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ازپشت در بسته ی اتاق به گوش  محیلصدا ی بلند وشاد موسیقی 

 یم رسید ورسمه بی اهمیت به ان صدا در گوشه ی تخت خود مچاله 

ه مانده بود  . شده بود وبرنقطه ی نا معلویم خیر

یک جا متمرکز افکارش به شدت پریشان بود واو نیم توانست ان را 

 . کند

ن ان پله ها ی مارپیچ خس ت بود بپذیرد که پشت ان در بسته و درپاییر

جشن نامزد ی اوست وقرار است کمیی از یک ساعت دیگر به 

 ی مرد ناشناس  خواسته

که اورا نیم شناخت وفقط از طریق پیام با او در ارتباط بود به صیغه 

 ... شناسدی مرد ی در بیاید که او را نیم 

به طرز مشکویک ن  ...بود  برایش گنگ ونامبهمهمه چیر

 مانند کابوس که در بی خود بیدار ی نداشت 

 ذهن خسته وپریشانش هم اورا یار ی نیم کرد تا به نتیجه ا ی برسد 

با حلقه شدن اشک در چشمانش رسی    ع چندین بار وپشت رسهم  

مجدادا زیر پلک زد تا ارایش صورتش برهم نریزد تا مجبور شود 

 ه بنشیند ان ارایشگر پرچان دست

 !!!واز محسنات ازدواج در سن کم بشنود



کلمه ی ازدواج ، مانند ناقوس در ذهنش به صدا درامد وتنها نتیجه 

 ی ان پوزخند ی بود که گوشه ی لب هایش را به سمت باال متمایل

 . کرد 

وار  با لرزیدن گوسی در دست در هم چفت شده اش ، نگاهش را از دی

 . تدوخگرفت ورسی    ع به گوسی دستش 

ا به گوسی اش پیام میامد قلبش در سینه لرزید  مانند هربار که اخیر

نفس حبس شده اش را مهار کرد وبه سختی با رسانگشت هابی که از  

س یخ کرده بود و بی حس شده بود رمز گوسی اش را
 شدت اسیی

ه  وارد کرد وپیام را باز کرد ونگاهش رو ی ان جمله ی س ه کلمه ا ی خیر

 . ماند 

 وع شدباز ی رسی -

 سه کلمه ی کوتاه تبدیل به صاعقه ا ی شد که با بی رحیم 
ن همیر

برپیکر بی جانش کوبانده شد وبند بند وجودش از برق وشوک ناسی 

 طوری که  ان به لرزش درامد  از 

 !! احساس یم کرد تختی که ز یرش قرار گرفته بود هم یم لرزد

 تخت انداخت ولبه ی تخت راگرفت  با وحشت گوسی را رو ی

د  شاید  تا   . جلوبی لرزیدنش را بگیر



وع شده باز ی خییل  . وقت بود رسی

او   تقاری خانه را در راه مدرسه دزدیده بودند و  هتدرست از زمانیکه 

 در مقابل پدرش با گستاخن ایستاده بود وگفته بود که یم خواهد با

 !!!! رسگرد قاییم ازدواج کند

ده بود واو هربار مادرش چندین بار به خاستگاری او اممردی که 

مانه پاسخ من  . قن داده بود محیی

 او قصد ازدواج نداشت نه تازمابن که مرد دلخواهش را پیدا نکند

ون فرستاد وسیع کرد برافکار پریشانش سازمان   نفسش را اه مانند بیر

 . ببخشد

انا دایه  شد و تقه ا ی به در خورد ومتعاقب ان در بالفاصله گشوده 

 را ی اوکیس که سال ها نقش مادر را ب  ی مهربان ومیان سالش

 . وخواهرش ایفا کرده بود در چارچوب در قرارگرفت

لبخند ی تصنیع برلب نشاند ونگاه اشفته اش را از اوگرفت تا انا 

 . متوجه ی پریشابن حال او نشود 

ی بود ورسمه را مانند کف دستش خوب  ن یم شناخت او زن بسیار تیر

 خاب خود را کرده بود خدشه ا ی درورسمه نیم خواست حاال که انت

 . نقشه اش ایجاد شود



ی ؟ - م حاضن  رسمه دخیی

مهمون ها اومدن وپدرت گفت بگم خانواده ی داماد تا کمیی از نیم 

 . ساعت دیگه یم رسن

رسمه باشنیدن نام پدرش از زبان او لحظه ا ی قلبش به درد امد  

 . روها ی پرپشتش در هم گره خورد وناخواسته اب

این انتخاب وتصمیم عجوالنه اش برا ی ازدوا ج قلب  ست با یم دان

 نازک ومهربان پدرش را شکانده است

اما چاره ا ی جز این نداشت وامیدوار بود که روز ی فرا برسد که 

 .پدرش اورا درک کرده وببخشد

که   با احساس نوازش موهایش به خود امدوبه انا چشم دوخت

 شده اش را نوازش یم کرد  بامحبت ارام وبا احتیاط موها ی فر 

م؟-  هنوزم نیم خوا ی حرف بزبن دخیی

رسمه رسش راخم کرد وبوسه ی پرمهر ی رو ی دست چروکیده ی او  

 گذاشت وبا لحتن ارام ومحزون گفت 

دالیل خودم رو برا ی ا ین   من بارها وبارها صحبت کردم انا و -

 . انتخاب توضیح دادم

ه ت  ام بزارینمن انتخاب خودم رو کردم انا وب  هیی  و وبابا به خواستم احیی



انا دستش را از موها ی او برداشت ودست رسدش را میان دستان 

 قوت قلتی  شاید چروکیده اش گرفت وان را محکم ومادرانه فشارداد تا 

 .....باشد برا ی او

راربی  نیم دانست قلب رسمه مدبی یم شود که یخ زده است وهیچ ح

 !! قادر به گرم کردن ان نیست

 ی انا گوشش را پر کرد ا صد

 !!!من وپدرت این موها رو تا اسیاب سفید نکردیم دخیی -

این موها ی سفید وچروک هابی که توصورتمون میبیتن برا ی روزها  

 !!!وسال ها ی طوالنیه که گذشته 

یگه مایم تونیم بخونیم حرفن که نگاهت یم زنه با حرفن که زبونت م 

 تییک نیس

ن بار کنار اده که باعث شده تو برا نیم دونم چه اتفا فی افت ی اولیر

ی  پدرت نباسی ومقابلش قرار بگیر

ه در نگاه محزون او بوسه ا ی رو ی   لحظه ا ی مکث کرد سپس خیر

 پیشابن اش نشاند وادامه داد 

اما یم خوام بدوبن که تو هر تصمییم بگیر ی من تا اخرش کنارت یم  

 . وحمایتت یم کنممونم 



ت ازته دل بود لبخند و ی لب ها ی رسمه نشس لبخند ی که این بار ر 

 . ی که مدت ها بود از لب هایش گریخته بو د 

 با بابا صحبت کن انا وسیع کن متقاعدش کتن -

 : گفترفت  انا رسی تکان داد ودر حالیکه به جلو یم  

ه ی نگران پدرت نباش با گذشت زمان یم فهمه که دخیی تو خون-

ه   پدرش مهمونه ویکروز میر

 . ر جواب نماند واز اتاق خارج شد فت ومنتظاین را گ

ن زیرش   رسمه باال ی پله ها لحظه ا ی ایستاد .گوبی پاهایش را به زمیر

 . قفل کرده بودند که نیم توانست حرکت کند

ن   نفسش به سختی باال میامد .باورش نمیشد فقط به اندازه ی همیر

 . مرمرین تاپایان ازادی اش زمان داردپله ها ی 

 . احساس کند مهمان ها را رو ی خو د ه سنگیتن نگایم توانست 

 . اما جرات اینکه رسش را بلند کند را نداشت

ده قدیم عقب رفت .شاید کیم عجله کرده بود ونباید انقدر  ن وحشیی

 .زود با این ازدواج احمقانه موافقت یم کرد

 اشته بود کهقدیم دوم را به عقب برند



گوسی قلبش هم در سینه گوسی در دست هایش لرزید وهمزمان با  

 . د به لرزش در ام

ون فرستاد و بی توجه به  نفس سنگینش را با شتاب از ریه هایش بیر

نگاه ها ی مشتاق ومنتظر و کف زدن ها ی مدوعوین که همراه با  

 بود  سوت

ی چشمانش پیام را گشود وبا خواندن ان جمله ی کوتاه لحظه ا 

 . سیایه رفت

ود.بار گ شد تا مانع از افتادنش شرسی    ع دستانش رو ی طاریم چن 

 .دیگر ان پیام به او یاد اور شد که هیچ حق انتخابی نداشته است

ن قدم را با کمک نرده برداشت . در حالیکه پیایم که خواننده بود   اولیر

 درذهنش مانند گردباد ی تند یم چرخید 

ا انگشت کوچیکه ی خواهرت رو ببیتن رسگرد رو  اگر نیم خوا ی فرد-

 .  از این منتظر نذار بیشیی 

به اخرین پله که رسید صدا ی تشویق ها بلند تر شد .مضطرب 

 پدرش را در میان این ازدحام شادشاید اطراف خود را از نظر گذراند تا  

 . ببیند

لحظه ا ی نگاهش رو ی مرد ی قد بلند ثابت ماند که اورا زیربا دقت  

 که در  لیوابن انداخت و نظر گرفته بود وچون نگاه او را دید ابروبی باال 



 . دست داشت کیم به سمت ا و باال اورد

رسی    ع نگاه از او دزدید وبه پدرش که باصوربی گرفته وپریشان به 

 .ستون تکیه زده بود چشم دوخت

 قلبش ماالمال از غم شد وقتی پدرش را تا این حد پریشان دید 

 رفت در گلویش چنگ بیاندازد را به سختی قورت داد بغضن که یم

 یم دانست اگر به آن بغض بال وپر دهد

در همان نقطه ا ی که ایستاده بود درست مانند کودیک که برا ی 

ن بار از مادر جداشده باشد   اولیر

 . قادر نخواهد بود تا او را ارام کند  زار زار گریه یم کرد وهیچ کس هم

 چانه اش را جلو داد

برا ی جمعیتی  ش را باال گرفت ولبخند ی تصنیع رو ی لب نشاند و رس 

ام تکان داد که مشتاقانه اورا یم نگریستند رس ی  ..به نشانه ی احیی

رسگرد طاها قایم را دید که با همرایه مادر وخواهرش به سمت او  

 میامدند 

 قلبش لحظه ا ی از شدت اضطراب در سینه مچاله گشت 

ن ی شبیه لبخند رو ی لب گوشه ی لب هایش را   گزید وسیع کرد چیر

 بنشاند 



 م تکیه اش را از ستون برداشته بود وبه سمت او میامد ش ه پدر 

 . کمیی از چند ثانیه در کنار او قرار گرفت 

بالفاصله صدا ی گرفته ی پدرش   گوشه ی پلک راست رسمه پرید . 

 . در گوشش نشست

م هنوزم دیر نیست -  رسمه دخیی

ن اال نمحتی اگر همیر ن  من این نامزد ی رو بهم میر
ی

 ن هم بیک

 !! کن باباخوب فکرهاتو  

 ! !! قبل از اینکه خییل دیر بشه وبه صیغه ی این مرد دربیابی 

رسمه در نهایت تسلیم بغض گلویش شد لب هایش را گزید وچندین  

 بار پشت رسهم پلک زد تا جلو ی جمع شدن اشک را در چشمانش 

د   . بگیر

 . یل راحت درک یم کرد عمق نگرابن پدرش را خی

 را بدهد قبل از اینکه بخواهد پاسخ پدرش

رسگرد وخانواده اش مقابل ان ها ایستاده بودند و قبل از ا ینکه به 

 .خود بیاید در آغوش مادر رسگرد فرو رفت

ون آمد  . هنگامیکه از آغوش مادر رسگرد بیر

 رسگرد افتاد  هلحظه ا ی کوتاه نگاهش درنگا



 شک داشت به شدت به این مرد 

رچه رسی    ع تر با اوصیغه چرا در آن پیام ناشناس از او یم خواستند ه 

 ت جان خواهرش در خطر خواهد افتادشود در غیر این صور 

ن گم شدن خواهرش ورسگردی باشد که  چه ارتبایط یم توانست بیر

 . مدت ها بود برا ی ازدواج با او پافشار ی یم کرد

 ناخواسته ابروهایش در هم گره خورد 

 که پرون
ی

ده ی رسقت بارها دراین چندوقت تا پشت در اتاق رسهنیک

 پیام ها را گزارش کند  خواهرش را دنبال یم کرد رفته بود تا این

اما نیم دانست چرا هربار حیس اورا از این کار منع یم کر د و هربار با 

و ی پرونده ی خواهرش با دیل ماتم زده به   پرسیدن روند پیشی

 .خانه باز یم گشت

ت وبه پدرش نگاه مشکوک وپر اخمش را ا ز نگاه مشتاق رسگرد گرف

 . دوخت که با حشت اوراتماشا یم کرد

م هزار ماشاال مثل یه تیکه جواهر شد ی -  دخیی

 یک پارچه خانوم شدی 

 خدا مادرت رو بیامرزه وسایه ی پدرت رو باال رست نگه داره 



ت وبالبخند ادامه  این را گفت ونگاه خندانش را به اقا ی محتشم دوخ

 . داد 

م کنیم تا  زود این دو جوون رو بهم محر اقای محتشم اگر اجازه بدین -

وع کنیم  جشن رو رسی

ش چشم دوخت که امشب بی  اقای محتشم رسی تکان داد وبه دخیی

 . نهایت شبیه مادرش شده بود

ن خود را در گلو خفه کرد  آه حشت امیر

ش در نهایت تصمیمش را   گرفته بود .نیم خواست در حاال که دخیی

ن روز ی شادی اش را خراب کن  . دهمچیر

ش به سمت باالی سالن قدم برداشتتد  همراه  دخیی

هنگامیکه در مبل دونفره ودرکنار رسگرد روبه رو ی عاقد نشست 

 .ناخواسته در خود مچاله گردید 

 . لرز بد ی در کل جانش افتاده بود و وجودش را یم لرزاند

ن  برایش مانند کابوس تلخ یم ماند که در بیدار ی یم دید همه چیر

 ... ی به رهابی از آن نداشت وخود امید 

امروز روز نامزد ی اوبود بدون اینکه پدرش راضن باشد وتنها  

 . خواهرش در جشن نامزدی اش حضور داشته باشد



نگاه مضطربش رادر صورت ان تعداد معدود افراد ی که درسالن 

خاند ولحظه ا ی مجدادا نگاهش در نگاه آن مرد حضور داشتند چر 

 هبلند افتاد که ب قد 

 . ستوبن که دقایقی پیش پدرش به آن تکیه زده بود تکیه داده بود

مرد که نگاه او را رو ی خود د ید رسی برایش تکان داد ولبخندی که 

 بی شباهت به پوزخند نبود رو ی لب نشاند وبرفی که برا ی 

ه اش ساطع گردید لرز تن اورا تشدید کرد کوتاه از   لحظه ای  نگاه تیر

د نیم توانست نگاه چه بود که نیم دانست در آن  از آن چشم بگیر

ن لباسش توسط دستی رس یع نگاهش را از او   باکشیده شدن ارام استیر

 گرفت وبه دست مردانه ی رسگرد دوخت 

 . لب زد  رسگرد با دیدن نگاه آشفته ورسگردان او 

 ؟ ر سوم نیم خوایه جواب بدیحواست کجاست با-

ر دیگر جمله اش را تکرار رسمه رسی    ع رسی تکان داد وچون عاقد با

لتم را گفت وبالفاصله صدا ی سوت ودست زدن بلند کرد ارام قب

 . شد 

ن فرستاد واز خدا خواست امشب  رسمه اب دهانش را به سختی پاییر

د   ودر تنهابی  هرچه زودتر تمام شود تا او بتواند به اتاق خود پناه بیی

 . اش برا ی ارزوهابی که از دست داده بود اشک بریزد



 صدای عاقد بار دیگر به گوشش رسید

عاقد بار دیگر جمله اش را تکرار کرد ورسگرد هم خییل محکم ومردانه  

 . قبلتم را گفت

وصدا ی هلهله ی مهمان ها مانند تازیانه ا ی بار دیگر بر پیکرش 

 مانش حلقه زدنشست واز سوزش آن اشک در چش

یک ها گفته شد وا نگشیی در  هنگامیکه فضا کیم ارام تر شد وتیی

در گوش  م رسگرد انگشت نشان رسمه نشست بالفاصله صدا ی ارا

 . نشست رسمه

 !! باالخره بعد از چند ماه مال خودم شدی-

 رسمه لحظه ا ی کوتاه نگاه ش کرد وزمزمه کرد

 رسگرد-

 صدا ی رسگرد را شنیدهنوز جمله اش کامل نشده بود که 

 طاها هستم نه رسگرد-

در انگشتش  انش ورسد ی حلقه ا ی که شنیدن اسم کوچک او از زب

 سنگیتن یم کرد به اوفهماند که همه خی تمام شده است

 زبانش را رو ی لب هایش کشید

 رس ی تکان دادو به سختی گفت 



 ببینید آقا طاها شما-

 !! نه رسگرد ونه آقا-

 !!ها هستم وتو رسمهفقط طاها ،من طا

 بودرسمه کالفه 

 !!!آن مرد در درآمده حس اسیر ی را داشت که به اسارت

 . ناامیدانه دست از تالش برداشت

 !! بیشیی در دام میافتداحساس یم کرد با هر تقالیش ،

خاله  دقیقه ای در ناامید ی گذشت و با نز دیک شدن مهتاب دخیی

ن آن ها ایستاد بهاش نورامیدی در دلش تابید و وقتی مه  تاب کنارمیر

وناخواسته با  بلند شد  ها طاکنار بهانه ی در آغوش کشیدن او از  

 را پاک کرد که دور از چشم دستشپشت لباسش 

ن رسگرد وآن مرد سیاه پوش نماند بیر ن  . تیر

 . طاها رسی    ع ابروهایش در هم گره خورد

مه ی رسمه در آغوش مهتاب فرو رفت وکمیی از چند ثانیه صدا ی زمز 

 . مهتاب در گوشش نشست

 یعجب رسگرد بال خوب کییس رو تور کردیا -

 ! یک من پشم وپیلم نداره



ون آمد ن این جمله بالفاصله از آغوش رسمه بیر  . پس از گفیی

 لبخند پرشیطنتی رو ی لب نشاند و باشیطنت پرسید

 !! قند تودلت اب شد نه-

ومهتاب کیم  رسمه در دل حرف اورا به ریشخند گرفت اما حرفن نزد 

 به او نزدیکیی شد ودرکنار گوشش زمزمه کرد 

 کیه ؟  ش خوشتیپهرسمه اون پ-

 المصب دل و ایمون من رو با یک نگاه برد 

 رسمه با کنجکاو ی کیم از اوفاصله گرفت وهمانند خود اولب زد

 !یک ؟ -

 مهتاب هیجان زده لبخند ی رو ی لب نشاند وگفت

 ! !ستون تکیه زدههموبن که تیپ مشیک زده وبه -

 !!!ال مصب چشاش انگار سگ داره

گاهش مستقیم با نگاه او را تعقیب کرد و ن رسمه مسیر نگاه رقصان

ه ی مرد ناشناس تالفی کرد  خیر

 رسی    ع نگاهش را از نگاه او دزدید وبه مهتاب دوخت

 مهتاب رسی    ع وبا کنجکاو ی پرسید 

 دیدی یک رو میگم؟ -



 شناختیش؟آشناتونه؟

ن یک کلمه که نیم شناسمش رسمه رس ی  تکان داد وفقط به گفیی

 . بسنده کرد 

 ارام گفت زد و  به او  مهتاب چشمیک

 خودم سه سوت امارش رودرمیارم-

این را گفت وخرامان از رسمه فاصله گرفت وبه سمت همان پش قدم 

 . برداشت

 رسمه لبخند ی محو رو ی لب نشاند ورسش را تکان داد واندیشید

 ... ض نیم شود این دخیی هرگز عو 

ن لرزی د وتوجه فردا ی روز نامزدی نزدیک ظهر بود که گوسی رو ی میر

 . درسمه را که حسابی ذهنش مشغول بود به خود جلب کر 

جه زد تا   ن شیر شتاب زده از رو ی تخت بلند شد وتقریبا به سمت میر

 .  داز غریبه پیایم داشته باش شاید 

ون بادیدن اسم رو ی صفحه ی گوسی نفسش را پرشت اب از ریه بیر

 . فرستاد 

 . پیام از خود او بود 

ه ماند بادیدن پیام بهت زده بهرسی    ع پیام را باز کرد و   . آن خیر



 احساس کرد پاهایش تحمل وزنش را ندارد

 . روی تخت افتاد عقب عقب رفت و 

آن مرد یم خواست اورا مالقات کند و تهدید کرده بود هیچکس نباید 

ین اشتبایه به قیمت جان از این مالقات با خیی شود   وکوچکیی

 . خواهرش تمام شود 

تاد ودستانش شده اش رو ی تخت اف گوسی از دست ها ی شل

 بالفاصله رو ی رسش نشست

 .. قلبش در سینه به کندی یم تپید

د  . گیج شده بود ونیم توانست تصمیم درستی بگیر

داد مگر یم توانست به دیدار کیس برود که مدبی بود به او پیام یم 

 .. وتهدیدش یم کرد

ن شهامتی را در خود نیم دید  همچیر

ن قراکه با پاها ی خو   ر ی بروددش به همچیر

 آه پردردی کشید و دستش را از روی رسش برداشت

خوب یم دانست برا ی نجات جان خواهرش وبرگرداندن لبخند روی 

 ...لب ها ی پدرش هر کار ی یم تواند انجام دهد

 



 . به چشم زد ودستش را سایبان رسش کردرسمه عینک خود را 

س نور خورشید مستقیم وسط رسش یم تابید  واز شدت گرما واسیی

 اده بود کم مانده بود وسط خیابان محتویات معده که به جانش افت

 . اش را باال بیاورد

 . فقط دعا یم کرد مثل همیشه خون دماغ نشود

 . نگاه کالفه ی دیگری به ساعت مچ دستش انداخت

یک رب  ع از زمابن که ناشناس گفته بود گذشته بود وهنوز خیی ی از او  

 . نبود

 . کم از آمدن ناشناس نا امید گردید  مک 

اخرین نگاهش را در اطراف چرخاند وبرگشت برود که صدا ی بوفی 

 . توجهش را جلب کرد

ناخواسته دستش را رو ی قلبش گذاشت که وحشیانه خودش را به 

 .کوباندقفسه ی سینه اش یم  

ن نداشت  .. حاال که انتظارش به رس آمده بود شهامت برگشیی

وع به لرزیدن کرد وبا افتادن د ثانیه گو کمیی از چن سی در دستش رسی

 . اسم ناشناس دستانش لرزید

 پیام را باز کرد



 زود بیا سوار شو-

کاش قدرت آن راداشت فرار کند یا در دل آرزو کرد کاش قبل آمدنش  

 ..قانه با کیس صحبت یم کرداز این قرار احم

 . االن دیگر برا ی ا ی کاش هایش دیر شده بود

  شهامتی که برایش مانده بود یک جا در خود جمع کرد وبرگشت امتم

 را دید که شیشه هایش دودی بود
ی

ن شاس بلندی مشیک رنیک  ماشیر

ن  ن دیده نمیشد واو نیم دانست چند نفر داخل ماشیر داخل ماشیر

 . چه اتفافی برایش بیفتد هستند وقرار است 

د ودلش را احمقانه به آن ی  دسته ی کیفش را در دست فشی اسیی

 اشتفلفیل که در جیب مانتو وچاقوبی که در کیف د 

 ... خوش کرد 

وع به حرکت کرد ومستقیم  باشنیدن بوق دیگر ی پاها ی لرزانش رسی

ن رفت  . سمت ماشیر

ن باز  ن که رسید در جلو ی ماشیر شد و او توانست در یک قدیم ماشیر

 چهره ی بی نهایت آشنا ی مرد را ببیند 

ن گفتمرد که تامل او رادید خش  مگیر

ن زیرت نگرفتم-  !!!!زود سوار شو تا با ماشیر



ن یک جمله کافن بود تا رسمه وحشت زده قدیم عقب  شنیدن همیر

 . برود 

 .. رسمه وحشت زده قدیم عقب رفت

رار گرفته باشد یم کل وجودش مانند درخت بیدی که در جریان باد ق

 لرزید

 جام جمله ی او چنان قاطع ومحکم بود که شک نداشت ان را ان

 . یم دهد

با تمام ترس ولرزی که داشت بدون اینکه ازراننده چشم بردارد قدم 

 وقتی پوزخند شکل گرفته رو ی لبش را دید دیگر ی عقب رفت و 

 ... وماشیتن که روشن شد روح از تنش خارج شد

 شنید دا ی مرد را مجدصدا ی جد 

 !!! برا ی اخرین بار یم گم سوارشو-

ود گذر از ذهنش زده شد ومانند شهابی ز جرقه ا ی در ذهن رسمه 

 . عبور کرد 

 ! ! حاال به خاطر اورد این مرد را کجا دیده است

 این همان مرد سیاه پوسی بود که در روز جشن نامزدی خود دیده 

 . بود 



ود او یک تاجرفرش است ومدت کیم اما ..اما...پدرش که گفته ب

 !!! است که به ایران امده است

 س ی تکان
ی

 . داد با گنیک

 گیج شده بود و نیم توانست افکارش را یک جا جمع کند

ن مرد به خود امد  با نگاه خشمگیر

ن رفت  با اندک شهامتی که برایش مانده بود به سمت ماشیر

ن شد وهنوز کام ن را باز کرد وسوار ماشیر ل در را نبسته بود که  در ماشیر

ن با رسعت زیادی به حرکت درامد  ماشیر

   کشید و وقتی مرد در رسمه از شدت وحشت جییعن 
ی

ن رانندیک حیر

 . سمتش خم شد در صندیل مچاله شد 

ن را محکم بست  مرد نگاه بی تفاوبی به جانبش انداخت ودر ماشیر

 . وصاف شد

 بدتر کردبو ی عطرش لحظه ا ی در بیتن رسمه پیچید وحال بدش را 

 سیع کرد ارامش خود را حفظ کند و بیشیی از این ترسش را بروز ندهد

 اه نامحسوس به صندیل عقب انداخت ..کیس نبود نه نگاز ای

س یم لرزید  . کل وجودش ازشدت اسیی



ین لرزش را داشته باشد ومحکم باشد   با صدابی که سیع داشت کمیی

 پرسید

 تو یک هیس وچرا خواهر من رو دزدیدی-

رد بدون اینکه اهمیتی به سوال او بدهد صدا ی پخش را زیاد کرد  م

ن را با   .ال برد ورسعت ماشیر

ن فرورفت  . رسمه ترسیده در صندیل ماشیر

اب ندیده خشک شده  گلویش مانند کویری که مدت هاست به خود 

 . ..بود

مرد داشت از شهر خارج میشد وبدتر از ان این بود که کاری ازدستش 

 . برنیم امد 

ی فلفل یا چاقو استفاده کند بی  از  ذهنش گذشت اگر االن از اسیی

 . خانواده اش نیم رسدشک جنازه اش هم دست 

در دل ایت الکرس را خواند وهنوز ان را رو ی خود فوت نکرده بود  

ن پرید ومرد بالفاصله ترمز کرد واو که کمربند   که س ی جلو ی ماشیر

به سمت شیشه ی جلو  خود را نبسته بود جییعن کشید و با رسعت 

 . پرتاب گردید

ا عکس العمل رسییع اما قبل ازاینکه رسش با شیشه برخورد کند مرد ب

 داد ودست خود محکم با شیشهدستش را جلو ی صورت او قرار 



 ..برخورد کرد

ن خییل رسی    ع اتفاق افتاد  .همه چیر

ن ترک برداشت به به حد ی باال بود که شیشه ی ماشیر  شدت ضن

 . ان دست جداکرد  رس خود را از  رسمه نفس زنان

د با برخو  ن رد به  گوشه ی لب هایش به شدت یم سوخت وحدس میر

 انگشیی دست او زخیم شده باشد

بهت زده وبامردمیک که از شدت وحشت درشت شده بود ازپشت 

ون نگاه کرد  شیشه به بیر

 هابی که بارسعت از 
ن خیی ی از سگ نبود وفقط صدا ی بوق ماشیر

 گذشتند به گوش یم رسیدکنارشون یم  

 بزند نیم نگاه بی تفاوبی ابتدا به او وس
پس به مرد بدون اینکه حرفن

 دستش انداخت

ن را روشن کردوقبل ازاینکه بخواهد حرکت کند رسمه به خود   ماشیر

ه گذاشت اما قبل از  امد وبا حرکتی رسی    ع دستش رارو ی دستگیر

 . اینکه در را باز کند کلید قفل در زده شد 

 دوخت  عت نگاهش را از در گرفت وبه سمت ان مرد با رس 

 ید فریاد کشید با صدابی که از شدت بغض به شدت یم لرز 



 .. در رو باز کن-

 این در لعنتی رو باز کن 

گوبی اب در هاونگ کوبیدند ، زیرا مرد هیچ عکس العمیل نشان نداد 

 وچون رسمه بار دیگر جمله اش را فریاد کشید

 یل گردید اپوزخند ی به سمت باال متمگوشه ی لب هایش با 

 پوزخند ی که کل وجود رسمه را به اتش کشید

 اسانش را در ان اتوبان خلوت چرخاندنگاه هر  بار دیگر 

 .. هیچ راه کمیک نداشت

شقیقه اش نبض یم زد ورسازیر شدن قطرات عرق را از تیغه ی 

 کمرش احساس یم کرد 

 رد باید قبل از اینکه دیر یم شد کار ی یم ک

رسی    ع دستش را در جیب مانتویش کرد وبا لمس چاقو در جیب 

 مانتویش قوت قلتی گرفت 

ون عتی کبا رس   نبود چاقو را بیر
ه برا ی خودش هم عجیب وباور کردبن

 کشید وخییل زود به سمت مرد خم شد وچاقو را سمت گردن

 مرد گرفت وبا صدابی که به شدت یم لرزید نفس زنان گفت

ن رو بزن کن-  ارماشیر



 برا ی لحظه ا ی خییل کوتاه توانست تعجب را در چشم مرد ببیند 

 .. گزین تعجب شدامابالفاصله تمسخر جای

ن ی که رو ی شاهرگ گردنش قرار داشت  بی اهمیت به تیغه ی تیر

د  .. پاهایش را رو ی گاز فشی

ن کشانده شد که  نگاه رسمه لحظه ا ی رو ی عقربه ی رسعت ماشیر

 هر لحظه بیشیی میشد 

 : ب دهانش راقورت داد وبا لحتن قاطع گفتا

 به نفعته که هشدارم رو جدی بگیر ی-

 ف نیم زنمندارم وبالابدا شوخن 

ن رو نگه ندار ی رگ گردنت رو یم زنم   اگر ماشیر

ی که شنید لحظه ا ی بهتش زد  ن  از چیر

 مرد خییل خونشد به او گقته بود

 منتظرم بزن-

 یدزبانش را رو ی لب ها ی خشک شده اش کش

 اب دهانش را پرصدا قورت داد 

 این مرد بی شک دیوانه بو د 



 کند  سیع کرد اقتدار خودش را حفظ 

 طره ا ی از موهایش را که جلو ی

 چشمانش بود را فوت کرد ومحکم تر از قبل گفت

 برا ی اخرین بار دارم بهت یم گم-

ن رو نگه ندار ی هر   من کامال جدیم اگر تا چند ثانیه ی دیگر ماشیر

 !!! اتفافی ممکنه بیفته

ن   رساج رس ی تکان داد و بی تفاوت به تهدید رسمه از اینه عقب ماشیر

در   ا چک کرد وپاها یش را رو ی گاز فشی

ن تقریبا به پرواز در امده بود وهر ان امکان داشت بغض رسمه   ماشیر

کد وبا صدا ی بلند گریه کند  بیی

 چاقو در دستان بی حس شده اش به شدت یم لرزید 

 اج نیم نگا یه به سمت او انداخترس 

 ریشخند ی به ترس او زد وبا تمسخر گفت 

 !!!گیر    چاقوست نه ناخونایتن که دستت گرفتی -

وکار ی که من رو باهاش تهدید یم کتن شهامت یم خواد که دخیی ی 

 !!! مثل تو نداره



حاالهم قبل ازاینکه بیفتیم دست انداز وچاقو بره تو چشم وچالت 

ن رس جاتبکش عقب وم  خوب بشیر
 !!! ثل یک دخیی

ت رسمه ازشدت خشم به نفس زدن افتاد ودردل ارزو کرد کاش شهام

 گردن او 
ی

ن االن چاقو را رو ی برجستیک  بکشد این را داشت تا همیر

 !!!!حتی به قیمت پاچیدن خون او رو ی صورتش

لحظه ا ی چشانش از این تصور درخشید وبالفاصله صدا ی نیشدار 

 اورا شنید  وپراز تمسخر 

 کوچولوبی مثل تو عیب نیست-
 ! ارزو واسه دخیی

دی خون رسمه از شدت خشم ب ن ون نیم ریخت کارد میر  یر

شدت خشمش درحدی بود که ترس را تحت شعاع خودش قرار داده  

 . بو د 

 مانند رسباز ی شکست خورده 

عقب کشید ورسجا ی خود نشست وچاقو را باهردو دستش که به 

دشدت عرق کرده بود مح  کم گرفت وفشی

صدا ی اهنگ عربی که هیچی از معتن ان را متوجه نمیشد بیشیی 

 .عصتی اش یم کرد

چندین بار پشت رسهم نفس عمیق کشید تا شاید بتواند ارامشش را 

 . حفظ کند تا بتواند فکر ی برا ی رهابی از این وضعیت کند



ون نگاه کرد  . از پشت پنجره به بیر

 بودند واین برشدت ترس و وحشتش خییل از شهر فاصله گرفته 

 یم افزود 

 . بیفایده است نمیدانستاما حرفن نزد چو

ک جاده ی فریع وخلوت پیچید وکیم هم از رسعت وبان به یمرد از ات

ن کمیی کرد   . ماشیر

ن را نگه داشت  . رسانجام پس از دقایقی طوال بن ونفس گیر مرد ماشیر

 .خلوت بودندرسمه رسی    ع به اطراف نگاه کرد دریک جنگل 

 . رساج کمربند خود را باز کرد

 .بود دوخت نگاه مستقیم خود را به رسمه که مضطرب به او زل زده

 رسمه وحشت زده خود راعقب کشید

ن چس  وفریاد کشید  پید به در ماشیر

 !!!تو یک هستی خواهرم کجاست برا ی خی من رو اورد ی اینجا -

ک که  دررسش افتاده بود محکم رساج کالفه از گرما وصدا ی دخیی

 گفت

 . فقط کافیه یکبار دیگه داد بزبن تا من-

ن میان جمله اش پریدو   با تمسخرگفترسمه خشمگیر



 !!!حتما زیرم یم گیر ی-

که  رساج نفس عمیقی کشید تا بتواند خشم خود را نسبت به این دخیی

ل کند   گستاخانه وبا چشمابن ریزشده به اوزل زده بود   . کنیی

 : گایه به رستاپا ی او انداخت و با لحن خاض گفتسپس خونشد ن 

 !!هوم نظرت چیه؟شایدم -

 . ت ونفس هایش کشدار شد کل وجودش از شدت خشم گر گرف

ن گوشه ی لب هایش را گزید وغرید   خشمگیر

؟-  !!فراموش نکن که داری با یک صحبت یم کتن

 !!پس حد خودت رو بدون

ه در نگاه اوگفترساج تاک ابروبی باال انداخت وخییل شمرده   وخیر

 !!تو کیس نیستی که حد من رو مشخص کتن -

 بزند
ن
 رسمه دهانش را باز کرد تا حرف

اج انگشت اشاره اش ر ا هشدار گونه مقابل صورت او تکان رس  اما 

 : دادوخییل جدی گفت

اگر کلمه ا ی حرف بزبن طور دیگه ای ساکتت یم کنم که شک نکن -

 برات خوشایند نیست

 تموم نشده کلمه ا ی حرف نشنوم پس تا حرف من



نگاه بهت زده ی رسمه همراه با انگشت دست او مانند پاندول  

 .خوردساعت تکان 

ن وگستاخن باز مانده بود  دهانش از اینهمه توهیر

رساج با دیدن این حالت صورت اولحظه ا ی خنده اش گرفت که ان 

ن لبخند   خشمرا در قالب لبخندی محو به نمایش گذاشت وهمیر

 رسمه را مانند بمتی ساعتی ترکاند 

ییک از دستانش را از دسته ی چاقو جدا کرد ومانند خود او انگشت 

ن گفتاشار   ه اش را سمت او گرفت وخشمگیر

 ..تو ..تو-

 ..نفهمید دقیقا خی شد

ن خییل رسی    ع اتفاق افتاد  همه چیر

 وقتی به خود امد که یک چسب پهن بزرگ رو ی لبانش چسبیده بود  

 !! هشدار داده بودم که ساکت سی  بهت-

 !!باید یا د بگیر ی از این پس حرفا ی من رو جد ی بگیر ی

 رد لحظه ا ی سکوت ک

نگاه یخ زده و وحشتناکش از ان فاصله ی کم ترس را در جان رسمه  

 انداخت



 : رساج بی اهمیت به ترس ونفرت نشسته در نگاه او گفت

انگشت تهدید برا ی من تکون هرگز ، تکرار یم کنم هرگز ، دیگه -

 !!!نده

 !! سیع نکن خشم من رو تحریک کتن که خییل بد یم بیتن 

 لختی سکوت کرد

کیم خواس د تا متوجه حرف هایش بشود  ت دخیی  کیم ارام بگیر

وع به  سپس خییل ارام وشمرده انگار که هیچ اتفافی نیفتاده است رسی

 : صحبت کرد

هم جاش کامال امنه اما   درست حدس زدی خواهرت پیش منه وفعال -

 به خود تو داره
ی

 ! از این به بعدش بستیک

نامفهویم گفت ن ن چیر  رسمه خشمگیر

 ا ی برا یش رفت  که رساج چشم غره

ن  نگاهش لحظه ا ی رو ی سینه ها ی او که ازشدت خشم باال وپاییر

 یم رفت دوخته شد 

ابروبی باال انداخت وبی توجه به خشم وصدا ی نامفهوم او که سیع 

ن ی را به اوبگوید صحبتش را ادامه داددا  شت چیر



من بودم که ازت خواستم با رسگرد نامزد کتن چون باید از خونه ی   -

ن ی رو برا ی من بیار ی  !!!!رسگرد چیر

او ه رسمه کامال گیج شده بود ودیگر حرفن نیم زد وگنگ وبی حرکت ب

ه مانده بود   خیر

ن ی   را متوجه شود ذهن اشفته اش اورا یار ی نیم کرد تا چیر

 :رساج ازسکوت او استفاده کرد وگفت

که یک پرونده اس که چند وقتی میشه رسگرد اون رو پیگیر ی میکنه  -

 من یم خوامش واون خوشبختانه اون پرونده رو تو ی خونش نگه

یم داره واما تو به عنوان نامزد رسگرد به خونه ی اون رفت وامد داری 

 پیدا کتن وبرا ی من بیاری  ویم توبن خییل راحت پرونده رو 

 !!دراین صورته که من خواهرت رو بهت سالم بریم گردونم

 . مانش را بسترسمه شوک زده از حرفا ی او چش

ن شده بود  . حاال کم کم متوجه همه چیر

 خواست به این مرد از او یم خواست تا از خانه ی رسگرد که ازقضاه

 . خود او نامزدش شده بود دزدی کند 

 .هم کل وجودش را به رعشه یم انداختحتی فکرش 



لحظه ای قیافه ی جدی طاها پشت پلک بسته اش نقش بست و  

 خ کردکل بدنش در ان گرما ی

درد گشود و مرد را  با سوزش ناگهابن پوست صورتش چشمانش را با 

 دید که با فاصله ی کیم از صورتش قرار داشت وچستی را که

 دهانش را با ان بسته بود دردست داشت

 .از شدت سوزش اشک در چشمانش حلقه زد

 .. اما سوزسی که در قلبش احساس یم کرد بیشیی اذیتش یم کرد

انش رسازیر شد ودرگونه اش غلتید را از گوشه ی چشمقطره اشیک که 

 . با پشت دست پاک کرد 

ه در نگاه نافذ  دستش را رو ی لب هایش گذاشت وب  هت زده وخیر

 اوزمزمه کرد

 !!از خونه ی یک رسگرد؟ من دزدی کنم اونم-

 رسش را باناباوری و با شدت تکان داد

ن ی محال ممکن بود ن چیر  . همچیر

ن تکیه داد واو هلو به صندیل وشیشه  رساج عقب کشید وبه پ ی ماشیر

 را کامال زیرنظرگرفت



ازرنگ صورت پریده ولب ها ی لرزانش متوجه ترس وحال خراب او  

 شده بود

 . ابروهایش درهم گره خورد 

ساندنیم ک را درا ین حد بیی  . خواست دخیی

 .اما او نرم صحبت کردن را بلد نبود

 با لحتن ارام اما پرتحکم گفت 

 !!!!تن اونم از خونه ی یک رسگردی یم ک تو دزد-

رسمه دستانش را از رو ی لب هایش جدا کرد ومجددا رسش را تکان 

 داد و طویط وار زمزمه کرد

 !!محاله که این کارو کنم-

 !!! محاله....هرگز...من این کارو نیم کنم

انقدر این جمله را تکرار کرد که احساس کرد محتو ی معده اش 

 .ش هجوم یم اوردبارسعت سمت دهان

ه ی در گذاشت تا باز کند  . شتاب زده دستش را رو ی دستگیر

 اما قفل مرکزی زده شده بود و تالش هایش بی نتیجه ماند 

 . خیدبا ترس به سمت ان مرد چر 

 اما قبل از اینکه بخواهد حرفن بزند



 . تمام محتویات معده اش را باال اورد

ن خییل رسی    ع اتفاق افتاده بود  . همه چیر

ک که کل بدنش   رساج هم لحظه ا ی شوکه شد ونگاهش رو ی دخیی

ه ماند   .کثیف شده بود و یم لرزیدخیر

 . او زودتر به خود امد وقفل مرکز ی را زد

ک خشکش زده   .بود ونگاه رسگردانش رو ی صورتش یم چرخیددخیی

ن پیاده شد  باز بدون هیچ حرفن در سمت خود را   .کرد واز ماشیر

ن را دور زد   م بازکرد وخییل رسدگفتودر سمت اورا ه  ماشیر

 پیاده شو-

رساج نگاه کوتایه به ظاهر کثیف او انداخت و چون صورت رسخ  

 شده ولب ها ی لرزانش را دید

ن رفت بدون کلمه ا ی صح  بت به سمت عقب ماشیر

در صندوق عقب را باز کرد وبطری اب را برداشت ومجدادا به سمت 

 .ستاده بود ویم لرزید رفترسمه که همچنان درهمان نقطه ای

 بطر ی اب رادر دست اوگذاشت وخییل جد ی گفت 

 ...دست وصورتت رو با این اب بشور-

ن تر یک رودخونس که یم توبن   ... ا بشوریشاونجلباستو کیم پاییر



 !!!! هواگرمه و زود خشک میشه

دست داشت لغزید سپس روی  نگاه رسمه ابتدا رو ی بطری ابی که در 

 .ثیفش چرخیدکل مانتوی ک

 از بو ی تندی که در بیتن اش پیچید مجددا حالت تهوع گرفت

ن پیشنهاد مرد نداشت  .چاره ا ی جز پذیرفیی

 . در بطر ی را باز کرد

 پریشان دست ورو ی خود را شست  زارو کیم خم شد وبا حا یل 

 . یم توانست سنگیتن نگاه مرد را رو ی خود احساس کند

ن دست به دست هم داده جنون بود تا اورا امروز به مرز  همه چیر

 .برساند

مستاصل نگاه دیگر ی به مانتوی کثیفش انداخت وکنج لب هایش را 

 پیچید اخن بلند زیردندان برد که از درد وسوزسی که در لبانش 

 .وناخواسته گفت

ی در دستانش قرار گرفت ن  . همچنان با خود درکشمکش بود که چیر

 ستش بود انداختنگایه به لباس مردانه ا ی که درد

سپس رسی    ع نگاهش را باال اورد ونگاه پراخمش درنگاه رسد مرد گره  

 . خورد



 .قبل ازاینکه حرفن بزند.صدای بم وجدی مرد در گوشش نشست

ه هرخی زودتر کار - من کل روز رو وقت ندارم تامنتظر تو بمونم ...بهیی

 !! ی که گفتم رو بکتن 

اوجدا کرد ودر قامتش لحظه ا ی سکوت کرد.نگاهش را از نگاه 

 امیخته به تمسخر گفت  چرخاند وبا لحتن 

 !!لباس من رو بپوش تا مانتوت خشک بشه-

 . مرد پوزخند صداداری زد ورسمه رسی    ع به خود امد

ن وبدون اندیک تفکر وتامل   خشمگیر

ن انداخت  .لباس که در دست داشت رابا شدت رو ی زمیر

فکرش هم مور مورش یم  محال بود لباس این مرد را برتن کند .حتی  

 . کرد

 .ونگاه پراز نفرتش را به مرد مقابلش دوخت تا عکس العمل اورا ببیند

فلچی گونه برخالف انتظارش مرد لبخند ی پهن رو ی لب نشاند و 

 . هایش را در معرض تماشا قرار داد

ورسمه مملو ازحس تنفر ازخودش شد وقتی لحظه ا ی به این فکر 

 مانند خدایان مرص قدیم زیبا وباشکوه وپر ازکرد که این مرد واقعا 

 .ابهت است



رساج تاک ابروبی باال انداخت وبا چشمابن ریزشده و با لحتن کشدار 

 د وگفتمستقیم در نگاه او زل ز 

 !!! پس انتخابت رو کردی-

ن نیم کنم ه بدوبن من تورو با ا ین وضعیت سوار ماشیر  امابهیی

رگرد ی واحتماال شب تو این فکر بد ی نیست تا خود خونه پیاده ب

 !!!راک حیونای وحیسی بیسی جنگل خو 

لحظه ا ی سکوت کرد سپس چشمیک تحویل رسمه که فکش از 

 . شدت خشم یم لرزید داد  

ن بود که اگر کارد یم زدن خونش نیم ریخترسمه درح  . د ی خشمگیر

د ن دورایه سختی گیر کرده بود ونیم توانست تصمیم بگیر  . بیر

او نیم داد تا زیر نگاه مستقیم مرد خم  ن اجازه ر ا به  ازطرفن غرورش ای

لباسش رو  شود ولباس او را بردارد وبپوشد واز طرفن دیگر محال بود 

 دربیاره. 

زیر چشیم نگایه به اطرافش انداخت.درخت ها ی رسبه فلک 

 کشیده وسکوت جنگل حتی در روز هم ترسناک به نظر یم رسید 

ک شدن  تاری شک با ها رها یم کرد بی د اورا ان جا تناز طرفن اگر مر 

 .هوا از ترس سکته یم کرد



هیچ رایه به نظر نمیامد داشته باشد جز اینکه پا رو ی غرورش  

 .بگذارد

هرچند سخت اما تصمیم خود را گرفت و با قدم هابی سست وبی 

 . جان به سمت لباس مرد رفت خم شد ولباس را برداشت

 دت بغض ا صد ابی که ازشه ی مرد رادید بوچون لبخند فاتحان

 لرزید گفت یم

شک نکن یک روز کاری میکنم که مثل خی از کارابی که باهامون -

 !!!کردی پشیمون بیسی 

 .رساج لبخند ی زد

د   شصت دستش را رو ی لب کشید وقبل ازاینکه از او فاصله بگیر

 دستی بر ایش تکان داد وباصدای بلند ی گفت 

انه منتظر -  !!!خیی اون روز هستم د بی صیی

رسمه مضطرب به گوشواره ا ی که لحظه ی اخر قبل از پیاده شدن  

 .مرد در دستانش گذاشته بود نگاه کرد

ه ماند ن خیر  . با تر دید به ان گوشواره ی زیبا وپرنگیر

امروز خانه ی رسگرد دعوت بود ویم دانست که باید ان گوشواره را  

 . یش بزندکه شنود در ان وصل است به گوش ها



ن بار به تنقلبش  دی و وحشیانه در سینه یم کوبید .برا ی هزارمیر

ه شده بود به او التماس کرد که این  که در اینه به ان ها خیر
 چشمابن

حماقت احمقانه را نکند وحاال که فهمیده بود رسگرد در این ماجرا 

ن را به او بگوید تا این بار   سنگیتن را کهکامال بی گناه است همه چیر

ن بگذاردبه تنهابی ح چندروز ی بود   . مل یم کرد زمیر

 . باید به تردید هایش پایان یم بخشید

 .با این فکر کیم قلبش ارامش گرفت

ش شد  اما بسیارکوتاه وباز همان حس بد گریبان  .گیر

ه شد سپس  برای اخرین بار به گوشواره ا ی که در دست داشت خیر

 گوش کرد. با تردید گوشواره را به  

ا صدازد ورسمه کیف خود را ازرو ی  ر داشتند انا اور راس ساعتی که قرا

 . تخت برداشت وبا قلتی ماالمال ازاندوه اضطراب از اتاق خارج شد

هنوز از خانه خارج نشده بود که صدابی در گوشش پیچید .هیتن 

 .کشید ودستش رارو ی قلبش گذاشت

هت هشدار بدم فکر دور زدن  دخیی فکر نکنم نیاز به این باشه که ب-

 !!!ون کتن وپیچوندن من رو از ذهنت بیر 

بان قلبش را ارام کند  رسمه نفس عمیقی کشید تا ضن



 صدا ی بم مرد مجددا در گوشش نشست

 !!! خونشد باش وحرفابی رو که بهت زدم رو فراموش نکن-

 !!تنها کیس که یم تونه خواهرت رو بهت برگردونه من هستم

راباز کرد وطاهارا دید که  لب لعنت به توبی گفت ودر خانهرسمه زیر 

 ...ماشینش تکیه زده بود به

با دیدن او در آن تیپ سفید وآن عینک پلییس که زده بو د لحظه ای 

 ماتش برد وسنگیتن حلقه ای که در دست داشت به او فهماند که او

ی از زیبابی کم نداشت بدون اینکه حیس
ن  به  حاال به این مرد که چیر

 .... آن داشته باشد تعلق دارد

مردی که قرار بود از خانه اش پرونده ا ی را بدزدد که شک نداشت از 

 !!!! اهمیت زیاد ی برخوردار است

وقتی طاها عینک را از چشمانش برداشت ومنتظر نگاهش کرد با قدم 

 . هابی لرزان به سمت او قدم برداشت

ن رسمه چندین  طاها لبخند ی زد واضطراب نشسته در جا

 . برابرگردید

ک قدیم او که رسید با صدابی که مجدادا درگوشش نشست ی در 

 ناخواسته ایستاد

ی شک نکرده- ن ...اروم باش تا رسگرد به چیر  ! چرا انقدرترسید ی دخیی



ن دوتا مرغ عشق فراموش نکن  !!!این فقط یک قرار عاشقانس بیر

اموش کرد رسمه از لحن صدا ی پراز تمسخرش حضور طاها رافر 

ن ی بگوید که بالفاصله صدودهانش را باز کرد ت ا در گوشش ا چیر

 : گفت

 !!!!رسگرد داره نگات یم کنه  ...هیس دخیی -

رسمه دهانش را به موقع بست درحالیکه از شدت خشم دستانش 

 . مشت گردیده بود

ن اطراف است ودارد   از ذهن اشفته اش گذشت که این مرد در همیر

 . دکشیک ان ها را یم ده 

ن ی ندید اطرا ف را نگاه کرد وچون با این فکر خییل ناشیانه  چیر

ون فرستاد وتنها کار ی که توانست بکند این بود که  نفسش را بیر

 دل به صدا ی خنده ی ارام مرد دشنایم در 

 . که همچنان در گوشش پیچیده بود بدهد

  رسگرد فاصله ی بینشان را پر کرد وروبه رویش قرار گرفت .سیع کرد 

 . خود را ارام نشان دهد

ن   . یه لبخند رو ی لب نشاند ی شبچیر

کاش یم تواست با تمام قدربی که درپا داشت به سمت اتاقش بدود  

 .وخود را درچارچوب ان مخقن کند



 خییل خوشگل شدی عزیز دلم -

صدا ی پوزخند ی که درگوشش پیچید بیشیی از جمله ولحن پراز 

 . حرارت رسگرد معذبش کرد 

ن جمالبی نداشت به عادت  خصوص که یم دانست به شنیدن همچیر

 .ن جمالت را یم شنودشخص سویم هم ا 

ن ی بگوید صدا ی جد ی مرد  قبل از این که رسمه بخواهد چیر

 درگوشش مجددا پیچید

ن بیسی تا از گرما نپختی - ه زودتر سوارماشیر
 بهیی

ن جمله کافن بود تا رسمه به خود بیاید اشفته گفت   همیر

ه سوار مهوا - ن بشیم...هوا...خییل گرمه ...بهیی  اشیر

طاها با شنیدن این جمله و صورت گلگون شده ی او باصدا ی بلندی 

 خندید و با لحن خاض گفت 

ه ادامه این بحث تو خونه ی ما باشه-  !!!موافقم بهیی

ن ی در قلب رسمه فرو ریخت وپا ی رفتنش را سست کرد اما دیگر  چیر

 .  اختیارش دست خودش نبود 

 در کو 
ی

 . چه ی خلوبی ایستادندهنگامیکه پشت خانه ی بزریک

 .نفس درسینه ی رسمه گره خورد 



 . کل بدنش دران گرما یخ زده بود واز داخل احساس لرز یم کرد

ن را مستقیم  طاها لبخند زنان ریموت را  زد ودر اهتن باز شد ماشیر

 .داخل حیاط برد

 ان را پارک کرد و باصدا ی بلندی گفت 

 عزیزم به خونه ی خودت خوش اومدیخوب -

 .ا دلهره رسی تکان د اده برسم

 .. نیم دانست چرا نیم توانست اورا به چشم نامزد خود ببیند

ن پیاده شد وبه سمت در رسمه رفت ودر را باز کرد کیم  طاها از ماشیر

 رسش را خم کرد وبا ژستی مودبانه گفت 

ن بانو-  بفرماییر

ن ی شبیه لبخند روی لب ن پیاده  رسمه چیر نشاند و مضطرب از ماشیر

 .شد

ن بیشیی باعث ترسش بود  .دیگر خیی ی از صدا در گوشش نبود وهمیر

 نگایه اجمایل به حیاط بزرگ وزیبا ی اطرافش انداخت

 گرمه بیا بریم داخل عزیزم-

 وقدم هابی سست به سمت ساختمان سفید رسمه 
ن  با قلتی سنگیر

 ... کرد   دوطبقه حرکت



ند رس یع به اطراف چشم دوخت تامادر وارد ساختمان که شد

 . وخواهر رسگرد را ببیند

ده وپرسشگرش را به طاها دوخت ن  .اما بادیدن سالن خایل نگاه وحشیی

 طاها چشمیک تحویل رسمه داد وباشیطنت گفت

انتظار نداشتی که بعد از اینهمه انتظار که برات داشتم مامانم اینارو  -

 هم صدا یم کردم ؟

 مبهوت زده زیر لب زمزمه کردرسمه 

 منظورتون چیه؟

ن انداخت وقدیم به او نزدیک شد  ها طا ریموت وگوسی اش را رو ی میر

ه درچشم ها ی او لب زد   وخیر

 !!فراموش کردم بگم اینجا خونه ی مجرد ی منه-

 . سپس خندید وزمزمه کرد 

 !!!البته خونه مجرد ی بود ودیگه نیست-

 عقب رفت رسمه قدم جلو امده ی او را 

تر بچه ا ی درسینه یم قلبش با شنیدن این جمله مانند قلب کبو 

 ..تپید



هر یک قدیم که او به سمت جلو میامد او یک قدم به عقب بریم 

 . داشت

ن ی سفت برخورد کرد ومتوقف شد  .تا جابی که پشتش به چیر

 . لب زد طاها 

 عزیزم رنگت چراپریده؟ نکنه ترسید ی؟ -

 !! م که ...البته فعالقرار نیست که کار ی کنی

 ... اهم خوش بگذرونیمفقط قراره من وتو کیم ب

 اوم بهش به اصطالح عامیانه خی میگن 

 نامزد بازی-

 . نیم دانست االن باید چه کند ودقیقا  به شدت هول کرده بود  رسمه

 .. وبازهم ان صدا درگوش رسمه پیچید

ه ی احمق -  !!!دخیی

 . بری اتاق کارش  توبن نمیاگر همینجور ی مثل ماست بموبن 

 !!ستادمواسه خی تو اون خونه فر  ظاهرا یادت رفته من تورو 

ن جمله ی پر از تمسخر وکوبنده ی او رسمه را به خود اورد  . همیر

 رسی    ع رسش را کج کرد وبالبخند ی دست پاچه گفت



 !!!اینجور ی از مهمونت پذیرابی یم کتن  -

 سپس لحن صدایش را کیم اهسته تر کرد وگفت

 من به شدت گلوم خشک شده میشه کیم اب بهم بد ی؟-

 . دستی به موهایش کشید طاها 

 لبخند ی اجباری زد و همراه باچشمیک گفت

 . که فراموش کردم   زیبابی البته عزیزم ..حق باتوست تو انقدر  -

 !!احمقمردک -

ن جمله ا ی بود که رسمه ازشنیدنش از زبان ان مرد ناشناس  واین اولیر

ن   .نشدخشمگیر

ن مبل رفت وصاف نشست.ط اها قبل از رسمه مستقیم به سمت اولیر

خونه شود پرسید ن  اینکه وارد اشیی

 خی یم خوری؟-

 رسمه بدون اندیک مکث جواب داد

 فرق نیم کنه فقط خنک باشه-

خانه شد  ن ن ی نگفت و وارد اشیی  طاها دیگر چیر

رسمه وقتی مطمن شد که طاها صدایش را نیم شنود با ارام ترین 

 حن ممکن نجواکرد ل



 !! لطفا از من نخواه این کارروکنم-

 من نیم تونم ..حتی فکرش هم داره من رو تا مرز سکته پیش یم بره 

 !!قرار نیست کارخاض کتن -

فقط وقتی نوشیدبن رواورد اون محلول خواب اوری که بهت دادم رو 

 تو نوشیدنیش بریز 

 !!بقیش رو بعدش یم گم چیکار کتن 

ن ی بگوید صدا ی قدم های طاها قبل از اینکه رس    را  مه بخواهد چیر

خانه رکف که د ن رسامیک منعکس شده بودشنید رسی    ع به سمت اشیی

 . کرد واورادید که سیتن در دست به سمتش یم اید   نگاه

دهان باز مانده اش را بست وباز طرح همان لبخند مصنویع را روی 

 رنگ را لب نشاند واز فکرش گذشت چگونه یم تواند ان محلول بی 

بریزد..قبل از اینکه  که حتی نیم دانست دقیقا چیست در نوشیدبن او 

 نفس عمیقی کشید تا ظاهر خونشدش رانفسش به شمارش دراید 

 حفظ کند

 طاها سیتن اب پرتقال را مقابلش گرفت وگفت

 بیا عزیزم-



رسمه لیوان را برداشت وزیر لب تشکر کرد ونگاهش رو ی اب پرتقال  

 ابت ماند او لحظه ا ی ث

ن گذا شت.نگایه به رسمه که  طاها درکناراو نشست وسیتن را رو ی میر

 .انداخت وگفتخییل معذب نشسته بود 

 ؟لباس تو عوض کتن هوا خییل گرمه نیم خوایه -

 رسمه نگاهش را ازاو فراری داد وبه سختی گفت 

 چرا ..چرا ..االن درمیارم-

 اولبخند ی زد وگفت
ی

 طاها به دست پاچیک

 افرین عروسک حاال اب پرتغالت روبخور-

ن  رتغالش را نوشید ودرسترسمه جرعه ا ی از اب پ در همان حیر

گوسی طاها زنگ خورد.طاها نگایه در اطراف چرخاند وچون گوسی 

ن دید را   رو ی میر

ن االن بریم گردم عزیزم به سمت در   از جا ی خود بلند شد وبا گفیی

 . ورودی حرکت کرد 

 صدای یک دست ومردانه درگوشش پیچیدبالفاصله همان  

 نوشیدنیش بریز   االن وقتشه زود محلول رو تو -

 رسمه با لکنت زبان وترسیده گفت



 من ..نیم تونم ..لطفا این رو از من نخواه-

 صدا بالفاصله در گوشش پیچید

 !!تو یم توبن فقط کافیه به خواهرت فکر کتن -

ن بار با بغض دست رسمه از شدت ناتوابن مشت گردید... چندی

 زمزمه کرد

 ....لعنت به تو ...لعنت به تو

دست هابی لرزان دست سمت کیف برد وزیپ ان   داشت با  زمان کیم

ی که چند س به مسیر
 را گشود سپس محلول را برداشت .با اسیی

دقیقه قبل طاها از ان رفته بود نگاه کرد وچون او را ندید محلول را  

 ....نفس لرزانش را باشدت مهارکردداخل لیوان اب پرتغال او ریخت و 

ی مثل او  کل وجودش مانند بیدی در دست ط وفان یم لرزید .دخیی

ن است  .خوب یم دانست جرم کار ی که کرده بود تا چه حد ی سنگیر

 .اما دیگر کار از کار گذشته بود

 کنار طاها همراه با لبخندی با قدم هابی بلند خود را به رسمه رساند  

 اونشست و گفت

 خش تنهات گذاشتم ..تلفن کار ی بود ونمیشد جواب ندمبب-

 ه زد وخواهش یم کنیم زیر لب گفترا درهم گر   رسمه دستانش



ن برداشت وگفت   طاها ریموت کولر گاز ی را ازرو ی میر

 ... هوا خییل گرمه-

سپس لیوان اب پرتغال خود را برداشت ...رسمه اب دهانش راقورت  

ه ماند رو ی دست  ان مردانه ی طاها وزمانیکه اوداد ونگاهش خیر

ک کند ناخواسته وبا یک  خواست لیوان را به لب های ش نزدی

ن  حرکت رسی    ع تکابن به خود داد وباعث شد لیوان از دست طاها زمیر

 بیفتد 

وبابرخورد با رسامیک با صدا ی بدی بشکند .در مقابل نگاه بهت زده  

 ز کناراوعبوری طاها از رو ی مبل بلند شد کیف خود را برداشت وا

دیگر نیم کرد .شک نداشت که عقل خود را ازدست داده است اما 

 که درسینه حبس شده توانست به این باز ی ادامه بدهد .با نفیس

 . بود 

ن گذاشت وبا صدا ی  ون کشید ان را رو ی میر حلقه را ازانگشت بیر

 لرزابن گفت 

 کنم  متاسفم ...واقعا متاسفم ..اما من نیم تونم باشما ازدواج -

 این را گفت و از بهت طاها استفاده کرد وبا رسعت به سمت در 

وش  خروخی دوید وتوجیه به صدازدن ها ی طاها نکرد ...حتی فرام

 کرده 



بود که ان ناشناس هم تمام حرف هایش را شنیده است و واقعا دران 

 لحظه هیچی برایش مهم نبود .تا خیابان یک نفس دوید ورس خیابان 

ایستاد .قلبش دیوانه وار درقفسه ی سینه اش یم کوبید با نفس زنان 

 ه اش را ماسار داد تا شاید نفس کشیدنش راحتپشت دستش سین

ن ناشناس درگوشش پیچ ید ن صدا ی خشمگیر  شود درهمان حیر

 ....تو یک احمقی -

قبل از اینکه بخواهد جوابی به او بدهد ماشیتن با رسعت از کنارش 

د ی کشید وخود را عقب کشید وبه عبور کرد وحشت زده فریا

 چشم دوخت .  که با رسعت ازش فاصله یم گرفت  ماشیتن 

ن مرد ناشناس راتشخیص بدهد .اه   ودر همان نگاه اول توانست ماشیر

 از نهادش درامد 

او چه کرده بود ..اگر ان مرد بالبی رس خواهرش یم اورد او چه یم کرد  

 با بغض ونفس زنان زمزمه کرد 

 ...لطفا ...بالبی رسخواهرم نیار ...اون فقط یک دخیی بچسلطفا -

نید سپس ارتباط قطع  کشیدن سنگینش را ش  لحظه ا ی صدا ی نفس

 .گردید

رسمه بااحساس نوازش موهایش پلک ها ی متورمش را از هم گشود 

 وبا تصویری که دید لحظه ا ی گمان کرد که خواب است و رویا



 . میبنید

ورای    هم قرار گرفت وقطره اشک دایعن از  مجدادا پلک هایش رو ی

 .پلک ها ی بسته اش غلتید

شکش پس از ان همه گریه ی شبانه را چشمه ی انیم دانست چ

 خشک نگردیده بود. مجدادا موهایش توسط دستی نوازش شد و

که شنید شوکه چشمانش را از هم گشود وباز به تصویر   با صدابی 

ه ماند  مقابلش  . ود که رویا به نظر برسدواقیع تر از ابن ب خیر

ن شد خواب درکمیی از چندثانیه ازچشمانش پرید.رسی    ع نیم  خیر

برد و زمزمه ومبهوت زده دستش را سمت صورت خواهر کوچکش 

 کرد 

 ساراتوبی ... خدا ی من ...من خوابم یا بیدار-

 سارا لبخند ی زد وبدون هیچ حرفن به اغوش خواهرش پناه برد 

ا به انا که باچشمابن خیس ان هارا تماشا یم رسمه نگاه بهت زده اش ر 

 . کرد دوخت

 کرد وگفت  ی خیس از اشکش را پاکانا با پشت دست گونه 

م خواب نیستی بیداری-  دخیی

ن بار یط ان یک ساعتی که سارا به خانه بازگشته   سپس برا ی چندمیر

 بود دستانش را رو به اسمان برد وخدارا شکر گفت



قتی زنگ خونه رو زدن درروباز کردیم  ماهم مثل تو شوکه شدیم و -

 وخواهرت رو دم درصحیح وسالم دیدیم

 یه لب هایش را رو ی موها ی چرب او قرار داد وگفتبا گر رسمه 

ینم ..چقدر خوشحالم که تو سالیم - سارا ..خواهر کوچولو ی شیر

 وپیش ما برگشتی 

 سپس رسی    ع اورا از اغوش خود خارج کرد وپرسید

 حالت خوبه..سالیم -

 سارا رسش را تکان داد وارام گفت

 من حالم خوبه ابچی -

 چی پرسید ت او را لمس کرد وبا گیرسمه با دست مجدادا صور 

 اما...اما..چجور ی اومد ی خونه-

 فرار کردی؟

 سارا رسش را به نشان ه مخالفت تکان داد وبا گیچی گفت 

یک  من فرار نکردم یعتن نیم تونستم فرار کنم .اون مرد من رو داخل -

 کرده بود ودرهمیشه قفل بود مگه وقتابی که یم 
 اتاق زندوبن

ن بهم غذا   ... بدن خواسیی

 امروز صبح اون مرد من رو از خواب بیدا کرد وگفت



 بریم وبعد من رو تا دم در خونه رسوند-

رسمه کامال گیج شده بود .تمام اتفاق ها ی دیروز از ذهنش گذشت 

یط   خواهرش را ازاد یم کند که ان پرونده راان مرد گفته بود به رسی

 ...دبرا ی او بدزد و..و...او این کار را نکرده بو 

ن ی را درک نیم کرد ...چرا ان مرد خواهرش را ازاد کرده بود..یعتن   چیر

ن راحتی تموم شده بود  همه خی به همیر

 .با تکان خوردن خواهرش به خود امد

اشت .دیگر هیچی مهم با محبت بوسه ی دیگر ی رو ی موهای او گذ 

 .... نبود جز اینکه االن خواهر دوازده ساله اش اینجا ودر کنارش بود

 . طاها کالفه دستی در موهایش کشید

 . هنوز هم اتفاق افتاده رادرک نیم کرد

از طرفن رسمه خییل ناگهابن به ازدواج او پاسخ مثبت داده بود وسپس 

 ا بهم زده بود از طرفن خییل ناگهابن حلقه را پس داده ونامزد ی ر 

ش سالم به خانه باز گشته بود  . دیگر خواهرکوچکیی

ن ی بدون اینکه گر  ها چیر بخواهند وبه ادعا ی دخیی وپزشک  وگیر

ن ی بود که   اسیتی بهش رسانده باشند واین عجیب ترین چیر
قانوبن

 .سال ها ی کار ی دیده بود یط این



 لبخند ی به بی قرار ی رسگرد جوان
ن مگیر زد وسیتن حاو ی اب    انا رسی

 میوه را مقابلش گرفت وگفت

 .. بیا مادر ..بیا گلوبی تازه کن-

نیدن صدا ی پرمحبت او به خود امد لبخند ی زد ولیوابن باش طاها 

 .اب پرتقال برداشت وبعد از تشکر یک نفس ان را نوشید

اب پرتقا ل را که نوشید لیوان را داخل سیتن بازگرداند وخطاب به انا 

 پرسید

 من باید شخصا با سارا صحبت کنم اگرصداش کنید ممنون میشم-

 . انا مردد رس ی تکان داد

دوست نداشت دخیی کوچولویش بعد از ان تجربه ی سخت بازهم  

 سوال و جواب شود .اما به نظرچاره ا ی هم نبود.لبخند ی زد وگفت 

 هبیا پشم سارا اتاقش-

نگاه طاها پشت دربسته ی هردو از پله ها باال رفتند و لحظه ا ی 

 ..رسمه ثابت ماند وقلب انا را مملو از اندوه کرد

قابل چشمانش جون گرفت  پیش لحظه ا ی مصحنه ی چند شب 

وقتی پس از شام رسمه خییل ناگهابن به پدرش گفته بود که انگشیی را 

 ! !! داده ونامزد ی را برهم زده پس



د در با طاها قبل از اینکه نگاه از در      ز شد واو قامت کشیده و بگیر

 .زیبا ی رسمه را دید وباز دلش لرزید

فاصله و دستپاچه شده است زیرا بالمشخص بود سارا هم ازدیدن ا

 به انا نگاه کرد وقدیم عقب رفت

 انا که حال خراب اورا درک کرده بود به کمک اوشتافت وگفت 

ن - م جناب رسگرد اومدن تا با سارا صحبت کین  دخیی

ن یک جمله   مالقات   همیر
ی

د وان دستپاچیک کافن بود تا رسمه گارد بگیر

 ناگهابن با طاها را فراموش کند

 ته راجلو گذاشت وگفتقب رفقدم ع

 بابت خی ؟-

ه درنگاه او   گفتطاها خیر

سم-  باید باهاش صحبت کنم وچندتا سوال ازش بیی

 رسمه با ابروه ابی درهم گره زده گفت 

وهرخی یم دونسته درپرونده ثبت قبال از اون بچه بازجوبی شده  -

 شده

ا یط روخ مناستی نداره به شدت ترسیده وا ز ب ازجوبی سارا االن رسی

 .. به بعد حتی بیشیی ساکت وافشده شده



من نیم تونم این اجازه رو بدم که با پرسیدن یک مشت سوال تکراری 

 اذیتش کنید

 .از لحن صدا ی جد ی وقاطعش طاها جاخورد

ین فرصت رادید تا با  ی ان هارا  انا به بهانه ا  ترک کرد وطاها بهیی

 .اوصحبت کند

 یش نیستبازجوبی از سارا بهانه ا ی بشاید رسمه هم فهمیده بود که  

 در چند قدم به سمت اورفت مقابلش ایستاد وگفت

 باید صحبت کنیم -

رسمه اب دهانش راقورت داد و در دل ناشناس را دشنام داد که اورا 

  انداخته بوددر ا ین دردرس 

 . مخالفتی نکرد

نیم توانست بکند یم دانست حداقل یک توضیح به او بدهکار 

 . است

وع به پردازش بهانه هابی کرد که درا ین مدت بهش  
رسی    ع درذهنش رسی

 .فکر کرده بود .خود را عقب کشید تا طاها وارد اتاق شود

سوال  طاها که وارد اتاق شد لبانش رابازبان ترکرد ومنتظر 

اوماند.طاها نگاه دقیقی به اتا ق زیبا وچیدمان ساده اش کرد ورو ی  

 .او نشست صندیل راک



ان پا کرد ودرنهایت مقابل او به پنجره تکیه داد  ا و  این پرسمه کیم

س وناراحتی او شد  .وایستاد.طاها به راحتی متوجه ی اسیی

سوال  صحبت برایش سخت بود .اما اگر نیم پرسید تا اخر عمر این 

 درذهنش بافی یم ماند که این دخیی چرا بعد از چند ماه به نامزدیش

را برهم   هابن تصمیم گرفت تا نامزد یشپاسخ مثبت داد وچرا خییل ناگ

 .بزند

ن سوال را باتردیداز اوپرسید ومنتظر پاسخ  شد.   همیر

 . صدا ی ارام رسمه اورا به خود اورد 

 . انه وخنده داربیادیم دونم هرخی که بگم شاید ازنظرشما احمق-

یم دونم حماقتم هیچ توجییه نداره ویل....ویل ...راستش من راستش 

ایط   روخ خییل بد ی بودم..خواهرم رودزدیدهمن...تورسی

 .. بودند..ومن خییل ترسیده بودم 

شما رسگرد بو دین ومن..ومن فکر کردم..اگربا شما نامزد کنم بتونم  

 .. خواهرم روپیداکنم..اما ..اما

م نگاهش را ازنگاه کالفه طاها جدا کردل  .حظه ا ی سکوت کرد وبارسی

 .را گفته بوداودروغ نگفته بود امابخیسی ازواقعیت 



نیم خواست حاال که خواهرش سالم برگشته از پیام ومالقات با ان 

 .مردغریبه سخن بگو ید وریسک کند

 .ترجیح یم داد ان بخش از واقعیت رافراموش کند

 کنم من کیس -
ی

 نیستم که بدون اینکه عاشق شم بتونم زندیک

 . من وشما درکنارهم هیچ وقت خوشبخت نیم شدیم

 .ها ی افتاده روفراموش کنید ببخشید واتفاق  امیدوارم من رو 

توضیحات احمقانه اما کامل رسمه دهان طاها را بست .ازصندیل بلند  

ن به سمت دراتاق رفت وازاتاق خارج شد  .شد وخشمگیر

.......... 

ن پیاده شد وبا قدم  ن را مقابل عمارت پارک کرد واز ماشیر رساج ماشیر

 .ت کردهابی راسخ ومحکم به سمت ساختمان حرک

ازکنار نگهبان ها وبادیگاردها که با دیدن او سالم کردند بی اهمیت 

 . عبور کرد

داخل عمارت خلوت بود وحدس زد یم تواند دابی اش را کجا پیدا 

 . د وطبقه ی دوم رازدکند.سواراسانسور ش

قبل از اینکه دربسته شود دستی در را نگه داشت واو طال را دید که 

 خل اسانسور انداخت.طال چشمیک تحویلش دادنفس زنان خود را دا



 وگفت 

 چطور ی پش..چه عجب اینور ی اومد ی شازده -

 . رساج پوزخندی زد 

 گفت طال که سکوت اورا دید  

 !!یم کتن  محلیبهم بی  دیگه پیشم نیومدی-

 با پشت دست چانه اش را پاک کرد وباتمسخر گفت رساج 

 ! خودت که رساج رو خوب یم شناس-

 . نستن را یم داطال خوب ای

با او را   بودنیعتن هر دخیی ی که دراین عمارت کار یم کرد ارزو ی 

 . دررس یم پروراند 

ن سعادبی نصیبش  شده بود    اودخیی خوش شانیس بود که یکبار همچیر

 پای اوانداخت رساج باتمسخر نگایه به رستا 

 . وقت رسو کله زدن با این دخیی را نداشت

شد وبه سمت اتاق دابی اش   سور خارجاز اسان طال بی اهمیت به 

 .حرکت کرد

 .سخت نبود حدس بزند یاشار بزرگ چرا اورا خوانده است



به ا ی به دراتاق وارد کرد و متعاقب ان در را  وارد اتاق شد  و گشود   ضن

 یاشار را مقابل قفسه ی کاسکویش دید .یاشار بدون اینکه سمت

 اوبرگردد گفت

ت بگیر یحتما باید صدات بزنم تا رسایعن -   از دابی پیر

ن سالم بسنده کرد ومستقیم به سمت کاناپه رفت   رساج تنها به گفیی

 . ورو ی ان نشست

رسا ج  یاشار دست از تماشا ی کاسکو یش برداشت وبه سمت 

چرخید .نگاه اجمایل به او انداخت ورس ی تکان داد. گایه این مرد  

 . یم رفت مقابلش زیادی رو ی مخش پاتیناژ  خونشد 

 . خم پرسید ا پر 

 منتظر توضیحم-

 رساج به پشت مبل خود تکیه داد و خونشد گفت

 یم تونیم از هزار راه دیگه اون پرونده رو برداریم-

ل کند.رساج زیر دستش نبود که  یاشار سیع کرد خشمش را کن یی

 بخواهد خشمش رابا فر یاد روی رسش خایل کند...او رساج بود.. 

 ..شتکه از هیچ احدی هراس ندا  مردی

 



 نفس خشمگینش را مهارکرد وباتمسخرگفت 

 به دست اوردن اون پرونده واسه کیس مثل من هیچ کاری نداره   -

 رساج

 خودت خوب یم دوبن که چرا من خواستم اون دخیی پرونده رو برداره 

 لحظه ا ی دست رساج مشت سپس ازاد گردید.پوزخند شکل  

 ی گوشه ی لبانش زیادی در نرو یاشار بود گرفته

خواست ان دخیی  خوب یم دانست که چرا دابی بیمار وخطرناکش یم

 ان پرونده را بردارد .درحقیقت یم خواست از این طریق انتقام 

د  . خودرا ازان رسگرد بگیر

یاشار در مقابل رساج نشست.یک پایش را روی پا ی دیگر ی انداخت 

بینش قرار داد وسیع کرد ان نگاه خ ن  نت  مستقیم او را هدف نگاه تیر

 .ورسد را بخواند

ل شده ا ی پرسیدهرچند که یم دانست بی فا  یده است.با صدا ی کنیی

 چرا اون دخیی بچه رو خودرسانه ازاد کرد ی؟-

 چون از اول قرار به ازادیش بود -

 یاشار غرید 

وزی-  !!! ازادی در ازا ی پیر



ن افتاد وخطوط پیشابن اش عمیق تر گردید  .گوشه ی چشم رساج چیر

 ی یاشار   یم خوا تو خی -

 محکم بودلحن صدا ی پرسشگرش زیا دی 

 یاشار قلنج دست خود را شکاند وگفت 

 !!! که ندوبن من خی یم خوام رساجتی تو باهوش تر از اوبن هس -

 . نام رساج را عمدا کشید

 رساج پوزخند ی برلب نشاند وگفت

 !! هوش من قادر به تحلیل ودرک حماقت تو نیست_

 ادهمیت به خشم او ادامه دم سایید ورساج بی ایاشار دندان رو ی ه 

 شعار ی رس یم دی که خودت پایبندش نییس-

 قانون اول توحرفه ی ما یم دوبن چیه

 !!پا ی مسائل احساس وشخض رو تو کارمون باز نکنیم

ی یم دونم دلت یم خواد از رسگرد   انتقام بگیر

 .. اما االن وقتش نیست

ون خورده واالن باید به فکر حل ایم دوبن که خروج بار به مشکل  

 !!!!باسی نه انتقام شخضمشکل 



 . مانند همیشه حق با رساج بود .. یاشار کالفه رس ی تکان داد

ین بهانه برا ی انتقام از رسگرد بود واو تحت  از طرفن ان دخیی بهیی

اییط حاضن نبود از ان دخیی دست بکشد  .هیچ رسی

 .این باز ی باز یم کرداز ابتدا هم نباید پا ی رساج رابه 

کمک یم گرفت .باربد یم توانست ان دخیی را مجدادا به باید از باربد  

 ... چنگ او بی اندازد

ون اومد  . باربد از اتاق یاشار بیر

فکرش حسابی مشغول بود. از کنار اتاق طال که یم گذشت در اتاق 

 . اورا نیمه باز دید 

خواهد واو بی نهایت از این شنیده بود که طالدیوانه وار رساج را یم 

ن بودموضوع خشمگ   . یر

ن ی که متعلق به رسج بود را یم خواست به دست بیاورد  . او هر چیر

 ....... 

رسمه در رستوران نسبتا خلوبی با چند نفر از دوستانش نشسته بود  

 . وگرم صحبت بود

 . لحظه ا ی رسش را با احساس سنگیتن نگایه بلند کرد



ن بار بود که خارج شده بود این  از وقتی که از خانه این چندمیر

 . سنگیتن نگاه را احساس کرده بود

اما هیچ کیس را نیم دید .کالفه نگاهش را در اطراف چرخاند ولحظه 

 ا ی نگاهش در نگاه مرد ی قد بلند گره خورد که مستقیم به او زل

زده بود وچون نگاه رسمه رو یش ثابت ماند رسی    ع نگاهش را از او  

 . و صورتش را برگرداند گرفت

ابی از پشت رس به او دوخته شد. نیم دانست چرا نگاه رسمه لحظ

 . ت به ان مرد پیدا کرده بودبحس بد ی نس

 !!چته دخیی بد میخ پشه شدیا  -

 یعتن باورکنیم ازش خوشت اومده؟

سمانه نگاهش را از مرد جدا  ناز رسمه با شنیدن صدا ی نازک اما پراز 

 . ند چرخا را درچهره ی خندان تک تک دوستانشکرد و خییل گذ

چشمیک تحویلش دادو درجواب سمانه چیتن به بیتن اش انداخت و  

 گفت

 ..یم دوبن که من از مردا ی بورو سفید متنفرم عزیزم -

ها بلند شد  . صدا ی خنده ی دخیی

 شیدا باخنده گفت



 اره تصور کن یک مرد سفید بی مو رو ..آآ ی چندشهه -

 و ی شیدا گرفت وگفتوبن از باز سمانه نیشگ

 .. اصال هم چندش نیست بعضیاشون خیلیم جذابن-

 نگار چنگال ساالد را دهانش گذاشت و با دهن پر گفت 

 !! از خودشم سفیدتره احتماال از نظرش خییل جذابه نامزدشاخه  -

ا بلند شد ورسمه کال ان مرد مشکوک را  مجدادا صدا ی خنده ی دخیی

ن سمانهفراموش کرد وهمرا  . پرداخت  ه باجمع به رسبه رسگذاشیی

 . از رستوران که خارج شدند

 شیدا بازو ی رسمه را گرفت وارام پرسید

 رسمه تو اون مرد رو یم شناس ؟-

 . رسمه به وضوح جاخورد

نگاه شیدا را تعقیب کرد وباز به همان مرد مشکوک رسید وهراسان  

 پرسید

 نه چطور؟-

 گرش دقیق تر بود مشکوک گفت شیدا که نسبت به دوستان دی

 !!! دونم چرا حس کردم زیر نظرت داره  نیم-

 . رنگ رسمه به وضوح پرید



شیدا که رنگ صورت او و ترس نشسته درنگاه رسمه را دید .لبخند ی 

 زد وگفت

 ! !ازت خوشش اومدهحاال چرا انقدر ترسید ی ..احتماال -

ن بار که نیست  !! اولیر

زد وبه   وت را اندیک خود را جمع کرد .ریم رسمه به سختی لبخند ی زد . 

 سختی گفت 

 .. حتما همینطوره-

 ... من باید زودتر برم دیروقته

ن  ن شد وماشیر سپس با دوستانش خداحافیطن رسییع کرد.سوار ماشیر

 . را به حرکت دراورد

نیم دانست چرا ته دلش احساس اشوب یم کرد .از اینه نگایه به 

 . عقب انداخت

ن مشکویک ندید  ن تا حدود ی چیر کرد .نزدیک  خیالش را راحت  وهمیر

 . خانه که رسید دریک فریع ناگهان ماشیتن با رسعت مقابلش پیچید

رسمه هیتن کشید وبه موقع ترمز کرد .اما چون کمربند خود را نبسته 

 بود رسش باشیشه برخورد کرد .از شدت درد پیچیده دررسش

 . ناله ا ی کرد



 . ت وان را مالیددستش را رو ی محل اثابت گذاش

شدیدترمز ماشیتن از پشت دستش را از رو ی زخم برداشت باصدا ی 

 . وبا چشمابن که از شدت درد جمع شده بود به جلو نگاه کرد

ن عقتی  ماشیتن که خییل ناگهابن جلویش پیچیده بود با ایستادن ماشیر

 .روشن کرد وبارسعت از انجا دور شد از اینه به عقب نگایه انداخت

ن رو ی چشمانش افتاد واز شدت ی چراغ نور باال ی ماش ه ا لحظ یر

 نور پلک هایش رو ی هم افتاد وزمابن چشمانش راباز کرد که ماشیتن 

 .پشتش نبود

قلبش به شدت درسینه یم کوبید .فشار محکیم رو ی پیشابن اش 

 .اورد .قفل در را زد ومحض احتیاط هندزفر ی را گذاشت

ن را روشن ک  خلوت دور رد وبه رسعت از ان جا ی خییل رسی    ع ماشیر

 .شد

ن را روشن کرد وبه  رساج بعد از اینکه رسمه وارد خانه شد .ماشیر

 . رسعت مسیر خانه را یط کرد

ن داد تا باد ی به رسش بخورد ن راپاییر  . کالفه کیم شیشه ی ماشیر

درک نیم کرد چرا نقش بادیگارد را برا ی ان دخیی بازی یم کرد وازدور 

 . بت یم کرداز او مراق



ت دلش نیم خواهد ان دخیی وخواهر کوچکش اسیر فقط یم دانس

 .دست یاشار شوند

ون عمارت یاشار دیده بود متوجه گردید دابی  ان شب که باربد را بیر

 .اش دست به کارشده است

ن حال زیرک ترین افراد گروه بود  .باربد ییک از بی رحم ترین ودرعیر

برا ی شید کمیی ازچندروز دیگر دست ازادش را از رو ی موهایش ک

 ماموریت به بوشهر یم رفت ویم دانست دران چند روز دابی اش

 . وباربد بیکار نیم مانند

ن طال کنار در خانه چیتن به  ن را وارد کوچه کرد وبادیدن ماشیر ماشیر

 .پیشابن انداخت 

ن راجلو ی خانه   سیر یش رانداشت .ماشیر
اصال حوصله ی این دخیی

 . ت در را زدنگه داشت ریمو 

وز ی به دست اورده اش زدطال لبخند   . ی به پیر

امشب یم توانست شب مرادش باشد .بهانه ی خوبی پیدا کرده بود تا  

 .وارد خانه ی اوشود

 ...باید تمام سیع ش را یم کرد تا ا ین کوه یخ را به دست میاورد

ن رساج پاتند کرد ن پیاده شد وبه سمت ماشیر  . رسی    ع از ماشیر



ن او درماش ن نشست را باز کرد وداخل  یر  ماشیر

سمتش انداخت که ترسید وحساب کار دستش  رساج چنان نگایه به

 . امد 

ن را داخل برد وبا اخم پرسید  رساج ماشیر

 یک بهت گفته بیای ی اینجا -

طال با لبخند خود را عقب کشید وبه پهلو به سمت رساج نشست .با  

ن دستی به موهایش کشید و بی اهمیت به ل  ناز  ن امیر  حن توهیر

 اوگفت 

 کیم جنس اوردم تست کتن  -

 . رساج پوزخند ی زد

ن پیاده شدند وبه سمت  ن راخاموش کرد وهردو از ماشیر ماشیر

 . ساختمان حرکت کردند

رساج کلید برق را زد وطال لبخند ی زد وبه اطراف نگاه گذرابی  

 .انداخت

تاقش رساج بدون اینکه به سمت او نگایه بندازد مستقیم به سمت ا

د رفت تا دوش اب رس   . د ی بگیر

 . بعد از ان روز کار ی سخت به یک حمام احتیاج داشت



 دقایق طوال بن که گذشت وخیی ی از رساج نشد طال 

 . به سمت مسیر ی که دقایق پیش رساج رفته بود جلو رفت

و رساج را با موهای خیس و لباس راحتی دید پس به دراتاق را باز کرد 

 . حمام رفته بود 

 عمیق ترشد. لبخند شیطابن اش 

 رساج ازمیان فک قفل شده اش غرید 

 تو اینجا چیکار یم کتن -

 ... جابی هستم که باید باشم-

 . لحظه ا ی سکوت کرد سپس قدیم به او نزدیک شدرساج 

من هرحرفن رو فقط یکبار یم زنم طال ...پس بیشیی از این خودت رو  

 خسته وکوچک نکن

ی  ن امیر  محکم وجد ی گفت به او انداخت وخییلسپس نگاه تحقیر

ون -  بیابی بیر
ون وتو فقط چند دقیقه وقت دار ی گم سی  یم رم بیر

ش  ن صدا ی پرتمسخر رساج وجمله ی پر از ریشخند وتحقیر امیر

 .. وجودش را لرزاند وبدنش یکباره یخ کرد 

ن رساج گذشته بود واو همچنان در همان نقطه ایستاده  دقایقی از رفیی

 .. دت خشم یم لرزیدبود واز ش



ن با ر او را تحقیر کرده بود وطال درهمان جا قسم  او برا ی چندمیر

د واز او   ن ها ی او را به بدترین شکل بگیر خورد یک روز انتقام توهیر

د انتقام  .بگیر

 . او هنوز طال را نشناخته بود

 .نیم دانست از دست او چه کارها ی خطرنایک بریم اید

بود واو یم توانست  انداخت.خیابان خلوتباربد نگایه به اطراف 

امروز دست به کار شو د واین دخیی را که به شدت برا ی یاشار مهم 

 . بدزد  بود 

ماده ی بیهوسی را رو ی دستمایل با حوصله ریخت وبه ساعت نگاه 

 . کرد

ون میامد ومعموال هم همیشه تنها  ان دخیی ساعت چهار از باشگاه بیر

 حسن بود که بدون   خانه اش بود این یک بود وچون باشگاه نزدیک 

 . وسیله این مسیر را یط یم کرد

در کوچه ا ی خلوت که مسیر برگشت او بود ایستاد ودر اینه نگایه 

 . به گریم بی نقص خود انداخت ولبخند ی زد

چند روز طول کشیده بود تا او بتواند تمام این اطالعات را به دست 

 .بیاورد وبی گدار به اب نزند



لحظه دخیی را دید که مثل همیشه ارام وباوقار از ست درهمان ر د

ن که رسید   گوشه ی پیاده رو به او نزدیک میشد در چند قدیم ماشیر

ن پیاده شد ودستمال را پشت کاغذ پنهان کرد  . رسی    ع از ماشیر

ین فرصت بود که ماموریتش را انجام دهد وپاداش خود را   االن بهیی

د.ماموریتی که یاشار گ  ج از عهده اش برنیامده و اوفته بود رسا بگیر

 .یم توانست االن خودش را بهیی از هر زمابن به یاشار نشان دهد

رسمه با صدابی که مخاطبش قرار داده بود رسش را بلند کرد ونگاهش 

 . به مردتقریبا میانسایل افتاد که از او ادرس جابی را یم پرسید

ن ح  .رکت کردلبخند ی رو ی لب نشاند وبه سمت ماشیر

م من یم خوام به ا ین ادرس برم راهنماییم یم کتن ب-  بخشید دخیی

 رسمه لبخند ی زد وگفت

 البته ...سپس نگاهش را به کاغذ وادرس عجیب ان دوخت -

 . باربد نگایه به اطراف انداخت

د دران وقت ظهر و  ن  . ان گرما عجیب نبود که پرنده پر نمیر

کرد و قدیم به دخیی جابه جا  باید عجله میکرد دستما ل را دردستش 

 زیبا ی مقابلش که با دقت مشغول خواندن ان ادرس پرت بود 



نزدیکیی شد اما قبل از اینکه بخواهد دستمال را به بیتن او نزدیک کند 

ن پلییس افتاد که وارد کوچه شد  . ناگهان نگاهش به ماشیر

ن پلیس در این کوچه  ی برا ی لحظه ا ی رنگ از رخسارش پرید .ماشیر

 .ه یم کردخلوت چ

رسی    ع دستمال را در دست مچاله کرد وسیع کرد ارامش خود را حفظ 

 .کند

 صدا ی ظریف دخیی را شنید که گفت 

 جابی رو نیم شناسم...رسکوچه یک اژانس -
ن ببخشید ویل من همچیر

ن  سید بهیی راهنماییتون یم کین  ازاون ها بیی
 بهیی

خند رظاهر لبدردل به بدشانیس اش فحش ابدار ی نثار کرد ود

 مهربابن زد وگفت

م -  حتما همینطوره ...ممنون از کمکت دخیی

 . این را گفت وبه سمت ماشینش رفت

سوارشد واز ان کوچه خارج شد ورسمه هم بی خیی از خطری که 

 . ازرسش گذشته بود به سمت خانه حرکت کرد

گریم هوا ی مرداد ازار دهنده شده بود واو به شدت از ا ین گرما 

 . بود متنفر 



 حیاطلید خود را دراورد و در را باز کرد وبه خانه رفت .سارا در ک 

بود .سارا با دیدن او هیجان زده دستی برایش تکان  اب بازیمشغول 

 . دا د 

ن مواظب خودت باش به  لبخند ی پرمحبت به او زد وبعد از گفیی

 . دران هوا ی گرم به او هم یم چسبید اب بازیسمت خانه رفت . 

لباسش را عوض کند و پیش سارا  قش رفت تا سمت اتا مستقیم به

که صدا ی پیام گوسی اش توجهش را جلب کرد.به سمت    برود. 

 . کیفش رفت

 گوسی اش را برداشت وپیام را گشود

 !! هرچه زودتر وبرا ی مدبی با خواهرت از تهران دور شو-

اس پیام را چندین بار خواند .پیام ناشناس بود .بالفاصله با شماره تم

 . گرفت .خاموش بود

خواندن ان پیام مانند جریان برق قو ی کل وجودش را به لرزش 

 .انداخته بود

 . خود را رو ی تخت انداخت و پریشان به پیام گوسی چشم دوخت

سوال ها ی ایجاد شده در ذهنش ییک پس از دیگر ی درذهنش پر 

 . رنگ یم شدند.چرا با ید از تهران خارج یم شدند



ی تهدیدشان یم کرد .اصال چه کیس به او این پیام را طر مگر باز خ

داده بود وچه منظوری از دادن این پیا م داشت.ناخواسته ذهنش 

 ان مرد ی که قبال او را تهدید کرده تصویر 

 . وسارا را دزدیده بود ب نمایش گذاشت

 اما ان مرد چرا باید این پیام را به او یم داد ومهمیی این که او حاال باید 

 .یم کرد چه

ابر سیایه دراسمان چشمانش شکل گرفته بود وهران امکان باریدنش  

 .بود

بدن کرخت شده اش را به سختی از رو ی تخت بلند کرد وبه سمت 

 درب اتاق رفت .باید قبل از اینکه خن ی دیر شود با پدرش درمورد

این پیام صحبت یم کرد.لحظه ا ی فکرش به سمت طاها کشیده 

 . شد

 . انست درمورد این پیام ناشناس با او صحبت کندتو  کاش یم

اما یم دانست درحال حاضن طاها سایه اش را با تیر یم زند .به سمت 

 . کتابخانه رفت تا شا ید پدرش را ان جا پیدا کند اما او را ندید

 ..... کالفه پنجه ا ی رو ی موهایش کشید وبه اتاق خود بازگشت

ن زده بود و به نقطه ا ی   یهتکرساج به سمت رشید رفت که  برماشیر

 .زل زده بود.تابش مستقیم افتاب بوشهرعصتی اش کرده بود



به نزدییک رشید که رسید اومتوجهش گردید ورسی    ع به سمتش جلو  

 امد دسته ی چمدان اورا گرفت وبا لهجه ی غلییطن گفت 

 سالم قربان خییل خوش اومدین-

ن رفت د ب را باز کرد  عقر  رساج رسی تکان داد وبه سمت ماشیر

ونشست .رشید رسی    ع چمدان را صندوق عقب گذاشت وپشت 

 نشست .  فرمان

ن را به راه انداخت   دریچه ی کولر را به سمت رساج تنظیم کرد وماشیر

 رساج چشمانش را بست وگفت 

 مستقیم اپارتمانم برو -

 رشید از اینه به او نگاه کرد وگفت

 اما خالد گفتند که به عمارت او برین-

جمله اش را جدی تر تکرا کرد ورشید دیگر حرفن نزدو با   این با ر ج ا رس 

 .رسعت به سمت اپارتمان رساج راند

ن بار نبود که ا ین مرد از دستور خالد رسپیچی یم کرد واو خوب   اولیر

 .یم دانست که نبا ید بحث را کش بدهد

 رساج در اپارتمانش را باز کرد وداخل رفت 

 اخل خانه شد وگفت او د تر از رشید با چند قدم عقب 



 .قبل از اومدنتون گفتم دستی رسرو ی اپارتمان کشیدند-

  رساج تشکر کوتایه کرد .رشید ساک را به سمت اتاق او برد ولباس

 های داخل ان درکمد چید وبه سمت رساج برگشت وقبل از خروج از

 خانه مودبانه گفت

احت کنید من شب دنبالتون میام -  اسیی

ن  یدیاج دی احتاگر به چیر ن تماس بگیر  .اشتیر

ن او رساج مستقیم به سمت حمام رفت تا دوش اب رسدی  بعد از رفیی

د  . بگیر

.......... 

وبی به استقبال رساج رفت
 . خالد با خورسی

 دستش را رو ی شانه ی اوگذاشت وگفت

 !!زودتر از اینا منتظرت بودم پش هاتف-

مت با ال به س نش را رساج باشنیدن نام پدرش پوزخند ی گوشه ی لبا

 . متمایل کرد

 خود را کیم عقب کشید ومستقیم رساصل مطلب رفت وگفت

 شنیدم برا ی فرستادن بار به مشکل خوردین -



ن دعوت   کشیدو خالد دستی به سبیل ها ی پرپشتش   اورا به نشسیی

 کرد وگفت

  فعال نمیشه جنس ها رو بار کرد .پلیس منطقه به شدت داره -

ن پاکسازی یم کنه ..  م ییک دوتا از افرادم گیر افتادن وبه االنشهمیر

 !! تونسم ساکت نگهشون دارم سختی 

 اگر یاشار پا ی معاملم نبود بارتون رو پس یم فرستادم 

ازطرفن صاحب معامله توکویت جنس ها رو یم خواد ...تو بد  

 مخمصه ا ی گیر کردم

 رساج مقابل اونشست وگفت

ن ی داد وکار ی   -  کرد ؟نمیشه زیر میر

 فت د گخال

نه فعال اوضاع ریخته بهم... از طرفن گشت دریابی هم زیاد شده  -

ن  ن بار جابه جا کین  وکشتی ها هم فعال قبول نیم کین

 رساج رسی تکان داد و گفت

با این اوصاف نباید ریسک کرد .باید جنس ها رودر جابی امن نگه  -

ن   !!!داریم تا اب ها از اسیاب بیفیی

 کوت شدیگزین سخالد جای صدا ی زمخت ودورگه 



 ... منم موافقم-

نباید ریسک کرد حتی اگر به قیمت از دست دادن چندتا مشیی ی 

 باشه 

 .. راستی یاشار از معامله ی جدید حرف یم زد

 رساج حرفن نزد وخالد پس از خنده ا ی صدا دار ادامه داد

؟ احتماال یم خواد با هاتف رقابت کار ی کنه  - ورس زده تو کار دخیی

 ! شاخ بشه

یم گفت قراره چندتا دخیی بفرسته که رد کنیم اون ور اب جریان 

 !چیه؟

 . ابروها ی رساج درهم گره خورد واخیم غلیظ صورتش را پوشاند

یاشار همه جور معامله یم کرد اما تابه حال خرید وفروش دخیی 

 . نکرده بود

ا بن هم که دربساطش بودند مانند طال خود خواس  ته بودند تمام دخیی

 .هنگفت اموزش دیده ودر باند او کار یم کردندرازا ی پول ود

 .. ناخواسته لحظه ا ی یاد ان دخیی چموش افتاد

دخیی ی که چندین بار از دست باربد ومخفیانه نجات داده بود  

 درنهایت قبل از امدن به بوشهر به او پیام داده بود که هرچه زودتر از 

 . تهران خارج شوند 



فت ویم پرسید که ان دخیی از شهر تماس یم گر  ب با فرامرز باید امش

 ! !خارج شده است یانه

 با صدا ی خالد به خود امد

 به کشورها ی عربی پر از سوده  -
 خرید وفروش دخیی

ه ومن زودتر از اینا منتظر بودم تا یاشار  خطر ریسکش هم کمیی

ه ن تصمییم بگیر  !!!همچیر

ن بلن  د گفت ا ی نافذ خو د شد وبا صدرساج از جا ی خود به قصد رفیی

 فردا برا ی جابه جابی مواد خودم میام -

 . خالد رسی تکان داد

 .خانه رسید به هنگامیکه

 صدا ی گوسی اش به صدا درامد 

رساج کالفه به سمت گوسی اش رفت .با دیدن اسم فرامرز رو ی  

 بالفاصله ارتباط را برقرار کرد وپرسید  صفحه گوسی 

 افتادهچه اتفافی -

 درگوشش نشستا ی فرامرز بالفاصله صد

ه - ه رو بدزده وبه عمارت بیی
 قربان باربد موفق شد دخیی

ن غرید   رساج باشنیدن اینجمله خشمگیر



 !!! پس تو اونجا چه غلیط یم کرد ی-

 ! قربان نیم شد کار ی کرد من تمام تالشم رو کردم

ن خییل رسی    ع   پیش امدحتی با رسگرد تماس گرفتم اما همه چیر

 .ون پا ی پلیس وسط کشیده میشدد مانور بدم .چنیم تونستم زیا

 رساج کالفه دستی رو ی موهایش کشید

رساج کالفه دستی رو ی موهایش کشید .درنهایت کارخود را کرده 

 . بودند

ان ها خییل راحت توانسته بودند رسمه را به دست بیاورند وحاال 

ک از دست ان ها جدا کار د  .شوار ی بودرهابی دخیی

وارتباط را بدون حرفن قطع کرد وبه سمت  ون فرستاد نفسش را بیر 

 . واز اتاق خارج شد  لباسش را عوض کرد .اتاق خواب رفت

............... 

ک رنگ پریده که رو ی تخت مانند جنازه ا ی  طال نگایه به دخیی

 افتاده بود انداخت سپس خطاب به باربد که اورا تماشا یم کرد با 

 پرسید تعجب

 این کیه-

 ی با ال انداخت وبی اهمیت گفت شانه ا باربد 



 نیم دونم-

ک چرخاند  . طال بار دیگر نگاهش را به سمت دخیی

چهره ی اشنابی داشت
 . چقدر این دخیی

 . اما هرچه فکر یم کرد نیم دانست قبال کجا اورا دیده است

 زمزمه کردباربد 

 !دلم برات تنگ شده بود عروسک -

 . انداختوبه باربد نیم نگا یه  خود را از ان دخیی گرفتطال نگاه 

 پشت چشیم نازک کرد وگفت

 منظور؟-

 باربد لب زد 

م- وز ی به دست اوردم روباتو جشن بگیر  یم خوام پیر

وز ی؟ -  کدوم پیر

ک رو ی تخت کرد  . باربد با ابرو اشاره ا ی به دخیی

 گفت سپس  

وزی من درمقابل رساجه و  - ن پیر وز ی این اولیر به دلم یم خواد ا ین پیر

م دست اورده رو با تو جشن  !!بگیر



ن نام کافن بود تا طال کامال به سمت او بچرخد و  ن   شنیدن همیر اولیر

د  !! سوال با رسعت نور در ذهنش شکل بگیر

 !!!رساج چه ارتبایط یم توانست با این دخیی داشته باشد

ت وفشار حس حسادت مانند پنجه ای قو ی قلبش را به دست گرف

 . داد

یک   نگاه دیگر ی  .که ر وی تخت افتاده بود انداختبه دخیی

این بار دیگر نگاهش بی تفاوت نبود ورنگ خصمانه به خود گرفته 

 بود . 

 با احتیاط وزیرکانه پرسید

 رساج چه ارتبایط با این دخیی داره؟-

 باربد زمزمه کرد

 !! خودت یم دوبن که قانون کار رو-

 ومن صدق نیم کنه قانون این کار ر -

ن ی نمانده است تا کشدار ب  نفس ها ی اربد خیی از این یم داد که چیر

 عنان از دست بدهد

طال اخرین تیر خود را پرتاب کرده بود وبه هدف نشسته بود وباربد 

 . اطالعات اندیک را که داشت دراختیار او قرار داد 



دیدش تاری  شاید رسمه چندین بارچشمانش را باز وبسته کرد تا 

شود  . بهیی

ه داشت باعث یم گردید نتواند هربار بیشیی ی شدیدی ک اما رسگیجه

 . ازچند ثانیه چشمانش را باز نگه دارد

بازو یش احساس یم کرد این ذهنیت را دراو  لرز بد وسوزسی که در 

 . ایجاد کرده بود که مریض شده است

را به   پس بدون تال سی مجدادا پلک هایش را یم بست واختیار خود 

د  .خواب یم سیی

دیدش بهیی شده  تاریر که چشمانش را باز کرد تا حدود ی ن بااخری

 . بود

 . سیع کردبرخوابش غلبه کند

صدا ی  سختینگاه گیج ورسدرگمش رادراطراف نا اشنا چرخاند وبه 

 . خودش راتشخیص دهد که انا را چندین بار صدا زده بود

 . سیع کرد رو ی تخت بنشید

با هرتکابن که به بدنش  ه ها ی بدنش خشک شده بود و تمایم عضل

ده یم گردیدیم   . داد نفسش از درد فشی

 . در نهایت توانست رو ی تخت بنشیند



نفس عمیقی کشید ومجدادا نگاهش را دران اتاق بزرگ با چیدمان  

 . شیک ومدرن باترکیب رنگ سفید وکرم چرخاند

دایه اش را صدا کرد اما گلویش را صاف کرد واین بار کیم بلند تر 

 . جوابی نگرفت بازهم

زبانش را رو ی لب ها ی خشکیده اش کشید وسیع کرد به خاطر 

 . بیاورد اینجا کجاست واو چرا اینجاست

لحظابی طول کشید تا متمرکز شود وذهنش اخرین تصاو یر را که به 

 .خاطر میاورد به نمایش بگذارد

صورتش سفید تر یم گردید با باز پخش نمایش هر تصویر ،رنگ 

 . ی قلبش اوج یم گرفتوتپش ها 

زبانش را رو ی لب ها ی خشکیده اش کشید وسیع کرد به خاطر 

 . بیاورد اینجا کجاست واو چرا اینجاست

لحظابی طول کشید تا متمرکز شود وذهنش اخرین تصاو یر را که به 

 .خاطر میاورد به نمایش بگذارد

 ازوجودش کنده میشد ودرست بااخرینباهریاداوری گوبی تکه ا ی 

 .یش خارج شدتصویر فریاد ی شبیه ناله از گلو 

 . کاش هیچ وقت فریب ان تماس تلفتن را نیم خورد



د واز خانه خارج شود ابتدا با  کاش قبل از اینکه عجوالنه تصمیم بگیر

 .پدرش تماس یم گرفت واز صحت سالمت او باخیی میشد

ه ی در  پایین با  ن نفس درسینه اش لحظ امدن دستگیر   ه به سمت پاییر

 ی حبس گردید ودریک تصمیم ابن رس یع رو ی تخت دراز کشید  ا 

 .وچشمان خود را بست

کل وجودش یم لرزید واحساس یم کرد تخت هم از لرزش او به لرزش  

یل رو ی لرزش خود نداشت  .درامده بود وبدتر ان که او کنیی

ه او نزد یک میشد ودرست صدا ی محکم قدم هابی را یم شنید که ب

 نگایه را رو ی خود  تخت او صدا متوقف شد واو سنگیتن  درنزدییک

 . احساس کرد

 . احساس یم کرد لحظات کش امدند وزمان متوقف شده است

کاش شهامت ان را داشت تا چشمانش را باز کند ودقیقا بفهمد چه 

 .بالبی رسش امده ویا قرار است بیایید

ن را درحیا ن پیادرساج ماشیر ه شد وبه  ط عمارت نگه داشت واز ماشیر

 .سمت ساختمان حرکت کرد

 . یم دانست با امدنش یاشار ر ا به ان دخیی حساس تر یم کند

اما حتی برا ی خودش هم گنگ بود که چرا باید بخواهد به خاطر ان 

 .دخیی معامله در بوشهر را رها کرده ویط یک روز برگردد



د م کردند ورسی    ع درعمارت ر ا گشودنمحافظ ها با دیدن او رس ی خ 

 .واو وارد ساختمان شد

ن کردند بودند کیس نبود.یم   جز چند نفر خدمه که مشغول تمیر

دانست یاشار االن خواب است .پس مستقیم به سمت اتافی که یم  

 . رسمه را دران نگه داشته اند حرکت کرد دانست

ن داد و وارد اتاق شد .در را  ه ی در را پاییر پشت خود بست وبه دستگیر

 .سمت تخت جلو رفت

ک ابروها یش درهم گره  بادیدن رنگ زرد وصورت رنگ پریده ی دخیی

 . خورد. باال ی رس او ایستاد

ون زده بود ودرست  فرامرز گفته بود که رسمه رساسیمه از خانه بیر

 درهمان کوچه ی خلوت باربد جلو ی او پیچیده وبی هوش کرده و

 .با خود برده بود 

حضور باربد درعمارت جدیدا  اداور ی باربد اخمش غلیظ تر شد . با ی

 .تر شده بو د واین اصال خوب نبودپررنگ 

 . فکرش به شدت درگیر بود

نیم دانست یاشار دقیقا از دزدیدن او چه هدفن دارد .چرا باید این 

 را درگیر این با زی یم کرد
 . دخیی



ون فرستاد .شاید ییک دستی به ته ریش صورتش کشید و نفسش را  بیر

 .هت زیاد وعجیب این دخیی به یسنا بوداز دالیل ان شبا

ن توس زیاد ی شبیه یسنا بود و این   با ان چشمها ی سیی
این دخیی

 . اصال به نفع او نبود

 .لرزیدن پلک رسمه را دید ولبخند ی محو رو ی لبش نشست

 . یم دانست که او بیدار است

ن قفسه ی سینه و  این را از همان بدو ورود  ن رفیی  واز باال وپاییر

 . های کشدارش فهمیده بودس نف

د  . یم توانست به عمق ترس و وحشت او بی بیی

  سارا کوچکیی از ان بود که یاشار بخواهد با او کار ی کند اما رسمه

ک باید هشدارش را جد ی یم گرفت وهرچه زودتر از تهران  این دخیی

 .خارج میشد

فاصله  ر در صورت بیمارگونه ی او چرخاند واز او نگاهش ر ا بار دیگ

 . گرفت

ن   به سمت در رفت واز اتاق خارج شد .ترجیح یم داد فعال تنش بیر

 . خودشان ایجاد نکند تا توجه یاشار را بیشیی از این جلب کند



رسمه بعد از شنیدن صدا ی بسته شدن در پلک ها ی سنگینش ازهم  

 پلکانش با رسعت رو ی گشوده شدوقطرات داغ محصورشده پشت

 ...ده اش رسازیر شدند گونه ها ی رنگ پری

ن رو ی رسش فرو ریخته بود که انقدر  دنیا مانند اوار ی سنگیر

 . احساس سنگیتن یم کرد

 ... از بالبی که یم ترسید بررسش امده بود

ترس درتک تک سلول ها ی بدنش رخنه کرده بود ولرزش بدنش هر  

 .ز قبل یم شدثانیه که یم گذشت بیشیی ا

اتور قو ی به بدن  .ش وصل کرده باشند یم لرزیدگوبی وییی

به سختی به پهلو شد وبا کمک دست رو ی تخت نشست ونگاه بی 

 .فروغ وخیسش را مجدادا به اطراف دوخت

ن خاض ندید .گوبی به اتا فی لوکس در هتیل پرستاره امده است  !! چیر

 !! برفی بارسعت نور از ذهنش گذشت

 کورسوبی از نورامید دردلش در ان 
 ..تابیدحالت پریشابن

را درقفل در نشنیده  کلید وقتی در بازو بسته شد صد ا ی چرخش 

 . بود

وبی ماورا طبییع در کل بدنش وارد شد  . با این فکر گوبی نیر



 . از رو ی تخت بلند شد

 . رسش به شدت گیج یم رفت 

ون ف  . رستادلحظه ا ی چشمانش را بست ونفسش را باشدت بیر

اینجا یم رفت .باید راه نجابی   االن وقت ضعف وغش نبود .باید از 

 .پیدا یم کرد.با تکیه برد یوار وبه کمک ان به سمت در حرکت کرد

ه رسد در قرار داد وارام ان را به سمت   پاییندستش را رو ی دستگیر

 کشاند

 .در که باز شد نفسش از خوشحایل درسینه حبس گردید

ته چشمانش را بست تا شاید از شدت رسگیجه اش کاسلحظه ا ی 

 . شود ...اما بی فاید بود

در را نیمه گشود وارام رسش را جلو برد ونگاه تارش را دراطراف 

 چرخاند

 . کیس را دران راهرو ی نسبتا دراز ندید

 . با احتیاط از اتاق خارج شد ووارد راهرو شد

ابلوها ی فرش بزرگ راهرو ی نسبت پهتن بود که در دیوارهایش ت

 . وزینتی تبعیه شده بود



هر چند قدم یک در پهن داشت واو نیم دانست پشت ان درها ی   ر د

 .بسته چه خطر ی او را تهدید یم کند

نیم دانست چه ساعت از رو ز یا شب است که ان جا تا این حد 

 . سکوت برقرار بود

اطرافش تمرکز  کاش تا ان حد رسگیجه نداشت تا بهیی بتواند رو ی 

 . کند

 !! ابش یم تواند فرار کند یا نهاصال نیم دانست با این حال خر 

ن را خوب یم دانست وان این بود که باید تالش خود را   فقط یک چیر

 یم کرد 

نگایه به انتها ی راهرو کرد وبا قلتی که درسینه اش یک خط درمیان 

 پله ها کهیم کوبید به سمت رس راهرو و پله ها حرکت کرد.باال ی 

 . دادرسید لحظه ا ی ایستاد و به طاریم تکیه 

ن منگ وگیج بود  .نیم دانست چه بالبی رسش اورده بودند که اینچنیر

رسگیجه اش بیشیی شده بود وبعید یم دانست که بتواند ازپله ها  

ن برود  .پاییر

ن پله را  ن فرستا د واولیر د را با سختی پاییر بغضن که گلویش را یم فشی

 که زانوهایش تا شد .خواست به جابی چنگ بندازد که  رفت پایین



نتوانست فریاد ی که بی شباهت به ناله نبود از گلویش خارج شد 

 کیس نگذاشتوقبل از اینکه بخواهد از پله ها رسنگون شود  

 قلبش باشدت به قفسه ی سینه اش یم کوبید . 

یتن که دربیتن اش پیچیده بود حالت تهوعش رابیشیی   بو ی عطر شیر

 کرده بود 

 ...یم لرزید تمام تنش از اتفافی که یم خواست بیفتد 

ین حالتش مرگ بود  !! اگر از ان پله ها میفتاد بی شک بهیی

نگاه تارش را به سمت باال کشاند و قفل مرد مقابلش گردید که  

 ! بالبخند ی پهن به اوزل زده بود 

 نفس زنان نالید

 !چرا من رودزدیدی ! ولم کن تو یک هستی _

 . لند رسدادباربد به او که مانند گنجشیک یم لرزید خنده ا ی ب

رنگ چشماش گفت  ن ه در تیله ی سیی  خیر

 !! کجا یم خواستی دربری موش کوچولو_

 نفسش به شمارش افتاده بود وهران امکان یم داد که از حال برود

ه رو ول کن_  !! دخیی



زمان به صدا چنان محکم بود که نگاه تبدار رسمه و باربد هردو هم

 سمت صدا برگشت

 ی جاخورد  باربد با دیدن رساج لحظه ا 

 !! مگر نباید او االن در بوشهر باشد

خییل زود به خود امد ودرحالیکه سیع داشت خشم ونفرت خود را  

ل کند به تقلید از لحن او گفت  کنیی

 !و اگه ولش نکنم ؟ _

سمت رسمه   رساج نگاه نافذ و پر اخمش ر ا برا ی ثانیه ا ی ازباربد به

 چرخاند که مبهوت زده 

ه مانده دست از تقال کشیده  !! بود وبه اوخیر

رنگ صورتش پریده تر شده بود وچشمان گیج وتبدارش نشان از 

 حال خرابش بود

ن ی را داشت نیم دانست  ن چیر رسمه با وجود این که انتظار همچیر

 چرا تا ا ین حد از حضور او بهتش زده بود 

 ناشناس مجدادا در گوشش نشستصدا ی مرد 

 نکتن اگه تا چند ثانیه د یگر رهایش  _

ن نیم کنم  !!بعدش رو برات تضمیر



 نگاه بهت زده اش رسمه 

 از نفرت به خود گرفت
ی

 .خییل زود رنگ عوض کرد ورنیک

نگاه متنفرش را از مرد ی که خواهرش را دزدیده بود گرفت وبه کیس  

د دوخص مشت هایش که ازشدت حر   .ترایم فشی

ن رسمه را لحظه ا ی  از چشمانش آتش خشم فواره یم زد و همیر

 . ترساند

دو ی ان ها   مرد ناشناس در دوقدم خود را به ان ها رساند ونگاه هر 

 .مانند صاعقه ا ی باهم برخورد کرد

 هردو مرد گوبی با نگاه به یکدیگربا هم دوئل یم کرد د 

 شکانده شد  در نهایت ا ین نگاه توسط صدا ی نازک زنانه ا ی

ه_  !!اینجا چه خیی

 نگاه باربد به سمت طال چر خید

ن حس خشم را در  اما رساج نیم نگایه هم به جانبش ننداخت وهمیر

 .طال اشباع کرد

وع نکرده گرد  باربد زرنگیی از آن بود که بخواهد هنوز باز ی رارسی

 . وخاک به پا کند



حیث از او یک  هرچه نبود رساج خواهر زاده ی یاشار بود و از هر 

 !! قدم جلوتر

 له کرد رساج مرد ی نبود که از مقابل بهش حم

 . باید به وقتش با او تسویه حساب یم کرد

 لبخند ی پهن رو ی لب نشاند

 ریشخند ی زد و گفت

 ! پرنده داشت از قفس یم پرید_

رسمه اما بی جان تر ازآ بن بود که بتواند رسوپابایستد و درمقابل جاذبه 

ن که  اورابه سمت خود یم کشید مقاومت کند ودرنهایت ی زمیر

 !! ریخت مانند اوار ی فرو 

 !! این پرنده پروبالش عجیب چیده شده که_

 . صدا ی پرتمسخر طال همچون سطیل اب یخ رو ی رسمه ریخت

 .. سیع کرد بررسگیجه اش مقاومت کند وبنشیند اما نتوانست

 ند صدا ی خنده ی باربد مانند شالفی سکوت را شکا

 اده بو د با اون ارام بخش هابی که ما به ا ین دخیی زدیم فیل بود افت_

ن کرد وادامه دا د ک افتاده رو ی زمیر
 سپس بادست اشاره ا ی به دخیی

 !! اما میبیتن که_



 . دست رساج مشت گردید تا در فک باربد بنشیند

ل کرد  . اما به سختی خود را کنیی

 . دخیی حساس کندنباید ان ها را نسبت به این 

ایه به طال در یک قدیم رسمه دست به سینه ایستاد .از باال نگ

 اوانداخت وبا لحتن تحقیر کننده گفت 

 درنهایت میفته_

 !! حاال این رو جمعش کن بیی بندازش انبار ی

 .لبخند ی موزیانه زد وگفت دوختباربد نگاهش را به طال 

 حله_

ه حاال دیگر کامل از هوش  قبل از اینکه بخواهد قدیم سمت رسمه ک

 رفته بود برود

 .   وبه او کمک کرد رساج به سمت رسمه رفت .خم شد 

ک بود چرخید  ن طال به دخیی  نگاه خشمگیر

ابروهایش در هم گره خورد و وقتی رساج به سمت اتاق رسمه قدم 

 برداشت

ن دار ی کند  . نتوانست خویشیی



ها از رسوصدا ی ایجاد  شده از اتاق  بخصوص که بعضن از دخیی

 هایشان رسک کشیده بودند تا ببیند چه خیی شده است

 بود گفت یم اوج گرفتهباصدابی که ک 

 !!رساج_

 وچون جوابی از رساج نشنید باغیض ادامه دا د

 !! اون دخیی باید بره انبار ی نه اتاق_

 ! رساج این تصمیم منه

ن قدم در جا ی خود ثابت ماند .کیم رسش را ب ه رساج در چهارمیر

 . سمت اوچرخاند

 فت سپس خونشد وبی تفاوت نیم نگایه گذرا به سمت اوانداخت وگ

 !وچه اهمیتی یم تونه داشته باشه تصمیم تو برا ی من؟ _

 دیگر صدابی از طال شنیده نشد جز صدا ی نفس ها ی سنگینش

 اشفته وعصتی اش یم کرد 
 صدا ی پچ پچی که میشنید بیشیی

 !!تموم میشه این رفتارت برات خییل گرون_

 . زد رساج پوزخند ی به اولتیماتیوم او 

سمت اتافی که رسمه را م هابی محکم وراسخ به نگاه از اوگرفت وبا گا

 . در اتاق را باز کرد در ان نگه داشته بودند قدم برداشت



 . رسمه را رو ی تخت گذاشتو به سمت تخت رفت 

 . بدن رسمه رسد ورنگ پریده اش نگران کننده بود

 . پتو را رو ی او کشید

ه زودتر گوسی اش را از جیب خارج کرد وبا دکیی تماس گرفت تا هرچ

 به عمارت بیاید

تماس را قطع کرد وگوسی را داخل جیب خود بازگراند و گوشه ی 

 . تخت نشست

 . نگاهش را به ان دخیی ی که رو ی تخت افتاده بود دوخت

او شده بودند و برا ی  احتماال تا االن خانواده اش متوجه ی ربودن

ن گزینه هم ط  . اها بودپیدا کردنش اقدام کرده بودند و بی شک اولیر

 . پوزخند ی گوشه ی لبانش را به سمت باال کشید

ک تمام توانش را به کار خواهد   یم دانست طاها برا ی پیدا کردن دخیی

 . بست

 . کالفه دستی داخل موهایش کشید

 اش را  یاشار یم توانست با 
ی

ین حماقت زندیک دزدیدن این دخیی بزرگیی

 . کرده باشد



ی نگاهش از او جدا شده واز گوشه تقه ا ی که به درخورد باعث شد 

 . تخت بلند شود

 دراتاق باز شد ومشاهیر دکیی مخصوص عمارت وارد اتاق شد

 رساج را که دید به سمت او رفت 

 . لبخند ی رو ی لب نشاند

ن گذاش ت وهردو دستانش را رو ی شانه ها ی کیف دستش را زمیر

 رساج نشاند وگفت

 !!! به رفیق شفیق قدییم ما_

 !! رهحالت چطو 

ن تنها یک کلمه ی خوبم  رساج رس ی تکان داد و در جواب او به گفیی

 بسنده کرد واشاره ا ی به رو ی تخت کرد وگفت

 رو معاینه کن مشاهیر _
 زود این دخیی

کرد و لحظه ا ی رو ی تخت مشاهیر نگاهش انگشت اورا تعقیب  

 ثابت ماند 

ن کیف خود را ازر   دستانش را ازرو ی شانه ی رساج انداخت و ی زمیر

 ت وبه سمت تخت جلو رفت برداش



ک ثابت ماند وبا صدابی نه  ولحظه ا ی نگاهش را قیافه ی دخیی

 وب  هت زده زمزمه کرد چندان ارام

 یسنا _

چون نگاه مشاهیر ابروها ی گره خورده ی رساج بیشیی در هم تنید و 

 طوالبن شد 

 . به او نزدیک شد

ه ی رسمه ماند وگفت  نگاه او هم خیر

 ناسشبیه یسزیاد ی _

اگر سابقه ی خانوادگیش رو در نیم اوردم به دوقلو بودنش با یسنا 

 !!! شک یم کردم

مشاهیر لحظه ا ی چشم بست واخرین تصویر صورت یسنا با همان  

 !!! دلبخند ملیح قاب چشمان بسته اش ش

 دست ازادش مشت گردید ورسی    ع پلکهایش گشوده شد

درساج دستش را رو ی شانه ی او گذاشت و   اندیک ان رافشی

نگاه پرحشت وماتم زده ی مشاهیر به رسمه نشان از حال دگرگون 

 !!! شده وخرابش بود



صدا ی ناله ی ارام رسمه تصویر شفاف یسنا را مه الود کرد واورا به 

 .خود اورد

 . گره کرد ی دستش بازگردید وسیع کرد خود را بازیابدمشت  

 !!!ه خود اومهم این بود که او همزاد یسنایش بود ن

 !! یسنا ی بی رحم او برا ی همیشه ترکش کرده ورفته بود

ون فرستاد وبی حرف از کنار رساج عبور کرد وکنار  نفس پردردش رابیر

ک بیهوش ایستاد  .. تخت دخیی

ن کشید وبه سفید ی با انگشت  اشاره اش گوشه ی چشم اورا پاییر

 چشمانش نگاه کرد سپس 

ی او   فشارش را برداشت .پتو را ازرو زیب کیف خود را کشید ودستگاه 

 . کنار زد وفشار اورا گرفت

ن بود ۸فشارش رو ی   . بود وزیاد ی پاییر

 .. باید به اورسم وصل یم کرد

رفت وپشت به مشاهیر   کالفه نگاهش را جدا کرد وب هسمت پنجره

 ایستاد وبه اسمان پرستاره چشم دوخت 

نه ی رساج چشم مشاهیر لحظه ا ی کوتاه از پشت به قامت مردا

و ی اوزد ومشغول پیدا کردن رگ دوخت سپس گارو را باال ی باز 

 . اوشد



فشار پایینش باعث شده بود که نتواند رگ اورا پیدا کند کالفه گارو را  

 . دستش بستدراورد وباال ی مچ 

به ی کوتاه به رگ دست اوزد تا برجسته شود   با دو انگشتش چند ضن

 . رگ دستش مخقن شود فشار پایینش باعث شده بود 

 . به سختی اسکالپ ،را داخل رگ دستش کرد

 . صدا ی ناله ی مجدد رسمه نگاه رساج را به سمت ان ها چرخاند

گاه رساج را مشاهیر مشغول تنظیم ست رسم اوبود وچون سنگیتن ن

 احساس کرد بی انکه او را نگاه کند باصدا ی گرفته ا ی گفت 

بازوش  ه به امپول ها ی تزریقی رو یفشارش زیاد ی پایینه وبا توج_

 !!!و سابقه ی خفت گیر ی یاشار یم تونم علتش رو حدس بزنم

اصال   ایینشپزیاد ی بهش ارامبخش تزریق کردن و این باتوجه به فشار 

 !!! خوب نیست

ن ی نگفت ومشاهیر بی حوصله نسخه ا ی نوشت ودست   رساج چیر

 . رساج داد

 . در انبار باروت بوددیدن این دخیی مانند جرقه ا ی  

 .باید هرچه زودتر از انجا دور یم شد

 . باید مانع هجوم خاطرات تلخ ودردناکش یم گردید



م کن_  اگر تب کرد خیی

و ی تخت انداخت  سپس نگاه پرحشت دیگر ی به دخیی افتاده ر 

 وتلخ گفت 

 ....نیم دونم هدفتون از اوردن این دخیی به اینجا چیه ویل _

 اج دوخت وادامه دا ده جدا کرد وبه رس نگاهش را از رسم

 ...  این دخیی حیفه_

این راگفت ومنتظر جوابی نماند وبه سمت در رفت واز اتا ق خارج 

 .شد

 . رفت رساج نسخه را داخل جیبش گذاشت وبه سمت تخت 

 . مجدادا پتو را رو ی او مرتب کرد 

 ناله ها ی ریز ی که یم کرد خیی از حال خرابش بود

 را صاف کردکالفه کمرش 

 . باید برا ی این دخیی کار ی یم کرد

 .اتاق را به نیت صحبت با یاشار ترک کرد

 .همزمان بارسیدن رساج به پشت در اتاق ،در توسط باربد باز شد

پراخیم بهش انداخت .خود را عقب کشید واز کنار باربد رساج نگاه 

 . عبور کرد



د   باربد باخشم دستش را مشت کرد وفشی

 . ریشخند رساج رادید باغیض پشت او در رابستند پر از وچون پوزخ

رساج ییک از کسا بن بود که درصدر جدول او برا ی نابود ی قرار  

ن لحظه شمار  ی یم کرد ونیم  داشت واو برا ی کوبیدن او به زمیر

 . دانست

 . چرا احساس یم کرد این دخیی یم تواند برایش مهره ی خوبی باشد

وبادست به مهره  د ی پهن رو ی لب نشاند یاشار بادیدن رساج لبخن

ن اشاره کرد واورابه باز ی دعوت کرد و   ها ی واژگون شطرنج رو ی میر

 گفت

 دلم برا ی باز ی بایک حریف قدر تنگ شده_

 .  باال انداخترساج ابروبی 

وع  ن نشست وبا ارامش مهره هارا چید ویاشار باز ی را رسی پشت میر

 . کرد

 پاکرد ی !؟ شنیدم امروز گرد وخاک به_

ن تکان دادن  رساج نگایه به مهره ها انداخت وبا خونشد ی درحیر

 مهره در جواب او گفت

 زیادی دار ی به افرادت بال وپر میدی  _



 با ارامش گفت  یاشار خنده ی بلند ی کرد و 

یم و وقتی اوج  _ تو کار ما باید به زیر دستامون بال وپر بدیم تا اوج بگیر

 !! ل وپرشون رو بچینیمگرفتیم باید بتونیم با

 رساج چیتن به گوشه ی چشم انداخت وگفت 

 !!اگر تو اوج سقوط نکتن _

 سپس بایک حرکت ماهرانه اورا کیش کرد 

 . یاشار به پشت صندیل تکیه ز د 

 نگایه به شاه خود که توسط فیل رساج کیش شده بود انداخت 

ا از لبخند ی زد ودستانش را بهم چندبار کوبید وبایک رسباز خود ر 

 کییسی دراورد وگفت

یک شاه راه برا ی گریز زیاد داره و وقتی محکوم به سقوط بشه یم _

 !!تونه باخودش یک ارتش رو به آتیش بکشه

 ان دادرساج س ی به استدال ل او تک

 یاشار مهره ا ی را جابه جا کر د وگفت 

ک چطوره ؟_  !حال دخیی

 رساج بی توجه به سوال او گفت

 !رو وسط کشید ی؟ چرا پا ی اون دخیی _



 .یاشار نگاهش را از مهره ها عبور داد وبه اودوخت

دیگر نگاهش ،بی تفاوت و خونشد نبود!!!تلچن گزنده ا ی جایگزین 

 . ان درنگاهش شده بود

ش یسنا مقابل چشمانش نقش بست وقلبش مانند  چه ره ی تنها دخیی

ده گردید  فشی
ی

 .همیشه از اندوه ودلتنیک

دست از نگاه تلخش بی رساج خییل راحت توان  . به عمق افکار ش بیی

یم دانست او بعد از چند سال هنوز اتش خشمش خاموش نشده 

د وخییل ها را یم   سوزانداست ویم دانست رو زی این اتش گر یم گیر

 !! وچرا اونیم توانست اجازه دهد آن دخیی در صدر باشد

 صدا ی گرفته ی یاشار در گوشش نشست

 ! بشه تا وقتی یسنا اروم_

 . رساج ابروهایش رادرهم گره زد 

 ! اون دخیی هیچ ربیط به یسنا وطاها وانتقام تو نداره_

یاشار لبخند ی زد مهره ا ی مجدادا جابه جا کرد وبا خونشد ی 

 جواب داد 

 اون دخیی به این ماجرا هیچ ربیط نداره_



اما عشق افالطوبن که طاها نسبت به این دخیی داره پا ی اون رو به 

 این باز ی باز کرد

 رساج از این جواب تعجتی نکرد 

ن ی را شنیده بود که انتظارش راداشت  !! زیرا چیر

 یاشار نگایه به شاه خود انداخت و مشکوک پرسید

 اون دخیی برات مهمه؟ چرا  _
ی

 زندیک

این سوال ز یادی اشنا را خود چندین بار از خود سوال کرده بود وبه 

 . نتیجه ا ی نرسیده بود

 . یاشار را بیشیی از این نسبت به آن دخیی حساس یم کردید نبا

 بی 
در یک حرکت ماهرانه باز ی را به نفع خود تمام کرد و بالحتن

 تفاوت گفت 

 کیش ومات_

یاشار نگایه به شاه خود انداخت ودستی رو ی هم کوباند و احسنتی 

 گفت

 اون دخیی به من ربیط نداره_
ی

 زندیک

 ز انتقام تو داریم اما ما کارها ی مهم تری ا

 . یاشار به پشت صندیل تکیه ز د 



 نگاه مستقیم خود را به رساج دوخت 

به ان سیع کرد از طریق نگاهش ذهنیتش را بخواند اما مانند همیشه 

 . سد محکم برخورد کرد

 رساج نفوذ ناپذیر بود ویاشار این را خوب یم دانست

 با لحن خییل قاطیع گفت 

 !! ر داشتمدرست هموبن که ازت انتظا_

به انتقام من واون دخیی کار ی نداشته باش و رو ی کارها وبرنامه هابی 

 که داریم متمرکز شو

 ترساج تاک ابروبی باال انداخت و خونشد گف

ی ومن خودم رو عقب کشیدم دز  اخرین بار ی که این حرف رو _

 !!! چندماه طول کشید تا گند بساط عباس رو ردیف کنم

ن انداخت ابن یاشار در اتاقصدا ی خنده ی ناگه  .طنیر

 بحث را عوض کرد وبه سمت خالد کشاند 

 !از خالد چه خیی ؟_

 رس جابه جابی به مشکل خورده وفرصت یم خواد_

 !!عجب_

 کال نداره چند روز بهش فرصت بدهاش



 اما حواست بهش باشه

 رساج چیتن به گوشه ی چشمانش انداخت و گفت

 خالد از معامله جدیدی حرف یم زد _

م   معامله ا ی که من ازش بی خیی

 لحظه ا ی مکث کرد وادامه داد

 !!مثل دزدیدن اون دخیی _

 یاشار ته ریش صورتش را خاراند .لبخند ی زد گفت

ن _  اتفاقا این معامله ا ی که خودت باید انجامش بد ی تر وتمیر

 رساج پرسید

 !چه معامله ا ی ؟_

 پایینیاشار از جا ی خود بلند شد با دست 

 ا مرتب کرد خود ر لباس 

 بعدا مفصل در موردش حرف یم زنیم _

ک مورد نظر  .. تماس با مشیی

 . گرفترساج گوسی را قطع کرد و بالفاصله شماره ی دیگر ی را  



باید خود به خدمت منوچهر یم رسید که دیگر فکر دور زدن اورا به 

 . رس نزند

 بله قربان _

 زود برام محل پنهون شدن منوچهر روپیدا کن_

 قربانم چش_

گوسی را قطع کرد و آن را ر و ی کاناپه انداخت و به سمت تخت 

 رفت 

اهتن را که از قبل اماده کرده بود از رو ی تخت برداشت  وبه تن پیر

 . کرد

 . نباید اجازه یم داد برنامه ا ش بهم بریزد

ن همه یم ترکید و او   اگر منوچهر راپیدا نیم کرد این خیی مانند بمتی بیر

 . جازه را به کیس نیم دادهرگز این ا

 !!! دور زدن رساج یعتن دیدار مستقیم با عزرائیل

ت دیگران  !! چنان درس به او یم داد که بشود درس عیی

ن شد و به سمت پاتوق منوچهر از  خانه خارج شد و سوار ماشیر

 . حرکت کرد



تعداد معدود ی که درسالن بودند با دیدن رساج رس ی تکان دادند 

ن مستقی ی  . م به سمت او قدم برداشتوبیر

لبخند ی نماییسی رو ی لب نشاند و دست خود را برا ی خوش امد 

 گوبی جلو اورد

 سالم خییل خوش اومدین قربان_

اج بی اهمیت به دست جلو امده ی او ولحن چاپلوسانه اش  رس 

 . اطراف را از نظر گذراند

 سپس نگاه نافذش را به او دوخت و بالحتن قاطع پرسید

 !! ستر کجامنوچه_

ن که نزد زیر دستانش تحقیر شده بود بالفاصله دست خود را  ی بیر

 .انداخت

 . لبخند رو ی لبانش خشک شده بود

 !! وسیع کرد زیر آن نگاه نافذ صدایش نلرزدگلوبی صاف کرد 

وری پیش اومده _  نیم دونم فقط گفت سفر ضن

 .رساج تاک ابروبی باال انداخت

تن ش صورت خود را خاراند وبا لح سپس با خونشد ی تمام ته ر ی

 کشدار گفت 



ور ی_  !!سفرضن

 ... بحت  نیست

و شخصا ساعت مهلت داره یا مواد یا پول ر  ۲۴اما بهش بگو کمیی از 

 به شخص خود من برگردونه ، که اگر ساعتی بیشیی طول کشید ،

 !!! این سفر به سفر آخرش تبدیل میشه

 . لحن قاطعش جا ی هیچ بحت  نداشت

ن رس  ی  . ن دادی تکابیر

 کرده بود که با رساج رسشاخ شده بود
ی

 !! منوچهر حماقت بزریک

را به دردرس  بارها گفته بود که وارد معامله ی با ان ها نشود و خود 

 .... نیاندازد وحاال

 . رس ی با افسوس تکان داد

همه خوب یم دانستند وقتی رساج تصمیم یم گرفت شخصا با خود  

 . د چه عواقتی داردطرف معامله اش دیدار کن

قبل از اینکه رساج بخواهد از سالن خارج شود لحظه ا ی کوتاه مکث 

 . کرد وبو ی اشنا ی ادکلتن را به مشام گرفت

 . پوزخند ی رو ی لب نشاند و از سالن خارج شد 



صدا ی زنگ گوسی را که شنید آن را از جیب کتش خارج کرد وبا 

 . ه خورددیدن شماره ی عمارت ابروهایش درهم گر 

ن را باز کرد وتماس را پاسخ دا د  در ماشیر

 بگو_

ه از صبح زود یکریز رسو صدا یم کنه_  قربان دخیی

 .. یاشار خان دیگه به ایشون ارامبخش نیم زننباتوجه به دستور 

اییط که ایجاد کرده طال تصمیم گرفته تو انبار ی  وباتوجه به رسی

 !!! بندازنش

ن کوباند رساج گوسی را قطع کرد و کالفه   . مشتی رو ی سقف ماشیر

ک را کم داشت  .در این وضعیت فقط این دخیی

ن شد ومستقیم به سمت عمارت حرکت    .کردعصتی سوار ماشیر

 دید که به سمتش میامد  به عمارت که رسید ایرج را 

ن _  .. قربان تو انبار ی هسیی

 .... تا نیم ساعت پیش ،صداش میومد .اما االن

 !طال کجاست؟ -

 کرد وگفت  ایرج مکت  

ن _  با باربد تو ی اتاق ایشون هسیی



 رساج پوزخند ی زد و رس ی تکان داد

ن فرصت اورا رسجا ی باربد جدیدا زیاد ی رو ی مخ بود و  باید در اولیر

 خود یم نشاند

 . مستقیم به سمت انبار ی حرکت کرد

 باید ابتدا فکر ی به حال آن دخیی یم کرد 

 پشت در انبار ی که رسید

ن کشید ودر راباز کردقفل چرخان کلید را در  ه ی در را پاییر  د ودستگیر

ن خورد   گوشه ی چشمانش از تارییک انبار ی وبوی نم آن چیر

ن قدم را به داخل نگذاشته بود که نز دیک شدن بارسعت ه  نوز اولیر

ن ی را به سمت رسش احساس کرد  . چیر

رسی    ع شانه اش را عقب کشید وسایه بارسعت از کنار رسش عبور  

 .کرد

 رسی    ع وبا مهارت نیم چرخن زد . 

حسابی به درد آمده بود واز طرفن درآن هوا   رسمهبازوها ی برگشته 

  کیپ شده وگلو ی کویرشده اش نفس برا ی ی خفه وبا آن بیتن 

 . کشیدن کم آورده بود



در حالیکه نفسش به شمارش درآمده بود اخرین تالش خود را کرد وبا  

 . بکوباند اما نتوانست پشت بازو خواست به سینه ی مرد 

قلبش نامنظم یم کوبید واو دلش نیم خواست بار دیگر از هوش  

 ...برود

ا حدود ی به تا رییک عادت کرده بود و یم  ت رساج حاال دیگر چشمان

 رسمه را ببیند. توانست صورت پف کرده وموها ی پریشان 

 پراخم گفت و رسش را خم کرد 

 !! آروم باش تا ولت کنم_

 !! صاب من رو تحریک کتن که بد یم بیتن یی از این عسیع نکن بیش

د  دقایقی طول کشید تا جمله ی رساج در ذهن رسمه معنا بگیر

 . صدا را بشناسد وصاحب

 . مگر یم توانست این صدا ی منفور را تا آخر عمر فراموش کند

 .رساج ابروبی باال انداخت

ن ورنگ پریده ی اورا  ببیند وبه  یم توانست از نیم رخ صورت خشمگیر

 .. راحتی افکارش را بخواند

ن برا یش کافن  ین اهمیتی برایش نداشت .فقط همیر اما افکار او کوچکیی

 از این وضعیت خارجش کند بود تا 



رسمه را رها کرد و خود را عقب کشید ودرکمیی از کشی ثانیه رسمه  

 . مقابلش قرار گرفت

ن چنان بارسعت اتفاق افتاد که حتی رساج هم  از این عکس همه چیر

ن رسعتی را نداشت و العمل رس یع غافلگیر گردید .اصال انتظ  ار همچیر

 . ک پا ی چشمش نشستزمابن به خود آمد که مشت محکم دخیی 

 نگذاشت. رسمه خواست مشت دوم را بکوبد که رساج 

 .هرکدام یم توانستند خشم را درنگاه دیگر ی ببینند

میامد رساج یم توانست رنگ  در آن تارییک واز آن نور کیم که ازراهرو 

 صورت او 
ی

 . راببیند پریدیک

  پا ی چشمش ذق ذق یم کرد وفکر کبود ی بعد از آن کالفه ترش یم

 . کرد

تا حاال مشت هیچ حریقن به صورت او حتی نزدیک هم نشده بود  

 .... وحاال این دخیی 

ن کرد   پوزخند ی که کنج لب رسمه نشست اورا تا حد انفجار خشمگیر

 غرید 

ن لحظه گردنت رو بشکونم و  دونیم _ ن جا ودرهمیر ستی یم تونم همیر

 !!! بدنت رو خوراک سگا ی وحیسی کنم



ن ی از قلب رسمه به شدت یم  تپید اما نگاه متنفر وخشمگینش چیر

 نداد  این ترس بروز 

ن ی که نیم دونم اینه که یک انسان تا چه حد یم تونه ذات  _ تنها چیر

 !!!حیووبن داشته باشه

حظه ا ی جز صدا ی نفس ها ی به شمارش  ن جمله اش لپس از پا یا

 ..در امده ازدردش ،هیچ صدابی به گوش نرسید

ل کند ابروبی باال  ودر نهایت رساج که ت
وانسته بود خشم خود را کنیی

 انداخت وبا خونشد ی گفت 

ن رفتارت ادامه بد ی به زود ی یم فهیم که یک انسان  _ اگر به همیر

 !!! از یک حیوون داشته باشه حتی یم تونه ذابی بدتر 

این را گفت ورسمه را به سمت عقب هول داد وچون پهلو ی رسمه  

 ت کرد نتوانست جلو ی ناله ی دردالودشمحکم به کنج دیوار اصاب

د  . رابگیر

 . دستش را رو ی پهلویش گذاشت ومانند مار ی به خود پیچید

اینکه دلش  رساج که پیچ وتاپ اورا دید لعنتی زیر لب گفت وقبل از 

 به رحم بیاید وبه سمت او برود 

 رسمه در حالیکه سیع یم کرد قامتش را صاف نگه دارد

 صورتش پخش شده بود کنار ز دموهایش را که رو ی 



د   به سختی توانسته بود جلو ی ریزش اشک هایش را بگیر

 نیم خواست این مرد شاهد ضعف واشکش باشد 

 باصدا ی دورگه وبا نفرت فر یاد کشید

 ... احم مردک آشغال ..  _

ن بلند خود را به او رساند  رساج با یک خیر

 وقبل از اینکه بهار جمله اش را کامل کند 

د   دستش را رو ی دهانش گذاشت و آن را سفت گرفت وفشی

 از شدت خشم رگ گردنش باد کرده بود 

و رسمه حاضن بود قسم بخورد تا حاال این همه خشم وجذبه را در 

 .ودهیچ مرد ی ندیده ب

 .عیل رغم ترس که داشت سیع کرد آن را بروز ندهد

 نفس 
ن
 پهلویش به شدت درد یم کرد واز طرف

ن
برا ی کشیدن از طرف

 . کم آورده بود

 سیع کرد رس خود را کنار بکشد اما نتوانست

صدا ی نفس ها ی پرحرارت وخشمگینش در آن فضا ی نیمه تاریک  

 . انبار ی رعب اور بود



تا شاید رایه برا ی نجات پیدا  در اطراف چرخاند  نگاه نا امیدش را 

 . کند اما بی فایده بود

 . درساج مجبورش کرد که نگاهش کن

ن حال متنفر رسمه در نگاهش قفل گردید  ده ودر عیر ن
 نگاه وحشیی

ن   دندان ها ی بهم قفل شده اش غریدرساج در بیر

ن االن گردنت رو بخاطر حرفن که زد _ ی   ا ی کاش مرد بود ی تا همیر

 !!!یم شکوندم

ن نامفهویم را زیر لب زمزمه کرد  . رسمه فریاد ی کشید وچیر

به ا ی به رسا ج بزند اما رساج  سیع کرد زانو ی خود را باال  اورده ضن

 نگذاشت. 

