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نویسنده :زهره حاجی زاده
صدای بلند وشاد موسیقی محلی ازپشت در بسته ی اتاق به گوش می رسید وسرمه بی اهمیت به ان صدا در گوشه ی تخت خود مچاله
شده بود وبرنقطه ی نا معلومی خیره مانده بود .
افکارش به شدت پریشان بود واو نمی توانست ان را یک جا متمرکز کند .
سخت بود بپذیرد که پشت ان در بسته و درپایین ان پله های مارپیچ جشن نامزدی اوست وقرار است کمتر از یک ساعت دیگر به خواسته
ی مرد ناشناسی که اورا نمی شناخت وفقط از طریق پیام با او در ارتباط بود به صیغه ی مردی در بیاید که او را نمی شناسد ...
همه چیزبه طرز مشکوکی برایش گنگ ونامبهم بود...
مانند کابوسی که در پی خود بیداری نداشت
ذهن خسته وپریشانش هم اورا یاری نمی کرد تا به نتیجه ای برسد
با حلقه شدن اشک در چشمانش سریع چندین بار وپشت سرهم پلک زد تا ارایش صورتش برهم نریزد تا مجبور شود مجدادا زیر دست
ان ارایشگر پرچانه بنشیند واز محسنات ازدواج در سن کم بشنود!!!
کلمه ی ازدواج  ،مانند ناقوسی در ذهنش به صدا درامد وتنها نتیجه ی ان پوزخندی بود که گوشه ی لب هایش را به سمت باال متمایل
کرد
با لرزیدن گوشی در دست در هم چفت شده اش  ،نگاهش را از دیوار گرفت وسریع به گوشی دستش دوخت
مانند هربار که اخیرا به گوشی اش پیام میامد قلبش در سینه لرزید
نفس حبس شده اش را مهار کرد وبه سختی با سرانگشت هایی که از شدت استرس یخ کرده بود وبی حس شده بود رمز گوشی اش را
وارد کرد وپیام را باز کرد ونگاهش روی ان جمله ی سه کلمه ای خیره ماند
بازی شروع شدهمین سه کلمه ی کوتاه تبدیل به صاعقه ای شد که با بی رحمی برپیکر بی جانش کوبانده شد وبند بند وجودش از برق وشوک ناشی از
ان به لرزش درامد طوری که احساس می کرد تختی که زیرش قرار گرفته بود هم می لرزد !!
با وحشت گوشی را روی تخت انداخت ولبه ی تخت راگرفت تاشاید جلویی لرزیدنش را بگیرد
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بازی خیلی وقت بود شروع شده .

درست از زمانیکه نه تقاری خانه را در راه مدرسه دزدیده بودند واو در مقابل پدرش با گستاخی ایستاده بود وگفته بود که می خواهد با
سرگرد قایمی ازدواج کند !!!!
مردی که مادرش چندین بار به خاستگاری او امده بود واو هربار محترمانه پاسخ منفی داده بود
او قصد ازدواج نداشت نه تازمانی که مرد دلخواهش را پیدا نکند
نفسش را اه مانند بیرون فرستاد وسعی کرد برافکار پریشانش سازمان ببخشد .
تقه ای به در خورد ومتعاقب ان در بالفاصله گشوده شد وانا دایه ی مهربان ومیان سالش کسی که سال ها نقش مادر را برای او
وخواهرش ایفا کرده بود در چارچوب در قرارگرفت .
لبخندی تصنعی برلب نشاند ونگاه اشفته اش را از اوگرفت تا انا متوجه ی پریشانی حال او نشود .
او زن بسیار تیزی بود وسرمه را مانند کف دستش خوب می شناخت وسرمه نمی خواست حاال که انتخاب خود را کرده بود خدشه ای در
نقشه اش ایجاد شود .
سرمه دخترم حاضری ؟مهمون ها اومدن وپدرت گفت بگم خانواده ی داماد تا کمتر از نیم ساعت دیگه می رسن
سرمه باشنیدن نام پدرش از زبان او لحظه ای قلبش به درد امد وناخواسته ابروهای پرپشتش در هم گره خورد
می دانست با این انتخاب وتصمیم عجوالنه اش برای ازدواج قلب نازک ومهربان پدرش را شکانده است
اما چاره ای جز این نداشت وامیدوار بود که روزی فرا برسد که پدرش اورا درک کرده وببخشد.
با احساس نوازش موهایش به خود امدوبه انا چشم دوخت که بامحبت ارام وبا احتیاط موهای فر شده اش را نوازش می کرد
هنوزم نمی خوای حرف بزنی دخترم؟سرمه سرش راخم کرد وبوسه ی پرمهری روی دست چروکیده ی او گذاشت وبا لحنی ارام ومحزون گفت
من بارها وبارها صحبت کردم انا ودالیل خودم رو برای این انتخاب توضیح دادممن انتخاب خودم رو کردم انا وبهتره تو وبابا به خواستم احترام بزارین
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انا دستش را از موهای او برداشت ودست سردش را میان دستان چروکیده اش گرفت وان را محکم ومادرانه فشارداد تا شاید قوت قلبی
باشد برای او.....
نمی دانست قلب سرمه مدتی می شود که یخ زده است وهیچ حرارتی قادر به گرم کردن ان نیست !!
صدای انا گوشش را پر کرد
من وپدرت این موها رو تا اسیاب سفید نکردیم دختر!!!این موهای سفید وچروک هایی که توصورتمون میبینی برای روزها وسال های طوالنیه که گذشته!!!
مامی تونیم بخونیم حرفی که نگاهت می زنه با حرفی که زبونت میگه یکی نیس
نمی دونم چه اتفاقی افتاده که باعث شده تو برای اولین بار کنار پدرت نباشی ومقابلش قرار بگیری
لحظه ای مکث کرد سپس خیره در نگاه محزون او بوسه ای روی پیشانی اش نشاند وادامه داد
اما می خوام بدونی که تو هر تصمیمی بگیری من تا اخرش کنارت می مونم وحمایتت می کنم
لبخندی که این بار روی لب های سرمه نشست ازته دل بود .لبخندی که مدت ها بود از لب هایش گریخته بود
با بابا صحبت کن انا وسعی کن متقاعدش کنیانا سری تکان داد ودر حالیکه هیکل چاقش را به سختی جلو می کشید گفت
نگران پدرت نباش با گذشت زمان می فهمه که دختر تو خونه ی پدرش مهمونه ویکروز میرهاین را گفت ومنتظر جواب نماند واز اتاق خارج شد
......
سرمه باالی پله ها لحظه ای ایستاد .گویی پاهایش را به زمین زیرش قفل کرده بودند که نمی توانست حرکت کند .
نفسش به سختی باال میامد .باورش نمیشد فقط به اندازه ی همین پله ها ی مرمرین تاپایان ازادی اش زمان دارد .
می توانست سنگینی نگاه مهمان ها را روی خو داحساس کند .
اما جرات اینکه سرش را بلند کند را نداشت .
وحشتزده قدمی عقب رفت .شاید کمی عجله کرده بود ونباید انقدر زود با این ازدواج احمقانه موافقت می کرد.

out

4|knock

 |5ضربه نهایی
قدمی دوم را به عقب برنداشته بود که
گوشی در دست هایش لرزید وهمزمان با گوشی قلبش هم در سینه به لرزش در امد .
نفس سنگینش را با شتاب از ریه هایش بیرون فرستاد وبی توجه به نگاه های مشتاق ومنتظر و کف زدن های مدوعوین که همراه با سوت
بود پیام را گشود وبا خواندن ان جمله ی کوتاه لحظه ای چشمانش سیاهی رفت .
سریع دستانش روی طارمی چنگ شد تا مانع از افتادنش شود.بار دیگر ان پیام به او یاد اور شد که هیچ حق انتخابی نداشته است.
اولین قدم را با کمک نرده برداشت  .در حالیکه پیامی که خواننده بود درذهنش مانند گردبادی تند می چرخید
اگر نمی خوای فردا انگشت کوچیکه ی خواهرت رو ببینی سرگرد رو بیشتر از این منتظر نذاربه اخرین پله که رسید صدای تشویق ها بلند تر شد .مضطرب اطراف خود را از نظر گذراند تا شایدپدرش را در میان این ازدحام شاد
ببیند .
لحظه ای نگاهش روی مردی قد بلند ثابت ماند که اورا زیربا دقت نظر گرفته بود وچون نگاه او را دید ابرویی باال انداخت وجامی که در
دست داشت کمی به سمت او باال اورد.

سریع نگاه از او دزدید وبه پدرش که باصورتی گرفته وپریشان به ستون تکیه زده بود چشم دوخت.
قلبش ماالمال از غم شد وقتی پدرش را تا این حد پریشان دید
بغضی که می رفت در گلویش چنگ بیاندازد را به سختی قورت داد
می دانست اگر به آن بغض بال وپر دهد
در همان نقطه ای که ایستاده بود درست مانند کودکی که برای اولین بار از مادر جداشده باشد
زار زار گریه می کرد وهیچ کس هم
قادر نخواهد بود تا او را ارام کند
چانه اش را جلو داد
سرش را باال گرفت ولبخندی تصنعی روی لب نشاند وبرای جمعیتی که مشتاقانه اورا می نگریستند سر ی به نشانه ی احترام تکان داد..
سرگرد طاها قایم را دید که با همراهی مادر وخواهرش به سمت او میامدند
قلبش لحظه ای از شدت اضطراب در سینه مچاله گشت
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گوشه ی لب هایش را گزید وسعی کرد چیزی شبیه لبخند روی لب بنشاند
پدرش هم تکیه اش را از ستون برداشته بود وبه سمت او میامد
کمتر از چند ثانیه در کنار او قرار گرفت وبازویش را به سمت او گرفت
گوشه ی پلک راست سرمه پرید .دست کشیده اش دور بازوی پدرش حلقه شد وبالفاصله صدای گرفته ی پدرش در گوشش نشست
سرمه دخترم هنوزم دیر نیستحتی اگر همین االن هم بگی من این نامزدی رو بهم میزنم
خوب فکرهاتو کن بابا !!
قبل از اینکه خیلی دیر بشه وبه صیغه ی این مرد دربیایی !!!
سرمه در نهایت تسلیم بغض گلویش شد لب هایش را گزید وچندین بار پشت سرهم پلک زد تا جلوی جمع شدن اشک را در چشمانش
بگیرد
عمق نگرانی پدرش را خیلی راحت درک می کرد
قبل از اینکه بخواهد پاسخ پدرش را بدهد
سرگرد وخانواده اش مقابل ان ها ایستاده بودند و قبل از اینکه به خود بیاید در آغوش مادر سرگرد فرو رفت.

هنگامیکه از آغوش مادر سرگرد بیرون آمد .
لحظه ای کوتاه نگاهش درنگاه سرگرد افتاد
به شدت به این مرد شک داشت
چرا در آن پیام ناشناس از اومی خواستند هرچه سریع تر با اوصیغه شود در غیر این صورت جان خواهرش در خطر خواهد افتاد
چه ارتباطی می توانست بین گم شدن خواهرش وسرگردی باشد که مدت ها بود برای ازدواج با او پافشاری می کرد .
ناخواسته ابروهایش در هم گره خورد
بارها دراین چندوقت تا پشت در اتاق سرهنگی که پرونده ی سرقت خواهرش را دنبال می کرد رفته بود تا این پیام ها را گزارش کند
اما نمی دانست چرا هربار حسی اورا از این کار منع می کرد و هربار با پرسیدن روند پیشروی پرونده ی خواهرش با دلی ماتم زده به
خانه باز می گشت.
نگاه مشکوک وپر اخمش را از نگاه مشتاق سرگرد گرفت وبه پدرش دوخت که با حسرت اوراتماشا می کرد .
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دخترم هزار ماشاال مثل یه تیکه جواهر شدییک پارچه خانوم شدی
خدا مادرت رو بیامرزه وسایه ی پدرت رو باال سرت نگه داره
این را گفت ونگاه خندانش را به اقای محتشم دوخت وبالبخند ادامه داد
اقای محتشم اگر اجازه بدین زود این دو جوون رو بهم محرم کنیم تا جشن رو شروع کنیماقای محتشم سری تکان داد وبه دخترش چشم دوخت که امشب بی نهایت شبیه مادرش شده بود .
آه حسرت امیز خود را در گلو خفه کرد
حاال که دخترش در نهایت تصمیمش را گرفته بود .نمی خواست در همچین روزی شادی اش را خراب کند .
بازو در بازوی دخترش به سمت باالی سالن قدم برداشتتد

هنگامیکه در مبل دونفره ودرکنار سرگرد روبه روی عاقد نشست ناخواسته در خود مچاله گردید.
لرز بدی در کل جانش افتاده بود و وجودش را می لرزاند .
همه چیز برایش مانند کابوسی تلخ می ماند که در بیداری می دید وخود امیدی به رهایی از آن نداشت ...
امروز روز نامزدی اوبود بدون اینکه پدرش راضی باشد وتنها خواهرش در جشن نامزدی اش حضور داشته باشد .
نگاه مضطربش رادر صورت ان تعداد معدود افرادی که درسالن حضور داشتند چرخاند ولحظه ای مجدادا نگاهش در نگاه آن مرد قد
بلند افتاد که به ستونی که دقایقی پیش پدرش به آن تکیه زده بود تکیه داده بود .
مرد که نگاه او را روی خود دید سری برایش تکان داد ولبخندی که بی شباهت به پوزخند نبود روی لب نشاند وبرقی که برای لحظه ای
کوتاه از نگاه تیره اش ساطع گردید لرز تن اورا تشدید کرد
نمی دانست در آن نگاه چه بود که نمی توانست از آن چشم بگیرد
باکشیده شدن ارام استین لباسش توسط دستی سریع نگاهش را از او گرفت وبه دست مردانه ی سرگرد دوخت
سرگرد با دیدن نگاه آشفته وسرگردان او
لب زد
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حواست کجاست بار سوم نمی خواهی جواب بدیسرمه سریع سری تکان داد وچون عاقد بار دیگر جمله اش را تکرار کرد ارام قبلتم را گفت وبالفاصله صدای سوت ودست زدن بلند شد
سرمه اب دهانش را به سختی پایین فرستاد واز خدا خواست امشب هرچه زودتر تمام شود تا او بتواند به اتاق خود پناه ببرد ودر تنهایی
اش برای ارزوهایی که از دست داده بود اشک بریزد .
صدای عاقد بار دیگر به گوشش رسید
عاقد بار دیگر جمله اش را تکرار کرد وسرگرد هم خیلی محکم ومردانه قبلتم را گفت
وصدای هلهله ی مهمان ها مانند تازیانه ای بار دیگر بر پیکر ش نشست واز سوزش آن اشک در چشمانش حلقه زد
هنگامیکه فضا کمی ارام تر شد وتبریک ها گفته شد وانگشتر در انگشت نشان سرمه نشست بالفاصله صدای ارام سرگرددر گوش سرمه
نشست
باالخره بعد از چند ماه مال خودم شدی !!سرمه لحظه ای کوتاه نگاهش کرد وزمزمه کرد
سرگردهنوز جمله اش کامل نشده بود که صدای سرگرد را شنید
-طاها هستم نه سرگرد

طاها هستم نه سرگرد
شنیدن اسم کوچک او از زبانش وسردی حلقه ای که در انگشتش سنگینی می کرد به اوفهماند که همه چی تمام شده است
زبانش را روی لب هایش کشید
سری تکان دادو به سختی گفت
ببینید آقا طاها شمااین بار دستش همان دستی که حلقه در آن سنگینی می کرد در پنجه ی مردانه ی او اسیر وفشرده گشت
نه سرگرد ونه آقا !!فقط طاها ،من طاها هستم وتو سرمه!!
سرمه کالفه سعی کرد دستانش را از میان دست داغ او بیرون بکشد
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اما او چنان سفت آن را نگه داشته بود که گویی مجرمی را دستگیر کرده باشد
هرچند که حس اسیری را داشت که به اسارت آن مرد در درآمده!!!
ناامیدانه دست از تالش برداشت .
احساس می کرد با هر تقالیش ،او محکمتر دستش را می فشرد !!
بدنش از حرارت داغ دست او مشمئز شده بود !!!
دقیقه ای در نا امیدی گذشت و با نزدیک شدن مهتاب دخترخاله اش نورامیدی در دلش تابید و وقتی مهتاب کنارمیز آن ها ایستاد به
بهانه ی در آغوش کشیدن او دستش را باسماجت از دست طاها بیرون کشید وناخواسته با پشت لباسش آن را پاک کرد که دور از چشم
تیزبین سرگرد وآن مرد سیاه پوش نماند .
طاها سریع ابروهایش در هم گره خورد .
سرمه در آغوش مهتاب فرو رفت وکمتر از چند ثانیه صدای زمزمه ی مهتاب در گوشش نشست

بال خوب کیسی رو تور کردیاعجب سرگرد جیگری
یک من پشم وپیلم نداره !!
پس از گفتن این جمله بالفاصله از آغوش سرمه بیرون آمد .
لبخند پرشیطنتی روی لب نشاند و باشیطنت پرسید
قند تودلت اب شد نه !!سرمه در دل حرف اورا به ریشخند گرفت اما حرفی نزد ومهتاب کمی به او نزدیکتر شد ودرکنار گوشش زمزمه کرد
سرمه اون پسر خوشتیپه کیه ؟المصب دل وایمون من رو با یک نگاه برد
سرمه با کنجکاوی کمی از اوفاصله گرفت وهمانند خود اولب زد
 -کی ؟!
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مهتاب هیجان زده لبخندی روی لب نشاند وگفت
همونی که تیپ مشکی زده وبه ستون تکیه زده!!ال مصب چشاش انگار سگ داره!!!
سرمه مسیر نگاه رقصان او را تعقیب کرد و نگاهش مستقیم با نگاه خیره ی مرد ناشناس تالقی کرد
سریع نگاهش را از نگاه او دزدید وبه مهتاب دوخت
مهتاب سریع وبا کنجکاوی پرسید
دیدی کی رو میگم؟شناختیش؟آشناتونه؟
سرمه سری تکان داد وفقط به گفتن یک کلمه که نمی شناسمش بسنده کرد
مهتاب چشمکی به اوزد وارام گفت
خودم سه سوت امارش رودرمیارماین را گفت وخرامان از سرمه فاصله گرفت وبه سمت همان پسر قدم برداشت
سرمه لبخندی محو روی لب نشاند وسرش را تکان داد واندیشید
این دختر هرگز عوض نمی شود
...
فردای روز نامزدی نزدیک ظهر بود که گوشی روی میز لرزید وتوجه سرمه را که حسابی ذهنش مشغول بود به خود جلب کرد .

شتاب زده از روی تخت بلند شد وتقریبا به سمت میز شیرجه زد تا شاید از غریبه پیامی داشته باشد ..
بادیدن اسم روی صفحه ی گوشی نفسش را پرشتاب از ریه بیرون فرستاد
پیام از خود او بود
سریع پیام را باز کرد وبادیدن پیام بهت زده به آن خیره ماند .
احساس کرد پاهایش تحمل وزنش را ندارد
عقب عقب رفت وروی تخت افتاد .
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آن مرد می خواست اورا مالقات کند و تهدید کرده بود هیچکس نباید از این مالقات با خبر شود وکوچکترین اشتباهی به قیمت جان
خواهرش تمام شود
گوشی از دست های شل شده اش روی تخت افتاد ودستانش بالفاصله روی سرش نشست
قلبش در سینه به کندی می تپید ..
گیج شده بود ونمی توانست تصمیم درستی بگیرد ..
مگر می توانست به دیدار کسی برود که مدتی بود به او پیام می داد وتهدیدش می کرد ..
همچین شهامتی را در خود نمی دید
که با پاهای خودش به همچین قراری برود
آه پردردی کشید و دستش را از روی سرش برداشت
خوب می دانست برای نجات جان خواهرش وبرگرداندن لبخند روی لب های پدرش هر کاری می تواند انجام دهد
...........
سرمه عینک خود را به چشم زد ودستش را سایبان سرش کرد .
نور خورشید مستقیم وسط سرش می تابید واز شدت گرما واسترسی که به جانش افتاده بود کم مانده بود وسط خیابان محتویات معده
اش را باال بیاورد .
فقط دعا می کرد مثل همیشه خون دماغ نشود .
نگاه کالفه ی دیگری به ساعت مچ دستش انداخت .
یک ربع از زمانی که ناشناس گفته بود گذشته بود وهنوز خبری از او نبود .

کم کم از آمدن ناشناس نا امید گردید .
اخرین نگاهش را در اطراف چرخاند وبرگشت برود که صدای بوقی توجهش را جلب کرد .
ناخواسته دستش را روی قلبش گذاشت که وحشیانه خودش را به قفسه ی سینه اش می کوباند.
حاال که انتظارش به سر آمده بود شهامت برگشتن نداشت ..
کمتر از چند ثانیه گوشی در دستش شروع به لرزیدن کرد وبا افتادن اسم ناشناس دستانش لرزید .
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پیام را باز کرد
زود بیا سوار شوکاش قدرت آن راداشت فرار کند یا در دل آرزو کرد کاش قبل آمدنش از این قرار احمقانه با کسی صحبت می کرد..
االن دیگر برای ای کاش هایش دیر شده بود .
تمام شهامتی که برایش مانده بود یک جا در خود جمع کرد وبرگشت .
ماشین شاسی بلندی مشکی رنگی را دید که شیشه هایش دودی بود
داخل ماشین دیده نمیشد واو نمی دانست چند نفر داخل ماشین هستند وقرار است چه اتفاقی برایش بیفتد
دسته ی کیفش را در دست فشرد ودلش را احمقانه به آن اسپری فلفلی که در جیب مانتو وچاقویی که در کیف داشت
خوش کرد ...
باشنیدن بوق دیگری پاهای لرزانش شروع به حرکت کرد ومستقیم سمت ماشین رفت .
در یک قدمی ماشین که رسید در جلوی ماشین باز شد و او توانست چهره ی بی نهایت آشنای مرد را ببیند
مرد که تامل او رادید خشمگین گفت
زود سوار شو تا با ماشین زیرت نگرفتم!!!!شنیدن همین یک جمله کافی بود تا سرمه وحشت زده قدمی عقب برود

سرمه وحشت زده قدمی عقب رفت ..
کل وجودش مانند درخت بیدی که در جریان باد قرار گرفته باشد می لرزید
جمله ی او چنان قاطع ومحکم بود که شک نداشت ان را انجام می دهد .
با تمام ترس ولرزی که داشت بدون اینکه ازراننده چشم بردارد قدم دیگری عقب رفت ووقتی پوزخند شکل گرفته روی لبش را دید
وماشینی که روشن شد روح از تنش خارج شد ...
صدای جدی مرد را مجدادا شنید
-برای اخرین بار می گم سوارشو !!!
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جرقه ای در ذهن سرمه زده شد ومانند شهابی زود گذر از ذهنش عبور کرد
حاال به خاطر اورد این مرد را کجا دیده است !!!
این همان مرد سیاه پوشی بود که در روز جشن نامزدی خود دیده بود
اما ..اما...پدرش که گفته بود او یک تاجرفرش است ومدت کمی است که به ایران امده است !!!
با گنگی سری تکان داد.
گیج شده بود و نمی توانست افکارش را یک جا جمع کند
با نگاه خشمگین مرد به خود امد
با اندک شهامتی که برایش مانده بود به سمت ماشین رفت
در ماشین را باز کرد وسوار ماشین شد وهنوز کامل در را نبسته بود که ماشین با سرعت زیادی به حرکت درامد
سرمه از شدت وحشت جیغی کشید و وقتی مرد در حین رانندگی سمتش خم شد در صندلی مچاله شد
مرد نگاه بی تفاوتی به جانبش انداخت ودر ماشین را محکم بست وصاف شد .
بوی عطرش لحظه ای در بینی سرمه پیچید وحال بدش را بدتر کرد
سعی کرد ارامش خود را حفظ کند و بیشتر از این ترسش را بروز ندهد
از اینه نگاه نامحسوسی به صندلی عقب انداخت ..کسی نبود
کل وجودش ازشدت استرس می لرزید .
با صدایی که سعی داشت کمترین لرزش را داشته باشد ومحکم باشد پرسید
تو کی هسی وچرا خواهر من رو دزدیدیمرد بدون اینکه اهمیتی به سوال او بدهد صدای پخش را زیاد کرد وسرعت ماشین را باال برد.
سرمه ترسیده در صندلی ماشین فرورفت .
گلویش مانند کویری که مدت هاست به خوداب ندیده خشک شده بود..
مرد داشت از شهر خارج میشد وبدتر از ان این بود که کاری ازدستش برنمی امد
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از ذهنش گذشت اگر االن از اسپری فلفل یا چاقو استفاده کند بی شک جنازه اش هم دست خانواده اش نمی رسد .
در دل ایت الکرسی را خواند وهنوز ان را روی خود فوت نکرده بود که سگی جلوی ماشین پرید ومرد بالفاصله ترمز کرد واو که کمربند
خود را نبسته بود جیغی کشید و با سرعت به سمت شیشه ی جلو پرتاب گردید .
اما قبل ازاینکه سرش با شیشه برخورد کند مرد با عکس العمل سریعی دستش را جلوی صورت او قرارداد ودست خود محکم با شیشه
برخورد کرد..
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
شدت ضربه به حدی باال بود که شیشه ی ماشین ترک برداشت
سرمه نفس زنان سر خود را ازان دست مردانه جداکرد
گوشه ی لب هایش به شدت می سوخت وحدس میزد با برخورد به انگشتر دست او زخمی شده باشد
بهت زده وبامردمکی که از شدت وحشت درشت شده بود ازپشت شیشه به بیرون نگاه کرد
خبری از سگ نبود وفقط صدای بوق ماشین هایی که باسرعت از کنارشون می گذشتند به گوش می رسید
مرد بدون اینکه حرفی بزند نیم نگاه بی تفاوتی ابتدا به او وسپس به دستش انداخت
ماشین را روشن کردوقبل ازاینکه بخواهد حرکت کند سرمه به خود امد وبا حرکتی سریع دستش راروی دستگیره گذاشت اما قبل از
اینکه در را باز کند کلید قفل در زده شد

با سرعت نگاهش را از در گرفت وبه سمت ان مرددوخت
با صدایی که از شدت بغض به شدت می لرزید فریاد کشید
در رو باز کن ..این در لعنتی رو باز کن
گویی اب در هاونگ کوبیدند  ،زیرا مرد هیچ عکس العملی نشان نداد وچون سرمه بار دیگر جمله اش را فریاد کشید
گوشه ی لب هایش با پوزخندی به سمت باال متمایل گردید
پوزخندی که کل وجود سرمه را به اتش کشید
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بار دیگر نگاه هراسانش را در ان اتوبان خلوت چرخاند
هیچ راه کمکی نداشت ..
شقیقه اش نبض می زد وسرازیر شدن قطرات عرق را از تیغه ی کمرش احساس می کرد
باید قبل از اینکه دیر می شد کاری می کرد
سریع دستش را در جیب مانتویش کرد وبا لمس چاقو در جیب مانتویش قوت قلبی گرفت
با سرعتی که برای خودش هم عجیب وباور کردنی نبود چاقو را بیرون کشید وخیلی زود به سمت مرد خم شد وچاقو را سمت گردن
مرد گرفت وبا صدایی که به شدت می لرزید نفس زنان گفت
ماشین رو بزن کناربرای لحظه ای خیلی کوتاه توانست تعجب را در چشم مرد ببیند
امابالفاصله تمسخر جایگزین تعجب شد ..
بی اهمیت به تیغه ی تیزی که روی شاهرگ گردنش قرار داشت
پاهایش را روی گاز فشرد ..
نگاه سرمه لحظه ای روی عقربه ی سرعت ماشین کشانده شد که هر لحظه بیشتر میشد
اب دهانش راقورت داد وبا لحنی قاطع گفت
به نفعته که هشدارم رو جدی بگیریابدا شوخی ندارم وبالف نمی زنم
اگر ماشین رو نگه نداری رگ گردنت رو می زنم

از چیزی که شنید لحظه ای بهتش زد
مرد خیلی خونسرد به او گقته بود
منتظرم بزنزبانش را روی لب های خشک شده اش کشید
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اب دهانش را پرصدا قورت داد
این مرد بی شک دیوانه بود
سعی کرد اقتدار خودش را حفظ کند
طره ای از موهایش را که جلوی
چشمانش بود را فوت کرد ومحکم تر از قبل گفت
برای اخرین بار دارم بهت می گممن کامال جدیم اگر تا چند ثانیه ی دیگر ماشین رو نگه نداری هر اتفاقی ممکنه بیفته !!!
سراج سری تکان داد و بی تفاوت به تهدید سرمه از اینه عقب ماشین را چک کرد وپاهایش را روی گاز فشرد
ماشین تقریبا به پرواز در امده بود وهر ان امکان داشت بغض سرمه بترکد وبا صدای بلند گریه کند
چاقو در دستان بی حس شده اش به شدت می لرزید
سراج نیم نگاهی به سمت او انداخت
ریشخندی به ترس او زد وبا تمسخر گفت
اینی که دستت گرفتی چاقوست نه ناخون گیر!!!وکاری که من رو باهاش تهدید می کنی شهامت می خواد که دختری مثل تو نداره !!!
حاالهم قبل ازاینکه بیفتیم دست انداز وچاقو بره تو چشم وچالت بکش عقب ومثل یک دختر خوب بشین سر جات !!!
سرمه ازشدت خشم به نفس زدن افتاد ودردل ارزو کرد کاش شهامت این را داشت تا همین االن چاقو را روی برجستگی گردن او بکشد
حتی به قیمت پاچیدن خون او روی صورتش!!!!
لحظه ای چشانش از این تصور درخشید وبالفاصله صدای نیشدار وپراز تمسخر اورا شنید
ارزو واسه دختر کوچولویی مثل تو عیب نیست !کارد میزدی خون سرمه از شدت خشم بیرون نمی ریخت
شدت خشمش درحدی بود که ترس را تحت شعاع خودش قرار داده بود
مانند سربازی شکست خورده
عقب کشید وسرجای خود نشست وچاقو را باهردو دستش که به شدت عرق کرده بود محکم گرفت وفشرد
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صدای اهنگ عربی که هیچی از معنی ان را متوجه نمیشد بیشتر عصبی اش می کرد.
چندین بار پشت سرهم نفس عمیق کشید تا شاید بتواند ارامشش را حفظ کند تا بتواند فکری برای رهایی از این وضعیت کند .
از پشت پنجره به بیرون نگاه کرد .
خیلی از شهر فاصله گرفته بودند واین برشدت ترس و وحشتش می افزود
اما حرفی نزد چون می دانست بی فایده است.
مرد از اتوبان به یک جاده ی فرعی وخلوت پیچید وکمی هم از سرعت ماشین کمتر کرد
سرانجام پس از دقایقی طوالنی ونفس گیر مرد ماشین را نگه داشت.
سرمه سریع به اطراف نگاه کرد دریک جنگل خلوت بودند.
سراج کمربند خود را باز کرد .
عینک خود را باالی سرش زد وبه سمت او کمی خم شد
نگاه مستقیم خود را به سرمه که مضطرب به او زل زده بود دوخت.
سرمه وحشت زده از این فاصله ی کمی که بینشان ایجاد شده بود خود راعقب کشید
به در ماشین چسباند وفریاد کشید
برای چی من رو اوردی اینجاتو کی هستی خواهرم کجاست!!!!!
سراج کالفه از گرما وصدای دخترک که درسرش افتاده بود محکم گفت
فقط کافیه یکبار دیگه داد بزنی تا من .سرمه خشمگین میان جمله اش پریدوبا تمسخرگفت
حتما زیرم می گیری!!!سراج نفس عمیقی کشید تا بتواند خشم خود را نسبت به این دخترکه گستاخانه وبا چشمانی ریزشده به اوزل زده بود
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کنترل کند
سپس خونسرد نگاهی به سرتاپای او انداخت و با لحن خاصی گفت
شایدم یجور دیگه زیرت گرفتمهوم نظرت چیه؟!!
چشم های سرمه لحظه ای گیج وپراز سوال شد اما چون پوزخند مرد را دید سریع متوجه ی کنایه ی جمله ی او شد

کل وجودش از شدت خشم گر گرفت ونفس هایش کشدار شد .
خشمگین گوشه ی لب هایش را گزید وغرید
فراموش نکن که داری با کی صحبت می کنی؟!!پس حد خودت رو بدون!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت وخیلی شمرده وخیره در نگاه اوگفت
تو کسی نیستی که حد من رو مشخص کنی!!سرمه دهانش را باز کرد تا حرفی بزند
اما سراج انگشت اشاره اش را هشدار گونه مقابل صورت او تکان دادوخیلی جدی گفت
اگر کلمه ای حرف بزنی طور دیگه ای ساکتت می کنم که شک نکن برات خوشایند نیستپس تا حرف من تموم نشده کلمه ای حرف نشنوم
نگاه بهت زده ی سرمه همراه با انگشت دست او مانند پاندول ساعت تکان خورد.
دهانش از اینهمه توهین وگستاخی باز مانده بود
سراج با دیدن این حالت صورت اولحظه ای خنده اش گرفت که ان را در قالب لبخندی محو به نمایش گذاشت وهمین لبخند خشم
سرمه را مانند بمبی ساعتی ترکاند
یکی از دستانش را از دسته ی چاقو جدا کرد ومانند خود او انگشت اشاره اش را سمت او گرفت وخشمگین گفت
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تو ..تو..نفهمید دقیقا چی شد..
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد
وقتی به خود امد که یک چسب پهن بزرگ روی لبانش چسبیده بود وانگشتش به اسارت دست مرد درامده بود
خشمگین سعی کرد انگشتش را ازدست اوخارج کند
سراج با یک حرکت اورا سمت خود کشید وصورت سرمه دقیقا در مقابل صورت او وبا فاصله ی خیلی کمی از اوقرار گرفت
حرارت نفس او را روی صورت گر گرفته اش احساس می کرد
بهت هشدار داده بودم که ساکت شی !!باید یاد بگیری از این پس حرفای من رو جدی بگیری!!
لحظه ای سکوت کرد
نگاه یخ زده و وحشتناکش از ان فاصله ی کم ترس را در جان سرمه انداخت
نگاه یخ زده و وحشتناکش از ان فاصله ی کم ترس را در جان سرمه انداخت
سراج بی اهمیت به ترس ونفرت نشسته در نگاه او گفت:
هرگز  ،تکرار می کنم هرگز  ،دیگه انگشت تهدید برای من تکون نده!!!سعی نکن خشم من رو تحریک کنی که خیلی بد می بینی !!
لختی سکوت کرد
می خواست دخترک کمی ارام بگیرد تا متوجه حرف هایش بشود
سپس خیلی ارام وشمرده انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است شروع به صحبت کرد:
-درست حدس زدی خواهرت پیش منه وفعال هم جاش کامال امنه اما از این به بعدش بستگی به خود تو داره!
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سرمه خشمگین چیزنامفهومی گفت
که سراج چشم غره ای برایش رفت
نگاهش لحظه ای روی سینه های او که ازشدت خشم باال وپایین می رفت دوخته شد
ابرویی باال انداخت وبی توجه به خشم وصدای نامفهوم او که سعی داشت چیزی را به اوبگوید صحبتش را ادامه داد
 من بودم که ازت خواستم با سرگرد نامزد کنی چون باید از خونه ی سرگرد چیزی رو برای من بیاری!!!!سرمه کامال گیج شده بود ودیگر حرفی نمی زد وگنگ وبی حرکت براو خیره مانده بود
ذهن اشفته اش اورا یاری نمی کرد تا چیزی را متوجه شود
سراج ازسکوت او استفاده کرد وگفت:
یک پرونده اس که چند وقتی میشه سرگرد اون رو پیگیری میکنه که من می خوامش واون خوشبختانه اون پرونده رو توی خونش نگهمی داره واما تو به عنوان نامزد سرگرد به خونه ی اون رفت وامد داری ومی تونی خیلی راحت پرونده رو پیدا کنی وبرای من بیاری
دراین صورته که من خواهرت رو بهت سالم برمی گردونم!!
سرمه شوک زده از حرفای او چشمانش را بست .
حاال کم کم متوجه همه چیز شده بود .
این مرد از او می خواست تا از خانه ی سرگرد که ازقضا به خواسته ی خود او نامزدش شده بود دزدی کند
حتی فکرش هم کل وجودش را به رعشه می انداخت.
لحظه ای قیافه ی جدی طاها پشت پلک بسته اش نقش بست و کل بدنش در ان گرما یخ کرد
با سوزش ناگهانی پوست صورتش چشمانش را بادرد گشود و مرد را دید که با فاصله ی کمی از صورتش قرار داشت وچسبی را که
دهانش را با ان بسته بود دردست داشت
از شدت سوزش اشک در چشمانش حلقه زد.
اما سوزشی که در قلبش احساس می کرد بیشتر اذیتش می کرد
قطره اشکی که از گوشه ی چشمانش سرازیر شد ودرگونه اش غلتید را با پشت دست پاک
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اما سوزشی که در قلبش احساس می کرد بیشتر اذیتش می کرد ..
قطره اشکی که از گوشه ی چشمانش سرازیر شد ودرگونه اش غلتید را با پشت دست پاک کرد
دستش را روی لب هایش گذاشت وبهت زده وخیره در نگاه نافذ اوزمزمه کرد
من دزدی کنم اونم از خونه ی یک سرگرد؟!!سرش را باناباوری و با شدت تکان داد
همچین چیزی محال ممکن بود .
سراج عقب کشید وبه پهلو به صندلی وشیشه ی ماشین تکیه داد واو را کامال زیرنظرگرفت
ازرنگ صورت پریده ولب های لرزانش متوجه ترس وحال خراب او شده بود
ابروهایش درهم گره خورد .
نمی خواست دخترک را دراین حد بترساند.
اما او نرم صحبت کردن را بلد نبود.
با لحنی ارام اما پرتحکم گفت
تو دزدی می کنی اونم از خونه ی یک سرگرد!!!!سرمه دستانش را از روی لب هایش جدا کرد ومجددا سرش را تکان داد و طوطی وار زمزمه کرد
محاله که این کارو کنم!!محاله....هرگز...من این کارو نمی کنم !!!
انقدر این جمله را تکرار کرد که احساس کرد محتوی معده اش باسرعت سمت دهانش هجوم می اورد.
شتاب زده دستش را روی دستگیره ی در گذاشت تا باز کند .
اما قفل مرکزی زده شده بود و تالش هایش بی نتیجه ماند
با ترس به سمت ان مرد چرخید .
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اما قبل از اینکه بخواهد حرفی بزند
تمام محتویات معده اش را باال اورد .

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاده بود .
سراج هم لحظه ای شوکه شد ونگاهش روی دخترک که کل بدنش کثیف شده بود و می لرزیدخیره ماند.
او زودتر به خود امد وقفل مرکزی را زد .
دخترک خشکش زده بود ونگاه سرگردانش روی صورتش می چرخید.
بدون هیچ حرفی در سمت خود را پاک کرد واز ماشین پیاده شد.
ماشین را دور زد ودر سمت اورا هم بازکرد وخیلی سردگفت
پیاده شولحظه ای گذشت وچون عکس العملی ازسرمه ندید دستش را جلو برد وبازوی اورا گرفت وبون هیچ مالیمتی کشید واو را ازماشین پیاده
کرد
سرمه که ازتماس دست او با بازویش به خودش امده بود خشمگین خود را عقب کشید وبا بغضی که هران امکان ترکیدنش بودفریاد
کشید
دست کثیفت روبه من نزن !!!سراج دست خود را عقب کشید ونگاه کوتاهی به ظاهر کثیف او انداخت و چون صورت سرخ شده ولب های لرزانش را دید
بدون کلمه ای صحبت به سمت عقب ماشین رفت
در صندوق عقب را باز کرد وبطری اب را برداشت ومجدادا به سمت سرمه که همچنا ن درهمان نقطه ایستاده بود ومی لرزید رفت.
بطری اب رادر دست اوگذاشت وخیلی جدی گفت
دست وصورتت رو با این اب بشور ومانتوت رودربیار...کمی پایین تر یک رودخونس که می تونی اونجا بشوریش ...
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هواگرمه و مانتوت زود خشک میشه !!!!
نگاه سرمه ابتدا روی بطری ابی که دردست داشت لغزید سپس روی کل مانتوی کثیفش چرخید.
از بوی تندی که در بینی اش پیچید مجدادا حالت تهوع گرفت
چاره ای جز پذیرفتن پیشنهاد مرد نداشت.
در بطری را باز کرد .
کمی خم شد وبا حالی زاروپریشان دست وروی خود را شست
می توانست سنگینی نگاه مرد را روی خود احساس کند .
قامتش را صاف کرد ودست برد سمت دکه های مانتویش ویکی یکی ان ها را بازکرد وخواست ازتن دربیاورد که با یاد اوری اینکه زیر
مانتو تاب نازکی به تن دارد اه از نهادش خارج شد...
همه چیز دست به دست هم داده بود تا اورا امروز به مرز جنون برساند.
دقیقا نمی دانست دران وقت ظهر ودران جنگل پیش این مردی که خواهرش را دزدیده بود با این وضعیت اسفک بار چه می کرد.
مستاصل نگاه دیگری به مانتوی کثیفش انداخت وکنج لب هایش را زیردندان برد که از درد وسوزشی که در لبانش پیچید اخی بلند
وناخواسته گفت.
همچنان با خود درکشمکش بود که چیزی در دستانش قرار گرفت .
نگاهی به لباس مردانه ای که دردستش بود انداخت
سپس سریع نگاهش را باال اورد ونگاه پراخمش درنگاه سرد مرد گره خورد .
قبل ازاینکه حرفی بزند.صدای بم وجدی مرد در گوشش نشست.
من کل روز رو وقت ندارم تامنتظر تو بمونم ...بهتره هرچی زودتر کاری که گفتم رو بکنی !!لحظه ای سکوت کرد.نگاهش را از نگاه اوجدا کرد ودر قامتش چرخاند وبا لحنی امیخته به تمسخر گفت
-لباس من رو بپوش تا مانتوت خشک بشه!!
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همین جمله کافی بود تا سرمه متوجه شود مردی که مقابلش ایستاده لباس به تن ندارد!!!!
لحظه ای نگاه پر ازوحشتش روی سینه های عضالنی وسرشانه های پهن وماهیچه های در هم پیچیده اش خیره ماند .
مرد پوزخند صداداری زد وسرمه سریع به خود امد .
خشمگین وبدون اندکی تفکر وتامل
لباسی که در دست داشت رابا شدت روی زمین انداخت.
محال بود لباس این مرد را برتن کند .حتی فکرش هم مور مورش می کرد .
ونگاه پراز نفرتش را به مرد مقابلش دوخت تا عکس العمل اورا ببیند.
برخالف انتظارش مرد لبخندی پهن روی لب نشاند وفلجی گونه هایش را در معرض تماشا قرار داد .
وسرمه مملو ازحس تنفر ازخودش شد وقتی لحظه ای به این فکر کرد که این مرد واقعا مانند خدایان مصر قدیم زیبا وباشکوه وپر از
ابهت است.
سراج تاک ابرویی باال انداخت وبا چشمانی ریزشده و با لحنی کشدار مستقیم در نگاه او زل زد وگفت
پس انتخابت رو کردی !!!امابهتره بدونی من تورو با این وضعیت سوار ماشین نمی کنم
فکر بدی نیست تا خود خونه پیاده برگردی واحتماال شب تو این جنگل خوراک حیونای وحشی بشی!!!
لحظه ای سکوت کرد سپس چشمکی تحویل سرمه که تا فکش از شدت خشم می لرزید داد وبا بدجنسی گفت
مگر اینکه بخوای لخت کنار من بگردی تا مانتوت خشک بشه!!!!سرمه درحدی خشمگین بود که اگر کارد می زدن خونش نمی ریخت.
بین دوراهی سختی گیر کرده بود ونمی توانست تصمیم بگیرد .
ازطرفی غرورش این اجازه را به او نمی داد تا زیر نگاه مستقیم مرد خم شود ولباس او را بردارد وبپوشد واز طرفی دیگر محال بود با
ان تاب بدن نما درکنار او بایستد.
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زیر چشمی نگاهی به اطرافش انداخت.درخت های سربه فلک کشیده وسکوت جنگل حتی در روز هم ترسناک به نظر می رسید
از طرفی اگر مرد اورا ان جا تنها رها می کرد بی شک با تاریک شدن هوا از ترس سکته می کرد.
هیچ راهی به نظر نمیامد داشته باشد جز اینکه پا روی غرورش بگذارد.
هرچند سخت اما تصمیم خود را گرفت و با قدم هایی سست وبی جان به سمت لباس مرد رفت خم شد ولباس را برداشت .
وچون لبخند فاتحانه ی مرد رادید با صدایی که ازشدت بغض می لرزید گفت
شک نکن یک روز کاری میکنم که مثل چی از کارایی که باهامون کردی پشیمون بشی!!!سراج لبخندی زد.
شصت دستش را روی لب کشید وقبل ازاینکه از او فاصله بگیرد دستی برایش تکان داد وباصدای بلندی گفت
-بی صبرانه منتظر اون روز هستم دختر!!!

سرمه مضطرب به گوشواره ای که لحظه ی اخر قبل از پیاده شدن مرد در دستانش گذاشته بود نگاه کرد.
با تردید به ان گوشواره ی زیبا وپرنگین خیره ماند .
امروز خانه ی سرگرد دعوت بود ومی دانست که باید ان گوشواره را که شنود در ان وصل است به گوش هایش بزند .
قلبش به تندی و وحشیانه در سینه می کوبید .برای هزارمین بار چشمانی که در اینه به ان ها خیره شده بود به او التماس کرد که این
حماقت احمقانه را نکند وحاال که فهمیده بود سرگرد در این ماجرا کامال بی گناه است همه چیز را به او بگوید تا این بار سنگینی را که
چندروزی بود به تنهایی حمل می کرد زمین بگذارد .
باید به تردید هایش پایان می بخشید .
با این فکر کمی قلبش ارامش گرفت.
اما بسیارکوتاه وباز همان حس بد گریبانگیرش شد.
برای اخرین بار به گوشواره ای که در دست داشت خیره شد سپس با تردید گوشواره را به گوش کرد.و به گردن کشیده وسفیده خیره
شد که باوجود ان گردنبد بیشتر خودنمایی می کرد.
راس ساعتی که قرار داشتند انا اورا صدازد وسرمه کیف خود را ازروی تخت برداشت وبا قلبی ماالمال ازاندوه اضطراب از اتاق خارج شد .
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هنوز از خانه خارج نشده بود که صدایی در گوشش پیچید .هینی کشید ودستش راروی قلبش گذاشت.
دختر فکر نکنم نیاز به این باشه که بهت هشدار بدم فکر دور زدن وپیچوندن من رو از ذهنت بیرون کنی!!!سرمه نفس عمیقی کشید تا ضربان قلبش را ارام کند
صدای بم مرد مجدادا در گوشش نشست
خونسرد باش وحرفایی رو که بهت زدم رو فراموش نکن !!!تنها کسی که می تونه خواهرت رو بهت برگردونه من هستم!!
سرمه زیر لب لعنت به تویی گفت ودر خانه راباز کرد وطاهارا دید که به ماشینش تکیه زده بود...

خونسرد باش وحرفایی رو که بهت زدم رو فراموش نکن !!!تنها کسی که می تونه خواهرت رو بهت برگردونه من هستم!!
سرمه زیر لب لعنت به تویی گفت ودر خانه راباز کرد وطاهارا دید که به ماشینش تکیه زده بود..
با دیدن او در آن تیپ سفید وآن عینک پلیسی که زده بود لحظه ای ماتش برد وسنگینی حلقه ای که در دست داشت به او فهماند که او
حاال به این مرد که چیزی از زیبایی کم نداشت بدون اینکه حسی به آن داشته باشد تعلق دارد ....
مردی که قرار بود از خانه اش پرونده ای را بدزدد که شک نداشت از اهمیت زیادی برخوردار است !!!!
وقتی طاها عینک را از چشمانش برداشت ومنتظر نگاهش کرد با قدم هایی لرزان به سمت او قدم برداشت .
طاها لبخندی زد واضطراب نشسته در جان سرمه چندین برابرگردید .
در یک قدمی او که رسید با صدایی که مجدادا درگوشش نشست ناخواسته ایستاد
چرا انقدر ترسیدی دختر...اروم باش تا سرگرد به چیزی شک نکرده !!این فقط یک قرار عاشقانس بین دوتا مرغ عشق فراموش نکن!!!
سرمه از لحن صدای پراز تمسخرش حضور طاها رافراموش کرد ودهانش را باز کرد تا چیزی بگوید که بالفاصله صدا در گوشش گفت
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هیس دختر...سرگرد داره نگات می کنه!!!!
سرمه دهانش را به موقع بست درحالیکه از شدت خشم دستانش مشت گردیده بود .
از ذهن اشفته اش گذشت که این مرد در همین اطراف است ودارد کشیک ان ها را می دهد .
با این فکر خیلی ناشیانه اطراف را نگاه کرد وچون چیزی ندید نفسش را بیرون فرستاد وتنها کاری که توانست بکند این بود که دشنامی در
دل به صدای خنده ی ارام مرد که همچنان در گوشش پیچیده بود بدهد .
سرگرد فاصله ی بینشان را پر کرد وروبه رویش قرار گرفت .سعی کرد خود را ارام نشان دهد .
چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند ودست سردش را دردستی که مقابش قرار گرفته بود گذاشت وبا فشرده شدن دستش توسط دست
او گوشه ی لبش را ناخواسته گزید..
طاها دست ازادش راسمت صورت او برد وقبل از اینکه سرمه به خود بیاید لب اورا از اسارت دندان های صدفی ویک دست سفیدش
خارج کرد.
از برخورد دست او با لب هایش سرمه به خود امد و وحشت زده صورت خود را کمی عقب کشید.
کاش می تواست دست او را از دستش خارج کند وبا تمام قدرتی که درپا داشت به سمت اتاقش بدود وخود را درچارچوب ان مخفی کند.
حیف این لب های گوشتی وقرمز نیست که اینجوری گازشون می گیری؟صدای پوزخندی که درگوشش پیچید بیشتر از جمله ولحن پراز حرارت سرگرد معذبش کرد
این لبا از این به بعد صاحب دارن وااگر قرار به گاز باشه من باید بگیرم!!!کل وجود سرمه به یکباره گر گرفت ...
عادت به شنیدن همچین جمالتی نداشت به خصوص که می دانست شخص سومی هم این جمالت را می شنود.
قبل از این که سرمه بخواهد چیزی بگوید صدای جدی مرد درگوشش مجددا پیچید
-بهتره زودتر سوارماشین بشی تا از گرما نپختی
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همین جمله کافی بود تا سرمه به خود بیاید دست خود را با سرعت ازمیان پنجه های سرگرد بیرون کشید واشفته گفت
هوا ...هوا...خیلی گرمه ...بهتره سوار ماشین بشیمطاها با شنیدن این جمله و صورت گلگون شده ی او باصدای بلندی خندید و با لحن خاصی گفت
موافقم بهتره ادامه این بحث تو خونه ی ما باشه!!!چیزی در قلب سرمه فرو ریخت وپای رفتنش را سست کرد اما دیگر اختیارش دست خودش نبود چون توسط سرگرد به سمت ماشین
کشیده شد وبا کمک او داخل ماشین نشست
هنگامیکه پشت خانه ی بزرگی در کوچه ی خلوتی ایستادند .
نفس درسینه ی سرمه گره خورد.
کل بدنش دران گرما یخ زده بود واز داخل احساس لرز می کرد .
طاها لبخند زنان ریموت رازد ودر اهنی باز شد ماشین را مستقیم داخل حیاط برد.
ان را پارک کرد و باصدای بلندی گفت
خوب عزیزم به خونه ی خودت خوش اومدیسرمه با دلهره سری تکان د اد.
نمی دانست چرا نمی توانست اورا به چشم نامزد خود ببیند ..
طاها از ماشین پیاده شد وبه سمت در سرمه رفت ودر را باز کرد کمی سرش را خم کرد وبا ژستی مودبانه گفت
بفرمایین بانوسرمه چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند و مضطرب از ماشین پیاده شد.
دیگر خبری از صدا در گوشش نبود وهمین بیشتر باعث ترسش بود.
نگاهی اجمالی به حیاط بزرگ وزیبای اطرافش انداخت
-گرمه بیا بریم داخل عزیزم
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سرمه نگاهش را به دست تعارف شده ی او انداخت
وبه ناچار دستش را دور بازوی تعارفی سرگرد حلقه کرد و با قلبی سنگین وقدم هایی سست به سمت ساختمان سفید دوطبقه حرکت
کردند.....
وارد ساختمان که شدند سریع دستش را از بازوی او جدا کرد وبه اطراف چشم دوخت تامادر وخواهر سرگرد را ببیند .
اما بادیدن سالن خالی نگاه وحشتزده وپرسشگرش را به طاها دوخت.
طاها چشمکی تحویل سرمه داد وباشیطنت گفت
 انتظار نداشتی که بعد از اینهمه انتظار وعطشی که برات داشتم مامانم اینارو هم صدا می کردم ؟سرمه مبهوت زده زیر لب زمزمه کرد
منظورتون چیه؟
طاها ریموت وگوشی اش را روی میز انداخت وقدمی به او نزدیک شد وخیره درچشم های او پر حرارت لب زد
فراموش کردم بگم اینجا خونه ی مجردی منه!!سپس خندید وقدمی جلوتررفت وزمزمه کرد
البته خونه مجردی بود ودیگه نیست!!!سرمه قدم جلو امده ی او را عقب رفت

قلبش با شنیدن این جمله مانند قلب کبوتر بچه ای درسینه می تپید..
هر یک قدمی که او به سمت جلو میامد او یک قدم به عقب برمی داشت .
تا جایی که پشتش به چیزی سفت برخورد کرد ومتوقف شد.
طاها نگاه پراز هوس وخواستنش رادر کل اندام ظریف ودخترانه ی اوچرخاند .
نگاهی که پوست بدن سرمه را مور مور کرد
بوی عطربدنش اورا به شدت مست کرده بود
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فاصله را به کمترین حد رساند ولب زد
عزیزم رنگت چراپریده؟ نکنه ترسیدی؟قرار نیست که کاری کنیم که ...البته فعال !!
فقط قراره من وتو کمی باهم خوش بگذرونیم ...
اوم بهش به اصطالح عامیانه چی میگن
نامزد بازیسرمه بانزدیک شدن بیش از حد او به خودش ناخواسته دستانش راسپر سینه اش که به شدت باال وپایین میشد کرد .
به شدت هول کرده بود ودقیقا نمی دانست االن باید چه کند ...
طاها بادیدن این حرکت او باصدای بلندی خندید ودرحالیکه دستش را به سمت صورت او می برد پرحرارت لب زد
عزیزم می دونستی وقتی اینجوری می لرزی به شدت خوردنی میشی ؟حاال دیگر دستش در صورت اونشسته بود وباسرانگشت شصتش لبهای گوشتی اورا لمس می کرد ...
وبازهم ان صدا درگوش سرمه پیچید ..
 دختره ی احمق!!!اگر همینجوری مثل ماست بمونی به جای اینکه بری اتاق کارش میری رو تخت خوابش که!!!
هرچند انگاری بدت هم نیومده!!!
ظاهرا یادت رفته من تورو واسه چی تو اون خونه فرستادم!!
همین جمله ی پر از تمسخر وکوبنده ی او سرمه را به خود اورد .
سریع سرش را کج کرد وبالبخندی دست پاچه گفت
 اینجوری از مهمونت پذیرایی می کنی!!!سپس لحن صدایش را کمی اهسته تر کرد وگفت
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من به شدت گلوم خشک شده میشه کمی اب بهم بدی؟طاها به سختی نگاهش را از لب های او جدا کرد
دستی به موهایش کشید .
باوجود اینکه کل بدنش از حرارت می سوخت خود را کنترل کرد
لبخندی اجباری زد و همراه باچشمکی گفت
 البته عزیزم ..حق باتوست تو انقدر خواستنی هستی که فراموش کردم حاال برای عشق بازی وقت زیاد داریم واول باید حسابی بهتبرسم تا تقویت بشی
مردک بوالهوس!!واین اولین جمله ای بود که سرمه ازشنیدنش از زبان ان مرد ناشناس خشمگین نشد.
سرمه مستقیم به سمت اولین مبل رفت وصاف نشست.طاها قبل از اینکه وارد اشپزخونه شود پرسید
چی می خوری؟سرمه بدون اندکی مکث جواب داد
فرق نمی کنه فقط خنک باشهطاها دیگر چیزی نگفت و وارد اشپزخانه شد
سرمه وقتی مطمن شد که طاها صدایش را نمی شنود با ارام ترین لحن ممکن نجواکرد
لطفا از من نخواه این کارروکنم !!من نمی تونم ..حتی فکرش هم داره من رو تا مرز سکته پیش می بره
قرار نیست کارخاصی کنی!!فقط وقتی نوشیدنی رواورد اون محلول خواب اوری که بهت دادم رو تو نوشیدنیش بریز
بقیش رو بعدش می گم چیکار کنی!!
قبل از اینکه سرمه بخواهد چیزی بگوید صدای قدم های طاهاراکه درکف سرامیک منعکس شده بودشنید سریع به سمت اشپزخانه نگاه
کرد واورادید که سینی در دست به سمتش می اید ..
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دهان باز مانده اش را بست وباز طرح همان لبخند مصنوعی را روی لب نشاند واز فکرش گذشت چگونه می تواند ان محلول بی رنگ را
که حتی نمی دانست دقیقا چیست در نوشیدنی او بریزد..قبل از اینکه نفسش به شمارش دراید نفس عمیقی کشید تا ظاهر خونسردش را
حفظ کند
طاها سینی اب پرتقال را مقابلش گرفت وگفت
بیا عزیزمسرمه لیوان را برداشت وزیر لب تشکر کرد ونگاهش روی اب پرتقال او لحظه ای ثابت ماند
طاها درکناراو نشست وسینی را روی میز گذاشت.نگاهی به سرمه که خیلی معذب نشسته بود انداخت وگفت.
هوا خیلی گرمه نمی خواهی مانتو وشالت رودربیاری؟سرمه نگاهش را ازاو فراری داد وبه سختی گفت
چرا ..چرا ..االن درمیارمطاها به دست پاچگی اولبخندی زد وگفت
افرین عروسک حاال اب پرتغالت روبخورسرمه جرعه ای از اب پرتغالش را نوشید ودرست در همان حین گوشی طاها زنگ خورد.طاها نگاهی در اطراف چرخاند وچون گوشی را
روی میز دید از جای خود بلند شد وبا گفتن االن برمی گردم عزیزم به سمت درورودی حرکت کرد
بالفاصله همان صدای یک دست ومردانه درگوشش پیچید
االن وقتشه زود محلول رو تو نوشیدنیش بریزسرمه با لکنت زبان وترسیده گفت
من ..نمی تونم ..لطفا این رو از من نخواهصدا بالفاصله در گوشش پیچید
تو می تونی فقط کافیه به خواهرت فکر کنی!!دست سرمه از شدت ناتوانی مشت گردید ...چندین بار با بغض زمزمه کرد
لعنت به تو ...لعنت به تو....
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زمان کمی داشت با دست هایی لرزان دست سمت کیف برد وزیپ ان را گشود سپس محلول را برداشت .با استرس به مسیری که چند
دقیقه قبل طاها از ان رفته بود نگاه کرد وچون او را ندید محلول را داخل لیوان اب پرتغال او ریخت ونفس لرزانش را باشدت مهارکرد....
کل وجودش مانند بیدی در دست طوفان می لرزید .دختری مثل او خوب می دانست جرم کاری که کرده بود تا چه حدی سنگین است.
اما دیگر کار از کار گذشته بود.
طاها همراه با لبخندی با قدم هایی بلند خود را به سرمه رساند .چسبیده به اونشست و گفت
ببخش تنهات گذاشتم ..تلفن کاری بود ونمیشد جواب ندمسرمه دستانش را درهم گره زد وخواهش می کنمی زیر لب گفت
طاها ریموت کولر گازی را ازروی میز برداشت وگفت
هوا خیلی گرمه ...سپس لیوان اب پرتغال خود را برداشت ...سرمه اب دهانش راقورت داد ونگاهش خیره ماند روی دستان مردانه ی طاها وزمانیکه او
خواست لیوان را به لب هایش نزدیک کند ناخواسته وبا یک حرکت سریع تکانی به خود داد وباعث شد لیوان از دست طاها زمین بیفتد
وبابرخورد با سرامیک با صدای بدی بشکند .در مقابل نگاه بهت زده ی طاها از روی مبل بلند شد کیف خود را برداشت واز کناراوعبور
کرد .شک نداشت که عقل خود را ازدست داده است اما دیگر نمی توانست به این بازی ادامه بدهد .با نفسی که درسینه حبس شده بود
حلقه را ازانگشت بیرون کشید ان را روی میز گذاشت وبا صدای لرزانی گفت
 متاسفم ...واقعا متاسفم ..اما من نمی تونم باشما ازدواج کنماین را گفت و از بهت طاها استفاده کرد وبا سرعت به سمت در خروجی دوید وتوجهی به صدازدن های طاها نکرد ...حتی فراموش 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 وسر خیابان
نفس زنان ایستاد .قلبش دیوانه وار درقفسه ی سینه اش می کوبید با پشت دستش سینه اش را ماسار داد تا شاید نفس کشیدنش راحت
شود درهمان حین صدای خشمگین ناشناس درگوشش پیچید
تو یک احمقی....قبل از اینکه بخواهد جوابی به او بدهد ماشینی با سرعت از کنارش عبور کرد وحشت زده فریادی کشید وخود را عقب کشید وبه ماشینی
که با سرعت ازش فاصله می گرفت چشم دوخت .ودر همان نگاه اول توانست ماشین مرد ناشناس راتشخیص بدهد .اه از نهادش درامد
...او چه کرده بود ..اگر ان مرد بالیی سر خواهرش می اورد او چه می کرد با بغض ونفس زنان زمزمه کرد
لطفا ...لطفا ...بالیی سرخواهرم نیار ...اون فقط یک دختر بچسلحظه ای صدای نفس کشیدن سنگینش را شنید سپس ارتباط قطع گردید.
سرمه بااحساس نوازش موهایش پلک های متورمش را از هم گشود وبا تصویری که دید لحظه ای گمان کرد که خواب است و رویا
میبنید .
مجدادا پلک هایش روی هم قرار گرفت وقطره اشک داغی ازورای پلک های بسته اش غلتید.
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نمی دانست چرا چشمه ی اشکش پس از ان همه گریه ی شبانه خشک نگردیده بود .مجدادا موهایش توسط دستی نوازش شد وبا صدایی
که شنید شوکه چشمانش را از هم گشود وباز به تصویر مقابلش خیره ماندواقعی تر از انی بود که رویا به نظر برسد .
خواب درکمتر از چندثانیه ازچشمانش پرید.سریع نیم خیز شد ومبهوت زده دستش را سمت صورت خواهر کوچکش برد و زمزمه کرد
ساراتویی  ...خدای من ...من خوابم یا بیدارسارا لبخندی زد وبدون هیچ حرفی به اغوش خواهرش پناه برد
سرمه نگاه بهت زده اش را به انا که باچشمانی خیس ان هارا تماشا می کرد دوخت
انا با پشت دست گونه ی خیس از اشکش را پاک کرد وگفت
دخترم خواب نیستی بیداریسپس برای چندمین بار طی ان یک ساعتی که سارا به خانه بازگشته بود دستانش را رو به اسمان برد وخدارا شکر گفت
ماهم مثل تو شوکه شدیم وقتی زنگ خونه رو زدن درروباز کردیم وخواهرت رو دم درصحیح وسالم دیدیمسرمه با گریه لب هایش را روی موهای چرب او قرار داد وگفت
سارا ..خواهر کوچولوی شیرینم ..چقدر خوشحالم که تو سالمی وپیش ما برگشتیسپس سریع اورا از اغوش خود خارج کرد وپرسید
حالت خوبه..سالمیسارا سرش را تکان داد وارام گفت
من حالم خوبه ابجیسرمه با دست مجدادا صورت او را لمس کرد وبا گیجی پرسید
اما...اما..چجوری اومدی خونهفرار کردی؟

فرار کردی؟
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سارا سرش را به نشانه مخالفت تکان داد وبا گیجی گفت
من فرار نکردم یعنی نمی تونستم فرار کنم .اون مرد من رو داخل یک اتاق زندونی کرده بود ودرهمیشه قفل بود مگه وقتایی که میخواستن بهم غذا بدن ...
امروز صبح اون مرد من رو از خواب بیدا کرد وگفت
بریم وبعد من رو تا دم در خونه رسوندسرمه کامال گیج شده بود .تمام اتفاق های دیروز از ذهنش گذشت .ان مرد گفته بود به شرطی خواهرش را ازاد می کند که ان پرونده را
برای او بدزد و..و...او این کار را نکرده بود...
چیزی را درک نمی کرد ...چرا ان مرد خواهرش را ازاد کرده بود..یعنی همه چی به همین راحتی تموم شده بود
با تکان خوردن خواهرش به خود امد.
با محبت بوسه ی دیگری روی موهای او گذاشت .دیگر هیچی مهم نبود جز اینکه االن خواهر دوازده ساله اش اینجا ودر کنارش بود ....
طاها کالفه دستی در موهایش کشید .
هنوز هم اتفاق افتاده رادرک نمی کرد .
از طرفی سرمه خیلی ناگهانی به ازدواج او پاسخ مثبت داده بود وسپس خیلی ناگهانی حلقه را پس داده ونامزدی را بهم زده بود از طرفی
دیگر خواهرکوچکترش سالم به خانه باز گشته بود .
بدون اینکه گروگیرها چیزی بخواهند وبه ادعای دختر وپزشک قانونی اسیبی بهش رسانده باشند واین عجیب ترین چیزی بود که طی این
سال های کاری دیده بود.
انا شرمگین لبخندی به بی قراری سرگرد جوان زد وسینی حاوی اب میوه را مقابلش گرفت وگفت
بیا مادر ..بیا گلویی تازه کن ..طاها باشنیدن صدای پرمحبت او به خود امد لبخندی زد ولیوانی اب پرتقال برداشت وبعد از تشکر یک نفس ان را نوشید.
اب پرتقال را که نوشید لیوان را داخل سینی بازگرداند وخطاب به انا پرسید
من باید شخصا با سارا صحبت کنم اگرصداش کنید ممنون میشمانا مردد سری تکان داد .
دوست نداشت دختر کوچولویش بعد از ان تجربه ی سخت بازهم سوال و جواب شود .اما به نظرچاره ای هم نبود.لبخندی زد وگفت
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بیا پسرم سارا اتاقشهردو از پله ها باال رفتند و لحظه ای نگاه طاها پشت دربسته ی سرمه ثابت ماند وقلب انا را مملو از اندوه کرد..
صحنه ی چند شب پیش لحظه ای مقابل چشمانش جون گرفت وقتی پس از شام سرمه خیلی ناگهانی به پدرش گفته بود که انگشتر را پس
داده ونامزدی را برهم زده !!!

طاها قبل از اینکه نگاه از دربگیرد در باز شد واو قامت کشیده وزیبای سرمه را دید وباز دلش لرزید.
مشخص بود سارا هم ازدیدن او دستپاچه شده است زیرا بالفاصله به انا نگاه کرد وقدمی عقب رفت
انا که حال خراب اورا درک کرده بود به کمک اوشتافت وگفت
دخترم جناب سرگرد اومدن تا با سارا صحبت کننهمین یک جمله کافی بود تا سرمه گارد بگیرد وان دستپاچگی مالقات ناگهانی با طاها را فراموش کند
قدم عقب رفته راجلو گذاشت وگفت
بابت چی؟طاها خیره درنگاه او گفت
باید باهاش صحبت کنم وچندتا سوال ازش بپرسمسرمه با ابروهایی درهم گره زده گفت
 قبال از اون بچه بازجویی شده وهرچی می دونسته درپرونده ثبت شدهسارا االن شرایط روحی مناسبی نداره به شدت ترسیده واز بازجویی به بعد حتی بیشتر ساکت وافسرده شده ..
من نمی تونم این اجازه رو بدم که با پرسیدن یک مشت سوال تکراری اذیتش کنید
از لحن صدای جدی وقاطعش طاها جاخورد.
انا به بهانه ای ان هاراترک کرد وطاها بهترین فرصت رادید تا با اوصحبت کند.
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شاید سرمه هم فهمیده بود که بازجویی از سارا بهانه ای بیش نیست
در چند قدم به سمت اورفت مقابلش ایستاد وگفت
 باید صحبت کنیمسرمه از این نزدیکی اب دهانش راقورت داد و در دل ناشناس را دشنام داد که اورا در این دردسر انداخته بود

سرمه از این نزدیکی اب دهانش راقورت داد و در دل ناشناس را دشنام داد که اورا در این دردسر انداخته بود
مخالفتی نکرد.
نمی توانست بکند می دانست حداقل یک توضیح به او بدهکار است .
سریع درذهنش شروع به پردازش بهانه هایی کرد که دراین مدت بهش فکر کرده بود .خود را عقب کشید تا طاها وارد اتاق شود.
طاها که وارد اتاق شد لبانش رابازبان ترکرد ومنتظر سوال اوماند.طاها نگاه دقیقی به اتاق زیبا وچیدمان ساده اش کرد وروی صندلی راک
او نشست.
سرمه کمی این پا وان پا کرد ودرنهایت مقابل او به پنجره تکیه داد وایستاد.طاها به راحتی متوجه ی استرس وناراحتی او شد.
صحبت برایش سخت بود .اما اگر نمی پرسید تا اخر عمر این سوال درذهنش باقی می ماند که این دختر چرا بعد از چند ماه به نامزدیش
پاسخ مثبت داد وچرا خیلی ناگهانی تصمیم گرفت تا نامزدیش را برهم بزند.
همین سوال را باتردیداز اوپرسید ومنتظر پاسخ به لب های سرمه زل زد.همان لب هایی که بارها بوسیدن ولمسش را در تاریکی شب
ودر خیالش تصور کرده بود.صدای ارام سرمه اورا به خود اورد
می دونم هرچی که بگم شاید ازنظرشما احمقانه وخنده داربیاد .می دونم حماقتم هیچ توجیهی نداره ولی....ولی ...راستش من ..راستش من...توشرایط روحی خیلی بدی بودم..خواهرم رودزدیده
بودند..ومن خیلی ترسیده بودم ..
شما سرگرد بودین ومن..ومن فکر کردم..اگربا شما نامزد کنم بتونم خواهرم روپیداکنم..اما ..اما ..
لحظه ای سکوت کرد وباشرم نگاهش را ازنگاه کالفه طاها جدا کرد.
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اودروغ نگفته بود امابخشی ازواقعیت را گفته بود.
نمی خواست حاال که خواهرش سالم برگشته از پیام ومالقات با ان مردغریبه سخن بگوید وریسک کند.
ترجیح می داد ان بخش از واقعیت رافراموش کند.
من کسی نیستم که بدون اینکه عاشق شم بتونم زندگی کنممن وشما درکنارهم هیچ وقت خوشبخت نمی شدیم.
امیدوارم من رو ببخشید واتفاق های افتاده روفراموش کنید.
توضیحات احمقانه اما کامل سرمه دهان طاها را بست .ازصندلی بلند شد وخشمگین به سمت دراتاق رفت وازاتاق خارج شد.
..........
سراج ماشین را مقابل عمارت پارک کرد واز ماشین پیاده شد وبا قدم هایی راسخ ومحکم به سمت ساختمان حرکت کرد.
ازکنار نگهبان ها وبادیگاردها که بادیدن او سالم کردند بی اهمیت عبور کرد .
داخل عمارت خلوت بود وحدس زد می تواند دایی اش را کجا پیدا کند.سواراسانسور شد وطبقه ی دوم رازد .
قبل از اینکه دربسته شود دستی در را نگه داشت واو طال را دید که نفس زنان خود را داخل اسانسور انداخت.طال چشمکی تحویلش داد
وگفت
چطوری پسر..چه عجب اینوری اومدی شازدهسراج پوزخندی زد

طال که سکوت اورا دید .با لوندی به او نزدیک شد .دستان کشیده اش را دور گردن او حلقه کرد ولبانش را روی چانه ی او قرار داد
وخیره به لب های مردانه اش با شهوت لب زد
یک شب بامن بودی و من رو به اوج رسوندی و وقتی مزه ی سکس باهات زیر زبونم رفت بهم بی محلی می کنی!!سراج اورا به عقب راند .
با پشت دست چانه اش را پاک کرد وباتمسخر گفت
-خودت که سراج رو خوب می شناسی !!
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سراج باهرکسی بیشتر از یکبار نمی خوابه
طال خوب این را می دانست .
یعنی هر دختری که دراین عمارت کار می کرد ارزوی خوابیدن با او را درسر می پروراند .
اما کمتر کسی بود که به تخت او راه پیدا کرده باشد  .اودختر خوش شانسی بود که یکبار همچین سعادتی نصیبش شده بود و در ان یکبار
چنان مزه ی سکس با زیر دهانش رفته بود که حاضر بود هرچی را دارد از دست بدهد وباز به تخت او برود .
زبانش را روی لبانش کشید وبا عشوه گفت
طال هم کسی نیست که یک نفر با یک بار خوابیدن باهاش سیر بشهسراج باتمسخر نگاهی به سرتاپای اوانداخت
وقت سرو کله زدن با این دختر را نداشت .
به سمت دراسانسور رفت ودرحین گذشتن از کنار طال با تمسخر گفت
چندان اش دهن سوزی هم نیسیجمله اش که تمام شد بی اهمیت به صورت کبود از خشم او از اسانسور خارج شد وبه سمت اتاق دایی اش حرکت کرد.
سخت نبود حدس بزند یاشار بزرگ چرا اورا خوانده است.

ضربه ای به دراتاق وارد کرد و متعاقب ان در راگشود ووارد اتاق شد .یاشار را مقابل قفسه ی کاسکویش دید .یاشار بدون اینکه سمت
اوبرگردد گفت
حتما باید صدات بزنم تا سراغی از دایی پیرت بگیریسراج تنها به گفتن سالم بسنده کرد ومستقیم به سمت کاناپه رفت وروی ان نشست
یاشار دست از تماشای کاسکویش برداشت وبه سمت سراج چرخید .نگاه اجمالی به او انداخت وسری تکان داد .گاهی این مرد خونسرد
مقابلش زیادی روی مخش پاتیناژمی رفت .
پر اخم پرسید
منتظر توضیحمسراج به پشت مبل خود تکیه داد و خونسرد گفت
-می تونیم از هزار راه دیگه اون پرونده رو برداریم
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یاشار سعی کرد خشمش را کنترل کند.سراج زیر دستش نبود که بخواهد خشمش رابا فریاد روی سرش خالی کند...او سراج بود..مردی
که از هیچ احدی هراس نداشت..
نفس خشمگینش را مهارکرد وباتمسخرگفت
 به دست اوردن اون پرونده واسه کسی مثل من هیچ کاری نداره سراجخودت خوب می دونی که چرا من خواستم اون دختر پرونده رو برداره
لحظه ای دست سراج مشت سپس ازاد گردید.پوزخند شکل گرفته ی گوشه ی لبانش زیادی در نرو یاشار بود
خوب می دانست که چرا دایی بیمار وخطرناکش می خواست ان دختر ان پرونده را بردارد .درحقیقت می خواست از این طریق انتقام
خودرا ازان سرگرد بگیرد .

یاشار در مقابل سراج نشست.یک پایش را روی پای دیگری انداخت .مستقیم او را هدف نگاه تیزبینش قرار داد وسعی کرد ان نگاه خنثی
وسرد را بخواند.
هرچند که می دانست بی فایده است.با صدای کنترل شده ای پرسید
چرا اون دختر بچه رو خودسرانه ازاد کردی؟ چون از اول قرار به ازادیش بودیاشار غرید
ازادی در ازای پیروزی !!!گوشه ی چشم سراج چین افتاد وخطوط پیشانی اش عمیق تر گردید .
تو چی می خوای یاشارلحن صدای پرسشگرش زیادی محکم بود
یاشار قلنج دست خود را شکاند وگفت
 تو باهوش تر از اونی هسی که ندونی من چی می خوام سراج!!!نام سراج را عمدا کشید .
سراج پوزخندی برلب نشاند وگفت
_هوش من قادر به تحلیل ودرک حماقت تو نیست !!
یاشار دندان روی هم سایید وسراج بی اهمیت به خشم او ادامه داد
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شعاری سر می دی که خودت پایبندش نیسیقانون اول توحرفه ی ما می دونی چیه
پای مسائل احساسی وشخصی رو تو کارمون باز نکنیم!!
می دونم دلت می خواد از سرگردانتقام بگیری
اما االن وقتش نیست ..
می دونی که خروج بار به مشکل خورده واالن باید به فکر حل اون مشکل باشی نه انتقام شخصی!!!!
مانند همیشه حق با سراج بود  ..یاشار کالفه سری تکان داد .
از طرفی ان دختر بهترین بهانه برای انتقام از سرگرد بود واو تحت هیچ شرایطی حاضر نبود از ان دختر دست بکشد.
از ابتدا هم نباید پای سراج رابه این بازی باز می کرد.
باید از باربد کمک می گرفت .باربد می توانست ان دختر را مجدادا به چنگ او بی اندازد ...
باربد از اتاق یاشار بیرون اومد .
فکرش حسابی مشغول بود .از کنار اتاق طال که می گذشت در اتاق اورا نیمه باز دید .
ناخواسته به سمت اتاق او راه کج کرد وبادیدن صحنه ی مقابلش نفس تو سینه اش حبس شد .
شنیده بود که طالدیوانه وار سراج را می خواهد واو بی نهایت از این موضوع خشمگین بود .
او هر چیزی که متعلق به سرج بود را می خواست به دست بیاورد .

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

سرمه در رستوران نسبتا خلوتی با چند نفر از دوستانش نشسته بود وگرم صحبت بود .
لحظه ای سرش را با احساس سنگینی نگاهی بلند کرد .
از وقتی که از خانه خارج شده بود این چندمین بار بود که این سنگینی نگاه را احساس کرده بود .
اما هیچ کسی را نمی دید .کالفه نگاهش را در اطراف چرخاند ولحظه ای نگاهش در نگاه مردی قد بلند گره خورد که مستقیم به او زل
زده بود وچون نگاه سرمه رویش ثابت ماند سریع نگاهش را از او گرفت و صورتش را برگرداند .
نگاه سرمه لحظاتی از پشت سر به او دوخته شد .نمی دانست چرا حس بدی نسیت به ان مرد پیدا کرده بود .
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 چته دختر بد میخ پسره شدیا!!یعنی باورکنیم ازش خوشت اومده؟
سرمه با شنیدن صدای نازک اما پراز عشوه ی سمانه نگاهش را از مرد جدا کرد و خیلی گذرا درچهره ی خندان تک تک دوستانش
چرخاند .
چشمکی تحویلش دادو درجواب سمانه چینی به بینی اش انداخت و گفت
 می دونی که من از مردای بورو سفید متنفرم عزیزم..صدای خنده ی دخترها بلند شد .
شیدا باخنده گفت
اره تصور کن یک مرد سفید بی موی لخت رو ..آآی چندشههسمانه نیشگونی از بازوی شیدا گرفت وگفت
اصال هم چندش نیست بعضیاشون خیلیم جذابن ..نگار چنگال ساالد را دهانش گذاشت و با دهن پر گفت
 اخه دوست پسر جدیدش از خودشم سفیدتره احتماال از نظرش خیلی جذابه !!مجدادا صدای خنده ی دخترا بلند شد وسرمه کال ان مرد مشکوک را فراموش کرد وهمراه باجمع به سربه سرگذاشتن سمانه پرداخت.
از رستوران که خارج شدند .
شیدا بازوی سرمه را گرفت وارام پرسید
سرمه تو اون مرد رو می شناسی؟سرمه به وضوح جاخورد .
نگاه شیدا را تعقیب کرد وباز به همان مرد مشکوک رسید وهراسان پرسید
نه چطور؟شیدا که نسبت به دوستان دیگرش دقیق تر بود مشکوک گفت
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نمی دونم چرا حس کردم زیر نظرت داره !!!رنگ سرمه به وضوح پرید .
شیدا که رنگ صورت او و ترس نشسته درنگاه سرمه را دید .لبخندی زد وگفت
حاال چرا انقدر ترسیدی ..احتماال رفته تو نخت!!اولین بار که نیست !!
سرمه به سختی لبخندی زد .اندکی خود را جمع کرد .ریموت را زد وبه سختی گفت
حتما همینطوره ..من باید زودتر برم دیروقته ...
سپس با دوستانش خداحافظی سریعی کرد.سوار ماشین شد وماشین را به حرکت دراورد .
نمی دانست چرا ته دلش احساس اشوب می کرد .از اینه نگاهی به عقب انداخت .
چیز مشکوکی ندید وهمین تا حدودی خیالش را راحت کرد .نزدیک خانه که رسید دریک فرعی ناگهان ماشینی با سرعت مقابلش پیچید .
سرمه هینی کشید وبه موقع ترمز کرد .اما چون کمربند خود را نبسته بود سرش باشیشه برخورد کرد .از شدت درد پیچیده درسرش
ناله ای کرد .
دستش را روی محل اثابت گذاشت وان را مالید .
باصدای شدیدترمز ماشینی از پشت دستش را از روی زخم برداشت

باصدای شدیدترمز ماشینی از پشت دستش را از روی زخم برداشت وبا چشمانی که از شدت درد جمع شده بود به جلو نگاه کرد .
ماشینی که خیلی ناگهانی جلویش پیچیده بود با ایستادن ماشین عقبی روشن کرد وباسرعت از انجا دور شد از اینه به عقب نگاهی انداخت.
لحظه ای چراغ نور باالی ماشین روی چشمانش افتاد واز شدت نور پلک هایش روی هم افتاد وزمانی چشمانش راباز کرد که ماشینی
پشتش نبود.
قلبش به شدت درسینه می کوبید .فشار محکمی روی پیشانی اش اورد .قفل در را زد ومحض احتیاط هندزفری را گذاشت.
خیلی سریع ماشین را روشن کرد وبه سرعت از ان جای خلوت دور شد.
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سراج بعد از اینکه سرمه وارد خانه شد .ماشین را روشن کرد وبه سرعت مسیر خانه را طی کرد .
کالفه کمی شیشه ی ماشین راپایین داد تا بادی به سرش بخورد .
درک نمی کرد چرا نقش بادیگارد را برای ان دختر بازی می کرد وازدور از او مراقبت می کرد .
فقط می دانست دلش نمی خواهد ان دختر وخواهر کوچکش اسیر دست یاشار شوند.
ان شب که باربد را بیرون عمارت یاشار دیده بود متوجه گردید دایی اش دست به کارشده است.
باربد یکی از بی رحم ترین ودرعین حال زیرک ترین افراد گروه بود.
دست ازادش را از روی موهایش کشید کمتر ازچندروز دیگر برای ماموریت به بوشهر می رفت ومی دانست دران چند روز دایی اش
وباربد بیکار نمی مانند .
ماشین را وارد کوچه کرد وبادیدن ماشین طال کنار در خانه چینی به پیشانی انداخت.
اصال حوصله ی این دختر سیریش رانداشت .ماشین راجلوی خانه نگه داشت ریموت در را زد .
طال لبخندی به پیروزی به دست اورده اش زد .
امشب می توانست شب مرادش باشد .بهانه ی خوبی پیدا کرده بود تا وارد خانه ی اوشود.
باید تمام سعی ش را می کرد تا این کوه یخ را به دست میاورد...
سریع از ماشین پیاده شد وبه سمت ماشین سراج پاتند کرد .
درماشین او را باز کرد وداخل ماشین نشست وبا طنازی به سمت سراج خم شد خواست لب هایش را ببوسد که سراج چنان نگاهی به
سمتش انداخت که ترسید وحساب کار دستش امد .
سراج ماشین را داخل برد وبا اخم پرسید
کی بهت گفته بیایی اینجاطال با لبخند خود را عقب کشید وبه پهلو به سمت سراج نشست .با عشوه دستی به موهایش کشید و بی اهمیت به لحن توهین امیز
اوگفت
 کمی جنس اوردم تست کنیسراج پوزخندی زد .
ماشین راخاموش کرد وهردو از ماشین پیاده شدند وبه سمت ساختمان حرکت کردند .
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سراج کلید برق را زد وطال لبخندی زد وبه اطراف نگاه گذرایی انداخت.
سراج بدون اینکه به سمت او نگاهی بندازد مستقیم به سمت اتاقش رفت تا دوش اب سردی بگیرد .
بعد از ان روز کاری سخت به یک حمام احتیاج داشت .
داخل حمام شد ولباش را بی حوصله کند .دوش اب را باز کرد وزیراب رفت ..
دقایق طوال نی که گذشت وخبری از سراج نشد طال مانتویش را از تن خارج کرد نگاهی به ظاهرش انداخت ولبخندی رضایت مند روی
لب نشاند.
لباس حریر نازک سفیدش با لباس زیر مشکی اش هارامون زیبایی ایجاد کرده بود وبدن وسوسه انگیزش را زیباتر نشان می داد .
هیچ مردی نمی توانست از این هیکل و این همه زیبایی بگذرد !!
به سمت مسیری که دقایق پیش سراج رفته بود جلو رفت .
دراتاق را باز کرد وباشنیدن صدای اب متوجه شد سر اج حمام رفته است .
لبخند شیطانی اش عمیق ترشد.به سمت حمام رفت ودستگیره ی در را پایین داد.

در به ارامی باز شد ونگاه طال لحظه ای محو هیکل مردانه ی سراج از پشت شد.
این مرد بی نظیر بود وطال برای حل شدن دراغوش مردانه اش لحظه شماری می کرد .ارام وبی صدا به سمت او حرکت کرد واز پشت
دستش را دور او حلقه کرد و هنوز سرش را روی کتف سراج نگذاشته بود که سراج در یک حرکت سریع دستش را گرفت وان را پیچاند
وبه سمت خودش کشید .
شدت دردی که در بازویش پیچیده بود از طرفی واب یخ از طرف دیگر باعث شد صدای فریاد طال در حمام اکو شود .
در اغوش او تقال یی کرد تا خود را از زیر اب بیرون بکشد اما رهایی از میان بازوهای او بی فایده بود.
حاال دیگر دندان هایش بهم می خورد .با دست ازادش موهای خیس پیشانی اش را کنارزد ونگاهش را به سراج دوخت که با ابروهایی گره
خورده ومستقیم او را نگاه می کرد .
لعنتی حتی نگاهش هم باعث می گردید تا کل وجودش به اتش کشیده شود واز حرارت بسوزد حتی دران اب سرد.....
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حاال دیگر بدنش به اب یخ عادت کرده بود.نگاهش لحظه ای به سینه ی عضالنی سراج که فاصله ی کمی با سینه ی خود داشت دوخته شد
وپرهوس زمزمه کرد
حیفه این حرارت نیست که با اب سرد خاموش می کنی؟درحین گفتن این جمله سرانگشتانش را درسینه ی برهنه ی او بازی داد
سراج بازوی او را رها کرد وبه سمت عقب هولش داد وازمیان فک قفل شده اش غرید
تو اینجا چیکار می کنیطال به سختی تعادل خود را حفظ کرد وبا لبخند ودر یک حرکت لباس حریرش را ازتن کند و گفت
جایی هستم که باید باشم ...سراج نگاهی به سینه های سفید او انداخت .
ابرویی باال انداخت وگفت
می دونی من عاشق حمام دونفره ام ....لحظه ای سکوت کرد سپس قدمی به او نزدیک شد .
چشمان طال از هیجان وشعف پیروزی به دست امده می درخشید...
مگر میشد مردی این موقعیت را از دست بدهد ..حتی اگر ان مرد ..مرد مقابلش سراج باشد..
حاال دیگر سراج درفاصله کمی مقابلش ایستاده بود .
سرش را به سمت او خم کرد ولب های طال غنچه شد وبرای بوسه ای خود را اماده کرد .
اما لب های سراج به گوشش چسبید وصدای اورا شنید که گفت
 من عاشق حموم دو نفره ام اما نه با هرکسی ...من هرحرفی رو فقط یکبار می زنم طال ...پس بیشتر از این خودت رو خسته وکوچک نکن
 -سپس نگاه تحقیرامیزی به سرتا پای او انداخت وخیلی محکم وجدی گفت
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 می رم بیرون وتو فقط چند دقیقه وقت داری گم شی بیایی بیرونصدای پرتمسخر سراج وجمله ی پر از ریشخند وتحقیر امیزش وجودش را لرزاند وبدنش یکباره یخ کرد حتی بیشتر از زمانی که زیر اب
یخ ایستاده بود.....
دقایقی از رفتن سراج گذشته بود واو همچنان در همان نقطه ایستاده بود واز شدت خشم می لرزید ..
او برای چندمین با ر او را تحقیر کرده بود وطال درهمان جا قسم خورد یک روز انتقام توهین های او را به بدترین شکل بگیرد واز او انتقام
بگیرد.
او هنوز طال را نشناخته بود .
نمی دانست از دست او چه کارهای خطرناکی برمی اید.

باربد نگاهی به اطراف انداخت.خیابان خلوت بود واو می توانست امروز دست به کار شود واین دختر را که به شدت برای یاشار مهم بود
بدزد
.ماده ی بیهوشی را روی دستمالی با حوصله ریخت وبه ساعت نگاه کرد .
ان دختر ساعت چهار از باشگاه بیرون میامد ومعموال هم همیشه تنها بود وچون باشگاه نزدیک خانه اش بود این یک حسن بود که بدون
وسیله این مسیر را طی می کرد .
در کوچه ای خلوت که مسیر برگشت او بود ایستاد ودر اینه نگاهی به گریم بی نقص خود انداخت ولبخندی زد .
چند روز طول کشیده بود تا او بتواند تمام این اطالعات را به دست بیاورد وبی گدار به اب نزند.
درست درهمان لحظه دختر را دید که مثل همیشه ارام وباوقار از گوشه ی پیاده رو به او نزدیک میشد در چند قدمی ماشین که رسید
سریع از ماشین پیاده شد ودستمال را پشت کاغذ پنهان کرد .
االن بهترین فرصت بود که ماموریتش را انجام دهد وپاداش خود را بگیرد.ماموریتی که یاشار گفته بود سراج از عهده اش برنیامده و او
می توانست االن خودش را بهتر از هر زمانی به یاشار نشان دهد.
سرمه با صدایی که مخاطبش قرار داده بود سرش را بلند کرد ونگاهش به مردتقریبا میانسالی افتاد که از او ادرس جایی را می پرسید .
لبخندی روی لب نشاند وبه سمت ماشین حرکت کرد.
ببخشید دخترم من می خوام به این ادرس برم راهنماییم می کنیسرمه لبخندی زد وگفت
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البته ...سپس نگاهش را به کاغذ وادرس عجیب ان دوختباربد نگاهی به اطراف انداخت .
دران وقت ظهر وان گرما عجیب نبود که پرنده پر نمیزد .
باید عجله میکرد دستمال را دردستش جابه جا کرد و...
باربد نگاهی به اطراف انداخت .دران وقت ظهر وان گرما عجیب نبود که پرنده پر نمیزد .
باید عجله میکرد دستمال را دردستش جابه جا کرد و قدمی به دختر زیبای مقابلش که با دقت مشغول خواندن ان ادرس پرت بود
نزدیکتر شد اما قبل از اینکه بخواهد دستمال را به بینی او نزدیک کند ناگهان نگاهش به ماشین پلیسی افتاد که وارد کوچه شد .
برای لحظه ای رنگ از رخسارش پرید .ماشین پلیس در این کوچه ی خلوت چه می کرد.
سریع دستمال را در دست مچاله کرد وسعی کرد ارامش خود را حفظ کند.
صدای ظریف دختر را شنید که گفت
ببخشید ولی من همچین جایی رو نمی شناسم...سرکوچه یک اژانس بهتر ازاون ها بپرسید بهتر راهنماییتون می کنندردل به بدشانسی اش فحش ابداری نثار کرد ودرظاهر لبخند مهربانی زد وگفت
حتما همینطوره ...ممنون از کمکت دخترماین را گفت وبه سمت ماشینش رفت .
سوارشد واز ان کوچه خارج شد وسرمه هم بی خبر از خطری که ازسرش گذشته بود به سمت خانه حرکت کرد .
گرمی هوای مرداد ازار دهنده شده بود واو به شدت از این گرما متنفر بود .
کلید خود را دراورد و در را باز کرد وبه خانه رفت .سارا دراستخر مشغول شنا بود .سارا با دیدن او هیجان زده دستی برایش تکان داد
لبخندی پرمحبت به او زد وبعد از گفتن مواظب خودت باش به سمت خانه رفت .شنا دران هوای گرم به او هم می چسبید .
مستقیم به سمت اتاقش رفت تا مایو بپوشد واو هم به استخر برود که صدای پیام گوشی اش توجهش را جلب کرد.به سمت کیفش رفت .
گوشی اش را برداشت وپیام را گشود
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هرچه زودتر وبرای مدتی با خواهرت از تهران دور شو !!پیام را چندین بار خواند .پیام ناشناس بود .بالفاصله با شماره تماس گرفت .خاموش بود .
خواندن ان پیام مانند جریان برق قوی کل وجودش را به لرزش انداخته بود.
خود را روی تخت انداخت و پریشان به پیام گوشی چشم دوخت .
سوال های ایجاد شده در ذهنش یکی پس از دیگری درذهنش پر رنگ می شدند.چرا باید از تهران خارج می شدند .
مگر باز خطری تهدیدشان می کرد .اصال چه کسی به او این پیام را داده بود وچه منظوری از دادن این پیام داشت.ناخواسته ذهنش تصویر
ان مردی که قبال او را تهدید کرده وسارا را دزدیده بود ب نمایش گذاشت.
اما ان مرد چرا باید این پیام را به او می داد ومهمتر این که او حاال باید چه می کرد.
دیگر حس شنا از تنش پریده بود .ابر سیاهی دراسمان چشمانش شکل گرفته بود وهران امکان باریدنش بود.
بدن کرخت شده اش را به سختی از روی تخت بلند کرد وبه سمت درب اتاق رفت .باید قبل از اینکه خیلی دیر شود با پدرش درمورد
این پیام صحبت می کرد.لحظه ای فکرش به سمت طاها کشیده شد .
کاش می توانست درمورد این پیام ناشناس با او صحبت کند .
اما می دانست درحال حاضر طاها سایه اش را با تیر می زند .به سمت کتابخانه رفت تا شاید پدرش را ان جا پیدا کند اما او را ندید .
کالفه پنجه ای روی موهایش کشید وبه اتاق خود بازگشت .....
سراج به سمت رشید رفت که تکیه برماشین زده بود و به نقطه ای زل زده بود.تابش مستقیم افتاب بوشهرعصبی اش کرده بود.
به نزدیکی رشید که رسید اومتوجهش گردید وسریع به سمتش جلو امد دسته ی چمدان اورا گرفت وبا لهجه ی غلیظی گفت
سالم قربان خیلی خوش اومدینسراج سری تکان داد وبه سمت ماشین رفت در عقب را باز کرد ونشست .رشید سریع چمدان را صندوق عقب گذاشت وپشت فرمان
نشست .دریچه ی کولر را به سمت سراج تنظیم کرد وماشین را به راه انداخت .
سراج چشمانش را بست وگفت
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مستقیم اپارتمانم برورشید از اینه به او نگاه کرد وگفت
اما خالد گفتند که به عمارت او برینسراج این با رجمله اش را جدی تر تکرا کرد ورشید دیگر حرفی نزدو با سرعت به سمت اپارتمان سراج راند.
اولین بار نبود که این مرد از دستور خالد سرپیچی می کرد واو خوب می دانست که نباید بحث را کش بدهد.
سراج در اپارتمانش را باز کرد وداخل رفت
رشید با چند قدم عقب تر از او داخل خانه شد وگفت
قبل از اومدنتون گفتم دستی سرروی اپارتمان کشیدند.سراج تشکر کوتاهی کرد .رشید ساک را به سمت اتاق او برد ولباس های داخل ان درکمد چید وبه سمت سراج برگشت وقبل از خروج از
خانه مودبانه گفت
استراحت کنید من شب دنبالتون میاماگر به چیزی احتیاج داشتین تماس بگیرید.
بعد از رفتن او سراج مستقیم به سمت حمام رفت تا دوش اب سردی بگیرد .
..........
خالد با خوشرویی به استقبال سراج رفت .
دستش را روی شانه ی اوگذاشت وگفت
زودتر از اینا منتظرت بودم پسر هاتف!!سراج باشنیدن نام پدرش پوزخندی گوشه ی لبانش را به سمت باال متمایل کرد .

خالد با خوشرویی به استقبال سراج رفت  .دستش را روی شانه ی اوگذاشت وگفت
زودتر از اینا منتظرت بودم پسر هاتف!!سراج باشنیدن نام پدرش پوزخندی گوشه ی لبانش را به سمت باال متمایل کرد .
خود را کمی عقب کشید ومستقیم سراصل مطلب رفت وگفت
-شنیدم برای فرستادن بار به مشکل خوردین
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خالد دستی به سبیل های پرپشتش کشید وبه سمت مخده اش رفت .
سراج نگاهی به بساط بافور اوانداخت وگوشه ی چشمانش از بوی شیره تریاک چینی خورد .
خالد اورا به نشستن دعوت کرد وگفت
فعال نمیشه جنس ها رو بار کرد .پلیس منطقه به شدت داره پاکسازی می کنه ..همین االنشم یکی دوتا از افرادم گیر افتادن وبه سختیتونسم ساکت نگهشون دارم !!
اگر یاشار پای معاملم نبود بارتون رو پس می فرستادم
ازطرفی صاحب معامله توکویت جنس ها رو می خواد ...تو بد مخمصه ای گیر کردم
سراج مقابل اونشست وگفت
 نمیشه زیر میزی داد وکاری کرد ؟خالد بافور خود را به دست گرفت وگفت
نه فعال اوضاع ریخته بهم ...از طرفی گشت دریایی هم زیاد شده وکشتی ها هم فعال قبول نمی کنن بار جابه جا کننسراج سری تکان داد و گفت
 با این اوصاف نباید ریسک کرد .باید جنس ها رودر جایی امن نگه داریم تا اب ها از اسیاب بیفتن!!!صدای بافور خالد لحظه ای سکوت ایجاد شده را شکاند

سپس صدای زمخت ودورگه ی خودش بود که جایگزین صدای بافورش گردید
منم موافقم ...نباید ریسک کرد حتی اگر به قیمت از دست دادن چندتا مشتری باشه
راستی یاشار از معامله ی جدید حرف می زد ..
سراج حرفی نزد وخالد پس از خنده ای صدا دار ادامه داد
 -زده تو کار دختر؟ احتماال می خواد با هاتف رقابت کاری کنه وسر شاخ بشه !!
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می گفت قراره چندتا دختر بفرسته که رد کنیم اون ور اب جریان چیه؟!
ابروهای سراج درهم گره خورد واخمی غلیظ صورتش را پوشاند .
یاشار همه جور معامله می کرد اما تابه حال خرید وفروش دختر نکرده بود .
تمام دخترانی هم که دربساطش بودند مانند طال خود خواسته بودند ودرازای پول هنگفت اموزش دیده ودر باند او کار می کردند.
ناخواسته لحظه ای یاد ان دختر چموش افتاد ..
دختری 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.
باید امشب با فرامرز تماس می گرفت ومی پرسید که ان دختر از شهر خارج شده است یانه!!
با صدای خالد به خود امد
خرید وفروش دختر به کشورهای عربی پر از سوده ومخصوصا اگر این دخترا باکره باشندخطر ریسکش هم کمتره ومن زودتر از اینا منتظر بودم تا یاشار همچین تصمیمی بگیره!!!
سراج از جای خود به قصد رفتن بلند شد وبا صدای نافذ خود گفت
فردا برای جابه جایی مواد خودم میامخالد سری تکان داد .
به مخده اش تکیه زد و اشاره ای به بافورش کرد وگفت
اهل دود ودم که نیستیپس برای امشبت سرگرمی تهیه کردم که خستگی راه رو ازتنت بیرون ببره
سپس زنگی را زد وکمتر ازچند ثانیه در توسط راشد گشوده شد.
راشد جلو امد وپشت به او دختری زیبا و خرامان وارد اتاق شد .
سراج بادیدن دختر پوزخندی گوشه ی لبانش را به سمت باال متمایل کرد .
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صدای راشد را شنید .
نگاه از دختر گرفت وبه خالد چشم دوخت که با لبخندی اورا تماشا می کرد .
خالد به دختر اشاره ای کرد ودختر چون اهویی به سمت ان ها خرامید .
مانند کسی که از قبل اموزش دیده باشد پشت سراج ایستاد .
سراج حرکتی نکرد ودختر
دست های سفیدش را روی کتف سراج قرار داد ودرکمتر از چند ثانیه خیلی حرفه ای شروع به رگ گیری کرد .
صدای خنده ی خالد کل فضای اتاق را برداشت.
پس از اتمام خنده اش بادی به غبغب انداخت وگفت
از سرگرمیم خوشت اومد ؟
یکی از زیباترین دخترانم رو پیشکشت کردم
این دختر برات اامشب شب خوبی رو می سازه!!
سراج خود را از زیر دست دختر عقب کشید بلند شد ایستاد وخطاب به خالدخیلی جدی گفت
شک ندارم همینطوره!!!!سپس نیم نگاهی به سمت دخترک که محو تماشایش شده بود انداخت وبه سمت در جلو رفت
دختر همراه او وراشید پشت انها از اتاق خارج شدند
هنگامیکه خانه رسیدند.
قبل از اینکه سراج حرفی بزند دختر درکمتر ازچند ثانیه خودرا دراغوش سراج او ساخت وخمارلب زد
 تو خیلی جذابی ..خیلی سکسی هستی ومن خوشحالم امشبم رو باتو می گذرونمسراج فشاری به کمرش وارد کرد
هنگامیکه خانه رسیدند.
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قبل از اینکه سراج حرفی بزند دختر درکمتر ازچند ثانیه خودرا دراغوش سراج او ساخت وخمارلب زد
 تو خیلی جذابی ..خیلی سکسی هسی ومن خوشحالم امشبم رو باتو می گذرونمسراج فشاری به کمرش وارد کرد وصدای اهی از دهان دخترک خارج شد
سراج لب زد
هنوز مونده تاصدای اهت دربیاد!!دخترک باشنیدن این جمله کمتر ازچند ثانیه روی پنجه ی پاهایش بلند شد ولبانش را روی لب سراج قرار داد ومشغول مکیدن شد
ودرهمان حین خیلی ماهرانه دکمه های لباس سراج را باز کرد وپیراهن او را از تنش دراورد .
با دیدن شکم شش تکه ی او وسر سینه های پهنش شهوت کل وجودش را در برگرفت .
دستش را نوازشگونه روی کمر سراج کشید ولب هایش را از لب او تا گونه واز گونه تا گردنش کشید.سراج که از این پیشکش بدش
نیامده بود او را بلند کرد وتا اتاق خواب برد اورا روی تخت انداخت ورویش خیمه زد .
دخترک سریع پیراهنش را از بدنش کند ودست برد واز عقب سگک لباس زیرش را بازکرد وسینه های گرد وبزرگش را درمعرض
تماشای سراج قرار داد ونگاه خمارش را به سراج دوخت
سراج خواست به سمت او خم شود که صدای گوشی اش به صدا درامد قبل از اینکه از روی دختر که حتی نامش را هم نمی دانست بلند
شود دخترک دستش را دور گردنش حلقه کرد ولب زد
حتی ثانیه ای هم دوست ندارم ازم دور بشیاین را گفت وبالفاصله لب هایش را روی لب های سراج قرار داد .
سراج کالفه او را به سمت عقب هول داد واز رویش بلند شد وبه سمت گوشی اش رفت .با دیدن اسم فرامرز روی صفحه گوشی
بالفاصله ارتباط را برقرار کرد واز اتاق بیرون رفت وپرسید
چه اتفاقی افتادهبالفاصله صدای فرامرز درگوشش نشست
قربان باربد موفق شد دختره رو بدزده وبه عمارت ببرهسراج باشنیدن اینجمله خشمگین غرید
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پس تو اونجا چه غلطی می کردی !!!قربان نمی شد کاری کرد من تمام تالشم رو کردم !!
حتی با سرگرد تماس گرفتم اما همه چیز خیلی سریع پیش امد
نمی تونستم زیاد مانور بدم .چون پای پلیس وسط کشیده میشد.
سراج کالفه دستی روی موهایش کشید
سراج کالفه دستی روی موهایش کشید .درنهایت کارخود را کرده بودند .
ان ها خیلی راحت توانسته بودند سرمه را به دست بیاورند وحاال رهایی دخترک از دست ان ها جدا کار دشواری بود.
نفسش را بیرون فرستاد وارتباط را بدون حرفی قطع کرد وبه سمت اتاق خواب رفت.
نیم نگاهی به سمت دخترک برهنه انداخت وخم شد ازروی زمین لباسش را برداشت .
نگاه دخترک روی باالی تنه ی برهنه اش بهت زده چرخید سپس صدای گرفته اش در فضا طنین انداخت
چرا لباس پوشیدی ...سراج اخرین دکمه را بست و خیلی جدی وسرد گفت
حاضر شو به راشید زنگ بزنم بگم بیاد دنبالتدختر به وضوح جا خورد اما کوچکترین اهمیتی برای سراج نداشت.
 یعنی چی !!..مگه قرار نبود امشب رو باهم بگذرونیماین راگفت سپس ازروی تخت بلند شد وبه سمت سراج رفت خواست دستش را دورگردن ااوحلقه کند که سراج کمی خود را عقب
کشید وخیلی قاطع گفت
حاضر شواین را گفت واز اتاق خارج شد
...............
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طال نگاهی به دخترک رنگ پریده که روی تخت مانند جنازه ای افتاده بود انداخت سپس خطاب به باربد که بالذت اورا تماشا می کرد وبا
تعجب پرسید
این کیهباربد شانه ای باال انداخت وبی اهمیت گفت
نمی دونمطال بار دیگر نگاهش را به سمت دخترک چرخاند .
چقدر این دخترچهره ی اشنایی داشت .
اما هرچه فکر می کرد نمی دانست قبال کجا اورا دیده است .
طال نگاهی به دخترک رنگ پریده که روی تخت مانند جنازه ای افتاده بود انداخت سپس خطاب به باربد که بالذت اورا تماشا می کرد وبا
تعجب پرسید
این کیهباربد شانه ای باال انداخت وبی اهمیت گفت
نمی دونمطال بار دیگر نگاهش را به سمت دخترک چرخاند .چقدر این دخترچهره ی اشنایی داشت .اما هرچه فکر می کرد نمی دانست قبال کجا اورا
دیده است .
باربد به او نزدیک شد ودستانش را دور کمر طال حلقه کرد.اورا از پشت دراغوش کشید
بینی اش را روی گردن طال چسباند .
نفس عمیقی کشید وپرهوس زمزمه کرد
 دلم برات تنگ شده بود عروسک!طال نگاه خود را از ان دختر گرفت وبه باربد نیم نگاهی انداخت .
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خود را عقب کشید .
پشت چشمی نازک کرد وگفت
منظور؟باربد نگاه پر هوسش را روی اندام اوچرخاند ولب زد
می خوام پیروزی به دست اوردم روباتو جشن بگیرمطال پیچی به اندام خود انداخت .کمی خود راعقب کشید ولب زد
 کدوم پیروزی؟باربد با ابرو اشاره ای به دخترک روی تخت کرد .
سپس لبش را به گوش اوچسباند .
الله ی گوش او رابالبش لمس کرد وگفت
 این اولین پیروزی من درمقابل سراجه و دلم می خواد این پیروزی به دست اورده رو با تو جشن بگیرم!!شنیدن همین نام کافی بود تا طال کامال به سمت او بچرخد واولین سوال با سرعت نور در ذهنش شکل بگیرد !!
سراج چه ارتباطی می توانست با این دختر داشته باشد!!!
حس حسادت مانند پنجه ای قوی قلبش را به دست گرفت وفشار داد .
نگاه دیگری به دخترکی که روی تخت افتاده بود انداخت.
این بار دیگر نگاهش بی تفاوت نبود ورنگ خصمانه به خود گرفته بود .با گرمی حرارت نفس باربد روی بخشی ازگردنش نگاهش را از ان
دخترگرفت وبه نگاه خمارباربد دوخت .
با احتیاط وزیرکانه پرسید
-سراج چه ارتباطی با این دختر داره؟
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باربد بدن اوراسفت به خود چسباند وکنار گوشش زمزمه کرد
خودت می دونی که قانون کار رو !!طال لبش را گوشه ی لب اوچسباند
ودست خود را روی کمر او دورانی به چرخش دراورد
قانون این کار رومن صدق نمی کنه البته اگر می خوای بازهم من روداشته باشینفس های کشدار باربد خبر از این می داد که چیزی نمانده است تا عنان از دست بدهد
طال اخرین تیر خود را پرتاب کرده بود وبه هدف نشسته بود وباربد اطالعات اندکی را که داشت دراختیار او قرار داد وبرای چندمین
بارتن اورا تصاحب کرد.

سرمه چندین بارچشمانش را باز وبسته کرد تا شاید تاری دیدش بهترشود .
اما سرگیجه ی شدیدی که داشت باعث می گردید نتواند هربار بیشتر ازچند ثانیه چشمانش را باز نگه دارد.
لرز بد وسوزشی که دربازویش احساس می کرد این ذهنیت را دراو ایجاد کرده بود که مریض شده است .
پس بدون تالشی مجدادا پلک هایش را می بست واختیار خود را به خواب می سپرد.
اخرین بار که چشمانش را باز کرد تا حدودی تاری دیدش بهتر شده بود .
سعی کردبرخوابش غلبه کند .
نگاه گیج وسردرگمش رادراطراف نا اشنا چرخاند وبه سختی صدای خودش راتشخیص دهد که انا را چندین بار صدا زده بود .
سعی کرد روی تخت بنشید .
تمامی عضله های بدنش خشک شده بود وبا هرتکانی که به بدنش می داد نفسش از درد فشرده می گردید .
در نهایت توانست روی تخت بنشیند .
نفس عمیقی کشید ومجدادا نگاهش را دران اتاق بزرگ با چیدمان شیک ومدرن باترکیب رنگ سفید وکرم چرخاند .
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گلویش را صاف کرد واین بار کمی بلند تر دایه اش را صدا کرد اما بازهم جوابی نگرفت .
زبانش را روی لب های خشکیده اش کشید وسعی کرد به خاطر بیاورد اینجا کجاست واو چرا اینجاست .
لحظاتی طول کشید تا متمرکز شود وذهنش اخرین تصاویر را که به خاطر میاورد به نمایش بگذارد.
با باز پخش نمایش هر تصویر ،رنگ صورتش سفید تر می گردید وتپش های قلبش اوج می گرفت .
زبانش را روی لب های خشکیده اش کشید وسعی کرد به خاطر بیاورد اینجا کجاست واو چرا اینجاست .
لحظاتی طول کشید تا متمرکز شود وذهنش اخرین تصاویر را که به خاطر میاورد به نمایش بگذارد.
باهریاداوری گویی تکه ای ازوجودش کنده میشد ودرست بااخرین تصویر فریادی شبیه ناله از گلویش خارج شد.
کاش هیچ وقت فریب ان تماس تلفنی را نمی خورد .
کاش قبل از اینکه عجوالنه تصمیم بگیرد واز خانه خارج شود ابتدا با پدرش تماس می گرفت واز صحت سالمت او باخبر میشد.
باپایین امدن دستگیره ی در به سمت پایین نفس درسینه اش لحظه ای حبس گردید ودریک تصمیم انی سریع روی تخت دراز کشید
وچشمان خود را بست.
کل وجودش می لرزید واحساس می کرد تخت هم از لرزش او به لرزش درامده بود وبدتر ان که او کنترلی روی لرزش خود نداشت.
صدای محکم قدم هایی را می شنید که به او نزدیک میشد ودرست درنزدیکی تخت او صدا متوقف شد واو سنگینی نگاهی را روی خود
احساس کرد .
احساس می کرد لحظات کش امدند وزمان متوقف شده است .
کاش شهامت ان را داشت تا چشمانش را باز کند ودقیقا بفهمد چه بالیی سرش امده ویا قرار است بیایید.
سراج ماشین را درحیاط عمارت نگه داشت واز ماشین پیاده شد وبه سمت ساختمان حرکت کرد.
می دانست با امدنش یاشار را به ان دختر حساس تر می کند .
اما حتی برای خودش هم گنگ بود که چرا باید بخواهد به خاطر ان دختر معامله در بوشهر را رها کرده وطی یک روز برگردد.
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محافظ ها با دیدن او سری خم کردند وسریع درعمارت را گشودند واو وارد ساختمان شد.
جز چند نفر خدمه که مشغول تمیز کردند بودند کسی نبود.می دانست یاشار االن خواب است .پس مستقیم به سمت اتاقی که می دانست
سرمه را دران نگه داشته اند حرکت کرد .
دستگیره ی در را پایین داد و وارد اتاق شد .در را پشت خود بست وبه سمت تخت جلو رفت.
بادیدن صورت رنگ پریده ی دخترک ابروهایش درهم گره خورد.
بادیدن رنگ زرد وصورت رنگ پریده ی دخترک ابروهایش درهم گره خورد .باالی سر او ایستاد .
نگاهش از صورت او تا روی بدنش کشیده شد و روی تاب نازک فیروزه ای وبدن نمای او ثابت ماند.
فرامرز گفته بود که سرمه سراسیمه از خانه بیرون زده بود ودرست درهمان کوچه ی خلوت باربد جلوی او پیچیده وبی هوش کرده و
با خود برده بود.
با یاداوری باربد اخمش غلیظ تر شد .حضور باربد درعمارت جدیدا پررنگ تر شده بود واین اصال خوب نبود.
فکرش به شدت درگیر بود .
نمی دانست یاشار دقیقا از دزدیدن او چه هدفی دارد .چرا باید این دختر را درگیر این بازی می کرد .
دستی به ته ریش صورتش کشید و نفسش را بیرون فرستاد .شاید یکی از دالیل ان شباهت زیاد وعجیب این دختر به یسنا بود.
این دختر با ان چشمهای سبز توسی زیادی شبیه یسنا بود واین اصال به نفع او نبود .
لرزیدن پلک سرمه را دید ولبخندی محو روی لبش نشست.
می دانست که او بیدار است .
این را از همان بدو ورود واز باال وپایین رفتن قفسه ی سینه ونفس های کشدارش فهمیده بود .
می توانست به عمق ترس و وحشت او پی ببرد .
سارا کوچکتر از ان بود که یاشار بخواهد با او کاری کند اما سرمه ......
این دخترک باید هشدارش را جدی می گرفت وهرچه زودتر از تهران خارج میشد.
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نگاهش ر ا بار دیگر در صورت بیمارگونه ی او چرخاند واز او فاصله گرفت .
به سمت در رفت واز اتاق خارج شد .ترجیح می داد فعال تنش بین خودشان ایجاد نکند تا توجه یاشار را بیشتر از این جلب کند .
سرمه بعد از شنیدن صدای بسته شدن در پلک های سنگینش ازهم گشوده شدوقطرات داغ محصورشده پشت پلکانش با سرعت روی
گونه های رنگ پریده اش سرازیر شدند...
دنیا مانند اواری سنگین روی سرش فرو ریخته بود که انقدر احساس سنگینی می کرد .
از بالیی که می ترسید برسرش امده بود ...
ترس درتک تک سلول های بدنش رخنه کرده بود ولرزش بدنش هر ثانیه که می گذشت بیشتر از قبل می شد.
گویی ویبراتور قوی به بدنش وصل کرده باشند می لرزید.
به سختی به پهلو شد وبا کمک دست روی تخت نشست ونگاه بی فروغ وخیسش را مجدادا به اطراف دوخت.
چیز خاصی ندید .گویی به اتاقی لوکس در هتلی پرستاره امده است !!
برقی باسرعت نور از ذهنش گذشت !!
در ان حالت پریشانی کورسویی از نورامید دردلش تابید..
وقتی در بازو بسته شد صدای چرخش کلید را درقفل در نشنیده بود .
با این فکر گویی نیرویی ماورا طبیعی در کل بدنش وارد شد .
از روی تخت بلند شد .
سرش به شدت گیج می رفت .
لحظه ای چشمانش را بست ونفسش را باشدت بیرون فرستاد .
االن وقت ضعف وغش نبود .باید از اینجا می رفت .باید راه نجاتی پیدا می کرد.با تکیه بردیوار وبه کمک ان به سمت در حرکت کرد.
دستش را روی دستگیره سرد در قرار داد وارام ان را به سمت پایین کشاند
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در که باز شد نفسش از خوشحالی درسینه حبس گردید.
لحظه ای چشمانش را بست تا شاید از شدت سرگیجه اش کاسته شود ...اما بی فاید بود .
در را نیمه گشود وارام سرش را جلو برد ونگاه تارش را دراطراف چرخاند
کسی را دران راهروی نسبتا دراز ندید .
با احتیاط از اتاق خارج شد ووارد راهرو شد .
راهروی نسبت پهنی بود که در دیوارهایش تابلوهای فرش بزرگ وزینتی تبعیه شده بود .
در هر چند قدم یک در پهن داشت واو نمی دانست پشت ان درهای بسته چه خطری او را تهدید می کند.
نمی دانست چه ساعت از روز یا شب است که ان جا تا این حد سکوت برقرار بود .
کاش تا ان حد سرگیجه نداشت تا بهتر بتواند روی اطرافش تمرکز کند .
اصال نمی دانست با این حال خرابش می تواند فرار کند یا نه !!
فقط یک چیز را خوب می دانست وان این بود که باید تالش خود را می کرد
نگاهی به انتهای راهرو کرد وبا قلبی که درسینه اش یک خط درمیان می کوبید به سمت سر راهرو و پله ها حرکت کرد.باالی پله ها که
رسید لحظه ای ایستاد و به طارمی تکیه داد .
نمی دانست چه بالیی سرش اورده بودند که اینچنین منگ وگیج بود.
سرگیجه اش بیشتر شده بود وبعید می دانست که بتواند ازپله ها پایین برود.
بغضی که گلویش را می فشرد را با سختی پایین فرستاد واولین پله را پایین رفت که زانوهایش تا شد .خواست به جایی چنگ بندازد که
نتوانست فریادی که بی شباهت به ناله نبود از گلویش خارج شد وقبل از اینکه بخواهد از پله ها سرنگون شود دستی روی شانه هایش
نشست وباشدت به سمت عقب کشیده شد ودراغوش گرمی فرو رفت.
قلبش باشدت به قفسه ی سینه اش می کوبید .حتی قادر نبود سرش را از سینه ی ناجی اش بردارد .
بوی عطر شیرینی که دربینی اش پیچیده بود حالت تهوعش رابیشتر کرده بود
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تمام تنش از اتفاقی که می خواست بیفتد می لرزید...
اگر از ان پله ها میفتاد بی شک بهترین حالتش مرگ بود !!
به سختی سرش را از سینه ی سخت وسفتی که بهش چسبیده بود جدا کرد
نگاه تارش را از سینه ی او به سمت باال کشاند و قفل مرد مقابلش گردید که بالبخندی پهن به اوزل زده بود !!
سعی کرد خودش را عقب بکشد
اما بازوهایی که دورش حلقه شده بود این اجازه را بهش نمی دادند !!
نفس زنان نالید
_ولم کن تو کی هستی !
چرا من رودزدیدی!
باربد به او که مانند گنجشکی در آغوشش می لرزید خنده ای بلند سرداد .
سرش را کمی جلوتر برد وخیره در تیله ی سبزرنگ چشماش گفت
_کجا می خواستی دربری موش کوچولو !!
تقالی دیگر سرمه برای ازادی بار دیگر بی نتیجه ماند
_ولم کن لعنتی
دست کثیفت رو از من بکش !!
نفسش به شمارش افتاده بود وهران امکان می داد که از حال برود
_دختره رو ول کن !!
صدا چنان محکم بود که نگاه تبدار سرمه و باربد هردو همزمان به سمت صدا برگشت
باربد بادیدن سراج لحظه ای جاخورد
مگر نباید او االن در بوشهر باشد !!
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خیلی زود به خود امد ودرحالیکه سعی داشت خشم ونفرت خود را کنترل کند به تقلید از لحن او گفت
_ و اگه ولش نکنم ؟!
سراج نگاه نافذ و پر اخمش را برای ثانیه ای ازباربد به سمت سرمه چرخاند که مبهوت زده
دست از تقال کشیده وبه اوخیره مانده بود !!
رنگ صورتش پریده تر شده بود وچشمان گیج وتبدارش نشان از حال خرابش بود
سرمه با وجود این که انتظار همچین چیزی را داشت نمی دانست چرا تا این حد از حضور او بهتش زده بود
صدای مرد ناشناس مجدادا در گوشش نشست
_اگه تا چند ثانیه دیگر رهایش نکنی
بعدش رو برات تضمین نمی کنم!!
سرمه با فشاری که برکمرش وارد شد به خود امد .
نگاه بهت زده اش خیلی زود رنگ عوض کرد ورنگی از نفرت به خود گرفت.
نگاه متنفرش را از مرد ی که خواهرش را دزدیده بود گرفت وبه کسی که کمرش را درمیان پنجه های خود گرفته بود وازشدت حرص
ان رامی فشرد دوخت.
از چشمانش آتش خشم فواره می زد و همین سرمه را لحظه ای ترساند .
مرد ناشناس در دوقدم خود را به ان ها رساند ونگاه هردو ی ان ها مانند صاعقه ای باهم برخورد کرد.
هردو مرد گویی با نگاه به یکدیگربا هم دوئل می کردند
در نهایت این نگاه توسط صدای نازک زنانه ای شکانده شد

_اینجا چه خبره!!
نگاه باربد به سمت طال چر خید
اما سراج نیم نگاهی هم به جانبش ننداخت وهمین حس خشم را در طال اشباع کرد.
باربد زرنگتر از آن بود که بخواهد هنوز بازی راشروع نکرده گرد وخاک به پا کند .
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هرچه نبود سراج خواهر زاده ی یاشار بود و از هر حیث از او یک قدم جلوتر !!
سراج مردی نبود که از مقابل بهش حمله کرد
باید به وقتش با او تسویه حساب می کرد .
لبخندی پهن رو ی لب نشاند
دست خود را از روی کمرباریک دخترک کند وکمی خود را عقب کشید
ریشخندی زد و گفت
_پرنده داشت از قفس می پرید !
سرمه اما بی جان تر ازآنی بود که بتواند سروپابایستد و درمقابل جاذبه ی زمین که اورابه سمت خود می کشید مقاومت کند ودرنهایت
مانند اواری فرو ریخت !!
_این پرنده پروبالش عجیب چیده شده که !!
صدای پرتمسخر طال همچون سطلی اب یخ روی سرمه ریخت .
سعی کرد برسرگیجه اش مقاومت کند وبنشیند اما نتوانست ..
صدای خنده ی باربد مانند شالقی سکوت را شکاند
_با اون ارام بخش هایی که ما به این دختر زدیم فیل بود افتاده بود
سپس بادست اشاره ای به دخترک افتاده روی زمین کرد وادامه داد
_اما میبینی که !!
دست سراج مشت گردید تا در فک باربد بنشیند .
اما به سختی خود را کنترل کرد .
نباید ان ها را نسبت به این دختر حساس کند .
طال در یک قدمی سرمه دست به سینه ایستاد .از باال نگاهی به اوانداخت وبا لحنی تحقیر کننده گفت
_درنهایت میفته
حاال این رو جمعش کن ببر بندازش انباری !!
باربد نگاهش را به طال دوخت .لبخندی موزیانه زد وگفت
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_حله
قبل از اینکه بخواهد قدمی سمت سرمه که حاال دیگر کامل از هوش رفته بود برود
سراج به سمت سرمه رفت .خم شد واورا دراغوش گرفت واز زمین جدایش کرد
نگاه خشمگین طال به دخترک که درمیان بازوهای سراج بود چرخید
ابروهایش در هم گره خورد و وقتی سراج به سمت اتاق سرمه قدم برداشت
نتوانست خویشتن داری کند .
بخصوص که بعضی از دخترها از سروصدای ایجاد شده از اتاق هایشان سرک کشیده بودند تا ببیند چه خبر شده است
باصدایی که کمی اوج گرفته بود گفت
_سراج!!
وچون جوابی از سراج نشنید باغیض ادامه داد
_اون دختر باید بره انباری نه اتاق !!
سراج این تصمیم منه !!
سراج در چهارمین قدم در جای خود ثابت ماند .کمی سرش را به سمت اوچرخاند .
سپس خونسرد وبی تفاوت نیم نگاهی گذرا به سمت اوانداخت وگفت
_ وچه اهمیتی می تونه داشته باشه تصمیم تو برای من؟!
دیگر صدایی از طال شنیده نشد جز صدای نفس های سنگینش
صدای پچ پچی که میشنید بیشتر اشفته وعصبی اش می کرد
_این رفتارت برات خیلی گرون تموم میشه!!
سراج پوزخندی به اولتیماتیوم اوزد .
نگاه از اوگرفت وبا گام هایی محکم وراسخ به سمت اتاقی که سرمه را در ان نگه داشته بودند قدم برداشت
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در اتاق را باز کرد .
به سمت تخت رفت وجسم بیهوش سرمه را روی تخت گذاشت .
بدن سرمه سرد ورنگ پریده اش نگران کننده بود .
پتو را روی او کشید .
گوشی اش را از جیب خارج کرد وبا دکتر تماس گرفت تا هرچه زودتر به عمارت بیاید

تماس را قطع کرد وگوشی را داخل جیب خود بازگراند و گوشه ی تخت نشست .
نگاهش را به ان دختری که روی تخت افتاده بود دوخت .
احتماال تا االن خانواده اش متوجه ی ربودن او شده بودند و برای پیدا کردنش اقدام کرده بودند وبی شک اولین گزینه هم طاها بود .
پوزخندی گوشه ی لبانش را به سمت باال کشید .
می دانست طاها برای پیدا کردن دخترک تمام توانش را به کار خواهد بست .
کالفه دستی داخل موهایش کشید .
یاشار می توانست با دزدیدن این دختر بزرگترین حماقت زندگی اش را کرده باشد .
ناخواسته لحظه ای نگاهش روی لب های گوشتی وترک خورده ی سرمه چرخید وروی آن ثابت ماند .
تقه ای که به درخورد باعث شد نگاهش ازروی لبان او جدا شده واز گوشه ی تخت بلند شود .
دراتاق باز شد ومشاهیر دکتر مخصوص عمارت وارد اتاق شد
سراج را که دید به سمت او رفت
لبخندی روی لب نشاند .
کیف دستش را زمین گذاشت وهردو دستانش را روی شانه های سراج نشاند وگفت
_به رفیق شفیق قدیمی ما !!!
حالت چطوره !!
سراج سری تکان داد و در جواب او به گفتن تنها یک کلمه ی خوبم بسنده کرد واشاره ای به روی تخت کرد وگفت
_زود این دختر رو معاینه کن مشاهیر
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مشاهیر نگاهش انگشت اورا تعقیب کرد و لحظه ای روی تخت ثابت ماند
دستانش را ازروی شانه ی سراج انداخت
کیف خود را ازروی زمین برداشت وبه سمت تخت جلو رفت ولحظه ای نگاهش را قیافه ی دخترک ثابت ماند وبا صدایی نه چندان ارام
وبهت زده زمزمه کرد
_یسنا
ابروهای گره خورده ی سراج بیشتر در هم تنید وچون نگاه مشاهیر طوالنی شد
به او نزدیک شد .
نگاه او هم خیره ی سرمه ماند وگفت
_زیادی شبیه یسناس
اگر سابقه ی خانوادگیش رو در نمی اوردم به دوقلو بودنش با یسنا شک می کردم !!!
مشاهیر لحظه ای چشم بست واخرین تصویر صورت یسنا با همان لبخند ملیح قاب چشمان بسته اش شد !!!
دست ازادش مشت گردید وسریع پلکهایش گشوده شد
سراج دستش را روی شانه ی او گذاشت واندکی ان رافشرد
نگاه پرحسرت وماتم زده ی مشاهیر به سرمه نشان از حال دگرگون شده وخرابش بود !!!
صدای ناله ی ارام سرمه تصویر شفاف یسنا را مه الود کرد واورا به خود اورد.
مشت گره کردی دستش بازگردید وسعی کرد خود را بازیابد .
مهم این بود که او همزاد یسنایش بود نه خود او!!!
یسنای بی رحم او برای همیشه ترکش کرده ورفته بود !!
۰
نفس پردردش رابیرون فرستاد وبی حرف از کنار سراج عبور کرد وکنار تخت دخترک بیهوش ایستاد ..
با انگشت اشاره اش گوشه ی چشم اورا پایین کشید وبه سفیدی چشمانش نگاه کرد سپس
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زیب کیف خود را کشید ودستگاه فشارش را برداشت .پتو را ازروی او کنار زد وفشار اورا گرفت .
فشارش روی  ۸بود وزیادی پایین بود .
باید به اوسرم وصل می کرد ..
نگاه پر اخم سراج  ،ناخواسته لحظه ای روی لباس نازک وبدن نمای اوچرخید .
کالفه نگاهش را جدا کرد وبه سمت پنجره رفت وپشت به مشاهیر ایستاد وبه اسمان پرستاره چشم دوخت
مشاهیر لحظه ای کوتاه از پشت به قامت مردانه ی سراج چشم دوخت سپس گارو را باالی بازوی اوزد ومشغول پیدا کردن رگ اوشد .
فشار پایینش باعث شده بود که نتواند رگ اورا پیدا کند کالفه گارو را دراورد وباالی مچ دستش بست .
با دو انگشتش چند ضربه ی کوتاه به رگ دست اوزد تا برجسته شود .
فشار پایینش باعث شده بود رگ دستش مخفی شود .
به سختی اسکالپ ،را داخل رگ دستش کرد .
صدای ناله ی مجدد سرمه نگاه سراج را به سمت ان ها چرخاند .
مشاهیر مشغول تنظیم ست سرم اوبود وچون سنگینی نگاه سراج را احساس کرد بی انکه او را نگاه کند باصدای گرفته ای گفت
_فشارش زیادی پایینه وبا توجه به امپول های تزریقی روی بازوش و سابقه ی خفت گیری یاشار می تونم علتش رو حدس بزنم!!!
زیادی بهش ارامبخش تزریق کردن و این باتوجه به فشار پایینش اصال خوب نیست !!!

سراج چیزی نگفت ومشاهیر بی حوصله نسخه ای نوشت ودست سراج داد .
دیدن این دختر مانند جرقه ای در انبار باروت بود .
باید هرچه زودتر از انجا دور می شد.
باید مانع هجوم خاطرات تلخ ودردناکش می گردید .

_اگر تب کرد خبرم کن

out

69 | k n o c k

 | 70ض ر ب ه ن ه ا ی ی
سپس نگاه پرحسرت دیگری به دختر افتاده روی تخت انداخت وتلخ گفت
_نمی دونم هدفتون از اوردن این دختر به اینجا چیه ولی....
نگاهش را از سرمه جدا کرد وبه سراج دوخت وادامه داد
_این دختر حیفه ..
این راگفت ومنتظر جوابی نماند وبه سمت در رفت واز اتاق خارج شد.
سراج نسخه را داخل جیبش گذاشت وبه سمت تخت رفت .
مجدادا پتو را روی او مرتب کرد .
موهایش را از روی صورتش کنارزد .
وبا سر انگشت هایش عرق را از روی پیشانی او زدود .
ناله های ریزی که می کرد خبر از حال خرابش بود
کالفه کمرش را صاف کرد
و قبل از اینکه بخواهد از تخت فاصله بگیرد دستی روی دستش نشست .
نگاهش از روی دست سرد او تا باال رفت وچون چشم بسته ی اورا دید لبخندی محو روی لب نشاند .
باید برای این دختر کاری می کرد .
ارام دست سرمه را روی تخت گذاشت .
اتاق را به نیت صحبت با یاشار ترک کرد.
همزمان بارسیدن سراج به پشت در اتاق ،در توسط باربد باز شد.
سراج نگاه پراخمی بهش انداخت .خود را عقب کشید واز کنار باربد عبور کرد .
باربد باخشم دستش را مشت کرد وفشرد
وچون پوزخند پر از ریشخند سراج رادید باغیض پشت او در رابست .
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سراج یکی از کسانی بود که درصدر جدول او برای نابودی قرار داشت واو برای کوبیدن او به زمین لحظه شماری می کرد ونمی دانست
چرا احساس می کرد این دختر می تواند برایش مهره ی خوبی باشد .
..
یاشار بادیدن سراج لبخندی پهن روی لب نشاند وبادست به مهره های واژگون شطرنج روی میز اشاره کرد واورابه بازی دعوت کرد و
گفت
_دلم برای بازی بایک حریف قدر تنگ شده
سراج ابرویی باال انداخت .
پشت میز نشست وبا ارامش مهره هارا چید ویاشار بازی را شروع کرد .
_شنیدم امروز گرد وخاک به پاکردی !؟
سراج نگاهی به مهره ها انداخت وبا خونسردی درحین تکان دادن مهره در جواب او گفت
_ زیادی داری به افرادت بال وپر می دی
یاشار خنده ی بلندی کرد و با ارامش گفت
_تو کار ما باید به زیر دستامون بال وپر بدیم تا اوج بگیریم و وقتی اوج گرفتیم باید بتونیم بال وپرشون رو بچینیم !!
سراج چینی به گوشه ی چشم انداخت وگفت
_اگر تو اوج سقوط نکنی!!
سپس بایک حرکت ماهرانه اورا کیش کرد
یاشار به پشت صندلی تکیه زد .
نگاهی به شاه خود که توسط فیل سراج کیش شده بود انداخت
لبخندی زد ودستانش را بهم چندبار کوبید وبایک سرباز خود را از کیشی دراورد وگفت
_یک شاه راه برای گریز زیاد داره و وقتی محکوم به سقوط بشه می تونه باخودش یک ارتش رو به آتیش بکشه!!
سراج سری به استدالل او تکان داد
یاشار مهره ای را جابه جا کرد وگفت
_حال دخترک چطوره ؟!
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سراج بی توجه به سوال او گفت
_چرا پای اون دختر رو وسط کشیدی؟!
یاشار نگاهش را از مهره ها عبور داد وبه او دوخت
یاشار نگاهش را از مهره ها عبور داد وبه اودوخت.
دیگر نگاهش ،بی تفاوت و خونسرد نبود!!!تلخی گزنده ای جایگزین ان درنگاهش شده بود .
چهره ی تنها دخترش یسنا مقابل چشمانش نقش بست وقلبش مانند همیشه از اندوه ودلتنگی فشرده گردید.
سراج خیلی راحت توانست از نگاه تلخش پی به عمق افکارش ببرد .
می دانست او بعد از چند سال هنوز اتش خشمش خاموش نشده است ومی دانست روزی این اتش گر می گیرد وخیلی ها را می سوزاند
وچرا اونمی توانست اجازه دهد آن دختر در صدر باشد !!
صدای گرفته ی یاشار در گوشش نشست
_تا وقتی یسنا اروم بشه !!
سراج ابروهایش رادرهم گره زد .
_اون دختر هیچ ربطی به یسنا وطاها وانتقام تو نداره !!
یاشار لبخندی زد مهره ای مجدادا جابه جا کرد وبا خونسردی جواب داد
_اون دختر به این ماجرا هیچ ربطی نداره
اما عشق افالطونی که طاها نسبت به این دختر داره پای اون رو به این بازی باز کرد
سراج از این جواب تعجبی نکرد
زیرا چیزی را شنیده بود که انتظارش راداشت !!
یاشار نگاهی به شاه خود انداخت و مشکوک پرسید
_ چرا زندگی اون دختر برات مهمه؟
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این سوال زیادی اشنا را خود چندین بار از خود سوال کرده بود وبه نتیجه ای نرسیده بود.
نباید یاشار را بیشتر از این نسبت به آن دختر حساس می کرد .
در یک حرکت ماهرانه بازی را به نفع خود تمام کرد و بالحنی بی تفاوت گفت
_کیش ومات
یاشار نگاهی به شاه خود انداخت ودستی روی هم کوباند و احسنتی گفت
_زندگی اون دختر به من ربطی نداره
اما ما کارهای مهم تری از انتقام تو داریم
یاشار به پشت صندلی تکیه زد .
نگاه مستقیم خود را به سراج دوخت
سعی کرد از طریق نگاهش ذهنیتش را بخواند اما مانند همیشه به ان سد محکم برخورد کرد .
سراج نفوذ ناپذیر بود ویاشار این را خوب می دانست
با لحن خیلی قاطعی گفت
_درست همونی که ازت انتظار داشتم !!
به انتقام من واون دختر کاری نداشته باش و روی کارها وبرنامه هایی که داریم متمرکز شو
سراج تاک ابرویی باال انداخت و خونسرد گفت
_اخرین باری که این حرف روزدی ومن خودم رو عقب کشیدم چندماه طول کشید تا گند بساط عباس رو ردیف کنم !!!
صدای خنده ی ناگهانی یاشار در اتاق طنین انداخت.
بحث را عوض کرد وبه سمت خالد کشاند
_از خالد چه خبر ؟!
_سر جابه جایی به مشکل خورده وفرصت می خواد
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_عجب!!
اشکال نداره چند روز بهش فرصت بده
اما حواست بهش باشه
سراج چینی به گوشه ی چشمانش انداخت و گفت
_خالد از معامله جدیدی حرف می زد
معامله ای که من ازش بی خبرم
لحظه ای مکث کرد وادامه داد
_مثل دزدیدن اون دختر!!
یاشار ته ریش صورتش را خاراند .لبخندی زد گفت
_اتفاقا این معامله ای که خودت باید انجامش بدی تر وتمیز
سراج پرسید
_چه معامله ای ؟!
یاشار از جای خود بلند شد با دست پایین
لباس خود را مرتب کرد
_بعدا مفصل در موردش حرف می زنیم

تماس با مشترک مورد نظر ..
سراج گوشی را قطع کرد و بالفاصله شماره ی دیگری را گرفت .
باید خود به خدمت منوچهر می رسید که دیگر فکر دور زدن اورا به سر نزند .
_بله قربان
_زود برام محل پنهون شدن منوچهر روپیدا کن
_چشم قربان
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گوشی را قطع کرد و آن را ر وی کاناپه انداخت و به سمت تخت رفت
پیراهنی را که از قبل اماده کرده بود از روی تخت برداشت وبه تن کرد .
نباید اجازه می داد برنامه اش بهم بریزد .
اگر منوچهر راپیدا نمی کرد این خبر مانند بمبی بین همه می ترکید و او هرگز این اجازه را به کسی نمی داد .
دور زدن سراج یعنی دیدار مستقیم با عزرائیل !!!
چنان درسی به او می داد که بشود درس عبرت دیگران !!
از خانه خارج شد و سوار ماشین شد و به سمت پاتوق منوچهر حرکت کرد .
تعداد معدودی که درسالن بودند با دیدن سراج سری تکان دادند وبیژن مستقیم به سمت او قدم برداشت .
لبخندی نمایشی روی لب نشاند و دست خود را برای خوش امد گویی جلو اورد
_سالم خیلی خوش اومدین قربان
سراج بی اهمیت به دست جلو امده ی او ولحن چاپلوسانه اش اطراف را از نظر گذراند .
سپس نگاه نافذش را به او دوخت و بالحنی قاطع پرسید
_منوچهر کجاست !!
بیژن که نزد زیر دستانش تحقیر شده بود بالفاصله دست خود را انداخت.
لبخند روی لبانش خشک شده بود .
گلویی صاف کرد وسعی کرد زیر آن نگاه نافذ صدایش نلرزد !!
_نمی دونم فقط گفت سفر ضروری پیش اومده
سراج تاک ابرویی باال انداخت.
سپس با خونسردی تمام ته ریش صورت خود را خاراند وبا لحنی کشدار گفت
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_سفرضروری!!
بحثی نیست ...
اما بهش بگو کمتر از  ۲۴ساعت مهلت داره یا مواد یا پول رو شخصا به شخص خود من برگردونه  ،که اگر ساعتی بیشتر طول کشید ،
این سفر به سفر آخرش تبدیل میشه !!!
لحن قاطعش جای هیچ بحثی نداشت .
بیژن سری تکان داد .
منوچهر حماقت بزرگی کرده بود که با سراج سرشاخ شده بود !!
بارها گفته بود که وارد معامله ی با ان ها نشود و خود را به دردسر نیاندازد وحاال ....
سری با افسوس تکان داد .
همه خوب می دانستند وقتی سراج تصمیم می گرفت شخصا با خود طرف معامله اش دیدار کند چه عواقبی دارد .
قبل از اینکه سراج بخواهد از سالن خارج شود لحظه ای کوتاه مکث کرد وبوی اشنای ادکلنی را به مشام گرفت .
پوزخندی روی لب نشاند و از سالن خارج شد .
صدای زنگ گوشی را که شنید آن را از جیب کتش خارج کرد وبا دیدن شماره ی عمارت ابروهایش درهم گره خورد .
در ماشین را باز کرد وتماس را پاسخ داد
_بگو
_قربان دختره از صبح زود یکریز سرو صدا می کنه
باتوجه به دستور یاشار خان دیگه به ایشون ارامبخش نمی زنن ..
وباتوجه به شرایطی که ایجاد کرده طال تصمیم گرفته تو انباری بندازنش !!!

سراج گوشی را قطع کرد و کالفه مشتی روی سقف ماشین کوباند .
در این وضعیت فقط این دخترک را کم داشت.
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عصبی سوار ماشین شد ومستقیم به سمت عمارت حرکت کرد.
به عمارت که رسید ایرج رادید که به سمتش میامد
_قربان تو انباری هستن ..
تا نیم ساعت پیش ،صداش میومد .اما االن ....
طال کجاست؟!ایرج مکثی کرد وگفت
_با باربد توی اتاق ایشون هستن

سراج پوزخندی زد و سری تکان داد
باربد جدیدا زیادی روی مخ بود و باید در اولین فرصت اورا سرجای خود می نشاند
مستقیم به سمت انباری حرکت کرد .
باید ابتدا فکری به حال آن دختر می کرد
پشت در انباری که رسید
کلید را در قفل چرخاند ودستگیره ی در را پایین کشید ودر راباز کرد
گوشه ی چشمانش از تاریکی انباری وبوی نم آن چین خورد
هنوز اولین قدم را به داخل نگذاشته بود که نزدیک شدن باسرعت چیزی را به سمت سرش احساس کرد .
سریع شانه اش را عقب کشید وسایه باسرعت از کنار سرش عبور کرد.
سریع وبا مهارت نیم چرخی زد .مچ دست سرمه را در هوا گرفت وبه سمت خود کشید
وسرمه محکم باسینه اش برخورد کرد بی توجه به فریاد ش
دومچ دستش را گرفت وبه حالت ضبدری جلوی سینه اش قرار داد .

_ولم کن لعنتی !!ولم کن بهم دست نزن!!
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بازوهای برگشته اش حسابی به درد آمده بود واز طرفی درآن هوای خفه وبا آن بینی کیپ شده وگلوی کویرشده اش نفس برای
کشیدن کم آورده بود .
در حالیکه نفسش به شمارش درآمده بود اخرین تالش خود را کرد وبا پشت بازو خواست به سینه ی مردی که از پشت محصورش کرده
بود بکوباند اما نتوانست وبیشتر از پشت درآغوش او فرو رفت
_عو ..عو..ضی لع..لعنتی و..ولم کن
قلبش نامنظم می کوبید واو دلش نمی خواست بار دیگر از هوش برود...
سراج فشار کمی به مچ دست او وارد کرد وصدای ناله ی درد الود دخترک به گوشش رسید .
حاال دیگر چشمانش تا حدودی به تاریکی عادت کرده بود و می توانست صورت پف کرده وموهای پریشان دختری که در آغوشش به
شدت تقال می کرد ببیند.
سرش را خم کرد ودر جایی نزدیک به گوش او پراخم گفت
_آروم باش تا ولت کنم !!
سعی نکن بیشتر از این عصاب من رو تحریک کنی که بد می بینی !!
دقایقی طول کشید تا جمله ی سراج در ذهن سرمه معنا بگیرد وصاحب صدا را بشناسد .
مگر می توانست این صدای منفور را تا آخر عمر فراموش کند .
سراج ابرویی باال انداخت.
می توانست از نیم رخ صورت خشمگین ورنگ پریده ی اورا ببیند وبه راحتی افکارش را بخواند ..
اما افکار او کوچکترین اهمیتی برایش نداشت .فقط همین برایش کافی بود تا از این وضعیت خارجش کند
هردو مچ دست سرمه را رها کرد و خود را عقب کشید ودرکمتر از کسری ثانیه سرمه مقابلش قرار گرفت .
همه چیز چنان باسرعت اتفاق افتاد که حتی سراج هم از این عکس العمل سریع غافلگیر گردید .اصال انتظار همچین سرعتی را نداشت و
زمانی به خود آمد که مشت محکم دخترک پای چشمش نشست .
سرمه خواست مشت دوم را بکوبد که پنجه ی محکم سراج دور مچ دستش حلقه گردید وچنان فشاری بهش وارد کرد که صدای فریاد
سرمه شیشه را لرزاند
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صورت هردو در فاصله ی کمی از هم قرار داشت وهرکدام می توانستند خشم را درنگاه دیگری ببینند.
سراج فشاردیگری به دست او وارد کرد وسرمه لب های بسته اش را از داخل گاز گرفت تا از شدت درد فریاد نکشد.
در آن تاریکی واز آن نور کمی که ازراهرو میامد سراج می توانست رنگ پریدگی صورت او راببیند .
پای چشمش ذق ذق می کرد وفکر کبودی بعد از آن کالفه ترش می کرد .
تا حاال مشت هیچ حریفی به صورت او حتی نزدیک هم نشده بود وحاال این دختر ....
پوزخندی که کنج لب سرمه نشست اورا تا حد انفجار خشمگین کرد
در یک حرکت اورا به خودش نزدیک تر کرد .مچ دستش را رها کرده وپنجه اش را از میان موهای چرب وگره خورده اش عبور داد
وصورتش را دریک میلیمتری صورت او قرار داد و غرید
_می دونستی می تونم همین جا ودرهمین لحظه گردنت رو بشکونم و بدنت رو خوراک سگای وحشی کنم !!!
قلب سرمه به شدت می تپید وسینه هایش مماس سینه ی سراج باال وپایین می رفت اما نگاه متنفر وخشمگینش چیزی از این ترس بروز
نداد
سر خود را بی اهمیت به دردی که درریشه ی موهایش پیچید اندکی عقب کشید وخیره در نگاه او وبی توجه به درد پیچیده در سرش با
گستاخی لب زد
_تنها چیزی که نمی دونم اینه که یک انسان تا چه حد می تونه ذات حیوونی داشته باشه!!!
پس از پایان جمله اش لحظه ای جز صدای نفس های به شمارش در امده ازدردش ،هیچ صدایی به گوش نرسید..
ودر نهایت سراج که توانسته بود خشم خود را کنترل کند ابرویی باال انداخت وبا خونسردی گفت
_ اگر به همین رفتارت ادامه بدی به زودی می فهمی که یک انسان حتی می تونه ذاتی بدتر از یک حیوون داشته باشه !!!
این را گفت وسرمه را به سمت عقب هول داد وچون پهلوی سرمه محکم به کنج دیوار اصابت کرد نتوانست جلوی ناله ی دردالودش
رابگیرد .
دستش را روی پهلویش گذاشت ومانند ماری به خود پیچید .
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سراج که پیچ وتاپ اورا دید لعنتی زیر لب گفت وقبل از اینکه دلش به رحم بیاید وبه سمت او برود
سرمه در حالیکه سعی می کرد قامتش را صاف نگه دارد
موهایش را که روی صورتش پخش شده بود کنار زد
به سختی توانسته بود جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد
نمی خواست این مرد شاهد ضعف واشکش باشد
باصدای دورگه وبا نفرت فریاد کشید
_ مردک آشغال ..آشغاع حروم ...
سراج بایک خیز بلند خود را به او رساند
وقبل از اینکه بهار جمله اش را کامل کند
دستش را روی دهانش گذاشت و آن را سفت گرفت وفشرد
از شدت خشم رگ گردنش باد کرده بود
و سرمه حاضر بود قسم بخورد تا حاال این همه خشم وجذبه را در هیچ مردی ندیده بود.
علی رغم ترسی که داشت سعی کرد آن را بروز ندهد.
از طرفی پهلویش به شدت درد می کرد واز طرفی نفس برای کشیدن کم آورده بود .
سعی کرد سر خود را کنار بکشد اما نتوانست
صدای نفس های پرحرارت وخشمگینش در آن فضای نیمه تاریک انباری رعب اور بود .
نگاه نا امیدش را در اطراف چرخاند تا شاید راهی برای نجات پیدا کند اما بی فایده بود .
سراج سر اورا صاف کرد ومجبورش کرد که نگاهش کند .
نگاه وحشتزده ودر عین حال متنفر سرمه در نگاهش قفل گردید فشاری به دهن او وارد کرد ودر یک میلیمتری صورتش از میان
دندان های بهم قفل شده اش غرید
_ای کاش مرد بودی تا همین االن گردنت رو بخاطر حرفی که زدی می شکوندم ضعیفه!!!
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سرمه باشنیدن کلمه ی ضعیفه فریادی کشید وچیز نامفهومی را زیر لب زمزمه کرد .
سعی کرد زانوی خود را باال اورده ضربه ای به سراج بزند اما سراج سریع تر از او پاهایش را در میان پاهایش قفل کرد و واورا بیشتر به
دیوار چسباند .
سراج که از تقالهای او در زیر دستانش تا حدودی آرامش شده بود
چند نفس عمیق کشید تا شاید بتواند خشم خود را مهار کند که اگر خشمم فرو نمیشست محال بود این دختر از زیر دستش سالم بیرون
برود.
هنگامیکه مردمک درشت شده ی چشمانش را وقطرات ریز عرق نشسته روی پیشانی اش را دید در دل لعنتی برشیطان فرستاد ودستش
را از دهان او برداشت وسرمه که نفسش به شمارش درامده بود بالفاصله به سرفه افتاد
سراج کالفه دستی میان موهایش کشید قدمی از او فاصله گرفت پوزخندی زد و گفت
_از این به بعد قبل از اینکه دهن باز کنی
حرف دهنت رو مزه مزه کن بعد بزن !!!
نگاه مملو از نفرت سرمه که درنگاهش قفل گردید پوزخندش را پر رنگ تر کرد واز ذهنش گذشت که علت این همه صبوری اش
درمقابل این دختر چه می تواند باشد
شاید پررنگ ترین دلیلش همان شباهت چهره ی او ویسنا بود .
حتی شهامت وگستاخی که داشت هم مانند یسنایی بود که چندین نفر زیر دستانش کار می کردند
ابروهایش با یاداوری یسنا در هم گره خورد ولحظه ای چهره ی خاتون در ذهنش به تصویر درآمد.
خاتونی که بعد از یسنا در آسایشگاه روانی بستری شده بود وتنها کاری که یاشار می کرد ریختن پول اسایشگاه در ماه بود
تصویر خاتون در ذهنش باصدای خشمگین ومحکم سرمه مانند مهی از بین رفت
_حرفی که از دهن من بیرون میاد کامال از روی فکر ومزه مزه شدس!!
من ازتهدیدای تو واون زن عفریته نمی ترسم وباید بهت بگم که حتی از مرگ هم نمی ترسم !!
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پژواک جمله ی اخرش که باصدای بلندی گفته بود در انباری منعکس شد وسراج به یاد اورد این جمله ی بی نهایت آشنا را از زبان یسنا
شنیده بود وقتی که سراج چند وقت قبل از مرگش گفته بود که پای خود را از بازی کثیفی که یاشار وپدرش به راه انداخته بودند بیرون
بکشد ویسنا باهمان شهامت همیشگی اش باصدای بلندی خندیده ودر آغوش او خزیده بود گفت
_من از مردننمی ترسم سراج !!!
تنها چیزی که من رو می ترسونه اینکه زنده باشم ونفس نکشم !!!
دستی روی ته ریش صورتش کشید وبا نگاه نافذ خود به چشم های گستاخ دخترک مقابلش که علی رغم دردی که داشت صاف ایستاده
بود ومانند شیری زخمی به او زل زده بود با لحنی قاطع که اندکی چاشنی تمسخر داشت گفت
_مرگ ترسی نداره دخترک جهش یافته!!!
تو االن جایی از زندگیت قرار گرفتی که بهترین اتفاقی که می تونه برات بیفته همین مردنه !!!
اما من می تونم بهت قول بدم که قرار نیست تو بمیری حداقل نه به این زودی ونه به همین راحتی که تو اون سر کوچولوت تصور می
کنی!!!!!
می توانست رگه ای از وحشت را که در نگاه سرمه النه کرده بود را به وضوح ببیند اما با بی رحمی پوزخندی زد وادامه داد
_با زبون تند وتیزی که داری فقط کار رو برای خودت سخت تر می کنی!!
لختی سکوت کرد تا تاثیر جمله اش را در صورت ونگاه اوببیند
از قفسه ی سینه ی او که به شدت باال وپایین می رفت و لرزش اندک لب های گوشتی اش متوجه شد که توانسته است اورا بترساند
اما وقتی سرمه لب از هم گشود فهمید با این دخترک نترس بسیار کار دارد

_کسی که از مرگنمی ترسه مسلما از تهدیدهای تو وامثال تو هم نمی ترسه !!
لختی سکوت کرد .
با وجودیکه دروغ گفته بود واز ترس آینده کل وجودش به لرزه در آمده بود اما با غیض بیشتری ادامه داد
یک قولی هم من به شما میدم
_من بیدی نیستم که با هربادی بلرزم ومطمئن باش که دزدیدن من بزرگترین اشتباه شما خواهد بود .
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سراج دستش را یکبار بهم کوباند لبخندی زد وگفت
_خوبه این عالیه که روحیه ی خوبی داری ومن منتظر همچین روزی می مونم
این را گفت وبه سمت در انباری رفت .
تصمیم گرفت که این دختر چموش را چند روزی در انباری نگه دارند تا ببیند بعد از چند روز با همین گستاخی رو به رویش قرار می
گیرد !!!
وارد سالن که شد ایرج نزدیکش شد وگفت
_قربان چه دستوری میدین ؟!
سراج نگاهش را از او عبور داد ولحظه ای به طال که کنار بار ایستاده بود و همراه با لبخندی فاتحانه به اوزل زده بود گفت
_یک دست لباس با وسایل شخصی و پتو متکا ببر انباری
ایرج جز تو هیچکس حق نداره وارد انباری بشه تایید می کنم فقط تو !!
ایرج سری تکان داد وچشم قربانی گفت وآن جا را ترک کرد
طال پیک خود را سمت او باال گرفت
سراج به سمت او رفت ودرکنار اوبه بار تکیه داد
طال جرعه ای از نوشیدنی اش را نوشید وبا لبخند گفت
_این روزا زیاد میایی اینجا؟!
سراج پوزخندی زد وگفت
_اره احساس می کنم زیادی عمارت رو به حال خودش ول کردم
طال اشاره ای به ویسکی روی بار کرد و با تمسخر کفت

_حال وهوای عمارت خوبه
نگران نباش !!
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حرعه ای دیگر نوشید و با خنده ای اغراق آمیز ادامه داد
_با اومدن اون دختر از اون حالت کسلی هم درمیاد وبهترم میشه .
سراج بی اهمیت به ویسکی تعارف شده ی او ابروهایش رادرهم گره زد و طال سعی که در مقابل آننگاه خود را نبازد
علتش را نمی دانست ،اما او حتی با نگاه این مرد سرد وخشکی که در مقابلش ایستاده بود هم تحریک میشد !!
_به اون دختر نزدیک نشو طال
ازش فاصله بگیر وسعی کن سرت تو کار خودت باشه !!!
طال خشمگین از حمایت سراج از آن دختر  ،لیوان ویسکی اش را مجدادا پر کرد وبا غیض گفت
من ،حد وحدودم رو خوب می دونم سراج !!احتیاجی نیست تو بهم یاداوری کنی!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت وامیدوارمی گفت وقبل از اینکه بخواهد برگردد واز اوفاصله بگیرد.
صدای طال که حاال کشدارتر شده بود درگوشش نشست
_اولین بار که اون دختر رو دیدم
برام چهره ی آشنایی داشت .
لختی سکوت کرد ونگاه خمارش را به سراج دوخت وگفت
_من یسنارو فقط یکبار دیدم وچهره اش برای همیشه تو خاطرم ثبت موند و وقتی این دختر رو دیدم
جام را روی بار گذاشت وفاصله اش را با سراج به حداقل رساند .
خود را به او آویخت .با وجود کفش پاشنه بلندی که پوشیده بود تا زیر گردن سراج بود..
به سختی تعادل خود را حفظ کرد سرش را بلند کرد ومماس با لب سراج اغواگرانه لب زد
_سراااج تنها کسی که می تونه تو رو به اوج لذت برسونه منم نه اون دختر که شبیه یسناس وخود اون نیست !!!
یسنا مرده وتو وهمه این رو خوب می دونین !!
تو نباید پشت اون دختر دربیایی که صرفا شبیه دختر داییته !!
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سراج پوزخندی زد وخواست برود که طالدستش را روی سینه ی اش گذاشت ودرحین نوازش آن زمزمه کرد
_ نه اون دختر وحشی ونه هیچکس دیگه نمی تونه به اندازه من تو رو تحریک کنه!!!
ذهن سراج ناخواسته لب های قلوه ای وقرمز سرمه را به تصویر کشید و هنوز تصویر ذهنش محو نشده بود که لب هایش قفل لب های
طال گردید
باصدایی که شنیدند طال با اکراه خود را عقب کشید ونگاه خصمانه اش را به باربد دوخت که خشمگین به آن ها زل زده بود
باربد سعی کرد آرامش خود را حفظ کند
نگاهش را از صورت طال که رژش تا پایین لبش پخش شده بود گرفت وبه سراج دوخت که با خونسردی اورا تماشا می کرد
_مزاحمتون شدم ظاهرا !!
لحن صدای پرطعنه اش برعکس ظاهر آرامش بود
طال از اینکه بوسه اش ناتمام مانده بود خشمگین وبی اهمیت به خشم نگاه او گفت
_کارت رو بگو !!
باربد خنده ای بلند کرد وبه سمت بار حرکت کرد وگفت
_کار خاصی نداشم حوصلم سر رفت گفتم بیام لبی تر کنم
بوی عطرش که به مشام سراج پیچید
یاد سالن بیلیارد ورد عطر باقی مانده افتاد و پوزخندی کنج لبانش را شکل داد
احتمال خیلی زیاد می داد باربد در فرار کردن منوچهر نقش داشته باشد تا اسم اورا در دهان ها بی اندازد .
باربد هنوز اورا خوب نشناخته بود ونمی دانست کسی نمی تواند اورا دور بزند
_شنیدم با یکی از خریدارها به مشکل برخوردی
سراج تکیه اش را به بار داد
باربد جامش را الجرعه سر کشید وبا کنایه گفت
_اگر کمک خواسی رو من حساب کن
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سراج تاک ابرویی باال انداخت وباتمسخر گفت
_ ترجیح می دیم از تو برای بلند کردن دخترا استفاده کنیم!!
صورت باربد از طعنه ی آشکار او از شدت خشم سرخ شد
طال پقی زد زیر خنده وآتش خشم باربد راشعله ور تر کرد
سراج بی توجه به خشم او تکیه اش را از بار گرفت وخیلی محکم گفت
_من خیلی زود منوچهر و کسی که این وسط موش دونده رو پیدا می کنم واون وقت ...
لحظه ای سکوت کرد و خیره درچهره ی مضطرب باربد ادامه داد
_کاری می کنم که هیچ پزشک قانونی همنتونه هویتشون رو تشخیص بده !!
این را گفت و بدون حرف دیگری آنجا را ترک کرد.
سراج کمی آن سمت تر دست به سینه به ماشینش تکیه زده بود وبه سالن بیلیارد که در شعله های آتش می سوخت خیره مانده بود .
۲۴ساعت از زمانی که به منوچهر داده بود گذشته بود وهنوز نتوانسته بودند ردی از او بزنند وشعله ی خشمش فقط با دیدن زبانه های
آتش سالن در حال سوختن او کمی فروکش می کرد.
نگاهش را به آسمان دوخت که از دود غلیظ آتش به رنگ سیاه در آمده بود .
پوزخندی کنج لبش شکل گرفت
با این کار منوچهر را تحریک کرده بود
تا در هر سوراخی که پنهان شده است بیرون بیاید .
همه می دانستند که منوچهر تا چه حد به این سالن عالقه دارد و او دست روی نقطه ی حساس منوچهر گذاشته بود
با اژیر ماشین آتش نشانی وماشینپلیس و آمبوالنس همزمان باهم سکوت شب شکسته شد .
نگاهش را از آسمان گرفت
تک سرفه ای کرد تاریه های پردودش را از دود خالی کند سپس
سوار ماشین شد ومستقیم به سمت خانه رفت .
او کار خود را کرده بود وحاال باید منتظر تالفی می ماند .
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می دانست که همه می فهمند آتش سوزی کار او وافرادش بوده است .
اما هیچکس دهان باز نمی کرد تا حرفی بزند .
خیلی زود سر تیتر روزنامه ها اتش سوزی امشب را یک حادثه ونشتی گاز اعالم می کرد !!!
در قانون آن ها پلیس آخرین کسی بود که از کار آن ها سر در میاورد .
هر کشمکش ومشکلی که باهم داشتند در بین خودشان حل وفصل می کردند وپای پلیس را وسط نمی کشیدند.
.....
نیمه های شب بود که سراج با احساس تکان خوردن دستگیره به سمت پایین چشمانش را باز کرد و چون دید دستگیره خیلی آرام به
سمت پایین کشیده میشود ازتخت پایین رفت
فهمیدکه خبر آتش گرفتن سالن خیلی زود همه جا پخش شده است وبه گوش منوچهر رسیده است.
منتظر همچین اتفاقی بود .
آرام اسلحه ی خود را از روی میز برداشت ومتکا را روی تخت طوری قرار داد که طرف در نگاه اول ودر آن تاریکی تشخیص ندهد و
فکر کند اوست که خوابیده است .
سپس به سمت کمد که رو به تخت وپشت به در بود رفت وآنجا ایستاد
در که تا نیمه بی صدا باز شد او کامال آماده بود تا مغز طرف را روی زمین پخش کند .
مرد سیاه پوش خیلی بی صدا داخل اتاق شد ومستقیم به سمت تخت رفت واسلحه را نشان رفت .
آرام و روی نوک پا جلو رفت وهمزمان با شلیک او به متکایش سر اسلحه را روی سراو گذاشت.

آرام روی نوک پا جلورفت وهمزمان باشلیک او به متکایش سراسلحه را روی سراو گذاشت وفشرد و آرام گفت
_تکون بخوری مردی!!!
اگر من رو بشناسی می دونی که اهل بلوف نیستم!!!
مرد آرام سری به نشانه ی تایید تکان داد
_اسلحت رو بنداز زمین !!
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مرد اسلحه اش رازمین انداخت وسراج باپا آن را به سمت عقب هول داد .
مرد درشت اندامی بود واز لحاظ هیکل کمی هم از سراج درشت تر بود ..
_چند ثانیه فرصت داری تا هرچی می دونی بگی !
لحن صدایش زیادی قاطع وجدی بود ..
_فقط دستور داشتم تا صبح فردا بکشمت!!
_از طرف کی ؟!
مرد لحظه ای مکث کرد سپس پاسخ داد
_ایمیل ناشناس بود
سراج سری تکان داد وپوزخندی زد
می دانست مرد حقیقت را می گوید
با لحنی هشدارگونه ونافذ گفت
_درحقیقت کسی که جرات کنه به خونه ی سراج بیاد سزاش مرگه ولی من این با رو ازت می گذرم اما دفعه ی بعد اگر هر جاببینمت بی
برو برگرد می کشمت !!!
جمله اش که تمام شد منتظرپاسخ مرد نماند وبا پشت اسلحه ی خود به پشت سر مرد محکم کوبید وهیکل درشت مرد مانند دیواری
فروریخت ومحکم با زمین برخورد کرد .
نگاهی به جسم بی هوشش انداخت .خونی که از باالی گوشش می ریخت قسمتی از سرامیک را قرمز کرده بود.
نگاهی به ساعت مچی اش انداخت عقربه چهار صبح را نشان می داد.
گوشی را برداشت و بی توجه به زمان شماره ی فرامرزرا گرفت وچون صدای بله آقای خواب آلود فرامرز درگوشی پیچید گفت
_مهمون ناخونده داشیم با بچه ها بیایید بدرقش کنید
فرامرز بله ای گفت و سراج گوشی را قطع کرد وبه سمت اشپزخانه رفت تا قهوه ای را برای خود آماده کند .
باید هرچه زودتر منوچهر را پیدا می کرد .

یکهفته از آخرین روزی که نور خورشید وروشنایی را دیده بود می گذشت .
دلش اندکی هوای تازه می خواست
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دیگر از وضعیتی که داشت خسته وکالفه شده بود .
فضای نیمه تاریک انباری با آن هوای خفه ونمناک واقعا طاقت فرسا شده بود
گوشه ی نسبتا تمیزتری کز کرده بود وسعی داشت به خاطرات خوشی که داشت فکر کند اما باوجود گرسنگی وضعفی که داشت چندان
راحت نبود .
موهای چرب شده اش به شدت می خارید وصدای انا در ذهنش دائم منعکس می گردید که درکودکی همیشه هشدار می داد که اگر
حمام نرود موجودای ریز وسیاهی به اسم شپش توی سرش میفتد
با وسواسی وباشدت بیشتری موهای نامرتبش را خاراند .
بی شک اگر تا چند روز دیگر استحمام نمی کرد سرش میزبان آن موجودات ریز می گردید
حتی از فکرش هم بدنش دون دون شد
بغض گلویش را می فشرد ونفس برای کشیدن کم آورده بود
دلش نمی خواست به آن هابگوید کم آورده است واورا از انباری بیرون ببرند
دوست نداشت آن ها ضعفش را ببیند
محال بود این فرصت را به آن دختر عفریته وان مرد خشک بدهد که به او بخندند .
ترجیح می داد واقعا بمیرد ولی به آن ها التماس نکند .
باید فکر دیگری می کرد .نباید به همین راحتی تسلیم آن ها می شد .بی شک راهی برای فرار بود .
پاهایش که به خواب رفت نیشگونی آرام از آن گرفت وبه سختی از زمین سرد جدا شد و مسیر انباری را پیمود وسعی کرد افکارش را
متمرکز کند.
باید هرجور شده از آن عمارت فرار می کرد .
اما چگونه !!!
بار دیگر کالفه موهایش را خاراند وناگهان جرقه ای درسرش زده شد
بارها در خواب وبیداری دیده بود که مردی به انباری آمده وگوشه ای ایستاده وگاهی ساعت ها به او زل می زند .
اوایل خیلی می ترسید اما وقتی دید آن مرد حتی به او نزدیک هم نمی شود آرام تر شده بود وفقط سعی می کرد هوشیار باشد وبی
شک آن مرد نمی دانست او همیشه بیداربوده است وثانیه هایی که می گذرد را می شمارد .
می توانست از این قضیه به نفع خود استفاده کند .
فقط باید کمی هوشیار انه وسنجیده رفتار می کرد .
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نیمه های شب بود که باصدای چرخیدن کلید در قفل سرمه که هوشیارخوابیده بود از خواب پرید وبرای اولین بار از اینکه خوابش سبک
بود خدارا شکرکرد .
با وجود تمام تلقین هایی که به خود می کرد وجسارت کاذبی که تزریق تک تک سلول هایش کرده بود بدنش می لرزید وعرق سردی
روی تیغه ی کمرش نشسته بود
سریع لوله ی باریکی را که از گوشه ی انباری پیدا کرده بود زیر متکایش برداشت و روی نوک پا پشت در رفت
نفسش ناخواسته درسینه حبس شده بود در که باز شد لوله را محکم تر در دست لرزانش فشرد و وزمانیکه سایه داخل شد
بدون کوچکترین مکثی لوله را باال برد و محکم برپشت سر مرد کوبید وصدای آخ بلند مرد همراه با فریاد خود از ترس وتکرار ضربه
شد.
حاال دیگر چشمانش به تاریکی عادت کرده بود ونور کمی که از انتهای راهرو می تابید باعث شده بود بتواند چهره ی مرد راببیند .
مرد تقریبا میانسالی بود که در این مدت اورا ندیده بود .
مرد لحظه ای ازدرد مانند ماری به خود پیچید وچیزی را زیر لب زمزمه کرد که سرمه به سختی توانست فقط یسنای آن رابشنود واین
اولین بار نبود که این نام را می شنید سپس چشم هایش بسته شد
لوله از دست یخ زده ی سرمه رها شد وزمین افتاد.
به جوی باریک خونی که از سر مرد جاری شده بود زل زد و با ترس قدمی عقب رفت.
او نمی خواست قاتل باشد .
قلبش در قفسه ی سینه اش مانند حیوانی درنده خود را به این ور آن ور می کوبید
وحشت زده وبه سختی خم شد و مچ دست مرد را گرفت و وقتی نبض مرد را زیر انگشت های بی حسش احساس کرد نفس حبس
شده اش آزاد گردید وزیر لب چندین بار خدارا شکر گفت
اوزنده بود ونباید وقت را هدر می داد
سریع قامتش را صاف کرد وبا قدم هایی بلند به سمت در رفت .
ابتدا سر خود را با احتیاط بیرون برد وبه چپ وراست راهرو نگاهی انداخت و وقتی کسی را ندید صلواتی در دل فرستاد و وکامل از
انباری خارج شد .
باید خیلی احتیاط می کرد ..
این دومین باری بود که می خواست فرار کند ومی دانست اگر این بار موفق نشود حتما چیز خوبی در انتظارش نخواهد بود !!!
از راهرو پیچ در پیچ که توسط دیوار کوب هایی تاحدودی روشن بود که خارج شد.
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کنج سقف را چک کرد وچون دوربینی نصب شده ندید قدرت مضاعفی گرفت
از پله ها باال رفت ومجدادا به راهرویی رسید لحظه ای ایستاد واطراف را نگاه کرد .
همه جا غرق در سکوت بود
سعی کرد نفس هایش را که به شمارش افتاده بود کنترل کند .
نفس عمیق کشید ومجدادا مسیر انتهای راهرو را طی کرد و وقتی سالن رسید لبخندی گوشه ی لبانش را شکل داد
سالن نیمه تاریک وغرق در سکوت بود
از شدت وحشت واسترس زانوهایش می لرزید .همچین سکوت وخلوتی دور از ذهن بود واین اورا بیشتر می ترساند .
سعی کرد به خود قوت قلب بدهد
تا این جای کار آمده بود وباید تا آخر می رفت .
ابتدا قدم هایش آرام وشمرده بود و وقتی هیچ خطری تهدیدش نکرد ..
در یک نگاه کل سالن را درنور دید وسپس مستقیم وبا گام هایی بلند به سمت دربی که در انتهای سالن خودنمایی می کرد رفت.
فقط کافی بود که از این عمارت لعنتی خارج شود تا این ادم ها را به سزای اعمالشان برساند به خصوص آن مرد احمق را !!
دستگیره ی در را پایین داد ودر را تا نیمه باز کرد و از سالن خارج شد و وقتی روی تراس ایستاد با برخورد هوای تازه به پوست صورتش
برای لحظاتی همه چیز را فراموش کرد و چندین بار حریصانه وپشت سر هم هوای تازه را استنشاق کرد.
سپس نگاه دلتنگش را از اسمان پرستاره گرفت وبه باغ روبه رویش که در آن تاریکی تا حدودی وحشتناک به نظر میامد چشم دوخت .
به سمت پله ها رفت وبا سرعت پله هارا پایین رفت و نگاه گیجش را در اطراف چرخاند
باید از کدام سمت می رفت تا بتواند خارج شود .
احتمال زیاد در اصلی نگهبان داشت و او باید فکری به حال نگهبان ها هم می کرد
نفسی گرفت و آرام مشغول دویدن شد
با فرو رفتن سنگ ریزه ها در پاهایش تازه متوجه گردید که کفش به پا ندارد .
از شدت درد لب هایش را زیر دندان کشید تا صدای فریادش سکوت شب را نشکاند .
مسافت طوالنی که دوید نرسیده به اتاقک نگهبانی باصدایی که شنید وحشتزده خود را پشت درختی کشاند
فکر همه چی را کرده بود جز اینکه عمارت سگ داشته باشد آن هم سه تا و از نوع دوبرمن ورها شده !!!
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یاس و نا امیدی در کل وجودش شعله کشید
محال بود بتواند حریف این سه تا دوبرمن آماده ی حمله شود
حاال می فهمید چرا عمارت محافظ ودوربین ندارد !!
سوزش پاهایش نفسش را بنده آورده بود وبغض مانند پنجه ای قوی گلویش را میفشارد .
دیگر نمی دانست چه باید بکند .
نه راه پس داشت ونه راه پیش !!

تکیه اش را به سختی از درخت گرفت .
کل بدنش عرق کرده بود ونسیم صبح گاهی که می وزید باعث نشستن لرز در بدنش شده بود .
نگاه نا امیدش را به اسمان دوخت وخیلی کوتاه با خدای خود رازو نیاز کرد واز او کمک خواست ..
باسوزش پاهایش نگاه از اسمان گرفت .
پاهای راستش را باال آورد وبا دیدن کف پاهای زخمی وخونی اش حالت تهوع بهش دست داد .
پای چپش هم وضعیتی مشابه به این داشت !!
پاهایش گویی شرحه شرحه شده بود
مخال بود با این خون وسوزش بتواند فرار کند...
کالفه کف موهایش را خاراند وبه ناچار در مقابل تنها گزینه ای که داشت تسلیم گردید ..
لباس خود را با یک حرکت از تن کند .
درکمتر از چند ثانیه بدنش دون دون شد
کمی در خود جمع شد وبا کمک دندان وبه سختی آن را دونیمه تقسیم کرد .
روی زمین نشست وهردو پایش را بعد از تمیز کردن با لباسش محکم بست .
هنگامیکه بلند شد و اولین قدم را برداشت لحظه ای از شدت درد نفسش در سینه محبوس گردید .
اما با توجه به ذیق وقت نفسش را مهار کرد ودر جهت مخالف مسیری که آمده بود واز میان درختان شروع به دویدن کرد غافل از
اینکه داخل عمارت چه غوغایی به پاشده است
......
سراج که توسط ایرج از جریان با خبر شده بود با سرعت تمام ماشین را به سمت عمارت راند
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امیدوار بود تا قبل از ورود او به عمارت سرمه را پیدا نکنند ...
می دانست که سرمه نمی تواند جایی برود واحتماال جایی در همان باغ بود
هنگامیکه وارد عمات شد ..
مشاهیر رادید که در ایوان ایستاده وسیگاری می کشید به سمتش رفت وحال یاشار راپرسید
یاشار پوزخندی زد و گفت
_خوبه فقط سرش شکسته
سپس ابرویی باال انداخت وبا خشم کنترل شده ای گفت
_اون جارو نگاه کن!!
سراج مسیر نگاه او را دنبال کرد وچون به باربد رسید که قالدی سگ ها را در دست داشت ومستقیم حرکت می کرد
خشمگین وبا یک حرکت از روی ایوان پایین پرید وبه سمت باربد رفت
مقابل او ایستاد وبا خشم گفت
_داری چه غلطی می کنی !!!
باربد با اخم گفت
_می خوام اون هرزه کوچولو رو پیدا کنم
دست سراج مشت گردید .
از میان دندان های قفل شده اش غرید
_تو کاری که بهت مربط نمیشه دخالتنکن
باربد ابرویی باال انداخت وگفت
_اتفاقا خود دایی گفته من پیداش کنم
این را گفت ومنتظر نماند وخواست برود که دست سراج روی قالده ی سگ نشست

سراج قالده ی سگ را از دست باربد گرفت وبا تمسخرگفت
_احتیاجی به این سگ نیست !!
دنبال یک دختر می ری نه یک جانی !!
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باربد خشنگین راهش راکشید تا برود که صدای هشدار آمیز سراج رامجدادا شنید
_اگر دختر رو پیدا کردی کوچکترین حرکتی نمی کنی باربد ومستقیم میاریش پیش من !!!
باربد ثانیه ای بیشتر نماند وبا قدم هایی بلند آنجا را ترک کرد تا چیزی نگوید ودردشر را به جان نخرد ...
تمام این تحقیرهارامی توانست در حافظه ی بلند مدت خود ذخیره کند ودر جایی که باید به موقع استفاده کند !!
شاهکار انگشت شصتش را به سراج نشان داد وسراج گفت
دوربین هارو چک کن شاهکار واگر چیزی پیدا کردی با من تماس بگیر
شاهکار سری تکان داد وسراج به سمت جهتی وازبین درختان حرکت کرد ..هنوز مسافتی راه نرفته بود که قطرات خونی توجهش را جلب
کرد .
خم شد ودستی روی خون کشید زیاد خشک نشده بود انگشت خونی اش را سمت بینی سگ گرفت تا بو کند سپس دستی رو سرش کشید
وگفت
_یاال پسر باید پیداش کنیم
سپس خود را به دست سگ سپرد ودرست در انتهای باغ بودند که سگ واق بلند ی کرد
سراج بادقت به اطراف خود نگاهی انداخت وگفت
_هیس پسر آروم باش
سگ اما همچنان باشدت واق می کرد
قالده ی سگ را محکم به درخت چناری بست وخود از او فاصله گرفت ..احتماال دخترک پشت یکی از همین درختان ویا شمشاد ها مخفی
شده بود
گرمی هوا کالفش کرده بود ..دستی برروی ته ریشش کشید وباصدای رسا ومحکمی گفت
_خوب گوش کن ببین چی میگم دختر!!
می دونم همین جا هسی
صدام رو می شنوی وحتی می بینیم !!
فرار وگریزت تهش تا اینجا بود
پس کارو سخت تر از این نکن وخودت رو نشون بده !!!
صدای ریز خش خش برگی را کمی دورتر از سمت راست خود شنید اما از جای خود تکان نخورد تا خود او رونمایی کند
خوب می دانست دخترک زود تسلیم می شود وقتی دیوار های بلنداطراف باغ را دیده و از وجود این سگ های وحشی با خبر شده است
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چاره ای جز این نداشت ..تا کی می خواست خود را مخفی نگه دارد
کمتر از چند ثانیه بعد صدای گرفته ی دخترک را شنید ولبخندی پیروزمندانه برگوشه ی لب نشاند
_لباست روبده من !!
سراج لحظه ای جاخورد وچون بازوی برهنه ی او از پشت شمشادی بیرون آمد تا حدودی متوجه ی جریان شد
بدون حرفی پیراهن خود را از تن کند وبه سمت شمشاد ها رفت ولباس را به دست اوداد ...
سرمه سریع دستش راعقب کشید وهمراه با بغضی سنگین لباس را به تن کرد ..
مجدادا بوی عطر تلخش تو بینی اش پیچید واخم هایش رادرهم گره زد
این صحنه زیادی برایش اشنا بود واو قبال هم لباس اورا به تن کرده بود
اما االن این موضوع کوچکترین اهمیتی برایش نداشت وچیزی که تا این حدآشفته وپریشانش کرده بود شکست خوردن در فرارش بود !!!
دیوارهای لعنتی زیادی بزرگ بودند واو حتی به سختی توانسته بود باالی درختی که مماس با دیوار بود برود اما تنها نتیجه ای که عایدش
شده بود افتادن از درخت وزخمی شدن جفت زانوهایش بود !!!!
حاال دیگر تمام امیدش ناامید گشته بود وتمام راه های فرارش به بن بست خورده بود
سرش راباال گرفت وچندین بار پی درپی نفس عمیق کشید وپلک زد تا قطرات اشکش بیشتر از این تحقیر ورسوایش نکند !!
سراج بادیدن سرمه که درنهایت وپس از دقایق طوالنی از مخفی گاه خود بیرون آمده بود تمام خشمش را فراموش کرد
نگاهش از باال تا پایین اورارصد کرد وروی زانوها وکف پاهایش لحظه ای تامل کرد ..
این دختر چه بالیی سر خود آورده بود با وجود ماسکی که به چهره ی رنگ پریده اش زده بود
ظاهرش چنان زاروپریشان بود که دلش اندکی به رحم آمد !!!
سرمه زیر سنگینی نگاه سراج ازدرد کمی این پا وآن پا شد وبا اخم موهایش را پشت گوش خود زد
سراج پوزخندی زد وبادست به اطراف اشاره کرد وگفت
_فقط تا اینجا تونسی فرار کنی ؟!
سرمه لبش راگزید تا فریاد نکشد وسراج بی رحمانه بالحنی پرتمسخر ادامه داد
_فرصت طالیی خوبی رو ازدست دادی !!
سرمه با احساسی توام از حقارت نگاهش را به اودوخت وگفت
_من باالخره فرار می کنم امروز نشد فردا شک نکن !!
سراج در دل لبخندی به این همه شجاعت وسرکشی او زد ..این دختر برعکس چهره ی آر امش زیادی سرسخت بود
_ومن بازهم تکرار می کنم که بی صبرانه منتظر آون روز می مونم
سپس اشاره ای به سرتاپای زخمی او کرد
تاک ابرویی باال انداخت وباریشخند ادامه داد
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_البته اگر زنده از این عمارت خارج شی
سرمه دندان سائید وبه سختی خشم به سطح آمده اش را کنترل کرد ولنگ زنان از مقابل او گذشت
سراج خنده ای درگلو کرد وبا چند قدم فاصله از عقب اورفت..
دخترک درلباس اودقیقا شبیه مترسک سر جالیزار شده بود ...اندام ظریف والغرش در لباس او که تا سر زانوهایش بود پنهان شده بود
وتصویر خنده داری از خود به نمایش گذاشته بود ..
لبخندی زد وسری تکان داد
ازصدای ناله های ریزش مشخص بود چه دردی راتحمل می کند ودم نمی زند واین درد برای اوالزم بود تاشاید سرعقل بیاید !!!!
امیدوار بود یاشار تصمیم عجوالنه ای نگیرد وبالیی بدتر از این سراونیاورد
هرچند که خوب می دانست او این اجازه را به یاشار نمی دهد
سرمه در میان نگاه های خصمانه ی محافظ ها در حالیکه سعی داشت سرش راباال بگیرد وارد عمارت گردید .
حاال دیگر صورتش نشانی ازدرد نداشت و خالی از هر حسی بود وهمین تحسین سراج را برانگیخت
صدای فرامرز راشنید که مودبانه گفت
_آقا یاشار در سالن منتظرند قربان
سراج سری تکان داد وخود در کنار سرمه ایستاد وگفت
_دنبالم بیا
سرمه بدون حرف اورا تعقیب کرد برعکس صورت آرام وبی حسش
مضطرب بود وسعی داشت لرزش پاهایش را حتی االمکان کنترل کند
ابدا دوست نداشت ان ها ترس را در نگاه او بخوانند !!
هنگامیکه سالن رسیدند
سرش را باال گرفت و نگاهش را در سالن چرخاند
چهار نفر در سالن بودند که او جز دونفر که یکی همان زن بود ومردی که بار اول همراه اودیده بود آن دوی دیگر را اولین بار بود می
دید
لحظه ای نگاهش روی مردی که سرش را بسته و نشسته بود مکث کرد و متوجه شد که همانی است که به سرش با لوله زده است و
برقی از خوشحالی از وجودش گذشت که آن مرد زنده است وباعث مرگ کسی نشده بود !!!
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نگاهش از او به مرد قد بلندی که او را تماشا می کرد چرخید وبعددر نگاه خشمگین آن زن مو بلوند گره خورد وبا پوزخندی که زد خشم
او را به اوج رساند
طال خشمگین نگاه پرحرصش را از او به سراج که با رکابی مشکی کنار سرمه ایستاده بود چرخاند ولحظه ای بادیدن لباس او در تن سرمه
حیرت کرد
وشعله ی خشم ونفرت وحسادت در وجودش زبانه کشید
در چند قدم بزرگ خود را به سرمه رساند وخیلی ناگهانی دستش راباال برد وسیلی محکمی در گوش سرمه خواباند
صدای سیلی مانند شالقی سکوت اتاق را شکاند سر سرمه کج شد اما به سختی تعادلش را حفظ کرد تا نیفتد
_دختره ی هرزه فکر کردی می تونی از اینجا فرار کنی!!!
قبل از اینکه سیلی دوم رابزند سرمه زودتر اقدام کرد و دستش در گونه ی طال نشست وسیلی به مراتب سنگین تری در گوش او زد
طال که اصال انتظار چنین واکنشی را نداشت تعادل خود را از دست داد ومحکم پخش زمین گردید
سرمه با خشم خون گوشه ی لبش را پاک کرد و چون تصادفی لبخند محو نشسته روی لب سراج رادید پوزخندی زد
سراج گویی از این نمایش به راه افتاده لذت برده وسرگرم شده بود !!!
طال با کمک باربد سریع بلند شد وهمه جای پنج انگشت دست سرمه را روی صورت او دیدند وقبل از اینکه مجدادا سمت سرمه یورش
ببرد
صدای یاشار مانعش گردید
_طال کافیه عقب بایست!!!
لحن جدی صدایش نگاه سرمه را سمت خود کشاند وبه همان مرد سربسته رسید ..
صدای خشمگین طال راشنید اما حتی نگاهش هم نکرد
_یاشار بزار حقش رو بزارم کف دستش !!!اون دختره ی پتیاره اول سرتو رو شکوند بعد کوبید توگوش من !!!

سرمه نگاه تند وخشنی به سمت طال انداخت واحمقی نثارش کرد که طال را مانند اسپندی روی آتش پراند
باربد چیزی در گوش طال نجوا کرد وطال سکوت کرد
_تالش تو برای فرار ستودنیس دختر جوان
سرمه مجدادا نگاهش به سمت آن مرد میانسال چرخید که با چشمانی ریز شده ونگاه نافذ خود اورا تماشا می کرد ...
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لحظه ای از ذهنش گذشت که چرا این مرد باید نیمه های شب به انباری بیاید ساعت ها خیره اورا تماشا کند !!
یاشار لبخندی زد
به سر خود اشاره کرد وبا تمسخر ادامه داد
_واما هدف گیری وسرعت عملت در آن تاریکی هم بدک نبود فقط قدرت دستت چندان قوی نبود که بخواد من روبکشه !!!
سرمه پوزخند صدا داری زد ودر پاسخ او اشاره ای به صورت سرخ طال کرد وگفت
_قدرت دستم رو باید توصورت اون زن ببینی واگر االن زیر دستات حلوات رو نخوردن فقط بخاطر اینه که نخواستم دستم به خون تو
نجس بشه !!!!
سکوتی فرو افتاد
سرمه سنگینی نگاه همه را روی خود احساس می کرد اما نگاه مستقیم اش همچنان روی آن مرد دوخته شده بود
جا خوردن مرد وبرگشتن رنگ صورت مرد را به وضوح دید و ترس به قلبش چنگ انداخت
چیزی از حالت صورتش را درک نکرد .احساس اطمینان بخشی نداشت
شجاعت وگستاخی دخترک یاشار را بیشتر از قبل تحت تاثیر قرار داد و دلتنگ دخترش کرد
گویی یسنا بود که این چنین در مقابلش سر علم کرده بود !!!
یسنای او هم در این حد شجاع ونترس بود
نفسش رابیرون انداخت ودستی به سرپانسمان کشیده ی خود کشید وگفت
_ زبان سرخ سر سبز را می دهد برباد دختر جوان !!!
سپس دستانش را چندین مرتبه برهم کوباند و ادامه داد
_تو حرف زدنت یک اقتدار خاص احساس می کنم ومن از این ویژگیت خوشم میاد !!!
طال با حرص لبانش را اسیر دندان کرد
فقط همین کم بود تایاشار هم در مقابل این دختر نفرت انگیز کوتاه بیاید تا زمام کار حسابی از دستش در برود
حاضر بود همین االن با همین ناخن های بلند هردو جفت چشم دخترک را از کاسه بیرون بکشد !!
_اما این همه سرنترسی وگستاخی برای یک دختر خوب نیست سرش روبه باد میده !!!
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سرمه سرش راباالتر گرفت و بر ترسش که سعی داشت جوالن دهد فائق گردید وگفت
_واقعیت رو نمیشه هرگز تغییرداد
پس سعی می کنم محکم بایستم وبا اون رو به رو بشم !!!
یاشار بار دیگر دستان خود را برهم کوبید
وطال دیگر نتوانست بیش از این خویشتن داری کند و پر حرص گفت
_یاشار تشویقی هم می خواهی بهش بده !!!
یاشار دستی نمایشی برگونه اش کشید و در جواب طال با خونسردی گفت
_قوانین این عمارت هیچ وقت نقض نمیشه !!
اما تخفیف داده میشه
سپس نگاهش را در فضای سالن چرخاند وگفت
_کدوم یک از شما  ۳۰ضربه شالق حاضره به این دختر بزنه ؟!!!!

