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 :خالصه رمان

اش اسیر نقاب شوکا در تکاپو اتمام دوره پزشکی عمومی خود، در اولین میهمانی زندگی

کند؛ اما قصه همین طور مرگ را برایش پر رنگ تر میشود که هر روز آرزوی پوشی می

 ...!ماندنمی

 

 

 
 

 :مقدمه

 !غریدمی

 !کشیدفریاد می

 !کشیدمی رحمی را به رخبی

 سیاهش عشق داشت!اما در قلب 

 ؛کشیدخاک خورده بود اما هنوز هم نفس می

 ...کردهای آهویش زندگی میو در چشم

 

 "سها مرادی"

 

 ل:حا

 

 !منگ و متعجب کرد؛مینگاهش 

ردش دستش را روی قفسه سینه پر د .توانست حتی جمله ای کوتاه برای التیامش بگویدنمی

ای بیرون داد، دیگر توان نگریستن به صورت مهداد را گذاشت و نفس های بریده بریده

  .کردهایش را بست و در ذهن سیمای او را تجسم می! از شدت درد چشمنداشت

ای این صحنه دلخراش ادامه خواست حتی ذرهکرده بود؛ دلش نمیدید وحشت ه میاز آن چه ک

پیدا کند. در حالی که غم ذره ذره وجودش را به سلطه درآورده بود با صدای غرش مهداد به 

 :خود آمد

 دیدی خیالت راحت شد؟ -

 :اش کرد و باز غریدی دخترک را اسیر دست خشم دیدهنهمهداد چا

 !یه نحس مطلق ،ترسی؟ من یه هیوالمتو از همچین آدمی نمی ؛م نگاه کنخوب به صورت -

لبخندی تلخ زد و در دل به رازی اعتراف کرد که حتی خودش هم  هایش را گشود؛وکا چشمش

 ...از آن بی اطالع بود
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 "گذشته"

اتاق در سادگی ؛ نگاهی به اطراف انداختی کشیده همچون آهویش را باز کرد و هاچشم

آرامشی  یره شد؛هایش خبا ذوق به قفسه چوبی کتاب .صورتی غرق شده بود سفید ورنگ 

 .گرفتاش میهای قطور پزشکیعجیب از رنگ کتاب

 :پر از شور گفت یلبخندی به گشادی صورت زاویه دارش زد و با صدای

 .تونم واسه رویاهام تالش کنمآخیش یه روز دیگه هم می -

 .و خود را از گرمای دلچسب تخت بیرون کشیدلحاف را به هوا پرتاب کرد 

؛ ایش کشیدو قهوه دستی به موهای فر بلند لحاف را همسان تخت کرد واش با ظرافت دخترانه

های از ته قلبش را اش نوید خندهرد و به دور خود چرخید، چال گونههایش را باز کدست

 .دادمی

ردی از یک خانه که تنها برای  تیو نه ح نه مادری ،نه پدری! او زندگی شادی نداشت

 !خودش باشد

اهی بود که با تالش به سمت آورد، دخترک پرورشگیاد میاز وقتی که خاطراتش را به 

دانستن، با وجود این همه درد دوستانش او را پر امیدترین آدم می .داشتمی رویاهاش قدم بر

 !دگی امید داشتخندید و برای هر لحظه زنو تنهایی باز هم به زیبایی می

مالید به سمت صف طویل دستشویی ای روشنش را میدر حالی که با دست چشم های قهوه

 ،چهار ،سه ،دو ،یک؛ سرش را از صف بیرون کشید تا ازدحام جمعیت را بسنجد .روانه شد

 !پنج

 :از سر کالفگی نفسی کشید و با خودش گفت

 ؟شه کردچه می ،اما اشکال نداره ؛وایسمحتی واسه یه دستشویی رفتن هم باید تو صف  -

 :صف شد که دستی محکم به روی کتفش فرود آمدرو به جلوی دست به سینه منتظر حرکت 

 به به چطوری مو فرفری؟ هنوزم به زندگی کوفتیت امیدواری؟ -

نگاه . آمیز فرنوش و اکیپش موجی از غم را به قلب شوکا کشاندهای تمسخرصدای خنده

او به جز امیدوار بودن راه دیگری  زائیک های کف خوابگاه دوخت؛ه موغمناکش را ب

تمسخر شدن در دنیای تاریک اطرافش ی مایهای برای داشت! اما همین صفت زیبایش بهانهن

 .بود

 :پوزخندی به لبش نشست نفسی عمیق کشید و

 نیست؟ها خیلی بچگونه سالمونه به نظرت این رفتاربیست و چهار فرنوش من و تو - 

 خوردند، ای کورش گرهاابرو های پیوندی دانست؛رف منطقی شوکا را توهین میفرنوش ح

 :تر آمد و با خشم کلماتش را به فضا پرتاب کردچند قدم نزدیک

یه نگاه به  آخه بیست و چهار سالته؟کنی من رو با خودت یکی بدونی؟ تو چطور جرأت می- 

بودن  ای بعد میای به من رسم بزرگسالهی پونزده بچه بنداز تو هنوز یهقیافه و رنگ اتاق 

 کنی؟یاد آوری می

ها بر روی چهره ظریف و ی نگاهرا غرق سکوت کرد؛ همه صدای خشمگین فرنوش جمعیت
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 .غرق در غم شوکا قفل شده بود

اش هر لحظه یکنترل افکار عصب اش را مشت کرد؛های عرق کردهاز عصبانیت دست

اش نفرهچهار دانست توان مقابله با فرنوش و اکیپ اما شوکا میشد، ر میتتر و سختسخت

 .خواست باز هم شاهد بهم ریختن اتاقش توسط آن ها باشددلش نمی رد ورا ندا

نگاه  ایهایش را بدون لحظهو سکوت را بهترین راه چاره دانست؛ چشمهایش را بست چشم

بساط هر روزش همین بود،  .کردن به فرنوش باز کرد و راه اتاق کوچکش را در پیش گرفت

 !رسیددیگر کنترل خشمش راهی ساده به نظر می

چقدر دلش  اش شد، در را محکم بست و به تخت خالی نگار خیره شد؛متری دوازدهوارد اتاق 

اش را رفت و زندگی عاشقانهباید میگار اما ن !تنگ شده بود اشهای خواهرانهبرای نوازش

 .دادتشکیل می

هایش روانه شد، با پول کمی که از راه درس دادن به بچه های با دلتنگی به سمت کمد لباس

توانست مقدار کمی را برای آورد تنها میلوس و خود شیفته خانواده های پولدار به دست می

 .بودن کمد لباس هایش بود خرید لباس کنار بگذارد و همین، علت سوت و کور

مانتو کال مشکیش را بیرون آورد و به روی تخت دو طبقه پرت کرد، جین طوسی رنگش را 

را باال برد تا بتواند مانتو را به تن  شفرو موهای بلند  .پا کرد و به سمت مانتو قدم برداشت

 .کند

و خمیر دندان  آبیی کهنهمسواک  ؛بست و به سمت کشو کمدش رفت اآخرین دکمه مانتو ر

یره در را به روی شانه اش رو به اتمام را برداشت و حوله صورتی کوچک آویز شده به گ

چشم به بیرون خیره شد؛ خبری از فرنوش و  در را نیمه باز نگه داشت و با گوشه انداخت.

 .نفسی کشید و به سمت دنیای بیرون اتاق قدم برداشت آدم هایش نبود!

های تظر ماند و در آخر توانست به کارای من. چند لحظهده بودصف تا حدودی خلوت ش

 .ش برسداصبحگاهی

های بلند و سریع برداشت، کمی برای رسیدن به کالس اول صبحش با شتاب به سمت اتاق قدم

 .دیر شده بود

 .وارد اتاق شد در آینه کوچک کوبیده شده به دیوار به صورت درهمش نگاه کرد

شتاب به سمت مقنعه موهای فر حجیمش را با کش کهنه جوراب مشکی دور مچش بست و با 

 .بر روی صندلی میز تحریر با وسواس خاصی گذاشته بود رفت کهای اتو کشیده شده

 .ول شده مقنعه را صاف کردلهای لبه و دوباره به آینه خیره شد ومقنعه را روی سرش کشید 

آرایش بودن اش خیره شد؛ به خاطر ساده بودن و بیرانهبه صورت ساده و ظریف دخت

داشت و عالقه ای به آرایش کردن ن .رسیدتر از سنش به نظر میصورتش همیشه کوچک

سادگی را به هر چیزی ؛ ای برای آراستن خودش پیدا کندنتوانست هیچگاه دلیل قانع کننده

کوله را روی کتفش جا داشت و اش خیز بربه سمت کوله پشتی کهنه مشکی! دادترجیح می

 .کتاب قطورش را برداشت و از اتاق خارج شد؛ داد

زنان تنها به رسیدن به کالسش فکر ، نفسکرد و نفسیکی می و تا پله های خوابگاه را دو

 .کردمی
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مخملش را بیرون کشید  و به نزدیکی در ورودی که رسید از جا کفشی، کفش اسپرت مشکی

 .داشت سعی در پوشیدن کفش هایش داشتدر قدم بر میو درحالی که به سمت 

؛ کشیددانشگاه فاصله چندانی با خوابگاه نداشت اما پنج دقیقه پیاده روی سریع انتظارش را می

 .با یک دست کتابش را چنگ زده بود و با دست دیگر بند کوله پشتیش را ثابت نگه داشته بود

حین این که عجله داشت؛ خود را از دیدن صحنه پاییزی فضا را پر کرده بود در  بوی عطر

 .کردهای زیبای پاییز دریغ نمی

 ،عاشقانه! گاهی زرد ،های درختان یکی در میان به استقبال پاییز رفته بودند گاهی سبزبرگ

 .بردعاشق این فصل بود و از تک تک روزهایش لذت می

 

*** 

بعد از ظهرش نیز به پایان رسیده کالس های  ؛اش قدم برداشتبه سمت مخفیگاه همیشگی

اما شوکا ذره ای خسته نبود بلکه تنها حس  !های سنگین پزشکیند، روزی پر از درسبود

 .شدلذت در وجودش دمیده می

به بوته های پر پشت محوطه درختکاری شده دانشگاه رسید، حجم درختان انبوه مجالی برای 

 .آرامش شوکا بود یگاهمخف جا همانداد و اینه شدنش، وسط محوطه نمیدید

ها وارد محوطه شد و زیر درخت بید مجنون مورد عالقه اش خود را به به الی بوته از ال

 .زمین زد

ی اما توجه دکتابش به زمین افتاده بودن ش را بست، کوله ویهانفسی عمیق کشید و چشم

 .دادرا جال میهایش هایش را باز کرد؛ آبی آسمان چشم! چشمکردنمی

های زیبایی را در ذهنش کرد با آن ها طرحو سعی می بریده خیره شده بود ،به ابر های بریده

 یکی را اسب و یکی را هم...!دید؛ تکه ابری را فرشته می. تصور کند

 ازها بود که صورت مهربان و دوست داشتنی ماهرخ را اش با ابرطور غرق بازی ذهنیهما

 .دید چشمشگوشه 

 :لبش نشست و گفت لبخندی به گوشه

 !بازم پیدام کردی -

 :داد کنارش نشست و با شیطنت گفتماهرخ درحالی که لبخند شوکا را جواب می

زمایشگاه و وقت پیدات نکردم تو اگه توی آ هیچپیدام کردی انگار من  یه جوری میگی بازم -

 !کتابخونه نباشی قطعا این جایی پس پیدا کردنت اون قدرام سخت نیست

 :باز هم به آسمان خیره شد و با غم گفتشوکا نگاهش از را ماهرخ گرفت، 

 .خوشم نمیاد از این که انقدر قابل پیش بینیم -

ماهرخ نفس کسلش را بیرون داد و کنارش نشست، به صورت زیبا و طبیعی دخترک نگاه 

 :کرد و معترض گفت

ای و من همیشه پر انگیزه و تو یه دختر پر امیدکنی جذاب نیستی؟ چرا همیشه فکر می -

 .کنمتحسینت می

 .کردمیاش فکر حرف های ماهرخ به تنهایی همیشگی شوکا بی اهمیت به



 
 

6 

برای عوض کردن حال دوستش، دستی به داخل کیف چرم  ؛رودماهرخ در غمی فرو می

 کرد. رنگش بلوطی و  مارک

طالیی که دیشب آن  های دوراشقاش به دنبال قو در انتهای کوله کشیدا بیرون سطل نوتال ر

مورد ، خوراکی شدجلب نوتال  ر شوکانظ؛ گشتاش جا سازی کرده بود، ها را در کوله

 !اشعالقه

 نشست:لبخندی شیرین بر گونه اش 

 !باز دست گذاشتی رو نقطه ضعف من؟ -

د ها از البه الی وسایل زیاای از پیدا کردن قاشقمندانههرخ در حالی که ژست پیروزما

 پاسخ داد: بود صورتش نشاندهاش بهکوله

 !ضعف تو نقطه ضعف منم هست دونی که نقطهمی -

 شدند.هایشان و هر دو غرق خنده

ه قاشقی ب؛ کرد و سطل نوتال را روی شکمش جا کشیدماهرخ همانند شوکا در کنارش دراز 

 کرد.را آغاز  و خود رسما خوردن داددستش 

 زد گفت:میشوکا در حالی که به شکالت چسبیده به قاشق لیس 

 !ایاین همه ثروت باز هم سادهتو اصال شبیه دخترای هم سطح خودت نیستی با  -

 شد:خیره  انشماهرخ به چشم

آدما رو فقط باید با قلبشون  !از این که خوب و بد بودن آدما با پول مقایسه بشه نفرت دارم -

 .تو این مقایسه برای من باالترین نمره رو داری که تو ،مقایسه کرد

 نشست: وشه لب شوکااز جمله تحسین آمیز ماهرخ لبخندی به گ

 !یه حس خیلی خوب دارم -

 کرد با جدیت گفت:در سطل شکالت غرق میماهرخ در حالی که قاشقش را 

 !دونم این حس خوبت مال چیهمن می -

که حرفش را کامل کند اما شیطنت ماهرخ  ماندمنتظر  شد وشوکا با تعجب به نیم رخش خیره 

 داشت.او را از بازگو کردن ادامه ماجرا باز 

رفت، کمی صدایش را  را همچون شمشیری به سمتش نشانه داشت، قاشقبه سمتش خیز بر

 کلفت کرد و گفت:

 دانی؟بگو ببینم ای دخترک خیره سر از حسمان چه می -

 کرد:و چشم هایش را کمی لوچ کرده  را غنچه اشماهرخ لبان جگری

 !فردا شما چون شاهزاده ای خواهید درخشید ،جانم به فدایتان سرورم -

 پرسید:و با جدیت  آمداز قالب شوخی بیرون  شداز حرف ماهرخ گیج  که شوکا

 منظورت چیه؟ -

 چرخید:به سمتش  ماهرخ

 !خودتواسه خود  ،خوام واسه خودت باشیببین عزیز دل من فردا می -

 داد:شوکا نفس کالفه اش رو بیرون 

 !کنی تا حرف بزنیوای ماهرخ آدم رو نصف جون می -
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 ای شیطانی کرد و گفت:ماهرخ خنده

یه دستی  ،کنمیه لباس شب توپ برات انتخاب می و تو امشب میای خونه ما !گمباشه بابا می -

 !مونی توپفردا شب باهم میریم یه مه ،کشیمبه این صورت عهد قجرت می

به رد خط چشم کشیده چشم هایش شد؛ شوکا با تعجب خیره به چشم های گرد و مشکی ماهرخ 

 پرسید:و با منگی  کردنگاه 

 کنی دیگه؟شوخی می -

 زد:ای به سر شوکا حالتی گرفته ضربه ماهرخ با

خوای بشی دکترش تو االن شوخی تو لحن من خاک به اون بیمارستانی کنن که تو می -

 شنیدی؟

 ازکرد؛  به برنامه امشبش فکر دادشوکا درحالی که جای ضربه کوتاه ماهرخ را ماساژ می

کشید و نگاه اندوهناکش را به سبزه های آبپاشی زانوهایش را در آغـ*وش شد، جایش کنده 

 دوخت:شده 

 !شده برای خودم باشم که تونم واسه یه روزممن نمی -

کشد و با مهربانی د، دستش را با نوازش به کتف شوکا میروماهرخ با شتاب به سمتش می

 :گویدمی

برمت به فردا شب من با خودم میای! دیگه این زندگی سهم داری، مثل هر دختر تو هم تو -

 !جایی که لیاقتش رو داری پس الکی تقال نکن

 !این بار از ته ته قلبش خندید ؛شدقند در دل دخترک آب 

سرش را به سر زد؛ رق در لبخند دوستش لبخند رضایت بخشی ماهرخ با دیدن صورت غ

 گفت:نی داد و با مهرباشوکا تکیه 

 !تو خیلی پاکی -

از  گرفت، ماهرخ بند کوله اش را شد؛ شوکا از شنیدن صفت زیبا اشک در چشم هایش جمع 

 کرد:دست دیگرش را به سمت شوکا دراز شد و زمین کنده 

 .اریمپاشو دختر جون که کلی کار د -

 شد:و با یک حرکت از زمین کنده  گرفتشوکا با تعجب دستش را 

 !کارمون یه لباسه که اونم تو خونه داری -

 داد:ماهرخ نفس کالفه اش را بیرون 

 دیگه! نه خدایش تو دیگه خیلی ساده ای! باید ببرمت آرایشگاه -

 رفت:حوصلگی به سمت کوله اش شوکا با بی

 !خوان که پسندم کنننمی ،دست بردار -

 زد و رو به اسمان فریادزنان گفت:هایش را در هم گره ماهرخ با ذوق دست

 دونه از اون خوب خوباش فردا شب واسه رفیق ما جور کنی؟ه شه یآخ که خدا جون می -

 گرفت!می، از فکر کردن به ازدواج حالت تهوع شدشوکا با چهره درهم به ماهرخ خیره 

، حس بدی به او اشرحم زمانهار یک مرد آن هم مرد های خیانتکار و بیر کنتصور بودن د

 رفت:و به سمت ماهرخ  به دست گرفت و با خشم کتابش را داد؛ می
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 !خونهم با این جنس نمیمن روحی !الکی به خدا التماس نکن ،بسه -

ستش را دور دبرداشت؛ کوتاهی و به سمت شوکا قدم های تند و زدماهرخ لبخندی شیطانی 

 گفت:و با ذوق  کردهایش حلقه بازو

! بعد شب عروسیت خوب اونم عاشق یه پسر پولدار ووای شوکا فرض کن عاشق بشی؛  -

بعد همه بگن عروس خانوم  ،بشم ساقدوشت و رین لباس شهر رو بخرمتبشه، من خوشگل

 !وای تو فقط یه لحظه تصور کن !دکتره

 :شوکا با بی میلی به سمتش غرید

 .کنمماهرخ فکر خریدن لباس ساقدوش رو از ذهنت خط بزن، من ازدواج نمی -

ها را نشست؛ همانند گذشته باید تمام راهبا به زبان آوردن آخرین کلمه بغضی به گلویش 

 !ای حمایت، بدون ذرهرفت بدون همراه، بدون همدمخودش می

بود و درتمامی  مطب خودش را زدهکرد، در ذهنش اش نگاه میاما باز هم با امید به آینده

طور در رویاهایش در حال سیر و سفر بود که با ضربه همین .ترین بودعمل های قلب موفق

 :ای که به بازویش خورد

 !خوری به جدولوای شوکا حواست کجاست داری می -

 وانداخت به جدول بلند رو به رویش  نگاهیماهرخ به دنیای واقعی پرت شد؛  با شنیدن حرف

ختان کاج در پر از و در مسیر رفتاز جدول باال  داددر حالی که دست ماهرخ را فشار می

 داشت.دانشگاه قدم بر

فردا شب سرنوشت  خواست، از ته قلبش از خدا میاندیشیدمیماهرخ خوشحال به فردا شب 

 .دیگری برای دوستش رقم بخورد

به پاکی و  با دیدن شوکا کامال که ددر آن مهمانی پسران پولدار و جوان حضور داشتن

 .شدچیزی که در میان دختران همسن و سالش به سختی یافت میبردند؛ معصومیتش پی می

به انتهای مسیر خیره ؛ ش بوداصورت ظریف شوکا خیره شد، او هم غرق رویا پردازی به

تنها ؛ مهمانی نرفته بودش به اهیچگاه در زندگی چید.ش ثانیه به ثانیه فردا را میشده و در ذهن

 و بس! جشنی که در ذهنش ثبت شده بود تولدهای ماهرخ بود

چکه  توانست سختی های زندگی را کنار بگذارد؛ ذوق از چشمانشروز می برای یک 

  !کردمی

 .ماهرخ شدندرنگ  به در ورودی دانشگاه رسیدند و سوار سانتافه آلبالویی

بر چهره داشت، سوییچ را چرخاند و با صدای استارت،  هماهرخ در حالی که لبخندی گشاد

 .ماشین را به حرکت در آورد

 :به شوکا خیره شد و با ذوق گفت

 !تو این فکرم چه رنگ لباسی بهت میاد -

، آبی، سبز؛ کردهای مورد عالقه اش فکر میشود، با ذوق به رنگشوکا ته دلش خالی می

 سفید، زرد!

کند با یه می دهد و در حالی که به رد سریع درختان نگاه میچانه ظریفش را به دستش تک

 :گویدخنده می
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 .خواد همه رنگ بپوشمی رنگ ها رو دوست دارم دلم میمن همه -

 :خوردزند و به فانتزی های دوستش غبطه میماهرخ از حرف شوکا قهقهه می

 رو دوست داری؟ های رنگات اینه که همههیعنی تنها دغدغ وای دختر تو چقدر خوبی! -

 .شودمیزند و باز هم به جاده خیره شوکا لبخندی ریز می؛ زندو باز هم قهقهه می

*** 

خور بدن ی خیره کننده طالیی که کامال تنهاقد به لباس زمینه کرم با سنگدوزیدر آینه تمام 

 .کردخوش فرمش بود نگاه می

نین لباسی در جمعی غریبه حاضر کشید با چخجالت می ه بود؛به یقه باز لباسش خیره شد

 شود.

اش گذاشت و با نگرانی لباس را بر انداز های سرخ شدههایش را بر روی گونهکف دست

کرد کمی پایش را جلو آورد، با دیدن چاک بلند که پای سفید و ظریفش را نمایان می؛کردمی

 .عصبی شد

 :بگذارد، با نا امیدی سمت ماهرخ چرخیدخواست بدنش را در معرض دید دلش نمی

 ماهرخم خوشگلم میشه بذاری اون لباس مشکی رو بپوشم؟ -

 گفت:زد با بی رحمی اش سوهان میماهرخ در حالی که به ناخن های بلند و الک زده

انگشتاته؟ یقه شم مثل یقه اخوندیه؟ نوچ نوچ امکان نداره  اون مشکیه که استینش تا نوک -

 .پوشییهمین رو م

 آورد:و این بار دالیل محکم تری  شدو دوباره در آینه خیره  کشیدشوکا از کالفگی پوفی 

ماهرخ تو رو خدا یه لحظه نگاه کن ببین اصال یقه نداره دوتا بند نازکه اونم از کنار قفسه  -

ش دست هسه به شونم اسمش شده استین پایینش رو نگاه کن انگار یکی قیچی گرفتام میرسینه

 های حیاتی این لباس رو قیچی کرده!کل جا

؛ داردشود و به سمتش قدم بر میماهرخ بی رمق از حرف های شوکا از مبل کنده می

گذارد، در آینه به انعکاس نمای خودش و دستانش را دو طرف بازو های بــ**رهنه شوکا می

ی شوکا را به شده موهای صاف و لــخــ*تو  زندلبخندی شیرین می .شودمی شوکا خیره

 :گویدبا ذوق میو  کندسمت چپ گردنش هدایت می

 !مثل قرص ماه شدی -

 داد:و با لبخند ادامه  فشاری به بازوهای دخترک وارد کرد

 !نگاه کنام به چشم ،شه شوکاهر پسری امشب تو رو ببینه مات و مبهوتت می -

 داد:شوکا نگاهش را در آینه به سمت چهره ماهرخ سر 

کنم کم خواهش می !اون جوری که دوست داری زندگی کن ،ه امشب رو واسه خودت باشی -

 !کن بیین چقدر خوشگل شدهبموهات به نگاه  ، یهغر بزن

هیچگاه موهایش  ای رنگش خیره شد؛د به موهای قهوهشوکا درحالی که لبخندی به لــ*ب دار

 ند.را تا این حد صاف و یک دست نشده بود

 کرد.ی ماهرخ را حس های حلقه شدهکه فشار دست دزمهمانی پرسه می هوای در حال و

 زدند.، و باهم در آینه لبخند گذاشتماهرخ سرش را کنار سر شوکا 
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 داشت.و نقاب مشکی توری را بر بردمیز آرایش سفیدش هجوم  یسمت کشو

 کرد.پشت بند نقاب را برای شوکا محکم  از

 شد:شوکا با تعجب به نقاب خیره 

 این دیگه واسه چیه؟ -

 .کنهحق اعتراض نداری مرموز ترت می -

 !همیشه دوست داشت مرموز به نظر بیاید آمد؛شوکا از شنیدن کلمه مرموز خوشش 

 .کرداش را بیشتر نمایان میهای کشیدهای بودن چشمنقاب مشکی قهوه

 

*** 

 .کردداد. به طرف ماهرخ نگاه صدای بلند موزیک گوش هایش را آزار می

در تاریکی تنها رقص نورها  ؛نگاهی به اطراف انداخت .بود انشدرحال رقصیدن با دوست

 ند.کردفضا را کمی روشن می

کرد پیش هیچ چیز همان طور که در ذهنش تصور می ،شلوغی جمعیت کالفه اش کرده بود

 !نرفت

 !حداقل برای او ؛ی بودابه نظرش مهمانی جایی کسل کننده

 .خواست، سکوتی از جنس خودشیدلش کمی سکوت م

شد از دست ؛ تنها جایی که میگشتبا تردید به سمت جمعیت رفت، به دنبال دستشویی می

 !خراش گریختای گوشصداه

از  .کردای در هم گره خورده بود و راه عبور را برایش سخت میجمعیت به طور فشرده

 .پیدا کندبه امید این که کمی سکوت زد، ها میانبر میمیان بدن

با شوق راه را  .بود قبال تر از جایی کهتر و آرامبه چند متر جلو ترش نگاه کرد، جایی تاریک

نگاهی به اطراف کرد، عمارت سلطنتی  .باز کرد و جثه نحیفش را از جمعیت بیرون کشید

 !هایش شده بوداسیر تاریکی آدم

یت به بدترین شکل تزیین شده های رنگی بدون هوهای اصیل با نورگچ بریآن همه نقش و

 !های اهل خانه؛ تضاد باوردادبود و این تنها یک معنی می

به سمت باد به پشت چرخید و نگاهش قفل پرده حریر سفید  ؛باد خنکی نظرش را جلب کرد

 .رقصان در باد شد

 س تکیه داد و به، دستانش را بر روی لبه سنگی تراباد موهای لختش را به بازی گرفته بود

 .قرص کامل ماه خیره شد

 !شد اما خفیفهنوز هم صدای موزیک شنیده می

نور مهتاب رنگ آبی روشنی  .دادهای باغ روح لطیف شوکا را قلقلک میصدای جیرجیرک

را  انشچشم؛ ای از موهایش را پشت گوشش پنهان کردکرد، شوکا دستهرا در فضا پخش می

 .بست و برای چند لحظه هوا را استشمام کرد

 !شنید، ترسیدصدای ضعیف پاشنه کفش مردانه ای را می

 !ضربان قلبش رو به تندی رفت، منگ بود
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 دانست واکنش درست چیست؟نمی

 .شدتر میبه صدا دقت کرد هر لحظه قوی و قوی

 .دادهایش را از ترس فشار میبه لبه سنگی چنگ زد و پلک

 شکست.را میسکوت فضا های لبریز از ترسش حال تنها صدای نفس

ش سوق داد، با گوشه چشم سعی در نگاه کردن اهآب اندک دهانش را به داخل گلوی خشکید

 .پشت سرش داشت

 :فضای ترس را تغییر داد یدر همین جدال بین ترس و جسارت آوای مالیم مرد

 !تونه باشهچه دلربا میانوم زیبا زیر نور همچین مهتابی؛ یه خ -

 .شناختاشناس لرزید، جنس مرد ها رو به خوبی میشوکا از شنیدن حرف مرد ن

 .ران برایش گفته بودندهایش همیشه از دام های پسران هوسدوست 

 :به عقب برگشت و با جدیت گفت ؛سعی در قوی جلوه دادن صورت ترسیده اش داشت

 .و تاب داره زیادی آب اتونمن دلربا نیستم! دروغ -

مرد در نیمه تاریک تراس به دور از ؛ رت مرد نگاه کنداش توانست به صوبعد از اتمام جمله