 شده بود رساج که حدود ی آرام

چند نفس عمیق کشید تا شاید بتواند خشم خود را مهار کند که اگر  

ونخشمم فرو نمیشست محال بود   این دخیی از زیر دستش سالم بیر

 .برود

هنگامیکه مردمک درشت شده ی چشمانش را وقطرات ریز عرق  

و ی پیشابن اش را دید در دل لعنتی برشیطان فرستاد نشسته ر 

 ودستش 



را از دهان او برداشت ورسمه که نفسش به شمارش درامده بود  

 بالفاصله به رسفه افتاد

کشید قدیم از او فاصله گرفت    رساج کالفه دست ی میان موهایش

 پوزخند ی زد و گفت

 از این به بعد قبل از اینکه دهن باز کتن _

 !!! و مزه مزه کن بعد بزنحرف دهنت ر 

نگاه مملو از نفرت رسمه که درنگاهش قفل گردید پوزخندش را پر 

 رنگ تر کرد واز ذهنش گذشت که علت این همه صبور ی اش

 د باشد درمقابل این دخیی چه یم توان

 . یسنا بود  شاید پررنگ ترین دلیلش همان شباهت چهره ی او و 

مانند یسنابی بود که چندین حتی شهامت وگستاخن که داشت هم 

 نفر زیر دستانش کار یم کردند 

ابروهایش با یاداور ی یسنا در هم گره خورد ولحظه ا ی چهره ی 

 .خاتون در ذهنش به تصو یر درآمد

سیی ی شده بود وتنها کار در آسایشگاه روا بن ب خاتوبن که بعد از یسنا 

ن پول اسایشگاه در ماه بود   ی که یاشار یم کرد ریخیی

ن ومحکم رسمه مانند میه  تصویر خاتون در ذهنش باصدا ی خشمگیر

ن رفت   از بیر



ون میاد کامال از رو ی فکر ومزه مزه _  که از دهن من بیر
حرفن

 !!شدس

یم ترسم وباید بهت بگم که حتی  من ازتهدیدا ی تو واون زن عفریته ن

 !! رگ هم نیم ترسماز م

بود در انبار ی پژواک جمله ی اخرش که باصدا ی بلند ی گفته 

منعکس شد ورساج به یاد اورد این جمله ی بی نهایت آشنا را از زبان 

 شنیده بود یسنا 

وقتی که رساج چند وقت قبل از مرگش گفته بود که پا ی خود را از 

ون  باز ی کثیقن   که یاشار وپدرش به راه انداخته بودند بیر

 اش باصدا ی بلند ی خندیده 
ی

بکشد ویسنا باهمان شهامت همیشیک

 گفت و 

 !!! نیم ترسم رساج من از مردن_

ن ی که من رو یم ترسونه اینکه زنده باشم ونفس نکشم  !!! تنها چیر

دستی رو ی ته ریش صورتش کشید وبا نگاه نافذ خود به چشم ها ی  

ک مقابلش که عیل رغم درد ی که داشت صافگستا   ایستاده خ دخیی

بود ومانند شیر ی زخیم به او زل زده بود با لحتن قاطع که اندیک  

 چاشتن تمسخر داشت گفت 

ک جهش یافته_  !!!مرگ ترس نداره دخیی



ین اتفا فی که یم تونه برات  تو االن جابی از زندگیت قرار گرفتی که بهیی

ن مردنه  !!! بیفته همیر

ی حداقل نه به اما من یم تونم بهت قول بدم که قرار نیست ت و بمیر

ن راحتی که تو اون رس کوچولوت تصور یم  این زود ی ونه به همیر

 !!!!!کتن 

یم توانست رگه ا ی از وحشت را که در نگاه رسمه النه کرده بود را به 

 وضوح ببیند اما با بی رحیم پوزخند ی زد وادامه دا د

ن ی که  با زبون تند _ تر یم  دار ی فقط کار رو برا ی خودت سخت وتیر

 !!کتن 

 لختی سکوت کرد تا تاثیر جمله اش را در صورت ونگاه اوببیند 

یم رفت و لرزش اندک   پاییناز قفسه ی سینه ی او که به شدت باال و

ساند   لب هاش متوجه شد که توانسته است اورا بیی

س بسیار کار  اما وقتی رسمه لب از هم گشود فهمید با این ک نیی دخیی

 دارد

یم ترسه مسلما از تهدیدها ی تو وامثال تو هم  ن کیس که از مرگ_

 ! نیم ترسه

 . لختی سکوت کرد



با وجودیکه دروغ گفته بود واز ترس آینده کل وجودش به لرزه در 

 آمده بود اما با غیض بیشیی ی ادامه داد 

 یک قویل هم من به شما میدم 

ن باش که دزدیدن من  ا هرباد ی بلرزم ومطمن بید ی نیستم که ب_ می 

ین اشتباه شما خواهد بود  . بزرگیی

 رساج دستش را یکبار بهم کوباند لبخند ی زد وگفت

ن روز ی _ خوبه این عالیه که روحیه ی خوبی داری ومن منتظر همچیر

 یم مونم 

 . این را گفت وبه سمت در انبار ی رفت

روز ی در انبار ی نگه تصمیم گرفت که این دخیی چموش را چند 

ن گستاخن رو به رویش قرار یمبعد  دارند تا ببیند   از چند روز با همیر

د  !!! گیر

 وارد سالن که شد ایرج نز دیکش شد وگفت 

 !قربان چه دستور ی میدین ؟_

رساج نگاهش را از او عبور داد ولحظه ا ی به طال که کنار بار ایستاده 

 ه اوزل زده بود گفت بود و همراه با لبخند ی فاتحانه ب

 شخض و پتو متکا بیی انبار ی یک دست لباس با وسایل_



ایرج جز تو هیچکس حق نداره وارد انبار ی بشه تایید یم کنم فقط 

 !! تو

 ایرج رس ی تکان داد وچشم قربابن گفت وآن جا را ترک کرد 

 خود را سمت او باال گرفت لیوانطال 

 تکیه دا د پناو رساج به سمت او رفت ودرکنار اوبه 

 را نوشید وبا لبخند گفت طال جرعه ا ی از نوشیدبن اش 

 ! این روزا زیاد میابی اینجا؟_

 رساج پوزخند ی زد وگفت

 اره احساس یم کنم زیاد ی عمارت رو به حال خودش ول کردم_

 فت گ رو ی بار کرد و با تمسخر  نوشیدبن طال اشاره ا ی به 

 !! نگران نباش حال وهوا ی عمارت خوبه_

ن ادامه داد رعه ا ی دیگر نوشید و با خنده ا ی ج  اغراق آمیر

م میشه_  . با اومدن اون دخیی از اون حالت کسیل هم درمیاد وب  هیی

تعارف شده ی او ابروهایش رادرهم گره  نوشیدبن رساج بی اهمیت به 

 زد و طال سیع که در مقابل آننگاه خود را نبازد 

 به اون دخیی نزدیک نشو طال_

 !!! یر وسیع کن رست تو کار خودت باشهصله بگ ازش فا



ن از حمایت رساج از آن دخیی ، لیوان  اش را  نوشیدبن طال خشمگیر

 مجدادا پر کرد وبا غیض گفت 

 !! من ،حد وحدودم رو خوب یم دونم رسا ج-

 !!احتیاخی نیست تو بهم یاداور ی کتن 

 رساج تاک ابروبی باال انداخت وامیدواریم گفت وقبل از اینکه

د  .بخواهد برگردد واز اوفاصله بگیر

 صدا ی طال که حاال کشدارتر شده بود درگوشش نشست

ن بار که اون دخیی رو دیدم_  اولیر

 . برام چهره ی آشنابی داشت

 لختی سکوت کرد ونگاهش را به رساج دوخت وگفت

من یسنارو فقط یکبار دیدم وچهره اش برا ی همیشه تو خاطرم _

 خیی رو دیدم ثبت موند و وقتی این د

 نزدیک شد. رساج   وبهشت گذااوپن  را رو ی  لیوان

منم نه اون دخیی  خوشبخت کنهرساااج تنها کیس که یم تونه تو رو _

 !!! که شبیه یسناس وخود اون نیست

ن   !! یسنا مرده وتو وهمه این رو خوب یم دونیر

 دربیابی که ضفا شبیه دخیی داییته
 !! تو نباید پشت اون دخیی



 ه گفت: طال دوبار زد وخواست برود که زخند ی رساج پو 

نه اون دخیی وحیسی ونه هیچکس دیگه نیم تونه به اندازه من تو  _

 !!!کنهخوشحال  رو 

باصدابی که شنیدند طال با اکراه خود را عقب کشید ونگاه خصمانه 

ن به آن ها زل زده بود   دوختاش را به باربد   که خشمگیر

 ظ کند باربد سیع کرد آرامش خود را حف

گرفت وبه رساج دوخت که با خونشد ی نگاهش را از صورت طال  

 اورا تماشا یم کرد

 !! مزاحمتون شدم ظاهرا_

 لحن صدا ی پرطعنه اش برعکس ظاهر آرامش بود 

ن  طال خشم  گفتگیر

 !! کارت رو بگو_

 باربد خنده ا ی بلند کرد  

 کار خاض نداشم حوصلم رس رفت گفتم بیام لتی تر کنم _

 ه مشام رساج پیچید رش که ببو ی عط

رد عطر بافی مانده افتاد و پوزخند ی کنج لبانش را  د سالن بیلیارد و یا

 شکل داد 



احتمال خییل زیاد یم داد باربد در فرار کردن منوچهر نقش داشته 

 . باشد تا اسم اورا در دهان ها بی اندازد

اورا  باربد هنوز اورا خوب نشناخته بود ونیم دانست کیس نیم تواند 

 دور بزند

 ییک از خریدارها به مشکل برخورد یشنیدم با _

 داد اوپنرساج تکیه اش را به 

 را الجرعه رس کشید وبا کنایه گفت لیوانشباربد 

 اگر کمک خواس رو من حساب کن_

 رساج تاک ابروبی باال انداخت وباتمسخر گفت

 !!استفاده کنیم کار های سبک تر ترجیح یم دیم از تو برا ی   _

 کار او از شدت خشم رسخ شد صورت باربد از طعنه ی آش

 طال پقی زد زیر خنده وآتش خشم باربد راشعله ور تر کرد

گرفت وخییل محکم اوپن  رساج بی توجه به خشم او تکیه اش را از 

 گفت

من خییل زود منوچهر و کیس که این وسط موش دونده رو پیدا یم _

 ... کنم واون وقت

ه درچهره ی  لحظه ا ی سکوت کرد   ربد ادامه دادمضطرب باو خیر



نتونه هویتشون رو   کار ی یم کنم که هیچ پزشک قانوبن هم_

 !! تشخیص بده

 .این را گفت و بدون حرف دیگر ی آنجا را ترک کرد

رساج کیم آن سمت تر دست به سینه به ماشینش تکیه زده بود وبه 

ه م  . انده بودسالن بیلیارد که در شعله ها ی آتش یم سوخت خیر

ساعت از زمابن که به منوچهر داده بود گذشته بود وهنوز   ۲۴

نتوانسته بودند رد ی از او بزنند وشعله ی خشمش فقط با دیدن 

ن او کیم فروکش یم کرد زبانه ها ی  .آتش سالن در حال سوخیی

نگاهش را به آسمان دوخت که از دود غلیظ آتش به رنگ سیاه در  

 . آمده بود

 رفتج لبش شکل گپوزخند ی کن

 با این کار منوچهر را تحریک کرده بو د 

ون بیاید  . تا در هر سوراخن که پنهان شده است بیر

همه یم دانستند که منوچهر تا چه حد به این سالن عالقه دارد و او  

 دست رو ی نقطه ی حساس منوچهر گذاشته بود

ن   وماشیر
ن آتش نشا بن اهم  پلیس و آمبوالنس همزمان ب با اژیر ماشیر

 . سته شدسکوت شب شک

 نگاهش را از آسمان گرفت



 تک رسفه ا ی کرد تا ریه ها ی پردودش را از دود خایل کند سپس

ن شد ومستقیم به سمت خانه رفت  . سوار ماشیر

 . او کار خود را کرده بود وحاال باید منتظر تالفن یم ماند

  تیم دانست که همه یم فهمند آتش سوزی کار او وافرادش بوده اس

 . هیچکس دهان باز نیم کرد تا حرفن بزنداما 

خن یل زود رس تییی روزنامه ها اتش سوز ی امشب را یک حادثه 

 !!! ونشتی گاز اعالم یم کرد

 . در قانون آن ها پلیس آخرین کیس بود که از کار آن ها رس در میاورد

ن خودشان حل وفصل  هر کشمکش ومشکیل که باهم داشتند در بیر

 .را وسط ن یم کشیدند یسپلپا ی یم کردند و 

..... 

ه به  نیمه ها ی شب بود که رساج با احساس تکان خوردن دستگیر

ه خییل آرام به ن چشمانش را باز کرد و چون دید دستگیر  سمت پاییر

ن رفت   پایینسمت   کشیده میشود ازتخت پاییر

ن سالن خییل زود همه جا پخش شده است  فهمیدکه خیی آتش گرفیی

 .ه استهر رسیدوبه گوش منوچ 

ن اتفافی بود  . منتظر همچیر



ن برداشت ومتکا را رو ی تخت طوری   آرام اسلحه ی خود را از روی میر

 قرار داد که طرف در نگاه اول ودر آن تاریک ی تشخیص ندهد و

 . فکر کند اوست که خوابیده است

سپس به سمت کمد که رو به تخت وپشت به در بود رفت وآنجا 

 ایستاد 

بی صدا باز شد او کامال آماده بود تا مغز طرف را رو ی  یمه در که تا ن

ن پخش کند  . زمیر

مرد سیاه پوش خییل بی صدا داخل اتاق شد ومستقیم به سمت 

 . تخت رفت واسلحه را نشان رفت

او به متکا یش رس   شلیکآرام و رو ی نوک پا جلو رفت وهمزمان با 

 .اسلحه را رو ی رساو گذاشت 

شلیک او به متکایش   فت وهمزمان با جلور آرام رو ی نوک پا 

د و آرام گفت  رساسلحه را رو ی رساو گذاشت وفشی

 !!!تکون بخور ی مردی_

 !!!اگر من رو بشناس یم دوبن که اهل بلوف نیستم

 مرد آرام رس ی به نشانه ی تایید تکان داد

ن _  !! اسلحت رو بنداز زمیر



ن انداخت ورساج باپا آن را ب ت عقب هول  ه سممرد اسلحه اش رازمیر

 . داد

مرد درشت اندایم بود واز لحاظ هیکل کیم هم از رساج درشت تر 

 .. بود

_ 
ی

 ! چند ثانیه فرصت دار ی تا هرخی یم دوبن بیک

 .. لحن صدایش ز یاد ی قاطع وجد ی بود

 !!فقط دستور داشتم ت ا صبح فردا بکشمت_

 !از طرف یک ؟_

 مرد لحظه ا ی مکث کرد سپس پاسخ دا د

 شناس بود ل ناایمی_

 رساج رس ی تکان داد وپوزخند ی زد 

 یم دانست مرد حقیقت را یم گوید 

 با لحتن هشدارگونه ونافذ گفت 

اش مرگه  _ درحقیقت کیس که جرات کنه به خونه ی رساج بیاد رسن

 ویل من این با رو ازت یم گذرم اما دفعه ی بعد اگر هر جاببینمت بی 

 !!! برو برگرد یم کشمت



د منتظرپاسخ مرد نماند وبا پشت اسلحه ی ام شه تم جمله اش ک

 خود به پشت رس مرد محکم کوبید وهیکل درشت مرد مانند دیوار ی

ن برخورد کرد  . فروریخت ومحکم با زمیر

نگایه به جسم بی هوشش انداخت .خوبن که از باال ی گوشش یم  

 .ریخت قسمتی از رسامیک را قرمز کرده بود

 .به چهار صبح را نشان یم دادعقر  داختنگایه به ساعت مچی اش ان

را گرفت وچون   گوسی را برداشت و بی توجه به زمان شماره ی فرامرز 

 صدا ی بله آقا ی خواب آلود فرامرز درگوسی پیچید گفت

 مهمون ناخونده داشیم با بچه ها بیایید بدرقش کنید_

خانه  ن فرامرز بله ا ی گفت و رساج گوسی را قطع کرد وبه سمت اشیی

 . وه ا ی را برا ی خود آماده کندا قهفت تر 

 . باید هرچه زودتر منوچهر را پیدا یم کرد

هفته از آخرین روز ی که نور خورشید وروشنابی را دیده بود یم   یک

 . گذشت

 دلش اندیک هوا ی تازه یم خواست

 . دیگر از وضعیتی که داشت خسته وکالفه شده بود



ونمناک واقعا طاقت خفه ا ی فضا ی نیمه تاریک انبار ی با آن هو 

 فرسا شده بو د 

تر ی کز کرده بود وسیع داشت به خاطرات  ن گوشه ی نسبتا تمیر

 وضعقن که داشت 
ی

خوسی که داشت فکر کند اما باوجود گرسنیک

 . راحت نبود چندان

موها ی چرب شده اش به شدت یم خارید وصدا ی انا در ذهنش  

 اگریم داد که  همیشه هشدار دائم منعکس یم گردید که درکودیک 

 حمام نرود موجودا ی ریز وسیایه به اسم شپش تو ی رسش میفتد 

 . با وسواس وباشدت بیشیی ی موها ی نامرتبش را خاراند

بان آن  ن بی شک اگر تا چند روز دیگر استحمام نیم کرد رسش میر

 موجودات ریز یم گردید 

 حتی از فکرش هم بدنش دون دون شد 

د ونفسبغض گلویش را   کم آورده بود   برا ی کشیدن  یم فشی

به آن هابگوید کم آورده است واورا از انبار ی  نمی خواستدلش 

ند ون بیی  بیر

 دوست نداشت آن ها ضعفش را ببیند 

محال بود این فرصت را به آن دخیی عفریته وان مرد خشک بدهد که 

 . به او بخندند



د و یل به آن ها التم  . اس نکندترجیح یم داد واقعا بمیر

ن راحتی  ید با آن ها یم شد .بی  تسلیمفکر دیگر ی یم کرد .نبا ید به همیر

 . شک رایه برا ی فرار بود

پاهایش که به خواب رفت نیشگوبن آرام از آن گرفت وبه سختی از 

ن رسد جدا شد و مسیر انبار ی را پیمود وسیع کرد افکارش را  زمیر

 .متمرکز کند

 !!! اما چگونه . دت فرار یم کر باید هرجور شده از آن عمار 

 بار دیگر کالفه موهایش را خاراند وناگهان جرقه ا ی دررسش زده شد

بارها در خواب وبیدار ی دیده بود که مرد ی به انبار ی آمده وگوشه 

 . ا ی ایستاده وگایه ساعت ها به او زل یم زند

م نیم اوایل خییل یم ترسید اما وقتی دید آن مرد حتی به او نزدیک ه 

 شک  د وفقط سیع یم کرد هوشیار باشد وبی ام تر شده بو شود آر 

آن مرد نیم دانست او همیشه بیداربوده است وثانیه هابی که یم 

 . گذرد را یم شمارد

 . یم توانست از این قضیه به نفع خود استفاده کند

 . فقط باید کیم هوشیار انه وسنجیده رفتار یم کرد



که   کلید در قفل رسمهباصد ا ی چرخیدن  نیمه ها ی شب بود که 

ن بار از اینکه خوابش  هوشیارخوابیده بود از خواب پرید وبرا ی اولیر

 . بود خدارا شکرکرد سبک

 هابی که به خود یم کرد وجسارت کاذبی که تزریق  
ن با وجود تمام تلقیر

 تک تک سلول هایش کرده بود بدنش یم لر ز ید وعرق رسد ی 

 سته بود رو ی تیغه ی کمرش نش

یک را که از گوشه ی انبار ی پیدا کرده بود زیر ه ی باریرسی    ع لول

 متکایش برداشت و ر و ی نوک پا پشت در رفت

نفسش ناخواسته درسینه حبس شده بود در که باز شد لوله را محکم  

د و وزمانیکه سا یه داخل شد   تر در دست لرزانش فشی

ین مکت  لوله را باال برد و محک وبید م برپشت رس مرد کبدون کوچکیی

بهوصدا ی آخ ب  .شد لند مرد همراه با فریاد خود از ترس وتکرار ضن

حاال دیگر چشمانش به تارییک عادت کرده بود ونور کیم که از انتها ی 

 . راهرو یم تابید باعث شده بود بتواند چهره ی مرد راببیند

 . مرد تقریبا میانسایل بود که در این مدت اورا ندیده بود

ن ی را زیر لب   درد مانند مار یمرد لحظه ا ی از  به خود پیچید وچیر

 زمزمه کرد که رسمه به سختی توانست فقط یسنا ی آن رابشنود واین

ن بار نبود که ا ین نام را یم شنید سپس چشم هایش بسته شد   اولیر



ن افتاد  .لوله از دست یخ زده ی رسمه رها شد وزمیر

زل زد و با ترس   مرد جار ی شده بود به جو ی باریک خوبن که از رس 

 .دیم عقب رفتق

 . او نیم خواست قاتل باشد

قلبش در قفسه ی سینه اش مانند حیوابن درنده خود را به این ور آن  

 ور یم کوبید 

وحشت زده وبه سختی خم شد و مچ دست مرد را گرفت و وقتی 

 نبض مرد را زیر انگشت ها ی بی حسش احساس کرد نفس حبس

 شکر گفت   ب چندین بار خدارا آزاد گردید وزیر لشده اش 

 اوزنده بود ونباید وقت را هدر یم داد

 . رسی    ع قامتش را صاف کرد وبا قدم هابی بلند به سمت در رفت

ون برد وبه چپ وراست راهرو نگایه  ابتدا رس خود را با احتیاط بیر

 انداخت و وقتی کیس را ندید صلوابی در دل فرستاد و وکامل از 

 . ار ی خارج شدانب

 .. خییل احتیاط یم کرد ید با

ن بار ی بود که یم خواست فرار کند ویم دانست اگر این بار  این دومیر

 خوبی در انتظارش نخواهد بود
ن  !!! موفق نشود حتما چیر



از راهرو پیچ در پیچ که توسط دیوار کوب هابی تاحدود ی روشن بود  

 .که خارج شد

درت تن نصب شده ندید قکنج سقف را چک کرد وچون دوربی

 مضاعقن گرفت

از پله ها باال رفت ومجدادا به راهروبی رسید لحظه ا ی ا یستاد 

 . واطراف را نگاه کرد

 همه جا غرق در سکوت بود

ل کند  . سیع کرد نفس هایش را که به شمارش افتاده بود کنیی

نفس عمیق کشید ومجدادا مسیر انتها ی راهرو را یط کرد و وقتی 

 د ی لبانش را شکل دا سید لبخند ی گوشه سالن ر 

 سالن نیمه تاریک وغرق در سکوت بود 

ن سکوت  س زانوهایش یم لرزید .همچیر از شدت وحشت واسیی

 . وخلوبی دور از ذهن بود واین اورا بیشیی یم ترساند

 سیع کرد به خود قوت قلب بدهد

 . تا این جا ی کار آمده بود وبا ید تا آخر یم رفت 

ی تهدیدش  ود و وقتی هیچ خطر ایش آرام وشمرده بابتدا قدم ه 

 .. نکرد



در یک نگاه کل سالن را درنور دید وسپس مستقیم وبا گام هابی بلند 

 .به سمت دربی که در انتها ی سالن خودنمابی یم کرد رفت

فقط کافن بود که از این عمارت لعنتی خارج شود تا این ادم ها را به 

ا ی اعمالشان   !! ابرساند به خصوص آن مرد احمق ر رسن

ن دا د ودر را تا نیمه باز کرد و از سالن خارج شد  ه ی در را پاییر دستگیر

 و وقتی رو ی تراس ایستاد با برخورد هوا ی تازه به پوست صورتش

ن را فراموش کرد و چندین بار حریصانه وپشت    همه چیر
برا ی لحظابی

 .رس هم هوا ی تازه را استنشاق کرد

که تاره گرفت وبه باغ روبه رویش  نگاه دلتنگش را از اسمان پرس سپس

 . در آن تا رییک تا حدود ی وحشتناک به نظر میامد چشم دوخت

رفت و نگاه گیجش را  پایینبه سمت پله ها رفت وبا رسعت پله هارا 

 در اطراف چرخاند

 . باید از کدام سمت یم رفت تا بتواند خارج شود 

به حال نگهبان  اصیل نگهبان داشت و او باید فکر یاحتمال زیاد در 

 ها هم یم کرد 

 نفیس گرفت و آرام مشغول دویدن شد 

ن سنگ ریزه ها در پاهایش تازه متوجه گردید که کفش به پا  با فرو رفیی

 . ندارد



از شدت درد لب هایش را ز یر دندان کشید تا صدا ی فریادش 

 . سکوت شب را نشکاند

بی که شنید  ید نرسیده به اتاقک نگهبابن باصدا مسافت طوالبن که دو 

ده خود را پشت در  ن  ختی کشاند وحشیی

فکر همه خی را کرده بود جز اینکه عمارت سگ داشته باشد آن هم 

 !!! سه تا و از نوع دوبرمن ورها شده

 یاس و نا امید ی در کل وجودش شعله کشید 

 شودمحال بود بتواند حریف این سه تا دوبرمن آماده ی حمله 

ن نداردحاال یم فهمید چرا عمارت محاف  !! ظ ودوربیر

 سوزش پاهایش نفسش را بنده آورده بود وبغض مانند پنجه ا ی 

 . قوی گلویش را میفشارد

 . چه باید بکند نمیدانستدیگر 

 !! نه راه پس داشت ونه راه پ یش

 . تکیه اش را به سختی از درخت گرفت

ن کل بدنش عرق کرده بود ونسیم صبح گ  ایه که یم وزید باعث نشسیی

 . بدنش شده بود لرز در 



نگاه نا امیدش را به اسمان دوخت وخییل کوتاه با خدا ی خود رازو 

 .. نیاز کرد واز او کمک خواست

 . باسوزش پاهایش نگاه از اسمان گرفت

پاها ی راستش را باال آورد وبا دیدن کف پاها ی زخیم وخوبن اش 

 . حالت تهوع بهش دست داد

 !! داشتپا ی چپش هم وضعیتی مشابه به این 

حه شده بود  حه رسی  پاهایش گوبی رسی

 ...ال بود با این خون وسوزش بتواند فرار کندحم

کالفه کف موهایش را خاراند وبه ناچار در مقابل تنها گزینه ا ی که 

 .. گردید  تسلیمداشت 

ن کرد با لباسش محکم بست ن نشست وهردو پا یش را تمیر  . رو ی زمیر

ن قدم را  برداشت لحظه ا ی از شدت درد   هنگامیکه بلند شد و اولیر

 . ش در سینه محبوس گردید نفس

اما با توجه به ذیق وقت نفسش را مهار کرد ودر جهت مخالف مسیر  

وع به دویدن کرد غافل از  ی که آمده بود واز میان درختان رسی

 اینکه داخل عمارت چه غوغابی به پاشده است 

...... 



ن رساج که توسط ایرج از جریان با خیی شده ب ود با رسعت تمام ماشیر

 اندرا به سمت عمارت ر 

 ... امیدوار بود تا قبل از ورود او به عمارت رسمه را پیدا نکنند

یم دانست که رسمه نیم تواند جابی برود واحتماال جابی در همان باغ 

 بود

 .. هنگامیکه وارد عمات شد

یوان ایستاده وسیگار ی یم کشید به سمتش مشاهیر رادید که در ا

 فت وحال یاشار راپرسید ر 

 یاشار پوزخند ی زد و گفت

 خوبه فقط رسش شکسته_

ل شده ا ی گفت  سپس ابروبی باال انداخت وبا خشم کنیی

 !!اون جارو نگاه کن_

سگ  یهرساج مسیر نگاه او را دنبال کرد وچون به باربد رسید که قالد

 مستقیم حرکت یم کرد ها را در دست داشت و 

ن وبا یک حرکت ا ن پ خشمگیر رید وبه سمت باربد ز رو ی ایوان پاییر

 رفت 

 مقابل او ایستاد وبا خشم گفت 



 !!! دار ی چه غلیط یم کتن _

 باربد با اخم گفت

 کوچولو رو پیدا کنم  احمقیم خوام اون _

 . دست رساج مشت گردید

 از میان دندان ها ی قفل شده اش غرید 

 نکن ه بهت مربط نمیشه دخالتتو کار ی ک_

 وگفت  باال انداخت باربد ابروبی 

 اتفاقا خود دابی گفته من پیداش کنم_

 این را گفت ومنتظر نماند وخواست برود که دست رساج رو ی 

 قالده ی سگ نشست

 رساج قالده ی سگ را از دست باربد گرفت وبا تمسخرگفت 

 !! احتیاخی به این سگ نیست_

 !! یم ر ی نه یک جابن دنبال یک دخیی 

ن راهش راکمباربد خش ن رساج شید تا برود  گیر که صدا ی هشدار آمیر

 رامجدادا شنید 

ین حرکتی نیم کتن باربد ومستقیم _ اگر دخیی رو پیدا کردی کوچکیی

 !!! میاریش پیش من



 نماند وبا قدم هابی بلند آنجا را ترک کرد تا 
 باربد ثانیه ا ی بیشیی

ن ی نگوید ودرد  ... را به جان نخرد رس چیر

هارایم تو  ه  انست در حافظه ی بلند مدتمام این تحقیر ت خود ذخیر

 !! کند ودر جابی که باید به موقع استفاده کند

 شاهکار انگشت شصتش را به رساج نشان داد ورساج گفت

ن ی پیدا کردی با من تماس  ن هارو چک کن شاهکار واگر چیر دوربیر

 بگیر 

ن درختان حرکت  شاهکار رس ی تکان داد  ورسا ج به سمت جهتی وازبیر

 جلب   وز مسافتی راه نرفته بود که قطرات خوبن توجهش را کرد ..هن

 . کرد

خم شد ودستی رو ی خون کشید زیاد خشک نشده بود انگشت 

خوبن اش را سمت بیتن سگ گرفت تا بو کند سپس دستی رو رسش 

 وگفت کشید 

 یاال پش باید پیداش کنیم_

د ودرست در انتها ی باغ بودند که  سپس خود را به  دست سگ سیی

 واق بلند ی کردسگ 

 رساج بادقت به اطراف خود نگایه انداخت وگفت



 هیس پش آروم باش_

 سگ اما همچنان باشدت واق یم کرد 

قالده ی سگ را محکم به درخت چنار ی بست وخود از او فاصله 

ن درختان و  ک پشت ییک از همیر شمشاد ها  یا  گرفت ..احتماال دخیی

 شده بود مخقن 

 ید و..دستی بررو ی ته ریشش کشگریم هوا کالفش کرده بود 

 باصدای رسا ومحکیم گفت 

ن خی میگم دخیی _ ن جا هیس  !!خوب گوش کن ببیر  یم دونم همیر

 !! صدام رو یم شنو ی وحتی یم بینیم

 فرار وگریزت تهش تا اینجا بود 

 !!! پس کارو سخت تر از این نکن وخودت رو نشون بده

 را کیم دورتر از سمت ر 
ی

است خود شنید صدا ی ریز خش خش بریک

 خود او رونمابی کند  اما از جا ی خود تکان نخورد تا 

ک زود  یم شود وقتی دیوار ها ی   تسلیمخوب یم دانست دخیی

بلنداطراف باغ را دیده و از وجود این سگ ها ی وحیسی با خیی شده 

 است

 یم خواست خود را مخقن نگه داردچاره ا ی جز این نداشت ..تا یک 



ک را شنید ولبخند ی بعد صدا ی گرفته ی کمیی از چند ثانیه  دخیی

وزمندانه برگوشه ی لب نشاند  پیر

ن ی که تا این آشفته وپریشانش کرده بود شکست رسمه را  حد  چیر

 !!! خوردن در فرارش بود

توانسته بود  او حتی به سختی  دیوارها ی لعنتی زیاد ی بزرگ بودند و 

تنها نتیجه ا ی که باال ی درختی که مماس با دیوار بود برود اما 

 شده بود افتادن از درخت وزخیم شدن جفت زانوهایش بود  عایدش

حاال دیگر تمام امیدش ناامید گشته بود وتمام راه ها ی فرارش به بن 

 بست خورده بود

وپلک زد تا   رسش راباال گرفت وچندین بار بی در بی نفس عمیق کشید 

 از این تحقیر ورسوایش نکند
 !! قطرات اشکش بیشیی

رساج با دیدن رسمه که درنهایت وپس از دقایق طوالبن از مخقن گاه  

ون آمده بود تمام خشمش را فراموش کرد   خود بیر

ن او  رصد کرد ورو ی زانوها وکف پاهایش  را  نگاهش از باال تا پاییر

 .. لحظه ا ی تامل کرد

بالبی رس خود آورده بود با وجود ماسیک که به چهره ی  این دخیی چه 

 ریده اش زده بود رنگ پ

 !!! ظاهرش چنان زاروپریشان بود که دلش اندیک به رحم آمد



رسمه زیر سنگیتن نگاه رساج ازدرد کیم این پا وآن پا شد وبا اخم 

 موهایش را پشت گوش خود زد

 فترساج پوزخند ی زد وبادست به اطراف اشاره کرد وگ

 !فقط تا اینجا تونیس فرار کتن ؟_

حمانه بالحتن پرتمسخر ریاد نکشد ورساج بی ر رسمه لبش راگزید تا ف

 ادامه دا د

 !! فرصت طالبی خوبی رو ازدست داد ی_

 رسمه با احساس توام از حقارت نگاهش را به اودوخت وگفت

 !! من باالخره فرار یم کنم امروز نشد فردا شک نکن_

بخند ی به ا ین همه شجاعت ورسکیسی او زد ..این رساج در دل ل

 چهره ی آر امش زیاد ی رسسخت بو د دخیی برعکس 

انه منتظر آون روز یم مونم_  ومن بازهم تکرار یم کنم که بی صیی

 سپس اشاره ا ی به رستاپا ی زخیم او کرد 

 تاک ابروبی باال انداخت وبا ریشخند ادامه داد 

 خارج سی  البته اگر زنده از این عمارت_

ل کرد   رسمه دندان سائید وبه سختی خشم به سطح آمده اش ر  ا کنیی

 ولنگ زنان از مقابل او گذشت



 ..رساج خنده ا ی درگلو کرد وبا چند قدم فاصله از عقب اورفت

 لبخند ی زد ورس ی تکان داد

ازصدا ی ناله ها ی ریزش مشخص بود چه درد ی راتحمل یم کند 

 !!!! را ی اوالزم بود تاشاید رسعقل بیایدودم نیم زند و این درد ب

د وبالبی بدتر از این ار تصمیم عجوالنامیدوار بود یاش  ه ا ی نگیر

 رساونیاورد 

 هرچند که خوب یم دانست او این اجازه را به یاشار نیم دهد

رسمه در میان نگاه ها ی خصمانه ی محافظ ها در حالیکه سیع 

د وارد   . عمارت گردیدداشت رسش راباال بگیر

یس بود حاال دیگر صورتش نشابن ازدرد نداشت و خایل از هر ح

ن رساج را برانگیخت ن تحسیر  وهمیر

 صدا ی فرامرز راشنید که مودبانه گفت 

 آقا یاشار در سالن منتظرند قربان_

 رساج رس ی تکان داد وخود در کنار رسمه ایستاد وگفت

 دنبالم بیا _

 برعکس صورت آرام و بی حسشرسمه بدون حرف اورا تعقیب کرد 

ل کندمضطرب بود وسیع داشت لرزش پاهایش را حتی    االمکان کنیی



 !! ابدا دوست نداشت ان ها ترس را در نگاه او بخوانند

 هنگامیکه سالن رسیدند 

 رسش را باال گرفت و نگاهش را در سالن چرخاند

ومرد چهار نفر در سالن بودند که او جز دونفر که ییک همان زن بود 

ن بار بود   دید یم  ی که بار اول همراه اودیده بود آن دو ی دیگر را اولیر

لحظه ا ی نگاهش رو ی مرد ی که رسش را بسته و نشسته بود مکث 

 کرد و متوجه شد که همابن است که به رسش با لوله زده است و

برفی از خوشحایل از وجودش گذشت که آن مرد زنده است وباعث 

 !!! مرگ کیس نشده بود

عددر  نگاهش از او به مرد قد بلند ی که او را تماشا یم کرد چرخید وب

ن آن زن مو بلوند گره خورد وبا پوزخند ی که زد   خشم نگاه خشمگیر

 . او را به اوج رساند 

ن نگاه پرحرصش را از او به رساج که کنار رسمه ایستاده  طال خشمگیر

 . بود چرخاند  

 زبانه کشیدوشعله ی خشم ونفرت وحسادت در وجودش  

تش راباال در چند قدم بزرگ خود را به رسمه رساند وخییل ناگهابن دس

 برد وس یل محکیم در گوش رسمه خواباند 



صدا ی سییل مانند شالفی سکوت اتاق را شکاند رس رسمه کج شد اما  

 به سختی تعادلش ر ا حفظ کرد تا نیفتد

ه ی _  !!!فکر کرد ی یم توبن از اینجا فرار کتن  احمقدخیی

 قبل از اینکه سییل دوم رابزن د رسمه زودتر اقدام کرد و دستش در 

ن تری در گوش او زد  گونه ی طال نشست وسییل به مراتب سنگیر

ن واکنیسی را نداشت تعادل خود را از دست  طال که اصال انتظار چنیر

ن گردید  داد ومحکم پخش زمیر

بخند رسمه با خشم خون گوشه ی لبش را پاک کرد و چون تصادفن ل

 محو نشسته رو ی لب رساج رادید پوزخند ی زد

 !!! لذت برده ورسگرم شده بود مایش به راه افتادهرساج گوبی از این ن

طال با کمک باربد رس یع بلند شد وهمه جا ی پنج انگشت دست 

رسمه را رو ی صورت او دیدند وقبل از اینکه مجدادا سمت رسمه  

د  یورش  بیی

 گردید صدا ی یاشار مانعش  

 !!!طال کافیه عقب بایست_

ند وبه همان مرد لحن جد ی صدایش نگاه رسمه را سمت خود کشا

 .. رسبسته رسید

ن طال راشنید اما حتی نگاهش هم نکرد   صدا ی خشمگیر



ه اول رستو رو  _ یاشار بزار حقش رو بزارم کف دستش !!!اون دخیی

 !!! شکوند بعد کوبید توگوش من

سمت طال انداخت واحمقی نثارش کرد که رسمه نگاه تند وخشتن به 

 دطال را مانند اسپند ی رو ی آتش پران

ن ی در گوش طال نجوا کرد وطال سکوت کرد   باربد چیر

 دخیی جوان  تس تالش تو برا ی فرار ستودبن _

رسمه مجدادا نگاهش به سمت آن مرد میانسال چرخید که با چشما 

 ... دبن ریز شده ونگاه نافذ خود اورا تماشا یم کر 

لحظه ا ی از ذهنش گذشت که چرا این مرد باید نیمه ها ی شب به 

ه اورا تماشا کند انبار   !! ی بیاید ساعت ها خیر

 یاشار لبخند ی زد

 به رس خود اشاره کرد وبا تمسخر ادامه داد 

واما هدف گیر ی ورسعت عملت در آن تارییک هم بدک نبود فقط _

 !!! بخواد من روبکشهقدرت دستت چندان قو ی نبود که 

رسخ  رسمه پوزخند صدا دار ی زد ودر پاسخ او اشاره ا ی به صورت 

 طال کرد وگفت

قدرت دستم رو باید توصورت اون زن ببیتن واگر االن زیر دستات _

 حلوات رو نخوردن فقط بخاطر اینه که نخواستم دستم به خون تو



 !!!! بشه الوده

 سکوبی فرو افتاد

همه را رو ی خود احساس یم کرد اما نگاه مستقیم رسمه سنگیتن نگاه 

 ده بوداش همچنان رو ی آن مرد دوخته ش

ن رنگ صورت مرد را به وضوح دید و ترس به   جا خوردن مرد وبرگشیی

 قلبش چنگ انداخت

ن ی از حالت صورتش را درک نکرد .احساس اطمینان بخیسی   چیر

 نداشت 

ک یاشار را بیشیی از قبل ت حت تاثیر قرار داد شجاعت وگستاخن دخیی

ش کرد   و دلتنگ دخیی

ن در مقابلش رس   !!! علم کرده بود  گوبی یسنا بود که این چنیر

س بود   یسنا ی او هم در این حد شجاع ونیی

ون انداخت ودستی به رسپانسمان کشیده ی خود کشید  نفسش رابیر

 وگفت 

ن را یم دهد برباد دخیی جوان _  !!! زبان رسخ رس سیی

 چندین مرتبه برهم کوباند و ادامه داد سپس دستانش را 



من از این تو حرف زدنت یک اقتدار خاص احساس یم کنم و _

 !!! ویژگیت خوشم میاد

 طال با حرص لبانش را اسیر دندان کرد

ن کوتاه    نفرت انگیر
ن کم بود تایاشار هم در مقابل این دخیی فقط همیر

 بیاید تا زمام کار حسابی از دستش در برود

ن ناخن ها ی بلند هردو جفت چشم حاضن بود هم  ن االن با همیر یر

ون بکشد ک را از کاسه بیر
 !! دخیی

س وگستاخن برا ی یک دخیی خوب نیست رسش ما_ ا این همه رسنیی

 !!! روبه باد میده

رسمه رسش راباالتر گرفت و بر ترسش که سیع داشت جوالن دهد 

 فائق گردید وگفت

داد_  واقعیت رو نمیشه هرگز تغییر

 !!!  یم کنم محکم بایستم وبا اون رو به رو بشمپس سیع

 م کوبیدیاشار بار دیگر دستان خود را بره 

ن دار ی کند و پر حرص  وطال دیگر نتوانست بیش از این خویشیی

 گفت

 !!! یاشار تشو یقی هم یم خوایه بهش بده_



یاشار دستی نماییسی برگونه اش کشید و در جواب طال با خونشد ی 

 گفت

ن ای_  !! ن عمارت هیچ وقت نقض نمیشهقوانیر

 اما تخفیف داده میشه 

 رخاند وگفتسپس نگاهش را در فضا ی سالن چ

ه به این دخیی بزنه ؟ ۳۰کدوم یک از شما _ به شالق حاضن  !!!!ضن

ه شده بود   از ترس خشکیده به یاشار خیر
 پریده ودهابن

ی
 رسمه بارنیک

به ها ی شالق محکم و بی رحمانه لحظه ا ی خود را تصور کرد که ضن

 ... برکمرش کوبیده یم شود

 واندرسی    ع چشمانش رابست تا کیس ترس را درنگاهش نخ

 دو صدا ی مردانه هم زمان در گوشش نشست

 من یم زنم_

 به سختی چشمانش را باز کر د

 یاشار دستی تکان داد وگفت

 رساج تو بزن_

باربد باشنیدن این جمله لبخند ی تصنیع رو ی لب نشاند وسکوت  

 کرد 



ض   باصدا ی بلند ی که بی شباهت به فریاد نبود معیی
ن طال خشمگیر

 شد وگفت 

؟به شالق بیاشار س ضن _  !!!ر ا ی این دخیی

 !!!محض رضا ی خدا شما چتونه 

این مجازات نگهبونیه که فراموش کرده باشه غذا ی سگا رو به موقع  

 !!! بده

 !!!!!نه این دخیی ی که نزدیک بو د تو رو بکشه

 یاشار بی توجه به خشم طال رس ی تکان داد وگفت

احت کتن - ه تو اسیی  !!ا ی ظاهرا زیاد ی خسته طال بهیی

ن حال محکم  این جمله ی آرام اما در عیر

 !!! طال را رس جا ی خود نشاند تاحدود خود را بداند

ن اوراتماشا یم کرد گرفت   رساج نگاه بی تفاوتش را از طال که خشمگیر

ه شده بود دوخت  ومستقیم به رسمه  که همچنان به یاشار خیر

مه ببیند وقتی لحظه ا ی هرچند کوتاه توانسته بود ترس را درنگاه رس 

 یاشار از شالق گفته بود

 اما خییل زود ترس نگاهش ، جا ی خود را به نفرت وخشم داد 



ین مجازات را در نظر  یاشار در مقابل جرم مرتکب شده ی رسمه کمیی

 این تصمیم بهت زده بودند گرفته بود وهمه از 

 اما او خوب دلیلش را یم دانست

ده بود ونتوانسته بود اورا این مرد هم با دیدن رسمه ،قلبش لرزی

ن تر   از این مجازات کند  سنگیر

یاشار از جا ی خود بلند شد وبا قدم هابی محکم به سمت رسمه قدم 

 برداشت

ی سالن  صدا ی پاشنه ی کفشش رو ی رسامیک باپژواک بلند ی تو  

 پخش گردید 

 مقابل رسمه ودر فاصله ی کیم از او ایستاد

 له ی کم کورتر شد گره ی ابروها ی رسمه از این فاص

م وهم جونت رو ببخشم ؟_  !یم دوبن هم یم تونم جونت رو بگیر

 رسمه رس ی تکان داد صدا یش لرزید

ین اهمیتی برام نداره  جابن که در دست ییک مثل تو باشه_  کوچکیی

 !!! من عروسک خیمه شب باز ی نمیشم تر جونم رو بگیر پس زود

 یاشار باصدا ی بلند ی خندید وگفت

یتی هس عجیتی دخیی _  !!!  اما قرار نیست به زود ی بمیر



  این بار رو من ازت گذشتم خوب گوش هات رو باز کن دخیی جوان

 اما شک نکن ا ین اتفاق دیگه تکرار نمیشه

 . فرار ورسکیسی به رست یم زنه پس آخرین بارت بشه که فکر 

 لحن صدا ی پرصالبتش ونگاه نافذش دهان رسمه رابست 

ند با شانه ها ی فرو افتاده ا ی از  ظر جوابی از اوبمایاشار بی آنکه منت

 اوفاصله گرفت وبه سمت اسانسور رفت 

تا بیشیی از این آن نگاه زیاد ی آشنا دنیایش را به آتش نکشد وداغ  

 ددلش را تازه تر نکن

ن یاشار از سالن خارج شد وباربد  طال با خشم بالفاصله پس از رفیی

 هم از پشت اورفت

یی در سالن یم ماند نیم توانست دقیقه ا ی بیششک نداشت اگر 

ل کند  .... خودش را کنیی

 حاال دیگر فقط سه نفر در سالن بافی مانده بود

ک زخیم انداخت   شاهکار نگایه به سیما ی رنگ پریده ی دخیی

 . الفه به سمت رساج قدم برداشتوک 

 مقابل او ایستاد و آرام گفت 

  ه که بخواد شالق تحمل کنهرساج این دخیی ضعیف تر از این حرفی_



 رساج نگایه به ظاهر آرام رسمه انداخت و خونشد گفت 

 یم دونم_

 شاهکار لبخند ی محو زد وگفت

 خدارو شکر که یم دوبن _

ت دستی رو ی شانه ی او رساج در حالیکه به سمت رسمه یم رف

 کوبید وگفت 

 پس دم دست باش که اگر حالش بد شد کمکش کن ی_

 تشاهکار متحیر گف

 .... اما رساج_

 رساج نماند تا دیگر ادامه ی صحبتش رابشنود

این دخیی امروز باید شالقش را یم خورد حتی اگر حالش خوب  

 !!!نبود

ن که یاشار اورا رد نکرده بود جا ی شکرش بافی   بود .پس نباید همیر

ن را نقض  بیشیی از این بهانه دست بقیه میدادو یا   از این قوانیر
بیشیی

 . یم کردند 

 کنار رسمه لحظه ا ی مکث کرد وگفت

 دنبال من بیا _



هرقدیم که رسمه بر یم داشت احساس یم کرد با صورت یم خواهد  

ن شود  . پخش زمیر

ن محکم قدم  بردارد وسیع کند چقدر سخت بود بتواند این چنیر

س وجرات را به خود القا کند  .. نیی

 گرفت رساج از ساختمان خارج شد ومسیر برعکس عمارت رادر پیش  

ام رسی برا ی  محافظ ها بادیدن آن دو خود را کنار کشیده وبا احیی

 رساج تکان دادند ورساج بی تفاوت از کنارشان گذشت 

ن بار عجله ا ی چرا اما برا ی  نمیدانستیم داشت . ر ارام قدم ب  اولیر

 . برا ی رسیدن به اتاق شکنجه را نداشت 

به خود جلب  رسمه چندبار پشت رسهم رسفه کرد وتوجه رساج را 

 کرد 

ن همچنان لنگ یم زد ولباس که دور پاها یش بسته بود   هنگام راه رفیی

 .خوبن شده بود

 . کالفه رس ی تکان داد وقدم ها یش را آرام تر برداشت

ن درست زمانیک ه رسمه دیگر کم اورده بود وقبل از اینکه ر و ی زمیر

 بنشیند 

رار داشت ایستاد رساج پشت در ساختمان اجری که در انتها ی باغ ق

 کشیدودر را باز کرد وخود را کنار  



رسمه باتردید لحظه ا ی کنار او ایستاد وبه داخل ان ساختمان تاریک  

 چشم دوخت 

 ه ی سینه اش یم کوباندقلبش باشدت خود را به در ودیوار قفس

 .. این همه ترس برا ی خودش هم عجیب بود

این صحنه بارها   گوبی فوبیا ی شالق داشت ودرضمیر ناخوداگاهش

 از آن یم ترسیدوبارها اتفاق افتاده باشد 

 داخل شو _

 . صدا ی رساج درست از کنار گوشش شنیده شد

 نگاه پرترسش را لحظه ا ی به اودوخت

ن قدم را به داخل وچون اورا مصمم د اضن اولیر ید بدون هیچ اعیی

 برداشت

الش را فضا ی تاریک وموج گرمابی که به صورتش برخورد کرد چنان ح 

 رداشت  منقلب کرد که بالفاصله قدم جلو امده را به عقب ب

 .هیتن کشید وبالفاصله برگشت 

ه در نگاه ترسیده ی او با پاهایش در  رساج ابروبی باال انداخت وخیر

 پرسید را بست و  اتاق

 !ترسیدی؟_



 رسمه به سختی آب دهانش را قورت داد 

 باشدت وخییل بی معتن رستکان داد

زد وبا   برق را  کلید به سمت راست در رفت و ا ی گفت و رساج خوبه 

 روشن شدن اتاق نفس درسینه ی رسمه حبس گردید 

 . نگاه هراسیده اش اطراف را درنور دید 

دیوار ها ی اتاق آویزان بود وفضا ی تمام ابزارات شکنجه ا ی از 

 ...بسیار رعب آور ی را ایجاد کرده بود

نگاهش رو ی شالق سیاه وچریم نگاهش بار دیگر چرخید و این بار 

ر کنج قرار داشت توقف کرد وتصویر ی خییل رسی    ع مانند که د

 زود گذر از ذهنش عبور کرد  شهابی 

بات  تصویر دخیی بچه ا ی که گوشه ا ی در خود مچال ه شده بود وضن

 کمربند با بی رحیم در پیکر نحیفش یم نشست

 مبهوت زده قدیم به عقب برداشت

 ... ب هایش یم لر زیدبرخورد یم کرد ولدندان هایش باهم 

ن ی شده بود   ذهنش مانند چایه بی انتها خایل از هرچیر

 رساج که این حا ل اورادید زیر لب لعنتی فرستاد

 خیال شود ونزند کاش یم توانست شالق رابی 



 اما نیم توانست

 آرام به سمتش قدم برداشت وگفت

 زود تموم میشه فقط پشت به دیوار بایست_

 بود جمله اش را مالیم بگوید کردهسیع  

 رسمه رس ی تکان داد وبی اراده به سمت در دوید

 در گوشش نشست رساج صدایکه 

نه وشاید نه به ارویم من _ ن  اگر االن من نزنم باربد میر

 ..پس کار ی که گفتم رو انجام بده

 لحن قاطع صداش رسمه را مجبور به اطاعت کرد

  وبه سمت جابی که او اشاره کرد  بغض گلویش را به سختی مهار کرد 

 بود رفت 

 بند بند وجودش از شدت ترس ناشناخته یم لرزید 

سد  ... سیع کرد به اطراف نگاه نکند تا بیشیی از این نیی

دچشمانش رابست وپلک ه   ایش را رو ی هم فشی

رساج به سمت شالق رفت آن رابرداشت وپشت رسمه وبا فاصله ی 

 کیم ایستاد

 ید ولرزش بدنش را میدید لند رسمه را میشنصدا ی نفس ها ی ب



 ابروهایش در هم گره خورد 

به بود که ن ضن  زانوها ی رسمه درست در بیستمیر

ن گردید   خم شد وجسمش کمیی از چند ثانیه پخش زمیر

 وجود اینکه آرام زده بود اما پشت لباسش از خون قرمز شده بود با 

ن انداخت وبه سمت او رفت   شالق را زمیر

ک  د ی چشمانش باالرفت واو از میان دندان ها لرزید وسفیپلک دخیی

 ی قفل شده اش به سختی شنید 

 عمو نزن ..عمو نزن ..عمو _

 م دوخترساج مبهوت زده به او که دیگر کامل از حال رفته بود چش

قابل هضم بود  . حجم جمله ی هذیان وار او برایش غیر

ک بیهوش مهم تر بود .رسی    ع  ق خارج از اتااو را اما فعال حال دخیی

   کرد. 

محافظ ایستاده در ایوان با د یدن او ،خییل زود در سالن را برایش باز 

 کرد واو داخل رفت

تکان داد وبا فرامرز با دیدن او به سمتش قدم تند کرد رساج رس ی 

 .اخم گفت

 به شاهکار بگو بیاد اتاق سابق من _



 امرز را شنید قبل از اینکه بخواهد روبرگرداند صدا ی آرام ومحتاط فر 

ن بهتون بگم ،کیس که گند یم زنه خودش گندش  _ ن وگفیی ایشون رفیی

 رو درس کنه 

 رساج دندان رو ی هم سایید ونگاه پراخمش را از فرامرز گرفت . 

 ی ریز وپردرد رسمه نشان دهنده ی اوج درد او در بی صدا ی ناله 

 . هوسی بود

ن دورشدن به فرامر  ز گفت تا به سمت انتها ی سالن رفت ودر حیر

د  .. کیف کمک ها ی اولیه را برا ی اوبیی

 صورتش زیادی رنگ پریده بود 

 باید خود ،به او، رسم وصل یم کرد

ان با به سمت دستشوبی رفت ودست خوبن اش را شست و همزم

 به اتاق بازگشت فرامرز 

ن قرار داد  .... فرامرز کیف کمک ها ی اولیه را رو ی میر

 .. مت او رفترساج با قدم هابی محکم به س

 در کیف را گشود ونگاه جزب  به داخل آن انداخت وگفت

 خن یل زود رسم تهیه کن وبیار _

 ..فرامرز چشیم گفت و به رسعت از اتاق خارج شد



 .. رسمه رفت .رو ی تخت ودرکنار اونشسترساج به سمت 

   میخواست جای زخم را ضد عفوبن کند 

 .. ت زده شدبا دیدن جا ی چند زخم کهنه وقدییم شگف که 

 خییل زود تعجب جا ی خود را به اخم داد وابروهایش را درهم تنید

 ... درست مانند رد زخم شالق یا کمربند بود

س مثل او ا ز شالق بار دیگر ذهنش را  ترس عجیب دخیی شجاع ونیی

 .... به باز ی گرفت

جمله ی آخر رسمه در ذهنش به صدا درآمد...صدا ی لرزانش در 

ن جم ن گفیی له وترس نشسته در نگاهش در آن لحظه وجا ی این حیر

 .... ها ی قدییم زخم

 او  
ی

ا یط خانوادیک ن در آن لحظه با توجه به اطالعا بی که از رسی همه چیر

 .. عجیب ومشکوک آمدداشت خییل در نظرش 

 رسمه تکا بن خورد ورساج را به خود آورد

 وکیف کمک ها ی اولیه را گشود

یاط مشغول  دی ن کرد و آرام وبا احت دستما یل را آغشته به بتا 

 .. شستشو وضدعفوبن کردن محل زخم ها گردید



صدا ی ناله ی پردرد رسمه ر ا میشنید وسیع داشت تا قبل از اینکه 

 .. بهوش بیایید زخمش را پانسمان کندکامل 

پاسمان تقریبا تمام شده بود که رسمه رسش را تکان داد و خواست 

ن شود که درد وسو   زسی که ناگهان در بدنش پیچید باعثنیم خیر

 فریاد ناگهانیش گردید 

وچند ثانیه بعد درست مانند مار ی از درد به خود یم پیچید وصدا ی 

 ناله هایش در اتاق پیچید 

رساج آخرین چسب را رو ی لبه ی باند زد و به سمت او خم شد اورا  

 .. به سمت پهلو چرخاند تا فشار به کمرش نیاید

مر بخوابی یا به پهلو تا کمیی درد بکیسی ند روز یا دسیع کن تا چ_

 !!!! وزخمات رس باز نکنه

 ! !! به تو ربیط نداره که من چجور ی یم خوابم ودرد یم کشم یانه_

 !!! و ی چشمام دور شواز جل

ن رسمه را که شنید لبخند ی ناخواسته رو ی   صدا ی گرفته وخشمگیر

 لب نشاند 

ش فهمید که ح  ن  الش زیادی هم بد نیستاز زبان تند وتیر

 .. نگاهش را به نگاه اودوخت



 تاک ابروبی باال انداخت و باشیطنت آرام و شمرده گفت

 !! از قرار حالت خوبه_

 . وازرو ی تخت بلند شد رساج خود را عقب کشید 

 چشم خیس از اشک اورا که دید

 ترجیح داد فعال دیگر رسبه رسش نگذارد 

 !! یشه ودوباره خونریز ی یم کنهزخمت تازس بهش فشار نیار باز م_

درست در همان لحظه تقه ا ی به در خورد ومتعاقب آن درگشوده  

 .. رز داخل اتاق شدمشد وفرا

 واز شدت درد لبانش راگزید رسمه بیشیی در خود جمع شد 

مابی       فرامرز رسی    ع نگاه از رسمه گرفت و سالیم مودبانه کرد ومش

 بالفاصله اتاق ر ا ترک کرد حاوی رسم را به دست رساج داد و 

 من لباس یم خوام_

با صدا ی ضعیف رسمه رسش را بلند کرد ونیم نگایه به سمت 

 . اتاق بود رفتاوانداخت وبدون حرفن به سمت کمد ی که گوشه ی 

ت بلند بود   ن لباس که دستش آمد ویک تیشی در کمد را باز کرد واولیر

 گرفت   برداشت وبه سمت رسمه رفت ولباس را به سمتش

د  .. رسمه دستش را بلند کرد تا لباس را بگیر



 رساج لباس را دستش گذاشت وگفت

 !! زود تنت کن تا رسمت رو بزنم_

 شت رساج پا یه ی رسم راکنار تخت گذا

ن اماده کردن رسم نگا یه خونشد به او که با اخم بهش زل زده   درحیر

 بود کرد چیتن به پیشابن انداخت وگفت

 !!! که تورو تهدید یم کنهی یم تونم باشم   من جد ی ترین خطر _

نگاه نافذش تا عمق وجود رسمه نفوذ کرد وبرا ی لحظه ا ی خون تو 

 . رگ هایش یخ بست

 نداد..عقب نشیتن نکرد وبا تمسخر گفتاما ظاهرش این رانشان 

سم ؟_  ! ههه ...باید االن بیی

 همه خی خییل رسی    ع اتفاق افتاد

 او قرار گرفت  دقیق نفهمید یک رساج مقابل

نفسش به شمارش در آمده بود وبرا ی لحظه ا ی زبانش بند آمده 

 بود

د    رساج بی آن که نگاه از چشمان درشت شده و نگاه ترسیده اش بگیر

 ام وشمرده لب زد آر 

 !!! اگر دخیی عاقیل باسی یم ترس_



ن   !!! مثل خییل ها ی دیگه که حتی باشنیدن اسم رساج خیس یم کین

گهان به رسمه دست داد مانند مذابی داغ  نفرت که نا حس حقارت و 

 بالفاصله در ر گ ها یش جار ی گردید وکل وجودش را سوزاند وبه 

 خاکسیی تبدیل کرد 

در مقابل این مرد ، بغض کرد واین بغض تبدیل به از ناتوا بن اش 

د  . پنجه ا ی قو ی شد وگلویش را محکم فشی

هم، پلک زد. تاشا ید مانع کنج لبش را گاز گرفت وچندبار پشت رس 

 . کهایش شود ودر نهایت موفق گردیداز ریزش اش

خود را عقب کشید ومانند خود او نگاهش را مستقیم به او دوخت  

ن زمزمه کرد وبا نفرت وبا   لحتن تحقیر آمیر

 اذیت کردنادم ترسو وحقیر ی مثل تو ،فقط یم تونه یک زن رو به _

 !!!تهدید کنه واحساس ابرقدربی کنه

 ..رساج دندان سائید تا مشت دستش شکل صورت اورا عوض نکند

 .. این دخیی زیاد ی رسکش بود

 !!کنه  رساج تهدید نیم کنه و وقتی حرفن یم زنه که بتونه عملیش _

ک یایعن یکبار هم بهت گفتم تو فاکتورهای الزم برا ی  در ضمن دخیی

 تستت کنمرو ندار ی وحتی به درد این که بخوام  با من باسی اینکه 



 . هم نیم خور ی 

رسمه با خشم لبش راگزید اما حرفن نزد ورساج بی آنکه رسم اورا وصل 

 ست بدهدکند از اتاق خارج شد تا قبل از اینکه عنان خود را ازد

 t .. واز کوره در برود

ن که  باربد در صندیل خود را به سمت جلو کشید وخطاب به شاهیر

 مقابلش نشسته بود با لحن تند ی گفت 

اگر همون چند سال پیش به حرفم گوش یم کردین ورسش رو زیر  _

 آب یم کردیم االن انقدر قدرمند نمیشد که برامون یک تهدید 

 !!! جد ی به حساب بیاد

ن    پوزخند ی به خشم باربد زد وبا تمسخر گفت شاهیر

دم وگند زد ی_  !! یادم یکبار چند سال پیش این کار رو به تو سیی

 ... درا به صندیل تکیه ز باربد مجدادا کمرش 

ن غرید  ابروهایش را در هم گره زد وخشمگیر

خوش شانسه وگرنه تا االن استخوناشم  احمقاون فقط یک _

 !!! پوسیده بود

ن گیال  س را داخل دهان کرد ریشخند ی زد و دهن پر وتحقیر شاهیر

ن گفت  امیر



ن ی به اسم شانس وجود نداره_  !!! در کار ماچیر

ن درایتشه که ازش یک ادم اج ادم قابلیه و ایباید بپذیر ی که رس 

خاص ساخته واسمش ر و زبانزد کرده حتی خارج از ایران وپیش همه  

 !!!!باندها ی

 گفتباربد لبخند ی زد وبی توجه به کنایه ی او  

اما تاری    خ نشون داده که هرکس دوران طالبی داره ودوران سلطنت _

 رساج ویاشار هم بزودی به پایان یم رسه

ن شا   رسی تکان داد وباربد ادامه داد هیر

ن او از دست دادم واالن باز یم _ یکبار شانس خود را برا ی کشیی

 !!!! کنم ...اما نه مستقیم ونه با مرگ اوخواهم شانسم رو امتحان  

 لحن صدا ی جد ی وقاطعش تاثیر گذار بود

ن با کنجکاوی  شاهیر

 !!! بنال دیگه زیر لفیطن که نیم خوا ی_

 ورفت وگفتره ا ی به اباربد چشم غ

 اگر موفق شیم و رساج رو بکشیم_

گندش زود در میاد وتو خودت یم دوبن سوا ی دشمنای قسم خورده  

 هم داره که بی شک ساکت نیم موننا ی  
 ...که داره دوستابن



ن چشمانش را ریز کرد وپرسید  شاهیر

 ! خی تو اون مغز نخودیت یم گذره_

ن لبخند  ی زدباربد با غرور ی نخوت امیر

ن هم نیم دانست که از دست او چه کارهابی بر یم آید وبی  حتی شاهیر

  زود شک اگر نقشه اش را یم شنید متوجه میشد که او خییل

یم شود واسمش را در دهان ها یم اندازد ودر دنیا ی  جایگزین رسا ج

 خودشان اسیم در یم کند

ن با کنجکاو ی قید خوردن گیالس را زد واین بار اوبو  د که خود  شاهیر

 را به سمت او جلو کشید و مشکوک پرسید

 منتظرم بشنوم_

 باربد تاک ابروبی باال انداخت وخونشد گفت

طول تاری    خ کار ی ما داشتیم ماموریت هابی  ه ودر همیشه وهمیش_

ان پلیس که توسط  ن وجیی ناپذیر ی که به  لو رفته و خسارت سنگیر

 !! جنس وارد شده صاحب

ن لحظه ا ی کوتاه   ... بود شک کرد به جمله ا ی که شنیده شاهیر

 !!! این یعتن یک توطئه ی بزرگ علیه یاشار کبیر 

 با چشمابن ریز شده پرسید 



 !! چه غلیط یم خوا ی بکتن دقیقا _

 !!! تو یم دوبن چه خساربی به یاشار یم زبن 

 !!!رو به معامله ها مون باز کنیم پلیسسوا ی اون هرگز نباید پا ی 

 ! ونهاین خالف قانونم

 باربد زهر خندی زد وباتمسخر رس ی تکان داد و با لحتن تندگفت

 !! باال ی منیی نرو لطفا_

ر   !!! مایل کنه آنقدری داره که ککش هم نگزهیاشار هرچقدر هم ضن

 به جنبه ی دیگر قضیه نگاه کن

ن یاشار اگر لو بره    که معامله ها ی سنگیر
تو خودت خوب یم دوبن

رساج اگر دستگیر شه هرگز دابی خودش   حکمش چیه و جالب اینکه

 !!! حاال فهمید ی لو نیم ده  رو 

ماهم وسط نیست این نقشه مو ال ی درزش نیم ره و خوب پا ی 

 واگر در بدترین حالت ذهنیتی از خیانت به رسشون بزنه

تمام حواسشون به سمت منوچهر کشیده میشه ودشمتن که با ان ها  

 !! داشته

 باند وگفتباربد دستی رو ی هم کو 

 یم دوبن اگر این فکر عمیل بشه_



  بازار کار چه تکوبن یم خوره وتو وامثال تو چقدر یم تونید سود کنید و 

 !!! خود ی نشون بدین

ن موقعیتی بهمون دست نده  !! شاید دیگه هرگز همچیر

ن بود ویم دانست وشک نداشت  صحبت هایش کامال وسوسه انگیر

ن را موافق نقشه اش یم کند  . که شاهیر

ن حرکتی   ن را داشت تا بتواند خود را برا ی همچیر اوباید حمایت شاهیر

 اماده کند 

ن کم کیس نبود خود او هم بر   !!! ا ی خودش قطتی بودشاهیر

ن ی برا ی اینکه او هم بتواند قطب خود را تشکیل بدهد  دیگر چیر

 .... نماند بود وتنها چند قدم بزرگ دیگر

ن به صندیل تکیه زد وموشکافان ه باربد را از نظر گذراند وفکرش  شاهیر

 شغول گردید م

اف یم کرد نقشه ی بد ی نبود  !!!باید اعیی

خته بود ومانند خود او بادقت اورا زیر نظر باربد بادی در غبغب اندا

 گرفته بود 

دلیل این همه دشمتن اورا بارساج درک نیم کرد ویل این مساله یم 

 .توانست به نفع او تمام شود



بط میشد خییل از مشیی ی ها رساغ او لو یم رفت وض اگر بار یاشار 

 میامدند و او یم توانست جا ی پا ی خود را ثابت کند

قشه حساب شده انجام یم شد یم توانست موقعیت ها ی  اگر این ن

 کار ی بسیار خوبی را برا ی او فراهم کند

 هرچند که با اصول اخالفی وضوابط کاریشان کامال مغایرت داشت

ستند پا فراتر از خط قرمز بگذارند و اصول اخالفی را یم توان اما گایه

 دور بزنند

 .. د با دستی که به سمتش گرفته شد به خود آم

 باربد لبخند ی پهن رو ی لب نشاند 

دن آن باتمسخر  ن فشی باتردید دست خود را به سمت او گرفت ودرحیر

 گفت

 هستی که دست صاحب خودت رو هم گاز _
ی

 با اینکه تو سیک

یر ی اما من بار دیگر وبرا ی آخرین بار بهت اعتماد یم کنم  گ  یم

 !!! بار هم نا امیدم نکتن باربد ..امیدوارم این

 اربد از جا ی خود بلند شد وایستادب

 یقه ی لباسش را درست کرد وباخنده ا ی کوتاه ادامه داد 

ن طبق میل من یم گذره_  این بار همه چیر



ین جنسات رو برا یخودت رو برا ی یک جشن آماده کن   و بهیی

ن آماده کن   ی ومعامله ها ی سنگیر
 مشیی

ودرحالیکه زیر لب سوت یم  جمله اش که تمام شد به سمت در رفت 

 کشید از اتاق خارج شد 

 . کار برا ی انجام دادن زیا د داشت

 .. باید ابتدا از محل دقیق قرار معامله وساعت آن باخیی یم گردید

ن محل را به سپس باید خییل حساب شده و  لو یم داد و سد  پلیستمیر

 خود بریم 
ی

 به نام رساج را برا ی همیشه از زندیک
ی

 ومانع بزریک

 !!! داشت

 ... نیمه ها ی شب بود وهوا به نسبت روز کیم خنک تر

ت مشیک به تن داشت وخود را برا ی معامله اماده یم کرد   رساج تیشی

ون کشید ولباس ضد گلوله  ت خود را از تن بیر  اش را تیشی

ت مشیک را از رو ی ان پوشید  .به تن کرد ومجدادا تیشی

اش را انداخت ومستقیم  موهایش را به سمت باال داد وساعت مچی 

 .به رساغ جنس رفت

زیپ ساک را کشید نگایه به مواد انداخت وچون خیالش راحت شد 

 .ساک را برداشت وبه سمت ماشینش حرکت کرد



 . فرامرز به سمت او رفت

ن پرسید  ز دست او ساک را ا ن ان به داخل ماشیر
ن گذاشیی  گرفت ودرحیر

 قربان بچه ها رو خیی کنم؟-

 گفت داد ورساج رس ی تکان 

احتیاخی نیست فقط خودت از پشت بیا وعقب واستا اگر احتیاخی -

ت یم کنم  شد خیی

ن در ان شب تابستابن به سمت  فرامرز رس ی تکان داد وهردو ماشیر

ون شهر با رسعت زیاد را  ندندبیر

ن را نرسیده به   هنگامیکه به محل مورد نظر رسیدند .رساج ماشیر

 . تپه ا ی خاموش کرد

ن ی به قرار نمانده بود وهنوز خیی ی از نگایه به  ساعت انداخت چیر

 . هاتف نبود

ن پک را نزده بود که گوسی اش زنگ   سیگار ی اتش زد و هنوز اولیر

 رار کرد خورد وبا دیدن شماره ی فرامرز ارتباط را برق

ن کرده   پلیسقربان محل قرار لو رفته وکیم ان سمت تر از شما  -  کمیر

ن انداخت و لعنتی زیر لب گفترساج کالفه سیگار را  ون ا ز ماشیر  بیر

 زنگ بزن هاتف وبگو نیاد وبگو معامله فعال کنسل شد -



 بالفاصله صدا ی مضطرب فرامرز را شنید که گفت

 د دقیقه دیگر پیش شماستقربان دیر شده وهاتف کمیی از چن-

و صدا کنم ؟  نیر

 رساج از اینه به عقب نگاه کر د وگفت 

 نیست و نباید شلوغش کنیمنه وقتی  -

گوسی را قطع کرد وبالفاصله شماره ی هاتف را گرفت وبعد از چند 

 .بوفی که خورد ارتباط برقرار گردید

ند گوسی را قطع کرد وبالفاصله شماره ی هاتف را گرفت وبعد از چ

 .بوفی که خورد ارتباط برقرار گردید

 چطور ی رفیق سالم بر رساج خان -

ن درست کرده  رساج خم شد ودر  حیتن که از جاساز ی که در ماشیر

 بود اسلحه اش را خارج یم کرد گفت

م یم کنه  -  !!همیشه یک ماجراجوبی حالم رو بهیی

صدا ی متعجب هاتف در گوشش نشست وکمیی از چند ثانیه 

ن او قرار گرفتماشینش   مواز ی با ماشیر

؟ -  از کدوم ماجراجوبی صحبت یم کتن

ن -  !!!  خی میگمخوب ودقیق گوش کن ببیر



 !!! محاضمون کرده ومعامله لورفته پلیس

صدا ی بلند ومتحیر هاتف درگوشش نشست وبی اهمیت به آن 

 ادامه داد 

ن جنس رو بگیر و پول رو تحویل بده-  شیشه رو بکش پاییر

ن این جهمزمان با   ن داد خم شد وساک را  گفیی مله خود شیشه راپاییر

ن شیشه ی هاتف  ن رفیی ن او برداشت وبا پاییر ساک راداخل ماشیر

 ...انداخت

 هاتف چشمانش راتنگ کرد 

مرد ی که نزدش نشسته بود سایک را از عقب برداشت و ه دست 

 هاتف داد

ن رساج انداخت و باتردید پرسید  وهاتف ان را داخل ماشیر

 کنیم؟  اید چهحاال ب-

ن انداخت وگفت  رساج خونشد ساک را عقب ماشیر

 هریک راه خودش رو یم ره  -

کالفه از اینه به عقب نگایه انداخت معذالک انقدر تاریک بود    هاتف

ن ی ندید اما قبل از اینکه بخواهد حرفن بزند صدا ی گلوله ا ی  که چیر

 سکوت شب را شکاند 



ن غرید  خشمگیر

ون بیی فقط کافیه از این جری - م تا بفهمم ا ین کار ان جان سالم بیر

 !! بوده احمقی کدوم 

 رساج لبانش به لبخند ی کج شد و گفت 

 خواهیم فهمید -

به افرادت بگو از پشت اتیش باز ی راه بندازند تا ما فرصت کنیم دور 

 .. بشیم

هاتف بالفاصله گوسی اش را به دست گرفت ودیگر رساج منتظر 

ن را روشن ماند شیشه اش را باال ن ن   داد و ماشیر  کرد صدا ی اژیر ماشیر

کامال نزدیک شده بود وکمیی از چند ثانیه ان ها مثل مور وملخ   پلیس

 .ریختند

 رساج ریشخند ی زد ولب زد 

وع شد -  باز ی رسی

 را بی 
ن ن را روشن کرد و صدا ی ان را زیاد کرد و ماشیر پخش ماشیر

 .. به حرکت انداخت  پلیستوجه به هشدار ها ی 

ن را به اتوبان یم  ید با  خارج یم شد وماشیر
هرچه زودتر از ا ین بیابوبن

 انداخت تا راحت تر بتواند فرار کند



ن هاتف با کیم فاصله از او پشتش میامد ..از اینه به ع قب ماشیر

ن  دنبال ان ها میامدند ویم  پلیسنگایه انداخت ...تقریبا چهار ماشیر

  شودخییل زود به تعداد ان ها اضافه یم دانست

 باید قبل از اینکه ز یاد یم شدند از رسی ان ها راحت یم شد

ن کم کرد ن داد وا ز رسعت ماشیر  . شیشه ی خود را پاییر

ون برد وگلوله ا ی صفیر کنان ا  ز کنارگوشش عبور کرد رسش را کیم بیر

رسش را کیم داخل برد واسلحه ی اماده ی شلیک را برداشت و 

ن   از او میامد را هدف اصله ی کیم را که با ف پلیسیالستیک ماشیر

 گرفت

 . کرد  شلیک و 

ن تیر اول به هدف   که یم کرد ورسعت باال ی ماشیر
ی

با توجه به رانندیک

 . نخورد

ن را هدف گرفت و کرد وکمیی از چند   لیکشمجدادا الستیک ماشیر

ن از مسیر منحرف شد وبه درختی برخورد کرد وباعث شد  ثانیه ماشیر

ن  اهه بکشد و بعد ی هم به  پلیسماشیر  . با تپه برخورد کندبیر

ن  ن سوا ی ماشیر از اینه نگایه به پشت انداخت دوتا ی دیگر ماشیر

 هاتف از پشت بارسعت نزدیک یم شدند

ن  ن دویم که ماشیر  د نظرش را جلب کرد نبو  پلیسوماشیر



 هاتف مماس با او ماشینش را به رساج چسباند

انداز ی  پلیسفرد ی که کنارش نشسته بود بی وقفه به سمت  ها تیر

 یم کرد 

ن فرستاد وباصدا ی بلند ی گفت  شیشه اش را پاییر

م وتو رسگرمشون کن تا من دور شم - م میر  رساج من گازش رو یم گیر

ن بیشیی بچه هام اون پشت کیم دار ن   شلوغ باز ی یم کنند تا ماشیر

 نشه 

ن  رساج رس ی تکان داد و هاتف اسلحه کالییی خود را داخل ماشیر

 فت انداخت وگ

موفق باسی پش و تا قبل از روشنابی هوا خودت رو جا ی امن  -

 برسون

رساج بی هیچ حرفن شیشه را باال دا د و هاتف با رسعت از انجا دور  -

 شد 

ن ها هر   تسلیملحظه کمیی یم شد وصدا ی خودت رو  فاصله ی ماشیر

 . کن هیچ راه فرار ی ندار ی تودر محاضه هستی را یم شنید

که او لحظات این چنیتن زیاد    نمیدانستند  ها  دانست واناو این را یم

 . داشت وبسیار در ا ین موقعیت قرار گرفته بود

 پوزخند ی رو ی لب نشاند 



 امرز ارتباط را برقرار کرد گوسی زنگ خورد با دیدن شماره ی فر 

 بگو فرامرز  -

ها   پلیسقربان من االن باید چیکار کنم..به سختی تونستم از دست  -

 برمدر 

 رساج خشاب اسلحه اش را چک کرد وگفت

 .از اینجا دور شو ..صبح یم بینمت وارتباط را قطع کرد -

ن داد  مجدادا شیشه را پاییر

انداز ی کرد با یک دست فرمان را گرفت وبا دست دیگر  وع به تیر   رسی

انداز ی دوجانبه سکوت شب را شکانده بود  ... صدا ی تیر

رخورد  است داد تا گلوله به الستیک بفرمان را چندین بار به چپ و ر 

 . نکند 

ن را به خایک انداخت  چون کیم فاصله افتاد فرمان را چرخاند و ماشیر

 کرد
ی

وع به رانندیک  و با رسعت رسی

ن شخض به دنبال او بود واویم حاال دیگر فقط همان ی ک ماشیر

 توانست بایک برنامه ی حساب شده اورا هم از دور خارج کند

ن در د ن ل سیایه شب ودر هردو ماشیر ه  آن سکوت وتارییک وهم انگیر

 .. بارسعت زیاد در آن جاده ی خایک یم راندند



ن پاهایش را در ترمز بیشیی فشار داد دیگر به پرواز  طاها خشمگیر

ن  ن چیر  ..  ی نمانده بودماشیر

  
ی

ن احساس رسخوردیک ن بار بود که در ماموریت کاریش این چنیر او اولیر

ن معامله ، ان ها رایم کرد از اینکه نتوانسته   بود با وجود لورفیی

 ... دستگیر کند احساس حقارت یم کرد

 جلوبی فرار کرده بود وخود او هم به 
ن طرف معامله با کمک ماشیر

ن ها ی  تنهابی توانسته بود تمام  را یک به یک از راه به در پلیسماشیر

کند وحاال فقط او مانده بود که امیدوار بود بتواند قبل از رسیدن 

و ی پشتیبان او را دستگیر کند  .... نیر

 . باغیض لعنتی گفت و دندان رو ی هم سایید

ون کرد والستیک عقب او را نشان گرفت  دستش رااز شیشه بیر

ن یک راننده ی اما بی شک او در کار خو  د یک حرفه ا ی بود وهمچنیر

 !!!قهار

ن باعث بو د تا گلول  نیم کرد وهمیر
ی

ه او در یک خط مستقیم رانندیک

ند  !!!! هایش نتوانند الستیک ماشینش را هدف بگیر

انداز ی  مشتی به فرمان کوبید و قبل از اینکه بخواهد مجدادا تیر

ن کندناگهان صدا ی فریاد یا خدا ی غیر اراد ی  ن ماشیر اش در کابیر

 !!! پیچید



ن   وبا فاصله ی اندیک که با ماشیر
 جلوبی دریک حرکت ناگهابن

ن ماشیر

 اد واین اتفاق چنان غیر قابل پیش بیتن و ناگهابن اوداشت ناگهان ایست

ن  بود که اگر کیم دیرتر پا ر و ی ترمز یم گذاشت بی شک هردو ماشیر

 برخورد سختی یم کردند

 وبی شک زنده نیم ماند 

 !!! فقط اگر او به موقع ترمز نیم گرفت

ن که با  قبل از اینکه نفس حبس شده اش مهارگردد با دیدن ماشیر

نده عقب به او نز دیک میشد چشمانش ناخواسته رسعت باال ود

 .. شد بسته

کارکشته ا ی مثل او هم    پلیسچنان همه خی رسی    ع اتفاق افتاد که 

دستپاچه شده بود وبر ا ی لحظابی دست وپا ی خود را گم کرده بود  

 دیگر برا ی هر اقدایم دیر شده بود وحاال 

 که داشت رساج با رسعت دنده عقب رفت وبا همان رسعت باالبی 

ن او کوباند و  ن  ماشینش را محکم به ماشیر  برا ی لحظه ا ی هردو ماشیر

برخورد کردند وصدا ی ناهنجار ی که ایجاد شد  به سختی با یکدیگر 

 ... سکوت را شکاند

ن متالسی شده ی اوانداخت  از اینه نگاه ی به جلو ی ماشیر



ن زمان کم تمام این اتفاق ها در کمیی از بیست ثانیه افتاده بود وهم یر

ن نتواند هیچ واکن  .... یسی نشان دهدباعث شده بود راننده ی ماشیر

نه نگایه به عقب انداخت ودر همان نگاه اول پوزخند ی زد واز ای

 ... طاها را شناخت

ابروهایش در هم گره خورد ، ودندان هایش رو ی هم سائیده شد 

 .. ودستی که در ان اسلحه قرار داشت لرزید

ی یسنا بالفاصله در ذهنش نقش بست  رسزنده وزیبا تصویرچهره ی  

 ... و رگ ها ی گردنش متورم گردید

ن ودرست زمابن که رساج شدیدا با خود درگیر بود  و اما درآن م اشیر

 طاها به خود آمد و رسی    ع خشاب اسلحه اش را پر کرد ، شیشه ی

ن کشید و الستیک اورا هدف قرار داد اما قبل از اینک ه ماشینش را پاییر

 کند رساج با رسعت مچ دستش را هدف قرار  شلیکبتواند به او 

ه بعد صدا ی نعره ی طاها شیشه کرد و کمیی از یک ثانی  شلیکداد و 

ه ماند رو ی دستش که خون  ها ی ماشینش را لرزاند ونگاه رساج خیر

 ... باشدت از آن فواره یم زد 

ین عذاب چند شاید بهیی بود پیشابن او را هدف قرار یم داد تا به ا

 ساله واین باز ی پایا ن یم بخشید



ون فرستاد و در مقابل وسوسه  ن او  نفس خشمگینش را بیر ی کشیی

 مقاومت کرد

صدا ی محزون وگرفته ی یسنا در آن شب بارا بن لحظه ا ی در 

 گوشش پیچید 

ین معشوق ها ی دنیا _ رساج عشق قیمت نداره که اگر داشت ما بهیی

 یم شدیم

 !!!! رفیقرو دوست دارم من اون رسگرد 

 ههه درست مثل تو قصه هاست

 !! ه پلیسعشق خانوم دزده به اقا 

ن اسلحه را رو ی صندیل کنار ی انداخت و مشتی محکم   خشمگیر

 روی فرمان کوبید و

د و قبل از اینکه دستش به خون او الوده  پاهایش را رو ی گاز فشی

 که در عمارت  شود با رسعت از انجا دور شد و زمابن به خود آمد 

 وباال ی رس رسمه که در خوابی عمیق فرورفته بود ایستاده بود 

اسمان گرگ ومیش بود واویم توانست به راحتی نیم رخ رنگ پریده 

 .. وپژمرده ی رسمه را در ان اندک روشنابی ببیند

 زیر لب وناخواسته اسم یسنا را زمزمه کرد 



فاصله گرفت   دقایق طوالبن که گذشت به سختی از کنار تخت او 

ا   اتاق نشست ونگاه مستقیمش ر وکیم دور تر از او ورو ی تک صندیل 

 ... او دوخت که درخواب هم اخم کرده بود به

 ... دستانش را حایل سینه اش کرد وتکیه ی کاملش را به صندیل زد

 .. عجیب بود که حتی حالت خوابیدنش هم مانند یسنا بود

 ... ن نیمه باز وبه پهلو بخوابدیسنا هم مانند او عادت داشت با ده 

ن بار به حرف یاشار درذهنش تکرار شد وقتی چند روز  پیش برا ی اولیر

 خانه ی او رسزده وپریشان امده بود 

 ... گایه شک یم کنم که یسنا مرده باشد -

 یاشار لحظه ا ی سکوت کرد ودستی برصورتش کشید

ش تا این حد پر  یشان  هیچ وقت دابی اش را بعد از مرگ دخیی

 ومضطرب ندیده بود 

 !!!این همه شباهت ظاهر ی واخالفی باور نکردنیه-

 .. روها ی رساج درهم گره خورد اب

ناخواسته ذهنش اخرین تصو یر یسنا را به نمایش دراورد ورگ ها ی  

 ...گردنش متورم شد

ین انعطافن نداشت وقتی که   گفت لحن صدایش کوچکیی



ون کتن - ه این شک رو از ذهنت بیر ..یسنا مرده ومن خودم جسم  بهیی

ون   اوغرق درخون اون رو از بی جون   کشیدم وان حموم بیر

ون پرتاب کرد ن وپر بغضش را به بیر  .. یاشار نفس سنگیر

ش مرده بود واین حقیقت انکار ناپذیر و تلخ  یسنا ی او شیر دخیی

 او بود
ی

 ... زندیک

یسنا  با دستی لرزان سیگار ی از جاسیگار ی طال ی خود که هدیه ی

 اش بود وتا به امروز هیچ و 
ی
قت از خود جدا برا ی تولد پنجاه سالگ

ون کشید وبا لحتن ارام گفت  ردهنک  بود بیر

اگر تو نبودی ..حتی اگر خودم هم دیده بودمش بی تردید به چشم -

 خودم هم شک یم کردم و فکر یم کردم یسنا زنده ست و این دخیی 

 !! یسنا ی خودمه

پدرداغ دیده ودل تنگ   اج دلش بر ا ی اینبرا ی لحظه ا ی رس 

 !!!باشدسوخت حتی اگر این مرد یاشار کبیر 

 ....اما تو رساخی ..و رساج هیچ وقت اشتباه نیم کنه -

 پک عمیقی به سیگار زد وادامه دا د

این دخیی یسنا نیست رسمه است دخیی ی که از هر حیث شباهت  -

 ... باور نکردبن به دخیی من داره



تونم مثل یک اهرم ازش استفاده کنم تا انتقام خودم  که یم  دخیی ی

م  .. رو بگیر

 دخیی ی که اتش انتقام من رو خاموش یم کنه

!!؟ -  تو...تووو اینجا چیکار یم کتن

ن رسمه اورا از گذشته به حال پرتاب کرد  صدا ی خواب الود وخشمگیر

ن وطرز نگاه اوخنده اش گرفت  ازحالت نشسیی

 !!!ه بودا ی اماده به حمل ژست او مانند گربه

 لحن کامال جد ی گفت ا تاک ابروبی باال انداخت وب

 االن من رو به شکل یه تیکه گوشت بزرگ یم بیتن ؟ -

 رسمه به سختی خمیازه اش را مهار کرد وبا گیچی لب زد 

؟ -  خی

ن باعث شد رسمه واکنش   رساج تکیه اش را از صندیل گرفت وهمیر

 اج را به خنده بندازدرسییع از خود نشان بدهد ورس 

 را که دید خنده اش را فروخورد  ابروها ی درهم گره خورده ی رسمه

 لبخند ی رو ی لب نشاند وخییل خونشدگفت

ن شدت ..دقیقا  - برق نگاهت پنجول ها ی امادت ..دندون ها ی تیر

 !!!مثل یک ماده گربه ی اماده به حمله ا ی



به خود انداخت وبا  رسمه ابتدا جاخورد وخییل رسی    ع نیم نگایه

 گلو کرد خنده ا ی که رساج در 

 اماده ، فوران کرد و بدون اندیشه وباصدابی بلند مانند 
اتشفشابن

 غرید 

 !!ههه البد توام گمان بردی خییل گوشتی  -1

ل شده اش یم لرزید چشمیک  رساج با صد ابی که اندیک از خنده ی کنیی

ن دادوباشیطنتی نامحسوس    گفتتحویل ان نگاه خشمگیر

 هریک بوده راضن بوده ..هللا علم!!  -

ده ی رسمه و سینه هابی که از شدت خشم باال حالت چشم گردش

 یم شد به شدت باعث تفری    ح وخنده ی رساج شده بود به پایینو

ن طاها را فراموش  طوریکه کامل اتفاق چند ساعت پیش را وهمچنیر

 .. کرده بود

ن  ن از رو ی تخت پاییر ه باشدت یم صد ابی کرید وبا پرسمه خشمگیر

 لرزید گفت

ون تا ..تا پیشکش ودر حد  - .. حاال زود از این اتاق برو بیر  ... همونابی

رساج تکیه اش را ازرو ی صندیل گرفت ..دستی برته ریش صورت 

 کشید و جد ی پرسید

 تا؟-



رسمه دستی برموها ی اشفته اش کشید و موها ی نامرتبش را به 

 ا خشم گفت شانه ی راستش هدایت کرد وب

ون  -  برو بیر

 مانش انداخت وخییل خونشدگفترساج چیتن به گوشه ی چش

 باید بدوبن اینجا اتاق منه ومن هروقت بخوام یم رم ومیام  -

ه ی اتاق را   رسمه کالفه ودرسکوت به سمت در اتاق رفت دستگیر

دست رساج مانع داد وقبل از اینکه بخواهد از اتاق خارج شود  پایین

 شد.  باز شدن در 

 نگاه متنفرش را به رساج دوخت ولب ز د

 ول کن در و  -

 رساج پرسید

 کجا؟ -

 رسمه بالفاصله وبه تند ی جواب داد

 هرجابی جز اینجا که اتاقت و نباشه  -

 رساج لبخند ی محو زد وگفت

 !!فقط انبار ی -

 رسمه بار دیگر دست خود را به سمت عقب کشید وگفت 



 اینجا ..ولم کنترجیح میدم انبار ی باشم تا  -

 ا بدجنیس گفترساج ابروبی باال انداخت وب

 !!!اووم ...انبار ی-

 !!! به نظر منم فکر بد ی نیست اما قبلش باید حمام بر ی

ه ماند رو ی انحنا ی لب  رسمه لحظه ا ی خشکش زد ونگاه ماتش خیر

 رساج که به سمت با ال متمایل شده بو د

ن هرچند با این موها ی چرب وبو ی ع - رفی که یم د ی یم توبن مطمی 

 !!به رسش نیم زنه اذیت کردنتس فکر  که هیچ کباسی 

رسمه لحظه ا ی ناخواسته زیر بغل خود را بود کرد وچون بو ی تند 

 عرق در بیتن اش پیچید وصدا ی خنده ی ارام رساج را شنید در یک

د حرکت ناگهابن پا ی راستش ر ا باال برد ومحکم رو ی پا ی رساج کوبی

ن فریاد کشید  وخشمگیر

ن فکر ی به رسش بزنه نه  برو به درک وشک نکن - اگر کیس همچیر

حش یم کنم حه رسی  !!! ماده گربه بلکه ماده شیر میشم ورسی

ودرحالیکه پاهایش را که به شدت درد گرفته بود تکان  خندید رساج 

 گفت یم داد به سمت در رفت و با شیطنت 

..میگم ظهر بف- رستنت حموم ماده شیر شک ندارم که یم کتن

 خطرناک 



ن وسط اتا ق تنها گذاشت واز اتاق خارج شد  ..... ورسمه را خشمگیر

ن طو ل وعرض اتاق را یم پیمود  . طاها با قدم هابی سنگیر

 . تمام وجودش از شدت خشم گر گرفته بود و یم لرزید

رسهنگ بیشیی از چند دقیقه ا ی بود که اتاق را ترک کردهبود ولیکن  

ن وپر از کنا یه اش هنوز درگوشش پیچیده بودصدا ی خ  شمگیر

 .وبدترین قسمت قضیه هم ان بود که حق کامال با رسهنگ بود

ن عدم کفا یت متهم شده بود واین برا ی او از  ناخواسته به نداشیی

 !!!مرگ بدتر بود

او وافرادش در ماموریتی که داشتند شکست سهمگیتن خورده بودند  

ن شکستی بود    .. که درپرونده اش ثبت شده بودوا ین اولیر

وبی که تحت اختیار داشت وباتوجه به امار ی که  او با این همه نیر

ن شکستی یم خورد   داشت نباید چنیر

شکرش بافی بود زیراحادثه ی دیشب یم توانست  هرچند که باز جا ی

 خییل بدتر از این باشد نییم از افرادش زخیم شده بودند اما 

 .. نداشتند خوشبختانه تلفات جابن 

 به  شاید باید مجدادا تماس که با انها شده بود را چک یم کرد تا

 نکته ی مهیم دست میافت



 ین تماس مخقن ازهرچند که در همان ابتدا متوجه شده بود که ا  

 رو ی دشمتن با ان ها بوده تا ان ها را لو دهند ومسلما خود این کاره 

 نچن از خود جا بگذراندبوده وزرنگیی از این بودند که بخواهند رس 

ن بار صحنه به  کالفه دستی رو ی موهایش کشید وبرا ی چندمیر

صحنه ی اتفاق ها ی دیشب در ذهنش تدایع شدند وبا مرور هر  

 دستنانش مشت وازاد گردید  ی صحنه ا 

ا خرین صحنه در پس چشمان بازش به نمایش در   وزمابن که تصویر 

ده گردید   امد چنان مشت دستش فشی

ن قلنج ها ی مچ تا ساعدش شنیده شدصدا  که که  ..ی شکسیی

کاش یم توانست چهره ی ان شخص را ببیند ویا حداقل ییک از ان 

 ند هارا دستگیر یم کردند تا بازجوبی شو 

باید خود با دقت تمام فیلم ها ی مدار بسته ی دیشب را یم دید تا 

 .. رسنچن به دست میاورد شاید 

ون فرستادو  ن حرکت کرد  نفسش را باشدت بیر  . به سمت میر

ن برداشت وبا قدم هابی بلند به  گوسی وسوییچ خود را از رو ی میر

 د کهسمت در رفت ان را گشود وهنوز در چارچوب در قرار نگرفته بو 

 . با پدر رسمه اقا ی محتشم سینه به سینه شد



د ورها کرد وپرسید  اقا ی محتشم دست اورا فشی

 ظاهرابد موقع مزاحم شدم  -

 ی زد وگفت لبخند طاها 

ن - ن بنشینیر  خیر کار خاض نداشتم ..بفرماییر

ن کارش اشاره کرد واقا ی محتشم با شانه   با دست به صندیل مقابل میر

 فروافتاده به سمت صندیل قدم برداشتهابی 

ن خود قرار نگرفت ودر کنار او رو ی   ام او پشت میر طاها به احیی

 .. صندیل نشست

ره  ا ی چه در ان وقت روز به اداخوب یم دانست اقا ی محتشم بر 

امده است واز اینکه نیم توانست مانند هرروز دیگر ی که گذشت 

ن بودقانع کننده ا ی به اودهد متاسف و   جواب مگیر  .رسی

بعد از گذشت این همه روز وعیل رغم تمام تحقیق ها وتالش هابی 

ین رسنچن پیدا کنند  .. که کرده بودند هنوز نتوانسته بودند کوچکیی

م رباها هیچ رد ی از خود به جا ی نگذاشته بودند ومانند باند دا

ن انجام داده بودند وفقط یط بازجوبی  دیشب ادم ربابی را بسیار تمیر

 دوستان رسمه انجام داد متوجه شد  از  که

که او بارها در نزد دوستانش مدیع شده بود که احساس یم کند کیس 

 ر بسته ا یفیلم ها ی مدا او را زیر نظر دارد وتمام



که در این چند وقت رسمه در انجا رفت وامد داشت وبا دوستانش 

 ه بودنتیجه ا ی نرسید قرار گذاشته بود بررس کرد اما باز هم به

م نشده درسته؟ -  هنوز هیچ خیی ی از دخیی

 صدا ی لرزان ودلواپس اقا ی محتشم او را به خود اورد 

قا ی محتشم گرفت و  کیم در صندیل جابه جا شد...نگاهش را از ا

 را به او انتقال ندهدسیع کرد نگرا بن خودش 

 متاسفانه هنوز رسنخ خا ض به دست نیاوردیم_

 معتن نیست که شما امید خودتون رو ازدست بدین اما این به این 

ن  ن باشیر
 دخیی شما خییل زود به خانه بریم گرده مطمی 

ن بود هرچند که تاثیر ی در 
حال خراب لحن صدایش ز یاد ی مطمی 

 اقا ی محتشم نداشت 

 اقا ی محتشم ریه اش را پر از هوا کرد 

ن گفت د و اندوهگیر  با ناراحتی تسبیچ که در دست داشت رافشی

ین خیی ی _
م گذشته وهنوز کوچکیی بیست روز از ربوده شدن دخیی

 ... نشده

درست مثل دزدیدن سارا...چشم من و انا خشک شد به گوسی وتلفن 

 ... ماساما دری    غ از یک ت



خوب فکر کنید اقا ی محتشم شما دشمتن ندارید که از طریق  -

اتون بخوان انتقام بگ  ن؟ یر دخیی

 اقا ی محتشم رس ی تکان داد

 این سوال تکرار ی را بارها وبارها از زبان ها ی مختلقن شنیده بو د

 با ناامید ی گفت

 .. هرخی فکر یم کنم کمیی به نتیجه یم رسم-

بودم و افراد ی که با ان ها  ادم بی حاشیه ا ی من از همان جووبن 

 ... رفت وامد ویا برخورد داشتم بسیار محدود بودند

ناخواسته بحث ویا دشمتن نداشتم وخدا من با هیچ کس خواسته یا 

 بیامرز خانومم هم زن خانه دار ی بود که بیشیی وقتش را درخانه وباال 

 رس بچه ها گذراند

 ید طاها دستی رو ی پیشابن کش

این پرونده ی ادم ربابی پیچ یده ترین پرونده ی ادم ربابی بود که با ان 

 برخورد کرده بودند

 ی سارا ورسمه محتشم وجود نداشت هیچ نکته ی روشتن در پرونده

ن سارا بعد ازمدبی صحیح وسالم ودزدیدن خواهر بزرگیی او  برگشیی

 نقطه ی رسمه در کمیی از یک ماه وهیچ تماس مبتن بردر یافت پول



 ...کور این پرونده بود

...... 

 . رسمه با حشت شیر اب حمام رابست وبه سمت حوله رفت

ده بود واحساس سبیک یم کرد بعد از بیست روز تنش را به اب  ... سیی

شاید بیشیی از یک ساعت بود که زیر اب بود واگر صدازدن ها ی 

 تی دیگر هم ازمکرر مرد ی که اورا تا حمام همرایه کرده نبود تا ساع

 ... زیر اب خارج نیم شد

لباس مردانه ا ی که از داخل کمد برداشته بود به تن کرد وبا اکراه 

دستش انداخت به نظر نیم رسید چاره ی دیگر ی نگایه به شلوار 

 داشته باشد باید یم پوشید هم

 . رسمه اخرین نگاه را به خود انداخت واز حمام خارج شد

یدن رسمه قدیم به او نزدیک تکیه زده بود و با دمرد کالفه به دیوار 

 شد وبا لحتن تند وخشن گفت 

 اون تو دقیقا چیکار یم کردی  !!!چه عجب -

 !!!  از یک ساعته که من اینجا مچل توامبیشیی  -

ابروها ی رسمه درهم گره خورد بی انکه اهمیتی به خشم او بدهد ویا 

 سخر نگایه به اندامهراس به دلش راه بدهد پوزخند ی زد وبا تم



 چهارشانه وگنده اش انداخت وگفت

ن دیگه-  !!!! سگ خانزاد شد ی واسه همیر

جاخورد و درکمیی از چند ثانیه که حرف او مرد به وضوح لحظه ا ی 

د که  ن خواست به سمتش یورش بیی در ذهنش جا افتاد خشمگیر

 مانعش شد  صدابی 

 !!!! رضا -

چرخیدکه با اخم به ان ها زل  نگاه رسمه ومرد همزمان به سمت رساج 

 زده بود 

 . رضا رساج را که دید دستپاچه شد

 در کش ی از ثانیه چهره اش رنگ باخت 

 . افتاد پایینودست مشت شده اش رس یع 

ه  -  !!اینجا چه خیی

 رضا رسی    ع توضیح داد

 هیچی قربان ... فقط ..فقط  -

ن وپر جذبه ی رساج نتوانست جمله اش را کام  ل کند زیر نگاه خشمگیر

 نده کردو تنها به جمله ی متاسفم دیگه هرگز تکرار نمیشه بس

 کان داد رسمه نگایه به مرد انداخت ورس ی از تاسف ت



اف کرد که خود هم برا ی لحظه ا ی از ان نگاه  هرچند که در دل اعیی

 ترسیده بود 

ن ی از ترسش را بروز نداده بو د   اما چهره ی رسد ومصم اش چیر

رساج کنار او بگذرد که رداشت و خواست از  به سمت رساج قدم ب

 نگذاشت. 

 رساج نگاه خشمگینش را از رسمه گرفت وبه رضا دوخت وبا لحتن 

 گفتهشدارگونه 

 هرگز دوباره سیع نکن بخوایه به این دخیی دست بز بن  -

 حاال زود از اینجا برو

رضا با صور بی قرمز شده بله قربابن گفت وبالفاصله از کنار ان ها  

 کرد   عبور 

 بزار برم -

ن رساج به سمت او چرخید   نگاه اتشیر

 حرف او گفترساج بی اهمیت به 

 تی نیستی نه ؟متوجه موقعیتی که توش هس  -

که   رفتارینیم خوا ی بفهیم که اینجا خونه ی بابات نیست تا هر 

 !!!دلت یم خواد داشته باسی 



ن لب زد  رسمه صورتش را عقب کشید و خشمگیر

 ربوطه رفتارم به خودم م-

 .. رساج برخشمش غلبه کرد

 گفت تاک ابروبی باال انداخت و

 نیست این همه شجاعت برا ی یک دخیی همیشه خوب  -

 کنجکاوم بدونم یک از قالب این دخیی شجاع خارج یم سی 

 لحن صدایش ته قلب رسمه را خایل کرد 

 گلویش خشک شده بود

 نییپابه سختی ان اندک اب جمع شده در دهانش را از گلویش 

 فرستاد و با صدابی که حتی المکان سیع داشت محکم باشد گفت

 منم کنجکاوم بدونم شما تا یک یم تونید من رو تو این عمارت   -

 !!! نگه دارید

 رساج ته ریشش را خاراند وصدا ی زبر ی اش را رسمه شنید 

 شاید تا وقتی که اخرین نفست رو بکیسی -

 بودزیاد ی رسد وبی روح این جمله را گفته 

رسمه نگاهش را از بالفاصله از او دزدید تا ترس نشسته درنگاهش را او  

 نبیند نفس نامحسوس کشید و بدون اینکه حرفن بزند از



 .... کنارش رد شد واین بار رسا ج مانعش نشد

ن تلفن را قطع کرد وبالفاصله شماره ی رسا ج را گرفت   یاشارخشمگیر

ن بوق نخورده بود که صدا ی   ج درگوشش پیچیدرسا هنوز دومیر

 بله دابی -

 یاشار ازرو ی صندیل بلند شد وبه سمت پنجره رفت 

 نگایه به اسمان ابی وصاف انداخت و با بی حایل گفت

 به مشکل خوردیم-

 صدا ی پوزخند رساج را از ان سو ی خط شنید

 اگر به مشکل نیم خورد ی که این وقت از روز یاد من نیم کرد ی -

ه دردرس   ست کرده ؟در  باز اون دخیی

 نگاه یاشار لحظه ا ی رو ی قاب عکس بزرگ یسنا دوخته شد 

 لبخند ی محو به لبخند پررنگ رو ی لب او زد وگفت

 به طور عجیتی چند روزه ساکت وارومه  -
 نه اون دخیی

 !!!خوبه..هرچند با شناختی که من از اون دخیی دارم عجیبه -

 ین سکوت عجیب بودم ایاشار ته خنده ا ی درگلو کرد ...برا ی او ه 

 چیشده ؟ -



 یاشار نگاه دلتنگ وپراز حشتش را از قاب عکس گرفت

 گفت گلوبی تازه کرد و 

 ییک از ادمامون از بوشهرزنگ زد-

 خوب؟ -

گفت کامیوبن که داشته بار یم برده کیم جلوتر از ایست بازرس 

 مجبور میشه باررو خایل کنه 

 بار تو بوشهر؟  -

 صورتش کشید یاشار کالفه دستی رو ی

 .. یم دانست رساج تا چقدر با قاچاق دخیی مخالف است

 شاید بهیی بود حرف رساج را گوش یم کرد وخود را درگیر این کار 

 نیم کرد

 حاال دیگر اما برا ی پشیما بن دیرشده بو د

 چند دخیی بود که قرار بود از طریق دریا به کویت رد کنیم  -

ن به سمت  وبا ق راشنید صدا ی نفس ها ی تند رساج  دم هابی سنگیر

 مبل رفت وجسم خسته ی خود را رو ی مبل انداخت

 !!درنهایت کار خوت رو کرد ی -



رس خود را به دسته ی مبل تکیه زد و بی اهمیت به خشم نشسته در 

 صدا ی رساج به ارایم گفت 

فقط بگو چه باید کرد .....دخیی ها رو موقت در جزیره ی خارک  -

 د نگه داشتن

 دیگر معامله ا ی که با امیر فن جازطر
ها واز طرفن ا ی نا امن دخیی

 کویت کردم وتو خودت یم دوبن که پا ی معامله با یک امیر بشیتن 

 !!!یعتن خی 

برا ی بازجوبی اینجا میاد   پلیستا کمیی از چند روز دیگر شک ندارم 

 تو هرچند که مدرک خاض ندارند اما ظاهرا گوشواره ی زنونه ا ی رو 

 پیدا کردن یونکام

اوضاع بدجور بهم ریخته ومن شک ندارم تنها کیس که یم تونه این 

 !!!اوضاع قاراش میش رو رسو سامون بده تو هستی 

ن رساج لحظه ا ی بیشیی شد در  صدا ی نفس ها ی بی در بی خشمگیر

 نهایت صدا ی خونشدش درگوشش پیچید

 کتن گندیه که خودت زد ی وخودت هم یم توبن جمعش   -

 !!!!ن هیچ ربیط نداره این قضیه یاشارم به

ازصدا ی بوفی که درگوشش پیچید فهمید رساج ارتباط را قطع کرده  

 است



با خشم گوسی را رو ی مبل انداخت وبا هردو دست رس ش را گرفت  

 وبه مبل تکیه زد

رساج را خوب یم شناخت ویم دانست وقتی حرفن بزند حتی او هم  

 گرداندفش باز نیم تواند اورا از حر 

از طرفن فقط رساج بود که یم تواست او را از این مخمصه رهابی  

 ببخشد 

 باید چاره ا ی یم اندیشید تا رساج را راضن کند تا به بوشهر برود

ش یسنا قفل شد   نگاهش لحظه ا ی رو ی نگاه دخیی

کاش زمانیکه یسنا ملتمسانه از او خواسته بود تا قید کار خالف را 

افتمندانه ا ی برا ی خود راه بی اندازد ارد کار رسی پویل که دبزند وبا 

 . او را گوش کرده بود حرف

ش   کاش اسیر وسوسه ها وزیاده خوایه هایش نشده بود تا تنها دخیی

 اش را 
ی

 را زنده در کنارخود داشت وا ین سال ها ی میابن زندیک

ش وحتی شاید نوه هایش به ارایم وخوسی وقت   درکنار همش ودخیی

  گذراند یم

 حتی همشش ماه بانو هم قربابن طمع وخودخوایه ها ی او شده بود 

کش بست  .... نفس عمیقی کشید وچشمانش را رو ی تصویر دخیی

 حاال دیگر برا ی حشت خوردن بسیار دیر شده بود 



ن خود را باخته بود جز اسم ورسمش را ... وهرگز حاضن  او همه چیر

 !!!! دست بدهدنبود تحت هیچ قیمتی ان را هم از 

یاشار باتر دید از کار ی که یم خواست انجام دهد خطاب به باربد 

 بالحتن کامال جدی گفت 

.. حواست رو کامال   - این دخیی را صحیح وسالم به کویت یم رسوبن

 جمع کن

باربد رس ی تکان داد ....این موقعیت خوبی بود تا جاپا ی خود را 

ن با قاچاق  شود وخود ی  برها ی دخیی اشنا سفت ترکند وهمچنیر

 دهد  نشان

 لبخند ی زد وگفت

خیالت راحت باشه یاشار من این ماموریت رو به نحو احسنت -

 انجام یم دم

 یاشار حرفن نزد ...باربد پش زیرک ودانابی بود و

بارها توانسته بود توانابی ها ی خود را به او ثابت کند وحاال که رساج 

ین گزینه برا وریت برود باربد حاضن نبود که به این مام  ی او بهیی

 ... بود

ن باربد عمارت را به قصد بوشهر ترک  نیمه ها ی شب بود که ماشیر

 . کرد



دخیی ی که ارام درکنار او نشسته بود زیر ان همه گریم هیچ شباهتی  

 بارسمه نداشت 

باربد نیم نگایه به جانب او انداخت و رسخوشانه دست خود را دراز 

 د کردان را تا اخر زیاروش کرد وصدا ی   کرد پخش را 

رسمه نفس عمیقی کشید وسیع کرد خونشد ی خود را حفظ کند 

نگاهش را از پشت شیشه ها ی دود ی به خط ها ی ممتد جاده  

 دوخت

ن رسنوشت او را رقم یم زد  .... که باپشت رسگذاشیی

 نگاه خسته اش را از جاده گرفت

اهنگ شاد ی  یت به صدا ی بلند رسش را به شیشه تکیه داد و بی اهم

ن را هم یم لرزاند چشمانش را که پ خش یم شد وشیشه ها ی ماشیر

ن حساسیت داشت و یم سوخت بست که  به لین

 ..دلش یم خواست در بی خیی ی مسیر نامعلوم را یط کند

نگاه فاتح طال پشت پلک ها ی بسته اش نقش بست وتا عمق 

 .. وجودش را سوزاند

دندان کشید تا لبانش را به زیر ا لرزاند گوشه ی بغض سیبک گلویش ر 

 ... قطرات اشکش از گونه هایش جار ی نشوند واو را رسوا کنند



تمام صحنه ها ی امروز با جزییات در ذهنش مانند فیلم سینمابی به 

 اکران درامد 

نزدیکا ی ظهر بود که مرد ی ریز نقش به اتاق او امد وخییل مودبانه 

 گفت 

مرییس گفته شما رو به اتاق کا -  ر ایشون بیی

 نکرد و بی حرف از پشت مرد به راه افتاد
 رسمه مخالفتی

یم دانست منظور او از رییس همان مرد ی بود که رسش را زخیم 

 کرده بود 

 ش بستلحظه ا ی تصویر صورتش در ذهنش نق

به ا ی به در زد وباصدا ی بیا داخل یک   مرد پشت در اتافی ایستاد .ضن

 نفر در را باز کرد. 

م کرد خود را کنار کشید ورسمه با رس ی برافراشته  رس ی خ مودبانه

 وشانه هابی عقب داده داخل شد 

نگاهش با رسعت اتاق را در نوردید ودر نهایت پوزخند ی به نگاه 

ن طال زد وبه ی اشار که پشت مبل راحتی خود نشسته بود خشمگیر

ه  ...شد خیر

 نبود برا ی لحظه ا ی از ذهنش گذشت که رساج در جمع ان ها  

ن  -  بگیر بشیر



صدا ی یاشار را شنید ابروها یش را در هم گره زد وبدون هیچ  

 مخالفتی به سمت مبل مقابل او رفت ونشست

 افرین دخیی خوب  -

 تمسخر گفت صدا ی طال را شنید که با 

 اگر همیشه انقدر مطیع و رسبه زیر باشه قابل تحمل تر میشه -

ویاشار چشم غره ا ی  رسمه حتی به جانب طال نگا یه هم ننداخت

 به طال رفت 

 طال بی اهمیت به چشم غره ی یاشار شانه ا ی باال انداخت

ن تکیه داد و سیع کرد ارامش خود را در مقابل   یاشار ارنج خود را به میر

 ن جفت چشم اشنا حفظ کند ای

 امشب باید برا ی یک سفر خودت رو اماده کتن  -

خوب وارویم باسی تا دلم یم خواد مثل این چند روز اخیر دخیی 

 کنندخانواده ات در کمال 
ی

 ارامش زندیک

ات حرفش را درچهره ی ناخوانا ی  لحظه ا ی سکوت کرد تا تاثیر

 رسمه ببیند سپس با لحن کشدار ی ادامه داد

تو دخیی عاقیل هستی ..انقدر عاقل که شک ندارم متوجه منظور  -

 من شدی 



شد وبا هر تکرار لرز   کلمه ی سفر چندین مرتبه در ذهن رسمه تکرار 

ن ی از وحشتشبد ی در بدنش نشست ه   رچند که ظاهر رسدش چیر

 را بروز نداد با صدابی که سیع یم کرد نلرزد ومحکم باشد گفت

ن ی که نیم دو  - نم اینه که شما از جون من وخانواده ی من  تنها چیر

 !!! خی یم خواهید

ن گرفت وبه صندیل تکیه زد  یاشار تکیه اش را از میر

..نیم دانست چرا باید پا ی این  نمیدانستد او هم علت این را و خ

 دخیی را به این انتقام وبازی باز کند 

....چرا باید او چرا دوست داشت این دخیی را درکنار خود داشته باشد 

 ان بزرگ شده بود بفرستد را به کویت کشور ی که یسنا در 

ه زد و به تندی وبی نگاه منتظر رسمه را که دید ابروهایش را درهم گر 

 توجه به پرسش اوگفت

 حرفا ی من رو فراموش نکن اگر بخوا ی دردرس درست کتن   -

 !!خانوادی دوست داشتنیت رو از دست یم د ی

 بالفاصله چشمانش را باز کر د سنگیتن نگایهس رسمه با احسا 

ابتدا لحظه ا ی گیج وگنگ به اطراف چشم دوخت همه جا تاریک  

 بود . 



 .حالت گ ج را نداشت نگاهش ان حاال دیگر 

 لبخند پهن وخبیثانه ی باربد او را متوجه موقعبت کنوبن اش کرد

 بیدار شد ی هابن -

 .رسمه سیع کرد ذهنش را متمرکز کند

ن کننده بود و باعث مور مورشدن بدنش شدلحن ص  دایش مشمی 

 سیع داشت ترسش را بروز ندهد

 زده اش بررس کرد رسمه رسی    ع بار دیگر اطراف را بانگاه وحشت

ن ها ی دیگر  دیگر درجاده ی اصیل نبودند وهیچ خیی ی از ماشیر

 .نبود

  گوبی در اسمان قیر ریخته بودند که تا این حد تاریک بود ودر ان نور 

 .کم ماه هیچی دیده نبود

ن پیچیده بود  ن ماشیر  . صدا ی نفس ها ی رسمه در کابیر

ک هوش را از رسش برده ب  ود وحاال که در ان از رسشب زیبابی دخیی

 .. باید ان فرصت را از دست یم دادبیابابن تنها بودند چرا 

به خصوص که حس ششمش گفته بود که این دخیی برا ی رساج مهم 

 ... وخاص ست



ن ی که برا ی رساج مهم بود باید نابود یم شد وچه اهمیتی وه  رچیر

ک به خوبی 
داشت دستور مستقیم یاشار که گفته بود از دخیی

 ... کند  فظتمحا

اب شدن از ان حس  االن هیچی برایش اهمیت نداشت جز سیر

 . انتقایم که بهش دست داده بود 

حد حالش شاید اگر رسشب طال باهاش راه امده بود االن تا این 

 .خراب نبود

ن خطاب به رسمه که کامال خود را به شیشه ی  با لحتن تهدید امیر

ن چسبانده بود گفت  ماشیر

 خوبی باش -
 اذیتت نمیکنم دخیی

 . االن فرصتی برا ی عجز وناله ودرد نبود

 .االن باید از خودش به هرقیمتی که شده است دفاع کند

دان گرفت وبا تمام در یک تصمیم ا بن خم شد وگوش او را به دن

وبی که برایش مانده بود به شدت ان را گاز رفت  . نیر

بده ی گوش حاال دیگر دهانش کامال مزه ی خون یم داد وصدا ی عر 

ن را لرزاند  .خراش باربد شیشه ها ی ماشیر

 با حس درد وسوزش شدید در گلویش ناخواسته گوش او را رها کرد



گوش او را که کنده بود رسش راعقب کشید وتکه ا ی از گوشت  

ون تف کرد  . همراه باخون به بیر

 او هم گلویش را گاز گرفته بود تا رهایش کند

 ه بودجنون آبن به باربد دست داد

به بی دربی ومحکم به صورتش کوبیده شد
 .چند ضن

 نگاه هراسان رسمه رو ی صورت اولحظه ا ی ثابت ماند 

تنایک را دران خون با شدت از گوشش جار ی بودو چهره ی وحش

 .تارییک از خود به نما یش گذاشته بود

 فریاد ها تهدیدها و تقالها ی رسمه بی نتیجه بود 

 ه بو داز دست او برایش نماند دیگر امید ی برا ی نجات

درست لحظه ا ی که دیگر کامال امید خود را از دست داده بود 

تش شیشه ی سمت را  نندهناگهان صدا ی مهیتی شنید ودر کمال حیر

فروریخت وقبل از اینکه باربد بفهمد چه اتفافی افتاده است درسمت 

 راننده باز شد ورسمه از پس اشک ها ی جمع شده در چشمانش

ن رساج را ببیند   توانست قیافه ی خشمگیر

نور امید ی درقلبش تابید وچشمه ی جوشان چشمانش بار دیگر 

 .. جوشید



ده بود ورق برگشته بود  درست لحظه ا ی که امید خود را از دست دا

 واین مرد که درچشمان سیاهش شعله ها ی اتش زبانه یم کشید 

 .. برا ی نجاتش امده بود

ده شد ومشتی که اربد به سمت عقب کشیکمیی از چند ثانیه ب

 درصورت او کوبیده شد همزمان باهقی بود که اوزد

 لحظه ا ی نگاه طوفابن رساج به سمت او کشیده شد وچون اورا دید 

 . براشفت  سخت

ن غرید  عنان خود را از دست داد وخشمگیر

ن  - ن من بشیر  !! بجنب حاال !!! پیاده شو و برو ماشیر

ت او خارج سازد شت یقه ی خود را از دسباربد درحالیکه سیع دا

ن   گفتخشمگیر

 !!!!لعنت به تو رساج تو اینجا چیکار یم کتن  -

چرخید .نگاهش چنان نگاه رساج بالفاصله از رسمه به سمت او 

وحشتناک بود که رسمه برا ی لحظه ا ی از ان نگاه در ان ظلمات 

 شب ترسید

  بهت گفته بودم نیم ذاارم دست از پا خطا کتن  -

ن این جمله مشت دویم را محکم تر از اویل در  رساج همزمان با گفیی

 صورت باربد کوبید 



 رسمه صدا ی خرد شدن دندان ها ی باربد را شنید 

ن پیاده شد ..لحظه ای   ن را باز کرد واز ماشیر بارسعت درماشیر

ی خورد اما بالفاصله خودش را جمع وجور کرد وبا قدم هابی ر سکند

 راغشت ماشیتن که چاما تند به سم لرزان

روشن بود ومسیر را برا ی او روشن نگه داشته بود حرکت کرد قبل از  

ن بشود رساج ون  را دید که باربد  اینکه سوار ماشیر ن بیر را از ماشیر

 بود وصورتش را اماج مشت ها ولگدهایش قرار داده بود کشیده

ن شد ودر  ن  رسی    ع سوار ماشیر ها را بست .نفسش به سختی باال وپاییر

 تپید حاال دیگر کند یم شد وقلبش برعکس دقایق قبل که تند یم یم

 .. کوبید

ون دوخت  . نگاهش را از پنجره به بیر

 . خود امده بود وهردو باهم درگیر شده بودند حاال دیگر باربد هم به

هرچند که جثه واندام رساج دوبرابر باربد بود اما رسمه فریاد ی خفه 

 . کشید وقفل در ها را زد

ن افتاد وفکری برق اسا از ذهنش   ظهلح ا ی چشمش رو ی کلید ماشیر

ن ان دو مرد که سخت درگالویز   گذشت .مردد نگاهش چندین باربیر

 .. چرخید وجمله ی باربد درذهنش پخش شد کلید بودند و



قرار بود او را به عرب ها ی کویت بدهند واو خوب یم دانست که 

 . هد بودهمیشه به اندازه ی امروز خوش شانس نخوا

 . پس باید عقلش را به کار یم انداخت وتصمیم درستی یم گرفت

 . چشمانش را بست وچندین با ر نام خدا را زیر لب تکرار کرد

دانست این فرصت یم تواند اخرین فرصتش باشد ..در نهایت  یم

 . تصمیمش را گرفت

بالفاصله خود را به سمت پشت فرمان کشید وسیع کرد به اخرین 

 .اشار فکر نکند وترس را به دلش راه ندهدتهدید ی

 بود خود را به جابی یم رساند تا بتواند با 
د   پلیس کافن تماس بگیر

د و از خطر ی که خانواده اش   خودش بود کافن بود با طاها تماس بگیر

 . را تهدید یم کند به او بگوید

و گرفت نگاهش را به رساج دوخت که پاهایش را  با این فکر گوبی نیر

د .ظاهرا درگیر ی با  رو   ی گردن باربد گذاشته بود ویم فشی

وز ی باربد به اتمام رسیده بود واو   . دیگر فرصتی نداشتپیر

ن  دستانش یم لرزید وکار را برایش سخت تر کرده بود.بالفاصله ماشیر

 .را روشن کرد

ن چرخید قلبش به دیوانه وار خودش را  نگاه رساج که به سمت ماشیر

 .کوباندقفسه ی سینه اش  



نگاه ترسیده اش را از او که با قدم هابی بلند به سمت او میامد جدا 

ن را به حرکت انداختپاهایش را رو  کرد   ی گاز گذاشت وماشیر

ن عبور کرد ومانند   رساج ایستاد وسنگیتن نگاهش از شیشه ها ی ماشیر

 پتیک محکم بررسش کوبانده شد 

 . ینگونه یم لرزیدکل بدنش را گوبی زیر اب یخ گرفته بودند که ا

ن او بود رساج را   در ان روشنابی کم که از چراغ ماشیر
بعد از لحظابی

ن حرکت کرد دید که ب  رگشت وبه سمت ماشیر

دیدن این تصویر کافن بود تا رسمه هیتن بکشد وپاهایش بیشیی روی 

ده شود  پدال گاز فشی

 .ترس در تک تک سلول ها ی بدنش رخنه کرده بود

ن که اطرا باعث شده بود وحشتش ف را روشن یم کرد نور ماشیر

ن به طرز عجیتی دران   تارییک وظلمتچندین برابر شود ..همه چیر

 . وحشتناک بود 

سایه ها ی درختان مانند مارها ی خشمگیتن بودند که به سمت او یم  

 .جهیدند ویم خزیدند

رسمه گوشه ی لبانش را به زیر دندان کشید وسیع کرد به ترس افتاده 

 بال وپر ندهد تا قبض روح نشود درجانش 



ن در جاده ی خایک وفریع باال و.  نمیدانستقیقا یم شد واو د پایینماشیر

 !!! ایا مسیر را درست یم رود یانه

لحظه ا ی نور ی در صندیل کنار توجهش را جلب کرد.رسش چنان با 

 رسعت برگشت که قلنج گردنش شکست ودرد بد ی در گردنش

 .پیچید

ظه ا ی ماتش برد.اما این حالت زنگ یم خورد لح با دیدن گوسی که

 شحایل داد.حاال با ا ینبهت وتعجب خ یل زود جا ی خود را به خو 

ن را به او بگوید  گوسی یم توانست با طاها صحبت کند وهمه چیر

 دستش را دراز کرد وگوسی را برداشت
ی

ن رانندیک  با این فکر در حیر

 مه افزایش پیدا کردبادیدن اسم باربد هیجان والتهاب درون رس 

ن رنگ ر ا لمس کرد و ان را رو ی پخش گذاشت  با تر دید دکمه ی سیی

ن پیچیدو  ن ماشیر  بالفاصله صدا ی بم ومردانه ا ی درکابیر

ن رو بزن کنار -  خوبی باش وماشیر
 !!دخیی

ن خونشد ی هشدارگونه بود  لحن صدایش درحیر

 رسمه اب دهانش را پر صدا قورت داد 

اشیتن را ندید شهامت یافت ایه انداخت وچون ماز اینه به ع ب نگ

 بیاورد وتوانست قدرت کالم خود را به دست 



 !!برو به جهنم-

ن پیچید  ن ماشیر  صدا ی تک خنده ی رساج لحظه ا ی درکابیر

م تا -  از جهنم اومدم !!! برگشتم تا تو رو هم همراهم خودم بیی
ی

تازیک

 !!!رسگرم بشم

ن از لحن خونشد پر از ر  یشخند او مشتی رو ی فرمان رسمه خشمگیر

 ریاد کشید کوبید وف

 لعنت به تو..لعنت به توی عوضن  -

 نفس کم اورد وسکوت کرد 

ن   لحظه ا ی جز صدا ی نفس زدن ها ی خودش صدابی سکوت ماشیر

 را نشکاند 

ن پیپید  سپس مجدادا صدا ی رساج در کابیر

 یم دوبن ته این جاده به کجا یم خوره ؟  -

از گونه اش را پاک  ش اشک ها ی جار ی شده رسمه حرفن نزد وبا کتف

 کرد 

ها ی تو به ته این جاده به من یم خوره ...  - از این به بعد تمام مسیر

 !!من ختم میشه

ون کن  !! پس دخیی عاقیل باش وفکر فرار رو از رست بیر



 . بی اهمیت به اولتیماتوم او گوسی را قطع کرد رسمه

ی طاها را درذهنش باال از رسعت اتومبیل کم کرد ورسی    ع شماره 

ن کرد تا  د وپاییر  با اوتماس بگیر

 نیمه ی شب بودمهم نبود که االن 

وامکان داشت او خواب باشد .االن فقط جان او وخانواده اش مهم 

 بود

رسی    ع به صفحه ی اصیل رفت ولیست تماس را گشود وچون کد رمز 

 ...را دید اه از نهادش درامد

ن رفت  مخترص امید نجات هم ازبیر

 وبی ارده چندین بار اعداد مختلف را وارد کرد اما بی فایده 
ن خشمگیر

 بو د

با حرص گوسی را رو ی داشتبورد انداخت ونگاهش را به روبه رودید  

 . وبادیدن نورها ی ضعیقن از دور خوشحال شد

 ظاهرا داشت به جاده ی اصیل ویا یک روستا یم رسید

 ..... نگایه انداختهیجان زده فریاد ی کشید واز اینه به عقب 

ن ورساج نبود وفقط کافن بود تا او  به جاده ی  هنوز خیی ی از ماشیر

 .. اصیل برسد



پاهایش را رو ی گاز فشار داد وهنوز دقیقه ا ی نگذشته بود که 

 احساس کرد ماشیتن از جلو ومستقیم به سمت او میاید

ن رو ی چشمانش افتاده بود وان را یم زد   نور مستقیم ماشیر

ن فخشمگ  ریاد کشیدیر

 لعنتی ..لعنتی  -

 . چشمانش را چندین بار بازو بسته کرد

ن همچنان با رسعت ومستقیم به سمت او میامد به نزدیک  ماش یر

 اوکه رسید

وحشت زده پاهایش را رو ی ترمز گذاشت وهم زمان با بلند شدن 

 صدا ی بد کشیده شدن الستیک رو ی خورده سنگ ها صدا ی فریاد

 .را شکاند او هم سکوت شب 

نفسش به شمارش درامده بود وقلبش چنان محکم خود را به قفسه 

 ینه اش یم کوباند که هر ان امکان یم داد از قفسه ی سینه اشی س

ون دراید  . به بیر

 جلوبی همچنان رو ی صورتش افتاده بود 
ن نور قو ی چراغ ماشیر

ن ی نبیند  .. وباعث میشد چیر



ن   ی را تشخیص دهد اما بی فایده رسش را جلو برد تا شاید بتواند چیر

 ول ها ی بدنش رخنهد ..ترس حاال با تمام قدرتش برتک تک سلبو 

 . کرده بود ..بدنش یخ زده بو د

به ی محکیم که به شیشه خورد وحشت زده از جا ی خود پرید  باضن

 وفریاد بلند ی کشید ..برا ی لحظه ا ی نفس کشیدن را هم فراموش

 ..کرده بود

به نه چندا ی به پنجره خورد ..اما او یم ترسید گردنش ن ارام دیگر ضن

ن ی که قرار بود در ان جاده ی بیابوبن ترسناکرا   برگرداند ..از چیر

 ... ببیند وحشت داشت

 دوست داشت مانند بچه ها صورتش را بپوشاند وباصدا ی بلند 

 بر بی پنایه خودش ضجه بزند

به سوزش لبانش گوشه ی لبانش را محکم گاز گرفت وبی اهمیت 

 ومزه ی خون پیچیده در دهانش

ترسیده اش را به سختی به سمت پنجره چرخاند وچون قیافه ی نگاه 

 خونشد رساج را دید ابتدا شوکه شد 

سپس تکیه اش را به صندیل داد ونفس ترسیده اش را باشدت به 

ون مهار کرد  بیر



ه را داشت در ان بیابوبن که او تصور دیدن مرد ی اره به دست یا اجن

 .کرد  دیدن رساج واقعا برا ی لحظه ا ی ارامش

ن رساج چگونه از جلو ی او رس دراورده   از ذهنش گذشت که ماشیر

ن را یم پایید  بود ..درحالیکه او همش پشت ماشیر

به ی دیگر ی که به شیشه خورد   اما دیگر چه اهمیتی داشت ..با ضن

 . تازه به عمق وخیم ماجرا بی بر د 

ش از شیشه عبور کرد وبه گوشش رسید  پر از تحقیر  صدا ی محکم و 

 ترس ونفرت ش را بیشیی کرد و 

ت به من یم خوره دخیی  -  !!دید ی انتها ی مسیر

 !! ناک اوت

 باز ی که راه انداختی از قبل بازنده ش مشخص بود 

 !! در روباز کن

ن ومحکم بود ن ارایم زیاد ی تهدید امیر  لحن صدایش در حیر

د تا مانع از ریزش  ختی پلک رو ی هم فشی در خود جمع شد وبه س

 ده در چشمانش شوداشک جمع ش

 کلمه ی ناک اوت مانند سوهابن در ذهنش کشیده یم شد

ن قلبش را هدف قرار داده بود  احساس حقارت مانند چاقوبی تیر



 . با سوزش قلبش چشمانش را باز کرد

 دستان یخ زده اش مشت شد

 ا جزم کرد تا تمام تالشش را انحنا ی باال رفته ی لب رساج عزمش ر 

 برا ی رهابی کند

ن رسعت نب میشد ..باز ی که راه انداخته بود هنوز   تسلیماید با همیر

 تمام نشده بود ویم توانست به نفع او تمام شود

 .. فقط کافن بود زمان بخرد تا اسمان کامال روشن شود

بی که با کیم ان سمت تر جاده ی اصیل بود واو این را ازنور ها ی گذرا

 هابی زودگذر رسعت ان قسمت را روشن یم کردند مانند ش

 . وبعد ناپدید یم شدند فهمیده بود

 به اسمان پرستاره چشم دوخت ..فقط کافن بود این ظلمات شب 

جا ی خود را به روشنابی روز دهد واو حداقل بتواند اطراف خود را 

 تا بتواند نقشه ا ی بکشد ببیند 

 ه سینه اورا تماشا یم کرد رساج دوخت که دست ب نگاه پر نفرتش را به

ن را   فرستاد  پاییناندیک رس شیشه ماشیر

 با غیض ولحتن پر نفرت گفت



ه وقتت رو اینجا تلف نکتن وگورت رو از   - من در رو باز نیم کنم بهیی

 اینجا گم کتن 

 رساج تاک ابروبی باال انداخت 

ن راحتی   به همیر
 شو دنیم  تسلیمخوب یم دانست این دخیی

 او را دراین مدت اندک خوب شناخته بود

 باز ی داشت رسگرم کننده یم شد

ن گذاشت  لبخند ی رو ی لب نشاند ودستش را رو ی سقف ماشیر

 نگاهش را قفل نگاه خوبن او کرد ولب زد 

 خییل دوست دارم ببینم تو مخیلت خی یم گذره -

بن ا ین ا صیی کنم ببینم یم توتدوست داشتم انقدر ی زمان داشتم  -

 ا نهفع خودت تغییر بد ی یباز ی رو به ن

 .....اما افسوس -

 سپس رس ی تکان داد

 رسش را کیم به شیشه نز دیک تر کرد و با لحتن قاطع وشمرده گفت

عاقیل باش -  زمان کافن نداریم پس دخیی

 واین رو تو رست فرو کن که دور زدن وفرار کردن از دست رساج  -

 فکری باطل وغیر ممکنه



 ت گفرسمه با حرص پشت چشیم نازک کرد وباتمسخر 

ممکن رو ممکن کردم-  فعال که غیر

 عجتی گفت رساج ابروبی باال انداخت

 . لبخند ی زد و صورتش را نماییسی خاراند

 .صدا ی زبر ی ته ریشش در ان سکوت شب به گوش رسمه رسید

ن ابروهایش کم ترشد .اخیم کرد وبا تند ی گفت   فاصله ی بیر

 .. از نیم کنمرو ب من در  -

 رساج رس ی تکان داد

 لبخند ی زد وخونشدگفت

 !!! چرا باز یم کتن ..تو خودت در رو باز یم کتن  -

ن را کیم  رسمه پوزخند ی زد و وبی اهمیت به هشدار او صندیل ماشیر

ان کرد ن  جلو داد واندازه اش را باتوجه به قد خودش میر

 اش گرفت.. بی شک  رساج با دیدن این حرکت او لحظه ا ی خنده

 یسنابی دیگر 
 !!!! بود این دخیی

 نگاهش را از او گرفت 

 !!! شاید باید اوهم رساخی دیگر یم شد



ون کشید  . از جیب شلوار خود اسلحه اش را بیر

جا خوردن رسمه رادید وپوزخند ی زد سپس اسلحه را رو ی سقف  

ون کشید ن گذاشت وپاکت سیگار را ازجیبش بیر  ماشیر

ن رسمه سیگاری اتش زد وقبل انگاه خشمگ زیر سنگیتن  ن یر ز اینکه اولیر

 پک خود را بزند با لحتن قاطع وجدی گفت 

 فقط تا این سیگار به فیلیی برسه وقت دار ی در رو باز کتن  -

در غیر این صورت خودم باز یم کنم واهمیتی هم به این نمیدم که 

ون یم کشم یانه ن بیر  !! زنده ت رو از ماشیر

 کر د  ه اشاره ا یسپس به اسلح

ن بار   !!از ا ین غول خونشد ترسیدرسمه برا ی اولیر

 .. چند نفس عمیق کشید وسیع کرد فکرش را به کار بیندازد

نیم رسید راه  ر اما هرچه فکر یم کرد کمیی به نتیجه یم رسید .به نظ

 . فرار ی داشته باشد

شود  ساعت دیگر مانده بود تا هواروشن به ساعت نگاه کرد تنها یک

 .کرش کار نکندده بود فوترس وضعقن که داشت باعث ش

نگاه وحشت زده اش از شیشه عبور کرد ورو ی انگشت های سیگار  

 .به دست او قفل شد



ن ی به ته سیگار نمانده بود  . چیر

 .قلبش محکم خود را به قفسه ی سینه یم کوبید

ن را روشن کند . از   دستش ناخواسته به سمت سوییچ رفت تا ماشیر

ن ان  داخت وبا ته پا ان راگوشه ی چشم دید که او سیگارش را زمیر

 .. خاموش کرد

 سپس صدایش را شنید 

ون دخیی -  ...هرخی فکر دار ی از رست بنداز بیر

ن را روشن کرد   رسمه سیع کرد اهمیتی به هشدار او ندهد .پس ماشیر

 .. واینه را تنظیم کرد

ن باربد بسته بود پس باید  کیم دنده عقب یم   جاده از جلو باماشیر

ن او عبور یم کردرفت واز کنار   . ماشیر

 !!! خرجش ترکوندن الستیکه -

این جمله را که شنید لحظابی دستش رو ی فرمان خشک شد 

ن را  ه ماند که الستیک ماشیر ونگاهش رو ی اسلحه ی دست او خیر

 هدف قرار داده بو د  مستقیم

 . یم دانست که او این کار را یم کند

 م شد دستخوش خشکل وجودش 



ن را خاموش کرد  لعنتی زیر لب گفت  وماشیر

رساج مجدادا دستی رو ی ته ریش صورتش کشید وبا لحن صدا ی 

 ارام تر ی ادامه دا د

 افرین ..افرین -

ن رو باز کن تا با یک گلوله شیشه رو -  خوبی باش ودر ماشیر
حاال دخیی

 رو ی صورتت خورد نکردم 

 . بغض گلویش را به سختی بلعید

 تسلیمدیگر به اخر راه رسیده بود .شاید ب ید برخالف میلش 

 . رسنوشتش یم شد

لحظه ا ی چشمانش را بست وناخواسته یک روز افتابی در کنار 

خانواده ی کوچکش در ذهنش تدایع شد وقطره اشک رسکیسی رو ی  

 . اش رسازیر شد گونه

 تی شاید ب اید با ان روز ها ی خوبی که درکنار پدر وخواهرش و ح 

انا ی مهربان ودوست داشتتن ش داشت برا ی همیشه خداحافیطن 

 کرد   یم

ده شد  .قلبش فشی

 تصوراین جدابی از مرگ برا ی او تلخ تر بود
 حتی



 .با خشم با پشت دست قطره اشک را ازرو ی گونه اش زدود

اوازادیش را باخته بود اما دلش نیم خواست بیشیی از این غرورش 

موجبات خنده ی ان مرد را بیشیی از این  جریحه دار شود .نبا ید 

 . یم کرد  فراهم

دست لرزانش رو ی قفل در نشست و با تردید ان را باز کرد وکمیی از 

 .چند ثانیه در توسط مرد گشوده شد

تمام سیع خود را کرده بود تا چهره اش ترسش را نشان ندهد ونیم 

 . دانست تا چه حد موفق شده است

 ا ی ر و ی او چرخید ومحکم گفت  نگاه پراخم رساج لحظه

ن پیاده شو -  !! از ماشیر

 . رسمه مخالفتی نکرد -

 رساج کیم خود را کنار کشید ورسمه 

ن پیاده شد  . بدون اینکه او را نگاه کند از ماشیر

از شدت ضعقن که ناگهان درکل وجودش مستویل شده بود به در 

ن تکیه ز د   ماشیر

 اشترد برد داشتبو رساج خم شد وگوسی را از رو ی 

 نگایه به آن انداخت و پوزخند ی کنج لبش شکل گرفت



 با فاصله ی کیم در مقابل او ا یستاد ولب زد

 یم خوام یه نصیحتی کنم  -

ن رسمه بالفاصله به سمت او چرخید  نگاه خشمگیر

 !!! من احتیاخی به نصیحت تو ندارم -

 ه گفترساج تاک ابروبی باال انداخت و بالحتن خونشد وشمرد

 !!شاید روز ی احتیاج پیدا کتن پس خوب گوش کن -

دفعه ی بعد خواستی فرار کتن تمام جوانب رو بسنج و از رو ی 

 احساس وعجوالنه تصمیم نگیر 

 لحظه ا ی سکوت کرد سپس با خونشد ی لب زد

 !! هرچند اگر مجدادا تونستی 

 نگاه رسمه لحظه ا ی کوتاه رنگ پرسش به خود گرفت 

 وبا حرص گفت جایگزینش شد  خییل زود خشماما 

 !! یکبار تونستم وباز هم شک نکن یم تونم -

 رساج ارام خندید ریشخند ی زد وگفت

ن من وامثال من ضد گلوله  - پس فراموش نکن که شیشه ی ماشیر

ن راحتی نیم شکنه هوم ؟  !!! ست وبه همیر



شمان سپس اشاره ا ی به گوسی دستش کرد و همراه با لبخند ی به چ

 ی رسمه گفت گرد شده

  110در ضمن حتی با گوسی قفل شده هم میشه با فوریت ها وحتی  -

 !!! تماس گرفت کوچولو

ن  اه از نهاد رسمه برامد ونگاهش از گوسی به سمت شیشه ی ماشیر

وبرعکس ان چرخید واز اشتباه وحماقت خودش که منجر به 

ن شد  شکستش  شده بود به شدت براشفت وخشمگیر

ن ی    ... ند خنده ی بلند رساج بودمرز جنون کشاکه او را تا وچیر

ون  ن به بیر رسمه نگاه بی روح وخسته اش را از پشت شیشه ی ماشیر

 . دوخت

خورشید کامال وسط اسمان قرار گرفته بود واز تابش نور مستقیم 

 .خورشد متوجه شد ظهر شده است

ده ی پیچ وتا بی به بدن خود داد تا شاید درد عضله ها ی خشک ش 

 .سته شودبدنش کا

اما درد ی که در دست وپاها ی بسته شده اش پیچید باعث شد از 

ون بیاید   شدت درد اخن از گلو ی خشک شده ش بیر

 دران جاده ی تقریبا خلوت بی وقفه یم 
ن چند ساعت بود که ماشیر

 . راند



رسش را به سختی بلند کرد ورساج رادید که در سکوت مشغول 

 بود
ی

 . رانندیک

هایش را بسته بود کلمه ا ی هم  ی تنبیه دست وپا بعد از اینکه برا 

 . حرف نزده بود

گوبی سنگیتن نگاهش را احساس کرد که لحظه ا ی نگاه ش را از اینه 

 به او دوخت وپس از چند ثانیه ا ی ابروهایش بیشیی درهم گره 

 خورد 

 بغضش را فروخورد 

را بست تا شاید  رسش را به کف صندیل مجدادا تکیه داد چشمانش 

د وکمیی خ  را احساس کندوابش بیی
ی

 .ان درد وتشنیک

وحشت زده چشمانش را باز کرد ورساج را  کیس کنارشبا احساس  

 . دید 

 قبلش تند یم تپید با گیچی ناسی از خواب پرسید

 دار ی چیکار یم کتن  -

خودش هم لحظه ا ی با شنیدن صدایش تا ان حد بی حال وضعیف 

 جاخورد 

 داخت و ارام گفتیده ی صورت او اننگا یه به رنگ پر رساج نیم 



س کار ی باهات ندارم -  نیی

 سپس دست وپاها ی او را باز کرد وکمک کرد بنشیند 

ویش را جمع کرد وخود را عقب کشید  . رسمه با ضعف تمام نیر

 زبانش را رو ی لب ها ی خشکیده اش کشید 

.قامتش را صاف  رساج لحظه ا ی تامل کرد سپس ابروبی باال انداخت

 رد ک

 گفتکاله نگاهش را از نگاه ترسیده ی او جدا کرد و با پوزخند 

 !! شاید بهیی بود یم گذاشتم دست وپات بسته یم موند-

 . نگاه رسمه به سمت مچ دست وپاهایش چرخید

بندها باز شده بودند .مچ دست هایش را تکابن داد وازدرد پیچیده 

 گزید درمچ دستش گوشه ی لبش را  

 ان صدا ی خسته اش را شنید ش گرفته شدو همزمبطر ی ابی به سمت

ابی پیدا میشه ..خواس -
ن ن ی تی تو یخچال واسه خوردن یه چیر  چیر

 . ردیف کن بخور

جمله اش که تمام شد بدون ا ینکه به او نگاه کند به سمت در اتاق 

 .رفت واز اتاق خارج  د

 .. ودحاال دیگر گیچی کامال از رس رسمه پریده ب



 طراف چرخیدبالفاصله د ر ا نگاه بهت زده اش

ن نبود ودر اتافی نه چندان بزرگ بود  .او در ماشیر

 . نگاه وحشت زده اش بار دیگر اطراف را کاوید

 . قلبش لحظه ا ی از تپیدن باز ماند

 کلمه ی کویت چندین بار در ذهنش اکوشد

 سوایل در ذهنش با رسعت شکل گرفت

تک تک سلول ها ی ایران خارج شده باشند . ایا امکان داشت از 

 . ا این فکر به لرز ش درامدبدنش ب

ها ی  لحظه ا ی ذهنش بدترین تصویر ی را که از رسنوشت دخیی

صادر شده به کشور ها ی عربی را شنیده بود به نما یش گذاشت 

 .سخت خورد  وتکابن 

ی   تکابن به خود داد وعیل رقم درد شدید ی که در بدنش پیچید ازرو 

ن رفت. لحظه  ی تخت را گرفتا ی رسش گیج رفت دسته  تخت پاییر

 . وبه ان تکیه زد

سپس اب را باز کرد وبا عطش فراوابن که داشت الجرعه تا ته بطر ی 

 . را رسکشید سپس با کمک دیوار به سمت در رفت



ان را باز کرد و وارد رواهرو ی کوچیک شد .با قدم هابی ارام وبا کمک  

 . انتها ی راهرو رفت دیوار به سمت

 . قدم هابی ارا م وبا کمک دیوار به سمت انتها ی راهرو رفت ا ب

 .وارد پذیرابی شد ونگاه هراسانش اطراف را درنور دید

 پنجه هایش را درهم قفل کرد و تکیه ش را ازدیوار

گرفت و با قدم هابی ارام به سمت تنها در ی که در انتها ی سالن 

 . وجود داشت رفت

ون فرستاد ودست عر ر که رسید نفس مضطربش ر به د ق کرده ا بیر

ن داد ه در نشست ان را پاییر  ش رو ی دستگیر

 .پوزخند ی صدا دار زد

همان طور که حدس زده بود درقفل بود .کالفه دستی ر و ی موها ی  

 پریشانش کشید وباز نگاهش را دراطراف چرخاند . همه جا غرق در

 .سکوت بود

حفظ کند. نباید بست تا ارامش خودش را  لحظه ا ی چشمانش را 

یم باخت . برد وباخت این باز ی خییل برا ی او مهم بود .  خود را 

 رهابی وازاد ی بود بردش
 به معتن

 .وباختش به قیمت از دست دادن زندگیش بود



 با این فکر رسی    ع چشمانش را باز کرد

دررا پیدا یم کرد حتی اگر در کویت هم بود باید خود را به  کلید باید 

 . یم رساند سفارت ایران

را اجا گذاشته  کلید خم شد وپادری در را کنار زد به امید اینکه شاید  

 باشد ..باید بدون فوت وقت کل خانه را یم گشت و با این فکر از

وع کرد وتمام ان را بادقت گشت اما اثر ی از   .نبود لید کپذیرابی رسی

 نباید به این زود ی نا امید یم شد وشکست را یم پذیرفت 

خانه که سمت راست ان پذیر ابی کوچک بود  به س کالفه ن مت اشیی

ون کشید وداخل ان را دید  را بیر
 رفت .ابتدا گل تو گلدان رو ی کانیی

ن شد وناخواسته نگاهش به  خانه ی نقیل اما زیبا وتمیر ن سپس وارد اشیی

 یخچال کشیده شد ودستش رو ی شکمش که به صدا افتادهسمت 

 . بود قرار گرفت

.به اوگفته بود یم تواند غذ ا بخورد ..  گوشش اکو شد   صدا ی مرد در 

واو شدیدا به ان احتیاج داشت تا قوا ی از دست رفته اش را به 

 اورد. پاهایش بی اراده او را ب ه سمت یخچال کشاند  دست

باز کرد ونگاهش داخل یخچال تقریبا پر چرخید   باتر دید در یخچال را

 پاکت اب پرتقال را به تردید را کنار گذاشت ودست دراز کرد 

ن نشت ومشغول خوردن شد  . همراه کییک برداشت و پشت میر



یم توانست حدس بزند مرد دراتافی که درمقابل اتاقش بود خوابیده 

خانه هم نبود بی شک دراتاق او  کلید ست واگر 
ن  . قرار داشتدراشیی

با این فکر لیوان اب پرتقالش را تا انتها رسکشید ولیوان را داخل 

 . نک قرار داد وبه سمت اتاق او پاتند کردسی

 . پشت در اتاق بسته ی او ایستاد

ه ی در قرار گرفت وان رابه سمت   دست یخ زده ش رو ی دستگیر

 کشید ودر بی صدا رو ی پاشنه چرخید وباز شد
ن  . پاییر

  ی زود گذر رو ی لبانش نقش بست ودر دل خدارا شکر گفتلبخند 

س را از خود دور کندپشت در نفس عمیقی کشید تا   . اسیی

 .سپس با قدم هابی لرزان وارد اتاق تقریبا نیمه تاریک شد

 . ابتدا لحظابی در جا ی خود ایستاد تا نگاهش به تارییک عادت کند

داشت چرخید ورساج را نگاهش به سمت تختی که گوشه ی اتاق قرار 

 .دید که طاق باز رو ی تخت دراز کشیده وخوابیده بود

ان سه احساس بود که دران لحظه دراو شکل س وهیجترس اسیی 

 گرفته بود 

رو ی نوک پا وارام به سمت تخت رفت.حتی نفس کشیدن راهم 

 .فراموش کرده بود



 . وقتی کنار تخت رسید لحظه ا ی نگاهش رو ی او چرخید

گاهش را از او دزدید حتی یم ترسید سنگیتن نگاهش او را بیدار زود ن

 !!!کند

ت پاتختی رفت وبا احتیاط ودر ان نور کم  وک پا به سمرو ی همان ن

ان را گشت .کالفه کنار تخت ایستاد ونگاهش را برا ی اخرین بار 

 .چرخاند دراتاق

ن ی پیدا نکرده بود .حتی گوسی   لعنتی تقریبا کل اتاق را گشته بود وچیر

 . اش هم این بار خاموش بود

 . ش توجهش را جلب کردبار دیگر به او نگاه کرد وا ین بار شلوار تن

 او باشلوار خوابیده بود 

 . را در شلوارش گذاشته بود کلید شاید 

 . لعنتی زیر لب گفت

را یم زد یا باید تمام شهامتش را  کلید حاال باید چه یم کرد .یاباید قید  

 .یک جا جمع یم کرد وریسک یم کرد

 .نگاه هراسانش به سمت او صورت او چرخید

بود واخم کرده  هایش بهم گره خورده حتی در خواب هم ابرو 

بود.زبانش رارو ی لب ها ی خشک شده اش کشید وبه تخت نزدیک  

 . تر شد



 . بود که تا ان حد ترسیده بودشاید بخاطر فضا ی نیمه تا ر یک اتاق 

 زیر لب تمام دعا هابی که بلد بود را خواند وارام دست لرزانش را 

 . به سمت جیب او برد

 .ودشت نبض گرفته بکل وجودش از وح

بی صدا اب دهنش را قورت داد ودوتا از رسانگشت هایش را داخل 

 جیب او کرد .رسی    ع نگاهش به سمت صورت او چرخید وچون هیچ 

العم یل را درصورت اوندید با جرات بیشیی ی انگشتش را به  عکس

ن ی اهتن زود لبانش را  داخل جیب فروکرد وبا برخورد انگشتش با چیر

 . خوشحایل فریاد نکشدتا از گرفت   گاز 

ون  ان را میان انگشتانش گرفت ودرست قبل از اینکه دستش ر ا بیر

 صدای رساج را شنید. بکشد 

س دردی درسینه ش جمع بند دلش پاره شد واز شد  ت اسیی

 .شد.قلبش مانند گنجشیک ماردیده درسینه یم تپید

صدا ی بم و خواب الود اودرگوشش پیچید و باعث شد خون تو  

 گانش یخ بزندر 

اووم این وقت شب یه دخیی باال رست چیکار یم تونه داشته باشه   -

 هوم؟



ن بار وحشت را در بن بن ان چشم ها  ی درشت یم توانست برا ی اولیر

د را به  شده ببیند ولبخند ی که یم رفت تا در لبانش شکل بگیر

 .سختی مهار کرد

 .چهره اش جد ی تر وسخت تر از هرزمابن شده بود

 ش را در نگاه او قفل کر د وپریشان لب زداه نگ

 تو ..تو..خواب بودی..ولم ..ولم کن برم تا بخوابی  -

 !! م کرددرسته خواب بودم اما یه دزد کوچولو بیدار  -

 !!چیهحاال جریمه ش  -

همه خی از نظر رساج یک با زی رسگرم کننده بود واو وقتی ترس 

  بر دنشسته در ان نگاه گستاخ را یم دید لذت یم

ه   وبرعکس او رسمه بود که گیج و وحشت زده وبی حرکت به او خیر

 .. شده بود

بتواند نگاه وحشت زده اش در اطراف چرخید ودنبال شتر گشت تا 

 از خودش دفاع کند

 گفت تحکم با رساج 

ون دخیی  -  !!!هرخی تو فکرت دار ی رو بنداز بیر

 فکر کن من یه درصد اجازه بدم تو عملیش کتن 



 !!ی چیکار کتن  خوا یم  -

 !به نظرت یم خوام چیکار کنم؟-

از رسمه لحظه ا ی سکوت کرد ..دیگر کار ی از دستش برنیم امد 

 اینکه به او التماس کند متنفر بود

تمام نفرتش را درچشمانش جمع کرد باصدابی که به شدت تند بود  

 یم لرزید گفت

 بیشعورعوضن -

ن کلمه ا ی  را نداشت ناگهان با صدا ی رساج که انتظار شنیدن همچیر

 نده افتاد بلند ی به خ

 !!دزد کوچولو_

باخودت خی فکر کرد ی یادمه قبال هم بهت گفتم تو معیارها ی این 

 !!سی رو ندار یاب با منکه 

 مجازات اینه همینجا کف این اتاق بخوابی حاال که خوابم رو پروندی 

این  اگر که صدات در نیاد  اما خوب گوش کن خواب من سبکه پس 

 !!ری نکنمبار بیدارشم قول نیم دم برخالف معیارم کا

 مفهوم بود؟



ن بد وبدتر گزینه ی دیگر ی نبود ورسمه نف  را نامحسوس مهار  سبیر

 اذیت کردنش را نداشت. کرد ودر دل خدارا شکر گفت که او قصد 

 یم تواست تا خود صبح حتی نفس هم نکشد 

ن در کمیی ازچند ثانیه بعد   و دران  از کشیده بود رسمه روی زمیر

 . تارییک چشم بست

ن که یم خواست پلک ها ی خسته و  به شدت خواب ش میامد اما همیر

 وروم کرده اش رو ی هم بیفتد صحنه ی رسشتی که باباربد گذرانده

 
ی

بود درذهنش به تصویر کشیده یم شد وخواب عیل رغم خستیک

 .چشمانش از نگاهش یم گریخت

او   اتاقود را حداقل برا ی فرار از چندین بار تصمیم گرفت شانس خ

وبی او را از این کار منع کردآزمایش کند .ا  ... ما هربار نیر

ساند د وبیی  .آن مرد خوب توانسته بود زهر چشم او را بگیر

ن بار در طول تمام  به آسمان گرگ ومیش نگاه ی انداخت و برا ی اولیر

 ش آرزو کرد که آسمان هرچه زودتر روشن شود تا 
ی

 اینزندیک

 ..موجودخونشد ی که خوابیده بود بیدارشود

چشیم اورا نگریست که همچنان آرام وبی صداخوابیده بود گوبی   زیر 

کت کرده است  در چالش مانکن رسی



گردنش به شدت درد گرفته بود و احساس یم کرد تمام عضله ها ی  

بدنش خشک شده است در نهایت کالفه وبه امید اینکه در این 

ن استخواب اوس ساعت  ناله ای کرد نگیر

 اما در کم تر از چند ثانیه 

 صدا ی بم ودورگه شده اش در گوشش پیچید که گفت 

 !! کم کم داشتم نگرانت یم شدم_

 ... فکر یم کردم صدابی  میشنیدماگرکیم دیر یه  

 لحظه ا ی سکوت کرد سپس خنده ا ی در گلو کرد وادامه داد

 !! اماظاهرا زنده ا ی_

 ی رسمه گرد شد چشم ها ی خسته 

 . خشم گوشه ی لبانش را گاز گرفت تا حرفن به اونزندبا 

 تفرسمه با حرص گ 

 !!تو_

 صدا ی بمش مجدادا در گوشش نشست

 !!! هیس بخواب دزد کوچولو _

ن بار تا آن حد احساس حقارت وناتوابن یم کرد  .رسمه برا ی اولیر

 .. با خشم چشمانش را بست ونفهمید چه زبابن خواب او را ربود 



ر شد نیم دانست چه زمابن از روز است اما اسمان هنگامیکه بیدا

 .... کامال روشن شده بود

لحظابی طول کشید تا ذهن به خواب رفته اش بیدار شود واو با 

بان قلبش باال  یاداور ی اتفاق ها ی دیشب نفسش عمیق شد وضن

 . رفت

  د هیچ کیس را ندیچرخید وچون  تختنگاه محتاطش آرام به سمت 

 . نفس عمیقی کشید

 . لحظه ا ی وجودش مملو از خوشحایل شد

کیم تکابن به خود داد که صدا ی آخ ناگهانیش سکوت اتاق را در هم  

 شکاند 

 عضله ها ی خشک شده ی بدنش درد گرفتند

کالفه وباهر سختی بود برگشت کیم دست وپاهایش را تکان داد وبه 

 .اطراف بادقت بیشیی ی نگاه کرد

 .. ساده بودمانند اتاق او  هماین اتاق 

بلند شد وبه سمت در اتاق رفت واز اتاق خارج شد ومستقیم به 

 سمت پذ یرابی حرکت کرد 

 . یم کرد لباسشباید ابتدا فکر ی به حال 



خی رساج را به شدت کالفه کرده   خی بود و این هوا ی گرم ورسی هوا رسی

 .. بود

د از  سیگار ی را که روشن کرده بود بدون اینکه دیم ن از آن بگیر ماشیر

ون انداخت وکاغذ ادرس را رو ی صندیل بغل گذاشت   بیر

 . ومستقیم به سمت محل نگه دار ی دخیی ها رفت

 .. باید ابتدا تکلیف آن ها را مشخص یم کرد

ن را نگه   ماشیر
ی

 شد و جلو ی درب اهتن بزریک
ی

وارد کوچه ی تنیک

 . داشت وبوفی زد

بدون اینکه حرفن بزند  باز شد واو  کمیی از چند ثانیه در توسط مردی

ن را مستقیم به داخل ن بدهد ماشیر ن را پاییر  ویا حتی شیشه ی ماشیر

ن پیاده شد  نگه داشت واز ماشیر
ی

 . برد وجلو ی ساختمان سفید رنیک

ه با قدم هابی بلند خود را به   تیر
دومرد قو ی هیکل با رنگ پوستی

 رساج رساندند وگفتند 

 !!نتظرتونند خان داخل مکاکو خییل خوش اومدین زی_

  رساج رس ی تکان داد وبه سمت ساختمان قدییم ساخت حرکت کرد

اورا به پذیر ابی که برخالف نما ی ظاهر ی ساختمان لوکس بود  

 وبا پوستی  محلیهدایت کردند واو مردی تقریبا میانسال را بالباس 



ه دید که برا ی استقبال از او به جلو آمد تقریبا   تیر

  گفت جنوبی ی شدید  وبا لهجه

 خییل خوش اومد ی پش خواهر یاشار _

 رساج دست اورافشار دا د

ابن  تشکر ی کرد و  زید اورا به سمت مبل هدایت کرد وبالفاصله دخیی

 جوان آمدند ومشغول پذیرابی از رساج شدند 

بتش را الجرعه رسکشید  . رساج کیم از رسی

به خانه  جام یم داد و کاری را که برایش آمده بود ان  باید هرچه زود تر 

 بریم گشت 

ن رسمه مقابل چشمانش نقش  لحظه ا ی تصویر چهره ی خشمگیر

 بست

 . ولبخند ی محو کنج لبانش را باال به سمت باالکشید

 اما خییل زود پلک بازو بسته کرد وتصویر مانند حبابی ترکید

 نگاه مستقیمش را به زید دوخت وگفت

ا_  !! من رو بیی پیش دخیی

ندان های یک دست سفیدش در ان صورت  ود ی پهن زد  زید لبخند 

ه بسیار خودنمابی کرد  . تیر



 گفت از جا ی خود بلند شد و با کنایه 

یادمه یکبار یسناخانوم برا ی معامله ی برنج اینجا آمده بود و وقتی  _

ا به اون ور آب شد چنان نگایه به ما انداخت  حرف از رد کردن دخیی

ن حرفمون پشیمون  !!!! وحاالشدیم  که از گفیی

ن   نگاه تند ونافذ رساج به سمتش چرخید وزید  ان اندیشید درست همیر

 ! نگاه بود اما از نوع زنانه اش

 سیع کرد همچنان نقاب شهامتی را که به چهره زده بود حفظ کند

 ! اما حقیقت این بود که تا کنون یک نگاه با این همه جذبه ندیده بود 

 !!! نکن زید دخالت تو کار ی که بهت مربوط نیست_

 زید شانه ا ی باال انداخت

 رسی    ع عقب نشیتن کرد و گفت

 کاکو به ما که ربیط نداره_

ا چند روز ی امانت ما بودند و حاال ما به شما تحویلش  این دخیی

 میدیم 

ن به او انداخت و خوبه ا ی گفت وزید با   رساج نگایه تهدید آمیر

 گفتدستش به سمت در خروخی نشانه رفت و

 کاکو همراه من بیا  _



وارد باغ شدند وبه سمت پشت ساختمان حرکت کردند .خورشید  

 مستقیم یم تابید ورساج عینک خود را به چشم زد و در دل لعنتی به

 باربد فرستاد یم دانست

معامله ی دخیی ها زیر رس اوست وکیس که یاشار را تحر یک کرده  

 خود اوبوده است

یک جلو رفت و وقتی به  زید مستقیم به سمت ساختمان کوچ

ی از جیب خود خارج کرد و در آن را باز  کلید ساختمان رسید دسته 

 . وخود را کنار کشید و رساج داخل ساختمان شد کرد 

با دیدن منظره ی مقابلش از شدت خشم دندان هایش را رو ی هم  

 . سایید .فکش تا دقایق ی قفل شده بود

 گفتزید که اورا کامال زیر نظر گرفته بود  

تا دخیی بودند که ییک از اون ها بخاطر سن کم ومشکل تنفیس که  ۷ _

 داشت زنده نموند البته من به یاشار گفت  

ن رساج از او به سمت دخیی ها چرخید که وحشت زده   نگاه خشمگیر

 بهم چسبیده بودند وبا چشمابن که از شدت ترس درشت شده بودند

 به او زل زده بودند

 ! اربد در کنارش بود اورا قیمه قیمه یم کرد ه بلحظبی شک اگر در آن 



خی وگرم را در یک نفس عمیق به داخل ریه هایش  آن هوا ی رسی

فرستاد تا آرامش خود را حفظ کند سپس با خشیم که به سختی 

ل  شده بود پرسید کنیی

 !!هاشون پارسچرا لباس_

 نگاه زید چرخیسی رو ی دخیی ها کرد و آرام ومحتاط گفت 

 پوره شده بود ره پا خیلیاشون_

 ...هوا هم گرم بود و

 دست رساج مشت شد

ها زد   ن سن دخیی وع به تخمیر ها جلو رفت وذهنش رسی به سمت دخیی

ن  ن سن آن ها بیر ن خشمش را بیشیی یم ۱۷تا  ۱۳میانگیر  بود وهمیر

 کرد 

 خن یل زود برا ی همشون لباس مناسب تهیه کن وبده بپوشن_

خیی ها ایجاد میشد ر دم دبا هرقدیم که جلو یم رفت موخی ارا

ها سیع داشتند خود را پشت بزرگیی ها مخقن کنند   کوچکیی

وقتی در یک قدیم ان ها ایستاد نگاه نافذش در چهره ی تک تک آن 

 ها چرخید ولحظه ا ی آن دخیی ها ی کم سن را در اتاق ها ی مجلل

 . امیر ها ی کویت تصور کرد وخونش به جوش آمد



ن  ن حیر ده سال بهش نیم خورد خود  بیشیی از سدخیی ی که در همیر ن یر

 را جلو کشید وخییل ناگهابن دست رساج را گرفت وبنا ی گریه 

وع به ضجه  گذاشت وگوبی بقیه هم منتظر گریه ی او بودند که رسی

 کنند

ک درمیان گریه بریده بریده گفت  دخیی

 .. اآقا توروخدا ..تروخدا ما رو.. مارو ول کنید بریم ..اقا تروخد_

به امروز رساج تا این حد آشفته وعصتی نشده بود  قت تا هیچ و 

 وبدتر اینکه نیم توانست برا ی آن ها کار ی کند واین او را به شدت

ن وعصتی یم کرد  !! خشمگیر

د به خصوص که  نیم توانست مقابل دستور مستقیم یاشار قرار بگیر

ها ی کویت را یم دانست  واز خوب از عاقبت رسشاخ شدن با امیر

 ی گردنش متورم شده بود رگ ها طرفن 

ون کشید و با  ک در آن گرما بیر
دست خود را از دستان یخ زده ی دخیی

 قدم هابی بلند به سمت درب رفت واز آنجا خارج شد کمیی از

 چند ثانیه در توسط زید قفل شد واو کنارش قرار گرفت

 ! چه یم کتن کوکا_

 رساج کالفه دستی برموهایش کشید وگفت 



ا رو خر باید این د مشهر بیی ی واز طریق دریا وقاچافی آن ها رو به  خیی

 کویت برسونیم 

زید رس ی تکان داد ورساج نگاه نافذش را مستقیم به چشم های قهوه  

 ا ی رنگ او دوخت و اولتیماتوم داد

ها رو سالم تو خرمشهر ازت تحویل _ حواست باشه که من اون دخیی

م باشه  !!! یم گیر

به ا ی  زید با دست  رساج زد وگفتبه شانه ی ضن

ن رد  _ کوکا ما راه ورسم باز ی رو خوب بلدیم واز خط قرمزا ی قوانیر

 نمیشیم برو بسالمت 

رساج دیگر حرفن نزد و با فکر ی که به شدت مشغول بود به سمت 

 .. ماشینش قدم برداشت تا هرچه زودتر خود را به خانه برساند

ن ی  راحتی مه رو ی مبل فرورفته بود.رس خانه در سکوت مالل انگیر

ن   مخمیل ارغوابن رنگ در پذیرابی نشسته بود و به تصویر غم انگیر

ه شده بود  . تابلو ی غروب دریا خیر

 تصمیم گرفته بود تا به 
ی

در یط آن روز بارها در اوج نا امید ی ودلتنیک

وبی مانع او از این کار شده   خود پایان ببخشد اما هربار نیر
ی

 زندیک

 . بود

 . قدر ناتوان احساس نکرده بود خودش را ایناو هیچ وقت  



ه ی در نگاهش به آن سمت چرخید و چند  با تکان خوردن دستگیر

 . ثانیه بعد قامت رساج در چهارچوب در قرار گرفت

نگاه پر از نفرتش رو ی صورت خسته ی رساج سنگیتن کرد وچون 

تصویر غروب  نگاه او به طرفش برگشت نگاه از او گرفت وبه همان

ه شد صدا ی قدم ها ی رساج را میشنید  مغ ن خیر  انگیر

 . که به او نزدیک یم شود اما تغییر ی در مسیر نگاهش نداد

نگاه رساج لحظه ا ی محو اوماند در لباس یسنا گوبی خود یسنا بود  

 نشسته است
ی

 .که با همان نخوت وغرور همیشیک

  لبخند ی محو رو ی لبانش شکل گرفت .اما خییل زود آن لبخند 

 .جا ی خود را به اخم داد

 را که در دست داشت از آن فاصله ی کم رو ی او  
ی

پاکت بزریک

 انداخت ورسد گفت

 این ها را بپوش واماده باش کمیی از یک ساعت دیگر از اینجا یم ریم _

از سوال ونگران رسمه  جمله اش که تمام شد رو ی خود را از نگاه پر 

د تا بتواند برگرداند تا به اتاقش برود ودوش اب   رسد ی بگیر

 . افکارش را سازمان ببخشد

سد کجا یم روند اما هر بار بدون  رسمه چندین بار دهان باز کرد تا بیی

 . اینکه کلمه ا ی از دهانش خارج شود آن را بسته بود



....... 