سرمه بارنگی پریده ودهانی از ترس خشکیده به یاشار خیره شده بود
لحظه ای خود را تصور کرد که ضربه های شالق محکم وبی رحمانه برکمرش کوبیده می شود ...
سریع چشمانش رابست تا کسی ترس را درنگاهش نخواند
دو صدای مردانه هم زمان در گوشش نشست
_من می زنم
به سختی چشمانش را باز کرد
یاشار دستی تکان داد وگفت
_سراج تو بزن
باربد باشنیدن این جمله لبخندی تصنعی روی لب نشاند وسکوت کرد
طال خشمگین باصدای بلندی که بی شباهت به فریاد نبود معترض شد وگفت
_یاشار سی ضربه شالق بر ای این دختر؟!!!
محض رضای خدا شما چتونه!!!
این مجازات نگهبونیه که فراموش کرده باشه غذای سگا رو به موقع بده !!!
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نه این دختری که نزدیک بود تو رو بکشه!!!!!
یاشار بی توجه به خشم طال سری تکان داد وگفت
طال بهتره تو استراحت کنیظاهرا زیادی خسته ای!!
این جمله ی آرام اما در عین حال محکم
طال را سر جای خود نشاند تاحدود خود را بداند !!!
سراج نگاه بی تفاوتش را از طال که خشمگین اوراتماشا می کرد گرفت ومستقیم به سرمه که همچنان به یاشار خیره شده بود دوخت
لحظه ای هرچند کوتاه توانسته بود ترس را درنگاه سرمه ببیند وقتی یاشار از شالق گفته بود
اما خیلی زود ترس نگاهش  ،جای خود را به نفرت وخشم داد
یاشار در مقابل جرم مرتکب شده ی سرمه کمترین مجازات را در نظر گرفته بود وهمه از این تصمیم بهت زده بودند
اما او خوب دلیلش را می دانست
این مرد هم بادیدن سرمه ،قلبش لرزیده بود ونتوانسته بود اورا سنگین تر از این مجازات کند
یاشار از جای خود بلند شد وبا قدم هایی محکم به سمت سرمه قدم برداشت
صدای پاشنه ی کفشش روی سرامیک باپژواک بلندی تو ی سالن پخش گردید
مقابل سرمه ودر فاصله ی کمی از او ایستاد
گره ی ابروهای سرمه از این فاصله ی کم کورتر شد
_می دونی هم می تونم جونت رو بگیرم وهم جونت رو ببخشم ؟!
سرمه سری تکان داد صدایش لرزید
_جانی که در دست یکی مثل تو باشه
کوچکترین اهمیتی برام نداره
پس زودتر جونم رو بگیر
من عروسک خیمه شب بازی نمیشم !!!
یاشار باصدای بلندی خندید وگفت
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_دختر عجیبی هسی اما قرار نیست به زودی بمیری !!!
خوب گوش هات رو باز کن دختر جوان
این بار رو من ازت گذشتم !!!
اما شک نکن این اتفاق دیگه تکرار نمیشه
پس آخرین بارت بشه که فکر فرار وسرکشی به سرت می زنه
لحن صدای پرصالبتش ونگاه نافذش دهان سرمه رابست
یاشار بی آنکه منتظر جوابی از اوبماند با شانه های فرو افتاده ای از اوفاصله گرفت وبه سمت اسانسور رفت
تا بیشتر از این آن نگاه زیادی آشنا دنیایش را به آتش نکشد وداغ دلش را تازه تر نکند
طال با خشم بالفاصله پس از رفتن یاشار از سالن خارج شد وباربد هم از پشت اورفت
شک نداشت اگر دقیقه ای بیشتر در سالن می ماند نمی توانست خودش را کنترل کند ....
حاال دیگر فقط سه نفر در سالن باقی مانده بود
شاهکار نگاهی به سیمای رنگ پریده ی دخترک زخمی انداخت وکالفه به سمت سراج قدم برداشت .
مقابل او ایستاد و آرام گفت
_سراج این دختر ضعیف تر از این حرفیه که بخواد شالق تحمل کنه !!
سراج نگاهی به ظاهر آرام سرمه انداخت و خونسرد گفت
_می دونم
شاهکار لبخندی محو زد وگفت
_خدارو شکر که می دونی
سراج در حالیکه به سمت سرمه می رفت دستی روی شانه ی او کوبید وگفت
_پس دم دست باش که اگر حالش بد شد کمکش کنی
شاهکار متحیر گفت
_اما سراج ....
سراج نماند تا دیگر ادامه ی صحبتش رابشنود
این دختر امروز باید شالقش را می خورد حتی اگر حالش خوب نبود!!!
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همین که یاشار اورا رد نکرده بود تازیر خواب عرب ها شود جای شکرش باقی بود .پس نباید بیشتر از این بهانه دست بقیه میدادو یا
بیشتر از این قوانین را نقض می کردند
کنار سرمه لحظه ای مکث کرد وگفت
_دنبال من بیا
هرقدمی که سرمه بر می داشت احساس می کرد با صورت می خواهد پخش زمین شود .
چقدر سخت بود بتواند این چنین محکم قدم بردارد وسعی کند نترسی وجرات را به خود القا کند ..
سراج از ساختمان خارج شد ومسیر برعکس عمارت رادر پیش گرفت
محافظ ها بادیدن آن دو خود را کنار کشیده وبا احترام سری برای سراج تکان دادند وسراج بی تفاوت از کنارشان گذشت
ارام قدم بدمی داشت .نمی دانست چرا اما برای اولین بار عجله ای برای رسیدن به اتاق شکنجه را نداشت .
سرمه چندبار پشت سرهم سرفه کرد وتوجه سراج را به خود جلب کرد
هنگام راه رفتن همچنان لنگ می زد ولباسی که دور پاهایش بسته بود خونی شده بود.
کالفه سری تکان داد وقدم هایش را آرام تر برداشت .
درست زمانیکه سرمه دیگر کم اورده بود وقبل از اینکه روی زمین بنشیند
سراج پشت در ساختمان اجریی که در انتهای باغ قرار داشت ایستاد ودر را باز کرد وخود را کنار کشید
سرمه باتردید لحظه ای کنار او ایستاد وبه داخل ان ساختمان تاریک چشم دوخت
قلبش باشدت خود را به در ودیوار قفسه ی سینه اش می کوباند
این همه ترس برای خودش هم عجیب بود ..
گویی فوبیای شالق داشت ودرضمیر ناخوداگاهش این صحنه بارها وبارها اتفاق افتاده باشد از آن می ترسید
_داخل شو
صدای سراج درست از کنار گوشش شنیده شد .
نگاه پرترسش را لحظه ای به اودوخت
وچون اورا مصمم دید بدون هیچ اعتراضی اولین قدم را به داخل برداشت
فضای تاریک وموج گرمایی که به صورتش برخورد کرد چنان حالش را منقلب کرد که بالفاصله قدم جلو امده را به عقب برداشت وبه
یک چیز سفت برخورد کرد
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هینی کشید وبالفاصله برگشت وسینه به سینه ی سراج شد.
سراج ابرویی باال انداخت وخیره در نگاه ترسیده ی او با پاهایش در اتاق را بست و پرسید
_ترسیدی؟!
سرمه به سختی آب دهانش را قورت داد
خود را از آغوش او بیرون کشید وباشدت وخیلی بی معنی سرتکان داد
سراج خوبه ای گفت و به سمت راست در رفت وکلید برق رازد وبا روشن شدن اتاق نفس درسینه ی سرمه حبس گردید

نگاه هراسیده اش اطراف را در نور دید
تمام ابزارات شکنجه ای از دیوار های اتاق آویزان بود وفضای بسیار رعب آوری را ایجاد کرده بود...
نگاهش بار دیگر چرخید و این بار نگاهش روی شالق سیاه وچرمی که در کنج قرار داشت توقف کرد وتصویری خیلی سریع مانند شهابی
زود گذر از ذهنش عبور کرد
تصویر دختر بچه ی برهنه ای که گوشه ای در خود مچاله شده بود وضربات کمربند با بی رحمی در پیکر نحیفش می نشست
مبهوت زده قدمی به عقب برداشت
دندان هایش باهم برخورد می کرد ولب هایش می لرزید ...
ذهنش مانند چاهی بی انتها خالی از هرچیزی شده بود
سراج که این حال اورادید زیر لب لعنتی فرستاد
کاش می توانست شالق رابی خیال شود ونزند
اما نمی توانست
آرام به سمتش قدم برداشت وگفت
_فقط پشت به دیوار بایست
لباست رو هم نمی خواد دربیاری
زود تموم میشه
سعی کرده بود جمله اش را مالیم بگوید
سرمه سری تکان داد وبی اراده به سمت در دوید
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هنوز دستش روی دستگیره ی در نشسته بود که سرشانه هایش اسیر پنجه های مردانه ی سراج گردید وصدایش در گوشش نشست
_اگر االن من نزنم باربد میزنه وشاید نه به ارومی من و نه ازروی لباس !!
پس کاری که گفتم رو انجام بده..
لحن قاطع صداش سرمه را مجبور به اطاعت کرد
بغض گلویش را به سختی مهار کرد وبه سمت جایی که او اشاره کرد بود رفت
بند بند وجودش از شدت ترسی ناشناخته می لرزید
سعی کرد به اطراف نگاه نکند تا بیشتر از این نترسد ...
چشمانش رابست وپلک هایش را روی هم فشرد
سراج به سمت شالق رفت آن رابرداشت وپشت سرمه وبا فاصله ی کمی ایستاد
صدای نفس های بلند سرمه را میشنید ولرزش بدنش را میدید
ابروهایش در هم گره خورد
دستش را باال برد واولین ضربه ی شالق آرام با کمر سرمه برخورد کرد
صدای فریاد آرام سرمه راشنید وبه ترتیب وپی در پی با همانمالیمت ضربه ها را به کمر او کوباند ودرست در بیستمین ضربه بود که
زانوهای سرمه خم شد وجسمش کمتر از چند ثانیه پخش زمین گردید
با وجود اینکه آرام زده بود اما پشت لباسش از خون قرمز شده بود
شالق را زمین انداخت وبه سمت او رفت
روی او خیمه زد ..
پلک دخترک لرزید وسفیدی چشمانش باالرفت واو از میان دندان های قفل شده اش به سختی شنید
_عمو نزن ..عمو نزن ..عمو
سراج مبهوت زده به او که دیگر کامل از حال رفته بود چشم دوخت

حجم جمله ی هذیان وار او برایش غیرقابل هضم بود .
اما فعال حال دخترک بیهوش مهم تر بود .سریع یک دستش را از زیر بغل ودست دیگرش را از زیر زانوهایش رد کرد و با احتیاط او را در
آغوش کشید واز اتاق خارج شد .
جسم زیادی سبک شده اش نشان می داد در این چند وقت خیلی وزن کم کرده است ...
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محافظ ایستاده در ایوان با دیدن او ،خیلی زود در سالن را برایش باز کرد واو داخل رفت
فرامرز با دیدن او به سمتش قدم تند کرد دستش را برای گرفتن سرمه جلو برد که سراج سری تکان داد وبا اخم گفت.
_به شاهکار بگو بیاد اتاق سابق من
قبل از اینکه بخواهد روبرگرداند صدای آرام ومحتاط فرامرز را شنید
_ایشون رفتن وگفتن بهتون بگم ،کسی که گند می زنه خودش گندش رو درس کنه
سراج دندان روی هم سایید ونگاه پراخمش را از فرامرز گرفت .صدای ناله ی ریز وپردرد سرمه نشان دهنده ی اوج درد او در بی
هوشی بود .
به سمت انتهای سالن رفت ودر حین دورشدن به فرامرز گفت تا کیف کمک های اولیه را برای اوببرد ..
باید خودش جای زخمش راضد عفونی کرده وپانسمان می کرد .
در اتاق را باز کرد ومستقیم به سمت تخت رفت وسریع سرمه را روی تخت به حالت دمر قرار داد .
صورتش زیادی رنگ پریده بود
باید خود ،به او ،سرم وصل می کرد
به سمت دستشویی رفت ودست خونی اش را شست و همزمان با فرامرزبه اتاق بازگشت
فرامرز کیف کمک های اولیه را روی میز قرار داد ....
سراج با قدم هایی محکم به سمت او رفت ..
در کیف را گشود ونگاه جزئی به داخل آن انداخت وگفت
_خیلی زود سرم تهیه کن وبیار
فرامرز چشمی گفت و به سرعت از اتاق خارج شد..
سراج به سمت سرمه رفت .روی تخت ودرکنار اونشست ..
موهای خونی شده اش را کناری زد ...پایین لباس را گرفت وآن را درتن سرمه پاره کرد ..
لحظه ای نگاهش روی پوست بدن صاف وخونی او خیره ماند
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سپس دست برد وسگک لباس زیرش را هم بازکرد تا بتواند جای زخم را ضد عفونی کند....

بند لباس زیر مشکی اورا پایین کشید
ونگاهش در کل کمر اوچرخید وبا دیدن جای چند زخم کهنه وقدیمی شگفت زده شد ..
با سرانگشتانش زخم هارا لمس کرد ..
خیلی زود تعجب جای خود را به اخم داد وابروهایش را درهم تنید
درست مانند رد زخم شالق یا کمربند بود ...
ترس عجیب دختر شجاع ونترسی مثل او از شالق بار دیگر ذهنش را به بازی گرفت ....
جمله ی آخر سرمه در ذهنش به صدا درآمد...صدای لرزانش در حین گفتن جمله وترس نشسته در نگاهش در آن لحظه وجای این زخم
های قدیمی ....
همه چیز در آن لحظه با توجه به اطالعاتی که از شرایط خانوادگی او داشت خیلی در نظرش عجیب ومشکوک آمد ..

سرمه تکانی خورد وسراج را به خود آورد
سر انگشتش را ازکمر او جدا کرد
وکیف کمک های اولیه را گشود
دستمالی را آغشته به بتادین کرد و آرام وبا احتیاط مشغول شستشو وضدعفونی کردن محل زخم ها گردید ..
صدای ناله ی پردرد سرمه را میشنید وسعی داشت تا قبل از اینکه کامل بهوش بیایید زخمش را پانسمان کند ..
پاسمان تقریبا تمام شده بود که سرمه سرش را تکان داد و خواست نیم خیز شود که درد وسوزشی که ناگهان در بدنش پیچید باعث
فریاد ناگهانیش گردید
وچند ثانیه بعد درست مانند ماری از درد به خود می پیچید وصدای ناله هایش در اتاق پیچید
سراج آخرین چسب را روی لبه ی باند زد و به سمت او خم شد اورا به سمت پهلو چرخاند تا فشار به کمرش نیاید ..
_سعی کن تا چند روز یا دمر بخوابی یا به پهلو تا کمتر درد بکشی وزخمات سر باز نکنه !!!!
جمله اش که تمام شد لحظه ای نگاهش روی گردن کشیده وسینه های کوچک وگرد وبرهنه ی او که آرام باال وپایین میشد کشیده و
ثابت ماند..
_به تو ربطی نداره که من چجوری می خوابم ودرد می کشم یانه !!!
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ازروم بلند شو واز جلوی چشمام دور شو !!!
صدای گرفته وخشمگین سرمه را که شنید لبخندی ناخواسته روی لب نشاند
از زبان تند وتیزش فهمید که حالش زیادی هم بد نیست
سخت بود بتواند از تصویر مقابلش چشم بگیرد اما این کار را کرد و نگاهش را به نگاه اودوخت ..
تاک ابرویی باال انداخت و باشیطنت آرام و شمرده گفت
_از قرار حالت خوبه !!
به من که ربطی نداره تو چجوری می خوابی اما ...
نگاهش دوباره روی باالتنه ی اوچرخید ومجدادا درنگاه خونی او گره خورد وگفت
_سخت میشه چیزی رو که منمیبینم رو دید و ازش دل کند ورفت
سرمه با گیجی نگاهش را از نگاه او که بهش می خندید گرفت ومانند او در بدنش چرخاند وبا دیدن باال تنه ی کامال برهنه اش هینی کشید
وچنان بلند شد که درد تا مغز استخوانش را سوزاند وناخواسته فریادی کشید
سراج خود را عقب کشید وازروی تخت بلند شد .
چشم خیس از اشک اورا که دید
ترجیح داد فعال دیگر سربه سرش نگذارد
_زخمت تازس بهش فشار نیار باز میشه ودوباره خونریزی می کنه !!
سرمه به سختی ملحفه را برداشت وبدن برهنه اش را پوشاند..
سراج خود را عقب کشید وازروی تخت بلند شد .
چشم خیس از اشک اورا که دید ترجیح داد فعال دیگر سربه سرش نگذارد .
_زخمت تازس بهش فشار نیار باز میشه ودوباره خونریزی می کنه !!
سرمه به سختی ملحفه را برداشت وبدن برهنه اش را پوشاند ...
درست در همان لحظه تقه ای به در خورد ومتعاقب آن درگشوده شد وفرانرز داخل اتاق شد ..
سرمه بیشتر در خود جمع شد واز شدت درد لبانش راگزید
فرامرز سریع نگاه از سرمه گرفت و سالمی مودبانه کرد ومشنبی حاوی سرم را به دست سراج داد وبالفاصله اتاق را ترک کرد
_من لباس می خوام
با صدای ضعیف سرمه سرش را بلند کرد ونیم نگاهی به سمت اوانداخت وبدون حرفی به سمت کمدی که گوشه ی اتاق بود رفت .
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در کمد را باز کرد واولین لباسی که دستش آمد ویک تیشرت بلند بود برداشت وبه سمت سرمه رفت ولباس را به سمتش گرفت
سرمه دستش را بلند کرد تا لباس را بگیرد ..
سراج لباس را دستش گذاشت وگفت
_زود تنت کن تا سرمت رو بزنم !!
سرمه نگاهی نا امید به لباس دستش انداخت وگفت
_برو بیرون تابپوشم
سراج تاک ابرویی باال انداخت
ته ریشش را بادست خاراند ونگاهش را در بدن اوچرخاند و بالحنی به ظاهر جدی گفت
_راحت باش چیزی نیست که قبال ندیده باشم !!!
سرمه شوکه وبا دهانی بازمانده به او زل زده بود
سراج این حالت صورت اورا که دید
لبخندی کنج لبش شکل گرفت وادامه داد
_در هرصورت سایز  ۶۵و ۷۰مطابق سلیقه ی من نیست پس از اون نظر که فکرش رو می کنی خطری تهدیدت نمی کنه !!!
اتش خشمی که در چشمان سرمه شعله کشید به خنده اش انداخت ..
خنده اش را کنترل کرد چشمکی زد وادامه داد
_البته مگر اینکه خودت بخوای و....
سرمه با خشم میان جمله اش پریدوبا خشم غرید
_خطر؟تو خودت رو واسه من خطر می دونی !! تو ؟!
سراج پایه ی سرم راکنار تخت گذاشت
درحین اماده کردن سرم نگاهی خونسرد به او که با اخم بهش زل زده بود کرد چینی به پیشانی انداخت وگفت
_من جدی ترین خطری می تونم باشم که تورو تهدید می کنه !!!
نگاه نافذش تا عمق وجود سرمه نفوذ کرد وبرای لحظه ای خون تو رگ هایش یخ بست .
اما ظاهرش این رانشان نداد..عقب نشینی نکرد وبا تمسخر گفت
_ههه ...باید االن بترسم ؟!
همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد
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دقیق نفهمید کی سراج مقابل او روی تخت قرار گرفت وبررویش خیمه زد
فقط لحظه ای به خود آمد که دست سراج روی ملحفه ای بود که با آن باالتنه ی برهنه اش را استتار کرده بود .
حرارت نفس های داغش آن بخش از گونه اش را که با آن برخورد داشت می سوزاند ....
نفسش به شمارش در آمده بود وبرای لحظه ای زبانش بند آمده بود
دست سراج با شدت به سمت پایین کشیده شد و قسمتی ازسرشانه ی برهنه اش تا سرسینه هایش ،در معرض دید قرار گرفت
سراج بی آن که نگاه از چشمان درشت شده و نگاه ترسیده اش بگیرد روی او خم شد وفاصله را به حداقل رساند
فشاری نه چندان مالیم به مچ ظریف دست او که در اسارت پنجه های مردانه اش بود وارد کرد و آرام وشمرده لب زد
_اگر دختر عاقلی باشی می ترسی !!!
مثل خیلی های دیگه که حتی باشنیدن اسم سراج خیس می کنن !!!
با اتمام جمله اش نگاهش را به او که در چارچوب آغوشش به اسارت درآمده بود دوخت و ریشخندی زد
حس حقارت ونفرت که ناگهان به سرمه دست داد مانند مذابی داغ بالفاصله در رگ هایش جاری گردید وکل وجودش را سوزاند وبه
خاکستر تبدیل کرد
سعی کرد مچ دستانش را از پنجه های قوی او رهایی سازد واورا عقب بزند اما دریغ از اینکه حتی اورا یک اینچ تکان بدهد!!!
از ناتوانی اش در مقابل این مرد  ،بغض کرد واین بغض تبدیل به پنجه ای قوی شد وگلویش را محکم فشرد .
کنج لبش را گاز گرفت وچندبار پشت سر هم ،پلک زد .تاشاید مانع از ریزش اشکهایش شود ودر نهایت موفق گردید .
خود را عقب کشید ومانند خود او نگاهش را مستقیم به او دوخت وبا نفرت وبا لحنی تحقیر آمیز زمزمه کرد
_ادم ترسو وحقیری مثل تو ،فقط می تونه یک زن رو به تجاوز تهدید کنه واحساس ابرقدرتی کنه!!!
سراج داندان سائید تا مشت دستش شکل صورت اورا عوض نکند..
این دختر زیادی سرکش بود ..
مچ دستش را رها کرد و از روی او بلند شد ..
سرمه بالفاصله ملحفه را باال کشید
وسراج با دیدن این صحنه پوزخندی زد وبا تمسخرگفت
_ سراج تهدید نمی کنه و وقتی حرفی می زنه که بتونه عملیش کنه!!
در ضمن دخترک یاغی یکبار هم بهت گفتم تو فاکتورهای الزم برای اینکه زیر خوابم بشی رو نداری وحتی به درد این که بخوام تستت کنم
هم نمی خوری
سرمه با خشم لبش راگزید اما حرفی نزد وسراج بی آنکه سرم اورا وصل کند از اتاق خارج شد تا قبل از اینکه عنان خود را ازدست بدهد
واز کوره در برود ..
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باربد در صندلی خود را به سمت جلو کشید وخطاب به شاهین که مقابلش نشسته بود با لحن تندی گفت
_اگر همون چند سال پیش به حرفم گوش می کردین وسرش رو زیر آب می کردیم االن انقدر قدرمند نمیشد که برامون یک تهدید
جدی به حساب بیاد !!!
شاهین پوزخندی به خشم باربد زد وبا تمسخر گفت
_یادم یکبار چند سال پیش این کار رو به تو سپردم وگند زدی !!
باربد مجدادا کمرش را به صندلی تکیه زد ...
ابروهایش را در هم گره زد وخشمگین غرید
_اون فقط یک حرومزاده ی خوش شانسه وگرنه تا االن استخوناشم پوسیده بود !!!
شاهین گیالسی را داخل دهان کرد ریشخندی زد و دهن پر وتحقیر امیز گفت
_در کار ماچیزی به اسم شانس وجود نداره !!!
باید بپذیری که سراج ادم قابلیه و این درایتشه که ازش یک ادم خاص ساخته واسمش رو زبانزد کرده حتی خارج از ایران وپیش همه ی
باندها!!!!
باربد لبخندی زد وبی توجه به کنایه ی او گفت
_اما تاریخ نشون داده که هرکس دوران طالیی داره ودوران سلطنت سراج ویاشار هم بزودی به پایان می رسه
شاهین سری تکان داد وباربد ادامه داد
_یکبار شانس خود را برای کشتن او از دست دادم واالن باز می خواهم شانسم رو امتحان کنم ...اما نه مستقیم ونه با مرگ او !!!!
لحن صدای جدی وقاطعش تاثیر گذار بود
شاهین با کنجکاوی
_بنال دیگه زیر لفظی که نمی خوای !!!
باربد چشم غره ای به اورفت وگفت
_اگر موفق شیم و سراج رو بکشیم
گندش زود در میاد وتو خودت می دونی سوای دشمنای قسم خورده ای که داره دوستانی هم داره که بی شک ساکت نمی مونن...
شاهین چشمانش را ریز کرد وپرسید
_چی تو اون مغز نخودیت می گذره !
باربد با غروری نخوت امیز لبخندی زد
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حتی شاهین هم نمی دانست که از دست او چه کارهایی بر می آید وبی شک اگر نقشه اش را می شنید متوجه میشد که او خیلی زود
جایگزین سراجمی شود واسمش را در دهان ها می اندازد ودر دنیای خودشان اسمی در می کند
شاهین با کنجکاوی قید خوردن گیالس را زد واین بار اوبود که خود را به سمت او جلو کشید و مشکوک پرسید
_منتظرم بشنوم
باربد تاک ابرویی باال انداخت وخونسرد گفت
_همیشه وهمیشه ود رطول تاریخ کاری ما داشتیم ماموریت هایی که توسط پلیس لو رفته و خسارت سنگین وجبرانناپذیری که به صاحب
جنس وارد شده !!
شاهین لحظه ای کوتاه به جمله ای که شنیده بود شک کرد ...
این یعنی یک توطئه ی بزرگ علیه یاشار کبیر !!!
با چشمانی ریز شده پرسید
_دقیقا چه غلطی می خوای بکنی !!
تو می دونی چه خسارتی به یاشار می زنی !!!
سوای اون هرگز نباید پای پلیس رو به معا مله ها مون باز کنیم!!!
این خالف قانونمونه !!
باربد زهر خندی زد وباتمسخر سری تکان داد و با لحنی تندگفت
_باالی منبر نرو لطفا !!
یاشار هرچقدر هم ضرر مالی کنه آنقدری داره که ککش هم نگزه !!!
به جنبه ی دیگر قضیه نگاه کن
تو خودت خوب می دونی که معامله های سنگین یاشار اگر لو بره حکمش چیه و جالب اینکه سراج اگر دستگیر شه هرگز دایی خودش رو
لو نمی ده
حاال فهمیدی !!!
این نقشه مو الی درزش نمی ره و خوب پای ماهم وسط نیست واگر در بدترین حالت ذهنیتی از خیانت به سرشون بزنه
تمام حواسشون به سمت منوچهر کشیده میشه ودشمنی که با ان ها داشته !!
باربد دستی روی هم کوباند وگفت
_می دونی اگر این فکر عملی بشه
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بازار کار چه تکونی می خوره وتو وامثال تو چقدر می تونید سود کنید و خودی نشون بدین !!!
شاید دیگه هرگز همچین موقعیتی بهمون دست نده !!
صحبت هایش کامال وسوسه انگیز بود ومی دانست وشک نداشت که شاهین را موافق نقشه اش می کند .
اوباید حمایت شاهین را داشت تا بتواند خود را برای همچین حرکتی اماده کند
شاهین کم کسی نبود خود او هم برای خودش قطبی بود !!!
دیگر چیزی برای اینکه او هم بتواند قطب خود را تشکیل بدهد نماند بود وتنها چند قدم بزرگ دیگر ....
شاهین به صندلی تکیه زد وموشکافانه باربد را از نظر گذراند وفکرش مشغول گردید
باید اعتراف می کرد نقشه ی بدی نبود!!!
باربد بادی در غبغب انداخته بود ومانند خود او بادقت اورا زیر نظر گرفته بود
دلیل این همه دشمنی اورا باسراج درک نمی کرد ولی این مساله می توانست به نفع او تمام شود.
اگر بار یاشار لو می رفت وضبط میشد خیلی از مشتری ها سراغ او میامدند و او می توانست جای پای خود را ثابت کند
اگر این نقشه حساب شده انجام می شد می توانست موقعیت های کاری بسیار خوبی را برای او فراهم کند
هرچند که با اصول اخالقی وضوابط کاریشان کامال مغایرت داشت
اما گاهی می توانستند پا فراتر از خط قرمز بگذارند و اصول اخالقی را دور بزنند
با دستی که به سمتش گرفته شد به خود آمد ..
باربد لبخندی پهن روی لب نشاند
باتردید دست خود را به سمت او گرفت ودرحین فشردن آن باتمسخر گفت
_با اینکه تو سگی هستی که دست صاحب خودت رو هم گاز می گیری اما من بار دیگر وبرای آخرین بار بهت اعتماد می کنم ..امیدوارم این
بار هم نا امیدم نکنی باربد !!!
باربد از جای خود بلند شد وایستاد
یقه ی لباسش را درست کرد وباخنده ای کوتاه ادامه داد
_این بار همه چیز طبق میل من می گذره
خودت رو برای یک جشن آماده کن و بهترین جنسات رو برای مشتری ومعامله های سنگین آماده کن
جمله اش که تمام شد به سمت در رفت ودرحالیکه زیر لب سوت می کشید از اتاق خارج شد
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کار برای انجام دادن زیاد داشت
باید ابتدا از محل دقیق قرار معامله وساعت آن باخبر می گردید ..
سپس باید خیلی حساب شده وتمیز محل را به پلیس لو می داد و سد ومانع بزرگی به نام سراج را برای همیشه از زندگی خود برمی
داشت !!!
نیمه های شب بود وهوا به نسبت روز کمی خنک تر ...
سراج تیشرت مشکی جذبی به تن داشت وخود را برای معامله اماده می کرد تیشرت خود را از تن بیرون کشید ولباس ضد گلوله اش را
به تن کرد ومجدادا تیشرت مشکی را از روی ان پوشید.
موهایش را به سمت باال داد وساعت مچی اش را انداخت ومستقیم به سراغ جنس رفت.
زیپ ساک را کشید نگاهی به مواد انداخت وچون خیالش راحت شد ساک را برداشت وبه سمت ماشینش حرکت کرد.
فرامرز به سمت او رفت .
ساک را از دست او گرفت ودرحین گذاشتن ان به داخل ماشین پرسید
قربان بچه ها رو خبر کنم؟سراج سری تکان داد وگفت
احتیاجی نیست فقط خودت از پشت بیا وعقب واستا اگر احتیاجی شد خبرت می کنمفرامرز سری تکان داد وهردو ماشین در ان شب تابستانی به سمت بیرون شهر با سرعت زیاد راندند
هنگامیکه به محل مورد نظر رسیدند .سراج ماشین را نرسیده به تپه ای خاموش کرد .
نگاهی به ساعت انداخت چیزی به قرار نمانده بود وهنوز خبری از هاتف نبود .
سیگاری اتش زد و هنوز اولین پک را نزده بود که گوشی اش زنگ خورد وبا دیدن شماره ی فرامرز ارتباط را برقرار کرد
 قربان محل قرار لو رفته وکمی ان سمت تر از شما پلیس کمین کردهسراج کالفه سیگار را بیرون از ماشین انداخت و لعنتی زیر لب گفت
 زنگ بزن هاتف وبگو نیاد وبگو معامله فعال کنسل شدبالفاصله صدای مضطرب فرامرز را شنید که گفت

out

113 | k n o c k

 | 114ض ر ب ه ن ه ا ی ی
قربان دیر شده وهاتف کمتر از چند دقیقه دیگر پیش شماستنیرو صدا کنم ؟
سراج از اینه به عقب نگاه کرد وگفت
 نه وقتی نیست و نباید شلوغش کنیمگوشی را قطع کرد وبالفاصله شماره ی هاتف را گرفت وبعد از چند بوقی که خورد ارتباط برقرار گردید.
گوشی را قطع کرد وبالفاصله شماره ی هاتف را گرفت وبعد از چند بوقی که خورد ارتباط برقرار گردید.
 سالم بر سراج خانچطوری رفیق
سراج خم شد ودر حینی که از جاسازی که در ماشین درست کرده بود اسلحه اش را خارج می کرد گفت
 همیشه یک ماجراجویی حالم رو بهترم می کنه!!صدای متعجب هاتف در گوشش نشست وکمتر از چند ثانیه ماشینش موازی با ماشین او قرار گرفت
 از کدوم ماجراجویی صحبت می کنی؟خوب ودقیق گوش کن ببین چی میگم !!!پلیس محاصرمون کرده ومعامله لورفته !!!
صدای بلند ومتحیر هاتف درگوشش نشست وبی اهمیت به آن ادامه داد
شیشه رو بکش پایین جنس رو بگیر و پول رو تحویل بدههمزمان با گفتن این جمله خود شیشه راپایین داد خم شد وساک را برداشت وبا پایین رفتن شیشه ی هاتف ساک راداخل ماشین او انداخت
...
هاتف چشمانش راتنگ کرد
مردی که نزدش نشسته بود ساکی را از عقب برداشت وبه دست هاتف داد
وهاتف ان را داخل ماشین سراج انداخت و باتردید پرسید
-حاال باید چه کنیم؟
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سراج خونسرد ساک را عقب ماشین انداخت وگفت
 هرکی راه خودش رو می رههاتف کالفه از اینه به عقب نگاهی انداخت معذالک انقدر تاریک بود که چیزی ندید اما قبل از اینکه بخواهد حرفی بزند صدای گلوله ای
سکوت شب را شکاند
خشمگین غرید
 فقط کافیه از این جریان جان سالم بیرون ببرم تا بفهمم این کار کدوم حرومزاده ای بوده !!سراج لبانش به لبخندی کج شد و گفت
 خواهیم فهمیدبه افرادت بگو از پشت اتیش بازی راه بندازند تا ما فرصت کنیم دور بشیم ..
هاتف بالفاصله گوشی اش را به دست گرفت ودیگر سراج منتظر نماند شیشه اش را باال داد و ماشین را روشن کرد صدای اژیر ماشین
پلیس کامال نزدیک شده بود وکمتر از چند ثانیه ان ها مثل مور وملخ ریختند.
سراج ریشخندی زد ولب زد
 بازی شروع شدپخش ماشین را روشن کرد و صدای ان را زیاد کرد و ماشین را بی توجه به هشدار های پلیس به حرکت انداخت ..
باید هرچه زودتر از این بیابونی خارج می شد وماشین را به اتوبان می انداخت تا راحت تر بتواند فرار کند
ماشین هاتف با کمی فاصله از او پشتش میامد ..از اینه به عقب نگاهی انداخت ...تقریبا چهار ماشین پلیس دنبال ان ها میامدند ومی دانست
خیلی زود به تعداد ان ها اضافه می شود باید قبل از اینکه زیاد می شدند از شر ان ها راحت می شد
شیشه ی خود را پایین داد واز سرعت ماشین کم کرد .
سرش را کمی بیرون برد وگلوله ای صفیر کنان از کنارگوشش عبور کرد
سرش را کمی داخل برد واسلحه ی اماده ی شلیک را برداشت و الستیک ماشین پلیسی را که با فاصله ی کمی از او میامد را هدف گرفت
وشلیک کرد .
با توجه به رانندگی که می کرد وسرعت باالی ماشین تیر اول به هدف نخورد .
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فرمان را به سمت چپ
رفت .
مجدادا الستیک ماشین را هدف گرفت وشلیک کرد وکمتر از چند ثانیه ماشین از مسیر منحرف شد وبه درختی برخورد کرد وباعث شد
ماشین پلیس بعدی هم به بیراهه بکشد وبا تپه برخورد کند .
از اینه نگاهی به پشت انداخت دوتای دیگر ماشین سوای ماشین هاتف از پشت باسرعت نزدیک می شدند
وماشین دومی که ماشین پلیس نبود نظرش را جلب کرد
هاتف مماس با او ماشینش را به سراج چسباند
فردی که کنارش نشسته بود بی وقفه به سمت پلیس ها تیراندازی می کرد
شیشه اش را پایین فرستاد وباصدای بلندی گفت
 سراج من گازش رو می گیرم میرم وتو سرگرمشون کن تا من دور شمبچه هام اون پشت کمی دارن شلوغ بازی می کنند تا ماشین بیشتر نشه
سراج سری تکان داد و هاتف اسلحه کالیبر خود را داخل ماشین انداخت وگفت
 موفق باشی پسر و تا قبل از روشنایی هوا خودت رو جای امن برسون سراج بی هیچ حرفی شیشه را باال داد و هاتف با سرعت از انجا دور شدفاصله ی ماشین ها هر لحظه کمتر می شد وصدای خودت رو تسلیم کن هیچ راه فراری نداری تودر محاصره هستی را می شنید .
او این را می دانست وان هانمی دانستند که او لحظات این چنینی زیاد داشت وبسیار در این موقعیت قرار گرفته بود .
پوزخندی روی لب نشاند
گوشی زنگ خورد با دیدن شماره ی فرامرز ارتباط را برقرار کرد
 بگو فرامرز قربان من االن باید چیکار کنم..به سختی تونستم از دست پلیس ها در برمسراج خشاب اسلحه اش را چک کرد وگفت
 از اینجا دور شو ..صبح می بینمت وارتباط را قطع کرد.مجدادا شیشه را پایین داد
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با یک دست فرمان را گرفت وبا دست دیگر شروع به تیر اندازی کرد ...
صدای تیری اندازی دوجانبه سکوت شب را شکانده بود ...
فرمان را چندین بار به چپ و راست داد تا گلوله به الستیک برخورد نکند
چون کمی فاصله افتاد فرمان را چرخاند و ماشین را به خاکی انداخت و با سرعت شروع به رانندگی کرد
حاال دیگر فقط همان یک ماشین شخصی به دنبال او بود واومی توانست بایک برنامه ی حساب شده اورا هم از دور خارج کند

هردو ماشین در دل سیاهی شب ودر آن سکوت وتاریکی وهم انگیزباسرعت زیاد در آن جاده ی خاکی می راندند ..
طاها خشمگین پاهایش را در ترمز بیشتر فشار داد دیگر به پرواز ماشین چیزی نمانده بود ..
او اولین بار بود که در ماموریت کاریش این چنین احساس سرخوردگی می کرد از اینکه نتوانسته بود با وجود لورفتن معامله  ،ان ها را
دستگیر کند احساس حقارت می کرد ...
طرف معامله با کمک ماشین جلویی فرار کرده بود وخود او هم به تنهایی توانسته بود تمام ماشین های پلیس را یک به یک از راه به در
کند وحاال فقط او مانده بود که امیدوار بود بتواند قبل از رسیدن نیروی پشتیبان او را دستگیر کند ....
باغیض لعنتی گفت و دندان روی هم سایید .
دستش رااز شیشه بیرون کرد والستیک عقب او را نشان گرفت
اما بی شک او در کار خود یک حرفه ای بود وهمچنین یک راننده ی قهار!!!
او در یک خط مستقیم رانندگی نمی کرد وهمین باعث بود تا گلوله هایش نتوانند الستیک ماشینش را هدف بگیرند !!!!
مشتی به فرمان کوبید و قبل از اینکه بخواهد مجدادا تیراندازی کندناگهان صدای فریاد یا خدای غیر ارادی اش در کابین ماشین پیچید !!!
ماشین جلویی دریک حرکت ناگهانی وبا فاصله ی اندکی که با ماشین اوداشت ناگهان ایستاد واین اتفاق چنان غیر قابل پیش بینی و ناگهانی
بود که اگر کمی دیرتر پا روی ترمز می گذاشت بی شک هردو ماشین برخورد سختی می کردند
وبی شک زنده نمی ماندد
فقط اگر او به موقع ترمز نمی گرفت !!!
قبل از اینکه نفس حبس شده اش مهارگردد با دیدن ماشین که با سرعت باال ودنده عقب به او نزدیک میشد چشمانش ناخواسته بسته
شد ..
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چنان همه چی سریع اتفاق افتاد که پلیس کارکشته ای مثل او هم دستپاچه شده بود وبرای لحظاتی دست وپای خود را گم کرده بود وحاال
دیگر برای هر اقدامی دیر شده بود
سراج با سرعت دنده عقب رفت وبا همان سرعت باالیی که داشت ماشینش را محکم به ماشین او کوباند و برای لحظه ای هردو ماشین
به سختی با یکدیگر برخورد کردند وصدای ناهنجاری که ایجاد شد سکوت را شکاند ...
از اینه نگاهی به جلوی ماشین متالشی شده ی اوانداخت
تمام این اتفاق ها در کمتر از بیست ثانیه افتاده بود وهمین زمان کم باعث شده بود راننده ی ماشین نتواند هیچ واکنشی نشان دهد ....
پوزخندی زد واز اینه نگاهی به عقب انداخت ودر همان نگاه اول طاها را شناخت ...
ابروهایش در هم گره خورد  ،ودندان هایش روی هم سائیده شد ودستی که در ان اسلحه قرار داشت لرزید ..
تصویرچهره ی سرزنده وزیبای یسنا بالفاصله در ذهنش نقش بست و رگ های گردنش متورم گردید ...
و اما درآن ماشین ودرست زمانی که سراج شدیدا با خود درگیر بود طاها به خود آمد و سریع خشاب اسلحه اش را پر کرد  ،شیشه ی
ماشینش را پایین کشید و الستیک اورا هدف قرار داد اما قبل از اینکه بتواند به او شلیک کند سراج با سرعت مچ دستش را هدف قرار
داد و شلیک کرد و کمتر از یک ثانیه بعد صدای نعره ی طاها شیشه های ماشینش را لرزاند ونگاه سراج خیره ماند روی دستش که خون
باشدت از آن فواره می زد ...
شاید بهتر بود پیشانی او را هدف قرار می داد تا به این عذاب چند ساله واین بازی پایان می بخشید
نفس خشمگینش را بیرون فرستاد و در مقابل وسوسه ی کشتن او مقاومت کرد
صدای محزون وگرفته ی یسنا در آن شب بارانی لحظه ای در گوشش پیچید
_سراج عشق قیمت نداره که اگر داشت ما بهترین معشوق های دنیا می شدیم
من اون سرگرد رو دوست دارم رفیق !!!!
ههه درست مثل تو قصه هاست
عشق خانوم دزده به اقا پلیسه !!
خشمگین اسلحه را روی صندلی کناری انداخت و مشتی محکم روی فرمان کوبید و
پاهایش را روی گاز فشرد و قبل از اینکه دستش به خون او الوده شود با سرعت از انجا دور شد و زمانی به خود آمد که در عمارت
وباالی سر سرمه که در خوابی عمیق فرورفته بود ایستاده بود
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اسمان گرگ ومیش بود واومی توانست به راحتی نیم رخ رنگ پریده وپژمرده ی سرمه را در ان اندک روشنایی ببیند ..
دست خودرا جلو برد وموهای پریشان وچربش را با مالیمت کنارزد
زیر لب وناخواسته اسم یسنا را زمزمه کرد
دقایق طوالنی که گذشت به سختی از کنار تخت او فاصله گرفت وکمی دور تر از او وروی تک صندلی اتاق نشست ونگاه مستقیمش را به
او دوخت که درخواب هم اخم کرده بود ...
دستانش را حایل سینه اش کرد وتکیه ی کاملش را به صندلی زد ...
عجیب بود که حتی حالت خوابیدنش هم مانند یسنا بود ..
یسنا هم مانند او عادت داشت با دهن نیمه باز وبه پهلو بخوابد ...
حرف یاشار درذهنش تکرار شد وقتی چند روز پیش برای اولین بار به خانه ی او سرزده وپریشان امده بود
 گاهی شک می کنم که یسنا مرده باشد ...یاشار لحظه ای سکوت کرد ودستی برصورتش کشید
هیچ وقت دایی اش را بعد از مرگ دخترش تا این حد پریشان ومضطرب ندیده بود
این همه شباهت ظاهری واخالقی باور نکردنیه!!!ابروهای سراج درهم گره خورد ..
ناخواسته ذهنش اخرین تصویر یسنا را به نمایش دراورد ورگ های گردنش متورم شد...
لحن صدایش کوچکترین انعطافی نداشت وقتی که گفت
بهتره این شک رو از ذهنت بیرون کنی ..یسنا مرده ومن خودم جسم بی جون اوغرق درخون اون رو ازوان حموم بیرون کشیدمیاشار نفس سنگین وپر بغضش را به بیرون پرتاب کرد ..
یسنای او شیر دخترش مرده بود واین حقیقت انکار ناپذیر و تلخ زندگی او بود ...
با دستی لرزان سیگاری از جاسیگاری طالی خود که هدیه ی یسنا برای تولد پنجاه سالگی اش بود وتا به امروز هیچ وقت از خود جدا نکرده
بود بیرون کشید وبا لحنی ارام گفت
اگر تو نبودی ..حتی اگر خودم هم دیده بودمش بی تردید به چشم خودم هم شک می کردم و فکر می کردم یسنا زنده ست واین دختریسنای خودمه !!
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برای لحظه ای سراج دلش برای این پدرداغ دیده ودل تنگ سوخت حتی اگر این مرد یاشار کبیر باشد!!!
 اما تو سراجی ..و سراج هیچ وقت اشتباه نمی کنه....پک عمیقی به سیگار زد وادامه داد
 این دختر یسنا نیست سرمه است دختری که از هر حیث شباهت باور نکردنی به دختر من داره ...دختری که می تونم مثل یک اهرم ازش استفاده کنم تا انتقام خودم رو بگیرم ..
دختری که اتش انتقام من رو خاموش می کنه
...
 تو...تووو اینجا چیکار می کنی!!؟صدای خواب الود وخشمگین سرمه اورا از گذشته به حال پرتاب کرد
ازحالت نشستن وطرز نگاه اوخنده اش گرفت
ژست او مانند گربه ای اماده به حمله بود!!!
تاک ابرویی باال انداخت وبا لحن کامال جدی گفت
 االن من رو به شکل یه تیکه گوشت بزرگ می بینی؟سرمه به سختی خمیازه اش را مهار کرد وبا گیجی لب زد
 چی؟سراج تکیه اش را از صندلی گرفت وهمین باعث شد سرمه واکنش سریعی از خود نشان بدهد وسراج را به خنده بندازد
سراج تکیه اش را از صندلی گرفت وهمین باعث شد سرمه واکنش سریعی از خود نشان بدهد وسراج را به خنده بندازد
ابروهای درهم گره خورده ی سرمه را که دید خنده اش را فروخورد
لبخندی روی لب نشاند وخیلی خونسردگفت
 برق نگاهت پنجول های امادت ..دندون های تیز شدت ..دقیقا مثل یک ماده گربه ی اماده به حمله ای!!!سرمه ابتدا جاخورد وخیلی سریع نیم نگاهی به خود انداخت وبا خنده ای که سراج درگلو کرد
مانند اتشفشانی اماده  ،فوران کرد و بدون اندیشه وباصدایی بلند غرید
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 ههه البد توام گمان بردی خیلی گوشتی!!سراج با صدایی که اندکی از خنده ی کنترل شده اش می لرزید چشمکی تحویل ان نگاه خشمگین دادوباشیطنتی نامحسوس گفت
هرکی بوده راضی بوده ..اهلل علم!! خواستی می تونی امتحان کنی!!!حالت چشم گردشده ی سرمه و سینه هایی که از شدت خشم باال وپایین می شد به شدت باعث تفریح وخنده ی سراج شده بود به
طوریکه کامل اتفاق چند ساعت پیش را وهمچنین طاها را فراموش کرده بود ..
سرمه خشمگین از روی تخت پایین برید وبا صدایی که باشدت می لرزید گفت
 پیشکش ودر حدهمونایی ..حاال زود از این اتاق برو بیرون تا ..تا ...سراج تکیه اش را ازروی صندلی گرفت ..دستی برته ریش صورت کشید و جدی پرسید
تا؟سرمه دستی برموهای اشفته اش کشید و موهای نامرتبش را به شانه ی راستش هدایت کرد وبا خشم گفت
 برو بیرونسراج چینی به گوشه ی چشمانش انداخت وخیلی خونسردگفت
 باید بدونی اینجا اتاق منه ومن هروقت بخوام می رم ومیامسرمه کالفه ودرسکوت به سمت در اتاق رفت دستگیره ی اتاق را پایین داد وقبل از اینکه بخواهد از اتاق خارج شود بازویش محکم کشیده
شد ودر اغوش سراج افتاد ..
با حرص از اغوش او خود را بیرون کشید
با حرص از اغوش او خود را بیرون کشید
نگاه متنفرش را به سراج دوخت ولب زد
 دستم رو ول کنسراج با دست ازادش در را محکم بست وپرسید
 کجا؟سرمه بالفاصله وبه تندی جواب داد
 هرجایی جز اینجا که اتاق تو نباشهسراج لبخندی محو زد وگفت
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 فقط انباری!!سرمه بار دیگر دست خود را به سمت عقب کشید وگفت
 ترجیح میدم انباری باشم تا اینجا ..ولم کنسراج ابرویی باال انداخت وبا بدجنسی گفت
اووم ...انباری!!!به نظر منم فکر بدی نیست اما قبلش باید حمام بری !!!
سرمه لحظه ای خشکش زد ونگاه ماتش خیره ماند روی انحنای لب سراج که به سمت باال متمایل شده بود
 هرچند با این موهای چرب وبوی عرقی که می دی می تونی مطمئن باشی که هیچ کس فکر تجاوز بهت به سرش نمی زنه!!سرمه لحظه ای ناخواسته زیر بغل خود را بود کرد وچون بوی تند عرق در بینی اش پیچید وصدای خنده ی ارام سراج را شنید در یک
حرکت ناگهانی پای راستش را باال برد ومحکم روی پای سراج کوبید وخشمگین فریاد کشید
 برو به درک وشک نکن اگر کسی همچین فکری به سرش بزنه نه ماده گربه بلکه ماده شیر میشم وشرحه شرحش می کنم !!!سراج با خنده بازوی او را رها کرد ودرحالیکه پاهایش را که به شدت درد گرفته بود تکان می داد به سمت در رفت و با شیطنت گفت
شک ندارم که می کنی..میگم ظهر بفرستنت حموم ماده شیر خطرناکوسرمه را خشمگین وسط اتاق تنها گذاشت واز اتاق خارج شد .....
طاها با قدم هایی سنگین طول وعرض اتاق را می پیمود .
تمام وجودش از شدت خشم گر گرفته بود و می لرزید .
سرهنگ بیشتر از چند دقیقه ای بود که اتاق را ترک کردهبود ولیکن صدای خشمگین وپر از کنا یه اش هنوز درگوشش پیچیده بود
وبدترین قسمت قضیه هم ان بود که حق کامال با سرهنگ بود.
ناخواسته به نداشتن عدم کفایت متهم شده بود واین برای او از مرگ بدتر بود!!!
او وافرادش در ماموریتی که داشتند شکست سهمگینی خورده بودند واین اولین شکستی بود که درپرونده اش ثبت شده بود ..
او با این همه نیرویی که تحت اختیار داشت وباتوجه به اماری که داشت نباید چنین شکستی می خورد
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هرچند که باز جای شکرش باقی بود زیراحادثه ی دیشب می توانست خیلی بدتر از این باشد نیمی از افرادش زخمی شده بودند اما
خوشبختانه تلفات جانی نداشتند ..
باید مجدادا تماسی که با انها شده بود را چک می کرد تاشاید به نکته ی مهمی دست میافت
هرچند که در همان ابتدا متوجه شده بود که این تماس مخفی ازروی دشمنی با ان ها بوده تا ان ها را لو دهند ومسلما خود این کاره
بوده وزرنگتر از این بودند که بخواهند سرنخی از خود جا بگذراند
کالفه دستی روی موهایش کشید وبرای چندمین بار صحنه به صحنه ی اتفاق های دیشب در ذهنش تداعی شدند وبا مرور هر صحنه ای
دستنانش مشت وازاد گردید وزمانی که تصویرا خرین صحنه در پس چشمان بازش به نمایش در امد چنان مشت دستش فشرده گردید
که که صدای شکستن قلنج های مچ تا ساعدش شنیده شد..
کاش می توانست چهره ی ان شخص را ببیند ویا حداقل یکی از ان هارا دستگیر می کردند تا بازجویی شوند
باید خود با دقت تمام فیلم های مدار بسته ی دیشب را می دید تا شاید سرنخی به دست میاورد ..
نفسش را باشدت بیرون فرستادو به سمت میز حرکت کرد .
گوشی وسوییچ خود را از روی میز برداشت وبا قدم هایی بلند به سمت در رفت ان را گشود وهنوز در چارچوب در قرار نگرفته بود که
با پدر سرمه اقای محتشم سینه به سینه شد .
اقای محتشم دست اورا فشرد ورها کرد وپرسید
 ظاهرابد موقع مزاحم شدمطاها لبخندی زد وگفت
خیر کار خاصی نداشتم ..بفرمایین بنشینینبا دست به صندلی مقابل میز کارش اشاره کرد واقای محتشم با شانه هایی فروافتاده به سمت صندلی قدم برداشت
طاها به احترام او پشت میز خود قرار نگرفت ودر کنار او روی صندلی نشست ..
خوب می دانست اقای محتشم برای چه در ان وقت روز به اداره امده است واز اینکه نمی توانست مانند هرروز دیگری که گذشت جواب
قانع کننده ای به اودهد متاسف وشرمگین بود.
بعد از گذشت این همه روز وعلی رغم تمام تحقیق ها وتالش هایی که کرده بودند هنوز نتوانسته بودند کوچکترین سرنخی پیدا کنند ..
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ادم رباها هیچ ردی از خود به جای نگذاشته بودند ومانند باند دیشب ادم ربایی را بسیار تمیز انجام داده بودند وفقط طی بازجویی که از
دوستان سرمه انجام داد متوجه شد که او بارها در نزد دوستانش مدعی شده بود که احساس می کند کسی او را زیر نظر دارد وتمام
فیلم های مدار بسته ای که در این چند وقت سرمه در انجا رفت وامد داشت وبا دوستانش قرار گذاشته بود بررسی کرد اما باز هم به
نتیجه ای نرسیده بود
 هنوز هیچ خبری از دخترم نشده درسته؟صدای لرزان ودلواپس اقای محتشم او را به خود اورد
کمی در صندلی جابه جا شد...نگاهش را از اقای محتشم گرفت و سعی کرد نگرانی خودش را به او انتقال ندهد
_متاسفانه هنوز سرنخ خاصی به دست نیاوردیم
اما این به این معنی نیست که شما امید خودتون رو ازدست بدین
دختر شما خیلی زود به خانه برمی گرده مطمئن باشین
لحن صدایش زیادی مطمئن بود هرچند که تاثیری در حال خراب اقای محتشم نداشت
اقای محتشم ریه اش را پر از هوا کرد
با ناراحتی تسبیحی که در دست داشت رافشرد و اندوهگین گفت
_بیست روز از ربوده شدن دخترم گذشته وهنوز کوچکترین خبری نشده ...
درست مثل دزدیدن سارا...چشم من و انا خشک شد به گوشی وتلفن اما دریغ از یک تماس ...
 خوب فکر کنید اقای محتشم شما دشمنی ندارید که از طریق دختراتون بخوان انتقام بگیرن؟اقای محتشم سری تکان داد
این سوال تکراری را بارها وبارها از زبان های مختلفی شنیده بود
با ناامیدی گفت
هرچی فکر می کنم کمتر به نتیجه می رسم ..من از همان جوونی ادم بی حاشیه ای بودم و افرادی که با ان ها رفت وامد ویا برخورد داشتم بسیار محدود بودند ...
من با هیچ کس خواسته یا ناخواسته بحث ویا دشمنی نداشتم وخدا بیامرز خانومم هم زن خانه داری بود که بیشتر وقتش را درخانه وباال
سر بچه ها گذراند
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طاها دستی روی پیشانی کشید
این پرونده ی ادم ربایی پیچیده ترین پرونده ی ادم ربایی بود که با ان برخورد کرده بودند
هیچ نکته ی روشنی در پرونده ی سارا وسرمه محتشم وجود نداشت
برگشتن سارا بعد ازمدتی صحیح وسالم ودزدیدن خواهر بزرگتر او سرمه در کمتر از یک ماه وهیچ تماسی مبنی بردریافت پول نقطه ی
کور این پرونده بود...
......
سرمه با حسرت شیر اب حمام رابست وبه سمت حوله رفت .
حوله ی تمیز را برداشت و با آن مشغول خشک کردن بدنش شد بعد از بیست روز تنش را به اب سپرده بود واحساس سبکی می کرد ...
شاید بیشتر از یک ساعت بود که زیر اب بود واگر صدازدن های مکرر مردی که اورا تا حمام همراهی کرده نبود تا ساعتی دیگر هم از
زیر اب خارج نمی شد ...
لباس مردانه ای که از داخل کمد برداشته بود به تن کرد وبا اکراه نگاهی به شلوار دستش انداخت به نظر نمی رسید چاره ی دیگری هم
داشته باشد باید می پوشید
سرمه اخرین نگاه را به خود انداخت واز حمام خارج شد .
مرد کالفه به دیوار تکیه زده بود و با دیدن سرمه قدمی به او نزدیک شد وبا لحنی تند وخشن گفت
 چه عجب!!!اون تو دقیقا چیکار می کردی
 بیشتر از یک ساعته که من اینجا مچل توام !!!ابروهای سرمه درهم گره خورد بی انکه اهمیتی به خشم او بدهد ویا هراسی به دلش راه بدهد پوزخندی زد وبا تمسخر نگاهی به اندام
چهارشانه وگنده اش انداخت وگفت
سگ خانزاد شدی واسه همین دیگه !!!!مرد به وضوح لحظه ای جاخورد و درکمتر از چند ثانیه که حرف او در ذهنش جا افتاد خشمگین خواست به سمتش یورش ببرد که صدایی
مانعش شد
 -رضا !!!!
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نگاه سرمه ومرد همزمان به سمت سراج چرخیدکه با اخم به ان ها زل زده بود
رضا سراج را که دید دستپاچه شد .
در کسری از ثانیه چهره اش رنگ باخت
ودست مشت شده اش سریع پایین افتاد .
 اینجا چه خبره!!رضا سریع توضیح داد
 هیچی قربان  ...فقط ..فقطزیر نگاه خشمگین وپر جذبه ی سراج نتوانست جمله اش را کامل کند و تنها به جمله ی متاسفم دیگه هرگز تکرار نمیشه بسنده کرد
سرمه نگاهی به مرد انداخت وسری از تاسف تکان داد
هرچند که در دل اعتراف کرد که خود هم برای لحظه ای از ان نگاه ترسیده بود
اما چهره ی سرد ومصم اش چیزی از ترسش را بروز نداده بود
به سمت سراج قدم برداشت و خواست از کنار او بگذرد که مچ دستش اسیر دست سراج شد
با خشم دست خود را عقب کشید هرچند که ناموفق بود ونتیجه اش فشرده شدن بیشتر دستش در پنجه های فوالدین سراج بود
سراج نگاه خشمگینش را از سرمه گرفت وبه رضا دوخت وبا لحنی هشدارگونه گفت
 هرگز دوباره سعی نکن بخواهی به این دختر دست بزنیحاال زود از اینجا برو
رضا با صورتی قرمز شده بله قربانی گفت وبالفاصله از کنار ان ها عبور کرد
 دستم رو ول کننگاه اتشین سراج به سمت او چرخید فشاری به مچ دستش وارد کرد که سرمه ناخواسته ناله ای کرد
سراج بی اهمیت به صدای ناله ی او صورتش را به او نزدیکتر کرد بوی شامپو وموهای خیسش لحظه ای دربینی اش پیچید
 متوجه موقعیتی که توش هستی نیستی نه؟نمی خوای بفهمی که اینجا خونه ی بابات نیست تا هر رفتاری که دلت می خواد داشته باشی!!!
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سرمه صورتش را عقب کشید و خشمگین لب زد
رفتارم به خودم مربوطه حاال دستم رو ول کنسراج برخشمش غلبه کرد ..
دست او را رها کرد
تاک ابرویی باال انداخت وگفت
 این همه شجاعت برای یک دختر همیشه خوب نیستکنجکاوم بدونم کی از قالب این دختر شجاع خارج می شی
لحن صدایش ته قلب سرمه را خالی کرد
گلویش خشک شده بود
به سختی ان اندک اب جمع شده در دهانش را از گلویش پایین فرستاد و با صدایی که حتی المکان سعی داشت محکم باشد گفت
 منم کنجکاوم بدونم شما تا کی می تونید من رو تو این عمارت نگه دارید !!!سراج ته ریشش را خاراند وصدای زبری اش را سرمه شنید
شاید تا وقتی که اخرین نفست رو بکشیزیادی سرد وبی روح این جمله را گفته بود
سرمه نگاهش را از بالفاصله از او دزدید تا ترس نشست ه درنگاهش را او نبیند نفس نامحسوسی کشید و بدون اینکه حرفی بزند از
کنارش رد شد واین بار سراج مانعش نشد ....
یاشارخشمگین تلفن را قطع کرد وبالفاصله شماره ی سراج را گرفت هنوز دومین بوق نخورده بود که صدای سراج درگوشش پیچید
بله دایییاشار ازروی صندلی بلند شد وبه سمت پنجره رفت
نگاهی به اسمان ابی وصاف انداخت و با بی حالی گفت
به مشکل خوردیمصدای پوزخند سراج را از ان سوی خط شنید
 -اگر به مشکل نمی خوردی که این وقت از روز یاد من نمی کردی

out

127 | k n o c k

 | 128ض ر ب ه ن ه ا ی ی
باز اون دختره دردسر درست کرده ؟
نگاه یاشار لحظه ای روی قاب عکس بزرگ یسنا دوخته شد
لبخندی محو به لبخند پررنگ روی لب او زد وگفت
 نه اون دختر به طور عجیبی چند روزه ساکت وارومه خوبه..هرچند با شناختی که من از اون دختر دارم عجیبه!!!یاشار ته خنده ای درگلو کرد ...برای او هم این سکوت عجیب بود
 چیشده ؟یاشار نگاه دلتنگ وپراز حسرتش را از قاب عکس گرفت
گلویی تازه کرد وگفت
یکی از ادمامون از بوشهرزنگ زدخوب؟گفت کامیونی که داشته بار می برده کمی جلوتر از ایست بازرسی مجبور میشه باررو خالی کنه
 بار تو بوشهر؟یاشار کالفه دستی روی صورتش کشید
می دانست سراج تا چقدر با قاچاق دختر مخالف است ..
شاید بهتر بود حرف سراج را گوش می کرد وخود را درگیر این کار نمی کرد
حاال دیگر اما برای پشیمانی دیرشده بود
 چند دختر بود که قرار بود از طریق دریا به کویت رد کنیمصدای نفس های تند سراج راشنید وبا قدم هایی سنگین به سمت مبل رفت وجسم خسته ی خود را روی مبل انداخت
 درنهایت کار خوت رو کردی!!سر خود را به دسته ی مبل تکیه زد و بی اهمیت به خشم نشسته در صدای سراج به ارامی گفت
 -فقط بگو چه باید کرد .....دختر ها رو موقت در جزیره ی خارک نگه داشتند
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ازطرفی جای نا امن دخترها واز طرفی دیگر معامله ای که با امیر کویت کردم وتو خودت می دونی که پای معامله با یک امیر بشینی
یعنی چی!!!
تا کمتر از چند روز دیگر شک ندارم پلیس برای بازجویی اینجا میاد هرچند که مدرک خاصی ندارند اما ظاهرا گوشواره ی زنونه ای رو تو
کامیون پیدا کردن
اوضاع بدجور بهم ریخته ومن شک ندارم تنها کسی که می تونه این اوضاع قاراش میش رو سرو سامون بده تو هستی!!!
صدای نفس های پی درپی خشمگین سراج لحظه ای بیشتر شد در نهایت صدای خونسردش درگوشش پیچید
 گندیه که خودت زدی وخودت هم می تونی جمعش کنیبه من هیچ ربطی نداره این قضیه یاشار!!!!
ازصدای بوقی که درگوشش پیچید فهمید سراج ارتباط را قطع کرده است
با خشم گوشی را روی مبل انداخت وبا هردو دست سرش را گرفت وبه مبل تکیه زد
سراج را خوب می شناخت ومی دانست وقتی حرفی بزند حتی او هم نمی تواند اورا از حرفش بازگرداند
از طرفی فقط سراج بود که می تواست او را از این مخمصه رهایی ببخشد
باید چاره ای می اندیشید تا سراج را راضی کند تا به بوشهر برود
نگاهش لحظه ای روی نگاه دخترش یسنا قفل شد
کاش زمانیکه یسنا ملتمسانه از او خواسته بود تا قید کار خالف را بزند وبا پولی که دارد کار شرافتمندانه ای برای خود راه بی اندازد حرف
او را گوش کرده بود .
کاش اسیر وسوسه ها وزیاده خواهی هایش نشده بود تا تنها دخترش را زنده در کنارخود داشت واین سال های میانی زندگی اش را
درکنار همسر ودخترش وحتی شاید نوه هایش به ارامی وخوشی وقت می گذراند
حتی همسرش ماه بانو هم قربانی طمع و خودخواهی های او شده بود
نفس عمیقی کشید وچشمانش را روی تصویر دخترکش بست ....
حاال دیگر برای حسرت خوردن بسیار دیر شده بود
او همه چیز خود را باخته بود جز اسم ورسمش را  ...وهرگز حاضر نبود تحت هیچ قیمتی ان را هم از دست بدهد !!!!
یاشار باتردید از کاری که می خواست انجام دهد خطاب به باربد بالحنی کامال جدی گفت
 -این دختر را صحیح وسالم به کویت می رسونی ..حواست رو کامال جمع کن
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باربد سری تکان داد ....این موقعیت خوبی بود تا جاپای خود را سفت ترکند وهمچنین با قاچاق برهای دختر اشنا شود وخودی نشان دهد
...
لبخندی زد وگفت
خیالت راحت باشه یاشار من این ماموریت رو به نحو احسنت انجام می دمیاشار حرفی نزد ...باربد پسر زیرک ودانایی بود و
بارها توانسته بود توانایی های خود را به او ثابت کند وحاال که سراج حاضر نبود که به این ماموریت برود باربد بهترین گزینه برای او
بود ...
نیمه های شب بود که ماشین باربد عمارت را به قصد بوشهر ترک کرد .
دختری که ارام درکنار او نشسته بود زیر ان همه گریم هیچ شباهتی باسرمه نداشت
باربد نیم نگاهی به جانب او انداخت و سرخوشانه دست خود را دراز کرد پخش را روش کرد وصدای ان را تا اخر زیاد کرد
سرمه نفس عمیقی کشید وسعی کرد خونسردی خود را حفظ کند ...نگاهش را از پشت شیشه های دودی به خط های ممتد جاده دوخت
که باپشت سرگذاشتن سرنوشت او را رقم می زد ....
نگاه خسته اش را از جاده گرفت
سرش را به شیشه تکیه داد و بی اهمیت به صدای بلند اهنگ شادی که پخش می شد وشیشه های ماشین را هم می لرزاند چشمانش را که
به لنز حساسیت داشت و می سوخت بست
دلش می خواست در بی خبری مسیر نامعلوم را طی کند..
نگاه فاتح طال پشت پلک های بسته اش نقش بست وتا عمق وجودش را سوزاند ..
بغض سیبک گلویش را لرزاند گوشه ی لبانش را به زیر دندان کشید تا قطرات اشکش از گونه هایش جاری نشوند واو را رسوا کنند ...
تمام صحنه های امروز با جزییات در ذهنش مانند فیلم سینمایی به اکران درامد
نزدیکای ظهر بود که مردی ریز نقش به اتاق او امد وخیلی مودبانه گفت
 رییس گفته شما رو به اتاق کار ایشون ببرمسرمه مخالفتی نکرد و بی حرف از پشت مرد به راه افتاد
می دانست منظور او از رییس همان مردی بود که سرش را زخمی کرده بود
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لحظه ای تصویر صورتش در ذهنش نقش بست
مرد پشت در اتاقی ایستاد .ضربه ای به در زد وباصدای بیا داخلی ه امد در را باز کرد
مودبانه سری خم کرد خود را کنار کشید وسرمه با سری برافراشته وشانه هایی عقب داده داخل شد
نگاهش با سرعت اتاق را در نوردید ودر نهایت پوزخندی به نگاه خشمگین طال زد وبه یاشار که پشت مبل راحتی خود نشسته بود خیره
شد...
برای لحظه ای از ذهنش گذشت که سراج در جمع ان ها نبود
 بگیر بشینصدای یاشار را شنید ابروهایش را در هم گره زد وبدون هیچ مخالفتی به سمت مبل مقابل او رفت ونشست
 افرین دختر خوبصدای طال را شنید که با تمسخر گفت
 اگر همیشه انقدر مطیع و سربه زیر باشه قابل تحمل تر میشهسرمه حتی به جانب طال نگاهی هم ننداخت ویاشار چشم غره ای به طال رفت
طال بی اهمیت به چشم غره ی یاشار شانه ای باال انداخت
یاشار ارنج خود را به میز تکیه داد و سعی کرد ارامش خود را در مقابل این جفت چشم اشنا حفظ کند
 امشب باید برای یک سفر خودت رو اماده کنیدلم می خواد مثل این چند روز اخیر دختر خوب وارومی باشی تا خانواده ات در کمال ارامش زندگی کنند
لحظه ای سکوت کرد تا تاثیرات حرفش را درچهره ی ناخوانای سرمه ببیند سپس با لحن کشداری ادامه داد
 تو دختر عاقلی هستی ..انقدر عاقل که شک ندارم متوجه منظور من شدیکلمه ی سفر چندین مرتبه در ذهن سرمه تکرار شد وبا هر تکرار لرز بدی در بدنش نشست هرچند که ظاهر سردش چیزی از وحشتش
را بروز نداد با صدایی که سعی می کرد نلرزد ومحکم باشد گفت
 -تنها چیزی که نمی دونم اینه که شما از جون من وخانواده ی من چی می خواهید !!!

out

131 | k n o c k

 | 132ض ر ب ه ن ه ا ی ی
یاشار تکیه اش را از میز گرفت وبه صندلی تکیه زد
خود او هم علت این را نمی دانست ..نمی دانست چرا باید پای این دختر را به این انتقام وبازی باز کند
چرا دوست داشت این دختر را درکنار خود داشته باشد ....چرا باید او را به کویت کشوری که یسنا دران بزرگ شده بود بفرستد
نگاه منتظر سرمه را که دید ابروهایش را درهم گره زد و به تندی وبی توجه به پرسش اوگفت
 -حرفای من رو فراموش نکن اگر بخوای دردسر درست کنی خانوادی دوست داشتنیت رو از دست می دی!!

سرمه با احساس دستی که روی ران پاهایش قرار گرفت بالفاصله چشمانش را باز کرد
ابتدا لحظه ای گیج وگنگ به اطراف چشم دوخت همه جا تاریک بود .باحس پیشروی دست نگاهش به سرعت به سمت پاهیش چرخید
وبادیدن دست مردانه ای روی پاهایش هینی کشید وخود را به سمت عقب کشید.
حاال دیگر نگاهش ان حالت گیج را نداشت.
لبخند پهن وخبیثانه ی باربد او را متوجه موقعبت کنونی اش کرد
بیداری شدی هانیسرمه سعی کرد ذهنش را متمرکز کند.
لحن صدایش مشمئز کننده بود و باعث مور مورشدن بدنش شد
با خشم دست او را از روی پاهایش برداشت وانداخت
سعی داشت ترسش را بروز ندهد
با خشم غرید
 با چه جراتی بهم دست زدی!!! باربد خنده ای مستانه کرد ودستانش را چند ین بار روی فرمان کوبیدخنده اش که متوقف شد کامل به سمت او چرخید ..
با ته مانده ی خنده در صدایش گفت
 اووو ف دست زدن به تو که جرات نمی خواد هانیسرمه سریع بار دیگر اطراف را بانگاه وحشت زده اش بررسی کرد
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دیگر درجاده ی اصلی نبودند وهیچ خبری از ماشین ها ی دیگر نبود.
گویی در اسمان قیر ریخته بودند که تا این حد تاریک بود ودر ان نور کم ماه هیچی دیده نبود.
صدای نفس های سرمه در کابین ماشین پیچیده بود و لب های لرزانش در زیر نور کم ماه عجیب حس شهوت را در او بیدار کرده بود

از سرشب زیبایی دخترک هوش را از سرش برده بود وحاال که در ان بیابانی تنها بودند چرا باید ان فرصت را از دست می داد ..
به خصوص که حس ششمش گفته بود که این دختر برای سراج مهم وخاص ست ...
وهرچیزی که برای سراج مهم بود باید نابود می شد وچه اهمیتی داشت دستور مستقیم یاشار که گفته بود از دخترک به خوبی محافظت
کند ...
االن هیچی برایش اهمیت نداشت جز سیراب شدن از ان حس شهوت وانتقامی که بهش دست داده بود .
شاید اگر سرشب طال باهاش راه امده بود االن تا این حد حالش خراب نبود.
درحین باز کردن کمربندش با لحنی تهدید امیز خطاب به سرمه که کامال خود را به شیشه ی ماشین چسبانده بود گفت
 دختر خوبی باشی ..نمی ذارم زیاد درد بکشیچراغ باالی سرش را روشن کرد تا در روشنایی از شکارش لذت ببرد
به سمت او کامال خم شد
سرمه وحشتزده لب زد
 به من دست نزن ..از من فاصله بگیرهمزمان با گفتن این جمله با کف دودست محکم برسینه ی باربد کوبید وفریادگونه گفت
عوضی اشغال برو عقب ..سیلی که درگوشش نشست چنان ناگهانی بود که سرش عقب رفت ومحکم با شیشه اصابت کرد وسوزش وحشتناکی درسر وصورتش
پیچید .
اب دهانش را که مزه ی خون گرفته بود به سختی پایین فرستاد .
االن فرصتی برای عجز وناله ودرد نبود .
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االن باید از خودش به هرقیمتی که شده است دفاع کند.
سوزش پوست سرسینه وگلویش او را به خود اورد .
در یک تصمیم انی خم شد وگوش او را به دندان گرفت وبا تمام نیرویی که برایش مانده بود به شدت ان را گاز رفت .
حاال دیگر دهانش کامال مزه ی خون می داد وصدای عربده ی گوش خراش باربد شیشه های ماشین را لرزاند.
با حس درد وسوزش شدید در گلویش ناخواسته گوش او را رها کرد
سرش راعقب کشید وتکه ای از گوشت گوش او را که کنده بود همراه باخون به بیرون تف کرد .
او هم گلویش را گاز گرفته بود تا رهایش کند
جنون آنی به باربد دست داده بود
چند ضربه پی درپی ومحکم به صورتش کوبیده شد.
 -دختره ی هرزه ..تو چه گهی خوردی!!

خشن دوست داری؟ پس منم خشنش می کنم
همزمان با گفتن این جمله دستش را جلو برد .خشم قدرتش را مضاعف کرده بود.
یقیه ی مانتوی سرمه را گرفت ..سرمه به سمت جلو کشیده شد
باربد از هردوطرف مانتو کشید وهمزمان با مانتو پیراهن سرمه هم از دوطرف جر خورد.
خون از بینی ودهان سرمه به شدت فوران می زد ..باپشت دست خون لب وبینی اش را پاک کرد ونگاه بی پناهش را در اطراف کابین
ماشین چرخاند
باربد نگاهی به سینه های سفید او که با شدت باال وپایین می رفت انداخت ریشخندی زد وگفت
اوخی ترسیدی؟دستش را به سمت سینه ی سرمه برد ودست سرمه بالفاصله روی مچ دستش نشست
باربد نگاهی به دست او انداخت وخنده ای کریه کرد ..
نگاه هراسان سرمه روی صورت اولحظه ای ثابت ماند
خون با شدت از گوشش جاری بودو چهره ی وحشتناکی را دران تاریکی از خود به نمایش گذاشته بود.
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 نترس ماده گرگ باید باکره تحویل شیخای عرب بدمت!!! فقط می خوام کمی عشق وحال کنیمناخن های سرمه که روی پوست دستش کشیده شد خشمگین غرید
البته این بستگی به خودت داره که چقدر باهام راه بیایی ..اگر بادلم راه نیایی همینجا وزیر دست وپای خودم افتتاح میشی !!این را گفت وبالفاصله مچ دست سرمه را برگرداند وصدای فریاد پر درد سرمه لحظه ای در ماشین پیچید
باربد دست او را پشتش برد و مانند گرگی گرسنه به سمت سرمه حمله ور شد
فریاد ها تهدیدها و تقالهای سرمه بی نتیجه بود وضربه های بی جانش در باربد بی تاثیر بود ...
صدای نفس زدن های او مانند سوزن در تمام بدنش فرو می رفت
 اروم باش دختر اروم  ..با خوی وحشیت تحریکترم نکن !!!لب هایش دراثر گازهای بی رحانه ی او می سوخت ودیگر امیدی برای نجات از دست او برایش نمانده بود
درست لحظه ای که دیگر کامال امید خود را از دست داده بود ناگهان صدای مهیبی شنید ودر کمال حیرتش شیشه ی سمت راننده
فروریخت وقبل از اینکه باربد بفهمد چه اتفاقی افتاده است درسمت راننده باز شد وسرمه از پس اشک های جمع شده در چشمانش
توانست قیافه ی خشمگین سراج را ببیند
درست لحظه ای که دیگر کامال امید خود را از دست داده بود ناگهان صدای مهیبی شنید ودر کمال حیرتش شیشه ی سمت راننده
فروریخت وقبل از اینکه باربد بفهمد چه اتفاقی افتاده است درسمت راننده باز شد وسرمه از پس اشک های جمع شده در چشمانش
توانست قیافه ی خشمگین سراج را ببیند
نور امیدی درقلبش تابید وچشمه ی جوشان چشمانش بار دیگر جوشید ..
درست لحظه ای که امید خود را از دست داده بود ورق برگشته بود واین مرد که درچشمان سیاهش شعله های اتش زبانه می کشید
برای نجاتش امده بود ..
کمتر از چند ثانیه باربد از رویش به سمت عقب کشیده شد ومشتی که درصورت او کوبیده شد همزمان باهقی بود که اوزد
لحظه ای نگاه طوفانی سراج به سمت او کشیده شد وچون لب های متورم وصورت سرخ وسینه های برهنه وچنگولی اورا دید سخت
براشفت.
عنان خود را از دست داد وخشمگین غرید
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 پیاده شو و برو ماشین من بشین !!!بجنب حاال !!
باربد درحالیکه سعی داشت یقه ی خود را از دست او خارج سازد خشمگین گفت
 لعنت به تو سراج تو اینجا چیکار می کنی مادر به خطا !!!!نگاه سراج بالفاصله از سرمه به سمت او چرخید .نگاهش چنان وحشتناک بود که سرمه برای لحظه ای از ان نگاه در ان ظلمات شب ترسید
 بهت گفته بودم نمی ذاارم دست از پا خطا کنی حرومزادهسراج همزمان با گفتن این جمله مشت دومی را محکم تر از اولی در صورت باربد کوبید
سرمه صدای خرد شدن دندان های باربد را شنید
خونی که با سرعت از دهانش فواره زد ودشنام های رکیکی که می داد او را به خود اورد
باسرعت درماشین را باز کرد واز ماشین پیاده شد ..لحظه ای سکندری خورد اما بالفاصله خودش را جمع وجور کرد وبا قدم هایی لرزان
اما تند به سمت ماشینی که چراغش روشن بود ومسیر را برای او روشن نگه داشته بود حرکت کرد قبل از اینکه سوار ماشین بشود سراج
را دید که باربد را از ماشین بیرون کشیده بود وصورتش را اماج مشت ها ولگدهایش قرار داده بود ..
سریع سوار ماشین شد ودرها را بست .نفسش به سختی باال وپایین می شد وقلبش برعکس دقایق قبل که تند می تپید حاال دیگر کند می
کوبید ..
نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت .
حاال دیگر باربد هم به خود امده بود وهردو باهم درگیر شده بودند .
هرچند که جثه واندام سراج دوبرابر باربد بود اما سرمه فریادی خفه کشید وقفل در ها را زد .
لحظه ای چشمش روی کلید ماشین افتاد وفکری برق اسا از ذهنش گذشت .مردد نگاهش چندین باربین ان دو مرد که سخت درگالویز
بودند وکلید چرخید وجمله ی باربد درذهنش پخش شد ..
قرار بود او را به عرب های کویت بدهند واو خوب می دانست که همیشه به اندازه ی امروز خوش شانس نخواهد بود .
پس باید عقلش را به کار می انداخت وتصمیم درستی می گرفت .
چشمانش را بست وچندین بار نام خدا را زیر لب تکرار کرد .
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می دانست این فرصت می تواند اخرین فرصتش باشد ..در نهایت تصمیمش را گرفت .
بالفاصله خود را به سمت پشت فرمان کشید وسعی کرد به اخرین تهدید یاشار فکر نکند وترس را به دلش راه ندهد.
کافی بود خود را به جایی می رساند تا بتواند باپلیس تماس بگیرد ..خودش بود کافی بود با طاها تماس بگیرد و از خطری که خانواده اش
را تهدید می کند به او بگوید .
با این فکر گویی نیرو گرفت نگاهش را به سراج دوخت که پاهایش را روی گردن باربد گذاشته بود ومی فشرد .ظاهرا درگیری با
پیروزی باربد به اتمام رسیده بود واو دیگر فرصتی نداشت .
دستانش می لرزید وکار را برایش سخت تر کرده بود.بالفاصله ماشین را روشن کرد.
نگاه سراج که به سمت ماشین چرخید قلبش به دیوانه وار خودش را قفسه ی سینه اش کوباند.
نگاه ترسیده اش را از او که با قدم هایی بلند به سمت او میامد جدا کرد
پاهایش را روی گاز گذاشت وماشین را به حرکت انداخت
سراج ایستاد وسنگینی نگاهش از شیشه های ماشین عبور کرد ومانند پتکی محکم برسرش کوبانده شد
کل بدنش را گویی زیر اب یخ گرفته بودند که اینگونه می لرزید .
بعد از لحظاتی در ان روشنایی کم که از چراغ ماشین او بود سراج را دید که برگشت وبه سمت ماشین حرکت کرد
دیدن این تصویر کافی بود تا سرمه هینی بکشد وپاهایش بیشتر روی پدال گاز فشرده شود
ترس در تک تک سلول های بدنش رخنه کرده بود.
نور ماشین که اطراف را روشن می کرد باعث شده بود وحشتش چندین برابر شود ..همه چیز به طرز عجیبی دران تاریکی وظلمت
وحشتناک بود .
سایه های درختان مانند مارهای خشمگینی بودند که به سمت او می جهیدند ومی خزیدند.
سرمه گوشه ی لبانش را به زیر دندان کشید وسعی کرد به ترس افتاده درجانش بال وپر ندهد تا قبض روح نشود
.ماشین در جاده ی خاکی وفرعی باال وپایین می شد واو دقیقا نمی دانست ایا مسیر را درست می رود یانه !!!
لحظه ای نوری در صندلی کنار توجهش را جلب کرد.سرش چنان با سرعت برگشت که قلنج گردنش شکست ودرد بدی در گردنش
پیچید.
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با دیدن گوشی که زنگ می خورد لحظه ای ماتش برد.اما این حالت بهت وتعجب خیلی زود جای خود را به خوشحالی داد.حاال با این
گوشی می توانست با طاها صحبت کند وهمه چیز را به او بگوید
با این فکر در حین رانندگی دستش را دراز کرد وگوشی را برداشت
بادیدن اسم باربد هیجان والتهاب درون سرمه افزایش پیدا کرد
با تردید دکمه ی سبز رنگ را لمس کرد و ان را روی پخش گذاشت وبالفاصله صدای بم ومردانه ای درکابین ماشین پیچید
 دختر خوبی باش وماشین رو بزن کنار!!لحن صدایش درحین خونسردی هشدارگونه بود
سرمه اب دهانش را پر صدا قورت داد
از اینه به عقب نگاهی انداخت وچون ماشینی را ندید شهامت یافت وتوانست قدرت کالم خود را به دست بیاورد
برو به جهنم!!صدای تک خنده ی سراج لحظه ای درکابین ماشین پیچید
تازگی از جهنم اومدم !!! برگشتم تا تو رو هم همراهم خودم ببرم تا سرگرم بشم!!!سرمه خشمگین از لحن خونسرد پر از ریشخند او مشتی روی فرمان کوبید وفریاد کشید
 لعنت به تو..لعنت به توی عوضینفس کم اورد وسکوت کرد
لحظه ای جز صدای نفس زدن های خودش صدایی سکوت ماشین را نشکاند
سپس مجدادا صدای سراج در کابین پیپید
 می دونی ته این جاده به کجا می خوره ؟سرمه حرفی نزد وبا کتفش اشک های جاری شده از گونه اش را پاک کرد
 ته این جاده به من می خوره ...از این به بعد تمام مسیرهای تو به من ختم میشه!!پس دختر عاقلی باش وفکر فرار رو از سرت بیرون کن !!
بهار بی اهمیت به اولتیماتوم او گوشی را قطع کرد .
از سرعت اتومبیل کم کرد وسریع شماره ی طاها را درذهنش باال وپایین کرد تا با اوتماس بگیرد
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مهم نبود که االن نیمه ی شب بود
وامکان داشت او خواب باشد .االن فقط جان او وخانواده اش مهم بود
سریع به صفحه ی اصلی رفت ولیست تماس را گشود وچون کد رمز را دید اه از نهادش درامد...
مختصر امید نجات هم ازبین رفت
خشمگین وبی ارده چندین بار اعداد مختلف را وارد کرد اما بی فایده بود
با حرص گوشی را روی داشتبورد انداخت ونگاهش را به روبه رودید وبادیدن نورهای ضعیفی از دور خوشحال شد .
ظاهرا داشت به جاده ی اصلی ویا یک روستا می رسید
.
ظاهرا داشت به جاده ی اصلی ویا یک روستا می رسید
هیجان زده فریادی کشید واز اینه به عقب نگاهی انداخت .....
هنوز خبری از ماشین وسراج نبود وفقط کافی بود تا او به جاده ی اصلی برسد ..
پاهایش را روی گاز فشار داد وهنوز دقیقه ای نگذشته بود که احساس کرد ماشینی از جلو ومستقیم به سمت او میاید
نور مستقیم ماشین روی چشمانش افتاده بود وان را می زد
خشمگین فریاد کشید
 لعنتی ..لعنتیچشمانش را چندین بار بازو بسته کرد .
ماشین همچنان با سرعت ومستقیم به سمت او میامد به نزدیک اوکه رسید
وحشت زده پاهایش را روی ترمز گذاشت وهم زما ن با بلند شدن صدای بد کشیده شدن الستیک روی خورده سنگ ها صدای فریاد
او هم سکوت شب را شکاند.
نفسش به شمارش درامده بود وقلبش چنان محکم خود را به قفسه ی سینه اش می کوباند که هر ان امکان می داد از قفسه ی سینه اش
به بیرون دراید .
نور قوی چراغ ماشین جلویی همچنان روی صورتش افتاده بود وباعث میشد چیزی نبیند ..
سرش را جلو برد تا شاید بتواند چیزی را تشخیص دهد اما بی فایده بود ..ترس حاال با تمام قدرتش برتک تک سلول های بدنش رخنه
کرده بود ..بدنش یخ زده بود .
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باضربه ی محکمی که به شیشه خورد وحشت زده از جای خود پرید وفریاد بلندی کشید ..برای لحظه ای نفس کشیدن را هم فراموش
کرده بود..
ضربه نه چندان ارام دیگری به پنجره خورد ..اما او می ترسید گردنش را برگرداند ..از چیزی که قرار بود در ان جاده ی بیابونی ترسناک
ببیند وحشت داشت ...
دوست داشت مانند بچه ها صورتش را بپوشاند وباصدای بلند بر بی پناهی خودش ضجه بزند
گوشه ی لبانش را محکم گاز گرفت وبی اهمیت به سوزش لبانش ومزه ی خون پیچیده در دهانش
نگاه ترسیده اش را به سختی به سمت پنجره چرخاند وچون قیافه ی خونسرد سراج را دید ابتدا شوکه شد
سپس تکیه اش را به صندلی داد ونفس ترسیده اش را باشدت به بیرون مهار کرد
در ان بیابونی که او تصور دیدن مردی اره به دست یا اجنه را داشت دیدن سراج واقعا برای لحظه ای ارامش کرد.
از ذهنش گذشت که ماشین سراج چگونه از جلوی او سر دراورده بود ..درحالیکه او همش پشت ماشین را می پایید
اما دیگر چه اهمیتی داشت ..با ضربه ی دیگری که به شیشه خورد تازه به عمق وخیم ماجرا پی برد .
صدای محکم و پر از تحقیرش از شیشه عبور کرد وبه گوشش رسید وترس ونفرتش را بیشتر کرد
 دیدی انتهای مسیرت به من می خوره دختر!!ناک اوت !!
بازی که راه انداختی از قبل بازنده ش مشخص بود
در روباز کن !!
لحن صدایش در حین ارامی زیادی تهدید امیز ومحکم بود
در خود جمع شد وبه سختی پلک روی هم فشرد تا مانع از ریزش اشک جمع شده در چشمانش شود
کلمه ی ناک اوت مانند سوهانی در ذهنش کشیده می شد
احساس حقارت مانند چاقویی تیز قلبش را هدف قرار داده بود
با سوزش قلبش چشمانش را باز کرد .
دستان یخ زده اش مشت شد
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انحنای باال رفته ی لب سراج عزمش را جزم کرد تا تمام تالشش را برای رهایی کند
نباید با همین سرعت تسلیم میشد ..باز ی که راه انداخته بود هنوز تمام نشده بود ومی توانست به نفع او تمام شود
فقط کافی بود زمان بخرد تا اسمان کامال روشن شود ..
کمی ان سمت تر جاده ی اصلی بود واو این را ازنور های گذرایی که با سرعت ان قسمت را روشن می کردند مانند شهابی زودگذر
وبعد ناپدید می شدند فهمیده بود .
به اسمان پرستاره چشم دوخت ..فقط کافی بود این ظلمات شب جای خود را به روشنایی روز دهد واو حداقل بتواند اطراف خود را ببیند
تا بتواند نقشه ای بکشد
نگاه پر نفرتش را به سراج دوخت که دست به سینه اورا تماشا می کرد
اندکی سر شیشه ماشین را پایین فرستاد
با غیض ولحنی پر نفرت گفت
 من در رو باز نمی کنم بهتره وقتت رو اینجا تلف نکنی وگورت رو از اینجا گم کنیسراج تاک ابرویی باال انداخت
خوب می دانست این دختر به همین راحتی تسلیم نمی شود
او را دراین مدت اندک خوب شناخته بود
بازی داشت سرگرم کننده می شد
لبخندی روی لب نشاند ودستش را روی سقف ماشین گذاشت
نگاهش را قفل نگاه خونی او کرد ولب زد
 -خیلی دوست دارم ببینم تو مخیلت چی می گذره

 دوست داشتم انقدری زمان داشتم نا صبر کنم ببینم می تونی این بازی رو به نفع خودت تغییر بدی یا نه اما افسوس.....سپس سری تکان داد
سرش را کمی به شیشه نزدیک تر کرد و با لحنی قاطع وشمرده گفت
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 زمان کافی نداریم پس دخترعاقلی باش واین رو تو سرت فرو کن که دور زدن وفرار کردن از دست سراج فکری باطل وغیر ممکنهسرمه با حرص پشت چشمی نازک کرد وباتمسخر گفت
فعال که غیرممکن رو ممکن کردمسراج ابرویی باال انداخت
عجبی گفت
لبخندی زد و صورتش را نمایشی خاراند .
صدای زبری ته ریشش در ان سکوت شب به گوش سرمه رسید.
فاصله ی بین ابروهایش کم ترشد .اخمی کرد وبا تندی گفت
 من در رو باز نمی کنم ..سراج سری تکان داد
لبخندی زد وخونسردگفت
 چرا باز می کنی ..تو خودت در رو باز می کنی !!!سرمه پوزخندی زد و وبی اهمیت به هشدار او صندلی ماشین را کمی جلو داد واندازه اش را باتوجه به قد خودش میزان کرد
سراج با دیدن این حرکت او لحظه ای خنده اش گرفت ..بی شک این دختر یسنایی دیگر بود !!!!
نگاهش را از او گرفت
شاید باید اوهم سراجی دیگر می شد !!!
از جیب شلوار خود اسلحه اش را بیرون کشید .
جا خوردن سرمه رادید وپوزخندی زد سپس اسلحه را روی سقف ماشین گذاشت وپاکت سیگار را ازجیبش بیرون کشید
زیر سنگینی نگاه خشمگین سرمه سیگار ی اتش زد وقبل از اینکه اولین پک خود را بزند با لحنی قاطع وجدی گفت
 فقط تا این سیگار به فیلتر برسه وقت داری در رو باز کنیدر غیر این صورت خودم باز می کنم واهمیتی هم به این نمیدم که زنده ت رو از ماشین بیرون می کشم یانه !!
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سپس به اسلحه اشاره ای کرد
سرمه برای اولین بار از این غول خونسرد ترسید!!
چند نفس عمیق کشید وسعی کرد فکرش را به کار بیندازد ..
اما هرچه فکر می کرد کمتر به نتیجه می رسید .به نظز نمی رسید راه فراری داشته باشد .
به ساعت نگاه کرد تنها یکساعت دیگر مانده بود تا هواروشن شود وترس وضعفی که داشت باعث شده بود فکرش کار نکند.
نگاه وحشت زده اش از شیشه عبور کرد وروی انگشت های سیگار به دست او قفل شد.
چیزی به ته سیگار نمانده بود .
قلبش محکم خود را به قفسه ی سینه می کوبید.
دستش ناخواسته به سمت سوییچ رفت تا ماشین را روشن کند  .از گوشه ی چشم دید که او سیگارش را زمین انداخت وبا ته پا ان را
خاموش کرد ..
سپس صدایش را شنید
هرچی فکر داری از سرت بنداز بیرون دختر...سرمه سعی کرد اهمیتی به هشدار او ندهد .پس ماشین را روشن کرد واینه را تنظیم کرد ..
جاده از جلو باماشین باربد بسته بود پس باید کمی دنده عقب می رفت واز کنار ماشین او عبور می کرد .
 خرجش ترکوندن الستیکه !!!این جمله را که شنید لحظاتی دستش روی فرمان خشک شد ونگاهش روی اسلحه ی دست او خیره ماند که الستیک ماشین را مستقیم
هدف قرار داده بود
می دانست که او این کار را می کند .
کل وجودش دستخوش خشم شد
لعنتی زیر لب گفت وماشین را خاموش کرد
سراج مجدادا دستی روی ته ریش صورتش کشید وبا لحن صدای ارام تری ادامه داد
 افرین ..افرین-حاال دختر خوبی باش ودر ماشین رو باز کن تا با یک گلوله شیشه رو روی صورتت خورد نکردم
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بغض گلویش را به سختی بلعید .
دیگر به اخر راه رسیده بود .شاید باید برخالف میلش تسلیم سرنوشتش می شد .
لحظه ای چشمانش را بست وناخواسته یک روز افتابی در کنار خانواده ی کوچکش در ذهنش تداعی شد وقطره اشک سرکشی روی گونه
اش سرازیر شد .
شاید باید با ان روز های خوبی که درکنار پدر وخواهرش و حتی انا ی مهربان ودوست داشتنی ش داشت برای همیشه خداحافظی می
کرد
قلبش فشرده شد.
حتی تصوراین جدایی از مرگ برای او تلخ تر بود
با خشم با پشت دست قطره اشک را ازروی گونه اش زدود.
اوازادیش را باخته بود اما دلش نمی خواست بیشتر از این غرورش جریحه دار شود .نباید موجبات خنده ی ان مرد را بیشتر از این فراهم
می کرد .
دست لرزانش روی قفل در نشست و با تردید ان را باز کرد وکمتر از چند ثانیه در توسط مرد گشوده شد.
تمام سعی خود را کرده بود تا چهره اش ترسش را نشان ندهد ونمی دانست تا چه حد موفق شده است .
نگاه پراخم سراج لحظه ای روی او چرخید ومحکم گفت
 از ماشین پیاده شو !! سرمه مخالفتی نکرد .سراج کمی خود را کنار کشید وسرمه
بدون اینکه او را نگاه کند از ماشین پیاده شد .
از شدت ضعفی که ناگهان درکل وجودش مستولی شده بود به در ماشین تکیه زد
سراج خم شد وگوشی را از روی داشتبورد برداشت
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نگاهی به آن انداخت و پوزخندی کنج لبش شکل گرفت
با فاصله ی کمی در مقابل او ایستاد کمی به سمت او خم شد ولب زد
 می خوام یه نصیحتی کنمتنگاه خشمگین سرمه بالفاصله به سمت او چرخید
 من احتیاجی به نصیحت تو ندارم !!!سراج تاک ابرویی باال انداخت و بالحنی خونسرد وشمرده گفت
 شاید روزی احتیاج پیدا کنی پس خوب گوش کن!!دفعه ی بعد خواستی فرار کنی تمام جوانب رو بسنج و از روی احساس وعجوالنه تصمیم نگیر
لحظه ای سکوت کرد سپس با خونسردی لب زد
هرچند اگر مجدادا تونستی !!
نگاه سرمه لحظه ای کوتاه رنگ پرسش به خود گرفت
اما خیلی زود خشم جایگزینش شد وبا حرص گفت
 یکبار تونستم وباز هم شک نکن می تونم !!سراج ارام خندید ریشخندی زد وگفت
 پس فراموش نکن که شیشه ی ماشین من وامثال من ضد گلوله ست وبه همین راحتی نمی شکنه هوم ؟ !!!سپس اشاره ای به گوشی دستش کرد و همراه با لبخندی به چشمان گرد شده ی سرمه گفت
 در ضمن حتی با گوشی قفل شده هم میشه با فوریت ها وحتی  110تماس گرفت کوچولو !!!اه از نهاد سرمه برامد ونگاهش از گوشی به سمت شیشه ی ماشین وبرعکس ان چرخید واز اشتباه وحماقت خودش که منجر به شکستش
شده بود به شدت براشفت وخشمگین شد وچیزی که او را تا مرز جنون کشاند خنده ی بلند سراج بود ...
سرمه نگاه بی روح وخسته اش را از پشت شیشه ی ماشین به بیرون دوخت .
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خورشید کامال وسط اسمان قرار گرفته بود واز تابش نور مستقیم خورشد متوجه شد ظهر شده است.
پیچ وتابی به بدن خود داد تا شاید درد عضله های خشک شده ی بدنش کاسته شود.
اما دردی که در دست وپاهای بسته شده اش پیچید باعث شد از شدت درد اخی از گلوی خشک شده ش بیرون بیاید
چند ساعت بود که ماشین دران جاده ی تقریبا خلوت بی وقفه می راند .
سرش را به سختی بلند کرد وسراج رادید که در سکوت مشغول رانندگی بود .
بعد از اینکه برای تنبیه دست وپاهایش را بسته بود کلمه ای هم حرف نزده بود .
گویی سنگینی نگاهش را احساس کرد که لحظه ای نگاهش را از اینه به او دوخت وپس از چند ثانیه ای ابروهایش بیشتر درهم گره
خورد
بغضش را فروخورد
سرش را به کف صندلی مجدادا تکیه داد چشمانش را بست تا شاید خوابش ببرد وکمتر ان درد وتشنگی را احساس کند.
با احساس دستی که در پاهایش تکان می خورد وحشت زده چشمانش را باز کرد وسراج را دید که رویش خم شده بود
قبلش تند می تپید با گیجی ناشی از خواب پرسید
 داری چیکار می کنیخودش هم لحظه ای با شنیدن صدایش تا ان حد بی حال وضعیف جاخورد
سراج نیم نگاهی به رنگ پریده ی صورت او انداخت و ارام گفت
 نترس کاری باهات ندارمسپس دست وپاهای او را باز کرد دست زیر کمرش انداخت وکمک کرد بنشیند
سرمه با ضعف تمام نیرویش را جمع کرد وخود را عقب کشید .
زبانش را روی لب های خشکیده اش کشید وغرید
 به من دست نزنسراج لحظه ای تامل کرد سپس ابرویی باال انداخت .قامتش را صاف کرد
نگاهی به باالتنه ی برهنه ی او انداخت
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کبودی ها وجای چنگ روی سینه ی سفید او را دید و شعله ی خشم در چشمانش شعله ور گردید
کاله نگاهش را از نگاه ترسیده ی او جدا کرد و با پوزخند گفت
شاید بهتر بود می گذاشتم دست وپات بسته می موند !!نگاه سرمه به سمت مچ دست وپاهایش چرخید .
بندها باز شده بودند .مچ دست هایش را تکانی داد وازدرد پیچیده درمچ دستش گوشه ی لبش را گزید
بطری ابی به سمتش گرفته شدو همزمان صدای خسته اش را شنید
 تو یخچال واسه خوردن یه چیزایی پیدا میشه ..خواسی چیزی ردیف کن بخور .جمله اش که تمام شد بدون اینکه به او نگاه کند به سمت در اتاق رفت واز اتاق خارج شد.
حاال دیگر گیجی کامال از سر سرمه پریده بود ..
نگاه بهت زده اش بالفاصله در اطراف چرخید
او در ماشین نبود ودر اتاقی نه چندان بزرگ بود.
نگاه وحشت زده اش بار دیگر اطراف را کاوید .
سوالی در ذهنش شکل گرفت
او چگونه به این اتاق امده بود که خودش هم متوجه نشده بود
با جرقه ای که درسرش زده شد
قلبش لحظه ای از تپیدن باز ماند .
کلمه ی کویت چندین بار در ذهنش اکوشد
سوالی در ذهنش با سرعت شکل گرفت
ایا امکان داشت ازایران خارج شده باشند .تک تک سلول های بدنش با این فکر به لرزش درامد .
لحظه ای ذهنش بدترین تصویری را که از سرنوشت دخترهای صادر شده به کشور های عربی را شنیده بود به نمایش گذاشت وتکانی
سخت خورد.
تکانی به خود داد وعلی رقم درد شدیدی که در بدنش پیچید ازروی تخت پایین رفت .لحظه ای سرش گیج رفت دسته ی تخت را گرفت
وبه ان تکیه زد .
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سپس اب را باز کرد وبا عطش فراوانی که داشت الجرعه تا ته بطری را سرکشید سپس با کمک دیوار به سمت در رفت .
ان را باز کرد و وارد رواهروی کوچکی شد .با قدم هایی ارام وبا کمک دیوار به سمت انتهای راهرو رفت .

با قدم هایی ارام وبا کمک دیوار به سمت انتهای راهرو رفت .
وارد پذیرایی شد ونگاه هراسانش اطراف را درنور دید.
پنجه هایش را درهم قفل کرد و تکیه ش را ازدیوار
گرفت و با قدم هایی ارام به سمت تنها دری که در انتهای سالن وجود داشت رفت.
به در که رسید نفس مضطربش را بیرون فرستاد ودست عرق کرده ش روی دستگیره در نشست ان را پایین داد
پوزخندی صدا دار زد.
همان طور که حدس زده بود درقفل بود .کالفه دستی روی موهای پریشانش کشید وباز نگاهش را دراطراف چرخاند  .همه جا غرق در
سکوت بود.
لحظه ای چشمانش را بست تا ارامش خودش را حفظ کند .نباید خود را می باخت  .برد وباخت این بازی خیلی برای او مهم بود  .بردش
به معنی رهایی وازادی بود وباختش به قیمت از دست دادن زندگی ش بود.
با این فکر سریع چشمانش را باز کرد
باید کلید دررا پیدا می کرد حتی اگر در کویت هم بود باید خود را به سفارت ایران می رساند .
خم شد وپادری در را کنار زد به امید اینکه شاید کلید را اجا گذاشته باشد ..باید بدون فوت وقت کل خانه را می گشت و با این فکر از
پذیرایی شروع کرد وتمام ان را بادقت گشت اما اثری از کلید نبود.
نباید به این زودی نا امید می شد وشکست را می پذیرفت
کالفه به سمت اشپزخانه که سمت راست ان پذیرایی کوچک بود رفت .ابتدا گل تو گلدان روی کانتر را بیرون کشید وداخل ان را دید
سپس وارد اشپزخانه ی نقلی اما زیبا وتمیز شد وناخواسته نگاهش به سمت یخچال کشیده شد ودستش روی شکمش که به صدا افتاده
بود قرار گرفت .
صدای مرد در گوشش اکو شد.به اوگفته بود می تواند غذا بخورد  ..واو شدیدا به ان احتیاج داشت تا قوای از دست رفته اش را به دست
اورد .پاهایش بی اراده او را به سمت یخچال کشاند .
باتردید در یخچال راباز کرد ونگاهش داخل یخچال تقریبا پر چرخید  .تردید را کنار گذاشت ودست دراز کرد پاکت اب پرتقال را به
همراه کیکی برداشت و پشت میز نشت ومشغول خوردن شد .
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می توانست حدس بزند مرد دراتاقی که درمقابل اتاقش بود خوابیده ست واگر کلید دراشپزخانه هم نبود بی شک دراتاق او قرار داشت.
با این فکر لیوان اب پرتقالش را تا انتها سرکشید ولیوان را داخل سینک قرار داد وبه سمت اتاق او پاتند کرد .
پشت در اتاق بسته ی او ایستاد .
دست یخ زده ش روی دستگیره ی در قرار گرفت وان رابه سمت پایین کشید ودر بی صدا روی پاشنه چرخید وباز شد .
لبخندی زود گذر روی لبانش نقش بست ودر دل خدارا شکر گفت .
پشت در نفس عمیقی کشید تا استرس را از خود دور کند .
سپس با قدم هایی لرزان وارد اتاق تقریبا نیمه تاریک شد.
ابتدا لحظاتی در جای خود ایستاد تا نگاهش به تاریکی عادت کند .
نگاهش به سمت تختی که گوشه ی اتاق قرار داشت چرخید وسراج را دید که طاق باز روی تخت دراز کشیده وخوابیده بود.
ترس استرس وهیجان سه احساسی بود که دران لحظه دراو شکل گرفته بود
روی نوک پا وارام به سمت تخت رفت.حتی نفس کشیدن راهم فراموش کرده بود.
وقتی کنار تخت رسید لحظه ای نگاهش روی بالتنه ی ورزیده وعظالنی او چرخید .
زود نگاهش را از او دزدید حتی می ترسید سنگینی نگاهش او را بیدار کند!!!
روی همان نوک پا به سمت پاتختی رفت وبا احتیاط ودر ان نور کم ان را گشت .کالفه کنار تخت ایستاد ونگاهش را برای اخرین بار دراتاق
چرخاند.
تقریبا کل اتاق را گشته بود وچیزی پیدا نکرده بود .حتی گوشی لعنتی اش هم این بار خاموش بود .
بار دیگر به او نگاه کرد واین بار شلوار تنش توجهش را جلب کرد .
او باشلوار خوابیده بود
شاید کلید را در شلوارش گذاشته بود .
لعنتی زیر لب گفت .
حاال باید چه می کرد .یاباید قید کلید را می زد یا باید تمام شهامتش را یک جا جمع می کرد وریسک می کرد.
نگاه هراسانش به سمت او صورت او چرخید.
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حتی در خواب هم ابروهایش بهم گره خورده بود واخم کرده بود.زبانش راروی لب های خشک شده اش کشید وبه تخت نزدیک تر شد .
شاید بخاطر فضای نیمه تاریک اتاق بود که تا ان حد ترسیده بود .
زیر لب تمام دعا هایی که بلد بود را خواند وروی او خم شد وارام دست لرزانش را به سمت جیب او برد .
کل وجودش از وحشت نبض گرفته بود.
بی صدا اب دهنش را قورت داد ودوتا از سرانگشت هایش را داخل جیب او کرد .سریع نگاهش به سمت صورت او چرخید وچون هیچ
عکس العملی را درصورت اوندید با جرات بیشتری انگشتش را به داخل جیب فروکرد وبا برخورد انگشتش با چیزی اهنی زود لبانش را گاز
گرفت تا ازخوشحالی فریاد نکشد .
ان را میان انگشتانش گرفت ودرست قبل از اینکه دستش را بیرون بکشد دستی دور دستش مشت شد ..
درست قبل از اینکه دستش را بیرون بکشد دستی دور دستش مشت شد ..بند دلش پاره شد واز شدت استرس دردی درسینه ش جمع
شد.قلبش مانند گنجشکی ماردیده درسینه می تپید.
قبل از اینکه بخواهد دستش را ازاد کند محکم دستش کشیده شد وهمراه با فریاد خفه ای که کشید روی او افتاد وسرش روی سینه ی
برهنه او قرار گرفت .
همه چی چنان سریع اتفاق افتاد که برای لحظاتی گیج شد وبه همان شکل ماند
صدای بم و خواب الود اودرگوشش پیچید و باعث شد خون تو رگانش یخ بزند
 اووم این وقت شب یه دختر باال سرت چیکار می تونه داشته باشه هوم؟همراه با گفتن این حرف غلتی زد وسرمه زیرش قرار گرفت..
می توانست برای اولین بار وحشت را در نی نی ان چشم های درشت شده ببیند ولبخندی که می رفت تا در لبانش شکل بگیرد را به
سختی مهار کرد.
چهره اش جدی تر وسخت تر از هرزمانی شده بود.
سرمه خواست تکانی به خود بدهد اما زیر سنگینی وزن او تقریبا کار غیرممکنی بود .
از گوشه ی چشم به بازوی های برجسته ی او که در هردو طرف سرش با فاصله ی اندکی روی متکا تکیه داده شده بود نگاهی انداخت.
درحالیکه نفسش به شمارش افتاده بود با صدایی که گویی از ته چاه درمیامد گفت
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 از روم بلند شو لعنتی!!سراج تاک ابرویی باال انداخت وریشخندی زد وگفت
 من که جام خوبه !!!سرمه با خشم غرید
 لعنت به تو من جام خوب نیست!!سراج خنده ای درگلو کرد وگفت
 اهان از اون لحاظسپس مجدادا غلتی زد وسرمه رویش قرار گرفت وموهای نیمه مهارش در صورت وپخشی از سینه ش پخش گردید.
با سرانگشت موهای او را از صورتش کنار زدو لبخندی محو به رنگ صورت او که مانند شبح سفید شده بود زد وباشیطنت گفت
 خوب دزد کوچولو االن جات بهتر شد ؟!از ان همه نزدیکی وان فاصله ی کم لحظه ای نفس تو سینه ی سرمه حبس گردید .
نیم نگاهی به سینه اش که تازه دران لحظه متوجه شده بود برهنه است انداخت که دقیقا مماس سینه ی برهنه ی ان مرد که چشمانش
برق عجیبی داشت بود.
حاال در ان اتاق نیمه تاریک ترس در تک تک سلول های بدنش رخنه کرده بود .
تقالیی کرد وبیشتر دراغوش مرد فرورفت ..
حاال کامال دراغوش او قرار داشت وفاصله میان صورت ان ها کمتر از یک وجب بود!
نگاهش را در نگاه او قفل کرد وپریشان لب زد
 تو ..تو..خواب بودی..ولم ..ولم کن برم تا بخوابیبدن یخ زده اش به سرعت داشت حرارت بدن داغ او را می گرفت وگرم میشد
نگاه سراج از روی گردن کشیده وسفید اوواز ترقوه اش به سرسینه های سفید ش چرخید وبا بدجنسی لب زد
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 درسته خواب بودم اما یه دزد کوچولو بیدارم کرد !! سرمه اب دهانش را قورت اد وسراج طره ای از موهای اورا به دست گرفت وارام گفت حاال جریمه ش اینه که خودش من رو بخوابونه!!همه چی از نظر سراج یک بازی سرگرم کننده بود واو وقتی ترس نشسته در ان نگاه گستاخ را می دید لذت می برد
وبرعکس او سرمه بود که گیج و وحشت زده وبی حرکت به او خیره شده بود ..
و زمانی به خود امد که دست سراج از پشت روی لباس زیرش نشست ..وحشت زده هینی کشید وگویی اب یخ روی صورتش ریخته
باشند به خود امد
وترسیده تکان دیگری به خود داد اما بی فایده بود ..حاال دیگر وحشتش چندین برابر شده بود ..باید کاری می کرد .
نگاه وحشت زده اش در اطراف چرخید ودنبال شیی گشت تا بتواند از خودش دفاع کند
سراج پاهایش را قفل پاهای او کرد وفشاری به کمرش وارد کرد وبا تحکم گفت
 هرچی تو فکرت داری رو بنداز بیرون دختر!!!فکر کن من یه درصد اجازه بدم تو عملیش کنی
نگاه سرمه به سمت اوچرخید ولحظه ای ناخواسته خیره ی لبانش دران فاصله ی کم شد ونالید
 می خوای چیکار کنی!!سراج تاک ابرویی باال انداخت می دانست اگر کمی بیشتر ادامه بدهد او پس میفتد اما بدش هم نمیامد کمی سربه سرش بگذارد نگاهش
را به لب های گوشتی وخیس او دوخت خونسرد گفت
به نظرت می خوام چیکار کنم؟!سرمه لحظه ای سکوت کرد ..دیگر کاری از دستش برنمی امد اگر قرار بود به او تجاوز شود میشد از اینکه به او التماس کند متنفر بود
تمام نفرتش را درچشمانش جمع کرد باصدایی که به شدت تند بود می لرزید گفت
-عوضی متجاوز
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سراج که انتظار شنیدن همچین کلمه ای را نداشت ناگهان با صدای بلندی به خنده افتاد سرمه رارها کرد اما قبل از اینکه سرمه بلند شود
اورا روی تخت انداحت ومچ دستش دوباره به اسارت دست او درامد وگفت
_دزد کوچولوی منحرف !!
باخودت چی فکر کردی یادمه قبال هم بهت گفتم تو معیارهای این که زیر خواب من بشی رو نداری!!
حاال که خوابم رو پروندی باید جریمه بشی وتاصبح کنارم بخواب تا خوابمم ببره !!
اما خوب گوش کن خواب من سبکه پس نفس هم نکش ..که اگر این بار بیدارشم قول نمی دم برخالف معیارم کاری نکنم!!
مفهوم بود؟
بین بد وبدتر گزینه ی دیگری نبود وسرمه نفش را نامحسوس مهار کرد ودر دل خدارا شکر گفت که او قصد دست درازی به او را
نداشت!!
می تواست تا خود صبح حتی نفس هم نکشد
کمتر ازچند ثانیه بعد دست او دور شکم برهنه اش حلقه شد وچشمانش را بست وسرمه هم ناچار روی لبخندی که روی لب او دران
تاریکی به شدت خودنمایی می کرد چشم بست

به شدت خوابش میامد اما همین که می خواست پلک های خسته و وروم کرده اش روی هم بیفتد صحنه ی سرشبی که باباربد گذرانده
بود درذهنش به تصویر کشیده می شد وخواب علی رغم خستگی چشمانش از نگاهش می گریخت.
چندین بار تصمیم گرفت شانس خود را حداقل برای فرار از تخت او آزمایش کند .اما هربار نیرویی او را از این کار منع کرد ...
آن مرد خوب توانسته بود زهر چشم او را بگیرد وبترساند.
به آسمان گرگ ومیش نگاهی انداخت و برای اولین بار در طول تمام زندگی ش آرزو کرد که آسمان هرچه زودتر روشن شود تا این
موجودخونسردی که کنارش خوابیده بود بیدارشود..
زیر چشمی اورا نگریست که همچنان آرام وبی صداخوابیده بود .گویی در چالش مانکن شرکت کرده است
گردنش به شدت درد گرفته بود و احساس می کرد تمام عضله های بدنش خشک شده است در نهایت کالفه وبه امید اینکه در این ساعت
خواب اوسنگین است به پهلو چرخید وکمی از از اوفاصله گرفت.
اما در کم تر از چند ثانیه آن فاصله پرشد وکمر برهنه اش به بدن عریان اوچسبید وگویی در آن در آن قسمت مذاب داغ ریختند که به
آن شدت سوخت !!
دستش محکم تر از قبل دور شکم او حلقه تر شد وصدای بم ودورگه شده اش در گوشش پیچید که گفت
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_کم کم داشتم نگرانت می شدم !!
اگرکمی دیر یه تکونی به خودت می دادی فکر می کردم ...

لحظه ای سکوت کرد سپس خنده ای در گلو کرد وادامه داد
_اماظاهرا زنده ای !!
چشم های خسته ی سرمه گرد شد
با خشم گوشه ی لبانش را گاز گرفت تا حرفی به اونزند .
پوست بدنش مور مور شده بود خود را کمی عقب کشید که مجدادا صدای هشدار گونه ی اورا جایی نزدیک به گوشش شنید
با حرکت بعدی دستم یا باالتر میره یا پایین تر پس آروم بگیرو بخواب دختر !!
نگاه سرمه ناخواسته روی دست او که درست روی نافش قرار داشت چرخید ولحظه ای گونه اش از تصور عملی شدن تهدید او از شرم
وخشم گلگون شد و دیگر نتوانست زبان خود را کنترل کند وبا خشم غرید
_بعدش باید به فکر اون دستی باشی که اگر هرز بره من قطعش می کنم !!!
صدای خنده ی مجددش را از پشت سرش شنید وبا حرص نفسش را با شدت مهار کرد
_من عادت دارم همیشه خیلی بعد به بعدش فکر کنم !!
سرمه با حرص گقت
_تو!!
پیشانی اورا روی گودی گردنش احساس کرد وصدای بمش مجدادا در گوشش نشست
_هیس بخواب دزد کوچولو !!!
سرمه برای اولین بار تا آن حد احساس حقارت وناتوانی می کرد.
او در آن و قت شب نیمه برهنه در آغوش مردی خوابیده بود وبدتر آن که حتی نمی توانست حرفی بزند ..
با خشم چشمانش را بست ونفهمید چه زبانی خواب او را ربود ..
هنگامیکه بیدار شد نمی دانست چه زمانی از روز است اما اسمان کامال روشن شده بود ....
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لحظاتی طول کشید تا ذهن به خواب رفته اش بیدار شود واو با یاداوری اتفاق های دیشب نفسش عمیق شد وضربان قلبش باال رفت .
نگاه محتاطش آرام به سمت پایین چرخید وچون هیچ دستی را دورش حلقه ندید نفس عمیقی کشید .
لحظه ای وجودش مملو از خوشحالی شد .
کمی تکانی به خود داد که صدای آخ ناگهانیش سکوت اتاق را در هم شکاند
عضله های خشک شده ی بدنش درد گرفتند
کالفه وباهر سختی بود برگشت وچون هورا ندید کمی دست وپاهایش را روی تخت تکان داد وبه اطراف بادقت بیشتری نگاه کرد.
این اتاق هممانند اتاق او ساده بود ..
ازروی تخت بلند شد وبه سمت در اتاق رفت واز اتاق خارج شد ومستقیم به سمت پذیرایی حرکت کرد
باید ابتدا فکری به حال تن برهنه اش می کرد .

هوا شرجی بود و این هوای گرم وشرجی سراج را به شدت کالفه کرده بود ..
سیگاری را که روشن کرده بود بدون اینکه دمی از آن بگیرد از ماشین بیرون انداخت وکاغذ ادرس را روی صندلی بغل گذاشت
ومستقیم به سمت محل نگه داری دختر ها رفت .
باید ابتدا تکلیف آن ها را مشخص می کرد ..
وارد کوچه ی تنگی شد و جلوی درب اهنی بزرگی ماشین را نگه داشت وبوقی زد .
کمتر از چند ثانیه در توسط مردی باز شد واو بدون اینکه حرفی بزند ویا حتی شیشه ی ماشین را پایین بدهد ماشین را مستقیم به داخل
برد وجلوی ساختمان سفید رنگی نگه داشت واز ماشین پیاده شد .
دومرد قوی هیکل با رنگ پوستی تیره با قدم هایی بلند خود را به سراج رساندند وگفتند
_کاکو خیلی خوش اومدین زید خان داخل منتظرتونن!!
سراج سری تکان داد وبه سمت ساختمان قدیمی ساخت حرکت کرد .
اورا به پذیرایی که برخالف نمای ظاهری ساختمان لوکس بود هدایت کردند واو مردی تقریبا میانسال را بالباس محلی وبا پوستی تقریبا
تیره دید که برای استقبال از او به جلو آمد وبا لهجه ی شدید جنوبی گفت
_خیلی خوش اومدی پسر خواهر یاشار
سراج دست اورافشار داد

out

155 | k n o c k

 | 156ض ر ب ه ن ه ا ی ی

تشکری کرد وزید اورا به سمت مبل هدایت کرد وبالفاصله دخترانی جوان آمدند ومشغول پذیرایی از سراج شدند
سراج کمی از شربتش را الجرعه سرکشید .
باید هرچه زود ترکاری را که برایش آمده بود انجام می داد و به خانه برمی گشت
لحظه ای تصویر چهره ی خشمگین سرمه مقابل چشمانش نقش بست
ولبخندی محو کنج لبانش را باال به سمت باالکشید .
اما خیلی زود پلک بازو بسته کرد وتصویر مانند حبابی ترکید
نگاه مستقیمش را به زید دوخت وگفت
_من رو ببر پیش دخترا !!

زید لبخندی پهن زد ودندان های یک دست سفیدش در ان صورت تیره بسیار خودنمایی کرد .
از جای خود بلند شد و با کنایه گفت
_یادمه یکبار یسناخانوم برای معامله ی برنج اینجا آمده بود و وقتی حرف از رد کردن دخترا به اون ور آب شد چنان نگاهی به ما انداخت
که از گفتن حرفمون پشیمون شدیم وحاال !!!!
نگاه تند ونافذ سراج به سمتش چرخید وزیدان اندیشید درست همین نگاه بود اما از نوع زنانه اش !!
سعی 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 !!!
_تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن زید !!!
زید شانه ای باال انداخت
سریع عقب نشینی کرد و گفت
_کاکو به ما که ربطی نداره
این دخترا چند روزی امانت ما بودند و حاال ما به شما تحویلش میدیم
سراج نگاهی تهدید آمیز به او انداخت و خوبه ای گفت وزید با دستش به سمت در خروجی نشانه رفت وگفت
_ کاکو همراه من بیا
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وارد باغ شدند وبه سمت پشت ساختمان حرکت کردند .خورشید مستقیم می تابید وسراج عینک خود را به چشم زد و در دل لعنتی به
باربد فرستاد می دانست
معامله ی دختر ها زیر سر اوست وکسی که یاشار را تحریک کرده خود اوبوده است
زید مستقیم به سمت ساختمان کوچکی جلو رفت و وقتی به ساختمان رسید دسته کلیدی از جیب خود خارج کرد و در آن را باز کرد
وخود را کنار کشید و سراج داخل ساختمان شد .
با دیدن منظره ی مقابلش از شدت خشم دندان هایش را روی هم سایید .فکش تا دقایقی قفل شده بود .
زید که اورا کامال زیر نظر گرفته بود گفت
_ ۷تا دختر بودند که یکی از اون ها بخاطر سن کم ومشکل تنفسی که داشت زنده نموند البته من به یاشار گفتم
نگاه خشمگین سراج از او به سمت دختر ها چرخید که وحشت زده بهم چسبیده بودند وبا چشمانی که از شدت ترس درشت شده بودند
به او زل زده بودند
بی شک اگر در آن لحظه باربد در کنارش بود اورا قیمه قیمه می کرد !!
آن هوای شرجی وگرم را در یک نفس عمیق به داخل ریه هایش فرستاد تا آرامش خود را حفظ کند سپس با خشمی که به سختی کنترل
شده بود پرسید
_چرا لباس تن این دخترانیست!!
نگاه زید چرخشی روی دختر ها کرد و آرام ومحتاط گفت
_خیلیاشون پاره پوره شده بود
هوا هم گرم بود و...
دست سراج مشت شد
به سمت دخترها جلو رفت وذهنش شروع به تخمین سن دخترها زد میانگین سن آن ها بین ۱۳تا ۱۷بود وهمین خشمش را بیشتر می
کرد
_خیلی زود برای همشون لباس مناسب تهیه کن وبده بپوشن
با هرقدمی که جلو می رفت موجی ارام در دختر ها ایجاد میشد ..کوچکترها سعی داشتند خود را پشت بزرگتر ها مخفی کنند وبزرگترها
با دست باال تنه ی نیمه برهنه شان را می پوشاندند .
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وقتی در یک قدمی ان ها ایستاد نگاه نافذش در چهره ی تک تک آن ها چرخید ولحظه ای آن دختر های کم سن را در اتاق های مجلل
امیر های کویت تصور کرد وخونش به جوش آمد .
در همین حین دختری که بیشتر از سیزده سال بهش نمی خورد خود را جلو کشید وخیلی ناگهانی دست سراج را گرفت وبنای گریه
گذاشت وگویی بقیه هم منتظر گریه ی او بودند که شروع به ضجه کنند
دخترک درمیان گریه بریده بریده گفت
_آقا توروخدا ..تروخدا ما رو ..مارو ول کنید بریم ..اقا تروخدا ..
هیچ وقت تا به امروز سراج تا این حد آشفته وعصبی نشده بود وبدتر اینکه نمی توانست برای آن ها کاری کند واین او را به شدت
خشمگین وعصبی می کرد !!
نمی توانست مقابل دستور مستقیم یاشار قرار بگیرد به خصوص که خوب از عاقبت سرشاخ شدن با امیرهای کویت را می دانست واز
طرفی رگ های گردنش متورم شده بود
دست خود را از دستان یخ زده ی دخترک در آن گرما بیرون کشید و با قدم هایی بلند به سمت درب رفت واز آنجا خارج شد کمتر از
چند ثانیه در توسط زید قفل شد واو کنارش قرار گرفت
_چه می کنی کوکا !
سراج کالفه دستی برموهایش کشید وگفت
_
باید این دخترا رو خرمشهر ببری واز طریق دریا وقاچاقی آن ها رو به کویت برسونیم
زید سری تکان داد وسراج نگاه نافذش را مستقیم به چشم های قهوه ای رنگ او دوخت و اولتیماتوم داد
_حواست باشه که من اون دخترها رو سالم تو خرمشهر ازت تحویل می گیرم باشه !!!
زید با دست ضربه ای به شانه ی سراج زد وگفت
_کوکا ما راه ورسم بازی رو خوب بلدیم واز خط قرمزای قوانین رد نمیشیم برو بسالمت
سراج دیگر حرفی نزد و با فکری که به شدت مشغول بود به سمت ماشینش قدم برداشت تا هرچه زودتر خود را به خانه برساند ..

خانه در سکوت مالل انگیزی فرورفته بود.سرمه روی مبل راحتی مخملی ارغوانی رنگ در پذیرایی نشسته بود و به تصویر غم انگیز
تابلوی غروب دریا خیره شده بود .
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در طی آن روز بارها در اوج نا امیدی ودلتنگی تصمیم گرفته بود تا به زندگی خود پایان ببخشد اما هربار نیرویی مانع او از این کار شده
بود .
او هیچ وقت خودش را این قدر ناتوان احساس نکرده بود .
با تکان خوردن دستگیره ی در نگاهش به آن سمت چرخید و چند ثانیه بعد قامت سراج در چهارچوب در قرار گرفت .
نگاه پر از نفرتش روی صورت خسته ی سراج سنگینی کرد وچون نگاه او به طرفش برگشت نگاه از او گرفت وبه همان تصویر غروب غم
انگیز خیره شد صدای قدم های سراج را میشنید که به او نزدیک می شود اما تغییری در مسیر نگاهش نداد .
نگاه سراج لحظه ای محو اوماند در لباس یسنا گویی خود یسنا بود که با همان نخوت وغرور همیشگی نشسته است.
لبخندی محو روی لبانش شکل گرفت .اما خیلی زود آن لبخند جای خود را به اخم داد.
پاکت بزرگی را که در دست داشت از آن فاصله ی کم روی او انداخت وسرد گفت
_این ها را بپوش واماده باش کمتر از یک ساعت دیگر از اینجا می ریم
جمله اش که تمام شد روی خود را از نگاه پر از سوال ونگران سرمه برگرداند تا به اتاقش برود ودوش اب سردی بگیرد تا بتواند
افکارش را سازمان ببخشد .
سرمه چندین بار دهان باز کرد تا بپرسد کجا می روند اما هر بار بدون اینکه کلمه ای از دهانش خارج شود آن را بسته بود .
.......
اسمان صاف وپر از ستاره بود .ماه می درخشید .و نسیم گرمی که می وزید پوست صورت سرمه را نوازش می کرد .
ماشین با سرعت باال یی که داشت گویی پرواز می کرد .همه چیز مانند سایه هایی شبح گونه از مقابل چشمان سرمه با سرعت عبور می
کرد ند .
یک ساعت بود که در ماشین نشسته بودند وکلمه ای حرف میانشان رد وبدل نشده بود
ابروهایش با یاد آوری یکساعت پیش در هم گره خورد .
صدای سرد سراج مانند صدایی ضبط شده در ذهنش پخش گردید
_خوب به حرفام گوش کن دختره ی خیره سر !!
اگر می خواهی چشم ودهنت رو نبندم وپشت صندوق ماشین نندازمت پس آروم تو ماشین می شینی وفکرهای احمقانه هم نمی کنی !!
امیدوارم هشدارم رو جدی بگیری وبدونی که من همیشه اروم نیستم
وحاال او در کمتر از یک ساعت بازبه فرار فکر می کرد!!!
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در نهایت نگاه خود را از پنجره گرفت وبه نیم رخ سراج دوخت و پرسید
_کجا من رو می بری؟!!
از لحن محکم وصالبت صدای خود خوشش آمد ...نباید می گذاشت او پی به ترسش ببرد ...
سراج نیم نگاهی سمتش انداخت و خونسرددر پاسخ سوال او گفت
_ مقصد نهاییت کویته !
بدن سرمه از صراحت لحن او به یکباره یخ کرد .
بدن سرمه از صراحت لحن او به یکباره یخ زد.کلمه ی کویت را از زبان یاشار و باربد هم شنیده بود .اما نمی دانست چرا وقتی از زبان
مردی که در کنارش نشسته بود و همچنان بی تفاوت وخونسرد رانندگی می کرد شنید تا این حد جاخورد بدنش یخ کرد وضربان قلبش
تند تر شد .
دست خود را روی دستگیره ی در فشار داد تا تمام ناراحتی وخشم خود را سر آن خالی کند.
سراج نیم نگاهی به سمت سرمه انداخت
رنگ صورت پریده اش زیر نور ماه زیادی توی چشم بود .
_چرا من رو کویت می برین ؟!!
تمام سعیش را کرده بود تا صدایش نلرزد یا حداقل زیادی نلرزد .
سراج با سوال سرمه عمیقا به فکر فرو رفت
اصال یاشار قصد فرستادن اورانداشت .
سرمه خود نمی دانشت طعمه شده است.
یاشار زیرک بود وخوب فهمیده بود که پای سراج را چگونه به آن بازی باز کند .
یاشار خیلی خوب متوجه نگرانی ها وحساسیت های او روی آن دختر شده بود و این موضوع را برگ برنده اش کرده بود وپیروز هم
شده بود.
پاهایش را روی گاز بیشتر فشرد .با اتفاقی که دیشب افتاده بود ونجات دادن سرمه از دست باربد بی شک او هم متوجه ی حساسیت او
روی این دخترشده بود.
پوزخندی زد وکنج لبانش به سمت باال متمایل شد.
سرمه داشت به بزرگترین ضعف او تبدیل می شد واین اصال به نفع او نبود ..
جوابی به سوال او نداد و گره ی افتاده میان دو ابرویش کورتر شد .

out

160 | k n o c k

 | 161ض ر ب ه ن ه ا ی ی

گویی سرمه هم انتظار شنیدن جوابی را از اونداشت که آرام وخاموش نشسته بود وسرش را به شیشه تکیه زده بود
نگاه سراج لحظه ای روی صورت اوچرخید ولبخندی محو برای ثانیه ای کنج لبانش شکل گرفت
سپس نگاهش را به روبه رو وبه جاده ی خلوت دوخت
خطری سرمه را در کویت تهدید نمی کرد نه تا وقتی در کنار اوبود
اما به شدت فکرش درگیر آن دختر های کم سن بود که نمی دانست چه عاقبتی انتظارشان را می کشد ..
نگاه پراشک دختر ها لحظه ای از مقابل چشمانش گذشت و رگ های گردنش متورم شد .
نفسش را خشمگین مهار کرد وسیگاری را آتش زد .
هنوز چند پک نزده بود که صدای سرفه های ارام سرمه را شنید
نیم نگاهی به سمتش انداخت .به نظر میامد برای کشیدن نفس دچار مشکل شده اشت ...
قفسه ی سینه اش به شدت باال وپایین می رفت و مردمک های چشمانش گشاد تر از حد طبیعی شده بود .
نگاهی به حجم دود نشسته در کابین ماشین انداخت وسریع شیشه ها را تا آخر پایین داد وسیگار را بیرون انداخت
کمی که گذشت سرفه های او قطع ونفس کشیدنش طبیعی تر شد .

ماشین مقابل خانه ای ایستاد ونگاه خواب الود وخسته ی سرمه از پنجره به سمت سراج چرخید.
سراج نیم نگاهی سمت او انداخت و با صدایی که از بی خوابی دورگه شده بود گفت
_پیاده شو
کلید قفل ماشین را زد و خود زودتر از سرمه پیاده شد وکش وقوسی خسته به بدنش داد .
آسمان گرگ ومیش بود و با پیاده شدن سرمه از ماشین نسیم خنک صبحگاهی گونه هایش را نوازش کرد و باعث شد خواب تا حدودی
از سرش بپرد وفکرش بیشتر کارکند .
نگاهش اطر اف را بادقت از نظر گذراند
در کوچه ای تقریبا پهن و خلوتی ایستاده بودند که تنها دوتا خانه ی ویالیی در آن قرار داشت که فاصله ی هردو خانه باهم بسیار زیاد بود
.
نگاه کالفه اش را به سراج دوخت
وبعد از چند ساعت سکوت در نهایت لبانش را ازهم فاصله داد وپرسید
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_برای چی خرمشهر اومدیم ؟!
این را از تابلویی که هنگام ورود به شهر نوشته شده بود به شهر خرمشهر خوش امدین متوجه شده بود
نگاه مستقیم سراج در نگاه سرمه قفل شد وقلب سرمه شروع به تند زدن کرد ۰
گاهی تنها یک نگاه این مرد کافی بود تا او را به وحشت بی اندازد .
اما قیافه ی آرامش ترس نشسته در جانش را نشان نداد
سراج چینی به پیشانی انداخت و با همان لحن سرد همیشگی گفت
_هرچی کمتر بدونی به نفعته
سرمه که انتظار شنیدن همچین جوابی را نداشت لحظه ای به وضوح جاخورد ولبخندی محو در کنج لب سراج نشست
وبا بدجنسی بیشتری ادامه داد
_باعث میشه کمتر بترسی دزد کوچولو !!
کلمه ی دزد کوچولو درسر او اکو شد و بالفاصله چند تصویر از دوشب قبل در ذهنش پشت سر هم پخش شدند .حرارت بدنش باال رفت
وباعث برافروختگی گونه هایش شد .
هنوز هم احساس می کرد بدنش حرارت بدن سراج را در خودش نگه داشته است که این چنین داغ شده است .
چشمان سراج درخشید چون گونه های گلگون شده ی سرمه را دید .
با شیطنت به سمت اوخم شد ودر کنارگوشش با حرارت لب زد
_نگو که به بغل من فکر می کنی و گونه هات اینجوری گل انداخته !!

سرمه باشنیدن ناگهانی صدای او در کنار گوشش هینی کشید و سریع خود را عقب کشید ونگاه گیج شده ش را به سراج دوخت
جمله ی او در ذهنش تکرار شد .از اینکه فکرش را خوانده بود کنج لبش را زیر دندان کشید
وچون بارقه ای از خنده را در نگاه تیره ی او دید به خود آمد ولبش را از اسارت دراورد.
بالفاصله ابروهایش در هم گره خورد و خشمگین غرید
_گونه هام گل ننداخته بلکه کل وجودم با یاد اوری اون شب گر گرفته !!
سراج باشنیدن این جمله خنده ای درگلو کرد واز گوشه ی چشم به سینه های او که ازشدت خشم باال وپایین می رفت نگاهی انداخت و
سربه سر گذاشتن به او را ادامه داد
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_عجب !!!
معموال مردا با یاد اوری همچین شبی گر می گیرن!!
اصال می دونی گر گرفتن با یاد آوری همچین شبی نشونه ی چی می تونه باشه ؟!
صدایش برعکس نگاه خندانش کامال جدی بود
حاال دیگر سرمه کامال گیج شده بود وبی خوابی هم مزید برعلت شده بود تا اصال متوجه ی حرف های دوپهلوی سراج نشود با تردید
پرسید
_نشونه ی چیه ؟!
سراج با خنده ای کنترل شده سری تکان داد لبخندی زد وگفت
_نشونه ی اینه که تو هرچقدرم در ظاهر نشون ندی اما از اون شب واز اینکه تو بغل من بودی وخوابیدی خوشت اومده وبدنت با یاد
اوریش دچار نوعی هیجان میشه وحرارت می گیره و ...
لحظه ای تامل کرد وبا دیدن چشم گرد ونگاه متحیر سرمه دیگر نتوانست جلوی خنده اش را نگه دارد و آن را مهار کرد .
صدای خنده ی بی پروایش سرمه را به خود آورد واز اینکه آنقدر احمقانه منتظر مانده بود تا او حرفش را بزند از دست خودش حسابی
خشمگین شد .
گوشی دست سراج زنگ خورد واو چشمکی به سرمه زد وکمی از اوفاصله گرفت و زمانیکه بله گفت هیچ اثر خنده ای در لحن جدی
صدایش نبود .

_بگو
_کو کامحموله تا قبل از ظهر درمحل مورد نظر صحیح و سالم دستتون می رسه
سراج نگاهی به آسمان که حاال تقریبا روشن شده بود انداخت و بدون حرفی گوشی را قطع کرد وبه سمت سرمه که به در ماشین تکیه
زده وسرش را پایین انداخته بود رفت.
در فکر عمیقی فرو رفته بود این را از خط های عمیقی که در پیشانیش ایجادشده بود فهمید.
قفل ماشین را زد
سر سرمه به طرف او حرکت کرد.
سراج به سمت درب اهنی بزرگی که کمی آن سمت تر از آن ها قرار داشت جلو رفت وکوتاه گفت
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_دنبالم بیا
سرمه برای آخرین بار به اطراف خود چشم چرخاند ومثل یک مرده ی متحرک از عقب او قدم برداشت.
انگشت سراج روی زنگ در قرار گرفت وآن رافشرد ودر کمتر از چند ثانیه در توسط پیرمردی گشوده شد خود را کنار کشید وبا
صدایی که می لرزید گفت
_سالم سراج خان خوش امدین
سراج جواب سالم اورا داد و خود کنار ایستاد تا ابتدا سرمه داخل شود .
پوزخندی کنج لب سرمه را به سمت باال متمایل کرد که دور از چشم سراج نماند
تاک ابرویی باال انداخت .
کمی سرش را به سمت او خم کرد وبالحن کشداری زمزمه کرد
_ جنتلمن نیستم دزد کوچولو!!
منتها حوصله ی موش وگربه بازی روهم ندارم
حاال بیفت جلوی من !!!
سرمه سر خود را عقب کشید و پشت چشمی برایش نازک کرد و طرح پوزخندش عمیق تر شد
نگاهی به پیرمرد انداخت.
دستارشیری رنگی به سر بسته بود و پیراهن سفید یکسره ای به تن داشت .
صورت سیاه و آفتاب سوخته ش کنایه یی به آفتاب تند وسوزان وبی رحم آنجا بود .
_تا کی باید منتظر بمونم دختر !!
باصدایی که شنید نگاهش را از پیرمرد گرفت
سالم آرامی کرد واز کنارش عبور کرد داخل حیاط بزرگی شد وکمتر از چند ثانیه سراج هم کنارش قرار گرفت وبدون اینکه حرفی بزند
مستقیم به سمت ساختمان جلو رفت .
کار برای انجام زیاد داشت وزمان کم !!
باید فکری می کرد تا دختر ها را به کویت می رساند .
نباید بی گدار به اب می زد .
ابتدا باید سراغ ادم پر می رفت
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از بابت سرمه نگرانی نداشت چون اورا با کارت شناسایی یسنا هم می توانست رد کند.
اما دختر ها را نمی توانست با کشتی مسافر بری رد کند.
سراج مسیر آشنای راهروی باریک نم دار وتاریک را پیمود و وارد حیاط شد .
ابتدا نور مستقیم خورشید چشمانش رازد آن را باز وبسته کرد سپس با قدم هایی تند به سمت ساختمان تقریبا فرسوده ای که در انتهای
آن حیاط کوچک قرار داشت رفت .
دستگیره ی در را به سمت پایین کشید ودرباصدای خشکی در پاشنه چرخید وباز شد .
کفش خود را در آورد وداخل اتاق کوچک نشیمن شد ومجدادا به سمت راهروی انتهای اتاق پیچید ودرا اتاقی را گشود و وارد اتاق شد
وجهان را دید که پشت میزی نشسته بود به سمت اورفت وجهان چون اورا دید عینک ذره بینی خود را از چشم درآورد.
لبخندی پهن روی لب نشاند وبا پشت آستین خود پیشانی خیس از عرقش را پاک کرد واز جای خود بلند شد و با لحنی تملق آمیز دست
خود را به سمت او جلو گرفت و گفت
_خوش اومدی پسر جمشید
سراج دست او را فشرد و با طعنه اشاره ای به میز کرد وگفت
_بعد از چند سال بعید می دونستم باز هم تو این دخمه ببینمت
جهان بی تفاوت نگاهی به اطراف انداخت وگفت
_چند سال پیش از این دخمه در اومدم ورفتم که به خودم یه فرصت بدم اما در زمان کوتاهی متوجه شدم بد به این دخمه ومیزم
عادت کردم !!!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت ودرمیز مقابل او نشست وگفت
_بعید می دونم بخاطر پولش کار کنی تو این دخمه مونده باشی
جهان باصدای بلندی خندید وگفت
_گذرت به اینجا افتاده چی می خوای؟!
_می خوام چند تا دختر رد کنم
ادم پرون خوب سراغ ندارم
مطمئنم تو می شناسی !!
جهان چینی به پیشانی انداخت و با چشمانی ریز شده و نگاهی نافذ با دقت به سراج چشم دوخت
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اما سوالی نپرسید.
همیشه سعی داشت در حاشیه بماند
_یکی دونفری رو می شناختم
یکیش مرده واون یکی زندانه

سراج کالفه خود را در صندلی جابه جا کرد ومستقیم نگاه خود را به جهان که موشکفانه اورا زیر نظر گرفته بود دوخت وپرسید
_چندتا دختره که باید هرجوری شده امروز قاچاقی ردشون کنم اون طرف آب
چه پیشنهادی می دی
جهان دستی تکان داد وگفت
_من کارم جعل اسناد ومدارکه می دونی که !!
اما ....لحظه ای با تردید سکوت کرد
سراج ابرویی باال انداخت
می دانست که تنها جهان بود که می توانست به اوکمک کند
محکم پرسید
_خوب بگو می شنوم
_آشنا دارم که با کشتی تجاری ردشون کنی
اما مسئولیت کامل کار با خودته وهزینه باالیی هم برات آب می خوره !!!
سراج دستی پشت گردنش کشید
به نظر نمی رسید پیشنهاد بدی باشد وچاره ای جز آن هم داشته باشد
جهان چیزی در کاغذ نوشت و آن را سمت سراج گرفت وگفت
_اتفاقا یکی دورزه قراره بره کویت
باهاش تماس بگیرو بگو از طرف من هستی
سراج کاغذ را گرفت واز جای خود بلند شد وتشکر کرد
جهان سری تکان داد وگفت
_ خوشم نمیاد تو این جور کارا دست داشته باشم .اینم چون تو بودی کمکت کردم
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سراج سری تکان داد واز آن جا فاصله گرفت .
اسمان گرگ ومیش بود که پیرمرد ماشین را در در کنار رودنگه داشت وسراج از ماشین پیاده شد .
در عقب را باز کرد و سرمه هم به ناچار
پیاده شد وکمی عقب تر رفت وایستاد وبه رودخانه ی اروند مقابلش خیره ماند .
سراج کوله اش را جابه جا کرد ونیم نگاهی به سمت سرمه انداخت که بدون حرفی به رودخانه خیره شده بود .
در آن هوای نیمه روشن و نیمه تاریک زیادی رنگ پریده ودر عین حال زیبا به
چشم میامد.
باصدای ماشینی که شنید نگاهش را از سرمه گرفت وبه دو ماشینی که باسرعت به آن ها نزدیک می شد دوخت .
ماشین هاایستادند ودر صندلی کناری راننده باز شد

مردی قد بلند وسیه چرده از ماشین پیاده شد ومستقیم به سمت سراج جلو رفت وبا لهجه ی شدید بوشهری گفت
_سالم قربان امانتی ها رو آوردیم
سراج سری تکان داد وبه سمت ماشین رفت .
تا کمتر از چند دقیقه دیگر قایقی می رسید تا آن ها را سوار کشتی کند
در ماشین تو سط مرد دیگری باز شد ونگاه سراج روی دخترها چرخید که باچشمانی وحشت زده او را می نگریستند .
بوی تندی به مشامش خورد .بوی ناخوشایندی مانند استفراغ !!
_پیاده شین
صدایش زیادی محکم بود .
دخترا تکانی خوردند اما پیاده نشدند .
برشدت وحشت آن ها در دل آن تاریکی شب افزوده شده بود .
_اقا اجازه بدین من پیاده شون کنم
سراج بی اهمیت به صدایی که شنیده بود با لحنی آرامتر ادامه داد
_پیاده شید بچه ها شما که دوست ندارید به جای قبلی برگردین !
کمتر از یک ثانیه بعد صدای بچگانه وضعیف دخترانه ای را شنید که با گریه گفت
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_اقا ..تروخدا ..من می خوام برم پیش مامانم ..
ابروهای سراج گره خورد .
حاال دیگر صدای گریه ی دخترا کابین ماشین را پرکرده بود .
جوابی نداشت تا به او بدهد .
سعی کرد آرامش خود را حفظ کند
قایق آمده بود و وقت زیادی نداشت
اشاره ای به مردی که در کنارش ایستاده بود کرد .
سپس خود را با اکراه کنار کشید ومرد بالفاصله سوار ماشین شد تا آن ها را پیاده کند .
صدای جیغ وداد دختر ها لحظه ای در کابین بلند شد وسراج نگاه کنجکاو سرمه را دید که به سمت ماشین چرخید .
مرد دیگری کنار سراج ایستاد وگفت
_آقا ساکتشون کنیم وبه چسب پهن دستش اشاره کرد
سراج سری به نشانه ی موافقت تکان داد ومرد دیگر بالفاصله سوار ماشین شد وکمتر از چند دقیقه بعد دخترها از ماشین پیاده شده
وچسبیده به هم ودر مقابل سراج قرار گرفتند
چندثانیه بعد هردوماشین روشن شدند وبالفاصله از آن جا دور شدند .
حاال سرمه کامال واضح می توانست مقابلش را ببیند
بهت زده به تصویر مقابلش زل زد ونگاه ناباورش رو ی صورت تک به تک دخترها چرخید .
چیزی را که در آن تاریکی به سختی می دید در باورش نمی گنجید .
با قدم هایی آرام به سمت دخترها جلو رفت ودر چند قدمی آن ها ایستاد .
لب زد
_خدای من !!
اینجا چه خبره !!این دختر بچه ها اینجا چیکار می کنن!!!
لحظه ای سارا را درمیان آن ها تصور کرد
واحساس کرد از شدت خشم خون به مغزش نمی رسد.
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دیدن این منظره چنان قلبش را به درد اورد که خویشتن داری خود را از دست داد وبه سمت سراج که با اخم اورا تماشا می کرد یورش
برد ودر چند قدم بزرگ خود را به اورساند .
تمام قدرتی که برایش مانده بود را به دستانش داد وان را محکم به سینه ی سراج کوباند .
شدت ضربه به حدی زیاد وناگهانی بود که سراج قدمی عقب رفت
سرمه در آن لحظه شباهت زیادی به یک شیر خشمگین ماده داشت که دلش می خواست حریفش را شرحه شرحه کند
صدای فریاد گونه اش مانند غرشی بود که لحظه ای سکوت ساحل را شکاند
_تو ..تو ..یک عوضی بی شرف هستی
تو ی حرومزاده دیگه چه جونوری هستی!!!
یعنی پول تا این حد چشم هات رو کور کرده که حتی نمی تونی ببینی بعضی از این دخترها حتی به بلوغ هم نرسیدن !!!
سری تکان داد وبا خشم بیشتری فریاد کشید
_مطمنی تو یک ایرانی هستی وخون یک ایرانی تو رگهات به جای آب جاریه !!
جمله اش که تمام شد آب دهانش را جمع کرد ومحکم جلوی پاهای او روی شن پرتاب کرد وغرید
_تف به غیرت وشرف تو
خودت رو ناموست رو چند فروختی هان!!
سراج با خشم ودریک حرکت بازوی اورا گرفت وبه سمت خود جلو کشید وسرمه محکم باسینه اش برخورد کرد
_اگر یک کلمه دیگر حرف بزنی تو همین ساحل دفنت می کنم !!!
آتش خشمش گویی سر به آسمان می سرائید .
سرمه خشمگین ترازاو خود را عقب کشید اما هنوز بازوهایش در پنجه های محکم سراج اسیر بود
نفس نفس می زد وزیر نور درخشان ماه
تصویری زیبا از خشم بود !
_از موجود کثیفی مثل تو هیچی بعید نیست !!
سراج فشار محکمی به بازوهای او وارد کرد و از میان دندان های قفل شده اش غرید
_فقط ساکت شو ..
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لحطه ای نگاه خشمگین هردو سخت در هم گره خورد !!
برای ثانیه ای کوتاه حتی حضور گریان دخترها رافراموش کردند گویی جز خودشان هیچ کس در ساحل نبود .
در نهایت سراج خیره در نگاه خشمگین سرمه با تحکم لب زد
_فقط ساکت شو دختر !!
من رو به چالش نکشون که اگر به چالش بکشونی خیلی بد می بینی !!!
سرمه دهان باز کرد حرفی بزند اما برقی که ازنگاه سراج در آن تاریکی ساطع گردید چنان وحشتناک بود که ناخواسته سکوت کرد
ونوک زبانش را از شدت خشم گاز گرفت.
چند ثانیه بعد بازهایش در دست سراج شل شد وبا نفرت خود را عقب کشید
وبه سمت دخترها برگشت که اورا تماشا می کردند وهنوز اولین قدم را به سمت آن ها جلو نرفته بود که آن ها پروازکنان خود را به او
رسانیده ودورش را گرفتند وصدای هق هق گریه ی خفه شان برای لحظه ای سکوت ساحل را شکاند .
آن ها به سرمه به چشم یک فرشته ی نجات نگاه می کردند وبه او آویخته بودند .
سراج با دیدن این صحنه کالفه دستی به موهایش کشید و نگاهش را به قایقی که برای چندمین بار با نورچراغ قوه عالمت داده بود
دوخت .
تا یک ساعت دیگر کشتی حرکت می کرد وزمان زیادی باقی نمانده بود .
مسیر دختر ها وسرمه را باچند قدم بزرگ پیمود .
لحظه ای نگاهش خیره ماند روی نگاه خیس وپر از اشک سرمه که موهای دختر کوچکی را نوازش می کرد وسعی در آرام کردن آن ها را
داشت .
_برید سمت قایق باید سوار شین
لحن صدایش زیادی محکم بود وترس را در دل دخترها زیاد کرد وباعث شد با دهانی بسته به التماس بیفتند
سرمه با حرص نگاهی به او انداخت
سعی داشت با نگاهش به او بفهماند که چه انسان کثیفی است .
سپس نگاهش را از اوگرفت وسعی کرد
دختر های وحشت زده را آرامکند
صدای گرفته ی اورا شنید که به دختر ها دلداری می داد .
انگار خود او شرایطی سوای شرایط ان ها را داشت
که این چنین ان ها را دلداری می داد !!!
لبخندی محو در آن تاریکی ساحل روی لبانش نقش بست
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_نترسین من پیشتونم وقول می دم تمام سعیم رو کنم تا کمکتون کنم ..حاال نترسین و آروم باشین بچه ها ..
هنگامیکه به قایق رسیدند .سراج به رودخانه ی نا آرام نگاه کرد .به نظر میامد که خلیج طوفانی باشد .
مردی جلو آمد ونگاهی زودگذر به دختر ها در آن تاریکی انداخت وگفت
_ سالم جناب باید عجله کنیم وقتی نمونده وباتوجه به اوضاع دریا کشتی شاید زودتر هم حرکت کنه !!

سراج سری تکان داد وبه سمت سرمه ودخترها که تقریبا به اوچسبیده بودند رفت.
سرمه چسب روی لب دختر ها را در آن زمان کم کنده بود وسعی داشت آن ها را که با گریه هرکدام چیزی را برای او تعریف می
کردند آرام کند .
حتی در آن تاریکی لرزیدن دختر ها را به وضوح می دید در نگاه تک به تک آن ها ترس و وحشت بیداد می کرد جز سرمه که گویی
شهامتش از دیدن ترس آن ها دو چندان شده بود .
برای چندمین بار در دل اعتراف کرد که
این دختر سر نترس وشجاعی دارد .
_سوارشید !
صالبت صدایش برای لحظه ای باعث سکوت در دخترها شد.
سرمه پوزخندی زد و در سکوت به سمت قایق رفت ودخترها هم مانند بره هایی مطیع بالفاصله اورا تعقیب کردند وهمگی به سختی
سوار قایق شدند .
سراج آخرین نفری بود که سوار قایق شد وقایق باسرعت به حرکت درآمد تا خود را هر چه سریعتر به کشتی برساند .
حرکت تند قایق موج های هولناکی به راه انداخت وقایق پر از آب شد.
وحشت وترس در آن سیاهی شب در دل دختر ها شدت گرفت .یکی از دختر ها که به شدت ترسیده بود از جای خود بلند شد وچون
قایق با سرعت در حال حرکت بود دختر تعادل خودرا از دست داد .
سرمه که به آن دختر نزدیک تر از سراج بود  .با دیدن این صحنه سریع وبی فکر از جای خود بلند شد وبه سمت او خیز برداشت ودختر
را به سمت کف قایق هول داد اما خودش قبل از اینکه قامتش را صاف کند تعادلش را از دست داد وبا فریاد بلندی که کشید از قایق به
رودخانه پرتاب شد .
همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد .
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صدای فریاد وقیل وداد وحشت زده ی دخترها در کمتر از یک ثانیه سکوت شب را شکاند .
سراج سر قایق ران فریاد محکمی کشید که قایق را نگه دارد و خود بالفاصله به سمت رودخانه شیرجه رفت وخود را به اب زد.
قایقران با سرعت نور چراغ قوه ی پلیسی خود را به سطح آب انداخت و تا حدودی آن قسمت از آب را روشن کرد
دختر را دید که چون تخته پاره ای ضعیف در مسیر آب خروشان بود و سراج که با مهارت از پشت اوشنا می کرد .
هرچه دخترک از آن ها دورتر میشد صدای گریه وشیون دختر ها بیشتر در کابین قایق می پیچید .
نگاه خود را از آن ها جدا کرد
وبالفاصله پیراهن خود را از تن کند وقایق را روشن کرد تا اگر سراج نتوانست دخترک را بگیرد او هم دست بکار شود .
هرچند که از همان شیرجه ی ماهرانه ی سراج به آب متوجه مهارت او در شنا شده بود .
دقایق طوالنی که گذشت سراج برای لحظه ای کوتاه روی آب امد  .ریه هایش را پر از هوا کرد وبالفاصله مجدادا زیر آب رفت و بی
توجه به دردی که در بازوها وساق پاهایش پیچیده بود با قدرت بیشتری به سمت سرمه که دیگر فاصله ی چندانی با او نداشت شناکرد .
جسم بیهوش او روی سطح اب شناور بود
به سرمه که رسید بالفاصله از زیر بغل او گرفت وبه سمت خودش کشاند واو را به خود چسباند ونگران نامش را زمزمه کرد وچون
جوابی نشنید اورا بیشتر به خود فشرد وکنار صورت یخ زده اش با لحنی تند لب زد
_طاقت بیار من نمی زارم اتفاقی برات بیفته دزد کوچولو
باید هرچه سریع تر آب را از ریه های سرمه خارج می کرد و سرمه را بهوش میاورد.
دستش را بلند کرد وآن را برای مرد که نور را در ان قسمت انداخته بود تکان داد و صدای روشن شدن قایق را بالفاصله شنید .
قایق ایستاد ومرد قایقران به سراج کمک کرد وجسم بی جان سرمه را از آب بیرون کشیدند وروی سطح قایق گذاشت
سراج بالفاصله خود را داخل قایق انداخت و روی سرمه خیمه زد .
موهای بلند ومواجش روی صورت سفید رنگش پخش شده بود .
بی توجه به گریه ی دخترها موهای اورا به کناری زد

قایقران با سرعت نور چراغ قوه ی پلیسی خود را به سطح آب انداخت و تا حدودی آن قسمت از آب را روشن کرد
دختر را دید که چون تخته پاره ای ضعیف در مسیر آب خروشان بود و سراج که با مهارت از پشت اوشنا می کرد .
هرچه دخترک از آن ها دورتر میشد صدای گریه وشیون دختر ها بیشتر در کابین قایق می پیچید .
نگاه خود را از آن ها جدا کرد
وبالفاصله پیراهن خود را از تن کند وقایق را روشن کرد تا اگر سراج نتوانست دخترک را بگیرد او هم دست بکار شود .
هرچند که از همان شیرجه ی ماهرانه ی سراج به آب متوجه مهارت او در شنا شده بود .
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دقایق طوالنی که گذشت سراج برای لحظه ای کوتاه روی آب امد  .ریه هایش را پر از هوا کرد وبالفاصله مجدادا زیر آب رفت و بی
توجه به دردی که در بازوها وساق پاهایش پیچیده بود با قدرت بیشتری به سمت سرمه که دیگر فاصله ی چندانی با او نداشت شناکرد .
جسم بیهوش او روی سطح اب شناور بود
به سرمه که رسید بالفاصله از زیر بغل او گرفت وبه سمت خودش کشاند واو را به خود چسباند وسرش را از اب باال گرفت ونگران
نامش را زمزمه کرد وچون جوابی نشنید اورا بیشتر به خود فشرد وکنار صورت یخ زده اش با لحنی تند وخشمگین لب زد
_طاقت بیار من نمی زارم اتفاقی برات بیفته دزد کوچولو
این را گفت و سریع دهانش را پر از هوا کرد وبالفاصله لب هایش را به لب های سرد سرمه چسباند وهوارا به داخل ریه هایش فرستاد
باید هرچه سریع تر آب را از ریه های سرمه خارج می کرد و سرمه را بهوش میاورد.
چندین بار این حرکت را تکرار کرد
سپس بالفاصله دستش را بلند کرد وآن را برای مرد که نور را در ان قسمت انداخته بود تکان داد و صدای روشن شدن قایق را بالفاصله
شنید .
قایق ایستاد ومرد قایقران به سراج کمک کرد وجسم بی جان سرمه را از آب بیرون کشیدند وروی سطح چوبی خیس وسرد قایق قرار
داد
سراج بالفاصله خود را باال کشید وداخل قایق انداخت و روی سرمه خیمه زد .
موهای بلند ومواجش روی صورت سفید رنگش پخش شده بود .
بی توجه به گریه ی ریز وخفه ی دخترها موهای اورا به کناری زد وبا سرعت سطح هوشیاری تنفس وگردش خون سرمه را کنترل کرد .
هوشیاری نداشت وبا توجه به دمای بدنش که پایین امده بود نبضش به سختی احساس میشد.

سریع پیراهنش را از تن کند وآن را تازد وزیر سر او قرار داد وسر وگردن او را دریک سطح قرار داد
باید عجله می کرد
بالفاصله کف دستش را روی سینه ی او قرار دادو شروع به احیای قلب وریه کرد .هر چند ثانیه نبض او را می گرفت دهانش را پر از هوا
می کرد و لب هایش را به لبهای او می چسباند وهوا را به دهان او داخل می کرد .
چندین بار بی وقفه وپی درپی این کار را تکرار کرد ودر نهایت بادیدن آب که از دهان سرمه خارج شد نفسش را به شدت بیرون
فرستاد .
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دستش را ازروی سینه های او برداشت
سپس سرمه را که با چشمانی نیمه باز به او زل زده بود با احتیاط به پهلو خواباند .
دستانش را روی کمر او گذاشت ودورانی ومحکم چرخاند و خطاب به سرمه که حریصانه هوارا می بلعید گفت
_خوبه دختر حاال آروم اروم نفس بکش
سرمه به سختی سعی داشت پلک هایش را باز نگه دارد
گویی از یک بیهوشی عمیق بهوش آمده بود ودرک درستی از اطراف خود نداشت .
صدای نوازشگونه ومالیم سراج را در کنار گوش خود می شنید که مدام می گفت
آرام تر نفس بکشد و او نمی توانست عکس العملی از خود نشان بدهد
لحظه ای کوتاه پلک های خسته اش روی هم افتاد اما باشنیدن صدای گریه ی دختر ها که با بهوش آمدن او مجدادا به اوج رسیده بود
پلک هایش بی اراده گشوده شد وسعی کرد تابنشیند .
سراج که متوجه شده بود به او در نشستن کمک کرد
نگاه تار سرمه اطراف را در نور دید وچون قایق وچهره ی ترسیده وپف کرده وگریان دختر ها را دید تازه متوجه موقعیت خود شد
وتمام شب واتفاق های افتاده مانند فیلمی کوتاه در جلوی چشمان بازش به نمایش در آمد وابروهایش در هم گره خورد .
به سختی خود را از میان بازوهای برهنه ی سراج عقب کشاند  .با لحنی بی جون اما تند زمزمه کرد
_ازم فاصله بگیر بهم دست نزن
سراج که حال او را خوب دید ومتوجه شد خطر کامال رفع شده است
نگاهی به لب های برجسته ی او کرد وتاک ابرویی باال انداخت
سپس خیلی آرام طوری که فقط سرمه بشنود .با شیطنتی پنهان لب زد
_دزد کوچولو برخالف تصورم لبات برعکس زبون تندت عجیب شیرینه .
مردمک چشم های سرمه باشنیدن این جمله ی گستاخانه تا اخرین درجه گشاد شد
آن حالت سستی ورخوت به ناگاه از کل وجودش پر کشید وناخواسته زبانش را روی لب کشید !!
سراج با دیدن این منظره خنده ای در گلو کرد و خیره در نگاه متحیر وبهت زده ی او زمزمه کرد
_ اگر بخوای می تونی گاهی یک دزد کوچولوی شیرین بشی !!
سپس از جای خود بلند شد وخطاب به قایقران گفت
_راه بیفت ....
و خودبه سمت جلوی قایق راه افتاد.
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کمتر از ساعتی بعدقایق کنار کشتی سفید رنگ بزرگی ایستاد .نگاه دخترها با ترس به آن کشتی غول پیکر دوخته شد .
در آن تاریکی شب آن کشتی با آن همه عظمت زیادی وحشت برانگیز بود .
چند ثانیه که گذشت جرثقیل قایقی قهوه ای سوخته ای رنگ را آرام آرام وبا فاصله ی تقریبا زیادی با قایق آن ها پایین فرستاد وچون
روی آب قرار گرفت
قایقی که آن ها را حمل می کرد به سمت قایق قهوه ای رنگ رفت وبه آن چسبید
سراج خود ابتدا وارد قایق شد ودست خود را به سمت سرمه گرفت
سرمه با کمی تامل ابتدا به دست او وسپس به اطراف چشم دوخت .
همه چیز به طرز عجیبی وحشتناک بود واو هنوز آنقدری به خود نیامده بود که بخواهد لجبازی کند وخود سوار قایق شود پس برخالف
میل باطنی با اکراه دست خود را جلو برد و بی اهمیت به تاک ابروی باال رفته ی سراج در دستان بزرگ ومردانه ی او قرار داد وبالفاصله
به سمت او کشیده شد وبا شدت به سینه ی او برخورد کرد .
قایق تکانی خورد واو ترسیده هینی کشید وناخواسته سرش را روی سینه ی اوقرار داد .
قلبش به تندی قلب یک کبوتر بچه می لرزید .
صدای بم وشیطنت آمیز سراج را در نزدیکی گوشش شنید
_پس راسته میگن مارگزیده از ریسمون سیاه وسفید می ترسه
لحظه ای تامل کرد سپس پر حرارت تر ادامه داد
_نترس کوچولو مواظبتم
سرمه با شنیدن این جمله بالفاصله سرش را ازروی سینه ی عضالنی سراج جدا کرد .حتی در آن تاریکی برقی را که باسرعت شهاب از
چشمانش گذشت را دید واز دست خودش که بهانه ای به او داده بود تا به اوبخندد خشمگین شد .
با احتیاط از او فاصله گرفت وروی سکوی برآمده نشست ودید که سراج دخترهارا محتاطانه سوار قایق کرد اخرین نفر سوارشد و
قایق به همان آرامی که پایین آمده بود به سمت باال کشیده شد .
قایق روی عرشه ی پشت کشتی قرار گرفت وسراج اولین نفری بود که از آن پیاده شد وخطاب به دخترها با مالیمت گفت
_پیاده شین
وخود به سمت مرد سفید پوستی که به سمت اوجلو آمده بود جلو رفت
سرمه اولین نفری بود که بعد از سراج پیاده شد و اطراف را از نظر گذراند .
چهار مرد را سوای آن مردی که باسراج خوش وبش می کرد در عرشه دید .
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هر چهار نفر پوستی تیره وهیکل تنومندی داشتند وبه نظر می رسید که از خدمه ی کشتی باشند .
وحشت مانند سمی بود که ارام آرام در کل وجودش منتشر می شد وسعی در برانداختن او راداشت .
دخترها بیشتر از قبل به او چسبیده بودند و ترس به فر است در چهره ی شان موج می زد .
می دانست این کشتی عظیم الجثه بی توجه به ترس نشسته در جان آن ها سینه ی خلیج را با قدرت می شکافد تا هرچه سریعتر آن ها
را به سوی سرنوشت جدیدشان ببرد .
سرنوشتی که نمی دانست قرار است با بی رحمی چه تقدیری را برای هریک از آن ها رقم بزند .
سراج نیم نگاهی به سمت دختر های خاموش انداخت وخطاب به مرد طمع کار که بادیدن دخترها دندان گرد کرده بود با اخم گفت
_من کل پول رو به حسابتون زدم و وقتی پیاده شدیم چندین برابر بیشتر از قیمتی که توافق کردیم بهتون می دم
اما برای این کار شرطی دارم !!!
مرد طمع کار لبخندی رضایتمندانه روی لب نشاند وبا احتیاط پرسید
_چه شرطی ؟!
سراج سری تکان داد ودر حالیکه به سمت دختر ها می رفت گفت
_به موقعش می گم باید اول دخترها رو جابه جا کنیم
مرد لبخندی زد وگفت
_حتما همینطوره
سپس صدایش را باالتر برد وخطاب به یکی ازمردها که با فاصله ی کمی از دختر ها ایستاده بود گفت
_جابر دخترها رو به اتاقشون راهنمایی کن وپذیرایی کن
جابر گویی منتظر همین دستور بود که بالفاصله به سمت دخترها رفت وبا لهجه ی شدید جنوبی گفت
_دنبالم بیایین
سرمه با تردید وناخواسته نگاهی به سراج انداخت وچون سراج با اطمینان سری تکان داد با قدم های نه چندان محکم مرد از عقب مرد
رفت ودخترها هم با او هم قدم شدند .
برای خودش هم لحظه ای عجیب آمد که چرا در آن لحظه نگاهش به جستجوی سراج درآمد وچرا باید با تایید او ته دلش قرص شود .
جابر دخترها را به سمت اتاق بزرگی که چندین تخت داشت هدایت کرد وبی هیچ حرفی خود از کابین خارج شد تا بگوید برای آن ها
چیزی برای خوردن بیاورند .
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سرمه با حس وحال بدی که داشت روی اولین تخت نشست و نگاه بی حالش را در اطراف چرخاند .
شاید باید از همین کشتی برای نجات خود واین دخترها اقدام می کرد اما شدیدا احساس بی حالی وخستگی مفرط می کرد .
دلش می خواست روی تخت دراز بکشد وبدون فکر وهیچ اندیشه ای برای ساعت های طوالنی بخوابد .
خمیازه ای کشید و بابی قراری با پشت دست عرق سردی که روی پیشانی وباالی لبش نشسته بود پاک کرد.
در این وضعیت فقط بیماری را کم داشت
در کابین باز شد و دومرد سینی به دست وارد شدند .
سینی ها را روی میز بزرگی که درکنج قرار داشت گذاشتند وبدون هیچ نگاه وحرف اضافه ای باسرعت خارج شدند .
سینی اول مملو از ساندویچ بود وسینی دوم انواع میوه های فصل ..
نگاه دخترها ابتدا به سینی پر از ساندویچ وسپس به سرمه دوخته شد .
بیشتر از دوازده ساعت بود که لب به چیزی نزده بودند وبه شدت احساس گرسنگی وضعف می کردند .
سرمه دهان باز کرد وبه سختی گفت
_برین بخورین دخترا ...
دختر ها انگار منتظر شنیدن همین جمله بودند که با سرعت به سمت سینی رفتند .
سرمه با سرگیجه لحظه ای چشم بست .
باید دربرابر خواب واین خلسه ی ناگهانی مقاومت می کرد.
باید هرچه زودتر با کاپیتان ویا کارکنان کشتی صحبت می کرد.
شاید یکی از آن ها حاضر میشد به او کمک کند .
با این فکر چشم گشود وبا تمام نیرویی که برایش باقی مانده بود از روی تخت بلند شد و قدم هایی نامتعادل به سمت در کابین رفت .
قبل از اینکه دستش دستگیره ی در را فشار دهد صدای وحشت زده ی دختر ها راشنید وبه سمت آن ها برگشت .
لبخندی محو روی لب نشاند وگفت
_من زود برمی گردم دخترا .نترسین وشجاع باشین
همین جا تو کابین بمونین تا من برگردم
صدای چشم گفتن پر بغض دخترها را که شنید مصمم تر از قبل دستگیره را پایین داد واز کابین خارج شد .
وارد راهروی نیمه تاریکی شد .به دیوار تکیه زد وبار دیگر باپشت دست عرق نشسته روی پیشانیش را پاک کرد.
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زمین را زیر پای خود سست احساس می کرد .
نفس عمیقی کشید وتکیه اش را از دیوار گرفت .
نباید ضعف نشان می داد .در این شرایط ضعف نابودی بود .
نگاهی به دوطرف تاریک راهرو انداخت
.به نظر نمی امد کشتی تفریحی و یا مسافر بر باشد .
به سمت مخالف مسیری که از آن امده بودند رفت وچون به پلکان عریضی وطوالنی رسید .ایستاد ونفسی تازه کرد
حالت تهوعی که داشت بیشتر شده بود وهر آن می ترسید که استفراغ کند .
بدون فوت وقت دستش را روی دیوار تکیه داد وپله هارا به زحمت باال رفت وبه راهروی عریض تر و روشن تری رسید
صدای پچ پچی راشنید اما واضح نبود .
آب دهانش را قورت داد وجلو رفت وچون دومرد سیاه را دید که دارند صحبت می کنند خود را در برآمدگی دیوار مخفی کرد
.دستش را روی دهنش گذاشت وآن را فشرد .
حاال صدا ها را واضح تر می شنید واز قضا مردخشمگینی که داشت بی پروا صحبت می کرد ودوستش سعی در آرام کردنش داشت لهجه
ی کمتری داشت واو راحت می توانست بفهمد چه می گوید
_این کشتی تجارته کوکا نه آدم دزدی !!
ماها ماه ها درخلیج سرگردونیم ورنگ خشکی نمی بینیم که نون حالل سر سفره ی زن وبچمون ببریم نه اینکه ناموس مردم رو ببریم
بدیم دست اون شیخ های از خدا بی خبر !!!
روزنه ای از امید در قلبش باز شد وکمی سرش را جلوتر برد تا بهتر بشنود
صدای مرد دومی را به سختی تشخیص داد .
نفس درسینه اش حبس شد وباز هم عرق سردی در کل بدنش نشست
_هیس !!
ساکت شو کوکا
خودت می دونی که دیوار موش داره وموش هم گوش داره !!
تازه تونسیم با این همه سختی کاری پیدا کنیم ولقمه نونی دربیاریم
به من وتو چه که این کشتی لوازم یدکی می بره یا دختر ..
ما کارمون رو می کنیم وپولمون رو می گیریم !!
_به چه قیمت کوکا..دیدی اون دختر بچه ها رو !!!
مرد دومی دستی در هوا تکان داد وبه تندی گفت
_نکنه یوقت احمق شی وکاری نسنجیده کنی وتو اینمملکت گل وبلبل خودت رو واسه یک لقمه نون آوراه کنی !!!
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_به ما چه دخلی داره اخه .
سرمه کنج لبش را باشنیدن این جمله گاز گرفت
ونگاه ترسیده اش روی چهره ی مرد اولی که خاموش به نقطه ای زل زده بود ثابت ماند .
_حاال پاشو مرد ..پاشو بریم کمی استراحت کنیم که کلی کار داریم
این را گفت وضربه ای روی شانه ی مرد اولی زد واز آن جا دور شد .
خود را از برآمدگی بیرون کشید و نگاه دقیق تری به مرد انداخت
شاید این مرد بتواند به او کمک کند .

مرد با سر پنجه هایش روی کف کشتی ضرب گرفته بود وخود را عقب وجلو می کشید به نظر شدید کالفه میاد .
نفس خود را درسینه حبس کرد .بی صدا وروی پنجه های پا به سمت مرد جلو رفت .
نمی دانست کاری که می کند درست است یانه  ..زمانی هم نداشت تا به آن فکر کند وعقالنی تصمیم بگیرد .
ثانیه ها رانباید از دست می داد.
آن مرد آشفته وبی قرار می توانست مهره ی خوبی برای نجات آن ها باشد
بیشتر از چند قدم نمانده بود تا به مرد برسد.
اما ناگهان دستش از پشت باشدت کشیده شد وتقریبا به سمت عقب پرتاب شد هینی که کشید بالفاصله با نشستن دست سراج روی
لبانش در گلو خفه شد .
مردمک درشت شده ی چشمانش وحشت زده در نگاه خشمگین او باال وپایین می رفت !
برای لحظه ای احساس کرد در آن فضای نیمه تاریک عزرائیل را دیده است که این چنین بادیدن او بند دلش پاره شد .
سراج اما  ،وحشیانه اورا در چارچوب آغوش خود اسیر کرد و در حین کشیدن او به سمت پله ها از میان دندان های قفل شده اش
غرید
_حتی برای دقیقه ای هم نمیشه از تو غافل بود نه ؟!
توقسمت کار گرها چه می کنی !!
می دونی اینجا چندتا مرد هستن که مدت هاست رنگ زن به خودشون ندیدن
می دونی ممکن بود چه بالیی سرت بیارن !!
تو یک احمقی دختر!!!
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شنیدن همین جمله کافی بود تاسرمه درآخرین پله بایستد وباشدت خود را به سمت عقب بکشد !!
نفسش به شمارش درآمده بود .
حجم زیادی از هوای خفه وشرجی را به ریه هایش فرستاد .
بدنش به شدت گر گرفته بود واحساس می کرد از درون می سوزد
با دستش قفسه ی سینه اش را ماساژ داد و جسم لرزانش رابه بدنه ی کشتی تکیه داد
وبا تمام ضعفی که داشت با لحنی سرشار از نفرت لب زد
_چه بالیی سرم میومد ؟!
بهم تجاوز می کردن ؟!
مگه راهی که داری من رو می بری تهش غیر از اینکه زیر دست شیخ ها میفتم
پس کارگر کشتی یا شیخ عرب پولدار،چه فرقی داره لعنتی !!

سراج با اخم خیره اورا تماشا می کرد وچون زردی صورت وعرق نشسته روی پیشانی وباالی لب اورادید لعنتی زیر لب گفت ودستی روی
موهایش کشید .
سپس آن اندک فاصله ی بینشان را پر کرد و در حالیکه سعی داشت لحن صدایش را کنترل کند با اخم گفت
_دریا زده شدی وبا این حال داغونت راه افتادی تو کشتی وخزعبالت تحویل من می دیدی !!
سرمه با خمیازه ای کشید وبا پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد وباخشم لب زد
_خزعبالت ؟!!
سراج لبخندی به چشم های او که در این حالت چندین برابر زیباتر شده بود روی لب نشاند ودریک حرکت غافلگیرانه سرمه را از پله
کند و بی توجه به فریاد خفه اش اورا در آغوش گرفت وخیره در نگاه تبدارش لب زد
_بهتره خاموشی گزینی تا عاقبت کار بینی !!!
سرمه گیج تر از آن بود که بخواهد روی آن جمله ی عجیب تامل کند
ناتوان سرش را روی سینه ی ستبر وعضالنی سراج تکیه زد و به سختی دستانش را باال برد و دور گردن اوحلقه کرد .
برای لحظه ای نگاهش در نگاه سراج قفل شد .
ناخواسته زمزمه کنان نالید
_حالم اصال خوب نیست .
لحن صدایش در آن حال زیادی معصومانه بود .
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سراج کالفه سری تکان داد و با تحکم گفت
_تب داری !!دریا زده شدی .چشم هات رو ببند وسرت رو ثابت نگه دار
سرمه گویی منتظر شنیدن همین جمله ی دستوری بود تا چشمانش را بندد.
سراج مستقیم سرمه را به سمت اتاق تک تخته ی خود برد واورا روی تخت خواباند .
سرمه به اطراف نگاه کرد و سراسیمه خواست از روی تخت بلند شود که دست سراج روی سینه ش نشست ومانع از بلند شدنش شد .
_بخواب تابرات قرص بیارم
سرمه نگاهی به دست سراج انداخت و ناگهان دست او را گرفت و نالید
_دخترا ،اونا یک مشت بچه ن ..لطفا اونا رو نجات بده
نگاه پر از اخم سراج از نگاه ملتمسانه ی او تا دستانش کشیده شد که در دست سرد او فشرده می شد .چند ثانیه که گذشت دست خود را
با مالیمت عقب کشید و در حین رفتن به سمت در گفت
_تو نگران وضعیت خودت باش!!
سرمه بغض کرده نگاهش را ازدر گرفت و چشمانش را بست .
سرمه سعی داشت بر ضعفش غلبه کند کشتی قرار بود تا کمتر از نیم ساعت دیگر در ساحل کویت لنگر بیاندازد واو تمام طول مسیر
دریایی را در خواب گذرانده بود.
نگاهی به پیرامون خود انداخت.
اتاق غرق در نور بود و سرمه متوجه شد سیاهی شب جای خود را به سپیدی روز داده است .
چند ساعتی بود که از حال دختر ها بی خبر بود وباید هرچه زودتر نزد آن ها بازمی گشت .
هرچند که در خواب وبیداری صدای سراج راشنیده بود که می گفت
حال دختر ها خوب است وفقط یکی از آن ها مانند اودریا زده شده که به اوهم دارو داده است .
به سختی ازروی تخت سفت وفرسوده بلند شد .صدای قیژ و ناهنجار تخت لحظه ای سکوت اتاق را درهم شکاند .
شال چروک خود را از روی تخت برداشت و ان را روی موهای نامرتبش انداخت
به سمت در رفت در را که باز کرد با سراج سینه به سینه شد .
سرمه بالفاصله خود را عقب کشید ومنتظر ماند تا سراج خود را ازچهارچوب در کنار بکشد.
اما سراج خونسرد به چارچوب تکیه زده بود و مستقیم اوراتماشا می کرد
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سنگینی نگاه او را روی خود احساس کرد وبرای ثانیه ای کوتاه دستپاچه شد .
اما با نهیبی که عقلش زد خیلی زود به خود آمد .
_کمتر از نیم ساعت دیگه ما وارد خاک کویت میشیم پس فکر اینکه بخوای کاری کنی رو از سرت بیرون کن!!!
سرمه با نفرت سری تکان داد سپس گامی بلند به سمت جلو ودر برداشت وتنه ی محکمی به سراج زد وخواست از کنار او بگذرد که
بازوهایش اسیر پنجه ی محکم سراج شد .
سراج سر خود را کمی به سمت صورت او خم کرد
_ خوب گوش کن ببین چی میگم دزد کوچولو
هیچ کس در این کشتی و در اون کشور عربی لعنتی نمی تونه کمکت کنه!
پس با حماقتت جون ادما رو به خطر ننداز !!!
سرمه خنده ای کوتاه وبلند از شدت خشم کرد .سپس زبان روی لب های خشکیده اش کشید وبا خشم غرید
_ من جون آدم ها رو به خطر می ندازم یا شما !!
سراج فشار اندکی به دست او وارد کرد و با لحن خونسردی گفت
_ما!!!
چنان محکم این کلمه ی کوتاه را گفت که نفس سرمه لحظه ای در سینه حبس شد
سراج دست او را ناگهان رها کرد و انگشت اشاره اش را هشدارگونه در مقابل صورت بی رنگ سرمه تکان داد و
لب زد
_پس هرکس که بر خالف خواسته ی ما وبر علیه ما کاری کنه بالفاصله کشته میشه ...بخاطر همین میگم
سعی نکن با تحریک کردن دیگران جون شون رو به خطر بندازی !!!
ته این راهرو اتاق دختراس ..آماده باشید تا صداتون کنم
سرمه بدون دادن پاسخی به او با قدم هایی سست به سمت اتاق دختر ها حرکت کرد.
دختر ها پشت سرهم از پله های اهنی که ساحل رو به دریا چسبانده بود پیاده شدند .
کناره های ساحل مفروش از گوش ماهی وماسه های لطیف وسپید بود ودریا مثل یک حوض آرام بود .
سرمه وسراج آخرین نفربودند که از کشتی پیاده شدند
سراج نگاه خسته ی خود را در طول ساحل چرخاند .بیشتر از  ۴۸ساعت بود نخوابیده بود و هوای شرجی ورطوبت هوا کالفه ترش کرده
بود .
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کمتر از چند ثانیه بعد ،مردی با گام هایی بلند خود را به آن ها رساند و در مقابل سراج ایستاد و با لهجه ی شدیدی گفت
_خیلی خوش آمدین قربان
بفرمایین قربان
طبق دستور تون دوتا ماشین آماده س.
سراج سری تکان داد .
لحظه ای نگاه غرق به اشک سرمه رادید و تعجب کرد.رد نگاه اورا زد
و به دوتا از دخترهای کم سن رسید
دخترا خم شده بودند وگوش ماهی ها را ازروی شن ها برمی داشتند وبا هیجان بهم نشان می دادند .
لبخندی محو روی لبش نشست ..
آن ها واقعا بچه بودند !!
نفسش را باشدت به بیرون فرستاد وگفت
_دخترهارو سو ار یک ماشین کن و آن ها رو ب ویالی یاشار ببر و جمیله رو هم صدا بزن تا برای فردا آن هارو حسابی اماده کنه !!
سرمه باشنیدن این جمله آن اندک امیدی هم که داشت تبدیل به یاس وناامیدی شد .
همه چی تمام شد ه بود وسرنوشت در نهایت بردگی به یک مشت عرب را برای آن ها رقم زده بود .

