوله های ميگ هواپيمايش را از پا در اورده بود...

 

 

 

(http://www.forum.98ia.com/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p

=1690166&securitytoken=1305580913-

9dd0b5bfc2bb0e524af6b2bb1e534095d911d037) 

 قسمت چهارم

شعله فانوس را با احتياط کمي باال بردم، تا در صورت غير عادی شدن رفتار کيوان موضوع صحبت را عوض کنم . 

ه شده بود و پيشاني اش را با دست محکم فشار اتفاقا حدسم درست بود. صورتش از خشم و درد حسابي بر افروخت

 مي داد. بايد چون گذشته ياری اش مي کردم ، بنابراين با اهنگي ماليم گفتم:

 سرتان درد گرفته، بد نيست برويم بيرون هوايي بخوريم.بقيه داستان باشد برای وقت ديگر.-

 ده بود به نقطه ای خيره شد و ادامه داد:ولي بي توجه به حرف من ، در حالي که دستهايش را ستون گردن کر

من بالفاصله موتورهايم را عقب کشيدم و دسته ی سرعت شکن را پايين بردم تا هواپيمای سمت راستي از من جلو -

بيفتد. هنوز چند لحظه از دور شدنم نگذشته بود که ناگهان ميگها به من حمله ور شدند و درگيری تازه ای شروع شد. 

ک به طرف يکي از انها پرتاب کردم که بدبختانه عمل نکرد و موشک سمت راست هم پس از طي فورا يک موش

مسير کوتاهي به چپ منحرف شد و از بين رفت... نمي توانيد مجسم کنيد که چه مبارزه ی سخت و مرگ اوری بود... 

استثنايي با مسلسل ان را مورد به ناچار فاصله ام را با هواپيمای جلويي نزديک تر کردم و در يک موقعيت خوب و 

هدف قرار دادم. هنوز نتيجه ی کار معلوم نشده بود که مورد اصابت موشک هواپيمای پشتي قرار گرفتم و جنگنده ام 

 در هوا منفجر شد.

 پس از شنيدن اين حرف، يکباره نفس در سينه ام حبس شد و ادامه ی صحبتش را با سرگيجه مي شنيدم:

ن قوی بود که هواپيما را با شتاب زيادی به جلو پرتاب کرد و در يک چشم به هم زدن همه ی ضربه ی موشک چنا-

دستگاهها از کار افتاد. در ان لحظه تنها چيزی که به ذهنم رسيد دگمه صندلي پران بود، ولي چطور در ان موقعيت 

ر ... تا اينکه در بيمارستان عراقيها د اضطراب اميز دسته را کشيدم و به بيرون پرتاب شدم هيچ چيز به خاطرم نمانده

 حالي که از ناحيه پا درد زيادی را حس ميکردم چشم باز کردم...

سريع بلند شدم ، پنجره را باز کردم تا جريان هوای سرد به او نيروی تازه ای ببخشد و لفکار پريشان را از ذهنش 

ل جلب کردم. سرش روی صفحه خم شد و دقيقه ای دور کند. سپس دو فنجان چای اوردم و نظرش را به تکميل پاز

 بعد من پرسيدم:

 دلتان برای خانواده تان تنگ نشده؟ هيچ به فکرشان هستيد؟-

 بي انکه سرش را از روی صفحه پازل بلند کند پاسخ داد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ه به اين کالبته که تنگ شده.شايد بيش از هر وقت ديگری، خصوصا برای مادر بي نهايت دلتنگ هستم . چطور شد -

 فکر افتاديد؟

 دستم را زير چانه ام تکيه دادم و گفتم:

 مي خواستم برای انجام کاری از شما اجازه بگيرم.-

ناگهان دست از بازی برداشت . ارنجش را به زانو تکيه داد . نظری به روبرو و جايي که من نشسته بودم انداخت و ان 

 خت و گفت:گاه ديدگان با نفوذش را با تعجب به من دو

 اجازه ، ان هم از من ...؟ تا به حال شما برای هيچ کاری از من اجازه نمي گرفتيد.-

 قبال چرا، ولي در شرايط فعلي همه چيز فرق کرده.-

 چه چيزی فرق کرده؟-

 خوب معلوم است ديگر ، شما.-

 پس من به نظر شما فرق کرده ام؟-

 سابق اساسا عوض شده ايد.بله ، کامال بديهي است که شما نسبت به -

 بنابراين موافقيد که االن مي شود روی قوه ی تعقل و تصميم گيری ام حساب کرد.-

بله ، به همين دليل عقيده دارم وقت ان رسيده که خانواده تان باالخره از انتظار در بيايند و از وجودتان مطلع بشوند. -

خوشحال شان نمي کند، مخصوصا مادرتان... خوب نظر خودتان مطمئنمم که هيچ چيز در دنيا بيشتر از اين خبر 

 چيست؟

 کمي تعمق کرد و گفت:

ديدن انها ارزوی من است، فقط حس مي کنم هنوز انطور که بايد مهيا نشده ام. نمي دانمم چطور منظورم را به شما -

مان بعد از ده سال تبديل به خاطره  بفهمانم. من منتظر شرايط ايده ال و مطلوب تری هستم. نمي خواهم اولين ديدار

 ای تلخ بشود.

 چرا؟به نظر من شما از هر حيث امادگي اش را داريد . فقط بايد کمي اعتماد به نفس داشته باشيد.-

 مجددا مشغول جابه جايي کارتها شد و گفت:

 احتياج بيشتری به وقت دارم تا در شرايط فعلي ام جا بيفتم.-

نقصي ندارد. وقتي شما راه مي رويد اصال مشخص نيست که يک پايتان مصنوعي است. روحيه  شرايط فعلي تان هيچ-

 تان هم که بحمداهلل بد نيست.

 همه اينها را مي دانم.-

 خوب ،پس موضوع چيست؟-

اخالق و رفتار من نسبت به گذشته خيلي تند شده. خودم متوجه مي شوم که در برخوردها و اداب اجتماعي مشکل -

 رم. از اين ترس دارم که مبادا باعث ازار و اذيت شان بشوم.دا

اين مسائل خيلي جزئي تر از ان هستند که به حساب اورده شوند. تازه، مي شود با يک يا دوبار بيرون رفتن ، به -

دانيد  ميرستوران يا پارک يا سينما حلش کرد... وقتي به مادرتان فکر مي کنم بي اختيار ياد مادر خودم مي افتم، 

 چقدر انتظار و چشم به راه کسي بودن کشنده و فرساينده است؟

 اهي بلند از نهادش برخاست و گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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انتظار برای من هم به اندازه ی شما اشناست. چيزی که ده سال تمام جای خالي همه را برای من پر کرده بود و با -

 من بدون هيچ فاصله ای زندگي مي کرد. 

 اين خاطره اندوهبار مرا نيز به دنيای غم فرو برد، از اين رو برای پر کردن خالء وجود او گفتم:تالم او در بيان 

 نه نمي شود، اينطوری فقط هر لحظه بار گناه من سنگين تر مي شود. شما هم که همين را مي خواهيد.-

 لبخندی بر لبانش نشست و گفت:

 ود.اشکالي ندارد. عوضش درخواست من طالئي تر مي ش-

 نمي توانيد تالفي کنيد، چون من به شما فرصت نمي دهم.-

 بله ، اين را که خوب مي دانم.-

 همين که مشغول ادامه بازی شد گفتم:

 طي اين مدت با اقای ساعدی چند مالقات داشتن که...-

 با تعجب سرش را بلند کرد و گفت:

 درباره خانواده ام؟-

 تان ثريا.بله ، درباره مادرتان و خواهر-

 بهرام از انها خبر داشت؟-

 انها در سوئيس زندگي مي کنند و اقامت دائم گرفته اند.-

 اين ممکن نيست چون مادرم هميشه مخالف چنين تصميمي بود.-

 شايد نتوانست جای خالي شما را تحمل کند و مجبور شد به خواهرتان ملحق بشود.-

 با اشتياق خاصي گفت:

 ی من خبر خوبي بود. درباره کيهان چيزی نگفت؟در هر صورت برا-

از شنيدن نام کيهان شديدا جا خوردم و زبانم قفل شد . نفسم در سينه حبس شد و به دنبال پاسخي مناسب مي گشتم 

.دروغگويي را هميشه کاری مبتذل و نا بخشودني مي شمردم. با وجود اين چهره نگران و درد کشيده ی کيوان ، 

 و ارزيابي موقعيت را از من سلب کرد و با اولين پرسش پيرامون سوال اخير پاسخ دادم:فرصت انديشه 

 نه ... درباره اشخاص ديگر صحبتي نکرديم.-

 قسمت اخر

 لحظه ای با تامل مرا تحت نظر گرفت و گفت:

 رنگتان چرا پريده؟ چيزی هست که نمي خواهيد من بفهمم؟-

نم. از طرفي هم بمحض برگشتن مادرتان شما مي توانيد از ريز و درشت همه ی نه، خود من هم چيز زيادی نمي دا-

 مسائل اگاه شويد . بنابراين جتي هيچ نگراني نيست . اصل سالمتي وجود انهاست که ما از ان مطمئنيم.

 االن برای خبر کردنشان کمي زود نيست؟-

ستار يا خواهر يا يک دوست شفيق يا هر چيزی که شما ببينيد سرگرد ، ماندن من در اينجا پيش شما چه در قالب پر-

اسمش را مي گذاريد نمي تواند ادامه داشته باشد. ظرف يک چشم بر هم زدن زمستان تمام مي شود و با امدن عيد 

همه به ويالهايشان سرازير مي شوند. ان وقت ديگر نمي شود جواب کنجکاوی مردم را داد، خيلي از مردم نمي توانند 

       
خیس

         – سرگرد  عشق 



 

 

    

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 8  

 

و خلوص نيت را درک کنند. پس نبايد اجازه بدهيم اين شادی و يکرنگي زير سوال يک عده ادم کج خيال و کج  وفاق

 باور برود. متاسفم که مجبورم صريح با شما صحبت کنم. باور کنيد فقط به خاطر شما و مادرتان بود.

 با سردی گفت :

 مي فهمم.-

 چندان خوشحال و راضي به نظر نمي رسيد.گفتم:

 تقريبا مطمئن بودم که با اين خبر ذوق زده مي شويد.-

 کمي تصنعي خرسندی اش را در جمله ای کوتاه ابراز کرد:

 خوشحال و ذوق زده ام ، شک نداشته باشيد.-

من قبال يک نامه به ادرسي که از اقای ساعدی گرفته بودم برای خواهرتان ثريا نوشته و پست کرده ام. همه چيز را -

ه شما و اتفاقاتي که تا امروز برايتان افتاده به تفصيل برايش شرح داداه ام. حتما نامه ام تا حاال به دستش رسيده دربار

 و در تدارک امدن به ايران است.

 چشمهايش شادی و شعف هميشگي را يافت و گفت:

 شدم. گرچه اين موضوع به من الهام شده بود، ولي اگر مطمئن بودم اينطوری غافلگير نمي-

 البد فکر کرديد فقط دارم ادعا مي کنم يا دارم امتحانتان مي کنم تا ببينم عکس العملتان چيست.-

 نه.-

 پس از حرفهايم چه برداشتي کرديد؟-

 برداشت من مهم نيست .مهم کاری است که شما انجام داده ايد.-

 حاال بگوييد ببينم خوشحال شديد يا نه؟-

 ادم به بزرگواری شما غبطه مي خورد. البته که خوشحال شدم.-

 نه بابا، اينطورها هم نيست.-

 چرا ، همه اعمال شما بدون هيچ چشم داشت و توقع و از روی انسان دوستي است.-

نه سرگرد، بگذاريد به شما توصيه ای بکنم. هرگز کسي را که شناخت کمي از او داريد بزرگ نکنيد، چون در مقابل -

 يز ان شخص کوچک و حقير جلوه مي کند.سرزدن خطايي ناچ

من به شناخت خودم در مورد شما ترديدی ندارم . گفته شما در مورد کساني مصداق دارد که شتاخت شان بي پايه -

 يا بر اساس ظواهر به دست امده باشد.

 شما هنوز وجود مهم ترين چيز را در قضاوت ناديده مي گيريد و ان حقيقت است.-

ان به حقيقت کاری غير ممکن است. حقيقت همان چيزی است که ما باورش داريم و اگر دوستش دسترسي انس-

 بداريم با احترام در قلبمان برای هميشه حفظش مي کنيم.

 وقتي بحث به اينجا کشيده شد، وجدانم ازرده شد و گفتم:

وام و دوستان نزديک شما تا باشکوه چطور است برای ورود انها يک جشن بگيريم؟ يک ميهماني ابرومند با حضور اق-

 و به ياد ماندني جلوه کند؟

 چند لحظه فکر کرد و گفت:

 نه عملي نيست.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 چرا عملي نيست؟-

برای اينکه جشن الزاماتي دارد که در شرايط فعلي امکان پذير نيست. در ضمن شلوغي و سر و صدا اعصابم را به -

 شم.هم مي ريزد و نمي توانم به خود مسلط با

طفره نرويد.باالخره مجبور هستيد که تحمل کنيد. مطمئنا انها هم وضع شما را درک مي کنند و کاری نمي کنند که -

 شما زياد هيجان زده بشويد.

 شما که بهتر مي دانيد که هياهو ارامشم را مخدوش مي کند، واقعا همين را مي خواهيد؟-

 ه شوخي گفتم:با تجسم انچه که اينک در ذهن او مي گذشت ب

 تصور نمي کنم اين تصميم نابخردانه تر از مراقبت و پرستاری از شما بوده باشد.-

 لبخندی زد و با کنايه گفت:

 اگر پيروزی شما بخواهد مدام قلب بنده ی نافرمان خدا را بلرزاند، باز هم از برنده شدن لذت مي بريد؟-

 با حظ کافي از اين اعتراف بامزه جواب دادم:

 اتفاقا...-

با اين حساب همه برنامه ريزيها از قبل انجام شده و مخالفت من تاثير خاصي در اجرای ان نخواهد داشت. درست -

 است؟

 در حالي که اخرين قطعه ی معمای تصويری را در جايش قرار مي دادم گفتم:

ام شد، تصوير درياست. به قول بزرگان اگر اجازه بدهيد نام دکتر حکيمي را هم به ليست مدعوين اضافه کنيم . تم-

 ادب، کار را ان کرد که تمام کرد.

 در حال تماشای پازل ادامه دادم:

بايد از دکتر حکيمي خواهش کنم که کمک اشپزش را برای چند روزی به من قرض بدهد.اين طوری من وقت -

م انم از عهده هر دو کار برايم، هم پذيرايي کنبيشتری برای مواظبت از شما پيدا مي کنم. البته خودم به تنهايي مي تو

 و هم در عين حال متوجه شما باشم.

پس از خاتمه سرم را بلند کردم. کيوان انديشناک به نقطه ای چشم دوخته بود. برای اينکه ببينم به حرفهايم گوش 

 کرده يا نه ، خطاب به او گفتم:

 گوش داديد چه گفتم؟-

 :سر بر اورد و در جواب گفت

 بله گوش مي دادم. فقط نفهميدم منظورتان از اقوام چه کساني هستند؟-

 ظاهرا با من گفتگو مي کرد، ولي فکرش جای ديگری بود. اين موضوع در چهره اش واضح مشاهده مي شد. گفتم:

 تقريبا همه بستگان شما.-

 با لحن بي سابقه ای پرسيد:

 شما که انها را نمي شناسيد،مي شناسيد؟-

 مسلما بدون کمک و راهنمايي شما ،نه.-

 ولي اطالعاتي که االن شما در دست داريد بدون راهنمايي من بود.-

 گفتم که، همه ی اين اطالعات را اقای ساعدی در اختيارم قرار داد. البته با خواهش زياد من.-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 بعد از اين هر سوالي داری از خودم بپرسيد. خواهش مي کنم.-

 تلخي نسبت به برخورد جدی و بيگانه کيوان گفتم: با کمي اوقات

 من به هيچ وجه نمي خواستم از اسرار زندگي شما سر در بياورم، فقط قصدم... اصال هيچ چيز نگويم بهتر است.-

نه خانم معيری، من منظورم اين نبود. گفتم اگر يک وقت خواستيد جزئيات بيشتری درباره گذشته م بدانيد از -

 سيد بهتر است. چون ممکن است پيش خودش فکرهايي بکند که حتما مي کند.بهرام نپر

کيوان انتظار داشت دليلش مرا قانع کند، در حالي که برای شخصي چون من به هيچ عنوان مجاب کننده نبود. با اين 

 گفت: وصف صالح در اين بود که پي موضوع را نگيرم و باعث حساسيت نشوم. وقتي سکوت مرا ديد در ادامه

ما نمي توانيم کسي را دعوت کنيم .خودتان که بهتر مي دانيد. من فعال بيکارم و پولي در بساط ندارم ، ان وقت -

 چطور مي توانم از پس مخارج اين کار بر بيايم؟

 اين که اهميتي ندارد. من جورش مي کنم. -

 ولي اين درست نيست.-

ما بعدا هر وقت که توانستيد به من پس مي دهيد. فقط کافي است که نگران نباشيد . من به شما قرض مي دهم و ش-

 موافقت کنيد، بقيه با من .

 بسيار خوب، هر طور مايليد عمل کنيد.-

 فصل وازدهم

 قسمت اول

در اولين فرصت به مازيار تلفن کردم و قضيه را برايش شرح دادم. او نيز با ايده ی من موافقت کرد و تصميم بر اين 

 که به اتفاق کاووس به ما ملحق شود.شد 

ان روز هوا ابری و باراني بود. من داشتم اتاقم را مرتب و از پشت پنجره دريا را تماشا مي کردم . با وجود مازيار 

خيالم از بابت کيوان راحت شده بود. او هم صحبت خوبي برای کيوان بود و به علت وقوف به احوال وی بهتر از 

درک اوضاع بود . عالوه بر ان با توجه به حوادث پيشين احساس امنيت بيشتری در خود مي کردم. سايرين قادر به 

ديگر فکرم اطراف مسائل اخير دور نمي زد ، بلکه بيشتر منتظر اتفاقي بودم که طرح کتابم را کامل مي کرد. موقع 

 صرف شام متوجه غيبت کاووس شدم و پرسيدم:

 پس کاووس کجاست؟-

 خندی زد و گفت:مازيار لب

 طبق معمول توی اشپزخانه .-

 چرا انجا؟-

 بر حسب عادت ديگر.-

 کيوان برای تکميل دليل مازيار اضافه کرد:

 يا شايد به مقتضای سنش از ما خجالت مي کشد.-

 بي اختيار نگاهي سرزنش اميز به مازيار افکندم و گفتم:

 ؟واقعا اين طوری غذا از گلويتان پايين مي رود-

 سپس صندلي را عقب کشيدم و با سر سنگيني از غذاخوری به سوی اشپزخانه رفتم.

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 کاووس تنها نشسته بود و با نوای موسيقي پاپ غذا مي خورد.

 بمحض ديدن من فورا از جايش بلند شد و ضمن عذرخواهي گفت:

 متوجه امدنتان نشدم . با من امری داشتيد؟-

 يي غذا مي خوری؟نه راجت باش ، چرا داری تنها-

 با دستپاچگي ضبط را خاموش کرد و گفت:

 اشکالي دارد؟-

 نه هيچ اشکالي ندارد، ولي بهتر است که بيايي و با ما غذا بخوری.-

 من من کنان گفت:

 اخر درست نيست ، شايد اقا خوششان نيايد.-

 اينجا از اين خبرها نيست، زود باش يک بشقاب بردار و بيا.-

 ه خانم، شما بفرماييد، من بعدا مي ايم.چشم الل-

 تو جواني هم نشيني و هم صحبتي با بزرگترها برايت تجربه های خوبي به همراه دارد.-

 پيش خودم گفتم شايد اقای دکتر ناراحت بشوند.-

 در مورد دکتر از اين فکرها نکن . حاال همراه من بيا.-

 ب به وی گفت:بمحض نشستنن کاووس سر ميز غذا، مازيار خطا

 لطفا نمکدان.-

 نمکدان را از دست کاووس کشيدم و دوباره روی ميز گذاشتم و با هشدار به مازيار گفتم:

 نمک اقای دکتر؟... چقدر شما پرهيز مي کنيد.-

 مازيار نيز در پاسخ لبخندی ساختگي تحويلم داد، رو به کيوان کرد و گفت:

ما کرد،چون در مورد منکرات حافظه بسيار خوبي دارد.با وجود ايشان همه خدا بهترين پرستار دنيا را نصيب ش-

 بيماران سالم، از خطر لذت در امان هستند.

 کيوان از خنده ناگهاني او تکاني خورد و به وی گفت:

 گويا نمک برايتان خوب نيست.-

 مازيار با ريشخند جواب داد:

 تشخيص دکتر هاست ديگر.-

 ی را دعا کنيد.پس بايد خانم معير-

مي کنم کيوان جان، شبانه روز ، ولي چه فايده؟ هميشه اين ))نون(( بي مروت تاج سر همه ی دستورات ايشان  -

 است.نکن، نخور، نرو، نبين، نيا.... اگر باورتان نمي شود از خودش بپرسيد... مگر نه الله خانم؟

 کيوان نگاهي مردد به من افکند و گفت:

مي دانيد من ادم کنجکاوی نيستم، ولي ظاهرا بايد بين شما و اقای دکتر ارتباط نزديک تری فراتر از همان طور که -

 مناسبت حرفه ای برقرار باشد. درست نمي گويم؟

 مازيار بي درنگ پاسخ داد :

 مگر شما خبر نداريد؟ ما با هم فاميل هستيم.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 من با خونسردی در ادامه گفتم :

 هستند. دکتر پسرخاله ی من-

 ناگهان رنگ از رخسار کيوان پريد و مانند صاعقه زدگان بي حرکت به مازيار خيره شد. پرسيدم:

 اتفاقي افتاده سرگرد؟-

 دستپاچه شد و با لبخندی تصنعي پاسخ داد:

 نه نه ، چيزی نشده. مي خواستم بگويم عجب حسن تصادفي.-

 رسيدم:ليوان اب را به دهان بردم و اهسته از مازيار پ

 چيزی شده؟-

 هيچي ، غذايت را بخور.-

در همين موقع صدای شکستن يکي از ظروف از جايي که کيوان نشسته بود طنين انداز شد. سراسيمه از جا پريدم و 

 پرسيدم:

 چه بود؟-

 کيوان بي قرار و نا ارام نظری به سوی من افکند و گفت:

 ي کنم. ليوان از دستم سر خورد. همين االن جمعش م-

 نه شما دست نزنيد. خودم اين کار را مي کنم. کاووس ، لطفا ان خاک انداز و جارو را از اشپزخانه برايم بياور.-

وقتي مشغول جمع کردن خرده شيشه ها بودم متوجه دستهای کيوان شدم که بشدت مي لرزيدند.خيلي دستپاچه و 

اضطراب شده بود. امری غير مترقبه و بي سابقه که در چند مضطرب به نظر مي رسيد. پس از مدتها دچار هيجان و 

 هفته اخير مطلقا به سراغش نيامده بود. وقتي بلند شدم تا خرده های ليوان را به بيرون ببرم، رو به من کرد و گفت:

 متاسفم . اصال نفهميدم چطور اين اتفاق افتاد. باعث زحمتتان شدم. -

 ه ارزش تاسف خوردن ندارد. بهتر است که راحت بنشينيد و شامتان را تمام کنيد.فدای سرتان. يک ليوان معمولي ک-

متشکرم ديگر ميل ندارم. اگر اجازه بدهيد مي روم کنار شومينه کمي استراحت کنم. از شما هم معذرت مي خواهم -

 اقای دکنر.

 خواهش ميکنم راحت باشيد.-

به اشپزخانه برديم. مازيار نيز به بهانه شستن دستها و ريختن چای به به اتفاق کاووس ميز را جمع کرديم و ظرفها را 

 ما پيوست.بمجرد ورودش وی را سرزنش کردم وگفتم:

تو که مجبور نبودی ، چرا انطور رفتار کردی. خيلي ناراحت شد. حتما از خودش مي پرسد که چرا تا حاال واقعيت را -

 که او اعتمادش نسبت به من سست شود.به او نگفته ام. تو با اين کارت باعث شدی 

 قيافه ای حق به جانب گرفت و گفت:

 نمي دانم.-

جواب همين است؟ نمي دانم... نه باور نمي کنم . تو کسي نيستي که بدون در ميان گذاشتن با من يا بدون مطالعه و -

 ي گويم؟دليل چنين کاری انجام بدهي. تو داری يک چيز را از من مخفي مي کني. درست نم

 دست بردار الله. مثل اينکه خياالتي شده ای.-

 خياالتي نشده ام .مطمئنم که از يک چيزی ناراحت شده بود که ربطي به اين موضوع نداشت.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 خوب، گيرم که اين طور که تو مي گويي باشد، چرا بايد من بدانم؟ علتش را بايد در جای ديگری جستجو کرد.-

 از کجا، چطوری؟-

 هايش را باال انداخت و گفت: شانه

 از من مي پرسي؟-

امروز عصر شما دو نفر چند ساعتي با هم خلوت کرده بوديد. شايد موقع صحبت تو متوجه نشده ای و يک چيزی از -

 دهانت در رفته است.

 تو داری اشتباه مي کني. اين من نبودم که چيزی از دهنم پريد....-

 يعني چه مازيار؟-

 ی بيشتر از اين برای گفتن ندارم.يعني چيز-

 اوه... البد داری با اين کارت اسرار بيمارت را حفظ مي کني.-

 شايد استنباط درستي باشد.-

 حتي از من؟-

 با سرسختي پاسخ داد:

 بله، حتي از تو، عيبي دارد؟-

 با نگاهي سرزنش بار به او زل زدم و با خشم گفتم:

ممنون که همه ی رشته هايم را پنبه کردی. نبايد از جماعت شما بيشتر از اين توقع نه، هيچ عيبي ندارد. خيلي -

داشت. همه ی مردها همن طورند، فقط مي خواهند دارائي هايشان را به رخ هم بکشند ، ولي خوب است که اين را از 

 همين حاال بداني، من جزو دارايي های تو نيستم...

زخانه خارج شدم که ناگهان مازيار دستم را محکم گرفت و در حالي که مرا از رفتم ان گاه با خشم و ناراحتي از اشپ

 باز مي داشت ، ضمن عذر خواهي و طلب بخشش گفت:

 باور کن رفتارم عمدی نبود. به هيچ وجه نمي خواستم ناراحتت کنم.-

 بي انکه کوتاه بيايم گفتم:

 با اين کار چه چيزی را مي خواستي ثابت کني؟-

 و اجازه بده برايت توضيح مي دهم...ت-

 قسمت دوم

ان گاه با اشاره سر به کاووس فهماند که از انجا خارج شود. کاووس مي خواست دستور مازيار را اجرا کند که من 

 صدايش کردم :

 کجا کاووس؟ مگر نمي خواستي نوار گوش کني؟ بهتر است به کارهايت برسي .-

 کاووس اطاعت کرد و گفت:

 له خانم.ب-

 مازيار با سماجت و تحکم بيشتری خطاب به زير دستش گفت:

 کاووس شنيدی که چه خواستم؟-

 جوان بيچاره بين خواسته ما دو نفر گير کرده بود دستمالي برداشت و با خجالت گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 مي روم ميز را تميز کنم.-

 پس از رفتن او مازيار جلوی در مقابل من ايستاد و گفت:

 ازی مي کني الله؟ جلوی اين بچه که نمي شود حرف زد.چرا لجب-

 حاال ديگر چه فايده ای دارد؟ ان چيزی را که نبايد گفتي.-

 گفتم که معذرت مي خواهم.-

 کاش اين تالش را برای کار بهتری مي کردی.-

 از راه ماليمت و دلجويي درامد و گفت:

 ران حاضرم انجام بدهم . حاال ديگر کوتاه بيا.خواهش مي کنم الله . هر کاری تو بگويي برای جب-

 از رفتارش اندکي ارام گرفتم و گفتم:

 الزم نيست کاری برايم بکني.-

 طوری با من حرف ميزني که انگار برايت ديگر اهميت ندارم.-

 گويا متوجه نيستي . ان مردی که االن بيرون نشسته بيمار تو هم هست.-

 يت مجدد صدايش را باال برد و گفت:بدون احساس ندامت و عصبان

نه من متوجه نيستم، واقعا نيستم... نمي دانم چرا بايد سرنوشت اين ادم ان قدر برايت اهميت داشته باشد که به -

 خاطرش از من استنطاق مي کني؟ 

 دست بردار ، تو که مي داني هر چه زودتر بايد اين کتاب را تمامش کنم.-

 زهر خندی زد و گفت:

 همه زندگيت شده همين، نوشتن و کتاب و تحقيق، اصال وقتي برايت باقي مي ماند که به خودمان فکر کني؟-

 البته که فکر مي کنم،ولي عاشق کار خودم هم هستم و تو اين را هميشه ناديده مي گيری.-

دری را پيش گرفته ای. فرض من ناديده نمي گيرم الله، تو هم قبول کن از لحاظ حرفه ای رويه ی غير متعارف و نا-

کن من هم مثل تو برای موفقيت بيشتر همسوئي با مريضهايم را در پيش بگيرم،مي داني چه اتفاقي مي افتد؟ رفته 

رفته همه چيز از يادم مي رود. عشق به کار هر چقدر هم مقدس و لذت بخش باشد نمي تواند جای عشق واقعي را 

 بگيرد . حداقل من اين طور هستم.

تو چطور مي تواني سرگرد را با مريضهای معمولي خودت مقايسه کني؟ او يک ازاده است ، يک مرد واقعي ، کسي -

که حتي از احساس ترحم نسبت به خودش بيزار است. او يک فرد استثنايي است.خودت به من سفارش کرده بودی 

 تا حد امکان نگذارم هيجان زده بشود.

 راحتي اش من نيستم، سببش چيز ديگری است...من هم به تو گفتم ، علت نا-

 پس مي داني موضوع چيست؟-

با حالتي کالفه دستش را در جيب پيراهنش کرد ، يک نخ سيگار بيرون کشيد و روشن کرد. تا رفت پک ديگری به -

ردن به چاله کان بزند ، سيگار را از دستش گرفتم و خاموش کردم. جعبه ی سيگار را نيز از جيبش گرفتم و پس از م

 سطل زباله انداختم و گفتم:

 مگر دکتر نگفت که سيگار برايت خطر دارد؟-

 با اميدواری لبخند رضايتمندانه ای زد و گفت:

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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به نظر تو ، من لياقت يک همسر خوب و دلسوز را دارم يا اينکه مرد حسود و کج خيالي هستم که همه جا مي -

 خواهد خودش را نشان بدهد؟

 ه خدا مازيار، حرفهای احمقانه نزن.تو را ب-

 با خيال راحت تری به صندلي تکيه داد و گفت:

 گفتي کي خانواده اش به اينجا مي ايند؟-

 فکر مي کنم حوالي بعد از ظهر به اينجا برسند.-

ت ان مراقببازهم جای اميدواری است. با ورود خانواده اش مسووليتهای تو کم مي شود. ديگر الزم نيست تو از کيو-

 کني.

 خدا کند همه چيز بعد از اين هم خوب پيش برود.-

با همين کالم، بحثمان خاتمه يافت و به اتفاق به هال بازگشتيم . بمحض نشستن ، مازيار از کاووس خواست تا مشغول 

 دم:ن پرسيپذيرايي از ما بشود.پس از پذيرايي کاووس نيز ضمن اوردن چای به جمع کوچک ما پيوست. من از کيوا

 مي خواهيد تلويزيون را روشن کنم؟-

 با بي تفاوتي جواب داد :

 هر طور ميل شماست . البته خواست ميهمان مقدم است.-

 مازيار با نظری خوشبينانه گفت:

 من گفتگو را ترجيح مي دهم .-

 کيوان بالفاصله رشته کالم را در دست گرفت و گفت:

 ؟دکتر شما هم جبهه رفته بوديد-

 منظورتان خط مقدم است؟-

 فرقي نمي کند. کال مي خواهم بدانم ايا در جنگ شرکت داشته ايد يا خير؟-

 در جنگ نياز چنداني به روانشناس نيست، ولي به طور غير مستقيم بله، هر کس به نوعي دخالت دارد.-

 شما جنگ را چگونه تعريف مي کنيد ؟-

 يا اصطکاک دو قدرت . مي شود گفت در واقع شرح خاصي ندارد.جنگ يعني مبارزه عليه زور و تعدی -

 اين بار کيوان رو به من کرد و گفت:

 عقيده ی شما چيست؟-

 به عقيده ی من جنگ با هر چيزی به هر صورت خوشايند نيست، اصال...-

 يادم نرفته که شما طرفدار صلح و مسالمت هستيد.-

 مازيار پرسيد :

 باره چيست؟ نظر خودتان در اين-

 عقيده ی من...-

 سپس چند لحظه مکث کرد و ادامه داد:

همان چيزی است که به عينه ديده مي شود، نه تعريفي که بشود ان را معني کرد. مرگ، گريز، هراس، تباهي، -

 قحطي و گرسنگي، يک جور زندگي پر از دغدغه و اضطراب و يا حتي شکوفائي مثل عوض کردن خاک يک گلدان...

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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سخنان او باعث شدند که ما نيز به فکر فرو رويم و به گذشته ای نه چندان دور بينديشيم. مازيار با کالمي خودماني 

 گفت:

 يک سوال کيوان . شما در همين خانه به دنيا امده ايد؟-

 بله ، بعضي از خاطراتم را برای خانم معيری تعريف کرده ام. -

 باني روی اورديد.خيلي مايلم بدانم که چطور به خل-

 تبسمي کرد و پاسخ داد:

 از بادباک شروع شد.-

 مازيار ضمن تعجب با لبخند گفت:

 بادبادک ...؟ بايد جالب باشد.-

بله ،زمان خردسالي، مادرم با کاغذهای شبرنگ برايم بادبادک درست مي کرد. اين کار را از پدربزرگم ياد گرفته -

دک را به هوا مي کرديم مثل سحابي مي درخشيد .چنان از تماشای ان غرق لذت مي بود . شبهای مهتابي وقتي بادبا

 شدم که ارزو مي کردم هم طرازش در اسمان پرواز کنم .

 مگر شبهای مهتابي باد در هوا جريان دارد؟-

 بله ، اينجا در بهار و پاييز کنار دريا باد خوبي مي وزد.-

 ادک ساده شروع شد؟پس عشق به پرواز در شما از يک بادب-

 سرش را به عالمت تصديق تکان داد و گفت:

بتدريج اين حس کودکانه در من طوری قوت گرفت که تبديل به يک باور شد.حتي حاضر نمي شدم روی تختم -

 بخوابم. پدرم را وادار کرده بودم که برايم ننوی سقفي درست کند تا مدام در هوا باشم.

 بودن اين خاطره به خنده افتاده بوديم مازيار گفت: در حاليکه همه ما از جالب

 اسباب بازی چطور؟ عالقه ای به هواپيما و هلي کوپتر نشان نمي داديد؟ -

چرا... همه خانه پر از انواع پرنده های اهني شده بود و هر وقت جشن تولدم بود تقريبا همه مي دانستند که با چه -

. يادم مي ايد هر شب قبل از خواب ارزو مي کردم فردا بزرگتر بشوم تا زودتر به هديه ای مي توانند خوشحالم کننند 

 بزرگترين خواسته ام دسترسي پيدا کنم ، ولي با همه اين احوال پدرم مخالف بود.

 چرا، دليل به خصوصي برای مخالفت وجود داشت؟-

را خشک و منضبط مي کند و باعث مي دليل عمده اش مخاطرات اين شغل بود. از طرفي عقيده داشت ارتش مرد -

 شود که از عاليق خانوادگي فاصله بگيرد.

 االن چه فکر مي کنيد؟ مقصودم ارزيابي نظر پدرتان است.-

شايد تا حدودی درست مي گفت، ولي در مورد همه به يک اندازه مصداق ندارد. راستش من، در اين مورد خاص -

ترين شرايط ممکن مجبور به انتخاب شدم . انتخابي سخت و دشوار و حتي امتحان سختي پس دادم. بايد گفت در بد

 جانفرسا.

 من و مازيار نگاهي با هم رد و بدل کرديم که منجر به پرسش مجدد وی شد و گفت:

 مي توانيد بيشتر برايمان توضيح دهيد؟-

 اندوهي عميق در نگاهش موج زد . ضمن نوشيدن جرعه ای چای ادامه داد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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غم خواسته ی مادرم من دوران دانشجويي ام را در امريکا گذراندم.همراه خلباني، مهندسي را هم طي کردم. به ر-

ايامي سخت و در عين حال خوش بود.در طول مدت اقامتم در انجا با يک عرب دوست شدم.هر دو در يک رشته 

ا هم داشتيم که از مليتهای مختلف ب تحصيل مي کرديم و وجوه اشتراک زيادی با هم داشتيم .البته دوستان ديگری

من در يک گروه قرار داشتند، اما من و ))سعيد(( فرهنگ مذهبيمان يکي بود که دليل صميميت بيشترمان مي شد. 

