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 نقابپوشی اسیر  زندگیاش میهمانی اولین در  خود، عمومی پزشکی دوره اتمام تکاپو در  شوکا
 ...!نمیماند طور  همین قصه اما میکند؛ تر  رنگ پر  برایش را مرگ آرزوی روز  هر  که  میشود
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 فایل شده است و مرجع آن مجموعه کافه نویسندگان نمی باشد انسایت کافه نویسندگاین رمان در 

 

 اجعه کنید.های بیشتر به سایت کافه نویسندگان مر  دانلود رمانبرای 

 

 https://cafewriters.xyzیت کافه نویسندگان:اس

 https://forum.cafewriters.xyzانجمن کافه نویسندگان:

  

  

  

  

  :مقدمه

  !میغرید

  !میکشید فریاد

  !میکشید رخ به را بیرحمی

  !داشت عشق سیاهش بقل در  اما

  ...میکرد زندگی آهویش چشمهای در  و میکشید؛ نفس هم هنوز  اما بود خورده خاک

  

  "مرادی سها"
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https://cafewriters.xyz/
https://forum.cafewriters.xyz/
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  :حال 

  

  !متعجب و منگ میکرد؛ نگاهش

 های نفس  و گذاشت  دردش پر  سینه قفسه روی را دستش. بگوید التیامش برای کوتاه  ای جمله حتی نمیتوانست
 در  و بست را چشمهایش درد شدت از ! نداشت را مهداد صورت به نگریستن توان دیگر  داد، نبیرو بریدهای بریده
   .میکرد تجسم را او سیمای ذهن

 که  حالی در . کند  پیدا ادامه دلخراش صحنه این ذرهای حتی نمیخواست دلش بود؛ کرده  وحشت میدید که  چه آن از 
  :آمد خود به مهداد غرش صدای با بود درآورده سلطه به را وجودش ذره ذره غم

  شد؟ راحت خیالت دیدی- 

  :غرید باز  و کرد  دیدهاش خشم دست اسیر  را دخترک چانهی مهداد

  !مطلق نحس یه هیوالم، یه من نمیترسی؟ آدمی همچین از  تو کن؛  نگاه صورتم به خوب- 

  ...بود اطالع بی آن از  هم شخود حتی که  کرد  اعتراف رازی به دل  در  و زد تلخ لبخندی گشود؛  را چشمهایش شوکا

  

  

  "گذشته"

 غرق صورتی و سفید رنگ سادگی در  اتاق انداخت؛ اطراف به نگاهی و کرد  باز  را آهویش همچون کشیده  چشمهای
  .میگرفت پزشکیاش قطور  کتابهای  رنگ از  عجیب آرامشی شد؛ خیره کتابهایش  چوبی قفسه به ذوق با. بود شده

  :گفت  شور  از  پر  صدایی با و زد دارش هویزا صورت  گشادی  به لبخندی

  .کنم  تالش رویاهام واسه میتونم هم دیگه روز  یه آخیش- 

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

 دکر   باز  را دستهایش کشید؛  قهوهایش و بلند فر  موهای به دستی و کرد  تخت همسان را لحاف دخترانهاش ظرافت با
  .میداد را قلبش ته از  خندههای نوید گونهاش  چال  چرخید، خود دور  به و
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  !باشد خودش برای تنها که  خانه یک از  ردی حتی نه و مادری نه پدری، نه! نداشت شادی زندگی او

. میداشت بر  قدم رویاهاش سمت به تالش با که  بود پرورشگاهی دخترک میآورد، یاد به را خاطراتش که  وقتی از 
 هر  برای و  میخندید زیبایی به هم باز  تنهایی و درد همه این وجود با میدانستن، آدم امیدترین پر  را او انشستدو

  !داشت امید زندگی لحظه

 از  را سرش. شد روانه دستشویی طویل صف سمت به میمالید را روشنش قهوهای های چشم دست با که  حالی در 
  !پنج چهار، سه، دو، یک، ؛بسنجد را جمعیت ازدحام تا کشید  بیرون صف

  :گفت  خودش با و کشید   نفسی کالفگی  سر  از 

  منتظر  سینه به دست کرد؟  میشه چه نداره، اشکال اما وایسم؛ صف تو باید هم رفتن دستشویی یه واسه حتی- 
  :آمد فرود  کتفش  روی به محکم دستی که  شد صف جلوی به رو حرکت

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

 موزائیک به را غمناکش نگاه. کشاند  شوکا قلب به را غم از  موجی اکیپش و فرنوش تمسخرآمیز  خندههای صدای
  مایهی برای بهانهای زیبایش صفت همین اما! نداشت دیگری راه بودن امیدوار  جز  به او دوخت؛ خوابگاه کف  های

  .بود اطرافش تاریک دنیای در  شدن تمسخر 

  :نشست لبش به پوزخندی و کشید  عمیق ینفس

 را شوکا منطقی حرف فرنوش نیست؟ بچگونه خیلی رفتارها این نظرت به سالمونه چهار  و بیست تو و من فرنوش- 
  پرتاب فضا به را کلماتش  خشم با و آمد نزدیکتر  قدم چند خوردند، کور   گرهای  پیوندیاش های ابرو میدانست؛ توهین

  :کرد

 بنداز  اتاق رنگ و قیافه به نگاه یه سالته؟ چهار  و بیست آخه تو بدونی؟ یکی خودت با رو من کنییم جرأت چطور - 
  میکنی؟ آوری یاد بودن بزرگ رسم من به میای بعد سالهای پونزده بچهی یه هنوز  تو

  شده قفل شوکا غم در  غرق و ظریف چهره روی بر  نگاهها همهی کرد؛  سکوت غرق را جمعیت فرنوش خشمگین صدای
  .بود

 شوکا ،اما میشد سختتر  و سختتر  لحظه هر  عصبیاش افکار  کنترل   کرد؛  مشت را کردهاش  عرق دستهای عصبانیت از 
 اتاقش ریختن بهم شاهد هم باز  نمیخواست دلش و ندارد نفرهاشرا چهار  اکیپ و فرنوش با مقابله توان میدانست

  .باشد ها آن توسط
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 کرد  باز  فرنوش به کردن  نگاه لحظهای بدون را چشمهایش دانست؛ چاره راه بهترین را سکوت و بست را چشمهایش
  !میرسید نظر  به ساده راهی خشمش کنترل   ،دیگر  بود همین روزش هر  بساط. گرفت  پیش در  را کوچکش  اتاق راه و

 اینوازشه برای دلش چقدر  شد؛ خیره نگار  خالی تخت به و بست محکم را در  شد، متریاش دوازده اتاق وارد
  .میداد تشکیل را عاشقانهاش زندگی و میرفت باید نگار  اما! بود شده تنگ خواهرانهاش

 شیفته خود و لوس های بچه به دادن درس راه از  که  کمی  پول  با شد، روانه لباسهایش کمد  سمت به دلتنگی با
 سوت علت همین، و بگذارد ار کن  لباس خرید برای را کمی  مقدار  میتوانست تنها میآورد دست به پولدار  های خانواده

  .بود هایش لباس کمد  بودن کور   و

 مانتو سمت به و کرد  پا را رنگش طوسی جین کرد،  پرت طبقه دو تخت روی به و آورد بیرون را مشکیش کال   مانتو
  .کند  تن به را مانتو بتواند تا برد باال را فرش و بلند موهای. برداشت قدم

 برداشت را اتمام به رو دندان خمیر  و آبی کهنهی  مسواک رفت؛ کمدش  کشو  سمت به و بست را مانتو دکمه آخرین
 چشم گوشه  با و داشت نگه باز  نیمه را در . انداخت اش شانه روی به را در  گیره  به شده آویز  کوچک  صورتی حوله و

  .برداشت قدم اتاق بیرون دنیای سمت به و کشید  نفسی! نبود هایش آدم و فرنوش از  خبری شد؛ خیره بیرون به

  .برسد صبحگاهیاش کارهای  به توانست آخر  در  و ماند منتظر  لحظهای چند. بود شده خلوت حدودی تا صف

  .بود شده دیر  صبحش اول  کالس  به رسیدن برای کمی  برداشت، سریع و بلند قدمهای اتاق سمت به شتاب با