باشنیدن این دستور  ،همهمه ی بین دخترها فرونشست .
دو دختر کم سن بالفاصله گوش ماهی ها را پایین انداختند وخود را مجدادا پشت دخترهای بزرگتر مخفی کردند وبزرگتر ها ترسیده
وملتمسانه به سرمه می نگریستند تا شاید او  ،بتواند به آن ها کمکی کند .
مرد چشمی گفت وبالفاصله به سمت دخترها قدم برداشت
سرمه نگاه اکنده از خشمش را به سراج دوخت و با نفرت اشاره ای به هیکل عضالنی وبرنزه ی سراج کرد و باتحقیر لب زد
_پس ادم های بی ناموس این شکلی هستند !!!!
ابروهای سراج باشنیدن این جمله درهم گره خورد و خونی که در رگ هایش جریان داشت به جوش آمد .
آرواره های لرزان وفک قفل شده و نگاه پرجذبه وپر از غیضش برای ترساندن هر کسی کافی بود جز دخترنترسی که در مقابلش قد
علم کرده بود !!!
افتاب مستقیم برسرش می تابید وهمین عصبی ترش کرده بود .
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سعی کرد ارامش خود را حفط کند تا دست مشت شده اش روی صورت رنگ پریده ی سرمه ننشیند که اگر می نشست بی شک یک
دندان سالم در دهانش باقی نمی ماند .
سرمه چون جوابی از سراج نشنید پوزخندی صدا دارزد و به سمت دخترها قدم برداشت .
اما بالفاصله دستش از عقب کشیده شد وصورتش در مقابل صورت خشمگین سراج قرار گرفت .
نگاه مستقیم ونافذ سراج تا عمق وجودش رخنه کرد
زبانش را روی لبهای ترک خورده اش کشید و کوچکترین اهمیتی به ترس یکهویی نشسته در جانش را نداد
_دستم رو ول کن .باید برم پیش دخترا!!!
_تو همراه من میایی
سرمه باشنیدن این جمله لحظه ای گیج شد اما خیلی زود گیجی از نگاهش رخت بست وجای خود را به پرسش وتعجب داد.
_کجا؟!
سراج بدون کوچکترین مالیمتی اورا به سمت ماشین ها کشاند و خیلی کوتاه وجدی پاسخ داد
_هرجا که من ببرمت !
ترس به قلبش چنگ زد .
صورتش یهو وحشی به نظر می رسید
صدای فریاد های ملتمسانه ی دختر ها که اورا صدا می زدند سکوت ساحل خلوت را در آن وقت از صبح شکانده بود ومانند تازیانه ای
بر پیکر سرمه می نشست .
سعی کرد دست خود را عقب بکشد وپاهایش را روی شن ها محکم نگه دارد تا به دنبال او کشیده نشود اما تالشش بی فایده بود.
در چند قدمی ماشین فریاد کشید
_من نمی خوام همراه تو بیام
می خوام پیش دختر ها باشم
دستم رو ول کن لعنتی
سراج با خشم اورا به سمت جلو پرتاب کرد و سرمه به سختی تعادل خود را حفظ کرد تا روی زمین نیفتد .
راننده بالفاصله از ماشین پیاده شد
سالمی گفت و درعقب راباز کرد
_ سوار شو
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سرمه چند قدم عقب رفت و با اشاره ی سراج راننده که مردی قوی هیکل بود به سمت سرمه قدم برداشت و قبل از اینکه او واکنشی
نشان بدهد .
مانند پر کاهی اورا ازروی شن ها جدا کرد وروی کولش انداخت و با چند قدم بزرگ خود را به ماشین رساند و سرمه را که در
آغوشش برای رهایی تقال می کرد با احتیاط روی صندلی عقب قرار داد ودر را به روی او بست .
سراج نگاه گذرایی به ماشین دوم انداخت که دختر هارادر خود جای داده بود و با لحنی هشدارگونه گفت
_من دختر ها رو فردا صحیح وسالم ازتون تحویل می گیرم
پس مراقب دخترا باشین!!
پس از اتمام جمله اش ،روی صندلی وپشت فرمان نشست وبی اهمیت به تهدیدهای و فریاد های سرمه ،ماشین را مستقیم وبا سرعت
باالیی به سمت خانه اش هدایت کرد .
در آن خیابان وهوای زیادی آشنا سعی کرد به یسنا وماه بانو فکر نکند .
کالفه سیگاری روشن کرد وآن را کنج لبش قرار داد .
ذهنش تصویر زنده ی یسنا وماه بانو را به عقب سوق داد.سپس مشغول کشیدن نقشه برای نجات جان دختر ها شد .
نقشه ای که می کشید باید کامال حساب شده ودقیق می بود ..زندگی وسرنوشت هفت دختر در دست اوبود  .پس نباید بی گدار به آب
می زد .
حریفش کم کسی نبود امیر کویت بود وکوچکترین اشتباه هیچ راه بازگشتی نداشت وپرونده ی یاشار رابرای همیشه بسته می بست.
پک عمیق دیگری به سیگار زد .
پاهایش را روی گاز بیشتر فشرد وآرنجش را به قاب پنجره تکیه داد .
باید دختر ها را ابتدا به نمایندگی از یاشار  ،به آن ها تحویل می داد تا از دست یاشار خارج شود .سپس خود دست به کار میشد ودوباره
آن ها را به چنگ میاورد .
ماشین را مقابل درب سفید رنگ بزرگی نگه داشت وکمتر از چند ثانیه بعد بالفاصله در آهنی بزرگ گشوده شد و سراج ماشین را به
داخل هدایت کرد .
نگاه وحشت زده سرمه از شیشه عبور کرد  .درختها در دوطرف جاده ی باریک باسرعت از کنارش عبور می کردند .
مسافت تقریبا طوالنی را طی کرد ودر نهایت مقابل عمارت باشکوهی ماشین را نگه داشت وخود از ماشین پیاده شد  .به سمت در عقب
رفت وآن را گشود
وسرد بدون انعطاف گفت
_پیاده شو
سرمه نگاه پرغیضی به جانبش انداخت اما مخالفتی نکرد واز ماشین پیاده شد .
نگاهش از پشت سر او روی بنای عمارت خیره ماند ودهانش از جالل وشکوه زیبایی آن برای لحظه ای باز ماند .
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کمتر از چند ثانیه بعد در عمارت زیر نگاه مستقیم سرمه گشوده شد وچند مرد وزن جوان به ردیف در ایوان ایستادند
سراج نگاه گذرایی به سمت سرمه انداخت وبدون کالمی با نگاهش به او فهماند که اورا همراهی کند سپس به سمت پله های سنگی
حرکت کرد که در دو طرفش گلدان های گل بزرگ گذاشته شده بود .
روی ایوان که ایستادند مرد تقریبا میان سالی جلو امد .سری به نشانه تعظیم فرود آورد وگفت
_مرحبا بک فی المنزل یاسیدی
(به خانه خوش آمدید قربان )
سراج لبخندی محو روی لب نشاند ودستانش را روی شانه ی مرد قرار داد
مرد میانسال لحظه ای نگاهش روی سرمه خیره ماند و مردمک چشمانش برای لحظه ای بزرگ شد وزیر لب جمله ای را به عربی
زمزمه کرد
سرمه با دیدن این عکس العمل مرد میانسال و برق نم اشک نشسته در چشمان او شگفت زده شد.
سراج به عربی جمالتی گفت که سرمه حتی کلمه ای از آن را متوجه نشد  .اما باعث شد مرد میانسال با سرعت نگاه از او بگیرد و خود به
کنار بایستد.
سراج نیم نگاهی سمت سرمه انداخت که همچنان خیره محو تماشای سلیم شده بود .
بازوی ظریف سرمه را گرفت و رشته ی نگاه اورا از هم گسیخت وهمراه خودبه داخل عمارت کشاند .
داخل عمارت که شدند بازوی سرمه را رها کرد ونگاه سرمه اطراف را بادقت در نور دید .دکوراسیون زیبای عمارت برای لحظه ای
کوتاه نفسش را درسینه حبس کرد .
از خودش آمد گویی ونگاه آشنای خدمه های عمارت متوجه شد که این عمارت متعلق به سراج است .
سوالی بالفاصله در ذهن آشفته اش شکل گرفت .
چرا اودر خانه ی سراج بود واما بقیه ی دخترها را به کجا فرستاده بود .
دهانش را باز کرد اما قبل از اینکه سیل کلمات از ورای لبانش خارج شود
صدای گرفته وخسته ی سراج را شنید ولبانش بالفاصله بسته شد
_تو رو به اتاقت راهنمایی می کنن
خواستی دوش بگیر وکمی استراحت کن تا وقت ناهار صدات بزنن
سرمه بی توجه به جمله ی او با چند گام بلند فاصله ی بین خودشان را پرکرد .
فکری مانند حبابی با سرعت در ذهنش شکل گرفت وبا همان سرعت ترکید واورا دچار خشم آنی کرد .
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پشت چشمی نازک کرد وبالحن تند ی پرسید
_چرا من رو اینجا اوردی ؟!
سراج ابتدا به فاصله ی اندک میانشان نگاه کرد و سپس نگاهش را در نگاه او قفل کرد .
نگاه او آینه ی افکارش بود وبه راحتی از طریق چشمانش توانست افکارش را بخواند وعلی رقم خستگی که داشت لبخندی روی لب نشاند
که باعث شعله ورتر شدن آتش خشم در سرمه گردید .
بدش نمیامد کمی سربه سر آن دختر سرکش ونترس بگذارد
دستی نمایشی روی ته ریش صورت کشید و خیره در نگاه او خیلی کوتاه پاسخ داد
_سوگلم شی !!!
لحن صدای قاطع وجدی اش هیچ اثری از مزاح نداشت !!
سرمه با گیجی تکرار کرد
_چی بشم ؟!!
سراج لبخندی را که می رفت در کنج لبانش بنشیند کنترل کرد وقدمی به او نزدیک تر شد .
به سمتاو خم شد ودر کنار گوشش پر حرارت لب زد
_به نظر خودت چرا تو رو به یک کشور عربی وبه عمارت شخصی خودم اوردم هوم ؟!
کمی فکر کن !!
سرمه نگاهی به اطراف انداخت وناخواسته لب زد
_چرا
سراج سرش را بلند کرد با بدجنسی چشمکی تحویلش داد وگفت
_ به خاطر طعم شیرین لبات خواستم لطفی بهت کنم وتورو معشوق خودم کنم!!!
صاعقه زده شد وپیکر سرمه به رعشه افتاد نگاهش در نگاه خیره ی سراج دو دو زد وچون بارقه ای از خنده را در نگاه سراج دید با خشم
وبا پشت دست محکم به سینه ی سراج کوباند تاشاید بین خودشان فاصله بی اندازد هرچند که ناموفق بود وسراج حتی میلیمتری تکان
نخورد.با خشم ونفس زنان غرید
_حتی فکرشم نکن که من باتو باشم ترجیح میدم زیر خواب یک عرب شکم گنده باشم تا بی ناموسی مثل تو !!!
سراج برعکس انتظار سرمه ،باصدای بلندی خندید .سری تکان داد وخیره درنگاه آتشین او خونسرد وشمرده گفت
_ چه بد شد .فرصت خوبی رو ازدست دادی شک نکن اگر به همین رفتار ادامه بدی من به سلیقت احترام میزارم وخیلی زود به خواسته
ت می رسی!!
سپس اشاره ای به همان مرد میانسال کرد که خاموش در کنجی ایستاده بود .مرد بالفاصله به ان ها نزدیک شد .
سراج جمله ای به عربی به اوگفت وخود به سمت پله ها باال رفت .
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سراج نگاهی گذرا به دخترهای نیمه برهنه که با ارایشی غلیظ وموهای شینیون شده در مقابلش به صف ایستاده بودند انداخت سپس از
شدت خشم دندان برهم سایید .
تنها چیزی که در آن دختر ها تغییر نکرده بود حالت نگاه معصومانه وملتمسانه ی آن هابود که تاروپود سراج را به آتش می کشید .
فرامرز سربه زیر درکنار او ایستاد وارام گفت
_قربان
نگاه سراج به سمت فرامرز چرخید .
فرامرز یکی از افراد مورد اعتمادش بود که از او خواسته بود بالفاصله خود را به کویت برساند تا در نقشه اش برای فراری دادن دختر
ها به او کمک کند وهمچنین دختر ها را در بازگشت به ایران همراهی کند وآن هارا سالم تحویل خانواده شان بدهد .
_بگو
_ تا چند دقیقه دیگه افراد امیر برای بردن دختر ها می رسن وهمانطور که شما خواسته بودین ما راس ساعت دوربین های مسیر وبین
راه رو هک می کنیم
سراج سری تکان داد و فرامرز با مکثی کوتاه با تردید پرسید
_قربان شما از تصمیمی که گرفتین مطمئنین ؟!
اگر عملی نشه یاشار خان وشما بد توی دردسر میفتین
سراج نگاه مستقیمش را از فرامرز به دخترهای لرزان دوخت و با لحنی مطمئن پاسخ داد
_ نگران نباش!!
واندیشید فرداشب اینموقع این دخترها درخانه ی خودشان ودرنزد والدینشون خواهند بود
فرامرز خوب می دانست که سراج به هر چیزی که بخواهد می رسد ولو آن یک چیز  ،غیر ممکن باشد .
با این حال نگرانی برای رئیسش با عث شد بحث را ادامه دهد
_بهتر نیست صبر کنید تا نیمه ی شب به عمارت امیر شبیخون بزنیم ؟!!
سراج سری تکان داد ودستش روی شانه ی فرامرز نشست فشاری دوستانه به شانه ی او وارد کرد وگفت
_نه ...شبیخون زدن به عمارتی که پر از بادیگارد و خدم وحشم داره سخت تره
از طرفی اون ها حتی از فکرشون نمی گذره که در مسیر بهشون حمله بشه ومسلما امادگی کافی رو ندارن !!
فرامرز لبخندی زد واز این طریق موافقت خود را با نقشه ی سراج نشان داد .
خوب می دانست سراج با ضریب هوشی  ۱۶۰حتما در کمترین زمان ممکن بهترین نقشه را می کشد .
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ده دقیقه بعد در سالن توسط خدمتکاری گشوده شد و سه مرد قد بلند به همراه فرامرز داخل سالن شده وبه سمت سراج راهنمایی
شدند .

سراج نگاه نافذ وتیزبین خود را درچهره ی هر سه مرد چرخاند .
آن ها سالم کوتاهی دادند و یکی از آن ها قدمی جلو آمد و کیفی را که در دست داشت به سمت سراج جلو گرفت وزیپ آن را گشود
ونگاه سراج خیلی کوتاه روی پول چرخید
مرد به عربی گفت
_این پولیه که با جناب یاشار توافق شده بود اما صاحب گفتند اگر از دخترها راضی باشند حتما مبلغی هم به عنوان تشکر خواهند داد .
سراج سری تکان داد .
سپس خطاب به فرامرز کوتاه گفت
_دخترها رو بیار
فرامرز بله ای گفت وبالفاصله به سمت اتاق مخصوصی که دخترها در آن نگه داری میشدند رفت وان ها را که بهم چسبیده بودند و با
تالشی مذبوحانه سعی در پنهان کردن بدن برهنه شان داشتند نزد سراج وافراد امیر برد .
مردی که پول را در دست داشت با دیدن دخترها پول را دست فرامرز سپرد وخود با قدم هایی بلند به سمت دخترها جلو رفت .
همهمه ای بین دختر ها ایجاد شد ونگاه ملتمسانه وترسیده ی آن ها به سمت سراج چرخید .
ابروهای سراج با احساس سنگینی نگاه دخترها در هم گره خورد .اما نگاهی به جانب آنها ننداخت .
مرد با دقت صورت تک به تک آن ها را از نظر گذراند وسپس لبخند رضایتمندانه ای روی لب نشاند وبه دومرد همراهش اشاره ای کرد
وآن ها گویی منتظر همین اشاره بودند که بالفاصله به سمت دخترها که حاال گریه را از سرگرفته بودند رفتند و ان هارا به سختی از
عمارت بیرون برده وداخل ون بزرگی کردند .
سراج بالفاصله پس از اینکه ون از عمارت خارج شد لباس سرتاسر مشکی خود را با عجله پوشید و از فرامرزپرسید
_ردیاب رو توماشین کار گذاشتین ؟!
_بله قربان
همه چی همانطوره که خواسته بودین
سراج نگاهی به ساعت خود انداخت و در حالیکه به سمت در می رفت گفت
_برو اسکله ومنتظر من باش تا دخترها رو به دستت برسونم .با کشتی تجاری هماهنگ کردم که به محض آمدن من کشتی راه بیفته
_چشم قربان ..لطفا مواظب خودتون باشین
سراج سری تکان داد وبالفاصله از عمارت خارج شد .
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سراج از طریق ردیاب موقعیت ون را پیدا کرد.
پاهای خود را روی گاز فشرد
وبه سرعت ماشین ون خود افزایید .
در حین رانندگی  ،اسلحه ی خود را از کیفی که در صندلی کنارش بود برداشت وصدا خفه کن ان رازد .
ماشین ون کمی جلوتر با سرعتی نه چندان باال مشغول رانندگی بود .
باید سریع تر از آن ماشین خود را به آن جاده ی فرعی وخلوت می رساند .
کمتر از دوساعت زمان داشت واو باید قبل از طلوع آسمان دختر ها را به اسکله می رساند
از ون سبقت گرفت و بعد از طی مسافت تقریبا سه کیلومتر به جاده ی مورد نظر رسید .
تا ده دقیقه دیگر تمام دوربین های جاده حک می شد و تا پانزده دقیقه از کار میفتاد .
از سرعت ماشین کم کرد وسیگاری آتش زد و هنوز آخرین پک را به سیگار خود نزده بود که از آینه ون رادید که به ماشین او نزدیک
میشد
سیگار خود را بیرون انداخت ودود سیگار را از دهان بیرون فرستاد.
خشاب اسلحه را چک کرد و به ساعت خود نگاهی انداخت .همه چیز تا االن مطابق با خواسته اش بود .
با قرار گرفتن ون مذبور در کنار ون خود کمی از سرعت خود کم کرد وچون مقداری عقب افتاد پای خود را روی گاز فشرد وبا سرعت
به پشت ون کوبید .
ماشین برای لحظه ای تعادل خودرا ازدست داد وکنترل ماشین برای ثانیه ای از دست راننده خارج شد
سراج از این موقعیت بهترین استفاده را کرد .
برای محض اطمینان نقاب مشکی اش را به صورت زد
و ماشین خود را به ون چسباند .
نگاه خشمگین هرسه مرد به سمت ماشین او چرخید .
سراج بدون هراس وتردید شانه ی راننده را هدف قرار داد وشلیک کرد .
صدای نعره ی مرد همراه با جیغ وفریاد دختر ها سکوت شب را شکاند .
مردی که کنار راننده نشسته بود باسرعت خم شد وفرمان را به دست گرفت ومرد سوم بالفاصله اسلحه ی خود را به دست گرفت
ومشغول تیراندازی شد .
سراج باردیگر ماشین خود را به ون کوباند واین بار فرمان از دست مرد کنار ی راننده کامل خارج شد و ون با سرعت باالیی که داشت به
گاردریل برخورد کرد.
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سراج نگران از حال دخترها بالفاصله به مرد کنار راننده هم تیر اندازی کرد واز ماشین پیاده شد .دود غلیظی از سمت جلوی ماشین به
سمت باال می رفت
باید به سرعت دخترها را سوار ون خود می کرد .
با شلیک رگبار گلوله با عکس العملی سریع خود را زمین وروی اسفالت انداخت وبه سمت پشت ون غلتید وکنار الستیک آن پناه گرفت .
به ساعت خود نگاهی انداخت.
دیگر زمان چندانی باقی نمانده بود
نفسش را به سمت بیرون فوت کرد و نگاهی به پیرامون خود انداخت
صدای مرد عرب را به سختی در میان همهمه وگریه زاری دختر ها شنید وخود را اماده به شلیک کرد
_تو کی هسی وچی می خوای ؟!
سراج حرفی نزد اما بالفاصله از صدا موقعیت مرد را تشخیص داد وباخیزی بلند خود را به آن سمت انداخت .سر مرد را هدف قرار داد
وقبل از اینکه مرد از شوک خارج شود تیراندازی کرد .
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد واما او فقط چهار دقیقه فرصت داشت تا دختر هارا قبل از به کار افتادن دوربین جابه جا کند واز محل دور
شود
در پشت ون را گشود.صدای فریاد و گریه ی دختر ها لبخند محوی روی لبانش نشاند .
ماسک خود را از صورت بیرون کشید .
نگاهش از روی تک به تک چهره ی ترسیده وآشفته ی دخترها عبور کرد .
به نطر نمیامد آسیب جدی دیده باشند .
با لحن مالیمی گفت
_نترسین دخترها ..دیگه همه چی تموم شد ..
بهت وناباوری ابتدا تنها چیزی بود که درنگاه خیس دخترها قابل خواندن بود
لبخند محو سراج پررنگ شد وبا مهربانی دست خود را به سمت آن ها گرفت وگفت
_بیایید دخترها دیر شده باید هرچه زودتر از اینجا دوربشیم
اولین کسی که دست در دست اونهاد دختر سیزده ساله ای بود که از گریه هق می زد .کل صورتش از آن آرایش ریخته شده سیاه شده
بود .
سراج به اوکمک کرد تا پیاده شود.دختر خود را درآغوش سراج رها کرد وسراج لحظه ای شوکه به آن دختر کم سن خیره ماند .سپس
خم شد وبوسه ای روی موهای اونشاند .وبالفاصله دست شش نفر باقیمانده به سمت او دراز شد ...
در اسکله سراج ون را نگه داشت وساک لباس را که برای دخترها از قبل تهیه کرده بود برداشت و به دست دخترهای نیمه برهنه داد
وگفت
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_دخترها زود لباس بپوشین وازون پیاده شین تا به ایران برگردین
سپس خود ازون جدا شد وبه سمت فرامرز که به سمت او میامد جلو رفت
فرامرز لبخندی زد وگفت
_خداروشکر که سالمین قربان
سراج سری تکان دادوگفت
_از این به بعد دخترهاروبه تو می سپرم صحیح وسالم به خونه هاشون برسون مواظب باش یاشار بویی از جریان نبره
فرامرز چشمی گفت وچه زیبا بود لحظه ی خداحافظی دخترها با سراج و ضجه زدن های آن ها از خوشحالی آزاد شدن از آن سرنوشت
شوم در آغوش آن مرد که بی شک ناجی وفرشته ی نجات همگی آن ها بود .
آسمان گرگ ومیش بود که سرمه کالفه از پنجره ی اتاق که رو به حیاط بزرگ وزیبای عمارت قرار داشت فاصله گرفت
وسرگردان وسط آن اتاق بزرگ با دکوراسیون زیبا که از بدو وردش به آن تبعید شده بود ایستاد .
انقدر افکار گوناگون در ذهنش جوالن می داد که محال بود خواب به چشمانش بیاید .
بیست چهار ساعت از زمانی که او پا به عمارت گذاشته بود می گذشت ودرطی آن مدت زمان  ،او هیچکس را جز دختر جوانی که برای او
غذا می آورد ندیده بود.نگاهش لحظه ای روی در اتاق چرخید وروی آن ثابت ماند .
باتردید به سمت در گام برداشت ودستش روی دستگیره ی در نشست .
هر چند که در عمارت یاشار چندین بار تالش کرده بود تافرار کند وهربار نقشه اش باشکست مواجه شده بود .اما اودختری نبود که به
این راحتی تسلیم شود وتا اخرین لحظه تالش خود را برای رهایی وآزادی می کرد .
واالن هم فرصت خوبی بود تابار دیگر شانس خود را برای فرار امتحان کند .
می دانست که سراج در عمارت نیست
چند ساعت قبل او را دیده بود که از عمارت خارج شده بود وبر نگشته بود واین فرصت طالئی خوبی بود .
با این فکر در حالیکه نفس در سینه اش حبس شده بود دستگیره را به سمت پایین داد ودر با تقه ای گشوده شد .
در را تا نیمه باز کرد وروی پنجه ی پا از اتاق خارج شد و قدم در راهروی پهن ونیمه تاریک گذاشت .
نگاهی سریع به پیرامونش انداخت .
راهرو غرق در سکوت بود وشاید نبود مرد در داخل عمارت بهترین فرصت برای فرار او بود .
روی پنجه ی پا وبدون ایجاد کوچکترین صدایی از پله ها پایین رفت
آخرین پله که رسید زن جوانی را دید که در حالیکه خمیازه می کشید با دکمه ی روپوشش مشغول بود .
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دیگر برای برگشتن به اتاقش دیر شده بود.
نگاهی به پیرامون خود انداخت وسریع خود را به گلدان بزرگی که به ستون تکیه داده شده بود رساند وخود را به آن چسباند .
کمتر از چند ثانیه بعد زن در حالیکه هنوز با دکمه درگیر بود از کنارش عبور کرد واز پله ها باال رفت .
نفس حبس شده اش را مهار کرد وقامتش را صاف کرد .باید عجله می کرد .
از پشت گلدان خود را بیرون کشید و با قدم های تندی خود را به سمت در ورودی رساند .
دستگیره را به سمت پایین فرستاد ودر باز شد .لبخندی با سرعت روی لبانش شکل گرفت وبا همان سرعت هم از روی لبانش محو شد .

این تصویر زیادی برایش آشنا بود .
صحنه ی فرار قبلیش از عمارت یاشار با سرعت در ذهنش شکل گرفت وابروهایش در هم گره خورد .
تجربه نشان داده بود فرار از عمارت به نظر سهل وساده میامد .اما واقعیت چیز دیگری بود .
در هردو عمارت هیچ یک از اتاق ها قفل نداشت وهیچ محافظی پشت در اتاقش کمین نکرده بود .
اما ...
کالفه سرش را محکم تکان داد بلکه این افکار منفی از ذهنش بیرون بریزند .
او نباید نا امید میشد وباید تمام سعی وتالش خود را می کرد .
از پله های ایوان پایین رفت .
آسمان حاال دیگر کامال روشن شده بود ونسیم صبحگاهی صورتش را نوازش می کرد .
نفس عمیقی کشید وانواع عطر گل های فراوان حیاط را به مشام کشید وبرای لحظه ای کوتاه از این عطر دل انگیز سرمست شد .
اما خیلی زود به خود آمد .
موهایش را پشت گوش زد
وبی درنگ به سمت در خروجی دوید .
در حین دویدن تمام حواسش بود که ناگهان دوبرمنی جلوی راهش سد نشود .
هنوز نیمی ازراه را نپیموده بود که به چهار راه رسید .
نفس زنان ایستاد .این عمارت باشکوه زیادی بزرگ و بی انتها به نظر می رسید
نگاهش را در اطراف چرخاند .
انگشتش را روی شقیقه اش گذاشت وآن را محکم فشار داد وسعی کرد بخاطر بیاورد هنگام آمدن سراج از کدام مسیر امد .
چنان غرق در فکر شد که ماشینی را که با سرعت از سمت چپ به او نزدیک میشد را ندید وزمانی متوجه آن شد که دیگر خیلی دیر
شده بود .
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اه از نهادش برآمد .دیگر برای پنهان شدن بسیار دیر شده بود .
ماشین با سرعت در کنار پاهایش توقف کرد واو با وحشت یک قدم به عقب پرید .دستش روی قلبش که دیوانه وار خودش را به قفسه
ی سینه می کوباند نشست .
در ماشین باز شد و نگاه سرمه قامت ان مرد کامال سیاه پوش را در نور دید تا با چشم های در خون نشسته ی سراج تالقی کرد .
لحظه ای کوتاه دستپاچه شد و با دیدن آن نگاه جدی و نافذ آدرنالین خونش باال رفت .
نامحسوس حجم زیادی از ان هوای عطرآگین راوارد ریه اش کرد وسعی کرد ان نقاب همیشگی را برچهره بزند وآرامش خودش را
حفظ کند .
شانه هایش را عقب کشید .قامتش را صاف کرد وبا پشت دست عرق نشسته روی پیشانی اش را پاک کرد .
سراج پوزخندی زد و با تمسخر پرسید
_بسالمتی بازم قصد فرار داشتی ؟!
لحظه ای مکث کرد سپس تاک ابرویی باال انداخت وگفت
_تالش های بی ثمرت واقعا ستودنیه !!
از پوزخند ولحن پر از ریشخند او خون در رگ های سرمه یخ زد .

ابروهایش بهم پیوست ودستانش دور سینه اش حلقه شد .
گوشه ی چشمی نازک کرد وزبانش را روی لب کشید
_شاید به ثمر نرسه اما همین که خشم تورو تحریک می کنم کافیه !!
لحن صدای محکم وپر از تمسخرش لبخند روی لب سراج نشاند .
حق با اوبود اگر هرکس دیگری جای این دختر بود واین همه بازی برای او راه انداخته بود بی شک او تحمل نمی کرد و حتما بالیی سرش
میاورد اما ....
نمی دانست چرا نمی توانست از دست این دختر خشمگین شود !!!
در مقابل این دختر گویی شخصیت منفی ،تند ومنفورش کامال محو وشخصیت شوخ وآرام وخونسردش پررنگ تر می گردید !!!
در چند گام بلند خود را به سرمه رساند ودر مقابل او ایستاد .
او در آن ظاهر آشفته و موهای پریشان هم بسیار زیبا ودلربا به نظر می رسید .
نگاهش در قامت او چرخید ولحظه ای کوتاه روی پستی وبلندی های اندام ظریف ودخترانه ی سرمه مانور داد.
این دختر زیادی خواستنی بود وسراج نمی توانست منکر آن شود !!!
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هر چند که او دختران بسیاری به مراتب زیبا تر ولوند تر از این دختر سرکش در اطراف خود دیده بود اما دلیل این همه کشش خود
را به سرمه نمی دانست !!!
سرمه چون سنگینی نگاه او را روی اندام خود دید کمی بیشتر در خود جمع شد
وآب دهانش را قورت داد
نگاه جستجوگر سراج روی سیبک گلوی سفید او چرخید وچون رنگ برافروخته ی صورت اورا دید خندید وصدای خنده ی بلند
ومردانه ش وجود سرمه را به لرزه انداخت .
آن اندک فاصله بینشان را هم پرکرد ودست خود را زیر چانه ی سرمه قرار داد .
سرمه خواست خود را بالفاصله عقب بکشد اما بازوهای عضالنی سراج بالفاصله دور کمرش حلقه شد و هرگونه حرکتی را از او سلب کرد
.
مانند همیشه در مقابل قدرت این مرد ،سرمه هیچ قدرتی نداشت..
خشمگین ریه هایش را پر از هو ا کرد تا شاید آرامش خود را بازیابد وبتواند خودش را از دست این بازوهای فوالدی آزاد کند
سراج با خونسردی با دست آزادش ،طره ای از موهای پریشان سرمه را به دست گرفت ودر حین نوازش آن خطاب به سرمه که با
خشم ونفرت برای رهایی از آغوشش تقال می کرد لب زد

_حق کامال باتوست دزد کوچولو !!
سرمه لحظه ای دست از تقال برداشت ونگاهش را مستقیم در نگاه مرد دوخت
همه چیز به نظر عجیب میامد
برخالف لحن جدی اش  ،چیزی در نگاه شرورش بدجنسانه می رقصید !!
سراج خیره در نگاه گیج سرمه که در نگاهش دودو می زد  ،بی پروا و جسورانه لب زد
_تو من رو کامال تحریک می کنی اما
نه خشم من رو  ،بلکه حس های مردونم رو !!!
سرمه برای لحظاتی از چیزی که شنید عکس العملی نشان نداد  .دقایقی طول کشید تا ذهنش آن چه را که شنید تحلیل کند  .هینی کشید
و هجوم خون در گونه هایش سراج را برای چندمین بار به خنده انداخت .
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سرمه بالفاصله دستپاچه وخشمگین پاهایش را بلند کرد تا برپاهای سراج بکوبد تا از حصار آغوش ا و رها شود اما سراج هوشیارتر از او
مانع از این کارش شد واو را در تنگ تر در آغوش فشرد .
حاال سینه های کوچکش درست روی سینه های عضالنی او باال و پایین میشد
سراج لبخندی به دختر خشمگینی که در آغوش داشت زد و پر حرارت زمزمه کرد
_ می دونستی وقتی خشمگینی بسیار زیباتر وخواستنی تر میشی ؟!
سرمه با حرص لب زد
_ولم کن
نگاه سراج روی لب های گوشتی سرمه کشیده شد وروی آن تامل کرد .
آن لب های لرزان وسرخ و گوشتی زیادی اغوا گر بود
سرمه زیر نگاه مستقیم او مضطرب بار دیگر آب دهانش را قورت داد وبار دیگر باال وپایین رفتن سیبک گلویش
توجه سراج را به خود جلب کرد
سرمه با وحشت تکان دیگری به خود داد وفریاد کشید
_ ولم کن لعنت...
با نشستن ناگهانی لب های داغ سراج روی لبان لرزانش جمله اش ناتمام ماند و برای لحظاتی در آغوش او مانند مجسمه ای خشکش
زد .

با نشستن ناگهانی لب های داغ سراج روی لبان لرزانش جمله اش ناتمام ماند وبرای لحظاتی در آغوش او مانند مجسمه ای خشکش زد .
چشم های گرد شده اش سراج را به خنده انداخت .می توانست کوبش قلبش را روی سینه اش احساس کند .
علی رقم میل شدیدش برای بوسیدن آن لب های لرزان  ،اما آن را نبوسید وفقط لب هایش را روی ان لب ثابت نگه داشت .
برقی که در نگاه سراج درخشید سرمه را به خود آورد .
تازه متوجه موقعیت خود شد
نهیبی سرخود زد و سرش را باسرعت عقب کشید .خواست کامل خودش را از آغوش او بیرون بکشد که سراج این اجازه را به اونداد
لبخندی روی لب نشاند وزبانش را با بدجنسی روی لبانش کشید
ولب زد
_ هرکس روش خاصی بردی تنبیه کردن داره و این روش منه
البته نوع تنبیه  ،بستگی به نوع اشتباهت داره !!
سرمه با حرص ونفرت پشت دستش را چندین بار محکم روی لبانش کشید وخواست دهان باز کند که سراج با انگشت اشاره اش به
لبانش اشاره کرد وصدای سرمه را در نطفه خفه کرد .
سراج لبخند دیگری زد وگفت
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_آفرین دختر خوب ،اگر می خوای بوسه ی چند دقیقه قبل رو دوباره تجربه نکنی پس ساکت باش
سپس چشمکی ریز زد وگفت
_البته اگر خوشت اومده که بحثش جداست دزد کوچولو !
سرمه زیر لب با حرص زمزمه کرد
_ترحیح میدم خوک ببوسم تا تو !!
سراج تک خنده ی ای در گلو کرد
فشاری به کمر او وارد کرد و با خونسردی گفت
_ومن هم گفته بودم به سلیقت احترام می زارم
سرمه با حرص لبانش را باشدت گاز گرفت تا جلوی کلمات داغی را که تا نوک زبانش آمده بود را بگیرد
خونسردی این مرد نفرت انگیز بود
و بی شک او منفورترین آدم کره ی زمین بود .
_ دنبالم بیا تا چیزی رو نشونت بدم
منتظر پاسخ او نماند  ،کمر باریکش را رها کرد وخود بی آنکه منتظر سرمه بماند به سمت ماشین رفت وسوار شد
سرمه خشمگین پای خود را چندین بار محکم زمین کوبید و سعی کرد از این طریق خشم خود را تخلیه کند

هنوز هم لب هایش مانند کوره داغ بود ومی سوخت .یکبار دیگر با پشت دست لبانش را پاک کرد وچون صدای بلند بوق ماشین را
شنید .کالفه نفسش را بیرون فرستاد و با قدم هایی نه چندان محکم ونامتعادل به سمت ماشین حرکت کرد.
قبل از اینکه به سمت در عقب ماشین برود سراج در جلوی ماشین را باز کرد و او به ناچار جلو نشست وهنوز کامل در ماشین را نبسته
بود که ماشین راه افتاد
با حرص لعنتی زیر لب گفت و در ماشین را محکم بست .
سراج بی اهمیت به خشم او دستش را دراز کرد و پخش را روشن کرد وبا سرعت به سمت عمارت راند .
سرمه نگاه بی روحش را از پشت شیشه به آن مسیر زیبا دوخت وتازه متوجه شد که چه مسافتی را یک نفس دویده است .
سراج مقابل عمارت ماشین را نگه داشت و در حین پیاده شدن گفت
_پیاده شو
سرمه هم بی هیچ حرفی از ماشین پیاده شد وچند قدم عقب تر ازاو داخل عمارت شد .
سراج مستقیم وبی اهمیت به نگاه کنجکاو مستخدین از پله ها باال رفت
سرمه با وحشت نگاهی به پله ها انداخت
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قلبش این بار به کندی می تپید .
نگاه گذرایی به سمت چند مستخدمی که به صورت پراکنده ایستاده بودند واورا تماشا می کردند انداخت
سپس طارمی را با نوک انگشتان یخ زده اش گرفت وبه سختی واز عقب سراج پله هارا باال رفت .
باالی پله ها سراج مسیر مخالف اتاق اورا پیمود ومقابل اتاق در بسته ای ایستاد
کدی را وارد کرد و سپس دستگیره را به سمت پایین کشید و در اتاق گشوده شد
حتی نیم نگاهی هم به جانب سرمه ننداخت و وارد اتاق شد .
گویی می دانست ومطمئن بود که سرمه خود با پاهایش وارد اتاق می شود
سرمه چند قدم مانده به در اتاق ایستاد
لحظه ای به فکرش خطور کرد به سمت در اتاقش بدود ودر اتاقش را از داخل قفل کند اما قدرتی مانعش شد .می دانست این فکر خوبی
نیست ومسلما هیچ در بسته ای بیشتر از چند دقیقه در مقابل این مرد قفل نمی ماند.
صلواتی زیر لب فرستاد ودستش را روی موهای پریشانش کشید آن را مرتب کرد وقامت خمیده اش راصاف کرد .
شانه هایش راعقب کشید وسعی کرد برترس نشسته در وجودش غلبه کند .
تنها چیزی که در این شرایط حالش را بدتر وپریشان تر می کرد ترسی بود که گاهی از کنترلش خارج میشد .
پشت در اتاق رسید واجازه نداد ترسش بیشتر از این جوالن دهد .
با قدم هایی محکم وارد اتاق شد و کنار در لحظه ای تامل کرد .نگاهش را در اتاق چرخاند و بار دیگر وجودش لرزید .
همانطور که حدس زده بود ،وارد اتاق خواب سراج شده بود .
سراج بی اهمیت به حضور سرمه لباس مشکی خود را از تن کند وان را روی تخت انداخت وکش وقوسی به بدن خسته اش داد .
نگاه وحشت زده ی سرمه روی عضله های سخت وپیچیده ی سینه ی او چر خید وروی تکه های شکمش ثابت ماند
اب دهانش را قورت داد  .دست هایش را بی اراده مشت کرد.
سراج لبخندی محو به دست مشت شده ی او وونگاه خیره و ترسیده اش زد.
سپس به سمت میزی که در گوشه ی چپ اتاقش قرار داشت رفت وپشت آن ایستاد و به سردی گفت
_ چیزی برای ترس وجود نداره دختر بیا جلو !!!
سرمه کنج لبانش را زیر دندان کشید و به تندی لب زد
_من نترسیدم !!!
سراج بازیگر قهاری بود و کنترل خوبی روی اعضای صورتش داد
لبخندش را پشت پوزخندی مخفی کرد  .سپس خوبه ای گفت.
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سرمه باتردید به او که پشت مانیتوری ایستاده بود نزدیک شد .
سراج مانیتور را به سمت اوچرخاند ونگاه سرمه روی صفحه ی مانیتور ثابت ماند واه از نهادش درآمد.

_ ادم های این اتاق رو میبینی  ۲۴ ،ساعت از پشت مانیتور تکون نمی خورن !!
می دونی چرا !!
سپس اشاره ای به دوربین های مدار بسته کرد وگفت
_چون شغلشون اینه پول می گیرن تا
اجازه ندن هیچ موجود زنده ای بدون اجازه ی من وارد عمارت یا از آن خارج بشن !!
سپس با تمسخر ریشخندی زد وبه میز تکیه داد وگفت
_حاال فهمیدی چرا راحت می تونی تو این عمارت ازادانه جوالن بدی؟!
گره ی ابروهای سرمه کورتر شد .اخمی کرد ودستانش را دور سینه حلقه کرد و به سادگی خودش پوزخندی زد .
این مرد فکر همه جا را کرده بود و باید می فهمید رهایی از این مرد به همین سادگی وراحتی نخواهد بود .
نگاهش را به دوربین هایی که در تمامی کنج های ساختمان ومحوطه ی بیرون از ان نصب شده بود چرخاند .
ولحظه ای تصویری اشنا توجهش را به خود جلب کرد ودرکمتر از چند ثانیه چشمانش گرد شد .بی شک اشتباه میدید .
دستش را ازدور سینه باز کرد وبا سرعت به سمت مانیتور خم شد وبادقت بیشتری به آن اتاق اشنا با ترکیب رنگی سفید ویاسی خیره
شد.
از ذهنش گذشت شاید دکوراسیون همه ی اتاق ها یک شکل وبا یک ترکیب رنگ است
با این فکر  ،نگاهش را در اتاق های دیگر چرخاند .اما هر اتاق از ترکیب رنگ های متفاوتی استفاده شده بود وسوای آن چیزی که ضربان
قلبش را به اوج رساند آن متکایی بود که خود نیمه ی شب به کنار پنجره روی زمین انداخته بود .
کالفه وعصبی دست روی موهایش کشید و ثانیه ای آن را مشت کرد .
چطور او متوجه ی دوربین نصب شده در اتاقش نشده بود .
فکر اینکه در ان بیست وچهارساعت تحت نظر چندین چشم بیگانه بوده است اورا تا مرز جنون می رساند
نگاه خشمگینش باسرعت به سمت سراج چرخید  .نگاه طوفانی اورا که دید لبخندی انحنای لبانش را به سمت باال متمایل کرد .
در دوقدم بلند ،خود را به سراج رساند مقابل او ایستاد وبا انگشت اشاره اش محکم به مانیتور کوباند.
سرش را کمی جلوتر برد و با خشم غرید
_این..این اتاق منه !!!
سراج لبخندش را فرو داد .چشم های به خون نشسته ی این دختر به خنده اش می انداخت  .خشم وطغیان این دختر گاهی زیادی به دلش
می نشست .
ته ریش صورتش را نمایشی خاراند .
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سپس با ظاهری خونسرد گفت
_چه زود حس مالکیت پیدا کردی !!
بله این اتاق ،اتاق توست !!
آتش خشم سرمه فوران کرد .
دستانش را در هوا چرخاند و به تندی پاسخ داد
_حس مالکیت !!
احمقانه ترین چیزی بود که شنیدم!!!
واما در مورد حریم شخصی تا حاال شنیدی !!؟
اصال می دونی حریم شخصی یعنی چی ؟!
سراج تکیه اش را از میز گرفت وسرش را کمی به سمت اوخم کرد و خیره در نگاه طوفانی ش با شیطنت لب زد
_اوم فکر می کنم می دونم حریم شخصی یعنی چی !!
اما فکر نمی کنی داشتن حریم شخصی واسه دختری که دزدیده شده یکمی زیاد باشه ؟!
باد سرمه باشنیدن این جمله مانند بادکنکی سوراخ شده خوابید  .غم کل وجودش را در برگرفت و رد آن در نگاهش بالفاصله سایه
انداخت .
بغضی سخت گلویش را فشرد .
به سختی ان را فروبلعید
وقتی دهانش را باز کرد لحن صدایش زیادی تلخ بود
_حق باتوست .احمقانه س در اتاقی که حکم زندان رو برام داره من دنبال امنیت وحریم شخصی باشم .
حتی تنش هم می لرزید از فکر حمام دیروزش در آن اتاق ونگاه های هیزی که بدن عریانش را رصد کرده بودند .
_اتاق تو هم امنه وهم حریم داره دزد کوچولو !!!،
حاال لبات رو ول کن خون اومد
صدای گیرا ومقتدرش سرمه را به خود آورد وچون نگاه اورا قفل لبانش دید
ناخواسته لب زیرینش را که زیر دندانش می فشرد آزاد کرد وزبانش را روی لبانش کشید وطعم خون در دهانش پیچید !!
نگاه متعجب وگیج شده اش ازاو به سمت مانیتور چرخید و چون تصویر اتاقش را در مانیتور دید پوزخندی زد
سراج که متوجه منظور اوشده بود باشیطنت ادامه داد
_دوربین اتاق تو به سیستم شخصی خودم وصله وهیچ کس جز خودم به اون دسترسی نداره !!
نور امیدی که دردل سرمه تابید بادیدن برق نگاه او بالفاصله ناپدید شد .
گره ی افتاده درمیان دوابرویش کورتر شد .
با حرص وتمسخرگفت
_وتوسط تو دیده شدن یعنی داشتن حریم شخصی ؟!!
سراج با همان خونسردی ذاتیش پاسخ داد
_من قانون انواع حریم ها رو خوب می دونم !!!
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سرمه باشنیدن این جمله از شدت خشم چندین بار مانند بچه ای بهانه گیر محکم پاهایش را زمین کوباند وبا فکی منقبض شده غرید
_از کدوم قانون صحبت می کنی؟!
احمقانه س !!
تجاوز به حریم خصوصی هم مگه قانون داره !!
انحنای لب های سراج با دیدن این صحنه به سمت باال متمایل شد .
اشاره ای به خود کرد وگفت
_آره هرچیزی که مربوط به سراج باشه قانون داره !!
سرمه با دیدن طرح لبخند روی لب او  ،وشنیدن این جمله  ،از کوره در رفت ومجدادا بدون اندیشه وفکر به عواقبش دهن باز کرد وبا
تمسخر گفت
_ این قانون فقط مخصوص یک آدم منحرف وبیمار جنسی می تونه باشه که در اتاق یک دختر دوربین بزاره ولذت ببره !!
آتش خشمی که در نگاه سیاه سراج به یکباره شعله کشید باعث شد سرمه از حرفی که زدنوک زبانش را گاز بگیرد.
اما دیگر دیر شده بود وهر لحظه که می گذشت آتش خشم در نگاه او بیشتر زبانه می کشید
یاد مکالمه کمی قبلشان در باغ عمارت افتاد و لرزید .
سراج با قدم هایی شمرده ودر عین حال محکم به سمت سرمه قدم برداشت
سرمه تمام سعیش را کرد تا حتی میلیمتری تکان نخورد .نمی خواست این مرد متوجه ترسش از او شود .
دستانش مشت گردید و به شدت فشرده شد
سراج در فاصله ی کمی مقابل او ایستاد .درآن فاصله ی کم
می توانست به راحتی صدای ضربان قلب اورا بشنود.
انگشت اشاره اش در اندام او باال وپایین شد وخیره در نگاه او ریشخندی زد وبا تمسخر گفت
_ بنظرت من منحرف وبیمار جنسیم ؟!
سپس منتظر جوابی از سرمه نماند و خیلی ناگهانی دست اورا گرفت وبه سمت خود کشید و سرمه باشدت باسینه اش برخورد کرد .
هینی کشید و سعی کرد مچ دستش را از پنجه های قوی که دورش حلقه شده بود رها کند اما بی فایده بود .
دست آزادش را پی درپی به بدن عضله ای او می کوبید تا شاید رهایش کند اما  .بدن اورا گویی از آهن ساخته بودند .مشت ها در او
اثری نداشت دستانش به شدت درد گرفته بود
_و ..و.لم کن
سراج بی توجه به مشت های محکم او که با سرو بدنش برخورد می کرد او را به سمت تخت خواب کشاند و اورا روی تخت انداخت و
خشمگین گفت
_حاال می فهمی تجاوز به حریم یعنی چی !! ویک بیمار جنسی چه کارهایی می تونه انجام بده !!
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همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و سرمه قبل از اینکه از شوک خارج شود سراج رویش خیمه زد هردو دستش را در دوطرف لباس او
قرار داد وآن را محکم کشید وصدای جر خوردن لباس مانند صاعقه ای به سرمه زده شد واو را به خود آورد .
جیغی کشید وخواست بلند شود که سراج این اجازه را به اونداد
هردو دستش را گرفت وبا یک دست در باالی سرش آن را محکم نگه داشت.
سرمه مثل مار به اندام خود پیچ و تاب می داد تا شاید از دست اورها شود اما رهایی از آن پنجه ی فوالدی به نظر غیر ممکن میامد .
ترس در تک تک سلول هایش رسوخ کرده بود و از رعشه ای که به اندامش افتاده بود به شدت می لرزید .
صدای سراج رااز میان دندان های بهم چسبیده وفک منقبضش شنید وبند دلش پاره شد
_تو دختر احمقی هسی اگر فکر می کنی من برای دید زدن تو مثل پسر بچه های تازه به دوران رسیده عمل می کنم !!دوربین تو اتاقت
میزارم و بادیدن تو درخواب یا بدن برهنه ت خود ارضایی می کنم !!!
حق کامال با اوبود وسرمه وحشتزده دردل خود را نکوهش کرد که چرا همیشه بحث را به جاهای باریک می کشاند وباعث خشم او می
شد .
لب های لرزانش را گشود تا چیزی بگوید اما کلمه ها زیر نگاه آتشی وخشمگین او قادر نبودند از دهانش خارج شوند .
سراج خیره در مردمک های گشاد شده ی سرمه با دست آزادش پیراهن اورا کامل باز کرد ریشخندی تمسخر آمیز زد و
باخونسردی گفت
_من احتیاجی به دوربین ندارم زیرا هروقت وهرکجا که باشه می تونم تورو از آن خودم کنم فهمیدی !!!
نگاهش از نگاه خیس او پایین رفت و لرزیدن سیبک گلویش را دید  .آن دختر حسابی ترسیده بود وهمین ترس نشسته در نگاهش تا
حدودی آرامش کرده بود قبل از اینکه نگاه سرکشش از گردن سفیدش پایین تر برود صدای لرزان سرمه را شنید .نگاهش مجدادا باال
رفت وروی آن چشم سبز خیس قفل شد .
اشک چون سیل از گونه های سرمه جاری شد و برای اولین بار اهمیتی به غروری که می شکست نداد .او فقط دختر اسیری بود که به
شدت از آن نگاه نافذ ترسیده بود
_ب ب بخشید ...من..من ..
شدت گریه اجازه نداد تا جمله اش را کامل کند
سراج کالفه دستان سرد او را رها کرد وازروی جسم لرزانش بلند شد  .از تخت فاصله گرفت دستی به میان موهایش کشید و باصدایی
کنترل شده به سردی خطاب به سرمه که همچنان اشک می ریخت گفت
_برگرد اتاقت
سرمه انگار منتظر شنیدن همین یک جمله بود
که بالفاصله از روی تخت بلندپایین آمد  .سکندری خورد اما با گرفتن تاج تخت مانع از افتادنش شد باپشت دست پیراهنش را روی سینه
ی برهنه ش جمع وجور کرد و نگاهی به سراج که پشت به او ومقابل پنجره ایستاده بود انداخت بالفاصله با قدم هایی بلند ونامتعادل به
سمت در اتاق رفت واز اتاق خارج شد .
سراج از پشت پنجره به تماشای سرمه ایستاده بود که ساعت ها در نیمکت چوبی نشسته وبه منظره ی مقابلش چشم دوخته بود .
بعد از آن روز ،متوجه شده بود که سرمه تعمدا خود را از سر راه او کنار می کشد تا با او روبه رو نشود .
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پوزخندی کنج لبانش شکل گرفت .دخترک را حسابی ترسانده بود .
باید با یاشار هرچه زودتر صحبت می کرد تا دخترک را نزد خانواده ش باز می گرداند .
سیگاری آتش زد و دود غلیظ آن را بیرون فرستاد باصدای زنگ گوشی نگاه از سرمه گرفت وبه سمت میز جلو رفت گوشی را برداشت
تماس از نگهبانی خانه بود ارتباط را برقرار کرد
_قربان جناب هاتف تشریف آوردند
سراج باشنیدن این اسم  ،اخم کرد.
انتظار آمدنش را به این زودی نداشت !
کالفه سیگار را در زیر سیگاری خاموش کرد وگفت
_ چند دقیقه نگهش دارین
_بله قربان حتما
سراج گوشی را روی میز انداخت واز اتاق خارج شد ومسیر باغ را درپیش گرفت .
ترجیح می داد هاتف سرمه را نبیند .برای برگرداندن سرمه  ،هرچقدر حضورش مخفی می ماند همانقدر به نفعش بود .
به یک قدمی سرمه که رسید  ،سرمه متوجه ی حضورش شد وبالفاصله ابروهایش در هم گره خورد  .لب زیرینش را داخل دهانش کشید
و
سعی کرد مانند این ده روز گذشته حضور او را نادیده بگیرد
نگاه سردش را از او گرفت وباز به گل های زیبای مقابلش دوخت .
صورت درهم ش لبخند محوی روی لب سراج نشاند .
باید اعتراف می کرد این ظاهر ارام و مطیع اصال به دخترک نمیامد .
خیره در نیمرخ او گفت
_باید برگردی اتاقت و تا وقتی من نگفتم بیرون نیایی
سرمه باشنیدن این جمله ناخواسته نگاهش به سمت سراج چرخید .
در این چند وقت او آزاد بود تا در کل عمارت وباغ بدون محافظی آزادنه بچرخد وحاال ...
پوزخندی زد و بدون حرفی از نیمکت بلند شد .قبل از اینکه به سمت عمارت برود صدای بم ومردانه ی سراج را شنید
_زیاد طول نمی کشه
سرمه لحظه ای تامل کرد .سنگینی نگاه او را روی خود احساس می کرد .
اما باز هم حرفی نزد و از آنجا دور شد .
سراج هنوز داخل عمارت نشده بود که ماشین گران قیمت وآخرین سیستم هاتف مقابل عمارت ایستاد .
پوزخندی کنج لبانش شکل گرفت و در اولین پله ایستاد .
در ماشین بالفاصله توسط راننده گشوده شد و هاتف با همان صالبت همیشگی از ماشین خود پیاده شد و سراج بعد از مدت ها پدرش را
دید .
پوزخندی کنج لبانش شکل گرفت  .او هیچ تغییری نکرده بود مثل همیشه مرتب و با صورتی اصالح شده ...
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هاتف با گام هایی بلند خود را به او رساند ودرمقابل او ایستاد وبالفاصله دستان بلندش برای به آغوش کشیدن تنها پسرش از هم گشوده
شد .
او را لحظه ای در آغوش فشرد وسراج بالفاصله خود را عقب کشید وبا کنایه گفت
_کالغ ها چه زود خبر رسوندن که من برگشتم پدر!!
هاتف بی توجه به کنایه ی جمله ی او خنده ای بلند کرد .
دستی به شانه ی پهن پسرش زد وگفت
_کارشون رو خوب بلدن  .سپس سری با تاسف تکان داد و با دلخوری محسوسی گفت
_در هر صورت به نظر نمیومد تو به این زودی قصد دیدن من رو داشتی !!
سراج جوابی به اونداد .نمی خواست وارد بحث شود.
کالفه از تابش نور مستقیم خورشید گفت
_بهتره داخل بریم و خود با گفتن این جمله منتظر هاتف نماند وبه سمت داخل عمارت رفت .
وارد عمارت که شدند
پیرمرد بالفاصله بادیدن هاتف اخمی کرد .سراج با باز وبسته کردن چشم اورا دعوت به آرامش کرد وپیرمرد به سختی سالمی کرد و
بالفاصله خواست از انجا برود که هاتف پوزخندی صدا دار زد وبا تمسخر گفت
_تو هنوز سروپایی پیرمرد ؟! زوارت هنوز درنرفته ؟!
فک اسد فشرده شد ورنگ صورتش به کبودی زد .اما قبل از اینکه حرفی بزند سراج مداخله کرد و گفت
_اسد می تونی بری
پیرمرد دهن باز شده اش را بست وبدون گفتن کلمه ای با قدم هایی تند از آنجا دورشد
نگاه خشمگین سراج به سمت پدرش که خونسرد اورا تماشا می کرد چرخید
_فراموش نکنید اسد بیشتر از یک خدمتکار واسه من ارزش داره و محترمه
پس لطفا مواظب رفتارتون با اون باشین پدر !!
هاتف باصدای بلندی خندید  .دستی در هوا تکان داد وگفت
_مگر می تونم ارزش وجایگاه این مرد رو توزندگی تو فراموش کنم؟!

خنده ش ناگهان قطع شد وبا حرص و خشمی اشکار گفت
_در زندگی پسرم همه ارزش دارن جز پدرش !!
سراج بی اهمیت به خشم او  ،به سمت مبل رفت وخود را روی آن انداخت وگفت
_فکر نکنم برای گفتن این حرف های تکراری به اینجا آمده باشین پدر !!
ناخواسته کلمه ی پدر را کشید
و هاتف نفس عمیقی کشید تا شاید بتواند خشمش را کنترل کند وروی آن سرپوشی بگذارد .
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تا حدودی موفق شد .مقابل سراج خود را روی مبل انداخت
خدمتکار جوانی وارد سالن شد وبالفاصله مشغول پذیرایی شد .
بعد از رفتن او هاتف لبخندی معنادار زد و گفت
_یچیزایی شنیدم پسر
سراج تکیه اش را به پشت مبل داد وپوزخندی کنج لب راستش را کمی به سمت باال متمایل کرد
پدرش حرف نزده می دانست چه می خواهد بگوید .
او خیلی خوب این مرد را که از قضا پدرش بود می شناخت
هاتف با تمسخر دستانش را بهم کوفت و ادامه داد
_یاشار زده تو خط معامله ی دختر با عربا وامیرا و جالب تر این که پسر من  ،این معامله ها رو انجام میده
سراج لبخندی محو روی لب نشاند  .همانطور که حدس زده بود پدرش از کوچکترین موقعیتی برای درهم کوباندن او نمی گذشت .
هاتف جرعه ای از شربتش را نوشید تا بتواند خشمش راکه هر لحظه امکان داشت بترکد کنترل کند.
ظاهر خونسرد و بی تفاوت سراج او را عصبی تر می کرد !!
_وتو من رو ترک کردی بخاطر معامله های دختری که انجام می دادم !!!
اما برای یاشار خودت شخصا دختر معامله می کنی !!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت.
از چهره ی برافروخته ی پدرش می توانست به عمق خشم او پی ببرد
و دیدن این خشم نهایت لذت برای او بود !!
هاتف که از سکوت او به ستوه آمده بود عنان خود را از دست داد و لیوان را روی میز کوباند وگفت
_تو که زدی تو خط معامله ی دختر
چرا برای من کار نمی کنی و هنوز برای دایی حرومزادت کار می کنی!!!
سراج اخمی کرد و با تحکم گفت
_من هرگز برای کسی معامله ی دختر نمی کنم !!
شما که کم آدم نداری و کم معامله نمی کنی پس االن مشکلتون چیه دقیقا !!
هاتف اندکی خود را به سمت او کشید و قاطعانه گفت
مشکل من اینه که دلم می خواد پسرم پیش خودم باشه تا دست راسته داییش !!!
همه ی دارایی واموال من یعنی هاتف کبیر ،برای توست سراج !!!
و آن وقت تو !!!
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احمقانه ست سراج احمقانه س !!
لحظه ای تامل کرد خود را به سمت سراج جلو کشید و با غیض ادامه داد
_من پدرتم سراج وهیچ چیز این واقعیت رو تغییر نمیده!!
پس بهتره کینه ی شتریت رو فراموش کنی و برگردی پیش خودم پسر !!!
سراج کالفه از پافشاری پدرش دستی روی ته ریش صورت کشید پوزخندی زد وگفت
_ عجیبه این بحث های تکراری وشنیدن جواب های تکراری تر شما رو خسته نمی کنه !!!
هاتف با اندوه گفت
_فراموش کردن گذشته کارسختی نیست
تو برگرد ومن قول میدم همه چی رو جبران کنم پسر فقط ...
هاتف لحظه ای سکوت کرد
احساس کرد سایه ای را پشت ستون نزدیک به پله ها دید
مطمئن بود چشمان تیز بین وعقابی ش اشتباه ندیده است
بی شک کسی مکالمه ی آن ها را استمراق سمع می کرد وآن کس حتما دست نشانده ی یاشار بود .
با این فکر فکش فشرده شد و رگ های گردنش متورم شد .
سراج که رد نگاه اورا زده بود لحظه ای به ستون خیره شد و جرقه ای در سرش زده شد  .باتردید پرسید
_چی شده پدر!!!
امیدوار بود چیزی که به فکرش خطور کرده بود درست نباشد وپشت آن ستون سرمه نباشد .
هاتف انگشتش را به نشانه ی سکوت روی لبانش گذاشت و از جای خود بلند شد و ایستاد .
سرمه در حالیکه تپش قلبش به شدت باال رفته بود خود را کامل پشت ستون کشید ونفسش را درسینه حبس کرد .
دست سردش را روی قلبش قرار داد وسعی کرد جلوی کوبیدن آن را بگیرد .
علت این همه آشفتگیش را نمی دانست
او در شرایط بسیار بدتر از این هم قرار گرفته بود .اما هیچ وقت تا این حد حالش منقلب نشده بود .
از رد نگاه آن مرد که متوجه شده بود پدر سراج است به سمت ستون وسکوت ناگهانی حاکم درسالن ،متوجه شد حضورش لو رفته
است .
آب دهانش را به سختی قورت داد وسریع اطراف را از نظر گذراند
تا شاید راه نجاتی پیدا کند اما تنها چیزی که در نزدیکی او قرار داشت همان گلدان بزرگ بود که بی شک زیر نگاه آن ها نمی توانست به
آن سمت خیز بردارد .
تردید نداشت اگر این بار گیر سراج میفتاد او با توجه به هشداری که داده بود به همین راحتی از او وخطایش نمی گذشت.
صدای قدم های محکمی که درسالن پخش شد راشنید و وحشتزده خود را بیشتر به ستون چسباند و هرچی دعا بلد بود در دل فرستاد
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صدای بلند سراج را شنید وقلبش هوری پایین ریخت
_پدر !!
هاتف به اجبار ایستاد و خیره در نگاه پراخم ونافذ سراج با چشمانی ریز شده گفت
_ فقط می خوام بدونم چه کسی جرات کرده حرف های مارو گوش کنه همین !!
سراج مقابل او ایستاد و با اخم غلیظی گفت
_اینجا خونه ی منه پدر !!
پس هرکس هم این جرات رو کرده باشه طرف حسابش فقط من خواهم بود نه شما !!!
او خوب می دانست در این عمارت هیچ کس جرات همچین کاری را نداشت جز یک نفر !!!
هاتف مشکوک از پشت شانه های پهن پسرش نگاه دقیق دیگری به ستون انداخت.
با کمی دقت ودر آن فاصله ی کم توانست موهایی که از گوشه ی ستون بیرون زده بود را ببیند  .فهمید کسی که پشت ستون مخفی
شده است دختر است و همین گیج ترش کرد دلیل این همه پنهان کاری پسرش را نمی فهمید .
دیگر بحث بیشتر از این را جایز ندانست .
پسر خود را خوب می شناخت و نمی خواست سر همچین موضوعی جنجال به پا کند .
به همین خاطر با اکراه لبخندی زد و دستی روی شانه ی سراج کوباند و در حین عقب نشینی با تمسخر گفت

_صالح مملکت خویش را خسروان داند !!
در هرصورت مطمئنم تو حساب این موش کوچولوی فوضول رو خودت کف دستش میزاری !!
مجدادا نگاهی به ستون انداخت وبا خشمی نامحسوس به آن اشاره ای کرد وبا کنایه ادامه داد
_این بار که نشد حرف بزنیم
پس بهتره من برم تا در یک وقت دیگر ویک جای بهتر با هم حرف بزنیم !!
سراج حرفی نزد وفقط به تکان دادن سرش بسنده کرد .
سرمه با رفتن آن مرد نفس حبس شده ش را به آرامی بیرون فرستاد اما قبل از اینکه بخواهد نفس تازه ای بکشد چهره ی خشمگین
سراج را مقابل خود دید ودهانش باز ماند ونفس کشیدن را برای لحظه ای فراموش کرد .
نگاهش در نگاه ترسناک و نافذ او دودو زد .
باید اقرار می کرد برای اولین بار از دیدن او تا این حد خشمگین ترسیده بود .
سراج به رنگ پریده وعرق نشسته روی پیشانی او پوزخندی زد وسری با تاسف تکان داد  .درست حدس زده بود واین دختر تنها کسی
بود که خط اورا نمی خواند وهمیشه از دستور های او سرپیچی می کرد.
سرمه با دیدن پوزخند کنج لب او  ،باسرعت دهان نیمه بازش را بست و تکیه ی سرش را از ستون گرفت .از آن کمی فاصله گرفت واز
پشت ستون خود را بیرون کشید وسعی کرد جلوی کوبش بی وقفه ی قلبش را بگیرد .
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چند قدم عقب رفت و با دیدن فک منقبض سراج  ،ناخواسته مقابل کنسول سفید رنگ ایستاد.
لرزش زانوهایش دست خودش نبود .
نمی دانست چرا شنیدن صدای آن مرد تا این حد اورا آشفته کرده بود .احساس می کرد این صدا را قبال بارها وبارها شنیده است  .کلمه
ی موش کوچولو در ضمیر ناخوادگاهش با صدای بلندی چندین بار تکرار شد و صورت خشمگین ورگ های متورم گردن وپیشانی سراج
هم مزید برعلت شده بود که تا بند بند وجودش بلرزد .
سراج آن چند قدم فاصله راپیمود و درمقابل سرمه قرار گرفت  .سپس از میان دندان های قفل شده اش با خشم غرید
_بهت گفته بودم که در اتاقت بمونی !!
تن صدایش ناخواسته بلند شد
_گفته بودم یا نه !!!!
صدای بلندش کمی از فریاد نداشت و وحشت سرمه را چندین برابر کرد .از پشت به کنسول چسبید وبا فشاری که به لبه ی کنسول وارد
کرد سعی کرد آرامش خود را در مقابل این مرد خشمگین حفظ کند .
در مردمک چشمان او می توانست چشم های درشت شده وترسیده ش را ببیند .
ناخن شصتش را وارد پوست دستش کرد
تا شاید با سوزش ،آن حالت ترس از نگاهش جداشود .نباید بیشتر از این خود را می باخت .
باصدایی که سعی داشت کمترین لرزش را داشته باشد خیره در نگاه او لب زد
_گفته بودی !!
سراج تاک ابرویی باال انداخت و قبل از اینکه بخواهد چیزی بگوید
سرمه پوزخند ی تلخ زد وبدون اینکه به وحشتش اجازه ی جوالن بدهد سرش را کمی جلو برد و خیلی شمرده وگستاخانه ادامه داد
_و گفته های تو کمترین اهمیتی برای من نداره !!!
جمله اش که تمام شد از نگاه به خون نشسته ی سراج لحظه ای قالب تهی کرد .
گویی از آن نگاه آتش می بارید .
صدای دندان های برهم ساییده ی سراج را در آن فاصله ی کم می شنید .
نگاه ترسیده اش از لب های او به دستانش کشیده شد
.مشت دستی که هر لحظه بیشتر از قبل فشرده می گردید زیادی رعب آور بود.
قلبش حاال دیگر برخالف چند دقیقه قبل کند می تپید واحساس می کرد جریان خون در رگ هایش متوقف شده است .
اما سوای همه ی این حس هایی که داشت از اینکه سرانجام موفق شده بود این مرد همیشه خونسرد را خشمگین کند احساس خشنودی
ورضایت عجیبی می کرد .
سراج از میان دندان های قفل شده ش غرید
_ظاهرا زیادی در مقابل تو منعطف بودم که نتیجه این شده !! از این پس باید کاری کنم که هر حرف من برات حجت باشه وتمام !!!
سرمه پوزخندی زد و مجدادا نگاهش را قفل نگاه طوفانی سراج کرد وبا تمسخر گفت
_شک ندارم خواهی کرد!!
اما اینکه موفق بشی رو بعید می دونم !!!
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سپس مجدادا خود را عقب کشید وبه کنسول تکیه داد وبا جرات ونفرت بیشتری ادامه داد.
_همیشه فکر می کردم وبرام سوال بود که چجوری یکی می تونی این همه جونور باشه که حتی به دختر بچه هام رحم نکنه !!!
دخترای کم سن وباکره ی سرزمینش رو به عربا پیشکش کنه و ککش هم نگزه وامروز در نهایت به حواب سوالم رسیدم !!!
سراج چینی به پیشانی انداخت .
یک قدم دیگر به او نزدیک شد وآن اندک فاصله ی بین شان را نیز برداشت .
قد سرمه درست تا سینه های اوبود .
نگاه نافذش در قامت او چرخید
سپس با اخم وجدیت پرسید
_و اون جواب ؟!
سیبک گلوی سرمه از سنگینی وجذبه ی آن نگاه  ،در آن فاصله ی نزدیک  ،لرزید اما این ترسی که در جانش نشسته بود هم مانع از آن
نشد تا از ادامه ی حرفش منصرف شود
سرش را باال گرفت  .چانه ش را جلو داد ونگاهش را مجدادا قفل نگاه او کرد ولب زد
_پسر کو ندارد نشان از پدر!!
پوزخندش پررنگ تر شد وقتی آرواره های فک سراج را دید که می لرزد .
زبانش را روی لبانش کشید و بالذتی مالیخولیایی ادامه داد
چه خانواده ی اسم ورسم داری !!
از قدیم گفتن
حالل زاده به داییش می ره هرچند اگر واقعا تو این خانواده کلمه ی حالل معنا داشته وتو واقعا حالل زاده ....
_ساکت شوووو
هنوز از شوک آن صدای فریاد گونه خارج نشده بود
که با عبور برق آسای مشت سراج درست از کنار گونه هایش و صدای فروریختن مهیب آینه ی کنسول  ،وبا پاشیدن خون روی صورتش
هینی کشید .
نگاه وحشتزده اش ابتدا به سمت شیشه های فرو ریخته ی روی زمین وسپس روی خونی که باسرعت روی سرامیک می چکید خیره ماند
.قلبش دیوانه وار خود را به دیواره ی سینه می کوبید .
چنان ترسیده بود که
آب دهان جمع شده ش را نمی توانست قورت دهد
خون باسرعت هرچه تمام تر روی خرده شیشه ها وسرامیک پخش میشد .
بالفاصله سرش را باال گرفت و نگاه آشفته ش را به دست زخمی او دوخت .خون باشدت از جای زخم دستش فوران می کرد .می توانست
حتی از بین آن همه خون جاری ،خرده شیشه ها ی نوک تیز را که در گوشت زخمی ش فرو رفته بود ببیند .
لحظه ای با دیدن این منظره ی وحشتناک  ،دستش را روی لبانش گذاشت وبرخود لرزید
به سختی سرش را باالتر برد ونگاهش در نگاه خشمگین سراج گره خورد وباردیگر بند بند وجودش از آن نگاه لرزید .
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سراج چون مردمک درشت شده ی چشمان ترسیده ی سرمه رادید از میان دندان های قفل شده ش به سختی غرید
_کاش دختر نبودی تا همین مشت تو دهنت کوبیده میشد تا بفهمی اسم مادر سراج تو هردهنی نمیاد !!!
تا بفهمی جایگاه مادر یعنی چی وچه حرمتی داره !!!
لحظه ای مکث کرد وعصبی دستی روی ته ریش گونه ش کشید وصدای زبری ش را سرمه شنید
_در ضمن من هیچ معامله ی دختری نمی کنم چه برسه دخترهای کم سن وطنی !!!
این جمله درگوشش زنگ خورد و صدای آن مرد در سرش اکو شد از او خواسته بود تا با او معامله ی دختر کند وسراج نپذیرفته بود .
هیچی باعقل جور درنمیامد .همه چیز بی نهایت مبهم و عجیب بود !!
اگر سراج درکار خرید وفروش دخترنبود پس آن دخترا ها که بودند وچرا به کویت آورده شده بودند!!!
نمی دانست دم خروس را باور کند یا قسم حضرت عباس را !!!
مشت دست خونی ش که فشرده شد
گوشه ی پلک راست سرمه بادیدن خونی که ازورای دست مشت شده ش می چکید شروع به پریدن کرد .
شک نداشت اگرمشت اوبا آن سرعت روی صورتش کوبیده می شد در خوش بینانه ترین حالت بینی ش می شکست !!!
سوای آن ،برای لحظه ای از گفتن آن حرف از خود احساس شرم کرد وقلبا بابت آن متاسف شد .
این آن تربیت و ادبی نبود که آنا وپدرش به او آموخته بودند و او ناخواسته تمام تربیتش را زیر سوال برده بود .
به سختی دهانش را گشود و زمزمه کرد
_من ...من
هرکاری کرد زیر آن نگاه  ،نتوانست جمله ش را کامل کند .
سراج نگاه آتشینش را از او گرفت و کالفه نفسش را بیرون فرستاد تا شاید از شدت خشمش کاسته شود .
به حدی عصبانی بود که حتی آن مشت وآن دست زخمی هم ذره ای از شدت خشمش نکاسته بود .
خواست از کنار سرمه عبور کند که دست او کمی باالتر ازمچ دست زخمی ش روی ساعدش نشست
نگاه پر از اخمش از دست سفید و سرد سرمه تاصورتش باال آمد و چون حلقه ی اشک جمع شده در چشمانش را دید لحظه ای
جاخورد .
سرمه این دفعه سنگینی نگاه اورا تحمل کرد ولب زد
_ فقط بابت اون حرفی که در مورد ..درمورد مادرت زدم متاسفم
سراج پوزخندی زد وخواست دستش را عقب بکشد که سرمه آن رافشرد وبانگرانی که برای خودش هم عجیب بود گفت
_دستت بد زخمیه باید خرده شیشه هارودرآورد و..
سراج اجازه نداد تا جمله ش راکامل کند دستش را عقب کشید ودرحین رفتن خیلی سرد گفت
_ بهتره حموم بری !!!
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وبعد ازرفتن او بود سرمه تازه از اینه ی شکسته ی کنسول متوجه لکه های خونی صورتش شد .

لکه های سرخ خون را دید وحالت تهوع بهش دست داد .سریع
پشت آستین لباسش ،را چندین بار محکم روی صورتش کشید وان لکه هارا پاک کرد .
هنوز هم از درون احساس لرز می کرد .
چشمانش را بست و
تصویر خونی مچ دست زخمی سراج لحظه ای در پشت پلک های بسته ش شکل گرفت .
بالفاصله چشمانش را باز کرد و لعنتی زیر لب فرستاد .
و ناخواسته به پله ها چشم دوخت .
اما بالفاصله نهیبی سر خود کشید
و خشمگین از دست خویش سری تکان داد و زمزمه کرد
_حال آنمرد هیچ ربطی به من نداره
تا جایی که حتی می تونه بره وبمیره
سپس با احتیاط از کنار خرده شیشه ها عبور کرد واز پله ها باال رفت.
در راهروی طبقه ی دوم  ،در حین عبور از مقابل اتاق سراج لحظه ای ایستاد و نگاه سرکشش به سمت داخل اتاق سراج چرخید .
_لعنتی
صدای بلند وگرفته ی سراج را که شنید
زبانش را روی لبانش کشید و بی اختیار به سمت اتاق او قدم برداشت .
گویی اختیار پاهایش در دست او نبود .
ضربان قلبش باال رفته بود و می توانست به راحتی صدای آن را بشنود  .وسط اتاق که رسید با تردید ایستاد و اطراف را از نظر گذراند .
از درنیمه باز حمام  ،حدس زد سراج داخل حمام است خواست برگردد اما حسی مانع از برگشتنش شد .
بی شک عقلش را از دست داده بود !!
در حالیکه نفس در سینه ش حبس شده بود روی نوک پا و بی صدا به سمت حمام رفت .
گوشه ی درایستاد وبا احتیاط از الی در به داخل سرک کشید .
اولین چیزی که دید
کف سرامیک حمام بود که مملو از خون شده بود نفس حبس شده ش مهار شد.
گوشه ی لبش را گزید ومجدادا چشم چرخاند وسراج رادید که لب وان نشسته و بی اهمیت به خونی که از دستش می رفت سرش را
گرفته بود ومی فشرد .
برگشت وهنوز اولین قدم را به سمت در برنداشته بود که مجدادا تردید و دودلی سراغش آمد و کالفه ایستاد .
بار دیگر نگاه اشفته اش را به سراج دوخت
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نمی توانست او را در این وضعیت تنها بگذارد وبرود.از طرفی هم کاری از دست او برنمیامد .
شاید بهتر بود خدمتکاری را صدا می زد تا او دکتر را خبر کند.
با این فکر چرخید
اما هنوز قدمی برنداشته بود که صدای دورگه وگرفته ی سراج راشنید و پاهایش روی زمین دوخته شد .
_نزار فکر کنم یه دزد کوچولوی منحرفی که پشت در حموم کمین می کنی !!
سرمه مبهوت زده به سمت حمام برگشت ونگاهش قفل نگاه سراج شد که خیره اورا تماشا می کرد .
اندیشید
او چطور متوجه ی حضورش شده بود .
او که کامال بی صدا وارد اتاق شده بود وبدتر از آن این که سراج حتی به سمت در حمام نگاهی هم نینداخته بود .
این مرد زیادی تیز بود وسرمه او را دست کم گرفته بود
از موقعیتی که داشت دستپاچه شد و ابروهایش را درهم گره زد .به سختی وزیر سنگینی آن نگاه گفت
_من ..من ..فقط
لحظه ای تامل کرد ولعنتی در دل بر خود فرستاد .حاال باید به او چه می گفت چیزی که حتی برای خودش هم احمقانه ومضحک میامد
!!اعتراف اینکه نگران حال این مرد که اورا دزدیده وباعث تمام رنج های او و خانواده ش بود شده است!!!
سکوتش که طوالنی شد سراج بلند شد وبه سمت او قدم برداشت مقابل او ایستاد وپوزخند زنان گفت
_ البد اومدی ببینی زنده م یا نه ؟!
سرمه با شنیدن این حرف  ،بالفاصله جرقه ای در سرش زده شد نفس عمیقی کشید سرش را تکان داد وظاهر خونسردی به خود
گرفت
_می تونم امیدوار باشم مگه نه !!!
سراج برخالف انتظارش خنده ای بلند سرداد .
سرمه سریع نگاهش را از او گرفت وسرش را برگرداند خواست از او فاصله بگیرد که بازوهایش اسیر پنجه ی دست سالم او شد .
هینی کشید وقلبش از این حرکت ناگهانی سراج هوری فرو ریخت.
سراج در یک حرکت اورا داخل حمام کشاند و به دیوار سرد حمام چسباند وخود مقابله ش در فاصله ی کمی از او ایستاد .دست سالمش
را باالی سر او به دیوار تکیه داد وخیره در نگاه وحشتزده ی او ،ریشخندی زد وگفت
_ نه متاسفانه نمی تونی !!چون سراج با زخم های عمیق تر از این هم جون سالم به در برده !!
این که دیگه یک زخم جزئیه !!
سرمه زیر چشمی ابتدا نگاهی به اطراف سپس به زخم دست او انداخت و با صدایی که می لرزید با اخم پاسخ داد
_ چه بد  ..حاال بکش عقب !!
سراج تاک ابرویی باال انداخت و ارام گفت
سراج تاک ابرویی باال انداخت وگفت
_خیلی جالبه !!!
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صدای گیرا ونافذش و برق نگاهی که لحظه ای از چشمانش ساطع گردید دل سرمه را لرزاند .
خود را بیشتر به دیوار سرد چسباند تا اندکی بین خودشان فاصله بی اندازد .
سپس با احتیاط پرسید
_چی جالبه ؟!
صد ای لرزان وچشم های گرد شده ی او لبخندی محو روی لب سراج نشاند .
بی شک این دختر هم می توانست درد باشد وهم درمان !!!
حاال که توانسته بود تا این حد اورا آشفته کند باید خود هم آرامش را به او باز می گرداند !!
می توانست در آن فاصله ی کم صدای تپش بی وقفه ی قلبش رابشنود .
با بدجنسی بازدمش را روی صورت او فوت کرد واز حرارت نفس او پلک های سرمه لحظه ای بازو بسته شد .
_تو دختر مطیع وحرف شنویی هستی سرمه !!
سرمه که کامال از صحبت های او گیج شده بود بهت زده لب زد
_من ؟!
لبخند روی لب سراج پررنگ تر شد بازی که راه انداخته بود کامال باعث تفریح ولذتش شده بود
_اره تو !!
من بهت گفتم برو حموم و تواالن به جای سرویس اتاق خودت تو حموم اتاق منی واین یعنی ..
لحظه ای تامل کرد ونگاهش در صورت سرمه چرخید که حاال دیگر رنگ پریده نبود وحسابی برافروخته شده بود .
خنده ای در گلو کرد .سری تکان داد
و بابدجنسی ادامه داد
_هرچند که حموم حمومه !!
فرقی نداره تازه چه بسا که دونفری حموم کردن لذت بیشتری هم داره !!!
آهی که از گلوی سرمه برآمد موجبات خنده ی سراج را فراهم کرد .
سرمه با نا امیدی اندیشید که باز با پاهای خودش گیر او افتاد  .اگر با خودش صادق می بود باید اعتراف می کرد باعث تمام این نزدیکی
ها خود او بوده است .
با خشمی اشکار کنج لب خود را گاز گرفت وسعی کرد آرامش خود را حفظ کند نباید بیشتر از این آن هیوالی زخمی خونسرد راتحریک
می کرد !!
باید سعی می کرد خود را از آن موقعیتی که گرفتارش کرده بود آزاد کند
_من فقط نگران ..نگران ..حال تو بودم !!!!
شاید اگر کمی دقت کرده بود برق تعجبی را که از چشمان سراج چون شهابی زودگذر گذشته بود می دید.
سراج کمی خود را عقب کشید تا به دخترک اجازه ی نفس کشیدن بدهد سپس شمرده وآرام پرسید
_نگران ؟!
سرمه دستی به موهای پریشانش کشید وسعی کرد تپش قلب لعنتیش را متوقف کند تا بیشتر از این رسوایش نکرده !!
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زبانش را روی لب کشید و پریشان از وضعیتی که در آن قرار داشت نجواگونه مضحک ترین جمله ای را که می توانست برزبان بیاورد را
گفت
_نگران دستت !!
سپس بالفاصله نوک زبانش را گاز گرفت !!
سراج سری تکان داد .
نگاه نافذش چنان در نگاه او گره خورده بود که گویی می خواست تا عمق ذهن اورا بخواند .
سرمه سریع نگاهش را از اودزدید
_عجیبه !!!
سرمه زیر چشمی نگاهی به او انداخت ومنتظر ادامه ی جمله ی او ماند.
سراج با طمانینه وآرامش خاصی دستش را پایین آورد وچانه ی سرمه را میان انگشت اشاره و شصتش گرفت و اورا وادار کرد تا نگاهش
را به او بدوزد
سپس ریشخندی زد وگفت
_حرف زبونت با نگاهت کامال مغایرت داره !!!
زبونت میگه نگرانمی !!
واما نگاهت ....
سپس لبخند جای خود را به ریشخند کنج لبش داد
_اما اون چشمهای تیله ایت انگار من رو به دوئل دعوت می کنه و به خونم تشنه س !!
ومن باید حرف زبونت رو گوش کنم یا چشمات رو ویا ..
لحظه ای تامل کرد .سپس چانه ی او را رها کرد و انگشت اشاره اش را از چانه وگلوی سفید وکشیده ی او پایین کشید وروی قلب او که
وحشیانه خود را به قفسه ی سینه اش می کوباند نگه داشت
سرش را نزدیکتر برد وبا شیطنت نامحسوسی باحرارت لب زد ویا قلبت رو ؟!!!!
چیزی در قلب سرمه فرو ریخت  .نگاهش پایین افتاد وروی انگشت او روی سینه ش ثابت ماند !!!
_هوم کدوم رو ؟!
سرمه تکانی به خود داد  .آب جمع شده در دهانش را به سختی پایین فرستاد
دست سرد وبی حس شده اش باال آمد وروی انگشت سراج نشست وآن را ازسینه اش جدا کرد
.التهاب وشوری بی سابقه ای رادر دل خود احساس می کرد .
می توانست انعکاس چشم های ترسیده وگرد شده اش را در مردمک چشمان او ببیند .
برق زود گذری که از نگاه تیره ی او گذشت سرمه را به خود آورد ودر قالب همیشگی خود فرو برد .
بالفاصله دست اورا رها کرد وبا لحن ناخوشایندی زمزمه کرد
_وبه نظر خودت حرف کدوم به واقعیت نزدیکتره وقتی من رو در این چارچوبی که برام ساختی زندانی کردی ؟!
سراج که انتظار شنیدن همچین حاضر جوابی را نداشت به خنده افتاد و خیره در چشمان ستیزه جو او گفت

out

214 | k n o c k

 | 215ض ر ب ه ن ه ا ی ی
_جواب متقاعد کننده ای بود دزد کوچولوی متملق!
در حقیقت اگر کمی دیگر بازی در نقش یک دختر احساسی ونگران را ادامه می دادی به شناختم نسبت به تو شک می کردم!
ابروهای سرمه باشنیدن این جمله بالفاصله در هم گره خورد
لحظه ای تامل کرد  .سپس نگاه بی پروایش در چشم لب و سینه ی سرمه چرخی زد و گفت
_به نظر من چشم ها آینه ی حقیقت وجود یک انسانن بر خالف زبان آنها!!
سرمه با تردید گوشه ی لبانش را زیر دندان کشید طرز بیان ونگاه او به طرز عجیبی مشکوک بود و او دیگر با این طرز نگاه این مرد
خوب اشنا شده بود !!
سراج لبخندی محو روی لب نشاند و پس از لختی سکوت نگاهش را به سینه ی اودوخت و با بدجنسی چشمکی ریز تحویل او دادو ادامه
داد
_واما این قلب !
بعید می دونم بخاطر ترس از این چارچوب تا این حد شلوغ بازی در بیاره !
نظر تو چیه هوم ؟!
نگاه سرمه سراسیمه به سمت قلبش به پایین چرخید که چگونه خود را به در ودیوار قفسه ی سینه اش می کوباند
چون بارقه ای از خنده را در نگاه مرد دید تا ته خط را خواند.این قلب بی جنبه با آن کوبش های بی وقفه ا ش بهانه ی خوبی را دست
سراج داده بود تا مورد ریشخند وتمسخر او قرار گیرد
حتی خود او هم دلیل این همه بی قراری قلب وشوری احساس برانگیخته شده اش را نمی دانست .سکوت که طوالنی شد
اب دهانش را قورت داد وقبل از اینکه بخواهد حرفی بزند سراج خنده ای بلند سرداد و با زیرکی گفت
_شاید چیزی که باعث اینهمه شوریدگی وبی قراری در قلب تو شده همین چارچوب آغوش منه درسته ؟
قیافه ی سرمه در آن لحظه بی نهایت خنده دار شده بود و کل خشم ودرد سراج را تبدیل به دود کرد وبه هو ا فرستاد چشمکی به
اوزد وبا شیطنت ادامه داد
_به هرحال تو یک دختری ومن مردی هستم که آرزوی هر دختریم و
سرمه دیگر منتظر نماند تا اوجمله ش را کامل کند با کف دست وباتمام نیرویی که داشت به سینه ی او کوبید و باسرعت از آن فاصله ی
کمی که بینشان افتاد خود را بیرون کشید .سپس با همان دست محکم به تخت سینه ش کوبید وباصدای بلندی که از شدت خشم می
لرزید گفت
_من این قلبی که بخواد روزی واسه کسی مثل تو بی قراری کنه رو خودم ازقفسه ی سینه بیرون می کشمش شک نکن !
سراج تاک ابرویی باال انداخت .بی اراده لبخندی زد وگفت
_ومن منتظر آن روز خواهم بود
سرمه که دیگر بیشتر از این بحث را جایز نمی دانست نگاه خشمگین خود را از نگاه رقصان او گرفت و بالفاصله وبه سمت اتاق خوددوید
سراج با اخم وارد سالن نشیمن عمارت پدرش شد و مستقیم به سمت اتاق کار او حرکت کرد .
نمی دانست این بار پدرش چه نقشه ای کشیده است .
پشت در اتاق که رسید تقه ای به در وارد کرد ومتعاقب آن در را گشود ومنتظر اجازه ی ورود نماند .
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هاتف که به این برخورد عادت داشت از جای خود بلند شد .با لبخندی پهن به استقبال او رفت وباصدای بشاشی گفت .
_سالم پسر فکر نمی کردم دیدار بعدیمون به این زودی باشه !!!
سراج دست جلو امده ی اورا کوتاه فشرد ودست خود را عقب کشیدو خیلی سرد گفت
_به نوعی توفیق اجباری درسته پدر ؟!!!
هاتف قهقه ی بلندی سر داد به سمت بار حرکت کرد و در میان خنده پرسید
_هنوز هم مثل قدیم شامپاین ؟!
سراج پوزخندی تلخ زد  .عجیب نبود که پدرش بعد از گذشت سال ها به خاطر داشت او در طی روز فقط نوشیدنی سبک می نوشید تا
هوشیاریش را از دست ندهد .هرچند مدت ها بود که انقدر تلخی روزگار را چشیده بود که دیگر هیچ تلخی قادر نبود او را در دنیای
خود غرق کند  .به تکان سری بسنده کرد وروی مبل راحتی نشست  .دور تا دور اتاق را از نظر گذراند ونگاهش لحظه ای روی قاب
عکس کوچکی که روی میز بود ثابت ماند وابروهایش در هم گره خورد .چقدر چهره ی مادرش در آن پیراهن سبز یشمی با موهایی که
از از باال ساده بسته بود زیبا به نظر میامد  .نگاه دلتنگش در چشمان مادرش قفل شد  .نگاه دریایی با دنیایی از حرف که اوبسیار دیر
متوجه آن شده بود !!! وزمانی توانسته بود حرف نگاه مادرش را بخواند که بسیار دیر شده بود واو برای همیشه دیده فرو بسته بود.
نگاه پر اخمش را با سرعت از عکس گرفت وفشاری به دست های مشت شده اش وارد کرد تا بتواند خشمش را کنترل کند و روی قولی
که در شب اخر به مادر نگون بختش داده بود بماند .
وحرمت مردی که خواسته ویا ناخواسته نام پدر اورا یدک می کشید حفظ کند
هرچند که او نه الیق همسری بود ونه پدری ونه حتی الیق عنوان مرد بودن !!!
هاتف که مسیرنگاه او را تعقیب کرده بود متوجه ی دگرگونی حال او شد و از دست خویش خشمگین شد که چرا قبل از آمدن سراج
فکری به حال عکس نکرده بود !!
نفسش را به بیرون فرستاد سپس
جامشامپاینی که در دست داشت را مقابل او قرار داد و در سکوت به سمت میز حرکت کرد  .اجیل خوری برنجی را که داخلش چهار
مغز اجیل بود برداشت وبه عنوان مزه روی میز مقابل سراج قرار داد .
ودر حین نگاه کردن به مشت دست او  ،خود مقابل تنها پسرش نشست .
برخالف ظاهر سراج که بی نهایت به اوشباهت داشت  ،رئوفی قلب و وجدان همیشه بیدارش به مادرش کشیده بود و متاسفانه او در
طی این سال ها نتوانسته بود اورا هم کیش و هم قدم باخود کند وافسوس که دیگر بین قلب او و پسرش فاصله ی زیادی ایجاد شده
است .فاصله ای که با هیچ پلی به هم متصل نمی شود .
اهی کشید وجرعه ای از ویسکی خود رانوشید  .بی شک او آدمی نبود که به همین راحتی تسلیم شود وتا اخرین لحظه تالش خود را می
کرد تا حداقل نگذارد این شکاف افتاده عمیق تر از این شود .
سراج تکیه ش را به مبل راحتی دادو باتحکم پرسید
_چه کار ضروری با من داشتین که اصرار داشتین همین امروز من رو ببینین پدر !!
هاتف جرعه ی دیگری از جام خود نوشید لبخندی پر طمطراق روی لب نشاند و مستقیم سر اصل مطلب رفت .
اهل حاشیه نبود !!
_شنیدم امیر کویت بد دنبال کسیه که قفس رو شکونده و دختراش رو پرداده !!
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این خبر مثل بمب تو محافل ها ترکیده بچه !!!
سراج از این بحث ناگهانی امیر ودخترها  ،جاخورد اما ظاهر سرسخت وبی تفاوتش چیزی از آن نشان نداد .
او ذهن تیزی داشت ومی دانست که پدرش حقیقت را فهمیده است .
نگاه نافذش را مستقیم به پدرش دوخت وگفت
_خوب؟!
هاتف پا روی پا انداخت .جرعه ی دیگری را مزه مزه کرد ودرحالیکه قلبا به شجاعت پسرش افتخار می کرد زیرکانه پاسخ داد
_کار خوبی نکردی پسر
اومدی تو رودخانه و واسه تمساح داری خط ونشان می کشی !!!!
سراج ریشخندی زد و مغرورانه سری تکان داد و گفت
_تمساح ؟!اون مرد بوالهوسی بیشتر نیست پدر !!!
هاتف جام را روی میز قرار داد و با اخم گفت
_پس درست حدس زدم .
فراری دادن دخترها کار تو بوده اما سراج طوفان بزرگی راه انداختی!!
طوفانی که فقط تو رو در برنمی گیره و خیلیا رو نابود می کنه !!!
سراج با خونسردی مقداری از شامپاین خود را نوشید و با کنایه گفت
_شما خودت رو کنار بکش پدر واگر عواقبی بود من پای آن می ایستم !!!!
هاتف پوزخند ی زد و به تلخی گفت
_ومی دونی رابطه ی خونی وپدر وپسری که بین من وتو هست هرگز این اجازه رو به من نخواهد داد !!
سراج ناخواسته خندید .کوتاه و سرد ..
خنده ی کوتاه وسرد او مانند پتکی سنگین از واقعیت بر سر هاتف کوبانده شد.
سراج ازجای خود بلند شد پوزخندی زد و ازمیان دندان های قفل کرده اش غرید
_ومتاسفانه این رابطه خونی تنها چیزی که من وشما رو بهم پیوند داده
که اگر می تونسم تا اخرین قطره ی خونم رو از رگهام بیرون می کشیدم تا دیگر هیچ پیوندی بینمون نمونه !!!
هاتف جام خود را روی میز کوباند وخشمگین تر ازاو باصدای بلندی که بی شباهت به فریاد نبود غرید
_علت این همه دشمنی تورو باخودم نمی دونم ودرک نمی کنم پسر !!!
اگر بخاطر شغل وحرفه م که اون دایی پفیوزت هم مثل منه !!!
اگر بخاطر معالمه ی دختراس که حاضرم بخاطر تو حتی از این کار دست بکشم و کال قید دخترهارو
سراج با تمسخر میان جمله ی اوپرید
تک خنده ای در گلو کرد  .سپس پراز نفرت وبا غیض گفت
_زمانی باید قید دخترها رو می زدین که صدای قیژ قیژ تختتون هر لحظه مادرم رو بیشتر به مرگ نزدیکتر می کرد پدر !!
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دستی عصبی روی ته ریش صورتش کشید وخیره در عکس مادرش باصد ای گرفته ای لب زد
_وشما زمانی من رو بر ای همیشه از دست دادین که اصرار داشتین آن معشوقه ی هفده سالتون رو که چندسالی ازپسر تونم کوچکتر
بود رو همسر شرعتیتون کنین ووارد این عمارت کردین تا آینه ی دق مادرم باشه !!!
_سراج !
صدای غمگین وپشیمان هاتف ،مسیر نگاه او را عوض کرد
_انسان جایزالخطاست پسرم
من اشتباه کردم درست اما می تونم جبران کنم بهت قول میدم
سراج ریشخندی زد و با تاسف سری به تضرع صدای او تکان داد
این صدا ی ملتمسانه ومغموم هیچ شباهتی به آن صدا نداشت که زمانی بافریادش شیشه های عمارت را می لرزاند وتن بی جان
مادرش را به لرزه می اند اخت !!!
_می تونی جبران کنی پدر؟!
سپس دستانش را در هواچرخاند و باکنایه گفت
_بعید می دونم آمار حسابهای بانکی وامالک وثروت من رو نداشه باشی !!!
پس اگر می خوای جبران کنی بسم اهلل
_مادرم رو برگردون
هاتف پلکی زد .
لحظه ای سکوت کرد ودر نهایت با اندوه گفت
_اما خودت می دونی که این غیر ممکنه
غیرممکنه !!
سراج با اخم وخونسردی گفت
می دونم ومی خواستم شما هم بدو نی که برگشتن من وشما در کنار هم  ،به همون اندازه غیر ممکنه پدر !!!
کلمه ای به اسم مادر شکاف بین مارو تشکیل داده وبه نظر نمیاد چیزی در این دنیا قادر باشه این حجم از فاصله رو پرکنه وجایگزین آن
بشه .
دیگر منتظر نماند تا ادامه ی حرف او رابشنود وبالفاصله به سمت در حرکت کرد واز آن عمارت سنگین که در آن احساس خفگی می کرد
خارج شد .
هاتف اما نگاهش ساعت های طوالنی به در نیمه بازی که پسرش از ان عبور کرده بود خیره ماند ودر فکر گذشته ای نه چندان دور
فرورفت.
گذشته ای که اگر به آن باز می گشت هرگز کارهایی را که آن زمان با بی پروایی انجام داده بود وباعث این فاصله شده بود تکرار نمی
کرد
اما افسوس ....او پسرش را خوب می شناخت ومی دانست که دیگر نباید امید واهی داشته باشد که روزی پسرش او را ببخشد وبپذیرد .
.....
سراج پس از قطع ارتباط گوشی را دور دست چرخاند وکالفه نگاهش را ازشیشه عبور داد وبه آسمان صاف وآبی چشم دوخت.
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حال خاتون بد ترشده بود وحاال خود سراج دردوراهی مانده بود که به گفته ی یاشار ودکتر عمل کندیانه !!
به گفته ی دکتر پیشنهاد یاشار می توانست شوک خوبی برای خاتون باشد
اما از طرفی سرمه ....
کالفه از پشت میز بلند شد وبه سمت پنجره قدم برداشت ومستقیم نگاهش را به مسیری دوخت که می دانست سرمه مثل همیشه در
آن نشسته است .
او می خواست سرمه را هرچه زودتر به ایران ونزد خانواده اش بازگرداند .
اما از طرفی هم خاتون و حال خرابش اورا دچار تردید می کرد .
نمی دانست چه کاری صحیح هست .
خاتون پس از مرگ ناگهانی یسنا سال ها بود که گوشه ی آسایشگاه افتاده بود ویاشار شدیدا معتقد بود که اگر سرمه در قالب یسنا فرو
می رفت آن شوکی را که باید به خاتون وارد میشد .
کالفه از پنجره فاصله گرفت
شاید بهتر بود تا بار د یگر با دکترمعالج او صحبت می کرد .
سرمه پس از اینکه اطمینان پیدا کرد ماشین سراج از عمارت خارج شده است با سرعت به سمت ساختمان پاتند کرد .
باید می توانست امروز راه ارتباطی به بیرون از این عمارت پیدا کند .
ابتدا تصمیم گرفت با خدمتکار ها صحبت کند .اما خیلی زود از این فکر منصرف شد .سوای اینکه زبان آن ها را نمی فهمید
بعید می دانست آن مجسمه های متحرک به او کمکی کنند .
در این مدتی کوتاهی که آنجا بود متوجه شده بود که نباید روی کمک آن ها حساب کند !!!
با چشمانی ریز شده نگاهش را به باالی سرش دوخت
تمام دوربین هایی را که در کنج به کنج عمارت نصب شده بود را از حفظ بود.
با احتیاط از پله ها باال رفت و وارد راهروی پهن شد ود ردل خدارا شکر کرد که ان بخش از عمارت همیشه خلوت بود سعی کرد کامال
عادی 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 .
نگاهش چرخید و روی دوربین لحظه ای ثابت ماند سپس لبخندی محو روی لب نشاند .خوشبختانه بیر ون از اتاق سراج واتاق او تنها
جایی در آن عمارت بودند که در تیر راس مستقیم دوربین قرار نداشتند  .وبعید می دانست داخل اتاق سراج هم دوربینی تعبیه شده
باشد .در هر صورت که او آماده ی هر ریسک و در نهایت تنبیهی بود .
او واقعا دیگر از آن وضعیت بالتکلیفی خسته شده بود ودوری از خانواده ودلتنگی هم مزید بر علت شده بود تا صبر واراده از دست
بدهد .
در حالیکه تکیه ش به دیوار بود محتاطانه به سمت اتاق سراج قدم برداشت  .پشت در اتاق که رسید قلبش به تندی قلب کبوتر بچه ای
می تپید .
ابتدا اطراف را از نظر گذراند وچون کسی را ندید لحظه ای پلک باز وبسته کرد و دست یخ زده اش روی دستگیره ی در نشست وان را
پایین کشید با تقه ای که شنید نفس آسوده ای کشید  .در را تا نیمه باز کرد وبالفاصله با چابکی خود را داخل اتاق انداخت ودرحالیکه نفسش
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به شمارش در آمده بود در اتاق را بدون ایجاد کوچکترین صدایی از داخل بست و از شدت استرس تکیه اش را لحظه ای به پشت در
داد و دستی بر سرش کشید .
چند نفس عمیق کشید وتکیه اش را از در گرفت .هرچند نمی دانست سراج کی باز می گردد اما باز هم احتیاط شرط عقل بود واو زمان
زیادی نداشت تا از ان اتاق بگریزد .
با این فکر از در فاصله گرفت .لحظه ای وسط اتاق ایستاد واطراف را با دقت از نظر گذراند
اولین بار نبود وارد این اتاق میشد اما گویی برای بار اول بود که اتاق را می دید .آن اتاق با آن چیدمان خاص سفید وسیاه ،مانند صاحبش
زیادی رعب آور بود .
نگاهش روی تخت سیاه وسط اتاق با ان رو تختی سفید ثابت ماند .
می دانست اگر لو برود این بار تنبیهش ختم میشود به همین تختی که گویی بهش دهن کجی می کرد !!
لحظه ای ناخواسته سراج را با آن باالتنه ی عضالنی و برهنه خفته در تخت تجسم کرد و لب گزید .
ذهنش فلش بک زد به آن شبی که مجبور شد تا خود صبح درمیان بازوانی که اورا سفت در برگرفته بودند ودر آغوش او بخوابد  .با
یاد آوری آن شب اب دهانش را پرصدا قورت داد و کف دستش روی قلب بی قرارش نشست .اما خیلی زود نهیبی سر خود کشید
وخشمگین زمز مه کرد
_ دختره ی احمق !!ا
شک نکن اگر کمی دیر بجنبی باز همون تجربه رو از نوع خیلی بدترش در همین تخت می کنی !!
سری با شدت تکان دادنگاهش را از تخت گرفت ودر اطراف چرخاند
اگر تخت را فاکتور می گرفت یک کمد ویک میز بود که در آن لپتاب قرار گرفته بود.ابتدا به سمت کمد باسرعت جلو رفت .در ان را
گشود و رگال لباس ها را کمی جابه جا کرد بوی عطرتلخش فضای کل کمد را انباشته بود .
چینی به بینی انداخت وکمی سرش را عقب کشید
چون چیز خاصی نذرش را جلب نکرد نا امیدانه در کمد را بست ومستقیم به سمت میز رفت .
در کشوی میز را باز کرد و با دقت واحتیاط وسایل داخل آن را گشت اما بازهم چیز خاصی که نظرش را جلب کند ندید  .کالفه پووفی
کشید .
نا امید اندیشید
حتما اتاق کار او مانند پدرش وخیلی های دیگر از اتاق شخصیش جدا بود .
اما چگونه باید اتاق کار اورا پیدا می کرد
قبل از اینکه بخواهد برگردد لپتاب سفید روی میز مشکی نظرش را جلب کرد
بالفاصله لپتاب را روشن کرد ودر دل دعا کرد سیستم رمز نداشته باشد  .خیلی زود دعایش مستجاب شد
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چند نفس عمیق وپی درپی کشید و با کمی تامل پشت مانیتور نشست تا شاید بتواند اطالعاتی پیداکند اما بی فایده بود.تمام فایل ها را
زیرو رو کرده بود اما هیچ نتیجه ای حاصل نشده بود.
کالفه دستی روی موهایش کشید
وقبل از اینکه بخواهد سیستم را خاموش کند اسم فایلی توجه ش را جلب کرد .
با چشمانی جمع شده
اسم یسنا را چندین بار زیر لب زمزمه کرد .این اواخر این اسم را چندین بار واز زبان های مختلفی شنیده بود و تا حدودی کنجکاو بود
بداند
"یسنا کیست !!
با عجله فایل را گشود و نگاهش روی تصویر دخترک چکمه پوشی که صاف روی اسب نشسته بود ولبخند مغرور ی روی لب داشت ثابت
ماند .
مات ومبهوت اندیشید تا بخاطر بیاورد او چه زمانی این عکس را ودر کجا انداخته است .
اما چیزی که آشفته ترش می کرد این بود که او از حیو انات به شدت می ترسید وبخاطر نداشت که تا کنون اسب سواری کرده باشد
بی شک عقل خود را از دست داده بود ودچار توهم شده بود .
پلکی باز وبسته کرد و انگشت لرزان خود را جلو بردو ازپشت صفحه مانیتور عکس را لمس کرد به نظر خیلی واقعی میامد .
انگشتش روی صفحه لمسی چرخید و با دیدن عکس دونفره ی خود با سراج شوکه خود را عقب کشید وزمزمه کرد
"یا خدا "
هضم تصویری که چشمانش می دید برایش دشوار و باور نکردنی بود  .اولین چیزی که به ذهنش خطور کرد این بود که سراج عکس ها
رو فتوشاپ کرده تا آن را به هر دلیلی برای خانواده اش بفرستد اما دقایقی که گذشت واز آن بهت وگیجی ش کمی کاسته شد
همچین فرضیه ای را ذهنش رد کرد این عکس با کمی دقت کامال مشخص بود که کار فتوشاپ نیست اما...
پس او در آغوش سراج تا آن حد صمیمانه چه می کرد !!!
نفسش را به سمت بیرون فوت کرد واین بار بادقت بیشتر ی عکس ها را تماشا کرد .هرچه می گذشت دهانش بیشتر باز می ماند از این
که دختر مقابلش خود او نیست وبا کمی دقت می توانست متوجه آن تغییرات جزئی که در صورت وموهای آن دختر تصویر بود بشود .
اما این تفاوت تا حدی جزئی واندک بود که در نگاه اول امکان نداشت متوجه ان شد .
سرمه انگشت اشاره اش را سمت لبانش برد آن راگاز گرفت وسعی کرد آن تفاوت را پیدا کند
_رنگ موها و چال روی گونه ی سمت راست !!!!
نگاه سرمه سریع به سمت موها وگونه کشیده شد وچنان که چیزی کشف کرده باشد با هیجان لب زد
_اره ..آره ...همینه !!!
رنگ موهای من روشن تر و در ضمن من چال گونه ندارم اما این دختر داره و..و...
_کک ومک
سرمه با هیجان هردودست خود را به بهم کوباند گفت
_درسته صورت من کک ومک نداره اما صورت این دختر ..
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اما سوای این تغییر های اندک  ،دقیقا مثل یک سیبی هستیم که از وسط دونصف شده !!!
حرفش بادیدن انعکاس چهره ی سراج روی صفحه مانیتور نیمه ماند
هینی کشید وچنان از جای خود بلند شد که صندلی روی زمین افتاد وصدای بلند وناهنجار برخوردآن با کف سرامیک تپش قلبش را
باالتر برد .
نگاه وحشت زده ودرمانده اش از روی صورت پر اخم سراج به سمت در بسته ی اتاق چرخید .
آه از نهادش برآمد !!
سراج چه زمانی آمده بود که او متوجه ی حضورش نشده بود .نگاه نا امیدش به سمت مانیتور چرخید .چنان در بحر عکس ها وآن
شباهت عجیب رفته بود که متوجه گذر زمان نشده بود وحاال دیگر ..
زبان روی لب های خشکیده ش کشید وبه سختی در مقابل نگاه نافذ و جدی او دهان باز کرد
_من ..من..
انگشت اشاره ش را به سمت مانیتور نشان رفت
_اون ..اون
سراج پوزخندی روی لب نشاند .سری با تاسف تکان داد
سپس لب زد
_ یه دزد کوچولوی فوضول باز تو دام افتاد !!
باشنیدن این جمله چیزی در قلب سرمه فروریخت.
آب دهانش را به سختی قورت داد ولرزیدن سیبک گلویش لبخندی هرچند محو روی لب سراج نشاند .
سراج تاک ابرویی باال انداخت  .با خونسردی دستانش را دور سینه حلقه کرد و به میز تکیه داد .نگاه مستقیم وپیروزمندانه اش به سرمه
مانند شکارچی بود که با لذت وغرور به شکارش خیره شده است !!
می توانست در آن سکوت سنگین اتاق ،صدای ضربان بلند وبی وقفه ی قلبش را به راحتی بشنود .
بی اراده لبخندی زد و با خونسردی پرسید
_خوب می شنوم ! پس زاغ سیاه اتاقم رو چوب می زنی !!
سرمه سعی کرد آرام باشد وبا فشردن محکم پاهایش روی زمین جلوی رعشه ی افتاده بر جانش را بگیرد  .حاال که مجدادا در دام پهن
شده ی او افتاده بود باید خونسردی خود را حفظ می کرد و ذهنش را به کار می انداخت تا خود را از آن وضعیتی که گرفتارش شده بود
رهایی بخشد !!
نفس عمیقی کشید و خیره در نگاه خونسرد او موقرانه صدای خود را صاف کرد وگفت
_درجه کنجکاوی من از دیگران کمتر نیست !
سراج باشنیدن این جمله ناگهان خندید وسری تکان داد
.بی شک این دختر آمده بود تا پس از آن روز سنگین ودیدار سختی که با خاتون داشت آرامش وخونسردی را به او بازگرداند.
_کنجکاوی؟! نکنه منظورت همون فضولیه منتها به زبون الکچری؟!!
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سرمه دهانش را باز کرد تا جواب تندی به او بدهد اما بادیدن بارقه ای از خنده در نگاه او به سختی خود را کنترل کرد تا حرفی نزند .
ابروهایش بهم پیوست واخم غلیظی کرد .می دانست سراج عمدا با او وارد بحث می شود وبحث را به جایی می کشاند که خود می
خواست .
سراج بادیدن نگاه خصمانه ی او و لبهایی که سفت بهم می فشرد به سختی خنده ش را مهار کرد .
با انگشت شصت ته ریش صورتش را نمایشی خاراند و با شیطنتی پنهان گفت
_می دونسی وقتی تو نگاهت ترس میشینه و مردمک چشمات دودو می زنه جذاب ترمیشی؟!
لحظه ای تامل کرد تا تاثیر جمله ش را در اوببیند .
حاال دیگر صورت او از شدت خشمی مهار شده سرخ شده بود و نفس هایی که به تندی ازبینی می کشید نشان می داد که هر آن
امکان دارد مانند اتشفشانی فواران کند .
کمی خودش را به سمت او که محافظه کارانه روترش کرده بود متمایل کرد و برای تحریک بیشتر او با بدجنسی بیشتری ادامه داد
_و حتی جذاب تر میشی وقتی اینجوری خویشتن داری می کنی تا این پنجول های آماده ت رو تو چشمام فرو نکنی !!!
چشمکی زد وبا ابرو به دستان سرمه اشاره کرد
نگاه سرمه ناخواسته به سمت دستانش کشیده شد که درست مانند گربه ای آماده برای حمله بود با خشم دستانش را مشت کرد ودر
حالیکه در چشمانش برقی از خشم وطعنه می درخشید غرید
_ در این مدت باید بهت ثابت شده باشه که من از هیچ چیز وهیچ کس نمی ترسم !!!
سراج لبخندی زد وبرای تائید حرف او سری تکان داد
_درسته اما ...
کمی خود را بیشتر به سمت سرمه کشاند و خیره در نگاه عصاینگر او با شیطنت چشمکی تحویلش داد و لب زد
_ شاید از کسی نترسی اما  ..گلویی صاف کرد وبا خنده ای کنترل شده خیره در نگاه او شمرده لب زد
_اما حتما از چیز می ترسی !!
هنوز کلمه ی چیز در ذهن سرمه معنا نیافته بود که
نگاهش انگشت اشاره ی او را تعقیب کرد و سمت تخت کشیده شد و تازه متوجه ی معنای جمله ی او شد و قلبش در سینه فرو ریخت .
با چشمانی اکنده از وحشت  ،قدمی به سمت عقب برداشت اما پاهایش به صندلی واژگون شده گیر کرد.
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد
هینی کشید وتعادل خود را ازدست داد اما قبل از اینکه به زمین بیفتد بازوهای سراج دور کمرش حلقه شد و اورا به سمت خود کشاند
ودر آغوش سراج فرو رفت.
تا لحظاتی به همان صورت ودر آغوش او ماند اما خیلی زود به خود آمد .در حالیکه نفسش به شمارش در آمده بود
شتاب زده وهراسان دستانش را ازروی سینه ی ورزیده ی او جدا کرد .
خواست خودش را عقب بکشد که سراج این اجازه را به اونداد
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برای ثانیه ای پلک هایش ناامیدانه روی هم افتاد وزمانی که گشود نگاهش با نگاه خندان سراج تالقی کرد و بالفاصله ابروهایش در هم
گره خورد .
سراج بی اهمیت به اخم او خم شد .دست زیر زانوی او انداخت .اورا سمت باال کشیده و در آغوش گرفت
سپس مسیر حمام رادر پیش گرفت ودر همان حین با جدیت گفت
_بهت هشدار داده بودم هرکس روش خاصی برای تنبیه داره و تو خوب می دونستی که روش تنبیهی من چیه !!!
سرمه وحشت زده چشم چرخاند و نگاهش به در حمام افتاد که هر لحظه به آن ها نزدیکتر میشد .
با گیجی نگاهش را از در حمام گرفت وبه سراج دوخت  .دیگر اثر هیچ شوخی در نگاهش نبود و حاال نگاهش کامال جدی وسرد بود .
سرمه از نگاه سرد او دراغوشش لحظه ای یخ زد وبه سختی زمزمه کرد
_ولم کن
سراج در حمام را گشود و سرمه بادیدن دوش آب ناخواسته لحظه ای خود و اورا برهنه زیر دوش تصور کرد .برخود لرزید واین بار
با صدای بلندتری گفت
_بهت گفتم ولم کن
سراج نیم نگاهی به جانبش انداخت .لبخندی محو روی لب نشاند
وبدجنسانه لب زد
_ولت کنم؟!
سرمه باتردید از لحن او سری تکان داد
سراج لبخندی زد و دستانش را باز کرد
و سرمه داخل وان پر از آب سرد افتاد وهینی کشید .سراج با تماشای صورت هاج واج او و لبهای لرزانش نتوانست خنده ی خود را کنترل
کند و در میان خنده شانه ای باال انداخت وگفت
_همیشه رهایی گزینه ی خوبی نیست درسته ؟!
سرمه با خنده ی او به خود آمد و با خشم وخیره در نگاه او لب زد
_اصال رحم نداری اینطور نیست؟!
سراج پوزخندی زد وبا خونسردی پاسخ داد
_ به نظر اینطور میاد !
بحث با او بی فایده بود وسرمه خوب می دانست همیشه مغلوب این مرد می شود .تکانی به خود داد  .بلند شد و با بیچارگی به خود نگاه
کرد دقیقا مانند موش آب کشیده شده بود واز آن بدتر لباس سفیدش بود که به بدنش چسبیده بود وپستی وبلندی های اندامش را در
معرض دید گذاشته بود.
سرما ولرزی که بر جانش افتاده بود را فراموش کرد .
معذب دستانش را باال برد وبه حالت ضربدری روی باالتنه اش قرارداد تا سینه هایش را بپوشاند .
سراج بادیدن این عکس العمل سرمه لبخندی زد و در نهایت بدجنسی وآرامش گفت
_چیزی که اینجوری سفت گرفتیش ومثال قایمش کردی بارها بارها در وضعیت بدتری هم د یدم !!
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فراموش نکردی که ؟!
سرمه با خشم ونفرتی آشکار زمزمه کرد
_فراموش!!؟
هرگز حتی ثانیه ای از لحظه هایی که باتو گذشت رو تا اخر عمرفراموش نمی کنم !!!
سراج آن فاصله ی اندک را با با ارامش پیمود ودرمقابل سرمه وبا فاصله ی کمی از او ایستاد .می توانست صدای تند ضربان قلبش را
بشنود  .شکارش را حسابی ترسانده بود و او قصد نداشت به این زودی او را شکار کند .واقعیت آن بود که او بازی با شکارش را دوست
داشت و و عمیقا لذت می بردو آن لذت را ترجیح می داد به دریدن وتصاحب کردن !!
چشمکی زد و در پاسخ او با شیطنت لب زد
_خوبه دزد کوچولو خیلی خوبه
چون قراره از این پس لحظات خوب ودونفره ی زیادی رو باهم رقم بزنیم !!
لحظاتی که دوست دارم تا اخر عمرت تو ذهنت ثبت بمونه !!
حاال لخت شو !!
کلمه ی لخت شو چون پتکی محکم بی رحمانه بر سر سرمه کوبیده شد وحشت زده قدمی دیگر عقب رفت ونگاه در مانده ش را در
اطراف چرخاند اما هیچ راه فراری نبود .
نگاه مستاصلش به سمت سراج چرخید که با خونسردی در حالیکه مستقیم اورا تماشا می کرد دکمه های لباسش را یکی پس دیگری می
گشود .
آب دهانش را به همراه بغض سنگینی که گلویش را می فشرد پایین فرستاد و کنج لبانش را محکم گاز گرفت تا صدای فریاد ترسیده اش
در فضای حمام منعکس نشود .
مجدادا نگاه پریشانش را در اطراف آن حمام زیبا وعیانی چرخاند .
هیچ راهی برای فرار ونجات خود نبود جز یک راه  ،لحظه ای نگاه لرزانش روی بسته ی تیغ ثابت ماند و برخود لرزید .
شاید مرگ تنها راه نجات او از این وضعیت بود
سراج مسیر نگاه خیس اورا تعقیب کرد وچون به تیغ رسید پوزخندی زد .
در نگاه این دختر سرسخت و مغرور با تمام سختی هاو رنج هایی که می کشید  ،میل به زندگی می جوشید .
درست مانند یسنا اما ...
لحظه ای تصویر یسنا در ذهنش نقش بست و فکش منقبض شد.
با خشم پیراهنش را از تن خارج کرد وآن را گوشه ای انداخت وبا اخم گفت
_به نظر فکر خوبی نمیاد
نگاه سرمه به سمت او کشیده شد وبا دیدن بدن برهنه ی او رنگ از رخسارش پرید .
نگاه ترسیده اش تا صورت او باال آمد ودر نگاه پراخمش نشست .
به ندرت سراج را تا این حد جدی وخشمگین دیده بود وهمین بیشتر او را می ترساند
_فرضا از من تونسی رد بشی ودستت به تیغ رسید بعدش چی ؟!
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نهایت رگت رو هم زدی  ،اما بالفاصله نخواهی مرد ومن انقدر وقت دارم تا مثل همیشه نجاتت بدم اما !!!...
لحظه ای تامل کرد آن اندک فاصله ی بین خود و سرمه راپیمود ودریک حرکت ناگهانی ،بازوی سرمه را گرفت واوراسمت خود کشاند
سرمه هینی کشید وبا صدای خفه ای زمزمه کرد
_ولم کن
سراج بی اهمیت به تقالی او بدن خیسش را از پشت ،به بدن برهنه ش چسباند  ،سپس موهایش را کنار زد و در کنار گوشش با تحکم
لب زد
_اگر نجاتت بدم کاری می کنم که ارزو کنی هر لحظه به همین دقیقه برگردی تا مثل یک دختر خوب و حرف شنو اون لباس لعنتیت رو
از تنت بکنی !!!
.سرمه تکانی به خود داد  .با برخورد حرارت داغ نفسش آن قسمت از الله ی گوش و پوست یخ زده ی گردنش داغ شد  .حق با اوبود
.حتی اگر می توانست از سد سراج عبور کند وخود را به تیغ برساند وشاهرگ خود را بزند ساعتی طول می کشید تا جان بدهد .
قطره اشک سمج جمع شده درپشت پلکش خود را از بند اسارت رهانید و باسرعت از گونه هایش لغزید و آن قطره اشک گویی حکم
رهایی برای سایر قطره اشک ها بود که مانند سیلی از گونه هایش جاری شوند .
نا امیدتر از آنی بود که به غرور خدشه دار شده اش فکر کند ویا اهمیت بدهد .
با فشاری که سراج به بازویش آورد ناخواسته اخی پردرد کشید .
صورتش را به سمت سراج بازگرداند ودر آن فاصله ی کم خیره در نگاه آتشینش زمزمه کرد
_ چرا هربار نجاتم میدی لعنتی !!
من می خوام بمیرم !!
سراج نگاه پردرد اورا دید وبازوهایش را رهاکرد وسرمه بالفاصله خودرا از آغوش او بیرون کشید  .بازوهایش را مالید بینیش را باال
کشید وبا پشت دست محکم گونه های خیس از اشکش را پاک کرد .
سراج لبخندی به صدای گرفته ونگاه ماتم زده ش زد .آب وان را باز کرد ودر حین تنظیم کردن آن با لحنی بدجنسانه گفت
_نوچ  ،نوچ  ،واسه مردن زیادی جوونی در حالیکه خیلی چیزها رو هنوز تجربه نکردی مثال حاضرم شرط ببندم تا االن حموم دونفره
نداشی درسته ؟!

جمله ی "حمام دونفره" که بی رحمانه از دهان سراج خارج شد مانند کابل برقی با فشار قوی بود که وجود سرمه را به لرزه انداخت.
نگاه ترسیده ش را از سراج که با خونسردی کمربند شلوار خود را می گشودجدا کرد و قدمی دیگر به سمت عقب برداشت .وحشت
سراسر وجودش را گرفته بود ودیگر وقتی برای تلف کردن نداشت .اما بخشی از ذهنش گویی فلج شده بود که هیچ دستوری صادر
نمی کرد تا او بتواند برای نجات خود از آن وضعیت کاری انجام دهد .
اینگونه به نظر میامد او دیگر شکست را پذیرفته وخود را تسلیم خواسته ی سرنوشت کرده است .
سراج لبخندی به گونه های برافروخته ی او زد  .شلوار خود را با حوصله از رختکن اویزان کرد و حوله ی کوتاه سفیدی را برداشت و ان را
دور کمر خود بست و به سمت سرمه که سرش را تا اخرین حد ممکن پایین نگه داشته بود رفت و مقابل او ایستاد .
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صدای نفس های تند وپی در پی ش اورا به خنده می انداخت .
دست خود را زیر چانه ی او گذاشت وسر اورا باال گرفت وخیره در نگاه خیس وتبدار او با شیطنت لب زد
_به نظر میاد کندن لباس از تن تو  ،به عهده ی منه درسته ؟!
سرمه در حالیکه بغض به شدت گلویش را می فشرد دهان باز کرد وبه سختی زمزمه کرد
_لعنت به تو پسره ی عوضی
سراج تاک ابرویی باال انداخت و چشمکی تحویلش داد وگفت
_با کمال میل
همزمان با گفتن این جمله  ،دست خود را از زیر چانه ی او برداشت و به سمت یقه ی لباس او برد و با شدت دست هایش را به طرفین
کشید وقبل از اینکه سرمه حتی بفهمد چه اتفاقی افتاده است لباس پاره شده در کنار پاهایش روی سرامیک کف حمام افتاد و حاال او تنها
با یک سوتین وشلوار مشکی مقابل سراج ایستاده بود!!
سراج نگاه بی پروایی به باالتنه ی بلورین و گودی کمر باریک سرمه انداخت و باشیطنتی زیر پوستی گفت
_در ضمن عزیزم من پسر نیستم و مرد هستم !!
سرمه به وضوح با شنیدن این جمله جاخورد اما خیلی زود به خود آمد .
با خشم موهای پریشان خود را چنگ زد و آن را در شانه های عریانش مهار کرد تاشاید قسمتی از برهنگی سینه هایش را بپوشاند
زبانش را روی لب کشید .بیشتر از این نمی توانست جلوی کلمات داغی را که تا نوک زبانش میامد بگیرد .هر اتفاقی که قرار بود بیفتد می
افتاد پس دلش نمی خواست در مقابل این مرد سنگدل وبی رحم زبون و بیچاره به نظر بیاید
با غیض ونفرت وخیره در نگاه رقصان او با گستاخی لب زد
_اگر مرد ببینم می فهمم اون مرده وتو ....
سکوت کرد .در نگاهش برقی از طعنه وتمسخر درخشید
فک سراج با شنیدن این جمله لحظه ای کوتاه فشرده گردید .
اما خیلی زود خود را کنترل کرد ولبخندی به اینهمه شهامت و جسارت دخترک زد
دستش مانند پیچکی دور کمر باریک وبرهنه ی سرمه حلقه شد .
اورا به خود آویخت و در فاصله ی کمی از صورت گلگون گشته وخیره در نگاه وحشت زده ودر عین حال ستیزه جویش با شیطنت لب
زد
_می خواهی بهت ثابت کنم که من از هرمردی مردترم دزد کوچولو ؟!
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سرمه با خشم لحظه ای پلک باز وبسته کرد وبدون تالش برای رهایی از آن آغوش  ،باحرص زمزمه کرد
_اگر به اونه پس حیوون از تو مردتره !!
برخالف انتظار ،سراج خنده ای درگلو کرد ودرحالیکه دستانش روی کمر شلوار او می نشست با آرامش در پاسخ او گفت
_زبون تلخت گاهی تو دهنت زیادی می کنه اینطور نیست ؟!
همزمان با گفتن این جمله شلوار او را پایین کشید وفشرده شدن پنجه ی سرمه را روی سینه ی برهنه اش احساس کرد
نگاهش بدجنسانه روی پاهای کشیده وساق پاهای سفیدو خوش تراش او مانور داد وچون لرزش پاهای اورا دید لبخندی روی لب
نشاند.
غریزه ی حیوونیم رو تحریک کنی !! _sorry ،اوم به نظر بد نمیایی وانقدر جذابیت زنونه داری که غریزه ی مردونه اخ
سرمه پاهایش را بهم سفت چسباند و با صدای گرفته ای خیره در نگاه او برای چندمین بار زمزمه کرد
_تو منفورترین وپست ترین ادمی هستی که من در طول زندگیم دیدم !!
سراج تاک ابرویی باال انداخت .خیلی ناگهانی خم شد ودست در زیر زانوی او انداخت و اورا در آغوش گرفت
سرمه لب گزید تا فریاد نکشد .
سراج در حالیکه مسیر کوتاه وان را در پیش گرفته بود لبخندی زد سرش را به او نزدیک کرد ودر فاصله ی کمی از صورت او گفت
_ومنم کامال باتو موافقم دزد کوچولو
متاسفم که گیر ادم محجوب وجنتلمنی نیفتادی !!!
خونسردی وآرامش او کامال با روان سرمه که برعکس او کامال زود جوش وعصبی بود بازی می کرد .
با خشم زمزمه کرد
_اخه چطور می تونی انقدر رزل باشی !!
سراج او رابیشتر به خود چسباند چشمکی نثار نگاه غضب الود او کرد و باشیطنت لب زد
_به لطف شیطون واراده ی آهنین !!
سرمه با شنیدن این جمله نفس پرخشمش را به سمت بیرون پرتاب کرد وچون حرارت اب به پوست برهنه ی بدنش برخورد کرد
بحث را کال فراموش کرد
وحشت زده زیر چشمی نگاهی به وان پر از آب انداخت ولرزید .
خوب می دانست تا دقایقی دیگر چه چیزی در انتظارش نشسته است .لحظه ای تصویر پر ابهت ومردانه ی پدرش در ذهنش تداعی شد
وچیزی در انتهای قلبش فرو ریخت .
پر بغض لب زد
_ولم کن برم !!
سراج نگاهی به صورت برافروخته و چشم خیس او انداخت و در جواب او لبخندی دندان نما زد ودندان های سفید ومرتبش را به رخ
سرمه کشید.
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به وان رسید خم شد و جسم لرزان سرمه را قبل از اینکه داخل آب بگذارد
سرمه ناخواسته خود را در آغوش او جمع کرد و ملتمسانه نالید
_لطفا لطفا
سراج تاک ابرویی باال انداخت و با طعنه گفت
_ هیچ وقت تو زندگیت از کسی خواهش نکن نه حداقل
از یک آدم پست ورزل و منفور !!!
سیبک گلوی سرمه لرزید .پلک هایش روی هم افتاد وبا فرو رفتن در آب تقریبا داغ از هم گشوده شد و دیگر آن حالت التماس در
نگاهش هویدا نبود .
شاید حق با سراج بود .التماس به همچین ادمی مانند کوبیدن آب در هاونگ بی فایده بود .
در هرصورت او مدت ها بود که مرده بود و دیگر چه اهمیتی داشت که جسم مرده وبی روحش توسط این مرد دریده شود یا نه !!!
سراج با نگاهی دقیق و موشکافانه نگاه او را که به یکباره یخ زده بود را کاوید.
گویی می خواست تا عمق ذهن اورا بخواند .سپس لبخندی زد و کلید سفید رنگی را که باالی وان قرار داشت فشار داد .
سرمه خود را در آب جمع کرد وتا گردن در آب فرورفت .
کمتر از چند دقیقه بعد تقه ای آرام به در حمام خورد  .نگاه سرمه سریع به سمت در حمام چرخید و روزنه ای از نورامید در دلش تابید
.
خواست دهان باز کند  ،فریاد بکشدو طلب کمک کند .اما نگاه سراج و پوزخند شکل گرفته در کنج لبانش مانع از این کار شد .
دستش را کالفه از اب بیرون کشید و موهای خیسش را به پشت گوش هدایت کرد .
احمقانه و مضحک بود اگر فکر می کرد در آن عمارت کسی به فریاد او می رسد !!
وقتی ان طور به نظر میامد که حتی خود خدا هم اورا فراموش کرده است !!!
سراج بدون کلمه ای حرف به سمت در حمام رفت آن را تا نیمه گشود و سینی را از دست خدمتکار گرفت و با پا مجدادا در حمام را
بست  .در مقابل چشم های درشت شده ی سرمه به سمت وان حرکت کرد .
نگاه بهت زده ی سرمه در بین شیشه ی شامپاین و جام بلورین به گردش در آمد .
سراج که از گردی چشمهای او خنده ش گرفته بود سینی را روی نیم دایره ی باالی وان قرار داد وگفت
_اینجوری چشم گردنکن دزد کوچولو
چشمکی زد وبه شیشه اشاره ای کرد وادامه داد
_حموم دونفره مزه ش به همینه!!
سرمه حرفی نزد وبیشتر از قبل در خود جمع شد و سراج دستش روی حوله ی دور کمرش نشست اما قبل از این که بخواهد حوله را
باز کند نگاه به آن شدت ترسیده ورنگ پریده ی صورت سرمه مانعش گردید
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حاال دیگر نگاهش سرد نبود !!
دستش روی لبه ی حوله برای ثانیه ای ثابت ماند .
شک نداشت که این دختر با تمام دخترانی که تاکنون به دلخواه با او بودند فرق داشت و تا حاال بدن نیمه برهنه ی هیچ مردی را ندیده
وحاال ...
دستش ناخواسته بدون اینکه گره ی حوله را باز کند به عقب کشیده شد .
اما حتی این معصومیت و حجب و شرم نگاه او هم نمی توانست مانع این شود که کمی سربه سر این دختر که این روزها شدید به خود
جذبش می کرد نگذارد !!!
شیشه و جام را برداشت وبا همان حوله پا داخل وان گذاشت وجلوی سرمه نشست ودید سرمه چگونه خود را جمع کرد تا با اوبرخورد
نکند  .کمی به سمت او متمایل شد لبخندی زد وشیشه شامپاین را در مقابل نگاه گرد اوتکانی داد در آن را گشود وکف شامپاین
باسرعت باال زدچشمکی تحویل سرمه داد وجام خود را تا نیمه پر کرد سپس شیشه را کف حمام گذاشت .
سرمه آب دهان خود را پرصدا قورت داد وسراج با خنده ای مردانه جام را سمت او گرفت و گفت
_می خوای؟!
سرمه نگاه هراسان خود را به سختی از جام گرفت وبه چشم خندان سراج دوخت .
سراج در نگاه آشفته سرمه لحظه ای تامل کرد سپس سری تکان داد .خنده ای کوتاه در گلو کرد و دست خود را به سمت او باال گرفت
.چشمکی ریز تحویلش داد و با لحنی کشدار که چاشنی شیطنت داشت گفت
_بسالمتی تو دزد کوچولو
متعاقب آن جام را در مقابل نگاه خیره ومستقیم سرمه به لبانش نزدیک کرد وکلی محتوی جام را یک ضرب از گلو پایین فرستاد .
بوی تند الکل که در بینی سرمه پیچید به خود آمد وچینی به بینی انداخت .
تکانی به خود داد و تا می توانست خود را به لبه ی وان چسباند و جمع کرد .سعی داشت بین جسمهای برهنه ی شان فاصله ای بیندازد .
سراج پوزخندی به این عکس العمل او زد
وبا خونسردی گفت
_نترس بچه ..راحت باش !!
سرمه کنج لبش را گاز گرفت تا حرفی نزند .قلبش با سرعت می تپید ودیدن جامی که یکی پس از دیگری پر وخالی می شد به شدت او را
می ترساند.
حتی داغی آب هم نمی توانست مانع از لرزش ورعشه ای که برجانش نشسته بود باشد
_ماساژ بلدی ؟!
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سرمه با شنیدن این جمله به شدت جا خورد با گیجی دست کرخت شده اش را باال برد وبار دیگر موهایش را پشت گوش داد و پرسید
_چی ؟!
سراج با دیدن چشم های او که مانند سکه ای درشت شده بود لبخندی زد و با آرامش جمله اش را تکرار کرد
سرمه با گیجی سری به نشانه ی تاکید تکان داد وبرقی به سرعت شهاب از چشمهای سراج عبور کرد .لبخندی زد وهمزمان خوبه ای گفت
 .با چپ وراست کردن سر خود  ،قلنج گردنش را شکاند و گفت
_کمی ماساژ تو اب گرم فکر کنم کوفتگی بدنم رو خوب کنه
ابروهای سرمه بهم گره خورد وبا اخم بالفاصله گفت
_هرگز !!
حتی فکرش هم خنده داره!!
سراج کامال به سمت او چرخید .آب تکانی خورد وباالتنه ی سرمه لحظه ای در معرض دید او قرار گرفت .
سراج تاک ابرویی باال انداخت .لبخندی پر طمطراق روی لب نشاند که هیچ سنخیتی به جدیت نگاهش نداشت .
بانگاهش باالتنه ی او را رصد کرد و خیره در گردن سفید وکشیده ی او ،ریشخندی زد و با لحنی کشدار گفت
_شاید حق باتو باشه وبشه یجور دیگه خستگی وکوفتگی رو از بدنم دور کنم!!
جمله اش که به اتمام رسید .دستش را باال وبه سمت او جلو برد اما قبل از اینکه دستش به او برخورد کند دست سرمه روی مچ دستش
نشست وسفت به آن چسبید .
نگاهش از دست او به سمت چشم هایش چرخید وچون نگاه مستاصل و خشمگین سرمه را دید به سختی خنده اش را کنترل کرد که حاصل
آن لبخندی کمرنگ روی لبانش بود .
سرمه با دیدن بارقه ای از خنده درنگاه او  ،کنج لبانش را چنان محکم گاز گرفت که از سوزش آن آخ ارامی گفت
با بغضی که گلویش را می فشرد آرزو کرد که قدرت آن را داشت تا می توانست سر اورا زیر آب کرده وخفه می کرد!!!
سراج با دیدن نگاه ریز شده و فک منقبض او ،لبخندی زد و پرسید
_خیلی دوست دارم بدونم تو سوراخ سنبه های ذهنت االن داری به چی فکر می کنی ؟!!
سرمه نفس حبس شده اش را با شدت به سمت بیرون فوت کرد وبا صراحت گفت
_به کشتن تو با دستهای خودم !!!!
برخالف انتظار سرمه
سراج با شنیدن این اعتراف صادقانه  ،به خنده ی پر سروصدایی افتاد .شاید مدت ها بود که انقدر از ته دل نخندیده بود .این دختر
تخس وسرکش همیشه باعث ارامش او بود .
سرمه با شنیدن صدای خنده ی او با حرص سری تکان داد .
سراج فشار مالیمی به دست ظریف او که همچنان به دست او چسبیده بود وارد کرد و با صدای خش داری گفت
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_مرگ من به دستهای تو !! خنده دار و غیر ممکنه ...اما به هر حال برات ارزوی موفقیت می کنم !!!
فعال ماساژت رو شروع کن دختر !
سپس برگشت وپشت خود را به او کرد ونگاه سرمه لحظه ای روی کتف وسرشانه های عضله ای او مات ماند  .درخشش قطرات اب
روی پوست برنزه ی او حسابی ان عضالت پیچیده وسخت را  ،به رخ ببینده می کشید.
_اگر دید زدنت تموم شد شروع کن !!
صدای طعنه آمیز سراج ،سرمه را به خود اورد
آب جمع شده در دهانش را به سختی قورت داد ودست مرتعش خود را جلو برد وزمانی که روی کتف او نشست چیزی در اعماق
قلبش فرو ریخت .
قلبش شروع به تپیدن کرد وبرخالف دقایق قبل که از سرما می لرزید  ،ناگهان وجودش گر گرفت واز حرارت آن سوخت  .گیج شده و
خواست دستانش را از کتف او جدا کند که دست سراج روی دستانش نشست وبالفاصله صدای مردانه اش در حمام پیچید
_سرمه ماساژ رو شروع کن !!
فشار مالیم دست او روی دستانش  ،به او فهماند که نمی تواند از زیر ماساژ دادن این مرد شانه خالی کند  .نفس عمیقی کشید وحجم
زیادی از هوا ی داخل حمام را به داخل ریه کشید  .باید آرامش خود را حفظ می کرد .
با این فکر دستانش مجدادا باتردید روی کتف او قرار گرفت .
دقایقی که گذشت سراج لبخند رضایتمندی روی لب نشاند و جام خود را مجدادا پر کرد  .لبخند پهن نشسته روی لب او  ،سرمه را
همچون کوه آتشفانی آماده ی فوران کرد .با خشم تمام قدرتی که داشت را روی انگشتانش ریخت و به بهانه ی ماساژ ،پوست سفت
روی کتف اورا پیچاند .
این حرکت او سراج را به خنده انداخت سری به تاسف تکان داد .این دختر به معنای واقعی کلمه سرکش بود و گویا یاغی گری در خونش
بود!!
کمی سرش را به سمت او برگرداند.
صورت سرمه کامال برافروخته شده بود وگونه های گل انداخته اش جذابیت او را چندین برابر کرده بود .لحظه ای نگاهش مات اوماند
لبخندی زد ونجواگونه لب زد
_ زیاد انرژی هدر نده چون بی فایده س!!!
و پیشنهاد می کنم جای پوست رگ بگیری !!
سرمه با خشم لب زد
_من ماساژورتو نیستم !!
سراج با آرامش وخونسردی خیره در نگاه او لب زد
_ درسته اما از این پس خواهی بود!!
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سرمه خشمگین خواست دهان باز کند تا اعتراض کند که سراج انگشت اشاره اش را سمت دهانش برد و خیلی جدی گفت
_هیس  ،دختر کارت رو بکن
سرمه با اخم پوست او را رها کرد  .وعلی رقم میلش کمی اب گرم روی کتف او ریخت و مانند یک ماساژور حرفه ای شروع به رگ
گیری کرد .
_بیا یه معامله باهم بکنیم !
سرمه لحظه ای مکث کرد وبا کنجکاوی لب زد
_معامله
سراج سری تکان داد وگفت
_اگر می خواهی از این وضعیت هرچه زودتر نجات پیدا کنی باید کاری رو که من میگم انجام بدی !
همزمان باگفتن این جمله  ،کمی مجدادا سرش را چرخاند و چون برق خوشحالی ودرعین حال ناباوری را در نگاه سرمه دید لبخندی محو
روی لب نشاند .
سرمه در حالیکه قلبش به شدت می تپید با تردید پرسید
_چه معامله ایی ؟!
سراج جرعه ای از جام خود را نوشید وپوزخندی به ترس کالم اوزد و گفت
_نترس دزد کوچولو  ..کاری نیست که نتونی بکنی !!
سرمه خواست دست خود را از کتف او جدا کند که سراج مجدادا برگشت و با تحکم گفت
_کارت رو بکن
سرمه که بی نهایت هیجان زده بود و کنجکاویش تحریک شده بود بدون اعتراض باردیگر آب داغ را روی کتف او ریخت و باصدایی که
می لرزید قاطعانه لب زد
_اما من هرکاری نمی کنم
صدای پوزخند صدا دار سراج را شنید
_می دونم دختر !!
لحظه ای مکث کرد و چون صدای نفس های کشدار سرمه راشنید ادامه داد
باید یک مدت  ،نقش کسی رو بازی کنی که دیگه نیست
سرمه حیرت زده در حالیکه نگاهش روی رگهای گردن او که ناگهان متورم شده بود می چرخید زمزمه کرد
_ چی ؟!
سراج به تلخی گفت
_بهتره بپرسی "کی"!!!
سرمه که کامال گیج شده بود گفت
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_میشه واضح تر حرف بزنی لطفا !!
_یسنا
انگشتان سرمه با شنیدن این اسم زیادی آشنا  ،روی کتف او خشک شد وذهنش بالفاصله تصویر آن دختری که بی نهایت به او شباهت
داشت و حدس میزد متعلق به همین اسم باشد به نمایش گذاشت به سختی لب زد
_ این یسنا کیه که من بارها واز زبان های مختلف به آن اسم خوانده شدم؟!
با تکانی که سراج خورد  ،نگاه کنجکاوش به سمت او کشیده شد .
سراج کامال برگشت وبا حفظ کمی فاصله مقابل اونشست .سرمه دست خود را که هوا مانده بود انداخت .
مجدادا واین بار با شرم بیشتری تا گردن به زیر آب فرو رفت .صورت پر اخم او  ،وابروهای در هم تنیده ش به شدت استرس
وکنجکاویش می افزاید
و زمانیکه دهان باز کرد نگاه سرمه به لب های او دوخته شد
_یسنا دختر دایی منه که به طرز عجیبی به تو شباهت داره
ذهن سرمه سریع شروع به پردازش کرد
پس دختر پشت مانیتور که انقدر صمیمانه در آغوش این مرد بداخالق فرو رفته بود دختر دایی او بوده است  .واو احتمال می داد دختر
یاشار مردی که مدتی کوتاه را در خانه ی اوسپری کرده بود باشد .
صدای بم سراج اورا به خود آورد
_باید مدتی در قالب یسنا فروبری ونقش اون رو بازی کنی!
فکر های گوناگونی از ذهن سرمه گذشت بالفاصله با کنجکاوی پرسید
_چرا ودر مقابل کی؟!
سراج لحظه ای در دادن پاسخ مکث کرد از داخل وان بلند شد وسرمه بالفاصله چشم خود را بست .
لبخندی روی لب سراج نشست .پنجه ای داخل موهایش کشید
_ در مقابل مادر یسنا
سرمه با گیجی کلمه ی مادر را زمزمه کرد
صدای دوش آب را می شنید وفهمید او مشغول استحمام است .در حالیکه همچنان چشمان بسته اش را سفت می فشرد با صدای بلند ی
پررنگ ترین سوالی که در ذهنش شکل گرفته بود را پرسید
_چرا باید درمقابل مادر یسنا نقش دخترش را بازی کنم ؟!
خود یسنا کجاست !!
صدای قطع شدن آب را شنید و دقایقی بعد ،چون جوابی نشنید.کمی جسارت به خرج داد و اندکی چشم های خود را باز کرد وچون سراج
را دید که با حوله ی تن پوش سفید رنگی دست به سینه مقابلش ایستاده بود از شدت دستپاچگی لبخند بی معنایی روی لب نشاند .
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ابروهای در هم تنیده و اخم غلیظ صورتش  ،قلبش را به تپش انداخت
_همین قدر کافیه بدونی که دیگر یسنایی وجود نداره و توباید برای آن مادری که هنوز این واقعیت رو نپذیرفته نقش بازی کنی!!
نگاه بهت زده ی سرمه در نگاه سرد سراج قفل شد .غم نهفته در عمق آن چشم های یخ زده گویای همه چیز بود .مرگ !!!
کلمه ی مرگ مانند صاعقه ای کل وجودش را لرزاند و تصویر لبخند زیبای او قلبش را به درد آورد وعجیب تر آن بغضی بود که ناگهان
ته گلویش را فشرد واین برای خودش هم عجیب آمد که چرا باید برای دختری که نه تنها اورا نمی شناخت و بلکه به دست پدر وپسر
داییش دزدیده شده بود این همه اندوهگین شود !!!
او یک احمق احساساتی بود ونباید اجازه می داد این مرد با تیزی ذاتی که داشت متوجه آن شود
سری تکان داد و با اخم و با صدای پرتحکمی پرسید
_وچرا باید این کار رو انجام بدم !!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت و باطعنه پرسید
_یعنی تونمی خوای آزاد شی؟!
نور امیدی در دل سرمه تابید .سعی کرد حس هیجان وخوشحالی خود را در مقابل آن نگاه نافذ که با دقت رصدش می کرد بروز
ندهد  .باید از آن موقعیت به دست آمده بهترین استفاده را می کرد .
پوزخند صداداری زد وگفت
_چرا اما !!
سراج با اخم پرسید
_اما چی ؟!
سرمه چینی به پییشانی انداخت وبا صدای ریزی گفت
_چرا باید به یکی مثل تو اعتماد کنم ؟!
صدای خنده ی ناگهانی سراج در حمام منعکس شد  .سرمه در خود جمع شد وسراج با تمسخر گفت
_به نظر نمیاد چاره ای هم جز این داشته باشی دزد کوچولو !!! ..
در هرصورت تو کاری رو می کنی که من می خوام بدون هیچ قید وشرطی !!!
باشنیدن این جمله ی تمسخر آمیز طوفانی ناگهانی سرمه را درنور دید !!
با صدایی که از کنترل خارج شده وکمی بلند تر از حد معمول شده بود غرید
_ توام باید فهمیده باشی که هیچ چیز وهیچ کس نمی تونه من رو مجبور به کاری که نخوام انجام بدم کنه !!!
سراج با دیدن این حال پریشان او با بدجنسی به دوش آب اشاره کرد چشمکی زد و پاسخ داد
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_شاید مجبور شم یکبار دیگه دوش بگیرم هوم ؟!نظر تو چیه ؟!
سرمه که متوجه ی منظور اوشد ه بود خشمگین از ضعف خود مشتی به آب زد و فریاد کشید
_ لعنت به تو  ،شاید من رو بتونی مجبور به این کار کنی اما مطمئنا نمی تونی زبونم رو کنترلم کنی !!!
سراج خنده ای درگلو کرد .
این دختر می توانست در موقعیت های سختی که قرار می گرفت با شهامت وجسارتش اورا بارها وبارها شگفت زده کند .
در حینی که از او فاصله می گرفت وبه سمت در می رفت گفت
_احتماال !!
اعتراف می کنم تو دختر زبون درازی هسی و امیدوارم روزی این زبون سرخت سرسبزت رو به باد نده !!!
واما باید بدونی که حرف سراج هیچوقت دوتا نمیشه !!
واما هیچ وقت کسی از معامله باسراج ضرر نمی کنه دختر !!!
حاال دوشی بگیر و برو خوب استراحت کن که فردا روز سخت و مهمی خواهی داشت
سرمه زیر تابش مستقیم آفتاب  ،به آن موتور غول پیکر تکیه زده بود واز شدت استرس با کف پاهایش روی زمین ضرب گرفته بود.
نگاه پریشان ونا امیدش را روی چهره ی جدی وخشک آن سه مرد غول پیکر که محافظ او بودند چرخاند و روی شخص سومی که با
گوشی صحبت می کرد لحظه ای مکث کرد واز ذهنش گذشت کاش می توانست از سد آن سه عبور کند وخود را نجات دهد  .اما
بالفاصله ذهنش به شب قبل فلش بک زد
صدای هشدار آمیز وپر صالبت سراج در فضای بسته ی اتاقش طنین انداخت
_خوب گوش کن سرمه
باشنیدن نام خود از زبان او  ،مورمور شد و از ذهنش گذشت این مرد هر دفعه که بحث جدی بود او را به اسم و بدون هیچ برچسبی
صدا میزد
_شاید تا االن از هر اشتباهی که کردی ساده گذشتم اما این دفعه پای یکی وسطه که خاطرش برام خیلی عزیزه
پس سعی کن نقشه های من رو خراب نکنی !!!!!
که اگر غیر از این باشه هیچ گذشت وببخششی در کار نخواهد بود  .این رو بهت قول میدم!!
با صدای عطسه ی مردانه ی بلندی به خود آمد .نفس حبس شده ش را به سمت بیرون پرتاب کرد
کمی بعد  ،سومین محافظ که با گوشی همراه خود صحبت می کرد گوشی را داخل جیب کت خود انداخت وبا قدم هایی محکم به او
نزدیک شد به یک قدمی او که رسید ایستاد .سری به نشانه ی احترام تکان داد وبه سختی و با لهجه ی شدیدی که داشت گفت
_رئیس گفتند که شما طبق نقشه  ،حرکت کنید و در همان نقطه ی مشخص شده بایستید .
ما از عقب شما رو همراهی می کنیم خانوم
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گلوی سرمه با شنیدن این جمله خشک شد .بعد از آن همه تمرین وسختی که کشیده بود لحظه ی موعود فرا رسیده بود.
نگاه منتظر محافظ به او فهماند که دیگر وقتی ندارد .همانطور که آموزش دیده بود کاله را روی سر خود گذاشت وآن را تنظیم کرد
سپس پشت کاوازاکی قرار گرفت و نشست .
کمی خود را جابه جا کرد قلبش به تندی می تپید واز شدت استرس بدنش یخ کرده بود واز این متحیر بود که چرا باید تنها وسیله ی آن
دختر این موتور غول پیکر باشد که حاال مجبور شود پشت آن بنشیند و ویراژ بدهد !!!
در این مدت کوتاه وبا توجه به توضیح ها وتعریفایی که شنیده بود فهمیده بود که یسنا دختر جسور وعجیبی بوده با سلیقه ای کامال
متفاوت وپسرانه !! و جمله ی آن مرد پیر را که به او درمورد دنیای کوتاه یسنا توضیح میداد به خاطر آورد  ،که چون این سوال را ازش
پرسیده بود همراه با بغضی سنگین پاسخ داد
_شاید چون الگوی خود را سراج قرار داده بود
استارت رازد و در حالیکه هر چه دعا بلد بود را زیر لب می خواند موتور را به حرکت انداخت و آن مسیر آشنا وخلوت را که یکبار با
سراج طی کرده وچند بار هم با محافظ ها  ،طی کرد .
کمی که گذشت ناخواسته سرعت موتور را باال برد وبرایش عجیب بود که چرا دیگر از آن موتور واز آن سرعت باال نمی ترسد
.هرچقدر سرعتش باالتر می رفت او عطش تر میشد تا سرعت را باالتر ببرد.
صدای بوق هشدار آمیز ماشین محافظ ها را شنید وپوزخندی کنج لبش قرار گرفت .
به محوطه ی آسایشگاه که رسیدند ماشین سراج را دید و قلبش مجدادا به تالطم درآمد .می ترسید که همه چیز آن طور که باید پیش
نرود و او به آزادی که سراج قول آن را داده بود نرسد !!
سراج زیر بغل خاتون را گرفت و سعی داشت قدم هایش را با قدم های سست وناتوان آن زن که حکمش برای او کمتر از مادر نبود یکی
کند .
نگاهی به ساعت مچ دست خود انداخت طبق نقشه تا چند دقیقه ی دیگر سرمه باید می رسید .نفس عمیقی کشید وسعی کرد استرس را از
خود دور کند
هنوز چند قدمی مانده بود تا به ماشین برسد که صدای موتور راشنید ونگاهش باسرعت به سمت صدا چرخید  .سرمه را دیدو لبخندی
ناخواسته کنج لبش شکل گرفت .
سرمه چون سراج را دید که زنی در آغوشش جمع شده بود چند نفس عمیق کشید تا ترس واضطراب را از خود دور کند .سپس طبق
نقشه مسیری را جلو رفت یک دور زد و در تیر راس نگاه آن ها در حالیکه ضربان قلبش اوج گرفته بود وبیخ گلویش از وحشت خشک
شده بود ترمز جلو را گرفت وپشت موتور را بلند کرد و موتور را نگه داشت .همزمان با ایستادن موتور قلب او نیز  ،برای لحظه ای
ایستاد .او موفق شده بود از عهده ی آن کار سخت برآید و حاال باید نتیجه ی کار را می 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 .
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از موتور پیاده شد و کاله خود را از سر جدا کرد .موهای کوتاهش در اطرافش مهار گردید و برای چندمین بارقلبش را به درد آورد که
مجبور شده بود موهای محبوب وبلندش را به اندازه ی موی یسناکوتاه کند .
سراج درحالیکه نگاه سرد خاتون را که به موتور زل زده بود زیر نظر گرفته بود یسنا را صدا زد .احساس کرد جسم نحیف خاتون
باشنیدن این اسم لرزید .
لبخندی محور روی لبانش شکل گرفت .
نگاه خاتون از از موتور به سمت سرمه چرخید وسراج گفت
_حق باتو بود خاتون یسنای تو زنده س ببین ..یسنا برگشته ..
سرمه محتاط به سمت آن ها قدم برداشت و خاتون لب زد
_ یسنا
با اشاره ی نامحسوس سراج ،سرمه در چند قدمی خاتون ایستاد .
سر خاتون به سمت سراج برگشت ودرحالیکه با انگشت جایی را که سرمه ایستاده بود نشانه رفته بود ناتوان لب زد
_یس..یس..یسنا
یسنای م ..من زن..ده س
همزمان با سکوتش قطره اشکی از گونه های چروکیده اش غلتید ودر فرورفتگی چانه وگردنش محو گردید .
نگاه مبهوت سرمه از روی آن زن به سمت صورت پراخم سراج چرخید .دست مشت شده وفک منقبض وفشرده شده ا ش نشان می داد
این صحنه ی دردناک تا چه حد اورا برانگیخته س ....
درنهایت سراج لبخندی محو روی لب نشاند و با انگشت شصت رد خیس قطره اشک را از صورت او زدود و لب زد
_ بهت قول داده بودم یسنا رو پیشت برگردونم !یسنا منتظرته خاتون ...
سر خاتون با تردید به سمت سرمه چرخید وبه سختی زمزمه کرد
_یسنای من زنده س سراج ...اون زنده س ...درست مثل تو رویاهام...
دست خود را از دور بازوی سراج بیرون کشید وسراج محتاط قدمی از او فاصله گرفت ..خاتون هنوز دومین قدم را برنداشته بود که
زانوهای لرزانش تحمل وزنش را نیاورد وتعادلش را از دست داد
قبل از اینکه سراج بخواهد قدمی به سمت اوبردارد سرمه ناخواسته تقریبا به سمت او شیرجه رفت وقبل از اینکه بدن خاتون پخش
آسفالت داغ زمین شود او را در آغوش کشید.
در نهایت زن نشست و سرمه هم همراه او روی زمین نشست واجازه داد تا زن سفت ومحکم اورا در آغوش بگیرد .
سراج قدم جلو آمده را به عقب برگشت و اجازه داد تا آن مادر درد کشیده که از مرگ تنها دخترش تا مرز جنون پیش رفته بود در
آغوش آن دخترکه بی نهایت شبیه به دخترش بود آرام گیرد .
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سرمه اما با قلبی که همچنان دیوانه وار در سینه می کوبید مات ومبهوت به زنی زل زده بود که ابتدا بی صدا در آغوشش اشک می
ریخت وبعد صدای ضجه ی دلخراشش به طرز عجیبی روحش را به درد آورد
حسی ناشناخته اورا مجبور کرد تا دستانش را که در موازی کمر زن آویزان مانده بود باال بیاورد وروی کمر او بگذارد وآرام
ونوازشگونه به صورت دورانی روی کمر او بکشد وفراموش کند که او فقط در ازای آزادیش حاضر شده است در قالب یسنا فرو رود .
بی تابی زن بگونه ای بود که بغض سنگینی بیخ گلویش را فشارداد وآرزو کرد کاش واقعا جای او  ،دخترش را در آغوش گرفته بود ومی
گریست .
بی شک دخترش نمی گذاشت او اینگونه بلرزد وبی تابی کند  .لحظه ای تصویر یسنا مقابل چشمانش جان گرفت وقلبش لرزید از اینکه او
هرگز دیگر نمی توانست تا اینگونه در آغوش گرم مادرش فشرده شود.همانگونه که او دیگر نمی توانست درمامن آغوش پرمحبت
وامن مادرش آرام گیرد .
با یادآوری مادرش بغضش سنگین تر شد ونفس کشیدن برایش دشوارتر...
دقایق طوالنی که سپری شد و زن همچنان با دلتنگی در آغوشش هق می زد نگاه درمانده ش را به سراج دوخت .
نگاه سردش محو آن ها بود .اما از طرز نگاهش متوجه شد که در دنیای دیگری سیر می کند و سخت نبود بفهمد که او هم به دختر
دایی خود یسنا می اندیشد .سراج که از سنگینی نگاه او به خود آمده بود دستی روی ته ریش صورت کشید و لب زد
_آروم باش
سرمه سری تکان داد و کنج لبانش را باشدت گاز گرفت تا بتواند آن بغض سنگین را که مانند پنجه ای قوی ومردانه گلویش را بی
رحمانه می فشرد مهار کند تا شاید بتواند راحت تر نفس بکشد .
نگاهش را از اوگرفت وبه زن مچاله شده در آغوشش دوخت و به سختی شنید که خاتون گفت
_یسنا ..یسنای من..دختر من ..بگو که تو نه خوابی نه رویا !!!
بگو زنده ای ..
صدای مرتعش ولرزانش بر ای چندمین بار قلب او رادرسینه لرزاند .
دست خاتون که روی سینه اش قرار گرفت  ،وقلبش را چنگ زد سرمه بالفاصله دست سردش را به دست گرفت وآن رافشرد.در
نهایت احساساتش بر او پیروز شده بود .آن بغض راشکسته وتبدیل به قطرات اشکی کرده بود که از گونه هایش سر خورده وروی سر
خاتون که در آغوش داشت می غلتید.
اورا در آغوش خود فشرد و علی رغم احساس عذاب وجدانی که داشت لب زد
_من زنده م خاتون ..من زنده م  ... .تو نه خوابی ونه رویا ...
سرانگشت لرزان خاتون روی گونه اش نشست وآن را نوازش کرد
سپس ناگهان مانند کسی که با صاعقه برخورد کرده باشد صاف نشست ونگاه خیس وناباورش در پیکر سرمه باال وپایین شد .
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سرمه ترسیده اندکی خود را جمع وجور کرد ونگاه گذرایی سمت سراج انداخت که همچنان با ابروهایی در هم گره خورده وصورتی
پراخم نمایشی را که راه انداخته بود تماشا می کرد.
از خو نسردی او خونش به جوش درآمد.خاتون یک مادر بود ویک مادر هیچ وقت اشتباه نمی کرد حتی اگر قرص های قوی آرام بخشی
که می خورد باعث گیجی ومنگی او شود  .در میان استرس ودلهره ی او زمان گویی متوقف شده بود ودقایق کش آمده قصد سپری
شدند نداشتند .
مضطرب کنج لبانش را گزید .
در نهایت خاتون دهان باز کرد و کلمات سریع ودرمیان گریه به سختی از دهان خاتون خارج شدند
_ می دونستم تو نمردی ..همه به من گفتن یسنا مرده ..اون دیگه هرگز برنمی گرده
تو دیوونه شدی که هر لحظه منتظر برگشتنشی!!!
اما...اما ...
لحظه ای تامل کرد  .سپس نگاه خونی ش را به سراج دوخت و با صدایی که به شدت تحلیل رفته بود ادامه داد
_سراج ببین ..دختر من برگشته ..یسنای من برگشته  ...ببین دختر من زنده س
سرمه نفس محبوس شده اش  ،را با شدت به سمت بیرون مهار کرد ودردل خدارا شکر گفت که خاتون متوجه ی حقیقت نشده بود !!
سراج مجدادا وبنا برعادتی قدیمی دستی برته ریش صورتش کشید و نگران از حال خراب او  ،به سمت خاتون قدم برداشت دست زیر
بغل او انداخت و در حین بلند کردن او از روی زمین  ،گفت
_حق باتو بود خاتون ...یسنا زنده س واالن پیش توست..ما اشتباه کردیم ...یاشار ومن هردو اشتباه کردیم ..
باشنیدن اسم یاشار خاتون لرزید دست سرمه را گرفت .اورا به سمت خود کشید و به خود چسباند .سپس پردرد زمزمه کرد
یاشار گفت "یسنامرده"اون گفت
دخترمون هرگز پیش ما برنمی گرده اون گفت ..
سراج با دیدن فک لرزان خاتون  ،اورا کامال در آغوش کشید وبا بغضی مردانه زمزمه کرد
_یاشار اشتباه کرد خاتون ..
یسنای تو برگشته ..یسنای ما برگشته
تو فقط زود خوب شو خاتون
سپس یکی از دستانش را از دور شانه ی خاتون برداشت ودور شانه ی سرمه که شوکه شده بود انداخت واو را هم در آغوش کشید.
شاید در آن دقایق او هم لحظه ای چنان دلتنگ دختر دایی تخس وشر .شیطانش شده بود که ترجیح داد درآن دقایق فراموش کند که
دیگر یسنایی زنده نیست واین دختر که در آغوشش سفت فشرده میشد سرمه است ....
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بوی عطرتلخی که از سینه ی سخت وعضالنی او در مشام سرمه پیچید اورا به خود اورد  .گیجی از سرش پرید سرش را بالفاصله باال
گرفت ونگاه خشمگینش در نگاه نافذ سراج گره خورد تکانی به خود داد که نتیجه برعکس جواب داد وبیشتر در آغوش او فرو رفت
نامحسوس لب زد
_ولم کن !!!
لبخندی کمرنگ روی لب سراج شکل گرفت وقتی صورت برافروخته ی سرمه را دید وهمینطور نگاهی که برایش خط ونشان می کشید ...
چشمکی ریز تحویلش داد .سرش راخم کرد ودر کنار گوشش آهسته زمزمه کرد
_ هیس ..خواستم نقشه مون طبیعی ترباشه دزد کوچولو !!
لحن بامزه ش لحظه ای لبخند را هرچند کوتاه روی لب سرمه نشاند .اما چون تاک باال پریده ی سراج را دید
لبخندش را بالفاصله محو کرد .تشری برسر خود کشید .
نیشگونی ریز از پهلوی سراج گرفت وخیره در نگاه او که حاال کامال خندان بود لب زد
_نقشمون نه جناب !!
نقشه ی شما !!!
سراج از حاضر جوابی او لبخندی پررنگ تر روی لب نشاند و زمزمه کرد
_نقشه ی من و بازیگری تو !!
وچون چشمهای گرد شده از خشم سرمه و نفس هایی که تند تند از بینی می کشید را دید تک خنده ای درگلو کرد این دختر ی که در
آغوش داشت خود نمی دانست درست مانند مسکنی برای دردهایش است و همینطور التیام بخش دردها وناراحتی هایش ....
☆★☆★☆★☆.
سراج دود غلیظ سیگار خود را به سمت بیرون فرستاد واز پس آن دود  ،به چهره ی خونی و داغون منوچهر چشم دوخت .
خون باشدت از ورای انگشتهای دستانش که سفت بینی ولبانش را چسبیده بود خارج میشد .ترس و وحشت بیتوته کرده در نگاهش
پوزخندی را کنج لبانش نشاند به صندلی چوبی که در آن نشسته بود تکیه داد وبا کمال خونسردی گفت
_احتماال می دونستی باال کشیدن جنس وپول از سراج محاله و فرار کردن از دست اون محال تر !!!!
منوچهر هراسیده دستهای خونی خود را از روی لب جدا کرد و خواست حرفی بزند که سراج دست راست خود را به نشانه ی سکوت
باال برد .
او هروقت پای معامله ویا غرور واعتبارش به وسط میامد بیشتر از هرکسی خشن تر وبی رحم تر می گردید وآن وقت بود که هیچ گونه
شفقتی در وجودش موج نمی زد !!
او تا پای جان در برابر غرورش می ایستاد وهیچ کس وهیچ چیز نمی توانست جلوی او را بگیرد !
خیره در نگاه وحشتزده ی او با لحنی توامان با خشم فراوان گفت
_هر وقت من بگم تو حرف می زنی !!
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پس در اون آشغال دونی رو ببند ! و فقط موقعی باز کن که من سوال بپرسم و تو باید جواب بدی !!!!
منوچهر سریع دهانش رابست و وحشتزده تکانی به خود داد وبا همان تکان  ،صدای فریاد خفه اش بلند شد ومثل ماری به خود پیچید .
احساس می کرد بند بند استخوان های بدنش شکسته است.
در دل لعنتی برزیاده خواهی خود فرستاد  .او با علم بر شناخت سراج دست به این حماقت احمقانه زده بود وحاال به نظر نمیامد راه
نجاتی داشته باشد واودرآن لحظه مرگی آسان وبی درد برای خود آرزو کرد .
سراج ریشخندی به او زد و سیگار خود را در زیر سیگاری چینی روی میز خاموش کرد  .سپس اشاره ای به قامت درهم پیچیده ی اوکرد
و گفت
_به جنمت نمی خوره که با اراده ی خودت با من در افتاده باشی !!
پس کمتر از چند دقیقه وقت داری تا همانطور که جای جنس ها رو لو دادی حرف بزنی واسم کسی رو که این بازی رو راه انداخته بگی !!!
فکری باسرعت از سر منوچهر عبور کرد ومتعاقب آن  ،شهامتی خرج کرد و بالفاصله پرسید
_وپاداش این حرف زدن من چه خواهد بود !؟
صدای خنده ی ناگهانی و بلند سراج سکوت ناگهانی آن انباری نیمه تاریک راشکاند و منوچهر را بیشتر از قبل ترساند ..این مرد غیر قابل
پیش بینی بود واو وصف ها وتعریف ها در مورد او شنیده بود .
آب دهانش را به سختی قورت داد واین بار شهامت بیشتری خرج کرد وگفت
_این یک معامله ی شرافتمندانه س !
خنده ی ناگهانی سراج متوقف شد  .سری با آرامش تکان داد کمی خود را به سمت جلو متمایل کرد وبا تمسخر گفت
_معامله ی شرافتمندانه ؟! با یکی مثل تو ؟!
منوچهر ملتمسانه گفت
_فقط یک شانس دیگه بهم بده همین !
منم قول میدم هر اطالعی که تو بخوای رو بهت بدم ..
سراج مجدادا تکیه ش را به صندلی داد با خونسردی اشاره ای به سیم لخت برق و وان کوچک آبی که در مقابل آن قرار داشت کرد
وگفت
_در هر صورت که تو حرف می زنی !!
منوچهر با نا امیدی وحسرت نگاه از سیم لخت گرفت .به سراج دوخت و گفت
_لطفا !!
اوبرای مرگ زیادی جوان بود و حتی نتوانسته بود از آن همه پولی که به دست آورده بود لذتی ببرد ویا حتی وارثی نداشت که آن همه
پول را برای او بگذارد .
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سراج دست دور سینه حلقه کرد وگفت
_ تنها کمک ولطفی که من می تونم به تو کنم اینه که جنازت رو جلوی الشخورا نندازم ..
منوچهر مطیعانه سری تکان داد.
به نظر میامد تسلیم سرنوشت یا حماقتش شده است .لعنتی در دل به آن روز وساعتی فرستاد که باربد را مخفیانه مالقات کرده بود و از
خود ملعبه ای در دستان او ساخته بود تا االن اینجا وبرای نفس های آخرش ثانیه شماری کند !!
نفس سنگینش را بیرون فرستاد وبا صدای مرتعشی گفت
_مرگ با یک گلوله از پشت سر !!
سراج به نشانه ی قبول سری تکان داد پوزخندی زد وگفت
_ هرچند از پشت شبیخون زدن کار من نیست !!
منوچهر با نفسی که از شدت اضطراب هر لحظه تنگ تر میشد ادامه داد
_اسمی که می خوای از زبان من بشنوی باربده  . ..با پشت دست خون روی گونه ش را پاک کرد .سنگینی نگاه منتظر سراج به اوفهماند
که وقتی ندارد .
در آن لحظه آن مرد برای او حکم عزرائیل راداشت که آمده بود تا جانش را بستاند .
_نمی دونم و هیچ وقتم نخواستم بدونم مشکل باربد با شما مخصوصا تو چیه !!
معموال تو حرفه ی ما کم کسی وجود می کنه گرگ باشه ودر لباس میش فرو بره
اما باید از اون ترسید ..
پوزخند صدا دار سراج اورا ساکت کرد
سراج با تمسخر گفت
_سراج از هیچ کس نمی ترسه اما حتی سنگینی اسمش تن خیلیا رو می لرزونه !!!
این چیزی بود که حاال دیگر منوچهر آن را خوب می دانست .سراج تو انسته بود اورا در آن مدت کمی که داشت از مخفی گاهش به
راحتی پیدا کند .
سراج از روی صندلی خود بلند شد وکالیبر آماده به شلیک خود را از روی میز برداشت .رنگ از رخسار منوچهر پرید و دردطاقت
فرسایی را که می کشید به کل فراموش کرد.
دستش را مشت کرد ونگاه ترسیده وملتمسانه اش را بروی نگاه سرد و خونسرد سراج بست وزمزمه کرد
_زود تمومش کن

out

243 | k n o c k

 | 244ض ر ب ه ن ه ا ی ی
صدای کفش های سراج که روی کف چوبی منعکس شده بود ضربان قلبش را باالتر می برد واوتمام سعیش را می کرد تا در مقابل افتادن
روی پاهای او مقاومت کند .
سراج پشت منوچهر قرار گرفت وبا فاصله کمی از او ایستاد وسر اسلحه ی خود را روی مغز اوقرار داد وضامن را کشید .حوصله ی بازی
نداشت ودلش می خواست زود کار را تمام کند .
صندلی که منوچهر در آن نشسته بود می لرزید ولرزیدن هیستیریک وار منوچهر دیگر از کنترلش خارج شده بود.
درست لحظه ای که سراج می خواست ماشه رابکشد لحظه ای تصویر خیس یک چشم سبز وتوسی در ذهنش به تصویر کشیده شد و
بالفاصله صدای لرزان سرمه در گوشش زنگ زد
_تو قاتلی و خوی وحشیگری تو خونته!!
کلمه ی قاتل چند بار درسرش اکو شد وبا هر تکرار گره افتاده در میان ابروهایش کورتر ....
دستی که اسلحه را در دست داشت لرزید ولحظه ای آدرنالین خونش باال رفت.
_تمومش کن پس منتظر چی هسی لعنتی !!!
صدای مرتعش وترسیده ی منوچهر او را به خود آورد
دست خود را عقب کشید و قدمی عقب رفت .با خشم اسلحه را سمت سقف گرفت .ماشه راکشید وچند بار پشت سرهم شلیک کرد و از
ورای دندان های قفل شده ش غرید
_هرگز ..هرگز ..دیگه جلوی چشم های من آفتابی نشو که بار دیگه گذشتی در کار نخواهد بود !!
جمله اش که تمام شد در میان چشم های بهت زده وناباور منوچهر به سمت درب انتهای اتاق رفت وصدای محکم کوبیده شدن در اتاق ،
منوچهر را به خود آورد .
سرمه خواب آلود و با چشم هایی پف کرده که به زحمت آن را باز نگه داشته بود پشت میز مجلل غذا خوری نشست و سعی کرد
خمیازه ش را مهار کند .
در آن چند وقت که در آن عمارت بود همیشه غذایش را در اتاق خود وتنها سرو می کرد وحاال که خاتون به آن ها پیوسته بود سراج از
او خواسته بود تا با آن ها وسر یک میز غذا بخورد .
نگاهش که به سمت خاتون کشیده شد خاتون لبخند پرمحبتی نثارش کرد ومانند هرلحظه از آن دوروز که آنجا بود قربان صدقه اش
رفت .سرمه در جواب لبخند و تحت تاثیر ابراز محبت مادرانه ی او لبخندی که کامال واقعی بود روی لب نشاند
_سالم صبحتون بخیر
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باشنیدن صدای مردانه ی سراج نگاه از خاتون گرفت وبه سراج دوخت که در حین گفتن این جمله به سمت خاتون جلو رفت وپیشانی
اورا آماج بوسه ش قرار داد سپس در راس میز ودرکنار صندلی او نشست .
خاتون با محبت جواب سالم وصبح بخیر اورا داد و چون نگاه سراج وخاتون همزمان به سمت او چرخید برای حفظ ظاهر  ،سالم پراخمی
را زیر لب داد
سپس کمی خودش را در صندلی جمع تر کرد .تاک ابروی سراج با این حرکت او باال پرید وخنده ی ای که درگلو کرد خون سرمه را به
عدد صد و نقطه ی جوش رساند
کالفه نفس عمیقی کشید وسعی کرد آرامش ظاهری خود را حفظ کند
دل ضعف کرده ش حواس او را از سراج پرت کرد ونگاهش در آن میز رنگارنگ به چرخش در آمد و روی مربای البالو تامل کرد اما
قبل از اینکه دست بلند کند و ظرف مخصوص آلبالو را بردارد صدای سراسیمه وهیجان زده ی خاتون را شنید ودستش در هوا خشک
ماند .
_یسنا دخترم نخور گفتم غذای مورد عالقت رو آماده کنن
سرمه با گیجی دست خود را عقب کشید و چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند
و نگاه سوالی ش را به سراج دوخت که با شیطنت او راتماشا می کرد.
برق نگاه پرشیطنتش سرمه را گیج تر کرد  .او از این نگاه مخصوص خاطره های خوبی نداشت !!!
در همان لحظه پیشخدمت مردی که سینی در دست داشت به سمت میز نزدیک شد و سینی را در مقابل سرمه روی میز قرار داد و
نگاه درشت شده ی سرمه روی غذا خیره ماند .
صدای خوشحال خاتون که مقابل او ودرکنار سراج نشسته بود او را به خود آورد
_می دونسم دخترم ..می دونستم سوپرایزم رو ببینی خیلی خوشحال میشی
سرمه چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند وسری تکان داد
آن غذا با آن ظاهر عجیب وعطر وبوی خاصش بیشتر شبیه یک وعده ی غذایی ناهار ویا شام بود نه صبحانه آن هم ساعت  ۶صبح !!!
نگاه از غذا گرفت وبه خاتون که با خوشحالی اورا زیر نظر گرفته بود دوخت  .به نظر میامد که منتظر عکس العمل اوست .
حاال دیگر خواب به کل از سرش پریده بود .
زبان روی لب کشید ونگاه درمانده ش را به سراج دوخت که همچنان اورا خیره تماشا می کرد و از لبخندی که روی لب داشت به نظر
میامد کامال از این موقعیت پیش آمده لذت می برد .
دستپاچه دهن باز کرد و به سختی گفت
_اووم م ..مررسی خاتون
سراج با بدجنسی مداخله کرد
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_نووش جان
تو همیشه شتر شکم پر دوست داشتی عزیزمم
نگاه شگفت زده ی سرمه با سرعت به سمت سراج چرخید .
احساس کرد اشتباه شنیده است .
با گیجی لب زد
_چی چی ؟!
سراج خنده ش را مهار کرد چشمکی به اوزد و زمزمه کرد
_شتر
سرمه نگاه وحشت زده ش را به غذای مقابلش دوخت وتصویر یک شتر در حال نشخوار کردن در ذهنش به نمایش درآمد .
با این تصویر احساس کرد محتوای معده اش باسرعت به سمت گلویش هجوم میاورد  .سرش را پایین انداخت ودستش را باسرعت روی
دهانش گذاشت و آن رافشرد تا مانع از باال آوردن آن شود .
صدای خنده ی آرام سراج را که شنید نگاه خشمگینش مانند تیری در رفته از کمان باسرعت به سمت او چرخید.
سراج چون نگاه اورا دید تک سرفه ای کرد تا جلوی خنده ش را بگیرد !!
بی شک سراج قصد داشت مثل همیشه سربه سر او بگذارد !!
مگر میشد دختری عاشق خوردن شتر باشد !!
اما نگاه درمانده ش مجدادا از سراج به سمت سینی غذا چرخید
بوی زخم وتند پیچیده در بینی ش که مخلوطی از بوهای مختلط مثل ماهی و دود بود حال خرابش را خراب تر می کرد.
خاتون چنان هیجان زده بود که متوجه ی حال خراب سرمه نشد واصرار عجیبی داشت تا سرمه هرچه زودتر شروع به خوردن کند .
او بارها وبارها در کنج آن اتاق لعنتی در آن آسایشگاه  ،صحنه ی خوردن دوباره ی غذای محبوب دخترش رادر ذهن خود به تصویر
کشیده بود وحاال رویاهایش تحقق یافته بود .
خاتون چون تعلل سرمه رادید تاحدودی از شور هیجانش فروکش کرد وبا نگرانی پرسید
_یسنا دخترم خوبی ؟ چیزی شده؟
صدای لرزان و هراسیده ی خاتون سرمه را به خود آورد .
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می توانست سنگینی نگاه سراج را هم روی خود احساس کند  .حتی می توانست از گوشه ی چشم انحنای باال رفته ی لبانش را ببیند و
چقدر دلش میخواست در آن لحظه سینی غذا را روی سر او بکوباند !!!!
در نهایت لبانش به لبخندی نمایشی کش آمد و آرام گفت
_من خوبم خاتون ...
خاتون با نگرانی مجدادا پرسید
_پس چرا نمی خوری ؟
نگاه سرمه بار دیگر به آن غذا دوخته شد .هیچ چیز نمی توانست اورا مجبور کند به آن غذا لب بزند مگر آن نگاه نگران مادرانه !
سراج که حسابی سرگرم شده بود لبخند ی زد .به سمت سرمه خم شد ظرف غذا را برداشت و گفت
_شاید مثل بچگیاش منتظره من براش غذا بکشم
سرمه ابتدا چشم غره ای به او رفت و سپس با نگاهش به او التماس کرد تا حداقل برای او کم غذا بکشد سراج تاک ابرویی باال انداخت و
در نهایت بدجنسی بشقاب او را پر از غذا کرد ودر حین گذاشتن در مقابل سرمه با کنایه ی نامحسوسی گفت
_فکر کنم مدتها میشه که درست وحسابی غذا نخوردی !!!
اشاره ی او به آن مدتی بود که سرمه از سر لجبازی وعده های غذاییش را دست نخورده بیرون می فرستاد !!
چشمک ریزی به آن دختر که صورتش از فرط خشم کامال قرمز وبرافروخته شده بود زد .
شک نداشت در آن لحظه اگر کارد میزدیش خونش در نمیامد
_حاال که خاتون برگشته حتما غذاهای مورد عالقت رو آماده می کنه تا حسابی جون بگیری !!
خاتون لبخندی به این حجم محبت وعالقه ای که بین آن دو وجود داشت زد
_اره قربون قد وباالتون بشم من .جفتتون حسابی الغر شدین وباید حسابی تقویت بشین
سرمه برای اخرین بار با نگاهش برای او خط ونشان کشید سپس نگاه درمانده ش را به ظرف پر غذای مقابلش دوخت
چنگال خود را برداشت ودر حالیکه بیخ گلویش خشک شده بود چنگال را در غذا فرو برد و مقداری از آن را برداشت وزیر سنگینی نگاه
خاتون وسراج آن را به دهان نزدیک کرد .
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غذا را که داخل دهانش برد با وسواسیت وبه آرامی مشغول جویدن شد و کمی بعد همزمان با بلعیدن آن اعتراف کرد غذا برخالف اسم
وعطرش واقعا خوشمزه بود ولبخندی که این بار به نگاه منتظر خاتون زد کامال واقعی بود این غذا یکی از خوشمزه ترین غذاهایی بود که
در طی آن مدت که آن جا بود خورده است واین بار با لذت چنگال خود را در ظرف غذا فرو برد
غذا به نیمه رسیده بود که با احساس چیز سفتی که ارام به کف پاهایش خورد قلبش در سینه فرو ریخت هینی کشید وغذا در گلویش
پرید و صدای بلند سرفه ش سکوت سر میز را شکاند .
خاتون با نگرانی به سمت آب نیم خیز شد و در حالیکه لیوان را پر می کرد سراسیمه گفت
_خدای من غذا تو گلوت پرید دخترم
سرمه در حالیکه اشک از چشمهایش سرازیر بود با دست اشاره کرد خوب است .
سراج که آرام می خندید آب را از دست خاتون گرفت و به گفته ی خاتون چند ضربه ی ارام به کمر سرمه کوباند و چون نگاه خشمگین و
پرحرص سرمه را روی خود دید با ابرو اشاره ای به شکم صافش کرد و زیر لب گفت
_فقط نگران بودم ...یوقت نترکی دختر !!
سرمه با حرص دهانش را باز کرد تا حرفی بزند و جواب دندان شکنی به او بدهد امانگاه خاتون را که دید دهن بست و با فکری ناگهانی
با حرص کف پاهایش را بلند کرد و از زیر میز محکم روی پاهای او کوباند .
صدای خنده ی ناگهانی سراج را که شنید ناخواسته از خشمش زایل شد  .در ظاهر با حرص چنگال خود را روی ظرف غذایش گذاشت و
اما در دل اقرار کرد که این مرد بی نهایت زیبا می خندید .
هنوز میز غذا را ترک نکرده بودند که خاتون سرمه را مخاطب قرار داد وبا خوشحالی گفت
_یسنا دخترم
سرمه که هنوز به آن اسم عادت نکرده بود به سختی گفت
_بله خاتون
خاتون دستانش را ابتدا به سمت باال برد وزیر لب خدارا شکری گفت.سپس نگاهش را به دخترش دوخت ودرنهایت خوشحالی گفت
_پدرت دیشب تماس گرفته بود و ..و ..گفت خیلی زود برای همیشه پیش ما
برمی گرده وما می تونیم دوباره وبرای همیشه باهم زندگی کنیم
جمله اش که تمام شد لحظه ای باگیجی اندیشید پدر او دیگر چه کسی بود !!!
کمتر از چند ثانیه ذهنش به فعالیت پرداخت وانالیز کرد وبالفاصله تصویر یاشار با همان ابهت در مقابل نگاه سرمه نقش بست و چون
جمله ی خاتون در سرش معنا گرفت ناگهان از درون یخ زد
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شک نداشت با آمدن یاشار عرصه برای او تنگ تر می شود .
بی شک یاشار نمی گذاشت او به راحتی به ایران ونزد خانواده ش بازگردد  .دستانش از زیر میز  ،مشت وفشرده شدند
در قراری که باسراج گذاشته بود آن مرد هیچ نقشی نداشت .
نگاه آشفته وپرسشگرش به سمت سراج چرخید واو در جواب نگاهش پلک باز وبسته کرد  .سپس خیلی نامحسوس به خاتون اشاره کرد و
او را به آرامش دعوت کرد .
_یسنا ..
تو از برگشتن پدرت خوشحال نشدی ؟
باصدای لرزان خاتون نگاهش را به سختی از سراج جدا کرد و به خاتون دوخت وباز آن حس ناشناخته بود که به قلبش سرازیر شد .
بار دیگر تصویر یاشار واین بار با سری پانسمان شده در ذهنش مجسم شد .حاال می فهمید چرا آن مرد شبانه به اتاق او میامد وساعت
هاو در تاریکی اورا در خواب تماشا می کرد .
پس او هم دلتنگ دخترش یسنا بود .برای لحظه ای جزئی دلش برای آن مرد هم سوخت  ..اما عمر این ترحم مانند حبابی کوتاه بود
زود ترکید واز بین رفت
با تردید سری تکان داد و به سختی گفت
_البته که خوشحال شدم
خاتون که کامال از این رفتار وپاسخ سرد گیج شده بود سری تکان داد .به سختی از صندلی خود بلند شد و ایستاد .
قرص های آرام بخش گوناگونی که می خورد گیج و کرختش می کرد واو حتی به درستی نمی توانست از حضور دخترش سیراب شود
ودر کنار او وقت بگذراند .
با اندوه ابتدا بوسه ای روی پیشانی سراج وبعد روی گونه ی سرمه کاشت وگفت
_من به اتاقم می رم تا کمی استراحت کنم دخترم
سرمه حرفی نزد وفقط به تکان دادن سر ولبخندی کمرنگ بسنده کرد وزمانی که خاتون از جلوی چشمانش ناپدید شد
بالفاصله به سمت سراج چرخید و با خشم گفت
_قرار مون این نبود !!
سراج با خونسردی به صندلی خود تکیه داد وپرسید
_ قرارمون دقیقا چی نبود؟!
سرمه عصبی تر از آن بود که بخواهد بازی با کلمات کند پس مستقیم سر اصل مطلب رفت وگفت
_من فقط قرار بود که در مقابل مادر یسنا نقش بازی کنم و تو ..وتو ام خیلی زود من رو برگردونی
سراج تاک ابرویی باال انداخت وگفت
_خوب ؟!
سرمه که از خونسردی او به ستوه در آمده بود با خشم لب زد
_پس جریان پدر این دختره چیه ؟!!
کمتر از چند ثانیه ابروهای سراج بهم گره خورد وبا اخم غرید
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_این دختره اسم داره واسمش هم یسناس!!!
سرمه از این واکنش شدید برای لحظه ای جاخورد وناخواسته وبدون آن که دلیلش را بداند تیری از حسادت در قلبش نشست اما خود
را تک وتا نینداخت و با اشاره ی ریزی به مرگ او گفت
_البته بهتره بگیم یسنا بود و..
نگاه آتشی سراج و فک منقبض شده ی او مانع از آن شد که جمله ش را کامل کند .سیبک گلویش لرزید و بی اختیار سکوت کرد .
صدای سرد ومحکم سراج چون تازیانه ای در پیکرش نشست
_اگر می خوای پشت اسم توام فعل گذشته بود بکار نره بهتره تو حرف زدنت دقت کنی سرمه !!
لحن صدای هشدارگونه ی او حساب کار را دست سرمه داد و برای یکبار دیگر به او خاطر نشان کرد که او اسیر دست آن مرد است .
با بلند شدن سراج همانند خود او ابروهایش را درهم گره زد و نگاه پراخمش را گستاخانه به او دوخت ولب زد
_تو به من قول دادی
سراج لحظه ای از آن نگاه سرکش ویاغی که زیادی برایش آشنا بود خنده ش گرفت اما آن را مهار کرد .
به سمت صندلی سرمه حرکت کرد ودید او چگونه در خود جمع شده است به سمت او خم شد .
شانه ی او را گرفت واندکی آن را فشرد سپس نگاهی به پوست لطیف و گردن کشیده ی او انداخت و در کنار گوش او با تحکم زمزمه
کرد
_حافظه ی خوبی دارم وحرفی که زدم رو هیچ وقت فراموش نمی کنم .پس الزم نیست قولم رو یاد آوری کنی !!
در ضمن دزد کوچولو !!! هر حرفی که از دهن من بیرون میاد مثل یک سند معتبره
مگر آنکه خودت کاری کنی که من قولم رو فراموش کنم و اون رو زیر پام بزارم !!!
سپس قامتش را صاف کرد .شانه ی او را رها کرد وبدون اینکه نگاه دیگری به جانب او بی اندازد آنجا را ترک کرد و سرمه را بادنیایی از
دلهره و وحشت تنها گذاشت.
باربد متفکرانه خود را روی صندلی انداخت .پیشانیش را به دست گرفت و با انگشت شصت واشاره آن را محکم فشار داد .هیچ چیز آن
طور که می خواست پیش نمی رفت .
لعنتی زیر لب فرستاد وبار دیگر خونش به جوش در آمد وقتی به خاطر آورد که چگونه هفته ی قبل معامله ی موادش لو رفته بود وتمام
بارها ضبط شده بود.نفس پر از خشمش را به سمت بیرون پرتاب کرد .شانس با او بود که توانسته بود خود را از آن وضعیت نجات دهد
وگرنه االن در گوشه ی زندان وروی دیوار چوب خط پر می کرد !!!
می دانست این شکست بزرگ به وجهه و اعتباراو در مقابل یاشار خدشه وارد کرده است و این اتفاق درست زمانی افتاده بود که او تا
پیروزی چند قدمی فاصله نداشت !!!
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همه چیز به طرز مشکوکی عجیب بود
واو نمی دانست معامله ای این چنین حساب شده ودقیق که مو الی درزش نمی رفت چگونه لو رفته بود .
با خشم دست مشت شده اش را به کف باز دست دیگرش کوباند
بی شک این وسط یکی موش دوانده بود و او باید می فهمید کار چه کسی بوده است .
هرچند که این معامله بسیار مخفیانه صورت گرفته بود وجز تعداد امینی از زیر دستانش هیچ کس از ساعت ومکان معامله باخبر نبود .
تقه ای به در خورد واو را به خود آورد
کمرش را به صندلی چرمی ش تکیه داد و با صدایی که کمی گرفته شده بود اجازه ی ورود داد
در باصدای خشکی چرخید و مردی قد بلند ودرشت اندام خیلی مودبانه وارد اتاق شد .سالمی کرد و پاکتی را که در دست داشت روی
میز گذاشت وگفت
_قربان تمام مدارکی که می خواستین آماده کردیم
باربد سری تکان داد و مرد بالفاصله اتاق را ترک کرد .باربد پاکت را به دست گرفت وپوزخندی کنج لبانش را به سمت باال متمایل کرد .
شاید این پاکت می توانست جبران گندی باشد که زده است .
پاکت را باز کرد وعکس ها را روی میز ریخت واولین عکس را که دید لبخندی روی لب نشاند .
درست حدس زده بود فراری دادن دخترها به آن تمیزی از دست امیر کویت تنها از عهده ی یکی بر می آمد وآن یکی فقط سراج بود .
عکس های دخترها در کشتی را یکی پس از دیگری تماشا کرد وبا هرعکس لبخند روی لبانش عمیق تر شد .
او برای به دست آوردن این اطالعات وعکس ها هزینه ی زیادی متقبل شده بود وخریدن صاحب کشتی بابت دادن این اطالعات چندان
هم آسان نبود .اما می ارزید واو برای کوباندن سراج تا هرچقدر که الزم بود هزینه ی زمانی ومالی می کرد !!
به آخرین عکس با لذت بیشتری خیره شد  .صحنه ی آغوش آن دختر بچه در آغوش سراج در ساحل می توانست تاثر برانگیز باشد اما
نه برای او که مدت ها قبل قلب واحساسش را با شیطان معامله کرده بود !!!
بی شک سراج یک احمق به معنای واقعی کلمه بود که خود را با امیر معروف ومتمول کویت درگیر کرده بود .
او از ضعف وتعصب سراج نسبت به معامله ی دخترها ی ایرانی با اعراب خوب خبر داشت و همین ضعف امروز برای او خیلی گران تمام
میشد .
لحظه ای آن شب کذایی در آن بیابان مقابل دیدگانش نقش بست واز شدت نفرت دندان روی هم سایید .
درد وجراحت های شدیدی که سراج بر جسمش وارد کرده بود مدت ها بود که خوب شده بود اماقلبش هنوز با یاد آوری آن حجم از
تحقیر و حقارت شرحه شرحه بود و درد می کرد .
او باید ضربه ی مهلکی به سراج وارد می کرد تا درد قلبش التیام یابد .
عکس ها را روی میز پخش کرد و به فکر فرو رفت
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شاید بهتر بود پیشنهاد طال ویاشار را می پذیرفت وبا ان ها هرچه زودتر راهی کویت میشد .هم نقشه اش را در آنجا عملی می کرد وهم
این طرف آب ها از آسیاب می افتاد .
در هر صورت جنس زیادی لو رفته بود واو نباید ریسک می کرد تا با دستبند برده شود علی الخصوص که او هیچ ذهنیتی از چگونگی لو
رفتن محل معامله نداشت وفقط در بدبینانه ترین حالت حدس می زد که در گروه خودش جاسوسی دارد و بهتر بود تا پیدا شدن
جاسوس مدتی ایران را ترک کند .
با این فکر از پشت میز خود بلند شد
عکس ها را برداشت و به سمت گاو صندوق کنج دفتر کارش رفت شماره رمز چند رقمی را وارد کرد .درآن باصدای خشکی باز شد و
او عکس ها را چون شئی گران بها وبا احتیاط داخل گاو صندوق قرار داد .
این عکس ها برای او بسیار با ارزش بود واگر چه سکوی پرتابش نبود اما حداقل می توانست حکم طناب دار برگردن سراج باشد .
خنده ی شیطانی کرد ودر گاو صندوق را بست .
سپس خانه ش را به مقصد عمارت یاشار ترک کرد تا به او بگوید با او به کویت می رود .
سرمه درسکوت گوشه ای ایستاده بود و در حالیکه مضطرب انگشت های دستش را در کف دست فرو می کرد دعا می کرد که اصرار
ها و پافشاری های خاتون جواب بدهد و دل سراج نرم شود تااجازه بدهد آن دو باهم برای جشنی که خاتون قرار بود به افتخار او برگزار
کند به خرید بروند .
حاال که سراج قرار بود برای کاری از شهر خارج شود این بهترین فرصت بود تا از ان عمارت خارج شود و خود را نجات دهد .باید قبل از
آمدن یاشار نقشه ش را برای فرار عملی می کرد  .فقط کافی بود از آن عمارت لعنتی خارج شود تا به سفارت برود
نگاهش روی لب های برچیده ی خاتون تامل کرد و از سماجت کودکانه ی او لبخندی محو روی لبش نشست که با چشم غره ی سراج
لبخند روی لبانش خشک شد وسیبک گلویش لرزید.
نگاهش تا نگاه مستقیم او باال رفت ودر نگاه سرداو گره خورد
آن نگاه مشکی گاهی به شدت نافذ وتاثیرگذار بود .
صدای ملتمسانه امیخته با حسرت خاتون پیوند هردونگاه را ازهم گسیخت
_سراج خواهش می کنم اجازه بده بادخترم کمی بیرون از فضای خونه وقت بگذرونم  ..خرید کنیم سینما بریم چیزی بخوریم درست
مثل قبل !
سراج که به شدت از این همه سماجت واصرار خاتون کالفه شده بود سعی داشت همچنان با صبوری وآرامش
خاتون را توجیه کند که نمی تواند اجازه بدهد همراه این دختر یاغی از عمارت خارج شود !!!!
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_نمیشه خاتون
لحن قاطعانه ی سراج شک وتردید را چون خوره ای ناگهانی در جان خاتون انداخت .
آن اندک فاصله بین خود وسراج را پیمود .دست سرد خود را روی شانه ی سراج قرار داد و با صدای مرتعشی پرسید
_علت این همه مخالفت تورو درک نمی کنم سراج ..
چرا نباید ما از خونه خارج شیم
مگه چه خطری من یا دخترم رو تهدید می کنه؟!!
سراج چون نگاه ترسیده ونگران او را دید ابروهایش در هم گره خورد .
سرش راخم کرد وبوسه ای روی دست او که شانه ش را می فشرد گذاشت .سپس دست یخ زده ش را به دست گرفت وخیره در نگاه
وحشتزده ی او محتاطانه لب زد
_ خاتون  ..نترس ..هیچ خطری تو و یسنا رو تهدید نمی کنه آروم باش
خاتون فشاری به دست او وارد کرد و با بغض نالید
_پس چرا مثل زندونی ها تو خونت اسیر هستیم سراج !؟
چرا حتی اجازه نداریم به خونه ی خودمون برگردیم یا حتی یک بیرون ساده با دخترم بریم
لحظه ای سکوت کرد ونگاه پراز سوال ش به سمت یسنا که خاموش نظاره گر آن ها بود چرخید ..با گیجی نگاهش را بین آن دو چرخاند
..
این سکوت یسنا در مقابل زورگویی های سراج بسیار برایش عجیب وغیر قابل باور بود .
یسنا دختری نبود که بگذارد کسی برای او تصمیم بگیرد حتی سراج ..دختر او از همان کودکی بی نهایت سر کش وخود رای بود وحاال .....
بسیار عجیب بود که او در این چند وقت که آن ها مهمان خانه ی سراج بودند حتی یکبار هم بیرون هم نرفته بود .دختری که حتی
ساعتی خانه بند نمی ماند وعجیب تر آنکه آنقدر آرام منتظر صدور اجازه ی سراج برای بیرون رفتنش بماند بدون آنکه زمین وزمان
را بهم بدوزد !!!
دختر او کی آنقدر عاقل ومطیع شده بود ..
سراج که طرز نگاه خاتون را به راحتی خوانده بود نفس کالفه ش را محکم به بیرون پرتاب کرد ودستی روی ته ریش صورتش کشید .
بیشتر از این نمی توانست سدی روی پافشاری های خاتون بگذارد  ..او هنوز کامال خوب نشده بود و نمی خواست ذهن او را مجدادا
درگیر وآشفته کند ...
لبخندی به نگاه خاتون زد وگفت
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_باشه خاتون باشه  ..فردا میرید بیرون
اما با محافظ و فقط پاساژ گردی و نهایت رستوران قبوله ؟!
مسئولیت شما تا بازگشتن یاشار بامنه و دلم نمی خواد کوتاهی کرده باشم خاتون!!
خاتون لبخندی به روی سراج که از هرپسری برایش مهربان تر وعزیزتر بود زد و در آغوش او فرو رفت و شرط او را پذیرفت
و سراج در حالیکه خاتون را در آغوش داشت برق شادی شهاب گونه وزودگذری که در چشمان سرمه درخشیده بود را دید و اخم
غلیظی کرد .
...
سرمه از صدای نفس های عمیق خاتون متوجه شد که او خوابیده است  .کتاب رابست وروی میز قرار داد .
خم شد و پتو را تا گردن روی او باال کشید ولحظه ای در همان حالت نگاهش خیره ماند روی صورت زیبا و رنگ پریده ی خاتون
...ناخواسته بافکر فرار فردا وتنها گذاشتن آن زن زجر کشیده وبیمار قلبش در سینه به درد آمد بخصوص که شاهد خوشحالی بسیار او
برای خرید فردا ومهمانی که برای بازگشت او ویاشار ترتیب داده  ،بود .
برایش عجیب بود که لبخند زن لبانش را بخنده ودرد وغم زن قلبش را به درد می انداخت !!
اما...باید خودخواه می بود تابتواند خود را نجات دهد .
کنج لبانش را زیر دندان کشید وآن رامحکم گاز گرفت و ناخواسته بوسه ای روی گونه ی سرد او گذاشت وبالفاصله ازروی او بلند شد
..سراج بود تا مواظب خاتون باشد او باید بفکر رهایی خود می بود .
با این فکر از اتاق خارج شد وبه سمت اتاق خود رفت  .در اتاق را گشود وکلید برق رافشرد وبا روشن شدن اتاق ودیدن سراج که روی
تختش نشسته بود هینی از وحشت کشید !!
با روشن شدن اتاق ودیدن سراج که روی تختش نشسته بود هینی از وحشت کشید!!
سراج چون سینه های کوچک او را که از شدت وحشت باال وپایین می شد دید لبخندی کمرنگ روی لب نشاند وسری تکان داد وگفت
_نترس دزد کوچولو منم
سرمه نفس حبس شده ش را مهار کرد ودستش را روی قلبش گذاشت
آب جمع شده در دهانش را به سختی پایین فرستاد  .سعی کرد ذهن آشفته ش را آرام کند تا به نقشه ی فردایش گند نزند .او سراج را
خوب می شناخت ومی دانست که او خیلی باهوش وزیرک است و کوچکترین اشتباهی از جانب او ،نقشه اش را نقش برآب می کرد.
ابروهایش را درهم گره زد وبا کنایه گفت
_اتفاقا چون تویی ترسیدم پسرعمه!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت و با خونسردی گفت
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_اعتراف دلچسبی بود دختر دایی جان!!
سرمه خشمگین لب گزید سپس بدون آن که در اتاق را ببندد از در کمی فاصله گرفت و با اخم گفت
_تو اتاق من این وقت شب چیکار می کنی ؟!
سپس پوزخندی زد وادامه داد
_هرچند فراموش کرده بودم دختری که
دزدیده میشه حریم شخصی نداره !!
هردو ناخواسته یاد روزی افتادند که سرمه از پشت مانتیور دوربین کار شده در اتاقش را دیده بود و به سراج بیمار جنسی گفته بود !!
سراج در سکوت از روی تخت بلند شد فاصله ش را با سرمه طی کرد ومقابل او با فاصله ی اندکی ایستاد .
نگاه نافذش را به مردمک های لرزان سرمه دوخت ولب زد
_بخاطر ندارم تو این چند وقت به حریم شخصی اتاقت تجاوزکرده باشم !!
سرمه در دل حق را به او دادو در حالیکه زیر نگاه مستقیم او ضربان قلبش باالتر رفته بود با صدای کنترل شده ای پرسید
_پس باید کار مهمی داشته باشی که این وقت از شب پا به اتاق من گذاشتی؟!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت وگفت
_ تو دختر باهوشی هسی سرمه و خوب می دونی که چرا من اینجام !!
سرمه دستانش را دور سینه حلقه کرد .چانه اش را جلو داد و با خونسردی پاسخ داد
_بله می دونم چرا اینجایی !!
سپس پوزخندی صدا دار زد و خیره در نگاه نافذ او لب زد
_اومدی بهم اولتیماتیوم بدی که اگر فرار کنم بی شک تنبیه میشم !!!
سراج ابرویی باال انداخت و با بدجنسی گفت
_خوبه و تو با این ضریب هوش باال ،حتما نوع تنبهت رو هم می دونی ؟!!
نگاه سرمه ناخواسته لحظه ای به سمت تخت کشیده شد  .از گستاخی او گر گرفت وبا خشم زمزمه کرد
_البته اگر دوباره دستت بهم برسه !!
این بار کنج لب سراج بود که به نشانه ی پوزخند باال رفت سری تکان داد و همانند سرمه دستانش را دور سینه ی ورزیده ش حلقه کرد
وبرای لحظه ای نگاه سرمه روی عضله های ساعد دستانش خیره ماند .
_می رسه ..شک نکن دستم بهت می رسه
حتی اگر سوزن باشی تو انبار کاه یا
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قطره شی تو دریا !!
لحن صدایش آرام بود اما نگاه جدیش تا عمق وجود سرمه را لرزاند  ..زبان روی لب کشید .دهان باز کرد اما قبل از اینکه حرفی بزند
صدای سرد اورا مجدادا شنید
_همانطور که باهوشی بهتره عاقل هم باشی دزد کوچولو !!
فردا همراه با خاتون برو و تفریح کن اما فکراحمقانه ای نکن !!!!