))همسفران مهاجر(( لقبي بود که بچه ها به ما داده بودند. بعد از بازگشتم به ايران ارتباط ما ادامه پيدا کرد . تا قبل از 

لي وجود نداشت. حتي دوبار برای ديدنم به اينجا امد. خوب يادم هست که يک روز کنار همين دريا به جنگ مشک

 خاطر پس گرفتن تور يک ماهي گير از ماموران شيالت با انها در گير شديم و کلي دردسر کشيديم.

 قسمت اخر

 در اين لحظه اهي تاثر الود کشيد و افزود:

.يک ورزشکار و مبارز قوی. همين طور شاعری که در برابر بي عدالتي کنترلش را از  سعيد يک ازاده ی واقعي بود-

 دست مي داد و يک وطن پرست که عاشق سرزمين و مردمش بود.

 گفتيد ورزشکار؟ بنابراين بايد ادم منحصر بفردی بوده باشد. -

سواری را از سعيد ياد گرفتم ، اما بله همين طور است. در چند رشته ورزشي فعاليت چشم گيری داشت. من کايت -

 نه به خوبي او.

 شما گفتيد عرب اما اشاره ای به کشورش نکرديد.-

 ناگهان اندوهي جانکاه به جانش چنگ انداخت و پس از درنگي سنگين پاسخ داد:

 زادگاهش موصل بود . همان جايي که انهدام تاسيسات سوختي و نيروگاه برقش ماموريت من بود...-

ديد خاطرات برای وضع کنوني کيوان خطری جدی محسوب مي شد و احتمال ان مي رفت که به سبب فشار روحي تج

شديد، مجددا دچار اختالل حافظه و بحران رواني شود، بنابراين در صد عوض کردن موضوع بر امد و پيشنهاد دادم 

ته های سرخ رنگ اتش خيره شده بود. مازيار تلويزيون نگاه کنيم.کيوان از تاثير ياداوری خاطرات همچنان به گداخ

 از فرصت پديد امده استفاده کرد و اهسته ، ولي با لحني معترض به من گفت:

 من داشتم به تو کمک مي کردم . چرا نگذاشتي ادامه بدهد؟-

 برای اين که مي ترسم به حال اولش بر گردد.-

 بيخودی مي ترسي، چون امکان ندارد .-

 شان خاطر شد چه؟ حاضری مسووليتش را به عهده بگيری؟ولي اگر پري-

 مازيار با صراحت گفت:-

 گفتم که، اين اتفاق نمي افتد.-

 در همين هنگام کيوان رويش را به مازيار کرد و گفت:

 با حرفهايم خسته تان کردم؟-

 در پاسخ مازيار بر من سبقت جست و گفت:

 خيلي جالب و جذاب هستند.اتفاقا بر عکس، صحبت هايتان برای ما -

 زياد مطمئن نيستم. اگر بقيه اش را بشنويد عقيده تان عوض خواهد شد.-

 مازيار اصرار کرد و گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 حاال شما تعريف بفرماييد.-

 کيوان چيني بر پيشاني اش نقش بست و گفت:

ه برای ا انتخاب کرد . گرچمي دانيد دکتر، خيلي سخت است که بين دوستي و وظيفه ی ميهن پرستي بشود يکي ر-

ارتشي وطن پرست جنگيدن و حفاظت از خاکش واالترين چيزهاست، با وجود اين در وهله ی اول ايمان و يکسو 

بودن هدفش سبب نيرو گرفتنش مي شود.در اولين پروازم حال چندان مساعدی نداشتم . همين طور در دو پرواز 

تاسيسات سوختي و نيروگاه برق موصل را بمباران کنم. ان وقت بود که بعدی ام. تا اينکه به من ماموريت داده شد 

در درونم جهنمي به پا شد . همه وجودم در اتش سردرگمي و ترديد مي سوخت.سعيد و خانواده اش در همان شهر 

د زندگي مي کردند. نمي دانم چرا همه مردم ان شهر را در چهره يک نفر تصور مي کردم، ان هم صورت بشاش سعي

بود. فرض کنيد داخل يک جنگنده نشسته ايد ، سينه ی اسمان را مي شکافيد و جلو مي تازيد تا عمليات موفقي داشته 

باشيد، همه چيز عالي و هيجان انگيز است، اما ناگهان تصوير دوست داشتني بهترين دوستتان در جلوی چشمهايتان 

دتان دورش کنيد، اما مي بينيد نمي شود. بازهم تالش مي ظاهر مي شود. تمام سعي تان را مي کنيد که از نظر خو

کنييد، چشمهايتان را مي بنديد و حانواده و مردمتان را مجسم مي کنيد و با همه ی غيرت و حميتي که در خود سراغ 

ه کداريد به چگونگي تجاوز دشمن فکر مي کنيد تا مانعتان نشود، اما در نهايت بدبختي و در ماندگي در مي يابيد 

 فايده ای ندارد، هيچ فايده ای ، چرا؟ چون او در قلبتان جايي دارد که خودتان ابادش کرده ايد.

 نگاه درد مندش را روی چهره يک يک ما به گردش در اورد و با تالم وافری افزود:

کان دارد حتي حاال خودتان قضاوت کنيد . وقتي محبت يک انسان همه ی وجود ادم را تسخير کرده باشد ، چطور ام-

 با چشمهای بسته و قلبي عقيم و کور به ازار يا نابودی اش کمر بست؟

ولي با همه اين فراز و نشيب رواني و عاطفي که من درگير ان بودم، عاقبت مغلوب روحيه نظامي گری شدم و تنها به 

تن حق از اين راه ، هيچ وقت خاطر ايمان به خاک و خانواده ی بزرگم يعني مردم، فدايش کردم. فکر کنم برای گرف

 نبايد بيدار بود.

 سپس در ادامه مکثي کرد و با اندوهي غير قابل وصف اه کشيد و گفت:

همان موقع بود که به ياد نصيحت پدرم افتادم که گفته بود هرگز در اين راه از دادن جان خودت دريغ نداشته باش، -

ين ماموريتم که به علت نا موفق بودن عمليات قبلي بايد تجديد مي شد اما قلبت را فدا نکن. چند روز بعد قبل از اخر

، تلگرافي از طرف همسرش به دست من رسيد. متاسفانه خبر خوبي برای من نداشت. سعيد به علت تمرّد و اعتراض 

د ورد تايياز دستور فرمانده اش برای شرکت نکردن در عمليات، محاکمه و... اعدام شده بود. يک عمل وحشيانه که م

هيچ قانون انساني نيست، اما برای خودشان تنها راه و خيلي هم قابل قبول و ستايش است. همسرش مصری بود و از 

همان جا اين خبر را به من داده بود. در ان لحظه ديگر چيزی نفهميدم. سرم به دوران افتاده بود و چشمم سياهي مي 

فشار دادند. فقط مي توانستم فرياد بکشم. هيچ کار ديگری از  رفت. طوری که گويي مغزم را الی دستگاه پرس

 دستم ساخته نبود.

نفسهايمان در سينه حبس شده بود. هيچکدام توان ابرازاحساسمان را نداشتيم و از روی حس همدردی کالم تسکين 

 دهنده ای بر زبان نرانديم .در اين ميان مازيار به سختي به سخن در امد و گفت: 

ی بسيار تلخي بود. واقعا متاسفم که باعث شدم به رغم ميل باطني تان با مرور خاطرات گذشته ، اوقاتتان تاخ ماجرا-

 بشود. نمي توانم حاال حرفم را پس بگيرم، چون مي دانم که فايده ای ندارد.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 نه دکتر، بهتر شد . بايد اين حرفها را برای يک نفر مي گفتم.-

 ا ساکت نشسته بود و گوش مي داد تحت تاثير صحبتهای کيوان بي مقدمه گفت:کاووس که تا اين لحظه مطلق

 به نظر من صلح بهتر از جنگ است.-

 کيوان با نگاهي بلند نظرانه در حالي که لبخندی را چاشني اش کرده بود به وی خاطر نشان کرد:

ناپذير مي کند که در قاموس صلح  نه پسرم، جنگ الزمه ی حيات موجودات است. چيزهايي وجود جنگ را اجتناب-

 نمي گنجد مثل عدالت، ازادی يا حتي برقراری صلح...

 وقتي بحث به اين جا کشيده شد ، راه بيان عقايدم هموار شد و گفتم:

 واقعا چرا جنگ؟ نمي شود پذيرفت برای رستگار شدن اين تنها راه ممکن باشد.-

 کيوان بي مقدمه گفت:

 اما مشروط بر اينکه هيچ کس به حريم انسان تعدّی نکند. شايد اين طور باشد،-

ما ادمها همه چيز را به نفع خودمان تعريف مي کنيم، والّا معني واقعي مرز چه مي تواند باشد؟ چيزی که هرگز -

ز يمالکي نداشته و نخواهد داشت . مرز ما انديشه و طرز تفکر ماست.باورها و اعتقادات و فرهنگ مان وگرنه همه چ

تنها برای زندگي کردن خلق شده و زندگي اقليم ساده و مشخصي دارد که برای به دست اوردنش نيازی به جنگ 

 نيست.

 کاووس با پيگيری قضيه نتيجه گيری اش را با طرح پرسشي ديگر اين طور بيان کرد:

 ندارد؟نمي شود کاری کرد که هميشه در دنيا صلح برقرار باشد؟ يعني هيچ کس چنين قدرتي -

 بعضي ها امر بر انها مشتبه مي شود که مي توانند، مثل دوست من سعيد.-

ان گاه همه به هم نگاهي افکنديم و از کالم بي پيرايه کاووس بر سر نشاط امديم . بعد مازيار به سرش زد که طبق 

 معمول با مخاطب ساده دل کمي اختالط کند.

 ببينم کاووس ، تو امشب چه خوردی؟-

 چي اقا، از همان که شکا خورديد.هي-

 پس چرا حال تو بهتر از من است؟-

 کاووس با تعجب و از روی خوش باوری حالت عجيبي به خود گرفت و گفت:

 مگر شما حالتان خوب نيست؟-

 نه به اندازه تو، امشب تو افق ديد وسيعي پيدا کرده ای.-

 راست مي گوييد اقا؟-

ار مي خورند ، اما نمي دانند دو دو تا چند تا مي شود ، بعضي ها هم تا مي توانند و مي بعضي ها هم ی عمرشان خاوي-

خوانند و حرف مي زنند ، مدرک پرفسوری و دکترا هم مي گيرند، اما هيچي از خودشان نيست مثل شجاعت که فقط 

 در نترس بودن نيست. ان چيزی از ما پذيرفته مي شود که خدا قبول داشته باشد.

همين اثنا نظرش را به سوی کيوان معطوف کرد که شايد موجب انبساط خاطرش شده باشد، در حالي که ابدا اين در 

 طور نبود. نقابي از غم به صورت کيوان را در خود گرفته بود و به چيز ديگری توجه نداشت.

ير گفتم و انها را با هم تنها با مشاهده پيچيدگي اوضاع به بهانه راهنمايي کاووس برای جای خواب به انها شب بخ

 گذاشتم.

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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باالخره فرصتي فراهم شد تا در فراغت به نوشتن بپردازم .در حين کار فکرم ازاد نبود. به خانواده ام و مازيار مي 

انديشيدم . چهره دلنشين يکايک انها در محاسن بي ريای مازيار به وضوح برايم مجسم مي شد. بين ما پيوندی عميق 

 ني وجود داشت که خلل ناپذير بود، ولي در اينده نيز به بقای خود ادامه مي داد يا...و نا گسست

 فصل سيزدهم 

تقريبا همه چيز برای استقبال شايان از خانواده ی کيوان مهيا شده بود و هيچ امری ناديده گرفته نشده بود . من و 

س از اتمام با ظاهری خسته به هال امديم و روی کاناپه کاووس تا حوالي بعد از ظهر به همين منظور در تکاپو بوديم.پ

 افتاديم.

مازيار هيچ توجهي به اطرافش نداشت . هر وقت شطرنج بازی مي کرد ششدانگ حواسش به باری معطوف بود و به 

 قول خودش نقشه مات همه ی شاهان دنيا را در عرصه ی سياه و سفيد ان پي مي ريخت.

يگار عاج خود به ميز منقّش به مينياتوری که صفحه ی شطرنج روی ان تعبيه شده بود او بر حسب عادت با چوب س

ضربه مي زد. اهنگي که از ان بر مي خاست باعث تمرکز وی مي شد ، در حالي که روی کيوان تاثير معکوس به جای 

در همين موقع مازيار با  مي گذاشت. با اين حال حرفي نمي زد .نگاهي به من کرد و دوباره به مهره ها چشم دوخت .

 پياده ی خود شاه کيوان را در حالي که به وسيله ی فيل و اسبش تهديد مي شد کيش داد و گفت:

 کيش جناب کيوان!-

 کيوان نيز تبسمي کرد و گفت:

 پدر شاهم را در اوردی دکتر جان.-

 مازيار محفوظ گفت :

وانيم در دنيای واقعي مان هيچ شاهي را بازی دهيم ، الاقل به وقتي به شاه کيش مي دهم عشق مي کنم. ما که نمي ت-

 اين وسيله دق دلي مان را خالي کنيم.

 به شوخي صدايش زدم :

 اقای دکتر، شما خسته نشديد از صبح تا حاال بازی کرديد؟-

 نگاه تب الود و معني داری به من انداخت و گفت:

 اگر بگويم نه ، باور مي کني؟-

 ؟ از قرائن کامال پيداست. چرا که نه-

 کيوان شاه خود را از مهلکه نجات داد و گفت:

 ببين دکتر ، اگر به جای شاه ، هيتلر نسشته بود چه کار مي کردی؟-

 مرده ها دستشان کوتاه است. مشابه زنده هايش بيشتر کيف مي دهد.-

 خيلي خسته به نظر مي رسي . بهتر نيست بروی استراحت کني؟-

 قا همين خيال را داشتم ، ولي قبلش بد نيست گلويي تازه کنم.اتفا-

 بي درنگ دست از بازی کشيد و با حس همراهي خاصي گفت:

 شما فقط امر بفرماييد. طبق معمول ليواني؟-

 از روی خستگي سرم را به پشتي مبل تکيه دادم و گفتم:

 دست شما درد نکند جناب دکتر.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ي استفهام و شک ما را زير نظر گرفته بود ، مازيار خيلي خودماني به من گفت:در حالي که کيوان با حالت

 ما مخلص شما هستيم.-

هنگام رفتن با نگاه دنبالش کردم. رفتار مهربانش جای خالي مادر و ديگر اعضای خانواده را نزدم پر مي کرد. ناگهان 

بي به نظر مي رسيد ، اما رفته رفته حالت عادی به با طرح پرسشي از سوی کيوان غافلگير شدم. ابتدا چهره اش عص

 خود گرفت.

 رفتار دکتر با شما خيلي صميمانه است ، همه اينطور نيستند.-

 منظورتان از همه چيست؟-

 ناگهان نگاهش مانند خارهای گل سرخ حالتي گزنده يافت و گفت:

 همه کساني که باهم قرابت خوني دارند.-

ا خوني نيست، چون ما با هم بزرگ شده ايم به همين دليل صميميت ما خيلي فراتر از ريشه ی قرابت ما صرف-

 عواطف عادی و اين طور چيز هاست.

 نمي دانم از چه رو مفهوم خاصي از گفته مرا را مورد هدف قرار داد و گفت:

 مثال چقدر فراتر؟-

 چند لحظه مکث کردم، سپس گفتم:

 ي توانم بدون هيچ ناراحتي و خجالتي حرفهايم را به او بزنم.مازيار تنها مردی است که من م-

 يعني تا امروز هيچ چيزی را از او پوشيده نگه نداشته ايد؟-

قبل از اينکه پاسخ بدهم مازيار با ليواني چای سر رسيد و از تنگنای پرسشهای کاشفانه کيوان نجاتم داد . با دست به 

 ليوان اشاره کرد و گفت:

 ين هم يک عدد چای البالويي نابِ ناب.بفرما، ا-

 با تکان سر از او تشکر کردم . همين موجب شد ه ناراحتي ام از حرفهای کيوان از نگاه تيز مازيار دور نماند و بپرسد:

 چه شده الله؟ حالت گرفته است.-

 با کتمان و پرده پوشي دستم را برای برداشتن چای دراز کردم و گفتم:

 . يکدفعه سرم درد گرفته ، فقط همين . چيز مهمي نيست

 روی کاناپه کنارم نشست و به صورتم دقيق شد و گفت:

 چطور ممکن است؟ چند لحظه پيش که حالت کامال خوب بود. فقط يک مقدار خسته به نظر مي امدی.-

 با کسالت پاسخ دادم:

 چه مي دانم مازيار جان. تو هم عجب حرف مي زني.-

 يوان او را مجددا به بازی فرا خواند ، ولي مازيار بي توجه به در خواست وی ، به من گفت:در همين موقع ک

من يک مسکن قوی بدون ضرر با خودم دارم. اگر بخوری بد نيست.ال اقل چند ساعت مي تواني بخوابي تا اين همه -

 خستگي از تنت بيرون بيايد.

 و تخت مي گيرم مي خوابم.تو خودت را ناراحت نکن. همين قرص را مي خورم -

 با دلخوری و نگاهي سرزنش بار به دستهايم خيره شد و گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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تو را به خدا ببين با خودش چه کرده و ان دستها را به چه روزی انداخته . من دلم نمي ايد يک نيمرو برايم درست -

 کند، ان وقت...

 کالمش را قطع کردم و امرانه گفتم:

 د حرفهايمان را بشنود.اهسته تر مازيار، شاي-

چند لحظه به چهره کالفه ی من زل زد و قرص را به من داد.سپس پشت ميز شطرنج مقابل کيوان نشست و با اخم 

مشغول بازی شد .کيوان ظاهرا خوشحال و راضي به نظر مي رسيد. شايد به اين خاطر که من به رغم انچه که گفته 

راف کنم. با خود انديشيدم شايد هم نه، دليل خوشحالي اش چيز ديگری باشد. بودم نتوانستم حقيقت را به مازيار اعت

 مثل انتظار ديدار مادر و خواهرش.

ساعات به کندی مي گذشتند. زماني که انتظار به دقايق نهايي مي شود و قلب با شدت بيشتری مي تپد و اضطراب 

قرار باشد ديداری ميان کساني که بسيار به هم دلچسب و نا شنا خته ای وجود را تسخير مي کند ، خصوصا اگر 

عالقمند و وابسته هستند صورت بپذيرد. بي تابي کيوان در ان ساعات حسّاس کامال محسوس بود، طوری که در 

 رفتارش ديده مي شد.

 هنگام بازی ، چشم کيوان به حلقه ی مازيار افتاد و گفت:

 شما ازدواج کرده ايد؟-

 يرش را حرکت داد و گفت:مازيار با طمانينه وز

 هنوز نه، تنها زندگي مي کنم.-

 ولي ان حلقه در انگشت شما ادم را به شک مي اندازد.-

 مازيار نگاهي به انگشترش کرد و گفت:

 نامزد دارم . شما چطور ؟ هيچ وقت اسير نشديد؟-

 کيوان حرف او را به مثابه شوخي تلقي کد و گفت:

 رت همين را ثابت مي کند.اتفاقا چرا، ده سال اسا-

 پس از اين جهت دردمان مشترک است.-

 چرا زودتر ازدواح نمي کنيد و از تنهايي در نمي اييد؟-

 اجازه بدهيد اين سوالتان را جواب ندهم ، چون پاسخش زياد هم ساده نيست.-

 خيلي دوستش داريد؟-

 مازيار ناگهان سر باال اورد و با تعجب پرسيد چه کسي را؟

 چه کسي را؟-

 نامزدتان را مي گويم ، يا به عبارت ديگر همسر اينده تان.-

 مازيار ابتدا مکثي کرد و با اشاره به شاه سفيد گفت:

جناح چپتان کامال پاک شده . با يک حرکت وزيرتان را هم از دست مي دهيد. بهتر است به فکر قبول شکست -

 باشيد.

 را بدهيد.شکست را ولش کنيد . جواب سوال م-

 نگاهي با هم رد و بدل کردند و مازيار با صراحت گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 بله ، دوستش دارم . شما چطور؟-

 کيوان از پرسش نا بهنگام غافلگير شد . با شگفتي با دست به خود اشاره کرد :

 مرا مي گوييد...؟-

 مازيار با خيال اسوده جواب داد :

 نه؟بله شما، انتظار اين سوال را نداشتيد، -

 کيوان زير چشمي نگاهي به من انداخت و اهسته به مازيار گفت:

 خوب شد شما کشيش نشديد، .اال کار همه معترفين دنيا ساخته بود.-

مازيار از اين حرف با صدای بلند خنده را سر داد و در حالي که شانه هايش تکان مي خورد،بي اعتنا به چشمهای پر 

 خواهش کيوان خطاب به من گفت:

مي داني الله؟ اقا کيوان کسي را دوست دارد که ان شخص کوچکترين اطالعي از اين موضوع ندارد.به نظر تو جالب -

 نيست؟

 اين که خنده ندارد.-

 کيوان با وحشت به او زل زد و با لحني قاطع از او خواست بيش از اين ادامه ندهد.

 نوبت شماست دکتر.-

 قطع هنوز مي خنديد پاسخ داد:مازيار در حالي که به صورت من

 حواستان کجاست؟ شاه تان مات شده، درست مثل بناپارت.-

 کيوان کمي جا خورد . سپس با نگاه به صفحه ی شطرنج ، باخت را راحت نپذيرفت و گفت:

 باالخره يک روز من هم شاه شما را شکست مي دهم.-

 .من با شاهان ميانه خوبي ندارم. تاجدار من ملکه است-

 پس ملکه تان را بايد اماده يک نبرد ديگر بکنيد.-

 ملکه ها را نبايد دست کم بگيريد. با سياست و زيرکانه عمل مي کنند.-

 گفتگوی انها را قطع کردم و به کيوان گفتم:

 سرگرد، شما مي خواهيد با همين وضع اينجا بنشينيد و تا ورود ميهمانهايتان با مازيار گپ بزنيد؟-

 وضعم ايرادی دارد؟مگر -

 لباسي که بايد امشب بپوشيد اماده در اتاقتان است.-

 واقعا اين کار الزم است؟-

فراموش نکنيد که امشب يک شب استثنايي است. زود باشيد ديگر، تا دير نشده است، برويد و اماده بشويد، وگرنه -

 من نمي توانم با اطمينان بروم استراحت کنم.

 اری به مازيار افکند و با من به اتاقش امد.نگاهي از روی ناچ

 ضمن پوشيدن پيراهن، خود را در اينه بر انداز کرد و گفت:

 سليقه ی خوبي داريد . از کجا مي دانستيد که رنگ فيلي به من مي ايد؟ نکند از روش قبلي تان استفاده کرده ايد.-

 .رنگ مثل اندازه نيست که بشود به تن هر کسي امتحان کرد-

 نظرش را از داخل اينه به من دوخت و گفت:

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 من يه گله کوچک از شما دارم . چرا قبال به من نگفتيد که دکتر پسرخاله تان است؟-

 بي انکه ازپرسش او جا بخورم گفتم:

 شايد به اين خاطر که ضرورتي نداشت.-

هيچ وقت حتي يک اشاره نا چيز هم اين که دليل نمي شود.ما هميشه درباره دکتر صحبت مي کرديم، ولي شما -

 نکرديد.

 حاال مگر چه شده؟-

 شايد من با يک تصور ديگر نزد ايشان گاليه ای از شما مي کردم که به گوش تان مي رسيد.-

 برخوردی متعادل از خود نشان دادم و گفتم:

 مساله ای نبود .شما گاهي بدتر از اينها را روبروی من گفته ايد.-

 سرش را به زير افکند و گفت: با شرمندگي

 شايد هم بر عکس مي خواستم از شما تعريف کنم.-

 شکايت را مي شود تحمل کرد، اما تعريف را اصال.-

 ولي استحقاق شما بيش از اينهاست.-

 صريح و قاطع پاسخ دادم:

 گمان نمي کنم.-

 ود، رو به من کرد و با وقار خاصي خيلي راحت گفت:بي اعتنا به امتناع من از شنيدن تمجيد و تعريفي که اماده کرده ب

هيچ کس توی اين دنيا به اندازه من مديون شما نيست.حتي مادرم نمي توانست چنين وضعي را تحمل کند . -

بردباری و فداکاری شما در برابر اخالق بد و ديوانه وار من، اصال قابل توصيف نيست .من فقط يک معلول جنگي يا 

نبودم. کسي بودم از دنيا زده ، از زندگي بيزار، از همه کس و همه چيز فراری ، همه وجودم الوده به تنفر  بيمار رواني

بود.يک موجود مايوس مريض و متمرد که برای رسيدن مرگ لحظه شماری مي کرد، ولي شما با زحمتهای بي وقفه و 

 اشنا و غريبه بشوم...خويشتن داری کاری کرديد که من االن نسبت به کيوان ديروز ، نا 

ناگهان عذاب وجدان بطور وحشتناک و درهم کوبنده ای وجودم را لرزاند. بشدت عصبي و ناراحت بودم و احساس 

سرافکندگي در مقابل صداقت کيوان و قدر داني بي شائبه اش از من ازارم مي داد. دچار حالت عميقي از نا خوشايندی 

ان محيط وازده و نا متجانس بگريزم. از طرفي هر چه گفته بود حقيقت داشت،  که وادارم مي کرد هر چه سريعتر از

تنها وجود انگيزه همه چيز را در نظرم معکوس و وارونه جلوه مي داد. سرم سنگين و سنگينتر شد. خالء تهوع اوری 

گرفتم  با دستهايمدر دلم رخنه کرده بود که هر لحظه فشارش بيشتر مي شد. کند و سخت نفس مي کشيدم . سرم را 

 . کيوان جلو امد و با نگراني پرسيد:

 حالتان خوب نيست؟-

 اثر قرصي است که مازيار به من داده.-

 سرتان گيج مي رود؟-

 سرم را به نشانه تاييد تکان دادم.

 پس من مي روم شما هيمن جا دراز بکشيد.-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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ز جا بلند شدم و از کيوان پوزش خواستم. داشتم از در خارج ولي من نياز مبرم به هوای تازه داشتم بنابراين با شتاب ا

مي شدم که صدای کيوان مرا از رفتن باز داشت.برای نخستين بار مرا به نام خوانده بود. با تعجب برگشتم و نگاهش 

 کردم. اندکي مکث کرد و گفت:

 متشکرم...به خاطر همه چيز...-

پاس و قدرداني بود. به عنوان پاسخ سرم را تکان دادم و لبخندی اهمگ کالمش پر طمطراق و نگاهش سرشار از س

 بي معني و عاری از ارامش زدم و فورا به اتاقم پناه بردم.

 فصل چهاردهم 

 قسمت اول

از صدای ضربات پي در پي که به در زده مي شد بيدار شدم. ظاهرا مازيار پشت در ايستاده بود و شتابان و هيجان 

 است وارد شود.زده اجازه مي خو

 بيا تو بيدارم.-

 بمحض ورود کليد برق را روشن کرد و گفت:

 خوب خوابيدی؟-

 بد نبود.-

 کنارم روی تخت نشست و گفت:

 ای بابا جبران بي خوابي ديشب را هم کردی.-

 مگر ساعت چند است؟-

 خودت نگاه کن. نه شب است. حالت چطور است، بهتر شدی؟ خستگي ات در رفت؟-

 ا کسالت جواب دادم :ب

 همين که مي بيني.-

 از امروز بعد از ظهر همين طور حالت گرفته است، نمي خواهي به من بگويي چه شده؟-

 چيزی نيست.-

 نکند از اينکه سر به سر کيوان مي گذاشتم از من دلخوری؟-

 نه مازيار ، باور کن چيزيم نيست.-

 صال يادم رفت برای چه پيشت امده ام.چطور باور کنم ؟ تو اين قدر دمغي که ا-

 خميازه ای کشيدم و با بي حوصلگي گفتم:

 پايين چه خبر؟-

 امده بودم همين را بگويم. دو ساعتي مي شود که انها رسيده ايند. صدای شلوغ کردن بچه ها را نمي شنوی؟-

 سرم را به عالمت تصديق چند بار حرکت دادم و گفتم:

 پس باالخره امدند.-

 مازيار با تعجب بر اندازم کرد و گفت:

 چه خونسرد ! مگر تو نمي خواستي چنين لحظه ای را ببيني؟ پس چرا خوشحال نشدی؟-

 با تغير نگاهش کردم و پوزخندی زدم و گفتم:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 داری دستم مي اندازی؟-

 ناباورانه به من زل زد و گفت:

باشد.امروز از ان روزهايي است که اصال نمي توانم تو را يعني چه الله؟ همه اش که نمي تواند صرفا يک بازی -

 بفهمم. يکباره اخالقت عوض شده ، انگار دارم با يک غريبه حرف مي زنم.

 يعني برای تو مهم است، خوشحال شدی؟-

 البته به خاطر کيوان، چون شخصيت...جذابي دارد.-

 پوزخندی زدم و گفتم:

 اوهوم.-

 گفت: ناگهان از کوره در رفت و

 اين همه دهن کجي و تمسخر برای چيست؟-

 بي اعتنا خودم را عقب کشيدم و گفتم:

 مي شود خواهش کنم يک امشب دست از سرم برداری؟-

 امرانه گفت:

 الله ... به من نگاه کن ببينم.-

 با اکراه نگاهش کردم و گفتم:

 چيه؟-

 وهين اميز شده؟چه ات شده؟ چرا بر افروخته ای؟ چرا رفتارت با من ت-

 ناگهان اتشفشان صبرم فوران کرد و با لحني کوبنده و عاصي گفتم:

برای اينکه خسته شده ام . از اين بازی تهوع اور حالم بهم مي خورد. ديگر نمي توانم به اين وضع ادامه دهم . مي -

ي خواهد چهره ی واقعي ام را ببيند تا خواهم همه چيز را به او بگويم. بگويم که ابن کارها به خاطر تو نبوده . دلم م

 بعد درباره ام قضاوت کند. بايد بفهمد که همه ی تصوراتش در مورد من پوشالي و دروغين بود.

 االن نمي تواني اين کار را با او بکني. بايد از اول فکر چنين لحظه ای را مي کردی.-

 تم.احساس حقارت مي کنم مازيار . فکر مي کنم ديگر هيچي نيس-

 دست بردار دختر . االن خسته ای و نمي داني چه داری مي گويي.-

 با خشم و عصبانيت نسبت به خودم نزد مازيار تن به سخت ترين اقرار ها دادم و گفتم:

بايد به حرفت گوش مي دادم. ادامه دادنم اشتباه بود. راستش ندايي از درون به من مي گفت نبايد تنهايش بگذارم، -

اين احساس را به حساب انگيزه حرفه ای ام مي گذاشتم. تلقي های من کامال غلط بود. همه جوانب را در نظر ولي من 

 نگرفته بودم . واقعا بي مطالعه قدم برداشتم.

 بس کن ديگر الله.ارام باش . اين قدر با اين فکر ها خودت را ازار نده . با بيقراری چيزی حل نمي شود.-

 فتم:مستاصل و پريشان گ

به نظر تو چه بايد بکنم؟ تو يک راهي نشانم بده. مي بيني چقدر پر توقع و خود خواه شده ام . اول به نصيحتهايت -

 خنديدم و بعد درخواست کمک مي کنم.

 با دلجويي مرا به ارامش و سکوت خواند و با مهرباني گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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را به خودت وابسته مي کني. تقصير هم نداری ببين الله ، شخصيت تو طوری ساخته شده که خيلي زود ديگران -

چون ذاتا اين طور افريده شده ای . کيوان به تو احترام مي گذارد و شديدا از لحاظ رواني به تو وابسته است. نبايد 

 کاری کني که با غفلتي همه زحماتت به هدر برود.

گذرد و کيوان از صحّت بيشتری برخوردار مي  دييگر چقدر مي توانم به او دروغ بگويم؟ هر چه قدر زمان بيشتر مي-

 شود، موضوع بغرنج تر مي شود.

 يک را ه ديگر هم وجود دارد. مي توانيم بي خبر با هم از اينجا برويم.-

 دوست ندارم فکر کند من ترسو هستم.-

 وقتي هيچ وقت با هم رو برو نشويد چه اهميتي دارد؟-

 و اصلي فقط خودم هستم. خودم مازيار، خودم... مشکل هميشگي-

من قبال نظرم را روشن برايت شرح دادم . هنوز هم همان را مي گويم . تو اين تصميم را بر خالف ميل من و خانواده -

ات گرفتي، حاال تا اينجا پيش رفتي ، خوب حرفي نيست. مي شود گفت تا حدود زيادی موفق هم بوده ای . فقط بايد 

نساني ات خدشه دار نشود. هميشه مي خواستي بنحوی دين خودت را به مردم و طوری تمامش کني که حرکت ا

ميهنت ادا کني . از انگيزه ات که بگذريم، کمتر کسي حاضر مي شود که مثل تو دست به چنين اعمالي بزند. از طرف 

 ه شده باشد.ديگر داستانت را هم مي تواني با قوه تخيل خودت تمام کني. زماني که دلخواه خوانندگان نوشت

 گويا اين وسط تو يک موضوع مهم را ناديده گرفتي. پس حقيقت چه مي شود؟-

 قيافه ای حق به جانب به خود گرفت و گفت:

يادت هست ناشرت به تو چه توصيه ای کرده بود؟ داستاني بنويس که خوانده شود و باب سليقه اکثريت باشد نه -

راموش شود.خيلي چيزها مثل مصيبت و غم و مرگ حقيقت دارد، اما چيزی بنويسي که يک گوشه خاک بخورد و ف

کسي دوست ندارد درباره اش چيزی بشنود يا بخواند . اغلب مردم هميشه دنبال چيزی مي روند که اغنا و راضي نگه 

 شان دارد، نه چيزهايي که خسته کننده و تداعي کننده بدبختي هايشان باشد.

شتباه هستي .نه مردم به اين صورتي هستند که تو توصيفشان کردی و نه من برای در اين مورد تو کامال در ا-

خوشايند ديگران چيزی مي نويسم. حقيقت چه تلخ و چه شيرين بايد گفته شود. در واقع اين بزرگترين وظيفه ی هر 

 مولف است.

به خود تلقي کنم ، زيرا که او حق مطلب در ادامه مازيار سکوت اختيار کرد. نمي توانستم اظهار نظر مازيار را توهيني 

را در لفافه ادا کرده بود. لذا من نيز صالح در خاموشي يافتم و به منزله اتمام بحث از وی درخواست کردم به ديگران 

 ملحق شويم.

 قسمت دوم

ند اط چاز سالن پذيرايي همهمه ی عجيبي به گوش مي رسيد. صدای خنده و گفتگوهای شادی توام با غريو پرنش

کودک که جست و خيز و بازيگوشي مي کردند محيط را پر کرده بود. در راهرو چند لحظه ايستاديم. مازيار پافشاری 

 مي کرد که من لباس مناسب تری بر تن کنم، ولي من از انجام اين کار سر باز زدم و گفتم:

 من به نظر ادمهای ظاهر بين وقعي نمي گذارم.-

 م برای وقتي که خودت با انها اشنا شدی ، ان وقت اهميت اين مساله را درک مي کني.بسيار خوب ، مي گذار-

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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در انتهای راه پله خيلي سريع ، اجتماع داخل هال را از نظر گذراندم. ظاهرا همان چيزی مشاهده مي شد که مازيار 

داشت و روی کاناپه نشسته و چند لحظه قبل اشاره کرده بود. همه با هم گرم گفتگو بودند. کيوان لبخند بر لب 

مادرش را در اغوش گرفته بودو ضمن صحبت ، بازی خواهرزاده هايش را تماشا مي کرد. عالوه بر اينها دو زن و يک 

مرد در جمع حضور داشت که من انها را نمي شناختم . يکي از انها قاعدتا ثريا خواهر کيوان بود و مرد نيز امين پسر 

 ينک حضور داشتند، ولي در مورد زن ديگر حدسي نمي توانستم بزنم .عمويش که به دعوت من ا

در همين وقت نظر کيوان به سوی ما جلب شد . بي درنگ از جا بر خاست و به طرف ما امد. همزمان چشمهای 

 ديگران نيز با کيوان همراه شد و ظرف کوتاهترين مدت توجه همه به ما معطوف شد. من با داشتن مازيار در کنار

خود و پيوستن کيوان به ما در لحظه مناسب غريبه بودن ر ااحساس نکردم، بنابراين با جرات و اعتماد به نفس قدم 

 ديگر به جلو برداشتم و با مسرت به کيوان گفتم :

 چشمتان روشن سرگرد. تبريک مي گويم. باالخره به بزرگترين ارزويتان هم رسيديد.-

 سری تکان داد و با لبخند گفت:کيوان در مقابل به عنوان تشکر 

 همه را مديون محبتهای شما هستم، ولي اين را هم بايد بگويم که بزرگترين ارزوی من چيز ديگری است...-

 بعد لحظه ای سکوت کرد. نگاه پر مفهومي به مازيار افکند و رو به من کرد و ادامه داد:

 ، اما من به ايشان گفتم شما احتياج به استراحت بيشتری داريد.اقای دکتر زودتر از اين مي خواستند بيدارتان کنند-

 اتفاقا دوست نداشتم ان لحظه ديدني و با شکوه را از دست بدهم ، اما چه مي شود کرد يک کمي چرتم طوالني شد.-

 مازيار با تعجب نگاهي از عرض شانه به من کرد و با لحني توام با شوخي گفت:

تي زيبای خفته اين قدر شاهزاده را منتظر نگذاشته بود که تو ما را چند ساعت اينجا چي فرموديد؟ چرت... ح-

 کاشتي.