 یم درخشید .و نسیم گریم که  اسمان صاف وپر از ستاره بو د .ماه

 . نوازش یم کردیم وزید پوست صورت رسمه را 

ن مانند   ن با رسعت باال بی که داشت گوبی پرواز یم کرد .همه چیر ماشیر

 سایه هابی شبح گونه از مقابل چشمان رسمه با رسعت عبور یم

 . کر ند

ن نشسته بودند وکلمه ا ی حرف میانشان   یک ساعت بود که در ماشیر

 وبدل نشده بودرد 

 . ره خوردابروهایش با یاد آور ی یکساعت پیش در هم گ

 صدا ی رسد رساج مانند صدابی ضبط شده در ذهنش پخش گردید

ه رس_ ه ی خیر
 !! خوب به حرفام گوش کن دخیی

ن   اگر یم خوایه چشم ودهنت رو نبندم وپشت صندوق ماشیر

ن یم شیتن وفکرها ی احمقانه   هم  نندازمت پس آروم تو ماشیر

 !! نیم کتن 

 من همیشه اروم نیستم امیدوارم هشدارم رو جدی بگیر ی وبدوبن که

 !!!وحاال او در کمیی از یک ساعت بازبه فرار فکر یم کرد



در نهایت نگاه خود را از پنجره گرفت وبه نیم رخ رساج دوخت و  

 پرسید

 !!کجا من رو یم بر ی؟_

باید یم  از لحن محکم وصالبت صدا ی خود خوشش آمد... ن

د  ... گذاشت او بی به ترسش بیی

 در پاسخ سوا ل او گفت د متش انداخت و خونش رساج نیم نگا یه س

 ! مقصد نهاییت کویته _

 . بدن رسمه از ضاحت لحن ا و به یکباره یخ کرد

کلمه ی کویت را از زبان یاشار و باربد هم شنیده بود. اما نیم دانست 

در کنارش نشسته بود و همچنان بی مرد ی که  چرا وقتی از زبان 

 یم ک تفاوت وخونشد 
ی

 ین حد جاخورد رد شنید تا ارانندیک

بان قلبش  . تند تر شد بدنش یخ کرد وضن

ه ی در فشار داد تا تمام ناراحتی وخشم  دست خود را رو ی دستگیر

 .خود را رس آن خایل کند

 رساج نیم نگا یه به سمت رسمه انداخت

 . نور ماه زیاد ی توی چشم بود رنگ صورت پریده اش زیر 

 !!چرا من رو کویت یم برین ؟_



 . تمام سعیش را کرده بود تا صدایش نلرزد یا حداقل زیاد ی نلرزد

 رساج با سوال رسمه عمیقا به فکر فرو رفت 

 . اصال یاشار قصد فرستادن اورانداشت

 . رسمه خود نیم دانشت طعمه شده است

 د که پا ی رساج را چگونه به آن یاشار زیرک بود وخوب فهمیده بو 

 . بازی باز کند

گرابن ها وحساسیت ها ی او رو ی آن خوب متوجه نیاشار خییل 

 دخیی شده بود و این موضوع را برگ برنده اش کرده بود و 

وز هم  .شده بود پیر

د .با اتفافی که دیشب افتاده بود   پاهایش را رو ی گاز بیشیی فشی

ربد بی شک او هم متوجه ی  ونجات دادن رسمه از دست با

شده بود حساسیت او   .رو ی این دخیی

 .زخند ی زد وکنج لبانش به سمت باال متمایل شدو پ

ین ضعف او تبدیل یم شد واین اصال به نفع او   رسمه داشت به بزرگیی

 .. نبود

 . جوابی به سوال او نداد و گره ی افتاده میان دو ابرویش کورتر شد



یدن جوابی را از اونداشت که آرام وخاموش گوبی رسمه هم انتظار شن

 به شیشه تکیه زده بودنشسته بود ورسش را 

نگاه رساج لحظه ا ی رو ی صورت اوچرخید ولبخند ی محو برا ی 

 ثانیه ا ی کنج لبانش شکل گرفت

 سپس نگاهش را به روبه رو وبه جاده ی خلوت دوخت

 ر کنار اوبودخطر ی رسمه را در کویت تهدید نیم کرد نه تا وقتی د

که نیم دانست   اما به شدت فکرش درگیر آن دخیی ها ی کم سن بود 

 .. چه عاقبتی انتظارشان را یم کشد

 نگاه پراشک دخیی ها لحظه ا ی از مقابل چشمانش گذشت و 

 . رگ های گردنش متورم شد

ن مهار کرد وسیگار ی را آتش زد  . نفسش را خشمگیر

 رسفه ها ی ارام رسمه را شنیدهنوز چند پک نزده بود که صدا ی 

ظر میامد برا ی کشیدن نفس نیم نگایه به سمتش انداخت .به ن

 ... مشکل شده اشتدچار 

ن یم رفت و مردمک ها ی  قفسه ی سینه اش به شدت باال وپاییر

 . چشمانش گشاد تر از حد طبییع شده بود



ن انداخت ورسی    ع شیشه  ن ماشیر نگایه به حجم دود نشسته در کابیر

ون انداخت پایینا تا آخر ها ر   داد وسیگار را بیر

 . فس کشیدنش طبییع تر شدها ی ا و قطع ون کیم که گذشت رسفه

ن مقابل خانه ا ی ایستاد ونگاه خواب الود وخسته ی رسمه از  ماشیر

 .پنجره به سمت رسا ج چرخید

رساج نیم نگا یه سمت او انداخت و با صدابی که از بی خوا بی دورگه  

 فتگشده بود 

 پیاده شو _

ن را زد و خود زودتر از رسمه پیاد  کلید  ه شد وکش وقوس قفل ماشیر

 . خسته به بدنش داد

ن نسیم خنک   آسمان گرگ ومیش بود و با پیاده شدن رسمه از ماشیر

 صبحگایه گونه هایش را نوازش کرد و باعث شد خواب تا حدود ی

د وفکرش بیشیی کارکند  . از رسش بیی

 دقت از نظر گذراند نگاهش اطر اف را با

ودند که تنها دوتا خانه ی در کوچه ا ی تقریبا پهن و خلوبی ایستاده ب

ار داشت که فاصله ی هردو خانه باهم بسیار زیاد ویالبی در آن قر 

 بود

 نگاه کالفه اش را به رساج دوخت



وبعد از چند ساعت سکوت در نهایت لبانش را ازهم فاصله داد 

 وپرسید 

 !اومدیم ؟برا ی خی خرمشهر _

بود به شهر  این را از تابلوبی که هنگام ورود به شهر نوشته شده

 خرمشهر خوش امدین متوجه شده بود

وع به تند  نگاه مستقیم رساج در نگاه رسمه قفل شد وقلب رسمه رسی

 ۰زدن کرد 

 . گایه تنها یک نگاه این مرد کا فن بود تا او را به وحشت بی اندازد

 نشسته در جانش را نشان نداد  اما قیافه ی آرامش ترس

 گفترساج چیتن به پیشا بن انداخت و 
ی

 با همان لحن رسد همیشیک

 هرخی کمیی بدوبن به نفعته _

 جوابی را نداشت لحظه ا ی به 
ن رسمه که انتظار شنیدن همچیر

 وضوح جاخورد ولبخند ی محو در کنج لب رساج نشست 

 وبا بدجنیس بیشیی ی ادامه داد

س دزد کوچولوباعث میشه  _  !! کمیی بیی

اصله چند تصویر از کلمه ی دزد کوچولو دررس او اکو شد و بالف

 رس هم پخش شدند . دوشب قبل در ذهنش پشت  



گوسی دست رساج زنگ خورد واو چشمیک به رسمه زد وکیم از 

 اوفاصله گرفت 

 بگو_

محموله تا قبل از ظهر درمحل مورد نظر صحیح و سالم  کو کا _

 دستتون یم رسه

رساج نگایه به آسمان که حاال تقریبا روشن شده بود انداخت و 

ن تکیهبدو   ن حرفن گوسی را قطع کرد وبه سمت رسمه که به در ماشیر

 .انداخته بود رفت پایینزده ورسش را 

در فکر عمیقی فرو رفته بود این را از خط ها ی عمیقی که در  

 .پیشانیش ایجادشده بود فهمید 

ن را زدقفل ماش  یر

 .رس رسمه به طرف او حرکت کرد

 که کیم آن 
ی

سمت تر از آن ها قرار رساج به سمت درب اهتن بزریک

 گفتتاه داشت جلو رفت وکو 

 دنبالم بیا _

 رسمه برا ی آخرین بار به اطراف خود چشم چرخاند ومثل یک  

 .مرده ی متحرک از عقب او قدم برداشت



د ودر کمیی از چند  انگشت رساج رو ی زنگ در قرار گرفت وآن رافشی

مرد ی گشوده شد خود را کنار کشید و   با ثانیه در توسط پیر

 گفتصدابی که یم لر زید 

 سالم رساج خان خوش امدین_

رساج جواب سالم اورا داد و خود کنار ایستاد تا ابتدا رسمه داخل 

 . شود

پوزخند ی کنج لب رسمه را به سمت باال متمایل کرد که دور از چشم  

 ج نماندرسا 

 . تاک ابروبی باال انداخت

 د کیم رسش را خم کرد وبالحن کشدار ی زمزمه کر 

 !!جنتلمن نیستم دزد کوچولو _

 منتها حوصله ی موش وگربه باز ی روهم ندارم

 !!! حاال بیفت جلو ی من

رسمه رس خود را عقب کشید و پشت چشیم برایش نازک کرد و طرح 

 پوزخندش عمیق تر شد 

م  .رد انداختنگایه به پیر



اهن سفید یکشه ا ی به تن   به رس بسته بود و پیر
ی

دستارشیر ی رنیک

 . شتدا

صورت سیاه و آفتاب سوخته ش کنایه بی به آفتاب تند وسوزان وبی 

 . رحم آنجا بود

 !! تا یک باید منتظر بمونم دخیی _

مرد گرفت  باصدابی که شنید نگاهش را ا ز پیر

 شد وکمیی از سالم آرایم کرد واز کنارش 
ی

عبور کرد داخل حیاط بزریک

 نکه حرفن بزندچند ثانیه رساج هم کنارش قرار گرفت وبدون ای

 . مستقیم به سمت ساختمان جلو رفت

 !! کار برا ی انجام زیاد داشت وزمان کم

 . باید فکر ی یم کرد تا دخیی ها را به کویت یم رساند

 . نباید بی گدار به اب یم زد

 رساغ ادم پر یم رفت ابتدا باید 

از بابت رسمه نگرا بن نداشت چون اورا با کارت شناسابی یسنا هم یم  

 .توانست رد کند

 .اما دخیی ها را نیم توانست با کشتی مسافر بری رد کند



رساج مسیر آشنا ی راهرو ی باریک نم دار وتاریک را پیمود و وارد  

 . حیاط شد

آن را باز وبسته کرد سپس ابتدا نور مستقیم خورشید چشمانش رازد 

 ها یبا قدم هابی تند به سمت ساختمان تقریبا فرسوده ا ی که در انت

 . آن حیاط کوچک قرار داشت رفت

ن کشید ودرباصدا ی خشیک در پاشنه  ه ی در را به سمت پاییر دستگیر

 . چرخید وباز شد 

کفش خود را در آورد وداخل اتاق کوچک نشیمن شد ومجدادا به 

 ی انتها ی اتاق پیچید ودرا اتافی را گشود و وارد اتاق شدسمت راهرو 

ن ی ن   شسته بود به سمت اورفت وجهانوجهان را دید که پشت میر

 .چون اورا دید عینک ذره بیتن خود را از چشم درآورد

ن خود پیشابن خیس از   لبخند ی پهن رو ی لب نشاند وبا پشت آستیر

ن دست عرقش را پاک کرد وا ز جا ی خود بلند شد و   با لحتن تملق آمیر

 خود را به سمت او جلو گرفت و گفت

 خوش اومد ی پش جمشید_

ن کرد وگفت دست ارساج  د و با طعنه اشاره ا ی به میر  و را فشی

 بعد از چند سال بعید یم دونستم باز هم تو این دخمه ببینمت_



 جهان بی تفاوت نگا یه به اطراف انداخت وگفت

در اومدم ورفتم که به خودم یه  چند سال پیش از این دخمه _

م فرصت بدم اما در زمان کوتایه متوجه شدم بد به این دخمه ن  ومیر

 !!!! عادت کردم

ن مقابل او نشست وگفت   رساج تاک ابروبی باال انداخت ودرمیر

 بعید یم دونم بخاطر پولش کار کتن تو این دخمه مونده باسی _

 جهان باصدا ی بلند ی خندید وگفت

 !اینجا افتاده خی یم خوا ی؟گذرت به _

 یم خوام چند تا دخیی رد کنم _

 ادم پرون خوب رساغ ندارم 

 !! یم شناسم تو مطمئن

جهان چیتن به پیشابن انداخت و با چشمابن ریز شده و نگایه نافذ با 

 دقت به رساج چشم دوخت 

سید  .اما سوایل نیی

 همیشه سیع داشت در حاشیه بماند

 تمییک دونفر ی رو یم شناخ_

 یکیش مرده واون ییک زندانه



د را به رساج کالفه خود را در صند یل جابه جا کرد ومستقیم نگاه خو 

 رسیدجهان که موشکفانه اورا زیر نظر گرفته بود دوخت وپ

ه که باید هرجور ی شده امروز قاچافی ردشون کنم اون _ چندتا دخیی

 چه پیشنهاد ی یم دی طرف آب

 جهان دستی تکان داد وگفت

 ! ن کارم جعل اسناد ومدارکه یم دوبن کهم_

 اما ....لحظه ا ی با تردید سکوت کرد 

 تباال انداخ رساج ابروبی 

 یم دانست که تنها جهان بود که یم توانست به اوکمک کند

 محکم پرسید 

 خوب بگو یم شنوم_

 آشنا دارم که با کشتی تجا ری ردشون کتن _

وهزینه با البی هم برات آب یم اما مسئولیت کامل کار با خودته 

 !!! خوره

 رساج دستی پشت گردنش کشید

شد وچاره ا ی جز آن هم داشته به نظر نیم رسید پیشنهاد بد ی با

 د باش



ن ی در کاغذ نوشت و آن را سمت رساج گرفت وگفت   جهان چیر

 اتفاقا ییک دورزه قراره بره کویت_

و بگو از طرف من هستی   باهاش تماس بگیر

 کاغذ را گرفت واز جای خود بلند شد وتشکر کردرساج  

 جهان رس ی تکان داد وگفت

 ت داشته باشم .اینم چون تو خوشم نمیاد تو این جور کارا دس _

 بودی کمکت کردم

 . رساج رس ی تکان داد واز آن جا فاصله گرفت

ن را در در کنار رودنگه  اسمان گرگ ومیش بود که پ یرمرد ماشیر

ن پیاده شدداشت ورساج از ماش  . یر

 در عقب را باز کرد و رسمه هم به ناچار 

اروند مقابلش  پیاده شد وکیم عقب تر ر ت وایستاد وبه رودخانه ی 

ه ماند  . خیر

رساج کوله اش را جابه جا کرد ونیم نگایه به سمت رسمه انداخت که 

ه شده بود  به رودخانه خیر
 . بدون حرفن

ن در آن هوا ی نیمه روشن و نیمه تا ریک   زیادی رنگ پریده ودر عیر

 .چشم میامد  حال زیبا به



ماشیتن  باصدا ی ماشیتن که شنید نگاهش را از رسمه گرفت وبه دو 

 . که بارسعت به آن ها نزدیک یم شد دوخت

ن هاایستادند ودر صندیل کنار ی راننده باز شد   ماشیر

ن پیاده شد ومستقیم به سمت  مرد ی قد بلند و  سیه چرده از ماشیر

 لو رفت وبا لهجه ی شدید بوشهری گفترساج ج

 سالم قربان امانتی ها رو آوردیم_

ن   . رفت رساج رس ی تکان داد وبه سمت ماشیر

 تا کمیی از چند دقیقه دیگر قایقی یم رسید تا آن ها را سوار کشتی کند

ها  ن تو سط مرد دیگر ی باز شد ونگاه رساج رو ی دخیی در ماشیر

 . را یم نگریستند چرخید که باچشمابن وحشت زده او 

 !! بو ی تند ی به مشامش خورد .بو ی ناخوشایند ی مانند استفراغ

ن _  پیاده شیر

 . بودد ی محکم صدایش زیا

ا تکابن خوردند اما پیاده نشدند  . دخیی

 . برشدت وحشت آن ها در دل آن تاری یک شب افزوده شده بود

 اقا اجازه بدین من پیاده شون کنم_

 صدابی که شنیده بود با لحتن آرامیی ادامه دادرساج بی اهمیت به 



 ! نپیاده شید بچه ها شما که دوست ندارید به جا ی قبیل برگردی_

انه ا ی را شنید   کمیی از یک ثانیه بعد صدا ی بچگانه وضعیف دخیی

 گفت که با گریه 

 .. اقا ..تروخدا ..من یم خوام برم پیش مامانم_

 . ابروها ی رساج گره خورد

ن را پرکرده بود ن ماشیر ا کابیر
 . حاال دیگر صدا ی گریه ی دخیی

 . جوابی نداشت تا به او بدهد

 فظ کند سیع کرد آرامش خود را ح

 قایق آمده بود و وقت زیاد ی نداشت

 . اشاره ا ی به مرد ی که در کنارش ایستاده بود کرد

ن شد تا   سپس خود را با اکراه کنار کشید ومرد بالفاصله سوار ماشیر

 . آن ها را پیاده کند

ن بلند شد ورساج نگاه   ها لحظه ا ی در کابیر
صدا ی جیغ وداد دخیی

ن چرخیدکنجکاو رسمه را دید که به   . سمت ماشیر

 مرد دیگر ی کنار رساج ایستاد وگفت

 آقا ساکتشون کنیم وبه چسب پهن دستش اشاره کرد _



له سوار رساج رس ی به نشانه ی موافقت تکان داد ومرد دیگر بالفاص

ن پیاده شده ها از ماشیر
ن شد وکمیی از چند دقیقه بعد دخیی  ماشیر

 وچسبیده به هم ودر مقابل رساج قرار گرفتند 

ن روشن شدند وبالفاصله از آن جا دور  چندثانیه بعد هردوماشیر

 . شدند

 حاال رسمه کامال واضح یم توانست مقابلش را ببیند

اورش رو ی صورت تک به  بهت زده به تصویر مقابلش زل زد ونگاه ناب

ها چرخید  . تک دخیی

ن ی را که در آن تارییک به سختی یم دید در باورش نیم گنجید  . چیر

ها جلو رفت ودر چند قدیم آن ها  هابی آر با قدم  ام به سمت دخیی

 لب زد . ایستاد

 !! خدا ی من_

ن  ه !!این دخیی بچه ها اینجا چیکار یم کین  !!!اینجا چه خیی

 درمیان آن ها تصور کرد  لحظه ا ی سارا را 

 .واحساس کرد از شدت خشم خون به مغزش نیم رسد

ن دار ی خود را  دیدن این منظره چنان قلبش را به درد اورد ک ه خویشیی

 رساج که با اخم اورا تماشا یم کرد یورشاز دست داد وبه سمت 



 . برد ودر چند قدم بزرگ خود را به اورساند

ود را به دستانش داد وان را محکم تمام قدرت ی که بر ایش مانده ب

 . به سینه ی رساج کوباند

به به حد ی زیاد وناگهابن بود که رساج قدیم عقب  رفت شدت ضن

ن ماده داشت  رسمه در آن لحظه شباهت زیاد ی به یک شیر خشمگیر

حه کند حه رسی  که دلش یم خواست حریفش را رسی

سکوت ساحل صدا ی فریاد گونه اش مانند غرسی بود که لحظه ا ی 

 را شکاند 

 تو ..تو ..یک عوضن هستی _

 !!!تو دیگه چه جونور ی هستی 

که حتی نیم توبن ببیتن یعتن پول تا این حد چشم هات رو کور کرده  

ه   !!! ا حتی به بلوغ هم نرسیدنبعضن از این دخیی

 رس ی تکان داد وبا خشم بیشیی ی فریاد کشید

ایرابن تو رگهات به جا ی آب مطمتن تو یک ایرا بن هستی وخون یک _

 !! جاریه

جمله اش که تمام شد آب دهانش را جمع کرد ومحکم جلو ی پاها ی 

 وغرید او رو ی شن پرتاب کرد 



 گفترساج با خشم  

ن ساحل دفنت یم کنم_  تو همیر
 !!! اگر یک کلمه دیگر حرف بز بن

 . آتش خشمش گوبی رس به آسمان یم رسائید

ن تر   نفس یم زد وزیر نور درخشان ماه نفس ازاو  رسمه خشمگیر

 ! تصویر ی زیبا از خشم بود

 !! از موجود کثیقن مثل تو هیچی بعید نیست_

 غرید  ن ها ی قفل شده اشرساج از میان دندا

 .. فقط ساکت شو_

ن هردو سخت در هم گره خورد  !! لحطه ا ی نگاه خشمگیر

ها رافراموش کر  دند گوبی برا ی ثانیه ا ی کوتاه حتی حضور گریان دخیی

 . جز خودشان هیچ کس در ساحل نبود

ن رسمه با تحکم لب زد  ه در نگاه خشمگیر  در نهایت رساج خیر

 !! فقط ساکت شو دخیی _

 . من رو به چالش نکشون که اگر به چالش بکشوبن خییل بد یم بیتن 

رسمه دهان باز کرد حرفن بزند اما برفی که ازنگاه رساج در آن تارییک 

 وحشتناک بود که ناخواسته سکوت کرد ساطع گردید چنان 

 .ونوک زبانش را از شدت خشم گاز گرفت



ها برگشت که اورا تماشا یم کردند وه  ن قدم را وبه سمت دخیی نوز اولیر

 آن ها پروازکنان خود را به او  به سمت آن ها جلو نرفته بود که

رسانیده ودورش را گرفتند وصدا ی هق هق گریه ی خفه شان برا ی 

 . سکوت ساحل را شکاند لحظه ا ی

آن ها به رسمه به چشم یک فرشته ی نجات نگاه یم کردند وبه او 

 . آویخته بودند

هایش کشید و نگاهش را  نه کالفه دستی به مو رساج با دیدن این صح

ن بار با نورچراغ قوه عالمت داده بود   که برا ی چندمیر
 به قا یقی

 . دوخت

وزمان زیاد ی بافی نمانده تا یک ساعت دیگر کشتی حرکت یم کرد 

 . بود

 . مسیر دخیی ها ورسمه را باچند قدم بزرگ پیمود

ه ماند رو ی نگاه خیس و  پر از اشک رسمه که  لحظه ا ی نگاهش خیر

 وازش یم کرد وسیع در آرام کردن آن ها راموها ی دخیی کوچیک را ن

 . داشت

ن _  برید سمت قایق باید سوار شیر

ها زیاد کرد  لحن صدایش زیادی محکم بود  وترس را در دل دخیی

 وباعث شد با دها بن بسته به التماس بیفتند



 رسمه با حرص نگا یه به او انداخت

 . هماند که چه انسان کثیقن استگاهش به او بفسیع داشت با ن

 سپس نگاهش را از اوگرفت وسیع کرد

 کند  دخیی ها ی وحشت زده را آرام

 . ها دلدار ی یم داد صدا ی گرفته ی اورا شنید که به دخیی 

ایط ان ها را داشت اییط سوا ی رسی  انگار خود او رسی

ن ان ها را دلدار ی یم داد  !!! که این چنیر

 تارییک ساحل رو ی لبانش نقش بستحو در آن لبخند ی م

ن من پیشتونم وقول یم دم تمام سعیم رو کنم تا کمکتون کنم _ سیر
نیی

ن بچه ها ن و آروم باشیر سیر
 .. حاال نیی

هنگامیکه به قایق رسیدند .رساج به رودخانه ی نا آرام نگاه کرد .به  

 . نظر میامد که خلیج طوفابن باشد

ییک انداخت گذر به دخیی ها در آن تار مرد ی جلو آمد ونگایه زود 

 وگفت 

سالم جناب باید عجله کنیم وقتی نمونده وباتوجه به اوضاع دریا   _

 !! کشتی شاید زودتر هم حرکت کنه



ها که تقریبا به  رساج رس ی تکان داد وبه سمت رسمه ودخیی

 .اوچسبیده بودند رفت

وسیع رسمه چسب رو ی لب دخیی ها را در آن زمان کم کنده بود 

ن ی را برا ی  او تعریف یم داشت آن ها را که با گریه هرکدام چیر

 . کردند آرام کند

اه تک به حتی در آن تارییک لرزیدن دخیی ها را به وضوح یم دید در نگ

 تک آن ها ترس و وحشت بیداد یم کرد جز رسمه که گوبی 

 . شهامتش از دیدن ترس آن ها دو چندان شده بود

ن بار د اف کرد کهبرا ی چندمیر س و  ر دل اعیی  این دخیی رس نیی

 . شجایع دارد

 ! سوارشید_

ها شد  .صالبت صدایش برا ی لحظه ا ی باعث سکوت در دخیی

ها هم رسمه پوزخند ی زد و در  سکوت به سمت قایق رفت ودخیی

 به سختی 
ی

 مانند بره هابی مطیع بالفاصله اورا تعقیب کردند وهمیک

 . سوار قایق شدند

سوار قایق شد وقایق بارسعت به حرکت  فر ی بود که رساج آخرین ن

 . درآمد تا خود را هر چه رسیعیی به کشتی برساند



ت وقایق پر از آب حرکت تند قایق موج ها ی هولنایک به راه انداخ

 .شد

وحشت وترس در آن سیایه شب در دل دخیی ها شدت گرفت .ییک  

 د شد وچوناز دخیی ها که به شدت ترسیده بود از جا ی خود بلن

 قایق با رسعت در حال حرک ت بود دخیی تعادل خودرا از دست داد

. 

رسمه که به آن دخیی نز دیک تر از رساج بود . با دیدن این صحنه رس 

ن برداشت ودخیی  یع  وبی فکر از جا ی خود بلند شد وبه سمت او خیر

را به سمت کف قایق هول دا د اما خودش قبل از اینکه قامتش را 

د تعادلش را از دست داد وبا فریاد بلند ی که کشید از قایق صاف کن

 . رودخانه پرتاب شد به

 . همه خی خییل رسی    ع اتفاق افتاد

ها در کمیی از یک ثانیه  صدا ی فریاد وقیل وداد وحشت زده ی دخیی

 . سکوت شب را شکاند

رساج رس قایق ران فریاد محکیم کشید که قایق را نگه دار د و خود  

جه رفت وخود را به اب زدبالفاصل  .ه به سمت رودخانه شیر

خود را به سطح آب  پلیسیقایقران با رسعت نور چراغ قوه ی 

 انداخت و تا حدود ی آن قسمت از آب را روشن کرد



دخیی را دید که چون تخته پاره ا ی ضعیف در مسیر آب خروشان  

 . بود و رساج که با مهارت از پشت اوشنا یم کرد

ک  رتر میشد صدا ی گریه وشیون دخیی ها  از آن ها دو هرچه دخیی

ن قایق یم پیچید  در کابیر
 . بیشیی

 خود را از آن ها جدا کرد نگاه 

د او   ک را بگیر
وبالفاصله قایق را روشن کرد تا اگر رساج نتوانست دخیی

 . هم دست بکار شود

جه ی ماهرانه ی رساج به آب متوجه مهارت  هرچند که از همان شیر

 . شده بوداو در شنا 

دقایق طوالبن که گذشت رساج برا ی لحظه ا ی کوتاه رو ی آب امد . 

 ا پر از هوا کرد وبالفاصله مجدادا زیر آب رفت و بی ریه هایش ر 

توجه به درد ی که در بازوها وساق پاهایش پیچیده بود با قدرت 

بیشیی ی به سمت رسمه که دیگر فاصله ی چندابن با او نداشت 

 . شناکرد

 ش او رو ی سطح اب شناور بودبیهو جسم 

زمزمه کرد   ونگران نامش را او را گرفت به رسمه که رسید بالفاصله 

 وچون

 جوابی نشنید با لحتن تند لب زد 



 طاقت بیار من نیم زارم اتفافی برات بیفته دزد کوچولو _

باید هرچه رس یع تر آب را از ریه ها ی رسمه خارج یم کرد و رسمه را 

 .بهوش میاورد

دستش را بلند کرد وآن را برا ی مرد که نور را در ان قسمت انداخته 

 . صدا ی روشن شدن قایق را بالفاصله شنیدبود تکان داد و  

قایق ایستاد ومرد قایقران به رساج کمک کرد وجسم بی جان رسمه را 

ون کشیدند ورو ی سطح قایق گذاشت  از آب بیر

 . و رو ی رسمه خیمه زدرساج بالفاصله خود را داخل قایق انداخت 

 . موها ی بلند ومواجش رو ی صورت سفید رنگش پخش شده بود

ل کرد وبا   . رسعت سطح هو شیار ی تنفس وگردش خون رسمه را کنیی

ن امده بود   هوشیار ی نداشت وبا توجه به دما ی بدنش که پاییر

 .احساس میشد سختینبضش به 

اهنش را از تن کند وآن را تازد وزیر  رس او قرار داد ورس وگردن  رسی    ع پیر

 باید عجله یم کرد رار داد او را دریک سطح ق

وع به احیا ی  بالفاصله کف دستش را رو ی سینه ی او قرار دادو رسی

 قلب وریه کرد .هر چند ثانیه نبض او را یم گرفت 

چندین بار بی وقفه و بی در بی این کار را تکرار کرد ودر نهایت با دیدن 

ونآب که از دهان رس   مه خارج شد نفسش را به شدت بیر



 . فرستاد

 دستش را ازرو ی سینه ها ی او برداشت 

پس رسمه را که با چشما بن نیمه باز به او زل زده بود با احتیاط به س

 . پهلو خواباند

 خطاب به رسمه که حریصانه هوارا یم بلعید گفت

 خوبه دخیی حاال آروم اروم نفس بکش _

 ر دپلک هایش را باز نگه دارسمه به سختی سیع داشت 

طراف  گوبی از یک بیهوسی عمیق بهوش آمده بود ودرک درستی از ا

 . خود نداشت

صدا ی نوازشگونه ومالیم رساج را در گوش خود یم شنید که مدام یم 

 گفت

آرام تر نفس بکشد و او نیم توانست عکس العمیل از خود نشان 

 بدهد

ی هم افتاد اما باشنیدن لحظه ا ی کوتاه پلک ها ی خسته اش رو 

اوج رسیده دخیی ها که با بهوش آمدن او مجدادا به   صدا ی گریه ی

 بود

 . پلک هایش بی اراده گشوده شد وسیع کرد تابنشیند



ن کمک کرد   رساج که متوجه شده بود به او در نشسیی

نگاه تار رسمه اطراف را در نور دید وچون قایق وچهره ی ترسیده 

 یی ها را دید تازه متوجه موقعیت خود شدوپف کرده وگریان دخ

یلیم کوتاه در جلو ی چشمان وتمام شب واتفاق ها ی افتاده مانند ف

 . بازش به نمایش در آمد وابروهایش در هم گره خورد

 بی جون اما تند  کنار به سختی خود را از  
رساج عقب کشاند . با لحتن

 زمزمه کرد

 ازم فاصله بگیر _

 ر کامال رفع شده استوب دید ومتوجه شد خطرساج که حال او را خ

 قایقران گفت از جا ی خود بلند شد وخطاب به 

 .... راه بیفت_

 .و خودبه سمت جلو ی قایق راه افتاد

 ایستاد .نگاه 
ی

کمیی از ساعتی بعدقایق کنار کشتی سفید رنگ بزریک

ها با ترس به آن کشتی غول پیکر دوخته شد  . دخیی

ی وحشت  با آن همه عظمت زیاد در آن تارییک شب آن کشتی 

ن بود  . برانگیر



قایقی قهوه ا ی سوخته ا ی رنگ را آرام چند ثانیه که گذشت جرثقیل 

ن فرستاد وچون  آرام وبا فاصله ی تقریبا ز یاد ی با قایق آن ها پاییر

 رو ی آب قرار گرفت 

قایقی که آن ها را حمل یم کرد به سمت قایق قهوه ا ی رنگ رفت 

 د وبه آن چسبی

 و منظر به رسمه نگاه کرد. رساج خود ابتدا وارد قایق شد 

 . امل ابتدا به او وسپس به اطراف چشم دوخترسمه با کیم ت

ن به طرز عجیتی وحشتناک بود واو هنوز آنقدر ی به خود   همه چیر

 نیامده بود که بخواهد لجباز ی کند وخود سوار قایق شود  

  قایق تکا بن خورد واو ترسیده هیتن کشید 

 . قلبش به تند ی قلب یک کبوتر بچه یم لرزید

ن رسا   ج را در گوشش شنید صدا ی بم وشیطنت آمیر

 پس راسته میگن مارگزیده از ریسمون سیاه وسفید یم ترسه_

 لحظه ا ی تامل کرد سپس پر حرارت تر ادامه داد

س کوچولو مواظبتم_  نیی

ن در آ حتی بلند کرد رسمه با شنیدن این جمله بالفاصله رسش را 

 تارییک برفی را که بارسعت شهاب از



دش که بهانه ا ی به او داده چشمانش گذشت را دید واز دست خو 

ن شد بود تا به او   . بخندد خشمگیر

با احتیاط از او فاصله گرفت ورو ی سکو ی برآمده نشست ودید که 

هارا محتاطانه سوار قایق کرد اخرین نفر سوارشد و  رساج دخیی

 . آمده بود به سمت باال کشیده شد پایینایم که قایق به همان آر 

ن نفر ی بود  قایق رو ی عرشه ی پشت کش تی قرار گرفت ورساج اولیر

ها با مالیمت گفت   که از آن پیاده شد وخطاب به دخیی

ن _  پیاده شیر

وخود به سمت مرد سفید پوستی که به سمت اوجلو آمده بود جلو  

 رفت 

ن نفر ی بود که بعد از رسا  ج پیاده شد و اطراف را از نظر رسمه اولیر

 . دگذران 

که بارساج خوش وبش یم کرد در عرشه چهار مرد را سوا ی آن مرد ی  

 . دید

ه وهیکل تنومند ی داشتند وبه نظر یم رسید   هر چهار نفر پوستی تیر

 . که از خدمه ی کشتی باشند

وحشت مانند سیم بود که ارام آرام در کل وجودش منتشی یم شد 

ن او راداشتوسیع در ب  . رانداخیی



ها بیشیی از قبل به او چسبیده بودند و ترس به فراست در   دخیی

 . چهره ی شان موج یم زد

 عظیم الجثه بی توجه به ترس نشسته در جان 
یم دانست این کشتی

 آن ها سینه ی خلیج را با قدرت یم شکافد تا هرچه رسیعیی آن ها

د  . را به سو ی رسنوشت جدیدشان بیی

است با بی رحیم چه تقدیری را برا ی نیم دانست قرار  تی کهرسنوش

 . هریک از آن ها رقم بزند

رساج نیم نگا یه به سمت دخیی ها ی خاموش انداخت وخطاب به 

 گفت مرد طمع کار با اخم 

من کل پول رو به حسابتون زدم و وقتی پیاده شدیم چندین برابر _

 دمبیشیی از قیمتی که توافق کردیم بهتون یم 

یط دارماما برا ی این کار   !!! رسی

مرد طمع کار لبخند ی رضایتمندانه رو ی لب نشاند وبا احتیاط 

 پرسید

یط ؟_  !چه رسی

 رساج رس ی تکان داد ودر حال یکه به سمت دخیی ها یم رفت گفت

ها رو جابه جا کنیم_  به موقعش یم گم باید اول دخیی



 مرد لبخند ی زد وگفت

 حتما همینطوره_

اب به ییک ازمردها که با فاصله ی باالتر برد وخط ایش را سپس صد

 کیم از دخیی ها ایستاده بود گفت

ها رو به اتاقشون راهنمابی کن وپذیرابی کن _
 جابر دخیی

ها   ن دستور بود که بالفاصله به سمت دخیی جابر گوبی منتظر همیر

 رفت وبا لهجه ی شدید جنوبی گفت

ن _  دنبالم بیاییر

داخت وچون رساج با اناسته نگایه به رساج رسمه با تردید وناخو 

اطمینان رس ی تکان دا د با قدم ها ی نه چندان محکم مرد از عقب 

ها هم با او هم قدم شدند  مرد   رفت ودخیی

برا ی خودش هم لحظه ا ی عجیب آمد که چرا در آن لحظه نگاهش 

 . به جستجو ی رساج درآمد وچرا باید با تایید او ته دلش قرص شود

ها را به سمت اتر دجاب  که چندین تخت داشت هدایت خیی
ی

اق بزریک

ن خارج شد تا بگوید برا ی آن ها  خود از کابیر
 کرد وبی هیچ حرفن

ن ی برا ی خوردن بیاورند  . چیر

ن تخت نشست و نگاه   رسمه با حس وحال بد ی که داشت رو ی اولیر

 . بی حالش را در اطراف چرخاند



ن کشتی برا ی ن  ها اقدام یم کرد  جات خود واین شاید باید از همیر دخیی

 مفرط یم کرد
ی

 . اما شدیدا احساس بی حایل وخستیک

 دلش یم خواست رو ی تخت دراز بکشد وبدون فکر وهیچ  

 . اندیشه ا ی برا ی ساعت ها ی طوالبن بخوابد

خمیازه ا ی کشید و بابی قرار ی با پشت دست عرق رسد ی که رو ی  

 .پاک کرد پیشابن وباال ی لبش نشسته بود 

 این وضعیت فقط بیمار ی را کم داشتدر 

ن باز شد و دومرد سیتن به دست وارد شدند  . در کابیر

 که درکنج قرار داشت گذاشتند وبدون 
ی

ن بزریک سیتن ها را رو ی میر

 . هیچ نگاه وحرف اضافه ا ی بارسعت خارج شدند

 .. سیتن اول مملو از ساندوی    چ بود وسیتن دوم انواع میوه ها ی فصل

ها ابتدا به سیتن پر از ساندوی    چ وسپس به رسمه دوخته نگاه  دخیی

 . شد

ن ی نزده بودند وبه شدت  بیشیی از دوازده ساعت بود که لب به چیر

 وضعف یم کردند
ی

 . احساس گرسنیک

 رسمه دهان باز کرد وبه سختی گفت

ا_  ... برین بخورین دخیی



ن جمله بودند که با   ها انگار منتظر شنیدن همیر
 رسعت بهدخیی

 . سمت سیتن رفتند

 . رسمه با رسگیجه لحظه ا ی چشم بست

 .باید دربرابر خواب واین خلسه ی ناگهابن مقاومت یم کرد

 .باید هرچه زودتر با کاپیتان ویا کارکنان کشتی صحبت یم کرد

 . شاید ییک از آن ها حاضن میشد به او کمک کند

وبی که برای   مانده بود از  ش بافی با این فکر چشم گشود وبا تمام نیر

ن رفت  . رو ی تخت بلند شد و قدم هابی نامتعادل به سمت در کابیر

ه ی در را فشار دهد صدا ی وحشت زده   قبل از اینکه دستش دستگیر

 . ی دخیی ها راشنید وبه سمت آن ها برگشت

 لبخند ی محو رو ی لب نشاند وگفت 

ن _ ن وشجاع باشیر سیر
ا .نیی  من زود بریم گردم دخیی

ن  ن تا من برگردمتو  جا  همیر ن بمونیر  کابیر

ها را که شنید مصمم تر از قبل  ن پر بغض دخیی صدا ی چشم گفیی

ن خارج شد ن داد وا ز کابیر ه را پاییر  . دستگیر

وارد راهرو ی نیمه تارییک شد .به دیوار تکیه زد وبار دیگر باپشت 

 .دست عرق نشسته روی پیشانیش را پاک کرد



ن را زیر پا ی خود سست   . ساس یم کردح ازمیر

 . نفس عمیقی کشید وتکیه اش را از دیوار گرفت

ا یط ضعف نابودی بود  . نباید ضعف نشان یم داد .در این رسی

 نگایه به دوطرف تا ریک راهرو انداخت

 . به نظر ن ی امد کشتی تفریچ و یا مسافر بر باشد.

به سمت مخالف مسیر ی که از آن امده بودند رفت وچون به پلکان 

 ضن وطوال بن ر سید .ایستاد ونفیس تازه کرد عر 

حالت تهویع که داشت بیشیی شده بود وهر آن یم ترسید که 

 . استفراغ کند

بدون فوت وقت دستش را رو ی دیوار تکیه داد وپله هارا به زحمت  

 باال رفت وبه راهرو ی عریض تر و روشن تر ی رسید

 . صدا ی پچ پچی راشنید اما واضح نبود

را قورت داد وجلو رفت وچون دومرد سیاه را دید که  شآب دهان

 دیوار مخقن کرد 
ی

 دارند صحبت یم کنند خود را در برآمدیک

د  . دستش را رو ی دهنش گذاشت وآن را فشی

حاال صدا ها را واضح تر یم شنید واز قضا مردخشمگیتن که داشت 

 بی پروا صحبت یم کرد ودوستش سیع در آرام کردنش داشت لهجه



 ی داشت واو راحت یم توانست بفهمد چه یم گوید  یی ی کم

 !! این کشتی تجارته کوکا نه آدم دزد ی_

ماه ها درخلیج رسگردونیم ورنگ خشیک نیم بینیم که نون حالل رس 

یم  یم نه اینکه ناموس مردم رو بیی  سفره ی زن وبچمون بیی

 !!! بدیم دست اون شیخ ها ی از خدا بی خیی 

بش باز شد وکیم رسش را جلوتر برد تا بهیی لقروزنه ا ی از امید در 

 بشنود

 . صدا ی مرد دویم را به سختی تشخیص داد

نفس درسینه اش حبس شد وباز هم عرق رسد ی در کل بدنش 

 نشست

 !! هیس_

 ساکت شو کوکا

 !! خودت یم دوبن که دیوار موش داره وموش هم گوش داره

 ولقمه نوبن دربیاریم تازه تونسیم با این همه سختی کار ی پیدا کنیم

 .. به من وتو چه که ا ن کشتی لوازم یدیک یم بره یا دخیی 

یم  !! ما کارمون رو یم کنیم وپولمون رو یم گیر

 !!! به چه قیمت کوکا..دید ی اون دخیی بچه ها رو_



 مرد دویم دستی در هوا تکان داد وبه تند ی گفت

لکت گل مم ایننکنه یوقت احمق سی وکار ی نسنجیده کتن وتو _

 !!! وبلبل خودت رو واسه یک لقمه نون آوراه کتن 

 . به ما چه دخیل داره اخه_

 رسمه کنج لبش را باشنیدن این جمله گاز گرفت

ونگاه ترسیده اش رو ی چهره ی مرد اویل که خاموش به نقطه ا ی 

 . زل زده بود ثابت ماند

احت کنیم که کیل_  مداری  کار حاال پاشو مرد ..پاشو بریم کیم اسیی

به ا ی رو ی شانه ی مرد اویل زد واز آن جا دور شد   این را گفت وضن

ون کشید و نگاه دقیق تری به مرد انداخت  بیر
ی

 خود را از برآمدیک

 . شاید این مرد بتواند به او کمک کند

ب گرفته بود وخود را  مرد با رس پنجه هایش رو ی کف کشتی ضن

 . یادفه معقب وجلو یم کشید به نظر شدید کال

نفس خود را درسینه حبس کرد .بی صدا ورو ی پنجه ها ی پا به 

 . سمت مرد جلو رفت

نیم دانست کار ی که یم کند درست است یانه .. زمابن هم نداشت 

د  . تا به آن فکر کند وعقالن ی تصمیم بگیر



 .ثانیه ها رانباید از دست یم داد

نجات آن ها را ی وبی بآن مرد آشفته و بی قرار یم توانست مهره ی خ 

 باشد 

 .بیشیی از چند قدم نمانده بود تا به مرد برسد

اما ناگهان از پشت باشدت کشیده شد وتقریبا به سمت عقب پرتاب  

ن دست رساج  شد هیتن که کشید بالفاصله با نشسیی

 . در گلو خفه شد دهانش رو ی 

ن او   مردمک درشت شده ی چشمانش وحشت زده در نگاه خشمگیر

ن باال و   ! فتیم ر  پاییر

برا ی لحظه ا ی احساس کرد در آن فضا ی نیمه تاریک عزرائیل را 

ن بادیدن او بند دلش پاره شد  . دیده است که این چنیر

ن کشیدن او به سمت پله ها از میان  رساج اما ، وحشیانه در حیر

 غرید دندان ها ی قفل شده اش

 !حتی برا ی دقیقه ا ی هم نمیشه از تو غافل بود نه ؟_

 !! کار گرها چه یم کتن   سمتتوق

 ممکن بود چه بالبی رست بیارن
 !! یم دوبن

 !!!تو یک احمقی دخیی 



ن جمله کافن بود تارسمه درآخرین پله ب ایستد وباشدت  شنیدن همیر

 !! خود را به سمت عقب بکشد

 . نفسش به شمارش درآمده بود

خی را به ریه هایش فرستاد  . حجم زیاد ی از هوا ی خفه ورسی

 ت گر گرفته بود واحساس یم کرد از درون یم سوزدبه شدبدنش 

 با دستش قفسه ی سینه اش را ماساژ داد و جسم لرزانش رابه 

 بدنه ی کشتی تکیه داد

 وبا تمام ضعقن که داشت با لحتن رسشار از نفرت لب زد 

 !چه بالبی رسم میومد ؟_

 اینه؟مگه رایه که دار ی من رو یم بر ی تهش غیر از 

هرساج با  اورا تماشا یم کرد وچون زرد ی صورت وعرق   اخم خیر

نشسته رو ی پیشابن وباال ی لب اورادید لعنتی زیر  ب گفت ودستی 

 . موهایش کشید رو ی

ل کند با اخم گفت   سپس در حالیکه سیع داشت لحن صدایش را کنیی

با این حال داغونت راه افتاد ی تو کشتی وخزعبالت دریا زده شدی و _

 !!  دید یتحویل من یم



رسمه با خمیازه ا ی کشید وبا پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد  

 وباخشم لب زد

 !!خزعبالت ؟_

رساج لبخند ی به چشم ها ی او که در این حالت چندین برابر زیباتر 

 شده بود رو ی لب نشاند  

ه خاموسی گزیتن _  !!!  تا عاقبت کار بیتن بهیی

و ی آن جمله ی عجیب تامل  رسمه گیج تر از آن بود که بخواهد ر 

 کند

 . برا ی لحظه ا ی نگاهش در نگاه رساج قفل شد

 ناخواسته زمزمه کنان نالید 

 . حالم اصال خوب نیست_

 . لحن صدایش در آن حال زیا د ی معصومانه بود

 ت رساج کالفه رس ی تکان داد و با تحکم گف

 تب دار ی !!دریا زده شد ی .چشم هات رو ببند ورست رو ثابت_

 نگه دا ر

ن جمله ی دستور ی بود تا چشمانش  رسمه گوبی منتظر شنیدن همیر

 .را بندد



 رساج مستقیم رسمه را به سمت اتاق تک تخته ی خود برد واورا 

 . رو ی تخت خواباند

خت بلند رسمه به اطراف نگاه کرد و رساسیمه خواست از رو ی ت

 . مانع از بلند شدنش شدرساج شود که 

 قرص بیار م بخواب تابرات _

 رسمه نگایه رساج انداخت و نالید 

ا ،اونا یک مشت بچه ن ..لطفا اونا رو نجات بده_  دخیی

.چند ثانیه که گرفته شد نگاه پر از اخم رساج از نگاه ملتمسانه ی او  

 گذشت  

ن به  ن رفیی  سمت در گفتبا مالیمت عقب کشید و در حیر

 !!تو نگران وضعیت خودت باش_

 . ش را بسترا ازدر گرفت و چشمانرسمه بغض کرده نگاهش 

رسمه سیع داشت بر ضعفش غلبه کند کشتی قرار بود تا کمیی از نیم 

 ساعت دیگر در ساحل کویت لنگر بیاندازد واو تمام طول مسیر 

 .دریابی را در خواب گذرانده بود

امون خود   .انداخت نگایه به پیر



خود را به اتاق غرق در نور بود و رسمه متوجه شد سیایه شب جا ی 

 . سپیدی روز داده است

 ها بی خیی بود وباید هرچه زودتر نزد  
چند ساعتی بود که از حال دخیی

 . آن ها بازیم گشت

 هرچند که در خواب وبیداری صدا ی رساج راشنیده بود که یم گفت

 از آن ها مانند اودریا زده شده حال دخیی ها خوب است وفقط ییک

 . که به اوهم دارو داده است

ی و   به سختی ازرو ی تخت سفت وفرسوده بلند شد .صدا ی قیر

 . ناهنجار تخت لحظه ا ی سکوت اتاق را درهم شکاند

شال چروک خود را از رو ی تخت برداشت و ان را رو ی موها ی 

 نامرتبش انداخت

 . شد رو به رو رد با رساج به سمت در رفت در را که باز ک

تظر ماند تا رساج خود را رسمه بالفاصله خود را عقب کشید ومن

 .در کنار بکشد ازچهارچوب

اما رساج خونشد به چارچوب تکیه زده بود و مستقیم اوراتماشا یم  

 کرد 

سنگیتن نگاه او را رو ی خود احساس کرد وبرا ی ثانیه ا ی کوتاه 

 . دستپاچه شد



 . که عقلش زد خییل زود به خود آمد  اما با نهیتی 

س فکر اینکه ا وارد خاک کویت میشیم پکمیی از نیم ساعت دیگه م_

ون کن  !!!بخوا ی کار ی کتن رو از رست بیر

رسمه با نفرت رس ی تکان دا د سپس گایم بلند به سمت جلو ودر 

 رساج گفت برداشت وخواست از کنار او بگذرد که

ن خی میگ _  م دزد کوچولو خوب گوش کن ببیر

 و در اون کشور عربی لعنتی ن
یم تونه کمکت  هیچ کس در این کشتی

 !کنه

 !!! پس با حماقتت جون ادما رو به خطر ننداز

رسمه خنده ا ی کوتاه وبلند از شدت خشم کرد .سپس زبان رو ی لب  

 ها ی خشکیده اش کشید وبا خشم غرید 

 !! من جون آدم ها رو به خطر یم ندازم یا شما _

 رساج با لحن خونشد ی گفت 

 !!!ما_

در  را گفت که نفس رسمه لحظه ا ی چنان محکم این کلمه ی کوتاه 

 سینه حبس شد 



رساج انگشت اشاره اش را هشدارگونه در مقابل صورت بی رنگ  

 لب زد  رسمه تکان دا د و 

پس هرکس که بر خالف خواسته ی ما وبر علیه ما کار ی کنه _

ن میگمبالفاصله کشته میشه ...ب  خاطر همیر

 !!! طر بنداز یسیع نکن با تحریک کردن دیگران جون شون رو به خ

اس ..آماده باشید تا صداتون کنم  ته این راهرو اتاق دخیی

 به او با قدم هابی سست به سمت اتاق  
رسمه بدون دادن پاسچن

 .دخیی ها حرکت کرد

انده دخیی ها پشت رسهم از پله ها ی اهتن که ساحل رو به دریا چسب

 . بود پیاده شدند

سه ها ی لطیف وسپید  کناره ها ی ساحل مفروش از گوش مایه وما 

 . وض آرام بودبود ودریا مثل یک ح

 رسمه ورساج آخرین نفربودند که از کشتی پیاده شدند 

  ۴۸رساج نگاه خسته ی خود را در طول ساحل چرخاند .بیشیی از 

خی ورطوبت هوا کالفه ترش  ساعت بود نخوابیده بود و هوا ی رسی

 . بود کرده

هابی بلند خود را به آن ها رساند   کمیی از چند ثانیه بعد ،مردی با گام

 در مقابل رسا ج ایستاد و با لهجه ی شدید ی گفت و 



 ان خییل خوش آمدین قرب_

ن قربان  بفرماییر

ن آماده س  .طبق دستور تون دوتا ماشیر

 . رساج رس ی تکان داد

 لحظه ا ی نگاه غرق رسمه رادید و تعجب کرد.رد نگاه اورا زد 

ها ی کم سن   رسید و به دوتا از دخیی

ا خم شده بودند وگوش مایه ها را ازرو ی شن ها بریم داشتند   دخیی

 . وبا هیجان بهم نشان یم دادند

 .. د ی محو رو ی لبش نشستلبخن

 !! آن ها واقعا بچه بودند

ون فرستاد وگفت   نفسش را باشدت به بیر

ن کن و آن ها رو ب_ هاروسو ار یک ماشیر ویال ی یاشار بیی و  ه دخیی

 !! ابی اماده کنهصدا بزن تا برا ی فردا آن هارو حسجمیله رو هم  

داشت تبدیل به رسمه باشنیدن این جمله آن اندک امید ی هم که 

 . یاس وناامید ی شد

 به یک مشت 
ی

همه خی تمام شده بود ورسنوشت در نهایت بردیک

 . عرب را برا ی آن ها رقم زده بود



ها فرونشس ن دخیی  . تباشنیدن این دستور ، همهمه ی بیر

ن انداختند وخود را  دو دخیی کم سن بالفاصله گوش مایه ها را پاییر

ها ی بزرگیی   مخقن کردند وبزرگیی ها ترسیدهمجدادا پشت دخیی

وملتمسانه به رسمه یم نگر یستند تا شاید او ، بتواند به آن ها کمیک  

 . کند

ها قدم برداشت  مرد چشیم گفت وبالفاصله به سمت دخیی

اج دوخت و با نفرت اشاره ا ی به  از خشمش را به رس رسمه نگاه اکنده 

 هیکل عضالبن وبرنزه ی رساج کرد و باتحقیر لب زد 

 !!!! این شکیل هستند عوضن پس ادم ها ی _

ابروها ی رساج باشنیدن این جمله درهم گره خورد و خوبن که در رگ 

 . هایش جر یان داشت به جوش آمد

اه پرجذبه وپر از غیضش برا ی  آرواره ها ی لرزان وفک قفل شده و نگ

س که در مقابلش قدترساند نیی  ن هر کیس کافن بود جز دخیی

 !!! د علم کرده بو 

ن عصتی ترش کرده بود  . افتاب مستقیم بررسش یم تابید وهمیر

سیع کرد ارامش خود را حفط کند تا دست مشت شده اش رو ی 

 صورت رنگ پریده ی رسمه ننشیند که اگر یم نشست بی شک یک



 . دندان سالم در دهانش با فی نیم ماند

سمت  رسمه چون جوابی از رساج نشنید پوزخند ی صدا دارزد و به 

ها قدم برداشت  . دخیی

 اما بالفاصله از عقب کشیده شد 

 نگاه مستقیم ونافذ رساج تا عمق وجودش رخنه کرد 

ین اهمیتی به  زبانش را رو ی لبها ی ترک خورده اش کشید و کوچکیی

 هوبی نشسته در جانش را ندادترس یک

ا  ولم کن_  !!!.باید برم پیش دخیی

 تو همراه من میابی _

ین جمله لحظه ا ی گیج شد اما خییل زود گیچی از رسمه باشنیدن ا 

 .نگاهش رخت بست وجا ی خود را به پرسش وتعجب داد

 !کجا؟_

ن ها کشاند و  ین مالیمتی اورا به سمت ماشیر  رساج بدون کوچکیی

 خ دادوجد ی پاس خییل کوتاه

مت_  ! هرجا که من بیی

 . ترس به قلبش چنگ زد

 صورتش یهو وحیسی به نظر یم رسید



صدا ی فریاد ها ی ملتمسانه ی دخیی ها که اورا صدا یم زدند سکوت  

 ساحل خلوت را در آن وقت از صبح شکانده بود ومانند تازیانه ا ی

 . بر پیکر رسمه یم نشست

نگه  پاهایش را رو ی شن ها محکمسیع کرد خود را عقب بکشد و 

 .دارد تا به دنبال ا و کشیده نشود اما تالشش بی فایده بود

ن فریاد کشیدد  ر چند قدیم ماشیر

 من نیم خوام همراه تو بیام _

 یم خوام پیش دخیی ها باشم

 کن لعنتی   مول

رساج با خشم اورا به سمت جلو پرتاب کرد و رسمه به سختی تعادل 

ن نیفتد خود را حفظ کرد تا   . رو ی زمیر

ن پیاده شد   راننده بالفاصله از ماشیر

 سالیم گفت و درعقب راباز کرد

 شو سوار  _

رسمه چند قدم عقب رفت و با اشاره ی رساج راننده که مرد ی قو ی  

 هیکل بود به سمت رسمه قدم برداشت و قبل از اینکه او واکنیسی 

 . نشان بدهد



ر داد ودر را به رو ی ا و  با احتیاط رو ی صندیل عقب قرارسمه را 

 . بست

ن دوم انداخت که دخیی هارادر خود  جا ی  رساج نگاه گذرابی به ماشیر

 داده بود و با لحتن هشدارگونه گفت

م_  ها رو فردا صحیح وسالم ازتون تحویل یم گیر
 من دخیی

ن  ا باشیر
 !!پس مراقب دخیی

پس از اتمام جمله اش ،رو ی صندیل وپشت فرمان نشست وبی 

ن را مستقیم وبا  اهمیت به تهدیدها ی و فریاد ها ی رسمه، ماشیر

 . یت کرد باالبی به سمت خانه اش هدا  رسعت

در آن خیابان وهوا ی زیاد ی آشنا سیع کرد به یسنا وماه بانو فکر  

 . نکند

 . کالفه سیگار ی روشن کرد وآن را کنج لبش قرار داد

ق داد .سپس ذهنش تصویر زنده ی یسنا وماه بانو را به عقب سو 

 . یی ها شدمشغول کشیدن نقشه برا ی نجات جان دخ

  نقشه ا ی که یم کشید باید کام 
ی

ال حساب شده ودقیق یم بود ..زندیک

 ورسنوشت هفت دخیی در دست اوبود . پس نباید بی گدار به آب

 . یم زد



ین اشتباه هیچ راه   حریفش کم کیس نبود امیر کویت بود وکوچکیی

 .ده ی یاشار رابرا ی همیشه بسته یم بستبازگشتی نداشت وپرون

 . پک عمیق دیگر ی به سیگار زد

د وآرنجش را به قاب پنجره تکیه دادپاهایش را رو ی    . گاز بیشیی فشی

 از یاشار ، به آن ها تحو یل یم داد تا  
ی

باید دخیی ها را ابتدا به نمایندیک

 از دست یاشار خارج شود. سپس خود دست به کار میشد ودوباره

 . آن ها را به چنگ میاورد

 نگه داشت وکمیی از چند 
ی

ن را مقابل درب سفید رنگ بزریک ثانیه  ماشیر

ن را به   بعد بالفاصله در آهتن بزرگ گشوده شد و رساج ماشیر

 . داخل هدایت کرد

نگاه وحشت زده رسمه از شیشه عبور کرد . درختها در دوطرف جاده 

 . ی باریک بارسعت از کنارش عبور یم کردند

مسافت تقریبا طوالبن را یط کرد ودر نهایت مقابل عمارت باشکویه  

ن را نگه داشت وخ ن پیاده شد . به سمت در عقبماشیر  ود از ماشیر

 ورسد بدون انعطاف گفت  رفت وآن را گشود 

 پیاده شو _



ن  رسمه نگاه پرغیضن به جانبش انداخت اما مخالفتی نکرد وا ز ماشیر

 . پیاده شد

ه ماند ودهانش از رو ی بنا ی عمارت  نگاهش از پشت رس او  خیر

 . جالل وشکوه زیبابی آن برا ی لحظه ا ی باز ماند

کمیی از چند ثانیه بعد در عمارت زیر نگاه مستقیم رسمه گشوده شد 

 وچند مرد وزن جوان به ردیف در ایوان ایستادند

رساج نگاه گذرابی به سمت رسمه انداخت وبدون کالیم با نگاهش به 

 او فهم
ی

 اند که اورا همرایه کند سپس به سمت پله ها ی سنیک

 . گل بزرگ گذاشته شده بودحرکت کرد که در دو طرفش گلدان ها ی  

رو ی ایوان که ایستادند مرد تقریبا میان سایل جلو امد .رسی به  

 نشانه تعظیم فرود آورد وگفت 

ل یاسید ی_ ن  مرحبا بک فن المین

 ) به خانه خوش آمدید قربان(

حو رو ی لب نشاند ودستانش را رو ی شانه ی مرد خند ی مرساج لب

 قرار داد

ه ماند و مردمک  مرد میانسال لحظه ا ی ن گاهش رو ی رسمه خیر

 چشمانش برا ی لحظه ا ی بزرگ شد وزیر لب جمله ا ی را به عربی 

 زمزمه کرد



رسمه با دیدن این عکس العمل مرد میانسال و برق نم اشک نشسته 

 .ت زده شددر چشمان او شگف

رساج به عربی جمال بی گفت که رسمه حتی کلمه ا ی از آن را متوجه 

د و خود بهنشد . اما ب  اعث شد مرد میانسال با رسعت نگاه ا ز او بگیر

 .کنار بایستد 

ه محو  رساج نیم نگا یه سمت رسمه انداخت که همچنان خیر

 . تماشا ی سلیم شده بود 

همراه خودبه داخل را  مهرس رشته ی نگاه اورا از هم گسیخت و 

 . عمارت کشاند

بادقت در نور دید  داخل عمارت که شدند نگاه رسمه اطراف را 

 .دکوراسیون زیبا ی عمارت برا ی لحظه ا ی

 . کوتاه نفسش را درسینه حبس کرد

از خودش آمد گوبی ونگاه آشنا ی خدمه ها ی عمارت متوجه شد که  

 . این عمارت متعلق به رساج است

 . له در ذهن آشفته اش شکل گرفتبالفاصسوایل 

ها را به کجا فرستاده چرا اودر خانه ی رساج بود واما بقیه ی دخ یی

 . بود



دهانش را باز کرد اما قبل از ا ینکه سیل کلمات از ورا ی لبانش خارج 

 شود

 صدا ی گرفته وخسته ی رساج را شنید ولبانش بالفاصله بسته شد 

ن تو رو به اتاقت راهنمابی یم_   کین

احت کن تا وقت ناهار صدات بزنن  خواستی دوش بگیر وکیم اسیی

ن خودشان  رسمه بی توجه ب  ه جمله ی او با چند گام بلند فاصله ی بیر

 . را پرکرد

فکر ی مانند حبابی با رسعت در ذهنش شکل گرفت وبا همان رسعت 

 . ترکید واورا دچار خشم آبن کرد

 د پشت چشیم نازک کرد وبالحن تند ی پرسی

 !چرا من رو اینجا اورد ی ؟_

 . رساج نگاهش را در نگاه او قفل کرد

ه ی افکارش بود وبه راحتی از طریق چشمانش توانست نگاه او آین

 که داشت لبخند ی رو ی لب 
ی

افکارش را بخواند وعیل رقم خستیک

 نشاند 

 . که باعث شعله ورتر شدن آتش خشم در رسمه گردید

س بگذارد بدش نمیامد کیم رسبه رس آن   دخیی رسکش ونیی



ه در نگاه او   خییل دستی نماییسی رو ی ته ریش صورت کشید و خیر

 کوتاه پاسخ داد 

 !!! سوگلم سی _

 !! لحن صدا ی قاطع وجد ی اش هیچ اثر ی از مزاح نداشت

 رسمه با گیچی تکرار کرد

 !!خی بشم ؟_

ل کرد وقدیم  رساج لبخند ی را که یم رفت در کنج لبانش بنشیند کنیی

 . به او نزدیک تر شد

به نظر خودت چرا تو رو به یک کشور عربی وبه عمارت شخض _

 !خودم اوردم هوم ؟

 !! کیم فکر کن

 رسمه نگایه به اطراف انداخت وناخواسته لب زد

 چرا _

 رساج رسش را بلند کرد با بدجنیس چشمیک تحویلش داد  

ه ی  صاعقه زده شد وپیکر رسمه به رعشه افتاد نگاهش در نگاه  خیر

 اه رساج دید رساج دو دو زد وچون بارقه ا ی از خنده را در نگ

 حتی فکرشم نکن که من باتو  _



رساج برعکس انتظار رسمه ،باصدا ی بلند ی خندید .رس ی تکان داد 

ن او خونشد وشمرده گفت ه درنگاه آتشیر  وخیر

 فرصت خوبی رو ازدست دادیچه بد شد .  _

انسال کرد که خاموش در کنچی سپس اشاره ا ی به همان مرد می

 . یستاده بود .مرد بالفاصله به ان ها نزدیک شدا

 . رساج جمله ا ی به عربی به اوگفت وخود به سمت پله ها باال رفت

ها که با اراییسی غلیظ وموها ی شینیون  رساج نگایه گذرا به دخیی

 لش به صف ایستاده بودند انداخت سپس ازشده در مقاب

 . رهم ساییدشدت خشم دندان ب

 ها تغییر نکرده بود حالت نگاه معصومانه  
ن ی که در آن دخیی تنها چیر

 . وملتمسانه ی آن هابود که تاروپود رساج را به آتش یم کشید

 فرامرز رسبه زیر درکنار او ا یستاد وارام گفت 

 قربان _

 . فرامرز چرخیدنگاه رساج به سمت 

ز او خواسته بود بالفاصله فرامرز ییک از افراد مورد اعتمادش بود که ا

 رساند تا در نقشه اش برا ی فرار ی دادن دخیی خود را به کویت ب



ن دخیی ها را در بازگشت به ایران همرایه  ها به او کمک کند وهمچنیر

 . کند وآن هارا سالم تحویل خانواده شان بدهد

 بگو_

ند دقیقه دیگه افراد امیر برا ی بردن دخیی ها یم رسن تا چ _

ن ها ی مسیر وهمان طور که شما خواسته بودین ما راس ساعت دوربیر

ن   راه رو هک یم کنیم وبیر

 رساج رس ی تکان داد و فرامرز با مکت  کوتاه با تردید پرسید

ن ؟_ ن مطمئنیر  !قربان شما از تصمییم که گرفتیر

ن اگر عمیل نشه یاشار خان وش  ما بد تو ی دردرس میفتیر

ها ی لرزان دوخت و با رساج نگاه مستقیمش را از فرامرز ب ه دخیی

ن پاسخ دادلحتن   مطمی 

 !!نگران نباش _

ها درخانه ی خودشان ودرنزد   واندیشید فرداشب این موقع این دخیی

 والدینشون خواهند بود 

ن ی که بخواهد یم رسد  فرامرز خوب یم دانست که رساج به هر چیر

ن ، غیر ممکن باشدو   . لو آن یک چیر

 مه دهدرئیسش با عث شد بحث را ادابا این حال نگرا بن برا ی 



بهیی نیست صیی کنید تا نیمه ی شب به عمارت امیر شبیخون بزنیم  _

 !!؟

رساج رس ی تکان داد ودست ش رو ی شانه ی فرامرز نشست فشار  

 ی دوستانه به شانه ی او وارد کرد وگفت

...شبیخون زدن به عماربی که پر از بادیگارد و خدم وحشم داره  نه _

 ه سخت تر 

از طرفن اون ها حتی از فکرشون نیم گذره که در مسیر بهشون حمله  

 کافن رو ندارن
ی

 !! بشه ومسلما امادیک

فرامرز لبخند ی زد واز این طریق موافقت خود را با نقشه ی رساج 

 . نشان داد

ی  ین زمان  ۱۶۰ب هوسی خوب یم دانست رساج با ضن حتما در کمیی

ین نقشه را یم کشد  . ممکن بهیی

بعد در سالن توسط خدمتکار ی گشوده شد و سه مرد قد   قیقهده د

 بلند به همراه فرامرز داخل سالن شده وبه سمت رساج راهنمابی 

 . شدند

ن خود را درچهره ی هر سه مرد چرخاند بیر ن  . رساج نگاه نافذ وتیر

دادند و ییک از آن ها قدیم جلو آمد و کیقن را که  آن ها سالم کوتایه

 مت رساج جلو گرفت وزیپ آن را گشوددر دست داشت به س



 ونگاه رساج خییل کوتاه رو ی پول چرخید

 مرد به عربی گفت

این پولیه که با جناب یاشار توافق شده بود اما صاحب گفتند اگر از  _

ها راضن باشند حتما مبلیعن هم به عنوان ت  . شکر خواهند داددخیی

 . رساج رس ی تکان داد

 فتسپس خطاب به فرامرز کوتاه گ

ها رو بیار_  دخیی

فرامرز بله ا ی گفت وبالفاصل ه به سمت اتاق مخصو ض که 

ها در آن نگه دار ی میشدند رفت وان ها را که بهم چسبیده  دخیی

 . نزد رساج وافراد امیر بردبودند 

ها پول را دست  مرد ی که پول را در دست داشت با دیدن دخیی

د وخود با قدم هابی بلند به سم ها جلو رفت فرامرز سیی  . ت دخیی

ن دخیی ها ایجاد شد ونگاه ملتمسانه وترسیده ی آن ها  همهمه ا ی بیر

 . به سمت رساج چرخید

ها در هم گره خورد .اما  ابروها ی رساج با احساس سنگیتن نگاه دخیی

 . نگایه به جانب آنها ننداخت

مرد با دقت صورت تک به تک آن ها را از نظر گذراند وسپس لبخند 

 شاند وبه دومرد همراهش اشاره ا ی کردندانه ا ی رو ی لب نرضایتم



ها   ن اشاره بودند که بالفاصله به سمت دخیی وآن ها گوبی منتظر همیر

 که حاال گریه را از رسگرفته بودند رفتند و ان هارا به سختی از

 کردند
ی

ون برده وداخل ون بزریک  . عمارت بیر

رج شد لباس رستارس رساج بالفاصله پس از اینکه ون از عمارت خا

 شیک خود را با عجله پوشید و از فرامرزپرسیدم

ن ؟_ ن کار گذاشتیر  !ردیاب رو توماشیر

 بله قربان _

 همه خی همانطوره که خواسته بودین

رساج نگایه به ساعت خود انداخت و در حالیکه به سمت در یم  

 رفت گفت

ها رو به دستت برسونم .با _  برو اسکله ومنتظر من باش تا دخیی

 هماهنگ کردم که به محض آمدن من کشتی راه بیفتهکشتی تجار ی  

ن _  چشم قربان ..لطفا مواظب خودتون باشیر

 . رساج رس ی تکان داد وبالفاصله از عمارت خارج شد

 .رساج از طریق ردیاب موقعیت ون را پیدا کرد

د   پاها ی خود را رو ی گاز فشی

ن ون خود افزایید  . وبه رسعت ماشیر



ن رانن  ، اسلحهدر حیر
ی

خود را از کیقن که در صندیل کنارش بود   ی دیک

 . برداشت وصدا خفه کن ان رازد

 بود
ی

ن ون کیم جلوتر با رسعتی نه چندان باال مشغول رانندیک  . ماشیر

ن خود را به آن جاده ی فریع وخلوت یم   باید رس یع تر از آن ماشیر

 . رساند

  آسمان دخیی ها کمیی از دوساعت زمان داشت واو باید قبل از طلوع 

 را به اسکله یم رساند 

از ون سبقت گرفت و بعد از یط مسافت تقریبا سه کیلومیی به جاده 

 . ی مورد نظر رسید

ن ها ی جاده حک یم شد و تا پانزده   تا ده دقیقه دیگر تمام دوربیر

 . دقیقه از کار میفتاد

ن کم کرد وسیگار ی آتش زد و هنوز آخرین پک را به   از رسعت ماشیر

ن او نزدیکگار خود نزده سی  بود که از آینه ون رادید که به ماشیر

 میشد 

ون فرستاد ون انداخت ودود سیگار را از دهان بیر  .سیگار خود را بیر

خشاب اسلحه را چک کرد و به ساعت خود نگایه انداخت .همه 

ن تا االن مطابق با خواسته اش بود  . چیر



ن ون مذبور در کنار ون خود کیم کم کرد  از رسعت خود   با قرار گرفیی

د وبا رسعت  وچون مقدار ی عقب افتاد پا ی خود را رو ی گاز فشی

 . به پشت ون کوبید

ن برا ی  ل ماشیر
ن برا ی لحظه ا ی تعادل خودرا ازدست داد وکنیی ماشیر

 ثانیه ا ی از دست راننده خارج شد 

ین استفاده را کرد  . رساج از این موقعیت بهیی

 صورت زد  مشیک اش را بهبرا ی محض اطمینان نقاب 

ن خود را به ون چسباند  . و ماشیر

ن او چرخید ن هرسه مرد به سمت ماشیر  . نگاه خشمگیر

 شلیکرساج بدون هراس وتردید شانه ی راننده را هدف قرار داد و

 . کرد

صدا ی نعره ی مرد همراه با جیغ وفریاد دخیی ها سکوت شب را 

 . شکاند

 بارسعت خم شد وفرمان را به مرد ی که کنار راننده نشسته بود 

 دست گرفت ومرد سوم بالفاصله اسلحه ی خود را به دست گرفت

انداز ی شد  . ومشغول تیر



ن خود را به ون کوباند واین بار فرمان از دست  رساج بار دیگر ماشیر

 مرد کنار ی راننده کامل خارج شد و ون با رسعت باالبی که داشت 

 .گاردریل برخورد کرد  به

اندازی ران از رساج نگ ها بالفاصله به مرد کنار راننده هم تیر
حال دخیی

ن پیاده شد .دود غلییطن از سمت جلو  ن بهکرد واز ماشیر  ی ماشیر

 سمت باال یم رفت

ها را سوار ون خود یم کرد  . باید به رسعت دخیی

رگبار گلوله با عکس العمیل رسی    ع خود را رو ی اسفالت  شلیکبا 

 . لتید وکنار الستیک آن پناه گرفتانداخت وبه سمت پشت ون غ

 .به ساعت خود نگایه انداخت

 دیگر زمان چندابن بافی نمانده بود

امون خود انداختنفسش را به س ون فوت کرد و نگایه به پیر  مت بیر

صدا ی مرد عرب را به سختی در میان همهمه وگریه زار ی دخیی ها  

 کرد  شلیکشنید وخود را اماده به 

 !یم خوا ی ؟ تو یک هیس وخی _

رساج حرفن نزد اما بالفاصله از صدا موقعیت مرد را تشخیص داد 

ن ی بلند خود را به آن سمت اند  اخت .رس مرد را هدف قرار دادوباخیر



انداز ی کرد  . وقبل از اینکه مرد از شوک خارج شود تیر

ن خییل رسی    ع اتفاق افتاد واما او فقط چهار دقیقه فرصت  همه چیر

ن جابه جا کند واز محل داشت تا دخیی ها را قبل از به کار افتادن دوربیر

 شود دور 

ا لبخند محو ی در پشت ون را گشود.صدا ی فریاد و گریه ی دخیی ه 

 . رو ی لبانش نشاند

ون کشید  . ماسک خود را از صورت بیر

ها عبور   نگاهش از رو ی تک به تک چهره ی ترسیده وآشفته ی دخیی

 . کرد

 . ی دیده باشندبه نطر نمیامد آسیب جد 

 با لحن مالییم گفت

ها ..دیگه همه خی تموم شد_ ن دخیی سیر
 .. نیی

ن ی  ها قابل بهت وناباور ی ابتدا تنها چیر بود که درنگاه خیس دخیی

 خواندن بود 

لبخند محو رساج پررنگ شد وبا مهربابن دست خود را به سمت آن 

 ها گرفت وگفت

ها دیر شده باید هرچه زودتر از _  اینجا دوربشیم  بیایید دخیی



ده ساله ا ی بود که از  ن  سیر
ن کیس که دست در دست اونهاد دخیی اولیر

 آن آرایش ریخته شده سیاه شدهگریه هق یم زد .کل صورتش از  

 . بود

رساج به اوکمک کرد تا پیاده شود.دخیی خود را درآغوش رساج رها کرد  

ه ماند .سپس  کم سن خیر
 ورساج لحظه ا ی شوکه به آن دخیی

وسه ا ی رو ی موها ی اونشاند. وبالفاصله دست شش د وبخم ش

 ... نفر باق یمانده به سمت او دراز شد

ها از  در اسکله  رساج ون را نگه داشت وساک لباس را که برا ی دخیی

ها داد  قبل تهیه کرده بود برداشت و به دست دخیی

 وگفت 

ن تا به ایران برگردی_ ن وازون پیاده شیر ها زود لباس بپوشیر  ن دخیی

سپس خود ازون جدا شد وبه سمت فرامرز که به سمت او میامد  

 جلو رفت 

 فرامرز لبخند ی زد وگفت

ن قربان  خداروشکر _  که سالمیر

 رساج رس ی تکان دادوگفت 



م صحیح وسالم به خونه _ هاروبه تو یم سیی
از این به بعد دخیی

ه  هاشون برسون مواظب باش یاشار بوبی از جریان نیی

ها با چه زیبا بود لحظه فرامرز چشیم گفت و  ی خداحافیطن دخیی

رساج و ضجه زدن ها ی آن ها از خوشحایل آزاد شدن از آن  

 شوم رسنوشت

 آن ها بود
ی

 . آن مرد که بی شک ناخی وفرشته ی نجات همیک

آسمان گرگ ومیش بود که رسمه کالفه از پنجره ی اتاق که رو به 

 حیاط بزرگ و زیبا ی عمارت قرار داشت فاصله گرفت

ورسگردان وسط آن اتاق بزرگ با دکوراسیون زیبا که از بدو وردش به 

 . آن تبعید شده بود ایستاد

فکار گوناگون در ذهنش جوالن یم داد که محال بود خواب به انقدر ا

 . چشمانش بیاید

بیست چهار ساعت از زمابن که او پا به عمارت گذاشته بود یم  

ا جز دخیی جوابن که برا گذشت ودریط آن مدت زمان ، او هیچکس ر 

 غذا یم آورد ندیده بود.  ی او 

 . بت ماندنگاهش لحظه ا ی رو ی در اتاق چرخید ورو ی آن ثا

ه ی در  باتردید به سمت در گام برداشت ودستش رو ی دستگیر

 . نشست



هر چند که در عمارت یاشار چندین بار تالش کرده بود تافرار کند 

ه بود .اما اودخیی ی نبود که  وهربار نقشه اش باشکست مواجه شد

 شود وتا اخر ین لحظه تالش خود  تسلیماین راحتی  به

 . ی یم کرد را برا ی رهابی وآزاد 

واالن هم فرصت خوبی بود تابار دیگر شانس خود را برا ی فرار 

 . امتحان کند

 یم دانست که رساج در عمارت نیست

ه بود وبر چند ساعت قبل او را دیده بود که از عمارت خارج شد

 خوبی بود
 . نگشته بود و این فرصت طالب 

ه را  با این فکر در حالیکه نفس در سینه اش حبس شده بود  دستگیر

 . داد ودر با تقه ا ی گشوده شد پایینبه سمت 

در را تا نیمه باز کرد ورو ی پنجه ی پا از اتاق خارج شد و قدم در 

 . راهرو ی پهن ونیمه تا ریک گذاشت

امو  نگایه رسی    ع  . نش انداختبه پیر

ین  راهرو غرق در سکوت بود وشاید نبود مرد در داخل عمارت بهیی

 . فرار او بودفرصت برا ی  

ن رفت  ین صدابی از پله ها پاییر
 رو ی پنجه ی پا وبدون ایجا د کوچکیی



آخرین پله که رسید زن جوابن را دید که در حالیکه خمیازه یم کشید 

 . با دکمه ی روپوشش مشغول بود

ن به اتاقش دیر شده بود  . دیگر برا ی برگشیی

امون خود انداخت ورسی    ع خود را به    که به نگایه به پیر
ی

گلدان بزریک

 . ستون تکیه داده شده بود رساند وخود را به آن چسباند

 از چند ثانیه بعد زن در حالیکه هنوز با دکمه درگیر بود از کنارش  
کمیی

 . عبور کرد واز پله ها باال رفت

نفس حبس شده اش را مهار کرد وقامتش را صاف کرد .با ید عجله 

 . یم کرد

ون کشید و با قدم ها ی تند ی خود را به از پشت گلدان خود را بیر 

 . سمت در ورود ی رساند

ن فرستاد ودر باز شد .لبخند ی با رسعت رو   ه را به سمت پاییر دستگیر

 . نش محو شدی لبانش شکل گرفت وبا همان رسعت هم از رو ی لبا

 . این تصویر زیاد ی بر ایش آشنا بود

در ذهنش شکل صحنه ی فرار قبلیش از عمارت یاشار با رسعت 

 . گرفت وابروهایش در هم گره خورد

تجربه نشان داده بود فرار از عمارت به نظر سهل وساده میامد .اما 

ن دیگر ی بود  . واقعیت چیر



اشت وهیچ محافیطن در هردو عمارت هیچ یک از اتاق ها قفل ند

ن نکرد  . ه بود پشت در اتاقش کمیر

 ... اما

ون کالفه رسش را محکم تکان داد بلکه ای ن افکار منقن از ذهنش بیر

 . بریزند

 . او نباید نا امید میشد وباید تمام سیع وتالش خود را یم کرد

ن رفت  . از پله ها ی ایوان پاییر

حگایه صورتش را آسمان حاال دیگر کامال روشن شده بود ونسیم صب

 . نوازش یم کرد

نفس عمیقی کشید وانواع عطر گل ها ی فراوان حیاط را به مشام 

ن رسمست شدک  . شید وبرا ی لحظه ا ی کوتاه از این عطر دل انگیر

 . اما خییل زود به خود آمد

 موهایش را پشت گوش زد 

 . وبی درنگ به سمت در خروخی دوید

ن دویدن تمام حواس ش بود که  ناگهان دوبرمتن جلو ی راهش  در حیر

 . دسد نشو 

 . هنوز نییم ازراه را نپیموده بود که به چهار راه رسید



نفس زنان ایستاد .این عمارت باشکوه ز یاد ی بزرگ و بی انتها به نظر 

 یم رسید

 . نگاهش را در اطراف چرخاند

انگشتش را رو ی شقیقه اش گذاشت وآن را محکم فشار داد وسیع  

 . یاورد هنگام آمدن رساج از کدام مسیر امدکرد بخاطر ب

سمت چپ به او  چنان غرق در فکر شد که ماشیتن را که با رسعت از 

 نز دیک میشد را ندید وزمابن متوجه آن شد که دیگر خییل دیر

 . شده بود

 . اه از نهادش برآمد .دیگر بر ا ی پنهان شدن بسیار دیر شده بود

ن با رسعت در کنار پاهایش  توقف کرد واو با وحشت یک قدم ماشیر

 ه عقب پرید .دستش رو ی قلبش که دیوانه وار خودش را به قفسهب

 . سینه یم کوباند نشست ی

ن باز شد و نگاه رسمه قامت ان مرد کامال سیاه پوش را در نور   در ماشیر

 . دید تا با چشم ها ی در خون نشسته ی رساج تالفی کرد

ا دیدن آن نگاه جد ی و نافذ  لحظه ا ی کوتاه دستپاچه ش د و ب

ن خونش با ال رفتآدر   . نالیر

ن راوارد ریه اش کرد  نامحسوس حجم زیاد ی از ان هوا ی عطر  آگیر

 را برچهره بزند وآرامش خودش را 
ی

 وسیع کرد ان نقاب همیشیک



 . حفظ کند

شانه هایش را عقب کشید. قامتش را صاف کرد وبا پشت دست 

 . اک کردعرق نشسته رو ی پیشا بن اش را پ

 رساج پوزخند ی زد و با تمسخر پرسید

 !بسالمتی بازم قصد فرار داشتی ؟_

 کرد سپس تاک ابروبی باال انداخت وگفت   لحظه ا ی مکث

 !! تالش ها ی بی ثمرت واقعا ستودنیه_

 . از پوزخند ولحن پر از ریشخند او خون در رگ ها ی رسمه یخ زد

 . ش حلقه شدابروهایش بهم پیوست ودستانش دور سینه ا

 گوشه ی چشیم نازک کرد وزبانش را رو ی لب کشید

  خشم تورو تحریک یم کنم کافیهشاید به ثمر نرسه اما هیم ن که _

 . لحن صدا ی محکم وپر از تمسخرش لبخند رو ی لب رساج نشاند

حق با اوبود اگر هرکس دیگر ی جا ی این دخیی بود واین همه باز ی 

 د بیشک او تحمل نیم کرد و حتما بالبی رسشبرا ی او راه انداخته بو 

 .... میاورد اما

ن شودنیم دانست چرا نیم توانست از   خشمگیر
 !!! دست این دخیی



 گوبی شخصیت منقن ،تند ومنفورش کامال محو 
در مقابل این دخیی

 !!! وشخصیت شوخ وآرام وخونشدش پررنگ تر یم گردید

 . ر مقابل او ایستاددر چند گام بلند خود را به رسمه رساند ود

او در آن ظاهر آشفته و موها ی پریشان هم بسیار زیبا ودلربا به نظر 

 . یم رسید

 !! حق کامال باتوست دزد کوچولو_

ن به نظر عجیب میامد   همه چیر

ورش بدجنسانه یم  ن ی در نگاه رسی برخالف لحن جد ی اش ، چیر

 !! رقصید

ی کلمات دایعن را  رسمه با حرص لبانش ر ا باشدت گاز گرفت تا جلو 

دکه تا نوک زبانش آمده بود ر   ا بگیر

ن    بودخونشد ی این مرد نفرت انگیر

ن بود  . و بی شک او منفورتر ین آدم کره ی زمیر

ن ی رو نشونت بدم _  دنبالم بیا تا چیر

منتظر پاسخ او نماند  وخود بی آنکه منتظر رسمه بماند به سمت 

ن رفت وسوار شد  ماشیر



ن پا ی خ ن کوبید و سیع کرد  ود را چندین بار مح رسمه خشمگیر کم زمیر

 از این طریق خشم خود را تخلیه کند 

ن را چون   شنید .  صدا ی بلند بوق ماشیر

ون فرستاد و با قدم هابی نه چندان محکم   کالفه نفسش را بیر

ن حرکت کرد  .ونامتعادل به سمت ماشیر

ن  ن برود رساج در جلو ی ماشیر را قبل از اینکه به سمت در عقب ماشیر

ن را ن  بستهباز کرد و او به ناچار جلو نشست وهنوز کامل در ماشیر

ن راه  افتاد بود که ماشیر

ن را محکم بست  . با حرص لعنتی زیر لب گفت و در ماشیر

رساج بی اهمیت به خشم او دستش را دراز کرد و پخش را روشن کرد 

 . وبا رسعت  ه سمت عمارت راند

به آن مسیر زیبا دوخت وتازه  رسمه نگاه بی روحش را از پشت شیشه 

 . شد که چه مسافتی را یک نفس دویده استمتوجه 

ن پیاده شدن گفت رساج مقا ن را نگه داشت و در حیر  بل عمارت ماشیر

 پیاده شو _

ن پیاده شد وچند قدم عقب تر ازاو   از ماشیر
رسمه هم بی هیچ حرفن

 . داخل عمارت شد



ین از پله ها باال رساج مستقیم وبی اهمیت به نگاه کنجکاو مستخد

 رفت 

 رسمه با وحشت نگایه به پله ها انداخت

 . یم تپید قلبش این بار به کند ی

نگاه گذرابی به سمت چند مستخدیم که به صورت پراکنده ایستاده 

 بودند واورا تماشا یم کردند انداخت

سپس طاریم را با نوک انگشتان یخ زده اش گرفت وبه سختی واز 

 . باال رفت عقب رسا ج پله هارا 

باال ی پله ها رساج مسیر مخالف اتاق اورا پیمود ومقابل اتا ق در 

 ا ی ایستادبسته 

ه را به سمت  کشید و در اتاق   پایینکدی را وارد کرد و سپس دستگیر

 گشوده شد

 . حتی نیم نگایه هم به جانب رسمه ننداخت و وارد اتاق شد

ن بود که رسمه خود با پا هایش وارد اتاق یم  گوبی یم دانست ومطمی 

 شود

 رسمه چند قدم مانده به در اتاق ایستاد

خطور کرد به سمت در اتاقش بدود ودر اتاقش لحظه ا ی به فکرش 

 را از داخل قفل کند اما قدربی مانعش شد .یم دانست این فکر خوبی 



نیست ومسلما هیچ در بسته ا ی بیشیی از چند دقیقه در مقابل این 

 .مرد قفل نیم ماند

وابی زیر لب فرستاد ودستش را رو ی موها ی پریشانش کشید آن  لص

 . وقامت خمیده اش راصاف کردرا مرتب کرد 

شانه هایش راعقب کشید وسیع کرد برترس نشسته در وجودش 

 . غلبه کند

ایط حالش را بدتر وپریشان تر یم کرد ترس  ن ی که در این رسی تنها چیر

لش خارج میشد  . بود که گایه از کنیی

 . ت در اتاق رسید واجازه نداد ترسش بیشیی از این جوالن دهدشپ

محکم وارد اتاق شد و کنار در لحظه ا ی تامل کرد  با قدم هابی 

 . .نگاهش را در اتاق چرخاند و بار دیگر وجودش لرزید

 . همانطور که حدس زده بود ،وارد اتاق خواب رساج شده بود

 . به بدن خسته اش دادرساج بی اهمیت به حضور رسمه کش وقوس 

 .کرداب دهانش را قورت داد . دست هایش را بی اراده مشت  

ه و ترسیده  رساج لبخند ی محو به دست مشت شده ی او وونگاه خیر

 . اش زد

ن ی که در گوشه ی چپ اتاقش قرار داشت رفت   سپس به سمت میر

 وپشت آن ایستاد و به رسد ی گفت



ن ی برا ی ترس وجود نداره دخیی  _  !!! بیا جلو چیر

 رسمه کنج لبانش را زیر دندان کشید و به تند ی لب زد 

 !!! سیدممن نیی _

ل خوبی رو ی اعضا ی صورتش داد
 رساج بازیگر قهار ی بود و کنیی

 .لبخندش را پشت پوزخند ی مخقن کرد . سپس خوبه ا ی گفت

 . رسمه باتر دید به او که پشت مانیتور ی ایستاده بود نزد یک شد

را به سمت اوچرخاند ونگاه رسمه رو ی صفحه ی  انیتور رساج م

 .ه از نهادش درآمدمانیتور ثابت ماند وا

ساعت از پشت مانیتور تکون  ۲۴ادم ها ی این اتاق رو میبیتن ،  _

 !! نیم خورن

 !! یم دوبن چرا

ن  ا ی مدار بسته کرد وگفت  سپس اشاره ا ی به دوربیر

ن تا_  چون شغلشون اینه پول یم گیر

ه ندن هیچ موجود زنده ا ی بدون اجازه ی من وارد عمارت یا از از اج

 !! شنآن خارج ب

ن تکیه داد وگفت  سپس با تمسخر ریشخند ی زد وبه میر



       حاال فهمید ی چرا راحت یم توبن تو این عمارت ازادانه جوالن _

 !بدی؟

گره ی ابروها ی رسمه کورتر شد .اخیم کرد ودستانش را دور سینه 

 خودش پوزخند ی زد حلقه  
ی

 . کرد و به سادیک

باید یم فهمید رهابی از این مرد به  این مرد فکر همه جا را کرده بود و 

 وراحتی نخواهد بود
ی

ن سادیک  . همیر

 هابی که در تمایم کنج ها ی ساختمان و
ن  نگاهش را به دوربیر

ون از ان نصب شده بود چرخاند  . محوطه ی بیر

ز را به خود جلب کرد ودرکمیی ا ولحظه ا ی تصویر ی اشنا توجهش

 . میدید چند ثانیه چشمانش گرد شد .بی شک اشتباه

دستش را ازدور سینه باز کر د وبا رسعت به سمت مانیتور خم شد 

ه   سفید ویاس خیر
ی

 وبادقت بیشیی ی به آن اتاق اشنا با ترکیب رنیک

 .شد

از ذهنش گذشت شاید دکوراسیون همه ی اتاق ها یک شکل وبا یک 

 رکیب رنگ استت

اتاق از  با این فکر ، نگاهش را در اتاق ها ی دیگر چرخاند .اما هر 

ن ی که   استفاده شده بود وسوا ی آن چیر
ترکیب رنگ ها ی متفاوبی

بان  ضن



قلبش را به اوج رساند آن متکابی بود که خود نیمه ی شب به کنار 

ن انداخته بود  . پنجره رو ی زمیر

شت ش کشید و ثانیه ا ی آن را مکالفه وعصتی دست رو ی موهای

 . کرد

ن نصب   . شده در اتاقش نشده بودچطور او متوجه ی دوربیر

فکر اینکه در ان بیست وچهارساعت تحت نظر چندین چشم بیگانه  

 بوده است اورا تا مرز جنون یم رساند 

نگاه خشمگینش بارسعت به سمت رساج چرخید . نگاه طوفابن اورا 

 . لبانش را به سمت باال متمایل کرد که دید لبخند ی انحنا ی

اج رساند مقابل او ایستاد وبا انگشت در دوقدم بلند ،خود را به رس 

 .اشاره اش محکم به مانیتور کوباند

 رسش را کیم جلوتر برد و با خشم غرید 

 !!! این..این اتاق منه_

رساج لبخندش را فرو داد. چشم ها ی به خون نشسته ی این دخیی 

یم انداخت . خشم وطغیان این دخیی گایه زیاد ی به به خنده اش 

 . یم نشست دلش

 . ه ریش صورتش را نماییسی خاراندت

 سپس با ظاهر ی خونشد گفت



 !! چه زود حس مالکیت پیدا کرد ی_

 ! بله این اتاق ،اتاق توست

 . آتش خشم رسمه فوران کرد

 دستانش را در هوا چرخاند و به تندی پاسخ دا د

 !! حس مالکیت_

ن ی بود که شنیدم  !!!احمقانه ترین چیر

 شخض تا حاال شنید ی !!؟واما در مورد حریم 

 !اصال یم دو بن حریم شخض یعتن خی ؟

ه در نگاه طوفانیش با شیطنت لب   ن گرفت خیر رساج تکیه اش را از میر

 زد

 !! اوم فکر یم کنم یم دونم حریم شخض یعتن خی _

ن حریم شخض  واسه دخیی ی که دزدیده شده اما فکر نیم کتن داشیی

 !یاد باشه ؟یکیم ز 

نیدن این جمله مانند بادکنیک سوراخ شده خوابید . غم  باد رسمه باش

 کل وجودش را در برگرفت و رد آن در نگاه ش بالفاصله سایه 

 . انداخت

د  . بغضن سخت گلویش را فشی



 به سختی ان را فروبلعید

 تلخ بود وقتی دهانش را باز کرد لحن صدایش زیاد ی 

رام داره من  حق باتوست .احمقانه س در اتافی که حکم زندان رو ب_

 . دنبال امنیت وحریم شخض باشم

 !!!اتاق تو هم امنه وهم حریم داره دزد کوچولو ، _

ا ومقتدرش رسمه را به خود آورد    صدا ی گیر

نگاه متعجب وگیج شده اش ازاو به سمت مانیتور چرخید و چون 

 ر مانیتور دید پوزخند ی زد تصویر اتاقش را د

 باشیطنت ادامه دا درساج که متوجه منظور اوشده بود 

ن اتاق تو به سیستم شخض خودم وصله وهیچ کس جز _ دوربیر

س نداره  ! خودم به اون دسیی

نور امید ی که دردل رسمه تا بید بادیدن برق نگاه او بالفاصله ناپدید  

 . شد

 . تر شدگره ی افتاده درمیان دوابرویش کور 

 با حرص وتمسخرگفت 

ن حریم شخض ؟وتوسط تو دیده شدن یعتن _  !!داشیی

 رساج با همان خونشد ی ذات یش پاسخ داد



 !!! من قانون انواع حریم ها رو خوب یم دونم_

رسمه باشنیدن این جمله از شدت خشم چندین بار مانند بچه ا ی  

ن کوباند وبا فیک منق  بض شده غریدبهانه گیر محکم پاها یش را زمیر

؟_  !از کدوم قانون صحبت یم کتن

 !! ساحمقانه 

 !! تجاوز به حریم خصوض هم مگه قانون داره

انحنا ی لب ها ی رساج با دیدن این صحنه به سمت باال متمایل 

 . شد

 اشاره ا ی به خود کرد وگفت

ن ی که مربوط به رساج باشه قانون داره_  ! آره هرچیر

ه ، از کوره  ی لب او ، وشنیدن این جمل رسمه با دیدن طرح لبخند رو 

 ومجدادا بدون اندیشه وفکر به عواقبش دهن باز کرد وبا در رفت 

 تمسخر گفت 

 هاین قانون فقط مخصوص یک آدم منحرف _

آتش خشیم که در نگاه سیاه رساج به یکباره شعله کشید باعث شد 

د رسمه از حرفن که زد   . نوک زبانش را گاز بگیر



حظه که یم گذشت آتش خشم در نگاه شده بود وهر لاما دیگر دیر 

 او بیشیی زبانه یم کشید

 . یاد مکالمه کیم قبلشان در با غ عمارت افتاد و لرزید

ن حال محکم به سمت رسمه قدم  رساج با قدم هابی شمرده ودر عیر

 برداشت

رسمه تمام سعیش را کرد تا حتی میلیمیی ی تکان نخورد .نیم خواست  

 . ترسش از او شود این مرد متوجه

ده شد دستانش مشت گردید و به شدت   فشی

 رساج در فاصله ی کیم مقابل او ایستاد. 

 در نگاه او ریشخند ی زد وبا تمسخر گفت 

 !؟مبنظرت من منحرف _

 سپس منتظر جوابی از رسمه نماند 

ترس در تک تک سلول هایش رسوخ کرده بود و از رعشه ا ی که به 

 . شدت یم لرزید اندامش افتاده بود به

ا ی بهم چسبیده وفک منقبضش صدا ی رساج رااز میان دندان ه 

 شنید وبند دلش پاره شد



تو دخیی احمقی هیس اگر فکر یم کتن من برا ی دید زدن تو مثل پش _

 بچه ها ی تازه به دوران رسیده عمل یم کنم !! 

ده دردل خود را نکوهش کرد که چر  ن ا حق کامال با اوبود ورسمه وحشیی

 ث خشم او یمهمیشه بحث را به جاها ی باریک یم کشاند وباع

 . شد

ن ی بگوید اما کلمه ها زیر نگاه آتیسی  لب ها ی لرزانش را گشود تا چیر

ن او قادر نبودند از دهانش خارج شوند  . وخشمگیر

ه در مردمک های گشاد شده ی رسمه با   باخونشدی گفترساج خیر

ن ندارم زیر _   ا هروقت وهرکجا که باشه یم تونممن احتیاخی به دوربیر

 !!! دم کنم فهمید یتورو از آن خو 

ن رفت و لرزیدن سیبک گلویش را دید .   نگاهش از نگاه خیس او پاییر

ن ترس نشسته در نگاهش تا  حسابی ترسیده بود وهمیر
 آن دخیی

 بود. حدود ی آرامش کرده 

 صدا ی لرزان رسمه را شنید .نگاهش مجدادا باال 

ن خیس قرفت ورو ی آن    . فل شدچشم سیی

ن بار اشک چون سیل از گونه  ها ی رسمه جار ی شد و برا ی اولیر

 اسیر ی بود که  
اهمیتی به غرور ی که یم شکست نداد .او فقط دخیی

 شدت از آن نگاه نافذ ترسیده بود  به



 .. ب ب بخشید ...من..من_

 شدت گریه اجازه نداد تا جمله اش را کامل کند 

 د و باصدابی ه میان موهایش کشیرساج کالفه دستی ب

ل شده به رسد ی خطاب به رسمه که همچنان اشک یم ریخت   کنیی

 گفت

 برگرد اتاقت_

ن یک جمله بو د   رسمه انگار منتظر شنیدن همیر

ن آمد . سکندر ی خورد اما با  که بالفاصله از رو ی تخت بلندپاییر

ن تاج تخت مانع از افتادنش شد    گرفیی

ستاده بود انداخت  به او ومقابل پنجره اینگایه به رساج که پشت 

سمت در اتاق رفت واز اتاق  فاصله با قدم هابی بلند ونامتعادل بهبال

 . خارج شد

رساج از پشت پنجره به تماشا ی رسمه ایستاده بود که ساعت ها در  

 . نیمکت چوبی نشسته وبه منظره ی مقابلش چشم دوخته بود

رسمه تعمدا خود را از رس راه او  بعد از آن روز ،متوجه شده بود که 

 . د تا با او روبه رو نشودنار یم کشک

ک را حسابی ترسانده بود
 . پوزخند ی کنج لبانش شکل گرفت. دخیی



ک را نزد خانواده ش   باید با یاشار هرچه زودتر صحبت یم کرد تا دخیی

 . باز یم گرداند

ون فرستاد باصدا ی زنگ   سیگار ی آتش زد و دود غلیظ آن را بیر

ن ج  لو رفت گوسی را برداشتگوسی نگاه از رسمه گرفت وبه سمت میر

 تماس از نگهبابن خان ه بود ارتباط را برقرار کرد 

یف آوردند_  قربان جناب هاتف تشی

 .رساج باشنیدن این اسم ، اخم کرد

 ! انتظار آمدنش را به ا ین زو دی نداشت

 کالفه سیگار را در زیر سیگا ری خاموش کرد وگفت

 چند دقیقه نگهش دارین  _

 بله قربان حتما_

ن انداخت واز اتاق خارج شد ومسیر باغ را رسا  ج گوسی را رو ی میر

 . درپیش گرفت

ترجیح یم داد هاتف رسمه را نبیند. برا ی برگرداندن رسمه ، هرچقدر 

به یک قدیم رسمه   . حضورش مخقن یم ماند همانقدر به نفعش بود

رش شد وبالفاصله ابروهایش درهم  که رسید ، رسمه متوجه ی حضو 

 لب زیرینش را داخل دهانش کشیدگره خورد . 



د  و   سیع کرد مانند این ده روز گذشته حضور او را نادیده بگیر

 . نگاه رسدش را از او گرفت وباز به گل ها ی زیبا ی مقابلش دوخت

 . صورت درهمش لبخند محو ی رو ی لب رساج نشاند

اف یم کرد این ظ ک اهر ارام و مطیع اصال به باید اعیی  . نمیامددخیی

ه در نیمرخ او گفت  خیر

ون نیابی _  باید برگردی اتاقت و تا وقتی من نگفتم بیر

 . رسمه باشنیدن این جمله ناخواسته نگاهش به سمت رساج چرخید

در این چند وقت او آزاد بود تا در کل عمارت وباغ بدون محافیطن 

 ... آزادنه بچرخد وحاال

شد .قبل از اینکه به  بدون حرفن از نیمکت بلند ی زد و  پوزخند 

 سمت عمارت برود صدا ی بم ومردانه ی رساج را شنید 

 زیاد طول نیم کشه_

رسمه لحظه ا ی تامل کرد .سنگیتن نگاه او را رو ی خود احساس یم  

 . کرد

 . اما باز هم حرفن نزد و از آنجا دور شد

ن گران قیمت وآخرین رساج هنوز داخل عمارت نشده بود که ما شیر

 . ف مقابل عمارت ایستادسیستم هات



ن پله ایستاد  . پوزخند ی کنج لبانش شکل گرفت و در اولیر

ن بالفاصله توسط راننده گشوده شد و هاتف با همان  در ماشیر

ن خود پیاده شد و رساج بعد ا ز مدت ها    از ماشیر
ی

صالبت همیشیک

 . دید پدرش را 

ثل ود مت . او هیچ تغییر ی نکرده ب پوزخند ی کنج لبانش شکل گرف

 ... همیشه مرتب و با صوربی اصالح شده

هاتف با گام هابی بلند خود را به او رساند ودرمقابل او ایستاد 

وبالفاصله دستان بلندش برا ی به آغوش کشیدن تنها پشش از هم  

 . شد  گشوده

د ورساج بالفاصله خود را عقب کشید  او را لحظه ا ی در آغوش فشی

 وبا کنایه گفت 

 !!خیی رسوندن که من برگشتم پدرکالغ ها چه زود _

 . هاتف بی توجه به کنایه ی جمله ی او خنده ا ی بلند کرد

 دستی به شانه ی پهن پشش زد وگفت

 کارشون رو خوب بلدن . سپس رس ی با تاسف تکان داد و با _

 دلخوری محسوس گفت 

د ی قصد دیدن من رو  در هر صورت به نظر نمیومد تو به این زو _

 !! داشتی 



 .وارد بحث شود نمی خواستاج جوابی به اونداد . رس 

 کالفه از تابش نور مستقیم خورشید گفت

ن این جمله منتظر هاتف نماند وبه  _ ه داخل بریم و خود با گفیی بهیی

 . سمت داخل عمارت رفت

 وارد عمارت که شدند 

مرد بالفاصله بادیدن هاتف اخیم کرد. رساج با  باز وبسته کردن  پیر

مرد به سختی سالیم کرد وچشم اورا   دعوت به آرامش کرد وپیر

بالفاصله خواست از انجا برود که هاتف پوزخند ی صدا دار زد وبا 

 تمسخر گفت 

مرد ؟! زوارت هنوز درنرفته ؟_  !تو هنوز رسپابی پیر

ده شد ورنگ صورتش به کبود ی زد .اما قبل از اینکه  فک اسد فشی

 رساج مداخله کرد و گفت حرفن بزند 

 سد یم توبن بر یا_

 کلمه ا ی با قدم هابی 
ن مرد دهن باز شده اش را بست وبدون گفیی پیر

 تند از آنجا دورشد 

ن رساج به سمت پدرش که خونشد اورا تماشا یم کرد   نگاه خشمگیر

 چرخید



فراموش نکنید اسد بیشیی از یک خدمتکار واسه من ارزش داره و  _

مه ن پدرتارتون با اون باش مواظب رفپس لطفا  محیی  !! یر

 گفت هاتف باصدا ی بلند ی خندید . دستی در هوا تکان داد و

 تو فراموش کنم؟_
ی

 !مگر یم تونم ارزش وجایگاه این مرد رو توزندیک

 خنده ش ناگهان قطع شد وبا حرص و خشیم اشکار گفت 

 پشم همه ارزش دارن جز پدرش_
ی

 !! در زندیک

را رو ی آن  وخود  او ، به سمت مبل رفت رساج بی اهمیت به خشم

 انداخت وگفت 

ن _ ن این حرف ها ی تکرار ی به اینجا آمده باشیر
فکر نکنم برا ی گفیی

 !! پدر

 ناخواسته کلمه ی پدر را کشید 

ل کند ورو  و هاتف نفس عمیقی کشید تا شاید بتواند خشمش را کنیی

 . ی آن رسپوسی بگذارد

 خود را رو ی مبل انداختتا حدود ی موفق شد .مقابل رساج 

 وارد سالن شد وبالفاصله مشغول پذیرابی شدخد
 . متکار جوابن

ن او هاتف لبخند ی معنادار زد و گفت  بعد از رفیی

ابی شنیدم پش_
ن  یچیر



رساج تکیه اش را به پشت مبل داد وپوزخند ی کنج لب راستش را 

 کیم به سمت باال متمایل کرد

 . خواهد بگویدپدرش حرف نزده یم دانست چه یم 

 این مرد را که از قضا پدرش بود یم شناخت او خییل خوب

 هاتف با تمسخر دستانش را بهم کوفت و ادامه داد

ا و جالب تر این که _  با عربا وامیر
یاشار زده تو خط معامله ی دخیی

 پش من ، این معامله ها رو انجام میده 

س زده بود  رساج لبخند ی محو رو ی لب نشاند . همانطور که حد

ین موقعیتی برا ی درهم کوباندن او نیم گذشتپدرش از    . کوچکیی

بتش را نوشید تا بتواند خشمش راکه هر لحظه  هاتف جرعه ا ی از رسی

ل کند کد کنیی  .امکان داشت بیی

 !! ظاهر خونشد و بی تفاوت رساج او را عصتی تر یم کرد

انجام یم  وتو من رو ترک کرد ی بخاطر معامله ها ی دخیی ی که_

 !!! دادم

 !!! اما برا ی یاشار خودت شخصا دخیی معامله یم کتن 

 .رساج تاک ابروبی باال انداخت

د  از چهره ی برافروخته ی پدرش یم توانست به عمق خشم او بی بیی



 !! و دیدن این خشم نهایت لذت برا ی او بود

و  هاتف که از سکوت او به ستوه آمده بود عنان خود را از دست داد 

ن کوباند وگفت لیوان را رو ی   میر

 تو که زد ی تو خط معامله ی دخیی _

 و هنوز برا ی دابی 
 !!!کار یم کتن   عوضن تچرا برا ی من کار نیم کتن

 رساج اخیم کرد و با تحکم گفت 

 !! من هرگز برا ی کیس معامله ی دخیی نیم کنم_

چیه شما که کم آدم ندا ی و کم معامله نیم کتن پس االن مشکلتون  

 !! دقیقا

 ف اندیک خود را به سمت او کشید و قاطعانه گفت هات

مشکل من اینه که دلم یم خواد پشم پیش خودم باشه تا دست 

 !!! راسته داییش

، برا ی توست رساج  !!! همه ی دارابی واموال من یعتن هاتف کبیر

 !!! و آن وقت تو

 !! احمقانه ست رساج احمقانه س

لو کشید و با غیض را به سمت رساج جلحظه ا ی تامل کرد خود 

 ادامه داد 



ن این واقعیت رو تغییر نمیده_  !!من پدرتم رساج وهیچ چیر

یت رو فراموش کتن و برگرد ی پیش خودم پش ه کینه ی شیی   پس بهیی

رساج کالفه از پافشار ی پدرش دستی رو ی ته ریش صورت کشید 

 پوزخند ی زد وگفت

ی تر ر تکرا وشنیدن جواب ها یعجیبه این بحث ها ی تکرار ی  _

 !!! شما رو خسته نیم کنه

 هاتف با اندوه گفت

 فراموش کردن گذشته کارسختی نیست_

ان کنم پش فقط  ... تو برگرد ومن قول میدم همه خی رو جیی

 هاتف لحظه ا ی سکوت کرد 

 احساس کرد سایه ا ی را پشت ستون نزدیک به پله ها دید

ن وعق ن بیر ن بود چشمان تیر
 اشتباه ندیده استابیش مطمی 

بی شک کیس مکالمه ی آن ها را استمراق سمع یم کرد وآن کس حتما  

 . دست نشانده ی یاشار بود

ده شد و رگ ها ی گردنش متورم شد  . با این فکر فکش فشی

ه شد و    رساج که رد نگاه اورا زده بو د لحظه ا ی به ستون خیر

 جرقه ای در رسش زده شد . باتردید پرسید



 !!!پدرده ش خی _

ن ی که به فکرش خطور کرده بود درست نباشد  امیدوار بود چیر

 . وپشت آن ستون رسمه نباشد

 هاتف انگشتش را به نشانه ی سکوت رو ی لبانش گذاشت و از 

 . جای خود بلند شد و ایستاد

رسمه در حالیکه تپش قلبش به شدت باال رفته بود خود را کامل 

 . بس کردینه حپشت ستون کشید ونفسش را درس

دست رسدش را رو ی قلبش قرار داد وسیع کرد جلو ی کوبیدن آن را 

د  . بگیر

 نمیدانست علت این همه آشفتگیش را 

ایط بسیار بدتر از ا ین هم قرار گرفته بود .اما هیچ وقت تا   او در رسی

 . ا ین حد حالش منقلب نشده بود

سمت ستون به  از رد نگاه آن مرد که متوجه شده بود پدر رساج است

 وسکوت ناگهابن حاکم درسالن ،متوجه شد حضورش لو رفته

 . است

 آب دهانش را به سختی قورت داد ورسی    ع اطراف را از نظر گذراند



ن ی که در نزدییک او قرار داشت  شاید تا   پیدا کند اما تنها چیر
راه نجابی

 همان گلدان بزرگ بود که بی شک زیر نگاه آن ها نیم توانست به

ن بردارد سمتآن   . خیر

تردید نداشت اگر این بار گیر رساج میفتاد او با توجه به هشدار ی که 

ن راحتی از او وخطایش نیم گذشت  .داده بود به همیر

ده   ن صدا ی قدم ها ی محکیم که درسالن پخش شد راشنید و وحشیی

 خود را بیشیی به ستون چسباند و هرخی دعا بلد بود در دل فرستاد

ن ریخت اج ر صدا ی بلند رس   ا شنید وقلبش هور ی پاییر

 !! پدر_

ه در نگاه پراخم ونافذ رساج با چشمابن   هاتف به اجبار ایستاد و خیر

 گفت ریز شده 

فقط یم خوام بدونم چه کیس جرات کرده حرف ها ی مارو گوش  _

ن   !! کنه همیر

 رساج مقابل او ایستاد و با اخم غلییطن گفت 

 !! اینجا خونه ی منه پدر_

هم این جرات رو کرده باشه طرف حسابش فقط من   پس هرکس

 ! !! خواهم بود نه شما



ن کار ی را  او خوب یم دانست در این عمارت هیچ کس جرات همچیر

 !!! نداشت جز یک نفر

هاتف مشکوک از پشت شانه ها ی پهن پشش نگاه دقیق دیگر ی به 

 .ستون انداخت

از گوشه ی  با کیم دقت ودر آن فاصله ی کم توانست موهابی که

ون زده بود را ببیند . فهمید کیس که پشت ستون مخقن   ستون بیر

ن گیج ترش کرد دلیل این همه    شده است دخیی است و همیر

 . پنهان کاری پشش را نم ی فهمید

 . دیگر بحث بیشیی از این را جایز ندانست

ن موضویع   پش خود را خوب یم شناخت و نیم خواست رس همچیر

 . جنجال به پا کند

ن خاطر با اکراه لبخندی زد و دستی رو ی شانه ی رساج کوباند   به همیر

ن عقب نشیتن با تمسخر   گفت و در حیر

 !! صالح مملکت خویش را خشوان داند_

در هرصورت مطمئنم تو حساب این موش کوچولو ی فوضول رو  

ار ی ن  !! خودت کف دستش میر

 ن آمجدادا نگایه به ستون انداخت وبا خشیم نامحسوس به 



 اشاره ا ی کرد وبا کنایه ادامه داد 

 این بار که نشد حرف بزنیم _

ه من برم ت در یک وقت دیگر ویک جا ی بهیی با هم حرف   ا پس بهیی

 !! بزنیم

 . رساج حرفن نزد وفقط به تکان دادن رسش بسنده کرد

ون فرستاد اما   ن آن مرد نفس حبس شده ش را به آرایم بیر رسمه با رفیی

ن خواهد ناینکه بقبل از   فس تازه ا ی بکشد چهره ی خشمگیر

رساج را مقابل خود دید ودهانش باز ماند ونفس کشیدن را برا ی 

 . لحظه ا ی فراموش کرد

 . نگاهش در نگاه ترسناک و نافذ او دودو زد

ن   ن بار از دیدن او تا این حد خشمگیر باید اقرار یم کرد برا ی اولیر

 . ترسیده بود

 رو ی پیشابن او پوزخند ی زد ونشسته  ده وعرقرساج به رنگ پری

 رس ی با تاسف تکان داد . درست حدس زده بود واین دخیی تنها کیس

بود که خط اورا ن ی خواند وهمیشه از دستور ها ی او رسپیچی یم  

   کرد 



رسمه با دیدن پوزخند کنج لب او ، بارسعت دهان نیمه بازش را 

 .بست

 ه گرفت واز ن کیم فاصلگرفت .از آو تکیه ی رسش را از ستون  

ون کشید وسیع کرد جلو ی کوبش بی وقفه ی  پشت ستون خود را بیر

د   . قلبش را بگیر

چند قدم عقب رفت و با دیدن فک منقبض رساج ، ناخواسته مقابل  

 .کنسول سفید رنگ ا یستاد

 . لرزش زانوهایش دست خودش نبود

ته کرده  د اورا آشفنیم دانست چرا شنیدن صدا ی آن مرد تا این ح

 ی د .احساس یم کرد این صدا را قبال بارها وبارها شنیده است کلمهبو 

موش کوچولو در ضمیر ناخوادگاهش با صدا ی بلند ی چندین بار 

ن ورگ ها ی متورم گردن وپیشابن رساج  تکرار شد و صورت خشمگیر

 . هم مزید برعلت شده بود که تا بند بند وجودش بلرزد

پیمود و درمقابل رسمه قرار گرفت .   را قدم فاصله رساج آن چند 

 سپس از میان دندان ها ی قفل شده اش با خشم غرید 

 ! بهت گفته بودم که در اتاقت بموبن _

 تن صدایش ناخواسته بلند شد 



 !!!! گفته بودم یا نه_

صدا ی بلندش کیم از فریاد نداشت و وحشت رسمه را چندین برابر 

لبه ی کنسول   ار ی که بهبید وبا فشکرد .از پشت به کنسول چس

ن حفظ   وارد  کرد سیع کرد آرامش خود را در مقابل این مرد خشمگیر

 . کند 

 در مردمک چشمان او یم توانست چشم ها ی درشت شده و

 . ترسیده ش را ببیند

 ناخن شصتش را وارد پوست دستش کرد

 با سوزش ،آن حالت ترس از نگاهش جداشود .نباید بیشیی از  شاید تا 

 . ا یم باختاین خود ر 

ه در نگاه او   ین لرزش را داشته باشد خیر
باصدابی که سیع داشت کمیی

 لب زد 

 !! گفته بودی_

ن ی بگوید  رساج تاک ابروبی باال انداخت و قبل از اینکه بخواهد چیر

رسمه پوزخند ی تلخ زد وبدون اینکه به وحشتش اجازه ی جوالن 

 نه ادامه دا دشمرده وگستاخابدهد رسش را کیم جلو برد و خن ی 

ین اهمیتی برا ی من نداره_  !!! و گفته ها ی تو کمیی



جمله اش که تمام شد از نگاه به خون نشسته ی رساج لحظه ا ی 

 . قالب تیه کرد 

 . گوبی از آن نگاه آتش یم با رید

صدا ی دندان ها ی برهم ساییده ی رساج را در آن فاصله ی کم یم  

 . شنید

 ش کشیده شد ی او به دستاناش از لب ها  نگاه ترسیده

ده یم گردید زیاد ی رعب   مشت دستی که هر لحظه بیشیی از قبل فشی

 .آور بود

 قلبش حاال دیگر برخالف چند دقیقه قبل کند یم تپید واحساس 

 . یم کرد جریان خون در رگ هایش متوقف شده اس ت

اما سوا ی همه ی این حس هابی که داشت از اینکه رسانجا م موفق 

ن کند احساس شده   بود این مرد همیشه خونشد را خشمگیر

 . ورضایت عجیتی یم کرد خشنود ی

 رساج از میان دندان ها ی قفل شده ش غرید 

ظاهرا زیاد ی در مقابل تو منعطف بودم که نتیجه این شده !! از _

 !!! کنم که هر حرف من برات حجت باشه وتماماین پس باید کار ی  



طوفابن رساج کرد  ادا نگاهش را قفل نگاه رسمه پوزخند ی زد و مجد

 گفت وبا تمسخر 

 !!شک ندارم خوایه کرد_

 !!! اما اینکه موفق بیسی رو بعید یم دونم

سپس مجدادا خود را عقب کشید وبه کنسول تکیه داد وبا جرات 

 .ونفرت بیشیی ی ادامه داد

این  ههمیشه فکر یم کردم وبرام سوال بود که چجور ی ییک یم تون_

 !!! اشه که حتی به دخیی بچه هام رحم نکنهجونور ب همه

 . رساج چیتن به پیشا بن انداخت

 نگاه نافذش در قامت او چرخید

 سپس با اخم وجدیت پرسید

 !و اون جواب ؟_

فاصله ی  سیبک گلو ی رسمه از سنگیتن وجذبه ی آن نگاه ، در آن

 ع از آننزدیک ، لرزید اما این ترس که در جانش نشسته بود هم مان

 نشد تا از ادامه ی حرفش منرصف شود

رسش را باال گرفت . چانه ش را جلو داد ونگاهش را مجدادا قفل نگاه 

 او کرد ولب زد 



 !!پش کو ندارد نشان از پدر_

رساج را دید که یم  پوزخندش پررنگ تر شد وقتی آرواره ها ی فک 

 . لرزد

 مالیخولیابی 
 ادامه داد  زبانش را رو ی لبانش کشید و بالذبی

 !! چه خانواده ی اسم ورسم دا ر ی

ن   البته اگر مادرت...  حالل زاده به د اییش یم ره از قدیم گفیی

 ساکت شوووو _

 هنوز از شوک آن صدا ی فریاد گونه خارج نشده بود 

رساج درست از کنار گونه ها یش و  که با عبور برق آسا ی مشت  

ن مهیب آینه ی کنسول ، وبا پا شیدن خون رو ی  صدا ی فروریخیی

 صورتش 

 . هیتن کشید

ده اش ابتدا به سمت شیشه ها ی فرو ریخته ی رو ی   ن نگاه وحشیی

ه   ن وسپس رو ی خوبن که بارسعت رو ی رسامیک یم چکید خیر زمیر

 ماند 

 . سینه یم کوبیدقلبش دیوانه وار خود را به د یواره ی 

 چنان ترسیده بود که



 دهدآب دهان جمع شده ش را نیم توانست قورت  

خون بارسعت هرچه تمام تر رو ی خرده شیشه ها ورسامیک پخش 

 . میشد

بالفاصله رسش را باال گرفت و نگاه آشفته ش را به دست زخیم او  

دوخت .خون باشدت از جا ی زخم دستش فوران یم کرد .یم  

 توانست

ن را که در  حتی  ن آن همه خون جار ی، خرده شیشه ها ی نوک تیر از بیر

 . و رفته بود ببیندگوشت زخیم ش فر 

لحظه ا ی با دیدن این منظره ی وحشتناک ، دستش را رو ی لبانش 

 گذاشت وبرخود لرزید 

ن رساج گره   به سختی رسش را باالتر برد ونگاهش در نگاه خشمگیر

 . آن نگاه لرزیدخورد وباردیگر بند بند وجودش از 

رساج چون مردمک درشت شده ی چشمان ترسیده ی رسمه رادید از 

 یان دندان ها ی قفل شده ش به سختی غرید م

ن مشت تو دهنت کوبیده میشد تا بفهیم _  نبود ی تا همیر
کاش دخیی

 !!! اسم مادر رساج تو هردهتن نمیاد

 !!! تا بفهیم جایگاه مادر یعتن خی وچه حرمتی داره



ی مکث کرد وعصتی دستی رو ی ته ریش گونه ش کشید  لحظه ا 

 دوصدا ی زبر ی ش را رسمه شنی 

ها ی  _ در ضمن من هیچ معامله ی دخیی ی نیم کنم چه برسه دخیی

 !!! کم سن وطتن 

این جمله درگوشش زنگ خورد و صدا ی آن مرد در رسش اکو شد از 

 . ه بوداو خواسته بود تا با او معامله ی دخیی کند ورساج نپذیرفت

 بی نهایت مبهم و عجیب بود
ن   هیچی باعقل جور درنمیامد .همه چیر

ا ها که بودند اج داگر رس  نبود پس آن دخیی رکار خرید وفروش دخیی

 !!!وچرا به کویت آورده شده بودند

ت عباس را  !!! نیم دانست دم خروس را باور کند یا قسم حرصن

ده شد  مشت دست خونیش که فشی

مه بادیدن خوبن که ازورا ی دست مشت گوشه ی پلک راست رس 

وع به پریدن کرد  . شده ش یم چکید رسی

اگرمشت اوبا آن رسعت رو ی صورتش کوبیده یم شد  داشتشک ن

 !!! در خوش بینانه ترین حالت بینیش یم شکست

م  ن آن حرف از خود احساس رسی سوا ی آن، برا ی لحظه ا ی از گفیی

 . کرد وقلبا بابت آن متاسف شد



تربیت و ادبی نبود که آنا وپدرش به او آموخته بودند و او این آن 

 . یتش را زیر سوال برده بود ناخواسته تمام ترب

 به سختی دهانش را گشود و زمزمه کرد

 من ...من_

 . هرکار ی کرد زیر آن نگاه ، نتوانست جمله ش را کامل کند

ون فرستاد تا  رساج نگاه آتشینش را از او گرفت و کالفه نفسش را بیر

 . از شدت خشمش کاسته شود شاید 

 ست زخیم هم  به حد ی عصبابن بود که حتی آن مشت وآن د

 . ذره ا ی از شدت خشمش نکاسته بود

 صدایش را شنید خواست از کنار رسمه عبور کند که 

ون حلقه ی اشک جمع شده نگاه پر از اخمش تاصورتش باال آمد و چ

 . جاخورد در چشمانش را دید لحظه ا ی

 رسمه این دفعه سنگیتن نگاه اورا تحمل کرد ولب ز د

 دم متاسفمر مورد ..درمورد مادرت ز فقط بابت اون حرفن که د  _

که رسمه بانگرا بن که برا ی   برود رساج پوزخند ی زد وخواست 

 خودش هم عجیب بود گفت

 ..اید خرده شیشه هارودرآورد ودستت بد زخمیه ب_



رساج اجازه نداد تا جمله ش راکامل کند دستش را عقب کشید 

ن خییل رسد گفت  ن رفیی  ودرحیر

ه حموم بر ی _  !!! بهیی

ن او بود رسمه تازه از اینه ی شکسته ی کنسول متوجه  وبعد ازرفیی

 . لکه ها ی خوبن صورتش شد

 داد .رسی    ع لکه ها ی رسخ خون را دید وحالت تهوع بهش دست

ن لباسش، را چندین بار محکم رو ی صورتش کشید وان  پشت آستیر

 . لکه هارا پاک کرد

 . هنوز هم از درون احساس لرز یم کرد

 بست وچشمانش را 

تصویر خوبن مچ دست زخیم رساج لحظه ا ی در پشت پلک ها ی  

 . بسته ش شکل گرفت

 . بالفاصله چشمانش را باز کرد و لعنتی زیر لب فرستاد

 . و ناخواسته به پله ها چشم دوخت

 اما بالفاصله نهیتی رس خود کشید

ن از دست خویش رس ی تکان داد و زمزمه کرد  و خشمگیر

 دارهیط به من نمرد هیچ رب حال آن_



ه   تا جابی که حتی یم تونه بره وبمیر

سپس با احتیاط از کنار خرده شیشه ها عبور کرد واز پله ها باال 

 . رفت

ن عبور از مقابل اتاق رسا ج    در راهرو ی طبقه ی دوم ، در حیر

  لحظه ا ی ایستاد و نگاه رسکشش به سمت داخل اتاق رساج چرخید

 لعنتی _

 رساج را که شنید  صدا ی بلند وگرفته ی

زبانش را رو ی لبانش کشید و بی اختیار به سمت اتاق او قدم  

 . برداشت

 . نبودگوبی اختیار پاهایش در دست او 

بان قلبش باال رفته بود و یم توانست به راحتی صدا ی آن را  ضن

بشنود . وسط اتاق که رسید با تردید ایستاد و اطراف ر ا از نظر 

 . گذراند

دس زد رساج داخل حمام است خواست از حمام ، حاز درنیمه ب

 . برگردد اما حیس مانع ا ز برگشتنش شد

 !! بی شک عقلش را از دست داده بود



در حالیکه نفس در سینه ش حبس شده بود رو ی نوک پا و بی صدا 

 . به سمت حمام رفت

 . گوشه ی درایستاد وبا احتیاط از ال ی در به داخل رسک کشید

ن ی   ن چیر  که دیداولیر

 کف رسامیک حمام بود که مملو از خون شده بود نفس حبس 

 .شده ش مهار شد 

ورساج رادید که لب گوشه ی لبش را گزید ومجدادا چشم چرخاند 

 وان نشسته و بی اهمیت به خوبن که از دستش یم رفت رسش را

د  . گرفته بود ویم فشی

ن قدم را به سمت در برنداشته بود که م جدادا برگشت وهنوز اولیر

 . تردید و دودیل رساغش آمد و کالفه ایستاد

 بار دیگر نگاه اشفته اش را به رساج دوخت 

وضعیت تنها بگذارد وبرود.از طرفن هم  نیم توانست او را در ای ن 

 . کار ی از دست او برنمیامد

 را خیی کند
 .شاید بهیی بود خدمتکار ی را صدا یم زد تا او دکیی

 با این فکر چرخید 



 برنداشته بود که صدا ی دورگه وگرفته ی رساج راشنید  وز قدیماما هن

ن دوخته شد  . و پاهایش رو ی زمیر

ن یم کتن نزار فکر کنم یه دزد کوچ_  !! ولو بی که پشت در حموم کمیر

رسمه مبهوت زده به سمت حمام برگشت ونگاهش قفل نگاه رساج 

ه اورا تماشا یم کرد  . شد که خیر

 اندیشید 

 . حضورش شده بود او چطور متوجه ی

او که کامال بی صدا وارد اتاق شده بود وبدتر از آن این که رساج حتی  

 . خته بودبه سمت در حمام نگایه هم نیندا

ن بود ورسمه او را دست کم گرفته بود  این مرد زیاد ی تیر

از موقعیتی که داشت دستپاچه شد و ابروهایش را درهم گره زد .به 

 بن آن نگ
ی

 گفت ا ه  سختی وزیر سنیک

 من ..من ..فقط_

لحظه ا ی تامل کرد ولعنتی در دل بر خود فرستاد .حاال باید به او چه  

ن ی که حتی   برا ی خودش هم احمقانه ومضحک میامد یم گفت چیر

اف اینکه نگران حال این مرد که اورا دزدیده وباعث تمام !!  اعیی

 ! !!رنج های او و خانواده ش بود شده است 



د وبه سمت او قدم برداشت شد رساج بلند ش سکوتش که طوالبن 

 مقابل او ایستاد وپوزخند زنان گفت

 !البد اومد ی ببیتن زنده م یا نه ؟ _

رسمه با شنیدن این حرف ، بالفاصله جرقه ا ی در رسش زده شد 

 نفس عمیقی کشید رسش را تکان داد وظاهر خونشد ی به خود

 گرفت

 !!! یم تونم امیدوار باشم مگه نه_

 . اج برخالف انتظارش خنده ا ی بلند رسدادرس 

رسمه رسی    ع نگاهش را از او گرفت ورسش را برگرداند خواست از او  

د که  ده ی او،  رساج نگذاشت و فاصله بگیر ن ه در نگاه وحشیی خیر

 ریشخند ی زد وگفت

نه متاسفانه نیم توبن !!چون رساج با زخم ها ی عمیق تر از این  _

 !! هم جون سالم به در برده

 ! این که د یگه یک زخم جزئیه

شیم ابتدا نگاه ی به اطراف سپس به زخم دست او  رسمه زیر چ

 انداخت و با صد ابی که یم لرزید با اخم پاسخ داد

 ! چه بد .. حاال بکش عقب _



 رساج تاک ابروبی باال انداخت و ارام گفت 

 !!! خییل جالبه_

ا ونافذش و برق نگایه که لحظه ا ی ا ز چشمانش ساطع صدا ی گیر

 . گردید دل رسمه را لرزاند

 پس با احتیاط پرسیدس

 !خی جالبه ؟_

صد ا ی لرزان وچشم ها ی گرد شده ی او لبخند ی محو رو ی لب 

 . رساج نشاند

 !!! بی شک این دخیی هم یم توانست درد باشد وهم درمان

را حاال که توانسته بود تا این حد اورا آشفته کند باید خود هم آرامش 

 !! به او باز یم گرداند

 . فاصله صدا ی تپش بی وقفه ی قلبش رابشنود یم توانست در آن

 گفتبا بدجنیس  

 مطیع وحرف شنوبی هستی رسمه_
 !! تو دخیی

 رسمه که کامال از صحبت ها ی او گیج شده بود بهت زده لب زد

 !من ؟_



مال لبخند رو ی لب رساج پررنگ تر شد باز ی که راه انداخته بود کا 

 باعث تفر یح ولذتش شده بود

 !! اره تو_

من بهت گفتم برو حموم و تواالن به جا ی رسویس اتاق خودت تو  

 .. حموم اتاق متن واین یعتن 

لحظه ا ی تامل کرد ونگاهش در صورت رسمه چرخید که حاال دیگر 

 . رنگ پریده نبود وحسابی برافروخته شده بود

 ادخنده ا ی در گلو کرد .رس ی تکان د

 و بابدجنیس ادامه دا د

 !! وم حمومههرچند که حم _

 . آیه که از گلو ی رسمه برآمد موجبات خنده ی رساج را فراهم کرد

رسمه با نا امید ی اندیشید که باز با پاها ی خودش گیر او افتاد . اگر با  

اف یم کرد باعث تمام این نزدییک  خودش صادق یم بود باید اعیی

 . ها خود او بوده است

ت وسیع کرد آرامش خود را  با خشیم اشکار کنج لب خود را گاز گرف

 حفظ کند نباید بیشیی از این آن هیوال ی زخیم خونشد راتحریک

 !! یم کرد



باید سیع یم کرد خود را از آن موقعیتی که گرفتارش کرده بود آزاد  

 کند

 !!!! من فقط نگران ..نگران ..حال تو بودم_

ون ه از چشمان رساج چه بود برق تعجتی را کشاید اگر کیم دقت کرد

 .شهابی زودگذر گذشته بود یم دید

 رساج شمرده وآرام پرسید

 !نگران ؟_

رسمه دستی به موها ی پریشانش کشید وسیع کرد تپش قلب لعنتیش 

 !! را متوقف کند تا بیشیی از این رسوایش نکرده

قرار داشت زبانش را رو ی لب کشید و پریشان از وضعیتی که در آن 

 را که یم توانست برزبان بیاورد را نجواگونه مضحک ترین جمله ا ی

 گفت

 !! نگران دستت_

 !! سپس بالفاصله نوک زبانش ر ا گاز گرفت

 . رساج رس ی تکان داد

نگاه نافذش چنان در نگاه او گره خورده بود که گوبی یم خواست تا 

 . عمق ذهن اورا بخواند



 ودزدیدرسمه رسی    ع نگاهش را از ا

 !!! عجیبه_

نگایه به او انداخت ومنتظر ادامه ی جمله ی او  رسمه زیر چشیم 

 .ماند 

 رساج با طمانینه وآرامش خاض اورا وادار کرد تا نگاهش

 را به او بدوزد

 سپس ریشخند ی زد وگفت

 !!! حرف زبونت با نگاهت کامال مغایرت داره_

 !! زبونت میگه نگرانیم

 .... واما نگاهت

 ش دادی خود را به ریشخند کنج لب خند جا سپس لب

اما اون چشمها ی تیله ایت انگار من رو به دوئل دعوت یم کنه و به _

 ! خونم تشنه س

 .. ومن باید حرف زبونت رو گوش کنم یا چشمات رو ویا

 !!!!وبا شیطنت نامحسوس باحرارت لب زد ویا قلبت رو ؟

ن ی در قلب رسمه فرو ریخت .    چیر

 !و ؟هوم کدوم ر _



ن   رسمه تکا بن به خود داد . آب جمع شده در دهانش را به سختی پاییر

 فرستاد

 . التهاب وشور ی بی سابقه ا ی رادر دل خود احساس یم کرد

یم توانست انعکاس چشم ها ی ترسیده وگرد شده اش را در مردمک 

 . چشمان او ببیند

ه ی او گذشت رسمه را به خود  آورد ودر  برق زود گذر ی که از نگاه تیر

 خود فرو بر 
ی

 . دقالب همیشیک

 بالفاصله با لحن ناخوشایند ی زمزمه کرد

ه وقتی من رو در  _ وبه نظر خودت حرف کدوم به واقعیت نزدیکیی

 !این چارچوبی که برام ساختی زندابن کرد ی ؟

 جوابی را نداشت به خنده  
ن حاضن رساج که انتظار شنیدن همچیر

ه ج ن ه در چشمان ستیر  و او گفتافتاد و خیر

 !بود دزد کوچولو ی متملقجواب متقاعد کننده ا ی _

در حقیقت اگر کیم دیگر باز ی در نقش یک دخیی احساس ونگران را 

 !ادامه یم داد ی به شناختم نسبت به تو شک یم کردم

 ابروها ی رسمه باشنیدن این جمله بالفاصله در هم گره خورد 

ش در چشم رسمه چرخن زد  لحظه ا ی تامل کرد . سپس نگاه بی پروای

 و گفت



به نظر من چشم ها آینه ی حقیقت وجود یک انسانن بر خالف  _

 !!زبان آنها

رسمه با تر دید گوشه ی لبانش را زیر دندان کشید طرز بیان ونگاه او 

 به طرز عجیتی مشکوک بود و او دیگر با این طرز نگاه ا ین مرد 

 !! خوب اشنا شده بود

با  ختی سکوت ی لب نشاند و پس از لرساج لبخند ی محو رو 

 داد بدجنیس چشمیک ریز تحویل او دادو ادامه

 ! واما این قلب_

بعید یم دونم بخاطر ترس ا ز این چارچوب تا این حد شلوغ باز ی در 

 ! بیاره

 !نظر تو چیه هوم ؟

ن چرخید که چگونه خود   نگاه رسمه رساسیمه به سمت قلبش به پاییر

 ی سینه اش یم کوباندرا به در ودیوار قفسه 

ا ی از خنده را در نگاه مرد دید تا ته خط را خواند.این  چون بارقه

 قلب بی جنبه با آن کوبش ها ی بی وقفه ا ش بهانه ی خوبی را دست

د  رساج داده بود تا مورد ریشخند وتمسخر او قرار گیر

 خود او هم دلیل این همه بی قرار ی قلب وشور ی احساس 
حتی

 .سکوت که طوالبن شد   نمیدانستشده اش را برانگیخته 



اب دهانش را قورت داد وقبل از اینکه بخواهد حرفن بزند رساج 

 خنده ا ی بلند رسداد و با زیریک گفت

 وبی قرار ی در قلب تو شده _
ی

ن ی که باعث اینهمه شوریدیک شاید چیر

ن چارچوب منه درسته ؟   همیر

شده بود و کل خشم قیافه ی رسمه در آن لحظه بی نهایت خنده دار 

 درد رساج را تبدیل به دود کرد وبه هو ا فرستاد چشمیک به و 

 اوزد وبا شیطنت ادامه داد

یم  _ به هرحال تو یک دخیی ی ومن مرد ی هستم که آرزو ی هر دخیی

 رسمه دیگر منتظر نماند تا اوجمله ش را کامل کند  و 

 گرفت  فاصله او بارسعت از 

 لرزید گفت  خشم یم سپس باصدا ی بلند ی که از شدت

من این قلتی که بخواد روز ی واسه کیس مثل تو بی قرار ی کنه رو  _

ون یم کشمش شک نکن  ! خودم ازقفسه ی سینه بیر

 رساج تاک ابروبی باال انداخت بی اراده لبخند ی زد وگفت

 ومن منتظر آن روز خواهم بود_

ن  رسمه که دیگر بیشیی از این بحث را جایز نیم دانست نگاه خ شمگیر

 اه رقصان او گرفت و بالفاصله وبه سمت اتاق خود خود را از نگ



 . دوید 

رساج با اخم وارد سالن نشیمن عمارت پدرش شد و مستقیم به 

 . سمت اتاق کار او حرکت کرد

 . نیم دانست این بار پدرش چه نقشه ا ی کشیده است

 پشت در اتاق که رسید تقه ا ی به در وارد کرد ومتعاقب آن در را 

 . اجازه ی ورود نماندگشود ومنتظر 

هاتف که به این برخورد عادت داشت از جا ی خود بلند شد .با 

 . گفتلبخند ی پهن به استقبال او رفت وباصدا ی بشاسی 

 !!! سالم پش فکر نیم کردم دیدار بعدیمون به این زود ی باشه_

د ودست خود را عقب  رساج دست جلو امده ی اورا کوتاه فشی

 گفت و خییل رسد  کشید

 !!!به نو یع توفیق اجبار ی درسته پدر ؟_

هاتف قهقه ی بلند ی رس داد به سمت بار حرکت کرد و در میان 

 خنده پرسید

 !؟ ابمیوههنوز هم مثل قدیم _

رساج پوزخند ی تلخ زد . عجیب نبود که پدرش بعد از گذشت سال 

 یم نوشید   ابمیوه ها به خاطر داشت او در یط روز فقط 



ا بود که انقدر تلچن روزگار را چشیده بود که دیگر هرچند مدت ه 

 خود غرق کند .  هیچ تلچن قادر نبود او را در دنیا ی

به تکان رس ی بسنده کرد ورو ی مبل راحتی نشست . دور تا دور اتاق 

 ر ا از نظر گذراند ونگاهش لحظه ا ی رو ی قاب

ن بود ثابت ماند وابروها ه  یش در هم گر عکس کوچیک که رو ی میر

ن یشیم با موهابی که  اهن سیی  خورد .چقدر چهره ی مادرش در آن پیر

از از باال ساده بسته بود زیبا به نظر میامد . نگاه دلتنگش در چشمان 

 مادرش قفل شد . نگاه دریابی با دنیابی از حرف که اوبسیار دیر 

متوجه آن شده بود !!! وزمابن توانسته بود حرف نگاه مادرش را 

 .یار دیر شده بود واو برا ی همیشه دیده فرو بسته بودخواند که بسب

نگاه پر اخمش را با رسعت ا ز عکس گرفت وفشار ی به دست ها ی  

ل کند و رو ی قویل  مشت شده اش وارد کرد تا بتواند خشمش را کنیی

 . که در شب اخر به مادر نگون بختش داده بود بماند

ر اورا یدک یم کشید استه نام پدوحرمت مردی که خواسته ویا ناخو 

 حفظ کند

هرچند که او نه الیق همش ی بود ونه پدر ی ونه حتی الیق عنوان  

 !!! مرد بودن



نگاه او را تعقیب کرده بود متوجه ی دگرگوبن حال او   هاتف که مسیر

ن شد که چرا قبل از آمدن رساج  شد و از دست خویش خشمگیر

 !! فکر ی به حال عکس نکرده بو د

 ون فرستاد سپسرا به بیر  سشنف

که در دست داشت را مقابل او قرار داد و در سکوت    لیوان ابمیوه ای

ن حرکت کرد . اجیل خور ی برنچی را که داخلش چهار   به سمت میر

ن مقابل رساج قرار  مغز اجیل بود برداشت وبه عنوان مزه رو ی میر

 . داد

ن نگاه کردن به مشت دست او ، خود مقابل تنه ا پشش ودر حیر

 . نشست

برخالف ظاهر رساج که بی نهایت به اوشباهت داشت ، رئو فن قلب  

 و وجدان همیشه بیدارش به مادرش کشیده بود و متاسفانه او در

یط این سال ها نتوانسته بود اورا هم کیش و هم قدم باخود کند 

ن قلب او و پشش فاصله ی زیاد ی ایجاد شده  وافسوس که دیگر بیر

 . هیچ پیل به هم متصل نیم شودا ی که با است .فاصله 

خود رانوشید . بی شک او آدیم نبود   ابمیوهایه کشید وجرعه ا ی از 

ن راحتی   شود وتا اخرین لحظه تالش خود را یم  تسلیمکه به همیر

 . کرد تا حداقل نگذارد این شکاف افتاده عمیق تر از ا ین شو د 



 پرسید  رساج تکیه ش را به مبل راحتی دادو باتحکم

ن امروز من رو _ ن همیر ن که اضار داشتیر ور ی با من داشتیر چه کار ضن

ن پدر  !! ببینیر

خود نوشید لبخند ی پر طمطراق  لیوان هاتف جرعه ی دیگر ی از 

 . رو ی لب نشاند و مستقیم رس اصل مطلب رفت

 !! اهل حاشیه نبود

اش  _ شنیدم امیر کویت بد دنبال کسیه که قفس رو شکونده و دخیی

 !! پرداده رو 

 !!! این خیی مثل بمب تو محافل ها ترکیده بچه

ها ، جاخورد اما ظاهر رسسخت   امیر ودخیی
رساج از این بحث ناگها بن

ن ی از آن نشان نداد  . وبی تفاوتش چیر

ن ی داشت ویم دانست که پدرش حقیقت را فهمیده است   او ذهن تیر

 نگاه نافذش را مستقیم به پدرش دوخت وگفت

 !خوب؟_

ف پا رو ی پا انداخت .جرعه ی دیگر ی را مزه مزه کرد ودرحالیکه تها

 قلبا به شجاعت پشش افتخار یم کرد زیرکانه پاسخ داد

 کار خوبی نکرد ی پش_



 !!!! اومد ی تو رودخانه و واسه تمساح داری خط ونشان یم کیسی 

 گفترساج ریشخند ی زد و مغرورانه رسی تکان داد و 

 !!! بیشیی نیست پدر قی احمتمساح ؟!اون مرد _

ن قرار داد و با اخم گفت  هاتف جام را رو ی میر

 . پس درست حدس زدم_

 راه انداختی 
ی

ها کار تو بوده اما رساج طوفان بزریک  !!فرار ی دادن دخیی

ه و خیلیا رو نابود یم کنه  !!! طوفابن که فقط تو رو در برنیم گیر

شید و با کنایه و رساج با خونشد ی مقدار ی از شامپاین خود را ن

 گفت

 شما خودت رو کنار بکش پدر واگر عواقتی بود من پا ی آن  _

 !!!! یم ایستم

 هاتف پوزخند ی زد و به تلچن گفت

ن من وتو هست هرگز  ارتباطویم دوبن _ خوبن وپدر وپش ی که بیر

 !! این اجازه رو به من نخواهد داد

 .. رساج ناخواسته خندید .کوتاه و رسد

ن از واقعیت بر رس هاتف اه کوتخنده ی   ورسد او مانند پتیک سنگیر

 .کوبانده شد



رساج ازجا ی خود بلند شد پوزخند ی زد و ازمیان دندان ها ی قفل 

 کرده اش غرید

ن ی که من وشما رو بهم پیوند  ارتباطومتاسفانه این _  تنها چیر
خو بن

 داده

یم ون که اگر یم تونسم تا اخرین قطره ی خونم رو از رگهام بیر 

 !!! کشیدم تا دیگر هیچ پیوند ی بینمون نمونه

ن تر ازاو باصدا ی  ن کوباند وخشمگیر  هاتف جام خود را رو ی میر

 بلندی که بی شباهت به فریاد نبود غرید

 ! علت این همه دشمتن تورو باخودم نیم دونم ودرک نیم کنم پش_

 !!! اگر بخاطر شغل وحرفه م که اون دابی ت هم مثل منه

م بخاطر تو حتی از این کار  اطر بخ اگر  اس که حاضن معالمه ی دخیی

هارو  دست بکشم و کال قید دخیی

 رساج با تمسخر میان جمله ی اوپرید 

 تک خنده ا ی در گلو کرد . سپس پراز نفرت وبا غیض گفت 

ها رو یم زدین که هر لحظه مادرم رو بیشیی به _ زمابن باید قید دخیی

 !! مرگ نز دیکیی یم کرد پدر



ه در عکس مادرش  سد تی عصتی رو ی ته ریش صورتش کشید وخیر

 باصد ا ی گرفته ا ی لب زد

ن _ وشما زمابن من رو برا ی همیشه از دست دادین که اضار داشتیر

 هفده سالتون رو که چندسایل ازپش تونم کوچکیی  دخیی آن 

ن و  عتیتون کنیر وارد این عمارت کردین تا آینه ی دق   بود رو همش رسی

 !!! اشهم بمادر 

 ! رساج_

ن وپشیمان هاتف ، مسیر نگاه او را عوض کرد   صدا ی غمگیر

 انسان جایزالخطاست پشم _

ان کنم بهت قول میدم  من اشتباه کردم درست اما یم تونم جیی

ع صدا ی او تکان داد  رساج ریشخند ی زد و با تاسف رس ی به ترصن

 که  اشتاین صدا ی ملتمسانه ومغموم هیچ شباهتی به آن صدا ند

 زمابن بافریادش شیشه ها ی عمارت را یم لرزاند وتن بی جان 

 !!! مادرش را به لرزه یم اند اخت

ان کتن پدر؟_  جیی
 !یم توبن

 سپس دستانش را در هواچرخاند و باکنایه گفت



بعید یم دونم آمار حسابهای بانیک وامالک وثروت من رو نداشه _

 ! !! باسی 

ان کتن   مادرم رو برگردون بسم هللاپس اگر یم خوا ی جیی

 . هاتف پلگ زد

 لحظه ا ی سکوت کرد ودر نهایت با اندوه گفت

 که این غیر ممکنه_
 !!اما خودت یم دوبن

 رساج با اخم وخونشد ی گفت 

ن من وشما در کنار  یم دونم ویم خواستم شما هم بدوبن که برگشیی

 !!! هم ، به همون اندازه غیر ممکنه پدر

ن مارو تشکیل داده وبه نظر نمیاد  شکاف مادر  کلمه ا ی به اسم بیر

ن ی در این دنیا قادر باشه این حجم از فاصله رو پرکنه وجایگزین  چیر

 بشه  آن

دیگر منتظر نماند تا ادامه ی حرف او رابشنود وبالفاصله به سمت 

 یم کرد 
ی

ن که در آن احساس خفیک  در حرکت کرد واز آن عمارت سنگیر

 . خارج شد

ی طوالبن به در نیمه باز ی که پشش از  ت ها ش ساعهاتف اما نگاه 

ه ماند ودر فکر گذشته ا ی نه چندان دور  ان عبور کرده بود خیر



 .فرورفت

گذشته ا ی که اگر به آن باز یم گشت هرگز کارهابی را که آن زمان با 

 بی پرو ابی انجام داده بود وباعث این فاصله شده بود تکرار نیم

 کرد 

 شناخت ویم دانست که دیگر ش را خوب یم....او پش اما افسوس 

 . نباید امید وایه داشته باشد که روز ی پشش او را ببخشد وبپذیرد

..... 