هیچ گزندی از جانب من به تو نمی رسه دختر مگر اینکه ..لحظه ای تامل کرد سرش را اندکی جلو برد .
لرزیدن مردمک چشم سرمه را دید ولبخندی کمرنگ روی لب نشاند وگفت
_هیچ اسیبی از طرف من واطرافیان من به تو نمی رسه مگر اینکه خودت مجبورم کنی وپا از روی خط قرمزهای من رد کنی  ...فراموش
نکن خاتون وسالمت اون یکی از مهم ترین خط قرمزهای منه !!!
سرمه آب جمع شده در دهانش را به سختی قورت داد .
سرخود را عقب کشید  .کم کم ترس داشت در تک تک سلول هایش رسوخ می کرد .اما نباید خود را می باخت.
با اخم و به تندی گفت
_اگر خیلی نگران فرار کردن منی بهتره همرا ه مابیایی!!!
سراج کالفه دستی روی موهایش کشید
اگر می توانست آنها را همراهی کند که دیگر تا این حد نگران نقشه ی فرار این دختر تخس نبود !!
با اندیشیدن به فرار او  ،گوشه ی چشمانش جمع شد وچینی درپیشانیش افتاد !!
از نگاه این دختر به سهولت می توانست نقشه اش را بخواند.قدمی سمت سرمه به جلو بردا شت وچون دید سرمه بالفاصله قدم جلو
آمده را به سمت عقب برداشت .قدم بعدی را مجدادا به سمت او جلو برداشت این کار تا چسبیدن کمر سرمه به دیوار اتاق تکرار شد
به ناچار متوقف شد ودر دل لعنتی فرستاد .
صدای کوبش دیوانه وار قلبش را می شنید وباید سعی می کرد آرامش خود را حفظ کند .با این فکر نفس عمیقی کشید که بالفاصله
مشامش پر شد از عطر تلخ وخوش بوی سراج ....
استرسش دوچندان شد وبالفاصله دهان باز مانده ش را بست .
سراج مقابل او وبا فاصله ی کمی از او ایستاد وهردو دستانش را در دوطرفین صورت او به دیوار تکیه داد .
نگاه ترسیده ی سرمه بالفاصله اتاق را در نور دید و روی در باز اتاق لحظه ای مکث کرد ونور امیدی در دلش تابید ..
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سراج رد نگاه او را زد .
ریشخندی به افکار او زد وبا سرانگشت اشاره اش طره ی موی او را از روی پیشایش کناری زد و خیلی آرام وشمرده گفت
_ من سر قولم هستم تا وقتی که تو زیر معاملمون نزدی سرمه!!
اسم سرمه را تعمدا کشید
واز ذهن سرمه گذشت  ،چرا اسم او وقتی از زبان این مرد بیرون میامد در هر حالتی تا این حد دلنشین وخاص به گوشش می رسید
سری به افکار ناگهانیش تکان داد و بالفاصله لب گزید
سراج سرش را کمی جلوتر برد .هرم داغ نفس هایش روی صورت یخ زده ی سرمه پخش شد وپوست بدنش را مور مور کرد
نگاه نافذش در اندام ترکه ای وزیبای سرمه باال وپایین شد و در نهایت روی گونه های برافروخته ی او متوقف شد ..
از آن فاصله ی کم صدای کوبش ضربان قلب اورا به راحتی می توانست بشنود ولبخندی را که می رفت تا روی لبانش شکل بگیرد را
کنترل کرد وبا همان جدیت ادامه داد
_سعی نکن روی تنها سرمایه ی زندگیت قمار کنی سرمه !!!
متوجه ی منظورم که هستی ؟!!
سرمه که از آن فاصله ی کم برای اولین بار هیجان زده شده بود .متوجه ی کنایه ی او از تنها سرمایه ی زندگیش شد ومجدادا گر
گرفت وحرارت بدنش باال رفت .چون او را منتظر جواب دید به ناچار سری تکان داد تا شایدبه این اندک فاصله پایان دهد .
موفق هم شد چون سراج دستانش را برداشت وبا نگاه عمیقی دیگر بدون حرفی به سمت در اتاق رفت واز اتاق خارج شد وسرمه را با
دنیایی از حس های گوناگون تنها گذاشت .
سرمه مضطرب از ماشین پیاده شد وزیر چشمی نگاهی به آن چهار مرد غول پیکر که درست درچند قدمی او وخاتون ایستاده بودند
انداخت ..آب دهنش را قورت داد و فشاری به دست خاتون که هیجان زده دست او را می فشرد وارد کرد..
_یسنا دخترم پس چرا خشکت زده ؟ حالت خوبه؟ چرا دستات سرده تو این گرما ؟
سرمه چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند وگفت
_ خوبم خاتون بریم
خاتون به سمت عقب برگشت وبا جدیتی که تاکنون سرمه از او مشاهده نکرده بود خطاب به ان چهار تا محافظ گفت
_حاول اال توقف عیوننا !!
(سعی کنید جلوی چشم ما نباشید )
یکی از محافظ ها با احترام سر تعظیم خم کرد و مودبانه پاسخ داد
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_نعم امی
(بله خانوم )
خاتون سری تکان داد و سرش را برگرداند وکمتر از چند ثانیه حالت نگاهش برگشت ودیگر آن حالت جدی را نداشت لبخندی زد وگفت
_بریم عزیزم
وارد فروشگاه که شدند نگاه سرمه سریع اطراف را رصد کرد ...
فروشگاه تقریبا خلوت بود واین می توانست به ضرر او تمام شود ..
نفس عمیقی کشید ولحظه ای ذهنش را باموسیقی آرام وبدون کالمی که پخش میشد آرام نگه داشت .
سپس مجدادا نگاهش را چرخاند و سعی کرد هرچیزی را که می بیند در حافظه ش ثبت کند ..باید تمام حواسش را جمع می کرد و تمام
در های خروجی را پیدا می کرد ...
واما خاتون پشت ویترین هر مغازه کمی تامل می کرد وهیجان زده از او نظر خواهی می کرد وسرمه هم بی حواس هر از گاهی جوابی
به او می داد ..
بی شک اگر در شرایط دیگری وارد آن پاساژ می شد نصفی از لباس های پیشنهادی خاتون رو می خرید !!
نگاه زیر چشمی دیگری به مردها انداخت هرچند فاصله را با آن ها حفظ می کردند اما مشخص بود که کامال شش دنگ حواسشان به
خاتون وعلی الخصوص او بود ..
بار دیگر نگاهش را در آن فروشگاه بزرگ زیبا و رنگارنگ چرخاند .باید آن چهار محافظ را می پیچاند وقسمت سخت ماجرا این بود که
برای این کار هیچ نقشه
ای نداشت !!!
هر لحظه که می گذشت بر میزان استرس واضطرابش افزوده میشد ..
نگاهی به پله برقی وسط فروشگاه انداخت و آرام پرسید
_خاتون باال بریم ؟
خاتون کمرش راصاف کرد .
دستی به موهای تازه کوتاه شده ی نسکافه ای رنگش کشید و با مهربانی گفت
_بریم دخترم ..اینجا که چیزی چشمت رو نگرفت ..شاید باال پسند کنی
سرمه لبخند مصنوعی روی لب نشاند و در حین پاگذاشتن روی اولین پله مضطرب  ،پوست لب خود را باشدت کند و از سوزش ناگهانی
که روی لبانش پیچید آخ ریزی گفت که توجه خاتون را به خود جلب کرد .
با نگرانی کمی به سمت او متمایل شد وپرسید
_یسنا مطمئنی تو خوبی؟ احساس می کنم رنگ ورو نداری..می خوای برگردیم خونه ؟ می تونیم خرید رو به زمان دیگری موکول کنیم ..
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سرمه لبخندی پر بغض به آن مادر نگران زد وبرای اولین بار در دل دعا کرد کاش یسنای او زنده بود ویا هرگز نپذیرفته بود برای آن
مادر مهربان نقش بازی کند وبا احساس او بازی کند که بعد ها دچار عذاب وجدان شود .
حتی برای لحظه ای تصوراینکه اگر در این فروشگاه خاتون را ترک کند چه بالیی سر خاتون می اید وجودش را لرزاند ...
سراج خیلی واضح گفته بود که خاتون خط قرمز اوست و ......
قبل از اینکه بغضش تبدیل به قطره های اشک شوند واز چشمانش سرازیر شوند چهره ی شکسته ی پدرش در ذهنش شکل گرفت و
بغضش فشرده تر شد  ...اولویت او ابتدا باید پدر و خواهر کوچک ترش سارا می بود ..
خاتون دیر یا زود باید باید با این حقیقت که او دختر او یسنا نیست روبه رو میشد
نباید در آن لحظه به خاتون ویا حتی ..حتی به سراج فکر می کرد که از سپیده دم آن روز حتی برای دقیقه ای تصویر چهره اش از جلوی
چشمانش دور نشده بود !!!
دستانش مشت گردید و با صدای مرتعشی 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
_با توجه به اینکه می دونستم از شلوغی وازدحام متنفری این تایم ازروز رو برای خرید انتخاب کردم هرچند که تا دو سه ساعت دیگه
فروشگاه حسابی شلوغ میشه !!
سرمه لبخندی دستپاچه زد ودیگر حرفی نزد ...
نباید لحظه ها را از دست می داد ..هر ثانیه که می گذشت می توانست برای او سرنوشت ساز باشد .بخصوص که سراج گفت بود تا قبل
از تاریکی هوا به آن ها ملحق می شود
کالفه دستی روی پیشانیش کشید و برای لحظه ای چشم روی هم گذاشت وقبل از اینکه بخواهد چشم باز کند فکری برق آسا از ذهنش
عبور کرد .
باید تا می توانست محافظ ها را در آن فروشگاه بزرگ می چرخاند و آن ها را خسته می کرد واگر نقشه اش خوب پیش می رفت بی
شک موفق می گردید
با این تصمیم اولین مغازه ی لباس فروشی را که دید داخل رفت وبا پیشنهاد خاتون چند لباس انتخاب کرد وبه سمت اتاق پرو رفت
کالفه لباس هارا یکی یکی تن زد وخاتون هربار باکلی قربان صدقه تائید کرد واو هم همه را گرفت ...
چند ساعت که گذشت وقتی دست محافط ها پر از کیسه های خرید شد لبخندی پیروزمندانه روی لب نشاند  .دیگر فروشگاه حسابی
شلوغ شده بود و از چهره ی محافظ ها خستگی کامال مشخص بود ..حاال دیگر زمان برای نقشه اش مناسب بود ..
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دستی روی شکم کشید ودرحالیکه تعمدا نگاه از خاتون می دزدیدخطاب به خاتون گفت
_خاتون من گشنمه بریم چیزی بخوریم؟
پیشنهادش مورد استقبال خاتون قرار گرفت وخطاب به محافظ ها گفت
_ شما کیسه های خرید رو داخل ماشین بزارید
محافظ ها نگاه مرددی بهم انداختند و رئیس آن ها کالفه لحظه ای تامل کرد سپس ناچار خطاب به سه نفر بعدی گفت
_من می مونم شما خرید ها رو ببرین و برگردین
آن سه مطیع سری تکان دادند .
کل خرید ها را بادقت به دست گرفتند و چند ثانیه بعد در شلوغی جمعیت ناپدید شدند
هنگامیکه وارد رستوران فروشگاه شدند در اولین میز خلوت نشستند وقبل از اینکه منوی غذا را بیاورند سرمه با قلبی که به تندی می تپید
از روی صندلی خود بلند شد وگفت
_خاتون من برم آبی به دست وصورتم بزنم و بیام
خاتون لبخندی زد و گفت
_ازرستوران که خارج شی دست چپ دستشوییه دخترم
سرمه سری تکان داد و با پاهایی که به شدت می لرزید با همراهی محافظ از رستوران خارج شد وبه سمت راهروی باریکی که
رستوران را از دستشویی جدا کرده بود حرکت کرد ..
به راهرو که رسید با صدایی که سعی داشت حتی المکان جدی باشد با عربی دست وپاشکسته ای گفت
در آنجا منتظر بماند
محافظ مودبانه بله ای گفت وبه دیوار راهرو تکیه زد وسرمه با سری که باال نگه داشته بود از کنار او عبور کرد
به دستشویی که رسید سریع در را باز کرد و داخل شد وچون چند نفری را در دستشویی دید لبخندی روی لب نشاند سریع در یکی را
باز کرد وداخل شد وبدون فوت وقت لباسش را از تن جدا کرد واز داخل کیفش لباس سفیدی رادر آورد وبه تن کرد وقبل از اینکه
دکمه هایش را ببندد شلوار ش را هم از پاکند و شلوار مشکی دم پا گشادش را به پاکرد و بالفاصله دکمه های لباسش را بست
او توانسته بود دور ازچشم محافظ ها وخاتون کمی از خریدش را داخل کیفش بگذارد تا به کمک آن ها راحت تر فرار کند ..موهای مسی
رنگ بلند را با احتیاط از کیفش خارج کرد
با عجله آن را روی موهایش قرار داد .دستان لرزان ویخ زده اش کار را برایش دشوارتر کرده بود .زمان باسرعت باد سپری بود واو
توانسته بود در کمترین زمان ممکن ،تغییر شکل دهد .کیف همراه خود را داخل سطل دستشویی انداخت ودستی روی موهایش کشید و
وارد کریدور شد .نگاهش به سمت چند زنی که در مقابل آینه مشغول تجدید آرایش بودند چرخید ونفسی تازه کرد ..
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به سمت شیر آب رفت ودر حین شستن دستانش از آینه خود را دید و لبخندی رضایتمند به ظاهر جدیدش زد  .تغییر کرده بود وفقط
امیدوار بود که شانس هم با او یاری کند .
زیر چشمی نگاهی به آن زن ها انداخت .
باید منتظر خروج آن ها می ماند تا پشت آن ها او هم از دستشوویی بیرون برود .
انتظارش زیاد طوالنی نشد زیرا چند ثانیه بعد دونفر از آینه فاصله گرفتند وقصد خروج کردند ..
سرمه هم بالفاصله از آینه فاصله گرفت ودر یک قدمی آن ها از دستشویی خارج شد .با هر قدمی که به سمت جلو بر می داشت قلبش
چنان محکم به قفسه ی سینه ش می کوباند که احساس می کرد هر آن سینه ش را می شکافد واز آن بیرون می زند .
کل وجودش یخ کرده بود ولرزی که داشت به جانش میفتاد اگر از کنترلش خارج میشد بی شک رسوایش می کرد
چند بار بر سرخود نهیب کشید ودر دل برای خود خط ونشان کشید که محکم باشد وظاهر خود را نبازد .خوب می دانست از آن
وضعیت  ،تنها حفظ خونسردیش بود که می توانست نجاتش بدهد .
طوطی وار زیر لب زمزمه کرد
من می تونم ..من می تونم ..باید بتونم چون بابا خونه منتظر منه ..
.در چند قدمی مانده به مرد نفس عمیقی کشید سپس آن را در سینه حبس کرد ..حاال زن ها از مرد عبور کرده بودند وتنها اومانده بود ..
سعی کرد بی توجه به او از کنارش بگذرد
به دوقدمی مرد که رسید توجه محافظ به سمتش جلب شد .
سعی کرد آرامش خود را زیر سنگینی نگاه او حفظ کند ودرست به موازی او که رسید قبل از اینکه از شدت استرس زانوهایش تاشود
صدای زنگ گوشی او را شنید و نگاه مرد به کندی از او کنده شد وبه سمت گوشی دستش چرخید واین بهترین فرصت ویا همان شانسی
بود که اورا یاری کرده بود تا بتواند از سد آن مرد بگریزد ..
با قدم هایی که جان گرفته بود از کنار رستوران عبور کرد ودر حین عبور لحظه ای نگاهش به خاتون افتاد که منو به دست مشغول
انتخاب غذا بود .لحظه ای پاهایش سست شد
بغض گلویش را فشرد واندوهگین زیر لب زمزمه کرد
_متاسفم خاتون متاسفم
غمی که ناگهان در دلش پیچیده بود واحساسی که به طغیان در آمده بود برای زنی که فقط مدت کمی بود که اورا می شناخت عجیب
بود .
سرس به افکارش تکان داد االن وقت برای احساساتی شدنش نبود .
بینیش را باال کشید وپشت دست روی گونه ش کشید تا آن قطره اشک سمج را پاک کند .
سپس به قدم هایش سرعت بیشتری بخشید ودر حالیکه با دقت اطراف را می پایید بالفاصله از در خروجی فروشگاه عبور کرد وچون
اولین قدم را به بیرون گذاشت برای پیروزی وازادی به دست آورده کم مانده بود فریاد بکشد ..
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هرچند که هنوز کامل نجات نیافته بود ..بی شک تا االن محافظ متوجه فرار او شده بود واو باید عجله می کرد .
با این فکر از شدت ترس کنج لباش را محکم گاز گرفت سپس با سرعت از پله ها پایین رفت وخود را به دل جمعیت زد
ودر حالیکه با دقت اطراف را می پایید با جمعیت از فروشگاه خارج شد وچون یکی از محافظ ها را دید قلبش در سینه فرو ریخت  .سریع
سرش را پایین انداخت وسعی کرد مستقیم راهش را جلو برود .از فروشگاه که خارج شد نفس حبس شده ش را مهار کرد و بدون اینکه
حتی لحظه ای مکث کند مسیری را انتخاب کرد و شروع به دویدن کرد .
هنگامیکه به اندازه ی کافی از فروشگاه فاصله گرفت پهلوی پردردش را گرفت و در کنار درختی ایستاد وبه آن تکیه زد نفسش به
شمارش در آمده بود وتمام بدنش خیس از عرق شده بود .سرش را باال گرفت وبه آسمان چشم دوخت
آسمان کامال تاریک شده بود و تاریکی وخلوتی خیابان به ترسش دامن می زد.
آب دهانش را به سختی قورت داد وسعی کرد فکرش را به کار گیرد
اما هر چی بیشتر فکر میکرد ذهن خسته ودرمانده ش کمتر یاریش می کرد .
باید خود را به سفارت ایران می رساند
هرچند که سفارت تا صبح بسته بود
نمی دانست در این وقت از شب و در آن کشور غریب چه باید بکند ...
تکیه ش را از درخت گرفت ومضطرب به اطراف چشم دوخت ..هیچ خانه ویا مغازه ای در اطرافش دیده نمیشد وبیشتر شبیه پارک بود .
شک نداشت که سراج تا االن متوجه ی فرارش شده است لحظه ای صدای جدی وپرصالبتش در سرش تکرار شد و برخود لرزید
قطره باشی تو دریا وسوزن باشی تو کاه پیدات می کنم !!!
شک نداشت االن در پی یافتن او است .
لحظه ای سراج را مقابل خود تصور کرد وخون در رگهایش یخ بست .
بی شک اگر گیر او میفتاد این دفعه هیچ بخششی در کار نبود .
سرش را محکم تکان داد ودستی روی صورتش کشید حاال که از چنگ آن ها گریخته بود دیگر نباید به ترس افتاده برجانش دامن می زد
.نباید به سراج فکر می کرد .فعال باید به آن شب وحشتناکی که در پیش رو داشت می اندیشید .
اگر به ترسش بیشتر از این اجازه ی جوالن می داد شک نداشت که در همان نقطه ای که ایستاده بود از حال می رفت .
حاال که نیمی از راه را رفته بود باید تا اخر ادامه می داد .
شاید بهتر بود در همین پارک خود را مخفی می کرد وشب را سپری می کرد .
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با این فکر مسیرش را منحرف کرد وبا قدم هایی لرزان به سمت داخل پارک قدم برداشت .سکوت شب وتاریکی پارک زیادی رعب آور
بود .
به اولین االچیقی که رسید داخل شد جسم خسته ش را روی نیمکت چوبی انداخت و در گوشه ی نیمکت کز کرد ود خود مچاله شد .
زیادی دویده بود و گلویش مانند کویر ی خشک شده بود .
زبان روی لب های خشکیده ش کشید وتک سرفه ای کرد سپس برای اینکه ذهنش را مشغول نگه دارد شروع به زمزمه ی الالیی کرد که
بارها از زبان مادر و آنای مهربانش شنیده بود .او به این آرامش نیاز داشت .
الالیی کن بخواب خوابت قشنگه
گل مهتاب شبات هزارتا رنگه
یوقت بیدارنشی از خواب قصه
یه وقت پا نزاری توشهر غصه
الالیی کن مامان چشماش بیداره
مثل هرشب لولو پشت دیواره
دیگه بادکنک تو نخ نداره
نمی رسه به ابر پاره پاره
الالیی کن بخواب خوابت قشنگه ..
او انقدر این شعر را زیر لب زمزمه کرد که چشمانش برخالف میلش گرم خواب شد وپلک هایش را که به سختی باز نگه داشته بود روی
هم افتاد
اسمان گرگ ومیش بود که سرمه با سنگینی نگاهی چشم هایش را از هم گشود و نگاه خواب آلودش در نگاه قهوه ای روشن مردی که
بررویش خم شده بود گره خورد .
وحشت زده هینی کشید وخواست بلند شود که مرد محکم با کف دست به سینه اش کوبید و قبل از اینکه او به خود بیاید دستی دیگر شانه
هایش را محکم گرفت وآن رافشرد.
نگاه ترسیده ش از مرد مقابلش چرخید وروی مرد دوم خیره ماند که با لبخند کریهی او را تماشا می کرد .
حاال دیگر ذهنش کامال از خواب پاشده بود و مشغول آنالیز کردن بود .
چیزی که در نگاه اول متوجه شده بود و برشدت وحشتش می افزود ظاهر نامرتب وکثیف آن دو مرد بود که هیچ شباهتی به افراد
تمیز ومرتب سراج نداشت .
آب جمع شده ی دهانش را به سختی از گلوی خشک شده ش پایین فرستاد و لب زد
_شما کی هستین ..ولم کنین .ولم کنین
برق تعجب وکنجکاوی در نگاه مرد تازه اورا به خود آورد وفهمید که به فارسی صحبت کرده است .
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مرد مقابلش ،به عربی چیزی گفت سپس بالفاصله دست در جیب خود کرد ودستمالی از جیب خود خارج کرد .سرمه چون دستمال را
دید وحشتزده تکان دیگری به خود داد.
از دستمال خاطره ی خوبی نداشت..
به همین دلیل تمام قدرتی که داشت در پاهایش جمع کرد ومحکم برشکم مرد کوبید ومرد کمی تکان خورد اما قبل از اینکه بخواهد از
جای خود بلند شود مرد دیگر سریع دستمال را از دست مرد اولی قاپید وبه بینی او نزدیک کرد و مرد اولی علی رقم دست وپا زدن
های سرمه در حالی که دلش درد گرفته بود و اورا دشنام می داد محکم نگهش داشت
قطره اشکی از گوشه ی چشم سرمه قبل از اینکه بسته شود به بیرون وروی گونه ش غلتید وتنها تصویری که در مقابل پلک های بسته ش
قبل از اینکه هوشیاریش را از دست بدهد شکل گرفت چهره ی جدی مردانه وپراخم سراج بود ....
....
باتابش مستقیم نور خورشید وتکان دستی روی بدنش به سختی چشم باز کرد و نگاه گیجش از سقف به روی زنی سیاه پوست ودرشت
اندام که مشغول بازکردن دکمه های لباسش بود چرخید
زن چون نگاه اورا دید گفت
_لذا فتحت عینیک اخیرا
(پس بالخره چشمهات رو بازی کردی)
(کنت القلقلک یا فتاه صغیره )
کم کم داشتم نگرانت میشدم دختر..شنیدن صدای زمخت وجمله ی عربی او مانند آواری از حقیقت بود که برروی سر سرمه خراب گردید .
وحقیقت آن بود که او هنوز از آن کشور لعنتی نجات نیافته بود .
کنج لبانش را زیر دندان کشید و از پس قطره های اشک  ،به سینه های برهنه ش چشم دوخت که با باز شدن دکمه ها  ،بیرون افتاده بود
.
پوست بدنش مور مور شد
به سختی دست سنگین شده ش را بلند کرد و زیر نگاه زن  ،لبه ی هردو لباسش را بهم نزدیک کردو با بغض نالید
_اینجا کجاست وشما کی هسین
زن چون صدای سرمه را شنید لبخندی پهن روی لب نشاند .سپس بالهجه ی شدیدی گفت
_پس درست حدس زدم تو یک دختر ایرانی هستی
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سرمه لحظه ای گمان برد اشتباه شنیده است  .جمله ی او را زیر لب زمزمه کرد سپس تکانی به خود داد که از خشکی عضله هایش اخی
کشید.
بی اهمیت به درد پیچیده در جانش هیجان زده پرسید
_شما فارسی بلدین؟!
زن سری تکان داد
_تا حدودی بلدم
سرمه با خوشحالی خدارا زیر لب شکر کرد به سختی روی تخت نشست  .دست اورا به دست گرفت وملتمسانه گفت
_ببینید خانوم من نمی دونم شما کی هستین  ..اما..اما ...لطفا به من کمک کنید من باید برم سفارت
نگاه زن به پایین چرخید و در دستهای کوچک وسفید او که در دستان سیاهش زیادی خودنمایی می کرد لحظه ای تامل کرد .سپس
لبخندی دندان نما به سادگی دخترک زد .
دخترک بی خبر از همه جا نمی دانست گرفتار چه مصیبتی شده است !!!
_سفارت ؟!
سرمه سری تکان داد وزن خنده ای بلند سر داد .
سپس
دست خود را از زیر دست سرمه بیرون کشید و با یک حرکت هردوطرف پیراهن او را گرفت وبه طرفین کشید .صدای جر خوردن
لباس تن سرمه را لرزاند  .وحشت زده هینی کشید و خود را عقب کشید .
قبل از اینکه بخواهد حرفی بزند در اتاق گشوده شد ومردی تقریبا جوان وارد اتاق شد
نگاه بهت زده وترسیده ی سرمه از زن به سمت مردچرخید
مرد بی اعتنا به نگاه او ،با قدم هایی محکم به سمت آن ها جلو آمد .
سپس مستقیم زن سیاه را مخاطب قرار داد وپرسید .
_هل هذه الفتاه البکرالتی تجدک فی الحدیقه
(این همون دختر باکره ایه که از تو پارک پیداش کردن )
_نعم هدا کل شعی
(بله همونه)
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مرد نگاه خریدارانه ای به دخترک ترسیده انداخت که پتو را محکم جلوی باال تنه اش گرفته بود لبخندی زد ومجدادا خطاب از هاجر
پرسید
_فحص الطبیب
_(دکتر معاینه کردش) ؟!
زن تکانی به هیکل فربه اش داد وتیز وچابک به سمت میز گوشه ی اتاق رفت کاغذی تا خورده را برداشت وآن را به دست مرد داد
وگفت
_نعم هذا تاکید البکر
(بله اینم کاغذ تائید باکره بودنش)
مرد نگاه دقیقی به کاغذ انداخت و در حالیکه چشمانش از خوشحالی می درخشید گفت
_حسنا جید جدا
(خوبه خیلی خوبه)
_استعد لهذه اللیله
(برای امشب آماده ش کنید )
اعتقد انه احتفال اللیله
(فکر کنم سوگولی مراسم امشب میشه )
زن لبخندی دندان نما زد وگفت
_نعم یا سیدی
(بله قربان )
مرد نگاه فاتحانه ی دیگری به دخترک انداخت وبه سمت در اتاق رفت واز اتاق خارج شد .
سرمه که از صحبت های بین آن ها چیزی متوجه نشده بود با وحشت پرسید
_شما کی هسین ؟!!
اینجا کجاست؟!
نگاه زن به سمت سرمه چرخید .
بی اهمیت به سوال او  ،کف موهایش را خاراند و خیره در نگاه سبز او با تحکم گفت
_خوب دختر ایرانی برای امشب کلی کارداریم و زمان بسیار کم !
پس بلند شو و حمام برو خودت رو تمیز بشور وزود بیا
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سرمه سری تکان داد وملتمسانه نالید
_من باید با سراج 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
_سراج کیه ؟
اه از نهاد سرمه باشنیدن این جمله برآمد
تنها امیدش هم نا امید شد .پس درست حدس زده بود .او توسط سراج گیر نیفتاده بود .
با بغض اسم سراج را زمزمه کرد
سپس قبل از اینکه بخواهد برای شانس واقبال بد خود اشک بریزد زن دستش را محکم گرفت واز تخت بیرون کشید و چون این حرکتش
خیلی ناگهانی بود سرمه نتوانست تعادل خود را حفظ کند محکم پخش زمین شد .
زن بی توجه به افتادن او  ،پتو را روی تخت انداخت وگفت
_بجنب دختر
سرمه بی اهمیت به دردی که در زانوهایش پیچیده بود از روی زمین بلند شد .خشمگین و با صدای بلندی فریاد کشید
_من باید برم
زن پوزخندی زد و با تمسخر گفت
_مگه با پای خودت اومدی که با پای خودت برگردی؟
سرمه با شنیدن این جمله  ،قلبش فرو ریخت .بالفاصله به سمت در اتاق دوید در راباز کرد و بامردی درشت اندام سینه به سینه شد .
با نا امیدی خواست مرد را هول بدهد اما نتوانست .
مرد دست او را گرفت ومحکم فشار داد و اورا به داخل اتاق برد
زن سیاه پوست پوزخند دیگری به این صحنه ی تکراری زد و گفت
_احمق بازی در نیار دختر ..از اینجا تا حاال کسی زنده فرار نکرده
حاال مثل یه دختر حرف گوش کن حموم برو وگرنه میگم این مرد تورو حموم ببره!!!
سرمه با بغض مجدادا ملتمسانه نالید
_من باید برم ..من باید برم لعنتیا ولم کنین
زن کالفه اشاره ای به مرد کرد ومرد مانند پر کاهی سبک سرمه را بلند کرد وبه سمت کنج اتاق قدم برداشت .تالش سرمه برای رهایی
بی نتیجه ماند .
مرد داخل حمام او را روی زمین گذاشت وزن که از عقب آن ها امده بود به مرد اشاره ای کرد وخیلی جدی گفت
_اگر نمی خواهی این لندهور تو رو بشوره نیم ساعت وقت داری تا خودت رو تمیز بشوری وبیرون بیایی !!
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سپس به مرد اشاره ای کرد وهردو از حمام خارج شدند وسرمه را بهت زده داخل حمام تنها گذاشتند ..
........
آن دختر ترسیده  ،با آن سوتین پولکی قرمز ریش دار و دامن پولکی کوتاه که به سختی تا باالی ران بودو بدن روغن زده وبراق هیچ
شباهتی به سرمه نداشت .او وحشتزده روی سکویی ایستاده بود وبا چشمانی خیس به مردانی که مانند گرگ هایی گرسنه به او زل زده
بودند و هر لحظه منتظر دریدنش بودند چشم دوخته بود .
نگاه نا امید و درمانده ش را ازسالن شلوغ و پر دود ودم گرفت وبه مردی که پشت تریبون قرار گرفته بود دوخت .
مرد پس از کمی صحبت کردن شروع به قیمت گذاری روی او کرد و قلب سرمه از اندوه فشرده شد .
وحشت سراسر وجودش را فرا گرفته بود .
حتی شرابی که به اجبار ساعتی قبل به خوردش داده بودند هم نتوانسته بود اندکی از شرم آن نگاه های هرزه وبار غمش را سبک کند .
به همین راحتی از چاه درآمده ودر چاله افتاده بود  ...آب دهانش را همراه با بغض سنگین گلویش به پایین فرستاد و در آن لحظه آرزو
کرد می توانست زمان را به عقب بازگرداند .زمانی که برای آن فرار احمقانه از دست سراج  ،نقشه کشیده بود تا هرگز آن را عملی
نمی کرد  ..قلبش با یاداوری سراج به تالطم افتاد ونفسش به شمارش در آمد ..
در آن لحظه بیشتر از هرکسی دلش حضور پرامن سراج را می خواست واو صادقانه اعتراف کرد فقط سراج وقدرت مردانه ش بود که
می توانست اورا از این وضعیت خطرناکی که درآن قرار گرفته بود نجات دهد وآرامش را مانند دفعه های قبل در تک به تک سلول
هایش تزریق کند اما افسوس . ....
آهی کشید وبار دیگر خود را نکوهش کرد .
او دختر احمق و یکدنده ای بود که از این پس هر بالیی به سرش می آمد از حماقت ولجبازی خود بود ..
کنج لبانش را گزید .دستش را ارام باال اورد تا بار دیگر از بودن آن تیغ که به سختی توانسته بود در لباس زیرش مخفی کند مطمئن شود
..
با لمس تیغ لبخند کمرنگی روی لب نشاند .
تصمیم خود را گرفته بود ...هرگز اجازه نمی داد دامنش لکه دار شود وزیر خواب مردی عرب شود .او ترجیح می داد به زندگی
کوتاهش پایان بخشد تا سوگولی کسی شود .
مرد دستانش را باال برد وچکش کوچکی را روی میز کوبید .کمتر از چند دقیقه بعد سکوت سالن را فرا گرفت وتمام دقت ها معطوف مرد
گردید .
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مرد قد کوتاه به عربی صحبت می کرد وسرمه چیزی از صحبت هایش متوجه نمیشد.صدای مستانه ی مردها را می شنید و او فقط
معنای کلمه ی احسنت رامی فهمید !!
و هر صدا مانند تازیانه ای بود که محکم بر پیکرش کوبانده میشد !!
هر لحظه که می گذشت صدای نعره هابلند تر و شور وهیجان حاکم برسالن بیشتر میشد .حتی وقتی آن سه دختر کم سن قبل از او به
فروش رفتند انقدر سرو صدا نشده بود .
مثل کرکسهای مردار یافته با نگاه های پرتمنا پستی وبلندی های اندام او را سبک و سنگین می کردند .
قیمت ها هر بار وهر دفعه توسط کسی باالتر گفته می شد وبا هر قیمت پیشنهادی هیجان ها باالتر می رفت..
او این صحنه ی اشنا را از پشت تلویزیون و فقط در فیلم ها دیده بود .
نگاه بی فروغ وخیس سرمه باردیگر سالن را در نور دید ودرست در لحظه ی اخر قبل از اینکه نگاه از جمع بگیرد
چهره ی پراخم سراج را دید وخشکش زد  ..ابتدا گمان برد توهم زده است و تاثیر شراب است ....
چندین بار پلک زد واو را باهمان قامت بلند در مقابلش دید که به بار تکیه زده بود وچون نگاه بهت زده ی او را دید دستی که در آن
جام قرار داشت را کمی جلو آورد .
سرش 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.
سراج اینجا بود واین یعنی زندگی آنقدر هم با اوبی رحم نبود و اومی توانست بعدها به این فکر کند که چرا از دیدن مردی که اورا
دزدیده بود وباعث تمام بدبختی هایش بود تا این حد خوشحال شده است .
سپس به تندی خود را از سکو پایین انداخت و بی اهمیت به جوی که متشنج شده بود وصدای فریادهایی که در گوشش پیچیده بود به
مردها تنه زد و تقریبا به سمت او دوید.
مقابل سراج که رسید ایستاد .احساس شوق وهیجان بی انتهایی بود که وجودش را فرا گرفته بود وباعث میشد از فرط شادی وبغض به
زحمت نفس بکشد .
هیچ وقت فکر نمی کرد روزی برسد که بادیدن مردی که خونسرد مقابلش ایستاده بود اینچنین به وجد بیاید .
دست لرزانش جلو رفت وروی ته ریش صورت او نشست .
نگاهش را در نگاه نافذ وناخوانای او گره زد و باصدای ناباور وبغض الودی زمزمه کرد
_واقعا خودت هستی؟!
پوزخندی کنج لب سراج شکل گرفت و گفت
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_فکر می کنم خودم هستم !!
نگاه سرد وپوزخند کنج لبانش  ،مثل این بود که ناگهان آب سردی به سراپای او ریخته باشند برخود لرزید  .اولین بار بود در تمام این
مدت چنین وحشت چنین سردی کشنده ای رادرخود احساس می کرد .
سراج به طور عجیبی ارام بود و او از این آرامش به شدت می ترسید .
ان اندک فاصله را هم پر کردو برای اولین بار نام او را ملتمسانه وپربغض صدا زد
_سراج
سراج جام خود را به لب نزدیک برد و محتویات جام خود را یکجا از گلو پایین فرستاد سپس خیره در نگاه خیس ومنتظر او گفت
_حرفت رو بزن
لحن او به قدری سرد وخشن بود که نفس سرمه به شمارش در آمد
برای چندمین بار کل وجودش لرزید .
اگر سراج دیگر از او حمایت نمی کرد او باید چه می کرد .
ناخواسته یاد شبی افتاد که باربد در آن بیابان قصد تجاوز به اورا داشت وسراج مثل هر بار دیگه به داد او رسیده بود!
سنگینی نگاه های هرز و همهمه هایی که می شنید هر لحظه بی قرارترش می کرد .
در ان لحظه دلش فقط غرق شدن در آغوش امن و محکم ان مرد مقابلش را می خواست .
صدای سرد ومحکم سراج را به سختی در ان فاصله ی کم و از میان آن همه صدا شنید وتشیخص داد .
_حاال که حرفی برای زدن نداری به سکو برگرد تا ادامه ی این بازی سرگرم کننده ی جدیدی که راه انداختی رو تماشا کنیم
سپس ریشخندی زد و اشاره ای به جمعیت منتظر کرد و گفت
_ببین همه منتظر ادامه ی این حراجین!!
سرمه سکندری خورد وناباور سر خود را تکان داد .
او نمی دانست آن نگاه ترسیده وغرق در اشکش چه انقالبی در وجود مرد به ظاهر خونسرد مقابلش ایجاده کرده است!!
از گوشه ی چشم دید که همان دومرد سیاه پوستی که او را تا سکو با زور واجبار برده بودند به او نزدیک می شوند
ناگهان پچ پچ ها خوابید وهمهمه فرو نشست  .در رگ هایش دیگر خون جریان نداشت.مثل این بود که سروپایش یخ زده بود .
وحشت زده ان قدمی که عقب رفته بود را جلو رفت وبدن نیمه برهنه ش را به سراج آویخت ودستانش را محکم دور کمر سراج حلقه
کرد .
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حاال دیگر به پهنای صورت اشک می ریخت .
کمتر از چند ثانیه آرواره های فک سراج لرزید و خشم در چشمهایش پدیدار نمودودیگر خبری از آن آرامش نبود .
سرمه چون انعکاس تصویر بر هنه ی خود را در مردمک چشم های او دید کنج لب گزید وکمر او را فشرد .
سراج جام را روی میز گذاشت .تکیه ش را از بار گرفت وبا غرشی خشم آلود گفت
_ گفته بودم تو تنها سرمایه ی زندگیت قمار نکن !! گفته بودم یانه !!!
سرمه ترسیده با اشاره ی سر پاسخ مثبت داد ولی حرفی نزد زیرا دهانش از هم بازنمیشد .
سراج پوزخندی صدادار زد وگفت
_اما تو کردی توی لعنتی کردی وحاال ..
سپس دست سرمه را از دور کمر خواست باز کند اما سرمه چون جنینی به رحم سفت ومحکم اورا چسبیده بود وبه نظر نمی امد در آن
لحظه در دنیا قدرتی وجود داشته باشد که بتواند او را از سراج جدا کند !!!
هق هق زنان نالید
_ کمکم کن لطفا
سراج از پشت سر سرمه نگاهی به مردی که کنار مسئول فروش ایستاده بود انداخت و بالفاصله شناخت .او مردی بود که در حراجی
های این چنینی برای امیر کویت دختر پیدا می کرد و با قیمت نجومی می خرید .
خشمگین دندان بهم سایید و غرید
_می دونی تو چه دردسری افتادی دختره ی سرکش !!
سرمه چون فاصله ی کم آن دومرد را به خودشان دید وحشتزده خود را بیشتر به سراج چسباند و هق زنان لب زد
_کمکم کن سراج  ،تروخدا کمکم کن من رو باخودت از اینجا ببر
با اشاره ی سراج  ،دوتا از محافظ های او سد راه آن دومرد سیاه که حاال به چند قدمی آن ها رسیده بودند شدند
سراج بی اهمیت به اطراف ،خونسرد پاسخ داد
_ چرا باید به دختری که از دستم فرار کرده وخاتون رو به آن وضع انداخته کمک کنم هوم ؟!
مگه همین رو نمی خواستی این که به هر قیمتی ازدست من نجات پیدا کنی ؟!
وحاال تو باید این قیمت رو بپردازی !!
سرمه مماس لب او  ،بار دیگر نامش را صدا زد و نالید
_م ..م..متاسفم
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سراج خشمگین وخیره به لب های رژ خورده وقرمز او از ورای دندان های قفل شده ش خشمگین غرید
_متاسفی ؟!!فقط همین ؟!!
می دونی اگر من به موقع متوجه نمیشدم امشب اینجا حراجی برگزار میشه چه بالیی سرت میومد
می دونی اگر بخوام تورو از این وضعیت نجات بدم باید چه بهایی بپردازم ؟!
می دونی اون مردی که اونجا ایستاده کیه ؟!
می دونی اومده تا تو رو برای امیر کویت بخره ..می دونی امیر کویت کیه !!!
سرمه نیم نگاهی به جایی که سراج اشاره کرده بود انداخت و بادیدن ان مرد که خیره ان ها را تماشا می کرد سرش گیج رفت .
به آرامی پری که روی آب می نشیند پیشانیش را روی سینه ی سراج تکیه داد
بالفاصله مشامش از عطر دل انگیز وتلخ او پر شد  .ناخواسته نفس عمیقی کشید وحجم زیادی از آن را داخل ریه فرستاد
ودر حالیکه چشمانش مثل چشمه می جوشید نالید
_من نمی دونم امیر کویت کیه ونمی خوامم بدونم اما ...اما....
لحظه ای سکوت کرد .کمی سرش را از سینه ی او جدا کرد و خیره در نگاه آتشی وبه خون نشسته ی او  ،صادقانه لب زد
_اما سراج رو تو این مدت خوب شناختم ومی دونم هربهایی رو پرداخت می کنه تامواظب من باشه ..
سراج به وضوح لحظه ای جاخورد هرچند برای ثانیه ای کوتاه بود اما سرمه متوجه آن شد .
سراج خیره به او چشمهایش ریز می شود .در چشمهایش برقی از طعنه وخشم می درخشد
_پس سراج رو خوب میشناسی !!!
سرمه ابتدا با تردید سری تکان داد  .اما خیلی زود به ان حس قوی که در سرتاسر وجودش می جوشد اعتماد می کند و ایندفعه
مطمئن و خیره در نگاه او سر تکان می دهد .
نمی دانست چرا در آن لحظه احساس می کند سراج تنها کشتی است که می تواند اورا به ساحل ارامش برساند .
سراج تاک ابرویی باال می اندازد و با خونسردی می پرسد
_پس می دونی اگر در کنار من از این خراب شده بیرون بری چی در انتظارته !!!
این بار نوبت سرمه بود که جا بخورد .
برق اشنا وهمیشگی نگاه خونسرد سراج خیلی زود بیخ گلویش را خشک می کند .
اخرین مکالمه ی شب آخر ،در ذهنش تبدیل به زمزمه های بلند می شود .
بی شک سراج این بار او را نمی بخشد و...و ...در برابر هجوم افکار ش سری تکان داد .کنج لبانش را گاز گرفت وسعی کرد فعال فقط به
رهایی از مخمصه بی اندیشد .
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سراج پوزخندی به رنگ برافروخته ی صورت اوزد .
با یک حرکت گره ی دست اورا از کمر خود گشود وقبل از اینکه سرمه مجدادا به آغوش اوپناه ببرد کتش را از تن بیرون کند وروی
دوش برهنه ی سرمه انداخت .
سپس با اخم غلیظی گفت:
_این رو بکن تنت و اون المصبا رو بپوشون
گردن متورم و نگاه خشم آلودسراج  ،برای ثانیه ای روح از بدن سرمه جدا کرد
شرمگین لب گزید ومطیع کت او را پوشید و ولبه های کت را سفت بهم چسباند وخدا را شکر کرد که کت سراج تا حدی برایش بزرگ
بود که بیشتر پاهای برهنه ش را بپوشاند .
نمی دانست در آن لحظات نفسگیر ،کت سراج بود یا حضور پر امنش که حرارت وگرما را به تک تک سلول هایش تزریق کرد .
سراج نگاه دقیقی به او انداخت که چگونه در کت او گم شده بود  .لبخند محو و زودگذری روی لبش نشست  .سپس بازویش را گرفت
واو را به سمت جمعیت که بادیدن آن ها راه را باز کرده بودند کشاند .
سرمه وحشت زده خود را به اوچسباند وسعی کرد قدم هایش را با قدم های او میزان کند .
چند قدم مانده بود تا به آن مرد که پشت تریبون قرار داشت وبه نظر میامد مسئول حراجی بوده است برسند سرمه وحشت زده
دست سراج را فشار داد وزمزمه کرد
_سراج
نگاه سراج به سمتش چرخید وسرمه بالفاصله با لبهایی که به شدت می لرزید نالید
_م ...من ..من  ،خ ..خیلی می تر..ترسم سراج
سراج با ابروهایی در هم تنیده  ،نگاهی نافذ وصدایی پرتحکم گفت
_نترس دزد کوچولو !!!
نه تا وقتی که من پیشتم !!!
شنیدن همین جمله کافی بود تا تمام ترس سرمه تبدیل به حبابی شود وبترکد.
برق شادی مثل شهابی زود گذر از نگاه او با سرعت عبور کرد .
سراج تاک ابرویی باال انداخت و خیره در نگاه او لب زد
_تنها چیزی که تو باید ازش بترسی منم
اونم وقتی که باهم تنها شدیم !!
برق خطرناکی که از نگاهش لحظه ای ساطع گردید سرمه را به وحشت انداخت در حالیکه قلبش وحشیانه خود را به قفسه ی سینه می
کوباند ،قدمی از او فاصله گرفت

out

273 | k n o c k

 | 274ض ر ب ه ن ه ا ی ی
خواست دستش را از دور بازوی او رها کند اما نگاه هشدار آمیز و خشمگین سراج مانعش شد .
اب دهانش را قورت داد ولحظه ای ناامیدانه از فکرش گذشت که شاید بهتر است به خانه ی امیر کویت از خشم سراج بگریزد !!
با این اندیشه  ،تصویر مردی شکم گنده عبا به تن  ،در ذهنش به نمایش درآمد و از این تصویر بدنش مور مور شد .
وحالت تهوع بهش دست داد وبالفاصله ذهنش تصویر دیگری به نمایش گذاشت و ان تصویر  ،اندام ورزیده و برهنه ی مردی بود که
دست در بازویش انداخته بود.
با هجوم خون در پوست صورتش وایستادن سراج در مقابل آن دو مرد ،
شرمگین و محکم لب گزیدو زیر لب دختر احمقی خطاب به خود گفت واین حال پریشان وافکار بی پروایش را به شرابی که خورده بود
ربط داد .
مرد از پشت تریبون بیرون آمد و هردو مرد قدمی به سمت سراج جلو رفتند .
مسئول حراجی لبخندی نمایشی روی لب نشاند و با صدای بلندی گفت
_ شیخ عبدل االن شما رو به ما معرفی کرد سراج خان وما خوشحالیم که امشب شما رو در جمع خود می بینیم
سراج با اخم هردو مرد را از نظر گذراند شیخ عبدل نگاه خریدارانه ای به سرمه انداخت که سرمه وحشت زده خود را به پشت سراج
کشید و خود را از شر آن نگاه کثیف پنهان کرد .
سراج با دستی مشت شده نگاه خود را مستقیم به مسئول حراجی دوخت و با خشمی کنترل شده غرید
_می دونی این دختری که افراد باندت دزدیدن وبه حراج گذاشتنش کیه ؟!!
اسم هاتف رو بی شک شنیدین !!!!
این دختر  ،دختر یاشاره که اگر از این جریان باخبر شه می تونه همین امشب اینجا رو با تمامی ادمای توش با خاک یکسان کنه !!
رنگ از رخسار مسئول حراج ،باشنیدن این دو نام اسم رسم دار پرید .
زیر چشمی نگاهی به شیخ عبدل انداخت و زیر نگاه طوفانی او دستپاچه گفت
_حتما اشتباهی پیش اومده و ..و ..زیر ان نگاه نافذ وخشمگین کم آورد و
به ناچار سکوت کرد .
شیخ عبدل چون اوضاع را اینگونه دید به کمک دوست قدیمی ش شتافت و دخالت کرد.
هرچند قلبا از اینکه دختر زیبایی که امشب برای رضایت امیرش در نظر گرفته بود از دستش پریده بود ناراحت بود .
لبخندی تاسف بار روی لب نشاند .دستی برمحاسن کشید و متفکرانه گفت
_پس دلیل اینکه این دختر انقدر چهره ی آشنایی داشت این بود .
سپس به دوست خود اشاره ای کرد وگفت
_ بی شک اشتباه بزرگی صورت گرفته وامیدوارم شما ببخشید .
مسئول حراجی بالفاصله عذر خواهی کرد .سراج دیگر منتظر ادامه ی صحبت نماند برگشت ومچ دست سرمه را گرفت وبا قدم هایی
بلند به سمت در خروجی گام برداشت .
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سرمه با برخورد هوای تازه  ،با پوست صورتش از خوشحالی نفس عمیقی کشید وبغضش را به همراه اکسیژن بلعید .
تا ساعتی پیش هرگز تصور نمی کرد از آن دخمه نجات پیدا کند وحاال ....
نگاهی به سراج انداخت وقبل از اینکه او سنگینی نگاهش را احساس کند نگاه ازش دزدید .
مضطرب وترسیده تا نزدیکی ماشین  ،سراج را در سکوت همراهی کرد .نگاه پراخم وابروهای گره خورده ی او جریان خون را در رگ
هایش کند کرده بود .
به ماشین که رسیدند نیم نگاهی به بازوی خود که در پنجه های او محکم فشرده میشد انداخت و هراسان گوشه ی لب خود را زیر
دندان کشید .هرچند که از آن مخمصه ای که درآن افتاده بود رهایی یافته بود اما او امشب از این مرد با آن نگاه طوفانی به شدت می
ترسید .
سراج بی هیچ حرفی ،در جلوی ماشین را باز کرد وخود کنار ایستاد تا سرمه سوار شود .سرمه ایستاد وبا تردید به داخل ماشین نگاه کرد
.
از اینکه با او در یک فضای بسته قرار گیرد به شدت واهمه داشت .
_سوار شو
تحکم صدای دورگه شده ش رعشه براندامش انداخت.
به سختی دهن باز کرد اما قبل از اینکه حرفی بزند .سراج خشمگین غرید
_فقط سوار شو
بغض مجدادا واین بار باشدت بیشتر  ،گلویش را فشرد .
تکانی به پاهای لرزانش داد وسوار ماشین شد .در بالفاصله توسط سراج کوبیده شد .ماشین را دور زد و پشت فرمان قرار گرفت .
سرمه برای فرار از ترکش خشم او ،خود را به در چسباند و مچاله شد .
سراج قبل از اینکه ماشین را روشن کند نیم نگاهی به سمت او انداخت .درست مانند دختر بچه هایی که خطا کرده وحاال منتظر بدترین
نوع تنبیه باشند بود  .لحظه ای دلش برای ترس نشسته در نگاهش و لب های لرزان وغنچه شده ش ضعف رفت .
سرمه دستپاچه زیر سنگینی نگاه او کت را در تن خود مرتب کرد وسعی کرد با آن کل ران پاهایش را بپوشاند.
پوزخندی صدا دار زد سپس
به سمت او خم شد تا کمربندش را ببندد .چون حرکتش ناگهانی بود سرمه ناخواسته  ،هینی کشید و با هر دودست صورت خود را
پوشاند  .دست سراج لحظه ای در هوا متوقف شد .اما خیلی زود به خود آمد واخم کرد دست های سرد او را از صورتش جدا کرد
پوزخندی زد ودر حین کشیدن کمربند وبستن آن با خونسردی گفت:
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_به نظر نمیاد دختر کند ذهنی باشی سرمه !!
سرمه پرصدا اب دهانش را قورت داد .ولحظه ای آرزو کرد
کاش واقعا کند ذهن بود ومعنای تک به تک کلمه ها و نگاه های مرموز او را نمی فهمید !!
سراج چینی به گوشه ی چشم انداخت ودر حین روشن کردن ماشین خیره در نگاه شهال و ورم کرده ی او  ،با بدجنسی لب زد
_ من خیلی قبل تر  ،از نوع تنبیهم باتو صحبت کرده بودم !!
وتو خوب می دونی امشب چه چیزی انتظار تورو می کشه !!
حاال بگیر بخواب چون امشب شب طوالنی وسختی رو خواهی داشت .
سرمه با شنیدن این جمله تکان سختی خورد وملتمسانه وباصدایی که به سختی از گلویش خارج میشد نالید
_س ..س..راج ل.لطفا
سراج نگاه تندی به او انداخت و با نگاهش لب های سرمه را بهم دوخت .سپس نگاه از او گرفت  .ماشین را از پارک در آورد وبا سرعت
باالیی شروع به رانندگی کرد .
سرمه سر سنگین شده ش را به شیشه ی سرد پنجره تکیه داد .پنجه هایش را در هم قفل کرد وبرای کاهش وحشتش آن را بهم فشرد.
سعی کرد خودش را دلداری بدهد .
تا شاید کمی آرام شود .
سراج بارها وبارها اورا تهدید و حتی اقدام به تصاحب کردن کرده بود اما هیچوقت تهدیدش را عملی نکرده بود وسرمه در دل آرزو
کرد او این بار هم فقط قصد ترساندن او را داشته باشد .
از طرفی خاتون هم خانه بود وبی شک سراج پیش خاتون نمی توانست آسیبی به او برساند .
کلمه ی آسیب در سرش چند بار تکرار شد وناخواسته نگاهش به نیم رخ جدی او دوخته شد
صدایی از اعماق قلبش شنید که گفت
این مرد با آن ظاهر خشن ونگاه نافذ هیچ وقت نمی توانست به او آسیب برساند .
نگاه خواب آلودش را از او به سختی جدا کرد و علی رقم تالشش برای باز نگه داشتن چشم هایش  ،پلک هایش بسته شد .سکوت حاکم
بر فضای کابین و حرکت ننو وار ماشین بعد از دوشب بیداری و اشک ریختن و همچنان سرگیجه ی ناشی از خوردن شراب تاثیر خود را
گذاشت و در خواب عمیقی فرو رفت .
سراج بعد از دوساعت رانندگی ماشین را روبه روی کلبه نگه داشت وخاموش کرد .
نگاه سردش به جانب سرمه برگشت  .اما بالفاصله با دیدن وضعیت او درخواب لبخندی عمیق روی لبانش شکل گرفت  .چطور صدای
خروپف بلند او را نشنیده بود !!
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کمی در صندلی جابه جا شد وخود را به سمت او کشاند .گردنش کج شده وروی شانه هایش افتاده بود وهمین باعث شده تادر خواب
خروپف کند.
سری تکان داد و تک خنده ای در گلو کرد.
این دختر حتی در خواب هم می توانست برای او دلبری کند و حتی در اوج خشم وعصبانیت قلب یخ زده ش را در سینه بلرزاند
دستش را جلو برد و موهایی که روی صورتش را پوشانده بود به کناری زد .سپس با سرانگشت اشاره اش با مالیمت اب دهانش را که
روی گونه ش رد انداخته بود پاک کرد و در مقابل وسوسه ی پاک کردن باقی آن رد خیس وبراق را  ،با لب هایش مقاومت کرد !!!!
نگاهش کمی پایین تر رفت وروی سینه های مرمری وسفید او که از زیر آن سوتین پولکی قرمزشدید خودنمایی می کرد خیره ماند .
حتی فکر اینکه این تن وبدن را کسی جز خود او لمس می کرد هم کافی بود تا رگ های گردنش متورم شود ودستانش مشت گردد.
چند ثانیه که گذشت با اخم دست خود را عقب کشید و
کالفه به پشت گردن خود کشید  .کمی بعد در ماشین را باز کرد و از ماشین پیاده شد  .نگاهی به آسمان پرستاره انداخت وریه هایش را
پر از هوا کرد .
سپس ماشین را دور زد و به سمت در سمت او رفت در را باز کرد وارام نامش را صدا زد
چون جوابی نشنید مجدادا واین بار بلندتر صدا زد وچون باز هم صدایی نشنید لبخندی زد  .به سمتش خم شدو به ارامی کمربندش را
باز کرد .
یک دستش را پشت کمر ودست دیگرش را پشت زانوهایش انداخت واو را بلند کرد ودر آغوش کشیدش وبه سمت کلبه قدم
برداشت  .کلید را در قفل چرخاند ودستگیره ی آهنی را پایین داد .در با صدای ناهنجاری در پاشنه چرخید .
بالفاصله نگاهش به سمت سرمه چرخید وچون او را همچنان غرق در خواب دید سری تکان داد .
خوب می دانست این دختر چموش که االن اینگونه در آغوشش آرام گرفته وخوابیده بود چه لحظات سختی را سپری کرده است !! به
ارامی پا به داخل گذاشت  .کلید برق را زدو مستقیم به سمت تخت حرکت کرد .
او را با احتیاط روی تخت گذاشت و صاف ایستاد وکالفه موهایش را پنجه ای کشید .
به سمت یخچال گوشه ی کلبه رفت بطری آب را برداشت و ان را سر کشید کمتر از چند ثانیه بعد  ،صدای ناله ی ریز سرمه را شنید
.سرش به سمت او چرخید ونگاهش روی صورت معصوم او در خواب خیره ماند .
برای اولین بار در طول زندگی ش بر سردوراهی سختی مانده بود .نمی دانست چگونه امشب را با این دختر سپری کند .بیزار بود از
اینکه بخواهد به او تعدی کند و ازطرفی دیگر نمی خواست زیر حرفی که زده بود بزند .
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حرف سراج هرگز دوتا نمی شد و حاال این دختر ....
پوزخندی انحنای لبانش را به سمت باال متمایل کرد  .برای اولین بار به این نتیجه رسیده بود که نباید حرفی را به این دختر بزند که
نتواند آن را عملی کند !!!
طرح پوزخند روی لبانش عمیق تر از قبل شد .
او سراج بود کسی که فقط تنها آوردن نامش می توانست تن وبدن خیلی از خالفکار ها وباندهای خطرناک را بلرزاند.
کسی که از عهده ی سخترین وخطرناکترین کارها برمیامد وحاال ...
کالفه وخسته بطری را داخل یخچال انداخت ودر آن را بست.
شاید بهتر بود بعد از دوشبانه روز بیداری او هم کمی می خوابید .
صدای ناگهانی زنگ گوشیش سکوت کلبه را شکاند .
نگاهی به جانب سرمه انداخت که حاال به پهلو شده بود ومانند جنینی در خود جمع شده بود .
نگاه از او گرفت و
بالفاصله دست در جیب کتش انداخت .گوشی را در آورد و آن را بی صدا کرد تا سرمه بیدار نشود .
سپس با دیدن شماره ی هاتف  ،لحظه ای تامل کرد وبعد خشمگین برای جواب دادن از کلبه خارج شد .
ارتباط را برقرار کرد و قبل از اینکه حرفی بزند صدای جدی هاتف درگوشش پیچید
_اون دختر کیه سراج که به خاطرش باز مقابل امیر قرار گرفتی !!!
سراج سیگاری از جیب کتش خارج کرد وآن را آتش زد وگفت
_اگر این وقت شب زنگ نمی زدی تعجب می کردم پدر !!!
صدای نفس زدن های تند پدرش را شنید وپک عمیقی به سیگار دستش زد
صدای مضطرب وگرفته ی پدرش مجدادا در گوشش پیچید
_ پرسیدم اون دختر کیه سراج که به جای یسنا جاش زدی ؟!
سراج که می خواست به مکالمه هرچه زودتر پایان دهد با جدیت پاسخ داد
_مثل سال های گذشته سعی کنید تو کارهای من دخالت نکنید پدر
االنم قطع می کنم .شب بخیر
این را گفت ودیگر منتظر صحبتی از جانب پدرش نماند و ارتباط را قطع کرد وخشمگین سیگارش را روی زمین انداخت وبا پا آن را لگد
کرد .
بی شک وجود سرمه خیلی زود لو می رفت ودر جشنی که خاتون تدارک دیده بود همه از حضورش مطلع می شدند و شاید این همان
فرصتی بود که او مدت ها انتظارش را می کشید تا از حقیقت سردربیاورد .
گوشی را در دست جابه جا کرد وبه سمت کلبه حرکت کرد  .در را باز کرد وداخل شد واولین چیزی که دید تخت خالی بود .پوزخندی زد
ودستی برته ریش صورتش کشید و اولین چیزی که اندیشید که این بود که ظاهرا شب دیگری را هم باید بیدار می ماند .
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با خونسردی در کلبه را بست.
در سکوت شب کلبه  ،به وضوح صدای نفس های تند سرمه را از پشت کاناپه وزیر پنجره می شنید .
به سمت تخت رفت ودر حین باز کردن دکمه های پیراهنش با خشمی کنترل شده گفت
_فکر نمی کنی چوب خطتت به اندازه ی کافی برای امشب پرشده دزد کوچولو ؟
پیراهنش را از تن کند وآن را روی تاج تخت انداخت و به سمت کاناپه برگشت نگاهی به پنجره انداخت و به سردی ادامه داد
_ بهتره بیشتر از این نخواهی خونسردی وآرامش من رو امتحان کنی .بهت قول میدم در غیر این صورت چیز خوبی در انتظارت نخواهد
بود !!!
لحظه ای مکث کرد .
صدای نفس ها تند ترشده بود .لبخندی را که می رفت تا روی لبانش کش بیاید را کنترل کرد ونتیجه ی آن چینی بود که در گوشه ی
چشمانش افتاد .
هردو دست خود را در جیب شلوار فرو کرد وبا جدیت ادامه داد
_چند ثانیه وقت داری تا بیایی بیرو..
هنوز جمله ش کامل نشده بود که سرمه را دید که از پشت کاناپه خود را بیرون کشید  .سپس با سری پایین انداخته  ،کاناپه را دور زد و
جلوی آن ایستاد .
سرمه که نمی خواست بیشتر از این او را خشمگین کند و اوضاع را خرابتر کند در حالیکه مثل بید می لرزید ملحفه ی روی تخت رو
محکم تر دور خود پیچید و جلوی کاناپه ایستاد و گوشه های ملحفه را به همراه پنجه هایش در هم قفل کرد  .حتی شهامت این را
نداشت که به چشمهای سراج نگاه کند .
نگاه اخم آلود سراج سرتا پای قنداق پیچ شده ی او را رصد کرد .
و هر بار با یاد آوری آن صحنه که او نیمه برهنه در مقابل آن همه نگاه هرز روی سن فروش ایستاده بود  ،بحدی خشمگین می شد
که دستانش مشت می گردید و در آن لحظات به شدت دلش می خواست مشت دستانش روی صورت پف کرده ی آن دخترک
سرکش باز شود !!!
شاید باید آن دخترک نترس را تا حدودی می ترساند تا دیگر قصد فرار ولجبازی به سرش نمی زد وخود را به خطر نمی انداخت .
با سه قدم بلند خود را مقابل او رساند
پوزخندی از شدت خشم زد و با بی رحمی غرید
_پیش اون همه مرد خودت رو تو معرض تماشا گذاشته بودی اون وقت از من که قرار تا چند لحظه دیگه لخت بغلم بخوابی خودت رو
اینجوری ساندویچ پیچ کردی !!!!
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همزمان با گفتن این جمله چنان ملحفه را از دست های مشت شده ی او کشید که ملحفه از دست سرمه همزمان با هین بلندی که کشید
رها شده وروی زمین افتاد ..
سرمه وحشت زده با دستانش سینه هایش را پوشاند  .قدمی عقب رفت وروی کاناپه پرتاب شد .
گلویش مانند کویری خشک شده بود و بند بند وجودش می لرزید .این مرد خشمگین که مقابلش ایستاده بود هیچ شباهتی به آن سراج
آرام و خونسرد همیشگی نداشت و به نظر نمیامد امشب هیچ رحمی داشته باشد .
سراج روی او خیمه زد و
نگاه خیس سرمه روی باالتنه ی برهنه ی او چرخید .با بغض و به سختی دهان باز کرد و نالید
_س..س..سراج..لط..لطفا
بغض صدایش و مردمک درشت شده از ترسش  ،دل سراج را لرزاند .ثانیه ای پلک روی هم گذاشت وآن را به شدت روی هم فشرد .
نباید تسلیم دلش و آن نگاه خیس که مدت ها بود زمام قلبش را به دست گرفته بود شود .
هنگامیکه که پلک هایش از هم گشوده شد باز هم سردی نگاهش بود که تن سرمه را لرزاند .
در حالیکه روی کاناپه عقب عقب می رفت مجدادا نالید
_سراج
سراج دست یخ زده ی سرمه را به دست گرفت و اورا محکم به سمت خود کشید .
سرمه در آغوش او افتاد وسرش روی سینه ی او قرار گرفت .با سرعت خود را عقب کشید و قبل از اینکه بخواهد از آغوش او بگریزد
دست سراج دور کمر عریانش حلقه شد وان را محکم فشرد  .سپس سرش را خم کرد و لبانش را به الله ی گوش او چسباند و با آرامش
زمزمه کرد
_دیدی دستم بهت رسید دزد کوچولو!!!
از حرارت لب ها ونفس داغ او کل بدن سرمه به آنی مور مور شد و ذهنش با سرعت به چند شب قبل فلش بک زد شبی که او به
اتاقش امده بود تا اتمام حجت کند .
از حرارت لب ها ونفس داغ او کل بدن سرمه به آنی مور مور شد وذهنش با سرعت به چند شب قبل فلش بک زد .شبی که او به اتاقش
آمده بود تا اتمام حجت کند .
با یاد آوری آن شب ضربان قلبش شدت گرفت و نفس تو سینه ش حبس شد .
تمام مکالمه های آن روز مانند نواری ضبط شده در ذهنش با صدای بلند تکرار شد وبا هر تکرار برشدت وحشتش افزوده شد .
ناخواسته در چهارچوب آغوش او تکانی خورد که بالفاصله در بازوهای عضالنی سراج تنگ تر فشرده شد  .به ناچار نگاه وحشت زده ش
در آن اتاق نا آشنا چرخید و روی تخت دونفره ی بزرگ با رو تختی قهوه ای تیره رنگ  ،ثابت ماند .
جرقه ای در ذهنش زده شد .سراج فکر همه جا را کرده بود .اورا به عمارت نبرده بود تا بتواند از طریق خاتون خود را نجات دهد و
همین اورا بیشتر ترساند .
باید فکری می کرد تا کاری کند .اما انگار ذهنش هم مانند جسمش یخ زده بود و تنها قلبش بود که با قدرتی بیشتر از قبل در سینه می
کوبید .
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سراج مسیر نگاه اورا تعقیب کرد وچون به تخت رسید خنده ای در گلو کرد .وچوننگاه ناامید و ترسیده ی سرمه به سمتش چرخید .تاک
ابرویی باال انداخت و خیلی ناگهانی دست زیر زانوهایش انداخت ودر حین کشیدن او در میان بازوهایش در نهایت بدجنسی لب زد
_خوبه که می دونی چه نوع تنبیهی در انتظارته دزد کوچولو !!!
با شنیدن این جمله  ،وحرارت آغوشش تن سرمه یکهو داغ کرد ودیگر خبری از آن سرمای کشنده نبود .
تقالیی برای رهایی کرد که هیچ نتیجه ای نداشت .
سراج سرش را خم کرد ومجدادا کنار گوشش خشمگین و با غیض لب زد
_ش..ش..آروم باش آروم ...
شکنکن من از اون شیخای شکم گنده که قرار بود امشب تختشون رو گرم کنی خیلی بهترم !!
سرمه به سختی لب زد
_من فقط می خواستم به خونمون برگردم همین !!!
چشم های سراج ریز شد اما حرفی نزد
هر چه به تخت نزدیکتر می شدند نفس سرمه تنگتر می شد و وقتی بامالیمت روی تخت گذاشته شد قلبش لحظه ای ایستاد  .حاضر
بود در آن لحظه جان به جان آفرین تسلیم کند .
کمتر از چند ثانیه  ،قطرات اشک از چشمانش جوشید و مانند سیلی روی گونه هایش راه یافت
سراج بی اهمیت به اشک های او  ،روی تخت نشست واو را علی رقم مقاومتی که می کرد مجبور کرد تا روی تخت دراز بکشد سپس
روی او  ،خیمه زد .
سرمه سراسیمه وهراسان کف هردو دست خود را روی سینه ی برهنه ی او قرار داد .تمام قدرتی که برایش مانده بود به کف دست
داد و سینه ی او را محکم فشرد و در میان گریه وباصدای تو دماغی نالید
_تو..تو به ....من ..تو به من قول دادی...تو قول دادی همیشه مواظبم باشی..
در چشم های سراج برقی از طعنه وخشم درخشید .هردو دست او را به راحتی از سینه جدا کرد  .با یک دست گرفت وآن را محکم باالی
سرش نگه داشت وبا خونسردی گفت
_این تا قبل از این بود که من رو دور بزنی و فرار کنی !!
سپس دست آزادش را از پشت کمر او رد کرد و وسگک لباس زیرش را باز کرد .
سرمه وحشت زده کمرش را سفت روی تخت وروی دست سراج که همچنان زیر کمرش قرار داشت فشرد .سپس بالفاصله لب های
لرزانش را از هم گشود اما قبل از اینکه حرفی بزند لب های سراج روی لبانش قفل شد و بدون هیچ مالیمتی مشغول بوسیدنش شد .
بوسه اش زیادی خشن بود .
از هر بوسه ش قدرت واراده می بارید .
سرمه چنان شوکه زده بود که تا لحظاتی هیچ حرکتی نکرد واجازه داد سراج او را ببوسد  .اما با احساس زبری ته ریش او برروی گونه
هایش خیلی زود به خود آمد .سرش را تکان داد و سعی کرد دستانش را از دست های او آزاد کند  .اما ناموفق بود  .او در مقابل سراج
هیچ قدرتی نداشت .سراج بی اهمیت به تقالهایش او را محکم می بوسید .
درست زمانیکه نفس کم آورد
سراج لبانش را جدا کرد .نگاهی به چشمهای ترسیده وبارانی او انداخت
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سپس نگاهش روی لبهای او چرخید لبهای لرزان واناری رنگش زیادی هوس برانگیز بود .
سرمه چند نفس عمیق وپی در پی کشید سرش را تکان داد و هق زنان نالید
_س ..س..سراج
سراج با اخم منتظر ادامه ی صحبتش ماند وچون دید او قادر به حرف زدن نیست کمی خود را عقب کشید .
دخترک را به اندازه ی کافی ترسانده بود .خواست دستش را از زیر کمر او بیرون بکشد که سرمه مجدادا کمرش را محکم به دستش
فشار داد  .ناخواسته لبخندی روی لب نشاند .
برای ادمی به تیزی او سخت نبود تا بفهمد چرا سرمه دست او را رها نمی کند  .تاک ابرویی باال انداخت .سپس با دستی که زیر کمر او
فشرده می شد کمر ش را فشرد ونگاهش تا استخوان ترقوه ی او پایین رفت .
از گوشه ی چشم سی..نه های سفید اورا دید که از شدت ترس وگریه باال وپایینمی رفت .
نگاهش را مجدادا تا چشم های او باال کشید .
از سنگینی نگاهش  ،سرمه وحشت زده لرزید .حتی تخت هم از شدت لرزش او به لرزه در آمده بود !!
سراج مجدادا دلش برای او ضعف رفت.
دلش می خواست دخترک ترسیده را در آغوش گرفته وبگوید که از او نترسد  .که او تنها کسی بود که هیچ وقت نمی توانست آسیبی
بهش برساند .
روی او خیمه زد و خیره در نگاه درشت شده ش با ابروهایی بهم پیوسته زمزمه کرد
_می دونی گذشتن از تو در این لحظه چقدر سخته ؟
همزمان با گفتن این جمله دستش را از زیر کمر او و با یک حرکت بیرون کشید .و آرام سمت بند لباس زیرش برد آن را گرفت وتا
وسط بازوهای برهنه ش پایین کشید و زمزمه کرد
_می دونی شیرینی طعم لبات دیوونه کننده س به طوری که االن دلم می خواد مزه ی بیشتری ازت بچشم ؟!
.قلب سرمه در سینه فرو ریخت لحظه ای در چهارچوب آغوش او آرام گرفت و نگاه گیجش در نگاه ناخوانا ونافذ سراج دودو زد .
اما چون بند سوتینش پایین تر رفت به خود آمد .
نا امیدانه بار دیگر تالش کردتا دستانش را پنجه های فوالدین او بیرون بکشد وچون نا موفق ماند  .مانند ماری به خود پیچید  ،فریادی
خفه کشید  .در نهایت در حالیکه سرگیجه وسیل اشک دیدش را تار کرده بود تسلیم شده و ومانند بچه ای سرش را کج کرد وداخل متکا
فرو برد تا نبیند چه برسر دخترانگی ها وآرزوهای برباد رفته ش می آید .
تا صدای ضجه ش را که می توانست گوش آسمان را کر کرده وبه گوش خدا برسد را در آنجا خفه کند .
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سراج با دیدن او در آن حالت ،لبخندی دیگر زد  .آن دختر آن شب  ،با کارهای ناخواسته ش قصد دیوانه کردن او را داشت .اما لبخندش
خیلی زود با چیزی که دید روی لبانش خشک شد وجایش را به اخم پررنگی داد !
دستش را دراز کرد وبه سمت سی..نه ی او جلو برد و بدون اینکه بگذارد دستش با بدن او برخوردی کند لبه ی تیغ را که گوشه ای از
آن از لباس زیرش بیرون زده بود را گرفت .سپس خشمگین وبا احتیاط آن را طوری بیرون کشید که به سرمه آسیبی نرسد  .کالفه
دستی روی ته ریشش کشید و لب زد
_دختره ی احمق
باخشم نفسش را بیرون فرستاد  .نا خواسته تصویر برهنه ی غرق در خون یسنا جلوی چشمانش نقش بست و همین باعث شد تا عنان
خود را از دست بدهد  .دست سرمه را رها کرده واو را محکم به سمت خود برگرداند و در نزدیکی صورت پف کرده ش غرید
_این چیه ؟!
سرمه هق هق زنان دستانش را که به شدت درد گرفته بود را تکان داد و چون نگاهش به تیغ دست سراج افتاد شوکه شد و آه از
نهادش برآمد .به کل وجود تیغ را فراموش کرده بود .
سریع دست دراز کرد تا تیغ را از دستش بقاپد اما سراج خشمگین دستش را مشت کرد و از شدت خشم آ ن را فشرد باصدای بلندی
غرید .
_حرف بزن سرمه تا اون روی من رو ندیدی !!!
صدای بلند وپرصالبتش مثل صاعقه بر پیکر سرمه کوبانده شد .
چنان از این تن صدا وحشت کرد که
اشک هایش هم باسرعت متوقف شد.
سریع روی تخت نشست  .بند سوتین خود را باال کشید و و نگاه رعد آسایی روی تخت انداخت چون چیزی نبود تا با آن سی..نه اش را
بپوشاند متکا را جلوی سینه اش گرفت.
سپس نگاهش را از دست مشت شده ی او به باال کشید از روی رگ های متورم گردنش عبور داد و در نگاه به خون نشسته و منتظر او
ثابت ماند .
_حرف بزن سرمه !!
سرمه سراسیمه آب دهانش را به سختی قورت داد و با لکنت گفت
_ف..فقط..فقط..نمی خواستم دست ..دست ..ک..کسی ..بهم ..بخوره
سراج با خرص گفت
_به قیمت مرگت ؟!!!
سرمه بالفاصله پاسخ داد
_حتی به قیمت مرگم ..
سراج سری تکان داد .لحظه ای مکث کرد و نگاهش را در اندام او به چرخش در آورد وگفت
_پس اگر من بهت دست بزنم خودت رومی کشی ؟!!
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سرمه خیره در نگاه او لحظه ای تردید کرد وهمین تردید وجودش را لرزاند بالفاصله از خود سوال کرد  ،مگر او با بقیه چه فرقی داشت
!!
او هیچ جوابی برای این سوال ناگهانی نداشت  .تنها چیزی که به ذهنش خطور کرده بود احساس امنیت وارامشی بود که هر بار در
چهارچوب آغوش او به سراغش میامد .وچیزی که بیشتر از همه چیز گیجش کرده بود سوای 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 .
سکوت که طوالنی شد سراج چینی به گوشه ی چشم خود انداخت و با دقت مشغول آنالیز کردن ذهن سرمه شد .لبخندی زد و با
بدجنسی گفت
_که اینطور !!
سرمه تکانی خورد و چون همان برق آشنای همیشگی را در نگاه او دید نوری از امید در دلش تابید  .این سراج همان سراج آرام همیشگی
بود که در طی آن مدت شناخته بود وهمین وجودش را گرم کرد  .به جرات می توانست قسم بخورد که این سراج هیچ آسیب وگزندی
به او نمی رساند واو حتی سر ریشه ی این اعتماد را نمی دانست از کجا اب می خورد !!!
او فقط یک چیزی را می دانست وآن این بود که این مرد امشب هرچقدر هم که از دست او خشمگین باشد هم به حریم او تجاوز
نخواهد کرد !!!
_پس اگر دست من بهت بخوره خیلی کم احتمال داره به خودکشی فکر کنی !!
اهی در دل کشید .ذهنش برای اینمرد مانند کتابی باز بود که با این سهولت می توانست افکارش را بخواند !!!
باید خودش را جمع وجور می کرد.
باید همان سرمه ی همیشگی و محکم باشد ودیگر بیشتر از این غرورش را خدشه دار نکند  .آب بینیش را باال کشید و مضطرب و زیر
نگاه مستقیم او موهای آشفته اش را در یک طرف روی شانه ی برهنه ش جمع کرد  .سپس نگاهش را مستقیم به نگاه او گره زد و با
صدای خش داری پاسخ داد
_تو ..توهرگز با من اینکارو نمی کنی
از صالبت صدایش در حین گفتن این جمله احساس رضایت کرد .
سراج لحظه ای جا خورد .
تاک ابرویی باال انداخت وپس از لختی سکوت پوزخندی زد وگفت
_عجب اعتمادی!!!!
سپس به سمت اوخم شد .چانه ش را میا ن انگشت شصت وسبابه ش گرفت واورا مجبور کرد تا مستقیم نگاهش کند
سپس با تمسخر پرسید
_ اون وقت منشا این اعتماد افالطونیت به یه قاچاق فروش وآدم دزد وقاتل چیه ؟!
این همان سوال سرمه از خود بود .سوالی که برای آن جوابی نداشت !!
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در آن فاصله ی اندک خیره به چشمان مشکی ونافذ او  ،برای چندمین بار اندیشید  ،حق با اوست وچرا باید به همچین مردی اعتماد می
کرد !!
سراج چون جوابی نشنید مماس لب او
لب زد
_ فقط یه دلیل  ،یه دلیل بیار که من امشب ازت بگذرم !!
سرمه سراسیمه و پر صدا اب دهنش را قورت داد .
همه چیز بستگی به جواب او داشت و او اولین بار به قلبش اعتماد 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  ،پناه اوردم .
لحظه ای سکوت بر فضا حاکم شد سراج دقایقی طوالنی اورا خیره تماشا کرد تا وقتی که گونه هایش برافروخته شد ودرنهایت سر خود
را عقب کشید  .سری تکان داد ومتفکرانه گفت
_دلیل قانع کننده ای بود ومن به کسی که بهم پناه آورده دست نمی زنم !!!
سرمه با شنیدن این جمله چنان نفس حبس شده ش را مهار کرد وچشمانش درخشید که سراج به خنده افتاد.
ریشخندی زد وگفت
_ ادم دزد جنتلمن دیده بودی؟!!
سرمه لب گزید ونگاه از او دزدید
واعتراف کرد که بیشتر به او میامد مرد جنتلمنی باشد تا یک ادم دزد قاتل !!!
اما ...
سراج متکا را از دست او کشید و روی تخت گذاشت وخودش را روی تخت انداخت .سرمه بالفاصله شرمگین دستانش را دور سی ..نه
ش حلقه کرد و خواست از روی تخت بلند شود که
سراج دست او را گرفت و به سمت خود کشید وسرمه همراه با صدای خفه ای روی او افتاد  .سراج موهای او که پخش صورت وقسمتی
از سی ..نه ش شده بود را کنار زد و با جدیت گفت
_ کجا دزد کوچولو !!! گفتم بهت دست نمی زنم اما تنبیهت هنوز سرجاشه !!
سرمه بابیچارگی خواست حرفی بزند که سراج با اخم این اجازه را به او نداد و با جدیت گفت
_تا وقتی من خوابم پیشم می خوابی وحق نداری از کنارم تکون بخوری
فهمیدی؟!!
سرمه شرمگین پلک بازو بسته کرد ودرحالیکه قلبش دیوانه وار می کوبید به ناچار سری تکان داد وبه سختی وبا شرم گفت
_فقط بزار چیزی تنم کنم لطفا ...
سراج با همان اخم گفت
_فقط چند ثانیه اجازه داری تا لباس زیرت رو ببندی و برگردی بغلم تا بخوابیم!!
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سرمه دهن باز کرد و مجدادا سراج بود که اجازه نداد او حرفی بزند
_حتی کلمه ای بگی ...
لحظه ای تامل کرد نگاهی به دستهای او که به حالت ضبدری سی..نه ش را پوشانده بود انداخت
چینی به گوشه ی چشم انداخت و با لحن مرموزی ادامه داد
_خودم برات می بندم !!!
سرمه به شدت جا خورد و خوب می دانست این مرد هر حرفی بزند به آن عمل می کند  .پس دستپاچه و بدون گفتن کلمه ای حرف
برگشت و زیر سنگینی نگاه او با دستهایی که به شدت می لرزید به سختی سگک سوتینش رابست .
نگاه سراج لحظه ای روی کمر سفید وباریک او ثابت ماند و بالفاصله ابروهایش بهم پیوست و چشمانش ریز شد  .این زخم های قدیمی
که بی شک جای کمربند بود به شدت فکرش را درگیر کرد واولین سوالی که در ذهنش ایجاد شد آن بود که چرا باید در کمر او که
دختر یک مرد سرشناس وتاجر موفق فرش بود  ،جای زخم کمربند باشد !!!!
سرمه لحظات طوالنی در همان حالت ماند حتی شرم داشت که به تخت برگردد  .درست در گیر ودار فکریش اتاق ناگهان در تاریکی
فرو رفت وصدای گرفته وبم او را شنید
_ آفرین دزد کوچولو
حاال قبل از اینکه دوباره بازشه بیا بخواب
لبخندی ناخواسته از پرویی وگستاخی سراج روی لبش نشست وخدا را شکر کرد که اتاق به اندازه ای تاریک بود که او لبخند نشسته روی
لبانش را نبیند .
به سمت صدا برگشت وکورامال وبا احتیاط به سمت تخت قدم برداشت ودرحالیکه قلبش به تندی قلب یک کبوتر بچه می تپید روی
تخت نشست .
صدای قیژقیژ تخت لحظه ای سکوت اتاق را شکاند  .کنج لب گزید و نزدیک به لبه ی تخت  ،دراز کشید وسریع چشمانش رابست .
سراج لبخندی به این کار او زد  .این دختر واقعا سرکش ومهار نشدنی بود .
اما او هم سراج بود و خوب می دانست چگونه دختر سرکشی مثل او را رام کند پس وقتی دهانش را باز کرد لحن صدای جدی وپر
تحکمش هیچ نشانی از لبخند نداشت
_ کاری نکن حرفم رودوبار تکرار کنم سرمه پس بیا بغلم !!
سرمه در ظاهر با اکراه خود را به سمت اوکشاند واما در باطن بعد از تجربه ی آن لحظه ها وساعت های وحشتناک دلش کمی
آرامش می خواست و در آن تاریکی محض ،اواعتراف کرد که این آرامش را بعد از پدرش فقط در آغوش این مرد که از قضا یک
جنتلمن نبود پیدا می کرد!!!!!!!
میان بازوهای باز او خزید و سرش را روی سینه ی برهنه ی او گذاشت .دست سراج که دور کمرش حلقه شد همزمان با فرو ریختن
قلبش پلک هایش را بست و سفت روی هم فشرد .
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سراج به پلک های لرزان و لبهای جمع شده ش خنده ای در گلو کرد  .چانه ش را روی سر او گذاشت وپتو را تا گردنش باال کشید
وسعی کرد او هم باوجود آن دختر در آغوشش بخوابد !!
سرمه با افکاری مغشوش ،خود را به دست ارایشگر سپرده بود تا اورا برای جشن امشب اماده کند .
بی قرار تکانی به خود داد که آرایشگر بالفاصله وبرای چندمین بار بهش هشدار داد .
کالفه نگاهی به ساعت انداخت که چهار عصر را نشان می داد وسراج صبح قبل از رفتن گفته بود که تا شش باید کامال آماده شده باشد .
لحظه ای چهره ی جدی سراج در ذهنش نقش بست و آشوب دلش بیشتر شد .
به نظر می رسید او هم از حضور باربد و طال چندان راضی نبود .
شب قبل  ،یاشار به همراه باربد وطال به کویت آمده بودند تا در جشن امشب شرکت کنند .ابروهایش با یاد اوری دیدار کوتاه دیشبش
با یاشار در حضور خاتون گره خورد  .به خصوص زمانی که به اجبار دقایقی را در آغوش او گذرانده بود واحساس کرده بود یاشار عطر
تنش را با دلتنگی عجیبی بو می کشید  .حاال دیگر معنای نگاه های پرحسرت و غمگین یاشار را به خود خوب می دانست و حتی لحظه ای
هم دلش برای او عمیقا سوخته بود .
ذهنش از یاشار ابتدا به سمت طال وبعد به سمت باربد کشیده شد وگره ی ابروهایش کور تر شد .
موهای بلوند ومواج طال و خنده های سبکسرانه واندام هوس انگیزش که دست ودلبازانه در معرض تماشا می گذاشت وهمچنین نگاه
های خریدارانه اش به سراج تنها چیزی بود که از یاد آوری اسم طال در ذهنش تداعی می گشت و همین حس حسادتش را برای ثانیه ای
تحریک کرد .
کالفه ومحکم لب گزید .
تصویر دیگر باربد بود .همان مرد منفور که هنوز سنگینی رد لب هایش را روی پوست بدنش احساس می کرد!!! یاد اخرین نگاه حریص و
کثیف باربد در جانش رعشه انداخت .
ناخواسته نگاه هرز اورا با نگاه سراج مقایسه کرد واز تفاوت میان آن دو نگاه گره ی ابروهایش باز شد .
نفس عمیقی کشید وسعی کرد این بار روی حرف سراج حساب باز کند که خیلی محکم گفته بود هیچکدام از آن ها نمی توانند کوچکترین
آسیبی به او برسانند .
ارایشگر خود را عقب کشید ولبخند رضایت مندانه ای روی لب نشاند  .سپس خود را کنار کشید واجازه داد که سرمه خود را در اینه تماشا
کند  .سپس از تصویر دختر داخل آینه ،لبخندی تلخ روی لبانش نشست  .بی شک اگر پدرش و حتی انا او را در آن آرایش می دیدند
نمی شناختند !!!
از روی صندلی بلند شد وکمی کش وقوس به بدن خشک شده ی خود داد  .زن چند کلمه ای حرف زد وچون او متوجه دقیق حرفایش
نشد به ناچار سری برایش تکان داد .
با کمک زن به سختی توانست لباسی که خاتون برای شبش انتخاب کرده بود به تن کند .
سپس برای دومین بار مقابل آینه ایستاد وبا دقت خود را تماشا کرد  .لباس کارشده ی بلند سرمه ای رنگ کامال اندازه ی تنش بود
طوری که گویی خیاط برای خود او دوخته است.
هرچند که سراج گفته بود خیاط یسنا با توجه به اندازه وسلیقه ی او این پیراهن زیبا را دوخته . ..لباس در حین سادگی بسیار زیبا بود .
به پهلو ایستاد و از آن زاویه به قوسی وانحنای باریک کمرش دوخت.
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لحظه ای ناخواسته چهره ی سراج در ذهنش تداعی شد .
دلش می خواست نظر سراج را در مورد ظاهر جدیدش بداند
اما خیلی زود سری تکان داد و با آشفتگی اندیشید چرا باید برایش نظر سراج مهم باشد !! در آن چند ثانیه چراهای زیادی در ذهنش به
فریاد درآمد که مهمترینش آن بود
که چرا باید از صبح با هر ضربه ای که به در می خورد قلبش هوری پایین بریزد که سراج پشت در اتاقش ایستاده است .
جرقه ای در ذهنش زده شد وقلبش با شدت بیشتری شروع به کوبیدن خود در قفسه ی سینه کرد .
در آنی هجوم خون را در گونه هایش احساس کرد .
کل وجودش نبض گرفته بود .
نمی خواست چیزی را که قلبش فریاد می کشید وذهنش در مقابل آن سکوت اختیار کرده را باور کند .
با دستی که زن به نشانه ی تحسین برهم کوبید نگاه از آینه دزدید  .لبخندی اجباری برای تشکر از او برلب نشاند
زن اخرین لبخند تحسین برانگیز را روی لب نشاند واز اتاق خارج شد .
با قدم هایی سست از آینه فاصله گرفت به سمت تخت رفت و مضطرب لبه ی آن نشست .
سعی کرد دور سراج خط قرمزی بکشد وبه او فکر نکند .
سرمه بازو به بازوی یاشار از پله های مرمرین عمارت سراج  ،با سری باال گرفته پایین رفت  .بر خالف ظاهر سرد وبی تفاوتش  ،کل
وجودش از درون می لرزید .
سعی کرد خود را آرام کند .چند نفس عمیق و پی در پی کشید وبرای چندمین بار به خود گفت
تا زمانیکه سراج در این جشن حضور دارد هیچ اتفاقی برای او نمی افتد .
حتی االمکان به آن جمعیت که از پایین پله ها او را تماشا می کردند نگاه نکند

اخرین پله را بازو در بازوی یاشار پایین رفت  ،و دراخرین پله  ،از سنگینی نگاه خیره ومشتاقانه ی جمعیت  ،از شدت استرس بازوی یاشار
را فشرد و ناخواسته ایستاد .
یاشار که به وضوح متوجه ی اضطراب او شده بود لبخندی تلخ روی لب نشاند .
قلبش برای چندمین بار طی آن روز به درد آمد .
در آن لحظه  ،تنها یک آرزو داشت وآن این بود که مانندسایر مهمانی هایی که در گذشته برگزار شده بود جای آن دختر  ،دست
دخترش یسنا دور بازوهایش حلقه شده بود .
با صدایی که گویی از ته چاه به گوش می رسید گفت
_نگران نباش همه چیز تحت کنترله..
همزمان با گفتن این جمله سرمه را وادار کرد تا آخرین پله را پایین برود .
خاتون اولین کسی بود که به استقبال او رفت وسخت در آغوشش گرفت و قربان صدقه ش رفت .
سپس به همراهی خاتون و یاشار به سمت زنان ومردانی که وسط سالن ایستاده بودند رفت و همانطور که سراج از قبل توضیح داده
بود رفتار کرد و تنها به تعدادی خاص که عکس هایشان را از قبل دیده بود وتا حدودی شناخته بود لبخند زد ودست داد .
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یاشار وخاتون کنار چند زن ومرد میانسال ایستادند ومشغول صحبت شدند .
دقایقی که گذشت وچون حواس ها از او پرت شد  .نفسی کشید و نگاه سرکش بی تابش در اطراف به امید دیدن سراج چرخید اما اثری
از او نبود .
نا امید خواست نگاهش را از جمعیت بگیرد که در لحظه ی اخر نگاهش با نگاه خیره پر ازخصم باربد گره خورد .
برای لحظه ای نفس کشیدن فراموشش شد وناخواسته ذهنش به آن نیمه شب بیابان کشیده شد و کل وجودش در آنی لرزید .
با اینکه از قبل خود را آماده این دیدار اجباری کرده بود اما نگاه کثیف وفاتح او تمام خود داری وشهامتش را تحت شعاع خودش قرار
داد .

لبخند پیروزمندانه ی باربد را که دید خونش به همان سرعت به جوش آمد .
باربد جام به دست به سمت او قدم برداشت واز میان جمعیت عبور کرد ومقابل او ایستاد .
دستی را که جام دران نبود را سمت سرمه جلو برد .لبخندی عریض زد و گفت
_سالم عرض کردم سر..
لحظه ای تامل کرد و با تمسخر ادامه داد
_آخ ببخشید یسنا خانوم!!!
سپس نگاه آمیخته به شهوتش را در اندام وپستی و بلندی های بدن او چرخاند و با لحنی کینه توزانه چشمکی بهش زد و با اشاره به
اندامش با کنایه ادامه داد
_ظاهرا از دیدار آخرمون زمان زیادی نگذشته اما تو خیلی ترگل و ورگل تر شدی
سرمه خیلی زود برترسش غلبه کرد و دندان بر هم سایید
خشم مانند مذابی در رگ هایش جاری یافت و وجودش را به آتش کشاند
بی اعتنا به دست او که همچنان به سمتش جلو گرفته شده بود پوزخندی زد و بی اعتنا به کنایه ی او با تمسخر پاسخ داد
_ به نظر میاد انقدری زمان گذشته
که شکستگی وجای کبودی صورتت کامال خوب شده !!
فک قفل شده ی باربد و همچنین فشار انگشتانش را بر روی جام دید ولبخندی رضایتمند روی لب نشاند .
ناخواسته مانند هر باری که کسی را به مبارزه می طلبید فکش را جلو داده بود و گوشه ی چشمانش را تنگ کرده بود .
باربد به سختی خشم خود را کنترل کرد وفشار دستانش را روی جام کم کرد ریشخندی زد و باخشمی کنترل شده غرید
_می بینم زیادی تو نقش یسنا فرو رفتی و باور کردی دختر یاشار کبیری و زبون درآوردی !!
تو می دونی کی جلوت واستاده ؟!
سرمه ناخواسته خنده ای پرتمسخر وکوتاه کرد .با دست به سرتاپای او اشاره ای کرد و با لحنی تحقیرانه گفت
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_اره خوب می دونم کی جلوم واستاده!!! یه شغال که تو بیابونا به شکارش حمله می کنه !!
کارد می زدی خون باربد بیرون نمی زد.
خشمگین قدمی جلورفت  .اما خیلی زود برخودش مسلط شد و با تمسخر به پشت سرمه اشاره ای کرد وگفت
_نکنه دلیل این دم تکون دادنت اونه ؟!!
سرمه ناخواسته برگشت ونگاهش به سراج افتاد که همراه زنی از پله ها پایین میامد  .خیلی زود طال را شناخت و تیری از حسادت در
قلبش نشست .
صدای پراز خنده ی باربد را در نزدیکی گوشش شنید و از آن همه نزدیکی بدنش مور مور شد .
_به نظر میاد قبل از شروع مهمونی یه حالی به خودشون دادن
اووف نوش جونشون ما که بخیل نیستیم
سرمه که از لحن پر از شهوت او مشمئز شده بود بین خودشان فاصله ای انداخت
سپس نگاه پراز خشم دیگری به طال انداخت .
شکنداشت در آن لحظه از طال حتی بیشتر از آن باربد متجاوز نفرت داشت!!!
نگاه پر از غیضش از طال عبور کرد وروی سراج قفل شد  .او در آن کت وپیراهن مشکی زیادی جذاب شده بود .
گویی زمام قلبش به دست نگاهش بود که ناگهان این چنین عنان از دست داده و بی تابی می کرد .
سنگینی نگاه خشمگین و غمگینش به حدی زیاد بود که نگاه سراج از جمعیت عبور کرد ودر نگاه او گره خورد .
با صدای خنده ی باربد به سختی نگاهش را از قید نگاه نافذ او آزاد کرد وسرش را برگرداند و نهیبی سر قلب خود که وحشیانه خود را
به قفسه ی سینه می کوباند کشید.
سعی کرد با نفس عمیقی که کشید ظاهر آشفته ش را ارام کند
باربد دستی برچانه ش کشید و با حسادتی آشکار گفت
_چه صحنه ی تاثر برانگیزی !!
عجب....
اینطور به نظر می رسه که از دیدن طال در کنار سراج جا خوردی !!!
لحظه ای سکوت کرد سپس خیلی ناگهانی قهقه ای باصدای بلند زد
صدای خنده ی ناگهانی وبرق نگاه وحشیانه ش  ،ترس را در دل سرمه انداخت .کمی عقب رفت تا جایی که با میز برخورد کرد وایستاد .
باربد دست از خنده کشید  .با کنایه و تمسخر گفت
_نکنه زندونی قصمون عاشق زندان بانش شده ؟!
جمله ی آخر او مانند صاعقه ای ناگهانی بر سر سرمه کوبانده شد و ترسش را از یاد برد  .کلمه ی عاشق مانند همهمه های ریزی به
ذهنش هجوم اورده ومدام تکرار شد .
باربد از سر دشمنی حقیقتی را گفته بود که سرمه هر بار از قبول آن سرباز زده وانکار کرده بود !!!
حقیقتی که به شدت از آن واهمه داشت ومیترسید ...
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شاید این ترس افتاده در جانش  ،شدید ترین ترسی بود که او تاکنون تجربه کرده بود .
او همیشه از عشق و عاشق شدن وحشت داشت وبه شدت از آن گریزان بود و حاال عاشق ممنوعه ترین فرد دنیا شده بود .
چهره ی سراج با آن لبخند خاص خودش بالفاصله در ذهنش نقش بست ودر میان آن همه همهمه  ،صدای تپش قلبش رساتر از هر
زمانی به گوشش رسید .
او بدون اینکه خود متوجه شود کی در آهنی قلبش گشوده شده عاشق شده بود ومعشوق او همان کسی بود که اورا دزدیده واز خانه
خانواده و کشورش دور کرده بود .
 .دلش می خواست از باربد واز جمعیت وحتی از سراج که در کنار طال قدم برمی داشت فاصله بگیرد وبه سمت اتاقش بدود و برای آن
عشق ممنوعه زار بزند وتا دیرتر نشده راه چاره ای پیدا کند !!
باید کاری می کرد .
با این فکر نگاهی به خاتون ویاشار که مشغول خوش وبش با مهمان ها بودند انداخت وچون آن ها را متوجه خود ندید از میز و باربد
فاصله گرفت .
سرش را پایین انداخت ودر حالیکه نفسش را در سینه حبس کرده بود با قدم هایی سریع به سمت پله ها پاتند کرد .اما در میان راه
ناگهان بازوهایش به اسارت دستی در آمد و محکم نگه داشته شد  .هینی کشید و
با سرعت سرش را بلند کرد .نگاهش در نگاه پراخم سراج نشست وقلبش هوری پایین ریخت.
سراج با دقت نگاهی به صورت برافروخته ی او انداخت و مشکوک پرسید
_ کجا ؟!
سرمه دستپاچه نگاهش را از او دزدید احساس می کرد اگر دهن باز کند تا حرفی بزند قلبش از حلقومش بیرون می زند .
سراج چون سکوت اورا دید قدمی بیشتر نزدیکش شد و پرسید
_جواب بده سرمه با این عجله کجا می رفتی !!؟
با نزدیک تر شدن بیشتر سراج و پیچیدن بوی عطر تلخش در ببینی اب دهانش را قورت داد .دهن باز کرد وبه سختی خواست حرفی
بزند که باشنیدن صدای نازک طال بالفاصله دهنش رابست
_سراج عزیزم به اندازه ی کافی بیرون از این ساختمان ادم گذاشتیم که نتونه فرار کنه ! پس نمی تونه جایی بره ..بریم تا به مهمونی
برسیم .
لحن نازک وپر غمزه ی طال خون را در رگ های سرمه به جوش آورد
نگاه پرخشمش بالفاصله به سمت او برگشت  .با دیدن او در نگاه آتشینش چنان طوفانی به پا شد که طال به شدت جاخورد وقدمی
عقب رفت.
حاضر بود قسم بخورد جز نگاه سراج تاکنون همچین نگاه وحشتناکی را از هیچ کس در تمام طول زندگیش ندیده بود .
_کسی از تو نظر نپرسید طال !!!
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صدای تحقیر امیز و جدی سراج را شنید وکمی قلب عصاینگرش آرام شد  .پوزخندی به طال که صورتش از فرط خشم کبود شده بود زد
.
_سراج !!!!
سراج بی اهمیت به لحن کشدار وخشمگین طال دست سرمه را گرفت واو را به سمت خود کشید .
سپس با اخم نگاه کوتاهی به طال انداخت و خیلی سرد وجدی گفت
_ از اینجا برو و حرفایی که بهت زدم رو فراموش نکن !!!
طال باحرص وحسادت نگاهی به دست قفل شده ی ان دو انداخت  .لب زیر دندان کشید وگاز محکمی گرفت که بتواند خشم خود ر ا
کنترل کند تا به سمت سرمه یورش نبرد  .باید تا زمانیکه وقتش می رسید خویشتن داری می کرد و بعد ضربه ی آخر خود را به آنها
می زد  .با این فکر لبخند پرحرصی زد و سری تکان داد  .سپس بدون کلمه ای حرف بالفاصله پشت خود را به آن ها کرد وبا قدم هایی
تند از آن ها فاصله گرفت .
سرمه نگاه از قامت کشیده ی طال گرفت و به دستش که در پنجه ی قوی سراج فشرده می شد دوخت .
حرارت دست او  ،نه تنها دست یخ زده ش بلکه کل وجودش را به یکباره داغ کرده بود .
_من منتظر جوابم سرمه
تناژ صدایش مالیمتر ازچند لحظه قبل شده بود اما همچنان محکم بود .
سرش را باال گرفت ونگاه مستقیمش را به او دوخت وبالفاصله مانند خودش اخم کرد و کوتاه پاسخ داد
_اتاقم
سراج آن دختر سرتق را به خود نزدیکتر کرد وبه سختی جلوی لبخند خود را گرفت  .چشمهای طوفانی و گره ی افتاده در میان
ابروهایش اورا به شدت خواستنی تر کرده بود .
نگاهش را از نگاهش تا لبهای غنچه شده ش پایین آورد .
ّ تاک ابرویی باال انداخت وبه مزاح گفت
_ اوه چقدر عصبانی !
ترسیدم !!
سرمه پریشان حال سعی کرد بین خودشان فاصله بیندازد  .قلبش از آن فاصله ی نزدیک به شدت بیقراری می کرد  .نیم نگاهی به
جمعیت انداخت و زیر لبی گفت
_یعنی باور کنم سراج از کسی یا چیزیم می ترسه !!
سراج نگاهش را مجدادا از لب های رژ قرمز خورده ی او ،تا نگاهش باال کشید وخیره در نگاه نا آرام او دستش را از دست او بیرون
کشید  .از بازوهای برهنه ش باال برد ودر همان حین ارام گفت
_باور نکن!!! سراج از هیچ کس وهیچ چیز نمی ترسه جز ....
ناگهان سکوت کرد.
سرمه که از سکوت ناگهانی او گیج شده بود  ،نتوانست بیشتر از چند ثانیه تحمل کند .نگاهی به دستش که سراج دور بازویش حلقه کرده
بود انداخت و ناخواسته خود را به او نزدیک تر کرد با دستانش بازوی او را که برجستگیش حتی از زیر پیراهنش هم کامال احساس میشد
گرفت وصادقانه اعتراف کرد
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_کم کم داشتم به اینکه تو فراتر از یه آدم زمینی هسی شک می کردم !!
سراج باشنیدن این جمله در گلو خندید سری تکان داد ودر حین قدم برداشتن به سمت جمعیت به شوخی گفت
_ مثال آدم فضایی یا خون آشام یا شایدم از ما بهترون ؟
سرمه لبخندی زد وبالفاصله اندیشید
با ظاهر وغیب شدن های ناگهانی و نیروی جسمی و چابکی وتیزیش بیشتر شبیه خون آشام ها بود تا آدم فضایی ها ..
لبخندش کش آمد وباشیطنت لب زد
_گزینه ی دوم
سراج این بار باصدای بلندی خندید  .نگاهی به گردن کشیده وسفید او انداخت و در نزدیکی گوشش باشیطنت لب زد
_ این خون آشام بدشم نمیاد طعمت رو بچشه دزدکوچولو
سرمه شرمگین لب گزید سریع از اونگاه دزدید وصدای خنده ی مجدد سراج را در نزدیکی گوشش شنید وباز قلبش بود که لرزید .
در چند قدمی جمعیت
نگاه خشمگین باربد و طال را که از آن فاصله ی کم دید حس خوبش همچون حبابی آنی ترکید و لبخندش در لب ماسید
سراج که اورا زیر نظر نظر داشت .نگاهی به باربد انداخت وخطاب از سرمه خیلی جدی پرسید
_باربد که اذیتت نکرد ؟!!
نگاه سرمه از باربد به سمت سراج چرخید وچون نگاه نافذ او را دید سری تکان داد وناامیدانه اندیشید که باربد این بار او را اذیت
نکرده بود وفقط بعد از مدت ها درگیری ذهنی وفرار وگریز از واقعیت ها اورا در مقابل حقیقت در یک خط مستقیم قرار داده بود .
سراج چون سکوت او را دید با اخم پرسید
_ پس کنار گوشت چی وزوز می کرد ؟!
تمام مکالمه ش با باربد ناخواسته در ذهنش تکرار شد .لب گزید سپس نگاهش را از نگاه پرسشگر وجدی سراج دزدید و سراسیمه در
حالیکه قلبش محکم می کوبید به سختی پاسخ داد
_ی..یک مشت چرندیات !!!
و دردل بالفاصله آرزو کرد کاش حرف های باربد واقعا یک مشت چرندیات بود.
سراج چون صورت گلگون شده ی اورا دید تاک ابرویی باال انداخت .
این دختر در عین زرنگی که داشت دروغگوی خوبی نبود !!
نباید امشب او را تنها می گذاشت  .دلش نمی خواست دزد کوچولویش در همچین مهمانی که تعداد زیادی از مدعوینش از باندهای
خطرناک بودند تنها باشد .
او یسنا نبود که بتواند از عهده ی خودش در میان آن همه آدم گرگ براید  .او سرمه بود  .دختری که اگر می دانست بیشتر افراد این
مهمانی باشکوه  ،از چه قماش ادم هایی هستند بی شک ضعف می کرد !!!
خوب می دانست این دختر برخالف ظاهر سرسخت و یکدنده ش بسیار روحیه ی حساس و شکننده ای دارد.
سرش را سمت او خم کرد و در جایی نزدیک به گوشش خیلی محکم گفت
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_ تمام امشب رو از کنار من تکون نخور سرمه !!
لحن هشدار آمیز صدایش سرمه را وادار کرد مجدادا نگاهش را به او بدوزد .
ناخوداگاه تصویر طال در کنار سراج در ذهنش تداعی شد وبالفاصله اخم کرد .

نتوانست خودداری کند وبا کنایه گفت
_خودت می دونی که از اون زن سبکسر بیزارم !!!
چند ثانیه طول کشید تا سراج متوجه حرف دوپهلوی او بشود سپس صدای خنده ی مردانه وبلندش گوش سرمه را نوازش کرد .لبخند
معنادار واشاره ی خاتون به یاشار رادید ودر ذهنش جرقه ای زده شد که وجودش را لرزاند .
اما سراج اجازه نداد تا فکرش بیشتر از این پیشروی کند چشمکی بهش زد وبه شوخی گفت
_نترس دزد کوچولو تاوقتی توپیشمی نه طال ونه حتی باربد جرات ندارند نزدیکمون بشن !!
سرمه لبخندی را که می رفت تاروی لبانش شکل بگیرد را مهار کرد و محتاطانه در جواب او اشاره ای نامحسوس به طال کرد و گفت
_مطمئنی اگر تمام وقت با من باشی ضرر نمی کنی ؟!
سراج بدون انکه حتی به طال نگاهی کند لبخندی زد و مرموزانه گفت
_شاید !!
اما خوب تو می تونی این ضرر رو جبران کنی دزد کوچولو!!!
سرمه ابتدا از آن همه گستاخی دهنش بازماند و چون لبخند پهن و برق شیطنت آمیز نگاهش را دید چشم غره ای به او رفت
وترجیح داد سکوت کند.
در نزدیکی یاشار و خاتون سنگینی نگاه خیره ی مردی قد بلند که بی نهایت به سراج شباهت داشت توجهش را جلب کرد .
مرد گویی منتظر نگاه او بود که بالفاصله سری تکان داد وقبل از اینکه سرمه بخواهد واکنشی بهش نشان دهد مسیر بینشان را طی کرد و
مقابل آن ها ایستاد .
برای لحظه ای کوتاه منقبض شدن عضله های بازوی سراج را احساس کرد وقبل از اینکه بخواهد اورا نگاه کند صدای مرد را شنید و از تناژ
آشنای صدای او احساس کرد چیزی در قلبش فرو ریخت .

ناخواسته بازوی سراج را محکم فشار داد و خود را به او نزدیکتر کرد .
_شگفتا ..
سپس نگاهی به سراتاپای سرمه انداخت قدمی جلوتر رفت  .نیم نگاهی به اطراف انداخت و ارام تر ادامه داد
_چه شباهت فوق العادی با یسنا !!
در حقیقت انگار کپی برابر اصله!!
از شروع مجلس واز وقتی پا به اینجا گذاشتم حتی نتونستم لحظه ای نگاه ازش بگیرم !!!
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سراج پوزخندی روی لب نشاند
احمق بود اگر فکر می کرد پدرش یسنا را با سرمه تشخیص نخواهد داد !!
هاتف بر خالف یاشار که بسیار کلی نگر بود حزئی نگر و نکته سنج بود .
صدای خنده ی هاتف را شنید ودندان روی هم سایید
_خوب پسرم روترش نکن !!
من هنوزم دلیل این مخفی کاری رو درک نکردم !!!
حتما نقشه ای پشت این پنهون کاری هست که مطمئنا به من نمی گی
نگاه سرمه بالفاصله با شنیدن کلمه ی پسرم به سمت سراج چرخید ویاد آن روزی افتاد که آن مرد به عمارت آمده بود و از حس بد
ناگهانی که سراغش آمد لرزه ای برپیکرش افتاد .
_نمی خوای این مادماز ...لحظه ای سکوت کرد وباخنده ای پر از طعنه ادامه داد
_ اخ البته که دوشیزه  ،رو به من معرفی کنی ؟!
سپس قبل از اینکه سرمه عکس العملی نشان بدهد دست آزاد ویخ زده ی سرمه را به دست گرفت .به سمت لبانش برد وبوسه ای
روی آن نشاند .
سرمه چون حرارت لب او را روی پوست دستش احساس کرد وحشت زده دستش را عقب کشید.
اب دهانش را قورت داد ونگاه ترسیده ش را به سراج که از چشمانش گویی باران آتش می بارید دوخت
دلیل این ترس و لرزی که بر جانش افتاده بود را نمی دانست .
آن مرد پدر سراج بود واو برای اولین بار اورا می دید .
هرچند که از مکالمه ی آن روز ان ها و همچنین نگاه خصمانه ی سراج خیلی زود متوجه شد که رابطه ی آن باهم چندان خوب نیست
صدای محکم وجدی سراج را در نهایت شنید ودهانش از حیرت بازماند .
_ این دختر دوست دختر منه پدر
و فکر کنم تاهمین قدر بدونید کافیه !!
هاتف هم مانند سرمه لحظه ای از صراحت کالم سراج جا خورد
اما خیلی زود خودش را جمع وجور کرد و لبخندی کامال مصنوعی برلب نشاند و پس از لختی تفکر  ،دستانش را برهم کوبید و با زیرکی
پرسید
_دوست دختر ؟!
آه سراج پسر تو همیشه بلدی من رو سوپرایز کنی !!
سپس نگاهی دیگر به سرمه انداخت و با خنده ای بلند گفت
_شک ندارم این دختر همان موش کوچولوی اون روز ودختریه که بخاطرش جدیدا به آب و آتش می زنی درسته ؟!!
سراج نگاهی به مردمک گشاد شده ودهان نیمه باز سرمه انداخت ولبخندی محو روی لبانش نشست .
_بهتره به مهمونی برسین پدر
همزمان با گفتن این جمله آهنگ مالیمی پخش شد و هاتف بالفاصله دست سرمه را به دست گرفت و قاطعانه گفت
_فکر نکنم ناراحت بشی سراج از اینکه اولین رقص رو قبل از تو پدرت با این دختر زیبا کنه ؟!!!
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نگاه خشمکین سراج به سمت ان ها چرخید ودستانش از شدت خشم مشت شد  .اما علی رقم نگاه ملتمسانه ی سرمه مخالفتی نکرد و تنها
سری تکان داد .
نمی خواست پدرش را بیشتر از آن روی سرمه حساس کند .
هاتف لبخندی زد وبازوی سرمه را که تبدیل به مجسمه ای خشک شده بود گرفت واورا به سمت پیست رقص هدایت کرد .در مرکز
پیست ایستاد و یک دستش رو دور کمر باریک سرمه حلقه وبادست دیگرش دست اورا به دست گرفت و رقص را آغاز کرد .
سرمه دستپاچه چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند وسرش را پایین انداخت اما با چیزی که شنید بند دلش پاره شد .چنان سرش را
باسرعت باال گرفت که احساس کرد رگ های گردنش پاره شد
_سرمه
ان مرد اسم او را از کجا می دانست واز ان بدتر چرا احساس می کرد ان صدا را وقتی که اسمش را صدا زد بارها وبارها شنیده است حتی
در کابوس های شبانه ش !!
_چرا رنگت پریده دختر جان
حالت خوبه  ..چرا داری می لرزی
صدای محکم ودر عین حال پر طعنه ش سرمه را به خود آورد .
اب جمع شده در دهانش را قورت داد وبالفاصله با نگاهش سراج را جستجو کرد وچون او را تکیه بر بار وخیره ی تماشای خود دید نفس
آسوده ای کشید وسعی کرد برخود مسلط شود .
بی شک آن مرد که اورا حتی نمی شناخت اما از او بدترین حس ممکن را گرفته بود نمی توانست در کنار سراج گزندی به او برساند .
نگاهش را مستقیم به اودوخت ابروهایش را ناخواسته بهم گره زد و در حالیکه سعی داشت بر خود تسلط داشته باشد موشکافانه پرسید
_وقتی از سراج خواستینمن رو معرفی کنه به نظر نمیومد اسمم رو بدونین ؟!!
هاتف لحظه ای کوتاه از تیزی او جاخورد اما انقدر کوتاه بود که سرمه متوجه آن نشود  .لبخندی دندان نما زد واو را به حالت نمایشی
چرخاند و وقتی کمر اورا گرفت به خود نزدیکتر کرد و خیره در آن نگاه مشکوک با بی خیالی گفت
_پس اسم تو دختر زیبا سرمه ست !!!
سرمه با گیجی در حالیکه از آن فاصله ی نزدیک مور مورش شده بود زمزمه کرد
_اما شما ..
هاتف لبخندی به نگاه وحشت زده وپرسشگر او زد و خیلی شمرده وبا لحنی قاطعانه گفت
_فقط خواستم بگم لباس سرمه ای خیلی بهت میاد اما چنان نگاهم کردی که حرفم ناتموم موند و
سپس خنده ای بلند کرد .بار دیگر دست او را بهت زده او را تماشا می کرد باال گرفت و یک دور چرخاند وگفت
_عجب سوتفاهم جالبی !!!
شاید آن احمقانه ترین حرفی بود که سرمه تا حاال شنیده بود اما آن مرد چنان محکم وقاطع حرف زده بود که سرمه را ناخواسته مجاب
کرد ویا شاید خود می خواست آن حرف احمقانه را در آن شرایط بپذیرد !!! آن مرد از کجا می توانست اورا بشناسد ویا حتی اگر نام اورا
هم شنیده بود ومی دانست چه اهمیتی می توانست داشته باشد .
به نظر نمیامد او از باربد وحتی یاشار خطرناک تر باشد  .هرچند که ان حس ناشناس لعنتی که هرلحظه پررنگ تر می شد را حتی
نسبت به باربد هم نداشت .
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اما تنها چیزی که در آن لحظه برایش مهم بود رهایی از آن بازوها وآن رقص اجباری بود !!!

اما گویی آن مرد قصد رهایی اورا نداشت زیرا لبخند دیگری تحویل اوداد وگفت
_می دونی دختر جان تو اولین دختری هستی که در این چند سال سراج به من معرفی کرده پس ..
لحظه ای مکث کرد و با لحنی مرموزانه وخیره در نگاه او ادامه داد
_پس باید برای پسرم خیلی مهم باشی درسته ؟!
سپس سری تکان داد
_اخه سراج معموال معشوقه ی کوتاه مدت برای خودش می گیره اما دوست دختر که تو عمارت خودش بیاره ومهمتر اینکه نگهش داره
هرگز!!!
قلب سرمه با شنیدن این جمله بنای تپیدن نهاد  .لحظه ای زودگذر نگاهش را به سراج که همچنان با اخم آن ها را می نگریست دوخت
واندیشید ..ایا برای سراج واقعا مهم است .حتی فکرش هم مانند شرابی سکر اور بود .
اما خیلی زود منطقش برسرش نهیبی بلند کشید و با بی رحمی به او یاد اوری کرد که او فقط یک دستاویز است برای سراج !!!
واقعیت آن بود که
سراج او را بنا به دالیلی که نمی دانست چیست دزدیده بود و به ناچار در عمارت خود نگه داشته بود !!
هاتف چینی به گوشه ی چشم انداخت و در حالیکه مانند بازرسی با دقت سرمه را زیر نظر گرفته بود پرسید
_از لپای گل انداختت معلومه که یه خبرایی هست و به نظر میاد با توجه به شناختی که از سراج دارم به زودی خبرای خوشی بشنوم
سرمه باشنیدن این جمله به خودش آمد هجوم افکار تلخش را به عقب ذهنش سوق داد  .با شرم لب گزید ودستپاچه گفت
_م..ما  ..ف. ..ف .فقط دوستیم همین
هاتف خنده ی بلندی سرداد و چون دید سراج به ان ها نزدیک می شود گفت
_اما من پسرم رو خوب می شناسم دختر جان !!!
سپس قهقه ای زد
قبل از اینکه سرمه بخواهد حرفی بزند دستش توسط سراج گرفته واز آغوش پدر او کشیده شد ودر آغوش گرم او فرو رفت و بوی
تلخ عطر همیشگی او که در مشامش پیچید کافی بود تا در آنی کل لرزش بدنش متوقف شود ..
_فکر نمی کنید بهتره کمی هم من با او برقصم پدر !!!!
هاتف لبخندی زد و خیره در نگاه او خونسرد گفت
_البته پسرم ..

هاتف لبخندی زد وخیره در نگاه او خونسرد گفت
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_البته پسرم
به هر حال این دختر معشوقه ی توست و ...
سراج اجازه نداد اوجمله ش را کامل کند .با خشم میان جمله ی او پرید و گفت
_پدر!!!!
لحن محکم صدای او تن سرمه راهم لرزاند وخود را بیشتر در آغوش او جمع کرد .
هاتف چون این عکس العمل سرمه را دید خنده ای کوتاه کرد .
چشمکی زد و با لحن خاصی گفت
_ فکر کنم بهتره من برم پیش یار قار قدیمی خودم و شما رو تنها بزارم !!!
سراج که متوجه ی اشاره ی کنایه آمیز او به یاشار شده بود حرفی نزد وسرمه اما  ،لحظه ای ناخواسته نگاهش به سمت او کشیده شد و
در چشم هایش که مانند دوگوی عمیق و تاریک بودند دوخته شد .
بالفاصله رعشه در اندامش افتاد و برخود لرزید ولرزید .
چقدر زود رنگ وبرق نگاهش را با آن سیاهی مطلق وقیرگون جایگزین کرده بود .
چیزی در نگاه وحشتناک آن مرد وجود داشت که توانسته بود حتی خون در جریان رگ هایش را نیز منجمد کند .
و او بدون حتی پلک زدن ونفس کشیدن مانند گنجشکی شده بود که به هپنوتیزم ماری درآمده باشد.
به سختی خواست از هیپنوتیزم نگاه او خود را خارج سازد که
برای لحظه ای احساس کرد در آن اعماق نگاه او  ،دختر بچه ای را می بیند که در آن تاریکی دست وپا می زند .
صدای دور دختر بچه که نامی را فریاد می کشید در گوشش پیچید
هئیی کشید وبر کمر سراج پنجه کشید
به آنی کل وجودش به عرق نشست و از شدت ترس حالت تهوع بهش دست داد .
بالفاصله حلقه ی بازوی سراج دور کمر ش تنگ تر شد وصدای نفس خشمگین او در گوشش برای لحظه ای جایگزین صدای آن دختر
بچه شد .
هاتف که وحشت را در نگاه او وسفیدی رنگ صورتش را دید پوزخندی فاتح زد و پیوند نگاهشان را از هم گسیخت .
سرمه پس از گسیخته شدن آن پیوند نگاه  ،بالفاصله سرش را درسینه ی سراج پنهان کرد و باشنیدن صدای قدم های او که به اندازه
ی کافی دور شده بود نفس عمیقی کشید وسعی کرد ضربان تند قلبش را به کنترل خود در بیاورد  .چند دقیقه در همان حالت ماند
سنگینی نگاه سراج را روی خود احساس کرد و سعی کرد برخودش مسلط شود .
چیزی شبیه لبخند برلب آورد  .و دستپاچه سرش را از روی سینه ی او جدا کرد و کمی از او فاصله گرفت
نگاه موشکافانه سراج صورت سرمه را از نظر گذراند وتاک ابرویی باال انداخت
به فراست می توانست ترس نشسته در نگاه او را ببیند .
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و این ترس وحشت برایش عجیب بود .
در حالیکه اورا در رقص هدایت می کرد پرسید
_تو حالت خوبه دزد کوچولو ؟ !
سرمه باشنیدن صدای او دستپاچه نگاه سراسری به او انداخت ولب زد
_من خوبم وسریع از او نگاه دزدید.
اما واقعیت آن بود که حالش اصال خوب نبود  .صدا ی آن دختر بچه هنوز در گوشش اکو بود و هرلحظه که می گذشت حالت تهوعش
شدید تر می شد.
_وقتی باهات حرف می زنم من رو نگاه کن سرمه !!!
صدای پر صالبت سراج را شنید وبه ناچار سر بلند کرد.
نگاهش که در نگاه سراج گره خورد .
وبالفاصله صدای مردانه وبمش در گوشش پیچید
_ هرچند برای خودمم عجیبه اما تو هاتف رو می شناسی؟
سرمه لحظه ای تردید کرد وبعد با گیجی سر تکان داد  .هرچند در ضمیر ناخودآگاهش احساس می کرد بارها اورا دیده وصدایش را
شنیده است  .اما هر چی فکر می کرد نمی فهمید کی وکجا !
سراج مشکوک پرسید
_اما به نظر اینجور نمیاد !!
خوب فکر کن دختر
سرمه بازهم فکر کرد وفکر کرد  .پرنده ی ذهنش را به گذشته پر داد و تمام افرادی که در زندگی او و خانواده ش امده بودند را از
نظر گذراند  .اما ...
کالفه دستش روی کتف سراج مشت شد مجدادا سری تکان داد وباصدای لرزانی صادقانه اعتراف کرد
_خودمم علت این آشفتگیم رو نمی دونم
احساس می کنم بارها وبارها دیدمش ..حتی تناژ صداش هم تو گوشم خیلی آشناست اما هر چی فکر می کنم بخاطر نمیارم او کیست ...
کمی مکث کرد و به سختی ادامه داد
_بی شک در این مدت و با برخورد انواع آدم ها ی خالفکار مالیخولیایی شدم وحتما اشتباه می کنم !!
سکوت کرد و دهانش راسفت بهم چسباند
حالت تهوعش شدیدتر شده بود وامکان می داد هر آن محتوی معده ش را باال بیاورد .
سراج که با دقت به حرفای او گوش می کرد چینی به گوشه ی چشم انداخت .
حسابی فکرش مشغول شده بود .
او کسی نبود که به راحتی از مسائل بگذرد .
پدر او سال ها ی طوالنی بود که ایران نرفته بود وسرمه هم برای اولین بار بود از کشور خارج شده بود پس هیچ راهی نبود که آن ها
توانسته باشند همدیگر را مالقات کنن !!
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اما این همه پریشان حالی وترس نگاه سرمه هم برای کسی که تاکنون ندیده بود به نظر عادی نمیامد!!!!
_س ..سراج .
نگاه پرسشگرش رادر نگاه شرمگین سرمه دوخت
_من حالم خوب نیست وباید دستشویی برم
سراج به رنگ پریده ی صورت او نگاهی انداخت سپس بدون حرفی سری تکان داد بازوی اورا گرفت و در سکوت مسیر دستشویی را در
پیش گرفتند  .به جمعیت که رسیدند مردی میانسال صدایش زد وبه عربی چیزی گفت که سرمه متوجه آن نشد .
سراج کالفه وبه ناچار گفت
_ازدستشویی باال استفاده کن وزود برگرد
سرمه سری تکان داد ودستش را ازدور بازوی اوبیرون کشید وبا قدم هایی سریع به سمت پله هارفت .
پله هارا باسرعت باال رفت .دستشویی طبقه ی باال که مخصوص ساکنین آن عمارت بود درست در انتهای راهرو قرار داشت .
پشت در که رسید قبل از آنکه وارد دستشویی شود صدایی آرومی توجهش را جلب کرد .
قسمتی از در به اندازه ی کمی 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
دستانش را سمت دهانش برد .آن راسفت گرفت و فشرد .
سعی کرد ذهن فلج شده ش را در آن لحظه بکار بیاندازد .
این بارذهنش زود به یاریش رسید
باید از سرویس اتاق خود استفاده می کرد  .خواست عقب نشینی کند اما گویی پاهایش را به سرامیک زمین دوخته بودند .
لعنتی در دل بر شانس بد خود فرستاد  .دلش نمی خواست باز با آن مرد رو در رو شود .
باید قبل از آنکه مرد حضورش را می فهمید از آن جا دور میشد .
خواست بی سروصدا بچرخد که با شنیدن اسم یسنا در جا خشکش زد .
نمی دانست چرا ناخواسته نسبت به اسم آن دختر ویا هرچیزی که در مورد یسنا بود حساس وکنجکاو شده بود !!
_قربان این دختر فقط زیادی شبیه یسناس ومن فکر نمی کردم موضوع مهمی باشه وگرنه زودتر حتما بهتون ..
همان صدای منفورمیان حرف آن مرد که صدایش می لرزید پرید وجمله اش با سیلی که خورد نیمه تمام ماند
سرمه بهت زده باشنیدن صدای سیلی  ،با قلب که دیوانه وار می کوبید احتیاط را کناری گذاشت و کمی خود را جلوتر کشید و سرش را
به درچسباند .
_خفه شو احمق !!!
تو باید ریز ودرشت هر اتفاقی که در این عمارت میفته رو برای من بگی
و مهم بودن ونبودن گزارش هات رو من باید تشخیص بدم
فهمیدی احمق !!
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مرد سریع چشمی گفت
وآن صدا با خشمی عریان ادامه داد
_خیلی زود در مورد این دختر که خودش رو جای یسنا جا زده تحقیق می کنی !!
ودرکمترین فرصت بهم خبر میدی
االنم گورت رو گم کن تا کسی نیومده
_چشم قربان !
تا ذهن فلج شده ی سرمه بخواهد آخرین جمله را هضم کند
در دستشویی کامال باز شد وسرمه با سر به سمت داخل پرتاب شد وبا برخورد به سینه کسی تعادلش را حفظ کرد .
سرش را از سینه ی مرد جدا کرد و خیلی زود ان مرد که یکی از محافظ ها بود را شناخت .
هینی کشید و وحشتزده قدمی عقب رفت .
رنگ از رخسار مرد پرید وبالفاصله برگشت وبه پدر سراج چشم دوخت
هاتف خشمگین سری تکان داد وبه او اشاره کرد از دستشویی خارج شود .
مرد مطیعانه بالفاصله از دستشویی خارج شد ودر را پشت سر خود بست .
سرمه با رفتن مرد بالفاصله خواست از دستشویی خارج شود که صدای خنده ی بلند هاتف متوقفش کرد
نگاه مستاصلش به سمت هاتف چرخید ودر نگاه خونسرد او گره خورد
هاتف سعی کرد خشم خود را کنترل کند .پس با قدم هایی محکم وکوتاه به سمت او نزدیک شد
_پس راسته که از قدیم میگن دیوار موش داره وموشم گوش داره !!!
سرمه با نزدیک شدن او  ،اب دهانش را پرصدا قورت داد و با ترسی اشکار عقب عقب رفت تا با در دستشویی برخورد کرد .
علت این همه ترسی که از ان مرد داشت را درک نمی کرد !!
اما واقعیت آن بود که از آن مرد به شدت هراس داشت.
_ آخی چه موش کوچولوی شیرینیم تو دام افتاده ...
حاال دیگر کامال مقابل او ایستاده بود
دستی برصورت رنگ پریده ی او کشید و وبا لحن وحشتناکی گفت
_پس حرفای ما رو بدون اجازه استراق سمع می کردی !!!
تک خنده ای کرد  .چانه ی اورا گرفت و آن را محکم به سمت پایین کشید وچون دهن سرمه باز شد
پوزخندی زد وگفت
می دونی ما با زبون این موش کوچولو ها چیکارمی کنیم !!
سرمه سعی کرد برترسش مسلط شود .
سریع سراج را تجسم کرد و در دل زمزمه کرد باوجود سراج ان مرد نمی توانست کاری کند .
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او سرمه بود ودر شرایط بدتر هم در ان مدت قرار گرفته بود و به ترسش اجازه ی جوالن نداده بود
با این اندیشه نفسش را مهار کرد
دست یخ زده اش باال رفت ودست او را با سرعت کنار زد و با صدایی که سعی می کرد به اندازه ی کافی محکم باشد ونلرزد در نگاه او
خیره شد و گفت
_منظورتون رو نمی فهم !!
استراق سمع چی!!
فراموش نکن اینجا عمارت سراجه و من اجازه دارم هروقت که خواستم از هرجای این عمارت استفاده کنم پس
من چیزی نشنیدم
من فقط ..فقط  ..حالم خوب نبود همین !!!
یک نفس حرف زده بود بدون انکه آن نگاه که مجدادا تبدیل به دوگوی سیاه ترسناک شده بود مانعش شود !!!
جمله اش که تمام شد  .هاتف خندید بلند وبی پروا  ،بدون اینکه وحشت آن راداشته باشد که صدای خنده ی بلندش به گوش کسی
برسد و برای لحظه ای از ذهن سرمه گذشت که سراج بی پروایی و نگاه نافذش را از پدر ش به ارث برده بود .
هاتف که خنده ش متوقف شده بود دستش را که همچنان در هوا خشک مانده بود انداخت و سرش را کمی جلو برد .
نگاهش را مستقیم به نگاه سرمه دوخت که هنوز ردی از کودکی را در خود نگه داشته بود..
لبخندی زد که از نظر سرمه در آن لحظه کریه ترین لبخند بود .
نگاهش ناخواسته روی دندان اخر طالی او لحظه ای ثابت ماند و بند دلش در آنی پاره شد .
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 شدت خودنمایی می کرد بود که صدای او را شنید و بالفاصله اخم
کرد
_که چیزی نشنیدی و حالت بده!!
 .هاتف صورتش را کمی جلوتر برد و مجدادا در صورت پراخم او لب زد
_اما به نظر من هنوز برای این حال خرابت خیلی زوده پر...
لحظه ای تامل کرد .
سرش را کمی عقب کشید و چشمانش را در نگاه او ریز کرد دلش میخواست عکس العمل اورا خوب ببیند وقتی جمله اش را کامل می
کند
_پرنده ی من ..
کلمه ی پرنده ی من شوک دومی بود که با شدت بیشتری بهش وارد شد ودر ضمیر ناخوداگاهش پشت سر هم و با صدای بلندی
تکرار شد .

out

302 | k n o c k

 | 303ض ر ب ه ن ه ا ی ی
لحظه ای چشم بست و در مقابل پلک های بسته ش تصویر دختر بچه ای شکل گرفت که در کنج قفسی بزرگ افتاده ودر خود مچاله
شده بود و می نالید .
از صدای واضح ناله ی دختر بچه
هینی کشید و لرزید .
سپس دست یخ زده ش به عقب رفت وناخواسته روی کمرش نشست درست روی رد آن زخم های کهنه وقدیمی !!!
سرش را باشدت تکان داد و در حالیکه نفسش به شمارش افتاده بود به سختی نالید
_م..من ...پ..پ.پرنده نی..س..نیستم ..م..ن ..من ..
_ششششش..ششش دختر!!
آروم باش آروم !!
تو پرنده ای !!!
یه پرنده ای قفسی !!
پرنده ی که باید همیشه تو قفس طالیی ت زندگی می کردی اما یک روز  ..یک روز بارونی ..
هاتف ناگهان سکوت کردو با لذت وخیره  ،واکنش دختری که مقابلش ایستاده بود را تماشا می کرد  .دختری که سالها در جستجویش
بود ..
و حاال آن دختر را پس از سالها ودر عمارت پسرش پیدا کرده بود .
لحظه ای با فکر سراج ابروهایش در هم گره خورد .
سراج هرگز نباید آن دختر را می دید واز حضور او مطلع می شد اما تقدیر ...
تقدیر آن دختر را به جایی آورده بود که روزی به آن تعلق داشت ...
پوزخندی زد .
امابی شک او می توانست مثل آن سال ها مجدادا تقدیر را عوض کرده و از نو رقم بزند ...
درست مانند تقدیری که برای یسنا وخیلی های دیگر رقم زده بود .
هرچند که این بار سدی به اسم سراج که از قضا پسر خود او بود سر راهش بود
و او در همان نگاه اول به راحتی متوجه عشق وعالقه ی او به اسما شده بود .
تلخندی زد !!!
به نظر میامد سرنوشت باز هم می خواست او وپسرش را در مقابل هم قرار بدهد!!
دندان روی هم سایید !!!
یاشار و خانواده ش اولین بار نبود که آن دو رو در مقابل هم قرار می دادند
حضور منحوس آن ها در زندگیشان همیشگی بود !!
اما این بار فرق می کرد  ..این بار او عزمش را به شدت جزم کرده بود تا آن خانواده را به کل نابود کند !!!
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با دیدن اسما که در گوشه وکف زمین درست مانند چهارسالگی ش کز کرده ودر خود مچاله شده بود ریشخندی زد .
شاید نباید برای امروز بیشتر از آن زیاده روی می کرد.
حال دخترک اصال خوب نبود وبه نظر میامد هر آن تشنج کند درست مانند کودکی هایش !!!
مقابل او خم شد  .دست مشت شده ی او را از صورتش جدا کرد  .نگاهش را در نگاه ترسیده ی اوقفل کرد .
سرمه در حالیکه نگاهش در دندان زرد او دو دو می زد با بغض وبا نفسی تنگ خواست حرفی بزند که هاتف این اجازه را به او نداد
دستی روی صورت تبدار او کشید و
با صدای محکمی گفت
_بهتره در مورد دیدارمون وهمینطور چیزایی که شنیدی به سراج حرفی نزنی اس .....اخ ببخشید سرمه !!!
این را گفت ودیگر منتظر جوابی از جانب اونشد به روی پا ایستاد و بعد از تکان دادن تهدیدگونه ی انگشت اشاره ش در مقابل صورت او
از دستشویی خارج شد .

..

سراج نگاهی به ساعت سپس به پله ها انداخت  ..دقایق طوالنی از رفتن سرمه می گذشت واو هنوز برنگشته بود !!

سراج نگاهی به ساعت سپس به پله ها انداخت.دقایق طوالنی از رفتن سرمه می گذشت واو هنوز برنگشته بود !!
کالفه وبدون اینکه به مردی که همچنان برایش صحبت می کرد توضیحی بدهد از او فاصله گرفت ومسیر پله ها را در پیش گرفت .
پشت در بسته ی دستشویی که رسید لحظه ای تامل کرد  .تقه ای به در زد وچون چند ثانیه گذشت وجوابی نشنید آرام دستگیره را پایین
داد ودر را باز کرد .در همان نگاه اول متوجه ی سرمه شد که گوشه ای کز کرده وصورتش را با دست پوشانده بود  .با دیدن او در آن
حالت به شدت جا خورد  .صدای نفس کشیدن های تند ونامرتبش سکوت دستشویی را شکانده بود .
با قدم هایی بلند به سمت او جلو رفت ودر مقابلش زانو زد .نامش را آرام صدا زد وچون جوابی نشنید دست خود را جلو برد وروی
دست او گذاشت خواست دست اورا از صورتش بردارد که با مخالفت شدید او وصدای فریاد خفه ش روبه روشد  .لحظه ای مکث کرد
وبه جسم لرزان ودرهم مچاله ی او چشم دوخت  .صدای نجواگونه ی اورا که پشت سر هم جمله ای را تکرار می کرد می شنید اما متوجه
آن نمی شد
بار دیگر دستش را روی دست یخ زده ی او گذاشت وکمی آن رافشرد
و با وجود مقاومت شدید سرمه توانست دستش را از صورتش جدا کند وچون نگاهش در مردمک درشت شده ی چشم وصورت سرخ
شده ی او افتاد لحظه ای بهتش زد .
نام او را چندین بار تکرار کرد .اما سرمه هیچ واکنشی به او نشان نداد  .اصال در حال خود نبود و گویی در یک دنیای دیگر سیر می کرد ....
صدای هذیان گونه ی اورا می شنید که مرتب همان جمله را تکرار می کرد
سرش را کمی جلوتر برد ونگاه نگرانش را با دقت به لب های او دوخت تا شاید بتواند لب خونی کند
_م..من ...پ..پرنده ..نیس..نیستم عمو
چون جمله ی او را شنید ابتدا گمان برد اشتباه می شنود و بار دیگر با دقت بیشتری آن را لب خونی کرد.
با برافروخته شدن صورت سرمه وسخت تر نفس کشیدن او  ،به خود آمد .
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باید کاری می کرد تا او را از آن حالت خارج کند قبل از اینکه حالش بدتر می شد .
دستش را به سمت صورت او جلو برد اما وقتی چشم وحشتزده ی سرمه روی دستش چرخید نتوانست آن را روی صورت او بکوباند
ودستش لحظه ای در کنار صورت او روی هوا خشک ماند .
ابتدا نگاهی به دست مشت شده اش وبعد به پلک بسته ی لرزان او انداخت .
مگر می توانست به صورت دختری که دلش را بهش باخته بود سیلی بزند!!!
هر دستی که به صورت وبدن او و باهر نیتی برخورد می کرد آن دست را بی شک از زیر گیوتین رد می کرد !!!!
خشمگین دستش را انداخت و بالفاصله ازجای خود بلند شد و به سمت شیر آب رفت.
مشت دستش را پر از آب کرد وبه سمت سرمه رفت وروی صورت او پاچید  .سرمه بالفاصله تکانی خورد و هینی کشید خواست صورت
خود را محدادا بادست بپوشاند که سراج این اجازه را به او نداد با یک حرکت مچ دستان طریفش را اسیر پنجه های قویش کرد .او را بلند
کرد وبه سمت خود کشید و چون حرکتش ناگهانی بود وسرمه تعادل نداشت در آغوشش پرتاب شد .
سراج چون جانی شیرین جسم لرزان او را در آغوش فشرد ودر کنار گوشش چندین بار نامش را زمزمه کرد .
دقایقی بعد  ،بغض سرمه شکست ودر آغوشش به گریه افتاد  ،لب هایش را روی شقیقه ی او که تند می زد چسباند
صدای گریه ی او که هر لحظه که می گذشت اوج می گرفت در فضای بسته ی دستشویی منعکس شده بود .
سراج که طاقت گریه واین حال پریشان اورانداشت  .ابروهایش در هم گره خورد ولحظه ای دندان روی هم سایید .
سپس بار دیگر ارام بوسه ای برشقیقه ش نشاند و در حین نوازش کردن کمرش کنار گوشش گفت
_هیس آروم باش دزد کوچولو
گریه نکن  ،اروم باش
سرمه اما چگونه می توانست آرام باشد
وقتی تمام کابوس کودکی و جوانیش تبدیل به واقعیت شده بود !!
بار دیگر تصویر واضح ان کودک ترسیده وخونی درون قفس مقابلش چشمانش جان گرفت و رعشه را برجانش انداخت...
صدای نگران ودرعین حال محکم سراج راشنید
_سرمه بگو چه اتفاقی افتاده ؟!!
سرمه باشنیدن اسمش  ،تکانی خورد سپس طوطی وار زمزمه کرد
_م..من ..س..سرمه م ..آره ..من سرمه م
نه ..نه .پر..پرنده
صدای محکم سراج را که نامش را صدا زد شنید و
،بالفاصله سرش را از روی سینه ی او جدا کرده وملتمسانه دستش را به دست گرفت ..
اشک مانند سیلی از چشمانش سرازیر و تمام پهنای صورتش را خیس کرده بود
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نگاهش را وحشت زده در اطراف چرخاند و
بریده بریده وملتمسانه نالید
س..سراج ..اون..اون ..اینجاست
سراج نگاه موشکافانه ای به اوانداخت و بالفاصله پرسید
_کی سرمه ؟!!
سرمه به جای پاسخ به گریه افتاد
سراج سرمه را به خود نزدیک تر کرد و اورا مجبورکرد تا نگاهش کند
سپس شمرده ومحکم سوالش را تکرار کرد
_اون ..اونی که دن ..دندونش ط..طالست
بالفاصله با شنیدن این جمله تصویر تمام افرادی که در آن مهمانی دندانی از طال داشتند وتعداد ان ها کم هم نبود در ذهن سراج شکل
گرفت !!
بیشتر عرب های شیخ وسرشناس های متمول اهل کویت از جمله پدر خود او  ،دندان های آخری خود را از طال می گذاشتند .
حاال هردو پلک سرمه همزمان باهم می پرید ولرزش های هیستیریک گونه ی بدنش بیشتر شده بود  .از صورتش که هر لحظه
برافروخته ترمی شد کامال مشخص بود که برای کشیدن نفس دچار مشکل شده است .
تصویر هاتف وتک تک ان افراد را به عقب ذهنش سوق داد .
فعال حال دزد کوچولویش مهمتر از هرچیزی بود پس
اورا به خود نزدیکتر کرد و در حین نوازش دادن کمرش با لحنی مالیم گفت
_ببین دزد کوچولو  ...االن فقط من اینجاکنار توام .پس نترس واروم نفس بکش !
سرمه با شنیدن این جمله چنگی به بازوی او انداخت و مذبوحانه تالش کرد تا نفسی را که درسینه حبس شده بود مهار کند  ،اما ناموفق
ماند .
احساس می کرد زخم های پشت کمرش گر گرفته ومی سوزد وبدتر از آن صدای ضربه ی کمربند وضجه ی دختر بچه بود که لحظه ای
رهایش نمی کرد.
با گریه دستش را روی دست سراج که روی کمرش گذاشته بود گذاشت و این بار باصدای بلندتری جمله ش را بریده بریده تکرار کرد
.
سراج چون حال وخیم اورا دید پرسید
_کی اینجاست سرمه ؟!
سرمه با گریه نالید
_ع..عمو
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سپس بالفاصله خودش را از آغوش او بیرون کشید  .هردو دستانش را از هم گشود ودرحینی که ادای بال زدن در میاورد گریه کنان
نالید
_من..من ..م..م.من ..پر..پرنده ..نیستم
اما..اما ..عمو.عمو میگه ..من..من پرنده م
اون ..اون ..با کمر ..با..کمربند .من..من..
سراج متحیر به او که بال بال می زد چشم دوخت .
بالفاصله یاد زخم های پشت کمر سرمه افتاد وبر شدت حیرتش افزوده شد.
واولین سوال بالفاصله در ذهنش ایجاد شد
_ عمو چه کسی بود که سرمه بادیدنش به این حال افتاده بود و زخم های قدیمی روی کمر این دختر چه ارتباطی می توانست با مهمان
های این عمارت داشته باشد !!
با دیدن سیاهی چشم او که باال رفت با سرعت خودش را به او رساند وقبل از اینکه جاذبه ی زمین سرمه را به سمت خود بکشاند اورا در
آغوش گرفت ودر میان بازوهایش باال آورد  .نگاهی به چشم های پف کرده وارایش ریخته ی صورت خیسش انداخت و با گام هایی بلند
ومحکم به سمت اتاق خودش قدم برداشت .
بالفاصله اورا روی تخت گذاشت و با دکتر تماس گرفت .ارتباط را که قطع کرد
به صورت رنگ پریده ی سرمه 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 حمام پیدا کرده بود در حالیکه از جفت رگ هایش خون باشدت فوران
می زد !!
کالفه
دستمالی برداشت و روی تخت کنار او نشست و آرام صورت اورا پاک کرد .
بی شک اگر خاتون او را در آن وضعیت می دید حالش بد می شد .
ذهنش عجیب مشغول شده بود .
یک چیز در آن وسط درست نبود واو باید ابتدا می فهمید
این دختر کیست .
تمام جمله های سرمه در سرش اکو می شدند و هزاران سوال در ذهنش ایجاد می کردند  . .تقه ای به در خورد و در متعاقب ان
گشوده شد و هیکل یاشار در چارچوب در قرار گرفت .
_تو کجایی سراج همه ی مهمونا منتظرتو و اون دخت ..
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با دیدن سرمه در آن وضعیت جمله ش ناتمام ماند  .تکانی شدید خورد  .و ناخواسته اسم یسنا را به لب آورد  .لحظه ای بعد نگاه بهت
زده ش با گیجی بین سرمه وسراج چرخید
سپس با نگرانی وقدم های بلند خود را به تخت رساند و باصدایی بلند که از کنترلش درآمده بود لرزان پرسید
_این دختر چرا اینجاست
چه اتفاقی افتاده سراج !
سراج دستمال را از صورت سرمه جدا کرد و از روی تخت بلند شد .
پتو را تا گردن او باال کشید و کوتاه گفت
_نگران نباش با دکتر تماس گرفتم
یاشار اما با دیدن آن حال دختر چگونه می توانست نگران نباشد
کنار تخت نشست  .با دست لرزانش دست اورا به دست گرفت وبا دست دیگرش موهای اورا نوازش کرد .
سپس زیر نگاه مستقیم وخیره ی سراج ارام گفت
_حسی که هربار بالمس این دختر بهم دست میده واقعا عجیبه !!
حتی ..حتی  ..برای لحظه ای با دیدن او در این وضعیت ،احساس کردم تکه ای از وجودم کنده شد .
و همچین حسی رو ادم فقط به همخون خود داره !!
لحظه ای تامل کرد و بعد نگاهش رو از سرمه به سراج چرخاند وباصدای گرفته ای ادامه داد
_من ادم خرافاتی نیستم سراج
اما..اما ..احساس می کنم این دختر همزاد یسناست و خدا اون رو برای دل بی قرار خاتون و من فرستاده !!
سراج حرفی نزد اما عجیب به فکر فرو رفت  .باید هرچه زودتر با شاهکار تماس می گرفت تا خودش را به کویت برساند .
به نظر او هم این همه شباهت عجیب بود  .اما عجیب تر رفتار و حرف های امروز سرمه بود .
او کسی نبود که ساده از کنار چیزی بگذرد  .حتی اگر الزم بود خود به ایران می رفت تادر مورد گذشته ی سرمه همه چیز رابفهمد .
طاها دستی بر چشم خسته خود کشید وپرونده ی سرمه محتشم را بست  .خمیازه اش را مهار کرد  .کش وقوسی به بدن خود داد
و فنجان قهوه ش را از روی میز برداشت و با اکراه جرعه ای از قهوه ی سرد شده ش را نوشید .
پرونده دختری که زمانی کوتاه نامزدش بود حسابی ذهنش را مشغول کرده بود .
نزدیک به چهار ماه از گم شدن سرمه می گذشت و هنوز هیچ سرنخی از او پیدا نکرده بود .
نگاهش به سمت صندلی مقابلش چرخید جایی که روز قبل محتشم روی آن نشسته و آن اعتراف تکان دهنده را کرده بود و باعث شده
بود تمام شب حتی برای ثانیه ای چشم روی هم نگذارد .
پنجه ای روی موهایش کشید و سعی کرد بار دیگر حرف های او رادر ذهنش مرور کند .
او برای اولین بار در طی ان سالها اعتراف کرده بود که سرمه دختر واقعی او نیست .
فنجان قهوه را روی میز گذاشت و فلش بکی به روز قبل زد .
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نگاهش در جسم شکسته تر از قبل ونگاه غمگین محتشم قفل شد ه بود  .از شنیدن اعتراف ناگهانی او چنان شوکه شده بود که حتی کلمه
ای نتوانست بود حرف بزند واجازه داده بود تا محتشم صحبتش را کامل کند واو تمام حرفهای تکان دهنده ی اورا بدون کلمه ای پس
وپیش تا واو ش را حفظ کرده بود .
اقای محتشم دستهایی راکه اشکارا می لرزید را درهم قفل کرده بود .
بعد از چند روز کلنجار رفتن و شب ها تا سحر بیدار ماندن  ،به سختی توانسته بود خود را متقاعد کند که به دیدار این سرگرد جوان
برود و مهر سکوت از آن راز چندین ساله بشکاند .
شاید بعد از چند ماه  ،این تنها امید وشانس برای بازگرداندن دخترش به خانه بود  .واو قصد نداشت هیچ شانسی را برای دیدن وداشتن
دوباره ی سرمه ش از دست بدهد حتی به قیمت آن که تمام دنیا راز او رابفهمند!!
اهی کشید  .بغض نشسته در گلویش را با تک سرفه ای بلعید
وقتی شروع به صحبت کرد .صدایش در عین لرزیدن محکم بود !!
_شونزده سال پیش  ،یک شب بارونی برای تحویل باری از گمرک به بوشهر می رفتم  .تو جاده تصادف سختی شده بود که بعد از ساعتی
ترافیک سنگین و باز شدن جاده  ،کمی جلوتر ماشین رو برای رفع قضا کردن نگه داشتم  .کمی دورتر از جایی که بودم صدای گریه ی
ضعیف بچه ای توجهم رو جلب کرد  .اول فکر کردم به خاطر خستگی راه وترافیک اشتباه میشنوم و صدا  ،صدای باد وبارونه !! اما باز دلم
طاقت نیاورد که به ماشینم برگردم  .مسیرصدارو تعقیب کردم و  ...و.....
لحظه ای سکوت کرد و نگاه خیسش را در اتاق چرخاند  .بعد از شانزده سال می توانست آن شب را باتمام جز ئیاتش بخاطر بیاورد .
به آن شب بارانی بازگشت .
به شانزده سال قبل ....
گویی نیرویی ماورایی او را به سمت صدا هدایت می کرد .پس
ارام وبا احتیاط در حالیکه ترس در جانش نشسته بود به سمت صدا قدم برداشت .
کمی که جلوتر رفت  .صدا واضح تر به گوشش رسید و او توانست در آن تاریکی وبه کمک نور ضعیف چراغ قوه ای که در دست
داشت بچه ای راببیند که تنه ی درختی را با دست کوچکش سفت گرفته بود .
درست مانند کودکی که
مادری را در آغوش گرفته باشد !!! ابتدا بهتش زد و در جا ایستاد .
نمی توانست چیزی را که می دید باور کند .
آن بچه ی کوچک در زیر باران ودر کنار اتوبان چه می کرد !
صدای رعد و برق همزمان با صدای جیغ کودک ترسیده او را به خود آورد  .یا خدایی زیر لب زمزمه کرد و
به قدم هایش سرعت بخشید وخود را به اورساند ودر کنار او زانوزد .
نور چراغ قوه را در صورت غرق در خون کودک که با باران قاطی شده بود انداخت و وحشت کرد .
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نگاه ترسیده ولب های لرزان بچه  ،دلش را به درد اورد .
بار دیگر نگاهش با دقت در قامت کوچک او که لباسی پاره به تن داشت چرخید تا بفهمد ایا اسیب جدی دیده است یا نه
بنظر نمیامد جایی از بدنش شکسته یا مجروح شده باشد جز سرش که خون آمیخته به باران از ان جاری بود .
وقت را نباید از دست می داد
روی پا ایستاد و دسته ی کوچک چراغ قوه را با دندان گرفت
باید هرچه زودتر اورا به بیمارستان می رساند .
بالفاصله به سمت او دست دراز کرد وچون بچه سرش را در تنه ی درخت پنهان کرده و شروع به فریاد کشیدن کرد
به سختی او را از تنه ی درخت جدا کرده وسفت در آغوش گرفت  .سپس چراغ را با دست گرفت و در حین دفع کردن ضربه های
کوچک بچه ی ترسیده گفت
_نترس کوچولو من اومدم تا کمکت کنم
کودک دیگر جانی نداشت تا دست وپا بزند وخیلی زود در آغوشش ارام گرفت
با محبت سرش را خم کرد وبوسه ای روی سرش نشاند
اورا در صندلی جلو نشاند وکمربندش را بست  .ماشین را دور زد وخود سوار ماشین شد وآن را روشن کرد و به راه افتاد
به درمانگاه کوچکی که رسید ماشین را نگه داشت  .کودک خیس ومچاله شده را مجدادا درآغوش گرفته وسراسیمه از ماشین پیاده شد
و به سمت درمانگاه پاتند کرد.
 .درمانگاه در آن وقت از نیمه ی شب خلوت بود.
در حالیکه نفسش به شمارش درآمده بود
سراسیمه گفت
_کمکم کنید لطفا
دوتا مرد پرسنل درمانگاه که در آن شب بارانی واز خلوتی درمانگاه استفاده کرده و مشغول تماشای تلویزیون بودند بالفاصله به سمت
او پاتند کردند
کودک را از آغوش او جدا کردند .به اولین اتاق رفته واو را روی تخت خواباندند .
دقایقی بعد دکتر تقریبا میانسالی با صورتی خواب آلود وچشمانی پف کرده به آن ها نزدیک شد .کنار تخت ایستاد .نگاهی به کودک
خیس و خونی انداخت و در حالیکه گوشه ی پلک اورا کمی به سمت پایین می کشید پرسید
_ چه اتفاقی افتاده ؟!
محتشم منمن کنان سکوت کرد .
خود او هم نمی دانست دقیقا چه اتفاقی افتاده است .گویی هنوز هم در شوک بود !!!
دکترچون سکوت اورا دید نگاهی به جانبش انداخت
_چه نسبتی با این دختر داری ؟!
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سپس قبل از جواب محتشم در حین وارسی زخم روی پیشانیش گفت
_شکسته !!
لباس مخصوص بچه ها رو بیارید  .باید اول این لباس خیس رو از تنش جدا کنیم
پرستاری باسرعت از اتاق خارج شد و محتشم کوتاه اتفاق افتاده را تعریف کرد
دکتر ابرویی باال انداخت ومشغول کندن لباس دخترک شد
در آنجا محتشم تازه متوجه شده بود کودک دختر است  ..دختری با موهای کوتاه اندامی الغر وبدنی پر از زخم  ..زخم های عمیق
ودردناک...
وقتی زخم های کهنه وجدید روی کمر دخترک را دید
آه از نهادش برآمد.
هرکسی می 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
فکش از شدت خشم فشرده شد ودستی بر محاسنش کشید
در قاموسش نمی گنجید کسی بتواند با دختر بچه ای همچین کاری کند !!!
دکتر با اخم جای زخم ها را بررسی کرد و در حالیکه در آن نیمه ی شب عمیقا متاثر شده بود اشاره ای به یکی از مردها کرد .
مرد نگاه متاثرش را از زخم ها گرفت و بدون کلمه ای حرف بالفاصله آنجا را ترک کر د .
با پلیس تماس گرفته شد ومحتشم بهت زده  ،تحویل پلیس داده شد .
اما خیلی زود وکیلش توانست او را آزاد کند و او اولین کاری که پس از رهایی کرد تحقیق در مورد دخترک بود .
نمی دانست چرا مهر آن دخترک تا این حد در دلش نشسته بود شاید به آن دلیل که او چندین سال بود ازدواج کرده بود وخدا فرزندی
بهش نداده بود !!!
وحاال آن دخترک ....
تصویر چشم های معصومش حتی برای لحظه ای هم از مقابل چشمانش کنا ر نمی رفت .
در آن چند ماه که دخترک در پرورشگاه بود هیچ کس به سراغش نیامده بود و گزارشی مبنا بر گم شدنش اعالم نشده بود .
و با توجه به زخم های عمیق و حال روحی دخترک بعید می دانستند کسی به سراغ او بیاید !!
دخترک جسما خوب شده بود اما روحا بیمار بود  .در آن چند وقت کلمه ای حرف نزده بود وفقط گاهی شب ها ودر خواب صدای
فریادهایش گوش آسمان را هم کر می کرد .
او با آن سن کم به شدت منزوی وگوشه گیر بود واغلب گوشه ی تخت خود کز می کرد وبه نقطه ای خیره می ماند
مشاور پرورشگاه در نهایت گفته بود شاید یک خانواده ی خوب ومتعهد با سرپرستیش بتواند او را از این حالت خارج کند .
مشاور هنگام گفتن این جمله ،نمی دانست ناخواسته چه تلنگری به او زده بود
چه کسی بهتر از او که فرزندی نداشت و آرزوی داشتن دختری به زیبایی آن دختر بچه را داشت !!
مهر آن دختر از همان نگاه اول بر دلش نشسته بود !!
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و در نهایت تسلیم قلبش شد و اقدام به گرفتن سرپرستی کودک کرد وبا توجه به وضع مالی وشرایط خوبی که داشت توانست
سرپرستی او را به عهده بگیرد .
سکوت کرد وناخواسته
اولین باری که او را در آغوش همسرش گذاشته بود بخاطر اورد .
دخترک در آغوش همسرش ساکت وخاموش اشک ریخته بود و همسرش بهت زده وننو وار آن کودک گریان را در آغوشش تاب
داده بود .
آن دختر علی رقم بیماریش خیلی زود توانسته بود خودرا در دل همسرش مانند او باز کند .
آهی کشید  .طاها در سکوت تمام حرف های اورا گوش داده بود ودر نهایت قول داده بود که دخترش را خیلی زود به او بازگرداند .
.....
سرمه با احساس تشنگی به سختی چشمانش را باز کرد و زبانش را روی لب های خشک شده ش کشید .
نیم خیز شد که دردی در بدنش پیچید .
تمام عضله های بدنش خشک شده بود .
دستانش را باال برد و
کش وقوسی به بدن خود داد که بادیدن اتاق نا آشنا در همان حالت ماند !
با کنجکاوی به اطراف چشم دوخت و خیلی زود توانست اتاق سراج را بشناسد !!!
ابتدا خشکش زد اما خیلی زود به خود آمد ودستانش را که در هوا مانده بود پایین انداخت.
خواب از نگاهش به سرعت گریخت وجای خود را به بهت داد .
او در اتاق سراج چه می کرد!!!
سراسیمه ودستپاچه ابتدا به تخت سپس به خود نگاهی انداخت و
چون لباس سفید مردانه ی سراج را برتنش دید هجوم خون را زیر پوست صورتش احساس کرد  .لب گزید .
با توجه به شناختی که در این مدت از سراج پیدا کرده بود می دانست حتی اگر خود او لباسش را از تنش در اورده باشد هم به
او دست نزده است .
اما او آنجا ودر تخت سراج چه می کرد ؟!
اولین چیزی که از ذهنش گذشت این بود که این اواخر کاری نکرده بود که سراج تنبیه ش کند .
لحظه ای به نوع تنبیه سراج خنده ش گرفت .
سری به افکارش تکان داد و
از تخت پایین رفت و ناگهان از دردی که در بازوهایش پیچید اخی کشید .
آستین لباس سراج را که برای او گشاد بود باال داد وچون کبودی دستش را دید بیشتر تعجب کرد .
نگاهی به ساعت انداخت که  ۳را نشان می داد وباتوجه به روشنایی اتاق متوجه شد  ۳بعد از ظهر است .
مستاصل وسط اتاق ایستاد و به ذهنش فشار آورد تا بخاطر بیاورد که چرا در اتاق اوست !!
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درست در لحظه ای که نا امید شده بود نگاهش به پیراهن روی کاناپه ای که در گوشه ی اتاق بود افتاد و روی آن ثابت ماند  .ناخواسته
به سمت پیراهن زنانه رفت آن را برداشت وبه سمت صورتش جلو آورد وجرقه ای در ذهنش زده شد .
مهمانی خاتون !!!!
او این لباس را در مهمانی خاتون پوشیده بود .با دیدن لباس گیج تر شد .
احساس می کرد پاهایش توان نگه داشتن وزنش را ندارد وبه شدت احساس ضعف وگرسنگی می کرد .
روی همان کاناپه نشست ولباس را روی پاهایش انداخت وسعی کرد بخاطر بیاورد در مهمانی خاتون چه اتفاقی افتاده که به خوابیدن در
اتاق سراج منجر شده بود !!!
چشمانش بسته شد و کالفه پنجه ای روی موهایش کشید و سعی کرد به ذهنش فشار بیاورد .
اولین صحنه ای که در ذهنش به نمایش در آمد تصویر بازوبه بازوی او و یاشار و پایین آمدن از پله های مرمرین  ،زیر سنگینی نگاه
مهمان ها بود.
زبان روی لب کشید .
لحظه ای چشمانش را باز کرد و باردیگر به لباس نگاهی انداخت.
نمی دانست چرا قلبش اینگونه خودش را وحشیانه به سینه می کوبید.
دست روی قلبش گذاشت و نفس عمیقی کشید  .هرچند بی فایده بود !!!
قلبش همچنان تند ومحکم می کوبید..
با احساس وضعف بدی که داشت مجدادا چشمانش را بست .
همه چیز خیلی زود مانندی فیلمی در ذهنش اکران شد .
آشنایی او با پدر سراج  .همراهی رقص با او و سراج  ..دگرگون شدن حالش و ...
چون به قسمت دستشویی 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
یسنا دختر یاشار در ذهنش نقش بست .
_ سرمه !!
با تکان ارام سرشانه هایش  ،همزمان با جیغ کوتاهی چشمانش باز شد .
سراج که روی او خم شده بود
کمی خودش را عقب کشید  .نگاهی به لباس چنگ شده در دستان او انداخت و لحنی ارام گفت
_هیس نترس منم !!
اروم باش ...
سرمه اما سریع از جای خود بلند شد .چگونه می توانست ارام باشد وقتی صدای تهدید آمیز آن مردی که دندانی از طال داشت هنوز
درگوش هایش تکرار میشد .
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دستانش را روی گوش هایش گذاشت تا شاید مانع از پخش ان صدا شود اما بی فایده بود .
نگاه خیسش را به سراج دوخت و دهان باز کرد اما باز آن صدا در گوشش پخش شد که گفته بود نباید به سراج حرفی بزند !!
ناامید سری تکان داد و به پهنای صورت اشک ریخت و پس از کلی تالش به سختی لب زد
_س...س..سراج
سراج چون این حال آشفته ی او را دید بازویش را گرفت و او را به سمت خود کشید .جسم لرزانش را در آغوش گرفت و سفت ومحکم
به خود فشار داد ودر کنار گوشش با خشمی کنترل شده زمزمه کرد
_ جونم سرمه
حرف بزن فقط بگو چیشده که دزدکوچولوم رو تا این حد ترسونده!!
صدای تهدید آمیز هاتف ،در یک گوشش وصدای نگران ومهربان سراج در گوش دیگرش باعث شد تا حالش بدتر شود .
خودش هم علت این همه خرابی حالش را نمی دانست .
او دختر ترسویی نبود  .اما یک چیز در آن مرد وجود داشت که او را به شدت می ترساند .
چیزی که خود هم دقیق نمی دانست سر ریشه ش از کجاست وذهنش در آن لحظه آنقدر آشفته بود که به کمکش نیاید .
سراج چون سرشانه های لرزان او را دید اخمی کرد .
سرش را از سینه ش جدا کرد و واو را مجبور کرد تا نگاهش کند وچون نگاه به خون نشسته وخیس سرمه در نگاهش قفل شد فکش
لرزید .
در نگاه او ترس و وحشت فریاد می کشید !!
او این نگاه را هرگز در تمام ان مدت که اورا دزدیده بودند ندیده بود  .چه بسا که بارها هم در خطر افتاده بود ..
دستش را نوازشگونه روی صورت خیس سرمه کشید وسرمه ناخواسته صورتش را به کف دست او چسباند ودر انی کف دست سراج
خیس از اشک گونه های او شد .
لحظه ای دلش برای این معصومیت سرمه ضعف رفت وباز هم خود را سرزنش کرد که چرا پای سرمه را به این بازی که یاشار راه
انداخته بود باز کرده بود .
لحظه ای پلک باز وبسته کرد تا آرامش خود را حفظ کند .
االن وقت سرزنش کردن یاشار وخود نبود  .االن فقط باید مطمئن می شد که آن مرد دندان طالیی که سرمه را تا این درجه ترسانده
بود هاتف است یا نه !!
هرچند که خود احتمال زیادی می داد شخص مورد نظر هاتف باشد  .چون پس از رقص با او حال سرمه دگرگون شد!!!
با یاد اوری هاتف مجدادا فکش فشرده شد و برای چندمین بار از خود پرسید
_پدرش چه ارتباطی می تونسته با سرمه داشته باشه !!!
باید سرمه را وادار به حرف زدن می کرد
پس خیلی جدی پرسید
_تو به من اعتماد داری سرمه ؟
چنان ناگهانی این سوال را پرسید که سرمه با گیجی سری تکان داد
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سراج او را به خود نزدیکتر کرد  .حاال بدن لرزان وظریف او کامال بهش چسبیده بود .سوالش را مجدادتکرار کرد
و سرمه بدون اندیشیدن و ناخواسته به نشانه ی تایید سری تکان داد .
عجیب بود اما
او زندانی بود که به زندان بانش اعتماد داشت !!
لبخندی محو روی لب سراج از این جواب تند او شکل گرفت وچون لب های برجسته ی لرزان و قرمز اورا دید ناخواسته با انگشت
شصتش روی آن کشید .
پلک سرمه بسته شد وسراج لرزیدن گوشه ی پلک اورادید  .شقیقه اش نبض گرفته بود وصدای کوبیدن قلبش را واضح می شنید .
فکش منقبض شد ونفسش کش آمد .
برای اولین بار بود که این چنین در مقابل دختری کنترل خود را ازدست می داد وعنان خود را به دست دلش می سپرد  !!.دلش لمس
دختری را می خواست که در آغوشش مانند گنجشکی بی پناه می لرزید !!
دختری که توانسته بود در قلب سنگی و یخزده ش راه ،پیدا کند و قلبش را از آن خود کند !!
دختری با پرونده ای سفید !!!
فاصله اش را با جسم لرزان اوکمتر کرد
و حلقه ی دستی را که دور کمر باریکش حلقه بود تنگ تر ...
سرش را کمی خم کرد .لب هایش را روی شقیقه ی او جایی که تندترنبض می زد چسباند .
_ دزد کوچولو فکر کنم باید تنبیهت کنم !!
پلک های سرمه بالفاصله ازحرارت لب های او باز شد .
گویی ان قسمت از شقیقه ش را که با لب های او تماس پیدا کرده بود مذاب داغ ریخته بودند که این چنین آتش گرفته و می سوخت .
نگاه گیجش را از آن فاصله ی نزدیک به چشمهای قیرگون او دوخت .
برای لحظه ای گمان کرد اشتباه شنیده است  .خیره در نگاه او چند بار پشت سرهم پلک زد !!
چیزی در نگاه نافذ و وحشی سراج بود که تا حاال ندیده بود یک چیز گرم و سوزان که برای به اتش کشیدن کل وجودش کافی بود !!
به سختی اب جمع شده ی دهانش را قورت داد
 .سراج از گوشه ی چشم لرزیدن سیبک گلویش را دید ولبخندی محو روی لبانش نقش بست .
سرمه بی قرار وبی تاب از بازدم حرارت نفس او بر روی صورتش  ،به سختی لب زد
_ت ..تنبیه  ..اما ..اما ..م..من . .کاری..نکر..نکردم
سراج با دیدن لب های گوشتی او که اندکی می لرزید عنان خود را ازدست داد.
تک خنده ای درگلو کرد
و لب هایش را مماس لب های او نگه داشت .
آن دختر خود هنوز نمی دانست چه کرده است !!
او ناخواسته با قلب او کاری کرد ه بود که هیچ دختر زیبا رویی تا حاال نکرده بود !!!
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با شیطنتی نامحسوس زمزمه کرد
_چرا دزد کوچولو کردی !!
_تمام شب رو روی تختم راحت خوابیدی بدون اینکه من حتی بتونم ثانیه ای چشم روی هم بزارم !!
سرمه که از آن فاصله ی نزدیک وبدتر از آن از حرارت آغوش او دستپاچه شده بود خواست سرش راعقب بکشد که بالفاصله دست
سراج از زیر موهایش پشت گردنش دوید وآن راسفت نگهش داشت.
سرمه خیره بر لب های او از ان فاصله ی نزدیک زمزمه کرد
_س..سراج
سراج زمزمه کرد
دزد کوچولو
می دونم کاری که می کنم غلطه!!
اما در این لحظه درست ویا غلط بودنش اهمیتی برام نداره
و می خوام کاری رو بکنم که شک ندارم بعدش به نگاه شماتت امیز وحرفای تندت می ارزه !!!
سپس بالفاصله فاصله رو از بین برد و لب هایش روی لب های سرمه نشست وشروع به بوسیدن او کرد .
اما سرمه هنوز از شوک وگیجی حرف های او درنیامده بود که بانشستن ناگهانی لب های سراج روی لبانش  ،در آغوش او خشکش زد
!!!
لب هایش ابتدا ارام و مالیم ،سپس تند و محکم بوسیده می شد .
چنان از این بوسه ی آتشین بهتش زده بود که هیچ عکس العملی از خود نمی توانست نشان بدهد !!!
یا شاید هم دلش نمی خواست از آن حالت خلسه و شوک بیرون بیاید .
گویی زمام عقلش را قلب پرآشوب وهیجان زده ش به دست گرفته بود که نمی توانست خوب فکر کند و برای رهایی از آن
وضعیت کاری کند !!
و او با بغض سنگینی که مانند پنجه ای قوی  ،گلویش را فشار می داد اعتراف کرد که به این بوسه و آغوش پر حرارت مردی که مدت
ها بود دل در گرویش داده بود احتیاج داشت.
مردی که می دانست چهارچوب آغوشش امن ترین نقطه ی دنیاست !!!
بوی عطر تلخ پیچیده درمشامش و انگشت هایی که بدون هیچ نرمشی در البه الی موهایش می دوید و خشن نوازش می کرد مزید
برعلت شده بود تا قلب او را درسینه بی تاب تر کند !!!
درست لحظه ای که نفس برای کشیدن کم اورد  ،سراج اندکی لبانش را جدا کرد ونفهمید در نگاه او چه خواند که کمرش را به خود
فشرد و قبل از اینکه سرمه بخواهد نفسی تازه کند مجدادا به لبهایی که از بوسه های محکمش می سوخت شبیخون زد.
سرمه نیز که تحت تاثیر احساس تازه شکوفا شده وقلبش قرار گرفته بود وسوسه شد تا اوهم لب های سراج را لمس کند.
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نمی خواست به کاری که برای انجامش بی تاب بود فکر کند که اگر فکر می کرد بی شک در برابر عقل ومنطقش محکوم میشد!!!! پلک
هایش روی هم افتاد و قطره اشکی از گوشه ی پلک هایش روی گونه هایش غلتید واو اولین بوسه ی عاشقانه ش را روی لب های مردی
زد که او را دزدیده بود !!!
با لمس لب پایین او ،این بار نوبت سراج بود تا شوکه شود و برای ثانیه ای دست از بوسیدن ان لب شیرین بکشد .
سرمه که متوجه بهت او شده بود دستپاچه از حماقت خود  ،خواست سرش را عقب بکشد که سراج این اجازه را به اونداد  .مماس لبش
وخیره در نگاه آشفته وشرم زده ش زمزمه کرد
_سراج باشم واجازه بدم بعد از این بوسه بکشی عقب !! محاله دختر !
سپس با سرعت عقابی روی شکارش لب او را شکارکرد و این بار با حرارتی بیشتر از قبل او را بوسید ..
پلک های سرمه مجدادا روی هم افتاد واز تاریکی پشت پلک هایش این شهامت را پیدا کرد تا دل به دلش بدهد واو را ببوسد.
دلش می خواست از آن تاریکی استفاده کند وبه روشنایی بعدش فکر نکند .
قلبش با هر بوسه ای که روی لب های سراج می نشاند و بالفاصله جواب بوسه ش را هم می گرفت بی قرار تر می شد و میل خواستن
او را  ،در درونش بیشتر می کرد .
برای اولین بار دلش می خواست در آغوش او ثانیه ها کش بیاید تا ان حس شیرین تر از شهدی که در پی و رگ هایش جاری شده بود
ادامه داشته باشد !!
نفس که کم آورد ناخواسته چنگی از پشت لباس او زد و سراج سرش راعقب کشید و سرمه که طاقت رویارویی با اورا نداشت بالفاصله
سرش را روی سینه ی او مخفی کرد و از شر م نگاهش به آغوش خوداو پناه برد .
سراج لبخندی زد و اورا در آغوشش فشرد وبوسه ای بروی سرش نشاند واجازه داد تا کمی آرام شود .
از پشت پیراهنش که مدام توسط دست او چنگ شده و بالفاصله رها می گردید متوجه ی هیجان بیش از اندازه ی اوشد  .صدای
کوبش ضربان قلبش را به راحتی می توانست بشنود .
لبخندی به  ،این حجم از شرم دخترانگی های او زد .
با همان بوسه ی اول او  ،به راحتی متوجه شد که اولین مردی ست که آن دختر می بوسد و همین برای ارضا کردن حس غرور
مردانه ش کافی بود .
برای چندمین بار  ،دلش برای دختری که اینچنین در آغوشش می لرزید ضعف رفت  .کمی که گذشت وچون دید سرمه قصد ندارد از
آن حالت خارج شود .
باشیطنت سرش راخم کرد  .دلش کمی سر به سر گذاشتن او را می خواست تا از آن حال و هوا دربیاید .
لبش را به گوش او چسباند و لرزیدن او را احساس کرد  .در حین فشردن محکم او در آغوشش  ،تک خنده ای در گلو کرد و با صدای
بمی زمزمه کرد
_ می خوام یه اعترافی کنم دزد کوچولو!!
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لحظه ای تامل کرد .
کوبش محکم وبی امان قلب سرمه را روی سینه ش احساس می کرد .
دلش می خواست صورت او را ببیند .
لبش را از گوش او برداشت و دست ش را زیر چانه ی او قرار داد  .سپس سرش را از سینه ش جدا کرد واو را وادار کرد تا نگاهش
کند .
سرمه دستپاچه خواست نگاه از نگاه دقیق و موشکاف او بدزدد اما نتوانست  .احساس می کرد در میدان جاذبه ی او قرار دارد .
آدر نالین خونش باال رفت .
روزنه ی امیدی در قلب اشوب زده ش باز شد .
دلش در ان لحظه فقط یک چیز می خواست بشنود و آن اعتراف سراج به عشقش نسبت به او بود !! احساس شوق وهیجان بی انتهایی که
جانش را در برگرفته بود باعث می شد از فرط شادی به سختی نفس بکشد .
از این همه شوریدگی  ،گوشه ی لبش را گزید واز سوزش ناگهانی آن اخ مالیمی گفت .
سراج با انگشت شصت با مالیمت لب زیرین او را از اسارت دندان های سفیدش در اورد وسرمه ناخواسته لب زد
_چه اعترافی ؟!
سراج لبخندی به شرم دخترانه ی نشسته در نگاه او و گونه های برافروخته ش زد و نجوا گونه گفت .
_منتظر هر واکنش تندی از طرف تو بودم جز اون بوسه های شیرینت دزد کوچولو!!
چانه ی سرمه لرزید .
انتظار شنیدن هرچیزی را داشت جز این مانند توپی که پنچرش کرده باشند بادش خالی شد .
سنگینی نگاه سراج او را به خود آورد .
تاریکی رفته وحاال روشنایی که از آن می ترسید به سراغش امده بود
 .برای اولین بار بود جوابی نداشت تا به او بدهد  .هیچ جوابی برای حماقت خود نداشت  .تکانی به خود داد تا شاید از حصار بازوهای او
رهایی یابد  .اما بی فایده بود واو در آن چهار چوب محکم گیر افتاده بود .
سراج لبخندی به صورت گلگون شده ی اوزد .
صورت سرمه  ،مانند کتابی باز برای سراج بود وخواندن افکاراو برای آدم به تیزی او کار سختی نبود .
لبخندی زد و مرموزانه پرسید
_حاال چرا انقدر وول می خوری دختر !
سرمه چون این جمله را شنید  ،نا امیدانه دست از تقال کشید .
زیر چشمی نگاهی به سمت در انداخت وهوای سنگین اتاق را همر اه با عطر تلخ وخوش بوی او داخل ریه هایش فرستاد .
دلش شدیدا تنهایی اتاقش را می خواست تا خود را در آن مخفی کرده وبه آن حس و حال پریشانش زار زار گریه کند واشک بریزد !!!
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نگاه از او دزدید وبه پاهای برهنه ش دوخت  .پوزخندی زد و بغضش را پایین فرستاد و به سختی گفت
_ دستت رو بردار  .باید برم اتاقم  .احتیاج به استراحت دارم .
سراج تاک ابرویی باال انداخت و با صدایی که می خندید کمر او را نوازش کرد و گفت
_ عجب !!از دیشبه تو اتاق من داری استراحت می کنی وفکر کنم کسی که احتیاج به کمی استراحت داره منم !!!
سرمه نگاه کالفه ش را به او دوخت و لب زد
_اگر من برم استراحت می کنی و ..
سراج میان جمله ش پرید  .سری تکان داد و مرموزانه گفت
_نمی زارم بری !!نه تا وقتی که حرفی که نگاهت می زنه رو زبونت بگه
نگاه گیج سرمه مجدادا رو نگاه او قفل شد وزانویش لرزید .
قلبش به تالطم افتاد .
پس سراج متوجه ی عشق وعالقه ی او نسبت به خودش شده بود  .اضطرابی موذی به جانش چنگ انداخت .
خواست انکار کند اماقبل از اینکه دهن باز کند
سراج یک دستش را از کمر او جدا کرد و انگشت اشاره ش را روی لب های او گذاشت و گفت
_هیس دزد کوچولو
فقط حرفی رو بزن که من دوست دارم بشنوم .
اشک از چشم های سرمه جوشید واز گونه هایش سرازیر شد .
اشک از چشم های سرمه جوشید واز گونه هایش سرازیر شد  .تلخ خندی زد وهمراه با تکان دادن سرش بینی ش را باال کشید و جمله
ای را که در اعماق وجودش به فریاد در آمده بود  ،زمزمه کرد
_خود خواه  ،تو یه پسر  ،تو یه پسر ،
سراج میان حرفش پرید و با شیطنت چشمکی زد و گفت
_عزیزم من پسر نیستم و مردم !!
لحظه ای تصویر طال با موهای بلوندش در ذهن سرمه نقش بست !!!
راه نفسش بسته شد
لب گزید وبا صدایی که سعی داشت کمترین لرزش رو داشته باشد ادامه داد
_ تو یه مرد خودخواه لعنتی هسی که  ..که ...
صدایش به زمزمه ای سرشار از غم شبیه بود  .زیر نگاه نافذ سراج نتوانست جمله ش را کامل کند و سکوت کرد .
سراج چون سکوت او را دید با لبخندی شیطنت امیز و با پافشاری جمله ی او را تکرار کرد .
_من یه مرد خودخواه لعنتیم که ..که ؟!
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سراج با دیدن حالت درماندگی صورت او  ،و خواندن افکارش  ،لبخندی مهربانانه زد .
حاال که راز نگاهش را خوانده بود شاید بهتر بود که انقدر عرصه را برای آن دختره ترسیده ودرمانده تنگ تر نکند واز طریق
دیگری او را مجبور به اعتراف کند .
سر در کنار گوش او فرو برد و نجواگونه گفت
_ بزار جمله ت رو من کامل کنم ..
سرمه با برخورد نفس داغ وخوشبوی او  ،مجدادا گر گرفت وراه گرفته ی نفسش باز شد .
خواست تکانی به خود بدهد که سراج مانعش شد  .چانه ی او را میان انگشت اشاره وشصتش گرفت و مجبورش کرد تا نگاهش کند .
موقرانه صدای خود را صاف کرد
سپس در حالیکه چشم های او را بانگاهش می کاوید با لحنی شمرده و آرام گفت
_من یه مرد خودخواه لعنتیم که دل به دختری سپردم که اسیر دستای خودمه !!!!
شنیدن این اعتراف چنان غیر منتظره و ناگهانی بود که سرمه دلش پایین ریخت و به سرفه افتاد .
سراج که از مردمک گشاد شده ی چشم های او و سرفه ی ناگهانیش خنده ش گرفته بود چند ضربه ی مالیم به کمر اوزد .
چند ثانیه گذشت و سرفه ی سرمه متوقف شد .
در هاله ای از ناباوری فرو رفته بود و درک درستی از چیزی که شنیده بود نداشت
چند بار پشت سرهم پلک زد وجمله ی اورا در ذهن تکرار کرد .
صدای بم وگیرای سراج  ،چندین بار در ذهنش تکرار شد وباهرتکرار  ،کوبش قلبش شدت بیشتری گرفت  .سراج گفته بود که اورا
دوست دارد و این یعنی عشقش ،یک خواستن یک طرفه نبوده !!
با درک کامل این جمله ،
ناگهان موقعیتی را که در آن قرار داشت فراموش کرده و در خلسه ی شیرینی فرورفت !!
ناخواسته لبخندی انحنای لبانش را کش داد  .پلک هایش روی هم افتاد وپشت پلک های بسته ش  ،چهره ی سراج نقش بست با همان ابهت
مردانه وجذابیت مخصوص خودش !!!
سراج که ازدیدن این حالت چهره ی او و طرح لبخند روی لبش خنده ش گرفته بود  .لبخندی زدوبابدجنسی خم شد لبهایش را پشت پلک
بسته ی او قرارداد بوسه ای روی آن گذاشت وزمزمه کرد
_اگر می دونستم تا این حدذوق می کنی خیلی زودتر اعتراف می کردم که دوستت دارم دزد کوچولو !!
گوشه ی پلک سرمه از حرارت لبهای او لرزید وچون سراج لبش را از پشت چشمش جدا کرد بالفاصله پلک هایش از هم گشوده شد
وصورتش از شرم برافروخته شد  .سراج دیگر نتوانست خنده ش را مهار کند خندید و باشیطنت گفت
_یکم دیگه صورتت سرخ شه بالبو اشتباه می گیرمت و یک گاز محکم از لپات می گیرم !!
سرمه پرصدا آب دهنش راقورت داد و لب گزید  .دستپاچه خواست خود را از آغوش بیرون بکشد که سراج این اجازه را به اونداد
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زیر نگاه خیره ی او پلکی زد وآشفته لب زد
_من..من..فقط کمی شوکه..شوکه ،شدم
بهتره بر..برگردم اتاقم
سراج تاک ابرویی باال انداخت  .با سر انگشتش رد اشک خشک شده ی روی گونه ی او را لمس کرد و گفت
_تو اتاقت برنمی گردی نه تا زمانیکه چیزی که من می خوام بشنوم رو به زبون نیاری !!!
سرمه پریشان و بی قرار تکان دیگری به خود داد وبه سختی زمزمه کرد
_من ..من ..
سراج با مهربانی لبخندی رو ی لب نشاند و با مالیمت گفت
_اروم باش سرمه  ..اروم  ..چیزی واسه ترسیدن وجود نداره و توفقط می خوای حرفی رو به زبون بیاری که قلبت بهت می گه !!
اشک در چشم سرمه حلقه زد و زیر لب نام او را برزبان آورد
_سراج
سراج اخمی به نگاه خیس او کرد .سپس با سرانگشتش گونه ی او را که مجدادا خیس شده بود نوازش کرد و به ارامی خود او لب زد
_جون سراج
دل سرمه لرزید .
تحت تاثیر صدای او،
ناخواسته لب باز کرد و حرف دلش را برزبان آورد و زمزمه کرد که اورا دوست دارد !!
همین دوکلمه مدت ها بود که مانند باری سنگین روی دوشش بود و حاال با برزبان آوردن آن احساس کرد باری از روی دوشش
برداشته شد .
برقی رضایتی که از نگاه سراج ساطع شد باعث شد نگاه از او بگیرد و قبل از اینکه بخواهد به اتاق خود فرار کند مجدادا در آغوش گرم
او کشیده شد .
رد بوسه های داغ سراج را روی موهایش احساس می کرد  .سرش را به سینه ی او فشار داد و لبخندی بغض آلود زینت بخش لب هایش
شد .
چند ثانیه بعد که هیجانش فروکش کرد وقلبش ارام گرفت
ذهنش که تا آن لحظه گویی فلج شده بود با سرعت به کار افتاد و پرده ای را از مقابل چشمانش به کنار زد .
ابتدا چهره ی تک به تک دختر های کم سنی که با او همسفر بودند از مقابل چشمانش عبور کردند .
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صدای فریاد گونه ی دخترها که از او کمک می خواستند در گوشش پیچید و پوست بدنش از تصور اینکه ان ها االن در چه وضعیتی وزیر
خواب کدام شیخ عرب بودند لرزید !!!!
وآن وقت او ...
سپس تصویر نگاه دلتنگ وغمگین پدرش را دید .
پدری که نمی دانست االن از نبود او در چه حالی است !!!
واو در آغوش مردی فرورفته بود که مسبب همه ی اتفاق ها بود !!
مردی که ناخواسته دل بهش سپرده بود !!
هینی کشید و گویی از بیهوشی عمیقی به هوش امده باشد خود را عقب کشید .
گره ی دستان سراج را از دور کمرش باز کرد  .چند قدم از او فاصله گرفت وسکندری خورد .
به سختی برضعف و سرگیجه ش غلبه کرد و قامتش را صاف نگه داشت
خنده ی عصبی وهیستیریک گونه ای کرد و با صدای بغض آلودی به تندی گفت
_ دختر احمقی هستم درسته !!
سراج با دیدن اشک چشمهای او که بی وقفه مثل بارانی روی گونه هایش می بارید گره ای به ابرو انداخت و با اخم سرتاپای او را
برانداز کرد که مثل بید می لرزید .
اما حرفی نزد و به سرمه این اجازه را داد تا حرف بزند .
سرمه مجدادا با پشت دست ومحکم تر از قبل  ،گونه های خیسش را پاک کرد  .گویی جمالتی که هذیان گونه می گفت وتکرار می
کرد بیشتر خطاب به خود بود تا شخص سراج!!
_ اره حتما دختر احمقی هستم که عاشق مردی شدم که..
عاشق مردی شدم که ..
لعنت به من  ..لعنت به من
مجدادا سکندری خورد واین بار از روی میز ی که کنارش بود گرفت تا زمین نیفتد .
سراج که این حال او رادید کالفه دستی به ته ریش صورتش کشید  .سعی کرد آرام باشد  .با صدای کنترل شده ای گفت
_جمله ت رو کامل کن سرمه !!
سرمه بینیش را باال کشید و در حالیکه کل وجودش برای پناه بردن به آغوش او پر می کشید پا روی دلش گذاشت و نجواگونه گفت
_ عاشق مردی شدم که من رو دزدید وهمینطور دختر بچه هایی که با بی رحمی تحویل یک مشت از خدا بی خبر داد .
لحظه ای مکث کرد  .فکش لرزید وخیره در نگاه نافذ و ناخوانای سراج ادامه داد
_ مردی که قاچاق می کنه و ..و ..قا  ..قاتله
مشت شدن دست سراج را دید ونگاه خیسش روی فک فشرده و منقبضش خیره ماند !!!
رگ های متورم شده ی گردنش  ،و نگاه تیره تراز هر زمانش  ،حسابی ترسناک شده بود .اما عجیب آن بود که دیگر از او نمی ترسید
 .آن مرد در ان مدت همیشه ناجی او بود و مگر می شد از ناجی خود ترسید .
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سراج لحظه ای چشم بست و زمانی که چشم گشود دیگر نگاهش خشمگین نبود و خونسردی همیشگی در آن موج می زد .
به سمت سرمه که بی صدا اشک می ریخت قدم برداشت و مقابل او با فاصله ی کمی ایستاد  .ترس وخواستن دو حسی بود که آن
لحظه در نگاه خیس و غرق در خون او فریاد می کشید .
سرمه سر پایین انداخت و پنجه ی دستش را برروی میز فشار داد تا بتواند بر احساساتش غلبه کرده و حاال که حس او راهم نسبت به
خودش می دانست خود را در آغوش او نیاندازد .
ناامید خود واحساساتش را نکوهش کرد اما
این همه نیاز در آن لحظه به آغوش مردانه ی او ،دست خودش نبود  .حسی بود عجیب و بکر و تازه !!!
با پشت دست اشک های روی گونه ش را پاک کرد  .حاال سراج مقابل او ایستاده بود .
دست سراج که روی چانه ش نشست گوشه ی پلکش لرزید .
سراج او را وادار کرد تا مستقیم نگاهش کند و چقدر سخت بود خیره شدن به ان چشم های سیاه وگیرا !!!
چند ثانیه بعد صدای ارام  ،گرفته و بم او در گوشش نشست .
_من چیزی رو انکار نمی کنم سرمه!!!
من به اندازه ی تک به تک موهای سرت قاچاق کردم  ،دزدی و قتل!!
لحظه ای مکث کرد  .ونگاهش خیره ماند روی سیبک لرزان گلوی سرمه !!!
عمق ناراحتی سرمه از نگاه سردرگرم و خیسش پیدا بود .
با دست آزاده ش طره موی اورا که روی پیشانیش افتاده بود نوازش کرد .سپس کالفه از آن نگاه وحشتزده ،بازدم نفسش را  ،روی
صورت یخ زده ی او فوت کرد و ادامه داد
_ من خیلی کار های دیگه م کردم که حتی فکرش هم تنت رو می لرزونه!!
سرمه آب دهانش را وحشت زده وپرصدا قورت داد وخواست خودش را عقب بکشد که سراج این اجازه را به او نداد .
لب هایش را روی پیشانی او چسباند  .و لب زد
_ اما  ...سراج بهت یه قولی می ده سرمه !!
سرمه که از گرمای لب او  ،کل وجودش گر گرفته بود زمزمه کرد
_چه قولی ؟!
سراج لبش را کنار گوش او سرداد زمزمه کرد
_قول میده
اگر کنارش بمونی وچشم روی کارای قبلیش ببندی  .اونم چشم رو گذشته ش می بنده !!
سراج به خاطر دزد کوچولوش هرکاری می کنه سرمه
سرمه در حالیکه تپش قلبش اوج گرفته بود به سختی زمزمه کرد
_واگه نمونم ؟
سراج سرش را بلند کرد ونگاه موشکافانه ش رادر زوایای صورت گلگون شده ی او چرخاند  .سپس در نگاه گنگ وگیجش گره زد .
وقتی شروع به صحبت کرد صدایش زیادی مصمم بود
_ هرگز به نموندنت فکر نکردم سرمه !!!
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لحظه ای مکث کرد  .فشاری مالیم به کمرش داد و با اطمینان ادامه داد
_سراج تو زندگیش هرچیزی رو که خواسته داشته  ، ..و باید بگم توهم جز خواسته های منی !!!
تو مال منی سرمه وبرای منم خواهی موند !!!
گوشه ی پلک سرمه از خودخواهی او لرزید و ابروهایش ناخواسته در هم گره خورد !!
هرچند ته قلبش از این احساس دوست داشتن وتملک او قیلی ویلی می رفت
اما هنوز ان اندک عقلش که کار می کرد اورا مجبور به سرکشی و مقاومت می کرد
سراج چون گره ی ابروهای اورا دید خنده ای در گلو کرد و سرمه با حرص زمزمه کرد
_من چیزی نیستم سراج !!دختریم که نمی تونی به زور داشته باشیش !!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت و انگشت اشاره ش را به سمت قفسه ی سینه ش پایین برد وروی قلبش که تند تر از هر زمانی خود را
به قفسه ی سینه می کوباند نگه داشت  .لبخندی زد و زمزمه کرد
_ تورو خوب می شناسم دزد کوچولو !!!
صدای قلبت رو می شنوی !!!
سپس دست سرمه را گرفت  .ان را بلند کرد و روی قلب خودش که تندتر از همیشه می تپید قرار داد وگفت
_االن خیلی دیره که پاروی قلب و احساست بزاری سرمه !!!
مثل من که مدت ها سعی کردم این حسی رو که بهت دارم رو تو خودم سرکوب کنم و نتونستم !!!
نتونستم حتی ذره ای از عشق وعالقه ای که نسبت بهت دارم رو تو وجودم بکشم
پس کاری که سراج نتونه انجام بده هیچ احدی قادر به انجامش نیست !!
قطره اشکی از گوشه ی چشم سرمه به گونه ش غلتید وبالفاصله لب سراج بود که ان را شکار کرد .سرمه در کمال بهت وناباوری حق را
در دل به سراج داد .
او خود نمی دانست این عشق ناگهانی با چنین حرارتی چگونه توانسته بود او را به زانو درآورده و قلب و وجودش را تسخیر کند .
دیگر هیچ چیز نمی دانست جز یک چیز
فقط یک نگاه این مرد قادر بود راه بر نفسش ببند یا برعکس !!!
مانند طفلی بی پناه سرش را روی سینه ی ورزیده وستبر او قرار داد و با بغضی که سخت گلویش را می فشرد زمزمه کرد
_اما این عشق غیر ممکنه !
من..من چ..چجوری دلم رو بس..بسپرم به تو  ..تویی که  ..سراج که عمق ناراحتی ووحشت اورا درک می کرد  .سر اورا برسینه ش فشرد
و با اطمینان زمزمه کرد
_تخصص سراج  ،ممکن کردن غیر ممکن هاست ..
تو نگران نباش و به چیزی فکر نکن سرمه
همه چیز رو به من بسپر و شک نکن که من مواظب دلی که بهم سپردی هستم !!!
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سرمه با وجودی که در دلش انقالبی به پا بود دیگر حرفی نزد  .دلش می خواست به او اطمینان کند وقلبش را بدون وحشت و استرس به
او بسپرد .