دسته گل خودت بود وگرنه من ادم خوش خوابي نيستم. تازه بعد از ظهرها هم اصال عادت به خوابيدن ندارم. کسلم -

 مي کند.

 کيوان گفت:

فته ی پژوهشگران خواب قيلوله برای سالمتي مفيد است و به من که هيچ اثری از کسالت در شما نمي بينم . به گ-

 طول عمر کمک مي کند ، درست نمي گويم دکتر؟

 مازيار با تعجب گفت:

 قرار ما چيز ديگری بود. اصال معلوم هست شما طرف کي هستيد؟-

 نگاهي اسرار اميز با هم رد و بدل کردند و کيوان گفت:

 يشتری داشته باشد.به قول امين طرف کسي که نفع ب-

 لطفا بازهم شفاف تر و دقيق تر.-

 اين رسم مردهاست که طرف هم را بگيرند.-

چرا جوابهايتان دو پهلو است؟ اين طوری فقط خودمان را جلوی بعضي ها تضعيف مي کنيم. صريح بگوييد طرف من -

 هستيد، خيال هر سه نفرمان راحت شود.

ناباوری نگاهشان مي کردم. ابتدا هيچ کدام به روی خودشان نياوردند، اما همين  همين طور ساکت ايستاده بودم و با

 که من با استهزا ء به مازيار خيره شدم ، او طاقت نياورد و در حالي که خنده اش گرفته بود گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ناشي بازی در اورديم و مشت مان باز شد.-

 کمي عجيب نبود؟ حرفهايتان را مي گويم.-

 اط پيدا کرده بود گفت:مازيار که نش

 اجازه بده توضيح مي دهم.-

 کيوان دستش را جلوی مازيار گرفت و گفت:

شما نه، بگذاريد به عهده من... يک توطئه کوچولو فقط محض خنداندن شما که من خرابش کردم. حاال خواهش مي -

ا مادرم که فوق العاده مشتاق مالقات ب کنم زودتر بفرماييد، چون همه منتظرند از نزديک با شما اشنا بشوند، خصوصا

 شماست.

سپس در طرفين من قرار گرفتند و با ايجاد فضائي بسيار صميمي تا رسيدن نزد بقيه همراهي ام کردند. کيوان بدون 

 هيچ تشريفاتي به معرفي من پرداخت:

 خانم الله معيری که معرف حضور همه هستند.-

 داد:و با اشاره ای محترمانه ای ادامه 

 مشخصا مادر عزيزم...-

بالفاصله خانم فرخنده با خرسندی بسيار در اغوشم گرفت و صورتم را بوسيد. تنش بوی مادرم را مي داد، به همين 

جهت با تمايل بيشتری او را به سينه فشردم. لرزش دستهای فرتوتش را دور گردنم احساس کردم . پس از نجوائي 

بيشتر به تقدير و سپاس از من مربوط مي شد، چشمهايش را به من دوخت. دستهايم را نسبتا طوالني و اشک الود که 

 با انگشت پر مهرش نوازش کرد و گفت:

ارزو مي کنم از خداوند بلندمرتبه ترين جايگاهها را زير پايتان قرار بدهد چون شما با اين فداکاری نشان داديد که -

اری انجام بدهيم جبران محبت ها و زحمت هايي را که برای پسرم کشيديد، استحقاق بهترين ها را داريد. ما که هر ک

 نمي کند...

ثريا نيز به همين ترتيب چون مادر مهربانش با قدر شناسي از من استقبال کرد و با اخالق گرمي که داشت محيط را از 

 الغر و بسيار زيبا بود.حالت رسمي خارج کرد و حرارت بخشيد. او زني بسيار جوان و شاداب ، بلند قد و 

پس از او نوبت به امين فرخنده رسيد. پس از معرفي با لبخندی رمز گونه دستش را به طرف من دراز کرد، ولي من 

به جای دست دادن سرم را تکان دادم . ضمن احوالپرسي کيوان را مردی خوشبخت و خوش شانس خطاب کردو 

 گفت:

 بعدش با تشريفات وارد بهشت شود .واقعا چقدر تو خوش شانس هستي... ادم از مصيبت جان سالم به در ببرد،-

در تمام اين مدت يک جفت چشم نگران و نا ارام به من دوخته شده بود که از فرط رنجيدگي اماده گريستن بود و 

الم امين رو کفقط تلنگری کافي بود تا اشکهايش فرو ريزد. به دهان کيوان زل زد و منتظر شد، ولي کيوان با بريدن 

 به من کرد و گفت:

 با بهرام که قبال اشنا شده ايد. احتياج به معرفي ندارد.-

بله همين طور است . من اين قدر طي اين مدت به ايشان و خانمشان زحمت داده ام که واقعا شرمنده ام. انشاءاهلل -

 فرصتي پيش ايد که بتوانم تالفي کنم. 

 و گفت:بهرام متواضعانه سر فرو اورد 

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ای بابا ما کاری نکرديم. کيوان بهترين دوست من است . دوستي ما خيلي خيلي بيشتر از اين حرفها مي ارزد.-

 راستي اقای ساعدی، چرا سمانه خانم تشريف نياوردند؟-

 امشب تولد دختر برادرش بود . خيلي به شما و همگي سالم رساند و عذر خواهي کرد که نتوانست بيايد.-

 شاءاهلل در فرصتهای اتي ايشان را زيارت مي کنيم .ان-

 در اين لحظه صاحب ان چشمهای منتظر و نا ارام از جا بلند شد و گفت:

 گويا کيوان خيال ندارد مرا به شما معرفي کند.-

 دستش را جلو اورد و گفت:

 من ساغر شفيعي هستم. همسر کيوان، از اشنايي تان هم خيلي خوشوقتم.-

از شنيدن اين حرف بهت زده در جا خشکم زد و بي اراده به وی خيره شدم . برای چند لحظه چشمهايم تار  ناگهان

شدند و سرم به دوران افتاد.واقعه ای غير منتظره که باعث شده بود زبانم بند بيايد. گويي وجودم ناگهان تبديل به 

داشت. با تحمل فشار بسيار قادر شدم بر احساسم درختي بي خاصل و خشک شده بود و فرماني از مغزم دريافت نمي 

فائق ايم . در نهايت دستش را در ناخود اگاهي فشردم و لخندی زدم و بدين حال خشنودی ام را ابراز کردم. سپس با 

 جمله ای کوتاه به وی خيرمقدم گفتم. او نيز تشکر کرد و گفت:

 ا خورديد.ظاهرا کيوان درباره من با شما صحبتي نکرده . خيلي ج-

 نيم نگاهي به کيوان که سرش را به زير انداخته بود کردم و پاسخ دادم:

نبايد ايشان را مقصر دانست ، چون تا همين چند روز پيش حتي حافظه شان درست بر نگشته بود . در ضمن وظيفه -

 ادگي.من در قبال ايشان صرفا نگهداری و پرستاری بود، نه صحبت درباره مسائل خصوصي و خانو

در اين اثنا به اشاره مازيار که در کنار خود جايي برايم باز کرده بود شتافتم. بمحض نشستن به عنوان مخاطبي خاص 

 مورد لطف و کرم خانمهای فرخنده و اقای ساعدی قرار گرفتم.

 قسمت سوم

 ثريا از پهلوی مادرش برخاست و نزد من نشست و با هيجان شروع به صحبت کرد:

نامه تان به دستم رسيد، دلم مي خواست مثل يک کفتر پرواز کنم و به اينجا بيايم. اصال باورم نمي شد . شايد وقتي -

بيش از صد بار نامه شما را خواندم و هر بار به خودم مي گفتم اين خبر نمي تواند حقيقت داشته باشد . گرچه تنها 

 به دستم رسيد. ارزويم صحت همين موضوع بود تا اينکه بعدش تلگراف تان

 سرش را به سوی اسمان کرد و با رقيقانه ترين احساسات ادامه داد:

اوه خدای بزرگ ، نمي توانيد تصورش را بکنيد که چه حالي پيدا کرده بودم. بشدت هيجان زده شده بودم . چيزی -

 نمانده بود که از فرط خوشحالي سنکوپ کنم .

 و در پي صحبت ثريا افزود:خانم فرخنده دهانش را با چای تر کرد 

ثريا عين واقعيت را گفت . من هنوز نتوانسته ام حال عادی خودم را به دست بياورم . خيال مي کنم که بين خواب و -

 بيداری هستم.

 در اين لحظه سرش را به طرف کيوان کج کرد و با لبخند گفت:

 اخر من از اين روياها خيلي مي ديدم.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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نيست مادر. من هم مدتها حالي مشابه حال امروز شما داشتم . نمي توانستم وجودم را باور کنم .  ولي اين ديگر رويا-

در واقع وجود هيچ چيزی را نمي توانستم باور کنم، ولي به کمک خانم معيری و تالش شبانه روزی ايشان تبديل به 

 شخصي شدم که االن مي بينيد.

 بهرام نيز با کيوان هم اوا شد و گفت:

من و سمانه از نزديک شاهد فداکاری و زحمت هايي که ايشان برای برگرداندن سالمتي به کيوان متقبل مي شدند -

بوده ايم . اصال باورم نمي شد که در اين روز گار بد و بي مروت کسي هم پيدا شود که بدون کوچکترين چشم داشتي 

 ف شنيدن هرگز قبول نمي کردم.به ديگران کمک کند. راستش اگر خودم نمي ديدم شايد به صر

کيوان مغموم سر به زير افتاده و در فکر فرو رفته بود. ظاهرش چيزی نشان نمي داد که معني ندامت يا پشيماني 

داشته باشد . گاهي سر بر مي اورد و با نگاهي اکنده از پريشاني و دغدغه به او نظر مي افکند و لحظه ای ديگر متبسم 

 معلوم مي دوخت. ديده به نقطه ای نا

 در اين اثنا هياهوی بچه ها اوج گرفت و صدای جمع ما را در خود گم کرد. کيوان با ماليمت به انها گفت:

 ارام تر دايي جون. سرم درد مي کند.-

 ثريا فورا بلند شد و با حالتي حاکي از تنبيه به طرف بچه ها رفت و گفت:

 يد؟ تا بيشتر از اين عصباني نشده ام زود اسباب بازيهايتان را جمع کنيد .ماني ، مليکا مگر نگفته بودم شلوغ نکن-

 مليکا با لبهای اويزان، معصومانه به اين عمل مادرش اعتراض کرد :

 پس کجا برويم بازی کنيم؟-

 کيوان ضمن بغل کردن ماني و گرفتن دست مليکا ، خواهش را به ارامش خواند و گفت:

 بازی کنيد؟دوست داريد با دائي -

 مليکا با سرعت خوشحالي اش را ابراز کرد و گفت:

 اخ جون. اسباب بازيها را هم مي توانم بياورم؟-

 چرا که نه خانم خوشگله . همه را بياور اتاق من.-

 ولي ثريا مانع شد و گفت:

 تو سرت درد مي کند، برو استراحت کن، من خودم بچه ها را مي برم.-

 تو همين جا راحت باش . به نظر تو عيب دارد با خواهر زاده هايم تنها باشم؟اشکالي ندارد . -

 اخر تو نمي داني که اينها چقدر شيطون هستند.-

 يادت رفته خودت چقدر شيطون بودی؟ اينها هم بچه های تو هستند ديگر. -

 ثريا خنديد و گفت:

در ضمن شما هم بايد بچه های خوبي باشيد و دائي خيلي خوب ، هر طور که راحتي . فقط خودت را خسته نکن . -

 جون را اذيت نکنيد، باشد؟

هر دو کودک با مالحت لبخند زدند و ضمن شادی بي حد به مادرشان قول دادند . کيوان قبل از رفتن نگاهي به سوی 

 من افکند و سپس با نگراني از هال بيرون رفت.

شايندی گيج شده بودم و خود را غريبه حس مي کردم. در حالي که بايد احساس من هم متشابه کيوان بود. بطور ناخو

نسبت به هر اتفاقي بي تفاوت برخورد مي کردم ، هم اينک ازرده و پريشان بودم. دلم مي خواست زمان به نقطه ای 
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نمي  تجربهاز گذشته يا اينده باز مي گشت تا من اينقدر بي تابي و درد را که هر لحظه بر شدتش افزوده مي شد 

 کردم.

 ناگهان امين فرخنده با اين پرسش مرا به خود اورد:

 خانم معيری، مرا شناختيد؟-

 سريع با لبخند مطمئني پاسخ دادم:

 بله ،البته. -

 قبل از معرفي کيوان يا بعد از ان؟-

 بعد از ان.-

 يعني حدس هم نتوانستيد بزنيد؟-

بر اساس شواهد تنظيم مي کنند، در حالي که من اولين بار بود که شما را  معموال ادمهايي مثل من حدسيات شان را-

مي ديدم. در ضمن حاال که فکرش را مي کنم مي بينم حتي از روی صدا نمي توانستم تشخيص بدهم ، چون صدای 

 شما از پشت تلفن عوض مي شود.

 شد.کالمتان متين، ولي از روی صحبتهای کيوان چطور؟ نبايد زياد سخت با-

فکر مي کردم شما با خلق و خوی ايشان بيشتر اشنا باشيد. اگر بنا بود به کمک صحبتهای ايشان اطالعاتي را جمع -

 اوری کنم تا حاال به هيچ جايي نمي رسيد. بيشتر با مساعدت اقای ساعدی تالشهايم نتيجه داد.

 تبسمي زيرکانه کرد و گفت:

راستش وقتي برای اولين بار از کيوان و وقايعي که بر شما گذشته صحبت بله همت واالی شما قابل تحسين است. -

کرديد ، قبول ان برايم مشکل بود ، چون در اين زمانه کمتر کسي را ديده ام که بدون غرضي شخصي ، چنين از خود 

 گذشتگي از خود نشان دهد.

 و بطور مرموزی نگاهم کرد . گفتم:هنگام گفتن سخن پک عميقي به سيگارش زد و اندکي چشمهايش را تنگ کرد 

 معلوم مي شود که شما شناخت محدودی از مردم مان داريد.-

 سوءتفاهم مشود . اتفاقا بر عکس، بر اساس همين شناخت چنين نتيجه ای گرفته ام.-

ه ز شواهدی کبه جرات مي شود گفت که شما در اشتباه هستيد. حداقل درباره مردم ما اين موارد نادر نيستند. جدا ا-

نظيرش در همه جا ديده مي شود، صورت عيني و منسجم تر اين قضيه در قبرستانهای هر شهر و روستايي اشکارا 

 قابل رويت است.

 در ادامه با کنايه پاسخ داد:

 بله حق با شماست. قبرستانهای ما بيش از هر جای ديگری اباد شده اند . من اين را قبول دارم.-

 ن تنها کساني حق قضاوت دارند که وظيفه شان را نسبت به اين اب و خاک انجام داده باشند.به عقيده ی م-

 در اين لحظه ساغر به سخن در امد و پوزخندی زد و به جانبداری از امين خطاب به من گفت:

 يعني شما مي گوييد ما صالحيت دفاع از مملکت خودمان را نداريم؟-

 رفت و گفت:مازيار در پاسخ از من پيشي گ

نه خانم، منظور الله اين نبود. در واقع هيچکدام از ما حق نداريم . اين اينده گان هستند که بايد درباره اعمال امروز -

 ما قضاوت کنند.
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 ان گاه خطاب به امين ادامه داد:

 گمان مي کنم شما از مخالفين باشيد ، درست مي گويم؟-

فقط مي گويم اگر همه با موضوعات، حرفه ای برخورد کنند هيچ مشکل بغرنجي نه اقا، مخالفت با چه؟ با که؟ من -

سد راه پيشرفت نخواهد شد. يک سياستمدار اگر به جای برخورد قاطعانه با مسائل حقوقي بخواهد بر پايه احساسات 

 قضاوت يا اقدامي بکند بازتابي جز اختالل در اوضاع جامعه ندارد.

 تاسف مي خوردم. گفتم:قلبا به حال چنين افرادی 

درست است که شايسته نيست هنر به سياست و بازيهای نابرابر و پنهاني اش الوده بشود، اما روح عدالتخواهي در -

 همه چيز و همه کس مي تواند تجلي داشته باشد و هر شخصي مختار است به دلخواه خود عقايدش را ابراز کند.

 نرفت. خنده ی تمسخر اميزی کرد و گفت:امبن با اين صحبتها از ميدان به در 

 تصورش را بکنيد داوينچي به جای لبخند ژوکوند ، لبخند لوئي شانزدهم را نقاشي مي کرد...-

 تا تعبير ما از هر لبخندی چه باشد، اقای فرخنده.-

 ساغر با نگاه تحقير اميزی به من رو کرد و گفت:

 عالقمند باشيد.به شغل تان نمي ايد تا اين حد به سياست -

اگر سياست به معني تدبير و اتخاذ روشي درست برای رسيدن به هدف های متعالي باشد، دارا بودنش برای همه -

امتيازی بزرگ محسوب مي شود، ولي اگر منظورتان هيوالی خون اشامي باشد که بازوهای شيطان را تشکيل مي دهد، 

 من از ان بيزار هستم.

 پرسيد:امين سری تکان داد و 

 اگر جسارت نباشد مي شود بپرسم سياست شما درباره کيوان چه بود؟-

مازيار ناگهان نفسي خشم گين کشيد، ولي قبل از انکه کالمي بر زبان براند، خانم فرخنده ابروانش را در هم کشيد و 

 حالتي مالمت بار و لحني پر تغيّر امين را مورد عتاب قرار داد و گفت:

يده و بي معنايي. از شما بعيد است امين، همين طور از تو ساغر ... خانم معيری بزرگي را در حق ما چه سوال نسنج-

تمام کرده، ان وقت شما به اين نحو از او سپاس گذاری مي کنيد؟ برای من مهمترين چيز وجود کيوان است که 

اال خواهش مي کنم تا لحظه ای که اين ايشان صحيح و سالم به من برگرداندند. باقي قضايا پوچ و بي اساس است. ح

 جا هستيد حرمت عزيزانم را نگه داشته باشيد، همين طور حرمت خودتان را.

 امين با هوشياری تمام به دفاع از خود برخاست و گفت:

اين فقط يک بحث بود نه چيز ديگری زن عمو. در واقع ما هم به اندازه شما از خانم معيری ممنون هستيم . کسي -

 مي تواند زحمت و فداکاری ايشان را انکار کند .ن

 اميدوارم همين طور باشد که مي گويي.-

سپس رو به من کرد و با تبسمي دل نشين از من خواست همه وقايعي را که در اين مدت بر ما گذشته بود برايش 

 نشست و به او گفت: بازگو کنم . هنوز لب به سخن نگشوده بودم که کيوان در جمع حاضر شد و کنار مادرش

خودم همه چيز را مو به مو برايتان تعريف مي کنم . اجازه بدهيد خانم معيری استراحت کنند . اين چند روز به -

خاطر ورود شما حسابي خودشان را خسته کرده اند . حاال راستي بگوييد ببينم چرا کيهان با شما نيامد؟ مگر از 

 موضوع خبر نداشت.
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شنيدن اين حرف،غافلگيرانه خودش را باخت و بيحرکت به کيوان خيره شد. بي انکه پلک بزند و با خانم فرخنده با 

اندوهي شديد به فکر فرو رفت. حالش را مي فهميدم . واقعا در تنگنای سخت و دشواری گرفتار شده بود . ثريا با 

 مشاهده اين منظره به ياری مادرش شتافت و بي درنگ پاسخ داد:

از محل کيهان خبر نداريم ، چون به دعوت يکي از دوستانش برای تعطيالت کريسمس به سوئد رفت.  ما دقيقا-

 ادرسي هم به ما نداد. نه ادرس و نه شماره تلفن، قرار شد خودش با ما تماس بگيرد.

 در نگاه کيوان ناباوری را ديدم . او گفت:

داشته باشد . حتما بمحض تماس کيهان او را از اين اتفاق  که اينطور... به هر حال مصطفي که بايد از موضوع خبر-

 اگاه مي کند. مگر نه؟

هنگام صحبت چشمهايش پي در پي بين چهره ی ثريا و مادرش در حرکت بود و بي تابانه پاسخي مي جست که 

 خودش را خالص کند.

غم و بيم در نگاه يکايک انها ديده مي  فضا را سکوتي دردناک اشباع کرده و اندوهي کهنه همه را در بر گرفته بود .

شد، ولي هيچ کدام جرات و يارای گفتن را در خود نمي ديد. تداوم سکوت منجر به ترديد و نگراني از سوی کيوان 

 شد و گفت:

 شما داريد چيزی را از من پنهان مي کنيد.-

 امين بدون کوچکترين اضطراب يا واکنش سوال بر انگيزی گفت:

تي شدی ؟ مي بيني که همه ما هنوز بهت زده ايم و مسلما زن عمو و ثريا بيشتر از ما و دليل هم دارد . اول مگر خياال-

 اينکه به تو نزديکترند و هنوز هيجانشان فرو کش نکرده و دوم اينکه ما زودتر از وجودت با خبر شديم.

 ولي... -

 ديگر الزم نيست تو با اين حرفها بيشتر ازارشان بدهي. ولي ندارد . انها به اندازه کافي ناراحتي کشيده اند .-

خانم فرخنده بيش از حد فرسوده به نظر مي رسيد. شايد همين باعث پريشاني نابهنگام کيوان شده بود.درد و رنج 

بي پاياني که از داغ فرزندش بر دل داشت و تازه مي رفت که در پرتو حضور کيوان کاهش يابد و به زندگي اش 

نويني ببخشد، ولي ناگهان تالتوی جانگدازی يافته بود. شايد اگر کاووس به موقع نمي رسيد و اعالم نمي کرد  جالی

 که وقت شام است ، کيوان بازهم دست بر نمي داشت.

 قسمت چهارم

ان وساغر زني با وجاهت ،خوش لباس و دوست داشتني بود. رفتارش در عين صميميت همراه با تکبر بود. مدام به کي

محبت مي کرد و از هر فرصتي برای جلب نظر او به سوی خود سود مي جست . ولي کيوان بي تفاوت بود و از اين 

 همه بذل محبت و توجه مي گريخت.

پس از صرف شام، مردان در عذاخوری همچنان به گفتگويشان ادامه دادند و خانمها نيز در پذيرايي گرد هم امدند و 

ف گرم صحبت شدند . سخن از وفاداری مردان به ميان امد و اينکه همسر ثريا چگونه بدون پيرامون موضوعات مختل

 وی در کشوری بيگانه زندگي مي کند.

 ساغر به شوخي گفت:

 تو از کجا مي داني که االن مصطفي دارد چه کار مي کند؟-

 ثريا با اطمينان و عزت نفس جواب داد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 هر کاری بکند اهل خيانت نيست.-

 اغر با لحني که چندان عاری از بدگماني نبود گفت:س

من مردها را خوب مي شناسم. انها هيچ کاری را خيانت نمي دانند. خودشان را مالک همه چيز مي دانند. انگار خدا -

 زن را افريده که فقط به انها خدمت کند و بس. يکي توی خانه، يکي بيرون خانه.

 کر مي کني؟جدا تو درباره مردها اين طور ف-

فکر نمي کنم ثريا جان، بلکه باور دارم. اگر مي بينيم زنها مدام دنبال لباس و مد و زيوراالت گرانقيمت هستند و کال -

به ظاهرشان توجه مي کنند، نه اينکه کوته بين و سطحي نگر باشند يا بخواهند به خاطر چشم و هم چشمي دارايي 

اين است که مردها اين طور مي خواهند . حتي اگر با يک زن فرشته جو زندگي  شان را به رخ هم بکشند، نه، به خاطر

کنند، باز هم چشمشان دنبال زناني است که بوی خوب مي دهند ، نه زني که بوی عرق گرم نگهداشتن خانه اش را 

گوشه چشمي به مي دهد و حرمت پاکدامني و فداکاری هايش چنان بي رنگ و رو و پيرش مي کند که اقا اکراه دارد 

او بيندازد . اگر غير از اين بود کدام زني بدش مي امد که مثال مثل خانم معيری ظاهری ساده داشته باشد يا همان 

 رفتاری را بکند که قلبا و صريحا مايل به انجام ان است. الاقل زحمتش خيلي کمتر است. 

 هم، بنابراين با تحکم گفتم:چون مستقيما به من اشاره کرده بود الزم دانستم جوابش را بد

 شما که به اين خوبي واقعيات را درک مي کنيد چرا در پيروی از اين اصول اهمال مي کنيد؟-

 پوزخندی زد و گفت:

پيروی از چه؟ بي جهت خودم را ببازم يا عمرم را تلف کنم که چطور بشود؟ از دست پخت و زندگي ام تعريف کنند -

 کدام به درد من نمي خورد.يا معتکف بشوم... نه هيچ 

 خانم فرخنده نگاهي به اطراف کرد و با نگراني به ثريا گفت:

 پس ماني و مليکا کجا هستند ؟-

 نگران نباشيد . بچه ها خسته بودند زود خوابشان برد.-

کردم و در اين اثنا کاووس در سرسرا ظاهر شد و با اشاره خواست که نزدش بروم. از خانم فرخنده عذر خواهي 

 پيش کاووس رفتم.

 چه شده؟-

 اقا توی اشپزخانه منتظر شما هستند.-

 نگاهي به جمع مردان کردم و پرسيدم:

 به تو نگفت که با من چه کار دارد؟-

 ناگهان با ديدن مازيار در کنار بهرام متعجب شدم و افزودم:

 خواب ديدی کاووس؟ دکتر که توی سالن نشسته.-

 کتر نبود. سرگرد را مي گويم . او منتظر شماست.منظور من اقای د-

 سرگرد؟!-

برای مواجه شدن با کيوان اصال امادگي نداشتم، از اين رو خواستم بهانه ای برای گريز به دست بياورم و کاووس را 

 روانه کنم، ولي او به پافشاری کيوان اشاره کرد و گفت:

 واال...گفتند هر طور شده بايد به ديدنشان برويد . -

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 با اضطراب پرسيدم:

 واال چي؟-

 کاووس بسيار دستپاچه و خجالت زده گفت:

 مرا ببخشيد الله خانم ، گفتند واال اگر مجبور بشوند خودشان اينجا سراغ شما مي ايند.-

او را خوب مي شناختم ، يا از کاری حرف نمي زد و يا به حرفي که مي گفت عمل مي کرد،بنابراين بي درنگ 

 رخواستش را عملي کردم و نزدش رفتم.د

 بمحض ورود به اشپزخانه و تالقي نگاهمان پرسيدم:

 با من کاری داشتيد؟ -

 صندلي را برای من کنار کشيد و گفت:

 بله . خواهش مي کنم بنشينيد.-

 او نيز پشت ميز روبروی من نشست و پس از ان ناگهاني گفت:

 يد، در حالي که من جزئيات را برای شما شرح داده بودم؟چرا درباره من به امين راست نگفت-

 نفس عميقي کشيدم و گفتم:

 چون مصلحت اين بود.-

 چه مصلحتي؟ انتظار داشتم به سوالش جواب دندان شکن بدهيد يا حداقل برخوردتان قاطعانه تر باشد.-

 چرا سرگرد؟ چرا چنين توقعي از من داريد؟-

سي را به شک بيندازم . دو دل کردن ديگران گناه بزرگي است . شما که نسبت به من برای اينکه دوست ندارم ک-

 ترديد نداريد.

هنگام دريافت پاسخ از من حالتي عجيبي يافته بود.مصمم به نظر مي رسيد و به هيچ عنوان قصد نداشت از راهي که 

دم . از جا بلند شدم . چند قدم به طرف در در پيش گرفته بود برگردد. از حرکت نابهنگام و غير مترقبه اش جا خور

پشتي رفتم و سعي کردم به خودم مسلط شوم . قلبم بشدت مي تپيد. وقتي صدای برخاستنش را شنيدم تپش قلبم 

 تندتر شد. از پشت به من نزديک شد و گفت:

 مي دانم از دستم ناراحتي ،ولي نمي دانم درباره ام چه فکر مي کني.-

 ميمانه تر شد ، بنابراين خاموش ماندم تا او حرفش را به اخر برساند.لحن و برخوردش ص

حق مي دهم به خاطر اين قصور هر چند پيش پا افتاده از من دلخور باشي. من هم مثل تو از اين اتفاق جا خوردم، -

س مي سنگ. ح ولي دليل اشفته بودنم چيز ديگری است. ادمها تغيير مي کنند و من نيز يک ادم هستم نه يک تکّه

حرفي به ميان نياوردم، « او » کنم نقطه اتکايم را پيدا کرده ام و حاال ديگر يک فرد کامل هستم. اگر ديدی درباره 

 تنها دليلش خودت...

کالمش به پايان نرسيده بود که از انجا به بيرون گريختم . پس از ان صدايي به گوشم نرسيد که حضور کيوان را خبر 

 ودش را نزديکم حس کردم. ناگهان چون کوهي مقابلم را سد کرد و گفت:دهد، وليکن خ

چرا تو الله؟ اين من هستم که بايد فرار مي کردم، ولي مي بيني که با پای خودم امدم و منتظرم که سرزنشم کني. -

 مي خواهم حرف بزني.

 بسختي خودم را کنترل کردم و گفتم:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 من هيچ حرفي برای گفتن ندارم.-

 از دستم عصباني هستي. پس-

 نيستم. چند بار تکرار کنم؟ نه ناراحتم نه عصباني.-

تبسمي کرد و چشمهای با نفوذش را به من دوخت. طوری که گويي از درون ذهن و فلبم اگاه است.اين طرز نگاه 

و تنها کسي بود که به کردنش ازارم مي داد. در تمام اين مدت از روی دادن چنين واقعه ای بيمناک بودم. تا به حال ا

خلق و خو و زير و بم تفکرات و روحياتم نزديک شده بود، بي انکه اراده ام دخالتي در اين امر داشته باشد. زماني که 

او در دوران نقاهت به سر مي برد ، ناشيانه شخصيت واقعي ام را از او پنهان کردم، غافل از اينکه او با هوشياری و 

نظر گرفته بود و جزويات ضميرم را ورق مي زد. بنابراين جای تعجب و شگفتي نبود که اينک ذکاوت رفتارم را تحت 

شناخت او نسبت به من کمتر از خودم نباشد و اين شکنجه ام مي داد. شايد يکي از داليل پرهيزم نسبت به او گذشته 

ي گذشت ،بود و هر لحظه که اراده مي از وجود مازيار همين امر بود. مردی که لبخند و نگاهش اينه ی انچه بر من م

کرد تا اعماق وجودم را در مي نورديد و مي شکافت. او باطن مرا خوب تماشا مي کرد و حتي به قسمت تاريک وجودم 

 نيز راه يافته بود که در ان اسرار سفيد و سياه با روحي براشفته، اما خاموش مرا به هر سويي مي کشاندند. 

 ه يک محرک کار امد داشتم . مازيار را در نظرم مجسم کردم و گفتم:برای استقامت نياز ب

 من که همه ی حرفهايتان را نشنيده مي گيرم. شما هم امشب را فراموش کنيد.-

 بطور بي سابقه ای احساسش را بر من اشکار کرد و گفت:

احساسي که مدتها اشفته ام ايا درست شنيدم گفتي فراموش کنم؟ مي شود بگويي چطور...، چطوری مي شود با -

 کرده است مقابله کنم؟ لطفا بگو چرا بايد اين کار را بکنم.

خواهش مي کنم سرگرد . اوضاع را از اين که هست بدتر نکنيد. شايد بهتر باشد بيشتر به منطق رجوع کنيد تا -

يچ ت. رفتار شما نسبت به هاحساس. زني که االن در ان خانه نشسته بشدت به شما عالقمند است .ساغر همسر شماس

کدام از ما منصفانه نيست. چرا مي خواهيد به خاطر يک احساس زود گذر که با مدتي دوری حل مي شود اميد و 

 ارزوی يک زن را تباه کنيد؟

چه کسي به تو گفته که او همسر من است؟ ما فقط برای مدت کوتاهي نامزد بوديم. هيچ رابطه خاصي هم بين ما -

 شت.وجود ندا

 پس چرا وقتي خودش را همسرتان معرفي کرد شما حرفي نزديد؟-

چون اهميتي نداشت. ببين الله. اين عالقه با من کاری کرده و طوری در قلبم ريشه دوانده است که هرگز نه از بين -

ه ... اصال هر مي رود و نه فراموش مي شود. حاال اگر دوست داری هر چند مي تواني مالمتم کن و بي توجهي نشان بد

 طور دوست داری با من رفتار کن ... يا به قول خودت راه دوری و جدايي را در پيش بگير، ... اما فايده ای ندارد.

از خجالت سر به زير افکنده بودم و حس مي کردم رفته رفته غرورم از هم مي پاشيد و شعله احساس گناه نسبت به 

بم زبانه مي کشيد. ناگهان احساس کردم پاهايم سست شدند . به سمت پله ها مازيار و تعهدی که به وی داشتم در قل

 رفتم و نشستم.

چند لحظه بعد کيوان نيز در پي ام روانه شد. مقابلم امد و روی پايي که سالم بود بر زمين زانو زد . ارنجش را به پای 

 خيره شد و گفت:ديگرش تکيه داد و به چهره من که در ان لحظه به فکر فرو رفته بودم 

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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باالخره بايد اين حرفها را به تو مي گفتم . مي دانم که انتظار شنيدنش را نداشتي. شايد سکوت کار پسنديده ای -

 باشد، ولي بعضي از وقتها بدجوری ازار دهنده است.

 بي انکه نگاهش کنم گفتم:

 يدم. اين هم ازار دهنده است.تازگي خيلي از کارها از شما سر مي زند که هرگز انتظارش را نمي کش-

 سرش را کمي کج کرد و با ماليمت پرسيد:

 مثال چه کارهايي؟-

 سابقا موقع صحبت کردن به مخاطب تان اين طور زل نمي زديد!-

 پس االن داريد چه کار مي کنيد؟-

 يعني من حاال دارم اين کار را مي کنم؟!-

 راحت کنيد؟شوخي تان گرفته يا مي خواهيد مرا بيشتر نا-

 وقتي شادی به همان جايي مي رود که غم از در ان خانه دارد، ازار کردن تو هم مثل...-

 شما با اين حرفها فقط باعث مي شويد که هر لحظه بيشتر احساس گناه کنم.-

ن صدايي از پشت در اشپزخانه برخاست که موجب شد از دلهره ناگهان کمي از جا بپرم. کيوان ضمن توجه به ا

 پرسيد:

 گناه برای چه؟-

دلم مي خواست خدمتم بي ريا و خالصانه باشد.بکر و دست نخورده، بدون هيچ چشم داشت يا مقصود خاصي. در -

 حالي که االن نسبت به اعمال و وجدانم احساس گناه و معصيت مي کنم.

 سرش را با سردرگمي و درماندگي چرخاند و گفت:

بدهم ... اخر تعلق خاطر پيدا کردن کجايش گناه است. هر کسي مي تواند گلي را  نمي دانم چطور برايت توضيح-

دوست داشته باشد مثل من که قبال عاشق گل نرگس بودم . نرگس که گناهي ندارد . گناه از من است که با ديدنش 

 دچار شعف و التهاب مي شوم و از تماشا و عطرش لذت مي برم.

 يست. دلم برای ساغر مي سوزد. دارد در حق اش ظلم مي شود.مثالتان چندان رسا و کامل ن-

 االن زود است که درباره اش قضاوت کني . بهتر است دلت برای مستحقش بسوزد.-

 «يعني من کجا مرتکب اشتباه شده ام؟»با حالت استفهام اميزی نگاهش کردم و از خودم پرسيدم:

جمله ام کند. لبخندی معني دار زدم و با لحني هشدار دهنده با او کيوان سرفه ای تصنعي کرد که مرا متوجه تعبير 

 سخن گفتم. بايد هر چه زودتر از خود نوميدش مي کردم. بنابراين گفتم:

 شما هنوز چيزی از من نمي دانيد، حتي از احساس واقعي ام نسبت به خودتان اگاه نيستيد.-

 لزومي ندارد هر چيزی بر انسان اشکار شود.-

حتما اين را هم مي دانيد که من هيچ احساس خاصي جز پرستاری وظيفه شناس که تنها به اين طريق مي پس -

 خواست دين خودش را به مردم و کشورش ادا کند به شما ندارم.

 شايد نظرم گستاخي باشد ، ولي من باور نمي کنم.-

 کارتان اصال جوانمردانه نيست. رفتارتان را نسبت به اين دختر معصوم چطور مي توانيد توجيه کنيد؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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جوانمردی چه ربطي با تمايالت عاطفي شخص دارد؟ من جوانمردی را در جايي که بايد به اثبات رساندم. گمانم شما -

 اين را بهتر از هر کس ديگری بدانيد.

 با عصبانيت و پريشاني پيشاني ام را گرفتم و گفتم:

 ديگر نمي دانم به شما چه بايد گفت.-

 لند شد و گفت:ب

 شما بهتر از من با واژه ها اشنا هستيد. پس خوب بگرديد و ببينيد چه کلمه ای برازنده ادمي مثل من است. -

 صورتم را با دستهايم پوشاندم و به عاقبت راهي که در پيش گرفته بودم انديشيدم.