شوکا چشم هایش را ریز کرد به امید دیدن جزئیات چهره مرد! اما  .نور مهتاب ایستاده بود

 :صدایش را صاف کرد و پرسید .تاریکی قدرتی بیشتر از چشمان ناتوانش داشت

 توی تاریکی ایستادین؟ چرا -

راستش را جلو آورد، کفش های براق چرم مشکیش در نور از مرد شنیده نشد، پای  یصدای

 ند.زدماه چشمک می

کت و شلوار مشکی ؛ شدمرد نمایان میپیکر گذشت جزئیات بیشتری از ای که میهر ثانیه

 .کشیدکه ورزیده بودن بدنش را به رخ می یبراق

 !چهره اش؛ پازل بود یتکه و حال نوبت اخرین

شوکا جیغ  ،منتظر دیدن چهره مرد بود، با نمایان شدن اخرین تکهای عجیب شوکا با دلهره

 .خفیفی کشید

اصال انتظار دیدن نقاب سفید که از وسط صورت مرد تا کناره گونه سمت راستش کشیده شده 

 .بود را نداشت

 :تر شدای بر لــ*ب داشت نزدیکمرد در حالی که خنده

 چرا انقدر ترسیدی؟ مگه خودتم ماسک نداری؟ -

 :شوکا با حرف مرد نگاهش را گرفت

 .اره ولی مال شما نصفه است انتظار دیدن همچین چیزی رو نداشتم -

مرد چند قدم دیگر سمت شوکا برداشت و در حالی که سعی در کم ؛ دوباره به او خیره شدو  

 :کردن فاصله بینشان داشت گفت

 اسم این بانوی زیبا چیه؟ ،اسمم مهداده -

 !چقدر ساده و ابتدایی ؛اش گرفته بودزنی مهداد خنده شوکا به نحوه مخ

بدون اعتنا به مهداد از کنارش رد شد و به سمت در ورودی رفت که ناگهان از حرکت 

 !ایستاد
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فشار جسمی را در میان موهای پشت سرش حس کرد، مچ دست های سفیدش در حصار 

 .رحم مهداد اسیر شده بودبیان انگشت

سعی در خالص کردن خود  .توانست رفتار مهداد را درک کنداد، نمیشوکا گیج و منگ ایست

 :کرد اما با صدای غریدن مهداد بار دیگر از حرکت ایستاد

خوب به حرف هام گوش کن خانوم دکتر! عین دختر های خوب با من میایی طبقه پایین  -

 بینی گرفتی چه گفتم؟وگرنه این اخرین باریه که ماه رو می

. عصبی مهداد را در ذهنش هجی کرد، ترس تمام وجودش را فرا گرفته بود هایشوکا حرف

و  کوبیداش میینهساش به حصار قفسه اش را مشت کرد، قلب وحشت زدهعرق کرده اندست

 .کردحس می شبی رحمی لوله اسلحه را در پشت سر

تصور کرده کرد، منگ شده بود. هر اتفاقی را برای امشب دستوری صادر نمیهیچ مغزش 

 !اسیر شدن در دست مردی ناشناس بود االا 

دانست چه کند؟! فریاد بکشد؟ نمی !با قدرت حرکتش !با درونش !با خودش ؛درگیر بود

 همراهش برود؟ فرار کند؟

 !کرد، ولی راه چاره ای نداشتمی مهداد لرزش مچ دخترک را حس

 :رحم وجودیش را کنار زد و سمت دخترک غرید

 ی چی گفتم؟مگه نشنید- 

را حرکت  اشهای برهنهامانش بست و به سمت جلو، پاهایش را از حجم ترس بیشوکا پلک

 .داد

با برداشتن اولین قدم دخترک، مهداد لبخندی خبیثانه به لبش نشاند اما حجم درد عظیم جای 

درد از حدش فرا تر رفته بود و همچون  .گلوله صورت اسیر در نقابش را مچاله کرد

 ؛گرفتی ذره ذره مهداد را در بر میویروس

 !وقت تنگ بود برای زنده ماندن

درد را در خود  هایهبا اندک نیروی وجودش فشار اسلحه را بیشتر کرد و با صدای که رگ

 :داشت گفت

 .بازی پشت سر من بیا بدون ضایع- 

 .خونینش قفل کرد انبه سختی به جلو دخترک خزید و دستش را در دست

 .ای ترس را کنار گذاشتشنیدن صدای لرزان پسر متعجب شد و برای لحظهبا  شوکا

 .داددست های سرد مهداد، شوکا را به سمت جلو هل می

مارپیچی به  ؛رسیدند پله بزرگ سنگی مارپیچاهر به سختی از میان جمعیت گذر کردند و به

 !پایین سمت طبقه

تری به مهداد ت سر نگاه واضحشاز پ سقف توانست کنارهای چراغ شوکا با اندک نور

 .اندازدبی

های شوکا مغزش را کشید، صدای تق تق کفشهای دخترک را میرحمی دستمهداد با بی

 !مهلت کندن کفش ها نبود اما؛ سابیدهمچون سوهان می

های پاشنه بلند ای درنگ با کفشها را بدون لحظهشوکا همین طور که همراه مهداد پله
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گذاشت به دست خونین قفل شده در دستش خیره یکی پس از دیگری پشت سر می اشکرمی

 .شد

 .با دیدن رد خون جیغ خفیفی کشید

سرخ  و ایقلوه هایمهداد با شنیدن صدای جیغ به عقب برگشت و کف دستش را بر روی لب

 ؛شوکا فشار داد

 !دادرا به حنجره دخترک نمی مجال رهایی آوا

 !یکی با بی رحمی و یکی با ترس د؛شده بودنهای هم خیره در چشم

 .رفتچشمانش سیاهی می ند ودیگر پاهایش توان ایستادن نداشت ؛کردمهداد احساس ضعف می

 دید!های کشیده شوکا آخرین تصویری بود که چشم

هایش ، لبحرکت مانددست مهداد بی  ؛شوکا با ترس شاهد بی هوش شدن بالی جانش شد

 .شوکا تاب خورد آغوشو به  خارج شدجان از بدن پسر ه لرزید و به یکبار

 .جان رها شده در آغوشش خیره شدشوکا با منگی به جسم بی

دانست فرار جایز است به پشت روی پله افتاد، باال تنه مهداد را در آغـ*وش کشیده بود. نمی

 !یا ماندن و مداوا کردن؟

او یک پزشک بود و باید  گرفت! اش را بیرون داد؛ تصمیمش رانفس های بریده بریده

 !حتی اگر آن شخص قصد جانش را کرده باشدداد، اش را انجام میوظیفه

 .هر لحظه ممکن بود شخصی سر برسد ؛نگاهی به ابتدا و انتهای راهرو انداخت

ای نیرو و مقاومت از جسمش حس اضطراب سعی در تکان دادن مهداد کرد، حتی ذره با

 .شدنمی

دست  و  با یک دست مچ دستش را گرفتهای مرد را به روی دوشش گذاشت؛ یکی از دست

 .دیگرش را دور کمر مردانه و قویش حلقه کرد

ای برای بدن ضعیف و ناتوان او کاری غیر چند نفس کوتاه کشید، حمل کردن چنین جثه

 !رسید اما مهداد در حال از دست دادن فرصت زندگی کردن بودممکن می

تفاوت باشد، همین چند لحظه پیش همین شخص با جانش رحم و بیتوانست بینمیقلب شوکا 

 !شوکا در پی نجات جانش بود؟ ولی حاال ،کردتهدیدش می

 !زد؟پارادوکس سیاهی و سفیدی دو قلب، چه سرنوشتی را در رقم می

روی شوکا تصمیمش را گرفته بود، به سختی از پله کنده شد، حرکت دادن وزن زیاد مرد نی

 .طلبیدبیشتری را می

کرد، در لحظاتی طاقت فرسا به سختی تن با تموم قوای وجودش سعی در حرکت دادنش می

 بی جان را تا انتهای پله ها کشید، در چوبی سفید رنگ نسبتا کوچکی در گوشه دور افتاده

 .مسیرش دید

 .راهی جز ورود به آن اتاق را نداشت

 !هر لحظه ممکن است کسی سر برسد
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 .به سمت در اتاق هجوم برد، اتاق در تاریکی محض فرو رفته بود

و ؛ کردمرد را به نزدیک ترین دیوار اتاق تکیه داد و به دنبال کلید برق، دیوار ها را لمس می

 .کردبود که جزئیات را نمایان می ضعیف المپدر نهایت این نور 

اتاق ؛ رسیدیک مفهوم به ذهن می شویی های عظیم تنهااز لباس های کوه شده کثیف و لباس

 !رختشویی

همان جا بود. به  شدنبهترین جا برای مخفی  ،بخشی به گوشه لبش نشستلبخند رضایت

اختیار به قفسه سینه و شکم مهداد برد. بیهنوز هم در بی هوشی به سر میسمتش هجوم برد؛ 

 .زدبه امید پیدا کردن خون چنگ می

های با سرعت شروع به باز کردن دکمه خون را حس کرددر نزدیکی پهلوی چپ خیسی 

 .پیراهن سفید غرق خون کرد

در البه الی پیراهن مخفی  ریزیوردن خونآرا یافت که برای بند  های سفید زیادیدستمال

 .شده بودندسرخی شده بود و همگی غرق در 

 .رسید زخم عمیقی باشدشوکا به زخم نگاهی انداخت، به نظر نمی

ارت کافی برای بیرون کشیدن گلوله نداشت اما از بازرسی زخم دریافت گلوله از بدن او مه

 .حیاتی آسیبی وارد نکرده است هایمهداد رد شده و به اندام

 !ترسیددست های لرزانش را مشت کرد، می

 !به خطر انداختن جان شخص دیگر ازبلکه  نه از ترس جانش، این بار

دلیلی برای پنهان کردن زخم خود داشت. شوکا به یاد آورد که  مهداد حتما ؛ولی راهی نداشت

 !به یک باره شوکه شد، پس دلیل آن تهدید نجات جانش بود .او را خانوم دکتر خطاب کرد

 .کرد، به اطراف نگاهی دوباره انداختباید زخم را تمیز می

را در آورد و به سمت  اشکرمیهای پاشنه بلند نظرش جلب کمدهای سفید ته اتاق شد، کفش

 .انتهای کمد هجوم برد

 .گشودزد و یکی را پس از دیگری میبه دستگیره های کمد چنگ می

ست کامل ؛ داخلش انداخت یاتجعبه پالستیکی سفیدی را بیرون کشید و نگاهی به محتو

 !دوخت و دوز

 .جعبه را کنار گذاشت و بقیه کشو ها را نیز گشت .آمدبه کارش می

چند نفس عمیق کشید و لبخندی از  ؛های اولیه به وجود معجزه ایمان آوردجعبه کمک با دیدن

 .سر آسودگی بر لــ*ب های سرخش نشاند

های داشت نگاهش بر روی مالفهمیه به سمت مهداد قدم بردو جعبه را گرفت و در حالیک

الفه برداشت و به به سمت سبد روانه شد و چند م؛ تا شده در سبد سبز قفل شد و تمیز ،سفید

 .سمتش رفت

 داشتنش از دست داده بود. هوش بود و شوکا زمان زیادی برای زنده نگههم بی او هنوز
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ورد و توانست با ضد عفونی کردن نخ خیاطی دهانه زخم را بخیه بزند آبه سختی خون را بند 

 !نداشت دیگریاین شرایط بدون امکانات چاره در  ند او را بیمارستان برساند؛تا بتوا

 .هایش زد تا به هوش آیدچند سیلی به گونه روی پایش گذاشت و سرش را به

 .مهداد خون زیادی را از دست داده بود و نیاز به خون داشت اما کرداحساس خستگی می

به  ؛و منتظر بماند دروی پایش بگذار بهآمد، تنها توانست سرش را کاری از دستش بر نمی

 هوشیار شدنش!امید 

هیچ وقت تا نیمه شب بیدار نمانده بود. به صداها دقت کرد هنوز  ؛کردهایش سنگینی میپلک

 .رسیدمی هم صدای موسیقی به گوش

رسید به خاطر مهمانی تا فردا کسی به اتاق رختشویی سر نزند همین موضوع به نظر می

 .کرداش را کمتر میدلهره

و را به سمت گوشه دیوار کشید، خودش به دست هایش را زیر بـ*غـل مهداد گذاشت و ا

گوشه دنج دیوار تکیه داد و درحالی که به صورت نقاب زده مهداد خیره شده بود پایین امدن 

 .کردهای خسته اش را نظاره میپلک

 .رسید، متعجب از خواب برخواست و به اطراف نگاه کردصدای موتور ماشین به گوشش می

 شوکه شد، مهداد در حالی که دستش را بر روی زخمش گذاشته با دیدن مهداد در پشت فرمان

 .متعجب دخترک نگاه کرد داد به صورت زیبا وبود و فشار می

 :در صدایش بی رحمی ریخت

 کی اجازه بهت داد به من دست بزنی؟- 

 !خواست برای نجات جانش تشکر کند؟یعنی نمی ید؛فهمشوکا منظورش را نمی

 :با تعجب پرسید

 خوای تشکر کنی؟نجات دادن جونت نمی واسه- 

 :مهداد پوز خندی زد

 کنی به خاطر نجات دادن جونم!ین مییه روزی خودت رو هزار بار نفر- 

 ،را انجام داده بود اشفهمید. او وظیفه پزشکیهایش چیزی نمیاز حرف و شوکا منگ بود

 گذاردتوانست آدم تیر خورده ای را رها کند و پا به فرار بمیگونه چ

 گنجید!رها کردن چنین کسی در قلب مهربان و رئوف شوکا نمی

زنده نگهداشتن مهداد را بیهوده  ؛کردبه کارش فکر می فشرد وبغض گلویش را می

 :با صدای ته گلویی پرسید .اش ناراحت بوددانست ولی از قدر نشناسینمی

 کنم؟کار کنی که باعث بشه همچین آرزوی مگه قراره باهام چی- 

 :پیچید فریاد زدمهداد در حالی که از درد به خود می

 !دونی تو چه بازی خطرناکی افتادیدونی من کیم! حتی نمیتو نمی- 
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 :با اعتراض به سمت مهداد توپید ،آوردای از سخنان مرموز مهداد سر در نمیذره که شوکا

 ؛اونم وظیفه دکتر بودنمهگی تو؟ کدوم بازی؟ من فقط جونت رو نجات دادم که چی می- 

 .پیاده بشم خوامهمین بـ*غـل نگهدار من می

 !کردچه ساده به قضیه نگاه می ؛بی خبری دخترک خنده اش گرفته بود ازمهداد 

ازهای گفت رتیر خوردنش را می داستاندانست اگر به کسی آن دختر بیش از حدش می

 .شدذهنش پر رنگ تر می فکر کشتن دخترک هر لحظه درشد؛ دیگری بر مال می

درست بود که ضربه های شدیدی به بازویش وارد شد، به سمت شوکا گیری درگیر تصمیم

زد و اش ضربه میهای سفید نحیفش را مشت کرده بود و به بازو های ماهیچهنگاه کرد، دست

 :کشیدفریاد می

 اش و ولم کن!نت رو نجات دادم آدم بکنی؟ من جو کارخوای باهام چیلعنتی می- 

انش راه دیدش را های جمع شده در چشماش خسته شد، اشکبی فایده هایشوکا از ضربه زدن

 .تار کرده بودند

 .ای در فکر متوقف کردن ماشین نیستهایش فهمید که مهداد ذرهاز بی توجهی مهداد به حرف

 .چیدو درست می کرد، اما باید نقشه را تمیزمیفرار تنها چیزی بود که به مغزش خطور 

ساکت شد و به لباسش چنگ زد، به رد خون بر روی لباس زیبایش خیره شد، در ذهنش متن 

 .چید که لباس را به این همچین وضعی انداخته بودمعذرت خواهی طوالنی برای ماهرخ می

مهداد از سکوت شوکا لبخندی شیطانی زد و با اندک نیروی وجودش سعی در راندن ماشین 

 .داشت

همین چند دقیقه را باید طاقت  ؛مسافت چندانی برای رسیدن به باغ اوچکان نمانده بود

 .آوردمی

توانست به آسودگی چند لحظه دیگر می ؛با دیدن مسیر خاکی منتهی به باغ نفس راحتی کشید

 .به کار نیمه تمامش برسد

با هر لحظه دور  وچرخاند  کرد، سرش را به اطرافمیشوکا با ترس به مسیر خاکی نگاه 

 .رفتشدن از جاده اصلی امیدش رو به زوال می

جایی به دور ؛ با دیدن باغ انبوه از درختان بزرگ نفسش در سینه حبس شد به جلو برگشت و

 !این یعنی اتمام امید برای پیدا شدنش های دیگر و راه فرار واز انسان

 ش بود تنها کسی که از نبودش مشکوکامیدی دیگری نداشت، تنها کس و کار ماهرخ به جز

 .شدمی

شان به آن دیوار های بلند سنگی باغ را نظاره به لباسش چنگ زد و با ترس، کم شدن فاصله

 .کردمی

با توقف ماشین در جلوی در بزرگ فلزی سیاه رنگ به خود آمد، مهداد با زدن کف دستش بر 

 .و منتظر شدوسط فرمان صدای بوق ماشین را به فضا پرتاب کرد 
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دید که در حال باال کشیدن قفل در ای را از تکیه باز پایین در میپوتین های مشکی مردانه

 .بود

 .دوبلکس نمایان گشت و بعد از چند لحظه در گشوده شد و نمایی زیبا از خانه باغی سفید

 !کچل با گردنی کلفت و خط ریش پروفسوری ،مردی هیکلی

ها خوشش از غریبه؛ را به ماشین در حال گذر انداختپژمان نگاه خشک و بی رحمش 

 .آمد اما آن دختر حتما شخص مهمی بود که مهداد او را به این جا آورده بودنمی

بعد از بستن در به سمت ماشین مهداد قدم برداشت و به لباس مهمانی غرق در خون دخترک 

اما خون در تمام لباسش پخش شد، بدن دخترک را برای پیدا کرد رد زخم بازرسی کرد  خیره

پیچید، شوکه شد و به مهداد از درد به خود می؛ شده بود به قامت خم شده مهداد خیره شد

 .سمتش هجوم برد

 :ش پرسیدادر آغوشش کشید و با همان لحن خشن و خشک همیشگی

کنم مثل شاهرخ خانی عجب سگ جونی هستی بازم که تیر خوردی؟ بعضی وقتا فکر می- 

 !تو

دانست این حرف هایش به همان معنی" هداد با لحن خشک رفاقت پژمان خو گرفته بود، میم

 :رفیق، سالمی، بازم که مراقب خودت نبودی!" است، خنده تلخی زد و گفت

 .نگاه بنداز با خودم آوردمش یه من رو ول کن تو جعبه رو- 

 :گویدخورد و این بار با خشم میهایش در هم گره میپژمان اخم

زبون نفهم! قرار بود طبیعی بکشیمش نه که تاش کنی بذاریش تو جعبه! حتما االن همه - 

 .گردندارن دنبالش می

داد با شنیدن کلمه" قرار بود طبیعی بکشیمش" شوکا که تا آن لحظه مکالمات را گوش می

 .شوکه شد، با ترس نگاهی به جعبه عقب فراری مشکی انداخت

 !شمرد؟های آخرش را میدر آن جعبه ثانیه اییعنی کدام بخت برگشته

 :طور محو ماشین شده بود که با شنیدن اسم دختر به خود آمدهمان

 این دختره رو چرا با خودت آوردیش؟- 

 :مهداد در حالی که صورتش از شدت درد مچاله شده بود گفت

 .دونهدکتره اون کاری کرد زنده بمونم ولی زیاد از حدش می- 

های پر پشتش درحالی که اخم کرده بود به شوکا خیره شد و با مخاطب قرار وپژمان با ابر

 :دادن مهداد گفت

 .دونه شاید جونش رو به خطر بندازهخوره ولی این که زیادی میخوبه به دردمون می- 

 .توان هیچ عکس العملی را نداشت !دانست چه بگویدنمی شوکا از ترس به خود پیچید؛

 :برد رو به شوکا غریدپژمان در حالی که مهداد را به داخل می ؛ده بودجایش میخکوب ش سر

 ؟ کدومش برات راحت تره؟گلولهیا با پای خودت میای تو یا با زور - 
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 :شوکا با شنیدن اسم اسلحه با صدایی لرزان گفت

 .نه خودم میام- 

باغ حرکت  های سفید کفاش را بر روی سنگ ریزههای بــ**رهنهدیگر جوابی نگرفت؛ پا

 .دادمی

؛ کردمیگذاشت دردی به اندازه فرو رفتن سوزن را حس هر دفعه که پایش را بر زمین می

 اما چاره چه بود؟

و چیدمان خانه  به فضا اش رانگاه کالفه .با تنی کوفته و خسته به سمت داخل قدم برداشت

شده بود از سر حیوانات، های اتاق نشیمن پر ! دیواربا دیدن دکور به خود لرزید انداخت؛

 !گوزن، آهو، خرس و حتی گرگ

 .ای تیره به تیره شدن فضا کمک کرده بودکف با پالت چوبی قهوه

در مرکزیت خانه  ندکردشومینه بزرگ چوبی در وسط دو راه پله که به طبقه باال راه پیدا می

 !خبری از مبل های معمولی نبود؛ قرار داشت

های چوبی که بدون نظم خاصی چیده شده بود دکور ای و صندلیههای چرمی قهوتنها کاناپه

 .دادرا شکل می

 .رسیدبوی آمیخته از عطر چوب و چرم به مشام می

پسری جوان را در باالی راه پله طبقه  ،سیاه خیره شده بودو درحالی که به لوستر فلزی بلند 

 .کردباال دید که او را نظاره می

 سرگردان ؛دانست به کدام سمت برودو نگاهش را از او گرفت. نمیشوکا با دیدنش شوکه شد 

 .و مضطرب به کف خیره شد

ها را در هوا با پله لــ*ب داشت با حالتی شیطنت آمیز آسالن در حالی که لبخندی شیطانی بر

بوی ترس را از نگاه دخترک ؛ لمس کوتاه نوک پاهاش طی کرد و خود را به دخترک رساند

 :پوز خندی زد .کردم میمظلوم استشما

 .کشی؟ دیشب خودم گذاشتمت تو ماشین. خودمونیم خیلی خوش استیلیخجالت می چرا ازم -

از دیشب مدام حرف های شوک بر  ف های پسرک، شوکا دوباره شوکه شد؛با شنیدن حر

 .شنیدانگیز می

ه کنار پنجره دیگر طاقت شنیدن هیچ سخنی را نداشت، بی اعتنا به حرف پسر به سمت کاناپ

 .لنگان لنگان رفت

 چیه نکنی فکر کردی مهداد با اون حالش تو رو حمل کرده ها؟ -

 :شوکا با بی حوصلگی جواب داد

 باید تشکر کنم؟ -

کرد به سمت دخترک قدم آسالن درحالی که دستش را داخل جیب شلوار مشکی اسپرتش می

 :برداشت و با حالت صمیمی گفت

 .ها، نگی این چه حرفیه، وظیفه بود چه اسم زیبایی اسم منم آسالنهیه وقت ممنون نگی  -

شوکا از حرف آسالن خنده اش گرفته بود اما موقعیتی که در آن گرفتار شده بود اصال 
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 !رسیددار به نظر نمیخنده

 :رد خنده را از صورتش محو کرد و با صدای ته گلویی جواب داد

 .اسمم شوکاست -

 :آسالن لبخندی زد

 .میاد اتمعنی اسمت توی مایه های چهارپایی به اسم آهوئه؟ خودمونیم خیلی به چشم -

 .سرش را به آن تکیه داد حوصلگی دستش را روی لبه مبل گذاشت وشوکا با بی

 .همین باعث سر درد و بی حالیش شده بودکرد واحساس ضعف شدید می

 :آسالن با دیدن وضعیت دخترک به خود آمد

االن برات یه چیزی میارم  ؛خوایدون میو رفته بود تو هم موجود زنده ای و آب پاک یادم  -

 .بخوری

 :لبخندی به گوشه لــ*ب شوکا نشست

 !این خونه تو باشی! اون دوتای دیگه فقط فکر کشتن منن به نظر میاد آدم با درک -

 .دشد در همچین منجالبی گیر افتاده باشاز حرفش بغضش گرفته بود، باورش نمی

شد ش یافت مییهای از ناراحتی در صداکرد در حالی که رگهآسالن حالش را درک می

 :جواب داد

هیچ کدوم از ما، سرنوشتمون رو خودمون تیک نزدیم! فقط یاد گرفتیم عادت کنیم! پس  -

 .حداقل از زاویه خوبش نگاه کن ،سخت نگیر این یه راه جدیده

 ...له کوتاه، و بار دیگر امید در وجودش جوانه زدبا همین چند جم ؛ته قلب شوکا گرم شد

نگاهش در رد رفتن آسالن خشک ماند، به سمت عقب چرخید و به باالی پله ها به امید دیدن 

 .مهداد خیره شد

 !تواند وضعیت وخیم مهداد را درک کند یا نه؟دانست کسی مینمی

ق خون بود و هر چه این کار به دانست با از دست دادن آن حجم خون تنها راه تزریشوکا می

 .شدافتاد مهداد ضعیف و ضعیف تر میعقب می

 .ترسیداما چاره ای جز منتظر ماندن نداشت، از پژمان می

 .دانستمی اطینرحمی بود او را همچون شینگاهش پر از خشم و بی

 .شوکا از حجم ترس پاهایش را در بدنش جمع کرد و سرش را به زانوهایش تکیه داد

دست تکان  اشانتهای افکار در هم پیچیده درهمه چیز برایش تیره و تار بود و آینده ای مبهم 

 .دادمی

 .هایش بود نرمی چیزی را روی بازو های بــ**رهنه اش حس کرددرحالی که غرق ترس

هنوز هم نقاب بر  ؛به سرعت سرش را باال گرفت و با دیدن چهره رو به رویش متعجب شد

 !اش بودچهره

 .مهداد درحالی که لباس های مشکی را در دست داشت به چشمانش خیره شده بود

 .های ترسیده شوکا خیره شودتوانست به چشمهایش را بست بیشتر از آن نمیمهداد چشم

 :رفت گفتلباس را رها کرد و درحالی که به سمت آشپز خانه کنار پذیرایی می

 .کنه مراقب رفتارت باشتا پسر زندگی می لباس هات رو عوض کن تو این خونه چهار -
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گفت! و شوکا در دلش لبخند مسخره ای زد کسی که برایش فرقی با قاتل نداشت از نجابت می

 !این برای ذهن شوکا یک پارادوکس به تمام معنی بود

 .رفتهنوز هم خمیده راه می ؛رفتن مهداد خیره شد به راه

 !گشتاشت، در ذهنش دنبال چهارمین پسر میبه سمت زمین خم شد و لباس ها را برد

 .به سمت راه پله روانه شد و به طبقه باال رسید

باید  ؛های چوبی تیره انداخترچهار در با فواصل زیاد رو به رویش بود، نگاهی کالفه به د

 شد؟کدام یک می وارد

رزانش را به سمت اولین در از سمت راست رفت، با تردید به سمت دستگیره در، دست های ل

 .حرکت داد

 .ساله از اتاق بیرون آمد ۳۰_۲۸به یک باره در باز شد و مردی با سن 

موهای بلند تا نزدیکی گردنش، چندین گردنبند فلزی با طرح های اسکلت و صلیب و پنجه و 

 .گرگ از گردنش آویز بود

 .بلوز مشکی که بر روی آن پلیور بلند مشکی پوشیده بود

های پلیور انگشتانش ستینآحسی را نثارش کرد و با دستش که نگاه بیمرد با دیدن دخترک 

 :کرد در را بسترا پنهان می

 ،وقتی مهداد تو رو آورده باید تو اتاق خودش بهت جا بده ؛حق نداری داخل این اتاق بشی -