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

  شدهای کشیده  اتو مقنعه سمت به شتاب با و بست مچش دور  مشکی جوراب کهنه  کش  با را حجیمش فر  موهای
  .رفت بود گذاشته  خاصی وسواس با تحریر  میز  صندلی روی بر  که

  .کرد  صاف را مقنعه شده لول  لبههای و شد خیره آینه به دوباره و کشید   سرش روی را مقنعه

 از  کوچکتر   همیشه صورتش بودن بیآرایش و بودن ساده خاطر  به شد؛ خیره دخترانهاش ظریف و ساده صورت به
 آراستن برای کنندهای  قانع دلیل هیچگاه نتوانست و نداشت کردن  آرایش به ای عالقه. میرسید نظر  به سنش

 را کوله  و برداشت ز خی مشکیاش کهنه  پشتی کوله  سمت به! میداد ترجیح چیزی هر  به را سادگی کند؛  پیدا خودش
  .شد خارج اتاق از  و برداشت را قطورش کتاب  داد؛ جا کتفش  روی

  .میکرد فکر  کالسش  به رسیدن به تنها نفسزنان نفس، و میکرد یکی و تا دو را خوابگاه های پله
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 در  تمس به که  درحالی و کشید  بیرون را  مخملش و مشکی اسپرت کفش  کفشی،  جا از  رسید که  ورودی در  نزدیکی به
  .داشت هایش کفش  پوشیدن در  سعی میداشت بر  قدم

  کتابش  دست یک با میکشید؛ را انتظارش سریع روی پیاده دقیقه پنج اما نداشت خوابگاه با چندانی فاصله دانشگاه
  .بود داشته نگه ثابت  را پشتیش کوله  بند دیگر  دست با و بود زده چنگ را

 دریغ پاییز  زیبای های صحنه دیدن از  را خود داشت؛ عجله که  این حین در  بود کرده  پر  را فضا پاییزی عطر  بوی
  .نمیکرد

 از  و بود فصل این عاشق عاشقانه،! زرد  گاهی  سبز، گاهی  بودند رفته پاییز  استقبال  به میان در  یکی درختان برگهای
  .میبرد لذت روزهایش تک تک

  

 *** 

 از  پر  روزی بودند، رسیده پایان به نیز  ظهرش از  بعد های کالس  برداشت؛ قدم همیشگیاش مخفیگاه سمت به
  .میشد دمیده وجودش در  لذت حس تنها بلکه نبود خسته ای ذره شوکا اما! پزشکی سنگین درسهای

 وسط شدنش، دیده برای مجالی انبوه درختان حجم رسید، دانشگاه شده درختکاری محوطه پشت پر  های بوته به
  .بود  شوکا آرامش فیگاهخم همان اینجا و نمیداد محوطه

  .زد زمین به را خود اش عالقه مورد مجنون بید درخت زیر  و شد محوطه وارد بوتهها الی به ال از 

  باز  را چشمهایش! نمیکرد توجهی اما بودند افتاده زمین به کتابش  و کوله  بست، را چشمهایش و کشید  عمیق نفسی
  .میداد جال را چشمهایش آسمان آبی کرد؛

 را ابری تکه. کند  تصور  ذهنش در  را زیبایی طرحهای ها آن با میکرد سعی و بود شده خیره بریده بریده، های ر اب به
  ...!هم را یکی و اسب را یکی میدید؛ فرشته

  .دید چشمش گوشه  از  را ماهرخ داشتنی دوست و مهربان صورت که  بود ابرها با ذهنیاش بازی غرق هماطور 

  :گفت  و تنشس لبش گوشه  به لبخندی

  !کردی  پیدام بازم- 

  :گفت  شیطنت با و نشست کنارش  میداد جواب را شوکا لبخند که  درحالی ماهرخ
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  قطعا نباشی کتابخونه  و آزمایشگاه توی اگه تو نکردم پیدات وقت هیچ من انگار  کردی  پیدام بازم میگی جوری یه- 
  !نیست سخت قدرام اون کردنت  پیدا پس جایی این

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

  .نمیاد خوشم بینیم پیش قابل انقدر  که  این از - 

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

  .میکنم تحسینت همیشه من و اییزهانگ پر  و امید پر  دختر  یه تو نیستی؟ جذاب میکنی فکر  همیشه چرا- 

  .میکرد فکر  همیشگیاش تنهایی به ماهرخ های حرف به اهمیت بی شوکا

  .کرد  رنگش بلوطی  و مارک چرم کیف  داخل به دستی دوستش، حال  کردن  عوض برای میرود؛ فرو غمی در  ماهرخ

  سازی جا کولهاش  در  را آنها دیشب که  ییطال دور  قاشقهای دنبال  به کولهاش  انتهای در  و کشید   بیرون را نوتال سطل
  !عالقهاش مورد خوراکی شد، نوتال جلب شوکا نظر  ،گشت؛ بود کرده

  :نشست اش گونه  بر  شیرین لبخندی

  !من؟ ضعف نقطه رو گذاشتی  دست باز - 

 بود نشانده بهصورتش  کولهاش  زیاد وسایل الی البه از  قاشقها کردن  پیدا از  پیروزمندانهای ژست که  حالی در  ماهرخ
  :داد پاسخ

  !هست منم ضعف نقطه تو ضعف نقطه که  میدونی - 

  .شدند خندههایشان غرق دو هر  و

 رسما خود و داد دستش به قاشقی کرد؛  جا شکمش روی را نوتال سطل و کشید  دراز  کنارش  در  شوکا همانند ماهرخ
  .کرد  آغاز  را خوردن

  :گفت  میزد لیس قاشق به چسبیده شکالت به که  حالی در  شوکا

  !سادهای هم باز  ثروت همه این با نیستی خودت سطح هم دخترای شبیه اصال تو- 

  :شد خیره چشمانش به ماهرخ
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 تو تو که  کرد،  مقایسه قلبشون با باید فقط  رو آدما! دارم نفرت بشه مقایسه پول  با آدما بودن بد و خوب که  این از - 
  .ریدا رو نمره باالترین من برای مقایسه این

  :نشست شوکا  لب گوشه  به لبخندی ماهرخ آمیز  تحسین جمله از 

  !دارم خوب خیلی حس یه- 

  :گفت  جدیت با میکرد غرق شکالت سطل در  را قاشقش که  حالی در  ماهرخ

  !چیه مال  خوبت حس این میدونم من- 

 کردن  بازگو از  را او ماهرخ شیطنت اما کند  کامل  را حرفش که  ماند منتظر  و شد خیره رخش نیم به تعجب با شوکا
  .داشت باز  ماجرا ادامه

  :گفت  و کرد  کلفت  را صدایش کمی  رفت، نشانه سمتش به شمشیری همچون را قاشق برداشت، خیز  سمتش به

  میدانی؟ چه حسمان از  سر  خیره دخترک ای ببینم بگو- 

  :کرد  لوچ  کمی  را هایش چشم و کرده  غنچه را جگریاش لبان ماهرخ

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

  :پرسید جدیت با و آمد بیرون شوخی قالب از  شد گیج  ماهرخ حرف از  که  شوکا

  :چرخید سمتش به ماهرخ چیه؟ منظورت- 

  !خودت خود واسه باشی، خودت واسه میخوام فردا من دل  عزیز  ببین- 

  :داد بیرون رو اش کالفه  نفس شوکا

  !بزنی حرف تا میکنی جون نصف رو آدم ماهرخ وای- 

  :گفت  و کرد  شیطانی خندهای ماهرخ

 عهد صورت این به دستی یه میکنم، انتخاب برات توپ شب لباس یه و ما خونه میای امشب تو! میگم بابا باشه- 
  !توپ مهمونی یه میریم باهم شب فردا میکشیم، قجرت

 با و کرد  نگاه هایش چشم کشیده  چشم خط رد به شد؛ ماهرخ مشکی و گرد  های چشم به خیره تعجب با شوکا
  :پرسید منگی
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  دیگه؟ میکنی شوخی- 

  :زد شوکا سر  به ضربهای گرفته  حالتی با ماهرخ

  شنیدی؟ من لحن تو شوخی االن تو دکترش بشی میخوای تو که  کنن  بیمارستانی اون به خاک- 

 را ،زانوهایش شد کنده  جایش از  کرد؛  فکر  امشبش برنامه به میداد ماساژ  را خماهر کوتاه  ضربه جای که  درحالی شوکا
  :دوخت شده آبپاشی های سبزه به را اندوهناکش نگاه و کشید  وش*آغـ در 