 قسمت پنجم 

گذاشته بودم خوابم برد. سنگيني گرم و مطبوعي بر  نمي دانم چه مدت گذشت . همين طور که سرم را بر زانوهايم

شانه و پشتم حس کردم و با صدايي که ارام مرا به نام مي خواند پلک گشودم، سرم را باال گرفتم ، با اين تصور که 

با  .کيوان را مي بينم، ولي به جای او با چهره خندان ساغر مواجه شدم و پتويي که پشتم کشيده بود. از او تشکر کردم 

 مهرباني گفت:

 بيرون هوا خيلي سرد است. چرا تو نمي اييد؟-

 خيلي ممنون که به فکرم بوديد. شما بفرماييد من بعدا مي ايم.-

 پس از رفتن او وارد اشپزخانه شدم. بمحض ورود، کاووس در را محکم بست و بي درنگ گفت:

خانمي که موهای بلوند دارد و همين چند دقيقه پيش از  بايد يک چيز مهم را به شما بگويم. بعد از کشيدن شام ان-

 اينجا رفت، به اشپزخانه امد و داخل يکي از ليوانهای نوشابه يک چيزی انداخت.

 شايد اشتباه ديدی.-

 نه الله خانم .مطمئنم يک چيزی مثل قرص بود. خودم را کنار کشيده بودم و نگاهش مي کردم.-

 پس چرا زودتر نگفتي؟-

 کردم ولي فرصتي پيش نيامد . همه ساکت بودند و من مي ترسيدم شک کنند. سعي-

خوب شک مي کردند . مگر فيلم پليسي بود؟ بسيار خوب، از اين به بعد بيشتر دقت کن . اگر بازهم به چنين -

 موردی برخوردی با من يا مازيار در ميان بگذار.

 بله خانم حتما.-

يدم که باالی سر کيوان طوری ايستاده که جلوی ديدم را گرفته بود. وقتي کنار رفت ، وقتي به هل بر گشتم ساغر را د

کيوان را ديدم که از روی کسالت دستش روی پيشاني اش بود. نزديک بود از نگراني بي اختيار جلو بروم و علتش را 

 جويا شوم، اما ناگهان صدايي از نهادم بانگ بر اورد و مرا از رفتن باز داشت.

 ازيار که پهلوی کيوان نشسته بود سرش را نزديک تر برد و گفت :م

 چه شده کيوان ؟ حالت خوب نيست؟-

بد نيستم . فقط حس مي کنم سرم بشدت داغ شده. ياد وقتي افتادم که برای تسکين درد به من مرفين مي زدند، -

 دانم ديگر از کجا پيدا شد. ولي حاال که ديگر از موج انفجار و برنامه های درماني خبری نيسن. نمي

 ساغر در اين اثنا بي محابا با نوازشهای کالمي او را تشويق به استراحت و رفتن به بستر مي کرد.

 بلند شو عزيزم . بايد استراحت کني تا حالت بهتر شود. خودم مواظبت هستم.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 کيوان خودش را از او دور کرد و گفت:

 ک حالم را جا مي اورد.من چيزيم نيست. يک ليوان اب خن-

در اين لحظه ديدم که لبخند تلخي بر لبان امين نقش بسته است که از نظر من و مازيار مخفي نماند. ساغر با همه بي 

مهری کيوان نسبت به خود، به او نزديک شد، زير بازويش را گرفت و متوسل به حيله های زنانه اش شد. بزور قصد 

 ت برخاست و به سوی من اود و با اکراه گفت:بردنش را داشت. مازيار بسرع

 واقعا که مشمئز کننده است.-

 چه؟ اصرارهای ساغر يا امتناع کيوان؟-

نه بابا. زنهايي که لباسهای يقه باز مي پوشند. کاش الاقل مادر و خواهرش انجا بودند و از دست اين دختر مهربان -

 نجاتش مي دادند.

 رفتند بخوابند.-

 کنم بدون شب بخير گفتن بروند بخوابند. گمان نمي-

 خنديدم و گفتم:

 به نظر علت بي حالي اش از چيست؟-

 بايد اثر داروی خواب اور باشد.-

 خيلي باهوشي. چطور به اين خوبي حدس زدی؟-

 خودت مي گويي حدس، ممکن است اين طور نباشد.-

 قرصي چيزی انداخته. چرا هست. کاووس خودش ديده که ساغر در يکي از ليوانها-

 در اين موقع صدای بلند کيوان که ساغر را از خود مي راند توجه همه را به سوی خود معطوف ساخت.

 مگر نشنيدی چه گفتم؟ دست از سرم بردار.-

 مازيار اهسته به من گفت:

 واهد رو بازی کند.باالخره کيوان طاقت نياورد و نشان داد که تحمل محبت هر کسي را ندارد. به نظرم مي خ-

 يعني چه که مي خواهد رو بازی کند.-

 مي خواهد معما ها را يکي يکي عيان کند.-

 ثريا و خانم فرخنده سراسيمه به داخل هال امدند و هر کدام به نوبت پرسيدند چه شده؟ انگار صدای کيوان بود.

ابش ترک کرد. مازيار و من نگران از انچه که در همزمان با وارد شدن انها ساغر بالفاصله سالن را به طرف اتاق خو

شرف وقوع بود، ضمن ادامه ی گفتگو روی کاناپه نشستيم . احظاتي بعد بهرام نيز به ما ملحق شد. همين که نشست 

 با لحني مشکوک گفت:

 تا قبل از شام حالش کامال خوب بود ، اما بعدش يکدفعه منگ شد . نظر شما چيست دکتر؟-

 روی احتياط پاسخ داد: مازيار از

نمي دانم چه بگويم. چون قبال هم دچار اين حاالت مي شد. ممکن است بازهم به سراغش بيايد، ولي به احتمال زياد -

 حالت شوک موقتي خواهد داشت.

 شما چه فکر مي کنيد خانم معيری. من که فکر مي کنم قضيه چيز ديگری باشد.-

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 نظورتان چيست؟م-

بعد از شام کيوان خيلي توی فکر رفته بود، اصال توجهش به صحبتهای ما نبود. يک جور هايي پريشان بود. البته شما -

 متوجه نبوديد چون خانمها خيلي سرگرمتان کرده بودند، تا اينکه حيلي ناگهاني بلند شد و از در بيرون رفت.

 وشش رسيده باشد به سوی من برگشت و گفت:ناگهان مازيار گويي موضوع غريبي به گ

 راستي يادم رفت از تو بپرسم که تا حاال کجا بودی؟-

 قسمت اخر

 حواست کجاست ؟ همين چند دقيقه پيش بود که موضوع را برايت تعريف کردم.-

 اهان يادم امد اشپزخانه بودی.-

 سپس سرش را به من نزديک تر ساخت و اهسته ادامه داد:

ر تو خنده دار نيست ؟ از هر کاری که دوری مي کردی در اين خانه گريبان گيرت شد. اشپزخانه، اشپزی، به نظ-

 ظرف شستن، مراقبت، از همه بدتر زبان نگهداشتن.

مازيار از حرف خود خنديد ، ولي من به جای همراهي با او از بهرام دليل روشن تری خواستم ارائه کند. او به جمع 

 ن چشم دوخت و گفت:خانوادگي کيوا

 راستش من زياد به امين اعتماد ندارم ، همين طور به دختر خاله اش.-

 من و مازيار از شنيدن اين حرف نگاهي از سر تعجب به يکديگر کرديم و مازيار در همان حال تکرار کرد:

 دختر خاله...؟-

 تعجب ندارد، ساغر دختر خاله امين است.-

 نسبت به اين کشف تازه گفتم:بي اختيار از سر شگفتي 

 اوه...-

 بهرام در ادامه افزود:

مي دانيد، من فکر مي کنم يک چيزی به کيوان خوراندند که حالت طبيعي اش را از دست بدهد تا انها به مقصودشان -

 برسند.

 مازيار گفت:

 ولي شما تازه گفتيد دليل هر چه که هست مربوط به بيرون رفتنش مي شود.-

چندان نامربوط نيست. تقريبا يک ربع بعد از رفتن کيوان اگر يادتان باشد امين اظهار تشنگي کرد و رفت به  بله-

 طرف اشپزخانه که نوشيدني بخورد.

با خودم گفتم ،)) بنابراين صدايي که موقع صحبت کردن ما از سمت اشپزخانه به گوش رسيده از سوی امين بود. 

 رده است؟((خدای من! يعني امين هم بو ب

 مازيار دست بردار نبود و حرف را پي گرفت:

 با اين حساب بين اين دو نفر احتماال مشاجره ای در گرفته که علتش بر ما معلوم نيست.-

 مشاجره نه اقای دکتر ، بگوييد مجادله.-

 چه فرقي مي کند؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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که بحث شان بر سر فروش اين خانه بوده فرقش اين است که اگر مشاجره بود ما حتما مي فهميديم. ترديد ندارم -

 است.

 چطور؟-

سر ميز شام به خاطر اينکه صحبتي شده باشد من موضوع مشتری سمج خانه را وسط کشيدم . کيوان هم اتفاقا به -

 اين موضوع حساسيت دارد. االن يادتان هست که خانم فرخنده چه جوابي به من داد؟

 که داشت بي درنگ پاسخ داد:مازيار با نکته سنجي و حضور ذهني 

 گفت اگر قبال يک درصد به اين موضوع فکر مي کردم از اين تاريخ اين موضوع بايد کامال منتفي تلقي بشود.-

کامال درست گفتيد، ولي امين با وجودی که مي دانست کيوان احساس و تعلق خاطری نسبت به اين جا دارد گفت -

 شد چرا نفروشند؟اگر پيشنهاد متقاضي رقم بااليي با

گفتگو به اين ترتيب ادامه پيدا کرد و مازيار به اين فکر نيفتاد که شايد زمان عبور امين از اشپزخانه متوجه حضورش 

 نشده باشم. واقعا نمي دانستم چطور مي توانم روی حضور ذهنم هنگام دروغ گفتن حساب کنم.

دله ی دو نفر که مثل دو برادر با هم رفاقت و الفت دارند نه گمان نمي کنم موضوعي به اين سادگي منجر به مجا-

 بشود.

 ولي من برخالف شما ، هيچ ترديدی ندارم . راستش چيزهايي وجود دارند که شما از ان بي اطالع هستيد.-

 با حرف بهرام سخت کنجکاوی ام بر انگيخته شد و پرسيدم :

 چيز را به من گفته ايد و هيچ چيزی را از قلم نينداخته ايد. مثال چه اطالعاتي؟ من فکر مي کردم شما قبال همه-

بله البته. شما هر سوالي که از من پرسيديد جواب بي غرضانه ای دريافت کرديد ، ولي خيلي از موارد هم وجود -

 داشت که سوالي از طرف شما مطرح نشد.

از حرف زدن شما بر مي ايد بايد موضوع  حس مي کنم لحن شما کم کم دارد نگران کننده مي شود. اين طور که-

 بغرنج تری هم وجود داشته باشد.

 حالت متفکری به خود گرفت و گفت:

راستش من ادم فضولي نيستم، ولي انقدرها هم به زندگي دوستم نمي توانم بي اعتنا باشم، به خصوص در مورد -

اين مدت نمي داند که چه اتفاقاتي در نبودش رخ مردی با شرايط کيوان. کسي که سالها از مملکتش دور بوده و در 

داده. گرچه کيوان کسي نيست که نااگاهانه با مسائل روبرو بشود، ولي با اين حال احتمال فريب خودنش هم وجود 

 دارد. به هر حال من نمي توانم بي تفاوت باشم. بايد به طريقي به موضوع اشاره مي کردم که کردم.

 همه چيز را بگوييد. پس لطفا تا دير نشده-

در همين اثنا امين از موقعيت بهره جست و بي انکه توجه کسي را جلب کند به چاالکي از هال بيرون رفت .سپس 

 کمي در سرسرا تعلل کرد و مانند گربه ای غريبه روی نرده ها خزيد و به طبقه ی باال رفت.

 م و انچه اينک من شاهد ان بودم با خودم زمزمه کردم :بجز من کسي متوجه رفتنش نشد. با توجه به گفته های بهرا

 بيا فقط همين را کم داشتيم.-

 بهرام به تصور اينکه مخاطبم بوده سرش را جلو اورد و پرسيد:

 با من بوديد خانم معيری؟-

 نه اقای ساعدی، با شما نبودم.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 نيم تا بعد.متعاقب جمله ی من ، مازيار سربسته هشدار داد که فعال خاموش بما

کيوان پيش امد و بهرام از جايش برخاست و عزم رفتن کرد. پس از خداحافظي با ما و ديگر حاضرين در سالن 

 همراه کيوان بيرون رفت:

 بمحض دور شدن انها مازيار رو به من کرد و گفت:

ه مانده دخالتي داشته حتي اگر همه حرفهايش هم درست باشد فکر نمي کنم ساغر در اين ماجرا که هنوز ناگفت-

باشد. اسم اين کار بدگويي کردن است، ان هم با قضاوتي نا به جا و عجوالنه درباره زني که بعد از ده سال دوری و 

انتظار از همسر اينده اش سعي مي کند محبت اش را جلب کند. اگر دوستش نداشت اين همه سال به پايش نمي 

جلوی همه تحقيرش مي کرد. اگر دوستش ندارد الزم نيست با اين اعمال او  نشست. کيوان هم اشتباه مي کند. نبايد

را از خودش براند، کافي است يک کلمه حساب شده بگوييد تا طرف حساب کار خودش را بکند و برای هميشه 

 پايش را از زندگي اش بيرون بکشد.

 فصل پانزدهم

ت و همه چيز کامال بهم ريخت و نابسامان شد. از طرفي متاسفانه اوضاع بر خالف پيش بيني های من خوب پيش نرف

اظهارات کيوان در عالم بيخبری به من و از طرف ديگر ادعای اسرار اميز بهرام درباره کشف موضوعات تازه، همه و 

همه به نگراني من دامن مي زدند و اساس و دوام کارم را در ان خانه متزلزل مي ساختند . برای حصول به نتيجه 

خواه تا پايان داستانم تنها راهي که در پيش رو داشتم به ارامش رسيدن بود. بايد دنبال دليل قانع کننده تری برای دل

رفتار عجيب و غير مترقبه کيوان نسبت به خودم مي گشتم . مجاب کردن قلب و ذهني که همواره بيدار است کار 

ا در برابرش خويش را ايمن گردانم. عالوه بر ان چندان ساده ای نيست. من هنوز عشق را خوب نمي شناختم ت

اگاهيم در مورد انتخاب مردی که بتواند اشتياقم را برای زندگي مشترک بر انگيزد بسيار ناچيز بود . من همه چيزم 

کارم بود و عشقم، اينده ام و هستي ام را قلمم تشکيل مي داد. در اخر با اين اميد که کيوان در عالم ناخود اگاهي 

نسبت به من اظهار عالقه کرده و احساسات ناگهانيش تنها ناشي از نوشيدني مشکوک نامزدش بوده باشد، خودم را به 

 دست پيشامدهای نامعلوم اينده سپردم.

ساعت نه صبح از خواب برخاستم . وقتي به پايين پله ها رسيدم با مازيار روبرو شدم. سر و رويش خيس و بهم ريخته 

 الم و صبح به خير گفتن از من پرسيد:بود . پس از س

 ديشب خوب خوابيدی؟-

 نه مثل هميشه، تو چطوری با اين وضع ژوليده و پوليده ات؟-

 نفسش را رها کرد و گفت:

 همه مدت داشتم فکر مي کردم .-

 به چه؟-

 به خيلي چيزها... امروز از اينجا مي روم.-

 چطور اين را زودتر نگفتي؟-

 گر موافق باشي باهم در موردش صحبت مي کنيم.وقت نشد . ا-

 موافقم. فقط کاش بيشتر مي ماندی تا باهم برگرديم.-

 فکر مي کني دوست دارم اينجا تنهايت بگذارم؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 خوب پس بمان.-

 نمي توانم. اينجا راحت نيستم.-

 هيچ مانعي ندارد. سعي مي کنم وضع تو را درک کنم.-

 لبخند تلخي زد و گفت:

 نتظار نداشتم به اين زودی قبول کني.ا-

 انتظار داری چه کار کنم؟ جلويت بايستم و مثل همه دعوا راه بيندازم؟-

 خنديد و گفت:

 نه ديگر، انطور خيلي رمانتيک مي شود .بهتر است انرژيت را به خاطر من به هدر ندهي.-

ن شد ، از روی احترام برخاست و با مراعات نزاکت قبل از انکه صحبتمان باال بگيرد، کيوان متوجه حضورمان در سال

 در کنار خود ما را دعوت به نشستن کرد، ولي مازيار خيس بودن لباس را بهانه کرد و گفت:

 ترجيح مي دهم روی صندلي بنشينم. جلوی شومينه گرم تر است.-

وجه اين کوضوع مي کرد.کيوان به خيلي گرفته و ناراحت به نظر مي رسيد، طوری که در اولين نگاه هر کسي را مت

 صورت نجوا و بدون جلب نظر ديگران از من پرسيد:

 اولين بار است که دکتر را درهم مي بينم، مساله خاصي پيش امده ؟-

 از روی عمد پاسخ دادم:

يير تغ طبيعي است ، چون مدت زيادی نيست که او را مي شناسيد. ولي من به اين رفتارهايش عادت کرده ام. برای-

 کردن احتياج به عامل خاصي ندارد.

ناگهان با شنيدن اين حرف گويي زير ابشار سردی ايستاده باشد ، با حالتي دور از انتظار به طرف من برگشت و 

 گفت:

 متوجه منظورتان نشدم؟-

 منظور خاصي نداشتم، فقط گفتم به اين رفتارش عادت کرده ام.-

 حرکتي کرد و ضمن اينکه به سوی مازيار مي رفت گفت:موقع صحبت ما ساغر از جای خود 

من يک عذرخواهي به شما بدهکارم اقای دکتر. ميدانم که از برخورد امروز صبح من ناراحت شديد . حاال فرصتي -

 دست داده است که از شما به خاطر رفتارم معذرت بخواهم.

 مازيار لبخندی زد و پاسخ داد:

 کها با اين نوع برخوردها زياد روبرو مي شويم.اشکالي ندارد ما روانپزش-

 امين نگاهي حاکي از سوءظن به او انداخت و گفت:

 مي توانم بپرسم به چه دليل شما پرونده بيمارانتان را تا چنين مرحله ای دنبال مي کنيد؟-

 ست که به بيمارانم دارم.بله، گذشته از قسم نامه بقراط و تعهدات حرفه ای ، محکم ترين دليل عالقه و احساسي ا-

 در مورد همه يا فقط در اين مورد خاص؟-

 عرض کردم به خاطر تعهدات شخصي و حرفه ای ام که ايجاب مي کند.-

 کيوان يک لحظه رو به من کرد و پرسيد:

 نمي فهمم، موضوع چيست؟-

       
خیس
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 نمي دانم، من هم مثل شما بي خبرم.-

 ع بود از کيوان پرسيد:خانم فرخنده هم که ظاهرا از ماجرا مطل

 ببينم پسرم، چرا تظاهر به فراموشي مي کردی؟-

 کيوان خيلي مطمئن پاسخ داد:

خوب روشن است . برای اينکه اسرار نظامي ام و هويتم فاش نشود. خصوصا گم شدن پالک پس از انفجار هواپيما -

 کمک بزرگي به من کرد.

 ي بازهم اين کار الزم بود؟يعني حتي بعد از زماني که از اسارت برگشت-

 مازيار بي درنگ وارد گفتگوی شان شد و به جای کيوان جواب داد:

اشتباه مي کنيد خانم فرخنده .کيوان اصال قصد تمارض يا تظاهر فراموشي کردن را نداشت، بلکه به علت شرايط -

از دست داد و مي خواست در  حاد روحي که برايش به وجود امده بود،از ترس رويارويي با واقعيت اميدش را

مبارزات با تعلّقات دائمي اش ، دنيای ديگری برای خودش بسازد. در ان زمان به هيچ وجه قادر نبود که با حقيقت 

 روبرو بشود. هيچ کدام از کارها ، دليل کم شدن عالقه اش نسبت به شما يا سايرين نيست.

ه ايران چه مشکلي داشت ؟ چرا نبايد به من که مادرش بودم کدام حقيقت دکتر حکيمي؟ کيوان بعد از برگشتن ب-

 الاقل خبر سالمتي اش را مي داد؟

 ثريا به پرسش مادرش اعتراض کرد و گفت:

خواهش مي کنم مادر، بس کنيد. اين صحبتها چه فايده ای دارند؟ مگر خودتان ديشب نگفتيد که تنها موضوع -

 باارزش ، خود کيوان است؟

 مي توانم خودم را قانع کنم . برای هر مادری کوچکترين بي مهری فرزند بدترين عذاب است.چرا، ولي ن-

مازيار و من با دلسوزی برای خانم فرخنده به هم نگاهي افکنديم و سپس بي صبرانه منتظر عکس العمل بعدی کيوان 

مي کرديم. احساسات رقيق و شديم. با توجه به شناختي که از روحيه ی کيوان داشتم تا حدودی وضعش را درک 

عاطفه ی شديد ،کيوان را تحت تسلط خود گرفتند. با حرکتي سريع پاچه شلوارش را باال زد و پای مصنوعي اش را 

 جلوی چشمهای بي فروغ مادرش گرفت و هيجان زده گفت:

 خيلي خوب... بفرماييد. اين هم حقيقتي که مي خواستيد ببينيد.

 با ارامش بيشتری ادامه داد:چند لحظه مکث کرد و سپس 

ان ويلچری که توی اتاق من با تعجب براندازش مي کرديد همان بهشتي بود که کسي نمي توانست مرا از ان جدا -

کند. ساعتها روی ان مي نشستم و به چراها فکر مي کردم.فقط و فقط فکر مي کردم ،ديگر در دنيای خودم غرق شده 

ت است يا غلط .حتي از نگاه کردن به خودم بيزار بودم.مي فهميد چه دارم بودم ونمي دانستم چه چيزی درس

 ميگويم؟ يک ادم سرخورده که کال از هستي و زندگي تنفر داشت.

 در دنباله سخنانش نگاهي به مازيار و من کرد و گفت:

 م بگيرم. از لحاظ جسميزماني دکتر حکيمي و خانم معيری به دادم رسيدند که جز با مسکنهای قوی قادر نبودم ارا-

 و روحي چنان تحليل رفته بودم که با مرگ فاصله ای نداشتم.

خانم فرخنده از مشاهده منظره روبرو و حرفهای دردناک کيوان تحملش را از دست داد و اشک از ديدگانش سرازير 

. من هم نظاره گر بودن  شد. ثريا نيز با گريه با وی همدردی مي کرد و به هر طريقي سعي داشت دلداری اش بدهد
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را جايز ندانستم و فورا نزدش شتافتم، او را در اغوش گرفتم و با کلمات پر اميد چشم دلش را به اميدهای تازه 

 گشودمم و نوازش کردم. 

 وقتي اوضاع کمي ارام تر شد ، امين بي توجه به حال دگرگون شده خانم فرخنده به مازيار گفت:

بوديد قبول، ولي ايشان چطور؟)اشاره اش به من بود( صرفا انجام وظيفه ای بود که به  شما پزشک معالج کيوان-

دستور مقامات باالتر صورت پذيرفت يا يک جور اقدام انساني و وجداني بود؟ به هر حال ما بايد به يک ترتيبي از زير 

 گذريم.دين ايشان در بياييم . نمي توانيم زحمتهای شما و خانم معيری را بي جواب ب

اميدوار بودم مازيار قبل از پاسخ جوانب امر را خوب بسنجد و موضع مناسبي را انتخاب کند. با اعتماد خاصي جواب 

 داد :

 چرا از خودشان نمي پرسيد؟-

 کيوان با حالتي بر افروخته و ابروهای در هم کشيده به امين گفت:

نيست. از اينها گذشته چطور مي تواني کار کسي را که  خانم معيری در برابر هيچ سوالي مکلف به جواب دادن-

 زندگي دوباره ای به من داد جبران کني؟ با چه کاری؟ به چه وسيله ای؟

 به چه زباني؟

به هر حال هر عملي به اندازه قدر و منزلت خودش پاداشي دارد. هر چيزی در دنيا همراه با بهايي افريده شده -

 بختي، اين را که قبول داريد.است، حتي محبت و عشق و خوش

من فقط گوش مي کردم. حتي به خاطر غرور مازيار و کيوان حاضر نبودم جواب بدهم. شايد ميل داشتم بهتر و دقيق 

 تر شخصيتهای داستانم را بشناسم و برای خواننده تشريح کنم.

يدن پای مصنوعي کيوان جا بخورد يا ساغر که تا اين لحظه سکوت را به جای هر سخني برگزيده بود ، بي انکه از د

برنجد، چون نظاره گری بي تفاوت در برابر گريه و البه ی خانم فرخنده ، برای کامل کردن حرفهای کنايه دار امين 

 افزود:

به نظر من بايد به خانم معيری حق داد. در حال حاضر حقوق کارمندی جوابگوی مخارج سنگين زندگي نيست. اصال -

 ولتي با خدمات خصوصي که ارائه مي شود قابل قياس نيست.مزد مراکز د

 ناگهان کيوان فرياد زد:

بس کنيد ديگر، بايد از خودتان خجالت بکشيد. با اين حرفها فقط نشان داديد که چقدر از انسانيت دور هستيد. -

ا را هم بر عهده گرفته است. خانم معيری تا حاال نه تنها ديناری از من دريافت نکرده، بلکه مخارج سنگين ورود شم

 اميدوارم بعد از اين هم بزرگواری را در حق من تمام کند و اجازه بدهد که تا اخر عمر زير دينش باقي بمانم.

 در حالي که شقيقه های مازيار از خشم مي تپيد، در پي جمله ی نا تمام کيوان به جانبداری از من بر خاست و گفت:

است يک موضوع ديگر را هم برای همه اينها روشن کنم. با وجود همه احترام و عالقه ای  مي بخشيد کيوان ، الزم-

که من و الله برای شما قائل هستيم، بايد بدانيد که با رزمندگان و جانبازان ديگر پيش ما فرقي نداريد. اگر بازهم 

کمک، خدمت و يا فداکاری در نظر الزم باشد اين عمل را تکرار مي کنيم.اصال فرقي نمي کند که چه شخصي برای 

گرفته شده، بلکه اساس در وهله ی اول نفس عمل و بعد نتيجه کار است که حتما با بزرگترين پاداشهای دنيوی و 

 مادی قابل جبران يا تالفي نيست.

         
خیس
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 ادامه در دل پوزخندی زدم و با خودم گفتم: )) اولش چه فکری مي کردم و حاال چه شد؟ شايد بهتر باشد که ديگر

ندهم. چون اگر قرار باشد قضيه به همين منوال پيش برود يک وقت امکان دارد کار به جاهای باريک تر کشيده شود 

و من ... نه نمي توانم تحقيرشدن را تحمل کنم . حتي اگر هويت واقعي ام چيز ديگری باشد يا داستانم را که تا بحال 

اره رها کنم ... نمي فهمم خودم نمي دانم که اصال هويت واقعي ام برايش زحمات زيادی را متحمل شده ام نيمه ک

 چيست. احساسم به من چه مي گويد و تمايلم به کدام يک از اين دو شخصيت پاسخ مثبت مي دهد.((

ناگهان حالم از شنيدن اين حرفها و نيت واقعي انها بشدت منقلب شد . در خودم احساس خفگي مي کردم .حتي 

فضا جريان داشت به نظرم مسموم و الوده مي رسيد. بسرعت از جايم بلند شدم و بدون هيچ توضيحي هوايي که در 

 بيرون رفتم.

نگاهي به اسمان کردم. مانند قلب من سنگين و ابری بود.باران بر صورتم نشست ، ولي به من کمکي نکرد. به دريا 

 خود انديشيدم.خيره شده بودم و قدم زنان به کنار ساحل رفتم و به فردای 

همچنان در اين عوالم غوطه ور بودم که متوجه صدايي از پشت سرم شدم . وقتي به عقب نگاه کردم مازيار را ديدم 

 که با عجله به طرف من مي امد. ايستادم تا به من ملحق شود.

د ه و ملتهب شده بونگران و عصبي به نظر مي رسيد . از فرط خشم و ناراحتي چشمهايش سرخ و چهره اش بر افروخت

، در حالي که او غالبا فردی ارام و خوددار بود و بندرت اتفاق مي افتاد که خونسرديش را از دست بدهد و خشمگين 

 بشود.

مدتي را در سکوت قدم زديم . بتدريج باران تندتر شد، ولي هيچ يک قصد بازگشت به خانه را نداشتيم . مازيار 

 ه چند پک عميق به ان زد . همين باعث شد تا با تعجب از وی بپرسم:سيگاری را روشن کرد و بي وقف

 دوباره شروع کردی؟ واقعا که... فقط همين يکي را کم داشتيم.-

 با ارامشي که بيشتر ساختگي جلوه مي کرد گفت:

 بری.بي جهت خودت را اذيت نکن ، چون هيچ کس ارزشش را ندارد.فقط سعي کن از عمرت نهايت استفاده را ب-

 من که تو را مي شناسم . مي دانم االن از هر وقت ديگری بيشتر عصباني هستي.-

 پس چه انتظار داشتي ؟ از اتفاقات خوبي که در راه است خوشحال و راضي باشم؟-

با اينکه حق با توست ، دليل نمي شود که قول خودت را زير پا بگذاری. قرار گذاشته بوديم که ديگر لب به سيگار -

 نزني.

 ضمن از نظر گذراندن اطراف به طرز تمسخر الودی لبخند بر لب اورد و گفت:

 وقتي خودم ارزشي پيش تو نداشته باشم،قولم به چه درد مي خورد؟-

 متاسفم نمي خواستم به اينجا کشيده بشود.-

 اهي تاسف بار کشيد و گفت :

به خاطر تو نبود ... هيچ چيز را در نظر نمي گرفتم و فعال که کشيده شده ، جای تالفي هم وجود ندارد . اگر -

 جوابشان را ان طور که حقشان بود به انها مي دادم.

 فکر مي کني خودم از اين وضع راضي هستم؟ -

 پس بيا تا دير نشده از اينجا برويم .معلوم نيست اين طور ادمها چهره ی واقعي شان را کي نشان بدهند؟-

 برای ماندن همين است. مي ترسم باليي سر کيوان بياورند.فعال تنها دليل من -
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من هم تا ديروز همين عقيده را داشتم، ولي به چه قيمتي؟ هيچ فکرش را کرده ای؟ کيوان بچه نيست و مي تواند  -

 از خودش مراقبت کند.

 بايد بفهمم منظور بهرام از ان حرفش چه بود. شايد موضوع مهمتری باشد.-

صيت تو را زير سوال ببرد؟ تو همين را مي خواهي؟ انها يک مشت ادم فرصت طلب و خطرناک هستند حتي اگر شخ-

 . چطور تا حاال پي نبردی که انها با اين صحبتها و توهينها فقط مي خواهند ما را از سر راهشان بردارند؟

 همم که ساغر طرف چه کسي است.همين جريانها بيشتر نگرانم مي کند. هنوز خيلي چيزها را نمي دانم. بايد بف-

 چرا متوجه نيستي ؟ فهميدن تو چيزی را عوض نمي کند.-

 از کجا معلوم؟ شايد به اين طريق کمکي به کيوان بشود.-

 با اوقات تلخي گفت:

چه گفتي کيوان؟ ... زندگي مان شده همين؟ بگو ببينم مگر تو داستان نمي خواستي؟ خوب خيال کن همين جا تمام -

 ه رفته پي کارش.مگر کيوان با قهرمانهای ديگر داستانهايت چه فرقي ميکند؟شد

 با صراحت به او نهيب زدم و گفتم:

زياد تند نرو . اگر ديدی جوابي به انها ندادم فقط به اين دليل بود که هيچکدام از حرفهايشان حقيقت نداشت، پس -

گويم تنها گذاشتنش در اين شرايط ابدا کار درستي نيست. ارزش جواب دادن هم نداشت. در مورد کيوان هم بايد ب

 او به کمک من احتياج دارد.

 ناگهان فرياد کشيد :

پس من چي؟ چطور بايد ثابت کنم که به تو احتياج دارم؟ حتما بايد قهرمان يکي از قصه هايت بشوم تا اين را بفهمي -

 فره مي روی.؟ ديگر خسته شده ام. مدام داری از جواب دادن به من ط

 خشم و حساسيت مازيار در مورد اين موضوع باعث شد که مقصودم را به صورت درخواست مطرح کنم:

چيزی به روشن شدن همه قضايا باقي نمونده . اگر فقط يک فرصت ديگر به من بدهي ، قول مي دهم بدون -

 کوچکترين عذر و معطلي همراهت بيايم.

 اينکه نظرت را بدانم دستت را مي گرفتم و بزور از اينجا مي بردمت. اگر اجازه ات دست من بود بدون-

 خيلي خشک و جدی نگاهش کردم و گفتم:

 توقع نداشتم منطق تو هم مثل سايرين باشد. من اختيارم را دست کسي نمي دهم ، حتي اگر تو خوشت نيايد.-

 لحظه ای مکث کرد و گفت:

تم که احتمال دارد هر پرت و پاليي بگوييم، ولي همه اش به خاطر اين است که ببين الله. فعال من انقدر عصباني هس-

 نگران تو هستم. 

احساس تو برای من قابل تقدير است، ولي اين من نيستم که سرنوشت و هستي اش مبهم و متالطم است و تو را -

 نگران مي کند.

ت، فقط به اين همه مراقبت و پافشاری تو در مورد خيال نکن نسبت به کيوان بي توجه شده ام. اصال اين طور نيس-

کيوان اعتقادی ندارم. انها با هم فاميل هستند و هر مشکلي که با هم داشته باشند باالخره حلش مي کنند . مطمئن 

باش هيچ خطری کيوان را تهديد نمي کند. نامزدش شديدا به او عالقمند است. مادر و خواهرش تا پای جان حمايتش 

 ند. فقط مي ماند پسر عمويش که دستي از دور بر اتش دارد و کسي به وجودش چندان اهميتي نمي دهد.مي کن

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 اين حرفها ثمری ندارد مازيار، خودت مي داني وقتي من راهي را شروع مي کنم بايد تا اخرش بروم.-

کني ، حاال چه اتفاق تازه ای  تو که مي گفتي از اين وضع خسته شدی و تصميم داری همه چيز را به کيوان اعتراف-

 افتاد که اين طور غير منتظره برای ماندن پافشاری مي کني؟

 ان وقت عصباني بودم يا چه مي دانم، شايد احساساتي شده بودم.-

مازيار از گذشته کيوان چندان اطالعي نداشت، همچنين اتفاقي که برای ما در گورستان افتاده بود . راستش جرات 

نش را نداشتم. مي ترسيدم برای بازگرداندن من به خانه از روی ناچاری متوسل به شيوه ديگری بشود. بازگو کرد

 اگر مادر خبر اين اتفاق را مي شنيد تحت هر شرايطي به دنبالم روانه مي شد و ترتيب مراجعتم را مي داد.

 تند به من گفت:وقتي بحث به اين جا کشيده شد ، مازيار از حرکت باز ايستاد ، با نگاهي 

 اگر تصميم نهايي ات اين است من حرفي ندارم، ولي مجبوری بقيه راه را تنها بروی.-

 پس تصميم تو برای رفتن کامال جدی است . بسيار خوب، هر طور دوست داری عمل کن.-

 رو به سوی دريا کرد و گفت:

 طوری حرف مي زني که گويي همين را مي خواستي.-

ودت داری تنهايم مي گذاری . باشد ، بدون هدايت تو هم مي توانم کارم را به پايان برسانم. مادر را من نخواستم. خ-

 فراموش کردی . زندگي او بستگي به همين کارها دارد. بايد زودتر کتاب را چاپ کنم .

 به من نظری افکند و با جالتي متفاوت با گذشته ادامه داد :

 ن حرف درست نيست.خودت هم بهتر مي داني که اي-

 داری طفره مي روی. بهتر بود مي گفتي ديگر تحمل ماندن نداری. -

 با حساسيت سرش را به عالمت تاييد جنباند.

اره ،اره ديگر تجمل ندارم. اينجا احساس غربت مي کنم. چرا از رفتار انها چيزی نمي گويي؟ با ان نگاههای تحقير -

عذر ادم را مي خواهند. واقعا چطور مي تواني تحمل کني؟نه... نمي خواهد جواب  اميز و حرفهای نيشدارشان هر لحظه

 بدهي، خودم مي دانم .

بدين ترتيب من و مازيار پس از جدالي سخت و عاطفي با به جای گذاشتن نکات مبهم و دغدغه انگيز از يکديگر جدا 

 شديم.

بود که در پي ادامه ی اقامتم در ذهنم به وجود امده  ارمغان اين وداع تلخ به وجود امدن لحظات سخت و بيشماری

 بود و پيوسته عذابم مي داد.

 فصل شانزدهم

 قسمت اول

با گذشت ايام ، مسائل تازه ای بر من اشکار شدند. پس از ديداری پنهاني با بهرام ساعدی فهميدم که مشتری پر و پا 

از عزيمت خانم فرخنده به خارج از کشور، شخصي به وی قرص خانه چه کسي بوده است. طبق گفته بهرام مدتي پس 

رجوع مي کند تا خانه مزبور را با قيمتي هنگفت خريداری کند. بهرام ضمن رد پيشنهاد ، موضوع را تلفني با خانم 

 فرخنده در ميان مي گذارد. ظاهرا خانم فرخنده به هيچ وجه قصد فروش هيچ يک از اموال خانواده را نداشت.