 !برو اتاق اخری

 :واب دادهای چرم و مشکی مرد خیره شد و با ترس جشوکا با شنیدن حرف مرد به پوتین

 .بله ببخشید متوجه شدم -

 .ای درنگ به سمت در آخر رفتبدون لحظه

 .گنجیدهایش مشکی پوش بودند، چیزی که در فهم شوکا نمیهمه جای خانه و آدم

میلی در اتاق را باز کرد و با دیدن صحنه افسردگی و ناامیدی در خانه سایه افکنده بود، با بی

 .رو به رویش تعجبی نکرد

 .جای خانه، اتاق مهداد نیز زیر سلطه رنگ مشکی طراحی شده بود همهمثل 

 .کردآینه تمام قدی در گوشه اتاق خود نمایی می ،اتاقی بزرگ با تختی بزرگ! به جز تخت

سیاهی حتی به پرده ها نیز رحم ؛ کردمی به هم زنها با چوب سیاه فضا را حال کمد دیواری

 !نکرده بود

 .کی که بازخورد نور را به داخل به حداقل رسانده بودپرده های کلفت و مش

 .دری کوچک سفید کنار آینه نظرش را جلب کرد؛ آهی کشید و در را پشت سرش بست

به سمت در روانه شد و در را باز کرد، با دیدن فضای حمام و دستشویی لبخندی بر لبش 

 .نشست

 !چقدر دلش هالک یک دوش آب گرم بود

 .تخت پرت کرد و راهی حمام شدلباس ها را بر روی 

روشن مرمر خود  با سنگ ی خانهبه فضای داخلی حمام نگاه کرد، حمام برعکس دیگر جاها

 ؛کردنمایی می
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 !وانی بزرگ در کنار پنجره کوچک رو به باغ

 .در سمت چپ توالت فرنگی قرار داشت، شوکا داخل شد و در را از داخل قفل کرد

 .پایین کشید به سختی زیپ رامشغول در آوردن لباسش شد، 

در را باز کرد و لباس را خارج به از حمام پرت کرد و باز هم در را قفل کرد. در آینه 

 .کوچک متصل به دیوار به خود خیره شد

هنوز هم نقاب بر چهره اش بود، با بغض دستش را سمت بند نقاب برد و در تمام آن لحظات 

 .بستان لحظه ای که ماهرخ نقاب را برایش بسته میبه خاطرات روز گذشته پرت شد، به هم

 .اش سر خوردزمان با کنار رفتن نقاب از چشمانش بر روی گونهاشک هم

 .اش خیره شد، هنوز هم ردی از آرایش دیشب بر چهره ساده اش مانده بودهای خستهبه چشم

 .استخوزیبا را می ؛ دلش همان موهای فرآمدموهای صاف دیگر خوشش نمی از

 .دید شوکا نبود! تنها عروسک تقلید شده جامعه بوددر آینه می کسی را که

به سمت وان رفت و شیر آب را باز گذاشت تا گرم شود، بعد از گرم شدن آب خروجی وان 

 .را بست و منتظر شد وان پر شود

خبر  یابربه باغ خیره شد، پاییز یکی پس از دیگری درختان را به سلطه گرفته بود، هوای 

 !کردپاییز چه بی رحمانه همه چیز را پژمرده می؛ داداز چیره شدن پاییز بر آسمان را می

 .گرفت و پاهاش را در آب گرم وان گذاشت و کم کم شروع به نشستن کرد نگاهش را از باغ

های گرم آب به آرامش وازش، و در اخر گردنش در نشکف پاهایش، زانو هایش، شکم

 !به جز ذهن آشفته و در همش ؛رسیده بودند

دید این که خود واقعیش را می و باز در آینه خیره شد. این بار از حوله مشکی را به تن کرد

 .لبخند زد

 .از حمام بیرون زد، با دیدن اتاق خالی نفس راحتی کشید

 .ها خیز برداشت، بلوز پارچه استین بلند را بر روی اندامش قرار دادبه سمت لباس

 .ها را به تن کرددانست، لباسبرایش بزرگ بود ولی همین را هم غنیمت میکمی 

 .کمر شلوار کمی برایش گشاد بود چند تا به شلوار زد تا اندازه شود

دستی به موهای خیسش کشید، خبری از شال یا روسری نبود. نفس ناراحتش را بیرون داد و 

 .حوله را در جایش آویز کرد

 .کرد، به سرعت سمت در روانه شد و به سمت پله ها قدم برداشتضعف شدیدی را حس می

شد اسمش را آشپزخانه کرد به آشپز خانه خیره شد، البته نمیدرحالی که پله را طی می

گذاشت. تنها با جزیره مرکزی از دیگر فضا پذیرایی جدا شده بود. کابینت های چوبی در ما 

 .در آشپزخانه گرد هم آمده بودندبین پنجره ها کار گذاشته شده بود. همگی 

 .کشیداش دست میمهداد به صندلی لم داده بود و بر روی لبه فنجان قهوه

اوچکان در حالی که فنجان قهوه ترکش را در دست گرفته بود به یخچال تکیه زد و به 

 .کردصورت ناراحت مهداد نگاه می

به دخترک لقمه های پیاپیش را به خورد و آسالن پشت پژمان با بی خیالی صبحانه اش را می

 .برددهـ*ان فرو می
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کرد. تا اکنون در جمع مردانه هایش را حس میلباسش را چنگ زد، گرمای شدید گونه آستین

این چنین قرار نداشت، حتی پدری هم برای اندک اطالعاتی از روحیات مردانه در زندگیش 

 .نبود

باید خود واقعیش باشد آن چنان  که چیز مطمئن بوددانست چگونه رفتار کند، تنها از یک نمی

 .که تضاد درون و بیرونش را از بین ببرد

 .ها همه خیره به او بود نگاه

انداخت، هنوز هم موهای فرفریش را به خاطر  مهداد از زیر چشم نگاهی به دخترک

 .آوردمی

 .بش نشستدید لبخند محوی به گوشه لاز این که باز هم او را ساده و ناب می

خواست راز چند ساله اش فاش شود، به صورتش حالت خشمگینی داد و باز هم به دلش نمی

 .فنجان خیره شد

 :پژمان در حالی که سعی در جویدن لقمه بزرگ دهانش داشت رو به دخترک گفت

هم باهات کاری نداریم هر چی باشه جون داداشمون  بذاره ما زندتخواد حاال که مهداد می -

رو نجات دادی ولی این زنده موندنت بها داره بهاشم اینه هیچ وقت حق نداری پات رو از این 

 گرفتی چی گفتم؟ بزاری،باغ بیرون 

، زنده نگه داشتن این چنینی چه فرقی با مردن داشت؟ به جز فشردمیبغض گلوی شوکا را 

 !پایان های بیزجر کشیدن

 .سرش را به نشانه تایید تکان داد

کس اعتماد نداشت ولی این خواسته کرد، به هیچاوچکان با نگاهی مرموز دخترک را نگاه می

 .مهداد بود

 .کردرحمی نگاهش میبه سمت شوکا قدم برداشت و با بی

 .کردبه یک قدمی دخترک رسید، اجزای صورتش را بر انداز می

به بدن الغر اندام و دراز  بس شده بود، سرش را پایین انداخت ونفس در سینه شوکا ح

 .اوچکان خیره شد

 !توانست بکندکاری نمی هیچ؛ اوچکان بود هر لحظه منتظر اقدامی ناشایست از طرف

 .شدهیچگاه حریف چهار نفر در چنین شرایطی نمی

موهایش را دور  رشته از؛ اش را سمت مو های فرفری دخترک برداوچکان انگشت اشاره

داد، همانند آهوی در بند اش را فشار میهای بستهانگشتش پیچید، دخترک از ترس پلک

 !چه بی رحمانه .لرزیدشکارچی به خود می

 !گرفتقدرت می دیگریترسید یکی می

 :اوچکان رشته مو را روی لــ*ب های قلوه ای دخترک کشاند و با خباثت گفت

 .گرنه خیلی کارا هست که دوست دارم انجام بدمفکر فرار به سرت نزنه و -

ای محکم به میز زد و با فریاد اتمام حرف اوچکان مهداد از سر جایش برخواست و ضربه با

 :زد

 زنه همگی فهمیدین یا دوباره تکرار کنم؟بسه اوچکان! هیچ کس به اون دختر دست نمی -
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رها کرد و به سمت طبقه باال روانه اوچکان درحالی که خنده بر لــ*ب داشت رشته مو را 

 .شد

شوکا که تا آن لحظه عالئم حیاتیش را از دست داده بود با رفتن اوچکان نفس راحتی کشید و 

 .دستش را بر روی قلب ترسیده اش گذاشت

به چشم های خشمگین مهداد خیره شد، از این که خط و نشان برای راحتیش کشیده بود خوش 

 .ویل مهداد دادحال شد و لبخندی را تح

پرسید چرا جانش شوکا نگاه ناراحتش بر روی صندلی خالی مهداد قفل شد، و مدام از خود می

 نکرد؟ نجات داد؟ چرا فرار را

 :های ذهنش بود که با صدای آسالن به خود آمد غرق در چرا

 ...کنی کال اینا دوستی و دشمنی شون یه حالته زیابیخی عادت می -

 :گردنی پژمان به خود آمدتمام نکرده بود که با پس هنوز حرفش را

 دی؟آسالن این چرت و پرت ها چیه تحویل این دختره می -

 :آسالن در حالی که دستش را در جای پس گردنی پژمان می مالید با اعتراض گفت

 .تو یکی حرف نزن که کپی شده یه سنگ سردی -

 :رفت گفتبه سمت در خروجی می پژمان بی حوصله از جایش کنده شد و در حالی که

 .برسم کارم مراقب این دختره باش تا منم برم به آدمیزادتو که مثل  -

 :آسالن به سمت عقب چرخید و در رد رفتن پژمان فریاد کشید

 !ترسم مادرتم تو قبر افتخار کنه پسر بزرگ کردهمنظورت از کار، کشتن یاروئه؟ می -

 .سخن آسالن بی جواب ماند

به شدت  دادرفته بود و با دست راستش بازو دست چپش را مالش می در غم فرو شوکا

 .عصبی شده بود

 .توانست از گذشته بگویدآسالن با دیدن غم چهره دخترک به فکر فرو رفت، نمی

مهداد هر گونه حرف زدن اضافی با شوکا را منع کرده بود اما دلش راضی به ناراحت بودن 

 .دخترک نبود

 .داددانست قضیه چیست حداقل انقدر نگاهش بوی ناراحتی نمیاگر می

 .بردباید تمام نمک وجودیش را برای خنداندن دخترک به کار می

 :به سمتش چرخید

 خوای چیزی بخوری؟ نکنه از هوا تغذیه میکنی؟تو نمی -

 .شوکا به شدت ضعف کرده بود با شنیدن تعارف آسالن کمی جان گرفت و به سمت میز رفت

 !اجزای یک صبحانه سالم تمام؛ پنیر،آب پرتقال ،مربا، خامه

آمد تدارک دیدن همچین میزی تنها از از طرز چیدن میز خنده اش گرفته بود به نظر می

 .آیدآسالن بر می

 .گرفتن لقمه شدجای مهداد نشست و مشغول

 :به صورت آسالن خیره شد

 !ترین تو شونیکوچیک فکر کنم -
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داری که به غیبت مادر شوهر های اهریمنی و حالی که دستش را همانند زنان خانهآسالن در 

و سعی در پاک بودن و مظلوم بودن خود  دپرداختنهای زبان درازشان میخواهر شوهر

 :داشتن تکان داد و با صدای لوس تعریف کرد

فقط میان عین گاو جونم واستون بگه کوکب جون این جا همه کارا با منه این لندهورا  واال -

شه خاک کردن چندتا خر شبم افتخارشون میرن آخورن و میمیپشقاب و  کنن توکله می

 !خونه گن روزی! وای دست رو دلم نذار که دلمجنازه که بهش می

توانست جلوی خنده اش را بگیرد لقمه اش را قورت داد و قهقهه کنان رو به شوکا دیگر نمی

 :آسالن گفت

 . ندیده بودم یه پسر این جوری حرف بزنهتا حاال -

 :حالتی متفکرانه گفت آسالن با

 .کنهجذاب می همینه که من رو -

 :با اتمام حرفش دستی به موهای خرمایی مرتبش کشید و با لبخند به شوکا خیره شد و

 .مکنسالمه و در نقش خواهر دلسوز ایفای نقش می ۲۳ترینم آره درست فهمیدی من کوچیک -

 :شوکا لبخندی زد

 .تو قلب مهربونی داری فکر نکنم تا حاال کسی رو کشته باشی -

 :آسالن سرش را پایین انداخت و با ناراحتی پرسید

دونی یه روزی نمی کنی بقیه خیلی بی رحمن؟ تو درباره زندگی اونا هیچیمی فکر تو -

 .شهبرعکس این قضیه بهت ثابت می

توانست کرد، آن مهداد از خود راضی چگونه میی آسالن فکر میشوکا با تعجب به حرف ها

 !دلی رئوف داشته باشد؟

 !کردرفتار میها اوچکان که همانند شیطان پرست یا

 !رفتیا پژمان که به شکل شیری بی رحم به شکار آدم ها می

 ...هنوز ذهنش برای حق دادن به چنین اشخاصی آماده نبود

دخترک فهمید که هنوز وقت درک حرف هایش نرسیده، به سمت گاز آسالن از نگاه بی حس 

 .رفت و چای خوش رنگی برایش ریخت

 .فنجان مهداد را برداشت و جایش خالیش را با استکان چایی عوض کرد

خورن مثل زهر فکر نکنم قهوه رو به اندازه مهداد و اوچکان تلخ بخوری اینی که اینا می -

 .ی ریختمماره! واسه همین برات چای

 :شوکا در حالی که لبخند تلخی بر لــ*ب داشت جواب داد

 !اصال قهوه دوست ندارم چه برسه به تلخش -

آسالن لبخند دخترک را جواب داد و به سمت دیگر میز رفت. فنجان های خالی را برداشت و 

 .در داخل سینگ گذاشت

 .له از باغ شنیده شدهنوز دستش به کاسه خالی مربا نرسیده بود که ناگهان صدای نا

 .مضطرب به سمت در خروجی روانه شد

 .شوکا با دیدن هجوم آسالن به در از جا پرید و بی اختیار راه آسالن را در پیش گرفت
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 .رسید را در پیش گرفتبا سرعت سمت مسیر سنگ ریزه ای که به ته باغ می

 .یستدتوانست باکشید اما نمیبه نیمه راه که رسید کف پاهایش تیر می

ی جای دنیا نجات شاید کسی در انتهای باغ به کمک او احتیاج داشت هر چند برعکس همه

 !شددادن در این خانه جرم محسوب می

در میان درختان گردو مردی میان سال به صندلی چوبی بسته شده بود و در رو به رویش 

 .مهداد به صندلی دیگری تکیه داده بود

 .اد ایستاده بودنداوچکان و پژمان دو طرف مهد

 .با دیدن صحنه رو به رویش مضطرب به سمتشان قدم برداشت

 .شنیدصدای له شدن برگ های خشک در زیر پاهایش تنها صدایی بود که می

 !مردرسید حتما آن مرد میاگر دیر می

 .در دنیای پر امیدش مردن و کشته شدن معنایی نداشت حتما راهی به جز کشتن وجود دارد

 !چیز را از ته قلب باور داشت، فرصتی دوباره دانست اما یکآن مرد چیزی نمی از جرم

 .به ده قدمیشان که رسید ایستاد، به صورت مرد خیره شد

 .تصویری مبهم از چهره ای شبیه به چهره همین مرد در ذهنش نقش بست

 کجا؟ شناخت ولی ازاین مرد را می

 کدام موقع؟

 !به خاطر نداشت؟چرا خاطره ای واضحی از مرد 

 .پیچیدتنها یک حس مبهم آشنا در سرش می

 :مهداد با دیدن قیافه سر درگم شوکا شوکه شد و فریاد کشید

 !از این جا برو -

مرد سمت مخاطب مهداد سرش را چرخاند، با دیدن صورت آشنای دخترک نفسش بند آمد، 

 !هنوز هم موهای فرفریش را در خاطر داشت

 .کشیدرا بشناسد از گذشته خجالت می او خواست شوکادلش نمی

 .شداما سال ها گذشته بود! سنگ دل ترین آدم هم دلش تنگ می

دهانش را باز کرد که نام زیبایش را بر زبان آورد ولی با دیدن چهره عصبانی مهداد دهانش 

 .را بست

 :داد غریدمهداد در حالی که صدایش را از البه الی دندان هایش به بیرون می

 !حتی فکرشم نکن -

مرد سکوت کرد، نگاه پشیمانش را نثار دخترک کرد، تمامی خاطرات در یک لحظه از 

 .کرد صفحه ذهنش گذر

 .آوردهنوز هم چال گونه اسیر خنده های دخترک را به یاد می

 !چقدر خنده هایش را دوست داشت

 .آمدنمی او بر اما حاال در تنگنای زمان جز مرور خاطرات شیرین کاری از

 :هایش را بست و لــ*ب زدچشم

 !ماشه رو بکش -
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 :مهداد پوزخندی به حرف پرویز زد

خوای ماشه رو بکشم که سریع راحت بشی آره؟ نه نه تو باید بیینی باید زجر بکشی چیه می -

 !تونه جزای گناهان تو باشههمچین مرگ ساده ای نمی

لحظه ای نفس  کرد ورا به فضا پرتاب میمرد قهقهه زد و صدای خنده های دیوانه وارش 

 .گرفتنمی

چشم هایش بی حس شد با غم به مهداد خیره شد بغض گلویش  رفت و خنده هایش رو به زوال

 :فشارد. صدای ته گلویش را بیرون دادرا می

 !دی چه بی رحممی ده و تو داری با زنده موندنم منو زجرمی انتظار من رو زجر -

 .دادمی خشم دندان هایش را بر روی هم فشارمهداد از 

کرد که مسبب می لرزید به زجر هایی که در تمام این سال ها کشیده بود فکرهایش میپلک

 .اصلیش کسی جز پرویز نبود

 :با بغض جواب داد

 دونی از زجر کشیدن؟ ها؟ تو مگه به جز زجر دادن کار دیگه ای بلدی؟زجر؟ تو چی می -

را از مهداد گرفت، هوای باز باغ برایش نفس گیر بود انگار ذره ای اکسیژن  پرویز نگاهش

 .در هوا وجود نداشت

 .کرد، نگاه درمانده اش را به اطراف چرخانداحساس خفگی می

 .نگاهش بر روی چشم های ترسیده و متعجب دخترک ثابت ماند

 !داد؟را به چه کسی می آورد. حقنمی شنید سر درشوکا از هیچ کدام از حرف هایی که می

 رسید در گذشته چه کار هایی کرده بود؟آن مرد ناشناس که در عمق وجودش آشنا به نظر می

شد فهمید زخم کرد ولی از نگاه بی رحمش میعلت این حجم عصبانیت مهداد را درک نمی

 .های زیادی را از پرویز خورده بود

ضلع این مثلث گذشته شوکا در راس داستان آن سوی  مهداد به رد نگاه پرویز خیره شد، و

 .ایستاده بود

 !آورد حتی مهداد راشوکایی که چیزی را بیاد نمی

 !سه راس با ضلع هایی متصل

توانست خشمش را کنترل کند به سمت پرویز خزید و اسلحه را بر مهداد بیشتر از این نمی

 :پیشانیش فشار داد

 .کس تقسیم نکنم ه مرگت رو با هیچمن قسم خوردم خودم بکشمت! و لذت لحظ -

 :پرویز نگاه خبیثانه اش را سمت مهداد چرخاند

خواستم لذت کشتن تو رو تجربه کنم ولی بخت باهات یار بود شوکا به دادت رسید منم می -

 .خوردزدم و گلوله به جای پهلو به قلبت میطعم گلوله چطور بود؟ هر چند باید دقیق تر می

 !رف پرویز شوکه شد، پس قاتل اصلی پرویز بود نه مهدادشوکا با شنیدن ح

 به یاد حرف چند دقیقه پیش آسالن افتاد، چه حقیقتی پشت ماجرا بود؟

در حال مرور خاطراتش به دنبال سر نخی از هر دویشان بود که با برخورد مهداد بر زمین 

 .سرد پوشیده از برگ به خود آمد
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 .خیر برداشتن اوچکان و پژمان به سرعت سمت مهداد

دانست برای فهمیدن گذشته هم شده با دیدن صحنه رو به رویش دیگر ایستادن را جایز نمی

 .ماندباید مهداد زنده می

قدم های سریع و بلندی را سمت جسم بر زمین افتاده مهداد برداشت، خودش را به سمت 

 .مهداد پرت کرد و با سرعت بلوزش را باال زد

 :ا خیس کرده بود، با دیدن دهانه باز زخم با دلهره فریاد زدرد خون لباس مشکیش ر

 .باید ببریمش تو نیاز به بخیه داره -

 .اوچکان و پژمان با خونسردی تن بی جان مهداد را حمل می کردند

 :کرد گفتاوچکان در حالی که بی تفاوتی از نگاهش چکه می

گ جون به تمام معناست تو واسه دکتر بودن زیادی استرسی هستی نترس مهداد یه س -

 .شرایط از این بدترم زنده مونده

شوکا از حرف های بی اساس اوچکان حرصش گرفته بود، سرش را به طرف اوچکان 

 :چرخاند و غرید

 .دونیتو یه سنگدلی که چیزی از معنی نجات دادن و زندگی بخشیدن نمی -

 :زنداوچکان به دنیا فانتزی دخترک پوزخند می

چی هستی؟ یه فرشته از دیار خوبی؟ جمع کن این حرف هات رو زندگی پر نشده  تو دیگه -

 !فهمی خانوم دکتر لجناز خوبی پر شده از لجن می

پژمان که تا آن لحظه سکوت کرده بود از بحث بی مورد بین شوکا و اوچکان حرصش گرفت 

 :و این بار او حرفش را به کرسی نشاند

 .داد بی هوش شده به جای جر و بحث یکم سریع تر راه برینمثل این که حواستون نیست مه -

اوچکان و شوکا با حرف پژمان هر دو ساکت شدند، حق با او بود در این لحظات تنها زنده 

 .ماندن مهداد اهمیت داشت

 .به سرعت وارد خانه شدند و به سختی مهداد را به اتاقش رساندند

 .دون نشانی از حیات دراز شده بود، انداختشوکا نگاهی به بدن مهداد که بر روی تخت ب

 :رو به پژمان فریاد زد

 .خون الزم داره -

 :رفت جواب دادپژمان در حالی که به سمت در خروجی می

 .خوبه چیز مهمی نیست -

 :شوکا شاکیانه پرسید

 یعنی چی چیز مهمی نیست؟ -

ه تخت رو به رو شوکا پژمان بدون دادن جوابی از اتاق خارج شد، اوچکان نزدیک آمد و لب

 .نشست

 فهمید، واقعا نجات دادن انسان ها انقدر برایش مهم بود؟دلیل آن همه نگرانی دخترک را نمی

کرد، نگاهی به انگشتر های ترسناک فلزی دستش انداخت و به سیاهی درونش فکر می

 .نگاهش بر روی انگشتر اسکلت دست راستش قفل شد



 
 

28 

گرفت به صورت معصوم که به راحتی جان آدم ها میدید خود را همچون عزرائیل می

 .دخترک خیره شد

 !ماند چیزی متضاد با وجود خودشهمچون فرشته می

برای پیدا کردن علت بی رحم شدنش پرت شد به گذشته، به خیانت مادرش! به لحظه کشتن نا 

 !پدریش

 .دانست، او از آن موقعه تا االن زاده مرگ شدسالگی می ۱۲آغاز بی رحم شدنش را در 

 .دوباره به چهره مضطرب شوکا خیره شد

داد به صورت بی روح مهداد خیره شوکا در حالی که زخم را برای بند آمدن خون فشار می

 .شد

پرسید چه چیزی زیر آن نقاب وجود داد که مهداد با به نقاب سفیدش، در ذهن خود مدام می

 کرد؟اشتن نقاب آن را پنهان میگذ

 .فضای غرق در سکوت اتاق با صدای پای پژمان در هم شکست

 :کیسه خونی که در دستش بود را سمت دخترک گرفت

 .بیا اینم خون -

 :شوکا متعجب به کیسه خون نگاه کرد و جواب داد

د تو یخچال مگه الکیه؟! یه کیسه خون بگیری جلوم و بگی اینم خون؟ این خون فاسده بای -

 .مخصوص نگهداری بشه از این مهم تر گروه خونیه

 :پژمان نفس کالفه اش را بیرون داد

ببین خانوم دکتر فکت رو ببند و کارت رو بکن ما خودمون این جا یخچال مخصوص  -

ذاره تو نگهداری خون داریم نترس خون آشام نیستیم مهداد همیشه از خون خودش ذخیره می

بینی پس فقط رو کارت ه تنش بندازی رد گلوله و چاقو های زیادی رو مییخچال یه نگاه ب

 .تمرکز کن

شوکا وقت کافی برای آنالیز حرف های پژمان را نداشت، به سرعت کیسه خون را از دست 

 .پژمان قاپید و مشغول کارش شد

 :پژمان جعبه سفیدی را روی تخت گذاشت

 .اینم وسیله بخیه زدن -

 :یدبه سمت اوچکان چرخ

 .پاشو بریم بیرون تا به کارش برسه -

 .اوچکان بدون حرف به دنبال پژمان از اتاق خارج شد و در را بست

منفی شوکه شد، به o شوکا نگاهی به نوشته های روی کیسه انداخت با دیدن گروه خونی

توانست شانسی باشد؟ آن هم احتمال چند درصد یکی بودن گروه خونی خودش با مهداد می

 !ن گروه خونی کمیابیهمچی

 ...شدکردن به این موضوع را کنار گذاشت فعال بر روی کار دیگه ای باید متمرکز می فکر

 

 .اخرین بخیه را که زد، دستی به پیشانی عرق کرده اش کشید
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 .مهداد هنوز هم بی هوش بود، نفسی عمیق کشید و مشغول جمع کردن وسایل شد

کرد، جعبه را در دست گرفت و به سمت در روانه در جعبه را بست و سرم خون را چک 

 .شد

پله ها را یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشت، همگی با صورت هایی گرفته بدون نظم بر 

 .گفتروی کاناپه ها نشسته بودند، هیچ کس سخنی نمی

آخرین پله را هم رد کرد و به سمتشان قدم برداشت، آسالن متوجه آمدنش شد و نگاه 

 .نثار دخترک کرد مضطربش را

دانست اتفاقی برای مهداد نخواهد افتاد او اهل جا زدن نبود، اما باز هم از ته دل می

 .خواست خبر زنده ماندش را بشنودمی

 .داد به دخترک خیره شدپژمان در حالی که انگشت گره خورده در همش را فشار می

 .اوچکان با بی حوصلگی دخترک را نظاره کرد

 :ا صاف کرد و با آسودگی گفتشوکا صدایش ر

 .یاد ولی باید حتما چند روز استراحت کنهیکی دو ساعت دیگه به هوش می -

لبخند آسودگی بر چهره هر سه شان نشست و بعد از گذشت چند لحظه پژمان از جایش 

 :برخاست و به سمت در رفت

 .رم کشیک پرویز رو بدممن می -

 :آسالن با بی حوصلگی جواب داد

 خواد فرار کنه؟جن که نیست؟! سفت بسته شده به صندلی چطوری می طرف -

 :پژمان ابروهایش را بهم گره زد

 !احتیاط شرط عقله بچه -

 .آسالن پوفی کشید و ادای گفته پژمان را در آورد

 .پژمان تنها توانست خشمش را با نفسی بیرون دهد، به سمت در رفت و از خانه خارج شد

 :قیه بر روی کاناپه دراز کش شد و با صدای خفیفی پرسیداوچکان بی توجه به ب

 هی دختر بلدی غذا درست کنی؟ -

 :آسالن با خشم به سمتش برگشت

 گی شوکا غذا درست کنه؟اوال دختر نه و شوکا! دوما مگه من دست پختم بده که می -

 :اوچکان بازویش را بر روی چشمانش جا داد

بذار اون غذا رو درست کنه خیلی وقته یه غذای درست  خسته نشدی انقدر شبیه زنا بودی؟ -

 .و حسابی نخوردیم

 :آسالن این بار عصبی تر شد

زد عمه من کرد تو پشقاب و کفش رو لیس میخیلی نامردی اوچکان پس اونی که کله می -

 بود؟

 ... اوچکان از جایش پرید که سخن دیگری بگوید

 :اسیدکه با صدای کالفه شوکا حرف در دهانش م

خواد سر بار کسی باشم بستونه دیگه تا وقتی این جام آشپزی و تمیز کاری با من دلم نمی -
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 .هرچند این جا فقط زندانیم