  !باشم خودم برای شده که  روزم یه واسه نمیتونم من- 

  :میگوید ربانیهم با و میکشد شوکا کتف  به نوازش با را دستش میرود، سمتش به شتاب با ماهرخ

  رو لیاقتش که  جایی به میبرمت خودم با من شب فردا! دیگهای دختر  هر  مثل داری، سهم زندگی این تو هم تو- 
  !نکن تقال الکی پس داری

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

  مهربانی با و داد تکیه شوکا سر  به را سرش زد؛ بخشی رضایت لبخند دوستش لبخند در  غرق صورت دیدن با ماهرخ
  :گفت

  !پاکی خیلی تو- 

 دست و شد کنده  زمین از  ، گرفت  را اش کوله  بند ماهرخ شد؛ جمع هایش چشم در  اشک زیبا صفت شنیدن از  شوکا
  :کرد  دراز  شوکا سمت به را دیگرش

  .داریم کار   کلی  که  جون دختر  پاشو- 

  :شد کنده  زمین از  کتر ح یک با و گرفت  را دستش تعجب با شوکا

  !داری خونه تو اونم که  لباسه یه کارمون- 

  :داد بیرون را اش کالفه  نفس ماهرخ

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

  :رفت اش کوله  سمت به بیحوصلگی با شوکا

  !کنن  پسندم که  نمیخوان بردار، دست- 
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 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  :گفت  فریادزنان اسمان به رو و زد گره  هم ر د را دستهایش ذوق با ماهرخ

 به درهم چهره با شوکا کنی؟  جور  ما رفیق واسه شب فردا خوباش خوب اون از  دونه یه میشه جون خدا که  آخ- 
  !میگرفت تهوع حالت ازدواج به کردن  فکر  از  شد، خیره ماهرخ

 به را کتابش  خشم با میداد؛ او به بدی حس اش،زمانه بیرحم و خیانتکار  های مرد هم آن مرد یک کنار   در  بودن تصور 
  :رفت ماهرخ سمت به و  و گرفت  دست

  !نمیخونه جنس این با روحیم من! نکن التماس خدا به الکی بسه،- 

 و کرد  حلقه بازوهایش دور  را دستش برداشت؛ وکوتاهی تند های قدم شوکا سمت به و زد شیطانی لبخندی ماهرخ
  :گفت  ذوق با

 لباس خوشگلترین من بشه، عروسیت شب بعد! خوب و پولدار  پسر  یه عاشق اونم بشی؛ عاشق کن  فرض اشوک وای- 
  !کن  تصور  لحظه یه فقط تو وای! دکتره خانوم عروس بگن همه بعد ساقدوشت، بشم و بخرم رو شهر 

  :غرید سمتش به میلی بی با شوکا

  .نمیکنم ازدواج من بزن، خط ذهنت از  رو ساقدوش لباس  خریدن فکر  ماهرخ- 

 بدون میرفت خودش را راهها تمام باید گذشته  همانند نشست؛ گلویش  به بغضی کلمه  آخرین آوردن زبان به با
  !حمایت ذرهای بدون همدم، بدون همراه،

 موفقترین قلب های عمل درتمامی و بود زده را خودش مطب ذهنش در  میکرد، نگاه آیندهاش به امید با هم باز  اما
  :خورد بازویش به که  ای ضربه با که  بود سفر  و سیر  حال  در  رویاهایش در  ینطور مه. بود

  !جدول  به میخوری داری کجاست  حواست شوکا وای- 

 دست که  حالی در  و انداخت رویش به رو بلند جدول  به نگاهی شد؛ پرت واقعی دنیای به ماهرخ حرف شنیدن با
  .برداشت قدم دانشگاه کاج  درختان از  پر  مسیر  در  و رفت باال جدول  از  میداد فشار  را ماهرخ

 دوستش برای دیگری سرنوشت شب فردا میخواست خدا از  قلبش ته از  میاندیشید، شب فردا به خوشحال ماهرخ
  .بخورد رقم

  چیزی میبردند؛ پی معصومیتش و پاکی به کامال  شوکا دیدن با که  داشتند حضور  جوان و پولدار  پسران مهمانی آن در 
  .میشد یافت سختی به سالش و همسن دختران میان ر د که
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 به ثانیه ذهنش در  و شده خیره مسیر  انتهای به بود؛ پردازیاش رویا غرق هم او شد، خیره شوکا ظریف صورت به
 تولدهای بود شده ثبت ذهنش در  که  جشنی تنها بود؛ نرفته مهمانی به زندگیاش در  هیچگاه. میچید را فردا ثانیه

  !بس و بود ماهرخ

   !میکرد چکه چشمانش از  ذوق بگذارد؛  کنار   را زندگی های سختی میتوانست روز  یک برای 

  .شدند ماهرخ رنگ آلبالویی سانتافه سوار  و رسیدند دانشگاه ورودی در  به

 در  حرکت به را ،ماشین استارت صدای با و چرخاند را سوییچ داشت، چهره بر  گشاده  لبخندی که  حالی در  ماهرخ
  .دآور 

  :گفت  ذوق با و شد خیره شوکا به

  !میاد بهت لباسی رنگ چه فکرم این تو- 

  !زرد ،سفید، آبی سبز، میکرد؛ فکر  اش عالقه مورد رنگهای به ذوق با میشود، خالی دلش ته شوکا

  :میگوید باخنده میکند نگاه درختان سریع رد به که  حالی در  و دهد می تکیه دستش به را ظریفش چانه

  .بپوشم رنگ همه میخواد دلم دارم دوست رو ها رنگ همهی نم- 

  :میخورد غبطه دوستش های فانتزی به و میزند قهقهه شوکا حرف از  ماهرخ

 شوکا میزند؛ قهقهه هم باز  و داری؟ دوست رو رنگها همهی که  اینه دغدغهات تنها یعنی! خوبی چقدر  تو دختر  وای- 
  .میشود خیره جاده به هم باز  و میزند ریز  لبخندی

 *** 

 نگاه بود فرمش خوش بدن تنخور  کامال  که  طالیی  کننده  خیره سنگدوزیهای با کرم  زمینه لباس به قد تمام آینه در 
  .میکرد

  .شود حاضر  غریبه جمعی در  لباسی چنین با میکشید خجالت بود؛ شده خیره لباسش باز  یقه به

 آورد، جلو را پایش میکرد؛کمی انداز  بر  را لباس نگرانی با و گذاشت  شدهاش سرخ گونههای  روی بر  را دستهایش کف
  .شد عصبی میکرد نمایان را ظریفش و سفید پای که  بلند چاک دیدن با

  :چرخید ماهرخ سمت امیدی نا با بگذارد، دید معرض در  را بدنش نمیخواست دلش
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  بپوشم؟ رو مشکی لباس اون بذاری میشه خوشگلم ماهرخم- 

  :گفت  رحمی بی با میزد سوهان زدهاش الک و بلند های ناخن به که  یحال در  ماهرخ

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

  :آورد تری محکم دالیل بار  این و شد خیره آینه در  دوباره و کشید  پوفی  کالفگی  از  شوکا

 شونم به میرسه سینهام قفسه کنار   از  اونم نازکه بند دوتا نداره یقه اصال ببین کن  نگاه لحظه یه خدا ور  تو ماهرخ- 
  !کرده  قیچی  رو لباس این حیاتی جاهای کل  دستش گرفته  قیچی  یکی انگار  کن  نگاه رو پایینش استین شده اسمش

 های بازو طرف دو را دستانش میدارد؛ ر ب قدم سمتش به و میشود کنده  مبل از  شوکا های حرف از  رمق بی ماهرخ
 موهای و میزند شیرین لبخندی. میشود خیره شوکا و خودش نمای انعکاس به آینه در  میگذارد، شوکا رهنه**بــ

  :میگوید ذوق با و میکند هدایت گردنش  چپ سمت به را شوکا شدهی ت*لــخــ و صاف

  !شدی ماه قرص مثل- 

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

  !کن  نگاه چشمام به شوکا، میشه مبهوتت و مات ببینه رو تو امشب پسری هر - 

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

 به نگاه یه بزن، غر  کم  میکنم خواهش! کن  زندگی داری دوست که  جوری اون باش، خودت واسه رو امشب یه- 
  !شده خوشگل در قچ بیین بکن موهات