مذکور مجددا درخواستش را تکرار کرد، ولي اين بار به موضوع تازه ای اشاره کرد که موجب تعجب بهرام  خريدار

شد. در واقع ان شخص واسطه ای شخص ديگری بود که تمايل شديدی برای بدست اوردن خانه از خود نشان مي 

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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اخت و عاقبت پس از پيگيری داد.بهرام از روی تمايل و انگيزه ی شخصي به پرس و جو در مورد ان شخص پرد

 بسيار در مي يابد که شخص مورد نظر امين برادرزاده ی اقای فرخنده بوده و نه فردی غريبه.

شنيدن اين موضوع باعث شد از خود بپرسم که به چه دليل امين به رغم همه چيزهايي که داشت برای خريداری اين 

ينجا را در سر مي پروراند؟ ايا انگيزه اش بدست اوردن همان خانه تا اين مرحله اصرار مي ورزد و خواب تصاحب ا

 کاله خود زرين و رويايي بوده يا راز ديگری نيز در اين بين جريان دارد که ما از ان بي اطالع هستيم؟

 ورفتار عجيب ساغر به ترديدها و گمانهای من در اين زمينه دامن زد و هراسم را نسبت به اينده افزوني مي بخشيد. ا

زني بود که برای به دست اوردن تعلقات پيشين از انجام هيچ کاری فرو گذار نمي کرد . هر روز به رنگي در مي امد . 

به کمک لباسهای خوش دوخت و زيور االت درخشنده ، زيبايي اش را کامل تر مي کرد تا بيش از پيش توجه و عالقه 

ي ساغر رضايت همه تامين مي شد، بجز امين که هر بار ی کيوان را به سوی خويش جلب کند. ظاهرا از اراستگ

 بمحض مشاهده او ، چشمهايش را به طرز رشک اميزی تنگ مي کرد و به گوشه ای پناه مي برد.

ساغر با اشتياق وافر به اشپزخانه مي رفت و غذاهای دلخواه کيوان را تهيه مي کرد . لباسهايش را اتو مي کرد ، اتاقش 

 ل مي اراست و طوری امور خانه را در دست گرفت که دخالت ديگران مزاحمت تلقي مي شد.را به بهترين شک

چيزی از امدن ساغر نگذشته بود که سايه ی حکومتش بر همه جای خانه گسترده شد . همه چيز بنا به خواست و 

بان داشت . کيوان در تمام تمايل او انجام مي گرفت و کسي در اين امر دخالت نمي کرد. او با من رفتاری بسيار مهر

 اين مدت با لبخندی انديشمندانه پيوسته او را تحت نظر گرفته و سکوت اختيار کرده بود.

او به هيچ روی سخني نمي گفت و در مورد هيچ يک از کارهای ساغر اظهار نظر نمي کرد. با وجود حضور دائمي 

ع ديگران و خصوصا برای کيوان کمرنگ تر کردم و از ساغر و التفات بي امانش ، من حضور خود را بتدريج در جم

انجام وظايف هميشگي ام در مورد او چشم پوشيدم تا او بهتر بتواند زني که به او عالقه داشت شود و انس پيشينش را 

به بوته ی فراموشي بسپارد، ولي انگار هيچ کدام از اين حربه ها بر روحيه ارام کيوان اثر نمي گذاشت و همواره 

رفتارش تغيير ناپذير بود. شايد اگر هر زن ديگری جای ساغر بود و پاسخي در قبال محبتهايش دريافت نمي کرد 

 خسته و دلسرد مي شد، در حالي که او با انرژی بيشتری به کار خود ادامه مي داد و هرگز شکايتي نمي کرد.

 يوان به گاليه پرداخت .تا اينکه يک روز ساغر، مغموم و دلشکسته نزد من امد و از دست ک

مي بينيد الله خانم؟ مي بينيد چگونه تحقيرم مي کند؟ هيچ توجهي به من نشان نمي دهد. باور کنيد که ديگر نمي -

 دانم چه کار بايد بکنم. هر کاری از دستم بر مي امد انجام دادم تا او را خوشحال کنم، ولي هيچ يک فايده ای ندارد.

 ي ريا بود که بي اختيار به دلم نشست و با دلسوزی گفتم:نگاه و گفتارش طوری ب

 نگران نباش عزيزم باالخره همه چيز درست مي شود.-

 پيشاني اش را با دست گرفت و با ناراحتي پاسخ داد:

 نه ، گمان نمي کنم، کيوان ديگر عوض شدني نيست.-

 الخره تسليم شود.ولي به عقيده من اگر همين طور ادامه بدهي احتمال دارد که با-

 با ناباوری و تمنا نگاهش را به من دوخت و گفت:

 يعني امکان دارد؟-

 چرا که ندارد؟ بايد اميدوار بود.-

 ولي اخر چطور؟ من که همه راهها را امتحان کردم، ولي اثری نبخشيد.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 خوب دوباره امتحان کن، شايد اين دفعه جواب بدهد.-

 توانم موفق بشوم.شايد اگر شما کمکم کنيد ب-

 به هيچ وجه انتظار چنين درخواستي را نداشتم. لذا با ترديد پاسخ دادم:

 چه کمکي ؟از دست من که کاری ساخته نيست.-

 اگر بنا باشد کسي به من کمک کند ان شخص فقط شما هستيد.-

 چرا اين فکر را مي کنيد؟-

 تان بر او استفاده کنيد.چون کيوان به شما اعتماد دارد. مي توانيد از نفوذ-

 متاسفم . اين کار را نمي توانم انجام بدهم.-

 چرا ؟ مگر چه عيبي دارد؟-

 با قاطعيت گفتم:

 برای اينکه اين يک جور سوءاستفاده محسوب مي شود.-

 حتي اگر باعث شود نظرش در مورد من تغيير کند؟-

 ان گاه با خواهش بيشتر ادامه داد:

 ه نگوييد. اين کار فقط از شما بر مي ايد.خواهش مي کنم ن-

 چند لحظه مکث کردم و جواب دادم:

 نمي دانم. بايد درباره اش بيشتر فکر کنم.-

در همين لحظه ثريا به اتفاق دو فرزندش وارد هال شد. بچه ها بمحض ورود در گوشه ای مشغول بازی شدند . او نيز 

سوال کرد. ساغر که انگار انتظار اين پرسش را از سوی هر کسي مي به ما پيوست و از ما درباره موضوع صحبت 

کشيد به شرح ماوقع پرداخت. در اين خالل امين بي سر و صدا از در تراس داخل شد و ارام در کنج مبلي خزيد و 

حاالت گوش فرا داد . ثريا از روی تاسف و تاثر به حال ساغر به من نگاه کرد و سرش را تکان داد . گاهي اوقات 

چهره و تبسمش شبيه کيوان مي شد. پاک و بي االيش و دوست داشتني. با حفظ همان حالت دست ساغر را در 

 دستهايش گرفت و به منظور تسلي بخشيدن به وی با مهرباني گفت:

من مطمئن هستم که اگر کمي ديگر تحمل کني همه چيز باالخره بر وفق مرادت خواهد شد . چاره چيست؟ بايد -

 ر داشته باشي.صب

 امين که عادت داشت رشته کالم ديگران را با تبحر در دست خودش بگيرد گفت:

 ثريا درست مي گويد. اگر يادت باشد من هم همين را به تو ياداوری کردم.-

 ولي ديگر کاسه صبرم لبريز شده . هر چيزی حدی دارد.-

ط نزديک با کيوان برقرار کند . ثريا، تو چرا با کيوان متاسفانه کاری نمي شود کرد . هيچ کس نمي تواند ارتبا-

صحبت نمي کني؟ کيوان هميشه به تو بيش از ديگران نزديک بود. شايد با شنيدن وضع فعلي ساغر از دهان تو در 

 رفتارش تجديد نظر کند.

 ثريا سرش را به عالمت تاييد تکان داد و متقابال همين تقاضا را از امين کرد.

 اطر کيوان حاضرم هر کاری بکنم، ولي بد نيود تو هم تالشي مي کردی.من به خ-

 قسمت دوم

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 امين نگاه حق به جانبش را به ثريا دوخت و گفت:

تو خيال کردی من همين طور بيکار اينجا نشسته ام و منتظرم که ديگران راه را صاف کنند؟ من و کيوان خيلي با هم -

ا از هم پنهان نمي کرديم، اما حاال او ادم ديگری شده . نمي شود به اساني به صميمي بوديم.هيچ چيز زندگي مان ر

وجودش را پيدا کرد. حتي نمي خواهد انتظارات عاطفي ما را تامين کند. ظاهرا هيچ کس ارزش ستبق را پيش او 

 ندارد.

 پس تو با کيوان حرف زدی؟-

 جز اين کار ديگری از دستم بر نمي امد.-

 اری چند و چون گفتگو را جويا شد. امين گفت:ساغر با بيقر

 هيچ جواب قانع کننده ای نداد. با جوابهای سرباال مي خواست دست به سرم کند.-

 يعني هيچي؟ خوب مي خواستي بيشتر اصرار کني.-

. دکردم. خيلي بيشتر از انچه که شما تصورش را بکنيد. به هر چيزی متوسل شدم، اما فقط موضوع پيچيده تر ش

 اخرش هم از من خواست راحتش بگذارم.

 ساغر با گاليه گفت:

 چرا هميشه بدبختيها سر من نازل مي شود؟ واقعا سبب ان تغيير وحشتناک چيست؟-

 امين رو کرد به ثريا و گفت:

 حاال متوجه شدی چرا از تو خواستم با کيوان حرف بزني؟-

وجود ثريا کار من ساده تر شد و مسئوليتي که ساغر به عهده من  در دل از اين گفتگوی نتيجه بخش خشنود شدم . با

 گذاشته بود، اينک به ثريا محول شد.

 ولي دقيقه ای نگذشت که دوباره دچار دغدغه شدم. امين با ترديد ادامه داد:

تباه نکنم اش اگر تو هم مثل ما موفق نشوی که وجدان کيوان را بيدار کني، معلوم نيست تکليف ساغر چه بشود. اگر-

 در اين صورت فقط يک راه برای ساغر باقي مي ماند.

 ساغر با عصبانيت نگاهش کرد و گفت:

 اصال حرفش را هم نزن.بيشتر از ده سال انتظار نکشيدم که به اين سادگي از او جدا بشوم.-

 وقتي همه راهها به بن بست ختم بشوند ، چاره ای جز جدايي باقي نمي ماند...-

 با تمنا و طمانينه سرش را به طرفم اورد و گفت: ساغر

هنوز مهمترين شخص برای من باقي مانده. خدا خانم معيری را برای ما به اينجا فرستاده. قرار شد ايشان در همين -

 خصوص با کيوان صحبت کنند . مگر نه؟

به حد کفايت بالغ هستيد که حرف زدن ضرری ندارد، ولي به دخالت کردن عقيده ای ندارم، چون هر دوی شما -

 قادر باشيد بدون وجود ما با يکديگر کنار بياييد.

 امين نگاهش را روی يکايک ما به گردش دراورد و گفت:

همه مردم گاهي احتياج به مشورت و تبادل نظر دارند.کيوان هم همين طور. فعال در شرايطي است که نياز به -

 ش تلخ مي شود ، ادم را به ياد قهرمانهای لژيون مي اندازد.مشورت با ديگران دارد.گاهي که اوقات

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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اقای فرخنده، درست نيست در مورد شخصي چون سرگرد عجوالنه قضاوت کنيم. ايشان فشار زيادی را در زمان -

اسارت و پس از ان متحمل شده اند. من قبال به شما و ثريا خانم هشدار الزم را داده بودم.گفتم که بايد فرصت 

تری به او بدهيد تا خودش را با شرايط کنوني وفق بدهد. البته احساسات ساغر خانم را درک مي کنم.برای ايشان بيش

بردباری در برابر روحيه غير قابل نفوذ مردی که سالها انتظار بازگشتنش را کشيده کار دشواری است، ولي نه با 

از طرف همه کساني که دوستش دارند، مي توانيد به  دخالت ديگران ، بلکه حوصله به خرج دادن و شکيبايي بيشتر

 نتيجه بهتری برسيد.

 ثريا با خوشحالي حرفم را تصديق کرد و گفت:

بايد هم هيمن طور باشد.نبايد برادرم را تحت فشار قرار بدهيم. تازه از حالت بحراني بيرون امده . بعيد نيست با -

 .سخت گرفتن بر او ،اوضاع به حالت اول برگردد

 با لبخند گفتم:

 نه ثريا جان، اين امکان ندارد.-

 ولي من همچنان از اين احتمال مي ترسم.-

 امين در تاييد گفتار اطمينان بخش من خطاب به ثريا گفت:

 نبايد بترسي ثريا. به تشخيص خانم معيری اعتماد داشته باش. خودت که شنيدی، امکان ندارد.-

 ايش را باال افکند و سرش را تکان داد.ثريا به عالمت ترديد شانه ه

 گفتم:

راستش نظر من هيچ دخالتي ندارد. اين تشخيص دکتر حکيمي بود. قبل از رفتن به من اين اطمينان را دادند که -

 ايشان از هر حيث سالم هستند. خصوصا از لحاظ روحي در صحت کامل به سر مي برند.

 ساغر با نوايي اندوهگين گفت:

زمان به عقب برمي گشت و من ده سال جوان تر مي شدم . همان ساغر شادابي مي شدم که کيوان را با  ای کاش-

 يک نگاه شيفته ی خودش کرد...

 سپس اهي کشيد و ادامه داد:

توی دنيای ما تنها چيزی که هرگز برنمي گردد زمان از دست رفته است، عمر تلف شده ، زندگي بي حاصل... واقعا -

 ت. سالها با خيال کسي زندگي کني که هيچ اميدی به بودنش نيست، ان وقت حاال...مسخره اس

ناگهان بغضش ترکيد و گريه امانش را نداد. اشک از چشمهايش سرازير شد و با همه وجود گريست.همه با ديدن 

 م:دردی گفتاين منظره تاثرشان برانگيخته شد و درصدد دلجويي برامدند. دستش را به گرمي گرفتم و با هم

گريه نکنيد، همه چيز بزودی درست مي شود. شما هنوز جوان و زيبا هستيد و فرصت زيادی داريد که گذشته را -

 جبران کنيد . بايد به لطف و کرم خداوند ايمان داشته باشيد و از صميم قلب اميدوار باشيد.

 هق هق کنان پاسخ داد:

لي من دوستش دارم، مي خواهم با مهر و محبت با من صحبت کند ... يا حداقل نه، کيوان از من متنفر است ... ولي... و

مرا به حساب بياورد، نه اين که با رفتار تحقير اميز همه جا از من فرار کند ... من طاقتش را ندارم... ديگر دارد کاسه 

 صبرم لبريز مي شود...

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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هم را به جستجو در اوردم. او در استانه در با شانه های در اين اثنا اشنای هميشگي را در اطراف خود حس کردم. نگا

فرو افتاده ايستاده بود و بسيار غمگين به نظر مي رسيد. چشمهايش سرخ و متورم بودند. کامال اشکار بود که تحت 

 و فشاری شديد و سخت است. سرش را به لبه در تکيه داد و از همان جا نگاهي به سوی ما کرد. گويي در حال افتادن

سقوط از پرتگاهي مرگبار بود. امواج غم و اندوه و رنج بود که از چشمهايش بيرون مي ريخت . ابتدا احساس کردم 

از اندوه ساغر درهم ريخته است، ولي ناگهان زهر خند او نظرم را عوض کرد. زهرخندی که در اقيانوسي از رنج و 

 تالم و نگون بختي غوطه مي خورد.

مل بتندی برگشت و با گامي بلند از درگاه ناپديد شد. سريع از جا بلند شدم که به دنبالش متعاقب اين عکس الع

 روانه شوم. بايد دليل ناگهاني اين اندوه را هر چه زودتر کشف مي کردم.

 قسمت سوم

بمحض خروج در حياط با خانم فرخنده مواجه شدم. صورتش از اشک کامال خيس بود. قطرات درشت اشک از گوشه 

 چشم هايش ارام ارام فرو مي غلتيدند و چهره اش را شستشو مي دادند.

 در مقابلم ايستاد و با لبهای لرزان گفت:

 باالخره مجبورم کرد همه چيز را برايش بگوييم. گو اينکه خودش هم حدس مي زد.-

 ديدم با ناراحتي از خانه بيرون مي رفت. مي دانيد کدام طرف رفت؟-

 تصديق تکان داد و گفت: سرش را به عالمت

 توی گاراژ رفت. نمي توانستم تا ابد اين خبر را از او پنهان کنم. باالخره يک روز مي فهميد.-

 شما خودتان را زياد ناراحت نکنيد . من همين االن به سراغش مي روم . مطمئن باشيد جای هيچ نگراني نيست.-

ايم. خواهشم از شما اين است که امروز هم تنهايش نگذاريد، چون مي دانم تا حاال حسابي اسباب زحمت تان بوده -

از شنيدن خبر شهادت برادرش ضربه سختي به او وارد شد، خصوصا وقتي فهميد کيهان به خاطر پيدا کردن او به 

شهادت رسيد. خودش را مقصر و گناهکار مي داند. فقط بايد اين احساس خطرناک را از ذهنش پاک کرد. سعي من 

 فليده بود... بي

 نگاه بيفروغش را به من دوخت و ادامه داد:

من مي دانم که در قلب کيوان چه مي گذرد. پسرم را خوب مي شناسم . نه ساده دل مي بندد و نه ساده دل مي کند. -

او اجازه نمي دهد هر دستي که به طرفش دراز مي شود نجاتش بدهد، حتي اگر به قيمت نابودی اش تمام بشود. 

کيوان عاشق برادرش بود. مي ترسم همين باعث شود که تا اخر عمر خودش را بدبخت کند. اصال نمي دانم چه بايد 

 بگويم و چه کار بايد بکنم.

 چطور اتفاق افتاد؟ شهادت کيهان را مي گويم.-

قمند شد به جبهه عالوقتي خبر مفقود االثر شدن کيوان به دستمان رسيد، کيهان فورا راهي جبهه شد. کم کم بقدری -

که ديگر دير به دير به خانه مي امد و زود هم بر مي گشت. يک روز از او پرسيدم:)) هدفت تغيير کرده. گويا 

برادرت را فراموش کردی. اصال به يادش نيستي؟(( جواب داد:)) انجا همه برادر هستند . برادران يک مادر. جايي که 

 ی باشد، مقدس ترين جای دنياست.((جنگ برای حفظ و اعاده حيثيت و ازاد

 سپس خانم فرخنده با صدای بغض الودی که نشان مي داد رنج جانکاهي را به دوش مي کشيد ادامه داد:

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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با شهادت کيهان همه ارزوهايم از دست رفته و تنهای تنها شده ام. گرچه ثريای عزيزم همه اين لحظات مونسم -

ب مادر پر مي کند. در اوج نوميدی شما عزيزترين پاره قلبم را به من بود، اما هر کسي جای خودش را در قل

برگردانديد. کيوان همه هستي من است، همه چيز من. من نمي خواهم از دستش بدهم. بايد قبل از اينکه خيلي دير 

 بشود، او را به دستهای مطمئني بسپارم که ارزش واقعي او را درک کند.

.اين کالم تنها يک مفهوم در بر داشت. در خواستي بود که بر اورده کردنش به هيچ  ناگهان دنيا دور سرم چرخيد

وجه امکان پذير نبود، بنابراين خودم را به نشينيدن زدم. روند حوادث هر روز از روز پيش بغرنج تر مي شد و بر 

 حساسيتهای موضوع افزوده مي شد.

با وجود اين راه درست را برگزيدم و به سوی گاراژ پيش رفتم. در ترديد و دو دلي همه وجودم را انباشته کرده بود، 

انجا با منظره جالب و هيجان انگيزی روبرو شدم. پاراگاليدر بسيار زيبايي با رنگ اميزی متنوع خودنمايي مي کرد که 

کرده بود از قادر بود نگاه هر بيننده ای را مجذوب خود کند. ولي از انجايي که موضوع مهمتری ذهنم را مشغول 

تماشای ان چشم برگرفتم و به سمت کيوان قدم برداشتم. او روی چهارپايه ای نشسته و خود را جمع کرده بود. از ان 

 فاصله تکان خوردن شانه اش بوضوح مشاهده مي شد.

ه م گريناگهان قلبم ماالمال از درد شد. ناگزير بايد شاهد رنج کشيدن خاموش او مي بودم. هيچ وقت نمي توانست

مردها را ببينم و بي تفاوت باشم. روح کيوان عميقا مجروح شده بود و التيام يافتنش به سهولت امکان پذير نبود. با 

 فغان و اه خود را سرزنش مي کرد و بريده بريده مي گفت:

 نه ، نه... خدايا چرا)با فرياد( چرا؟ من فقط همين يک برادر را داشتم...-

دال او با خود پايان مي دادم، بنابراين بي مقدمه گفتگوی محرمانه اش را با خود قطع کردم و بايد به طريقي به ج

 گفتم:

شما نبايد خودتان يا هيچ کس ديگر را مالمت کنيد. اين راهي بود که خودش انتخاب کرد.شما بايد به وجود چنين -

 برادری مباهات کنيد نه اينکه اظهار مالمت و سرافکندگي کنيد.

 مگين و معترض برخاست و گفت:خش

چطور مي توانم خودم را ببخشم ؟ من اليق جانفشاني و ايثار برادرم نبودم. من اليق هيچي نيستم. فقط اسباب -

 زحمت ديگران هستم و بس.

بهتر نيست عميق تر به اين موضوع نگاه کنيد؟برادرتان حق داشت درباره اينده و ارمانش تصميم بگيرد . درست -

 شما و سايرين .مرگ با عزت بهتر از زندگي همراه با ذلت است.مثل 

ولي او فقط هجده سالش بود. هنوز چيزی از زندگي نمي دانست، تجربه ای نداشت،حالوتش را نچشيده بود که -

 محکوم به تجربه مرگ بشود.

 شما از کجا مي دانيد که کيهان بدون فهم اين معاني دنيا را ترک کرد؟-

 که از اول ناخواسته وارد اين بازی شد.برای اين-

 زندگي همه اش يک بازی است. من اين را خوب مي دانم.-

ارام سرش را به طرفم برگرداند. نگاهش درمانده تر از لحظات بحراني نخستين روزهای مالقاتمان به نظر مي رسيد. 

شراره های اتش سرازير مي شد. نگاه پلکهايش بطور محسوسي متورم شده بودند، گويي به جای اشک از ديدگانش 

 سوزانش را به من دوخت و گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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شما نمي دانيد، ارزوهای اين پسر تمام نمي شد. عاشق رياضيات و حل مجهوالت بود.. دلش مي خواست دانشمند -

 بشود. ان وقت اين پايان ، اين رفتن نابهنگام و زودرس در مقابل چنين ارزوی زيبا و شيريني نا حق نيست؟

مسلما کسي دوست ندارد هيچ جوانيبا ناکامي از دنيا برود، ولي کيهان هدف داشت . مادرتان مي گويد که او هدفي -

 مهمتر از جستجوی شما پيدا کرده بود. باور کنيد حقيقت دارد.

د... ردحتي اگر اين حرفها برای تسلي دادن کم باشد باز هم چيزی عوض نمي شود... کيهان با هيچ چيز برنمي گ-

 اين چيزی است که زجرم مي دهد...

در هنگام حزن و اندوه فراق برادر بيش از پيش او را در کام خود فرو برد. ان گاه مستاصل و مغموم به طرف گاليدر 

رفت و چند لحظه بعد صدای گريستنش به هوا برخاست.گريه اش بقدری شديد و تکان دهنده بود که مرا به تاثر و 

ر دو از فقدان کيهان مي گريستيم. بي اراده گورستانهای شهرهای مختلف در ذهنم مجسم شدند. گريه واداشت.ه

ارامشي بر ان اماکن سايه گسترانده بود، چقدر با گورستان پرزرق و برق قلب ما تفاوت داشت. براستي هر لحظه از 

. کشيدم و در چه وضعيتي او را يافتمزندگي غير قابل پيش بيني است. من با چه نيتي انتظار مالقات کيوان را مي 

ظرف چند لحظه جام خشم من از باده رنج و تالم پرشد و به جای جانبداری از ساغر نزد کيوان و سرزنش رفتار غير 

 عاطفي اش ، از مالمت کردن خود منعش کردم.

 اتاقم برگشتم.صحبت درباره ساغر را به وقتي مناسب تر موکول کردم و کمي بعد پس از ارام شدن او به 

 قسمت چهارم 

بامداد از خانه بيرون امدم. هوا را مه غليظي پوشانده بود، طوری که دميدن خورشيد بزحمت قابل رويت بود. قطرات 

ريز ژاله با برودت صبحگاهي به من کمک مي کرد که در مورد کيوان ، خودم و مازيار و حوادث اخير بيشتر 

وجود داشت. هر دو در هوا معلق و سرگردان بوديم . حباب سردی که هر لحظه به بينديشم. شباهت نزديکي بين ما 

انتهای زندگي خود نزديک ميشد. بر سر دو راهي قرار گرفته بودم. به رغم تمايليکه برای ماندن و دنبال کردن 

چنين احساسي در من داستان داشتم ، بايد هر چه زودتر از اينجا،خودم و ديگران مي گريختم. در واقع دليل ايجاد 

وابستگي به کيوان بود. خودم را مانع پيوستن او به ساغر مي دانستم. از طرفي وجود مازيار وجدانم را مي ازرد. تعلق 

خاطر ديرينش به من غيرقابل چشم پوشي و اغماض بود. از حس اعتماد و عالقه ديگران سوءاستفاده کردن به هيچ 

ن کوچکترين فرصتي به کيوان برای ابراز عواطفش نوعي خيانت به رابطه معنوی ما وجه خوشم نمي ايد. از اين رو داد

 محسوب مي شد.

رفته رفته بر تراکم مه افزوده شد و دريا با موج های سفيد جلوی رويم هويدا شد. سطح دريا ابری و رؤيايي شده بود 

سمان دريا را در اغوش گرفته و در شنل لغزان خود و روح را در ارزوهای بي انتها و به ياد ماندني فرو مي برد. گويي ا

پناه داده بود. براستي منظره ای بديع بود. فقط به وسيله اخرين موجي که به ساحل رسيد مي شد مسير حرکت دريا 

 را تشخيص داد.

م بر اثر تمدتي نامعلوم راه رفتم. ناگهان صدايي مشکوک به گوشم رسيد. با احتياط چند لحظه ايستادم، با خود گف

بيخوابي و پيچيدگيهای ذهني دچار توهم شده ام، اما باز صدای عجيب ديگری از همان سو برخاست که موجب 

نگراني و ترسم شد. بالفاصله تصميم به بازگشت گرفتم و مخالف جهت شروع به دويدن کردم . در همان حال نگاهي 

ر ذهنم تداعي شد . احتمال رو برو شدن با نقابداراني که به عقب انداختم . بي اختيار حادثه ی ان عصر وحشت اور د

پيش از اين هدف مشخصي را دنبال مي کردند. هراس را در دلم تشديد مي کرد. در همين تب و تاب بناگاه پايم به 

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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مانعي گير کرد و نقش زمين شدم . وقتي تنها راه نجات گريختن باشد نبايد لحظه ای را از دست داد. سراسيمگي 

 عث شد کمي روی زانو حرکت کنم. سپس بسرعت بنای دويدن گذاشتم.با

در بيداری و زمان ترس دچار کابوس شدن بمراتب نفس گيرتر از موقع خواب است. تصوير گرفتار شدنم به چنگ 

مزدوران ناشناس به بدترين شکل ممکن جلوی چشمم مجسم شد. حس مي کردم برای هميشه بايد با فرصتهای 

داحافظي کنم . هيچ راه نجاتي وجود نداشت. اب دريا چنان سرد بود که به جز ابزيان، موجود ديگری زندگي ام خ

جرات وارد شدن به ان را نداشت. گويي راه چندين برابر طوالني تر شده بود. اين احتمال وجود داشت که با وجود 

 ج شده بود.اين مه غليظ از جلوی خانه عبور کرده باشم. حساب همه چيز از کفم خار

ضمن دويدن نگاهي به پشت کردم. بطور همزمان از روبرو با سرعت به مانعي برخورد کردم. بر اثر شتاب لحظه ای 

سرم گيج رفت. ولي بمحض برطرف شدن اين حالت گامي به عقب برداشتم. با وحشت و تقال به جلو نگاه کردم. همه 

ی را که مقابلم مي ديدم باور نمي کردم. کيوان با ناباوری و بدنم از تنش و ترس به ارتعاش در امده بود و چيز

 ابروهای چين خورده به من زل زده بود.

از خوشحالي ديدنش خجالت را فراموش کردم و با اشتياق به سويش رفتم. صورتم خيس از عرق شده بود و نفس 

باشد، جلويش ايستادم تا ارامم کند . شايد نفس مي زدم . مانند پرنده ای که از پرواز و گريز رمقي در جانش نمانده 

انتظار دلداری گرفتن از کسي که دنيايي از غصه قلبش را مي فشارد توقع بي جايي باشد، ولي التيام درد من در ان 

 لحظه فقط در دستان کيوان بود. 

ا لجويي بر امد، امابتدا چند لحظه به چهره ی مستاصل و پريشانم نگاه کرد ، سپس با دريافتن موضوع درصدد د

جرات براوردن خواسته اش را نداشت. اين پا و ان پا کرد، دستهايش را به سويم دراز کرد و دوباره عقب برد. 

ناراحتي و فشار را در چهره اش مي ديدم. با ترديد دستهای بيتابش را برای همدلي چندين بار به ياری ام جلو اورد، 

 ي را از او سلب مي کرد.اما شرم و وقار اجازه انجام هر عمل

 عاقبت سکوت را شکست و با رفتاری عطوفت اميز خم شد و با دست پالتو و شلوارم را تميز کرد و با نگراني پرسيد:

 چه اتفاقي افتاده؟ کسي يا چيزی دنبالتان کرده؟-

سکوت من سبب شد که سرم را به زير انداختم . از ندامت در التهاب مي سوختم و جلوی ريختن اشکم را گرفتم . 

دست از تکان دادن جامه ام بردارد و از پايين به من نگاه کند. با دقت توجهش را به من معطوف کرد و با لحني 

 التماس اميز گفت:

 محض رضای خدا بگوييد چه اتفاقي افتاده؟-

قي کرد و برای نخستين بار لحن امرانه اش ناگهان قلبم را لرزاند و اشکم فروريخت.در اين موقع نگاهمان با هم تال

به اعماق وجود هم نفوذ کرديم . نمي خواستم اشکم را ببيند . پشتم را به او کردم و صورتم را در دستهايم گرفتم . از 

 جا بلند شد و برای شنيدن ماجرا اصرار ورزيد. به طرفش چرخيدم و گفتم:

 دقيقا يادم نيست ،فقط مي دانم شديدا وحشت کرده بودم .-

 قدمي ديگر برداشت و گفت:

 از چه؟ چه چيزی باعث وحشتتان شد؟-

 به تارهای سپيد موهايش که ژاله ، انها را براق تر کرده بود نگاه کردم و پاسخ دادم:

 يک صدا... يک صدای عجيب شبيه همهمه چند مرد که با هم در حال جدال بودند. -

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 شقيقه هايش را منقبض شدند و متفکر پرسيد:

 جا، همين اطراف يا دورتر؟ک-

 سپس لبخندی زد و گفت:

 نبايد تنها بيرون مي امديد .-

 خوب، شما حال مناسبي نداشتيد. ضمنا من مي خواستم تنها باشم.-

 جهنم که حالم خوب نبود . مي دانيد که اين روزها اينجا امنيت ندارد.-

 فکر نمي کنم در همه عمرم اين قدر ترسيده باشم.-

 اء صدا از کجا بود؟منش-

 اگر اشتباه نکنم پنجاه متری ساحل.-

کيوان برای بازگرداندن من به خانه بيش از حد پافشاری نشان داد. با وجود اين، من سر حرفم ايستادم و او را تسليم 

ما به قبول همراهي خود کردم. چهره اش مصمم و در عين حال خونسرد و ارام به نظر مي رسيد . لختي گذشت و 

 مشغول صحبت شديم. در اثنايي که گفتگو مي کرديم نيمي از حواسش متوجه پيرامون بود.

 قسمت پنج

 مي خواستم در مورد موضوع مهمي با شما صحبت کنم .-

 با چشم و گوش ماورای مه غليظ اطرافمان را کاويد و سؤال کرد :

 چه موضوعي؟-

 هست يا نه؟راستش نمي دانم االن وقت مناسبي برای گفتن -

 چطور؟-

 مي ترسم سرسختي نشان بدهيد.-

 ابروهايش به معني تعجب و استفهام به هم گره خوردند و گفت:

 شما از کجا اين قدر مطمئن هستيد ؟ شايد اين بار فرق کند.-

 اين خصوصيت قسمتي از شخصيت شماست. تغيير ناپذير است.-

 خصيصه در من ، نظرتان چيست؟ خوب... با توجه به اگاهي تان راجع به اين-

 اگر به موقع استفاده بشود بد نيست، در غير اين صورت شايد به خيليها لطمه بزند.-

 مثال به چه کساني؟-

 کساني که خير و صالح شما را مي خواهند.-

 من عادت ندارم زياد بي پروا باشم، پس مجبورم نکنيد حرفي را که نبايد به زبان بياورم.-

 شما مي دانيد که در چه موردی مي خواستم صحبت کنم؟مگر -

 بعد از اتفاقي که افتاده ، حدس زدنش کار شاقي نيست.-

در اين موقع صدايي به گوشمان رسيد . ظاهرا صدای خنده و قهقهه چند مرد بود که از فاصله ای نه چندان دور شنيده 

و سکوت امرانه جلويم گرفت و ضمن گوش سپردن  مي شد. کيوان نفس عميقي کشيد. دستش را به نشانه توقف

 گفت:

 همين صداها نبود؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 بله خودش است، اما از مکانش مطمئن نيستم که همين جا بوده باشد.-

 رو به من کرد و با اعتماد به نفس گفت:

 اه نکنيد.نگ مي خواهم به من قول بدهيد اگر برنگشتم بدون تعلل به خانه برگرديد و حتي يک لحظه به پشت تان-

 با دلهره گفتم:

 ولي...-

 ولي ندارد، بايد کاری را که گفتم انجام بدهيد.اين يک خواهش است .-

 با شک و دو دلي سرم را به عالمت پاسخ مثبت جنباندم.

 نه، اين جواب خيلي سست بود. نمي توانم با اين وضع موفق بشوم.-

 کنم ؟ همان يک بار بس نبود؟ چه انتظاری داريد؟ با لبخند شما را بدرقه-

 چرا بس بود. هرگز هم تکرار نمي شود.-

فعال که دارد تکرار مي شود . همان شرايط نابرابر. انها چند نفرند در حالي که شما کمکي به همره نداريد. قلبم -

 گواهي بد مي دهد. خواهش مي کنم نرويد.

يد ناتوان نيست. فقط از لحاظ روحي گاهي در مضيقه هستم. نگران نباشيد. سرگردِ شما انقدرها که تصور مي کن-

 شکايتي هم ندارم.

 با عصبانيت از او رو برگرداندم و گفتم:

 واقعا که موجود يکدنده ای هستيد. چقدر خوش خيال بودم. فکر مي کردم طي راه منصرف مي شويد...-

يوان زخم خورده بود و بايد ان را اعاده مي کرد، از ناراحتي و تشويش خاطر، وجودم در حال گسيختن بود. غرور ک

اما اين کار تنها راه ممکن نبود. حداقل نبايد دست خالي و تنها به دعوايي اين چنين نابرابر تن مي داد . با همه ی قوا 

 دلم مي خواست به ياريش بشتابم يا مانعش بشوم.