 :آسالن با حرف دخترک غمش گرفت به سمتش چرخید

 ...تو زندانی نیست تو -

 :اوچکان مهلت اتمام حرف آسالن را نداد

 .ادامه نده آسالن حق با اونه -

 :انش را بست و سرش را پایین انداخت، شوکا در فکر درست کردن ناهار بودآسالن ده

 چه غذای رو همه تون دوست دارین؟ -

گذاشت به سقف خیره شد و در ذهنش آسالن در حالی که دست هایش را پشت سرش می

 :شروع به سرچ کردن کرد

خوره فقط مهداد که بد من و پژمان اصوال همه چیز خواریم اوچکانم با بی میلی همه چی می -

 .غذاست

 :شوکا نفس کالفه اش را بیرون داد و به آشپزخانه اشاره کرد

 شه؟اول بگو چی تو یخچال پیدا می -

 :آسالن سرش را منگ سمت یخچال چرخاند

 !نیاز به یه خرید اساسی داریم -

 :شوکا لبخندی زد

 .خوبه پس برو خرید -

 :آسالن متعجب گفت

 .ولم کن بابا چی ؟ من برم خرید؟ -

 :شوکا این بار با جدیت بیشتری حرفش را به کرسی نشاند

 .کار نیست منم که زندانیممن بابات نیستم! به جز تو کسی تو این خونه بی -

آسالن با صورتی معترض در حال چیدن کلماتی برای تغییر نظر شوکا بود که با صدای 

 :اوچکان به خود آمد

 .میامپاشو آسالن منم باهات  -

گنجید برای یک بارم که شده اوچکان به آسالن با تعجب به اوچکان خیره شد، در فهمش نمی

داد و از کار های اضافی بیزار بود ولی حرفی کسی گوش داده باشد، همیشه به کاناپه لم می

 !حاال قصد خرید کردن داشت

 .با منگی از جایش برخاست و با اوچکان همراه شد

وشه لــ*ب نشاند و به رد رفتن آن دو خیره شد؛ به یک باره در مغزش شوکا لبخندی به گ

 :چیزی جرقه زد و به سرعت کلماتی را به زبان آورد

 .راستی وسایل سوپم بیارین مهداد تا خوب بشه باید فقط سوپ بخوره -

 :آسالن بدون این که رویش را برگرداند جواب داد

 .باشه خانوم دکتر -

 .در سکوت خانه غرق شد، همه چیز با افسردگی خو گرفته بود با رفتن آن دو شوکا

پذیرایی را به کاوش دیدن چیزی امید بخش تجسس کرد، اما همه چیز تیره و پژ مرده بود مثل 
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 !قلب اهلی خانه

خواست قلبش همانند آن ها اسیر سیاهی شود، حاال که جایی جز ماندن در این خانه دلش نمی

 .دادرا تغییر می را نداشت باید همه چیز

 !دکور را

 !رنگ ها را

 !ها رااز همه مهم تر آدم

کرد، این اسارت حکمت خدا بود برای حس طلبیدن کمک را در وجود تک تکشان حس می

 !کمک کردن به این چهار نفر

دانست اما فهمیدن درد داد با این که چیزی از گذشته شان نمیباید عشق را به آن ها یاد می

 .ان کار سختی نبودهای عمیقش

 !به فضا خیره شد و لبخند زد

 .به کاناپه های درهم و شلخته خیره شد اولین هدفش را چیدن فضایی صمیمی قرار داد

 ...یک... دو... سه

 !سه کاناپه تک نفره بزرگ و یک کاناپه سه نفره بزرگت

بر روی کف سر  کاناپه مشکی بزرگ تر را به سمت جلوی شومینه هل داد، کاناپه به خوبی

 .شد زور چندانی برای تکان دادن اشیا وارد نکندهمین باعث می خورد ومی

متری بین کاناپه و شومینه فاصله انداخت و بقیه کاناپه های تک نفره را دو  ۶به اندازه فرش 

 .طرف کاناپه بزرگ قرار داد

 .داختدر وسط محوطه ایجاد شده قالیچه چرم قهوه ای گرد کوچک روشن را ان

 .یکی از میز های گرد چوبی کم ارتفاع را درست وسط قالیچه گرد گذاشت

 .رسیدچند قدم دور تر رفت و نگاهی به فضا انداخت، صمیمی تر و زیبا تر به نظر می

 .به پتوی مسافرتی کرم رول شده در البه الی کوسن های بی نظم کاناپه خیره شد

 .د و آن را از لبه مبل آویز کردبه سمتش رفت و چند تای مرتب به پتو ز

 .کردکرم به خوبی خود نمایی می بین آن همه سیاهی این رنگ

کنار پنجره سمت دیگر پذیرایی نگاه کرد، با تغییر جای کاناپه های به طور کامل خالی شده 

 .بود

 .به نگاهی به اطراف انداخت، با دیدن صندلی گهواره ای قهوه ای چشمانش برق خاصی زد

 .صندلی را به سمت پنجره بزرگ و سر تا سر گوشه پذیرایی کشاند

گوشه ایی دنج، صندلی را جا داد و از پنجره بدون پرده بزرگ، به باغ پر از درخت با 

 .شدهای طالیی خیره برگ

به سمت اشپزخانه رفت با وجود جزیره مرکزی بزرگ وجود آن میز فلزی که سطحش شیشه 

 .دانستمنظور می شفاف قرار داشت را بی

به سختی میز را از بین جزیزه مرکزی و کابینت کناریش بیرون کشید و آن را در گوشه بین 

 .راه پله و آشپز خانه درست وسط پنجره دیگر جا داد

 .رسیدنظر می کارش که تمام شد نگاهی به اطراف انداخت، هم چیز بهتر به
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 .زدشد باید به مهداد سر می نفس راحتی کشید، نگاهش به باالی پله ها قفل

 .شد به پشت در اتاق رسید، در را باز کرد و به مهداد خیره

 .برد، به سمت تخت قدم برداشتهنوز هم در خوابی عمیق به سر می

به مهداد نشست، کیسه خون تمام شد بود، سر سرنگ را از بازو مهداد بیرون  لبه تخت رو

 .کشید

 !شد آن هم به خاطر آن نقاب سفیدی از قیافه اش دیده نمیبه چهره اش خیره شد، نگاه کل

گرفت و شد دماغش را هم در بر میبه جزئیات نقاب توجه کرد، از وسط پیشانیش شروع می

 .شددر انتهای آن به روی گونه سمت راستش کشیده می

 !کنجکاو بود

 !داد؟چه چیزی زیر این نقاب آزارش می

برد، سر انگشت اشاره اش تنها چند سانت با نقاب فاصله  دستانش را به آرامی سمت نقاب

 .داشت که با باز شدن چشم های مهداد به سرعت دستش را سمت خود کشاند

با دیدن چهره رو به رویش قلبش آرام داد وهای سنگینش را به سختی باال میمهداد پلک

 .گرفت

 !را ببیند؟ او چه لذتی باالتر از آن که با باز کردن چشم هایش فقط صورت

 .دادسعی در مخفی کردن لبخند وجودیش کرد، نباید دخترک را به محبت کردن خو می

 :بی رحمی را در کالمش ریخت

 بازم که نجاتم دادی؟! از جونت سیر شدی؟ -

 !شوکا باز هم انتظار شنیدن این حرف را نداشت

شد با صدایی که  هربانش چیرهباز هم مهداد از زنده ماندنش ناشکر بود، خشم کم کم بر قلب م

 :رگه های از ناراحتی و خشم را به دوش می کشید جواب داد

 ...تو یه -

 .گشتمکث کرد، و در ذهنش دنبال کلمه ای مناسب می

 :در حال کاوش در مغز قفل کرده اش بود که با صدای ضعیف مهداد به خود امد

 !یه حیونم؟ -

ه کار بردن همچین صفتی برای یک انسان تیر خورده دانست؛ بکلمه " حیوان" را جایز نمی

 .رسیددرست به نظر نمی

 :با ناراحتی جواب داد

 .نه! تو فقط قدر نشناسی -

کرد لبخند کم رنگی زد اما با شنیدن کلمه " قدر مهداد از این که حیوان بودنش را تایید نمی

 :نشناس" حرصش گرفت

 .ونی هیچیدواسه چی قدر شناس باشم؟ تو هیچی نمی -

 :شوکا این بار معترضانه جواب داد

تونی بگی این جا حبس کردی؟ می تونی بگی چرا من رومی دونم ولی تواره من هیچی نمی -

 !اون مردی که تو باغ جلوی این سوز بستیش به صندلی کیه؟! چرا خواسته تو رو بکشه؟



 
 

33 

 .کدام از سوال ها نبود به هیچ کرد االن وقت جواب دادنمی مهداد به سوال های دخترک فکر

 :پلک هایش را بست و به آرامی گفت

 .برو بیرون -

 :تر سخن گفت شوکا این بار مصمم

 ...چرا از جواب دادن -

 :با صدای غرش مهداد به خود آمد

 گوش هات که سالمه نکنه فهمت مشکل داره؟ گفتم برو بیرون -

 .شوکا بیشتر از این تحمل تحقیر شدن را نداشت

 .از جایش کنده شد و با دلخوری به سمت در رفت

 .در دلش غمی عجیب خانه کرده بود، دستش را بر روی قلبش گذاشت و فشار داد

 .چرخیددیدش تیره و تار شد، خانه به دور سرش می

 .دست دیگرش را به نرده پله ها تکیه داد و چند نفس عمیق کشید

 .رخوردی حقش نبودکرد، همچین بو به بی گناهی خودش فکر می

 :با صدای آسالن به خود آمد

 !شوکا! شوکا -

به در ورودی خیره شد، آسالن و اوچکان در حالی که کیسه های بزرگ خرید را حمل 

 .کرد متعجب به فضای پذیرایی خیره شدندمی

 .گنجیدجایی چند شی در ذهنشان نمیاین حجم تغییر آن هم با جابه

 :زدآسالن این بار با ذوق صدا 

 !شوکا کجایی تو؟ رو نکرده بودی انقدر با سلیقه ای -

 .شوکا درحالی که لبخند به لــ*ب داشت به پایین پله ها رسید

 .به سمتشان قدم برداشت و خرید ها را از البه الی انگشتان آسالن بیرون کشید

 :به سمت آشپزخانه رفت و مشغول بیرون آوردن خرید ها شد

 زدم؟ خوب شده یا فقط گند -

 .آسالن چشم هایش از شدت ذوق بیش از حد باز مانده بود، به سمت شوکا رفت

 .به روی جزیره مرکزی خم شد و چانه اش را به کف دستانش تکیه داد

 :شد و پرسید به دخترک خیره

تونم به خودم کنم نمیتونی انقدر با روحیه باشی؟ به وضعیت االنت که فکر میچطوری می -

 .به فکر تغییر دکوراسیون بودی بقبولونم که

 :شوکا لبخند تلخی زد

 .باید یه جوری خودم رو سرگرم کنم وگرنه تحمل نمیارم -

 .فهمید، سرگرم شدن تنها را گذراندن اسارت بودآسالن به خوبی معنای حرف دخترک را می

این خانه ماند ولی از یک چیز مطمئن بود او زنده از دانست شوکا تا کی کنارشان مینمی

 !رودبیرون نمی

کرد، سرش را به نشانه مخالفت با افکار زجر شوکا را در ذهنش تجسم می لحظه مرگ
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 .دادآورش تکان می

شد که جان توانست تحمل کند، مهداد هیچگاه در آین حد بی رحم نمیهمچین ناحقی را نمی

 .دکسی که دو بار از مرگ نجاتش داده است را بگیر

 .امید ذهن آشفته آسالن بود و این تنها

اوچکان خرید ها را کنار شوکا گذاشت و به چهره مشغول دخترک خیره شد، لبخندی زد و با 

 :لحنی مهربان گفت

 .ممنون -

 .شوکا و آسالن با تعجب به اوچکان خیره شده بودند، همچین لحنی از او بعید بود

 .رون رفت و به سمت پله ها روانه شدقبل از واکنش یکی از آن دو، اوچکان از آشپز خانه بی

 :آسالن ابرو راستش را باال داد و با جدیت گفت

 .بینم که قلب خشک اوچکانم نرم کردیمی -

 :شوکا پوز خندی زد و پرسید

 به جای این حرف ها بگو ناهار دقیقا چی درست کنم؟ -

های متفکر را به آسالن با شیطنت دستش را زیر چانه اش گذاشت و در حالی که ژست آدم 

 :خود گرفت بود، جواب داد

چون من هیچ وقت به این طفل معصوما افتخار ندادم که قورمه سبزی بپزم و از اون جایی  -

 .خوام این افتخار رو به تو بدم، سبزیم خریدمکه قلب رئوفی دارم می

 .گذاشتشوکا لبخندی زد که چال گونه اش را به نمایش می

 :گفت ونه شوکا ذوق کرد وآسالن با دیدن چال گ

 .وای تو چال گونه داری؟ پس مثل منی -

شوکا با تعجب به صورت اسالن خیره شد، آسالن برای اثبات سخنش لبخندی گشاد به چهره 

 .شددندانش دیده می ۳۲اش نشاند به طوری که هر 

 :شوکا لبخندی زد

 .اره دیدم -

 .شد آسالن نیشش را بست و مشغول کمک کردن به شوکا

 

*** 

 .در قابلمه را بلند کرد، بخار خورشت به یکباره در هوا پخش شد

 .بوی خوش عطر قورمه سبزی فضای خانه را پر کرده بود

لبخندی زد و در قابلمه را گذاشت و زیر گاز را کم کرد، نظرش باز هم جلب باغ شد، به 

 .انتهای مسیر نگاه کرد هنوز هم پرویز به صندلی بسته شده بود

شناخت، دلش برای فضا بیرون س عجیب و مبهمی به او داشت به گمانش سال ها او را میح

 !تنگ شده بود برای ماهرخ

 !برای کتاب هایش

 !حتی برای کل کل کردن های صبح با فرنوش
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 .شماردآهی کشید و با خود مدام راه های فرار را می

بنده ای که از کنارش رد ترسید، آن سگ برای هر جنوحشی و بزرگ کنار در میاز سگ

کرد اال اهل خانه؛ پس فرار کردن از در اصلی تنها شرایط را خراب تر شد پارس میمی

 .کردمی

 !کرد باید راه فراری باشدهایش را ریز کرد، به گوشه گوشه باغ نگاه میچشم

 .شدناگهان با صدای ناله به خود آمد، رد صدا را گرفت به طبقه باال ختم می

 .عت سمت پله ها رفت و به اتاق مهداد رسیدبه سر

با دلهره در را گشود و با دیدن مهداد که بر روی زمین بی حال افتاده بود شوکه شد و به 

 .سمتش هجوم برد

دست هایش دو طرف شانه های مهداد گذاشت که او را بچرخاند اما او سمتش چرخید و با 

 .کردچشم های غرق در خون نگاهش می

 .مهداد را در بر گرفته بود، به چشم های دخترک خیره شدخشم وجود 

از این که باز هم نجاتش داده بود خشمگین بود چون تنها او را در شرایط سخت تصمیم گیری 

 .دادقرار می

 :سابید فریاد زنان پرسیددندان هایش را از حرص روی هم می

 چرا بازم نجاتم دادی؟ ها؟ -

کرد و هر لحظه ترس و ر حالت چهره اش را مشاهده میبه صورت دخترک خیره شد، تغیی

 .گفتتعجب در وجود دخترک میافت و در دل به خودش ناسزا می

توانست کلمه ای بگوید، شوکا شوک زده به چشم های مهداد خیره شده بود، زبانش بند آمد نمی

 .شدشد باز هم برای نجات دادن سرزنش میباورش نمی

 :آوردبان میبا لکنت کلمات را به ز

 !فهمم مشکل تو با زنده موندن چیهمن نمی -

کرد چیزی که باعث شده بود از هایش را بست و به گذشته فکر میمهداد از حرص چشم

 .کشتن دخترک دست بکشد و باز هم آن حس کهنه شعله ور شود

 .برساندتوانست انتقامش را به سرانجام گرفت وگرنه نمیباید جلوی احساساتش را می

 :با بی رحمی غرید

 .خوام چشمم بهت بخورهاز اتاق برو بیرون نمی -

 .فهمیدشنید، دلیل این حقارت ها را نمیشوکا صدای شکستن غرورش را می

 .مرد ذره ای برای بقیه ارزش قائل نبود چیزی که در دنیای شوکا تعریف نشده بود این

خواست به آدمی قدر نشناس کمکی ر نمیدست هاش را مشت کرد و از زمین کنده شد، دیگ

 .کند

 .کردبه جسم زمین افتاده مهداد خیره شد، و هر لحظه فکر فرار را برای خودش باز تر می

 .دادتصمیمش را گرفت، باید خودش را نجات می

 .به سمت در رفت و اتاق را ترک کرد

 .با به صدا در آمدن بسته شدن در، اشکی از گوشه چشم مهداد چکید
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آورد دستش را مشت کرد و محکم بر زمین کوبید، هنوز هم خاطرات قشنگ را بیاد می

 .چیزی که شوکا کامال فراموش کرده بود و ذره ای از وجود گذشته ای مشترک خبر نداشت

شوکا دستش را به نرده چوبی پله ها تکیه داد و چند نفس عمیق کشید، با خشم به انگشتانش 

 .زدنرده چنگ می کرد و بهوارد می فشار

خواست مهداد را خفه کند و برای اولین بار از نجات داد جان کسی سخت پشیمان دلش می

 .بود

 .به سمت پله ها قدم برداشت و با حرص به سمت آشپز خانه رفت

 .انتهای باغ خیره شد زیر گاز را خاموش کرد، به کنار پنجره رفت و به

ان رو به رویش نشسته بودند و نگاهشان را از او هنوز مرد زنده بود ولی اوچکان و پژم

 .گرفتننمی

تصمیم گرفته بود همراه با خود پرویز را هم نجات دهد و بهترین زمان را موقعه ناهار 

 .دانستمی

 

 .نگاهی به میز چیده شده کرد؛ همه چیز را گذاشته بود و االن وقت عملی کردن نقشه اش بود

 :به سمت باغ برداشت و فریاد کشیدخانه بیرون رفت چند قدم  از

 .ناهار اماده است بیاین -

که منتظر جوابی باشد داخل رفت، سینه غذایی که برای پرویز تدارک دیده بود را  بدون این

 .در دست گرفت و منتظر ماند

 :شنید، با دیدن اولین نفر به سمت در خروجی رفت و گفتهایشان را میصدای قدم

 .مرد غذا بدممن میرم به اون  -

 :کرد، جواب داداوچکان در حالی که به رفتن دخترک نگاه می

 .به حرف هاش گوش ندی اون یه دیونه است -

 :آسالن در تایید حرف اوچکان گفت

 .گه مراقب باشاره راست می -

 :فریاد زد شوکا بی توجه به حرف هایشان از خانه بیرون رفت و

 .هار بهش بدم هر چی باشه هنوز زنده استنا خوامکاری بهش ندارم فقط می -

با جدیت مرد بسته  نفس کالفه اش را بیرون داد و دسته های سینی فلزی دستش را فشار داد و

 .کردشده به صندلی را نگاه می

 .شدقدم های سریع و کوتاهی را به سمتش برداشت، با هر قدم با سواالت زیادی مواجه می

 آن مرد که بود؟

 شناسد؟کرد او را میفکر میمدام  چرا

کرد ولی مصمم بود برای نجات پرویز و حس مبهمش به یک مرد غربیه را درک نمی

 !خودش

 .به یک قدمی مرد رسید ایستاد

پرویز صدای شکستن برگ های خشک کف زمین را شنید، با گوشه چشم به پاهای 
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 .بــ**رهنه دخترک خیره شد

 .آوردلبخند تلخی زد و کمی سرش را باال 

 .این بار چهره ناز معصوم دختر را دید، به سینی غذای دستش خیره شد

از این که شوکا هنوز هم عوض نشده بود و مهربانیش را در خاطر داشت نفس آسوده ای 

 .کشید

 :با تعجب پرسید

 واسه چی برای کسی که منتظره مرگه غذا میاری؟ -

کرد جواب قاشق را در خورشت فرو میشوکا نزدیک تر آمد، کنارش نشست و در حالی که 

 :داد

 .خوام شما رو هم نجات بدمخوام از این جا فرار کنم میچون قرار نیست بمیره! من می -

پرویز با تعجب به چشم های قهوه ای پر غم شوکا خیره شد، یعنی مهداد از گذشته چیزی 

 برای او نگفته بود؟

 :کنجکاو پرسید

 نگفته؟ مهداد چیزی از گذشته برات -

 شوکا با سوال مرد منگ شد، کدام گذشته؟ گذشته چه ربطی به مهداد داشت؟

 :پرسیداین بار او بود که می

 منظورتون چیه؟ -

 ...پرویز نگاهش را به زمین دوخت و در ذهنش همه چیز را مرور کرد

 ...دانستاز نحوه برخورد کردن دخترک فهمید مهداد هیچ چیز به او نگفته یعنی شوکا نمی

 :بار دیگر دخترک را از اولویت هایش کنار زد و او را به بازی گرفت

 .مهداد توهم زده من پدرش رو کشتم ولی دخترم باور کن کار من نیست -

کرد، از شخصیت بی رحم مهداد همچین کاری شوکا حرف های مرد را در ذهنش هجی می

 .رسیدبعید به نظر نمی

برد از میان دندان و درحالی که سمت دهـ*ان مرد می قاشق را با خورشت و برنج پر کرد

 :هایش آرام کلمات را کنار هم چید

دم به محض این که خیلی طبیعی رفتار کنین فقط به حرف هام گوش بدین، من نجاتتون می -

 .یه راه فرار مطمئن پیدا کنم

 .تپرویز محتوی قاشق را به دهـ*ان فرو برد و لبخند رضایت بر گوشه لبش نشس

جوید نگاهش را به سمت گوشه باغ دوخت. با صدایی ارام تر از باد درحالی که غذا را می

 :گفت

کنم رو کنه وقتی بلند شدی همین گوشه ای که نگاه میاوچکان از پنجره داره نگاهمون می -

 .شه از اون جا فرار کرددقت کن یه در مخفی خیلی کوچیک پشت گیاه میخک هست می

 :به مرد پرسید ن حرف مرد قند در دلش آب شد و با ذوق روشوکا با شنید

 .کنمگین؟ وای خدا دارم نجات پیدا میواقعا جدی می -

 :پرویز خنده ای کرد جواب داد
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 .کنیماره امشب وقتی همه خوابیدن بیا همین جا باهم فرار می -

 .شوکا سرش را به نشانه تایید تکان داد و مشغول غذا دادن به او شد

چرخید به سمت قسمتی که عد اتمام غذا بدون حرفی برخاست و در حالی که به عقب میب

 .پرویز خیره شده بود، نگاه کرد

 .در حافظه اش درختان آن قسمت را به خاطر سپرد و بدون معطلی به سمت خانه روانه شد

 .داددر تمام مسیر لبخندی به لــ*ب داشت که نشان از آسودگی خیالش می

 .کرد ترس و خشم بودسمت پنجره اتاق مهداد چرخاند و تنها چیزی که حس میسرش را 

 .نگاه خشم آلودش را از پنجره گرفت و مصمم تر از قبل قدم برداشت

 .به داخل خانه که رسید، هر سه شان را در حال چرت زدن بر روی کاناپه ها یافت

یف و سفره بمب خورده بدون سر و صدا به سمت آشپز خانه رفت هیچ خبری از ظروف کث

 !توانست باشدنیافت با تعجب به ظرف های شسته شده آبکش نگاه کرد، تنها کار یک نفر می

لبخندی زد و مشغول شستن ظرف باقی مانده شد و تمام مدت به لحظه ناب فرار فکر 

 ...کردمی

 

*** 

 .شتگذاداد، و در تاریکی محض در باغ قدم مینفس های بریده اش را بیرون می

 .توانست چند قدم جلو ترش را ببیندبا نور کم المپ چهار طرف خانه تنها می

شنید و این ترس را هر لحظه در وجودش پر صدای پارس سگ را از کنار در ورودی می

 .کردرنگ تر می

 .شمارد، بر طبق آن االن در جای درست ایستاده بوددر ذهش قدم هایش را می

 :کرد پرسیدمیدرحالی که صدایش را خفه 

 کجایین؟ -

 :شنیدصدای به آرامی صدایش را می

 .تر چند قدم بیا جلو -

 .با شنیدن صدا نفس راحتی کشید و به سمتش رفت

مرد بسته شده به صندلی در تاریکی نمایان شد، دسته چاقو میان انگشت هایش فشار داد و به 

 .ن را در جایی درست ببردکرد تا آپشت صندلی رفت و با دست رد طناب را دنبال می

 .مرز بین دست های مرد با طناب را یافت، و شروع به بریدن کرد

 !شوکای قصه بی خبر از گذشته

 !بی خبر از هویت این مرد

 .زددست به کاری زد که بعد ها جز پشیمانی چیزی را برایش رقم نمی

ر دیگر مچ هایش را با بریده شدن اخرین رشته ریسمان طناب سر خورد و پرویز توانست با

 .لمس کند

بدنش همانند چوب خشک شده بود، دو روز طاقت فرسا را پشت سر گذاشته بود ولی هنوز 

 .دانستکشید و این را پیروزی دیگری در برابر مهداد مینفس می
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 .و االن وقت عملی کردن نقشه اش بود، به سمت دخترک چرخید

کرد. حال که راه آزادی برایش باز شده بود کر میشوکا به خانه خیره شد بود و به آدم هایش ف

 .دادحس مبهمی او را آزار می

 .حسی که حتی برای خودش هم غیر قابل درک بود

ناگهان درد عظیمی را در پشت سرش حس کرد و به یک باره همه چیز در تاریکی فرو 

 ...رفت

 

 .داختبه سختی پلک های سنگین شده اش را باز کرد و نگاهی به اطراف ان

کرد، دستش را سمت پشت سرش برد ولی این سر درد وحشتانکی را در پشت سرش حس می

 .کار دردش را دو چندان کرد

 !آورد فکر کرد، آخرین لحظهبه اخرین تصویری که به یاد می

 .کردبا شوک از جایش برخاست اما درد امانش را برید و او را مجبور به دراز کش شدن می

 .هش را به اتاق دوخت، چقدر همه چیز برایش آشنا بوددراز کشید و نگا

 !اتاق مهداد

رفت و ترس وجودش را در بر با فهمیدن این موضوع هر لحظه ضربان قلبش باال می

 .گرفتمی

کرد، چطور کرد و اشک از چشمانش چکه میبه فریبی که از پرویز خورده بود فکر می

 گولش را خورده بود؟

دید، حتی فریب شده بود که چشمش به جز فرار هیچ چیز دیگر را نمیآنقدر غرق خشم مهداد 

 !را

گذشت و حتما این بار او را کرد، مهداد از چنین اتفاقی ساده ای نمیمرگ را حس می

 .کشتمی

با ترس به لحاف چنگ زد و آن را باالی سرش کشید، و مدام صدای نفس های نامنظمش در 

 .شدسرش اکو می

 !منتظر بود

 ...ظر دیدن چهره خشم آلود مهدادمنت

 ...نگاه های اسیدی اوچکان

 ...و عصبانیت چشم های پژمان

 !نبود؟ دانست اما یک چیز برایش قابل هضمزنده ماندنش را محال می

او را به اتاق آورده بودند؟ چرا کارش با یک گلوله در بی  اگر قصد کشتنش را داشتند چرا

 هوش تمام نشده بود؟

 .تکاپوی فهمیدن معمایش صدای باز شدن در را شنیددر 

این را تنها راه به تاخیر انداختن مردنش  خود را به خواب زد و با ترس چشم هایش را بست و

 .دانستمی

 :با صدای مهداد به خود آمد
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 .دونم به هوش اومدیمی -