....

مشاهیر گرد سیگار خود را در جاسیگاری چوبی روی میز ریخت و از پس دود غلیظ سیگار به پالستیک دستش خیره ماند  .به چند تاره
موی بلندی که در دست داشت !!!
سراج به صندلی مقابل او تکیه زده بود و موشکافانه مشاهیر را زیر نظر گرفته بود .
مشاهیر زیر سنگینی نگاه او ،تک سرفه ای کرد .چینی به گوشه ی چشم انداخت و پرسید
_چرا به این نتیجه رسیدی که سرمه می تونه دختر یاشار وخواهر یسنا باشه ؟!
سراج دستش را دور سینه حلقه کرد و با خو نسردی گفت
_فقط می خواستم مطمئن شم !!!
مشاهیر پالستیک حاوی مو را روی میز گذاشت ومشکوک پرسید
_تو کسی نیستی که بی حساب کار کنی سراج !!!
بهم بگو چیشده !!!!
سراج نا خواسته یاد روزی افتاد که سرمه در آغوشش بود .

روزی که هراسان به اتاق او امده بود و سعی کرده بود چیزی را به او بگوید اما هربار که دهن باز کرده بود  .فکش لرزیده و نتوانسته
بود حرفی را برزبان بیاورد .
اصرار ها و تالش های او هم نتیجه نداده بود .دزد کوچولویش از چیزی حسابی ترسیده بود .
واو نمی خواست با اجبار کردن او حالش را بدتر کند .باید خود می فهمید در نزدیکی ش ودر آن مهمانی کذایی چه اتفاقی بر ان دختر
افتاده بود .
که از این رو به آن رو تبدیل شده بود  .به طوریکه حتی خاتون ویاشار هم متوجه رفتار عجیب او شده بودند .
خوب می دانست یکی از راه های آرام کردن  ،نوازش کردن موهایش است  .پس سرمه را در آغوش گرفته و آنقدر موهایش را
نوزاش کرد تا سرمه در آغوشش به خواب عمیقی فرو رفت .
صدای نفس های ارامش در خواب بی قرارش کرد و وسوسه شد تا بوسه ای روی گردنش بنشاند  .پس موهای نرم چون ابریشمش را
جمع کرده وبر شانه ی چپش ریخت .
خم شد اما قبل از اینکه لبانش پوست گردن او را لمس کند
خیلی تصادفی چشمانش به یک هاله ی کمرنگ افتاد .
هاله ای درست مانند ماه گرفتگی !!! آن هاله ی آشنا را در پشت گردن یسنا هم دیده بود درست جایی در نزدیکی رویش مو ...برای
ثانیه ای شوکه شده وسرش را بلند کرد .
نگاه دقیقی به زوایای صورت سرمه در خواب انداخت و چهره یسنا را تجسم کرد !!!
برای چندمین بار با خود اندیشید
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این همه شباهت چهره  ،ظاهر وحتی اخالق نمی توانست تصادفی باشد .
و حاال آن هاله عجیب در گردن هردو دختر که مزید برعلت شده بود تا شکش به یقین تبدیل شود .
مشاهیر که سکوت او را طوالنی دید تک سرفه ای کرد و با فکری مشغول گفت
_سن این دختر با یسنا دقیقا یکیه
پس چجوری می تونن خواهر باشن و از یک مادر !!
نگاه سراج که به سمتش چرخید ادامه داد
_وعجیب تر آن که
وقتی خاتون فقط یک حاملگی و یک زایمان داشته !!!
سراج کالفه سیگاری برای خود آتش زد  .این همان چیزی بود که سراج را هم گیج کرده بود !!!
سراج برای محض اطمینان با یاشار هم صحبت کرده بود .اما هیچ خبری از یک رابطه ی ممنوعه نبود و تنها زنی که در زندگی یاشار
وجود داشت خاتون بود .
و خاتون فقط یکبار باردار شده ویک بار هم در شرایطی بسیار دردآور و وحشتناک ودر خانه ای کاهگلی و روستایی به دور از
همسرش زایمان کرده بود وهمین زایمان هم باعث شده بود تا هیچ وقت دیگر نتواند باردار شود.
او با اینکه در آن زمان خود سن زیادی نداشت  ،اما همه چیز را خیلی خوب بخاطر میاورد .
ناگهان جرقه ای با سرعت در ذهنش زده شد .
دستانش مشت گردیده وفکش بالفاصله قفل شد .
با خشم سیگار روشن را در دستانش مشت کرد و باصدای بلندی لعنتی در دل فرستاد .
مشاهیر متعجب به دست مشت شده و رگ متورم گردنش نگاهی انداخت .
خیلی کمپیش میامد که سراج را در این حال ببیند .
او همیشه مرد محکم وخویشتن داری بود .
به سمت او قدم برداشت ومحکم اسم او را صدا زد
_سراج
سراج مشت دستش را باز کرد و سیگار له شده را روی میز ریخت وخشمگین گفت
_مشاهیر خیلی زود ازمایش DNAرو انجام بده ونتیجه رو فقط به خودم بگو !!!
مشاهیر ترجیح داد دیگر حرفی نزند و در جواب فقط سری تکان داد .
☙☙☙☙☙☙☙
سرمه از بازوی خاتون آویزان شده و در آن هوای خنک عصر ،در خیابان باغ مشغول قدم زدن بودند .
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لبخند عمیق و لب های کش آ مده ی خاتون  ،رضایت عمیقش را از آن پیاده روی دونفره نشان می داد .
یاشار که در االچیقی نشسته بود وبا نگاه خود آن ها را تعقیب می کرد لبخندی حزن آلود روی لب نشاند .
او به شدت نگران خاتون بود .
اگر همسرش  ،یکبار دیگر دخترش را از دست می داد  .بی شک طاقت نمی آورد و این بار او را هم از دست می داد .
قلبش از آن تصویر به درد آمد ودستش روی آن مشت شد .
دیگر طاقت از دست دادن یک عزیز دیگر را نداشت  .ابتدا یکدانه خواهرش  ،مادر سراج را ،تنها یادگاری پدر ومادر و قوت قلبش را ،
سپس تنها دخترش یسنا  ،آرام جان ونور چشمانش را از دست داده بود وحاال نمی خواست تنها همدم ومونس زندگی ش را نیز از
دست بدهد .
حاضر بود هرچیزی که در دنیا داشت را بدهد و درمقابل تنها دلخوشی همسرش را حفظ کند وچه تلخ که این دلخوشی را خوب می
شناخت  .دختری سرکش ومهار نشدنی  ....دختری که هیچ بهایی نمی توانست اورا نزدشان نگه دارد مگرمعجزه ی عشق ..
عشقی که مدت ها بود در نگاهش جوانه زده بود وهرروز شاهد رشد بیشتر آن جوانه بود .
شیرینی جایگزین تلخی لبخندش شد .
او از نیروی عشق و معجزه ی آن خبر داشت .
او خوب می دانست دختری که دل ببازد می تواند رام ترین موجود دنیا باشد حتی اگر زمانی از سرکش ترین ها بود.
خاتون که متوجه سنگینی نگاه همسرش شده بود دستی برایش تکان داد و چون دلش آرام نگرفت  ،تحت تاثیر پیاده روی که با دخترش
کرده بود هیجان زده مانند دختری نابالغ بوسه ای از راه دور برایش فرستاد .
سرمه هوای مطبوع و خوش عطر فضارا با دمی عمیق به داخل ریه فرستاد  .چند ثانیه بعد همراه با بازدم آن ،با احتیاط  ،گفت
_خاتون
خاتون نگاه شرمگینش را از همسرش گرفت وبا گونه هایی برافروخته به دخترش دوخت و لب زد
_جانم
سرمه در حالیکه از شدت هیجان واسترس پنجه هایش در هم قفل شده بود پرسید
_هنوز بعد از این همه سال  ،به شدت قبل عاشق یاشار هستی ؟
سراج خیلی خالصه گفته بود که خاتون بی نهایت یاشار را دوست داشته و به خاطر ازدواج با او قید خانواده ش را زده وسال ها بود که از
سوی آن ها طرد شده بود  .هرچند برق عشق نگاه خاتون جواب سوالش را داده بود اما همچنان دلش می خواست از زبانش بشنود .
دلش می خواست همه چیز را بداند ..خاتون هم مانند او زمانی عاشق یک عشق ممنوعه شده بود  .عشقی که زمین تا آسمان با او
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 .
خاتون که متوجه رنگ پریدگی صورت او نشده بود لبخندی شرمگین زد  .چشم غره ای بهش رفت و گفت
_ عه دختره ی لوس  ،تو با من وبابات چیکارداری ؟!!
سرمه لحظه ای کوتاه همه چیز را فراموش کرد وخنده ش گرفت  .برعکس یاشار که مردی خشک و زمخت بود خاتون زنی فوق العاده
خجالتی و حساس بود و همین برایش حیرت انگیز بود !!!
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_خاتون لطفا بگو !!!
بر ایش سوال بود
زنی مانند خاتون چگونه توانسته بود عاشق مردی مثل یاشار شود .
نفسش را اه مانند بیرون فرستاد و پوزخندی در دل به سوال مسخره ش زد .
چیز عجیبی نبود وقتی خود او عاشق خواهر زاده ی همان مرد شده بود که او را دزدیده بود !!!!!
خاتون باصورتی سرخ وچشمانی که مانند گویی می درخشید گفت
_اره هنوز هم به همون شدت قبل دوستش دارم و شک ندارم تا اخر عمرم هم خواهم داشت
سرمه نگاهی به یاشار انداخت و بی طاقت پرسید
_برات وجه وشغل یاشار اهمیت نداشت؟! که یاشار یه قاچاق چی بود و  ..و...
نگاه به سرعت به اشک نشسته ی خاتون مانع از ادامه ی حرفش شد  .غم وحزن نشسته در نگاه وصدایش وجود سرمه را لرزاند
_داشت و هنوزم داره اما وقتی دختری کم سن بودم نتونستم حریف دل و احساسم بشم و تسلیم قلبم شدم و چشم روی عقل و وجدانم
بستم و..و ..حتی هنوز هم بعد از این همه سال ودر دوره میانسالی 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 سرمه را به دست گرفت و با صدایی که از شدت بغض می
لرزید ادامه داد
_ اما یسنا دخترم حتی عشق من به پدرت هم باعث نمیشه شغل پدرت رو تایید کنم و همیشه وهرروز منتظر تاوان نونی که بودم
که خوردم !!!! وامیدوارم اگر قراره روزی تاوان پس بدم خودم اون تاوان رو پس بدم نه تو دخترم
سرمه مات و مبهوت به اشک های روی گونه ی خاتون خیره ماند .
لحظه ای خود را جای خاتون گذاشت و سکندری خورد .
خاتون دست اورا فشرد و ملتمسانه گفت
_من خیلی خوشحالم که تو نهایت به حرف پدرت ومن گوش دادی و از این کار پا پس وکشیدی..
اما یسنا من این روزا پشیمونی رو تو چشمهای پدرت هم میبینم و می دونم فقط تو می تونی نجاتش بدی
لطفا دخترم لطفا با پدرت حرف بزن
جمله های بی وقفه و ملتمسانه ی خاتون مانند مسلسلی بود که به سمت قلب سرمه نشان رفته واورا بی رحمانه مورد هدف رگبار
خود قرار داده بود .
نا امیدانه به روی آن نگاه نگران وپراشک پلک بازو بسته کرد .
دهن باز کرد تا در مقابل التماس های خاتون حرفی بزند اما حتی کلمه ای از دهنش خارج نشد .
نیمه ی خوابیده ی ذهنش در بدترین شرایط هوشیار شده و با تمام قوایش به احساس وقلب سریده ش می خندید .
به سختی ،دست خود را از دست خاتون بیرون کشید.
گویی بدنش یک لخته گوشت بی جان شده بود .
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در آن لحظه دلش می خواست دو دست وپای اضافه داشت  .با دست گوش هایش را می گرفت وبا پا تا اخرین نفس می دوید واز آن
نقطه واز خاتون که با بی رحمی آینده ی مشترکش با سراج را به تصویر کشیده بوده دور می گشت .
نگاهش بی اختیار به سمت جایی که یاشار بود چرخید  .او هم گویی متوجه چیز عجیبی شده بود که ایستاده ونگران آن ها را تماشا می
کرد .
برای اولین بار سرش را با نفرت از او بازنگرداند ونگاه از او نگرفت .
احساسی که در آن لحظه داشت نمی توانست شرح دهد .احساس عجیبی که برایش گنگ و عجیب بود .
حسی بین ترحم و تعلق ..
قطره ای اشک  ،تصویر یاشار را تار کرد .
وبه او خاطر نشان کرد که این مرد سایه ای در زندگی او بیش نیست .
بدون اینکه به خاتون نگاه کند چند قدم عقب رفت سپس سرش را برگرداند وبا تمام جانی که برایش مانده بود به سمت عمارت دوید .
در نزدیکی عمارت با چیزی که دید نفس زنان ایستاد ودستش روی پهلویش نشست .
محافظ که دستپاچه شده بود سری تکان داد وسالمی به زبان عربی کرد .
سرمه خیلی زود چهره ی محافظ را شناخت و پرنده ی خیالش با سرعت به آن شب مهمانی رفت وبازگشت .
مرد دستپاچه سری برایش خم کرد ولز او فاصله گرفت وبا شتاب دور شد .
سرمه که به کل ان مرد محافظ از ذهنش خارج شده بود با حالی پریشان تر به سمت عمارت قدم برداشت.
لحن هشدار دهنده ی آن مرد  ،در دستشویی تو گوشش اکو شد و مجدادا همان وحشت وترس در دلش سایه انداخت .
مستاصل پنجه ای به موهایش کشید و زیر لب چیز نامفهومی را زمزمه کرد .
کالفه به سمت اتاقش رفت .
دستی روی شانه ش نشست  .قلبش ناگهان فرروریخت هینی بلند کشید و با سرعت برگشت  .نگاهش در نگاه نافذ و مشکی رنگ سراج
که گره خورد نفس حبس شده ش را مهار کرد .
سراج به رد خشک شده ی اشک روی گونه هایش نگاه کرد  .چینی به گوشه ی چشم انداخت سرانگشت اشاره ش را جلو برد و روی رد
اشک کشید .
سرمه چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند
دست روی قلبش گذاشت و نفس زنان گفت
_ترسوندی منو  ،کی برگشتی ؟!
سراج خیره در نگاه او  ،دستش راعقب کشید  .به راحتی می توانست آشفتگی وترس را در نگاه او بخواند  .در حالیکه نگاه موشکافانه ش
در حال بررسی و کندوکاو ذهن او بود  .تاک ابرویی باال انداخت وخیره در سینه ی او که باال وپایین می رفت پاسخ داد
_چند دقیقه قبل
لحظه ای تامل کرد و بعد با کنایه افزود
_ خیلی وحشتناکم که انقدر از دیدنم ترسیدی ؟!!
سرمه زیر نگاه گیرا ونافذ او دستخوش هیجان و دلهره ی شدید شد .
قلبش چنان بی قراری می کرد که هر آن امکان می داد قفسه ی سینه ش را بشکافد واز سینه بیرون بیفتد .
آب دهنش را قورت داد .
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وصادقانه اعتراف کرد
_قبال اره ولی االن نه !!!
در صدای بم سراج خنده موج می زد .
_ خدای من
چقدرم که تو از من می ترسیدی!!!
سرمه لبخندی به کنایه ی او زد .
سراج او را به خود نزدیک کرد  .اندام ظریف ودخترانه ش را به بدن خود آویخت .
موهایش را کناری زد ودر کنار گوشش با شیطنت زمزمه کرد
_ این خوبه که االن از من نمی ترسی دزد کوچولو !!
سرمه با خجالت لب گزید و نگاه سراج روی لب هایش کش آمد  .با انگشت شصت لب پایینش  ،را از حصار دندان های او بیرون آورد .
لب های سرخ وگوشتی ش بدجور هوس انگیز بود .
سرش راخم کرد اما قبل از اینکه لب های او را لمس کند  .صدای قدم هایی را از دور شنید  .کالفه سرش را بلند کرد ولحظه ای نگاهش
در نگاه سرمه نشست وچون اشتیاق وخواستن را در نگاه او دید خنده ای کوتاه کرد و نیشگونی از لپش گرفت  .سرمه بالفاصله سرخ شد و
نگاه از او دزدید .
کل وجودش نبض شده ومی زد .
نگاه سراج 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 .
هاتف چون سرمه را در آغوش پسرش دید ابتدا جاخورد ودر جای خود ایستاد .
دستی بر محاسنش کشید تاخشمش را کنترل کند .
لبخندی نمایشی روی لب نشاند وبا صدایی زمخت شده گفت .
_چه رمانتیک !!
سپس دستانش را ،روی هم کوبید.
شنیدن صدای او  ،سرمه را از آن خلسه ی شیرین بیرون کشید .
سرش را بالفاصله از سینه ی سراج  ،جدا کرد و چون نگاهش با آن نگاه برزخی تالقی کرد کل وجودش لرزید .
هینی کشید و در آغوش سراج تکانی خورد .
سراج با دیدن این واکنش تند سرمه  ،نگاهش روی او تیز شد  .رنگ صورتش در آنی به سفیدی گرایید  .وحشت را می توانست در نی نی
مردمک چشم های او ببیند .
کمر او را محکم فشرد وبا فکی فشرده نگاهش را به هاتف دوخت .
هاتف اما با ظاهری خونسرد  ،به آنها نزدیک شد ومقابلشان ایستاد .
سری خم کرد و گفت
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_هیچی زیباتر از تماشای یک صحنه ی عاشقانه نیست !!!
سراج پوزخندی زد و سرمه بالفاصله خود را از آغوش سراج بیرون کشید .
گوشه ی پلک راستش شروع به پریدن کرد .
دستی به کمرش کشید  .جایی که ناگهان شروع به سوختن کرده بود.
دست هایش ناخواسته تکانی خورد وباال رفت وقبل از اینکه حالت بال زدن بگیرد دست سراج در دستش نشست دست یخ زده ی او را
سفت گرفت وفشرد .
نگاه اشفته ی سرمه بالفاصله به سمت او چرخید ودر نگاه او گره خورد  .نالید
_س..سراج
هاتف از این وحشت دخترک جاخورد اما صورتش آن را نشان نداد.
نباید سراج به چیزی شک می کرد  .نباید اجازه می داد دخترک به تمام نقشه هایش گند بزند .
لبخندی زد و فاصله ش را با آن ها کم کرد و خطاب به دخترک ترسیده گفت
_حالت خوبه عزیزم ؟!
چرا رنگت پریده دختر جون ..
سرمه به سختی نگاهش را از سراج جدا کرد وبه هاتف دوخت .
مردی که پدر کسی بود که دلش را بهش باخته بود .
سعی کرد آرام باشد  .فشاری به دست سراج وارد کرد وبه سختی گفت
_م..من خ..خوبم
فقط کمی خس..خسته م
هاتف لبخندی برلب آورد و چانه ی سرمه از برقی که از نگاهش ساطع شد لرزید.
سراج که در سکوت ،واکنش های سرمه را زیر نظر گرفته بود نگاه پراخمش را به هاتف دوخت واز میان دندان های قفل شده ش غرید
_سرمه برو اتاقت استراحت کن
سرمه که منتظر همین جمله بود سریع سری تکان داد  .لبخندی بی معنا لب هایش را کش داد که زیادی در آن صورت رنگ پریده
مانند روح ،به ذوقمی زد .
سپس بدون کلمه ای حرف  ،هرچه نیرو داشت به پاهایش منتقل کرد وبا قدم هایی سست و نامتعادل مسیر اتاقش را درپیش گرفت .
از تیرراس نگاه هردو مرد که گذشت  .هاتف شانه ای باال انداخت و گفت
_عروسک ملوسیه  ،می تونه سرگرمی خوبی
لحن صدای خشمگین  ،پر غیض و هشداردهنده ی سراج باعث شد هاتف سکوت کند و جمله اش را کامل نکند !!!
_هاتف !!!
خیلی به ندرت پیش میامد سراج نام او را بر زبان آورد واین یعنی عبور از خط قرمز او !!!!
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هاتف بالفاصله حساب کار دستش آمد .
شاید زیادی تند رفته بود .
رگ های متورم گردن پسرش و فک فشرده اش وخامت اوضاع را نشان می داد .
دستانش را بالفاصله به نشانه ی تسلیم باال برد و با لحنی پر از تمسخر گفت
_آروم پسر آروم
به نظر االن شبیه یه شیر محافظی که حاضره بخاطر جفتش با کل شیرای گله سرشاخ بشه !!!
سراج پوزخندی زد  .تاک ابرویی باال انداخت وگفت
_درسته پدر  ،وتو بهتر از هرکس می دونی سرشاخ شدن با سراج یعنی چی !!
هاتف ناخواسته ابروهایش را به هم گره زد  .این همان چیزی بود که از آن بیم داشت  .نگاه نافذ وخیره ی پسرش را خوب می شناخت .
چینی به گوشه ی چشم انداخت و پرسید
_لقمه رو دور سرت نچرخون پسر !!
واضح حرف بزن وبگو منظورت چیه ؟!!
سراج کمی سرش را جلو برد  .نگاهش را خیره ی نگاه پدری کرد که با خودخواهی هایش تلخ ترین خاطرات زندگیش را تا ابد برایش
رقم زده بود.
چشم بست روی واژه ی پدری ،و بالحنی تلخ وسرد گفت
_امیدوارم فکرایی که تو سرمه درست نباشه هاتف !! که اگر باشه حتی نمی تونی تصور کنی که یک پسر چجوری می تونه نسبت به هم
خونش بی رحم باشه !!!
هاتف که انتظار شنیدن همچین جمله ای را با این صراحت نداشت کل وجودش لرزید  .برای دقایقی طوالنی حرفی نزد ونگاهش خیره ی
نگاه سرد ونافذ سراج ماند .
سراج خشمگین از واکنش او  ،نفسش را به بیرون فوت کرد و قبل از اینکه بخواهد از کنار او عبور کند صدای ضعیف هاتف رو شنید
_هر فکری توسرت داری بنداز دور سراج !!
وبه تنها چیزی که واقعیت داره فکر کن
واون واقعیت منم سراج من !!!
پدر تو !!!
سراج خشمگین غرید
_تو پدرمی و یسنا ...
بهت وناباوری نشسته در نگاه هاتف را دید
نفسش را خشمگین به سمت بیرون پرتاب کرد و سکوت کرد .
ضربه ی دیگری واین بار به مراتب سنگین تر بر پیکر هاتف وارد شد .
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سخت نبود بفهمد که پسرش به او شک کرده است .
اما سراج هیچ وقت نباید می فهمید قتل یسنا ریر نظر او بوده !!
سراج به راهش ادامه داد .
فعال برای پدرش  ،تا این حد کافی بود .
فعال مشکلی بزرگتر از هاتف داشت .
باید می فهمید سرگرد طاها چرا به کویت آمده !!!
هاتف که کامال پریشان شده بود با قدم هایی لرزان وشانه هایی افتاده به سمت در خروجی قدم برداشت .
از پله ها به سنگینی پایین رفت .
افتاب تند بود وهمین کالفه ترش کرد .
هنوز چند قدم از ساختمان عمارت فاصله نگرفته بود که صدای خنده ای از دور توجهش را جلب کرد .گوشش ناخواسته تیز شد ودر همان
چند ثانیه ی اول توانست صدای خاتون را تشخیص دهد .
مگر میشد صدای محبوبش را بشنود ونشناسد .
نگاهش ناخواسته مسیر صدا را تعقیب کرد و به خاتون که از آغوش یاشار آویزان شده بود رسید .
دستش با دیدن این صحنه مشت شد وقلبش از اندوه ودرد و حسرت فشرده گردید .
کل وجودش پر از خشم و حسد شد .
شعله های خشم و حسادت در نگاهش با سرعت زبانه کشید !!!
هنوز هم بعد از گذشت این همه سال  ،طاقت دیدن خاتونش را در کنار یاشار نداشت .
خشمگین مشت دستش را باز کرد و ونگاهش را از آن ها جدا کرد .
آن پشیمانی جزئی که در قلبش بابت قتل یسنا و دزدیدن قل او احساس می کرد به سرعت دود شد و از بین رفت .
فرامرز لبخندی زد و با احترام برای او سری خم کرد  .سراج هم متقابل برای او سری خم کرد و با ابرو به صندلی مقابل میزش اشاره
کرد .
فرامرز مقابل سراج نشست و بالفاصله پوشه ای سفید رنگ را باز کرد .
سراج کمی کمر خود رو جلو کشید وبه پوشه ی دست او چشم دوخت .
فرامرز گلویی صاف کرد و گفت
_این چند وقت اخیر  ،سرگرد  ،خودش شخصا چند بار مسیر تهران بوشهر رو رفت .
سراج تاک ابرویی باال انداخت دستی بر ته ریش صورتش کشید و گفت
_خوب؟
فرامرز نگاهی به پوشه ی دستش انداخت و گفت
اگر خیلی خالصه بخوام بگم
_شونزده سال پیش تصادف سنگینی تو جاده بوشهر صورت گرفت  .تنها سرنشین ماشین مردی بود که به شدت آسیب دیده بود.
سراج چینی به گوشه ی چشم انداخت و
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پرسید
_این چه ربطی به اومدن طاها به کویت داره !!!
فرامرز پوشه را بست .
لحظه ای مکث کرد و با تردید گفت
_طبق مدارک موجود مرد ساکن کویت بوده ..
_هاتف ساالری !!
سراج با شنیدن اسم پدرش لحظه ای کوتاه جا خورد و شوکه شد .
اولین سوالی که در ذهنش شکل گرفت
این بود که چرا باید تصادف شانزده سال پیش پدر او برای طاها اهمیت داشته باشد .
فرامرز زیر سنگینی نگاه او  ،تکانی خورد و کمی هیجان زده ادامه داد .
_ اما به نظر میاد چیزی که برای طاها حائز اهمیت بوده  .دختر بچه ای بوده که همان شب زخمی وخونی کمی اون سمت تر از
محل تصادف پیدا شده!!
دومین شوک به سراج وارد شد .
_ادامه بده فرامرز
فرامرز که زیر نگاه مستقیم ونافذ او  ،کمی دستپاچه شده بود گفت
_اون دختر چند وقتی بیمارستان بوده وبعد تحویل بهزیستی بوشهر داده شده
و..و...
کمی مکث کرد وچون نگاه منتظر سراج را دید ادامه داد
_کسی که دختر رو به سرپرستی گرفته
محتشم بوده پدر سرمه !!!
نگاه مات سراج به عکس دست او دوخته شد .
دستش را بلند کرد  .عکس را گرفت و به آن دختر بچه چشم دوخت .
کودکی یسنا در ذهنش مجسم شد و دستش مشت گردید .
دیگر چه احتیاجی بود تا جواب DNAصبر کند .
شک نداشت سرمه خواهر یسنا و دختر دایی اوبود !!!! دختر یاشار وخاتون !!

طاها با راهنمایی مردی  ،وارد پذیرایی بزرگ عمارت شد .
با دقت اطراف را از نظر گذراند .
عمارت لوکس وزیبایی بود.
روی اولین مبل چرمی نشست .
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مرد سری مودبانه خم کرد و بالفاصله آنجا را ترک کرد .
هنوز چند ثانیه نگذشته بود که صدای قدم هایی محکم توجهش را جلب کرد .
مردی قد بلند وچهار شانه را دید که به سمت او میامد .
مرد که به یک قدمی ش رسید از جای خود بلند شد ودستش را جلو برد .
هاتف دست او را فشرد .
لبخندی زد و گفت
_خیلی خوش اومدین جناب سرگرد
طاها تشکری کرد وهردو مرد نشستند.
مردی به آن ها نزدیک شد وبالفاصله مشغول پذیرایی گردید  .بعد از رفتن او  ،هاتف تکیه ش را به مبل چرمی ش داد .
نگاه دقیقی به او انداخت .
نمی دانست چرا این سرگرد ان همه اصرار کرده بود او راببیند .
صدای او را شنید
_عمارت زیبایی دارین آقای ساالری
لب های هاتف به لبخند کش آمد .
طاها نگاهی به فرش دستباف زیر پاهایش و تابلو فرش های گران بهای روی دیوار انداخت و ادامه داد
_اگر اشتباه نکنم تو کار تجارت فرش و عتیقه جات هستین ؟
هاتف برای تایید سری تکان داد .
سپس محتاطانه پرسید
_شما می خواسین من رو ببینین
زود سر اصل مطلب رفته بود.
طاها نیز مانند او تکیه ش را به مبل داد و گفت
_شونزده سال پیش شما در ایران ودر بوشهر تصادف کردین .
هاتف خود را باخت .اما ظاهر سردش این را نشان داد .
با خونسردی گفت
_بله تصادف سختی بود !!
خدا خیلی بامن بود که زنده موندم ..
طاها سری تکان داد و هاتف پرسید
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_زمان زیادی ازش گذشته و میشه گفت فراموشش کرده بودم !!
طاها در حالیکه با دقت او را زیر نظر گرفته بود مستقیم سر اصل مطلب رفت
_ کمی آن سمت از صانحه ی تصادف دختری چهار پنج ساله و زخمی پیدا شد که هیچ وقت پدر ومادرش پیدا نشدن !!
هاتف انگشت شصت پایش را به انگشت کناریش فشرد  .سری تکان داد و گفت
_خوب؟!
طاها سری تکان داد وگفت
_ من در مورد اون دختر تحقیق می کنم و با توجه به تصادف شما در اون شب گفتم پیش شما هم بیام
هاتف ابرویی باال انداخت وگفت
_عجب!!
طاها چینی به گوشه ی چشم انداخت وگفت
_به هر حال شغلمون ایجاب می کنه که به هر ریسمونی چنگ بندازیم
هاتف فنجان چایی خود را برداشت .
جرعه ای از آن نوشید و خیلی کوتاه پاسخ داد
_ بله درک می کنم اما باید بگم اون دختر هیچ ارتباطی با تصادف اون شب من نداشته !!!
طاها سری تکان داد .
نمی دانست چرا حس خوبی نسبت به آن مرد وگفته هایش نداشت.
با اکراه از جای خود بلند شد وگفت
_ممنون از اینکه وقتتون رو به من دادین
هاتف هم از جای خود بلند شد .
کل وجودش از درون گر گرفته بود و می سوخت .
سعی کرد ظاهرش را خونسرد نگه دارد .
سری خم کرد وگفت
_امیدوارم زود تحقیقتون نتیجه بده جناب سرگرد !!!
طاها تشکری کرد وبعد از خداحافظی عمارت را ترک کرد .
برعکس حس بدی که داشت
در مورد این مرد بسیار تحقیق کرده
وهیچ موردمشکوکی ندیده بود  .تاجر موفق فرش وعتیقه بود وتنها یک پسر داشت .
پسر هم تجارت فرش می کرد و مانند پدرش در کار خود موفق بود .
افتاب مستقیم می تابید .
کالفه از گرما سوار ماشین خود شد و به سمت هتل راند .
شاید آمدنش به کویت احمقانه بود .
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شاید دزدیده شدن سرمه هیچ ارتباطی به گذشته ش نداشت .
هنوز نصف مسیر رو نپیموده بود که احساس کرد ماشینی تعقیبش می کند .
از آینه نگاهی به عقب انداخت و سرعتش را کم کرد .
اما خیلی زود ماشین با سرعت باالیی از کنارش عبور کرد .
...
سراج ابتدا یکبار زنگ زد  .سپس کلید را داخل قفل انداخت و در را باز کرد و وارد خانه شد .
خانه غرق در سکوت وتاریکی بود .
کالفه دستی برسرش کشید و کلید و گوشیش را روی کنسول گذاشت .
حدس زد باید در اتاق خوابیده باشد .
مستقیم به سمت اتاق خواب رفت
در چارچوب در ایستاد ونگاهش را به او که چه معصومانه خوابیده بود دوخت .
از تنهایی او در این مدت و سختی که کشیده بود ابروهایش را در هم گره زد ودندان هایش را روی هم سایید .
_سراج
صدای خواب آلود یسنا را شنید و نگاهش در نگاه نیمه بازش گره خورد .
یسنا دستانش را به سمت او گرفت و اورا نزد خود خواند  .سراج بدون حرف به سمت او قدم برداشت  .روی تخت نشست و یسنا
همچون کودکی ش در آغوش او خزید وچشمان سنگینش را بست وزمزمه کرد .
_خیلی خوابم میاد سراج !!!
سراج خم شد وبوسه ای روی موهای آشفته ش گذاشت سپس موهایش را نوازش کرد .
صورت پف کرده ش را که دید اخمی کرد و با لحن سرزنش آمیزی پرسید
_بازم دیشب نخوابیدی !!
یسنا به سختی چشمانش را باز کرد و خواب الود گفت
_نه
نگاه اخم آلود سراج را که دید
تکانی در آغوش او خورد و با لحن مظلومانه ای گفت
_سعی کردم اما نتونستم سراج !!
من
بی نهایت دلتنگ خاتون ویاشارم
پس کی تموم میشه این بازی !!!
من از اینکه خودم رو تو این چهار دیواری قایم کنم خسته شدم سراج !!!
دست سراج از نوازش ایستاد .
یسنا نگاه غمگینش را گره ی نگاه او کرد وزمزمه کرد
_بزار برگردم سراج
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قول می دم این بار مواظب خودم باشم
تا آسیبی بهم نرسه
خاتون و یاشار بهم احتیاج دارن
ابروهای سراج بهم گره خورد و خط روی پیشانیش عمیق تر شد .
یسنا با دیدن ظاهر پر اخم او ،و رگ گردنش که در ثانیه ای متورم شده جا خورد .
سکوت او که طوالنی شد
خواب از سرش پرید  .خود را از آغوش او بیرون کشید و روی تخت نشست .
خمیازه ای کشید و نگران پرسید
_تو خوبی سراج  ..چرا انقدر خسته وپریشون بنظر میایی ؟!!
اتفاقی افتاده ؟ خاتون خوبه !؟
سراج از روی تخت بلند شد وبدون اینکه نگاهی به سمتش کند گفت
_من تو سالن منتظرتم
این را گفت ومنتظر جواب یسنا نماند وبا سرعت از اتاق خارج شد .
یسنا با گیجی به در نیمه باز چشم دوخت .
از دیشب دلشوره ی عجیبی مثل موریانه به جانش افتاده بود وآرامش وقرارش را می جوید !!!
نگران و دستپاچه بالفاصله از روی تخت بلند شد .
به سمت اینه رفت و دستی رو ی موهایش کشید  .موهایش را از باال بست و نگاهی به تاپ شلوارک تنش انداخت وبعد به سمت در رفت
واز اتاق خارج شد .
به سالن که رسید سراج را دید که رو به تابلو عکس خانوادگی شان ایستاده وعمیقا به فکر فرو رفته بود .
سعی کرد خود داریش را حفظ کند .
سراج را خوب می شناخت .
بی صدا و مستقیم به سمت اشپزخانه رفت  .ابتدا گیج تکیه ش را به یخچال داد ونفس عمیق وپی در پی کشید .
یسنا نبود که اگر سراج را خوب نمی شناخت !!
اتفاقی افتاده بود که سراج را تا این حد برآشفته بود !!
دستی بر موهایش کشید و تکیه ش را از یخچال گرفت وبه سمت قهوه جوش رفت  .قهوه که امده شد ،دوتا فنجان را پر کرد و به
سمت سالن قدم برداشت .
لبخندی ساختگی روی لب نشاند .
تک سرفه ای نمایشی کرد و گفت
_ از یسنا به سراج  ..از یسنا به سراج
نگاه سراج به سمتش چرخید و تاک ابرویش باال رفت .
یسنا دستش را نمایشی روی گوشش قرار داد وخود را منتظر جواب نشان داد
سراج خنده ش گرفت !!
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کی فکر می کرد این دختر شیطون دختر یاشار کبیر ودست راست او می باشد !!
سری تکان داد وچون اشاره ی چشم و ابرویاو را دید گفت
_از سراج به یسنا به جونم ؟!!
همین کافی بود تا لبخندی واقعی جایگزین آن لبخند ساختگی روی لب یسنا شود ..
سینی را روی میز قرار داد  .چشمکی تحویلش داد و با محبت گفت
_افرین پسر بداخالق حاال بفرما قهوه !!!
سراج چشم غره ای بهش رفت  .سپس به سمت مبل جلو رفت و روی مبل دونفره ای نشست .
یسنا سعی کرد همچنان خونسردی خودش را حفظ کند .
با زبان لبانش را تر کرد و به سمت میز خم شد  .فنجان قهوه ای برداشت و به سمت سراج رفت  .فنجان را دستش داد و در کنارش
نشست  .سپس خم شد فنجان خودش را هم برداشت و جرعه ا ی نوشید .
دلش می خواست آن سکوت سنگین را بشکند تا زودتر متوجه ی اصل جر یان شود .
در حالیکه نگاه مشوش خود را به بخاری که از فراز قهوه بر می خواست دوخته بود لب زد
_همه چی روبه راهه؟
سراج جوابی نداد و دست سفید وکشیده ی یسنا روی بازویش نشست
جای زخم عمیق روی شاهرگ دستش تبدیل به دشنه شده ودر قلب سراج فرو رفت
جای زخم عمیق روی شاهرگ هردودستش تبدیل به دشنه شده ودر قلب سراج فرو رفت .
مچ دست اورا را گرفت وانگشت شصتش را روی زخم که خیلی با ظرافت بخیه شده بود کشید  .اما بخاطر عمیق بودن زخم  ،پوست
دست ظریفش کمی گوشت اضافه آورده بود .
یسنا چون نگاه مات و مستقیم او را روی زخم دستش دید خواست دستش را عقب بکشد اما سراج این اجازه را به او نداد .
با لحنی محزون وآرامی که یسنا برای اولین بار از او می شنوید و شگفت زده شده بود گفت
_متاسفم یسنا  ،متاسفم
یسنا متحیر زبان روی لب کشید و زمزمه کرد
_متاسف؟! تو چرا متاسفی !!
تویی که اگر نبودی من زنده نبودم سراج !! تویی که جون من رو نجات دادی و من نفس االنم رو تا اخر عمر مدیون توام !!!
سراج پوزخندی زد وسری تکان داد
یسنا چه می دانست او چه دردی می کشد از اینکه پدر خودش  ،مردی که یسنا اورا عمو خطاب می کرد باعث تمام این زجرهایی شده بود
که در این مدت او وخانواده ش کشیده اند.
نگاهش را به یسنا دوخت که به زخمش خیره شده و در فکر فرو رفته بود .
سخت نبود فکر او را خواندن !!
درد و وحشتی که در نگاهش در آنی نشسته بود بار دیگر قلبش را به درد آورد .
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یسنا غرق در گذشته ای نه چندان دور شده بود !!!
آن شب منحوس !!!
در دل آن شبی فرو رفته بود که بی جان در خون خود نیمه برهنه در وان می غلتید وحتی توان این را نداشت که از جای خود بلند
شود تا کسی را باخبر کند !!!
مگر می توانست تا اخرین نفسی که می کشید آن شب کذایی را از یاد ببرد !!!
آن شب  ،را با تمام جزئیات ریز ودرشت ذهنش برای همیشه ثبت کرده بود .
روز ان شب برای آخرین بار پیش یاشار رفت وملتمسانه از اوخواست که دست از کارهای خالف بکشند و به ایران برگردند وزندگی
آبرومندانه ای را شروع کنند تا شاید اوبتواند به تنها عشق زندگیش طاها برسد .
درگیری لفظی شدیدی در سالن عمارت به پاشد  .ظاهرا هیچکدام قصد کوتاه آمدن نداشتند.
یاشار حتی تصور هم نمی توانست بکند که دخترش به ازدواج یک پلیس در بیاید
و یسنا سوای عشقش طاها دلش یک زندگی آرام می خواست  .زندگی که دیگر ترس از دست دادن عزیزانش را نداشته باشد  .اصرار
 ،خواهش وضجه های یسنا هیچ تاثیری روی یاشار نداشت .
یاشار همچنان سماجت به خرج می داد و اخرین جمله ای که فریاد کشیده بود این بود که حتی حاضر نیست جسدش را روی دوش آن
جوجه سرگرد بگذارد .
در نهایت یسنا که در حالت روحی بسیار بدی قرار داشت اشک ریزان فریاد کشید
که خودش را خواهد کشت !!!
سپس با قدم هایی بلند به سمت ماشین خود رفت و با سرعت از عمارت خارج شد و به سمت خانه ی کوچک خود راند .
هنگامیکه خانه رسید چنان حال خرابی داشت که فراموش کرد سیستم دزدگیر را فعال کند .
با آن حال داغون پیامی به مضمون امشب خیلی بهت احتیاج دارم هر ساعتی تونسی خونه ی خودم بیا برای سراج فرستاد .
سراج تنها کسی بود که می توانست او را ارام کند !!
تنها کسی که حتی اگر الزم بود به در گوشش می کوبید تا او را به خودش بیاورد !!
به او گوش زد کند که او اهل خودش را کشتن نیست .
که او در این خانواده به دنیا آمده است
وخون یاشار در رگ هایش است !!
به حمام رفت و روی وان دراز کشید
چشمانش رابست و به قطرات اشکش اجازه داد تا بریزد !!!
تصویر چهره ی مردانه ی طاها مقابل چشمانش نقش بست !!
با همان هیبت مردانه و بی نظیر ..
حتی تصویرش هم کافی بود تا قلبش بلرزد  .درست مانند اولین باری که او را دیده بود !!
صدای تقه ای که از بیرون امد او را به خود آورد .
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لبخندی پر بغض رو لبانش نشست .
سراج آمده بود.
خواست از وان بلند شود که در حمام باز شد و نگاه شوکه ی او به مردی که در چهارچوب در ایستاده بود خیره ماند !!!
ابتدا گمان برد اشتباه می بیند اما چون نگاه کثیف او را روی بدن نیمه برهنه ش دید
بالفاصله تا گردن خود را زیر آب کشید وغرید
_تو کی هسی !!
اینجا چه غلطی می کنی
مرد قدمی جلو امد .او مرد به نسبت درشت تری را پشت سر او دید.
مرد لبخندی کریه روی لب نشاند وبه عربی گفت
_نیازی نیست بدونی من کی هستم دختر
یسنا بدون اینکه ترس خود را نشان دهد بالفاصله نگاهی در اطراف چرخاند .
پشت سرویس بهدا شتی اسلحه ای را جاسازی کرده بود وباید هرچه زودتر خودش را به آنجا می رساند !!!
مرد دوم هم وارد حمام شد ودر را پشت سر خود بست !!
در بد موقعیتی بود و درصد اینکه بتواند خودش را به اسلحه برساند خیلی کم بود !!
اما باید شانس خود را امتحان می کرد  .اودختر تسلیم شدن نبود !!
بالفاصله از روی وام به بیرون پرید و خواست به سمت سرویس برود که موهایش از پشت به چنگ یکی از مردها در آمد ومحکم
کشیده شد .
کمتر از چند ثانیه از پشت در آغوش مرد فرو رفت  .بدن برهنه ش در آنی مشمئز شد  .بالفاصله پاهایش را باال برد و با پاشنه ی پا
محکم به پاهای مرد کوبید وصدای درد آلود مرد  ،در فضای حمام اکو شد  .همزمان محکم آرنج خود را هم عقب برد وباشتاب بر
شکم او کوبید  .دست مرد بالفاصله شل شد و اوقید کنده شدن موهای خیسش را زد و خودش را با سرعت جلو کشید و از پنجه
های مرد رهانید  .دوقدم جلو رفته بود اما هنوز قدم سوم را برنداشته بود که سردی و فشار لوله ی اسلحه را از پشت روی سرش
احساس کرد وایستاد .
_دختر عاقلی باش وتکون نخور که کسی که بی اجازه وارد خونه ی دختر یاشار میشه خیلی خطرناکه ومی تونه مغزت رو در آنی کف
زمین بریزه !
قلبش باشنیدن این جمله او که به طرز بی رحمانه ای حقیقت داشت تند تر از قبل تپید !
صدای درد آلود مرد و فحاشی او برای دقایقی سکوت حمام را شکاند .
دستانش را باال برد ومحتاطانه برگشت واسلحه بالفاصله در پیشانیش نشست
مردی که ناقصش کرده بود خشمگین خواست سمتش حمله کند که مرد درشت اندام این اجازه را به اونداد و خشمگین غرید
_دستور داریم خیلی تمیز کارو کنیم که کامال طبیعی جلوه کنه !! حتی خالم نباید رو بدنش بیفته !!
با شنیدن این جمله چینی به گوشه ی چشم انداخت  .اما استرس در آن لحظه اجازه نمی داد فکرش خوب کارکند .
مرد زخمی و خشمگین عقب نشینی کرد و همان مرد اسلحله را مالیم رو پیشانیش تکان داد وگفت
_اروم باش و به وان برگرد
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نگاه ناامید دیگری به پشت سرویس انداخت که مرد بالفاصله غرید
_بجنب تا زیرمون پاره پوره نشدی !
باشنیدن این جمله برای لحظه ای روح از بدنش پرواز کرد .
نگاه خشمگینش را در نگاه او گره زد .
کلمات تند وداغی برنوک زبانش امد تا بگوید  .اما خویشتن داری را از سراج آموخته بود
پس بدون حرف و با پاهایی مرتعش به سمت وان جلو رفت .قلبش چنان محکم در سینه می کوبید که هر آن امکان داشت سینه ش را
بشکافد و به بیرون بیفتد
آه پردردی را که از سینه ش میامد تا خارج شود را به سختی کنترل کرد .
همان امشب آرزو کرده بود زندگی آرام داشته باشد وحاال
قطره اشکی ناخواسته از گونه هایش غلتید  .شاید زندگی آرام در مرگ او خالصه شده بود .
تقدیر را که نمی توانست عوض کند .
او دختر همین باند بود و این قماش افراد را خوب می شناخت  .پول می گرفتند تا کار را تمام کنند .
با پشت دست رد قطره اشک را قبل از اینکه ترس نشسته در جانش را فریاد بکشد پاک کرد
به وان که رسید ،مرد بدون کوچکترین انعطافی گفت
_حاال بخواب توی وان ودختر خوبی باش وفراموش نکن
که امشب قراره بمیری اما نوع مرگت رو خودت می تونی انتخاب کنی !
می تونی یک مرگ آبرومندانه داشته باشی وبدون درد و یا  ،سپس لحظه ای تامل کرد اشاره ای به دوستش کرد و ادامه داد
_یا اینکه قبل از مردنت یه حالی به ما بدی و با شکنجه بمیری !!
این دوست من منتظر کوچکترین اشاره ی منه که مثل یه حیوون بدنت رو بدره !
یسنا نگاهی به مرد مشتاق دیگر انداخت و پوزخندی کنج لبش را به سمت باال متمایل کرد .
او یسنا بود و ترجیح می داد بمیرد تا مورد تجاوز آن ها قرار بگیرد .
باصدایی که سعی داشت حتی االمکان محکم باشد ونلرزد گفت
_ به رییس تون بگید که انگشت رو بد کسی گذاشته  ،من میمیرم اما شک نکنید خونم رو زمین نمی مونه !!
یاشار و سراج انتقام من رو می گیرن و تا آخرین قطره ی نسلشون رو روی زمین می ریزن .این قول رو یسنا به شما می ده  ،یسنا دختر
یاشار !
مرد خنده ی کریهی کرد و گفت
_حتما پیامت رو خواهم رسوند !
هرچند اگر بفهمن که تو غیر طبیعی مردی !
حاال بخواب
یسنا با بغض داخل وان قرار گرفت ودراز کشید و به جسمش اجازه داد تا در زیر آب راحت بلرزد .
مرد در شت اندام
به مرد دیگر اشاره ای کرد .

out

342 | k n o c k

 | 343ض ر ب ه ن ه ا ی ی
مرد بالفاصله آستین هایش را باال زد و در حین در آوردن تیغ از داخل جیب هایش به سمت یسنا جلو رفت .
سردی و تیزی تیغ را لحظه ای روی رگ دستانش احساس کرد و چشمانش از وحشت بسته شد .
حاال دیگر تا ته ماجرا را خوانده بود .مرگ او را می خواستند خودکشی جلوه دهند .
اما احمق بودند که نمی دانستند شاید یاشار خودکشی او را قبول می کرد و با توجه به مکالمه ی امروزشان می پذیرفت اما سراج هرگز
!!!
مرد به عربی مرثیه ای خواند  .سپس قهقه ای زد
یسنا چشمانش راباز کرد
ونگاه ترسیده ش را ناخواسته لحظه ای به دنبال عزرائیل در دور تا دور حمام چرخاند و قلبش برای ثانیه ای از کوبیدن باز ایستاد .
_ خوشم اومد  .الحق که دختر دایی همون سراجی !! سفت وسخت حتی در مقابل مرگ !!
وبهت قول می دم مرگ با کمترین درد رو تجربه می کنی !!
آن قسمت از میل به ادامه ی زندگیش زندگیش ضجه می زد که برای نجات جانش به آن ها التماس کند  .اما او که دختر عادی نبود
وخوب می دانست گوش آن ها از التماس پره و تا حد قسی القلب ن !
پس ترجیح داد با شهامت ودر شَان اسم و رسم خانواده شان بمیرد !!
مرد سمت راست او زانو زد و بی رحمانه غرید
_دستت رو بده یاال
مرد دست همچون آج سفید او را گرفت وبه عربی جوونی کشیده گفت و خنده ای مستانه کرد  .سپس با دو انگشتش محکم روی رگ
دستانش زد تا برجسته شود
رگ دستانش که باد کرد یسنا سریع دهانش را بست وبهم فشرد تا برخالف میلش فریاد نکشد  .تیغ روی رگ دستانش بازی می کرد.
از قصد مرد با خبر شد
مرد قصد داشت او را شکنجه ی روحی دهد وتقریبا موفق هم شده بود  .نفسش داشت بند میامد و ریزش اشک های بی صدایش دیگر
از اختیارش خارج شده بود !!!
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 رگ دستانش رقابتی تنگاتنگ گرفت .
مرد احتیاط می کرد لباسش آغشته به خون او نشود  .بلند شد ایستاد و به سمت دست دیگر او رفت ومجدادا زانوزد  .نگاه خیس یسنا به
سمت دست دیگرش چرخید و چهره ی خاتون یاشار و سراج باسرعت از مقابل دیدگانش عبور کرد  .دوباره مرد ضرباتی به رگ دستش
وارد کرد و چون رگ باد کرد ضربه ی به مراتب عمیق تری به رگ دست چپش وارد کرد .
یسنا دیگر نتوانست جلوی ناله ی پردردش را بگیرد .
در کمتر از چند ثانیه اب وان به خونش رنگین شد .
مرد با خنده ی پیروزمندانه تیغ را زمین گذاشت  .دستکش دستش کرد و تیغ را به دست بهار داد تا اثر انگشتش از بین برود و بعد تیغ را
پایین وان انداخت .
سپس ایستاد  .آخرین نگاه را به صورت رنگ پریده ی او انداخت  .از او فاصله گرفت وگفت
_ تمومه بریم ؟!
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مرد درشت اندام سری تکان داد وگفت
_تا ضعف کاملش بمونیم که دیگه نتونه رو پاهاش بلند شه
دقایقی بعد یسنا از شدت درد و ضعف دستانش را مشت کرد و چشمان خیسش را بست وتمام خاطرات کودکی وجوانیش چه تلخ وچه
شیرین مانند فیلم سینمایی از مقابل نگاهش عبور کرد !!
لبخندی روی لبانش نقش بست .اما بالفاصله لبخند روی لبانش خشک شد وقتی به این اندیشید که خاتون ویاشار وسراج از مرگش چه
عذاب ودردی خواهند کشید.
حتی در ان لحظه بیشتر از مرگش  ،قلبش برای خاتون و یاشار آتش گرفت وسوخت  .و در آن لحظه ی پردرد ارزو کرد که یاشار
هیچگاه عذاب وجدان برای خودکشی ساختگی او نگیرد  .کاش زبانش الل می شد وهرگز اسم خودکشی را نمیاورد !!
نمی دانست چقدر گذشت  ،زمان از دستش خارج شده بود وذهنش دیگر خوب کار نمی کرد  .ضعف برکل بدنش مستولی شده بود
وسرمای کشنده ای در جانش نشسته بود !!
صدای قدم های محکمی در سرامیک حمام منعکس شد .
حتی در آن حال وخیم هم تشخیص داد که این صدای قدم های محکم متعلق به آن مرد درشت اندام است !!!
نشستن مرد را در کنارش احساس کرد  .دستان بی جانش باال برده شده و بعد روی وان افتاد .
سپس یکی از چشمانش با سرعت به سمت پایین کشیده شد .
نگاه زرد وبی فروغ او را که دید
لبخندی بهش زد وگفت
_اون دنیا می تونی اجازه ندی ما از پل صراط رد شیم !!
این را گفت وبلند شد ایستاد  ،به مرد دیگر اشاره کرد وهردو از حمام خارج شدند .
خواست تکانی بخورد اما نتوانست .
گویی کل بدنش سر شده بود .
ان ها کار خود را خوب بلد بودند !!!
خنده ای بی جان کرد  .شاید از همان خنده ها که می گفتند از گریه غم انگیز تر ست !!
حاال دیگر تنها شده بود و باید انتظار مرگش را می کشید و چه غم انگیز که اولین کسی که او را می دید سراج خواهد بود !!
دلش برای او سوخت و هقی بی صدا زد .
از اینکه می خواست او راتنها بگذارد اندوهگین بود  .زیرا بارها بهم قول داده بودند که تا اخر خط باهم باشند .
ارزو کرد سراج هرچه زودتر او را فراموش کند و بعد از او زندگی خوبی برای خود دست وپا کند !!!
حاال دیگر سوی چشمانش خیلی کم شده وهمه چیز را سایه وار می دید .
فهمید که به اخرای خط رسیده ست .
دلش می خواست در آخرین لحظه به طاها فکر کند .
درست زمانی که فکرش به سمت طاها تنها مرد زندگیش کشیده شد
صدای تقه ای را به در حمام شنید .
ابتدا گمان برد توهم زده ست .
اما دوباره آن صدارا شنید وچند ثانیه بعد صدای سراج به او فهماند که هنوز توهم نزده !!!
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صدای سراج را شنید .قلب و کل وجودش به سمت او پرکشید .
دلش می خواست در آغوش کسی که از برادر خونی به او نزدیکتر بود جان بدهد .
_این وقت شب اخه چه وقته حموم رفتنه دختر !!!
بیا بیرون تا حساب تو یکی رو برسم یاشار وخاتون دیوونم کردن دختره ی تخس !!!
لب هایش به سختی به نیم لبخندی کش آمد !!
خواست حرفی بزند اما نتوانست .
ناامیدانه تالش مذبوحانه کرد اما بی فایده بود !!!
صدای محکم سراج را مجدادا شنید
_یسنا تا چند ثانیه دیگه بیرون نیایی در رو باز می کنم
لب هایش از شدت بغض لرزید
سعی کرد ره سختی پلک هایش را باز نگه دارد .
چند ثانیه بعد در حمام باز شد و قامت مردانه ی سراج در درگاه در ظاهر شد .
نور امیدی بالفاصله در دل یسنا تابید
شاید خودخواه بود اما
او از تنهایی مردن به شدت می ترسید
صدای یا خدای بلند سراج در حمام پیچید وکل وجود یخ زده ش را لرزاند .
اخرین چیزی که دید کوبیدن محکم دست سراج برروی سرش بود وقدم های بلندی که به سمت او برداشت .
دیگر نتوانست پلک هایش را باز نگه دارد
و دردل از خدا راشکر کرد که قبل از مردن توانسته بود سراج را ببیند .
سراج که کنارش قرار گرفت  .تمام توانی که برایش مانده بود را در خود جمع کرد و به سختی گفت
_س ..س ..س..ر..ر..ا..ج
سراج اما بی اهمیت به صدا زدن او  ،با سرعت خم شد وجسم خیس غرق در خون یسنا را از آب بیرون کشید .
صدای ناله ی بی جانش را شنید وقلبش شرحه شرحه شد .
اما زود به خودش مسلط شد .
باید یسنا را نجات می داد .
کلمه ی باید را خشمکین بلند چتد بار فریاد کشید ولرزیدن گوشه ی پلک یسنا را دید  .رنگ صورت گچ شده و کبودی لبانش برای لحظه
ای او را ترساند  .اما برترسش فائق شد وگفت
_تو زنده می مونی یسنا  ،زنده می مونی
بهت قول میدم  ..فقط تحمل کن  ،تورو جون خاتون قسم تحمل کن
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بالفاصله نگاهی به هردو رگ پاره شده ی دست او انداخت .
اورا روی رختکن انداخت و با سرعت پیراهنش را از تن کند  .ان را جرداد و با سرعت عجیبی زخم هردو دست او را
محکم بست وبالفاصله جسم برهنه و بی جانش را در آغوش کشید ومانند جانی شیرین به خود فشرد  .سپس با قدم هایی بلند از حمام
خارج شد و قبل از اینکه به سمت در خروجی بدود لحظه ای نگاهش مات ماند روی دورد پای خیس روی سطح سرامیک که تا در
خروجی ادامه داشت !!!
فکری رعد اسا از ذهنش عبور کرد و باعث شد فکش قفل شود !!
اما االن فقط باید به نجات جان یسنا می اندیشید .
یسنا را در صندلی پشت گذاشت وسریع سوار ماشین شد وماشین را به پرواز دراورد  .خیابان در ان وقت شب خلوت بود وبرای او چه
اهمیتی داشت که دوربین ها هر چند دقیقه سرعت او را ثبت می کردند !!
صدای نفس های یسنا کند شده بود وحاال دیگر کامال هوشیاری خود را از دست داده بود !!
مقابل بیمارستان ماشین را نگه داشت صدای ناهنجار ترمز ناگهانی با آن سرعت باال و کشیده شدن الستیک روی آسفالت  ،سکوت شب
را در هم شکاند !
با شتاب از ماشین پیاده شد و جسم بی جان یسنا را در آغوش گرفت وبه سمت بیمارستان پاتند کرد  .داخل که شد چنان نعره ای کشید
که بالفاصله چندین نفر دورش را گرفتند و یسنا را از آغوشش جدا کردند و روی برانکارد گذاشتند .
سراج تا خود پشت اتاق عمل دست او را رها نکرد و قبل از اینکه وارد اتاق عمل شود خم شد و پربغض در کنار گوشش زمزمه کرد
_زنده بمون یسنا لطفا !!
سپس دست او را رها کرد و در اتاق عمل بالفاصله پشت سرش بسته شد .
کالفه وعصبی پنجه ای روی موهایش کشید و خودش را روی صندلی رها کرد .
نگاهی به ساعت انداخت .
ساعت از سه صبح گذشته بود .
باید با یاشار تماس می گرفت  ،اما دقیقا نمی دانست چه چیزی را باید در آن وقت شب به او بگوید !!
چگونه می توانست به او بگوید دخترش روی تخت بیمارستان با مرگ دسته و پنجه نرم می کند !!
عصبی قوطی طالیی رنگ سیگارش را از جیب کت بیرون کشید و سیگاری از داخلش بیرون کشید وبالفاصله آتش زد .
تصویر خونی و نیمه برهنه وخیس یسنا در پس دود غلیظ به هوا رفته بالفاصله در نظرش نقش بست.
ذهنش باسرعت شروع به شفاف سازی وآنالیز کردن شد .
پک محکم دیگری به سیگارش زد و بالفاصله ذهنش فرضیه ی خود کشی را با استدالل محکم رد کرد .
اگر یسنا قصد خودکشی داشت چرا به اوپیام داده وخواسته بود اورا ببیند
هرچند خود یسنا چند ساعت قبل از مرگ صحبت کرده بود!! اما او یسنا رو خوب می شناخت  ،زیر دست خودش بزرگ شده بود ومی
دانست یسنا هرگز دست به خودکشی نمی زند واز طرفی هم آن دو رد و پایی که دیده بود دلیل قاطعی بود برای اثبات حرفش!!!
اما آن دو مرد کی بودند وچرا قصد کشتن یسنا را کرده بودند !!!
هر چند که در حرفه ی آن ها این سوقصدها کامال طبیعی بود اما نه برای نور چشم یاشار وسراج !!!
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چه کسی بود که چنین جراتی کرده بود!!
با خشم سیگار را کف دستش خاموش کرد وپرستاری که برای 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 !!!
ساعت از  ۸صبح گذشته بود که در اتاق عمل گشوده شد .سراج با قدم هایی بلند خود را به دکتر رساند و سراسیمه پرسید
_دکتر
دکتر نگاه خسته ای به اوانداخت و چون نگاه به خون نشسته ونگران او را دید گفت
_ زنده موندنش بعد از اون همه خونی که از دست داد شبیه یک معجزه س
فعال هوشیار نیست اما عالئم حیاتیش امیدوار بخشه !!
نگاهی به سرتا پای خونی او انداخت  .دلسوزانه دستی روی شانه ش زد وگفت
_به موقع رسوندیش
سپس آنجا را ترک کرد .
سراج نفس حبس شده ش ر ا بیرون فرستاد .منتظر بیرون آمدن یسنا نشد و به سمت حیاط بیمارستان رفت تا بتواند بغضی را که به
سختی گلویش را می فشرد مهار کند .
این دومین بار بود که مردانه بغض می کرد .یکبار برای مادرش که جوانمرگ شده بود و حاال برای یسنا !!
خود را روی نیمکت انداخت و با دستانش سرش را گرفت وفشرد .
سرش مملو از افکار آزار دهنده بود  .یسنا زنده مانده بود واین یعنی معجزه
اما معجزه که همیشگی نبود !!
کسی که یکبار به جان او قصد کرده بود بی شک باز هم می کرد ودفعه ی بعد امکان داشت اورا از دست بدهند !!
فکری در سرش جرقه زد .
باید برای پیدا کردن آن شخص زمان می خرید !!
وقت کمی داشت وباسرعت فکرش را سبک وسنگین کرد  .باید برای نجات جان یسنا آن ریسک را می کرد .
با این فکر باسرعت از روی نیمکت بلند شد وبه سمت ساختمان بیمارستان قدم برداشت .
باید رئیس بیمارستان را راضی می کرد تا گواهی مرگ او را صادر کند و او این کار را خوب بلد بود !!!
_سراج
با صدای آرام یسنا به خود آمد .
نگاهش را به یسنا دوخت نگرانی که در نگاه سبزش موج می زد باعث شد لبخندی کمرنگ بر لب بنشاند تا شاید از حجم نگرانی او کاسته
شود .
_جانم
یسنا در جواب لبخند محواو لبخندی زد وگفت
_نمی خوای بگی چه اتفاقی افتاده ؟!
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سراج دوست نداشت با افشای حقیقت این بار سنگین را روی دوش ظریف یسنا بگذارد  .اما وقتی که یسنا پیشنهاد مخفی شدن را به
سختی پذیرفته بود به اوقول داده بود تا اگر قاتل را پیدا کرد
اولین نفر به خود او بگوید .
این حق یسنا بود که بخواهد انتقام تمام آن لحظات سخت وعذاب آوری که کشیده بود را خود از قاتلش بگیرد !!
کالفه نفسش را بیرون فرستاد .
_داری من رو می ترسونی پسر
بگو چیشده !!!
سراج نگاه مستقیمش را به نگاه او دوخت وگفت
_باید برگردی عمارت !!
لحظاتی طول کشید تا ذهن یسنا معنی جمله ی او را درک کند .
هیجان زده از جای خود بلند شد و فریادگونه پرسید
_قاتل رو پیدا کردی !!
به حدی خوشحال بود که دور خود می چرخید و می خندید .
دوران تنهاییش به سر امده بود و دیگر می توانست از آن چهاردیواری که زندانش شده بود آزاد شود .
کمی که گذشت واز هیجانش کاسته شد نفس زنان
دست سراج را گرفت  .اورا بلند کرد  .باخوشحالی خود را در آغوش او انداخت وگفت
_می دونستم  ،می دونستم که قاتل رو پیدا می کنی !!
تمام این روزها ودلتنگی ها روفقط به انتظار شنیدن این جمله به شب می رسوندم !!
سپس خودش را از آغوش سراج بیرون کشید
دستی به موهایش کشید و با نفرت ادامه داد
_زود بگو اون کیه تا من بالیی صد برابر بدتر از بالیی که اون سرم در آورد رو سرش در بیارم!!
سراج کالفه پنجه ای به موهایش کشید
_باید یه چیزایی رو بدونی اما قبلش
باید بهم یه قولی بدی یسنا !
یسنا متحیر وخیره در نگاه برزخی او زمزمه کرد
_چه قولی ؟!
سراج با قاطعیت لب زد
_تو دستت رو به خون کسی آلوده نکنی
یسنا با اخم گفت
_این قول رو اولین بار که دستم اسلحه گرفتم بهت دادم
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اما خود تو به من گفتی گاهی استثنا هایی وجود داره و  ..االن از همون استثناهاس مگه نه ؟!!!من باید انتقامم رو خودم بگیرم !!
سراج با تحکم گفت
یا یاشار و یا طاها
سپس با لحنی ارام تر ادامه داد
_هرچند که انتقام حق یاشاره
چیزی در قلب یسنا فرو ریخت .با گیجی زمزمه کرد
_طاها ؟!
سراج پوزخندی زد وگفت
_به هر حال مرده قانونه!!
هرچند خوب می دانست یاشار بافهمیدن حقیقت حتی جنازه ی هاتف را تحویل قانون نمی داد !!!
یسنا نفسش را باشدت بیرون فرستاد .گیج شده بود  .عصبی زمزمه کرد
_ چه ربطی به طاها داره !!فراموش نکردی که ما کویتیم
وطاها ایرانه !!
سراج خیلی سرد پاسخ داد
_طاها کویته
یسنا ابتدا گمان برد اشتباه شنیده است .
با گیجی زمزمه کرد
_چی
وچون پاسخی از سراج نشنید فهمید که اشتباهی در کار نیست .
سکندری خورد و بر بازوی سراج چنگ انداخت وباصدای مرتعشی پرسید
_طاها کویته اما چر ا ؟!!
سراج خیره در مردمک لرزان او به تلخی گفت
_خیلی چیزا هست که باید بدونی یسنا !!
اما نه با این حال اشفته ت
زمان تنگه پس بهتره زود خودت رو جمع وجور کنی !!
یسنا صدای او را می شنید اما درک درستی از حرفای او نداشت وتنها چیزی که ذهنش را درگیر کرده بود جمله ی کمی قبلش بود .
_طاها کویت بود
بازوی سخت اورا فشرد .
اب دهانش را به سختی بلعید و زمزمه کنان پرسید
_سراج مهم نیست که در نبود من چه اتفاقایی افتاده لعنتی !! فقط بگو
چرا طاها کویته
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در آن حس بدی به سرعت در کل وجودش ریشه دواند !!
پلکی بازو بسته کرد و نالید
_نقشه ی یاشار که نیست
دام که براش پهن نکردین
س..س..سراج !!
جمله ش که تمام شد منتظر نماند تا سراج حرفی بزند برگشت تا با سرعت برود وخود را به طاها برساند تا از صحت حالش با خبر شود
 .سراج بازویش را گرفت و او را به سمت خودش کشید  .با خشم در نگاه سراج براق شد و گفت
_ولم کن باید برم !!
سراج با اخم غلیظی گفت
_هیج جا نمی ری تا حرفای من رو نشنیدی !!
اون سرگرد حالش خوبه
یاشارم از اومدنش به کویت خبر نداره
براش به پا گذاشتم تا دورادور مواظبش باشن پس اروم باش !!!
رنگ تردید که در نگاه یسنا نشست
سراج پوزخندی زد  .کالفه دستی بر ته ریش صورت کشید و با لحن هشدار دهنده ای گفت
_یسنا!!
یسنا به سختی سری تکان داد .
چاره ای به نظر نمی آمد داشته باشد  .باید آن لحظات سخت وپر اضطراب را تحمل می کرد تا خود سراج به حرف در آید .
باصدایی که سعی داشت رسا ومحکم باشد گفت
_حرف تو رو باور می کنم !!
حاال بگو من چی رو باید بدونم که انقدر برای گفتنش دست دست می کنی سراج !!!
سپس با نگرانی از ذهن پریشانش گذشت که
سراج حتی وقتی به او گفت در این خانه باید مدتی نامعلوم محبوس باشد و نقش یک ادم مرده رو بازی کند انقدر پریشان نبود !!!
لبخندی کمرنگ روی لب سراج نقش بست  .یسنا برخالف سرمه دختر باهوش و تیزی بود .
وقتی شروع به تعریف کرد حتی لحظه ای نگاه از نگاه یسنا نگرفت  .حتی وقتی که دید باهرکلمه ای که می گفت اشک مثل سیل از گونه
های پریده رنگش جاری بود  .اما او باید می گفت ویسنا باید ازوجود خواهر دوقولویش سرمه با خبر می شد تا جان او را نجات دهد .
هاتف ناپدید شده بود واین یعنی خطر همچنان آن ها را تهدید می کرد .
یسنا میان صحبت او،
دستش را به نشانه ی سکوت باال برد
.در میان گریه خنده ی جنون آمیز کرد و با صدای تو دماغی و گرفته ای غرید
_بس کن سراج  ،بی شک تو عقلت رو از دست دادی !!
هیچ می فهمی داری در مورد پدرت صحبت می کنی !!
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در مورد عمو  ،کسی که من رو تو بغلش بزرگ کرده !!
سپس دستش را با فاصله ی کمی از چشمان گرفت و فریاد گونه گفت
_این نمی تونه کار پدرتو باشه سراج نمی تونه!!
این همه نفرت از پدرت خوب نیست
لطفا تمومش کن و از اینجا برو
سراج خیره در نگاه بهت زده وپریشان او با قاطعیت گفت
_ هنوز حرف من تموم نشده یسنا
پس گوش کن !!!
وقتی همه چیز را خالصه برای یسنا توضیح داد  .یسنا سکندری خورد و قبل از اینکه سراج او را بگیرد مانند آواری روی زمین فرو ریخت .
سراج بالفاصله کنارش زانو زد و با نگرانی نامش را برزبان آورد
_یسنا
یسنا بهت زده به دستان بخیه خورده ش خیره شد و زمزمه کرد
_عمو
چطور امکان داشت مردی که او را عمو خطاب می کرد وهمانند پدرش دوست داشت این بال را برسرش آورده باشد .
هقی زد و شانه هایش لرزید و بدتر از آن بالیی بود که برسر خواهر دوقولویش آورده بود  .خواهری که از همان بدو تولد او را
دزدیده بود .
سراج مانع از گریه ی او نشد و اجازه داد تا شاید با گریه از شدت آن بار سنگینی که برروی دوشش گذاشته بود کمی کاسته شود.
کمی که گذشت  .سراج ازروی زمین بلند شد وبه سمت یخچال رفت  .لیوانی اب سرد پر کرد .نزد یسنا برگشت و اورا مجبور کرد کمی
از ان بنوشد .
یسنا به اجبار او کمی آب نوشید و بعد سر خود را کنار کشید وبه سختی پرسید
_س..سرمه  ،سرمه خ..خواهرم کجاست؟
سراج کمک کرد تااو از روی زمین بلندشود و رو مبل بنشیند  .خود هم کنارش نشست و گفت
_سرمه عمارت منه پیش خاتون
در حقیقت خاتون گمان می کنه سرمه تو هسی !
یسنا که دیگر از شنیدن چیزی تعجب نمی کرد .بالفاصله پرسید
_یاشار حقیقت رو می دونه
سراج به تایید سری تکان داد وگفت
_باید برگردی تا نقش ها عوض شه یسنا
سرمه دختر بازی نیست  ..جونش در خطره
یسنا باشنیدن این جمله تکانی خورد .
هرگز اجازه نمی داد دیگر اتفاقی برای خواهر وخانواده ش بیفتد .
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باید هرچه زودتر به عمارت برمی گشت
صورت خیسش را با پشت دست پاک کرد وسری به نشانه ی موافقت تکان داد .
صدای سرد و تهی سراج او را از فکر خواهری که تا کنون ندیده بود بیرون کشید .
_باید زودتر هاتف رو پیدا کنم قبل از اینکه یاشار حقیقت رو بفهمه
کلمه ی حقیقت مانند تلنگری یسنا را به خود اورد.
هرچه که می گذشت تازه به عمق فاجعه پی می برد  .با نفسی که به سختی از سینه بیرون میامد وحشت زده دست سراج را به دست
گرفت ودرحین فشردن آن لب زد
_س  ..سراج
سراج هردو دست ظریف ویخ کرده ی او را در دست خود گرفت فشرد و خیره در مردمک درشت شده ولرزانش گفت
_جانم
یسنا با صدای گرفته و پربغضی لب زد
_یا ..یاشار  ،یاشار  ،تو  ،تو  ،اون رو خوب می شناسی
اگر بدونه تمامی این اتفاق ها زیر سر هاتف بوده شک ندارم به تو هم رحم نمی کنه ..حتی اگر پسر خواهر عزیز ومرحومش باشی..
مخصوصا که هاتف نیست و  ..و  ..اون تو رو طعمه قرار میده سراج  ..اون ..
سراج با خونسردی میان جمله ش پرید و گفت
_شک ندارم همینطوره
یسنا سراج را خوب می شناخت وهمین جمله ته دلش را لرزاند  .بار دیگر تسلیم اشک هایش شد .بی طاقت سرش را روی سینه های او
گذاشت
وملتمسانه نالید
_فقط کافیه یاشار بفهمه سراج
اون وقت ..اون وقت  .هیچی جلودارش نخواهد بود !!!
همه چی رو بسپر به من وبرو
خواهش می کنم تا هاتف پیدا نشده وآتش خشم پدرم نخوابیده برو
سراج خنده ای در گلو کرد..
دلش برای مهربانی ونگرانی او برای جانش در آن حال خرابش ضعف رفت .
خم شد وبوسه ای بامحبت روی موهای او گذاشت وگفت
_عجب !!فرار کنم .تو وسرمه رو که جونتون در خطره رو رها کنم !!
یسنا بالفاصله با شدت سری به نشانه ی موافقت تکان داد و زمزمه کرد
_آره فرار کن و نگران جون من و ابجیم نباش !!
سراج پوزخندی زد و سری با تاسف تکان داد
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_من رو تا این حد شناختی یسنا ؟!!
که مثل بزدل ها مثل هاتف فرار کنم ؟!
سپس تک خنده ای در گلو کرد وسری تکان داد
و چون نگاه ترسیده وخونی اورادید
با دستانش اشک های او را از روی گونه ش زدود و بالحن جدی گفت
_نگرانمن نباش یسنا !
نگاه یسنا که در نگاه جدی و در عین حال مهربان سراج گره خورد
کمتر از چند ثانیه مجدادا صورتش به پهنا خیس از اشک شد .
سراج برای او بسیار با ارزش و عزیز بود  .باید کاری می کرد .
باید سراج را نجات می داد .
ملتمسانه نالید
_اما هستم  ،لعنتی  ،هستم
لطفا برو سراج ،برو و نگران من و سرمه نباش ...
سراج کالفه از اصرار او از روی مبل بلند شد  .سیگاری از جیب کت خارج کرده و آتش زد .
یسنا مجدادا صورت خیسش را پاک کرد .
سراج را خوب می شناخت و می دانست او کله شق تر ولجباز تر از آنی است که بخواهد میدان را ترک کند .
بینیش را باال کشید از جای خود بلند شد  .مقابل او ایستاد و از پس دود غلیظ سیگار نگاهش را به او دوخت و با خشمی امیخته به بغض
گفت
_تو دیوونه ای سراج
نمی دونم چی تو کله ت می گذره اما یه چیز رو خوب بدون که تو نباید تقاص کار هاتف رو پس بدی !!
سراج لبخندی کمرنگ به نگرانی او زد  .نگاهی به ساعت انداخت وگفت
_ آماده باش شب به عمارت بگردی یسنا!!!!
این را گفت ودیگر منتظر جواب او نماند و یسنا را با تمام هیجان و نگرانی هایش تنها گذاشت .
سراج دستگیره ی در اتاق سرمه را پایین کشید وچون در را قفل دید لبخندی کمرنگ از محافظه کاری او در لبش نقش بست .
دست در جیب شلوار خود کرد و دسته کلید خود بیرون کشید  .سپس یکی از کلید ها را داخل سوراخ کرد وبی صدا در را گشود و وارد
اتاق او شد  .اتاق در تاریکی مطلق فرو رفته بود  .پشت خود در را بست .
سپس به سمت تخت ارام قدم برداشت .
چراغ خواب را روشن کرد و در آن نور کم به چهره ی زیبای سرمه در خواب چشم دوخت .
در آن لباس خواب فیروزه ای به شدت خواستنی تر شد ه بود .
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کنارش لبه ی تخت نشست  .چنان آرام خوابیده بود که از دلش نمیامد او را بیدار کند .
در آن لحظه دوست داشت او را در آغوش گرفته ودر کنارش می خوابید !!
خواب ارامی که مدت ها برایش حرام شده بود .
کالفه نفسش را بیرون فرستاد .
باید قبل از ان که یسنا به عمارت می رسید او را از آن عمارت خارج می کرد .
دستانش را به سمت موهای پریشانش جلو برد ودر حین نوازش موهای نرم وابریشمیش ارام نامش را صدا زد .
گوشه ی چشمان سرمه لرزید ولبخندی که روی لب های صورتی رنگش نقش بست قلب بی تاب سراج را لرزاند .
خودش رابیشتر سمت او کشید
دو دستانش رو دو طرف سر او قرار داد و به رویش خیمه زد .
پلک های سرمه از هم گشوده شد ونگاه خواب آلودش روی سراج ثابت ماند .
با صدای خواب الودی نام او را زیر زمزمه کرد و نامفهوم لب زد
_سراج من خیلی خوابم میاد
سپس پلک هایش روی هم افتاد و مجدادا تسلیم خواب شد .
هنوز خوابش سنگین نشده بود که با حس نرمی وداغی چیزی روی لبانش
پلک هایش بالفاصله از هم گشوده شد
وچون نگاهش در نگاه سراج در ان فاصله ی کم گره خورد خیلی زود خواب از سرش پرید .
سراج در حین بوسیدنش لبخندی به بهت نگاه اوزد .
سرمه دستپاچه خواست سرش را کنار بکشد اما نتوانست  .مثل همیشه اسیر جادوی نگاه او شده بود  .دستانش که عجیب میل داشت
میان موهای شبرنگ او فرو برود را مشت کرد و خودش را به دست بوسه های عمیق او سپرد  .با صدای ویبره ی گوشیش سراج با
اکراه سرش را بلند کرد و چون نگاهش به صورت برافروخته ی سرمه افتاد لبخندی زد وگفت
_هنوزم خوابت میاد دزد کوچولو؟!
سرمه سریع سری تکان داد و تکانی به خود داد .
سراج از این واکنش سریع او خنده ای در گلو کرد  .دستانش را از دوطرف او برداشت
وقامتش را صاف کرد .
سرمه نگاهی به ساعت انداخت وباتعجب پرسید
_این وقت شب اینجا چیکار می کنی؟!
وقبل از اینکه سراج پاسخی دهد به خاطر اورد که در اتاق خود را قفل کرده بود .
سراج گوشی را از جیبش بیرون کشید وپیام یسنا را خواند .
او بیرون از عمارت منتظر بود .
نگاهش را به نگاه منتظر ونگران سرمه دوخت وگفت
_باید جایی بریم
بلند شو آماده شو سرمه
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سرمه متحیر لب زد
_این وقت شب؟!
اتفاقی افتاده؟
سراج بدون اینکه پاسخی به او بدهد از روی تخت بلند شد  .پتو را ازروی او کنار کشید  .لحظه ای نگاهش روی پاهای سفید و کشیده ی
او ثابت ماند .اما خیلی زود نگاهش را از او گرفت وگفت
_باید از عمارت بری
سرمه که کامال گیج شده بود حرف اورا تکرار کرد  .احساس دلشوره ی عجیبی داشت  .چرا سراج باید این وقت شب او را از عمارت خارج
می کرد .
نگران پرسید
_ از عمارت برم اما کجا ؟!
سراج کالفه دست اورا گرفت واز روی تخت بلندش کرد و در حالیکه به سمت کمد می برد گفت
_ فقط حاضر شو سرمه !!
سوال نپرس !!
سپس خود به سمت پنجره رفت وپشتش را به او کرد تا او راحت لباس عوض کند.
سرمه بدون حرف در کمد را باز کرد و اولین پیراهن وشلواری که به چشمش خورد از کمد بیرون کشید  .نیمنگاهی به سمت سراج
انداخت وچون پشت او را به خود دید لبخندی زد .
طوری مواظب بود که انگار سراج تا حاال بدن برهنه ی اورا ندیده است !!
لباس خواب خود را از تن بیرون کشید وبا سرعت آن ها را به تن کرد  .سپس به سمت میز ارایش رفت و شانه ای سرسری به موهای
پریشانش زد واز باال آن را بست و آرام گفت
_من آماده م
سراج نگاهی به سرتاپای او انداخت  .سپس دستش را به سمت او گرفت .
سرمه لبخندی ناخواسته زد .به سمت او رفت  .دستش را سمت دست او جلو برد و دستش را گرفت  .سراج فشار اندکی به دست او
وارد کرد وبه سمت در رفت در را باز کرد ونگاهی به راهروی تاریک انداخت .در آن وقت شب همه خواب بودند  .هردو ارام از عمارت
خارج شدند وبه سمت ماشین سراج رفتند .
قبل از اینکه به ماشین برسند
سراج تکانی را پشت درخت دید .
نگاهش بالفاصله به آن سمت کشیده شد ودرآن تاریکی یسنا را دید که محو تماشای سرمه شده بود .
بی قراری او را برای دیدن تنها خواهرش که بعد از سال ها پیدا کرده بود درک می کرد .
دست آزادش مشت شد وقتی به آن اندیشید که تمام عذاب هایی که این خانواده متحمل شده بود بخاطر پدر او بوده است .
نگاه ملتمسانه یسنا لحظه ای کوتاه در نگاه او گره خورد  .سراج که معنای نگاه اورا خوانده بود سری به نشانه ی مخالفت تکان داد در
ماشین رابرای سرمه که عمیقا در فکر فرورفته بود باز کرد .
نمی توانست اجازه بدهد یسنا وسرمه االن همدیگر را ببینند .
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نمی خواست تا لحظه ی اخر سرمه را واردبازی کند .
پوزخندی کنج لبش را به سمت باال متمایل کرد
سرمه بی صدا سوار ماشین شد و سراج ماشین را دور زد .
لحظه ی اخر قبل از اینکه سوار ماشین شود یسنا را دید که به درخت تکیه داده است  .دلش دیدن این صحنه را طاقت نیاورد .خم شد
وخطاب به سرمه گفت
_تا برنگشتم از ماشین پیاده نشو !!
منتظر جواب سرمه نماند و به سمت جایی که یسنا رفته بود قدم برداشت .مقابل او ایستاد وبا دستانش شانه های ظریف او را به دست
گرفت واو را مجبور کرد تا نگاهش کند
یسنا خیره در نگاه او باصدایی که می لرزید زمزمه کرد
_سراج
سراج لبخندی روی لب نشاند و شمرده ارام گفت
_بهت قول میدم خیلی زود سرمه رو پیشتون برگردونم یسنا
فقط تا اون روز تحمل کن
یسنا کمی تامل کرد  .حق با او بود .مثل همیشه  ...هاتف می توانست برای خواهرش بسیار خطرناک باشد .
نفس عمیقی کشید و سرش را باال گرفت
_تا اون روز مواظبش باش سراج
سراج ضربه ای آرام به شانه ش زد و بالحنی محکم وبا اطمینان پاسخ داد
_هستم
سپس دستش را عقب کشید و به سمت ماشین رفت .
داخل ماشین که نشست  ،سرمه بالفاصله سمتش چرخید ونگاه پرسشگرش را به او دوخت .
سراج لبخندی به ابروهای گره خورده ی او وکنجکاوی نگاهش زد .ماشین را روشن کرد و با بدجنسی گفت
_فکر کن دستشویی صحرایی رفتم !!
سرمه که انتظار شنیدن همچین جوابی را نداشت هینی کشید وبی ادبی را زیر لب نثارش کرد  .سراج خنده ای درگلو کرد و باسرعت از
عمارت خارج شد.
_کمربندت رو ببند سرمه
سرمه دستی به موهایش کشید و گفت
_چرا؟!
سراج نیم نگاهی سمتش انداخت وسرمه بالفاصله با جدیت گفت
_خودت نبستی !!
سراج ابتدا از جواب او جاخورد .سپس لبخندی از تخسی او روی لبش نقش بست  .با شیطنت به کمربندش اشاره ای کرد و گفت
_ببندش !!
سرمه با گیجی لب زد
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_چی رو ؟!
سراج تاک ابرویی باال انداخت وجمله اش را تکرار کرد .
سرمه گوشه ی لبش را زیر دندان کشید .
قلبش شروع به تپیدن کرد حرارت داغی زیر پوستش دوید .
چون سراج را منتظر دید ناخواسته کمی درصندلی جابه جا شد وبه سمت او خم شد  .کمربند را گرفت و و باشرم ان را از سینه
ی ورزیده ی او که در ان لباس مشکی بیشتر از همیشه خودنمایی می کرد رد کرد وبست .
سراج لبخندی به چهره ی گلگون شده ش زد و گفت
_ حاال کمربند خودت رو بزن دختر خوب !
سرمه خواست به جای خود برگردد اما نتوانست  .دلش کمی آرامش از جنس او می خواست  .در یک حرکت غافلگیرانه سرش را روی
سینه ی سراج گذاشت و چون صدای خنده ی آرام اورا شنید شرمگین چشمانش را بست .
احمق بود اگر درمورد سراج فکر احمقانه می کرد  .سراج نمی توانست بالیی سر او بیاورد که اگر می خواست بارها آورده بود .
دلیل دلشوره ی او نمی توانست سراج باشد .
سرش را محکم تر روی سینه ی او فشار داد تا شاید آرام شود .
سراج از سرعت ماشین کم کرد و با بدجنسی گفت
_عواقب این همه دلبری کردن می دونی چیه ؟!
مخصوصا وقتی شب تا صبح رو می خوای بامن تنها بگذرونی دزد کوچولو ؟!
سرمه لب گزید و دستپاچه خواست سرش را بلند کند که دیگر سراج این اجازه را به او نداد خنده ای دیگر در گلو کرد و با شیطنت
گفت
_جاش خوبه
سرمه از جواب او خنده ش گرفت  .سرش را درسینه ی او جا به جا کرد و ومجدادا زیر لب بچه پرویی نثارش کرد .
سراج خانه را مقابل خانه ی قبلی یسنا نگه داشت سپس خم شد و بوسه ای روی موهای سرمه نشاند وگفت
_پیاده شو
سرمه سرش را بلند کرد ونگاهی از پشت شیشه به بیرون انداخت .
سراج در ماشین را باز کرد وپیاده شد
سپس در سمت سرمه را باز کرد و کناری ایستاد تا پیاده شود.
سرمه باتردید وافکاری مغشوش از ماشین پیاده شد .
بالفاصله نگاهش را به سراج دوخت و
سراج لبخندی به نگاه نگران او زد  .سپس بدون حرف به سمت خانه رفت  .در خانه را بازکرد خود را کنار کشید تا سرمه اول وارد خانه
شود .
سرمه به محض ورود به خانه  ،نگاه کنجکاوش را در اطرافش چرخاند .
برعکس عمارت خانه ی کوچکی بود که باترکیب رنگ شاد وچیدمانش خیلی زود به دل سرمه نشست .
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سراج کلید وگوشی را روی کانتر انداخت  .نگاه خسته ای به سرمه که وسط سالن بالتکلیف ایستاده بود انداخت .چشم های پف کرده ش
عجیب خواستنی ترش کرده بود.
عجیب دلش لمس کردن او را می خواست .
گونه های سرمه زیر سنگینی نگاهش رنگ گرفت .
به سمت او جلو رفت  .خم شد ودستش را اززیر زانویش عبور داد و او را در آغوش گرفت  .سرمه از این حرکت ناگهانی او هینی کشید
و دستپاچه گفت
_چیکار می کنی  ،بزارم زمین لطفا !!!
سراج لبخندی بدجنس زد  .ابرویی باال انداخت و مماس لبانش لب زد
_ صدای ضربان قلبت رو می شنوی؟!
صدای قلبت دیوونه کننده س سرمه !!!
سرمه برافروخته لب گزید  .حرارت بدنش بیشتر وقلبش با شنیدن آن جمله ی سراج دیوانه تر شده ومحکم تر خود را به قفسه ی سینه
ش می کوباند  .گویا برای این همه بی قراری منتظر شنیدن این جمله از سراج بود !!!
سراج لبخندی به گونه های برافروخته ی او زد  .سپس عنان از دست داده و لبانش را روی قلب او قرار داده و بوسه ی عمیقی روی آن
گذاشت .
لبانش را که جدا کرد لبخند روی لب سرمه را شکار کرد وخنده ای در گلو کرد .
سرمه بالفاصله سرش را باشرم در سینه ی او مخفی کرد .
 .سراج مقابل در اتاقی که در انتهای سالن قرار داشت ایستاد .در اتاق را گشود و مستقیم به سمت تخت جلو رفت .
خم شد و سرمه را با احتیاط روی تخت گذاشت  .سرمه بالفاصله به اطراف نگاه کرد  .اتاق هم مانند خانه ساده بود .
خواست بنشیند که صدای محکم سراج مانعش شد .
_می خوام بخوابم سرمه
نگاه سرمه بالفاصله به سمتش چرخید اورا دید که مشغول باز کردن دکمه های لباسش یکی پس از دیگری بود .
مانند دفعات قبل وحشت نکرد وتکانی نخورد .
شاید بخاطر حس عالقه ش و یا شاید هم بخاطر اعتمادی که به او داشت .
نگاهش در باال تنه ی برهنه ی او در نواسان بود که صدای شیطنت امیز سراج بالفاصله برافروخته ش کرد
_من اون بتی که از من تو ذهنت ساختی نیستم دختر!! وقول نمی دم که امشب هم خود داریم رو به چالش بکشونم !!
سرمه با شنیدن اینجمله ی او ،بالفاصله پتو را تا صورتش باال کشید واجازه داد تا سراج به او بخندد.
کمی که گذشت از صدای قیژ وباال وپایین شدن تخت متوجه شد سراج کنارش روی تخت قرار گرفته .
کل وجودش دستخوش هیجان ودلهره شد .از اینکه مشتاقانه منتظر آغوش او بود خود را نکوهش کرد .
در میان کشمکش های ذهنیش  ،پتو از رو ی صورتش به کناری زده شد و او سراج را دید که دست زیر سرگذاشته و مستقیم او را تماشا
می کند .
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نگاهش خیره ی او بود اما فکرش جایی دیگر بود واو این را از حالت نگاه وحشتناکش متوجه شد .
زیر سنگینی آن نگاه نافذ وترسناک کل بدنش در یک لحظه مور مور شد .
زبان روی لب کشید و جسارت به خرج داد ونامش را صدا زد
_سراج
نگاه سراج خیلی زود رنگ عوض کرد و آن حالت وحشتناک از نگاهش به سرعت زدوده شد .
_جانم
همین یک کلمه  ،تا حدودی آرامش را به سرمه بازگرداند  .ناخواسته لبخندی زد وهمانند خود او سرش را تکیه دستانش کرد  .سپس
سوالی که به شدت ذهنش را درگیر کرده بود را با تردید پرسید
_اتفاقی افتاده ؟!
سراج اخمی کرد .
بی شک اگر سرمه می فهمید مردی که باعث تمام آزار ها واذیت هایش بوده و تمام مدت او را از آغوش خانواده ی واقعی جدا
کرده هاتف پدرش بوده او را نمی بخشید .
با این فکر رگ گردنش بالفاصله باد کرد و ابروهایش بهم گره خورد .
انگشت سرد سرمه روی ابروی گره خورده ش نشست و بالفاصله آن را از هم باز کرد  .سپس انگشتش را به سمت پایین سر داده و
روی رگ های باد کرده ش گذاشت  .سپس آرام وبدون کلمه ای حرف با سرانگشتانش مشغول نوازش دادن تورم گردنش شد .
لبخندعمیقی روی لب سراج نقش بست .
نمی خواست حداقل امشب را در مورد چیزی فکر کند .
دلش می خواست امشب را با سرمه ودر آغوش او در آرامش بگذراند .
خیلی آرام دست سرمه را کشید واو را روی تخت خواباند  .صدای تپش بلند قلبش را می شنید .
لبخندی زد و بی طاقت روی او خیمه زد
و مماس لبانش با قاطعیت لب زد
_هر اتفاقیم بیفته فراموش نکن اول و اخر تو برای منی سرمه !!!
سرمه با گیجی وبه سختی نگاهش را از لب های او جدا کرده و به نگاهش دوخت
نگاه نافذ وسیاه او  ،مثل همیشه غیر قابل خواندن بود !!!
بند دلش پاره شد .
زیر اسارت بازوهای او تکانی خورد .
ناخواسته ذهنش به سمت پدرش کشیده شد .
سوالی که بارها در ذهنش به اشکال گوناگون و گاهی با بی رحمی مطرح شده بود بار دیگر پررنگ شد!!!
_ آیا پدرش کسی را که او را دزدیده بود به همسری دخترش می پذیرفت ؟!!
هرگز !!
او پدر خودش را خوب می شناخت !!

out

359 | k n o c k

 | 360ض ر ب ه ن ه ا ی ی
پدرش هرگز سراج را نمی پذیرفت و اوهم نمی توانست بر خالف پدرش ازدواج کند  ..اما او یکبار حرفش رابرای ازدواج با طاها به
کرسی نشانده بود و ....
اما صدایی گوشه ی ذهنش به فریاد در آمد و با شمشیر حقیقت را با بی رحمی از غالف بیرون کشید .
شرایط اجتماعی طاها و سراج بسیار باهم متفاوت بود .
مصداق دزد وپلیس !!
وچه تلخ که او عاشق این دزده شده بود !!!!
لبانش لرزید و پر بغض نام سراج را نجوا کرد .
سراج بی طاقت از این حال خراب وآشفته ی او  ،گوشه ی لبانش را نرم بوسید وهمزمان با لحنی محکم زمزمه کرد
_همه چی رو به من بسپر سرمه !!
قطره اشکی از گوشه ی چشم سرمه به بیرون تراوید وزمزمه کرد
_ پدرم هرگز با ازدواج ما موافقت نمی کنه سراج!!
تو پدرم رو نمی شناسی!!
چهره ی یاشار بالفاصله با شنیدن اسم پدر در ذهن سراج نقش بست .
پوزخندی کنج لبانش را به سمت باال متمایل کرد.
چه کسی بهتر از او یاشار را می شناخت
اما سرمه هنوز اورا نمی شناخت !!!
تنها کسی که می توانست سرمه را از او جدا کند فقط خودش بود .فقط خود سرمه !!!
قطره اشک دوم سرمه باعث شد اخمش غلیظ تر شود  .با صدایی کنترل شده لب زد
_تنها چیزی که تو از این پس می تونی بهش فکر کنی منم سرمه فقط من نه هیچکس دیگه!!
سرمه بغض خود را به سختی بلعید و لبخندی محو بر خودخواهی او زد .
بر شرمش غلبه کرد وصادقانه اعتراف کرد
_احمقانه س اما  ،اما  ،تنها چیزی که تمام این مدت فکرم رو به خودش مشغول کرده تو هستی ..توی لعنتی خودخواه !!!
سراج باشنیدن این جمله خنده ای در گلو کرد  .سپس خم شد و قبل از اینکه عنان خود را از دست بدهد بوسه ای گذرا روی لب سرمه
نشاند .
خویشتن داری درمقابل این دختر گاهی ناممکن بود !!
آرام گفت
_وچه خوب که تو عاشق این لعنتی خودخواه هستی!
سپس قبل از اینکه بخواهد از روی سرمه بلند شود  .دست سرمه بالفاصله دور گردنش حلقه شد  .نگاه موشکافانه ش از سینه های او که
به شدت باال وپایین می رفت تا صورتش باال کشیده شد .
_س..سراج
صورت برافروخته ی سرمه را دید وتاک ابرویی باال انداخت
_ چیشده ؟!
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سرمه زبان روی لب کشید و قبل از اینکه از تصمیمی که گرفته بود منصرف شود چشم بست  .با عجله و باصدایی که به شدت می لرزید
گفت
_ تنها راهی که میشه پدرم رو راضی به این ازدواج کنیم اینه که من رو برای همیشه متعلق به خودت کنی !!!
سراج به وضوح جاخورد .نگاهش در صورت مثل لبو سرخ شده ی او چرخید .
سرمه چون سکوت اورا دید به سختی چشم گشود ونگاهش در نگاه خیره و ناخوانای او گره خورد .
شرمگین لب گزید و بغض کرده گفت
_من خیلی بهش فکر کردم
این تنها راهه سراج !!!
سراج پوزخندی زد .
پیشنهاد بدی نبود البته اگر او دختر داییش نبود وهاتف !!!!
هرچندتنها چیزی که اورا از این کار منصرف می کرد خود سرمه بود .
او حقیقت را نمی دانست و چه بسا اگر حقیقت را می فهمید اورا برای همیشه رها می کرد .
از این فکر دندان روی هم سایید و
کالفه نفسش را باشدت بیرون فرستاد  .دستش روی حلقه ی دست سرمه نشست .
ابروهای گره خورده ی سراج ته دل سرمه را خالی کرد وحلقه ی دستش را محکم تر !!!
_سراج
سراج خم شد و این بار بوسه ای عمیق تر روی لب سرمه نشاند .سپس فشاری مالیم به مچ دستش وارد کرد و حلقه ی دست اورا از
دور گردنش باز کرده و خیلی محکم گفت
_خیلی زود تو رو برای همیشه متعلق به خودم می کنم سرمه اما تا اون روز
نگاه خیس وناباور سرمه را که دید
چشمکی بهش زد و باشیطنت گفت
_پس تا اون روز خوددار باش دزد کوچولو !
سرمه بهت زده چشم از او نگرفت وسراج باخنده ای مردانه کناراودراز کشید واورا که همچنان بی حرکت مانده بود در آغوش خود
کشید .بوسه ای برالله ی گوشش زد وپرحرارت زمزمه کرد
_اون روز زیاد دور نیس سرمه خیلی زود تمام منیت تو برای من میشه !!
یسنا تا خواب خاتون سنگین نشود دست از نوازش موهایش برنداشت  .به اندازه تمام دلتنگی هایش  ،او را در آغوش گرفته و بوسیده
بود  .انقدر او را بوییده بود تا مشامش پر شده بود از عطر خاص مادرانه ش !!
از رد مانده ی لبخند روی لب او لبخندی روی لبش نشست
هنگامیکه خاتون به خواب عمیقی فرو رفت اهسته به سمت در رفت  .کلید برق را زد واتاق در تاریکی فرو رفت سپس در را گشود و از
اتاق بیرون رفت
هنوز کامل در را پشت خود نبسته بود که بازویش گرفته وکشیده شد .
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نگاهش را از پنجه های مردانه ای که بازویش را به شدت فشار می داد باال کشید ودر نگاه پر تمسخر باربد قفل کرد .
ابتدا گیج شد وشوکه از خود پرسید .
_یکی مثل باربد که جیره خور پدرشه با چه جراتی بازویش را زیر فشار پنجه هایش پرس می کرد .
باربد از گیجی او استفاده کرده بازوی او را به عقب برگرداند و از پشت اورا به خود نزدیک تر کرد وچسباند ودرکنار گوشش پر
حرارت لب زد
_سرمه عزیزم
شنیدن اسم خواهرش با اون لحن صدا هوشیاری او را به خود بازگرداند !!
باربد اما سرمست از بوی عطر او نوک بینی ش را به گردن او مالید و پرحرارت لب زد
_سرمه
_می بینم اول دل سراج رو بردی وحاال اومدی سراغ خاتون!!
خوب یکمم به حال دل ما برس دیگه!!
شنیدن اسم خواهرش سرمه  ،کافی بود تا هوشیاری یسنا باسرعت بازگردد.
روی پنجه ی پا بلند شد .سپس با سرعت سرش را جلو برد ومحکم به سر باربد کوباند .
صدای فریاد خفه ی باربد را شنید صدایش خون رادر رگ هایش به طغیان در آورد
_تو چه گهی خوردی جن..
چون فشار پنجه های او روی بازویش کم شد
خشمگین با پشت بازو روی شکم او کوبید و با سرعت به سمت او برگشت .
سپس قبل از اینکه باربد به خود بیاید دست چپش مشت شد و مشت محکمش پای چشم او نشست .
باربد مبهوت زده دستش را روی چشمش گذاشت قدمی عقب رفت و درد را کامل فراموش کرد .
یسنا با خشم موهایش را به عقب راند.
از نفس کثیف او تا تهماجرا را خوانده بود واو زیر گیوتین می برد دستی را که به خواهرش به هر نیتی خورده باشد !!!
نفس زنان غرید
_با چه جراتی بهمن دست زدی احمق!!!
از پا جلوی در همین عمارت آویزونت می کنم حرومزاده

باربد دستش را از جلوی چشمانش برداشت  .صورتش از شدت خشم به کبودی می زد  .زیر پای چشمش به شدت ذق ذق می کرد و
جلوی پیراهنش از خون بینی ش قرمز شده بود .
نگاهی به چشمهای سبز طوفانی دختر مقابلش انداخت که خونسرد ودست به سینه به او زل زده بود .
این همان دختر بود که در ماشین به او التماس می کرد تا اورا رها کند وحاال !!! ..
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با انگشت اشاره به سرتاپای او خشمگین اشاره کرد وگفت
_خیلی دل وجرات پیدا کردی سرمه !!!
سپس خنده ای پر از تمسخر کرد وگفت
_نکنه چون زیر خواب سراج شدی فکر کردی یه پخی شدی
احمق کوچولو
هوا برت داشته !!
امثال سراج ومن تختمون پر وخالی میشه از امثال دخترایی مثل تو !!
صحبت های او مانند اب جوشی بود که روی یسنا ریخته باشن !!! داغ کرد واز حرارتش کل وجودش سوخت .
نگاه طوفانیش را از انگشت تهدیدگونه ی باربد به نگاه در ظاهر خونسردش دوخت .
دستانش مشت شد و دندان روی هم سائید وقبل از اینکه به سمت باربد حمله ورشود
صدای بسته شدن ارام در ومتعاقب ان خشمگین وآرام پدرش راشنید
_اینجا پشت در اتاق خاتون چه خبره !!
نگاه هردو همزمان به سمت یاشار چرخید ویسنا بی حواس مثل هروقت که خشمگین بود کشیده و پر غیض مثل همیشه نام او را
برزبان آورد
_یاشار
وچقدر دلش برای آغوش پدرش تنگ شده بود .سخت بود در کنار او بودن و دوری کردن ..
بغض تا گلویش باال آمد واز نگاه بهت زده وخیره ی یاشار فهمید چه اشتباهی کرده است .
به سختی بغضش را بلعید .
پلک روی نگاه پر حسرت پدرش باز وبسته کرد وبا لحنی آرام تر زمزمه کرد
_بهتره از زیردستت بپرسی اینجا چه خبره !!
یاشار دستی برصورت کشید ونگاه خشمگینش را به باربد دوخت وچون اورا در آن حال دید برای دومین بار شوکه شد.
تنها دختر او بود که می توانست پای چشم فردی را مورد حمله ی مشت قوی خود قرار دهد !!!
باربد نفس عمیقی کشید تا خشمش را فروخورده وخونسردیش را به دست آورد  .در شرایط سختی قرار گرفته بود وصدای یاشار هنوز
در گوشش بود که سپرده بود با دخترک کاری نداشته باشد !!!
_چیز مهمی نیست یاشار
سپس نگاه خشمگینی به سمت او انداخت و پر حرص ادامه داد
_یکم دخترک زیادی میدون دیده هار شده !!
یسنا پوزخندی زد و به سختی خود را کنترل کرد .
سراج که جمله ی اخر اورا شنیده بود و بازوی قرمز شده ی یسنارا دیده بود با یک خیز بلند یسنا را کنار زده و خود را به باربد رساند
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد وقبل از اینکه یسنا ویاشار متوجه شوند دقیقا چه اتفاقی افتاده ست مشت دست سراج بود که به همانپای
چشمی که یسنازده بود اصابت کرد .
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همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد وقبل از اینکه یسنا ویاشار متوجه شوند دقیقا چه اتفاقی افتاده ست مشت سراج بود که به همان پای
چشمی که یسنا زده بود اصابت کرد.
صدای نعره ش شیشه ها لرزاند ونگاه نگران یاشار بالفاصله به سمت در اتاق خاتونش چرخید !!
سراج مانند بمبی که فیلترش را کشیده بودند ناگهان ترکیده بود واو مدت ها بود که منتظر همچین اتفاقی بود!!!
_بهت هشدار داده بودم باربد که سمت این دختر نیایی !!!
بهتر بود هشدارم رو جدی می گرفتی
همزمان با گفتن جمله اش صورت باربد بود که آماج مشت هایش شده بود .
یسنا لبخندی زد ودست به سینه کناری ایستاد .چنان از دیدن صورت باربد زیرمشت های قوی پسر عمه ش لذت می برد که گویی به
تماشای فیلمی مهیج نشسته است .
محافظ ها بالفاصله به انجا امدند ولی با
اشاره ی یاشار مداخله نکردند
در نهایت وقتی جسم تقریبا بی جان باربد زمین افتاد
یسنا جلو رفت وبا پای چپش به پهلوی او که نیمه هوشیار بود کوباند .به محافظ ها اشاره ای کرد و
خیلی سرد و بی رحم گفت
_ هوشیارش کنید و جلوی عمارت از سر آویزونش کنید
یاشار متحیر نگاهی به دخترک سپس به سراج انداخت .
مگر می توانست این دخترک را ببیند و یاد دخترش نیفتد !!
اما چیزی که عجیب تر بود رفتار این دختر بود که شباهت زیادی به یسنایش داشت .
یسنا نیز عادت به سروته نگه داشتن دشمنان داشت !!!
با باز شدن در اتاق خاتون سریع  ،نگاه از او گرفت .
داخل رفت واجازه نداد همسرش این صحنه را ببیند .
باربد اما  ،ازدرد به خود می پیچید.
نگاه پر از تمسخر سرمه را که دید کل وجودش دستخوش خشم وکینه شد .به سختی لبانش را گشود و بانفرت و پردرد خنده ای کوتاه
کرد ونالید
_منتظرم باشین  ،خیلی زود از کاری که باهام کردین پشیمون میشین
طال که این صحنه را دیده بود خشمگین جلو رفت وبا صدای نازک خود که از شدت خشم نازک تر شده بود گفت
_اینجا چه خبره ؟!
سراج نگاه خاص و نافذ خود را مهمان نگاه او کرد و همین نگاه کافی بود تا طال محتاط تر رفتار کند .
از سکوت یاشار  ،متوجه شده بود که باربد تبدیل به مهره ای سوخته شده بود واو نباید احساسی رفتار می کرد .
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نگاه یسنا به سمت صدا چرخید وبالفاصله طال را شناخت  .یکبار اورا در مهمانی دیده بود واز همان ابتدا از آن مار خوش خط وخال
خوشش نیامده بود .
پوزخندی به ظاهر جلف وارایش زننده ی او زد و سری به تاسف تکان داد  .سپس نگاهش را از طال گرفته و به سراج دوخت و با کنایه زیر
لبی پرسید
_تو این عمارت چه خبره !!
نگو که ته سلیقت به این رسیده !!!سپس نگاه پر ازتمسخری به طال انداخت
که با صورتی برافروخته خیره او راتماشا می کرد.نفرت نگاهش مانند تیغی برنده بود .
پشت چشمی برای طال نازک کرد  .برای امروز کافی بود ودیگر نمی خواست شوک دیگری را به یاشار وارد کند  .می توانست دم ان
دختر را زمانی دیگر بچیند !!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت و گوشه ی لبانش به لبخندی سمت باال متمایل شد .
یسنا با افسوس سری تکان داد و تنه ای محکم به طال زد واز کنار آن دو گذشت .
طال مبهوت از این گستاخی او به سختی دهانش را بسته نگه داشت .
سراج اشاره ای به محافظ ها کرد ومحافظ ها که کار خود را خوب می دانستند بالفاصله به سمت باربد رفته وجسم خونی و صورت
متالشی اورا از روی زمین بلند کردند وبا سرعت از آنجا دور شدند .
طال نگاه ناباورش را از باربد که توسط محافظ ها روی زمین کشیده می شد گرفت و متنفر خطاب از سراج پرسید
_فکر نمی کنی یکم زیادی تند رفتی سراج !!
سراج بی حوصله در پاسخ او گفت
_باید به تو توضیح بدم ؟!
پوزخندی زد  .سپس دست او را گرفت وبه سمت خود محکم کشید خیره در نگاه او به سردی گفت
_هرچند حاال که پرسیدی بهت می گم که عاقبت کسی که احساس زرنگی می کنه و از من سرپیچی می کنه همینه !!! نیشخندی به حرص
و خشم نگاه او زد و ادامه داد
_دختر عاقلی باش و هر فکری سرت داری بنداز بیرون طال
تو واسه مردن حیف نه اما زیادی جوونی !!!!
کلمات صریح  ،ومحکم سراج روح را تا چند ثانیه ای از بدن طال جدا کرد .
اینمی توانست هشداری برای او باشد!!
به سختی وحشت و ترسش را کنترل کرد وزمزمه کرد
_توام حواست به اطرافت ودشمنایی که برای خودت می تراشی باشه سراج !!!!
سپس دستش را روی سینه ی ورزیده ی سراج قرار داد و زمزمه کنان گفت
_توام برای مردن حیفی !!!
سراج پوزخندی صدا دار زد  .دست او را از سینه ش جدا کرد  .سری تکان داد با تمسخر گفت
_من از مردن مثل تو نمی ترسم طال !!!
وشکنکن اگر روزی هم بخوام بمیرم توسط تو و باربدی که از روبه رو به یک مشت من بنده نیست!!
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جمله ش که تمام شد از کنار طالی مبهوت زده عبور کرد وبه سمت اتاقش حرکت کرد .
_سرمه !!
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
صدای طاها در خواب و بیداری زمزمه ی گوشش بود !!
دست روی قلبش که خود را دیوانه وار به سینه می کوباند گذاشت .
فقط کافی بود سر برگرداند و او را ببیند وچه اهمیتی داشت که او به جای یسنا خواهرش سرمه را صدا زده باشد .
بغض کرده لب گزید .
صدای قدم هایی که از پشت به او نزدیک می شد را شنید و تپش قلبش بیشتر شد .
پاهایش سست وناتوان شده وهر آن امکان داشت خالی کرده واو مانند آواری در زمین فرو ریزد .
محافظ ها بالفاصله به سمت او خواستند قدم بردارند که یسنا دستانش را به سختی باال برد .
محافظ ها باتردید قدم جلو آمده را به عقب برگشتند .
اما شش دنگ خواسشان را به آن دختر دادند تا بار دیگر مورد توبیخ رئیس شان قرار نگیرند !!
هنوز فرار کردن آن دختر چموش را فراموش نکرده بودند وگاهی رنگ نگاهشان به او حالت خصمانه ومحتاط می گرفت .
یسنا اما بی خبر از آشوبی که در دل محافظ ها بود چند نفس عمیق و پی در پی کشید تا شاید آرام شود .
صدای نگران وهیجان زده ی طاها را از فاصله ی بسیار نزدیک به خود شنید که بار دیگر او را سرمه خطاب کرد .
دستانش بالفاصله مشت شد .نهیبی برسر خود کشید و به سختی به سمت صدا برگشت .
نگاهش که در آن فاصله ی نزدیک در نگاه نگران و هیجان زده ی او نشست دلش تاب نیاورد
قدمی سست به سمت عقب برداشت ودستش روی دیوار نشست .
باالخره اورا بعد از مدت های طوالنی دیده بود و چه اهمیتی داشت که او امادگی این دیدار را داشت یا نه !!!
مهم طاهایش بود که بی رحمانه ودر فاصله ی کمی از او ایستاده و نگران بازوی اورا گرفته وسفت می فشرد تا روی زمین نیفتد .
سپس صدای بم ونگرانش بالفاصله گوشش را نوازش کرد
_سرمه خوبی حالت خوبه
لحظه ای بغض کرده و ارزو کرد کاش به جای سرمه ،اسم او یسنا را صدا می زد.
لبخند تلخی زد و از پشت سر طاها دید
که محافظ در حال صحبت باگوشی است و حدس زد که مخاطب ان سوی گوشی ش سراج است .
هرچند سراج این دیدار را حدس زده بود واورا از قبل آماده کرده بود !!
به سختی لب گشود وگفت
_من  ،من خوبم
طاها خیره در نگاه آشفته ی او گفت
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_باید باهم صحبت کنیم
یسنا سری تکان داد و گفت
_باید صحبت کنیم
طاها نگاه پراخمی به سمت محافظ ها انداخت و با اخم گفت
_بهتره همراه من بیایی
یسنا مخالفتی نکرد .بدون حرف سری تکان داد و طاها اورا به سمت ماشین خود هدایت کرد  .در ماشین را باز کرد  .کنار ایستاد تا سرمه
سوار ماشین شود .
خود بالفاصله سوار ماشین شد وماشین را روشن کرد و حرکت کرد .
یسنا محافظ ها را دید که با نگاهشان ماشین را بدرقه کردند  .سخت نبود حدس بزند که سراج مجوز رفتنش را صادر کرده است .
لبخندی تلخ لبانش را اندکی کش داد
کنار مردی نشسته بود که عاشقانه دوستش داشت و چه چیز تلخ تر از آن که مردی که دوست داشت تا نامزدی با خواهرش پیش رفته
بود .
دسته ی چرمی کیفش در دستانش فشرده شد .
سرش پایین بود اما می توانست سنگینی نگاه او را احساس کند.
در نهایت سکوت کابین توسط طاها شکسته شد.
هر لحظه که می گذشت به بهت او اضافه تر میشد .
هنوز هم باور نمی کرد دختری که در کنارش صحیح و سالم نشسته است سرمه است.
این دختر آراسته وشیک پوش  ،که آزادانه می توانست با او بیرون بیاید هیچ شباهتی به دختری که دزدیده باشند را نداشت .
تمسخر وخشم نهفته در صدایش خون را در رگ های سرمه یخ زد
_فکر نمی کنی نباید سکوت کنی؟!!
من این همه راه نیومدم تا سکوت تو رو تماشا کنم سرمه !!!
یسنا دسته ی کیف را رها کرد و نگاه به غم نشسته ش را به اودوخت
نگاه به غم نشسته ی او چون تیری در قلب طاها نشست
بی صبر ماشین را به سمت گوشه ی خیابان کشاند ونگه داشت
سپس کامال به سمت سرمه چرخید و چون نگاه پر حسرت و غمگین او را شکار کرد چیزی در وجودش تکان خورد .
این نگاه زیادی آشنا را بارها وبارها دیده بود اما نه در جفت چشم این دختری که در کنارش نشسته بود !!!
نا خواسته زیر لب نام یسنا را زمزمه کرد .
یسنا بهت زده تکانی خورد و به گمان اینکه اشتباه شنیده است لب زد
_چی؟!
بهت و حیرت نشسته در نگاهش او را به خود آورد .
دستی بر صورتش کشید و کالفه گفت
_هیچی  ،هیچی !!
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یسنا لبخندی تلخ روی لب نشاند .پس طاها او را فراموش نکرده بود  .کورسوی نورامیدی در دلش روشن شد  .اما با دیدن گوشه ی
اسلحه ی او از زیر کتش  ،آن نور امید به سرعت ناپدید شد وجای خود را به حزن و یاس داد .
او فراموش کرده بود که این مردی که کنارش نشسته بود سرگرد بود واو خود دختر یاغی ودست راست یاشار !!!
_سرمه
با صدای گرفته ی او نگاهش مجدادا معطوف او شد
باید سکوت را می شکاند
باید مدتی او را سر می دواند تا اوضاع مرتب شود
حضور او در نقش پلیس می توانست برای پدر و پسر عمه ش خطرناک باشد  .واو هر گز سر جان وآزادی سراج ریسک نمی کرد !!
زبانی روی لب کشید و باصدای سردی پرسید
_چرا اومدی اینجا ؟!
طاها که انتظار شنیدن هرچیزی را داشت جز این  ،محکم دستی برفرمان کوبید وبا صدای تقریبا بلند دورگه ای غرید
_تو واقعا نمی دونی من چرا اومدم اینجا سرمه !!!
این رفتار تند وخشمگین برای سرگردی مثل او عجیب بود .
یسنا که به شدت از لحن بلند و صدای او جا خورده بود
ابروهایش را در هم گره زد و به تندی پاسخ داد
_اگر بخاطر من اومدی برگرد سرگرد
همانطور که می بینی من حالم خوبه!!
خیلی خوب
صورت طاها از فرط عصبانیت سرخ شده بود .
پوزخندی صدا دار زد .
نگاهش را با طمانینه روی صورت آرایش کرده ی او چرخاند وبا خشمی محسوس لب زد
_اره حال تو به طرز عجیبی خوبه
یسنا بار دیگر دسته ی کیفش را در دست فشرد
_پس چیزایی که شنیدم حقیقت داشت !!
نگاه یسنا سریع به طاها که با دقت او را زیر نظر گرفته بود دوخته شد  .در نگاه او چیزی را دید که در آنی گلویش خشک شد .
سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند  .چینی به گوشه ی چشم انداخت و محتاطانه پرسید
_چی شنیدی ؟!
طاها با حرص پنجه ای روی موهایش کشید و با عصبانیتی که سعیم در کنترلش نداشت گفت
_اینکه سوگل عمارت شدی و حسابی سرگرم و مشغولی
انقدر سرگرم که حتی پدر وخواهرت رو فراموش کردی !!!!
ابروهای یسنا در هم گره خورد .
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کلمه ی سوگل به مذاقش اصال خوش نیامد !!!
اما مستقیم سراغ اصل مطلب رفت
_از کی شنیدی ؟!!
طاها با اخم وحشتناکی پرسید
_ مهمه !!
یسنا سرانجام دسته ی کیف را رها کرد  .ناخواسته در قالب یسنا بودنش فرو رفته بود !!
کمی به سمت اوچرخید .نگاه مستقیمش را به او دوخت و باصراحت گفت
_ عادت دارم که فقط سوال های مهم رو بپرسم !!
ضربه ی نهایی
طاها چینی به گوشه ی چشم انداخت .
برایش عجیب بود که چرا امروز سرمه را همش در قالب یسنا می دید !!
کالفه نفسی بیر ون داد و
در مقام توضیح خیلی مختصر پاسخ داد
_امروز صبح یاد داشتی پشت در اتاقم بود که آدرس عمارت رو نوشته بود نوشته وگفته بود که گمشده ای که دنبالشم رو در عمارت
سراج می تونم پیدا کنم
یسنا که زیر نگاه مستقیم او ضربان قلبش اوج گرفته بود با احتیاط پرسید
_می تونم یاد داشت رو ببینم ؟!
طاها با ابروهایی گره خورده کاغد تا خورده ای را از داخل کیف پولش بیرون کشید وبه سمت او گرفت
یسنا دست دراز کرد تا کاغذ را بگیرد که طاها باسرعت دست خود را عقب کشید .ابرویی باال انداخت و با جدیت پرسید
_اول بهم بگو وارد چه بازی شدم !!
این جمله ی زیادی اشنا یسنا را تکان داد .
پرنده ی خیالش با سرعت به چند سال قبل به پرواز درآمد
به زمانی که برای تفریح به ایران به سرزمین پدری رفته بود و در جلوی فروشگاه گوشی را از دستش قاپیدند واو بی فکر جلوی
اولین موتور سوار ایستاد که اگر موتور سوار با مهارت موتور را نگه نداشته بود بی شک او االن زنده نبود !!
ناخواسته غرق در خیالش شد .
و حضور طاها را کامال فراموش کرد
وقتی از تاکسی پیاده شد با لرزید ن گوشی  ،ان را از جیب پالتویش خارج کرد وچون شماره ی خاتون را دید ارتباط را برقرار کرد و بی
حواس مشعول صحبت شد .
دقیقا نفهمید چه اتفاقی افتاد فقط زمانی به خود آمد که یک موتور سوار دوترکه نشین گوشی را از دستش زد وبا سرعت دور شد .
واو چنان شوکه شده بود که ان حرکت احمقانه را کرد .
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موتور سوار که ایستاد  ،بدون هیچ تعللی در حالیکه نفسش از هیجان و استرس به شمارش در آمده بود ترک موتور نشست  .اجازه هیچ
صحبتی را به راننده نداد  .ضربه ای محکم به شانه ش کوبید و باصدای بلندی گفت
_اقا گوشیم رو زدن اون موتور رو تعقیب کن !!
ضربه نهایی
موتور سوار لحظه ای تامل کرد اما بدون هیچ اعتراضی موتور را روشن کرد و باسرعت مشغول رانندگی شد .
یسنا بی قیدانه دستانش را دور کمر راننده حلقه کرده و فاصله بینشان را کمتر کرد .
منقبض شدن عضله های شکمش را زیر دست احساس کرد اما اهمیتی نداد و
چون موتور سواری را که گوشی ش را زده بود دید مسرورانه کنار گوشش فریاد کشید
_ایول یکم دیگه سریع تر بری گرفتیمش !!!
مرد کمی سرش را چرخاند واو رادید که هیچ شالی در سر ندارد با اخم گفت
_سرت کن !!
یسنا که جمله ی او را واضح نشنیده بود گیج شده پرسید
_چی ؟!
مرد دوباره تکرار کرد
_شالت رو سر کن !!
یسنا آهانی گفت و به خاطر اورد که اینجا کویت نیست !!!
سریع دست روی سرش کشید وچون شالی ندید اه از نهادش برآمد وگفت
_شالم رو باد برده !!
در کمال حیرتش مرد  ،موتور را به گوشه ی خیابان کشید ونگه داشت .
یسنا بهت زده و خشمگین برشانه ی او کوفت و فریاد کشید
_چیکار می کنی چرا نگه داشتی  ،االن از ما دور میشن راه بیفت لعنتی!!
مرد اما بی اهمیت به لحن طلبکار او  ،پیراهنش را از تن کند وبه سمت او گرفت و خیلی جدی گفت
_گوشیت از دستت بره بهتره از اینکه جلوتر بگیرنمون !!
بگیر سرت کن تا راه بیفتیم
یسنا ابتدا جاخورد وبه او که حاال فقط با یک رکابی جلویش نشسته بود نگاه کرد .
چون موتور سوار از تیرراسش خارج شد
نگاهش زود طوفانی شد و نگاه پر حرصی به او که صورتش زیر کاله کاسکت مشخص نبود انداخت و به تندی لباس مردانه ی چهار
خانه را از دست او گرفت و روی سرش انداخت !!
مرد موتور را روشن کرد و این بار با سرعت بیشتری حرکت کرد .
ضربه نهایی
یسنا با یک دست لباس را روی سر گرفته و دست دیگرش دور کمر او حلقه شده بود .
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سرعت موتور باال بود و از ویراژ دادن های راننده متوجه شد که او موتور سوار قهاریست!!
هیجان زده به موتور سارق که دوباره در تیرراس نگاهش قرار گرفته بود چشم دوخت و با صدای بلندی ایولی گفت
فقط کافی بود تا دستش به آن ها برسد تا به آن ها بفهماند دست روی چه کسی گذاشته ند .
موتور سوار در خیابانی فرعی پیچید ومرد در کوچه ای خلوت وباریک با سرعت باالیی که داشت از آن ها سبقت گرفت وکمی
جلوتر در مسیر آن ها جلوی موتور آن ها  ،موتور را نگه داشت
وقتی موتور فرد سارق با سرعت باال به چند قدمی آن هارسید نفس در سینه ی یسنا حبس شد .سرش را در میان کتف او مخفی
کرد و در دل اعتراف کرد این مرد از او هم کله خراب ترست !!!
با تکان مرد سرش را جدا کرد .
سپس صدای خونسرد اوراشنید
_از موتور پیاده شو ..یه گوشه واستا وحرکت نکن !!
سعیم نکن شیون ومویه کنی که اصال
تو بازی که امروز یهو واردش شدم حوصله ی این تیکه ش رو ندارم !!
یسنا که هنوز ضربان قلبش کمی باال بود
به کنایه ی او
تاک ابرویی باال انداخت و خنده ای 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 بازی راه افتاده را با
هیجان تماشا کند !!
از موتور پیاده شد و کاله کاسکت خود را از سر بیرون کشید
_هی مردیکه ی پفیوز ننه به خطا...
صدای دشنام بلند مرد ترک نشین موتور سوار ،
با برخورد محکم کاله کاسکت با صورتش تبدیل به فریادی پردرد شد !!
همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد
قبل از اینکه راننده ی موتور سوار به خود بیاید و بخواهد عکس العملی نشان دهد طاها با چند قدم بلند خود را به او رساند ومشت
محکمش روی چشم راستش نشست  .شدت ضرب دستش چنان باال بود که موتور واژگون شد!!
یسنا هیجان زده سوتی کشید
ضربه نهایی
نگاه طاها لحظه ای سمت دخترک چرخید وچون هیجان نگاهش را دید در آن وضعیت خنده ش گرفت .
یسنا چون نگاه او رادید چشمکی تحویلش داد و باشیطنت گفت
_ضرب دست خوبی بود براووو

out

371 | k n o c k

 | 372ض ر ب ه ن ه ا ی ی
طاها سری تکان داد .نگاهش را از اوگرفت و به صورت جوان دزد ها چشم دوخت .
سیبیلشان تازه سبز شده بود !!!
با این همه ناشی بازی
مشخص بود تازه توی خط افتاده بودند .
دستش را جلوی راننده گرفت وگفت
_بده بیاد !!
موتور سوار که از درد پیچیده در پاهایش می نالید به سختی دست در جیب کرد ودرحین کشیدن گوشی گفت
_بخاطر یه گوشی داشتی نفلمون می کردی مرد !!!
یسنا جلو آمد .در کنار مرد ناجی ش دست به سینه ایستاد و با خشم و حرص گفت
_می دونی همین گوشی چقدر برای من مهمه !!
احمق می دونی کسی که اون سمت خط بود مادرم بود و بعد از قطع ناگهانی تا االن چقدر نگران شده !!!
پسر دومی که خون به شدت ازبینی ش جاری بود گفت
_مهمتر از جون ما نبود که !!! د بود ابجی !!
یسنا به لحن طلبکار او که بسیار به لحن خود او شباهت داشت خنده اش گرفت وسری تکان داد
افراد اندکی دورشان حلقه زده بودند.
که جسته وگریخته متوجه ی موضوع درگیری شدند
یکی از زن ها قدمی جلو آمد و با لحنی پر از خشم گفت
_زنگ بزنین پلیس بیاد اینا رو ببره
_اره بیفتن هلفدونی تا شاید آدم شن
هرکس نظری داد اما یسنا با ابروهایی گره خورده چون ترس نشسته در نگاه آن دو را دید با نظر آن ها مخالفت کرد وخیلی محکم
وقاطع گفت
_من شکایتی ندارم و می تونین برین
طاها خواست حرفی بزنداما سکوت کرد
شاید چون سن کم ان دو را دید
آن دو به اندازه ی کافی تنبیه شده بودند !!
صدای اعتراض ها بلند شد .
هردو پسر سریع از روی زمین بلند شدند و با تشکری از یسنا سریع 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
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_اگر می خواستم سه سوت می تونستم بفرستمتون زندون  ،اما می خوام این فرصت رو بهتون بدم!!
همیشه انقدر شانس نمیارین که من به پستتون بخورم پس قبل از اینکه خیلی دیر شه مسیرتون رو عوض کنین !!
جمله ش که تمام شد منتظر حرفی از جانب آن ها نشد برگشت و به سمت موتورش جلو رفت
سوار موتور شد .آن را روشن کرد و به راه افتاد  .مسافتی کوتاه که جلو رفت از آینه دخترک را دید که دست به سینه و خیره مسیر
رفتن اوراتماشا می کرد!!
ضربه نهایی
کالفه سری تکان داد  .با آن ظاهر مناسب ودر ان محیط شلوغ نمی توانست دخترک راتنها بگذارد .
مخصوصا که متوجه ی نگاه خیر ه ی چند جوان عالف به او شده بود !!!
دور زد ومقابل پای او ترمز کرد  .دخترک حتی میلیمتری از جای خود تکان نخورد !!
با اخم خطاب به دخترک که همچنان خیره اورا تماشا می کرد پرسید
_برنامت چیه !!
یسنا لبخندی دندان نما زد و باصراحت گفت
_با شما ناهار خوردن
جاخوردن به وضوح او رادید
بی قیدانه شانه ای باال انداخت وگفت
_من باب تشکر !!
مهمون من!!
طاها سرتاپای او را از نظر گذراند و محکم گفت
_ احتیاجی به تشکر نیست بشین بریم تا مسیری برسونمت
یسنا تاک ابرویی باال انداخت
و پشت ترک او نشست
طاها قبل از حرکت ،کاله را سمت اوگرفت وگفت پیراهنم رو بده واین رو سرت کن
یسنا مخالفتی نکرد  .حتی نگفت از کاله کاسکت متنفر است واین از دختر نافرمانی مثل اوبعید بود !!!
کاله را سرش کرد ومرد پیراهن را پوشید و حرکت کرد .
یسنا این بار او را از پشت در آغوش نگرفت وفاصله را حفظ کرد .
شاید بخاطر همین موضوع مرد هم سرعتش چندان زیاد نبود وبا احتیاط رانندگی میکرد .
بعد از مسافتی طاها  ،مقابل پاساژی نگه داشت وگفت
_زود برمی گردم
یسنا سریع تکان داد و طاها با قدم هایی بلند از او فاصله گرفت و دور شد .
در آن فاصله یسنا با مادرش صحبت کرد وبه او اطمینان خاطر داد که حالش کامال خوب است و چون مرد مقابلش ایستاد ارتباط را قطع
کرد
مرد پالستیکی سمتش گرفت و کوتاه گفت

out

373 | k n o c k

 | 374ض ر ب ه ن ه ا ی ی
_بگیر مال توست
یسنا با کنجکاوی پالستیک را گرفت
داخل ان را نگاه کرد وچون شال بلند مشکی رنگی را داخل آن دید خنده اش گرفت
کاله را در اورد وبی اهمیت به اخم مرد به موهای بازش با حوصله شال را روی موهایش انداخت وتشکری کرد
مرد در جواب تشکر او سری تکان داد وکاله کاسکت را روی سرش گذاشت ومجدادا موتور را روشن کرد و راه افتاد .
موبایلش که از جیب شلوارش بیرون زده بود یسنا را وسوسه کرد  .باشیطنت وبی فکر خیلی ماهرانه گوشی اورا از جیبش بیرون کشید
وسریع با شماره خود تماس گرفت وپس از بوق خوردن شماره را پاک کرد و گوشی را بااحتیاط داخل جیبش گذاشت .
ضرب نهایی
چند دقیقه بعد  ،مرد موتور را کنار آژانس ی نگه داشت  .کاله را از سرش درآورد و گفت
_بهتره بقیه ی راه رو با آژانس بری
یسنا با اکراه نگاهی به آژانس انداخت .اما اعتراضی نکرد واز موتور پیاده شد  .برخالف انتظارش  ،مرد هم از موتور پیاده شد .
مقابل او ایستاد وپ سید
_مقصدت کجاست
یسنا شال را روی سرش مرتب کرد وگفت
_نیاوران
طاها سری تکان داد وخود به سمت آژانس رفت وکمی بعد با پیرمردی از مغازه خارج شد  .پیرمرد به سمت سمندی که گوشه ی خیابان
پارک شده بود رفت وطاها به سمت او آمد .
لحظه ای نگاهش را به نگاه سبز او دوخت که با خونسردی او راتماشا می کرد وبعد با کنایه گفت
_بهتره از این پس تو خیابون با گوشی صحبت نکنی تا بعد نخواهی گانگستر بازی دربیاری!!
لب های یسنا به لبخندی کش آمد  .چشمکی تحویلش داد و گفت
_ چشم برادر
سپس بی پروا با انگشت به محاسنش اشاره کرد
طاها چشم غره ای به آن دختر که چشمانش عجیب می رقصید رفت وبعد پشت موتور نشست و چون ماشین راننده آژانش را دید که از
پارک خارج شد .موتور را روشن کرد و گفت
_خدا فظ
یسنا لبخندی معنادار زد وگفت
_به امید دیدار
طاها تاک ابرویی باال انداخت وبدون حرفی آنجا را ترک کرد .
یسنا اما تا زمانیکه او از تیرراس نگاهش خارج شود خیره ی مسیرش ماند .
سپس به سمت ماشین رفت وسوار شد ادرس خانه ی موقتش را در نیاوران داد وسرش را به صندلی تکیه داد.
...
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لرزیدن گوشی  ،در آن وقت شب  ،توجه طاها را به خود جلب کرد .
ساعت از نیمه گذشته بود .
سرش را از پرونده بلند کرد وگوشیش را برداشت  .خمیازه ش را مهار کرد و پیام آمده را باز کرد
_می خوام پیشنهاد دعوت ناهارم رو باز تکرار کنم !!
ابتدا گیج به شماره ی ناشناس چشم دوخت وچند دقیقه ای طول 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 گانگستر امروزم برادر!!
خنده ش گرفت و اندیشید این دختر چگونه توانسته بود شماره ی اورا گیر بیاورد !!
خواب کامال از سرش پرید
پرونده را بست و تایپ کرد
_شماره م رو از کجا اوردی ؟!
بالفاصله گوشی در دستش لرزید
_فردا ناهار قبوله ؟!
طاها تاک ابرویی باال انداخت
ناخواسته تصویر دخترک در ذهنش به نمایش درآمد ودر دل به زیباییش اعتراف کرد
شاید بهتر بود او هم کمی به خود استراحت می داد واین پیشنهاد عجیب ناهار را می پذیرفت !!
یسنا وقتی موافقت اورا دید لبخندی زد وبالفاصله ادرس رستورانی که بارها به آن رفته بود را تایپ کرد وبا گفتن شب بخیری گوشی را
روی میز گذاشت و با خنده ای ریز خود را روی تخت انداخت وسعی کرد بخوابد تا صبح سرحال از خواب بیدار شود .
یسنا نگاهی به ساعت گوشی ش انداخت
پنج دقیقه از وقتی که قرار داشتند گذشته بود و مرد هنوز نیامده بود .
سرخورده جرعه ای آب نوشید و به خوش خیالی خود پوزخندی زد .
شاید باید ناهار خود را سفارش می داد
و آن مرد را به کل فراموش می کرد .
هرچند خیلی بعد ها ارزو کرد ه بود کاش هیچ وقت ان قرار را نگذاشته بود و هرگز آن مرد را مجدادا ندیده بود تا روزها وساعت ها
برایش اشک نمی ریخت !!!
وقتی پنج دقیقه دیگر گذشت و مرد نیامد  .گوشی خود را کناری گذاشت تا وسوسه نشود مجدادا با او تماس بگیرد .
حاضر نبود غرورش را بیش از این جریحه دار کند .
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 بمی را شنید
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_از هرچی خانوم سفارش داد دوتا بیارین لطفا !!
شگفت زده سرش را بلند کرد ونگاهش در نگاه او قفل شد که خیره تماشایش می کرد .
پیشخدمت بعد از یادداشت بالفاصله از آنجا دور شد  .طاها صندلی مقابل دختر را بیرون کشید ودر حین نشستن گفت
_دور از ادب نیست که قبل از اومدن مهمونت برای خودت سفارش بدی؟!
یسنا خوشحالیش را در پس ابروهای گره خورده ش پنهان کرد .
نگاهی به ساعت گوشی ش انداخت و
با حاضر جوابی گفت::
 ۱۰دقیقه تاخیر عذر خوبی نیست ؟!
طاها ابرویی باال انداخت و با خونسردی گفت
_عذر موجه که نه اما بهانه ی خوبیه !!!!
یسنا گره ی افتاده میان ابرویش را از هم گشود  .لبخندی ملیح روی لب نشاند وگفت
_در هرصورت اگه فقط کمی دیرتر میومدی من غذام رو شروع کرده بودم !!
طاها به چشم های ستیزه جوی او چشم دوخت وگفت
_پس به موقع اومدم !!
یسنا در جواب  ،دستش را سمت او گرفت وگفت
_ یسنا هستم وشما ؟!
طاها نگاهی به دست دراز شده ی او انداخت ولحظه ای تامل کرد
یسنا چون تامل اورا دید دست خود را عقب کشید لب برچید .
_حواسم نبود برادر
طاها از لحن بامزه ی او خنده ش گرفت .
چشم های دخترک نشسته روبه رویش مانند چشم های دختر بچه های تخس وشیطون می درخشید وزیبایی او را دوچندان بیشتر به رخ
می کشید
_طاها هستم
پیشخدمت غذا را چید و طاها چون غذا را دید سری تکان داد و نتوانست جلوی خنده ش را بگیرد .
او از غذاهای دریایی متتفر بود و غذای سفارش شده فقط میگو بود وسوپ !!!
یسنا متعجب به او چشم دوخت وچون پیشخدمت از میز فاصله گر فت پرسید
_به چی می خندی !!
طاها خنده ش را متوقف کرد  ،سرش را کمی به سمت او جلو برد وگفت
_ به اینکه چرا چشم بسته سفارش تو رو سفارش دادم !!!
نگاه گیج یسنا بین غذا وصورت او چرخید
طاها چون سوال را در نگاه او خواند
در مقام توضیح صادقانه اعتراف کرد که از غذاهای دریایی متنفر است !!
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یسنا که تازه متوجه جریان شده بود بادی به غبغب انداخت وگفت
_اینم سزای کسی که سر قرار با تاخیر میاد !!!
طاها لبخندی زد وگفت
_عجب !!
چه حکم سنگینی برای ده دقیقه تاخیر !!!
یسنا مجدادا خندید چشمکی به او زد وبامزاح گفت
_بسم اهلل بگیم شروع کنیم ؟!!
طاها به چال گونه ی او لبخندی زد نگاهی به غدا انداخت وبه ناچار سوپ را مقابل خود کشید وبسم اهلل ی گفت ودر میان خنده ی مستانه
ی یسنا مشغول خوردن شد .
باتک سرفه ی طاها  ،به خود آمد .
هنوز بعد از چند سال می توانست هر ثانیه آن روزهای خوب وتکرار نشدنی زندگیش را به خاطر بیاورد .
آهی را که میامد از گلویش خارج شود را در گلو خفه کرد .
تکانی به خود داد .
سکوت سنگین ایجاد شده در کابین را شکاند
و به سختی لب زد
_بازی در کار نیست سرگرد
به ایران برگرد وبه پدرم بگو من خیلی زود برمی گردم
طاها  ،مشکوک او را از نظر گذراند .
همه چیز شک برانگیز بود .اما چه دلیلی می توانست داشته باشد که سرمه بخواهد از او مخفی کند .
حاال که او آنجا وبرای کمکش آمده بود .
_سکوتت پراز حرفه سرمه !!
نکنه باید یاداوری کنممن یه سرگردم دختر !!
بالفاصله از ذهن یسنا گذشت که مگر می توانست فراموش کند که او یک سرگرد است !!!
تحت تاثیر افکارش پوزخندی زد که خون را در عروق طاها به جوش اورد !!
خشمگین سوالی را که اذیتش می کرد را برزبان اورد
_قبل از من بود ؟!
نگاه پرسشگر یسنا در نگاهش دوخته شد و طاها با خشم لب زد
_سراج رو می گم
بخاطر اون من رو پس زدی !!!
یسنا ابتدا دستپاچه شد.
اما بالفاصله ابروهایش را درهم گره زد
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ونگاهش را از او گرفت.
_شاید سرگرد باشی اما این اجازه رو نداری من رو بازخواست کنی
زندگی شخصی من هیچ ربطی به تو نداره
حاال من رو برگردون همون جایی که سوارم کردی!!
صورت طاها از فرط عصبانیت قرمز شد .
لب هایش به خنده ای کوتاه وپراز خشم کش آمد .
پوزخندی زد وگفت
_حق باتوست!!
شاید زندگی شخصی تو به من ربطی نداشته باشه اما بی شک پرونده ی تو به من ربط داره سرمه!!!
اسم سرمه را تعمداکشید ودید مردمک چشم او لرزید .
یسنا طبق عادت همیشه که عصبی وکالفه می شد دست پشت گوش خود برد وجایی نزدیک به آن رالمس کرد .
جرقه ای در ذهن طاها زده شد ونگاه شگفت زده اش روی او مانور داد.
این حرکت مختص یسنا بود ودرآن مدت کمی که باهم اشنا شد ه بودند بارها از او دیده بود !!
اما از سوی سرمه هرگز !!
محال بود اشتباه کند  .هیچگاه حتی جزئی ترین حرف ها وحرکات آن دختر که به طرز عجیب وناگهانی وارد زندگیش شد وعجیب تر
هم از زندگیش خارج شد از ذهنش پاک نشد .
شک مانند حبابی کوچک در او بوجود آمد حبابی که هر لحظه که می گذشت بزرگتر می شد .
اما اخر یسنا کویت ودرمقابل او چه می کرد !!!
یسنا باسنگینی نگاه او به خود آمد  .برقی که در نگاه نافذ و متحیر طاها بود ترساندش.
سریع خود را جمع وجور کرد وگفت
_اگر می خوای وقتت رو به بطالت بگذرونی من هیچ مشکلی ندارم طاها !!!
وحباب زمانی ترکید که او طاها را باهمان لهجه ی عجیب ودوست داشتنیش تکرار کرد .
تاکنون هیچکس مثل یسنا نتوانسته بود اسم اورا تلفظ کند
چنان شگفت زده شده بود که حرفی نتوانست بزند  .بعد از دقایقی طوالنی
ماشین را روشن کرد وبا سرعتی باال مشغول رانندگی شد تا ذهن اشفته ش شاید ارام شود .
نباید بی گدار به آب می زد!!
باید شکش را تبدیل به یقین می کرد
سوال ها پشت سر هم با سرعت باالیی در ذهنش یکی پس از دیگری شکل می گرفت
اگر دختر ی که کنارش نشسته بود سرمه نبود ویسنا بود
پس سرمه کجا بود !!!و مهم تر چرا یسنا خود را به جای سرمه جا زده بود
گیج شده بود
مقابل عمارت که رسید ماشین را نگه داشت .
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_هتل شعیب جاییه که من دراون می مونم
سپس کارتی را از کیف پولش بیرون کشید وبه سمت اوگرفت _اینم شماره م
لطفا امشب هتل بیا تا صحبت کنیم !!
چون مردمک نگاه سرمه در نگاهش دودو زد هوشمندانه وشمرده ادامه داد
_البته اگر می خوای متقاعدم کنی که برگردم پس حتما بیا !!
یسنا بهت زده حرفی نزد وفقط به تکان سری بسنده کرد  .به سختی نگاهش را از بند نگاه او آزاد کرد چرخید وزیر نگاه سنگین او مسیر
عمارت را در پیش گرفت .
چنان غرق در فکر ورویای گذشته شده بود که حتی نفهمید کی آن مسیر آشنا را طی کرده و به ساختمان رسید ..
یسنا درحالیکه قلبش به شدت می تپید وارد هتل شعیب شد ومستقیم وبا قدم هایی نه چندان محکم به سمت اتاق طاها گام برداشت  .باید
خیلی زود قبل از بازگشت سراج به عمارت برمی گشت .
سراج هرگز نباید می فهمید او به دیدن طاها رفته است .
او سراج وخط قرمز های اورا خوب می شناخت .
کالفه دستی بناگوشش کشید .پشت در اتاق طاها که رسید ثانیه ای مکث کرد  .برای ضربه وارد کردن به در اتاق تردید داشت .
در نهایت برتردیدش غلبه کرد  ،و چند تقه به در وارد کرد وخیلی زودتر از انتظارش در توسط طاها گشوده شد و او در چهارچوب در
قراررفت .
مضطرب دستش را پایین انداخت .
طاها کنار کشید  ،و یسنا به آرامی وارد شد .
در توسط طاها بسته شد .
طاها از زمانیکه از او جداشده بود لحظه ای ارام نگرفته بود .
تمام روز را در سالن اتاقش در هتل راه رفته بود و به چراهای زیادی فکر کرده بود .
چراهایی که منجر به سردرد شدیدش شده بود .
نگاه نافذ وموشکافانه ش را به اودوخت
وخیلی شمرده وارام گفت
_می دونستم میایی یسنا !!
یسنا با شنیدن اسمش از زبان او به وضوح جاخورد وچهره ی رنگ پریده ش کامال آن را نشان داد.
طاها که شک وتردیدش کامال از بین رفته بود
به اونزدیک شد وکامال مقابلش ایستاد
انگشتش را زیرچانه ی اوگذاشت.
عطر اشنایش را به مشام گرفت وبالحن خاص ودلتنگی زمزمه کرد
_پس درست حدس زدم وتو همون دختر گانگستری !!!
مردمک چشم یسنالرزید.نگاه گیجش درته ریش صورت مردانه ی اوچرخید واب دهانش را به سختی قورت داد.
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نبلید طاها حقیقت را می فهمید .
اونباید تسلیم ان نگاه که در اولین دیدار قلبش رالرزانده بود می گردید .
کلمه ی نباید درسرش باصد ای بلندی اکو شده بود .
فاصله ای بین خودشان ایجاد کرد وباصدایی که سعی داشت نلرزد گفت
_من نمی دونم در مورد چی حرف می زنی سرگرد
طاها بالفاصله پرسید
_اگر نمی دونی پس چرا اومدی !!
یسنا گیج شده نگاهش را به اودوخت و طاها با پوزخندی کنج لب گفت
_بود ونبود من هیچ وقت برای سرمه مهم نبود!!
یسنا در حین عقب رفتن زیر سنگینی نگاه طاها  ،به حماقت خود در دل لعنتی فرستاد  .هرگز نباید به دیدن او به هتل میامد  .نباید
احساسی تصمیم می گرفت
پشتش به دیواری برخورد کرد وبه ناچار ایستاد .
طاها لبخندی کمرنگ به دستپاچگی اوزد
خود نیز هنوز در شوک دیدن مجدد ان دختر بود که در فاصله ی اندکی مقابلش ایستاده بود .
هرگز فکرش را نمی کرد در این سفر دختری که توانسته بود مدت ها خواب وخوراکش را بدزدد ببیند  .حاال زمانش رسیده بود تا
بزرگترین سوال زندگیش را از او بپرسد .
اما ابتدا باید کاری می کرد تا او خود به یسنا بودنش اعتراف کند !!
مجدادا فاصله ی افتاده بینشان را پر کرد  .مقابل او قرار گرفت.
دستش از مغزش نافرمانی کرده و این بار روی گونه ی رنگ پریده ی او نشست .
گونه های یسنا زیر دست طاها با سرعت رنگ وحرارت گرفتند .
خواست صورتش را برگرداند اما دست طاها این اجازه را به اونداد .
نفس داغ وخوش بوی او روی صورتش پخش شد و خون را در قلبش به طغیان انداخت.
_یسنا
_من یسنا نیستم وحتی نمی دونم یسنا کیه ولم کن
صدای لرزانش زیادی رسوا کننده بود .
لبخندی کمرنگ روی لب طاها نشست و فاصله را به حداقل رساند .
هردو دستش رو دوطرف صورت او روی دیوار تکیه زد و اورا بین چهارچوب آغوشش به اسارت در آورد  .از گوشه ی چشم به سینه ی
او که به شدت باال وپایین می رفت نگاهی انداخت و لب زد
_اگر بخوام تو رو مجبور کنم به یسنا بودنت اعتراف کنی وخود حقیقیت رو بپذیری برات سنگین تموم میشه !!
یسنا که کامال گیج شده بود تکانی به خود برای رهایی داد  .هرچند که بی فایده بود .لب زد
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_متوجه ی منظورت نمیشم
ولم کت بزار برم
طاها اما بی اهمیت به حرف او  ،سرش را به سمت او خم کرد و قبل از هرگونه حرکتی از جانب یسنا لبانش را روی لب او چسباند .
کامال از قلبش پیروی کرده بود و فراموش کرده بود که اوکیست وچکاره ست !!!
مردمک درشت شده ی چشم یسنا در نگاه او دو دو می زد .
بوسه ای عمیق روی لب یسنا نشاند .
یسنا چنان ازبوسه ی ناگهانی او بهتش زده بود که فکرش کار نمی کرد.
اختیاری از خود نداشت و آنطور به نظر میامد که زمام خود را کامال به دست اوسپرده است .
تکان آرام لبان برجسته ش روی لب هایش  ،حالش را دگرگون کرده بود.
ناخواسته هردو دستش روی سینه ی او نشست و در خلسه ای شیرین فرو رفت !!
گویی خواب بود ورویا می دید  ،مثل هربار دیگری که او را درخواب می دید .
طاها چون این حال اورا دید لبانش را برداشت وسرش را کمی عقب کشید .نگاهش را به چشمان شهالیش دوخت و لب زد
_یسنا
نگاه یسنا از لب های او به چشمانش کشیده شد واز برق نگاهش به خودش آمد .
سریع پلکی باز وبسته کرد و با صدای مرتعشی لب زد
_من یسنا نیستم .
طاها خنده ای درگلو کرد ونگاهی به دست های او روی سینه ش انداخت و خونسرد گفت
_پس سرمه هم نیستی !!
سپس تاک ابرویی باال برد و مرموزانه گفت
_محال بود سرمه باشی و اجازه بدی ببوسمت!!
سپس دستش ازروی سینه ی او روی قلبش گذاشت و لب زد
_محاله سرمه باشی وقلبت اینجوری بی تابی کنه !!
باشنیدن اسم خواهرش سرمه حالت گیجی مانند مهی با سرعت از نگاهش ناپدید شد .
با همان دستی که روی سینه ی ورزیده ی او نشسته بود خواست او را به عقب هول بدهد که بالفاصله دستانش اسیر پنجه های مردانه ی
طاها شد .
سیبک گلویش لرزید
طاها کالفه فشار نفسش را روی صورت او مهار کرد
_دلیل این اصرار احمقانت برای اینکه بهم ثابت کنی یسنا نیستی رو درک نمی کنم !!
یسنا مستاصل اب دهانش را قورت داد .
مثل همیشه در مقابل او ونگاهش که دنیایش را کنفیکون کرده بود کم آورده بود  .چشمان درمانده ش را بست ونالید
_برگرد ایران طاها لطفا!!
دقیقه ای گذشت وچون جوابی نشنید
چشمانش باز شد ونگاهش به طاها دوخته شد .
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ازاخم غلیظ سایه انداخته روی صورتش وابروهای در هم گره خورده ش نفس درسینه ش حبس شد .
مسیر نگاهش را تعقیب کرد وبه مچ دستان اسیر شده ش رسید .
جای بخیه های روی شاهرگش در آن پوست سفید زیادی توی ذوق بود  ،چیزی در قلبش فروریخت .
دستپاچه دستش را مشت کرد ومجدادا خواست آن راعقب بکشد که طاها این اجازه را به اونداد .
نگاه طوفانیش را لحظه ای به صورت برافروخته ی اودوخت سپس
با سر انگشت شصتش روی بخیه های دست او کشید .
از تعداد زیاد بخیه ها روی زخم متوجه ی بریدگی عمیق روی زخم شد
با صد ای کنترل شده ای پرسید
_دو تا زخم عمیق روی دوتا شاهرگ !!
نگاهش را آرام باال کشید وبه نگاه بی قرار یسنا دوخت .
شاید اگر نگاه زیادی آشنای او نبود که حقیقت را فریاد می کشید لحظه ای به یسنا بودن او شک می کرد !!!
پوزخندی زد .
_دختر گانگستر وخودکشی !!!
باورش سخته !!!
یسنا حرفی 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 سرگردی که مصرانه مقابلش ایستاده بود !!!
دلش می خواست هر چه زودتر از آن فضا رهایی یابد .وگرنه هر آن امکان داشت مهر سکوتی که برلبانش زده بود برداشته شود  .خود
را در آغوش امن او انداخته و حقیقت را باصدای بلندی فریاد می کشید .
پایش را باال برد ومحکم برروی پای او کوبید .
از بهت او استفاده کرده
وچون دستش در دست او شل شد .دست خود را عقب کشید و با کف دست محکم روی سینه ش کوبیده واز فاصله ی اندکی که
مابینشان ایجاد شد خود را بیرون کشید .
همه چی خیلی سریع اتفاق افتاده بود وطاها همچنان بهت زده اورا تماشا می کرد  .یسنا خود را به سمت در رساند .
اما قبل از اینکه بخواهد از در خارج شود
سرشانه هایش به اسارت دست طاها در آمد ومحکم به سمت عقب کشیده شد .
هردو نفس نفس می زدند .
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طاها از از شدت خشم و یسنا از هیجان و استرس!!!
محکم وبا غیض نام اورا صدا زد
_یسنا !!
یسنا ناامیدانه  ،شانه های خود را عقب کشید .دستی روی موهایش کشید و موهایش را به عقب سرش راند.
_اجازه نمی دم دوباره بری وناپدید بشی اونم بدون هیچ توضیحی !!!
یسنا نا امیدانه شانه های خود را عقب کشید  .دستی روی موهایش کشید و موهایش را به عقب سرش راند .
_اجازه نمیدم دوباره بری وناپدید شی اونم بدون هیچ توضیحی !!
نگاه پریشان یسنا  ،بین صورت ولب هایش در نواسان بود .
با دیدن صورت صاف او  ،لبخندی کمرنگ روی لبانش نقش بست  .دست لرزانش تحت تاثیر  ،احساس و قلبش جلو رفت و روی گونه
های او نشست و ناخواسته لب زد .
_خوبه که فراموش نکردی من از ریش متنفرم !!
گوش طاها به سرعت تیز شد و در هوا این جمله را گرفت
خیره در نگاه او لب زد
_هرچیزی که مربوط به تو بود هرگز فراموش نکردم یسنا !
اشک در چشم یسنا حلقه زد واز پس چشم های خیسش به طاها خیره شد .
طاها با دلتنگی دست او را گرفت واز صورتش جدا کرد و مستقیم پایین اورده و روی قلبش قرار داد
_حسش می کنی !!
عجیبه اما هنوز همبعد از این همه مدت بادیدنت اینطوری داره می کوبه !!
سپس بالفاصله دست دیگرش را روی قلب یسنا گذاشت و چون کوبش آن را زیر دستش احساس کرد لبخندی روی لب نشاند !
یسنا تسلیم شده وبدون هیچ حرفی سرش را جلو برده و مستقیم روی قلب او گذاشت.
شاید می خواست باتمام وجود آن کوبش محکم قلبش را احساس کند.
قلبی که فقط برای او میتپید !!
و قطرات ریزش اشکش توامان با لبخند روی لبش شد .
طاها اما خوشحال از اینکه باالخره او یسنا بودنش را پذیرفت  ،دستش را دور کمر باریک او حلقه کرد و سرش را روی سر او گذاشت .
کمی که گذشت ،اندکی از هیجان ان ها فروکش کرد  .طاها بوسه ای روی سرش نشاند وگفت
_یسنا
یسنا به سختی تکانی به خود داد.
سرش را از رو سینه ی اوجدا کرد .
ان قسمت از لباس طاها کامال خیس از اشکش شده بود .
صدای گرفته و دلخور طاها راشنید
_حرف بزن بهم بگو تو اینجا چیکار می کنی وچیشد که یکهو ودقیقا روزی که ازت خواستگاری کردم رفتی وناپدید شدی !!
لب گزید  .باز هم واقعیت ،بی رحمانه تازیانه ش را بر پیکرنحیفش کوبانده بود .

out

383 | k n o c k

 | 384ض ر ب ه ن ه ا ی ی
قصه ی عشق دزد وپلیس
قصه ی آدم خوبه وادم بده
به نگاه منتظر او پوزخندی زد .کمی از او فاصله گرفت.
سپس در نگاه او براق شد و باصدای مرتعشی پرسید
_مطمنی می تونی حقیقت رو بشنوی
ثانیه ای تامل کرد
_جناب سرگرد طاها قایم !!!
ابروهای طاها در هم گره خورد و باتردید سری تکان داد .
یسنا به سمت سالن رفت وروی اولین مبل نشست .
اعتراف حقیقت سخت تر از آن بود که بتواند سراپا بایستد وبا جاذبه ی زمین مقابله کند !!
_کمی اب لطفا !
باید گلوی کویر شده ش را تازه می کرد تا بتواند حر ف بزند .
طاها هم بدون حرفی در حالیکه اورا زیر نظر داشت به سمت یخچال رفت و بابطری آب برگشت .
صندلی را مقابل او گذاشت و روبه رویش با فاصله ی کمی نشست .
عجیب دوست داشت حرف های یسنا را بشنود  .هرچند که حس خوبی به آن حرف ها نداشت  .اما ابتدا باید از حال سرمه باخبر میشد .
به شدت نگر ان حال او بود .
_اول از هرچیزی بگو سرمه کجاست وحالش چطوره !!
تیری از حسادت ناخواسته در قلب یسنا نشست  .پوزخندی زد و با کنایه پرسید
_خیلی نگران نامزد قبلیت هسی؟!!!
طاها تکانی خورد ونگاه پرسشگرش در نگاه غمگین او دودو زد .
یسنا اما منتظر پاسخ او نماند .
الجرعه مقدار زیادی از ابش را نوشید وگفت
_سرمه حالش کامال خوبه  ،نگرانش نباش
طاها بالفاصله با اخم پرسید
_کجاست و چرا خودت رو جای اون زدی یسنا !
باید از حال او مطمئن می شد
یسنا خیره در نگاه او رئیس مآبانه و شمرده تکرار کرد
_سرمه حالش خوبه !!
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طاها سری تکان داد و ترجیح داد فعال بحثی از سرمه نکند تا اورا حساس تر نکند .
یسنا پنجه هایش را درهم قفل کرد و لحظه ای چشم بست و تصویر سراج وپدرش بالفاصله پشت پلک های بسته ش نقش بست وچانه ش
لرزید .
بالفاصله صدای بم طاها نزدیک گوشش پخش شد
_به من اعتماد کن یسنا
وبهم بگو چیشده !!
قطره اشکی سمجی از ورای پلک های بسته ش فرو چکید .
پلک هایش از هم گشوده شد ونگاهش در نگاه نگران و پرسشگر طاها خیره ماند .
طاها باسر انگشتش قطره اشک را از گونه ی او زدود
یسنا لبخندی تلخ روی لب نشاند و نجواگونه گفت
_ یبار ازت پرسیدم من رو بیشتر دوس داری یا کارت رو !!
طاها چینی به گوشه ی چشم انداخت ومانند خود او پاسخ داد
_ یادمه درست چند روز قبل از نا پیدید شدنت !!
یروز برفی بود تو بام تهران!!!
مثل امروزت محزون وغمگین بودی با نگاهی پراز حرف !!
یسنا ناخواسته به گذشته پرتاب شد .
ان جمعه دلگیر وبرفی  ،را هیچ وقت فراموش نکرد .
روزی که بین رفتن و ماندن بین دل وعقلش  ،بین طاها و پدرش گیر کرده بود .
روزی که برای آخرین بار تالش کرد تا شاید طاها را به واسطه ی عشقی که داشت همراه خود کند .
روزی که باقلبی شکسته و روحی سالخ شده روی بام تهران وزیر ریزش برف بدون مقدمه  ،از طاها پرسید
_کارت رو بیشتر دوس داری یا من رو
طاها ابتدا سوالش را جدی نگرفت
دست یخ زده ش را روی گونه ی او گذاشت وباخنده فشار داد و باشیطنت گفت
_ دختر گانگستر دوس دارم ازت یه دختر برفی درس کنم !
یسنا دستانش را روی دست سرد او گذاشت و بعض آلود نامش را صدا زد
_طاها
طاها لپ او را کشید و بالفاصله گفت
_جوووونممم
یسنا ابتدا نگاهی به آسمان سفید باالی سرش انداخت .سپس نگاهش را به نگاه طاها دوخت و لب زد
_کارت رو بیشتر دوس داری یا من رو !؟
طاها تاک ابرویی باال انداخت
_چه سوال چیپی !!!
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یسنا ناامید سوالش را تکرار کرد و طاها جواب داد
_عاشق توام و کارمم خیلی دوس دارم
قانع شدی؟!
یسنا مثل ماهی دور افتاده از آب  ،چندین بار دهانش را بازوبسته کرد  .قانع نشده بود چون جوابی که دلش می خواست را نشنیده بود .
_من یا کارت !!
کل وجودش لرزیده بود ،اما صدایش هنگام بیان اینجمله محکم وقاطع بود .
طاها دستش را از روی گونه ی برافروخته از سرمایش برداشت .
ابروهایش را درهم گره زد  .نگاه نافذش را به صورت او دوخت وپرسید
_و چرا باید انتخاب کنم !!
تو با کارممگه مشکل داری !!
یسنا مجدادا سرش را رو به آسمان گرفت و نگاهش را به آسمان سفید دوخت.
باصدای طاها مجدادا به حال برگشت
نگاهش در نگاه نافذ طاها گره خورد
_بهم بگو تو کی هسی یسنا!!!
یسنا سری تکان داد  .باز همپاسخی را که دوست داشت بشنود را نشنید .
هرچند دیگر فرقی همنمی کرد .
وقتی شروع به صحبت کرد از سردی صدایش خودش هم لحظه ای یخ کرد
_ قبلش بهم یه قول بده !
طاها کالفه پنجه ای روی موهایش کشید  .به سختی توانسته بود خود را کنترل کند .
_چه قولی !!
یسنا دست سردش را روی دست او قرار داد و گفت
_قول بده به عزیزام هیچ وقت آسیبی نرسونی
قول بده سرگرد طاها قایم !
طاها تا اخرین لحظه نمی خواست به بدگمانیش بال وپر دهد .
نمی خواست شم پلیسی ش را دخالت دهد .
نگاهش در مردمک لرزان نگاه او چرخید
و قاطع لب زد
_ یسنا جون به سرم کردی حرف بزن
چطور می تونم به عزیزای تو آسیب برسونم مگر اینکه ،
حرفش را نیمه رها کرد و اخمی غلیظ صورتش را پوشاند .
یسنا دست او را رها کرد و نفس عمیقی کشید .
شاید سرنوشت آن ها را دوباره در مقابل هم قرار داده بود تا پرده ها از روی حقیقت برداشته شوند .
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باید حرف می زد واعتراف می کرد
این حق طاها بود تا حقیقت را بهمد وخود تصمیم بگیرد .
برای لحظه ای ارزو کرد کاش واقعا سرمه بود .
اهی کشید
تمام مدتی که یسنا  ،بی وقفه صحبت می کرد  .طاها کلمه ای حرف نزد ودر سکوت فقط اورا خیره تماشا می کرد .
حتی حیرت و بهت نشسته در نگاهش هم باعث نشد که یسنا سکوت کند .
همه چیز زندگیش را در دایره ریخت و چون صحبت هایش به اتمام رسید نفس لرزانش را بیرون فرستاد .
سکوت که طوالنی شد  ،قلبش به درد آمد  .خود را به سمت او جلو کشیده و نام او را پربغض صدا زد
_طاها
در نهایت صدای خنده ی بلند طاها سکوت اتاق را شکاند  .یسنا وحشت زده کمی خود را عقب کشیده ودرخود جمع شد .
در آن لحظه او هیچ شباهتی به یسنا دختر سرسخت و نترس یاشار نداشت .
فقط دختری عاشق بود که از قضاوت شدن توسط عشقش می ترسید .
_البد با دار و دست از اینکه تونسین من سرگرد طاها قایم  ،رو مچل کنین کلی خندیدین !!!
یسنا بهت زده وباسرعت سرش را تکان دادوسریع در مقام توضیح گفت
_طاها وقتی من سر راه تو قرار گرفتم ودلم رو به تو سپردم نمی دونستم پلیسی ..
سپس پربغض زمزمه کرد
_من..من اگر می دونستم هیچ وقت اولین قرار رو باتونمی زاشتم !!
صداقت در نگاه وکالمش موج می زد .
طاها از روی صندلی بلند شد .چنان تند ومحکم که صندلی بالفاصله واژگون شد وصدای منعکس شده ش روی سطح سرامیک وجود
یسنا را لرزاند  .خشمگین دور سالن را چندین بار با گام های بلند طی کرد تا شاید از شدت خشم و آشفتگیش کاسته شود  .دختری که
عاشقانه دوستش داشت در مقابلش نشسته و صریحا اعتراف کرده بود که از نوجوانی در کار قاچاق عتیقه و پول شویی با پدرش
همدست بوده ست .
پنجه ای روی موهایش کشید .
در نهایت به سمت او قدم برداشت  .با پا محکم برصندلی واژگون شده ی مسیرش کوبید و آن را به گوشه ای پرتاب کرد .
سپس کنار او روی مبل دونفره نشست  .شانه هایش را گرفت و او را کامال به سمت خود چرخاند .
نگاه برزخیش را در مردمک لرزان او گره زد و از میان فک قفل شده ش غرید
_دیگه چی از من پنهون کردی یسنا !!
یسنا راکشیده ومحکم گفت .
یسنا سعی کرد برخودش تسلط داشته باشد  .بیشتر از این نمی خواست غرورش را لگد مال کند .
از گوشه ی چشم نگاهی به دست های او که شانه هایش را محکم می فشرد انداخت وگفت
_هرچیزی که باید می دونستی رو شنیدی!!
طاها با ابروهای گره خورده نگاهش مجدادا روی دست زخمی او افتاد.
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با اخم غلیظی پرسید
_سرمه کجای این بازی بود
چه بالیی سر سرمه آوردین !!
گرد غم در صورت یسنا پاچیده شد .
به نظرش آمد طاها بیشتر از آنکه نگران او باشد نگران قلش بود .
لبخندی تلخ روی لب نشاند و باصدای گرفته ای گفت
_سرمه متاسفانه فعال تو راس بازیه !!
اما حالش خوبه نگران اون نباش
طاها دستش را از روی شانه ی او برداشت .
پوزخندی زد و با تمسخرگفت
_باید بهت اعتماد کنم !؟
یسنا متقابال مانند خود او پوزخندی زد وگفت
_هرجور مایلی سرگرد!!!
همزمان با گفتن این جمله از روی مبل به قصد ترک هتل بلند شد اما هنوز قدمی فاصله نگرفته بود که طاها دستش را گرفت واورا به
سمت خود کشید .
حرکت غیر مترقبه ش باعث شد تعادل خود را از دست بدهد وروی او پرتاب شود .
هینی کشید و دستش را ازروی شانه ی ورزیده ی او برداشت .
کامال روی پاهای او نشسته بود .
تکانی به خود داد تا بلند شود اما طاها این اجازه را به اونداد .
صدای ضربان قلبش چنان بلند بود که شک نداشت از ان فاصله ی کم طاها حتما می شنود.
طاها چانه ی اورا در دست گرفت ودر حین فشردن از میان دندان های چفت شده ش غرید
_ یسنا  ،بیشتر از حد تصورت االن عصبیم !! انقدر عصبی که می تونم بدون وسط کشیدن پای قانون خودم حکمت رو ببرم !!
پس بیشتر از این با عصابم بازی نکن !!!
یسنا لحظه ای خشکش زد  .بغضی سخت گلویش را فشرد .
لحظه ای خود  ،سراج ویاشار را پشت میله های زندان تصور کرد ویا حتی بدتر پشت طناب دار ولرزید .
کاش تاوان این عشق را فقط خود او می پرداخت .
بغضش را به سختی فرو خورد و خیره در نگاه آتشین او لب زد
_اگر آروم میشی  ،حکمم رو خودت ببر وبا دستای خودت انجام بده !!
اما بعدش همه چیز رو فراموش کن و برگرد !!!
لرزش صدایش و جنگل بارون زده ی چشمانش قلب طاها را لرزاند .
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کالفه چانه ی او را رها کرد وپنجه ای روی موهایش کشید  .لعنتی در دل برخود فرستاد که هنوز بعد از مدت ها نتوانسته بود او را
فراموش کند واین چنین دست ودلش برایش می لرزید .
دستش نافرمانی کرده  ،و به سمت صورت او جلو رفت تا اشک های لغزنده روی گونه هایش را پاک کند  ،اما در چند سانتی صورتش ،
دستانش متوقف شد .
لرزش دستانش برای خودش هم عجیب بود .
صدایی در سرش فریاد کشید که او یک سرگرد است و دختری که اینچنین معصومانه روی پاهایش نشسته بود یک مجرم !!!
دستش را انداخت .
بله او یک سرگرد بود و باتوجه به اعتراف های صریح او ،از این پس نباید احساساتش را دخالت می داد .
لحظه ای ارزو کرد کاش هرگز او را ندیده بود .
صدای سرد وتلخش  ،حتی برای خودش هم تکان دهنده بود .
_ تو بازداشتی یسنا !!
برخالف انتظارش لبخند کمرنگی روی لب های یسنا نشست .
_شاید یه زمانی حتی فکر گیر افتادن و زندان رفتن کابوس تمام روزها  ،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 !!
شاید به این نقطه رسیدم که می گن باالتر از سیاهی هیچ رنگی نیست !!!
نگاه طاها باز به سمت شاهرگ هر دو دست او چرخید .
با اخم غلیظی گفت
_این راهیه که خودت انتخاب کردی !!
یسنا سری تکان داد
_ تاوانشم با کمال میل می پردازم
اما ....
مجدادا سکوت کرد .
سیبک گلویش لرزید
_اما چی ؟!
نگاهش را از آن فاصله ی نزدیک به او دوخت و باصدای خشداری گفت
_اما بهم زمان بده  ،بهت قول می دم بعدش خودم رو تسلیمت کنم !!
چشم های طاها ریز شد و پرسید
_بهم بگو چرا
یسنا زبان روی لب کشید وبا تردید گفت
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_بخاطر سرمه !!
همزمان با گفتن این جمله از گیجی طاها استفاده کرده وبالفاصله از روی پاهایش بلند شد .
در آن فاصله ی کم ونزدیک هیچ تمرکزی بر خود نداشت.
دستی به موهایش کشید و نگاهش را مستقیم در نگاه پرسشگر او دوخت
طاها نیز بلند شد  .مقابل او ایستاد .
باالخره بحث به سرمه کشیده شده بود .
باالخره وقتش رسیده بود تا به پاسخ سوال هایش برسد .
بااخم پرسید
_سرمه؟!!
یسنا
قاطعانه گفت
_جون سرمه در خطره
اول باید خیالم از طرف اون راحت شه تا بتونم خودم رو تسلیم سرنوشت کنم !
_سرمه چه ربطی به این پرونده وتو داره
وچرا جونش در خطره ؟!!
بر ای یسناعجیب بود که خود راحت اسم خواهرش را میاورد اما وقتی ان را از زبان طاها می شنید تبدیل به خنجری می شد که مستقیم
قلبش را هدف قرار می داد .
هرچقدر که دست او الوده به قاچاق بود وپرونده ش سیاه بود  .خواهرش بیگناه و پرونده ی سفیدی داشت واو کامال مناسب طاها بود .
با این فکر لرزید
_یسنا !!
صدای طاها را شنید.
به سختی افکار آزار دهنده ومالیخولیایش را به عقب ذهنش سوق داد
_ازت پرسیدم چرا جون سرمه در خطره
حرف بزن !!
یسنا با صراحت پاسخ داد
_ باید بدونی که جون خود تو هم به همون اندازه در خطره !
پس بهتره نگران خودت باشی !! اگر جونت رو دوس داری به ایران برگرد
و منتظر من بمون !!
طاها پوزخندی صدادار زد  .اندکی فاصله ش را با او کم کرد وگفت
_تو نگران من نباش !!
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حاال حرف بزن
یسنا بغض کرد و زیر لب زمزمه کرد
_کاش می تونستم نگران نباشم !
نفسی کشید وبغضش را همراه اب دهنش قورت داد و خالصه ای از چیزهایی را که می دانست گفت.
ابتدا نگاهی به قیافه واندام یسنا انداخت و از بازی روزگار متحیر شد .
چگونه امکان داشت سرمه خواهر دوقلوی یسنا باشد ..
نگاه یسنا حقیقت را فریاد می کشید
هرچند که ظاهر آن ها باهممو نمی زد.
پس دلیل این همه کششی که بعد از یسنا به سرمه پیدا کرده بود شاید همین بود .
عصبی پنجه ای روی موهایش کشید .
برای اولین بار نمی دانست باید چیکار کند .
نمی توانست باتوجه به چیزهایی که شنیده بود االن یسنا را بازداشت کند سوای ان که او ایران هم نبود ودستش در آن کشور بسته بود .
چهره ی هاتف در ذهنش به تصویر در آمد  .با توجه به چیزهایی که از اقای محتشم پدر سرمه و حاال یسنا شنیده بود  .قسمت تاریک
معما در دهنش روشن شده بود .
هاتف سرمه را بنا به دالیل نامعلومی دزدیده وبه ایران برده بود و با ان تصادف اورا گم کرده بود وسرمه به دست اقای محتشم رسیده
بود و حاال ...
نگاهش در نگاه اشفته ومنتظر یسنا قفل شد وقلبش از آن نگاه لرزید .
شاید بهتر بود کمی زمان می داد تا اتش خشمش فرو کش کند و بیشتر فکر کند و احساسی تصمیم نگیرد .
_ نامه ای که بهم دادن به نظرت کار کی می تونه باشه ؟!
هاتف ؟!
یسنا کمی فکر کرد  ،هاتف امکان نداشت علیه پسرش سراج کاری کند  .دشمنی او فقط با خانواده ش بود  .نگاهی ناخواسته به زخم
دستانش انداخت
طاها که نگاه او را تعقیب کرده بود خشمگین پرسید
_این جای بریدگی کار هاتفه !!
یسنا پاسخی به این سوال اونداد ودرجوابش گفت
_بعید می دونم کار هاتف باشه
احتماال کار باربده که با سراج وسرمه دشمنی شخصی داره
_باربد ؟!
یسنا کالفه گفت
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_از بچه های بانده !!
دومین ادم خطرناک برای سرمه !!
طاها سری تکان داد وبا اخم غلیظی گفت
_از اینجا برو  ،اما حواست باشه که من از این پس حواسم بهتون هست .
یسنا غمگین سری تکان داد و سرش را برگرداند
اما قبل از اینکه اولین قدم را به سمت در بردارد صدای گرفته ی او را شنید
_اگر اجازه میدم بری فقط بخاطر سرمه س یسنا !!!
پاهای یسنا لحظه ای روی سرامیک قفل شد .
پلک بست تا جلوی ریزش قطره اشکش را بگیرد  .سپس بدون حرفی به سمت در پاتند کرد ......
از هتل که خارج شد خود را روی نیمکتی انداخت و به اشک هایش اجازه ی چکیدن داد .
طاها اما  ،کمی آن سمت تر به درختی تکیه داده واو را زیر نظر گرفته بود .
حال او هم  ،بهتر از یسنا نبود .
به او هم شوک سنگینی وارد شده بود .
......
یسنا شب دوم بعد از دیدارش باطاها  ،با حال بد وآشفته ای که داشت قصد دیدن خواهرش سرمه را کرد .
بیش از چهل وهشت ساعت بود که نخوابیده بود .
فکر وخیال مانع از آن بود که خواب به چشمانش راه بیابد .
از طرفی نگران اینده ی خود وخانواده ش بود .
می دانست حکم خوبی در انتظار پدرش و سراج نخواهد بود و بعد از آن ها چه بالیی سر خاتونش میامد .
خاتونی که فقط با دونستن مرگ او و باوجود داشتن یاشار و سراج کارش به جنون کشیده بود وحاال اگر سه تای آن ها را از دست می
داد ودرازایش دختری دیگر به دست میاورد چه ؟!
فکر های این قبیلی زیادی در سر داشت که عاجزش کرده بود .
اما فکری که مثل پتکی روی سرش دائم در حال کوبیدن بود خواهرش سرمه و نقشی کهمی توانست در زندگی طاها داشته باشد بود .
می دانست نباید به آنخانه برود .
سراج شدیدا در این مورد هشدار داده بود  .اما در آن لحظه عقلش خوب کار نمی کرد .
از خانه خارج شد وماشین را با سرعتی باال مستقیم به سمت خانه ای که زمانی تبعیدگاهش بود راند.
جلوی در خانه ماشین را خاموش کرد واز ماشین پیاده شد و با پاهایی لرزان به سمت خانه جلو رفت .
خانه غرق در تاریکی بود وحدس زد خواهرش باید خواب باشد  .هرچند با توجه به آن وقت شب عجیب نبود !!.
کلید خانه را از کیفش بیرون کشید وآرام در خانه را باز کرد وداخل شد وبی صدا پشت خود در را بست .
لحظه ای از آمدنش به ان خانه پشیمان شد  .اما دیگر برای برگشتن دیر شده بود  .یعنی پای برگشت نداشت .

out

392 | k n o c k

 | 393ض ر ب ه ن ه ا ی ی
چشمانش که به تاریکی عادت کرد  .کفش پاهایش را درآورد و ارام و روی پنجه ی پا به سمت اتاق خواب ها جلو رفت  .می توانست ببیند
اتاق سراج تا نیمه باز است  .برایش کمی عجیب آمد که چرا سراج اتاق خودش را به سرمه داده است .
هنوز جوابی به سرش نرسیده بود که پشت در نیمه باز اتاق سراج رسید و از صحنه ای که دید شگفت زده شد .
متحیر چند بار پلک باز وبسته کرد
نگاه بهت زده وگیجش چندین بار بین سراج و سرمه چرخید ودرنهایت روی دست حلقه بسته ی سرمه روی شکم برهنه ی سراج ثابت
ماند .
تصویری که چشمش می دید ذهنش باور نمی کرد  .چند بار پلک بازو بسته کرد .
تصویری کهمی دید تصویر یک صحنه ی عاشقانه بود  .اما کسی که این صحنه ی عاشقانه را خلق کرده نمی توانست سراج با خواهرش
سرمه باشد !!!
نگاهش روی بساط مشروب کمی ان سمت تر روی میز چرخید و برشدت حیرتش افزوده شد !!
کامال گیج شده بود .
سرمه را نمی شناخت اما سراج را خوب می شناخت .
سراجنمی توانست با خواهر او ودختر دایی خودش روی هم ریخته باشد .
ناموس برای سراج همه چیز بود .
گیج مجدادا نگاهش روی آن دو چرخید .
یعنی بین سرمه وسراج رابطه ی احساسی وجود داشته !!
اما از کی و چگونه !!
با تکانی که سرمه به خود داد با سرعت خود را عقب کشید .
مغزش به پاهایش فرمان رفتن صادر کرد ودر آن لحظه خیلی سخت پاهایش از فرمان پیروی کرد .
هنگامیکه از خانه خارج شد ودر خانه را پشت سر خود بست  .گیج بود .
چند احساس مختلف  ،همزمان باهم بهش حمله ور شده بودند .
سوار ماشین شد  .پاهایش را روی گاز فشرد و با سرعت به سمت عمارت راند .
روز قبل طاها  ،و امشب سراج ..
حس حسادتش قوی تر از هر حسی بود که در کل وجودش  ،مانند سمی به سرعت منتشر شد .
با دست محکم روی فرمان ضربی زد و لعنتی بلند فرستاد  .سپس دستش را به سمت داشتبورد برد تا سیگارش را بردارد اما نفهمید چی
شد تعادل ماشین را از دست داد فرمان به چپ وراست چرخید وماشین با گاردریل محکم برخورد نمود .
....
سرمه با صدای زنگ گوشی به سختی پلک هایش را گشود  .نگاه گیجش را در اطراف چرخاند و چون سراج را دیدگیجی خواب از سرش
پرید .
سریع خم شد وخواب الود دست دراز کرد تا گوشی او را بردارد .
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گوشی را برداشت  .دیگر زنگنمی خورد .
متعجب نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت  .اسمان هتوز گرگ ومیش بود وکامل روشن تشده بود  .متحیر اندیشید آن وقت صبح چه
کسی به سراج زنگ زده است  .همان لحظه گدشی مجدادا در دستاتش لرزید  .قلبش فرو ریخت .
سریع نگاهی به سراج انداخت که تحت تاثیر نشروب شب گذشته هنوز خواب بود  .اسمی که رو گوشی افتاده بود به عربی نوشته شده
بود واو متوجه معنی آن نشد  .خواست گوشی را خاموش کند که صدای بم ودورگه ی سراج را شنید
_گوشی رو بده !
دستش راعقب کشید و بالجبازی گفت
_نه نمیدم !!
سراج نیم خیز شد تا گوشی را بگیرد که سرمه بالفاصله خود را عقب کشید .
_لج نکن دختر البد کار مهمیه که این وقت صب زنگ زدن
سرمه لب برچید .
گوشی را درپنجه ش فشرد و لب زد
_مگه کاریم مهم تر از من هس !!
تو بهم قول دادی حداقل تاظهر بامن باشی وناهار بخوری !
از لبهای جلو داده و ابروهای گره خورده ش سراج خنده ش گرفت
درست مانند دختر بچه ها!!
حق با او بود دیشب به او قول داده بود که اگر شبی که گذشت ساقی اوشود تا او جام شراب را هم از چشمان او بنوشد و هم از جام
دستش  ،تمام شب را تاظهر نزد وی می ماند .
زنگ خیلی وقت بود که قطع شده بود .
گویی الی منگنه گیر کرده بود که نمی توانست تصمیم بگیرد .
از طرفی دوست نداشت دل سرمه ش رابشکند واز طرفی نگران اوضاع عمارت بود  .سرمه که تردید را درنگاه او دیده بود .گوشی را
زیر تخت هول داد  .به سمت او جلو رفت وبی محابا خود را در آغوش سراج انداخت .
سرش را روی سینه ی او فشرد و
با دلخوری گفت
_ تموم این مدت تو این خونه تنها بودم  .می دونی چقدر سخته !
دستش را روی س ینه ی برهنه ی اومشت کرد و با صدای خش داری ادامه داد
_من به خاطر تو این وضعیت احمقانه رو تحمل می کنم و حاال تو نمی خوای تا ظهر بدون گوشی کنار م باشی !
دارو دسته ی یاشار برات مهم تر از منن !!!
سراج به حرف احمقانه ی او لبخندی زد .
مگر می توانست تسلیم نگاه او نشود .
هنوز هم مست می ناب چشم های جنگلی او بود !!
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او را روی تخت انداخت و خود کنارش دراز کشید .دستش را زیر چانه ش گذاشت .
موهایش را کناری زد و نگاهش را به سختی از استخوان ترقوه ش جدا کرد و در نگاه محزونش گره زد وبا لحن اطمینان
انگیزی ،شمرده گفت
_تو این دنیا هیچکس  ،تاکید می کنم هیچکس به عزیزی تو برای من نیست سرمه و نخواهد بود .
لحن قاطع صدایش قلب سرمه را لرزاند .
جمله ی صادقانه ی او  ،پرده اشکی در چشم سرمه نشاند  .بی شک سراج هم تا همان اندازه برایش عزیز بود که بخاطرش تمام این
روزهای سخت را سپری می کرد .
با نزدیک شدن صورت سراج ناخواسته پلک بست ولحظه ای بعد گرمی لب او را پشت پلک بسته ش احساس کرد و لبخندی روی لبش
نشست .
با هر لمس او  ،قلبش می خواست خودش را از جا بکند .
سراج لبهایش را از پشت پلک او تا گوش هایش کشاند وآنجا متوقف شد و آرام در کنار گوشش زمزمه کرد .
_ برای "خلق چشمانت"
یک خدا کم است…
"هر چشمت" را خدایی باید!!!
ڪفرش هم بماند
"به پای من"...
سرمه بالفاصله چشم گشود و نگاهش در نگاه گیرای او گره خورد .
کل وجودش دستخوش لذت و آرامش شده بود
لبخندی ملیح زد واجازه داد تا لبهایش از بوسه های او داغ شود .