خورد در فضا طنين انداز شد. وحشت زده به عقب  ناگهان فرياد مهيبي به هوا خاست و متعاقب ان همهمه زد و

برگشتم. از کيوان اثری ديده نمي شد. او همان لحظه رفته بود. دلشوره و اضطراب مثل خوره جانم را ني خورد. وقتي 

فريادها ی درد يکي پس از ديگری در هوا منعکس مي شد، هر لحظه صدبار از پا در مي امدم. صدای او در ميان 

 راحتي برايم قابل تشخيص بود.صداها به 

زمان بسرعت مي گذشت و من اسير گمانها و احتماالت شده بودم. اگر برايش اتفاقي بيفتد پاسخ خانواده اش را چه 

 بايد بگويم؟ علتش را چگونه بيان کنم؟

ز کف تحملم را ا از فشار عصبي سرم را محکم گرفتم و مستاصل و ديوانه وار به اين سو و ان سو رفتم. عاقبت تاب و

دادم. به فکر اوردن کمک افتادم، ولي بمجرد برداشتن چند گام از اين فکر منصرف شدم. کمک از چه کسي؟ سه زن 

بي سالح که تنها اميد و تکيه گاهشان خود را گرفتار اين درد سر ساخته بود؟يا امين که معلوم نبود نقش واقعي اش 

 ره به ياد بهرام افتادم. تنها کسي که قابل اعتمادمان بود.چيست؟ پس از کلي کشمکش و ترديد باالخ

درست در همين لحظه متوجه اتفاق تازه ای شدم. صداها بکلي قطع شده و سکوت رعب اوری حاکم شده بود. مانند 

کسي که در غرقاب مي افتد خود را در گردابي مي ديدم. چند لحظه بعد صدای قدم هايي اشنا که نزديک و نزديک 

مي شد اندکي باعث ارامشم شد.يکي از پاهای کيوان روی ماسه ها کشيده مي شد. بي اختيار به سمت صدا دويدم  تر

 و سراسيمه مه را شکافتم تا هر چه زودتر او را بيابم.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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باالخره سايه اندامش در چند قدمي نمايان شد. ناگهان با منظره ناخوشايندی رو برو شدم. از قسمتهايي از صورت و 

 وشه لبش خون جاری شده بود. با مشاهده اين وضع بانارضايتي گفتم:گ

 پناه بر خدا... باالخره کار خودتان را کرديد؟-

 بدون کوچک ترين احساس ندامت گفت:

 مي توانست بدتر از اين هم باشد.-

 بدجوری صدای اخ و ناله مي امد . داشتم زهره ترک مي شدم.-

 ا عمر دارند فراموش نکنند.باليي به سرشان اوردم که ت-

 خيلي صدمه ديديد؟-

 با بي خيالي جواب داد:

 مي بينيد که، فقط چند تا خراش جزئي برداشته ام.-

 به اين همه زخم و کبودی مي گوييد خراش جزئي؟-

 اينها که چيزی نيستند ، زود خوب مي شوند . انها را بگوييد که جای سالم توی بدنشان باقي نمانده .-

انها به درک، هر باليي که سرشان بيايد حقشان است. اهالي خانه نبايد شما را با اين وضع ببينند . مي ترسم با -

 ديدنتان پس بيفتند.

سريع به سمت دريا رفتم . دستمالم را تر کردم و مشغول تميز کردن زخم های صورتش شدم. در حال انجام دادن 

 فته بود. خيلي ناراحت بنظر مي رسيد. پرسيدم:اين کار، کيوان کامال به فکر فرو ر

 چه شده سرگرد؟ خيلي توی فکريد.-

 متاسفانه حدسم درست بود. انها را برای ازردن ما اجير کرده بودند.-

 مگر به حرفشان اورديد؟-

شما با اولش مقاومت مي کرد. منظورم سر دسته شان است، اما بعدش مُقُر امد. تصورش را بکنيد در حالي که -

مشقت اسباب اسايش و راحتي مرا فراهم مي کرديد ، نزديکترين شخص به خانواده ام در تدارک نابودی من بود. 

 حتي از اعتماد شما هم سوءاستفاده کرد.

 منظورتان چه کسي است؟ يعني ما در بين خودمان يک خائن داريم؟-

 بله ، اولين شخصي که توسط شما از وجود من مطلع شد.-

 نهايت شگفتي پرسيدم: با

 امين؟... باور کردنش مشکل است. اما به خاطر چه؟-

 به خاطر به چنگ اوردن کالهخود.-

 چقدر جای تاسف است. پسرعموی ادم برای به دست اوردن يک چيز بي ارزش دست به کارهای شيطاني بزند.-

 تاسف؟ نفرت اور است. آخ...-

 تان کمي عميق تر است.ببخشيد. من مقصر نيستم. اينجا زخم-

 عيب ندارد. هر زخمي که با اب شور تميز بشود مي سوزد.-

برای شما اب شور درياچه قم هم کم است. اين کار را مي کنم که هوس قهرمان بازی ديگر به سرتان نزند. شما کم -

 هند.کم داريد پير مي شويد. يک نگاه به موی سفيدتان بکنيد. متوجه مي شويد که هشدار مي د

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 يعني ديگر از من گذشته؟-

 شما نظر بهتری داريد؟ شاعر مي گويد موی سپيد آيت نوميدی است.-

 فعال که يکتنه از پس چند تا قلدر سبيل کلفت برامدم. قبول داريد؟-

 قبول دارم. حاال لطفا کمي خم بشويد تا پيشاني تان را هم تميز کنم.-

 خم شد و گفت:

سرمايه های ملتي بشود. خوب شد قبل از اينها تکليف کالهخود را روشن کردم. حاال نمي کسي نمي تواند مالک -

 دانم با امين چه رفتاری بکنم.

 راستش من يک موضوع را از شما پنهان کردم.-

 لبخند معنا داری زد و گفت:

 فقط يک موضوع؟-

 چيزی که به شما مربوط بشود بله.-

 يار خوب بگذريم . حاال ان موضوع را تعريف کنيد.باقي اش به من مربوط نيست؟ بس-

 قسمت شش

شما اجازه نمي دهيد و مدام حرف را عوض مي کنيد. قبل از مراجعت شما به خانه مشتری سمجي پايش نشسته بود -

 که اقای ساعدی از دستش به امان امده بود. البته خودش بطور مستقيم اقدام نکرده بود که کسي با چهره اش اشنا

 بشود، بلکه با واسطه وارد عمل مي شد. حاال مي توانيد حدس بزنيد ان فرد چه کسي است؟

با توجه به تجربه ای که ما سپيدمويان بيشتر از شما جوانها اندوخته ايم گفتنش احتياج به هيچ فکری ندارد. پسر -

 عموی مهربان من.

 افرين به هوش پيرمردان .-

 رد که هنوز شما چيزی از ان نمي دانيد.يک موضوع ديگر نيز وجود دا-

 با ناباوری نگاهش کردم و گفتم:

 داريد سر به سرم مي گذاريد؟-

 کسي جرات دارد سربه سر شما بگذارد؟-

 از پيرمردها اين کار بعيد نيست.-

 يکي طلب من، يک روزی تالفي مي کنم.-

 در خانه ی سالمندان جايي برای شما باشد.بله ، شايد ده پانزده سال ديگر. البته اگر تا ان موقع -

 خنديد و گفت:

 بايد بگردم و يک پرستار خوش اخالق تر پيدا کنم.-

 فلورانس نايتينگل چطور است؟ بانوی چراغ به دست.-

 ناگهان چشمم به دستش افتاد. کامال خون الوده بود. با اشاره ی من نگاهي به دستش انداخت و پس از وارسي گفت:

 ی چاقي همين است ديگر.بد-

ظاهرا قالب تيز انگشتر در گوشتش فرو رفته و در اثر زد و خورد ، بريدگي ايجاد شده بود. بزحمت انگشتر را بيرون 

 اورد و به من داد . سپس با دستمالي جايش را تميز کرد و دستهايش را در اب دريا شست.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 در حين بازگشت به خانه پرسيدم:

 وع تازه که مي خواستيد حرفش را بزنيد؟پس چه شد ان موض-

 با لحن ترديد برانگيزی پرسيد:

 خيلي دوست داريد سر در بياوريد، نه؟-

 ناگهان کمي غافلگير شدم و پس از مکثي کوتاه پاسخ دادم:

 نه، چرا اين فکر را مي کنيد؟-

 چون ذهنتان را به خود مشغول کرده ، نه؟-

نجا امده ام همه اتفاقات مانند معما بوده اند، حتما خود شما هم به اين موضوع اقرار خوب ، از وقتي با شما به اي-

 داريد.

 ولي موقعيت من با شما فرق مي کند.-

 اگر مايل نيستيد حرفي نزنيد. کسي مجبورتان نکرده خالف ميل تان عمل کنيد.-

م نمي کنم، در حاليکه شما درباه خودتان خيلي کم من تا اين لحظه چيزی را از شما مخفي نکرده ام. از اين به بعد ه-

 با من صحبت کرده ايد. شايد به اين دليل که مرا محرم خودتان نمي دانيد يا به من اعتماد نداريد.

 اين حرفها بي پايه و اساس هستند. چه وقت شما از من سؤالي پرسيديد که جوابتان را ندادم؟-

 رسيدم؟ مثال چرا از همان اول به من نگفتيد که مازيار پسرخاله ی شماست؟حتما بايد مستقيما سؤالي را مي پ-

 لزومي نداشت . به هر حال خودتان مي فهميديد.-

 مي بينيد ؟ همه جوابهايتان به همين صورت است و با خودش مساله دارد.-

 نمي کند ، بلکه ممکن استچرا بايد با اين حرفها شما را خسته کنم؟ مسائل خصوصي من نه تنها کمکي به شما -

 باعث غصه و پريشاني تان بشوند. در حاليکه من فقط به فکر بهبودتان هستم و خواهم بود.

 پس دوستي به چه دردی مي خورد؟ مگر نه اينکه بايد شريک شادی و غم دوست بود؟-

 حاال که اصرار داريد من حرفي ندارم.-

است، حتي مواقعي که خوشحال هستيد و مي خنديد . اگر واقعا با من  عمق نگاهتان هميشه پر از تشويش و نگراني-

 راحت هستيد بگوييد چرا، علتش چيست؟

جواب اين سؤال برای من که تا حال باب مشکالت و مسائل زندگي ام را با کسي باز نکرده بودم کار دشواری بود. با 

. اگر تکرار تلخيها و بازگو کردنش تجربه شيريني نباشد، اين حال تصميم گرفتم برای اولين بار اين کار را انجام دهم

 الاقل از گراني طاقت فرسايش مي کاهد. پرده سکوت را کنار زدم و گفتم:

 مدتهاست که مادرم سخت بيمار است و احتياج به عمل دارد. عمل حساسي است که بايد روی قلبش انجام بشود.-

 د:کيوان با ناراحتي اظهار تاسف کرد و پرسي

 پس چرا زودتر عملش نمي کنيد؟-

 نمي شود. توان مالي مان انقدر نيست که برای اين عمل کفايت کند.-

 بايد راههای ديگری هم وجود داشته باشند. -

 اهي کشيدم و سرم را به عالمت نفي تکان دادم و گفتم:

 ه عنايت خدا هم شرط است.نه سرگرد، هيچ راهي وجود ندارد که من درباره اش فکر نکرده باشم البت-
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 استقامت شما خيلي زياد است . اگر من جای شما بودم نمي توانستم تحمل کنم . مازيار نمي تواند کمک کند؟-

 او هم دارد تالش خودش را مي کند. درست نيست بيشتر از حد توانش از او توقع داشت.-

 حرفم را تصديق کرد و با شرمساری گفت:

 ي کشم . درست زماني که مادرتان به شما احتياج داشت مشغول پرستاری از من بوده ايد.از خودم خجالت م-

 زندگي پر فراز و نشيب است ، فقط نبايد جا زد.-

 پدرتان چطور؟ از دست او هم کاری ساخته نيست؟-

ز ه ساده است نمي شود ااگر پدر تاجر بود يا شغل ازاد داشت ، شايد جای اميدی بود ، اما حاال که يک معلم بازنشست-

 او انتظار معجزه داشت.

 کمي فکر کرد و انگار راه تازه ای به ذهنش رسيده باشد گفت:

 مي توانيد وام بگيريد. مطمئنم مي شود از اين راه نتيجه گرفت.-

ون اينکه به قول معروف کفيرمان به ته ديگ خورده . از همه اعتبارمان قبال استفاده کرده ايم. گاهي اوقات بد-

احتياج مبرم به پول داشته باشيم راحت فراهم مي شود ، اما خدا نکند به مخمصه بيفتيم، تمام درها يکجا با هم به 

رويمان بسته مي شوند. شايد اين هم يکي از قوانين زندگي باشد. راستش من از درد دل و گاليه سردادن و ناشکری 

 .و نارضايتي از درگاه خدا هيچ خوشم نمي ايد

چرا خوشتان نمي ايد؟ همه اين طور هستند. گاهي گريزی به اين راه مي زنند، چون قاعده حيات انسان همين است. -

 همه گاهي از خودشان ضعف نشان مي دهند. هيچ کس روی کره زمين کامل نيست.

 م بي اعتماد مي شوم.عيب من اين است که بعدش از خودم بدم مي ايد و احساس ناخوشايندی پيدا مي کنم . به خود-

اين خيلي طبيعي است .همه ما تقريبا اين خصوصيت را داريم . چون نمي خواهيم کسي به ضعفهايمان پي ببرد، -

افکارمان را از ديگران مخفي مي کنيم. شايد اگر حس برتر بودن در ما انسانها وجود نداشت، خيلي راحت خودمان را 

 کرديم.از غصه ها و االم بي فايده رها مي 

 مه دارد کم کم پراکنده مي شود. امروز برای ماهيگيران روز پر رونقي خواهد بود، چون ماهي زيادی صيد مي کنند.-

ماهيگيری قشنگ ترين مشغله ی دريايي است. اگر دلم به حال اين دريانوردهای کوچولو نمي سوخت حتما اين -

 شغل را انتخاب مي کردم.

 يند و به انسان ارامش مي دهد.حرفهای شما به دل مي نش-

 جدی؟ خوب است که زياد اهل حرف زدن نيستم.-

 مختصر و مفيد . همين بهتر است.-

 الله؟-

برای دومين بار نام مرا به زبان مي اورد. متين و با اهنگي زيبا. هنگام ادای اين دو کلمه دوسيالبي ملودی ظريفي را 

 نيز چاشني اش مي ساخت. با مکث گفتم:

 بله سرگرد.-

 قصد رفتن داريد؟-

 اگر توی خانه راهم بدهند.-

 خوب نيست بدون سوغاتي برگرديد. مي توانيم عصری برای خريد سری به شر بزنيم.-
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 با تعجب گفتم:

 شما حالتان خوب است سرگرد؟-

 چطور مگر؟ خيال کرديد ضربه به سرم خورده؟-

 قسمت هفت

 خنديدم و گفتم:

ديروز به بيرون رفتن از خانه و هر تفريح ديگر تمايل نشان نمي داديد و فقط مخالفت مي کرديد، ان هم اخر شما تا -

 چه سرسختانه!

وقتي زمان هر لحظه بدون ترحم کوتاه تر مي شود نبايد به راحتي از دستش داد. لحظه ای که دارد مي گذرد هرگز -

 مان باقي مي ماند.برنمي گردد .اگر غفلت کنيم فقط حسرت است که براي

دوست ندارم ناراحت تان کنم، ولي شما هنوز عزادار هستيد. مي ترسم با اين کار روح برادرتان از شما رنجيده -

 خاطر بشود.

انها هم که جای ما باشند خودشان را از همه چيز محروم نمي کنند. مي شود تواماً غمگين و شاد بود و يا درد کشيد -

 ز معجوني شگفت انگيز ساخته شده که فرمولش را فقط خدا مي داند.و لذت برد. انسان ا

 نمي دانم چه بايد بگويم.-

 پس قبول کرديد؟ با ماشين امين خان مي رويم که ظاهرا خودش را در بيشتر چيزها شريکم مي داند.-

ا پرسشهای متعدد ، علتش ربا بازگشتمان به خانه همه از ديدن صورت کبود و زخمي کيوان جا خوردند و کمي بعد با 

جويا شدند . خانم فرخنده بيش از حد نگراني و ناراحتي ابراز مي کرد. دست به جای زخم های صورت کيوان مي 

 کشيد و گريه کنان از او مي خواست دليلش را بگويد.

 خدا لعنت شان کند، چرا تو را به اين روز انداختند؟ چه شده ، چرا حرف نمي زني؟-

 ي توانم چيزی بگويم. بعدا همه چيز را تعريف مي کنم.االن نم-

 ثريا با نگراني بيش از حد انتظار با اعتراض به کيوان نزديک شد و گفت:

چرا نمي تواني بگويي؟ ما که غريبه نيستيم. تو را خدا کيوان ، دارم از نگراني مي ميرم. تو برای هواخوری رفتي -

 دی.بيرون. دليلي ندارد اين طوری برگر

 کيوان با خونسردی انان را به ارامش خواند و افزود:

به خودتان مسلط باشيد و شکيبا. اينها چند خراش جزئي بيشتر نيستند. من هم قول مي دهم امشب همه چيز را -

 برايتان تعريف کنم.

 چرا امشب ؟ مگر حاال نمي شود؟-

 کيوان دست مادرش را نوازش کرد و صورتش را بوسيد و گفت:

االن مي خواهم به شهر بروم . کار دارم. اگر شما هم چيزی مي خواهيد مي توانيد با من بياييد يا بگوييد برايتان -

 بخرم.

 با اتفاقي که افتاده اجازه نمي دهيم تنهايي جايي بروی.-

 دست بردار ثريا . مگر من بچه هستم که احتياج به مراقبت کسي داشته باشم؟-

 وی . خودت را بگذار جای ما، ان وقت مي فهمي چه حالي داريم.خودت باعث مي ش-
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 لبخند طعنه اميزی بر لب اورد و به امين و ساغر که هاج و واج ديگران را از نظر مي گذراندند نگاه کرد و گفت:

 اتفاقي بود که افتاد . کاری اش نمي شود کرد . مطمئن باشيد ديگر خطری وجود ندارد.-

 قب برداشت و بي انکه بتواند الاقل تظاهر به بيگناهي کند گفت:امين قدمي به ع

 شايد من اينجا اضافي هستم و اگر بروم همه حرفها راحت تر گفته بشود.-

 ثريا ناراحت شد و با دلخوری گفت:

 معلوم هست شما ها چه تان شده؟ به جای اين که اين طور موقع ها به هم کمک کنيد از هم فرار مي کنيد؟-

 امين در تظاهر کردن زياد خبره نبود، بنابراين صالح را در عقب نشيني ديد و گفت:

من منظوری نداشتم . از صبح تصميم گرفتم که بروم به کارهای عقب مانده ام برسم. حاال که اين طوری شد تا هر -

 وقت که شما بگوييد پيش تان مي مانم.

 پاسگزاری از او ادامه داد:ثريا با رضايت خاطر نفس راحتي کشيد و ضمن س

ديروز با ساغر رفتيم مخابرات، همه را از برگشتن کيوان خبر کرديم . قرار است که امروز عمه ها با اينجا بيايند . -

 به احتمال قوی مصطفي هم امشب مي رسد . شايد محمد هم امد.

 کيوان با تعجب تکرار کرد :

 محمد؟-

 در مصطفي ، محمد کوچولو که مي خواست دکتر بشود.به اين زودی فراموش کردی ؟ برا-

 زياد هم کوچولو نبود. خوب باالخره موفق شد به ارزويش برسد؟-

 دکتر نشد . رشته هنرهای زيبا رفت و االن هم کارگرداني را تجربه مي کند.-

 به من قرض بدهي.پس امشب همه اينجا جمع هستند. راستي امين مي خواستم خواهش کنم امروز ماشين ات را -

 خواهش مي کنم، ماشين که قابلي ندارد.-

موقع رفتن ماني و مليکا لج کردند که حتما همراه کيوان باشند. ثريا نيز پس از سفارش بسيار انها را به دست من 

ا سری هسپرد . با اين ترتيب با هم به شهر رفتيم و پس از گشت و گذار در خيابانها و بندر برای خريد به فروشگاه

 زديم. هر يک جداگانه هدايای دلخواهي برای خانواده مان خريديم.

به هر مغازه يا فروشگاهي که قدم مي گذاشتيم بچه ها دست کيوان را به طرف خود مي کشيدند تا اسباب بازی های 

و از خوشحالي شان  جديد را به او نشان دهند . او نيز از هر کدام که بيشتر خوشش مي امد برای بچه ها بر مي داشت

غرق لذت مي شد. با وجود بچه ها حسابي سرش گرم شده بود ، تا اينکه نوبت به هديه ی مازيار رسيد. در دل قصد 

کرده بودم برايش انگشتری را که دوست داشت بخرم. فروشنده چند سری انگشتر مردانه روی پيشخوان جلويم 

مه دو تا نظرم را بيش تر جلب کرد، اما برای انتخاب نهايي بايد يکي گذاشت . همه را خوب بر انداز کردم و بين ان ه

را پسند مي کردم.برای بيرون امدن از ترديد نظر کيوان را پرسيدم . البته او نمي دانست هديه را برای چه شخصي 

، ولي نگين  در نظر گرفته ام. بسيار مشتاق در کنارم قرار گرفت و پس از نگاهي خريدارانه ان را که ساده بود

 برجسته تری داشت ، برگزيد.

سليقه ی کيوان صد در صد مردانه بود، ولي نظر من را تامين نکرد . در حالي که انتخابم به طول انجاميده بود با ترديد 

 گفتم :

 نمي دانم کدام يک برازنده تر است. هنوز شک دارم. -
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 کيوان با اميدواری لبخندی به من زد و گفت:

 ا که من انتخاب کردم زياد بد نيست.همان ر-

 به نظر من هردو به يک اندازه قشنگ هستند.-

 مرد فروشنده نگاهي بين من و کيوان رد و بدل کرد و خطاب به من گفت :

 اجازه مي دهيد بنده هم نظرم را بگويم؟-

 خواهش مي کنم.-

 از اين انگشتر استفاده کنند. به عقيده من انتخاب همسرتان عالي بود. به هر حال ايشان بايد-

ناگهان از اين حرف در جا خشکم زد . زبانم بند امد و يارای پاسخ دادن نداشتم. کيوان با مشاهده وضع من فورا 

 فروشنده را از اشتباه بيرون اورد و گفت:

 ما چنين نسبتي با هم نداريم. لطف کنيد انگشتر را بپيچيد.-

 وزش خواست و گفت:فروشنده با دستپاچگي از من پ

 اميدوارم به خاطر اين سوءتفاهم مرا ببخشيد.-

 سپس رو به کيوان کرد و ادامه داد :

 فرموديد کداميک را تقديم تان کنم؟-

 کيوان که سعي مي کرد بر خالف من خودش را نبازد از من پرسيد:

 نتيجه باالخره چيست؟ کدام را مي پسنديد؟-

کارم از هم گسيخته شده بود. نمي توانستم جواب کيوان را بدهم . تصميم دشواری بود و بدنم به رعشه افتاده و اف

 شديدا غافلگير شده بودم.

 سرانجام از اين کار دلسرد شدم و تصميم گرفتم انجا را ترک کنم.

 خيلي معذرت مي خواهم از اين که معطلتان کردم. از خريدن منصرف شدم.-

رون امدم و سوار ماشين شدم.همه چيز سريع و ناگهاني اتفاق افتاد . از داخل اتومبيل سپس بدون وقفه از مغازه بي

حتي جرات نگاه کردن به سوی مغازه را نداشتم. دقايقي بعد کيوان نيز امد و بمحض قرار گرفتن پشت فرمان ، جعبه 

 ی انگشتری را روی پايم گذاشت و بدون هيچ حرفي مشغول راندن شد.

 قسمت آخر

ي ناراحت به نظر مي رسيد.البد پيش خود فکر مي کرد منصرف شدن من در نتيجه تصور مرد فروشنده است، در خيل

حالي که اين طور نبود. دليل من از اين حرکت ، تنها خود کيوان بود. او با اطمينان انگشتر را در دست گرفت و 

وانستم به کاری که پايان خوش و رضايت بخشي امتحان کرد به اين خيال که هديه ای برای اوست. حال چگونه مي ت

نداشت طوری خاتمه بدهم که خشنودی خاطر هر دو را تامين کند؟ به همين دليل به عمل کيوان اعتراض کردم و 

 گفتم:

 من که گفتم منصرف شدم ... شما حرفهای مرا جدی تلقي نمي کنيد.-

 صبورانه جواب داد:

 هماني را برداشتم که شما مي خواستيد . مبارک باشد.بهتر است فراموش کنيد. در ضمن، -

 عبارت اخر را کمي نيش دار و تلخ بر زبان اورد. من هم جواب دادم:

         
خیس

– سرگرد  عشق    



 

 

    

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 7  

 

 ديگر برايم فرقي نمي کند.-

لحظه ای به من نظر کرد و بعد به جلو خيره شد. داشت به جمله ام فکر مي کرد و به تعبيری که در ان نهفته بود. 

ين مان حکمفرما شده بود. احساس کيوان قابل در بود. انچه او تاکنون در سر مي پروراند با رفتار سکوت سنگيني ب

اخير من در قالب دختری که به مرد ديگری تعلق خاطر دارد مغايرت داشت. احتماال پذيرفتن اين حقيقت کمي 

شين را متوقف کرد . بي انکه برايش دشوار بود و فکرش را تا مدتي مشغول مي کرد. مقابل يک **** مارکت ما

 نگاهي به من بکند خطاب به بچه ها گفت:

 حاال موقع عصرانه است . چه دوست داريد برايتان بياورم؟-

 ماني که کوچکتر بود زود گفت:

 بستني، اخ جون بستني!-

 هوا سرد است دايي. بستني بخوری دل درد مي گيری.-

 پسرک لبانش را ورچيد و گفت:

 بستني مي خواهم.من فقط -

 خيلي خوب. تو چي دوست داری مليکا؟-

 مليکا با اخم نگاهش کرد و حرفي نزد.

 خجالت نکش خانم خانمها. بگو االن چي دلت مي خواد؟-

 با متانت و سنگيني کودکانه ای گفت:

 خجالت نمي کشم، ولي چيزی هم از شما قبوا نمي کنم.-

 چرا ملي جون، از دست من ناراحتي؟-

 بله دايي جون، من از شما ناراحتم.-

 کيوان در پاسخ لپ با نمک او را بين دو انگشت گرفت و با ژستي دلنشين پرسيد:

 خوب...؟-

 شما با الله جون قهريد؟-

 مکثي کرد و کوتاه جواب داد:

 نه.-

 پس چرا با هم حرف نمي زنيد؟-

 اين چيزها به شما وروجکها مربوط نمي شود.-

 شود. تا شما با الله جون حرف نزنيد ما چيزی نمي خوريم. چرا مي-

به خاطر رفتار شيرين و کودکانه مليکا، کيوان رفته رفته نرم تر شد، ولي نه چندان از صميم قلب. رو به من کرد و 

 پرسيد:

 الله خانم . شما با من قهر هستيد؟-

جلو چشم دوختم و پاسخي ندادم. چند لحظه به همان من بدون توجه به پرسش او و بدون هيچ انعطافي همچنان به 

 صورت به انتظار دريافت جواب باقي ماند ، ولي نتيجه ای حاصل نشد . وقتي نوميد شد رو به بچه ها کرد و گفت:

 انگار حق با شما ها بود. فقط يادتان باشد که قهر کردن هيچ کار خوبي نيست.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ماني با لجاجت گفت:

 شد؟ پس بستني من چي-

 نگران نباش دايي جون. االن من هم مثل تو احتياج به بستني دارم.-

 هنگام بازگشت از کيوان خواهش کردم جنب مخابرات توقف کند.

موقع پياده شدن بچه ها نيز با من همراه شدند. کيوان ترجيح داد همان جا به انتظار بنشيند ، ولي من از او خواستم که 

 توانستم تنهايي مراقب بچه ها باشم.با ما بيايد. چون نمي 

شماره مازيار را به مامور دادم. چند دقيقه بعد مرا به کابين شماره دو راهنمايي کرد. از بدشانسي من تنها اتاقک بدون 

 در، همان بود.بمحض شنيدن صدای مازيار ، سالم کردم و حالش را پرسيدم . 

 جواب داد:

 رت مرمرين چه خبر؟هي بد نيستم، تو چطوری؟ از عما-

 بعدا همه چيز را برايت تعريف مي کنم .-

 از کجا تماس مي گيری؟-

 از مخابرات. سرگرد هم اينجاست.-

 سالم برسان. خوب خانم گريز پا چه شد باالخره ياد ما افتادی؟-

 دلم برای همه تنگ شده مخصوصا مامان. حالش چطور است؟ مشکلي پيش نيامده.-

گشتن سری به خانه زدم. خاله حالش خوب بود ، فقط بيقراری مي کرد. دلش برای تو تنگ شده بود. به نه ، موقع بر-

 مامان سفارش کردم مراقبش باشد. چرا خودت به ديدنش نمي روی ؟ تا بابلسر راهي نيست.

 اتفاقا دارم برمي گردم. فردا يا پس فردا خانه هستم.-

 بشنود از خوشحالي پر در مي اورد. از اين بهتر نمي شود. اگر خاله جان-

 صانعي با تو تماس نگرفت؟-

 خوب شد اشاره کردی. نزديک بود يادم برود. صدايت را که مي شنوم همه چيزهای مهم را فراموش مي کنم.-

 به دليل حضور کيوان نمي توانستم هر حرفي را به زبان بياورم . از اين رو با تمسخر گفتم :

 قت شناسي هستي.تو واقعا ادم و-

 چيه ، گير افتادی؟-

 لطفا ادامه بده. ماني و مليکا هم همراه ما هستند . بايد تا شب نشده به خانه برگرديم.-

ناشرت صحبت مهمي نکرد،فقط برای پخش و فروش کتاب مشکل دارد. مي گويد ان وقت که تو مي خواهي نمي -

 س از نشر کتاب بايد با چکهای دراز مدت کنار بيايي.تواند پول نقد به دستت برساند. تازه چند ماه پ

 پس اوضاع مثل هميشه است.-

 بگو ببينم کتاب تازه ات کي اماده مي شود؟-

تقريبا بايد تمام شده به حساب اورد . کاش مي توانستي راضي اش کني به جای چک، يک مقدار پول نقد حساب -

 کند.

کردی من به اجازه دادم که هر چه دلش خواست بگوييد؟ اين بابا که از کتاب  تو هم خيلي بي انصافي الله. تو خيال-

 و ادبيات چيزی سرش نمي شود. فقط به فکر چاپ کن و دررو و پر کردن جيب خودش است.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 بازهم من يک چيزی از تو خواستم فوری فشارت باال رفت؟-

 ي دهند؟ هماني که کمش توی دنيا زياد است.مي داني به ادمهای امثال من که مرض صداقت دارند چه لقبي م-

 ولي من با زياد انگشت شمارش طرف هستم. اگر کاری نداری ديگر خداحافظي کنم.-

 از حرفم خنديد و خداحافظي کرد و گوش را گذاشت.

 فصل هفدهم

نک راه رسيده بودند و ايهوا کامال تاريک شده بود .داخل حياط چند اتومبيل به ترتيب قرار داشتند. گويا مهمانان از 

در خانه حضور داشتند. هنوز از اتومبيل خارج نشده بوديم که فاميل بطور پراکنده به استقبال کيوان بيرون امدند. 

منظره با شکوهي بود. همه از اشتياق ديدن کيوان پس از سالها دوری به وجد و هيجان امده بودند. يکي پس از 

و مي گريستند. دو خانم سالخورده بيش از ديگران محبت خويش را ابراز مي  ديگری او را در اغوش مي گرفتند

 کردند . از قرار معلوم عمه هايش بودند.

 اندکي بعد به دليل سرمای زياد همه به اتفاق در خانه گرد هم امدند و مجلس معارفه توسط ثريا برگزار شد.

 اصي گفت:محمد دانشيان برادر مصطفي کمي پس از معرفي با تامل خ

 ببخشيد خانم معيری، من قبال شما را جايي نديده ام؟-

 با اطمينان و يقين پاسخ دادم:

 نخير ، برای اولين بار است شما را مي بينم.-

 سپس با ترديد و ابهام روی حرفش پافشاری کرد:

 ولي اسم تان به نظرم خيلي اشناست. اگر اشتباه نکرده باشم بايد اسم تان...-

ين لحظه کيوان با دست محکم به پشت او زد و با بريدن کالمش مرا از نگراني نابهنگام که به سراغم امده بود در ا

نجات بخشيد. چيزی نمانده بود که همه تالشم يکباره تباه شود. اگر در اين موقعيت حساس هويتم بر مال مي شد، 

جتجال به پا مي کرد، بنابراين موقعيت برای کساني که وضع ناهنجاری به بار مي امد. کيوان به حقيقت پي مي برد و 

مرا مانع رسيدن به مقاصدشان مي دانستند مهيا مي شد و به ارزوی شان نائل مي شدند و با خاطری ايمن به نيرنگ و 

 توطئه دست مي زدند . از طرفي اعتبار حرفه ای من نيز به مخاطره مي افتاد. اگر اخبار نادرست و مغرضانه ای به

بيرون درز مي کرد، کارم ساخته بود. هميشه فرصت طلباني بودند که از هر شايعه ای خبری داغ بسازند. به هر حال 

احتياط ديگر کافي نبود. اين بار خطر از بيخ گوشم گذشته بود. معلوم نبود بار ديگر نيز چنين مجالي برای رهايي از 

زودتر اسبابم را ببنديم و بامداد زماني که همه در خواب  مخمصه دست بدهد. بنابراين تصميم گرفتم که هر چه

عميقي فرو رفته بودند، بي خبر انجا را ترک کنم. اينک وقت مناسبي بود. همگي مشغول صحبت و محاوره بودند و 

کسي متوجه غيبت من نمي شد. تازه اگر هم مي شدند اهميتي نمي دادند. بدون جلب توجه خيلي اهسته خودم را کنار 

راه پله رساندم و نگاهي ديگر به هال افکندم . هيچ کس متوجه ام نشده بود، به جز کيوان که هنگام صحبت با محمد 

 سرش را اندکي به سوی من متمايل کرد و لبخند جالب و معني داری زد و به ادامه گفتگو گوش سپرد.

ين کار متوجه چيز تازه ای شدم . بلوز و شلوار سريع به اتاقم رفتم و به جمع اوری وسايلم مشغول شدم. ضمن انجام ا

خوابم که هميشه قبل از ترک اتاق روی ميز تحرير طوری قرار مي دادم تا روی کشو را بپوشاند اين بار سر جايش 

قرار نداشت و روی صندلي بطور نامرتب انداخته شده بود.خيلي عجيب بود. يک نفر سعي داشته به مسائل خصوصي 

ا کند، اما چرا و به چه منظور؟ براساس شواهد فقط مي شد به يک شخص مظنون شد. تنها امين بود ام دسترسي پيد

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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که از اين کار سود مي برد. او در تمام اين مدت مترصد موقعيت مناسبي بود تا بتواند به وسيله ان اعتماد از دست 

ه بت طوالني امروز که بتواند مدارکي عليه من برفته کيوان را به خود بازگرداند. بنابراين چه فرصتي مغتنم تر از غي

دست بياورد؟ با عجله وارد اتاق شده و شروع به گشتن کرده بود، ولي انقدر حرفه ای که کوچکترين ردی از خود به 

جای نگذاشته بود. کمد کامال دست نخورده يه نظر مي رسيد. ساک بزرگ سفری نيز به همين صورت. هيچ جابجايي 

شد. حتي اوراق داخل کشو کامال مرتب روی هم قرار داشتند. تنها مورد، انتقال لباس خواب بود که  ای ديده نمي

 شتابزده و ناشيانه جايش عوض شده بود.

اين سؤال در ذهن من پديد امد که ايا از روی اضطراب اين اثر را به جای گذاشته بود؟ او حتما با اسودگي نوشته 

جمع اوری کرده و پس از کشف حقيقت عمدا ردی از خود جا گذاشته تا ذهن مرا هايم را خوانده و به ترتيب 

 مغشوش کند.

بستن ساک با اين مشغله ی ذهني ساعتي به طول انجاميد و من باالخره توانستم نتيجه ای کلي تری از اين موضوع 

ر غير اينصورت بايد اماده پي بگيرم . بدون شک بايد اين عمل را به منزله ای تهديد يا هشدار تلقي مي کردم، د

 امدهای ديگری نيز مي بودم.

به خاطر وخيم نشدن اوضاع، در را از داخل قفل کردم و در تاريکي دراز کشيدم . بهتر بود تا حد ممکن جلوی 

ديدشان قرار نگيرم . تقريبا يک ساعت و اندی به همين صورت گذشت. با بي تابي لحظه شماری مي کردم. ناگهان 

ضربه ی پي در پي به در نواخته شدو متعاقب ان ثريا برای صرف شام مرا فراخواند. در جواب دادن تاخير کردم چند 

تا شايد او منصرف شود، ولي ثريا همچنان پشت در ايستاده بود و با فاصله های کوتاه از يکديگر نام مرا صدا مي زد. 

 را به چهره ام دوخت و گفت:انگار فايده نداشت . در را به رويش باز کردم. نگاهش 

 بيدارت کردم؟-

 نه خواب نبودم.-

 پس مزاحمت شدم . واقعا بايد مرا ببخشيد . تقصير من نبود . اصرار کيوان بود که تو را با خودم ببرم.-

 شما مي دانيد با من چکار دارند؟-

شخص خاصي مربوط مي شود برای ديگران نه عزيزم . تو که او را بهتر از من مي شناسي. هيچ وقت حرفي را که به -

 بازگو نمي کند.