و با صورت کنار بزند  ترسید لحاف راکف دست های مشت شده اش عرق کرده بود، می

 .نقاب زده مهداد رو به رو شود

 .در نبرد تصمیم گیری بود که لحاف از روی صورتش سر خورد

 .کرد، نفسش در سینه حبس شده بودهای محکم قلبش را حس میضربه

 .داد، و لحظه ای میل به باز کردنشان نداشتپلک هایش را فشار می

 ...خواست دخترک چشم هایش را باز کندمهداد به صورت ترسیده شوکا خیره شد، دلش نمی

 ...دوست داشت ساعت ها به چهره شوکا خیره شود به خاطر سال ها جدایی

کرد و از این که لحظه ای فکر کشتن شوکا به ذهنش خطور به حس انتقام درونیش فکر می

 .گفتکرده بود به خود ناسزا می

ز از دستش گریخت و تنها دلیلش توانست عصبانیتش را کنترل کند، باز هم پرویولی نمی

 .شوکا بود

 :صدای خشنش را بیرون داد و پرسید

 چرا کمکش کردی؟ -

 .شوکا با شنیدن صدا، دلهره اش دو برابر شد، لحظه ای که منتظرش بود فرا رسید

 :بزاق دهنش را به سمت گلوی خشکیده اش سوق داد و با صدایی آرامی پرسید

 فرار کرد مگه نه؟ -

 :عصبانیت جواب داد مهداد با

 شناختیش؟جوابم رو با سوال نده گفتم چرا کمکش کردی؟ مگه تو می -

آورد همه چیز تغییر ترسید، اگه ذره ای شوکا پرویز را به خاطر میاز جواب سوالش می

 .کردمی

 .با دلهره منتظر جواب شد

ش تو خاطرم گه جایی دیدمش اما خاطره ای ازشناختمش ولی یه حسی بهم مینه نمی -

 .نیست

 .توانست انتقام بگیرداز شنیدن جواب نفس راحتی کشید، پس هنوز هم می

 :این بار پرسش دیگری را مطرح کرد

 قول داده بود فراریت بده مگه نه؟ -

 .شوکا چشم هایش را گشود و به یک چشم بدون نقاب مهداد خیره شد

مشکی و گرد مهداد خیره شد، هیچ ترسید اما از دروغ تنفر داشت. به چشم از واکنشش می

 .توانست مردمک چشمش را ببیندشد حتی نمیچیز به جز سیاهی دیده نمی

 :با صدایی لرزان جواب داد

 .من بهش قول فرار داده بودم -

 :مهداد از شنیدن جواب شوکا شوکه شد، و با تعجب پرسید

 یعنی چی؟ تو بهش قول دادی؟ -

 :به سقف خیره شد و ماجرا را تعریف کرد شوکا نگاهش را از مهداد گرفت و
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دونم چه مدت بی هوش بودم، اخرین روزی که یادم میاد تو بازم به خاطر نجات دادن نمی -

جونت سرم داد کشیدی و من دیگه تحمل موندن رو نداشتم البته فکر فرار کردن از این جا 

کردم زنده فرارم می احمقانه بود چون خیلی از جاده اصلی و از تهران دوره حتی اگه

خواست دیگه نبینمت، به جز من موندم ولی اون لحظه انقدر عصبانی بودم که فقط دلم مینمی

دادم به بهانه ناهار رفتم یکی دیگه ام اسیر بی رحمی های تو شده بود اون مردم باید نجات می

 ...خوام فرار کنمپیشش و بهش گفتم می

 :خن مهداد به اتمام رسیدحرف هایش تمام نشده بود که با س

 .اون بازم خودش رو ترجیح داد به تو -

 :دانست، با تعجب پرسیدشوکا از شنیدن حرف منگ بود، معنایش را نمی

 منظورت چیه؟ -

مهداد سمت دخترک خزید صورتش را به یک نفسی شوکا رساند و در چشمان همچو آهویش 

 .خیره شد

 .هنوز هم عاشق آن چشم ها بود

نیمه باز گذاشت تا اعتراف کند اما به زبان اوردن احساساتش سخت بود مخصوصا  دهانش را

 .کردحاال که شوکا او را بی رحم خطاب می

 .خواست دخترک را به زور عاشق خودش کنددلش نمی

کرد ولی جرعت نفس های شوکا در سینه اش حبس شده بود، فاصله کم بینشان اذیتش می

 .اعتراض نداشت

 !کرد، چقدر آن چشم برایش آشنا بودمهداد را کاوش میاجزای صورت 

ته ریش مردانه اش چهره اش را مسن تر کرده بود اما پشت این چهره مردانه پسرک جوانی 

 .دید که غم و سیاهی بر قلبش چیره شدهرا می

 :مهداد بدون این که کلمه ای را بر زبان بیاورد از تخت کنده شد و به سمت در رفت

کنم اما بار دیگه بخوای فرار کنی خودم نجات جونم این دفعه رو ازت گذشت می به خاطر -

 .کنمخفت می

پشت سرش در اتاق را محکم بهم کوبید، از حرفش خنده اش گرفته بود اخر چگونه 

 !خفه کند؟ توانست شوکایش رامی

داشت نه اما راهی جز دور نگه داشتن شوکا از خودش نداشت، او لیاقت زندگی بهتری را 

 !زندگی که همسرش یک قاتل باشد آن هم قاتل پدرش

کرد با این که این کارش همانند گرفت بعد از کشتن پرویز شوکا را رها می را تصمیمش

 .کردخودکشی بود ولی نگه داشتن شوکا فقط حس نفرت را در قلب دخترک پر رنگ تر می

 .وچکان از اتاقش خارج شدآهی کشید و به سمت پله ها رفت همزمان با حرکتش، ا

نگاهی به صورت گرفته مهداد کرد، چشم غم گرفته اش خبر از نبرد سخت عقل و احساسش 

 .دادرا می

 :سمتش رفت و دستش را بر روی شانه دوستش گذاشت و گفت

بگیری اون یه دکتره  ولی سعی کن تصمیم درست رو دونم سخته، اون تو رو یادش نمیادمی -
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لی پیشرفت کنه تا وقتی این ماجرا تموم نشه امن ترین جا براش این جاست ولی تونه خیو می

 .دونم اتقدر دوسش داری که بذاری برهبراش داره می بعد از اون این خونه فقط نقش قفس رو

توانست نفس بکشد نگاهش را به اوچکان داد به سختی میبغض گلوی مهداد را فشار می

 :لبانش نشاند و جواب داد دوخت و لبخندی تلخ بر گوشه

 .پیدا کنیم پس زودتر باید پرویز رو -

 :منتظر جوابش نماند و به سمت پله ها رفت اما با سوال اوچکان از حرکت ایستاد

 به آسالن گفتی شوکا کیه؟ -

توانست حتی لحظه ای تصورش را بکند، با خشم جواب مهداد دستانش را مشت کرد، نمی

 :داد

 .هیچ وقت نباید بفهمن شوکا آسالن و -

 .کردشوکا فکر می کرد و به گذشته تلخ آسالن واوچکان با غم رد رفتن مهداد را دنبال می

فهمیدن چقدر حرف نگفته برای هم داشتن اما این فهمیدن فقط از هم اگر آن ها نسبتشان را می

 .کرددورشان می

شد و این همه چیز را بهم شوکا نمیوقت بیخیال  توانست برود و آسالن هیچشوکا دیگر نمی

 .ریختمی

 .نفس کالفه اش را بیرون داد از پله ها پایین رفت

 :کرد رو به سمت مهداد پرسیدآسالن در حالی که رد باران را بر روی پنجره دنبال می

 به هوش اومد؟ -

 .دنگاهش را از پنجره گرفت و به سمتش چرخاند و در جواب فقط چند تکان سر نسیبش ش

 :دوباره پرسید

 کنی؟ خوای باهاش چی کارمی -

 :مهداد صدای خسته اش را بیرون داد

 .مونه چون جونم رو نجات دادهزنده می -

دانست لبخند شادی بر گوشه لــ*ب آسالن نشست، علت حس قویش را نسبت به آن دختر نمی

همین قضیه  کرد واما او را به شدت دوست داشت ولی جنس دوست داشتنش با عشق فرق می

 .کردرا برایش پیچیده تر می

 :با شنیدن سوال از افکارش کنده شد

 شه؟کی کارای رفتنت تموم می -

 :سرش را سمت مهداد چرخاند و جواب داد

 .آخراشه نهایتا یه ماه دیگه ایرانم -

 .کرد حسی که تا االن برایش پیش نیامده بوداز همین االن احساس دلتنگی می

دانست او آورد چهره مهداد بود و تنها میآن تصادف اولین چهره ای که به خاطر میبعد از 

 .سال از زندگیش به کلی حذف شده بود ۷پسر عمویش است ولی 

دانست خواهر یا برادری دارد یا اورد نه مادرش حتی نمینه چهره پدرش را به خاطر می

 !نه؟
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دانست اگر روزگاری قضیه خواهرش را نمیمهداد به چهره معصوم آسالن خیره شده بود، 

 بخشید یا نه؟فهمید برای مخفی کردن آن او را میمی

کرد چیزی که به خاطر آن میکشید، و به عیب صورتش فکر دستش را به روی نقابش می

 .دانستشد و آن را عامل اصلی طرد شدنش از خانواده مینحس صدا می

 .شنیدصدای پای کسی را از پله می

 .سرش را سمت راه پله چرخاند و با دیدن صورت شوکا لبخندی محو به گوشه لبش نشست

 :آسالن با دیدن دخترک لبخندی گشاد زد و به سمتش رفت و با ذوق گفت

 !هنوزم که زنده ای دختر- 

 :گذاشتشوکا لبخندی زد که چال گونه اش را به نمایش می

 .آره متاسفانه زنده ام- 

 :گفتآسالن با دلخوری 

 !متاسفانه؟ یعنی چی- 

 :کرد ادامه داددرحالی که به مهداد اشاره می

نیست الکی ژست  اگه متاسفانه رو واسه این چوب خشک گفتی باید بهت بگم ته دلش هیچی- 

 .گیرهمی

 .شروع به سرفه زدن کرد مهداد با شنیدن حرف آسالن آب دهانش در گلویش پرت شد و

 :دید به سمت مهداد هجوم برد و چند ضربه به پشتش زد و گفتخنآسالن در حالی که می

 آخی جلو شوکا خجالت کشیدی؟- 

مهداد در حالی که رو به خفه شدن بود اخم هایش را بهم گره زد و تنها منتظر برگشتن نفسش 

 .بود تا بتواند چند ناسزا در جواب حرف اسالن بزند

آسالن چرخاند که حرف بارش کند اما  بعد از گذشت چند لحظه نفسش برگشت سرش را سمت

 .با دیدن چهره خندان شوکا مکث کرد

 .گذشتاز آخرین باری که قهقهه های شوکا را شنیده بود سال ها می

 :محوش شده بود که با پس گردنی آسالن به خود آمد

 زنی؟دختر مردم را چرا دید می- 

ش کنده شد و صدای بلندش را به فضا با شنیدن حرف آسالن و درد پس گردنی با خشم از جای

 :پرتاب کرد

شوخیت خیلی مسخره است من تا دیروز قصد داشتم بکشمش چون کسی که سال ها دنبالش - 

 .بودم رو فراری داد هنوزم از دستش عصبانیم تو هم بهتره میزان تخیالت رو پایین بیاری

 .ا بر صورتش ماسیدمنتظر جوابی نشد و با عصبانیت از خانه خارج شد، خنده شوک

شد ولی غم باز هم بر قلبش چیره شد، تحمل کردن هر روز برایش سخت تر و سخت تر می

 .کرداشتباهی که مرتکب شده بود زندگی را از قبل هم سخت تر می

آسالن با دیدن غم شوکا به سمتش رفت و دست را در دست گرفت، لبخندی بر چهره اش 

 .دنشاند و به صورت دخترک خیره ش

 .شوکا با حس کردن گرمای دست های آسالن گونه اش گل افتاد
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 .دانست چه واکنشی نشان دهدتا حاال پسری دست هایش را محبت امیز نگرفته بود. نمی

 :پرسید آسالن از پاکی شوکا لبخند رضایت بخشی زد و

 کنم تا حاال با پسری رابطه داشته بوده باشی؟فکر نمی- 

 :شد و پت پت کنان جواب داد شوکا نفس در سینه حبس

 .ن...نه هیچ وقت، همیشه در گیر درس خوندن بودم- 

 :آسالن ادامه داد

 .کردی جذاب نیستیعلتش درس خوندنت نیست مگه نه؟ بیشتر فکر می- 

 .شوکا شوکه شد که چگونه در این مدت کوتاه انقدر از او شناخت پیدا کرده

 ...سرش را به نشانه تایید تکان داد

همین لحظه پژمان با اخم های گره خورده وارد شد و با دیدن صحنه دست در دست شوکا  در

 .و آسالن متعجب شد

 :نگاه عصبانیش را به آسالن دوخت و با صدای خش داری گفت

 .نزدیکش نشو -

 :آسالن با ناراحتی دست های شوکا را رها کرد و جواب داد

 .نیت بدی نداشتم -

 نباید به این دختر دست بزنی گرفتی؟ نیتت هر چی که هست کسی -

 :آسالن آهی کشید

 .بله، راستی فوقش یه ماه دیگه این جا باشم -

 :شنیدن این حرف کمی از خشم پژمان را فرو کش کرد

 .پس کارات ردیف شده -

 .آسالن سرش را به نشانه تایید تکان داد و نگاهش را به چشم های ناراحت شوکا دوخت

کرد و آسالن غمی بر روی قلبش رخنه کرد، تنها او بود که درکش می شوکا با شنیدن رفتن

 .سعی در خنداندنش داشت

شد، نگاه ناراحتش را به پنجره دوخت و با دیدن رد حال با رفتنش از این هم تنها تر می

 .خواستباران، دلش بوی خوش باران را می

غ رفت، پاهای بــ**رهنه اش بدون هیچ حرفی از میان پژمان و آسالن رد شد و به سمت با

 .گذاشتهای خیس و زرد زمین میرا بر روی برگ

 .رفت و رنگ آبی تیره ای را به آسمان قالب کرده بودهوا رو به تاریکی می

رسید و گاهی باریکه های نور، آسمان را روشن گاهی صدای رعد و برق به گوش می

 .کردمی

 .بست و به اوضاع در هم زندگیش فکر کرد چقدر این هوا را دوست داشت، چشم هایش را

شد چیزی که از آن بیم داشت، کل زندگیش در حال هیچ روزنه امیدی در آن مشاهده نمی

تکاپو و تالش برای ارزو هایش بود اما حال در بن بستی ایستاده بود که تنها می توانست به 

 .دیوار بزرگ مشکالت بنگرد

 !حس کرد، چه حس غریبیگرمای دست هایی را روی شانه هایش 
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 .دانستکسی در میان مشکالت در آغوشت بکشد و با تو همدردی کند همین را قوت قلب می

اما ترسی وجودش را فرا گرفت که چه کسی او را در آغـ*وش کشیده است، سرش را به 

 .پشت چرخاند تا شخص را ببیند

گاهش را دگر بار سمت باغ آمد، نبا دیدنش تعجب نکرد، این محبت تنها از آسالن بر می

 .چرخاند

هر دویشان در سکوت رعد و برق فرو رفته بودند تا این که شوکا با حس کنجکاوی سوالش 

 :را به زبان آورد

 خوای بری؟چرا از ایران می -

 :پاسخ داد آسالن نفس عمیقی کشید و به آسمان دلگیر خیره شد و

 .خوام برم دنبالشکنه میداره زندگی می خواهرم یه جایی زیر این سقف آسمون بدون من -

 :شوکا لبخندی به لبش نشاند و او نیز به آسمان خیره شد و پرسید

 چند ساله ندیدیش؟ -

خواست درد و دل کند و از تنهایی هایش بگوید اما دلیل این آسالن سکوت کرد، دلش می

هایش را برایش دانست ولی با تموم وجودش دوست داشت حرف اعتماد به شوکا را نمی

 .بگوید

دونست یه خواهر دارم و پدر و وقت! هیچی از اون یادم نمیاد فقط مهداد میدر حقیقت هیچ -

 .مادرم مردن، رد خواهرمم اون برام گرفت توی آلمانه

 :شوکا با کنجکاوی پرسید

 دونه؟ مگه دوست نیستین؟مهداد از کجا می -

 :آسالن جواب داد

ا کسی که مراقبم بود و تمام این سال ها کمکم کرد مهداد بود، اگه اون نه ما پسر عموییم تنه -

 .بردن پرورشگاه جایی که ازش متنفرمنبود من رو می

 .شوکا به یاد خاطرات تلخ پروشگاه افتاد، چه روزهای سختی را پشت سر گذاشته بود

برای شادی لبخند دانست؛ آدم های انسان دوستی که تنها تنها روز خوشش را، روز عید می

کودکانه با دست های پر از کادو به آسایشگاه پا می گذاشتن و آن را با مهربانی تقسیم 

 .کردندمی

کرد، کل سال را تنها منتظر یک کادوی کوچک سر هیچ وقت روز عید را فراموش نمی

 .کردمی

 :نفس عمیقی کشید، با صدای دلنشینی گفت

سال از عمرم رو اونجا سپری کردم، سال های تیره  ۱۸، دونم پرورشگاه رفتن چقدر بدهمی- 

دادم اگه تو مهداد رو داشتی که همیشه مراقبت بوده من و تاری که تنهایی به زندگی ادامه می

 .اونم نداشتم

 .بعد از گفتن حرفش سرش را پایین انداخت و باز هم در گذشته تاریک و سختش غرق شد

 !بش تیر کشید، چقدر سختآسالن با شنیدن حرف های دخترک قل

 .آن هم برای یک دختر! موجودی که ذاتا نیاز به حمایت دارد، حمایتی از جنس مرد
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دست هایش را دور کمر دخترک حلقه کرد و او را بیشتر به خود چسباند، سرش را بر روی 

 :شانه هایش گذاشت و به آرامی کلمات را بر زبان آورد

شناسیش ولی شوکا همین غریبه یه حس قوی به تو ه میمن یه غریبه ام که فقط چند روز- 

دونم ولی هر چی دونه دوست داشتنه! جنس این حس رو نمیدونه عشقه نه میداره که نه می

 .که هست انقدر قوی هست که بخوام از این به بعد کنارت باشم

 .حرفش را که زد لبخندی به گوشه لبش نشاند و با ذوق منتظر جواب شوکا ماند

 .وکا با این حس محبت غریبه بود اما به شدت به همین حس عجیب احتیاج داشتش

چیزی که سال ها از آن محروم بود، به صدای قلبش توجه کرد؛ این احساس دو طرفه را 

 .کرددوست داشت آن هم با تنها مردی که درکش می

 :دستانش را روی دست های آسالن جا کرد، و با لبخند لــ*ب گشود

 هت بگم این حس دو طرفه است واکنشت چیه؟اگه ب- 

آسالن در حالی که لبخند گشاد شادی را بر چهره داشت چشم هایش را بست و نفسی آسوده 

 :کشید و با صدایی مهربان جواب داد

 .کنمتا اخر عمر ولت نمی- 

 :شوکا از جواب آسالن دلگیر شد

 !تو که داری میری- 

 .برمتو رو هم با خودم می- 

 :کشیدآهی 

 .تو این فرصت کم که نمیشه کارام رو انجام بدی- 

 .فرستم و چند ماه بعدش پیشمیمیرم بعد برات دعوت نامه می- 

 :شوکا در حال لبخند زدن بود که با صدای خشمگینی از جا پرید

 .شوکا هیچ جا نمیره- 

 .هر دویشان رو به سمت صدا چرخیدند و با دیدن مهداد شوکه شدند

 .شدیدن صحنه رو به رویش هر لحظه خشمگین تر میمهداد با د

 ...داد آن ها نمی دانستنددیدن دست های درهم گره خورده آن دو عذابش می

نفس کالفه اش را بیرون داد و به سمت شوکا قدم های سریعی برداشت، مچ دست دخترک را 

 .خود کشید اسیر انگشتانش کرد و با سرعت دستش را از دست آسالن جدا کرد و به سمت

 .آسالن به خود آمد و دست دیگر شوکا را چنگ زد

کرد و ترس وجودش را فرا شوکا در کشمکش آن دو، منگ ایستاده بود. به مهداد نگاه می

 .شدکرد حس قویش، قوی تر میگرفت و وقتی به آسالن نگاه میمی

 :ه خود لرزیددر جدال ترس و عشق درمانده ایستاده بود که با فریاد عصبانی مهداد ب

 .نیست دستش رو ول کن اون مال تو- 

 :آسالن عصبانی تر از مهداد فریاد کشید

پس مال کیه؟ نکنه تو؟ تو حتی قلب نداری که بخوای دوسش داشته باشه چه برسه به این که - 

 .مال خودت کنیش
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 .مهداد از شنیدن حرف ها خشمگین و کالفه شد

فشارد پلک هایش را از رحالی که مچ دخترک را مید!داد؟چگونه باید ماجرا را شرح می

 :شدت خشم بست؛ صدایش را از میان دندان های بهم سابیده اش بیرون داد

 ...بحث این نیست بحث اینه- 

 :قبل از تمام شدن سخنش آسالن لــ*ب گشود

 .تونه جلومون رو بگیرهپس بحث چیه؟ من و شوکا هم رو دوست داریم هیچ کسی هم نمی- 

 .مهداد تحمل شنیدن چنین حرف هایی را نداشت، با صدای سیلی به خود آمد

 .شد به آسالن به کسی که همچون برادرش دوسش داشت سیلی زده باشدباورش نمی

به گونه سرخ شده آسالن خیره شد، دست های لرزانش را مشت کرد. هیچ وقت فکرش را 

 .کرد به خاطر شوکا همچین کاری کندنمی

 .گرفت، حسی که به اشتباه تعبیر شده بودنداشت باید جلو این حس اشتباه را میاما راهی 

 .دست آسالن سست شد و مچ دخترک را رها کرد و دستی به رد سیلی صورتش زد

 !منگ بود

 .درکش برایش سخت بود، به چشم های مهداد خیره شد

 :اخم هایش را درهم گره زد و با تنفر فریاد کشید

 .بینیتو می تقاص این سیلی- 

 .و بدون لحظه ای درنگ از میان آن دو گذشت

 .فهمیدنمی شوکا با نگاهی منگ به صورت نقاب زده مهداد خیره شد، دلیل کار هایش را

 :سمتش خزید، به یقه بلوزش چنگ زد و فریاد کشید

خوای؟ تو که ازم متنفری پس چرا تو چرا این جوری ای چرا؟! از جون من چی می- 

 !ری برم؟ذانمی

دانست هیچ جوابی او را خواست؛ جوابی قانع کننده اما میبا چشم های منتظر، جواب می

 .کندراضی نمی

کرد، در جست و جوی دروغی بی نقص ذهنش را مهداد مدام به ذهن آشفته اش رجوع می

 .زیر و رو کرد اما عاجزانه به چشم های دخترک خیره شد

خواست این حس دو طرفه باشد؛ از اجبار ند، دلش میتوانست احساسش را اعتراف کنمی

 !متنفر بود

 .دانست شوکا به جز نفرت و ترس حس دیگری به او نداردولی به خوبی می

تصمیم گرفت صحنه را بدون کالمی ترک کند، دست هایش را رها کرد و به سمت عقب 

 .چرخید، ناگهان فشاری را دور بازویش حس کرد

دونم، ولی چیزی که تو چشم هات ترس هست من این رو خوب میزنی؟ چرا حرف نمی- 

 !فهمم علت ترستهنمی

 :لبخندی تلخ بر چهره مهداد نشست

 .سایه ترس از دست دادن همیشه تو زندگی من بوده و هست- 

 کنی علت اون ترس اخالق خودته؟فکر نمی- 
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 :سمت دخترک چرخید و به چشمانش خیره شد

 دونی؟ تو خوبی مگه نه؟ ولی وقتی که مجبور باشی چقدر خوبی؟ هوم؟میچیزی از اجبار - 

 :پرسید شوکا منگ

 !نمیفهمم منظورت رو- 

 :دست های دختر را بیشتر فشار داد و او را به خود نزدیک تر کرد

تو خوبی چون حق انتخاب داری که خوب باشی ولی من حق انتخابام همیشه بین بدی کردن - 

 !سیاهبوده، یه اجبار 

 .کردشوکا نگاهش را از او گرفت و به زمین خیره شد، سخنانش را در ذهنش هجی می

در حال تالش برای فهمیدن منظور پسر بود که با سخنی دیگر از سمت او دگر بار بهم 

 :ریخت

تو گوش آسالن نه به خاطر قلب تاریکمه نه به خاطر بد خواهیم، علت داره!  اگه سیلی زدم- 

 .کنمکنم تو مثل آسالن نباش، وقتش که برسه همه چی رو تعریف میمیازت خواهش 

نگاه شوکا بوی خشم گرفت، به صورت پسر خیره شد و در حالی کلمات را به هوا پرتاب 

 :کرد پاسخ دادمی

فهمی از حس دوست بسه دیگه بسه! سعی نکن با این حرفها من رو خام کنی، تو چی می -

خواه از خودراضی هستی که خودش رو هوم؟ تو فقط یه خودداشتن؟ از حس درک کردن؟ 

 .کرده مخفی کردهپشت این نقاب سفید 

 !از شنیدن پاسخش امتنا کرد و بسرعت به سمت خانه قدم برداشت، قدم هایی از سر خشم

 !از سر غم

خواهی مهداد چیز دیگری رحمی و خودتنها امیدش را هم از دست داده بود که دلیلش جز بی

 .ودنب

با صورتی گرفته وارد خانه شد و با دیدن بند کوله پشتی اسیر دست های آسالن از حرکت 

 .باز ماند

 .اشک های زاللش در حصار پلک های خسته اش اسیر شد

زد که او را تنها به آرامی سمت آسالن قدم برداشت، در نگاهش هزاران التماس فریاد می

 !نگذارد

خواند؛ اما ماندن در خانه شده بود، خط چشم هایش را میآسالن با بغض به عشقش خیره 

 .دانستمهداد را جایز نمی

 .راهی جز رفتن پیش رویش نبود، به چهره غرق در اشک دختر مورد عالقه اش خیره شد

 .خوردگذشت تیری از غم به قلب زخم دیده اش میهر لحظه که می

 .نده شد و به سمت در رفتچشم هایش را بست و با چکیدن اولین اشک از جایش ک

 .شوکا خود را سر راه آسالن پرت کرد و رو به رویش ایستاد

 .فاصله ای کمتر از یک قدم آن دو را با چشمانی خیس بهم خیره کرده بود

 شود انقدر وابسته شد؟هر دو متعجب از حس قوی چند روز خویش بودند، آخر مگر می

 !علت چه بود؟
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شی سپرده شده بود یا قلب هایی تنها که در مدت کوتاه نیمه خود گذشته ایی که به دست فرامو

 را پیدا کرده بودند؟

 .آسالن بدون لحظه ای درنگ از کنار دخترک فاصله گرفت و از خانه بیرون رفت

گفتن جمله مملو از عشق و محبت دختر را دلتنگ تر کند و  خواست در آخرین لحظات بانمی

 .دانسترین پایان میاینگونه بود که سکوت را بهت

 ...سوار ماشینش اش شد و راه تنهایی را در پیش گرفت

کرد، از شدت درد زانو شنید و همین او را دلتنگ تر میشوکا صدای گاز دادن ماشین را می

 .کردزد ناله میزد و درحالی که با قالیچه چنگ می

 کرد؟بدون آسالن چگونه این خانه غرق در سیاهی را تحمل می

 !صوص آن شیطان انسان نما رابخ

 .زدرد اشک هایش بر روی قالیچه کرم رنگ طرح های دایره شکلی می

 :در ناله هایش مدفون شده بود که با صدای نفرت انگیزی به خود آمد

شناختیش که االن انقدر شونی! مگه چند روز میچه دختر ضعیفی! پس تو هم مثل بقیه -

 دلتنگشی؟

 .ین کنده شد و سمت صدا چرخید، به نقاب سفید پسر خیره شدبا صورتی مچاله از زم

 :داد فریاد زدبه سمتش هجوم برد و یقه لباسش را چنگ زد؛ و در حالی که او را تکان می

 !کنم مطمئن باشدم یک روز از دستت فرار میخفه شو! ازت متنفرم متنفر و بهت قول می -

داشتن و با دیدن صحنه رو به رویشان شوکه  اوچکان و پژمان نایلون های خرید را در دست

 .شدند

داد و مهداد که هرگز به کسی اجازه دست شوکا آن دختر آرام و مهربان یقه مهداد را تکان می

 .کردداد بی حرکت ایستاده بود و به چشم های دخترک نگاه میزدن به لباسش را نمی

 :اوچکان زودتر به خود آمد

 ی؟کنکار میشوکا داری چی -

حرفی به بیرون از شوکا سمت صدا چرخید و با دیدن آن دو، یقه مهداد را رها کرد و بی هیچ