 و صاف حد این تا را موهایش هیچگاه شد؛ خیره رنگش قهوهای موهای به دارد ب*لــ به لبخندی که  درحالی شوکا
  .بودند نشده دست یک

 .کرد  حس را ماهرخ شدهی حلقه دستهای فشار  که  میزد پرسه مهمانی هوای و حال  در 

  .زدند لبخند آینه در  باهم و گذاشت،  شوکا سر  کنار   را سرش ماهرخ

  .برداشت را توری مشکی نقاب و برد هجوم سفیدش  آرایش میز  کشوی  سمت

  .کرد  محکم شوکا برای را نقاب بند پشت از 

  :شد خیره نقاب به تعجب با شوکا
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  چیه؟ واسه دیگه این- 

  .میکنه ترت مرموز  نداری اعتراض حق- 

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

  .میکرد نمایان بیشتر  را کشیدهاش  چشمهای بودن قهوهای  مشکی نقاب

  

 *** 

  .کرد  نگاه ماهرخ طرف به. میداد آزار  را هایش گوش  موزیک بلند صدای

  .میکردند روشن کمی  را فضا نورها رقص تنها تاریکی در  انداخت؛ اطراف به نگاهی. بود دوستانش با رقصیدن درحال 

  !نرفت پیش میکرد تصور  ذهنش در  که  طور  همان چیز  هیچ بود، کرده  اش کالفه  جمعیت شلوغی

  !او برای حداقل بود؛ کنندهای  کسل  جایی مهمانی نظرش به

  .خودش جنس از  سکوتی میخواست، سکوت کمی  دلش

  گوشخراش  ایصداه دست از  میشد که  جایی تنها میگشت؛ دستشویی دنبال  به رفت، جمعیت سمت به تردید با
  !گریخت

 امید ،به میزد میانبر  بدنها میان از . میکرد سخت برایش را عبور  راه و بود خورده گره  هم در  فشردهای طور  به جمعیت
  .کند  پیدا سکوت کمی  که  این

 از  را فشنحی جثه و کرد  باز  را راه شوق با. بود قبال که  جایی از  آرامتر  و تاریکتر  جایی کرد،  نگاه ترش جلو متر  چند به
  !بود شده آدمهایش تاریکی اسیر  سلطنتی عمارت کرد،  اطراف به نگاهی. کشید  بیرون جمعیت

  معنی یک تنها این و بود شده تزیین شکل بدترین به هویت بدون رنگی نورهای با اصیل بریهای وگچ نقش همه آن
  !خانه اهل باورهای تضاد میداد؛

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

  .شد خیره ماه کامل  قرص به و داد تکیه تراس سنگی لبه روی بر  را دستانش بود، گرفته  بازی به را لختش موهای باد

  !خفیف اما میشد شنیده موزیک صدای هم هنوز 
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 شوکا میکرد، پخش فضا در  را روشنی آبی رنگ مهتاب ر ون. میداد قلقلک را شوکا لطیف روح باغ جیرجیرکهای صدای
  .کرد  استشمام را هوا لحظه چند برای و بست را چشمانش کرد؛  پنهان گوشش  پشت را موهایش از  دستهای

  !ترسید میشنید، را ای مردانه کفش   پاشنه ضعیف صدای

  !بود منگ رفت، تندی به رو قلبش ضربان

  چیست؟ درست  واکنش نمیدانست

  .میشد قویتر  و قوی لحظه هر  کرد  دقت صدا به

  .میداد فشار  ترس از  را پلکهایش و زد چنگ سنگی لبه به

  .میشکست را فضا سکوت ترسش از  لبریز  نفسهای صدای تنها حال 

  .داشت سرش پشت کردن  نگاه در  سعی چشم گوشه  با داد، سوق خشکیدهاش گلوی  داخل به را دهانش اندک آب

  :داد تغییر  را ترس فضای مردی مالیم آوای جسارت و ترس بین جدال  همین در 

  !باشه میتونه دلربا چه مهتابی؛ همچین نور  زیر  زیبا خانوم یه- 

  .میشناخت خوبی به رو ها مرد جنس لرزید، ناشناس مرد حرف شنیدن از  شوکا

  .بودند گفته  برایش هوسران پسران های دام از  همیشه هایش دوست

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

  .داره تاب و آب زیادی دروغاتون! نیستم دلربا من- 

. بود ایستاده مهتاب نور  از  دور  به تراس تاریک نیمه در  مرد کند؛  نگاه مرد صورت به توانست جملهاش اتمام از  بعد
. داشت ناتوانش چشمان از  بیشتر  قدرتی تاریکی اما! مرد رهچه جزئیات دیدن امید به کرد  ریز  را هایش چشم شوکا

  :پرسید و کرد  صاف را صدایش

  ایستادین؟ تاریکی توی چرا- 

  .میزدند چشمک ماه نور  در  مشکیش چرم براق های کفش  آورد، جلو را راستش پای نشد، شنیده مرد از  صدایی

 بودن ورزیده که  براقی مشکی شلوار  و کت  میشد؛ ننمایا مرد پیکر  از  بیشتری جزئیات میگذشت که  ثانیهای هر 
  .میکشید رخ به را بدنش
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  !اش چهره بود؛ پازل  تکهی اخرین نوبت حال  و

  .کشید  خفیفی جیغ شوکا تکه، اخرین شدن نمایان با بود، مرد چهره دیدن منتظر  عجیب دلهرهای با شوکا

  .نداشت را بود شده کشیده  راستش سمت گونه  ه کنار   تا مرد صورت وسط از  که  سفید نقاب دیدن انتظار  اصال

  :شد نزدیکتر  داشت ب*لــ بر  خندهای که  حالی در  مرد

  :گرفت  را نگاهش مرد حرف با شوکا نداری؟ ماسک خودتم مگه ترسیدی؟ انقدر  چرا- 

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

 بینشان فاصله کردن  کم  در  سعی که  حالی در  و برداشت شوکا سمت دیگر  قدم چند مرد شد؛ خیره او به دوباره و 
  :گفت  داشت

  چیه؟ زیبا بانوی این اسم مهداده، اسمم- 

  !ابتدایی و ساده چقدر  بود؛ گرفته  خندهاش مهداد زنی مخ نحوه به شوکا

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

 مهداد بیرحم انگشتان حصار  در  سفیدش های دست مچ کرد،  حس سرش پشت موهای میان در  را جسمی فشار 
  .بود شده اسیر 

 غریدن صدای با اما کرد  خود کردن  خالص در  سعی. کند  درک را مهداد رفتار  نمیتوانست ایستاد، منگ و گیج  شوکا
  :ایستاد حرکت از  دیگر  بار  مهداد

 که  باریه اخرین این وگرنه پایین طبقه میایی من با خوب های دختر  عین! دکتر خانوم کن  گوش  هام حرف به خوب- 
  گفتم؟  چه گرفتی  میبینی رو ماه

  .بود گرفته  فرا را وجودش تمام ترس کرد،  هجی ذهنش در  را مهداد عصبی حرفهای شوکا

 اسلحه لوله رحمی بی و میکوبید سینهاش سهقف حصار  به زدهاش وحشت قلب کرد،  مشت را کردهاش  عرق دستان
  .میکرد حس سرش پشت در  را

 دست در  شدن اسیر  ا اال بود کرده  تصور  امشب برای را اتفاقی هر . بود شده منگ نمیکرد، صادر  دستوری هیچ مغزش
  !ناشناس مردی
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  کند؟  فرار  برود؟ هشراهم بکشد؟  فریاد! کند؟  چه نمیدانست! حرکتش قدرت با! درونش با! خودش با بود؛ درگیر 

  !نداشت ای چاره راه ولی میکرد، حس را دخترک مچ لرزش مهداد

  :غرید دخترک سمت و زد کنار   را وجودیش رحم

  گفتم؟  چی نشنیدی مگه- 

  .داد حرکت را برهنهاش پاهای جلو، سمت به و بست بیامانش ترس حجم از  را پلکهایش شوکا

 در  اسیر  صورت گلوله  جای عظیم درد حجم اما نشاند لبش به خبیثانه لبخندی دمهدا دخترک، قدم اولین برداشتن با
 بود تنگ وقت میگرفت؛ بر  در  را مهداد ذره ذره ویروسی همچون و بود رفته تر  فرا حدش از  درد. کرد  مچاله را نقابش