رساج پس از قطع ارتباط گوسی را دور دست چرخاند وکالفه نگاهش  

 .را ازشیشه عبور داد وبه آسمان صاف وآبی چشم دوخت

د که به  مانده بو اج دردورایهحال خاتون بد ترشده بود وحاال خود رس 

 !! گفته ی یاشار ودکیی عمل کندیانه

به گفته ی دکیی پیشنهاد یاشا ر یم توانست شوک خوبی بر ا ی 

 خاتون باشد 

 .... اما از طرفن رسمه

ن بلند شد وبه سمت پنجره قدم برداشت ومستقیم  کالفه از پشت میر

ی دوخت که یم دانست رسمه مثل همی  شه درنگاهش را به مسیر

 . است شستهآن ن



او یم خواست رسمه را هرچه زودتر به ایران ونزد خانواده اش  

 . بازگرداند

 . اما از طرفن هم خاتون و حال خرابش اورا دچار تردید یم کرد

 . نیم دانست چه کار ی صحیح هست

خاتون پس از مرگ ناگهابن یسنا سال ها بود که گوشه ی آسایشگاه 

 رسمه در قالب یسنا فرو  بود که اگر یدا معتقد افتاده بود ویاشار شد

 . یم رفت آن شویک را که با ید به خاتون وارد میشد

 کالفه از پنجره فاصله گرفت

معالج او صحبت یم کرد  . شاید بهیی بود تا بار دیگر با دکیی

ن رساج از عمارت خارج  رسمه پس از اینکه اطمینان پیدا کرد ماشیر

 . ند کردسمت ساختمان پاتشده است با رسعت به 

ون از این عمارت پیدا کند  . باید یم توانست امروز راه ارتبایط به بیر

ابتدا تصمیم گرفت با خدمتکار ها صحبت کند .اما خییل زود از این 

 فکر منرصف شد .سوا ی اینکه زبان آن ها را نیم فهمید

 . بعید یم دانست آن مجسمه ها ی متحرک به او کمیک کنند

وجه شده بود که نباید رو ی که آنجا بود مت  این مدبی کوتایهدر 

 !!! کمک آن ها حساب کند



 با چشمابن ریز شده نگاهش را به باال ی رسش دوخت

 هابی را که در کنج به کنج عمارت نصب شده بود را از  
ن تمام دوربیر

 .حفظ بود

را دل خدا با احتیاط از پله ها باال رفت و وارد راهرو ی پهن شد ودر 

 همیشه خلوت بود سیع کرد کامال ن بخش از عمارت شکر کرد که ا

 . عاد ی به نظر برسد

آب دهانش را قورت داد مسیر اتاقش را در پیش گرفت .در اتاقش را 

 باز کرد اما داخل اتاق نشد و خودش را به دیوار راهرو سفت

 . چسباند و ریه هایش را پر از هوا کرد

ن  ی ماند سپس لبخند لحظه ا ی ثابت  نگاهش چرخید و رو ی دوربیر

 محو رو ی لب نشاند .خوشبختانه بیر ون از اتاق رساج واتاق او تنها

ن قرار   جابی در آن عمارت بودند که در تیر راس مستقیم دوربیر

 نداشتند . وبعید یم دانست داخل اتاق رساج هم دوربیتن تعبیه شده

نهایت تنبییه  باشد .در هر صورت که او آماده ی هر ریسک و در 

 . دبو 

او واقعا دیگر از آن وضعیت بالتکلیقن خسته شده بود ودو ری از 

 هم مزید بر علت شده بود تا صیی واراده از دست
ی

 خانواده ودلتنیک

 . بدهد



در حالیکه تکیه ش به دیوار بود محتاطانه به سمت اتاق رساج قدم 

 ر برداشت . پشت در اتاق که رسید قلبش به تند ی قلب کبوت

 . پیدیم ت بچه ا ی 

ابتدا اطراف را از نظر گذراند وچون کیس را ندید لحظه ا ی پلک باز 

ه ی در نشست و   ان را  وبسته کرد و دست یخ زده اش رو ی دستگیر

ن کشید با تقه ا ی که شنید نفس آسوده ا ی کشید . در را تا نیمه  پاییر

انداخت ودرحالیکه باز کرد وبالفاصله با چابیک خود را داخل اتاق 

 به شمارش در آمده بود نفسش

ین صدابی از داخل بست و از شدت 
در اتاق را بدون ایجاد کوچکیی

س تکیه اش را لحظه ا ی به پشت در  اسیی

 . داد و دستی بر رسش کشید

چند نفس عمیق کشید وتکیه اش را از در گرفت .هرچند نیم دانست 

ط عقل بود واو زما رساج یک باز یم گردد اما باز هم احتیا  نط رسی

 . زیاد ی نداشت تا از ان اتاق بگریزد

با این فکر از در فاصله گرفت .لحظه ا ی وسط اتاق ایستاد واطراف  

 را با دقت از نظر گذراند 

 بار نبود وارد این اتاق میشد اما گوبی برا ی بار اول بود که اتاق 
ن اولیر

 سفید وسیاه، مانند صاحبشرا یم دید .آن اتاق با آن چیدمان خاص 



 . عب آور بودی ر  زیاد 

 رس ی با شدت تکان دادنگاهش را از تخت گرفت ودر اطراف چرخاند

ن بود که د ر آن لپتاب  اگر تخت را فاکتور یم گرفت یک کمد ویک میر

 قرار گرفته بود.ابتدا به سمت کمد بارسعت جلو رفت .در ان را 

کرد بو ی عطرتلخش فضا ی گشود و رگال لباس ها را کیم جابه جا  

 . د را انباشته بودکل کم

 چیتن به بیتن انداخت وکیم رسش را عقب کشید

ن خاض نذرش را جلب نکرد نا امیدانه در کمد را بست  چون چیر

ن رفت  . ومستقیم به سمت میر

ن را باز کرد و با دقت واحتیاط وسایل داخل آن را گشت  در کشو ی میر

ن خاض که نظرش  فن را جلب کند ندید . کالفه پوو اما بازهم چیر

 . کشید

 نا امید اندیشید 

حتما اتاق کار او مانند پدرش وخییل ها ی دیگر از اتاق شخصیش 

 . جدا بود

 اما چگونه باید اتاق کار اورا پیدا یم کرد 



ن مشیک نظرش را  قبل از اینکه بخواهد برگردد لپتاب سفید رو ی میر

 جلب کرد 

داشته د ودر دل دعا کرد سیستم رمز نبالفاصله لپتاب را روشن کر 

 مستجاب شد باشد . خییل زود دعایش 

چند نفس عمیق وبی دربی کشید و با کیم تامل پشت مانیتور نشست 

 پیداکند اما بی فایده بو د.تمام فایل ها را
 تا شاید بتواند اطالعابی

 .زیرو رو کرده بود اما هیچ نتیجه ا ی حاصل نشده بود

 موهایش کشید کالفه دستی رو ی 

موش کند اسم فاییل توجه ش را واهد سیستم را خاوقبل از اینکه بخ

 . جلب کرد

 با چشمابن جمع شده

اسم یسنا را چندین بار زیر لب زمزمه کرد .این اواخر این اسم را 

چندین بار واز زبان ها ی مختلقن شنیده بود و تا حدود ی کنجکاو 

 بداند بود 

 !! یسنا کیست"

ک چکمه پوسی که  ل را گشود و نگاهش رو ی تصویر با عجله فای دخیی

اسب نشسته بود ولبخند مغرور ی رو ی لب داشت  صاف رو ی

 ماند  ثابت



مات ومبهوت اندیشید تا بخاطر بیاورد او چه زمابن این عکس را ودر 

 . کجا انداخته است

ن ی که آشفته ترش یم کرد این بود که او از حیو انات به شدت  اما چیر

 اسب سوا ر ی کرده باشد ترسید وبخاطر نداشت که تا کنونیم 

 . بی شک عقل خود را از دست داده بود ودچار توهم شده بود 

پلگ باز وبسته کرد و انگشت لرزان خود را جلو بردو ازپشت صفحه 

 . مانیتور عکس را لمس کرد به نظر خییل واقیع میامد

عکس دونفره ی خود  انگشتش رو ی صفحه لمیس چرخید و با دیدن 

 د را عقب کشید وزمزمه کردبا رساج شوکه خو 

 " یا خدا"

هضم تصویر ی که چشمانش یم دید بر ایش دشوار و باور نکردبن 

ن ی که به ذهنش خطور کرد این بود که رساج عکس  ن چیر بود . اولیر

 رو فتوشاپ کرده  ها 

ه گذشت تا آن را به هر دلییل برا ی خانواده اش بفرستد اما دقایقی ک

 سته شد واز آن بهت وگیچی ش کیم کا

ن فرضیه ا ی را ذهنش رد کرد این عکس با کیم دقت کامال  همچیر

 ...مشخص بود که کار فتوشاپ نیست اما

 !!! رساج تا آن حد صمیمانه چه یم کردکنار پس او در  



ون فوت کرد واین بار بادقت بیشیی ی عکس   نفسش را به سمت بیر

 د از اینه یم گذشت دهانش بیشیی باز یم مانها را تماشا کرد. هرچ

که دخیی مقابلش خود او نیست وبا کیم دقت یم توانست متوجه آن  

ات جزب  که در صورت وموها ی آن دخیی تصویر بود بشود  . تغییر

اما این تفاوت تا حد ی جزب  واندک بود که در نگاه اول امکان 

 . نداشت متوجه ان شد

 کرد سمت لبانش برد آن راگاز گرفت وسیع رسمه انگشت اشاره اش را 

 آن تفاوت را پیدا کند

 !!!! رنگ موها و چال رو ی گونه ی سمت راست_

ن ی  نگاه رسمه رسی    ع به سمت موها وگونه کشیده شد وچنان که چیر

 کشف کرده باشد با هیجان لب زد

 !!! اره ..آره ...همینه_

ارم اما این رنگ موها ی من روشن تر و در ضمن من چال گونه ند

 ...دخیی داره و..و

 ومک کک _

 رسمه با هیجان هردودست خود را به بهم کوباند گفت 

 .. درسته صورت من کک ومک نداره اما صورت این دخیی _



اما سوا ی این تغییر ها ی اندک ، دقیقا مثل یک سیتی هستیم که از 

 !!! وسط دونصف شده

 انیتور نیمه ماند حرفش بادیدن انعکاس چهره ی رساج رو ی صفحه م

ن افتاد از جا ی خود بل هیتن کشید وچنان ند شد که صندیل رو ی زمیر

 وصدا ی بلند وناهنجار برخوردآن با کف رسامیک تپش قلبش را

 . باالتر برد

نگاه وحشت زده ودرمانده اش از رو ی صورت پر اخم رساج به 

 . سمت در بسته ی اتاق چرخید

 !! آه از نهادش برآمد

رش نشده بود .نگاه نا زمابن آمده بود که او متوجه ی حضو رساج چه 

 ت مانیتور چرخید .چنان در بحر عکس ها وآن امیدش به سم 

  شباهت عجیب رفته بود که متوجه گذر زمان نشده بود وحاال دیگر

زبان رو ی لب ها ی خشکیده ش کشید وبه سختی در مقابل نگاه 

 نافذ و جد ی او دهان باز کرد

 ....منمن _

 نشان رفت انگشت اشاره ش را به سمت مانیتور 

 اون ..اون_



 رساج پوزخند ی رو ی لب نشاند .رس ی با تاسف تکان داد 

 سپس لب زد 

 !! یه دزد کوچولو ی فوضول باز تو دام افتاد _

ن ی در قلب رسمه فروریخت  .باشنیدن این جمله چیر

گلویش لبخند ی آب دهانش را به سختی قورت داد ولرزیدن سیبک  

 . هرچند محو روی لب رساج نشاند

رساج تاک ابروبی باال انداخت . با خونشد ی دستانش را دور سینه 

وزمندانه اش به رسمه  ن تکیه داد. نگاه مستقیم وپیر  حلقه کرد و به میر

ه شده است  !! مانند شکارخی بود که با لذت وغرور به شکارش خیر

ن ات بان بلند وبی وقفه یم توانست در آن سکوت سنگیر
اق، صدا ی ضن

 . احتی بشنودی قلبش را به ر 

 بی اراده لبخند ی زد و با خونشد ی پرسید

 ! خوب یم شنوم ! پس زاغ سیاه اتاقم رو چوب یم زبن _

ن جلو   دن محکم پاهایش رو ی زمیر رسمه سیع کرد آرام باشد وبا فشی

د . حاال که مجدادا د  ر دام پهنی رعشه ی افتاده بر جانش را بگیر

خود را حفظ یم کرد و ذهنش را  شده ی او افتاده بود باید خونشد ی 

 یم انداخت تا خود را از آن وضعیتی که گرفتارش شده بود به کار 



 !! رهابی بخشد

ه در نگاه خونشد او موقرانه صد ا ی خود را    کشید و خیر
نفس عمیقی

 صاف کرد وگفت

 ! تدرجه کنجکاو ی من از دیگران کمیی نیس_

 تکان داد  رساج باشنیدن این جمله ناگهان خندید ورس ی

ن ودیدار سختی . بی شک ا ین دخیی آمده بود تا پس از آن روز سنگیر

 .که با خاتون داشت آرامش وخونشد ی را به او بازگرداند

 ی؟ کنجکاو ی؟! نکنه منظورت همون فضولیه منتها به زبون الکچر _

 ند ی به او بدهد اما بادیدن بارقه رسمه دهانش را باز کرد تا جواب ت

ل کرد تا حرفن نزند در نگاه او  ای از خنده   . به سختی خود را کنیی

ابروهایش بهم پیوست واخم غلییطن کرد. یم دانست رساج عمدا با او  

 وارد بحث یم شو د وبحث را به ج ابی یم کشاند که خود یم 

 . خواست

د به رساج با دیدن نگاه خصمانه ی او و  لبهابی که سفت بهم یم فشی

 . دسختی خنده ش را مهار کر 

با انگشت شصت ته ریش صورتش را نماییسی خاراند و با شیطنتی 

 پنهان گفت 



یم دونیس وقتی تو نگاهت ترس میشینه و مردمک چشمات دودو _

؟  !یم زنه جذاب ترمییسی

 . لحظه ا ی تامل کرد تا تاثیر جمله ش را در اوببیند

ورت او از شدت خشیم مهار شده رسخ شده بود و  حاال دیگر ص

 که به تندی ازبیتن یم کشید نشان یم داد که هر آن  نفس های ی

 . امکان دارد مانند اتشفشابن فواران کند

 برا ی تحریک بیشیی او با بدجنیس بیشیی ی ادامه داد 

ن دار ی یم کتن تا_  و حتی جذاب تر مییسی وقتی اینجور ی خویشیی

 !!! ا ی آماده ت رو تو چشمام فرو نکتن این پنجول ه  

 مه اشاره کردبرو به دستان رس چشمیک زد وبا ا

نگاه رسمه ناخواسته به سمت دستانش کشیده شد که درست مانند  

 گربه ا ی آماده برا ی حمله بود با خشم دستانش را مشت کرد ودر 

 حالیکه در چشمانش برفی از خشم وطعنه یم درخشید غرید 

ن وهیچ   در این مدت _ باید بهت ثابت شده باشه که من از هیچ چیر

 !!!  ترسمکس نیم

 رساج لبخند ی زد وبرا ی تائید حرف او رس ی تکان داد 

 ... درسته اما_



ه در نگاه عصاینگر او با شیطنت چشمیک تحویلش داد   خیر

ن با جدیت گفت   در همان حیر

 ! بیا یه معامله باهم بکنیم_

 کنجکاو ی لب زد رسمه لحظه ا ی مکث کرد وبا  

 معامله _

 رساج رس ی تکان داد وگفت

خوایه از این وضعیت هرچه زودتر نجات پیدا کتن باید کار  یم اگر _

 ! ی رو که من میگم انجام بد ی

ن این جمله ، کیم مجدادا رسش را چرخاند و چون برق   همزمان باگفیی

ن حال ناباور ی را در نگاه رسمه دید لبخند ی   محو خوشحایل ودرعیر

 . رو ی لب نشاند

 با تردید پرسید رسمه در حالیکه قلبش به شدت یم تپید 

 !چه معامله ابی ؟_

 رساج پوزخند ی به ترس کالم اوزد و گفت

س دزد کوچولو .. کار ی نیست که نتوبن بکتن _  !! نیی

رسمه که بی نهایت هیجان زده بود و کنجکاویش تحر یک شده بود  

 قاطعانه لب زد یم لرزید  باصدابی که



 اما من هرکار ی نیم کنم_

 اج را شنید صدا ی پوزخند صدا دار رس 

 !! یم دونم دخیی _

لحظه ا ی مکث کرد و چون صدا ی نفس ها ی کشدار رسمه راشنید  

 ادامه داد 

 باید یک مدت ، نقش کیس رو باز ی کتن که دیگه نیست

ت زده در حالیکه نگاهش رو ی رگها ی گردن او که  ناگهان رسمه حیر

 متورم شده بود یم چرخید زمزمه کرد

 !خی ؟ _

 گفت  رساج به تلچن 

س "یک_ ه بیی
 ! !!"بهیی

 رسمه که کامال گیج شده بود گفت

 !! میشه واضح تر حرف بزبن لطفا_

 یسنا _

وذهنش بالفاصله  اخم کرد رسمه با شنیدن این اسم زیاد ی آشنا ، 

 ی که بی نها یت به او شباهت
 تصویر آن دخیی



ن اسم باشد به نمایش گذاشت به دا د متعلق به همیر ن شت و حدس میر

 لب زد سختی 

این یسنا کیه که من بارها واز زبان ها ی مختلف به آن اسم   _

 !خوانده شدم؟

 . با تکابن که رساج خورد ، نگاه کنجکاوش به سمت او کشیده شد

 و زمانیکه دهان باز کرد نگاه رسمه به او دوخته شد 

 دابی _
  منه که به طرز عجیتی به تو شباهت داره یسنا دخیی

وع به  پردازش کرد  ذهن رسمه رسی    ع رسی

این مرد بداخالق    کنار پس دخیی پشت مانیتور که انقدر صمیمانه در  

 دابی او بوده است . واو احتمال یم داد دخیی 
 بود دخیی

 کوتاه را در خانه ی اوسیی ی کرده بود باشد
 . یاشار مرد ی که مدبی

 رساج اورا به خود آورد صدا ی بم

 !اون رو باز ی کتن باید مدبی در قالب یسنا فروبر ی ونقش _

فکر ها ی گوناگوبن از ذهن رسمه گذشت بالفاصله با کنجکاو ی 

 پرسید

 !چرا ودر مقابل یک؟_

 رساج لحظه ا ی در دادن پاسخ مکث کرد  



 لبخند ی رو ی لب رساج نشست .پنجه ا ی داخل موهایش کشید 

 مقابل مادر یسنا در  _

 رسمه با گیچی کلمه ی مادر را زمزمه کرد

 بلند ی با صدا ی

 پررنگ ترین سوایل که در ذهنش شکل گرفته بود را پرسید

ش را باز ی کنم ؟_  !چرا باید درمقابل مادر یسنا نقش دخیی

 !! خود یسنا کجاست

 که دیگر یسنابی وجود نداره و توباید برا ی _
ن قدر کافیه بدوبن همیر

 !!آن مادر ی که هنوز این واقعیت رو نپذیرفته نقش باز ی کتن 

ده ی رسمه در نگاه رسد رساج قفل شد .غم نهفته در عمق بهت ز نگاه 

ن بود مرگ  !!! آن چشم ها ی یخ زده گویا ی همه چیر

کلمه ی مرگ مانند صاعقه ا ی کل وجودش را لرزاند و تصویر لبخند 

 جیب تر آن بغضن بود که ناگهانزیبا ی او قلبش را به درد آورد وع

د واین برا ی خودش   هم عجیب آمد که چرا باید برا ته گلویش را فشی

  ی که نه تنها اورا نیم شناخت و بلکه به دست پدر وپشی دخیی 

ن شود  !!! داییش دزدیده شده بود این همه اندوهگیر



ن ی   بود ونباید اجازه یم داد این مرد با تیر
ذابی او یک احمق احساسا بی

 که داشت متوجه آن شود

 تحکیم پرسیدرس ی تکان داد و با اخم و با صدا ی پر 

 !!! وچرا باید این کار رو انجام بدم_

 رساج تاک ابروبی باال انداخت و باطعنه پرسید 

 !یعتن تونیم خوا ی آزاد سی ؟_

نور امیدی در دل رسمه تابید. سیع کرد حس هیجان وخوشحایل 

 گاه نافذ که با دقت رصدش یم کرد بروزخود را در مقابل آن ن

ین استفاده ندهد . باید از آن موقعیت ب  . را یم کرده دست آمده بهیی

 پوزخند صدادار ی زد وگفت

 !! چرا اما_

 رساج با اخم پرسید 

 !اما خی ؟_

 رسمه چیتن به پییشابن انداخت وبا صدا ی ریز ی گفت 

 !چرا باید به ییک مثل تو اعتماد کنم ؟_

شد . رسمه در خود جمع شد بلند صدا ی خنده ی ناگهابن رساج 

 خر گفت ورساج با تمس



 .. !!! به نظر نمیاد چاره ا ی هم جز این داشته با سی دزد کوچولو_

در هرصورت تو کار ی رو یم کتن که من یم خوام بدون هیچ قید  

یط  !!! ورسی

ن طوفابن ناگهابن رسمه را    درنور دیدباشنیدن این جمله ی تمسخر آمیر

ل خارج شده وکیم بلند تر از حد معمول ش ده بود  با صدابی که از کنیی

 غرید 

ن وهیچ کس نیم تونه من رو   _ توام باید فهمیده باسی که هیچ چیر

 !!! مجبور به کار ی که نخوام انجام بدم کنه

 رساج با دیدن این حال پریشان او با بدجنیس چشمیک زد و پاسخ داد

 !تو چیه ؟ ؟!نظر واقعنهوم  _

ن از ضعف خود فریاد   رسمه که متوجه ی منظور اوشده بود خشمگیر

 کشید

لعنت به تو ، شاید من رو بتوبن مجبور به این کار کتن اما مطمئنا  _

لم کتن   !!! نیم توبن زبونم رو کنیی

 . رساج خنده ا ی درگلو کرد

این دخیی یم توانست در موقعیت ها ی سختی که قرار یم گرفت با 

 . مت وجسارتش اورا بارها وبارها شگفت زده کندشها



 فت گفتیم گرفت وبه سمت در یم ر در حیتن که از او فاصله 

 !! احتماال_

اف یم کنم تو دخیی زبون دراز ی هیس و امیدوارم روزی این زبون   اعیی

ت رو به باد نده  ن  !!! رسخت رسسیی

 !! واما باید بدوبن که حرف رساج هیچوقت دوتا نمیشه

ر نیم کنه دخیی   !!! واما هیچ وقت کیس از معامله بارساج ضن

احت کحاال دوسی بگیر و  ن که فردا روز سخت و برو خوب اسیی

 مهیم خوایه داشت

رسمه زیر تابش مستقیم آفتاب ، به آن موتور غول پیکر تکیه زده بود  

ب گرفته بود  ن ضن س با کف پاهایش رو ی زمیر  .واز شدت اسیی

امیدش را رو ی چهره ی جد ی وخشک آن سه مرد نگاه پریشان ونا 

 ند و رو ی شخص سویم که باغول پیکر که محافظ او بودند چرخا

گوسی صحبت یم کرد لحظه ا ی مکث کرد واز ذهنش گذشت کاش  

 یم توانست از سد آن سه عبور کند وخود را نجات دهد . اما

 بالفاصله ذهنش به شب قبل فلش بک زد 

ن وپ ر صالبت رساج در فضا ی بسته ی اتاقش صدا ی هشدار آمیر

ن انداخت  طنیر



 خوب گوش کن رسمه _

از زبان او ، مورمور شد و از ذهنش گذشت این مرد نام خود باشنیدن 

 هر دفعه که بحث جد ی بود او را به اسم و بدون هیچ برچستی 

د ن  صدا میر

 شاید تا االن از هر اشتبایه که کرد ی ساده گذشتم اما ا ین دفعه _

 پا ی ییک وسطه که خاطرش برام خییل عزیزه 

 !!!!! پس سیع کن نقشه ها ی من رو خراب نکتن 

که اگر غیر از این باشه هیچ گذشت وببخشیسی در کار نخواهد بود .  

 !!این رو بهت قول میدم

 به خود آمد .نفس حبس  با صدا ی عطسه ی مردانه ی بلند ی

ون پرتاب کرد   شده ش را به سمت بیر

ن محافظ که با گوسی همراه خود صحبت یم کرد   کیم بعد ، سومیر

 خت وبا قدم هابی محکم به اوگوسی را داخل جیب کت خود اندا

ام   نزدیک شد به یک قدیم او که رسید ایستاد .رس ی به نشانه ی احیی

 شدید ی که داشت گفت تکان داد وبه سختی و با لهجه ی 

رئیس گفتند که شما طبق نقشه ، حرکت کنید و در همان نقطه ی _

 . مشخص شده بایستید



 ما از عقب شما رو همرایه یم کنیم خانوم

مه با شنیدن این جمله خشک شد .بعد از آن همه تمرین ی رس گلو 

 .وسختی که کشیده بود لحظه ی موعود فرا رسیده بود

او فهماند که دیگر وقتی ندارد .همانطور که  نگاه منتظر محافظ به

 آموزش دیده بود کاله را رو ی رس خود گذاشت وآن را تنظیم کرد

 . سپس پشت کاوازایک قرار گرفت و نشست

س  یمک   خود را جابه جا کرد قلبش به تند ی یم تپید واز شدت اسیی

 نبدنش یخ کرده بود واز این متحیر بود که چرا باید تنها وسیله ی آ

دخیی این موتور غول پیکر باشد که حاال مجبور شود پشت آن 

 !!! بنشیند و ویراژ بدهد

بود   در این مدت کوتاه وبا توجه به توضیح ها وتعر یفابی که شنیده 

 جسور وعجیتی بوده با سلیقه ا 
 ی کامال فهمیده بود که یسنا دخیی

رد دنیا ی متفاوت وپشانه !! و جمله ی آن مرد پیر را که به او درمو 

 کوتاه یسنا توضیح میداد به خاطر آورد ، که چون این سوال را ازش 

ن پاسخ داد  پرسیده بود همراه با بغضن سنگیر

 اج قرار داده بود شاید چون الگو ی خود را رس _

زد و در حالیکه هر چه دعا بلد بود را زیر لب یم خواند  استارت را 

 خلوت را که یکبار باموتور را به حرکت انداخت و آن مسیر آشنا و 



 . رساج یط کرده وچند بار هم با محافظ ها ، یط کرد

کیم که گذشت ناخواسته رسعت موتور را باال برد وبرا یش عجیب 

 یگر ا ز آن موتور واز آن رسعت با ال نیم ترسدبود که چرا د

هرچقدر رسعتش باالتر یم رفت او عطش تر میشد تا رسعت را باالتر .

د  .بیی

ن محافظ ها را شنید وپوزخند ی کنج صدا ی بو  ن ماشیر ق هشدار آمیر

 . لبش قرار گرفت

ن رساج را دید و قلبش  به محوطه ی آسایشگاه که رسیدند ماشیر

ن آن طور که باید پیشمجدادا به تالطم   درآمد .یم ترسید که همه چیر

 !! نرود و او به آزاد ی که رساج قول آن را داده بود نرسد

و سیع داشت قدم هایش را با قدم ها ی   کمک کرد به خاتون  رساج 

 سست وناتوان آن زن که حکمش برا ی او کمیی از مادر نبود ییک

 . کند

نقشه تا چند دقیقه  نگایه به ساعت مچ دست خود انداخت طبق

س  ی دیگر رسمه ب ید  یم رسید .نفس عمیقی کشید وسیع کرد اسیی

 خود دور کند  را ا ز 



ن برسد که صدا ی موتور  هنوز چند قدیم  مانده بود تا به ماشیر

راشنید ونگاهش بارسعت به سمت صدا چرخید . رسمه را دیدو 

 . ناخواسته کنج لبش شکل گرفت لبخندی

جمع شده بود چند نفس کنارش ید که زبن در  رسمه چون رساج را د

 عمیق کشید تا ترس واضطراب را از خود دور کند .سپس طبق

و رفت یک دور زد و در تیر راس نگاه آن ها در نقشه مسیر ی را جل

بان قلبش اوج گرفته بود وبیخ گلویش از وحشت خشک   حالیکه ضن

موتور را نگه شده بود ترمز جلو را گرفت وپشت موتور را بلند کرد و 

ن ، برا ی لحظه ا یداشت .همزمان با ایستادن موتور قلب او   نیر

کار سخت برآید و حاال باید ایستاد .او موفق شده بود از عهده ی آن  

 . نتیجه ی کار را یم دید

 امیدوار بود آن شوک الزم هرچه زودتر 

  به آن زن بیاید تا سالمتی خود را کامال به دست اورد تا ماموریت او 

 . تمام شود

از موتور پیاده شد و کاله خود را از رس جدا کرد .موها ی کوتاهش در  

ن   بارقلبش را به درد آورد که  اطرافش مهار گردید و برا ی چندمیر

 مجبور شده بود موها ی محبوب وبلندش را به اندازه ی مو ی یسنا 

 . کوتاه کند



بود زیر نظر  رساج درحالیکه نگاه رسد خاتون را که به موتور زل زده

 سم نحیف خاتون گرفته بود یسنا را صدا زد .احساس کرد ج

 . باشنیدن این اسم لرزید

 . انش شکل گرفتلبخند ی محور رو ی لب

 نگاه خاتون از از موتور به سمت رسمه چرخید ورساج گفت 

ن ..یسنا برگشته_  .. حق باتو بود خاتون یسنا ی تو زنده س ببیر

 قدم برداشت و خاتون لب زد رسمه محتاط به سمت آن ها 

 یسنا  _

 . با اشاره ی نامحسوس رساج، رسمه در چند قدیم خاتون ایستاد

ج برگشت ودرحالیکه با انگشت جابی را که رس خاتون به سمت رسا 

 رسمه ایستاد ه بود نشانه رفته بود ناتوان لب زد

 یس..یس..یسنا_

 یسنا ی م ..من زن..ده س 

د ودر ز گونه ها ی چروکیده اش غلتیهمزمان با سکوتش قطره اشیک ا

 چانه وگردنش محو گردید
ی

 . فرورفتیک



پراخم رساج نگاه مبهوت رسمه از رو ی آن زن به سمت صورت 

ده شده ا ش نشان یم  چرخید .دست مشت شده وفک منقبض وفشی

 .... این صحنه ی دردناک تا چه حد اورا برانگیخته س داد 

 نشاند و لب زد  درنهایت رساج لبخند ی محو رو ی لب

بهت قول داده بودم یسنا رو پیشت برگردونم !یسنا منتظرته  _

 ... خاتون

 رسمه چرخید وبه سختی زمزمه کردرس خاتون با تردید به سمت 

یسنا ی من زنده س رساج ...اون زنده س ...درست مثل تو  _

 ...رویاهام

ن قدم ر  ا رساج محتاط قدیم از او فاصله گرفت ..خاتون هنوز دومیر

 زانوها ی لرزانش تحمل وزنش را نیاورد برنداشته بود که

 وتعادلش را از دست دا د

بخواهد قدیم به سمت اوبردارد رسمه ناخواسته قبل از اینکه رساج 

جه رفت وقبل از اینکه بدن خاتون پخش  تقریبا به سمت او شیر

ن شود او را در آغوش کشید  .آسفالت داغ زمیر

ن نشدر نهایت زن نشست و رسمه  ست واجازه  هم همراه او رو ی زمیر

د  . داد تا زن سفت ومحکم اورا در آغوش بگیر



به عقب برگشت و اجازه داد تا آن مادر درد   رساج قدم جلو آمده را 

ش تا مرز جنون پیش رفته بود در  کشیده که از مرگ تنها دخیی

د ش بود آرام گیر
که بی نهایت شبیه به دخیی

 . آغوش آن دخیی

چنان دیوانه وار در سینه یم کوبید مات قلتی که هم رسمه اما با 

 زل زده بود که ابتدا بی صدا در آغو 
 شش اشک یمومبهوت به زبن

ریخت وبعد صدا ی ضجه ی دلخراشش به طرز عجیتی روحش را به 

 درد آورد

حیس ناشناخته اورا مجبور کرد تا دستانش را که در موازی کمر زن 

 د ورو ی کمر او بگذارد وآرامآویزان مانده بود با ال بیاور 

ونوازشگونه به صورت دورا بن رو ی کمر او بکشد وفراموش کند که او 

 . ر ازا ی آزادیش حاضن شده است در قالب یسنا فرو رودفقط د

بی تابی زن بگونه ا ی بود که بغض سنگیتن بیخ گلویش را فشارداد 

ش را در آغوش گرف  ته بود ویموآرزو کرد کاش واقعا جا ی او ، دخیی

 . گریست

ش نیم گذاشت او اینگونه بلرزد وبی تابی کند . لحظه  بی شک دخیی

قابل چشمانش جان گرفت وقلبش لرزید از اینکه ا ی تصویر یسنا م 

 هرگز دیگر نیم توانست او 



ده شود.همانگونه که او دیگر نیم  ا ینگونه در آغوش گرم مادرش فشی

ددرش آراوامن ما آغوش پرمحبت دامن توانست در   . م گیر

ن تر شد ونفس کشیدن برایش  با یادآور ی مادرش بغضش سنگیر

 ...دشوارتر

 در آغوشش هق  دقایق طوالبن که 
ی

سیی ی شد و زن همچنان با دلتنیک

 . یم زد نگاه درمانده ش را به رساج دوخت

نگاه رسدش محو آن ها بود. اما از طرز نگاهش متوجه شد که در دنیا 

 ند و سخت نبود بفهمد که او هم به دخیی ی دیگر ی سیر یم ک

آمده  دابی خود یسنا یم اندیشد .رساج که از سنگیتن نگاه او به خود  

 بود دستی رو ی ته ریش صورت کشید و لب زد 

 آروم با ش _

رسمه رس ی تکان داد و کنج لبانش را باشدت گاز گرفت تا بتواند آن 

ن را که مانند پنجه ا ی قو ی ومردانه    گلویش را بغض سنگیر

د مهار کند تا شاید بتواند راحت تر نفس بکشد بی   . رحمانه یم فشی

وبه زن مچاله شده در آغوشش دوخت و به  نگاهش را از اوگرفت 

 سختی شنید که خاتون گفت 

 من ..بگو که تو نه خوابی نه رویا_
 !!! یسنا ..یسنا ی من..دخیی

 .. بگو زنده ا ی



ن بار قلب او رادرسینه لرزاندصدا ی مرتعش ولرزانش بر ا ی چندم  . یر

دست خاتون که رو ی سینه اش قرار گرفت ، وقلبش را چنگ زد  

د.در رسمه  بالفاصله دست رسدش را به دست گرفت وآن رافشی

وز شده بود. آن بغض راشکسته وتبدیل  نهایت احساساتش بر او پیر

 به قطرات اشیک کرده بود که از گونه هایش رس خورده ورو ی رس

 .که در آغوش داشت یم غلتیدون  خات

د و عیل رغم احساس عذاب وجدابن که  اورا در آغوش خود فشی

 زد داشت لب 

 ... من زنده م خاتون ..من زنده م . ... تو نه خوابی ونه رویا_

 رسانگشت لرزان خاتون رو ی گونه اش نشست وآن را نوازش کرد 

د صاف سپس ناگهان مانند کیس که با صاعقه برخورد کرده باش

ن شدنشست ونگاه خیس وناباورش در پیکر رسمه باال   . وپاییر

جور کرد ونگاه گذرای ی سمت رسمه ترسیده اندیک خود را جمع و 

 رساج انداخت که همچنان با ابروهابی در هم گره خورده وصوربی 

 .پراخم نماییسی را که راه انداخته بود تماشا یم کرد

اتون یک مادر بود ویک از خونشد ی او خونش به جوش درآمد.خ

 اشتباه نیم کرد حتی اگر قرص ها ی قو ی آرام بخیسی مادر هیچ وقت 



س ودلهره ی  که یم خور   او شود . در میان اسیی
ی

د باعث گیچی ومنیک

 او زمان گوبی متوقف شده بود ودقایق کش آمده قصد سیی ی

 . شدند نداشتند

 . مضطرب کنج لبانش را گزید

ان گریه به سختی کرد و کلمات رسی    ع ودرمی  در نهایت خاتون دهان باز 

 از دهان خاتون خارج شدند 

ن یسنا مرده ..اون دیگه یم دونستم تو نمردی ..همه  _ به من گفیی

 هرگز برنیم گرده

 !!!تو دیوونه شد ی که هر لحظه منتظر برگشتنیسی 

 ... اما...اما

لحظه ا ی تامل کرد . سپس نگاه خوبن ش را به رساج دوخت و با 

 بی که به شدت تحلیل رفته بود ادامه دادصدا

ن ..دخیی من برگشته ..یسنا ی من برگشته ... ب_ ن دخیی رساج ببیر بیر

 من زنده س

ون مهار کرد   رسمه نفس محبوس شده اش ، را با شدت به سمت بیر

 !! ودردل خدارا شکر گفت که خاتون متوجه ی حقیقت نشده بود

برته ریش صورتش کشید و رساج مجدادا وبنا برعادبی قدییم دستی 

 راب او ، به سمت خاتون قدم برداشت نگران از حال خ 



ن بلند کردن  ن ، گفت در حیر  او از رو ی زمیر

حق باتو بود خاتون ...یسنا زنده س واالن پیش توست..ما اشتباه _

 .. کردیم ...یاشار ومن هردو اشتباه کردیم

.اورا به سمت باشنیدن اسم یاشار خاتون لرزید دست رسمه را گرفت 

 زمزمه کرد  خود کشید و به خود چسباند سپس پردرد 

 یاشار گفت "یسنامرده"اون گفت

مون هرگز پیش ما برنیم گرده اون گفتد  .. خیی

 رساج با دیدن فک لرزان خاتون با بغضن مردانه زمزمه کرد

 .. یاشار اشتباه کرد خاتون_

 یسنا ی تو برگشته ..یسنا ی ما برگشته 

 وب شو خاتونتو فقط زود خ

 دابی تخس 
شاید در آن دقایق او هم لحظه ا ی چنان دلتنگ دخیی

 بود که ترجیح داد درآن دقا یق فراموش کند که ورسی شیطانش شده 

 .... دیگر یسنابی زنده نیست واین دخیی رسمه است 

بو ی عطرتلچن که در مشام رسمه پیچید اورا به خود اورد . گیچی از 

 صله باال رسش پرید رسش را بالفا



گرفت ونگاه خشمگینش در نگاه نافذ رساج گره خورد تکابن به خود  

 داد 

 زدنامحسوس لب 

 !!! برو اون طرف_

لبخند ی کمرنگ رو ی لب رساج شکل گرفت وقتی صورت برافروخته  

 ... ی رسمه را دید وهمینطور نگایه که برایش خط ونشان یم کشید

 هسته زمزمه کردچشمیک ریز تحویلش داد .رسش راخم کرد وآ

 !! هیس ..خواستم نقشه مون طبییع ترباشه دزد کوچولو _

ی لبخند را هرچند کوتاه رو ی لب رسمه  لحن بامزه ش لحظه ا 

 نشاند. اما چون تاک باال پریده ی رساج را دید

ی بررس خود کشید  . لبخندش را بالفاصله محو کرد .تشی

ه در نگاه او که حاال کامال خندان بود لب  زد  خیر

 !! نقشمون نه جناب_

 ! !! نقشه ی شما

 جوابی او لبخند ی پررنگ تر رو ی ل
ب نشاند و زمزمه رساج از حاضن

 کرد 

 !! نقشه ی من و بازیگر ی تو_



وچون چشمها ی گرد شده از خشم رسمه و نفس هابی که تند تند از 

 بیتن یم کشید را دید تک خنده ا ی درگلو کرد این دخیی ی که در

شت خود نیم دانست درست مانند مسکتن برا ی ادکنارش 

  احتی هایشدردهایش است و همینطور التیام بخش دردها ونار 

................. 

ون فرستاد وا ز پس آن  رساج دود غلیظ سیگار خود را به سمت بیر

 . دود ، به چهره ی خوبن و داغون منوچهر چشم دوخت

سفت بیتن ولبانش را   خون باشدت از ورا ی انگشتها ی دستانش که

 شد .ترس و وحشت بیتوته کرده در نگاهشچسبیده بود خارج می

پوزخند ی را کنج لبانش نشاند به صندیل چو بی که در آن نشسته 

 بود تکیه داد وبا کمال خونشد ی گفت 

احتماال یم دونستی باال کشیدن جنس وپول از رساج محاله و فرار _

 !!!! کردن از دست اون محال تر

منوچهر هراسیده دستها ی خوبن خود را از رو ی لب جدا کرد و  

رساج دست راست خود را به نشانه ی  خواست حرفن بزند که

 . باال بر د  سکوت

او هروقت پا ی معامله ویا غرور واعتبارش به وسط میامد بیشیی از 

 هرکیس خشن تر وبی رحم تر یم گردید وآن وقت بود که هیچ گونه



 !! موج نیم زد شفقتی در وجودش

ن  نیم او تا پا ی جان در برابر غرورش یم ایستاد وهیچ کس وهیچ چیر

د  ! توانست جلو ی او را بگیر

ده ی او با لحتن توامان با خشم فراوان گفت ن ه در نگاه وحشیی  خیر

 ! هر وقت من بگم تو حرف یم زبن _

پس در اون آشغال دوبن رو ببند ! و فقط موقیع باز کن که من سوال 

 !!!! سم و تو باید جواب بد یبیی 

ده تکابن به  ن خود داد وبا همان  منوچهر رسی    ع دهانش رابست و وحشیی

 . تکان ، صدا ی فریاد خفه اش بلند شد ومثل مار ی به خود پیچید

 .احساس یم کرد بند بند استخوان ها ی بدنش شکسته است

رساج  در دل لعنتی برزیاده خوایه خود فرستاد . او با علم بر شناخت

 مد راهدست به ا ین حماقت احمقانه زده بود وحاال به نظر نمیا

 آسان وبی درد برا ی خود  نجابی دا
ی

شته باشد واودرآن لحظه مریک

 . آرزو کرد

رساج ریشخند ی به او زد و سیگار خود را در زیر سیگار ی چیتن رو ی  

ن خاموش کرد . سپس اشاره ا ی به قامت درهم پیچیده ی اوکرد  میر

 تگفو  



 !! به جنمت نیم خوره که با اراده ی خودت با من در افتاده باسی _

از چند دقیقه وقت دار ی تا همانطور که جا ی جنس ها رو   پس کمیی 

 
ی

 ! لو دادی حرف بزبن واسم کیس رو که این باز ی رو راه انداخته بیک

فکر ی بارسعت از رس منوچهر عبور کرد ومتعاقب آن ، شهامتی خرج  

 فاصله پرسیدکرد و بال

 وپاداش این حرف زدن من چه خواهد بود !؟ _

و بلند رساج سکوت ناگهابن آن انبار ی نیمه صدا ی خنده ی ناگهابن 

 از قبل ترساند ..این مرد غیر قابل
 تاریک راشکاند و منوچهر را بیشیی

 . پیش بیتن بود واو وصف ها وتعریف ها در مورد او شنیده بود

ی خرج کرد  ورت داد واین بار شهامآب دهانش را به سختی ق ت بیشیی

 وگفت 

افتمندانه ساین یک معامله ی _  ! رسی

خنده ی ناگهابن رساج متوقف شد . رسی با آرامش تکا ن داد کیم 

 خود را به سمت جلو متمایل کرد وبا تمسخر گفت

افتمندانه ؟! با ییک مثل تو ؟_  !معامله ی رسی

 منوچهر ملتمسانه گفت 

ن  فقط یک شانس دیگه_  ! بهم بده همیر



 .. دممنم قول میدم هر اطالیع که تو بخوا ی رو بهت ب

رساج مجدادا تکیه ش را به صندیل داد با خونشد ی اشاره ا ی به 

 سیم لخت برق و وان کوچک آبی که در مقابل آن قرار داشت کرد 

 وگفت 

 ! در هر صورت که تو حرف یم زبن _

لخت گرفت .به رساج منوچهر با نا امید ی وحشت نگاه از سیم 

 دوخت و گفت

 !! لطفا_

ن بود و حتی نتوانسته بود از آن همه پویل  اوبرا ی مرگ زیاد ی جوا

د ویا حتی وار ب  نداشت که آن همه  بیی
 که به دست آورده بود لذبی

 . پول را برا ی او بگذارد

 رساج دست دور سینه حلقه کرد وگفت

نم اینه که جنازت رو جلو  تنها کمک ولطقن که من یم تونم به تو ک _

 .. دازمی الشخورا نن

 . ی تکان دادمنوچهر مطیعانه رس 

رسنوشت یا حماقتش شده است. لعنتی در دل به   تسلیمبه نظر میامد 

 آن روز وساعتی فرستاد که باربد را مخفیانه مالقات کرده بود و از



ها   خود ملعبه ا ی در دستان او ساخته بود تا االن اینجا وبرا ی نفس

 !! ی آخرش ثانیه شمار ی کند

ون فرستاد وب  ا صدا ی مرتعیسی گفتنفس سنگینش را بیر

 !! مرگ با یک گلوله از پشت رس_

 رساج به نشانه ی قبول رس ی تکان داد پوزخند ی زد وگفت

 !! هرچند از پشت شبیخون زدن کار من نیست  _

منوچهر با نفیس که از شدت اضطراب هر لحظه تنگ تر میشد 

 امه داد اد

پشت دست اسیم که یم خوا ی از زبان من بشنو ی باربده .. . با _

خون رو ی گونه ش را پاک کرد .سنگیتن نگاه منتظر رساج به 

 . که وقتی ندارد  اوفهماند 

در آن لحظه آن مرد برا ی او حکم عزرائیل راداشت که آمده بود تا  

 . جانش را بستاند 

نم مشکل باربد با شما نیم دونم و هیچ وقتم نخواستم بدو _

 !! چیهمخصوصا تو 

کم کیس وجود یم کنه گرگ باشه ودر لباس معموال تو حرفه ی ما  

 میش فرو بره 

 .. اما باید از اون ترسید



 پوزخند صدا دار رساج اورا ساکت کرد 

 رساج با تمسخر گفت

رساج از هیچ کس نیم ترسه اما حتی سنگیتن اسمش تن خیلیا رو یم  _

 !!! لرزونه

ن ی بود که حاال دیگر منوچهر آن را خوب یم دانست .رساج یا ن چیر

 تو انسته بود اورا در آن مدت کیم که داشت از مخقن گاهش به

 . راحتی پیدا کند

خود را از   شلیکرساج از رو ی صندیل خود بلند شد وکالییی آماده به 

ن برداشت .رنگ از رخسار منوچهر پرید و دردطاقت   رو ی میر

 .به کل فراموش کرد که یم کشید فرسابی را  

وملتمسانه اش را برو ی نگاه رسد و  دستش را مشت کرد ونگاه ترسیده 

 خونشد رساج بست وزمزمه کرد

 زود تمومش کن_

صدا ی کفش ها ی رساج که رو ی کف چوبی منعکس شده بود 

بان قلبش را باالتر یم برد واوتمام سعیش را یم کرد تا در مقابل  ضن

 . ا ی او مقاومت کندپاه رو ی افتادن



ه کیم از او ایستا د ورس رساج پشت منوچهر قرار گرفت وبا فاصل

اسلحه ی خود را رو ی مغز اوقرار داد وضامن را کشید .حوصله ی 

 . نداشت ودلش یم خواست زود کار را تمام کند باز ی

یک   صندیل که منوچهر در آن نشسته بود یم لرزید ولرزیدن هیستیر

لش خارج شده بود وار منوچهر   .دیگر از کنیی

ست ماشه رابکشد لحظه ا ی درست لحظه ا ی که رساج یم خوا

ن وتوس در ذهنش به تصو یر کشیده شد  تصویر خیس یک چشم سیی

 بالفاصله صدا ی لرزان رسمه در گوشش زنگ زد  و 

 !!تو قاتیل و خو ی وحشیگر ی تو خونته_

تکرار گره افتاده در میان  کلمه ی قاتل چند بار دررسش اکو شد وبا هر 

 .... ابروهایش کورتر

ن  دستی که اسلحه را در دست داشت لرزید ولحظه ا ی آدرنالیر

 .خونش باال رفت

 !!! تمومش کن پس منتظر خی هیس لعنتی _

 صدا ی مرتعش وترسیده ی منوچهر او را به خود آورد

دست خود را عقب کشید و قدیم عقب رفت .با خشم اسلحه را 

کرد    شلیک گرفت .ماشه راکشید وچند بار پشت رسهم   سمت سقف

 ندان ها ی قفل شده ش غریدورا ی د و از 



هرگز ..هرگز ..دیگه جلو ی چشم ها ی من آفتابی نشو که بار دیگه _

 !! گذشتی در کار نخواهد بود

جمله اش که تمام شد در میان چشم ها ی بهت زده وناباو ر منوچهر 

 ت وصدا ی محکم کوبیده شدن در اتاق به سمت درب انتهای اتاق رف

 . منوچهر را به خود آورد

رسمه خواب آلود و با چشم هابی پف کرده که به زحمت آن را باز 

ن مجلل غذا خور ی نشست و سیع کرد   نگه داشته بود پشت میر

 . خمیازه ش را مهار کند

در آن چند وقت که در آن عمارت بود همیشه غذایش را در اتاق 

 رسو یم کرد وحاال که خاتون به آن ها پیوسته بود رساج از خود وتنها 

ن غذا بخورد  . او خواسته بود تا با آن ها ورس یک میر

نگاهش که به سمت خاتون کشیده شد خاتون لبخند پرمحبتی نثارش  

 نند هرلحظه از آن دوروز که آنجا بو د قربان صدقه اشکرد وما

راز محبت مادرانه ی او  رفت .رسمه در جواب لبخند و تحت تاثیر اب

 واقیع بود رو ی لب نشاند  لبخند ی که کامال 

 سالم صبحتون بخیر _

باشنیدن صدا ی مردانه ی رساج نگاه از خاتون گرفت وبه رساج 

ن این جمله به ن گفیی  سمت  دوخت که در حیر



ن ودرکنار صندیل او نشست  . راس میر

گاه رساج  خاتون با محبت جواب سالم وصبح بخیر اورا داد و چون ن

اهر ، سالم وخاتون همزمان به سمت او چرخید برا ی حفظ ظ

 را زیر لب داد پراخیم

سپس کیم خودش را در صندیل جمع تر کرد .تاک ابر و ی رساج با این 

 ا ی که درگلو کرد خون رسمه را به  حرکت او باال پرید وخنده ی

 عدد صد و نقطه ی جوش رساند

آرامش ظاهر ی خود را حفظ  کالفه نفس عمیقی کشید وسیع کرد 

 کند

ن  دل ضعف کرده ش حواس او را از رساج پرت کرد ونگاه ش در آن میر

 رنگارنگ به چرخش در آمد و رو ی مربا ی البالو تامل کرد اما

ند و ظرف مخصوص آلبالو را بردارد صدا قبل از اینکه دست بلند ک

 کی رساسیمه وهیجان زده ی خاتون را شنید ودستش در هوا خش

 . ماند

ن _ م نخور گفتم غذا ی مورد عالقت رو آماده کین  یسنا دخیی

ن ی شبیه لبخند رو ی   رسمه با گیچی دست خود را عقب کشید و چیر

 لب نشاند 

 .نت او راتماشا یم کردو نگاه سوا یل ش را به رساج دوخت که با شیط



برق نگاه پرشیطنتش رسمه را گیج تر کرد . او از این نگاه مخصوص 

 !!! ها ی خوبی نداشتخاطره 

در همان لحظه پیشخدمت مرد ی که سیتن در دست داشت به 

ن قرار داد و ن نزدیک شد و سیتن را در مقابل رسمه رو ی میر  سمت میر

ه م  . اندنگاه درشت شده ی رسمه ر و ی غذا خیر

صدا ی خوشحال خاتون که مقابل او ودرکنار رساج نشسته بود او را  

 به خود آورد

م ..یم یم دونسم _  دونستم سوپرایزم رو ببیتن خییل خوشحال دخیی

 مییسی 

ن ی شبیه لبخند روی لب نشاند ورس ی تکان داد  رسمه چیر

آن غذا با آن ظاهر عجیب وعطر وبو ی خاصش بیشیی شبیه یک  

 ۶ ناهار و یا شام بود نه صبحانه آن هم ساعت وعده ی غذ ابی 

 !!! صبح

حایل اورا زیر نظر گرفته بود  نگاه از غذا گرفت وبه خاتون که با خوش

 . ه نظر میامد که منتظر عکس العمل اوستدوخت . ب

 . حاال دیگر خواب به کل از رسش پریده بود

همچنان زبان رو ی لب کشید ونگاه درمانده ش را به رساج دوخت که 

ه تماشا یم کرد و از لبخند ی که رو ی لب داشت به نظر   اورا خیر



 . یت پیش آمده لذت یم بردمیامد کامال از این موقع

 دستپاچه دهن باز کرد و به سختی گفت 

 اووم م ..مررس خاتون_

 رساج با بدجنیس مداخله کرد

 نووش جان_

 تو همیشه شیی شکم پر دوست داشتی عزیزمم 

 . ه ی رسمه با رسعت به سمت رساج چرخیدنگاه شگفت زد

 . احساس کرد اشتباه شنیده است

 با گیچی لب زد

 !خی خی ؟_

 رساج خنده ش را مهار کرد چشمیک به اوزد و زمزمه کرد

 شیی _

رسمه نگاه وحشت زده ش را به غذا ی مقابلش دوخت وتصویر یک  

 . شیی در حال نشخوار کردن در ذهنش به نمایش درآمد

صویر احساس کرد محتوا ی معده اش بارسعت به سمت با این ت

ن انداخت ودست  ش را بارسعت گلویش هجوم میاورد . رسش را پاییر

د تا مانع از با ال آوردن آن شود رو ی  دهانش گذاشت و آن رافشی



صدا ی خنده ی آرام رساج را که شنید نگاه خشمگینش مانند تیر ی 

 .یددر رفته از کمان بارسعت به سمت او چرخ

رساج چون نگاه اورا دید تک رسفه ا ی کرد تا جلو ی خنده ش را 

د  !! بگیر

 !!  او بگذاردت مثل همیشه رسبه رس بی شک رساج قصد داش

 !! مگر میشد دخیی ی عاشق خوردن شیی باشد

 اما نگاه درمانده ش مجدادا از رساج به سمت سیتن غذا چرخید

از بوها ی مختلط  بو ی زخم وتند پیچیده در بینیش که مخلویط

 .مثل مایه و دود بود حال خرابش را خراب تر یم کرد

ه نشد که متوجه ی حال خراب رسم  خاتون چنان هیجان زده بود 

وع به خوردن کند  . واضار عجیتی داشت تا رسمه هرچه زودتر رسی

او بارها وبارها در کنج آن اتاق لعنتی در آن آسایشگاه ، صحنه ی 

ش رادر ذهن خود به تصویر خوردن دوباره ی غذا   ی محبوب دخیی

 . کشیده بود وحاال رویاهایش تحقق یافته بود

دید تاحدود ی از شور هیجانش فروکش علل رسمه راخاتون چون ت

 کرد وبا نگرابن پرسید 

ن ی شده؟_ م خوبی ؟ چیر
 یسنا دخیی



 . صدا ی لرزان و هراسیده ی خاتون رسمه را به خود آورد

سنگیتن نگاه رساج را هم رو ی خود احساس کند . حتی  یم توانست 

 ا ببیند ویم توانست از گوشه ی چشم انحنا ی باال رفته ی لبانش ر 

چقدر دلش میخواست در آن لحظه سیتن غذا را رو ی رس او  

 !!!! بکوباند

 در نهایت لبانش به لبخند ی نماییسی کش آمد و آرام گفت

 ... من خوبم خاتون_

 پرسید بن مجدادا  خاتون با نگرا 

 پس چرا نیم خوری ؟_

ن نیم توانست اورا  نگاه رسمه بار دیگر به آن غذا دوخته شد .هیچ چیر

 ! مجبور کند به آن غذا لب بزند مگر آن نگاه نگران مادرانه

رساج که حسابی رسگرم شده بود لبخند ی زد .به سمت رسمه خم 

 شد ظرف غذا را برداشت و گفت

 بچگیاش منتظره من براش غذا بکشمشاید مثل _

رسمه ابتدا چشم غره ا ی به او رفت و سپس با نگاهش به او التماس 

 ی او کم غذا بکشد رساج تاک ابروبی باال انداخت و کرد تا حداقل برا 



ن در  ن گذاشیی در نهایت بدجنیس بشقاب او را پر از غذا کرد ودر حیر

 مقابل رسمه با کنا یه ی نامحسوس گفت

 !!! کنم مدتها میشه که درست وحسابی غذا نخورد ی  فکر _

اشاره ی او به آن مدبی بود که رسمه از رس لجباز ی وعده ها ی 

ون یم فرستادغذا  !! ییش را دست نخورده بیر

چشمک ریز ی به آن دخیی که صورتش از فرط خشم کامال قرمز 

 . وبرافروخته شده بود زد

دی ن  ش خونش در نمیامدشک نداشت در آن لحظه اگر کارد میر

حاال که خاتون برگشته حتما غذاها ی مورد عالقت رو آماده یم کنه  _

 !! تا حسابی جون بگیر ی

ن آن دو وجود  لبخند خاتون  ی به این حجم محبت وعالقه ا ی که بیر

 داشت زد

اره قربون قد وباالتون بشم من .جفتتون حسابی الغر شد ین وباید  _

ن   حسابی تقویت بشیر

ی اخرین بار با نگاهش برا ی او خط ونشان کشید سپس رسمه برا 

   نگاه درمانده ش را به ظرف پر غذا ی مقابلش دوخت

 لیکه بیخ گلویش خشک شده بودبرداشت ودر حاچنگال خود را 



چنگال را در غذا فرو برد و مقدار ی از آن را برداشت وزیر سنگیتن 

 . خاتون ورساج آن را به دهان نزدیک کرد نگاه

را که داخل دهانش برد با وسواسیت وبه آرایم مشغول جویدن  غذا 

اف کرد غذا برخال  ف اسمشد و کیم بعد همزمان با بلعیدن آن اعیی

وعطرش واقعا خوشمزه بود ولبخند ی که این بار به نگاه منتظر 

خاتون زد کامال واقیع بود این غذا ییک از خوشمزه ترین غذاهابی بود  

 جا بود خورده است واین بار  در یط آن مدت که آن که

 با لذت چنگال خود را در ظرف غذا فرو برد 

ن سفتی   که ارام به کف   غذا به نیمه رسیده بود که با احساس چیر

 پاهایش خورد قلبش در سینه فرو ریخت هیتن کشید وغذا در گلویش

ن را شکاند  . پرید و صدا ی بلند رسفه ش سکوت رس میر

ن شد و در حالیکه لیوان را پر یم  خاتون با نگرا بن به سمت  آب نیم خیر

 کرد رساسیمه گفت

م_  خدا ی من غذا تو گلوت پرید دخیی

با دست اشاره کرد    ز چشمهایش رسازیر بود رسمه در حالیکه اشک ا

 . خوب است

رساج که آرام یم خندید آب را از دست خاتون گرفت و چون نگاه  

ن و   خشمگیر



ابرو اشاره ا ی به شکم صافش کرد  پرحرص رسمه را رو ی خود دید با 

 و زیر لب گفت

یک دخیی _  !! فقط نگران بودم ...یوقت نیی

 تا حرفن بزند و جواب دندان شکتن رسمه با حرص دهانش را با ز کرد 

 به او بدهد امانگاه خاتون را که دید دهن بست و با فکر ی ناگهابن 

ن محکم رو ی پاها ی او   با حرص کف پاهایش را بلند کرد و از زیر میر

 . کوباند

صدا ی خنده ی ناگهابن رساج را که شنید ناخواسته از خشمش زایل 

 رو ی ظرف غذایش گذاشت وشد . در ظاهر با حرص چنگال خود را 

 . اما در دل اقرار کرد که این مرد بی نهایت زیبا یم خندید

ن غذا را ترک نکرده بودند که خاتون رسمه را مخاطب قرار داد  هنوز میر

 با خوشحایل گفتو 

م _  یسنا دخیی

 رسمه که هنوز به آن اسم عادت نکرده بود به سختی گفت 

 بله خاتون _

ارا شکر ی سمت باال برد وزیر لب خد خاتون دستانش را ابتدا به

ش دوخت ودرنهایت خوشحایل گفت  گفت.سپس نگاهش را به دخیی



 پدرت دیشب تماس گرفته بود و ..و.. گفت خییل زود برا ی همیشه_

 پیش ما

 کنیم 
ی

 بریم گرده وما یم تونیم دوباره وبرا ی همیشه باهم زندیک

ر او دیگر چه جمله اش که تمام شد لحظه ا ی باگیچی اندیشید پد

 !!! کیس بود

ن کرد وبالفاصله  کمیی از چند ثانیه ذهنش به فعالیت پرداخت وانالیر

 نتصویر یاشار با هما ن ابهت در مقابل نگاه رسمه نقش بست و چو 

 جمله ی خاتون در رسش معنا گرفت ناگهان از درون یخ زد 

 . شک نداشت با آمدن یاشار عرصه برا ی او تنگ تر یم شود

نیم گذاشت او به راحتی به ایران ونزد خانواده ش یاشار بی شک 

ده شدند  ن ، مشت وفشی  بازگردد . دستانش از زیر میر

 . نقیسی نداشتدر قراری که بارساج گذاشته بود آن مرد هیچ  

نگاه آشفته وپرسشگرش به سمت رساج چرخید واو در جواب 

اره  نگاهش پلک باز وبسته کرد . سپس خییل نامحسوس به خاتون اش

 . او را به آرامش دعوت کرد  کرد و 

 .. یسنا_

ن پدرت خوشحال نشد ی ؟  تو از برگشیی



باصدا ی لرزان خاتون نگاهش را به سختی از رساج جدا کرد و به 

 . ون دوخت وباز آن حس ناشناخته بود که به قلبش رسازیر شدخات

بار دیگر تصویر یاشار واین با ر با رسی پانسمان شده در ذهنش  

شد .حاال یم فهمید چرا آن مرد شبانه به اتاق او میامد   مجسم

 . هاو در تارییک اورا در خواب تماشا یم کرد وساعت

ش یسنا بود .برا ی ل حظه ا ی جزب  دلش برا پس او هم دلتنگ دخیی

 ی آن مرد هم سوخت .. اما عمر این ترحم مانند حبابی کوتاه بود

ن رفت   زود ترکید واز بیر

 تی گفت کان داد و به سخبا تردید رس ی ت 

 البته که خوشحال شدم _

خاتون که کامال از این رفتار وپاسخ رسد گیج شده بود رسی تکان داد 

 . یستاد.به سختی از صندیل خود بلند شد و ا

قرص ها ی آرام بخش گوناگوبن که یم خورد گیج و کرختش یم کرد  

اب شود  نیم توانست واو حتی به درستی  ش سیر
 از حضور دخیی

 . ودر کنار او وقت بگذراند

 با اندوه بوسه ا ی رو ی گونه ی رسمه کاشت وگفت

م_ احت کنم دخیی  من به اتاقم یم رم تا کیم اسیی



تکان دادن رس ولبخند ی کمرنگ بسنده کرد  رسمه حرفن نزد وفقط به 

 وزمابن که خاتون از جلو ی چشمانش ناپدید شد 

 تبالفاصله به سمت رساج چر خید و با خشم گف

 !! قرار مون این نبود_

 رساج با خونشد ی به صندل ی خود تکیه داد وپرسید 

 !قرارمون دقیقا خی نبود؟ _

ا کلمات کند پس رسمه عصتی تر از آن بود که بخواهد باز ی ب

 مستقیم رس اصل مطلب رفت وگفت 

من فقط قرار بود که در مقابل مادر یسنا نقش باز ی کنم و تو ..وتو  _

 من رو برگردوبن ام خییل زود 

 رساج تاک ابروبی باال انداخت وگفت 

 !خوب ؟_

 رسمه که از خونشد ی او به ستوه در آمده بود با خشم لب زد 

ه چ_  !!یه ؟پس جریان پدر این دخیی

 کمیی از چند ثانیه ابروها ی رساج بهم گره خورد وبا اخم غرید 

ه اسم داره واسمش هم یسناس_  !!!این دخیی



ه ا ی جاخورد وناخواسته  ش شدید برا ی لحظرسمه از این واکن 

وبدون آن که دلیلش را بداند تیر ی از حسادت در قلبش نشست اما 

 ریز ی به مرگ او گفت را تک وتا نینداخت و با اشاره ی  خود 

ه بگیم یسنا بود و_  ..البته بهیی

نگاه آتیسی رساج و فک منقبض شده ی او مانع از آن شد که جمله 

 . سیبک گلویش لرزید و بی اختیار سکوت کردش را کامل کند . 

 صدا ی رسد ومحکم رساج چون تازیانه ا ی در پیکرش نشست

ه تو اگر یم خوا ی پشت اسم توام فعل گذشته بود ب_ کار نره بهیی

 !! حرف زدنت دقت کتن رسمه

لحن صدا ی هشدارگونه ی او حساب کار را دست رسمه داد و برا ی  

 . شان کرد که او اسیر دست آن مرد استیکبار دیگر به او خاطر ن

با بلند شدن رساج همانند خود او ابروهایش را درهم گره زد و نگاه  

 د پراخمش را گستاخانه به او دوخت ولب ز 

 تو به من قول دادی_

رساج لحظه ا ی از آن نگاه رسکش ویایعن که زیادی برا یش آشنا بود  

 . خنده ش گرفت اما آن را مهار کرد

ه حرکت کرد ودید او چگونه در خود جمع شده ندیل رسمبه سمت ص

 .است



 کرد  با تحکم زمزمه

حافظه ی خوبی دارم وحرفن که زدم رو هیچ وقت فراموش نیم کنم _

 !! الزم نیست قولم رو یاد آور ی کتن .پس 

ون میاد مثل   که از دهن من بیر
در ضمن دزد کوچولو !!! هر حرفن

ه  یک سند معتیی

لم رو فراموش کنم و اون رو زیر  ر ی کتن که من قو مگر آنکه خودت کا

 !!! پام بزارم

سپس قامتش را صاف کرد . وبدون اینکه نگاه دیگری به جانب او بی  

دلهره و وحشت تنها  ا ترک کرد و رسمه را بادنیابی از اندازد آنجا ر 

 .گذاشت 

باربد متفکرانه خود را رو ی صندیل انداخت .پیشانیش را به دست 

ن گرفت و  با انگشت شصت واشاره آن را محکم فشار داد .هیچ چیر

 . طور که یم خواست پیش نیم رفت آن

وقتی به لعنتی زیر لب فرستاد وبار دیگر خونش به جوش در آمد 

خاطر آورد که چگونه هفته ی قبل معامله ی موادش لو رفته بود  

 بارها ضبط شده بود.  وتمام

ون پرتا ب کرد .شانس با او بود که  نفس پر از خشمش را به سمت بیر

 د خود را از آن وضعیت نجات دهدتوانسته بو 



 !!! وگرنه االن در گوشه ی زندان ورو ی دیوار چوب خط پر یم کرد

ست این شکست بزرگ به وجهه و اعتباراو در مقابل یاشار یم دان

 خدشه وارد کرده است و این اتفاق درست زما بن افتاده بود که او تا

وز ی چند   !!! نداشت قدیم فاصله پیر

ن به طرز مشکویک عجیب بود   همه چیر

ن حساب شده ودقیق که مو   واو نیم دانست معامله ا ی این چنیر

 . لو رفته بود الی درزش نیم رفت چگونه

 با خشم دست مشت شده اش را به کف باز دست دیگرش کوباند 

 بی شک این وسط ییک موش دوانده بود و او باید یم فهمید کار چه

 . کیس بوده است

هرچند که این معامله بسیار مخفیانه صورت گرفته بود وجز تعداد 

 . باخیی نبودامیتن از زیر دستانش هیچ کس از ساعت ومکان معامله 

 تقه ا ی به در خورد واو را به خود آورد

کمرش را به صندیل چرمیش تکیه داد و با صدابی که کیم گرفته شده 

 بود اجازه ی ورود داد

باصدا ی خشیک چرخید و مرد ی قد بلند ودرشت اندام خییل   ر د

 مودبانه وارد اتاق شد .سالیم کرد و پاکتی را که در دست داشت رو ی 



ن گذ  اشت وگفتمیر

ن آماده کردیم_  قربان تمام مداریک که یم خواستیر

باربد رسی تکان داد و مرد بالفاصله اتاق را ترک کرد .باربد پاکت را به  

 . وزخند ی کنج لبانش را به سمت باال متمایل کرددست گرفت وپ

ان گند ی باشد که زده است  . شاید این پاکت یم توانست جیی

ن عکس را که دید  پاکت را باز کرد وعکس ها  ن ریخت واولیر را رو ی میر

 . لبخند ی رو ی لب نشاند

ن ی از دست  ها به آن تمیر
درست حدس زده بود فرار ی دادن دخیی

 . از عهده ی ییک بر یم آمد وآن ییک فقط رساج بود امیر کویت تنها 

ها در کشتی را ییک پس از دیگر ی تماشا کرد وبا  عکس ها ی دخیی

 . لبانش عمیق تر شدهرعکس لبخند رو ی 

او برا ی به دست آوردن این اطالعات وعکس ها هزینه ی زیاد ی  

متقبل شده بود وخریدن صاحب کشتی بابت دادن این اطالعات 

 هم آسان نبود .  نچندا

اما یم ارزید واو برا ی کوباندن رساج تا هرچقدر که الزم بود هزینه ی 

 !! زمابن ومایل یم کرد

به معنا ی واقیع کلمه بود که خود را با امیر  بی شک رساج یک احمق

 . معروف ومتمول کویت درگیر کرده بود 



ها ی ایرابن  با او از ضعف وتعصب رساج نسبت به معامله ی دخیی

ن ضعف امروز برا ی او خییل گ ران اعراب خوب خیی داشت و همیر

 . میشد تمام

ست لحظه ا ی آن شب کذابی در آن بیابان مقابل دیدگانش نقش ب

 . واز شدت نفرت دندان رو ی هم سایید

درد وجراحت ها ی شدید ی که رساج بر جسمش وارد کرده بود 

یاد آور ی آن حجم مدت ها بود که خوب شده بود اماقلبش هنوز با 

حه بود و درد یم کرد از  حه رسی  . تحقیر و حقارت رسی

به ی مهلگ به رساج وارد یم کرد تا درد قلبش   . التیام یابداو باید ضن

ن پخش کرد و به فکر فرو رفت   عکس ها را رو ی میر

شاید بهیی بود پیشنهاد طال ویاشار را یم پذیرفت وبا ان ها هرچه 

 .هم نقشه اش را در آنجا عم یل یم کرد وهمزودتر رایه کویت میشد 

 . این طرف آب ها از آسیاب یم افتاد

د ریسک یم کرد تا با در هر صورت جنس زیاد ی لو رفته بود واو نبای

 لو
ی

 دستبند برده شود عیل الخصوص که او هیچ ذهنیتی از چگونیک

ن محل معامله نداشت وفقط در بدبینانه ترین حالت حدس یم   رفیی

 ر گروه خودش جاسوس دارد و بهیی بود تا پیدا شدنزد که د

 . جاسوس مدبی ایران را ترک کند



ن خود بلند شد   با این فکر از پشت میر

عکس ها را برداشت و به سمت گاو صندوق کنج دفیی کارش رفت  

 شماره رمز چند رقیم را وارد کرد .درآن باصد ا ی خشیک باز شد و

با احتیاط داخل گاو صندوق قرار او عکس ها را چون شت  گران بها و 

 . ادد

این عکس ها برا ی او بسیار با ارزش بود واگر چه سکو ی پرتابش 

 .  توانست حکم طناب دار برگردن رساج باشد نبود اما حداقل یم

 . خنده ی شیطابن کرد ودر گاو صندوق را بست

سپس خانه ش را به مقصد عمارت یاشار ترک کرد تا به او بگوید با او 

 . به کویت یم رود

رسمه درسکوت گوشه ا ی ایستاده بود و در حالیکه مضطرب 

یم کرد که  انگشت ها ی دستش را در کف دست فرو یم کرد دعا 

 ها و پافشار ی ها ی خاتون جواب بدهد  اضار 

و دل رساج نرم شود تااجازه بدهد آن دو باهم برا ی جشتن که خاتون 

 . به خرید بروندد  کن  قرار بود به افتخار او برگزار 

ین  حاال که رساج قرار بود برا ی کاری از شهر خارج شود این بهیی

و خود را نجات دهد .باید قبل فرصت بود تا از ان عمارت خارج شود 

 آمدن یاشار نقشه ش را برا ی فرار عمیل یم کرد .  از 



 فقط کافن بود از آن عمارت لعنتی خارج شود تا به سفارت برود

یده ی خاتون تامل کرد و از سماجت  لب ها ی برچنگاهش رو ی 

کودکانه ی او لبخند ی محو رو ی لبش نشست که با چشم غره ی  

 .ی لبانش خشک شد وسیبک گلویش لرزید لبخند رو  رساج

 او گره خورد  نگاهش تا نگاه مستقیم او باال رفت ودر نگاه رسد 

گذار بود  . آن نگاه مشیک گایه به شدت نافذ وتاثیر

سانه امیخته با حشت خاتون پیوند هردونگاه را ازهم  ملتم صدا ی

 گسیخت 

ون از ف_ م کیم بیر ضا ی خونه  رساج خواهش یم کنم اجازه بده بادخیی

ن ی بخوریم درست   وقت بگذرونم .. خرید کنیم سینما بریم چیر

 ! مثل قبل

رساج که به شدت از این همه سماجت واضار خاتون کالفه شده بود  

 نان با صبور ی وآرامشسیع داشت همچ

خاتون را توجیه کند که نیم تواند اجازه بدهد همراه این دخیی یایعن از 

 !!!! عمارت خارج شود

 شه خاتون نمی_

لحن قاطعانه ی رساج شک وتردید را چون خوره ا ی ناگهابن در جان 

 . خاتون انداخت



ن خود ورساج را پیمود . با صدا ی مرتعیسی پرسید  آن اندک فاصله بیر

 .. علت این همه مخالفت تورو درک نیم کنم رساج_

 چرا نباید ما از خونه خارج شیم

م رو   !!تهدید یم کنه؟مگه چه خطر ی من یا دخیی

  رساج چون نگاه ترسیده ونگران او را دید ابروهایش در هم گره خورد

ه در نگاه ده ی او محتاطانه لب زد خیر ن  وحشیی

س ..هیچ خطری تو و ی _ سنا رو تهدید نیم کنه آروم خاتون .. نیی

 باش

 خاتون با بغض نالید 

 پس چرا مثل زندوبن ها تو خونت اسیر هستیم رساج !؟_

ون  چرا حتی اجازه نداریم به خونه ی خودمون برگردیم یا حتی یک بیر

م بریم  ساده با دخیی

لحظه ا ی سکوت کرد ونگاه پراز سوال ش به سمت یسنا که خاموش 

ن آن دو چرخاند نظاره گر آن ها بود چ  رخید ..با گیچی نگاهش را بیر

ب این سکوت یسنا در مقابل زورگوبی ها ی رساج بسیار برا یش عجی

 . وغیر قابل باور بود



د حتی رساج  ی نبود که بگذارد کیس برا ی او تصمیم بگیر یسنا دخیی

 او از همان کودیک بی نها یت رسکش وخود را ی بود وحاال
 ..... دخیی

ا ین چند وقت که آن ها مهمان خانه ی ود که او در بسیار عجیب ب 

ون هم نرفته بود .دخیی ی    که حتی رساج بودند حتی یکبار هم بیر

ساعتی خانه بند نیم ماند وعجیب تر آنکه آنقدر آرام منتظر صدور  

ن وزمان ون رفتنش بماند بدون آنکه زمیر  اجازه ی رساج برا ی بیر

 !!! را بهم بدوزد

 .. بودعاقل ومطیع شده  دخیی او یک آنقدر 

رساج که طرز نگاه خاتون را به راحتی خوانده بود نفس کالفه ش را 

ون    . پرتاب کرد ودستی رو ی ته ریش صورتش کشیدمحکم به بیر

بیشیی از این نیم توانست سدی رو ی پافشار ی ها ی خاتون بگذارد   

 ذهن او را مجدادا نمی خواستاو هنوز کامال خوب نشده بود و 

 ... درگیر وآشفته کند

 لبخند ی به نگاه خاتون زد وگفت

ون_ ید بیر  باشه خاتون باشه .. فردا میر

 !فظ و فقط پاساژ گردی و نهایت رستوران قبوله ؟اما با محا



ن یاشار بامنه و دلم نیم خواد کوتایه کرده   مسئولیت شما تا بازگشیی

 !!باشم خاتون

ی برایش مهربان تر خاتون لبخند ی به رو ی رساج که از هرپش 

ط  او را پذیرفت  وعزیزتر بود زد و رسی

ن رسمه و رساج برق شادی شهاب گونه وزودگذر ی که در چشما

 . غلییطن کرد درخشیده بود را دید و اخم

....... 

رسمه از صدای نفس ها ی عمیق خاتون متوجه شد که او خوابیده 

ن قرار داد  . است . کتاب رابست ورو ی میر

وی او باال کشید ولحظه ا ی در همان را تا گردن ر خم شد و پتو 

ه ماند رو ی صورت زیبا و رنگ پریده ی   خاتونحالت نگاهش خیر

ن آن زن زجر کشیده وبیمار  ناخواسته بافکر فرار فردا وتنها گذاشیی

 قلبش در سینه به درد آمد بخصوص که شاهد خوشحایل بسیار او

ت او ویاشار ترتیب داده ،  برا ی خرید فردا ومهمابن که برا ی بازگش

 . بود

برایش عجیب بود که لبخند زن لبانش را بخنده ودرد وغم زن قلبش  

 !! درد یم انداخترا به 

 . اما...باید خودخواه یم بود تابتواند خود را نجات دهد



کنج لبانش را زیر دندان کشید وآن رامحکم گاز گرفت و ناخواسته 

شت وبالفاصله ازرو ی او بلند بوسه ا ی رو ی گونه ی رسد او گذا

 شد 

 . رساج بود تا مواظب خاتون باشد او باید بفکر رهابی خود یم بود

این فکر از اتاق خارج شد وبه سمت اتاق خود رفت . در اتاق را  با 

د وبا روشن شدن اتاق و دیدن رساج که رو ی کلید گشود و  برق رافشی

 !! تختش نشسته بود هیتن از وحشت کشید

دید لبخندی کمرنگ رو ی لب نشاند ورسی ترسیدن او را ن رساج چو 

 تکان داد وگفت 

س دزد کوچولو منم_  نیی

حبس شده ش را مهار کرد ودستش را رو ی قلبش رسمه نفس 

 گذاشت 

ن فرستاد . سیع کرد ذهن  آب جمع شده در دهانش را به سختی پاییر

 ج راآشفته ش را آرام کند تا به نقشه ی فردایش گند نزند .او رسا 

خوب یم شناخت ویم دانست که او خییل باهوش وزیرک است و  

ین اشتبایه از جانب او ،نقشه اش ر   .ا نقش برآب یم کرد کوچکیی

 ابروهایش را درهم گره زد وبا کنایه گفت 

 ! !اتفاقا چون توبی ترسیدم پشعمه_



 رساج تاک ابروبی باال انداخت و با خونشد ی گفت

اف دلچستی بود دخیی _  !!دابی جاناعیی

ن لب گزید سپس بدون آن که در اتاق را ببندد از در  رسمه خشمگیر

 تگف کیم فاصله گرفت و با اخم 

 !تو اتاق من این وقت شب چیکار یم کتن ؟_

 سپس پوزخند ی زد وادامه داد

 هرچند فراموش کرده بودم دخیی ی که_

 !! دزدیده میشه حریم شخض نداره

ن  دند که رسمه از پشت مانتیور دهردو ناخواسته یاد روز ی افتا وربیر

 . کار شده در اتاقش را دیده بود  

شد فاصله ش را با رسمه یط کرد رساج در سکوت از رو ی تخت بلند 

 . ومقابل او ایستاد

 نگاه نافذش را به مردمک ها ی لرزان رسمه دوخت ولب زد 

وارد شده بخاطر ندارم تو این چند وقت به حریم شخض اتاقت _

 ! باشم

بان  رسمه در دل حق را به او دادو در حالیکه زیر نگاه مستقیم او ضن

ل شده ا ی پرسیدقلبش باالتر رفته بود با صدا ی ک  نیی



پس باید کار مهیم داشته باسی که این وقت از شب پا به اتاق من _

؟  !!گذاشتی

 رساج تاک ابروبی باال انداخت وگفت 

   که چرا من اینجام رسمه و خوب یم دوبن تی تو دخیی باهوسی هس _

رسمه دستانش را دور سینه حلقه کرد .چانه اش را جلو داد و با 

 دادخونشد ی پاسخ 

 ! بله یم دونم چرا اینجابی _

ه در نگاه نافذ او لب زد  سپس پوزخند ی صدا دار زد و خیر

 ! اومد ی بهم اولتیماتیوم بدی که اگر فرار کنم بی شک تنبیه میشم_

 گفتنداخت و با بدجنیس  رساج ابروبی باال ا

یب هوش باال، حتما نوع تنبهت روهم یم دوبن _    ؟خوبه وتو با این ضن

 با خشم زمزمه کردرسمه 

 !! البته اگر دوباره دستت بهم برسه_

این بار کنج لب رساج بود که به نشانه ی پوزخند باال رفت رس ی 

ه تکان داد و همانند رسمه دستانش را دور سینه ی ورزیده ش حلق

 کرد 

 یم رسه ..شک نکن دستم بهت یم رسه _



 ! !قطره سی تو دریا حتی اگر سوزن باسی تو انبار کاه یا 

لحن صدایش آرام بود اما نگاه جدیش تا عمق وجود رسمه را لرزاند ..  

 زبان رو ی لب کشید .دهان باز کرد اما قبل از اینکه حرفن بزند

 صدا ی رسد اورا مجدادا شنید 

ه عاقلهمانطور که باه _  !! هم با سی دزد کوچولو وسی بهیی

 !!!! ی نکن فردا همراه با خاتون برو و تفری    ح کن اما فکراحمقانه ا 

هیچ گزند ی از جانب من به تو نیم رسه دخیی مگر اینکه ..لحظه ا ی 

 تامل کرد 

لرزیدن مردمک چشم رسمه را دید ولبخند ی کمرنگ روی لب نشاند 

 وگفت 

یم رسه مگر اینکه واطرافیان من به تو نهیچ اسیتی از طرف من _

.  خودت مجبورم کتن وپا از رو ی خط قرمزها ی من رد کتن .. 

نکن خاتون وسالمت اون ییک از مهم ترین خط قرمزهای  فراموش

 !!! منه

 . رسمه آب جمع شده در دهانش را به سختی قورت داد

د کم کم ترس داشت در تک تک سلول هایش رسوخ یم کرد .اما نبای

 .خود را یم باخت

 با اخم و به تندی گفت 



ه همراه مابیابی _
 !!!اگر خییل نگران فرار کردن متن بهیی

 رساج کالفه دستی رو ی موهایش کشید

اگر یم توانست آنها را همرا یه کند که دیگر تا این حد نگران نقشه ی 

 !! فرار این دخیی تخس نبود

مع شد وچیتن  با اندیشیدن به فرار او ، گوشه ی چشمانش ج

 !! درپیشانیش افتاد

از نگاه این دخیی به سهولت یم توانست نقشه اش را بخواند.قدیم 

 . سمت رسمه به جلو برداشت  

صدا ی کوبش دیوانه وار قلبش را یم شنید وباید سیع یم کرد آرامش  

 خود را حفظ کند .با این فکر نفس عمیقی کشید که بالفاصله

 .... ش بو ی رساج مشامش پر شد از عطر تلخ وخو 

سش   . دوچندان شد وبالفاصله دهان باز مانده ش را بستاسیی

نگاه ترسیده ی رسمه بالفاصله اتاق را در نور دید و رو ی در باز اتاق 

 .. لحظه ا ی مکث کرد ونور امید ی در دلش تابید

 . رساج رد نگاه او را زد

مو ی او را   ریشخند ی به افکار او زد وبا رسانگشت اشاره اش طره ی

 یش کنار ی زد و خییل آرام وشمرده گفتاز رو ی پیشا



 !!من رس قولم هستم تا وقتی که تو زیر معاملمون نزدی رسمه _

 اسم رسمه را تعمدا کشید

ون میامد   واز ذهن رسمه گذشت ، چرا اسم او وقتی از زبان این مرد بیر

ن وخاص به گوشش یم رسید  در هر حالتی تا این حد دلنشیر

بآ از  ان قلب اورا به راحتی یم توانست ن فاصله صدا ی کوبش ضن

د را  بشنود ولبخندی را که یم رفت تا رو ی لبانش شکل بگیر

ل کرد وبا همان جدیت ادامه داد  کنیی

 !!! سیع نکن رو ی تنها رسمایه ی زندگیت قمار کتن رسمه_

 !!متوجه ی منظورم که هستی ؟

 . رس ی تکان داد  چون او را منتظر جواب دید به ناچار 

نگاه عمیقی دیگر بدون حرفن به سمت در اتاق رفت واز اتاق  رساج با 

 . دنیابی از حس ها ی گوناگون تنها گذاشت خارج شد ورسمه را با 

ن پیاده شد وزیر چشیم نگایه به آن چهار  رسمه مضطرب از ماشیر

 مرد غول پیکر که درست درچند قدیم او وخاتون ایستاده بودند

فشار ی به دست خاتون که  دهنش را قورت داد و ..آب  انداخت

د وارد کرد  ..هیجان زده دست او را یم فشی



م پس چرا خشکت زده ؟ حالت خوبه؟ چرا دستات رسده  _ یسنا دخیی

 تو این گرما ؟ 

ن ی شبیه لبخند روی لب نشاند وگفت  رسمه چیر

 خوبم خاتون بریم _

ن رسمه از او خاتون به سمت عقب برگشت وبا جدیتی که تاکنو 

 گفت ه بود خطاب به ان چهار تا محافظ مشاهده نکرد

 !! حاول اال توقف عیوننا_

 ) سیع کنید جلوی چشم ما نباشید(

ام رس تعظیم خم کرد و مودبانه پاسخ داد  ییک از محافظ ها با احیی

 نعم ایم_

 ) بله خانوم(

الت خاتون رس ی تکان داد و رسش را برگرداند وکمیی از چند ثانیه ح

ودیگر آن حالت جد ی را نداشت لبخند ی زد نگاهش برگشت 

 وگفت 

 بریم عزیزم _

 ... وارد فروشگاه که شدند نگاه رسمه رسی    ع اطراف را رصد کرد

ر او تمام شود  .. فروشگاه تقریبا خلوت بود واین یم توانست به ضن



نفس عمیقی کشید ولحظه ا ی ذهنش را باموسیقی آرام وبدون کالیم  

 . داشت میشد آرام نگه که پخش 

ن ی را که یم بیند  سپس مجدادا نگاهش را چرخاند و سیع کرد هرچیر

 در حافظه ش ثبت کند ..باید تمام حواسش را جمع یم کرد و تمام

 ... در ها ی خروخی را پیدا یم کرد

ین هر مغازه کیم تامل یم کرد وهیجان زده از او   واما خاتون پشت وییی

 ر از گایه جوابی ه هم بی حواس ه نظر خوایه یم کرد ورسم

 .. به او یم داد

 بی شک اگر در رسی ایط دیگری وارد آن پاساژ یم شد نصقن از 

 !! لباس های پیشنهاد ی خاتون رو یم خرید

نگاه زیر چشیم دیگری به مردها انداخت هرچند فاصله را با آن ها  

 حفظ یم کردند اما مشخص بود که کامال شش دنگ حواسشان به

 .. او بود  وعیل الخصوصون خات

بار دیگر نگاهش را در آن فروشگاه بزرگ زیبا و رنگارنگ چرخاند .باید 

 آن چهار محافظ را یم پیچاند وقسمت سخت ماجرا این بود که

 !!! ای نداشت برا ی این کار هیچ نقشه

س واضطرابش افزوده میشد ان اسیی ن  .. هر لحظه که یم گذشت بر میر



 داخت و آرام پرسیدوسط فروشگاه اننگایه به پله برفی 

 خاتون باال بر یم ؟_

 . خاتون کمرش راصاف کرد

دستی به موها ی تازه کوتاه شده ی نسکافه ا ی رنگش کشید و با  

 مهربابن گفت 

ن ی چشمت رو نگرفت ..شاید باال پسند  _ م ..اینجا که چیر
بریم دخیی

 کتن 

ن پاگذاش ن رو ی  رسمه لبخند مصنویع رو ی لب نشاند و در حیر یی

ن  پله مضطرب ، پوست لب خود را باشدت کند و از سوزش اولیر

 که رو ی لبانش پیچید آخ ریز ی گفت  ناگهابن 

 . که توجه خاتون را به خود جلب کرد

 با نگرابن کیم به سمت او متمایل شد وپرسید 

؟ احساس یم کنم رنگ ورو نداری..یم خوا ی  _  تو خوبی
یسنا مطمئتن

 .. زمان دیگر ی موکول کنیم نیم خرید رو بهبرگردیم خونه ؟ یم تو 

ن بار در دل   رسمه لبخند ی پر بغض به آن مادر نگران زد وبرا ی اولیر

 دعا کرد کاش یسنا ی او زنده بود ویا هرگز نپذیرفته بود برا ی آن 

مادر مهربان نقش باز ی کند وبا احساس او باز ی کند که بعد ها  

 . دچار عذاب وجدان شود



اینکه اگر در این فروشگاه خاتون را ترک   تصور  لحظه ا ی حتی برا ی

 ... کند چه بالبی رس خاتون یم اید وجودش را لرزاند

 ...... رساج خییل واضح گفته بود که خاتون خط قرمز اوست و

قبل از اینکه بغضش تبدیل به قطره ها ی اشک شوند واز چشمانش 

 گرفت وکل  رسا زیر شوند چهره ی شکسته ی پدرش در ذهنش ش

ده تر شد ... اولویت او ابتدا باید پدر و خواهر کوچک   بغضش فشی

 .. ترش سارا یم بود

خاتون دیر یا زود باید با این حقیقت که او دخیی او یسنا نیست روبه 

 رو میشد

نباید در آن لحظه به خاتون ویا حتی ..حتی به رساج فکر یم کرد که از 

 ی تصویر چهره اش از جلویا  سپیده دم آن روز حتی برا ی دقیقه

 !!! چشمانش دور نشده بود

 دستانش مشت گردید و با صدا ی مرتعیسی گفت

 .. من خوبم خاتون_

سپس بحث را عوض کرد و آن را به مسیر دلخواهش کشاند و ارام 

 پرسید

 چقدر خلوته اینجا _



 خاتون نگاهش را در اطراف چرخاند و با تعجب گفت 

م از شلویعن وازدحام متنفری این تایم نستبا توجه به اینکه یم دو _

 ازروز رو برا ی خرید انتخاب کردم هرچند که تا دو سه ساعت دیگه

 !! فروشگاه حسابی شلوغ میشه

 ... رسمه لبخند ی دستپاچه زد ودیگر حرفن نزد

نباید لحظه ها را از دست یم داد ..هر ثانیه که یم گذشت یم 

صوص که رساج گفت بود  .بختوانست برا ی او رسنوشت ساز باشد 

 از تارییک هوا به آن ها ملحق یم شود تا قبل

کالفه دستی رو ی پیشانیش کشید و برا ی لحظه ا ی چشم رو ی هم  

گذاشت وقبل از اینکه بخواهد چشم باز کند فکر ی برق آسا از 

 . عبور کرد ذهنش

باید تا یم توانست محافظ ها را در آن فروشگاه بزرگ یم چرخاند و 

 ها را خسته یم کرد واگر نقشه اش خوب پیش یم رفت  آن 

 شک موفق یم گردید  بی 

ن مغازه ی لباس فروسی را که دید داخل رفت وبا  با این تصمیم اولیر

 پیشنهاد خاتون چند لباس انتخاب کرد وبه سمت اتاق پرو رفت

کالفه لباس هارا ییک ییک تن زد وخاتون هربار باکیل قربان صدقه تائید 

 ... هم همه را گرفت  واو کرد 



چند ساعت که گذشت وقتی دست محافط ها پر از کیسه ها ی 

وزمندانه رو ی لب نشاند . دیگر فروشگاه   خرید شد لبخند ی پیر

 شلوغ شده بود  حسابی 

 کامال مشخص بود ..حاال دیگر زمان 
ی

و از چهره ی محافظ ها خستیک

 .. برای نقشه اش مناسب بود

لیکه تعمدا نگاه از خاتون یم  رحادستی رو ی شکم کشید ود

 دزدیدخطاب به خاتون گفت 

ن ی بخوریم؟ _  خاتون من گشنمه بریم چیر

پیشنهادش مورد استقبال خاتون قرار گرفت وخطاب به محافظ ها  

 گفت 

ن بزارید _  شما کیسه ها ی خرید رو داخل ماشیر

محافظ ها نگاه مردد ی بهم انداختند و رئیس آن ها کالفه لحظه ا ی 

 رد سپس ناچار خطاب به سه نفر بعد ی گفتل کتام

ین و برگردین_  من یم مونم شما خرید ها رو بیی

 . آن سه مطیع رسی تکان دادند 

کل خرید ها را بادقت به دست گرفتند و چند ثانیه بعد در شلویعن 

 جمعیت ناپدید شدند 



ن خلوت نشستند  ن میر هنگامیکه وارد رستوران فروشگاه شدند در اولیر

 نکه منو ی غذا را بیاورند رسمه با قلتی که به تند ی یم تپیدای از  وقبل

 از رو ی صندیل خود بلند شد وگفت

 خاتون من برم آبی به دست وصورتم بزنم و بیام _

 خاتون لبخند ی زد و گفت

م_  ازرستوران که خارج سی دست چپ دستشوییه دخیی

یه مراا ه رسمه رسی تکان داد و با پاهابی که به شدت یم لرزید ب

 محافظ از رستوران خارج شد وبه سمت راهرو ی بارییک که

 .. رستوران را از دستشوبی جدا کرده بود حرکت کرد

به راهرو که رسید با صدابی که سیع داشت حتی المکان جدی باشد با 

 عر بی دست وپاشکسته ا ی گفت

 در آنجا منتظر بماند

 زد ورسمه با یه تک محافظ مودبانه بله ا ی گفت وبه دیوار راهرو 

 س ی که باال نگه داشته بود از کنار او عبور کرد

 به دستشوبی که رسید رسی    ع در را باز کرد و داخل شد وچون چند 

 نفری را در دستشوبی دید لبخند ی رو ی لب نشاند رسی    ع در ییک را



باز کرد وداخل شد وبدون فوت وقت لباسش را از تن جدا کرد واز  

 رادر آورد وبه تن کرد وقبل از اینکه د یسفیداخل کیفش لباس 

دکمه هایش را ببندد شلوار ش را هم از پاکند و شلوار مشیک دم پا 

 گشادش را به پاکرد و بالفاصله دکمه ها ی لباسش را بست

او توانسته بود دور ازچشم محافظ ها وخاتون کیم از خریدش را 

..موها ی ند ر کداخل کیفش بگذارد تا به کمک آن ها راحت تر فرا

 رنگ بلند را با احتیاط از کیفش خارج کرد  میس

با عجله آن را رو ی موهایش قرار داد .دستان لرزان وی    خ زده اش کار 

 را برایش دشوارتر کرده بود .زمان بارسعت باد سیی ی بود واو

ین زمان ممکن ،تغییر شکل دهد .کیف همراه 
توانسته بود در کمیی

داخت ودستی رو ی موهایش کشید ان وبی خود را داخل سطل دستش

 وارد کریدور شد.  و 

نگاهش به سمت چند زبن که در مقابل آینه مشغول تجدید آرایش 

 .. بودند چرخید ونفیس تازه کرد

ن دستانش از آینه خود را دید  ن شسیی به سمت شیر آب رفت ودر حیر

 و لبخند ی رضایتمند به ظاهر جدیدش زد . تغییر کرده بود وفقط

 . که شانس هم با او یار ی کندر بود  امیدوا

 . زیر چشیم نگایه به آن زن ها انداخت



باید منتظر خروج آن ها یم ماند تا پشت آن ها او هم از دستشووبی 

ون برود  . بیر

انتظارش زیاد طوالبن نشد زیرا چند ثانیه بعد دونفر از آینه فاصله 

 .. گرفتند وقصد خروج کردند

له گرفت ودر یک قدیم آن ها از نه فاصاز آی رسمه هم بالفاصله

دستشوبی خارج شد .با هر قدیم که به سمت جلو بر یم داشت 

 چنان محکم به قفسه ی سینه ش یم کوباند  قلبش

ون یم زند   که احساس یم کرد هر آن سینه ش را یم شکافد واز آن بیر

از  کل وجودش یخ کرده بود ولرز ی که داشت به جانش میفتاد اگر 

لش  د بی شک رسوایش یم کرد خارج میش کنیی

چند بار بر رسخود نهیب کشید ودر دل برا ی خود خط ونشان کشید 

 که محکم باشد وظاهر خود را نبازد .خوب یم دانست از آن 

 . وضعیت ، تنها حفظ خونشدیش بود که یم توانست نجاتش بدهد

 طویط وار زیر لب زمزمه کرد 

 .. ابا خونه منتظر منهونم چون ب..باید بتمن یم تونم ..من یم تونم 

در چند قدیم مانده به مرد نفس عمیقی کشید سپس آن را در سینه 

 .. حبس کرد ..حاال زن ها از مرد عبور کرده بودند وتنها اومانده بود

 سیع کرد بی توجه به او از کنارش بگذرد 



 . به دوقدیم مرد که رسید توجه محافظ به سمتش جلب شد

سنگیتن نگاه او حفظ کند ودرست به  ود را زیر د آرامش خسیع کر 

س زانوهایش تاشود  مواز ی او که رسید قبل از اینکه از شدت اسیی

صدا ی زنگ گوسی او را شنید و نگاه مرد به کندی از او کنده شد وبه  

ین فرصت ویا همان شانیس  سمت گوسی دستش چرخید واین بهیی

 .. بگریزد سد آن مرد تواند از بود که اورا یار ی کرده بود تا ب

ن  با قدم هابی که جان گرفته بود از کنار رستوران عبور کرد ودر حیر

 عبور لحظه ا ی نگاهش به خاتون افتاد که منو به دست مشغول

 انتخاب غذا بود .لحظه ا ی پاهایش سست شد

ن زیر لب زمزمه کرد د واندوهگیر  بغض گلویش را فشی

 متاسفم خاتون متاسفم _

چ یده بود واحساس که به طغیان در آمده  در دلش پیه ناگهان غیم ک

 بود برا ی زبن که فقط مدت کیم بود که اورا یم شناخت عجیب

 . بود

 . رسس به افکارش تکان داد االن وقت برا ی احساسابی شدنش نبود

بینیش را باال کشید وپشت دست رو ی گونه ش کشید تا آن قطره  

 . اشک سمج را پاک کند



بیشیی ی بخشید ودر حالیکه با دقت  ایش رسعت به قدم ه  سپس

 اطراف را یم پایید بالفاصله از در خروخی فروشگاه عبور کرد وچون

وز ی وازادی به دست آورده   ون گذاشت برا ی پیر ن قدم را به بیر اولیر

 .. کم مانده بود فر یاد بکشد

محافظ هرچند که هنوز کامل نجات نیافته بود ..بی شک تا االن 

 . د واو باید عجله یم کردرار او شده بو متوجه ف

با این فکر از شدت ترس کنج لباش را محکم گاز گرفت سپس با 

 رفت وخود را به دل جمعیت زد  پایینرسعت از پله ها 

ودر حالیکه با دقت اطراف را یم پایید با جمعیت از فروشگاه خارج 

 رسی    ع  نه فرو ریخت . شد وچون ییک از محافظ ها را دید قلبش در سی

ن انداخت وسیع کرد مستقیم راهش را جلو برود .از   رسش را پاییر

 فروشگاه که خارج شد نفس حبس شده ش را مهار کرد و بدون اینکه

وع به دویدن  حتی لحظه ا ی مکث کند مسیر ی را انتخاب کرد و رسی

 . کرد

ردش  هنگامیکه به اندازه ی کافن از فروشگاه فاصله گرفت پهلو ی پرد

  ایستاد وبه آن تکیه زد نفسش بهدر کنار درختی  را گرفت و 

شمارش در آمده بود وتمام بدنش خیس از عرق شده بود. رسش را 

 باال گرفت وبه آسمان چشم دوخت



آسمان کامال تا ریک شده بود و تارییک وخلوبی خیابان به ترسش دامن 

 .یم زد

 درا به کار گیر آب دهانش را به سختی قورت داد وسیع کرد فکرش 

اما هر خی بیشیی فکر میکرد ذهن خسته ودرمانده ش کمیی یاریش یم  

 . کرد

 باید خود را به سفارت ایران یم رساند

 هرچند که سفارت تا صبح بسته بود

نیم دانست در ا ین وقت از شب و در آن کشور غریب چه باید 

 ... بکند

دوخت هیچ  تکیه ش را از درخت گرفت ومضطرب به اطراف چشم 

 . اطرافش دیده نمیشد وبیشیی شبیه پارک بود یا مغازه ا ی در خانه و 

شک نداشت که رساج تا االن متوجه ی فرارش شده است لحظه ا ی 

 صدا ی جد ی وپرصالبتش در رسش تکرار شد و برخود لرزید

 !!! قطره باسی تو دریا وسوزن باسی تو کاه پیدات یم کنم

ن   .  او استشک نداشت االن در بی یافیی

  رساج را مقابل خود تصور کرد وخون در رگهایش یخ بست ا ی لحظه

 . بی شک اگر گیر او میفتاد این دفعه هیچ بخشیسی در کار نبود



رسش را محکم تکان داد ودستی رو ی صورتش کشید حاال که از 

چنگ آن ها گریخته بود دیگر نباید به ترس افتاده برجانش دامن یم 

 زد

شب وحشتنایک که در  فعال باید به آناج فکر یم کرد . نباید به رس 

 . پیش رو داشت یم اندیشید

اگر به ترسش بیشیی از این اجازه ی جوالن یم داد شک نداشت که 

 . در همان نقطه ا ی که ایستاده بود از حال یم رفت

 . حاال که نییم از راه را رفته بود باید تا اخر ادامه یم داد

ن پارک خود ر شاید بهیی بود در  شب را سیی ی یم  ا مخقن یم کرد و همیر

 . کرد

ش را منحرف کرد وبا قدم هابی لرزان به سمت داخل  با این فکر مسیر

 پارک قدم برداشت .سکوت شب وتارییک پارک زیاد ی رعب آور

 . بود

ن االچیقی که رسید داخل شد جسم خسته ش را روی نیمکت  به اولیر

 . مچاله شد نیمکت کز کرد ود خود چوبی انداخت و در گوشه ی 

 . زیاد ی دویده بود و گلویش مانند کویر ی خشک شده بود

زبان رو ی لب ها ی خشکیده ش کشید وتک رسفه ا ی کرد سپس برا 

وع به زمزمه ی الالبی کرد که
 ی اینکه ذهنش را مشغول نگه دارد رسی



آرامش نیاز  بارها از زبان مادر و آنا ی مهربانش شنیده بود .او به این

 . داشت

 الالبی کن بخواب خوابت قشنگه

 گل مهتاب شبات هزارتا رنگه 

 یوقت بیدارنیسی از خواب قصه

 یه وقت پا نزار ی توشهر غصه

 الالبی کن مامان چشماش بیداره

 مثل هرشب لولو پشت دیواره 

 دیگه بادکنک تو نخ نداره 

 نیم رسه به ابر پاره پاره 

 .. الالبی کن بخواب خوابت قشنگه

مه کرد که چشمانش برخالف میلش  ر را زیر لب زمز او انقدر این شع 

 گرم خواب شد وپلک هایش را که به سختی باز نگه داشته بود رو ی

 هم افتاد 

اسمان گرگ ومیش بود که رسمه با سنگیتن نگایه چشم هایش را از 

 هم گشود و نگاه خواب آلودش در نگاه قهوه ا ی روشن مرد ی که

 . شده بود گره خوردبررویش خم 



ه ماند که  نگاه ترسیده ش از مرد مقابلش چرخید ورو ی مرد دوم خیر

 . با لبخند کری  یه او را تماشا یم کرد

ن کردن  حاال دیگر ذهنش کامال از خواب پاشده بود و مشغول آنالیر

 . بود

ن ی که در نگاه اول متوجه شده بود و برشدت وحشتش یم افزود   چیر

 یچ شباهتی به افرادآن دو مرد بود که ه  ظاهر نامرتب وکثیف

ن ومرتب رساج نداشت  . تمیر

ن  آب جمع شده ی دهانش را به سختی از گلو ی خشک شده ش پاییر

 فرستاد و لب زد 

ن _ ن .ولم کنیر ن ..ولم کنیر  شما یک هستیر

برق تعجب وکنجکاو ی در نگاه مرد تازه اورا به خود آورد وفهمید که 

 . به فارس صحبت کرده است

ن ی گفت سپس بالفارد مقابلش ،به عربی م صله دست در جیب چیر

 خود کرد ودستمایل از جیب خود خارج کرد .رسمه چون دستمال را

ده تکان دیگر ی به خود داد ن  .دید وحشیی

 ..از دستمال خاطره ی خوبی نداشت

ن دلیل تمام قدربی که داشت در پاهایش جمع کر د ومحکم  به همیر

 ل از اینکه بخواهد از ومرد کیم تکان خورد اما قببرشکم مرد کوبید 



جا ی خود بلند شود مرد دیگر رسی    ع دستمال را از دست مرد اویل  

 قاپید وبه بیتن او نزد یک کرد و مرد اویل عیل رقم دست وپا زدن

ها ی رسمه در حایل که دلش درد گرفته بود و اورا دشنام یم داد 

 محکم نگهش داشت

ون قطره اشیک از گوشه ی چشم رسمه قبل از اینکه ب سته شود به بیر

 صویر ی که در مقابل پلک های  ورو ی گونه ش غلتید وتنها ت

 قبل از اینکه هوشیاریش را از دست بدهد بسته ش

 .... شکل گرفت چهره ی جد ی مردانه وپراخم رساج بود

.... .. 

دنش به سختی باتابش مستقیم نور خورشید وتکان دستی رو ی ب

به رو ی زبن سیاه پوست چشم باز کرد و نگاه گیجش از سقف 

 ودرشت

 اندام که مشغول بازکردن دکمه ها ی لباسش بود چرخید 

 زن چون نگاه اورا دید گفت 

ا _  لذا فتحت عینیک اخیر

 )پس بالخره چشمهات رو با ز ی کرد ی(

ه(  ) کنت القلقلک یا فتاه صغیر



 ..دخیی   کم کم داشتم نگرانت میشدم-

نند آوار ی از حقیقت شنیدن صدا ی زمخت وجمله ی عربی او ما

 .  رسمه خراب گردیدبود که بررو ی رس 

 . وحقیقت آن بود که او هنوز از آن کشور لعنتی نجات نیافته بود

 کنج لبانش را زیر دندان کشید و از پس قطره ها ی اشک  

 با بغض نالید 

ن _  اینجا کجاست وشما یک هسیر

.سپس   دا ی رسمه را شنید لبخند ی پهن رو ی لب نشاند زن چون ص

 بالهجه ی شدید ی گفت 

 پس درست حدس زدم تو یک دخیی ایرابن هستی _

رسمه لحظه ا ی گمان برد اشتباه شنیده است . جمله ی او را زیر لب 

 زمزمه کرد سپس تکابن به خود داد که از خشیک عضله هایش اخن 

 .کشید

 در جانش هیجان زده پرسیدبی اهمیت به درد پیچیده 

 ! شما فارس بلدین؟_

 زن رس ی تکان داد

 تا حدود ی بلدم _



رسمه با خوشحایل خدارا زیر لب شکر کرد به سختی رو ی تخت 

 نشست . دست اورا به دست گرفت وملتمسانه گفت 

ن .. اما..اما... لطفا به من  _ ببینید خانوم من نیم دونم شما یک هستیر

 باید برم سفار تکمک کنید من 

که در ی کوچک وسفید او   چرخید و در دستها  پاییننگاه زن به 

 دستان سیاهش زیاد ی خودنمابی یم کرد لحظه ا ی تامل کرد .سپس

ک زد  دخیی
ی

 . لبخند ی دندان نما به سادیک

ک بی خیی از همه جا 
 ! گرفتار چه مصیبتی شده است  نمیدانستدخیی

 !سفارت ؟_

 . داد وزن خنده ا ی بلند رس دادرسمه رس ی تکان 

 سپس

ون کشیدست خود را از زیر   د دست رسمه بیر

قبل از اینکه بخواهد حرفن بزند در اتاق گشوده شد ومرد ی تقریبا 

 جوان وارد اتاق شد 

 نگاه بهت زده وترسیده ی رسمه از زن به سمت مردچرخید

 . ا جلو آمدمرد بی اعتنا به نگاه او، با قدم هابی محکم به سمت آن ه 

 . یدسپس مستقیم زن سیاه را مخاطب قرار داد وپرس



 هل هذه الفتاه البکرالتی تجدک فن الحدیقه_

 ) این همون دخیی یه که از تو پارک پیداش کردن(

 نعم هدا کل شیع_

 ) بله همونه(

ک ترسیده انداخت لبخند ی زد ومجدادا خطاب  مرد نگاه ی به دخیی

 پرسید از هاجر 

 فحص الطبیب_

 !؟ (دکیی معاینه کردش(_

ن گوشه ی زن تکابن به هیکل فربه اش داد   ن وچابک به سمت میر وتیر

 اتاق رفت کاغذ ی تا خورده را برداشت وآن را به دست مرد داد

 وگفت 

 نعم _

 )بله (

مرد نگاه دقیقی به کاغذ انداخت و در حالیکه چشمانش از خوشحایل 

 یم درخشید گفت

 حسنا جید جدا_

 )خییل خوبهخوبه (



 استعد لهذه ال لیله_

 ) برا ی امشب آماده ش کنید(

 اعتقد انه احتفال ال لیله 

 ) فکر کنم سوگویل مراسم امشب میشه(

 زن لبخندی دندان نما زد وگفت 

 نعم یا سید ی _

 ) بله قربان(

ک انداخت وبه سمت در اتاق  مرد نگاه فاتحانه ی دیگر ی به دخیی

 . رفت واز اتاق خارج شد

ن ی متوجه نشده بود با  ن آن ها چیر رسمه که از صحبت ها ی بیر

 رسیدوحشت پ

ن ؟_  !!شما یک هسیر

 !اینجا کجاست؟ 

 . نگاه زن به سمت رسمه چرخید

ن او  ه در نگاه سیی بی اهمیت به سوال او ، کف موهایش را خاراند و خیر

 با تحکم گفت 

 ! مخوب دخیی ایرابن برا ی امشب کیل کارداریم و زمان بسیار ک _



ن بشور وزود بیا   پس بلند شو و حمام برو خودت رو تمیر

 اد وملتمسانه نالید ی تکان درسمه رس 

 من باید با رساج صحبت کنم_

 لطفا صداش بزنید 

زن به سمت او رفت گوشه ی پتو را گرفت وآن را محکم به سمت 

 خودکشید و با اخم گفت 

 رساج کیه ؟ _

 اه از نهاد رسمه باشنیدن این جمله برآمد

تنها امیدش هم نا امید شد .پس درست حدس زده بود .او توسط 

 . گیر نیفتاده بودرساج  

 با بغض اسم رسا ج را زمزمه کرد 

سپس قبل از اینکه بخواهد برا ی شانس واقبال بد خود اشک بریزد  

ون کشید و چون این حرکتش   زن دستش را محکم گرفت واز تخت بیر

ادل خود را حفظ کند محکم خییل ناگهابن بود رسمه نتوانست تع

ن شد  . پخش زمیر

 خت وگفت، پتو را رو ی تخت اندا زن بی توجه به افتادن او 

 بجنب دخیی _



ن  رسمه بی اهمیت به دردی که در زانوهایش پیچیده بود از رو ی زمیر

ن و با صدا ی بلند ی فریاد کشید   بلند شد .خشمگیر

 من باید برم_

 زن پوزخند ی زد و با تمسخر گفت

 مگه با پا ی خودت اومدی که با پا ی خودت برگرد ی؟_

و ریخت .بالفاصله به سمت در ن جمله ، قلبش فر رسمه با شنیدن ای

 . اتاق دوید در رابا ز کرد و بامرد ی درشت اندام سینه به سینه شد

 . با نا امید ی خواست مرد را هول بدهد اما نتوانست

 ورا به داخل اتاق بردمرد دست او را گرفت ومحکم فشار داد و ا

 رار ی زد و گفتزن سیاه پوست پوزخند دیگر ی به این صحنه ی تک

 احمق باز ی در نیار دخیی ..از اینجا تا حاال کیس زنده فرار نکرده _

 حاال مثل یه دخیی حرف گوش کن حموم برو  

 رسمه با بغض مجدادا ملتمسانه نالید 

ن _  من باید برم ..من باید برم لعنتیا ولم کنیر

 به سمت کنج اتاق قدمرسمه را زن کالفه اشاره ا ی به مرد کرد ومرد 

 .  بی نتیجه ماند برا ی رهابی برداشت .تالش رسمه 

ون بیابی  _ ن بشور ی وبیر  !! نیم ساعت وقت دار ی تا خودت رو تمیر



سپس به مرد اشاره ا ی کرد وهردو از حمام خارج شدند ورسمه را 

 .. گذاشتندبهت زده داخل حمام تنها  

........ 

 دامن پولگ هیچ  پولگ قرمز ریش دار و  لباسآن دخیی ترسیده ، با آن 

ده رو ی سکوبی ایستاده بود وبا 
ن شباهتی به رسمه نداشت. او وحشیی

 چشمابن خیس به مردابن که به او زل زده 

 . بودند چشم دوخته بود

 گرفت وبه نگاه نا امید و درمانده ش را ازسالن شلوغ و پر دود ودم  

 . مرد ی که پشت تریبون قرار گرفته بود دوخت

وع به مرد پس از کیم صح قیمت گذاری رو ی او کرد و  بت کردن رسی

ده شد  . قلب رسمه از اندوه فشی

 . وحشت رسارس وجودش را فرا گرفته بود

ن راحتی از چاه درآمده ودر چاله افتاده بود ... آب دهانش را  به همیر

ن  ن فرستاد و در آن لحظه آرزو  همراه با بغض سنگیر  گلویش به پاییر

ی آن فرار ب بازگرداند. زمابن که بر ا کرد یم توانست زمان را به عق

 احمقانه از دست رساج ، نقشه کشیده بود تا هرگز آن را عمیل



نیم کرد .. قلبش با یاداور ی رساج به تالطم افتاد ونفسش به 

 .. شمارش در آمد

هرکیس دلش حضور پرامن رساج را یم خواست  در آن لحظه بیشیی از 

اف کرد فقط رساج   وقدرت مردانه ش بود که واو صادقانه اعیی

یم توانست اورا از این وضعیت خطرنایک که درآن قرار گرفته بود 

 نجات دهد وآرامش را مانند دفعه ها ی قبل در تک به تک سلول

 . .... هایش تزریق کند اما افسوس

 . ر خود را نکوهش کردآیه کشید وبار دیگ

بی به رسش یم  او دخیی احمق و یکدنده ا ی بود که از این پس هر بال

 .. آمد از حماقت ولجباز ی خود بود

کنج لبانش را گزید .دستش را ارام باال اورد تا بار دیگر از بودن آن تیغ 

ن شود  که به سختی توانسته بود در لباس زیرش مخف ی کند مطمی 

 ر و ی لب نشاندبا لمس تیغ لبخن
ی

 . د کمرنیک

دامنش لکه دار شود   تصمیم خود را گرفته بود... هرگز اجازه نیم داد 

 
ی

 او ترجیح یم داد به زندیک

 . کوتاهش پایان بخشد تا سوگویل کیس شود 



ن کوبید .کمیی از  مرد دستانش را با ال برد وچکش کوچیک را رو ی میر

دقت ها معطوف چند دقیقه بعد سکوت سالن را فرا گرفت وتمام 

 . گردید  مرد 

ن ی از صحبت  مرد قد کوتاه به عر بی صحبت یم کرد ورسمه چیر

 نید و او فقطهایش متوجه نمیشد.صدا ی مردها را یم ش

 !! معنا ی کلمه ی احسنت رایم فهمید

 !! و هر صدا مانند تازیانه ا ی بود که محکم بر پیکرش کوبانده میشد

هابلند تر و شور وهیجان حاکم هر لحظه که یم گذشت صدا ی نعره  

 سن قبل از او بهبرسالن بیشیی میشد .حتی وقتی آن سه دخیی کم 

 . فروش رفتند انقدر رسو صدا نشده بود

قیمت ها هر بار وهر دفعه توسط کیس باالتر گفته یم شد وبا هر  

 ..قیمت پیشنهاد ی هیجان ها باالتر یم رفت

تلویزیون و فقط در فیلم ها دیده او این صحنه ی اشنا را از پشت 

 . بود

ر نور دید ودرست در نگاه بی فروغ وخیس رسمه باردیگر سالن را د

 که نگاه از جمع بگیر د لحظه ی اخر قبل از این

چهره ی پراخم رساج را دید وخشکش زد .. ابتدا گمان برد توهم زده  

 ....است



لش دید که به بار چندین بار پلک زد واو را باهمان قامت بلند در مقاب

 تکیه زده بود وچون نگاه بهت زده ی او را دید دستی که در آن 

 . قرار داشت را کیم جلو آوردان لیو 

رسش را محکم چندین بار تکان داد و زیر لب وبا گریه نام او را چند 

 .. مرتبه تکرار کرد

 .وبا هرتکرار روزنه ی امید ی در قلبش باز شد

 آنقدر هم با اوبی رحم نبود و اویم  رساج اینجا بود و این یع
ی

تن زندیک

 از دیدن مرد ی که اورا  توانست بعدها به ا ین فکر کند که چرا 

دزدیده بود وباعث تمام بدبختی هایش بود تا این حد خوشحال شده 

 . است

ن انداخت و بی اهمیت به جو ی   سپس به تند ی خود را از سکو پاییر

 که متشنج شده بود وصدا ی فریادهابی که در گوشش پیچیده بود  

 .تقریبا به سمت او دوید

  ساس شوق وهیجان بی انتهابی بود مقابل رساج که رسید ایستاد. اح

 که وجودش را فرا گرفته بود وباعث میشد از فرط شاد ی وبغض به

 . زحمت نفس بکشد

هیچ وقت فکر نیم کرد روز ی برسد که بادیدن مرد ی که خونشد 

ن به وجد بیاید  . مقابلش ایستاده بود اینچنیر



ناباور وبغض نگاهش را در نگاه نافذ وناخوانا ی او گره زد و باصدا ی 

 الود ی زمزمه کرد

؟_  !واقعا خودت هستی

 پوزخند ی کنج لب رساج شکل گرفت و گفت

 !! یم کنم خودم هستم فکر _

نگاه رسد وپوزخند کنج لبانش ، مثل این بود که ناگهان آب رسد ی به 

ن بار بود در تمام این   رساپا ی او ریخته باشند برخود لرزید . اولیر

ن رس  ن وحشت چنیر احساس یم   د ی کشنده ا ی رادرخود مدت چنیر

 . کرد

 . ت یم ترسیدرساج به طور عجیتی ارام بو د و او از این آرامش به شد

ن بار نام او را ملتمسانه وپربغض صدا زد   برا ی اولیر

 رساج _

را یکجا از گلو   انخود را به لب نز دیک برد و محتویات  لیوانرساج 

ه در نگاه خیس ومن ن فرستاد سپس خیر  تظر او گفتپاییر

 حرفت رو بزن_

 لحن او به قدری رسد وخشن بود که نفس رسمه به شمارش در آمد 

ن بار کل وجودش لرزیدبرا ی چن  . دمیر



 . اگر رساج دیگر از او حمایت نیم کرد او باید چه یم کرد

به اورا  اذیتناخواسته یاد شتی افتاد که باربد در آن بیابان قصد 

 !به داد او رسیده بود  داشت ورساج مثل هر بار دیگه

و همهمه هابی که یم شنید هر لحظه بی  بقیهسنگیتن نگاه ها ی 

 .  کرد قرارترش یم

   یت کنار رساج را میخواست. در ان لحظه دلش فقط امن

صدا ی رسد ومحکم رساج را به سختی در ان فاصله ی و از میان آن 

 . همه صدا شنید وتشیخص داد

ی این باز ی ر ی به سکو برگرد تا ادامه حاال که حرفن برا ی زدن ندا_

 رسگرم کننده ی جدید ی که راه انداختی رو تماشا کنیم 

 سپس ریشخند ی زد و اشاره ا ی به جمعیت منتظر کرد و گفت

ن _ ن همه منتظر ادامه ی این حراجیر  !!ببیر

 . رسمه سکندر ی خورد وناباو ر رس خود را تکان داد

رق در اشکش چه انقالبی در وجود  او نیم دانست آن نگاه ترسیده وغ

 !!مرد به ظاهر خونشد مقابلش ایجاده کرده است

چشم دید که همان دومرد سیاه پوستی که او را تا سکو با از گوشه ی 

 زور واجبار برده بودند به او نزدیک یم شوند 



ناگهان پچ پچ ها خوابید وهمهمه فرو نشست . در رگ هایش دیگر 

 . ین بود که رسوپایش یخ زده بودخون جریان نداشت.مثل ا

 . حاال دیگر به پهنا ی صورت اشک یم ریخت 

نیه آرواره ها ی فک رساج لرزید و خشم در چشمهایش کمیی از چند ثا

 . پدیدار نمودو دیگر خیی ی از آن آرامش نبود

ن گذاشت. تکیه ش را از لیوان رساج  گرفت وبا غرسی دیوار  را رو ی میر

 خشم آلود گفت

 م تو تنها رسمایه ی زندگیت قمار نکن !! گفته بودم یانهبود گفته _

!! ! 

رس پاسخ مثبت داد ویل حرفن نزد زیرا  رسمه ترسیده با اشاره ی

 . دهانش از هم بازنم یشد

 رساج پوزخند ی صدادار زد وگفت

 .. اما تو کرد ی تو ی لعنتی کرد ی وحاال_

 هق هق زنان نالید 

 کمکم کن لطفا _

ا یه به مرد ی که کنار مسئول فروش رس رسمه نگ رساج از پشت

مرد ی بود که در ایستاده بود انداخت و بالفاصله شناخت .او 

 ها ی این چنیتن برا ی امیر کویت دخیی پیدا یم کرد  حراخی 



 . و با قیمت نجویم یم خرید

ن دندان بهم سایید و غرید  خشمگیر

ه ی رسکش_  !! یم دوبن تو چه دردرس ی افتاد ی دخیی

ده و   ن رسمه چون فاصله ی کم آن دومرد را به خودشان دید وحشیی

 هق زنان لب زد 

 ، تروخدا کمکم کن من رو باخودت از اینجا بیی  کمکم کن رساج_

با اشاره ی رساج ، دوتا از محافظ ها ی او سد راه آن دومرد سیاه که 

 حاال به چند قدیم آن ها رسیده بودند شدند 

 خونشد پاسخ دادرساج بی اهمیت به اطراف، 

چرا باید به دخیی ی که از دستم فرار کرده وخاتون رو به آن وضع  _

 !ه کمک کنم هوم ؟انداخت

ن رو نیم خواستی ا ین که به هر قیمتی ازدست من نجات  مگه همیر

 !پیدا کتن ؟

داز ی  !! وحاال تو باید این قیمت رو بیی

 رسمه ، بار دیگر نامش را صدا زد و نالید

 تاسفمم ..م..م_

ن غرید  ن از ورا ی دندان ها ی قفل شده ش خشمگیر  رساج خشمگیر



ن ؟_  ؟!!فقط همیر
 !!متاسقن

یم دوبن اگر من به موقع متوجه نمیشدم امشب اینجا حراخی برگزار  

 میشه چه بالبی رست میومد 

یم دوبن اگر بخوام تورو از ا ین وضعیت نجات بدم باید چه بهابی 

دازم ؟  !بیی

 !کیه ؟  که اونجا ایستاده  یم دوبن اون مرد ی

 اومده تا تو رو برا ی امیر کویت بخره ..یم دوبن ام
یر کویت یم دوبن

 !!! کیه

رسمه نیم نگایه به جابی که رساج اشاره کرده بود انداخت و بادیدن 

ه ان ها را تماشا یم کرد رسش گیج رفت   . ان مرد که خیر

اخل ریه ناخواسته نفس عمیقی کشید وحجم زیاد ی از آن را د

 فرستاد

 ودر حالیکه چشمانش مثل چشمه یم جوشید نالید 

 ....یه ونیم خوامم بدونم اما ...امامن نیم دونم امیر کویت ک_

ه در نگاه آتیسی وبه خون نشسته ی او ،   لحظه ا ی سکوت کرد . خیر

 صادقانه لب زد 

اما رساج رو تو این مدت خوب شناختم ویم دونم هرب  هابی رو _

 .. ه تامواظب من باشهپرداخت یم کن



کوتاه بود  رساج به وضوح لحظه ا ی جاخورد هرچند برا ی ثانیه ا ی  

 . اما رسمه متوجه آن شد

ه به او چشمهایش ریز یم شود .در چشمهایش برفی از  رساج خیر

 طعنه وخشم یم درخشد

 !!! پس رساج رو خوب میشناس_

به ان حس قو ی  رسمه ابتدا با تردید رس ی تکان داد . اما خییل زود 

  کند و ایندفعهکه در رستارس وجودش یم جوشد اعتماد یم

ن و  ه در نگاه او رس تکان یم دهد مطمی   . خیر

نیم دانست چرا در آن لحظه احساس یم کند رساج تنها کشتی است 

 . که یم تواند اورا به ساحل ارامش برساند

 رساج تاک ابروبی باال یم اندازد و با خونشد ی یم پرسد

ون بر ی خی در _  اگر در کنار من از این خراب شده بیر
پس یم دوبن

 !!! انتظارته

 . این بار نوبت رسمه بود که جا بخورد

 نگاه خونشد رساج خییل زود بیخ گلویش را 
ی

برق اشنا وهمیشیک

 . خشک یم کند

اخرین مکالمه ی شب آخر، در ذهنش تبدیل به زمزمه ها ی بلند یم 

 . شود



یم بخشد و...و... در برابر هجوم افکار ش ن بار او را نبی شک رساج ای

 بانش را گاز گرفت وسیع کرد فعال فقط بهرس ی تکان داد .کنج ل

 . رهابی از مخمصه بی اندیشد

 . رساج پوزخند ی به رنگ برافروخته ی صورت اوزد

ون کند ورو ی  . دوش رسمه انداخت کتش را از تن بیر

 :سپس با اخم غلییطن گفت 

 کن تنت رو باین _

ن لب گزید ومطیع کت او را پوشید و ولبه ها ی کت را سفت  مگیر رسی

 . بهم چسباند 

نیم دانست در آن لحظات نفسگیر ،کت رساج بود یا حضور پر 

 . امنش که حرارت وگرما را به تک تک سلول هایش تزر یق کرد

رساج نگاه دقیقی به او انداخت که چگونه در کت او گم شده بود .  