 .خانه شتاب گرفت

دوید، تنها دوست داشت دور شود و در دور های تند و سریع به سمت انتهای باغ میبا قدم

 .ترین نقطه از مهداد بایستد

خواست شوکا را از دور شدن میزد، انگار باران بر روی صورت پر از غمش ضربه می

 !منع کند

تشخیص خیسی اشک هایش از رد باران سخت شده بود، با پاهای بــ**رهنه بر روی خاک 

 .دویدنمناک می

زد و تنها داد، با مشت به دیوار ضربه میبه دیوار انتهای باغ رسید؛ در حالی که ناله سر می

 :کردیک جمله را تکرار می

 !ازت متنفرم -

شد. کم کم لکه های خون ظاهر ت دست های سردش بعد از هر ضربه بیشتر سایده میپوس
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 !کردداد، دیگر درد جسمیش را حس نمیشدن اما اهمیتی نمی

رد خون مشت هایش بر روی دیوار نقش بسته بود اما هنوز قلبش ارام نگرفت بود و تنها 

 .خواست درونش را از غم هایش خالی کنددلش می

 .داشتار بازوی را به دور خود حس کرد که او را از حرکت باز میناگهان حص

 .دست هایش توسط آن شخص اسیر شده بود، خود را به اطراف تکان داد تا خود را رها سازد

 :فریادی سر داد

 !کن پژمان ولم -

ایستاد؛ در لحظه ای که قصد  کرد، از تکاپونفس های گرمی را کنار گوش که حس می

 :ن داشت، صدای آن شخص میخکوبش کردواکنش داد

 .کنمخودت نیار خواهش می نکن! به خاطر اون این بال رو سر -

زد مهداد به دنبالش آمده با شنیدن صدای درمانده مهداد شوکه شد، لحظه ای هم حدس نمی

 .باشد و از آسیب زدن به خود باز دارد

آغوش کشیده بود و این حس تنفر را کرد که علتش کسی بود که او را دربه دردهایی فکر می

 .کردرنگ تر میبرایش پر

 .رو به روی پسر ایستاد با حرکتی سریع خود را از بغلش رها کرد و

به چشم هایش خیره شد؛ دست غرق خونش را باال آورد و انگشت اشاره اش را سمت  با خشم

 :مهداد نشانه گرفت و با صدایی بم گفت

 .خوام ببینمتنمیبه من نزدیک نشو!  -

 .توانست تحمل کندمهداد با بغض به عشقش خیره شده بود، بیشتر از این نمی

 !شوکایش، تمام وجود و قلبش از او متنفر شده بود تنها برای یک حس به اشتباه تعبیر شده

 !دانست، حقش شنیدن ناسزا و ترک شدن نبودنه این را حق خود نمی

 :ی در آرام کردنش کردبه سمت دخترک قدم برداشت و سع

 .کنم آروم باششوکا ازت خواهش می -

 .اسم من رو به زبونت نیار -

 .هایش را بستهایش را مشت کرد و با خشم چشمبا شنیدن فریاد شوکا از حرکت ایستاد، دست

 !دانست درست ترین تصمیم چیست؟رسید، نمیخون به مغزش نمی

 ...شوکا من! من -

 من چی؟ -

داد، منگ شده بود؛ شوکا را سمت خود چرخاند و به را بر روی هم فشار میهایش لــ*ب

 .هایش خیره شدچشم

 .دلش را به دریا زد و تصمیمش را گرفت

 .من تو رو دوست دارم -

 .هایش تا حد امکان باز شده بود، لج بازیش را فراموش کردشوکا شوکه شد، چشم

رحم هک شده کسی که در ذهنش بی هضم کردن چنین موضوعی برایش سخت بود، مهداد

 !زدبود حال از دوست داشتن حرف می
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 !توانست باور کند؟چگونه می

توانست با دوست داشتن مهداد کنار که حس قوی نسبت به آسالن داشت، چگونه می حاال

 بیاید؟

 .از بغلش کنده شد و چند قدم به عقب رفت

 :واب دادداد، جدرحالی که سرش را به حالت منفی تکان می

 !گی تو ذره ای به من حس نداریداری دروغ می -

 .توانست کلمه ای را بر زبان آوردبغض راه گلوی مهداد را مسدود کرده بود، نمی

به صورت دلربای عشقش خیره شد، قدم هایی را به سمتش برداشت اما با عقب تر رفتن 

 .دخترک از حرکت ایستاد

 :داد با ناراحتی صدای بی حالش را بیرون

 .گمدونم برات عجیبه ولی باور کن دارم حقیقت رو میمی -

 :شوکا با ناباوری به نقاب سفید پسر خیره شده بود، با عصبانیت از کنارش گذشت و پاسخ داد

 .چه راست بگی چه دروغ، این حس رو باید از قلبت بندازی بیرون -

 .قدم هایش را تند تر کرد و لحظه ای از حرکت نایستاد

 توانست بقیه عمرش را با چنین آدمی سر کند؟ونه میچگ

تواند به یکدیگر عشق در نظرش دو قلب همانند قلب های خودش و مهداد هیچگاه نمی

 .بورزند

 .کردامیدی به رد رفتن شوکا نگاه میمهداد به دیوار تکیه زد و با نا

 .گفتزا میکرد و به دوست داشتن خودش ناسبه پاهای بــ**رهنه دخترک فکر می

 .کردکند وقتی معشوقش در چنین وضعی زندگی می توانست خود را عاشق خطابچگونه می

آورد؛ در باغ بزرگ زانو هایش را جمع کرد و به آغـ*وش کشید، کودکیشان را به خاطر می

پدربزرگ شوکا با موهای فرفری و پیراهن گل گلی کوتاهش درحالی که دسته گل های 

 کرددوید و صدای خنده هایش را به هوا پرتاب میداشت دور باغ را می محمدی را در دست

زدند با پاهایی زد اما حاال همان شوکا با لباس هایی سیاه که به تنش زار میو به او لبخند می

بــ**رهنه و زخم خورده در باغ زرد پاییزی با اشک قدم های خسته و در مانده اش را 

 .داشتبرمی

 !توانست دنیای ادم ها را تغییر دهدکرد که چقدر میکر میبه گذر زمان ف

تنها چیزی که در گذر زمان دست نخورده  حتی خودش هم دستخوش چنین تغییراتی بود، و

 .ساله که عاشق دختر عموی ده ساله اش بود ۱۸باقی مانده بود، عشق پسری 

ال هنوز هم به همان س ۱۴عشقی به ظاهر کودکانه اما با عمقی عمیق که بعد از گذشت 

 .کردطراوت در قلبش زندگی می

شوکا با وزیدن باد سرد، دست هایش را در هم پیچ داد و سعی در گرم نگهداشتن شکمش 

 .کرد

زده اش کاری کند و تنها با اشک، غم و ناراحتیش را بیرون توانست برای قلب یخولی نمی

 .ریختمی
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 !کشیدر پدری بود! اگر مادری نازش را میکرد، اگو مدام با خود گذشته را مرور می

 ...اگر

 .گشتآمد و حداقل یک نفر به دنبالش میشاید تمام این اتفاق های پیش نمی

 با آهی سوزناک، دلگیر بودن از ماهرخ را بیرون داد؛ چرا او به دنبالش نیامد؟

 بار هم شده، به دنبالش نگشته بود؟یعنی حتی برای یک

گذاشت و با دیدن صورت درهم اوچکان و پژمان قدم هایش را تند تر کرد کالفه به خانه قدم 

 .نگاه پر سوالشان عبور کند تا از زیر

 .خود را به درون اتاق مهداد پرت کرد کرد، و به سرعت پله ها را طی

 .ای نداشتاتاقی که نه برای خودش بود نه جای مناسبی برای ماندنش ولی چاره

 .آوردندنی داشتند که حتی اسمش را هم به زبان نمیاتاق های دیگر صاحبا

ای از زد؛ تکهخود را با صورت به روی تخت پرت کرد، و در حالی که به لحاف چنگ می

 .لحاف را الیه دندان هایش گذاشت و شروع به فریاد زدن، کرد پارچه

ست حسش را توانگرفت، نمیکرد و بیشتر حرصش میبه حسی که مهداد به او داشت فکر می

 .باور کن

 .داددر ذهنش عشق و دوست داشتن لطیف تر از آنچه بود که مهداد نشان می

انقدر قوی که به ازدواج  فهمید؛ نهکرد، جنسش را نمیبه حسی که به آسالن داشت فکر می

 !ختم شود نه انقدر ضعیف که به دست فراموشی سپرده شود

 شان کرد؟پس چرا رفتنش انقدر روح و روانش را پری

 !یک مشت افکار درهم و بدون منطق

 خواست صدای هیچکالفگی متکا را بر روی سرش گذاشت و فشار داد، دلش نمی از سر

 .فکری از ذهنش گذر کند

 !تنها خواستار یک چیز بود

 !کمی سکوت

 !از نوع سکوت ذهن

 ...خواست برای کنار آمدنکمی وقت می

فشار انگشتانش را بر گوشه های متکا بیشتر کرد و آن  با صدای باز شدن در به خود لرزید،

 .را نزدیک تر آورد

 .با تکان خوردن تخت، متوجه نشستن شخصی بر روی تخت شد

 :هنوز هم حالت تصنعی خود را حفظ کرده بود. با صدای ناراحت کننده مهداد به خود آمد

 !شوکا -

 :دادحتی شنیدن صدایش هم آزارش می

 .شوکا برگرد سمتم -

کرد، دلش هزاران بار در آغـ*وش کشیدنش را مهداد با نگاهی بغض آلود به دخترک نگاه می

 .خواستمی

 !لحظه ناب نوازش کردن موهایش
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 .دادهمین آزارش می نفرتی اشتباه پر شده بود و اما قلب دخترک از

 :بار دیگر صدای درمانده اش را بیرون داد

کن جریان اونی نیست که تو فکر  نگام کن! باور کنم برگرد وشوکا ازت خواهش می -

 !کنیمی

شوکا دیگر طاقتش به سر رسیده بود با صورتی خشمگین سمت پسر برگشت و بدون لحظه 

 :ای تفکر کلمات را جاری کرد

 اسیرم کردی تو دونمش؟ مگه غیر اینه من رو دزدیدی وجریان چیه ها؟ چیه که من نمی -

کنی، چرا کنی هیچ حتی به مرگم تهدیدم میدادن جونت تشکر نمی ناکجا آباد! واسه نجات

 نکشتی؟ کردم من رو روزی که فهمیدی فرار

 !و منتظر ماند تنها برای شنیدن یک جمله و حتی یک کلمه

چیز  داد و تنها به یکبه چشم بدون نقاب پسر خیره شده بود، آن نگاه برایش بوی عشق نمی

 !«فریب»کرد، فکر می

تواند او را دوست پرسید، چگونه مهداد میدانست و مدام از خود مییبی که علتش را نمیفر

 !داشته باشد؟ آن هم با چنین رفتاری

قرارش برپا شده بود، مغزش قفل کرده در ذهن مهداد آشوبی از ندای درونی و صدای قلب بی

 .بود

 آیا واقعیت را بگوید؟

 یا تنها سکوت کند؟

خواست، داد و به چشم های دخترک خیره شد و از او با نگاه کمک میآب دهنش را قورت 

 کمکی که نشان دهد آیا آماده شنیدن واقعیت هست؟

کرد و تردید راهش را دید و همین مرددش میاما در چشم های شوکا جز نفرت چیزی نمی

 .بردهر لحظه به سمت اعماق ذهنش پیش می

 :داد نفس عمیقی کشید و با بغضی پنهان پاسخ

 .من هیچ عالقه ای به تو ندارم! فقط خواستم امتحانت کنم -

شوکا با تعجب به صورت پسر خیره شد و در آن لحظه هیچ تصوری و هیچ تفکری از ذهنش 

 .کردعبور نمی

 رنگکرد اما طولی نکشید که خشم جای خود را در ذهنش پرمنگ به صورت پسر نگاه می

 .کرد

با کف دست به قفسه سینه  و با تمام قدرت سمت پسر حمله ور شد و دندان هایش را بهم سابید

 :پسر کوبید

 تو چه جونوری هستی ها؟ من رو چی فرض کردی لعنتی؟ -

 :کرد و به سمت مهداد که چند قدم به عقب پرت شده بود، گرفت انگشت اشاره را به باال

 تحانم کنی؟تو یه روانی هستی یه روانی به تمام معنا! یعنی چی که ام -

 !راهش را گرفت به سمتش حمله ور شد اما یک چیز جلوی و این بار باز هم

 .کردلوله اسحله خشن و سرد را بر روی پیشانیش حس می
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 .از حرکت ایستاد و در سکوتی مرگبار فرو رفت

 .لرزید و به دخترک خیره شدمهداد در حالی که اسلحه در دستش می

 !گرفت تصمیمش را

 .رفت اساتش را خاموش کرد و بار دیگر قلبش در سیاهی فروچراغ احس

 !این کار را از خود خواهی انجام نداد

 .محکوم به مرگ احساساتش کرد تنها برای سالم ماندن شوکا، خود را

 :با صدایی لرزان پاسخ داد

 کشونم به سیاهی! فقط واسه اینخودم می هم مثل من یه هیوالم یه بد مطلق و تو رو -

 کنی یا نه؟امتحانت کردم ببینم واکنشت چیه؟ اگه یه پسر دیگه ام بهت پیشنهاد بده قبول می

دید، یکی کنار آمدن با دانست و دو راه در پیش رویش نمیشوکا دیگر زندگی را پوچ می

 !زندگیش و دیگری مرگ

 :این بار غرید

 !دمپا می تو یه احمقی که فکر کردی به پسری مثل تو -

 .رفترا سمت قلبش نشانه می وکا تیری از غمحرف ش

 :پیچید جواب داددر حالی که از درد به خود می

 اون دهنت رو ببند! نکنه از جونت سیر شدی؟ -

های محکم و شوکا دیگر تحمل تحقیر شدن را نداشت از تخت کنده شد و به بیرون از اتاق قدم

 .عصبی برداشت

 .پایین روانه شددر را محکم کوبید و به سمت طبقه 

داد، به هاش را به کف دستش فشار میهایش را مشت کرده بود و ناخناز شدت خشم دست

 .امید اینکه درد کف دستش کمی از درد درونیش کم کند

 .های غرق در خشمش را خوانداوچکان با دیدن عصبانیت دخترک رد چشم

وز هم کمی انسانیت درونش نفس تواند سنگ صبور باشد اما هندانست همانند آسالن نمیمی

 .کشیدمی

که بر روی مبل تک نفره کنار پنجره بزرگ در حال جویدن ناخن هایش بود  به سمت دخترک

 .قدم برداشت

 .خانه خیره شد مبل رو به رویش نشست، به تاریکی اطراف

 :صدایش را کمی صاف کرد و کلمات را آرام و نرم جاری کرد

 .بینییمهداد اونی نیست که م- 

 :جا خورد با صدای خشم دخترک

بینی؟ یه زنین؟ ها؟ چون مهداد مثل داداشته؟! من رو چی میهمش این حرف رو می چرا- 

 !دختره غربیه که به جز تهدید چیزی نیست

داد، خورد اما ته قلبش به او حق میچشم هایش را بست و به طرز فکر دخترک افسوس می
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 !توانست مهداد را درک کند؟چگونه میوقتی از چیزی خبر نداشت، 

 :نفس کالفه اش را بیرون داد و پاسخ داد

 .تو از چیزی خبر نداری- 

با کنده شدن دخترک از مبل، شوکه شد و نگاهش را رو به صورت شوکا باال گرفت و به 

 :حرف های عصبیش گوش داد

دبختم که تو همچین دیونه بسه دیگه بسه! اره من از هیچی خبر ندارم، اره من یه بی خبر ب- 

 .خونه ای گیر افتادم

 :گرفتاین بار صدای مهداد بود که فضا را به دست می

 !بگیره تونه جلو زبونت رونه مثل اینکه ترس از دست دادن جونتم نمی- 

اوچکان با دلهره به صورت غرق در بی رحمی مهداد خیره شد، این رنگ نگاه برایش 

 .غریب بود

 .مهداد را اینگونه ندیده بود با دقت رفتارش را زیر نظر گرفتتا کنون 

 .هایش را بهم سابیدشوکا با نگاهی بی روح به مهداد خیره شد و دندان

 :جور کردن کلمات بود که بار دیگر صدا فضا را پر کرد در حال جفت و

 خوای بدونی اره؟خیلی می- 

 را داشت؟خودش کلنجار رفت، آیا توان شنیدن گذشته  با

زد و ذره ای نگاهش حسی از کنجکاوی و دلهره ذهنش را در دست گرفته بود، نفس نفس می

 .گرفترا از مهداد که در باالی پله ها ایستاده بود نمی

 .رخ کشیدهایش مصمم بودنش را بهسامانی داد و با برق چشم به ذهنش سر و

 .م های آرام راه پله ها در پیش گرفتمهداد با دیدن نگاه شوکا، لبخند گشادی زد و با قد

 .هایش را داخل جیب های شلوار مشکی راحتیش گذاشتبر روی اخرین پله ایستاد و دست

 :بدون ذره ای تردید گفت

 .برو آماده شو- 

پرسید چگونه اماده شود وقتی تنها لباسهایش، شوکا با تعجب به مهداد خیره شد و در ذهن می

 .د بودلباسهای راحتی خود مهدا

 :نگاهش را پایین انداخت و پاسخ داد

 .آماده شدن ندارم! همین لباسها رو دارم -

 .خواست نگاهش در نگاه مهداد گره بخوردهنوز سرش را پایین گرفته بود؛ دلش نمی

ناگهان فشار دست های پسر را دور دست های ظریف و سفیدش حس کرد و در یک لحظه از 

 .جایش کنده شد

شد، سعی در چنگ زدن به دست مهداد را داشت به امید ه سمت جلو کشیده میدر حالی که ب

 !اینکه بتواند از دستش فرار کند اما بی فایده بود
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 .کشیدپسر بدون ذره ای رحم، دختر را در مسیر خروج از خانه می

 :کردریخت التماس میکه اشک می شوکا درحالی

 خوای چه بالیی سرم بیاری؟دیگه میکنم دستم رو ول کن، ولم کن! خواهش می -

کرد. در نزدیکی ماشین دستش رها شد و با صدای ترش میگرفت، نگراناینکه جوابی نمی

 :بدون رحم مهداد به خود آمد

 .تو ماشین بشین -

 .دادکرد، مغزش فرمانی به اعضای بدنش نمیمات و مبهوت به پسر نگاه می

 .هایش حس کردگشتان مهداد را بازودر همین حال و هوا بود که، فشار ان

 .آن به داخل ماشین پرت شد و با صدای کوبیده شدن محکم در، به خود لرزید در یک

ردپایش بر روی  ماشین به حرکت در آمد و راهی جاده شد، باران قطع شده بود ولی هنوز هم

 .کردشیشه ماشین خود نمایی می

شد و تنها نور چراغ رویی، دیگر نوری دیدی نمیبه جز باریکه های نور ماشین های رو به 

 .کردتر را مشخص میماشین چند متر جلو

 .خشمش جایش را به ترس داده بود، با انگشتان ظریفش به پارچه زخیم شلوارش چنگ زد

 !خواستدلش فریاد می

 .هایش را به رخ بکشدفریادی طوالنی و بلند، که تمامی غم

 !اما نه

 .دادخوبی نشان نمی به ناراحتیش را و هیچ فریادی حجم غم

 .کردآسمان نظاره می بارید واین بار او بود که می

 !داد اما هنوز هم برای هزاران اشک، ترس داشتدر هر اشک ترس را بیرون می

ترسید نگاهش را از سمت دنده ماشین آن طرف تر سوق دهد، چه برسد به دیدن حتی می

 !چهره مهداد

خواست همانند شوکا اشک کرد و دلش میهاش معشوقش میهای مکرری به دستمهداد نگاه

 .بریزد

هایش را بیرون بریزد اما تواند گریه کند و کمی از غمشد که حداقل او میحسودیش می

 !خودش چه؟

انتقام در تاریکی قلبش حبس شده بود و عشق کودکیش را در دور ترین نقطه  همیشه در فکر

 .ه بودقلبش خاک کرد

 !های شوکاچشم ولی

 .کردتمام معادالتش را بهم ریخت و او را از تصمیمش دور تر دور تر می

هم بگوید او هرگز باور نخواهد کرد، برای همین به دنبال مدرک  دانست اگر واقعیت رامی

 ای از خاطرات به سمتش هجوم آورد به امید اینکهبرد که هالههایش او را به جایی میحرف

 ...گذشته پاک شده شوکا باز گردد

 .امکان پف کرد هایش تا حدکا به قدری گریه کرده بود که چشم

سر دردی همیشگی پس از اشک ریختن به سراغش آمد، پلک هایش هر لحظه سنگین تر 
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 .شدندمی

شنید، در سکوتی مطلق به شیشه پنجره تکیه داده بود و به رد محو نمی دیگر صدا ها را

شدند، چشم دوخته بود و آهسته آهسته خواب ای کنار جاده، که با نور ماشین روشن میتابلوه

 .مهمانش شد

 .هایش را گشود، در گرگ و میش هوا هنوز هم در حال حرکت بودندچشم

 !از صندلی کنده شد و به جاده خیره شد، کوه های مرتفع و درختان انبوه

 .بوی نم باران وارد ماشین شد پایین زد، موجی از هوای مرطوب با شیشه را

 !شناختاین بوی مرطوب را می

دوید، آخرین بار به همراه ماهرخ در ویالی کنار ساحلشان، وقتی در کنار موج های آب می

 .کرداین هوا را استشمام می

 :شوکه شد! به سمت مهداد چرخید و با متعجب پرسید

 ما شمالیم؟ -

 :و خسته اش کشید و پاسخ دادهای غرق در خون مهداد دستی به چشم

 .آره -

 :متعجب تر پرسید

 خواستی من رو بکشی چرا تهران نکشتی؟کنیم؟ اگه میکار میاینجا چی -

 :مهداد نگاه خسته اش را سمت دخترک چرخاند، با ناراحتی پاسخ داد

 !خوام بکشمتنمی -

 :شوکا نفس آسوده ای کشید اما هنوز قلبش آرام و قرار نداشت

 واسه چی من رو آوردی اینجا؟پس  -

 .فهمیصبر داشته باش می -

 .دانست پاسخی نخواهد گرفتسکوت کرد، چون می

خورد و مجال باز کردن پلک سرش را به صندلی تکیه داد، باد به سرعت به صورتش می

 .دادهایش را نمی

ماهرخ  عاشق این هوا بود؛ هنوز هم خاطرات قشنگی که در سفر چند روزه به شمال با

 .آوردداشت، را به خوبی به خاطر می

شد، باریکه های نوری که سر سبزی رد پای آفتاب به آرامی در جنگلهای شمال دیده می

 .کشیددرختان را به رخ می

 .دادهنوز پاییز پایش را به شمال نگذاشته بود و همه چیز بوی بهار را می

که در نزدیکی رودخانه قرار داشت، نگه در مسیر مهداد ماشین را در کنار یک رستوران 

 .داشت، از ماشین پیاده شد

 .شوکا در رد رفتن مهداد نگاهش خشک ماند، نگاهی به سر و وضع اش انداخت

توانست از ماشین خارج شود، با چنین موهای لــخــ*ت و بلوز و شلوار به هیچ حالتی نمی

 .زداسپرت راحتی که به تنش زار می

 .هایش را بست به امید اینکه دوباره بخواب رودبا ناراحتی چشم
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 .ناگهان در ماشین گشوده شد و بسته های پاکتی به پشت ماشین پرتاب شد

 !به پشت خزید و به صندلی عقب نگاه کرد، پاکت های بزرگ خرید

 :مهداد در سمت راننده را گشود و درحالی که خسته بود گفت

داخل، از گارسون بپرسی بهت میگه کجام من رو بیا این لباس ها رو بپوش، من میرم  -

 .شناسهمی

 .و بدون هیچ توضیح دیگری در را کوبید و از ماشین دور شد

 متعجب و منگ به پاکت ها خیره شده بود، او کی وقت خرید کردن داشت؟ شوکا

 .به هر حال راهی جز پوشیدن لباس ها نداشت

 .ا سمت پشت هول دادپایش را ما بین دو صندلی جلو گذشت و خود ر

 .پاکت ها را برداشت و یکی یکی محتوای داخلشان را بیرون کشید

 !مانتویی سبز و بلند

 !شلوار لی تنگ آبی تیره

 !شالی سبز رنگ

 !و کفش پاشنه بلند چرم جلو باز کرم استخوانی

 .به اطراف ماشین نگاه کرد، مبادا کسی او را هنگام لباس عوض کردن ببیند

 .نمایان نشده بود رفته بود و هنوز آفتاب به طور کامل ر سکوتی مطلق فروجاده د اما

 ...به آرامی مشغول پوشیدن لباسها شد

بعد از اتمام کارش از ماشین خارج شد و موهای فرفریش که از زیر شال بیرون زده بود را 

 .در سمت چپ جمع کرد و گوشه بلند شالش را روی آن کشید

 .رویش خیره شد به ساختمان رو به

 !رستورانی با سنگهای مرمر و طرح تخت جمشید

دره، در میان درختان  مجلل ترین رستورانی که تا کنون به چشمش خورده بود که در دل این

 .درخشیدانبوه همانند مروارید درون صدف می

های سستی را به سمت در ورودی رستوران برداشت، راه رفتن با چنین پاشنه کفشی قدم

 .رایش همچون راه رفتن بر روی سوزن باریکی بودب

 .به سختی خود را به داخل رساند، با دیدن طراحی داخل سالن ذوق زده شد

داد، چیزی که مورد عالقه اش بود و به آن عشق همه چیز بوی سلطنت ایران باستان را می

 .ورزیدمی

 .کردنوازش می مجسمه های داریوش و کوروش کبیر چشمهایش را

 :درحالی که غرق تماشا بود با صدای گارسون به خود آمد

 .آقا مهداد محوطه بیرون رستوران منتظرتون هستند -

سرش را به نشانه تایید تکان داد و از در دیگری که رو به محوطه بیرونی بود، از سالن 

 .خارج شد

 .مهداد را دید که بر روی بزرگ ترین تخت، دراز کشیده بود

دخانه که در تالطم جریان رودخانه استوار ایستاده بود و پله چوبی تنها راه تختی در وسط رو
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 .دادرسیدن به تخت را شکل می

نفسش را بیرون داد و از راه شنی به سمت پله چوبی قدم برداشت، همانند یک بند باز با آن 

 هکرد کرفت و تمام سعیش را میهای بلندش بر روی شن های درشت مسیر راه میپاشنه

 .نیوفتد

 .و در آخر به تخت رسید و دستش را لبه آن گذاشت و چند نفس آسوده کشید

آورد به مهداد خیره شد، در وسط تخت خود را رها کرده هایش را در میدر حالی که کفش

 .بود و به جز گوشه سمت راست، جای دیگری برای نشستن، نمانده بود

 .دادرا نمی صدای شرشر آب، مجال شنیدن هیچ صدای دیگری

 .بر روی تخت ایستاد و با دقت به دنبال جای پاها گشت تا خود را به آن گوشه خالی برساند

پای راستش را ما بین بازو و تن پخش شده پسر گذاشت که یک آن مچ پایش اسیر دست مهداد 

 .شد، سر جایش خشکش زد

او دوخت و منتظر شنیدن  درحالی که دقیقا باالی جسم پسر ایستاده بود، نگاه متعجی را به

 .علت این اسیر شدن، شد

مهداد، شوکایش را در آن لباس های دخترانه که به زیبایی به موهای قهوه ای فرفریش و 

 .شدآمد، بر انداز کرد و هر لحظه قند در دلش آب میپوست سفیدش می

انست ذره تودوست داشت ساعت ها در همین زاویه عشقش را بدون مکث نگاه کند اما نمی

 .ای از حسش را بروز دهد

کرد که او را به این شد و باید نهایت حواسش را جمع میشوکا نباید از حسش خبر دار می

موضوع مشکوک نکند، مخصوصا آن که به او گفته بود که دوسش دارد که بعد از آن 

 .اعتراف، با دروغی ساختگی، الیه از فراموشی را بر روی واقعیت کشید

 :یچ حسی گفتبدون ه

 شی گرفتی چی گفتم؟از این به بعد نزدیکم نمی -

 .شوکا آب دهانش را قورت داد و تنها توانست سرش را تکان دهد

 .توانست پایش را تکان دهد فشار دور مچ پایش، کم و کمتر شد و در آخر

کرده هایش را در بـ*غـل گرفت تا حداقل جا را پر خود را به سمت گوشه، پرت کرد و زانو

 .باشد

 .به پسر نگاه کرد، در همان وضعیت پیشین خوابیده بود

های بزرگ درختان را از سر کالفگی نگاهش را به اطراف انداخت، در باالی سرش برگ

 ...دادپوشش می دید که همانند چتر باالی سرش را

پشتی تختی هایش را بست و سرش را رو به باال، به باد موهایش را به بازی گرفته بود، چشم