  !ماندن زنده برای

  :گفت  داشت خود در  را درد رگههای که  صدای با و کرد  بیشتر  را اسلحه فشار  وجودش نیروی اندک با

  .بیا من سر  پشت بازی ضایع بدون- 

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

  .گذاشت  کنار   را ترس لحظهای برای و شد متعجب پسر  لرزان صدای شنیدن با شوکا

  .میداد هل جلو سمت به را شوکا مهداد، سرد های دست

  !پایین طبقه سمت به مارپیچی  رسیدند؛ مارپیچ سنگی بزرگ راهپله به و کردند  گذر   جمعیت نمیا از  سختی به

  .بیاندازد مهداد به واضحتری نگاه سر  پشت از  توانست سقف کنار   چراغهای نور  اندک با شوکا

 اما د؛میسابی سوهان همچون را مغزش شوکا کفشهای  تق تق صدای میکشید، را دخترک دستهای بیرحمی با مهداد
  !نبود ها کفش  کندن  مهلت

  بلند پاشنه کفشهای  با درنگ لحظهای بدون را پلهها مهداد همراه که  طور  همین شوکا

  .شد خیره دستش در  شده قفل خونین دست به میگذاشت سر  پشت دیگری از  پس یکی کرمیاش

  .کشید  خفیفی جیغ خون رد دیدن با

  داد؛ فشار  شوکا سرخ و قلوهای لبهای روی بر  را دستش کف  و برگشت عقب به جیغ صدای شنیدن با مهداد
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  !نمیداد دخترک حنجره به را آوا رهایی مجال 

  !رحمی بی با یکی و ترس با یکی بودند؛ شده خیره هم چشمهای در 

  .میرفت سیاهی چشمانش و نداشتند ایستادن توان پاهایش دیگر  میکرد؛ ضعف احساس مهداد

  !دید که  بود تصویری آخرین شوکا کشیده  چشمهای

 از  جان یکباره به و لرزید لبهایش ماند، حرکت بی مهداد دست شد؛ جانش بالی شدن هوش بی شاهد ترس با شوکا
  .خورد تاب شوکا آغوش به و شد خارج پسر  بدن

  .شد خیره آغوشش در  شده رها بیجان جسم به منگی با شوکا

  !کردن؟  مداوا و  ماندن  یا  است  جایز   فرار   نمیدانست.  بود  کشیده  وش*آغـ  در   را  مهداد  تنه  باال  افتاد،  پله  روی  پشت  به

 میداد انجام را وظیفهاش باید و بود پزشک یک او! گرفت  را تصمیمش داد؛ بیرون را بریدهاش بریده های نفس
  !باشد کرده  را جانش قصد شخص آن اگر  ،حتی

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

  .نمیشد حس جسمش از  مقاومت و نیرو ذرهای حتی کرد،  مهداد دادن تکان در  سعی اضطراب با

 مردانه کمر   دور  را دیگرش دست  و گرفت  را دستش مچ دست یک با گذاشت؛  دوشش روی به را مرد دستهای از  یکی
  .کرد  حلقه قویش و

 در  مهداد اما میرسید ممکن غیر  کاری  او ناتوان و ضعیف بدن ایبر  جثهای چنین کردن  حمل کشید،  کوتاه   نفس چند
  !بود کردن  زندگی فرصت دادن دست از  حال 

 ولی میکرد، تهدیدش جانش با شخص همین پیش لحظه چند همین باشد، بیتفاوت و بیرحم نمیتوانست شوکا قلب
  !بود جانش نجات پی در  شوکا حاال؟

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

  .میطلبید را بیشتری نیروی مرد زیاد وزن دادن حرکت شد، کنده  پله از  سختی به بود، گرفته  را تصمیمش شوکا

 پله انتهای تا را جان بی تن سختی به فرسا طاقت لحظاتی در  میکرد، دادنش حرکت در  سعی وجودش قوای تموم با
  .دید مسیرش افتاده دور  گوشه  در  کوچکی  نسبتا رنگ سفید چوبی در  کشید،  ها
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
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 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  .نداشت را اتاق آن به ورود جز  راهی

  !برسد سر  کسی  است ممکن لحظه هر 

  .بود رفته فرو محض تاریکی در  اتاق برد، هجوم اتاق در  سمت به

 ضعیف نور  این یتنها در  و میکرد؛ لمس را ها دیوار  برق، کلید  دنبال به و داد تکیه اتاق دیوار  ترین نزدیک به را مرد
  .میکرد نمایان را جزئیات که  بود المپ

  !رختشویی اتاق میرسید؛ ذهن به مفهوم یک تنها عظیم های لباسشویی و کثیف  شده کوه  های لباس از 

 هنوز  برد؛ هجوم سمتش به. بود جا همان شدن مخفی برای جا بهترین نشست، لبش گوشه  به رضایتبخشی لبخند
  .میزد چنگ خون کردن  پیدا امید به مهداد شکم و سینه قفسه به بیاختیار . میبرد سر  به هوشی بی در  هم

  .کرد  خون غرق سفید پیراهن دکمههای کردن  باز  به شروع سرعت با کرد  حس را خون خیسی چپ پهلوی نزدیکی در 

 در  غرق همگی و دبو شده مخفی پیراهن الی البه در  خونریزی  آوردن بند برای که  یافت را زیادی سفید دستمالهای
  .بودند شده سرخی

  .باشد عمیقی زخم نمیرسید نظر  به انداخت، نگاهی زخم به شوکا

 به و شده رد مهداد بدن از  گلوله  دریافت زخم بازرسی از  اما نداشت گلوله  کشیدن  بیرون  برای کافی  مهارت او
  .است نکرده وارد آسیبی حیاتی اندامهای

  !ترسیدیم کرد،  مشت را لرزانش های دست

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

 دکتر  خانوم را او که  آورد یاد به شوکا. داشت خود زخم کردن  پنهان برای دلیلی حتما مهداد نداشت؛ راهی ولی
  !بود جانش نجات تهدید آن دلیل پس شد، شوکه باره یک به. کرد  خطاب

  .انداخت دوباره نگاهی اطراف به ،میکرد تمیز  را زخم باید

  .برد هجوم کمد  انتهای سمت به و آورد در  را کرمیاش  بلند پاشنه کفشهای  شد، اتاق ته سفید کمدهای  جلب نظرش

  .میگشود دیگری از  پس را یکی و میزد چنگ کمد  های دستگیره به

  !دوز و دوخت کامل  ست ؛انداخت داخلش محتویات به نگاهی و کشید  بیرون را  سفیدی پالستیکی جعبه
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  .گشت  نیز  را ها کشو  بقیه و گذاشت  کنار   را جعبه. میآمد کارش  به

 ب*لــ بر  آسودگی سر  از  لبخندی و کشید  عمیق نفس چند آورد؛ ایمان معجزه وجود به اولیه کمکهای  جعبه دیدن با
  .نشاند سرخش های

 در  شده تا  و تمیز  سفید، مالفههای روی بر  نگاهش برمیداشت قدم مهداد سمت به حالیکه در  و گرفت  را جعبه دو
  .رفت سمتش به و برداشت مالفه چند و شد روانه سبد سمت به شد؛ قفل سبز  سبد

  . بود داده دست از  نگهداشتنش زنده برای زیادی زمان شوکا و بود بیهوش هم هنوز  او

 را او بتواند تا بزند بخیه را زخم نهدها خیاطی نخ کردن  عفونی ضد با توانست و آورد بند را خون سختی به
  !نداشت دیگری چاره امکانات بدون شرایط این در  برساند؛ بیمارستان

  .آید هوش به تا زد گونههایش  به سیلی چند و گذاشت  پایش روی به را سرش

  .داشت خون به نیاز  و بود داده دست از  را زیادی خون مهداد اما میکرد خستگی احساس

  !شدنش هوشیار  امید به بماند؛ منتظر  و بگذارد پایش روی به را سرش توانست تنها نمیآمد، بر  دستش از  کاری

  به موسیقی صدای هم هنوز  کرد  دقت صداها به. بود نمانده بیدار  شب نیمه تا وقت هیچ میکرد؛ سنگینی پلکهایش
  .میرسید گوش

  .میکرد کمتر   را دلهرهاش موضوع همین نزند سر  رختشویی اتاق به کسی  فردا تا مهمانی خاطر  به میرسید نظر  به