 محو و زودگذری رو ی لبش نشست . سپس لبخند 

  راه را باز کرده بودند کشاند او را به سمت جمعیت که با دیدن آن ها 

ان کند ن  . رسمه وحشت زده سیع کرد قدم هایش را با قدم ها ی او میر

چند قدم مانده بود تا به آن مرد که پشت تریبون قرار داشت وبه 

 رسمه وحشت زده نظر میامد مسئول حراخی بوده است برسند 



 زمزمه کرد

 رساج _

با لبهابی که به شدت نگاه رساج به سمتش چرخید ورسمه بالفاصله  

 یم لرزید نالید

 م ...من ..من ، خ ..خییل یم تر..ترسم رساج _

 رساج با ابروهابی در هم تنیده ، نگایه نافذ وصدابی پرتحکم گفت

س دزد کوچولو_  !!! نیی

 !!! نه تا وقتی که من پیشتم

ن جمله کافن بود تا تمام ترس رسمه تبدیل به حبابی شود نش یدن همیر

کد  .وبیی

 . برق شادی مثل شهابی زود گذر از نگاه او با رسعت عبور کرد

ه در نگاه او لب زد   رساج تاک ابروبی باال انداخت و خیر

س منم_ ن ی که تو باید ازش بیی  تنها چیر

 !! اونم وقتی که باهم تنها شدیم

ش لحظه ا ی ساطع گردید رسمه را به که از نگاه   برق خطرنایک

بش وحشیانه خود را به قفسه ی وحشت انداخت در حالیکه قل

 کوباند، قدیم از او فاصله گرفت  سینه یم



اب دهانش را قورت داد ولحظه ا ی ناامیدانه از فکرش گذشت که 

 !! بهیی است به خانه ی امیر کویت از خشم رساج بگریزد شاید 

ویر مرد ی شکم گنده عبا به تن ، در ذهنش به دیشه ، تصبا این ان

 . این تصویر بدنش مور مور شدنمایش درآمد و از 

 . وحالت تهوع بهش دست داد 

ون آمد و هردو مرد قدیم به سمت رساج جلو   مرد از پشت تریبون بیر

 . رفتند

مسئول حراخی لبخند ی نماییسی رو ی لب نشاند و با صدا ی بلند ی 

 گفت

دل االن شما رو به ما معرفن کرد رساج خان وما خوشحالیم  عب شیخ _

 شما رو در جمع خود یم بینیمکه امشب 

رساج با اخم هردو مرد را از نظر گذراند شیخ عبدل نگاه ی به رسمه  

 انداخت که رسمه وحشت زده خود را به پشت رساج

 . کشید و خود را از رسی آن نگاه پنهان کرد

به مسئول حراخی نگاه خود را مستقیم   رساج با دستی مشت شده

ل شده غرید   دوخت و با خشیم کنیی

یم دوبن این دخیی ی که افراد باندت دزدیدن وبه حراج گذاشتنش _

 !!کیه ؟



 !!!! اسم هاتف رو بی شک شنیدین

ن    یاشاره که اگر از این جریان باخیی شه یم تونه همیر
این دخیی ، دخیی

 !! توش با خاک یکسان کنه امشب اینجا رو با تمایم ادما ی

  نام اسم رسم دار پرید  رنگ از رخسار مسئول حراج، باشنیدن این دو 

زیر چشیم نگایه به شیخ عبدل انداخت و زیر نگاه طوفا بن او 

 دستپاچه گفت 

ن کم _ حتما اشتبایه پیش اومده و ..و.. زیر ان نگاه نافذ وخشمگیر

 . به ناچار سکوت کرد آورد و 

ه دید به کمک دوست قدییم ش  وضاع را اینگونشیخ عبدل چون ا

 . شتافت و دخالت کرد

ش در هرچن  زیبابی که امشب برا ی رضایت امیر
د قلبا از اینکه دخیی

 . نظر گرفته بود از دستش پریده بود ناراحت بود 

لبخند ی تاسف بار رو ی لب نشاند .دستی برمحاسن کشید و 

 متفکرانه گفت 

 . ا ین بودنقدر چهره ی آشنابی داشت پس دلیل اینکه این دخیی ا_

 وگفت سپس به دوست خود اشاره ا ی کرد 

 صورت گرفته وامیدوارم شما ببخشید _
ی

 . بی شک اشتباه بزریک



مسئول حراخی بالفاصله عذر خوایه کرد .رساج دیگر منتظر ادامه ی 

 وبا قدم هابی  و همراه رسمهصحبت نماند برگشت 

 . اشتبلند به سمت در خروخی گام برد

خوشحایل نفس رسمه با برخورد هوا ی تازه ، با پوست صورتش از 

ن بلعید ی  . عمیقی کشید وبغضش را به همراه اکسیر

تا ساعتی پیش هرگز تصور نیم کرد از آن دخمه نجات پیدا کند 

 .... وحاال

نگایه به رساج انداخت وقبل از اینکه او سنگیتن نگاهش را احساس 

 . کند نگاه ازش دزدید

ن ، رساج را در سکوت همرایکطرب وترسیده تا نزدیضم یه کرد   ماشیر

 .نگاه پراخم وابروها ی گره خورده ی او جریان خون را در رگ

 . هایش کند کرده بود

ن که رسیدند هراسان گوشه ی لب خود را زیر  به ماشیر

دندان کشید .هرچند که از آن مخمصه ا ی که درآن افتاده بود رهابی  

 او امشب از این مرد با آن نگاه طوفابن به شدت یم یافته بود اما 

 . ترسید

ن را باز کرد وخود کنار ایستاد تا  ، در جلو ی ماشیر
رساج بی هیچ حرفن

ن نگاه کرد  رسمه سوار شود .رسمه ایستاد وبا تردید به داخل ماشیر



د به شدت واهمه داشت  . از اینکه با او در یک فضا ی بسته قرار گیر

 سوار شو _

 .دورگه شده ش رعشه براندامش انداخت صدا یتحکم 

ن به سختی  دهن باز کرد اما قبل از اینکه حرفن بزند .رساج خشمگیر

 غرید 

 فقط سوار شو_

د  . بغض مجدادا واین بار باشدت بیشیی ، گلویش را فشی

ن شد .در بالفاصله توسط  تکابن به پاها ی لرزانش داد وسوار ماشیر

ن را دور   . زد و پشت فرمان قرار گرفت رساج کوبیده شد .ماشیر

رکش خشم او ،خود را به در چسباند و مچاله رسمه برا ی فرار از ت

 . شد

ن را روشن کند نیم نگایه به سمت او   رساج قبل از اینکه ماشیر

 بچه هابی که خطا کرده وحاال منتظر 
انداخت. درست مانند دخیی

 نوع تنبیه باشند بود .  بدترین

 . رفتس نشسته در نگاهش ضعف لحظه ا ی دلش برا ی تر 

 تن نگاه او کت را در تن خود مرتب کرد رسمه دستپاچه زیر سنگی

 پوزخند ی صدا دار زد سپس 



به سمت او خم شد تا کمربندش را ببندد .چون حرکتش ناگهابن بود  

 رسمه ناخواسته ، هیتن کشید و با هر دودست صورت خود را

وقف شد .اما خییل زود به پوشاند . دست رساج لحظه ا ی در هوا مت

 کرد    خود آمد واخم

ن آن با خونشد ی گفت پوزخند  ن کشیدن کمربند وبسیی  :ی زد ودر حیر

 !! به نظر نمیاد دخیی کند ذهتن با سی رسمه_

 رسمه پرصدا اب دهانش را قورت داد. ولحظه ا ی آرزو کرد 

کاش واقعا کند ذهن بود ومعنا ی تک به تک کلمه ها و نگاه ها ی 

 !! موز او را نیم فهمیدمر 

ن رساج چیتن به گوشه ی چشم ا ن روشن کردن ماشیر نداخت ودر حیر

ه در نگاه شهال و ورم کرده ی او ، با بدجنیس لب زد   خیر

 ! من خییل قبل تر ، از نوع تنبیهم باتو صحبت کرده بودم _

ن ی انتظار تورو یم کشه  !! وتو خوب یم دوبن امشب چه چیر

تی رو خوایه امشب شب طوالبن وسخ حاال بگیر بخواب چون

 . داشت

 خورد وملتمسانه وباصدابی که رسمه با شن
یدن این جمله تکان سختی

 به سختی از گلو یش خارج میشد نالید 



 س ..س..راج ل.لطفا_

رساج نگاه تند ی به او انداخت و با نگاهش لب ها ی رسمه را بهم  

ن را از پارک   در آورد وبا رسعتدوخت .سپس نگاه از او گرفت . ماشیر

 کرد
ی

وع به رانندیک  . باالبی رسی

ن شده ش را به شیشه ی رسد پنجره تکیه داد. پنجه  رسمه رس سنگیر

د  .هایش را در هم قفل کرد وبرا ی کاهش وحشتش آن را بهم فشی

 . سیع کرد خودش را دلدار ی بدهد

 . کیم آرام شود  شاید تا 

دیدش را عمیل نکرده  رساج بارها وبارها اورا تهدید اما هیچوقت ته

 بود ورسمه در دل آرزو

 . این بار هم فقط قصد ترساندن او را داشته باشد کرد او 

 خاتون هم خانه بود وبی شک رساج پیش خاتون 
نیم از طرفن

 . آسیتی به او برساند توانست

کلمه ی آسیب در رسش چند بار تکرار شد وناخواسته نگاهش به نیم 

 رخ جد ی او دوخته شد 

 اعماق قلبش شنید که گفت  از صدابی 



خشن ونگاه نافذ هیچ وقت نیم توانست به او  این مرد با آن ظاهر 

 . آسیب برساند

 نگاه خواب آلودش را از او به سختی جدا کرد و عیل رقم تالشش 

ن چشم هایش ، پلک هایش بسته شد .   برا ی باز نگه داشیی

ن  سکوت حاکم ن و حرکت ننو وار ماشیر  بر فضا ی کابیر

ن تاثیر خود راعب
 د از دوشب بیدار ی و اشک ریخیی

 . اشت و در خواب عمیقی فرو رفتگذ

ن را روبه رو ی کلبه نگه داشت   ماشیر
ی

رساج بعد از دوساعت رانندیک

 . وخاموش کرد

نگاه رسدش به جانب رسمه برگشت . اما بالفاصله با دید ن وضعیت 

 ر صدا یاو درخواب لبخند ی عمیق رو ی لبانش شکل گرفت . چطو 

 !! خروپف بلند او را نشنیده بود

صندیل جابه جا شد وخود را به سمت او کشاند .گردنش کج  کیم در 

ن باعث شده تادر خواب   شده ورو ی شانه ها یش افتاده بود وهمیر

 .خروپف کند

 .رس ی تکان داد و تک خنده ا ی در گلو کرد



ند و حتی  این دخیی حتی در خواب هم یم توانست برا ی او دلیی ی ک

 ر سینه بلرزاند در اوج خشم وعصبانیت قلب یخ زده ش را د

هم کافن بود تا   پیش رسمه باشد حتی فکر اینکه این را کیس جز خود او 

 .رگ ها ی گردنش متورم شود ودستانش مشت گردد

 چند ثانیه که گذشت با اخم دست خود  

ن را باز کر  د و از  کالفه به پشت گردن خود کشید . کیم بعد در ماشیر

ن پیاده شد . نگایه به آسمان پرستاره  انداخت وریه هایش را ماشیر

 . پر از هوا کرد

ن را دور زد و به سمت در سمت او رفت د ر را باز کرد   سپس ماشیر

 وارام نامش را صدا زد

چون جوابی نشنید مجدادا واین بار بلندتر صدا زد وچون باز هم  

و روی تخت ت کلبه برد اورا  به سمصدابی نشنید لبخند ی زد . 

 گذاشت. 

گرفته   شخوب یم دانست این دخیی چموش که االن اینگونه در آرام 

 وخوابیده بود چه لحظات سختی را سیی ی کرده است !!  

ت بطر ی آب را برداشت و ان را به سمت یخچال گوشه ی کلبه رف

 رس کشید کمیی از چند ثانیه بعد ، صدا ی ناله ی ریز رسمه را شنید 



سمت او چرخید ونگاهش رو ی صورت معصوم او در  به رسش

ه ماند  . خواب خیر

 ش بر رسدورایه سختی مانده بود 
ی

ن بار در طول زندیک برا ی اولیر

 سیی ی نمیدانست. 
ار بود از   چگونه امشب را با این دخیی ن  کند .بیر

زیر حرفن  نمی خواستکند و ازطرفن دیگر   او را اذیتاینکه بخواهد 

 . دکه زده بود بزن

 .... حرف رساج هرگز دوتا نیم شد و حاال این دخیی 

ن  پوزخند ی انحنا ی لبانش را به سمت باال متمایل کرد . برا ی اولیر

 ین دخیی بزند کهبار به این نتیجه رسیده بود که نباید حرفن را به ا

 !!! نتواند آن را عمیل کند

 . طرح پوزخند رو ی لبانش عمیق تر از قبل شد

 قط تنها آوردن نامش یم توانست تن وبدن  د کیس که فاو رساج بو 

 .خییل از خالفکار ها وباندها ی خطرناک را بلرزاند

ین کارها برمیامد وحاال ین وخطرناکیی  ... کیس که از عهده ی سخیی

 .وخسته بطر ی را داخل یخچال انداخت ودر آن را بست کالفه 

 . کیم یم خوابید  شاید بهیی بود بعد از دوشبانه روز بیدار ی او هم

 . صدا ی ناگهابن زنگ گوشیش سکوت کلبه را شکاند



نگایه به جانب رسمه انداخت که حاال به پهلو شده بود ومانند 

 . جنیتن در خود جمع شده بود

 بالفاصله دست در جیب کتش انداخت .  و نگاه از او گرفت  

 را در آورد و آن را بی صدا کرد تا رسمه بیدار نشود
 . گوسی

ن   با  سپس دیدن شماره ی هاتف ، لحظه ا ی تامل کرد وبعد خشمگیر

 . برا ی جواب دادن از کلبه خارج شد

ارتباط را برقرار کرد و قبل از اینکه حرفن بزند صدا ی جد ی هاتف 

 درگوشش پیچید

 !!! اون دخیی کیه رساج که به خاطرش باز مقابل امیر قرار گرفتی _

 وآن را آتش زد وگفت رساج سیگار ی از جیب کتش خارج کرد 

 !!! اگر این وقت شب زنگ نیم زد ی تعجب یم کردم پدر_

صدا ی نفس زدن ها ی تند پدرش را شنید وپک عمیقی به سیگار 

 دستش زد

 مجدادا در گوشش پیچید صدا ی مضطرب وگرفته ی پدرش 

 !پرسیدم اون دخیی کیه رساج که به جا ی یسنا جاش زد ی ؟ _

ان دهد با جدیت کالمه هرچه زودتر پا ی رساج که یم خواست به م

 پاسخ داد



 مثل سال ها ی گذشته سیع کنید تو کارها ی من دخالت نکنید پدر _

 االنم قطع یم کنم .شب بخیر 

از جانب پدرش نماند و ارتباط را  این را گفت و دیگر منتظر صحبتی 

ن انداخت وبا پا آن را لگد ن سیگارش را رو ی زمیر  قطع کرد وخشمگیر

 . کرد

بی شک وجود رسمه خییل زود لو یم رفت ودر جشتن که خاتون 

 تدارک دیده بود همه از حضورش مطلع یم شدند و شاید این همان

حقیقت  فرصتی بود که او مدت ها انتظارش را یم کشید تا از 

 . رسدربیاورد

گوسی را در دست جابه جا کرد وبه سمت کلبه حرکت کرد . در را باز 

ن ی که دید تخت خایل بود .پوزخند ی زد کرد وداخل شد واول ن چیر  یر

ن ی که اندیشید که این  ن چیر ودستی برته ریش صورتش کشید و اولیر

 . بود که ظاهرا شب دیگر ی را هم باید بیدار یم ماند

 .ی در کلبه را بست با خونشد 

در سکوت شب کلبه ، به وضوح صدا ی نفس ها ی تند رسمه را از 

 . یم شنیدپشت کاناپه وزیر پنجره 

ل شده گفت  به سمت تخت رفت و با خشیم کنیی



فکر نیم کتن چوب خطتت به اندازه ی کافن برا ی امشب پرشده _

 دزد کوچولو ؟ 

و به رسد ی ادامه   به سمت کاناپه برگشت نگایه به پنجره انداخت

 داد

_   . ه بیشیی از این نخوایه خونشد ی وآرامش من رو امتحان کتن بهیی

 خوبی در انتظارت نخواهدبهت قول میدم 
ن  در غیر این صورت چیر

 !!! بود

 . لحظه ا ی مکث کرد

صدا ی نفس ها تند ترشده بود .لبخند ی را که یم رفت تا رو ی 

ل کرد ونتی  جه ی آن چیتن بود که در گوشه یلبانش کش بیاید را کنیی

 . چشمانش افتاد

 دادهردو دست خود را در جیب شلوار فرو کرد وبا جدیت ادامه 

و_  ..چند ثانیه وقت دار ی تا بیابی بیر

هنوز جمله ش کامل نشده بود که رسمه را دید که از پشت کاناپه خود  

ن انداخته ، کاناپه را دو  ون کشید . سپس با رس ی پاییر  ر زد ورا بیر

 . جلو ی آن ایستاد



ن کند و اوضاع را  نمی خواسترسمه که   از این او را خشمگیر
بیشیی

 . جلو ی کاناپه ایستاد حالیکه مثل بید یم لرزید   خرابیی کند در 

 . نداشت که به چشمها ی رساج نگاه کند حتی شهامت این را 

 . او را رصد کرد ی نگاه اخم آلود رساج رستا پا 

یاد آور ی آن صحنه که در مقابل آن همه نگاه رو ی سن و هر بار با 

ن یم شد  فروش ایستاده بود ، بحدی خشمگیر

 در آن لحظات به شدت دلش  ت یم گردید و که دستانش مش

ک  میخواست مشت دستانش رو ی صورت پف کرده ی آن دخیی

 !!! رسکش باز شود

س را تا حدود ی یم ترساند تا دیگر  ک نیی قصد فرار شاید باید آن دخیی

 . ولجباز ی به رسش نیم زد وخود را به خطر نیم انداخت

 پوزخند ی از شدت خشم زد  

 . ی کاناپه پرتاب شد دیم عقب رفت ورو رسمه وحشت زده ق

گلویش مانند کویر ی خشک شده بود و بند بند وجودش یم لرزید  

ن که مقابلش ایستاده بود هیچ شباهتی به آن رساج  این مرد خشمگیر

 نداشت و به نظر نمیامد امشب هیچ رحیم   آرام و 
ی

خونشد همیشیک

 . داشته باشد



باز کرد و  و به سختی دهان  او چرخید .با بغضی نگاه خیس رسمه رو 

 نالید 

 س..س..رساج..لط..لطفا_

بغض صدایش و مردمک درشت شده از ترسش ، دل رساج را لرزاند.  

د ثانیه ا ی پلک ر و ی هم گذاشت وآن را به شدت رو ی  . هم فشی

دلش و آن نگاه خیس که مدت ها بود زمام قلبش را به  تسلیمنباید 

 . دست گرفته بود شود

هایش از هم گشوده شد باز هم رسد ی نگاهش که پلک   هنگامیکه

 . بود که تن رسمه را لرزاند

 در حالیکه رو ی کاناپه عقب عقب یم رفت مجدادا نالید 

 رساج _

 زمزمه کردرساج با ارامش 

 !!!د ی دستم بهت رسید دزد کوچولودی_

بدن رسمه به آبن مور مور شد و ذهنش با رسعت به چند شب قبل  

 . اتاقش امده بود تا اتمام حجت کند تی که او بهفلش بک زد ش 

بان قلبش شدت گرفت و نفس تو سینه ش  با یاد آور ی آن شب ضن

 . حبس شد



 ذهنش با  تمام مکالمه ها ی آن روز مانند نوار ی ضبط شده در 

 . صدای بلند تکرار شد 

جرقه ا ی در ذهنش زده شد .رساج فکر همه جا را کرده بود .اورا به 

ده بود تا بتواند از طریق خاتون خود را نجات دهد وعمارت   نیی

ن اورا بیشیی ترساند  . همیر

باید فکری یم کرد تا کار ی کند .اما انگار ذهنش هم مانند جسمش یخ  

 تنها قلبش بود که با قدربی بیشیی از قبل در سینه یمزده بود و 

 . کوبید

نگاه  د. وچونرساج مسیر نگاه اورا تعقیب کرد خنده ا ی در گلو کر 

 ناامید و ترسیده ی رسمه به سمتش چرخید . 

 ابروبی باال انداخت در نهایت بدجنیس لب زد  تاک

 !!! خوبه که یم دوبن چه نوع تنبییه در انتظارته دزد کوچولو _

 . تق البی برا ی رهابی کرد که هیچ نتیجه ا ی نداشت

ن و با غیض لب زد  رساج خشمگیر

 ... ش..ش..آروم باش آروم_

 رسمه به سختی لب زد 

ن _  !!! من فقط یم خواستم به خونمون برگردم همیر



 چشم ها ی رساج ریز شد اما حرفن نزد

سیل  کمیی از چند ثانیه ، قطرات اشک از چشمانش جوشید و مانند 

 رو ی گونه هایش راه یافت 

 رساج بی اهمیت به اشک ها ی او ، رو ی تخت نشست 

 مایعن نالید در میان گریه وباصدا ی تو درسمه 

تو..تو به ....من ..تو به من قول داد ی...تو قول داد ی همیشه _

 ..مواظبم باسی 

   گفت  با خونشدیدر چشم های رساج برفی از طعنه وخشم درخشید

 !! بود که من رو دور بزبن و فرار کتن  اینبل از این تا ق_

 رسمه چنان شوکه زده بود که تا لحظابی هیچ حرکتی نکرد  

 هیچ قدربی نداشت .  جابل رسا و در مقا

 رساج نگایه به چشمها ی ترسیده وبارا بن او انداخت

رسمه چند نفس عمیق وبی در بی کشید رسش را تکان داد و هق زنان 

 نالید 

 ..س..رساجس _

رساج با اخم منتظر ادامه ی صحبتش ماند وچون دید او قادر به 

 . حرف زدن نیست کیم خود را عقب کشید



ک را به  افن ترسانده بود اندازه ی ک  دخیی

 از سنگیتن نگاهش ، رسمه وحشت زده لرزید . 

 .رساج مجدادا دلش برا ی او ضعف رفت

سد . که او تنها  به دلش یم خواست  ک ترسیده بگوید که از او نیی دخیی

 . بهش برساند آسیتی  نیم توانستکیس بود که هیچ وقت 

. آن دخیی آن شب ،  رساج با دیدن او در آن حالت، لبخند ی دیگر زد 

 د دیوانه کردن او را داشت .اما لبخندشبا کارها ی ناخواسته ش قص

ن ی که دید رو ی لبانش خ شک شد وجایش را به اخم خییل زود با چیر

 داد
ی

 ! پررنیک

 دستش را دراز کرد لبه ی تیغ را که گوشه ا ی از

ن وبا احتیاط آن  ون زده بود را گرفت .سپس خشمگیر را آن از لباس بیر

ون کشید که به رسمه آسیتی نرسد .   طور ی بیر

 دستی رو ی ته ریشش کشید و لب زد  کالفه

ه ی احمق_  دخیی

ون ف رستاد . نا خواسته تصویر غرق در خون باخشم نفسش را بیر

ن باعث شد تا عنان   یسنا جلو ی چشمانش نقش بست و همیر

 خود را از دست بدهد .  



 غرید رساج 

 !این چیه ؟_

را که به شدت درد گرفته بود را تکان داد  زنان دستانشرسمه هق هق 

 و چون نگاهش به تیغ دست رساج افتاد شوکه شد و آه از

 . .به کل وجود تیغ را فراموش کرده بودنهادش برآمد 

ن  رسی    ع دست دراز کرد تا تیغ را از دستش بقاپد اما رساج خشمگیر

د باصدا ی  بلند ی دستش را مشت کرد و از شدت خشم آ ن را فشی

 . غرید

 !!! حرف بزن رسمه تا اون رو ی من رو ندید ی_

 . صدا ی بلند وپرصالبتش مثل صاعقه بر پیکر رسمه کوبانده شد

 چنان از این تن صدا وحشت کرد که

 .اشک هایش هم بارسعت متوقف شد

نگاهش را از دست مشت شده ی او به باال کشید از رو ی رگ ها ی  

 در نگاه به خون نشسته و منتظر اومتورم گردنش عبور داد و 

 . ثابت ماند

 !! حرف بزن رسمه_

 گفترسمه رساسیمه آب دهانش را به سختی قورت داد و با لکنت  



ف..فقط..فقط..نیم خواستم دست ..دست ..ک..کیس ..بهم  _

 ..بخوره 

 رساج با خرص گفت

 !!!به قیمت مرگت ؟_

 رسمه بالفاصله پاسخ داد

 .. حتی به قیمت مرگم_

 رس ی تکان داد .لحظه ا ی مکث کرد وگفت اجرس 

 !!پس اگر من بهت دست بزنم خودت رویم کیسی ؟_

ه در نگاه او لحظه ا ی  ن تردید وجودش را رسمه خیر تردید کرد وهمیر

 ! لرزاند بالفاصله ا ز خود سوال کرد ، مگر او با بقیه چه فرفی داشت

ن ی که به او هیچ جوابی برا ی این سوال ناگهابن نداشت . تنها  چیر

  بود که هر بار در ذهنش خطور کرده بود احساس امنیت وارامیسی 

ن ی که بیشیی از ه  کنار  ن گیجش کرده  او به رساغش میامد .وچیر مه چیر

 بود سوا ی وحشتی که از او داشت آن حس عجیب

ومرموز ی بود که در کل وجودش ریشه دوانده بود وباعث کوبش 

 . دیوانه وار قلبش شده بود



البن شد رساج چیتن به گوشه ی چشم خود انداخت و  که طو سکوت  

ن کردن ذهن رسمه شد .لبخند ی زد و با   با دقت مشغول آنالیر

 فت بدجنیس گ

 !! که اینطور_

 را در نگاه او 
ی

رسمه تکا بن خورد و چون همان برق آشنا ی همیشیک

 
ی

 دید نور ی از امید در دلش تابید . این رساج همان رساج آرام همیشیک

ن وجودش را گرم کرد . به   که  بود  در یط آن مدت شناخته بود وهمیر

 جرات یم توانست قسم بخورد که این رساج هیچ آسیب وگزند ی

او نیم رساند واو حتی رس ریشه ی این اعتماد را نیم دانست از  به

 !!! کجا اب یم خورد

ن ی را یم دانست وآن این بود که این مرد امشب  او فقط یک چیر

ن باشد هرچقدر هم    او را اذیتکه از دست او خشمگیر

 !!! نخواهد کرد

پس اگر دست من بهت بخوره خییل کم احتمال داره به خودکیسی  _

 !! فکر کتن 

مرد مانند کتابی باز بود که با این  ایه در دل کشید. ذهنش برا ی این

 !!! سهولت یم توانست افکارش را بخواند

 .باید خودش را جمع وجور یم کرد



 و محکم باشد ودیگر بیشیی از این  ان رسمه باید هم
ی

ی همیشیک

 غرورش را خدشه دار نکند . آب بینیش را باال کشید و مضطرب و زیر 

ش اه مستقیم او موها ی آشفته اش را در یک طرف رو ی شانه نگا

 جمع کرد . سپس نگاهش را مستقیم به نگاه او گره زد و با

 صدا ی خش دار ی پاسخ داد

 و نیم کتن با من اینکار تو ..توهرگز _

ن این جمله احساس رضایت کرد ن گفیی  . از صالبت صدایش در حیر

 . رساج لحظه ا ی جا خورد

 ابروبی باال انداخت وپس از لختی سکوت پوزخند ی زد وگفتتاک 

 !!!!عجب اعتماد ی_

 سپس با تمسخر پرسید

اون وقت منشا این اعتماد افالطونیت به یه قاچاق فروش وآدم  _

 ! وقاتل چیه ؟دزد 

  این همان سوال رسمه از خود بود .سوایل که برا ی آن جوابی نداشت

ه به چشمان مشیک ونافذ او  ن بار اندیشید ، حق با خیر ، برا ی چندمیر

ن مرد ی اعتماد یم  !! کرد  اوست وچرا باید به همچیر

 لب زدرساج چون جوابی نشنید 



 !! بگذرم فقط یه دلیل ، یه دلیل بیار که من امشب ازت _

 . رسمه رساسیمه و پر صدا اب دهنش را قورت داد

ن بار به قل  به جواب او داشت و او اولیر
ی

ن بستیک بش اعتماد همه چیر

 کرد 

پس جوابی را که قلبش به او داد را بر زبان آورد و مانند خود او زمزمه 

 کرد 

من امشب ..من امشب و میون اون همه ادم فقط به تو .. به تو ،  _

 . دمپناه اور 

ه   لحظه ا ی سکوت بر فضا حاکم شد رساج دقایقی طوالبن او  را خیر

 شد ودرنهایت رس خود   تماشا کرد تا وقتی که گونه هایش برافروخته

 را عقب کشید . رس ی تکان داد ومتفکرانه گفت 

رو اذیت دلیل قانع کننده ا ی بود ومن کیس که بهم پناه آورده _

 نمیکنم. 

هار کرد چنان نفس حبس شده ش را مرسمه با شنیدن این جمله 

 .وچشمانش درخشید که رساج به خنده افتاد

 ریشخند ی زد وگفت

 !!یده بو د ی؟ادم دزد جنتلمن د _



 رسمه لب گزید ونگاه از او دزدید

اف کرد که بیشیی به او میامد مرد جنتلمتن باشد تا یک ادم دزد   واعیی

 !!! قاتل

 ... اما

........ 

ده بود تا اورا غشوش ،خود را به درسمه با افکار ی م ست ارایشگر سیی

 . برا ی جشن امشب اماده کند

ن بار بی قرار تکابن به خود داد که آرا یشگر بالفاصله وبرا ی چندمیر

 . بهش هشدار داد

کالفه نگایه به ساعت انداخت که چهار عرص را نشان یم داد ورساج 

ن گفته بود که تا شش باید کامال   . آماده شده باشد صبح قبل از رفیی

لحظه ا ی چهره ی جد ی رساج در ذهنش نقش بست و آشوب  

 . دلش بیشیی شد

 . از حضور باربد و طال چندان راضن نبود به نظر یم رسید او هم 

شب قبل ، یاشار به همراه باربد وطال به کویت آمده بودند تا در 

کت کنند .ابروهایش با یاد اور ی دیدار کوتاه  جشن امشب رسی

 با یاشار در حضور خاتون گره خورد .  یشبشد



ن یاشار را به خود   حاال دیگر معنا ی نگاه ها ی پرحشت و غمگیر

هم دلش برا ی او عمیقا سوخته  یم دانست و حتی لحظه ایخوب 

 . بود

ذهنش از یاشار ابتدا به سمت طال وبعد به سمت باربد کشیده شد 

 . وگره ی ابروهایش کور تر شد

ن نگاه ومواج طال و  موها ی بلوند   خنده ها ی سبکشانه وهمچنیر

ن ی بود که از یاد آور ی اسم طال  ها ی خریدارانه اش به رساج تنها چیر

ن حس حسادتش را برا ی ثانیه ا ی  در ذهنش تدایع یم گشت و همیر

 . تحریک کرد

 . کالفه ومحکم لب گزید

  را هش نگاتصویر دیگر باربد بود .همان مرد منفور که هنوز سنگیتن 

 احساس یم کرد!!!  

ناخواسته نگاه اورا با نگاه رساج مقایسه کرد واز تفاو ت میان آن دو  

 . بروهایش باز شدنگاه گره ی ا

نفس عمیقی کشید وسیع کرد این بار رو ی حرف رساج حساب باز 

کند که خییل محکم گفته بود هیچکدام از آن ها نیم توانند  

ین  . آسیتی به او برسانند کوچکیی



ارایشگر خود را عقب کشید ولبخند رضایت مندانه ای روی لب 

مه خود را در اینه نشاند . سپس خود را کنار کشید واجازه داد که رس 

 کند .   تماشا 

سپس از تصویر دخیی داخل آینه ،لبخند ی تلخ رو ی لبانش نشست  

 بی شک اگر پدرش و حتی انا او را در آن آرایش یم دیدند

 !!! نیم شناختند

از رو ی صندیل بلند شد وکیم کش وقوس به بدن خشک شده ی 

 قیق حرفایشخود داد . زن چند کلمه ا ی حرف زد وچون او متوجه د

 . نشد به ناچار رسی بر ایش تکان داد

با کمک زن به سختی توانست لباس که خاتون برا ی شبش انتخاب 

 . کرده بود به تن کند

ن بار مقابل آینه  .   ایستاد وبا دقت خود را تماشا کرد سپس برا ی دومیر

 لباس کارشده ی بلند رسمه ا ی رنگ کامال اندازه ی تنش بود 

 . خیاط برا ی خود او دوخته استطور ی که گوبی 

هرچند که رساج گفته بود خیاط یسنا با توجه به اندازه وسلیقه ی او  

 بسیار زیبا بود
ی

ن سادیک اهن زیبا را دوخته .. .لباس در حیر  . این پیر

 . لحظه ا ی ناخواسته چهره ی رساج در ذهنش تدایع شد

 دلش یم خواست نظر رساج را در مورد ظاهر جدیدش بداند 



 اندیشید چرا باید برایش 
ی

اما خییل زود رس ی تکان داد و با آشفتیک

نظر رساج مهم باشد !! در آن چند ثانیه چراها ی زیاد ی در ذهنش 

ینش آن بو  به  د فریاد درآمد که مهمیی

به ا ی که به در یم خورد قلبش هور ی   که چرا باید از صبح با هر ضن

ن بریزد که رساج پشت در اتاقش ایست  . اده استپاییر

وع به  جرقه ا ی در ذهنش زده شد وقلبش با شدت بیشیی ی رسی

 . کوبیدن خود در قفسه ی سینه کرد

 . در آبن هجوم خون را در گونه هایش احساس کرد

 . ته بودکل وجودش نبض گرف

ن ی را که قلبش فریاد یم کشید وذهنش در مقابل آن   نیم خواست چیر

 . سکوت اختیار کرده را باور کند

ن برهم کوبید نگاه از آینه دزدید .   با دستی که زن به نشانه ی تحسیر

 لبخند ی اجبار ی برای تشکر از او برلب نشاند

ن را رو ی لب نشاند واز ا ن برانگیر تاق خارج زن اخرین لبخند تحسیر

 . شد

با قدم هابی سست از آینه فاصله گرفت به سمت تخت رفت و 

 . مضطرب لبه ی آن نشست

 . دور رساج خط قرمز ی بکشد وبه او فکر نکندسیع کرد 



یاشار از پله ها ی مرمرین عمارت رساج ، با رس ی باال  همراهرسمه 

 رفت . بر خالف ظاهر رسد وبی تفاوتش ، کل  پایینگرفته 

 . رون یم لرزیداز د وجودش

سیع کرد خود را آرام کند .چند نفس عمیق و بی در بی کشید وبرا ی 

ن بار به خ  ود گفتچندمیر

تا زمانیکه رساج در این جشن حضور دارد هیچ اتفافی برا ی او نیم 

 . افتد

ن پله ها او را تماشا یم کردند  حتی االمکان به آن جمعیت که از پاییر

 نگاه نکند

ه ومشتاقانه ی جمعیت ، از له ، از سنگو دراخرین پ یتن نگاه خیر

س   . ناخواسته ایستادشدت اسیی

 جه ی اضطراب او شده بود لبخند ی تلخ  یاشار که به وضوح متو 

 . رو ی لب نشاند

ن بار یط آن روز به درد آمد  . قلبش برا ی چندمیر

 در آن لحظه ، تنها یک آرزو داشت وآن این بود که مانند 

 گذشته برگزار شده بود جا ی آن دخیی ،   هابی که در  سایر مهمابن 

ش یسنا    . بود کنارشدخیی



 اه به گوش یم رسید گفتبا صدابی که گوبی از ته چ

له_ ن تحت کنیی  ..نگران نباش همه چیر

ن  ن این جمله رسمه را وادار کرد تا آخرین پله را پاییر همزمان با گفیی

 . برود

ن کیس بود که به استقبال  او رفت وسخت در آغوشش  خاتون اولیر

 . صدقه ش رفت گرفت و قربان 

ه وسط سپس به همرایه خاتون و یاشار به سمت زنان ومردابن ک

 سالن ایستاده بودند رفت و همانطور که رساج از قبل توضیح داده

بود رفتار کرد و تنها به تعدا دی خاص که عکس هایشان را از قبل  

 . د زد ودست داددیده بود وتا حدود ی شناخته بود لبخن

یاشار وخاتون کنار چند زن ومرد میانسال ایستادند ومشغول صحبت 

 . شدند

گذشت وچون حواس ها از او پرت شد . نفیس کشید و دقایقی که  

 نگاه رسکش بی تابش در اطراف به امید دیدن رساج چرخید اما اثری

 . از او نبود

د که در لح ظه ی اخر نا امید خواست نگاهش را از جمعیت بگیر

ه پر ازخصم باربد گره  . خورد نگاهش با نگاه خیر



خواسته ذهنش به برا ی لحظه ای نفس کشیدن فراموشش شد ونا 

 . آن نیمه شب بیابان کشیده شد و کل وجودش در آبن لرزید

با اینکه از قبل خود را آماده این دیدار اجبار ی کرده بود اما نگاه فاتح 

 . داد ا تحت شعاع خودش قرار او تمام خود داری وشهامتش ر 

وزمندانه ی باربد را که دید خونش به همان رسعت به  لبخند پیر

 . آمدجوش 

به دست به سمت او قدم برداشت واز میان جمعیت  لیوانباربد 

 . عبور کرد ومقابل او ایستاد

 ..سالم عر ض کردم رس_

 لحظه ا ی تامل کرد و با تمسخر ادامه داد

 !!!ومآخ ببخشید یسنا خان_

 با کنایه ادامه داد سپس با لحتن کینه توزانه چشمیک بهش زد و 

مان زیاد ی نگذشته اما تو خییل ترگل و  ظاهرا از دیدار آخرمون ز _

 ورگل تر شد ی

 رسمه خییل زود برترسش غلبه کرد و دندان بر هم سایید

خشم مانند مذابی در رگ ها یش جاری یافت و وجودش را به آتش  

 کشاند



 و بی اعتنا به کنایه ی او با تمسخر پاسخ دادی زد  پوزخند 

 به نظر میاد انقدری زمان گذشته  _

 وجا ی کبود ی صورتت کامال خوب شدهکه شکست
ی

 !! یک

ن فشار انگشتانش را بر رو ی  لیوان فک قفل شده ی باربد و همچنیر

 . دید ولبخند ی رضایتمند رو ی لب نشاند

به مبارزه یم طلبید فکش را جلو   ناخواسته مانند هر باری که کیس را 

 . اده بود و گوشه ی چشمانش را تنگ کرده بو دد

ل کرد وفشار دستانش را رو ی  باربد به سختی  لیوان  خشم خود را کنیی

ل شده غرید  کم کرد ریشخندی زد و باخشیم کنیی

 یم بینم زیاد ی تو نقش یسنا فرو رفتی و باور کرد ی دخیی یاشار _

ی و زبون در   !! آورد یکبیر

 !تو یم دوبن یک جلوت واستاده ؟

ت به رستاپای  رسمه ناخواسته خنده ا ی پرتمسخر وکوتاه کرد .با دس

انه گفت   او اشاره ا ی کرد و با لحتن تحقیر

اره خوب یم دونم یک جلوم واستاده!!! یه شغال که تو بیابونا به _

 ! شکارش حمله یم کنه

ون نیم ز   . دکارد یم زد ی خون باربد بیر



ن قدیم جلورفت . اما خییل زود برخودش مسلط شد و با   خشمگیر

 کرد وگفتتمسخر به پشت رسمه اشاره ا ی  

 !!نکنه دلیل این دم تکون دادنت اونه ؟_

رسمه ناخواسته برگشت ونگاهش به رساج افتاد که همراه زبن از پله 

ن میامد . خییل زود طال را شناخت و تیر ی از حسادت در  ها پاییر

 . شستش نقلب

 صدا ی پراز خنده ی باربد را شنید 

وع مهموبن _  بودن. با هم به نظر میاد قبل از رسی

 . نگاه پراز خشم دیگر ی به طال انداخترسمه 

نداشت در آن لحظه از طال حتی بیشیی از آن باربد نفرت  شک

 !!!داشت

نگاه پر از غیضش از طال عبور کرد ورو ی رساج قفل شد . او در آن 

اهن مشیک زیاد ی جذاب شده بودکت وپ  . یر

ن عنان از گوبی زمام قلبش به دست نگاهش بود که ناگهان این چ نیر

 . دست داده و بی تابی یم کرد

ن و غمگینش به حدی زیاد بود که نگاه رساج از  سنگیتن نگاه خشمگیر

 . جمعیت عبور کرد ودر نگاه او گره خورد



از قید نگاه نافذ او آزاد   با صدا ی خنده ی باربد به سختی نگاهش را 

 را برگرداند و نهیتی رس قلب خود که وحشیانه خود کرد ورسش را 

 .به قفسه ی سینه یم کوباند کشید

 سیع کرد با نفس عمیقی که کشید ظاهر آشفته ش را ارام کند

 باربد دستی برچانه ش کشید و با حسادبی آشکار گفت

ن ی_  !! چه صحنه ی تاثر برانگیر

 ....عجب

 !!! به نظر یم رسه که از دیدن طال در کنار رساج جا خورد ی طور این

 س خییل ناگهابن قهقه ای باصدا ی بلند زدلحظه ا ی سکوت کرد سپ

صدا ی خنده ی ناگهابن وبرق نگاه وحشیانه ش ، ترس را در دل رسمه 

ن برخورد کرد وایستاد   . انداخت .کیم عقب رفت تا جابی که با میر

 و تمسخر گفتکشید . با کنایه   باربد دست از خنده

 ! نکنه زندوبن قصمون عاشق زندان بانش شده ؟_

خر او مانند صاعقه ا ی ناگهابن بر رس رسمه کوبانده شد و جمله ی آ

 ترسش را از یاد برد . کلمه ی عاشق مانند همهمه ها ی ریز ی به

 . ذهنش هجوم اورده ومدام تکرار شد



آن ته بود که رسمه هر بار از قبول  باربد از رس دشمتن حقیقتی را گف

 !!! رسباز زده وانکار کرده بود

سیدحقیقتی که به شدت   ... از آن واهمه داشت ومییی

شاید این ترس افتاده در جانش ، شدید ترین تر س بود که او تاکنون 

 . تجربه کرده بود

او همیشه از عشق و عاشق شدن وحشت داشت وبه شدت از آن 

 . ال عاشق ممنوعه ترین فرد دنیا شده بودگریزان بود و حا

چهره ی رساج با آن لبخند خاص خودش بالفاصله در ذهنش نقش  

 بست ودر میان آن همه همهمه ، صدا ی تپش قلبش رساتر از  

 . زمابن به گوشش رسید هر 

او بدون اینکه خود متوجه شود یک در آهتن قلبش گشوده شده 

 بود که اورا دزدیده واز خانهعاشق شده بود ومعشوق او همان کیس 

 . شورش دور کرده بودخانواده و ک

دلش یم خواست از باربد واز جمعیت وحتی از رساج که در کنار طال 

د وبه سمت اتاقش بدود و برا ی آن  قدم بریم داشت فاصله بگیر

 !! عشق ممنوعه زار بزند وتا د یرتر نشده راه چاره ا ی پیدا کند

 . باید کار ی یم کرد



مشغول خوش وبش با مهمان با این فکر نگایه به خاتون ویاشار که 

ن و باربد  ها بودند انداخت وچون آن ها را متوجه خود ندید از میر

 . فاصله گرفت

ن انداخت ودر حالیکه نفسش را در سینه حبس کرده بود   رسش را پاییر

 با قدم هابی رسی    ع به سمت پله ها پاتند کرد. اما در میان راه

 ته شد . هیتن کشید وگه داشمحکم ن

ش را بلند کرد .نگاهش در نگاه پراخم رساج نشست با رسعت رس 

ن ریخت  .وقلبش هور ی پاییر

رساج با دقت نگایه به صورت برافروخته ی او انداخت و مشکوک 

 پرسید

 !کجا ؟ _

رسمه دستپاچه نگاهش را از او دزدید احساس یم کرد اگر دهن باز 

ون یم زند کند تا حرفن بزند قلبش  . از حلقومش بیر

 کوت اورا دید پرسید رساج چون س

 جواب بده رسمه با این عجله کجا یم رفتی !!؟_

با پیچیدن بو ی عطر تلخش در ببیتن اب دهانش را قورت داد. دهن  

 باز کرد وبه سختی خواست حرفن 



 بزند که باشنیدن صدا ی نازک طال بالفاصله دهنش رابست

ون از ارساج عزیزم به انداز _  بیر
اشتیم که ین ساختمان ادم گذه ی کافن

 نتونه فرار کنه ! پس نیم تونه جابی بره ..بریم تا به مهموبن 

 . برسیم

 لحن نازک وپر غمزه ی طال خون را در رگ ها ی رسمه به جوش آورد

نگاه پرخشمش بالفاصله به سمت او برگشت . با دیدن او در نگاه 

 که طال به شدت جاخورد وقدیمآتشینش چنان طوفابن به پا شد  

 .عقب رفت

ن نگاه وحشتنایک  حاضن بود قسم بخورد جز نگاه رساج تاکنون همچیر

 . را از هیچ کس در تمام طول زندگیش ندیده بود

سید طال_  !!! کیس از تو نظر نیی

ن و جد ی رساج را شنید وکیم قلب عصاینگرش آرام  صدای تحقیر امیر

 ش از فرط خشم کبود شده بود زد شد . پوزخند ی به طال که صورت

 !!!! رساج_

ن    رساج بی اهمیت به لحن کشدار وخشمگیر

 با اخم نگاه کوتایه به طال انداخت و خییل رسد وجد ی گفت

 !!! از اینجا برو و حرفابی که بهت زدم رو فراموش نکن _



طال باحرص وحسادت نگایه به ان دو انداخت . لب زیر دندان 

 ت که بتواند خشم خود راکشید وگاز محکیم گرف

ل کند تا  د . باید تا زمانیکه وقتش یم کنیی به سمت رسمه یورش نیی

به ی آخر خود را به آنها ن داری یم کرد و بعد ضن  رسید خویشیی

یم زد . با این فکر لبخند پرحرض زد و رس ی تکان داد . سپس بدون 

 هابی کلمه ا ی حرف بالفاصله پشت خود را به آن ها کرد وبا قدم 

 . تند از آن ها فاصله گرفت

 نگاه از قامت کشیده ی طال گرفت رسمه 

 من منتظر جوابم رسمه _

تناژ صدایش مالیمیی ازچند لحظه قبل شده بود اما همچنان محکم 

 . بود

رسش را باال گرفت ونگاه مستقیمش را به او دوخت وبالفاصله مانند  

 خودش اخم کرد و کوتاه پاسخ داد

 اتاقم_

ها ی طوفابن و جلو ی لبخند خود را گرفت . چشم ه سختی رساج ب

 ابروهایش اورا به شدت خواستتن تر کرده بود گره ی افتاده در میان

 تاک ابروبی باال انداخت وبه مزاح گفت 



 ! اوه چقدر عصبابن  _

 !! ترسیدم

 قلبش به شدت بیقرار ی یم کرد . نیم نگایه به بود رسمه پریشان 

 لتی گفتجمعیت انداخت و زیر 

یم یم ترسهیعتن باور کنم رساج از  _ ن  !! کیس یا چیر

ه در نگاه نا آرام او   رساج نگاهش را مجدادا نگاهش باال کشید وخیر

 گفت

ن نیم ترسه جز_  .... باور نکن!!! رساج از هیچ کس وهیچ چیر

 .ناگهان سکوت کرد

 رسمه که از سکوت ناگهابن ا و گیج شده بود 

اف کر د  وصادقانه اعیی

   شک یم کردمتی فراتر از یه آدم زمیتن هسکم کم داشتم به اینکه تو _

ن قدم  رساج باشنیدن این جمله در گلو خندید رس ی تکان داد ودر حیر

ن به سمت جمعیت به شوخن   گفت برداشیی

ون ؟شاید مثال آدم فضابی یا خون آشام یا  _  م از ما بهیی

 رسمه لبخند ی زد وبالفاصله اندیشید 



و شدن ها ی نا  با ظاهر وغیب  و نیر
ی جسیم و چاب ی  گهابن

 شبیه خون آشام ها بود تا آدم فضابی ها
یش بیشیی ن  .. وتیر

 لبخندش کش آمد وباشیطنت لب زد 

 گزینه ی دوم _

 رساج این بار باصدا ی بلند ی خندید . 

 . وباز قلبش بود که لرزید

 در چند قدیم جمعیت

ن باربد و طال را که از آن فاصله ی کم دید حس خوبش  نگاه خشمگیر

 حبابی آبن ترکید و لبخندش در لب ماسید همچون 

رساج که اورا زیر نظر نظر داشت. نگایه به باربد انداخت وخطاب از 

 رسمه خییل جد ی پرسید

 !!باربد که اذیتت نکرد ؟_

نگاه رسمه از باربد به سمت رساج چرخید وچون نگاه نافذ او را دید 

 او را اذیت اندیشید که باربد این بار رس ی تکان داد وناامیدانه 

نکرده بود وفقط بعد از مدت ها درگیر ی ذهتن وفرار وگریز از 

واقعیت ها اورا در مقابل حقیقت در یک خط مستقیم قرار داده 

 . بود



 رساج چون سکوت او را دید با اخم پرسید

 !پس خی وزوز یم کرد ؟ _

کرار شد. لب گزید تمام مکالمه ش با باربد ناخواسته در ذهنش ت

 نگاهش را از نگاه پرسشگر وجد ی رساج دزدید و رساسیمه در سپس 

 حالیکه قلبش محکم یم کوبید به سختی پاسخ داد

 !!! ی..یک مشت چرندیات _

و دردل بالفاصله آرزو کرد کاش حرف ها ی باربد واقعا یک مشت 

 .چرندیات بود

 .  باال انداخترساج چون صورت گلگون شده ی اورا دید تاک ابروبی 

 که داشت دروغگو ی خوبی نبود
ی

ن زرنیک  در عیر
 !! این دخیی

دز د   نمی خواستنباید امشب او را تنها یم گذاشت . دلش 

ن مهمابن که تعداد زیاد ی از مدعوینش از  کوچولویش در همچیر

 . خطرناک بودند تنها باشد باندها ی

ن همه آدم گرگ  او یسنا نبود که بتواند از عهده ی خودش در میان آ

 اید . او رسمه بود . دخیی ی که اگر یم دانست بیشیی افراد این بر 

 مهمابن باشکوه ، از چه قماش ادم هابی هستند بی شک ضعف 

 !!! یم کرد



خوب یم دانست این دخیی برخالف ظاهر رسسخت و یکدنده ش  

 .بسیار روحیه ی حساس و شکننده ا ی دارد

 فترسش را خم کرد و خییل محکم گ

 !! و از کنار من تکون نخور رسمهتمام امشب ر  _

ن صدایش رسمه را وادار کرد مجدادا نگاهش را به او   لحن هشدار آمیر

 . بدوزد

ناخوداگاه تصویر طال در کنار رساج در ذهنش تدایع شد وبالفاصله 

 . اخم کرد

 نتوانست خوددار ی کند وبا کنایه گفت 

ن _  !!! ارمخودت یم دوبن که از اون زن سبکش بیر

یه طول کشید تا رساج متوجه حرف دوپ  هلو ی او بشود سپس چند ثان

 صدا ی خنده ی مردانه وبلندش گوش رسمه را نوازش کرد .لبخند 

معنادار واشاره ی خاتون به یاشار رادید ودر ذهنش جرقه ا ی زده  

 . شد که وجودش را لرزاند

و ی   کند چشمیک بهش  اما رساج اجازه نداد تا فکرش بیشیی از این پیشی

 وبه شوخن گفت زد 

س دزد کوچولو تاوقتی توپیشیم نه طال ونه حتی باربد جرات _ نیی

 !! ندارند نزدیکمون بشن



د را مهار کرد و   رسمه لبخند ی را که یم رفت تارو ی لبانش شکل بگیر

 محتاطانه در جواب او اشاره ا ی نامحسوس به طال کرد و گفت

ر نیم کتن مطمئتن اگر تمام وقت با من _  !؟ باسی ضن

 رساج بدون انکه حتی به طال نگایه کند لبخند ی زد و مرموزانه گفت 

 !! شاید_

ان کتن دزد کوچولو ر رو جیی  !!!اما خوب تو یم توبن این ضن

رسمه ابتدا از آن همه گستاخن دهنش بازماند و چون لبخند پهن و 

ن نگاهش را دید چشم غره ا ی به او رفت   برق شیطنت آمیر

 .سکوت کندیح داد رجوت

ه ی مرد ی قد بلند که بی   نگاه خیر
در نزدییک یاشار و خاتون سنگیتن

 . نهایت به رساج شباهت داشت توجهش را جلب کرد

مرد گوبی منتظر نگاه او بود که بالفاصله رس ی تکان داد وقبل از 

اینکه رسمه بخواهد واکنیسی بهش نشان دهد مسیر بینشان را یط کرد 

 . ادستن ها ایمقابل آ و 

برا ی لحظه ا ی کوتاه منقبض شدن عضله ها ی بازو ی رساج را 

احساس کرد وقبل از اینکه بخواهد اورا نگاه کند صدا ی مرد را شنید 

ن ی در قلبش فرو ریخت و از تناژ   آشنا ی صدا ی او احساس کرد چیر

 .. شگفتا_



م سپس نگایه به رساتاپا ی رسمه انداخت قدیم جلوتر رفت . نی 

 نگایه به اطراف انداخت و ارام تر ادامه داد 

 !! چه شباهت فوق العاد ی با یسنا_

 !!در حقیقت انگار کتی برابر اصله

وع مجلس واز وقتی پا به اینجا گذاشتم حتی نتونستم لحظه ا ی  از رسی

م  !!! نگاه ازش بگیر

 رساج پوزخند ی رو ی لب نشاند

رسمه تشخیص نخواهد  ا احمق بود اگر فکر یم کرد پدرش یسنا را ب

 !! داد

زب  نگر و نکته سنج ج هاتف بر خالف یاشار که بسیا ر کیل نگر بود 

 . بود

 صدا ی خنده ی هاتف را شنید ودندان رو ی هم سایید

 !! خوب پشم روترش نکن_

 !!! من هنوزم دلیل این مخقن کار ی رو درک نکردم

 ه من ب حتما نقشه ا ی پشت این پنهون کاری هست که مطمئنا 

 
ی

 نیم یک



نگاه رسمه بالفاصله با شنیدن کلمه ی پشم به سمت رسا ج چرخید 

 ویاد آن روز ی افتاد که آن مرد به عمارت آمده بود و از حس بد

 . ناگهابن که رساغش آمد لرزه ا ی برپیکرش افتاد

نیم خوا ی این مادماز... لحظه ا ی سکوت کرد وباخنده ا ی پر از _

 طعنه ادامه داد 

ه ، رو به من معرفن کتن ؟ ا  _ ن  !خ البته که دوشیر

اب دهانش را قورت داد ونگاه ترسیده ش را به رساج که از چشمانش 

 گوبی باران آتش یم بارید دوخت

 . دلیل این ترس و لرز ی که بر جانش افتاده بود را نیم دانست

ن بار اورا یم دید  . آن مرد پدر رساج بود واو برا ی اولیر

ن نگاه خصمانه ی م هرچند که از  کالمه ی آن روز ان ها و همچنیر

 آن باهم چندان خوب نیست ارتباطرساج خییل زود متوجه شد که 

ت  صدا ی محکم وجد ی رساج را در نهایت شنید ودهانش از حیر

 . بازماند

 منه پدر  نامزد این دخیی  _

ن قدر بدونید کافیه  !! و فکر کنم تاهمیر

 از ضاحت کالم رساج جا خورد هاتف هم مانند رسمه لحظه ا ی



اما خییل زود خودش را جمع وجور کرد و لبخند ی کامال مصنویع 

 برلب نشاند و پس از لختی تفکر ، دستانش را برهم کوبید و با زیریک 

 پرسید

 !؟ نامزد _

 !! آه رساج پش تو همیشه بلد ی من رو سوپرایز کتن 

 بلند گفت سپس نگایه دیگر به رسمه انداخت و با خنده ا ی 

یه که _ شک ندارم این دخیی همان موش کوچولو ی اون روز ودخیی

 !!بخاطرش جدیدا به آب و آتش یم زبن درسته ؟

رساج نگایه به مردمک گشاد شده ودهان نیمه باز رسمه انداخت  

 . ولبخند ی محو رو ی لبانش نشست

ن پدر _  برسیر
ه به مهموبن  بهیی

ن این جمله آهنگ مالییم پخش شد و هاتف  همزمان با گفیی

 بالفاصله قاطعانه گفت 

اشنا فکر نکنم ناراحت بیسی رسا ج از اینکه پدرت با این دخیی زیبا _

 !!!؟ بشه

ن رساج به سمت ان ها چرخید ودستانش از شدت  نگاه خشمکیر

خشم مشت شد . اما عیل رقم نگاه ملتمسانه ی رسمه مخالفتی نکرد  

 . رس ی تکان داد و تنها 



 . را بیشیی از آن رو ی رسمه حساس کندنیم خواست پدرش 

ن ها رفت هاتف لبخند ی زد     و با رسمه به طرف ییک از میر

ن  ن ی شبیه لبخند رو ی لب نشاند ورسش را پاییر رسمه دستپاچه چیر

ن ی که شنید بند دلش پاره شد .چنان رسش را  انداخت اما با چیر

 بارسعت باال گرفت که احساس کرد رگ ها ی گردنش پاره شد

 رسمه _

ان مرد اسم او را از کجا یم دانست واز ان بدتر چرا احساس یم کرد  

 ان صدا را وقتی که اسمش را صدا زد بارها وبارها شنیده است حتی 

 !! در کابوس ها ی شبانه ش

 چرا رنگت پریده دخیی جان_

 حالت خوبه .. چرا دار ی یم لرز ی

ن حال پر طعنه ش رسمه را به خود   . آورد صدا ی محکم ودر عیر

اب جمع شده در دهانش را قورت داد وبالفاصله با نگاهش رساج را 

ه ی تماشا ی خود دید نفس  جستجو کرد وچون او را تکیه بر بار وخیر

 . آسوده ا ی کشید وسیع کرد برخود مسلط شود

بی شک آن مرد که اورا حتی نیم شناخت اما از او بدترین حس ممکن 

 . کنار رساج گزند ی به او برساندرا گرفته بود نیم توانست در  



نگاهش را مستقیم به اودوخت ابروهایش را ناخواسته بهم گره زد و  

 در حالیکه سیع داشت بر خود تسلط داشته باشد موشکافانه پرسید

ن _ من رو معرفن کنه به نظر نمیومد اسمم رو   وقتی از رساج خواستیر

ن ؟  !!بدونیر

ن ی او جاخ ورد اما انقدر کوتاه بود که هاتف لحظه ا ی کوتاه از تیر

 جه آن نشود . لبخند ی دندان نما زد  رسمه متو 

ه در آن نگاه مشکوک با بی خیایل گفت  و خیر

 !!! پس اسم تو دخیی زیبا رسمه ست_

 رسمه با گیچی زمزمه کرد

 .. اما شما_

و خییل شمرده    هاتف لبخند ی به نگاه وحشت زده وپرسشگر او زد 

 وبا لحتن قاطعانه گفت 

فقط خواستم بگم لباس رسمه ا ی خییل بهت میاد اما چنان نگاهم _

 کرد ی که حرفم ناتموم موند و 

 سپس خنده ا ی بلند کرد . 

 !!! عجب سوتفاهم جالتی _



شاید آن احمقانه ترین حرفن بود که رسمه تا حاال شنیده بود اما آن 

 زده بود که رسمه را ناخواسته مجابمرد چنان محکم وقاطع حرف 

ایط د کر  ویا شاید خود یم خواست آن حرف احمقانه را در آن رسی

 بپذیرد !!! آن مرد از کجا یم توانست اورا بشناسد ویا حتی اگر نام اورا 

 . هم شنیده بود ویم دانست چه اهمیتی یم توانست داشته باشد

تر باشد . هرچند که  به نظر نمیامد او از باربد وحتی یاشار خطرناک

 نتی که هرلحظه پررنگ تر یم شد را حتی ان حس ناشناس لع

 . نسبت به باربد هم نداشت

ن ی که در آن لحظه برایش مهم بود رهابی از   این اشنابی اما تنها چیر

 !!! اجبار ی بود

اما گوبی آن مرد قصد رهابی اورا نداشت زیرا لبخند دیگر ی تحویل 

 اوداد وگفت 

ن دخیی ی هستی که در یم دوبن _  جان تو اولیر
این چند سال  دخیی

 .. پسرساج به من معرفن کرده 

ه در نگاه او ادامه داد   لحظه ا ی مکث کرد و با لحتن مرموزانه وخیر

 ! پس باید برا ی پشم خییل مهم باسی درسته ؟_

 سپس رس ی تکان داد



عمارت  که تو   نامزد اما  با کسهکوتاه مدت   برایاخه رساج معموال _

 !!!هرگز  دارهخودش بیاره ومهمیی اینکه نگهش 

قلب رسمه با شنیدن این جمله بنا ی تپیدن نهاد . لحظه ا ی زودگذر  

 نگاهش را به رساج که همچنان با اخم آن ها را یم نگریست دوخت

ین واندیشید.. ایا برا ی رساج واقعا مهم است .حتی فکرش هم  شیر

 بود. 

یاد   نهیتی بلند کشید و با بی رحیم به او  اما خییل زود منطقش بررسش

 !!! است برا ی رساج اور ی کرد که او فقط یک دستاویز 

 واقعیت آن بود که

چیست دزدیده بود و به ناچار  نمیدانسترساج او را بنا به د الییل که 

 !! در عمارت خود نگه داشته بود

بازرس با هاتف چیتن به گوشه ی چشم انداخت و در حالیکه مانند 

 پرسیددقت رسمه را زیر نظر گرفته بود 

ابی هست و به نظر میاد با _ از لپا ی گل انداختت معلومه که یه خیی

ا ی خوسی بشنوم  توجه به شناختی که از رساج دارم به زود ی خیی

رسمه باشنیدن این جمله به خودش آمد هجوم افکار تلخش را به 

م لب گزید   ودستپاچه گفت عقب ذهنش سوق داد . با رسی

ن م..ما .. ف.. .ف .فقط دوستی_  م همیر



هاتف خنده ی بلند ی رسداد و چون دید رساج به ان ها نزدیک یم  

 شود گفت 

 !!! اما من پشم رو خوب یم شناسم دخیی جان_

 سپس قهقه ا ی زد 

 قبل از اینکه رسمه بخواهد حرفن بزند بو ی 

 او که در مشامش پیچید کافن بود 
ی

تا در آبن کل تلخ عطر همیشیک

 .. لرزش بدنش متوقف شود

ه نیم فکر _  !!!! نامزدم را به من پس بدهید کنید بهیی

ه در نگاه او خونشد گفت  هاتف لبخند ی زد و خیر

 .. البته پشم_

 ... توست و نامزد به هر حال این دخیی 

رساج اجازه نداد اوجمله ش را کامل کند .با خشم میان جمله ی او  

 پرید و گفت 

 !!!!رپد_

به رساج اند وخود را بیشیی لحن محکم صدا ی او تن رسمه راهم لرز 

 نزدیک کرد. 

 . هاتف چون این عکس العمل رسمه را دید خنده ا ی کوتاه کرد



 چشمیک زد و با لحن خاض گفت

ه من برم پیش یار قار قدییم خودم و شما رو تنها  _ فکر کنم بهیی

 !!! بزارم

ن او به یاشار شده بود حرفن نزد  رساج که متوجه ی اشاره ی کن ایه آمیر

 او کشیده شد و  مه اما ، لحظه ا ی ناخواسته نگاهش به سمتورس 

 . در چشم هایش که مانند دوگو ی عمیق و تاریک بودند دوخته شد

 . بالفاصله رعشه در اندامش افتاد و برخود لرزید ولرزید

گو  ن جایگزین چقدر زود رنگ وبرق نگاهش را با آن سیایه مطلق وقیر

 . کرده بود

ن ی در نگاه وحشتن که توانسته بود حتی    اک آن مرد وجود داشتچیر

ن منجمد کند  . خون در جریان رگ هایش را نیر

و او بدون حتی پلک زدن ونفس کشیدن مانند گنجشیک شده بود که 

م مار ی درآمده باشد  ن  .به هپنوتیر

م نگاه او خود را خارج سا ن  زد کهبه سختی خواست از هیپنوتیر

اق نگاه او ، دخیی بچه ا ی را برا ی لحظه ا ی احساس کرد در آن اعم

 . ند که در آن تارییک دست وپا یم زندیم بی

 صدا ی دور دخیی بچه که نایم را فریاد یم کشید در گوشش پیچید 



به آ بن کل وجودش به عرق نشست و از شدت ترس حالت تهوع 

 . بهش دست داد

ن او برا ی لحظه ا ی جایگزین   بالفاصله صدا ی نفس خشمگیر

 . بچه شد دخیی صدا ی آن 

 هاتف که وحشت را در نگاه او وسفید ی رنگ صورتش را دید  

 . پوزخندی فاتح زد و پیوند نگاهشان را از هم گسیخت

ن رسمه پس از گسیخته شدن آن پیوند نگاه ، بالفاصله رسش را  پاییر

 ی  و باشنیدن صدا ی قدم ها ی او که به اندازه انداخته بود 

بان تند کافن دور شده بود نفس عمیقی  قلبش را   کشید وسیع کرد ضن

ل خود در بیاورد . چند دقیقه در همان حالت ماند   به کنیی

احساس کرد و سیع کرد برخودش  سنگیتن نگاه رسا ج را رو ی خود 

 . مسلط شود

ن ی شبیه لبخند برلب آورد .    چیر

نگاه موشکافانه رساج صورت رسمه را از نظر گذراند وتاک ابروبی باال  

 . به فراست یم توانست ترس نشسته در نگاه او را ببیند انداخت

 . و این ترس وحشت برایش عجیب بود

 ! تو حالت خوبه دزد کوچولو ؟ _



باشنیدن صدا ی او دستپاچه نگاه رسارس ی به او انداخت ولب  رسمه

 زد

 .من خوبم ورسی    ع از او نگاه دزدید_

آن دخیی اما واقعیت آن بود که حالش اصال خوب نبود . صدا ی 

گذشت حالت  بچه هنوز در گوشش اکو بود و هرلحظه که یم  

 .شدید تر یم شد تهوعش

 ! !! رسمهوقتی باهات حرف یم زنم من رو نگاه کن _

 .صدا ی پر صالبت رساج را شنید وبه ناچار رس بلند کرد

 . نگاهش که در نگاه رساج گره خورد

 وبالفاصله صدا ی مردانه وبمش در گوشش پیچید 

 د برا ی خودمم عجیبه اما تو هاتف رو یم شنا س؟چنهر  _

رسمه لحظه ا ی تردید کرد وبعد با گیچی رس تکان داد . هرچند در 

 ودآگاهش احساس یم کرد بارها اورا دیده وصدایش راضمیر ناخ

 ! شنیده است . اما هر خی فکر یم کرد نیم فهمید یک وکجا

 رساج مشکوک پرسید

 !! داما به نظر اینجور نمیا_

 خوب فکر کن دخیی 



رسمه بازهم فکر کرد وفکر کرد . پرنده ی ذهنش را به گذشته پر داد و  

 او و  
ی

 خانواده ش امده بودند را ازتمام افراد ی که در زندیک

 ... نظر گذراند . اما 

اف کرد  کالفه مجدادا رس ی تکان داد وباصدا ی لرزا بن صادقانه اعیی

 دونمخودمم علت این آشفتگیم رو نیم _

احساس یم کنم بارها وبارها دیدمش ..حتی تناژ صداش هم تو گوشم 

 ... کیستخییل آشناست اما هر خی فکر یم کنم بخاطر نمیارم او  

 کیم مکث کرد و به سختی ادامه داد

بی شک در این مدت و با برخورد انواع آدم ها ی خالفکار  _

 !! مالیخولیابی شدم وحتما اشتباه یم کنم

 فت بهم چسبانددهانش راس سکوت کرد و 

 حالت تهوعش شدیدتر شده بود وامکان یم داد هر آن محتو ی 

 . معده ش را باال بیاورد

دقت به حرفا ی ا و گوش یم کرد چیتن به گوشه ی چشم  رساج که با 

 . انداخت

 . حسابی فکرش مشغول شده بود

 . او کیس نبود که به راحتی از مسائل بگذرد



نرفته بود ورسمه هم برا ی البن بود که ایران پدر او سال ها ی طو 

ن بار بود از کشور خارج شده بود پس هیچ را یه نبود که آن ها  اولیر

ن توانسته   !! باشند همدیگر را مالقات کین

اما این همه پریشان حایل وترس نگاه رسمه هم برا ی کیس که تاکنون 

 !!!!ندیده بود به نظر عاد ی نمیامد 

 . س.. رساج_

ن رسمه دوختپرسشگنگاه  مگیر  رش رادر نگاه رسی

 من حالم خوب نیست وباید دستشوبی برم _

پس بدون حرفن رساج به رنگ پریده ی صورت او نگایه انداخت س

 پیش گرفتند .  رس ی تکان داد و در سکوت مسیر دستشوبی را در 

ن ی   به جمعیت که رسیدند مرد ی میانسال صدا یش زد وبه عربی چیر

 . ه آن نشدگفت که رسمه متوج

 رساج کالفه وبه ناچار گفت 

 ازدستشوبی باال استفاده کن وزود برگرد_

 . سمت پله هارفت رسمه رس ی تکان داد وبا قدم هابی رسی    ع به

پله هارا بارسعت باال رفت .دستشوبی طبقه ی باال که مخصوص  

ن آن عمارت بود درست در انتهای راهرو قرار داشت  . ساکنیر



وبی شود صدابی آرویم از آنکه وارد دستش پشت در که رسید قبل

 . توجهش را جلب کرد

 قسمتی از در به اندازه ی کیم باز مانده بود

 . ناخواسته با شنیدن آن صدا خود راعقب کشید وایستاد

 . قلبش در سینه فرو ریخت

 نفسش به شمارش در آمد وحالت تهوعش را تشدید کرد

ددستانش را سمت دهانش برد .آن راسفت گرف  . ت و فشی

 . سیع کرد ذهن فلج شده ش را در آن لحظه بکار بیاندازد

 این بارذهنش زود به یاریش رسید

ز رسویس اتاق خود استفاده یم کرد . خواست عقب نشیتن کند باید ا

ن دوخته بودند  . اما گوبی پاهایش را به رسامیک زمیر

ا آن لعنتی در دل بر شانس بد خود فرستاد . دلش نیم خواست باز ب

 . مرد رو در رو شود

 . باید قبل از آنکه مرد حضورش را یم فهمید از آن جا دور میشد 

بچرخد که با شنیدن اسم یسنا در جا خشکش  خواست بی رسوصدا 

 . زد



ی که  ن  ویا هرچیر
نیم دانست چرا ناخواسته نسبت به اسم آن دخیی

 !! در مورد یسنا بود حساس وکنجکاو شده بود

یسناس ومن فکر نیم کردم فقط زیادی شبیه قربان این دخیی _

 .. موضوع مهیم باشه وگرنه زودتر حتما بهتون

حرف آن مرد که صدایش یم لرزید پرید  همان صدای منفورمیان

 وجمله اش با سییل که خورد نیمه تمام ماند 

رسمه بهت زده باشنیدن صدای سییل ، با قلب که دیوانه وار یم 

 شت و کیم خود را جلوتر کشید و رسش راکوبید احتیاط را کناری گذا

 . به درچسباند

 !!! خفه شو احمق_

اتفافی که در این عمارت میفته رو برای من  تو باید ریز ودرشت هر 

 
ی

 و مهم بودن ونبودن گزارش هات رو من باید تشخیص بدم  بیک

 !! فهمیدی احمق

 مرد رسی    ع چشیم گفت 

 وآن صدا با خشیم عریان ادامه داد

ین دخیی که خودش رو جای یسنا جا زده تحقیق  در مورد اخییل زود _

 !! یم کتن 



ین فرصت بهم خیی مید ی  ودرکمیی

 االنم گورت رو گم کن تا کیس نیومده

 ! چشم قربان_

 تا ذهن فلج شده ی رسمه بخواهد آخرین جمله را هضم کند

در دستشوبی کامال باز شد ورسمه با رس به سمت داخل پرتاب شد وبا  

 . ه کیس تعادلش را حفظ کردبرخورد ب

 . خییل زود ان مرد که ییک از محافظ ها بود را شناخت

ده قدیم عقب رفتهیتن   ن  . کشید و وحشیی

رنگ از رخسار مرد پرید وبالفاصله برگشت وبه پدر رساج چشم 

 دوخت

ن رسی تکان داد وبه او اشاره کرد از دستشوبی خارج  هاتف خشمگیر

 . شود

ر را پشت رس خود  از دستشوبی خارج شد ودمرد مطیعانه بالفاصله 

 . بست

ن مرد بالفاصله خواست از دست  شوبی خارج شود کهرسمه با رفیی

 صدا ی خنده ی بلند هاتف متوقفش کرد 



نگاه مستاصلش به سمت هاتف چرخید ودر نگاه خونشد او گره  

 خورد 

ل کند. پس با قدم هابی محکم  هاتف سیع کرد خشم خود را کنیی

 سمت او نزدیک شدوکوتاه به 

 !!! پس راسته که از قدیم میگن دیوار موش داره وموشم گوش داره_

با نزدیک شدن او ، اب دهانش را پرصدا قورت داد و با ترس رسمه 

 . اشکار عقب عقب رفت تا با در دستشوبی برخورد کرد

 !! علت این همه ترس که از ان مرد داشت را درک نیم کرد

 .هراس داشته از آن مرد به شدت اما واقعیت آن بود ک

ینیم تو دام افتاده _  ... آخن چه موش کوچولوی شیر

 دیگر کامال مقابل او ایستاده بو د  حاال 

 با لحن وحشتنایک گفت 

اق سمع یم کرد ی_  !!! پس حرفای ما رو بدون اجازه اسیی

 تک خنده ای کرد .  

 پوزخندی زد وگفت

 !! چیکاریم کنیم یم دوبن ما با زبون این موش کوچولو ها 

 . رسمه سیع کرد برترسش مسلط شود



مه کرد باوجود رساج ان مرد رسی    ع رساج را تجسم کرد و در دل زمز 

 . نیم توانست کاری کند

ایط بدتر هم در ان مدت قرار گرفته بود و به  او رسمه بود ودر رسی

 ترسش اجازه ی جوالن نداده بود

 با این اندیشه نفسش را مهار کرد

 یم کرد به اندازه ی کافن محکم باشد ونلرزد در نگاه  که سیعبا صدابی 

ه شد و گفت او   خیر

 !! منظورتون رو نیم فهم_

اق سمع خی   ! !اسیی

فراموش نکن اینجا عمارت رساجه و من اجازه دارم هروقت که 

 خواستم از هرجای این عمارت استفاده کنم پس

ی نشنیدم  ن  من چیر

ن من فقط.. فقط .. حالم خوب نبود   !!! همیر

یک نفس حرف زده بود بدون انکه آن نگاه که مجدادا تبدیل به  

 !!! ترسناک شده بود مانعش شوددوگوی سیاه 

جمله اش که تمام شد . هاتف خندید بلند وبی پروا ، بدون اینکه 

 وحشت آن راداشته باشد که صدای خنده ی بلندش به گوش کیس 



رساج بی پروابی و  برسد و برای لحظه ای از ذهن رسمه گذشت که

 . به ارث برده بود  نگاه نافذش را از پدرش

قف شده بود دستش را که همچنان در هوا  هاتف که خنده ش متو 

 . خشک مانده بود انداخت 

نگاهش را مستقیم به نگاه رسمه دوخت که هنوز ردی از کودیک را در 

 ..خود نگه داشته بود

 . ترین لبخند بود لبخندی زد که از نظر رسمه در آن لحظه کریه

نگاهش ناخواسته روی دندان اخر طالی او لحظه ای ثابت ماند و 

 . ند دلش در آبن پاره شدب

او بارها وبار ها در مشاوره هایش از کابوس شبانه هایش و از مردی 

 !!! بادندان طال حرف زده بود

اب دهانش را قورت داد وهنوز ذهنش درگیر آن دندان زرد که به 

 ابی یم کرد بود که صدای او را شنید و بالفاصله اخمشدت خودنم

 کرد 

ی نشنیدی و حالت _ ن  !!بدهکه چیر

 ...اما به نظر من هنوز برای این حال خرابت خییل زوده پر_

 . لحظه ای تامل کرد



رسش را کیم عقب کشید و چشمانش را در نگاه او ریز کرد دلش 

 را کامل یم میخواست عکس العمل اورا خوب ببیند وقتی جمله اش

 کند

 .. پرنده ی من_

ی بهش وارد  کلمه ی پرنده ی من شوک دویم بود که با شدت بیشیی 

 شد ودر ضمیر ناخوداگاهش پشت رس هم و با صدای بلندی 

 . تکرار شد

لحظه ای چشم بست و در مقابل پلک های بسته ش تصویر دخیی 

 ه بچه ای شکل گرفت که در کنج قفیس بزرگ افتاده ودر خود مچال

 . شده بود و یم نالید

 . هیتن کشید و لرزید از صدای واضح ناله ی دخیی بچه

سپس دست یخ زده ش به عقب رفت وناخواسته روی کمرش 

 !!! نشست درست روی رد آن زخم های کهنه وقدییم

رسش را باشدت تکان داد و در حالیکه نفسش به شمارش افتاده بود  

 به سختی نالید 

..س..نیستم.. م..  م..من... پ..پ.پرنده_  .. ن ..منبن

 !!ششششش..ششش دخیی _



 !! آروم باش آروم

 !!! پرنده ایتو 

 !! یه پرنده ای قفیس

 یم کردی اما یک روز   
ی

پرنده ی که باید همیشه تو قفس طالییت زندیک

 .. یک روز باروبن 

ه ، واکنش دخیی ی که   هاتف ناگهان سکوت کردو با لذت وخیر

ی که سالها در مقابلش ایستاده بود را ت ماشا یم کرد . دخیی

 .. بود جستجویش

 . از سالها ودر عمارت پشش پیدا کرده بودو حاال آن دخیی را پس 

 . لحظه ای با فکر رساج ابروهایش در هم گره خورد

رساج هرگز نباید آن دخیی را یم دید واز حضور او مطلع یم شد اما 

 ... تقدیر

 را به جابی آورده 
 ... بود که روز ی به آن تعلق داشتتقدیر آن دخیی

 . پوزخندی زد

مثل آن سال ها مجدادا تقدیر را عوض امابی شک او یم توانست 

 ... کرده و از نو رقم بزند

 . درست مانند تقدیری که برای یسنا وخییل های دیگر رقم زده بود



هرچند که این بار سدی به اسم رساج که از قضا پش خود او بود رس  

 د راهش بو 

و او در همان نگاه اول به راحتی متوجه عشق وعالقه ی او به اسما 

 . ودشده ب

 !!! تلخندی زد

به نظر میامد رسنوشت باز هم یم خواست او وپشش را در مقابل  

 !!هم قرار بدهد

 !!! دندان روی هم سایید

ن بار نبود که آن دو رو در مقابل هم قرار یم   یاشار و خانواده ش اولیر

 دادند 

 بودر محضو 
ی

 !! نحوس آن ها در زندگیشان همیشیک

ن بار او عزمش را به شدت جزم کرده بود  اما این بار فرق یم کرد .. ای

 !!! تا آن خانواده را به کل نابود کند

ن درست مانند چهارسالگیش کز  با دیدن اسما که در گوشه وکف زمیر

 . کرده ودر خود مچاله شده بود ریشخندی زد

 .ن زیاده روی یم کردامروز بیشیی از آشاید نباید برای 

ک اصال خوب نبود وبه  نظر میامد هر آن تشنج کند  حال دخیی

 !!! درست مانند کودیک هایش



 . مقابل او خم شد. نگاهش را در نگاه ترسیده ی اوقفل کرد

رسمه در حالیکه نگاهش در دندان زرد او دو دو یم زد با بغض وبا 

 هاتف این اجازه را به او نداد نفیس تنگ خواست حرفن بزند که

 با صدای محکیم گفت 

ه در مورد د_ ابی که شنیدی به رساج بهیی
ن یدارمون وهمینطور چیر

 !!! حرفن نزبن اس..... اخ ببخشید رسمه

این را گفت ودیگر منتظر جوابی از جانب اونشد به روی پا ایستاد و 

  صورت او بعد از تکان دادن تهدیدگونه ی انگشت اشاره ش در مقابل 

 . از دستشوبی خارج شد

داخت .. دقایق طوالبن از رساج نگایه به ساعت سپس به پله ها ان

ن رسمه یم گذشت واو هنوز برنگشته بود  !! رفیی

کالفه وبدون اینکه به مردی که همچنان برایش صحبت یم کرد  

 . توضیچ بدهد از او فاصله گرفت ومسیر پله ها را در پیش گرفت

سید لحظه ای تامل کرد . تقه ای به دستشوبی که ر  پشت در بسته ی

ن در زد وچون چند ثان ه را پاییر  یه گذشت وجوابی نشنید آرام دستگیر

داد ودر را باز کرد .در همان نگاه اول متوجه ی رسمه شد که گوشه 

 ای کز کرده وصورتش را با دست پوشانده بود . با دیدن او در آن 



س کشیدن های تند ونامرتبش حالت به شدت جا خورد . صدای نف

 . دستشوبی را شکانده بود سکوت

با قدم هابی بلند به سمت او جلو رفت ودر مقابلش زانو زد .نامش را 

 آرام صدا زد و جوابی نشنید 

 لحظه ای مکث کرد 

وبه جسم لرزان ودرهم مچاله ی او چشم دوخت . صدای نجواگونه 

 کرد یم شنید اما متوجهی اورا که پشت رس هم جمله ای را تکرار یم  

 . آن نیم شد 

کند وچون   به او نگاهرسمه توانست  و با وجود مقاومت شدید 

 نگاهش در مردمک درشت شده ی چشم وصورت رسخ

 . شده ی او افتاد لحظه ای بهتش زد

نام او را چندین بار تکرار کرد .اما رسمه هیچ واکنیسی به او نشان نداد  

 .... در یک دنیای دیگر سیر یم کرداصال در حال خود نبود و گوبی 

ا یم شنید که مرتب همان جمله را تکرار یم  صدای هذیان گونه ی اور 

 کرد 

رسش را کیم جلوتر برد ونگاه نگرانش را با دقت به لب های او دوخت  

 تا شاید بتواند لب خوبن کند

 م..من ...پ..پرنده.. نیس..نیستم عمو_



برد اشتباه یم شنود و بار دیگر با چون جمله ی او را شنید ابتدا گمان 

ی آن را لب خ  .وبن کرددقت بیشیی

با برافروخته شدن صورت رسمه وسخت تر نفس کشیدن او ، به 

 . خود آمد

باید کاری یم کرد تا او را از آن حالت خارج کند قبل از اینکه حالش 

 . بدتر یم شد

ده ی ن   دستش را به سمت صورت او جلو برد اما وقتی چشم وحشیی

 درسمه روی دستش چرخید نتوانست آن را روی صورت او بکوبان

 . ودستش لحظه ای در کنار صورت او روی هوا خشک ماند

ابتدا نگایه به دست مشت شده اش وبعد به پلک بسته ی لرزان او  

 . انداخت

ی که دلش را بهش باخته بود سییل  مگر یم توانست به صورت دخیی

 !!!بزند

یم کرد آن دست را بی   و و باهر نیتی برخورد هر دستی که به صورت ا

ن رد یم کردشک از زیر    !!!! گیوتیر

ن دستش را انداخت و بالفاصله ازجای خود بلند شد و به   خشمگیر

 .سمت شیر آب رفت



مشت دستش را پر از آب کرد وبه سمت رسمه رفت وروی صورت او  

 پاچید . رسمه بالفاصله تکابن خورد و هیتن کشید خواست صورت 

 او نداد   دادا بادست بپوشاند که رساج این اجازه را بهجخود را م

 . به گریه افتاد و دقایقی بعد ، بغض رسمه شکست 

صدای گریه ی او که هر لحظه که یم گذشت اوج یم گرفت در 

 . فضای بسته ی دستشوبی منعکس شده بود

رساج که طاقت گریه واین حال پریشان اورانداشت . ابروهایش در 

 . ه خورد ولحظه ای دندان روی هم ساییدهم گر 

 سپس گفت 

 روم باش دزد کوچولو هیس آ_

 گریه نکن ، اروم باش

 رسمه اما چگونه یم توانست آرام باشد 

 !! وقتی تمام کابوس کودیک و جوانیش تبدیل به واقعیت شده بود

بار دیگر تصویر واضح ان کودک ترسیده وخوبن درون قفس مقابلش 

 ...و رعشه را برجانش انداختچشمانش جان گرفت 

ن حال مح  کم رساج راشنید صدای نگران ودرعیر

 !!رسمه بگو چه اتفافی افتاده ؟_



 رسمه باشنیدن اسمش ، تکابن خورد سپس طویط وار زمزمه کرد

 م..من.. س..رسمه م ..آره ..من رسمه م _

 نه ..نه .پر..پرنده

 له بالفاص صدای محکم رساج را که نامش را صدا زد شنید و 

پهنای صورتش را خیس  اشک مانند سییل از چشمانش رسازیر و تمام 

 کرده بود 

 نگاهش را وحشت زده در اطراف چرخاند و

 بریده بریده وملتمسانه نالید 

 س..رساج ..اون..اون ..اینجاست

 رساج نگاه موشکافانه ای به اوانداخت و بالفاصله پرسید

 !!یک رسمه ؟_

 تادرسمه به جای پاسخ به گریه اف

 رساج رسمه را مجبورکرد تا نگاهش کند

 سپس شمرده ومحکم سوالش را تکرار کرد 

 اون ..اوبن که دن.. دندونش ط..طالست_

بالفاصله با شنیدن این جمله تصویر تمام افرادی که در آن مهمابن 

 دندابن از طال داشتند وتعداد ان ها کم هم نبود در ذهن رساج شکل 



 !! گرفت

مول اهل کویت از جمله خ ورسشناس های متبیشیی عرب های شی

 . ر خود او ، دندان های آخری خود را از طال یم گذاشتندپد

یک   حاال هردو پلک رسمه همزمان باهم یم پرید ولرزش ها ی هیستیر

 گونه ی بدنش بیشیی شده بود . از صورتش که هر لحظه

برافروخته تریم شد کامال مشخص بود که برای کشیدن نفس دچار 

 . شکل شده استم

 . د را به عقب ذهنش سوق دادتصویر هاتف وتک تک ان افرا

ی بود پس ن  از هرچیر
 فعال حال دزد کوچولویش مهمیی

 با لحتن مالیم گفت

س واروم  _ ن دزد کوچولو ... االن فقط من اینجاکنار توام .پس نیی ببیر

 ! نفس بکش

درسینه  رسمه با شنیدن این جمله مذبوحانه تالش کرد تا نفیس را که

 . ماند فقحبس شده بود مهار کند ، اما نامو 

احساس یم کرد زخم های پشت کمرش گر گرفته ویم سوزد وبدتر از 

به ی کمربند وضجه ی دخیی بچه بود که لحظه ای  آن صدای ضن

 .رهایش نیم کرد 



 با گریه این بار باصدای بلندتری جمله ش را بریده بریده تکرار کرد

 ورا دید پرسیدرساج چون حال وخیم ا

 ! یک اینجاست رسمه ؟_

 با گریه نالید  رسمه

 ع..عمو_

سپس بالفاصله هردو دستانش را از هم گشود ودرحیتن که ادای بال 

 نالید  زدن در میاورد گریه کنان

 من..من.. م..م.من ..پر..پرنده ..نیستم _

 اما..اما ..عمو.عمو میگه ..من..من پرنده م

 ..مربند .من..مناون ..اون ..با کمر ..با..ک

 . بال بال یم زد چشم دوخترساج متحیر به او که 

تش  بالفاصله یاد زخم های پشت کمر رسمه افتاد وبر شدت حیر

 .افزوده شد

ن سوال بالفاصله در ذهنش ایجاد شد   واولیر

عمو چه کیس بود که رسمه بادیدنش به این حال افتاده بود و زخم   _

 رتبایط یم توانست با مهمانهای قدییم روی کمر این دخیی چه ا

 !! مارت داشته باشدها ی این ع



با دیدن سیایه چشم او که باال رفت با رسعت خودش را به او رساند 

ن رسمه را به سمت خود بکشاند اورا   وقبل از اینکه جاذبه ی زمیر

گرفت. نگایه به چشم های پف کرده وارایش ریخته ی صورت 

 خیسش انداخت و با گام هابی بلند

 . ومحکم به سمت اتاق خودش قدم برداشت

بالفاصله اورا روی تخت گذاشت و با دکیی تماس گرفت. ارتباط را که 

 قطع کرد 

 . به صورت رنگ پریده ی رسمه چشم دوخت

 چقدر این چهره ی پریشان و سفید رنگ برایش آشنا بود

ذهنش کشیده شد به اخرین روزی که جسم نیمه جان یسنا را در 

ون باشدت کرده بود در حالیکه از جفت رگ هایش خ  حمام پیدا 

 !! یم زد فوران

 دستمایل برداشت و روی تخت کالفه

 . کنار او نشست و آرام صورت اورا پاک کرد

 . بی شک اگر خاتون او را در آن وضعیت یم دید حالش بد یم شد

 . ذهنش عجیب مشغول شده بود

ن در آن وسط درست نبود واو باید ابتدا   یم فهمید یک چیر



 . این دخیی کیست

ای رسمه در رسش اکو یم شدند و هزاران سوال در تمام جمله ه 

 ذهنش ایجاد یم کردند . . تقه ای به در خورد و در متعاقب ان

 . گشوده شد و هیکل یاشار در چارچوب در قرار گرفت

 .. تو کجابی رساج همه ی مهمونا منتظرتو و اون دخت_

تکابن شدید  ت جمله ش ناتمام ماند . با دیدن رسمه در آن وضعی

رد . و ناخواسته اسم یسنا را به لب آورد . لحظه ای بعد نگاه خو 

ن رسمه ورساج چرخید بهت  زده ش با گیچی بیر

سپس با نگرابن وقدم های بلند خود را به تخت رساند و باصدابی بلند 

لش درآمده بود لرزان پرسید  که از کنیی

 این دخیی چرا اینجاست _

 ! تفافی افتاده رساجا چه

 . از صورت رسمه جدا کرد و از روی تخت بلند شد رساج دستمال را 

 پتو را تا گردن او باال کشید و کوتاه گفت 

 نگران نباش با دکیی تماس گرفتم_

 یاشار اما با دیدن آن حال دخیی چگونه یم توانست نگران نباشد 

 کنار تخت نشست .  



ه ی رس   اج ارام گفتسپس زیر نگاه مستقیم وخیر

 !! دخیی بهم دست میده واقعا عجیبهحیس که هربار با این _

حتی ..حتی .. برای لحظه ای با دیدن او در این وضعیت ،احساس 

 . کردم تکه ای از وجودم کنده شد

ن حیس رو ادم فقط به همخون خود داره  !! و همچیر

لحظه ای تامل کرد و بعد نگاهش رو از رسمه به رساج چرخاند 

 اصدای گرفته ای ادامه دادوب

 ادم خرافابی نیستم رساجمن _

اما..اما.. احساس یم کنم این دخیی همزاد یسناست و خدا اون رو  

 !! برای دل بی قرار خاتون و من فرستاده

رساج حرفن نزد اما عجیب به فکر فرو رفت . باید هرچه زودتر با 

 . شاهکار تماس یم گرفت تا خودش را به کویت برساند

یب بود . اما عجیب تر رفتار و  به نظر او هم این همه شباهت عج

 . حرف های امروز رسمه بود

ی بگذرد . حتی اگر الزم بود خود به   ن او کیس نبود که ساده از کنار چیر

ن رابفهمد  . ایران یم رفت تادر مورد گذشته ی رسمه همه چیر

 طاها دستی بر چشم خسته خود کشید وپرونده ی رسمه محتشم را 

 . کش وقوس به بدن خود داد بست . خمیازه اش را مهار کرد 



ن برداشت و با اکراه جرعه ای از   و فنجان قهوه ش را از روی میر

 . قهوه ی رسد شده ش را نوشید

ی که زمابن کوتاه نامزدش بود حسابی ذهنش را مشغول  پرونده دخیی

 . کرده بود

نوز هیچ رسنچن نزدیک به چهار ماه از گم شدن رسمه یم گذشت و ه 

 . ه بوداز او پیدا نکرد

نگاهش به سمت صندیل مقابلش چرخید جابی که روز قبل محتشم 

اف تکان دهنده را کرده بود و باعث شده  روی آن نشسته و آن اعیی

 . بود تمام شب حتی برای ثانیه ای چشم روی هم نگذارد

در پنجه ای روی موهایش کشید و سیع کرد بار دیگر حرف های او را

 . ذهنش مرور کند

اف کرده بود که رسمه دخیی او برای او  ن بار در یط ان سالها اعیی لیر

 . واقیع او نیست

ن گذاشت و فلش بیک به روز قبل زد  . فنجان قهوه را رو ی میر

ن محتشم قفل شده  نگاهش در جسم شکسته تر از قبل ونگاه غمگیر

اف ناگهابن او چنان شوکه شده بو   د که حتی کلمهبود . از شنیدن اعیی

حرف بزند واجازه داده بود تا محتشم صحبتش را ای نتوانست بود 

 کامل کند واو تمام حرفهای تکان دهنده ی اورا بدون کلمه ای پس



 . وپیش تا واو ش را حفظ کرده بود

 . اقای محتشم دستهابی راکه اشکارا یم لرزید را درهم قفل کرده بود

ن و ش به ب ها تا سحر بیدار ماندن ، بعد از چند روز کلنجار رفیی

 سختی توانسته بود خود را متقاعد کند که به دیدار این رسگرد جوان 

 . برود و مهر سکوت از آن راز چندین ساله بشکاند

ش   شاید بعد از چند ماه ، این تنها امید وشانس برای بازگرداندن دخیی

ن به خانه بود . واو قصد نداشت هیچ شانیس را برای دیدن وداش   یی

بدهد حتی به قیمت آن که تمام دنیا راز دوباره ی رسمه ش از دست 

 !!او رابفهمند

 ایه کشید . بغض نشسته در گلویش را با تک رسفه ای بلعید

ن لرزیدن محکم بود وع به صحبت کرد .صدایش در عیر  !! وقتی رسی

شونزده سال پیش ، یک شب باروبن برای تحویل باری از گمرک به _

 بود که بعد از ساعتی . تو جاده تصادف سختی شده    بوشهر یم رفتم

ن رو برای رفع  ن و باز شدن جاده ، کیم جلوتر ماشیر ترافیک سنگیر

 قضا کردن نگه داشتم . کیم دورتر از جابی که بود م صدای گریه ی

ضعیف بچه ای توجهم رو جلب کرد . اول فکر کردم به خاطر 

 راه وترافیک اشتباه میشنوم و صدا ، 
ی

صدای باد وبارونه !! اما  خستیک

 طاقت نیاورد که به ماشینم برگردم .  ز دلمبا



صدارو تعقیب کردم و ... و  .....مسیر

لحظه ای سکوت کرد و نگاه خیسش را در اتاق چرخاند . بعد از 

 . شانزده سال یم توانست آن شب را باتمام جز ئیاتش بخاطر بیاورد

 . به آن شب بارابن بازگشت

 .... قبلبه شانزده سال 

وبی ماورا  بی او را به سمت صدا هدایت یم کرد. پسگوبی نیر

ارام وبا احتیاط در حالیکه ترس در جانش نشسته بود به سمت صدا 

 . قدم برداشت

کیم که جلوتر رفت . صدا واضح تر به گوشش رسید و او توانست 

 در آن تارییک وبه کمک نور ضعیف چراغ قوه ای که در دست

با دست کوچکش سفت ی درختی را   اببیند که تنهداشت بچه ای ر 

 . گرفته بود

 درست مانند کودیک که 

 . مادری را در آغوش گرفته باشد !!! ابتدا بهتش زد و در جا ایستاد

ی را که یم دید باور کند ن  . نیم توانست چیر

 ! آن بچه ی کوچک در زیر باران ودر کنار اتوبان چه یم کرد



را به خود   صدای جیغ کودک ترسیده او  صدای رعد و برق همزمان با 

 آورد . یا خدابی زیر لب زمزمه کرد و 

 . به قدم هایش رسعت بخشید وخود را به اورساند ودر کنار او زانوزد

نور چراغ قوه را در صورت غرق در خون کودک که با باران قایط 

 . شده بود انداخت و وحشت کرد

 . به درد اورد نگاه ترسیده ولب های لرزان بچه ، دلش را 

دیگر نگاهش با دقت در قامت کوچک او که لباس پاره به تن بار 

 داشت چرخید تا بفهمد ایا اسیب جدی دیده است یا نه

بنظر نمیامد جابی از بدنش شکسته یا مجروح شده باشد جز رسش 

 . که خون آمیخته به باران از ان جاری بود

 وقت را نباید از دست یم دا د 

 اغ قوه را با دندان گرفتکوچک چر   اد و دسته یروی پا ایست

 . باید هرچه زودتر اورا به بیمارستان یم رساند

بالفاصله به سمت او دست دراز کرد وچون بچه رسش را در تنه ی 

وع به فریاد کشیدن کرد   درخت پنهان کرده و رسی

به سختی او را از تنه ی درخت جدا کرده وسفت در آغوش گرفت .  

ن سپس چراغ را  به های با دست گرفت و در حیر   دفع کردن ضن



 کوچک بچه ی ترسیده گفت 

س کوچولو من اومدم تا کمکت کنم_  نیی

کودک دیگر جابن نداشت تا دست وپا بزند وخییل زود در آغوشش  

 ارام گرفت

 با محبت رسش را خم کرد وبوسه ای روی رسش نشاند 

ن را  دور زد  اورا در صندیل جلو نشاند وکمربندش را بست . ماشیر

ن شد وآن را روشن کرد و به راه افتا د وخود سوار م  اشیر

ن را نگه داشت . کودک خیس  به درمانگاه کوچیک که رسید ماشیر

ن پیاده شد   ومچاله شده را مجدادا درآغوش گرفته ورساسیمه از ماشیر

 .و به سمت درمانگاه پاتند کرد

 .درمانگاه در آن وقت از نیمه ی شب خلوت بود

 ه بودارش درآمدنفسش به شمدر حالیکه 

 رساسیمه گفت 

 کمکم کنید لطفا_

دوتا مرد پرسنل درمانگاه که در آن شب بارابن واز خلوبی درمانگاه  

 استفاده کرده و مشغول تماشای تلویزیون بودند بالفاصله به سمت

 او پاتند کردند



ن اتاق رفته واو را روی تخت  کودک را از آغوش او جدا کردند. به اولیر

 . باندندخوا

دکیی تقریبا میانسایل با صوربی خواب آلود وچشمابن پف  دقایقی بعد 

 کرده به آن ها نزدیک شد .کنار تخت ایستاد. نگایه به کودک

خیس و خوبن انداخت و در حالیکه گوشه ی پلک اورا کیم به سمت 

ن یم کشید پرسید  پاییر

 !چه اتفافی افتاده ؟ _

 . من کنان سکوت کرد محتشم من

یقا چه اتفافی افتاده است .گوبی هنوز هم  هم نیم دانست دق  او  خود 

 !!! در شوک بود

چون سکوت اورا دید نگایه به جانبش انداخت  دکیی

 !چه نسبتی با این دخیی داری ؟_

ن وارس زخم روی پیشانیش  سپس قبل از جواب محتشم در حیر

 گفت

 !! شکسته_

باس خیس رو از  لباس مخصوص بچه ها رو بیارید . باید اول این ل

 تنش جدا کنیم



پرستاری بارسعت از اتاق خارج شد و محتشم کوتاه اتفاق افتاده را  

 تعریف کرد

ک شد   ابروبی باال انداخت ومشغول کندن لباس دخیی
 دکیی

ی با  در آنجا محتشم تازه متوجه شده بود کودک دخیی است .. دخیی

 ی عمیقموهای کوتاه اندایم الغر وبدبن پر از زخم .. زخم ها

 ...ودردناک

ک را دید  وقتی زخم های کهنه وجدید روی کمر دخیی

 .آه از نهادش برآمد

هرکیس یم توانست به راحتی تشخیص دهد این زخم های عمیق در 

 .پوست لطیف و کودکانه ی او رد جای کمربند ویا شالق بوده است

 نگاه ناباورش چندین بار روی زخم ها چرخید .سپس

ده شد فکش از شدت خشم ف  ودستی بر محاسنش کشید  شی

ن کاری   بچه ا ی همچیر
در قاموسش نیم گنجید کیس بتواند با دخیی

 !!! کند

دکیی با اخم جای زخم ها را بررس کرد و در حالیکه در آن نیمه ی 

 . شب عمیقا متاثر شده بود اشاره ای به ییک از مردها کرد



بالفاصله ای حرف مرد نگاه متاثرش را از زخم ها گرفت و بدون کلمه 

 . آنجا را ترک کر د

  تماس گرفته شد ومحتشم بهت زده ، تحویل پلیس داده شد پلیسبا 

ن کار ی که پس از  اما خییل زود وکیلش توانست او را آزاد کند و او اولیر

ک بود  . رهابی کرد تحقیق در مورد دخیی

ک تا این حد در دلش نشسته بود شاید   نیم دانست چرا مهر آن دخیی

 لیل که او چندین سال بود ازدواج کرده بود وخدا فرزندیبه آن د

 !!! بهش نداده بود

ک  .... وحاال آن دخیی

تصویر چشم های معصومش حتی برای لحظه ای هم از مقابل 

 . چشمانش کنا ر نیم رفت

ک در پرورشگاه بود هیچ کس به رساغش  در آن چند ماه که دخیی

 . الم نشده بودشدنش اعنیامده بود و گزارسی مبنا بر گم 

ک بعید یم دانستند  و با توجه به زخم های عمیق و حال روخ دخیی

 !! کیس به رساغ او بیاید

ک جسما خوب شده بود اما روحا بیمار بود . در آن چند وقت  دخیی

 کلمه ا ی حرف نزده بود وفقط گایه شب ها ودر خواب صدا ی

 . فریادهایش گوش آسمان را هم کر یم کرد



و ی وگوشه گیر بود واغلب گوشه ی ا آن ب او  ن
سن کم به شدت مین

ه یم ماند   تخت خود کز یم کرد وبه نقطه ا ی خیر

مشاور پرورشگاه در نهایت گفته بود شاید یک خانواده ی خوب 

 . ومتعهد با رسپرستیش بتواند او را از این حالت خارج کند

ن این جمله، نیم دانست ناخواسته چه تلنگر ی به  مشاور هنگام گفیی

 او زده بود 

ن دخیی ی به  چه کیس بهیی از او که فرزندی نداشت و آرزو ی داشیی

 ! زیبابی آن دخیی بچه را داشت

 !! مهر آن دخیی از همان نگاه اول بر دلش نشسته بود

ن رسپرستی کودک کرد   و در نهایت تسلیم قلبش شد و اقدام به گرفیی

ایط خوبی که د
 شت توانستاوبا توجه به وضع مایل ورسی

د  . رسپرستی او را به عهده بگیر

 سکوت کرد وناخواسته

ن بار ی که او را در آغوش همشش گذاشته بود بخاطر اورد  . اولیر

ک در آغوش همشش ساکت وخاموش اشک ریخته بود و   دخیی

 همشش بهت زده وننو وار آن کودک گریان را در آغوشش تاب

 . داده بود



یل زود توانسته بود خودرا در دل  ی آن دخیی عیل رقم بیماریش خ

 . همشش مانند او باز کند

آیه کشید . طاها در سکوت تمام حرف های اورا گوش داده بود ودر 

ش را خییل زود به او بازگرداند  . نهایت قول داده بود که دخیی

..... . 

 به سختی چشمانش را باز کرد و زبانش را 
ی

 رسمه با احساس تشنیک

 . ه ش کشیددشروی لب ها ی خشک 

ن شد که دردی در بدنش پیچید  . نیم خیر

 . تمام عضله های بدنش خشک شده بود

 دستانش را باال برد و 

کش وقوس به بدن خود داد که بادیدن اتاق نا آشنا در همان حالت 

 ! ماند

با کنجکاوی به اطراف چشم دوخت و خییل زود توانست اتاق رساج 

 !!! را بشناسد

خییل زود به خود آمد ودستانش را که در هوا   ا ابتدا خشکش زد ام

ن انداخت  .مانده بود پاییر

 . خواب از نگاهش به رسعت گریخت وجای خود را به بهت داد



 !!!او در اتاق رساج چه یم کرد

 رساسیمه ودستپاچه ابتدا به تخت سپس به خود نگایه انداخت 

 !اما او آنجا ودر تخت رساج چه یم کرد ؟

ی که  ن ن چیر ذهنش گذشت این بود که این اواخر کاری نکرده   ز ااولیر

 . بود که رساج تنبیه ش کند

 . لحظه ای به نوع تنبیه رساج خنده ش گرفت

 رسی به افکارش تکان داد و

ن رفت و ناگهان از درد ی که در بازوهایش پیچید اخن  از تخت پاییر

 . کشید

ن لباس که برا ی او گشاد بود باال داد وچون   ستش را کبود ی دآستیر

 . ید بیشیی تعجب کردد

را نشان یم داد وباتوجه به روشنابی   ۳نگایه به ساعت انداخت که 

 . بعد از ظهر است ۳اتاق متوجه شد 

مستاصل وسط اتاق ایستاد و به ذهنش فشار آورد تا بخاطر بیاورد 

 !! که چرا در اتاق اوست

اهن رو درست در لحظه ای که نا امید شده بود نگاهش به پ ی  یر

ه ا ی که در گوشه ی اتاق بود افتاد و رو ی آن ثابت ماند . کاناپ

اهن زنانه رفت  ناخواسته  به سمت پیر



آن را برداشت وبه سمت صورتش جلو آورد وجرقه ای در ذهنش زده  

 !!!! مهمابن خاتون . شد

او این لباس را در مهمابن خاتون پوشیده بود .با دیدن لباس گیج تر 

 . شد

ن وزنش را ندارد وبه شدت  د پاهایشاس یم کر احس توان نگه داشیی

 یم کرد
ی

 . احساس ضعف وگرسنیک

روی همان کاناپه نشست ولباس را روی پاهایش انداخت وسیع کرد  

 بخاطر بیاورد در مهمابن خاتون چه اتفافی افتاده که به خوابیدن در

 !!! اتاق رساج منجر شده بود

کشید و سیع موهایش   ا ی رو یچشمانش بسته شد و کالفه پنجه 

 . کرد به ذهنش فشار بیاورد

ن صحنه ای که در ذهنش به نمایش در آمد تصویر او و یاشار و  اولیر

ن آمدن از پله های مرمرین ، زیر سنگیتن نگاه  .مهمان ها بود پاییر

 . زبان روی لب کشید

 .لحظه ای چشمانش را باز کرد و باردیگر به لباس نگایه انداخت

خودش را وحشیانه به سینه یم   قلبش اینگونه نیم دانست چرا 

 .کوبید



 کشید . هرچند بی فایده 
دست رو ی قلبش گذاشت و نفس عمیقی

 !!! بود

 ..قلبش همچنان تند ومحکم یم کوبید

 . با احساس وضعف بد ی که داشت مجدادا چشمانش را بست

ن خییل زود مانندی فیلیم در ذهنش اکران شد  . همه چیر

ایه با او و رساج .. دگرگون شدن حالش در رساج . همر شنابی او با پآ

 ... و

چون به قسمت دستشوبی رسید دیگر نفسش کامال به شمارش در  

 . آمد

تمام مکالمه ی آن دو مرد با صدای بلندی در ذهنش اکو شد و تکرار 

 شد . لباس در دستانش بالفاصله مشت شد و تصویر چهره ی 

 . تر ذهنش نقش بسیسنا دخیی یاشار د

 !! رسمه _

 . ، همزمان با جیغ کوتایه چشمانش باز شد شنیدن صدا با 

 کیم خودش را عقب کشید . رساج  

 نگایه به لباس چنگ شده در دستان او انداخت و لحتن ارام گفت

س منم_  !! هیس نیی



 ... اروم باش

باشد رسمه اما رسی    ع از جای خود بلند شد. چگونه یم توانست ارام 

ن آن مرد ی که دن وقتی صدای تهدید   دابن از طال داشت هنوزآمیر

 . درگوش هایش تکرار میشد

دستانش را روی گوش هایش گذاشت تا شاید مانع از پخش ان صدا 

 . شود اما بی فایده بود

نگاه خیسش را به رساج دوخت و دهان باز کرد اما باز آن صدا در 

 !! رساج حرفن بزند گوشش پخش شد که گفته بود نباید به

امید رس ی تکان داد و به پهنا ی صورت اشک ریخت و پس از کیل  ان

 تالش به سختی لب زد 

 س...س..رساج_

ل شده زمزمه رساج چون این حال آشفته ی او را دید  با خشیم کنیی

 کرد 

 جونم رسمه _

 !!حرف بزن فقط بگو چیشده که دزدکوچولوم رو تا این حد ترسونده

ن هاتف، در یک گوشصدا ی تهدید  ان ش وصدا ی نگران ومهربآمیر

 . رساج در گوش دیگرش باعث شد تا حالش بدتر شود



 . خودش هم علت این همه خرابی حالش را نیم دانست

ن در آن مرد وجود داشت که او را به   ترسوبی نبود . اما یک چیر
او دخیی

 . شدت یم ترساند

ی که خود هم دقیق نیم دانست رس ریشه ش ا ن ز کجاست چیر

 . که به کمکش نیاید  لحظه آنقدر آشفته بود وذهنش در آن 

 . رساج چون رسشانه ها ی لرزان او را دید اخیم کرد

او را مجبور کرد تا نگاهش کند وچون نگاه به خون نشسته وخیس 

 . لرزید رسمه در نگاهش قفل شد فکش

 !! در نگاه او ترس و وحشت فریاد یم کشید

ود .  ورا دزدیده بودند ندیده بهرگز در تمام ان مدت که ااو این نگاه را 

 .. چه بسا که بارها هم در خطر افتاده بود

لحظه ا ی دلش برا ی این معصومیت رسمه ضعف رفت وباز هم  

 خود را رسزنش کرد که چرا پا ی رسمه را به این باز ی که یاشار راه

 . انداخته بود باز کرده بود

 . ظ کنده کرد تا آرامش خود را حفلحظه ا ی پلک باز وبست

ن    االن وقت رسزنش کردن یاشار وخود نبود . االن فقط باید مطمی 

 یم شد که آن مرد دندان طالبی که رسمه را تا این درجه ترسانده



 ! بود هاتف است یا نه

هرچند که خود احتمال زیاد ی یم داد شخص مورد نظر هاتف باشد 

 !!!با او حال رسمه دگرگون شد حرف زدنچون پس از 

ن بار از اوری  با یاد  ده شد و برای چندمیر هاتف مجدادا فکش فشی

 خود پرسید 

 !!! پدرش چه ارتبایط یم تونسته با رسمه داشته باشه_

 د باید رسمه را وادار به حرف زدن یم کر 

 پس خییل جد ی پرسید

 تو به من اعتماد داری رسمه ؟ _

 چنان ناگهابن این سوال را پرسید که رسمه با گیچی رسی تکان داد

 رساج سوالش را مجدادتکرار کرد

و رسمه بدون اندیشیدن و ناخواسته به نشانه ی تایید رس ی تکان 

 . داد

 !! اشتاو زندابن بود که به زندان بانش اعتماد د عجیب بود اما 

 . لبخند ی محو رو ی لب رساج از این جواب تند او شکل گرفت 

د . شقیقه پلک رسمه بسته شد ورساج لرزیدن گوشه ی پلک اورادی

 . ا واضح یم شنیداش نبض گرفته بود وصدا ی کوبیدن قلبش ر 



 . فکش منقبض شد ونفسش کش آمد

ل خو  ن در مقابل دخیی ی کنیی ن بار بود که این چنیر د را برای اولیر

د .!!    ازدست یم داد وعنان خود را به دست دلش یم سیی

 و یخزده ش راه، پیدا ک
ی

ی که توانسته بود در قلب سنیک ند و  دخیی

 !! قلبش را از آن خود کند

ی با پرونده ای سفید  !!! دخیی

 و گفترسش را کیم خم کرد

 !! دزد کوچولو فکر کنم باید تنبیهت کنم _

 . او باز شد نیدم حرف هایاز شپلک های رسمه بالفاصله 

گون او دوخت  نگاه گیجش را به چشمهای قیر

 برای لحظه ای گمان کرد اشتباه شنیده است .  

ه  !! نگاه او چند بار پشت رسهم پلک زددر  خیر

ن   ن ی در نگاه نافذ و وحیسی رساج بود که تا حاال ندیده بود یک چیر چیر

 !! وجودش کافن بودگرم و سوزان که برا ی به اتش کشیدن کل 

 به سختی اب جمع شده ی دهانش را قورت داد

رساج از گوشه ی چشم لرزیدن سیبک گلویش را دید ولبخندی محو 

 . لبانش نقش بستروی 



 رسمه بی قرار وبی تاب به سختی لب زد 

 ت.. تنبیه .. اما ..اما ..م..من . .کاری..نکر..نکردم_

 .لرزید عنان خود را ازدست دادرساج با دیدن او که اندیک یم 

 تک خنده ای درگلو کرد 

 !! آن دخیی خود هنوز نیم دانست چه کرده است

 زیبا روبی تا حاال او ناخواسته با قلب او کار ی کرده 
 بود که هیچ دخیی

 !!! نکرده بود

 با شیطنتی نامحسوس زمزمه کرد

 !! چرا دزد کوچولو کرد ی_

ید ی بدون اینکه من حتی تمام شب رو روی تختم راحت خواب_

 !! بتونم ثانیه ا ی چشم رو ی هم بزارم

ه   زمزمه کردبه او رسمه خیر

 س..رساج _

 رساج زمزمه کرد

 !!کاری که یم کنم غلطهونم  یم د دزد کوچولو 

 اما در این لحظه درست ویا غلط بودنش اهمیتی برام نداره



ن و یم خوام کاری رو بکنم که شک ندارم بعدش به نگاه شمات ت امیر

 !!! وحرفای تندت یم ارزه 

 بیم زمزمه کرد  تک خنده ا ی در گلو کرد و با صدا ی

افن کنم دزد کوچولو _  !!یم خوام یه اعیی

 . تامل کردلحظه ای 

 . کوبش محکم وبی امان قلب رسمه را احساس یم کرد

 . کند   او را وادار کرد تا نگاهش

ف او بدزدد اما رسمه دستپاچه خواست نگاه از نگاه دقیق و موشکا

 . نتوانست . احساس یم کرد در میدان جاذبه ی او قرار دارد

ن خونش باال رفت  . آدر نالیر

 . ش باز شد روزنه ی امیدی در قلب اشوب زده

اف  ن یم خواست بشنود و آن اعیی دلش در ان لحظه فقط یک چیر

رساج به عشقش نسبت به او بود !! احساس شوق وهیجان بی 

 جانش را در برگرفته بود باعث یم شد  انتهابی که

 . از فرط شادی به سختی نفس بکشد

 ، گوشه ی لبش را گزید واز سوزش ناگهابن آن اخ 
ی

از این همه شوریدیک

 . الییم گفتم



 رسمه ناخواسته لب زد 

افن ؟_  !چه اعیی

انه ی نشسته در نگاه او و گونه ها ی  م دخیی رساج لبخند ی به رسی

 . نجوا گونه گفتبرافروخته ش زد و 

 جز ... منتظر هر واکنش تند ی از طرف تو بودم _

 . چانه ی رسمه لرزید

ن ی را داشت جز این مانند توبی که پنچ رش کرده  انتظار شنیدن هرچیر

 . باشند بادش خایل شد

 . سنگیتن نگاه رساج او را به خود آورد

 بود تارییک رفته وحاال روشنابی که از آن یم ترسید به رساغش امده

 بار بود جوابی نداشت تا به او بدهد . هیچ جوابی برا ی 
ن برا ی اولیر

 حماقت خود نداشت .  

 . رساج لبخندی به صورت گلگون شده ی اوزد

مانند کتابی باز برا ی رساج بود وخواندن افکاراو برا ی مه ، صورت رس 

ن ی او کار سختی نبود  . آدم به تیر

ن اتاقزیر چشیم نگایه به سمت در انرسمه   داخت وهوا ی سنگیر

 . را همر اه با عطر تلخ وخوش بو ی او داخل ریه هایش فرستاد



قن کرده  دلش شدیدا تنهابی اتاقش را یم خواست تا خود را در آن مخ

 !!! بریزد وبه آن حس و حال پریشانش زار زار گریه کند واشک

ن نگاه از او دزدید وبه پاها ش دوخت . پوزخند ی زد و بغضش را پا ییر

 فرستاد و به سختی گفت 

احت دارم _  . باید برم اتاقم . احتیاج به اسیی

 رساج تاک ابروبی باال انداخت و با صدابی که یم گفت

احت یم کتن وفکر کنم ه تو اتاق من عجب !!از دیشب _ داری اسیی

احت داره منم  !!! کیس که احتیاج به کیم اسیی

 رسمه نگاه کالفه ش را به او دوخت و لب زد 

احت یم کتن و_  .. اگر من برم اسیی

 رساج میان جمله ش پرید . رس ی تکان داد و مرموزانه گفت 

 زنه رو زبونت بگه نیم زارم بری !!نه تا وقتی که حرفن که نگاهت یم _

 . نگاه گیج رسمه مجدادا رو نگاه او قفل شد وزانویش لرزید

 . قلبش به تالطم افتاد

او نسبت به خودش شده بود .  پس رساج متوجه ی عشق وعالقه ی 

 . اضطرابی موذی به جانش چنگ انداخت

 خواست انکار کند اماقبل از اینکه دهن باز کند



 رساج گفت 

 هیس دزد کوچولو _

 . رو بزن که من دوست دارم بشنوم حرفن فقط 

اشک از چشم های رسمه جوشید واز گونه هایش رسازیر شد . تلخ  

 رسش بیتن ش را باال کشید و جملهخندی زد وهمراه با تکان دادن 

 ا ی را که در اعماق وجودش به فریاد در آمده بود ، زمزمه کرد 

 خود خواه ، تو یه پش ، تو یه پش ،_

 با شیطنت چشمیک زد و گفترفش پرید و رساج میان ح

 !! عزیزم من پش نیستم و مردم_

 ! بستلحظه ای تصویر طال با موهای بلوندش در ذهن رسمه نقش 

 راه نفسش بسته شد 

ین لرزش رو داشته باشد  لب گزید وبا صدابی که سیع داشت کمیی

 ادامه داد 

 ... تو یه مرد خودخواه لعنتی هیس که .. که _

رسشار از غم شبیه بود . زیر نگاه نافذ رساج زمزمه ای صدایش به 

 . نتوانست جمله ش را کامل کند و سکوت کرد



ن و با پافشار ی رساج چون سکوت او را دید  با لبخندی شیطنت امیر

 . جمله ی او را تکرار کرد

 !من یه مرد خودخواه لعنتیم که ..که ؟_

 صورت او ، و خواند
ی

 ن افکارش ، رساج با دیدن حالت درماندیک

 . لبخند ی مهربانانه زد

 حاال که راز نگاهش را خوانده بود شاید بهیی بود که انقدر عرصه را 

ه ت  رسیده ودرمانده تنگ تر نکند واز طریق برا ی آن دخیی

اف کند  . دیگر ی او را مجبور به اعیی

 نجواگونه گفت

 .. بزار جمله ت رو من کامل کنم  _

 .  دهد که رساج مانعش شد خواست تکابن به خود برسمه 

 موقرانه صدای خود را صاف کرد . و مجبورش کرد تا نگاهش کند

یم کاوید با لحتن شمرده و  سپس در حالیکه چشم های او را بانگاهش 

 آرام گفت 

دم که اسیر _ ی سیی
 من یه مرد خودخواه لعنتیم که دل به دخیی

 !!!! دستای خودمه



اف چنان غیر منتظره و  ناگهابن بود که رسمه دلش  شنیدن این اعیی

ن ریخ  . ت و به رسفه افتادپاییر

رساج که از مردمک گشاد شده ی چشم های او و رسفه ی ناگهانیش 

 . خنده ش گرفته بود 

 . چند ثانیه گذشت و رسفه ی رسمه متوقف شد

ی که شنیده  ن در هاله ای از ناباوری فرو رفته بود و درک درستی از چیر

 بود نداشت

 . وجمله ی اورا در ذهن تکرار کردرسهم پلک زد چند بار پشت 

ای رساج ، چندین بار در ذهنش تکرار شد وباهرتکرار ، صدای بم وگ یر

 کوبش قلبش شدت بیشیی ی گرفت . رساج گفته بود که اورا

ن یک طرفه نبوده  !! دوست دارد و این یعتن عشقش، یک خواسیی

 با درک کامل این جمله ، 

کرده و در خلسه ی ر آن قرار داشت فراموش  ناگهان موقعیتی را که د

یتن   !! فرورفت شیر

ناخواسته لبخندی انحنای لبانش را کش داد . پلک هایش روی هم  

افتاد وپشت پلک های بسته ش ، چهره ی رساج نقش بست با همان  

 !!! مردانه وجذابیت مخصوص خودش  ابهت

 بش رساج که ازدیدن این حالت چهره ی او و طرح لبخند رو ی ل



 مه کردزمز خنده ش گرفته بود . لبخند ی زدوبابدجنیس 

اف یم کردم  _ اگر یم دونستم تا این حدذوق یم کتن خییل زودتر اعیی

 !! که دوستت دارم دزد کوچولو

 گوشه ی پلک رسمه لرزید 

م برافروخته شد . رساج دیگر نتوانست خنده ش را  وصورتش از رسی

 مهار کند خندید و باشیطنت گفت

مت دیگهیکم _  ! صورتت رسخ شه بالبو اشتباه یم گیر

 پرصدا آب دهنش راقورت داد و لب گزید .  رسمه 

ه ی او پلگ زد وآشفته لب زد   زیر نگاه خیر

 من..من..فقط کیم شوکه..شوکه، شدم _

ه بر..برگردم اتاقم  بهیی

 رساج تاک ابروبی باال انداخت . و گفت

ن ی_ که من یم خوام بشنوم   تو اتاقت برنیم گردی نه تا زمانیکه چیر

 !!! رو به زبون نیار ی

رسمه پریشان و بی قرار تکان دیگر ی به خود داد وبه سختی زمزمه 

 کرد 

 .. من ..من_



 رساج با مهربابن لبخندی رو ی لب نشاند و با مالیمت گفت 

ن ی واسه ترسیدن وجود نداره و _ اروم باش رسمه .. اروم .. چیر

 !! ون بیار ی که قلبت بهت یم گهتوفقط یم خوای حرفن رو به زب

 مه حلقه زد و زیر لب نام او را برزبان آورداشک در چشم رس 

 رساج _

 رساج اخیم به نگاه خیس او کرد. سپس به ارایم خود او لب زد 

 جون رساج_

 . دل رسمه لرزید

 تحت تاثیر صدای او،

ا ناخواسته لب باز کرد و حرف دلش را برزبان آورد و زمزمه کرد که اور 

 !! دوست دارد

ن دوکلمه مدت ها بود که ما ن رو ی دوشش بود و  همیر نند بار ی سنگیر

 حاال با برزبان آوردن آن احساس کرد باری از رو ی دوشش

 . برداشته شد

د و    برفی رضایتی که از نگاه رساج ساطع شد باعث شد نگاه از او بگیر

 . شد  لبخند ی بغض آلود زینت بخش لب هایش

 وکش کرد وقلبش ارام گرفتکه هیجانش فر   چند ثانیه بعد 



ذهنش که تا آن لحظه گوبی فلج شده بود با رسعت به کار افتاد و 

 . پرده ا ی را از مقابل چشمانش به کنار زد

ابتدا چهره ی تک به تک دخیی های کم ستن که با او همسفر بودند از 

 . مقابل چشمانش عبور کردند

ها که از  او کمک یم خواستند در گوشش صدای فریاد گونه ی دخیی

 ت بدنش از تصور اینکه ان ها االن در چه وضعیتی و پوس پیچید 

 !!!! بودند لرزید

 ... وآن وقت او

ن پدرش را دید  . سپس تصویر نگاه دلتنگ وغمگیر

 ! !! پدری که نیم دانست االن از نبود او در چه حایل است

 !! مردی بود که مسبب همه ی اتفاق ها بودپیش واو 

ده بود  !! مردی که ناخواسته دل بهش سیی

 کشید و گوبی از بیهوسی عمیقی به هوش امده باشد  
 هیتن

 . چند قدم از او فاصله گرفت وسکندری خورد

به سختی برضعف و رسگیجه ش غلبه کرد و قامتش را صاف نگه 

 داشت



یک گونه ا ی کرد و با صدا ی بغض آلود ی   خنده ی عصتی وهیستیر

 ت به تند ی گف

 !! دخیی احمقی هستم درسته _

با دیدن اشک چشمها ی او که بی وقفه مثل بارابن رو ی گونه رساج 

 هایش یم بارید گره ا ی به ابرو انداخت و با اخم رستاپا ی او را

 . برانداز کرد که مثل بید یم لرزید 

 . اما حرفن نزد و به رسمه این اجازه را داد تا حرف بزند

یسش بل ، گونه ها ی خدست ومحکم تر از ق رسمه مجدادا با پشت

 را پاک کرد . گوبی جمالت ی که هذیان گونه یم گفت وتکرار یم

 !!کرد بیشیی خطاب به خود بود تا شخص رساج

 ..اره حتما دخیی احمقی هستم که عاشق مردی شدم که  _

 .. عاشق مردی شدم که

 لعنت به من .. لعنت به من 

ن ی که کنارش بود   مجدادا سکندری خورد واین بار    گرفت تا از روی میر

ن نیفتد  . زمیر

رساج که این حال او رادید کالفه دستی به ته ریش صورتش کشید .  

ل شده ای گفت  سیع کرد آرام باشد . با صدای کنیی



 !! جمله ت رو کامل کن رسمه_

 رسمه بینیش را باال کشید پا رو ی دلش گذاشت و نجواگونه گفت

 بچه هابی  ن رو دزدید وهمینطو عاشق مردی شدم که م  _
که ر دخیی

 . با بی رحیم تحویل یک مشت از خدا بی خیی داد

ه در نگاه نافذ و ناخوانای  لحظه ای مکث کرد . فکش لرزید وخیر

 رساج ادامه داد 

 مردی که قاچاق یم کنه و ..و ..قا .. قاتله  _

ده و   مشت شدن دست رساج را دید ونگاه خیسش رو ی فک فشی

ه ماندمنقبضش خ  !!! یر

ه تراز هر زمانش ، حسابی  رگ های متورم شده ی   گردنش ، و نگاه تیر

 ترسناک شده بود. اما عجیب آن بود که دیگر از او نیم ترسید

آن مرد در ان مدت همیشه ناخی او بود و مگر یم شد از ناخی خود  

 . ترسید

رساج لحظه ای چشم بست و زمابن که چشم گشود دیگر نگاهش 

ن   در آن موجخشمگیر
ی

 . یم زد نبود و خونشد ی همیشیک

به سمت رسمه که بی صدا اشک یم ریخت قدم برداشت و مقابل او 

ن دو حیس بود که آن   با فاصله ی کیم ایستاد . ترس وخواسیی

 . لحظه در نگاه خیس و غرق در خون او فریاد یم کشید



ن فشار داد  ن انداخت و پنجه ی دستش را بررو ی میر تا  رسمه رس پاییر

   بتواند بر احساساتش غلبه کرده

 ناامید خود واحساساتش را نکوهش کرد اما 

 ! !! دست خودش نبود . حیس بود عجیب و بکر و تازه

با پشت دست اشک های روی گونه ش را پاک کرد . حاال رساج 

 . مقابل او ایستاده بود

ه   رساج او را وادار کرد تا مستقیم نگاهش کند و چقدر سخت بود خیر

اشدن به ان چشم ها ی سیاه   !!! وگیر

 . چند ثانیه بعد صدای ارام ، گرفته و بم او در گوشش نشست

ی رو انکار نیم کنم رسمه_ ن  !!!من چیر

من به اندازه ی تک به تک موهای رست قاچاق کردم ، دزدی و  

 !!قتل

ه ماند رو ی سیبک لرزان گلو ی   لحظه ا ی مکث کرد . ونگاهش خیر

 !!! رسمه

 . رم و خیسش پیدا بودرسمه از نگاه رسدرگراحتی عمق نا

 ادامه داد 



من خییل کار های دیگه م کردم که حتی فکرش هم تنت رو یم  _

 !!لرزونه

 رسمه آب دهانش را وحشت زده وپرصدا قورت داد  

 !! اما ... رساج بهت یه قویل یم ده رسمه _

 رسمه زمزمه کرد

 !چه قویل ؟_

 رساج زمزمه کرد

 کارا ی قبلیش ببندی .   وچشم رو ی ر کنارش بموبن گا  قول میده_

 !! اونم چشم رو گذشته ش یم بنده

 رساج به خاطر دزد کوچولوش هرکاری یم کنه رسمه 

 رسمه در حالیکه تپش قلبش اوج گرفته بود به سختی زمزمه کرد

 واگه نمونم ؟_

رساج رسش را بلند کرد ونگاه موشکافانه ش رادر زوایا ی صورت 

 . گاه گنگ وگیجش گره زده ی او چرخاند . سپس در نگلگون شد

وع به صحبت کرد صدایش زیادی مصمم بود   وقتی رسی

 !!! هرگز به نموندنت فکر نکردم رسمه _

 لحظه ای مکث کرد . و با اطمینان ادامه داد 



ی رو که خواسته داشته .. ، و باید بگم _ ن رساج تو زندگیش هرچیر

 !!! توهم جز خواسته ها ی متن 

 !!! منم خوایه موندال متن رسمه وبرا ی م تو 

گوشه ی پلک رسمه از خودخوایه او لرزید و ابروهایش ناخواسته در 

 !! هم گره خورد

ن وتملک او قییل وییل  هرچند ته قلبش از این احساس دوست داشیی

 یم رفت 

اما هنوز ان اندک عقلش که کار یم کرد اورا مجبور به رسکیسی و  

 مقاومت یم کرد

ابروهای اورا دید خنده ای در گلو کرد و رسمه با ره ی چون گرساج 

 حرص زمزمه کرد

یم که نیم توبن به زور داشته باشیش_ ی نیستم رساج !!دخیی ن   من چیر

 . لبخندی زد و زمزمه کردرساج تاک ابروبی باال انداخت

 !!! تورو خوب یم شناسم دزد کوچولو _

 !!! صدای قلبت رو یم شنوی

 سپس گفت 

 !!! روی قلب و احساست بزار ی رسمه که پا دیره  خییل االن _



مثل من که مدت ها سیع کردم این حیس رو که بهت دارم رو تو  

 !!! خودم رسکوب کنم و نتونستم

نتونستم حتی ذره ای از عشق وعالقه ای که نسبت بهت دارم رو تو  

 وجودم بکشم 

امش پس کار ی که رساج نتونه انجام بده هیچ احدی قادر به انج

 !! نیست

قطره اشیک از گوشه ی چشم رسمه به گونه ش غلتید رسمه در کمال  

 . در دل به رساج داد بهت وناباوری حق را 

ن حراربی چگونه   با چنیر
او خود نیم دانست این عشق ناگهابن

 . توانسته بود او را به زانو درآورده و قلب و وجودش را تسخیر کند

ن نیم دانست جز یک چ ن دیگر هیچ چیر  یر

 !!! نگاه این مرد قادر بود راه بر نفسش ببند یا برعکسفقط یک 

د زمزمه کرد  مانند طفیل بی پناه و با بغضن که سخت گلویش را یم فشی

 ! اما این عشق غیر ممکنه_

م به تو .. توبی که ..    من..من چ..چجور ی دلم رو بس..بسیی

 رساج که عمق ناراحتی ووحشت اورا درک یم کرد . 

 ه کردمزممینان ز و با اط



 .. تخصص رساج ، ممکن کردن غیر ممکن هاست_

ی فکر نکن رسمه  ن  تو نگران نباش و به چیر

ن رو به من بسیی و شک نکن که من مواظب دیل که بهم   همه چیر

دی هستم  !!! سیی

رسمه با وجود ی که در دلش انقالبی به پا بود دیگر حرفن نزد . دلش  

س بهبش را یم خواست به او اطمینان کند وقل  بدون وحشت و اسیی

د  . او بسیی

.... 

ن ریخت و از   مشاهیر گرد سیگار خود را در جاسیگاری چوبی روی میر

ه ماند . به چند تاره  پس دود غلیظ سیگار به پالستیک دستش خیر

 !!! مو ی بلند ی که در دست داشت

رساج به صندیل مقابل او تکیه زده بود و موشکافانه مشاهیر را زیر 

 . بود گرفته  نظر 

مشاهیر زیر سنگیتن نگاه او، تک رسفه ا ی کرد .چیتن به گوشه ی 

 چشم انداخت و پرسید

چرا به این نتیجه رسیدی که رسمه یم تونه دخیی یاشار وخواهر  _

 !یسنا باشه ؟



 رساج دستش را دور سینه حلقه کرد و با خو نشدی گفت 

ن شم_  !!! فقط یم خواستم مطمی 

ن گذاشت ومشکوک پرسید وی مشاهیر پالستیک حا  مو را روی میر

 که بی حساب کار کتن رساج_
 !!! تو کیس نیستی

 !!!! بهم بگو چیشده 

 رسمه رساج نا خواسته یاد روزی افتاد 

ن ی را به او بگوید  که هراسان به اتاق او امده بود و سیع کرده بود چیر

 اما هربار که دهن باز کرده بود . فکش لرزیده و نتوانسته

 .  را برزبان بیاوردحرفن بود 

 اضار ها و تالش های او هم نتیجه نداده بود. دزد کوچولویش از

ی حسابی ترسیده بود 
ن  . چیر

 واو نیم خواست با اجبار کردن او حالش را بدتر کند .باید خود  

 کذابی چه اتفافی بر ان دخیی 
 یم فهمید در نزدییک ش ودر آن مهمابن

 . افتاده بود

ن رو تبدیل شده بود . به طوریکه حتی خاتون ه آکه از این رو ب

 . ویاشار هم متوجه رفتار عجیب او شده بودند

 . خییل تصادفن چشمانش به یک هاله ی کمرنگ افتاد



 !!! آن هاله ی آشنا را در پشت 
ی

هاله ا ی درست مانند ماه گرفتیک

 گردن یسنا هم دیده بود درست جابی در نزدییک رویش مو ...برا ی

 . شوکه شده ورسش را بلند کردا ی  ثانیه

نگاه دقیقی به زوایای صورت رسمه در خواب انداخت و چهره یسنا را 

 !!! تجسم کرد

ن بار با خود اندیشید  برای چندمیر

این همه شباهت چهره ، ظاهر وحتی اخالق نیم توانست تصادفن 

 . باشد

بود  شده  و حاال آن هاله عجیب در گردن هردو دخیی که مزید برعلت

ن تبدیل شودت  . ا شکش به یقیر

مشاهیر که سکوت او را طوالبن دید تک رسفه ای کرد و با فکر ی 

 مشغول گفت 

 سن این دخیی با یسنا دقیقا یکیه_

 !! پس چجوری یم تونن خواهر باشن و از یک مادر

 نگاه رساج که به سمتش چرخید ادامه داد

 وعجیب تر آن که_

 
ی
 !!! مان داشتهک زای و یوقتی خاتون فقط یک حاملگ



ی بود که  ن رساج کالفه سیگاری برای خود آتش زد . این همان چیر

 !!! رساج را هم گیج کرده بود

رساج برا ی محض اطمینان با یاشار هم صحبت کرده بود. اما هیچ  

 یاشار  ارتباطخیی ی از یک 
ی

 ممنوعه نبود و تنها زبن که در زندیک

 . وجود داشت خاتون بود

اییط بسیار دردآور یکبار باردخاتون فقط و  ار شده ویک بار هم در رسی

 و وحشتناک ودر خانه ا ی کاهگیل و روستابی به دور از 

ن زایمان هم باعث شده بود تا هیچ   همشش زایمان کرده بود وهمیر

 .وقت دیگر نتواند باردار شود

ن را  خییل   او با اینکه در آن زمان خود سن زیاد ی نداشت ، اما همه چیر

 . ردبخاطر میاو خوب 

 . ناگهان جرقه ا ی با رسعت د ر ذهنش زده شد

 . دستانش مشت گردیده وفکش بالفاصله قفل شد

با خشم سیگار روشن را در دستانش مشت کرد و باصدا ی بلند ی 

 . لعنتی در دل فرستاد

مشاهیر متعجب به دست مشت شده و رگ متورم گردنش نگایه 

 . انداخت

 . این حال ببینداج را در میامد که رس خییل کمپیش 



ن داری بود  . او همیشه مرد محکم وخویشیی

 به سمت او قدم برداشت ومحکم اسم او را صدا زد

 رساج _

ن ریخت  رساج مشت دستش را باز کرد و سیگار له شده را رو ی میر

ن گفت  وخشمگیر

رو انجام بده ونتیجه رو فقط به  DNA مشاهیر خییل زود ازمایش_

 !!! خودم بگو

 ترجیح داد دیگر حرفن نزند و در جواب فقط رس ی تکان داد هیر مشا

..... 

رسمه از بازو ی خاتون آویزان شده و در آن هوا ی خنک عرص، در 

 . خیابان باغ مشغول قدم زدن بودند

لبخند عمیق و لب های کش آ مده ی خاتون ، رضایت عمیقش را از 

 . دادآن پیاده رو ی دونفره نشان یم 

نشسته بود وبا نگاه خود آن ها را تعقیب یم کرد  ر االچیقی یاشار که د

 . لبخندی حزن آلود روی لب نشاند

 . او به شدت نگران خاتون بود

ش را از دست یم داد . بی شک طاقت  اگر همشش ، یکبار دیگر دخیی

 . نیم آورد و این بار او را هم از دست یم داد



 . آن مشت شدآمد ودستش رو ی  قلبش از آن تصویر به درد 

دیگر طاقت از دست دادن یک عزیز دیگر را نداشت . ابتدا یکدانه 

 خواهرش ، مادر رساج را، تنها یادگار ی پدر ومادر و قوت قلبش را ،

ش یسنا ، آرام جان ونور چشمانش را از دست داده   سپس تنها دخیی

 ش را ن
ی

ن از بود وحاال نیم خواست تنها همدم ومونس زندیک  یر

 . دست بدهد

ی که در دنیا داشت را بدهد و درمقابل تنها  ن حاضن بود هرچیر

 دلخوسی همشش را حفظ کند وچه تلخ که این دلخوسی را خوب یم 

 ی که هیچ بهابی  
ی رسکش ومهار نشدبن .... دخیی شناخت . دخیی

 .. نیم توانست اورا نزدشان نگه دارد مگرمعجزه ی عشق

رشد بود وهرروز شاهد نگاهش جوانه زده عشقی که مدت ها بود در 

 . بیشیی آن جوانه بود

یتن جایگزین تلچن لبخندش شد  . شیر

و ی عشق و معجزه ی آن خیی داشت  . او از نیر

ی که دل ببازد یم تواند رام ترین موجود دنیا   او خوب یم دانست دخیی

 .باشد حتی اگر زمابن از رسکش ترین ها بود

ن د دستی برایش تکاگاه همشش شده بو خاتون که متوجه سنگیتن ن

ش   داد و چون دلش آرام نگرفت ، تحت تاثیر پیاده رو ی که با دخیی



کرده بود هیجان زده مانند دخیی ی نابالغ بوسه ای از راه دور برایش 

 . فرستاد

رسمه هوای مطبوع و خوش عطر فضارا با دیم عمیق به داخل ریه  

 اط ، گفت ازدم آن، با احتیفرستاد . چند ثانیه بعد همراه با ب

 خاتون _

مگینش را از همشش گرفت وبا گونه هابی برافروخته  خاتون نگاه رسی

ش دوخت و لب زد   به دخیی

 جانم_

س پنجه هایش د ر هم قفل   رسمه در حالیکه از شدت هیجان واسیی

 شده بود پرسید

 هنوز بعد از این همه سال ، به شدت قبل عاشق یاشار هستی ؟_

یاشار را دوست  ه خاتون بی نهایتخالصه گفته بود کرساج خییل 

داشته و به خاطر ازدواج با او قید خانواده ش را زده وسال ها بود که 

 سو ی آن ها طرد شده بود .  از 

هرچند برق عشق نگاه خاتون جواب سوالش را داده بود اما همچنان 

 . دلش یم خواست از زبانش بشنود

ن را  نند او زمابن عاشق  بداند ..خاتون هم مادلش یم خواست همه چیر

ن تا آسمان با او ی  که زمیر
 ک عشق ممنوعه شده بود . عشقی



وعقایدش فرق داشت و در نهایت هم باعث طرد شدنش از سوی 

 . خانواده شده بود

به طرد شدن از سوی پدرش که فکر کرد لحظه ای کل وجودش گر 

 . گرفت ونفسش برای چند ثانیه ای بند آمد

 صورت او نشده بود ن که متوجه رنگ پرید خاتو 
ی

ن  یک مگیر لبخند ی رسی

 زد . چشم غره ا ی بهش رفت و گفت 

ه ی لوس ، تو با من وبابات چیکارداری ؟ _  !!عه دخیی

ن را فراموش کرد وخنده ش گرفت .   رسمه لحظه ای کوتاه همه چیر

 برعکس یاشار که مرد ی خشک و زمخت بود خاتون زبن فوق العاده

ن براخجالتی و  ن بودحساس بود و همیر ت انگیر  !!! یش حیر

 !!! خاتون لطفا بگو_

 برایش سوال بود

 . زبن مانند خاتون چگونه توانسته بود عاشق مردی مثل یاشار شود

ون فرستاد و پوزخندی در دل به سوال   نفسش را اه مانند بیر

 . مسخره ش زد  

ن عجیتی نبود وقتی خود او عاشق خواهر زاده ی همان مر  د شده چیر

 !!!!! دزدیده بودبود که او را 



 که مانند گوبی یم درخشید گفت
 خاتون باصوربی رسخ وچشمابن

اره هنوز هم به همون شدت قبل دوستش دارم و شک ندارم تا اخر  _

 عمرم هم خواهم داشت

 رسمه نگایه به یاشار انداخت و بی طاقت پرسید

قاچاق خی   برات وجه وشغل یاشار اهمیت نداشت؟! که یاشار یه_

 ...وبود و .. 

نگاه به رسعت به اشک نشسته ی خاتون مانع از ادامه ی حرفش 

 شد . غم وحزن نشسته در نگاه وصدایش وجود رسمه را لرزاند 

ی کم سن بودم نتونستم حریف _ داشت و هنوزم داره اما وقتی دخیی

 دل و احساسم بشم و تسلیم قلبم شدم و چشم رو ی عقل و وجدانم

دوره میانسایل  از این همه سال ودر  و.. حتی هنوز هم بعد بستم و.. 

 هم نتونستم بر قلب و احساسم فائق بشم و همچنان زمام

 !! اختیارم دستشه

سکوت کرد . چند ثانیه بعد قطره اشکش را با پشت دست پاک کرد .  

 دست رسمه را به دست گرفت و با صدابی که از شدت بغض یم

 لرزید ادامه داد

م حتی عشق من اما یسن _ شه شغل به پدرت هم باعث نمیا دخیی

 پدرت رو تایید کنم و همیشه وهرروز منتظر تاوان نوبن که بودم



که خوردم !!!! وامیدوارم اگر قراره روز ی تاوان پس بدم خودم اون 

م   تاوان رو پس بدم نه تو دخیی

ه ماند  . رسمه مات و مبهوت به اشک های روی گونه ی خاتون خیر

 . گذاشت و سکندری خوردلحظه ای خود را جای خاتون  

د و ملتمسانه گفت   خاتون دست اورا فشی

من خییل خوشحالم که تو نهایت به حرف پدرت ومن گوش دادی _

 ..و از این کار پا پس وکشید ی

اما یسنا من این روزا پشیموبن رو تو چشمهای پدرت هم میبینم و یم  

 دونم فقط تو یم توبن نجاتش بدی

م لطفا با پدرت   حرف بزنلطفا دخیی

جمله های بی وقفه و ملتمسانه ی خاتون مانند مسلسیل بود که به 

 سمت قلب رسمه نشان رفته واورا بی رحمانه مورد هدف رگبار 

 . خود قرار داده بود

 . اشک پلک بازو بسته کرد نا امیدانه به روی آن نگاه نگران وپر 

حتی کلمه  التماس های خاتون حرفن بزند اما دهن باز کرد تا در مقابل 

 . ای از دهنش خارج نشد



ایط هوشیار شده و با تمام  نیمه ی خوابیده ی ذهنش در بدترین رسی

 . قوایش به احساس وقلب رسیده ش یم خندید

ون کشید ، دست خود را از دست خاتون بیر  .به سختی

 . گوبی بدنش یک لخته گوشت بی جان شده بود

داشت . با  دلش یم خواست دو دست وپا ی اضافهدر آن لحظه 

 رفت وبا پا تا اخرین نفس یم دوید واز آندست گوش هایش را یم گ

کش با رساج را به  نقطه واز خاتون که با بی رحیم آینده ی مشیی

 . تصویر کشیده بوده دور یم گشت

نگاهش بی اختیار به سمت جابی که یاشار بود چرخید . او هم گوبی  

ن عجیتی شده بود که ایستاده ونگمتوجه چ  ران آن ها را تماشا یمیر

 . کرد

ن بار رسش را با نفرت از او بازنگرداند ونگاه از او نگرفت  . برای اولیر

ح دهد. احساس  احساس که در آن لحظه داشت نیم توانست رسی

 . عجیتی که برایش گنگ و عجیب بود

ن ترحم و تعلق  .. حیس بیر

 . ار را تار کردقطره ای اشک ، تصویر یاش

 او بیش نیستن کرد که این مر وبه او خاطر نشا
ی

 . د سایه ا ی در زندیک



بدون اینکه به خاتون نگاه کند چند قدم عقب رفت سپس رسش را 

 . برگرداند وبا تمام جابن که برایش مانده بود به سمت عمارت دوید

ن ی که دید نفس زنا ن ایستاد ودستش رو  ی  در نزدییک عمارت با چیر

 . پهلویش نشست

کان داد وسالیم به زبان عربی  ه شده بود رسی تمحافظ که دستپاچ

 . کرد

رسمه خییل زود چهره ی محافظ را شناخت و پرنده ی خیالش با 

 . رسعت به آن شب مهمابن رفت وبازگشت

ز او فاصله گرفت وبا شتاب دور امرد دستپاچه رسی برایش خم کرد و 

 . شد

ایل  محافظ از ذهنش خارج شده بود با حرسمه که به کل ان مرد 

 .برداشتپریشان تر به سمت عمارت قدم 

لحن هشدار دهنده ی آن مرد ، در دستشوبی تو گوشش اکو شد و 

 . مجدادا همان وحشت وترس در دلش سایه انداخت

ن نامفهویم را  مستاصل پنجه ای به موهایش کشید و زیر لب چیر

 . زمزمه کرد

 . اتاقش رفت کالفه به سمت  



کشید و با رسعت وریخت هیتن بلند  قلبش ناگهان فرر  صدابی شنید. 

 برگشت . نگاهش در نگاه نافذ و مشیک رنگ رساج

 . که گره خورد نفس حبس شده ش را مهار کرد

رساج به رد خشک شده ی اشک روی گونه هایش نگاه کرد . چیتن به 

 گوشه ی چشم انداخت 

ی شبیه لبخند روی ل ن  ب نشاند رسمه چیر

 گفتدست رو ی قلبش گذاشت و نفس زنان  

 !ترسوندی منو ، یک برگشتی ؟_

 وترس را در نگاه او بخواند . در  
ی

رساج به راحتی یم توانست آشفتیک

 در حال بررس و کندوکاو ذهن او بود .  حالیکه نگاه موشکافانه ش

ن یم رفت ه در سینه ی او که باال وپاییر   تاک ابروبی باال انداخت وخیر

 پاسخ داد

 چند دقیقه قبل_

 ایه افزودرد و بعد با کنلحظه ای تامل ک

 !!خییل وحشتناکم که انقدر از دیدنم ترسید ی ؟ _

ا ونافذ او دستخوش هیجان و دلهره ی شدید شد  . رسمه زیر نگاه گیر



قلبش چنان بی قراری یم کرد که هر آن امکان یم داد قفسه ی سینه 

ون بیفتدش را بشکافد واز سینه   . بیر

 . آب دهنش را قورت داد 

اف   وصادقا ه  کرداعیی

 !!! قبال اره ویل االن نه_

 . در صدا ی بم رساج خنده موج یم زد

 خدای من  _

 !!!چقدرم که تو از من یم ترسیدی 

 . رسمه لبخند ی به کنایه ی او زد

 با شیطنت زمزمه کرد رساج 

 !! واین خوبه که االن از من نیم ترس دزد کوچول  _

 . رسمه با خجالت لب گزید 

 . کالفه رسش را بلند کرد  را از دور شنید صدا ی قدم هابی 

 . نبض شده ویم زد رسمهکل وجود

نگاه رساج بالفاصله از او جدا شد وبه سمت صدای پا چرخید. وچون  

 . هاتف را دید بالفاصله اخم کرد

 . دست آزادش مشت شد و خطوط روی پیشانیش عمیق تر شد



ودر جا ی خود  پشش دید ابتدا جاخورد  کنار هاتف چون رسمه را در  

 . ایستاد

ل کند  . دستی بر محاسنش کشید تاخشمش را کنیی

 . لبخندی نماییسی روی لب نشاند وبا صدابی زمخت شده گفت

 !! چه رمانتیک_

 .سپس دستانش را، روی هم کوبید

ون   ین بیر  . کشیدشنیدن صدای او ، رسمه را از آن خلسه ی شیر

 . وجودش لرزیدچون نگاهش با آن نگاه برزخن تالفی کرد کل 

 . هیتن کشید و تکابن خورد

ن شد . رنگ   رساج با دیدن این واکنش تند رسمه ، نگاهش رو ی او تیر

 صورتش در آبن به سفیدی گرایید . وحشت را یم توانست در بن بن 

 . مردمک چشم های او ببیند

ده نگاهش را به ه   . اتف دوختبا فیک فشی

 . زدیک شد ومقابلشان ایستادهاتف اما با ظاهری خونشد ، به آنها ن

 رسی خم کرد و گفت

 !!! هیچی زیباتر از تماشای یک صحنه ی عاشقانه نیست_

 رساج پوزخندی زد و رسمه بالفاصله 



وع به پریدن کرد  . گوشه ی پلک راستش رسی

وع به سو   به کمرش کشید . جابی که ناگهان رسی
ن کرده بوددستی  .خیی

 رفت وقبل از اینکه حالت دست هایش ناخواسته تکابن خورد وباال 

د رساج بال زدن   متوقفش کرد. بگیر

نگاه اشفته ی رسمه بالفاصله به سمت او چرخید ودر نگاه او گره  

 خورد . نالید

 س..رساج _

ک جاخورد اما صورتش آن را نشان نداد  .هاتف از این وحشت دخیی

ک به تمانباید رساج به  ی شک یم کرد . نباید اجازه یم داد دخیی ن م چیر

 . نقشه هایش گند بزند

ک  لبخندی زد و فاصله ش را با آن ها کم کرد و خطاب به دخیی

 گفت ترسیده 

 ! حالت خوبه عزیزم ؟_

 .. چرا رنگت پریده دخیی جون

 . رسمه به سختی نگاهش را از رساج جدا کرد وبه هاتف دوخت

 . کیس بود که دلش را بهش باخته بودمردی که پدر  

 به سختی گفت سیع کرد آرام باشد . 