 راستش من اصال گرسنه ام نيست. امروز خيلي خسته شده ام . اگر اجازه بدهيد بعدا هم مي توانم سرگرد را ببينم.-

 خودت مختاری هر تصميمي که مي خواهي بگير. اگر زياد خسته نيستي مي خواهم چند دقيقه وقتت را بگيرم.-

 ش مي کنم بفرماييد.خواه-

 وارد اتاق شد و روی تخت نشست و گفت:

 از وقتي که اين فکر توی سرم افتاد دنبال يک فرصت مي گشتم تا درباره اش با تو حرف بزنم.-

 درباره چه موضوعي؟-

 به طرز عجيب و خريدارانه ای نگاهم کرد و گفت:

 دختر ايده الي مثل تو مي گردد.درباره ی ازدواج.... يک نفر را مي شناسم که دنبال -

 برخالف من که با تعجب و شگفتي نگاهش مي کردم ، او با حرارت ادامه داد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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جوان خوب و با شخصيتي است. همه ويژگيهای خوبي را که يک مرد بايد برای تشکيل زندگي داشته باشد ، دارد. -

چيز را با هم يکجا در خود دارد. فقط يک اشتباه شغل مناسب، خانه، روحيه ی سازگار، با اصل و نسب، خالصه همه 

باعث شده مدتها طعم خوشبختي را حس نکند. يک بار انتخابي ناموفق داشته. يک تجربه تلخ که فقط با شروع 

 زندگي خوش و تازه امکان فراموش شدنش هست.

 از شنيدن اين خبر حسابي جا خوردم و خيلي صريح پاسخ منفي دادم و گفتم:

 خيال ازدواج ندارم .واقعا متاسفم ، ولي از اينکه به فکر من بوديد متشکرم.نه،من 

 چرا الله جون؟ نکند به صحت حرفهايي که زدم شک کردی؟-

 نه اين طور نيست.-

 بايد دليلي داشته ياشد که نشناخته جواب رد دادی.-

 دليل خاصي ندارد، فقط نمي خواهم ازدواج کنم . همين.-

 را به اين موضوع جلب کند و گفت: سعي کرد نظرم

 شايد اگر بفهمي ان شخص چه کسي است تغيير عقيده بدهي.-

 نه ثريا خانم، حتي نمي خواهم اسمش را بدانم.-

ولي محمد پسر خوبي است.مهربان و با تجربه است. مي تواند خوشبختت کند. دلم نمي خواهد اين موقعيت نصيب -

ن سعادت را نداشته باشد. همه ما مديون شما هستيم و در عين حال محمد را خوب دختر ديگری بشود که لياقت اي

 مي شناسيم . مصطفي ادم دنيا ديده ای است . او هم نظر مرا تاييد کرد.

 قسمت دوم

 

بخند ل در همين اثنا کيوان از در باز وارد اتاق شد و دليل تاخيرمان را که به درازا کشيده شده بود جويا شد. ثريا فورا

 رضايتمندی زد و گفت:

 خوب شد. بموقع امدی، شايد بتواني کمکم کني.-

 اگر بتوانم برايتان مفيد باشم خوشحال مي شوم کمک کنم.-

 سرم را به نشانه ممانعت از اين کار تکان دادم و به ثريا گفتم:

 تلقي کنيد.نه ثريا خانم... سرگرد نه. خواهش مي کنم موضوع را همين جا خاتمه يافته -

 کمي به او برخورد و با حالتي گاليه اميز گفت:

 حق با خانم معيری است. موضوع محرمانه را معموال با غريبه ها در ميان نمي گذارند.-

 گوشه کنايه مي زنيد؟-

 گوشه کنايه نمي زنم . فقط مي خواهم شما راحت باشيد.-

 اتفاقا من خيلي هم راحتم.-

احساس واقعي خود سرپوش مي گذارند، از نگاه به من خودداری کرد و برگشت تا برود و  مانند کساني که روی

 گفت:

 ارزوی من هم اين است. هر وقت صحبتهايتان تمام شد لطف کنيد برای شام بياييد، چون همه منتظر شما هستند.-

 فت و گفت:صدای قدمهايش که دور مي شد به گوش رسيد. ثريا مجددا رشته کالم را در دست گر

         
خیس

– سرگرد  عشق    
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 من پيش خودم فکر مي کردم که شما از پيشنهادم استقبال مي کنيد، ولي خوب ظاهرا اشتباه مي کردم.-

 با رفتاری ظاهرا دوستانه تر از هميشه و مزاح کنان پايين رفتيم.

 ان شب به خاطر حضور عمه ها و همسرانشان غذا را از بيرون سفارش دادند تا به جای وقت صرف کردن در

اشپزخانه همه اوقات را با يکديگر باشند. ساغر با دقت بسيار خود را اراسته بود. لباسش با ارايش صورت و 

جواهراتش همخواني داشت. پيراهن مشکي و جواهرات نقره با نگينهای الماس جلوه ی خيره کننده ای به وی 

نمايش گذاشته بود صد چندان به نظر مي بخشيده بود. وجاهتش در لباس مخملي که با دوختي دقيق ظرافتش را به 

 رسيد.

سر ميز شام، امين موقعيتي يافت تا دور از نگاه ديگران به ساغر نظری بيندازد. سپس با ميلي وافر سرگرم خوردن 

 شد و گفت:

حيف است که اين ميز يک چيز کم دارد، وگرنه امشب بزممان کامل مي شد. دست تان درد نکند زن عمو، غذای -

 ي سفارش داديد.خوب

 بگو چه چيزی کم است شايد داشته باشيم.-

 اقای صارمي بر من حق تقدم دارند هر چه باشد هم پياله اقا جون بوده اند.-

اقای محمد صارمي همسر عمه مهری بود. مردی ساکت و کمرو که تا پرسشي از وی نمي شد شايد ساعتها خاموش 

 نمش صدق مي کرد . لذا سريع به جای شوهرش جواب داد:مي نشست. متضاد اين توصيف در مورد خا

امين راست مي گويد، خدا رحمت کند اقا مهدی را . يک روز به من گفت صارمي دوای دردش همين است. تا يک -

 پيک زهرماری نخورد زبانش باز نمي شود.

 ثريا يواشکي چشمکي به من زد و گفت:

 به اقای صارمي نمي چسبد. من باور نمي کنم عمه جان. اين وصله ها-

 اگر باور نمي کني از خودش بپرس.-

 کيوان از پايين ميز مقابل مادرش که در صدر و جای ميزبان نشسته بود گفت:

اين حرف هميشه در حد يک شوخي بوده. من که يادم نيست هيچ وقت اقا محمود را خارج از حالت عادی ديده -

 باشم.

 در کنارخود و زنش را در مقابل داشت از دور خطاب به کيوان پاسخ داد: اقای صارمي که عمه مريم را

حق با مرحوم اقا مهدی بود. روزی که با عمه شما عروسي کردم مثل همه مردم زبانم سالم بود. تازه به جای يکي، به -

نبود کسي حرف بزند.  دو تا زبان ديگر هم مسلط بودم، اما بعدا با وجود اين همه زباني که عمه شما داشت احتياج

 خودش تنهايي جای همه مي تواند حرف بزند.

 کسي بلند نخنديد ، اما از وجنات همه پيدا بود که به نشاط امده اند. ساغر لبخند زد و گفت:

 امين يک نوار ماليم مي گذاری؟ لطفا پاپ باشد.-

 محمد روبروی من نشسته بود . اهسته گفت:

 هوم...-

 شان کرد. عمه مريم نيز بي درنگ عقيده اش را بيان کرد و گفتکو با تمسخر نگاه

 اگر با صدای استاد بنان باشد توی دستگاه شور يا ماهور همه ما دوست داريم و لذت مي بريم.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 ولي من نظرم موسيقي غربي بود نه ايراني.-

شوند؟ در حالي که روح موسيقي نمي دانم اين موسيقي غربي چه چيزی در خودش دارد که همه جوانها جذبش مي -

 عارفانه ی ما همتا ندارد .

من جوان نيستم ، ولي از صدای بعضي هايشان خوشم مي ايد. اصال هم برايم فرقي نمي کند موسيقي عارفانه باشد يا  -

يد دو نفر ا موسيقي غربي ، فقط بايد از شنيدن صدا و موسيقي لذت ببرم و تحت تاثير قرار بگيرم. شما تا به حال ديده

 عين هم از موضوعات مختلف راضي يا ناراحت بشوند؟

 ثريا با تعصب خاصي گفت:

 هميشه ما شرقي ها هستيم که باعث تعجب غربيها مي شويم. بيشتر، مواقعي که اصل خود را قبول نداريم.-

 ساغر مهيا تر از پيش پاسخ داد:

 ام. اگر مقصودت زيبايي ما شرقي هاست، با تو هم عقيده-

 اين بار عمه مريم به سخن امد و گفت:

 البد قشنگ تر از همه اين حرفها گرم شدن محفل ايراني با صدا و موسيقي غربي است.-

ساغر با ادا و کرشمه نگاهي به کيوان کردو سپس با مشاهده پيشاني چين خورده و چهره عبوس وی رو به عمه مريم 

 کرد و گفت :

که از لحاظ دانش در هر زمينه ای نسبت به انها عقب تر هستيم . هر کسي منطقي باشد خيلي ما مجبوريم قبول کنيم -

 زود متقاعد مي شود.

 عمه مريم نگاهي جدی به او افکند و با لحن تحقير اميزی گفت:

 شما هم ظاهری زيبا و چشم گيری داريد، اما ايا واقعا چيزی کم نداريد؟-

 ی نکته سنجي زده شده بود. محمد خيلي صميمانه گفت:حرف عمه بسيار سنجيده و از رو

 انها همه چيزشان ساختگي و بسته بندی شده است، حتي عواطف و انسانيت شان.-

کيوان با وجود اينکه تمام مدت فکرش در جای ديگری سير مي کرد، توجهي دو جانبه داشت و حرکات محمد را زير 

 رو به محمد گفت: نظر گرفته بود. با لحني اميخته به تحکم

 شامتان را ميل بفرماييد.-

ان گاه به من که در کنارش ساکت نشسته بودم نگاهي متعصبانه افکند و نفسش را ازاد کرد. همزمان با اين صحبت ، 

 ساغر در پاسخ عمه مريم گفت:

تان به عهده کيوان من نمي خواهم با شما بحث کنم ، به هر حال هر کسي سليقه ای دارد، ولي جواب اخرين حرف-

 است. او بايد نظر بدهد که نقص واقعي من چيست.

 ناگهان کيوان بصورت غير مترقبه ای رو به همه کرد و گفت:

 همين امشب نظرم را مي فهميد ، اما بموقع!-

د و رهمه با تعجب و استفهام يکديگر را نگريستند. اقا مصطفي که تا اين لحظه خاموش نشسته بود رو ره کيوان ک

 گفت:

 انشاءاهلل که خير است.-

 کيوان لبخند اطمينان بخشي زد و جواب داد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 حتما همين طور است.-

پس از شام همه در پذيرايي گرد هم امدند و ضمن صرف چای و شيريني به گفتگو نشستند . خانم فرخنده برای 

همراه داشت. سپس با پوزش از همگي در  دقايقي از هال بيرون رفت . هنگام بازگشت جعبه خاتم کاری شده ای به

خواست کرد که چند دقيقه از صحبت دست بردارند و به حرفش گوش فرا دهند . انگاه کيوان و ساغر را مخاطب 

 قرار داد و گفت:

همه شما تقريبا اين جعبه را مي شناسيد و مي دانيد که داخل ان چيست. طبق سنت خانوادگي اين جواهرات به -

تعلق مي گيرد که بايد مطابق رسم هميشگي به وسيله من به عروسم هديه داده شود . البته اينها جنبه  عروس بزرگ

مادی ندارد . منظور من فقط پابرجا ماندن اين رسم و نشان خانوادگي است. اين جواهرات تنها يک امانت است نه 

 و ايندگان اين خانواده برسد. چيز ديگری. گنجينه ای که چند نسل از ان خوب نگهداری شده تا به ما

 سپس رو به ساغر کرد و ادامه داد:

حاال من مي خواهم در حضور همه از کسي که امانت دار بعدی اين جواهرات بي نظير است خواهش کنم که در -

جام ان حفظ ان کوشا باشد و بموقع رسمش را به همين نحو به اجرا در بياورد. گرچه بايد بعد از مراسم عقد اين کار

شود، ولي من به دليل بعضي از مسائل جزئي تصميم گرفتم زودتر اقدام و خودم را از اين مسئوليت راحت کنم . 

حقش بود با کيوان در اين مورد قبال مشورت مي کردم، ولي حتي اين کار را هم نکردم، بنابراين همين جا با طيب 

 فداکار و قشنگم هديه مي کنم. خاطر از جانب خودم و کيوان اين جواهرات را به عروس

ساغر از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد و چشمهايش را برق تملک و آز پر کرده بود . همه به افتخار 

 صحبتهای خانم فرخنده دست زدند.

 ناگهان کيوان با صورتي برافروخته و بسيار عصباني از جايش بلند شد و فرياد زد:

 نه، من اجازه نمي دهم.-

 مت سومقس

 

 خانم فرخنده با حيرت گفت:

 کيوان؟-

 همين که گفتم. اين کار بدون رضايت من هرگز صورت نمي پذيرد.-

 سپس کمي مکث کرد و نگاه تحقير اميزی به ساغر افکند و ادامه داد :

 اول بايد همه چيز در مورد ما روشن بشود.-

 مصطفي گفت:

 اسرار اميز حرف مي زني؟ خيلي مهيج شد . بگو موضوع چيست؟ چرا-

همه ی ما با شگفتي منتظر توضيحات کيوان بوديم. بايد معلوم مي شد که دليل اعتراض بي پروای او نسبت به اين 

 قضيه چيست . او گفت:

نه مصطفي زياد هم اسرار اميز نيست. اگر يک مقدار حوصله به خرج بدهيد، مساله برای همه شما حل مي شود. فقط -

 هم بوی تعفنش همان طور که مرا در اين مدت ازار داد شما را هم ازار بدهد.نمي خوا

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ناگهان ساغر پريشان حال و بي دليل زير گريه زد و به اين وسيله ترحم حاضرين را نسبت به خود برانگيخت. در 

دن دعوت کردند. نتيجه همهمه ای غريب در جمع در گرفت و هر يک از حضار بنحوی کيوان را به ودارا و کوتاه ام

 امين نيز با نگاهي عتاب اميز به کيوان از ساغر دلجويي کرد و گفت:

 اين رسم مردانگي نيست که هر چه عقده از ديگران داری سر يک زن بي دفاع خالي کني.-

 کيوان چشمهايش را تنگ کرد و گفت:

 چه نطق جالب و سوزناکي ! خجالت نکش ، بگو درباره ام چه فکر مي کني.-

 امين با غضب و قهر جواب داد:

تو هنوز بيماری و نمي داني چه مي گويي. حتي مالحظه زن عمو و عمه ها را هم نمي کني. همه چيز را کنار گذاشته -

 ای ، احترام سرت نمي شود.

م مي خورد . اوه جدی؟ گستاخي هم حدی دارد ، ولي تو ان را هم از سر گذرانده ای. حالم از رفتار رياکارانه تان به-

چقدر مي تواني تظاهر کني؟ تا کي مي تواني به اين کار ادامه بدهي؟ من همه چيز را مي دانم . از نقشه ی خريدن اين 

 خانه تا موضوع به چنگ اوردن جواهرات.

عيت به جز من همه مات و مبهوت شده بودند . چهره ی همه در غباری از ناباوری فرو رفته بود. واقعا قبول اين واق

کار بس دشواری بود. ساغر و امين بشدت رنگشان پريده بود و در جا ميخکوب شده بودند. کيوان مجددا با استواری 

 کالمش را پي گرفت و لبخند تمسخر اميزی زد و گفت:

 چرا سکوت کردی؟ االن بهترين موقع برای گفتن است. همه هم اينجا جمع هستند.-

چرا به دوستان نزديک و وفادارت بدبين شده ای ؟ خودت بهتر مي داني تهمتهايي اسارت با تو چه کرده کيوان ؟ -

 که به من نسبت دادی همه اش بي اساس است و حقيقت ندارد.

 کيوان انگشت هشدار جلوی او گرفت و امرانه گفت:

ي تواند با خودش ديگر حرف نزن اقرار به گناه جرات مي خواهد . بايد حدس مي زدم ادم ترسويي مثل تو حتي نم-

 روراست باشد.

 سپس رو به بقيه فاميل کرد و افزود:

صبح از من پرسيده شد که چرا صورتم به اين روز افتاده و کار چه کسي است. کسي که تنها نقشه اش تملک اين -

 ند بي سر وخانه است. از اولش مي خواست کاری کند که همه از اين جا فراری بشوند،بنابراين از من شروع کرد . چ

پا را اجير کرد که مرا بترساند . من هنوز وضع خوبي نداشتم و با چوب بغل راه مي رفتم که نزديک قبرستان هردوی 

ما را گير انداختند . اجازه بدهيد مابقي جريان گفته نشود . نمي خواهم با ياداوری ان عصر وحشتناک، تلخکامي به 

 شما نيز منتقل بشود.

و نازکدل به گريه درامد و با رنجي بس عميق و جانسوز ديدگان ملتمس خود را به کيوان دوخت و  عمه مريم مهربان

 گفت:

 شايد درباره امين داری اشتباه مي کني عمه جان ، تو را به خدا کيوان ... اين يک فاجعه است.-

 با غرولند گفت:امين از اين فرصت بدست امده بهره جست و بدون فوت وقت برخاست و عزم رفتن کردو 

 ديگر نمي شود تحمل کرد.-

 کيوان خونسرد سوئيچ ماشين را به صدا در اورد و گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 در حال حاضر نمي شود، ولي بعدا چرا. مي تواني برای هميشه بروی البته به تنهايي...-

 مصطفي با ديرباوری گفت:

جای به درد بخوری باشد که اينده داشته باشد  اين خانه که ارزشي ندارد ، ملکش هم همين طور. امين اگر دنبال-

 بايد سراغ امالک تجاری برود نه اينجا.

 اين که چشمش دنبال خانه يا زمين نبود، کاهخود را مي خواست.-

 ثريا به همسرش ياداوری کرد:

 همان کالهخود که قبال داستانش را برايت تعريف کردم.-

با افسوس و تاسف تکان داد و نگاه شماتت باری به امين افکند . هيچ  مصطفي پس از شنيدن دليل واقعي، سرش را

احساس ندامتي در سيمای گناهکار امين ديده نمي شد ، فقط چون نتوانست بيش از اين نگاه های سرزنش بار همه را 

 تحمل کند، ناگهان از خانه بيرون رفت.

رده تر از پيش به زمين زل زد . ثريا نيز مشغول خانم فرخنده از شدت ناراحتي گردنش خم شد و با ظاهری پژم

 همدردی با مادرش شد . محمد که حس کنجکاوی اش تحريک شده بود ، پرسيد:

 شما چطور پي برديد که امين انها را فرستاده بود تا به حرف تان بياورند؟-

کرد که امين انها را اجير کرده تا  باالخره ، امروز صبح توانستم زير مشت و تهديد يکي را به حرف بياورم. اعتراف-

به اين ترتيب يا جای کالهخود را بفهمد يا اينکه ما را فراری بدهند و خودش سرفرصت جايش را پيدا کند. حتي بعد 

از امدن مادر هم نمي خواست کوتاه بيايد . مطمئن بود همه ما باالخره از به خطر افتادن جانمان مي ترسيم و فرار را 

 جيح مي دهيم . امين به دليل بي بند و باری هايش در زندگي ورشکست شده است.بر قرار تر

 ثريا به جانبداری از ساغر پرداخت و با دلسوزی از کيوان پرسيد:

اين وسط ساغر چه گناهي کرده ؟ زجری که در نبود تو کشيده بس نيست؟ اين همه انتظار، اين همه تنهايي، خدا را -

 خوش نمي ايد کيوان...

 کيوان لحظه ای به پاکي و سادگي خواهرش خنديد و گفت:

همين االن به تو ثابت مي کنم که داری اشتباه مي کني . قداست ادمها در نگاهشان خوب ديده مي شود ، ولي من -

 اين پاکي را در چشمهای ساغر نمي بينم.

 سپس در ادامه با نگاه درد الودی ساغر را خطاب قرار داد:

 ز تو بپرسم با حلقه نامزدی مان چه کردی؟مي شود ا-

 اگهان ساغر از اين پرسش مضطرب شد و با دست راست دست ديگرش را پنهان ساخت و با صدای لرزان پاسخ داد:

 گمش کردم.-

 کجا گمش کردی؟-

 با استيصال و دستپاچگي گفت :

 نمي دانم کجا، يادم نيست.-

که واقعيت را بگويم. يکي از دوستان خلبانم به صورت اتفاقي در اسايشگاه حاال که خودت نمي خواهي من حق دارم -

با من برخورد کرد . همان که توی مراسم نامزدی مان خبر ماموريت اخرم را اورد . وقتي دکتر وضعيت مرا برايش 

مي ايد. حتي به  شرح داد، او به جستجوی شما پرداخت، ولي فقط موفق شد ساغر را پيدا کند. حتما ان روز را يادت

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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خودت اين زحمت را ندادی که حالم را بپرسي. وقتي مرا روی ويلچر ديدی با بي تفاوتي تمام مثل يک قطعه سنگ 

 حلقه را با نفرت از دستت انداختي و رفتي. ان حلقه االن پيش من است.

روع به ر شدند. ثريا با تضرع شهمه از شنيدن وقايع بسيار تلخي که از بدو ورود تاکنون بر کيوان گذشته بود متاث

 گريستن کرد و با بغض و اندوه گفت:

 تو چه رنجي را تا حاال تحمل مي کردی.خدايا چرا بايد اين همه مصيبت فقط سر برادر من بيايد؟-

ه ب ولي هنوز تمام نشده . علي دوباره او را به اتاق من برگرداند تا شايد از ديدنش حالم بهتر بشود. مي تواني خوب-

 ياد بياوری که چه چيزهايي به من گفتي؟

 سکوتي سنگين در فضا حکمفرما شد. سپس ساغر نادم و پريشان گفت:

انها به من گفته بودند که تو مشاعرت را از دست داده ای و قادر نيستي کسي را بشناسي. قسم مي خورم با عالقه به -

 سراغت امدم و کسي مجبورم نکرده بود.

حاال بي فايده باشد، ولي من در تمام اين ده سال از همين نيرو مي گرفتم. به اميد بودن شما چهار هزار شايد گفتنش -

روز را انتظار کشيدم تا بلکه يک لحظه شما را ببينم. من هيچ وقت حافظه ام را از دست نداده بودم ، فقط وانمود مي 

ايران شدم هيچ کس به استقبالم نيامد. يک دفعه روحيه ام  کردم تا انها بيشتر شکنجه ام نکنند ، ولي وقتي وارد خاک

را از دست دادم . اميدم از بين رفت و از زندگي بريدم. ديگر نمي خواستم کسي پيدايم کند. مي ترسيدم خانواده ام 

ي يرا از دست داده باشم يا بمحض ديدن وضع فالکت بارم از دستشان بدهم. در ان شرايط من نياز داشتم که دلجو

بشوم، ولو اينکه عاجز و ناتوان و غير قابل تحمل باشم... ولي تو به چشمهايم نگاه کردی و گفتي: )) بيچاره ی 

بدبخت، مگر من به تو نگفته بودم اين راه عاقبت خوشي ندارد و بيا با هم به جای امن تری فرار کنيم؟ (( و بعدش 

مي تواني منتظر کفتارها باشي . من زندگي ام را بيشتر از تو  ادامه دادی: )) حاال يک نگاه به خودت بينداز، فقط

دوست دارم . (( تو درست گفته بودی. حاال همان وقت رسيده. عاقبت کفتاری که انتظارش را مي کشيدم امد ، اما 

طعمه ی تو، من نيستم بلکه الشه نجيب زاده ای است که به خاطر وسوسه هاس او به من خيانت کردی. حتما ان 

 لحظه حتي تصورش را هم نمي کردی که روزی برسد ما دوباره با هم روبرو بشويم. 

 

 

 

 

(http://www.forum.98ia.com/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p

=1797726&securitytoken=1305584040-

2845659498dec69cacce3a127900493548bc5832) 

 قسمت آخر

 

ينک کيوان در چه جهنمي به سر مي برد. يک باره اهنگ اندوه و ندامت از صدای ساغر مي توانستم حس کنم که ا

 زدوده شد . از جا بلند شد و در جلدی تازه ، ولي بي رحمانه گفت:

همه ان حرفها حقت بود. خودت بودی که جنگ را انتخاب کردی. خيال کردی من حاضر مي شدم مثل خيلي از -

يک مرد فلج و از خود راضي زندگي کنم؟ ادمي که حتي نمي تواند از خودش مراقبت زنهای احمق تا اخر عمر با 

 کند؟

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ساغر مشغول ناسزا گفتن به کيوان بود و همه خانمها يکصدا او را نفرين مي کردند و با تنفر خواستند که هر چه 

 زودتر از انجا خارج شود. کيوان پوزخندی زد و گفت:

ن چهره واقعي اش را نشان بدهد . ساغر که از لعن و دشنام ديگران بسختي هميشه روزی مي رسد که شيطا-

 تحريک شده بود، ناگهان از رفتار تحقير اميز کيوان از کوره در رفت و در حالي که عقب عقب به طرف در مي رفت:

ي ايد. فقط ش نمبايد يک چيز ديگر را هم به تو بگويم . تو ادم تيره بختي هستي که هيچ وقت خوشبختي به سراغ-

 شر و بدبختي از تو نصيب ادم مي شود. دلم مي خواهد برويد به جهنم. تو و ان پرستار دغلباز قالبي ات...

ناگهان چشمهای کيوان با شنيدن اين حرف تار شد و سيلي محکمي به صورت ساغر نواخت که صدايش در هوا 

 پيچيد . سپس با خشم و بيزاری گفت:

 اخرت... حاال از خانه من برو بيرون. اين هم تالفي حرف-

ظاهر کيوان چندان نشان نمي داد که تا چه حد عصباني و رنجيده خاطر است. با وجود اين همه درد او را درک مي 

کرديم. دردی مه او با شکيبايي تا ان روز تحمل کرده بود تا همه چيز به اثبات برسد. عملي که بس دشوار و طاقت 

ا مدتي بهت زده به نقطه ای خيره شده و به فکر فرو رفته بودند. کيوان نيز کنار پنجره قدی ايستاده فرسا بود. همه ت

 بود و بيرون را نگاه مي کرد.

 محمد تنها کسي بود که بر حسب انگيزه شغلي خاموش نماند و گفت:

 ند که سبک ترينشان توطئه چينينبايد اجازه بدهيم که به همين راحتي در بروند. انها مرتکب جرائم زيادی شده ا-

 است.

 مصطفي زود کالمش را قطع کرد و گفت:

االن وقت اين حرفها نيست محمد. همه بايد به کيوان کمک کنيم. نبايد کاری انجام بدهيم که باعث تشويش او -

 بشود.

 :پرداخت و گفت سپس بلند شد، به سوی کيوان رفت ، دست بر شانه اش گذاشت و با دلسوزی به همدردی با او

گذشت تو يعني سپردن انها به دستهای خداوند. شايد مجازات تو خيلي به سودشان بود تا اينکه در دادگاه طبيعت -

محاکمه بشوند و به سزای عملشان برسند، اما خودت را راحت کردی. بيشتر از اين خودت را رنج نده . بايد به فکر 

 انهايي باشي که دوستت دارند.

 بي هيچ سخني سوئيچ را به دست دامادشان داد و گفت:کيوان 

 من ناراحت نيستم، فقط دوست دارم هر چه زودنر از اينجا دور بشوند.-

*** 

شب غمزده و اندوهناکي بود. سنگيني سکوت بر تمام خانه سايه افکنده بود. پنجره را باز کردم تا هوای تازه به داخل 

ه درگاه تکيه دادم و به تماشای اسمان پرداختم. ابرهای سفيد و پراکنده از شرق به اتاق جريان يابد. ارنجهايم را ب

غرب در حرکت بودند . در اين خالل ، ماه و ستارگان برای لحظاتيي پديدار شدند و دوباره پشت ابرها رفتند . 

ي از انان گذشته بود و من در احساس مالل و دلتنگي قرار را از من ستانده بود . کيوان با چه بزرگواری و مناعت طبع

 همه ی اين احوال چقدر بيمناک بودم . فقط خدا مي داند که چگونه از عداوت انها در امان مي ماندم.

ان شب اسمان غوغا کرده بود . گويي هيچ ظلمتي به جز چشمهای من در گيتي باقي نمانده بود. ماه مي خواست با نور 

 خود سينه ی زمين را بشکافد.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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هان صدای باز شدن درب شيشه ای از ايوان پشت به گوشم رسيد. سرم را از پنجره بيرون بردم و نگاه کردم. ناگ

 کيوان را ديدم که روی نيمکت ننوئي نشسته و به مقابل خيره شده است.

ی و ارام نگاهش را از باغچه برگرفت و به اسمان چشم دوخت . اينک صدای غرش دريا با درون بيش از پيش منقلب

هم اوائي نزدييک و دردناکي داشت. به عقب تکيه داده ، دستهايش را الی موهای جوگندمي اش برده بود و در عالم 

خود سير مي کرد . چقدر دلم به حالش مي سوخت. با خود گفتم، )) االن وقت دل سوزاندن به حال ديگران نيست، 

براين از موقعيت استفاده کرده به سراغ محمد رفتم و بهتر است فکری به حال رفتن خودت از اينجا بکني.(( بنا

حقيقت را تا جايي که به رفتنم مربوط مي شد به وی بازگو کردم. سپس از او خواهش کردم که صبح بامداد بي سر و 

صدا مرا به ايستگاه سواری برساند. محمد نيز بدون هيچ پرسش ديگری درخواستم را پذيرفت و من دوباره به اتاقم 

 شتم.برگ

نگاهي به پايين انداختم . کيوان هنوز انجا نشسته بود. بسيار خسته به نظر مي رسيد. پاهايش را روی هم گذاشته، به 

 جلو دراز کرده بود و به طور مالل انگيزی افسرده نشان مي داد.

در همين موقع کيوان بلند  اهي از نهاد براوردم ، چراغ را خاموش کردم ، پتو را دورم پيچيدم و به پنجره تکيه دادم.

شد، کمي در حياط قدم زد و انگار به طرف ساحل پيش رفت. پوشش مناسبي در ان هوای سرد بر تن نداشت. 

پيراهن و شلوار سياه ، قامتش را کشيده تر نشان مي داد. مخالف جهت باد جلو مي رفت که به دريا برسد. تاللو 

ی دور پيدا بود و من قادر بودم او را ببينم. ساعتها از رفتنش مي تارهای سپيد سرش در سياهي شب تا فاصله ا

 گذشت و چيزی به صبح باقي نمانده بود. شايد اگر او بزودی بازنمي گشت رفتن برايم دشوارتر مي شد.

ار به يبه راهي که رفته بود چشم دوختم و منتظر ماندم . رفته رفته انتظار عذاب اور و نوميدی بر من چيره شد. بي اخت

ياد داستاني که نوجواني نوشته بودم افتادم. قصه ی جواني که راه نفوذ به هر قلعه ای را مي دانست و پس از فتح ، ان 

را به ديگران مي سپرد و ازادانه سفر مي کرد، تا اين که در يک روز به دژ سرخ رسيد . تنها قلعه ای که تا ان روز به 

از مشقت و تالش بسيار راه نفوذ به قلعه را يافت. حکمران دژ سرخ دختری زيبا تصرف کسي در نيامده بود . او پس 

بود که راز راه يابي به قلمروش محبت بود . جوان مغرور با ديدن دختر فريفته شد و در دژ سرخ ماند. اين بار او 

 ين احساس ادمي.فاتح نبود بلکه مغلوب بود . جوان داستان زنداني محبت بود و دژ سرخ جايگاه پيچيده تر

ساعت پنج و بيست دقيقه صبح بود که باالخره کيوان برگشت . هرگز مردی را در اين حالت نديده بودم. فرومانده و 

نوميد، مايوس و در هم شکسته، چون کشتي ای که به صخره های عظيم برخورد کرده باشد ، جلو مي امد. هيچ 

ه در خواب عميق هستند و کسي شاهد فرو ريختن اين کوه استوار توجهي به اطراف خود نداشت . مطمئن بود که هم

 نيست.

 فصل هجدهم 

 

يک سال و اندی از ماجرا گذشت . کتاب پس از چاپ با سرعت غير قابل تصوری فروش رفت و به چاپ مجدد 

ت به من روی اورده رسيد. به اين ترتيب پول عمل مادر فراهم شد و او سالمتي اش را دوباره به دست اورد. ظاهرا بخ

بود، اما حال مزاجي و روحي ام تعريفي نداشت. هر روز کم اشتها تر از ديروز مي شدم. با وجود برطرف شدن 

مشکالت، هنوز خالء بزرگي را در زندگي ام حس مي کردم. اندوهي حاصل از رنجي ناشناخته که موجب مي شد رنگ 

 . هر چييزی در نظرم حزن الود و پژمرده جلوه کند

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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مازيار نيز همگام با من در همه امور تالشي بي وقفه و ثمربخش داشت، ولي رفتارش با من تغيير کرده بود. با حسرت 

 نگاهم مي کرد و بي تفاوت از کنارم مي گذشت. به رغم گذشته کمتر صحبت مي کرد و گوشه گير تر شده بود.

اديم. يک ماه قبل از برگزاری جشن در چند روزنامه به پيشنهاد مازيار برای سالگرد چاپ کتاب جشني ترتيب د

اگهي دعوت از عالقمندان را به چاپ رسانديم . يک روز قبل از برپايي جشن، هنگامي که مادر مشغول تهيه کيک 

بود، زنگ در خانه به صدا در امد. سبد گل بسيار بزرگ و زيبا به دستم رسيد. روی کارت تنها يک نام نا اشنا نوشته 

بود. تا حوالي عصر خانه پر از سبدهای رنگارنگ گل شده بود، بي انکه هيچ نشاني از کيوان رسيده باشد. روی شده 

 کارت ناشرم اين عبارت نوشته شده بود: )) به خاطر همت عاشقانه تان و به اميد موفقيتهای ديگر. ((

رفتم . روی پل ترافيک سنگيني بود و از روی خستگي و کسالت لباس پوشيدم و برای هواخوری به کنار رودخانه 

درپای رودخانه مردم به تفريح و سرگرمي مشغول بودند . قرار بود پل عظيمي نزديک گمرک سابق و در کنار پل 

 شکسته احداث شود تا در فصل تعطيالت تردد اتومبيل ها اسانتر شود.

خي ديگر نيز دسته جمعي سوار قايقهای عده ای سوار پدالوهای متنوعي که در ساحل قرار داشت مي شدند ، بر

موتوری مي شدند که روی رود به گردش مي پرداختند. کمي ان سو تر کشتيهای صيد کيلکا لنگر انداخته بودند و 

منتظر فرارسيدن شب بودند . سايرين يا روی نيمکتهای پياده رو که زير درختان نارنج قرار داشتند نشسته بودند و 

بابلسر لذت مي بردند يا قدم مي زدند و با تماشای تفريح و شادی گردشگران تابستاني چشم و  از منظره زيبای رود

 جان خويش را نوازش مي دادند .

انعکاس نور چراغهايي که در دو طرف خيابان وجود داشت بر سطح ارام رود ، منظره چشم نواز و با شکوهي افريده 

 دغه ناارام دور مي کرد.بود که تا مدتي ذهن را از مشغله های پر دغ

 من سرگردان چشم به دورنمای رودخانه دوخته بودم و فکرم در گذشته ای نه چندان دور غوطه ور بود. 

در همين اثنا صدای مازيار که مي دويد تا به من برسد مرا از عالم پندار بيرون اورد . ايستادم تا مازيار به من ملحق 

 فتاديم و به گفتگو پرداختيم. باد خنکي از سوی رودخانه مي وزيد . مازيار گفت:بشود. سپس همگام با هم به راه ا

 تو خيلي عوض شده ای الله.-

 تو هم همين طور.-

ولي من اگر جای تو بودم دست از کار نمي کشيدم . االن وقت مناسبي برای جازدن نيست. نکند از پول و شهرت به -

 همين زودی خسته شده ای. 

 اه از نهادم برخاست و گفتم: بي اختيار

 اين چيزها برايم اهميتي ندارند. موضوع اصلي اين است که قوه تخيلم مثل قبل کار نمي کند .-

 چرا؟ مشکلي داری؟-

نه مشکلي که محسوس باشد ندارم. هوم، واقعا مسخره است. درست موقعي که همه موانع به خودی خود از سر راه -

 ه ام را از دست داده ام.برداشته شدند، من انگيز

 ولي تو نويسنده خوب و زبردستي هستي. نبايد اجازه بدهي که مشکالت بر تو غلبه کنند.-

 احساس کردم مازيار اين حرف را برای تسلي خاطر من مي گويد. 

 پرسيدم:

 با اين حرفها مي خواهي تسکينم بدهي؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 بي پيرايه و صريح پاسخ داد:

موضوع تسکين دادن در بين نيست. به اعتقاد من تو بايد شروع به کار کني. برای کسب  نه خيلي جدی هستم.-

 ارامش اين تنها راه است.

باور کن خود من هم خسته شده ام. هر وقت خواستم چيزی بنويسم کلمات از ذهنم پراکنده شده اند . انگار از -

 .مغزم فرار مي کنند. ييک چييزی مطلب را از فکرم رم مي دهد

 مکثي کرد و با نگاه ضميرم را خواند و گفت:

 تو خسته ای . شايد مسافرت حالت را جا بياورد. -

 نمي دانم، ولي اميدوارم اين طور باشد.-

 مطمئن باش به همين راحتي است که درباره اش حرف مي زنيم.-

 ا مي بستم.شايد اما اين من نيستم که بايد متقاعد بشوم وگرنه همين االن بار سفرم ر-

 با لحن صميمي گفت:

 سخت نگير، دنيا که به اخر نرسيده.-

به هر حال هر کسي توی زندگي يک وقتي دچار ياس مي شود . من هم تافته جدا بافته نيستم. مثل همه ادمها که در -

 فراز و نشيب ها گرفتار تزلزل و سردرگمي مي شوند.