 و داد تکیه دیوار  دنج گوشه  به خودش کشید،  دیوار  گوشه  سمت به را او و گذاشت  مهداد غـل*بـ زیر  را هایش دست
  .میکرد نظاره را اش خسته پلکهای امدن پایین بود شده خیره مهداد زده نقاب صورت به که  درحالی

  .کرد  نگاه اطراف به و برخواست خواب از  متعجب میرسید، شگوش  به ماشین موتور  صدای

 به میداد فشار  و بود گذاشته  زخمش روی بر  را دستش که  حالی در  مهداد شد، شوکه فرمان پشت در  مهداد دیدن با
  .کرد  نگاه دخترک متعجب و زیبا صورت

  :ریخت رحمی بی صدایش در 

  بزنی؟ دست من به داد بهت اجازه کی- 

  !کند؟  تشکر  جانش نجات برای نمیخواست یعنی نمیفهمید؛ را رشظومن شوکا
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  :پرسید تعجب با

  :زد خندی پوز  مهداد کنی؟  تشکر  نمیخوای جونت دادن نجات واسه- 

  !جونم دادن نجات خاطر  به میکنی نفرین بار  هزار  رو خودت روزی یه- 

  تیر  آدم میتوانست چگونه بود، داده انجام را پزشکیاش وظیفه او. نمیفهمید چیزی حرفهایش از  و بود منگ شوکا
  !نمیگنجید شوکا رئوف و مهربان قلب در  کسی  چنین کردن  رها بگذارد فرار  به پا و کند  رها را ای خورده

 نشناسیاش قدر  از  ولی نمیدانست بیهوده را مهداد نگهداشتن زنده  میکرد؛ فکر  کارش  به و  میفشرد را گلویش  بغض
  :پرسید گلویی  ته یصدا با. بود ناراحت

  :زد فریاد میپیچید خود به درد از  که  حالی در  مهداد کنم؟  آرزوی همچین بشه باعث که  کنی  چیکار  باهام قراره مگه- 

  !افتادی خطرناکی بازی چه تو نمیدونی حتی! کیم  من نمیدونی تو- 

  

  :توپید مهداد سمت به اعتراض با نمیآورد، در  سر  مهداد مرموز  سخنان از  ذرهای که

 من نگهدار  غـل*بـ همین بودنمه؛ دکتر  وظیفه اونم که  دادم نجات رو جونت فقط من بازی؟ کدوم  تو؟ میگی چی- 
  .بشم پیاده میخوام

  !میکرد نگاه قضیه به ساده چه بود؛ گرفته  اش خنده دخترک خبری بی از  مهداد

  فکر  میشد؛ مال بر  دیگری رازهای میگفت را خوردنش تیر  داستان کسی  به اگر  میدانست حدش از  بیش دختر  آن
  .میشد تر  رنگ پر  ذهنش در  لحظه هر  دخترک کشتن

 سفید دستهای کرد،  نگاه شوکا سمت به شد، وارد بازویش به شدیدی های ضربه که  بود درست تصمیمگیری درگیر 
  :میکشید فریاد و میزد ضربه ماهیچهاش های بازو به و بود  کرده  مشت را نحیفش

  !کن  ولم و باش آدم دادم نجات رو جونت من کنی؟  چیکار  باهام میخوای لعنتی- 

  .بودند کرده  تار  را دیدش راه چشمانش در  شده جمع اشکهای شد، خسته فایدهاش بی زدنهای ضربه از  شوکا

  .نیست ماشین کردن   متوقف فکر  در  ذرهای مهداد که  فهمید حرفهایش به مهداد توجهی بی از 

  .میچید درست و تمیز  را نقشه باید اما میکرد، خطور  مغزش به که  دوب چیزی تنها فرار 
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 طوالنی  خواهی معذرت متن ذهنش در  شد، خیره زیبایش لباس روی بر  خون رد به زد، چنگ لباسش به و شد ساکت
  .بود انداخته وضعی همچین این به را لباس که  میچید ماهرخ برای

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

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

  تمامش نیمه کار   به آسودگی به میتوانست دیگر  لحظه چند کشید؛  راحتی نفس باغ به منتهی خاکی مسیر  دیدن با
  .برسد

 امیدش اصلی جاده از  شدن دور  لحظه هر  با و چرخاند اطراف به را سرش میکرد، نگاه خاکی یر مس به ترس با شوکا
  .میرفت زوال  به رو

 راه و دیگر  انسانهای از  دور  به جایی شد؛ حبس سینه در  نفسش بزرگ درختان از  انبوه باغ دیدن با و برگشت جلو به
  !شدنش پیدا برای امید  اتمام یعنی این و فرار 

  .میشد مشکوک نبودش از  که  کسی  تنها بود کارش  و کس  تنها نداشت، دیگری امیدی ماهرخ جز  به

  .میکرد نظاره را باغ سنگی بلند های دیوار  آن به فاصلهشان شدن کم  ترس، با و زد چنگ لباسش به

 بوق صدای فرمان وسط بر  دستش کف  زدن با مهداد آمد، خود به رنگ سیاه فلزی بزرگ در  جلوی در  ماشین توقف با
  .شد منتظر  و کرد  پرتاب فضا به را ماشین

  .بود در  قفل کشیدن  باال حال  در  که  میدید در  پایین باز  تکیه از  را مردانهای مشکی های پوتین

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

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

 حتما دختر  آن اما نمیآمد خوشش غریبهها از  انداخت؛ گذر   حال  در  ماشین به را رحمش بی و خشک نگاه پژمان
  .بود آورده جا این به را او مهداد که  بود مهمی شخص

 دخترک بدن شد، خیره دخترک خون در  غرق مهمانی لباس به و برداشت قدم مهداد ماشین سمت به در  بستن از  بعد
 شد؛ خیره مهداد شده خم قامت به بود شده پخش لباسش تمام در  خون اما کرد  بازرسی زخم رد کرد  پیدا برای را

  .برد هجوم سمتش به و شد شوکه میپیچید، خود به درد از  مهداد

  :پرسید همیشگیاش خشک و خشن لحن همان با و کشید  آغوشش در 
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  !تو هستی جونی سگ عجب خانی شاهرخ مثل میکنم فکر  وقتا بعضی خوردی؟ تیر  که  بازم- 

 که  بازم سالمی، رفیق،" معنی همان به هایش حرف این میدانست بود، گرفته  خو پژمان رفاقت خشک لحن با مهداد
  :گفت   و زد تلخی خنده است،!" نبودی خودت مراقب

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

  :میگوید خشم با بار  این و میخورد هگر   هم در  اخمهایش پژمان

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

 نگاهی ترس با شد، شوکه" بکشیمش طبیعی بود قرار " کلمه  شنیدن با میداد گوش  را مکالمات لحظه آن تا که  شوکا
  .انداخت یمشک  فراری عقب جعبه به

  !میشمرد؟ را آخرش ثانیههای جعبه آن در  برگشتهای بخت کدام  یعنی 

  :آمد خود به دختر  اسم شنیدن با که  بود شده ماشین محو همانطور 

  آوردیش؟ خودت با چرا رو دختره این- 

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

  .میدونه حدش از  زیاد یول بمونم زنده  کرد  کاری  اون دکتره- 

  :گفت  مهداد دادن قرار  مخاطب با و شد خیره شوکا به بود کرده  اخم که  درحالی پشتش پر  ابروهای با پژمان

  .بندازه خطر  به رو جونش شاید میدونه زیادی که  این ولی میخوره دردمون به خوبه- 

  .نداشت را عملیلا عکس هیچ توان! بگوید چه نمیدانست پیچید؛ خود به ترس از  شوکا

  :غرید شوکا به رو میبرد داخل به را مهداد که  حالی در  پژمان بود؛ شده میخکوب جایش سر 

  تره؟ راحت برات کدومش  گلوله؟  زور  با یا تو میای خودت پای با یا- 

  :گفت  لرزان صدایی با اسلحه اسم شنیدن با

  .میام خودم نه- 

  .میداد حرکت باغ کف   سفید ریزههای سنگ روی بر  را رهنهاش**بــ پاهای نگرفت؛ جوابی دیگر 
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  بود؟ چه چاره اما میکرد؛ حس را سوزن رفتن فرو اندازه به دردی میگذاشت زمین بر  را پایش که  دفعه هر 