 م..من خ..خوبم_

 فقط کیم خس..خسته م

هاتف لبخندی برلب آورد و چانه ی رسمه از برفی که از نگاهش 

 .ساطع شد لرزید

رساج که در سکوت ،واکنش ها ی رسمه را زیر نظر گرفته بود نگاه 

 میان دندان های قفل شده ش غرید  پراخمش را به هاتف دوخت واز 

اح_  ت کنرسمه برو اتاقت اسیی

ن جمله بود رسی    ع رسی تکان داد . لبخندی بی  رسمه که منتظر همیر

 معنا لب هایش را کش داد که زیاد ی در آن صورت رنگ پریده 

 . مانند روح، به ذوقیم زد

و داشت به پاهایش منتقل  سپس بدون کلمه ا ی حرف ، هرچه نیر

 . ا قدم هابی سست و نامتعادل مسیر اتاقش را درپیش گرفتکرد وب

راس نگاه هردو مرد که گذشت . هاتف شانه ای باال انداخت و   از تیر

 گفت

 عروسک ملوسیه ، یم تونه رسگریم خوبی _

ن ، پر غیض و هشداردهنده ی رساج باعث شد  لحن صدا ی خشمگیر

 !!! هاتف سکوت کند و جمله اش را کامل نکند



 !!! هاتف_

واین یعتن عبور  خییل به ندرت پیش میامد رساج نام او را بر زبان آورد 

 !!!! از خط قرمز او

 . هاتف بالفاصله حساب کار دستش آمد

 . شاید زیادی تند رفته بود

ده اش وخامت اوضاع را  رگ های متورم گردن پشش و فک فشی

 . نشان یم داد

رد و با لحتن پر از دستانش را بالفاصله به نشانه ی تسلیم باال ب

 تمسخر گفت 

 آروم پش آروم_

ه بخاطر جفتش با کل ن شبیه یبه نظر اال ه شیر محافیطن که حاضن

ا ی گله رسشاخ بشه  !!! شیر

 رساج پوزخندی زد . تاک ابروبی باال انداخت وگفت

درسته پدر ، وتو بهیی از هرکس یم دوبن رسشاخ شدن با رساج یعتن _

 !! خی 

ی بود که  هاتف  ن ناخواسته ابروهایش را به هم گره زد . این همان چیر

ه ی پشش را خوب یم شناختاز آن بی  . م داشت . نگاه نافذ وخیر



 چیتن به گوشه ی چشم انداخت و پرسید

 !! لقمه رو دور رست نچرخون پش_

 !!واضح حرف بزن وبگو منظورت چیه ؟

ه ی ن گاه پدری کرد که با رساج کیم رسش را جلو برد . نگاهش را خیر

 برایش  خودخوایه هایش تلخ ترین خاطرات زندگیش را تا ابد 

 .رقم زده بود

 گفت چشم بست روی واژه ی پدری، و بالحتن تلخ ورسد 

امیدوارم فکرابی که تو رسمه درست نباشه هاتف !! که اگر باشه _

 حتی نیم توبن تصور کتن که یک پش چجوری یم تونه نسبت به هم 

 !!! بی رحم باشهخونش 

ن جمله ای را با این ضاحت ن داشت هاتف که انتظار شنیدن همچیر

ه ی کل وجودش لرزید . برا ی دقایقی طوالبن حرفن نزد و   نگاهش خیر

 . نگاه رسد ونافذ رساج ماند

ون فوت کرد و قبل از  ن از واکنش او ، نفسش را به بیر رساج خشمگیر

 ی ضعیف هاتف رو شنید اینکه بخواهد از کنار او عبور کند صدا

 !! هر فکری تورست دار ی بنداز دور رساج_

ی که و وبه تنها  ن  اقعیت داره فکر کنچیر



 !!! واون واقعیت منم رساج من

 !!! پدر تو

ن غرید   رساج خشمگیر

 ... تو پدریم و یسنا_

 بهت وناباوری نشسته در نگاه هاتف را دید

ون پرتاب کرد و سکوت   ن به سمت بیر  . کردنفسش را خشمگیر

ن تر بر پیکر هاتف وارد شد به ی دیگری واین بار به مراتب سنگیر  . ضن

 . سخت نبود بفهمد که پشش به او شک کرده است

 !! اما رساج هیچ وقت نباید یم فهمید قتل یسنا ریر نظر او بوده

 . رساج به راهش ادامه داد

 . فعال برای پدرش ، تا این حد کافن بود

 . هاتف داشتفعال مشکیل بزرگیی از 

 !!! باید یم فهمید رسگرد طاها چرا به کویت آمده

شده بود با قدم هابی لرزان وشانه هابی افتاده  مال پریشانهاتف که کا

 . به سمت در خروخی قدم برداشت

ن رفت   . از پله ها به سنگیتن پاییر



ن کالفه ترش کرد  . افتاب تند بود وهمیر

فاصله نگرفته بود که صدای هنوز چند قدم از ساختمان عمارت 

ن   شد ودر  خنده ای از دور توجهش را جلب کرد. گوشش ناخواسته تیر

 . چند ثانیه ی اول توانست صدای خاتون را تشخیص دهد همان

 . مگر میشد صدای محبوبش را بشنود ونشناسد 

یاشار   کنار نگاهش ناخواسته مسیر صدا را تعقیب کرد و به خاتون که  

 . بود رسید

ا دیدن این صحنه مشت شد وقلبش از اندوه ودرد و حشت  دستش ب

ده گردید  . فشی

 . حسد شد ر از خشم و کل وجودش پ

 !!! شعله های خشم و حسادت در نگاهش با رسعت زبانه کشید

هنوز هم بعد از گذشت این همه سال ، طاقت دیدن خاتونش را در 

 . کنار یاشار نداشت

ن مشت دستش را باز کرد و ونگا  . هش را از آن ها جدا کردخشمگیر

قل او  آن پشیمابن جزب  که در قلبش بابت قتل یسنا و دزدیدن

ن رفت  . احساس یم کرد به رسعت دود شد و از بیر

ام برای او رسی خم کرد . رساج هم متقابل  فرامرز لبخندی زد و با احیی

ش اشاره  ن  برای او رسی خم کرد و با ابرو به صندیل مقابل میر



 . کرد

فرامرز مقابل رساج نشست و بالفاصله پوشه ا ی سفید رنگ را باز 

 . کرد

به پوشه ی دست او چشم د رو جلو کشید و رساج کیم کمر خو 

 . دوخت

 فرامرز گلوبی صاف کرد و گفت

این چند وقت اخیر ، رسگرد ، خودش شخصا چند بار مسیر تهران _

 . بوشهر رو رفت

ر ته ریش صورتش کشید و رساج تاک ابروبی باال انداخت دستی ب

 گفت

 خوب؟_

 فرامرز نگایه به پوشه ی دستش انداخت و گفت

 بخوام بگم  خالصهاگر خییل

شونزده سال پیش تصادف سنگیتن تو جاده بوشهر صورت گرفت .  _

ن مرد ی بود که به شدت آسیب دیده بود ن ماشیر  . تنها رسنشیر

 پرسید رساج چیتن به گوشه ی چشم انداخت و 

 !!! ربیط به اومدن طاها به کویت دارهاین چه _



 . فرامرز پوشه را بست

 د گفتلحظه ای مکث کرد و با تردی

 .. طبق مدارک موجود مرد ساکن کویت بوده_

 !! هاتف ساالری _

 . رساج با شنیدن اسم پدرش لحظه ا ی کوتاه جا خورد و شوکه شد

ن سوایل که در ذهنش شکل گرفت  اولیر

دف شانزده سال پیش پدر او برا ی طاها این بود که چرا باید تصا

 . اهمیت داشته باشد

 . ادامه داد تکابن خورد و کیم هیجان زده فرامرز زیر سنگیتن نگاه او ،

ن ی که برا ی طاها حائز اهمیت بوده . دخیی  _ اما به نظر میاد چیر

 بچه ا ی بوده که همان شب زخیم وخوبن کیم اون سمت تر از

 ! !محل تصادف پیدا شده

ن شوک به رساج وارد شد  . دومیر

 ادامه بده فرامرز_

 ، کیم دستپاچه شده بود گفت فرامرز که زیر نگاه مستقیم ونافذ او 

اون دخیی چند وقتی بیمارستان بوده وبعد تحویل بهزیستی بوشهر _

 داده شده



 ...و..و

 کیم مکث کرد وچون نگاه منتظر رساج را دید ادامه داد 

 پرستی گرفتهکیس که دخیی رو به رس _

 !!! محتشم بوده پدر رسمه

 . نگاه مات رساج به عکس دست او دوخته شد

  رد . عکس را گرفت و به آن دخیی بچه چشم دوختبلند ک دستش را 

 . کودیک یسنا در ذهنش مجسم شد و دستش مشت گردید

 . صیی کند DNA دیگر چه احتیاخی بود تا جواب

 دابی 
 اوبود !!!! دخیی یاشار  شک نداشت رسمه خواهر یسنا و دخیی

 !! وخاتون

 . شدطاها با راهنمابی مردی ، وارد پذیرابی بزرگ عمارت 

 . با دقت اطراف را از نظر گذراند 

 .عمارت لوکس وزیبابی بود

ن مبل چریم نشست  . رو ی اولیر

 . مرد رسی مودبانه خم کرد و بالفاصله آنجا را ترک کرد

صدای قدم هابی محکم توجهش را هنوز چند ثانیه نگذشته بود که 

 . جلب کرد



 . مردی قد بلند وچهار شانه را دید که به سمت او میامد

مرد که به یک قدیم ش رسید از جا ی خود بلند شد ودستش را جلو  

 . برد

د  . هاتف دست او را فشی

 لبخندی زد و گفت

 خییل خوش اومدین جناب رسگرد_

 .طاها تشکری کرد وهردو مرد نشستند

ی به آن ها نزدیک شد وبالفاصله مشغول پذیرابی گردید . بعد از مرد

ن او ، هاتف تکیه ش را به   . مبل چریم ش دادرفیی

 . نگاه دقیقی به او انداخت

 . نیم دانست چرا این رسگرد ان همه اضار کرده بود او راببیند

 صدای او را شنید

 عمارت زیبابی دارین آقای ساالر ی_

 . ند کش آمدلب های هاتف به لبخ

طاها نگایه به فرش دستباف زیر پاهایش و تابلو فرش های گران 

 اخت و ادامه دادبهای روی دیوار اند

ن ؟ _  اگر اشتباه نکنم تو کار تجارت فرش و عتیقه جات هستیر



 . هاتف برا ی تایید رس ی تکان داد

 سپس محتاطانه پرسید

ن _ ن من رو ببینیر  شما یم خواسیر

 .ه بودزود رس اصل مطلب رفت

ن مانند او تکیه ش را به مبل داد و گفت   طاها نیر

 . شهر تصادف کردینشونزده سال پیش شما در ایران ودر بو _

 . هاتف خود را باخت. اما ظاهر رسدش این را نشان داد

 با خونشدی گفت

 !! بله تصادف سختی بود_

 .. خدا خییل بامن بود که زنده موندم

 پرسید طاها رسی تکان داد و هاتف 

 !! زمان زیادی ازش گذشته و میشه گفت فراموشش کرده بودم _

ر نظر گرفته بود مستقیم رس اصل طاها در حالیکه با دقت او را زی

 مطلب رفت 

ی چهار پنج ساله و سکیم آن سمت از  _ انحه ی تصادف دخیی

 !! زخیم پیدا شد که هیچ وقت پدر ومادرش پیدا نشدن



د . رسی تکان هاتف انگشت شصت پایش را به ا نگشت کناریش فشی

 داد و گفت

 !خوب؟_

 طاها رسی تکان داد وگفت

جه به تصادف شما در تحقیق یم کنم و با تو من در مورد اون دخیی  _

 اون شب گفتم پیش شما هم بیا م

 هاتف ابروبی باال انداخت وگفت

 !!عجب_

 طاها چیتن به گوشه ی چشم انداخت وگفت 

کنه که به هر ریسموبن چنگ    به هر حال شغلمون ایجاب یم_

 بندازیم

 . هاتف فنجان چابی خود را برداشت

 ییل کوتاه پاسخ داد جرعه ا ی از آن نوشید و خ

بله درک یم کنم اما باید بگم اون دخیی هیچ ارتبایط با تصادف اون  _

 !!! شب من نداشته

 . طاها رسی تکان داد

 .وگفته هایش نداشتنیم دانست چرا حس خوبی نسبت به آن مرد 



 با اکراه از جا ی خود بلند شد وگفت

 ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادین _

 . بلند شد ز جای خود هاتف هم ا

 . کل وجودش از درون گر گرفته بود و یم سوخت

 . سیع کرد ظاهرش را خونشد نگه دارد

 رس ی خم کرد وگفت

 !!! امیدوارم زود تحقیقتون نتیجه بده جناب رسگرد_

 . طاها تشکری کرد وبعد از خداحافیطن عمارت را ترک کرد

 برعکس حس بدی که داشت 

 تحقیق کرده در مورد این مرد بسیار 

وهیچ موردمشکویک ندیده بود . تاجر موفق فرش وعتیقه بود وتنها 

 . یک پش داشت

 . پش هم تجارت فرش یم کرد و مانند پدرش در کار خود موفق بود

 . مستقیم یم تابیدافتاب 

ن خود شد و به سمت هتل راند  . کالفه از گرما سوار ماشیر

 . شاید آمدنش به کویت احمقانه بود



 . یده شدن رسمه هیچ ارتبایط به گذشته ش نداشتدزد شاید 

هنوز نصف مسیر رو نپیموده بود که احساس کرد ماشیتن تعقیبش 

 . یم کند

 . را کم کرداز آینه نگایه به عقب انداخت و رسعتش 

ن با رسعت باالبی از کنارش عبور کرد  . اما خییل زود ماشیر

... .. 

را داخل قفل انداخت و در را رساج ابتدا یکبار زنگ زد . سپس کلید 

 . و وارد خانه شدباز کرد 

 . خانه غرق در سکوت وتارییک بود

  کالفه دستی بررسش کشید و کلید و گوشیش را روی کنسول گذاشت

 . ید در اتاق خوابیده باشدحدس زد با

 مستقیم به سمت اتاق خواب رفت 

ابیده در چارچوب در ایستاد ونگاهش را به او که چه معصومانه خو 

 . بود دوخت

از تنهابی او در این مدت و سختی که کشیده بود ابروهایش را در هم  

 . گره زد ودندان هایش را رو ی هم سایید

 رساج _



د و نگاهش در نگاه نیمه بازش گره  صدای خواب آلود یسنا را شنی

 . خورد

رساج بدون حرف به سمت او قدم برداشت . روی تخت نشست و  

 . زمزمه کرد یسنا 

 !!! خییل خوابم میاد رساج_

ن ی  صورت پف کرده ش را که دید اخیم کرد و با لحن رسزنش آمیر

 پرسید

 !! بازم دیشب نخوابیدی_

 خواب الود گفت یسنا به سختی چشمانش را باز کرد و 

 نه _

 نگاه اخم آلود رساج را که دید 

 تکابن در آغوش او خورد و با لحن مظلومانه ای گفت

 !! نستم رساجسیع کردم اما نتو _

 بی نهایت دلتنگ خاتون ویاشارم من

 !!! پس یک تموم میشه این بازی

من از اینکه خودم رو تو این چهار دیواری قایم کنم خسته شدم 

 !!! رساج



 یسنا نگاه غمگینش را گره ی نگاه او کرد وزمزمه کرد 

 بزار برگردم رساج_

 سهتا آسیتی بهم نر  قول یم دم این بار مواظب خودم باشم

 خاتون و یاشار بهم احتیاج دارن

 . ابروهای رساج بهم گره خورد و خط رو ی پیشانیش عمیق تر شد

ه ای متورم یسنا با دیدن ظاهر پر اخم او، و رگ گردنش که در ثانی

 . شده جا خورد

 سکوت او که طوالبن شد 

 . خواب از رسش پرید . رو ی تخت نشست

 خمیازه ای کشید و نگران پرسید

 !!اج .. چرا انقدر خسته وپریشون بنظر میابی ؟بی رس تو خو_

 افتاده ؟ خاتون خوبه !؟
ی
 اتفاف

 رساج از روی تخت بلند شد وبدون اینکه نگایه به سمتش کند گفت

 تو سالن منتظرتم من_

 . این را گفت ومنتظر جواب یسنا نماند وبا رسعت از اتاق خارج شد

 . یسنا با گیچی به در نیمه باز چشم دوخت



از دیشب دلشوره ی عجیتی مثل موریانه به جانش افتاده بود  

 !!! وآرامش وقرارش را یم جوید

 . نگران و دستپاچه بالفاصله از روی تخت بلند شد

ه رفت و دستی رو ی موهایش کشید . موهایش را از باال به سمت این

 . واز اتاق خارج شد  بست و بعد به سمت در رفت 

 شان  دید که رو به تابلو عکس به سالن که رسید رساج را 
ی

خانوادیک

 . ایستاده وعمیقا به فکر فرو رفته بود

 . سیع کرد خود داریش را حفظ کند

 . رساج را خوب یم شناخت

خانه رفت . ابتدا گیج تکیه ش را به بی صدا و  ن مستقیم به سمت اشیی

 . یخچال داد ونفس عمیق وبی در بی کشید

 ! یم شناختیسنا نبود که اگر رساج را خوب ن

 !! اتفافی افتاده بود که رساج را تا این حد برآشفته بود

دستی بر موهایش کشید و تکیه ش را از یخچال گرفت وبه سمت  

 قهوه که امده شد، دوتا فنجان را پر کرد و بهقهوه جوش رفت . 

 . سمت سالن قدم برداشت

 روی لب نشاند
ی

 . لبخندی ساختیک



 تک رسفه ای نماییسی کرد و گفت

 از یسنا به رساج .. از یسنا به رساج _

 . نگاه رساج به سمتش چرخید و تاک ابرویش باال رفت

ظر جواب  یسنا دستش را نماییسی روی گوشش قرار داد وخود را منت

 نشان داد 

 !! رساج خنده ش گرفت

 یاشار کبیر ودست راست او  
یک فکر یم کرد این دخیی شیطون دخیی

 !! یم باشد

 گفت ابرویاو را دید ن اشاره ی چشم و رسی تکان داد وچو 

 !!از رساج به یسنا به جونم ؟_

 رو ی 
ی

ن کافن بود تا لبخند ی واقیع جایگزین آن لبخند ساختیک همیر

 .. دلب یسنا شو 

ن قرار داد . چشمیک تحویلش داد و با محبت گفت  سیتن را روی میر

 !!! افرین پش بداخالق حاال بفرما قهوه _

جلو رفت و   رفت . سپس به سمت مبلرساج چشم غره ای بهش 

 . روی مبل دونفره ای نشست

 . یسنا سیع کرد همچنان خونشدی خودش را حفظ کند



ن خم شد . فنجان قهوه ای  با زبان لبانش را تر کرد و به سمت میر

 برداشت و به سمت رساج رفت . فنجان را دستش داد و در کنارش 

ت و جرعه ا ی  نشست . سپس خم شد فنجان خودش را هم برداش

 . نوشید

ن را بشکند تا زودتر متوجه ی  دلش یم خواست آن سکوت سنگیر

 . اصل جریان شود

از قهوه بر یم  در حالیکه نگاه مشوش خود را به بخاری که از فر 

 خواست دوخته بود لب زد 

 همه خی روبه راهه ؟_

 رساج جوابی نداد 

قلب   یق روی شاهرگ دستش تبدیل به دشنه شده ودر جای زخم عم

 رساج فرو رفت 

ه شد بهمچ دست به  زخم که خییل با ظرافت بخیه شده بود   او خیر

 کشید . اما بخاطر عمیق بودن زخم ، پوست

 . دست ظریفش کیم گوشت اضافه آورده بود

یسنا چون نگاه مات و مستقیم او را روی زخم دستش دید خواست 

 . ب بکشد اما رساج این اجازه را به او نداددستش را عق



ن بار از او یم شنوید و  با لحتن محزون وآرایم که یسنا برا ی اول یر

 شگفت زده شده بود گفت

 متاسفم یسنا ، متاسفم _

 یسنا متحیر زبان روی لب کشید و زمزمه کرد 

 !! متاسف؟! تو چرا متاسقن _

 که جون من رو توبی که اگر نبودی من زنده نبودم رساج !! توبی 

 !!! رو تا اخر عمر مدیون توام نجات دادی و من نفس االنم

 ی زد ورسی تکان دادرساج پوزخند

یسنا چه یم دانست او چه دردی یم کشد از اینکه پدر خودش ، 

مردی که یسنا اورا عمو خطاب یم کرد باعث تمام این زجرهابی شده 

 .که در این مدت او وخانواده ش کشیده اند  بود 

ه  شده و در فکر فرو رفته  نگاهش را به یسنا دوخت که به زخمش خیر

 . بود

 !! فکر او را خواندنسخت نبود 

درد و وحشتی که در نگاهش در آبن نشسته بود بار دیگر قلبش را به 

 . درد آورد

 !!! یسنا غرق در گذشته ا ی نه چندان دور شده بود



 !!! آن شب منحوس

که بی جان در خون خود در وان یم   در دل آن شتی فرو رفته بود 

 بلندحتی توان این را نداشت که از جا ی خود غلتید و 

 !!! شود تا کیس را باخیی کند

مگر یم توانست تا اخرین نفیس که یم کشید آن شب کذابی را از یاد 

د  !!! بیی

آن شب ، را با تمام جزئیات ریز ودرشت ذهنش برای همیشه ثبت 

 . کرده بود

از  برای آخرین بار پیش یاشار رفت وملتمسانه روز ان شب 

ند و به ایران برگردند اوخواست که دست از کارها ی خالف بکش

 
ی

وع کنند وزندیک  آبرومندانه ا ی را رسی

 . تا شاید اوبتواند به تنها عشق زندگیش طاها برسد

درگیر ی لفیطن شدید ی در سالن عمارت به پاشد . ظاهرا هیچکدام 

 .اشتند قصد کوتاه آمدن ند

ش به ازدواج یک  یاشار حتی تصور هم نیم توانست بکن د که دخیی

 پلیس در بیاید

  
ی

 آرام یم خواست . زندیک
ی

و یسنا سوای عشقش طاها دلش یک زندیک

 که دیگر ترس از دست دادن عزیزانش را نداشته باشد . اضار 



 . ، خواهش وضجه ها ی یسنا هیچ تاثیر ی رو ی یاشار نداشت

فریاد   سماجت به خرج یم داد و اخرین جمله ا ی کهیاشار همچنان 

 نیست جسدش را رو ی دوش آنکشیده بود این بود که حتی حاضن 

 . جوجه رسگرد بگذارد

در نهایت یسنا که در حالت روخ بسیار بدی قرار داشت اشک ریزان  

 !!! که خودش را خواهد کشت  فریاد کشید 

ن خود ر  فت و با رسعت از سپس با قدم هابی بلند به سمت ماشیر

 . خانه ی کوچک خود راندعمارت خارج شد و به سمت 

هنگامیکه خانه رسید چنان حال خرابی داشت که فراموش کرد 

 . سیستم دزدگیر را فعال کند

با آن حال داغون پیایم به مضمون امشب خییل بهت احتیاج دارم هر  

 . ساعتی تونیس خونه ی خودم بیا برا ی رساج فرستاد

 !! نها کیس بود که یم توانست او را ارام کندرساج ت

الزم بود به در گوشش یم کوبید تا او را به  تنها کیس که حتی اگر 

 !! خودش بیاورد

ن نیست  . به او گوش زد کند که او اهل خودش را کشیی

 که او در این خانواده به دنیا آمده است



 !! وخون یاشار در رگ هایش است

 دراز کشیدبه حمام رفت و رو ی وان 

 !!! اجازه داد تا بریزدچشمانش رابست و به قطرات اشکش 

 !! تصویر چهره ی مردانه ی طاها مقابل چشمانش نقش بست

 .. با همان هیبت مردانه و بی نظیر 

ن باری  حتی تصویرش هم کافن بود تا قلبش بلرزد . درست مانند اولیر

 !! که او را دیده بود

ون ام  . د او را به خود آوردصدا ی تقه ا ی که از بیر

 . لبانش نشستلبخندی پر بغض رو 

 .آمده بودرساج 

خواست از وان بلند شود که در حمام باز شد و نگاه شوکه ی او به 

ه ماند  !!! مرد ی که در چهارچوب در ایستاده بود خیر

 ش دیدخودابتدا گمان برد اشتباه یم بیند اما چون نگاه او را روی 

 بالفاصله غرید 

 !! یک هیستو  _

 اینجا چه غلیط یم کتن 

 .ه نسبت درشت تری را پشت رس او دیدجلو امد. او مرد ب مرد قدیم



 مرد لبخندی کریه روی لب نشاند وبه عربی گفت

 نیازی نیست بدوبن من یک هستم دخیی _

یسنا بدون اینکه ترس خود را نشان دهد بالفاصله نگایه در اطراف  

 . چرخاند

سلحه ای را جاسازی کرده بود وباید هرچه  پشت رسویس بهدا شتی ا

 !!! آنجا یم رساندودتر خودش را به ز 

 !! مرد دوم هم وارد حمام شد ودر را پشت رس خود بست

در بد موقعیتی بود و درصد اینکه بتواند خودش را به اسلحه برساند  

 !! خییل کم بود

 !! داما باید شانس خود را امتحان یم کرد . اودخیی تسلیم شدن نبو 

د که رسدی و  م را برنداشته بو دوقدم جلو رفته بود اما هنوز قدم سو 

 . احساس کرد وایستاد فشار لوله ی اسلحه را از پشت رو ی رسش

دخیی عاقیل باش وتکون نخور که کیس که بی اجازه وارد خونه ی _

 دخیی یاشار میشه خییل خطرناکه ویم تونه مغزت رو در آبن کف

ن بریزه  ! زمیر

ای حقیقت داشت  باشنیدن این جمله او که به طرز بی رحمانهقلبش 

 ! ند تر از قبل تپیدت



  صدای درد آلود مرد و فحاسی او برای دقایقی سکوت حمام را شکاند

دستانش را باال برد ومحتاطانه برگشت واسلحه بالفاصله در 

 پیشانیش نشست

ن خواست سمتش حمله کند که  مردی که ناقصش کرده بود خشمگیر

ن غرید  مرد درشت اندام این اجازه را به اونداد و   خشمگیر

ن کارو کنیم که کامال طبییع جلوه کنه !! حتی  دس_ تور داریم خییل تمیر

 !! خالم نباید رو بدنش بیفته

س در   با شنیدن این جمله چیتن به گوشه ی چشم انداخت . اما اسیی

 . آن لحظه اجازه نیم داد فکرش خوب کارکند

ن عقب نشیتن کرد و همان مرد اسلحله را مرد زخیم و خش مالیم  مگیر

 ش تکان داد وگفترو پیشانی

 اروم باش و به وان برگرد_

 نگاه ناامید دیگری به پشت رسویس انداخت که مرد بالفاصله غرید 

 !بجنب_

 . باشنیدن این جمله برا ی لحظه ا ی روح از بدنش پرواز کرد

 . نگاه خشمگینش را در نگاه او گره زد



ن دار مات تند ودایعن برنوک زبانش امد تا بگوید کل ی را از . اما خویشیی

 رساج آموخته بود

پس بدون حرف و با پاهابی مرتعش به سمت وان جلو رفت. قلبش 

 چنان محکم در سینه یم کوبید که هر آن امکان داشت سینه ش را

ون بیفتد   بشکافد و به بیر

ل آه پردردی را که از سینه ش میامد تا خارج ش ود را به سختی کنیی

 . کرد

 آرام داشته باشد وحا الو کرده بود  همان امشب آرز 
ی

 زندیک

 آرام در مرگ 
ی

قطره اشیک ناخواسته از گونه هایش غلتید . شاید زندیک

 . او خالصه شده بود

 . تقدیر را که نیم توانست عوض کند

ن باند بود و این قماش افراد را خوب یم شناخت . پول    همیر
او دخیی

 .  گرفتند تا کار را تمام کنندیم

قطره اشک را قبل از اینکه ترس نشسته در جانش ست رد با پشت د

 را فریاد بکشد پاک کرد 

ین انعطافن گفت   به وان که رسید، مرد بدون کوچکیی

 خوبی باش وفراموش نکن_
 حاال بخواب توی وان ودخیی



ی اما نوع مرگت رو خودت یم توبن انتخ   اب کتن که امشب قراره بمیر

وبدون درد و یا ، سپس باسی  یم توبن یک مرگ آبرومندانه داشته

 لحظه ا ی تامل کرد اشاره ا ی به دوستش کرد و ادامه داد

ی_  !! یا با شکنجه بمیر

یسنا نگایه به مرد مشتاق دیگر انداخت و پوزخند ی کنج لبش را به 

 . سمت باال متمایل کرد

د  د اذیت  تا مورد  او یسنا بود و ترجیح یم داد بمیر  . آن ها قرار بگیر

 یع داشت حتی االمکان محکم باشد ونلرزد گفت که س باصدابی 

م اما  _ به رییس تون بگید که انگشت رو بد کیس گذاشته ، من میمیر

ن نیم مونه  !! شک نکنید خونم رو زمیر

ن و تا آخرین قطره ی نسلشون رو   یاشار و رساج انتقام من رو یم گیر

ن یم ر   ا دخیی یزن .این قول رو یسنا به شما یم ده ، یسنروی زمیر

 ! یاشار

 مرد خنده ی کرد و گفت

 ! حتما پیامت رو خواهم رسوند _

 ! هرچند اگر بفهمن که تو غیر طبییع مردی

 حاال بخواب



یسنا با بغض داخل وان قرار گرفت ودراز کشید و به جسمش اجازه  

 . داد تا در زیر آب راحت بلرزد

 ممرد در شت اندا

 . به مرد دیگر اشاره ای کرد 

ن در آوردن تیغ از داخل  له آستمرد بالفاص ن هایش را باال زد و در حیر یر

 . جیب هایش به سمت یسنا جلو رفت

ن ی تیغ را لحظه ا ی رو ی رگ دستانش احساس کرد و   رسد ی و تیر

 . چشمانش از وحشت بسته شد

خواستند خودکیسی   حاال دیگر تا ته ماجرا را خوانده بود. مرگ او را یم

 . جلوه دهند

نیم دانستند شاید یاشار خودکیسی او را قبول یم   دند کهاما احمق بو 

 !کرد و با توجه به مکالمه ی امروزشان یم پذیرفت اما رساج هرگز

 مرد به عربی مرثیه ای خواند . سپس قهقه ای زد

 یسنا چشمانش راباز کرد

نبال عزرائیل در دور تا ونگاه ترسیده ش را ناخواسته لحظه ا ی به د

 . قلبش برا ی ثانیه ا ی از کوبیدن باز ایستادو دور حمام چرخاند 

 دابی همون رساخی !! سفت وسخت  _
خوشم اومد . الحق که دخیی

 !! حتی در مقابل مرگ



ین درد رو تجربه یم کتن   !! وب  هت قول یم دم مرگ با کمیی

یم زد که برا ی آن قسمت از میل به ادامه ی زندگیش زندگیش ضجه 

 کند . اما او که دخیی عادی نبودس  نجات جانش به آن ها التما

ن   ! وخوب یم دانست گوش آن ها از التماس پره و تا حد قیس القلیی

د ان اسم و رسم خانواده شان بمیر
َ
  پس ترجیح داد با شهامت ودر ش

 مرد سمت راست او زانو زد و بی رحمانه غرید 

 دستت رو بده یاال_

 سته شودبرجدستانش زد تا  دو انگشتش محکم روی رگ سپس با 

د تا  رگ دستانش که باد کرد یسنا رسی    ع دهانش را بست وب  هم فشی

 .برخالف میلش فریاد نکشد . تیغ رو ی رگ دستانش باز ی یم کرد

 از قصد مرد با خیی شد 

مرد قصد داشت او را شکنجه ی روخ دهد وتقریبا موفق هم شده 

 رند میامد و ریزش اشک های بی صدایش دیگبود . نفسش داشت ب

 !!! ز اختیارش خارج شده بودا

با نهیب مرد دوم ودرشت اندام ، مرد بر خالف میلش دست از بازی 

 !! برداشت و تیغ را بامهارت روی شاهرگش کشید 



یسنا پردرد زبانش را گاز گرفت واشک چشمانش با خون فوران زده از  

 . فترگ دستانش رقابتی تنگاتنگ گر 

ون او نشود . بلند شد ه خمرد احتیاط یم کرد لباسش آغشته ب

ایستاد و به سمت دست دیگر او رفت ومجدادا زانوزد . نگاه خیس 

 یسنا به 

 سمت دست دیگرش چرخید و چهره ی خاتون یاشار و رساج 

بابی به ر گ  بارسعت از مقابل دیدگانش عبور کرد . دوباره مرد ضن

به ی بهوارد کرد و چون ر  دستش  گ باد کرد ضن

 . رگ دست چپش وارد کردبه مراتب عمیق تر ی 

د  . یسنا دیگر نتوانست جلوی ناله ی پردردش را بگیر

ن شد  . در کمیی از چند ثانیه اب وان به خونش رنگیر

ن گذاشت . دستکش دستش  وزمندانه تیغ را زمیر مرد با خنده ی پیر

ن برود و بعد تیغ راداد تا اثر انگشتش  یسنا کرد و تیغ را به دست   از بیر

ن وان ا  . ختنداپاییر

سپس ایستاد . آخرین نگاه را به صورت رنگ پریده ی او انداخت . از  

 او فاصله گرفت وگفت

 ! تمومه بریم ؟ _



 مرد درشت اندام رسی تکان داد وگفت

 تا ضعف کاملش بمونیم که دیگه نتونه رو پاهاش بلند شه_

ضعف دستانش را مشت کرد و  دقایقی بعد یسنا از شدت درد و  

ست وتمام خاطرات کودیک وجوانیش چه تلخ  خیسش را بچشمان 

ین مانند فیلم سینمابی ا ز مقابل نگاهش عبور کرد وچه  !! شیر

لبخندی روی لبانش نقش بست. اما بالفاصله لبخند رو ی لبانش 

اندیشید که خاتون ویاشار ورساج از مرگش  اینخشک شد وقتی به 

 .رد ی خواهند کشیدعذاب ود چه

از مرگش ، قلبش برا ی خاتون و یاشار آتش ظه بیشیی حتی در ان لح

 گرفت وسوخت . و در آن لحظه ی پردرد ارزو کرد که یاشار

د . کاش زبانش    او نگیر
ی

هیچگاه عذاب وجدان برا ی خودکیسی ساختیک

 !! الل یم شد وهرگز اسم خودکیسی را نمیاورد

از دستش خارج شده بود وذهنش  نیم دانست چقدر گذشت ، زمان

 ر نیم کرد . ضعف برکل بدنش مستویل شده بود گر خوب کادی

 !! ورسمای کشنده ای در جانش نشسته بود

 . صدای قدم های محکیم در رسامیک حمام منعکس شد

حتی در آن حال وخیم هم تشخیص داد که این صدا ی قدم های 

 !!! محکم متعلق به آن مرد درشت اندام است



ن مرد را در کنارش ن بی جانش باال برده شد احساس کرد . دستان شسیی

 . ه و بعد رو ی وان افتاد

ن کشیده شد  . سپس ییک از چشمانش با رسعت به سمت پاییر

 نگاه زرد وبی فروغ او را که دید

 لبخند ی بهش زد وگفت

 !! اون دنیا یم توبن اجازه ندی ما از پل ضاط رد شیم_

از حمام ر اشاره کرد وهردو د ایستاد ، به مرد دیگاین را گفت وبلند ش

 . خارج شدند

 . خواست تکابن بخورد اما نتوانست

 . گوبی کل بدنش رس شده بود

 !!! ان ها کار خود را خوب بلد بودند

خنده ای بی جان کرد . شاید از همان خنده ها که یم گفتند از گریه  

ن تر ست  !! غم انگیر

یم کشید و چه غم باید انتظار مرگش را   حاال دیگر تنها شده بود و 

ن کیس که او را یم دید رساج خواهد بودان ن که اولیر  !! گیر

 بی صدا زد
 . دلش برای او سوخت و هقی



ن بود . زیرا بارها بهم  از اینکه یم خواست او راتنها بگذارد اندوهگیر

 . قول داده بودند که تا اخر خط باهم باشند

 خوبی او را فراموش کند و بعارزو کرد رساج هرچه زودتر 
ی

 د از او زندیک

 !!! برا ی خود دست وپا کند

ن را سایه وار یم   حاال دیگر سوی چشمانش خییل کم شده وهمه چیر

 . دید

 . فهمید که به اخرای خط رسیده ست

 . دلش یم خواست در آخرین لحظه به طاها فکر کند

 ده شد درست زمابن که فکرش به سمت طاها تنها مرد زندگیش کشی

 . را به در حمام شنیدصدای تقه ای 

 . ابتدا گمان برد توهم زده ست

اما دوباره آن صدارا شنید وچند ثانیه بعد صدای رساج به او فهماند 

 !!! که هنوز توهم نزده

 . صدای رساج را شنید .قلب و کل وجودش به سمت او پرکشید

دیکیی بود  دلش یم خواست در آغوش کیس که از برادر خوبن به او نز 

 . جان بدهد

 !!! وقته حموم رفتنه دخیی  این وقت شب اخه چه_



ون تا حساب تو ییک رو برسم یاشار وخاتون دیوونم کردن  بیا بیر

ه ی تخس  !!! دخیی

 !! لب هایش به سختی به نیم لبخند ی کش آمد

 . خواست حرفن بزند اما نتوانست

 !!! ناامیدانه تالش مذبوحانه کرد اما بی فایده بود

 را مجدادا شنید صدای محکم رساج 

ون نیابی در رو باز یم کنمیسنا _  تا چند ثانیه دیگه بیر

 لب هایش از شدت بغض لرزید

 . ه سختی پلک هایش را باز نگه داردبسیع کرد 

چند ثانیه بعد در حمام باز شد و قامت مردانه ی رساج در درگاه در  

 . ظاهر شد

 تابید نور امیدی بالفاصله در دل یسنا 

 بود اما  شاید خودخواه

 مردن به شدت یم ترسید او از تنهابی 

صدای یا خدای بلند رساج در حمام پیچید وکل وجود یخ زده ش را 

 . لرزاند



ی که دید کوبیدن محکم دست رساج بررو ی رسش بود   ن اخرین چیر

 . وقدم ها ی بلند ی که به سمت او برداشت

 رد دیگر نتوانست پلک هایش را باز نگه دا

  دن توانسته بود رساج را ببیندخدا راشکر کرد که قبل از مر و دردل از 

رساج که کنارش قرار گرفت . تمام توابن که برایش مانده بود را در 

 خود جمع کرد و به سختی گفت 

 س.. س.. س..ر..ر..ا..ج_

رساج اما بی اهمیت به صدا زدن او ، با رسعت خم شد وجسم خیس  

ون کغرق در خون یسنا را   . شیداز آب بیر

حه شدصدای ناله ی بی جانش  حه رسی  . را شنید وقلبش رسی

 . اما زود به خودش مسلط شد

 . باید یسنا را نجات یم داد

ن بلند چتد بار فریاد کشید ولرزیدن گوشه ی  کلمه ی باید را خشمکیر

 پلک یسنا را دید . رنگ صورت گچ شده و کبودی لبانش برا ی لحظه 

 برترس ش فائق شد وگفت د . اما ا ی او را ترسان

  موبن یسنا ، زنده یم موبن تو زنده یم_



بهت قول میدم .. فقط تحمل کن ، تورو جون خاتون قسم تحمل 

 کن

 . بالفاصله نگایه به هردو رگ پاره شده ی دست او انداخت

اهنش را از تن کند . ان را  اورا رو ی رختکن انداخت و با رسعت پیر

 هردو دست او رایتی زخم  جرداد و با رسعت عج

 له با قدم هابی بلند از حمام محکم بست وبالفاص

خارج شد و قبل از اینکه به سمت در خروخی بدود لحظه ای نگاهش 

 مات ماند روی دورد پای خیس رو ی سطح رسامیک که تا در

 !!! خروخی ادامه داشت

 !! فکری رعد اسا از ذهنش عبور کرد و باعث شد فکش قفل شود

 . یدباید به نجات جان یسنا یم اندیش االن فقطاما 

ن را  ن شد وماشیر یسنا را در صندیل پشت گذاشت ورسی    ع سوار ماشیر

 به پرواز دراورد . خیابان در ان وقت شب خلوت بود وبرای او چه

ن ها هر چند دقیقه رسعت او را ثبت یم   اهمیتی داشت که دوربیر

 !! کردند

ر کامال هوشیاری خود  حاال دیگ صدای نفس های یسنا کند شده بود و 

 !! اده بودرا از دست د



ن را نگه داشت صدای ناهنجار ترمز ناگهابن با  مقابل بیمارستان ماشیر

 آن رسعت باال و کشیده شدن الستیک رو ی آسفالت ، سکوت شب

 ! را در هم شکاند

ن پیاده شد وبه سمت بیمارستان پاتند کرد . داخل  با شتاب از ماشیر

 کشیدنعره ای  که شد چنان 

را گرفتند و یسنا را روی برانکارد  که بالفاصله چندین نفر دورش 

 . گذاشتند

رساج تا خود پشت اتاق عمل او را رها نکرد و قبل از اینکه وارد اتاق 

 عمل شود خم شد و پربغض گوشش زمزمه کرد

 ! زنده بمون یسنا لطفا_

 . سپس در اتاق عمل بالفاصله پشت رسش بسته شد

ا روی صندیل نجه ای روی موهایش کشید و خودش ر وعصتی پ کالفه

 . رها کرد

 . نگایه به ساعت انداخت

 . ساعت از سه صبح گذشته بود

ی را باید  ن باید با یاشار تماس یم گرفت ، اما دقیقا نیم دانست چه چیر

 !! در آن وقت شب به او بگوید



ش رو ی تخت  با  بیمارستانچگونه یم توانست به او بگوید دخیی

 !! مرگ دسته و پنجه نرم یم کند

ون کشید و عصتی  قویط طالبی رنگ سیگارش را از جیب کت بیر

ون کشید وبالفاصله آتش زد  . سیگار ی از داخلش بیر

تصویر خوبن یسنا در پس دود غلیظ به هوا رفته بالفاصله در نظرش  

 .نقش بست

ن کردن ش وع به شفاف سازی وآنالیر  . دذهنش بارسعت رسی

 رضیه ی کم دیگری به سیگارش زد و بالفاصله ذهنش ف پک مح

 . خود کیسی را با استدالل محکم رد کرد

اگر یسنا قصد خودکیسی داشت چرا به اوپیام داده وخواسته بود اورا 

 ببیند 

هرچند خود یسنا چند ساعت قبل از مرگ صحبت کرده بود!! اما او 

 ویم  گ شده بود یسنا رو خوب یم شناخت ، زیر دست خودش بزر 

زند واز طرفن هم آن دو  دانست یسنا هرگز دست به خودکیسی نیم 

 !!!رد و پابی که دیده بود دلیل قاطیع بود برا ی اثبات حرفش 

ن یسنا را کرده بودند  !!! اما آن دو مرد یک بودند وچرا قصد کشیی

هر چند که در حرفه ی آن ها این سوقصدها کامال طبییع بود اما نه 

 !!! ر ورساجنور چشم یاشابرای 



ن جرابی کر   !!ده بودچه کیس بود که چنیر

با خشم سیگار را کف دستش خاموش کرد وپرستاری که برا ی هشدار 

 آمده بود چون این صحنه را دید بی صدا آنجا را ترک کرد . از نگاه

 !!! مرد وگردن متورمش در آن وقت شب به شدت ترسیده بود

مل گشوده شد .رساج با که در اتاق عصبح گذشته بود   ۸ساعت از 

 را به دکیی رساند و رساسیمه پرسیدقدم هابی بلند خود 

 دکیی _

دکیی نگاه خسته ای به اوانداخت و چون نگاه به خون نشسته ونگران 

 او را دید گفت 

زنده موندنش بعد از اون همه خوبن که از دست داد شبیه یک   _

 معجزه س

 !! ار بخشهحیاتیش امیدو فعال هوشیار نیست اما عالئم 

داخت . دلسوزانه دستی رو ی شانه ش نگایه به رستا پای خوبن او ان

 زد وگفت

 به موقع رسوندیش _

 . سپس آنجا را ترک کرد



ون آمدن یسنا  ون فرستاد. منتظر بیر رساج نفس حبس شده ش را بیر

 نشد و به سمت حیاط بیمارستان رفت تا بتواند بغضن را که به

د مسختی گلویش   . هار کندرا یم فشی

ن بار بود که مردانه ب غض یم کرد. یکبار برا ی مادرش که این دومیر

 !! جوانمرگ شده بود و حاال برا ی یسنا

د  . خود را روی نیمکت انداخت و با دستانش رسش را گرفت وفشی

رسش مملو از افکار آزار دهنده بود . یسنا زنده مانده بود واین یعتن 

 ن اما  معجزه
ی

 !! بودمعجزه که همیشیک

بود بی شک باز هم یم کرد کیس که یکبار به جان او قصد کرده 

 !! ودفعه ی بعد امکان داشت اورا از دست بدهند

 . فکری در رسش جرقه زد 

 !! باید برای پیدا کردن آن شخص زمان یم خرید

ن کرد . باید برای  وقت کیم داشت وبارسعت فکرش را سبک وسنگیر

 . کردنا آن ریسک را یم  نجات جان یس

ند شد وبه سمت ساختمان با این فکر بارسعت از روی نیمکت بل

 . بیمارستان قدم برداشت

باید رئیس بیمارستان را راضن یم کرد تا گوایه مرگ او را صادر کند و  

 !!! او این کار را خوب بلد بود



 رساج _

 . با صدای آرام یسنا به خود آمد

ش موج یم زد باعث گرابن که در نگاه نگاهش را به یسنا دوخت ن ن سیی

 لب بنشاند تا شاید از حجم نگرابن او کاسته  شد لبخند ی کمرنگ بر 

 . شود

 جانم_

 یسنا در جواب لبخند محواو لبخندی زد وگفت

 چه اتفافی افتاده ؟_
ی

 !نیم خوای بیک

ن را رو ی  رساج دوست نداشت با افشا ی حقیقت این بار سنگیر

یسنا پیشنهاد مخقن شدن را  رد . اما وقتی که دوش ظریف یسنا بگذا

 ه بود به اوقول داده بود تا اگر قاتل را پیدا کردسختی پذیرفت به

ن نفر به خود او بگوید  . اولیر

این حق یسنا بود که بخواهد انتقام تمام آن لحظات سخت وعذاب 

د  !! آوری که کشیده بود را خود از قاتلش بگیر

ون   . فرستادکالفه نفسش را بیر

 یم ترسوبن پشداری من رو _

 !!! بگو چیشده



 ستقیمش را به نگاه او دوخت وگفترساج نگاه م

 !! باید برگردی عمارت_

 . لحظابی طول کشید تا ذهن یسنا معتن جمله ی او را درک کند

 هیجان زده از جای خود بلند شد و فریادگونه پرسید

 !! قاتل رو پیدا کردی_

 . یم خندید خوشحال بود که دور خود یم چرخید و به حدی 

د و دیگر یم توانست از آن چهاردیواری دوران تنهاییش به رس امده بو 

 . که زندانش شده بود آزاد شود

 کیم که گذشت واز هیجانش کاسته شد نفس زنان

 باخوشحایل گفت

 !! یم دونستم ، یم دونستم که قاتل رو پیدا یم کتن _

 ها روفقط به انتظار شنیدن تمام این روزها و 
ی

این جمله به دلتنیک

 !! شب یم رسوندم

 ایش کشید و با نفرت ادامه داددستی به موه 

زود بگو اون کیه تا من بالبی صد برابر بدتر از بالبی که اون رسم در _

 !!آورد رو رسش در بیارم

 رساج کالفه پنجه ای به موهایش کشید



ابی رو بدوبن اما قبلش_
ن  باید یه چیر

 ! باید بهم یه قویل بدی یسنا

ه در نگاه برزخن او زمزمه کر یسن  دا متحیر وخیر

 !چه قویل ؟_

 رساج با قاطعیت لب زد 

 تو دستت رو به خون کیس آلوده نکتن _

 یسنا با اخم گفت

ن بار که دستم اسلحه گرفتم بهت دادم_  این قول رو اولیر

و .. االن از همون  اما خود تو به من گفتی گایه استثنا هابی وجود داره 

ماستثناهاس مگه   !! نه ؟!!!من باید انتقامم رو خودم بگیر

 رساج با تحکم گفت

 یا یاشار و یا طاها

 سپس با لحتن ارام تر ادامه داد 

 هرچند که انتقام حق یاشاره_

ی در قلب یسنا فرو ریخت. با گیچی زمزمه کرد  ن  چیر

 !طاها ؟_



 رساج پوزخندی زد وگفت

 !!قانونهبه هر حال مرده _

ر بافهمیدن حقیقت حتی جنازه ی هرچند خوب یم دانست یاشا 

 !!! ویل قانون نیم دادهاتف را تح

ون فرستاد. گیج شده بود . عصتی زمزمه  یسنا نفسش را باشدت بیر

 کرد 

 چه ربیط به طاها داره !!فراموش نکردی که ما کویتیم  _

 !! وطاها ایرانه

 رساج خییل رسد پاسخ داد

 کویته طاها  _

 . ه استیسنا ابتدا گمان برد اشتباه شنید

 با گیچی زمزمه کرد

 خی _

 .  از رساج نشنید فهمید که اشتبایه در کار نیستوچون پاسچن 

سکندری خورد و بر بازوی رساج چنگ انداخت وباصدا ی مرتعیسی  

 پرسید

 !!طاها کویته اما چرا ؟_



ه در مردمک لرزان او به تلچن گفت   رساج خیر

ن _  !! ا هست که باید بدوبن یسناخییل چیر

 ا این حال اشفته تاما نه ب

ه زو   !! د خودت رو جمع وجور کتن زمان تنگه پس بهیی

یسنا صدای او را یم شنید اما درک درستی از حرفای او نداشت وتنها 

ی که ذهنش را درگیر کرده بود جمله ی کیم قبلش بود  ن  . چیر

 طاها کویت بود_

 د و زمزمه کنان پرسید اب دهانش را به سختی بلعی

! فقط ه در نبود من چه اتفاقابی افتاده لعنتی ! رساج مهم نیست ک_

 چرا طاها کویته  بگو 

 !! در آن حس بدی به رسعت در کل وجودش ریشه دواند

 پلگ بازو بسته کرد و نالید

 نقشه ی یاشار که نیست_

 دام که براش پهن نکردین

 !! س..س..رساج

 ر نماند تا رساج حرفن بزند برگشت تا با جمله ش که تمام شد منتظ

 صحت حالش با خیی شود رسعت برود وخود را به طاها برساند تا از 



 با خشم در نگاه رساج براق شد و گفت  مانعش شد. رساج 

 !! ولم کن باید برم_

 رساج با اخم غلییطن گفت 

 !! هیج جا نیم ری تا حرفای من رو نشنیدی_

 اون رسگرد حالش خوبه

 یاشارم از اومدنش به کویت خیی نداره

 !!! باشگذاشتم تا دورادور مواظبش باشن پس اروم   براش به پا 

 رنگ تردید که در نگاه یسنا نشست

رساج پوزخندی زد . کالفه دستی بر ته ریش صورت کشید و با لحن 

 هشدار دهنده ای گفت 

 !!یسنا_

 . یسنا به سختی رسی تکان داد

 نیم آمد داشته باشد . باید آن لحظات سخت وچاره ا ی به نظر 

 . یدرا تحمل یم کرد تا خود رساج به حرف در آ پراضطراب

 باصدای ی که سیع داشت رسا ومحکم باشد گفت

 !! حرف تو رو باور یم کنم_



حاال بگو من خی رو باید بدونم که انقدر برای گفتنش دست دست 

 !!! یم کتن رساج

 شانش گذشت کهسپس با نگرابن از ذهن پری

باید مدبی نامعلوم محبوس  رساج حتی وقتی به او گفت در این خانه 

 !!! دم مرده رو باز ی کند انقدر پریشان نبودباشد و نقش یک ا

لبخندی کمرنگ روی لب رساج نقش بست . یسنا برخالف رسمه 

ن ی بود  . دخیی باهوش و تیر

وع به تعریف کرد حتی لحظه ای نگاه از نگاه  یسنا نگرفت .  وقتی رسی

 فت اشک مثل سیل از گونهحتی وقتی که دید باهرکلمه ا ی که یم گ

جاری بود . اما او باید یم گفت ویسنا باید ازوجود  ها ی پریده رنگش 

 . خواهر دوقولویش رسمه با خیی یم شد تا جان او را نجات دهد

هاتف ناپدید شده بود واین یعتن خطر همچنان آن ها را تهدید یم 

 . کرد

 یسنا میان صحبت او، 

 برد دستش را به نشانه ی سکوت باال 

ن کرد   و با صدا ی تو دمایعن و گرفته  در میان گریه خنده ی جنون آمیر

 ا ی غرید



 !! بس کن رساج ، بی شک تو عقلت رو از دست دادی_

 !! هیچ یم فهیم داری در مورد پدرت صحبت یم کتن 

 !! کردهدر مورد عمو ، کیس که من رو بزرگ  

 گونه گفت   سپس دستش را با فاصله ی کیم از چشمان گرفت و فریاد 

 !!رساج نیم تونهاین نیم تونه کار پدرتو باشه _

 این همه نفرت از پدرت خوب نیست

 لطفا تمومش کن و از اینجا برو 

ه در نگاه بهت زده وپریشان او با قاطعیت گفت   رساج خیر

 هنوز حرف من تموم نشده یسنا _

 !!! کن  پس گوش

ن را خالصه برای یسنا توضیح داد . یسنا  سکندری  وقتی همه چیر

ن فرو خورد و قبل از اینکه رساج او را   د مانند آواری روی زمیر بگیر

 . ریخت

 رساج بالفاصله کنارش زانو زد و با نگرابن نامش را برزبا ن آورد 

 یسنا _

ه شد و زمزمه کرد  یسنا بهت زده به دستان بخیه خورده ش خیر

 عمو _



ند چطور امکان داشت مرد ی که او را عمو خطاب یم کرد وهمان

 . ه باشدپدرش دوست داشت این بال را بررسش آورد

هقی زد و شانه هایش لرزید و بدتر از آن بالبی بود که بررس خواهر  

 دوقولویش آورده بود . خواهری که از همان بدو تولد او را 

 . دزدیده بود

نشد و اجازه داد تا شاید با گریه از شدت آن رساج مانع از گریه ی او 

 .بررو ی دوشش گذاشته بود کیم کاسته شودبار سنگیتن که 

ن بلند شد وبه سمت یخچال رفت   ک  یم که گذشت . رساج ازرو ی زمیر

 لیوابن اب رسد پر کرد .نزد یسنا برگشت و اورا مجبور کرد کیم 

 . از ان بنوشد

بعد رس خود را کنار کشید وبه یسنا به اجبار او کیم آب نوشید و 

 سختی پرسید 

 ..خواهرم کجاست؟ س..رسمه ، رسمه خ_

ن بلندشود و رو مبل بنشیند . خود   رساج کمک کرد تااو از رو  ی زمیر

 هم کنارش نشست و گفت

 رسمه عمارت منه پیش خاتون_

 ! در حقیقت خاتون گمان یم کنه رسمه تو هیس



ی تعجب  ن  نیم کرد .بالفاصله پرسیدیسنا که دیگر از شنیدن چیر

 یاشار حقیقت رو یم دونه_

 د رسی تکان داد وگفترساج به تایی

 ها عوض شه یسنا  باید برگردی تا نقش_

 رسمه دخیی بازی نیست .. جونش در خطره 

 . یسنا باشنیدن این جمله تکابن خورد

 . هرگز اجازه نیم داد دیگر اتفافی برای خواهر وخانواده ش بیفتد

 هرچه زودتر به عمارت بریم گشتباید 

ی به نشانه ی  صورت خیسش را با پشت دست پاک کرد ورس 

 . موافقت تکان داد

و تیه رساج او ر ا از فکر خواهری که تا کنون ندیده بود   صدای رسد 

ون کشید  . بیر

 باید زودتر هاتف رو پیدا کنم قبل از اینکه یاشار حقیقت رو بفهمه_

 .ری یسنا را به خود اوردکلمه ی حقیقت مانند تلنگ

برد . با نفیس که به هرچه که یم گذشت تازه به عمق فاجعه بی یم 

ون   لب زد میامد وحشت زده سختی از سینه بیر

 س .. رساج _



ه در مردمک درشت شده ولرزانش گفت  رساج خیر

 جانم_

 یسنا با صدای گرفته و پربغضن لب زد 

 ب یم شناس یا.. یاشار ، یاشار ، تو ، تو ، اون رو خو _

م به تو هم  اگر بدونه تمایم این اتفاق ها زیر رس هاتف بوده شک ندار 

 ..اهر عزیز ومرحومش باسی رحم نیم کنه.. حتی اگر پش خو 

مخصوصا که هاتف نیست و .. و .. اون تو رو طعمه قرار میده رساج 

 .. .. اون

 رساج با خونشد ی میان جمله ش پرید و گفت

 شک ندارم همینطوره _

ن جمله ته دلش را لرزاند . بار   یسنا رساج را خوب یم شناخت وهمیر

 تسلیم اشک هایش شد.   دیگر 

 وملتمسانه نالید 

 قط کافیه یاشار بفهمه رساجف_

 !!! اون وقت.. اون وقت . هیچی جلودارش نخواهد بود

 همه خی رو بسیی به من وبرو 

 برو  خواهش یم کنم تا هاتف پیدا نشده وآتش خشم پدرم نخوابیده



 ..رساج خنده ای در گلو کرد

ی جانش در آن حال خرابش ضعف دلش برا ی مهربابن ونگرابن او برا 

 . رفت

 گفت

 !! جب !!فرار کنم تو ورسمه رو که جونتون در خطره رو رها کنمع_

یسنا بالفاصله با شدت رسی به نشانه ی موافقت تکان داد و زمزمه 

 کرد 

 !! ابجیم نباشآره فرار کن و نگران جون من و _

 رساج پوزخند ی زد و رسی با تاسف تکان داد 

 !!ین حد شناختی یسنا ؟من رو تا ا_

 !ل هاتف فرار کنم ؟که مثل بزدل ها مث

 سپس تک خنده ای در گلو کرد ورسی تکان داد 

 و چون نگاه ترسیده وخوبن اورادید

 بالحن جدی گفت

 ! نگرانمن نباش یسنا_

ن حال مهربان رساج گره خوردنگاه یسنا که در نگاه   جدی و در عیر

 . ه پهنا خیس از اشک شدکمیی از چند ثانیه مجدادا صورتش ب



 . ار با ارزش و عزیز بود . باید کاری یم کردرساج برای او بسی

 . باید رساج را نجات یم داد

 ملتمسانه نالید 

 اما هستم ، لعنتی ، هستم _

 ... نباشلطفا برو رساج، برو و نگران من و رسمه 

ت  رساج کالفه از اضار او از رو ی مبل بلند شد . سیگار ی از جیب ک

 . خارج کرده و آتش زد

 . خیسش را پاک کرد  یسنا مجدادا صورت

رساج را خوب یم شناخت و یم دانست او کله شق تر ولجباز تر از آبن 

 . است که بخواهد میدان را ترک کند

ند شد . مقابل او ایستاد و از پس بینیش را باال کشید از جا ی خود بل

ا خشم ی امیخته به دود غلیظ سیگار نگاهش را به او دوخت و ب

 گفت   بغض

 رساج تو دیوونه ای_

ن رو خوب بدون که تو نباید  نیم دونم خی تو کله ت یم گذره اما یه چیر

 !! تقاص کار هاتف رو پس بدی



ساعت انداخت رساج لبخندی کمرنگ به نگرابن او زد . نگایه به 

 وگفت 

 !!!!آماده باش شب به عمارت بگردی یسنا _

ان و تظر جواب او نماند و یسنا را با تمام هیجاین را گفت ودیگر من

 . نگرابن هایش تنها گذاشت

ن کشید وچون در را قفل دید  ه ی در اتاق رسمه را پاییر رساج دستگیر

 . لبخند ی کمرنگ از محافظه کار ی او در لبش نقش بست

ون کشید .  د ست در جیب شلوار خود کرد و دسته کلید خود بیر

 دداخل سوراخ کرد وبی صدا در را گشود و وار سپس ییک از کلید ها را 

اتاق او شد . اتاق در تارییک مطلق فرو رفته بود . پشت خود در را 

 . بست

 . سپس به سمت تخت ارام قدم برداشت

چهره ی زیبا ی رسمه در  چراغ خواب را روشن کرد و در آن نور کم به

 . خواب چشم دوخت

بیده بود که از دلش کنارش لبه ی تخت نشست . چنان آرام خوا

 . ندنمیامد او را بیدار ک

ون فرستاد  . کالفه نفسش را بیر



باید قبل از ان که یسنا به عمارت یم رسید او را از آن عمارت خارج 

 . یم کرد

 . ارام نامش را صدا زد

مه لرزید ولبخندی که روی لب های صوربی گوشه ی چشمان رس 

 . درنگش نقش بست قلب بی تاب رساج را لرزان

واب آلودش روی رساج پلک های رسمه از هم گشوده شد ونگاه خ

 . ثابت ماند

 با صدای خواب الودی نام او را زیر زمزمه کرد و نامفهوم لب زد

 رساج من خییل خوابم میاد_

 . و مجدادا تسلیم خواب شدسپس پلک هایش رو ی هم افتاد 

ن نشده بود که   دوباره رساج صداش زد هنوز خوابش سنگیر

 د خواب از رسش پریدچون نگاهش در نگاه رساج گره خورد خییل زو و 

ن بوسیدنش لبخندی به بهت نگاه او   . زد رساج در حیر

ه ی گوشیش رساج با  با صدا ی وییی

رسمه افتاد لبخند ی اکراه رسش را بلند کرد و چون نگاهش به صورت 

 زد وگفت

 !هنوزم خوابت میاد دزد کوچولو؟_



 . اد و تکابن به خود دادرسمه رسی    ع رسی تکان د

 اعت انداخت وباتعجب پرسیدرسمه نگایه به س

؟_  !این وقت شب اینجا چیکار یم کتن

وقبل از اینکه رساج پاسچن دهد به خاطر اورد که در اتاق خود را قفل  

 . کرده بود

ون کشید وپیام یسنا را خواند  . رساج گوسی را از جیبش بیر

ون از عمارت منتظر بود  . او بیر

 وگفت نگاهش را به نگاه منتظر ونگران رسمه دوخت

 باید جابی بریم _

 بلند شو آماده شو رسمه 

 رسمه متحیر لب زد 

 ! این وقت شب؟_

 اتفافی افتاده ؟

 تخت بلند شد . رساج بدون اینکه پاسچن به او بدهد از رو ی 

 باید از عمارت بر ی_

ساس دلشوره  رسمه که کامال گیج شده بود حرف اورا تکرار کرد . اح

 این وقت شب او را از عمارت خارج  ی عجیتی داشت . چرا رساج باید 



 . یم کرد

 نگران پرسید 

 ! از عمارت برم اما کجا ؟ _

 رساج کالفه گفت

س !! فقط حاضن شو رسمه _  !! سوال نیی

اهن وشلوار ی که به چشمش خورد از  رسم ن پیر  ه بدون حرف و اولیر

ن ارایش رفت و شا  نه ا ی رسرس ی به موها یسپس به سمت میر

 باال آن را بست و آرام گفت پریشانش زد واز 

 من آماده م. _

 به سمت در رفت در را باز کردرساج 

ونگایه به راهرو ی تاریک انداخت. در آن وقت شب همه خواب 

 . هردو ارام از عمارت بودند 

ن رساج رفتند  . خارج شدند وبه سمت ماشیر

ن برسن  د قبل از اینکه به ماشیر

 . رساج تکابن را پشت درخت دید

فاصله به آن سمت کشیده شد ودرآن تارییک یسنا را دید نگاهش بال

 . که محو تماشای رسمه شده بود



ها پیدا کرده  بی قراری او را برای دیدن تنها خواهرش که بعد از سال 

 . بود درک یم کرد 

 به آن اندیشید که تمام عذاب هابی که
  دست آزادش مشت شد وقتی

 . بوده است این خانواده متحمل شده بود بخاطر پدر او 

نگاه ملتمسانه یسنا لحظه ای کوتاه در نگاه او گره خورد . رساج که 

 د درمعنای نگاه اورا خوانده بود رسی به نشانه ی مخالفت تکان دا

ن رابرا ی رسمه که عمیقا در فکر فرورفته بود باز کرد  . ماشیر

 . نا ورسمه االن همدیگر را ببینندنیم توانست اجازه بدهد یس

 . است تا لحظه ی اخر رسمه را واردبازی کندنیم خو 

 پوزخندی کنج لبش را به سمت باال متمایل کرد

ن را دور زد ن شد و رساج ماشیر  . رسمه بی صدا سوار ماشیر

ن شود یسنا را دید که به  لحظه ی اخر قبل از اینکه سوار ماشیر

یدن این صحنه را طاقت نیاورد .خم  درخت تکیه داده است . دلش د

 شد 

 ب به رسمه گفت وخطا

ن پیاده نشو_  !! تا برنگشتم از ماشیر



منتظر جواب رسمه نماند و به سمت جابی که یسنا رفته بود قدم 

 را مجبور کرد تا نگاهش کند او برداشت .مقابل او ایستاد 

ه در نگاه او باصدای ی که یم لرزید زمزمه کرد  یسنا خیر

 رساج _

 تاج لبخندی روی لب نشاند و شمرده ارام گفرس 

 بهت قول میدم خییل زود رسمه رو پیشتون برگردونم یسنا _

 فقط تا اون روز تحمل کن

 توانست یسنا کیم تامل کرد . حق با او بود .مثل همیشه ... هاتف یم

 . برای خواهرش بسیار خطرناک باشد

 نفس عمیقی کشید و رسش را باال گرفت

 مواظبش باش رساج تا اون روز _

 طمینان پاسخ دادرساج بالحتن محکم وبا ا

 هستم_

ن رفت  . سپس به سمت ماشیر

ن که نشست ، رسمه بالفاصله سمتش چرخید ونگاه   داخل ماشیر

 . پرسشگرش را به او دوخت



ی به ابروها ی گره خورده ی او وکنجکاو ی نگاهش زد.   رساج لبخند 

ن را روشن کرد و با بدجنیس گفت  ماشیر

 !! کر کن دستشوبی صحرابی رفتمف_

 کشید وبی رسمه که ان
 جوابی را نداشت هیتن

ن تظار شنیدن همچیر

 ادبی را زیر لب نثارش کرد . رساج خنده ای درگلو کرد و بارسعت از

 .عمارت خارج شد

 کمربندت رو ببند رسمه _

 رسمه دستی به موهایش کشید و گفت

 !چرا؟_

 الفاصله با جدیت گفترساج نیم نگایه سمتش انداخت ورسمه ب

 !! خودت نبستی _

ابتدا از جواب او جاخورد. سپس لبخند ی از تخیس او رو ی   رساج

 لبش نقش بست . با شیطنت به کمربندش اشاره ا ی کرد و گفت

 !! ببندش_

 با گیچی لب زد رسمه 

 !خی رو ؟_

 . رساج تاک ابروبی باال انداخت وجمله اش را تکرار کرد



 . زیر دندان کشید رسمه گوشه ی لبش را 

وع به تپیدن کر   . د حرارت دایعن زیر پوستش دویدقلبش رسی

چون رساج را منتظر دید ناخواسته کیم درصندیل جابه جا شد وبه  

 . وبستسمت او خم شد . کمربند را گرفت 

 رساج لبخندی به چهره ی گلگون شده ش زد و گفت

 ! حاال کمربند خودت رو بزن دخیی خوب _

نیم توانست درمورد رساج فکر احمقانه یم کرد . رساج  احمق بود اگر 

 . بالبی رس او بیاورد که اگر یم خواست بارها آورده بود

 . دلیل دلشوره ی او نیم توانست رساج باشد

ن رساج   خانه ی قبیل یسنا نگه داشت سپس گفت را مقابل ماشیر

 پیاده شو _

ون   . انداخترسمه رسش را بلند کرد ونگایه از پشت شیشه به بیر

ن را باز کرد وپیاد  ه شد رساج در ماشیر

 .سپس در سمت رسمه را باز کرد و کناری ایستاد تا پیاده شود

ن پیاده شد  . رسمه باتردید وافکاری مغشوش از ماشیر

 را به رساج دوخت و بالفاصله نگاهش 

 رساج لبخندی به نگاه نگران او زد . سپس بدون حرف به سمت 



رد  بازکرد خود را کنار کشید تا رسمه اول وا خانه رفت . در خانه را  

 . شود خانه

رسمه به محض ورود به خانه ، نگاه کنجکاوش را در اطرافش  

 . چرخاند

شاد  برعکس عمارت خانه ی کوچیک بود که باترکیب رنگ 

 . وچیدمانش خییل زود به دل رسمه نشست

مه که  رساج کلید وگوسی را رو ی کانیی انداخت . نگاه خسته ا ی  ه رس 

 داخت.  وسط سالن بالتکلیف ایستاده بود ان

 . گونه های رسمه زیر سنگیتن نگاهش رنگ گرفت

 به سمت او جلو رفت .  

 رساج لبخندی بدجنس زد . ابروبی باال انداخت و لب زد

بان قلبت رو یم شنوی؟ _  !صدای ضن

 !!! صدای قلبت دیوونه کننده س رسمه

ا شنیدن آن جمله ی رساج رسمه برافروخته لب گزید . وقلبش ب

 ش یم کوباند .  حکم تر خود را به قفسه ی سینهدیوانه تر شده وم

 !! گویا برا ی این همه بی قرار ی منتظر شنیدن این جمله از رساج بود



مقابل در اتاق ی که در انتها ی سالن قرار داشت ایستاد .در رساج 

 . اتاق را گشود و مستقیم به سمت تخت جلو رفت

 . نند خانه ساده بودبالفاصله به اطراف نگاه کرد . اتاق هم مارسمه 

 . خواست بنشیند که صدای محکم رساج مانعش شد

 یم خوام بخوابم رسمه _

 ید نگاه رسمه بالفاصله به سمتش چرخ

 . مانند دفعات قبل وحشت نکرد وتکابن نخورد

شاید بخاطر حس عالقه ش و یا شاید هم بخاطر اعتماد ی که به او 

 . داشت

ن رساج بالفاصله بر   افروخته ش کرد صدای شیطنت امیر

_  !!  من اون بتی که از من تو ذهنت ساختی نیستم دخیی

 د زبان روی لب کشید و جسارت به خرج داد ونامش را صدا ز 

 رساج _

نگاه رساج خییل زود رنگ عوض کرد و آن حالت وحشتناک از  

 . نگاهش به رسعت زدوده شد

 جانم_



ن یک کلمه   . ناخواسته ، تا حدود ی آرامش را به رسمه بازگرداند همیر

 لبخند ی زد. سپس

 سوایل که به شدت ذهنش را درگیر کرده بود را با تردید پرسید

 ! اتفافی افتاده ؟_

 . اخیم کردرساج 

بی شک اگر رسمه یم فهمید مردی که باعث تمام آزار ها واذیت 

 ی واقیع جدا  هایش بوده و تمام مدت او را از آغوش خانواده

 . نیم بخشیدکرده هاتف پدرش بوده او را 

 . با این فکر رگ گردنش بالفاصله باد کرد و ابروهایش بهم گره خورد

 . لبخندعمیقی رو ی لب رساج نقش بست

ن ی فکر کند  . نیم خواست حداقل امشب را در مورد چیر

 .  در آرامش بگذراندو دلش یم خواست امشب را با رسمه 

 !!!  رسمهم بیفته فراموش نکن اول و اخر تو برای متن هر اتفاقی_

 رسمه با گیچی نگاهش را به نگاهش دوخت 

 !!! نگاه نافذ وسیاه او ، مثل همیشه غیر قابل خواندن بود

 . ش پاره شدبند دل

 . ناخواسته ذهنش به سمت پدرش کشیده شد



رح  سوایل که بارها در ذهنش به اشکال گوناگون و گایه با بی رحیم مط

 !!!شده بود بار دیگر پررنگ شد

ش یم  آیا پ _ درش کیس را که او را دزدیده بود به همش ی دخیی

 !!پذیرفت ؟

 !! هرگز

 !! او پدر خودش را خوب یم شناخت

ز رساج را نیم پذیرفت و اوهم نیم توان ت بر خالف پدرش هرگ

 پدرش ازدواج کند .. اما او یکبار حرفش رابرا ی ازدواج با طاها به

 .... کرس نشانده بود و

ی ذهنش به فریاد در آمد و با شمشیر حقیقت را با اما صدابی گوشه 

ون کشید  . بی رحیم از غالف بیر

ایط اجتمایع طاها و رساج   . بسیار باهم متفاوت بودرسی

 !! مصداق دزد وپلیس

 !!!! وچه تلخ که او عاشق این دزده شده بود

 . نجوا کرد لبانش لرزید و پر بغض نام رساج را 

ب وآشفته ی او با لحتن محکم زمزمه رساج بی طاقت از این حال خرا

 کرد 



 !! همه خی رو به من بسیی رسمه_

ون تراوید وزمزمه کردقطره اشیک از گوشه ی چشم رسمه به   بیر

 ! !پدرم هرگز با ازدواج ما موافقت نیم کنه رساج _

 ! !تو پدرم رو نیم شناس

با شنیدن اسم پدر در ذهن رساج نقش چهره ی یاشار بالفاصله 

 . بست

 .پوزخندی کنج لبانش را به سمت با ال متمایل کرد

 چه کیس بهیی از او یاشار را یم شناخت

 !!! ا نیم شناخت اما رسمه هنوز اور 

تنها کیس که یم توانست رسمه را از او جدا کند فقط خودش بود 

 !!! فقط خود رسمه

مش غلیظ تر شود . با صدابی  قطره اشک دوم رسمه باعث شد اخ

ل شده لب    زدکنیی

ی که تو از این پس یم توبن بهش فکر کتن منم رسمه فقط _ ن تنها چیر

 !!من نه هیچکس دیگه

ه سختی بلعید و لبخند ی محو بر خودخوایه او  رسمه بغض خود را ب

 . زد



اف کر د مش غلبه کرد وصادقانه اعیی  بر رسی

ی  _ ن که تمام این مدت فکرم رو به احمقانه س اما ، اما ، تنها چیر

 !!! رده تو هستی ..تو ی لعنتی خودخواه خودش مشغول ک

 رساج باشنیدن این جمله خنده ا ی در گلو کرد .  

 آرام گفت 

 !که تو عاشق این لعنتی خودخواه هستی   وچه خوب_

...... 

ن نشود دست از نوازش موهایش  یسنا تا خواب خاتون سنگیر

 هایش ، او را در آغوش گرفته و برنداشت . به اندازه تمام 
ی

دلتنیک

 بود .  یدهبوس

مادرانه   انقدر او را بوییده بود تا مشامش پر شده بود از عطر خاص

 !! ش

 لبخند رو ی لب او لبخند ی رو ی لبش نشستاز رد مانده ی 

هنگامیکه خاتون به خواب عمیقی فرو رفت اهسته به سمت در رفت  

 فرو رفت سپس در را گشود و از کلید برق را زد واتاق در تارییک

ون  . رفت  اتاق بیر

 . شد به عقب کشیدههنوز کامل در را پشت خود نبسته بود که 



 . نگاه پر تمسخر باربد قفل کردنگاهش را باال کشید ودر 

 . ابتدا گیج شد وشوکه از خود پرسید

ه خور پدرشه با چه جرابی _ ن کاری میکردییک مثل باربد که جیر  همچیر

 لب زد و ز گیچی او استفاده کرده باربد ا

 یزمرسمه عز _

شنیدن اسم خواهرش با اون لحن صدا هوشیاری او را به خود  

 !! بازگرداند

 رسمه _

 !!اول دل رساج رو بردی وحاال اومدی رساغ خاتون یم بینم_

 !!خوب یکمم به حال دل ما برس دیگه

ت شنیدن اسم خواهرش رسمه ، کافن بود تا هوشیاری یسنا بارسع 

 .بازگردد

ا رسعت رسش را جلو برد ومحکم به روی پنجه ی پا بلند شد. سپس ب

 . رس باربد کوباند

ش خون رادر رگ هایش به صدای فریاد خفه ی باربد را شنید صدای

 طغیان در آورد 

؟؟؟_  خی گفتیتر



سپس قبل از اینکه باربد به خود بیاید دست چپش مشت شد و 

 . مشت محکمش پا ی چشم او نشست

قدیم عقب رفت  اربد مبهوت زده دستش را رو ی چشمش گذاشت ب

 . و درد را کامل فراموش کرد

 .یسنا با خشم موهایش را به عقب راند

ن یم برد  هیف او تا تاز نفس کث ماجرا را خوانده بود واو زیر گیوتیر

 !!! دستی را که به خواهرش به هر نیتی خورده باشد

 نفس زنان غرید

 !!!دست زدی احمق من با چه جرابی به _

ن عما  رت آویزونت یم کنم  از پا جلوی در همیر

باربد دستش را از جلوی چشمانش برداشت . صورتش از شدت 

  زد . زیر پای چشمش به شدت ذق ذق یم کرد و خشم به کبودی یم

اهنش از خون بیتن ش قرمز شده بود  . جلو ی پیر

ن طوفابن دخیی مقابلش انداخت که خونشد  نگایه به چشمهای سیی

 . ودست به سینه به او زل زده بود

ن به او التماس یم کرد تا اورا رها کند   بود که در ماشیر
این همان دخیی

 !!! .. وحاال



ن اشاره کرد وگفت  با انگشت اشاره به رستاپا ی ا و خشمگیر

 !!! خییل دل وجرات پیدا کردی رسمه_

 سپس خنده ای پر از تمسخر کرد وگفت

 فکر کردی یه پچن شدی  رساخی  با نکنه چون _

 !! رت داشتههوا ب   احمق کوچولو 

ابی مثل توپر وخایل میشه از امثال زندگیمون امثال رساج ومن 
 ! دخیی

صحبت های او مانند اب جوسی بود که روی یسنا ریخته باشن !!!  

 . داغ کرد واز حرارتش کل وجودش سوخت

ه در ظاهر نگاه طوفانیش را از انگشت تهدیدگونه ی باربد به نگا

 . خونشدش دوخت

و دندان روی هم سائید وقبل از اینکه به سمت دستانش مشت شد 

 باربد حمله ورشود

ن وآرام پدرش راشنید   صدای بسته شدن ارام در ومتعاقب ان خشمگیر

ه_  !! اینجا پشت در اتاق خاتون چه خیی

نگاه هردو همزمان به سمت یاشار چرخید ویسنا بی حواس مثل 

ن بود کشیده و پر غیض مثل همیشه نام هروقت که خ  او راشمگیر

 برزبان آورد



 یاشار _

ود. سخت بود در کنار وچقدر دلش برای آغوش پدرش تنگ شده ب 

 .. او بودن و دور ی کردن

ه ی یاشار فهمید چه  بغض تا گلویش باال آمد واز نگاه بهت زده وخیر

 . اشتبایه کرده است

 . به سختی بغضش را بلعید

 آرام تر نگاه پر حشت پدرش باز وبسته کرد وبا لحتن پلک رو ی 

 زمزمه کرد

ه_ س اینجا چه خیی ه از زیردستت بیی  !! بهیی

یاشار دستی برصورت کشید ونگاه خشمگینش را به باربد دوخت 

ن بار شوکه شد  .وچون اورا در آن حال دید برای دومیر

ه ی تنها دخیی او بود که یم توانست پای چشم فردی را مورد حمل

 !!! مشت قوی خود قرار دهد

عمیقی کشید تا خشمش را فروخورده وخونشدیش را به باربد نفس 

ایط سختی قرار گرفته بود وصدای یاشار هنوزدست آورد . د  ر رسی

ک کاری نداشته باشد ده بود با دخیی  !!! در گوشش بود که سیی

ن مهیم نیست یاشار _  چیر



 ر حرص ادامه دادسپس نگاه خشمگیتن به سمت او انداخت و پ

ک زیاد ی میدون_  !! دیده هار شده یکم دخیی

ل کردیسنا پوزخندی زد و به سختی خود را    . کنیی

رساج که جمله ی اخر اورا شنیده بود و بازوی قرمز شده ی یسنارا 

ن بلند یسنا را کنار زده و خود را به باربد رساند  دیده بود با یک خیر

ن خییل رسی    ع اتفاق افتاد  وقبل از اینکه یسنا ویاشار متوجه همه چیر

 یقا چه اتفافی افتاده ست مشت دست رساج بود که به شوند دق

 . چشیم که یسنازده بود اصابت کرد  پا ی همان

صدای نعره ش شیشه ها لرزاند ونگاه نگران یاشار بالفاصله به 

 !! سمت در اتاق خاتونش چرخید

ش را کشیده بودند ن اگهان ترکیده بود واو رساج مانند بمتی که فیلیی

ن اتفافی بودمدت ها بود که منتظ  !!!ر همچیر

 نیابی   بهت هشدار داده بودم باربد _
 !!! که سمت این دخیی

 بهیی بود هشدارم رو جدی یم گرفتی 

ن جمله اش صورت باربد بود که آماج مشت هایش  همزمان با گفیی

 . شده بود



ن از دیدن یسنا لبخندی زد ودست به سینه کناری ایستاد. چنا

ش عمه ش لذت یم برد که گوبی  صورت باربد زیرمشت ها ی قو ی پ

 . ج نشسته استتماشا ی فیلیم مهی به

 محافظ ها بالفاصله به انجا امدند ویل با

 اشاره ی یاشار مداخله نکردند

ن افتاد  جسم تقریبا بی جان باربد زمیر
 در نهایت وقتی

نیمه هوشیار بود کوباند  یسنا جلو رفت وبا پای چپش به پهلوی او که

 گفت خییل رسد و بی رحم   اره ا ی کرد و .به محافظ ها اش

 ید و جلوی عمارت از رس آویزونش کنید هوشیارش کن  _

ک سپس به رساج انداخت  . یاشار متحیر نگایه به دخیی

ش نیفتد ک را ببیند و یاد دخیی  !! مگر یم توانست این دخیی

ی که عجیب تر بود رفتار ای ن ن دخیی بود که شباهت زیاد ی به اما چیر

 . شت یسنایش دا

ن دشمنان داش ن عادت به رسوته نگه داشیی  !!! تیسنا نیر

 . با باز شدن در اتاق خاتون رسی    ع ، نگاه از او گرفت

 . داخل رفت واجازه نداد همشش این صحنه را ببیند

 .باربد اما ، ازدرد به خود یم پیچید



کل وجودش دستخوش خشم وکینه   نگاه پر از تمسخر رسمه را که دید 

 لبانش را گشود و بانفرت و پردرد خنده ا ی کوتاه شد. به سختی 

 د ونالیدکر 

ن _ ن ، خییل زود از کاری که باهام کردین پشیمون میشیر  منتظرم باشیر

ن جلو رفت وبا صدای نازک  طال که این صحنه را دیده بود خشمگیر

 خود که از شدت خشم نازک تر شده بود گفت

ه ؟این_  !جا چه خیی

ن نگاه کافن رساج نگاه خاص و نافذ خود  را مهمان نگاه او کرد و همیر

 . طال محتاط تر رفتار کندبود تا 

از سکوت یاشار ، متوجه شده بود که باربد تبدیل به مهره ای  

 . سوخته شده بود واو نباید احساس رفتار یم کرد

ناخت . یکبار نگاه یسنا به سمت صدا چرخید وبالفاصله طال را ش

 ز همان ابتدا از آن مار خوش خط وخالاورا در مهمابن دیده بود وا

 . نیامده بودخوشش 

پوزخندی به ظاهر او زد و رسی به تاسف تکان داد . سپس نگاهش را  

 لتی پرسید از طال گرفته و به رساج دوخت و با کنایه زیر 

ه_  !! تو این عمارت چه خیی



ده !!!سپس نگاه پر ازتمسخری به طال نگو که ته سلیقت به این رسی

 تانداخ

ه او راتماشا   برافروخته خیر
یم کرد.نفرت نگاهش مانند که با صوربی

 . تییعن برنده بود

پشت چشیم برای طال نازک کرد . برای امروز کافن بود ودیگر نیم 

 خواست شوک دیگری را به یاشار وارد کند . یم توانست دم ان

 !!! نددخیی را زمابن دیگر بچی

شه ی لبانش به لبخندی سمت رساج تاک ابروبی باال انداخت و گو 

 . باال متمایل شد

یسنا با افسوس رسی تکان داد و تنه ای محکم به طال زد وا ز کنار آن  

 . دو گذشت

 . طال مبهوت از این گستاخن او به سختی دهانش را بسته نگه داشت

که کار خود را خوب  رساج اشاره ا ی به محافظ ها کرد ومحافظ ها  

 ه سمت باربد رفته وجسم خوبن و صورتیم دانستند بالفاصله ب

ن بلند کردند وبا رسعت از آنجا دور شدند متالسی   . اورا از رو ی زمیر

ن کشیده  طال نگاه ناباورش را از باربد که توسط محافظ ها روی زمیر

 یم شد گرفت و متنفر خطاب از رساج پرسید

 !! د ی تند رفتی رساجفکر نیم کتن یکم زیا_



 اسخ او گفترساج بی حوصله در پ

 ! باید به تو توضیح بدم ؟_

ه در نگاه او به رسد ی گفتپوز   خندی زد . سپس خیر

هرچند حاال که پرسیدی بهت یم گم که عاقبت کیس که احساس _

 یم کنه و از من رسپیچی یم کنه همینه !!! نیشخند ی به حرص 
ی

 زرنیک

 ادامه دا دو خشم نگاه او زد و 

ون طالدخیی عاقیل باش و هر فکری رس _  ت داری بنداز بیر

 !!!! نه اما زیادی جووبن تو واسه مردن حیف 

کلمات ضی    ح ، ومحکم رساج روح را تا چند ثانیه ای از بدن طال جدا 

 . کرد

 !!یم توانست هشداری برای او باشد این

ل کرد وزمزمه کرد  به سختی وحشت و ترسش ر ا کنیی

یم تراسی باشه   م حواست به اطرافت ودشمنابی که برای خودتتوا_

 !!!! رساج

 کنان گفت سپس زمزمه  

 !!! توام برای مردن حیقن _

 رساج پوزخندی صدا دار زد . رسی تکان داد با تمسخر گفت 



 !!! من از مردن مثل تو نیم ترسم طال_

م توسط تو و باربد ی که از روبه وشک  نکن اگر روزی هم بخوام بمیر

 !!رو به یک مشت من بنده نیست

کرد وبه سمت   تمام شد از کنار طالی مبهوت زده عبور جمله ش که 

 . اتاقش حرکت کرد

 !! رسمه_

یسنا باشنیدن این صدای زیادی آشنا ، در جای خود میخکوب شد و 

 . ایستاد

بهت زده پلک باز و بسته کرد . امکان نداشت این صدا را نشناسد 

 واشتباه کرده باشد 

 !! شش بودصدای طاها در خواب و بیدار ی زمزمه ی گو 

 . دیوانه وار به سینه یم کوباند گذاشتدست روی قلبش که خود را 

فقط کافن بود رس برگرداند و او را ببیند وچه اهمیتی داشت که او به 

 . جای یسنا خواهرش رسمه را صدا زده باشد

 . بغض کرده لب گزید

ه او نزدیک یم شد را شنید و تپش صدای قدم هابی که از پشت ب

 . یی شدقلبش بیش



ر آن امکان داشت خایل کرده واو پاهایش سست وناتوان شده وه 

ن فرو ریزد  . مانند آواری در زمیر

محافظ ها بالفاصله به سمت او خواستند قدم بردارند که یسنا 

 . دستانش را به سختی باال برد

 . ب برگشتندمحافظ ها باتردید قدم جلو آمده را به عق

خ دخیی دادند تا بار دیگر مورد توبی اما شش دنگ خواسشان را به آن

ند  !! رئیس شان قرار نگیر

هنوز فرار کردن آن دخیی چموش را فراموش نکرده بودند وگایه رنگ  

 . نگاهشان به او حالت خصمانه ومحتاط یم گرفت

عمیق یسنا اما بی خیی از آشوبی که در دل محافظ ها بود چند نفس 

 . و بی در بی کشید تا شاید آرام شود

از فاصله ی بسیار نزدیک به صدای نگران وهیجان زده ی طاها را 

 . خود شنید که بار دیگر او را رسمه خطاب کرد

دستانش بالفاصله مشت شد .نهیتی بررس خود کشید و به سختی به 

 . سمت صدا برگشت

و هیجان زده ی او   نگاهش که در آن فاصله ی نزدیک در نگاه نگران

 نشست دلش تاب نیاورد

 . ودستش رو ی دیوار نشستدیم سست به سمت عقب برداشت ق



باالخره اورا بعد از مدت های طوالبن دیده بود و چه اهمیتی داشت 

 این دیدار را داشت یا نه
ی

 !!! که او امادیک

 مهم طاهایش بود که بی رحمانه ودر فاصله ی کیم از او ایستاده  

 رد ا ی بم ونگرانش بالفاصله گوشش را نوازش کسپس صد

 رسمه خوبی حالت خوبه_

ظه ای بغض کرده و ارزو کرد کاش به جا ی رسمه، اسم او یسنا را لح

 .صدا یم زد

 لبخند تلچن زد و از پشت رس طاها دید

که محافظ در حال صحبت باگوسی است و حدس زد که مخاطب 

 . ان سوی گوشیش رساج است

 ! اده کرده بودین دیدار را حدس زده بود واورا از قبل آمهرچند رساج ا

 گشود وگفتبه سختی لب  

 من ، من خوبم_

ه در نگاه آشفته ی او گفت  طاها خیر

 باید باهم صحبت کنیم_

 یسنا رس ی تکان داد و گفت

 باید صحبت کنیم_



 طاها نگاه پراخیم به سمت محافظ ها انداخت و با اخم گفت

ه همراه من بیا_  بی بهیی

داد و طاها اورا به سمت  یسنا مخالفتی نکرد .بدون حرف رسی تکان

ن را باز کرد . کنار ایستاد تا رسمه ما ن خود هدایت کرد . در ماشیر  شیر

ن شود  . سوار ماشیر

ن را روشن کرد و حرکت کرد ن شد وماشیر  . خود بالفاصله سوار ماشیر

ن را بدرقه کرد ند . سخت یسنا محافظ ها را دید که با نگاهشان ماشیر

 . نش را صادر کرده استنبود حدس بزند که رساج مجوز رفت

 دی تلخ لبانش را اندیک کش دادلبخن

ن تلخ تر   کنار مردی نشسته بود که عاشقانه دوستش داشت و چه چیر

 از آن که مردی که دوست داشت تا نامزدی با خواهرش پیش رفته 

 . بود

ده شد  . دسته ی چریم کیفش در دستانش فشی

ن بود اما یم توانست سنگیتن نگاه او رسش   .را احساس کندپاییر

ن توسط طاها شکسته شددر   .نهایت سکوت کابیر

 . هر لحظه که یم گذشت به بهت او اضافه تر میشد



ی که در کنارش صحیح و سالم نشسته   هنوز هم باور نیم کرد دخیی

 .است رسمه است

ون این دخیی آراسته وشیک پو ش ، که آزادانه یم توانس ت با او بیر

 . را نداشت ی که دزدیده باشند بیاید هیچ شباهتی به دخیی 

 تمسخر وخشم نهفته در صدایش خون را در رگ ها ی رسمه یخ ز د 

؟_  !!فکر نیم کتن نباید سکوت کتن

 !!! من این همه راه نیومدم تا سکوت تو رو تماشا کنم رسمه

 ش را به اودوختیسنا دسته ی کیف را رها کرد و نگاه به غم نشسته 

ی در قلب نگاه به غم نشسته ی او چو   طاها نشستن تیر

ن را به سمت گوشه ی خیابان کشاند ونگه داشت   بی صیی ماشیر

ن   سپس کامال به سمت رسمه چرخید و چون نگاه پر حشت و غمگیر

ن ی در وجودش تکان خورد  . او را شکار کرد چیر

د اما نه در جفت چشم این این نگاه زیادی آشنا را بارها وبارها دیده بو 

 !!! ارش نشسته بوددخیی ی که در کن

 . نا خواسته زیر لب نام یسنا را زمزمه کرد

 یسنا بهت زده تکابن خورد و به گمان اینکه اشتباه شنیده است لب زد 

؟_  !خی



ت نشسته در نگاهش او را به خود آورد  . بهت و حیر

 دستی بر صورتش کشید و کالفه گفت 

 !! هیچی ، هیچی _

ش نکرده بود   ها او را فرامو یسنا لبخندی تلخ روی لب نشاند. پس طا

 کورسوی نورامیدی در دلش روشن شد . اما با دیدن گوشه ی 

اسلحه ی او از زیر کتش ، آن نور امید به رسعت ناپدید شد وجای 

 . خود را به حزن و یاس داد

رد بود  او فراموش کرده بود که این مردی که کنارش نشسته بود رسگ

 !!! رواو خود دخیی یایعن ودست راست یاشا

 رسمه _

 صدای گرفته ی او نگاهش مجدادا معطوف او شد با 

 باید سکوت را یم شکاند 

 باید مدبی او را رس یم دواند تا اوضاع مرتب شود

حضور او در نقش پلیس یم توانست برای پدر و پش عمه ش  

 !! ج ریسک نیم کردخطرناک باشد . واو هر گز رس جان وآزاد ی رسا 

 سیداصدای رسد ی پر زبابن روی لب کشید و ب

 !چرا اومد ی اینجا ؟_



ن ی را داشت جز این ، محکم دستی  طاها که انتظار شنیدن هرچیر

 برفرمان کوبید وبا صدا ی تقریبا بلند دورگه ا ی غرید 

 !!! تو واقعا نیم دوبن من چرا اومدم اینجا رسمه_

ن بر   . ا ی رسگرد ی مثل او عجیب بوداین رفتار تند وخشمگیر

 لحن بلند و صدا ی او جا خورده بود ه شدت از یسنا که ب

 ابروهایش را در هم گره زد و به تندی پاسخ داد 

 اگر بخاطر من اومدی برگرد رسگرد_

 !!همانطور که یم بیتن من حالم خوبه

 خییل خوب 

 . صورت طاها از فرط عصبانیت رسخ شده بود

 . زدپوزخند ی صدا دار 

او چرخاند وبا ش کرده ی نگاهش را با طمانینه رو ی صورت آرای

 خشیم محسوس لب زد 

 اره حال تو به طرز عجیتی خوبه_

د  یسنا بار دیگر دسته ی کیفش را در دست فشی

ابی که شنیدم حقیقت داشت_
ن  !! پس چیر



نگاه یسنا رسی    ع به طاها که با دقت او را زیر نظر گرفته بود دوخته 

ن ی را دید که در آبن گلویش خشکشد . در ن  . شد گاه او چیر

کرد خونشدی خود را حفظ کند . چیتن به گوشه ی چشم   سیع

 انداخت و محتاطانه پرسید 

 !خی شنیدی ؟_

طاها با حرص پنجه ای روی موهایش کشید و با عصبانیتی که سعیم 

لش نداشت گفت   در کنیی

 اینکه سوگل عمارت شدی و حسابی رسگرم و مشغویل _

 !!!! وش کرد یانقدر رسگرم که حتی پدر وخواهرت رو فرام

 . ابروهای یسنا در هم گره خورد

 !!! کلمه ی سوگل به مذاقش اصال خوش نیامد

 اما مستقیم رساغ اصل مطلب رفت 

 !!از یک شنیدی ؟_

 طاها با اخم وحشتنایک پرسید 

 !! مهمه _

الب یسنا یسنا رسانجام دسته ی کیف را رها کرد . ناخواسته در ق

 !! بودنش فرو رفته بود



اوچرخید .نگاه مستقیمش را به او دوخت و باضاحت مت کیم به س

 گفت

سم _  !! عادت دارم که فقط سوال ها ی مهم رو بیی

 . طاها چیتن به گوشه ی چشم انداخت

  برایش عجیب بود که چرا امروز رسمه را همش در قالب یسنا یم دید

 کالفه نفیس بیر ون داد و

 ر مقام توضیح خییل مخترص پاسخ دا دد

بح یاد داشتی پشت در اتاقم بود که آدرس عمارت رو ز صامرو _

نوشته بود نوشته وگفته بود که گمشده ا ی که دنبالشم رو در 

 رساج یم تونم پیدا کنم  عمارت

بان قلبش اوج گرفته بود با احتیاط  یسنا که زیر نگاه مستقیم او ضن

 پرسید

 !شت رو ببینم ؟یم تونم یاد دا _

کاغد تا خورده ای را از داخل کیف پولش  ده  طاها با ابروهابی گره خور 

ون کشید وبه سمت او گرفت   بیر

د که طاها بارسعت دست خود را   یسنا دست دراز کرد تا کاغذ را بگیر

 عقب کشید .ابروبی باال انداخت و با جدیت پرسید 



 !! اول بهم بگو وارد چه بازی شدم_

 . زیادی اشنا یسنا را تکان داداین جمله ی 

 ش با رسعت به چند سال قبل به پرواز درآمد یالپرنده ی خ

ن پدری رفته بود و در   به زمابن که برای تفری    ح به ایران به رسزمیر

 جلوی فروشگاه گوسی را از دستش قاپیدند واو بی فکر جلو ی 

ن موتور سوار ایستاد که اگر موتور سوار با مهارت موتور ر  ا نگه اولیر

 !! دنداشته بود بی شک او االن زنده نبو 

 . ناخواسته غرق در خیالش شد

 و حضور طاها را کامال فراموش کرد 

وقتی از تاکیس پیاده شد با لرزیدن گوسی ، ان را از جیب پالتویش 

 خارج کرد وچون شماره ی خاتون را دید ارتباط را برقرار کرد و بی 

 . حواس مشعول صحبت شد

یک موتور   که  ید چه اتفافی افتاد فقط زمابن به خود آمد دقیقا نفهم

ن گوسی را از دستش زد وبا رسعت دور شد  . سوار دوترکه نشیر

 . واو چنان شوکه شده بود که ان حرکت احمقانه را کرد



موتور سوار که ایستاد ، بدون هیچ تعلیل در حالیکه نفسش از 

س به شمارش در آمده بود ترک موتور  نشست . اجازه   هیجان و اسیی

 . اد صحبتی را به راننده ند هیچ

 و باصدا ی بلند ی گفت 

 !! اقا گوشیم رو زدن اون موتور رو تعقیب کن_

اضن موتور را  موتور سوار لحظه ای تامل کرد اما بدون هیچ اعیی

 شد
ی

 . روشن کرد و بارسعت مشغول رانندیک

کنار   چون موتور سوار ی را که گوسی ش را زده بود دید مشورانه

 گوشش فریاد کشید 

 !!! ی    ع تر بری گرفتیمشرس ایول یکم دیگه _

رسعت موتور باال بود و از ویراژ دادن های راننده متوجه شد که او  

 !!موتور سوار قهاریست

راس نگاه ش قرار گرفته  هیجان زده به موتور سارق که دوباره در تیر

 بود چشم دوخت و با صدا ی بلند ی ایویل گفت

فهماند دست ها ببود تا دستش به آن ها برسد تا به آن فقط کافن 

 . روی چه کیس گذاشته ند

موتور سوار در خیابابن فریع پیچید ومرد در کوچه ای خلوت وباریک  

 با رسعت باالبی که داشت از آن ها سبقت گرفت وکیم



 جلوتر در مسیر آن ها جلوی موتور آن ها ، موتور را نگه داشت 

س د نفق با رسعت باال به چند قدیم آن هارسیوقتی موتور فرد سار 

 در سینه ی یسنا حبس شد 

اف کرد این مرد از او هم کله خراب ترست  !!! در دل اعیی

 سپس صدای خونشد اوراشنید 

 !! از موتور پیاده شو ..یه گوشه واستا وحرکت نکن_

 سعیم نکن شیون ومویه کتن که اصال

  ه ی این تیکه ش رو ندارمتو بازی که امروز یهو واردش شدم حوصل

 بان قلبش کیم باال بودوز ضن یسنا که هن

 به کنایه ی او 

 !! تاک ابروبی باال انداخت و خنده ا ی در دل کرد

سپس بدون کلمه ای حرف از موتور پیاده شده و به سمت تیر چراغ  

 برق رفت . به آن تکیه زد تا به قول ان مرد باز ی راه افتاده را با

 !! کند  هیجان تماشا 

ون کشید سکت از موتور پیاده شد و کاله کا  خود را از رس بیر

 ...یه مردیکه_

ن موتور سوار ،  صدای دشنام بلند مرد ترک نشیر



  با برخورد محکم کاله کاسکت با صورتش تبدیل به فریاد ی پردرد شد

 همه خی خییل رسی    ع اتفاق افتاد

و بخواهد عکس قبل از اینکه راننده ی موتور سوار به خود بیاید  

 د قدم بلند خود را به او رساند ومشتا چنالعمیل نشان دهد طاها ب

ب دستش چنان  محکمش روی چشم راستش نشست . شدت ضن

 !!باال بود که موتور واژگون شد

 یسنا هیجان زده سوبی کشید 

ک چرخید وچون هیجان نگاهش را  نگاه طاها لحظه ا ی سمت دخیی

 . دید در آن وضعیت خنده ش گرفت

 داد و باشیطنت گفت چشمیک تحویلش یسنا چون نگاه او رادید 

ب دست خوبی بود براووو_  ضن

طاها رس ی تکان داد .نگاهش را از اوگرفت و به صورت جوان دزد ها  

 . چشم دوخت

ن شده بود  !!! سیبیلشان تازه سیی

 با این همه ناسی باز ی

 . مشخص بود تازه توی خط افتاده بودند

 اننده گرفت وگفتدستش را جلوی ر 



 ! بده بیاد_

که از درد پیچیده در پاهایش یم نالید به سختی دست در موتور سوار  

ن کشیدن گوسی گفت   جیب کرد ودرحیر

 !!! بخاطر یه گوسی داشتی نفلمون یم کردی مرد_

یسنا جلو آمد .در کنار مرد ناجیش دست به سینه ایستاد و با خشم و  

 حرص گفت

ن گوسی چقد_  همیر
 !! ر برای من مهمهیم دوبن

ون سمت خط بود مادرم بود و بعد از قطع  دوبن کیس که ااحمق یم 

 !!! ناگهابن تا االن چقدر نگران شده

 پش دویم که خون به شدت ازبیتن ش جاری بود گفت 

 ! مهمیی از جون ما نبود که !!! بود ابچی _

یسنا به لحن طلبکار او که بسیار به لحن خود او شباهت داشت 

 اش گرفت ورس ی تکان داد خنده

 .شان حلقه زده بودندراد اندیک دور اف

ی شدند   که جسته وگریخته متوجه ی موضوع درگیر

 ییک از زن ها قدیم جلو آمد و با لحتن پر از خشم گفت 

ن _ ه  پلیسزنگ بزنیر  بیاد اینا رو بیی



ن هلفدوبن تا شاید آدم شن _  اره بیفیی

ه خورده چون ترس نشسته هرکس نظری داد اما یسنا با ابروهابی گر 

 دید با نظر آن ها مخالفت کرد وخییل محکمنگاه آن دو را در 

 وقاطع گفت 

ن برین_  من شکایتی ندارم و یم تونیر

 طاها خواست حرفن بزنداما سکوت کرد 

 شاید چون سن کم ان دو را دید 

 !! آن دو به اندازه ی کافن تنبیه شده بودند

اض ها بلند شد  . صدای اعیی

ن هردو پش  ی از یسنا رسی    ع   بلند شدند و با تشکر  رسی    ع از رو ی زمیر

 موتور را بلند کردند

 قبل از اینکه موتور را روشن کنند

 طاها هردو را کناری کشید و کارت خود را نشان داد

 رنگ از رخساره ی هردو پرید 

 طاها اما با کنایه گفت 

یم  اگر یم خواستم سه سوت یم تونستم بفرستمتون زندون ، اما _

 !!بهتون بدمخوام این فرصت رو 



نقدر شانس نمیارین که من به پستتون بخورم پس قبل از همیشه ا

ن  تون رو عوض کنیر  !! اینکه خییل دیر شه مسیر

جمله ش که تمام شد منتظر حرفن از جانب آن ها نشد برگشت و به  

 سمت موتورش جلو رفت 

افتی کوتاه که سوار موتور شد .آن را روشن کرد و به راه افتاد . مس

ک را جلو رف ه مسیر ت از آینه دخیی  دید که دست به سینه و خیر

ن اوراتماشا یم کرد  ! !رفیی

کالفه رسی تکان داد . با آن ظاهر مناسب ودر ان محیط شلوغ نیم 

ک راتنها بگذارد  . توانست دخیی

ه ی چند جوان عالف به او شده  مخصوصا که متوجه ی نگاه خیر

 !!! بود

ک حتی میلیمیی بل پا ی او ترمز کرد  دور زد ومقا ی از جای خود  . دخیی

 !! تکان نخورد

ه اورا تماشا یم کرد پرسید  ک که همچنان خیر
 با اخم خطاب به دخیی

 !! برنامت چیه_

 یسنا لبخندی دندان نما زد و باضاحت گفت 

 با شما ناهار خوردن _



 جاخوردن به وضوح او رادید

 گفت بی قیدانه شانه ای باال انداخت و 

 !! من باب تشکر _

 !!مهمون من

 اپای او را از نظر گذراند و محکم گفت طاها رست

ن بریم تا مسیر ی برسونمت  _  احتیاخی به تشکر نیست بشیر

 یسنا تاک ابروبی باال انداخت

 و پشت ترک او نشست

 طاها قبل از حرکت، کاله را سمت اوگرفت  

فر است واین از یسنا مخالفتی نکرد . حتی نگفت از کاله کاسکت متن

 !!! بود دخیی نافرمابن مثل اوبعید 

 . کاله را رسش کرد ومرد حرکت کرد

 بعد از مسافتی طاها ، مقابل پاساژی نگه داشت وگفت

 زود بریم گردم _

یسنا رسی    ع تکان داد و طاها با قدم هابی بلند از او فاصله گرفت و دور 

 . شد



د اطمینان خاطر دادر آن فاصله یسنا با مادرش صحبت کرد وبه او 

و چون مرد مقابلش ایستاد ارتباط را که حالش کامال خوب است 

 کرد   قطع

 مرد پالستییک سمتش گرفت و کوتاه گفت

 بگیر مال توست_

 یسنا با کنجکاوی پالستیک را گرفت 

 را داخل آن دید 
ی

داخل ان را نگاه کرد وچون شال بلند مشیک رنیک

 خنده اش گرفت

مرد به موهای بازش با حوصله همیت به اخم کاله را در اورد وبی ا

 شال را روی موهایش انداخت وتشکری کرد 

مرد در جواب تشکر او رسی تکان داد وکاله کاسکت را روی رسش 

 . گذاشت ومجدادا موتور را روشن کرد و راه افتاد

ون زده بود یسنا را وسوسه کرد .   موبایلش که از جیب شلوارش بیر

ون کشید ماهرانه گوسی  باشیطنت وبی فکر خییل   اورا از جیبش بیر

رسی    ع با شماره خود تماس گرفت وپس از بوق خوردن شماره را پاک  و 

 . کرد و گوسی را بااحتیاط داخل جیبش گذاشت

چند دقیقه بعد ، مرد موتور را کنار آژانیس نگه داشت . کاله را از 

 رسش درآورد و گفت



ه بقیه ی راه رو با آژانس بر ی_  بهیی

اضن نکرد واز موتور  گایه به آژانس انداخت .اما اا با اکراه نیسن عیی

 . پیاده شد . برخالف انتظارش ، مرد هم از موتور پیاده شد

 سید ر مقابل او ایستاد وپ

 مقصدت کجاست_

 یسنا شال را روی رسش مرتب کرد وگفت

 نیاوران _

مردی  طاها رسی تکان داد وخود به سمت آژانس رفت وکیم بعد با پیر

مرد به سمت سمندی کز مغازه ا  ه گوشه ی خیابان خارج شد . پیر

 . پارک شده بود رفت وطاها به سمت او آمد

ن او دوخت که با خونشدی او راتماشا   لحظه ای نگاهش را به نگاه سیی

 یم کرد وبعد با کنایه گفت 

ه از این پس تو خیابون با گوسی صحبت نکتن تا بعد نخوایه _ بهیی

 !!یاریگانگسیی بازی درب

 شمیک تحویلش داد و گفتب های یسنا به لبخندی کش آمد . چل

 چشم برادر  _

 سپس بی پروا با انگشت به محاسنش اشاره کر د



طاها چشم غره ای به آن دخیی که چشمانش عجیب یم رقصید رفت  

ن راننده آژانش را دید که از  وبعد پشت موتور نشست و چون ماشیر

 ت کرد و گفپارک خارج شد. موتور را روشن  

 خدا فظ_

 د وگفتیسنا لبخندی معنادار ز 

 به امید دیدار _

 . طاها تاک ابروبی باال انداخت وبدون حرفن آنجا را ترک کرد

ش   ه ی مسیر راس نگاهش خارج شود خیر یسنا اما تا زمانیکه او از تیر

ن رفت وسوار شد ادرس خانه ی موقتش   ماند سپس به سمت ماشیر

 .یل تکیه دادا به صندرا در نیاوران داد ورسش ر 

.... .. 

 . ، در آن وقت شب ، توجه طاها را به خود جلب کرد لرزیدن گوسی 

 . ساعت از نیمه گذشته بود

رسش را از پرونده بلند کرد وگوشیش را برداشت . خمیازه ش را مهار 

 کرد و پیام آمده را باز کرد

 !! یم خوام پیشنهاد دعوت ناهارم رو باز تکرار کنم_



قه ای طول شماره ی ناشناس چشم دوخت وچند دقیگیج به ابتدا  

 . کشید تا بفهمد او کیست واز شدت بهت خنده ای در گلو کرد

 هنوز از بهت خارج نشده بود که پیام دیگر اورا به خود آورد

 !!زیاد فکر نکن من همون گانگسیی امروزم برادر_

اره ی خنده ش گرفت و اندیشید این دخیی چگونه توانسته بود شم

 !! ورا گیر بیاوردا

 رسش پرید خواب کامال از  

 پرونده را بست و تایپ کر د

 !شماره م رو از کجا اوردی ؟_

 بالفاصله گوسی در دستش لرزید

 !فردا ناهار قبوله ؟_

 طاها تاک ابروبی باال انداخت 

ک در ذهنش به نمایش درآمد ودر دل به  ناخواسته تصویر دخیی

اف کرد   زیباییش اعیی

احت یم د شاید  اد واین پیشنهاد بهیی بود او هم کیم به خود اسیی

 !! عجیب ناهار را یم پذیرفت



یسنا وقتی موافقت اورا دید لبخندی زد وبالفاصله ادرس رستورابن که 

ی گوسی را  ن شب بخیر  بارها به آن رفته بود را تایپ کرد وبا گفیی

ن گذاشت و با خنده ا ی ریز خود را رو ی تخت اند خت ارو ی میر

 . ب بیدار شودوسیع کرد بخوابد تا صبح رسحال از خوا 

 یسنا نگایه به ساعت گوشیش انداخت

پنج دقیقه از وقتی که قرار داشتند گذشته بود و مرد هنوز نیامده  

 . بود

  رسخورده جرعه ا ی آب نوشید و به خوش خیایل خود پوزخند ی زد

 شاید باید ناهار خود را سفارش یم داد

 . به کل فراموش یم کرد ا و آن مرد ر 

ها ارزو کرده بود کاش هیچ وقت ان قرار را  هرچند خییل بعد 

 نگذاشته بود و هرگز آن مرد را مجدادا ندیده بود تا روزها وساعت ها

 !!! برایش اشک نیم ریخت

وقتی پنج دقیقه دیگر گذشت و مرد نیامد . گوسی خود را کناری 

دتگذاشت تا وسوسه نشود مجدادا با او   . ماس بگیر

 . این جریحه دار کندحاضن نبود غرورش را بیش از 



دستش را بلند کرد وبه پیشخدمت رستوران اشاره ای کرد و چون 

 پیشخدمت مقابلش قرار گرفت 

 . از روی منو سفارش خود را داد

 قبل از اینکه پیشخدمت دور شود صدای بیم را شنید 

 ! ااز هرخی خانوم سفارش داد دوتا بیارین لطف_

ه  شگفت زده رسش را بلند کرد ونگاهش در  نگاه او قفل شد که خیر

 . تماشایش یم کرد

پیشخدمت بعد از یادداشت بالفاصله از آنجا دور شد . طاها صندیل 

ن گفت ن نشسیی ون کشید ودر حیر  را بیر
 مقابل دخیی

دور از ادب نیست که قبل از اومدن مهمونت برای خودت سفارش  _

 !بدی؟

 . درا در پس ابروهای گره خورده ش پنهان کر  شیسنا خوشحالی 

 نگایه به ساعت گوشیش انداخت و

 جوابی گفت
 :با حاضن

 !دقیقه تاخیر عذر خوبی نیست ؟ ۱۰

 طاها ابروبی باال انداخت و با خونشدی گفت 

 !!!! عذر موجه که نه اما بهانه ی خوبیه_



ملیح روی لبخندی یسنا گره ی افتاده میان ابرویش را از هم گشود . 

 لب نشاند وگفت

وع کرده  در هرصورت اگه ف_ قط کیم دیرتر میومدی من غذام رو رسی

 !! بودم

ه جوی او چشم دوخت وگفت ن  طاها به چشم های ستیر

 !! پس به موقع اومدم_

 یسنا در جواب گفت

 !یسنا هستم وشما ؟ _

ک نشسته روبه رویش مانند چشم های دخیی بچه  چشم های دخیی

 به رخیم درخشید وزیبابی او را دوچندان بیشیی  وشیطون های تخس

 یم کشید

 طاها هستم_

پیشخدمت غذا را چید و طاها چون غذا را دید رسی تکان داد و 

د  . نتوانست جلو ی خنده ش را بگیر

او از غذاهای دریابی متتفر بود و غذا ی سفارش شده فقط میگو بود  

 !!! وسوپ

ن فاصله چون پیشیسنا متعجب به او چشم دوخت و   خدمت از میر



 گرفت پرسید

 !! خندی به خی یم_

 طاها خنده ش را متوقف کرد  وگفت

 !!! به اینکه چرا چشم بسته سفارش تو رو سفارش دادم _

ن غذا وصورت او چرخید   نگاه گیج یسنا بیر

 طاها چون سوال را در نگاه او خواند

اف کرد که از غذاهای در  نفر یابی مت در مقام توضیح صادقانه اعیی

 !! است

 بود باد ی به غبغب انداخت وگفت یسنا که تازه متوجه جریان شده

ای کیس که رس قرار با تاخیر میاد_  !!! اینم رسن

 طاها لبخندی زد وگفت

 !! عجب_

 !!! چه حکم سنگیتن برای ده دقیقه تاخیر 

 یسنا مجدادا خندید چشمیک به او زد وبامزاح گفت

وع  _  !!کنیم ؟بسم هللا بگیم رسی



غدا انداخت وبه ناچار ها به چال گونه ی او لبخندی زد نگایه به  طا

سوپ را مقابل خود کشید وبسم هللا ی گفت ودر میان خنده ی 

 . یسنا مشغول خوردن شد

 . باتک رسفه ی طاها ، به خود آمد

هنوز بعد از چند سال یم توانست هر ثانیه آن روزهای خوب وتکرار 

 . ردزندگیش را به خاطر بیاو نشدبن 

 . را در گلو خفه کردآیه را که میامد از گلویش خارج شود 

 . تکابن به خود داد

ن را شکاند  ن ایجاد شده در کابیر  سکوت سنگیر

 و به سختی لب زد

 بازی در کار نیست رسگرد_

 به ایران برگرد وبه پدرم بگو من خییل زود بریم گردم

 . ذراندطاها ، مشکوک او را از نظر گ

ن شک برا ن بود. اما چه دلییل یم توانست داشته همه چیر باشد که  نگیر

 . رسمه بخواهد از او مخقن کند

 . حاال که او آنجا وبرای کمکش آمده بود

 !! سکوتت پراز حرفه رسمه_



 !! من یه رسگردم دخیی  نکنه باید یاداوری کنم

د که بالفاصله از ذهن یسنا گذشت که مگر یم توانست فراموش کن

 !!! او یک رسگرد است

ا در عروق طاها به جوش  تحت تاثیر افکارش پوزخندی زد که خون ر 

 !! اورد

ن سوایل را که اذیتش یم کرد را برزبان اورد  خشمگیر

 !قبل از من بود ؟_

 نگاه پرسشگر یسنا در نگاهش دوخته شد و طاها با خشم لب زد

 رساج رو یم گم _

 !!! بخاطر اون من رو پس زدی

 .ا ابتدا دستپاچه شدیسن

 ا بالفاصله ابروهایش را درهم گره زد ام

 .هش را از او گرفتونگا

 شاید رسگرد باسی اما این اجازه رو نداری من رو بازخواست کتن _

 شخض من هیچ ربیط به تو نداره 
ی

 زندیک

 !!حاال من رو برگردون همون جابی که سوارم کردی

 . صورت طاها از فرط عصبانیت قرمز شد



 . وپراز خشم کش آمدلب هایش به خنده ای کوتاه 

 پوزخندی زد وگفت

 !!باتوستحق _

 شخض تو به من ربیط نداشته باشه اما بی شک 
ی

 شاید زندیک

 !!!پرونده ی تو به من ربط داره رسمه

 . اسم رسمه را تعمداکشید ودید مردمک چشم او لرزید

ت گوش یسنا طبق عادت همیشه که عصتی وکالفه یم شد دست پش 

 . به آن رالمس کرد خود برد وجابی نزدیک

زده شد ونگاه شگفت زده اش روی او مانور جرقه ای در ذهن طاها 

 .داد

این حرکت مختص یسنا بود ودرآن مدت کیم که باهم اشنا شده  

 !! بودند بارها از او دیده بود

 !! اما از سوی رسمه هرگز

ن حرف ها وحرکات آن محال بود اشتباه کند . هیچگاه حتی جزب  تری

 عجیب تره به طرز عجیب وناگهابن وارد زندگیش شد و دخیی ک

 . هم از زندگیش خارج شد از ذهنش پاک نشد



شک مانند حبابی کوچک در او بوجود آمد حبابی که هر لحظه که یم  

 . گذشت بزرگیی یم شد

 !!! اما اخر یسنا کویت ودرمقابل او چه یم کرد

گاه نافذ و متحیر او به خود آمد . برفی که در نیسنا باسنگیتن نگاه 

 .طاها بود ترساندش

 خود را جمع وجور کرد وگفت رسی    ع

اگر یم خوای وقتت رو به بطالت بگذروبن من هیچ مشکیل ندارم _

 !!! طاها

وحباب زمابن ترکید که او طاها را باهمان لهجه ی عجیب ودوست 

 . داشتنیش تکرار کرد

 کند   ا نتوانسته بود اسم اورا تلفظتاکنون هیچکس مثل یسن

نست بزند . بعد از دقایقی چنان شگفت زده شده بود که حرفن نتوا

ن را روشن کرد طوالبن   ماشیر

 شد تا ذهن اشفته ش شاید ارام شود
ی

 . وبا رسعتی باال مشغول رانندیک

 !!نباید بی گدار به آب یم زد

ن یم کرد   باید شکش را تبدیل به یقیر



 پس از دیگری رس هم با رسعت باالبی در ذهنش ییکسوال ها پشت  

 شکل یم گرفت

 کنارش نشسته بود رسمه نبود ویسنا بود   اگر دخیی ی که

پس رسمه کجا بود !!!و مهم تر چرا یسنا خود را به جا ی رسمه جا 

 گیج شده بود   زده بود 

ن را نگه داشت  . مقابل عمارت که رسید ماشیر

  مونم هتل شعیب جاییه که من دراون یم_

ون کشید وبه سمت اوگرفت اینم  سپس کاربی را از کیف پولش بیر

 شماره م

 !! لطفا امشب هتل بیا تا صحبت کنیم

چون مردمک نگاه رسمه در نگاهش دودو زد هوشمندانه وشمرده 

 ادامه داد 

 !! البته اگر یم خوای متقاعدم کتن که برگردم پس حتما بیا_

کان رسی بسنده کرد . به سختی یسنا بهت زده حرفن نزد وفقط به ت

ن او مسیر هش را از بند نگاه او آزاد کرد چرخید وزینگا  ر نگاه سنگیر

 . عمارت را در پیش گرفت



چنان غرق در فکر ورویای گذشته شده بود که حتی نفهمید یک آن 

 .. مسیر آشنا را یط کرده و به ساختمان رسید

شعیب شد  یسنا درحالیکه قلبش به شدت یم تپید وارد هتل 

چندان محکم به سمت اتاق طاها گام  ومستقیم وبا قدم هابی نه

خییل زود قبل از بازگشت رساج به عمارت بریم   . باید  برداشت

 . گشت

 . رساج هرگز نباید یم فهمید او به دیدن طاها رفته است

 . او رساج وخط قرمز های اورا خوب یم شناخت 

طاها که رسید ثانیه ا ی کالفه دستی بناگوشش کشید .پشت در اتاق 

به وارد کردن به در اتاق تردید مکث کرد   . داشت . برا ی ضن

در نهایت برتردیدش غلبه کرد ، و چند تقه به در وارد کرد وخییل 

 زودتر از انتظارش در توسط طاها گشوده شد و او در چهارچوب در

 . قراررفت

ن انداخت  . مضطرب دستش را پاییر

 . نا به آرایم وارد شدطاها کنار کشید ، و یس

 . اها بسته شددر توسط ط

 . شده بود لحظه ای ارام نگرفته بودطاها از زمانیکه از او جدا



تمام روز را در سالن اتاقش در هتل راه رفته بود و به چراهای زیادی 

 . فکر کرده بود

 . چراهابی که منجر به رسدرد شدیدش شده بود

 اودوختنگاه نافذ وموشکافانه ش را به 

 وخییل شمرده وارام گفت 

 !! ونستم میابی یسنایم د_

از زبان او به وضوح جاخورد وچهره ی رنگ  یسنا با شنیدن اسمش 

 .پریده ش کامال آن را نشان داد

ن رفته بود   طاها که شک وتردیدش کامال از بیر

 به اونزدیک شد وکامال مقابلش ایستاد 

 زمزمه کردعطر اشنایش را به مشام گرفت وبالحن 
ی

 خاص ودلتنیک

یپس درست حدس زدم _  !!! وتو همون دخیی گانگسیی

نالرزید.نگاه گیجش درته ریش صورت مردانه ی مردمک چشم یس

 .اوچرخید واب دهانش را به سختی قورت داد

 . نبلید طاها حقیقت را یم فهمید

ن دیدار قلبش رالرزانده بود یم گردید   اونباید تسلیم ان نگاه که در اولیر

 . و شده بودکلمه ی نباید دررسش باصد ا ی بلند ی اک



ن خودشان ایجاد ک رد وباصدابی که سیع داشت نلرزد  فاصله ای بیر

 گفت

 من نیم دونم در مورد خی حرف یم زبن رسگرد_

 طاها بالفاصله پرسید

 !! اگر نیم دوبن پس چرا اومدی_

لب  یسنا گیج شده نگاهش را به اودوخت و طاها با پوزخندی کنج

 گفت

 !!مهم نبود  بود ونبود من هیچ وقت برای رسمه_

ن زیر سن ن عقب رفیی گیتن نگاه طاها ، به حماقت خود در  یسنا در حیر

 دل لعنتی فرستاد . هرگز نباید به دیدن او به هتل میامد . نباید 

 احساس تصمیم یم گرفت 

 . پشتش به دیواری برخورد کرد وبه ناچار ایستاد

 اوزدطاها لبخندی کمرنگ 
ی

 به دستپاچیک

ن هنوز در شوک دی  دن مجدد ان دخیی بود  خود نیر

رد در این سفر دخیی ی که توانسته بود مدت ها  هرگز فکرش را نیم ک

 خواب وخوراکش را بدزدد ببیند . حاال زمانش رسیده بود تا 

سد ین سوال زندگیش را از او بیی  . بزرگیی



اف کنداما ابتدا باید کاری یم کرد تا او خود به یسن  !! ا بودنش اعیی

 .تمقابل او قرار گرف

 یسنا _

 سنا کیه ولم کنمن یسنا نیستم وحتی نیم دونم ی_

 . صدای لرزانش زیادی رسوا کننده بود

 لبخندی کمرنگ رو ی لب طاها نشست 

 لب زد 

اف کتن وخود _ اگر بخوام تو رو مجبور کنم به یسنا بودنت اعیی

ن   !! تموم میشهحقیقیت رو بپذیری برات سنگیر

به خود برا ی رهابی داد . هرچند که  یسنا که کامال گیج شده بود تکابن 

 ایده بود. لب زد بی ف

 متوجه ی منظورت نمیشم _

 بزار برم  نولم ک

طاها چون این حال اورا دید نگاهش را به چشمان شهالیش دوخت و  

 لب زد 

 یسنا _

  خودش آمدنگاه یسنا از به چشمانش کشیده شد واز برق نگاهش به 



 مرتعیسی لب زد رسی    ع پلگ باز وبسته کرد و با صدای 

 . من یسنا نیستم_

 ا ی درگلو کرد و خونشد گفت  طاها خنده

 !! پس رسمه هم نیستی _

 سپس تاک ابروبی باال برد و مرموزانه گفت 

 !!اینجوری بهم نگاه کتن محال بود رسمه باسی و _

 ! تابی کنه محاله رسمه باسی وقلبت اینجوری بی _

میه با رسعت از  باشنیدن اسم خواهرش رسمه حالت گیچی مانند 

 . نگاهش ناپدید شد

 گلویش لرزیدسیبک  

 گفتطاها کالفه  

دلیل این اضار احمقانت برای اینکه بهم ثابت کتن یسنا نیستی رو  _

 ! درک نیم کنم

 . یسنا مستاصل اب دهانش را قورت داد

که دنیایش را کنفیکون کرده بود کم  مثل همیشه در مقابل او ونگاهش  

 درمانده ش را بست ونالید  آورده بود . چشمان

 !!اها لطفابرگرد ایران ط_



 دقیقه ا ی گذشت وچون جوابی نشنید 

 . چشمانش باز شد ونگاهش به طاها دوخته شد

 ازاخم غلیظ سایه انداخته روی صورتش وابروهای در هم گره 

 . خورده ش نفس درسینه ش حبس شد

 . یدمسیر نگاهش را تعقیب کرد وبه مچ دستان اسیر شده ش رس

وست سفید زیادی توی جا ی بخیه ها ی رو ی شاهرگش در آن پ

ی در قلبش فروریخت ن  . ذوق بود ، چیر

خواست آن راعقب بکشد  دستپاچه دستش را مشت کرد ومجدادا 

 . که طاها این اجازه را به اونداد

 نگاه طوفانیش را لحظه ای به صورت برافروخته ی اودوخت 

 عمیق رو ی زخم  از تعداد زیاد بخیه ها رو ی ز 
ی

خم متوجه ی بریدیک

 شد 

ل شده ا ی پرسید با ص  د ا ی کنیی

 !! دو تا زخم عمیق روی دوتا شاهرگ_

 . وبه نگاه بی قرار یسنا دوخت نگاهش را آرام باال کشید 

شاید اگر نگاه زیادی آشنای او نبود که حقیقت را فریاد یم کشید 

 !!! لحظه ای به یسنا بودن او شک یم کرد



 . ی زدپوزخند

 !!! دخیی گانگسیی وخودکیسی _

 !!! سختهباورش 

 یسنا حرفن نزد وطاها از میان دندان های قفل شده ش غرید 

 !!! د لعنتی حرف بزن_

 سکوت نکن 

 !! کاری نکن با روش خودم ازت حرف بکشم

 . یسنا بغضش را فرو خورد

حرف برای زدن زیاد داشت اما نه برای این رسگردی که مرصانه 

 !!! یستاده بودمقابلش ا

از آن فضا رهابی یابد .وگرنه هر آن  دلش یم خواست هر چه زودتر 

 شود .  امکان داشت مهر سکوبی که برلبانش زده بود برداشته 

 . پایش را باال برد ومحکم برروی پای او کوبید

 از بهت او استفاده کرده 

همه خی خییل رسی    ع اتفاق افتاده بود وطاها همچنان بهت زده اورا 

 . اندتماشا یم کرد . یسنا خود را به سمت در رس

 اما قبل از اینکه بخواهد از در خارج شود



 . به سمت عقب کشیده شد

 . یم زدندهردو نفس نفس 

س  !!!طاها از از شدت خشم و یسنا از هیجان و اسیی

 محکم وبا غیض نام اورا صدا زد

 !! یسنا_

دستی روی موهایش یسنا ناامیدانه ، شانه های خود را عقب کشید . 

 . رسش راند کشید و موهایش را به عقب

 ! اجازه نیم دم دوباره بری وناپدید بیسی اون م بدون هیچ توضیچ_

ن صورت  نگاه پر   . در نواسان بوداو یشان یسنا ، بیر

 با دیدن صورت صاف او ، لبخند ی کمرنگ رو ی لبانش نقش بست 

 . و ناخواسته لب زد

 !! ن از ریش متنفرمخوبه که فراموش نکردی م_

ن   شد و در هوا این جمله را گرفت گوش طاها به رسعت تیر

ه در نگاه او لب زد   خیر

ی که مربوط به تو بود ه _ ن  ! رگز فراموش نکردم یسناهرچیر

اشک در چشم یسنا حلقه زد واز پس چشم های خیسش به طاها 

ه شد  . خیر



  
ی

 گفتطاها با دلتنیک

 !! حسش یم کتن _

ه یم  بعد از این همه مدت بادیدنت اینطوری دار  عجیبه اما هنوز هم

 !! کوبه

 بود یسنا تسلیم شده 

حساس شاید یم خواست باتمام وجود آن کوبش محکم قلبش را ا

 .کند

 !! قلتی که فقط برای او میتپید

 . و قطرات ریزش اشکش توامان با لبخند رو ی لبش شد

 پذیرفت ،  طاها اما خوشحال از اینکه باالخره او یسنا بودنش را 

 یسنا _

 .خود دادیسنا به سختی تکابن به 

 صدای گرفته و دلخور طاها راشنید 

کتن وچیشد که یکهو ودقیقا حرف بزن بهم بگو تو اینجا چیکار یم  _

 !! روز ی که ازت خواستگاری کردم رفتی وناپدید شدی

لب گزید . باز هم واقعیت، بی رحمانه تازیانه ش را بر پیکرنحیفش 

 . بودکوبانده 



 قصه ی عشق دزد وپلیس 

 ه وادم بده قصه ی آدم خوب

 .به نگاه منتظر او پوزخند ی زد. کیم از او فاصله گرفت

 او براق شد و باصدای مرتعیسی پرسید سپس در نگاه 

 مطمتن یم توبن حقیقت رو بشنوی_

 ثانیه ای تامل کرد

 !!! جناب رسگرد طاها قایم_

 . ید رس ی تکان دادابروهای طاها در هم گره خورد و باترد

ن مبل نشست یسنا به سمت سالن رفت  . وروی اولیر

اف حقیقت سخت تر از آن بود که بتواند رساپا  بایستد وبا جاذبه اعیی

ن مقابله کند  !! ی زمیر

 ! کیم اب لطفا_

 . باید گلوی کویر شده ش را تازه یم کرد تا بتواند حر ف بزند

نظر داشت به سمت یخچال طاها هم بدون حرفن در حالیکه اورا زیر 

 . رگشترفت و بابطری آب ب

 . صندیل را مقابل او گذاشت و روبه رویش با فاصله ی کیم نشست



دوست داشت حرف های یسنا را بشنود . هرچند که حس  عجیب

خوبی به آن حرف ها نداشت . اما ابتدا باید از حال رسمه باخیی 

 . میشد

 . به شدت نگران حال او بود 

ن ی بگو رسمه کجاست وحالش چطورهاول از ه _  !! رچیر

ی از حسادت ناخواسته در قلب یسنا نشست . پوزخندی زد و با  تیر 

 کنایه پرسید

 !!!خییل نگران نامزد قبلیت هیس؟_

ن او دودو زد  خورد ونگاه پرسشگرش در نگاه غمگیر
 . طاها تکابن

 . یسنا اما منتظر پاسخ او نماند

 نوشید وگفت الجرعه مقدار زیادی از ابش را 

 نش نبا ش رسمه حالش کامال خوبه ، نگرا_

 طاها بالفاصله با اخم پرسید

 ! ی یسناکجاست و چرا خودت رو جای اون زد _

ن یم شد  باید از حال او مطمی 

ه در نگاه او رئیس مآبانه و شمرده تکرار کرد  یسنا خیر

 !! رسمه حالش خوبه_



رسمه نکند تا اورا طاها رسی تکان داد و ترجیح داد فعال بحت  از  

 . حساس تر نکند

نجه هایش را درهم قفل کرد و لحظه ای چشم بست و تصویر یسنا پ

له پشت پلک ها ی بسته ش نقش بست وچانه رساج وپدرش بالفاص

 لرزید  ش

 گوشش پخش شددر  بالفاصله صدای بم طاها 

 !! وب  هم بگو چیشده به من اعتماد کن یسنا _

 . های بسته ش فرو چکیدقطره اشیک سمچی از ورای پلک 

وده شد ونگاهش در نگاه نگران و پرسشگر پلک هایش از هم گش

ه ماند  . طاها خیر

 لخ رو ی لب نشاند و نجواگونه گفت یسنا لبخند ی ت 

 !! یبار ازت پرسیدم من رو بیشیی دوس داری یا کارت رو _

 طاها چیتن به گوشه ی چشم انداخت ومانند خود او پاسخ داد

 ! ست چند روز قبل از نا پیدید شدنتیادمه در  _

 !!!برفن بود تو بام تهرانیروز 

ن بود ی با نگایه   !! پراز حرفمثل امروزت محزون وغمگیر

 . یسنا ناخواسته به گذشته پرتاب شد



 . ان جمعه دلگیر وبرفن ، را هیچ وقت فراموش نکرد

ن طاها و پدرش گیر   ن دل وعقلش ، بیر ن و ماندن بیر
ن رفیی روزی که بیر

 . کرده بود

کرد تا شاید طاها را به واسطه ی روزی که برای آخرین بار تالش  

 . عشقی که داشت همراه خود کند

ی که باقلتی شکسته و روخ سالخ شده رو ی بام تهران وزیر روز 

 ریزش برف بدون مقدمه ، از طاها پرسید

 کارت رو بیشیی دوس داری یا من رو_

 طاها ابتدا سوالش را جدی نگرفت

 باشیطنت گفت 

 ! یه دخیی برفن درس کنم دخیی گانگسیی دوس دارم ازت  _

 یسنا بعض آلود نامش را صدا زد

 طاها _

 طاها بالفاصله گفت

 جوووونممم _

یسنا ابتدا نگایه به آسمان سفید باال ی رسش انداخت. سپس  

 نگاهش را به نگاه طاها دوخت و لب زد 



 کارت رو بیشیی دوس داری یا من رو !؟_

 تاک ابروبی باال انداخت  طاها 

 !!! عجیتی چه سوال _

 یسنا ناامید سوالش را تکرار کرد و طاها جواب داد

 ام و کارمم خییل دوس دارم عاشق تو _

 !قانع شدی؟

یسنا مثل مایه دور افتاده از آب ، چندین بار دهانش را بازوبسته کرد 

 . قانع نشده بود چون جوابی که دلش یم خواست را نشنیده بود

 !! من یا کارت_

جمله محکم  صدایش هنگام بیان اینکل وجودش لرزیده بود، اما 

 . وقاطع بود

 درهم گره زد .  ابروهایش را طاها 

 نگاه نافذش را به صورت او دوخت وپرسید

 !! و چرا باید انتخاب کنم_

 !! مگه مشکل داری تو با کار م

سمان یسنا مجدادا رسش را رو به آسمان گرفت و نگاهش را به آ

 .سفید دوخت



 ال برگشتباصدای طاها مجدادا به ح

 نگاهش در نگاه نافذ طاها گره خورد 

 !!! یسنابهم بگو تو یک هیس_

پاسچن را که دوست داشت بشنود را  یسنا رسی تکان داد . باز هم

 . نشنید

 . نیم کرد  هرچند دیگر فرفی هم

وع به صحبت کرد از رسدی صدایش خودش هم لحظه ای  وقتی رسی

 خ کرد ی

 ! قبلش بهم یه قول بده _

ه پنجه ای روی موهایش کشید . به سختی توانسته بود  طاها کالف

ل کندخود را    . کنیی

 !! چه قویل _

 یسنا گفت 

 قول بده به عزیزام هیچ وقت آسیتی نرسوبن _

 ! قول بده رسگرد طاها قایم

 . طاها تا اخرین لحظه نیم خواست به بدگمانیش بال وپر دهد

 . ت شم پلیسیش را دخالت دهدنیم خواس



 مک لرزان نگاه او چرخیدنگاهش در مرد

 و قاطع لب زد 

 ردی حرف بزنیسنا جون به رسم ک _

 چطور یم تونم به عزیزای تو آسیب برسونم مگر اینکه ،

 . حرفش را نیمه رها کرد و اخیم غلیظ صورتش را پوشاند

 . یسنا نفس عمیقی کشید

در مقابل هم قرار داده بود تا پرده ها   شاید رسنوشت آن ها را دوباره

 . ز رو ی حقیقت برداشته شوندا

اف یم ک  ردباید حرف یم زد واعیی

دفهاین حق طاها بود تا حقیقت را ب  . مد وخود تصمیم بگیر

 . برای لحظه ای ارزو کرد کاش واقعا رسمه بود

 ایه کشید

 که یسنا ، بی وقفه صحبت یم کرد . طاها کلمه ا 
ی حرف  تمام مدبی

ه تماشا   . یم کردنزد ودر سکوت فقط اورا خیر

ت و بهت نشسته در نگاهش هم باعث نشد که ی سنا حتی حیر

 . سکوت کند



ن زندگیش را در دایره ریخت و چون صحبت هایش به اتمام  همه چیر

ون فرستاد  . رسید نفس لرزانش را بیر

لو  سکوت که طوالبن شد ، قلبش به درد آمد . خود را به سمت او ج

 کشیده و نام او را پربغض صدا زد

 طاها _

نا در نهایت صدای خنده ی بلند طاها سکوت اتاق را شکاند . یس

 . وحشت زده کیم خود را عقب کشیده ودرخود جمع شد

س یاشار   در آن لحظه او هیچ شباهتی به یسنا دخیی رسسخت و نیی

 . نداشت

ی عاشق بود که از قضاوت شدن توسط عشقش   فقط دخیی

 . ترسید یم

ن من رسگرد طاها قایم ، رو مچل البد با دار و دست از اینکه تو _ نسیر

ن کیل   !!! خندیدینکنیر

یسنا بهت زده وبارسعت رسش را تکان دا دورسی    ع در مقام توضیح 

 گفت

دم نیم  _ طاها وقتی من رس راه تو قرار گرفتم ودلم رو به تو سیی

 .. دونستم پلییس

 سپس پربغض زمزمه کرد



ن قرار رو با من..من_  !! تونیم زاشتماگر یم دونستم هیچ وقت اولیر

 . زد صداقت در نگاه وکالمش موج یم

طاها از رو ی صندیل بلند شد. چنان تند ومحکم که صندیل 

بالفاصله واژگون شد وصدا ی منعکس شده ش رو ی سطح  

 رسامیک وجود 

ن دور سالن را چندین بار با گام ها ی  بلند یط یسنا را لرزاند . خشمگیر

 ش کاسته شود . دخیی ی کهکرد تا شاید از شدت خشم و آشفتگی

اف کرده   عاشقانه دوستش داشت در مقابلش نشسته و ضیحا اعیی

 در کار قاچاق عتیقه و پول شوبی با پدرش
 بود که از نوجوابن

 . همدست بوده ست

 . پنجه ای روی موهایش کشید

کم برصندیل واژگون در نهایت به سمت او قدم برداشت . با پا مح

ش کوبید و آ  . ن را به گوشه ا ی پرتاب کردشده ی مسیر

رو ی مبل دونفره نشست . شانه هایش را گرفت و او را  سپس کنار او 

 . کامال به سمت خود چرخاند

نگاه برزخیش را در مردمک لرزان او گره زد و از میان فک قفل شده 

 ش غرید 

 !! دیگه خی از من پنهون کردی یسنا_



 . یسنا راکشیده ومحکم گفت

 برخودش تسلط داشته باشد . بیشیی از این نیمیسنا سیع کرد 

 . خواست غرورش را لگد مال کند

ی که باید یم دونستی رو شنیدی_ ن  !!هرچیر

طاها با ابروهای گره خورده نگاهش مجدادا رو ی دست زخیم او  

 .افتاد

 با اخم غلییطن پرسید

 رسمه کجای این بازی بود_

 !! بالبی رس رسمه آوردینچه 

 . یسنا پاچیده شدگرد غم در صورت 

 . ز آنکه نگران او باشد نگران قلش بودبه نظرش آمد طاها بیشیی ا

 لبخندی تلخ روی لب نشاند و باصدای گرفته ای گفت 

 ! رسمه متاسفانه فعال تو راس بازیه_

 اما حالش خوبه نگران اون نباش

 گفت پوزخندی زد و با تمسخرطاها 

 باید بهت اعتماد کنم !؟_

 انند خود او پوزخندی زد وگفتیسنا متقابال م



 !!!ماییل رسگردهرجور _

ن این جمله از روی مبل به قصد ترک هتل بلند شد اما   همزمان با گفیی

 نگذاشت. هنوز قدیم فاصله نگرفته بود که طاها 

 طاها از میان دندان ها ی چفت شده ش غرید

رت االن عصبیم !! انقدر عصتی که یم یسنا ، بیشیی از حد تصو _

مبدون وسط کشیدن پای قانون خودم حکمت تونم   !! رو بیی

 !!! پس بیشیی از این با عصابم بازی نکن

د  . یسنا لحظه ای خشکش زد . بغضن سخت گلویش را فشی

لحظه ای خود ، رساج ویاشار را پشت میله ها ی زندان تصور کرد ویا  

 . لرزیدحتی بدتر پشت طناب دار و 

 . یم پرداخت کاش تاوان این عشق را فقط خود او 

ن او لب زد بغضش را به سختی فرو خو  ه در نگاه آتشیر  رد و خیر

 اگر آروم مییسی ، حکمم رو خودت بیی وبا دستای خودت انجام بده_

! 

ن رو فراموش کن و برگرد  !!! اما بعدش همه چیر

 . را لرزاندلرزش صدایش و جنگل بارون زده ی چشمانش قلب طاها 



ید . لعنتی در دل برخود فرستاد که کالفه پنجه ای روی موهایش کش

 وز بعد از مدت ها نتوانسته بود او را هن

ن دست ودلش برایش یم لرزید  . فراموش کند واین چنیر

 . لرزش دستانش برای خودش هم عجیب بود

صدابی در رسش فریاد کشید که او یک رسگرد است و دخیی ی که 

ن   !!! نشسته بود یک مجرم کنارشمعصومانه  اینچنیر

اف ها ی ضی    ح او، از این پس ه او یک رسگرد بود و باتوجه به بل اعیی

 . نباید احساساتش را دخالت یم داد

 . لحظه ای ارزو کرد کاش هرگز او را ندیده بود

 . صدای رسد وتلخش ، حتی برای خودش هم تکان دهنده بود

 !! تو بازداشتی یسنا _

 روی لب های یسنا ن برخالف
ی

 . شست انتظارش لبخند کمرنیک

ن کابوس تمام روزها ،  شاید یه زمابن حتی _ فکر گیر افتادن و زندان رفیی

 .... شب ها و خواب هایم بود اما االن

 لحظه ای سکوت کرد . پوزخندی زد و ادامه داد

باید بگم بعد از این همه عذابی که کشیدم هیچی دیگه برام اهمیت  _

 !! نداره



 نیستشاید به این نقطه رسیدم که یم گن باال 
ی

  تر از سیایه هیچ رنیک

 . نگاه طاها باز به سمت شاهرگ هر دو دست او چرخید

 با اخم غلییطن گفت

 !! این راهیه که خودت انتخاب کردی_

 یسنا رسی تکان داد

 تاوانشم با کمال میل یم پردازم _

 .... اما

 . مجدادا سکوت کرد

 یدسیبک گلویش لرز 

 !اما خی ؟_

خشدار ی دیک به او دوخت و باصدا ی نگاهش را از آن فاصله ی نز 

 گفت

 ! اما بهم زمان بده ، بهت قول یم دم بعدش خودم رو تسلیمت کنم_

 چشم های طاها ریز شد و پرسید

 بهم بگو چرا_

 یسنا زبان روی لب کشید وبا تردید گفت 



 !! بخاطر رسمه_

ن این جمله از گ یچی طاها استفاده کرده وبالفاصله همزمان با گفیی

 . بلند شد

نگاهش را مستقیم در نگاه پرسشگر او  دستی به موهایش کشید و 

 دوخت

ن بلند شد . مقابل او ایستاد  . طاها نیر

 . باالخره بحث به رسمه کشیده شده بود

 . باالخره وقتش رسیده بود تا به پاسخ سوال هایش برسد

 بااخم پرسید

 !!رسمه؟_

 یسنا 

 عانه گفت قاط

 جون رسمه در خطره _

تا بتونم خودم رو تسلیم لم از طرف اون راحت شه اول باید خیا

 ! رسنوشت کنم

 رسمه چه ربیط به این پرونده وتو داره _

 !!وچرا جونش در خطره ؟



بر ای یسناعجیب بود که خود راحت اسم خواهرش را میاورد اما 

ری یم شد که وقتی ان را از زبان طاها یم شنید تبدیل به خنج

 . دادقلبش را هدف قرار یم  مستقیم

او الوده به قاچاق بود وپرونده ش سیاه بود .  هرچقدر که دست 

خواهرش بیگناه و پرونده ی سفیدی داشت واو کامال مناسب طاها 

 . بود

 با این فکر لرزید 

 !! یسنا_

 .صدا ی طاها را شنید

قب ذهنش سوق به سختی افکار آزار دهنده ومالیخولیایش را به ع

 داد

 !! حرف بزن ه در خطرهازت پرسیدم چرا جون رسم_

 یسنا با ضاحت پاسخ داد

 ! باید بدوبن که جون خود تو هم به همون اندازه در خطره _

ه نگران خودت باسی !! اگر جونت رو دوس دار ی به ایران  پس بهیی

 برگرد

 !! و منتظر من بمون



 طاها پوزخندی صدادار زد . وگفت

 !! نگران من نباشتو _

 حاال حرف بزن

 رد کرد و زیر لب زمزمه کیسنا بغض  

 ! کاش یم تونستم نگران نباشم_

نفیس کشید وبغضش را همراه اب دهنش قورت داد و خالصه ا ی از  

هابی را که یم دانست گفت
ن  .چیر

  نگایه به قیافه یسنا انداخت و از باز ی روزگار متحیر شد

 .. هر دوقلوی یسنا باشدچگونه امکان داشت رسمه خوا

 را فریاد یم کشید نگاه یسنا حقیقت 

 .مو نیم زد ند که ظاهر آن ها باهمهرچ

پس دلیل این همه کشیسی که بعد از یسنا به رسمه پیدا کرده بود  

ن بود  . شاید همیر

 . عصتی پنجه ای روی موهایش کشید

ن بار نیم دانست باید چیکار کند  . برا ی اولیر

هابی که شنیده بود االن یسنا را نیم توانست باتوج
ن بازداشت ه به چیر

 . ان که او ایران هم نبود ودستش در آن کشور بسته بودکند سوا ی 



هابی که  
ن چهره ی هاتف در ذهنش به تصویر در آمد . با توجه به چیر

 از اقا ی محتشم پدر رسمه و حاال یسنا شنیده بود . قسمت تاریک

 . معما در دهنش روشن شده بود

ود و با ان  ه وبه ایران برده باتف رسمه را بنا به دالیل نامعلویم دزدیده 

 تصادف اورا گم کرده بود ورسمه به دست اقا ی محتشم رسیده

 ... بود و حاال

  نگاهش در نگاه اشفته ومنتظر یسنا قفل شد وقلبش از آن نگاه لرزید

یشیی شاید بهیی بود کیم زمان یم داد تا اتش خشمش فرو کش کند و ب

د  . فکر کند و احساس تصمیم نگیر

 !دادن به نظرت کار یک یم تونه باشه ؟امه ای که بهم ن _

 ! هاتف ؟

یسنا کیم فکر کرد ، هاتف امکان نداشت علیه پشش رساج کاری کند  

 دشمتن او فقط با خانواده ش بود . نگایه ناخواسته به زخم

 دستانش انداخت

ن پرسید  طاها که نگاه او را تعقیب کرده  بود خشمگیر

 کار ه _
ی

 !! اتفهاین جای بریدیک

 اسچن به این سوال اونداد ودرجوابش گفتیسنا پ



 بعید یم دونم کار هاتف باشه _

 احتماال کار باربده که با رساج ورسمه دشمتن شخض داره 

 !باربد ؟_

 یسنا کالفه گفت

 !! از بچه های بانده_

ن ادم خطرناک برا ی رسمه  !! دومیر

 تکان داد وبا اخم غلییطن گفت طاها رسی 

باشه که من از این پس حواسم بهتون و ، اما حواست از اینجا بر _

 . هست

ن رس ی تکان داد و رسش را برگرداند  یسنا غمگیر

ن قدم را به سمت در بردارد صدای گرفته ی او را   اما قبل از اینکه اولیر

 شنید 

 !!! اگر اجازه میدم بری فقط بخاطر رسمه س یسنا_

 . ی یسنا لحظه ا ی رو ی رسامیک قفل شد پاها 

د . سپس بدون حرفن لک بست تا پ جلوی ریزش قطره اشکش را بگیر

 ...... به سمت در پاتند کرد



از هتل که خارج شد خود را روی نیمکتی انداخت و به اشک هایش 

 . اجازه ی چکیدن داد

گرفته   طاها اما ، کیم آن سمت تر به درختی تکیه داده واو را زیر نظر 

 . بود

 . بودحال او هم ، بهیی از یسنا ن

 . و هم شوک سنگیتن وارد شده بودبه ا

...... 