..

سراج با احتیاط دستش را از زیر سر او بیرون کشید  .کمی میشد که سرمه خوابیده بود .
بوسه ای روی موهای ابریشمی گذاشت و بعد با کمترین صدا از روی تخت پایین رفت  .بالفاصله خم شد ودست زیر تخت دراز کرد
وگوشیش را بیرون کشید .
نمی توانست نسبت به اعضای عمارت بی خیال باشد به خصوص یسنا که در آن عمارت بود .
دو تماس بی پاسخ داشت .
اولی از یسنا ودومی شماره ی غریبه ای بود .
شماره ی یسنا را که دید بالفاصله از اتاق خارج شد ..
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عصبی پنجه ای روی موهایش کشید وشماره را گرفت .
بعد از چند بوق ارتباط برقرار شد وصدای گرفته ی مردی در گوشی پیچید
_شما
سراج لحظه ای تامل کرد  .صدا ناشناس بود  .نگاهی به ساعت مچ دستش انداخت و از میان دندان های قفل شده ش پرسید
_ کی هسی !!!
_بیا به این ادرس تا بفهمی کی هسم !
آ درس را داد وارتباط بالفاصله قطع شد .
سراج با نگرانی بالفاصله اماده شد و خانه را ترک کرد .
مقابل بیمارستان ماشین را پارک کرد و مستقیم به سمت اتاقی که یسنا در آن بستری بود رفت .در اتاق باز بود وپرستاری مشغول
تعویض سرمش بود .
بالفاصله وارد اتاق شد وکنار تخت یسنا ایستاد .
چشمانش بسته بود .
نگاهش از صورت رنگ پریده ی او  ،روی کل اندامش چرخید وچون فقط دست او را اتل بسته دید نفسش را مهار کرد .
_ چه اتفاقی افتاده حالش چطوره ؟!
پرستار نگاهی سمتش انداخت وگفت
_ظاهرا تصادف کرده  .اینجور که می گن دختر خوش شانسیه که فقط دستش شکسته !
سوالی در ذهنش بالفاصله شکل گرفت .
یسنا در آن وقت از شب بیرون از خانه چه می کرده است .
ابروهایش در هم گره خورد .
پرستار سرم راکه تعویض کرد از اتاق بیرون رفت .
با احتیاط کنار او روی تخت نشست .
با یک دست  ،دست سالمش را به دست گرفت و دست دیگر ش را  ،نوازشگونه روی موهای پریشانش کشید و لب زد
_ با خودت چیکار کردی دختره ی دیوونه !!!
رنگ پریده ی صورتش وهاله ی کبود زیر چشمانش  ،قلبش را به درد آورد .
او یسنا را خوب می شناخت.
می دانست یسنا بعد از فهمیدن حقیقت چه عذابی می کشد واز این رو بسیار متاسف بود .
خم شد ولب هایش را روی پیشانی تب دار او گذاشت وزمزمه کرد
_یکم تحمل کن همه چی رو درست می کنم .

out

396 | k n o c k

 | 397ض ر ب ه ن ه ا ی ی
_دستت رو بکش عقب و بیا کنار !!!
قبل از هر کاری  ،دستی روی شانه ش نشست وبا سرعت او را به سمت عقب کشید .
قبل از انکه بفهمد چه اتفاقی افتاده ست وچه کسی جرات کرده است با او اینکار را کند
مشتی محکم روی صورتش نشست
قبل از اینکه مشت دومی باصورتش برخورد کند با سرعت مشت را در هوا گرفت و آن را پیچاند .
با سرعت نگاهش را باال آورد ودر نگاه خشمگین طاها دوخت .
ابتدا از دیدن او در بیمارستان جا خورد .
اما خیلی زود به خود آمد .
دست او را میان پنجه هایش فشرد و بالفاصله
با دست آزادش مشت محکمی به صورت او کوبید .
شدت ضربه چنان باال بود که سر طاها برگشت .
سراج مشت دوم را به مراتب محکم تر از مشت اولی به صورت او کوبید و از میان دندان های برهم قفل شده ش غرید
_چطور جرات کردی دست رو سراج بلند ..
هنوز جمله ش تمام نشده بود که طاها با سرعت سرش را عقب برد وبا همان سرعت جلو آورد وبر صورت سراج کوبید و همزمان
خشمگین مانند خود او غرش کرد .
_ به جرات احتیاجی نبود!!! فقط باید النگوهام رو در میاوردم بی وجود !!
هردو گویی فراموش کرده بودند که کجا ایستاده ند  .ان دو در آن لحظه مانند دوشیر خشمگین ومهار نشدنی مقابل هم ایستاده
بودند .
یسنا با صدای ایجاد شده به سختی پلک هایش را از هم گشود و چون ان صحنه را دید خیلی زود گیجی ازسرش پرید و وضعیت خود را
به خاطر آورد .
اولین چیزی که توجهش را جلب کرد درد نبود  .بلکه بینی پر از خون طاها وگوشه ی لبه زخمیه سراج بود .
بند دلش پاره شد .
تک به تک سلول های بدنش شروع به لرزیدن کردند .
لحظه ای که از ان همیشه بیم داشت نهایت فرارسیده بود .
آن دو چنان با هم گالویز بودند که صدای ضعیف او را نمی شنیدند .
باید کاری می کرد.
در ان چند لحظه  ،کامال متوجه شده بود که زور وقدرت سراج کامال به طاها چربیده و اگر کاری نمی کرد حتی امکان داشت طاها از
همان اتاق زنده خارج نشود .
او سراج  ،خط قرمز ها و خشونت هایش را خوب می شناخت
با این افکار  ،علی رقم ضعفی که داشت سرم را به سختی بیرون کشید .
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از روی تخت پایین رفت و بر سر گیجه و تاری دیدش غلبه کرد .
سراج زیر پای طاها زد و چون طاها تعادلش را از دست داد با مشت محکم پای چشمانش کوبید !
طاها به سختی تعادلش را حفظ کرد تا زمین نیفتد .
شیار های خون از کل صورتش جاری بود .
سراج نگاه خشمکین خود را به صورت ترکیده ی اودوخت  .پوزخندی زد و خشمکین غرید
_ اگر می خوای زنده به ایران برگردی باید دوباره النگوهات رو دستت کنی جناب سرگرد !
طاها خشمگین و سرخورده از شکستش  ،بدون تامل خون و تف جمع شده در دهانش را به صورت او پرتاب کرد واز میان دندان های
قفل شده ش غرید .
_ بی وجود مادر به خطا !من اگر از مردن هر اسی داشتم تو اینکشور نبودم !!
حاال یسنا در یک قدمی آن دو ایستاده وخشکش زده بود .
 .فقط او می دانست سراج تا چه حد مادرش را می پرستید وبه او عالقه داشت
همانطور که تخمین زد ه بود بالفاصله با شنیدن این جمله  ،دست سراج عقب رفت واسلحه ی خود را
بیرون کشید وقبل از اینکه روی پیشانی طاها بگذارد یسنا را مقابل خود دید .
صدای فریادش شیشه ها را لرزاند
_برو کنار !!
یسنا اما حتی نفهمید چه زمانی سد اشک هایش شکسته و ازروی گونه هایش جاری شده بود .
مردمک چشم های درشت شده ش در چشم های غرق در خون سراج دودو می زد  .در حالیکه سعی در محافظت از طاها را
داشت دست سالمش را جلو برد و سر اسلحه را سفت گرفت و ملتمسانه نالید
_س..سراج ل..لط.لطفا..
طاها خشمگین  ،دستش را روی شانه ی یسنا گذاشت تا او را به کناری بزند .
اما نه تنها موفق نشد  ،بلکه یسنا از پشت سفت به اوچسبید و هق زد .
شانه های لرزان او را که دید  .قلبش لرزید  .او باهمین شانه های لرزان ودست شکسته ش بر ایمحافظت جان او در مقابل پسر عمه ش
قد علم کرده بود .
ناخواسته نامش را صدا زود .
_یسنا!
نگاه ناباور  ،سراج از صورت خیس ونگاهملتمسانه ی یسنا به نگاه خشمکین طاها چرخید .
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بی شک اشتباه نکرده بود وطاها  ،نام یسنا را برزبان آورده بود !
یسنا از بهت او استفاده کرد و سریع سر اسلحه را به سمت پایین گرفت
_سراج
نگاه در خون نشسته ی سراج در نگاه خیس یسنا گره خورد .
یسنا موفق شده بود اسلحه را از دست او خارج کرده وسفت به قلبش بچسباند !
صدای طاها سکوت حاکم در فضا را شکاند .
_یسنا بهتره تو به تختت برگردی و استراحت کنی!!
ما دوتا می تونیم از پس هم بربیایم !
سراج پوزخندی زد .نگاه تحقیر آمیزش را در صورت ترکیده ی او چرخاند وهمین نگاه کافی بود تا خون در رگ های طاها به نقطه
ی جوش برسد !
یسنا اما بی اهمیت به جمله ی نگران طاها که اگر در هر مکان وزمان دیگری بیان می شد باعث خوشحالیش می شد از اوفاصله گرفت .
خود را به سراج نزدیک کر د و نالید
_بهت توضیح میدم
_باید توضیح بدی وبهتره گندی که زدی رو خودت درس کنی یسنا !!
البته قبل از اینکه دیرشه !
خودت که منظورم رو فهمیدی!!!
یسنا پریشان سری تکان داد .
طاها که خوب متوجه ی منظور سراج شده بود بیشتر از آن نتوانست طاقت بیاورد با خنده ای خشمگین خود را از پشت یسنا بیرون
کشید و به سمت سراج جلو رفت
_خیلی وقته دیر شده وتو در خواب خرگوشیت بودی !!
ومن به زودی کاری می کنم این خواب خرگوشی به قیمت خواب ابدیت تموم شه !!
دست یسنا بالفاصله روی سینه ی طاها نشست ونگاه پر اشک و ملتمسش او را متوقف کرد .
سراج خندید  .خنده ای پر از تمسخر !
_اول باید کاری کنی که زنده از این کشور خارج شی تا بتونی از قدرتت استفاده کنی سرگرد !!
واژه ی سرگرد را تعمدا کشیده گفت .
نگاه ملتمس وترسیده ی یسنا دائم بین هردو مرد عزیز زندگیشمی چرخید .
طاها از میان دندان های قفل شده ش غرید
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_ شک نکن که من از این کشور به همراه تو ودارودسته ی حیوونیت خارج میشم وفقط با یک هدف!
انداختن طناب دار به گردن تون !!!
یسنا با صدایی که از شدت گریه می لرزید نالید
_طاها
طاها عصبی پنجه ای میان موهایش کشید  .به خاطر آورد کسی که هنوز قلبش در گرویش می تپید هم از همان دارو دسته ست !!
سراج چون رنگ پریده ی صورت اورا دید کالفه عقب نشینی کرد .
نگاه یسنا به طاها را دیده بود .
نگاهی که حتی دراوج درد وناراحتی هم عشق طاها را فریاد می کشید .
درستمانند نگاه سرمه  ،به خودش در این اواخر !!
و همیننگاه سوزان و عاشق بارها بیمه ی جان این سرگرد شده بود که برایش خط ونشان می کشید !!
کمی خود را عقب کشید .
تاک ابرویی باال انداخت  .با انگشت اشاره ش به سینه ش زد و با قاطعیت پاسخ داد
_با کمال میل ،منتظر اون روز می مونم جناب سرگرد !
سپس روی خود را برگرداند و از اتاق خارج شد .
یسنا دست بی جانش را که از پشت او بلند کرده بود انداخت .
احساس می کرد زانوهایش تاب ایستادن وتحمل وزنش را ندارد .
قبل از اینکه دوزانو روی زمین بیفتد
دست طاها روی شانه ش نشست تا او را به سمت تختش هدایت کند .
یسنا برگشت و هنوز طاها  ،دستش را از شانه ش جدا نکرده بود که با پایین اسلحه ای که در دست داشت محکم روی سینه ی
ش کوبید و فریاد زد
_بهت گفته بودم برگرد  ،گفته بودم جونت رو بردار و برگرد ایران لعنتی  .بهت گفته بودم !!
طاها شوکه قدمی عقب رفت ودستش را روی سینه ش گذاشت .
یسنا بالفاصله  ،آن یک قدم فاصله را پرکرد  .روی پنجه ی پا بلند شد و اسلحه را روی پیشانی ش گذاشت و آن را محکم فشار داد .
دچار جنون آنی شده بود  .مانند هر بار دیگری که خطر یکی از اعضای خانواده ش را تهدید می کرد .
نگاه بهت زده ی طاها  ،از روی دست لرزان یسنا که اسلحه را سفت روی پیشانیش می فشرد گذشت ودر نگاه مات و ناخوانایش دوخته
شد .
لب زد
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_یسنا!
بهت و حیرت نشسته درصدایش ،
قلب یسنا را لرزاند  .ابتدا نگاهش را به سر اسحله  ،که در پیشانی او عجیب خودنمایی می کرد دوخت  .چشمانش را بست
طاقت نگاه او را نداشت .
سپس سخت ترین وبی رحماته ترین جمله ای را که می توانست برزبان اورد را با قاطعیت تمام گفت
_اگر بخواهی به خانواده ی من آسیب برسونی  .شک نکن مثل االن چشمام رو .می بندم و بهت شلیک می کنم .
صدای نفس های کشدار طاها را شنید .
چتد ثانیه بعد انگشت او را روی ماشه وروی انگشت خود احساس کرد و بالفاصله صدایش را شنید
_اگر می تونی شلیک کنی شلیک کن !!
پلک هایش گشوده شد واین بار بهت وحیرت در نگاه او نشسته بود !!
سیبکگلویش لرزید .
_ د یاال منتظر چی هسی شلیک کن دختر یاشار !!
لبخندی تلخ کنج لبانش شکل گرفت  .دست شل شده ش را انداخت
گلویی صاف کرد تا شاید مانع از لرزیدن صدایش شود
_بهت هشدار می دم طاها برگرد ودرایران منتظر من باش !
تاکید می کنم فقط من  ،چون اگر بخوای پای خانواده م رو وسط بکشی زنده به ایران نمی رسی
حاال هم دیر شده شاید سراج بخاطر من نکشتت اما یاشار به خونت تشنه س وهیچ رحمی هم نخواهد داشت !!
طاها از میان دندان هایی قفل شده پرسید
_پس حاضری جور خانواده ت رو خودت به تنهایی بکشی اره ؟!
تا این حد احمقی یعنی !
یسنا پلکی بازو بسته کرد تا قطره اشک سمجی که دیدش را تار کرده بود از چشمانش فرو بچکد .
_ در این حد احمقم که عاشق سرگردی شدم که با کشیده شدن پایش وسط این بازی خانواده م رو به دردسر انداختم
پس جورش رو فقط باید خودم بدم !!
طاها پنجه ای درون موهایش کشید .
از اوفاصله گرفت وطول عرض اتاق را باچند گام بزرگ پیمود .
انگار برای گفتن حرفی تردید داشت .
در نهایت مقابل او ایستاد .
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هردو دستش را روی شانه های او گذاشت .نگاهش را درنگاه او دوخت وخیلی محکم گفت
_یه شرط دارم که چشم روی خانوادت ببندم !!
نگاه گیج یسنا از نگاهش لیز خورد وروی رگ های گردن متورم شده ش ثابت ماند
_چه شرطی
_برای همیشه قید خانوادت رو بزنی وهمراه من به ایران برگردی !!
نگاه بهت زده یسنا ،از رگ های متورم شده ی گردن طاها  ،باال رفت وروی نگاه جدی و نافذش ثابت ماند .
هیچنشانی از شوخی ویا حتی تمسخر در نگاهش ندید وهمین گیج ترش می کرد !
سعی کرد روی جمله ی او تمرکز کند.
هرچند در ان لحظه تمرکز دشوارترین کار بود .
زیرا آن بخش رویایی و فانتزی ذهنش این اجازه را به اونمی داد و با سرعت هرچه تمام تر مشغول رویابافی شده بود .
اینپیشنهاد نشانمیداد طاها هنوز اورا دوست دارد وبخاطر این دوست داشتن حتی حاضر بود پا روی شرافت کاریش بگذارد  .ته دلش
گویی کله قند سابیدند که شیرینی آن بالفاصله کل وجودش را در برگرفت .
آن قسمت عقالنی ش هم به شیرینی آن می افزاید ودامن می زند .
که اینپیشنهاد را بپذیرد که هم خود در به وصال عشقش برسد وهم خطری از سوی طاها وقانون خانواده ش را تهدید نکند .
زیرا در هر صورت اگر هم نمی پذیرفت
باید در سلول های مختلف در زندان های مختلف  ،از هم جدامی شدند تا هرکدام به استقبال مرگ بروند .
_جواب بده یسنا !
صدای گرفته ی طاها  ،او را به خود اورد  .لب هایش بازشد و خواست بالفاصله جواب مثبت بدهد وپیشنهاد او را بپذیرد که چهره ی
هاتف وسرمه بالفاصله
درذهنش به نمایش درآمد وسوالی درذهنش پررنگ شد
_آیا او می توانست درآن شرایط حساس وخطرناک خانواده وسراج راتنها بگذارد.
دران لحظه وزیر سنگینی نگاه مستقیم طاها در تصمیم گیری دچارتردید شد .
او یسنا بود  .واحمق بود اگر به دنیای فانتزی ذهنش امید می بست.
اهی را که میامد ازگلویش خارج شود مهار کرد  .لبخندی تلخ زد ودرنهایت لب گشود و صادقانه زمزمه کرد
_من باهات میام تا هرجای دنیا که بخوای میام .اما نه االن  ،نه تو این شرایط !!
تو برگرد ومدتی بهم زمان بده تا
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_یسنا!!
صدای کوبنده ی طاها جمله ش را برید.
_جون سرمه وسراج در خطره طاها !
مننمی تونم با خودخواهی تو این شرایط تنهاشون بزارم !!
تصویری که سرشب از سرمه وسراج دیده بود در ذهنش به تصویر کشیده شد وبرق اسا فکری از سرش گذشت .
ایا ان دو همدیگر رو دوست داشتند  .با این اندیشه تنش لرزید .
_سرمه رو هم با خودمون می بریم !!
سراجم خودش می تونه از پس خود بربیاد !!
تصویر آن دو  ،باشنیدن صدای طاها همچون حبابی در ذهنش شکست .
مسخره ترین حرف ممکن را شنیده بود!
خیلی محکم وقاطع تکرار کرد
_برگرد طاها !
طاها پرحرص  ،دندان روی هم سایید !!
_ مثل یه بزدل فرار کنم و تو رو میون یه مشت دزد وقاتل و جانی تنها بزارم !!
تو یه احمقی یسنا !!!
_فراموش نکن منم از همون گماشم !!
_د لعنتی دیگه نیسی !!
صدای بلندش در اتاق اکو شد !
نگاه هراسان واشفته ی یسنا به سمت در اتاق کشیده شد .
طاها با یک دست چانه ی اورا دردست گرفت و یسنا را مجبور کرد تا مستقیم نگاهش کند .
سپس با انگشت اشاره ی دست دیگر ش محکم به سینه ش کوبید و غرید
_گوش یسنا !! من بخاطر تو بخاطر این دل لعنتیم دارم قید مهمترین چیز زندگیم رو می زنم
می دونی اون چیه !!
اون شرافت کاری و وجدانمه !!
شرافتی که توی این چند سال خدمت هرگز پا روش نزاشتم !!
اما االن !!
لحظه ای سکوت کرد و کمتر ازچند ثانیه باصدای مرتعشی ادامه داد
_من هنوزم دوست دارم یسنا  ،و این رو وقتی فهمیدم که تو رو روی این تخت دیدم  .وقتی قلبم داشت از جاش کنده می شد برای یه
نگاهت !!
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حاالکه پاروی همه چی گذاشتم وتصمیمم رو گرفتم پس حاضر نیستم از دستت بدم می فهمی یسنا !!!
تحت هیچ شرایطی !
مردمک چشم یسنا لرزید .
نگاه مصمم ،پر از عشق ونگران طاها قلبش را درسینه لرزاند .
ناخواسته قطره اشکی ازگوشه ی چشمش غلتید واز روی گونه ش سرازیر شد .
در ان لحظه هیچ شباهتی به ان دختر سرکش ویاغی نداشت وخیلی بی پناه واَشفته به نظر میامد .
دست طاها چانه ش را رها کرد وقطره اشک را  ،با سرانگشتش گرفت وآن را به لبهایش نزدیک کرد وبوسید .
یسنا بی قرار سرش را روی سینه ی او گذاشت وعطر تنش را بلعید .
لب او را روی موهایش احساس کرد و صدای بمش را نزدیک گوشش شنید .
_می گن وقتی دل یه مرد بلرزه  ،اعتقادش ،فکرش ،دین وایمونش همه  ،همه ش  ،تبدیل به دود میشه وهوا میره
ومن دختر گانگستر دلم بدجور برات لرزیده !!
لب های یسنا به لبخندی کش امد که با اشک هایی که مثل سیل از گونه ش جاری شده بود کامال پارادوکس داشت !
شاید بهتر بود باسراج صحبت می کرد .
سراج خشمگین فیلمی را که دوربین مدار بسته گرفته بود ،چندین بار عقب وجلو کرد .
چیزی که تا ان حد عصبی ش کرده بود .یسنا نبود که ان وقت شب نافرمانی کرده و بی خبر انجا امده بود !
بلکه ماشینی بود که کمی آن سمت تر از ماشین او پارک شده بود وحال یسنا به حدی خراب بود که حتی متوجه ی ماشینی که او را
تعقیب کرده بود هم نشده بود !!!
نمی دانست آن ماشین از طرف چه کسی بود !
پدرش هاتف یا باربد !!
امکان داشت ان ها از وجود سرمه باخبر شده باشند .
هزاران سوال در ذهنش ،مانند گردبادی می چرخیدند و او سعی می کرد برای مهمترین شان پاسخی بیابد !!
اما چیزی که بیش از همه ،اشفته ش می کرد این بود که
جان هردو خواهر در خطر بود !
کالفه پنجه ای روی موهایش کشید !!
باید هرچه زودتر مخفی گاه سرمه را عوض می کرد .
صدای فریاد ناگهانی سرمه اورا به خود اورد  .چنان سریع از روی صندلی بلند شد که صندلی بالفاصله روی زمین واژگون شد .
با قدم هایی بلند خود را به حمام رساند ودران را گشود و وارد حمام شد .

out

404 | k n o c k

 | 405ض ر ب ه ن ه ا ی ی

ابتدا بخاطر بخار جمع شده در حمام سرمه را ندید  .چینی با گوشه ی چشم انداخت و با کمی دقت
او را دید که زیر دوش آب نشسته  .شتاب زده خود را به اورساند وپرسید
_سرمه حالت خوبه .
سرمه سرش را بلند کرد و با دیدن نگاه نگران او گونه ش برافروخته شد .
اما خیلی زود برق شیطنت در نگاهش جایگزین شرم شد .
دلش کمی شیطنت از جنس سراج می خواست .
دلش می خواست یکبار دیگر حمام دونفره را با او تجربه کند و چنان این میل در او شدید بود که حتی توانسته بود برخجالتش غلبه کند .
صدای بم سراج در گوشش زنگ زد
_اول وآخر تو مال منی
برای چندمین بار سعی کرد خودش را توجیه کند تا شاید برشرمش غلبه کند!!
حاال که برای او بود پس باید نهایت لذت را از حضورش می برد !!
دستش را سمت او گرفت و سراج کمکش کرد تا بلند شود .
سرمه بدن نیمه برهنه ی خود را به او آویخت ودستانش را دور گردن او حلقه کرد و لبخندی دندان نما زد .
برق نگاهش و لبخند نشسته روی لبش  ،سراج را متوجه ی جریان کرد .
در آن آشفته بازار خنده ش گرفت.
هرچند که االن فقط آغوش سرمه ودلبری هایش می توانست او را آرام کند .
حاال او هم کامال خیس شده بود .
پس دل به دل دخترک داد .
سرش را خم کرد ولب هایش را به گوش او چسباند وزمزمه کرد
_می دونی عاقبت شوخی باسراج چیه ؟!
سرمه لب گزید ودستپاچه گفت
_فقط پام رفت رو صابون ولیز خوردم
سراج با خنده الله ی گوش اورا گاز مالیمی گرفت
سرمه جیغ کوتاهی کشید وسرش راعقب کشید .
سراج نگاهش را کف زمین چرخاند
_اهان اون وقت به کدوم صابون ؟!
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سرمه اه از نهادش برآمد و خنگی در دل به خود گفت.
سعی کرد سریع گندش را جمع کند پس بدون فکر لب هایش را برچید و لب زد
_فقط می خواستم پشتم رو لیف بکشی !
سراج خیره به لب های او باخنده گفت
_به هیکل من نگاه کن ببین شبیه دالک هام اخه دختر !!
سرمه نمایشی نگاهی به اندام او انداخت
عضله های پیچیده ش حتی از زیر لباس هم خود را به رخ می کشید
خنده ی ریزی کرد وباشیطنت گفت
_نمی دونم اخه تا حاال دالک حموم ندیدم ببینم چه شکلین !!
سراج بی طاقت سرش را به سمت او خمکرد ومماس لب های برجسته و لرزان او مشتاق زمزمه کرد
_می دونستی وقتی که شیطنت می کنی چقدر خوردنی تر میشی !!
می دونستی دلم می خواد همین جا وتو همین حموم کار و تموم کنم ومهر اسم خودم رو توی قلب وجسمت بکوبم وحک کنم !!
سرمه هیجان زده لب گزید وسراج لبخندی زد و ادامه داد
_می دونستی این کارت مقاومت من رو به صفر می رسونه
جمله ش که تمام شد بالفاصله لب هایش مهر لب های سرمه شد .
ضربان قلب باال رفته ی سرمه را می توانست احساس کند .
دست سرمه که روی کمرش چنگ شد و بوسه های ریزش بی قرار ترش کرد  .در حین بوسیدن او عقب عقب رفت وتکیه ی اورا به
دیوار داد .
از سرمای دیوار بالفاصله بدن سرمه دون دون شد  .سراج لبانش را جدا کرد وبه پوست لطیف ودون شده ی او خیره شد  .خم شد ولب
هایش را روی پوست گردن وسرشانه هایش کشید .
صدای ارام وپرشرم سرمه را نزدیک گوشش شنید
_مهر اسمت رو خیلی وقته ،تو قلبم کوبیدی و فقط ،فقط مونده جسمم رو متعلق به ،به خودت کنی سراج !
بوی عطر بدنش مانند صدای اغواگرش به شدت مست کننده بود .
او موفق شده بود مقاومتش را به صفر برساند وحاال خیلی سخت می توانست از آن دختر که زیر دستش عجیب دلبری می کرد بگذرد .
نگاه نافرمانش تا پیش تافته ی سی.نه ی او پایین رفت و بالفاصله باال برگشت .
نگاهش را قفل نگاه او کرد  .خواستن را می توانست در نگاه بی تاب او هم بخواند .
نفس عمیقی کشید و کمی از او فاصله گرفت تاشاید از حرارت بدنش کاسته شود .
پیشانیش را روی پیشانی او تکیه زد ولب زد .
_خیلی زود باالخره برای من میشی .
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سپس بوسه ای محکم روی شقیقه ش که نبض می زد گذاشت وگفت
_زود بیا بیرون باید اماده شی تا جایی بریم .
این را گفت و بالفاصله سرمه را که در جا خشکش زده بود تنها گذاشت واز حمام بیرون رفت.

...

باربد لبخند پیروزمندانه ای زد و لباس طال را سمتش پرتاب کرد وگفت
_بپوش و برو سراغ یاشار
باید قبل از تاریکی هوا سر قرار بکشونیش !!
طال لباس را از روی صورتش برداشت  .از روی تخت به سختی دل کند بعد از آن لذت و رخوت ناشی از هماغوشی با باربد ،دلش خواب
عمیقی می خواست  .اما زمانی نداشت .
ابتدا باید دوش می گرفت  .پس برعنه به سمت حمام رفت و بدن کوفته ش را به دست قطرات داغ اب سپرد .
هنوز هم برایش سخت بود حرف های باربد را بپذیرد !!
چطور امکان داشت یسنا زنده باشد وسراج راز به این مهمی را این همه مدت از یاشار مخفی کرده باشد .
چشمانش از کینه ای که از سراج به دل داشت برق زد .
حاال که او نمی توانست سراج را متعلق به خودش کند پس بهتر بود که زهرش را به او می ریخت وانتقام می گرفت .
...
باربد وارد بیمارستان شد .
بیمارستان خصوصی وخلوتی بود .
باید از فرصت استفاده می کرد وتا سراج مشغول پنهان کردن سرمه بود سر یسنا را زیر اب می کرد تا داغش را برای همیشه روی دل
یاشار وسراج بگذارد و شعله بزند به اتش کینه ی یاشار از سراج !!!
مستقیم به سمت اتاق یسنا قدم برداشت  .ساعت مالقات بود اما یسنا که مالقات کننده ی نداشت واو دیده بود که سرگرد طاها از
بیمارستان بیرون رفته بود !!
نقشه ای که کشیده بود عالی بود .
پشت دراتاق که رسید نگاهی به راهرو انداخت .
چون کسی را ندید  .نگاهی به دوربین انداخت  .تا چند ثانیه دیگر از کار می افتاد .
تنهاپنج دقیقه فرصت داشت تا کار او را یکسره کند واز بیمارستان خارج شود .
نباید وقت را از دست می داد .
دستکش چرمی سیاهش را پوشید و بی صدا وارد اتاق شد .
همزمان با او  ،یسنا از سرویس بهداشتی خارج شد ونگاهشان در هم قفل شد .
باربد فکر اینجایش را نکرده بود وگمان می کرد یسنا خواب باشد  .دستپاچه شد .
باید سریع فکری می کرد .
با پشت پا بالفاصله در را بست .
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با وجود تمام گریمی که باربد کرده بود
یسنا در همان چند ثانیه اول اورا شناخت وسخت نبود حدس بزند او برای کشتنش اماده است .
شاید اگر دستش نشکسته بود می توانست با اومقابله کند اما االن وبا آن دست شکسته بی شک نمی توانست !!
طاها نگاهی به اندام او انداخت
_یسنا ،یسنا ،یسنا !!!
خوشحالم که می بینم هنوز زنده ای دختر عزیزدردانه ی یاشار
سپس پرتمسخر خندید.
یسنا پوزخندی صدا دار زد و غرید
_ باربد
حروم زاده!!
پدرم در تمام این مدت در آستینش مار پرورش می داده !!!
باربد ابرویی باال انداخت .انگشتش شصتش را به اونشان داد.
نگاه خریدارانه ای به او انداخت و لب زد
_تو دختر باهوش ولوندی هستی !!
واما می تونستم با پدرت راه بیام اگر مانعی به اسم سراج نبود !!
هنوزم با یاشار مشکلی ندارم وفقط می خوام مانعم رو از سر راه بردارم وآن هم
از طریق تو !!!
سپس لبخندی معنادار زد!
یسنا متوجه ی نقشه ی او شد  .پس درست حدس زده بود وباربد برای کشتن او امده بود !!
خواست به سمت دستشویی عقب گردی کند که باربد متوجه شد وبا چند قدم بلند خود را به اورساند و کتف دست شکسته ش را محکم
گرفت وفشار داد .
قبل از اینکه یسنا از درد فریادی بکشد با دست دیگر دهانش را محکم گرفت وفشار داد و کنارگوشش زمزمه کرد
_هیس  ،قول می دم فقط چند دقیقه طول بکشه !!
یسنا بی اهمیت به جمله ی او ودردی که در کتفش پیچیده بود به فکر راه نجات خود افتاد .
او یک دست و دوپای سالم داشت  .پس نباید ناامید میشد .
نگاهش را باسرعت در اطراف چرخاند .
اگر خود را به تخت می رساند زیر متکا چاقویی مخفی کرده بود .
باربد سرمست از پیروزی ،
اورا برگرداند واز پشت به خود چسباند .
استخوان ترقوه ش که از پیراهنش بیرون زده بود در یک آن حالش را دگرگون کرد .
او در کل مردی شهوتی بود و مدت هادر کف این دختر بود .
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نمی توانست حتی در ان شرایط حساس بر حس شهوتش غلبه کند !!!
می توانست دودقیقه قبل از کشتن او از وجودش نهایت لذت را ببرد !!
با وجودی که طال سیرابش کرده بود
اما همچنان عطش یسنا را داشت .
دستش را از کتف او پایین کشید و روی سی .نه ی گردش گذاشت و فشرد .
نفسش به شمارش درامد .
لبهایش را روی الله ی گوشه او چسباند و پرحرارت لب زد
_ برای مردن زیادی حیفی بخصوص که زیرمم نرفتی !!
چه شبایی بخاطر تو مجبور شدم حموم برم دختر ..تو دیوونه کننده یی ..
کل وجود یسنا از شدت خشم لرزید .
دست او که روی سی .نه ش مشت شده بود مورمورش کرده بود  .نگاهش که به چشم خمار او افتاد فکری برق آسا از ذهنش گذشت .
تنها راه نجات خود  ،تحریک او بود .
باید فکر او را پرت می کرد .
اب دهنش را به همراه بغض وحس بدش قورت داد .
نامحسوس از پشت خود را به او چسباند و با تقالهای ساختگی موفق شد حال او را دگرگون کند  .برجستگی پایین تنه ش گواه آن بود .
.
سرش را برگرداند و بالفاصله لب های باربد لب هایش را شکار کرد.
تمام نفرتش را در چشمانش ریخت و لحظه ای مانند مجسمه ای ثابت ایستاد .
اما خیلی زود به خود آمد و چشمش به برجستگی پشت جیب شلوارش افتاد  .احتمال داد چاقو باشد  .از غفلت او استفاده کرد و خیلی
ماهرانه چاقو را بیرون کشید .
همراه با گاز محکمی که از لب زیرین او گرفت ًضامن چاقو را کشید .
باربد با دردی که در لبش پیچید .لبش را برداشت و سرش را اندکی از سر او جدا کرد .
ریشخندی زد و وخیره در لب های متورم او پرحرارت زمزمه کرد
_لب ها و بوسه ت یه طعم خاصی داره یه طعم شیرین
اوم درست مانند لب سرمه !
خون یسنا به جوش امد .
فرصتی به او نداد .
چاقو را در دست سالمش آماده نگه داشت .
روی پاشنه ی پا بلند شد
وخیره در نگاه خمار او  ،سرش را عقب برد وبا شدت برسر او کوبید .
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باربد همراه با فریادی خفه درگلو  ،یک قدم عقب رفت .
آن حالت خلسه ای که داشت در آنی مانند یک حبا ب ترکید !
یسنا مجالی به او نداد و قبل از اینکه او حتی فکرش را بخواند ویا خودش تردید کند تا پاروی قولی که روزی به سراج داده بود نگذارد به
سمت او یورش برد خط عمیقی روی شکم او انداخت
دستش را عقب کشید وبالفاصله با پا محکم به او که از شدت درد خم شده بود کوبید .
باربد روی زمین افتاد و در خود مچاله شد .
یسنا در حالیکه ازشدت خشممی لرزید
چاقو را روی زمین انداخت و نفس زنان غرید
_برو خدات رو شکر کن که به سراج قول داده بودم تا دستم بخون کثیفی الوده نشه !!
اما حاال وهمین لحظه به تو یه قول دیگه می دم !!
بهت قول میدم اگر یکبار دیگه تو رو نزدیک خانوادم ببینم چشم روی قولممی بندم و خودم می کشمت حرومزاده !!!
سپس با پشت کف دست  ،محکم روی لب ها و گردنش کشید .
اب دهانش را روی صورت او انداخت.
از روی تخت گوشیش را برداشت
وبا همان لباس  ،از اتاق خارج شد .
باربد خنده ای از شدت حرص وخشم کرد .
نگاهی به خونی که از ورای زخمش فوران زده بود انداخت.
خطی کامال حرفه ای بود .
بدون آنکه چاقو را فرو کند توانسته بود زخم عمیقی ایجاد کند !!
الحق که دختر یاشار بود !!
دستش روی زخم مشت شد !!
باز هم به همان راحتی شکست خورده بود !!
اوضاع به طرز عجیبی بهم ریخته بود و به نظر میامد کنترل از دست همه خارج شده وبه دست قدرتی ماورایی هدایت می شود !
از طرفی هاتف بود که می بایست حقیقت را می پذیرفت واز ان کشور با سرعت گریخته وناپدید می شد وتا اخر عمر گمنام زندگی می
کرد . .
وحقیقت آن بود که او باز هم بازی را به یاشار و شاید به خود ش باخته بود  .به خودی که هیچ وقت نتوانسته بود آن کینه ی قدیمی را
به فراموشی بسپارد وبا زن و پسرش در ارامش زندگی خود را بگذراند .
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او پسرش را برای همیشه از دست داد مانند همسرش .
جام ویسکی را به دهنش نزدیک برد و حجم زیادی از آن رابلعید .
از سوزش گلویش اشک به چشم آورد .
جام شیشه ای را به دیوار مقابلش کوبید
وبرای چند ثانیه صدای تکه شدن جام سکوت مرگبار خانه را شکاند .
از جای خود به سختی بلند شد .
وتلو خوران خود را به اتاقش رساند ومقابل عکس همسرش خود را روی کاناپه انداخت .
نگاهش را به ان عکس سه نفره دوخت .
غمی که در نگاه شهال در عکس موج می زد مانند پتکی بود که با شدت روی سرش کوبیده می شد .
نگاهش از نگاه عمکین شهال در نگاه سراج نشست  .حتی در عکس هم نگاه او نفود ناپدیر بود  .نگاهش از سراج به نگاه خودش در عکس
چرخید .
غرور و نخوت در آن فریاد می کشید .
آه وحسرتی که در سینه ش پیچ وتاب می خورد ناتوان تر از هر زمانی از حنجره ش خارج شد .
گویی زمان آن رسیده بود که با اشتباهاتش در خط مستقیمی قرار بگیرد.
نگاهش را مجدادا در نگاه کشیده و مشکی شهال گره زد و برای اولین بار اعتراف کرد که راه را زمانی اشتباه رفت که از سر انتقام از
خاتون و یاشار پای شهالی بیگناه را وسط بازی کشید .
شهالیی که فریب اورا خورد و دل به دلش سپرد غافل از آنکه او بی رحمانه برایش چه خواب های دیده ست !!
اهی دیگر کشید و گذشته مانند سربازانی در مقابلش به رژه پرداختند .
او از جوانی عاشق خاتون بود  .اما خاتون چشم روی عشق او وحتی خانواده ش بست و با دوست خود او یاشار ازدواج کرد .
واو احمقانه ترین تصمیم زندگیش را شب عروسی آن ها گرفت.
به گرگی مبدل شد در لباس میش !!
شهال خواهر یاشار مدت ها بود عاشق او بود ویاشار این را خوب می دانست .
اما بخاطر یاشار و عشقی که به خاتون داشت هیچ وقت به او توجهی نکرد تا اینکه خاتون به همسری یاشار درامد واو تصمیم گرفت از
یاشار انتقام بگیرد .
پس کم کم توجهش به شهال جلب شد و او را به سمت خود کشید و کامال رام خودش کرد  .شهال که مدت ها بود او را دوست داشت وقتی
محبت او را به خود می دید در پوست خود نمی گنجید وزمانی که هاتف از او خواستگاری کرد بالفاصله جواب مثبت داد و به عقد یکدیگر
درآمدند .
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از همان ابتدای ازدواج  ،بی توجهی به اورا شروع کرد اما ازار دادن او از زمانی شروع شد که فهمید شهال در ماه اول ازدواج از او باردار
ست .
شهال با مهربانی وصبوری کنایه ها واهانت های اورا تحمل می کرد وهرچه او نسبت به شهال سردتر می شد محبت شهال به او بیشتر !!
 ۹ماه بعد خدا پسری به آن ها داد که به اصرار شهال نامش را سراج گذاشتند .
نام سراج تنها حرفی بود که در تمام طول زندگی مشترکشان شهال توانسته بود به کرسی بنشاند .
ان هم شاید برای اینکه هاتف اصال عالقه ای نه به شهال داشت ونه به فرزندی که از بطن او به دنیا آمده بود .
بعد از به دنیا امدن سراج  ،و دیدن خوشبختی یاشار در کنار عشقش اذیت های او شروع شد .
کامال نسبت به شهال وپسرش بی توجه شده و به عیش وخوشگذرانی پرداخت .
شهال دچار افسردگی بعد از زایمان شده بود واو با کارهای تعمدیش ان را تجدید می کرد !!
پنج سال گذشت و خاتون باردار شد.
یاشار در پوست خود نمی گنجید .
در ان بین او هم با دختری به نام ازیتا دوست شده بود وزمانی که با او وقت می گذراند کمتر به خاتون فکر می کرد و کمتر به ازار
واذیت شهال می پرداخت .
شهال هم خود را با با فرزندش سراج سرگرم کرده بود وهمین که گاهی هاتف با فرزندش بازی می کرد و او را به رستورانی می
برد برایش کافی بود !
اما روزگار چرخید تا حوادث امروز را بی رحمانه رقم بزند !
همه چی از انجا شروع شد که یاشار متوجه ی رابطه ی او با ازیتا شد .
او جریان را در کف دست شهال گذاشت و زمانی که هاتف به سفر کاری چند روزه رفت دستور داد تا ازیتا را سربه نیست کنند .
هاتف از سفر برگشت وخیلی زود پی به جریان برد و اتش خشمش دوباره برافروخته شد وچنان زبانه کشید که تا ان روز خاموش نشد
.
او قسم خورد که انتقام خود را به بدترین شکل از یاشار بگیرد .
خاتون روزهای اخر بارداری را می گذراند  .کامال حساس و بهانه گیر شده بود  .بخصوص که خانواده ش در این شرایط حساس ،
در کنارش حضور نداشتند وحاال او نمی توانست نبود یاشار را هم طاقت بیاورد .
یاشار خود شخصا به یکی از بنادر کویت رفته بود تا جنسی را جابه جا کند .
خاتون دلتنگ ونگران یاشار شده بود.
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دلش می خواست هرچه زودتر خود را به او برساند ودر کنار او وقت بگذراند .
با کلی خواهش واصرار توانست هاتف را راضی کند تا اورا تا بند ر همراهی کند .
هاتف که هیچ وقت نمی توانست از حرف خاتون ونگاه ملتمسانه ش بگذرد پذیرفت و راهی شدند .
نیمه های راه  ،حال خاتون ناگهان بد شد و درد شدیدی را در ناحیه کمر وشکم احساس کرد !!
ابتدا سعی کرد جدی نگیرد چون به وقت زایمانش مانده بود  .نمی خواست هاتف از نیمه های راه منصرف شود وبرگردد .
دلش می خواست حتی اگر قرار بود زودتر زایمان کند یاشار در کنارش باشد .
چند کیلومتر دیگر که گذشت دیگر نتوانست ان درد را که هر لحظه که می گذشت بیشتر می شد را تحمل کند وشروع به نالیدن کرد .
نگاه هاتف به سمت اوچرخید وچون لب سفید شده وصورت رنگ پریده ش را دید  .دستپاچه شد ونگران پرسید
_خاتون حالت خوبه ؟!
خاتون به سختی سری تکان داد  .دهن باز کرد چیزی بگوید اما جای ان فریاد پردردی کشید .
قطرات درشت عرق در پیشانی ش نشسته بود  .نگاه هاتف به سمت دست او که روی دلش نشسته بود چرخید وخیلی زود متوجه ی
جریان شد .
با دست محکم روی فرمان کوبید وفریاد کشید
_لعنتی  ،لعنتی
ان ها درست وسط اتوبان بودند وهیچ شهری در ان اطراف نبود که او را به بیمارستان برساند .
اگر اتفاقی برای خاتونش می افتاد بی شک او همزنده نمی ماند .
یک دستش را از روی فرمان برداشت وروی دست یخ زده ی او گذاشت .ان را فشرد و ملتمسانه گفت
_خاتون طاقت بیار  ،طاقت بیار عزیزم  ،من نمی زارم اتفاقی برای تو بیفته !!
خاتون حرفی نزد  .چشمانش را بست  .حال خرابش را فقط لب های سفید رنگ خونی شده ش نشان می داد که مرتب زیر گیوتین دندان
های صدفی رنگش می رفت.
کمی که گذشت
صدای پر ترس ولرزان خاتون را شنید
_هاتف یه کاری بکن کیسه ی اب پاره شد
سپس با گریه ضجه زد
_بچم رو نجات بده تروخدا
هاتف خشمگین فریاد کشید
_گور پدر بچه مهم االن خودتی می فهمی خودت !!
چند کیلومتر جلوتر  ،به یک فرعی پیچید و از شانه ی خاکی عبور کرد .
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خاتون باال پرید واز درد فریادی کشید .
هاتف پایش را روی گاز فشرد وگفت
_طاقت بیار االن به یک روستا می رسیم
او این مسیر را بارها رفته بود وخوب می شناخت .
تا اولین شهری که در مسیر داشتند خیلی مانده بود و با پاره شدن کیسه ی آب فهمیده بود نمی تواند خاتون را به بیمارستان برساند .
پس در یک تصمیمم سریع وآنی ماشین را به ان روستایی که چندین بار قبال رفته بود هدایت کرد .
روستای کاهگلی وکوچک با چند خانوار بود .
ماشین را مقابل یک در خانه باز نگه داشت
وبا سرعت پیاده شد .
حدس می زد در این روستا بتواند قابله پیدا کند .
اکثر این افراد روستا نشین خود در خانه فرزندانشان را به دنیا می اوردند .
لحظه ای قلبش به درد اند از اینکه خاتون در همچین جایی فرزندش را به دنیا بیاورد .
نه بخاطر فرزندی که از خون یاشار بود بلکه بخاطر خاتونش !!
هرچند که در ان شرایط چاره ای نداشت !
_ه..ه.هاتف  ،اگه ..اگه ..من ..من ..مر..مردم ..به ..به یاشار بگو  ،به یاشار بگو ..بگو ..دوسش
منتظر ادامه ی صحبت خاتون نماند  .باسرعت از ماشین پیاده شد و وارد حیاط خانه شد .
کمی دور تر زن میانسالی را دید که در ایوان نشسته وبا بادبزن بزرگی که در دست داشت خود را باد می زد .
سراسیمه خود را به او رساند وجریان را به زن بهت زده تعریف کرد .
سرنوشت او را جای خوبی اورده بود .
زیرا زن از قضا خود قابله بود .
سریع از جای خود بلند شد  .تکانی به هیکل فربه ش داد وگفت
_زود بیارش داخل  ،قبل از اینکه هاتف به سمت در بدود صدای دستوری پیرزن را شنید .
_نزار راه بره بغلش کن وبیار
سپس خود به سمت خانه دوید تا اب جوش و ملحفه هایش را اماده کند .
کمی بعد زن مشغول به کار شد وهاتف فقط از ان سوی در  ،صدای فریاد های پردرد خاتون را می شنید وزن پیر که مرتب می گفت
_اگر از حال بری هم خودت میمیری هم بچه ت
پس تا می تونی داد بزن وهمراه با داد زور بزن !!
هاتف سیگاری روشن کرد وهنوز سیگار به نیمه نرسیده بود که صدای گریه ی بچه ای راشنید .
نفس پردودش را بیرون فرستاد وسیگار را کف زمین انداخت و با کفشش ان را له کرد .
کمتر از یک ربع بعد زن قابله در را باز کرد و با خنده گفت
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_بهتون تبریک می گم صاحب دوتا سفید بر فی شدین
هاتف که در ان لحظه متوجه معنی حرف او نشده بود  .باتنه ای اورا کنار زد .سراسیمه داخل شد وبا چند قدم بلند مسیر اتاق را طی کرد
وخود را به خاتونش رساند که پلک هایش بسته بود .
کنا ر او دوزانو روی زمین نشست .
با دیدن صورت مهتابی رنگ خاتونش قلبش لرزید و بغض مانند پنجه ای قوی گلویش را فشار داد .
در آن لحظه  ،حس عجیبی داشت  .حسی که قابل توصیف نبود .
خاتون را در ان لحظه همسر خود می دید که فرزندی برایش به دنیا اورده باشد .
قلبش از این تصور از شعف لرزید .
خم شد وبوسه ای پرمهر روی پیشانی خیس و داغ او گذاشت .
کاری که هیچ وقت برای شهال نکرد  .شهالیی که فرزند خود او را به دنیا اورده بود !!
در اوج خوشحالی  ،نگاهش به سمت حلقه ی دست او چرخید وناگهان از آن خواب رویایی بیدار شد .
ابروهایش درهم گره خورد و نگاه پراکراه ش به سمت نوزاد چرخید وچون دو تا بچه دید  .شوکه شد  .بهت زده چند بار پلک بازو بسته
کرد .
پیرزن که این حالت صورت او را دید در حالیکه دست های خونی ش را شسته بود وبا پارچه ای پاک می کرد اظهار داشت
_دوقلو ن .سمت راستی زودتر به دنیا اومد .
پارچه را کناری انداخت و به سمت نوزاد ها رفت وگفت
_خدا رحم کرد که قل دوم خفه نشد  .عمره ش به دنیا بوده !!
نگاه پرسشگر هاتف را که دید ادامه داد
_اخه مادرش قل اول رو که به دنیا اورد از حال رفت  .سپس نمکین خندید
_خیلی شانسی متوجه سر بچه ی دوم شدم که یک کمی زده بود بیرون و به سختی بیرون کشیدمش !!
هی بیشتر از سی ساله که بچه های این چند روستا رو من به دنیا میارم !!
اخه تا بیمارستان راه زیاده و سوای اون مردای روستا اجازه نمی دن بچه هاشون زیر دست هرکسی به دنیا بیاد !
نگاه پر حسرت هاتف به سمت نوزاد دوم چرخید
هردو دختربودن و بدن کوچکشان اغشته به خون !!
در دل به حال یاشار غبطه خورد
یاشار مرد خوشبختی بود که از این زن دوفرزند دختر داشت!!
وجودش از حسادت ونفرت اشباع شد
ناگهان فکری از سرش گذشت .
یکی از این دختر ها حق او بود .
اگر او نبود مسلما نه خاتونی بود ونه دوفرزندش !!
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او هم دلش می خواست فرزندی از خاتون داشته باشد  .فرزندی برای خودش !!
فرزندی که جای خاتون را برایش پر کند و سرپوشی برای پوشاندن تمام تحقیر ها وعقده هایش باشد .
نگاهش بین دو تا دختر چرخید .
فکری که ابتدا جرقه زده بود هر چه که می گذشت شعله ورتر می شد .
به گفته ی ان زن  ،خاتون قبل از به دنیا اوردن فرزند دوم از حال رفته بود .
پس جز خودش و ان پیرزن هیچکس راز قل دوم را نمی دانست .
از این اندیشه لبخندی روی لب نشاند .
گویی سرنوشت هم دست به دست او داده بود !!
راه بستن دهن آن زن فقیر روستایی را خوب می دانست .
با کمی پول می توانست دهن زن را ببندد و به یمن تو لد دخترش جانش را بهش ببخشد !!
زن خیلی زود قل دوم دختر را که هدیه ای هز جانب خدا برای او بود شست و الی چادری کهنه پیچاند و در آغوش او گذاشت
وسفارش کرد خیلی زود به بچه شیر بدهد .
هاتف نیز قبل از رفتن به زن سپرد مراقب خاتون باشد تا او برمی گردد  .وبه این ترتیب قبل از اینکه خاتون هوشیاریش را به دست
بیاورد فرزندش را از انجا دور کرد .
.....
اهی کشید  .بدن سنگین شده ش را به سختی از روی کاناپه بلند کرد وبه سمت عکس رفت  .قاب عکس را از روی دیوار جدا کرد و در
آغوش گرفت .
گویی بعد از این همه سال و گناه شرم داشت که نگاهش را در نگاه شهال بدوزد .
او درست وقتی روحش را به شیطان فروخت که آن طفل شیر خوار را از آغوش مادرش جدا کرد !!
لحظه ای از ذهنش گذشت اگر به گذشته باز می گشت بازهم کارهایش را تکرار می کرد .
صدایی محکم در ذهنش فریاد کشید
_هرگز  ،هرگز
شک نداشت هیچ چیز حتی ان عشق افالطونی و آن کینه ی شتری ارزش آن را نداشت که همسر وفادار ومهربانش و همچنین تنها پسرش
را از دست بدهد !!!
خاطرات دور ونزدیک مربوط به آن بیست سال را  ،گویی باد تندی به همراه خود اورده وبا همان سرعت  ،از او دور می کرد .
او در زندگی خود مرتکب جنایت های بسیاری شده بود.
گویی تمامی گناهایش تبدیل به اژدهایی غول پیکر شده بود که از دهانش آتش زبانه می کشید و در ان نیمه ی شب وجودش را به
رعشه انداخته بود !!
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چشم روی اژدها وخاطرات ش بست .
خاطراتی که حتی مستی همنتوانسته بود از مرور دقیق ان بکاهد !!!
واخرین تصویر ذهنش  ،متعلق به یسنایی بود که او را عمو خطاب می کرد وروی زانوی خود هاتف بزرگ شده بود واو بی رحمانه
وپیروز احساسات شیطانی ش دستور قتلش را صادر کرده بود .
حاال دیگر برای پشیمانی بسیار دیر شده بود  .اه کشیدن وحسرت گذشته را خوردن دردی را دوا نمی کرد!!
پس باید گذشته را رها می کرد .
وچاره ای می اندیشید.
باید پسرش را نجات می داد .
دیر یا زود یاشار حقیقت را می فهمید و او در مقابل خطری که امیر کویت پسرش را تهدید می کرد هیچ بود .
یاشار شاید به خاطر شهال از خون پسرش می گذشت اما امیر کویت هرگز!!
سراج متهورانه دست به النه ی زنبور کرده بود !!
خبر داشت که باربد در تکاپوست تا امیر کویت را مالقات کند وباید قبل از او جان پسرش را نجات می داد .
پلک گشود .دیگر خبری از آن اژدهای غول پیکر نبود !!
قاب عکس را از سینه ش جدا کرد
ومردمک لرزانش را مجدادا در نگاه غمگین شهال دوخت .
شهال با همان نگاه ارام ومحجوبش گویی او را به میز محاکمه کشانده بود !!
او با سنگ دلیش صاحب این نگاه درد کشیده را با دنیایی ارزو ورویا زیر خروارها خاک خوابانده بود !!
همراه با بغضی سنگین لب زد
_ من بی رحمانه و با سنگدلی این دنیا رو بکامت تلخ کردم و باعث جوون مرگی ت شدم .
وخوب می دونم حتی روحت هم تو اون دنیا اسوده نیست ونگران تنها پسرت سراجه !!
اما تو اسوده بخواب و من
بهت قول می دم تا اخرین قطره ی خونم از جون پسرمون محافطت کنم !
......
باربد لبخندی زد و برای موفقیتی که به دست اورده بود خود را مهمان ویسکی کرد .
در نهایت او توانسته بود وقت قراری با امیر کویت بگیرد  .هرچند موفق نشده بود شخصا او را ببیند  .اما تمام مدارک وعکس ها را به
دست فرستاده ی او سپرد .
حاال باید واقعیت را به یاشار می گفت تا از هر جهت عرصه را برسراج تنگ می کرد و خود در گوشه ای کمین می کرد واز نابودی باند
یاشار که به دست خودشان صورت می گرفت نهایت لذت را می برد !!
هرچند دیدن یاشار بعد از گندی که زده بود دیگر صالح نبود .
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کافی بود یسنا همه چیز را به یاشار گفته باشد ویاشار هرگز کسی را که به دخترش قصد سو داشت را نمی بخشید !!
باید نقشه ی دیگری می کشید وتا ان زمان احتیاج به زمان داشت  .و با خشم اندیشید  .وتنها چیزی که او نداشت همان زمان بود !!
سرمه خسته از ان حمام دلپذیر وسکر اوری که داشت  .موهایش را باسشوار خشک کرد از باال بست ومشغول جمع کردن ساکش شد .
هنوز فرصت نشده بود که از سراج بپرسد به کجا می روند .
هرچند اگر هم می پرسید بی شک جواب قانع کننده ای نمی شنید !!
آهی کشید و سعی کرد به افکار منفی که در ذهنش شروع به شکل گرفتن بود بال وپر ندهد !!!
سراج بیرون رفته بود وگفته بود کمتر از یکساعت دیگر برمی گردد تا حرکت کنند .
زیپ ساک رو که بست .هنوز فرصت داشت پس به
سمت ساک سراج رفت تا وسایل او را هم مرتب کند.
لباس های اندک او را روی تخت انداخت.
سپس روی تخت نشست
و با عالقه و وسواسی لباس ها را تا کرد تا داخل ساک بگذارد .
اخرین لباس کت او بود  .بوی عطری که از سطح کت مشامش را نوازش می کرد دیوانه کننده بود .
ناخواسته کت را در آغوش کشید .
به بینی ش چسباند و با نفس عمیقی عطر ان را به داخل ریه هایش فرستاد .
چندین بار این کار و تکرار کرد وچون سیراب شد .کت را از بینی ش جدا کرد
و قبل از اینکه آن را تابزند توجهش به برامدگی جیب کت جلب شد .
ابتدا خواست اهمیتی ندهد وان را داخل ساک بگذارد  .اما نتو انست برکنجکاوی ش غلبه کند  .حسی ناشناخته گویی او را ترغیب می کرد
تا داخل جیب کت را ببیند .
با سرانگشت های لرزانی کت را برگرداند تای ان را باز کرد و دست در داخل جیب مخفی کت کرد .
پاکتی بیرون کشید وبا کنجکاوی روی ان را نگاه کرد.
ازمایش  DNAبود .
با کنجکاوی پاکت را چندین بار به چشمانش نزدیک و دور کرد .
سپس شانه ای باال انداخت و
از پاکت کاغذ تا خورده ای رابیرون کشید .
چشم های ناباورش روی دواسم قفل شد
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اسم خودش و یاشار و آن رقم  %۹۵که گویی زیر ذره بین قرار گرفته شده بود که این چنین درشت مقابل دیدگان بهت زده اش
خودنمایی می کرد .
هرچی بیشتر نگاه می کرد برشدت بهت وحیرتش افزوده می شد .
به شدت گیج شده بود  .کاغذی که به شدت در دست هایش می لرزید
را روی تخت انداخت .
حتی تخت هم لرزش او به لرزه درامده بود .
این کاغذ در جیب سراج چه می کرد !
ایا باید نوشته های این کاغذ را باور می کرد !!
احمقانه بود  .دوست داشت به ان کاغذ دهن کجی کرده وبا صدای بلندی بخندد !!
اما یک فکر بیمارگونه مانع از این دهن کجی شده بود و ان این بود که او می دانست دختر واقعی محتشم نیست.
افکار گوناگونی که به ذهنش همچون ملخ های صحرایی هجوم اورده بودند مدام به ترتیب اهمیت پررنگ ویا کمرنگ می شدند .
ایا واقعا او دختر یاشار بود ؟
خون ان قاچاقچی بی رحم در پی ورگش جریان داشت ؟!
مادرش چه کسی بود ؟ خاتون ؟!
با یاد اوری چهره ی دوست داشتنی ومهربان خاتون قلبش فرو ریخت وگونه هایش خیس از اشک ناگهانی شد .
دختر خاتون ویاشار !!
نه حتما اشتباهی صورت گرفته بود وان برگه متعلق به شخص دیگری بوده ست
سرش از هجوم ان همه افکار  ،سنگین شده بود .
احساس می کرد میله ای را داخل مغزش فرو کرده وآن را به شدت می فشردند که این چنین احساس سردرد می کرد .
فکری با سرعت از ذهن فلج شده ش گذشت .
باید خود حقیقت را می فهمید .
می دانست نباید به امید شنیدن حقیقت از زبان سراج به این زودی ها باشد .
به سختی از روی تخت بلند شد .
باید تا قبل از امدن سراج به عمارت باز می گشت .
می دانست تصمیم احمقانه ای گرفته اما در ان لحظه تصمیمش احمقانه تر از اینکه او فرزند یاشارست نبود !!!
نباید فرصت را از دست می داد .
باید قبل از آمدن سراج از ان خانه بیرون رفته وخود را به عمارت می رساند .
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با قدم های لرزان اما بلند از اتاق خارج شده و مسیر در وردی را در پیش گرفت .
مدت ها بود که او آزاد بود و سراج در را برایش قفل نمی کرد .
اما شدیدا به او هشدار داده بود که از خانه تحت هیچ شرایطی خارج نشود و در را برای هیچ کسی باز نکند .
مستقیم به سمت حیاط خلوت رفت وچون موتور را دید نفس آسوده ای کشید .
در دل خدارا شکر کرد .
او به لطف یسنا وخاتون موتور سواری را از افراد سراج وخود او  ،خوب یاد گرفته بود .
می دانست کلید روی خود موتور است .
می توانست با موتور خود را به عمارت برساند .
به قدم هایش سرعت بیشتری بخشید .
ابتدا در گشود و بعد پشت موتور ایستاد .
کاله را سرش گذاشت وپشت موتور نشست و از خانه خارج شد .
کمی طول کشید تا عمارت را بتواند پیدا کند  .می دانست تا االن سراج از نبودش با خبر شده است .
هیجان واسترس زیادی که داشت باعث شده بود نتواند خوب نفس بکشد .
پشت در که رسید نگهبان چون اورا دید در کمال تعجبش در را باز کرد وخود را کنار کشید .
موتور را نزدیک عمارت نگه داشت وپیاده شد .
از هیجان و اضطراب روی پاهایش بند نبود  .لحظه ای از آمدنش به ان عمارت پشیمان شد و قلبش فرو ریخت .
شاید بهتر بود ابتدا با سراج صحبت می کرد تا از حقیقت مطمئن شود .
قبل از اینکه پشیمانی و ترس براو غلبه کند  ،پشت موتور بپرد و از عمارت خارج شود
نفس حبس شده در سینه ش را بیرون فرستاد و مسیر عمارت را در پیش گرفت .
وارد عمارت که شد  ،عمارت را خیلی خلوت دید  .نگاه هراسانش را در اطراف چرخاند  .نمی دانست ابتدا سراغ یاشار برود یا خاتون !!
تصمیم خود را خیلی زود گرفت .
با توجه به روحیه ی حساس و شکننده ی خاتون با ان سابقه ی بیماری که داشت
ترجیح داد پای او را فعال وسط نکشد .
به همین دلیل به سمت پله ها باال رفت .
خدمتکاری که از باالی پله ها میامد او رادید  .در جای خود ایستاد وبا چشم هایی گرد شده او را تماشا کرد .
سرمه دستپاچه سالمی داد و خدمتکار سردرگم نگاهی ابتدا باالی پله ها انداخت
سپس مجدادا نگاه متحیرش را به اودوخت و جمله ای نامفهوم زیر لب زمزمه کرد .
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سرمه اشفتگی اورا دید و ترسش بیشتر شد  .گردن کشید تا شاید ببیند باالی پله ها چه کسی ایستاده که دخترک بینوا را تا این حد منقلب
کرده ست .
اما موفق نشد ببیند .
دخترک خدمتکار خیلی زود  ،از پله ها پایین امد .از کنار او عبور کرد وگذشت .
سرمه گیج شده از رفتار او  ،پله ها را مضطرب یکی بعد از دیگری باال رفت ودرنهایت شوکه هین بلندی کشید و در اخرین پله ایستاد .
نگاه یسنا هم بالفاصله به سمت او چرخید و متحیر به خواهر دوقلویش سرمه خیره ماند .
سرمه چیزی را که نگاهش می دید عقلش باور نمی کرد .
فقط یسنا بود که مانند سیبی بود که از وسط با او نصف کرده باشند .
اما چطور امکان داشت  .یسنا مرده بود .
گیج ومنگ قدمی عقب رفت که ناگهان زیر پاهایش خالی شد وقبل از اینکه بیفتد یسنا که زودتر از او به خود امده بود با یک قدم بزرگ
خود را به او رساند وبا دست سالمش دست او را گرفت ومانع از پرت شدنش گردید .
اورا به سختی به سمت خود کشاند و سرمه در آغوشش پرتاب شد .
بغضش مانند حبابی ترکید واشک هایش باسرعت از گونه هایش سرازیر شد .
واین جوشش اشک بخاطر درد زیادی که در دست شکسته ش پیچیده بود نبود  .بلکه بخاطر خواهری بود که بعد از بیست سال وخورده
ای دراغوش گرفته بود .
سرمه تقالیی به خود داد و توانست سر خود را از سینه ی او جدا کند  .قلبش تند می تپید وگلویش خشک شده بود.
نگاه بهت زده ش در صورت او چرخید و بریده  ،بریده لب زد
_ ی ..ی .یس..یسنا
تو..تو ..زنده ای
یسنا پلکی بازو بسته کرد وبه تکان دادن سری بسنده کرد  .زبانش گویی قفل شده بود .
_ا..اما..اما  ..س..س ..سراج گفته بود
گفته بود ..تو..تومردی!!
یسنا چون اسم سراج راشنید سریع موقعیت خطرناکی را که در ان قرار داشتند را بخاطر اورد .
نباید کسی ان دو را باهم در عمارت می دید  .نباید در ان وضعیت خطرناک یاشار متوجه ی واقعیت می شد .
سریع نگاهی به دوربین ها انداخت  .دست سرمه را گرفت وبه سمت اتاقش کشاند .
سرمه مخالفتی نکرد وهمچون کودکی به دنبال او کشیده شد .
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هنگامیکه وارد اتاق شدند  .سریع در را پشت خود بست وان راقفل کرد.
مجدادا مقابل سرمه که همچنان خیره ومنگ او را تماشا می کرد ایستاد و در برابر میل شدیدی که برای به آغوش کشیدن خواهرش
داشت مقابله کرد .
سرمه نگاه گیج شده ش را در ان اتاق اشنا که مدتی در آن نقش زندانی را داشت چرخاند .
_ خوب گوش کن سرمه .
وقت زیادی نداریم .
تو نباید اینجا میومدی  .جون تو و سراج در خطره
باشنیدن اسم سراج گیجی از نگاه سرمه پرید و وحشت جایگزین نگاهش شد .
او با دیدن یسنا کامل فراموش کرده بود برای چه به عمارت امده ست .
به سختی لب زد
_س..سراج
یسنا نگاه تیزبینش را در نگاه او گره زد  .او دختر باهوشی بود و همان یک نگاه کافی بود تا تمام حقیقت را بفهمد.

دست او را گرفت وبه سمت کتابخانه ی گوشه ی اتاق کشاند .
سپس چند کتاب از قفسه ی باالیی کتابخانه را کنار زد  .دستش را داخل برد و دکمه ای را زد ودر مقابل نگاه بهت زده ی سرمه  ،کتاب
خانه کناری رفت و او دری را دید .
یسنا کتاب ها را سرجای خود قرار داد .
سپس در را گشود و گفت
_باید از اینجا بریم عجله کن !!
سرمه 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 روی لب نشاند  .حال دگرگون و آشفته ی او را درک می کرد .
شاید اگر او هم از قبل متوجه ی واقعیت نشده بود همین واکنش را نشان می داد .
دستش را نوازشگونه روی گونه ی او کشید وخیره در نگاه خیسش لب زد .
_واقعیت سنگین تر از چیزیه که تو سرت می گذره سرمه!
وتو باید واقعیت رو هرچه زودتر بدونی  .اما نه االن! نه اینجا ! نباید یاشار تو روببینه !
سرمه اما بهت زده به دستی که گونه ش را نوازش می کرد می نگریست .
برعکس چند ثانیه قبل که وجودش پر از آشوب بود .حاال مثل بره ای ارام شده بود .
واین ارامش را همین دست گرم به تک تک سلول های بدنش تزریق کرده بود .
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بدون کالمی پذیرفت ودنبال یسنا از در گذشت و وارد داالن شد .
به سختی پرسید
_اینجا کجاست
_بهت می گم
در همان لحظه یسنا در را بست .
دست او را گرفت و با آتل دست شکسته ش به سختی
دکمه ای را فشار داد .هردو به وضوح صدای کشیده شدن ریل کتابخانه را از ان سوی در شنیدند .
برای چند ثانیه تاریکی غلیظی انجا را در برگرفت .نفس در سینه ی سرمه حبس شد و کل وجودش در چند ثانیه به عرق نشست  .دست
یسنا را که دستش را گرفته بود سفت فشرد .
تکان خوردن یسنا راحس کرد وچند ثانیه بعد داالن غرق نور شد .
پس از ان تاریکی قیرگون ،نور به شدت چشم هردو خواهررا زد  .هردو چند ثانیه چشم بستند وبعد با احتیاط ارام آرام پلک گشودند وبهم
خیره شدند .
یسنا لبخندی دیگر به او زد که مهربان تر از همه ی تبسم هایش تا ان لحظه بود .
_ته اینجا به حیاط خلوت راه داره که می تونیم از عمارت خارج شیم
تعجب را که در نگاه خواهرش دید ادامه داد
_طال تو عمارته و شک ندارم تونسته برای خودش تو عمارت سراج آدم ردیف کنه  .نباید هردو باهم دیده شیم .
هر لحظه که می گذشت به تعداد سوال هایی که در ذهن سرمه تا ان لحظه ایجاد شده بود اضافه می شد .
سوال ها به طور نامرتب و اشفته در ذهنش به ترتیب اهمیت باال وپایین می شدند و می چرخیدند !!
یسنا او را از قبل می شناخت که از دیدن او هیچ تعجبی نکرد ! اما از کی و چجوری !!
وجود اورا ازچه کسایی مخفی می کرد!! چرا نباید یاشار اورا می دید و این دیدار چه ربطی به جان سراج داشت!!
سوال های ذهنش را موقتا پس زد و
با تردید گفت
_ اما دوربین ها و دختر خدمتکاری که من رو دید
یسنا او را با خود همرا ه کرد ودر حین راه رفتن پاسخ داد
_دوربین ها فقط توسط سراج چک می شن .
ذهن سرمه سریع فلش بک زد .حق با اوبود
بخاطر اورد روزی را که در مانیتور اتاق سراج اتاق خود را دید وسخت برآشفت
وسراج به اوگفته بود تمام دوربین ها به مانیتور اتاق او وصلن !
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_فعال مهمه که از این عمارت خارج بشیم !! به چیزی فکر نکن و همه چیز رو بسپر به من !!
او طول مسیر داالن سنگ شده رو با قدم هایی تند تقریبا می دوید وسرمه را هم همچنان به دنبال خو د می کشید .
سرانجام به دری رسیدند  .هردو نفس می زدند .
یسنا کلید پشت در را چرخاند و در بدون کوچکترین صدایی روی پاشنه چرخید و باز شد  .نور با سرعت به داخل هجوم آورد  .هردو
مجدادا ثانیه ای چشم بازو بسته کردند .
سرمه اولین نفر از داالن خارج شد و از پشت چند درخت بید مجنون که کامال در را از نظرها مستور کرده بود وارد حیاط شد .
نگاهش را در اطراف چرخاند .
حیاط کوچک و در عین حال پر از در خت وگل و شمشاد بود .
اما چیزی که توجهش را جلب کرد موتور مشکی رنگ پرشی گوشه ی دیوار بود .
یسنا هم بالفاصله در را پشت خود بست وکنار سرمه قرار گرفت .
نگاه او را که متوجه ی موتور دید گفت
_این موتور سراج که برای روز مبادا اینجا نگه داشته
اما افسوس...
سپس ناامید نگاهی به دست شکسته ش انداخت  .رانندگی با ان دست غیر ممکن به نظر میامد .
_ما باید پیاده بریم پس وقت کشی نکن
سرمه رد نگاه یسنا را به دست خود زد و خیلی زود متوجه ی جریان شد.
در حین قدم برداشتن به سمت موتور گفت
_فقط کافیه کلید روش باشه !!
یسنا به دنبال او افتاد .
این بار نوبت او بود تا گیج شود وبپرسد
_چی
سرمه چون به موتور رسید وکلید را روی ان دید برای اولین بار طی ان ساعت ،لبخندی روی لبش نشست .
پشت موتور نشست  .کلید را چرخاند وان را روشن کرد سپس اشاره ای به ترکش کرد و خیره در نگاه یسنا لب زد
_ امروزم ظاهرا روز مباداس پس بشین تا بریم !
بغض ناشی ازخوشحالی گلوی یسنا را فشرد  .محال بود در زندگیش همچین روز ولحظه ای را تصور کند .
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حاال اوتنها نبود وسوای سراج خواهری از پوست وگوشت خود داشت و هرگز اجازه نمی داد هیچ کس حتی سرنوشت مجدادا با عث
جدایی او وخواهرش شود .
سرمه موتور را از ته کوچه خارج کرد و وارد خیابان اصلی شدند .
یسنا از پشت با یک دست کمر اورا گرفته واز رانندگی محتاطانه ی خواهرش لذت می برد .
چند دقیقه سپری شد و او ناگهان با تیزبینی که داشت از آینه ی جلوی موتور متوجه ی چند موتوری شد که با فاصله ی نسبتا کمی ان ها
را تعقیب می کردند .
در آنی گلویش خشک شد  .بار دیگر به امید آن که اشتباه می بیند از اینه به آن ها خیره شد و با ناامیدی متو جه شد که اشتباه نمی کند .
فکرش را سریع بکار انداخت .
او اسلحه همراه نداشت و نمی دانست رانندگی سرمه در چه حد است .
در حالیکه شک نداشت تعقیب کننده شان بهترین راننده بودند .
او ماجراجویی وهیجان در زندگی کوتاهش بسیار داشت  .بارها صحنه ی گریز و تعقیب را بازی کرده بود وهرگز دستپاچه نشده
ونترسیده بود .
اما این بار همه چی فرق داشت
سرمه کنار او بود وجانش بستگی به تصمیم او داشت .
دست از کمر سرمه جدا کرد  .قامتش را صافت تر کرد سپس از جیب خود بالفاصله گوشی ش را دراورد و شماره ی سراج را گرفت
اما او در دسترس نبود .ترس ونگرانی در کل وجودش چنگ انداخت  .او در آن لحظه نگران خود نبود وتنها از جان سرمه بیم داشت !!
فکری رعداسا از ذهنش گذشت  .بالفاصله اسم طاها را لمس کرد و شماره ی او را گرفت  .شانس با اویاری کرد و در سومین بوق صدای
گرم او در گوشی پیچید
_جانم یسنا
#ضربه نهایی
#چهارصد_پونزده
لحظه ای در آن موقعیت دلش برای صدای بم و کلمه ی جانم گفتن او ضعف رفت  .دختر بود دیگر !!
_یسنا
از صدای مجدد او ،به خود امد .
بغض گلویش را فشار داد .
آیا امکان داشت که این بار اخری باشد که با طاها صحبت می کند .
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قلبش فرو ریخت و قطره اشکی ناخواسته از گوشه ی چشمانش سرید ، .
نهیبی بر سر خود کشید وگوشی را به لب های خود نزدیکتر کرد.
فاصله ی موتور سوار ها با ان ها کم تر شده بود .
_خوب گوش کن طاها وقت زیادی ندارم !!
_یسنا  ،دختر ،صدای باد می پیچه تو گوشی صدات رو واضح ندارم !! یکبار دیگه بگو
کجایی تو !!
یسنا سعی کرد بلند تر صحبت کند .جمله ش را تکرار کرد و ادامه داد
_ احتمال خیلی زیاد من وسرمه هر دوباهمگیر بیفتیم  .مقاومت ما االن بی فایده س وممکنه به قیمت جونمون تموم شه
پیش سراج برو وبهش بگو که من تمام سعیم رو می کنم که مواظب جون سرمه باشم  .بگو منتظرش می مونیم !!
صدای متحیر وبلند طاها در گوشش اکو شد
_یسنا ! کجایی تو !!
هرجا هسی ادرس بده من زود خودم رو می رسونم .
باتوجه به نزدیکی ان ها و خیابان فرعی خلوت محال بود بتوانند از چنگ ان ها بگریزند و منتظر طاها بمانند .
مخصوصا که سرمه مکالمه ی او راشنیده بود و چون موتور سوار ها را دیده بود کامال دستپاچه شده بود به طوریکه می خواست موتور
را وسط اتوبان خاموش کند .
یسنا به موقع سر او فریاد کشید
_سرمه فقط برو
_ یا خدا یسنا !!
بگو کجاین لعنتی!!!
صدای محکم طاها اورا به خود اورد
بغضش را فرو خورد و محکم تر از هرزمان دیگری گفت
_تا چند دقیقه دیگه گیر میفتیم و می خوام قبلش بهت یه چیزی بگم
لحظه ای سکوت بینشان برقرار شد ویسنا خیره به موتور سواری که با اسلحه برای او خط و نشان می کشید ادامه داد
_دوست دارم
چند موتور سوار کمی جلوتر از خلوتی خیابان استفاده کرده و خیابان را برای آن ها بستند .
صدای فریاد وحشتزده ی سرمه و جیغ الستیک بر اسفالت داغ خیابان ،براثر ترمز ناگهانی را هردو شنیدند.
قبل از اینکه بخواهد گوشی را خاموش کند صدای گرفته و مصمم طاها رو شنید
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_منتظر هردوی ما بمونین !! خیلی زود نجاتتون می دیم  .بهت قول می دم !!
یسنا قلبش لرزید  .کاسه ی چشمانش پر از اب شد ولبخندی کمرنگ لبش رازینت داد.
کمتر از چند ثانیه  ،موتور سوار ها مثل ملخ های صحرایی به سمت آنها هجوم اورده و دورشان را گرفتند .
ابتدا یسنا پیاده شد و بعد بی اعتنا به آن ها وتهدید شان ،دست سرمه را که مثل مجسمه ای خشکش زده بود گرفت و پیاده کرد .
سرمه  ،به سختی سعی داشت سدی مقابل دیدگان خیسش بگذارد تامانع ریزش اشک هایش شود .
اما خوب می دانست یک تلنگر کافیست تا سد بشکند وسیل اشک هایش جاری شود .
_ چیزی برای ترس وجود نداره سرمه!
سرمه نگاهش را به یسنا دوخت  .در نگاه او هیچ اثاری از ترس دیده نمیشد و فقط شراره های خشم و نفرت بود که در دیدگانش زبانه
می کشید !!
مردی جلو امد دست سرمه را گرفت و خواست بین آن دو فاصله بیاندازد که یسنا این اجازه را به او نداد .
با کف دست محکم به سینه ی مرد کوبید .مرد قدمی عقب ر
فت  .سپس
نگاهطوفا نیش را در صورت تک به تک ان ها چرخاند و با زبان عربی غرید
_به اون دست نزنین !!
مرد خشمگین قدم عقب رفته را به سمت یسنا جلو رفت  .اما مردی که بنظر میامد رهبری ان ها را به عهده داشته باشد مداخله کرد و
به تندی خطاب به او گفت
_احمق وسط خیابون جای معرکه گیری نیست
سپس یسنا را مخاطب قرار داد و خیلی شمرده وآمرانه گفت
_ ماباشما درصورتیکه شما ارامش خودتون رو حفظ کنید کاری نداریم پس لطفا اجازه بدین !!!
همزمان به مرد کناری خود اشاره ای کرد ومرد به سمت ان دو قدم برداشت و ابتدا یسنا رو تفتیش بدنی کرد .
دست یسنا مشت شد اما اعتراضی نکرد .سرمه هم با رنگی پریده خاموش ان ها را تماشا می کرد .
مرد گوشی رو از جیب یسنا بیرون کشید و در جیب کتش انداخت و بعد از اطمینان حاصل کردن از اینکه او چیزی همراه خود
ندارد مقابل سرمه ایستاد .
سرمه خود را عقب کشید .
محال بود اجازه بدهد دست مرد غریبه بدنش را لمس کند  .دست خود را برای دفاع بلند کرد
اما با جمله ای که شنید در جا خشکش زد و دستش پایین افتاد
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_تو خواهرقلمن ودختریاشار وخاتونی !!!
نگاه بهت ز ده ی سرمه مانند تیری که از کمان دررفته باشد باسرعت به سمت یسنا چرخید که با نگاه خیس مستقیم تماشایش می کرد.
سرمه چنان شوکه شده بود که حتی متوجه نبود مرد چه هنگامی بدن او را تفتیش کرد وچه زمانی سوار ماشین شدند .
هرچند که سرمه برای فهمیدن این موضوع به عمارت رفته بود اما در تمام مدت در دل ارزو می کرد که اشتباه کرده باشد وحاال با
شنیدن ان حقیقت تلخ با آن صراحت از زبان یسنا این چنین شوک زده شده بود .
دست یسنا که روی بازویش نشست  .تکان سختی خورد ونگاه گیجش را روی صورت خواهرش دوخت .
تلنگر زده شده بود وحاال سیل اشک هایش دیده ش را تار کرده بود .
حال یسنا هم بهتر از او نبود
او هم مانند خواهرش وبه همان شدت اشک می ریخت .
کمتر از چند ثانیه هردو قل مانند اهن ربایی به سمت هم کشیده شده ودر آغوش هم فرو رفته وبی صدا به گریه افتادند .
چند دقیقه که گذشت ،یسنا به خود آمد  .خود را از آغوش خواهرش بیرون کشید ولبخند ی زد  .سپس دست خود را جلو برد و با
محبت اشک از گونه های خیس او زدود و با شیطنت گفت
_گریه دیگه بسه خواهر کوچولو
وگرنه این زبون نفهما فکر می کنن بخاطر ترس از اونا اینجوری گریه می کنیم !
سرمه قامت خود را صاف کرد و گنگ پرسید
_خواهر کوچولو ؟!
یسنا بادی به غبغب انداخت و با اطمینان اظهار داشت
_شک ندارم من قل بزرگترم
سرمه باتردید سری تکان داد و چند ثانیه بعد با صدای گرفته وناباوری پرسید
_یعنی تو االن واقعا خواهرمی!!
یسنا از غم نگاه او قلبش به درد امد  .زبان روی لب کشید و با مزاح جواب داد
_بله ! تو ابجی کوچولوی خودمی !خاتون و یاشار پدر ومادرمونن و اماسراجم پسر عمه مون !!
تعمدی اسم سراج را بکار برده بود
تا عکس العمل او را ببیند !
نگاه بهت زده ی سرمه در سقف کابین ماشین به کندی چرخید .
مردمک چشمانش به سنگینی تکان می خورد .
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اگر وجود منحوس یاشار را فاکتور می گرفت خاتون را بسیار دوست داشت و اما سراج ...
زیر لب چندین بار اسم سراج را زمزمه کرد  .چهره ی جذاب ومردانه ی او در ذهنش نقش بست ودلش لرزید از نسبتی که با اوداشت و
او شب قبل را درآغوش او تا صبح سپری کرده بود .
پس دلیلی که سراج با وجود تمایل خودش او را تصاحب نکرده بود این می توانست باشد !!
یسنا مکنونات قلبی او را از نگاهش به فراست خواند ولبخندش وسعت گرفت دقایق طوالنی که گذشت بازیرکی پرسید
_نمی تونم حس االنت رو درک کنم
نگاهت گاهی برق خوشحالی می گیره وگاهی اون برق خاموش و بی فروغ میشه !!
نگاه سرمه به سمت اوچرخید  .زهرخندی زد و با کنایه پاسخ داد
_به هرحال وارد خانواده ی اسم و رسم داری شدم  .یاشار کبیر !!
یسنا متوجه کنایه ی او شد اما حالت صورتش تغییری نکرد  .فقط گوشه ی لبش کمی به سمت باال متمایل شد .
_درسته تو خاورمیانه کسی نیست که یاشار کبیر رو یعنی پدرت رو نشناسه !!
ابروهای سرمه در همگره خورد .یسنا اندیشید اگر زمانی نه چندان دور این جمله را می خواست بگوید قبلش بادی در غبعب می انداخت
وبا افتخار وسری برافراشته برزبان می آورد ولی حاال  ....به سردی 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 نمی تونیم!!
سرمه بالفاصله جواب داد
_یاشار پدر من نیست فقط همخون منه
پدر من کسیه که من رو بزرگ کرده نه رها کرده !!
قبل از اینکه یسنا بخواهد جوابی بدهد ماشین مقابل در بزرگی ایستاد وبا باز شدن در بالفاصله داخل عمارت شد
هردو بحث را فراموش کردند .
سرمه تنش لرزید و لب زد
_ این کار باربدوطالست
یسنا نگاهی به آن عمارت باشکوه انداخت  .شانه ای باال کشید و متفکرانه گفت
_ نه اینجا عمارت امیر کویته یکبار همراه سراج اومدم  .ضمنا باربد وطال گورشون کجا بود که کفن داشته باشند .
این جمله نه تنها ،وحشت سرمه را کم نکرد بلکه دوچندان کرد .
باالخره از چیزی که مدت ها از ان وحشت داشت سرش آمد  .بغض تا گلویش باال آمد و راه نفس کشیدنش را دشوار کرد .

out

429 | k n o c k

 | 430ض ر ب ه ن ه ا ی ی
در ذهنش مردی شکم گنده را تصور کرد که نیمه برهنه ودر تختی شیری رنگ و با شکوه نشسته وانتظار اورا می کشید  .لرزید و ته
قلبش خالی شد .
دست یسنا را گرفت و باگلویی خشک شده زمزمه کرد .
_شیخ های عرب یسنا....
یسنا دست سرد او رافشرد .
ترس خود را بروز نداد و با قاطعیت لب زد .
_نترس سرمه من پیشتم.
اما واقعیت آن بود که ته دل خودش هم خالی شده بود .امیر کویت کسی نبود که بشود به راحتی او را مغلوب یا دور زد !!
وچیزی که بی نهایت گیجش کرده بود
این بود که امیر کویت چه دشمنی با یاشار یا سراج داشته که دست به همچین اقدامی زده !!!
امیر وشیخ های عرب همیشه خط قرمز آن ها بوده!
در ماشین باز شد و افکار اشفته ی یسنا ازهم گسیخت  .مردی که در تمام مدت مسیر  ،خاموش در کنار آن ها نشسته بود پیاده شد
واشاره کرد تا آن ها هم پیاده شوند
ابتدا یسنا پیاده شد  .بدون گفتن کلمه ای  ،دست خود را جلو برد وبه سرمه اشاره کرد تا پیاده شود .
سرمه دست اورا گرفت و پیاده شد.
وهردو خواهر با اسکورت چندین مرد قوی جثه  ،مسیر ساختمان عمارت را درپیش گرفتند .در هر چند قدم  ،از کنار مردی درشت
اندام عبور می کردند .نگاه وحشتزده ی سرمه روی هریک ازمردها می لغزید و سپس می لرزید .
اما یسنا که به اینمنظره عادت داشت بی اعتنا به آنها  ،نگاه تیزش را در اطراف می چرخاند وتمام زوایای آن را در ذهن خود می
سپرد .
او دختر تسلیم شدن نبود  .بخصوص که خواهرش در کنار او بود و او هرگز اجازه نمی داد اتفاقی برای سرمه بیفتد .
....
سراج ماشین را مقابل ماشین طاها نگه داشت  .از ماشین پیاده شد و چنان در ماشین را کوبید که توجه طاها را به خود جلب کرد .
بالفاصله از ماشین پیاده شد ومقابل سراج ایستاد .تنها یک نگاه کافی بود تا متوجه اشفتگی سراج شود .
حال سراج هم بهتر از اونبود .
مانند دوقبیله ی مختلف  ،مقابل هم ایستادند .
هردو اخم کرده بودند و به سختی مشت های خود را مهار کرده بودند تا برسرو صورت یکدیگر نکوبند .
سراج اولین نفری بود که سکوت را شکاند و از ورای دندان های چفت شده ش غرید
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_امیدوارم حرفت انقدری ارزش داشته باشه که خواسی من رو ببینی !!
_شک نکن انقدری مهم بوده که حاضر شدم ببینمت !!
سپس با اخم گوشی خود را از جیب بیرون کشید و بدون گفتن کلمه ای قفل صفحه کلیدش را کنار کشید وچند ثانیه بعد صدای ضبط شده
ی یسنا پخش شد !!
_خوب گوش کن طاها وقت زیادی ندارم !!
سراج صدای یسنا را شنید وگوشی را با سرعت از دست طاها قاپید.
مکالمه ی کوتاه را دوبار گوش داد ودرنهایت گوشی را به طاها پس داد .
طاها گوشی را گرفت و با صدای گرفته ای گفت
_احمقانه س !! اما  ،من چند ساعته عمال دست روی دست گذاشتم و فقط منتظر تو موندم .
لعنتی اگر ایران بودیم ..
سکوت کرد او حتی نمی توانست از پلیس ایران وکویت کمکبگیرد چون نمی خواست پای یسنا به وسط کشیده شود !
سراج دستی به ته ریش صورت خود کشید وبا کنایه پاسخ داد
_ایرانم بودی کاری پیش نمی بردی سرگرد !
این گره ای نیست که به دست پلیس بازشه ! برگرد هتلت ومنتظر بمون !
سپس به سمت ماشین راه خود را کج کرد اما قبل از اینکه قدمی بردارد  .دست طاها روی شانه ش نشست واورا متوقف کرد .
نیم نگاهی به دست او انداخت  .پوزخندی زد و شانه ی خود را عقب کشید .
طاها مقابل سراج ایستاد .
سعی داشت خشم خود را در مقابل این مرد که حتی در این موقعیت ،خونسرد مقابله ش ایستاده بود مهار کند !
نگاه پر اخمش را به او دوخت و با قاطعیت گفت
_ تو ایران سرگرد هستم درست !!
اما اینجا فقط مردی هستم که تحت هر شرایط وقیمتی می خواد دختری رو که دوست داره نجات بده!!
صریحا به دوست داشتن یسنا اشاره کرد واهمیتی هم به رگ باد کرده ی گردن سراج نداد !!
سراج اما دست مشت شده ش را سفت می فشرد .
فکش قفل شده بود و
تنها چیزی که مانع از خروش خشم به سطح آمده ش شده بود صدای دوست دارم یسنا بود که دائم در گوشش می پیچید!!!
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نگاه شیفته ی سرمه بالفاصله جایگزین نگاه عاشق یسنا شد ومشت دستش ناخواسته از هم بازشد .
عاشق شدن حق یسنا بود .او و یاشار هم نمی توانستند این حق را از او بگیرند.
_باید باربد وهاتف رو پیدا کنیم !!
احتماال کار یکی از این دوتاس
طاها با شنیدن این جمله نفس آسوده ای کشید .
سراج نگاهی به آسمان انداخت وخشمگین غرید
_طال تنها کسی که می دونه باربد رو کجا می تونیم پیدا کنیم !!
من سراغ طال می رم
طاها سری تکان داد و سراج در حین رفتن به سمت ماشین خود ادامه داد
_باید تا جایی که ممکنه دوربین ها رو چک یا حک کنیم
توام هرچه زودتر دوربین ها را حک کن
طاها با تکان دادن سر موافقت خود را نشان داد .
هاتف مانند شیری زخمی در خود می پیچید و نعره می کشید .
دخترها اسیر دست امیر کویت شده بودند و این اصال به نفع او وپسرش نبود .
سراج هرگز نباید با امیر کویت دریک خط مستقیم قرار می گرفت  .خشمگین نعره ای مجدد کشید و
اجیل خوری برنج را از روی میز برداشت ومحکم به دیوار کوبید .
در را باشدت باز شد ونگاه به خون نشسته ی هاتف به سمت در چرخید
محسن دست راست هاتف ،پشت اتاق او کمین کرده بود با شتاب در را گشود و گفت
_قربان
جسارت به خرج داده بود  .زیرا هاتف را خوب می شناخت وخوب می دانست هنگام عصبانیت او نباید دم دست او چرخید تا از خشم او در
امان ماند .
_تا قبل از تاریکی شب باربد رو زنده اینجا می خوام !! د یاال بجنب !!
محسن باسرعت چشمی گفت و از اتاق خارج شد .
بالفاصله با نفسی حبس شده
شماره ی حبیب را گرفت و با همان بوق اول ارتباط برقرار شد
_مرغ هنوز تو قفسه !؟
_توقفسه ،اما می خواد بپره
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محسن پوزخندی زد و باتمسخر گفت
_خیلی زود باال وپرش چیده میشه!!
ارتباط که قطع شد با سرعت به سمت مخفیگاه باربد رفت تا او را کت بسته تقدیم اربابش کند !!
......
سراج قبل از اینکه سراغ طال برود پیام هاتف را توی گوشی خواند وبا سرعت ماشین را به سمت ادرسی که فرستاده بود راند .
هاتف گفته بود او هیچ ارتباطی با دزدیده شدن دخترها ندارد و ان ها توسط باربد به امیر کویت داده شدند .
حدسی که زده بود درست از آب درآمده بود .چندین بار متوالی مشت خود را روی فرمان کوبید و پاهایش را روی گاز فشار داد .
امیر کویت تنها به یک دلیل می توانست دخترها را برباید و ان هم فهمیدن جریان فراری دادن دخترها توسط شخص سراج بود !!
اما از کجا !!
هنگامیکه به انباری متروک در حومه ی شهر رسید ماشین را نگه داشت وبا قدم هایی بلند مسیر انباری را درپیش گرفت .
یک نگاه از دور کافی بود تامحسن وحبیب را بشناسد .
هردو بی توجه به صدای عربده ی باربد طرفین در کلبه روی حلبی نشسته ،سیگار می کشیدند و گپ می زدند .
به چند قدمی آنها که رسید هردو بالفاصله بلند شدند وبا احترام سری خم کردند .
سراج بدون کلمه ای حرف کت خود را از تن بیرون کشید ودست محسن داد  .سپس به سمت در جلو رفت و خیلی محکم گفت
_داخل نمیاین !!
محسن سری تکان داد و حبیب کلید را روی قفل چرخاند ودر را باز کرد .
سراج داخل کلبه شد و در بالفاصله پشت سرش بسته شد .
باربد را تنها و با یک زیر پوش دید که از وسط کلبه از پا وبه صورت واروونه آویزان شده و مانند پاندول ساعت آرام و به طرفین تکان
می خورد .
نگاه هردو باهم تالقی کرد .
ترس و وحشت از مرگ وشکنجه ای که قرار بود متحمل شود در نی نی چشمانش فریاد می کشید !!
باربد از شدت خشم و نفرت تفی روی زمین انداخت .
_حرومزاده !
اگر مردی دستم رو باز کن تا مردونه باهم بجنگیم
سراج پوزخندی زد .
با طمانینه آستین های لباسش را باالزد  .باتمسخر سرتاپای اورا از نظر گذراند و گفت .
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_ جلوم مردی نمی بینم که مردونه باهاش مبارزه کنم !!!
باربد ناامیدانه تکان دیگری به خود داد  .سپس نگاهش خیره به قدم های محکم وشمرده ی سراجماند که به سمت او جلو میامد .
بوی مرگ را از نزدیک استشمام می کرد وبرای اولین بار به شدت ترسیده بود .
می دانست این بار سراج کوچکترین رحمی به او نخواهد کرد .
عفریته ی سیاه مرگ در نگاه سراج بال می زد .
یک چیز را خوب می دانست وان
این بود که این مرد هیچ رحمی به اونخواهد کرد .
پس عجز والبه هیچ فایده ای نداشت .
علی رقم ترس فراوانی که داشت  .لبخندی گشاد روی لب نشاند وگفت
_خیلی کنجکاوم بدونم
االن سرمه زیر امیره یا یسنا
یاشایدم هردو !!
سپس باصدای بلندی خندید
زبان روی لب کشید و ادامه داد
_بی شک تو بیشتر از من از سلیقه ی خاص و اشرافی امیر باخبری !!
حاال سراج کامال مقابلش ایستاده بود
رگ های متورم شده ی گردنش نشان از بجوش آمدن دیگ غیرتش بود.
اما همچنان نگاه نافذ سیاهش
کامالخونسرد بود!!
باربد مجدادا بی پروا خندید .به خیال خودش رگ غیرت سراج را هدف قرار داده بود !!!
با لحنی مشمئز کننده ادامه داد
_نوش جونش
اما من چشمم عجیب دنبال سرمه بود
لعنتی پستی و بلندی های بدنش دلم رو زیر ورو می کرد .
اوووف انحنای باریک کمرش و برجستگی گرد وخوش حالت باسنش!!
حتی االنم که سایه ی مرگ باال سرمه تصورش داغم می کنه !!
_این همه تظاهر به خونسردی قبل از مردن خوبه !!
اما به شرط اینکه تا اخرش همینجوری بمونی و کمی بعد مثل زن شیون وگریه راه نندازی !!!
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قلب باربد درسینه فرو ریخت .
آب دهن خشک شده ش را به سختی از گلو پایین فرستاد .
سراج از جیب شلوار خود چاقویی بیرون کشید .آن را با خونسردی از غالف در آورد .برق برنده ی چاقو چشم ترسیده ی باربد را زد .
سراج تیزی چاقد را با پوست شصتش امتحان کرد ودر مقابل نگاه وحشت زده ی باربد خون با شدت از محل بریدگی بیرون زد .
صدای سراج زیادی خونسرد بود .
_می دونی سزای کسی که رو ناموس سراج فکر وخیال بد کنه و بعد گر بگیره چیه ؟!!!
چاقو را نمایشی به آلت باربد کشید .ذهن هوشیار باربد بالفاصله متوجه جریان شد و از وحشت قالب تهی کرد !!
باصدای مرتعشی گفت
_تو فقط می تونی من رو بکشی همین !!
سراج شانه ای باال کشید وشمرده گفت
_باید وفقطی در کار نیست !!
شاید اولش فقط می خواستم یه تیر حرومت کنم ا !!
اما تو برای مرگ یهویی زیادی حیفی !!
تو باید تدریجی بمیری !!
تو باید مقطوع النسل بشی تا بفهمی سرمه خط قرمز سراج بود و هست !!
چند ثانیه بعد صدای فریاد پردرد باربد شیشه های کلبه را لرزاند .مانند ماری به خود می پیچید وفریاد می کشید .
چون واروونه اویزان بود  .خون مسیربرعکس رفته وتمامی سینه وصورتش را پوشانده بود
سراج پس از انداختن نگاه پرتحقیری به او  ،چاقو ی خونی را کنار الت افتاده ی او روی کف چوبی کلبه انداخت و از کلبه خارج شد .
می دانست بعد از او  ،افراد هاتف به باربد رحم نکرده ودخلش را میاورند !!

یسنا کالفه به سرمه چشم دوخته بود که با قدم های کوتاه وتند طول و عرض اتاق را می پیمود .
تنها زمانی خواهرش اراممی گرفت وبه وجد میامد که از خاطرات مشترک خود باخاتون و سراج تعریف می کرد و از این طریق  ،می
توانست برای ساعتی ذهن او را مشغول وحواسش را پرت کند .
سه روز تمام از ربوده شدن آنها می گذشت ودرآن سه روز هیچکس را جز دختری که غذا می اورد ندیده بودند .
اتاق مجهز به سرویس بهداشتی بود ودراتاق فقط روزی سه بار توسط دختری مو طالیی باز می شد وسینی غذا روی زمین گذاشته می
شد ودر مجدادا قفل میشد تا وعده ی بعدی !!
یسنا ابتدا نگاهی به ساعت انداخت سپس نگاهش را به نقطه ای از سقف دوخت .
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ساعت  ۱۲بود وراس ساعت  ۱در توسط دختر موطالیی گشوده می شد واو می توانست شانس خود را برای فرار امتحان کند  .هرچند
امیدی به فرار نداشت  .اما از بیکار ماندن ومنتظر نشستن متنفر بود .
صدای سرمه سکوت اتاق را شکاند
_یسنا به نظرت عجیب نیست که تو این سه روز امیر نخواسته مارو ببینه ؟!
نگاه یسنا به سمت اوچرخید .
برای تغییر حال او با لودگی گفت
_دلت می خواد امیر زودترببینتت؟!
چشم های گرد شده ی سرمه را که دید اندکی مکث کرد  .سپس چشمکی حواله ی اخم او کرد و ادامه داد
امروز وفردا پیداش میشه خواهری! وحتما همتورو خواهد دید !
سرمه چشم غره ای نثارش کرد وگفت
_سراج هم هیوالی خونسردیه مثل تو !!!
یسنا ریز خندید وسری تکان داد .
سرمه با تاسف سری تکان داد و رشته ی بحث را عوض کرد و به سراج کشاند .
اهی کشید وخود را مقابل یسنا روی تخت انداخت و با نگرانی و اندوه پرسید
_سه روز گذشته وخبری از سراج و یاشار نیست .به نظرت این عجیب نیس؟!
یسنا دستی نوازشگونه روی موهای او کشید وبا لحنی کامال مطمئن پاسخ داد
_نه عجیب نیست  .سراج از روی احساس تصمیم نمی گیره
سرمه نگاه پرسشگرش را به او دوخت ویسنا را مجبور کرد تا کامل تر توضیح بدهد .
_سراج هرگز بی گدار به آب نمی زنه .اون تا نقشه ش کامل نکشه واز موفقیت ش مطمئن نشه پا جلو نمیزاره !
سرمه که کامال گیج شده بود با دلخوری پرسید
_اگر تو این مدت که نقشه ش کامل می شه
بالیی سرما بیاد چی ؟!
یسنا ناراحتی ورنجش را در نگاه خواهرش خواند  .لبخندی زد و درمقام توضیح گفت
_ شک ندارم سراج با امیر صحبت کرده وازش زمان خواسته .
سرمه با حسادتی اشکار پرسید
_تو سراج رو کامال می شناسی !
یسنا خندید .سری تکان داد وخیلی جدی گفت
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_هیچ کس هیچ وقت نمی تونه مدعی شه که سراج رو به طور کامل شناخته
سراج خیلی خوب بلده همیشه مرموز و ناشناخته بمونه !!
سپس گونه ی او را کشید و باشیطنت گفت
_ حاال هم نگران نباش  .سراج خیلی زود از این مخمصه نجاتمون میده مخصوصا که دلش پیش تو گیره .پس شک ندارم دنیا رو کنفیکون
می کنه اگر بالیی سر تو بیاد !
رنگ گونه ی سرمه به سرخی گرائید  .لب گزید و سرش را پایین انداخت .
یسنا خندید و نگاه دیگری به ساعت انداخت  .سپس از روی تخت پایین پرید وبه سمت میز رفت وساعت برنج کوچک را برداشت و سبک
وسنگین کرد .
سرمه که اورا زیر نظر گرفته بود .
متعجب پرسید
_چیکار می کنی
یسنا به سمت او رفت وگفت
_حوصلم سر رفته  .می خوام خودی نشون بدم !!
سرمه که متوجه ی حرف او نشده بود با کنجکاوی پرسید
_یعنی چی ؟!
با چرخیدن قفل کلید در  ،یسنا سریع روی نوک پا پشت در رفت و انگشت اشاره ش را به نشانه ی سکوت سمت لبانش برد .
سرمه سریع به نشان مخالفت سری تکان داد  .همان لحظه در گشوده شد و مردی چهار شانه وارد اتاق شد .
یسنا به گمان اینکه همان دختر همیشگی وارد اتاق می شود ساعت برنج را باال برد وقبل از اینکه پایین بیاورد مرد جاخالی داد و دست
یسنا هوا را شکافت و باهمان سرعت پایین آمد .
مرد بالفاصله مچ دست یسنا را که کامال گیج شده بود گرفت وسفت فشار داد .
ساعت از دست یسنا روی زمین افتاد .
یسنا در همان نگاه اول امیر را شناخت .
مطمئن بود اشتباه نمی کند .
متحیر اندیشید  .چرا امیر خود به دیدن آن ها آمده ست !!
سرمه چون این وضع را دید درنگ نکرد و بالفاصله برای دفاع از خواهرش به سمت او شتافت و فریاد کشید
_دستش رو ول کن !!
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نگاه امیر به سمت دختر دیگر کشیده شد
دست دیگرش را به معنای توقف او باال آورد و با لهجه ی شدیدفارسی گفت
_واسا سر جات
هرچند که بی فایده بود !
حاال سرمه کامال به یسنا چسبیده وآماده بود تا از خواهرش به هر قیمتی دفاع کند .
یسنا دلش برای این حس خواهرانه ی او ضعف رفت و لب زد
_من خوبم نگراننباش!
محافظ ها بالفاصله داخل آمدند وامیر دست یسنا را رها کرد .
و هردو توسط محافظ ها به عقب کشیده شدند .
امیر نگاهی به ساعت برنج روی زمین انداخت ولبخندی روی لب نشاند .
احتمال داد دختری که قصد شکارش را کرده بود یسنا دست راست یاشار باشد !
در کمال حیرت سرمه  ،چند ثانیه بعد  ،مردی با مبلی سلطنتی که روی دوش می کشید وارد اتاق شد  .به سمت باالی آن اتاق مجلل
وبزرگ رفت و مبل را روی زمین گذاشت وبا سرعت با دستمالی خاک آن را گرفت .
امیر نیز مانند پادشاهان و اساطیر قدیم به سمت مبل رفت وروی آن جلوس نمود!!
به همان اندازه با شکوه و جالل!!
سرمه نگاهی به اندام ورزیده وقد کشیده ی او انداخت .
هیچ شباهتی به تصویری که از او در ذهن داشت نداشت !!!
طاقت نیاورد و زیر لب متحیراز یسنا پرسید
_شیخ امیر کویت اینه ؟!
یسنا بدون گرفتن نگاه از امیر ،سری به تایید حرف او تکان داد.
شانه هایش را کامال عقب کشیده و چانه ش را جلو داده ومستقیم امیر را تماشا می کرد .
درست مانند اولین باری که بازو به بازوی سراج وارد این عمارت باشکوه شده بود.
ابدا نمی خواست امیر ترس را در نگاه او بخواند .
محافظ ها هریک خیلی زود برای محافظت از امیرشان در اتاق پخش ومستقر شدند .
در هر چند قدم آن اتاق بزرگ مردی مسلح ایستاد .
امیر نگاهی به سرمه انداخت .
حیرت وگنگی را به راحتی در نگاه او خواند .
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برعکس نگاه ناخوانای خواهرش که چیزی از نگاهش خوانده نمی شد .
لبخندی دندان نمازد وخطاب به یسنا باهمان لهجه ی شدید گفت
_ حیرت انگیزه ! شما دوتا دقیقا مثل سیبی هسین که از وسط دونصف کرده باشن !!
یسنا زیر چشمی نگاهی به اطراف انداخت و با تمسخر پاسخ داد
_چیزی که بیشتر باعث تعجب آمدن شخص امیر به اینجاست !!
امیر به وضوح از اینگستاخی جاخورد.
نگاهش را قفل نگاه گستاخ او کرد وپاسخ اورا باطعنه داد
_مالقات کم کسی نیومدم  .اومدم مالقات دو دختر یاشار!!
_پس می دونی که دخترای چه کسی رو دزدیدی !!
امیر سری تکان داد و یسنا مجدادا سوالی که در این سه روز ذهنش را به شدت مشغول کرده بود پرسید
_اما چرا !! ما هیچ دشمنی و اختالفی باهم نداشتیم !!
حتی اگر همکاری باهم نداشتیم!!!
اخم غلیظی در صورت امیر سایه انداخت .
_مدعی میشی که از معامله ی من وپدرت خبر نداری !!
یسنا کامال گیج شد  .پدرش هرگز تو قید معامله ی دختر نبود .
معامله ی با امیر یعنی دزدیدن دختر !!
امیر سکوت افتاده را شکاند وخشمگین غرید
_سراج تو معامله من رو دور زد .
او مرا احمق فرض کرد !!
از لحن صدای تند و پرنفرتش مشخص بود که بیشتر از بهم خوردن معامله از کار سراج و دودستی که از او خورده بود دلخور وناراحت
بود  .پای غرور و وجه ی نامی ش به وسط کشیده شده بود .
_اون دخترهایی رو که بامن معامله کرده بود از خود من دزدید و به ایران برگردوند !!!
یسنا و سرمه هردو شگفت زده به امیر خیره ماندند و
ذهن سرمه خیلی زود فلش بکی به عقب زد وچهره ی تک به تک دخترهای کم سن وترسیده در ذهنش به نمایش در آمد .
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سراج دخترها را به شیخ عرب نداده وفراری داده بود .
حتی فکرشم نمی کرد سراج همچین کاری کند  .حق با یسنا بود او هیچ وقت سراج را به طور کامل نمی شناخت !
لبخندی رضایتمند روی لب نشاند .
نگاه امیر از یسنا به سمت سرمه چرخید و روی لب های او کش آمد .
تاک ابرویی باال انداخت وقبل از اینکه علت لبخند اورا تحلیل کند  .مجدادا صدای یسنا در اتاق طنین انداخت
_حتما اشتباهی شده
پدر من توکار معامله ی دخترا نیست
و سراج هرگز تو اینجور معامله ها دخالت نمی کنه !!
قبل از اینکه امیر بخواهد جواب او را بدهد  .سرمه بانفرت ومنزجر پاسخ داد
_ اما پدر تو این معامله کثیف رو انجام داد وچند تا دختر بچه ی کم سن رو از کشور خارج کرد تا بندازه بغل این آدم ها !!!
همزمان با گفتن این جمله با انگشت امیر را نشانه رفت .
یسنا دستی روی موهایش کشید ولب زد
_سرمه !
سرمه نگاه درخشانش را به یسنا دوخت و هیجان زده بی اهمیت به هشدار او وموقعیت کنونی ش لب زد
_سراج اون دخترا رو فراری داده وبه ایران بازگردونده می دونی این یعنی چی !
یسنا که می دانست چه آتشی به جانشان افتاده ست متاسف لب زد
_یعنی اینکه باید منتظر عواقبش باشیم!!!!
آه یاشار اه !!
امیر دستی روی همکوبید وتوجه هردوخواهر را به سمت خود جلب کرد .
_حقیقت مشخص شد و حاال می مونه قسمت مربوط به فراری دادن دخترا توسط سراج !!
یسنا سعی کرد ارامش را به خود بازگرداند .
نگاه مستقیمش را مجدادا به امیر دوخت و خیلی جدی ورسا پاسخ داد
_برای اینمشکل می تونیم راه حلی پیدا کنیم امیر  .بدون نزاع وخونریزی !
امیر مجدادا تاک ابرویی باال انداخت و نگاهش را به آن دختر جسور دوخت .
درست مانند اولین باری که او را دیده بود .جسور ،زیبا و مغرور !!!
لبخندی زد .
_البته که راه حل هست .
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من دو پیشنهاد د معقول دارم برای اینکه این قائله ختم به خیر شه !
هردو رو به سراج پیشنهاد دادم ومنتظر شنیدن جوابم !!
هردو خواهر نگاهی بهم انداختند .
یسنا مردد پرسید
_منتظرم تا بشنوم !!
امیر پای کشیده ی راستش را روی پای چپ انداخت و با خونسردی گفت
_پیشنهاد اول
دوبرابر تعداد دخترایی که فراری دادین بهم برگردونه !!
از نظر یسنا پیشنهاد بدی نیامد.
اما سراج را خوب می شناخت .
بی شک این پیشنهاد را باید به یاشار می داد .
اما سرمه عنان از دست داد وخشمگین فریاد کشید
_ محاله !!
سراج هرگز این کار رو نمی کنه !!
اون دختر نمی دزده تا تحویل هیوالیی مثل تو بده !!
یسنا به تندی خطاب به سرمه گفت
_ساکت شو سرمه
اما سرمه قصد سکوت را نداشت  .دهن باز کرد اما قبل از اینکه حرفی بزند .
یسنا فریاد کشید
_گفتم ساکت شو !!
سرمه با فریاد هشدار امیز یسنا ناچار سکوت کرد  .قفسه ی سینه ش به شدت باال وپایین می رفت وهر آن امکان داشت  .آتش خشمش
فوران کند .
یسنا مجدادا نگاهش را به امیر که با تفریح ان ها را تماشا می کرد دوخت .
گویی از بازی که راه انداخته بود نهایت لذت را می برد .
با خشمی کنترل شده پرسید
_وپیشنهاد دوم !
لب های امیر به طرفین کش آمد و با لحن خاصی ادامه داد
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_یکی از شما دوخواهر رو به انتخاب خودش در ازای اون همه دختر به من بده !!
چنان این پیشنهاد بی شرمانه شوکه کننده بود که یسنا وسرمه تا دقایقی هردو سکوت کردند وامیر راخیره تماشا کردند .
یسنا زودتر از سرمه به خود آمد .
پیشنهاد به شدت احمقانه ای بود  .اما اینپیشنهاد از زبان کسی بیرون آمده بود که نه تنها احمق نبود  .بلکه امیر مقتدر کویت نیز بود !!!
نگاهی به اطراف و مردهای مسلسل به دست انداخت تا بفهمد در چه دردسری افتاده ند !!
صدای سرمه را گویی از دور دست شنید .
فکری ازار دهنده ذهنش را به شدت مشغول کرده بود .
سراج بین او که از بچگی با خود او بزرگ شده وخواهرش سرمه که دلباخته ش بود کدام را انتخاب می کرد !!
_سراج هیچکدوم از پیشنهاد های مزخرفت رو قبول نمی کنه !!
اون به اینجا برای نجات ما میاد وشک ندارم حساب تو یکی رو خودش شخصا می رسه !!
امیر با صدای بلندی خندید.
سپس به نشانه ی اختتام بحث وگفتگو از جای خود برخواست !!
از صندلی پایین آمده ومقابل سرمه ایستاد .
سرتاپای اورا از نظر گذراند و خونسرد پاسخ داد
_منم بی صبرانه منتظر اومدنش هستم !!
یسنا افکار آزاردهنده ش را به عقب ذهنش سوق داد .
قدمی جلو رفته ومقابل سرمه ایستاد.

از سطح نگاه طوفانی ش برق عجیب وخطرناکی ساطع می شد .
و بی شک این برق از افکاری که در ذهن داشت نشات گرفته بود .
صدای سرد ومحکمش در اتاق طنین انداخت .
_می خوام فردا صبح  ،مجدادا شما رو ببینم .
امیر تاک ابرویی باال انداخت .
نگاه موشکافانه ش در صورت یسنا با دقت باال وپایین شد .
چیزی از نگاه ناخوانای او نفهمید .
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در نهایت سری به نشانه ی پذیرفتن خواسته ی او به پایین تکان داد  .سپس روی برگرداند واز اتاق خارج شد  .بالفاصله تمام محافظ ها
پشت او از اتاق خارج شدند.
چنان زود وبی صدا از اتاق خارج شدند که گویی از ابتدا نبودند !!!
سکوت سنگینی در اتاق حاکم شد .
برعکس سکوت اتاق  ،در سر یسنا همهمه افتاده بود .
شک وتردید از افکاری که در سرداشت مانند موریانه هایی به مغزش هجوم برده بودند .
او به سمت مبل مقابل پنجره رفت وخود را روی مبل انداخت ونگاهش را به آسمان آبی دوخت .
عاشق آسمان بود وهمیشه آبی رنگ آسمان می توانست آرامش کند .
حتی در بدترین شرایط ...
اما به نظر نمیامد در ان لحظه حتی ابی اسمان وآن دسته از پرنده های سفید ماهی خوار که برفراز دریا پرواز می کردند بتوانند
آرامش را به او بازگردانند .
سرمه هم از او تقلید کرد ودر مبل کنار او نشست ونگاهش را به صورت متفکر خواهرش دوخت .
آن سکوت عذابش می داد وخیلی دوست داشت بداند در آن لحظه چه فکری ذهن خواهرش را مشغول کرده ست !! هر لحظه که می
گذشت خطوط صورت یسنا گرفته تر وگره ی افتاده در میان ابروهایش کور تر می شد .
جمله ی اخر یسنا در گوش سرمه اکو شد
چرا او می خواست فردا امیر را مالقات کند .
چه فکری در سر داشت .
نگران وترسیده لب زیر دندان کشید
مطمئن بود یسنا نقشه ا ی دارد .
در نهایت بیش از ان نتوانست ان سکوت سنگین را تحمل کند وان را شکاند .
_یسنا باید صحبت کنیم ..
دنباله ی رشته ی افکار یسنا با صدای ظریف ودلنشین سرمه از هم گسست .
نگاهی سمت او انداخت ودر نگاه سرمه نگرانی را به فراست خواند .
دستش را بلند کرد وروی دست او گذاشت وفشارداد .
سرمه از سردی دست او حیرت کرد  .بالفاصله دست سردش را به دست گرفت و پرسید
_تو حالت خوبه یسنا ؟!
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یسنا لبخندی به عمق نگرانی او زد وفقط به کلمه ی خوبم بسنده کرد .
سرمه اجازه نداد سکوت دوباره بر فضا حاکم شود
_چرا می خوای فردا امیر رو ببینی ؟!
یسنا نگاهش را از او گرفت و مجدادا به اسمان دوخت .
دلش نمی خواست سرمه را از تصمیمش باخبر کند  .اما حوصله ی بحث با اورا هم نداشت .
باید فکر می کرد و تصمیمش را سبک وسنگین می کرد .
سرمه که حاال کامال کنجکاو و مشکوک شده بود مجدادا پرسید
_یسنا بهم بگو چی تو فکرته !
یسنا کالفه تکانی روی مبل خورد .
در نهایت دهن باز کرد وگفت
_منپیشنهاد دوم امیر رو قبول می کنم .
سرمه با گیجی پرسید
_کدومپیشنهاد؟!
یسنا نگاه عاقل اندر سفیهی به اوانداخت .
سرمه بهت زده از روی مبل بلند شد و با صدای بلند و فریاد گونه ای پرسید
_تو حالت خوبه !!
احمق شدی !
می دونی چی داری می گی !
یسنا کالفه انگشت سبابه ش را به نشانه ی سکوت او باال برد .
_چاره ای جز این نیست .
پیشنهاد اول بد نبود  .اما سراج اهلش نیست و حتی اگر این پیشنهاد رو قبول کنه تا اخر عمر عذاب می کشه و اما طاها ...
لحظه ای سکوت کرد  .طاها هم هرگز به اینمعامله راضی نمی شد .
وتنها گزینه ای که می ماند گزینه ی دوم بود .
سرمه مقابل پای او  ،روی زمین دوزانو نشست و بهت زده پرسید .
_منظورت از چاره ای نیست چیه؟!!!
سراج حتما فکری می کنه وما رو نجات میده  .اون بار ها وبارها من رو نجات داده !
لبخندی تلخ لب یسنا را زینت داد .
تلخی لبخندش دل سرمه را در سینه لرزاند .
_این دفعه فرق داره سرمه
امیر با بقیه خیلی فرق داره
اون جزو مقام مهم کشور کویته !
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کل خونه ش محافظ داره و سیستم ایمنی خونه ش کامال مجهز وپیشرفته س !!
از طرفی عمارتش تحت نظر مستقیم پلیسه !!
و آمدن سراج به این عمارت یعنی یک تنه رفتن به جنگ با کشور کویته !!
اگر سراج وهرکس دیگه وارد این عمارت بشه زنده خارج نمیشه!!
مگر این که امیر اراده کنه !!
باید پیشنهاد امیر رو پذیرفت تا خون از کسی ریخته نشه !!
فکر مردن سراج تن سرمه را لرزاند
اه از نهادش برخواست وقطرات اشک بالفاصله از گونه هایش سرازیر شد !!
چشم های خیس وترسیده ی سرمه  ،قلب یسنا را به درد آورد .
ازروی مبل پایین رفت ومقابل او روی زمین زانوزد .مجدادا هردو خواهر مانند آهن ربایی به سمت همکشیده شده ودرآغوش هم
فرورفتند .
یسنا کنار گوش خواهرش لب زد
_همه چی درست میشه  .نگران نباش.
فردا برگرد و سراج رو توجیح کن که فکر احمقانه ای به سرش نزنه !
چانه ی سرمه لرزید .
محال بود اجازه دهد یسنا فکرش راعملی کند و خود را قربانی او کند !!
آسمان گرگ ومیش بود که سرمه با سردردی که داشت از روی زمین بلند شد .
تمام عضله هایش گرفته ودرد می کرد .
کش وقوسی به بدن خود داد .
سپس دستش را سمت یسنا گرفت وبه او کمک کرد تا بلند شود .
یسنا خمیازه ش را مهار کرد وبه ساعت نگاهی انداخت .
آسمان گرگ ومیش شده بود وچیزی به روشنایی هوا نمانده بود .
لبخندی تلخ زد وبا حسرت گفت
_دلممی خواد این چند ساعت اخررو باتو وبغل تو بخوابم .
تو بوی خاتون رو میدی ومن مدت هاست از عطر تن وآغوشش دور موندم !
بغض مجدادا گلوی سرمه را فشرد  .اعتراضی نکرد و
هردو به سمت تخت رفتند ودراز کشیدند  .سر یسنا روی سینه ی سرمه قرار گرفت ودست نوازشگر سرمه روی موهای ابریشمی یسنا
کشیده شد .
_حق باتوست یسنا  .من با قسمتی از نظر تو موافقم !
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ما نمی تونیم انقدر خودخواه باشیم که در ازای جون خودمون پای چند تا دختر بی گناه رو وسط بکشیم !!
من تحت هیچ شرایطی نمی خوام پای دخترای کم سن باکره وسط کشیده شه
از طرفی با توجه به شناخت تو از امیر  ،آمدن سراج به اینجا خطرناک و غیر ممکنه !!
پس کسی که باید تاوان پس بده منم نه تو !!
لحظه ای تامل کرد  .نگاهش را به نگاه بهت زده وگرد یسنا گره زد و با لحنی کامال جدی ادامه داد
من پیش امیر می مونم !!
یسنا سرش را از روی پای سرمه برداشت و روی تخت نشست .
با اخم به سرمه نگریست .
سرمه از نگاه پراخم وسفیهانه ی او لبخندی روی لب نشاند وسعی کرد حتی االمکان ترسش را بروز ندهد .
چهره ش کامال مصمم نشان می داد .
دست یسنا را به دست گرفت :
_نباید احساسی تصمیم بگیریم یسنا !!
کمی فکر کن تا متوجه شی موندن من خیلی بهتره تا تو !!
یسنا کالفه دستی روی پیشانی ش کشید
_مثل احمق ها صحبت نکن و بخواب .
تو فردا برمی گردی  .بحث از نظر من تمومه !
جمله ش که تمام شد خواست دراز بکشد که سرمه این اجازه را به او نداد .
قصد کوتاه امدن نداشت .
پس محکم تر از قبل ادامه داد .
_هم تو و هم من خوب می دونیم که سراج کوتاه نمیاد و برای نجاتما میاد .
اوال کسی که با دزدیده شدن دخترا مخالفه منم  .پس کسی که جورش رو می کشه باید خودم باشم !!
سوای اون  ،اگر تو بمونی  ،سراج برای نجاتت عمال دست تنها می مونه .چونمن نه تنها براش کمکم بلکه دست گیرش هم میشم
اما اگر تو برگردی شک ندارم با کمک سراج می تونین نقشه ی خوبی برای نجات من بکشین !!
یسنا با جمله ی اخر او دچار تردید شد .
حق با او بود  .شاید اگر او از این عمارت بیرون می رفت می توانست با کمک سراح وحتی طاها سرمه رو هم بیرون بکشد .
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از طرفی هم نمی توانست سرمه را در این عمارت وبا امیر تنها بگذارد .
اگر امیر بالیی سرش میاورد چه !!
ابروهایش از این اندیشه در هم گره خورد ومزه ی دهنش تلخ شد .
سرمه فکر اورا خواند وبالفاصله با لودگی گفت .
_من تا یک هفته عذرم موجهه و شما فرصت دارین .
رنگ نگاه یسنا حالت تعجب گرفت وخیلی زود متوجه ی معنی شوخی اوشد .
خنده ای کوتاه کرد و سری تکان داد .
سرمه که تردید رادر نگاه او خوانده بود مصمم تر از قبل ادامه داد .
_ لطفا بهم اعتماد کن و به کمک سراج برو
من نمی خوام بعد از این همه سال که شما رو دیدم به همین راحتی از دستتون بدم !!
نه تو ونه سراج !!
_اما ...
_اما  ،اگر ،شاید نداریم !!
یسنا به ناچار سکوت کرد ودیگر حرفی نزد .
صبح زود  ،به همراهی چند محافظ از اتاق خارج شدند و در حالیکه دل تو دلشان نبود راهی اتاق امیر شدند .
یسنا دست سرمه را اندکی فشرد وارام لب زد
_سرمه هنوز دیر نشده !!
اگر پشیمون شدی فقط کافیه بهم بگی !!
سرمه نگاهش را به نگاه نگران یسنا دوخت  .حال خود نیز بهتر از او نبود  .ماسک شجاعتی که برچهره اش زده بود با هر قدم که رو
به جلو برمی داشتند وبه اتاق امیر نزدیک می شدند امکان داشت از صورتش بیفتد .
قطرات عرق از تیغه ی کمرش شروع به لغزیدن کرده بود و نفسش یک خط در میان در سینه ش گره می خورد .
به سختی نفس عمیقی کشید و لب زد
_هیس هیچی نگو ته دلم رو خالی نکن
پشت در اتاقی ایستادند .
یکی از محافظ ها تقه ای ارام به در زد و در توسط محافظی دیگر گشوده شد .
هردو با اسکورت محافظ ها وارد اتاق بزرگ و مجلل شدند .
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نگاه سرمه برعکس یسنا که خیره امیر را تماشا می کرد در اتاق چرخید .
چیدمان سیاه و زرشکی ان اتاق باشکوه ابهت اتاق و امیر را دوچندان کرده بود .
_خوش اومدین خواهرای زیبا
نگاه سرمه  ،باشنیدن صدای پر لهجه ی امیر  ،از اطراف اتاق ،کنده وبه سمت امیر پرتاب شد .
پشت میزی نشسته ومشغول خوردن صبحانه بود  .چهره ش زیادی بی خیال وخونسر د می نمود .
جرعه ای از آب پرتغالش را نوشید موشکافانه به هردو نظری افکند .
سپس مستقیم یسنا را مخاطب قرارداد وپرسید
_می خواسی من رو ببینی !
یسنا باتردید نگاه دیگری به سوی سرمه انداخت  .با نگاهش از او می خواست از تصمیمش منصرف شود .
سرمه چون تردید را در نگاه یسنا دید  .به سختی آن اندک آب جمع شده در دهانش را قورت داد و با صدایی که سعی داشت حتی
االمکان محکم باشد گفت
_من می مونم وشما در ازاش باید به وعدتون عمل کنین و خواهرم رو ازاد کنین !!
نگاه امیر بالفاصله به سمت سرمه چرخید ونگاهش برق زد .
یسنا زیر لب اسم سرمه را زمزمه کرد و پنجه ی قوی بغض گلویش را فشار داد .
امیر دستی بهم کوبید و با لبخندی پهن وصدایی بشاش گفت
_ برعکس پسر عمه تان که شمشیر را از رو بسته شما دخترهای عاقلی هسین وتصمیم خوبی گرفتین !!!
با شنیدن این جمله ی امیر ،
نگاه پرسشگرسرمه ویسنا برای لحظه ای بهم گره خورد .
هردو خوب می دانستند  ،که سراج هیچ کدام از پیشنها های امیر را نمی پذیرد وخود به عمارت برای نجات ان ها میاید .
امیر که پرسش را در نگاه هردو خوانده بود .
تک خنده ای کرد .
کمرش را به صندلی تکیه داد و با طعنه ،در جواب سوال نگاه آن ها گفت
_سراج هیچکدوم از پیشنهاد های من رو نپذیرفت و در پاسخ لطف من جواب داد
سراج مرد باج دادن نیست !!!
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دردسر بزرگی رو به جون خریدی!!
و بادی که از جانب تو شروع به وزیدن کرده توسط من تبدیل به طوفان میشه .
طوفانی که دودمانت رو به باد می ده !!
امیر با اخم تامل کرد .
شنیدن این جمله از زبان یک اجنبی برای او سخت و سنگین بود !!!
سپس خیره در نگاه سرمه با لحنی سرد ادامه داد
_ من منتظر طوفان بودم .
اما شما دخترای خوب قبل از سرعت گرفتن باد  ،اون رو متوقف کردین !!
خوشبختانه و یا متاسفانه من مرد جنگ نیستم وسعی می کنم همیشه از در صلح وارد بشم !!
من رو حرفم هستم و خواهری که می خواد از عمارت بره تا یکساعت دیگر برگردونده میشه به جایی که سوارش کرده بودند .
سرمه با شنیدن این جمله نفس راحتی کشید و به صورت شبح گونه ی یسنا
نگاهی انداخت ولبخندی زد .
امیر نگاهی به صورت رنگ پریده ی هردو خواهر انداخت و سخاوتمندانه بادی در غبغب انداخت و گفت
_ می تونین این یکساعت رو برای آخرین بار باهم وقت بگذرونین .
قلب هردو خواهر با شنیدن کلمه ی یکساعت لرزید وقبل از اینکه بخواهند از اتاق خارج شوند صدای محکم امیر را مجدادا شنیدند .
_ چند لحظه صبر کنین
نگاه یسنا وسرمه به سمت امیر چرخید امیر از جای خود بلند شد ایستاد و خطاب به یسنا خیلی جدی گفت
_وقتی از این عمارت بیرون رفتی فراموش کن خواهری داخل عمارت داری.
همانطور که خواهرت فراموش می کنه
دنیایی بیرون از این عمارت وجود داره
یسنا رنگ باخت وسرمه دهن باز کرد تا حرفی بزند اما یسنا به موقع دستش را فشرد .
یسنا سفت دندان هایش را بهم سایید وارزو کرد کاش محافظ ها نبود تا خود شخصا حساب امیر را می رسید .
سرمه دست او را کشید وهردو از اتاق خارج شدند .
تا اتاق هردو سکوت کردند  .در اتاق که به رویشان قفل شد .
یسنا مانند اواری روی زمین فروریخت.
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بر سر دوراهی سختی مانده بود .
نمی دانست تصمیم درستی گرفته است یا نه !!!
از واکنش سراج می ترسید .
سرمه هم مقابل او زانوزد .
ارام نامش را برزبان اورد
_یسنا
یسنا بغض کرده لب زد
_من به سراج چی بگم !!
سرمه سعی کرد ترس خود را نشان ندهد .
_واقعیت رو !!
بهش بگو این اخرین گزینه بود !
یسنا سری تکان داد وباتردید جواب داد
_اگر اون طور که ما فکر کردیم نشد چی !!
سرمه با پشت دست اشک از گونه ی او سترد و خیلی مطمئن پاسخ داد
_ من به تو و سراج ایمان دارم .
شک ندارم خیلی زود پیش شما برمی گردم .
پس محکم باش !!
یسنا نفسش را محکم بیرون فرستاد .
حق با خواهرش بود .
باید محکم می بود تا بتواند در کنار سراج سرمه را از این مخمصه نجات دهد .
از روی زمین به سختی بلند شد .
سرمه را نیز کمک کرد تا بایستد .
سپس او را در آغوش گرفت و گفت
_ مطمئن باش همینطوره و ما خیلی زود نجاتت می دیم !! قول بد ه در این مدت مواظب خودت باشی !!
سرمه در آغوش او سری تکان داد.
به سختی جلوی شکستن سد اشک هایش را گرفته بود .
نمی خواست قبل از رفتن ته دل یسنا را خالی کند .
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یکساعت خیلی زود سپری شد  .در گشوده شد وبه سرمه ویسنا یاداوری کرد که وقت جدایی و خداحافظی فرا رسیده !
سرمه یکبار دیگر یسنا را در آغوش گرفت ودر کنار گوشش با صدای لرزانی زمزمه کرد
_به سراج بگو هر اتفاقی م که برام بیفته اون مقصر نیست .بهش بگو من دوستش دارم وتا ابدم خواهم داشت !!
یسنا زبان سنگین شده ش را تکان داد تا چیزی بگوید اما نتوانست .
پس از چند تالش ناموفق روی خود را برگرداند وباسرعت از سرمه دور شد .
یسنا را در همان نقطه که سوار کرده بودند پیاده کرده وبا سرعت از آن محیط دور شدند .
نگاه عصبی و نگرانش را در اطراف چرخاند .
تا خانه فاصله زیاد بود ودرآن وقت از روز ،ماشین از آن جا کم عبور می کرد .
خشمگین دستی روی موهایش کشید وپاهایش را محکم زمین کوبید !!
عصبی تر ونگران تر از آنی بود که فکرش کار کند !!!
چند دقیقه گذشت و قبل از اینکه تصمیمی بگیرد ماشین سراج باسرعت کنار پاهایش متوقف شد .
در یک نگاه ماشین را شناخت .
یکباره قلبش در قعر سینه ش فرو ریخت و خود را عقب کشید .
در طول مسیر  ،فقط به برخورد و واکنش سراج به تصمیم شان می اندیشید .
نگرانی  ،ترس و اضطراب مانند سرطانی در کل وجودش ریشه دوانده بود !!
در آن لحظات نفسگیر از فکرش گذشت
کاش خود به جای سرمه در عمارت امیر مانده بود .
در ماشین بالفاصله توسط سراج وطاها گشوده شد و هردو همزمان از ماشین پیاده شدند .
سراج در همان نگاه اول یسنا را شناخت  .اما طاها چند ثانیه طول کشید تا یسنا بودن اورا تشخیص بدهد !
وقتی با سراج تماس گرفتند .یکساعت بعد یکی از دخترهارا تحویل بگیرد .
برای او واقعا سخت بود حدس بزند سرمه یا یسنا کدامیک را آزاد خواهند کرد !!!
سراج با چند قدم بلند مسیر بین خودویسنا را پیمود و خود را به یسنا رساند و مقابل او ایستاد !!!
شراره های آتش از چشمانش فوران می زد .
رگ های گردنش تا حدی متورم وکبود شده بود که یسنا قالب تهی کرد وناخواسته قدمی دیگر عقب رفت !!
هرگز سراج را در این حال ندیده بود و همین او را به شدت ترساند .
یسنا به لکنت افتاد
_س..سراج
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طاها بالفاصله خود را به یسنا رساند.
علی رغم شرایط نمی توانست خوشحالی خود را از سالم بودن یسنا پنهان کند .
هیچ چیز  ،جز ترس ونم نشسته در نگاه یسنا نمی توانست در ان لحظه سراج را ارام کند .
دستانش را از همگشود و یسنا چون کودکی بی پناه که به آغوش مادرش پناه می برد در آغوش سراج فرو رفت.
بغضش در نهایت ترکید
_من فقط به یه دلیل سرمه رو تنها گذاشتم آنهم فقط بخاطر کمک به تو بود !!
من نترسیدم سراج ! من هرگز از مردن نمی ترسم
سراج فرق موی اورا بوسید و با لحن قاطع ومحکمی پاسخ داد
_ هیچ وقت به شجاعت تو شکنمی کنم یسنا !!
خوشحالم که برگشتی !
قبل از اینکه یسنا پاسخی بدهد  ،صدای طاها را شنیدند
_سراج مهمون داریم !!
 ،یسنا چون این جمله را شنید سراسیمه سرش را از سینه ی سراج جدا کرد .
نگاه هر سه  ،به دوتا ماشینی دوخته شد که کنار ماشین سراج توقف کردند
سراج یسنا را عقب خود فرستاد و با
طاها همزمان اسلحه ی خود را بیرون کشیدند .
اما خیلی زود یسنا وسراج افراد یاشار را شناختند .
سراج اسلحه ی خود را انداخت و یسنا اولین جمله ش را خطاب به طاها گفت
_غالف کن خودی ن !!
هنوز هم از دیدن طاها در کنار سراج شوکه بود !
طاها دست خود را انداخت .
چهار نفر به آن ها نزدیک شدند و رضا سری با احترام برای یسنا و سراج خم کرد و خطاب به سراج گفت
_ جناب یاشار می خواهن هرچه سریعتر شما رو ببینن وما دستور داریم تا عمارت شما رو همراهی کنیم .
لطفا بفرماین .
سراج کالفه نفسش را بیرون فرستاد وپنجه ای روی موهایش کشید .
در این وضعیت یاشار کم بود .
یسنا با تیزی که داشت خیلی زود
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متوجه جریان شد و نگران به سراج چشم دوخت  .دست اورا فشرد وگفت
_من با یاشار صحبت می کنم .
سراج پوزخندی زد .
گندی که هاتف زده بود به راحتی پاک نمیشد !!
یسنا نگاه دلتنگ ونگرانش را به طاها دوخت.
نباید یاشار اورا می دید .
هرچند که می دانست یاشار از حضور طاها در کویت مطلع شده ست .
قبل از اینکه سوار ماشین شوند
یسنا خطاب به طاها گفت
_تو برگرد هتل
رضا محترمانه دخالت کرد وگفت
_ما دستور داریم ایشون رو هم ببریم
نگاه طوفانی یسنا بالفاصله سمت رضا چرخید  .حساب کار دست رضا آمد .
اما او ناچار بود تا از دستور اطاعت کند
_ایشون باید بیان دستور شخص یاشاره
نگاه مستاصل یسنا به سمت سراج چرخید  .سراج پلک باز وبسته کرد و به او فهماند که مخالفت نکند .
یسنا هم دیگر اعتراضی نکرد .
حق با سراج بود نباید بیشتر از این یاشار را تحریک می کردند .
نگاه پریشانش را به طاها دوخت و لب زد
_نگران نباش من مواظبتم
طاها به این حجم از نگرانی او در این وضعیت برای خودش لبخندی زد .
نگرانی یسنا را برای خود دوست داشت حتی اگر سرگرد باشد !!!
در عمارت  ،یاشار بی صبرانه انتظار آنها را می کشید و با قدم هایی بلند طول وعرض سالن را می پیمود .
احساسات و افکار گوناگون وبسیاری به سمتش هجوم اورده بودند .
دخترش یسنا زنده بود وسرمه هم دختر خود او بود!!!
وقتی حقیقت رافهمید از شدت خوشحالی مانند زن وکودکی به گریه افتاد .
اما خوشحالی ش طولی نیانجامید  .وقتی متوجه شد هردو دخترش به دست امیر کویت به گروگان رفته اند !!
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حاال دیگر نمی دانست باید از زنده بودن هردو دخترش خوشحال باشد ویا باید باز هم عزادار از دست دادن دخترانش باشد .
اگر اتفاقی برای آنها می افتاد
خاتونش دیگر طاقت نمی اورد درست مانند خود او !!!!
باید خود با امیر کویت صحبت می کرد .
حاضر بود تمام دارایی خود را به پای امیر کویت بریزد اما اجازه ندهد اتفاقی برای دخترانش بیفتد .
چهره ی معصومانه ی سرمه جلوی چشمان بازش به تصویر در آمد .
دلش برای سرمه ش که هرگز در آغوشش نگرفته ولمسش نکرده بود ضعف رفت و بغض تا گلویش باال آمد .
خشمگین از ناتوانی ش عربده ای کشید .
صدای عربده ش تا جلوی در ورودی رفته وبه گوش هر سه ی آنها رسید .
یسنا بهت زده نگاهی به سراج انداخت
طاقت نیاورد و منتظر آنها نماند به سمت عمارت پاتند کرد و تقریبا آن مسافت را دوید .
به سالن که رسید از تصویری که دید پاهایش سست شد و سرجای خود خشکش زد .
بیکباره احساس کرد روح از کالبد ش جدا شد .
مردمک چشمانش روی صورت ترکیده ی هاتف دودو زد .
خون باشدت از تمامی بدنش سرازیر بود وجسم نیمه جانش به صندلی بسته شده بود !!
نگاه اورا که دید چیزی شبیه لبخند روی لب پر خونش نشست و جمله ی نامفهومی زمزمه کرد .
بهت زده نام یاشار را برزبان آورد.
نگاه یاشار بالفاصله سمت او چرخید .
ابتدا به چشمانش شک کرد و گمان کرد اشتباه می بیند .
اما چون بار دیگر اسمش را شنید
دست روی قلب خود گذاشت و بهت زده زمزمه کرد
_یسنا دخترم
تنها یسنا بود که اورا یاشار خطاب می کرد
با خوشحالی مسیر مابین خودشان را پیمود و اورا که همچنان شوکه بود درآغوش کشید و سفت به خود فشرد
_یسنا دخترم تو زنده ای  ،خدارو شکر
دخترم  ،یسنای من
سپس کمی فاصله بین خود انداخت و دلتنگ اورا از نظر گذراند
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_تو سالمی  ،اتفاقی برات نیفتاده ،
خواهرت سرمه کجاست
قبل از اینکه یسنا از شوک خارج شود و پاسخی بدهد  .شوک دیگری بهش وارد شد .
یکباره صدای فریاد سراج سکوت سالن را شکاند و شیشه ها را لرزاند
_یاشار!!
نگاه یسنا ویاشار همزمان به سمت سراج و طاها چرخید .
یسنا برای سقوط نکردن روی زمین ستون پشت سر خود چنگی زد .
پاهایش به شدت می لرزید و قلبش وحشی شده و خود را محکم به قفسه ی سینه می کوبید .
آن روز نحس وسخت گویی قصد تمام شدن را نداشت واو نمی دانست چه اتفاق وحوادث های نحسی  ،انتظارشان را می کشد
با صحنه ای که مدت ها از آن وحشت داشت به طور مستقیم روبه رو شده بود.
سراج از شدت خشم کبود شده ونگاه مستقیمش روی پدرش خیره مانده بود .
خیلی زود به خود آمد وبه سمت هاتف قدم برداشت
اما صدای محکم یاشار در سالن طنین انداخت
_واستا سراج !!!
سپس بالفاصله دستی بهم کوباند واتاق پر شد از افراد مسلح او ،که دور طاها و سراج حلقه زدند !!
سراج در چند قدمی هاتف ایستاد .
و به افراد او که زیردست های خودش بودند نگاهی انداخت و پوزخندی زد !!!
یاشار خنده ای کرد  .خنده ای توام از خشم و نفرت !!
_نگاه کنید این همون ماری که تو استین خودم می پروروندم !!
سپس نگاه پر تحقیری سمت طاها انداخت و ادامه داد
_ به به جناب سرگردم که باهاته !!
نگاه وحشت زده ی یسنا از افراد مسلح یاشار روی طاها چرخید .
دهن باز کرد حرفی بزند اما نتوانست .
چند بار پلک باز وبسته کرد تا شاید آن ضعف وشوک عصبی که ناگهان در کل وجوش مستولی شده بود رهایش کند .
خوب می دانست تنها کسی که در آن لحظه می تواند ان دومرد عزیز و خشمگین زندگیش را آرام کند فقط خود اوست .
سراج بی اهمیت  ،به تهدید و اسلحه هایی که اورا نشان رفته بود قدمی دیگر به سمت هاتف رفت  .اما صدای کشیده شدن ضامن اسلحه
ای راشنید
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_تکون بخوری یک گلوله وسط مغزت میشینه !!
یاشار اهل بلوف نیست !!!
نگاهش از چشمان ملتمس پدرش به سمت صدا چرخید و در اسلحه ی دست یاشار که او را هدف قرار داده بود ثابت ماند .
_یاشار لطفا !
صدای خش دار از بغض یسنا را همه شنیدند .
یاشار نیم نگاهی سمت دخترک پریشانش انداخت و گفت
_ دخالت نکن یسنا به اتاقت برو واستراحت کن !!
اوضاع به شدت بهم ریخته وآشفته شده بود .
کامال مشخص بود که یاشار چشم روی همه چیز بسته بود .
حتی رابطه ی خونی وخواهری وبرادری را !!!
او کم چوب این رابطه را نخورده بود !!
هاتف دخترش را دزدیده و سال ها از او دور نگه داشته بود و پسرش سراج مدت طوالنی را طوری پیش آنها وانمود کرده بود که
یسنا دخترش مرده !! وهمینطور باعث شده بود امروز جان هردو دخترش به خطر بیفتد !!!
امروز نوبت ان رسیده بود کهپدر وپسر تاوان گناه واشتباهات خود را بپردازند !!
تاوان بستری شدن خاتونش به مدت طوالنی در قسمت روانی یک تیمارستان !!
سراج خیره رو اسلحه ای که سرش را نشان رفته بود  ،با آرواره های قفل شده غرید
_یاشار تن مادرم رو تو گور نلرزون !!
تموم کن این بازی رو که راه انداختی!!!
یاشار خشمگین فریادی کشید
_تن خواهر جوون مرگ من مدت هاست که تو گور می لرزه پسر !!!
هاتف خون جمع شده در دهنش را به سختی تف کرد .
تمام توانی که برایش مانده بود را یکجا جمع کرد و به سختی گفت
_یاشار تو من رو می خواستی که خودم رو تحویلت دادم !
با سراج کاری نداشته باش .
تو می تونی هر کاری بخوای بامن کنی !!
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یاشار تلخندی زد  .اشاره ای به مرد ایستاده پشت هاتف کرد .
مرد حرف اشاره ی اورا خواند .
شالق را برداشت و شالق بالفاصله رو پیکر شرحه شده ی هاتف فرود آمد صدای فریاد جانسوز هاتف با صدای فریاد یسنا در هم آمیخت
.
_یاشار !!
سراج قدمی جلو رفت .
اما ناگهان ایستاد .
صاعقه ای برپیکرش زده شد !!
دستش مشت شد و تصویر سرمه مقابل چشمانش نقش بست .
سرمه و رد آن کمربند های رو کمرش!!!
سرمه وکودکی که نکرد !
نگاهش روی دست بریده شده ی یسنا چرخید و فکش لرزید .
دختری که مقابلش اینگونه بال بال می زد و بی صدا اشک می ریخت
می توانست االن زنده نباشد !!
نگاهش را روی نگاه پردرد هاتف گره زد .نگاهش ناگهان یخ زد .
هاتف اینبار از درد نلرزید از سرمای نشسته در جانش که از نگاه سراج نشات گرفته بود لرزید !!
سراج خطاب به یاشار با تحکم گفت
_چشم در برابر چشم  ،ابرو در برابر ابرو !!
هاتف با زندگی هردو دخترت بازی کرد وتاوانش رو باید با تنها پسرش بپردازه !!!
هاتف حاال معنی نگاه یخ زده ی او را می فهمید.
نالید
_سراج پسرم !!
یاشار سری تکان داد .
مقابل سراج ایستاد و لوله ی سیاه اسلحه را روی
پیشانی او قرار داد .
یسنا بهت زده فریاد کشید
_سراج
خواست به سمت آن ها برود که سراج با نگاه تندی به جانبش مانعش شد !!
طاها قدمی جلو رفت که بالفاصله
اسلحه ها سمتش نشانه رفت !!
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_یاشار بهت التماس می کنم به سراج کاری نداشته باش
اون پسر خواهر خودته  ،پسر شهال !!
من رو بکش!!
من لعنتی رو همین االن خالص کن اما با سراج کاری نداشته باش!!
چهره ی معصوم خواهر ش شهال در ذهن یاشار نقش بست وبغض گلویش را فشرد .
دستش لرزید  .قلبش لرزید  .وجودش لرزید اما در نهایت حق با سراج بود .
تک سرفه ای کرد وبا صدای رسایی گفت
_ سراج تو همیشه پسر تیز هوشی بودی و
قاعده ی بازی زندگی رو خیلی خوب می دونی !!
تنها ریختن خون توست که می تونه آتش خشم ونفرت من رو خاموش کنه !!!
سراج خونسرد سری به نشان تایید حرف او تکان داد
هاتف نالید و یسنا به سختی خودرا نگه داشت  .زیرا معنی نگاه تند سراج راخوانده بود  .سراج بی شک نقشه ای داشت که از اوخواسته بود
مداخله نکند .
یاشار چشم بست وانگشت اشاره ش اندکی ماشه را لمس کرد .
اما قبل از اینکه به طور کامل ماشه را فشار بدهد صدای محکم سراج را شنید وپلک گشود .
_ازت زمانمی خوام یاشار
جون من از این پس گرو تو !!
می تونی هر زمان که خواستی بگیریش
سراج وحرفش !!!
اما اول بهم زمان بده که سرمه رو از دست امیر نجات بدم !!!!
خودت خوب می دونی فقط من می تونم سرمه رو نجات بدم .
لحظه ای مکث کرد
سپس با فکی قفل شده وگردنی متورم شده ادامه داد
_نزار ناموسمون دست رودست شیخای عرب بچرخه یاشار !!!
دست یاشار لرزید  .سراج دست رو نقطه ی حساس یاشار گذاشته بود .
در نهایت دستی که اسلحه داشت افتاد .
حق باسراج بود .
واو خوب می دانست تنها سراج است کهمی تواند دخترش را نجات دهد .
قدمی عقب رفت و به افرادش اشاره کرد
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کمتر از چند ثانیه سالن خالی از افراد مسلح شد .
یاشار با شانه هایی فروافتاده خیره درنگاه سراج گفت
_من رو حرف تو همیشه حساب بازکردم پسر !!
دخترم رو نجات بده و حرفی که زدی رو فراموش نکن !!
سراج سری تکان داد و یسنا نفس اسوده ای کشید .
هرچند که می دانست این ارامش قبل از طوفان است !!
سراج هرگز از حرفش نمی گذشت و به نظر میامد که یاشار هم در تصمیمش کامال جدی بود !!
هنوز هم چیزی که نگاهش دیده بود برایش قابل هضم نبود یاشار کم مانده بود ماشه را فشاردهد !!
با چرخیدن اسلحه ی یاشار سمت طاها  ،باردیگر قلبش فرو ریخت !!
واما تو !!!طاها پوزخندی زد ویاشار خشمگین غرید
_بهت  ۴۸ساعت فرصت می دم از کویت وزندگی دختر من برای همیشه بیرون بری در غیر این صورت شک نکن جنازه ت به وطن
برمی گرده !!
طاها دستی بهمکوبید وباخنده ی پرتمسخری گفت
_شویی که راه انداختی بسیار جالب وتماشایی بود یاشار کبیر !!
بخصوص جایی که دیگ غیرتت جوشید ورگ گردنت متورم شد برای ناموست سرمه !
اما دخترا وناموس های کم سن وباکره ی مردم رو برای کمی پول به راحتی تاراج می کنی وبه دست شیخ های عرب می سپاری!!!
ککت هم نمی گزه نه !!!
به کارما اعتقاد نداری !!!
توام باید در عذاب پدرهایی که همچین روزایی رو تجربه داشتن شریک شی !!
قانون دنیا اینه !
البته یادم نبود که قانون رو خوب بلدی!!
_وحاال دختر خودت رو تخت یک شیخ عربه و ..
_خفه شو !!!!!
یسنا بالفاصله خودش را مقابل طاها انداخت .
صدای فریادش در سالن طنین انداخت
_یاشار !!
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دست یاشار که قلب طاها را نشانه رفته بود با دیدن یسنا که سپر جان او شده بود لرزید.
طاها متحیر از پشت نام یسنا برزبان اورد و
یسنا با صدایی که به شدت می لرزید نالید
_لطفا یاشاراسلحت رو بنداز !
یاشار با قلبی که به درد امده بود خطاب به دخترش یسنا باصدای مرتعشی گفت
_بیا کنار یسنا !!
نزار دستم به خون دخترم آغشته بشه !!!
یسنا لب کبود شده ی پدرش و رنگ پریده ی صورت او را دید و بغضش ترکید .
سراج خشمگین از این وضعیت اسلحه را از دست یاشار گرفت و گفت
_فعال به سرگرد احتیاج دارم
اما کارم که تموم شد مرده یا زنده ش رو به ایران برمی گردونم !!!
یسنا که خطر را از طاها دور دید با چند قدم بلند خود را به پدرش رساند و او را در آغوش کشید نالید
_متاسفم بابا  ،متاسفم

......

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 توانسته بود نقشه را کامل کند .
طاها توانسه بود به سختی
وارد سایت پلیس کویت شود .تا در صورت لزوم دسترسی ان ها را از عمارت خارج کنند !!
هرچند هنوز هم یسنا وطاها به شدت مخالف شبیخون زدن به عمارت بودند .اما چنان از نگاه سرخ وآتشی سراج وحشت داشتند که
جرات زدن حرفی را نداشتند !!!
!!!
سراج چهل وهشت ساعت بود پلک روی هم نگذاشته بود ولو یک دقیقه !!
تصور اینکه سرمه االن ودرعمارت امیر کویت چه وضعیتی را می گذراند او را تامرز جنون می کشاند !!
یکهفته فرصت داشت تا سرمه را نجات بدهد ودرآن یکهفته می توانست امیدوار باشد دست امیر کویت او را لمس نمی کند .
فکش قفل شد واحساس کرد رگ های متورم شده ی گردنش در حال پاره شدن هستند!!
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تصویر چهره ی دوست داشتنی و زیبای سرمه بالفاصله در ذهنش به نمایش درآمد .
سرمه فقط متعلق به اوبود و از زیر گیوتین رد می کرد دستی را که بدن او را لمس کند !
سیگار دیگری را بالفاصله پشت سیگار خاموش شده ش روشن کرد و پشت نقشه ای که یسنا کشیده بود نشست .
یسنا بغض کرده پشت او قرار گرفت  .دستش را روی شانه ش گذاشت وملتمسانه گفت
_چهل وهشت ساعته که جز سیگار لعنتی نه به چیزی لب زدی ونه خوابیدی
اگر با همینمنوال پیش بره به زودی از پا میفتی !
لطفا چیزی بخور و چند ساعت بخواب !!
تو باید استراحت کنی !
سراج با خودکار قرمز دایره ای نزدیک به پشت بام خانه و انتهای باغ عمارت کشید ومتفکر نقاط دیگرخانه را از نظر گذراند و درهمان
حین در جواب لحن نگران وخش دار یسنا پاسخ داد .
_من خوبم یسنا !نگران من نباش!!
فرصت مون خیلی کمه وباید دراین فرصت کم راهی برای نجات سرمه پیدا کنیم !!
یسنا نفسش را به تندی بیرون فرستاد .
می توانست حال خراب پسر عمه ش را درک کند !!
هرگزفکر نمی کرد روزی فرابرسد  .که آن سراج محکم و کوه یخ را برای یک دختر این چنین بی قرار واشفته
ببیند !!
سرمه بی شکر دختر خوشبختی بود که توانسته بود مردی مثل سراج را دیوانه ی خود کند !!!
نگاهش را به طاها دوخت وناخواسته اندیشید ایا طاها هم تا این حد او رادوست دارد !!
طاها معنی نگاه او را خواند ولبخندی به این حسادت دخترانه ی اوزد و در اولین فرصت پاسخ نگاه اوراداد
_اگر تا این حد نمی خواستمت پس االن تک وتنها تو لونه ی زنبورها چه می کردم
دختر یاشار کبیر !!!
یسنا از ان پاسخ محکم وکوبنده لبخندی اسوده روی لب نشاند و پنهان از چشم سراج بوسه ی تندی روی سینه ی ستبر او نشاند.
هر راه و نقشه ای که برای نفوذ به عمارت پیدا می کردند به شکست منجر می شد !!
عمارت شدیدا تحت نظر ومراقبت بود !!
دقیقا مانند زندان زندانی های سیاسی !!!
سراج خشمگین دست خود را روی میز کوباند.
میز محکم تکان خورد ومحتویات روی ان ،باصدای بلندی روی زمین ریخت !!
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صدای هین بلند یسنا شنیده شد وبالفاصله سر سراج بود که در آغوش یسنا فرو رفت  .یسنا سر او را در آغوش گرفت و بی صدا اشک
ریخت .
دست خونی سراج حال خرابش را خراب تر کرد  .از محل بریدگی به شدت خون فوران می زد .
او در مقابل چشمانش داشت از بین می رفت و از خواهرش سرمه هم خبری نداشت !!
چهار روز گذشته بود بدون اینکه بتوانند کاری از پیش ببرند .
امیر از هر سوراخ سنبه ی بسته ای به شدت محافظت می کرد !!
طاها نیز کم کم شرایط را درک کرده ونگران سرنوشت سرمه شده بود  .او خورده شیشه ها را از دست سراج  ،جدا کرد .
نگاه عمیقی به قسمت بریدگی انداخت احتیاجی به بخیه نبود وفقط باید بسته می شد .
سکوت را شکاند
_حتما راهی پیدا می کنیم برای نجات سرمه  ..بهتره آروم باشی وبری کمی استراحت کنی!!
سراج در کمال تعجب سر خود را از آغوش یسنا بیرون کشید و ازجای خود بلند شد .کالفه نیمنگاهی به دستش انداخت و خیلی محکم و
جدی گفت
_هیچ راهی جز ریسک کردن نیست
من فردا شب برای نجات سرمه به عمارت میرم !!
یسنا بهت زده لب زد
_چی!!؟
طاها حرفی نزد اما چهره ی او هم نشان می داد از این جمله تعجب کرده وان را نپسندیده است !!
یسنا باسرعت خود را مقابل سراج رساند وخشمگین غرید
_تو همچین کاری نمی کنی !
اینکار مساوی با خودکشی و مرگ !!
من این اجازه رو بهت نمی دم سراج
هیچ وقت تا این حد جدی باسراج صحبت نکرده بود وهرگز هم سراج راتا این حد اشفته ندیده بود !!!
سراج نگاه پراخمی به یسنا انداخت وگفت
_راه دیگه ای نمونده دختر !
خواهرت اونجا دست امیر کویته ومن اینجا نمی تونم مثل یک بزدل وترسو بنشینم تا از جونم محافظت کنم !!
فردا شب من می رم یا کشته میشم یا باخواهرت از عما رت بیرون میام !!
یسنا سراج را خوب می شناخت ومی دانست او روی حرفی که می زند می ماند .
پس بحثی نکرد و در نهایت بی انکه نظر طاها را بپرسد ویا اهمیتی بدهد هیجان زده گفت
_پس منم هستم و تو تنها نیسی .
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خودت می دونی که عاشق هیجانم ومدتیه آدرنالین خونم حسابی پایین اومده !!
سراج مخالفت کرد و خیلی قاطع جواب داد
_ایندفعه فرق داره یسنا  ،این رفت امکان داره بی برگشت باشه
تو باید بمونی تا مواظب خاتون باشی
یسنا با اخم از سراج فاصله گرفت و این بار او پشت نقشه نشست و گفت
_بحث بیهوده نکن سراج
من باتومیام وهرگزنمی تونی من رو قال بزاری !!
همان لحظه تقه ای به در خورد و فرامرز داخل اتاق شد .
سری برای یسنا خم کرد و با احترام همیشگی
خطاب به سراج گفت
_ قربان جناب هاتف می خواهن شما رو ببینن !
سراج سری تکان داد وهمراه با فرامرز از اتاق خارج شد .
هاتف در انباری عمارت محبوس بود وتنها لطف یاشار به اصرار وخواهش یسنا  ،فرستادن دکتر بربالین او بود .
سراج پشت در ایستاد .
نگاه خسته ش را به فرامرز دوخت
و گفت می تواند برود .
فرامرز سری به احترام تکان داد و انجا را ترک کرد .
سراج در انباری را گشود و وارد انباری شد .
هوام دم وسنگین انباری جایگزین هوای تازه ی بیرون شد .
با ابرویی گره خورده نگاهی به صورت ترکیده ی پدرش انداخت .
هیچ نقطه ی سالمی درصورت هاتف پیدا نمی شد !!
با قدم هایی سنگین بدون حرفی به سمت پنجره رفت وآن را گشود !
به لبه ی پنجره تکیه داد .
نگاهش را به آسمان صاف و پر ستاره دوخت و
سیگاری دیگر روشن کرد.
پس از چند ثانیه  ،صدای گرفته ومحزون هاتف سکوت انباری را شکاند.
_فکر نمی کردم حاضرشی من رو ببینی !!
سراج نگاه از آسمان نگرفت .
پک عمیقی به سیگاری که در دست داشت زد و به سردی گفت
_خواستم برای اخرین بار  ،من رو ببینی
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چند ثانیه طول کشید تا هاتف متوجه ی جمله ی اوشود .
تکانی به جسم پردردش داد  .به موقع لب گزید تا صدای فریاد پردردش را سراج نشنود .
این حجم از حقارت وسرشکستگی نزد تنها پسرش برایش کافی بود
به سختی از روی زمین بلند شد ولنگ زنان به سمت سراج قدم برداشت .
مقابل او ایستاد ونگاهش را در نگاه به خون نشسته وخسته ی پسرش گره زد .
سخت نبود حدس زدن فکری که او در سر داشت .
_رفتن به عمارت فکر خوبی نیست سراج !!
شک نکن کشته می شی !
سراج تاک ابرویی باال انداخت .
_چرا می خواسی من رو ببینی
_من نقشه ی بهتری برای نجات سرمه دارم !!
سه روز هم مهلت داری تا برنامه ش رو بچینی !!
سراج کامال برگشت ومقابل پدرش ایستاد ومنتظر اورا تماشا کرد .
_برای گفتنش شرطی دارم
باید شرطم رو بپذیری پسر !!
سراج با اخم سیگار را روی زمین انداخت و گفت
_می شنوم !!
هاتف دستی به ته ریش زبرش کشید و کمی تامل کرد .

_باید قول بدی بعد از نجات سرمه بالفاصله دست اون رو بگیری واز کویت خارج شی !!
بدون اینکه پایبند قولی باشی که به یاشار دادی !!
سراج پوزخندی زد .
سری تکان داد و باتمسخر گفت
_ از دست یاشار فرار کنم ؟!
هاتف ملتمسانه ادامه داد
_اسمش رو هرچی می خوای بزار
اما برو و زندگی آرومی رو با سرمه بگذرون !!
سراج زهرخندی زد
_ وبنظرت سرمه بعد از اینکه بفهمه پدر من باعث تمام بدبختی ها یی بوده که اون کشیده حاضر میشه با من بمونه وزندگی کنه پدر؟!
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کلمه ی پدر را عمدا کشید !!
سیبک گلوی هاتف لرزید و وقتی شروع به صحبت کرد غم واندوه صدایش گره ی افتاده میان دوابروی سراج را کورتر کرد !!
_تنها یک کلمه می تونم بگم واونم اینه که متاسفم ..
متاسفم بابت تمامی این سال ها عذابی که خواسته وناخواسته به شهال وسرمه وحتی تو دادم !!!
فقط می تونم با کمک به نجات سرمه اندکی از بار گناه وعذابی که می کشم رو کم کنم وامیدوارم آتش خشم ونفرت سرمه و یاشار با
مرگ من اندکی خاموش شه !!
سراج با دقت به نقشه ی یاشار گوش سپرد و هرچقدر که یاشار توضیحمی داد گره ی افتاده میان ابرو هایش کمتر می شد !!
و هنگامیکه از انباری بیرون رفت
دیگر احساس سردرگمی وخستگی نمی کرد .
سه رو فرصت داشت تا نقشه ی نجات سرمه را بکشد و شک نداشت با یک نقشه ی دقیق می تواند سرمه را نجات دهد .

.....

سرمه به همراهی دوتا دختر تقریبا همسن خود وبه اجبار وتهدید راهی اتاق امیر شد .
سعی داشت ظاهرش ترسش را بروز ندهد  .اما
قدم هایش سست ولرزان بود.
می دانست امیر کویت چرا در ان ساعت شب اورا خوانده ست .
پشت در اتاق که رسیدند  .یکی از دخترها تقه ای به در وارد کرد و مجدادا در باهمان سرعت توسط محافظی گشوده شد.
هراسان قدمی عقب رفت  .اما بالفاصله
با یکی از دخترها برخورد کرد و به ناچار داخل اتاق شد .
امیر را با روبدوشامبر سفید دید که پشت بار مجلل اتاق خود ایستاده بود.
تمامی افرادی که داخل اتاق بودند اتاق را ترک کردند ودر را پشت سر خود بستند
امیر تبسمی کرد وبه بار اشاره کرد وپرسید
_نوشیدنی سبک یا سنگین ؟!
اشاره ش به شامپاین و ویسکی دست خود بود !!
چون جوابی نشنید  .خنده ای مستانه سرداد وگفت
_البته شاید مایل باشی شراب شیراز بنوشی !!
سرمه بازهم جوابی نداد .
نگاهش در سینه ی برهنه ی امیر وجام دستش کش امد
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سینه ی عضله ای وبرهنه ی امیر از میان روبدوشامبرش بدجور به او دهن کجی می کرد وحقیقت حضورش درآن وقت شب در اتاق
امیر را مانند پتکی برسرش می کوباند !!
امیرنگاه خرایدارانه وپرشهوتش را در پستی وبلندی های اندام او باال وپایین کرد وگفت
_از چیزی که تو عکس نشون می دادی زیبا و دلربا ترهسی !!
نگاه سرمه حالت تعجب گرفت و از ذهنش گذشت او از کدام عکس صحبت می کند !!
امیر سوال نگاه اورا خواند .
لبخندی زد و عکس را از روی میز بار برداشت وبه سمت او گرفت
سرمه با تردید جلو رفت .
دست خود را بلند کرد وعکس را گرفت و با دیدن ان عکس نیمه برهنه دهانش از شدت تعجب باز ماند .
این عکس مربوط به زمانی بود که از دست سراج گریخته و به دست باند حراجی آدم فروشا اسیر شده بود !
از شدت شرم کل وجودش گر گرفت .
ان عکس را زمانی گرفته بودند که سوتین قرمز پولکی با دامن ریش دار کوتاه که ران هایش را سخاوتمندانه در معرض دید گذاشته
بود به تن داشت !!!
بی فکر واندیشه عکس را از وسط پاره کرد وسپس ان را به قطعه های ریز تبدیل کرد .
صدای خنده ی بلند امیر توجهش راجلب کرد .
امیر با ابرو به سمتی اشاره کرد .نگاه سرمه با تانی به سمتی که او اشاره کرده بود چرخید و ناگهان باچیزی که دید بند دلش پاره شد .
شک نداشت این همان سوتین پولکی و دامنش بود که در حراجی به تن داشت
!!!اما اینجا وروی تخت امیر چه می کرد
صدای امیر راشنید .
می دونی کی اتش هوست تو دلم افتاد ؟!
سپس به قطعه های ریز وپاره شده ی عکس اشاره کرد و لب زد
وقتی این عکس واین لباس رو توی تنت دیدم !!!
_می خوام وقتی تصاحبت می کنم این تنت باشه تابرام حسابی دلبری کنی !!
شنیدم دخترای ایرانی زیبا می رقصن !!!
مقابل امیر ایستاده بود و نگاه شهوتران امیر در اندامش بی پروا باال وپایین می شد  .گویی داشت او را در همان لباس تجسم می کرد !!
لحظه ای پلک هایش روی هم افتاد و چهره ی سراج مقابل پلک های بسته ش نقش بست !!
او کامال به تعصب های سراج آگاه بود و سراج را خوب می شناخت .
با تجسم چهره ی پرابهت ومردانه ی دلش ضعف رفت وبغض تا گلویش باال آمد .
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_برو تنت کن!!
پلک از هم گشود و سر اسیمه سر تکان داد
محال بود !!
هرگز ان لباس را نمی پوشید حتی به قیمت جانش !!!
امیر چون مخالفت او را دید
لبخندی زد .
جرعه ای از ویسکی دستش را نوشید .
سپس در یک حرکت دست سرمه را گرفت واو را سمت خود کشید .
سرمه چون غافلگیر شد کامال در آغوش او افتاد .
خواست خود را بیرون بکشد اما امیر این اجازه را به او نداد .
جام را روی میز گذاشت .
دستش را روی گلوی او قرار داد وسفت آن را نگه داشت .
سپس با سر انگشت سبابه اش لب های گوشتی او را لمس کرد .
سرمه در حالیکه به سختی نفس می کشید خشمگین لب زد
_ولم کن
امیر صورتش رامماس صورت او کرد و لب زد
_هرچقدر چموش تر باشی لذت تصاحبت چندین برابر میشه !!
ومن زمان زیادی برای رام کردن تو دارم !!
جرقه ای در ذهن سرمه زده شد وهمین یک جرقه کافی بود تا از آن حالت گنگی خارج شود !!
از ذهنش گذشت باید تا زمانیکه سراج برای نجات او اقدام می کرد زمان می خرید واز دخترانه هایش محافظت می کرد .
بی شک با زور و تهدید کاری از دستش برنمی امد  .باید عاقالنه رفتار می کرد !!
نباید امیر را حریص تر می کرد !!
چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند !!
نگاهش را مستقیم در نگاه امیر گره زد تا تاثیر حر ف هایش را در نگاه او ببیند
سپس اغوا گرانه زمزمه کرد
_فقط چند روز بهم فرصت بده !!!
بزار باشرایط کنار بیام
امیر لحظه ای مکث کرد .
نگاه خمارش را به لباس روی تخت دوخت و لب زد
فقط سه روز فرصت داری و بعد میشی سوگلی حرم عمارت امیر !!
سپس گلوی او را رها کرد و سرمه که به سختی نفس می کشید حریصانه هوا را به داخل ریه فرستاد !!