 دکور  دیدن با انداخت؛ خانه چیدمان و فضا به را کالفهاش  نگاه. برداشت قدم داخل سمت به خسته و کوفته  تنی با
  !گرگ  حتی و خرس آهو، ،گوزن، حیوانات سر  از  بود شده پر  نشیمن اتاق دیوارهای! لرزید خود به

  .بود کرده  کمک  فضا شدن تیره به تیره قهوهای چوبی پالت با کف

 مبل از  خبری داشت؛ قرار  خانه مرکزیت در  میکردند پیدا راه باال طبقه به که  پله راه دو وسط در  چوبی بزرگ شومینه
  !نبود معمولی های

  .میداد شکل را دکور  بود شده چیده خاصی نظم بدون که  چوبی صندلیهای و قهوهای چرمی کاناپههای  تنها

  .میرسید مشام به چرم و چوب عطر  از  آمیخته بوی

 نظاره را او که  دید باال طبقه پله راه باالی در  را جوان پسری بود، شده خیره سیاه و بلند فلزی لوستر  به که  درحالی
  .میکرد

 خیره کف  به مضطرب و سرگردان برود؛ سمت کدام  به نمیدانست. گرفت  او از  را نگاهش و شد شوکه دیدنش با شوکا
  .شد

 نوک کوتاه  لمس با هوا در  را پلهها  آمیز  شیطنت حالتی با داشت ب*لــ بر  شیطانی لبخندی که  حالی در  آسالن
  :زد خندی پوز . میکرد استشمام مظلوم دخترک اهگن از  را ترس بوی رساند؛ دخترک به را خود و کرد  طی پاهاش

  .استیلی خوش خیلی خودمونیم. ماشین تو گذاشتمت   خودم دیشب میکشی؟ خجالت ازم چرا- 

  .میشنید انگیز  بر  شوک های حرف مدام دیشب از  شد؛ شوکه دوباره شوکا پسرک، های حرف شنیدن با

  .رفت لنگان  لنگان پنجره کنار   کاناپه  سمت به پسر  حرف به اعتنا بی نداشت، را سخنی هیچ شنیدن طاقت دیگر 

  :داد جواب حوصلگی بی با شوکا ها؟ کرده  حمل رو تو حالش اون با مهداد کردی  فکر  نکنی چیه- 

  کنم؟  تشکر  باید- 

 حالت با و برداشت قدم دخترک سمت به میکرد اسپرتش مشکی شلوار  جیب داخل را  دستش که  درحالی آسالن
  :گفت  صمیمی

  .آسالنه منم اسم زیبایی اسم چه بود وظیفه حرفیه، چه این نگی ها، نگی ممنون وقت یه- 
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

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

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

  .تشوکاس اسمم- 

  :زد لبخندی آسالن

  .میاد چشمات به خیلی خودمونیم آهوئه؟ اسم به چهارپایی های مایه توی اسمت معنی- 

  .داد تکیه آن به را سرش و گذاشت  مبل  لبه روی را دستش بیحوصلگی با شوکا

  .بود شده حالیش بی و درد سر  باعث وهمین میکرد شدید ضعف احساس

  :آمد خود هب دخترک وضعیت دیدن با آسالن

  .بخوری میارم چیزی یه برات االن میخوای؛ دون و آب و ای زنده موجود هم تو بود رفته یادم پاک- 

  :نشست شوکا ب*لــ گوشه  به لبخندی

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

  .باشد افتاده گیر   منجالبی  نهمچی در  نمیشد باورش بود، گرفته  بغضش حرفش از 

  :داد جواب میشد یافت صدایش در  ناراحتی از  رگههای که  حالی در  میکرد درک را حالش آسالن

 راه یه این نگیر  سخت پس! کنیم  عادت گرفتیم  یاد فقط! نزدیم تیک خودمون رو سرنوشتمون ما، از  کدوم  هیچ- 
  .کن  نگاه خوبش زاویه از  حداقل جدیده،

  ...زد جوانه وجودش در  امید دیگر  بار  و کوتاه،  جمله چند همین با شد؛ گرم  اشوک قلب ته

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

  !نه؟ یا کند  درک را مهداد وخیم وضعیت میتواند کسی  نمیدانست

 مهداد میافتاد عقب به کار   این چه هر  و بود خون تزریق راه تنها خون حجم نآ  دادن دست از  با میدانست شوکا
  .میشد تر  ضعیف و ضعیف

  .میترسید پژمان از  نداشت، ماندن منتظر  جز  ای چاره اما
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  .میدانست شیاطین همچون را او بود بیرحمی و خشم از  پر  نگاهش

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

  .میداد تکان دست پیچیدهاش هم در  افکار  انتهای در  مبهم ای آینده و بود تار  و تیره برایش چیز  همه

  .کرد  حس اش رهنه**بــ های بازو روی را چیزی نرمی بود ترسهایش  غرق که  درحالی

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

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

  .شود خیره شوکا ترسیده چشمهای به نمیتوانست آن از  بیشتر  بست را چشمهایش مهداد

  :گفت  میرفت پذیرایی کنار   خانه آشپز  سمت به که  درحالی و کرد  رها را لباس

  .باش رفتارت مراقب میکنه زندگی پسر  تا چهار  خونه این تو کن  عوض رو هات لباس- 

 یک شوکا ذهن برای واین! میگفت نجابت از  نداشت قاتل با  فرقی  برایش که  کسی  زد ای  مسخره لبخند دلش در 
  !بود معنی تمام به پارادوکس

  .میرفت راه خمیده هم هنوز  شد؛ خیره مهداد رفتن راه به

  !میگشت پسر  چهارمین دنبال  ذهنش در  برداشت، را ها اسلب و شد خم زمین سمت به

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

  میشد؟ یک کدام  وارد باید انداخت؛ تیره چوبی درهای به کالفه  نگاهی بود، رویش به رو زیاد فواصل با در  چهار 

  .داد حرکت را لرزانش های دست در، دستگیره سمت به تردید با رفت، راست سمت از  در  اولین سمت به

  .آمد بیرون اتاق از  ساله ۳۰_۲۸ سن با مردی و شد باز  در  باره یک به

  آویز  گردنش  از  گرگ  و پنجه و صلیب و اسکلت های طرح با فلزی گردنبند  چندین گردنش،  نزدیکی تا بلند موهای
  .بود

  .بود پوشیده مشکی بلند پلیور  آن روی بر  که  مشکی بلوز 
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 را در  میکرد پنهان را انگشتانش پلیور  آستینهای که  دستش با و کرد  نثارش را بیحسی نگاه دخترک دیدن با دمر 
  :بست

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

  :داد جواب ترس با و شد خیره مرد مشکی و چرم پوتینهای به مرد حرف شنیدن با شوکا

  .شدم متوجه ببخشید بله- 

  .رفت آخر  در  سمت به درنگ لحظهای بدون

  .نمیگنجید شوکا فهم در  که  چیزی بودند، پوش مشکی آدمهایش و خانه جای همه

  یجبتع رویش به رو صحنه دیدن با و کرد  باز  را اتاق در  بیمیلی با بود، افکنده سایه خانه در  ناامیدی و افسردگی
  .نکرد

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

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

  !بود نکرده رحم نیز  ها پرده به حتی سیاهی میکرد؛ زن هم به حال  را فضا سیاه چوب با دیواریها کمد

  .بود رسانده حداقل به داخل به را نور  بازخورد که  مشکی و کلفت  های پرده

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

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

  !بود گرم  آب دوش یک هالک دلش چقدر 

  .شد حمام راهی و کرد  پرت تخت روی بر  را ها لباس

  میکرد؛ نمایی خود مرمر  روشن سنگ با خانه جاهای دیگر  برعکس حمام کرد،  نگاه حمام داخلی فضای به

  !باغ به رو کوچک  پنجره کنار   در  بزرگ وانی

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

  .کشید  پایین را زیپ سختی ،به شد لباسش آوردن در  مشغول 
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 خیره خود به دیوار  به متصل کوچک  آینه در . کرد  قفل را در  هم باز  و کرد  پرت حمام از  به خارج را لباس و کرد  باز  را در 
  .شد

 گذشته  ز رو خاطرات به لحظات آن تمام در  و برد نقاب بند سمت را دستش بغض با بود، اش چهره بر  نقاب هم هنوز 
  .میبست بسته برایش را نقاب ماهرخ که  ای لحظه همان به شد، پرت