 .تکیه داد و هوا را استشمام کرد

لرزید، از هوای سرد و کرد اما این حس را دوست داشت، با اینکه میاحساس سرما می

 .بردمرطوب لذت می

 .ای گذشت، کمی از خستگیش کم شده بودچند دقیقه

 .وختهایش را باز کرد، همه جا را مه گرفته بود، لبخندی زد و به مه صبحگاهی چشم دچشم
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 .توانست اطراف را ببیندچقدر این هوا را دوست داشت؛ به جز مهداد، به سختی می

 .به او خیره شد، هنوز هم در وضعیت پیشینش خوابیده بود

 رحم شدنش بود؟کرد، چه چیز در گذشته اش نقطه آغاز بیبه زندگی پسر فکر می

 !خندیدقطعا او هم کودکی داشت، حتما روزگاری او هم می

 .آمدرنه این که یک شخص از همان کودکی بی رحم باشد با هیچ منطقی جور در نمیوگ

فکر اینکه مهداد هم روزگاری خنده بر لــ*ب داشته است و لباس هایی به جز رنگ مشکی 

 .دادتاریکی در کمد لباس هایش داشته است، افکارش را قلقلک می

 این نقاب پنهان کرده بود؟ نگاهش را سمت نقاب پسر سوق داد، چه چیز را زیر

 .با کنجکاوی سمت پسر خزید و چهار دست و پا خود را به باالی سرش رساند

 .های یخ زده اش را به آرامی سمت نقاب بردبه نقاب خیره شد؛ دست

 !کرد اما ناگهان انگشت اشاره اش لمس کوتاهی با سطح نقاب برقرار

 .وکه و وحشت زده شد که جیغ خفیفی کشیدهایش اسیر انگشتان مهداد شد، چنان شمچ دست

 .ترساندهای گشوده شده پسر او را میچشم

لرزید و همان طور در جایش خشکش زده بود و نفس در سینه اش حبس شده بود، دستانش می

 .العمل ماندمنتظر عکس

شد! های مهداد نشانی از خشم یا عصبانیت دیده نمیاما چیزی متعجبش کرده بود، در چشم

 .کردای از التماس و تنهایی در نگاهش زندگی میتنها هاله

خواست تنهایش نگذارد، به افکار مسخره اش خنده اش گرفته بود، اخر چگونه انگار از او می

 ای از او داشت؟مهداد همچین خواسته آدمی مثل

 .دانستدانست، و تنها ترس را مناسب میولی موقعیت را برای خنده مناسب نمی

 .های ترس زده آهویش خیره شده بود، از این ترس تنفر داشتاد در چشممهد

های اعتماد و دوست داشتن کودکی مهمان همیشه دوست داشت به جای این ترس، خنده

 .های شوکا شودچشم

 .ترسیدمی کرد، باید هم با آن همه خشم و بی رحمی از اوهایش فکر میبه کار

 :هداد را به دست گرفته بوداین بار احساسات افسار منطق م

 !خواد زیر این نقاب رو ببینی؟خیلی دلت می -

 :شوکا آب دهانش را قورت داد

 .کنیخوام بدونم چی رو داری پنهون میفقط می -

 :پسر با غم پاسخ داد

 !هیوال بودنم رو -

 :شوکا پوزخند تلخی زد

 .دیپنهونش کنی؟ به نظرم با تمام قوا داری نشونش می -

 .پایان یافتن کلمات شوکا، هر دویشان در سکوتی مطلق فرو رفتندبا 

 .کنیخودت رو گول نزن! تو فقط داری انسان بودنت رو پنهون می -

 .مهداد دست های دخترک را رها کرد و از جایش برخاست
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در حالی که پشت به دخترک نشسته بود و با بغض به منظره درختان اسیر مه خیره شده بود 

 :لرزان پرسید با صدایی

 کنی؟جوری فکر میجدی؟ این -

های مشکی مهداد و سفیدی شوکا نگاهش را بر روی پسر قفل کرد، تضاد سیاه و سفید لباس

 ...دادمه، ذهنش را سمت تضاد ظاهر و باطن پسر، سوق می

رویش داشت، از اعماق وجودش یک سوال از  به حسی مبهم و درک نشدنی نسبت به مرد رو

 !پرسیدمیخودش 

 داد، بد بود؟واقعا مهداد همان قدر که نشان می

 .رسیدکرد، تنها به یک واقعیت میهای ذهنش را کاوش میهر چه راه

 !تالش برای رهایی از دست مهداد بی فایده است

 پس چرا او را نشناسد؟

 .دید، به قلب غم زده اش رجوع کردهایش التماس میاز نگاه

گردد م بود که کمک کردنش را از کسی که عاجزانه به دنبال کمک میرحآیا قلبش انقدر بی

 را به حال خود رها کند؟

 !مسلما جوابش نه بود

 سمت پسر خزید و دوش به دوش او، نشست و به دنبال رد نگاه پسر، به منظره خیره شد و

 :پاسخ داد

 !پوشیدی؟ ام هایی با رنگ های دیگهاوهوم، توهم بچگی داشتی مگه نه؟ حتما لباس -

 :رخ مهداد چرخاند و پرسیدنگاهش را از منظره گرفت و سمت نیم

 چه اتفاقی برات افتاده؟ -

مهداد هزاران بار سوال را با صدای شوکا در ذهنش تکرار کرد، از اینکه معشوقش کمی او 

 حالافکارش به سمت طرح این سوال، سوق پیدا کرده بود، خوش کرد و همین کهرا درک می

 !خندید اما با بغضبود و از درون می

 .توانست تلخی اتفاقات گذشته را محو کندچرا که شیرینی این سوال نمی

سرش را پایین گرفت، همانند پسر بچه ای که بعد از تنبیه شدن، شخصی را برای دلداری پیدا 

 .کردمی

 .توانست کلمات را کنار هم بچیندنفس عمیقی کشید، نمی

حرکاتش را زیر نظر داشت و به خوبی نبرد گذشته و غرور پسر را ویشوکا با کنجکا

 .دیدمی

کرد نقطه عطفی بین او و مهداد وجود دارد اما هر چه که به دنبال این نقطه مدام حس می

 .شدبه رو می گشت تنها با بن بست افکارش روعطف می

 پرسی؟می چرا این سوال رو -

 :سوال پسر به خود آمد با

نیستم  رحمکنه، من مثل تو بیزت متنفرم ولی یه حسی تو چشمات هست که مدام التماس میا -

 !حتی اگه اون آدم عزرائیلم باشه هام رو درد های بقیه ببندمنمیتونم چشم
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قلبی عزیز ترین شخص زندگیش زد اما به سرعت رد لبخند را مهداد لبخندی محوی به خوش

 :گفت از صورتش محو نمود و با جدیت

 .این نقطه ضعف بدیه، سعی کن ترکش بدی -

 :های قهوه ای شوکا خیره شده بود، ادامه دادسمت دختر چرخید و در حالی که به چشم

 !شهوگرنه قلب سفیدت مثل قلب من سیاه می -

گویی زمان متوقف شده بود، هر دو بدون هیچ مبادله سخنی تنها با نگاه، حرف های آشفته 

آورد و دیگری سواالت مبهم کردند، یکی عشق را به پرواز در میبدل می ذهنشان را رد و

 !بدون جواب گذشته را

گذشت تا با صدای"بفرمایید صبحانه آماده است" گارسون به ثانیه ها یکی پس از دیگری می

 .خود آمدند

 :مهداد زودتر از شوکا عالئم حیاتیش برگشت و به سمت صدا چرخید

 .ایوال مجید ایوال -

 کسری نیست؟ کنم اقا مهداد رو سر ما جا داری، کم وخواهش می -

نگاهش را سمت سفره سنتی شمالی با آن ظروف فیروزه ای مورد عالقه اش و بخار سماور 

 :زغالی انداخت و با لبخند مردانه اش پاسخ داد

 .کارت درسته داداش -

 .گارسون لبخندش را جواب داد و در سفیدی مه، ناپدید شد

 :سمت سفره چرخید و مشغول ریختن چای داغ زغالی شد

 خوری؟چایی می- 

 .چسبهاوهوم تو این هوای سرد می- 

نگاهش را به تن لرزان دخترک چرخاند، همانند جوجه گنجشکی که در النه باالترین درخت 

 .کرد، دست به سینه برای جذب کردن گرما نشسته بودبا هوای سرد، دست و پنچه گرم می

چرخاند مدام الی که دسته گرم سماور را برای ریختن آب جوش در چایی قند پهلویش میدرح

 .کرددخترک را نگاه می

لبه کت مشکیش را گرفت  استکان چایی را در دست گرفت و مقابل شوکا قرار داد، دو طرف

 :و کت را از تنش بیرون کشید و سمت دخترک گرفت

 !بیا بپوش- 

 .شد چنین عملی از او سر بزندکرد، باورش نمینگاه میشوکا با تعجب به مهداد 

 !پس او هم بوی از محبت برده بود

 .گم بگیر بپوشمگه کری؟ می- 

 .با لحن سخن پسر به خود آمد، حتی محبت کردنش هم خشن و بی رحم بود

 :صدایش لرزید

 .سردم نیست- 
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هم زدن کت یک چشم بربازی شوکا حرصش گرفت و با خشم سمتش خزید و در مهداد از لج

را بر روی شانه های دختر جا داد و درحالی که دولبه کت را محکم گرفته بود به چشم های 

 :دخترک خیره شد

 !خوار نیستمهیچ وقت به من دروغ نگو! انقدر هم از من نترس! باور کن آدم- 

 .به سرعت دستش را رها کرد و مشغول خوردن صبحانه شد

کرد و چقدر هایش حس میار مهداد بود، گرما را اطراف پهلوشوکا هنوز در شوک رفت

 !چسبید چنین حسیمی

 .برد، به حرکاتش خیره شده بودمی همان طور که پسر صبحانه را در دهـ*ان فرو

 .شد با او هم سفره شودباورش نمی

ین همین طور که در فکر فرو رفته بود با چشم تو چشم شدن با پسر، شوکه شد؛ سرش را پای

 .انداخت و به رنگ فیروزه ای چشم نواز ظروف، چشم دوخت

 !واسه تماشا کردن که سفارش ندادم- 

 .سرش را به نشانه تایید تکان داد و مشغول خوردن شد

 !تونی بری تو سالن، من عاشق این هواماگه خیلی سردته می- 

 :صدایش را صاف کرد و پاسخ داد

 .نه خیلیم خوبه- 

 .نوشید به شوکایش نگاه کرداخرین جرعه چایی را میمهداد در حالی که 

 ...کرددیگر از خوردن دست کشیده بود و تنها به فضای اطراف نگاه می

 

*** 

با ترس به جاده خیره شده بود، چندین کیلومتر از جاده اصلی دور شده بودند و در جاده ای 

 .کردش پیدا میکوهستانی، هر لحظه با بیشتر شدن ارتفاع، غلظت مه نیز افزای

 .کشددانست اخر این جاده چه چیز انتظارش را میترسیده بود، نمی

 :نگاهش را سمت مهداد چرخاند و بریده بریده پرسید

 بری؟داری من رو کجا می- 

 :مهداد در حالی که به دوردست خیره شده بود جواب داد

 !برمت یه جای آشنامی- 

 منظورت چیه؟- 

 .فهمیمیصبر کن یه ربع دیگه - 

 .دیگر چیزی نپرسید و باز از پنجره به درختان اسیر مه خیره شد

 .بود با باال آمدن کامل خورشید غلظت مه نیز کاهش پیدا کرد

 .در دوردست، عمارتی در میان مه نمایان گشت
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عمارتی بزرگ با پنجره های نیم دایره ای و نمایی سفید و  با دقت به عمارت خیره شده بود،

شد که با نرده های سفید به ی که هر پنجره به ترانسی کوچک و نیم دایره ای ختم میگچ بر

 .طرز زیبایی حصار کشی شده بود

 !با دیدن در میله ای مشکی به خود آمد، دری بلند و بزرگ

 :نگاهش را سمت مهداد سوق داد

 اینجا کجاست دیگه؟ -

 :با لبخند کوتاه پسر متعجب شد

 !میفهمی -

 .ماشین، نگاهش دوباره به سمت در چرخید در امدن بوقبا به صدا 

 .مردی با کت و شلوار پشمین قهوه ای سوخته با قدم های کند به سمت در، آمدپیر

 .بعد از گذشت چند دقیقه باالخره در گشوده شد و ماشین به حرکت آمد

لحظه صحنه در لحظه گذشتن ماشین از گذرگاه در، نگاهش به پیرمرد گره خورد و در همان 

 .ای فراموش شده را به خاطر آوردای قدیمی از یک خاطره

کرد و همین دوید، از میان چمن های سرسبز باغ عبور میدر باغی بزرگ در حالی که می

 !گفتکرد اما چیزی نمیپیرمرد با ابرو های گره خورده او را نظاره می

 .به او حمله کرده بودهایش گذاشت، سردرد عجیبی شوکه شد و سرش را میان دست

مهداد با دیدن واکنش دخترک لبخندی زد و از اینکه تالشش برای بازگشت خاطرات شوکا به 

 .دادثمر نشسته بود، در قلبش شادی سر می

 :لحن شادش را از صدایش گرفت و با جدیت پرسید

 چت شده؟ -

 :شنیدصدای ضعیفی می

 !شناسممن اون مرد رو می -

کرد اما قصد بروز دادن آن را حضورش را در وجودش پررنگ تر میهر لحظه شادی 

 :نداشت

 منظورت مش رحیمه؟ -

 !پس اسمش اینه -

 آره، کجا دیدیش؟ -

 .مشتاقانه منتطر پاسخ ماند

 .شوکا سکوت کرده بود و تنها نظاره گر کم شدن فاصله شان با عمارت بود

 !ز آشنا بودکرد، چقدر همه چیحالتی گنگ به عمارت نگاه میبا

دویدم و اون داشت نگام میاد که روی چمنا داشتم می دونم کجا! ولی فقط یادمدقیقا نمی -

 .کردمی
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 !جالبه -

 :سرش را سمت پسر چرخاند که چیزی بپرسد اما

 !پیاده شو -

 .با شنیدن جمله امری پسر به خود آمد و متوجه سکون ماشین شد

 .گرفت از ماشین خارج شود با کوبیده شدن در توسط مهداد تصمیم

 .دست های لرزیده اش را سمت دستگیره در برد و از ماشین خارج شد

 !دیدرو به رو عمارت ایستاد، گویی خود را در مقابل گذشته گمشده اش می

 .دانستشد که دلیل آن را نمیبه صورت مهداد نگاه کرد، شادی عجیبی در نگاهش دیده می

ا بازویش را در دست گرفت و در حالی که به سمت چپ باغ مهداد سمت دخترک خزید و ب

 ، کشاندمی

 :با جدیت گفت

 !خوب همه جا رو نگاه کن -

 .کردنمی کرد، علت خواسته مهداد را درکشوکا متعجب فضا را کاوش می

شد، نگاهش بر روی تاب سفید و بزرگ وسط باغ خشک همین طور که رو به جلو کشیده می

 .ماند

 .آوردرا به خاطر می آن تاب

 .شد به آسمان آبی پر رنگ تابستان خیره شده بوددر حالی که به عقب و جلو هل داده می

شد، صدای خنده هایش فضا را پر کرده بود، هر بار که تاب به سمت آسمان هل داده می

پاهای کوچکش که با جوراب شلواری سفید کودکانه اش همانند تکه ابری در هوا معلق 

کرد که در دل آبی ماند؛ درست در همان لحظات خود را پرنده ای کوچک فرض میمی

 .آسمان به پرواز در آمده بود

از به یاد آوردن چنین خاطره ای شوکه شد، چشمانش تا حد امکان باز شده بود، به سرعت در 

 .شد، سرش را سمت عمارت چرخاندحالی که هنوز به سمت جلو کشیده می

کرد و این بار به قصد به یاد آوردن خاطرات این خانه، مصمم به همه جا  چشمانش را تیز

 !دوخت به امید خاطرات بیشترچشم می

 .شدها و برگهای انبوه، پنهان تر میبه الی شاخه هر لحظه عمارت در ال

داشت و هر سرش را سمت جلو چرخاند، مهداد بدون ذره ای توقف به سمت جلو قدم بر می

برد، گویی چیزی در اعماق این باغ بوی واقعیت را به دل درختان انبوه میدویشان را 

 !دادمی

 :شوکا دست آزادش را روی مچ پسر گذاشت و با ناله پرسید

 .گذرهتو رو خدا بگو تو سرت چی می -

 !هیچ جوابی نگرفت

 ، چه؟ترساند، اگر فکر کشتنش دوباره به ذهن مهداد خطور کرده بودو این موضوع او را می
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کرد که چرا در مقابل نفس های ترسیده اش را بیرون داد و هزاران بار خودش را نفرین می

 !او ایستادگی کرده بود

 :این بار صدایش را نازک تر کرد و التماس در آن ریخت

ترسم اگه اون حرف ها رو زدم کنم من رو نکش! ببین من خیلی ازت میازت خواهش می -

 .عصبی و ناراحت بودم بخدا واسه این بود که

با تمام شدن حرفش، یک آن به جلو پرتاب شد؛ تعادلش را از دست داد و محکم به زمین 

 :خورد، با فریاد مهداد به خود لرزید

 !بسه دیگه بسه! از این حس ترسیدنت متنفرم -

هایش متنفر بود، دوست داشت تمام دنیا را با غم به صورت شوکایش خیره شد، از ترس چشم

 .ه آتش بکش اما برای ثانیه ای ترس از چشم های آهویش پاک شودب

دانست و از اینکه حس انتقام بر عشق علت این ترس را تنها خودخواهی و غرور خود می

 .گذشته اش چیره شده بود، از خود بیزار شد

 !توانست بیشتر از این قلبش را پس بزند، او به شوکایش احتیاج داشتدیگر نمی

هایش تصویر عشقش را تار کرده بود اما او خیره شد؛ اشک های اسیر در چشمبه دخترک 

 !خواست صورت عزیزینش را شفاف ببیندمی

 ...اولین اشک بر گونه اش چکید و همین طور دومی و سومی

 ...آوردآخرین باری که گریه کرده بود را به خاطر نمی

 .شم دوخته بودشوکا با تعجب به رد اشک در صورت ماتم زده مهداد، چ

کرد شاهد چنین صحنه ای باشد. موهای پخش زده صورتش را کنار زد و هیچگاه فکر نمی

 :لرزید، به پشت روی زمین خزید و با فریاد پرسیددر حالی که پلک هایش می

 چرا نباید ازت بترسم ها؟ چرا؟ -

 :نفس های بریده بریده اش را بیرون داد و ادامه داد

 !رحم مطلق که معلوم نیست زیر اون نقاب چی رو مخفی کردییتو سیاهی، یه ب -

توانست جلو عصبانیتش را بگیرد، سمت دخترک هجوم برد و به بازویش مهداد دیگر نمی

 .چنگ زد

 .شوکا را از زمین سرد کند و به سمت دیگری که مد نظرش بود پرتاب کرد

 :کشاند فریاد زدو درحالی که بغضش را با خشم فرو می

 .کنی نیستم لعنتی! نیستم! خوب به اون سنگ پشت سرت نگاه کنمن اونی که تو فکر می -

 .شنیدشوکا از ترس خشکش زده بود، گویی صدا ها را نمی

 !گفتم نگاه کن -

 .کرد، سرش را به پشت چرخاندبه سمتی که اشاره می با صدای غرش پسر به خود آمد و

و رفته بود، جلبک های سبز رنگ طرحی زیبا به تکه سنگی بزرگ که تا نیمه در زمین فر

 .دادسنگ داده بودند که این تنها یک معنی می

 !سنگ سالهاست که تکان نخورده است

 :بار دیگر صدای مهداد گوشهایش را به سلطه گرفت
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 دونی؟دونی این چیه؟ ها میمی -

 توانست داشته باشد؟متعجب شد، یک سنگ چه معنی می

هایی کرد که همه چیز را بگوید اما مهداد سکوت کرده بود و تنها با اشکمیبا نگاه التماسش 

دانست نشان از قلب شکسته اش دارد یا نشان از شکست انتقامش به دخترک خیره شده که نمی

 !بود

 .داددلش را به دریا زد، باید به این افکار اشتباه شوکا پایان می

 !برای عشقش خواست دیو داستان باشد حداقلدیگر نمی

خواست و روزی دیگر روز او را تمام و کمال می از این نبرد تضاد قلبش خسته شد بود، یک

 .کرداو را از خود دور می

 :داد، کلمات را به سختی جاری نمودبا صدایی که بغض قدیمی در آن جوالن می

 !...این ق...قبر مادرتها -

 !توانست باور کندمیشوکا شوکه شد، زبانش بند آمد، لحظه ای ن

مادرش مردمانی فقیر بودند که کرد پدر وهضم چنین چیزی برایش سخت بود، همیشه فکر می

 .تا کمی گذران زندگی برایشان راحت شود او را کنار در پرورشگاه رها کرده بودند

اما حاال قبر مادرش را درون باغ عمارتی همانند قصر پیدا کرده بود، آن هم بدون سنگ، 

 !بدون نام

 !لحظه ای شک از ذهنش عبور کرد، شاید این دروغی پیش نبود

 :داد، گفتدر حالی که سرش به نشانه نه تکان می

 !گیداری دروغ می -

 .مهداد عصبی شد، از اینکه انقدر برای دخترک بد معنی شده بود، حرصش گرفت

 .خشم در چشمانش می تاخت، دیگر اختیارش دست خودش نبود

دخترک رفت و در کنارش زانو زد، به بازویش چنگ زد و او را به نزدیک خود به سمت 

 .کشاند

لرزید، درحالی که صدایش را از میان دندان های بهم سابیده اش لبانش از شدت خشم می

 :داد، گفتبیرون می

 شوکا انقدر من رو کفری نکن! واسه چی دروغ بگم؟ ها؟ -

توانست پرسید چه علتی مید آمد، مدام از خود میشوکا از لحن عصبی و جدی پسر به خو

 مهداد را وادار به چنین دروغی کند؟

 !توانست دروغی را مخفی کندچنین لحن خشن و خشکی نمی

توانست باور کند که این قبر مادریست که سالها از مصمم تر به قبر خیره شده، آیا می این بار

 او دور بوده؟

 نگشته بود؟پس چرا هیچگاه به دنبالش 

 .فشارد، اشک اسیر چشم های آهویش شده بودبغض گلویش را می

 !زدمنگ بود و هزاران سوال بی جواب در ذهنش پرسه می

تکه سنگ از زمین متمایز  چرا مادرش در همچین جایی بدون قبر دفن شده بود و تنها با یک
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 شده بود؟

 :با صدایی لرزان پرسید

جا بدون قبر خاک شده؟ چرا هیچ وقت نیومد من رو ببینه؟ یعنی اگه این مادرمه پس چرا این -

 انقدر ازم منتفر بود؟

 !دادمهداد از سخنان دخترک بغضش گرفته بود اما به او حق می

 توانست مادر مهربانش را به خاطر بیاورد؟با حافظه از هم گسیخته چگونه می

جانش، خود را به دامان مرگ  شاید هیچگاه به خاطر نیاورد که مادرش چگونه برای نجات

 !کشاند

کرد، فشار دستانش را بیشتر کرد، هنوز هم بازوی دخترک را ما بین انگشتانش حس می

 :اینبار با بغض قدیمی جواب داد

 نه این طور نیست، شوکا من رو یادت نمیاد؟ -

یه فهمیدی! مگر مهداد را جاشوکا متعجب به صورت پسر خیره شد، منظور سوالش را نمی

 !دیگری هم دیده بود؟

کرد اما به جز بن بست، جست و جوهایش در ذهنش مدام صورتی نقاب زده ای را کاوش می

 !شدبه راه دیگه ای ختم نمی

 :با تعجب پرسید

 چرا تو رو باید یادم بیاد؟ -

 .هایش را بست و پلک های خسته اش را روی هم فشاردمهداد از شدت غم چشم

گشت، تاریکی وجودش به دنبال روشنایی خنده های شوکای کوچک میدرحالی که در اعماق 

 :پاسخ داد

 !سعی کن من رو یادت بیاری -

هایش را به آرامی گشود؛ در فاصله یک نفسی شوکایش به چشم های زیبای او، خیره پلک

 .شده بود

چنین  دید نه شوکا آمادگیکرد اما نه زمان را مناسب میدلش اولین بوسه عشق را طلب می

 !عملی را داشت

 .به سختی توانست خود را از وسوسه شیرین عشق بیرون بکشد

 :از زمین کنده شد و بدون اینکه نگاهی به دخترک بیاندازد، گفت

 !من میرم داخل، حالت که بهتر شد، بیا -

 :شوکا با اعتراض پاسخ داد

چ توضیحی این همه راه کنی؟ من رو بدون هیتو؟ واقعا داری شوخی می یعنی چی که میرم -

گی بهتر دی و میگی این مادرته بعدم خیلی راحت میکشوندی اینجا، یه تکه سنگ نشونم می

 شدی بیا داخل؟ واقعا من رو چی فرض کردی؟

 !شداز زمین کنده شد و دوش تا دوش پسر ایستاد، در نگاهش لحظه ای لغزش پیدا نمی

 :جدی تر از قبل کلمات را جاری کرد

رفت رو هنوز کامل باور نکردم! تا همه چیم واسم توضیح ندی از جام جمب من ح -
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 .خورمنمی

کرد مهداد از سرکالفگی، نفس عمیقی کشید و به دور دست خیره شد و با خود فکر می

 !چقدرگفتن گذشته جایز است؟

 رفت، چقدر قلب زخم دیده اش آماده سخن گفتن بود؟با خود کلنجار می

به سمت چشمان دخترک لغزید، وسوسه بـ*غـل کردن او، دوباره بر ذهنش بی اختیار نگاهش 

 .چیره شد

دست چپش را باال آورد، دوست داشت موهای شوکایش را نوازش کند به امید اینکه کمی از 

 ترس و ناراحتی عشقش کم شود اما ایا شوکا هم آمادگی چنین ابراز محبتی را داشت؟

 !شد، ترس درست معنی نشدنبرای اولین بار ترس بر او چیره 

 !ترسید حس زیبا و پاکش به هوسی زودگذر معنی شودمی

 .لرزاندو این ته قلبش را می

 .زدداشت، در نبرد منطق و قلب، دست و پا می انگشت های تشنه لمسش را در هوا معلق نگه

 ...و بازهم پیروز میدان

ت جلو چرخید، بدون هیچ کالمی رحم دور مچ دست دخترک حلقه کرد؛ به سمدستش را با بی

 .کشیدقدم های سریع و محکمی را برداشت و به دنبال خود، جسم نحیف شوکا را می

شوکا از اینکه اسیر چنین آدم به ظاهر بی منطق و بی احساسی شده بود به سرنوشت خود 

 .گفتناسزا می

توضیح دهد به هیچ  در این مدت کوتاه، کامال فهمیده بود که وقتی مهداد نخواهد چیزی را

 .توان او را به حرف آوردصورت نمی

خواست، یک باره بایستد و همانند یک انسان قوی، پسر را مجبور به دلش قدرت مقاومت می

 .کردگفتن حقیقت کند اما احساس ضعف می

خواست، چیزی که سالها از آن محروم بود اما این را بودن، دلش نوازش می به جای قوی

 !دانستبسیار بزرگ میتوقعی 

 .آمدکه سهم اکثر همسن و سالهایش بود، برای او تنها یک رویای شیرین به نظر میچیزی

 .کردشد به دست بی جانش در دست مهداد نگاه میدر حالی به سمت جلو کشیده می

 دانست؟گفت، پس او چگونه ماجرای مادرش را میاگر مهداد درست می

 ست که به یاد بیاورد؟خواچرا مهداد از او می

 :برای اولین بار در ذهنش چنین سوال از خود پرسید

 مهداد واقعا کیه؟ -

جوابی برای سوالش نداشت، اما چیزی که بیشتر ذهنش را مشغول کرده بود، قضیه مادرش و 

 !قبری بدون نام و نشان بود

شناسم، باید چند گم مادرت رو از کجا میواسه امروز بسه، هر وقت صالح بدونم بهت می _

 .روز اینجا بمونیم اوضاع بارندگی خرابه جاده یه طرفه شده

 .با حرف های پسر به خود آمد و خود را مقابل در چوبی و مجلل بزرگ عمارت یافت

 :با تردید با صدایی زمزمه وار پرسید
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 گی قضیه چیه؟چرا االن نمی _