..
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شب سوم فرارسیده و همه چیز طبق نقشه پیش می رفت .
سراج برای اخرین بار هاتف را دید و چون حال خراب اورادید به فرامرز دستور داد تا بار دیگر دکتر را به بستر او ببرد !
شب قبل توانسته بود اورا از انباری به اتاق خودش منتقل کند !
یاشار نتوانسته بود در مقابل خواسته ی او مقاومت کند .
هاتف نگاه پردرد و ماتم زده ش را به قامت سیاه پوش پسرش دوخت .
کاش می توانست در همچین شبی بیشتر به پسرش کمک کند .
تنها کاری که توانسته بود بکند این بود که تمام نیروهای خود را در ساحل مستقر کند!!
اهی کشید
دهان گشود و با لحنی اطمینان بخش گفت
_برو وسرمه رو تا قبل از صبح سالم به عمارت برگردون !!
_من به تو وهوش ودرایت تواطمینان دارم پسرم
سراج تامل کرد  .سری تکان داد و بدون کلمه ای حرف اتاق اورا ترک کرد !
از پشت اتاق کار  ،صدای مشاجره ی یسنا وطاها راشنید .
بیش از چند ساعت بود که بحث بین ان دو ادامه داشت .
و هیچکدام ظاهرا قصد نداشتند کوتاه بیایند !!
_این عملیات شوخی نیست یسنا !!
بی نهایت خطرناکه
ومن به تو اجازه نمیدم تا در این عملیات شرکت کنی !!!
در اتاق را گشود واز نگاه خیره سر یسنا و دست به کمر او خنده ش گرفت  .اما به لبخندی اکتفا کرد .
یسنا که دید خواهش ها و اصرار هایش در طاها اثری ندارد بالجبازی گفت
_ ههه!!
بهتره من رودست کم نگیری طاها
من دختری نیستم که بشینم لب پنجره به ماه نگاه کنم و دعا کنم تا هرچه زودتر صبح شه وشما برگردین !!
من امشب باشما خواهم اومد !!
_یسنا !!!
صدای خشمگین طاها در اتاق طنین انداخت .
در بحث ان ها دخالت کرد  .با تحکم گفت
_بحث بی فایده رو کش نده سرگرد !!!
یسنا همراه ما میاد !!
سپس نگاهی به یسنا انداخت  .نگاهی پر از غرور وافتخار ..
در ان لباس غواصی وسیاه بسیار شیرین و در عین حال مصمم به نظر میامد !!!
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او یسنا را کامال می شناخت و می دانست یسنا دل نترس و بسیار شجاعی دارد !
یسنا هیجان زده لبخندی زد  .فاصله بین خود وسراج را در چند قدم از بین برد دست راست خود را مشت کرده وطبق عادت به مشت
چپ دست سراج کوباند !
طاها با اخم نگاهی به ان دو انداخت .
و از میان دندان های بهم ساییده خطاب به سراج گفت
_مسئولیت یسنا باتو واگر یک تارموش کم بشه من از چشم تو می بینم !!
قایق موتوری با سه سرنشین ،دل اب های خلیج فارس را می شکافت و در تاریکی غلیظ شب باسرعت پیش می رفت .
سراج پشت سکان ایستاده بود و خود را بی توجه به شیطنت های یسنا ودلبری هایش برای طاها نشان می داد !
ظاهرا یسنا قصد داشت دل طاها را نرمکند .
کمتر از چند ساعت دیگر سرمه همکنار او قرار می گرفت و او بی نهایت دلتنگ دزد کوچولیش شده بود !!!
صدای هاتف در گوشش پیچید و ناخواسته ذهنش به سه شب قبل فلش بک زد
_شبیخون به عمارت امیر حماقت ود عین حال خودکشیه !
هاتف لحطه ای تامل کرد و باشرم و زیر سنگینی نگاه پسرش ادامه داد
_اما تقدیر یک بار دیگر برگ برنده ش رو به نفع سرمه رو کرده واین دختر یک باردیگر ازحبس اجباری نجات پیدا خواهد کرد .
خوب گوش کن سراج
امیر کویت هرسال شب تولدش رو درکشتی مجلل خودش در اب های خلیج فارس با تعداد معدودی مهمان های سرشناس برگزار می
کنه.
سه شب دیگه تولد امیره
واین بهترین فرصت برای پس گرفتن سرمه س !
چون تعداد محافظ ها درکشتی خیلی کمتر از عمارت وشبیخون زدن بسیار راحت تر !!!
فقط کافیه به داخل کشتی راه پیدا کنید بعد از اون شک ندارم موفق میشین !!!
باوجود مهمان های غیر مسلح وافراد خاص ومهم کار شما راحت تر خواهد بود !!!
_از کجا باید مطمئن بود سرمه داخل کشتیه ؟!
هاتف چشم باز وبسته کرد و مطمئن لب زد
_بهم اعتماد کن
دوساعت که گذشت سراج قایق را وسط آب نگه داشته وخاموش کرد .
_بیشتر از این نمی تونیم باقایق جلو بریم .
نباید متوجه ی مابشن  .طبق نقشه باید شنا کنیم .
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طاها سر لوله ی هر شش کلت کمری پارچه فرو کرد  .تا اب به داخل ان نفوذ نکند .سپس فشنگ ها را از جعبه خارج وبین هرسه تقسیم
کرد .
فشنگ ها را داخل لباس فرو کردند همینطور خنجر کوچک اما تیز وبرنده را !!
یسنا موهای خود را باز کرد  .پنجه ای میانش کشید وبار دیگر ان را سفت ومحکم از باال بست و کش وقوسی به بدن خود داد .
سراج اولین نفری بود که خودرا داخل اب انداخت
صدای نگران طاها همچون زمزمه ای درگوش یسنا نشست
_هنوزم دیر نیست یسنا
لطفا لجبازی نکن تو قایق بمون ومنتظر برگشت ..
یسنا از نبود سراج استفاده کرد  .بالفاصله لبانش را روی لب طاها گذاشت
و بوسه ای کوتاه اما عمیق روی لبانش نشاند !!
سپس لبش را جدا کرد  .لبخندی به نگرانی اوزد ومانند خود او لب زد
_نگران من نباش با وجود توهیچ اتفاقی برای من نمیفته !!
نباید زمان از دست داد  .روشنایی صبح اصال به نفع ما نیست  .جمله ش که تمام شد بلند شد ایستاد وبا یک شیرجه خود را داخل اب
انداخت تا جلوی هرگونه اعتراض ومخالفت او را بگیرد !!
و اما طاها اخرین نفر بود که داخل اب شیرجه زد .
دریا آرام بود اما با این وجود شنا کردن با لباس کاری طاقت فرسا بود  .سراج وطاها نسبت به یسنا نیروی بدنی بیشتری داشتند وبهتر
شنا می کردند .
آب را می شکافتند وجلو می رفتند معهذا وقتی یسنا عقب می ماند  .سرعت خود را کمتر می کردند تا یسنا به آنها برسد .
بیشتر از چهل دقیقه بود که مداوم شنا می کردند  .یسنا که با یک دست شنا می کرد خسته شد وروی اب ماندو در نهایت طاها خود را
به اورساند .
یسنا نفس نفس میزد  .سری تکان داد و زیر لب دختر سرتقی به اوگفت .
یسنا لبخندی زد .
نفس عمیقی کشید و خواست شنا کند که طاها این اجازه را به اونداد و باالخره هم ناچار شد
مثل ناجیان غریق بشناوری بپردازد واو را باکمک بازوان نیرومند خویش جلو بکشد .
یسنا خود را کامال به اوسپرد واز حمایت او در آن شب عجیب وپرحادثه لذت برد .
نیم ساعت دیگر هم سپری شد ودر نهایت سایه ای درظلمت شب به چشم خورد .
درست مانند کوهی در دل دریا !!
با فاصله ی تقریبا زیادی از کشتی روی اب ایستادند ونفسی تازه کردند .
باد اندکی که می وزید صدای موسیقی شاد عربی را به گوششان می رساند .
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سراج نگاهی به طاها و یسنا انداخت وگفت
_از این پس کارمون مشکل میشه
مراقب باشید حتی المقدور دست هایتان در اب صدانکند و سرصدا ایجاد نکنید .
مجدادا هرسه آهسته داخل اب فرورفتند و به سمت کشتی به شنا پرداختند .
کمی جلوتر بدنه ی سفید رنگ کشتی  ،مانند دیواری
مقابل دیدشان قرار گرفت .
حاال صدای موسیقی را به وضوح می شنیدند .
واین صدای موسیقی باعث میشد تا اندک صدایی که توسط ان ها ایجاد میشد هم به گوش کسی نرسد!
کشتی نردبانی اهنی داشت و هرسه در دل خدارا شکر گفتند که برخالف قاعده نردبان را باال نکشیده بودند واین کار ان هارا بسیار راحت
کرده بود .
یسنا دست سالم خود را به اولین پله نردبان گرفت .
سپس باکمک سراج کامال روی پله نشست .
ان ها در قسمت فرو رفتگی کشتی بودند و از عرشه دیده نمی شدند .
طاها و سراج تا سینه خود را باال کشیدند وصدای چلپ چلپ اب ،درصدای بلند موسیقی گم شد .
اسلحه های خود را بالفاصله از اب خالی کردند و خشاب آن را پرکردند .
یسنا حاال که نشسته بود واحساس امنیت می کرد نگاهش را در آن تاریکی مطلق چرخاند !
دریا آرام بود .اما تاریکی قیرگون منظره ای رعب انگیز به آن می بخشید !!
نگاهش را از تاریکی دریا گرفت وبه باال دوخت تا روشنایی کشتی کمی ترس را از او دور کند  .خیلی زود دودی باریک که رو به اسمان
می 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
نگاه سراج وطاها به سمت باال کشیده شد و با کمی دقت  ،از باالی کشتی درست قسمتی که آن ها پنهان شده بودند دود را دیدند که
به سمت باال می رود !
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 اودر غبغب خود انداخته بود می دید !!
کمی که گذشت چیز سفید کوچکی را دیدند که باسرعت به انها نزدیک می شد .
وقتی از مقابل نگاهشان گذشت  .هرسه پاکت سیگار را در ان تاریکی تشخیص دادند !
پاکت مانند پرکاهی روی اب قرار گرفت و در دست امواج از آنها دورشد .
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سراج نگاه دیگری سمت باال انداخت ولب زد
_فعال خبری از نورافکن نیست  .ظاهرا حسابی سرگرمن !!!
بهتره زود دست بکار شیم
اول من باال می رم اگر خطری نبود با اشاره ی من شما باال بیاید !!
یسنا وطاها از پیشنهاد او استقبال کردند .
یسنا خود را داخل اب انداخت  .شانه ی سراج را فشرد و بانگرانی زمزمه کرد
_مواظب باش !
سراج پیشانی اورا بوسید و با گفتن مواظبم
اهسته از پله های نردبانی باال رفت.
طاها مجدادا یسنا را درآغوش گرفت واو را روی پله ی نردبان قرار دادو گفت
_عضله های پات روخسته نکن !
یسنا لبخندی زد .
حق با اوبود  ،شنا حسابی خسته ش کرده بود .
نگاه نگرانش را به باالی پله ها دوخت .
سراج هنگامیکه به اخرین پله رسید
اسلحه را از استین پیراهنش بیرون کشید وآن را آماده نگه داشت .
سپس سرش را کمی بلند کرد و به عرشه نگاهی انداخت .
عرشه ی کشتی خالی بود و او هیچکس را ندید  .همانطور که هاتف گفته بود همه سرگرم مهمانی بودند وآن اندک محافظ هم با گمان
اینکه هیچکس شبانه به کشتی امیر در دل اقیانوس شبیخون نمی زند خود را سرگرم عیش وقمار کرده بودند  .معهذا نمی بایست احتیاط
را از دست می دادند !
بدون ایجاد کوچکترین صدایی خود را روی عرشه ی کشتی انداخت و بالفاصله به طاها دستی تکان داد .
سپس خود را عقب کشید و به اطراف نظری افکند .
ابتدا یسنا باال آمد وسراج او را بغل کرد وداخل عرشه گذاشت وبعد طاها باسرعت کنار انها قرار گرفت .
سراج به هرکدام طرفی را نشان داد و لب زد
_سعی کنید تا جایی که می تونید
صدا ایجاد نکنید .
باید بتونیم بدون اینکه متوجه بشن سرمه رو نجات بدیم !
من به قسمت موتور خونه ی کشتی می رم تا برق کشتی رو از کار بندازم
و کمی طول می کشه تا بتونن برق اضطراری اون رو کار بندازن
در طی این زمان شما سرمه رو پیدا کنین
اون باید طبقه ی دوم باشد
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سپس به پشت کشتی اشاره ای کرد وگفت
قایق های نجات وزیر دریایی این قسمت هست  .سرمه رو پیدا کردین به سمت قایق های نجات برین !!!
او به راحتی توانسته بود نقشه ی کشتی را به دست بیاورد وتمامی جزئیات آن را بخاطر بسپرد !!
یسنا وطاها بالفاصله سری تکان دادندو
هرکدام به سمتی که سراج اشاره کرده بود روی پنجه ی پا رفتند !!
سراج خود با احتیاط از دماغه ی کشتی فاصله گرفت و به سمت عقب کشتی جلو رفت  .موتور خانه ی کشتی در سمت عقب کشتی قرار
داشت.
یسنا برای اخرین بار دستی برای طاها تکان داد و پشت دیوار از دید او خارج شد .
سعی کرد یکبار دیگر نقشه ی کشتی را در ذهنش مرور کند .
باید می توانست خود را داخل کشتی واتاق سرمه برساند .
با احتیاط به سمت کابین مخصوص خدمه ی کشتی قدم برداشت  .درست نزدیک کابین دومرد را دید که از کابین خارج شدند .قلبش
فرو ریخت ونفسش در سینه حبس شد .
بالفاصله بدنش را به دیوار تکیه داد .
اگر از کنارش عبور می کردند  .تاریکی نمی توانست او را از دید ان ها مخفی نگه دارد .
باید چاره ای می اندیشید.
باسرعت نگاه در اطراف چرخاند .
کمی ان سمت تر از او  ،استخری عریض وجود داشت .
بالفاصله تصمیم خود را گرفت و روی نوک پا به سمت استخر جلو رفت و با کمترین صدا در داخل اب استخر فرو رفت وزمانیکه آن دو
مرد به استخرنزدیک شدند  .ریه هایش را پر از هوا کرد و کامال داخل اب فرو رفت .
چند ثانیه که گذشت صدای یکی از مرد ها راشنید
_بیا بریم لبی تر کنیم و یکم با این خدمه های لوند کشتی حال کنیم !
_بهمون برای عشق وحال پول نمی دن!
وظیفه ی ما محافظت از کشتیه !
صدای همان مرد اولی بالفاصله شنیده شد .
_محافظت در مقابل جن وپری!!
اخه وسط دریا این وقت شب چه خطری کشتی رو تهدید می کنه !!
بقیه ی بچه ها هم سرگرمن !
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صدای قدم ها دور شد و یسنا ادامه ی بحث انها را نشنید  .درحالیکه نفس کم اورده وبه سختی خود را زیر آب نگه داشته بود سرش را
با احتیاط از زیر آب بیرون کرد وبا ولع هوا را به داخل ریه هایش فرستاد !!
نگاهش آن دو مرد را که همچنان بحث می کردند تعقیب کرد وچون خیالش راحت شد که کامال از استخر فاصله گرفتند با سرعت از آب
خارج شد .
وبی اهمیت به ابی که پشت خود راه انداخته بود به سمت کابین مستخدمین جلو رفت .
پشت در نیمه باز کابین ایستاد .
اطراف را پایید و با احتیاط سرش را داخل برد .
به نظر میامد همه ی مستخدمین در سالن اصلی ومشغول پذیرایی بودند .
سریع داخل رفت و مستقیم به سمت رختکن قدم برداشت .
باعجله در کمد را باز کرد .
چند دست لباس سفید وکوتاه مخصوص خدمه در کمد اویزان بود .
پیراهنی را برداشت و با سرعت با لباس مشکی وخیس خود تعویض کرد .
اسلحه ی کالیبر کوچک وزنانه ی خود را در لباس زیرش جاساز کرد .سپس
لباس خود را داخل سطل آشغال انداخت وبه سمت اینه دوید  .موهایش خیسش را باسرعت بازکرد ودستی به ان کشید  .کمی ان را با
دست صاف کرد ومجدادا سفت از باال بست و از کابین خارج شد .
برای رسیدن به طبقه ی دوم کشتی ،باید از سالن اصلی عبور می کرد .
پس به سمت کابین اصلی قدم برداشت .
نزدیک کابین اصلی مردی سیه چرده ودرشت اندام را دید که به سمت او جلو میامد .
جریان خون در رگ هایش کند شد و
قلبش شروع به کوبیدن کرد .
اما ظاهرش چیزی از ترسش را نشان نداد .خیلی خونسرد وباهمان قدم های محکم ومطمئن به مسیر خود ادامه داد !
شانه به شانه ی مرد از کنار او عبور کرد .
نفس حبس شده ش را هنوز مهار نکرده بود که صدای زمخت مرد را شنید
_صبر کن
به ناچار ایستاد  .دستش مشت شد و پلک هایش باز وبسته شد .
_تو چرا سر پستت نیسی !!
یسنا به سمت او برگشت  .سرش را پایین انداخت و محتاطانه پاسخ داد
_ من ..من ...
شربت رو پیرهنم ریخت ومجبورشدم تعویض کنم .
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مرد با دقت نگاهی به سرتاپای او انداخت وگفت
_زود برگرد سرکارت!
یسنا چشمی زیر لب گفت وبه قدم هایش سرعت بیشتری بخشید واز انجا دور شد .
کنار در ورودی  ،نفس عمیقی کشید .دستی به دامنش کشید و وارد سالن شد .
صدای شاد موسیقی به پیشوازش آمد .
نگاهی به پیرامونش انداخت وبا دقت شرایط را سنجید .
کمی جلوتر سینی محتوی مشروب را از خدمه ی مردی گرفت و در مسیر پله هایی که طبقه دوم را از طبقه ی پایین مجزا کرده بود
مشغول پذیرایی شد .
محتاطانه نگاهی به اطراف انداخت وقبل از اینکه باال برود با دیدن سرمه در کنار امیر آه از نهادش درآمد !!
سرمه در کنار امیر در راس مهمان ها ایستاده بود !!
به طارمی تکیه داد و
جام شراب را به لب هایش نزدیک کرد والجرعه محتویات شراب را در گلویش خالی کرد !
نگاهش در اندام نیمه برهنه ی خواهرش باال وپایین شد .
در آن وضعیت آشفته  ،خنده ش گرفت .
فقط کافی بود سراج سرمه را با آن لباس ببیند تا آتش بازی واقعی امشب را راه بیاندازد !!
می توانست رگ باد کرده ی گردن سراج را تجسم کند .
او دختری بود عاشق هیجان و ماجراجویی و این شب قیرگون آبستن به حوادث  ،می توانست این
حس ماجراجویی او را ارضا کند !!
صدای طاها که در گوشش پیچید توجهش را جلب کرد .
_اوضاع اون ور چطوره دختر گانگستر؟!
نگاهش مجدادا در دست امیر که در سرشانه ی برهنه ی سرمه بازی می کرد رقصید ولب زد .
_قمر در عقرب !!!
فکر نکنم بدون اتیش بازی بشه مرغ رو از قفس پروند !
طاها فرصتی پیدا نکرد حرفی بزند زیرا بالفاصله سایه ای باالی سرش روی دیوار افتاد .
با دیدن مردی که دستش را باال برده وقصد کوبیدن برسرش داشت بدون فوت وقت  ،برگشت و آرنجش را محکم برشکم مرد کوبید
.
فرصتی برای اتالف وقت نبود کوچکترین اشتباهی جبران ناپذیر بود و باعث بهم خوردن کل عملیات می شد .
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مرد فریادی خفه کشید .
بالفاصله هردو مرد مثل شیر خشمگین بهم یورش برده ودرهم آمیختند !
قدرت طاها برمرد غالب بود و مرد مذکور چون این را متوجه شد .
از اینکه بی فکر اقدام کرده بود پشیمان شد .
بالفاصله خواست باقی محافظ ها را با خبر سازد  .اما طاها بیسیم او را از گوشش کند و مشتی دیگر حواله ی صورت او کرد .
مرد که شکست خود را قطعی دید در حالیکه دردل خود را نکوهش می کرد چرا زودتر ان ها را باخبر نکرده خیلی زود دست به اسلحه
شد اما قبل از او طاها دست جنباند و باچاقو یی که همراه داشت رگ گردن مرد را زد .
خون فوران زد و روی صورت طاها پاچید  .طاها قبل از اینکه اونقش زمین شود در یک حرکت او را به کول انداخت و
بالفاصله او را در دل دریا انداخت .
کمی بعد جنازه ی مرد در دست امواج باال وپایین شد .
صدای نگران یسنا در گوشش پیچید
_طاها  ،طاها
با پشت شلوار مشکی ش خون چاقو را پاک کرد .مجدادا آن را در غالفش فرو کرده وداخل لباسش انداخت .
_همه چی اینجا مرتبه نگران نباش
صدای نفس آسوده ی یسنا راشنید و لبخندی روی لبش نقش بست .

.....

طاها کنار سراج در موتور خانه ایستاد.
هردو متوجه جریان شده بودند وکمی نقشه تغییر کرده بود .
سراج اجازه نداده بود یسنا خود اقدامی برای نجات سرمه بکند .
توضیحاتی را در مورد سیستم برق به طاها داد .
سپس دستی برشانه ی او گذاشت وگفت
_تا چند دقیقه دیگه برق ها قطع میشه و
تحت هیچ شرایطی نباید بزاری سیستم برق وصل شه .
طاها اورا مطمئن ساخت وسراج مسیر کابین اصلی را در پیش گرفت .
سرمه در حالیکه به سختی جلوی ریزش اشک هایش را گرفته بود  .بدن مور مور شده ش را از امیر دور نگه می داشت .
هرچند بی فایده بود .
امیر قصد کوتاه آمدن را نداشت ودائم دست خود را روی بدن او می کشید و از بدن دون شده و مور مور شده ش لذت می برد .
در یکی از همین تماس ها  ،سرمه با صدای مرتعشی ملتمسانه لب زد
_ بزار به اتاقم برگردم !!!
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امیر خونسرد سرانگشتانش را روی سرشانه های سفید او کشید  .لبخندی زد وگفت
_که باز اقدام به خودکشی کنی!!
ابرویی باال انداخت و با همان لهجه ی غلیظ خود  ،لب زد
_تو دختر احمقی هستی سرمه
به اطرافت نگاه کن
من امیر کویتم
و زندگی در کنار من می تونه خیلی لذت بخش باشه!!!
مخصوصا که امشب سوگلیم میشی دختر ایرونی!!
سرمه غمگین لب گزید .
از شب قبل که اورا وارد کشتی کرده بودند به کل قطع امید کرده ودوبار اقدام به خودکشی کرده بود .
هرچند موفق نشده بود وتنها چیزی که عایدش شده بود دوتا بادیگارد بود که تا شب در اتاقش کشیک می دادند .
حتی در حضور آن ها حمام کرده واماده شده بود !!
اهی کشید ونگاه در اطراف چرخاند .
چند ثانیه بعد  ،نگاهش با سرعت برگشت به سمت نقطه ای که چند ثانیه قبل از آن گذشته بود .
لحظه ای احساس کرد سراج رادیده .
قلبش تو سینه فروریخت  .بی شک توهم زده بود !!!
امکان نداشت سراج وسط اقیانوس ودرکشتی باشد !!
چشم بست وزمانیکه باز کرد خبری از سراج نبود .
نم اشک درچشمانش نشست و با حسرت اسم اورا زیر لب زمزمه کرد .

....

سراج وقتی وارد کابین شد .
خودش را به شلوغی رساند ومیان مهمان ها ایستاد.
سپس نگاهش را در اطراف چرخاند .
بالفاصله امیر رادید و از دیدن سرمه در آن لباس شوکه شد .
رگ های گردنش متورم و فکش فشرده شد .
بخصوص وقتی دست اورو روی کمر برهنه ی سرمه دید .
دستش بالفاصله روی اسلحه رفت و خواست آن را بیرون بکشد که دستی روی دستش نشست و صدای آرام یسنا را شنید
_بهتره احساساتی نشی سراج !!
حتی از این فاصله بتونی امیر رو هدف قرار بدی
قبل از اینکه سرمه رو نجات بدیم
سوراخ سوراخ میشیم !!!
حق با یسنا بود وسراج خشمگین زمزمه کرد
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_لعنتی حرومزاده !!!
ناگهان برق قطع رفت  .بالفاصله صدای موسیقی قطع شد وصدای همهمه ی پر وحشت مهمان ها در فضا طنین انداخت
یسنا با لحن شیطنت آمیزی گفت
_االن وقتشه سراج ..برو کاری کن تا صد سال بعد  ،وقتی اسم دختر ایرانی میاد پشت شیخ وامیرها بلرزه!!
سراج صبر کرد تا کمی چشمش به تاریکی عادت کند  .سپس خطاب به یسنا خیلی جدی گفت
_برو پیش طاها  ،به هیچ ادم مسلحیم رحم نکن یسنا !!!
یسنا بالفاصله جواب داد
_ چشم اما قولم چی !!
ازم قول گرفتی تا خون کسی رو هیچ وقت نریزم !!
سراج با خونسردی پاسخ داد
_یادم نمیاد
یسنا هیجان زده از اجازه ی او  ،ایولی زیر لب گفت وبالفاصله به سمت درخروجی رفت..
سراج به سمت سرمه وامیر قدم برداشت
امیر سعی داشت آرامش را به مهمان ها بازگرداند .
سرمه اما مانند جسمی بی روح ثابت در جای خود ایستاده بود .
چنان غرق در دنیای خود شده بود که متوجه ی اتفاق های دورو اطرافش نباشد .
با پیچیدن دستی دورکمرش و فرو رفتن درآغوشی به خود آمد هینی کشید وخشمگین ارنج خود را عقب برد ومحکم
به شکم او کوبید .
_ولم کن بی ناموس!!
صدایی بالفاصله درگوشش پیچید
_هیسس دزد کوچولوم من به ناموسم
خیلی حساسم !!!
سرمه دیگرهیجی نشنید چون کلمه ی دزد کوچولو گوشش را پرکرده بود !!
بهت زده اندیشید که مجدادا دچار توهم شده
اما حرارت آغوشی که کامال ازپشت دربرش گرفته بود چیزی دیگر می گفت
درآغوش او برگشت.
در آن تاریکی با سرانگشتانش  ،صورت او را لمس کرد و به سختی
لب زد
_سراج
بالفاصله صدای سراج را نزدیک گوشش شنید
_جون ودلم سرمم
حرارت نفس داغ سراج پوست گردن یخ زده ش را سوزاند .
حرفی نزد وکامال درآغوش ناجی همیشگی ش فرو رفت .
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بغضش به یکباره ترکید و
بی صدا اشک ریخت .
لب زد
_ بگو توبیداری رویا نمی بینم
بگو لعنتی  .بگو دیگه دست هیچ کس جز تو به من نمی خوره
سراج سفت اورا به خود فشرد حریصانه ودلتنگ بوسه ای روی موهای معطرش نشاند وخشمگین زمزمه کرد
_همه چی تموم شد عزیزم .من کنارتم وقطع می کنم دستی که بخواد ازاین لحظه تورولمس کنه !!
سراج  ،سرمه را از بغل خود بیرون کشید واورا پشت خود کشاند .
سرمه وحشت زده زمزمه کرد
_سراج !!
سراج دست او را محکم گرفت وخیلی نامحسوس پشت امیر که همچنان سعی داشت مهمان های ترسیده را به آرامش دعوت کند قرار
گرفت .
لوله ی اسلحه را پشت شقیقه ی او قرار داده وآن رافشرد .
بالفاصله صدای وحشت زده ونگران امیر را شنید
_تو کی هسی !!
سراج لوله را محکمتر فشرد و
از میان دندان های قفل شده غرید
ضربه ی نهایی)(_kNock out
امیر شوکه خواست برگردد که سراج این اجازه را به او نداد .
_بهت گفته بودم  ،که با سراج در نیفت
گفته بودم گرگ درمقابل باسراج کفتاره!!
دریا که سهله زیر زمینم می رفتی
پیدات می کردم!!
_بی صدا برگرد و به سمت در خروجی برو !!
_تو از اینجا زنده بیرون نمیری پسر
مگر اینکه من بخوام !!
پس اسلحت رو بنداز  ،منم قول میدم  ،این حرکتت رو ندید بگیرم !!
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سراج خنده ای درگلو کرد وبا تمسخر گفت
_بهتره خاموشی گزینی تا عاقبت کارببینی
_حاالبیفت جلو !!!
امیر هنوز قدمی جلو نرفته بود  ،که کابین غرق در نور شد  .برق وصل شده بود .
سرمه هینی کشید و از پشت کمر سراج را فشرد .
تا چند دقیقه ی اول کسی نفهمید چه اتفاقی افتاده اما اولین گلوله ای که از بیرون شلیک شد و صدای آژیر خطر مجدادا همهمه ایجاد کرد
.
مهمان ها ترسیده هریک به سویی می گریخت .
صدای فریادوحشت زده ی زن ها در کل کشتی طنین انداخت !!
ان فکر در آن ها قوت گرفته بود که مورد حمله ی دزدان دریایی قرار گرفته ند .
محافظ های داخل کابین خیلی زود خود را از میان زن ومرد ترسیده که به هر سمت می دویدند تا پناه بگیرند به امیر رساندند تا از
او در مقابل خطر احتمالی محافظت کنند !!
اما وقتی رنگ سفید صورت او و سراج را پشت اودیدند تازه متوجه جریان ودسیسه از قبل چیده شده شدند .
سریع اسلحه های  ،خود را به سمت سراج نشانه رفتند .
اما سراج کامال خود را پشت امیر مخفی کرده بود وسرمه هم پشت او !!
با خشم غرید
_بگو اسلحه ها رو بندازن زمین وگرنه یک تیر حروم مغزت می کنم !!
بگوو!!!!!
امیر خشمگین دستش را باال برد و خطاب به محافظ هایش گفت
_اسلحه ها رو بندازین !!!
محافظ ها بالفاصله اطاعت امر کردند.
_ افرین !!حاال راه ت رو برو !!!
امیر خشمگین قدمی جلو رفت.
_تو من رو می شناسی !!
می دونی من کیم !!!
سراج لوله را مجدادا به سرش فشرد وگفت
_مهم اینه  ،تو سراج رو شناختی !!! وفهمیدی با کی در افتادی!!!
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کار سراج در آن لحظه بسیار دشوار وحساس بود .
کوچکترین اشتباهی ورق را به نفع امیر بر می گرداند وجان همه را به خطر می انداخت ومسلما خوراک ماهی های دریا می شدند !!!
پس هم عقب را می پائید و هم حواسش کامال به محافظ ها بود !!
امیر با خشم از در کابین عبور کرد و وارد عرشه شد .
هرچند ثانیه صدای شلیک به گوش می رسید .
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
حق با سراج بود و او کامال در ان دریای بیکران ضربه فنی شده بود !!
عفریته ی مرگ باالی سرش می چرخید واو هنوز نتوانسته بود در آن سن از آن همه دارایی که داشت لذت کامل ببرد .
اوضاع حسابی وخیم بود واو حتی نمی دانست کشتی در محاصره ی چند نفر از افراد اوست !!
به قایق های نجات که رسیدند
سراج لب زد .
_بچه ها کجاین !!
صدای نفس نفس زدن یسنا بالفاصله در گوشش پیچید
_چند ثانیه دیگه به شما ملحق میشیم !!
همینطور هم شد و طاها ویسنا همزمان با ان ها ،به قایق های نجات رسیدند .
طاها به کمک سراج شتافت واسلحه ها را سمت محافظ ها نشانه رفت ویسنا هم خواهرش را در آغوش کشید واجازه داد او صدای فریاد
پر هیجانش را در سینه ی او مهار کند .
سراج به یسنا اشاره کرد و یسنا سرمه را سوار قایق کرد وخود هم بالفاصله کنار او نشست .
طاها ایستاد وسراج خطاب به امیر گفت
_بشین
_حاال که موفق به فرار شدین من رو ول کنین !!
سراج پوزخندی زد که در آن فضای نیمه تاریک وزیر نور ماه همه ی افراد ایستاده در عرشه دیدند !!!
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ضامن را کشید و خیلی قاطع وجدی گفت
_ عادت به تکرار جمله ندارم!!
امیر با قدم هایی لرزان به سمت قایق رفت وروی آن نشست
سراج مجدادا پشت او قرار گرفت  .وطاها اخرین نفر بود که سوار قایق شد شده بود .
_حاال به افرادت بگو با پایین بر کشتی را پایین بفرستن !!
امیر خشمگین تکرار کرد و سراج در ادامه ی جمله ی اوگفت
_خوب گوش کنین
اگر بخواین مارو تعقیب کنین و یا کاری کنین در جا امیرتون رو می کشم !!!
در غیر این صورت زنده تو ساحل پیداش می کنین
فقط کافیه ما فرار کنیم !!!
افراد با دستور مستقیم امیر بالفاصله
قایق را با کمک پایین بر داخل آب انداختند .
سرمه هیجان زده در دل ان تاریکی شب
لب هایش را سفت گرفته بود تاصدای فریاد پرهیجانش بلند نشود !!
باورش نمی شد نجات یافته باشد واو تا همین یک ساعت قبل هزاران نقشه برای از بین بردن خود کشیده بود !!!
طاها پشت امیر قرار گرفت وسراج مجدادا پشت سکان ایستاد !
بالفاصله قایق روشن شده و از کشتی دور شد .
وقتی کشتی از دید آن ها خارج شد
سرمه طاقت از دست داده و از جای خود بلند شد وبا احتیاط به سمت سراج قدم برداشت .
هیچ شرم ونگاهی نمی توانست در آن لحظه ،مانع از کاری که می خواست انجام دهد شود !!
از پشت او را در آغوش گرفت وسرش را در میان دوکتف او مخفی کرد .
فقط لمس وگرمای آغوش سراج بود که می توانست او را به این باور برساند که نجات پیدا کرده است !!!
طاها سرش را پایین انداخته بود ویسنا با لذت آن صحنه ی عاشقانه را تماشا می کرد .
بی شک سراج لیاقت خواهرش را داشت .
سراج دست سرمه را گرفت واو را جلوی خود کشید  .ابتدا دلتنگ پیشانی ش رو اماج بوسه ش قرار داد.
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سپس پیراهنش را از تن بیرون کشید و بدون کالمی ان را سمت سرمه گرفت  .سرمه شرمگین لب گزید و بالفاصله آن لباس خیس
سیاه را به تن زد

پوست بدنش بالفاصله از خیسی لباس مورمور شد وسرما در جانش نشست .
سراج اورا مجدادا در آغوش کشید و دستانش را دور بدن او حلقه کرد و سرمه با ارامش سرش را روی سینه ی او گذاشت .
قلبش به تندی قلب یک کبوتر بچه می تپید .
هنوز هم برایش باور این آغوش سخت بود .
او کال قید سراج را زده بود وگمان می کرد دیگر اورا هرگز نخواهد دید !!!

خیلی زود به قایق خود رسیدند .
 .سراج قایق را به بدنه ی قایق دیگری چسباند و اشاره کرد تا همه سوار شوند .
خود به سرمه که همچنان سفت به اوچسبیده بود کمک کرد تا سوار شود .
سپس خود مقابل امیر ایستاد
امیر که قید جان خود را از همان ابتدا زده بود.
نگاه وحشت زده ش را در آن تاریکی قیرگون چرخاند و ملتمسانه گفت
_لطفا من رو نکش!!!
هرچی بخوای بهت می دم
از پول و طال بی نیازت می کنم !!
برای او اهمیتی نداشت در ان لحظه به یک ایرانی برای نجات جان خودالتماس کند .
وحشت از مردن فکرش را زایل کرده بود !!!
او فقط می خواست زنده بماند .
سراج تک خنده ای در گلو کرد .
اسلحه را به سمت مغز او نشانه رفت و با طعنه پرسید
_ترسیدی !!
امیر خود را در قایق عقب کشید وبه بدنه ی قایق چسباند .
سراج ان فاصله را پر کرد
_می تونم بکشمت وجنازت رو تحویل ماهی های ادم خوار بدم ویا حتی زندت رو !!
اما ...
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نگاه امیر درخشید .
_ بهت فرصت دوباره ی زندگی می دم !!!
به شرط اینکه توام بعد از اینکه رسیدی خشکی همه چیز روفراموش کنی !!!
جان تو در برابر تضمینی که می خوای بدی !
امیر بهت زده بالفاصله سر تکان داد وشرط او را پذیرفت .
باورش نمی شد سراج به همین راحتی از جان او بگذرد .
سراج با نگاهش نگاه اورا کاوید سپس خیلی کوتاه گفت
_من فقط یکبار جان ادم هارو می بخشم!!!
سپس روی قایق پرید و این دفعه طاها بود که پشت سکان قراررفت وقایق را به حرکت انداخت ...
نگاه نگران سرمه ،مدام در ان تاریکی روی دریا سرگردان می چرخید .
هرآن امکان می داد مورد شبیخون افراد امیر ویا هر شیخ عرب دیگر قرار بگیرند .
با اینکه نجات پیدا کرده بودن اما نمی دانست چرا هرچه قایق به ساحل نزدیک ترمی شد احساس دلشوره ش بیشتر وعمیق تر می شد
.
تا درآغوش سراج در یک اتاق نمی خوابید
باور نمی کرد آن کابوس تمام شده باشد .
بخصوص که این نگرانی وترس را در نگاه یسنا نیز می خواند !!
یسنا هم آرام وقرار نداشت ومدام سعی داشت چیزی را به سراج بگوید اما سراج این اجازه را به اونمی داد .
سراج که متوجه ی نگرانی او شده بود
سرسرمه را روی سینه ش گذاشت و
نزدیک گوشش زمزمه کرد
_نگران نباش همه چی تموم شد عزیزم
صدای محزون و غمگین سرمه را بالفاصله شنید
_با اینکه مخالف کشت و کشتارم
اما کاش امیر رو می کشتین !!
اگر دوباره برگرده چی!
سراج چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند که درآن تاریکی سرمه آن ندید اما صدای خسته و مطمئنش را شنید .
_نگران نباش دیگه هیچ وقت تو زندگیت امیر رو نمی بینی !!
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_از کجا انقدر مطمئنی ؟!
_روحیه ی صلح طلبش رو در عین اقتدار می شناسم .
امیر مردیه که سر عیش وخوش گذرونیش قمار نمی کنه !!
بمونه اینکه اون جونش رو مدیون من می دونه از این پس !!
سرمه لب گزید وسرش را روی سینه ی اوفشرد .
با اینکه به سراج ایمان داشت اما دلیل این دلشوره وحس بدش را نمی فهمید !!!
صدای خشمگین یسنا سکوت کابین را شکاند .
_سراج لطفا به حرف من گوش کن
یاشار عصبی تر از اینی هست که بخواد رحم کنه حتی تو !!
نجات جون سرمه هم باعث نمیشه آتش خشمش خاموش شه !!!
من شک ندارم افراد یاشار توساحل برامون کمین کردن !!!
حباب دلشوره ترکید و زهر ان با سرعت در تمام پی ورگ سرمه منتشر شد .
سرش را با سرعت از سینه ی سراج برداشت .
نگاهش را از نگاه ناخوانای سراج ،عبور داد ودر نگاه طوفانی و نا ارام یسنا گره زد .
در این مدت کوتاه اشنایی با یسنا هیچ وقت اورا تا این حد عصبی و اشفته ندیده بود !!
اب دهنش را به سختی قورت داد وبا صدای لرزانی پرسید
_چه اتفاقی افتاده !
منظورت از یاشار همون  ،همون پدر خودمونه ؟!
قبل از اینکه یسنا جوابی بدهد صدای تند و جدی سراج را شنید
_یسنا !!
سرمه دست سراج را سفت فشرد ونگاه منتظر ونگرانش را به یسنا دوخت .
یسنا با حرص موهای خیسش را از بند کش رها کرد  .پاهایش را به عرض شانه باز گذاشت ودست هایش را دورانی ومحکم روی آن
کشید .
از شنای بیش از حد بدن درد گرفته بود !!!
نگاه شرور و تخسش را به پسر عمه ش دوخت و گفت
_من ازت نمی ترسم سراج و تونمی تونی من رو ساکت کنی !!
حق سرمه س که واقعیت رو بدونه
سپس نگاهش را به سرمه دوخت وادامه داد
_خوب گوش کن خواهری !!
بعله منظورم یاشار پدرخودمونه
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اما نه یاشاری که این مدت دیدی وشناختی !!
منظورم یاشاریه که وقتی
خشمگین میشه وقتی پای خانواده ش در میون باشه می تونه تبدیل به یه انسان خطرناک شه که هیچ کس وهیچ رو نشناسه !!
سرمه با گنگی پرسید
_مگه چه خطری از جانب سراج خانواده ش رو تهدید کرده !!
_از طرف سراج نه از طرف پدرش هاتف !!!!
تصویر مرد ی با یک دندان طال در ذهن سرمه به نمایش در آمد  .ناخواسته دست سراج را رهاکرده و دستش پشت کمرش وروی
زخم ها نشست .
سراج چون این حالت اورا دید .
پوزخندی کنج لبش نشست .
واقعیت او وسرمه همین زخم های پشت کمر او بود .
شاید سوزش رد کمرش سال ها بود التیام یافته بود اما بعد از سال ها همچنان جای ان در قلبش می سوخت !!
نگاه تندی به جانب یسنا انداخت .
اما یسنا که هیچ رقمه قصد کوتاهی نداشت ادامه داد
_سراج کل شق ترین مردیه که تو زندگیم دیدم !!
فقط بخاطر تسویه حساب با پدرش
می خواد مستقیم تو چنگال مرگ بره .
_یسنا !!!!
سراج این بار خشمگین تر اورا صدا زد
وباز هم یسنا بی اهمیت ترادامه داد
_شاید تو بتونی نجاتش بدی !!!
_داریم به اسکله نزدیک می شیم
صدای طاها نگاه سرمه را معطوف خودش کرد .
ذهنش درگیر تر وجسمش خسته تر از انی بود که بخواهد از دیدن طاها احساس شرم کند .
یس نا وقتی زندانی امیر بودند برای او از طاها وعشقشون بهم تعریف کرده بود واو برای خواهرش وطاها کلی خوشحال شده بود .
طاها مرد خوبی بود وشک نداشت می تواند خواهرش را خوشبخت کند .
نگاهش را به سراج دوخت و لب زد
_سراج یسنا چی می گه !
سراج لبخندی به نگرانی نگاه ماتم زده ش زدوگفت
_اهمیتی نده !!
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یسنا خشمگین از جای خود بلند شد وگفت
_ههه
سرمه گوش کن !!
پامون به اسکله برسه باید قید سراج رو بزنی !!
سرمه هراسان از کنار سراج بلند شد وکنار یسنا رفت .
اهمیتی م به اخم غلیظ نشسته در صورت سراج نداد !!
می دانست از سراج یک کلمه نخواهد شنید واو دلشوره ش هر لحظه بیشتر می شد !!!
طاها قایق را نزدیک ساحل نگه داشت وخود به سکان تکیه داد تا ببیند پیروز میدان که خواهد بود !
سرمه مقابل یسنا نشست .دستش را گرفت و در حین فشردن پرسید
_منظورت چیه ! واضح صحبت کن !!
چرا جون سراج در خطره !
یاشار چی می خواد !!
یسنا دست او رافشرد .
دلش برای غم ونگرانی نگاه خواهرش ضعف رفت .
مجدادا نگاهش را به سراج دوخت و این دفعه ملتمسانه گفت
_ ما می تونیم به یه اسکله ی دیگه بریم وبعد مدت ها خودمون رو از چشم یاشار مخفی نگه داریم تا اوضاع اروم شه .
بعد ...
سراج پوزخندی زد میان جمله ی او پرید وگفت
_از دست یاشار مخفی شم !!!
دختراشم ازش مخفی کنم !!
مثل یک بزدل !!
به خاتون فکر کردی !!
می دونی چه بالیی سرش میاد !!
می دونی چه ضربه ای به یاشار می خوره !!
قلب یسنا لرزید وقتی از این بعد به قضیه نگاه کرد .
حق یاشار هم نبود تا این حد خیانت ببیند و چه خیانتی بدتر از این !!!
سرش را پایین انداخت و با بغض زمزمه کرد
_من فقط نمی خوام اتفاقی برای تو و طاها بیفته ...
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سرمه فرصتی نداد تا سراج حرفی بزند .
درحالیکه به پهنای صورت اشک می ریخت فریاد کشید
_یکی به من لعنتی بگه تو نبود من چه اتفاقی افتاده
یاشار چراباید بخواد سراج رو بکشه
سراج خواهرزادشه !!!
سپس یسنا را محکم تکان داد وملتمسانه گفت
_ تروخدا حرف بزن!
او کامال عنان خود را ازدست داده بود .
درست زمانیکه فکر می کرد همه چیز تمام شده و دیگر خطری جانشان را تهدید نمی کند .
مجدادا ورق چرخیده بود واین بار اسم شخصی وسط امده بود که از قضا پدر خودش بود !!!
سراج کالفه پنجه ای به موهایش کشید.
صورت خیس و فک لرزان سرمه قلبش را چنگ انداخته بود .
چشم غره ای جانانه به یسنا رفت .
اما در جواب چشم غره ش نگاه چپ چپی بود که عایدش شد .
این دختر سرتق تنها کسی بود که از او حساب نمی برد !!
به سمت سرمه رفت و بی اهمیت به حضور یسنا وطاها اورا درآغوش کشید
وکنارش گوشش زمزمه کرد
_اشک نریز با روانم بازی نکن دختر !!
سرمه که گریه ش شدیدتر شده بود سرش را به سینه ی او فشرد بریده بریده پرسید
_یسنا چی میگه
چراباید جون تو درخطر باشه
سراج سرمه را مجبور کرد تا نگاهش کند .
با دیدن چشمهای باد کرده و خیسش
کالفه نفسش را تو صورتش فوت کرد وگفت
_من به همین راحتی نمیمیرم سرمه
سرمه دهن باز کرد خواست حرفی بزند که سراج این اجازه راد بوسه ای عمیق روی نوک بینی سرخ شده ش گذاشت وگفت
_بهم اعتماد داری !!
بالفاصله چشم باز وبسته کرد .
احتیاجی به فکر نبود .
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سرمه بیشتر از همه در دنیا به ناجی ش اعتماد داشت .
ناجی که حاضر بود برایش جانش را نیز بدهد .
سراج بوسه ای دیگر واین بار روی پیشانی ش گذاشت .
یسنا که دید حریف سراج نیست
وسرمه هم خام اوشده است .
سری به تا سف تکان داد
از جای خود بلند شد وبه سمت طاها رفت .
نگاهش را به نقطه ای که او چشم دوخته بود دوخت وگفت
_سرگرد خودت رو به خطر ننداز
نزدیک ساحل مارو تو اب پیاده کن وخودت برو اسکله ی بعدی
وسریعا به ایران برگرد .
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 می کنی !!؟
یسنا بغضش را بلعید وگفت
_با من کاری نداشته باش !!!
خطری من رو تهدید نمی کنه !!
طاها با خشم کمی سرش را سمت او خم کرد وپرسید
_همین ؟!!!
_تو حالت خوبه !!
می فهمی چیمی گی وچی می خوای از من !!
یسنا دستی روی قلبش گذاشت تا شاید جلوی کوبش دیوانه وارش را بگیرد .
حالش ابدا خوب نبود !!
بغض سنگین به سینه ش فشار میاورد .
گویی سینه وقلبش را در میان دوتا دیوار فوالدی گذاشته وهی می فشردند .
سرش سنگین بود واقیانوس باتمام عظمتش را انگار روی سر او گذاشته بودند .
اهی کشید و طوطی وار ادامه داد
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_از اول بهت گفتم برو !!!
گفتم راه ما جداست طاها !!
گفتم جونت رو بردار و فرار کن لعنتی !!
نزار دیر شه
یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه برای من !!!
صدای گرفته ومتاثر سرمه راشنید وچشم بست
_یسنا
لحظاتی بعد وقتی پلک گشود نگاهش قفل نگاه خشمگین طاها شد.
بی اهمیت به خشم نگاهش  ،با صدای تحلیل رفته ای ادامه داد
_یاشار با کسی شوخی نداره !!
نه حتی با اون سراج احمق !!
برای یاشار واقعیت مهمه !!
و واقعیت عشق ما یک چیزه !
_تو یه سرگردی ومن دختر یاشار !!
پدرم با ازدواج ما موافقت نمی کنه
پس برو !!
جمله ش که تمام شد .به سمت او کشیده شد .
قایق تکانی روی آب خورد .
یسنا چون غافلگیر شده بود وانتظار همچین حرکتی را نداشت هینی کشید  .بازویش به اسارت پنجه ی محکم طاها درآمده بود وسخت
فشرده می شد .
فک سراج فشرده شد وتکانی در جای خود خورد که سرمه بالفاصله بازویش را گرفت و ملتمسانه لب زد
_تودخالت نکن همدیگر رو دوس دارن !
نگاه سراج ازروی آن دو عبور کرد ودرنگاه خیس سرمه گره خورد وبه سختی از میون دندان های قفل شده ش غرید
_ د اگه یسنا دوسش نداشت که االن جنازه ش رو آب شناور بود !!
سرمه در آن اوضاع بهم ریخته  ،از رگ غیرت باد کرده ی سراج خنده ش گرفت.
بالفاصله یسنا با ارنج محکم به شکم طاها کوبید وگفت
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_ولم کن!!
سراج چون این صحنه را دید
تاک ابرویی باال انداخت  .بادی در غبعب انداخت وبا لذت گفت
_البته که اون جونور از پس خودش برمیاد
سرمه خنده ش گرفت و باشیطنت زمزمه کرد
_اوپس ! باید از ضرب شصت خواهرم یاد بگیرم !!
سراج در گلو خندید وسر سرمه را در سینه ش مخفی کرد تابیشتر از این آنها را نبیند .
طاها خشمگین  ،بی اهمیت به دردی که در عضله های شکمش پیچیده بود صورتش را مماس صورت یسنا نگه داشت و غرید
_ما ازدواج می کنیم یسنا
چه بارضایت یاشار چه بدون رضایتش تو زن من میشی !!
باید بشی !!!
این شیرین ترین اجبار زندگی یسنا بود ودلش برای زن او بودن ضعف رفت
اما صورتش چیزی از آن را نشان نداد !!
وقتی شروع به صحبت کرد صدایش می لرزید ودیگر آن تحکم اولیه را نداشت .
_برگرد ایران ومنتظرم بمون !
طاها پوزخندی زد وگفت
_ که دوباره غیب شی !!
یسنا ناامید نام اورا زمزمه کرد
بی شک طاها هم مانند سراج کله شق ویکدنده بود .

طاها فاصله را کمتر کرد و زمزمه کرد
_من نمی تونم تورو تنها بزارم وبرگردم
فقط بخاطر حفظ جونم یسنا !!
درست مثل یک بزدل !
من از مردن نمی ترسم بخصوص اگر برای به دست آوردن تو باشه !!!
حاال که تو خانوادت رو ترک نمی کنی
پس
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اگر دوست دارم باید پای عاقبتشم واستم !!
یسنا چنان تحت تاثیر جمله های عاشقانه ی طاها قرار گرفت که بی توجه به حضور سراج به آغوش طاها پناه برد .
طاها چون جان شیرینی اورادر آغوش خود فشرد وبه او اجازه داد تا در سینه ش بی صدا اشک بریزد .
قایق که به ساحل رسید
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 منصرف کنند
اما بی فایده بود .
هنوز چند قدمی از ساحل دور نشده بودند که دوتا ون مشکی بالفاصله جلوی پاهایشان نگه داشت .
چیزی که ان دو خواهر از ان وحشت داشتند ودور از ذهنشان نبود اتفاق افتاده بود !!
مردی از ماشین پیاده شد .
با احترام بالفاصله سری برای ان ها خم کرد وخیلی مودبانه اظهار کرد
_جناب یاشار مایلن سریعا شما رو ببینن
ما همراهیتون می کنیم قربان
هرچهار نفر به سمت ون مشکی رفتن
سراج از راننده ی ون دوم کلید را گرفت وگفت
_احتیاجی به شما نیست
مرد اولی خواست اعتر اض کند .
اما از نگاه سراج ترسید .
سریع خود را عقب کشید وگفت
_هرجور مایلین قربان
سراج پشت فرمان نشست و طاها کنار او قرار گرفت .
یسنا وسرمه هم پشت نشستند و سراج ماشین را به راه انداخت .
هرچهار نفر سکوت کرده بودند وهریک غرق در اندیشه ی خود بود .
فضای داخل ماشین بسیار سنگین شده بود .
اما کسی انگار قصد نداشت آن سکوت را بشکاند .
در نهایت ماشین درست همزمان با گرگ میش شدن هوا از در عمارت عبور کرد ومقابل ساختمان نگه داشت .
طاها سراج وسرمه همزمان از ماشین پیاده شدند
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اما دست یسنا روی دستگیره نمی رفت تا در راباز کند واز ماشین پیاده شود .
در خود نیرویی برای مقابله بایاشار وخشم احتمالی او نمی دید .
احساس خستگی مفرطی می کرد.
اهی کشید و قطره اشکی از گوشه ی چشمش به گونه ش غلتید .
چند ثانیه که گذشت دست
هردومرد همزمان سمت دستگیره ی در رفت اما
دست سراج قبل از طاها روی دستگیره نشست وطاها دست خود را عقب کشید .
سراج بدون نگاه به طاها در ماشین را بازکرد و کنار یسنا در ماشین نشست .
یسنا نگاه تبدارش را به سراج دوخت و بیمارگونه زمزمه کرد
_یاشار تورودوست داره
امکان نداره بخواد جون تورو بگیره صرفا برای انتقام از هاتف
مگه نه ؟!
حتی اگه هاتف یه دخترش رو در بدو تولد دزدیده باشه
وقصد کشتن اون یکی دخترش رو به بدترین وجه ممکن کرده باشه
اما یاشار تورو دوست داره !!
سراج چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند.
دستی نوازشگونه روی صورت رنگ پریده ی یسنا کشید وگفت
_امکانش هست
یسنا دست سراج را گرفت وملتمسانه گفت
_سراج  ،طاها
نتوانست جمله ش را کامل کند .
ناتوان از ادامه ی جمله ش  ،سکوت کرد .
سراج که از نگاه او به راحتی افکارش را خوانده بود با لحنی مطمئن وقاطع پاسخ داد
_من نمی زارم اتفاقی براش بیفته نگران طاها نباش !
لحن مطمئن سراج اندکی خیال یسنا را آسوده کرد .
سراج از ماشین پیاده شد وبه یسنا اشاره کرد پیاده شود  .اما قبل از اینکه یسنا بخواهد از ماشین پیاده شود
فکری باسرعت از ذهنش عبور کرد .
با این فکر نیروی تازه ای گرفت .
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اودختر تسلیم شدن نبود وهیچ وقت عزیزانش را به همین راحتی تسلیممرگنمی کرد .
سریع از پشت ماشین خود را جلو انداخت وپشت فرمان نشست .
ماشین را روشن کرد وقبل از حرکت
سرش را از شیشه بیرون برد و خطاب به انها که متعجب نگاهش می کردند گفت
_من خیلی زود برمی گردم
سپس نگاهش را به سرمه دوخت و خیلی جدی گفت
_سرمه این دوتا کله شق رو تا برگشتنم به تو می سپرم !!!
مواظبشون باش
سرمه با گیجی سری تکان داد و یسنا قبل از اینکه طاها وسراج بخواهند حرفی بزنند پاهایش را روی گاز فشار داد و باسرعت از آن ها
دور شد .
ماشین که از تیرراس نگاه ان ها خارج شد.
سرمه با قدم های لرزان در میان آن دومرد که ظاهر خونسردشان هیچ نشانی از ترس را نشان نمی داد به سمت ساختمان قدم
برداشت .
نمی دانست یسنا کجا وچرا رفته است اما حسی درونش می گفت باید به او اعتماد کند .
وارد ساختمان که شدند.
فرامرز بالفاصله به استقبال آن سه امد
در نگاهش نگرانی موج می زد .
سراج جویای حال هاتف شد وفرامرز در پاسخ اوگفت
حال هاتف کامال خوب است .
سپس بانگرانی نگاهی به طاها انداخت و گفت
_اما قربان شما نباید برمی گشتین .
سراج نگاهی به سرمه انداخت وگفت
_برو اتاقت لباست رو عوض کن و کمی استراحت کن .
جمله ی نگران فرامرز بروحشت سرمه دامن زد .
سری به مخالفت تکان داد  .حتی حاضر نبود میلیمتری از کنار سراج وطاها که امانت خواهرش به دست او بود تکان بخورد !!
_سرمه !!
_سرمه دخترم ..
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نگاه سرمه بالفاصله از نگاه سرخ وخشمگین سراج عبور کرد ودر نگاه خیس یاشار گره خورد .
قلبش در آن لحظه لرزید و او نفهمید از ترس بود ویا از خیسی نگاه ملتمسانه ی یاشار ودستانی که برای به آغوش کشیدن ش از هم باز
شده بود .
خود را بیشتر به سراج چسباند واین حرکتش کامال غیر ارادی بود !!
سراج کالفه نفسش را بیرون داد و لب زد
_نترس دختر یاشار پدرته !!
سرمه اما از پدر تنها یک تصویر داشت وان هم تصویر صورت مهربان اقای محتشم بود !!
یاشار باقدم هایی سست به ان ها نزدیک شد .
سیبک گلویش کامال می لرزید و در ان لحظه اصال شبیه ان مرد مقتدر همیشگی نبود بلکه پدری بود که بعد از سال ها از وجود دخترش
باخبر شده ومی خواست اورا باتمام وجودش لمس کند .
مقابل سرمه ایستاد و دستش را سمت اودراز کرد  .دستانش به وضوح می لرزید و سرمه باتمام اضطراب و هیجانی که داشت متوجه ی
آن شده بود .
_س..سرمه ،دخ.دخترم
خواست اورا در آغوش بکشد که سرمه این اجازه را به او نداد وتعمدا خودرا عقب کشید .
اما یاشار اهمیتی به این واکنش اونشان نداد .
غفلتا خود را به او رساند و اورا در آغوش کشید .
او را به خود سفت ومحکم چسبانده بود و طوطی وار واژه ی دخترم را کنار گوش او به کار می برد .
احساس های گوناگونی در آن لحظه به سرمه هجوم اورد که ترس کمرنگ ترین
آن بود .
کل کودکی و نوجوانی  ،ش مانند فیلم سینمایی کوتاه در ذهنش به اکران درامد .
مجدادا خود را عقب کشید  .با احساسی جریحه دار شده لب زد
_سعی نکن دیگه بم نزدیک شی!!!
یاشار شوکه دست خود را انداخت ولب زد
_سرمه
سرمه دستی به موهای خیس خود کشید وبا خشم طره ای از آن را که روی صورتش بود پشت گوش فرستاد .
سپس با لحنی متتفر لب زد ۰
_اینکه بعد از این همه سال بیایی بغلم کنی وبهم بگی دخترم  ،من واقعا دخترت نمیشم !!!
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لحظه ای مکث کرد و سپس بی رحمانه وخیره در نگاه خیس یاشار ادامه داد
_من دختر کسی م که بزرگم کرده  ،با نون حالل بزرگم کرده
ومن رو به اینجا رسونده !!
بهم امنیت داده  ،عشق داده  ،محبت داده  .چیزی که تو هرگز به خواهرم یسنا ندادی!!!
جمله ی اخر سرمه مانند پتکی برسر یاشار کوبیده شد .
احساس می کرد سقف باتمام سنگینی ش برسر او کوبیده شد .
_حتی فکرش رو نکن روزی تو بشی پدر من و من دختر تو !!
شاید دختر خاتون شم وخواهر یسنا
اما دختر توهرگز !!
_سرمه !!!!
سرش را کمی چرخاند و نگاهش قفل ماند روی نگاه ملتمس هاتف!!
تازه متوجه ی هاتف شده بود که کمی آن سمت تر از آن ها ودرمیان دومردی قوی جثه ایستاده بود !!
ناخواسته بادیدن او چهار ستون بدنش لرزید .
قدمی عقب رفت ودست سراج را به دست گرفت .
صدای بم سراج را کنار گوشش شنید
_اروم باش سرمه
ملتمسانه لب زد
_ تروخدا بیا از اینجا بریم
یاشار خشمگین مسیر نگاه او را تعقیب کرد و به هاتف رسید .
مقصر تمام این اتفاق ها این مرد بود .
مردی که مقابلش ایستاده بود .
خون در رگ هایش به جوش امد .
خشمگین
به سمت هاتف قدم برداشت وفریاد کشید
_از این نمایشی که سال ها پیش سناریوش رو نوشته بودی داری لذت می بری درسته !!
صدای فریادش چنان بلند بود که سرمه ناخواسته هینی کشید .
خواست به آغوش سراج پناه ببرد .
اما سراج این اجازه را به اونداد وبا نگاهش به او فهماند که جای خود بایستد.
اما در ان لحظه ایستادن روی پاهایش سخت ترین کاربود.
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اسلحه را که دست یاشار دید.
وحشت زده نام سراج را زیر لب زمزمه کرد.
اما سراج حتی نگاهی سمتش ننداخت و مستقیم پدرش را تماشا کرد .
حاال دیگر یاشار کامال مقابل هاتف ایستاده بود .
کلمات پشت سر هم و با نفرت از ورای دندان های قفل شده ش بیرون می ریخت
_تو باعث این نفرتی هستی که من تو چشمای دخترم می بینم !!!
تو  ،باعث جوون مرگ شدن خواهرم شدی  .قصد جون یسنا رو کردی وخاتون رو روی تخت یک بیمارستان روانی انداختی !!
هاتف در مقام توضیح در نیامد وکلمه ای حرف نزد .
نگاهش از نگاه ترسیده ی سرمه عبور کرد ودر نگاه ناخوانای سراج قفل شد .
 .در نهایت اهی کشید و تنها یک کلمه گفت
_متاسفم
یاشار قهقه ی بلندی زد وبا لحنی جنون آمیز گفت
_متاسفی !!
هاتف نگاهش را از سراج گرفت وبا صدایی که سعی داشت محکم به نظر آید گفت
_برای مرگ آماده م
خیلی راحت مرگ رو پذیرفته بود و این اتش خشم یاشار را خاموش نمی کرد .
آب دهانش را کنار پای اوروی زمین انداخت وگفت
_ پرونده ت سنگین تر از اینی هست که به همین راحتی بکشمت .
هاتف بالفاصله قدمی به سمت یاشار برداشت و گفت
_یاشار لطفا !!
محافظ ها بالفاصله دور او را گرفتند .
هاتف ملتمسانه خطاب به یاشار گفت
_گناه پدر رو روی پسر ننویس یاشار!!!
یاشار خشمگین غرید
_تو پای کدوم گناه من ،دخترم رو ازم دور کردی !!
پای کدومگناه ،می خواستی یسنا رو هم مثل شهال زیر خروارها خاک بخوابونی!!!
لعنت به تو که هر چی فکر می کنم بخاطر نمیارممن چه هیزم تری بهت فروختم !
فشار پنجه های سرمه روی بازوی سراج بیشتر شد و زمانیکه نگاه هاتف روی او برای چند ثانیه کش آمد از وحشت فریادی خفه کشید
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باز همان تصویر دختر بچه ی زخمی در گوشه ی قفس طالیی در ذهنش نقش بست وباز هم وجودش دستخوش ترسی عمیق شد
گلویش در آنی خشک شد وبه سختی لب زد
_من ..پر..پرنده  ،نیستم ع..عمو
دستش که به سمت باال رفت سراج سفت دستش را گرفت وان را فشرد
هاتف چون این حال پریشان او را دید با نارحتی زمزمه کرد
_اسما
یاد شکنجه ها وعذاب هایی که به آن دختر در زمان طفولیتش داده بود افتاد ودلش فقط یک اسلحه با یک تیر خواست تا با آن مغزش را
هدف بگیرد تا شاید ازهجوم آن خاطر های عذاب اور که مدتی بود دامنش را گرفته بود رهایی یابد
یاشار چون این حال خراب دخترش را دید خشمش به سطح امد و مشت محکمی روی صورت هاتف کوبید و فریاد کشید
_بی ناموس چه بالیی سر دخترم آوردی !
هاتف کلمه ای حرف نزد
حرفی برای زدن نداشت
او در برهه ای از زندگی ش تبدیل به یک جونور به تمام معنا شده بود وکارهایی کرده بود جبران ناپذیر
سرمه با مشتی که به صورت هاتف برخورد کرد اندکی به خود آمد
از البه الی فریادهای یاشار متوجه شد مردی که در کودکی او را از خانواده ش جدا کرده این مرد است واین مرد هم پدر سراج بود
نگاهش بین نگاه سرد و ناخوانای سراج و هاتف چرخید
زیر لب چیز نامفهمومی را زمزمه کرد وقطرات اشک باسرعت از چشمهایش سرازیر شد
ناخواسته بازوی سراج را رها کرد
قدمی عقب رفت و سکندری خورد
طاها بالفاصله خود را به او رساند ومانع از افتادنش شد .
دست سراج مشت شد و دندان روی هم سائید اما از جای خود میلیمتری تکان نخورد .
نگران حال سرمه بود ودلش نمی خواست سرمه بیشتر از این شاهد این نمایش تراژدی باشد !
سرمه حقیقت را تا حدودی فهمیده بود واین واکنش او دور از انتظارش نبود .
سرمه حق داشت از او وهاتف متنفر باشد
شقیقه هایش نبض گرفت و رگ های گردنش از شدت تورم به درد آمد
نگاهش را به طاها دوخت و خیلی محکم گفت
_سرمه رو ببر طبقه ی باال تا استراحت کنه
طاها نگاهی به یاشار خشمگین وهاتف متاثر انداخت و سری تکان داد .
یاشار چون حال زار سرمه را دید مخالفت نکرد و به محافظ ها اشاره کرد تا اجازه بدهند آن دو سالن را ترک کنند .
طاها زیر بازوی سرمه را گرفت
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_همراه من بیا
سرمه مخالفتی نکرد  .تکیه ش را به طاها داد وخود را به دست او سپرد
تا از کنار آن مردهایی که هرکدام نقش بسزایی در زندگی ش داشتند عبور دهد .
سرمه مخالفتی نکرد.
تکیه ش را به طاها داد وخود را به دست اوسپرد تا اورا از کنار مردهایی که هرکدام نقش بسزایی در زندگیش داشتند عبور دهد .
هنوز اولین پله را باال نرفته بود که صدای کشیدن ضامن اسلحه را وهمزمان صدای دورگه و بلند
هاتف را شنید .
_بهت التماس می کنم یاشار
سراج پسر شهالست
اگر می خواهی خون بریزی تا آروم شی
فقط باید خون من روبریزی !!
وحشت زده به سمت صدا برگشت .
نگاهش
مسیر سر لوله ی اسلحه را در دست یاشار تعقیب کرد و به قلب سراج رسید .
بهت زده چندین بار چشم بازوبسته کرد .
اما چیزی که میدید واقعی تر از آن بود که یک کابوس باشد .
پاهایش لرزید .دست به طارمی انداخت و دهن باز وبسته کرد تا حرفی بزند اما نتوانست .
احساس می کرد همه چی در مقابل نگاهش دور تند گرفته وباسرعت می چرخد .
_تو هم خواهی مرد اما نه االن !!
نه به همین راحتی
بعد از اینکه یک هزارم عذابی که به من و خانواده م دادی تجربه کنی !!
بعد شک نکن جنازت خوراک کفتارها و الشخور ها خواهد شد .
نگاه خیس و ناباور سرمه روی سینه ی سراج که هدف اسلحه ی دست یاشار بود قفل ماند .
صدای ملتمسانه ومرتعش هاتف وجودش را باردیگر لرزاند .
_یاشار به پاهات میفتم  .بهت التماس می کنم من رو با مرگ پسرم مجازات نکن .
هرمجازاتی کنی قبول می کنم .
اصال زنده زنده من رو جلوی کفتار والشخورا بنداز
اما جون پسرم رو بهم ببخش
کاری نکن اون دنیام شرمنده ی شهال باشم .
مردمک لرزان نگاهش تغییر مسیر داد واین بار در نگاه به خون نشسته ی یاشار خیره ماند .
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حاال در یک قدمی سراج ایستاده بود وبدون اهمیت به بال زدن های هاتف سرلوله را مستقیم روی سینه ی او گذاشته بود !!
هیچ نشانی از شوخی در چشمان یاشار دیده نمی شد .
او کامال جدی به نظر می رسید .
بار دیگر نگاهش سمت سراج چرخید .
عجیب ان بود که سراج کلمه ای حرف نزده بود .
همچنان محکم در جای خود ایستاده بود وفقط هاتف را می نگریست .
طاها که تا آن لحظه بازوی سرمه را سفت گرفته بود ان رافشرد وکنار گوشش زمزمه کرد
_االن وقت غش وضعف نیست دختر
مگه سراج رو دوس نداری فقط تو می تونی جونش رو نجات بدی !!
طاها چون گیجی سرمه رادید .
باردیگر واین بار محکم تر بازویش را فشارداد
_ د یاال سرمه یکم دیر بجنبی برای همیشه از دستش میدی !!!
جمله ی طاها در سرش اکو شد
_فقط تو می تونی جونش رو نجات بدی
صدای ظریف یسنا بالفاصله جایگزین صدای طاها شد .
قبل از طاها یسنا نیز آن دو را به اوسپرده بود .
_یاشار !!!
صدای بلندی که از حنجره ش خارج شد  ،خود ش را نیز شوکه کرد .
نگاه یاشار  ،سراج و هاتف همزمان به سمت اوچرخید !!
نور امیدی در دل هاتف تابید.
هرگز فکر نمی کرد روزی از بودن پرنده ی قفسی ش تا این حد خوشحال شود .
این پرنده اسیر دام پسرش بود و محال بود سراج را به همین راحتی تسلیم مرگ کند !!
سرمه تکیه ش را از طارمی جدا کرد.
حق با طاها بود و او نباید دیر می جنبید !!
یکباره اختیار قدم های لرزانش از دستش خارج شد  .پاهایش او را مستقیم به سمت یاشار وسراج می کشاند .
به آن ها که رسید مقابل سراج ایستاد واز پشت خود را برای محافظت از اوچسباند.
دست سراج بالفاصله روی کمر باریک سرمه نشست کمرش را فشرد وبازدم داغ نفسش بخشی از گردن سرمه راسوزاند !
_سرمه!! بهت گفتم برو اتاقت!!
صدای خشمگین سراج را شنید وبند دلش پاره شد .
_سرمه دخترم
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نگاهش رو اسلحه ی دست لرزان یاشار که حاال قلب خودش را هدف گرفته بود دو دو می زد .
چشمه ی اشکش جوشید .
یاشار با فکی قفل شده غرید
_بیا کنار دخترم!
سرمه با مخالفت سری تکان داد .
یاشار با درماندگی به محافظ ها اشاره ای کرد
ومحافظ ها به سمت سراج وسرمه جلو رفتند .
سرمه ترسیده محکم تر از قبل به سراج چسبید .
حتی حاضر نبود یک میلیمتر از سراج جدا شود .
همیشه سراج ناجیش بود وحاال او باید نقش ناجی را بازی می کرد حتی به قیمت پایان زندگی ش!!
با یک فکر آنی در آغوش سراج برگشت ودر مقابل نگاه بهت زده ی همه  ،روی پنجه ی پا بلند شد ولبانش را روی لب سراج چسباند .
برای لحظه ای زمان گویی متوقف شد .
هجوم خون را زیر پوست گونه هایش احساس می کرد .
قلبش به تندی قلب کبوتر بچه می تپید .
_سرمه !!
صدای فریاد یاشار را که شنید  .بوسه ای روی لب سراج گذاشت وطعم شوری اشکش در دهانش پیچید .
لبش را که جدا کرد.
سراج با پشت دست گونه ی خیس اورا پاک کرد و خیره درنگاه خیسش لب زد
_تو دیوونه ای دزد کوچولو !!
سرمه برای تایید حرف او پلک باز وبسته کرد
وبا دلخوری زمزمه کرد
_نه به اندازه ی تو!!
سپس در آغوش او چرخید !
از چشم های یاشار شراره های خشم و آتش فوران می زد !!
سرمه ترسید .
نگاه یاشار تبدیل به اژدهایی شده بود که دهن باز کرده و از دهنش شعله های آتش زبانه می کشید !!!
کاش می توانست برگردد و از شر این نگاه ترسناک به سینه ی امن سراج پناه ببرد .
یاشار زیر لب چیز نامفهومی را زمزمه کرد.
دخترش با ان بوسه ی کوتاه  ،اورا کامال درجریان عشقش نسبت به سراج گذاشته بود .
لحظه ای نگاهش در نگاه فاتح هاتف گره خورد وخون در رگ هایش به نقطه ی جوش رسید .
با صدای دورگه وخشمگینی فریاد کشید
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_بیا کنار سرمه !!
نزار ،نزار کاری کنم که تا اخر عمر شرمنده ی نگاه خاتون شم !!!
سراج از پشت سر سرمه غرید
_یاشار !!!
قلب سرمه از غرش ناگهانی سراج فرو ریخت .
سخت نبود فهمیدن معنی جمله ی او !!!
سراج بار دیگر خواست سرمه را از جلوی خود کنار بزند اما موفق نشد  .سرمه مانند بچه ای که سفت به عروسکش چسبیده
باشد وقصد جدایی از آن را نداشته باشد به او چسبیده بود !!!
سرمه بدون اینکه ارتباط چشمی ش را با یاشار قطع کند
دست سراج را که همچنان کمرش را سفت گرفته بود از کمر جدا کرده و به دست گرفت  .انگشتان ش را از الی انگشت های او عبور
داد .
چانه ی لرزانش را جلو داد .
سعی داشت تا حتی االمکان صدایش نلرزد !
اما موفق نبود .
قطرات اشک یکی پس از دیگری از گونه ش سبقت گرفتند .
_من از مردن نمی ترسم یاشار بلکه از زندگی کردن بدون سراج بی نهایت وحشت دارم و می ترسم !!
پس ترجیح میدم اون تیر لعنتی اول سینه ی من رو بشکافه !!
صدای بم وگرفته ی سراج راجایی نزدیک گوشش شنید .
_سرمه !!
سرمه حتی به سمت سراجنگاهیم ننداخت و ادامه داد
_هیچ می دونی مردی که پشتم ایستاده تا تو به روش اسلحه بکشی چندبار جونم رو نجات داده ؟!
سپس بدون تامل  ،به پایین تنه ی برهنه ش اشاره ای کرد و با گریه ادامه داد
_هیچ می دونی اگر سراج نبود من تا االن زیرخواب چند عرب شده بودم !!!
ذره ای وجدان نداری نه !!
یاشار قدمی با ناباوری عقب رفت  .اما اسلحه ی دستش همچنان مستقیم آن دورا هدف گرفته بود .
ارواره های فکش از شدت اندوه می لرزید .
سرمه اورا باواقعیتی روبه رو کرده بود که تعمدی از آن فرار می کرد تا انتقام خود را از هاتف بگیرد !!
هیچکس نمی توانست حال خراب اورا درک کند مگر خود سراج که اینگونه خود را تسلیم تیر خالص خشم او کرده بود !!!
قبل از اینکه تصمیم بگیرد شلیک کند یانه
صدای لرزان و بلند خاتون توجه همه را به خود جلب کرد وهمه ی نگاه ها را به سمت خود کشاند .
یسنا نیز در کنار خاتون بانگاهی فاتحانه ایستاده بود .
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اودختر تیزهوشی بود وخوب می دانست تنها خاتون است که می تواند این قائله راختم به خیر کند .
یاشار هرگز رو حرف خاتون حرفی نمی زد و خاتون هرگز اجازه نمی داد اتفاقی برای سراج بیفتد .
نگاه لبالب پراز اشک خاتون به سمت سرمه چرخید وزیر لب نام اورا برزبان اورد .
از نگاه او کامال عریان بود که حقیقت را از زبان یسنا شنیده است .
سرمه هم خیره به خاتون اشک ریخت.
_خاتون
نگاه خیس خاتون به کندی از روی سرمه به سمت یاشار چرخید وروی اسلحه ی دست او کش آمد .
چیزی که نگاهش می دید مغزش نمی پذیرفت .
یاشار او  ،اسلحه روی سرمه وسراج کشیده بود !!!
قلبش به درد آمد .
دست روی قلبش گذاشت ولحظه ای آن را ماساژ داد .
سپس درنگ را جایز ندانست
و با قدم هایی که به شدت می لرزید به سمت ان ها قدم برداشت .
مقابل یاشار ایستاد وخشمگین دست روی اسلحه گذاشت و سعی کرد اسلحه را از دست لرزان یاشار بیرون بکشد . .
_خدای من !
باورم نمیشه ..این تویی که روی بچه هامون اسلحه کشیدی !!
روی سراج  ،پسر شهال
مگه غیر از این بود که من همیشه به سراج به چشم بچه ی خودم نگاه می کردم .
می فهمی یاشار پسر من !!
خدای من حتی تصور اینکه اگر یسنا به دنبالم نیومده بود واگر دیر می رسیدم چه اتفاقی قرار بود بیفته تنم رو می لرزونه !!
چشم خیس یاشار را که دید
نفس کم اورد ولحظه ای نفس نفس زد .
یاشار مقاومتی نکرد واسلحه را راحت به دست او داد .
خاتون اسلحه را گرفت و نگاهش به سمت هاتف چرخید که باصورت سرخ شده ،اورا تماشا می کرد .
به سمت او قدم برداشت و مقابل او ایستاد به محافظ ها اشاره کرد که او را رها کنند و عقب بروند .
محافظ ها به یاشار نگاهی انداختند تا کسب اجازه کنند اما با صدای فریاد خاتون واشاره ی یاشار عقب کشیدند .
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صدای سیلی که خاتون برگونه ی راست هاتف کوباند مانند برخورد صاعقه ای سکوت اتاق را شکاند واعضای سالن را شوک زده کرد .
رد پنج انگشت دست خاتون روی صورت متمایل شده ی هاتف به سمت مخالف خودنمایی می کرد .
سرمه هینی کشید و سراسیمه و مضطرب پنجه ی سراج را فشرد و بیشتر در آغوش او فرو رفت .
هاتف سرش را برگرداند وسیلی دوم بالفاصله روی گونه ی چپش نواخته شد .
سیلی دوم به مراتب سنگین تر از سیلی اول بود .
این بار هاتف تکانی نخورد وحتی نگاهش را از نگاه خاتون جدا نکرد .
یسنا بهت زده نام خاتون را صدا زد .
هاتف غفلتا دست هوا مانده ی خاتون را گرفت ونزدیک لبش برد وبوسه ای عمیق روی آن نشاند .
واو با تمام عذاب هایی که کشیده بود و همچنین به این خانواده داده بود همچنان عاشق و دلباخته ی این زن بود !
وچه بهای سنگینی بابت این عشق یک طرفه پرداخته بود و باید می پرداخت .
قطره اشکی که از گونه ش سرخورد
وپشت دست خاتون را خیس کرد .
خاتون با نفرت خود را عقب کشید .
پشت دست خود را با پیراهنش چند بار پشت سرهم ومحکم پاک کرد .
گویی چیز چندش ونجسی با دستش برخورد کرده باشد .
اوچه می دانست دل این مرد  ،سالهای طوالنی در گروی عشق او می تپید
سپس با صدای گرفته ای که از شدت بغض می لرزید خطاب به هاتف گفت
_فقط بگو چطور تونسی انقدر رذل وکثیف باشی !!
چطور تونسی
این همه سال یه مادر رو از فرزندش جدا کنی
دستی ناخواسته روی شکمش کشید .
لحظه ای فکرش به آن روز کذایی رفت وبرگشت .
لب سفید شده ش لرزید
_مادری که شاهد بودی باچه سختی وعذابی ودرچه شرایطی این بچه ها رو بدنیا اورد !!
دست مشت شده ی خود را محکم به سینه ی هاتف کوبید وفریاد زنان پرسید
_فقط بگو چرا لعنتی !
هاتف نگاهی سمت سراج انداخت.
نگاهی عمیق  ،پر از حرف وحس های مختلف
که پررنگ ترین آن پشیمانی وحسرت بود .
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در نهایت همراه با بیرون فرستادن اه عمیقش  ،به سختی نگاهش را از سراج از تنها فرزندش گرفت  .لحظه ای روی صورت پراز خشم
یاشار تامل کرد و مجدادا از روی یاشار عبور داده وبه خاتون دوخت .
چنان محو نگاه خیس خاتون شد که گویی جز ان دو کسی در آن سالن وجود نداشت .
لب هایش تکانی خورد وصدای آرامش را تنها خاتون شنید
یکی را دوستش داری...
که او دنبال غیر از توست...
کجا دیدی •جهانی• را...
به این شوریده احوالی...
خاتون چنان از لحن ونگاه عاشقانه ی او شوک زده شد که متوجه ی حرکت غیر قابل پیش بینی و سریع او نشد .
هاتف بالفاصله اسلحه را از دست خاتون گرفت .
خاتون حتی تکانی هم نخورد و نگاه از نگاه مصمم هاتف جدا نکرد .
سراج باسرعت سرمه را کنار زد و همزمان بایسنا به سمت جلو خیز برداشتند .
یاشار تازه به خود آمد وبهت زده به خاتونش نگریست که مثل مجسمه ای مقابل هاتف خشکش زده بود .
هاتف بالفاصله اسلحه را سمت مغز خود نشانه رفت وگفت
_جلو نیاین
سراج سرجایش خشکش زد .
_عمو
صدای بهت زده ونگران یسنا را شنیدند.
باشنیدن اسم عمو از دهن دختری که به بدترین شکل ممکن قصد کشتنش را داشت قطره اشکی که داخل چشمانش جمع شده بود از
گوشه ی چشمش لغزید.
یسنا حاال بی اهمیت به هشدار هاتف به خاتون رسیده بود ودستش را سمت هاتف گرفته بود تا اسلحه را از دست او بگیرد  .باصدای
خشداری ملتمسانه لب زد .
_عمو اسلحه رو بده
لطفا عمو
کاش این دختر اینطور مهربان با اوبرخورد نمی کرد و عذاب وجدان را مستقیم در رگ وپی ش تزریق نمی کرد .
اهی جانسوز کشید .
او لیاقت این همه مهربانی ومحبت را نداشت .
حتی شرم داشت به چشم های آن دوخواهر نگاه کند .
کاش زمان به عقب برمی گشت .
نگاهی زودگذر سمت سراج انداخت که
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کمی ان سمت تر ایستاده بود و اورا تماشا می کرد .
هیچ وقت پسرش را تا این حد مستاصل ندیده بود .
دست لرزانش را از آن فاصله می دید .
از اینکه مجبور بود مقابل او اینکار را کند قلبا متاسف بود  .اسلحه را محکم به سر خود چسباند
سپس سکوت را شکاند .نگاهش را در نگاه خیس خاتون دوخت وبا صدای گرفته ای گفت
_هرکس گذشته وسرگذشتی داره و
من معتقدم که این گذشته س که سرنوشت رو می سازه  ..کاش گذشته ی من طور دیگری رقم می خورد تا سرنوشتم انقدربی چیز
ودردناک نمی شد .
جمله ش قلب رئوف خاتون ویسنا را لرزاند  .یسنا بار دیگر دست دراز کرد تا اسلحه را از دست هاتف بگیرد اما هاتف خود را عقب کشید
واخرین نگاه پر حسرتش را از سراج گذراند و روی سرمه نگه داشت .
چقدر خوشحال بود که قبل از رفتن سراج را با این دختر می دید .
دختر خاتون !!!
اگر خون خاتون در رگ های سرمه حریان داشت  .پس ان دختر تا اخر عمر عاشقانه از پسرش مراقبت می کرد .
هرچند که چند دقیقه پیش با خطر انداختن جان خود در مقابل یاشار ان را هم ثابت کرده بود .
نگاهش از تاثر و پشیمانی موج می زد و
در آخر سراج را به آن نگاه خیس سپرد .
سرمه در اخرین لحظه معنی ن.اه او را خواند وبالفاصله بازوی سراج را گرفت وبه سمت خود چرخاند .
نفس زنان روی پنجه ی پا ایستاد وسر اورا در آغوش گرفت تا آن صحنه را تماشا نکند .
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد وکمتر از چند ثانیه  ،صدای شلیک گلوله وهمزمان فریاد خاتون در فضای سالن طنین انداخت .
نگاه وحشتزده ولرزان سرمه روی جسم بی جان هاتف دودو زد که غرق در خون
روی کف سالن افتاده بود .
سراج را سفت به خود فشرد و بی صدا هق زد .
می توانست منقبض شدن تمام عضالت بدن او را زیر پوست تنش احساس کند .
رگ های بادکرده ومتورم گر دنش او را می ترساند .
لحظاتی بعد  ،سراج او را با یک حرکت پس زد ومستقیم وبا قدم های بلندی به سمت در خروجی سالن رفت واز سالن خارج شد .
با اشاره ی یسنا که سعی داشت دست های خاتون را از موهایش جدا کند
سرمه به دنبال سراج با سرعت از سالن خارج شد .
یاشار هم به کمک یسنا آمد وسعی کرد تا خاتونش را آرام کند .
خاتون هیچ وقت حتی سر بریدن یک مرغ را از نزدیک ندیده بود چه برسد به حاال !
مردی که سال ها بود او را می شناخت و بارهاسر یک میز غذا باهم نشسته بودند بی جان وغرق در خون مقابلش روی زمین افتاده بود
! مردی که پدر سراج بود !!
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سرمه لحظه ی آخر باسرعت خود را روی موتور وترک سراج انداخت و بالفاصله از پشت سفت اورا چسبید و سراج که می دانست نمی
تواند او را از سرخود بازکند باسرعت از عمارت خارج شد .
صبح زود بود وخیابان خلوت بود و چه اهمیتی داشت صدای فریادپی در پی سراج که سکوت خیابان ها را می شکاند .
در نهایت موتور کنار کلبه متوقف شد .
سرمه یخ زده تکیه ش را از کمر سراج جدا کرد .
نگاه گیجش را در اطراف چرخاند وخیلی زود کلبه را شناخت .
خاطره ی روزی که سراج او را از دست ان باند ادم فروش نجات داده وبرای تنبیه به ان کلبه اورده بود در ذهنش جان گرفت و
ناخواسته لبخندی زد .
اما لبخند روی لبش خیلی زود خشک شد .
از پشت موتور پیاده شد و از شدت سرمایی که در جانش نشسته بود بالفاصله درخود مچاله شد .
بی شک از اتفاق های افتاده ی چند ساعت قبل  ،از کشتی گرفته تا مرگ هاتف فشارش افتاده بود که این چنین احساس سرما می
کرد وسرعت بیش از حد سراج هم مزید برعلت شده بود تا این چنین بلرزد .
اما وقتی صورت رنگ پریده ولب های سفید شده ی سراج را دید حال خراب خود را فراموش کرد .
باصدای گرفته ش نام اورا برزبان اورد
_سراج
_برو کلبه  ،داخل کمد باید چیزی برای پوشیدن باشه تنت کن وکمی استراحت کن !
جمله ش که تمام شد منتظر جواب سرمه نماند  .روی خود را برگرداند و از او فاصله گرفت و با قدم هایی سنگین در پیچ جنگل از دید
سرمه خارج شد .
سرمه با پشت دست قطرات اشک را از روی گونه ش سترد .
نگاهش را از اسمان ابی ودرختان سربه فلک کشیده چرخاند و
با شانه هایی فروافتاده به سمت کلبه قدم برداشت .
دستگیره را پایین داد ودر با صدای خشکی در پاشنه چرخید و گشوده شد .
باتردید وارد کلبه شد ونگاه خسته ش را در اطراف چرخاند .
بحدی غمگین بود که به ترس نشسته در جانش اجازه ی جوالن ندهد .
کمد دو دره ی قهوه ای سوخته رنگی را کنج کلبه دید  .به توصیه ی سراج عمل کرد و
مستقیم به سمت آن رفت .
در کمد را باز کرد ونگاهش روی پیراهن های مردانه چرخی خورد سپس دست بلند کرد و تیشرت مشکی رنگی برداشت
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در کمد را بست وبه سمت تخت رفت .ابتدا لباس سراج را که هنوز کمی نمی دریا را داشت از تن بیرون کشید  .سپس
از شرآن پیراهن پولکی که زیرش به تن داشت راحت شد  .تیشرت مشکی را تن زد وپشت پنجره قرار گرفت  .پرده را کنار زد و بیرون
راتماشا کرد  .کمی که گذشت از پنجره فاصله گرفت  .خبری از سراج نبود واودلش به شدت شور می زد .
چشمانش از شدت بی خوابی می سوخت واز طرفی نمی توانست خود را به دنیای بی خبری خواب بسپرد .
نفسش را کالفه بیرون فرستاد .
لبه ی پنجره نشست .سرش را به شیشه ی آن تکیه داد ونگاهش را به بیرون دوخت .
فکر های مختلف وگوناگونی به سرش شبیخون زد
اما او در ان لحظه توان ان را نداشت که به ان ها بیاندیشد .
نگاه اخر هاتف وجسم غرق در خونش یک لحظه هم او را رها نمی کرد .
باالخره مردی که کودکی وبخشی از نوجوانی ش را تبدیل به کابوس کرده بود به بدترین شکل ممکن تاوان پس داده بود .
هرچند که ان مرد ،پدر محبوبش بود واو امروز شکستن بی صدای عشقش را دیده بود .
نفسش را آه مانند بیرون فرستاد ونفهمید چه مدت زمانی سپری شد وچشمانش گرم خواب شده وپلک هایش روی هم افتاد .
هوا رو به تاریکی می رفت که سراج وارد کلبه شد .
کلبه تاریک وغرق در سکوت بود .
کلید چراغ را زد و چون تخت خالی را دید
نگاه خسته ش را در اطراف چرخاند ونگاهش قفل سرمه ماند که لبه ی پنجره خوابش برده بود  .به سمت اوقدم برداشت ولحظاتی
نگاهش محو قیافه ی معصوم او در خواب شد .
بی شک هاتف بزرگترین لطمه را ابتدا به این دختر سپس به خاتون زده بود .
ارواره های فکش مجدادا قفل شد .
خم شد ودستش را از زیر زانو وکمر سرمه عبورداد و او را در آغوش کشید ومسیر تخت را درپیش گرفت .
سرمه را روی تخت گذاشت وروی او را کشید .
بوسه ای کوتاه روی خط های ریز افتاده روی پیشانیش گذاشت .
حتی در خواب هم دزد کوچولویش مضطرب به نظر میامد !!
نگاه از او گرفت و
به سمت بار کوچک انتهای کلبه رفت  .ویسکی را برداشت و بی اهمیت به معده ی خالی ش پشت بارنشست .
دلش می خواست امشب همه چیز را باکمک این لعنتی که دردست داشت فراموش کند وپس از چند شب راحت بخوابد !!
مقدار زیاد ویسکی داخل جامی ریخت والجرعه آن را سرکشید  .از تلخی ان چینی گوشه ی چشمش افتاد .
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چندمین جام را خواست سربکشد که دستی جام را از دستش بیرون کشید .
صدای پر درد سرمه راشنید وچشم غرق خونش به سمت او چرخید
_سراج
_چرا بیدار شدی
نگاه سرمه روی صورت خسته وپریشان سراج چر خید  .هیچ گاه او را تا این حد اشفته ندیده بود  .جام رادردست فشرد و مجدادا اسم
اورا برزبان اورد .
_سراج
سراج خواست جام را از دست او بگیرد که سرمه دستش را عقب تر کشید .
سراج کالفه پنجه ای روی موهایش کشید وباصدای کنترل شده ای گفت
_برگرد و بخواب سرمه
من باید کمی باخودم خلوت کنم !
سرمه سرش را باال انداخت و کمی خودش را به سراج نزدیک تر کرد.
دستش را روی سرشانه های پیچیده وعضالنی او گذاشت .
دلش برای بغل او ضعف رفت .
بعد از ان چند شبی که در ترس و وحشت گذرانده بود کمی ارامش از جنس سراج حقش بود .
پس چیزی را که تا نوک زبانش امد با کمی شرم برزبان اورد
_ترجیح میدم بجای مشروب بامن خلوت
کنی !
سپس لب گزید و زیر نگاه مستقیم سراج بالکنت ادامه داد
_بیشتر از مشروب االن به آغوش من احتیاج داری
سراج تاک ابرویی باال انداخت .
نگاه خمارش از پاهای کشیده و برهنه ی سرمه باال رفته ودر نگاه پف کرده و شرمگین او قفل شد .
اگر تا ان حد به خود وجنبه ش اعتماد نداشت گمان می برد توهم مستی زده واشتباه شنیده !!
دستی روی ته ریش صورتش نمایشی کشید که صدای زبری ش دل سرمه را لرزاند .
حق باسرمه بود این دختر هم الکل ش از هرنوع مشروبی بیشتر وهم نئشگیش قویتراز هر مورفینی بود !!
دست دور کمر او انداخت وسرمه را سمت خودش کشید .
سرمه هینی کشید وبین میز بار وچارچوب آغوش سراج گیر افتاد.
سراج صورتش را نزدیک صورت سرمه برد
و خیره در نگاه پر تمنایش لب زد
_فقط چند ثانیه وقت داری حرفت رو پس بگیری دختر!!
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وگرنه عاقبت دلبری ت پای خودته!
سرمه چانه جلو داد .
نگاهش تسلیم محض بود !
قرار نبود واسه تصمیمی که مدت ها بود گرفته پا پس بکشد .
سراج انگشت شصتش را روی استخوان ترقوه ی او که از تیشرت بیرون زده بود کشید .
_می دونی من کیم ؟!
پسر همون مردی که از بچگی تو رو دزدید واز خونه وخانوادت جدا کرد !
سپس انگشتش را پشت کمر او کشاند .از زیر تی شرت عبورش داد و نوازشگونه جای رد کمربند کشید .
با صدای مرتعشی ادامه داد
_همون مردی که رد یادگاریش تا اخر عمرت پشت کمرت سایه انداخته؟!
سرمه که از حرارت دست سراج به پشت کمرش مور مور شده بود  .تکانی به خود داد به نشانه ی دانستن سری تکان داد وسراج عصبی
پرسید
_می دونی حقیقت هیچ وقت تغییر نمی کنه و تا ابدالدهر من پسر هاتفم و خون اون تو رگ های منه !!!
سرمه باقلبی که به تندی می تپید
زمزمه کرد
_ می دونم
و سراج با صدای بم تری ادامه داد
_بازم می خوای بامن باشی ؟!!
می دونی اگه برای من شی تا اخرش باید مال من بمونی
چون هیچ اسمی بعد از اسم سراج نمی تونه روت بیاد !!!
سرمه حتی به کسی بعد از سراج فکرم نمی کرد !!
با عجله به نشان تایید سرتکان داد و سراج بی طاقت اورا سمت خود کشید و خودخواهانه گفت
_پس چند ثانیه وقتت همین حاال تموم شد !!
همزمان با گفتن این جمله لبانش را به لب های نیمه باز سرمه رساند و خیلی وحشیانه شروع به بوسیدن او کرد .
گویی با بوسه هایش می خواست مهر تملک و مالکیت خود را روی لب های سرمه وجای جای بدن او بکوبد .
همزمان با بوسیدن او دست زیر زانوهایش انداخت و اورا در آغوش کشید و در حین بوسیدن اورا روی تخت
گذاشت .
سرمه که نفس کم اورده بود به سختی لبش را جدا کرد و در حالیکه لبش کمی می سوخت تند تند نفس کشید .
سراج نگاهش را در اندام ظریف وزیبای او باال وپایین کرد وبرای آخرین بار قبل از اینکه اورا برای همیشه از آن خود کند پرسید
_مطمئنی از اینکه برای همیشه مال من شی ؟!
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سرمه جوابی نداد اما سرش را بلند کرد ودرحین باال کشیدن لباس سراج ازتنش شروع به بوسیدن لب های اوکرد .
او با این کار خود ،به سراج اجازه داده بود تا همیشه جسمش را مانند قلبش تصاحب کند .
*******
طال بهت زده به دستبند دستش چشم دوخت .
هنوز هم تو شوک بود که طاها چجوری رد اورا زده و توانسته با این سرعت او را که تمام هویتش را عوض کرده بود پیدا کند .
قبل از اینکه اورا سوار ماشین پلیس کنند نگاه گیج و ناامیدش در پیرامونش چرخید و چند قدم ان سمت تر درنگاه پرتمسخر سراج گره
خورد .
سراج به ماشینش تکیه داده وخونسرد اوراتماشا می کرد .
اه از نهادش برامد .
باید زودتر از این می فهمید کار سراج است .
خشمگین از غفلت طاها استفاده کرد وخود را به سراج رساند .
کل بدنش می لرزید .
سراج نگاه پرتحقیری به سرتاپای اوانداخت .
در ان لحظه وبا ان ظاهر پریشان  ،هیچ شباهتی به آن طالی لوند نداشت .
طال وحشت زده نگاهی به بلبشوی افتاده میان ان چند مامور پلیس برای گرفتنش انداخت
_چرا اینکارو کردی !!
سراج خونسرد پاسخ داد
_چون ازادی زن کثیفی مثل تو برای جامعه خطرناکه !!
توباید جایی بری که به اون متعلقی!!!
طال عنان از دست داده و دست دستبند زده ش را باال برد تا روی صورت او بکوبد اما مچ دستش قبل از اینکه باصورت سراج برخورد
کند اسیر پنجه های فوالدی او شد .
سراج فشاراندکی به مچ دست او وارد کرد که صدای ناله ی پردرد طال درامد.
سپس صورتش را نزدیک صورت او برد وخشمگین غرید
_برو خدارو شکر کن که زنده نگهت داشتم چون اگر بامن بود می کشتمت
هرچند که با پرونده ی سنگینی که داری تا موهات همرنگ دندونات شه
باید زندون بمونی بپوسی !!
یکباره مچ دستش را رها کرد واو را به عقب هول داد
طال خشمگین مچ دستش را مالید
_من هرکاری کردم زیر نظر تو ویاشار بوده شک نکن تو دادگاه اسم شما رو میارم واگر قراره زندون برم شما رو هم حتما باخودم می
کشونم !!!
سراج لبخندی پرتمسخر روی لب نشاند
نمایشی دستی به ته ریش صورتش کشید وخیلی اهسته گفت
_یاشار هم تقاص کارش رو پس داده
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البته اون با همکاری خوب با پلیس و افشای نام اکثر باند خالفکارا وامثال تو  ،تونسته تخفیف زیادی تو مجازاتش بگیره وبه پنج سال حبس
محکوم بشه واالنم برای عروسی دخترش با قید وثیقه ازاده واما من ،
لحظه ای مکث کرد  .لبخندی زد و خیره در نگاه متنفر او ادامه داد
_هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده من گناهکارم
تو نگران خودت باش !!
دست طاهاگوشه ی مانتوی اورا گرفت وخیلی جدی گفت
_بیفت جلو
طال از شدت خشم ونفرت وفشارعصبی که بهش وارد شده بود چند جیغ بلند ومتوالی کشید و بازور مامور پلیس سوار ماشین شد .
سرمه پس از بوسیدن گونه ی سارا در خواب وکشیدن روی او از اتاق خارج شد ومستقیم مسیر اتاقش را در پیش گرفت .
کنار پنجره وروی صندلی راکش نشست ونگاهش را از پشت شیشه به آسمان پرستاره دوخت .
کمی که گذشت خواب به چشمانش دوید  .کش قوسی به بدن خود داد
خمیازه ش را که مهار کرد
ناخواسته یاد شبی افتاد که کنار پنجره ی چوبی کلبه  ،در انتظار سراج خوابش برده بود .
با یاد آوری ان شب پرماجرا  ،لبخندی گوشه ی لبانش را زینت داد ودستانش ناخواسته روی شکمش جمع شد .
مرور خاطرات آن شب تکرار نشدنی در زندگی ش پس از یکسال هنوز هم برایش سکر آور ولذت بخش بود .
هجوم خون وحرارت را که زیر پوست گونه هایش احساس کرد از شدت شرم لب زیر دندان کشید .
حس خوشایندی که با یاد اوری ثانیه به ثانیه آن شب وجودش را در برگرفته بود باعث شد چشم ببندد وتکیه ش را به صندلی راک
بدهد و پرنده ی خیالش را به یکسال قبل وبه همان شب پرماجرا پرواز دهد .
پرنده ی ذهنش به پرواز درامد وتمام خاطرات خوب و بد ان یکسال را پس وپیش کرد ودرست از همان پنجره ی چوبی وارد کلبه شد
.
سراج نگران روی سرمه خم شده بود و در حین نوازشش شکمش می پرسید
_سرمه  ،حالت خیلی بده
لعنت به من  ،نباید بدون امادگی قبلی این کار رو باهات می کردم
خیلی درد داری
ابروهای گره خورده ونگاه نگرانش باعث شد لبخند کمرنگی روی لب سرمه بنشیند .
ضعف ولرزی که در کل بدنش پیچیده بود حالش را بدتر نشان می داد
دست سراج را از زیر پتو از روی شکم برهنه ش گرفت  .سفت فشرد و با شرم امیخته به کنجکاوی پرسید
_مگه امادگی خاصی الزم داشت ؟!
سراج سردرگرم سری تکان داد .
او بازن های بسیاری رابطه برقرار کرده بود اما بادختر هرگز وخودش هم دقیقا نمی دانست دلیل این لرزش نامحسوس لب های سرمه
 ،رنگ پریده و سردی بدنش از چیست !!
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سرمه چون این حال اورا دید .
تکانی به خود داد که صدای آخش سکوت کلبه را شکاند
سراج خشمگین از دست خود  ،خم شد بوسه ای روی پیشانی او گذاشت وگفت
_ با این حال خرابت ترک موتور نمی تونی بشینی
من شهر میرم و تا قبل از روشنایی هوا با ماشین برمی گردم می برمت دکتر باشه ؟!
سرمه بالفاصله دست اورا گرفت ونالید
_سراج لطفا  .تنهام نزار می ترسم
سراج کالفه کمی از اوفاصله گرفت .
اما سرمه باسرعت فاصله را کم کرد ومجدادا خود را به اوچسباند .
سراج با لحنی مالیم گفت
_اینجا کامال امنه وچیزی برای ترسیدن وجود نداره جز حال بد تو !!! من زود برمی گردم !!
سرمه شرمگین لب گزید و زیر نگاه مستقیم او به سختی زمزمه کرد
_من خوبم سراج
فقط کمی ضعف دارم و ..و..
دستپاچه سکوت کرد وچون نگاه منتظر سراج رادید ناچار ادامه داد
_هیچ ربطیم به چیز ،به چیز ،نداره
سراج لبخندی به شرم نگاه و گونه های رنگ گرفته ش زد .
او دیوانه وار عاشق این دختر خجالتی بود !!!
خنده ای در گلو کرد و با لحنی خاص گفت
_ که اینطور !
پس به چیز ربطی نداره!!
پس چته ؟!
سرمه هم خنده ش گرفت وهم خجالت کشید  .کمی بیشتر خود را زیر پتو کشید وگفت
_ بعد از تحمل چندروز گشنگی و نخوابیدن و فشارهای عصبی این چند شب بخصوص امشب این حال من چیز عجیبی نیست !!
حق با اوبود وسراج پیش از قبل از دست خویش خشمگین شد وخود را سرزنش کرد .
چرا خود متوجه این مساله نشده بود بس که در آن لحظه سرمه برایش دلبری کرده بود توانسته بود کامل اورا از خود بیخود کند .
باالخره سرمه موفق شد با سماجت و اصرار سراج را از رفتن منصرف کند .
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سراج به سمت اشپزخانه ی کوچک رفت و با مشتی پسته و بادام برگشت و کنار او روی تخت نشست وسرمه را مجبور کرد بغلش بنشید
.
سرمه خواست از تخت پایین برود تا چیزی برتن کند  .اما سراج
اجازه نداد سرمه چیزی بپوشد و سرمه معذب ملحفه را کامل دور بدن برهنه ش پیچید ودرآغوش او فرورفت .
سراج بوسه ای عمیق روی فرق سر او گذاشت وپسته و بادام را یکی پس از دیگری داخل دهن سرمه می گذاشت واورا مجبور می کرد
بخورد و سرمه هم تا روشن شدن هوا از رویاهای دونفره ش با او  ،یک ریز صحبت کرد تا به خیال خودش حواس او را از امشب
ومرگ تلخ پدرش پرت کند .
....
با دیدن پدرش در میان درخت ها که به سمت خانه میامد به زمان حال برگشت .
می دانست پدرش پیش یاشار بوده تا شطرنجی باهم بازی کنند .
لبخند رضایتمندانه ی روی لب نشاند
از اینکه می دید هردو پدرش تا این حد با هم ارتباط برقرار کرده بودند ،خوشحال بود .
هرچند  ،چند ماه طول کشید تا این رابطه ی دوستی شکل بگیرد .
با یاد اوری ان روز های تلخ ،لبخند روی لبش خشک شد .
بعد از بازگشت او به خانه و متوجه شدن تنها قسمتی از حقیقت افشا شده ،محتشم ،مانع از ان شد که تا مدت ها سرمه یاشار وسراج را
ببیند .
فقط اجازه داشت خاتون ویسنا را مالقات کند ان هم تنها در خانه ی خودش !!
سرمه هیچ گاه با محتشم مخالفت نکرد  ،و به تمام خواسته های او چه منطقی وچه غیر منطقی ،تنها یک کلمه" چشم" گفت .
به حرمت پدرانه هایی که او این همه سال برایش خرج کرده بود !!
حتی یاشار وخاتون هم جز قیل وداد چند روز اول ،دیگر مخالفتی نکردند و همه چیز را به گذر زمان سپردند .
ان ها نیز سپاسگزار لطف و محبت محتشم به دخترشان بودند .
چه بسا اگر محتشم نبود معلوم نبود سرنوشت دخترشان االن چگونه بود !!
ناخواسته با یاد اوری ان روزها آهی کشید .
قسمت سخت ان روزها دیدار پنهانی ش با سراج بود !!
هرچند که گاهی این دیدار های پنهانی به شدت هیجان انگیز می شد .
با خاموش شدن چراغ های ساختمان رو به رو لبخندی زد .
متوجه شد خاتون ویاشار برای خواب رفتند .
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از روی صندلی راک بلند شد واز اتاق خارج شد وخود را به پدرش رساند .
محتشم بادیدن او با تعجب پرسید
_هنوز بیداری ؟!
سرمه خودش را در اغوش او رها کرد ومانند بچه گربه ای خودش را برای او لوس کرد
_هرکاری می کنم خوابم نمی بره !
محتشم لبخندی زد و بوسه ای روی پیشانی ش زد.
_از هیجانه عروس شدنه طبیعیه گل دخترم !
سرمه با خجالت لب گزید وسرش را پایین انداخت .
محتشم چون گونه های برافروخته ی اورا دید بوسه ای دیگر برپیشانی ش زد .
_اگر خوابت نمیاد کمی باهم صحبت کنیم دخترم
سرمه به نشانه ی موافقت سری تکان داد .
هردو روی مبل نشستند .
سرمه اشاره ای به میوه ی روی میز کرد وگفت
_براتون پوست بگیرم ؟
محتشم سری به نشان مخالفت تکان داد وتشکر کرد.
کمی در سکوت گذشت ودر نهایت محتشم بود سکوت را شکاند .
_کمتر از چند روز دیگه عروسیته وبه امید خدا تو برای همیشه به خونه ی خودت می ری .
سرمه شرم زده سرش را پایین انداخت.
_خودت می دونی سراج انتخاب من نیست اما  ،مهم خودتی و انتخاب خودت !!
بالفاصله از ذهن سرمه گذشت
کهپدرش با ازدواج با طاها هم سرسختانه مخالف بود .
_البته تنها چیزی که باعث شده من به انتخابت احترام بزارم
عشق وعالقه ی شدید ودوطرفیه که بهم دارین .
نگاه سرمه درخیشد و تاللو برق آن تبسمی روی لب محتشم نشاند .
این برق را بار ها وبار ها در نگاه زالل دخترش دیده بود .
درست از زمانیکه متوجه شده بود دخترکش دلش را سپرده .
_ومن هیچوقت به جنگ عشق نمی رم سرمه .به عشق حقیقی باید احترام گذاشت !
اما  ،می خوام بدونی که جای تو همیشه تو این خونه وقلب من هست .
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حلقه ی اشک در چشمان سرمه بسته شد .
سرش را روی شانه ی او گذاشت و پلک هایش با آرامش روی هم افتاد .
او خودش می دانست سایه ی محتشم را
تا ابد وتازمانیکه زنده ند باالی سر خود خواهد داشت .
شاید خون او در رگ هایش جاری نبود وشاید ان ها از یک پوست استخوان نبودند اما محتشم با مهربانی وپدرانه هایش بارها به او ثابت
کرده بود که رابطه پدری ودختری شان از هر رابطه ی خونی مستحکم تر ست .
یک شب قبل از عروسی ،یسنا همه را خانه ی خود دعوت کرد .
محتشم وسارا وآنا هم مهمان اختصاصی آن شب بودند .
اخرین مهمان  ،سراج وسرمه بود ند و قبل از اینکه وارد خانه شوند یسنا هیجان زده هردو را در آغوش گرفت و توجهی به چشم غره ی
طاها نکرد .
طاها سری به افسوس تکان داد و وارد خانه شد تا از سایر مهمان ها پدیرایی کند .
او زن گانگستر خود را می شناخت و خوب می دانست خط قرمز زندگی او سراج است .
پس نباید روی سراج حساسیت نشان می داد و او ماه ها بود که تسلیم خط قرمز همسرش شده بود .
پس از رفتن طاها سراج تاک ابرویی باال انداخت وگفت .
_ غیرتی شد !!
یسنا لبخندی زد وگفت
_نوچ فقط اداش رودرمیاره !!!
سراج درگلو خندید  .سپس
اشاره ای به شکم گرد شده ی یسنا کرد وگفت
_حال توله سرگرد چطوره !!
سرمه باشنیدن این جمله ریز خندید و سراج به صورت برافروخته وعصبانی یسنا لبخندی زد !!
یسنا چشم غره ی جانانه ای به سرمه رفت و با غیض خطاب به سراج گفت
_ حالش خوبه دایی ش!!!
سپس لبخندی پرحرص زد واز صمیم قلب آرزو کرد
_انشاال فردا شب قسمت شما !!!
سراج همیشه سربه سر او می گذاشت از اینکه شب عروسیش باردار شده بود و حاال تنها ارزوی او این بود که سرمه هم همان شب دسته
گل را به اب دهد !!!
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سراج کنار یسنا ایستاد .
خم شد و کنار گوش او زمزمه کرد
_می خوام یه اعترافی کنم
واسه ما شب اول هیچ اتفاقی نیفتاد!!!
سپس قامتش راصاف کرد  .لبخند بدجنسی تحویلش داد وبه پذیرایی رفت .
لحظاتی طول کشید تا یسنا متوجه ی معنی حرف او بشود وچون ان را معنی کرد هینی کشید ونگاه گرد شده ش را به خواهرش سرمه
دوخت .
سرمه گیج شده از نگاه پرسشگر یسنا خواست از عقب سراج برود که دست یسنا شانه ش را گرفت وسفت فشرد و مانع از قدم برداشتن
او شد .
سرمه به سمت او برگشت و با تعجب پرسید
_ایی چته اجی !!
یسنا بالفاصله یک قدم فاصله ش را باسرمه پرکرد  .نگاهش در قامت او باال وپایین شد و هیجان زده پرسید
_سراج راست میگه ؟!
سرمه با کنجکاوی سری تکان داد وگفت
_چی رو ؟!
یسنا نگاهی به اطراف انداخت وچون کسی را ندید اهسته پرسید
_تو باسراج رابطه داشتی ؟!!
ناگهان آب دهن سرمه تو گلویش پرید وبه سرفه افتاد
_چی؟!
یسنا که دختر تیزی بود .از شرمی که ناگهان در نگاه سرمه پیچیده بود و دستپاچگی ش متوجه ی حقیقت حرف سراج شد و خنده ش
گرفت .
سراج بود دیگر !!
چیزی که مانع خواسته هایش نمیشد.
به ظاهر اخمی کرد
_پس برای همین به هرقیمتی می پیچوندی ومی رفتی پیش سراج !!!
سرمه دستی به صورت برافروخته ش کشید و بالفاصله بدون دادن جوابی از کنار اوفاصله گرفت و وارد پذیرایی شد .
نگاهش در جستجوی سراج در آمد وچون او را کنار سارا دید لبخندی روی لب نشاند .
چند ماه طول کشید تا سارا بتواند با سراج ارتباط برقرار کند .
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اوایل سراج را که می دید از او وحشت می کرد.
خاطره ی دزدیده شدنش در ذهنش تداعی می شد وخود را از او پنهان می کرد
هرچند که در مدتی که دزدیده شده بود هم هیچ آزاری بهش نرسانده بودند .
یسنا کنار سرمه قرار گرفت وایستاد .
سرش را سمت او خم کرد و خیلی آهسته گفت
_آی دختره ی مارموز ،پس چرا چند روزه داری همش کنار گوشم زمزمه می کنی از فردا شب می ترسی و
ادای اون تنگا رو درمیاری !!!
سرمه از بی ادبی او  ،چشم گشاد کرد و بی ادبی نثارش کرد !!
گاهی یسنا فراموش می کرد که مدت هاست اون یسنای خالفکار سابق نیست و حاال زن سرگرد طاها ومادر فرزند اوست !!!
یسنا نوک زبانش را به او نشان داد وبا بدجنسی پاسخ داد
_بی ادبم چون استادم شوهر جنابعالی بوده !!!
سراج نگاهی به هردو خواهر انداخت که کنارگوش هم پچ پچ می کردند ولبخند مرموزی زد .
سرمه که خیلی تصادفی لبخند او را شکار کرده بود چشم غره ای جانانه نثارش کرد .
سراج خنده ش گرفت ومجدادا نگاهش را به سارا دوخت که داشت با اب وتاب خاطره ی اولین قهرش را با دوست صمیمی ش برای او
تعریف می کرد .
پس از چند دقیقه طاها یسنا را صدا زد و فرشته ی نجات سرمه شد .سرمه نفسی بیرون فرستاد وبه سمت سراج رفت وکنارش نشست .
چون دید کسی حواسش به ان ها نیست انگشت اشاره ش را در پهلوی سفت سراج فشار داد و باحرص پرسید
_به یسنا چی گفتی انداختیش تو جون من ؟!!
سراج دست به سینه شد  .خود را جدی نشان داد و خونسرد پاسخ داد
_واقعیت رو !
سرمه یکبار دیگر چشم غره ای رفت وبا حرص غرید
_همون واقعیت یک شبه رو !!
سپس لب برچید وادامه داد
_ من و تنها یکبار رابطه داشتیم اونم یکسال قبل  ...بعدش تو هیچ وقت نخواستی بامن باشی  .چون از آیندت وتکلیفت می ترسیدی !!!
اون وقت طوری پیش یسنا وانمود کردی که انگار من هرشب بغلت خوابیدم !!!
سراج مردانه خندید وصدای خنده ش توجه همه راجلب کرد  .کم پیش میامد که او بخندد ان هم با صد ای بلند !!
خاتون با صدای بلند قربان صدقه ش رفت و یاشار با افتخار اورا تماشا کرد .

out

518 | k n o c k

 | 519ض ر ب ه ن ه ا ی ی

زمان آن رسیده بود که اعتراف کند در تمام این سال ها  ،او خانواده ش را به سراج سپرده بود واین سراج بود که همیشه اشکار وپنهان از
خانواده ی او مراقبت کرده حتی االن هم که حکم زندان برایش بریده بودند باز هم دلش به حضور سراج قرص بود ،که می توانست ان
لحظه ها دقایق وساعت هایی که کش میامدند در زندان را تحمل کند !!
وبارها وبار ها خدارا شکر گفته بود که خاتونش به موقع امده  ،جلوی او را گرفته بود تا دستش به خون پسر شهال آعشته نشود .
اما یاشار هم در حق سراج پدری کرده بود بخصوص زمانی که متوجه شده بود او و دخترش سرمه تا چه حد همدیگر را دوست
دارند تمام جرم های او را که در ایران انجام داده بود گردن گرفته بود و با کمک طاها و یک وکیل خوب وکارکشته توانسته بودند اورا
تبرئه کنند .
نگاهش از زوج خوشحال سراج وسرمه گذشت وبه طاها رسید  .مسیر نگاه او را تعقیب کرد وبه دخترش یسنا رسید .
از محبت وعشق نشسته در نگاه طاها لبخندی رضایتمند روی لب نشاند و باز هم خدا را شکر گفت .
این خوشبختی را باز هم مدیون خاتونش بود که توانسته بود با هر سختی اورا راضی کند که به عشق وانتخاب دخترش احترام بگذارد .
حتی اگر ان عشق یک عشق ممنوعه بود .
طاها توانسته بود به او ثابت کند که واقعا یسنا را دوست دارد وهمسر خوبی برای او ست .
خوشبختی وخوشحالی در نگاه هر دو دخترش موج می زد .
سرمه پشت چشمی برای سراج نازک کرد
وگفت
_واقعا خنده داشت ؟!!
سراج سرش را کمی به سرمه نزدیک کرد چشمکی زد و لب زد
_فردا شب جبران این یکسال رو می کنم خوشگل خانوم !!
وتو مجبوری تا اخر عمرت هرشب یکی از اون لباس خواب  ،خوشگالت رو برام بپوشی ودلبری کنی !!
صورت سرمه بالفاصله تغییر رنگ داد و سرخ شد .
کنایه ی سراج را کامال گرفته بود .
او بارها برای اینکه سراج را وسوسه کند لباس های مختلف و زیبایی پوشیده بود  .اما سراج سرسخت تر از تالش های او بود و ان شب
هرگز دیگر تکرار نشد!!!!
قلبش لرزید و با دستپاچگی لب زد
_من ..من ..
سراج لبخندی مهربان نثارش کرد و چون سکوت اورا دید خیره در نگاهش زمزمه کرد
_تو ..تو ..دزد کوچولوی قلب منی !!!
از دلش نیامده بود بیشتر از ان سربه سر او بگذارد .
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سرمه خسته وکالفه  ،سام را که همچنان در آغوشش بی تابی می کرد به اتاق خواب برد .
مستقیم به سمت تخت جلو رفت و بچه را روی شکم برهنه ی سراج که طاق باز خوابیده بود گذاشت .
قبل از اینکه او را بیدار کند سراج چشمانش را باز کرد و نگاه خواب آلودش از چشم های خیس و قرمز پسرش روی چشم های خسته
وقرمز همسرش چرخید .
موهای مشکی وپریشانش ش دور صورتش را قاب گرفته بود .
حتی ان موهای پریشان و رنگ پریدگی صورتش اندکی از زیبایش نکاسته بود .
سرمه مظلومانه کش و قوسی به کمرش داد و با صدای گرفته ای نالید
_سراج سام نمی خوابه بی تابی دندونش رو می کنه
خسته شدم  .خوابم میاد .
فکش لرزید .
کم مانده بود او هم مانند سام به گریه بیفتد.
سراج لبخندی لحن ملتمسانه ی او زد و سام را که گریه می کرد در آغوش گرفت و در حین بوسیدن سرش زمزمه کرد
_مامان سرمه رو اذیت می کنی پدر سوخته!!
سرمه سریع روی تخت خزید .
دهن دره ای کرد  .سپس
پشتش را به سراج کرد و ملحفه را تا سرش باال کشید و قبل از انکه صورتش را زیر ملحفه ببرد لب برچید و گفت
_ اقای پدر  ،شما که دوس نداری بچت رو دست پرستار بدی خودتم باید کمک کنی ونگهش داری !!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت که سرمه لب گزید ونگاهی به ساعت انداخت.
همیشه تا سه مسئولیت نگه داری سام با او بود وسه تا نزدیکای صبح سراج از سام نگه داری می کرد .
_خو خوابم میاد.
دل سراج برای صدای خواب الود او ضعف رفت .
سرمه هنوز هم بچه بود و برای مادر شدن زود .
هرچند که او  ،علی رغم اصرار های سرمه وخاتون ،چهارسال مقاومت کرده بود ونگذاشته بود سرمه باردار شود تا کمی ارامش بعد از
ان همه عذابی که کشیده بود به او بازگردد .
از روی تخت بلند شد و با سام از اتاق خارج شد تا سرمه استراحت کند .
اسمان گرگ ومیش بود که سراج سام را که در آغوشش خوابیده بود روی تخت اتاق خود گذاشت .
پیشانی ش را بوسید و پتویش را تا زیرگردنش باال کشید .
سپس مسیراتاق خواب را درپیش گرفت .
روی تخت نشست و نگاهش را به سرمه دوخت که لب هایش در خواب به لبخند ملیحی کش امده بود .
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دلش برای صورت معصوم او در خواب و لبخند روی لبش ضعف رفت .
خود را سمت اوکشاند .
به سمت او خم شد و لبانش را روی پوست لطیف گردنش چسباند وبوسید
بوی عطر موهایش که در بینی ش پیچید از خود بیخود شد وفشار لبانش روی گردن سرمه بیشتر ..
تکان خوردن سرمه را احساس کرد وچند ثانیه بعد صدای خواب الود او سکوت شب را شکاند
_سراج
لبانش را جدا کرد ودر حالیکه نگاهش درخشش خاصی داشت لب زد
_جون سراج
سرمه خمیازه ش را مهار کرد و دستش را روی صورت سراج گذاشت .
زبری ته ریش صورتش دستش را قلقلک داد .
_لدفا بزار بخوابم
سراج با بدجنسی تاک ابرویی باال انداخت  .خم شد و در حین نوازش شکمش بوسه ای روی استخوان تر قوه ش زد .
مور مور شدن پوست سرمه را احساس کرد وخنده ای در گلو کرد .
سرمه که متوجه ی نیت او شده بود
پشت چشمی برایش نازک کرد .
سراج تمامی نقطه ضعف هایش را برای شروع یک رابطه می شناخت و خوب می دانست دست های نوازشگرش تا چه حد می تواند
احساسات زنانه ش را برانگیزد !!!
_بزار بخوابم سراج
سراج با شیطنت لب هایش را تا زیر گلوی او کشاند وگفت
_فقط پنج دیقه !اگر بعدش خواستی بخواب
سرمه از بدجنسی او خنده ش گرفت .
سراج خوب می دانست محال است بعد از پنج دقیقه سرمه بخوابد .
او کارش را خوب بلد بود .
لب هایش را از گلو تا چونه واز چونه تا روی لب هایش کشاند وعمیق وپراحساس او را بوسید .
کمتر از چند دقیقه بعد ،وقتی دست سرمه دور کمر برهنه ش حلقه شد لبانش را جدا کرد وخیره در نگاه خمار سرمه لب زد
_هنوزم خوابت میاد
سرمه به خنده افتاد  .نیشگونی از پهلوی او گرفت و مماس لب ا و نجوا کرد
_تو بدجنس ترین شوهر دنیایی !!!
سراج بوسه ای روی لبانش گذاشت ودرهمان حین پرحرارت پاسخ داد
_توام خواستنی ترین زن دنیا
سرمه بی تاب سرش را بلند کرد و
فاصله را از بین برد .
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در آهنی وبزرگ زندان کنار رفت و یاشار از کنار سربازی که بیرون در کشیک می داد عبور کرد .
هنوز کامل از در نگذشته بود که صدای
خوشحال و هیجان زده ی خاتون راشنید
_یاشار
بالفاصله نگاهش به سمت صدا چرخید
وقبل از اینکه بخواهد عکس العملی نشان بدهد خاتون در آغوشش با صدای بلند گریه می کرد .
ساک از دستش زمین افتاد و دست های دلتنگش بالفاصله دور خاتون حلقه شد .
گذر زمان از دست هردو در رفته بود ونفهمیدند چقدر در آغوش هم بودند که صدای معترض یسنا ان دورا به خود اورد .
خاتون خجل زده خود را از آغوش یاشار بیرون کشید و یسنا بالفاصله در آغوش پدرش فرو رفت وبعد از یسنا نوبت سرمه بود که
هیجان زده یاشار را در آغوش بکشد .
یاشار بامحبت پیشانی هردو دخترش را بوسید ونگاه دلتنگش روی صورت نوه هایش به گردش در امد .
سام در اغوش سراج  ،با کنجکاوی وتعجب یاشار را تماشا می کرد و اما کیانا دختر یسنا ،اماده بود تا پدر بزرگش برایش اغوش بگشاید .
یاشار بغض کرده  ،خم شد ودست هایش را به طرفین باز کرد و کیانا بالفاصله به سمت پدر بزرگش دوید وخود را در آغوش یاشار
انداخت .
شاید آن صحنه  ،یکی از زیباترین صحنه هایی بود که در های فوالدی و دیوار های بلند آن زندان تاکنون به خود دیده بود .
یاشار با چشمانی خیس نگاهش را از نگاه براق همسرش گرفت و به اسمان صاف وابی دوخت و زیر لب خدا را شکر گفت  .سپس مجدادا
خاتون را در آغوش کشید وکنار گوشش زمزمه کرد
ای زندگی تن و توانم همه تو !..
" جانی و دلی ای دل و جانم همه تو "
تو هستی من شدی از آنی همه من ،
من نیست شدم  ،در تو از آنم همه تو !

زمزمه وار گفته بود و عشق را جرعه جرعه نوشاند بر چشمان خاتونش
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 اندوه زندگی
اش رسید ...
و اوهم نظاره گر عشق میان طاها و یسنا  ،و سراج و سرمه شد .
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طاها در حالی که یسنا را در آغوش خود نگه داشته بود ،محو گونه های اناری رنگ همسرش بود
و کاش تنها بود و میچید این انار گونه هایش را و جای آن بوسه ای میکاشت...
سراج بوسه ای بر پیشانی آهوی ماه پیشانی ش نشاند و نفسش را جایی حوالی گوش های سرمه رها کرد و زمزمه کرد«:
چی توی اون مغز فندقیت میگذره دزد کوچولو ؟!؟ »
سرمه چشم از خاتون و یاشار گرفت و لبخندی زد و گفت:
ببین عشق توی نگاهشونو
قول میدی وقتی پیر شدم  ...وقتی موهام سفید شدن یا حتی پوستم چروک شد منو باهمه ی اینا بخوای؟!
سراج نیم نگاهی به خاتون و یاشار انداخت و گفت «:
قول میدم با تو حال تمام روزهای زندگیمون عشق باشه ..
تاابد ...
تا همیشه ...
جاودان ...
پایان
سالم دوستان خوبین خوشین .
عزیزا باالخره در کنار شما رمان ضربه نهایی تموم شد وممنون تا اخرش باهام بودین  .امیدوارم از رمان ضربه نهایی لذت کامل برده
باشین وانتظاراتتون رو تا حدودی براورده کرده باشه
اوضاع به طرز عجیبی بهم ریخته بود و به نظر میامد کنترل از دست همه خارج شده وبه دست قدرتی ماورایی هدایت می شود !
از طرفی هاتف بود که می بایست حقیقت را می پذیرفت واز ان کشور با سرعت گریخته وناپدید می شد وتا اخر عمر گمنام زندگی می
کرد . .
وحقیقت آن بود که او باز هم بازی را به یاشار و شاید به خود ش باخته بود  .به خودی که هیچ وقت نتوانسته بود آن کینه ی قدیمی را
به فراموشی بسپارد وبا زن و پسرش در ارامش زندگی خود را بگذراند .
او پسرش را برای همیشه از دست داد مانند همسرش .
جام ویسکی را به دهنش نزدیک برد و حجم زیادی از آن رابلعید .
از سوزش گلویش اشک به چشم آورد .
جام شیشه ای را به دیوار مقابلش کوبید
وبرای چند ثانیه صدای تکه شدن جام سکوت مرگبار خانه را شکاند .
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از جای خود به سختی بلند شد .
وتلو خوران خود را به اتاقش رساند ومقابل عکس همسرش خود را روی کاناپه انداخت .
نگاهش را به ان عکس سه نفره دوخت .
غمی که در نگاه شهال در عکس موج می زد مانند پتکی بود که با شدت روی سرش کوبیده می شد .
نگاهش از نگاه عمکین شهال در نگاه سراج نشست  .حتی در عکس هم نگاه او نفود ناپدیر بود  .نگاهش از سراج به نگاه خودش در عکس
چرخید .
غرور و نخوت در آن فریاد می کشید .
آه وحسرتی که در سینه ش پیچ وتاب می خورد ناتوان تر از هر زمانی از حنجره ش خارج شد .
گویی زمان آن رسیده بود که با اشتباهاتش در خط مستقیمی قرار بگیرد.
نگاهش را مجدادا در نگاه کشیده و مشکی شهال گره زد و برای اولین بار اعتراف کرد که راه را زمانی اشتباه رفت که از سر انتقام از
خاتون و یاشار پای شهالی بیگناه را وسط بازی کشید .
شهالیی که فریب اورا خورد و دل به دلش سپرد غافل از آنکه او بی رحمانه برایش چه خواب های دیده ست !!
اهی دیگر کشید و گذشته مانند سربازانی در مقابلش به رژه پرداختند .
او از جوانی عاشق خاتون بود  .اما خاتون چشم روی عشق او وحتی خانواده ش بست و با دوست خود او یاشار ازدواج کرد .
واو احمقانه ترین تصمیم زندگیش را شب عروسی آن ها گرفت.
به گرگی مبدل شد در لباس میش !!
شهال خواهر یاشار مدت ها بود عاشق او بود ویاشار این را خوب می دانست .
اما بخاطر یاشار و عشقی که به خاتون داشت هیچ وقت به او توجهی نکرد تا اینکه خاتون به همسری یاشار درامد واو تصمیم گرفت از
یاشار انتقام بگیرد .
پس کم کم توجهش به شهال جلب شد و او را به سمت خود کشید و کامال رام خودش کرد  .شهال که مدت ها بود او را دوست داشت وقتی
محبت او را به خود می دید در پوست خود نمی گنجید وزمانی که هاتف از او خواستگاری کرد بالفاصله جواب مثبت داد و به عقد یکدیگر
درآمدند .
از همان ابتدای ازدواج  ،بی توجهی به اورا شروع کرد اما ازار دادن او از زمانی شروع شد که فهمید شهال در ماه اول ازدواج از او باردار
ست .
شهال با مهربانی وصبوری کنایه ها واهانت های اورا تحمل می کرد وهرچه او نسبت به شهال سردتر می شد محبت شهال به او بیشتر !!
 ۹ماه بعد خدا پسری به آن ها داد که به اصرار شهال نامش را سراج گذاشتند .
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نام سراج تنها حرفی بود که در تمام طول زندگی مشترکشان شهال توانسته بود به کرسی بنشاند .
ان هم شاید برای اینکه هاتف اصال عالقه ای نه به شهال داشت ونه به فرزندی که از بطن او به دنیا آمده بود .
بعد از به دنیا امدن سراج  ،و دیدن خوشبختی یاشار در کنار عشقش اذیت های او شروع شد .
کامال نسبت به شهال وپسرش بی توجه شده و به عیش وخوشگذرانی پرداخت .
شهال دچار افسردگی بعد از زایمان شده بود واو با کارهای تعمدیش ان را تجدید می کرد !!
پنج سال گذشت و خاتون باردار شد.
یاشار در پوست خود نمی گنجید .
در ان بین او هم با دختری به نام ازیتا دوست شده بود وزمانی که با او وقت می گذراند کمتر به خاتون فکر می کرد و کمتر به ازار
واذیت شهال می پرداخت .
شهال هم خود را با با فرزندش سراج سرگرم کرده بود وهمین که گاهی هاتف با فرزندش بازی می کرد و او را به رستورانی می
برد برایش کافی بود !
اما روزگار چرخید تا حوادث امروز را بی رحمانه رقم بزند !
همه چی از انجا شروع شد که یاشار متوجه ی رابطه ی او با ازیتا شد .
او جریان را در کف دست شهال گذاشت و زمانی که هاتف به سفر کاری چند روزه رفت دستور داد تا ازیتا را سربه نیست کنند .
هاتف از سفر برگشت وخیلی زود پی به جریان برد و اتش خشمش دوباره برافروخته شد وچنان زبانه کشید که تا ان روز خاموش نشد
.
او قسم خورد که انتقام خود را به بدترین شکل از یاشار بگیرد .
خاتون روزهای اخر بارداری را می گذراند  .کامال حساس و بهانه گیر شده بود  .بخصوص که خانواده ش در این شرایط حساس ،
در کنارش حضور نداشتند وحاال او نمی توانست نبود یاشار را هم طاقت بیاورد .
یاشار خود شخصا به یکی از بنادر کویت رفته بود تا جنسی را جابه جا کند .
خاتون دلتنگ ونگران یاشار شده بود.
دلش می خواست هرچه زودتر خود را به او برساند ودر کنار او وقت بگذراند .
با کلی خواهش واصرار توانست هاتف را راضی کند تا اورا تا بند ر همراهی کند .
هاتف که هیچ وقت نمی توانست از حرف خاتون ونگاه ملتمسانه ش بگذرد پذیرفت و راهی شدند .
نیمه های راه  ،حال خاتون ناگهان بد شد و درد شدیدی را در ناحیه کمر وشکم احساس کرد !!
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ابتدا سعی کرد جدی نگیرد چون به وقت زایمانش مانده بود  .نمی خواست هاتف از نیمه های راه منصرف شود وبرگردد .
دلش می خواست حتی اگر قرار بود زودتر زایمان کند یاشار در کنارش باشد .
چند کیلومتر دیگر که گذشت دیگر نتوانست ان درد را که هر لحظه که می گذشت بیشتر می شد را تحمل کند وشروع به نالیدن کرد .
نگاه هاتف به سمت اوچرخید وچون لب سفید شده وصورت رنگ پریده ش را دید  .دستپاچه شد ونگران پرسید
_خاتون حالت خوبه ؟!
خاتون به سختی سری تکان داد  .دهن باز کرد چیزی بگوید اما جای ان فریاد پردردی کشید .
قطرات درشت عرق در پیشانی ش نشسته بود  .نگاه هاتف به سمت دست او که روی دلش نشسته بود چرخید وخیلی زود متوجه ی
جریان شد .
با دست محکم روی فرمان کوبید وفریاد کشید
_لعنتی  ،لعنتی
ان ها درست وسط اتوبان بودند وهیچ شهری در ان اطراف نبود که او را به بیمارستان برساند .
اگر اتفاقی برای خاتونش می افتاد بی شک او همزنده نمی ماند .
یک دستش را از روی فرمان برداشت وروی دست یخ زده ی او گذاشت .ان را فشرد و ملتمسانه گفت
_خاتون طاقت بیار  ،طاقت بیار عزیزم  ،من نمی زارم اتفاقی برای تو بیفته !!
خاتون حرفی نزد  .چشمانش را بست  .حال خرابش را فقط لب های سفید رنگ خونی شده ش نشان می داد که مرتب زیر گیوتین دندان
های صدفی رنگش می رفت.
کمی که گذشت
صدای پر ترس ولرزان خاتون را شنید
_هاتف یه کاری بکن کیسه ی اب پاره شد
سپس با گریه ضجه زد
_بچم رو نجات بده تروخدا
هاتف خشمگین فریاد کشید
_گور پدر بچه مهم االن خودتی می فهمی خودت !!
چند کیلومتر جلوتر  ،به یک فرعی پیچید و از شانه ی خاکی عبور کرد .
خاتون باال پرید واز درد فریادی کشید .
هاتف پایش را روی گاز فشرد وگفت
_طاقت بیار االن به یک روستا می رسیم
او این مسیر را بارها رفته بود وخوب می شناخت .
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تا اولین شهری که در مسیر داشتند خیلی مانده بود و با پاره شدن کیسه ی آب فهمیده بود نمی تواند خاتون را به بیمارستان برساند .
پس در یک تصمیمم سریع وآنی ماشین را به ان روستایی که چندین بار قبال رفته بود هدایت کرد .
روستای کاهگلی وکوچک با چند خانوار بود .
ماشین را مقابل یک در خانه باز نگه داشت
وبا سرعت پیاده شد .
حدس می زد در این روستا بتواند قابله پیدا کند .
اکثر این افراد روستا نشین خود در خانه فرزندانشان را به دنیا می اوردند .
لحظه ای قلبش به درد اند از اینکه خاتون در همچین جایی فرزندش را به دنیا بیاورد .
نه بخاطر فرزندی که از خون یاشار بود بلکه بخاطر خاتونش !!
هرچند که در ان شرایط چاره ای نداشت !
_ ه..ه.هاتف  ،اگه ..اگه ..من ..من ..مر..مردم ..به ..به یاشار بگو  ،به یاشار بگو ..بگو ..دوسش
منتظر ادامه ی صحبت خاتون نماند  .باسرعت از ماشین پیاده شد و وارد حیاط خانه شد .
کمی دور تر زن میانسالی را دید که در ایوان نشسته وبا بادبزن بزرگی که در دست داشت خود را باد می زد .
سراسیمه خود را به او رساند وجریان را به زن بهت زده تعریف کرد .
سرنوشت او را جای خوبی اورده بود .
زیرا زن از قضا خود قابله بود .
سریع از جای خود بلند شد  .تکانی به هیکل فربه ش داد وگفت
_زود بیارش داخل  ،قبل از اینکه هاتف به سمت در بدود صدای دستوری پیرزن را شنید .
_نزار راه بره بغلش کن وبیار
سپس خود به سمت خانه دوید تا اب جوش و ملحفه هایش را اماده کند .
کمی بعد زن مشغول به کار شد وهاتف فقط از ان سوی در  ،صدای فریاد های پردرد خاتون را می شنید وزن پیر که مرتب می گفت
_اگر از حال بری هم خودت میمیری هم بچه ت
پس تا می تونی داد بزن وهمراه با داد زور بزن !!
هاتف سیگاری روشن کرد وهنوز سیگار به نیمه نرسیده بود که صدای گریه ی بچه ای راشنید .
نفس پردودش را بیرون فرستاد وسیگار را کف زمین انداخت و با کفشش ان را له کرد .
کمتر از یک ربع بعد زن قابله در را باز کرد و با خنده گفت
_بهتون تبریک می گم صاحب دوتا سفید بر فی شدین
هاتف که در ان لحظه متوجه معنی حرف او نشده بود  .باتنه ای اورا کنار زد .سراسیمه داخل شد وبا چند قدم بلند مسیر اتاق را طی کرد
وخود را به خاتونش رساند که پلک هایش بسته بود .
کنا ر او دوزانو روی زمین نشست .
با دیدن صورت مهتابی رنگ خاتونش قلبش لرزید و بغض مانند پنجه ای قوی گلویش را فشار داد .
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در آن لحظه  ،حس عجیبی داشت  .حسی که قابل توصیف نبود .
خاتون را در ان لحظه همسر خود می دید که فرزندی برایش به دنیا اورده باشد .
قلبش از این تصور از شعف لرزید .
خم شد وبوسه ای پرمهر روی پیشانی خیس و داغ او گذاشت .
کاری که هیچ وقت برای شهال نکرد  .شهالیی که فرزند خود او را به دنیا اورده بود !!
در اوج خوشحالی  ،نگاهش به سمت حلقه ی دست او چرخید وناگهان از آن خواب رویایی بیدار شد .
ابروهایش درهم گره خورد و نگاه پراکراه ش به سمت نوزاد چرخید وچون دو تا بچه دید  .شوکه شد  .بهت زده چند بار پلک بازو بسته
کرد .
پیرزن که این حالت صورت او را دید در حالیکه دست های خونی ش را شسته بود وبا پارچه ای پاک می کرد اظهار داشت
_دوقلو ن .سمت راستی زودتر به دنیا اومد .
پارچه را کناری انداخت و به سمت نوزاد ها رفت وگفت
_خدا رحم کرد که قل دوم خفه نشد  .عمره ش به دنیا بوده !!
نگاه پرسشگر هاتف را که دید ادامه داد
_اخه مادرش قل اول رو که به دنیا اورد از حال رفت  .سپس نمکین خندید
_خیلی شانسی متوجه سر بچه ی دوم شدم که یک کمی زده بود بیرون و به سختی بیرون کشیدمش !!
هی بیشتر از سی ساله که بچه های این چند روستا رو من به دنیا میارم !!
اخه تا بیمارستان راه زیاده و سوای اون مردای روستا اجازه نمی دن بچه هاشون زیر دست هرکسی به دنیا بیاد !
نگاه پر حسرت هاتف به سمت نوزاد دوم چرخید
هردو دختربودن و بدن کوچکشان اغشته به خون !!
در دل به حال یاشار غبطه خورد
یاشار مرد خوشبختی بود که از این زن دوفرزند دختر داشت!!
وجودش از حسادت ونفرت اشباع شد
ناگهان فکری از سرش گذشت .
یکی از این دختر ها حق او بود .
اگر او نبود مسلما نه خاتونی بود ونه دوفرزندش !!
او هم دلش می خواست فرزندی از خاتون داشته باشد  .فرزندی برای خودش !!
فرزندی که جای خاتون را برایش پر کند و سرپوشی برای پوشاندن تمام تحقیر ها وعقده هایش باشد .
نگاهش بین دو تا دختر چرخید .
فکری که ابتدا جرقه زده بود هر چه که می گذشت شعله ورتر می شد .
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به گفته ی ان زن  ،خاتون قبل از به دنیا اوردن فرزند دوم از حال رفته بود .
پس جز خودش و ان پیرزن هیچکس راز قل دوم را نمی دانست .
از این اندیشه لبخندی روی لب نشاند .
گویی سرنوشت هم دست به دست او داده بود !!
راه بستن دهن آن زن فقیر روستایی را خوب می دانست .
با کمی پول می توانست دهن زن را ببندد و به یمن تو لد دخترش جانش را بهش ببخشد !!
زن خیلی زود قل دوم دختر را که هدیه ای هز جانب خدا برای او بود شست و الی چادری کهنه پیچاند و در آغوش او گذاشت
وسفارش کرد خیلی زود به بچه شیر بدهد .
هاتف نیز قبل از رفتن به زن سپرد مراقب خاتون باشد تا او برمی گردد  .وبه این ترتیب قبل از اینکه خاتون هوشیاریش را به دست
بیاورد فرزندش را از انجا دور کرد .

.....

اهی کشید  .بدن سنگین شده ش را به سختی از روی کاناپه بلند کرد وبه سمت عکس رفت  .قاب عکس را از روی دیوار جدا کرد و در
آغوش گرفت .
گویی بعد از این همه سال و گناه شرم داشت که نگاهش را در نگاه شهال بدوزد .
او درست وقتی روحش را به شیطان فروخت که آن طفل شیر خوار را از آغوش مادرش جدا کرد !!
لحظه ای از ذهنش گذشت اگر به گذشته باز می گشت بازهم کارهایش را تکرار می کرد .
صدایی محکم در ذهنش فریاد کشید
_هرگز  ،هرگز
شک نداشت هیچ چیز حتی ان عشق افالطونی و آن کینه ی شتری ارزش آن را نداشت که همسر وفادار ومهربانش و همچنین تنها پسرش
را از دست بدهد !!!
خاطرات دور ونزدیک مربوط به آن بیست سال را  ،گویی باد تندی به همراه خود اورده وبا همان سرعت  ،از او دور می کرد .
او در زندگی خود مرتکب جنایت های بسیاری شده بود.
گویی تمامی گناهایش تبدیل به اژدهایی غول پیکر شده بود که از دهانش آتش زبانه می کشید و در ان نیمه ی شب وجودش را به
رعشه انداخته بود !!
چشم روی اژدها وخاطرات ش بست .
خاطراتی که حتی مستی همنتوانسته بود از مرور دقیق ان بکاهد !!!
واخرین تصویر ذهنش  ،متعلق به یسنایی بود که او را عمو خطاب می کرد وروی زانوی خود هاتف بزرگ شده بود واو بی رحمانه
وپیروز احساسات شیطانی ش دستور قتلش را صادر کرده بود .
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حاال دیگر برای پشیمانی بسیار دیر شده بود  .اه کشیدن وحسرت گذشته را خوردن دردی را دوا نمی کرد!!
پس باید گذشته را رها می کرد .
وچاره ای می اندیشید.
باید پسرش را نجات می داد .
دیر یا زود یاشار حقیقت را می فهمید و او در مقابل خطری که امیر کویت پسرش را تهدید می کرد هیچ بود .
یاشار شاید به خاطر شهال از خون پسرش می گذشت اما امیر کویت هرگز!!
سراج متهورانه دست به النه ی زنبور کرده بود !!
خبر داشت که باربد در تکاپوست تا امیر کویت را مالقات کند وباید قبل از او جان پسرش را نجات می داد .
پلک گشود .دیگر خبری از آن اژدهای غول پیکر نبود !!
قاب عکس را از سینه ش جدا کرد
ومردمک لرزانش را مجدادا در نگاه غمگین شهال دوخت .
شهال با همان نگاه ارام ومحجوبش گویی او را به میز محاکمه کشانده بود !!
او با سنگ دلیش صاحب این نگاه درد کشیده را با دنیایی ارزو ورویا زیر خروارها خاک خوابانده بود !!
همراه با بغضی سنگین لب زد
_ من بی رحمانه و با سنگدلی این دنیا رو بکامت تلخ کردم و باعث جوون مرگی ت شدم .
وخوب می دونم حتی روحت هم تو اون دنیا اسوده نیست ونگران تنها پسرت سراجه !!
اما تو اسوده بخواب و من
بهت قول می دم تا اخرین قطره ی خونم از جون پسرمون محافطت کنم !

......

باربد لبخندی زد و برای موفقیتی که به دست اورده بود خود را مهمان ویسکی کرد .
در نهایت او توانسته بود وقت قراری با امیر کویت بگیرد  .هرچند موفق نشده بود شخصا او را ببیند  .اما تمام مدارک وعکس ها را به
دست فرستاده ی او سپرد .
حاال باید واقعیت را به یاشار می گفت تا از هر جهت عرصه را برسراج تنگ می کرد و خود در گوشه ای کمین می کرد واز نابودی باند
یاشار که به دست خودشان صورت می گرفت نهایت لذت را می برد !!
هرچند دیدن یاشار بعد از گندی که زده بود دیگر صالح نبود .
کافی بود یسنا همه چیز را به یاشار گفته باشد ویاشار هرگز کسی را که به دخترش قصد سو داشت را نمی بخشید !!
باید نقشه ی دیگری می کشید وتا ان زمان احتیاج به زمان داشت  .و با خشم اندیشید  .وتنها چیزی که او نداشت همان زمان بود !!
سرمه خسته از ان حمام دلپذیر وسکر اوری که داشت  .موهایش را باسشوار خشک کرد از باال بست ومشغول جمع کردن ساکش شد .
هنوز فرصت نشده بود که از سراج بپرسد به کجا می روند .
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هرچند اگر هم می پرسید بی شک جواب قانع کننده ای نمی شنید !!
آهی کشید و سعی کرد به افکار منفی که در ذهنش شروع به شکل گرفتن بود بال وپر ندهد !!!
سراج بیرون رفته بود وگفته بود کمتر از یکساعت دیگر برمی گردد تا حرکت کنند .
زیپ ساک رو که بست .هنوز فرصت داشت پس به
سمت ساک سراج رفت تا وسایل او را هم مرتب کند.
لباس های اندک او را روی تخت انداخت.
سپس روی تخت نشست
و با عالقه و وسواسی لباس ها را تا کرد تا داخل ساک بگذارد .
اخرین لباس کت او بود  .بوی عطری که از سطح کت مشامش را نوازش می کرد دیوانه کننده بود .
ناخواسته کت را در آغوش کشید .
به بینی ش چسباند و با نفس عمیقی عطر ان را به داخل ریه هایش فرستاد .
چندین بار این کار و تکرار کرد وچون سیراب شد .کت را از بینی ش جدا کرد
و قبل از اینکه آن را تابزند توجهش به برامدگی جیب کت جلب شد .
ابتدا خواست اهمیتی ندهد وان را داخل ساک بگذارد  .اما نتو انست برکنجکاوی ش غلبه کند  .حسی ناشناخته گویی او را ترغیب می کرد
تا داخل جیب کت را ببیند .
با سرانگشت های لرزانی کت را برگرداند تای ان را باز کرد و دست در داخل جیب مخفی کت کرد .
پاکتی بیرون کشید وبا کنجکاوی روی ان را نگاه کرد.
ازمایش  DNAبود .
با کنجکاوی پاکت را چندین بار به چشمانش نزدیک و دور کرد .
سپس شانه ای باال انداخت و
از پاکت کاغذ تا خورده ای رابیرون کشید .
چشم های ناباورش روی دواسم قفل شد
اسم خودش و یاشار و آن رقم  %۹۵که گویی زیر ذره بین قرار گرفته شده بود که این چنین درشت مقابل دیدگان بهت زده اش
خودنمایی می کرد .
هرچی بیشتر نگاه می کرد برشدت بهت وحیرتش افزوده می شد .
به شدت گیج شده بود  .کاغذی که به شدت در دست هایش می لرزید
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را روی تخت انداخت .
حتی تخت هم لرزش او به لرزه درامده بود .
این کاغذ در جیب سراج چه می کرد !
ایا باید نوشته های این کاغذ را باور می کرد !!
احمقانه بود  .دوست داشت به ان کاغذ دهن کجی کرده وبا صدای بلندی بخندد !!
اما یک فکر بیمارگونه مانع از این دهن کجی شده بود و ان این بود که او می دانست دختر واقعی محتشم نیست.
افکار گوناگونی که به ذهنش همچون ملخ های صحرایی هجوم اورده بودند مدام به ترتیب اهمیت پررنگ ویا کمرنگ می شدند .
ایا واقعا او دختر یاشار بود ؟
خون ان قاچاقچی بی رحم در پی ورگش جریان داشت ؟!
مادرش چه کسی بود ؟ خاتون ؟!
با یاد اوری چهره ی دوست داشتنی ومهربان خاتون قلبش فرو ریخت وگونه هایش خیس از اشک ناگهانی شد .
دختر خاتون ویاشار !!
نه حتما اشتباهی صورت گرفته بود وان برگه متعلق به شخص دیگری بوده ست
سرش از هجوم ان همه افکار  ،سنگین شده بود .
احساس می کرد میله ای را داخل مغزش فرو کرده وآن را به شدت می فشردند که این چنین احساس سردرد می کرد .
فکری با سرعت از ذهن فلج شده ش گذشت .
باید خود حقیقت را می فهمید .
می دانست نباید به امید شنیدن حقیقت از زبان سراج به این زودی ها باشد .
به سختی از روی تخت بلند شد .
باید تا قبل از امدن سراج به عمارت باز می گشت .
می دانست تصمیم احمقانه ای گرفته اما در ان لحظه تصمیمش احمقانه تر از اینکه او فرزند یاشارست نبود !!!
نباید فرصت را از دست می داد .
باید قبل از آمدن سراج از ان خانه بیرون رفته وخود را به عمارت می رساند .
با قدم های لرزان اما بلند از اتاق خارج شده و مسیر در وردی را در پیش گرفت .
مدت ها بود که او آزاد بود و سراج در را برایش قفل نمی کرد .
اما شدیدا به او هشدار داده بود که از خانه تحت هیچ شرایطی خارج نشود و در را برای هیچ کسی باز نکند .
مستقیم به سمت حیاط خلوت رفت وچون موتور را دید نفس آسوده ای کشید .
در دل خدارا شکر کرد .
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او به لطف یسنا وخاتون موتور سواری را از افراد سراج وخود او  ،خوب یاد گرفته بود .
می دانست کلید روی خود موتور است .
می توانست با موتور خود را به عمارت برساند .
به قدم هایش سرعت بیشتری بخشید .
ابتدا در گشود و بعد پشت موتور ایستاد .
کاله را سرش گذاشت وپشت موتور نشست و از خانه خارج شد .
کمی طول کشید تا عمارت را بتواند پیدا کند  .می دانست تا االن سراج از نبودش با خبر شده است .
هیجان واسترس زیادی که داشت باعث شده بود نتواند خوب نفس بکشد .
پشت در که رسید نگهبان چون اورا دید در کمال تعجبش در را باز کرد وخود را کنار کشید .
موتور را نزدیک عمارت نگه داشت وپیاده شد .
از هیجان و اضطراب روی پاهایش بند نبود  .لحظه ای از آمدنش به ان عمارت پشیمان شد و قلبش فرو ریخت .
شاید بهتر بود ابتدا با سراج صحبت می کرد تا از حقیقت مطمئن شود .
قبل از اینکه پشیمانی و ترس براو غلبه کند  ،پشت موتور بپرد و از عمارت خارج شود
نفس حبس شده در سینه ش را بیرون فرستاد و مسیر عمارت را در پیش گرفت .
وارد عمارت که شد  ،عمارت را خیلی خلوت دید  .نگاه هراسانش را در اطراف چرخاند  .نمی دانست ابتدا سراغ یاشار برود یا خاتون !!
تصمیم خود را خیلی زود گرفت .
با توجه به روحیه ی حساس و شکننده ی خاتون با ان سابقه ی بیماری که داشت
ترجیح داد پای او را فعال وسط نکشد .
به همین دلیل به سمت پله ها باال رفت .
خدمتکاری که از باالی پله ها میامد او رادید  .در جای خود ایستاد وبا چشم هایی گرد شده او را تماشا کرد .
سرمه دستپاچه سالمی داد و خدمتکار سردرگم نگاهی ابتدا باالی پله ها انداخت
سپس مجدادا نگاه متحیرش را به اودوخت و جمله ای نامفهوم زیر لب زمزمه کرد .
سرمه اشفتگی اورا دید و ترسش بیشتر شد  .گردن کشید تا شاید ببیند باالی پله ها چه کسی ایستاده که دخترک بینوا را تا این حد منقلب
کرده ست .
اما موفق نشد ببیند .
دخترک خدمتکار خیلی زود  ،از پله ها پایین امد .از کنار او عبور کرد وگذشت .
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سرمه گیج شده از رفتار او  ،پله ها را مضطرب یکی بعد از دیگری باال رفت ودرنهایت شوکه هین بلندی کشید و در اخرین پله ایستاد .
نگاه یسنا هم بالفاصله به سمت او چرخید و متحیر به خواهر دوقلویش سرمه خیره ماند .
سرمه چیزی را که نگاهش می دید عقلش باور نمی کرد .
فقط یسنا بود که مانند سیبی بود که از وسط با او نصف کرده باشند .
اما چطور امکان داشت  .یسنا مرده بود .
گیج ومنگ قدمی عقب رفت که ناگهان زیر پاهایش خالی شد وقبل از اینکه بیفتد یسنا که زودتر از او به خود امده بود با یک قدم بزرگ
خود را به او رساند وبا دست سالمش دست او را گرفت ومانع از پرت شدنش گردید .
اورا به سختی به سمت خود کشاند و سرمه در آغوشش پرتاب شد .
بغضش مانند حبابی ترکید واشک هایش باسرعت از گونه هایش سرازیر شد .
واین جوشش اشک بخاطر درد زیادی که در دست شکسته ش پیچیده بود نبود  .بلکه بخاطر خواهری بود که بعد از بیست سال وخورده
ای دراغوش گرفته بود .
سرمه تقالیی به خود داد و توانست سر خود را از سینه ی او جدا کند  .قلبش تند می تپید وگلویش خشک شده بود.
نگاه بهت زده ش در صورت او چرخید و بریده  ،بریده لب زد
_ ی ..ی .یس..یسنا
تو..تو ..زنده ای
یسنا پلکی بازو بسته کرد وبه تکان دادن سری بسنده کرد  .زبانش گویی قفل شده بود .
_ا..اما..اما  ..س..س ..سراج گفته بود
گفته بود ..تو..تومردی!!
یسنا چون اسم سراج راشنید سریع موقعیت خطرناکی را که در ان قرار داشتند را بخاطر اورد .
نباید کسی ان دو را باهم در عمارت می دید  .نباید در ان وضعیت خطرناک یاشار متوجه ی واقعیت می شد .
سریع نگاهی به دوربین ها انداخت  .دست سرمه را گرفت وبه سمت اتاقش کشاند .
سرمه مخالفتی نکرد وهمچون کودکی به دنبال او کشیده شد .
هنگامیکه وارد اتاق شدند  .سریع در را پشت خود بست وان راقفل کرد.
مجدادا مقابل سرمه که همچنان خیره ومنگ او را تماشا می کرد ایستاد و در برابر میل شدیدی که برای به آغوش کشیدن خواهرش
داشت مقابله کرد .
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سرمه نگاه گیج شده ش را در ان اتاق اشنا که مدتی در آن نقش زندانی را داشت چرخاند .
_ خوب گوش کن سرمه .
وقت زیادی نداریم .
تو نباید اینجا میومدی  .جون تو و سراج در خطره
باشنیدن اسم سراج گیجی از نگاه سرمه پرید و وحشت جایگزین نگاهش شد .
او با دیدن یسنا کامل فراموش کرده بود برای چه به عمارت امده ست .
به سختی لب زد
_س..سراج
یسنا نگاه تیزبینش را در نگاه او گره زد  .او دختر باهوشی بود و همان یک نگاه کافی بود تا تمام حقیقت را بفهمد.

دست او را گرفت وبه سمت کتابخانه ی گوشه ی اتاق کشاند .
سپس چند کتاب از قفسه ی باالیی کتابخانه را کنار زد  .دستش را داخل برد و دکمه ای را زد ودر مقابل نگاه بهت زده ی سرمه  ،کتاب
خانه کناری رفت و او دری را دید .
یسنا کتاب ها را سرجای خود قرار داد .
سپس در را گشود و گفت
_باید از اینجا بریم عجله کن !!
سرمه 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 روی لب نشاند  .حال دگرگون و آشفته ی او را درک می کرد .
شاید اگر او هم از قبل متوجه ی واقعیت نشده بود همین واکنش را نشان می داد .
دستش را نوازشگونه روی گونه ی او کشید وخیره در نگاه خیسش لب زد .
_واقعیت سنگین تر از چیزیه که تو سرت می گذره سرمه!
وتو باید واقعیت رو هرچه زودتر بدونی  .اما نه االن! نه اینجا ! نباید یاشار تو روببینه !
سرمه اما بهت زده به دستی که گونه ش را نوازش می کرد می نگریست .
برعکس چند ثانیه قبل که وجودش پر از آشوب بود .حاال مثل بره ای ارام شده بود .
واین ارامش را همین دست گرم به تک تک سلول های بدنش تزریق کرده بود .
بدون کالمی پذیرفت ودنبال یسنا از در گذشت و وارد داالن شد .
به سختی پرسید
_اینجا کجاست
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_بهت می گم
در همان لحظه یسنا در را بست .
دست او را گرفت و با آتل دست شکسته ش به سختی
دکمه ای را فشار داد .هردو به وضوح صدای کشیده شدن ریل کتابخانه را از ان سوی در شنیدند .
برای چند ثانیه تاریکی غلیظی انجا را در برگرفت .نفس در سینه ی سرمه حبس شد و کل وجودش در چند ثانیه به عرق نشست  .دست
یسنا را که دستش را گرفته بود سفت فشرد .
تکان خوردن یسنا راحس کرد وچند ثانیه بعد داالن غرق نور شد .
پس از ان تاریکی قیرگون ،نور به شدت چشم هردو خواهررا زد  .هردو چند ثانیه چشم بستند وبعد با احتیاط ارام آرام پلک گشودند وبهم
خیره شدند .
یسنا لبخندی دیگر به او زد که مهربان تر از همه ی تبسم هایش تا ان لحظه بود .
_ته اینجا به حیاط خلوت راه داره که می تونیم از عمارت خارج شیم
تعجب را که در نگاه خواهرش دید ادامه داد
_طال تو عمارته و شک ندارم تونسته برای خودش تو عمارت سراج آدم ردیف کنه  .نباید هردو باهم دیده شیم .
هر لحظه که می گذشت به تعداد سوال هایی که در ذهن سرمه تا ان لحظه ایجاد شده بود اضافه می شد .
سوال ها به طور نامرتب و اشفته در ذهنش به ترتیب اهمیت باال وپایین می شدند و می چرخیدند !!
یسنا او را از قبل می شناخت که از دیدن او هیچ تعجبی نکرد ! اما از کی و چجوری !!
وجود اورا ازچه کسایی مخفی می کرد!! چرا نباید یاشار اورا می دید و این دیدار چه ربطی به جان سراج داشت!!
سوال های ذهنش را موقتا پس زد و
با تردید گفت
_ اما دوربین ها و دختر خدمتکاری که من رو دید
یسنا او را با خود همرا ه کرد ودر حین راه رفتن پاسخ داد
_دوربین ها فقط توسط سراج چک می شن .
ذهن سرمه سریع فلش بک زد .حق با اوبود
بخاطر اورد روزی را که در مانیتور اتاق سراج اتاق خود را دید وسخت برآشفت
وسراج به اوگفته بود تمام دوربین ها به مانیتور اتاق او وصلن !
_فعال مهمه که از این عمارت خارج بشیم !! به چیزی فکر نکن و همه چیز رو بسپر به من !!
او طول مسیر داالن سنگ شده رو با قدم هایی تند تقریبا می دوید وسرمه را هم همچنان به دنبال خو د می کشید .
سرانجام به دری رسیدند  .هردو نفس می زدند .
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یسنا کلید پشت در را چرخاند و در بدون کوچکترین صدایی روی پاشنه چرخید و باز شد  .نور با سرعت به داخل هجوم آورد  .هردو
مجدادا ثانیه ای چشم بازو بسته کردند .
سرمه اولین نفر از داالن خارج شد و از پشت چند درخت بید مجنون که کامال در را از نظرها مستور کرده بود وارد حیاط شد .
نگاهش را در اطراف چرخاند .
حیاط کوچک و در عین حال پر از در خت وگل و شمشاد بود .
اما چیزی که توجهش را جلب کرد موتور مشکی رنگ پرشی گوشه ی دیوار بود .
یسنا هم بالفاصله در را پشت خود بست وکنار سرمه قرار گرفت .
نگاه او را که متوجه ی موتور دید گفت
_این موتور سراج که برای روز مبادا اینجا نگه داشته
اما افسوس...
سپس ناامید نگاهی به دست شکسته ش انداخت  .رانندگی با ان دست غیر ممکن به نظر میامد .
_ما باید پیاده بریم پس وقت کشی نکن
سرمه رد نگاه یسنا را به دست خود زد و خیلی زود متوجه ی جریان شد.
در حین قدم برداشتن به سمت موتور گفت
_فقط کافیه کلید روش باشه !!
یسنا به دنبال او افتاد .
این بار نوبت او بود تا گیج شود وبپرسد
_چی
سرمه چون به موتور رسید وکلید را روی ان دید برای اولین بار طی ان ساعت ،لبخندی روی لبش نشست .
پشت موتور نشست  .کلید را چرخاند وان را روشن کرد سپس اشاره ای به ترکش کرد و خیره در نگاه یسنا لب زد
_ امروزم ظاهرا روز مباداس پس بشین تا بریم !
بغض ناشی ازخوشحالی گلوی یسنا را فشرد  .محال بود در زندگیش همچین روز ولحظه ای را تصور کند .
حاال اوتنها نبود وسوای سراج خواهری از پوست وگوشت خود داشت و هرگز اجازه نمی داد هیچ کس حتی سرنوشت مجدادا با عث
جدایی او وخواهرش شود .
سرمه موتور را از ته کوچه خارج کرد و وارد خیابان اصلی شدند .

out

537 | k n o c k

 | 538ض ر ب ه ن ه ا ی ی

یسنا از پشت با یک دست کمر اورا گرفته واز رانندگی محتاطانه ی خواهرش لذت می برد .
چند دقیقه سپری شد و او ناگهان با تیزبینی که داشت از آینه ی جلوی موتور متوجه ی چند موتوری شد که با فاصله ی نسبتا کمی ان ها
را تعقیب می کردند .
در آنی گلویش خشک شد  .بار دیگر به امید آن که اشتباه می بیند از اینه به آن ها خیره شد و با ناامیدی متو جه شد که اشتباه نمی کند .
فکرش را سریع بکار انداخت .
او اسلحه همراه نداشت و نمی دانست رانندگی سرمه در چه حد است .
در حالیکه شک نداشت تعقیب کننده شان بهترین راننده بودند .
او ماجراجویی وهیجان در زندگی کوتاهش بسیار داشت  .بارها صحنه ی گریز و تعقیب را بازی کرده بود وهرگز دستپاچه نشده
ونترسیده بود .
اما این بار همه چی فرق داشت
سرمه کنار او بود وجانش بستگی به تصمیم او داشت .
دست از کمر سرمه جدا کرد  .قامتش را صافت تر کرد سپس از جیب خود بالفاصله گوشی ش را دراورد و شماره ی سراج را گرفت
اما او در دسترس نبود .ترس ونگرانی در کل وجودش چنگ انداخت  .او در آن لحظه نگران خود نبود وتنها از جان سرمه بیم داشت !!
فکری رعداسا از ذهنش گذشت  .بالفاصله اسم طاها را لمس کرد و شماره ی او را گرفت  .شانس با اویاری کرد و در سومین بوق صدای
گرم او در گوشی پیچید
_جانم یسنا
#ضربه نهایی
#چهارصد_پونزده
لحظه ای در آن موقعیت دلش برای صدای بم و کلمه ی جانم گفتن او ضعف رفت  .دختر بود دیگر !!
_یسنا
از صدای مجدد او ،به خود امد .
بغض گلویش را فشار داد .
آیا امکان داشت که این بار اخری باشد که با طاها صحبت می کند .
قلبش فرو ریخت و قطره اشکی ناخواسته از گوشه ی چشمانش سرید ، .
نهیبی بر سر خود کشید وگوشی را به لب های خود نزدیکتر کرد.
فاصله ی موتور سوار ها با ان ها کم تر شده بود .
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_خوب گوش کن طاها وقت زیادی ندارم !!
_یسنا  ،دختر ،صدای باد می پیچه تو گوشی صدات رو واضح ندارم !! یکبار دیگه بگو
کجایی تو !!
یسنا سعی کرد بلند تر صحبت کند .جمله ش را تکرار کرد و ادامه داد
_ احتمال خیلی زیاد من وسرمه هر دوباهمگیر بیفتیم  .مقاومت ما االن بی فایده س وممکنه به قیمت جونمون تموم شه
پیش سراج برو وبهش بگو که من تمام سعیم رو می کنم که مواظب جون سرمه باشم  .بگو منتظرش می مونیم !!
صدای متحیر وبلند طاها در گوشش اکو شد
_یسنا ! کجایی تو !!
هرجا هسی ادرس بده من زود خودم رو می رسونم .
باتوجه به نزدیکی ان ها و خیابان فرعی خلوت محال بود بتوانند از چنگ ان ها بگریزند و منتظر طاها بمانند .
مخصوصا که سرمه مکالمه ی او راشنیده بود و چون موتور سوار ها را دیده بود کامال دستپاچه شده بود به طوریکه می خواست موتور
را وسط اتوبان خاموش کند .
یسنا به موقع سر او فریاد کشید
_سرمه فقط برو
_ یا خدا یسنا !!
بگو کجاین لعنتی!!!
صدای محکم طاها اورا به خود اورد
بغضش را فرو خورد و محکم تر از هرزمان دیگری گفت
_تا چند دقیقه دیگه گیر میفتیم و می خوام قبلش بهت یه چیزی بگم
لحظه ای سکوت بینشان برقرار شد ویسنا خیره به موتور سواری که با اسلحه برای او خط و نشان می کشید ادامه داد
_دوست دارم
چند موتور سوار کمی جلوتر از خلوتی خیابان استفاده کرده و خیابان را برای آن ها بستند .
صدای فریاد وحشتزده ی سرمه و جیغ الستیک بر اسفالت داغ خیابان ،براثر ترمز ناگهانی را هردو شنیدند.
قبل از اینکه بخواهد گوشی را خاموش کند صدای گرفته و مصمم طاها رو شنید
_منتظر هردوی ما بمونین !! خیلی زود نجاتتون می دیم  .بهت قول می دم !!
یسنا قلبش لرزید  .کاسه ی چشمانش پر از اب شد ولبخندی کمرنگ لبش رازینت داد.
کمتر از چند ثانیه  ،موتور سوار ها مثل ملخ های صحرایی به سمت آنها هجوم اورده و دورشان را گرفتند .
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ابتدا یسنا پیاده شد و بعد بی اعتنا به آن ها وتهدید شان ،دست سرمه را که مثل مجسمه ای خشکش زده بود گرفت و پیاده کرد .
سرمه  ،به سختی سعی داشت سدی مقابل دیدگان خیسش بگذارد تامانع ریزش اشک هایش شود .
اما خوب می دانست یک تلنگر کافیست تا سد بشکند وسیل اشک هایش جاری شود .
_ چیزی برای ترس وجود نداره سرمه!
سرمه نگاهش را به یسنا دوخت  .در نگاه او هیچ اثاری از ترس دیده نمیشد و فقط شراره های خشم و نفرت بود که در دیدگانش زبانه
می کشید !!
مردی جلو امد دست سرمه را گرفت و خواست بین آن دو فاصله بیاندازد که یسنا این اجازه را به او نداد .
با کف دست محکم به سینه ی مرد کوبید .مرد قدمی عقب ر
فت  .سپس
نگاهطوفا نیش را در صورت تک به تک ان ها چرخاند و با زبان عربی غرید
_به اون دست نزنین !!
مرد خشمگین قدم عقب رفته را به سمت یسنا جلو رفت  .اما مردی که بنظر میامد رهبری ان ها را به عهده داشته باشد مداخله کرد و
به تندی خطاب به او گفت
_احمق وسط خیابون جای معرکه گیری نیست
سپس یسنا را مخاطب قرار داد و خیلی شمرده وآمرانه گفت
_ ماباشما درصورتیکه شما ارامش خودتون رو حفظ کنید کاری نداریم پس لطفا اجازه بدین !!!
همزمان به مرد کناری خود اشاره ای کرد ومرد به سمت ان دو قدم برداشت و ابتدا یسنا رو تفتیش بدنی کرد .
دست یسنا مشت شد اما اعتراضی نکرد .سرمه هم با رنگی پریده خاموش ان ها را تماشا می کرد .
مرد گوشی رو از جیب یسنا بیرون کشید و در جیب کتش انداخت و بعد از اطمینان حاصل کردن از اینکه او چیزی همراه خود
ندارد مقابل سرمه ایستاد .
سرمه خود را عقب کشید .
محال بود اجازه بدهد دست مرد غریبه بدنش را لمس کند  .دست خود را برای دفاع بلند کرد
اما با جمله ای که شنید در جا خشکش زد و دستش پایین افتاد
_تو خواهرقلمن ودختریاشار وخاتونی !!!
نگاه بهت ز ده ی سرمه مانند تیری که از کمان دررفته باشد باسرعت به سمت یسنا چرخید که با نگاه خیس مستقیم تماشایش می کرد.
سرمه چنان شوکه شده بود که حتی متوجه نبود مرد چه هنگامی بدن او را تفتیش کرد وچه زمانی سوار ماشین شدند .
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هرچند که سرمه برای فهمیدن این موضوع به عمارت رفته بود اما در تمام مدت در دل ارزو می کرد که اشتباه کرده باشد وحاال با
شنیدن ان حقیقت تلخ با آن صراحت از زبان یسنا این چنین شوک زده شده بود .
دست یسنا که روی بازویش نشست  .تکان سختی خورد ونگاه گیجش را روی صورت خواهرش دوخت .
تلنگر زده شده بود وحاال سیل اشک هایش دیده ش را تار کرده بود .
حال یسنا هم بهتر از او نبود
او هم مانند خواهرش وبه همان شدت اشک می ریخت .
کمتر از چند ثانیه هردو قل مانند اهن ربایی به سمت هم کشیده شده ودر آغوش هم فرو رفته وبی صدا به گریه افتادند .
چند دقیقه که گذشت ،یسنا به خود آمد  .خود را از آغوش خواهرش بیرون کشید ولبخند ی زد  .سپس دست خود را جلو برد و با
محبت اشک از گونه های خیس او زدود و با شیطنت گفت
_گریه دیگه بسه خواهر کوچولو
وگرنه این زبون نفهما فکر می کنن بخاطر ترس از اونا اینجوری گریه می کنیم !
سرمه قامت خود را صاف کرد و گنگ پرسید
_خواهر کوچولو ؟!
یسنا بادی به غبغب انداخت و با اطمینان اظهار داشت
_شک ندارم من قل بزرگترم
سرمه باتردید سری تکان داد و چند ثانیه بعد با صدای گرفته وناباوری پرسید
_یعنی تو االن واقعا خواهرمی!!
یسنا از غم نگاه او قلبش به درد امد  .زبان روی لب کشید و با مزاح جواب داد
_بله ! تو ابجی کوچولوی خودمی !خاتون و یاشار پدر ومادرمونن و اماسراجم پسر عمه مون !!
تعمدی اسم سراج را بکار برده بود
تا عکس العمل او را ببیند !
نگاه بهت زده ی سرمه در سقف کابین ماشین به کندی چرخید .
مردمک چشمانش به سنگینی تکان می خورد .
اگر وجود منحوس یاشار را فاکتور می گرفت خاتون را بسیار دوست داشت و اما سراج ...
زیر لب چندین بار اسم سراج را زمزمه کرد  .چهره ی جذاب ومردانه ی او در ذهنش نقش بست ودلش لرزید از نسبتی که با اوداشت و
او شب قبل را درآغوش او تا صبح سپری کرده بود .
پس دلیلی که سراج با وجود تمایل خودش او را تصاحب نکرده بود این می توانست باشد !!
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یسنا مکنونات قلبی او را از نگاهش به فراست خواند ولبخندش وسعت گرفت دقایق طوالنی که گذشت بازیرکی پرسید
_نمی تونم حس االنت رو درک کنم
نگاهت گاهی برق خوشحالی می گیره وگاهی اون برق خاموش و بی فروغ میشه !!
نگاه سرمه به سمت اوچرخید  .زهرخندی زد و با کنایه پاسخ داد
_به هرحال وارد خانواده ی اسم و رسم داری شدم  .یاشار کبیر !!
یسنا متوجه کنایه ی او شد اما حالت صورتش تغییری نکرد  .فقط گوشه ی لبش کمی به سمت باال متمایل شد .
_درسته تو خاورمیانه کسی نیست که یاشار کبیر رو یعنی پدرت رو نشناسه !!
ابروهای سرمه در همگره خورد .یسنا اندیشید اگر زمانی نه چندان دور این جمله را می خواست بگوید قبلش بادی در غبعب می انداخت
وبا افتخار وسری برافراشته برزبان می آورد ولی حاال  ....به سردی 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 نمی تونیم!!
سرمه بالفاصله جواب داد
_یاشار پدر من نیست فقط همخون منه
پدر من کسیه که من رو بزرگ کرده نه رها کرده !!
قبل از اینکه یسنا بخواهد جوابی بدهد ماشین مقابل در بزرگی ایستاد وبا باز شدن در بالفاصله داخل عمارت شد
هردو بحث را فراموش کردند .
سرمه تنش لرزید و لب زد
_ این کار باربدوطالست
یسنا نگاهی به آن عمارت باشکوه انداخت  .شانه ای باال کشید و متفکرانه گفت
_ نه اینجا عمارت امیر کویته یکبار همراه سراج اومدم  .ضمنا باربد وطال گورشون کجا بود که کفن داشته باشند .
این جمله نه تنها ،وحشت سرمه را کم نکرد بلکه دوچندان کرد .
باالخره از چیزی که مدت ها از ان وحشت داشت سرش آمد  .بغض تا گلویش باال آمد و راه نفس کشیدنش را دشوار کرد .
در ذهنش مردی شکم گنده را تصور کرد که نیمه برهنه ودر تختی شیری رنگ و با شکوه نشسته وانتظار اورا می کشید  .لرزید و ته
قلبش خالی شد .
دست یسنا را گرفت و باگلویی خشک شده زمزمه کرد .
_شیخ های عرب یسنا....
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یسنا دست سرد او رافشرد .
ترس خود را بروز نداد و با قاطعیت لب زد .
_نترس سرمه من پیشتم.
اما واقعیت آن بود که ته دل خودش هم خالی شده بود .امیر کویت کسی نبود که بشود به راحتی او را مغلوب یا دور زد !!
وچیزی که بی نهایت گیجش کرده بود
این بود که امیر کویت چه دشمنی با یاشار یا سراج داشته که دست به همچین اقدامی زده !!!
امیر وشیخ های عرب همیشه خط قرمز آن ها بوده!
در ماشین باز شد و افکار اشفته ی یسنا ازهم گسیخت  .مردی که در تمام مدت مسیر  ،خاموش در کنار آن ها نشسته بود پیاده شد
واشاره کرد تا آن ها هم پیاده شوند
ابتدا یسنا پیاده شد  .بدون گفتن کلمه ای  ،دست خود را جلو برد وبه سرمه اشاره کرد تا پیاده شود .
سرمه دست اورا گرفت و پیاده شد.
وهردو خواهر با اسکورت چندین مرد قوی جثه  ،مسیر ساختمان عمارت را درپیش گرفتند .در هر چند قدم  ،از کنار مردی درشت
اندام عبور می کردند .نگاه وحشتزده ی سرمه روی هریک ازمردها می لغزید و سپس می لرزید .
اما یسنا که به اینمنظره عادت داشت بی اعتنا به آنها  ،نگاه تیزش را در اطراف می چرخاند وتمام زوایای آن را در ذهن خود می
سپرد .
او دختر تسلیم شدن نبود  .بخصوص که خواهرش در کنار او بود و او هرگز اجازه نمی داد اتفاقی برای سرمه بیفتد .
....
سراج ماشین را مقابل ماشین طاها نگه داشت  .از ماشین پیاده شد و چنان در ماشین را کوبید که توجه طاها را به خود جلب کرد .
بالفاصله از ماشین پیاده شد ومقابل سراج ایستاد .تنها یک نگاه کافی بود تا متوجه اشفتگی سراج شود .
حال سراج هم بهتر از اونبود .
مانند دوقبیله ی مختلف  ،مقابل هم ایستادند .
هردو اخم کرده بودند و به سختی مشت های خود را مهار کرده بودند تا برسرو صورت یکدیگر نکوبند .
سراج اولین نفری بود که سکوت را شکاند و از ورای دندان های چفت شده ش غرید
_امیدوارم حرفت انقدری ارزش داشته باشه که خواسی من رو ببینی !!
_شک نکن انقدری مهم بوده که حاضر شدم ببینمت !!
سپس با اخم گوشی خود را از جیب بیرون کشید و بدون گفتن کلمه ای قفل صفحه کلیدش را کنار کشید وچند ثانیه بعد صدای ضبط شده
ی یسنا پخش شد !!
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_خوب گوش کن طاها وقت زیادی ندارم !!
سراج صدای یسنا را شنید وگوشی را با سرعت از دست طاها قاپید.
مکالمه ی کوتاه را دوبار گوش داد ودرنهایت گوشی را به طاها پس داد .
طاها گوشی را گرفت و با صدای گرفته ای گفت
_احمقانه س !! اما  ،من چند ساعته عمال دست روی دست گذاشتم و فقط منتظر تو موندم .
لعنتی اگر ایران بودیم ..
سکوت کرد او حتی نمی توانست از پلیس ایران وکویت کمکبگیرد چون نمی خواست پای یسنا به وسط کشیده شود !
سراج دستی به ته ریش صورت خود کشید وبا کنایه پاسخ داد
_ایرانم بودی کاری پیش نمی بردی سرگرد !
این گره ای نیست که به دست پلیس بازشه ! برگرد هتلت ومنتظر بمون !
سپس به سمت ماشین راه خود را کج کرد اما قبل از اینکه قدمی بردارد  .دست طاها روی شانه ش نشست واورا متوقف کرد .
نیم نگاهی به دست او انداخت  .پوزخندی زد و شانه ی خود را عقب کشید .
طاها مقابل سراج ایستاد .
سعی داشت خشم خود را در مقابل این مرد که حتی در این موقعیت ،خونسرد مقابله ش ایستاده بود مهار کند !
نگاه پر اخمش را به او دوخت و با قاطعیت گفت
_ تو ایران سرگرد هستم درست !!
اما اینجا فقط مردی هستم که تحت هر شرایط وقیمتی می خواد دختری رو که دوست داره نجات بده!!
صریحا به دوست داشتن یسنا اشاره کرد واهمیتی هم به رگ باد کرده ی گردن سراج نداد !!
سراج اما دست مشت شده ش را سفت می فشرد .
فکش قفل شده بود و
تنها چیزی که مانع از خروش خشم به سطح آمده ش شده بود صدای دوست دارم یسنا بود که دائم در گوشش می پیچید!!!
نگاه شیفته ی سرمه بالفاصله جایگزین نگاه عاشق یسنا شد ومشت دستش ناخواسته از هم بازشد .
عاشق شدن حق یسنا بود .او و یاشار هم نمی توانستند این حق را از او بگیرند.
_باید باربد وهاتف رو پیدا کنیم !!
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احتماال کار یکی از این دوتاس
طاها با شنیدن این جمله نفس آسوده ای کشید .
سراج نگاهی به آسمان انداخت وخشمگین غرید
_طال تنها کسی که می دونه باربد رو کجا می تونیم پیدا کنیم !!
من سراغ طال می رم
طاها سری تکان داد و سراج در حین رفتن به سمت ماشین خود ادامه داد
_باید تا جایی که ممکنه دوربین ها رو چک یا حک کنیم
توام هرچه زودتر دوربین ها را حک کن
طاها با تکان دادن سر موافقت خود را نشان داد .
هاتف مانند شیری زخمی در خود می پیچید و نعره می کشید .
دخترها اسیر دست امیر کویت شده بودند و این اصال به نفع او وپسرش نبود .
سراج هرگز نباید با امیر کویت دریک خط مستقیم قرار می گرفت  .خشمگین نعره ای مجدد کشید و
اجیل خوری برنج را از روی میز برداشت ومحکم به دیوار کوبید .
در را باشدت باز شد ونگاه به خون نشسته ی هاتف به سمت در چرخید
محسن دست راست هاتف ،پشت اتاق او کمین کرده بود با شتاب در را گشود و گفت
_قربان
جسارت به خرج داده بود  .زیرا هاتف را خوب می شناخت وخوب می دانست هنگام عصبانیت او نباید دم دست او چرخید تا از خشم او در
امان ماند .
_تا قبل از تاریکی شب باربد رو زنده اینجا می خوام !! د یاال بجنب !!
محسن باسرعت چشمی گفت و از اتاق خارج شد .
بالفاصله با نفسی حبس شده
شماره ی حبیب را گرفت و با همان بوق اول ارتباط برقرار شد
_مرغ هنوز تو قفسه !؟
_توقفسه ،اما می خواد بپره
محسن پوزخندی زد و باتمسخر گفت
_خیلی زود باال وپرش چیده میشه!!
ارتباط که قطع شد با سرعت به سمت مخفیگاه باربد رفت تا او را کت بسته تقدیم اربابش کند !!
......
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سراج قبل از اینکه سراغ طال برود پیام هاتف را توی گوشی خواند وبا سرعت ماشین را به سمت ادرسی که فرستاده بود راند .
هاتف گفته بود او هیچ ارتباطی با دزدیده شدن دخترها ندارد و ان ها توسط باربد به امیر کویت داده شدند .
حدسی که زده بود درست از آب درآمده بود .چندین بار متوالی مشت خود را روی فرمان کوبید و پاهایش را روی گاز فشار داد .
امیر کویت تنها به یک دلیل می توانست دخترها را برباید و ان هم فهمیدن جریان فراری دادن دخترها توسط شخص سراج بود !!
اما از کجا !!
هنگامیکه به انباری متروک در حومه ی شهر رسید ماشین را نگه داشت وبا قدم هایی بلند مسیر انباری را درپیش گرفت .
یک نگاه از دور کافی بود تامحسن وحبیب را بشناسد .
هردو بی توجه به صدای عربده ی باربد طرفین در کلبه روی حلبی نشسته ،سیگار می کشیدند و گپ می زدند .
به چند قدمی آنها که رسید هردو بالفاصله بلند شدند وبا احترام سری خم کردند .
سراج بدون کلمه ای حرف کت خود را از تن بیرون کشید ودست محسن داد  .سپس به سمت در جلو رفت و خیلی محکم گفت
_داخل نمیاین !!
محسن سری تکان داد و حبیب کلید را روی قفل چرخاند ودر را باز کرد .
سراج داخل کلبه شد و در بالفاصله پشت سرش بسته شد .
باربد را تنها و با یک زیر پوش دید که از وسط کلبه از پا وبه صورت واروونه آویزان شده و مانند پاندول ساعت آرام و به طرفین تکان
می خورد .
نگاه هردو باهم تالقی کرد .
ترس و وحشت از مرگ وشکنجه ای که قرار بود متحمل شود در نی نی چشمانش فریاد می کشید !!
باربد از شدت خشم و نفرت تفی روی زمین انداخت .
_حرومزاده !
اگر مردی دستم رو باز کن تا مردونه باهم بجنگیم
سراج پوزخندی زد .
با طمانینه آستین های لباسش را باالزد  .باتمسخر سرتاپای اورا از نظر گذراند و گفت .
_ جلوم مردی نمی بینم که مردونه باهاش مبارزه کنم !!!
باربد ناامیدانه تکان دیگری به خود داد  .سپس نگاهش خیره به قدم های محکم وشمرده ی سراجماند که به سمت او جلو میامد .
بوی مرگ را از نزدیک استشمام می کرد وبرای اولین بار به شدت ترسیده بود .
می دانست این بار سراج کوچکترین رحمی به او نخواهد کرد .
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عفریته ی سیاه مرگ در نگاه سراج بال می زد .
یک چیز را خوب می دانست وان
این بود که این مرد هیچ رحمی به اونخواهد کرد .
پس عجز والبه هیچ فایده ای نداشت .
علی رقم ترس فراوانی که داشت  .لبخندی گشاد روی لب نشاند وگفت
_خیلی کنجکاوم بدونم
االن سرمه زیر امیره یا یسنا
یاشایدم هردو !!
سپس باصدای بلندی خندید
زبان روی لب کشید و ادامه داد
_بی شک تو بیشتر از من از سلیقه ی خاص و اشرافی امیر باخبری !!
حاال سراج کامال مقابلش ایستاده بود
رگ های متورم شده ی گردنش نشان از بجوش آمدن دیگ غیرتش بود.
اما همچنان نگاه نافذ سیاهش
کامالخونسرد بود!!
باربد مجدادا بی پروا خندید .به خیال خودش رگ غیرت سراج را هدف قرار داده بود !!!
با لحنی مشمئز کننده ادامه داد
_نوش جونش
اما من چشمم عجیب دنبال سرمه بود
لعنتی پستی و بلندی های بدنش دلم رو زیر ورو می کرد .
اوووف انحنای باریک کمرش و برجستگی گرد وخوش حالت باسنش!!
حتی االنم که سایه ی مرگ باال سرمه تصورش داغم می کنه !!
_این همه تظاهر به خونسردی قبل از مردن خوبه !!
اما به شرط اینکه تا اخرش همینجوری بمونی و کمی بعد مثل زن شیون وگریه راه نندازی !!!
قلب باربد درسینه فرو ریخت .
آب دهن خشک شده ش را به سختی از گلو پایین فرستاد .
سراج از جیب شلوار خود چاقویی بیرون کشید .آن را با خونسردی از غالف در آورد .برق برنده ی چاقو چشم ترسیده ی باربد را زد .
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سراج تیزی چاقد را با پوست شصتش امتحان کرد ودر مقابل نگاه وحشت زده ی باربد خون با شدت از محل بریدگی بیرون زد .
صدای سراج زیادی خونسرد بود .
_می دونی سزای کسی که رو ناموس سراج فکر وخیال بد کنه و بعد گر بگیره چیه ؟!!!
چاقو را نمایشی به آلت باربد کشید .ذهن هوشیار باربد بالفاصله متوجه جریان شد و از وحشت قالب تهی کرد !!
باصدای مرتعشی گفت
_تو فقط می تونی من رو بکشی همین !!
سراج شانه ای باال کشید وشمرده گفت
_باید وفقطی در کار نیست !!
شاید اولش فقط می خواستم یه تیر حرومت کنم ا !!
اما تو برای مرگ یهویی زیادی حیفی !!
تو باید تدریجی بمیری !!
تو باید مقطوع النسل بشی تا بفهمی سرمه خط قرمز سراج بود و هست !!
چند ثانیه بعد صدای فریاد پردرد باربد شیشه های کلبه را لرزاند .مانند ماری به خود می پیچید وفریاد می کشید .
چون واروونه اویزان بود  .خون مسیربرعکس رفته وتمامی سینه وصورتش را پوشانده بود
سراج پس از انداختن نگاه پرتحقیری به او  ،چاقو ی خونی را کنار الت افتاده ی او روی کف چوبی کلبه انداخت و از کلبه خارج شد .
می دانست بعد از او  ،افراد هاتف به باربد رحم نکرده ودخلش را میاورند !!

یسنا کالفه به سرمه چشم دوخته بود که با قدم های کوتاه وتند طول و عرض اتاق را می پیمود .
تنها زمانی خواهرش اراممی گرفت وبه وجد میامد که از خاطرات مشترک خود باخاتون و سراج تعریف می کرد و از این طریق  ،می
توانست برای ساعتی ذهن او را مشغول وحواسش را پرت کند .
سه روز تمام از ربوده شدن آنها می گذشت ودرآن سه روز هیچکس را جز دختری که غذا می اورد ندیده بودند .
اتاق مجهز به سرویس بهداشتی بود ودراتاق فقط روزی سه بار توسط دختری مو طالیی باز می شد وسینی غذا روی زمین گذاشته می
شد ودر مجدادا قفل میشد تا وعده ی بعدی !!
یسنا ابتدا نگاهی به ساعت انداخت سپس نگاهش را به نقطه ای از سقف دوخت .
ساعت  ۱۲بود وراس ساعت  ۱در توسط دختر موطالیی گشوده می شد واو می توانست شانس خود را برای فرار امتحان کند  .هرچند
امیدی به فرار نداشت  .اما از بیکار ماندن ومنتظر نشستن متنفر بود .
صدای سرمه سکوت اتاق را شکاند
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_یسنا به نظرت عجیب نیست که تو این سه روز امیر نخواسته مارو ببینه ؟!
نگاه یسنا به سمت اوچرخید .
برای تغییر حال او با لودگی گفت
_دلت می خواد امیر زودترببینتت؟!
چشم های گرد شده ی سرمه را که دید اندکی مکث کرد  .سپس چشمکی حواله ی اخم او کرد و ادامه داد
امروز وفردا پیداش میشه خواهری! وحتما همتورو خواهد دید !
سرمه چشم غره ای نثارش کرد وگفت
_سراج هم هیوالی خونسردیه مثل تو !!!
یسنا ریز خندید وسری تکان داد .
سرمه با تاسف سری تکان داد و رشته ی بحث را عوض کرد و به سراج کشاند .
اهی کشید وخود را مقابل یسنا روی تخت انداخت و با نگرانی و اندوه پرسید
_سه روز گذشته وخبری از سراج و یاشار نیست .به نظرت این عجیب نیس؟!
یسنا دستی نوازشگونه روی موهای او کشید وبا لحنی کامال مطمئن پاسخ داد
_نه عجیب نیست  .سراج از روی احساس تصمیم نمی گیره
سرمه نگاه پرسشگرش را به او دوخت ویسنا را مجبور کرد تا کامل تر توضیح بدهد .
_سراج هرگز بی گدار به آب نمی زنه .اون تا نقشه ش کامل نکشه واز موفقیت ش مطمئن نشه پا جلو نمیزاره !
سرمه که کامال گیج شده بود با دلخوری پرسید
_اگر تو این مدت که نقشه ش کامل می شه
بالیی سرما بیاد چی ؟!
یسنا ناراحتی ورنجش را در نگاه خواهرش خواند  .لبخندی زد و درمقام توضیح گفت
_ شک ندارم سراج با امیر صحبت کرده وازش زمان خواسته .
سرمه با حسادتی اشکار پرسید
_تو سراج رو کامال می شناسی !
یسنا خندید .سری تکان داد وخیلی جدی گفت
_هیچ کس هیچ وقت نمی تونه مدعی شه که سراج رو به طور کامل شناخته
سراج خیلی خوب بلده همیشه مرموز و ناشناخته بمونه !!
سپس گونه ی او را کشید و باشیطنت گفت
_ حاال هم نگران نباش  .سراج خیلی زود از این مخمصه نجاتمون میده مخصوصا که دلش پیش تو گیره .پس شک ندارم دنیا رو کنفیکون
می کنه اگر بالیی سر تو بیاد !
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رنگ گونه ی سرمه به سرخی گرائید  .لب گزید و سرش را پایین انداخت .
یسنا خندید و نگاه دیگری به ساعت انداخت  .سپس از روی تخت پایین پرید وبه سمت میز رفت وساعت برنج کوچک را برداشت و سبک
وسنگین کرد .
سرمه که اورا زیر نظر گرفته بود .
متعجب پرسید
_چیکار می کنی
یسنا به سمت او رفت وگفت
_حوصلم سر رفته  .می خوام خودی نشون بدم !!
سرمه که متوجه ی حرف او نشده بود با کنجکاوی پرسید
_یعنی چی ؟!
با چرخیدن قفل کلید در  ،یسنا سریع روی نوک پا پشت در رفت و انگشت اشاره ش را به نشانه ی سکوت سمت لبانش برد .
سرمه سریع به نشان مخالفت سری تکان داد  .همان لحظه در گشوده شد و مردی چهار شانه وارد اتاق شد .
یسنا به گمان اینکه همان دختر همیشگی وارد اتاق می شود ساعت برنج را باال برد وقبل از اینکه پایین بیاورد مرد جاخالی داد و دست
یسنا هوا را شکافت و باهمان سرعت پایین آمد .
مرد بالفاصله مچ دست یسنا را که کامال گیج شده بود گرفت وسفت فشار داد .
ساعت از دست یسنا روی زمین افتاد .
یسنا در همان نگاه اول امیر را شناخت .
مطمئن بود اشتباه نمی کند .
متحیر اندیشید  .چرا امیر خود به دیدن آن ها آمده ست !!
سرمه چون این وضع را دید درنگ نکرد و بالفاصله برای دفاع از خواهرش به سمت او شتافت و فریاد کشید
_دستش رو ول کن !!
نگاه امیر به سمت دختر دیگر کشیده شد
دست دیگرش را به معنای توقف او باال آورد و با لهجه ی شدیدفارسی گفت
_واسا سر جات
هرچند که بی فایده بود !
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حاال سرمه کامال به یسنا چسبیده وآماده بود تا از خواهرش به هر قیمتی دفاع کند .
یسنا دلش برای این حس خواهرانه ی او ضعف رفت و لب زد
_من خوبم نگراننباش!
محافظ ها بالفاصله داخل آمدند وامیر دست یسنا را رها کرد .
و هردو توسط محافظ ها به عقب کشیده شدند .
امیر نگاهی به ساعت برنج روی زمین انداخت ولبخندی روی لب نشاند .
احتمال داد دختری که قصد شکارش را کرده بود یسنا دست راست یاشار باشد !
در کمال حیرت سرمه  ،چند ثانیه بعد  ،مردی با مبلی سلطنتی که روی دوش می کشید وارد اتاق شد  .به سمت باالی آن اتاق مجلل
وبزرگ رفت و مبل را روی زمین گذاشت وبا سرعت با دستمالی خاک آن را گرفت .
امیر نیز مانند پادشاهان و اساطیر قدیم به سمت مبل رفت وروی آن جلوس نمود!!
به همان اندازه با شکوه و جالل!!
سرمه نگاهی به اندام ورزیده وقد کشیده ی او انداخت .
هیچ شباهتی به تصویری که از او در ذهن داشت نداشت !!!
طاقت نیاورد و زیر لب متحیراز یسنا پرسید
_شیخ امیر کویت اینه ؟!
یسنا بدون گرفتن نگاه از امیر ،سری به تایید حرف او تکان داد.
شانه هایش را کامال عقب کشیده و چانه ش را جلو داده ومستقیم امیر را تماشا می کرد .
درست مانند اولین باری که بازو به بازوی سراج وارد این عمارت باشکوه شده بود.
ابدا نمی خواست امیر ترس را در نگاه او بخواند .
محافظ ها هریک خیلی زود برای محافظت از امیرشان در اتاق پخش ومستقر شدند .
در هر چند قدم آن اتاق بزرگ مردی مسلح ایستاد .
امیر نگاهی به سرمه انداخت .
حیرت وگنگی را به راحتی در نگاه او خواند .
برعکس نگاه ناخوانای خواهرش که چیزی از نگاهش خوانده نمی شد .
لبخندی دندان نمازد وخطاب به یسنا باهمان لهجه ی شدید گفت
_ حیرت انگیزه ! شما دوتا دقیقا مثل سیبی هسین که از وسط دونصف کرده باشن !!
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یسنا زیر چشمی نگاهی به اطراف انداخت و با تمسخر پاسخ داد
_چیزی که بیشتر باعث تعجب آمدن شخص امیر به اینجاست !!
امیر به وضوح از اینگستاخی جاخورد.
نگاهش را قفل نگاه گستاخ او کرد وپاسخ اورا باطعنه داد
_مالقات کم کسی نیومدم  .اومدم مالقات دو دختر یاشار!!
_پس می دونی که دخترای چه کسی رو دزدیدی !!
امیر سری تکان داد و یسنا مجدادا سوالی که در این سه روز ذهنش را به شدت مشغول کرده بود پرسید
_اما چرا !! ما هیچ دشمنی و اختالفی باهم نداشتیم !!
حتی اگر همکاری باهم نداشتیم!!!
اخم غلیظی در صورت امیر سایه انداخت .
_مدعی میشی که از معامله ی من وپدرت خبر نداری !!
یسنا کامال گیج شد  .پدرش هرگز تو قید معامله ی دختر نبود .
معامله ی با امیر یعنی دزدیدن دختر !!
امیر سکوت افتاده را شکاند وخشمگین غرید
_سراج تو معامله من رو دور زد .
او مرا احمق فرض کرد !!
از لحن صدای تند و پرنفرتش مشخص بود که بیشتر از بهم خوردن معامله از کار سراج و دودستی که از او خورده بود دلخور وناراحت
بود  .پای غرور و وجه ی نامی ش به وسط کشیده شده بود .
_اون دخترهایی رو که بامن معامله کرده بود از خود من دزدید و به ایران برگردوند !!!
یسنا و سرمه هردو شگفت زده به امیر خیره ماندند و
ذهن سرمه خیلی زود فلش بکی به عقب زد وچهره ی تک به تک دخترهای کم سن وترسیده در ذهنش به نمایش در آمد .
سراج دخترها را به شیخ عرب نداده وفراری داده بود .
حتی فکرشم نمی کرد سراج همچین کاری کند  .حق با یسنا بود او هیچ وقت سراج را به طور کامل نمی شناخت !
لبخندی رضایتمند روی لب نشاند .
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نگاه امیر از یسنا به سمت سرمه چرخید و روی لب های او کش آمد .
تاک ابرویی باال انداخت وقبل از اینکه علت لبخند اورا تحلیل کند  .مجدادا صدای یسنا در اتاق طنین انداخت
_حتما اشتباهی شده
پدر من توکار معامله ی دخترا نیست
و سراج هرگز تو اینجور معامله ها دخالت نمی کنه !!
قبل از اینکه امیر بخواهد جواب او را بدهد  .سرمه بانفرت ومنزجر پاسخ داد
_ اما پدر تو این معامله کثیف رو انجام داد وچند تا دختر بچه ی کم سن رو از کشور خارج کرد تا بندازه بغل این آدم ها !!!
همزمان با گفتن این جمله با انگشت امیر را نشانه رفت .
یسنا دستی روی موهایش کشید ولب زد
_سرمه !
سرمه نگاه درخشانش را به یسنا دوخت و هیجان زده بی اهمیت به هشدار او وموقعیت کنونی ش لب زد
_سراج اون دخترا رو فراری داده وبه ایران بازگردونده می دونی این یعنی چی !
یسنا که می دانست چه آتشی به جانشان افتاده ست متاسف لب زد
_یعنی اینکه باید منتظر عواقبش باشیم!!!!
آه یاشار اه !!
امیر دستی روی همکوبید وتوجه هردوخواهر را به سمت خود جلب کرد .
_حقیقت مشخص شد و حاال می مونه قسمت مربوط به فراری دادن دخترا توسط سراج !!
یسنا سعی کرد ارامش را به خود بازگرداند .
نگاه مستقیمش را مجدادا به امیر دوخت و خیلی جدی ورسا پاسخ داد
_برای اینمشکل می تونیم راه حلی پیدا کنیم امیر  .بدون نزاع وخونریزی !
امیر مجدادا تاک ابرویی باال انداخت و نگاهش را به آن دختر جسور دوخت .
درست مانند اولین باری که او را دیده بود .جسور ،زیبا و مغرور !!!
لبخندی زد .
_البته که راه حل هست .
من دو پیشنهاد د معقول دارم برای اینکه این قائله ختم به خیر شه !
هردو رو به سراج پیشنهاد دادم ومنتظر شنیدن جوابم !!
هردو خواهر نگاهی بهم انداختند .
یسنا مردد پرسید
_منتظرم تا بشنوم !!
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امیر پای کشیده ی راستش را روی پای چپ انداخت و با خونسردی گفت
_پیشنهاد اول
دوبرابر تعداد دخترایی که فراری دادین بهم برگردونه !!
از نظر یسنا پیشنهاد بدی نیامد.
اما سراج را خوب می شناخت .
بی شک این پیشنهاد را باید به یاشار می داد .
اما سرمه عنان از دست داد وخشمگین فریاد کشید
_ محاله !!
سراج هرگز این کار رو نمی کنه !!
اون دختر نمی دزده تا تحویل هیوالیی مثل تو بده !!
یسنا به تندی خطاب به سرمه گفت
_ساکت شو سرمه
اما سرمه قصد سکوت را نداشت  .دهن باز کرد اما قبل از اینکه حرفی بزند .
یسنا فریاد کشید
_گفتم ساکت شو !!
سرمه با فریاد هشدار امیز یسنا ناچار سکوت کرد  .قفسه ی سینه ش به شدت باال وپایین می رفت وهر آن امکان داشت  .آتش خشمش
فوران کند .
یسنا مجدادا نگاهش را به امیر که با تفریح ان ها را تماشا می کرد دوخت .
گویی از بازی که راه انداخته بود نهایت لذت را می برد .
با خشمی کنترل شده پرسید
_وپیشنهاد دوم !
لب های امیر به طرفین کش آمد و با لحن خاصی ادامه داد
_یکی از شما دوخواهر رو به انتخاب خودش در ازای اون همه دختر به من بده !!
چنان این پیشنهاد بی شرمانه شوکه کننده بود که یسنا وسرمه تا دقایقی هردو سکوت کردند وامیر راخیره تماشا کردند .
یسنا زودتر از سرمه به خود آمد .
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پیشنهاد به شدت احمقانه ای بود  .اما اینپیشنهاد از زبان کسی بیرون آمده بود که نه تنها احمق نبود  .بلکه امیر مقتدر کویت نیز بود !!!
نگاهی به اطراف و مردهای مسلسل به دست انداخت تا بفهمد در چه دردسری افتاده ند !!
صدای سرمه را گویی از دور دست شنید .
فکری ازار دهنده ذهنش را به شدت مشغول کرده بود .
سراج بین او که از بچگی با خود او بزرگ شده وخواهرش سرمه که دلباخته ش بود کدام را انتخاب می کرد !!
_سراج هیچکدوم از پیشنهاد های مزخرفت رو قبول نمی کنه !!
اون به اینجا برای نجات ما میاد وشک ندارم حساب تو یکی رو خودش شخصا می رسه !!
امیر با صدای بلندی خندید.
سپس به نشانه ی اختتام بحث وگفتگو از جای خود برخواست !!
از صندلی پایین آمده ومقابل سرمه ایستاد .
سرتاپای اورا از نظر گذراند و خونسرد پاسخ داد
_منم بی صبرانه منتظر اومدنش هستم !!
یسنا افکار آزاردهنده ش را به عقب ذهنش سوق داد .
قدمی جلو رفته ومقابل سرمه ایستاد.