ق مي کني. تو هيچ وقت از سختيها نترسيدی و در برابرشان سر فرود اين درست نيست الله، تو با بقيه مردم فر-

نياوردی، بلکه هميشه ايستادی و مقاومت نشان دادی. حتي زماني که خاله شديدا بيمار بود تو سستي نکردی و بر 

 ناماليمات فائق شدی. من هميشه تو را تحسين کرده ام ، چون فقط به خودت تکيه مي کني.

کردم و لبخند زدم. تا وقتي به پل کوچک رسيديم صحبت ديگری بين مان رد و بدل نشد . مازيار  با محبت نگاهش

قدری دگرگون به نظر مي رسيد . حرفهايش طوری بودند که گويي در حاشه قرار دارد. با احتياط سخن مي گفت. 

زش را نمي يافت. نا ارام بود و از کامال اشکار بود که خيال گفتگوی مهمتری را در سر مي پروراند، اما جسارت ابرا

 چيزی واهمه داشت. عاقبت پس از کشمکش بسيار با خود ناگهان ايستاد و گفت:

 ببينم الله ، انگشتر نامزدی مان االن پيشت هست؟-

 چرا مي پرسي؟-

ال از تو مي قب بعدا برايت توضيح مي دهم . فقط فکر نکن اين در خواست مثل همان بهانه های بني اسرائيلي است که-

 گرفتم.

وقتي با پافشاری عجيبش مواجه شدم چاره ديگری نيافتم. در حاليکه انگشتر را از زنجيری که به گردنم بود ازاد مي 

 کردم گفتم:

 نمي فهمم چرا تا اين اندازه مصر هستي.-

 انگشتر را گرفت و جواب داد:

 خيلي زود مي فهمي.-

 ده ای پل تکيه داد و گفت:سپس با خيالي اسوده به حفاظ نر

تا به حال گل الله نگونسار را از نزديک ديده ای که چطور از لحظه شکفتن سرش پايين است ؟ من دوست ندارم تو -

 را هم مثل ان گل ملول و افسرده ببينم . درک مي کني چه مي خواهم بگويم؟

       
خیس

         – سرگرد  عشق 



 

 

    

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 2  

 

 در جوابش چند لحظه مکث کردم و گفتم :

 ش کني. هيچ کس مقصر نيست.تو نبايد خودت را سرزن-

قبل از اينکه پيش تو بيايم ، اين حرفها را هزار بار با خودم مرور کردم تا خودم را راضي به گفتنش کنم. خواهش -

 مي کنم اجازه بده حرفم را بزنم .

 حلقه را در دستش فشرد و ادامه داد:

ه احتياج به دخالت ديگران در زندگي مان نداريم. از تو ببين الله، به قول خودت ما دو نفر ادم بالغ و عاقل هستيم ک-

مي خواهم برای يک بار هم که شده صاف و پوست کنده به من بگويي...که اگر من سد راهت هستم ، خودم را برای 

 هميشه کنار بکشم...

 سريع حرفش را قطع کردم :

 چه مي گويي مازيار؟ مگر به سرت زده؟-

ي گويم. ديگر حاضر نيستم بيش از اين خودم را به تو تحميل کنم. يعني نمي توانم که نه تو گوش کن ببين چه م-

ادامه بدهم. عالقه و محبت چيزی نيست که با جبر و زور و يا تحميل کردن به وجود بيايد. اگر بنا بود به اين صورت 

اين لحظه به بعد ازادی که هر طور  باشد هيچ زندگي مشترکي دوام نمي اورد . اصال به فکر من يا ديگران نباش . از

 که ميل توست اينده ات را بسازی.

 ولي من از داشتن تو در کنار خودم راضي ام و افتخار مي کنم.-

 به اعتراضم وقعي نگذاشت و گفت:

 نه اين چيزها نمي تواند خالء بين ما را پر کند. خودت هم بهتر از من اين را مي داني.-

هيچ شبهه و ترديدی حلقه خود را نيز از انگشت به زور بيرون اورد و هر دو را به رودخانه در اين هنگام بدون 

 انداخت.

در حالي که با ناباوری و بهت به او خيره شده بودم صحنه ی افتادن انگشترها و برق ناکامي شان زير نور چراغهای 

 اطراف پيش رويم مجسم شد. با عصبانيت فرياد زدم:

 را کردی؟چرا اين کار -

 خنديد و با فراغت خيال گفت:

 برای اين که دوستت دارم، خنده دار است مگر نه؟-

 از فرط ناراحتي همه وجودم به ارتعاش در امده بود. لبم را گزيدم و با بغض گفتم:

 رفتار من وادارت کرد ، مي دانم... هرگز خودم را نمي بخشم.-

 ساختگي بود نگاهم کرد و گفت:با انبساط خاطری که بطور يقين بيشترش 

 وجدانت از اين بابت اسوده باشد. وانگهي تا کي مي توانستم به خودم دروغ بگويم؟-

مردمک نگاهش در اب ديده شناور بود. مي خنديد ، اما هوای باريدن داشت. هيچ حرفي برای گفتن نداشتم. در 

نه راه گريز. ان گاه با رويي گشاده با سر به طرف خانه چالشي عظيم و تاريک دست و پا مي زدم. نه جای ماندن بود 

 اشاره کرد و گفت:

 بيا تا خاله نگران نشده برگرديم.-

 قبل از رفتن گفتم:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 



 

 

    

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 3  

 

 مازيار ، به نظر تو مصلحت همين بود؟-

 بنا نيست در هر کاری مصلحت را در نظر بگيريم. فکر و خيال ديگر کافي است. فردا خيلي کار داريم.-

ز از اتفاقي که لحظاتي پيش رخ داده بود، در شگفتي به سر مي بردم. نمي توانستم از کاری که مازيار کرده بود هنو

غافل باشم. براستي چه واژه ای مي توان يافت قدر و منزلت عمل او را معنا بخشد؟ گذشت؟ فداکاری؟ از 

مانند برکه ای زالل و بي حرکت بود در برابر خودگذشتگي يا فدا کردن ؟ همه ی اين کلمات در برابر عظمت کار او 

 امواج خروشان دريايي بي انتها که هر لحظه خود را به پيکر صخره ای تنومند و استوار مي کوبيد.

 فصل نوزدهم 

کيکي که مادر پخته بود به شکل کتاب بود . با شکالت رويش را تزئين کرده بود و نام کتاب را نوشته بود. هدايای 

از سوی مديون و طرفداران نوشته هايم به دستم رسيد. اشخاص مختلفي در حياط اجتماع کرده بودند که از بسياری 

نقاط ديگر به اينجا امده بودند تا ضمن شرکت در جشن، سؤاالتشان را از نويسنده بپرسند، به همين منظور مازيار 

وسيله گلها اراست. گرداگرد حياط که پوشيده از تريبوني روی ايوان خانه قرار داد و اطرافش را با نظمي خاص به 

درختان تبريزی بود ميز و صندلي قرار دادند . خوشبختانه باد خوبي مي وزيد و درختان سايبان دلچسبي را برای 

ميهمانان فراهم کرده بودند. روی هم رفته استقبال شاياني از همه به عمل امد. به اصرار مادر و اطرافيان جامه ای 

 پوشيده و بر خالف معمول کمي اراسته ظاهر شدم. مناسب

انگشتری کيوان را که نزد من بود به يک جواهری دادم تا ان را به صورت سنجاق سينه تغيير شکل بدهد. از ان پس 

 روی همه لباسهايم بعنوان تنها زينت از ان استفاده مي کردم.

االخره نوبت به بريدن کيک شد و همه گرد ان جمع شدند. قبل تا فرا رسيدن شب از ميهمانان پذيرايي شد، تا اينکه ب

از ان به پيشنهاد مازيار نطق کوتاهي کردم و سپس کيک را با نيتي خاص بريدم. جمعيت نيز با دست زدن و تشويق 

از برمرا مورد عنايت خود قرار دادند و بيش از پيش شادم کردند. در اين اثنا مازيار پيش امد و با خوشحالي ضمن ا

بهترين تبريکات، پاکتي به دستم داد. با اين تصور که هديه از جانب خودش است ، ان را با کمال ميل از وی پذيرفتم 

. محتوی پاکت بليط رفت و بر گشت دو نفره به ايتاليا بود. اينک با اين هديه پيشنهاد روز گذشته اش را جامه عمل 

 را به مادرم سپردم. پوشانده بود. از او سپاسگزاری کردم و پاکت

پس از خوردن کيک ، همهمه اهسته ای در بين حاضرين در گرفت. درخواست همه اين بود که برای پرسش و پاسخ 

اماده شوم. راستش وقتي مطلع شدم که در ميان جمع تعدادی خبرنگار و نويسندگان مجله و نشريه نيز حضور دارند، 

پشت تريبون به بهانه های مختلف طفره رفتم ، با وجود اين چاره ديگری اندکي اراده ام سست شد و برای رفتن به 

 باقي نماند و باالخره پشت ميکروفن قرار گرفتم . جواني با ظاهر امروزی پرسيد:

 راست مي گويند که داستان واقعي است؟-

تم زبانم اورد. بي شک اماده جواب دادن بودم که ناگاه ورود غير منتظره کسي که در هر حال از وجودش مي گريخ

خود کيوان بود که از در حياط وارد شد و به سوی مازيار رفت. در لباس نظامي چند قابل شناسايي نبود . کالهش 

 اجازه نمي داد که چهره اش بخوبي از ان فاصله ديده شود.

 جوان مزبور مجددا مرا مخاطب قرار داد:

 خانم معيری، نمي خواهيد جواب بدهيد؟-

 اشخاصي که از رويا بيرون مي ايند براشفته گفتم: مانند

       
خیس
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 چرا ، مي شود لطفا سوالتان را تکرار کنيد؟-

 پرسيدم ايا اين داستان حقيقت دارد؟-

 بله، تا حدودی بر گرفته از حقيقت است.-

 اسمها چطور؟-

 نه ، نامها همه مستعار هستند.-

ناگهاني اش در من تداعي شد. بسته ای در دستش بود که به  خاطرات با او بودن، خصوصا شب اخر، اينک با حضور

مازيار داد و سپس يه سوی جمعيت پيش امد. قلبم داشت مي ايستاد . با هر قدمي که او بر مي داشت من بيشتر 

 خودم را مي باختم . يک مرد از فاصله دور پرسيد:

 در داستان امده وجود خارجي دارد يا خير؟برای همه جالب است که بدانند ايا سرگرد با همان شخصيتي که -

 ابتدا کيوان نظرش به سوی صدا جلب شد، سپس سرش را زير افکند و چون ديگران منتظر شنيدن پاسخ شد.

 بله دقيقا همان طوری که در رمان اورده شده.-

 پرستار يا همان نويسنده داستان چطور؟-

ر شد. برای اينکه بع او نشان بدهم که به اين راحتي کسي قادر ديدم که کيوان از اين پرسش لبخند بر لبش ظاه

 نيست مشتم را باز کند گفتم:

 انتخاب پرستار در قالب نويسنده فقط برای زيباتر شدن داستانت بود نه چيز ديگری.-

جا دور شد. در همين موقع متوجه نزديک شدن ناشرم به کيوان شدم. با هم دست دادند ، ولي او چند لحظه بعد از ان

 برخورد دوستانه انها برای من که هيچ اطالعي از موضوع نداشتم جای تعجب داشت. يکي ديگر پرسيد:

 به نظر شما چه کسي با احساسات سرگرد بازی کرد؟ پرستار يا کساني که به او خيانت کرده بودند؟-

بازی کند. حتي اگر از جايگاه خاصي  همان طور که در کتاب امده هيچ کس قادر نيست با احساس چنين مرد اهني-

 در نزد او برخوردار باشد.

 پس چرا اخر داستان او را مردی در هم شکسته و مايوس قلمداد کرديد؟-

برای اين که سرگرد از ابتدای زندگي تا ان روز با تلخکامي های بسياری مواجه شده بود ، ولي در تمام اين مقاطع -

 نشان داده بود. مقاومت حيرت انگيزی از خود 

 فکر نمي کنيد سرگرد به خاطر نويسنده داستان به صورت زود هنگام ان شب موعود ابهامات را روشن کرد؟-

 لطفا سوالهايتان را طوری مطرح نکنيد که من يادم برود خالق داستان خودم هستم.-

 اشت بين من و کيوان باقي ماند .همه زدند زير خنده و به اين ترتيب پرسش مذکور که تنها يک پاسخ بيشتر ند

 دختر جواني پرسيد:

 سرگرد شخصيت بسيار جذابي دارد. امکان دارد يک روز به ما معرفي اش کنيد؟-

کيوان سرش را باال کرد و با ديدن حالت پرسش جويانه من سرش را به عالمت نهي تکان داد. مکث کوتاه من باعث 

 سر گرفته شوند. فورا پاسخ دادم:شد که پچ پچها پيرامون پرسش تازه از 

 در صورتي که خودشان اراده کنند ، ولي گمان نمي کنم تمايلي به اين کار داشته باشند.-

 مرد جواني که قبال خودش را نويسنده معرفي کرده بود پرسيد:

 خير. خانم معيری ، باالخره معلوم نشد که ايا پرستار يا همان نويسنده به سرگرد عالقمند هست يا-

       
خیس
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موقع جواب دادن مجبور بودم به سوی مخاطبانم نگاه کنم، از اين رو چند لحظه از جايي که کيوان ايستاده بود چشم 

 برداشتم و پس از کمي تامل گفتم:

 اگر داستان را به دقت مطالعه مي کرديد ، قطعا جوابش را مي گرفتيد .-

 يک نفر از سوی ديگر جمع گفت:

 يری، يک اقا اين يادداشت را به من داد و قبل از رفتن خواهش کرد که بخوانم.مي بخشيد خانم مع-

 همزمان با شروع خواندن متن يادداشت، نگاهي به جای کيوان انداختم، ولي او ديگر انجا نبود.

 صدای مرد در گوشم طنين انداز شد:

 بيش از صد بار کتاب را... بيش از صد بار ان را خوانده ام ، ولي جوابش را پيدا نکرده ام....-

 

ديگر مغزم از تکرار اين عبارت سوت مي کشيد . حتما امده بود با حضورش فقط همين را بگوييد . اثبات اين موضوع 

که من نسبت به او هيچ دلبستگي ندارم. بيش از اين قادر به ايستادن نبودم . از همه به خاطر حضورشان تشکر کردم 

 دم .و از جايگاه پايين ام

جشن تمام و حياط از حاضرين خالي شد . هنوز تعادلم را از ديدن کيوان باز نيافته بودم . به طرف مازيار رفتم تا از او 

پرسشهايي درباره حضور غير مترقبه کيوان بپرسم ، ولي جراتش را نداشتم. وقتي ترديد و تحير مرا مشاهده کرد 

 پرسيد:

 ب برگزار شد؟چطور بود؟ به نظر تو همه چيز خو-

 بله بهتر از اين نمي شد، فقط...-

 فقط چي؟-

 هيچ مي داني اقای صانعي کجاست؟-

 خداحافظي کرد و رفت. مگر پيش تو نيامد؟-

 نه، ظاهرا که همه از روبرو شدن با من فرار مي کنند.-

 تاملي کرد و پرسيد:

 منظورت از اين حرف چيست؟-

 هيچي ، فراموش کن.-

 تيب او را گم کردم و بي هدف راه افتادم.به اين تر

 مازيار پرسيد:

 کجا مي روی؟-

 نمي دانم . حالم زياد خوب نيست . شايد قدم بزنم يا بروم به اتاقم استراحت کنم.-

لحظه ای جلوی ايوان توقف کردم. ناگهان باد تندی وزيدن گرفت. خود را به دست باد سپردم تا بيشتر در خودم 

 غرق نشوم.

بمحض رسيدن به دريا احساس کردم عطر اشنا شامه ام را مي نوازد. سرم را باال گرفتم و نفس عميقي کشيدم.گويي 

دست طبيعت نيز با من سر ناسازگاری داشت و بوی اقاقيای سفيد را برای سرزنش روح ازرده ام به اين سرزمين 

تي شده بودم . قدمي ديگر به جلو برداشتم. دامن پيراهنم اورده بود. همه جا اکنده از عطر تن او شده بود. شايد خياال

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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در اب فرو رفت و شنهای خيس پاهايم را پوشاندند. کفشهايم را با دست به عقب نگه داشتم تا از پشت روی ساحل 

بيندازم، ولي به جای افتادن سنگيني اش کم شد و در هوا معلق ماند. با وحشت دستم را عقب کشيدم و ضمن رفتن به 

داخل اب برگشتم و به پشت نگاه کردم. با ديدن کيوان قلبم به تندی شروع به تپيدن کرد. پس از شانزده ماه دوری، 

مواجه شدن با کسي که مرا در ظلمت افکنده بود ، کاری بس دشوار بود. کفشهايم را به کناری نهاد و در تاريکي به 

 من زل زد. نگاهش مالمت بار بود.

و هراس ناشناخته ای در خود احساس مي کردم. بنابراين بي درنگ به فکر گريز افتادم و سراسيمه از روياروئي با ا

شروع به قدم زدن کردم. بايد در عين حال متانتم را نيز حفظ مي کردم. به هيچ وجه دوست نداشتم مرا فرد ترسوئي 

ن چون کوهي که پر از نقش عالمت سؤال در بپندارد . اما بزئدی معلوم شد که راه گريز به روی من بسته است و کيوا

نگاه و سينه اش دارد ، مقابلم را سد کرده است. همچنان نگاه نکوهشگر و پر استفهامش را به چشمهای من دوخته 

 بود. ناگهان از کوره در رفتم:

ه شما را که در بين اينهمحتما به اينجا امده ايد که مرا باز خواست کنيد . چه بايد بگويم؟ متاسفم يا پشيمانم از اين-

انتخاب کردم . بله مي دانم که اين جشن به من هيچ تعلقي نداشت و شما هيچ حقي برای من قائل نيستيد . مي توانيد 

به همه بگوييد که من از وجود شما بود که به اينجا رسيده ام.... من همه عمرم به کسي دروغ نگفته ام . قول مي دهم 

رسيد حقيقت را بگويم. واقعا خسته شدم. از ان موقع تا کنون حتي يک لحظه وجدانم راحت هر سؤالي که از من بپ

 نبوده است.

 بهتر نبود حقيقت را به من مي گفتيد؟ در ان صورت هيچ کدام از ما شکنجه نمي شديم.-

 چطور مي توانستم در حالي که شما بيمار و افسرده بوديد؟-

 باز هم سکوت کرديد؟ چرا پس از پيشرفت بهبودی در من-

 صورتم را رو به دريا برگرداندم و پاسخ دادم:

 برای اينکه مي ترسيدم.-

 از چه مي ترسيديد؟-

 از اينکه دوباره دچار بحران روحي بشويد و ديگر هيچ وقت خوب نشويد.-

 فکر مي کرديد؟ يعني وضع روحي من ايتقدر برای شما اهميت داشت ؟ يا اينکه فقط به کامل شدن داستانتان-

 با خويشتنداری بسيار جواب دادم:

هر دو به يک اندازه برای من مهم بودند. از طرفي مسائلي که در اطراف شما مي گذشتند نگرانم مي کردند. از -

 طرف ديگر مشکالت حادی در زندگي من وجود داشتند که مجبورم مي کردند به شما حقيقت را نگويم.

 که شما تصور مي کنيد متقاعد کننده نيستند. الاقل برای من اين طور نيست. ولي اين دالئل چندان-

من به سالمتي هر دوی شما فکر مي کردم. شما و مادرم. وضع مادرم وخيم بود و هر لحظه امکان داشت از دستم -

 برود. به پايان رساندن داستان برای من حياتي بود . چرا نمي خواهيد درک کنيد.

 من برداشت و با لحن سرزنش اميزی گفت: گامي به سوی

 تا اين حد که با زندگي و احساس من بازی کنيد؟-

 اين فقط عقيده شماست. من با چنين قصدی قدم به حريم شما نگذاشتم.-

 ولي اين اتفاق افتاد . انقدر عميق و ارام که تا اين لحظه ارامش را از من سلب کرده است.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ان روشن شد مي توانيد روی جنبه مثبت قضيه فکر کنيد . مي توانيد ان پرستار قالبي را به حاال که همه چيز برايت-

قول ساغر فراموش کنيد و به اينده اميدوار باشيد. مهم اين است که شما از دنيای تاريکي و ياس به دنيای روشنايي پا 

 گذاشته ايد. به نظر شما همين کافي نيست؟

 و گفت:بتدريج به من نزديک تر شد 

بله من به زندگي برگشتم، پا به روشنايي گذاشتم ، همه اينها درست، مي خواهم بدانم عامل اينها چه بود؟ شما بايد -

 بدانيد.

شايد مي خواستيد يک بار ديگر هم که شده به کساني که به شما نارو زده بودند روبرو بشويد تا به ارامش برسيد. -

 امجويي نيستيد. فقط به اين فکر بوديد که خودتان را از خشم خالي کنيد.چون مي دانم اهل تالفي و انتق

 کالهش را با عصبانيت از سر برداشت و گفت:

فقط همين ؟ يعني من فقط همين قدر ارزش دارم؟ يک ادم کم خرد و بي مقدار که دنيا را به اندازه ارضای غرائزش -

گي من بي نتيجه است، چون ديگر ماموريتي باقي نمانده. حسابهای مي بيند؟ بسيار خوب، پس با اين حساب ادامه زند

 من کامال تسويه شده اند و بايد اماده مردن باشم...

 ناگهان با اين کالم او همه وجودم به درد امد و بر اشفته به چشمانش خيره شدم و گفتم:

 نکنيد. نه سرگرد، من تحملش را ندارم. همه تنهايم گذاشتند. ديگر شما نوميدم-

 بي انکه از حرف خود برگردد يا نرمش نشان بدهد ادامه داد:

حاال مي فهمم چرا بدون خداحافظي گذاشتيد و رفتيد. برای اينکه نمي خواستيد به خودتان اين زحمت را بدهيد که -

 ي.در زندگ حرفهايم را بشنويد. وجودم برايتان ارزش شنيدن چند سرزنش کوچک را نداشت تا چه برسد به همراهي

 هنگام صحبت به سختي هيجان زده بود و با حسرت نگاهم مي کرد.

 من که قبال گفتم. ان موقع شتابزده بودم. االن که هستم مي توانيد هر چه دلتان مي خواهد سرزنشم کنيد. -

 من نيامده ام که سرزنش تان کنم. فقط امده ام تا جلوی فرارتان را بگيرم.-

 .من فرار نمي کنم-

چرا مي کنيد . از من فرار مي کنيد. من نمي خواهم مانع رسيدن به هدف تان بشوم، ولي اين درست نيست که با -

تمايل قلبي دو نفر مبارزه کنيد. دکتر حکيمي همه چيز را درباره من م داند. خيلي وقت پيش به او همه چيز را اعتراف 

م ، چون همه عشق و عالقه تان فقط به کارتان تعلق دارد و جايي کردم، ولي او به من توصيه کرد به شما نزديک نشو

 برای شخص ديگری...در قلب تان نيست.

ظاهرا همين اعتراف باعث دگرگوني مازيار شده بود. بايد حدس مي زدم که تغيير عقيده ناگهاني او درباره ی ازدواج 

 بايد از جايي نشات گرفته باشد.

 به دريا دوخت و گفت:در ادامه نگاهش را با حسرت 

بعضي وقتها به شخصيتهای داستان غبطه مي خورم. خصوصا به ان سرگرد خشک و از خود راضي و به قول شما -

 شکست خورده که به هيچ عنوان با تعريفي که امروز درباره اش از مردم شنيدم ، مطابقت ندارد.

 دادم و گفتم: برای اينکه غرورم را نزدش حفظ کنم، اندکي موضعم را تغيير

مازيار الحق که در مورد من درست قضاوت کرده بود. ضمنا از همت و فداکاری بسيار بااليي برخوردار است، در -

 حالي که شما حتي به خودتان هم غبطه مي خوريد و حسادت مي کنيد.

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 با اب دريا پشت گردنش را خيس کرد و در پاسخ گفت:

هر حال شما هنرمندی هستيد که ترجيح مي دهيد مدل هايتان را در حال حسادت يا غبطه فرقي نمي کند. به -

درگيری واقعي با زندگي نقاشي کنيد تا حقيقي تر به نظر بيايند ، بعد هم به اثری که خلق کرده ايد شديدا عشق 

 بورزيد و غرق غرور و لذت شويد. 

حق با شماست. بله، ما به اثری که خلق مي کنيم نمي دانم شايد حس برتری در وجود همه انسانها باشد. تا حدودی -

دل مي بنديم. مي دانيد چرا؟ چون انها ازارمان نمي کنند و توقع زيادی ندارند. از ما چيزی نمي خواهند. خواسته 

هايشان فقط به خواست و توان ما بستگي دارد و هميشه ما بر همه چيز انها ترجيح داريم. انها دست پرورده های ما 

 د. فرزندان ما که تا اخر عمر در وجود ما زندگي مي کنند و تغيير ناپذيرند.هستن

 ناگهان از چشمهايش بارقه ی قدرت و پيروزی درخشيد و گفت:

ولي من به شما ثابت مي کنم که مازيار در موردتان اشتباه مي کرد. طبيعي است که در زندگي هر کسي بيش از يک 

 ي ببرد...نفر نمي تواند به اين موضوع پ

سپس هر دو سکوت کرديم و کيوان نگاه معني دار به سنجاق روی يقه ام افکند و در حالي که با لبخند گويايي بر لب 

 اورده بود، گفت:

در دنيا هيچ چيز با شکوه تر و فراتر از محبت نيست. مهمترين چيزی که نمي توانيد در ميان موجودات بي جان پيدا -

ردم. نمي دانم چطور بايد خداحافظي کنم . شايد عيب بزرگم همين باشد که نمي توانم حرفي که کنيد. ديگر بايد برگ

 در دل دارم خوب بيان کنم.

 به نظر من اين طوری خيلي بهتر است.-

 از حرفم خنديد و گفت:

عطر و  کاله کردم و ان قدرها هم نابلد نيستم . راستش... دلم برای پرستارم خيلي تنگ شده بود. اين بود که شال و-

 ادکلن زدم و امدم به ديدنش که...

 که خفه اش کنيد؟-

 نه ،که ازش تقاضايي بکنم...-

 با دستپاچگي گفتم :

 االن نه.-

 با نگاه مشتاقي پرسيد:

 پس کي؟-

 برای نجات پيدا کردن از فضايي که او ايجاد کرده بود جواب دادم:

 ولي شما که هنوز شغلي نداريد؟-

 ا مباهات به اونيفورمش اشاره کرد:ب

 پس اينها برای چيست؟-

 با ابراز ناراحتي جواب دادم:

 من از اين شغل ديگر خوشم نمي ايد. دوست ندارم شما در ارتش باشيد.-

 نگاهش حالت خاصي پيدا کرد و گفت:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 پس دوست داريد چه کار کنم؟ بادی گارد شما باشم؟-

 خطری مثل خلباني است.حداقل اين بهتر از شغل پر-

 بايد شما را سوار گاليدر بکنم تا احساس مرا نسبت به اين کار درک کنيد.-

 پس بهتر است شما هيچ وقت تقاضايتان را مطرح نکنيد.-

تا بداخالق تر نشدی ، اين لباس مال سازمان هواپيمايي هماست. حدود يک سال است که خلبان هواپيمای -

 مسافربری شده ام. 

 پس مکثي کرد و ادامه داد:س

 حاال مي توانم درخواستم را بگويم؟-

 من خاموشي اختيار کردم و او دوباره گفت:

 دوست داری من زانو بزنم که موقع گفتن بتواني نگاهم کني. مي دانم که گردن تو هم مثل مال من درد گرفته.-

حالت رسمي ان هم به اين صورت نزديک با جرات نگاه کردن به صورتش را نداشتم، چون هيچ وقت خارج از 

 يکديگر گفتگو نکرده بوديم. يکباره به سرم زد که باز هم بدون خداحافظي کفشهايم را بردارم و بگريزم.

همين عمل را انجام دادم، ولي کيوان نه صدايم زد و نه قدمي به دنبالم برداشت. البد بمحض رفتن من راهش را مي 

مي رفت. پس از مدتي دويدن به پشتم نگاه کردم، او را نديدم. با خود گفتم، )) حتما از گرفت و به سوئي ديگر 

نوميدی برای هميشه ترکم کرده است.(( اندوهگين و سرگشته به خانه رفتم و مدتي ديگر نيز به انتظار نشستم. اگر 

 کيوان مصمم مي بود بدون شک دوباره برمي گشت.

تلويزيون بلند شد و برای خواب به اتاقش رفت. من گوشه مبل کز کرده بودم و پي  دير وقت شده بود. مادر از پای

در پي به در و پنجره نگاه مي کردم. از انتظار بيش از حد کاسه صبرم لبريز شده بود. بسرعت بلند شدم، پرده ها را 

يز تاللو اندوه داشت. در اوج کشيدم، درها را قفل کردم و دوباره گوشه مبل نشستم و به تاريکي خيره شدم . همه چ

 شادی، غم را در اغوش گرفته بودم.

دقايقي به همين منوال گذشت . وقتي خستگي بر من چيره شد ، چراغها را خاموش کردم و به اتاقم که در طبقه ی باال 

ارد اتاق م، وقرار داشت رفتم. پريشاني و دغدغه بيش از حد ضعيفم کرده بود. بي انکه توجهي به اطراف داشته باش

شدم و در تاريکي در را محکم پشت سر خود بستم. با وجود هوای مطبوع خردادماه شبي ظلماني و بدون پرتو مهتاب 

بود. بمحض ورودم باز هم همان عطر به مشامم رسيد. رايحه ی بيحال کننده ای که فقط در خيال من پراکنده مي شد. 

که کيوان از همان ابتدای ديدار نثارم کرده بود بغضم گرفت و بتدريج از فشار و غصه های پي در پي و سرزنشهايي 

اشک از صورتم سرازير شد . هرچه بيشتر به گذشته مي انديشيدم شدت تاثرم نيز فزوني مي يافت.انچه بيشتر ذهنم 

 يا من افريدهرا مشغول کرده بود جواب اين پرسشها بود. ايا خوشبختي از من گريزان است يا من از او مي گريزم؟ ا

 شده ام که روحم تا ابد در رنج و سرگرداني باشد يا رنج و سرگرداني همه جا دنبال من است؟

همچنان ارام و بي صدا در حالي که شانه هايم به تخت چسبيده بود مي گريستم. دمر روی تخت افتاده بودم و به 

 ی شانه هايم قرار گرفت و باعث شد از ترس بپرم.روزگار بازيگر لعنت مي فرستادم . ناگهان دستي بزرگ ، ارام رو

متعاقب ان صدای اشکار مرا به خود خواند. از بالکن اتاق من پلکاني بود که به حياط پشت منتهي مي شد ظاهرا کيوان 

 از همان راه وارد شده بود.

 نترس الله ، منم کيوان.-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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را بسختي مي کشيدم ، اما توقع ديدنش را به اين شکل  ناگهان قلبم با همه توان شروع به کوبيدن کرد . انتظارش

 نداشتم . خودم را روی تخت جمع و جور کردم و گفتم:

 غافلگيرم کرديد. شايد احمقانه باشد، ولي مي دانستم برمي گرديد.-

 مي توانم پيشت بنشينم؟-

 بله ، خواهش مي کنم.-

 پس از نشستن، شاخه گلي را روی دامنم گذاشت و گفت:

گرچه دامنت خوشبوتر و پاک تر از اين گل است، اما چون مي دانستم از اين بو خوشت مي ايد خود گل را برايت -

 اوردم.

 ادوکلن شما بوی اقاقيای سفيد را مي دهد. درست مي گويم؟-

اورم. بله ، درست حدس زدی. معذرت مي خواهم از اين که دزدکي وارد اتاقت شدم. ولي ديگر نتوانستم تاب بي-

 االن بيشتر از دو ساعت است که اينجا منتظر تو هستم.

بايد اعتراف کنم از حرفش بقدری خوشحال و مسرور شدم که چيزی نمانده بود از شعف فرياد بزنم، اما بر هيجاناتم 

 غلبه کرده، پرسيدم:

 يعني شما زودتر از من به خانه رسيديد؟-

 شتر است.سرعت من بيشتر از تو نيست، اشتياقم بي-

 و ارام ادامه داد:

 الله؟-

 بله؟-

 من را به خاطر حرفهای امشب حاضری ببخشي؟-

 خيلي از دستتان ناراحت شدم. نمي دانيد حرفهايتان چطور دلم را شکست... خيلي تلخ بود.-

تادم. ه برزخ افاگر مي دانستي اين مدت بر من چه گذشته است ، شايد کمي به من حق مي دادی. بعد از رفتنت من ب-

 حتي نمي توانستم يک لحظه را بدون تو تحمل کنم.

 برای امتحان کردنش گفتم:

 برای کسي که قبال چنين مرحله ای را تجربه کرده است، تحملش زياد سخت نيست.-

 کمي دلگير شد و گفت:

 خواهش مي کنم الله با من از اين شوخيها نکن.-

 چند لحظه مکث کردم و گفتم :

 شد، ولي حرفم را پس نمي گيرم.با-

 انگار تو هيچ وقت از اذيت کردن من سير نمي شوی.-

 من يا شما؟-

 صورتش را به طرف من گرفت و گفت:

 يادت باشد که من چهارده سال از تو بزرگتر هستم، بايد احترام مرا نگه داری.-

 من به جای پاسخ لبخند زدم و او با نگراني پرسيد:

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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 لت خوب است؟الله... حا-

 اگر منظورتان از اين سؤال اين است که از دستتان خسته شده ام، فعال جوابي ندارم.-

 اهنگ کالمش تغيير کرد و گفت:

مي خواهم خيلي جدی از تو سؤالي بکنم و مايلم با صراحت و صداقت هميشگي ات جواب بدهي. حاضری همسر -

 مردی شوی که فقط يک پا دارد؟

 ن جمله اش افزودم:برای کامل کرد

 وچهارده سال از من پيرتر است؟-

 خنديد و گفت:

 اگر چيز ديگری هم به فکرت مي رسد بگو...-

فقط مي دانم يکدفعه همه چيز در برابر شما به نظرم کوچک و حقير جلوه کرد. زندگي ام ، نوشته هايم، حتي -

 هدفم....همه و همه ناگهان بي معني شد...

 دالوصفي گفت:با خرسندی زاي

 حس مي کنم در اوج اسمان هستم. انجا هم چون کنار تو سراپا شور و شوقم.-

 در برابر احساس عظمت و بي ريای کيوان اشتياق لطيفي در من ايجاد شد و هنگام بلند شدن گفتم:

 به نظرم صدای پای مادر است.-

 با زيرکي گفت:

 ت به سرم کن.اين شگردها ديگر کهنه شده. يک طور ديگر دس-

 ناگهان صدای پا به صورت رساتری به گوش رسيد. کيوان با کمي دستپاچگي پرسيد:

 کيه؟-

 مادرم، معلوم است ديگر.-

 حاال چه کار بايد کرد؟-

 نمي دانم عقلم به جايي قد نمي دهد.-

 خوب مي تواني مرا به مادرت معرفي کني.-

 با تعجب گفتم:

 چطوری؟ با اين وضع؟-

 طقي پاسخ داد :من

 چه عيبي دارد، امشب نه فردا؟-

 اوه سرگرد ، اينجا که جبهه نيست.-

فقط يک بار ديگر فرصت داری تا برای هميشه اين اسم نامانوس را از ضميرت پاک کني. همانطوری که توی کتاب -

 قهرمانت را به اين اسم مي خواندی....

مادر با ورود غيرمنتظره اش هر دوی ما را غافلگير کرد. وقتي ما را ضربه ای به درخورد و دستگيره چرخانده شد. 

 ديد با بهت و عصبانيت به کيوان خيره شد. سپس با گذشت چند لحظه به چهره ارام من نگاه کرد و گفت:

 اينجا چه خبر است الله؟ اين موقع شب اين اقا اينجا توی اتاق تو چه کار دارند؟-

       
خیس

         – سرگرد  عشق 
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ن با نگاه و اشاره به مادرم تفهيم کردم که او چه کسي است. مادر لبخند دلنشيني زد و با کيوان سريع سالم کرد و م

 رضايت خاطر دهانش را نزديک گوشم اورد و گفت:

 چه اقای خوش قيافه ای، سيمای دلنشيني دارد.-

 وی معرفي کنم.انگاه با محبت مادرانه ای کنار رفت و ضمن احترام به کيوان از من خواست که او را رسما به 

 مجلس معارفه عجيبي بود . وقتي گفتم کيوان فرخنده، مادر بطور عجيبي لبش را ورچيد و با تعجب تکرار کرد:

 کيوان فرخنده؟-

 من و کيوان نگاهي رد و بدل کرديم و من لبخند زدم و گفتم:

 سرگرد من ، مادر.-

 

 
 

 

       
خیس

پايان

پايان

         – سرگرد  عشق 