یسنا شب دوم بعد از دیدارش باطاها ، با حال بد وآشفته ا ی که 

 . داشت قصد دیدن خواهرش رسمه را کرد

 . بیش از چهل وهشت ساعت بود که نخوابیده بود

 . به چشمانش راه بیابد فکر وخیال مانع از آن بود که خواب

 . وخانواده ش بودنده ی خود از طرفن نگران ای

یم دانست حکم خوبی در انتظار پدرش و رساج نخواهد بود و بعد از 

 . آن ها چه بالبی رس خاتونش میامد

ن یاشار و رساج  ن مرگ او و باوجود داشیی خاتوبن که فقط با دونسیی

 ی آن ها را از دست یم کارش به جنون کشیده بود وحاال اگر سه تا 

 !دست میاورد چه ؟  ی دیگر به داد ودرازایش دخیی 



 . فکر های این قبییل زیادی در رس داشت که عاجزش کرده بود 

اما فکر ی که مثل پتیک رو ی رسش دائم در حال کوبیدن بود 

 طاها داشته باشد   خواهرش رسمه و نقیسی که
ی

یم توانست در زندیک

 . بود

 . خانه برود آ ن یم دانست نباید به

ه بود . اما در آن لحظه عقلش  هشدار داد رساج شدیدا در این مورد 

 . خوب کار نیم کرد

ن را با رسعتی باال مستقیم به سمت خانه ای  از خانه خارج شد وماشیر

 .که زمابن تبعیدگاهش بود راند

 پیاده شد و با پاهابی 
ن ن را خاموش کرد واز ماشیر جلوی در خانه ماشیر

 . ه سمت خانه جلو رفتلرزان ب

زد خواهرش باید خواب باشد .  بود وحدس  خانه غرق در تارییک

 .!! هرچند با توجه به آن وقت شب عجیب نبود

ون کشید وآرام در خانه را باز کرد وداخل  کلید خانه را از کیفش بیر

 . شد وبی صدا پشت خود در را بست

ن لحظه ای از آمدنش به ان خانه پشیمان شد . اما د یگر برای برگشیی

 . تبرگشت نداشدیر شده بود . یعتن پای 



چشمانش که به تارییک عادت کرد . کفش پاهایش را درآورد و ارام و 

 روی پنجه ی پا به سمت اتاق خواب ها جلو رفت .  

یم دید تصویر یک صحنه ی عاشقانه بود . اما کیس که  تصویر ی که

 نست رساج با خواهرش این صحنه ی عاشقانه را خلق کرده نیم توا

 !!! رسمه باشد

 . بودگیج شده کامال  

 . رسمه را نیم شناخت اما رساج را خوب یم شناخت

 دابی خودش رو ی هم ریخته  رساج
نیم توانست با خواهر او ودخیی

 . باشد

 . گیج مجدادا نگاهش رو ی آن دو چرخید

ن رسمه ورساج   !!  احساس وجود داشتهارتبایطیعتن بیر

 !!  و چگونهاما از یک

 . ت خود را عقب کشیدد با رسعبا تکابن که رسمه به خود دا

ن صادر کرد ودر آن لحظه خییل سخت  مغزش به پاهایش فرمان رفیی

وی کرد  . پاهایش از فرمان پیر

هنگامیکه از خانه خارج شد ودر خانه را پشت رس خود بست . گیج 

 . بود



 . شده بودند چند احساس مختلف ، همزمان باهم بهش حمله ور 

ن شد . پاهایش را  د و با رسعت به سمت روی گاز سوار ماشیر فشی

 . عمارت راند

 .. روز قبل طاها ، و امشب رساج

حس حسادتش قوی تر از هر حیس بود که در کل وجودش ، مانند 

 . سیم به رسعت منتشی شد

بی زد و لعنتی بلند فرستاد . سپس 
با دست محکم روی فرمان ضن

 خی  ا نفهمید سمت داشتبورد برد تا سیگارش را بردارد امدستش را به 

ن را از دست داد فرمان به چپ وراست چرخید  شد تعادل ماشیر

ن با گاردریل محکم برخورد نمود  . وماشیر

.... 

رسمه با صدای زنگ گوسی به سختی پلک هایش را گشود . خواب از  

 . پرید رسش

 . او را بردارد  رسی    ع خم شد وخواب الود دست دراز کرد تا گوسی 

 . وردنیم خ  نگگوسی را برداشت . دیگر ز 

ون دوخت . اسمان ه  وز گرگ ن متعجب نگاهش را از پنجره به بیر

ومیش بود وکامل روشن تشده بود . متحیر اندیشید آن وقت صبح 

 کیس به رساج زنگ زده است .   چه



 . همان لحظه گدسی مجدادا در دستاتش لرزید . قلبش فرو ریخت

 افتاده بود به عربی نوشته شده اسیم که
 رو گوسی

توجه معتن آن نشد . خواست گوسی را خاموش کند که ود واو مب

 صدای بم ودورگه ی رساج را شنید 

 ! گوسی رو بده_

 دستش راعقب کشید و بالجباز ی گفت 

 !! نه نمیدم_

 لج نکن دخیی البد کار مهمیه که این وقت صب زنگ زدن _

 . رسمه لب برچید

د و لب زد  گوسی را   درپنجه ش فشی

 !! من هسر از مگه کاریم مهم ت_

 ! تو بهم قول دادی حداقل تاظهر بامن باسی وناهار بخوری

 از ابروهای گره خورده ش رساج خنده ش گرفت

 !!درست مانند دخیی بچه ها

 حق با او بود دیشب به او قول داده بود  

 . تمام شب را تاظهر نزد و ی یم ماند



 . بود که قطع شده بود زنگ خییل وقت

د کردگوبی الی منگنه گیر   . ه بود که نیم توانست تصمیم بگیر

از طرفن دوست نداشت دل رسمه ش رابشکند واز طرفن نگران  

 اوضاع عمارت بود . رسمه که تردید را درنگاه او دیده بود .گوسی را

 زیر تخت هول داد .  

 با دلخوری گفت

 ! ا بودم . یم دوبن چقدر سختهتموم این مدت تو این خونه تنه _

این وضعیت احمقانه رو تحمل یم کنم و حاال تو ر تو من به خاط_

 ! نیم خوا ی تا ظهر بدون گوسی کنار م باسی 

ن   !!! دارو دسته ی یاشار برات مهم تر از مین

 . رساج به حرف احمقانه ی او لبخند ی زد

 . مگر یم توانست تسلیم نگاه او نشود

ی اه محزونش گره زد وبا لحن اطمیناننگاهش را به نگ ن ده  ، شمر انگیر

 گفت

 

تو این دنیا هیچکس ، تاکید یم کنم هیچکس به عزیزی تو برای من  _

 . نیست رسمه و نخواهد بود



 . لحن قاطع صدایش قلب رسمه را لرزاند

جمله ی صادقانه ی او ، پرده اشیک در چشم رسمه نشاند . بی شک 

 ایش عزیز بود که بخاطرش تمام اینرساج هم تا همان اندازه بر 

 . را سیی ی یم کردسخت  روزها ی

 . رساج آرام زمزمه کرد

 "برای "خلق چشمانت _

 …یک خدا کم است

 !!!هر چشمت" را خدابی باید"

 ڪفرش هم بماند

 ..."به پا ی من"

ا ی او گره خورد  . رسمه بالفاصله چشم گشود و نگاهش در نگاه گیر

 . و آرامش شده بود کل وجودش دستخوش لذت 

 رساج  رسمه خوابش برده بود و 

 بالفاصله خم شد ودست زیر تخت دراز کرد

ون کشید  . وگوشیش را بیر

نیم توانست نسبت به اعضای عمارت بی خیال باشد به خصوص 

 . یسنا که در آن عمارت بود



 . دو تماس بی پاسخ داشت

 . اویل از یسنا ودویم شماره ی غریبه ای بود

 .. فاصله از اتاق خارج شدیسنا را که دید بالشماره ی 

 . عصتی پنجه ای روی موهایش کشید وشماره را گرفت

بعد از چند بوق ارتباط برقرار شد وصدای گرفته ی مردی در گوسی  

 پیچید 

 شما _

رساج لحظه ای تامل کرد . صدا ناشناس بود . نگایه به ساعت مچ 

 ه ش پرسیددستش انداخت و از میان دندان ها ی قفل شد

 !!! یک هیس _

 ! تا بفهیم یک هسم بیا به این ادرس_

 . آ درس را داد وارتباط بالفاصله قطع شد

 . رساج با نگرابن بالفاصله اماده شد و خانه را ترک کرد

ن را پارک کرد و مستقیم به سمت اتافی که  مقابل بیمارستان ماشیر

ی بود رفت. در اتاق باز بود وپرست  اری مشغولیسنا در آن بسیی

 . مش بودتعویض رس 

 . د اتاق شد وکنار تخت یسنا ایستادبالفاصله وار 



 . چشمانش بسته بود

نگاهش از صورت رنگ پریده ی او ، رو ی کل اندامش چرخید وچون  

 . فقط دست او را اتل بسته دید نفسش را مهار کرد

 !چه اتفافی افتاده حالش چطوره ؟ _

 پرستار نگایه سمتش انداخت وگفت

یی خوش شانسیه که تصادف کرده . اینجور که یم گن دخظاهرا _

 ! فقط دستش شکسته

 . سوایل در ذهنش بالفاصله شکل گرفت

ون از خانه چه یم کرده است  . یسنا در آن وقت از شب بیر

 . ابروهایش در هم گره خورد

ون رفت  . پرستار رسم راکه تعویض کرد از اتاق بیر

 . ت نشستبا احتیاط کنار او رو ی تخ

ه ی د _  !!! یوونهبا خودت چیکار کردی دخیی

رنگ پریده ی صورتش وهاله ی کبود زیر چشمانش ، قلبش را به درد  

 . آورد

 .او یسنا را خوب یم شناخت



یم دانست یسنا بعد از فهمیدن حقیقت چه عذابی یم کشد واز این 

 . رو بسیار متاسف بود

 . یکم تحمل کن همه خی رو درست یم کنم_

 !!! اربیا کن _

و ی شانه ش نشست وبا رسعت او را به قبل از هر کار ی ، دستی ر 

 . سمت عقب کشید

قبل از انکه بفهمد چه اتفافی افتاده ست وچه کیس جرات کرده است  

 با او اینکار را کند

 مشتی محکم روی صورتش نشست

قبل از اینکه مشت دویم باصورتش برخورد کند با رسعت مشت را در 

 . ن را پیچاندگرفت و آهوا  

ن طاها دوخت با رسعت نگاهش را   . باال آورد ودر نگاه خشمگیر

 . ابتدا از دیدن او در بیمارستان جا خورد

 . اما خییل زود به خود آمد

د و بالفاصله   دست او را میان پنجه هایش فشی

 . با دست آزادش مشت محکیم به صورت او کوبید

به چنان باال بود که رس ط  . برگشتاها شدت ضن



کم تر از مشت اویل به صورت او  رساج مشت دوم را به مراتب مح

 کوبید و از میان دندان های برهم قفل شده ش غرید 

 .. چطور جرات کرد ی دست رو رساج بلند_

هنوز جمله ش تمام نشده بود که طاها با رسعت رسش را عقب برد  

 مانهمز وبا همان رسعت جلو آورد وبر صورت رساج کوبید و 

ن مانند خود او غرش کرد  . خشمگیر

جرات احتیاخی نبود!!! فقط باید النگوهام رو در میاوردم بی به  _

 !! وجود

هردو گوبی فراموش کرده بودند که کجا ایستاده ند . ان دو در آن 

ن ومهار نشدبن مقابل هم ایستاده  لحظه مانند دوشیر خشمگیر

 . بودند

لک هایش را از هم گشود و   پیسنا با صدای ایجاد شده به سختی 

 دید خییل زود گیچی ازرسش پرید و وضعیت خود را چون ان صحنه را 

 . به خاطر آورد

ی که توجهش را جلب کرد درد نبود . بلکه بیتن پر از خون  ن ن چیر اولیر

 . طاها وگوشه ی لبه زخمیه رساج بود

 . بند دلش پاره شد



وع به لرزیدن کرد  . ندتک به تک سلول های بدنش رسی

 . فرارسیده بود لحظه ای که از ان همیشه بیم داشت نهایت

  آن دو چنان با هم گالویز بودند که صدا ی ضعیف او را نیم شنیدند

 .باید کاری یم کرد

در ان چند لحظه ، کامال متوجه شده بود که زور وقدرت رساج کامال 

 به طاها چربیده و اگر کار ی نیم کرد حتی امکان داشت طاها از

 . ان اتاق زنده خارج نشودهم

 رمز ها و خشونت هایش را خوب یم شناخت او رساج ، خط ق 

ون  با این افکار ، عیل رقم ضعقن که داشت رسم را به سختی بیر

 . کشید

ن رفت و بر رس گیجه و تاری دیدش غلبه کرد  . از روی تخت پاییر

شت رساج زیر پای طاها زد و چون طاها تعادلش را از دست داد با م

 ! محکم پای چشمانش کوبید

ن نیفتدطاها به سختی تع  . ادلش را حفظ کرد تا زمیر

 . شیار های خون از کل صورتش جاری بود

ن خود را به صورت ترکیده ی اودوخت . پوزخندی  رساج نگاه خشمکیر

ن غرید   زد و خشمکیر



اگر یم خوای زنده به ایران برگردی باید دوباره النگوهات رو دستت  _

 ! گردب رس کتن جنا

ن و رسخورده از شکستش ، بدون تامل خون و تف  طاها خشمگیر

 جمع شده در دهانش را به صورت او پرتاب کرد واز میان دندان ها ی 

 . قفل شده ش غرید

 !! کشور نبودم  !من اگر از مردن هراس داشتم تو این  ... بی وجود  _

 . حاال یسنا در یک قدیم آن دو ایستاده وخشکش زده بود

 عصبابن میشود. و یم دانست رساج تا چه  فقط ا

ن زده بو د بالفاصله با شنیدن این جمله ، دست هما نطور که تخمیر

 رساج عقب رفت واسلحه ی خود را 

ون کشید وقبل از اینکه روی پیشابن طاها بگذارد یسنا را مقابل  بیر

 . خود دید

 صدای فریادش شیشه ها را لرزاند

 !! برو کنار_

ید چه زمابن سد اشک هایش شکسته و ازروی حتی نفهمیسنا اما 

 . ونه هایش جاری شده بودگ



مردمک چشم های درشت شده ش در چشم های غرق در خون 

 رساج دودو یم زد . در حالیکه سیع در محافظت از طاها را

اسلحه را سفت گرفت و  داشت دست سالمش را جلو برد و رس 

 ملتمسانه نالید 

 ..س..رساج ل..لط.لطفا_

ن ، طاها   . کناری بزند  خواست یسنا را بهخشمگیر

 .اما موفق نشد 

ن شانه های  شانه های لرزان او را که دید . قلبش لرزید . او باهمیر

محافظت جان او در مقابل پش   لرزان ودست شکسته ش بر ا ی

 . قد علم کرده بود عمه ش

 . ناخواسته نامش را صدا زود

 !یسنا_

ملتمسانه ی یسنا به نگاه  ونگاه صورت خیسنگاه ناباور ، رساج از 

ن ط  . اها چرخیدخشمکیر

 ! بی شک اشتباه نکرده بود وطاها ، نام یسنا را برزبان آورده بود

ن  یسنا از بهت او استفاده کرد و رسی    ع رس اسلحه را به سمت پاییر

 گرفت



 رساج _

 . نگاه در خون نشسته ی رساج در نگاه خیس یسنا گره خورد 

لحه را از دست او خارج کرده وسفت به ه بود اسیسنا موفق شد 

 ! بچسباند قلبش

 . صدای طاها سکوت حاکم در فضا را شکاند

احت کتن _ ه تو به تختت برگردی و اسیی  !!یسنا بهیی

 ! ما دوتا یم تونیم از پس هم بربیایم

ش را در صورت ترکیده ی او  ن رساج پوزخندی زد .نگاه تحقیر آمیر

ن نگاه کافن   خون در رگ های طاها به    بود تا چرخاند وهمیر

 ! ی جوش برسد نقطه

یسنا اما بی اهمیت به جمله ی نگران طاها که اگر در هر مکان وزمان 

 . دیگر ی بیان یم شد باعث خوشحالیش یم شد از اوفاصله گرفت

 خود را به رساج نزدیک کر د و نالید 

 بهت توضیح میدم _

ه گندی که زدی _  !! س کتن یسنارو خودت در باید توضیح بدی وب  هیی

 ! البته قبل از اینکه دیرشه

 !!!خودت که منظورم رو فهمیدی 



 . یسنا پریشان رس ی تکان داد

طاها که خوب متوجه ی منظور رساج شده بود بیشیی از آن 

ن خود را از پشت یسنا  نتوانست طاقت بیاورد با خنده ا ی خشمگیر

ون  کشید و به سمت رساج جلو رفت   بیر

 !! ه وتو در خواب خرگوشیت بودیقته دیر شدخییل و _

د ی کار ی یم کنم این خواب خرگوسی به قیمت خواب  ومن به زو 

 ! ابدیت تموم شه

 . نگاه پر اشک و ملتمسش او را متوقف کردبا یسنا بالفاصله 

 ! رساج خندید . خنده ا ی پر از تمسخر

ت بن از قدرتاول باید کاری کتن که زنده از این کشور خارج سی تا بتو_

 !! استفاده کتن رسگرد

 . تعمدا کشیده گفتواژه ی رسگرد را  

ن هردو مرد عزیز زندگیشیم  نگاه ملتمس وترسیده ی یسنا دائم بیر

 . چرخید

 طاها از میان دندان ها ی قفل شده ش غرید 

شک نکن که من از این کشور به همراه تو ودارودسته ی حیوونیت  _

 ! خارج میشم وفقط با یک هدف



ن   !!! طناب دار به گردن تونانداخیی

 که از شدت گریه یم لرزید نالیدیسنا با صدابی  

 طاها _

طاها عصتی پنجه ا ی میان موهایش کشید . به خاطر آورد کیس که 

 !! هنوز قلبش در گرویش یم تپید هم از همان دارو دسته ست

 . رساج چون رنگ پریده ی صورت اورا دید کالفه عقب نشیتن کرد

 . طاها را دیده بو د اه یسنا بهنگ

 . درد وناراحتی هم عشق طاها را فریاد یم کشید نگایه که حتی دراوج

 !! مانند نگاه رسمه ، به خودش در این اواخر درست

ن  نگاه سوزان و عاشق بارها بیمه ی جان این رسگرد شده بود    و همیر

 !! که برایش خط ونشان یم کشید

 . کیم خود را عقب کشید

د و با  انداخت . با انگشت اشاره ش به سینه ش ز تاک ابروبی باال 

 قاطعیت پاسخ داد

 ! با کمال میل، منتظر اون روز یم مونم جناب رسگرد_

 . سپس روی خود را برگرداند و از اتاق خارج شد

 . یسنا دست بی جانش را که ا ز پشت او بلند کرده بود انداخت



 . را ندارد ادن وتحمل وزنشاحساس یم کرد زانوهایش تاب ایست

ن    بیفتد قبل از اینکه دوزانو روی زمیر

 . طاها او را به سمت تختش هدایت کند

ن اسلحه ا ی که در دست داشت محکم رو ی   و یسنا برگشت  با پاییر

 ش کوبید و فریاد زد سینه 

بهت گفته بودم برگرد ، گفته بودم جونت رو بردار و برگرد ایران _

 !! ودملعنتی . بهت گفته ب

 . شتکه قدیم عقب رفت ودستش را روی سینه ش گذا طاها شو 

یسنا بالفاصله ، رو ی پنجه ی پا بلند شد و اسلحه را رو ی پیشابن  

 . ش گذاشت و آن را محکم فشار داد

دچار جنون آبن شده بود . مانند هر بار دیگری که خطر ییک از 

 . اعضای خانواده ش را تهدید یم کرد

ی دست لرزان یسنا که اسلحه را سفت ی طاها ، از رو نگاه بهت زده 

د گذشت ودر نگاه مات و ناخوانایش دوختهروی پی  شانیش یم فشی

 . شد

 لب زد 

 !یسنا_



ت نشسته درصدایش ،  بهت و حیر

قلب یسنا را لرزاند . ابتدا نگاهش را به رس اسحله ، که در پیشابن او 

 عجیب خودنمابی یم کرد دوخت . چشمانش را بست

 . ا نداشتطاقت نگاه او ر 

جمله ا ی را که یم توانست  سپس سخت ترین وبی رحماته ترین 

 برزبان اورد را با قاطعیت تمام گفت

اگر بخوایه به خانواده ی من آسیب برسوبن . شک نکن مثل االن _

 . یم بندم و بهت شلیک یم کنم چشمام رو 

 . صدای نفس های کشدار طاها را شنید

 را شنیدبالفاصله صدایش 

 !!  توبن شلیک کتن شلیک کناگر یم_

ت در نگاه او نشسته بودپلک هایش گشو   ده شد واین بار بهت وحیر

!! 

 . گلویش لرزید  سیبک

 !! د یاال منتظر خی هیس شلیک کن دخیی یاشار _

 لبخندی تلخ کنج لبانش شکل گرفت . دست شل شده ش را انداخت

 لرزیدن صدایش شو دگلوبی صاف کرد تا شاید مانع از  



 ! ر من باشهت هشدار یم دم طاها برگرد ودرایران منتظ ب_

تاکید یم کنم فقط من ، چون اگر بخوای پای خانواده م رو وسط 

 بکیسی زنده به ایران نیم رس

حاال هم دیر شده شاید رساج بخاطر من نکشتت اما یاشار به خونت  

 !! تشنه س وهیچ رحیم هم نخواهد داشت

 شده پرسید میان دندان هابی قفل طاها از 

ی جور خانواده ت رو خو _  !دت به تنهابی بکیسی اره ؟پس حاضن

 ! تا این حد احمقی یعتن 

یسنا پلگ بازو بسته کرد تا قطره اشک سمچی که دیدش را تار کرده  

 . بود از چشمانش فرو بچکد

در این حد احمقم که عاشق رسگردی شدم که با کشیده شدن پایش _

 به دردرس انداختم این بازی خانواده م رو وسط 

 !! دم بدمپس جورش رو فقط باید خو 

 . طاها پنجه ای درون موهایش کشید

 . از اوفاصله گرفت وطول عرض اتاق را باچند گام بزرگ پیمود

ن حرفن تردید داشت  . انگار برای گفیی

 . در نهایت مقابل او ایستاد



 فت نگاهش را درنگاه او دوخت وخییل محکم گ

ط دارم که چشم_  !! روی خانوادت ببندم یه رسی

ن خورد ورو ی رگ ها ی گردن متورم شده نگاه گیج یسنا از  نگاهش لیر

 ش ثابت ماند 

یط _  چه رسی

 !! برای همیشه قید خانوادت رو بزبن وهمراه من به ایران برگردی_

نگاه بهت زده یسنا، از رگ ها ی متورم شده ی گردن طاها ، باال رفت  

 . اندگاه جدی و نافذش ثابت موروی ن

ن گیج  هیچنشابن از شوخن ویا حتی تمسخر در  نگاهش ندید وهمیر

 ! ترش یم کرد

 .سیع کرد روی جمله ی او تمرکز کند

 . هرچند در ان لحظه تمرکز دشوارترین کار بود

ن ی ذهنش این اجازه را به اونیم داد و با  زیرا آن بخش رویابی و فانیی

 . مشغول رویابافن شده بودرسعت هرچه تمام تر 

دوست دارد وبخاطر این  میداد طاها هنوز اورا  پیشنهاد نشان این

افت کاریش بگذارد . ته  ن حتی حاضن بود پا روی رسی دوست داشیی

 گوبی کله قند سابیدند   دلش



یتن آن بالفاصله کل وجودش را در برگرفت  . که شیر

یتن آن یم افزاید ودا  . من یم زندآن قسمت عقالبن ش هم به شیر

برسد  هاد را بپذیرد که هم خود در به وصال عشقشکه ای نپیشن

 . وهم خطر ی از سو ی طاها وقانون خانواده ش را تهدید نکند

 زیرا در هر صورت اگر هم نیم پذیرفت

باید در سلول های مختلف در زندان های مختلف ، از هم جدایم 

 . شدند تا هرکدام به استقبال مرگ بروند

 ! ب بده یسناجوا_

ازشد و ی طاها ، او را به خود اورد . لب هایش ب صدای گرفته

خواست بالفاصله جواب مثبت بدهد وپیشنهاد او را بپذیرد که چهره  

 هاتف ورسمه بالفاصله ی

 درذهنش به نمایش درآمد وسوایل درذهنش پررنگ شد

ایط حساس وخطرناک خانواده ورساج _ آیا او یم توانست درآن رسی

 . ها بگذاردراتن

 ی  زیر سنگیتن نگاه مستقیم طاها در تصمیم گیر دران لحظه و 

 . دچارتردید شد

ی ذهنش امید یم بست ن  .او یسنا بود . واحمق بود اگر به دنیای فانیی



ایه را که میامد ازگلویش خارج شود مهار کرد . لبخندی تلخ زد  

 ودرنهایت لب گشود و صادقانه زمزمه کرد

یام. اما نه االن ، نه تو هرجا ی دنیا که بخوا ی ممن باهات میام تا _

ایط  !! این رسی

 و برگرد ومدبی بهم زمان بده تات

 !!یسنا_

 .صدای کوبنده ی طاها جمله ش را برید

 ! جون رسمه ورساج در خطره طاها_

ایط تنهاشون بزارم من  !! نیم تونم با خودخوایه تو این رسی

دیده بود در ذهنش به تصویر تصویر ی که رسشب از رسمه ورساج 

 . ده شد وبرق اسا فکر ی از رسش گذشتکشی

 . ان دو همدیگر رو دوست داشتند . با این اندیشه تنش لرزیدایا 

 ! رسمه رو هم با خودمون یم بریم_

 !! رساجم خودش یم تونه از پس خود بربیاد

تصویر آن دو ، باشنیدن صدا ی طاها همچون حبابی در ذهنش 

 . شکست

 !ودسخره ترین حرف ممکن را شنیده بم



 خییل محکم وقاطع تکرار کرد

 ! هابرگرد طا_

 !! طاها پرحرص ، دندان روی هم سایید

مثل یه بزدل فرار کنم و تو رو میون یه مشت دزد وقاتل و جابن تنها  _

 !! بزارم

 !!! تو یه احمقی یسنا

 !! ماشمق فراموش نکن منم از همون _

 !! نییسد لعنتی دیگه _

 ! صدای بلندش در اتاق اکو شد

 . اق کشیده شدنگاه هراسان واشفته ی یسنا به سمت در ات

 . طاها یسنا را مجبور کرد تا مستقیم نگاهش کند

یسنا !! من بخاطر تو بخاطر این دل لعنتیم دارم قید  کن  گوش_

ن زندگیم رو یم زنم  ین چیر
 مهمیی

 !! یم دوبن اون چیه

افت کاری و و   !! جدانمهاون رسی

افتی که توی این چند سال  !! خدمت هرگز پا روش نزاشتم رسی

 !! اما االن



 لحظه ای سکوت کرد و کمیی ازچند ثانیه باصدای مرتعیسی ادامه داد

من هنوزم دوست دارم یسنا ، و این رو وقتی فهمیدم که تو رو رو ی  _

 این تخت دیدم . وقتی قلبم داشت از جاش کنده یم شد برا ی یه

 !! اهتنگ

تصمیمم رو گرفتم پس حاضن حاالکه پاروی همه خی گذاشتم و 

 !!! دم یم فهیم یسنانیستم از دستت ب

اییط  ! تحت هیچ رسی

 . مردمک چشم یسنا لرزید

 . نگاه مصمم، پر از عشق ونگران طاها قلبش را درسینه لرزاند

ناخواسته قطره اشیک ازگوشه ی چشمش غلتید واز رو ی گونه ش 

 . رسازیر شد

رسکش ویایعن نداشت وخییل در ان لحظه هیچ شباهتی به ان دخیی 

شفته 
َ
 . به نظر میامدبی پناه وا

یم گن وقتی دل یه مرد بلرزه ، اعتقادش، فکرش، دین وایمونش _

ه   همه ، همه ش ، تبدیل به دود میشه وهوا میر

 !! ومن دخیی گانگسیی دلم بدجور برات لرزیده



مد که با اشک هابی که مثل سیل از لب های یسنا به لبخندی کش ا

 ! ه ش جاری شده بود کامال پارادوکس داشتگون

 . شاید بهیی بود بارساج صحبت یم کرد

ن مدار بسته گرفته بود ،چندین بار  ن فیلیم را که دوربیر رساج خشمگیر

 . عقب وجلو کرد 

ی که تا ان حد عصبیش کرده بود .یسنا نبود که ان وقت شب  ن چیر

 کرده و بی خیی انجا امده بود
 ! نافرمابن

ن او پارکبلکه ماشیتن  شده بود    بود که کیم آن سمت تر از ماشیر

 وحال یسنا به حدی خراب بود که حتی متوجه ی ماشیتن که او را

 !!! تعقیب کرده بود هم نشده بود 

ن از طرف چه کیس بود  ! نیم دانست آن ماشیر

 !! پدرش هاتف یا باربد

 . داشت ان ها از وجود رسمه باخیی شده باشندامکان 

 و سیع در ذهنش، مانند گردباد ی یم چرخیدند و ا هزاران سوال

ین شان پاسچن بیابد  !! یم کرد برای مهمیی

ی که بیش از همه، اشفته ش یم کرد این بود که ن  اما چیر

 ! جان هردو خواهر در خطر بود 



 !! کالفه پنجه ای روی موهایش کشید

 . چه زودتر مخقن گاه رسمه را عوض یم کردباید هر 

 ..... 

وزمندانه ای زد و لباس طال را سمتباربد لب ش پرتاب کرد  خند پیر

 وگفت 

 بپوش و برو رساغ یاشار _

 !! باید قبل از تارییک هوا رس قرار بکشونیش

طال لباس را از روی صورتش برداشت . از روی تخت به سختی دل  

 .  نداشتعمیقی یم خواست . اما زمابن  ،دلش خوابکند 

سمت حمام رفت و بدن کوفته ش  بهابتدا باید دوش یم گرفت . پس  

درا به دست ق  . طرات داغ اب سیی

 !! هنوز هم برایش سخت بود حرف های باربد را بپذیرد

این مهیم را این  چطور امکان داشت یسنا زنده باشد ورساج راز به

 . همه مدت از یاشار مخقن کرده باشد

 . چشمانش از کینه ای که از رساج به دل داشت برق زد

ند پس بهیی بود  ه او نیم توانست رساج را متعلق به خودش کحاال ک

 . که زهرش را به او یم ریخت وانتقام یم گرفت



...... 

 . باربد وارد بیمارستان شد

 . وخلوبی بودبیمارستان خصوض 

باید از فرصت استفاده یم کرد وتا رساج مشغول پنهان کردن رسمه  

 ا برا ی همیشه رو ی دلر اب یم کرد تا داغش ر بود رس یسنا را زی

 !!! د و شعله بزند به اتش کینه ی یاشار از رساجیاشار ورساج بگذار 

مستقیم به سمت اتاق یسنا قدم برداشت . ساعت مالقات بود اما 

 ا که مالقات کننده ی نداشت واو دیده بود که رسگرد طاها ازیسن

ون رفته بود  !! بیمارستان بیر

 . ودنقشه ای که کشیده بود عایل ب

 . انداختپشت دراتاق که رسید نگایه به راهرو 

ن انداخت . تا چند ثانیه دیگر از  چون کیس را ندید . نگایه به دوربیر

 . کار یم افتاد

داشت تا کار او را یکشه کند واز بیمارستان  تنهاپنج دقیقه فرصت

 . خارج شود

 . نباید وقت را از دست یم داد

 . بی صدا وارد اتاق شددستکش چریم سیاهش را پوشید و 



نا از رسویس بهداشتی خارج شد ونگاهشان در هم  همزمان با او ، یس

 . قفل شد

باشد .  باربد فکر اینجایش را نکرده بود وگمان یم کرد یسنا خواب 

 . دستپاچه شد

 . باید رسی    ع فکری یم کرد

 . با پشت پا بالفاصله در را بست

 با وجود تمام گرییم که باربد کرده بود 

وسخت نبود حدس بزند او  یسنا در همان چند ثانیه اول اورا شناخت 

 . برای کشتنش اماده است

نشکسته بود یم توانست با اومقابله کند اما االن وبا  شاید اگر دستش 

 !  شک نیم توانستآن دست شکسته بی 

 او انداختنگایه به  باربد 

 !!! یسنا، یسنا، یسنا_

 ا ی دخیی عزیزدردانه ی یاشارخوشحالم که یم بینم هنوز زنده 

 .خندید سپس پرتمسخر 

 یسنا پوزخندی صدا دار زد و غرید

 !!! پدرم در تمام این مدت در آستینش مار پرورش یم داده  باربد  _



 .باربد ابروبی باال انداخت .انگشتش شصتش را به اونشان داد 

 !! تو دخیی باهوش ولوندی هستی _

 !! اگر مانیع به اسم رساج نبود واما یم تونستم با پدرت راه بیام

یاشار مشکیل ندارم وفقط یم خوام مانعم رو از رس راه  م با هنوز 

 !!! از طریق تو بردارم وآن هم 

 !نادار زدعسپس لبخندی م

 یسنا متوجه ی نقشه ی او شد . پس درست حدس زده بود وباربد 

ن او امده بود  !! برا ی کشیی

د که باربد متوجه شد خواست به سمت دستشوبی عقب گردی کن

د را به اورساند و کتف دست شکسته ش را خو  وبا چند قدم بلند 

 . گرفت وفشار داد  محکم

قبل از اینکه یسنا از درد فریادی بکشد با دست دیگر دهانش را 

 زمزمه کردمحکم گرفت وفشار داد و 

 !! هیس ، قول یم دم فقط چند دقیقه طول بکشه_

ود به و ودردی که در کتفش پیچیده بیسنا بی اهمیت به جمله ی ا

 . ه نجات خود افتادفکر را

 . او یک دست و دوپای سالم داشت . پس نباید ناامید میشد



 . نگاهش را بارسعت در اطراف چرخاند

 . اگر خود را به تخت یم رساند زیر متکا چاقوبی مخقن کرده بود 

ایط حساس بر حس    ش غلبه کندنیم توانست حتی در ان رسی

ن او از وجودش یم  دنهاتوانست دودقیقه قبل از کشیی  ! یت لذت را بیی

ابش کرده بود   با وجودی که طال سیر

 . اما همچنان عطش یسنا را داشت

 لب زد 

 !برای مردن زیادی حیقن  _

 .. تو دیوونه کننده بی 

 . کل وجود یسنا از شدت خشم لرزید

 . او افتاد فکری برق آسا از ذهنش گذشتنگاهش که به چشم 

 . د بو  باربد تنها راه نجات خود ، 

 . فکر او را پرت یم کرد باید 

 . اب دهنش را به همراه بغض وحس بدش قورت داد

تمام نفرتش را در چشمانش ریخت و لحظه ا ی مانند مجسمه ا ی 

 . ثابت ایستاد



 پشت جیب 
ی

اما خییل زود به خود آمد و چشمش به برجستیک

باشد . از غفلت او استفاده کرد و   شلوارش افتاد . احتمال داد چاقو 

ون کشیدم خییل  . اهرانه چاقو را بیر

 . ضامن چاقو را کشید

 . خون یسنا به جوش امد

 . صتی به او ندادفر 

 . چاقو را در دست سالمش آماده نگه داشت

 روی پاشنه ی پا بلند شد 

ه در نگاه   . او ، رسش را عقب برد وبا شدت بررس او کوبیدوخیر

 . اه با فریادی خفه درگلو ، یک قدم عقب رفتاربد همر ب

 ! داشت در آبن مانند یک حبا ب ترکیدآن حالت خلسه ا ی که 

یسنا مجایل به او نداد و قبل از اینکه او حتی فکرش را بخواند ویا 

خودش تردید کند تا پارو ی قویل که روز ی به رساج داده بود نگذارد 

 کم او انداختسمت او یورش برد خط عمیقی روی ش به

شدت درد   با پا محکم به او که از  عقب کشید وبالفاصله ا دستش ر 

 . خم شده بود کوبید

ن افتاد و در خود مچاله شد  . باربد روی زمیر



 یسنا در حالیکه ازشدت خشمیم لرزید 

ن انداخت و نفس زنان غرید  چاقو را روی زمیر

بخون  برو خدات رو شکر کن که به رساج قول داده بودم تا دستم_

 ! کثیقن الوده نشه

ن   ! یم دم ه قول دیگهلحظه به تو یاما حاال وهمیر

 بهت قول میدم اگر یکبار دیگه تو رو نزدیک خانوادم ببینم چشم 

 !!!یم بندم و خودم یم کشمت  رو ی قولم

 از روی تخت گوشیش را برداشت

 . وبا همان لباس ، از اتاق خار ج شد

 . م کردباربد خنده ای از شدت حرص وخش

 .وران زده بود انداختنگایه به خوبن که از ورای زخمش ف

 . خیط کامال حرفه ای بود

 !! بدون آنکه چاقو را فرو کند توانسته بود زخم عمیقی ایجاد کند

 !! الحق که دخیی یاشار بود

 !! دستش روی زخم مشت شد

 !! خورده بودباز هم به همان راحتی شکست  



ل از دست اوضاع به طرز عجیتی بهم  ریخته بود و به نظر میامد کنیی

 ماورابی هدایت یم شوده 
 ! مه خارج شده وبه دست قدربی

از طرفن هاتف بود که یم بایست حقیقت را یم پذیرفت واز ان کشور  

 
ی

 . کرد  یمبا رسعت گریخته وناپدید یم شد وتا اخر عمر گمنام زندیک

ش شاید به خودوحقیقت آن بود که او باز هم بازی را به یاشار و 

وقت نتوانسته بود آن کینه ی قدییم   باخته بود . به خودی که هیچ

 خود را بگذراند  را 
ی

 به فراموسی بسپارد وبا زن و پشش در ارامش زندیک

 . ست داد مانند همششاو پشش را برای همیشه از د

 . را به دهنش نزدیک برد و حجم زیادی از آن رابلعید فنجان قهوه

 . یش اشک به چشم آورداز سوزش گلو 

 مقابلش کوبیدرا به دیوار  فنجان

سکوت مرگبار خانه را  فنجانوبرای چند ثانیه صدای تکه شدن 

 . شکاند

 . از جای خود به سختی بلند شد

به اتاقش رساند ومقابل عکس همشش خود را   وتلو خوران خود را 

 . روی کاناپه انداخت

 . نگاهش را به ان عکس سه نفره دوخت



د پتیک بود که با شدت  که در نگاه شهال در عکس موج یم زد ماننغیم

 . روی رسش کوبیده یم شد

ن شهال در نگاه رساج نشست . حتی در عکس  نگاهش از نگاه عمکیر

 ر بود . نگاهش از رساج به نگاه خودش در عکسهم نگاه او نفود ناپدی

 . چرخید

 . غرور و نخوت در آن فریاد یم کشید

ز هر زمابن در سینه ش پیچ وتاب یم خورد ناتوان تر ا آه وحشبی که

 . از حنجره ش خارج شد

گوبی زمان آن رسیده بود که با اشتباهاتش در خط مستقییم قرار 

د  .بگیر

ن نگاهش را مجدادا در نگاه   کشیده و مشیک شهال گره زد و برای اولیر

اف کرد که راه را زمابن اشتباه رفت که از رس انتقام   ازبار اعیی

 . ط بازی کشیدخاتون و یاشار پای شهالی بیگناه را وس

د غافل از آنکه او بی  شهالبی که فریب اورا خورد و دل به دلش سیی

 !! رحمانه برایش چه خواب های دیده ست

 . لش به رژه پرداختندشید و گذشته مانند رسبازابن در مقاب ایه دیگر ک

م روی عشق او وحتی  او از جوابن عاشق خاتون بود . اما خاتون چش

 . ست خود او یاشار ازدواج کردخانواده ش بست و با دو 



 .واو احمقانه ترین تصمیم زندگیش را شب عروس آن ها گرفت

 مبدل شد در لباس میش
ی

 !! به گریک

واهر یاشار مدت ها بود عاشق او بود ویاشار این را خوب یم  شهال خ

 . دانست

داشت هیچ وقت به او   اما بخاطر یاشار و عشقی که به خاتون

خاتون به همشی یاشار درامد واو تصمیم  توجیه نکرد تا اینکه

د  گرفت از   . یاشار انتقام بگیر

کشید و پس کم کم توجهش به شهال جلب شد و او را به سمت خود  

کامال رام خودش کرد . شهال که مدت ها بود او را دوست داشت 

ود نیم گنجید وزمابن  محبت او را به خود یم دید در پوست خ وقتی 

 گاری کرد بالفاصله جواب مثبت داد و به عقد هاتف از او خواست که

 . درآمدند  یکدیگر 

وع کرد اما ازار دادن او از  از همان  ابتدای ازدواج ، بی توجیه به اورا رسی

وع شد که فهمید شهال در ماه اول ازدواج از او باردار   . ست زمابن رسی

ه ها واهانت های اورا تحمل یم کرد  شهال با مهربابن وصبوری کنای

 !! او نسبت به شهال رسدتر یم شد محبت شهال به او بیشیی وهرچه 

دا پشی به آن ها داد که به اضار شهال نامش را رساج ماه بعد خ ۹

 . گذاشتند



کشان شهال   مشیی
ی

نام رساج تنها حرفن بود که در تمام طول زندیک

 . توانسته بود به کرس بنشاند

به شهال داشت ونه شاید برای اینکه هاتف اصال عالقه ای نه  ان هم

 . به فرزندی که از بطن او به دنیا آمده بود

ز به دنیا امدن رساج ، و دیدن خوشبختی یاشار در کنار عشقش بعد ا

وع شد  . اذیت ها ی او رسی

خوشگذرابن کامال نسبت به شهال وپشش بی توجه شده و به 

 . پرداخت

 بعد از زایمان شده بود واو با کارها شهال دچار افش 
ی

ی تعمدیش  دیک

 !! ان را تجدید یم کرد

 .شد پنج سال گذشت و خاتون باردار 

 . یاشار در پوست خود نیم گنجید

ی به نام ازیتا دوست شده بود وزمابن که با او   ن او هم با دخیی در ان بیر

 وقت یم گذراند کمیی به خاتون فکر یم کرد و کمیی به ازار 

 . ذیت شهال یم پرداختوا

ن که گایه شهال هم خود را با  با فرزندش رساج رسگرم کرده بود وهمیر

 بازی یم کرد و او را به رستورابن یمهاتف با فرزندش 

 ! برد برایش کافن بود



 ! اما روزگار چرخید تا حوادث امروز را بی رحمانه رقم بزند

وع شد که یاشار متوجه ی    او با ازیتا شد ارتباطهمه خی از انجا رسی

شهال گذاشت و زمابن که هاتف به سفر  او جریان را در کف دست

 . داد تا ازیتا را رسبه نیست کنند کاری چند روزه رفت دستور 

هاتف از سفر برگشت وخییل زود بی به جریان برد و اتش خشمش 

 دوباره برافروخته شد وچنان زبانه کشید که تا ان روز خاموش نشد

دخورد که انتقام خود را به بدترین شکل از یاشاو قسم   . ار بگیر

کامال حساس و بهانه گیر  خاتون روزهای اخر بارداری را یم گذراند .  

ای  ط حساس ،شده بود . بخصوص که خانواده ش در این رسی

 توانست نبود یاشار را هم در کنارش حضور نداشتند وحاال او نیم

 . طاقت بیاورد

جا  ه ییک از بنادر کویت رفته بود تا جنیس را جابهیاشار خود شخصا ب

 . کند

 .خاتون دلتنگ ونگران یاشار شده بود

دلش یم خواست هرچه زودتر خود را به او برساند ودر کنار او وقت  

 . بگذراند

ر بندبا کیل خواهش واضار توانست هاتف را راضن کند تا اورا تا 

 . همرایه کند



هاتف که هیچ وقت نیم توانست از حرف خاتون ونگاه ملتمسانه ش 

 . یه شدندو را  بگذرد پذیرفت

نیمه های راه ، حال خاتون ناگهان بد شد و درد شدیدی را در ناحیه 

 !! کمر وشکم احساس کرد

د چون به وقت زایمانش مانده بود . نیم  ابتدا سیع کرد جدی نگیر

 . از نیمه های راه منرصف شود وبرگردد  خواست هاتف

کنارش  ر در  دلش یم خواست حتی اگر قرار بود زودتر زایمان کند یاشا

 . باشد

چند کیلومیی دیگر که گذشت دیگر نتوانست ان درد را که هر لحظه 

وع به نالیدن کرد   . که یم گذشت بیشیی یم شد را تحمل کند ورسی

فید شده وصورت رنگ  نگاه هاتف به سمت اوچرخید وچون لب س

 پریده ش را دید . دستپاچه شد ونگران پرسید 

 !خاتون حالت خوبه ؟_

ی بگوید اما جای خاتون به  ن سختی رسی تکان داد . دهن باز کرد چیر

 . ان فریاد پردردی کشید

قطرات درشت عرق در پیشابن ش نشسته بود . نگاه هاتف به سمت 

  زود متوجه یدست او که روی دلش نشسته بود چرخید وخییل

 . جریان شد



 با دست محکم روی فرمان کوبید وفریاد کشید 

 لعنتی ، لعنتی _

ست وسط اتوبان بودند وهیچ شهری در ان اطراف نبود که  ان ها در 

 . او را به بیمارستان برساند

 . زنده نیم ماند م اگر اتفافی برای خاتونش یم افتاد بی شک او ه 

م ، من نیم زارم اتفافی برای تو  خاتون طاقت بیار ، طاقت بیار عزیز _

 ! بیفته

فقط لب های  خاتون حرفن نزد . چشمانش را بست . حال خرابش را 

ن دندان   سفید رنگ خوبن شده ش نشان یم داد که مرتب زیر گیوتیر

 . رفتهای صدفن رنگش یم

 کیم که گذشت 

 صدای پر ترس ولرزان خاتون را شنید 

 دهاتف یه کاری بکن کیسه ی اب پاره ش_

 سپس با گریه ضجه زد

 بچم رو نجات بده تروخدا _

ن فریاد کشید  هاتف خشمگیر

 !! ن خودبی یم فهیم خودتگور پدر بچه مهم اال_



ور  ه ی خایک عبچند کیلومیی جلوتر ، به یک فریع پیچید و از شان

 . کرد

 . خاتون باال پرید واز درد فریادی کشید

د وگفت  هاتف پایش را روی گاز فشی

 طاقت بیار االن به یک روستا یم رسیم _

 . او این مسیر را بارها رفته بود وخوب یم شناخت 

ن شهری ک اره شدن ه در مسیر داشتند خییل مانده بود و با پتا اولیر

 . کیسه ی آب فهمیده بود نیم تواند خاتون را به بیمارستان برساند

 را به ان روستابی که چندین پس در یک تصمیمم رس 
ن  ماشیر

ی    ع وآبن

 . بار قبال رفته بود هدایت کرد

 . روستای کاهگیل وکوچک با چند خانوار بود

ن را مقابل یک در   خانه باز نگه داش ت  ماشیر

 . وبا رسعت پیاده شد

 . حدس یم زد در این روستا بتواند قابله پیدا کند 

ن خود در خانه   این افراد روستا نشیر
فرزندانشان را به دنیا یم اکی 

 . اوردند



 جابی فرزندش 
ن لحظه ای قلبش به درد اند از اینکه خاتون در همچیر

 . را به دنیا بیاورد

 !! ه از خون یاشار بود بلکه بخاطر خاتونشنه بخاطر فرزندی ک

ایط چاره ای نداشت  ! هرچند که در ان رسی

..به یاشار بگو ،   ه..ه.هاتف ، اگه ..اگه ..من ..من ..مر..مردم ..به_

 به یاشار بگو ..بگو.. دوسش

ن پیاده شد و  منتظر ادامه ی صحبت خاتون نماند . بارسعت از ماشیر

 . وارد حیاط خانه شد

  تر زن میانسایل را دید که در ایوان نشس کیم دور 
ی

ته وبا بادبزن بزریک

 . که در دست داشت خود را باد یم زد

 . را به زن بهت زده تعریف کرد رساسیمه خود را به او رساند وجریان

 . رسنوشت او را جای خوبی اورده بود

 . زیرا زن از قضا خود قابله بود

 هیکل فربه ش داد وگفترسی    ع از جا ی خود بلند شد . تکابن به 

قبل از اینکه هاتف به سمت در بدود صدا ی  زود بیارش داخل ،_

زن را شنید  . دستور ی پیر



سپس خود به سمت خانه دوید تا اب جوش و ملحفه هایش را اماده 

 . کند

کیم بعد زن مشغول به کار شد وهاتف فقط از ان سوی در ، صدای 

 مرتب یم گفتزن پیر که فریاد های پردرد خاتون را یم شنید و 

ی هم بچه ت_  اگر از حال بری هم خودت میمیر

 !! د زور بزنپس تا یم توبن داد بزن وهمراه با دا

هاتف سیگاری روشن کرد وهنوز سیگار به نیمه نرسیده بود که صدا 

 . ی گریه ی بچه ا ی راشنید

ن انداخت و با  ون فرستاد وسیگار را کف زمیر نفس پردودش را بیر

 . ردان را له ککفشش 

 کمیی از یک رب  ع بعد زن قابله در را باز کرد و با خنده گفت 

یک یم گم صاحب دوتا سفید بر فن شدین _  بهتون تیی

هاتف که در ان لحظه متوجه معتن حرف او نشده بود . باتنه ای اورا 

  اتاق را یط کرد کنار زد .رساسیمه داخل شد وبا چند قدم بلند مسیر 

 . ش رساند که پلک هایش بسته بودوخود را به خاتون

ن نشستکنا ر او دوزانو روی زم  . یر



با دیدن صورت مهتابی رنگ خاتونش قلبش لرزید و بغض مانند پنجه 

 . ا ی قو ی گلویش را فشار داد

 . در آن لحظه ، حس عجیتی داشت . حیس که قابل توصیف نبود

ش به دنیا ه همش خود یم دید که فرزند ی برایخاتون را در ان لحظ

 . اورده باشد

 . قلبش از این تصور از شعف لرزید

کاری که هیچ وقت برای شهال نکرد . شهالبی که فرزند خود او را به 

 !! دنیا اورده بود

قه ی دست او چرخید ه سمت حلدر اوج خوشحایل ، نگاهش ب

 . وناگهان از آن خواب رویابی بیدار شد

راه ش به سمت نوزاد چرخید راکابروهایش درهم گره خورد و نگاه پ

 وچون دو تا بچه دید . شوکه شد . بهت زده چند بار پلک بازو بسته

 . کرد

زن که این حالت صورت او را دید در حالیکه دست های خوبن ش  پیر

 ارچه ای پاک یم کرد اظهار داشترا شسته بود وبا پ

 . دوقلو ن .سمت راستی زودتر به دنیا اومد_

 اخت و به سمت نوزاد ها رفت وگفتکناری اندپارچه را  



 !! ش به دنیا بودهخدا رحم کرد که قل دوم خفه نشد . عمر _

 نگاه پرسشگر هاتف را که دید ادامه داد 

ن   اخه مادرش قل اول رو که به دنیا اورد از حال _ رفت . سپس نمکیر

 خندید 

خییل شانیس متوجه رس بچه ی دوم شدم که یک کیم زده بود _

و  ون کشیدمش ن و به سختی بیر  !! بیر

یه بیشیی از س ساله که بچه ها ی این چند روستا رو من به دنیا 

 !! میارم

اخه تا بیمارستان راه زیاده و سوا ی اون مردا ی روستا اجازه نیم دن 

 ! دست هرکیس به دنیا بیادبچه هاشون زیر 

 نگاه پر حشت هاتف به سمت نوزاد دوم چرخید 

بودن   !! ان اغشته به خونو بدن کوچکشهردو دخیی

 در دل به حال یاشار غبطه خورد

 !!یاشار مرد خوشبختی بود که از این زن دوفرزند دخیی داشت

 وجودش از حسادت ونفرت اشباع شد 

 . ناگهان فکری از رسش گذشت

 . این دخیی ها حق او بود ییک از 



 !! اگر او نبود مسلما نه خاتوبن بود ونه دوفرزندش

 فرزندی از خاتون داشته باشد . فرزند ی  او هم دلش یم خواست

 !! ی خودشبرا

فرزندی که جای خاتون را برایش پر کند و رسپوسی برای پوشاندن 

 . ا وعقده هایش باشدتمام تحقیر ه 

ن دو تا دخیی چرخید  . نگاهش بیر

ود هر چه که یم گذشت شعله ورتر یم  فکری که ابتدا جرقه زده ب

 . شد

قبل از به دنیا اوردن فرزند دوم از حال   به گفته ی ان زن ، خاتون

 . رفته بود

زن هیچکس راز قل دوم را نیم دانست  . پس جز خودش و ان پیر

 . دی روی لب نشانداز این اندیشه لبخن

 !! گوبی رسنوشت هم دست به دست او داده بود

ن   . دهن آن زن فقیر روستابی را خوب یم دانستراه بسیی

ش جانش زن را ببندد و به یمن تو ن با کیم پول یم توانست ده  د دخیی

 !! را بهش ببخشد



ز جانب خدا برا ی او بود  ازن خییل زود قل دوم دخیی را که هدیه ا ی 

 و ال ی چادر ی کهنه پیچاند و در آغوش او گذاشت  شست

 . بچه شیر بدهد وسفارش کرد خییل زود به

د مراقب خاتون باشد تا  ن به زن سیی
ن قبل از رفیی  او بریم گردد هاتف نیر

 وبه این ترتیب قبل از اینکه خاتون هوشیاریش را به دست

 . ور کردبیاورد فرزندش را از انجا د

..... 

ن شده ش را به سختی از روی کاناپه بلند کرد ایه کشید .  بدن سنگیر

 قاب عکس را از روی دیوار جدا کرد و دروبه سمت عکس رفت .  

 . آغوش گرفت

م داشت که نگاهش ر ا در نگاه گوبی بعد از این همه س ال و گناه رسی

 . شهال بدوزد

او درست وقتی روحش را به شیطان فروخت که آن طفل شیر خوار  

 !! مادرش جدا کرد را از آغوش

 لحظه ای از ذهنش گذشت اگر به گذشته باز یم گشت بازهم

 . کارهایش را تکرار یم کرد

 صدابی محکم در ذهنش فریاد کشید 



 هرگز ، هرگز _

ی  ن حتی ان عشق افالطوبن و آن کینه ی شیی شک نداشت هیچ چیر

ن تنها  ارزش آن را نداشت که همش وفادار ومهربانش و همچنیر

 !!! ز دست بدهدرا ا پشش

تند ی خاطرات دور ونزدیک مربوط به آن بیست سال را ، گوبی باد 

 . به همراه خود اورده وبا همان رسعت ، از او دور یم کرد

 
ی

 . خود مرتکب جنایت های بسیاری شده بوداو در زندیک

گوبی تمایم گناهایش تبدیل به اژدهابی غول پیکر شده بود که از 

 ید و در ان نیمه ی شب وجودش را بهدهانش آتش زبانه یم کش

 !! رعشه انداخته بود

 . ش بستشم روی اژدها وخاطراتچ

 ب واخرین تصویر ذهنش ، متعلق به یسنابی بود که او را عمو خطا 

 زانوی خود هاتف بزرگ شده بود واو بی رحمانه یم کرد وروی

وز احساسات شیطانی  . ستور قتلش را صادر کرده بودش دوپیر

حاال دیگر برای پشیمابن بسیار دیر شده بود . اه کشیدن وحشت 

 !!گذشته را خوردن درد ی را دوا نیم کرد

 . پس باید گذشته را رها یم کرد



 .وچاره ای یم اندیشید 

 . نجات یم داد باید پشش را 

خطری که امیر دیر یا زود یاشار حقیقت را یم فهمید و او در مقابل 

 . کویت پشش را تهدید یم کرد هیچ بود

یاشار شاید به خاطر شهال از خون پشش یم گذشت اما امیر کویت  

 !!هرگز

 !! رساج متهورانه دست به النه ی زنبور کرده بود

امیر کویت را مالقات کند وباید  ر تکاپوست تا خیی داشت که باربد د

 . قبل از او جان پشش را نجات یم داد

ی از آن اژدهای غول پیکر نبود  !! پلک گشود .دیگر خیی

 قاب عکس را از سینه ش جدا کرد

ن شهال دوخت  . ومردمک لرزانش را مجدادا در نگاه غمگیر

ن  ه محاکمه کشاند شهال با همان نگاه ارام ومحجوبش گوبی او را به میر

 !! بود

و ورویا  او با سنگ دلیش صاحب این نگاه درد کشیده را با دنیابی ارز 

 ! زیر خروارها خاک خوابانده بود

ن لب زد   همراه با بغضن سنگیر



من بی رحمانه و با سنگدیل این دنیا رو بکامت تلخ کردم و باعث  _

 . ت شدمجوون مرگی

ونگران اسوده نیست  وخوب یم دونم حتی روحت هم تو اون دنیا 

 !! تنها پشت رساجه

 اما تو اسوده بخواب و من 

تا اخرین قطره ی خونم از جون پشمون محافطت بهت قول یم دم 

 ! کنم

...... 

 برای موفقیتی که به دست اورده بود  باربد لبخندی زد 

د . هرچند  در نهایت او توانسته بود وقت قراری با امیر کویت بگیر

 شخصا او را ببیند . اما تمام مدارک وعکس ها را بهموفق نشده بود 

ددس  . ت فرستاده ی او سیی

حاال باید واقعیت را به یاشار یم گفت تا از هر جهت عرصه را بررساج 

ن یم کرد واز نابودی باند   تنگ یم کرد و خود در گوشه ای کمیر

   بردیاشار که به دست خودشان صورت یم گرفت نهایت لذت را یم

 . یدن یاشار بعد از گندی که زده بود دیگر صالح نبودهرچند د



ن را به یاشار گفته باشد ویاشار هرگز کیس را که    بود یسنا همه چیر
کافن

ش قصد سو داشت را نیم بخشید  !! به دخیی

به زمان داشت . و   باید نقشه ی دیگری یم کشید وتا ان زمان احتیاج

ن ی که او نداشت   !! همان زمان بودبا خشم اندیشید . وتنها چیر

رسمه خسته از ان حمام دلپذیر وسکر اوری که داشت . موهایش را 

 . باسشوار خشک کرد از باال بست ومشغول جمع کردن ساکش شد

سد به کجا یم روند  . هنوز فرصت نشده بود که از رساج بیی

 !! پرسید بی شک جواب قانع کننده ای نیم شنید هرچند اگر هم یم

وع به شکل آیه کشید و سیع   کرد به افکار منقن که در ذهنش رسی

ن بود بال وپر ندهد  !!! گرفیی

ون رفته بود وگفته بود کمیی از یکساعت دیگر بریم گردد تا  رساج بیر

 . حرکت کنند

 زیپ ساک رو که بست. هنوز فرصت داشت پس به

 .فت تا وسایل او را هم مرتب کندسمت ساک رساج ر 

 .انداختلباس های اندک او را روی تخت 

 سپس رو ی تخت نشست

 . و با عالقه و وسواس لباس ها را تا کرد تا داخل ساک بگذارد



اخرین لباس کت او بود . بوی عطری که از سطح کت مشامش را 

 . نوازش یم کرد دیوانه کننده بود

 . دناخواسته کت را در آغوش کشی 

ایش به بیتن ش چسباند و با نفس عمیقی عطر ان را به داخل ریه ه 

 . فرستاد

اب شد .کت را از بیتن ش   چندین بار این کار و تکرار کرد وچون سیر

 جدا کرد

 جیب کت جلب شد
ی

 . و قبل از اینکه آن را تابزند توجهش به برامدیک

تو انست ابتدا خواست اهمیتی ندهد وان را داخل ساک بگذارد . اما ن

 یب یم کرد برکنجکاو ی ش غلبه کند . حیس ناشناخته گوبی او را ترغ

 . تا داخل جیب کت را ببیند

با رسانگشت های لرزابن کت را برگرداند تای ان را باز کرد و دست در 

 . داخل جیب مخقن کت کرد

ون کشید وبا کنجکاوی روی ان را نگاه کرد  .پاکتی بیر

 . بود DNA ازمایش

 . وی پاکت را چندین بار به چشمانش نزدیک و دور کردبا کنجکا

 ی باال انداخت وشانه اسپس 



ون کشید  . از پاکت کاغذ تا خورده ا ی رابیر

 چشم های ناباورش روی دواسم قفل شد

ن قرار گرفته %   ۹۵اسم خودش و یاشار و آن رقم  که گوبی زیر ذره بیر

ن درشت مقابل دیدگان بهت زده اش شد  ه بود که این چنیر

 . خودنمابی یم کرد

 . تش افزوده یم شدهرخی بیشیی نگاه یم کرد برشدت بهت وحیر 

به شدت گیج شده بود . کاغذ ی که به شدت در دست هایش یم  

 . را رو ی تخت انداخت لرزید 

 . حتی تخت هم لرزش او به لرزه درامده بود

 ! رساج چه یم کرداین کاغذ در جیب 

 !! باور یم کرد ایا باید نوشته های این کاغذ را 

کچی کرده وبا صدای احمقانه بود . دوست داشت به ان کاغذ دهن  

 !! بلندی بخندد

اما یک فکر بیمارگونه مانع از این دهن کچی شده بود و ان این بود که  

 .او یم دانست دخیی واقیع محتشم نیست

ش همچون ملخ ها ی صحرابی هجوم اورده  ذهنافکار گوناگوبن که به 

 . ام به ترتیب اهمیت پررنگ ویا کمرنگ یم شدندبودند مد



 دخیی یاشار بود ؟ ایا واقعا او 

 ! خون ان قاچاقچی بی رحم در بی ورگش جریان داشت ؟

 !مادرش چه کیس بود ؟ خاتون ؟

با یاد اوری چهره ی دوست داشتتن ومهربان خاتون قلبش فرو ریخت  

 . وگونه هایش خیس از اشک ناگهابن شد

 !! یاشاردخیی خاتون و 

ه شخص دیگر نه حتما اشتبایه صورت گرفته بود وان برگه متعلق ب

 ی بوده ست 

ن شده بود  . رسش از هجوم ان همه افکار ، سنگیر

احساس یم کرد میله ای را داخل مغزش فرو کرده وآن را به شدت یم  

ن احساس رسدر  دند که این چنیر  . د یم کردفشی

 . فکری با رسعت از ذهن فلج شده ش گذشت

 . باید خود حقیقت را یم فهمید

دن حقیقت از زبان رساج به این زود ی یم دانست نباید به امید شنی

 . ها باشد

 . به سختی از روی تخت بلند شد

 . باید تا قبل از امدن رساج به عمارت باز یم گشت



اما در ان لحظه تصمیمش یم دانست تصمیم احمقانه ای گرفته 

 !!! زند یاشارست نبوداحمقانه تر از اینکه او فر 

 . نباید فرصت را از دست یم داد

ون رفته وخود را به عمارت یم  باید  قبل از آمدن رساج از ان خانه بیر

 . رساند

و مسیر در وردی را در با قدم های لرزان اما بلند از اتاق خارج شده 

 . پیش گرفت

 . او آزاد بود و رساج در را برایش قفل نیم کردمدت ها بود که 

اییط  خارج اما شدیدا به او هشدار داده بود که از خانه تحت هیچ رسی

 . نشود و در را برا ی هیچ کیس باز نکند

مستقیم به سمت حیاط خلوت رفت وچون موتور را دید نفس 

 . آسوده ا ی کشید

 . در دل خدارا شکر کرد

موتور سواری را از افراد رساج وخود او ، او به لطف یسنا وخاتون 

 . خوب یاد گرفته بود

 . یم دانست کلید روی خود موتور است

 . ست با موتور خود را به عمارت برساندیم توان



ی بخشید  . به قدم هایش رسعت بیشیی

 . ابتدا در گشود و بعد پشت موتور ایستاد

 . شد ه را رسش گذاشت وپشت موتور نشست و از خانه خارجکال

کیم طول کشید تا عمارت را بتواند پیدا کند . یم دانست تا االن رساج 

 . از نبودش با خیی شده است

س زیادی که داشت باعث شده بود نتواند خوب نفس  هیج ان واسیی

 . بکشد

را باز  پشت در که رسید نگهبان چون اورا دید در کمال تعجبش در 

 . کرد وخود را کنار کشید

 . عمارت نگه داشت وپیاده شد  موتور را نزدیک 

از هیجان و اضطراب روی پاهایش بند نبود . لحظه ای از آمدنش به 

 . مان شد و قلبش فرو ریختان عمارت پشی

ن  شاید بهیی بود ابتدا با رساج صحبت یم کرد تا از حقیقت مطمی 

 . شود

د و از قبل از اینکه پشیمابن  و ترس براو غلبه کند ، پشت موتور بیی

 ت خارج شودعمار 

ون فرستاد و مسیر عمارت را در  نفس حبس شده در سینه ش را بیر

 . پیش گرفت



ارت را خییل خلوت دید . نگاه هراسانش را وارد عمارت که شد ، عم

 !! در اطراف چرخاند . نیم دانست ابتدا رساغ یاشار برود یا خاتون

 . را خییل زود گرفت تصمیم خود 

شکننده ی خاتون با ان سابقه ی با توجه به روحیه ی حساس و  

 بیماری که داشت

 . ترجیح داد پای او را فعال وسط نکشد

ن دلیل به سمت   . پله ها باال رفتبه همیر

خدمتکاری که از باالی پله ها میامد او رادید . در جا ی خود ایستاد 

 . ماشا کردوبا چشم هابی گرد شده او را ت

خدمتکار رسدرگم نگایه ابتدا باال ی پله رسمه دستپاچه سالیم داد و  

 ها انداخت

ش را به اودوخت و جمله ا ی نامفهوم زیر   سپس مجدادا نگاه متحیر

 . زمزمه کردلب 

 اورا دید و ترسش بیشیی شد . گردن کشید تا شای
ی

د ببیند رسمه اشفتیک

ک بینوا را تا این حد منقلبباالی پله ها چه کیس ایستاده    که دخیی

 . کرده ست

 . اما موفق نشد ببیند



ن امد .از کنار او عبور کرد   ک خدمتکار خییل زود ، از پله ها پاییر
دخیی

 . وگذشت

ز رفتار او ، پله ها را مضطرب ییک بعد از دیگر ی باال رسمه گیج شده ا

ن بلندی کشید و در اخرین پله ایسرفت ودرنهایت شو   . تادکه هیر

نگاه یسنا هم بالفاصله به سمت او چرخید و متحیر به خواهر 

ه ماند  . دوقلویش رسمه خیر

ن ی را که نگاهش یم دید عقلش باور نیم کرد  . رسمه چیر

انند سیتی بود که از وسط با او نصف کرده  فقط یسنا بود که م

 . باشند

 . . یسنا مرده بود اما چطور امکان داشت 

عقب رفت که ناگهان زیر پاهایش خایل شد وقبل از  گیج ومنگ قدیم 

 اینکه بیفتد یسنا که زودتر از او به خود امده بود با یک قدم بزرگ

مانع از پرت  خود را به او رساند وبا دست سالمش دست او را گرفت و 

 . شدنش گردید

 . وشش پرتاب شداورا به سختی به سمت خود کشاند و رسمه در آغ

ترکید واشک هایش بارسعت از گونه هایش بغضش مانند حبابی 

 . رسازیر شد



واین جوشش اشک بخاطر درد زیاد ی که در دست شکسته ش 

پیچیده بود نبود . بلکه بخاطر خواهر ی بود که بعد از بیست سال 

 . ا ی دراغوش گرفته بود  وخورده

 د را از سینه ی او جدا کند رسمه تقالبی به خود داد و توانست رس خو 

 .تند یم تپید وگلویش خشک شده بود قلبش

 نگاه بهت زده ش در صورت او چرخید و بریده ، بریده لب زد 

 ی.. ی. یس..یسنا  _

 تو..تو.. زنده ای 

ن رس ی بسنده کرد . زبانش یسنا پلگ بازو بسته کرد وبه تکان داد

 . گوبی قفل شده بود

 رساج گفته بود ا..اما..اما .. س..س.. _

 !!مردیگفته بود ..تو..تو 

یسنا چون اسم رساج راشنید رسی    ع موقعیت خطرنایک را که در ان 

 . قرار داشتند را بخاطر اورد

نباید کیس ان دو را باهم در عمارت یم دید . نباید در ان وضعیت 

 . یاشار متوجه ی واقعیت یم شد خطرناک

ن ها انداخت . دست رسمه را گرفت وبه سمت  رسی    ع نگایه به دوربیر

 . کشانداتاقش  



 . رسمه مخالفتی نکرد وهمچون کودیک به دنبال او کشیده شد

هنگامیکه وارد اتاق شدند . رسی    ع در را پشت خود بست وان راقفل 

 .کرد

ه ومن گ او را تماشا یم کرد مجدادا مقابل رسمه که همچنان خیر

 برای به آغوش کشیدن خواهرش  ستاد و در برابر میل شدیدی کهای

 . داشت مقابله کرد

رسمه نگاه گیج شده ش را در ان اتاق اشنا که مدبی در آن نقش زندابن 

 . ت چرخاندرا داش

 . خوب گوش کن رسمه _

 . وقت زیادی نداریم

 ر خطره تو نباید اینجا میومد ی . جون تو و رساج د

حشت جایگزین ج گیچی از نگاه رسمه پرید و و باشنیدن اسم رسا 

 . نگاهش شد

او با دیدن یسنا کامل فراموش کرده بود برای چه به عمارت امده  

 . ست

 به سختی لب زد

 س..رساج _



بینش را در نگاه او گره زد . او دخیی باهوسی بود و همان   ن یسنا نگاه تیر

 .ت را بفهمدیک نگاه کافن بود تا تمام حقیق

 . ی اتاق کشاند  گرفت وبه سمت کتابخانه ی گوشهدست او را  

سپس چند کتاب از قفسه ی باالبی کتابخانه را کنار زد . دستش را 

 داخل برد و دکمه ای را زد ودر مقابل نگاه بهت زده ی رسمه ، کتاب

 . خانه کناری رفت و او دری را دید

 . یسنا کتاب ها را رسجای خود قرار داد

 سپس در را گشود و گفت

 !! باید از اینجا بریم عجله کن_

رسمه اما ایندفعه در مقابل او مقاومت کرد و وارد ان راهروی تاریک  

 . نشد

یسنا که متوجه ی ترس و پرسش نگاه او شده بود ، لبخندی مهربان 

 . رو ی لب نشاند . حال دگرگون و آشفته ی او را درک یم کرد

ن واکنش را قبل متوجه ی واقعیت نشد شاید اگر او هم از  ه بود همیر

 . دادنشان یم 

ه در نگا ه خیسش دستش را نوازشگونه رو ی گونه ی او کشید وخیر

 . لب زد



یه که تو رست یم گذره رسمه_ ن ن تر از چیر  !واقعیت سنگیر

وتو باید واقعیت رو هرچه زودتر بدوبن . اما نه االن! نه اینجا ! نباید 

 ! یاشار تو روببینه 

نوازش یم کرد یم   که گونه ش را دستی  رسمه اما بهت زده به

 . نگریست

برعکس چند ثانیه قبل که وجودش پر از آشوب بود .حاال مثل بره  

 . ای ارام شده بود

ن دست گرم به تک تک سلول ها ی بدنش تزریق   واین ارامش را همیر

 . کرده بود

 . داالن شد ارد یسنا از در گذشت و و  بدون کالیم پذیرفت ودنبال

 به سختی پرسید 

 ت اینجا کجاس_

 بهت یم گم_

 . در همان لحظه یسنا در را بست 

 دست او را گرفت و با آتل دست شکسته ش به سختی 

دکمه ا ی را فشار داد. هردو به وضوح صدا ی کشیده شدن ریل 

 . کتابخانه را از ان سوی در شنیدند



فت .نفس در سینه ی برگر یک غلییطن انجا را در برای چند ثانیه تاری

 رسمه حبس شد و کل وجودش در چند ثانیه به عرق نشست . دست

د  . یسنا را که دستش را گرفته بود سفت فشی

 . تکان خوردن یسنا راحس کرد وچند ثانیه بعد داالن غرق نور شد

گون، نور به شدت چشم هردو خواهررا زد . هردو    پس از ان تارییک قیر

 د با احتیاط ارام آرام پلک گشودند وب  هم وبع چند ثانیه چشم بستند 

ه شدند  . خیر

یسنا لبخند ی دیگر به او زد که مهربان تر از همه ی تبسم هایش تا 

 . ان لحظه بود

 ته اینجا به حیاط خلوت راه داره که یم تونیم از عمارت خارج شیم_

 تعجب را که در نگاه خواهرش دید ادامه داد 

نسته برا ی خودش تو عمارت رساج م تو تو عمارته و شک ندار  طال _

 . آدم ردیف کنه . نباید هردو باهم دیده شیم

هر لحظه که یم گذشت به تعداد سوال هابی که در ذهن رسمه تا ان 

 . لحظه ایجاد شده بود اضافه یم شد

سوال ها به طور نامرتب و اشفته در ذهنش به ترتیب اهمیت باال 

ن یم   !! شدند و یم چرخیدندوپاییر



ا او را از قبل یم شناخت که از دیدن او هیچ تعجتی نکرد ! اما از یسن

 !! یک و چجور ی

وجود اورا ازچه کسابی مخقن یم کرد!! چرا نباید یاشار اور ا یم دید و 

 !!این دیدار چه ربیط به جان رساج داشت

 با تردید گفت سوال های ذهنش را موقتا پس زد و 

ن ها و دخیی اما دو  _  که من رو دیدخدمتکاری  ربیر

ن پاسخ داد ن راه رفیی  یسنا او را با خود همرا ه کرد ودر حیر

ن ها فقط توسط رساج چک یم شن_  . دوربیر

 ذهن رسمه رسی    ع فلش بک زد .حق با اوبود

بخاطر اورد روزی را که در مانیتور اتاق رساج اتاق خود را دید وسخت 

 تبرآشف

ن ها  ورساج به اوگفته بود   ! ر اتاق او وصلنبه مانیتو  تمام دوربیر

ن ی فکر نکن و  _ فعال مهمه که از این عمارت خارج بشیم !! به چیر

ن رو بسیی به من  !! همه چیر

او طول مسیر داالن سنگ شده رو با قدم هابی تند تقریبا یم دوید 

 . خو د یم کشید ورسمه را هم همچنان به دنبال

 . رسانجام به دری رسیدند . هردو نفس یم زدند



ین صدابی رو ی  یسنا کلید 
پشت در را چرخاند و در بدون کوچکیی

 پاشنه چرخید و باز شد . نور با رسعت به داخل هجوم آورد . هردو

 . مجدادا ثانیه ا ی چشم بازو بسته کردند

ن نفر از داالن خارج شد و از پشت  مجنون  چند درخت بید رسمه اولیر

 . شدکه کامال در را از نظرها مستور کرده بود وارد حیاط 

 . نگاهش را در اطراف چرخاند

ن حال پر از در خت وگل و شمشاد بود  . حیاط کوچک و در عیر

ی که توجهش را جلب کرد موتور مشیک رنگ   ن گوشه ی دیوار  اما چیر

 . بود

 . رار گرفتوکنار رسمه ق یسنا هم بالفاصله در را پشت خود بست

 نگاه او را که متوجه ی موتور دید گفت 

 ج که برای روز مبادا اینجا نگه داشته این موتور رسا _

 ...اما افسوس

 با ان 
ی

سپس ناامید نگایه به دست شکسته ش انداخت . رانندیک

 . دست غیر ممکن به ن ظر میامد

 ما باید پیاده بریم پس وقت کیسی نکن_



خود زد و خییل زود متوجه ی جریان  سنا را به دسترسمه رد نگاه ی

 .شد

ن به سم ن قدم برداشیی  ت موتور گفتدر حیر

 !! فقط کافیه کلید روش باشه_

 . یسنا به دنبال او افتاد

سد   این بار نوبت او بود تا گیج شود وبیی

 خی _

ن بار یط  رسمه چون به موتور رسید وکلید را رو ی ان دید برا ی اولیر

 . لبش نشستند ی رو ی ان ساعت، لبخ 

 پشت موتور نشست . کلید را چرخاند وان را روشن کرد سپس 

ه در نگاه یسنا لب زد   اشاره ا ی به ترکش کرد و خیر

ن تا بریم _  ! امروزم ظاهرا روز مباداس پس بشیر

د . محال بود در زندگیش  بغض ناسی ازخوشحایل گلوی یسنا را فشی

ن روز ولحظه ای را تصور کند  . همچیر

حاال اوتنها نبود وسوای رساج خواهری از پوست وگوشت خود 

 عث داد هیچ کس حتی رسنوشت مجدادا باداشت و هرگز اجازه نیم

 . جدابی او وخواهرش شود



 . رسمه موتور را از ته کوچه خارج کرد و وارد خیابان اصیل شدند

 محتاطانه ی ست کمر اور یسنا از پشت با یک د
ی

ا گرفته واز رانندیک

 . خواهرش لذت یم برد

بیتن که داشت از آینه  ن ی شد و او ناگهان با تیر ی جلو  چند دقیقه سیی

ی موتور متوجه ی چند موتور ی شد که با فاصله ی نسبتا کیم ان 

 . را تعقیب یم کردند ها 

ز یم بیند ا در آبن گلویش خشک شد . بار دیگر به امید آن که اشتباه

ه شد و با ناامیدی متو جه شد که اشتباه نیم کند  . اینه به آن ها خیر

 . فکرش را رسی    ع بکار انداخت

 رسمه در چه حد  او اسلحه همراه 
ی

نداشت و نیم دانست رانندیک

 . است

ین راننده بودند  . در حالیکه شک نداشت تعقیب کننده شان بهیی

 کوتاه 
ی

شت . بارها صحنه ش بسیار دااو ماجراجوبی وهیجان در زندیک

 ی گریز و تعقیب را باز ی کرده بود وهرگز دستپاچه نشده 

سیده بود  . ونیی

 شت اما این بار همه خی فرق دا

 به تصمیم او داشت
ی

 . رسمه کنار او بود وجانش بستیک



تر کرد سپس از جیب  دست از کمر رسمه جدا کرد . قامتش را صاف

 رساج را گرفت  و شماره ی  خود بالفاصله گوسی ش را دراورد 

س نبود .ترس ونگرابن در کل وجودش چنگ انداخت .   اما او در دسیی

 ! ز جان رسمه بیم داشتاو در آن لحظه نگران خود نبود وتنها ا

فکری رعداسا از ذهنش گذشت . بالفاصله اسم طاها را لمس کرد و  

ن بوق ص شماره ی او را گرفت . شانس با اویار   دا یی کرد و در سومیر

 گرم او در گوسی پیچید 

 جانم یسنا _

ن  لحظه ای در آن موقعیت دلش برای صدای بم و کلمه ی جانم گفیی

 !! او ضعف رفت . دخیی بود دیگر 

 یسنا _

 . از صدا ی مجدد او ،به خود امد

 . بغض گلویش را فشار داد

 . دیم کنآیا امکان داشت که این بار اخری باشد که با طاها صحبت 

قلبش فرو ریخت و قطره اشیک ناخواسته از گوشه ی چشمانش 

  . رسید

 .نهیتی بر رس خود کشید وگوسی را به لب های خود نزدیکیی کرد



 . سوار ها با ان ها کم تر شده بود  فاصله ی موتور 

 !! خوب گوش کن طاها وقت زیادی ندارم_

، صدای باد یم پیچه تو گوسی صدات رو واضح ندارم نا ، یس_ دخیی

 !! کجابی تو  !! یکبار دیگه بگو 

 یسنا سیع کرد بلند تر صحبت کند. جمله ش را تکرار کرد و ادامه داد

ه مگیر بیفتیم . مقاومت ما احتمال خییل زیاد من ورسمه هر دوبا _

 االن بی فایده س وممکنه به قیمت جونمون تموم شه

اج برو وب  هش بگو که من تمام سعیم رو یم کنم که مواظب یش رس پ

 !! جون رسمه باشم . بگو منتظرش یم مونیم

 صدای متحیر وبلند طاها در گوشش اکو شد

 !! یسنا ! کجابی تو_

 . و یم رسونمهرجا هیس ادرس بده من زود خودم ر 

ز باتوجه به نزدییک ان ها و خیابان فریع خلوت محال بود بتوانند ا

 . ان ها بگریزند و منتظر طاها بمانند چنگ

مخصوصا که رسمه مکالمه ی او راشنیده بود و چون موتور سوار ها  

 را دیده بود کامال دستپاچه شده بود به طوریکه یم خواست موتور 

 . را وسط اتوبان خاموش کند



 یسنا به موقع رس او فریاد کشید

 رسمه فقط برو_

 !! یا خدا یسنا _

 !!!لعنتی  بگو کجاین

 صدای محکم طاها اورا به خود اورد

 بغضش را فرو خورد و محکم تر از هرزمان دیگر ی گفت 

ی بگم_ ن  تا چند دقیقه دیگه گیر میفتیم و یم خوام قبلش بهت یه چیر

ه به موتور سواری که لحظه ای سکوت بینشان برقرار شد وی سنا خیر

 با اسلحه برای او خط و نشان یم کشید ادامه داد

 وست دارم د_

ه و خیابان چند موتور سوار کیم جلوتر از خلوبی خیابان استفاده کرد

 . را برا ی آن ها بستند

ده ی رسمه و جیغ الستیک بر اسفالت داغ   ن صدای فریاد وحشیی

 .شنیدند خیابان، براثر ترمز ناگهابن را هردو 

قبل از اینکه بخواهد گوسی را خاموش کند صدای گرفته و مصمم 

 شنید رو طاها 



ن !! خییل زود نجاتتون یم دیم . بهت قول  _ منتظر هردوی ما بمونیر

 !! یم دم

یسنا قلبش لرزید . کاسه ی چشمانش پر از اب شد ولبخند ی کمرنگ  

 .لبش رازینت داد 

مثل ملخ های صحرابی به سمت کمیی از چند ثانیه ، موتور سوار ها 

 . ا هجوم اورده و دورشان را گرفتندنهآ

ابتدا یسنا پیاده شد و بعد بی اعتنا به آن ها وتهدید شان ،دست 

 . رسمه را که مثل مجسمه ا ی خشکش زده بود گرفت و پیاده کرد

رسمه ، به سختی سیع داشت سدی مقابل دیدگان خیسش بگذارد 

 . دتامانع ریزش اشک هایش شو 

کافیست تا سد بشکند وسیل اشک   گر اما خوب یم دانست یک تلن

 . هایش جاری شود

ی برای ترس وجود نداره رسمه _ ن  !چیر

رسمه نگاهش را به یسنا دوخت . در نگاه او هیچ اثار ی از ترس دیده 

اره ها ی خشم و نفرت بود که در دیدگانش زبانه   نمیشد و فقط رسی

 !! یم کشید

ن آ و خمرد ی جلو امد   دو فاصله بیاندازد که یسنا این ن واست بیر

 . اجازه را به او نداد



 با کف دست محکم به سینه ی مرد کوبید. مرد قدیم عقب  

 فت . سپس ر 

طوفا نیش را در صورت تک به تک ان ها چرخاند و با زبان  نگا ه

 عربی غرید 

ن _  !! به اون دست نزنیر

ن قدم عقب رفته را به سمت یسنا جلو  ی   اما مرد رفت . مرد خشمگیر

 که بنظر میامد رهیی ی ان ها را به عهده داشته باشد مداخله کرد و

 به تند ی خطاب به او گفت

ی نیست_  احمق وسط خیابون جای معرکه گیر

 سپس یسنا را مخاطب قرار داد و خییل شمرده وآمرانه گفت 

ماباشما درصورتیکه شما ارامش خودتون رو حفظ کنید کاری  _

 !!! ینه بداز طفا اجنداریم پس ل

همزمان به مرد کنار ی خود اشاره ا ی کرد ومرد به سمت ان دو قدم 

 . برداشت و ابتدا یسنا رو تفتیش بدبن کرد

 پریده  
ی

اضن نکرد .رسمه هم با رنیک دست یسنا مشت شد اما اعیی

 . خاموش ان ها را تماشا یم کرد



ون کشید و در جیب کتش ان و  داخت مرد گوسی رو از جیب یسنا بیر

ن ی همراه خود بعد ا  ز اطمینان حاصل کردن از اینکه او چیر

 . ندارد مقابل رسمه ایستاد

 . رسمه خود را عقب کشید

ن افتاد  اما با جمله ای که شنید در جا خشکش زد و دستش پاییر

یاشار وخاتوبن  تو خواهرقل_  !!! من ودخیی

شد بارسعت نگاه بهت ز ده ی رسمه مانند تیر ی که از کمان دررفته با

 .به سمت یسنا چرخید که با نگاه خیس مستقیم تماشایش یم کرد

او را  رسمه چنان شوکه شده بود که حتی متوجه نبود مرد چه هنگایم 

ن شدند کرد وچه تفتیش    سوار ماشیر
 . زمابن

هرچند که رسمه برای فهمیدن این موضوع به عمارت رفته بود اما در 

 اشتباه کرده باشد وحاال با تمام مدت در دل ارزو یم کرد که 

ن شوک  شنیدن ان حقیقت تلخ با آن ضاحت از زبان یسنا این چنیر

 . زده شده بود

د ونگاه ختی خور دست یسنا که روی بازویش نشست . تکان س

 . گیجش را روی صورت خواهرش دوخت

 . تلنگر زده شده بود وحاال سیل اشک هایش دیده ش را تار کرده بود



  از او نبود حال یسنا هم بهیی 

 . او هم مانند خواهرش وبه همان شدت اشک یم ریخت

 از چند ثانیه هردو قل مانند اهن ربابی به سمت هم کشیده شده 
کمیی

 . ه وبی صدا به گریه افتادندهم فرو رفتودر آغوش 

چند دقیقه که گذشت ،یسنا به خود آمد . خود را از آغوش  

ون کشید ولبخند ی زد . سپس  دست خود را جلو برد و  خواهرش بیر

 محبت اشک از گونه ها ی خیس او زدود و با شیطنت گفت  با 

 گریه دیگه بسه خواهر کوچولو_

ن بخاطر توگرنه این زبون نفهما فکر یم   رس از اونا اینجور ی گریه  کین

 ! یم کنیم

 رسمه قامت خود را صاف کرد و گنگ پرسید 

 !خواهر کوچولو ؟_

 با اطمینان اظهار داشتیسنا بادی به غبغب انداخت و  

م _  شک ندارم من قل بزرگیی

رسمه باتردید رس ی تکان دا د و چند ثانیه بعد با صدا ی گرفته وناباور 

 ی پرسید

 !!خواهریم االن واقعا  یعتن تو _



یسنا از غم نگاه او قلبش به درد امد . زبان روی لب کشید و با مزاح 

 جواب داد 

اتون و یاشار پدر ومادرمونن و  بله ! تو ابچی کوچولو ی خودیم !خ_

 !! امارساجم پش عمه مون

 تعمدی اسم رساج را بکار برده بود

 ! تا عکس العمل او را ببیند

ن به کند ی چرخیدمه در سقف ک نگاه بهت زده ی رس  ن ماشیر  . ابیر

 . مردمک چشمانش به سنگیتن تکان یم خورد

یار دوست اگر وجود منحوس یاشار را فاکتور یم گرفت خاتون را بس

 ... داشت و اما رساج

انه زیر لب چندین بار اسم رساج را زمزمه کرد . چهره ی جذاب ومرد

 ذهنش نقش بست ودلش لرزید از نسبتی که با اوداشت  ی او در 

یسنا مکنونات قلتی او را از نگاهش به فراست خواند ولبخندش 

 ه گذشت بازیریک پرسیدیق طوالبن کوسعت گرفت دقا

 حس االنت رو درک کنمنیم تونم _

ه وگایه اون برق خاموش و بی  نگاهت گایه برق خوشحایل یم گیر

 !! فروغ میشه



 دنگاه رسمه به سمت اوچرخید . زهرخند ی زد و با کنایه پا سخ دا

 !! به هرحال وارد خانواده ی اسم و رسم داری شدم . یاشار کبیر _

ی متوجه کنای یسنا  نکرد . فقط ه ی او شد اما حالت صورتش تغییر

 . گوشه ی لبش کیم به سمت باال متمایل شد

درسته تو خاورمیانه کیس نیست که یاشار کبیر رو یعتن پدرت رو  _

 !! نشناسه

ابروهای رسمه در همگره خورد .یسنا اندیشید اگر زمابن نه چندان 

غبعب یم  ی در ش باددور این جمله را یم خواست بگوید قبل

 انداخت

رافراشته برزبان یم آورد ویل حاال .... به رسد ی وبا افتخار ورس ی ب

 ادامه داد 

 . فراموش نکن که خون اون تو رگ های من وتوست_

 !! این یک واقعیت اجتناب ناپذیره

 !!پس اگر دنیا علیه پدرمون باشه اما ما نیم تونیم

 رسمه بالفاصله جواب داد 

 فقط همخون منه یاشار پدر من نیست _

 !! و بزرگ کرده نه رها کرده پدر من کسیه که من ر 



 ایستاد  
ی

ن مقابل در بزریک قبل از اینکه یسنا بخواهد جوابی بدهد ماشیر

 وبا باز شدن در بالفاصله داخل عمارت شد

 . هردو بحث را فراموش کردند

 رسمه تنش لرزید و لب زد 

 باربدوطالست این کار  _

د و باشکوه انداخت . شانه ای باال کشی  یسنا نگایه به آن عمارت

 متفکرانه گفت 

نه اینجا عمارت امیر کویته یکبار همراه رساج اومدم . ضمنا باربد _

 . وطال گورشون کجا بود که کفن داشته باشند

 . ه تنها، وحشت رسمه را کم نکرد بلکه دوچندان کرداین جمله ن

ی که مدت ها از ان وحشت داشت رس باالخره ا ن ش آمد . بغض ز چیر

 . اه نفس کشیدنش را دشوار کردتا گلویش باال آمد و ر 

در تختی شیر ی رنگ و با  در ذهنش مردی شکم گنده را تصور کرد که 

 شکوه نشسته وانتظار اورا یم کشید . لرزید و ته

 . قلبش خایل شد

 . باگلوبی خشک شده زمزمه کرد دست یسنا را گرفت و 

 ....شیخ های عرب یسنا_



د  . یسنا دست رسد او رافشی

 . وز نداد و با قاطعیت لب زدترس خود را بر 

س رسمه من پیشتم_  .نیی

اما واقعیت آن بود که ته دل خودش هم خایل شده بود .امیر کویت 

 !! او را مغلوب یا دور زد کیس نبود که بشود به راحتی 

ی که ن  بی نهایت گیجش کرده بود  وچیر

این بود که امیر کویت چه دشمتن با یاشار یا رساج داشته که دست به 

ن اقدایم زدههم  !!! چیر

 !امیر وشیخ های عرب همیشه خط قرمز آن ها بوده

ن باز شد و افکار اشفته ی یسنا ازهم گسیخت . مردی که در   در ماشیر

 بود پیاده شد مدت مسیر ، خاموش در کنار آ ن ها نشسته تمام 

 واشاره کرد تا آن ها هم پیاده شوند

ن کلمه ا ی ، دست خود را جلو برد   ابتدا یسنا پیاده شد . بدون گفیی

 . ه کرد تا پیاده شودوبه رسمه اشار 

 .رسمه دست اورا گرفت و پیاده شد

مسیر ساختمان وهردو خواهر با اسکورت چندین مرد قو ی جثه ، 

 هر چند قدم ، از کنار مرد ی درشت  عمارت را درپیش گرفتند .در 



ده ی رسمه رو ی هریک ازمرده  ن ا یم  اندام عبور یم کردند .نگاه وحشیی

 . لغزید و سپس یم لرزید

ش را  ناما یسنا که به ای  ن منظره عادت داشت بی اعتنا به آنها ، نگاه تیر

د آن را در ذهن خود یم در اطراف یم چرخاند وتمام زوایا ی   سیی

یم شدن نبود . بخصوص که خواهرش در کنار او بود و  او دخیی تسل

 .  داد اتفافی برا ی رسمه بیفتداو هرگز اجازه نیم

.... 

ن  ن را مقابل ماشیر ن پیاده شد و رساج ماشیر  طاها نگه داشت . از ماشیر

ن را کوبید که توجه طاها را به خود جلب کرد  . چنان در ماشیر

ن پیاده شد ومقابل رس  اج ایستاد .تنها یک نگاه کافن بالفاصله از ماشیر

 رساج شود
ی

 . بود تا متوجه اشفتیک

 . حال رساج هم بهیی از اونبود

 . دوقبیله ی مختلف ، مقابل هم ایستادند مانند 

هردو اخم کرده بودند و به سختی مشت های خود را مهار کرده  

 . بندبودند تا بررسو صورت یکدیگر نکو 

ن نفر ی بود که سکوت را  شکاند و از ورا ی دندان ها ی رساج اولیر

 چفت شده ش غرید 

  و ببیتن امیدوارم حرفت انقدری ارزش داشته باشه که خواس من ر _



 !! شک نکن انقدر ی مهم بوده که حاضن شدم ببینمت_

ن کلمه  سپس با اخم گوسی خود را  ون کشید و بدون گفیی از جیب بیر

قفل صفحه کلیدش را کنار کشید وچند ثانیه بعد صدای ضبط ای 

 !! ی یسنا پخش شد شده

 !! خوب گوش کن طاها وقت زیادی ندارم_

 .ا با رسعت از دست طاها قاپیدرساج صدای یسنا را شنید وگوسی ر 

به طاها پس مکالمه ی کوتاه را دوبار گوش داد ودرنهایت گوسی را 

 . داد

 صدای گرفته ای گفت طاها گوسی را گرفت و با 

احمقانه س !! اما ، من چند ساعته عمال دست روی دست _

 . گذاشتم و فقط منتظر تو موندم

 .. لعنتی اگر ایران بودیم

د   نیم توانست از پلیس ایران وکویت کمکب سکوت کرد او حتی  گیر

 ! کشیده شودچون نیم خواست پای یسنا به وسط  

 وبا کنایه پاسخ داد رساج دستی به ته ریش صورت خود کشید 

 ! ایرانم بودی کاری پیش نیم بردی رسگرد_



ن گره ای نیست که به دست پلیس بازشه ! برگرد هتلت ومنتظر ای

 ! بمون

ن  راه خود را کج کرد اما قبل از اینکه قدیم  سپس به سمت ماشیر

 . شست واورا متوقف کردبردارد . دست طاها روی شانه ش ن

خت . پوزخند ی زد و شانه ی خود را نیم نگایه به دست او اندا

 . عقب کشید

 . طاها مقابل رساج ایستاد

سیع داشت خشم خود را در مقابل این مرد که حتی در این موقعیت، 

 ! له ش ایستاده بود مهار کندخونشد مقاب

 نگاه پر اخمش را به او دوخت و با قاطعیت گفت

 !! تو ایران رسگرد هستم درست  _

ایط وقیمتی یم خواد اما اینجا فقط مر  دی هستم که تحت هر رسی

 ! !دخیی ی رو که دوست داره نجات بده

ن یسنا اشاره کرد واهمیتی هم به رگ باد کرده   ضیحا به دوست داشیی

 !! دن رساج ندادی گر 

د  . رساج اما دست مشت شده ش را سفت یم فشی

 و  فکش قفل شده بود 



ی که مانع از خروش خشم به سطح آمده ش ن شده بود صدا  تنها چیر

 !!!ی دوست دارم یسنا بود که دائم در گوشش یم پیچید

نگاه شیفته ی رسمه بالفاصله جایگزین نگاه عاشق یسنا شد ومشت 

 . بازشد دستش ناخواسته از هم

د. او و یاشار هم نیم توانستند این حق را از عاشق شدن حق یسنا بو 

نداو   .بگیر

 !! باید باربد وهاتف رو پیدا کنیم_

 احتماال کار ییک از این دوتاس 

 . طاها با شنیدن این جمله نفس آسوده ا ی کشید

ن غرید  رساج نگایه به آسمان انداخت وخشمگیر

 !! مربد رو کجا یم تونیم پیدا کنیطال تنها کیس که یم دونه با_

 من رساغ طال یم رم 

ن خود ادامه طاها رسی تکان داد و رسا  ن به سمت ماشیر ن رفیی ج در حیر

 داد

ن ها رو چک یا حک کنیم_  باید تا جابی که ممکنه دوربیر

ن ها را حک کن  توام هرچه زودتر دوربیر

 . طاها با تکان دادن رس موافقت خود را نشان داد



ی زخیم در خود یم  هاتف مانند   . پیچید و نعره یم کشیدشیر

ها اسیر دست امیر کویت شده 
بودند و این اصال به نفع او دخیی

 . وپشش نبود

رساج هرگز نباید با امیر کویت دریک خط مستقیم قرار یم گرفت .  

ن نعره ا ی مجدد کشید و  خشمگیر

ن برداشت ومحکم به دیوار کوب  . یداجیل خوری برنج را از رو ی میر

شد ونگاه به خون نشسته ی هاتف به سمت در در را باشدت باز 

 چرخید

ن کرده بود با شتاب در   محسن دست راست هاتف، پشت اتاق او کمیر

 را گشود و گفت 

 قربان _

جسارت به خرج داده بود . زیرا هاتف را خوب یم شناخت وخوب یم  

او   دانست هنگام عصبانیت او نباید دم دست او چرخید تا از خشم

 . امان ماند در 

 !! اال بجنبتا قبل از تارییک شب باربد رو زنده اینجا یم خوام !! د ی_

 . محسن بارسعت چشیم گفت و از اتاق خارج شد

 بالفاصله با نفیس حبس شده 



 شماره ی حبیب را گرفت و با همان بوق اول ارتباط برقرار شد 

 مرغ هنوز تو قفسه !؟_

ه _  توقفسه ،اما یم خواد بیی

 حسن پوزخندی زد و باتمسخر گفت م

 !!ییل زود باال وپرش چیده میشهخ_

ارتباط که قطع شد با رسعت به سمت مخفیگاه باربد رفت تا او را 

 !! کت بسته تقدیم اربابش کند

...... 

رساج قبل از اینکه رساغ طال برود پیام هاتف را توی گوسی خواند وبا 

ن را   . بود راند به سمت ادرس که فرستادهرسعت ماشیر

ها ندارد و ان ها  هاتف گفته بود او هی چ ارتبایط با دزدیده شدن دخیی

 . توسط باربد به امیر کویت داده شدند

حدس که زده بود درست از آب درآمده بود .چندین بار متوایل  

 . مشت خود را روی فرمان کوبید و پاهایش را روی گاز فشار داد

ها را برباید و ان هم امیر کویت تنها به یک دلیل یم ت  وانست دخیی

ها توسط شخص رساج بود  !! فهمیدن جریان فراری دادن دخیی

 !! اما از کجا



ن را نگه  وک در حومه ی شهر رسید ماشیر
هنگامیکه به انباری میی

 . داشت وبا قدم هابی بلند مسیر انباری را درپیش گرفت

 . امحسن وحبیب را بشناسدود تیک نگاه از دور کافن ب

ن در کلبه رو ی حلتی  دو بی توجه به صدای عربده ی بار هر  بد طرفیر

 . نشسته ،سیگار یم کشیدند و گپ یم زدند

ام رسی  به چند قدیم آنها که رسید هردو بالفاصله بلند شدند وبا احیی

 . خم کردند

ون کشید ودست  رساج بدون کلمه ای حرف کت خود را از تن بیر

 و خییل محکم گفت  حسن داد . سپس به سمت در جلو رفتم

 ! داخل نمیاین_

محسن رسی تکان داد و حبیب کلید را روی قفل چرخاند ودر را باز 

 . کرد

 . رساج داخل کلبه شد و در بالفاصله پشت رسش بسته شد

شده  دید که از وسط کلبه از پا وبه صورت واروونه آویزانباربد را تنها 

ن تکان  .  خوردیم و مانند پاندول ساعت آرام و به طرفیر

 . هردو باهم تالفی کردنگاه 

ترس و وحشت از مرگ وشکنجه ا ی که قرار بود متحمل شود در بن 

 !! بن چشمانش فریاد یم کشید



ن انداخت  روی زمیر
 . باربد از شدت خشم و نفرت تقن

 نه باهم بجنگیماگر مردی دستم رو باز کن تا مردو  _

 . رساج پوزخند ی زد

ن های لب را باالزد . باتمسخر رستاپای اورا از اسش با طمانینه آستیر

 . نظر گذراند و گفت

 !!! جلوم مردی نیم بینم که مردونه باهاش مبارزه کنم _

ه به قدم  ه خود داد . سپسباربد ناامیدانه تکان دیگر ی ب نگاهش خیر

 . و میامدماند که به سمت او جل های محکم وشمرده ی رساج

ن بار به شدت بو ی مرگ را از نزدیک استشمام  یم کرد وبرا ی اولیر

 . ترسیده بود

ین رحیم به او نخواهد کرد  . یم دانست این بار رساج کوچکیی

 . عفریته ی سیاه مرگ در نگاه رساج بال یم زد

ن را   خوب یم دانست وانیک چیر

 . این بود که این مرد هیچ رحیم به اونخواهد کرد

 . عجز والبه هیچ فایده ای نداشت پس

ترس فراوابن که داشت . لبخندی گشاد روی لب نشاند  عیل رقم

 وگفت 



 خییل کنجکاوم بدونم _

ه یا یسنا   پیشاالن رسمه   !! یاشایدم هردو امیر

 سپس باصدای بلندی خندید 

 کشید و ادامه دادزبان روی لب  

افن ام_  !! یر باخیی یبی شک تو بیشیی از من از سلیقه ی خاص و ارسی

 ستاده بود حاال رساج کامال مقابلش ای

تش  رگ های متورم شده ی گردنش نشان از بجوش آمدن دیگ غیر

 .بود

 اما همچنان نگاه نافذ سیاه ش

 !!کامالخونشد بود

ت رساج را باربد مجدادا بی پروا خندید .به خیال خو  دش رگ غیر

 !!! هدف قرار داده بود

ن کننده ادام  ه دادبا لحتن مشمی 

 نوش جونش _

 رسمه بوداما من چشمم عجیب دنبال 

 !! این همه تظاهر به خونشد ی قبل از مردن خوبه_ 



ط اینکه تا اخرش همینجوری بموبن و کیم بعد  شیون وگریه  اما به رسی

 !!! راه نندازی

 . قلب باربد درسینه فرو ریخت

ن فرستادآب دهن خشک شده ش را به سختی از گلو   . پاییر

ون کشید. آن را  خونشد ی از  با  رساج از جیب شلوار خود چاقوبی بیر

 . غالف در آورد .برق برنده ی چاقو چشم ترسیده ی باربد را زد

ی چاقد را با پوست شصتش امتحان کرد ودر مقابل نگاه  ن رساج تیر

ون زد  بیر
ی

 . وحشت زده ی باربد خون با شدت از محل بریدیک

 . رساج زیاد ی خونشد بودصدای 

ای کیس که رو ناموس رساج فکر وخی_  !!چیه ؟د کنه ال بیم دوبن رسن

ذهن هوشیار باربد بالفاصله متوجه جریان شد و از وحشت قالب 

 !! تیه کرد

 باصدای مرتعیسی گفت

ن _  !! تو فقط یم توبن من رو بکیسی همیر

 رساج شانه ای باال کشید وشمرده گفت

 !! باید وفقیط در کار نیست_

 !! فقط یم خواستم یه تیر حرومت کنم اشاید اولش 



 !! ی مرگ یهوبی زیاد ی حیقن اما تو برا 

ی  !! تو باید تدریچی بمیر

تو باید مقطوع النسل بیسی تا بفهیم رسمه خط قرمز رساج بود و 

 !! هست

فریاد پردرد باربد شیشه ها ی کلبه را لرزاند چند ثانیه بعد صدای 

 . یاد یم کشید مانند مار ی به خود یم پیچید وفر 

ب رعکس رفته وتمایم سینه  چون واروونه اویزان بود . خون مسیر

 وصورتش را پوشانده بود

ن نگاه پرتحقیر ی به او ، چاقو ی خوبن 
روی کف رساج پس از انداخیی

 . کلبه انداخت و از کلبه خارج شد  چوبی 

حم نکرده ودخلش را یم دانست بعد از او ، افراد هاتف به باربد ر 

 !! میاورند

های کوتاه وتند طول یسنا کالفه به رسمه چشم دوخته بود که با قدم 

 . و عرض اتاق را یم پیمود

یم گرفت وبه وجد میامد که از خاطرات  تنها زمابن خواهرش ارام

ک خو   د باخاتون و رساج تعریف یم کرد و از این طریق ، یممشیی

 . را مشغول وحواسش را پرت کندتوانست برا ی ساعتی ذهن او 



ن سه روز هیچکس  سه روز تمام از ربوده شدن آنها یم گذشت ودرآ 

 . را جز دخیی ی که غذا یم اورد ندیده بودند

ر اتاق مجهز به رسویس بهداشتی بود ودراتاق فقط روزی سه با

ن گذاشته   ی مو طالبی باز یم شد وسیتن غذا رو ی زمیر
توسط دخیی

 !! ا قفل میشد تا وعده ی بعد یشد ودر مجداد یم

ه ا ی از را به نقط یسنا ابتدا نگایه به ساعت انداخت سپس نگاهش

 . سقف دوخت

موطالبی گشوده یم   در توسط دخیی  ۱بود وراس ساعت  ۱۲ساعت 

 شد واو یم توانست شانس خود را برای فرار امتحان کند . هرچند

ن متنفر بود   امیدی به فرار نداشت . اما از بیکار ماندن ومنتظر نشسیی

 صدای رسمه سکوت اتاق را شکاند 

یست که تو این سه روز امیر نخواسته مارو یسنا به نظرت عجیب ن_

 !ببینه ؟

 . سمت اوچرخیدنگاه یسنا به 

 گفت
ی

 برای تغییر حال او با لودیک

 !دلت یم خواد امیر زودترببینتت؟_

د . سپس م ها ی گرد شده ی رسمه را که دید اندیک مکث کر چش

 چشمیک حواله ی اخم او کرد و ادامه داد 



 ! تورو خواهد دید  ی! وحتما هم ر امروز وفردا پیداش میشه خواه

 رسمه چشم غره ای نثارش کرد وگفت

 !!! رساج هم هیوالی خونشدیه مثل تو_

 . یسنا ریز خندید ورس ی تکان داد 

سف رسی تکان داد و رشته ی بحث را عوض کرد و به رسمه با تا

 . رساج کشاند

دوه ایه کشید وخود را مقابل یسنا روی تخت انداخت و با نگرابن و ان

 پرسید

ی از رساج و یاشار نیست .به نظرت _ این سه روز گذشته وخیی

 !عجیب نیس؟

ن   یسنا دستی نوازشگونه روی موهای او کشید وبا لحتن کامال مطمی 

 دداپاسخ 

ه_  نه عجیب نیست . رساج از روی احساس تصمیم نیم گیر

رسمه نگاه پرسشگرش را به او دوخت ویسنا را مجبور کرد تا کامل تر 

 . ضیح بدهدتو 

کامل نکشه واز رساج هرگز بی گدار به آب نیم زنه .اون تا نقشه ش  _

اره ن ن نشه پا جلو نمیر
 ! موفقیت ش مطمی 



 دلخور ی پرسیدرسمه که کامال گیج شده بود با  

 ! بالبی رسما بیاد خی ؟ اگر تو این مدت که نقشه ش کامل یم شه_

ی زد و  لبخندیسنا ناراحتی ورنجش را در نگاه خواهرش خواند . 

 گفت درمقام توضیح  

 . صحبت کرده وازش زمان خواستهشک ندارم رساج با امیر  _

 رسمه با حسادبی اشکار پرسید 

 ! تو رساج رو کامال یم شناس_

 ی گفت یسنا خندید .رسی تکان داد وخییل جد

هیچ کس هیچ وقت نیم تونه مدیع شه که رساج رو به طور کامل _

 شناخته 

 !! همیشه مرموز و ناشناخته بمونهده رساج خییل خوب بل

 سپس گونه ی او را کشید و باشیطنت گفت 

. رساج خییل زود از این مخمصه نجاتمون حاال هم نگران نباش  _

ه .پس شک ندارم دنیا رو  میده مخصوصا که دلش پیش تو گیر

 ! یم کنه اگر بالبی رس تو بیاد کنفیکون

ن  زید رنگ گونه ی رسمه به رسخن گرائید . لب گ و رسش را پاییر

 . انداخت



یسنا خندید و نگاه دیگر ی به ساعت انداخت . سپس از روی تخت 

ن پ ن رفت وساعت برنج کوچک را برداشت و  پاییر رید وبه سمت میر

ن کرد  سبک  وسنگیر

 . رسمه که اورا زیر نظر گرفته بود

 متعجب پرسید 

 چیکار یم کتن _

 یسنا به سمت او رفت وگفت

 !! خوام خودی نشون بدم  حوصلم رس رفته . یم_

 رسمه که متوجه ی حرف او نشده بود با کنجکاو ی پرسید

 !یعتن خی ؟_

رخیدن قفل کلید در ، یسنا رسی    ع روی نوک پا پشت در رفت و  با چ

 . ت لبانش بردانگشت اشاره ش را به نشانه ی سکوت سم 

رسمه رسی    ع به نشان مخالفت رسی تکان داد . همان لحظه در 

 . مردی چهار شانه وارد اتاق شد گشوده شد و 

 وارد اتاق یم شو د ساعت
ی

 یسنا به گمان اینکه همان دخیی همیشیک

ن بیاورد مرد جاخایل داد و دس   تبرنج را باال برد وقبل از اینکه پاییر

ن آمد  . یسنا هوا را شکافت و باهمان رسعت پاییر



ت فمرد بالفاصله مچ دست یسنا را که کامال گیج شده بود گرفت وس

 . فشار داد

ن افتاد  . ساعت از دست یسنا روی زمیر

 . یسنا در همان نگاه اول امیر را شناخت

ن بود اشتباه نیم کندمطم  . ی 

 !! متحیر اندیشید . چرا امیر خود به دیدن آن ها آمده ست

رسمه چون این وضع را دید درنگ نکرد و بالفاصله برا ی دفاع از 

 کشید  خواهرش به سمت او شتافت و فریاد 

 !! دستش رو ول کن_

 دیگر کشیده شد نگاه امیر به سمت دخیی 

دست دیگرش را به معنا ی توقف او باال آورد و با لهجه ی 

 شدیدفارس گفت

 واسا رس جات _

 ! هرچند که بی فایده بود

از خواهرش به هر  ا حاال رسمه کامال به یسنا چسبیده وآماده بود ت

 . قیمتی دفاع کند 

 ین حس خواهرانه ی او ضعف رفت و لب زد یسنا دلش برای ا



 !نباش نگران من خوبم_

 . محافظ ها بالفاصله داخل آمدند وامیر دست یسنا را رها کرد 

 . و هردو توسط محافظ ها به عقب کشیده شدند

ن انداخت ولبخندی روی لب  امیر نگایه به ساعت برنج روی زمیر

 . نشاند

ی که قصد شکارش را کرده  بود یسنا دست راست احتمال داد دخیی

 ! یاشار باشد

ت رس  مه ، چند ثانیه بعد ، مرد ی با مبیل سلطنتی که رو  در کمال حیر

 ی دوش یم کشید وارد اتاق شد . به سمت باال ی آن اتاق مجلل

ن گذاشت وبا رسعت با دستمایل خاک   وبزرگ رفت و مبل را رو ی زمیر

 . آن را گرفت

ن مانند پادشاهان و اساطیر ق دیم به سمت مبل رفت ورو ی آن امیر نیر

 !!جلوس نمود

 !!ان اندازه با شکوه و جالل به هم

 . رسمه نگایه به اندام ورزیده وقد کشیده ی او انداخت

 !!! هیچ شباهتی به تصویری که از او در ذهن داشت نداشت

از یسنا   پرسید طاقت نیاورد و زیر لب متحیر



 !شیخ امیر کویت اینه ؟_

ن نگ ، رسی به تایید حرف او تکان دادیسنا بدون گرفیی  .اه از امیر

ه هایش را کامال عقب کشیده و چانه ش را جلو داده ومستقیم شان

 . امیر را تماشا یم کرد

ن باری که  رساج وارد این عمارت باشکوه شده  همراهدرست مانند اولیر

 .بود

 . است امیر ترس را در نگاه او بخواندابدا نیم خو 

شان در اتاق پخمحافظ ها هریک خییل  ش زود برای محافظت از امیر

 . ومستقر شدند

 . در هر چند قدم آن اتاق بزرگ مرد ی مسلح ایستاد

 . امیر نگایه به رسمه انداخت

 را به راحتی در نگاه او خواند
ی

ت وگنیک  . حیر

ی از نگاهش خوانده نیم  ن برعکس نگاه ناخوانای خواهرش که چیر

 . شد

 ه یسنا باهمان لهجه ی شدید گفتخطاب ب لبخندی دندان نمازد و 

ن که از وسط  _ ه ! شما دوتا دقیقا مثل سیتی هسیر ن ت انگیر حیر

 ! دونصف کرده باشن



 خ دادر پاسیسنا زیر چشیم نگایه به اطراف انداخت و با تمسخ

ی که بیشیی باعث تعجب آمدن شخص امیر به اینجاست_ ن  !! چیر

 .گستاخن جاخورد  نامیر به وضوح از ای

 قفل نگاه گستاخ او کرد وپاسخ اورا باطعنه داد اهش را نگ

 !!مالقات کم کیس نیومدم . اومدم مالقات دو دخیی یاشار_

ای چه کیس رو دزدیدی_  !! پس یم دوبن که دخیی

تکان داد و یسنا مجدادا سوایل که در این سه روز ذهنش را  امیر رسی

 د به شدت مشغول کرده بود پرسی

 !! اختالفن باهم نداشتیم دشمتن و  اما چرا !! ما هیچ_

 !!!حتی اگر همکاری باهم نداشتیم

 . اخم غلییطن در صورت امیر سایه انداخت

 !! مدیع مییسی که از معامله ی من وپدرت خیی نداری_

 . کامال گیج شد . پدرش هرگز تو قید معامله ی دخیی نبودیسنا  

 !! معامله ی با امیر یعتن دزدیدن دخیی 

ن غریدتاده را امیر سکوت اف  شکاند وخشمگیر

 . رساج تو معامله من رو دور زد_



 !! او مرا احمق فرض کرد

از لحن صدای تند و پرنفرتش مشخص بود که بیشیی از بهم خوردن  

 رساج و دودستی که از او خورده بود دلخور وناراحتمعامله از کار 

 . ش به وسط کشیده شده بودبود . پای غرور و وجه ی نامی

هابی  اون_
رو که بامن معامله کرده بود از خود من دزدید و به  دخیی

 !!! ایران برگردوند

ه ماندند و  یسنا و رسمه هردو شگفت زده به امیر خیر

بیک به عقب زد وچهره ی تک به تک ذهن رسمه خییل زود فلش 

های کم سن وترسیده در ذهنش به نمایش در آمد  . دخیی

ها را به شیخ عرب نداده وفراری   . داده بودرساج دخیی

ن کاری کند . حق با یسنا بود او   حتی فکرشم نیم کرد رساج همچیر

 ! ل نیم شناختهیچ وقت رساج را به طور کام

 . لبخندی رضایتمند روی لب نشاند

 . نگاه امیر از یسنا به سمت رسمه چرخید و روی لب های او کش آمد

یل کند .  ابروبی باال انداخت وقبل از اینکه علت لبخند اورا تحل تاک

ن انداخت  مجدادا صدای یسنا در اتاق طنیر

ا نیس حتما اشتبایه شده_  ت پدر من توکار معامله ی دخیی



 !! و رساج هرگز تو اینجور معامله ها دخالت نیم کنه

ن  جر قبل از اینکه امیر بخواهد جواب او را بدهد . رسمه بانفرت ومین

 پاسخ داد

اد وچند تا دخیی بچه ی کم اما پدر تو این معامله کثیف رو انجام د _

 !!! این آدم ها یجلو سن رو از کشور خارج کرد تا بندازه 

ن این  . جمله با انگشت امیر را نشانه رفت همزمان با گفیی

 یسنا دستی روی موهایش کشید ولب زد 

 ! رسمه_

و هیجان زده بی اهمیت به  رسمه نگاه درخشانش را به یسنا دوخت

 ب زد هشدار او وموقعیت کنوبن ش ل

ا رو فراری داده وبه ایران بازگردونده یم دوبن این _ رساج اون دخیی

 ! یعتن خی 

 ه آتیسی به جانشان افتاده ست متاسف لب زد یسنا که یم دانست چ

 !!!!یعتن اینکه باید منتظر عواقبش باشیم_

 ! آه یاشار اه

کوبید وتوجه هردوخواهر را به سمت خود جلب    مامیر دستی رو ی ه 

 . کرد



یقت مشخص شد و حاال یم مونه قسمت مربوط به فراری حق_

ا توسط رساج  !! دادن دخیی

 . ود بازگرداندیسنا سیع کرد ارامش را به خ

نگاه مستقیمش را مجدادا به امیر دوخت و خییل جدی ورسا پاسخ 

 داد

یدا کنیم امیر . بدون نزاع  مشکل یم تونیم راه حیل پ نبرای ای_

 ! وخونریزی

اک ابروبی باال انداخت و نگاهش را به آن دخیی جسور  امیر مجدادا ت

 . دوخت

ن باری که او را دیده   !!! بود .جسور، زیبا و مغروردرست مانند اولیر

 . لبخندی زد

 . البته که راه حل هست_

 ! معقول دارم برای اینکه این قائله ختم به خیر شه شنهاد من دو پی

 !! یدن جوابمهردو رو به رساج پیشنهاد دادم ومنتظر شن

 . انداختندهردو خواهر نگایه بهم 

 یسنا مردد پرسید

 !! منتظرم تا بشنوم_



امیر پای کشیده ی راستش را روی پای چپ انداخت و با خونشدی 

 گفت

 پیشنهاد اول_

ابی که فراری دادین بهم برگردونه دوبرابر 
 ! تعداد دخیی

 .از نظر یسنا پیشنهاد بدی نیامد

 . شناخت اما رساج را خوب یم

 . به یاشار یم داد بی شک این پیشنهاد را باید 

ن فریاد کشید   اما رسمه عنان از دست داد وخشمگیر

 !! محاله _

 !! رساج هرگز این کار رو نیم کنه

 !! حویل هیوالبی مثل تو بدهاون دخیی نیم دزده تا ت

 یسنا به تندی خطاب به رسمه گفت

 ساکت شو رسمه _

 اشت . دهن باز کرد اما قبل از اینکهاما رسمه قصد سکوت را ند

 . حرفن بزند

 یسنا فریاد کشید

 !! گفتم ساکت شو_



ن یسنا ناچار سکوت کرد . قفسه ی سینه ش  رسمه با فریاد هشدار امیر

ن یم  رفت وهر آن امکان داشت . آتش خشمش به شدت باال وپاییر

 . فوران کند

ا تماشا یم کرد یسنا مجدادا نگاهش را به امیر که با تفری    ح ان ها ر 

 . دوخت

 . بازی که راه انداخته بود نهایت لذت را یم بردگوبی از 

ل شده پرسید   با خشیم کنیی

 ! وپیشنهاد دوم_

ن کش آمد و با لحن خاض ادام  ه دا دلب های امیر به طرفیر

ییک از شما دوخواهر رو به انتخاب خودش در ازای اون همه دخیی _

 ! به من بده

مانه شوکه کننده بود که یسنا ورسمه تا  ن این پیشنهاد چنا بی رسی

ه تماشا کردند  هردو سکوت کردند وامیر راخیر
 . دقایقی

 . آمدیسنا زودتر از رسمه به خود 

پیشنهاد از زبان کیس   پیشنهاد به شدت احمقانه ا ی بود . اما این

ون آمده بود که نه تنها احمق نبود . بلکه امیر مقتدر کویت ن  بیر نیر

 !!! بود



نگایه به اطراف و مردهای مسلسل به دست انداخت تا بفهمد در 

 !! چه دردرسی افتاده ند

 . صدای رسمه را گوبی از دور دست شنید

 . ازار دهنده ذهنش را به شدت مشغول کرده بود فکری

 با خود او بزرگ شده وخواهرش رسمه که 
ی

ن او که از بچیک رساج بیر

 !! دانتخاب یم کر دلباخته ش بود کدام را 

 !! رساج هیچکدوم از پیشنهاد های مزخرفت رو قبول نیم کنه_

اون به اینجا برای نجات ما میاد وشک ندارم حساب تو ییک رو 

 !! شخصا یم رسه خودش

 .امیر با صدا ی بلند ی خندید

 !! ث وگفتگو از جا ی خود برخواستسپس به نشانه ی اختتام بح

ن آمده   . ادل رسمه ایستومقاباز صندیل پاییر

 رستاپای اورا از نظر گذراند و خونشد پاسخ داد 

انه منتظر اومدنش هستم_  !! منم بی صیی

 . ذهنش سوق داد یسنا افکار آزاردهنده ش را به عقب

 .قدیم جلو رفته ومقابل رسمه ایستاد

 . ش برق عجیب وخطرنایک ساطع یم شداز سطح نگاه طوفانی



 . داشت نشات گرفته بودافکار ی که در ذهن و بی شک این برق از 

ن انداخت  . صدای رسد ومحکمش در اتاق طنیر

 . یم خوام فردا صبح ، مجدادا شما رو ببینم_

 . باال انداخت امیر تاک ابروبی 

ن ش  . دنگاه موشکافانه ش در صورت یسنا با دقت باال وپاییر

ن ی از نگاه ناخوانا ی او نفهمید  . چیر

ن خ  ن در نهایت رس ی به نشانه ی پذیرفیی  تکان داد واسته ی او به پاییر

 اصله تما م محافظ هاسپس رو ی برگرداند واز اتاق خارج شد . بالف

 .پشت او از اتاق خارج شدند

 !!! چنان زود وبی صدا از اتاق خارج شدند که گوبی از ابتدا نبودند

 . در اتاق حاکم شد سکوت سنگیتن 

 . برعکس سکوت اتاق ، در رس یسنا همهمه افتاده بود

شک وتردید از افکاری که د ر رسداشت مانند موریانه هابی به مغزش 

 . ه بودندهجوم برد

او به سمت مبل مقابل پنجره رفت وخود را روی مبل انداخت 

 . ونگاهش را به آسمان آبی دوخت

  نگ آسمان یم توانست آرامش کندعاشق آسمان بود وهمیشه آبی ر 



ایط  ... حتی در بدترین رسی

 ابی اسمان وآن دسته از پرنده اما به نظر ن
میامد در ان لحظه حتی

 ه برفراز دریا پرواز یم کردند بتوانند های سفید مایه خوار ک

 . آرامش را به او بازگردانند

به رسمه هم از او تقلید کرد ودر مبل کنار او نشست ونگاهش را 

 . صورت متفکر خواهرش دوخت

اند در آن لحظه آن سکوت عذابش یم داد وخییل دوست داشت بد

 چه فکری ذهن خواهرش را مشغول کرده ست !! هر لحظه که یم

ذشت خطوط صورت یسنا گرفته تر وگره ی افتاده در میان گ

 . ابروهایش کور تر یم شد

 جمله ی اخر یسنا در گوش رسمه اکو شد 

 . واست فردا امیر را مالقات کندچرا او یم خ 

 . چه فکری در رس داشت

 ب زیر دندان کشید نگران وترسیده ل

ن بود یسنا نقشه ا ی دارد   . مطمی 

ن را تحمل کند وان را در نهایت بیش از ان نت وانست ان سکوت سنگیر

 . شکاند



 .. یسنا باید صحبت کنیم_

ن رسمه از هم  ا صدا ی ظریف دنباله ی رشته ی افکار یسنا ب ودلنشیر

 . گسست

 . است خواندنگایه سمت او انداخت ودر نگاه رسمه نگرابن را به فر 

 . دستش را بلند کرد وروی دست او گذاشت وفشارداد

ت کرد . بالفاصله دست رسدش را به رسمه از رس  د ی دست او حیر

 دس ت گرفت و پرسید

 !تو حالت خوبه یسنا ؟_

ه ی خوبم بسنده یسنا لبخندی به عمق نگرابن او زد وفقط به کلم

 . کرد

 م شودرسمه اجازه نداد سکوت دوباره بر فضا حاک

 !امیر رو ببیتن ؟چرا یم خوای فردا _

 . یسنا نگاهش را از او گرفت و مجدادا به اسمان دوخت

د . اما حوصله ی دلش نیم خواست رسمه را از تصمیمش باخیی کن

 . بحث با اورا هم نداشت

ن یم کرد  . باید فکر یم کرد و تصمیمش را سبک وسنگیر

 بود مجدادا پرسید رسمه که حاال کامال کنجکاو و مشکوک شده 



 ! هم بگو خی تو فکرتهیسنا ب_

 . یسنا کالفه تکابن روی مبل خورد 

 در نهایت دهن باز کرد وگفت

 . یم کنمپیشنهاد دوم امیر رو قبول  من_

 رسمه با گیچی پرسید 

 !پیشنهاد؟ کدوم_

 . یسنا نگاه عاقل اندر سفییه به اوانداخت

 ا ی بلند و فریادرسمه بهت زده از رو ی مبل بلند شد و با صد

 پرسیدگونه ا ی   

 ! احمق شدی !! تو حالت خوبه_

 
ی

 ! یم دوبن خی داری یم یک

 . ال برد یسنا کالفه انگشت سبابه ش را به نشانه ی سکوت او با

 . چاره ای جز این نیست_

پیشنهاد اول بد نبود . اما رساج اهلش نیست و حتی اگر این پیشنهاد 

 ... یم کشه و اما طاها رو قبول کنه تا اخر عمر عذاب

  معامله راضن نیم شد نا ی سکوت کرد . طاها هم هرگز به ای لحظه



 . وتنها گزینه ای که یم ماند گزینه ی دوم بود

ن دوزانو نشست و بهت زد  . ه پرسیدرسمه مقابل پا ی او ، رو ی زمیر

 !!!منظورت از چاره ای نیست چیه؟_

رو  ده . اون بار ها وبارها منرساج حتما فکری یم کنه وما رو نجات می

 ! نجات داده

 . لبخندی تلخ لب یسنا را زینت داد

 . تلچن لبخندش دل رسمه را در سینه لرزاند

 ق داره رسمهاین دفعه فر _

 امیر با بقیه خییل فرق داره 

 ! اون جزو مقام مهم کشور کویته

امال مجهز کل خونه ش محافظ داره و سیستم ایمتن خونه ش ک 

فته  !! س وپیشی

 !! از طرفن عمارتش تحت نظر مستقیم پلیسه

ن به جنگ با کشور  و آمدن رساج به این عمارت یعتن یک تنه ر  فیی

 !! کویته

 !!ه خارج نمیشهاگر رساج وهرکس دیگه وارد این عمارت بشه زند

 !! مگر این که امیر اراده کنه



 !!  ریخته نشهباید پیشنهاد امیر رو پذیرفت تا خون از کیس

 مردن رساج تن رسمه را لرزاندفکر 

هایش اه از نهادش برخواست وقطرات اشک بالفاصله از گونه 

 !! رسازیر شد

 . چشم های خیس وترسیده ی رسمه ، قلب یسنا را به درد آورد

ن زانوزد .مجدادا هردو  ن رفت ومقابل او روی زمیر ازروی مبل پاییر

 ش همکشیده شده ودرآغو   مه خواهر مانند آهن ربابی به سمت 

 . فرورفتند

 یسنا کنار گوش خواهرش لب زد

 .همه خی درست میشه . نگران نباش_

 ! ردا برگرد و رساج رو توجیح کن که فکر احمقانه ا ی به رسش نزنهف

 . چانه ی رسمه لرزید

  محال بود اجازه دهد یسنا فکرش راعمیل کند و خود را قربابن او کند

ن ش بود که رسمه با رسدر آسمان گرگ ومی دی که داشت از روی زمیر

 . بلند شد

 . تمام عضله هایش گرفته ودرد یم کرد

 . وقوس به بدن خود دا دکش 



 . سپس دستش را سمت یسنا گرفت وبه او کمک کرد تا بلند شود 

 . یسنا خمیازه ش را مهار کرد وبه ساعت نگایه انداخت

ن ی به رو   . شنابی هوا نمانده بودآسمان گرگ ومیش شده بود وچیر

 لبخندی تلخ زد وبا حشت گفت

 . تو بخوابمیم خواد این چند ساعت اخررو باتو وبغل  مدل_

تو بوی خاتون رو میدی ومن مدت هاست از عطر تن وآغوشش دور 

 ! موندم

اضن نکرد و د . اعیی  بغض مجدادا گلوی رسمه را فشی

ا روی سینه ی هردو به سمت تخت رفتند ودراز کشیدند . رس یسن

 ر گرفت ودست نوازشگر رسمه روی موهای ابریشیم یسنا رسمه قرا

 . کشیده شد

 ! سنا . من با قسمتی از نظر تو موافقمحق باتوست ی _

ما نیم تونیم انقدر خودخواه باشیم که در ازای جون خودمون پای 

 بی گناه رو وس
 !! ط بکشیمچند تا دخیی

ای کم سن  اییط نیم خوام پای دخیی  وسط کشیدهمن تحت هیچ رسی

ه شناخت تو از امیر ، آمدن رساج به اینجا از طرفن با توجه ب هش

 !! و غیر ممکنه خطرناک



 !! پس کیس که باید تاوان پس بده منم نه تو

و با  لحظه ای تامل کرد . نگاهش را به نگاه بهت زده وگرد یسنا گره زد 

 لحتن کامال جد ی ادامه داد 

 !! من پیش امیر یم مونم

 . وی تخت نشستی پای رسمه برداشت و ر یسنا رسش را از رو 

 . با اخم به رسمه نگریست

رسمه از نگاه پراخم وسفیهانه ی او لبخند ی رو ی لب نشاند وسیع  

 . کرد حتی االمکان ترسش را بروز ندهد

 . چهره ش کامال مصمم نشان یم داد

 : دست یسنا را به دست گرفت

یم یسنا_  !! نباید احساس تصمیم بگیر

ه تا توکن تا متوجه سی کیم فکر    !! موندن من خییل بهیی

 یسنا کالفه دستی روی پیشابن ش کشید

 . مثل احمق ها صحبت نکن و بخواب_

 ! تو فردا بریم گردی . بحث از نظر من تمومه

که رسمه این اجازه را به او    جمله ش که تمام شد خواست دراز بکشد 

 . نداد



 . قصد کوتاه امدن نداشت

 . دادقبل ادامه  پس محکم تر از 

 هم تو و هم من خوب یم دونیم که رساج کوتاه نمیاد و برای نجات_

 . ما میاد

ا مخالفه منم . پس کیس که جورش   اوال کیس که با دزدیده شدن دخیی

 !! رو یم کشه باید خودم باشم

 اگر تو بموبن ، رساج برا ی نجاتت عمال دست تنها سوای اون ، 

ش هم میشمبراش کمکم بلک من نه تنها   یم مونه. چون  ه دست گیر

 نقشه ی خوبی 
ن اما اگر تو برگردی شک ندارم با کمک رساج یم تونیر

ن   !! برای نجات من بکشیر

 . یسنا با جمله ی اخر او دچار تردید شد

ون یم رفت یم توانست با حق با او بود . شاید اگر او از این ع مارت بیر

ون ب جکمک رسا   . کشدوحتی طاها رسمه رو هم بیر

 . از طرفن هم نیم توانست رسمه را در این عمارت وبا امیر تنها بگذارد

 !! اگر امیر بالبی رسش میاورد چه

 . ه ی دهنش تلخ شدابروهایش از این اندیشه در هم گره خورد ومز 

 گفت 
ی

 . رسمه فکر اورا خواند وبالفاصله با لودیک



 . موجهه و شما فرصت دارین من تا یک هفته عذرم_

نگاه یسنا حالت تعجب گرفت وخییل زود متوجه ی معتن  رنگ

 . شوخن اوشد

 . خنده ای کوتاه کرد و رس ی تکان داد

 . قبل ادامه داد رسمه که تردید رادر نگاه او خوانده بود مصمم تر از 

 لطفا بهم اعتماد کن و به کمک رساج برو  _

ن ر  من نیم خوام بعد از این همه احتی از  سال که شما رو دیدم به همیر

 !! دستتون بدم

 !! نه تو ونه رساج

 ... اما_

 !! اما ، اگر، شاید نداریم_

 . یسنا به ناچار سکوت کرد ودیگر حرفن نزد

از اتاق خارج شدند و در حالیکه  صبح زود ، به همرایه چند محافظ

 . دل تو دلشان نبود رایه اتاق امیر شدند

د وارام لب زدیسنا دست   رسمه را اندیک فشی

 !! رسمه هنوز دیر نشده_

 
ی

 ! اگر پشیمون شد ی فقط کافیه بهم بیک



ن بهیی از او   رسمه نگاهش را به نگاه نگران یسنا دوخت . حال خود نیر

 ا هر قدم که روچهره اش زده بود ب نبود . ماسک شجاعتی که بر 

امکان داشت از  به جلو بریم داشتند وبه اتاق امیر نزدیک یم شدند 

 . صورتش بیفتد

وع به لغزیدن کرده بود و نفسش قطرا ت عرق از تیغه ی کمرش رسی

 . یک خط در میان در سینه ش گره یم خورد

 به سختی نفس عمیقی کشید و لب زد 

 خایل نکن هیس هیچی نگو ته دلم رو _

 . پشت در اتافی ایستادند

ط محافیطن دیگر ییک از محافظ ها تقه ای ارام به در زد و در توس

 . گشوده شد

 . اسکورت محافظ ها وارد اتاق بزرگ و مجلل شدندهردو با 

ه امیر را تماشا یم کرد در اتا   ق چرخیدنگاه رسمه برعکس یسنا که خیر

چیدمان سیاه و زرشیک ان اتاق باشکوه ابهت اتاق و امیر را دوچندان 

 . کرده بود

 خوش اومدین خواهرا ی زیبا _



طراف اتاق، کنده نگاه رسمه ، باشنیدن صدای پر لهجه ی امیر ، از ا

 . وبه سمت امیر پرتاب شد

ی نشسته ومشغول خوردن صبحانه بود . چهره ش زیادی  ن پشت میر

 . ل وخونش د یم نمودبی خیا

ر ی جرعه ا ی از آب پرتغالش را نوشید موشکافانه به هردو نظ

 . افکند

 سپس مستقیم یسنا را مخاطب قرارداد وپرسید

 ! یم خواس من رو ببیتن _

تردید نگاه دیگری به سوی رسمه انداخت . با نگاهش از او یم  یسنا با

 . خواست از تصمیمش منرصف شود

ا در نگاه یسنا دید . به سختی آن اند ک آب جمع  رسمه چون تردید ر 

 با صدابی که سیع داشت حتی شده در دهانش را قورت داد و 

 االمکان محکم باشد گفت 

ن و خواهرم رو  من یم مونم وشما در ازاش باید به وعدت_ ون عمل کنیر

ن   !! ازاد کنیر

 . نگاه امیر بالفاصله به سمت رسمه چرخید ونگاهش برق زد

ب اسم رسمه را زمزمه کرد و پنجه ی قوی بغض گلویش را یسنا زیر ل

 . فشار داد



 هم کوبید و با لبخندی پهن وصدابی بشاش گفت امیر دستی ب

های عاقیل برعکس پش عمه تان که شمشیر را از رو بسته ش_ ما دخیی

ن   وتصمیم خوبی گرفتیر
ن  !!! هسیر

 با شنیدن این جمله ی امیر ،

 . لحظه ا ی بهم گره خوردنگاه پرسشگررسمه ویسنا برا ی 

های امیر را  هردو خوب یم دانستند ، که رساج هیچ کدام از پیشنها 

 . ه عمارت برا ی نجات ان ها میایدنیم پذیرد وخود ب

 . ه هردو خوانده بودامیر که پرسش را در نگا

 . تک خنده ای کرد

د و با طعنه، در جواب سوال نگاه آن ها  کمرش را به صندیل تکیه دا

 گفت

رساج هیچکدوم از پیشنهاد های من رو نپذیرفت و در پاسخ لطف _

 من جواب داد

 !!! رساج مرد باج دادن نیست

 رو به جون خریدید
ی

 !!ردرس بزریک

و ع  ط من تبدیل به به وزیدن کرده توسو باد ی که از جانب تو رسی

 . طوفان میشه



 !! دودمانت رو به باد یم دهطوفابن که 

 . امیر با اخم تامل کرد

ن بود شنیدن این جمله از زبان  !!! یک اجنتی برای او سخت و سنگیر

ه در نگاه رسمه با لحتن رسد ادامه داد  سپس خیر

 . من منتظر طوفان بودم _

ای خوب قبل ا ن باد ، اون رو متوقف  اما شما دخیی ز رسعت گرفیی

 !! کردین

ا متاسفانه من مرد جنگ نیستم وسیع یم کنم خوشبختانه و ی

 !! شمهمیشه از در صلح وارد ب

رو حرفم هستم و خواهری که یم خواد از عمارت بره تا یکساعت من 

 . دیگر برگردونده میشه به جابی که سوارش کرده بودند

س راحتی کشید و به صورت شبح گونه رسمه با شنیدن این جمله نف

 لبخندی زد نگایه انداخت و  ی یسنا 

امیر نگایه به صورت رنگ پریده ی هردو خواهر انداخت و  

 سخاوتمندانه باد ی در غبغب انداخت و گفت

ن این یک _ ن  یم تونیر  . ساعت رو برای آخرین بار باهم وقت بگذرونیر



ید وقبل از اینکه ساعت لرز  قلب هردو خواهر با شنیدن کلمه ی یک

 . امیر را مجدادا شنیدند بخواهند از اتاق خارج شوند صدا ی محکم

ن  _  چند لحظه صیی کنیر

ورسمه به سمت امیر چرخید امیر از جا ی خود بلند شد نگاه یسنا 

 ایستاد و خطاب به یسنا خییل جد ی گفت 

ون رفتی فراموش کن خواهری داخل عمارت  _ وقتی از این عمارت بیر

 .داری

 همانطور که خواهرت فراموش یم کنه

ون از این   عمارت وجود داره دنیابی بیر

بزند اما یسنا به موقع    یسنا رنگ باخت ورسمه دهن باز کرد تا حرفن 

د  . دستش را فشی

یسنا سفت دندان هایش را بهم سایید وارزو کرد کاش محافظ ها 

 . نبود تا خود شخصا حساب امیر را یم رسید

 . کشید وهردو از اتاق خارج شدند  رسمه دست او را 

 . ند . در اتاق که به رویشان قفل شدتا اتاق هردو سکوت کرد

ن فروریخت یسنا مانند اواری روی  .زمیر

 . بر رس دورایه سختی مانده بود



 !!! نیم دانست تصمیم درستی گرفته است یا نه

 . از واکنش رساج یم ترسید

 . رسمه هم مقابل او زانوزد

 اوردرا برزبان ارام نامش 

 یسنا _

 یسنا بغض کرده لب زد 

 !! من به رساج خی بگم_

 . مه سیع کرد ترس خود را نشان ندهدرس 

 !! واقعیت رو_

 ! بهش بگو این اخرین گزینه بود

 یسنا رسی تکان داد وباتردید جواب داد

 !! اگر اون طور که ما فکر کردیم نشد خی _

د   ن پاسخ و خییل مطمرسمه با پشت دست اشک از گونه ی او سیی ی 

 ددا

 . من به تو و رساج ایمان دارم _

 . ندارم خییل زود پیش شما بریم گردمشک 



 !! پس محکم باش 

ون فرستاد  . یسنا نفسش را محکم بیر

 . حق با خواهرش بود

باید محکم یم بود تا بتواند در کنار رساج رسمه را از این مخمصه 

 . نجات دهد

ن به سختی بلند ش  . داز روی زمیر

ن کمک کرد تا بایستدرسمه   . را نیر

 فت و گفتسپس او را در آغوش گر 

ن باش همینطوره و ما خییل زود نجاتت یم دیم !! قول بد _ ه  مطمی 

 !! در این مدت مواظب خودت باسی 

 .رسمه در آغوش او رس ی تکان داد

ن سد اشک هایش را گرفته بود  . به سختی جلوی شکسیی

ن ته   . را خایل کنددل یسنا نیم خواست قبل از رفیی

ی شد . در گشوده شد وبه رسمه ویسنا   یک ساعت خییل زود سیی

 ! یاداور ی کرد که وقت جدابی و خداحافیطن فرا رسیده

رسمه یکبار دیگر یسنا را در آغوش گرفت ودر کنار گوشش با صدا ی 

 لرزابن زمزمه کرد



هش بگو  م که برام بیفته اون مقرص نیست. ب قیبه رساج بگو هر اتفا_

 !! وستش دارم وتا ابدم خواهم داشتمن د

ی بگوید اما نتوانست ن ن شده ش را تکان داد تا چیر  . یسنا زبان سنگیر

پس از چند تالش ناموفق رو ی خود را برگرداند وبارسعت از رسمه  

 . دور شد

رده وبا رسعت از یسنا را در همان نقطه که سوار کرده بودند پیاده ک

 . آن محیط دور شدند

 . نگرانش را در اطراف چرخاند نگاه عصتی و 

ن از آن جا کم عبور  تا خانه فاصله زیاد بود ودرآن وقت از روز، ماشیر

 . یم کرد

ن کوبید ن دستی روی موهایش کشید وپاهایش را محکم زمیر   خشمگیر

 !!! عصتی تر ونگران تر از آبن بود که فکرش کار کند

د ند دقیقه گذشت و قبل از اینکه تصمییم بچ ن رساج گیر ماشیر

 . بارسعت کنار پاهایش متوقف شد

ن را شناخت  . در یک نگاه ماشیر

 . یکباره قلبش در قعر سینه ش فرو ریخت و خود را عقب کشید



در طول مسیر ، فقط به برخورد و واکنش رساج به تصمیم شان یم  

 . اندیشید

انند رسطابن در کل وجودش ریشه دوانده نگرابن ، ترس و اضطراب م

 !! ودب

 در آن لحظات نفسگیر از فکرش گذشت 

 . کاش خود به جای رسمه در عمارت امیر مانده بود

ن بالفاصله توسط رساج وطاها گشوده شد و هردو همزمان  در ماشیر

ن پیاده شدند  . از ماشیر

طول  رساج در همان نگاه اول یسنا را شناخت . اما طاها چند ثانیه

 ! دکشید تا یسنا بودن اورا تشخیص بده 

هارا تحویل و  قتی با رساج تماس گرفتند. یکساعت بعد ییک از دخیی

د  . بگیر

برای او واقعا سخت بود حدس بزند رسمه یا یسنا کدامیک را آزاد  

 !!! خواهند کرد

ن خودویسنا را پیمود و خود را به یسنا  رساج با چند قدم بلند مسیر بیر

 !!! قابل او ایستادرساند و م

اره های آتش از چ  . فوران یم زد شمانشرسی



رگ ها ی گردنش تا حد ی متورم وکبود شده بود که یسنا قالب تیه  

 !! کرد وناخواسته قدیم دیگر عقب رفت

ن او را به شدت ترساند  . هرگز رساج را در این حال ندیده بود و همیر

 یسنا به لکنت افتاد

 س..رساج _

 .خود را به یسنا رساند  طاها بالفاصله

ایط ن یم توانست خوشحایل خود را از سالم بودن یسنا عیل رغم رسی

 . پنهان کند

ن ، جز ترس ونم نشسته در نگاه یسنا نیم توانست در ان  هیچ چیر

 . لحظه رساج را ارام کند

 بغضش در نهایت ترکید

من فقط به یه دلیل رسمه رو تنها گذاشتم آنهم فقط بخاطر کمک  _

 !! به تو بود

سیدم رساج ! من هرگز از   ممردن نیم ترسمن نیی

 با لحن قاطع ومحکیم پاسخ دادرساج 

 ! به شجاعت تو شکنیم کنم یسنا هیچ وقت _

 ! خوشحالم که برگشتی 



 قبل از اینکه یسنا پاسچن بدهد ، صدا ی طاها را شنیدند 

 !! رساج مهمون داریم_

ن رساج  ن ی دوخته شد که کنار ماشیر نگاه هر سه ، به دوتا ماشیر

 ند توقف کرد

 فرستاد و بارا عقب خود   رساج یسنا 

ون کشیدند   . طاها همزمان اسلحه ی خود را بیر

 . اما خییل زود یسنا ورساج افراد یاشار را شناختند

ن جمله ش را خطاب به  رساج اسلحه ی خود را انداخت و یسنا اولیر

 طاها گفت 

 !! نغالف کن خودی_

 ! هنوز هم از دیدن طاها در کنار رساج شوکه بود

 . د را انداختطاها دست خو 

ام برای یسنا و   چهار نفر به آن ها نزدیک شدند و رضا رسی با احیی

 رساج خم کرد و خطاب به رساج گفت

ن وما دستور   _ جناب یاشار یم خواهن هرچه رسیعیی شما رو ببیین

 . داریم تا عمارت شما رو همرایه کنیم

 . لطفا بفرماین



ون فرست  . شیدوی موهایش کاد وپنجه ای ر رساج کالفه نفسش را بیر

 . در این وضعیت یاشار کم بود

ی که داشت خییل زود ن  یسنا با تیر

 وگفتمتوجه جریان شد و نگران به رساج چشم دوخت 

 . من با یاشار صحبت یم کنم_

 . رساج پوزخندی زد

 !! د به راحتی پاک نمیشدگندی که هاتف زده بو 

 .یسنا نگاه دلتنگ ونگرانش را به طاها دوخت

 . اشار اورا یم دیدنباید ی

هرچند که یم دانست یاشار از حضور طاها در کویت مطلع شده 

 . ست

ن شوند  قبل از اینکه سوار ماشیر

 یسنا خطاب به طاها گفت 

 تو برگرد هتل_

مانه دخالت کرد وگفت  رضا محیی

یمما دستور دار _  یم ایشون رو هم بیی



دست ه طوفابن یسنا بالفاصله سمت رضا چرخید . حساب کار نگا

 . رضا آمد

 اما او ناچار بود تا از دستور اطاعت کند 

 هایشون باید بیان دستور شخص یاشار _

نگاه مستاصل یسنا به سمت رساج چرخید . رساج پلک باز وبسته  

 . کرد و به او فهماند که مخالفت نکند

اضن نکرد یسنا   . هم دیگر اعیی

 . یم کردندحق با رساج بود نباید بیشیی از این یاشار را تحریک 

 نگاه پریشانش را به طاها دوخت و لب زد 

 نگران نباش من مواظبتم _

طاها به این حجم از نگرابن او در این وضعیت برای خودش لبخندی  

 . زد

 !!! باشد نگرابن یسنا را برا ی خود دوست داشت حتی اگر رسگرد 

انه انتظار آنها را یم کشید و با قدم هابی در عمارت ، یاش   ار بی صیی

 . بلند طول وعرض سالن را یم پیمود

 . احساسات و افکار گوناگون وبسیاری به سمتش هجوم اورده بودند

ش یسنا زنده بود ورسمه هم دخیی خود او بود  !!!دخیی



  افتادکودیک به گریه وقتی حقیقت رافهمید از شدت خوشحایل مانند  

ش به  اما خوشحایل ش طویل نیانجامید . وقتی متوجه شد هردو دخیی 

 !! دست امیر کویت به گروگان رفته اند

ش خوشحال  حاال دیگر نیم دانست باید از زنده بودن هردو دخیی

انش باشدباشد ویا باید باز هم عزادار از دست داد  . ن دخیی

 اگر اتفافی برای آنها یم افتا د 

 !!!! خاتونش دیگر طاقت نیم اورد درست مانند خود او

 . بت یم کردباید خود با امیر کویت صح

 بود تمام دارابی خود را به پا ی امیر کویت بریزد اما اجازه ندهد 
حاضن

انش بیفتد  . اتفافی برای دخیی

  تصو یر در آمدچشمان بازش به چهره ی معصومانه ی رسمه جلوی 

دلش برای رسمه ش که هرگز در آغوشش نگرفته ولمسش نکرده بود  

 . ضعف رفت و بغض تا گلویش باال آمد

ن از ناتوابن ش عربده ا ی کشیدخش  . مگیر

صدای عربده ش تا جلو ی در ورود ی رفته وبه گوش هر سه ی آنها 

 . رسید

 یسنا بهت زده نگایه به رساج انداخت



منتظر آنها نماند به سمت عمارت پاتند کرد و تقریبا طاقت نیاورد و  

 . آن مسافت را دوید

سست شد و رسجا ی  به سالن که رسید از تصویر ی که دید پاهایش

 . خود خشکش زد

 . بیکباره احساس کرد روح از کالبد ش جدا شد

 . مردمک چشمانش روی صورت ترکیده ی هاتف دودو زد

ر بود وجسم نیمه جانش به ایم بدنش رسازیخون باشدت از تم

 !! صندیل بسته شده بود

ی شبیه لبخند روی لب پر خونش نشست و   ن نگاه اورا که دید چیر

 . نامفهویم زمزمه کردجمله ی 

 .بهت زده نام یاشار را برزبان آورد

 . نگاه یاشار بالفاصله سمت او چرخید

 . بیندابتدا به چشمانش شک کرد و گمان کرد اشتباه یم 

 بار دیگر اسمش را شنید اما چون

 دست روی قلب خود گذاشت و بهت زده زمزمه کرد

م _  یسنا دخیی

 ب یم کرد تنها یسنا بود که اورا یاشار خطا 



ن خودشان را پیمود   با خوشحایل مسیر مابیر

م تو زنده ای ، خدارو _ م ، یس شکر یسنا دخیی  نای من دخیی

 دلتنگ اورا از نظر گذراند 

 تو سالیم ، اتفافی برات نیفتاده ، _

 خواهرت رسمه کجاست

قبل از اینکه یسنا از شوک خارج شود و پاسچن بدهد . شوک دیگری 

 . بهش وارد شد

 رساج سکوت سالن را شکاند و شیشه ها را لرزاندی فریاد صدا  یکباره

 !!یاشار_

 . نگاه یسنا ویاشار همزمان به سمت رساج و طاها چرخید

 زد
ی

ن ستون پشت رس خود چنیک  . یسنا برا ی سقوط نکردن رو ی زمیر

پاهایش به شدت یم لرزید و قلبش وحیسی شده و خود را محکم به 

 . قفسه ی سینه یم کوبید

وسخت گوبی قصد تمام شدن را نداشت واو نیم نحس روز  آن

 دانست چه اتفاق وحوادث ها ی نحیس ، انتظارشان را یم کشد

با صحنه ا ی که مدت ها از آن وحشت داشت به طور مستقیم روبه 

 .رو شده بود



ه   رساج از شدت خشم کبود شده ونگاه مستقیمش رو ی پدرش خیر

 . مانده بود

 هاتف قدم برداشت سمت د وبهخییل زود به خود آم

ن انداخت  اما صدای محکم یاشار در سالن طنیر

 !!! واستا رساج_

سپس بالفاصله دستی بهم کوباند واتاق پر شد از افراد مسلح او، که 

 !! دور طاها و رساج حلقه زدند

 . رساج در چند قدیم هاتف ایستاد

و و به افراد او که زیردست های خودش بودند نگایه انداخت 

 !!! زد خندیپوز 

 !! یاشار خنده ای کرد . خنده ای توام از خشم و نفرت

ن خودم یم پروروندم_  !! نگاه کنید این همون مار ی که تو استیر

ی سمت طاها انداخت و ادامه داد  سپس نگاه پر تحقیر

 !! به به جناب رسگردم که باهاته _

 . چرخیدنگاه وحشت زده ی یسنا از افراد مسلح یاشار رو ی طاها 

 . هن باز کرد حرفن بزند اما نتوانستد



چند بار پلک باز وبسته کرد تا شاید آن ضعف وشوک عصتی که 

 . ناگهان در کل وجوش مستویل شده بود رهایش کند

خوب یم دانست تنها کیس که در آن لحظه یم تواند ان دومرد عزیز 

ن زندگیش را آرام کند   تفقط خود اوسو خشمگیر

 هدید و اسلحه هابی که اورا نشان رفته بودبه ت،  رساج بی اهمیت

قدیم دیگر به سمت هاتف رفت . اما صدای کشیده شدن ضامن  

 ای راشنید اسلحه

 !! تکون بخوری یک گلوله وسط مغزت میشینه_

 !!! یاشار اهل بلوف نیست

چرخید و در اسلحه نگاهش از چشمان ملتمس پدرش به سمت صدا 

 . ف قرار داده بود ثابت ماندی دست یاشار که او را هد

 ! یاشار لطفا_

 . صدای خش دار از بغض یسنا را همه شنیدند

ک پریشانش انداخت و گفت  یاشار نیم نگایه سمت دخیی

احت کن _  !! دخالت نکن یسنا به اتاقت برو واسیی

 . اوضاع به شدت بهم ریخته وآشفته شده بود

ن بسکا  . ته بودمال مشخص بود که یاشار چشم روی همه چیر



 !!! ی وبرادر ی راخوبن وخواهر  ارتباطحتی 

 !! را نخورده بود ارتباطاو کم چوب این  

ش را دزدیده و سال ها از او دور نگه داشته بود و پشش  هاتف دخیی

 رساج مدت طوالبن را طور ی پیش آنها وانمود کرده بود که 

ش مرد  ه !! وهمینطور باعث شده بود امروز جان هردو یسنا دخیی

ش به خطر بیفتد  !!! دخیی

پدر وپش تاوان گناه واشتباهات خود را   امروز نوبت ان رسیده بود که

دازند  !! بیی

 تاوان بسیی ی شدن خاتونش به مدت طوالبن در قسمت روابن 

 ! تیمارستان

ه رو اسلحه ای که رسش را نشان رفته بود ،  با آرواره ها ی  رساج خیر

 قفل شده غرید 

 !! رو تو گور نلرزونیاشار تن مادرم _

 !!!تموم کن این بازی رو که راه انداختی 

ن فریادی کشید   یاشار خشمگیر

 !!! تن خواهر جوون مرگ من مدت هاست که تو گور یم لرزه پش_

 . هاتف خون جمع شده در دهنش را به سختی تف کرد



 ود را یکجا جمع کرد و به سختی گفتمانده بتمام توابن که برایش 

 ! ن رو یم خواستی که خودم رو تحویلت دادمیاشار تو م _

 . با رساج کار ی نداشته باش

 !! تو یم توبن هر کاری بخوای بامن کتن 

 . یاشار تلخندی زد . اشاره ای به مرد ایستاده پشت هاتف کرد

 . اشاره ی اورا خواندمرد حرف 

حه شده ی هاتف  شالق را برداشت و شالق بالفاصله رو پیکر رسی

ا ی فریاد جانسوز هاتف با صدا ی فریاد یسنا در هم  فرود آمد صد

 آمیخت 

 ! یاشار_

 . رساج قدیم جلو رفت

 . اما ناگهان ایستاد

 !! صاعقه ای برپیکرش زده شد

 . نقش بست ل چشمانشدستش مشت شد و تصویر رسمه مقاب

 !!!رسمه و رد آن کمربند ها ی رو کمرش

 ! رسمه وکودیک که نکرد

 . شده ی یسنا چرخید و فکش لرزیدنگاهش روی دست بریده 



ی که مقابلش اینگونه بال بال یم زد و بی صدا اشک یم ریخت  دخیی

 !! یم توانست االن زنده نباشد

 . خ زدهان یگاهش ناگد هاتف گره زد .ننگاهش را رو ی نگاه پردر 

هاتف اینبار از درد نلرزید از رسمای نشسته در جانش که از نگاه رساج  

 !! د لرزیدنشات گرفته بو 

 رساج خطاب به یاشار با تحکم گفت

 ! چشم در برابر چشم ، ابرو در برابر ابرو_

ت بازی کرد وتاوانش رو باید با تنها پشش   هردو دخیی
ی

هاتف با زندیک

دازه  !!! بیی

 .ال معتن نگاه یخ زده ی او را یم فهمیدهاتف حا

 نالید 

 !! رساج پشم_

 . یاشار رس ی تکان داد

 ایستاد و لوله ی سیاه اسلحه را رو یمقابل رساج 

 . پیشابن او قرار داد

 یسنا بهت زده فریاد کشید 

 رساج _



ت آن ها برود که رساج با نگاه تند ی به جانبش خواست به سم 

 !! مانعش شد

 لو رفت که بالفاصلهطاها قدیم ج

 !! اسلحه ها سمتش نشانه رفت

 اشیاشار بهت التماس یم کنم به رساج کاری نداشته ب_

 !! اون پش خواهر خودته ، پش شهال

 !!من رو بکش

ن االن خالص کن اما با رساج کاری نداشته باش  !!من لعنتی رو همیر

ش شهال در ذهن یاشار نقش بست وبغض خواهر  چهره ی معصوم

د  . گلویش را فشی

دستش لرزید . قلبش لرزید . وجودش لرزید اما در نهایت حق با رساج 

 . بود

 کرد وبا صدای رسابی گفت تک رسفه ا ی  

ن هوسی بود ی و  _  رساج تو همیشه پش تیر

 رو خییل خوب یم دوبن 
ی

 !! قاعده ی بازی زندیک

ن خون توستنها ر  ت که یم تونه آتش خشم ونفرت من رو یخیی

 !!! خاموش کنه



 ی به نشا ن تایید حرف او تکان دادرساج خونشد رس 

 . زیرا معتن نگاه تند هاتف نالید و یسنا به سختی خودرا نگه داشت  

رساج راخوانده بود . رساج بی شک نقشه ای داشت که از اوخواسته 

 . مداخله نکند بود 

 . شاره ش اندیک ماشه را لمس کردبست وانگشت ایاشار چشم 

اما قبل از اینکه به طور کامل ماشه را فشار بدهد صدا ی محکم 

 . رساج را شنید وپلک گشود

 ر یم خوام یاشا ازت زمان_

 !! جون من از این پس گرو تو

یش  هر زمان که خواستی بگیر
 یم توبن

 !!! رساج وحرفش 

 !!!! نجات بدماز دست امیر اما اول بهم زمان بده که رسمه رو 

 . خودت خوب یم دوبن فقط من یم تونم رسمه رو نجات بدم

 لحظه ای مکث کرد 

 سپس با فیک قفل شده وگردبن متورم شده ادامه داد

 !!! ریاشا مه پیش اونا بمونهرس نزار _



دست یاشار لرزید . رساج دست رو نقطه ی حساس یاشار گذاشته  

 . بود

 . اسلحه داشت افتاد نهایت دستی کهدر 

 . حق بارساج بود

ش را نجات  هواو خوب یم دانست تنها رساج است ک یم تواند دخیی

 . دهد

 قدیم عقب رفت و به افرادش اشاره کرد 

 . سالن خایل از افراد مسلح شد میی از چند ثانیهک 

 ه درنگاه رساج گفتفروافتاده خیر یاشار با شانه هابی 

 !! من رو حرف تو همیشه حساب بازکردم پش_

م رو نجات بده و حرفن که زد  !! ی رو فراموش نکندخیی

 . رساج رسی تکان داد و یسنا نفس اسوده ای کشید

 !! ستهرچند که یم دانست این ارامش قبل از طوفان ا

ر که یاشار هم درساج هرگز از حرفش نیم گذشت و به نظر میامد  

 !! ی بودتصمیمش کامال جد

ی که نگاهش دیده بود برایش قابل هضم نبود یاشار کم  ن هنوز هم چیر

 !! مانده بود ماشه را فشاردهد



  با چرخیدن اسلحه ی یاشار سمت طاها ، باردیگر قلبش فرو ریخت

 !!! واما تو-

ن غریطاها پوزخ  د ندی زد ویاشار خشمگیر

 دخیی من برای  ساعت فرصت یم دم از کویت ۴۸بهت _
ی

وزندیک

ون بری در غیر این صورت شک نکن جنازه ت به وطن   همیشه بیر

 !! بریم گرده

 کوبید وباخنده ی پرتمسخری گفت   مه طاها دستی به 

 !! شوبی که راه انداختی بسیار جالب وتماشابی بود یاشار کبیر _

تت جوشید ورگ گردنت متابی که بخصوص ج ورم شد برای غیر

 ! رسمه

ا   مردم رو برای کیم پول به راحتی تاراج یم کتن وبه کم سن اما دخیی

 !!!دست شیخ های عرب یم سپاری

 !!! ککت هم نیم گزه نه

 !!! به کارما اعتقاد نداری

یک  ن رسی  روزابی رو تجربه داشیی
ن توام باید در عذاب پدرهابی که همچیر

 !! سی 

 ! قانون دنیا اینه



 !!م نبود که قانون رو خوب بلدیالبته یاد

 .. یک شیخ عربه و پیشوحاال دخیی خودت _

 !!!!! خفه شو_

 . یسنا بالفاصله خودش را مقابل طاها انداخت

ن انداخت  صدای فریادش در سالن طنیر

 ! یاشار_

دن یسنا که سیی اها را نشانه رفته بود با دیدست یاشار که قلب ط

 .داو شده بود لرزی جان

 طاها متحیر از پشت نام یسنا برزبان اورد و 

 یسنا با صدابی که به شدت یم لرزید نالید

 ! لطفا یاشاراسلحت رو بنداز_

ش یسنا باصدا ی  یاشار با قلتی که به درد امده بود خطاب به دخیی

 مرتعیسی گفت 

 !! نابیا کنار یس_

 !!! م آغشته بشهنزار دستم به خون دخیی 

ا لب کبود شده ی پدرش و رنگ پریده ی صورت او را دید و  یسن

 . بغضش ترکید



ن از این وضعی ت اسلحه را از دست یاشار گرفت و  رساج خشمگیر

 گفت

 فعال به رسگرد احتیاج دارم_

 !!! اما کارم که تموم شد مرده یا زنده ش رو به ایران بریم گردونم

لند خود را به پدرش  دور دید با چند قدم بیسنا که خطر را از طاها 

 نالید رساند و 

 م متاسفم بابا ، متاسف_

...... 