از سطح نگاه طوفانی ش برق عجیب وخطرناکی ساطع می شد .
و بی شک این برق از افکاری که در ذهن داشت نشات گرفته بود .
صدای سرد ومحکمش در اتاق طنین انداخت .
_می خوام فردا صبح  ،مجدادا شما رو ببینم .
امیر تاک ابرویی باال انداخت .
نگاه موشکافانه ش در صورت یسنا با دقت باال وپایین شد .
چیزی از نگاه ناخوانای او نفهمید .
در نهایت سری به نشانه ی پذیرفتن خواسته ی او به پایین تکان داد  .سپس روی برگرداند واز اتاق خارج شد  .بالفاصله تمام محافظ ها
پشت او از اتاق خارج شدند.
چنان زود وبی صدا از اتاق خارج شدند که گویی از ابتدا نبودند !!!
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سکوت سنگینی در اتاق حاکم شد .
برعکس سکوت اتاق  ،در سر یسنا همهمه افتاده بود .
شک وتردید از افکاری که در سرداشت مانند موریانه هایی به مغزش هجوم برده بودند .
او به سمت مبل مقابل پنجره رفت وخود را روی مبل انداخت ونگاهش را به آسمان آبی دوخت .
عاشق آسمان بود وهمیشه آبی رنگ آسمان می توانست آرامش کند .
حتی در بدترین شرایط ...
اما به نظر نمیامد در ان لحظه حتی ابی اسمان وآن دسته از پرنده های سفید ماهی خوار که برفراز دریا پرواز می کردند بتوانند
آرامش را به او بازگردانند .
سرمه هم از او تقلید کرد ودر مبل کنار او نشست ونگاهش را به صورت متفکر خواهرش دوخت .
آن سکوت عذابش می داد وخیلی دوست داشت بداند در آن لحظه چه فکری ذهن خواهرش را مشغول کرده ست !! هر لحظه که می
گذشت خطوط صورت یسنا گرفته تر وگره ی افتاده در میان ابروهایش کور تر می شد .
جمله ی اخر یسنا در گوش سرمه اکو شد
چرا او می خواست فردا امیر را مالقات کند .
چه فکری در سر داشت .
نگران وترسیده لب زیر دندان کشید
مطمئن بود یسنا نقشه ا ی دارد .
در نهایت بیش از ان نتوانست ان سکوت سنگین را تحمل کند وان را شکاند .
_یسنا باید صحبت کنیم ..
دنباله ی رشته ی افکار یسنا با صدای ظریف ودلنشین سرمه از هم گسست .
نگاهی سمت او انداخت ودر نگاه سرمه نگرانی را به فراست خواند .
دستش را بلند کرد وروی دست او گذاشت وفشارداد .
سرمه از سردی دست او حیرت کرد  .بالفاصله دست سردش را به دست گرفت و پرسید
_تو حالت خوبه یسنا ؟!
یسنا لبخندی به عمق نگرانی او زد وفقط به کلمه ی خوبم بسنده کرد .
سرمه اجازه نداد سکوت دوباره بر فضا حاکم شود
_چرا می خوای فردا امیر رو ببینی ؟!
یسنا نگاهش را از او گرفت و مجدادا به اسمان دوخت .
دلش نمی خواست سرمه را از تصمیمش باخبر کند  .اما حوصله ی بحث با اورا هم نداشت .
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باید فکر می کرد و تصمیمش را سبک وسنگین می کرد .
سرمه که حاال کامال کنجکاو و مشکوک شده بود مجدادا پرسید
_یسنا بهم بگو چی تو فکرته !
یسنا کالفه تکانی روی مبل خورد .
در نهایت دهن باز کرد وگفت
_منپیشنهاد دوم امیر رو قبول می کنم .
سرمه با گیجی پرسید
_کدومپیشنهاد؟!
یسنا نگاه عاقل اندر سفیهی به اوانداخت .
سرمه بهت زده از روی مبل بلند شد و با صدای بلند و فریاد گونه ای پرسید
_تو حالت خوبه !!
احمق شدی !
می دونی چی داری می گی !
یسنا کالفه انگشت سبابه ش را به نشانه ی سکوت او باال برد .
_چاره ای جز این نیست .
پیشنهاد اول بد نبود  .اما سراج اهلش نیست و حتی اگر این پیشنهاد رو قبول کنه تا اخر عمر عذاب می کشه و اما طاها ...
لحظه ای سکوت کرد  .طاها هم هرگز به اینمعامله راضی نمی شد .
وتنها گزینه ای که می ماند گزینه ی دوم بود .
سرمه مقابل پای او  ،روی زمین دوزانو نشست و بهت زده پرسید .
_منظورت از چاره ای نیست چیه؟!!!
سراج حتما فکری می کنه وما رو نجات میده  .اون بار ها وبارها من رو نجات داده !
لبخندی تلخ لب یسنا را زینت داد .
تلخی لبخندش دل سرمه را در سینه لرزاند .
_این دفعه فرق داره سرمه
امیر با بقیه خیلی فرق داره
اون جزو مقام مهم کشور کویته !
کل خونه ش محافظ داره و سیستم ایمنی خونه ش کامال مجهز وپیشرفته س !!
از طرفی عمارتش تحت نظر مستقیم پلیسه !!
و آمدن سراج به این عمارت یعنی یک تنه رفتن به جنگ با کشور کویته !!
اگر سراج وهرکس دیگه وارد این عمارت بشه زنده خارج نمیشه!!
مگر این که امیر اراده کنه !!
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باید پیشنهاد امیر رو پذیرفت تا خون از کسی ریخته نشه !!
فکر مردن سراج تن سرمه را لرزاند
اه از نهادش برخواست وقطرات اشک بالفاصله از گونه هایش سرازیر شد !!
چشم های خیس وترسیده ی سرمه  ،قلب یسنا را به درد آورد .
ازروی مبل پایین رفت ومقابل او روی زمین زانوزد .مجدادا هردو خواهر مانند آهن ربایی به سمت همکشیده شده ودرآغوش هم
فرورفتند .
یسنا کنار گوش خواهرش لب زد
_همه چی درست میشه  .نگران نباش.
فردا برگرد و سراج رو توجیح کن که فکر احمقانه ای به سرش نزنه !
چانه ی سرمه لرزید .
محال بود اجازه دهد یسنا فکرش راعملی کند و خود را قربانی او کند !!
آسمان گرگ ومیش بود که سرمه با سردردی که داشت از روی زمین بلند شد .
تمام عضله هایش گرفته ودرد می کرد .
کش وقوسی به بدن خود داد .
سپس دستش را سمت یسنا گرفت وبه او کمک کرد تا بلند شود .
یسنا خمیازه ش را مهار کرد وبه ساعت نگاهی انداخت .
آسمان گرگ ومیش شده بود وچیزی به روشنایی هوا نمانده بود .
لبخندی تلخ زد وبا حسرت گفت
_دلممی خواد این چند ساعت اخررو باتو وبغل تو بخوابم .
تو بوی خاتون رو میدی ومن مدت هاست از عطر تن وآغوشش دور موندم !
بغض مجدادا گلوی سرمه را فشرد  .اعتراضی نکرد و
هردو به سمت تخت رفتند ودراز کشیدند  .سر یسنا روی سینه ی سرمه قرار گرفت ودست نوازشگر سرمه روی موهای ابریشمی یسنا
کشیده شد .
_حق باتوست یسنا  .من با قسمتی از نظر تو موافقم !
ما نمی تونیم انقدر خودخواه باشیم که در ازای جون خودمون پای چند تا دختر بی گناه رو وسط بکشیم !!
من تحت هیچ شرایطی نمی خوام پای دخترای کم سن باکره وسط کشیده شه
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از طرفی با توجه به شناخت تو از امیر  ،آمدن سراج به اینجا خطرناک و غیر ممکنه !!
پس کسی که باید تاوان پس بده منم نه تو !!
لحظه ای تامل کرد  .نگاهش را به نگاه بهت زده وگرد یسنا گره زد و با لحنی کامال جدی ادامه داد
من پیش امیر می مونم !!
یسنا سرش را از روی پای سرمه برداشت و روی تخت نشست .
با اخم به سرمه نگریست .
سرمه از نگاه پراخم وسفیهانه ی او لبخندی روی لب نشاند وسعی کرد حتی االمکان ترسش را بروز ندهد .
چهره ش کامال مصمم نشان می داد .
دست یسنا را به دست گرفت :
_نباید احساسی تصمیم بگیریم یسنا !!
کمی فکر کن تا متوجه شی موندن من خیلی بهتره تا تو !!
یسنا کالفه دستی روی پیشانی ش کشید
_مثل احمق ها صحبت نکن و بخواب .
تو فردا برمی گردی  .بحث از نظر من تمومه !
جمله ش که تمام شد خواست دراز بکشد که سرمه این اجازه را به او نداد .
قصد کوتاه امدن نداشت .
پس محکم تر از قبل ادامه داد .
_هم تو و هم من خوب می دونیم که سراج کوتاه نمیاد و برای نجاتما میاد .
اوال کسی که با دزدیده شدن دخترا مخالفه منم  .پس کسی که جورش رو می کشه باید خودم باشم !!
سوای اون  ،اگر تو بمونی  ،سراج برای نجاتت عمال دست تنها می مونه .چونمن نه تنها براش کمکم بلکه دست گیرش هم میشم
اما اگر تو برگردی شک ندارم با کمک سراج می تونین نقشه ی خوبی برای نجات من بکشین !!
یسنا با جمله ی اخر او دچار تردید شد .
حق با او بود  .شاید اگر او از این عمارت بیرون می رفت می توانست با کمک سراح وحتی طاها سرمه رو هم بیرون بکشد .
از طرفی هم نمی توانست سرمه را در این عمارت وبا امیر تنها بگذارد .
اگر امیر بالیی سرش میاورد چه !!
ابروهایش از این اندیشه در هم گره خورد ومزه ی دهنش تلخ شد .
سرمه فکر اورا خواند وبالفاصله با لودگی گفت .
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_من تا یک هفته عذرم موجهه و شما فرصت دارین .
رنگ نگاه یسنا حالت تعجب گرفت وخیلی زود متوجه ی معنی شوخی اوشد .
خنده ای کوتاه کرد و سری تکان داد .
سرمه که تردید رادر نگاه او خوانده بود مصمم تر از قبل ادامه داد .
_ لطفا بهم اعتماد کن و به کمک سراج برو
من نمی خوام بعد از این همه سال که شما رو دیدم به همین راحتی از دستتون بدم !!
نه تو ونه سراج !!
_اما ...
_اما  ،اگر ،شاید نداریم !!
یسنا به ناچار سکوت کرد ودیگر حرفی نزد .
صبح زود  ،به همراهی چند محافظ از اتاق خارج شدند و در حالیکه دل تو دلشان نبود راهی اتاق امیر شدند .
یسنا دست سرمه را اندکی فشرد وارام لب زد
_سرمه هنوز دیر نشده !!
اگر پشیمون شدی فقط کافیه بهم بگی !!
سرمه نگاهش را به نگاه نگران یسنا دوخت  .حال خود نیز بهتر از او نبود  .ماسک شجاعتی که برچهره اش زده بود با هر قدم که رو
به جلو برمی داشتند وبه اتاق امیر نزدیک می شدند امکان داشت از صورتش بیفتد .
قطرات عرق از تیغه ی کمرش شروع به لغزیدن کرده بود و نفسش یک خط در میان در سینه ش گره می خورد .
به سختی نفس عمیقی کشید و لب زد
_هیس هیچی نگو ته دلم رو خالی نکن
پشت در اتاقی ایستادند .
یکی از محافظ ها تقه ای ارام به در زد و در توسط محافظی دیگر گشوده شد .
هردو با اسکورت محافظ ها وارد اتاق بزرگ و مجلل شدند .
نگاه سرمه برعکس یسنا که خیره امیر را تماشا می کرد در اتاق چرخید .
چیدمان سیاه و زرشکی ان اتاق باشکوه ابهت اتاق و امیر را دوچندان کرده بود .
_خوش اومدین خواهرای زیبا
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نگاه سرمه  ،باشنیدن صدای پر لهجه ی امیر  ،از اطراف اتاق ،کنده وبه سمت امیر پرتاب شد .
پشت میزی نشسته ومشغول خوردن صبحانه بود  .چهره ش زیادی بی خیال وخونسر د می نمود .
جرعه ای از آب پرتغالش را نوشید موشکافانه به هردو نظری افکند .
سپس مستقیم یسنا را مخاطب قرارداد وپرسید
_می خواسی من رو ببینی !
یسنا باتردید نگاه دیگری به سوی سرمه انداخت  .با نگاهش از او می خواست از تصمیمش منصرف شود .
سرمه چون تردید را در نگاه یسنا دید  .به سختی آن اندک آب جمع شده در دهانش را قورت داد و با صدایی که سعی داشت حتی
االمکان محکم باشد گفت
_من می مونم وشما در ازاش باید به وعدتون عمل کنین و خواهرم رو ازاد کنین !!
نگاه امیر بالفاصله به سمت سرمه چرخید ونگاهش برق زد .
یسنا زیر لب اسم سرمه را زمزمه کرد و پنجه ی قوی بغض گلویش را فشار داد .
امیر دستی بهم کوبید و با لبخندی پهن وصدایی بشاش گفت
_ برعکس پسر عمه تان که شمشیر را از رو بسته شما دخترهای عاقلی هسین وتصمیم خوبی گرفتین !!!
با شنیدن این جمله ی امیر ،
نگاه پرسشگرسرمه ویسنا برای لحظه ای بهم گره خورد .
هردو خوب می دانستند  ،که سراج هیچ کدام از پیشنها های امیر را نمی پذیرد وخود به عمارت برای نجات ان ها میاید .
امیر که پرسش را در نگاه هردو خوانده بود .
تک خنده ای کرد .
کمرش را به صندلی تکیه داد و با طعنه ،در جواب سوال نگاه آن ها گفت
_سراج هیچکدوم از پیشنهاد های من رو نپذیرفت و در پاسخ لطف من جواب داد
سراج مرد باج دادن نیست !!!
دردسر بزرگی رو به جون خریدی!!
و بادی که از جانب تو شروع به وزیدن کرده توسط من تبدیل به طوفان میشه .
طوفانی که دودمانت رو به باد می ده !!
امیر با اخم تامل کرد .
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شنیدن این جمله از زبان یک اجنبی برای او سخت و سنگین بود !!!
سپس خیره در نگاه سرمه با لحنی سرد ادامه داد
_ من منتظر طوفان بودم .
اما شما دخترای خوب قبل از سرعت گرفتن باد  ،اون رو متوقف کردین !!
خوشبختانه و یا متاسفانه من مرد جنگ نیستم وسعی می کنم همیشه از در صلح وارد بشم !!
من رو حرفم هستم و خواهری که می خواد از عمارت بره تا یکساعت دیگر برگردونده میشه به جایی که سوارش کرده بودند .
سرمه با شنیدن این جمله نفس راحتی کشید و به صورت شبح گونه ی یسنا
نگاهی انداخت ولبخندی زد .
امیر نگاهی به صورت رنگ پریده ی هردو خواهر انداخت و سخاوتمندانه بادی در غبغب انداخت و گفت
_ می تونین این یکساعت رو برای آخرین بار باهم وقت بگذرونین .
قلب هردو خواهر با شنیدن کلمه ی یکساعت لرزید وقبل از اینکه بخواهند از اتاق خارج شوند صدای محکم امیر را مجدادا شنیدند .
_ چند لحظه صبر کنین
نگاه یسنا وسرمه به سمت امیر چرخید امیر از جای خود بلند شد ایستاد و خطاب به یسنا خیلی جدی گفت
_وقتی از این عمارت بیرون رفتی فراموش کن خواهری داخل عمارت داری.
همانطور که خواهرت فراموش می کنه
دنیایی بیرون از این عمارت وجود داره
یسنا رنگ باخت وسرمه دهن باز کرد تا حرفی بزند اما یسنا به موقع دستش را فشرد .
یسنا سفت دندان هایش را بهم سایید وارزو کرد کاش محافظ ها نبود تا خود شخصا حساب امیر را می رسید .
سرمه دست او را کشید وهردو از اتاق خارج شدند .
تا اتاق هردو سکوت کردند  .در اتاق که به رویشان قفل شد .
یسنا مانند اواری روی زمین فروریخت.
بر سر دوراهی سختی مانده بود .
نمی دانست تصمیم درستی گرفته است یا نه !!!
از واکنش سراج می ترسید .
سرمه هم مقابل او زانوزد .
ارام نامش را برزبان اورد
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_یسنا
یسنا بغض کرده لب زد
_من به سراج چی بگم !!
سرمه سعی کرد ترس خود را نشان ندهد .
_واقعیت رو !!
بهش بگو این اخرین گزینه بود !
یسنا سری تکان داد وباتردید جواب داد
_اگر اون طور که ما فکر کردیم نشد چی !!
سرمه با پشت دست اشک از گونه ی او سترد و خیلی مطمئن پاسخ داد
_ من به تو و سراج ایمان دارم .
شک ندارم خیلی زود پیش شما برمی گردم .
پس محکم باش !!
یسنا نفسش را محکم بیرون فرستاد .
حق با خواهرش بود .
باید محکم می بود تا بتواند در کنار سراج سرمه را از این مخمصه نجات دهد .
از روی زمین به سختی بلند شد .
سرمه را نیز کمک کرد تا بایستد .
سپس او را در آغوش گرفت و گفت
_ مطمئن باش همینطوره و ما خیلی زود نجاتت می دیم !! قول بد ه در این مدت مواظب خودت باشی !!
سرمه در آغوش او سری تکان داد.
به سختی جلوی شکستن سد اشک هایش را گرفته بود .
نمی خواست قبل از رفتن ته دل یسنا را خالی کند .
یکساعت خیلی زود سپری شد  .در گشوده شد وبه سرمه ویسنا یاداوری کرد که وقت جدایی و خداحافظی فرا رسیده !
سرمه یکبار دیگر یسنا را در آغوش گرفت ودر کنار گوشش با صدای لرزانی زمزمه کرد
_به سراج بگو هر اتفاقی م که برام بیفته اون مقصر نیست .بهش بگو من دوستش دارم وتا ابدم خواهم داشت !!
یسنا زبان سنگین شده ش را تکان داد تا چیزی بگوید اما نتوانست .
پس از چند تالش ناموفق روی خود را برگرداند وباسرعت از سرمه دور شد .
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یسنا را در همان نقطه که سوار کرده بودند پیاده کرده وبا سرعت از آن محیط دور شدند .
نگاه عصبی و نگرانش را در اطراف چرخاند .
تا خانه فاصله زیاد بود ودرآن وقت از روز ،ماشین از آن جا کم عبور می کرد .
خشمگین دستی روی موهایش کشید وپاهایش را محکم زمین کوبید !!
عصبی تر ونگران تر از آنی بود که فکرش کار کند !!!
چند دقیقه گذشت و قبل از اینکه تصمیمی بگیرد ماشین سراج باسرعت کنار پاهایش متوقف شد .
در یک نگاه ماشین را شناخت .
یکباره قلبش در قعر سینه ش فرو ریخت و خود را عقب کشید .
در طول مسیر  ،فقط به برخورد و واکنش سراج به تصمیم شان می اندیشید .
نگرانی  ،ترس و اضطراب مانند سرطانی در کل وجودش ریشه دوانده بود !!
در آن لحظات نفسگیر از فکرش گذشت
کاش خود به جای سرمه در عمارت امیر مانده بود .
در ماشین بالفاصله توسط سراج وطاها گشوده شد و هردو همزمان از ماشین پیاده شدند .
سراج در همان نگاه اول یسنا را شناخت  .اما طاها چند ثانیه طول کشید تا یسنا بودن اورا تشخیص بدهد !
وقتی با سراج تماس گرفتند .یکساعت بعد یکی از دخترهارا تحویل بگیرد .
برای او واقعا سخت بود حدس بزند سرمه یا یسنا کدامیک را آزاد خواهند کرد !!!
سراج با چند قدم بلند مسیر بین خودویسنا را پیمود و خود را به یسنا رساند و مقابل او ایستاد !!!
شراره های آتش از چشمانش فوران می زد .
رگ های گردنش تا حدی متورم وکبود شده بود که یسنا قالب تهی کرد وناخواسته قدمی دیگر عقب رفت !!
هرگز سراج را در این حال ندیده بود و همین او را به شدت ترساند .
یسنا به لکنت افتاد
_س..سراج
طاها بالفاصله خود را به یسنا رساند.
علی رغم شرایط نمی توانست خوشحالی خود را از سالم بودن یسنا پنهان کند .
هیچ چیز  ،جز ترس ونم نشسته در نگاه یسنا نمی توانست در ان لحظه سراج را ارام کند .
دستانش را از همگشود و یسنا چون کودکی بی پناه که به آغوش مادرش پناه می برد در آغوش سراج فرو رفت.
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بغضش در نهایت ترکید
_من فقط به یه دلیل سرمه رو تنها گذاشتم آنهم فقط بخاطر کمک به تو بود !!
من نترسیدم سراج ! من هرگز از مردن نمی ترسم
سراج فرق موی اورا بوسید و با لحن قاطع ومحکمی پاسخ داد
_ هیچ وقت به شجاعت تو شکنمی کنم یسنا !!
خوشحالم که برگشتی !
قبل از اینکه یسنا پاسخی بدهد  ،صدای طاها را شنیدند
_سراج مهمون داریم !!
 ،یسنا چون این جمله را شنید سراسیمه سرش را از سینه ی سراج جدا کرد .
نگاه هر سه  ،به دوتا ماشینی دوخته شد که کنار ماشین سراج توقف کردند
سراج یسنا را عقب خود فرستاد و با
طاها همزمان اسلحه ی خود را بیرون کشیدند .
اما خیلی زود یسنا وسراج افراد یاشار را شناختند .
سراج اسلحه ی خود را انداخت و یسنا اولین جمله ش را خطاب به طاها گفت
_غالف کن خودی ن !!
هنوز هم از دیدن طاها در کنار سراج شوکه بود !
طاها دست خود را انداخت .
چهار نفر به آن ها نزدیک شدند و رضا سری با احترام برای یسنا و سراج خم کرد و خطاب به سراج گفت
_ جناب یاشار می خواهن هرچه سریعتر شما رو ببینن وما دستور داریم تا عمارت شما رو همراهی کنیم .
لطفا بفرماین .
سراج کالفه نفسش را بیرون فرستاد وپنجه ای روی موهایش کشید .
در این وضعیت یاشار کم بود .
یسنا با تیزی که داشت خیلی زود
متوجه جریان شد و نگران به سراج چشم دوخت  .دست اورا فشرد وگفت
_من با یاشار صحبت می کنم .
سراج پوزخندی زد .
گندی که هاتف زده بود به راحتی پاک نمیشد !!
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یسنا نگاه دلتنگ ونگرانش را به طاها دوخت.
نباید یاشار اورا می دید .
هرچند که می دانست یاشار از حضور طاها در کویت مطلع شده ست .
قبل از اینکه سوار ماشین شوند
یسنا خطاب به طاها گفت
_تو برگرد هتل
رضا محترمانه دخالت کرد وگفت
_ما دستور داریم ایشون رو هم ببریم
نگاه طوفانی یسنا بالفاصله سمت رضا چرخید  .حساب کار دست رضا آمد .
اما او ناچار بود تا از دستور اطاعت کند
_ایشون باید بیان دستور شخص یاشاره
نگاه مستاصل یسنا به سمت سراج چرخید  .سراج پلک باز وبسته کرد و به او فهماند که مخالفت نکند .
یسنا هم دیگر اعتراضی نکرد .
حق با سراج بود نباید بیشتر از این یاشار را تحریک می کردند .
نگاه پریشانش را به طاها دوخت و لب زد
_نگران نباش من مواظبتم
طاها به این حجم از نگرانی او در این وضعیت برای خودش لبخندی زد .
نگرانی یسنا را برای خود دوست داشت حتی اگر سرگرد باشد !!!
در عمارت  ،یاشار بی صبرانه انتظار آنها را می کشید و با قدم هایی بلند طول وعرض سالن را می پیمود .
احساسات و افکار گوناگون وبسیاری به سمتش هجوم اورده بودند .
دخترش یسنا زنده بود وسرمه هم دختر خود او بود!!!
وقتی حقیقت رافهمید از شدت خوشحالی مانند زن وکودکی به گریه افتاد .
اما خوشحالی ش طولی نیانجامید  .وقتی متوجه شد هردو دخترش به دست امیر کویت به گروگان رفته اند !!
حاال دیگر نمی دانست باید از زنده بودن هردو دخترش خوشحال باشد ویا باید باز هم عزادار از دست دادن دخترانش باشد .
اگر اتفاقی برای آنها می افتاد
خاتونش دیگر طاقت نمی اورد درست مانند خود او !!!!
باید خود با امیر کویت صحبت می کرد .
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حاضر بود تمام دارایی خود را به پای امیر کویت بریزد اما اجازه ندهد اتفاقی برای دخترانش بیفتد .
چهره ی معصومانه ی سرمه جلوی چشمان بازش به تصویر در آمد .
دلش برای سرمه ش که هرگز در آغوشش نگرفته ولمسش نکرده بود ضعف رفت و بغض تا گلویش باال آمد .
خشمگین از ناتوانی ش عربده ای کشید .
صدای عربده ش تا جلوی در ورودی رفته وبه گوش هر سه ی آنها رسید .
یسنا بهت زده نگاهی به سراج انداخت
طاقت نیاورد و منتظر آنها نماند به سمت عمارت پاتند کرد و تقریبا آن مسافت را دوید .
به سالن که رسید از تصویری که دید پاهایش سست شد و سرجای خود خشکش زد .
بیکباره احساس کرد روح از کالبد ش جدا شد .
مردمک چشمانش روی صورت ترکیده ی هاتف دودو زد .
خون باشدت از تمامی بدنش سرازیر بود وجسم نیمه جانش به صندلی بسته شده بود !!
نگاه اورا که دید چیزی شبیه لبخند روی لب پر خونش نشست و جمله ی نامفهومی زمزمه کرد .
بهت زده نام یاشار را برزبان آورد.
نگاه یاشار بالفاصله سمت او چرخید .
ابتدا به چشمانش شک کرد و گمان کرد اشتباه می بیند .
اما چون بار دیگر اسمش را شنید
دست روی قلب خود گذاشت و بهت زده زمزمه کرد
_یسنا دخترم
تنها یسنا بود که اورا یاشار خطاب می کرد
با خوشحالی مسیر مابین خودشان را پیمود و اورا که همچنان شوکه بود درآغوش کشید و سفت به خود فشرد
_یسنا دخترم تو زنده ای  ،خدارو شکر
دخترم  ،یسنای من
سپس کمی فاصله بین خود انداخت و دلتنگ اورا از نظر گذراند
_تو سالمی  ،اتفاقی برات نیفتاده ،
خواهرت سرمه کجاست
قبل از اینکه یسنا از شوک خارج شود و پاسخی بدهد  .شوک دیگری بهش وارد شد .
یکباره صدای فریاد سراج سکوت سالن را شکاند و شیشه ها را لرزاند
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_یاشار!!
نگاه یسنا ویاشار همزمان به سمت سراج و طاها چرخید .
یسنا برای سقوط نکردن روی زمین ستون پشت سر خود چنگی زد .
پاهایش به شدت می لرزید و قلبش وحشی شده و خود را محکم به قفسه ی سینه می کوبید .
آن روز نحس وسخت گویی قصد تمام شدن را نداشت واو نمی دانست چه اتفاق وحوادث های نحسی  ،انتظارشان را می کشد
با صحنه ای که مدت ها از آن وحشت داشت به طور مستقیم روبه رو شده بود.
سراج از شدت خشم کبود شده ونگاه مستقیمش روی پدرش خیره مانده بود .
خیلی زود به خود آمد وبه سمت هاتف قدم برداشت
اما صدای محکم یاشار در سالن طنین انداخت
_واستا سراج !!!
سپس بالفاصله دستی بهم کوباند واتاق پر شد از افراد مسلح او ،که دور طاها و سراج حلقه زدند !!
سراج در چند قدمی هاتف ایستاد .
و به افراد او که زیردست های خودش بودند نگاهی انداخت و پوزخندی زد !!!
یاشار خنده ای کرد  .خنده ای توام از خشم و نفرت !!
_نگاه کنید این همون ماری که تو استین خودم می پروروندم !!
سپس نگاه پر تحقیری سمت طاها انداخت و ادامه داد
_ به به جناب سرگردم که باهاته !!
نگاه وحشت زده ی یسنا از افراد مسلح یاشار روی طاها چرخید .
دهن باز کرد حرفی بزند اما نتوانست .
چند بار پلک باز وبسته کرد تا شاید آن ضعف وشوک عصبی که ناگهان در کل وجوش مستولی شده بود رهایش کند .
خوب می دانست تنها کسی که در آن لحظه می تواند ان دومرد عزیز و خشمگین زندگیش را آرام کند فقط خود اوست .
سراج بی اهمیت  ،به تهدید و اسلحه هایی که اورا نشان رفته بود قدمی دیگر به سمت هاتف رفت  .اما صدای کشیده شدن ضامن اسلحه
ای راشنید
_تکون بخوری یک گلوله وسط مغزت میشینه !!
یاشار اهل بلوف نیست !!!
نگاهش از چشمان ملتمس پدرش به سمت صدا چرخید و در اسلحه ی دست یاشار که او را هدف قرار داده بود ثابت ماند .
_یاشار لطفا !
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صدای خش دار از بغض یسنا را همه شنیدند .
یاشار نیم نگاهی سمت دخترک پریشانش انداخت و گفت
_ دخالت نکن یسنا به اتاقت برو واستراحت کن !!
اوضاع به شدت بهم ریخته وآشفته شده بود .
کامال مشخص بود که یاشار چشم روی همه چیز بسته بود .
حتی رابطه ی خونی وخواهری وبرادری را !!!
او کم چوب این رابطه را نخورده بود !!
هاتف دخترش را دزدیده و سال ها از او دور نگه داشته بود و پسرش سراج مدت طوالنی را طوری پیش آنها وانمود کرده بود که
یسنا دخترش مرده !! وهمینطور باعث شده بود امروز جان هردو دخترش به خطر بیفتد !!!
امروز نوبت ان رسیده بود کهپدر وپسر تاوان گناه واشتباهات خود را بپردازند !!
تاوان بستری شدن خاتونش به مدت طوالنی در قسمت روانی یک تیمارستان !!
سراج خیره رو اسلحه ای که سرش را نشان رفته بود  ،با آرواره های قفل شده غرید
_یاشار تن مادرم رو تو گور نلرزون !!
تموم کن این بازی رو که راه انداختی!!!
یاشار خشمگین فریادی کشید
_تن خواهر جوون مرگ من مدت هاست که تو گور می لرزه پسر !!!
هاتف خون جمع شده در دهنش را به سختی تف کرد .
تمام توانی که برایش مانده بود را یکجا جمع کرد و به سختی گفت
_یاشار تو من رو می خواستی که خودم رو تحویلت دادم !
با سراج کاری نداشته باش .
تو می تونی هر کاری بخوای بامن کنی !!
یاشار تلخندی زد  .اشاره ای به مرد ایستاده پشت هاتف کرد .
مرد حرف اشاره ی اورا خواند .
شالق را برداشت و شالق بالفاصله رو پیکر شرحه شده ی هاتف فرود آمد صدای فریاد جانسوز هاتف با صدای فریاد یسنا در هم آمیخت
.
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_یاشار !!
سراج قدمی جلو رفت .
اما ناگهان ایستاد .
صاعقه ای برپیکرش زده شد !!
دستش مشت شد و تصویر سرمه مقابل چشمانش نقش بست .
سرمه و رد آن کمربند های رو کمرش!!!
سرمه وکودکی که نکرد !
نگاهش روی دست بریده شده ی یسنا چرخید و فکش لرزید .
دختری که مقابلش اینگونه بال بال می زد و بی صدا اشک می ریخت
می توانست االن زنده نباشد !!
نگاهش را روی نگاه پردرد هاتف گره زد .نگاهش ناگهان یخ زد .
هاتف اینبار از درد نلرزید از سرمای نشسته در جانش که از نگاه سراج نشات گرفته بود لرزید !!
سراج خطاب به یاشار با تحکم گفت
_چشم در برابر چشم  ،ابرو در برابر ابرو !!
هاتف با زندگی هردو دخترت بازی کرد وتاوانش رو باید با تنها پسرش بپردازه !!!
هاتف حاال معنی نگاه یخ زده ی او را می فهمید.
نالید
_سراج پسرم !!
یاشار سری تکان داد .
مقابل سراج ایستاد و لوله ی سیاه اسلحه را روی
پیشانی او قرار داد .
یسنا بهت زده فریاد کشید
_سراج
خواست به سمت آن ها برود که سراج با نگاه تندی به جانبش مانعش شد !!
طاها قدمی جلو رفت که بالفاصله
اسلحه ها سمتش نشانه رفت !!
_یاشار بهت التماس می کنم به سراج کاری نداشته باش
اون پسر خواهر خودته  ،پسر شهال !!
من رو بکش!!
من لعنتی رو همین االن خالص کن اما با سراج کاری نداشته باش!!
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چهره ی معصوم خواهر ش شهال در ذهن یاشار نقش بست وبغض گلویش را فشرد .
دستش لرزید  .قلبش لرزید  .وجودش لرزید اما در نهایت حق با سراج بود .
تک سرفه ای کرد وبا صدای رسایی گفت
_ سراج تو همیشه پسر تیز هوشی بودی و
قاعده ی بازی زندگی رو خیلی خوب می دونی !!
تنها ریختن خون توست که می تونه آتش خشم ونفرت من رو خاموش کنه !!!
سراج خونسرد سری به نشان تایید حرف او تکان داد
هاتف نالید و یسنا به سختی خودرا نگه داشت  .زیرا معنی نگاه تند سراج راخوانده بود  .سراج بی شک نقشه ای داشت که از اوخواسته بود
مداخله نکند .
یاشار چشم بست وانگشت اشاره ش اندکی ماشه را لمس کرد .
اما قبل از اینکه به طور کامل ماشه را فشار بدهد صدای محکم سراج را شنید وپلک گشود .
_ازت زمانمی خوام یاشار
جون من از این پس گرو تو !!
می تونی هر زمان که خواستی بگیریش
سراج وحرفش !!!
اما اول بهم زمان بده که سرمه رو از دست امیر نجات بدم !!!!
خودت خوب می دونی فقط من می تونم سرمه رو نجات بدم .
لحظه ای مکث کرد
سپس با فکی قفل شده وگردنی متورم شده ادامه داد
_نزار ناموسمون دست رودست شیخای عرب بچرخه یاشار !!!
دست یاشار لرزید  .سراج دست رو نقطه ی حساس یاشار گذاشته بود .
در نهایت دستی که اسلحه داشت افتاد .
حق باسراج بود .
واو خوب می دانست تنها سراج است کهمی تواند دخترش را نجات دهد .
قدمی عقب رفت و به افرادش اشاره کرد
کمتر از چند ثانیه سالن خالی از افراد مسلح شد .
یاشار با شانه هایی فروافتاده خیره درنگاه سراج گفت
_من رو حرف تو همیشه حساب بازکردم پسر !!
دخترم رو نجات بده و حرفی که زدی رو فراموش نکن !!
سراج سری تکان داد و یسنا نفس اسوده ای کشید .
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هرچند که می دانست این ارامش قبل از طوفان است !!
سراج هرگز از حرفش نمی گذشت و به نظر میامد که یاشار هم در تصمیمش کامال جدی بود !!
هنوز هم چیزی که نگاهش دیده بود برایش قابل هضم نبود یاشار کم مانده بود ماشه را فشاردهد !!
با چرخیدن اسلحه ی یاشار سمت طاها  ،باردیگر قلبش فرو ریخت !!
واما تو !!!طاها پوزخندی زد ویاشار خشمگین غرید
_بهت  ۴۸ساعت فرصت می دم از کویت وزندگی دختر من برای همیشه بیرون بری در غیر این صورت شک نکن جنازه ت به وطن
برمی گرده !!
طاها دستی بهمکوبید وباخنده ی پرتمسخری گفت
_شویی که راه انداختی بسیار جالب وتماشایی بود یاشار کبیر !!
بخصوص جایی که دیگ غیرتت جوشید ورگ گردنت متورم شد برای ناموست سرمه !
اما دخترا وناموس های کم سن وباکره ی مردم رو برای کمی پول به راحتی تاراج می کنی وبه دست شیخ های عرب می سپاری!!!
ککت هم نمی گزه نه !!!
به کارما اعتقاد نداری !!!
توام باید در عذاب پدرهایی که همچین روزایی رو تجربه داشتن شریک شی !!
قانون دنیا اینه !
البته یادم نبود که قانون رو خوب بلدی!!
_وحاال دختر خودت رو تخت یک شیخ عربه و ..
_خفه شو !!!!!
یسنا بالفاصله خودش را مقابل طاها انداخت .
صدای فریادش در سالن طنین انداخت
_یاشار !!
دست یاشار که قلب طاها را نشانه رفته بود با دیدن یسنا که سپر جان او شده بود لرزید.
طاها متحیر از پشت نام یسنا برزبان اورد و
یسنا با صدایی که به شدت می لرزید نالید
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_لطفا یاشاراسلحت رو بنداز !
یاشار با قلبی که به درد امده بود خطاب به دخترش یسنا باصدای مرتعشی گفت
_بیا کنار یسنا !!
نزار دستم به خون دخترم آغشته بشه !!!
یسنا لب کبود شده ی پدرش و رنگ پریده ی صورت او را دید و بغضش ترکید .
سراج خشمگین از این وضعیت اسلحه را از دست یاشار گرفت و گفت
_فعال به سرگرد احتیاج دارم
اما کارم که تموم شد مرده یا زنده ش رو به ایران برمی گردونم !!!
یسنا که خطر را از طاها دور دید با چند قدم بلند خود را به پدرش رساند و او را در آغوش کشید نالید
_متاسفم بابا  ،متاسفم

......

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 توانسته بود نقشه را کامل کند .
طاها توانسه بود به سختی
وارد سایت پلیس کویت شود .تا در صورت لزوم دسترسی ان ها را از عمارت خارج کنند !!
هرچند هنوز هم یسنا وطاها به شدت مخالف شبیخون زدن به عمارت بودند .اما چنان از نگاه سرخ وآتشی سراج وحشت داشتند که
جرات زدن حرفی را نداشتند !!!
!!!
سراج چهل وهشت ساعت بود پلک روی هم نگذاشته بود ولو یک دقیقه !!
تصور اینکه سرمه االن ودرعمارت امیر کویت چه وضعیتی را می گذراند او را تامرز جنون می کشاند !!
یکهفته فرصت داشت تا سرمه را نجات بدهد ودرآن یکهفته می توانست امیدوار باشد دست امیر کویت او را لمس نمی کند .
فکش قفل شد واحساس کرد رگ های متورم شده ی گردنش در حال پاره شدن هستند!!
تصویر چهره ی دوست داشتنی و زیبای سرمه بالفاصله در ذهنش به نمایش درآمد .
سرمه فقط متعلق به اوبود و از زیر گیوتین رد می کرد دستی را که بدن او را لمس کند !
سیگار دیگری را بالفاصله پشت سیگار خاموش شده ش روشن کرد و پشت نقشه ای که یسنا کشیده بود نشست .
یسنا بغض کرده پشت او قرار گرفت  .دستش را روی شانه ش گذاشت وملتمسانه گفت
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_چهل وهشت ساعته که جز سیگار لعنتی نه به چیزی لب زدی ونه خوابیدی
اگر با همینمنوال پیش بره به زودی از پا میفتی !
لطفا چیزی بخور و چند ساعت بخواب !!
تو باید استراحت کنی !
سراج با خودکار قرمز دایره ای نزدیک به پشت بام خانه و انتهای باغ عمارت کشید ومتفکر نقاط دیگرخانه را از نظر گذراند و درهمان
حین در جواب لحن نگران وخش دار یسنا پاسخ داد .
_من خوبم یسنا !نگران من نباش!!
فرصت مون خیلی کمه وباید دراین فرصت کم راهی برای نجات سرمه پیدا کنیم !!
یسنا نفسش را به تندی بیرون فرستاد .
می توانست حال خراب پسر عمه ش را درک کند !!
هرگزفکر نمی کرد روزی فرابرسد  .که آن سراج محکم و کوه یخ را برای یک دختر این چنین بی قرار واشفته
ببیند !!
سرمه بی شکر دختر خوشبختی بود که توانسته بود مردی مثل سراج را دیوانه ی خود کند !!!
نگاهش را به طاها دوخت وناخواسته اندیشید ایا طاها هم تا این حد او رادوست دارد !!
طاها معنی نگاه او را خواند ولبخندی به این حسادت دخترانه ی اوزد و در اولین فرصت پاسخ نگاه اوراداد
_اگر تا این حد نمی خواستمت پس االن تک وتنها تو لونه ی زنبورها چه می کردم
دختر یاشار کبیر !!!
یسنا از ان پاسخ محکم وکوبنده لبخندی اسوده روی لب نشاند و پنهان از چشم سراج بوسه ی تندی روی سینه ی ستبر او نشاند.
هر راه و نقشه ای که برای نفوذ به عمارت پیدا می کردند به شکست منجر می شد !!
عمارت شدیدا تحت نظر ومراقبت بود !!
دقیقا مانند زندان زندانی های سیاسی !!!
سراج خشمگین دست خود را روی میز کوباند.
میز محکم تکان خورد ومحتویات روی ان ،باصدای بلندی روی زمین ریخت !!
صدای هین بلند یسنا شنیده شد وبالفاصله سر سراج بود که در آغوش یسنا فرو رفت  .یسنا سر او را در آغوش گرفت و بی صدا اشک
ریخت .
دست خونی سراج حال خرابش را خراب تر کرد  .از محل بریدگی به شدت خون فوران می زد .
او در مقابل چشمانش داشت از بین می رفت و از خواهرش سرمه هم خبری نداشت !!
چهار روز گذشته بود بدون اینکه بتوانند کاری از پیش ببرند .
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امیر از هر سوراخ سنبه ی بسته ای به شدت محافظت می کرد !!
طاها نیز کم کم شرایط را درک کرده ونگران سرنوشت سرمه شده بود  .او خورده شیشه ها را از دست سراج  ،جدا کرد .
نگاه عمیقی به قسمت بریدگی انداخت احتیاجی به بخیه نبود وفقط باید بسته می شد .
سکوت را شکاند
_حتما راهی پیدا می کنیم برای نجات سرمه  ..بهتره آروم باشی وبری کمی استراحت کنی!!
سراج در کمال تعجب سر خود را از آغوش یسنا بیرون کشید و ازجای خود بلند شد .کالفه نیمنگاهی به دستش انداخت و خیلی محکم و
جدی گفت
_هیچ راهی جز ریسک کردن نیست
من فردا شب برای نجات سرمه به عمارت میرم !!
یسنا بهت زده لب زد
_چی!!؟
طاها حرفی نزد اما چهره ی او هم نشان می داد از این جمله تعجب کرده وان را نپسندیده است !!
یسنا باسرعت خود را مقابل سراج رساند وخشمگین غرید
_تو همچین کاری نمی کنی !
اینکار مساوی با خودکشی و مرگ !!
من این اجازه رو بهت نمی دم سراج
هیچ وقت تا این حد جدی باسراج صحبت نکرده بود وهرگز هم سراج راتا این حد اشفته ندیده بود !!!
سراج نگاه پراخمی به یسنا انداخت وگفت
_راه دیگه ای نمونده دختر !
خواهرت اونجا دست امیر کویته ومن اینجا نمی تونم مثل یک بزدل وترسو بنشینم تا از جونم محافظت کنم !!
فردا شب من می رم یا کشته میشم یا باخواهرت از عما رت بیرون میام !!
یسنا سراج را خوب می شناخت ومی دانست او روی حرفی که می زند می ماند .
پس بحثی نکرد و در نهایت بی انکه نظر طاها را بپرسد ویا اهمیتی بدهد هیجان زده گفت
_پس منم هستم و تو تنها نیسی .
خودت می دونی که عاشق هیجانم ومدتیه آدرنالین خونم حسابی پایین اومده !!
سراج مخالفت کرد و خیلی قاطع جواب داد
_ایندفعه فرق داره یسنا  ،این رفت امکان داره بی برگشت باشه
تو باید بمونی تا مواظب خاتون باشی
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یسنا با اخم از سراج فاصله گرفت و این بار او پشت نقشه نشست و گفت
_بحث بیهوده نکن سراج
من باتومیام وهرگزنمی تونی من رو قال بزاری !!
همان لحظه تقه ای به در خورد و فرامرز داخل اتاق شد .
سری برای یسنا خم کرد و با احترام همیشگی
خطاب به سراج گفت
_ قربان جناب هاتف می خواهن شما رو ببینن !
سراج سری تکان داد وهمراه با فرامرز از اتاق خارج شد .
هاتف در انباری عمارت محبوس بود وتنها لطف یاشار به اصرار وخواهش یسنا  ،فرستادن دکتر بربالین او بود .
سراج پشت در ایستاد .
نگاه خسته ش را به فرامرز دوخت
و گفت می تواند برود .
فرامرز سری به احترام تکان داد و انجا را ترک کرد .
سراج در انباری را گشود و وارد انباری شد .
هوام دم وسنگین انباری جایگزین هوای تازه ی بیرون شد .
با ابرویی گره خورده نگاهی به صورت ترکیده ی پدرش انداخت .
هیچ نقطه ی سالمی درصورت هاتف پیدا نمی شد !!
با قدم هایی سنگین بدون حرفی به سمت پنجره رفت وآن را گشود !
به لبه ی پنجره تکیه داد .
نگاهش را به آسمان صاف و پر ستاره دوخت و
سیگاری دیگر روشن کرد.
پس از چند ثانیه  ،صدای گرفته ومحزون هاتف سکوت انباری را شکاند.
_فکر نمی کردم حاضرشی من رو ببینی !!
سراج نگاه از آسمان نگرفت .
پک عمیقی به سیگاری که در دست داشت زد و به سردی گفت
_خواستم برای اخرین بار  ،من رو ببینی
چند ثانیه طول کشید تا هاتف متوجه ی جمله ی اوشود .
تکانی به جسم پردردش داد  .به موقع لب گزید تا صدای فریاد پردردش را سراج نشنود .
این حجم از حقارت وسرشکستگی نزد تنها پسرش برایش کافی بود
به سختی از روی زمین بلند شد ولنگ زنان به سمت سراج قدم برداشت .
مقابل او ایستاد ونگاهش را در نگاه به خون نشسته وخسته ی پسرش گره زد .
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سخت نبود حدس زدن فکری که او در سر داشت .
_رفتن به عمارت فکر خوبی نیست سراج !!
شک نکن کشته می شی !
سراج تاک ابرویی باال انداخت .
_چرا می خواسی من رو ببینی
_من نقشه ی بهتری برای نجات سرمه دارم !!
سه روز هم مهلت داری تا برنامه ش رو بچینی !!
سراج کامال برگشت ومقابل پدرش ایستاد ومنتظر اورا تماشا کرد .
_برای گفتنش شرطی دارم
باید شرطم رو بپذیری پسر !!
سراج با اخم سیگار را روی زمین انداخت و گفت
_می شنوم !!
هاتف دستی به ته ریش زبرش کشید و کمی تامل کرد .

_باید قول بدی بعد از نجات سرمه بالفاصله دست اون رو بگیری واز کویت خارج شی !!
بدون اینکه پایبند قولی باشی که به یاشار دادی !!
سراج پوزخندی زد .
سری تکان داد و باتمسخر گفت
_ از دست یاشار فرار کنم ؟!
هاتف ملتمسانه ادامه داد
_اسمش رو هرچی می خوای بزار
اما برو و زندگی آرومی رو با سرمه بگذرون !!
سراج زهرخندی زد
_ وبنظرت سرمه بعد از اینکه بفهمه پدر من باعث تمام بدبختی ها یی بوده که اون کشیده حاضر میشه با من بمونه وزندگی کنه پدر؟!
کلمه ی پدر را عمدا کشید !!
سیبک گلوی هاتف لرزید و وقتی شروع به صحبت کرد غم واندوه صدایش گره ی افتاده میان دوابروی سراج را کورتر کرد !!
_تنها یک کلمه می تونم بگم واونم اینه که متاسفم ..
متاسفم بابت تمامی این سال ها عذابی که خواسته وناخواسته به شهال وسرمه وحتی تو دادم !!!
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فقط می تونم با کمک به نجات سرمه اندکی از بار گناه وعذابی که می کشم رو کم کنم وامیدوارم آتش خشم ونفرت سرمه و یاشار با
مرگ من اندکی خاموش شه !!
سراج با دقت به نقشه ی یاشار گوش سپرد و هرچقدر که یاشار توضیحمی داد گره ی افتاده میان ابرو هایش کمتر می شد !!
و هنگامیکه از انباری بیرون رفت
دیگر احساس سردرگمی وخستگی نمی کرد .
سه رو فرصت داشت تا نقشه ی نجات سرمه را بکشد و شک نداشت با یک نقشه ی دقیق می تواند سرمه را نجات دهد .

.....

سرمه به همراهی دوتا دختر تقریبا همسن خود وبه اجبار وتهدید راهی اتاق امیر شد .
سعی داشت ظاهرش ترسش را بروز ندهد  .اما
قدم هایش سست ولرزان بود.
می دانست امیر کویت چرا در ان ساعت شب اورا خوانده ست .
پشت در اتاق که رسیدند  .یکی از دخترها تقه ای به در وارد کرد و مجدادا در باهمان سرعت توسط محافظی گشوده شد.
هراسان قدمی عقب رفت  .اما بالفاصله
با یکی از دخترها برخورد کرد و به ناچار داخل اتاق شد .
امیر را با روبدوشامبر سفید دید که پشت بار مجلل اتاق خود ایستاده بود.
تمامی افرادی که داخل اتاق بودند اتاق را ترک کردند ودر را پشت سر خود بستند
امیر تبسمی کرد وبه بار اشاره کرد وپرسید
_نوشیدنی سبک یا سنگین ؟!
اشاره ش به شامپاین و ویسکی دست خود بود !!
چون جوابی نشنید  .خنده ای مستانه سرداد وگفت
_البته شاید مایل باشی شراب شیراز بنوشی !!
سرمه بازهم جوابی نداد .
نگاهش در سینه ی برهنه ی امیر وجام دستش کش امد
سینه ی عضله ای وبرهنه ی امیر از میان روبدوشامبرش بدجور به او دهن کجی می کرد وحقیقت حضورش درآن وقت شب در اتاق
امیر را مانند پتکی برسرش می کوباند !!
امیرنگاه خرایدارانه وپرشهوتش را در پستی وبلندی های اندام او باال وپایین کرد وگفت
_از چیزی که تو عکس نشون می دادی زیبا و دلربا ترهسی !!
نگاه سرمه حالت تعجب گرفت و از ذهنش گذشت او از کدام عکس صحبت می کند !!
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امیر سوال نگاه اورا خواند .
لبخندی زد و عکس را از روی میز بار برداشت وبه سمت او گرفت
سرمه با تردید جلو رفت .
دست خود را بلند کرد وعکس را گرفت و با دیدن ان عکس نیمه برهنه دهانش از شدت تعجب باز ماند .
این عکس مربوط به زمانی بود که از دست سراج گریخته و به دست باند حراجی آدم فروشا اسیر شده بود !
از شدت شرم کل وجودش گر گرفت .
ان عکس را زمانی گرفته بودند که سوتین قرمز پولکی با دامن ریش دار کوتاه که ران هایش را سخاوتمندانه در معرض دید گذاشته
بود به تن داشت !!!
بی فکر واندیشه عکس را از وسط پاره کرد وسپس ان را به قطعه های ریز تبدیل کرد .
صدای خنده ی بلند امیر توجهش راجلب کرد .
امیر با ابرو به سمتی اشاره کرد .نگاه سرمه با تانی به سمتی که او اشاره کرده بود چرخید و ناگهان باچیزی که دید بند دلش پاره شد .
شک نداشت این همان سوتین پولکی و دامنش بود که در حراجی به تن داشت
!!!اما اینجا وروی تخت امیر چه می کرد
صدای امیر راشنید .
می دونی کی اتش هوست تو دلم افتاد ؟!
سپس به قطعه های ریز وپاره شده ی عکس اشاره کرد و لب زد
وقتی این عکس واین لباس رو توی تنت دیدم !!!
_می خوام وقتی تصاحبت می کنم این تنت باشه تابرام حسابی دلبری کنی !!
شنیدم دخترای ایرانی زیبا می رقصن !!!
مقابل امیر ایستاده بود و نگاه شهوتران امیر در اندامش بی پروا باال وپایین می شد  .گویی داشت او را در همان لباس تجسم می کرد !!
لحظه ای پلک هایش روی هم افتاد و چهره ی سراج مقابل پلک های بسته ش نقش بست !!
او کامال به تعصب های سراج آگاه بود و سراج را خوب می شناخت .
با تجسم چهره ی پرابهت ومردانه ی دلش ضعف رفت وبغض تا گلویش باال آمد .
_برو تنت کن!!
پلک از هم گشود و سر اسیمه سر تکان داد
محال بود !!
هرگز ان لباس را نمی پوشید حتی به قیمت جانش !!!
امیر چون مخالفت او را دید
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لبخندی زد .
جرعه ای از ویسکی دستش را نوشید .
سپس در یک حرکت دست سرمه را گرفت واو را سمت خود کشید .
سرمه چون غافلگیر شد کامال در آغوش او افتاد .
خواست خود را بیرون بکشد اما امیر این اجازه را به او نداد .
جام را روی میز گذاشت .
دستش را روی گلوی او قرار داد وسفت آن را نگه داشت .
سپس با سر انگشت سبابه اش لب های گوشتی او را لمس کرد .
سرمه در حالیکه به سختی نفس می کشید خشمگین لب زد
_ولم کن
امیر صورتش رامماس صورت او کرد و لب زد
_هرچقدر چموش تر باشی لذت تصاحبت چندین برابر میشه !!
ومن زمان زیادی برای رام کردن تو دارم !!
جرقه ای در ذهن سرمه زده شد وهمین یک جرقه کافی بود تا از آن حالت گنگی خارج شود !!
از ذهنش گذشت باید تا زمانیکه سراج برای نجات او اقدام می کرد زمان می خرید واز دخترانه هایش محافظت می کرد .
بی شک با زور و تهدید کاری از دستش برنمی امد  .باید عاقالنه رفتار می کرد !!
نباید امیر را حریص تر می کرد !!
چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند !!
نگاهش را مستقیم در نگاه امیر گره زد تا تاثیر حر ف هایش را در نگاه او ببیند
سپس اغوا گرانه زمزمه کرد
_فقط چند روز بهم فرصت بده !!!
بزار باشرایط کنار بیام
امیر لحظه ای مکث کرد .
نگاه خمارش را به لباس روی تخت دوخت و لب زد
فقط سه روز فرصت داری و بعد میشی سوگلی حرم عمارت امیر !!
سپس گلوی او را رها کرد و سرمه که به سختی نفس می کشید حریصانه هوا را به داخل ریه فرستاد !!
..
شب سوم فرارسیده و همه چیز طبق نقشه پیش می رفت .
سراج برای اخرین بار هاتف را دید و چون حال خراب اورادید به فرامرز دستور داد تا بار دیگر دکتر را به بستر او ببرد !
شب قبل توانسته بود اورا از انباری به اتاق خودش منتقل کند !
یاشار نتوانسته بود در مقابل خواسته ی او مقاومت کند .
هاتف نگاه پردرد و ماتم زده ش را به قامت سیاه پوش پسرش دوخت .
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کاش می توانست در همچین شبی بیشتر به پسرش کمک کند .
تنها کاری که توانسته بود بکند این بود که تمام نیروهای خود را در ساحل مستقر کند!!
اهی کشید
دهان گشود و با لحنی اطمینان بخش گفت
_برو وسرمه رو تا قبل از صبح سالم به عمارت برگردون !!
_من به تو وهوش ودرایت تواطمینان دارم پسرم
سراج تامل کرد  .سری تکان داد و بدون کلمه ای حرف اتاق اورا ترک کرد !
از پشت اتاق کار  ،صدای مشاجره ی یسنا وطاها راشنید .
بیش از چند ساعت بود که بحث بین ان دو ادامه داشت .
و هیچکدام ظاهرا قصد نداشتند کوتاه بیایند !!
_این عملیات شوخی نیست یسنا !!
بی نهایت خطرناکه
ومن به تو اجازه نمیدم تا در این عملیات شرکت کنی !!!
در اتاق را گشود واز نگاه خیره سر یسنا و دست به کمر او خنده ش گرفت  .اما به لبخندی اکتفا کرد .
یسنا که دید خواهش ها و اصرار هایش در طاها اثری ندارد بالجبازی گفت
_ ههه!!
بهتره من رودست کم نگیری طاها
من دختری نیستم که بشینم لب پنجره به ماه نگاه کنم و دعا کنم تا هرچه زودتر صبح شه وشما برگردین !!
من امشب باشما خواهم اومد !!
_یسنا !!!
صدای خشمگین طاها در اتاق طنین انداخت .
در بحث ان ها دخالت کرد  .با تحکم گفت
_بحث بی فایده رو کش نده سرگرد !!!
یسنا همراه ما میاد !!
سپس نگاهی به یسنا انداخت  .نگاهی پر از غرور وافتخار ..
در ان لباس غواصی وسیاه بسیار شیرین و در عین حال مصمم به نظر میامد !!!
او یسنا را کامال می شناخت و می دانست یسنا دل نترس و بسیار شجاعی دارد !
یسنا هیجان زده لبخندی زد  .فاصله بین خود وسراج را در چند قدم از بین برد دست راست خود را مشت کرده وطبق عادت به مشت
چپ دست سراج کوباند !
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طاها با اخم نگاهی به ان دو انداخت .
و از میان دندان های بهم ساییده خطاب به سراج گفت
_مسئولیت یسنا باتو واگر یک تارموش کم بشه من از چشم تو می بینم !!
قایق موتوری با سه سرنشین ،دل اب های خلیج فارس را می شکافت و در تاریکی غلیظ شب باسرعت پیش می رفت .
سراج پشت سکان ایستاده بود و خود را بی توجه به شیطنت های یسنا ودلبری هایش برای طاها نشان می داد !
ظاهرا یسنا قصد داشت دل طاها را نرمکند .
کمتر از چند ساعت دیگر سرمه همکنار او قرار می گرفت و او بی نهایت دلتنگ دزد کوچولیش شده بود !!!
صدای هاتف در گوشش پیچید و ناخواسته ذهنش به سه شب قبل فلش بک زد
_شبیخون به عمارت امیر حماقت ود عین حال خودکشیه !
هاتف لحطه ای تامل کرد و باشرم و زیر سنگینی نگاه پسرش ادامه داد
_اما تقدیر یک بار دیگر برگ برنده ش رو به نفع سرمه رو کرده واین دختر یک باردیگر ازحبس اجباری نجات پیدا خواهد کرد .
خوب گوش کن سراج
امیر کویت هرسال شب تولدش رو درکشتی مجلل خودش در اب های خلیج فارس با تعداد معدودی مهمان های سرشناس برگزار می
کنه.
سه شب دیگه تولد امیره
واین بهترین فرصت برای پس گرفتن سرمه س !
چون تعداد محافظ ها درکشتی خیلی کمتر از عمارت وشبیخون زدن بسیار راحت تر !!!
فقط کافیه به داخل کشتی راه پیدا کنید بعد از اون شک ندارم موفق میشین !!!
باوجود مهمان های غیر مسلح وافراد خاص ومهم کار شما راحت تر خواهد بود !!!
_از کجا باید مطمئن بود سرمه داخل کشتیه ؟!
هاتف چشم باز وبسته کرد و مطمئن لب زد
_بهم اعتماد کن
دوساعت که گذشت سراج قایق را وسط آب نگه داشته وخاموش کرد .
_بیشتر از این نمی تونیم باقایق جلو بریم .
نباید متوجه ی مابشن  .طبق نقشه باید شنا کنیم .
طاها سر لوله ی هر شش کلت کمری پارچه فرو کرد  .تا اب به داخل ان نفوذ نکند .سپس فشنگ ها را از جعبه خارج وبین هرسه تقسیم
کرد .
فشنگ ها را داخل لباس فرو کردند همینطور خنجر کوچک اما تیز وبرنده را !!
یسنا موهای خود را باز کرد  .پنجه ای میانش کشید وبار دیگر ان را سفت ومحکم از باال بست و کش وقوسی به بدن خود داد .
سراج اولین نفری بود که خودرا داخل اب انداخت
صدای نگران طاها همچون زمزمه ای درگوش یسنا نشست
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_هنوزم دیر نیست یسنا
لطفا لجبازی نکن تو قایق بمون ومنتظر برگشت ..
یسنا از نبود سراج استفاده کرد  .بالفاصله لبانش را روی لب طاها گذاشت
و بوسه ای کوتاه اما عمیق روی لبانش نشاند !!
سپس لبش را جدا کرد  .لبخندی به نگرانی اوزد ومانند خود او لب زد
_نگران من نباش با وجود توهیچ اتفاقی برای من نمیفته !!
نباید زمان از دست داد  .روشنایی صبح اصال به نفع ما نیست  .جمله ش که تمام شد بلند شد ایستاد وبا یک شیرجه خود را داخل اب
انداخت تا جلوی هرگونه اعتراض ومخالفت او را بگیرد !!
و اما طاها اخرین نفر بود که داخل اب شیرجه زد .
دریا آرام بود اما با این وجود شنا کردن با لباس کاری طاقت فرسا بود  .سراج وطاها نسبت به یسنا نیروی بدنی بیشتری داشتند وبهتر
شنا می کردند .
آب را می شکافتند وجلو می رفتند معهذا وقتی یسنا عقب می ماند  .سرعت خود را کمتر می کردند تا یسنا به آنها برسد .
بیشتر از چهل دقیقه بود که مداوم شنا می کردند  .یسنا که با یک دست شنا می کرد خسته شد وروی اب ماندو در نهایت طاها خود را
به اورساند .
یسنا نفس نفس میزد  .سری تکان داد و زیر لب دختر سرتقی به اوگفت .
یسنا لبخندی زد .
نفس عمیقی کشید و خواست شنا کند که طاها این اجازه را به اونداد و باالخره هم ناچار شد
مثل ناجیان غریق بشناوری بپردازد واو را باکمک بازوان نیرومند خویش جلو بکشد .
یسنا خود را کامال به اوسپرد واز حمایت او در آن شب عجیب وپرحادثه لذت برد .
نیم ساعت دیگر هم سپری شد ودر نهایت سایه ای درظلمت شب به چشم خورد .
درست مانند کوهی در دل دریا !!
با فاصله ی تقریبا زیادی از کشتی روی اب ایستادند ونفسی تازه کردند .
باد اندکی که می وزید صدای موسیقی شاد عربی را به گوششان می رساند .
سراج نگاهی به طاها و یسنا انداخت وگفت
_از این پس کارمون مشکل میشه
مراقب باشید حتی المقدور دست هایتان در اب صدانکند و سرصدا ایجاد نکنید .
مجدادا هرسه آهسته داخل اب فرورفتند و به سمت کشتی به شنا پرداختند .
کمی جلوتر بدنه ی سفید رنگ کشتی  ،مانند دیواری
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مقابل دیدشان قرار گرفت .
حاال صدای موسیقی را به وضوح می شنیدند .
واین صدای موسیقی باعث میشد تا اندک صدایی که توسط ان ها ایجاد میشد هم به گوش کسی نرسد!
کشتی نردبانی اهنی داشت و هرسه در دل خدارا شکر گفتند که برخالف قاعده نردبان را باال نکشیده بودند واین کار ان هارا بسیار راحت
کرده بود .
یسنا دست سالم خود را به اولین پله نردبان گرفت .
سپس باکمک سراج کامال روی پله نشست .
ان ها در قسمت فرو رفتگی کشتی بودند و از عرشه دیده نمی شدند .
طاها و سراج تا سینه خود را باال کشیدند وصدای چلپ چلپ اب ،درصدای بلند موسیقی گم شد .
اسلحه های خود را بالفاصله از اب خالی کردند و خشاب آن را پرکردند .
یسنا حاال که نشسته بود واحساس امنیت می کرد نگاهش را در آن تاریکی مطلق چرخاند !
دریا آرام بود .اما تاریکی قیرگون منظره ای رعب انگیز به آن می بخشید !!
نگاهش را از تاریکی دریا گرفت وبه باال دوخت تا روشنایی کشتی کمی ترس را از او دور کند  .خیلی زود دودی باریک که رو به اسمان
می 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
نگاه سراج وطاها به سمت باال کشیده شد و با کمی دقت  ،از باالی کشتی درست قسمتی که آن ها پنهان شده بودند دود را دیدند که
به سمت باال می رود !
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 اودر غبغب خود انداخته بود می دید !!
کمی که گذشت چیز سفید کوچکی را دیدند که باسرعت به انها نزدیک می شد .
وقتی از مقابل نگاهشان گذشت  .هرسه پاکت سیگار را در ان تاریکی تشخیص دادند !
پاکت مانند پرکاهی روی اب قرار گرفت و در دست امواج از آنها دورشد .
سراج نگاه دیگری سمت باال انداخت ولب زد
_فعال خبری از نورافکن نیست  .ظاهرا حسابی سرگرمن !!!
بهتره زود دست بکار شیم
اول من باال می رم اگر خطری نبود با اشاره ی من شما باال بیاید !!
یسنا وطاها از پیشنهاد او استقبال کردند .
یسنا خود را داخل اب انداخت  .شانه ی سراج را فشرد و بانگرانی زمزمه کرد
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_مواظب باش !
سراج پیشانی اورا بوسید و با گفتن مواظبم
اهسته از پله های نردبانی باال رفت.
طاها مجدادا یسنا را درآغوش گرفت واو را روی پله ی نردبان قرار دادو گفت
_عضله های پات روخسته نکن !
یسنا لبخندی زد .
حق با اوبود  ،شنا حسابی خسته ش کرده بود .
نگاه نگرانش را به باالی پله ها دوخت .
سراج هنگامیکه به اخرین پله رسید
اسلحه را از استین پیراهنش بیرون کشید وآن را آماده نگه داشت .
سپس سرش را کمی بلند کرد و به عرشه نگاهی انداخت .
عرشه ی کشتی خالی بود و او هیچکس را ندید  .همانطور که هاتف گفته بود همه سرگرم مهمانی بودند وآن اندک محافظ هم با گمان
اینکه هیچکس شبانه به کشتی امیر در دل اقیانوس شبیخون نمی زند خود را سرگرم عیش وقمار کرده بودند  .معهذا نمی بایست احتیاط
را از دست می دادند !
بدون ایجاد کوچکترین صدایی خود را روی عرشه ی کشتی انداخت و بالفاصله به طاها دستی تکان داد .
سپس خود را عقب کشید و به اطراف نظری افکند .
ابتدا یسنا باال آمد وسراج او را بغل کرد وداخل عرشه گذاشت وبعد طاها باسرعت کنار انها قرار گرفت .
سراج به هرکدام طرفی را نشان داد و لب زد
_سعی کنید تا جایی که می تونید
صدا ایجاد نکنید .
باید بتونیم بدون اینکه متوجه بشن سرمه رو نجات بدیم !
من به قسمت موتور خونه ی کشتی می رم تا برق کشتی رو از کار بندازم
و کمی طول می کشه تا بتونن برق اضطراری اون رو کار بندازن
در طی این زمان شما سرمه رو پیدا کنین
اون باید طبقه ی دوم باشد
سپس به پشت کشتی اشاره ای کرد وگفت
قایق های نجات وزیر دریایی این قسمت هست  .سرمه رو پیدا کردین به سمت قایق های نجات برین !!!
او به راحتی توانسته بود نقشه ی کشتی را به دست بیاورد وتمامی جزئیات آن را بخاطر بسپرد !!
یسنا وطاها بالفاصله سری تکان دادندو
هرکدام به سمتی که سراج اشاره کرده بود روی پنجه ی پا رفتند !!

out

585 | k n o c k

 | 586ض ر ب ه ن ه ا ی ی
سراج خود با احتیاط از دماغه ی کشتی فاصله گرفت و به سمت عقب کشتی جلو رفت  .موتور خانه ی کشتی در سمت عقب کشتی قرار
داشت.
یسنا برای اخرین بار دستی برای طاها تکان داد و پشت دیوار از دید او خارج شد .
سعی کرد یکبار دیگر نقشه ی کشتی را در ذهنش مرور کند .
باید می توانست خود را داخل کشتی واتاق سرمه برساند .
با احتیاط به سمت کابین مخصوص خدمه ی کشتی قدم برداشت  .درست نزدیک کابین دومرد را دید که از کابین خارج شدند .قلبش
فرو ریخت ونفسش در سینه حبس شد .
بالفاصله بدنش را به دیوار تکیه داد .
اگر از کنارش عبور می کردند  .تاریکی نمی توانست او را از دید ان ها مخفی نگه دارد .
باید چاره ای می اندیشید.
باسرعت نگاه در اطراف چرخاند .
کمی ان سمت تر از او  ،استخری عریض وجود داشت .
بالفاصله تصمیم خود را گرفت و روی نوک پا به سمت استخر جلو رفت و با کمترین صدا در داخل اب استخر فرو رفت وزمانیکه آن دو
مرد به استخرنزدیک شدند  .ریه هایش را پر از هوا کرد و کامال داخل اب فرو رفت .
چند ثانیه که گذشت صدای یکی از مرد ها راشنید
_بیا بریم لبی تر کنیم و یکم با این خدمه های لوند کشتی حال کنیم !
_بهمون برای عشق وحال پول نمی دن!
وظیفه ی ما محافظت از کشتیه !
صدای همان مرد اولی بالفاصله شنیده شد .
_محافظت در مقابل جن وپری!!
اخه وسط دریا این وقت شب چه خطری کشتی رو تهدید می کنه !!
بقیه ی بچه ها هم سرگرمن !
صدای قدم ها دور شد و یسنا ادامه ی بحث انها را نشنید  .درحالیکه نفس کم اورده وبه سختی خود را زیر آب نگه داشته بود سرش را
با احتیاط از زیر آب بیرون کرد وبا ولع هوا را به داخل ریه هایش فرستاد !!
نگاهش آن دو مرد را که همچنان بحث می کردند تعقیب کرد وچون خیالش راحت شد که کامال از استخر فاصله گرفتند با سرعت از آب
خارج شد .
وبی اهمیت به ابی که پشت خود راه انداخته بود به سمت کابین مستخدمین جلو رفت .
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پشت در نیمه باز کابین ایستاد .
اطراف را پایید و با احتیاط سرش را داخل برد .
به نظر میامد همه ی مستخدمین در سالن اصلی ومشغول پذیرایی بودند .
سریع داخل رفت و مستقیم به سمت رختکن قدم برداشت .
باعجله در کمد را باز کرد .
چند دست لباس سفید وکوتاه مخصوص خدمه در کمد اویزان بود .
پیراهنی را برداشت و با سرعت با لباس مشکی وخیس خود تعویض کرد .
اسلحه ی کالیبر کوچک وزنانه ی خود را در لباس زیرش جاساز کرد .سپس
لباس خود را داخل سطل آشغال انداخت وبه سمت اینه دوید  .موهایش خیسش را باسرعت بازکرد ودستی به ان کشید  .کمی ان را با
دست صاف کرد ومجدادا سفت از باال بست و از کابین خارج شد .
برای رسیدن به طبقه ی دوم کشتی ،باید از سالن اصلی عبور می کرد .
پس به سمت کابین اصلی قدم برداشت .
نزدیک کابین اصلی مردی سیه چرده ودرشت اندام را دید که به سمت او جلو میامد .
جریان خون در رگ هایش کند شد و
قلبش شروع به کوبیدن کرد .
اما ظاهرش چیزی از ترسش را نشان نداد .خیلی خونسرد وباهمان قدم های محکم ومطمئن به مسیر خود ادامه داد !
شانه به شانه ی مرد از کنار او عبور کرد .
نفس حبس شده ش را هنوز مهار نکرده بود که صدای زمخت مرد را شنید
_صبر کن
به ناچار ایستاد  .دستش مشت شد و پلک هایش باز وبسته شد .
_تو چرا سر پستت نیسی !!
یسنا به سمت او برگشت  .سرش را پایین انداخت و محتاطانه پاسخ داد
_ من ..من ...
شربت رو پیرهنم ریخت ومجبورشدم تعویض کنم .
مرد با دقت نگاهی به سرتاپای او انداخت وگفت
_زود برگرد سرکارت!
یسنا چشمی زیر لب گفت وبه قدم هایش سرعت بیشتری بخشید واز انجا دور شد .
کنار در ورودی  ،نفس عمیقی کشید .دستی به دامنش کشید و وارد سالن شد .
صدای شاد موسیقی به پیشوازش آمد .
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نگاهی به پیرامونش انداخت وبا دقت شرایط را سنجید .
کمی جلوتر سینی محتوی مشروب را از خدمه ی مردی گرفت و در مسیر پله هایی که طبقه دوم را از طبقه ی پایین مجزا کرده بود
مشغول پذیرایی شد .
محتاطانه نگاهی به اطراف انداخت وقبل از اینکه باال برود با دیدن سرمه در کنار امیر آه از نهادش درآمد !!
سرمه در کنار امیر در راس مهمان ها ایستاده بود !!
به طارمی تکیه داد و
جام شراب را به لب هایش نزدیک کرد والجرعه محتویات شراب را در گلویش خالی کرد !
نگاهش در اندام نیمه برهنه ی خواهرش باال وپایین شد .
در آن وضعیت آشفته  ،خنده ش گرفت .
فقط کافی بود سراج سرمه را با آن لباس ببیند تا آتش بازی واقعی امشب را راه بیاندازد !!
می توانست رگ باد کرده ی گردن سراج را تجسم کند .
او دختری بود عاشق هیجان و ماجراجویی و این شب قیرگون آبستن به حوادث  ،می توانست این
حس ماجراجویی او را ارضا کند !!
صدای طاها که در گوشش پیچید توجهش را جلب کرد .
_اوضاع اون ور چطوره دختر گانگستر؟!
نگاهش مجدادا در دست امیر که در سرشانه ی برهنه ی سرمه بازی می کرد رقصید ولب زد .
_قمر در عقرب !!!
فکر نکنم بدون اتیش بازی بشه مرغ رو از قفس پروند !
طاها فرصتی پیدا نکرد حرفی بزند زیرا بالفاصله سایه ای باالی سرش روی دیوار افتاد .
با دیدن مردی که دستش را باال برده وقصد کوبیدن برسرش داشت بدون فوت وقت  ،برگشت و آرنجش را محکم برشکم مرد کوبید
.
فرصتی برای اتالف وقت نبود کوچکترین اشتباهی جبران ناپذیر بود و باعث بهم خوردن کل عملیات می شد .
مرد فریادی خفه کشید .
بالفاصله هردو مرد مثل شیر خشمگین بهم یورش برده ودرهم آمیختند !
قدرت طاها برمرد غالب بود و مرد مذکور چون این را متوجه شد .
از اینکه بی فکر اقدام کرده بود پشیمان شد .
بالفاصله خواست باقی محافظ ها را با خبر سازد  .اما طاها بیسیم او را از گوشش کند و مشتی دیگر حواله ی صورت او کرد .
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مرد که شکست خود را قطعی دید در حالیکه دردل خود را نکوهش می کرد چرا زودتر ان ها را باخبر نکرده خیلی زود دست به اسلحه
شد اما قبل از او طاها دست جنباند و باچاقو یی که همراه داشت رگ گردن مرد را زد .
خون فوران زد و روی صورت طاها پاچید  .طاها قبل از اینکه اونقش زمین شود در یک حرکت او را به کول انداخت و
بالفاصله او را در دل دریا انداخت .
کمی بعد جنازه ی مرد در دست امواج باال وپایین شد .
صدای نگران یسنا در گوشش پیچید
_طاها  ،طاها
با پشت شلوار مشکی ش خون چاقو را پاک کرد .مجدادا آن را در غالفش فرو کرده وداخل لباسش انداخت .
_همه چی اینجا مرتبه نگران نباش
صدای نفس آسوده ی یسنا راشنید و لبخندی روی لبش نقش بست .
.....
طاها کنار سراج در موتور خانه ایستاد.
هردو متوجه جریان شده بودند وکمی نقشه تغییر کرده بود .
سراج اجازه نداده بود یسنا خود اقدامی برای نجات سرمه بکند .
توضیحاتی را در مورد سیستم برق به طاها داد .
سپس دستی برشانه ی او گذاشت وگفت
_تا چند دقیقه دیگه برق ها قطع میشه و
تحت هیچ شرایطی نباید بزاری سیستم برق وصل شه .
طاها اورا مطمئن ساخت وسراج مسیر کابین اصلی را در پیش گرفت .
سرمه در حالیکه به سختی جلوی ریزش اشک هایش را گرفته بود  .بدن مور مور شده ش را از امیر دور نگه می داشت .
هرچند بی فایده بود .
امیر قصد کوتاه آمدن را نداشت ودائم دست خود را روی بدن او می کشید و از بدن دون شده و مور مور شده ش لذت می برد .
در یکی از همین تماس ها  ،سرمه با صدای مرتعشی ملتمسانه لب زد
_ بزار به اتاقم برگردم !!!
امیر خونسرد سرانگشتانش را روی سرشانه های سفید او کشید  .لبخندی زد وگفت
_که باز اقدام به خودکشی کنی!!
ابرویی باال انداخت و با همان لهجه ی غلیظ خود  ،لب زد
_تو دختر احمقی هستی سرمه
به اطرافت نگاه کن
من امیر کویتم
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و زندگی در کنار من می تونه خیلی لذت بخش باشه!!!
مخصوصا که امشب سوگلیم میشی دختر ایرونی!!
سرمه غمگین لب گزید .
از شب قبل که اورا وارد کشتی کرده بودند به کل قطع امید کرده ودوبار اقدام به خودکشی کرده بود .
هرچند موفق نشده بود وتنها چیزی که عایدش شده بود دوتا بادیگارد بود که تا شب در اتاقش کشیک می دادند .
حتی در حضور آن ها حمام کرده واماده شده بود !!
اهی کشید ونگاه در اطراف چرخاند .
چند ثانیه بعد  ،نگاهش با سرعت برگشت به سمت نقطه ای که چند ثانیه قبل از آن گذشته بود .
لحظه ای احساس کرد سراج رادیده .
قلبش تو سینه فروریخت  .بی شک توهم زده بود !!!
امکان نداشت سراج وسط اقیانوس ودرکشتی باشد !!
چشم بست وزمانیکه باز کرد خبری از سراج نبود .
نم اشک درچشمانش نشست و با حسرت اسم اورا زیر لب زمزمه کرد .

....

سراج وقتی وارد کابین شد .
خودش را به شلوغی رساند ومیان مهمان ها ایستاد.
سپس نگاهش را در اطراف چرخاند .
بالفاصله امیر رادید و از دیدن سرمه در آن لباس شوکه شد .
رگ های گردنش متورم و فکش فشرده شد .
بخصوص وقتی دست اورو روی کمر برهنه ی سرمه دید .
دستش بالفاصله روی اسلحه رفت و خواست آن را بیرون بکشد که دستی روی دستش نشست و صدای آرام یسنا را شنید
_بهتره احساساتی نشی سراج !!
حتی از این فاصله بتونی امیر رو هدف قرار بدی
قبل از اینکه سرمه رو نجات بدیم
سوراخ سوراخ میشیم !!!
حق با یسنا بود وسراج خشمگین زمزمه کرد
_لعنتی حرومزاده !!!
ناگهان برق قطع رفت  .بالفاصله صدای موسیقی قطع شد وصدای همهمه ی پر وحشت مهمان ها در فضا طنین انداخت
یسنا با لحن شیطنت آمیزی گفت
_االن وقتشه سراج ..برو کاری کن تا صد سال بعد  ،وقتی اسم دختر ایرانی میاد پشت شیخ وامیرها بلرزه!!
سراج صبر کرد تا کمی چشمش به تاریکی عادت کند  .سپس خطاب به یسنا خیلی جدی گفت
_برو پیش طاها  ،به هیچ ادم مسلحیم رحم نکن یسنا !!!
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یسنا بالفاصله جواب داد
_ چشم اما قولم چی !!
ازم قول گرفتی تا خون کسی رو هیچ وقت نریزم !!
سراج با خونسردی پاسخ داد
_یادم نمیاد
یسنا هیجان زده از اجازه ی او  ،ایولی زیر لب گفت وبالفاصله به سمت درخروجی رفت..
سراج به سمت سرمه وامیر قدم برداشت
امیر سعی داشت آرامش را به مهمان ها بازگرداند .
سرمه اما مانند جسمی بی روح ثابت در جای خود ایستاده بود .
چنان غرق در دنیای خود شده بود که متوجه ی اتفاق های دورو اطرافش نباشد .
با پیچیدن دستی دورکمرش و فرو رفتن درآغوشی به خود آمد هینی کشید وخشمگین ارنج خود را عقب برد ومحکم
به شکم او کوبید .
_ولم کن بی ناموس!!
صدایی بالفاصله درگوشش پیچید
_هیسس دزد کوچولوم من به ناموسم
خیلی حساسم !!!
سرمه دیگرهیجی نشنید چون کلمه ی دزد کوچولو گوشش را پرکرده بود !!
بهت زده اندیشید که مجدادا دچار توهم شده
اما حرارت آغوشی که کامال ازپشت دربرش گرفته بود چیزی دیگر می گفت
درآغوش او برگشت.
در آن تاریکی با سرانگشتانش  ،صورت او را لمس کرد و به سختی
لب زد
_سراج
بالفاصله صدای سراج را نزدیک گوشش شنید
_جون ودلم سرمم
حرارت نفس داغ سراج پوست گردن یخ زده ش را سوزاند .
حرفی نزد وکامال درآغوش ناجی همیشگی ش فرو رفت .
بغضش به یکباره ترکید و
بی صدا اشک ریخت .
لب زد
_ بگو توبیداری رویا نمی بینم
بگو لعنتی  .بگو دیگه دست هیچ کس جز تو به من نمی خوره
سراج سفت اورا به خود فشرد حریصانه ودلتنگ بوسه ای روی موهای معطرش نشاند وخشمگین زمزمه کرد
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_همه چی تموم شد عزیزم .من کنارتم وقطع می کنم دستی که بخواد ازاین لحظه تورولمس کنه !!
سراج  ،سرمه را از بغل خود بیرون کشید واورا پشت خود کشاند .
سرمه وحشت زده زمزمه کرد
_سراج !!
سراج دست او را محکم گرفت وخیلی نامحسوس پشت امیر که همچنان سعی داشت مهمان های ترسیده را به آرامش دعوت کند قرار
گرفت .
لوله ی اسلحه را پشت شقیقه ی او قرار داده وآن رافشرد .
بالفاصله صدای وحشت زده ونگران امیر را شنید
_تو کی هسی !!
سراج لوله را محکمتر فشرد و
از میان دندان های قفل شده غرید
ضربه ی نهایی)(_kNock out
امیر شوکه خواست برگردد که سراج این اجازه را به او نداد .
_بهت گفته بودم  ،که با سراج در نیفت
گفته بودم گرگ درمقابل باسراج کفتاره!!
دریا که سهله زیر زمینم می رفتی
پیدات می کردم!!
_بی صدا برگرد و به سمت در خروجی برو !!
_تو از اینجا زنده بیرون نمیری پسر
مگر اینکه من بخوام !!
پس اسلحت رو بنداز  ،منم قول میدم  ،این حرکتت رو ندید بگیرم !!
سراج خنده ای درگلو کرد وبا تمسخر گفت
_بهتره خاموشی گزینی تا عاقبت کارببینی
_حاالبیفت جلو !!!
امیر هنوز قدمی جلو نرفته بود  ،که کابین غرق در نور شد  .برق وصل شده بود .
سرمه هینی کشید و از پشت کمر سراج را فشرد .
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تا چند دقیقه ی اول کسی نفهمید چه اتفاقی افتاده اما اولین گلوله ای که از بیرون شلیک شد و صدای آژیر خطر مجدادا همهمه ایجاد کرد
.
مهمان ها ترسیده هریک به سویی می گریخت .
صدای فریادوحشت زده ی زن ها در کل کشتی طنین انداخت !!
ان فکر در آن ها قوت گرفته بود که مورد حمله ی دزدان دریایی قرار گرفته ند .
محافظ های داخل کابین خیلی زود خود را از میان زن ومرد ترسیده که به هر سمت می دویدند تا پناه بگیرند به امیر رساندند تا از
او در مقابل خطر احتمالی محافظت کنند !!
اما وقتی رنگ سفید صورت او و سراج را پشت اودیدند تازه متوجه جریان ودسیسه از قبل چیده شده شدند .
سریع اسلحه های  ،خود را به سمت سراج نشانه رفتند .
اما سراج کامال خود را پشت امیر مخفی کرده بود وسرمه هم پشت او !!
با خشم غرید
_بگو اسلحه ها رو بندازن زمین وگرنه یک تیر حروم مغزت می کنم !!
بگوو!!!!!
امیر خشمگین دستش را باال برد و خطاب به محافظ هایش گفت
_اسلحه ها رو بندازین !!!
محافظ ها بالفاصله اطاعت امر کردند.
_ افرین !!حاال راه ت رو برو !!!
امیر خشمگین قدمی جلو رفت.
_تو من رو می شناسی !!
می دونی من کیم !!!
سراج لوله را مجدادا به سرش فشرد وگفت
_مهم اینه  ،تو سراج رو شناختی !!! وفهمیدی با کی در افتادی!!!
کار سراج در آن لحظه بسیار دشوار وحساس بود .
کوچکترین اشتباهی ورق را به نفع امیر بر می گرداند وجان همه را به خطر می انداخت ومسلما خوراک ماهی های دریا می شدند !!!
پس هم عقب را می پائید و هم حواسش کامال به محافظ ها بود !!
امیر با خشم از در کابین عبور کرد و وارد عرشه شد .
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هرچند ثانیه صدای شلیک به گوش می رسید .
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
حق با سراج بود و او کامال در ان دریای بیکران ضربه فنی شده بود !!
عفریته ی مرگ باالی سرش می چرخید واو هنوز نتوانسته بود در آن سن از آن همه دارایی که داشت لذت کامل ببرد .
اوضاع حسابی وخیم بود واو حتی نمی دانست کشتی در محاصره ی چند نفر از افراد اوست !!
به قایق های نجات که رسیدند
سراج لب زد .
_بچه ها کجاین !!
صدای نفس نفس زدن یسنا بالفاصله در گوشش پیچید
_چند ثانیه دیگه به شما ملحق میشیم !!
همینطور هم شد و طاها ویسنا همزمان با ان ها ،به قایق های نجات رسیدند .
طاها به کمک سراج شتافت واسلحه ها را سمت محافظ ها نشانه رفت ویسنا هم خواهرش را در آغوش کشید واجازه داد او صدای فریاد
پر هیجانش را در سینه ی او مهار کند .
سراج به یسنا اشاره کرد و یسنا سرمه را سوار قایق کرد وخود هم بالفاصله کنار او نشست .
طاها ایستاد وسراج خطاب به امیر گفت
_بشین
_حاال که موفق به فرار شدین من رو ول کنین !!
سراج پوزخندی زد که در آن فضای نیمه تاریک وزیر نور ماه همه ی افراد ایستاده در عرشه دیدند !!!
ضامن را کشید و خیلی قاطع وجدی گفت
_ عادت به تکرار جمله ندارم!!
امیر با قدم هایی لرزان به سمت قایق رفت وروی آن نشست
سراج مجدادا پشت او قرار گرفت  .وطاها اخرین نفر بود که سوار قایق شد شده بود .
_حاال به افرادت بگو با پایین بر کشتی را پایین بفرستن !!
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امیر خشمگین تکرار کرد و سراج در ادامه ی جمله ی اوگفت
_خوب گوش کنین
اگر بخواین مارو تعقیب کنین و یا کاری کنین در جا امیرتون رو می کشم !!!
در غیر این صورت زنده تو ساحل پیداش می کنین
فقط کافیه ما فرار کنیم !!!
افراد با دستور مستقیم امیر بالفاصله
قایق را با کمک پایین بر داخل آب انداختند .
سرمه هیجان زده در دل ان تاریکی شب
لب هایش را سفت گرفته بود تاصدای فریاد پرهیجانش بلند نشود !!
باورش نمی شد نجات یافته باشد واو تا همین یک ساعت قبل هزاران نقشه برای از بین بردن خود کشیده بود !!!
طاها پشت امیر قرار گرفت وسراج مجدادا پشت سکان ایستاد !
بالفاصله قایق روشن شده و از کشتی دور شد .
وقتی کشتی از دید آن ها خارج شد
سرمه طاقت از دست داده و از جای خود بلند شد وبا احتیاط به سمت سراج قدم برداشت .
هیچ شرم ونگاهی نمی توانست در آن لحظه ،مانع از کاری که می خواست انجام دهد شود !!
از پشت او را در آغوش گرفت وسرش را در میان دوکتف او مخفی کرد .
فقط لمس وگرمای آغوش سراج بود که می توانست او را به این باور برساند که نجات پیدا کرده است !!!
طاها سرش را پایین انداخته بود ویسنا با لذت آن صحنه ی عاشقانه را تماشا می کرد .
بی شک سراج لیاقت خواهرش را داشت .
سراج دست سرمه را گرفت واو را جلوی خود کشید  .ابتدا دلتنگ پیشانی ش رو اماج بوسه ش قرار داد.
سپس پیراهنش را از تن بیرون کشید و بدون کالمی ان را سمت سرمه گرفت  .سرمه شرمگین لب گزید و بالفاصله آن لباس خیس
سیاه را به تن زد

پوست بدنش بالفاصله از خیسی لباس مورمور شد وسرما در جانش نشست .
سراج اورا مجدادا در آغوش کشید و دستانش را دور بدن او حلقه کرد و سرمه با ارامش سرش را روی سینه ی او گذاشت .
قلبش به تندی قلب یک کبوتر بچه می تپید .
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هنوز هم برایش باور این آغوش سخت بود .
او کال قید سراج را زده بود وگمان می کرد دیگر اورا هرگز نخواهد دید !!!

خیلی زود به قایق خود رسیدند .
 .سراج قایق را به بدنه ی قایق دیگری چسباند و اشاره کرد تا همه سوار شوند .
خود به سرمه که همچنان سفت به اوچسبیده بود کمک کرد تا سوار شود .
سپس خود مقابل امیر ایستاد
امیر که قید جان خود را از همان ابتدا زده بود.
نگاه وحشت زده ش را در آن تاریکی قیرگون چرخاند و ملتمسانه گفت
_لطفا من رو نکش!!!
هرچی بخوای بهت می دم
از پول و طال بی نیازت می کنم !!
برای او اهمیتی نداشت در ان لحظه به یک ایرانی برای نجات جان خودالتماس کند .
وحشت از مردن فکرش را زایل کرده بود !!!
او فقط می خواست زنده بماند .
سراج تک خنده ای در گلو کرد .
اسلحه را به سمت مغز او نشانه رفت و با طعنه پرسید
_ترسیدی !!
امیر خود را در قایق عقب کشید وبه بدنه ی قایق چسباند .
سراج ان فاصله را پر کرد
_می تونم بکشمت وجنازت رو تحویل ماهی های ادم خوار بدم ویا حتی زندت رو !!
اما ...
نگاه امیر درخشید .
_ بهت فرصت دوباره ی زندگی می دم !!!
به شرط اینکه توام بعد از اینکه رسیدی خشکی همه چیز روفراموش کنی !!!
جان تو در برابر تضمینی که می خوای بدی !
امیر بهت زده بالفاصله سر تکان داد وشرط او را پذیرفت .
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باورش نمی شد سراج به همین راحتی از جان او بگذرد .
سراج با نگاهش نگاه اورا کاوید سپس خیلی کوتاه گفت
_من فقط یکبار جان ادم هارو می بخشم!!!
سپس روی قایق پرید و این دفعه طاها بود که پشت سکان قراررفت وقایق را به حرکت انداخت ...
نگاه نگران سرمه ،مدام در ان تاریکی روی دریا سرگردان می چرخید .
هرآن امکان می داد مورد شبیخون افراد امیر ویا هر شیخ عرب دیگر قرار بگیرند .
با اینکه نجات پیدا کرده بودن اما نمی دانست چرا هرچه قایق به ساحل نزدیک ترمی شد احساس دلشوره ش بیشتر وعمیق تر می شد
.
تا درآغوش سراج در یک اتاق نمی خوابید
باور نمی کرد آن کابوس تمام شده باشد .
بخصوص که این نگرانی وترس را در نگاه یسنا نیز می خواند !!
یسنا هم آرام وقرار نداشت ومدام سعی داشت چیزی را به سراج بگوید اما سراج این اجازه را به اونمی داد .
سراج که متوجه ی نگرانی او شده بود
سرسرمه را روی سینه ش گذاشت و
نزدیک گوشش زمزمه کرد
_نگران نباش همه چی تموم شد عزیزم
صدای محزون و غمگین سرمه را بالفاصله شنید
_با اینکه مخالف کشت و کشتارم
اما کاش امیر رو می کشتین !!
اگر دوباره برگرده چی!
سراج چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند که درآن تاریکی سرمه آن ندید اما صدای خسته و مطمئنش را شنید .
_نگران نباش دیگه هیچ وقت تو زندگیت امیر رو نمی بینی !!
_از کجا انقدر مطمئنی ؟!
_روحیه ی صلح طلبش رو در عین اقتدار می شناسم .
امیر مردیه که سر عیش وخوش گذرونیش قمار نمی کنه !!
بمونه اینکه اون جونش رو مدیون من می دونه از این پس !!
سرمه لب گزید وسرش را روی سینه ی اوفشرد .
با اینکه به سراج ایمان داشت اما دلیل این دلشوره وحس بدش را نمی فهمید !!!
صدای خشمگین یسنا سکوت کابین را شکاند .
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_سراج لطفا به حرف من گوش کن
یاشار عصبی تر از اینی هست که بخواد رحم کنه حتی تو !!
نجات جون سرمه هم باعث نمیشه آتش خشمش خاموش شه !!!
من شک ندارم افراد یاشار توساحل برامون کمین کردن !!!
حباب دلشوره ترکید و زهر ان با سرعت در تمام پی ورگ سرمه منتشر شد .
سرش را با سرعت از سینه ی سراج برداشت .
نگاهش را از نگاه ناخوانای سراج ،عبور داد ودر نگاه طوفانی و نا ارام یسنا گره زد .
در این مدت کوتاه اشنایی با یسنا هیچ وقت اورا تا این حد عصبی و اشفته ندیده بود !!
اب دهنش را به سختی قورت داد وبا صدای لرزانی پرسید
_چه اتفاقی افتاده !
منظورت از یاشار همون  ،همون پدر خودمونه ؟!
قبل از اینکه یسنا جوابی بدهد صدای تند و جدی سراج را شنید
_یسنا !!
سرمه دست سراج را سفت فشرد ونگاه منتظر ونگرانش را به یسنا دوخت .
یسنا با حرص موهای خیسش را از بند کش رها کرد  .پاهایش را به عرض شانه باز گذاشت ودست هایش را دورانی ومحکم روی آن
کشید .
از شنای بیش از حد بدن درد گرفته بود !!!
نگاه شرور و تخسش را به پسر عمه ش دوخت و گفت
_من ازت نمی ترسم سراج و تونمی تونی من رو ساکت کنی !!
حق سرمه س که واقعیت رو بدونه
سپس نگاهش را به سرمه دوخت وادامه داد
_خوب گوش کن خواهری !!
بعله منظورم یاشار پدرخودمونه
اما نه یاشاری که این مدت دیدی وشناختی !!
منظورم یاشاریه که وقتی
خشمگین میشه وقتی پای خانواده ش در میون باشه می تونه تبدیل به یه انسان خطرناک شه که هیچ کس وهیچ رو نشناسه !!
سرمه با گنگی پرسید
_مگه چه خطری از جانب سراج خانواده ش رو تهدید کرده !!
_از طرف سراج نه از طرف پدرش هاتف !!!!
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تصویر مرد ی با یک دندان طال در ذهن سرمه به نمایش در آمد  .ناخواسته دست سراج را رهاکرده و دستش پشت کمرش وروی
زخم ها نشست .
سراج چون این حالت اورا دید .
پوزخندی کنج لبش نشست .
واقعیت او وسرمه همین زخم های پشت کمر او بود .
شاید سوزش رد کمرش سال ها بود التیام یافته بود اما بعد از سال ها همچنان جای ان در قلبش می سوخت !!
نگاه تندی به جانب یسنا انداخت .
اما یسنا که هیچ رقمه قصد کوتاهی نداشت ادامه داد
_سراج کل شق ترین مردیه که تو زندگیم دیدم !!
فقط بخاطر تسویه حساب با پدرش
می خواد مستقیم تو چنگال مرگ بره .
_یسنا !!!!
سراج این بار خشمگین تر اورا صدا زد
وباز هم یسنا بی اهمیت ترادامه داد
_شاید تو بتونی نجاتش بدی !!!
_داریم به اسکله نزدیک می شیم
صدای طاها نگاه سرمه را معطوف خودش کرد .
ذهنش درگیر تر وجسمش خسته تر از انی بود که بخواهد از دیدن طاها احساس شرم کند .
یسنا وقتی زندانی امیر بودند برای او از طاها وعشقشون بهم تعریف کرده بود واو برای خواهرش وطاها کلی خوشحال شده بود .
طاها مرد خوبی بود وشک نداشت می تواند خواهرش را خوشبخت کند .
نگاهش را به سراج دوخت و لب زد
_سراج یسنا چی می گه !
سراج لبخندی به نگرانی نگاه ماتم زده ش زدوگفت
_اهمیتی نده !!
یسنا خشمگین از جای خود بلند شد وگفت
_ههه
سرمه گوش کن !!
پامون به اسکله برسه باید قید سراج رو بزنی !!
سرمه هراسان از کنار سراج بلند شد وکنار یسنا رفت .
اهمیتی م به اخم غلیظ نشسته در صورت سراج نداد !!
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می دانست از سراج یک کلمه نخواهد شنید واو دلشوره ش هر لحظه بیشتر می شد !!!
طاها قایق را نزدیک ساحل نگه داشت وخود به سکان تکیه داد تا ببیند پیروز میدان که خواهد بود !
سرمه مقابل یسنا نشست .دستش را گرفت و در حین فشردن پرسید
_منظورت چیه ! واضح صحبت کن !!
چرا جون سراج در خطره !
یاشار چی می خواد !!
یسنا دست او رافشرد .
دلش برای غم ونگرانی نگاه خواهرش ضعف رفت .
مجدادا نگاهش را به سراج دوخت و این دفعه ملتمسانه گفت
_ ما می تونیم به یه اسکله ی دیگه بریم وبعد مدت ها خودمون رو از چشم یاشار مخفی نگه داریم تا اوضاع اروم شه .
بعد ...
سراج پوزخندی زد میان جمله ی او پرید وگفت
_از دست یاشار مخفی شم !!!
دختراشم ازش مخفی کنم !!
مثل یک بزدل !!
به خاتون فکر کردی !!
می دونی چه بالیی سرش میاد !!
می دونی چه ضربه ای به یاشار می خوره !!
قلب یسنا لرزید وقتی از این بعد به قضیه نگاه کرد .
حق یاشار هم نبود تا این حد خیانت ببیند و چه خیانتی بدتر از این !!!
سرش را پایین انداخت و با بغض زمزمه کرد
_من فقط نمی خوام اتفاقی برای تو و طاها بیفته ...
سرمه فرصتی نداد تا سراج حرفی بزند .
درحالیکه به پهنای صورت اشک می ریخت فریاد کشید
_یکی به من لعنتی بگه تو نبود من چه اتفاقی افتاده
یاشار چراباید بخواد سراج رو بکشه
سراج خواهرزادشه !!!
سپس یسنا را محکم تکان داد وملتمسانه گفت
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_ تروخدا حرف بزن!
او کامال عنان خود را ازدست داده بود .
درست زمانیکه فکر می کرد همه چیز تمام شده و دیگر خطری جانشان را تهدید نمی کند .
مجدادا ورق چرخیده بود واین بار اسم شخصی وسط امده بود که از قضا پدر خودش بود !!!
سراج کالفه پنجه ای به موهایش کشید.
صورت خیس و فک لرزان سرمه قلبش را چنگ انداخته بود .
چشم غره ای جانانه به یسنا رفت .
اما در جواب چشم غره ش نگاه چپ چپی بود که عایدش شد .
این دختر سرتق تنها کسی بود که از او حساب نمی برد !!
به سمت سرمه رفت و بی اهمیت به حضور یسنا وطاها اورا درآغوش کشید
وکنارش گوشش زمزمه کرد
_اشک نریز با روانم بازی نکن دختر !!
سرمه که گریه ش شدیدتر شده بود سرش را به سینه ی او فشرد بریده بریده پرسید
_یسنا چی میگه
چراباید جون تو درخطر باشه
سراج سرمه را مجبور کرد تا نگاهش کند .
با دیدن چشمهای باد کرده و خیسش
کالفه نفسش را تو صورتش فوت کرد وگفت
_من به همین راحتی نمیمیرم سرمه
سرمه ده ن باز کرد خواست حرفی بزند که سراج این اجازه راد بوسه ای عمیق روی نوک بینی سرخ شده ش گذاشت وگفت
_بهم اعتماد داری !!
بالفاصله چشم باز وبسته کرد .
احتیاجی به فکر نبود .
سرمه بیشتر از همه در دنیا به ناجی ش اعتماد داشت .
ناجی که حاضر بود برایش جانش را نیز بدهد .
سراج بوسه ای دیگر واین بار روی پیشانی ش گذاشت .
یسنا که دید حریف سراج نیست
وسرمه هم خام اوشده است .
سری به تا سف تکان داد
از جای خود بلند شد وبه سمت طاها رفت .
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نگاهش را به نقطه ای که او چشم دوخته بود دوخت وگفت
_سرگرد خودت رو به خطر ننداز
نزدیک ساحل مارو تو اب پیاده کن وخودت برو اسکله ی بعدی
وسریعا به ایران برگرد .
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 می کنی !!؟
یسنا بغضش را بلعید وگفت
_با من کاری نداشته باش !!!
خطری من رو تهدید نمی کنه !!
طاها با خشم کمی سرش را سمت او خم کرد وپرسید
_همین ؟!!!
_تو حالت خوبه !!
می فهمی چیمی گی وچی می خوای از من !!
یسنا دستی روی قلبش گذاشت تا شاید جلوی کوبش دیوانه وارش را بگیرد .
حالش ابدا خوب نبود !!
بغض سنگین به سینه ش فشار میاورد .
گویی سینه وقلبش را در میان دوتا دیوار فوالدی گذاشته وهی می فشردند .
سرش سنگین بود واقیانوس باتمام عظمتش را انگار روی سر او گذاشته بودند .
اهی کشید و طوطی وار ادامه داد
_از اول بهت گفتم برو !!!
گفتم راه ما جداست طاها !!
گفتم جونت رو بردار و فرار کن لعنتی !!
نزار دیر شه
یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه برای من !!!
صدای گرفته ومتاثر سرمه راشنید وچشم بست
_یسنا
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لحظاتی بعد وقتی پلک گشود نگاهش قفل نگاه خشمگین طاها شد.
بی اهمیت به خشم نگاهش  ،با صدای تحلیل رفته ای ادامه داد
_یاشار با کسی شوخی نداره !!
نه حتی با اون سراج احمق !!
برای یاشار واقعیت مهمه !!
و واقعیت عشق ما یک چیزه !
_تو یه سرگردی ومن دختر یاشار !!
پدرم با ازدواج ما موافقت نمی کنه
پس برو !!
جمله ش که تمام شد .به سمت او کشیده شد .
قایق تکانی روی آب خورد .
یسنا چون غافلگیر شده بود وانتظار همچین حرکتی را نداشت هینی کشید  .بازویش به اسارت پنجه ی محکم طاها درآمده بود وسخت
فشرده می شد .
فک سراج فشرده شد وتکانی در جای خود خورد که سرمه بالفاصله بازویش را گرفت و ملتمسانه لب زد
_تودخالت نکن همدیگر رو دوس دارن !
نگاه سراج ازروی آن دو عبور کرد ودرنگاه خیس سرمه گره خورد وبه سختی از میون دندان های قفل شده ش غرید
_ د اگه یسنا دوسش نداشت که االن جنازه ش رو آب شناور بود !!
سرمه در آن اوضاع بهم ریخته  ،از رگ غیرت باد کرده ی سراج خنده ش گرفت.
بالفاصله یسنا با ارنج محکم به شکم طاها کوبید وگفت
_ولم کن!!
سراج چون این صحنه را دید
تاک ابرویی باال انداخت  .بادی در غبعب انداخت وبا لذت گفت
_البته که اون جونور از پس خودش برمیاد
سرمه خنده ش گرفت و باشیطنت زمزمه کرد
_اوپس ! باید از ضرب شصت خواهرم یاد بگیرم !!
سراج در گلو خندید وسر سرمه را در سینه ش مخفی کرد تابیشتر از این آنها را نبیند .
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طاها خشمگین  ،بی اهمیت به دردی که در عضله های شکمش پیچیده بود صورتش را مماس صورت یسنا نگه داشت و غرید
_ما ازدواج می کنیم یسنا
چه بارضایت یاشار چه بدون رضایتش تو زن من میشی !!
باید بشی !!!
این شیرین ترین اجبار زندگی یسنا بود ودلش برای زن او بودن ضعف رفت
اما صورتش چیزی از آن را نشان نداد !!
وقتی شروع به صحبت کرد صدایش می لرزید ودیگر آن تحکم اولیه را نداشت .
_برگرد ایران ومنتظرم بمون !
طاها پوزخندی زد وگفت
_ که دوباره غیب شی !!
یسنا ناامید نام اورا زمزمه کرد
بی شک طاها هم مانند سراج کله شق ویکدنده بود .

طاها فاصله را کمتر کرد و زمزمه کرد
_من نمی تونم تورو تنها بزارم وبرگردم
فقط بخاطر حفظ جونم یسنا !!
درست مثل یک بزدل !
من از مردن نمی ترسم بخصوص اگر برای به دست آوردن تو باشه !!!
حاال که تو خانوادت رو ترک نمی کنی
پس
اگر دوست دارم باید پای عاقبتشم واستم !!
یسنا چنان تحت تاثیر جمله های عاشقانه ی طاها قرار گرفت که بی توجه به حضور سراج به آغوش طاها پناه برد .
طاها چون جان شیرینی اورادر آغوش خود فشرد وبه او اجازه داد تا در سینه ش بی صدا اشک بریزد .
قایق که به ساحل رسید
بر خالف ظاهر ارام مرد ها دل تو دل خواهرا نبود .
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تا اخرین لحظه هردو تمام تالش خود را کرده بودند تا ان دو رو منصرف کنند
اما بی فایده بود .
هنوز چند قدمی از ساحل دور نشده بودند که دوتا ون مشکی بالفاصله جلوی پاهایشان نگه داشت .
چیزی که ان دو خواهر از ان وحشت داشتند ودور از ذهنشان نبود اتفاق افتاده بود !!
مردی از ماشین پیاده شد .
با احترام بالفاصله سری برای ان ها خم کرد وخیلی مودبانه اظهار کرد
_جناب یاشار مایلن سریعا شما رو ببینن
ما همراهیتون می کنیم قربان
هرچهار نفر به سمت ون مشکی رفتن
سراج از راننده ی ون دوم کلید را گرفت وگفت
_احتیاجی به شما نیست
مرد اولی خواست اعتر اض کند .
اما از نگاه سراج ترسید .
سریع خود را عقب کشید وگفت
_هرجور مایلین قربان
سراج پشت فرمان نشست و طاها کنار او قرار گرفت .
یسنا وسرمه هم پشت نشستند و سراج ماشین را به راه انداخت .
هرچهار نفر سکوت کرده بودند وهریک غرق در اندیشه ی خود بود .
فضای داخل ماشین بسیار سنگین شده بود .
اما کسی انگار قصد نداشت آن سکوت را بشکاند .
در نهایت ماشین درست همزمان با گرگ میش شدن هوا از در عمارت عبور کرد ومقابل ساختمان نگه داشت .
طاها سراج وسرمه همزمان از ماشین پیاده شدند
اما دست یسنا روی دستگیره نمی رفت تا در راباز کند واز ماشین پیاده شود .
در خود نیرویی برای مقابله بایاشار وخشم احتمالی او نمی دید .
احساس خستگی مفرطی می کرد.
اهی کشید و قطره اشکی از گوشه ی چشمش به گونه ش غلتید .
چند ثانیه که گذشت دست
هردومرد همزمان سمت دستگیره ی در رفت اما
دست سراج قبل از طاها روی دستگیره نشست وطاها دست خود را عقب کشید .
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سراج بدون نگاه به طاها در ماشین را بازکرد و کنار یسنا در ماشین نشست .
یسنا نگاه تبدارش را به سراج دوخت و بیمارگونه زمزمه کرد
_یاشار تورودوست داره
امکان نداره بخواد جون تورو بگیره صرفا برای انتقام از هاتف
مگه نه ؟!
حتی اگه هاتف یه دخترش رو در بدو تولد دزدیده باشه
وقصد کشتن اون یکی دخترش رو به بدترین وجه ممکن کرده باشه
اما یاشار تورو دوست داره !!
سراج چیزی شبیه لبخند روی لب نشاند.
دستی نوازشگونه روی صورت رنگ پریده ی یسنا کشید وگفت
_امکانش هست
یسنا دست سراج را گرفت وملتمسانه گفت
_سراج  ،طاها
نتوانست جمله ش را کامل کند .
ناتوان از ادامه ی جمله ش  ،سکوت کرد .
سراج که از نگاه او به راحتی افکارش را خوانده بود با لحنی مطمئن وقاطع پاسخ داد
_من نمی زارم اتفاقی براش بیفته نگران طاها نباش !
لحن مطمئن سراج اندکی خیال یسنا را آسوده کرد .
سراج از ماشین پیاده شد وبه یسنا اشاره کرد پیاده شود  .اما قبل از اینکه یسنا بخواهد از ماشین پیاده شود
فکری باسرعت از ذهنش عبور کرد .
با این فکر نیروی تازه ای گرفت .
اودختر تسلیم شدن نبود وهیچ وقت عزیزانش را به همین راحتی تسلیممرگنمی کرد .
سریع از پشت ماشین خود را جلو انداخت وپشت فرمان نشست .
ماشین را روشن کرد وقبل از حرکت
سرش را از شیشه بیرون برد و خطاب به انها که متعجب نگاهش می کردند گفت
_من خیلی زود برمی گردم
سپس نگاهش را به سرمه دوخت و خیلی جدی گفت
_سرمه این دوتا کله شق رو تا برگشتنم به تو می سپرم !!!
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مواظبشون باش
سرمه با گیجی سری تکان داد و یسنا قبل از اینکه طاها وسراج بخواهند حرفی بزنند پاهایش را روی گاز فشار داد و باسرعت از آن ها
دور شد .
ماشین که از تیرراس نگاه ان ها خارج شد.
سرمه با قدم های لرزان در میان آن دومرد که ظاهر خونسردشان هیچ نشانی از ترس را نشان نمی داد به سمت ساختمان قدم
برداشت .
نمی دانست یسنا کجا وچرا رفته است اما حسی درونش می گفت باید به او اعتماد کند .
وارد ساختمان که شدند.
فرامرز بالفاصله به استقبال آن سه امد
در نگاهش نگرانی موج می زد .
سراج جویای حال هاتف شد وفرامرز در پاسخ اوگفت
حال هاتف کامال خوب است .
سپس بانگرانی نگاهی به طاها انداخت و گفت
_اما قربان شما نباید برمی گشتین .
سراج نگاهی به سرمه انداخت وگفت
_برو اتاقت لباست رو عوض کن و کمی استراحت کن .
جمله ی نگران فرامرز بروحشت سرمه دامن زد .
سری به مخالفت تکان داد  .حتی حاضر نبود میلیمتری از کنار سراج وطاها که امانت خواهرش به دست او بود تکان بخورد !!
_سرمه !!
_سرمه دخترم ..
نگاه سرمه بالفاصله از نگاه سرخ وخشمگین سراج عبور کرد ودر نگاه خیس یاشار گره خورد .
قلبش در آن لحظه لرزید و او نفهمید از ترس بود ویا از خیسی نگاه ملتمسانه ی یاشار ودستانی که برای به آغوش کشیدن ش از هم باز
شده بود .
خود را بیشتر به سراج چسباند واین حرکتش کامال غیر ارادی بود !!
سراج کالفه نفسش را بیرون داد و لب زد
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_نترس دختر یاشار پدرته !!
سرمه اما از پدر تنها یک تصویر داشت وان هم تصویر صورت مهربان اقای محتشم بود !!
یاشار باقدم هایی سست به ان ها نزدیک شد .
سیبک گلویش کامال می لرزید و در ان لحظه اصال شبیه ان مرد مقتدر همیشگی نبود بلکه پدری بود که بعد از سال ها از وجود دخترش
باخبر شده ومی خواست اورا باتمام وجودش لمس کند .
مقابل سرمه ایستاد و دستش را سمت اودراز کرد  .دستانش به وضوح می لرزید و سرمه باتمام اضطراب و هیجانی که داشت متوجه ی
آن شده بود .
_س..سرمه ،دخ.دخترم
خواست اورا در آغوش بکشد که سرمه این اجازه را به او نداد وتعمدا خودرا عقب کشید .
اما یاشار اهمیتی به این واکنش اونشان نداد .
غفلتا خود را به او رساند و اورا در آغوش کشید .
او را به خود سفت ومحکم چسبانده بود و طوطی وار واژه ی دخترم را کنار گوش او به کار می برد .
احساس های گوناگونی در آن لحظه به سرمه هجوم اورد که ترس کمرنگ ترین
آن بود .
کل کودکی و نوجوانی  ،ش مانند فیلم سینمایی کوتاه در ذهنش به اکران درامد .
مجدادا خود را عقب کشید  .با احساسی جریحه دار شده لب زد
_سعی نکن دیگه بم نزدیک شی!!!
یاشار شوکه دست خود را انداخت ولب زد
_سرمه
سرمه دستی به موهای خیس خود کشید وبا خشم طره ای از آن را که روی صورتش بود پشت گوش فرستاد .
سپس با لحنی متتفر لب زد ۰
_اینکه بعد از این همه سال بیایی بغلم کنی وبهم بگی دخترم  ،من واقعا دخترت نمیشم !!!
لحظه ای مکث کرد و سپس بی رحمانه وخیره در نگاه خیس یاشار ادامه داد
_من دختر کسی م که بزرگم کرده  ،با نون حالل بزرگم کرده
ومن رو به اینجا رسونده !!
بهم امنیت داده  ،عشق داده  ،محبت داده  .چیزی که تو هرگز به خواهرم یسنا ندادی!!!
جمله ی اخر سرمه مانند پتکی برسر یاشار کوبیده شد .
احساس می کرد سقف باتمام سنگینی ش برسر او کوبیده شد .
_حتی فکرش رو نکن روزی تو بشی پدر من و من دختر تو !!
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شاید دختر خاتون شم وخواهر یسنا
اما دختر توهرگز !!
_سرمه !!!!
سرش را کمی چرخاند و نگاهش قفل ماند روی نگاه ملتمس هاتف!!
تازه متوجه ی هاتف شده بود که کمی آن سمت تر از آن ها ودرمیان دومردی قوی جثه ایستاده بود !!
ناخواسته بادیدن او چهار ستون بدنش لرزید .
قدمی عقب رفت ودست سراج را به دست گرفت .
صدای بم سراج را کنار گوشش شنید
_اروم باش سرمه
ملتمسانه لب زد
_ تروخدا بیا از اینجا بریم
یاشار خشمگین مسیر نگاه او را تعقیب کرد و به هاتف رسید .
مقصر تمام این اتفاق ها این مرد بود .
مردی که مقابلش ایستاده بود .
خون در رگ هایش به جوش امد .
خشمگین
به سمت هاتف قدم برداشت وفریاد کشید
_از این نمایشی که سال ها پیش سناریوش رو نوشته بودی داری لذت می بری درسته !!
صدای فریادش چنان بلند بود که سرمه ناخواسته هینی کشید .
خواست به آغوش سراج پناه ببرد .
اما سراج این اجازه را به اونداد وبا نگاهش به او فهماند که جای خود بایستد.
اما در ان لحظه ایستادن روی پاهایش سخت ترین کاربود.
اسلحه را که دست یاشار دید.
وحشت زده نام سراج را زیر لب زمزمه کرد.
اما سراج حتی نگاهی سمتش ننداخت و مستقیم پدرش را تماشا کرد .
حاال دیگر یاشار کامال مقابل هاتف ایستاده بود .
کلمات پشت سر هم و با نفرت از ورای دندان های قفل شده ش بیرون می ریخت
_تو باعث این نفرتی هستی که من تو چشمای دخترم می بینم !!!
تو  ،باعث جوون مرگ شدن خواهرم شدی  .قصد جون یسنا رو کردی وخاتون رو روی تخت یک بیمارستان روانی انداختی !!
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هاتف در مقام توضیح در نیامد وکلمه ای حرف نزد .
نگاهش از نگاه ترسیده ی سرمه عبور کرد ودر نگاه ناخوانای سراج قفل شد .
 .در نهایت اهی کشید و تنها یک کلمه گفت
_متاسفم
یاشار قهقه ی بلندی زد وبا لحنی جنون آمیز گفت
_متاسفی !!
هاتف نگاهش را از سراج گرفت وبا صدایی که سعی داشت محکم به نظر آید گفت
_برای مرگ آماده م
خیلی راحت مرگ رو پذیرفته بود و این اتش خشم یاشار را خاموش نمی کرد .
آب دهانش را کنار پای اوروی زمین انداخت وگفت
_ پرونده ت سنگین تر از اینی هست که به همین راحتی بکشمت .
هاتف بالفاصله قدمی به سمت یاشار برداشت و گفت
_یاشار لطفا !!
محافظ ها بالفاصله دور او را گرفتند .
هاتف ملتمسانه خطاب به یاشار گفت
_گناه پدر رو روی پسر ننویس یاشار!!!
یاشار خشمگین غرید
_تو پای کدوم گناه من ،دخترم رو ازم دور کردی !!
پای کدومگناه ،می خواستی یسنا رو هم مثل شهال زیر خروارها خاک بخوابونی!!!
لعنت به تو که هر چی فکر می کنم بخاطر نمیارممن چه هیزم تری بهت فروختم !
فشار پنجه های سرمه روی بازوی سراج بیشتر شد و زمانیکه نگاه هاتف روی او برای چند ثانیه کش آمد از وحشت فریادی خفه کشید
باز همان تصویر دختر بچه ی زخمی در گوشه ی قفس طالیی در ذهنش نقش بست وباز هم وجودش دستخوش ترسی عمیق شد
گلویش در آنی خشک شد وبه سختی لب زد
_من ..پر..پرنده  ،نیستم ع..عمو
دستش که به سمت باال رفت سراج سفت دستش را گرفت وان را فشرد
هاتف چون این حال پریشان او را دید با نارحتی زمزمه کرد
_اسما
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یاد شکنجه ها وعذاب هایی که به آن دختر در زمان طفولیتش داده بود افتاد ودلش فقط یک اسلحه با یک تیر خواست تا با آن مغزش را
هدف بگیرد تا شاید ازهجوم آن خاطر های عذاب اور که مدتی بود دامنش را گرفته بود رهایی یابد
یاشار چون این حال خراب دخترش را دید خشمش به سطح امد و مشت محکمی روی صورت هاتف کوبید و فریاد کشید
_بی ناموس چه بالیی سر دخترم آوردی !
هاتف کلمه ای حرف نزد
حرفی برای زدن نداشت
او در برهه ای از زندگی ش تبدیل به یک جونور به تمام معنا شده بود وکارهایی کرده بود جبران ناپذیر
سرمه با مشتی که به صورت هاتف برخورد کرد اندکی به خود آمد
از البه الی فریادهای یاشار متوجه شد مردی که در کودکی او را از خانواده ش جدا کرده این مرد است واین مرد هم پدر سراج بود
نگاهش بین نگاه سرد و ناخوانای سراج و هاتف چرخید
زیر لب چیز نامفهمومی را زمزمه کرد وقطرات اشک باسرعت از چشمهایش سرازیر شد
ناخواسته بازوی سراج را رها کرد
قدمی عقب رفت و سکندری خورد
طاها بالفاصله خود را به او رساند ومانع از افتادنش شد .
دست سراج مشت شد و دندان روی هم سائید اما از جای خود میلیمتری تکان نخورد .
نگران حال سرمه بود ودلش نمی خواست سرمه بیشتر از این شاهد این نمایش تراژدی باشد !
سرمه حقیقت را تا حدودی فهمیده بود واین واکنش او دور از انتظارش نبود .
سرمه حق داشت از او وهاتف متنفر باشد
شقیقه هایش نبض گرفت و رگ های گردنش از شدت تورم به درد آمد
نگاهش را به طاها دوخت و خیلی محکم گفت
_سرمه رو ببر طبقه ی باال تا استراحت کنه
طاها نگاهی به یاشار خشمگین وهاتف متاثر انداخت و سری تکان داد .
یاشار چون حال زار سرمه را دید مخالفت نکرد و به محافظ ها اشاره کرد تا اجازه بدهند آن دو سالن را ترک کنند .
طاها زیر بازوی سرمه را گرفت
_همراه من بیا
سرمه مخالفتی نکرد  .تکیه ش را به طاها داد وخود را به دست او سپرد
تا از کنار آن مردهایی که هرکدام نقش بسزایی در زندگی ش داشتند عبور دهد .
سرمه مخالفتی نکرد.
تکیه ش را به طاها داد وخود را به دست اوسپرد تا اورا از کنار مردهایی که هرکدام نقش بسزایی در زندگیش داشتند عبور دهد .
هنوز اولین پله را باال نرفته بود که صدای کشیدن ضامن اسلحه را وهمزمان صدای دورگه و بلند
هاتف را شنید .
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_بهت التماس می کنم یاشار
سراج پسر شهالست
اگر می خواهی خون بریزی تا آروم شی
فقط باید خون من روبریزی !!
وحشت زده به سمت صدا برگشت .
نگاهش
مسیر سر لوله ی اسلحه را در دست یاشار تعقیب کرد و به قلب سراج رسید .
بهت زده چندین بار چشم بازوبسته کرد .
اما چیزی که میدید واقعی تر از آن بود که یک کابوس باشد .
پاهایش لرزید .دست به طارمی انداخت و دهن باز وبسته کرد تا حرفی بزند اما نتوانست .
احساس می کرد همه چی در مقابل نگاهش دور تند گرفته وباسرعت می چرخد .
_تو هم خواهی مرد اما نه االن !!
نه به همین راحتی
بعد از اینکه یک هزارم عذابی که به من و خانواده م دادی تجربه کنی !!
بعد شک نکن جنازت خوراک کفتارها و الشخور ها خواهد شد .
نگاه خیس و ناباور سرمه روی سینه ی سراج که هدف اسلحه ی دست یاشار بود قفل ماند .
صدای ملتمسانه ومرتعش هاتف وجودش را باردیگر لرزاند .
_یاشار به پاهات میفتم  .بهت التماس می کنم من رو با مرگ پسرم مجازات نکن .
هرمجازاتی کنی قبول می کنم .
اصال زنده زنده من رو جلوی کفتار والشخورا بنداز
اما جون پسرم رو بهم ببخش
کاری نکن اون دنیام شرمنده ی شهال باشم .
مردمک لرزان نگاهش تغییر مسیر داد واین بار در نگاه به خون نشسته ی یاشار خیره ماند .
حاال در یک قدمی سراج ایستاده بود وبدون اهمیت به بال زدن های هاتف سرلوله را مستقیم روی سینه ی او گذاشته بود !!
هیچ نشانی از شوخی در چشمان یاشار دیده نمی شد .
او کامال جدی به نظر می رسید .
بار دیگر نگاهش سمت سراج چرخید .
عجیب ان بود که سراج کلمه ای حرف نزده بود .
همچنان محکم در جای خود ایستاده بود وفقط هاتف را می نگریست .
طاها که تا آن لحظه بازوی سرمه را سفت گرفته بود ان رافشرد وکنار گوشش زمزمه کرد
_االن وقت غش وضعف نیست دختر
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مگه سراج رو دوس نداری فقط تو می تونی جونش رو نجات بدی !!
طاها چون گیجی سرمه رادید .
باردیگر واین بار محکم تر بازویش را فشارداد
_ د یاال سرمه یکم دیر بجنبی برای همیشه از دستش میدی !!!
جمله ی طاها در سرش اکو شد
_فقط تو می تونی جونش رو نجات بدی
صدای ظریف یسنا بالفاصله جایگزین صدای طاها شد .
قبل از طاها یسنا نیز آن دو را به اوسپرده بود .
_یاشار !!!
صدای بلندی که از حنجره ش خارج شد  ،خود ش را نیز شوکه کرد .
نگاه یاشار  ،سراج و هاتف همزمان به سمت اوچرخید !!
نور امیدی در دل هاتف تابید.
هرگز فکر نمی کرد روزی از بودن پرنده ی قفسی ش تا این حد خوشحال شود .
این پرنده اسیر دام پسرش بود و محال بود سراج را به همین راحتی تسلیم مرگ کند !!
سرمه تکیه ش را از طارمی جدا کرد.
حق با طاها بود و او نباید دیر می جنبید !!
یکباره اختیار قدم های لرزانش از دستش خارج شد  .پاهایش او را مستقیم به سمت یاشار وسراج می کشاند .
به آن ها که رسید مقابل سراج ایستاد واز پشت خود را برای محافظت از اوچسباند.
دست سراج بالفاصله روی کمر باریک سرمه نشست کمرش را فشرد وبازدم داغ نفسش بخشی از گردن سرمه راسوزاند !
_سرمه!! بهت گفتم برو اتاقت!!
صدای خشمگین سراج را شنید وبند دلش پاره شد .
_سرمه دخترم
نگاهش رو اسلحه ی دست لرزان یاشار که حاال قلب خودش را هدف گرفته بود دو دو می زد .
چشمه ی اشکش جوشید .
یاشار با فکی قفل شده غرید
_بیا کنار دخترم!
سرمه با مخالفت سری تکان داد .
یاشار با درماندگی به محافظ ها اشاره ای کرد
ومحافظ ها به سمت سراج وسرمه جلو رفتند .
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سرمه ترسیده محکم تر از قبل به سراج چسبید .
حتی حاضر نبود یک میلیمتر از سراج جدا شود .
همیشه سراج ناجیش بود وحاال او باید نقش ناجی را بازی می کرد حتی به قیمت پایان زندگی ش!!
با یک فکر آنی در آغوش سراج برگشت ودر مقابل نگاه بهت زده ی همه  ،روی پنجه ی پا بلند شد ولبانش را روی لب سراج چسباند .
برای لحظه ای زمان گویی متوقف شد .
هجوم خون را زیر پوست گونه هایش احساس می کرد .
قلبش به تندی قلب کبوتر بچه می تپید .
_سرمه !!
صدای فریاد یاشار را که شنید  .بوسه ای روی لب سراج گذاشت وطعم شوری اشکش در دهانش پیچید .
لبش را که جدا کرد.
سراج با پشت دست گونه ی خیس اورا پاک کرد و خیره درنگاه خیسش لب زد
_تو دیوونه ای دزد کوچولو !!
سرمه برای تایید حرف او پلک باز وبسته کرد
وبا دلخوری زمزمه کرد
_نه به اندازه ی تو!!
سپس در آغوش او چرخید !
از چشم های یاشار شراره های خشم و آتش فوران می زد !!
سرمه ترسید .
نگاه یاشار تبدیل به اژدهایی شده بود که دهن باز کرده و از دهنش شعله های آتش زبانه می کشید !!!
کاش می توانست برگردد و از شر این نگاه ترسناک به سینه ی امن سراج پناه ببرد .
یاشار زیر لب چیز نامفهومی را زمزمه کرد.
دخترش با ان بوسه ی کوتاه  ،اورا کامال درجریان عشقش نسبت به سراج گذاشته بود .
لحظه ای نگاهش در نگاه فاتح هاتف گره خورد وخون در رگ هایش به نقطه ی جوش رسید .
با صدای دورگه وخشمگینی فریاد کشید
_بیا کنار سرمه !!
نزار ،نزار کاری کنم که تا اخر عمر شرمنده ی نگاه خاتون شم !!!
سراج از پشت سر سرمه غرید
_یاشار !!!
قلب سرمه از غرش ناگهانی سراج فرو ریخت .
سخت نبود فهمیدن معنی جمله ی او !!!
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سراج بار دیگر خواست سرمه را از جلوی خود کنار بزند اما موفق نشد  .سرمه مانند بچه ای که سفت به عروسکش چسبیده
باشد وقصد جدایی از آن را نداشته باشد به او چسبیده بود !!!
سرمه بدون اینکه ارتباط چشمی ش را با یاشار قطع کند
دست سراج را که همچنان کمرش را سفت گرفته بود از کمر جدا کرده و به دست گرفت  .انگشتان ش را از الی انگشت های او عبور
داد .
چانه ی لرزانش را جلو داد .
سعی داشت تا حتی االمکان صدایش نلرزد !
اما موفق نبود .
قطرات اشک یکی پس از دیگری از گونه ش سبقت گرفتند .
_من از مردن نمی ترسم یاشار بلکه از زندگی کردن بدون سراج بی نهایت وحشت دارم و می ترسم !!
پس ترجیح میدم اون تیر لعنتی اول سینه ی من رو بشکافه !!
صدای بم وگرفته ی سراج راجایی نزدیک گوشش شنید .
_سرمه !!
سرمه حتی به سمت سراجنگاهیم ننداخت و ادامه داد
_هیچ می دونی مردی که پشتم ایستاده تا تو به روش اسلحه بکشی چندبار جونم رو نجات داده ؟!
سپس بدون تامل  ،به پایین تنه ی برهنه ش اشاره ای کرد و با گریه ادامه داد
_هیچ می دونی اگر سراج نبود من تا االن زیرخواب چند عرب شده بودم !!!
ذره ای وجدان نداری نه !!
یاشار قدمی با ناباوری عقب رفت  .اما اسلحه ی دستش همچنان مستقیم آن دورا هدف گرفته بود .
ارواره های فکش از شدت اندوه می لرزید .
سرمه اورا باواقعیتی روبه رو کرده بود که تعمدی از آن فرار می کرد تا انتقام خود را از هاتف بگیرد !!
هیچکس نمی توانست حال خراب اورا درک کند مگر خود سراج که اینگونه خود را تسلیم تیر خالص خشم او کرده بود !!!
قبل از اینکه تصمیم بگیرد شلیک کند یانه
صدای لرزان و بلند خاتون توجه همه را به خود جلب کرد وهمه ی نگاه ها را به سمت خود کشاند .
یسنا نیز در کنار خاتون بانگاهی فاتحانه ایستاده بود .
اودختر تیزهوشی بود وخوب می دانست تنها خاتون است که می تواند این قائله راختم به خیر کند .
یاشار هرگز رو حرف خاتون حرفی نمی زد و خاتون هرگز اجازه نمی داد اتفاقی برای سراج بیفتد .
نگاه لبالب پراز اشک خاتون به سمت سرمه چرخید وزیر لب نام اورا برزبان اورد .
از نگاه او کامال عریان بود که حقیقت را از زبان یسنا شنیده است .
سرمه هم خیره به خاتون اشک ریخت.
_خاتون
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نگاه خیس خاتون به کندی از روی سرمه به سمت یاشار چرخید وروی اسلحه ی دست او کش آمد .
چیزی که نگاهش می دید مغزش نمی پذیرفت .
یاشار او  ،اسلحه روی سرمه وسراج کشیده بود !!!
قلبش به درد آمد .
دست روی قلبش گذاشت ولحظه ای آن را ماساژ داد .
سپس درنگ را جایز ندانست
و با قدم هایی که به شدت می لرزید به سمت ان ها قدم برداشت .
مقابل یاشار ایستاد وخشمگین دست روی اسلحه گذاشت و سعی کرد اسلحه را از دست لرزان یاشار بیرون بکشد . .
_خدای من !
باورم نمیشه ..این تویی که روی بچه هامون اسلحه کشیدی !!
روی سراج  ،پسر شهال
مگه غیر از این بود که من همیشه به سراج به چشم بچه ی خودم نگاه می کردم .
می فهمی یاشار پسر من !!
خدای من حتی تصور اینکه اگر یسنا به دنبالم نیومده بود واگر دیر می رسیدم چه اتفاقی قرار بود بیفته تنم رو می لرزونه !!
چشم خیس یاشار را که دید
نفس کم اورد ولحظه ای نفس نفس زد .
یاشار مقاومتی نکرد واسلحه را راحت به دست او داد .
خاتون اسلحه را گرفت و نگاهش به سمت هاتف چرخید که باصورت سرخ شده ،اورا تماشا می کرد .
به سمت او قدم برداشت و مقابل او ایستاد به محافظ ها اشاره کرد که او را رها کنند و عقب بروند .
محافظ ها به یاشار نگاهی انداختند تا کسب اجازه کنند اما با صدای فریاد خاتون واشاره ی یاشار عقب کشیدند .
صدای سیلی که خاتون برگونه ی راست هاتف کوباند مانند برخورد صاعقه ای سکوت اتاق را شکاند واعضای سالن را شوک زده کرد .
رد پنج انگشت دست خاتون روی صورت متمایل شده ی هاتف به سمت مخالف خودنمایی می کرد .
سرمه هینی کشید و سراسیمه و مضطرب پنجه ی سراج را فشرد و بیشتر در آغوش او فرو رفت .
هاتف سرش را برگرداند وسیلی دوم بالفاصله روی گونه ی چپش نواخته شد .
سیلی دوم به مراتب سنگین تر از سیلی اول بود .
این بار هاتف تکانی نخورد وحتی نگاهش را از نگاه خاتون جدا نکرد .
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یسنا بهت زده نام خاتون را صدا زد .
هاتف غفلتا دست هوا مانده ی خاتون را گرفت ونزدیک لبش برد وبوسه ای عمیق روی آن نشاند .
واو با تمام عذاب هایی که کشیده بود و همچنین به این خانواده داده بود همچنان عاشق و دلباخته ی این زن بود !
وچه بهای سنگینی بابت این عشق یک طرفه پرداخته بود و باید می پرداخت .
قطره اشکی که از گونه ش سرخورد
وپشت دست خاتون را خیس کرد .
خاتون با نفرت خود را عقب کشید .
پشت دست خود را با پیراهنش چند بار پشت سرهم ومحکم پاک کرد .
گویی چیز چندش ونجسی با دستش برخورد کرده باشد .
اوچه می دانست دل این مرد  ،سالهای طوالنی در گروی عشق او می تپید
سپس با صدای گرفته ای که از شدت بغض می لرزید خطاب به هاتف گفت
_فقط بگو چطور تونسی انقدر رذل وکثیف باشی !!
چطور تونسی
این همه سال یه مادر رو از فرزندش جدا کنی
دستی ناخواسته روی شکمش کشید .
لحظه ای فکرش به آن روز کذایی رفت وبرگشت .
لب سفید شده ش لرزید
_مادری که شاهد بودی باچه سختی وعذابی ودرچه شرایطی این بچه ها رو بدنیا اورد !!
دست مشت شده ی خود را محکم به سینه ی هاتف کوبید وفریاد زنان پرسید
_فقط بگو چرا لعنتی !
هاتف نگاهی سمت سراج انداخت.
نگاهی عمیق  ،پر از حرف وحس های مختلف
که پررنگ ترین آن پشیمانی وحسرت بود .
در نهایت همراه با بیرون فرستادن اه عمیقش  ،به سختی نگاهش را از سراج از تنها فرزندش گرفت  .لحظه ای روی صورت پراز خشم
یاشار تامل کرد و مجدادا از روی یاشار عبور داده وبه خاتون دوخت .
چنان محو نگاه خیس خاتون شد که گویی جز ان دو کسی در آن سالن وجود نداشت .
لب هایش تکانی خورد وصدای آرامش را تنها خاتون شنید
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یکی را دوستش داری...
که او دنبال غیر از توست...
کجا دیدی •جهانی• را...
به این شوریده احوالی...
خاتون چنان از لحن ونگاه عاشقانه ی او شوک زده شد که متوجه ی حرکت غیر قابل پیش بینی و سریع او نشد .
هاتف بالفاصله اسلحه را از دست خاتون گرفت .
خاتون حتی تکانی هم نخورد و نگاه از نگاه مصمم هاتف جدا نکرد .
سراج باسرعت سرمه را کنار زد و همزمان بایسنا به سمت جلو خیز برداشتند .
یاشار تازه به خود آمد وبهت زده به خاتونش نگریست که مثل مجسمه ای مقابل هاتف خشکش زده بود .
هاتف بالفاصله اسلحه را سمت مغز خود نشانه رفت وگفت
_جلو نیاین
سراج سرجایش خشکش زد .
_عمو
صدای بهت زده ونگران یسنا را شنیدند.
باشنیدن اسم عمو از دهن دختری که به بدترین شکل ممکن قصد کشتنش را داشت قطره اشکی که داخل چشمانش جمع شده بود از
گوشه ی چشمش لغزید.
یسنا حاال بی اهمیت به هشدار هاتف به خاتون رسیده بود ودستش را سمت هاتف گرفته بود تا اسلحه را از دست او بگیرد  .باصدای
خشداری ملتمسانه لب زد .
_عمو اسلحه رو بده
لطفا عمو
کاش این دختر اینطور مهربان با اوبرخورد نمی کرد و عذاب وجدان را مستقیم در رگ وپی ش تزریق نمی کرد .
اهی جانسوز کشید .
او لیاقت این همه مهربانی ومحبت را نداشت .
حتی شرم داشت به چشم های آن دوخواهر نگاه کند .
کاش زمان به عقب برمی گشت .
نگاهی زودگذر سمت سراج انداخت که
کمی ان سمت تر ایستاده بود و اورا تماشا می کرد .
هیچ وقت پسرش را تا این حد مستاصل ندیده بود .
دست لرزانش را از آن فاصله می دید .
از اینکه مجبور بود مقابل او اینکار را کند قلبا متاسف بود  .اسلحه را محکم به سر خود چسباند
سپس سکوت را شکاند .نگاهش را در نگاه خیس خاتون دوخت وبا صدای گرفته ای گفت
_هرکس گذشته وسرگذشتی داره و
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من معتقدم که این گذشته س که سرنوشت رو می سازه  ..کاش گذشته ی من طور دیگری رقم می خورد تا سرنوشتم انقدربی چیز
ودردناک نمی شد .
جمله ش قلب رئوف خاتون ویسنا را لرزاند  .یسنا بار دیگر دست دراز کرد تا اسلحه را از دست هاتف بگیرد اما هاتف خود را عقب کشید
واخرین نگاه پر حسرتش را از سراج گذراند و روی سرمه نگه داشت .
چقدر خوشحال بود که قبل از رفتن سراج را با این دختر می دید .
دختر خاتون !!!
اگر خون خاتون در رگ های سرمه حریان داشت  .پس ان دختر تا اخر عمر عاشقانه از پسرش مراقبت می کرد .
هرچند که چند دقیقه پیش با خطر انداختن جان خود در مقابل یاشار ان را هم ثابت کرده بود .
نگاهش از تاثر و پشیمانی موج می زد و
در آخر سراج را به آن نگاه خیس سپرد .
سرمه در اخرین لحظه معنی ن.اه او را خواند وبالفاصله بازوی سراج را گرفت وبه سمت خود چرخاند .
نفس زنان روی پنجه ی پا ایستاد وسر اورا در آغوش گرفت تا آن صحنه را تماشا نکند .
همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد وکمتر از چند ثانیه  ،صدای شلیک گلوله وهمزمان فریاد خاتون در فضای سالن طنین انداخت .
نگاه وحشتزده ولرزان سرمه روی جسم بی جان هاتف دودو زد که غرق در خون
روی کف سالن افتاده بود .
سراج را سفت به خود فشرد و بی صدا هق زد .
می توانست منقبض شدن تمام عضالت بدن او را زیر پوست تنش احساس کند .
رگ های بادکرده ومتورم گر دنش او را می ترساند .
لحظاتی بعد  ،سراج او را با یک حرکت پس زد ومستقیم وبا قدم های بلندی به سمت در خروجی سالن رفت واز سالن خارج شد .
با اشاره ی یسنا که سعی داشت دست های خاتون را از موهایش جدا کند
سرمه به دنبال سراج با سرعت از سالن خارج شد .
یاشار هم به کمک یسنا آمد وسعی کرد تا خاتونش را آرام کند .
خاتون هیچ وقت حتی سر بریدن یک مرغ را از نزدیک ندیده بود چه برسد به حاال !
مردی که سال ها بود او را می شناخت و بارهاسر یک میز غذا باهم نشسته بودند بی جان وغرق در خون مقابلش روی زمین افتاده بود
! مردی که پدر سراج بود !!
سرمه لحظه ی آخر باسرعت خود را روی موتور وترک سراج انداخت و بالفاصله از پشت سفت اورا چسبید و سراج که می دانست نمی
تواند او را از سرخود بازکند باسرعت از عمارت خارج شد .
صبح زود بود وخیابان خلوت بود و چه اهمیتی داشت صدای فریادپی در پی سراج که سکوت خیابان ها را می شکاند .
در نهایت موتور کنار کلبه متوقف شد .
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سرمه یخ زده تکیه ش را از کمر سراج جدا کرد .
نگاه گیجش را در اطراف چرخاند وخیلی زود کلبه را شناخت .
خاطره ی روزی که سراج او را از دست ان باند ادم فروش نجات داده وبرای تنبیه به ان کلبه اورده بود در ذهنش جان گرفت و
ناخواسته لبخندی زد .
اما لبخند روی لبش خیلی زود خشک شد .
از پشت موتور پیاده شد و از شدت سرمایی که در جانش نشسته بود بالفاصله درخود مچاله شد .
بی شک از اتفاق های افتاده ی چند ساعت قبل  ،از کشتی گرفته تا مرگ هاتف فشارش افتاده بود که این چنین احساس سرما می
کرد وسرعت بیش از حد سراج هم مزید برعلت شده بود تا این چنین بلرزد .
اما وقتی صورت رنگ پریده ولب های سفید شده ی سراج را دید حال خراب خود را فراموش کرد .
باصدای گرفته ش نام اورا برزبان اورد
_سراج
_برو کلبه  ،داخل کمد باید چیزی برای پوشیدن باشه تنت کن وکمی استراحت کن !
جمله ش که تمام شد منتظر جواب سرمه نماند  .روی خود را برگرداند و از او فاصله گرفت و با قدم هایی سنگین در پیچ جنگل از دید
سرمه خارج شد .
سرمه با پشت دست قطرات اشک را از روی گونه ش سترد .
نگاهش را از اسمان ابی ودرختان سربه فلک کشیده چرخاند و
با شانه هایی فروافتاده به سمت کلبه قدم برداشت .
دستگیره را پایین داد ودر با صدای خشکی در پاشنه چرخید و گشوده شد .
باتردید وارد کلبه شد ونگاه خسته ش را در اطراف چرخاند .
بحدی غمگین بود که به ترس نشسته در جانش اجازه ی جوالن ندهد .
کمد دو دره ی قهوه ای سوخته رنگی را کنج کلبه دید  .به توصیه ی سراج عمل کرد و
مستقیم به سمت آن رفت .
در کمد را باز کرد ونگاهش روی پیراهن های مردانه چرخی خورد سپس دست بلند کرد و تیشرت مشکی رنگی برداشت
در کمد را بست وبه سمت تخت رفت .ابتدا لباس سراج را که هنوز کمی نمی دریا را داشت از تن بیرون کشید  .سپس
از شرآن پیراهن پولکی که زیرش به تن داشت راحت شد  .تیشرت مشکی را تن زد وپشت پنجره قرار گرفت  .پرده را کنار زد و بیرون
راتماشا کرد  .کمی که گذشت از پنجره فاصله گرفت  .خبری از سراج نبود واودلش به شدت شور می زد .
چشمانش از شدت بی خوابی می سوخت واز طرفی نمی توانست خود را به دنیای بی خبری خواب بسپرد .
نفسش را کالفه بیرون فرستاد .
لبه ی پنجره نشست .سرش را به شیشه ی آن تکیه داد ونگاهش را به بیرون دوخت .
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فکر های مختلف وگوناگونی به سرش شبیخون زد
اما او در ان لحظه توان ان را نداشت که به ان ها بیاندیشد .
نگاه اخر هاتف وجسم غرق در خونش یک لحظه هم او را رها نمی کرد .
باالخره مردی که کودکی وبخشی از نوجوانی ش را تبدیل به کابوس کرده بود به بدترین شکل ممکن تاوان پس داده بود .
هرچند که ان مرد ،پدر محبوبش بود واو امروز شکستن بی صدای عشقش را دیده بود .
نفسش را آه مانند بیرون فرستاد ونفهمید چه مدت زمانی سپری شد وچشمانش گرم خواب شده وپلک هایش روی هم افتاد .
هوا رو به تاریکی می رفت که سراج وارد کلبه شد .
کلبه تاریک وغرق در سکوت بود .
کلید چراغ را زد و چون تخت خالی را دید
نگاه خسته ش را در اطراف چرخاند ونگاهش قفل سرمه ماند که لبه ی پنجره خوابش برده بود  .به سمت اوقدم برداشت ولحظاتی
نگاهش محو قیافه ی معصوم او در خواب شد .
بی شک هاتف بزرگترین لطمه را ابتدا به این دختر سپس به خاتون زده بود .
ارواره های فکش مجدادا قفل شد .
خم شد ودستش را از زیر زانو وکمر سرمه عبورداد و او را در آغوش کشید ومسیر تخت را درپیش گرفت .
سرمه را روی تخت گذاشت وروی او را کشید .
بوسه ای کوتاه روی خط های ریز افتاده روی پیشانیش گذاشت .
حتی در خواب هم دزد کوچولویش مضطرب به نظر میامد !!
نگاه از او گرفت و
به سمت بار کوچک انتهای کلبه رفت  .ویسکی را برداشت و بی اهمیت به معده ی خالی ش پشت بارنشست .
دلش می خواست امشب همه چیز را باکمک این لعنتی که دردست داشت فراموش کند وپس از چند شب راحت بخوابد !!
مقدار زیاد ویسکی داخل جامی ریخت والجرعه آن را سرکشید  .از تلخی ان چینی گوشه ی چشمش افتاد .
چندمین جام را خواست سربکشد که دستی جام را از دستش بیرون کشید .
صدای پر درد سرمه راشنید وچشم غرق خونش به سمت او چرخید
_سراج
_چرا بیدار شدی
نگاه سرمه روی صورت خسته وپریشان سراج چر خید  .هیچ گاه او را تا این حد اشفته ندیده بود  .جام رادردست فشرد و مجدادا اسم
اورا برزبان اورد .
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_سراج
سراج خواست جام را از دست او بگیرد که سرمه دستش را عقب تر کشید .
سراج کالفه پنجه ای روی موهایش کشید وباصدای کنترل شده ای گفت
_برگرد و بخواب سرمه
من باید کمی باخودم خلوت کنم !
سرمه سرش را باال انداخت و کمی خودش را به سراج نزدیک تر کرد.
دستش را روی سرشانه های پیچیده وعضالنی او گذاشت .
دلش برای بغل او ضعف رفت .
بعد از ان چند شبی که در ترس و وحشت گذرانده بود کمی ارامش از جنس سراج حقش بود .
پس چیزی را که تا نوک زبانش امد با کمی شرم برزبان اورد
_ترجیح میدم بجای مشروب بامن خلوت
کنی !
سپس لب گزید و زیر نگاه مستقیم سراج بالکنت ادامه داد
_بیشتر از مشروب االن به آغوش من احتیاج داری
سراج تاک ابرویی باال انداخت .
نگاه خمارش از پاهای کشیده و برهنه ی سرمه باال رفته ودر نگاه پف کرده و شرمگین او قفل شد .
اگر تا ان حد به خود وجنبه ش اعتماد نداشت گمان می برد توهم مستی زده واشتباه شنیده !!
دستی روی ته ریش صورتش نمایشی کشید که صدای زبری ش دل سرمه را لرزاند .
حق باسرمه بود این دختر هم الکل ش از هرنوع مشروبی بیشتر وهم نئشگیش قویتراز هر مورفینی بود !!
دست دور کمر او انداخت وسرمه را سمت خودش کشید .
سرمه هینی کشید وبین میز بار وچارچوب آغوش سراج گیر افتاد.
سراج صورتش را نزدیک صورت سرمه برد
و خیره در نگاه پر تمنایش لب زد
_فقط چند ثانیه وقت داری حرفت رو پس بگیری دختر!!
وگرنه عاقبت دلبری ت پای خودته!
سرمه چانه جلو داد .
نگاهش تسلیم محض بود !
قرار نبود واسه تصمیمی که مدت ها بود گرفته پا پس بکشد .
سراج انگشت شصتش را روی استخوان ترقوه ی او که از تیشرت بیرون زده بود کشید .
_می دونی من کیم ؟!
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پسر همون مردی که از بچگی تو رو دزدید واز خونه وخانوادت جدا کرد !
سپس انگشتش را پشت کمر او کشاند .از زیر تی شرت عبورش داد و نوازشگونه جای رد کمربند کشید .
با صدای مرتعشی ادامه داد
_همون مردی که رد یادگاریش تا اخر عمرت پشت کمرت سایه انداخته؟!
سرمه که از حرارت دست سراج به پشت کمرش مور مور شده بود  .تکانی به خود داد به نشانه ی دانستن سری تکان داد وسراج عصبی
پرسید
_می دونی حقیقت هیچ وقت تغییر نمی کنه و تا ابدالدهر من پسر هاتفم و خون اون تو رگ های منه !!!
سرمه باقلبی که به تندی می تپید
زمزمه کرد
_ می دونم
و سراج با صدای بم تری ادامه داد
_بازم می خوای بامن باشی ؟!!
می دونی اگه برای من شی تا اخرش باید مال من بمونی
چون هیچ اسمی بعد از اسم سراج نمی تونه روت بیاد !!!
سرمه حتی به کسی بعد از سراج فکرم نمی کرد !!
با عجله به نشان تایید سرتکان داد و سراج بی طاقت اورا سمت خود کشید و خودخواهانه گفت
_پس چند ثانیه وقتت همین حاال تموم شد !!
همزمان با گفتن این جمله لبانش را به لب های نیمه باز سرمه رساند و خیلی وحشیانه شروع به بوسیدن او کرد .
گویی با بوسه هایش می خواست مهر تملک و مالکیت خود را روی لب های سرمه وجای جای بدن او بکوبد .
همزمان با بوسیدن او دست زیر زانوهایش انداخت و اورا در آغوش کشید و در حین بوسیدن اورا روی تخت
گذاشت .
سرمه که نفس کم اورده بود به سختی لبش را جدا کرد و در حالیکه لبش کمی می سوخت تند تند نفس کشید .
سراج نگاهش را در اندام ظریف وزیبای او باال وپایین کرد وبرای آخرین بار قبل از اینکه اورا برای همیشه از آن خود کند پرسید
_مطمئنی از اینکه برای همیشه مال من شی ؟!
سرمه جوابی نداد اما سرش را بلند کرد ودرحین باال کشیدن لباس سراج ازتنش شروع به بوسیدن لب های اوکرد .
او با این کار خود ،به سراج اجازه داده بود تا همیشه جسمش را مانند قلبش تصاحب کند .
*******
طال بهت زده به دستبند دستش چشم دوخت .
هنوز هم تو شوک بود که طاها چجوری رد اورا زده و توانسته با این سرعت او را که تمام هویتش را عوض کرده بود پیدا کند .
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قبل از اینکه اورا سوار ماشین پلیس کنند نگاه گیج و ناامیدش در پیرامونش چرخید و چند قدم ان سمت تر درنگاه پرتمسخر سراج گره
خورد .
سراج به ماشینش تکیه داده وخونسرد اوراتماشا می کرد .
اه از نهادش برامد .
باید زودتر از این می فهمید کار سراج است .
خشمگین از غفلت طاها استفاده کرد وخود را به سراج رساند .
کل بدنش می لرزید .
سراج نگاه پرتحقیری به سرتاپای اوانداخت .
در ان لحظه وبا ان ظاهر پریشان  ،هیچ شباهتی به آن طالی لوند نداشت .
طال وحشت زده نگاهی به بلبشوی افتاده میان ان چند مامور پلیس برای گرفتنش انداخت
_چرا اینکارو کردی !!
سراج خونسرد پاسخ داد
_چون ازادی زن کثیفی مثل تو برای جامعه خطرناکه !!
توباید جایی بری که به اون متعلقی!!!
طال عنان از دست داده و دست دستبند زده ش را باال برد تا روی صورت او بکوبد اما مچ دستش قبل از اینکه باصورت سراج برخورد
کند اسیر پنجه های فوالدی او شد .
سراج فشاراندکی به مچ دست او وارد کرد که صدای ناله ی پردرد طال درامد.
سپس صورتش را نزدیک صورت او برد وخشمگین غرید
_برو خدارو شکر کن که زنده نگهت داشتم چون اگر بامن بود می کشتمت
هرچند که با پرونده ی سنگینی که داری تا موهات همرنگ دندونات شه
باید زندون بمونی بپوسی !!
یکباره مچ دستش را رها کرد واو را به عقب هول داد
طال خشمگین مچ دستش را مالید
_من هرکاری کردم زیر نظر تو ویاشار بوده شک نکن تو دادگاه اسم شما رو میارم واگر قراره زندون برم شما رو هم حتما باخودم می
کشونم !!!
سراج لبخندی پرتمسخر روی لب نشاند
نمایشی دستی به ته ریش صورتش کشید وخیلی اهسته گفت
_یاشار هم تقاص کارش رو پس داده
البته اون با همکاری خوب با پلیس و افشای نام اکثر باند خالفکارا وامثال تو  ،تونسته تخفیف زیادی تو مجازاتش بگیره وبه پنج سال حبس
محکوم بشه واالنم برای عروسی دخترش با قید وثیقه ازاده واما من ،
لحظه ای مکث کرد  .لبخندی زد و خیره در نگاه متنفر او ادامه داد
_هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده من گناهکارم
تو نگران خودت باش !!
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دست طاهاگوشه ی مانتوی اورا گرفت وخیلی جدی گفت
_بیفت جلو
طال از شدت خشم ونفرت وفشارعصبی که بهش وارد شده بود چند جیغ بلند ومتوالی کشید و بازور مامور پلیس سوار ماشین شد .
سرمه پس از بوسیدن گونه ی سارا در خواب وکشیدن روی او از اتاق خارج شد ومستقیم مسیر اتاقش را در پیش گرفت .
کنار پنجره وروی صندلی راکش نشست ونگاهش را از پشت شیشه به آسمان پرستاره دوخت .
کمی که گذشت خواب به چشمانش دوید  .کش قوسی به بدن خود داد
خمیازه ش را که مهار کرد
ناخواسته یاد شبی افتاد که کنار پنجره ی چوبی کلبه  ،در انتظار سراج خوابش برده بود .
با یاد آوری ان شب پرماجرا  ،لبخندی گوشه ی لبانش را زینت داد ودستانش ناخواسته روی شکمش جمع شد .
مرور خاطرات آن شب تکرار نشدنی در زندگی ش پس از یکسال هنوز هم برایش سکر آور ولذت بخش بود .
هجوم خون وحرارت را که زیر پوست گونه هایش احساس کرد از شدت شرم لب زیر دندان کشید .
حس خوشایندی که با یاد اوری ثانیه به ثانیه آن شب وجودش را در برگرفته بود باعث شد چشم ببندد وتکیه ش را به صندلی راک
بدهد و پرنده ی خیالش را به یکسال قبل وبه همان شب پرماجرا پرواز دهد .
پرنده ی ذهنش به پرواز درامد وتمام خاطرات خوب و بد ان یکسال را پس وپیش کرد ودرست از همان پنجره ی چوبی وارد کلبه شد
.
سراج نگران روی سرمه خم شده بود و در حین نوازشش شکمش می پرسید
_سرمه  ،حالت خیلی بده
لعنت به من  ،نباید بدون امادگی قبلی این کار رو باهات می کردم
خیلی درد داری
ابروهای گره خورده ونگاه نگرانش باعث شد لبخند کمرنگی روی لب سرمه بنشیند .
ضعف ولرزی که در کل بدنش پیچیده بود حالش را بدتر نشان می داد
دست سراج را از زیر پتو از روی شکم برهنه ش گرفت  .سفت فشرد و با شرم امیخته به کنجکاوی پرسید
_مگه امادگی خاصی الزم داشت ؟!
سراج سردرگرم سری تکان داد .
او بازن های بسیاری رابطه برقرار کرده بود اما بادختر هرگز وخودش هم دقیقا نمی دانست دلیل این لرزش نامحسوس لب های سرمه
 ،رنگ پریده و سردی بدنش از چیست !!
سرمه چون این حال اورا دید .
تکانی به خود داد که صدای آخش سکوت کلبه را شکاند
سراج خشمگین از دست خود  ،خم شد بوسه ای روی پیشانی او گذاشت وگفت
_ با این حال خرابت ترک موتور نمی تونی بشینی
من شهر میرم و تا قبل از روشنایی هوا با ماشین برمی گردم می برمت دکتر باشه ؟!
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سرمه بالفاصله دست اورا گرفت ونالید
_سراج لطفا  .تنهام نزار می ترسم
سراج کالفه کمی از اوفاصله گرفت .
اما سرمه باسرعت فاصله را کم کرد ومجدادا خود را به اوچسباند .
سراج با لحنی مالیم گفت
_اینجا کامال امنه وچیزی برای ترسیدن وجود نداره جز حال بد تو !!! من زود برمی گردم !!
سرمه شرمگین لب گزید و زیر نگاه مستقیم او به سختی زمزمه کرد
_من خوبم سراج
فقط کمی ضعف دارم و ..و..
دستپاچه سکوت کرد وچون نگاه منتظر سراج رادید ناچار ادامه داد
_هیچ ربطیم به چیز ،به چیز ،نداره
سراج لبخندی به شرم نگاه و گونه های رنگ گرفته ش زد .
او دیوانه وار عاشق این دختر خجالتی بود !!!
خنده ای در گلو کرد و با لحنی خاص گفت
_ که اینطور !
پس به چیز ربطی نداره!!
پس چته ؟!
سرمه هم خنده ش گرفت وهم خجالت کشید  .کمی بیشتر خود را زیر پتو کشید وگفت
_ بعد از تحمل چندروز گشنگی و نخوابیدن و فشارهای عصبی این چند شب بخصوص امشب این حال من چیز عجیبی نیست !!
حق با اوبود وسراج پیش از قبل از دست خویش خشمگین شد وخود را سرزنش کرد .
چرا خود متوجه این مساله نشده بود بس که در آن لحظه سرمه برایش دلبری کرده بود توانسته بود کامل اورا از خود بیخود کند .
باالخره سرمه موفق شد با سماجت و اصرار سراج را از رفتن منصرف کند .
سراج به سمت اشپزخانه ی کوچک رفت و با مشتی پسته و بادام برگشت و کنار او روی تخت نشست وسرمه را مجبور کرد بغلش بنشید
.
سرمه خواست از تخت پایین برود تا چیزی برتن کند  .اما سراج
اجازه نداد سرمه چیزی بپوشد و سرمه معذب ملحفه را کامل دور بدن برهنه ش پیچید ودرآغوش او فرورفت .
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سراج بوسه ای عمیق روی فرق سر او گذاشت وپسته و بادام را یکی پس از دیگری داخل دهن سرمه می گذاشت واورا مجبور می کرد
بخورد و سرمه هم تا روشن شدن هوا از رویاهای دونفره ش با او  ،یک ریز صحبت کرد تا به خیال خودش حواس او را از امشب
ومرگ تلخ پدرش پرت کند .
....
با دیدن پدرش در میان درخت ها که به سمت خانه میامد به زمان حال برگشت .
می دانست پدرش پیش یاشار بوده تا شطرنجی باهم بازی کنند .
لبخند رضایتمندانه ی روی لب نشاند
از اینکه می دید هردو پدرش تا این حد با هم ارتباط برقرار کرده بودند ،خوشحال بود .
هرچند  ،چند ماه طول کشید تا این رابطه ی دوستی شکل بگیرد .
با یاد اوری ان روز های تلخ ،لبخند روی لبش خشک شد .
بعد از بازگشت او به خانه و متوجه شدن تنها قسمتی از حقیقت افشا شده ،محتشم ،مانع از ان شد که تا مدت ها سرمه یاشار وسراج را
ببیند .
فقط اجازه داشت خاتون ویسنا را مالقات کند ان هم تنها در خانه ی خودش !!
سرمه هیچ گاه با محتشم مخالفت نکرد  ،و به تمام خواسته های او چه منطقی وچه غیر منطقی ،تنها یک کلمه" چشم" گفت .
به حرمت پدرانه هایی که او این همه سال برایش خرج کرده بود !!
حتی یاشار وخاتون هم جز قیل وداد چند روز اول ،دیگر مخالفتی نکردند و همه چیز را به گذر زمان سپردند .
ان ها نیز سپاسگزار لطف و محبت محتشم به دخترشان بودند .
چه بسا اگر محتشم نبود معلوم نبود سرنوشت دخترشان االن چگونه بود !!
ناخواسته با یاد اوری ان روزها آهی کشید .
قسمت سخت ان روزها دیدار پنهانی ش با سراج بود !!
هرچند که گاهی این دیدار های پنهانی به شدت هیجان انگیز می شد .
با خاموش شدن چراغ های ساختمان رو به رو لبخندی زد .
متوجه شد خاتون ویاشار برای خواب رفتند .
از روی صندلی راک بلند شد واز اتاق خارج شد وخود را به پدرش رساند .
محتشم بادیدن او با تعجب پرسید
_هنوز بیداری ؟!
سرمه خودش را در اغوش او رها کرد ومانند بچه گربه ای خودش را برای او لوس کرد
_هرکاری می کنم خوابم نمی بره !
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محتشم لبخندی زد و بوسه ای روی پیشانی ش زد.
_از هیجانه عروس شدنه طبیعیه گل دخترم !
سرمه با خجالت لب گزید وسرش را پایین انداخت .
محتشم چون گونه های برافروخته ی اورا دید بوسه ای دیگر برپیشانی ش زد .
_اگر خوابت نمیاد کمی باهم صحبت کنیم دخترم
سرمه به نشانه ی موافقت سری تکان داد .
هردو روی مبل نشستند .
سرمه اشاره ای به میوه ی روی میز کرد وگفت
_براتون پوست بگیرم ؟
محتشم سری به نشان مخالفت تکان داد وتشکر کرد.
کمی در سکوت گذشت ودر نهایت محتشم بود سکوت را شکاند .
_کمتر از چند روز دیگه عروسیته وبه امید خدا تو برای همیشه به خونه ی خودت می ری .
سرمه شرم زده سرش را پایین انداخت.
_خودت می دونی سراج انتخاب من نیست اما  ،مهم خودتی و انتخاب خودت !!
بالفاصله از ذهن سرمه گذشت
کهپدرش با ازدواج با طاها هم سرسختانه مخالف بود .
_البته تنها چیزی که باعث شده من به انتخابت احترام بزارم
عشق وعالقه ی شدید ودوطرفیه که بهم دارین .
نگاه سرمه درخیشد و تاللو برق آن تبسمی روی لب محتشم نشاند .
این برق را بار ها وبار ها در نگاه زالل دخترش دیده بود .
درست از زمانیکه متوجه شده بود دخترکش دلش را سپرده .
_ومن هیچوقت به جنگ عشق نمی رم سرمه .به عشق حقیقی باید احترام گذاشت !
اما  ،می خوام بدونی که جای تو همیشه تو این خونه وقلب من هست .
حلقه ی اشک در چشمان سرمه بسته شد .
سرش را روی شانه ی او گذاشت و پلک هایش با آرامش روی هم افتاد .
او خودش می دانست سایه ی محتشم را
تا ابد وتازمانیکه زنده ند باالی سر خود خواهد داشت .
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شاید خون او در رگ هایش جاری نبود وشاید ان ها از یک پوست استخوان نبودند اما محتشم با مهربانی وپدرانه هایش بارها به او ثابت
کرده بود که رابطه پدری ودختری شان از هر رابطه ی خونی مستحکم تر ست .
یک شب قبل از عروسی ،یسنا همه را خانه ی خود دعوت کرد .
محتشم وسارا وآنا هم مهمان اختصاصی آن شب بودند .
اخرین مهمان  ،سراج وسرمه بود ند و قبل از اینکه وارد خانه شوند یسنا هیجان زده هردو را در آغوش گرفت و توجهی به چشم غره ی
طاها نکرد .
طاها سری به افسوس تکان داد و وارد خانه شد تا از سایر مهمان ها پدیرایی کند .
او زن گانگستر خود را می شناخت و خوب می دانست خط قرمز زندگی او سراج است .
پس نباید روی سراج حساسیت نشان می داد و او ماه ها بود که تسلیم خط قرمز همسرش شده بود .
پس از رفتن طاها سراج تاک ابرویی باال انداخت وگفت .
_ غیرتی شد !!
یسنا لبخندی زد وگفت
_نوچ فقط اداش رودرمیاره !!!
سراج درگلو خندید  .سپس
اشاره ای به شکم گرد شده ی یسنا کرد وگفت
_حال توله سرگرد چطوره !!
سرمه باشنیدن این جمله ریز خندید و سراج به صورت برافروخته وعصبانی یسنا لبخندی زد !!
یسنا چشم غره ی جانانه ای به سرمه رفت و با غیض خطاب به سراج گفت
_ حالش خوبه دایی ش!!!
سپس لبخندی پرحرص زد واز صمیم قلب آرزو کرد
_انشاال فردا شب قسمت شما !!!
سراج همیشه سربه سر او می گذاشت از اینکه شب عروسیش باردار شده بود و حاال تنها ارزوی او این بود که سرمه هم همان شب دسته
گل را به اب دهد !!!
سراج کنار یسنا ایستاد .
خم شد و کنار گوش او زمزمه کرد
_می خوام یه اعترافی کنم
واسه ما شب اول هیچ اتفاقی نیفتاد!!!
سپس قامتش راصاف کرد  .لبخند بدجنسی تحویلش داد وبه پذیرایی رفت .
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لحظاتی طول کشید تا یسنا متوجه ی معنی حرف او بشود وچون ان را معنی کرد هینی کشید ونگاه گرد شده ش را به خواهرش سرمه
دوخت .
سرمه گیج شده از نگاه پرسشگر یسنا خواست از عقب سراج برود که دست یسنا شانه ش را گرفت وسفت فشرد و مانع از قدم برداشتن
او شد .
سرمه به سمت او برگشت و با تعجب پرسید
_ایی چته اجی !!
یسنا بالفاصله یک قدم فاصله ش را باسرمه پرکرد  .نگاهش در قامت او باال وپایین شد و هیجان زده پرسید
_سراج راست میگه ؟!
سرمه با کنجکاوی سری تکان داد وگفت
_چی رو ؟!
یسنا نگاهی به اطراف انداخت وچون کسی را ندید اهسته پرسید
_تو باسراج رابطه داشتی ؟!!
ناگهان آب دهن سرمه تو گلویش پرید وبه سرفه افتاد
_چی؟!
یسنا که دختر تیزی بود .از شرمی که ناگهان در نگاه سرمه پیچیده بود و دستپاچگی ش متوجه ی حقیقت حرف سراج شد و خنده ش
گرفت .
سراج بود دیگر !!
چیزی که مانع خواسته هایش نمیشد.
به ظاهر اخمی کرد
_پس برای همین به هرقیمتی می پیچوندی ومی رفتی پیش سراج !!!
سرمه دستی به صورت برافروخته ش کشید و بالفاصله بدون دادن جوابی از کنار اوفاصله گرفت و وارد پذیرایی شد .
نگاهش در جستجوی سراج در آمد وچون او را کنار سارا دید لبخندی روی لب نشاند .
چند ماه طول کشید تا سارا بتواند با سراج ارتباط برقرار کند .
اوایل سراج را که می دید از او وحشت می کرد.
خاطره ی دزدیده شدنش در ذهنش تداعی می شد وخود را از او پنهان می کرد
هرچند که در مدتی که دزدیده شده بود هم هیچ آزاری بهش نرسانده بودند .
یسنا کنار سرمه قرار گرفت وایستاد .
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سرش را سمت او خم کرد و خیلی آهسته گفت
_آی دختره ی مارموز ،پس چرا چند روزه داری همش کنار گوشم زمزمه می کنی از فردا شب می ترسی و
ادای اون تنگا رو درمیاری !!!
سرمه از بی ادبی او  ،چشم گشاد کرد و بی ادبی نثارش کرد !!
گاهی یسنا فراموش می کرد که مدت هاست اون یسنای خالفکار سابق نیست و حاال زن سرگرد طاها ومادر فرزند اوست !!!
یسنا نوک زبانش را به او نشان داد وبا بدجنسی پاسخ داد
_بی ادبم چون استادم شوهر جنابعالی بوده !!!
سراج نگاهی به هردو خواهر انداخت که کنارگوش هم پچ پچ می کردند ولبخند مرموزی زد .
سرمه که خیلی تصادفی لبخند او را شکار کرده بود چشم غره ای جانانه نثارش کرد .
سراج خنده ش گرفت ومجدادا نگاهش را به سارا دوخت که داشت با اب وتاب خاطره ی اولین قهرش را با دوست صمیمی ش برای او
تعریف می کرد .
پس از چند دقیقه طاها یسنا را صدا زد و فرشته ی نجات سرمه شد .سرمه نفسی بیرون فرستاد وبه سمت سراج رفت وکنارش نشست .
چون دید کسی حواسش به ان ها نیست انگشت اشاره ش را در پهلوی سفت سراج فشار داد و باحرص پرسید
_به یسنا چی گفتی انداختیش تو جون من ؟!!
سراج دست به سینه شد  .خود را جدی نشان داد و خونسرد پاسخ داد
_واقعیت رو !
سرمه یکبار دیگر چشم غره ای رفت وبا حرص غرید
_همون واقعیت یک شبه رو !!
سپس لب برچید وادامه داد
_ من و تنها یکبار رابطه داشتیم اونم یکسال قبل  ...بعدش تو هیچ وقت نخواستی بامن باشی  .چون از آیندت وتکلیفت می ترسیدی !!!
اون وقت طوری پیش یسنا وانمود کردی که انگار من هرشب بغلت خوابیدم !!!
سراج مردانه خندید وصدای خنده ش توجه همه راجلب کرد  .کم پیش میامد که او بخندد ان هم با صد ای بلند !!
خاتون با صدای بلند قربان صدقه ش رفت و یاشار با افتخار اورا تماشا کرد .
زمان آن رسیده بود که اعتراف کند در تمام این سال ها  ،او خانواده ش را به سراج سپرده بود واین سراج بود که همیشه اشکار وپنهان از
خانواده ی او مراقبت کرده حتی االن هم که حکم زندان برایش بریده بودند باز هم دلش به حضور سراج قرص بود ،که می توانست ان
لحظه ها دقایق وساعت هایی که کش میامدند در زندان را تحمل کند !!
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وبارها وبار ها خدارا شکر گفته بود که خاتونش به موقع امده  ،جلوی او را گرفته بود تا دستش به خون پسر شهال آعشته نشود .
اما یاشار هم در حق سراج پدری کرده بود بخصوص زمانی که متوجه شده بود او و دخترش سرمه تا چه حد همدیگر را دوست
دارند تمام جرم های او را که در ایران انجام داده بود گردن گرفته بود و با کمک طاها و یک وکیل خوب وکارکشته توانسته بودند اورا
تبرئه کنند .
نگاهش از زوج خوشحال سراج وسرمه گذشت وبه طاها رسید  .مسیر نگاه او را تعقیب کرد وبه دخترش یسنا رسید .
از محبت وعشق نشسته در نگاه طاها لبخندی رضایتمند روی لب نشاند و باز هم خدا را شکر گفت .
این خوشبختی را باز هم مدیون خاتونش بود که توانسته بود با هر سختی اورا راضی کند که به عشق وانتخاب دخترش احترام بگذارد .
حتی اگر ان عشق یک عشق ممنوعه بود .
طاها توانسته بود به او ثابت کند که واقعا یسنا را دوست دارد وهمسر خوبی برای او ست .
خوشبختی وخوشحالی در نگاه هر دو دخترش موج می زد .
سرمه پشت چشمی برای سراج نازک کرد
وگفت
_واقعا خنده داشت ؟!!
سراج سرش را کمی به سرمه نزدیک کرد چشمکی زد و لب زد
_فردا شب جبران این یکسال رو می کنم خوشگل خانوم !!
وتو مجبوری تا اخر عمرت هرشب یکی از اون لباس خواب  ،خوشگالت رو برام بپوشی ودلبری کنی !!
صورت سرمه بالفاصله تغییر رنگ داد و سرخ شد .
کنایه ی سراج را کامال گرفته بود .
او بارها برای اینکه سراج را وسوسه کند لباس های مختلف و زیبایی پوشیده بود  .اما سراج سرسخت تر از تالش های او بود و ان شب
هرگز دیگر تکرار نشد!!!!
قلبش لرزید و با دستپاچگی لب زد
_من ..من ..
سراج لبخندی مهربان نثارش کرد و چون سکوت اورا دید خیره در نگاهش زمزمه کرد
_تو ..تو ..دزد کوچولوی قلب منی !!!
از دلش نیامده بود بیشتر از ان سربه سر او بگذارد .
*******
سرمه خسته وکالفه  ،سام را که همچنان در آغوشش بی تابی می کرد به اتاق خواب برد .
مستقیم به سمت تخت جلو رفت و بچه را روی شکم برهنه ی سراج که طاق باز خوابیده بود گذاشت .
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قبل از اینکه او را بیدار کند سراج چشمانش را باز کرد و نگاه خواب آلودش از چشم های خیس و قرمز پسرش روی چشم های خسته
وقرمز همسرش چرخید .
موهای مشکی وپریشانش ش دور صورتش را قاب گرفته بود .
حتی ان موهای پریشان و رنگ پریدگی صورتش اندکی از زیبایش نکاسته بود .
سرمه مظلومانه کش و قوسی به کمرش داد و با صدای گرفته ای نالید
_سراج سام نمی خوابه بی تابی دندونش رو می کنه
خسته شدم  .خوابم میاد .
فکش لرزید .
کم مانده بود او هم مانند سام به گریه بیفتد.
سراج لبخندی لحن ملتمسانه ی او زد و سام را که گریه می کرد در آغوش گرفت و در حین بوسیدن سرش زمزمه کرد
_مامان سرمه رو اذیت می کنی پدر سوخته!!
سرمه سریع روی تخت خزید .
دهن دره ای کرد  .سپس
پشتش را به سراج کرد و ملحفه را تا سرش باال کشید و قبل از انکه صورتش را زیر ملحفه ببرد لب برچید و گفت
_ اقای پدر  ،شما که دوس نداری بچت رو دست پرستار بدی خودتم باید کمک کنی ونگهش داری !!!
سراج تاک ابرویی باال انداخت که سرمه لب گزید ونگاهی به ساعت انداخت.
همیشه تا سه مسئولیت نگه داری سام با او بود وسه تا نزدیکای صبح سراج از سام نگه داری می کرد .
_خو خوابم میاد.
دل سراج برای صدای خواب الود او ضعف رفت .
سرمه هنوز هم بچه بود و برای مادر شدن زود .
هرچند که او  ،علی رغم اصرار های سرمه وخاتون ،چهارسال مقاومت کرده بود ونگذاشته بود سرمه باردار شود تا کمی ارامش بعد از
ان همه عذابی که کشیده بود به او بازگردد .
از روی تخت بلند شد و با سام از اتاق خارج شد تا سرمه استراحت کند .
اسمان گرگ ومیش بود که سراج سام را که در آغوشش خوابیده بود روی تخت اتاق خود گذاشت .
پیشانی ش را بوسید و پتویش را تا زیرگردنش باال کشید .
سپس مسیراتاق خواب را درپیش گرفت .
روی تخت نشست و نگاهش را به سرمه دوخت که لب هایش در خواب به لبخند ملیحی کش امده بود .
دلش برای صورت معصوم او در خواب و لبخند روی لبش ضعف رفت .
خود را سمت اوکشاند .
به سمت او خم شد و لبانش را روی پوست لطیف گردنش چسباند وبوسید
بوی عطر موهایش که در بینی ش پیچید از خود بیخود شد وفشار لبانش روی گردن سرمه بیشتر ..
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تکان خوردن سرمه را احساس کرد وچند ثانیه بعد صدای خواب الود او سکوت شب را شکاند
_سراج
لبانش را جدا کرد ودر حالیکه نگاهش درخشش خاصی داشت لب زد
_جون سراج
سرمه خمیازه ش را مهار کرد و دستش را روی صورت سراج گذاشت .
زبری ته ریش صورتش دستش را قلقلک داد .
_لدفا بزار بخوابم
سراج با بدجنسی تاک ابرویی باال انداخت  .خم شد و در حین نوازش شکمش بوسه ای روی استخوان تر قوه ش زد .
مور مور شدن پوست سرمه را احساس کرد وخنده ای در گلو کرد .
سرمه که متوجه ی نیت او شده بود
پشت چشمی برایش نازک کرد .
سراج تمامی نقطه ضعف هایش را برای شروع یک رابطه می شناخت و خوب می دانست دست های نوازشگرش تا چه حد می تواند
احساسات زنانه ش را برانگیزد !!!
_بزار بخوابم سراج
سراج با شیطنت لب هایش را تا زیر گلوی او کشاند وگفت
_فقط پنج دیقه !اگر بعدش خواستی بخواب
سرمه از بدجنسی او خنده ش گرفت .
سراج خوب می دانست محال است بعد از پنج دقیقه سرمه بخوابد .
او کارش را خوب بلد بود .
لب هایش را از گلو تا چونه واز چونه تا روی لب هایش کشاند وعمیق وپراحساس او را بوسید .
کمتر از چند دقیقه بعد ،وقتی دست سرمه دور کمر برهنه ش حلقه شد لبانش را جدا کرد وخیره در نگاه خمار سرمه لب زد
_هنوزم خوابت میاد
سرمه به خنده افتاد  .نیشگونی از پهلوی او گرفت و مماس لب ا و نجوا کرد
_تو بدجنس ترین شوهر دنیایی !!!
سراج بوسه ای روی لبانش گذاشت ودرهمان حین پرحرارت پاسخ داد
_توام خواستنی ترین زن دنیا
سرمه بی تاب سرش را بلند کرد و
فاصله را از بین برد .
*******
در آهنی وبزرگ زندان کنار رفت و یاشار از کنار سربازی که بیرون در کشیک می داد عبور کرد .
هنوز کامل از در نگذشته بود که صدای
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خوشحال و هیجان زده ی خاتون راشنید
_یاشار
بالفاصله نگاهش به سمت صدا چرخید
وقبل از اینکه بخواهد عکس العملی نشان بدهد خاتون در آغوشش با صدای بلند گریه می کرد .
ساک از دستش زمین افتاد و دست های دلتنگش بالفاصله دور خاتون حلقه شد .
گذر زمان از دست هردو در رفته بود ونفهمیدند چقدر در آغوش هم بودند که صدای معترض یسنا ان دورا به خود اورد .
خاتون خجل زده خود را از آغوش یاشار بیرون کشید و یسنا بالفاصله در آغوش پدرش فرو رفت وبعد از یسنا نوبت سرمه بود که
هیجان زده یاشار را در آغوش بکشد .
یاشار بامحبت پیشانی هردو دخترش را بوسید ونگاه دلتنگش روی صورت نوه هایش به گردش در امد .
سام در اغوش سراج  ،با کنجکاوی وتعجب یاشار را تماشا می کرد و اما کیانا دختر یسنا ،اماده بود تا پدر بزرگش برایش اغوش بگشاید .
یاشار بغض کرده  ،خم شد ودست هایش را به طرفین باز کرد و کیانا بالفاصله به سمت پدر بزرگش دوید وخود را در آغوش یاشار
انداخت .
شاید آن صحنه  ،یکی از زیباترین صحنه هایی بود که در های فوالدی و دیوار های بلند آن زندان تاکنون به خود دیده بود .
یاشار با چشمانی خیس نگاهش را از نگاه براق همسرش گرفت و به اسمان صاف وابی دوخت و زیر لب خدا را شکر گفت  .سپس مجدادا
خاتون را در آغوش کشید وکنار گوشش زمزمه کرد
ای زندگی تن و توانم همه تو !..
" جانی و دلی ای دل و جانم همه تو "
تو هستی من شدی از آنی همه من ،
من نیست شدم  ،در تو از آنم همه تو !

زمزمه وار گفته بود و عشق را جرعه جرعه نوشاند بر چشمان خاتونش
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 اندوه زندگی
اش رسید ...
و اوهم نظاره گر عشق میان طاها و یسنا  ،و سراج و سرمه شد .
طاها در حالی که یسنا را در آغوش خود نگه داشته بود ،محو گونه های اناری رنگ همسرش بود
و کاش تنها بود و میچید این انار گونه هایش را و جای آن بوسه ای میکاشت...
سراج بوسه ای بر پیشانی آهوی ماه پیشانی ش نشاند و نفسش را جایی حوالی گوش های سرمه رها کرد و زمزمه کرد«:
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چی توی اون مغز فندقیت میگذره دزد کوچولو ؟!؟ »
سرمه چشم از خاتون و یاشار گرفت و لبخندی زد و گفت:
ببین عشق توی نگاهشونو
قول میدی وقتی پیر شدم  ...وقتی موهام سفید شدن یا حتی پوستم چروک شد منو باهمه ی اینا بخوای؟!
سراج نیم نگاهی به خاتون و یاشار انداخت و گفت «:
قول میدم با تو حال تمام روزهای زندگیمون عشق باشه ..
تاابد ...
تا همیشه ...
جاودان ...
پایان
سالم دوستان خوبین خوشین .
عزیزا باالخره در کنار شما رمان ضربه نهایی تموم شد وممنون تا اخرش باهام بودین  .امیدوارم از رمان ضربه نهایی لذت کامل برده
باشین وانتظاراتتون رو تا حدودی براورده کرده باشه
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