کرد، صدایش ال از این قضیه دور میمهداد عصبی شده بود، باید به شیوه ایی دخترک را فع

 :را با کمی خشونت آمیخت

 !گمگفتم که صالح بدونم می _

 اگه نمیخواستی بگی چرا من رو کشوندی اینجا؟ واسه چی قبرش رو نشونم دادی؟ _

 .دادمهداد با کالفگی دستی به موهایش کشید و مدام زاویه دیدش را رو به اطراف تغییر می

ا به اینجا جز به خاطر آوردن گذشته نبود! اما این را چگونه به دخترک هدفش از آوردن شوک

 گفت؟می

 :باز هم از قدرت مردانه اش استفاده کرد

پرسی حواست هست؟ انقدر رو مخ من راه نرو، عصبی بشم بال مالیی خیلی سوال می _

یام تفریح شمال! سرت میارما! حتما دلیلی داشته که آوردمت اینجا وگرنه بیکار نیستم با تو ب

 گرفتی یا دوباره توضیح بدم؟

 .کردشوکا حس تحقیر شدن را با ذره ذره وجودش حس می

 ...اشک در چشمانش، حصاری از جنس غم در نگاهش، کشیده بود

بغضش را قورت داد و بدون هیچ سخنی نگاهش را از پسر گرفت و به داخل عمارت قدم 

 .برداشت

 :کرداتی را هجی میاز شدت عصبانیت و ناراحتی کلم

 !دختره احمق چی با خودت فکر کردی؟ این پسر قلب نداره هیچ شعورم نداره -

داد به دیوار کناریش مشت زد و و اینبار درحالی که دندان هایش را بر روی هم فشار می

 :تکرار کرد

 .عوضی...عوضی...عوضی -

 .شنیدسالن می چشم هایش را بست؛ صدای نفس های عصبانیش را در سکوت مرگبار

با کشیدن نفس های عمیق، سعی در آرام کردن خود کرد، اینبار با ارامش بیشتری لــ*ب 

 :گشود

 .گیرمیه روز از عمرم هم بمونه بد حالت رو می -

 .کرد و توانست مدتی به اطراف نگاه کندحال کمی آرامش را حس می

 .دادرا می نظیر بود، همه چیز بوی سلطنت پولفضای داخلی عمارت بی

 !لوستر های روکش طال

 !مبل چوبی اصل

 !بافت با نقش و نگاری کم نظیرفرش هایی دست

 !قصری به تمام معنا

 .کردنگاه می از شدت شکوه عمارت، دهانش نیمه باز مانده بود و متحیر به اطراف

یه ای گذرد قسمت های بیشتری از فضا را تماشا کند که ثاندوست داشت هر لحظه ای که می

 .جذب زیبایی های منظره را از دست بدهد

کاری های چوب خانواده ای بر روی دیوار چشمانش با دیدن تابلو نقاشی شده با کنده



 
 

71 

 .رویش، برق خاصی زدروبه

 

داشت، به شخصیت های نقاشی به تابلو قدم بر میهمان طور که در امتداد خطی فرض رو

 .کردفکر می

روی مبل قرمز نشسته بود و دو کودک در کنارش به رو به رو  زنی باصورت مهربان که بر

خیره شده بودند و در تکمیل خانواده مردی با صورتی خشن در حالی که به دور دست خیره 

شده بود در کنارشان ایستاده بود و دستش را در جیب جلیقه کتش فرو کرده بود که وقار 

 .کشیدمردانه اش را به رخ می

 !...شناخت اما آن دختر بچهنمیهیچ کدام را 

به قاب نزدیک تر شد، دستش را باال برد و در حالی که بر روی دامن گلدار دختربچه دست 

 .کشید، به چشمانش خیره شدمی

 !چشمانی قهوه ای به شکل اهو

موهای بور و بلند دخترک که به صورت خرگوشی بسته شده بود، او را با نمک تر نشان 

 .دادمی

م به آن تصویر داشت، غرق صورت دخترک شده بود که ناگهان با صدای پیر مرد حسی مبه

 :به خود آمد

 .اتاقتون آماده است -

سمت صدا چرخید و با دیدن مش رحیم یکه خورد و دستانش را به پشت کشید و در هم قفل 

 .کرد

 :پت پت کنان پاسخ داد

 .ممنون -

 .قدم به جلو برداشت و ایستادپیر مرد بدون واکنشی از کنارش گذر کرد، چند 

 .به پشت چرخید و به شوکا خیره شد

 :کرد و با تمرکز بیشتری به دختر خیره شد چشمانش را ریز

 .آقا خانومی رو بیارن عمارت تا حاال ندیده بودم -

 :کردشوکا با شنیدن حرف پیر مرد، لبخند شیطنت آمیزی زد و زیر لــ*ب زمزمه می

 .اخالق گندش خ بزنه با اونطفلی بلد نیست م -

 :کرد، درحالی که منگ بود پرسیدهمراهی نمی با او قدرت شنوایی مش رحیم

 گفتین؟ چیزی -

 :شوکا به خود آمد

 گفتین کجاست؟ نه چیز مهمی نبود، اتاقم -

 موکت های مخمل قرمز قدم به سمت راه پله با گرفت و از دخترک مرد با نگاه مشکوکش را

 .اشتبرد

 .کرداطراف نگاه می به تقلید از پیرمرد، مسیرش را در پیش گرفت و به شوکا نیز

 اون نقاشی مال اهالی این خونه بود مگه نه؟ -
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 :از اینکه جوابی نگرفت، کالفه شد

 !سکوت یعنی هست، پس چرا این خونه خالیه؟ این -

کرد روبه روش اشاره می مش رحیم با بی میلی سمت دخترک چرخید و در حالی که به در

 :گفت

 .جواب سواالتتون پیش من نیست -

 .دوباره به سمت پله ها روانه شد بدون کلمه ای پس و پیش گفتن، از کنار دختر گذر کرد و

 .نگاهی انداخت شوکا پوفی کشید که باعث باال رفتن طره ای از موهای فرش شد، به راهرو

 .تصوراتش همخوانی نداشت چیزی که با در آنجا بود، کمال تعجب تنها یکبا

یی بلند و پر از در های گوناگون داشت که هر در، گشایشی از چنین قصری انتظار راهرو

 !بود بر دنیای یکی از اهالی خانه

 .در را باز کرد چرخاند و کالفه، دستگیره در را

وقهوه ای سوخته که  به فضای داخل اتاق نگاهی انداخت، اتاقی با تخت دونفره، با تم کرم

 .کشیدرخ میمجلل بودن و رسمی بودن اتاق خواب را به

 .هایش را بستنفره انداخت و چشمداخل شد و خود را به روی تخت دو

 !آورد، آن قبر راخاطر میتصاویر باغ را به

 !خشم مهداد را عصبانیت و

 .کردکدام او را عصبی تر میفکر کردن به هر

ردی از اون نبود؛ به یکباره، تنها ردی از خاک بر آمده که با تکه سنگی  مادری که تا کنون

 !به جا مانده بود حقیر نشانه گذاری شده بود، از او

گرفت، کرد، از اینکه باز هم تنهایی و بی کسی او را در آغـ*وش میاحساس تنهایی می

 .بغضش گرفته بود

رار داد و شروع کرد به هق هق بر روی صورتش ق متکای آن طرف تخت را برداشت و

 .زدن

کرد و تر میرا سنگین غمی در گذشته حال او کرد، باز همهر لحظه که احساس سبکی می

 .کردتر میهمین چشم های زیبایش را ابری

 .با صدای باز شدن در، نظرش جلب شد

 .هم متکا را جلوی صورتش گرفته بود سکوت کرد، هنوز

هایش را تیز کرده بود که متوجه کوچک ترین کرد، گوشجا میجابهنفس هایش متکا را 

 .حرکت فرد ناشناس شود

 !کمی مکث

 !گویی زمان ایستاده بود

 !کرد مهداد به چه علت وارد اتاق او شده بود، آن هم بعد از آن بحثمدام باخودش فکر می

 .با گوشه چشم، سعی در دیدن شخص ناشناس را داشت

 !ا شلوار پارچه ای سرمه ایپاهایی جفت شده ب

 .دیدتنها چیزی بود که در میان لبه متکا و فضای اطرافش می
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 ...کمی با خودش فکر کرد، شلوار مهداد مشکی بود و شلوار مش رحیم

 :گویی در مغزش جرقه ای زده شد

 !این مرد کیه؟ اگه نه مهداده نه مش رحیم پس کیه؟ -

گذشت، ترس و ه که از این سکوت مرگبار میکم کم ترس مهمان نفس هایش شد؛ هر لحظ

 .گرفتکنجکاویش اوج می

 .کردو در آخر فکر اینکه کسی به جز مهداد و مش رحیم در خانه نبود، دیوانه ترش می

دانست اگر واکنشی نشان دهد چه چیزی در انتظارش متکای روی سرش را چنگ زد، نمی

 .خواهد بود

ای بسته شدن در، فضا را از تاریکی اضطراب در هیاهوی نفسهای درهم و ترسش صد

 .بیرون کشید

 !کس داخل اتاق نبودبه سرعت سمت در چرخید، هیچ

 .به سمت در شتاب گرفت، در را باز کرد و خود را به لبه پله ها رساند

دست های عرق کرده اش را بر روی نرده چوبی پله گذاشت و خود را سمت پایین خم کرد تا 

 .باشد دید بهتری داشته

اخرین صحنه ای را که دید، پاهای همان مرد بود که اخرین پله را هم پشت سر گذاشت و از 

 .صحنه محو گشت

 !شدمدام در ذهنش یک سوال مرور می

 آن مرد کیست؟

 .به دنبال جواب سوالش از پله ها پایین رفت، به اطراف نگاهی انداخت، کسی آنجا نبود

، تنها امیدش همان پیر مرد بی عصاب بود، پرسیدن از پوفی کشید و دنبال مش رحیم گشت

 .دانستمهداد را امری پوچ می

گشت، اثری از او نبود؛ از عمارت خارج شد و نگاهی به محوطه بیرونی در سالن می

 .انداخت

 .مش رحیم را در حال جمع کردن برگ درختان بزرگ چنار یافت

 .با ذوق ستمش دوید

 زد اما چاره چه بود؟ی به دل نمیحرف زدن با آن پیر مرد چنگ

 :نزدیک تر رفت و با صدایی ارام صدا زد

 مش رحیم؟ -

 سکوت

 مش رحیم؟-

 !و بازم سکوت

 .ها کمی متفاوت استپاک یادش رفته بود طرز حرف زدن با پیر مرد

 :صدایش را در حد توانش باال برد

 مش رحیم؟-

 .، سمت صدا چرخیدزدمش رحیم صدای خفیفی را شنید که نامش را صدا می
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 !باز هم آن دختر مو فرفری

 بله؟ -

 :شوکا لبخندی از سر رضایت زد و پرسید

 کنه؟مهداد کس دیگه هم تو این خونه زندگی می به جز شما و -

رحیم از کنجاوی های زنانه نفرتش گرفته بود، با سردی سرش را چرخاند و زبری مش

 :صدایش را به رخ کشید

 .کنهخونه زندگی نمی تو اینسالهاست که کسی  -

 .شوکا با شنیدن جوابش، متعجب شد

 ...چند قدم، عقب تر رفت و به عمارت خیره شد

 !ولی مطمئن بود آن مرد را دیده است، و این یک توهم نیست

دانست گفتن چنین چیزی تنها برایش از گفتن چنین موضوعی به پیر مرد اجتناب کرد، می

 .آوردمیلقب دیوانه را به همراه 

هایش را داخل مانتویش فرو برد، در حالی که به قدم هایش در میان موزایکهای سفید دست

 .رنگ و برگ های ریخته شده، چشم دوخته بود

 !گویدگرفت، شاید واقعا مش رحیم دروغ میمدام سواالتی ذهنش را به بازی می

ای تیره، دلتنگی به قلبش از کالفگی سرش را رو به آسمان گرفت، با دیدن ابر های پنبه 

 .چنگ زد

 !یاد آن روز افتاد! روزی که از فردایش دیگر هیچ چیز شبیه قبل نشد

 .کرددلش پیش ماهرخ بود، دوست همیشگیش که جای خالیش را به شدت حس می

خواست که در چنین روزگار سختی، با گرمایش سردی دلش آغـ*وش خواهرانه اش را می

 .قلبش را بگیرد

 .را از اسمان گرفت و دوباره پرت شد به دنیای واقعی که خبری از هیچ همدمی نبودنگاهش 

 !هایشتنهایی گویی با تارو پود زندگیش بافته شده بود و یک جز جدایی ناپذیر از روز

شنید که در زیر تازیانه ها را میهای برگداد، صدای نالهباد او را به سمت عمارت سوق می

 .شدندمردند و از دست درخت رها مییهای باد یکی یکی م

 !همه چیز غمگین بود

خواست، تنها عالجش برای آهی سرد کشید و دوباره به داخل عمارت رفت، دلش خواب می

 !رهایی کوتاهی از این واقعیت های تلخ

 .باز راه اتاق را در پیش گرفت و خود را به سختی به تخت رساند

 ...برد گرمای تخت او را به آغـ*وش خواب

 !عجب خواب عمیقی بود

 .آنقدر خوابیده بود که خودش هم خسته شده بود

 پلک های پف کرده اش را به آرامی باز کرد،

 .منظره روبه رویش معرکه بود

کرد و ابر ها همچون برادرانی غیرتی هر چند ماه در پشت پرده حریر کرم رنگ دلربایی می
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درخشید و هنوز هم حتی پشت آن هاله های سیاه میکردند اما ماهلحظه یکبار او را محو می

 !زیبا بود

 .نیم تنه اش را کمی باال کشید و به پشت چرخید، لحاف گرم تخت بر رویش کشیده شده بود

 !آمد که موقعه خوابیدن لحاف بر روی خود نکشیدیادش می

 .با خود فکر کرد، این کار از هردویشان بعید بود کمی

شد و شالش را مرتب کرد، از اتاق بیرون رفت و در حالی که از پله ها  کالفه از تخت بلند

 .کردرفت بوی خوش الزانیا را استشمام میپایین می

 !غذای مورد عالقه اش

 .کشید تا به منبع اش برسدپله ها را با شوق دنبال کرد و بوی می

 .به روی در اشپزخانه یافتخودش را رو

 !ه شدبا دیدن صحنه روبه رویش شوک

 ...اون...اون -

 .شد او را در حال خورد کردن کلم بروکلی ببیندباورش نمی

 .مبهوت به فضا خیره شده بودمات و

کرد و هر لحظه قند در مهداد با گوشه چشم به صورت پف کرده از خواب دخترک نگاه می

 .شددلش آب می

خ و خوشگذران باشد خواست مهربان باشد، مثل تمامی پسران همسن و سالش، شودلش می

 ...اما

 !توانست با گذشت آن همه سختی، باز هم بخنددنمی

 .دنیایش به طرز وحشتناکی، غم انگیز بود

خواست، اتفاقات دیروز باعث عذاب وجدانی از جنس محبت اما امروز دلش کمی شیطنت می

 .کردن در وجودش شده بود

ش کند، هرچند در لبخند زدن ماهر نبود تواند لبخند را مهمان صورتسعی کرد تا جایی که می

 .خواست به ساز خودش کوک کندولی امروز را می

 :با همان لبخند سمت دخترک چرخید و با صدایی مهربان گفت

 !چه عجب بیدار شدی -

کرد در شوکه ترین حالت خودش است با دیدن آن لبخند و شنیدن شوکا که تا آن لحظه فکر می

 .مهداد دیو صفت، بازهم شوکه شدچنین جمله ای آن هم از 

 .باور چنین صحنه ای آن هم روز بعد از روزی مثل دیروز، کاری بس دشوار بود

شد خنده ای آدمی همانند او انقدر به چال گونه اسیر ته ریش مهداد خیره شده بود، باورش نمی

 !زیبا باشد حتی با وجود آن نقاب سفید

 :رسیداز شدت تعجب چند پلک زد و با منگی پ

 تو دوقلو مهدادی؟ -

 :گفتلبخند به صورت مهداد ماسید، و مدام در دلش می

 !اون حق داره من رو باور نکنه -
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کرد به گذشته لبخندش جمع شد و اخم مهمان صورتش شد، درحالی که گوجه ها را خورد می

 .ای دور پرت شده بود

 !به همان روزای قبل تاریکی

دویدن و صدای لبخند هایشان قشنگ تر از آواز گنجشک خودش و شوکا در باغ سرسبز می

 .های باغ، فضا را زیبا تر کرده بود

 !دو کودک بی خبر از تقدیر

دانست اما هر چه به شوکا با دیدن تغییر حالت مهداد کمی عذاب وجدان گرفت، دلیلش را نمی

  .ودداد، از مهداد متنفر نبکرد آنقدر ها هم که نشان میته قلبش رجوع می

 به کار های مهداد خیره شده بود

 ...یک اخم شیرین

 ...یک ذهن پرت

 ...شدگوجه ای که به دست، دست های مردانه ای خورد می

 !چه صحنه زیبایی

به سمت مهداد قدم های آهسته ای برداشت؛ بدون اینکه بداند و حتی بدتر، بدون اینکه 

 .شداختیاری داشته باشد به سمتش کشیده می

 .خواست با او حرف بزندم بدی هایی که از او دیده بود اما ته دلش میبا تما

 ...هایش بشنوداز غم

 ...از علت تیره شدن قلبش

 !و داستان پنهان شده در پشت نقاب صورتش

 :خودش را به جزیره مرکزی اشپزخانه تکیه داد، و با صدایی آرام پرسید

 تو دیشب پتو رو من کشیدی؟ -

خودی از این کوه یخی شد، چه انتظاری بیهم سکوت تنها جوابش می جوابی نگرفت، باید

 !داشت

 :این بار کمی ناز در صدایش ریخت

 .باشه جوابم رو نده، به هر حال مرسی -

با دلخوری رویش را از مهداد گرفت و به سمت در رفت اما با حرف دلنشین مهداد از حرکت 

 :ایستاد

 .بودی و سردت بود خیلی خسته بودی، تو خودت جمع شده -

 .از اینکه شکش به یقین تبدیل شده بود لبخندی به گوشه لبش نشست

 :همان طور که پشت به مهداد بود گفت

دی؟ وقتی حتی تحمل سرد بودن مزاحمی مثل من رو چرا خودت رو سنگ دل نشون می -

 نداری؟

 ...و تنها سکوت، سخنگوی بین آنها بود

 .گرفتت، از همان نوعش که با اشک آرام میخواسمهداد دلش ترکیدن بغض می

 .کرد، مقابله میداد و مدام با نبردی در وجودش به جریان افتاده بوددسته چاقو را فشار می
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 .خواست همه چیز را پنهان کندخواست همه چیز را بگوید و یک روز مییک روز دلش می

 .بار سنگین گذشته را نداشتاما امروز از آن روزهای سخت بود، روزی که دیگر تحمل 

 .چاقو را بر روی میز گذاشت و با سرعت به سمت عشقش قدم برداشت

از پشت شوکا را در آغـ*وش کشید و با دستانش آغوشی گرم از عشق را مهمان اندام ظریف 

 .دختر کرد

به شانه معشوقش تکیه داد، چیزی که زندگی سالها از او ربوده بود، اکنون در  سرش را

توانست به خوبی گرمای تنش را حس کند، بویش را استشمام کشید و او میوشش نفس میآغ

 .کند و صورتش را غرق موهای فرفری شوکا کند

 !های بهم گره خورده مهداد در دور کمرش راکرد، دستشوکا منگ تنها صحنه را تماشا می

 !صدای نفس های کش دار مهداد را

 .یش را برای آرام گرفتن برگزیده بودهاو صورت مردانه ای که، شانه

توانست حرکتی کند، انگار تمام بدنش قفل شده بود و همانند نیاز یک تشنه به آب، تشنه نمی

 !محبت بود، آن هم محبتی از جنس یک مرد

 .مهداد را قبول کندتوانست آدمی مثلنمی هنوز هم قلبش گیر اسالن بود و اما

 .مهداد داشت ی در فرار ازبا عصبانیت به خود آمد و سع

 :با صدایی آغشته از خشم گفت

 ...کار میکنی مرتیکه؟ مگه یادت رفته من و اسالنداری چی -

 .ناگهان بدنش به سرعت به دیوار خورد از شدت تعجب سخنش ناتمام ماند

بودن آن نقاب جلوه ای ویژه ای بود از اهریمن های پر از خشم مهداد او را ترسانده بود وچشم

 !مهداد

برای کامل کردن جمله نیمه تمامش گشود اما با ضربه ای  قورت داد و دهنش را آب دهنش را

که به لبش خورد و سنگینی دست های مهداد بر روی لــ*ب های نحیفش دیگر توان حرف 

شود، حرف زدن نداشت و تنها میتوانست درحالی که به صورت عصبانی مهداد خیره می

 .دهدهایش را گوش 

 یعنی تو هنوز نفهمیدی اسالن داداشته؟ -

کلمات با نعره هایی که مهداد برنده تر شده بودند و باعث شد شوکی عظیم تر از معمول به 

 .شوکا وارد شود

ناباوری نگاهش خشک شده بود، مغزش خالی از هر گونه پیام بود انگار که  کمالبا شوکا

 .زمان متوقف شده بود

 .ز روی لبهای از تعجب باز مانده دختر لیز خورددست های مهداد ا

سال را در سکوت و بدون هیچ خبری از گذشته گذرانده بود و االن به  ۱۳داد،می به او حق

 .شنیدیکباره درباره مادر و برادر می
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 :های دختر جا داد و سعی در آرام کردنش داشتدستهایش را بر روی بازو

 ...یدونم باورش سخته ولشوکا می -

 :با صدای فریاد دختر میخکوب شد

  خوای؟بسه دیگه چی از جون من می -

 :داد ادامه دادهای شوکا جوالن میو درحالی که اشک در چشم

گی گی قبر مادرته یه روز دیگه میایی میکنی سمت یه سنگ میپرتم می یه روز من رو -

تو یه دروغگویی یه دروغ گو  راونی که دوسش داری برادرته، بسه دیگه دست از سرم بردا

 .کنینیست پشت این نقاب صورتت چی رو داری پنهون میمریض! که معلوم

مهداد بود اما با  زد منتظر فریادی، خشمی یا حتی سیلی از طرفدر حالی که نفس نفس می

کمال تعجب مهداد در حالی یافت که سرش را پایین انداخته بود و اشک از چشمهایش 

 .چکیدمی

 .دیدن او در چنین حالی کمی دور از انتظارش بود، هنوز منتظر پاسخش بود

ریخت با صدایی اکنده از غم مهداد صورتش را سمت دختر چرخاند و در حالی که اشک می

 :و دلتنگی پرسید

 منو یادت نمیاد؟ -

 .آوردشوکا به یکباره به گذشته پرت شد، خاطره ای را به یاد می

ختی دراز کشیده بود و پسری نوجوان که ماه گرفتگی در گوشه صورت انگار که بر روی ت

کرد هایش چکه میداشت بر روی صندلی کنار تخت نشسته بود و درحالی که اشک از چشم

 :پرسید

 منو یادت نمیاد؟ -

 .انگار که گذشته و حال در نقطه ای بهم وصل شده بودند

 .لرزید و با شوک به صورت مهداد خیره شده بودشوکا با بیاد آوردن خاطره ای کوتاه به خود 

 یعنی تو همون پسری؟ -

 .لرزید، چشمهایش تا حد امکان باز شده بودلــ*ب هایش می

 !شد به جز ده سال اول زندگیشهایش رد میتمام زندگیش همانند یک فیلم از جلو چشم

 آورد؟چرا تا ده سالگیش را به یاد نمی

 .از پشت سرشان شنیده شد ناگهان صدای افتادن گلدان

کرد به مهداد با سرعت خود را به سمت صدا رساند و درحالی که نام مش رحیم را تکرار می

 .گشتدنبال او می

 .اما با دیدن مرد رو به رویش از حرکت ایستاد

 .زد خود را مهداد رساندشوکا در حالی که نفس نفس می

 .آن مرد در سر جایش خشکش زد رد نگاه متعجب مهداد را دنبال کرد، با دیدن

 .همانی بود که دیشب و امروز صبح او را دیده بود شوکا نگاهی به شلوار مرد انداخت، او

 !پرویز بود او

 :کرد با صدایی خبیثانه ای گفتپرویز درحالی که با ماشه تفنگ دستش بازی می
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 ا؟ی اعضای خانواده کنار همیم مگه نه شوکچه جالب شد ماجرا، همه -

 :پرسیدکرد و از خودش میشوکا متعجب به پرویز نگاه می

 خانواده؟ منظورش چیه؟ اعضای -

پرویز با دیدن صورت متعجب دخترک شروع به خنده های شیطانیش کرد و درحالی که خنده 

 :به مهداد پرسید کرد روهایش را به بیرون پرت می

 هنوز گذشته شو براش نگفتی نه؟ -

 :سابید با فریاد پرسیدبانیت دندان هایش را بهم میمهداد از شدت عص

 کنی؟تو تو این خونه چه غلطی می -

 :خندیدپرویز هنوز هم می

تونه رد منو تو خونه به این بزرگی بگیره؟ اره؟ من خیلی اون مش رحیم پیر فکر کردی می -

 !وقته اینجام

 :کردمی خنده هایش حالت نزولی گرفت و این بار خشم بر صورتش حکومت

 .تونی چیزی که حق منه رو ازم بگیریخونه ایه منه! تو نمیاینجا -

 .تو هیچ حقی نداری خیلی وقته که ازش محروم شدی -

 :پرویز عصبی تر شد و لوله تفنگ را سمت مهداد نشانه رفت

 !دهنت رو ببند، این جا حق منه، سهم منه -

 :طب قرار دادن پرویز پرسیدمهداد نگاه ناراحتش را نثار شوکا کرد و با مخا

 پس شوکا چی؟ هوم؟ -

گویند اما از یک دانست کدام یک حقیقت را میشوکا متعجب بین آن دو گیر افتاده بود، نمی

 !گر بودن پرویز، حیلهچیز مطمئن بود

کرد، نگاهش را سمت پرویز چرخاند و با صدای لرزان هنوز هم درد سرش را حس می

 :پرسید

 زدی؟ واسه چی منم با خودت فراری ندادی؟ چرا منو دور -

پرویز بدون هیچ حرفی جلوتر آمد و لوله تفنگ را این بار سمت سر شوکا هدف گرفت و با 

 :بود آورد که درکش برای شوکا غیر قابل باورهر قدمش جمالتی را به زبان می

پا بودی هم تو هم  وقتی به دنیا اومدی جلوی دست و دادم ها؟ تو ازنجات می چرا تو رو -

 !اون مادرت هم برادرت

 :ور شد، به یقه پیراهنش چنگ زد و فریادزنان جواب دادمهداد سمت پرویز حمله

ی این بدبختی ها هستی، شوکا به خاطر تو من رو یادش نمیاد تو همه چی رو عامل همهتو  -

 شی؟تونی انقدر بی رحم باچطوری می تو کشتی! اخه خراب کردی، اسالنم

باره دردی در قلبش حس کرد؛ برادری که همین چند دقیقه شوکا با شنیدن مرگ اسالن به یک

 .شنیدپیش از وجودش با خبر شده بود حال باید خبر مرگش را می

 .کرددیگر طاقت نداشت، تمام غصه های زندگیش در گلویش سنگینی می

 !خواست همه چیز را تالفی کنددلش می

 .و با شدت او را به زمین پرت کردبه سمت پرویز رفت 
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اسلحه از دست پرویز سر خورد، شوکا خود را به اسلحه رساند و با دست های لرزان تفنگ 

را سمت پرویز که بر روی زمین افتاده بود نشانه رفت؛ دستش را روی ماشه گذاشت و قصد 

 :فشار دادن داشت که با صدای مهداد میخکوب شد

 !ن پدرتهنه شوکا! شلیک نکن! او -
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