 . یسنا تمام نقشه ی عمارت را جز به جز کشید

او قبال هم به آن عمارت رفته بود و با حافظه ی خوبی که داشت 

 . کامل کندتوانسته بود نقشه را  

 طاها توانسه بود به سختی 

سوارد سایت پلیس کویت شود. تا در صورت لزو   ان ها را از  م دسیی

 !! عمارت خارج کنند

هرچند هنوز هم یسنا وطاها به شدت مخالف شبیخون زدن به 

 عمارت بودند .اما چنان از نگاه رسخ وآتیسی رساج وحشت داشتند که 

 !!! نداشتندجرات زدن حرفن را 



هم نگذاشته بود ولو یک    رساج چهل وهشت ساعت بود پلک روی

 ! دقیقه

ه االن ودرعمارت امیر کویت چه وضعیتی را یم تصور اینکه رسم

 !! گذراند او را تامرز جنون یم کشاند

هفته فرصت داشت تا رسمه را نجات بدهد ودرآن یکهفته یم   یک

 . او را لمس نیم کند توانست امیدوار باشد دست امیر کویت

های متورم شده ی گردنش در حال  فکش قفل شد واحساس کرد رگ 

 !!پاره شدن هستند

تصویر چهره ی دوست داشتتن و زیبای رسمه بالفاصله در ذهنش به 

 . نمایش درآمد

ن رد یم کرد  او را  دستی را که  رسمه فقط متعلق به اوبود و از زیر گیوتیر

 ! لمس کند

بالفاصله پشت سیگار خاموش شده ش روشن کرد و    سیگار دیگری را 

 . ه ا ی که یسنا کشیده بود نشستپشت نقش

 وملتمسانه گفت رده پشت او قرار گرفت . یسنا بغض ک

ی لب زدی ونه _ ن چهل وهشت ساعته که جز سیگار لعنتی نه به چیر

 خوابید ی

ن   ! ا میفتی منوال پیش بره به زودی از پ اگر با همیر



ی بخور و چند ساعت بخواب ن  !! لطفا چیر

احت کتن   ! تو باید اسیی

نه و انتها ی باغ رساج با خودکار قرمز دایره ا ی نزدیک به پشت بام خا

 عمارت کشید ومتفکر نقاط دیگرخانه را از نظر گذراند و درهمان

ن در جواب لحن نگر   . ان وخش دار یسنا پاسخ دادحیر

 !!ن من نباشمن خوبم یسنا !نگرا_

فرصت مون خییل کمه وباید دراین فرصت کم رایه برای نجات رسمه  

 !! پیدا کنیم

ون فرستاد  . یسنا نفسش را به تندی بیر

 !! یم توانست حال خراب پش عمه ش را درک کند

 محکم و کوه یخ را هرگزفکر نیم کرد روز ی فرابرسد . که آن رساج 

 بی قرار وابرا ی یک دخیی ای
ن  !! ببیند هشفتن چنیر

رسمه بی شکر دخیی خوشبختی بود که توانسته بود مردی مثل رساج 

 !!! را دیوانه ی خود کند

ت وناخواسته اندیشید ایا طاها هم تا این حد نگاهش را به طاها دوخ

 !! او رادوست دارد



انه ی اوزد لبخندطاها معتن نگاه او را خواند و  ی به این حسادت دخیی

ن فرصت  . د دا را  پاسخ نگاه او  و در اولیر

اگر تا این حد نیم خواستمت پس االن تک وتنها تو لونه ی زنبورها  _

 چه یم کردم 

 یاشار کبیر 
 !!! دخیی

 . ا از ان پاسخ محکم وکوبنده لبخند ی اسوده رو ی لب نشاند یسن

نفوذ به عمارت پیدا یم کردند به   هر راه و نقشه ا ی که برا ی

 !! شکست منجر یم شد

 !! عمارت شدیدا تحت نظر ومراقبت بود

 !!! دقیقا مانند زندان زندابن های سیاس

ن کوباند  ن دست خود را روی میر  .رساج خشمگیر

ن محکم ت ن  کان خورد ومحتویات روی ان، باصدامیر ی بلندی رو ی زمیر

 !! ریخت

ن بلند یسنا شنیده شد   صدای هیر

 به د
ی

ست خوبن رساج حال خرابش را خراب تر کرد . از محل بریدیک

 . ن فوران یم زدشدت خو 



ن یم ر  فت و از خواهرش رسمه هم او در مقابل چشمانش داشت از بیر

ی نداشت  !! خیی

ند چهار روز گذشته بود   . بدون اینکه بتوانند کاری از پیش بیی

 !! امیر از هر سوراخ سنبه ی بسته ا ی به شدت محافظت یم کرد

ایط را درک کرده ونگران رسنوشت  ن کم کم رسی رسمه شده بود .  طاها نیر

 . او خورده شیشه ها را از دست رساج ، جدا کرد 

 انداخت احتیاخی به بخیه نبود 
ی

وفقط  نگاه عمیقی به قسمت بریدیک

 . باید بسته یم شد

 سکوت را شکاند

ه آروم باسی وبری _ حتما رایه پیدا یم کنیم برای نجات رسمه .. بهیی

احت کتن   !!کیم اسیی

نگایه به  مازجای خود بلند شد. کالفه نیرساج در کمال تعجب 

 جدی گفت  دستش انداخت و خییل محکم و 

 هیچ رایه جز ریسک کردن نیست_

ممن فردا شب برای نجا  !! ت رسمه به عمارت میر

 یسنا بهت زده لب زد 

!!؟_  خی



تعجب طاها حرفن نزد اما چهره ی او هم نشان یم داد از این جمله 

 !! کرده وان را نپسندیده است

ن غرید یسنا بارسعت خود را مقابل رس   اج رساند وخشمگیر

ن کاری نیم کتن _  ! تو همچیر

 !! ای نکار مساوی با خودکیسی و مرگ

 ه رو بهت نیم دم رساجمن این اجاز 

هیچ وقت تا این حد جدی بارساج صحبت نکرده بود وهرگز هم  

 !!! درساج راتا این حد اشفته ندیده بو 

 رساج نگاه پراخیم به یسنا انداخت وگفت

 ! ده دخیی راه دیگه ای نمون_

خواهرت اونجا دست امیر کویته ومن اینجا نیم تونم مثل یک بزدل  

 !! م محافظت کنموترسو بنشینم تا از جون

ون فردا شب من یم رم یا کشته میشم یا باخواهرت از عما رت بیر

 !! میام

خت ویم دانست او روی حرفن که یم زند  یسنا رساج را خوب یم شنا

 . یم ماند



سد ویپس بحت  نکرد و  ا اهمیتی در نهایت بی انکه نظر طاها را بیی

 بدهد هیجان زده گفت

 . پس منم هستم و تو تنها نییس_

 خونم حسابی 
ن  که عاشق هیجانم ومدتیه آدرنالیر

خودت یم دوبن

ن اومدهپا  ! ییر

 رساج مخالفت کرد و خییل قاطع جواب داد

 ق داره یسنا ، این رفت امکان داره بی برگشت باشهایندفعه فر _

 تو باید بموبن تا مواظب خاتون باسی 

ست و  یسنا با اخم از رساج فاصله گرفت و این بار او پشت نقشه نش 

 گفت

 بحث بیهوده نکن رساج_

 !! و قال بزاریمن باتومیام وهرگزنیم توبن من ر 

 . اق شدهمان لحظه تقه ا ی به در خورد و فرامرز داخل ات

 
ی

ام همیشیک  رسی برای یسنا خم کرد و با احیی

 خطاب به رساج گفت

ن  _  ! قربان جناب هاتف یم خواهن شما رو ببیین

 . رامرز از اتاق خارج شدرساج رسی تکان داد وهمراه با ف 



وتنها لطف یاشار به اضار هاتف در انباری عمارت محبوس بود 

ن او بو   بربالیر
 . دوخواهش یسنا ، فرستادن دکیی

 . رساج پشت در ایستاد

 نگاه خسته ش را به فرامرز دوخت

 . و گفت یم تواند برود

ام تکان داد و انجا را ترک کرد  . فرامرز رسی به احیی

 . نباری را گشود و وارد انباری شدرساج در ا

ن  ون شدهوام دم وسنگیر  . انباری جایگزین هوای تازه ی بیر

 . ترکیده ی پدرش انداختبا ابروبی گره خورده نگایه به صورت 

 !! هیچ نقطه ی سالیم درصورت هاتف پیدا نیم شد

ن بدون حرفن به سمت پنجره رفت وآن را گشود  ! با قدم هابی سنگیر

 . نجره تکیه دادبه لبه ی پ

 دوخت و  نگاهش را به آسمان صاف و پر ستاره

 .سیگاری دیگر روشن کرد

کوت انبار ی را پس از چند ثانیه ، صدای گرفته ومحزون هاتف س

 .شکاند 

سی من رو ببیتن _  !! فکر نیم کردم حاضن



 . ه از آسمان نگرفترساج نگا

 پک عمیقی به سیگاری که در دست داشت زد و به رسدی گفت

 خواستم برای اخرین بار ، من رو ببیتن _

 . ه ی اوشودف متوجه ی جملچند ثانیه طول کشید تا هات

تکابن به جسم پردردش داد . به موقع لب گزید تا صدا ی فریاد 

 . پردردش را رساج نشنود

 نزد تنها پشش برایش کافن بود
ی

 این حجم از حقارت ورسشکستیک

ن بلند شد  زنان به سمت رساج قدم  ولنگبه سختی از رو ی زمیر

 . برداشت

ته وخسته ی پشش مقابل او ایستاد ونگاهش را در نگاه به خون نشس

 . گره زد

 . سخت نبود حدس زدن فکری که او در رس داشت

 به عمارت فکر خوبی نیست رساج_
ن  !! رفیی

 ! شک نکن کشته یم سی 

 . رساج تاک ابروبی باال انداخت

 چرا یم خواس من رو ببیتن _

ی برای نجات رسمه دارمم_  !! ن نقشه ی بهیی



 !! یتن سه روز هم مهلت داری تا برنامه ش رو بچ

 . رساج کامال برگشت ومقابل پدرش ایستاد ومنتظر اورا تماشا کرد

یط دارم_  برای گفتنش رسی

طم رو بپذیری پش  !! باید رسی

ن انداخت و گفت  رساج با اخم سیگار را روی زمیر

 !! یم شنوم_

 . به ته ریش زبرش کشید و کیم تامل کردستی هاتف د

 !! از کویت خارج سی ه  باید قول بدی بعد از نجات رسمه بالفاصل_

 !! بدون اینکه پایبند قویل باسی که به یاشار دادی

 . رساج پوزخندی زد

 رسی تکان داد و باتمسخر گفت 

 !از دست یاشار فرار کنم ؟ _

 ملتمسانه ادامه دادهاتف 

 خوای بزار اسمش رو هرخی یم_

 آرویم رو با رسمه بگذرون
ی

 !! اما برو و زندیک

 ج زهرخندی زد رسا 



بی وبنظرت رسمه بعد از اینکه بفهمه پدر من باعث تمام بدبختی ها_

 کنه پدر؟
ی

 !بوده که اون کشیده حاضن میشه با من بمونه وزندیک

 !! کلمه ی پدر را عمدا کشید

وع به صحبت    کرد غم واندوهسیبک گلوی هاتف لرزید و وقتی رسی

 !! ی رساج را کورتر کردصدایش گره ی افتاده میان دوابرو 

 .. تنها یک کلمه یم تونم بگم واونم اینه که متاسفم_

وناخواسته به ل ها عذابی که خواسته متاسفم بابت تمایم این سا

 !!! شهال ورسمه وحتی تو دادم

ابی که یم فقط یم تونم با کمک به نجات رسمه اندیک از بار گناه وعذ

 شم رو کم کنم وامیدوارم آتش خشم ونفرت رسمه و یاشار با ک

 !! مرگ من اندیک خاموش شه

د و هرچقدر که یاشار  رساج با دقت به نقشه ی یاشار گوش سیی

 !! افتاده میان ابرو هایش کمیی یم شدیم داد گره ی  توضیح

ون رفت  و هنگامیکه از انباری بیر

 
ی

 . نیم کرددیگر احساس رسدرگیم وخستیک

رو فرصت داشت تا نقشه ی نجات رسمه را بکشد و شک   سه

 . نداشت با یک نقشه ی دقیق یم تواند رسمه را نجات دهد



..... 

جبار وتهدید رایه  رسمه به همرایه دوتا دخیی تقریبا همسن خود وبه ا

 . اتاق امیر شد

 سیع داشت ظاهرش ترسش را بروز ندهد . اما

 .دقدم هایش سست ولرزان بو 

 . امیر کویت چرا در ان ساعت شب اورا خوانده ستیم دانست 

ها تقه ای به در وارد کرد و   پشت در اتاق که رسیدند . ییک از دخیی

 .مجدادا در باهمان رسعت توسط محافیطن گشوده شد

 هراسان قدیم عقب رفت . اما بالفاصله

ها برخورد کرد و به ناچار داخل اتاق شد  . با ییک از دخیی

 .مجلل اتاق خود ایستاده بود صندیل دید که پشت را  امیر 

تمایم افراد ی که داخل اتاق بودند اتاق را ترک کردند ودر را پشت رس  

 خود بستند

 اشاره کرد وپرسید امیر تبسیم کرد وبه بار 

 !؟نوشیدبن _

 . رسداد ه ای  چون جوابی نشنید . خند

نگایه   به او انداخت و گفتامیر



ی که تو عکس_ ن  !! تی هس نشون یم داد ی زیبا و دلربا تر  از چیر

عکس  نگاه رسمه حالت تعجب گرفت و از ذهنش گذشت او از کدام

 !! صحبت یم کند

 . امیر سوال نگاه اورا خواند

ن بار برداشت وبه سمت او گرفت  لبخندی زد و عکس را از روی میر

 . رسمه با تردید جلو رفت

دهانش از دیدن ان عکس کرد وعکس را گرفت و با دست خود را بلند  

 . شدت تعجب باز ماند

رساج گریخته و به دست این عکس مربوط به زمابن بود که از دست 

 ! باند حراخی آدم فروشا اسیر شده بود

م کل وجودش گر گرفت  . از شدت رسی

کرد وسپس ان را به قطعه   بی فکر واندیشه عکس را از وسط پاره

 . های ریز تبدیل کرد

 . ند امیر توجهش راجلب کردصدای خنده ی بل

او اشاره کرده  به سمتی که امیر با ابرو به سمتی اشاره کرد .نگاه رسمه 

ی که دید بند دلش پاره شد ن  . بود چرخید و ناگهان باچیر

 ر حراخی به تن داشتبود که د لباسشک نداشت این همان 



 !!!امیر چه یم کرد  در اتاقاما اینجا 

 . صدای امیر راشنید

 !؟ ازت خوشم اومد  یک یم دوبن 

 س اشاره کرد و لب زد سپس به قطعه های ریز وپاره شده ی عک

 !!! وقتی این عکس واین لباس رو توی تنت دیدم

 این تنت باشه یم خوام _

 مقابل امیر ایستاده بود 

لحظه ای پلک هایش روی هم افتاد و چهره ی رساج مقابل پلک  

 !! های بسته ش نقش بست

 . ی رساج آگاه بود و رساج را خوب یم شناختب هااو کامال به تعص 

با تجسم چهره ی پرابهت ومردانه ی دلش ضعف رفت وبغض تا 

 . گلویش باال آمد

 !!برو تنت کن_

 پلک از هم گشود و رس اسیمه رس تکان داد

 !! محال بود

 !!! یم پوشید حتی به قیمت جانشهرگز ان لباس را ن

 امیر چون مخالفت او را دید



 . ی زدلبخند

 . دستش را نوشید نوشیدبن جرعه ای از 

 . خود کشیداو را سمت سپس در یک حرکت 

ن لب زد رسمه در حال  یکه به سختی نفس یم کشید خشمگیر

 ولم کن _

 لب زدامیر 

 !! چندین برابر میشهش هرچقدر چموش تر باسی لذت _

 !! ومن زمان زیاد ی برا ی رام کردن تو دارم

ن یک جرقه کافن بود تا از آن  جرقه ای در ذهن رسمه زده شد وهمیر

 خارج 
ی

 !! شودحالت گنیک

از ذهنش گذشت باید تا زمانیکه رساج برای نجات او اقدام یم کرد  

 . محافظت یم کرد خودشزمان یم خرید واز 

ک با زور و تهدید کاری از دستش برنیم امد . باید عاقالنه رفتار  بی ش

 !! یم کرد

 !! کردنباید امیر را حریص تر یم  

ی شبیه لبخند روی لب نشاند ن  !! چیر



ف هایش را در نگاه نگاهش را مستقیم در نگاه امیر گره زد تا تاثیر حر 

 او ببیند

 سپس اغوا گرانه زمزمه کرد

 !!! بده فقط چند روز بهم فرصت_

ایط کنار بیام  بزار بارسی

 . امیر لحظه ا ی مکث کرد

 ش را به لباس روی تخت دوخت و لب زد نگاه 

 !!  حرم عمارت امیر ط سه روز فرصت داری و بعد مییسی سوگیلفق

او را رها کرد و رسمه که به سختی نفس یم کشید حریصانه هوا  سپس 

 !! را به داخل ریه فرستاد

ن طبق نقشه پیش یم رفت  . شب سوم فرارسیده و همه چیر

ید به رساج برای اخرین بار هاتف را دید و چون حال خراب اوراد

دفرامرز دستو   او بیی
 ! ر داد تا بار دیگر دکیی را به بسیی

 ! شب قبل توانسته بود اورا از انباری به اتاق خودش منتقل کند

 . اشار نتوانسته بود در مقابل خواسته ی او مقاومت کندی

  هاتف نگاه پردرد و ماتم زده ش را به قامت سیاه پوش پشش دوخت

ن   . کمک کند   شتی بیشیی به پشش  کاش یم توانست در همچیر



وهای خود را در  تنها کار ی که توانسته بود بکند این بود که تمام نیر

 !!ساحل مستقر کند

 ایه کشید

 هان گشود و با لحتن اطمینان بخش گفت د

 !! برو ورسمه رو تا قبل از صبح سالم به عمارت برگردون_

 من به تو وهوش ودرایت تواطمینان دارم پشم_

ان داد و بدون کلمه ا ی حرف اتاق اورا ترک تامل کرد . رس ی تکرساج 

 ! کرد

 . از پشت اتاق کار ، صدای مشاجره ی یسنا وطاها راشنید

ن ان دو ادامه داشتبیش   . از چند ساعت بود که بحث بیر

 !! و هیچکدام ظاهرا قصد نداشتند کوتاه بیایند

 !! این عملیات شوخن نیست یسنا_

 خطرناکهبی نهایت 

کت کتن نمیدم تا دومن به تو اجازه   !!! ر این عملیات رسی

ه رس یسنا و دست به کمر او خنده ش   در اتاق را گشود واز نگاه خیر

 . . اما به لبخند ی اکتفا کردگرفت 



یسنا که دید خواهش ها و اضار هایش در طاها اثری ندارد بالجبازی 

 گفت

 !!ههه _

ه من رودست کم نگیر ی ط   اهابهیی

ه ماه نگاه کنم و دعا کنم تا  ینم لب پنجره بمن دخیی ی نیستم که بش

 !! هرچه زودتر صبح شه وشما برگردین

 !! من امشب باشما خواهم اومد

 !!! یسنا_

ن انداخت ن طاها در اتاق طنیر  . صدای خشمگیر

 در بحث ان ها دخالت کرد . با تحکم گفت 

 !!! بحث بی فایده رو کش نده رسگرد_

 !! یسنا همراه ما میاد

 .. به یسنا انداخت . نگایه پر از غرور وافتخارسپس نگایه 

ن حال مصمم به  ین و در عیر نظر در ان لباس غواض وسیاه بسیار شیر

 !!! میامد

س و بسیار  او یسنا را کامال یم شناخت و یم دانست یسنا دل نیی

 ! ردشجایع دا



ن خود ورساج را در چند قدم  یسنا هیجان زده لبخندی زد . فاصله بیر

ن بر   د دست راست خود را مشت کرده وطبق عادت به مشتاز بیر

 ! باندچپ دست رساج کو 

 . طاها با اخم نگایه به ان دو انداخت

 و از میان دندان های بهم ساییده خطاب به رساج گفت 

 ش کم بشه من از چشم تو مسئولیت یسنا باتو واگر یک تارمو _

 !! یم بینم

، دل اب ها ی خلیج ن فارس را یم شکافت  قایق موتوری با سه رسنشیر

 . و در تارییک غلیظ شب بارسعت پیش یم رفت

اج پشت سکان ایستاده بود و خود را بی توجه به شیطنت های رس 

ی هایش برای طاها نشان یم داد  ! یسنا ودلیی

 . را نر مکند ظاهرا یسنا قصد داشت دل طاها 

کنار او قرار یم گرفت و او بی   کمیی از چند ساعت دیگر رسمه هم

 !!! هایت دلتنگ دزد کوچولیش شده بودن

ناخواسته ذهنش به سه شب قبل   صدای هاتف در گوشش پیچید و 

 فلش بک زد 

ن حال خودکشیهر شبیخون به عمارت امیر حماقت ود_  ! عیر



م و   زیر سنگیتن نگاه پشش ادامه دادهاتف لحطه ای تامل کرد و بارسی

مه رو کرده واین اما تقدیر یک بار دیگر برگ برنده ش رو به نفع رس _

 . هد کرددخیی یک باردیگر ازحبس اجبار ی نجات پیدا خوا

 خوب گوش کن رساج

امیر کویت هرسال شب تولدش رو درکشتی مجلل خودش در اب 

 شناس برگزار یمهای خلیج فارس با تعداد معدود ی مهمان ها ی رس 

 .کنه

ه   سه شب دیگه تولد امیر

ن رسم ین فرصت برای پس گرفیی  ! ه سواین بهیی

دن  چون تعداد محافظ ها درکشتی خییل کمیی از عمارت وشبیخون ز 

 !!! بسیار راحت تر

فقط کافیه به داخل کشتی راه پیدا کنید بعد از اون شک ندارم موفق 

ن   !!! میشیر

وافراد خاص ومهم کار شما راحت تر باوجود مهمان های غیر مسلح 

 !!! خواهد بود

ن بود رسمه داخ_  !ل کشتیه ؟از کجا باید مطمی 

ن لب زد   هاتف چشم باز وبسته کرد و مطمی 



 کن بهم اعتماد  _

دوساعت که گذشت رساج قایق را وسط آب نگه داشته وخاموش  

 . کرد

 . بیشیی از این نیم تونیم باقایق جلو بریم_

 . بشن . طبق نقشه باید شنا کنیمنباید متوجه ی ما

تا اب به داخل طاها رس لوله ی هر شش کلت کمری پارچه فرو کرد . 

ن هرسه تقسیمان   نفوذ نکند .سپس فشنگ ها را از جعبه خارج وبیر

 . کرد

ن فشنگ ها را داخل لباس فرو کردند همینطور خنجر کوچک اما  تیر

 !! وبرنده را

یسنا موهای خود را باز کرد . پنجه ای میانش کشید وبار دیگر ان را 

 . ادسفت ومحکم از باال بست و کش وقوس به بدن خود د

ن ن  فری بود که خودرا داخل اب انداخترساج اولیر

 صدای نگران طاها همچون زمزمه ا ی درگوش یسنا نشست 

 هنوزم دیر نیست یسنا _

 .. لجباز ی نکن تو قایق بمون ومنتظر برگشتلطفا 

 یسنا از نبود رساج استفاده کرد 



 بخندی به نگرابن اوزد ومانند خود او لب زد ل

 ! ی من نمیفتهجود توهیچ اتفافی برانگران من نباش با و _

نباید زمان از دست داد . روشنابی صبح اصال به نفع ما نیست .  

جه خود را داخل  جمله ش که تمام شد بلند شد ایستاد وبا یک شیر

دانداخت تا جلوی هر  اب اض ومخالفت او را بگیر  !! گونه اعیی

جه زد  . و اما طاها اخرین نفر بود که داخل اب شیر

  وجود شنا کردن با لباس کاری طاقت فرسا بود  آرام بود اما با این دریا 

ی داشتند وب  هیی  وی بدبن بیشیی  رساج وطاها نسبت به یسنا نیر

 . شنا یم کردند

وقتی یسنا عقب یم ماند .   بعضن آب را یم شکافتند وجلو یم رفتند 

 . رسعت خود را کمیی یم کردند تا یسنا به آنها برسد

شنا یم کردند . یسنا که با یک  قیقه بود که مداوم بیشیی از چهل د

 دست شنا یم کرد خسته شد ورو ی اب ماندو در نهایت طاها خود را 

 . به اورساند

د . رسی تکان داد و زیر لب دخیی رس  ن تقی به  یسنا نفس نفس میر

 . اوگفت

 . یسنا لبخندی زد



ونداد  نفس عمیقی کشید و خواست شنا کند که طاها این اجازه را به ا

 ناچار شد  و باالخره هم

ومند  ه  مثل ناجیان غریق ب دازد واو را باکمک بازوان نیر شناوری بیی

 . خویش جلو بکشد

د واز حمایت او در آن شب عجیب  یسنا خود را کامال به اوسیی

 . لذت بردوپرحادثه 

ی شد ودر نهایت سایه ای درظلمت شب  نیم ساعت دیگر هم سیی

 . به چشم خورد

 !! ند کویه در دل دریادرست مان

با فاصله ی تقریبا زیادی از کشتی روی اب ایستادند ونفیس تازه  

 . کردند

 شاد عربی را به گوششان  
 باد اندیک که یم وزید صدای موسیقی

 . یم رساند

 رساج نگایه به طاها و یسنا انداخت وگفت

 از این پس کارمون مشکل میشه_

در اب صدانکند و رسصدا  باشید حتی المقدور دست هایتانمراقب 

 . ایجاد نکنید



مجدادا هرسه آهسته داخل اب فرورفتند و به سمت کشتی به شنا 

 . پرداختند

 کشتی ، مانند دیوار ی   کیم جلوتر بدنه ی سفید رنگ

 . مقابل دیدشان قرار گرفت

 . حاال صدای موسیقی را به وضوح یم شنیدند

که توسط ان ها    سیقی باعث میشد تا اندک صدابی واین صدای مو 

 !ایجاد میشد هم به گوش کیس نرسد

کشتی نردبابن اهتن داشت و هرسه در دل خدارا شکر گفتند که 

نکشیده بودند واین کار ان هارا بسیار برخالف قاعده نردبان را باال 

 . کرده بود  راحت

ن پله نردبان    . گرفتیسنا دست سالم خود را به اولیر

 . له نشستسپس باکمک رساج کامال رو ی پ

 کشتی بودند و از عرشه دیده نیم شدند
ی

 . ان ها در قسمت فرو رفتیک

طاها و رساج تا سینه خود را باال کشیدند وصدای چلپ چلپ اب،  

 . رصدا ی بلند موسیقی گم شدد

اسلحه های خود را بالفاصله از اب خایل کردند و خشاب آن را  

 . پرکردند



ت یم کرد نگاهش را در آن یسنا حاال که نشسته بود واحساس امنی

 ! تارییک مطلق چرخاند

ن به آن یم  گون منظره ای رعب انگیر دریا آرام بود .اما تارییک قیر

 !! بخشید

رییک دریا گرفت وبه باال دوخت تا روشنابی کشتی کیم  نگاهش را از تا

 که رو به اسمانترس را از او دور کند . خییل زود دود ی باریک  

 یم رفت را تشخیص داد

 !!... ساعت از یک گذشته و ما فقط سه ساعت وقت_

یسنا که کامال حواسش به باال بود به موقع دست روی لب طاها  

 گذاشت و زمزمه کرد

 هیس_

رساج وطاها به سمت باال کشیده شد و با کیم دقت ، از باال ی  نگاه

 بودند دود را دیدند که کشتی درست قسمت ی که آن ها پنهان شده

 ! یم رود به سمت باال 

 طاها شگفت زده خطاب به یسنا لب زد 

 !! چجوری متوجه شدی_



نیش یسنا شل شد و اگر فضا تا ان حد تاریک نبود . طاها بادی که 

 !! بغب خود انداخته بود یم دیداودر غ

ن سفید کوچیک را دیدند که بارسعت به انها  کیم که گذشت چیر

 . شدنزدیک یم 

هرسه پاکت سیگار را در ان تارییک وقتی از مقابل نگاهشان گذشت . 

 ! تشخیص دادند

پاکت مانند پرکایه روی اب قرار گرفت و در دست امواج از آنها 

 . دورشد

 رساج نگاه دیگری سمت باال انداخت ولب زد

ی از نورافکن _  !!! نیست . ظاهرا حسابی رسگرمنفعال خیی

ه زود دست بکار شیم   بهیی

 !! د با اشاره ی من شما باال بیاید اول من باال یم رم اگر خطری نبو 

 . یسنا وطاها از پیشنهاد او استقبال کردند

 بانگرابن زمزمه کردداخل اب انداخت .  یسنا خود را 

 ! مواظب باش_

ن مواظبمرساج   .اهسته از پله های نردبابن باال رفت با گفیی

 روی پله ی نردبان قرار دادو گفت مجدادا یسنا طاها 



 ! سته نکنعضله های پات روخ_

 . زدیسنا لبخندی 

 . حق با اوبود ، شنا حسابی خسته ش کرده بود

 . نگاه نگرانش را به باالی پله ها دوخت

 اج هنگامیکه به اخرین پله رسید رس 

ون کشید وآن را آماده نگه داشت اهنش بیر ن پیر  . اسلحه را از استیر

 . سپس رسش را کیم بلند کرد و به عرشه نگایه انداخت

چکس را ندید . همانطور که هاتف کشتی خایل بود و ا و هیعرشه ی  

 نه بود همه رسگرم مهمابن بودند وآن اندک محافظ هم با گماگفت

اینکه هیچکس شبانه به کشتی امیر در دل اقیانوس شبیخون نیم زند 

 نیم بایست احتیاط  ویل کرده بودند خود را رسگرم  

 ! را از دست یم دادند

ین  ود را روی عرشه ی کشتی انداخت و  صدابی خبدون ایجاد کوچکیی

 . بالفاصله به طاها دستی تکان داد

 . به اطراف نظری افکندسپس خود را عقب کشید و 

 . وبعد طاها بارسعت کنار انها قرار گرفتابتدا یسنا باال آمد 

 رساج به هرکدام طرفن را نشان داد و لب زد 



 . نیدصدا ایجاد نک جابی که یم تونید  سیع کنید تا _

 ! بدیمباید بتونیم بدون اینکه متوجه بشن رسمه رو نجات 

من به قسمت موتور خونه ی کشتی یم رم تا برق کشتی رو از کار 

 بندازم

 و کیم طول یم کشه تا بتونن برق اضطراری اون رو کار بندازن

ن   در یط این زمان شما رسمه رو پیدا کنیر

 بقه ی دوم باشد اون باید ط

 کرد وگفت  اشاره ای پس به پشت کشتی س

قایق های نجات وزیر دریابی این قسمت هست . رسمه رو پیدا کردین 

 !!! به سمت قایق ها ی نجات برین

ه ی کشتی را به دست بیاورد وتمایم او به راحتی توانسته بود نقش

د جزئیات آن را   !! بخاطر بسیی

 یسنا وطاها بالفاصله رس ی تکان دادندو 

 !! کرده بود روی پنجه ی پا رفتندج اشاره  هرکدام به سمتی که رسا 

رساج خود با احتیاط از دماغه ی کشتی فاصله گرفت و به سمت 

عقب کشتی جلو رفت . موتور خانه ی کشتی در سمت عقب کشتی 

 .داشت قرار 



 برای طاها تکان داد و پشت دیوار از دید او یسنا برای اخرین بار دستی 

 . خارج شد

 .  را در ذهنش مرور کندشه ی کشتی سیع کرد یکبار دیگر نق

 . باید یم توانست خود را داخل کشتی واتاق رسمه برساند

ن مخصوص خدمه ی کشتی قدم برداشت .   با احتیاط به سمت کابیر

ن خا ن دومرد را دید که از کابیر  رج شدند .قلبشدرست نزدیک کابیر

 . فرو ریخت ونفسش در سینه حبس شد

 . یه داده دیوار تکبالفاصله بدنش را ب

اگر از کنارش عبور یم کردند . تارییک نیم توانست او را از دید ان ها  

 . مخقن نگه دارد

 .باید چاره ای یم اندیشید 

 . ه در اطراف چرخاند بارسعت نگا

 . وجود داشتکیم ان سمت تر از او ، استخری عریض 

بالفاصله تصمیم خود را گرفت و روی نوک پا به سمت استخر جلو  

 ین صدا در داخل اب استخر فرو رفت وزمانیکه آن دوا کمیی رفت و ب

مرد به استخرنزدیک شدند . ریه هایش را پر از هوا کرد و کامال داخل 

 . اب فرو رفت



 چند ثانیه که گذشت صدای ییک از مرد ها راشنید 

 !ریم لتی تر کنیمبیا ب_

 !وحال پول نیم دنبهمون برای عشق _

 ! وظیفه ی ما محافظت از کشتیه

 . صدای همان مرد اویل بالفاصله شنیده شد

 !!محافظت در مقابل جن وپری_

 !! اخه وسط دریا این وقت شب چه خطری کشتی رو تهدید یم کنه

 ! هم رسگرمن بقیه ی بچه ها 

شد و یسنا ادامه ی بحث انها را نشنید . صدای قدم ها دور 

شته بود  ه سختی خود را زیر آب نگه دادرحالیکه نفس کم اورده وب

 رسش را

ون کرد وبا ول ع هوا را به داخل ریه هایش با احتیاط از زیر آب بیر

 !! فرستاد

آن دو مرد را که همچنان بحث یم کردند تعقیب کرد وچون نگاهش 

  از استخر فاصله گرفتند با رسعت از آبخیالش راحت شد که کامال 

 . خارج شد



ن  وبی اهمیت به ابی که پشت خود راه انداخته بود  به سمت کابیر

ن جلو رفت   . مستخدمیر

ن ایستاد  . پشت در نیمه باز کابیر

 . ش را داخل برداطراف را پایید و با احتیاط رس 

 در سالن اصیل ومشغول پذیرابی  
ن به نظر میامد همه ی مستخدمیر

 . بودند

 . ه سمت رختکن قدم برداشترسی    ع داخل رفت و مستقیم ب

 . باعجله در کمد را باز کرد

 . لباس سفید وکوتاه مخصوص خدمه در کمد اویزان بود چند دست

اهتن را برداشت و با رسعت با لباس مشیک وخ یس خود تعویض پیر

 . کرد

ز کرد.  ش جاسااسلحه ی کالییی کوچک وزنانه ی خود را در لباس

 لباس خود را داخل سطل آشغال انداخت وبه سمت اینه دوید   سپس

 تی به ان کشید . کیم ان را باموهایش خیسش را بارسعت بازکرد ودس

ن خارج شد  . دست صاف کرد ومجدادا سفت از باال بست و از کابیر

، باید از سالن اصیل عبور یم کردب   رای رسیدن به طبقه ی دوم کشتی

ن اصیل قدم برداشتپس به   . سمت کابیر



ن اصیل مردی سیه چرده ودرشت اندام را دید که به  نزدیک کابیر

 . سمت او جلو میامد

 جریان خون در رگ هایش کند شد و 

وع به کوبیدن کرد  . قلبش رسی

ی از ترسش را نشا ن ن نداد. خییل خونشد وباهمان اما ظاهرش چیر

ن به مسیر خود ادامه دا
 ! دقدم های محکم ومطمی 

 . شانه به شانه ی مرد از کنار او عبور کرد

  نفس حبس شده ش را هنوز مهار نکرده بود که صدا ی زمخت مرد را 

 شنید 

 صیی کن _

 . به ناچار ایستاد . دستش مشت شد و پلک هایش باز وبسته شد

 !! نییستو چرا رس پستت _

ن انداخت و محتاطانه پاسخ  یسنا به سمت او برگشت . رسش را پاییر

 ادد

 ... من ..من _

هنم ریخت ومجبورشدم تعویض کنم بت رو پیر  . رسی

 مرد با دقت نگایه به رستاپای او انداخت وگفت



 !زود برگرد رسکارت_

ی بخشید واز   یسنا چشیم زیر لب گفت وبه قدم هایش رسعت بیشیی

 . انجا دور شد

یقی کشید. دستی به دامنش کشید و وارد کنار در ورودی ، نفس عم

 . سالن شد

 . صدای شاد موسیقی به پیشوازش آمد

ایط را سنجید امونش انداخت وبا دقت رسی  . نگایه به پیر

بتحتوی کیم جلوتر سیتن م را از خدمه ی مردی گرفت و در   رسی

ن مجزا کرده بود  مسیر   پله هابی که طبقه دوم را از طبقه ی پاییر

 . پذیرابی شدمشغول 

محتاطانه نگایه به اطراف انداخت وقبل از اینکه باال برود با دیدن 

 !! رسمه در کنار امیر آه از نهادش درآمد

 !! اده بودرسمه در کنار امیر در راس مهمان ها ایست

 به طاریم تکیه داد و

را در گلویش ان به لب هایش نزدیک کرد والجرعه محتویات  را  لیوان

 ! ردخایل ک

 . در آن وضعیت آشفته ، خنده ش گرفت



فقط کافن بود رساج رسمه را با آن لباس ببیند تا آتش باز ی واقیع 

 !! امشب را راه بیاندازد

 . را تجسم کند رده ی گردن رساجیم توانست رگ باد ک

ی بود عاشق هیجان و  ن  او دخیی گون آبسیی ماجراجوبی و این شب قیر

 !! حس ماجراجوبی او را ارضا کند به حوادث ، یم توانست این

 . صدای طاها که در گوشش پیچید توجهش را جلب کرد

؟_  !اوضاع اون ور چطوره دخیی گانگسیی

 !!! عقرب  قمر در _

 ! رغ رو از قفس پروندفکر نکنم بدون اتیش بازی بشه م

طاها فرصتی پیدا نکرد حرفن بزند زیرا بالفاصله سایه ای باالی رسش 

 . روی دیوار افتاد 

با دیدن مردی که دستش را باال برده وقصد کوبیدن بررسش داشت 

 ون فوت وقت ، برگشت و آرنجش را محکم برشکم مرد کوبید بد

ین اشتبایه جفرص ان ناپذیر بود و  تی برای اتالف وقت نبود کوچکیی یی

 . باعث بهم خوردن کل عملیات یم شد

 . مرد فریادی خفه کشید



ن بهم یورش ب رده ودرهم  بالفاصله هردو مرد مثل شیر خشمگیر

 ! آمیختند

 . چون این را متوجه شد قدرت طاها برمرد غالب بود و مرد مذکور 

 . از اینکه بی فکر اقدام کرده بود پشیمان شد

 محافظ ها را با خیی سازد . اما طاها بیسیم او  بالفاصله خواست بافی 

 . را از گوشش کند و مشتی دیگر حواله ی صورت او کرد

یع دید در حالیکه دردل خود را نکوهش  مرد که شکست خود را قط

 ا را باخیی نکرده خییل زود دست به اسلحهیم کرد چرا زودتر ان ه 

که همراه داشت رگ  شد اما قبل از او طاها دست جنباند و باچاقو بی  

 . گردن مرد را زد

خون فوران زد و روی صورت طاها پاچید . طاها قبل از اینکه اونقش 

ن شود در یک حرکت ا   و را به کول انداخت وزمیر

 . بالفاصله او را در دل دریا انداخت

ن شد  . کیم بعد جنازه ی مرد در دست امواج باال وپاییر

 صدای نگران یسنا در گوشش پیچید 

 ا ، طاها طاه _



ش خون چاقو را پاک کرد .مجدادا آن را در با پشت شلوار مشکی

 . غالفش فرو کرده وداخل لباسش انداخت

 مرتبه نگران نباشهمه خی اینجا _

لبخندی روی لبش نقش  صدای نفس آسوده ی یسنا راشنید و 

 ....بست

 .طاها کنار رساج در موتور خانه ایستاد

 . یم نقشه تغییر کرده بودهردو متوجه جریان شده بودند وک 

 . رساج اجازه نداده بود یسنا خود اقدایم برای نجات رسمه بکند

 . رق به طاها دادتوضیحابی را در مورد سیستم ب

 سپس دستی برشانه ی او گذاشت وگفت 

 تا چند دقیقه دیگه برق ها قطع میشه و_

اییط نباید بزاری سیستم برق وصل شه  . تحت هیچ رسی

ن اصیل را در پیش گرفتطاها اورا مطم  ن ساخت ورساج مسیر کابیر  . ی 

رسمه در حالیکه به سختی جلوی ریزش اشک هایش را گرفته بود .  

 . مور شده ش را از امیر دور نگه یم داشت بدن مور 

 . هرچند بی فایده بود

 رسمه با صدای مرتعیسی ملتمسانه لب زد 



 !!! بزار به اتاقم برگردم _

 وگفت لبخند ی زد میر خونشد ا

 !!که باز اقدام به خودکیسی کتن _

 ابروبی باال انداخت و با همان لهجه ی غلیظ خود ، لب زد 

 تو دخیی احمقی هستی رسمه _

 به اطرافت نگاه کن

 یتممن امیر کو 

 در کنار من یم تونه خییل 
ی

 !!!لذت بخش باشهو زندیک

 !!مخصوصا که امشب سوگلیم مییسی دخیی ایروبن 

ن لب گزید  . رسمه غمگیر

از شب قبل که اورا وارد کشتی کرده بودند به کل قطع امید کرده 

 . ودوبار اقدام به خودکیسی کرده بود

ی که عایدش شده بود د ن وتا هرچند موفق نشده بود وتنها چیر

 . شیک یم دادندبادیگارد بود که تا شب در اتاقش ک

 . ایه کشید ونگاه در اطراف چرخاند

برگشت به سمت نقطه ا ی که چند ثانیه بعد ، نگاهش با رسعت 

 . چند ثانیه قبل از آن گذشته بود



 . لحظه ای احساس کرد رساج رادیده

 !!! سینه فروریخت . بی شک توهم زده بود قلبش تو 

 !! امکان نداشت رساج وسط اقیانوس ودرکشتی باشد

ی از رساج نبود  . چشم بست وزمانیکه باز کرد خیی

اسم اورا زیر لب زمزمه نم اشک درچشمانش نشست و با حشت 

 . کرد

.... 

ن شد  . رساج وقتی وارد کابیر

 .ایستاد خودش را به شلویعن رساند ومیان مهمان ها 

 . دسپس نگاهش را در اطراف چرخان

 . بالفاصله امیر رادید و از دیدن رسمه در آن لباس شوکه شد

ده شد  . رگ های گردنش متورم و فکش فشی

ون بکشد که دستش بالفاصله روی اسلحه رفت  و خواست آن را بیر

 صدای آرام یسنا را شنید 

ه احساسا_  !! بی نیسی رساجبهیی

 امیر رو هدف قرار بد ی
 حتی از این فاصله بتوبن

 قبل از اینکه رسمه رو نجات بدیم



 !!! سوراخ سوراخ میشیم

ن زمزمه کرد   حق با یسنا بود ورساج خشمگیر

 !!!لعنتی _

موسیقی قطع شد وصدای  صدای برق قطع رفت . بالفاصله  ناگهان

ن انداخت  همهمه ی پر وحشت مهمان ها در فضا طنیر

ی گفت ن  یسنا با لحن شیطنت آمیر

ی کن تا صد سال بعد ، وقتی اسم دخیی االن وقتشه رساج ..برو کار _

ها بلرزه  !!ایرابن میاد پشت شیخ وامیر

دت کند . سپس خطاب به رساج صیی کرد تا کیم چشمش به تارییک عا

 ی گفت  جدخییل یسنا 

 !!! برو پیش طاها ، به هیچ ادم مسلحیم رحم نکن یسنا_

 یسنا بالفاصله جواب دا د 

 !! چشم اما قولم خی  _

 !! ازم قول گرفتی تا خون کیس رو هیچ وقت نریزم 

 رساج با خونشدی پاسخ داد

 یادم نمیاد _



یر لب گفت وبالفاصله به یسنا هیجان زده از اجازه ی او ، ایویل ز 

 ..خروخی رفتدر  سمت

 رساج به سمت رسمه وامیر قدم برداشت

 . امیر سیع داشت آرامش را به مهمان ها بازگرداند

 . رسمه اما مانند جسیم بی روح ثابت در جا ی خود ایستاده بود

چنان غرق در دنیای خود شده بود که متوجه ی اتفاق های دورو 

 . اطرافش نباشد

 تکشیده شدنش جیغ ارویم زد و گفبا  

 !!عوضن ولم کن _

 صدابی بالفاصله درگوشش پیچید 

 م هیسس دزد کوچولوم من_

رده  مه دیگرهیچی نشنید چون کلمه ی دزد کوچولو گوشش را پرکرس 

 !! بود

 مجدادا دچار توهم شده  بهت زده اندیشید که

 دلب ز  به سختی 

 اج رس _

 شنید بالفاصله صدای رساج را 



 جون ودلم رسمم_

 . ک ریختبی صدا اش بغضش به یکباره ترکید و 

 لب زد 

 بگو لعنتی .  بگو توبیداری رویا نیم بینم _

ن زمزمه کردرساج   خشمگیر

 همه خی تموم شد عزیزم . _

ون کشید واورا پشت خود کشاند  . رساج ، رسمه را از بغل خود بیر

 حشت زده زمزمه کرد رسمه و 

 !! رساج_

ا  خییل نامحسوس پشت امیر که همچنان سیع داشت مهمان ه رساج 

 . گرفت  ی ترسیده را به آرامش دعوت کند قرار 

د  . لوله ی اسلحه را پشت شقیقه ی او قرار داده وآن رافشی

 بالفاصله صدای وحشت زده ونگران امیر را شنید 

 !! تو یک هیس_

د و  رساج لوله را محکمیی   فشی

 از میان دندان ها ی قفل شده غرید 



kNock out_ 

 . این اجازه را به او ندادامیر شوکه خواست برگردد که رساج 

 بهت گفته بودم ، که با رساج در نیفت_

 !!گفته بودم گرگ درمقابل بارساج کفتاره

 !!پیدات یم کردم  دریا که سهله زیر زمینم یم رفتی 

 !! سمت در خروخی برو صدا برگرد و به  بی _

ی پش_ ون نمیر  تو از اینجا زنده بیر

 !! مگر اینکه من بخوام

مپس اسلحت رو بن  !! داز ، منم قول میدم ، این حرکتت رو ندید بگیر

 گفت رساج خنده ای درگلو کرد وبا تمسخر 

ه خاموسی گزیتن تا _  عاقبت کارببیتن  بهیی

 !!! حاالبیفت جلو_

ن غرق در نور شد . برق وصل  امیر هنوز قدیم جلو نرفته بود ، که کابیر

 . شده بود

ن گلوله ای تا چند دقیقه ی اول کیس نفهمید چه اتفافی ا فتاده اما اولیر

ون شلیک شد و صدای آژیر خطر مجد  کردادا همهمه ایجاد  که از بیر

 . مهمان ها ترسیده هریک به سوبی یم گریخت



ن انداخت  !! صدای فریادوحشت زده ی زن ها در کل کشتی طنیر

 قرار ان فکر در آن ها قوت گرفته بود که مورد حمله ی دزدان دریابی 

 . گرفته ند

ن خییل زود خود را از میان زن ومرد ترسیده  محافظ های داخل کابیر

ند به امیر رساندند تا از  هر سمت یم دویدند که به   تا پناه بگیر

 !! او در مقابل خطر احتمایل محافظت کنند

اما وقتی رنگ سفید صورت او و رساج را پشت اودیدند تازه متوجه 

 . جریان ودسیسه از قبل چیده شده شدند

 . لحه های ، خود را به سمت رساج نشانه رفتندرسی    ع اس

  مخقن کرده بود ورسمه هم پشت اورا پشت امیر  اما رساج کامال خود 

 با خشم غرید

ن وگرنه یک تیر حروم مغزت یم کنم_  !! بگو اسلحه ها رو بندازن زمیر

 !!!!!بگوو

ن دستش را باال برد و خطاب به محافظ هایش گفت  امیر خشمگیر

 !!! بندازیناسلحه ها رو _

 .محافظ ها بالفاصله اطاعت امر کردند

 !!! بروت رو ال راه افرین !!حا _



ن قدیم جلو رفت  .امیر خشمگیر

 !! تو من رو یم شناس_

 !!! یم دوبن من کیم 

د وگفت  رساج لوله را مجدادا به رسش فشی

 !!!مهم اینه ، تو رساج رو شناختی !!! وفهمیدی با یک در افتادی_

 . ودشوار وحساس ب ن لحظه بسیا ر د کار رساج در آ

ین اشتبایه ورق را به نفع امیر بر یم گرداند وجان همه را به  کوچکیی

 !!! خطر یم انداخت ومسلما خوراک مایه های دریا یم شدند

 !! پس هم عقب را یم پائید و هم حواسش کامال به محافظ ها بود

ن عبور کرد و وارد عرشه شد  . امیر با خشم از در کابیر

 . گوش یم رسیدا ی شلیک به  هرچند ثانیه صد

 . محافظ ها قدم به قدم از عقب ان ها میامدند

 !!!برو سمت قایق های نجات_

 . امیر بدون مخالفت به سمت چپ چرخید

 ترس وجودش را به رعشه انداخته بود

به فتن شده بود  !! حق با رساج بود و او کامال در ان دریا ی بیکران ضن



ز نتوانسته بود در آن رخید واو هنو باالی رسش یم چ  عفریته ی مرگ

د  . سن از آن همه دارابی که داشت لذت کامل بیی

اوضاع حسابی وخیم بود واو حتی نیم دانست کشتی در محاضه ی  

 !! چند نفر از افراد اوست

 به قایق های نجات که رسیدند 

 . رساج لب زد

 ! بچه ها کجاین _

 ید صله در گوشش پیچصدای نفس نفس زدن یسنا بالفا

 !! ثانیه دیگه به شما ملحق میشیمچند _

همینطور هم شد و طاها ویسنا همزمان با ان ها، به قایق های نجات 

 . رسیدند

طاها به کمک رساج شتافت واسلحه ها را سمت محافظ ها نشانه 

رفت ویسنا هم خواهرش را در آغوش کشید واجازه داد او صدا ی 

 . ر کندر سینه ی او مهاپر هیجانش را د فریاد 

رساج به یسنا اشاره کرد و یسنا رسمه را سوار قایق کرد وخود هم  

 . بالفاصله کنار او نشست

 طاها ایستاد ورساج خطاب به امیر گفت 



ن _  بشیر

ن _  !! حاال که موفق به فرار شدین من رو ول کنیر

رساج پوزخندی زد که در آن فضای نیمه تاریک وزیر نور ماه همه ی 

 !!! دیدندشه د ایستاده در عر افرا

 ضامن را کشید و خییل قاطع وجدی گفت 

 !!عادت به تکرار جمله ندارم _

 امیر با قدم هابی لرزان به سمت قایق رفت وروی آن نشست 

رساج مجدادا پشت او قرار گرفت . وطاها اخرین نفر بود که سوار  

 . قایق شد شده بود

ن بر کشتی اف حاال به_ ن  رادت بگو با پاییر ن بفرسیی  !! را پاییر

ن تکرار کرد و رساج در ادامه ی جمله ی اوگفت  امیر خشمگیر

ن _  خوب گوش کنیر

تون رو یم  ن در جا امیر ن و یا کاری کنیر اگر بخواین مارو تعقیب کنیر

 !!! کشم

ن   در غیر این صورت زنده تو ساحل پیداش یم کنیر

 !!! فقط کافیه ما فرار کنیم

 فاصلهد با دستور مستقیم امیر بالفراا



ن بر داخل آب انداختند  . قایق را با کمک پاییر

 رسمه هیجان زده در دل ان تارییک شب

 لب هایش را سفت گرفته بود تاصدای فریاد پرهیجانش بلند نشود

ن یک ساعت قبل هزاران  باورش نیم شد نجات یافته باشد واو تا همیر

ن بردن   !!! د کشیده بودخو نقشه برای از بیر

 ! رار گرفت ورساج مجدادا پشت سکان ایستادطاها پشت امیر ق

 . بالفاصله قایق روشن شده و از کشتی دور شد

 وقتی کشتی از دید آن ها خارج شد 

رسمه طاقت از دست داده و از جا ی خود بلند شد وبا احتیاط به 

 . سمت رساج قدم برداشت

ن انداخته بود ویسنا با لذت آن صحنه عاشقانه   ی طاها رسش را پاییر

 . تماشا یم کرد را 

ون کشید و بدون کالیم ان را سمت رسمهرساج  اهنش را از تن بیر   پیر

 رفت . گ

ن لب گزید و بالفاصل مگیر  ده تن ز سیاه را ب ه آن لباس خیسرسمه رسی

 . یک کبوتر بچه یم تپید لبقلبش به تندی ق

 . ش سخت بودهنوز هم برایش باور 



  گر اورا هرگز نخواهد دیداو کال قید رساج را زده بود وگمان یم کرد دی

 . خییل زود به قایق خود رسیدند

ی چسباند و اشاره کرد تا همه رساج قایق را به بدنه ی قایق دیگر 

 . سوار شوند

 . کمک کرد تا سوار شودخود به رسمه  

 سپس خود مقابل امیر ایستاد 

 . امیر که قید جان خود را از همان ابتدا زده بود 

گون چرخاند و ملتمسانه گفت نگاه وحشت زده ش را در   آن تارییک قیر

 !!!لطفا من رو نکش_

 هرخی بخوای بهت یم دم

 !! از پول و طال بی نیازت یم کنم

او اهمیتی نداشت در ان لحظه به یک ایرابن برای نجات جان برای 

 . خودالتماس کند

 !!! وحشت از مردن فکرش را زایل کرده بود

 . او فقط یم خواست زنده بماند

 . اج تک خنده ای در گلو کردرس 

 اسلحه را به سمت مغز او نشانه رفت و با طعنه پرسید



 !! ترسیدی_

 . وبه بدنه ی قایق چسباندکشید امیر خود را در قایق عقب  

 رساج ان فاصله را پر کرد

یم تونم بکشمت وجنازت رو تحویل مایه های ادم خوار بدم ویا _

 !! حتی زندت رو

 ... اما

 . رخشیدنگاه امیر د

 یم دم _
ی

 !!! بهت فرصت دوباره ی زندیک

ط اینکه توام بعد از  ن روفراموش  اینک به رسی ه رسیدی خشیک همه چیر

 !!! کتن 

 ! جان تو در برابر تضمیتن که یم خوای بدی

ط او را پذیرفت  . امیر بهت زده بالفاصله رس تکان داد ورسی

ن راحتی از جان او بگذرد  . باورش نیم شد رساج به همیر

 اج با نگاهش نگاه اورا کاوید سپس خییل کوتاه گفترس 

 !!!و یم بخشمم هار من فقط یکبار جان اد_

ن قراررفت  سپس رو ی قایق پرید و این دفعه طاها بود که پشت سکا

 ... وقایق را به حرکت انداخت



 . نگاه نگران رسمه، مدام در ان تارییک روی دریا رسگردان یم چرخید

رد شبیخون افراد امیر ویا هر شیخ عرب دیگر هرآن امکان یم داد مو 

ند  . قرار بگیر

ا کرده بودن اما نیم دانست چرا هرچه قایق به ت پیدبا اینکه نجا

 ساحل نزدیک تریم شد احساس دلشوره ش بیشیی وعمیق تر یم شد

 . باور نیم کرد آن کابوس تمام شده باشد

ن یم   وترس را در نگاه یسنا نیر
 !! خواندبخصوص که این نگرابن

ی را به رساج وقرار نداشیسنا هم آرام  ن ت ومدام سیع داشت چیر

 . بگوید اما رساج این اجازه را به اونیم داد

 رساج که متوجه ی نگرابن او شده بود 

 زمزمه کرد

 نگران نباش همه خی تموم شد عزیز م _

ن رسمه را بالفاصله شنید  صدا ی محزون و غمگیر

 و کشتارم مخالف کشت با اینکه_

ن   !! اما کاش امیر رو یم کشتیر

 !اگر دوباره برگرده خی 



ی شبیه لبخند روی لب نشاند که درآن تارییک رسمه آن  ن رساج چیر

 . ندید اما صدا ی خسته و مطمئنش را شنید

 !! نگران نباش دیگه هیچ وقت تو زندگیت امیر رو نیم بیتن _

 !ز کجا انقدر مطمئتن ؟ا_

ن اق_  . تدار یم شناسمروحیه ی صلح طلبش رو در عیر

 !! نیم کنه بازیامیر مردیه که رس عیش وخوش گذرونیش 

 !! بمونه اینکه اون جونش رو مدیون من یم دونه از این پس

 رسمه لب گزید  

شوره وحس بدش را نیم دلیل این دلبا اینکه به رساج ایمان داشت اما 

 !!! فهمید

ن را شکاند ن یسنا سکوت کابیر  . صدای خشمگیر

 به حرف من گوش کن رساج لطفا _

 !! یاشار عصتی تر از ایتن هست که بخواد رحم کنه حتی تو

 !!! نجات جون رسمه هم باعث نمیشه آتش خشمش خاموش شه

ن کر   !!! دنمن شک ندارم افراد یاشار توساحل برامون کمیر

دلشوره ترکید و زهر ان با رسعت در تمام بی ورگ رسمه منتشی  حباب

 . شد



 و نا ارام ناخوانای رساج، عبور داد ودر نگاه طوفابن نگاهش را از نگاه 

 . یسنا گره زد

عصتی و  در این مدت کوتاه اشنابی با یسنا هیچ وقت اورا تا این حد 

 !! بود اشفته ندیده

 اب دهنش را به سختی قورت داد وبا صدا ی لرزابن پرسید 

 ! چه اتفافی افتاده_

 !؟منظورت از یاشار همون ، همون پدر خودمونه 

 قبل از اینکه یسنا جوابی بدهد صدای تند و جدی رساج را شنید

 !! یسنا_

 . ه یسنا دوختنگاه منتظر ونگرانش را برسمه 

با حرص موهای خیسش را از بند کش رها کرد . پاهایش را به  یسنا 

 عرض شانه باز گذاشت ودست هایش را دورابن ومحکم رو ی آن

 . کشید

 !!! گرفته بوداز شنای بیش از حد بدن درد  

ور و تخسش را به پش عمه ش دوخت و گفت  نگاه رسی

 !! و ساکت کتن من ازت نیم ترسم رساج و تونیم توبن من ر _

 مه س که واقعیت رو بدونه حق رس 



 سپس نگاهش را به رسمه دوخت وادامه داد 

 !! خوب گوش کن خواهری_

 بعله منظورم یاشار پدرخودمونه

 !! ی وشناختی اما نه یاشاری که این مدت دید 

 منظورم یاشاریه که وقتی 

ن میشه وقتی پ ون باشه یم تونه تبدیل ای خانواده ش در میخشمگیر

 !! به یه انسان خطرناک شه که هیچ کس وهیچ رو نشناسه

 پرسید 
ی

 رسمه با گنیک

 !! مگه چه خطری از جانب رساج خانواده ش رو تهدید کرده_

 !!!! از طرف رساج نه از طرف پدرش هاتف_

آمد .  ویر مرد ی با یک دندان طال در ذهن رسمه به نمایش در تص

 دستش پشت کمرش ورو یناخواسته 

 . زخم ها نشست 

 . رساج چون این حالت اورا دید

 . پوزخندی کنج لبش نشست

ن زخم های پشت کمر او بود  . واقعیت او ورسمه همیر



ل ها  شاید سوزش رد کمرش سال ها بود التیام یافته بود اما بعد از سا

 !! یم سوختی ان در قلبش همچنان جا

 . ه جانب یسنا انداختنگاه تندی ب

 اما یسنا که هیچ رقمه قصد کوتایه نداشت ادامه داد

 !! شق ترین مردیه که تو زندگیم دیدم هرساج کل_

 فقط بخاطر تسویه حساب با پدرش

 . یم خواد مستقیم تو چنگال مرگ بره

 !!!! یسنا_

ن   تر اورا صدا زد رساج این بار خشمگیر

 بی اهمیت ترادامه داد وباز هم یسنا 

 !!! شاید تو بتوبن نجاتش بد ی_

 داریم به اسکله نزدیک یم شیم_

 . صدای طاها نگاه رسمه را معطوف خودش کرد

ذهنش درگیر تر وجسمش خسته تر از ابن بود که بخواهد از دیدن 

م کند  . طاها احساس رسی

 امیر بودند ب
عریف رای او از طاها وعشقشون بهم تیسنا وقتی زندابن

 . خواهرش وطاها کیل خوشحال شده بود کرده بود واو برای



طاها مرد خوبی بود وشک نداشت یم تواند خواهرش را خوشبخت 

 . کند

 نگاهش را به رساج دوخت و لب زد 

 ! رساج یسنا خی یم گه_

 رساج لبخندی به نگرابن نگاه ماتم زده ش زدوگفت

 !! اهمیتی نده_

ن از جای خود بلند شد وگفت یسنا خ  شمگیر

 ههه_

 !! رسمه گوش کن

 ! پامون به اسکله برسه باید قید رساج رو بزبن 

 . رسمه هراسان از کنار رساج بلند شد وکنار یسنا رفت

 !! م به اخم غلیظ نشسته در صورت رساج نداداهمیتی

واو دلشوره ش هر لحظه یم دانست از رساج یک کلمه نخواهد شنید 

 !!! یم شدبیشیی 

طاها قایق را نزدیک ساحل نگه داشت وخود به سکان تکیه داد تا 

وز میدان که خواهد بود  ! ببیند پیر

دن پرسید ن فشی  رسمه مقابل یسنا نشست .دستش را گرفت و در حیر



 !! منظورت چیه ! واضح صحبت کن_

 ! چرا جون رساج در خطره

 !! یاشار خی یم خواد

د  . یسنا دست او رافشی

 . را ی غم ونگرابن نگاه خواهرش ضعف رفتدلش ب

 مجدادا نگاهش را به رساج دوخت و این دفعه ملتمسانه گفت 

ما یم تونیم به یه اسکله ی دیگه بریم وبعد مدت ها خودمون رو از   _

 . ه چشم یاشار مخقن نگه داریم تا اوضاع اروم ش

 ... بعد

 مله ی او پرید وگفترساج پوزخندی زد میان ج

 !!! یاشار مخقن شمدست  از _

اشم ازش مخقن کنم  !! دخیی

 !! مثل یک بزدل

 !! به خاتون فکر کردی

 چه بالبی رسش میاد
 !! یم دوبن

به ای به یاشار یم خوره  !! یم دوبن چه ضن



 . قلب یسنا لرزید وقتی از این بعد به قضیه نگاه کرد

  یناز ا ببیند و چه خیانتی بدتر حق یاشار هم نبود تا این حد خیانت 

ن انداخت و با بغض زمزمه کرد  رسش را پاییر

 ... من فقط نیم خوام اتفافی برای تو و طاها بیفته_

 . رسمه فرصتی نداد تا رساج حرفن بزند

 درحالیکه به پهنای صورت اشک یم ریخت فریاد کشید 

 تفافی افتادهمن لعنتی بگه تو نبود من چه اییک به _

 بکشهیاشار چراباید بخواد رساج رو 

 !!! رساج خواهرزادشه

 سپس یسنا را محکم تکان داد وملتمسانه گفت 

 !تروخدا حرف بزن _

 . او کامال عنان خود را ازدست داده بود

ن تمام شده و دیگر خطر ی   درست زمانیکه فکر یم کرد همه چیر

 . دید نیم کندجانشان را ته

از   یده بود واین بار اسم شخض وسط امده بود کهمجدادا ورق چرخ

 !!! قضا پدر خودش بود

 .رساج کالفه پنجه ای به موهایش کشید



 . صورت خیس و فک لرزان رسمه قلبش را چنگ انداخته بود

 . چشم غره ا ی جانانه به یسنا رفت

 . یدش شداما در جواب چشم غره ش نگاه چپ چتی بود که عا

 ! کیس بود که از او حساب نیم برداین دخیی رستق تنها  

 مه رفت و بی اهمیت به حضور یسنا وطاها به سمت رس 

 زمزمه کرد

 !! اشک نریز با روانم بازی نکن دخیی _

 بریده بریده پرسیدرسمه که گریه ش شدیدتر شده بود 

 سنا خی میگه ی_

 رخطر باشهچراباید جون تو د

 . رساج رسمه را مجبور کرد تا نگاهش کند

 با دیدن چشمهای باد کرده و خیسش

 فوت کرد وگفتو کالفه نفسش را ت

م رسمه _ ن راحتی نمیمیر  من به همیر

 را ندادرسمه دهن باز کرد خواست حرفن بزند که رساج این اجازه 

 !! ماد داریبهم اعت_



 . بالفاصله چشم باز وبسته کرد

 . احتیاخی به فکر نبود

 . ش اعتماد داشتبیشیی از همه در دنیا به ناجی

ن ب  . دهدناخی که حاضن بود برایش جانش را نیر

 د حریف رساج نیستیسنا که دی

 . ورسمه هم خام اوشده است

 د رسی به تا سف تکان دا

 . از جای خود بلند شد وبه سمت طاها رفت 

 نگاهش را به نقطه ای که او چشم دوخته بود دوخت وگفت

 رسگرد خودت رو به خطر ننداز_

 ی اسکله ی بعدنزدیک ساحل مارو تو اب پیاده کن وخودت برو 

 . دبه ایران برگر  ورسیعا 

 طاها نگاه از دوردست گرفت وبه نیم رخ رنگ پریده ی یسنا دوخت

 .ابروهایش در هم گره خورد

 پوزخندی زد وپرسید 

 اون وقت تو چیکار یم کتن !!؟_



 یسنا بغضش را بلعید وگفت 

 !!! با من کاری نداشته باش_

 !! خطری من رو تهدید نیم کنه

 خم کرد وپرسید شم کیم رسش را سمت او طاها با خ

ن ؟_  !!!همیر

 !! تو حالت خوبه_

 وخی یم خوای از منمی  یم فهیم خی 
ی

 !! یک

یسنا دستی روی قلبش گذاشت تا شاید جلوی کوبش دیوانه وارش را 

د  . بگیر

 !! حالش ابدا خوب نبود

ن به سینه ش فشار میاورد  . بغض سنگیر

 یه  دوتا دیوار فوالد ی گذاشته و گوبی سینه وقلبش را در میان 

دند  . یم فشی

ن بود واقیانوس باتمام عظمتش را انگار رو ی رس او   رسش سنگیر

 . گذاشته بودند

 ایه کشید و طویط وار ادامه داد

 !!! از اول بهت گفتم برو_



 !! گفتم راه ما جداست طاها

 !! بردار و فرار کن لعنتی گفتم جونت رو 

 ه نزار دیر ش

 بی پایانه بر یه پایان 
 !!! ا ی منتلخ بهیی از تلچن

 صدا ی گرفته ومتاثر رسمه راشنید وچشم بست

 یسنا _

ن طاها شد  .لحظابی بعد وقتی پلک گشود نگاهش قفل نگاه خشمگیر

 بی اهمیت به خشم نگاهش ، با صدا ی تحلیل رفته ا ی ادامه داد

 ! کیس شوخن نداره  یاشار با _

 !! نه حتی با اون رساج احمق

 !! ای یاشار واقعیت مهمهبر 

هو واق ن  ! عیت عشق ما یک چیر

 !! تو یه رسگردی ومن دخیی یاشار_

 !! پس برو پدرم با ازدواج ما موافقت نیم کنه

 . جمله ش که تمام شد. به سمت او کشیده شد



ده شد وتکابن در جای خود خورد که رسمه بالفاصله  فک رساج فشی

 ملتمسانه لب زد

 ! تودخالت نکن همدیگر رو دوس دارن_

ی آن دو عبور کرد ودرنگاه خیس رسمه گره خورد وبه  و نگاه رساج ازر 

 یون دندان های قفل شده ش غریدسختی از م

 !! د اگه یسنا دوسش نداشت که االن جنازه ش رو آب شناور بود _

ت باد کرده ی رساج   رسمه در آن اوضاع بهم ریخته ، از رگ غیر

 .خنده ش گرفت 

 ید وگفت به شکم طاها کو بالفاصله یسنا با ارنج محکم ب

 !!کنولم  _

 رساج چون این صحنه را دید 

 تاک ابروبی باال انداخت . بادی در غبعب انداخت وبا لذت گفت

 البته که اون جونور از پس خودش برمیاد_

 رسمه خنده ش گرفت و باشیطنت زمزمه کرد

ب شصت خواهرم یاد بگ_ ماوپس ! باید از ضن  !! یر

 رساج در گلو خندید  



 ، بی ا
ن همیت به دردی که در عضله های شکمش طاها خشمگیر

 غریدپیچیده بود 

 ما ازدواج یم کنیم یسنا _

 !! یسی چه بارضایت یاشار چه بدون رضایتش تو زن من می

 ! !! باید بیسی 

 یسنا بود و 
ی

ین ترین اجبار زندیک دلش برای زن او بودن ضعف این شیر

 رفت 

ن ی از آن را نشان نداد  !! اما صورتش چیر

وع به صحبت کرد صدایش یم لرزید ودیگر آن تحکم اولیه را   وقتی رسی

 . نداشت

 ! برگرد ایران ومنتظرم بمون_

 طاها پوزخندی زد وگفت

 ! دوباره غیب سی که  _

 یسنا ناامید نام اورا زمزمه کرد

 . اج کله شق ویکدنده بودبی شک طاها هم مانند رس 

 زمزمه کردطاها 

 من نیم تونم تورو تنها بزارم وبرگردم _



 !! اطر حفظ جونم یسنافقط بخ

 ! درست مثل یک بزدل

 ! آوردن تو باشهمن از مردن نیم ترسم بخصوص اگر برای به دست 

 حاال که تو خانوادت رو ترک نیم کتن 

 پس

 !! اگر دوست دارم باید پای عاقبتشم واستم

یسنا چنان تحت تاثیر جمله های عاشقانه ی طاها قرار گرفت که بی 

و توجه به حضور رساج   ع به گریه کردن کرد. رسی

 ایق که به ساحل رسیدق

 . بر خالف ظاهر ارام مرد ها دل تو دل خواهرا نبود

تا اخرین لحظه هردو تمام تالش خود را کرده بودند تا ان دو رو 

 منرصف کنند 

 . اما بی فایده بود

ر نشده بودند که دوتا ون مشیک  هنوز چند قدیم از ساحل دو 

 . گه داشتبالفاصله جلو ی پاهایشان ن

ی که ن ان دو خواهر از ان وحشت داشتند ودور از ذهنشان نبود   چیر

 !! اتفاق افتاده بود 



ن پیاده شد  . مرد ی از ماشیر

ام بالفاصله رسی برای ان ها خم کرد وخییل مودبانه اظهار کرد  با احیی

ن  جناب یاشار مایلن رسیعا _  شما رو ببیین

 ما همراهیتون یم کنیم قربان

ن   هرچهار نفر به  سمت ون مشیک رفیی

 رساج از راننده ی ون دوم کلید را گرفت وگفت 

 احتیاخی به شما نیست_

 . مرد اویل خواست اعیی اض کند

 . اما از نگاه رساج ترسید

 رسی    ع خود را عقب کشید وگفت

ن قربان_  هرجور مایلیر

 . نشست و طاها کنار او قرار گرفترساج پشت فرمان 

ن را به ر یسنا ورسمه هم پشت نشستند و رس   . اه انداختاج ماشیر

  هرچهار نفر سکوت کرده بودند وهریک غرق در اندیشه ی خود بود

ن شده بود ن بسیار سنگیر  . فضا ی داخل ماشیر

 . اما کیس انگار قصد نداشت آن سکوت را بشکاند



ن درست همزما ن با گرگ میش شدن هوا از در در نهایت ماشیر

 . داشتعمارت عبور کرد ومقابل ساختمان نگه 

ن پیاده شدند طاها رساج  ورسمه همزمان از ماشیر

ن پیاده  ه نیم رفت تا در راباز کند واز ماشیر اما دست یسنا روی دستگیر

 . شود

وبی برای مقابله   . بایاشار وخشم احتمایل او نیم دیددر خود نیر

 مفریط یم کرد
ی

 .احساس خستیک

 . یدز گوشه ی چشمش به گونه ش غلتایه کشید و قطره اشیک ا

 چند ثانیه که گذشت دست 

ه ی در رفت اما   هردومرد همزمان سمت دستگیر

ه نشست وطاها دست خود را   دست رساج قبل از طاها روی دستگیر

 . عقب کشید

ن  رساج بدون نگاه  ن را بازکرد و کنار یسنا در ماشیر به طاها در ماشیر

 . نشست

 دج دوخت و بیمارگونه زمزمه کر یسنا نگاه تبدارش را به رسا 

 یاشار تورودوست داره _

ه ضفا برا ی انتقام از هاتف   امکان نداره بخواد جون تورو بگیر



 ! مگه نه ؟

ش رو در بدو تولد دزدیده باشه   حتی اگه هاتف یه دخیی

ش رو به بدتریوقصد   ن اون ییک دخیی  ن کرده باشه ن وجه ممککشیی

 !! اما یاشار تورو دوست داره

ی شبیه لبخند روی لب نشرس  ن  .انداج چیر

 وگفت 

 امکانش هست_

 ملتمسانه گفتیسنا 

 رساج ، طاها _

 . کندنتوانست جمله ش را کامل  

 . ناتوان از ادامه ی جمله ش ، سکوت کرد

ن رساج که از نگاه او به راحتی افکارش را خواند ه بود با لحتن مطمی 

 وقاطع پاسخ داد

 ! من نیم زارم اتفافی براش بیفته نگران طاها نباش_

ن   . رساج اندیک خیال یسنا را آسوده کرد لحن مطمی 

ن پیاده شد وبه یسنا اشاره ک رد پیاده شود . اما قبل از رساج از ماشیر

ن پیاده شود   اینکه یسنا بخواهد از ماشیر



 . کرد  فکری بارسعت از ذهنش عبور 

وی تازه ای گرفت  . با این فکر نیر

ن راحتی ا   ودخیی تسلیم شدن نبود وهیچ وقت عزیزانش را به همیر

 . نیم کرد مرگ تسلیم

ن خود را جلو انداخت وپشت فرمان نشسترسی    ع از پشت م  . اشیر

ن را روشن کرد وقبل از حرکت   ماشیر

ون برد و خطاب به انها که متعجب نگاهش یم  رسش را از شیشه  بیر

 کردند گفت

 من خییل زود بریم گردم _

 سپس نگاهش را به رسمه دوخت و خییل جدی گفت 

مرسمه این دوتا کل_  !!! ه شق رو تا برگشتنم به تو یم سیی

 مواظبشون باش

رسمه با گیچی رسی تکان داد و یسنا قبل از اینکه طاها ورساج 

 نند پاهایش را روی گاز فشار داد و بارسعت از آن هابخواهند حرفن بز 

 . دور شد

راس نگاه ان ها خارج شد ن که از تیر  .ماشیر



د که ظاهر خونشدشان  رسمه با قدم های لرزان در میان آن دومر 

 ت ساختمان قدمترس را نشان نیم داد به سمهیچ نشابن از 

 . برداشت

درونش یم گفت باید   نیم دانست یسنا کجا وچرا رفته است اما حیس

 . به او اعتماد کند

 .وارد ساختمان که شدند 

 فرامرز بالفاصله به استقبال آن سه امد 

 . در نگاهش نگرابن موج یم زد

 فت حال هاتف شد وفرامرز در پاسخ اوگ رساج جویای

 . حال هاتف کامال خوب است

 سپس بانگرابن نگایه به طاها انداخت و گفت

ن اما قربان شما نباید _  . بریم گشتیر

 رساج نگایه به رسمه انداخت وگفت

احت کن_  . برو اتاقت لباست رو عوض کن و کیم اسیی

 . جمله ی نگران فرامرز بروحشت رسمه دامن زد

ی از کنار رساج به مخالفت تکان داد . حتی حاضن ن رسی بود میلیمیی

 !! وطاها که امانت خواهرش به دست او بود تکان بخورد



 !! رسمه_

مرسم_  .. ه دخیی

ن رساج عبور کرد ودر نگاه  نگاه رسمه بالفاصله از نگاه رسخ وخشمگیر

 . خیس یاشار گره خورد 

بود ویا از خییس نگاه مید از ترس قلبش در آن لحظه لرزید و او نفه

 ز ملتمسانه ی یاشار ودستابن که برای به آغوش کشیدن ش از هم با

 . شده بود

  واین حرکتش کامال غیر ارادی بود دیک کرد نز خود را بیشیی به رساج 

ون داد و لب زد   رساج کالفه نفسش را بیر

س دخیی یاشار پدرته_  ! نیی

تصویر صورت مهربان   اشت وان همرسمه اما از پدر تنها یک تصویر د

 !! اقا ی محتشم بود

 . یاشار باقدم هابی سست به ان ها نزدیک شد

سیبک گلویش کامال یم لرزید و در ان لحظه اصال شبیه ان مرد مقتدر  

ش  نبود بلکه پدری بود که بعد از سال ها از وجود دخیی
ی

 همیشیک

 . کند  حسباخیی شده ویم خواست اورا باتمام وجودش 



ایستاد و دستش را سمت اودراز کرد . دستانش به مقابل رسمه 

و هیجابن که داشت متوجه  وضوح یم لرزید و رسمه باتمام اضطراب

 آن شده بود ی

م _  س..رسمه ،دخ.دخیی

م را کنار گوش او به کار یم برد  . طویط وار واژه ی دخیی

احساس های گوناگوبن در آن لحظه به رسمه هجوم اورد که ترس  

 . بودآن  کمرنگ ترین

نند فیلم سینمابی کوتاه در ذهنش به کل کودیک و نوجوابن ، ش ما

 . اکران درامد

 شده لب زد مجدادا خود را عقب کشید . با احساس جریحه دار 

 !!!م نزدیک سی هسیع نکن دیگه ب_

 یاشار شوکه دست خود را انداخت ولب زد 

 رسمه _

ز آن را رسمه دستی به موها ی خیس خود کشید وبا خشم طره ا ی ا 

 . گوش فرستادکه رو ی صورتش بود پشت  

 ۰سپس با لحتن متتفر لب زد 



ماینکه بعد از این همه سال بیابی _  دخیی
ی

ت   وب  هم بیک ، من واقعا دخیی

 !!! نمیشم

ه در نگاه خیس یاشار  لحظه ای مکث کرد و سپس بی رحمانه وخیر

 ادامه داد 

 کرده   رده ، با نون حالل بزرگمم که بزرگم کمن دخیی کسی _

 !! ومن رو به اینجا رسونده

ی که تو هرگز به  بهم امنیت داده ، عشق داده ، محبت داده .  ن چیر

 !!!خواهرم یسنا ندادی

 . جمله ی اخر رسمه مانند پتیک بررس یاشار کوبیده شد

 . احساس یم کرد سقف باتمام سنگیتن ش بررس او کوبیده شد

 !! دخیی تووزی تو بیسی پدر من و من حتی فکرش رو نکن ر _

 !!اما دخیی توهرگز شاید دخیی خاتون شم وخواهر یسنا 

 !!!! رسمه_

 !!رسش را کیم چرخاند و نگاهش قفل ماند روی نگاه ملتمس هاتف

تازه متوجه ی هاتف شده بود که کیم آن سمت تر از آن ها ودرمیان  

 !! دومردی قوی جثه ایستاده بود

 . دناخواسته بادیدن او چهار ستون بدنش لرزی



 . قدیم عقب رفت 

 شنید صدای بم رساج را 

 اروم باش رسمه_

 ملتمسانه لب زد

 متروخدا بیا از اینجا بری _

ن مسیر نگاه او را تعقیب کرد و به هاتف رسید  . یاشار خشمگیر

 . د بودمقرص تمام این اتفاق ها این مر 

 . مردی که مقابلش ایستاده بود

 . خون در رگ هایش به جوش امد

ن   سمت هاتف قدم برداشت وفریاد کشید به خشمگیر

از این نماییسی که سال ها پیش سناریوش رو نوشته بودی داری _

 !! لذت یم بری درسته

 . صدای فریادش چنان بلند بود که رسمه ناخواسته هیتن کشید

 .ن روی پاهایش سخت ترین کاربودا در ان لحظه ایستاد

 .اسلحه را که دست یاشار دید

 .ج را زیر لب زمزمه کردوحشت زده نام رسا 



 . رساج حتی نگایه سمتش ننداخت و مستقیم پدرش را تماشا کرداما 

 . حاال دیگر یاشار کامال مقابل هاتف ایستاده بود

رس هم و با نفرت از ورا ی دندان ها ی قفل شده ش  کلمات پشت  

ون یم ریخت   بیر

م یم بینم_  !!! تو باعث این نفربی هستی که من تو چشمای دخیی

خواهرم شدی . قصد جون یسنا رو  تو ، باعث جوون مرگ شدن 

 !! کردی وخاتون رو روی تخت یک بیمارستان روابن انداختی 

 . ا ی حرف نزدهاتف در مقام توضیح در نیامد وکلمه 

نگاهش از نگاه ترسیده ی رسمه عبور کرد ودر نگاه ناخوانا ی رساج 

 . قفل شد

 گفت  در نهایت ایه کشید و تنها یک کلمه

 متاسفم _

ن گفتیاشار قهق  ه ی بلندی زد وبا لحتن جنون آمیر

 !! متاسقن _

هاتف نگاهش را از رساج گرفت وبا صدابی که سیع داشت محکم به 

 نظر آید گفت 

 برای مرگ آماده م_



خییل راحت مرگ رو پذیرفته بود و این اتش خشم یاشار را خاموش 

 . نیم کرد

ن   انداخت وگفتآب دهانش را کنار پای اوروی زمیر

ن راحتی بکشمت پرونده ت _ ن تر از ایتن هست که به همیر  . سنگیر

 هاتف بالفاصله قدیم به سمت یاشار برداشت و گفت

 !! یاشار لطفا_

 . بالفاصله دور او را گرفتندمحافظ ها 

 هاتف ملتمسانه خطاب به یاشار گفت 

 !!!گناه پدر رو روی پش ننویس یاشار_

ن غرید   یاشار خشمگیر

 !! م رو ازم دور کرد یپای کدوم گناه من، دخیی تو _

گناه، یم خواستی یسنا رو هم مثل شهال زیر خروارها خاک    پای کدوم 

 !!!بخوابوبن 

م تری  مر یم کنم بخاطر نمیار لعنت به تو که هر خی فک ن من چه هیر

 ! بهت فروختم

د از وحشت زمانیکه نگاه هاتف روی او برای چند ثانیه کش آم

 شید فریادی خفه ک



بی در باز همان تصویر دخیی بچه ی زخیم در گوشه ی قفس طال

 د ذهنش نقش بست وبا ز هم وجودش دستخوش ترس عمیق ش

 گلویش در آبن خشک شد وبه سختی لب زد 

 من ..پر..پرنده ، نیستم ع..عمو_

 هاتف چون این حال پریشان او را دید با نارحتی زمزمه کرد

  ا اسم_

 که به آن دخیی در زمان طفولیتش داده  ذاب هابی یاد شکنجه ها وع

  بود افتاد ودلش فقط یک اسلحه با یک تیر خواست تا با آن مغزش را 

د تا شاید ازهجوم آن خاطر   ها ی عذاب اور که مدبی بود هدف بگیر

 د دامنش را گرفته بود رهابی یاب

ش را دید خشمش به سطح امد و  یاشار چون این حال خراب دخیی

 ورت هاتف کوبید و فریاد کشیدیم رو ی صمشت محک

م آوردی _  ! چه بالبی رس دخیی

 هاتف کلمه ای حرف نزد 

 حرفن برای زدن نداشت 

ش تبدیل به یک جونور به تمام معنا شده بود  زندگیاو در برهه ای از 

ان ناپذیر  وکارهابی کرده بود جیی



 ه خود آمدرسمه با مشتی که به صورت هاتف برخورد کرد اندیک ب

ال ی فریادها ی یاشار متوجه شد مرد ی که در کودیک او را از از البه 

 خانواده ش جدا کرده این مرد است واین مرد هم پدر رساج بو د

ن نگاه رسد و ناخوانای رساج و هاتف چرخید  نگاهش بیر

ن نامفهمویم را زمزمه کرد وقطرات اشک بارسعت از  زیر لب چیر

 چشمهایش رسازیر شد 

 ه گرفتاز رساج فاصلواسته ناخ

 قدیم عقب رفت و سکندر ی خورد 

 . طاها بالفاصله خود را به او رساند ومانع از افتادنش شد

دان روی هم سائید اما از جای خود دست رساج مشت شد و دن

ی تکان نخورد  . میلیمیی

نگران حال رسمه بود ودلش نیم خواست رسمه بیشیی از این شاهد 

 ! دی باشداین نمایش تراژ 

را تا حدودی فهمیده بود واین واکنش او دور از  رسمه حقیقت 

 . انتظارش نبود

 رسمه حق داشت از او وهاتف متنفر باشد 



گرفت و رگ های گردنش از شدت تورم به درد  شقیقه هایش نبض  

 آمد 

 نگاهش را به طاها دوخت و خییل محکم گفت 

احت کنه _  رسمه رو بیی طبقه ی باال تا اسیی

ن  طاها   وهاتف متاثر انداخت و رسی تکان نگایه به یاشار خشمگیر

 . داد

یاشار چون حال زار رسمه را دید مخالفت نکرد و به محافظ ها اشاره 

 . اجازه بدهند آن دو سالن را ترک کنندکرد تا 

 گفت طاها  

 بیا منهمراه _

 رسمه مخالفتی نکرد  

 ش داشتو 
ی

ابی در زندیک ند از کنار آن مردهابی که هرکدام نقش بشن

 کرد. عبور  

 .مه مخالفتی نکردرس 

ن پله را باال نرفته بود که صدای کشیدن ضامن اسلحه را  هنوز اولیر

 . هاتف را شنید  وهمزمان صدای دورگه و بلند 

 التماس یم کنم یاشار  بهت_



 رساج پش شهالست

 اگر یم خوایه خون بریزی تا آروم سی 

 !! فقط باید خون من روبریزی

 . وحشت زده به سمت صدا برگشت

مسیر رس لوله ی اسلحه را در دست یاشار تعقیب کرد و به   اهشنگ

 . رساج رسید قلب

 . بهت زده چندین بار چشم بازوبسته کرد

ی که میدید و  ن  . اقیع تر از آن بود که یک کابوس باشداما چیر

پاهایش لرزید. دست به طاریم انداخت و دهن باز وبسته کرد تا 

 . حرفن بزند اما نتوانست

مه خی در مقابل نگاهش دور تند گرفته وبارسعت رد ه احساس یم ک

 . یم چرخد

 !! تو هم خوایه مرد اما نه االن_

ن راحتی   نه به همیر

هزارم عذابی که به من و خانواده م داد ی تجربه بعد از اینکه یک 

 ! کتن 

 . بعد شک نکن جنازت خوراک کفتارها و الشخور ها خواهد شد



ی رساج که هدف اسلحه ی ینه نگاه خیس و ناباور رسمه رو ی س

 . دست یاشار بود قفل ماند

 . صدای ملتمسانه ومرتعش هاتف وجودش را باردیگر لرزاند

پاهات میفتم . بهت التماس یم کنم من رو با مرگ پشم یاشار به _

 . مجازات نکن

 . هرمجازابی کتن قبول یم کنم

 اصال زنده زنده من رو جلوی کفتار والشخورا بنداز 

 شم رو بهم ببخش ون پاما ج

منده ی شهال باشم  . کاری نکن اون دنیام رسی

خون مردمک لرزان نگاهش تغییر مسیر داد واین بار در نگاه به 

ه ماند  . نشسته ی یاشار خیر

حاال در یک قدیم رساج ایستاده بود وبدون اهمیت به بال زدن های 

 !! ه را مستقیم روی سینه ی او گذاشته بودهاتف رسلول

 . بن از شوخن در چشمان یاشار دیده نیم شدهیچ نشا

 . داو کامال جدی به نظر یم رسی

 . بار دیگر نگاهش سمت رساج چرخید

 . عجیب ان بود که رساج کلمه ای حرف نزده بود



همچنان محکم در جای خود ایستاده بود وفقط هاتف را یم  

 . نگریست

 ساکت بود زمزمه کرد. که تا آن لحظه   طاها 

 وضعف نیست دخیی  االن وقت غش_

 !! و دوس نداری فقط تو یم توبن جونش رو نجات بدیمگه رساج ر 

 . طاها چون گیچی رسمه رادید

 !!!  برا ی همیشه از دستش میدید یاال رسمه یکم دیر بجنتی  _

 جمله ی طاها در رسش اکو شد 

 فقط تو یم توبن جونش رو نجات بدی _

 . ها شده جایگزین صدا ی طاصدای ظریف یسنا بالفاصل

ده بود ن آن دو را به اوسیی  . قبل از طاها یسنا نیر

 !!! یاشار_

ن شوکه کرد  . صدای بلندی که از حنجره ش خارج شد ، خود ش را نیر

 !! نگاه یاشار ، رساج و هاتف همزمان به سمت اوچرخید

 .نور امیدی در دل هاتف تابید

 ش تا این حد پرنده ی قفسیهرگز فکر نیم کرد روزی از بودن 

 . خوشحال شود



ن راحتی   این پرنده اسیر دام پشش بود و محال بود رساج را به همیر

 !! تسلیم مرگ کند 

 .رسمه تکیه ش را از طاریم جدا کرد

 !! حق با طاها بود و او نباید دیر یم جنبید

یکباره اختیار قدم های لرزانش از دستش خارج شد . پاهایش او را 

 . کشاندم به سمت یاشار ورساج یم  مستقی

 . به آن ها که رسید مقابل رساج ایستاد 

 صدای رساج را بالفاصله شنید 

 !!رسمه!! بهت گفتم برو اتاقت_

ن   . رساج را شنید وبند دلش پاره شدصدای خشمگیر

م _  رسمه دخیی

نگاهش رو اسلحه ی دست لرزان یاشار که حاال قلب خودش را 

 . دو دو یم زدهدف گرفته بود 

 . چشمه ی اشکش جوشید

 یاشار با فیک قفل شده غرید 

م_  !بیا کنار دخیی

 . دادرسمه با مخالفت رس ی تکان 



 به محا 
ی

 ظ ها اشاره ا ی کرد  یاشار با درماندیک

 . ت رساج ورسمه جلو رفتندومحافظ ها به سم

 . ایستادرسمه ترسیده محکم تر از قبل 

 . لیمیی از رساج جدا شودحتی حاضن نبود یک می

ود وحاال او باید نقش ناخی را باز ی یم کرد  همیشه رساج ناجیش ب

 شحتی به قیمت پایان 
ی

 !!زندیک

 . قلبش به تندی قلب کبوتر بچه یم تپید

 !! رسمه_

 صدای فریاد یاشار را که شنید .  

ه درناج رس   گاه خیسش لب زدخیر

 !! تو دیوونه ای دزد کوچولو _

 رسمه برا ی تایید حرف او پلک باز وبسته کر د

 مزمه کردی ز وبا دلخور 

 !!نه به اندازه ی تو_

 ! چرخیدسپس 

اره های خشم و آتش فوران یم زد  !! از چشم های یاشار رسی



 . رسمه ترسید

دهن باز کرده و از دهنش نگاه یاشار تبدیل به اژدهابی شده بود که 

 !!! شعله ها ی آتش زبانه یم کشید

ت چشم امنیبه  کاش یم توانست برگردد و از رسی این نگاه ترسناک

د.   های رساج پناه بیی

ن نامفهویم را زمزمه کرد  .یاشار زیر لب چیر

ش با ان   اورا کامال درجریان عشقش نسبت به رساج  کارشدخیی

 . گذاشته بود

نگاهش در نگاه فاتح هاتف گره خورد وخون در رگ هایش لحظه ای 

 . به نقطه ی جوش رسید

 کشیدبا صدای دورگه وخشمگیتن فریاد  

 !! مهبیا کنار رس _

منده ی نگاه خاتون شم  !!! نزار، نزار کاری کنم که تا اخر عمر رسی

 رساج از پشت رس رسمه غرید 

 !!! ریاشا _

 . قلب رسمه از غرش ناگهابن رساج فرو ریخت

 !!! سخت نبود فهمیدن معتن جمله ی او



خواست رسمه را از جلوی خود کنار بزند اما موفق رساج بار دیگر 

 نشد . 

 نکه ارتباط چشیم ش را با یاشار قطع کندای رسمه بدون

 . چانه ی لرزانش را جلو داد

 ! سیع داشت تا حتی االمکان صدایش نلرزد

 . اما موفق نبود

 . پس از دیگری از گونه ش سبقت گرفتند قطرات اشک ییک

 کردن بدون رساج بی _
ی

 من از مردن نیم ترسم یاشار بلکه از زندیک

 !! نهایت وحشت دارم و یم ترسم

 !! پس ترجیح میدم اون تیر لعنتی اول سینه ی من رو بشکافه

 . صدا ی بم وگرفته ی رساج راجابی نزدیک گوشش شنید

 !! رسمه_

 نگاهیم ننداخت و ادامه داد  ج رسمه حتی به سمت رسا 

ی که پشتم ایستاده تا تو به روش اسلحه بکیسی  هیچ یم دوبن مرد_

 !ونم رو نجات داده ؟چندبار ج

 با گریه ادامه دادتامل سپس بدون 

 ؟مرده بودم! هیچ یم دوبن اگر رساج نبود من تا االن _



 !! ی نهره ا ی وجدان ندار ذ

یاشار قدیم با ناباور ی عقب رفت . اما اسلحه ی دستش همچنان 

 . را هدف گرفته بودمستقیم آن دو 

 . ارواره های فکش از شدت اندوه یم لرزید

ی از آن فرار یم کرد تا  ده بود که تعمد رسمه اورا باواقعیتی روبه رو کر 

د  ! انتقام خود را از هاتف بگیر

نیم توانست حال خراب اورا درک کند مگر خود رساج که  هیچکس

 !!! اینگونه خود را تسلیم تیر خالص خشم او کرده بود

د شلیک کند یانه  قبل از اینکه تصمیم بگیر

ب کرد وهمه ی صدای لرزان و بلند خاتون توجه همه را به خود جل

 . نگاه ها را به سمت خود کشاند

ن در کنار خاتون بانگایه  .  فاتحانه ایستاده بودیسنا نیر

هوسی بود وخوب یم  ن  تیر
دانست تنها خاتون است که یم تواند  اودخیی

 . این قائله راختم به خیر کند

یاشار هرگز رو حرف خاتون حرفن نیم زد و خاتون هرگز اجازه نیم 

 . رای رساج بیفتدداد اتفافی ب

راز اشک خاتون به سمت رسمه چرخید وزیر لب نام اورا نگاه لبالب پ

 . برزبان اورد



 . قیقت را از زبان یسنا شنیده استاز نگاه او کامال عریان بود که ح

ه به خاتون اشک ریخت  .رسمه هم خیر

 خاتون _

ی از رو ی رسمه به سمت یاشار چرخید ورو نگاه خیس خاتون به کند

 . اسلحه ی دست او کش آمدی 

ی ن  . که نگاهش یم دید مغزش نیم پذیرفت   چیر

 !!! یاشار او ، اسلحه رو ی رسمه ورساج کشیده بود

 . درد آمدقلبش به 

 . دست روی قلبش گذاشت ولحظه ای آن را ماساژ داد

 سپس درنگ را جایز ندانست 

 . و با قدم هابی که به شدت یم لرزید به سمت ان ها قدم برداشت

ن  دست رو ی اسلحه گذاشت و سیع مقابل یاشار ایستاد وخشمگیر

ون بکشد  . . کرد اسلحه را از دست لرزان یاشار بیر

 ! خدای من_

 !! نمیشه ..این توبی که روی بچه هامون اسلحه کشیدی باورم

 روی رساج ، پش شهال



مگه غیر از این بود که من همیشه به رساج به چشم بچه ی خودم 

 !! یم فهیم یاشار پش من . منگاه یم کرد

حتی تصور اینکه اگر یسنا به دنبالم نیومده بود واگر دیر  نخدای م

 !! بیفته تنم رو یم لرزونهیم رسیدم چه اتفافی قرار بود 

 چشم خیس یاشار را که دید 

 . نفس کم اورد ولحظه ای نفس نفس زد

 . یاشار مقاومتی نکرد واسلحه را راحت به دست او داد

مت هاتف چرخید که ن اسلحه را گرفت و نگاهش به سخاتو 

 . باصورت رسخ شده، اورا تماشا یم کرد

د به محافظ ها اشاره کرد  به سمت او قدم برداشت و مقابل او ایستا

 . که او را رها کنند و عقب بروند

محافظ ها به یاشار نگایه انداختند تا کسب اجازه کنند اما با صدای 

 . ی یاشار عقب کشیدندفریاد خاتون واشاره 

مانند برخورد  صدای سییل که خاتون برگونه ی راست هاتف کوباند 

 . صاعقه ا ی سکوت اتاق را شکاند واعضا ی سالن را شوک زده کرد

رد پنج انگشت دست خاتون روی صورت متمایل شده ی هاتف به 

 . سمت مخالف خودنمابی یم کرد



له روی گونه ی چپش وسییل دوم بالفاصهاتف رسش را برگرداند 

 . نواخته شد

ن تر از سییل اول بود   . سییل دوم به مراتب سنگیر

 . این بار هاتف تکابن نخورد وحتی نگاهش را از نگاه خاتون جدا نکرد

 . ون را صدا زدیسنا بهت زده نام خات

ن به این خانواده داده   واو با تمام عذاب هابی که کشیده بود و همچنیر

 ! دلباخته ی این زن بودبود همچنان عاشق و 

و باید یم وچه بهای سنگیتن بابت این عشق یک طرفه پرداخته بود 

 . پرداخت

 قطره اشیک که از گونه ش رسخورد 

 . وپشت دست خاتون را خیس کرد

 . ن با نفرت خود را عقب کشیدخاتو 

اهنش چند بار پشت رسهم ومحکم پاک   پشت دست خود را با پیر

 . کرد

ن چندش ون  . جیس با دستش برخورد کرده باشدگوبی چیر

در گرو ی عشق او یم  اوچه یم دانست دل این مرد ، سالهای طوالبن 

 تپید 



سپس با صدا ی گرفته ا ی که از شدت بغض یم لرزید خطاب به 

 گفت ف هات

 ! فقط بگو چطور تونیس انقدر رذل وکثیف باسی _

 چطور تونیس 

 این همه سال یه مادر رو از فرزندش جدا کتن 

 . تی ناخواسته روی شکمش کشیددس

 . لحظه ای فکرش به آن روز کذابی رفت وبرگشت

 سفید شده ش لرزید  لب

 وعذابی _
اییط این مادر ی که شاهد بود ی باچه سختی  ودرچه رسی

 ! ها رو بدنیا اوردبچه 

 فریاد زنان پرسید

 ! فقط بگو چرا لعنتی _

 .هاتف نگایه سمت رساج انداخت

 ف وحس های مختلفنگایه عمیق ، پر از حر 

 . گ ترین آن پشیمابن وحشت بودکه پررن 

ون فرستادن اه عمیقش ، به سختی نگاهش را از  نهایت همرادر  ه با بیر

 رساج از تنها فرزندش گرفت . لحظه ای روی صورت پراز خشم



  یاشار تامل کرد و مجدادا از روی یاشار عبور داده وبه خاتون دوخت

شد که گوبی جز ان دو کیس در آن ان محو نگاه خیس خاتون چن

 . سالن وجود نداشت

 ش تکابن خورد وصدا ی آرامش را تنها خاتون شنید لب های

 ...ییک را دوستش داری

 ...که او دنبال غیر از توست

• را   ...کجا دیدی •جهابن

 ...به این شوریده احوایل 

زده شد که متوجه ی  خاتون چنان از لحن ونگاه عاشقانه ی او شوک

 . ت غیر قابل پیش بیتن و رسی    ع او نشدحرک

 . ه را از دست خاتون گرفتهاتف بالفاصله اسلح

 . خاتون حتی تکابن هم نخورد و نگاه از نگاه مصمم هاتف جدا نکرد

ن  رساج بارسعت رسمه را کنار زد و همزمان بایسنا به سمت جلو خیر

 . برداشتند

ت که مثل هت زده به خاتونش نگریسیاشار تازه به خود آمد وب  

 . مجسمه ای مقابل هاتف خشکش زده بود

 صله اسلحه را سمت مغز خود نشانه رفت وگفتهاتف بالفا



 جلو نیاین_

 . رساج رسجایش خشکش زد

 عمو _

 .صدای بهت زده ونگران یسنا را شنیدند 

ی که به بدترین شکل ممکن قصد  باشنیدن اسم عمو از دهن دخیی

 شمانش جمع شده بود ازشت قطره اشیک که داخل چکشتنش را دا

 .گوشه ی چشمش لغزید

همیت به هشدار هاتف به خاتون رسیده بود ودستش یسنا حاال بی ا

د . باصدا ی  را سمت هاتف گرفته بود تا اسلحه را از دست او بگیر

 . خشدار ی ملتمسانه لب زد

 عمو اسلحه رو بده_

 لطفا عمو

و عذاب وجدان را  یم کرد ان با اوبرخورد نکاش این دخیی اینطور مهرب

 . ش تزریق نیم کردمستقیم در رگ وپی

 . ایه جانسوز کشید

 . او لیاقت این همه مهربابن ومحبت را نداشت

م داشت به چشم های آن دوخواهر نگاه کند  . حتی رسی



 . کاش زمان به عقب بریم گشت

 نگایه زودگذر سمت رساج انداخت که

 .  کردکیم ان سمت تر ایستاده بود و اورا تماشا یم

 . هیچ وقت پشش را تا این حد مستاصل ندیده بود

 . دست لرزانش را از آن فاصله یم دید

از اینکه مجبور بود مقابل او اینکار را کند قلبا متاسف بود . اسلحه را 

 محکم به رس خود چسباند

شکاند. نگاهش را در نگاه خیس خاتون دوخت وبا  سپس سکوت را 

 صدا ی گرفته ا ی گفت 

 شته ورسگذشتی داره وکس گذهر _

من معتقدم که این گذشته س که رسنوشت رو یم سازه .. کاش  

ن   گذشته ی من طور دیگری رقم یم خورد تا رسنوشتم انقدربی چیر

 . ودردناک نیم شد

. یسنا بار دیگر دست جمله ش قلب رئوف خاتون ویسنا را لرزاند 

د اما هاتف را عقب خود  دراز کرد تا اسلحه را از دست هاتف بگیر

 کشید

 . واخرین نگاه پر حشتش را از رساج گذراند و رو ی رسمه نگه داشت



ن رساج را با این دخیی یم دید  . چقدر خوشحال بود که قبل از رفیی

 !!! دخیی خاتون

داشت . پس ان دخیی تا  ریانجاگر خون خاتون در رگ ها ی رسمه 

 . اخر عمر عاشقانه از پشش مراقبت یم کرد 

ن جان خود در مقابل که چ  هرچند  ند دقیقه پیش با خطر انداخیی

 . یاشار ان را هم ثابت کرده بود

 نگاهش از تاثر و پشیمابن موج یم زد و 

د  . در آخر رساج را به آن نگاه خیس سیی

به رساج را خواند وبالفاصله اه او را گرسمه در اخرین لحظه معتن ن

 . سمت خود چرخاند

 شا کندو نگذاشت که صحنه را تما

ن خییل رسی    ع اتفاق افتاد وکمیی از چند ثانیه ، صدای شلیک   همه چیر

ن انداخت  . گلوله وهمزمان فریاد خاتون در فضای سالن طنیر

ده ولرزان رسمه رو ی جسم بی جان هاتف دودو زد که نگاه و  ن حشیی

 . الن افتاده بودروی کف س غرق در خون

زیر پوست تنش   را  رساجیم توانست منقبض شدن تمام عضالت بدن  

 . احساس کند



 . رگ های بادکرده ومتورم گر دنش او را یم ترساند

اج او را با یک حرکت پس زد ومستقیم وبا قدم ها ی  لحظابی بعد ، رس 

 . سالن رفت واز سالن خارج شد بلند ی به سمت در خروخی  

با اشاره ی یسنا که سیع داشت دست های خاتون را از موهایش جدا  

 کند

 . دنبال رساج با رسعت از سالن خارج شد رسمه به

 . م کند یاشار هم به کمک یسنا آمد وسیع کرد تا خاتونش را آرا

خاتون هیچ وقت حتی رس بریدن یک مرغ را از نزدیک ندیده بود چه  

 ! د به حاالبرس

ن غذا باهم  مرد ی که سال ها بود او را یم شناخت و بارهارس یک میر

ن افتاده بود نشسته بودند بی جان وغرق د   ر خون مقابلش رو ی زمیر

 !! مرد ی که پدر رساج بود !

خت مه لحظه ی آخر بارسعت خود را روی موتور وترک رساج اندارس 

تواند او را از رسخود بازکند بارسعت از  و رساج که یم دانست نیم

 . عمارت خارج شد

صبح زود بود وخیابان خلوت بود و چه اهمیتی داشت صدا ی 

 . ه سکوت خیابان ها را یم شکاندر بی رساج کفریادبی د

 . در نهایت موتور کنار کلبه متوقف شد



 . نگاه گیجش را در اطراف چرخاند وخییل زود کلبه را شناخترسمه 

خاطره ی روزی که رساج او را از دست ان باند ادم فروش نجات داده  

 بود در ذهنش جان گرفت ووبرای تنبیه به ان کلبه اورده 

 . سته لبخندی زدناخوا

 . زود خشک شداما لبخند روی لبش خییل 

از پشت موتور پیاده شد و از شدت رسمابی که در جانش نشسته بود  

 . بالفاصله درخود مچاله شد

بی شک از اتفاق ها ی افتاده ی چند ساعت قبل ، از کشتی گرفته تا 

ن احساس رسما یممرگ هاتف فشارش افتاده بود که ا  ین چنیر

ن  عت بیش از حد رساج هم مزید برعلت شده کرد ورس  بو د تا این چنیر

 . بلرزد

اما وقتی صورت رنگ پریده ولب ها ی سفید شده ی رساج را دید 

 . حال خراب خود را فراموش کرد

 باصدای گرفته ش نام اورا برزبان اورد

 رساج _

ن ی برا ی پ_ ت کن وکیم  وشیدن باشه تنبرو کلبه ، داخل کمد باید چیر

ا  ! حت کناسیی



رسمه نماند . رو ی خود را  جمله ش که تمام شد منتظر جواب

ن در پیچ جنگل از  برگرداند و از او فاصله گرفت و با قدم هابی سنگیر

 دید

 . رسمه خارج شد 

د  . رسمه با پشت دست قطرات اشک را از رو ی گونه ش سیی

 به فلک کشیده چرخاند ونگاهش را از اسمان ابی ودرختان رس 

 . شتهابی فروافتاده به سمت کلبه قدم بردا با شانه

ن داد ودر با صدای خشیک در پاشنه چرخید و گشوده   ه را پاییر دستگیر

 . شد

 . باتردید وارد کلبه شد ونگاه خسته ش را در اطراف چرخاند

ن بود که به ترس نشسته در جانش اجازه ی جوالن  بحدی غمگیر

 . ندهد

 را کمد د
ی

کنج کلبه دید . به توصیه ی   و دره ی قهوه ای سوخته رنیک

 . مستقیم به سمت آن رفت کرد و رساج عمل  

اهن های مردانه چرخن خورد  در کمد را باز کرد ونگاهش روی پیر

 برداشت
ی

ت مشیک رنیک  سپس دست بلند کرد و تیشی

ت مشیک را تن زد وپشت پنجره قرار گرفت . پرده را کنار زد و  تیشی

ون  راتماشا کرد .  بیر



رساج نبود واودلش از پنجره فاصله گرفت . خیی ی از   کیم که گذشت

 . به شدت شور یم زد

ت واز طرفن نیم توانست خود  چشمانش از شدت بی خوابی یم سوخ

د ی خواب بسیی  . را به دنیای بی خیی

ون فرستاد  . نفسش را کالفه بیر

لبه ی پنجره نشست .رسش را به شیشه ی آن تکیه داد ونگاهش را 

ون دوخت  . به بیر

 شبیخون زد  فکر های مختلف وگوناگوبن به رسش

 . داما او در ان لحظه توان ان را نداشت که به ان ها بیاندیش

نگاه اخر هاتف وجسم غرق در خونش یک لحظه هم او را رها نیم 

 . کرد

باالخره مردی که کودیک وبخیسی از نوجوابن ش را تبدیل به کابوس  

 . پس داده بودکرده بود به بدترین شکل ممکن تاوان 

 بی صدا ی هرچند که ان مرد، پ
ن در محبوبش بود واو امروز شکسیی

 . دعشقش را دیده بو 

ی شد   سیی
ون فرستاد ونفهمید چه مدت زمابن نفسش را آه مانند بیر

 . وچشمانش گرم خواب شده وپلک هایش روی هم افتاد

 . هوا رو به تارییک یم رفت که رساج وارد کلبه شد



 . ق در سکوت بودکلبه تاریک وغر 

 و چون تخت خایل را دید  کلید چراغ را زد 

 ش قفل رسمه ماند که نگاه خسته ش را در اطراف چرخاند ونگاه 

 لبه ی پنجره خوابش برده بود . به سمت اوقدم برداشت ولحظابی 

 . نگاهش محو قیافه ی معصوم او در خواب شد

ین لطمه را ابتدا به این دخیی سپس به خاتون  بی شک هاتف بزرگیی

 . زده بود 

 . کش مجدادا قفل شدارواره های ف

 . رسمه را روی تخت گذاشت وروی او را کشید

 !! حتی در خواب هم دزد کوچولویش مضطرب به نظر میامد

 نگاه از او گرفت و

ن به سمت  را برداشت و بی  نوشیدبن کوچک انتها ی کلبه رفت .   میر

وع به نوشیدن کاهمیت به معده ی خایل ش    رد. رسی

ن  ون  انرسبکشد که دستی  را خواستلیوان چندمیر را از دستش بیر

 . کشید

 صدای پر درد رسمه راشنید وچشم غرق خونش به سمت او چرخید

 رساج _



 چرا بیدار شد ی_

خید . هیچ گاه او را  پریشان رساج چر نگاه رسمه رو ی صورت خسته و 

 . اورا برزبان اورد مجدادا اسمبود .  تا این حد اشفته ندیده

 رساج _

د که رسمه دستش را عقب تر  لیوانرساج خواست  را از دست او بگیر

 . کشید

ل شده ای  رساج کالفه پنجه ای روی موهایش کشید وباصدای کنیی

 گفت

 ! من باید کیم باخودم خلوت کنم رسمه برگرد و بخواب_

بعد از ان چند شتی که در ترس و وحشت گذرانده بود کیم ارامش از  

 . جنس رساج حقش بود

ن  م برزبان اورد پس چیر  ی را که تا نوک زبانش امد با کیم رسی

 ! کتن   بامن خلوتنوشیدبن یح میدم بجای ترج_

 . رساج تاک ابروبی باال انداخت

ش دل دستی روی ته ریش صورتش نماییسی کشید که صدا ی زبر ی

 . رسمه را لرزاند

 گفت رساج  



 !بن من کیم ؟یم دو_

 تو 
ی

رو دزدید واز خونه وخانوادت جدا  پش همون مرد ی که از بچیک

 ! کرد

 با صدای مرتعیسی ادامه داد

ت سایه  همون مردی که رد یادگاریش تا اخر عمرت پشت کمر _

 !انداخته؟

ن رس ی تکان داد ورس تکابن به خود دارسمه  اج د به نشانه ی دانسیی

 پرسید  عصتی 

یم دوبن حقیقت هیچ وقت تغییر نیم کنه و تا ابدالدهر من پش  _

 !!! هاتفم و خون اون تو رگ ها ی منه

 دزمزمه کر  رسمه باقلتی که به تندی یم تپید 

 یم دونم _

 دو رساج با صدای بم تری ادامه دا

 ! !بازم یم خوای بامن باسی ؟_

 ال من بموبن یم دوبن اگه برای من سی تا اخرش باید م

 !!! چون هیچ اسیم بعد از اسم رساج نیم تونه روت بیاد

 ! رسمه حتی به کیس بعد از رساج فکرم نیم کرد 



 با عجله به نشان تایید رستکان داد 

 ! میشه مال من سی ؟مطمئتن از اینکه برای ه _

 ش جواب او را داد. لبخندرسمه جوابی نداد اما 

...... 

 .  بهت زده به دستبند دستش چشم دوختطال 

ی رد اورا زده و توانسته با این هنوز هم تو شوک بود که طاها چجور 

 . ندرسعت او را که تمام هویتش را عوض کرده بود پیدا ک

ن  پلیس کنند نگاه گیج و ناامیدش در قبل از اینکه اورا سوار ماشیر

امونش چرخید و چند قدم ان سمت تر درنگاه پر   تمسخر رساج گرهپیر

 . خورد

 . رساج به ماشینش تکیه داده وخونشد اوراتماشا یم کرد

 . اه از نهادش برامد

 . باید زودتر از این یم فهمید کار رساج است

ن از   . اج رساندغفلت طاها استفاده کرد وخود را به رس خشمگیر

 . کل بدنش یم لرزید

ی به رستاپای اوانداخت  . رساج نگاه پرتحقیر



ن لحظه وبا ان ظاهر پریشان ، هیچ شباهتی به آن طال ی لوند  در ا

 . نداشت

طال وحشت زده نگایه به بلبشوی افتاده میان ان چند مامور پلیس 

 برا ی گرفتنش انداخت

 !! ا اینکارو کردیچر _

 دا د رساج خونشد پاسخ

 !! مثل تو برای جامعه خطرناکه چون ازادی زبن _

 !!!اون متعلقی  توباید جابی بری که به

برو خدارو شکر کن که زنده نگهت داشتم چون اگر بامن بود یم _

 کشتمت 

ات هرچند که با پرونده ی سنگیتن که داری تا موهات همرنگ دندون

 ! باید زندون بموبن بپوس شه

ن    گفتطال خشمگیر

هرکاری کردم زیر نظر تو ویاشار بوده شک نکن تو دادگاه اسم  من_

 شما رو میارم واگر قراره زندون برم شما رو هم حتما باخودم یم 

 !!! کشونم

 رو ی لب نشاند رساج لبخندی پرتمسخر 



 ریش صورتش کشید وخییل اهسته گفت نماییسی دستی به ته

 یاشار هم تقاص کارش رو پس داده _

لبته اون با همکاری خوب با پلیس و افشا ی نام اکی  باند خالفکارا  ا

ه وبه پن  ج سال وامثال تو ، تونسته تخفیف زیاد ی تو مجازاتش بگیر

شمحکوم بشه واالنم برا  حبس  ی عروس دخیی

 ه واما من ، با قید وثیقه ازاد 

ه   در نگاه متنفر او ادامه دادلحظه ای مکث کرد . لبخندی زد و خیر

 هیچ مدریک پیدا نشد که نشون بده من گناهکارم_

 !! تو نگران خودت باش

 دست طاهاگوشه ی مانتوی اورا گرفت وخییل جدی گفت 

 وبیفت جل_

 که بهش وارد شده بود چند طال از شدت خشم ونفرت وفشارعصتی 

ن ش  . دجیغ بلند ومتوایل کشید و بازور مامور پلیس سوار ماشیر

رسمه پس از بوسیدن گونه ی سارا در خواب وکشیدن روی او از اتاق 

 . خارج شد ومستقیم مسیر اتاقش را در پیش گرفت

را از پشت شیشه  کنار پنجره وروی صندیل راکش نشست ونگاهش

 . ه دوختبه آسمان پرستار 



کیم که گذشت خواب به چشمانش دوید . کش قوس به بدن خود  

 ه مهار کردخمیازه ش را ک داد 

ناخواسته یاد شتی افتاد که کنار پنجره ی چوبی کلبه ، در انتظار رساج 

 . خوابش برده بود

 زینت داد  با یاد آوری ان شب پرماجرا ، لبخند ی گوشه ی لبانش را 

ش پس ا ز یکسال هنوز  مرور خاطرات آن شب تکرار نشدبن در زندگی 

 . لذت بخش بودیش هم برا

وجودش را در  نیه آن شب حس خوشایندی که با یاد اوری ثانیه به ثا

 برگرفته بود باعث شد چشم ببندد وتکیه ش را به صندیل راک 

قبل وبه همان شب پرماجرا ه یکسال بدهد و پرنده ی خیالش را ب

 . پرواز دهد

.... 

ان درخت ها که به سمت خانه میامد به زمان  میبا دیدن پدرش در 

 . حال برگشت

 . یم دانست پدرش پیش یاشار بوده تا شطرنچی باهم بازی کنند

 خند رضایتمندانه ی روی لب نشاند لب

از اینکه یم دید هردو پدرش تا این حد با هم ارتباط برقرار کرده بودند 

 . خوشحال بود



د ارتباطهرچند ، چند ماه طول کشید تا این   . دوستی شکل بگیر

 . با یاد اوری ان روز های تلخ، لبخند روی لبش خشک شد

ن تنها قسمتی از حقیقت بعد از بازگشت او به خانه و متوجه شد

افشا شده، محتشم، مانع از ان شد که تا مدت ها رسمه یاشار ورساج 

 . ببیند را 

در خانه ی ا فقط اجازه داشت خاتون ویسنا را مالقات کند ان هم تنه

 !! خودش

رسمه هیچ گاه با محتشم مخالفت نکرد ، و به تمام خواسته های او  

، تنها یک    وچه غیر منطقی
 . کلمه" چشم" گفتچه منطقی

 !! به حرمت پدرانه هابی که او این همه سال برایش خرج کرده بود

حتی یاشار وخاتون هم جز قیل وداد چند روز اول، دیگر مخالفتی 

دندهمنکردند و  ن را به گذر زمان سیی  . ه چیر

شان بودند ن سپاسگزار لطف و محبت محتشم به دخیی  . ان ها نیر

شان االن چگونه  چه بسا اگر محتشم نبود معل وم نبود رسنوشت دخیی

 !! بود

 . ناخواسته با یاد اور ی ان روزها آیه کشید

 !! قسمت سخت ان روزها دیدار پنهابن ش با رساج بود



ن یم شدا هرچند که گایه  به شدت هیجان انگیر
  ین دیدار ها ی پنهابن

 . با خاموش شدن چراغ ها ی ساختمان رو به رو لبخندی زد

 . اتون ویاشار برای خواب رفتندمتوجه شد خ

از روی صندیل راک بلند شد واز اتاق خارج شد وخود را به پدرش 

 . رساند

 ادیدن او با تعجب پرسید ب محتشم

 !هنوز بیداری ؟_

 کرد مانند بچه گربه ای خودش را برای او لوس  رسمه خودش را 

 ! هرکاری یم کنم خوابم نیم بره_

 . محتشم لبخندی زد 

م_  ! از هیجانه عروس شدنه طبیعیه گل دخیی

ن انداخت ورسش را رسمه با خجالت لب گزید   . پاییر

 گفتمحتشم چون گونه های برافروخته ی اورا دید  

م اگر خوابت نمیاد کیم باهم_  صحبت کنیم دخیی

 . رسمه به نشانه ی موافقت رسی تکان داد

 . هردو روی مبل نشستند



ن کرد وگفت  رسمه اشاره ای به میوه ی روی میر

م ؟_  براتون پوست بگیر

 .ی به نشان مخالفت تکان داد وتشکر کردمحتشم رس 

 . کیم در سکوت گذشت ودر نهایت محتشم بود سکوت را شکاند

گه عروسیته وبه امید خدا تو برای همیشه به کمیی از چند روز دی_

 . خونه ی خودت یم ر ی

ن انداخت م زده رسش را پاییر  .رسمه رسی

و  خودبی  خودت یم دوبن رساج انتخاب من نیست اما ، مهم_

 !! انتخاب خودت

 بالفاصله از ذهن رسمه گذشت 

 . پدرش با ازدواج با طاها هم رسسختانه مخالف بود که

ن ی  _ ام بزارم البته تنها چیر  که باعث شده من به انتخابت احیی

 . عشق وعالقه ی شدید ودوطرفیه که بهم دارین

 . نگاه رسمه درخیشد و تاللو برق آن تبسیم روی لب محتشم نشاند

ش دیده بوداین بر   . ق را بار ها وبار ها در نگاه زالل دخیی

ده کش دلش را سیی  . درست از زمانیکه متوجه شده بود دخیی



وقت به جنگ عشق نیم رم رسمه. به عشق حقیقی باید ومن هیچ_

ام گذاشت  ! احیی

اما ، یم خوام بدوبن که جا ی تو همیشه تو این خونه وقلب من 

 . هست

 . حلقه ی اشک در چشمان رسمه بسته شد

 . افتادپلک هایش با آرامش روی هم 

 او خودش یم دانست سایه ی محتشم را

 . تا ابد وتازمانیکه زنده ند باالی رس خود خواهد داشت

ست از یک پو شاید خون او در رگ هایش جاری نبود وشاید ان ها 

استخوان نبودند اما محتشم با مهربابن وپدرانه هایش بارها به او 

 خوبن  ارتباط ی شان از هر ی ودخیی پدر  ارتباطکرده بود که   ثابت

 . مستحکم تر ست

 . یک شب قبل از عروس، یسنا همه را خانه ی خود دعوت کرد 

 . محتشم وسارا وآنا هم مهمان اختصاض آن شب بودند

اج ورسمه بود ند و قبل از اینکه وارد خانه شوند همان ، رس اخرین م

 آغوش گرفت و توجیه به چشم غره ی رسمه را یسنا هیجان زده 

 . کردطاها ن



طاها رسی به افسوس تکان داد و وارد خانه شد تا از سایر مهمان ها  

 . پدیرابی کند

  او زن گانگسیی خود را یم شناخت و خوب یم دانست خط قرمز زند 
ی

یک

 . اج استاو رس 

پس نباید روی رساج حساسیت نشان یم داد و او ماه ها بود که 

 . تسلیم خط قرمز همشش شده بود

ن طاها   . ک ابروبی باال انداخت وگفترساج تا  پس از رفیی

بی شد _  !! غیر

 یسنا لبخندی زد وگفت

 !!! نوچ فقط اداش رودرمیاره_

ی یسنا کرد   شکم گرد شدهاشاره ا ی به  رساج درگلو خندید . سپس

 وگفت 

 !! حال توله رسگرد چطوره_

رسمه باشنیدن این جمله ریز خندید و رساج به صورت برافروخته 

 !! ا لبخند ی زدوعصبابن یسن

یسنا چشم غره ی جانانه ا ی به رسمه رفت و با غیض خطاب به 

 رساج گفت 



 !!!حالش خوبه دابی ش _

 . وارد پذیرابی شدرسمه 

نگاهش در جستجوی رساج در آمد وچون او را کنار سارا دید لبخندی 

 . لب نشاند روی

 . چند ماه طول کشید تا سارا بتواند با رساج ارتباط برقرار کند

 .حشت یم کردکه یم دید از او و اوایل رساج را  

خاطره ی دزدیده شدنش در ذهنش تدایع یم شد وخود را از او پنهان 

 یم کرد 

بود هم هیچ آزاری بهش نرسانده هرچند که در مدبی که دزدیده شده 

 . بودند

 . یسنا کنار رسمه قرار گرفت وایستاد

 رسش را سمت او خم کرد و خییل آهسته گفت 

ه ی مارموز،_ دار ی همش کنار گوشم پس چرا چند روزه  آی دخیی

س داری؟! زمزمه یم کتن از   اسیی

 !! اد کرد و بی ادبی نثارش کردمه از بی ادبی او ، چشم گشرس 

گایه یسنا فراموش یم کرد که مدت هاست اون یسنای خالفکار 

 !!! ستسابق نیست و حاال زن رسگرد طاها ومادر فرزند او 



 بانش را به او نشان داد وبا بدجنیس پاسخ دادیسنا نوک ز 

 !!! بی ادبم چون استادم شوهر جنابعایل بوده_

انداخت که کنارگوش هم پچ پچ یم  رساج نگایه به هردو خواهر 

 . کردند ولبخند مرموز ی زد

رسمه که خییل تصادفن لبخند او را شکار کرده بود چشم غره ا ی 

 . ردجانانه نثارش ک

گرفت ومجدادا نگاهش را به سارا دوخت که داشت با رساج خنده ش  

ن قهرش را با دوست صمیمی  ش برا ی اواب وتاب خاطره ی اولیر

 . کردتعریف یم  

پس از چند دقیقه طاها یسنا را صدا زد و فرشته ی نجات رسمه شد 

ون فرستاد وبه سمت رساج رف   . ت وکنارش نشسترسمه نفیس بیر

 باحرص پرسیدا نیست کیس حواسش به ان ه چون دید  

 !!به یسنا خی گفتی انداختیش تو جون من ؟_

دست به سینه شد . خود را جدی نشان داد و خونشد پاسخ رساج 

 داد

 ! واقعیت رو_

 رسمه یکبار دیگر چشم غره ای رفت وبا حرص غرید 



کم   توجه همه راجلب کرد . اج مردانه خندید وصدا ی خنده ش رس 

 !! پیش میامد که او بخندد ان هم با صد ا ی بلند

خاتون با صدای بلند قربان صدقه ش رفت و یاشار با افتخار اورا 

 . ماشا کردت

اف کند در تمام این سال ها ، او خانواده   زمان آن رسیده بود که اعیی

ده بود واین  ش را به   رساج بود که همیشه اشکار وپنهان از رساج سیی

خانواده ی او مراقبت کرده حتی االن هم که حکم زندان برایش بریده 

 لش به حضور رساج قرص بود، که یم توانست انبودند باز هم د

لحظه ها دقایق وساعت هابی که کش میامدند در زندان را تحمل 

 !! کند

ش به موقع امده ، جلو  کر گفته بود که خاتونوبارها وبار ها خدارا ش

 . ا دستش به خون پش شهال آعشته نشودی او را گرفته بود ت

بود بخصوص زمابن که متوجه  اما یاشار هم در حق رساج پدری کرده

ش رسمه تا چه حد همدیگر را دوست  شده بود او و دخیی

د گردن گرفته بود  ه در ایران انجام داده بو دارند تمام جرم ها ی او را ک

 ا کمک طاها و یک وکیل خوب وکارکشته توانسته بودند اورا و ب

ئه کنند  . تیی



رسید . مسیر  نگاهش از زوج خوشحال رساج ورسمه گذشت وبه طاها 

ش یسنا رسید  . نگاه او را تعقیب کرد وبه دخیی

از محبت وعشق نشسته در نگاه طاها لبخندی رضایتمند روی لب 

 . هم خدا را شکر گفتنشاند و باز 

خوشبختی را باز هم مدیون خاتونش بود که توانسته بود با هر   این

ام بگذ ش احیی  . اردسختی اورا راضن کند که به عشق وانتخاب دخیی

 . حتی اگر ان عشق یک عشق ممنوعه بود

طاها توانسته بود به او ثابت کند که واقعا یسنا را دوست دارد 

 . وهمش خوبی برای او ست

ش موج یم زدخوشبختی وخوشحایل در نگ  . اه هر دو دخیی

 رسمه پشت چشیم برای رساج نازک کرد

 وگفت 

 !!واقعا خنده داشت ؟_

ه در  رساج لبخندی مهربان نثارش کرد و چون سکوت اورا دید خیر

 نگاهش زمزمه کرد

 !!! ..دزد کوچولوی قلب متن   تو ..تو _

 . دلش نیامده بود بیشیی از ان رسبه رس او بگذارد



..... 

، سام را که همچنان در آغوشش بی تابی یم کرد  رسمه خسته وکالفه 

 . به اتاق خواب برد

رساج که طاق مستقیم به سمت تخت جلو رفت و بچه را روی شکم 

 . باز خوابیده بود گذاشت

قبل از اینکه او را بیدار کند رساج چشمانش را باز کرد و نگاه خواب  

 ا ی خستهس و قرمز پشش رو ی چشم ه آلودش از چشم های خی

 . وقرمز همشش چرخید

 . موهای مشیک وپریشانش ش دور صورتش را قاب گرفته بود

 صورتش اندیک از زیبایش  حتی ان موهای پریشان و رنگ پرید 
ی

یک

 . نکاسته بود

 رسمه مظلومانه کش و قوس به کمرش داد و با صدای گرفته ای نالید 

 تابی دندونش رو یم کنه ه بی رساج سام نیم خواب_

 . سته شدم . خوابم میادخ

 . فکش لرزید

 .کم مانده بود او هم مانند سام به گریه بیفتد 



زد و سام را که گریه یم کرد در رساج لبخند ی لحن ملتمسانه ی او 

ن بوسیدن رسش زمزمه کرد   آغوش گرفت و در حیر

 !!مامان رسمه رو اذیت یم کتن پدر سوخته_

 . تخت خزید رسمه رسی    ع روی

اقای پدر ، شما که دوس نداری بچت رو دست پرستار بدی خودتم  _

 !!! باید کمک کتن ونگهش داری

ب گزید ونگایه به ساعت رساج تاک ابروبی باال انداخت که رسمه ل

 .داختان

همیشه تا سه مسئولیت نگه داری سام با او بود وسه تا نزدیکای 

 . صبح رساج از سام نگه داری یم کرد

 .ادخو خوابم می_

 . دل رساج برای صدای خواب الود او ضعف رفت

 . رسمه هنوز هم بچه بود و برای مادر شدن زود

رسمه وخاتون، چهارسال هرچند که او ، عیل رغم اضار های 

ت کرده بود ونگذاشته بود رسمه باردار شود تا کیم ارامش بعد مقاوم

 .  که کشیده بود به او بازگرددان همه عذابی  از 

احت   از رو ی تخت بلند شد و با سام از اتاق خارج شد تا رسمه اسیی

 . کند



اسمان گرگ ومیش بود که رساج سام را که در آغوشش خوابیده بود  

 . ی تخت اتاق خود گذاشترو 

 . ابن ش را بوسید و پتویش را تا زیرگردنش باال کشیدپیش

اتاق خواب را درپیش گرفت  . سپس مسیر

رسمه دوخت که لب هایش در   روی تخت نشست و نگاهش را به

 . خواب به لبخند ملیچ کش امده بود

بش ضعف م او در خواب و لبخند روی لدلش برای صورت معصو 

 . رفت

.... 

ون در در آهتن وبز  رگ زندان کنار رفت و یاشار از کنار رسبازی که بیر

 . کشیک یم داد عبور کرد

 یهنوز کامل از در نگذشته بود که صدا 

 خوشحال و هیجان زده ی خاتون راشنید 

 یاشار _

 بالفاصله نگاهش به سمت صدا چرخید

 . ریه یم کردبا صدای بلند گاتون خ



ض یسنا ان دورا بود   گذر زمان از دست هردو در رفته که صدای معیی

 . به خود اورد

ش نگاه کرد یاشار بامحبت  ونگاه دلتنگش روی صورت  به دو دخیی

 . نوه هایش به گردش در امد

رد و  سام در اغوش رساج ، با کنجکاو ی وتعجب یاشار را تماشا یم ک

 . ود تا پدر بزرگش برایش اغوش بگشایداما کیانا دخیی یسنا، اماده ب

ن باز کرد و کیانا  یاشار بغض کرده ، خم شد ودست هایش را به طرفیر

 مت پدر بزرگش دوید وخود را در آغوش یاشار بالفاصله به س

 . انداخت

شاید آن صحنه ، ییک از زیباترین صحنه هابی بود که در های فوالدی 

 . خود دیده بود دیوار های بلند آن زندان تاکنون بهو 

یاشار با چشمابن خیس نگاهش را از نگاه براق همشش گرفت و به  

 شکر گفت . سپس   اسمان صا ف وابی دوخت و زیر لب خدا را 

 ن زمزمه کرد. برای خاتو 

 تن و توانم همه تو
ی

 !.. ای زندیک

 " ل و جانم همه توجابن و دیل ای د "

 از آبن همه من ، تو هستی من شدی 



 ! من نیست شدم ، در تو از آنم همه تو

زمزمه وار گفته بود و عشق را جرعه جرعه نوشاند بر چشمان 

 نشخاتو 

و انعکاس عشق را در زالل چشمانش دید و رد نگاه خاتون را دنبال 

  کرد و به زیباترین تصویر بعد از روز های سخت و پر از 
ی

 اندوه زندیک

 ... اش رسید

 . ظاره گر عشق میان طاها و یسنا ، و رساج و رسمه شدو اوهم ن

 زمزمه کرد رساج

 ؟اون مغز فندقیت میگذره دزد کوچولو خی توی 

 :رسمه چشم از خاتون و یاشار گرفت و لبخندی زد و گفت

ن عشق تو   ی نگاهشونوببیر

د شدن یا حتی پوستم ی وقتی پیر شدم ... وقتی موهام سفیقول مید

 !چروک شد منو باهمه ی اینا بخوای؟

 رساج نیم نگایه به خاتون و یاشار انداخت و گفت

 .. ا تو حال تمام روزهای زندگیمون عشق باشهقول میدم ب

 ... تاابد

 ... تا همیشه