  .خورد سر  گونهاش  روی بر  چشمانش از  نقاب رفتن کنار   با همزمان اشک

  .بود مانده اش ساده چهره بر  دیشب آرایش از  ردی هم هنوز  شد، خیره خستهاش چشمهای به

  .میخواست را زیبا فر  موهای همان دلش نمیآمد؛ خوشش دیگر  صاف موهای از 

  .بود جامعه شده تقلید عروسک تنها! نبود شوکا  میدید آینه در  که  را کسی

 وان شد منتظر  و بست را وان خروجی آب شدن گرم  از  بعد شود، گرم  تا گذاشت  باز  را آب شیر  و رفت وان سمت به
  .شود پر 

 بر  پاییز  شدن چیره از  خبر  ابری هوای بود، هفتگر   سلطه به را درختان دیگری از  پس یکی پاییز  شد، خیره باغ به
  !میکرد پژمرده را چیز  همه رحمانه بی چه پاییز  میداد؛ را آسمان

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

 ذهن جز  به بودند؛ رسیده آرامش به آب گرم  نوازشهای در  گردنش   اخر  در  و شکمش، هایش، زانو پاهایش، کف
  !همش در  و آشفته

  .زد لبخند میدید را واقعیش خود که  این از  بار  این. شد خیره آینه در  باز  و کرد  تن به را مشکی حوله

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

  .داد ر قرا اندامش روی بر  را بلند استین پارچه بلوز  برداشت، خیز  لباسها سمت به

  .کرد  تن به را لباسها میدانست، غنیمت هم را همین ولی  بود بزرگ برایش کمی

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

  آویز  جایش در  را حوله و داد بیرون را ناراحتش نفس. نبود روسری یا شال  از  خبری کشید،  خیسش موهای به دستی
  .کرد
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 اول( نقاب ماه )جلد ➢
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  .برداشت قدم ها پله سمت به و شد روانه در  سمت سرعت به میکرد، حس را دیشدی ضعف

 مرکزی جزیره با تنها. گذاشت  آشپزخانه را اسمش نمیشد البته شد، خیره خانه آشپز  به میکرد طی را پله که  درحالی
  آشپزخانه در  همگی. بود شده گذاشته  کار   ها پنجره بین ما در  چوبی های کابینت.  بود شده جدا پذیرایی فضا دیگر  از 

  .بودند آمده هم گرد

  .میکشید دست قهوهاش فنجان لبه روی بر  و بود داده لم صندلی به مهداد

 نگاه مهداد ناراحت صورت به و زد تکیه یخچال  به بود گرفته  دست در  را ترکش قهوه فنجان  که  حالی در  اوچکان
  .میکرد

  .میبرد فرو ان*دهـ به را پیاپیش های لقمه دخترک به پشت النسآ  و میخورد را اش صبحانه خیالی بی با پژمان

  

 نداشت، قرار  چنین مردانهاین جمع در  اکنون تا. میکرد حس را گونههایش  شدید گرمای  زد، چنگ را لباسش آستین
  .نبود زندگیش در  مردانه روحیات از  اطالعاتی اندک برای هم پدری حتی

 و درون تضاد که  چنان آن باشد واقعیش خود باید که  بود مطمئن چیز  یک از  تنها کند،  رفتار  چگونه نمیدانست
  .ببرد بین از  را بیرونش

  .بود او به خیره همه ها نگاه

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

  .نشست لبش شهوگ  به محوی لبخند میدید ناب و ساده را او هم باز  که  این از 

  .شد خیره فنجان به هم باز  و داد خشمگینی حالت صورتش به شود، فاش اش ساله چند راز  نمیخواست دلش

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

 این ولی دادی نجات رو نداداشمو جون باشه چی هر  نداریم کاری  باهات هم ما بذاره زندت میخواد مهداد که  حاال- 
  گفتم؟  چی  گرفتی  بزاری، بیرون باغ این از  رو پات نداری حق وقت هیچ اینه بهاشم داره بها موندنت زنده

  !پایان بی کشیدنهای  زجر  جز  به داشت؟ مردن با فرقی چه چنینی این داشتن نگه زنده میفشرد، را شوکا گلوی  بغض

  .داد تکان تایید نشانه به را سرش
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  .بود مهداد خواسته این ولی نداشت اعتماد هیچکس به میکرد، نگاه را دخترک مرموز  نگاهی با انچکاو

  .میکرد نگاهش بیرحمی با و برداشت قدم شوکا سمت به

  .میکرد انداز  بر  را صورتش اجزای رسید، دخترک قدمی یک به

  .شد خیره اوچکان دراز  و اندام ر الغ  بدن به و انداخت پایین را سرش بود، شده حبس شوکا سینه در  نفس

  !بکند نمیتوانست کاری  هیچ بود؛ اوچکان طرف از  ناشایست اقدامی منتظر  لحظه هر 

  .نمیشد شرایطی چنین در  نفر  چهار  حریف هیچگاه

 از  دخترک پیچید، انگشتش دور  را موهایش از  رشته برد؛ دخترک فرفری های مو سمت را اشارهاش انگشت اوچکان
  !رحمانه بی چه. میلرزید خود به شکارچی بند در  آهوی همانند میداد، فشار  را بستهاش یپلکها ترس

  !میگرفت قدرت دیگری میترسید یکی

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

  .بدم انجام دارم دوست که  هست کارا  خیلی وگرنه نزنه سرت به فرار  فکر - 

  :زد فریاد با و زد میز  به محکم ضربهای و برخواست جایش سر  از  مهداد اوچکان حرف اماتم با

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

 قلب روی بر  را دستش و کشید  راحتی نفس اوچکان رفتن با بود داده دست از  را حیاتیش عالئم لحظه آن تا که  شوکا
  .گذاشت  اش ترسیده

 لبخندی و شد حال  خوش بود کشیده  راحتیش برای نشان و خط که  این از  شد، خیره مهداد خشمگین های چشم به
  .داد مهداد تحویل را

 فرار  چرا داد؟ نجات را جانش چرا میپرسید خود از  مدام و شد، قفل مهداد یخال صندلی روی بر  ناراحتش نگاه شوکا
  نکرد؟

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

  ...زیا حالته یه  شون دشمنی و دوستی اینا کال  میکنی  عادت بیخی- 
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  :آمد خود به پژمان پسگردنی با که  بود نکرده تمام را حرفش هنوز 

  میدی؟ دختره این تحویل چیه ها  پرت و چرت این النسآ - 

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

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

  :گفت  میرفت خروجی در  سمت به که  حالی در  و شد کنده  جایش از  حوصله بی پژمان

  .برسم کارم  به برم منم تا باش دختره این اقبر م آدمیزاد مثل که  تو- 

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

  !کرده  بزرگ  پسر  کنه  افتخار  قبر  تو مادرتم میترسم یاروئه؟ کشتن  کار،  از  منظورت- 

  .ماند جواب بی آسالن سخن

  .بود شده عصبی شدت به میداد مالش ار  چپش دست بازو راستش دست با و بود رفته فرو غم در  شوکا

  .بگوید گذشته  از  نمیتوانست رفت، فرو فکر  به دخترک چهره غم دیدن با آسالن

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

  .دنمیدا ناراحتی بوی نگاهش انقدر  حداقل چیست قضیه میدانست اگر 

  .میبرد کار   به دخترک خنداندن برای را وجودیش نمک تمام باید

  :چرخید سمتش به

  میکنی؟ تغذیه هوا از  نکنه بخوری؟ چیزی نمیخوای تو- 

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

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

  .میآید بر  آسالن از  تنها میزی همچین دیدن تدارک میآمد نظر  به بود گرفته  اش خنده میز  چیدن طرز  از 

  .شد لقمه مشغولگرفتن و نشست مهداد جای

  :شد خیره آسالن صورت به
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  !شونی تو کوچیکترین  کنم  فکر - 

 زبان شوهرهای وخواهر  اهریمنی های هر وش مادر  غیبت به که  خانهداری زنان همانند را دستش که  حالی در  آسالن
  :کرد  تعریف لوس صدای با و داد تکان داشتن خود بودن مظلوم و بودن پاک در  سعی و میپرداختند درازشان

 و پشقاب تو میکنن کله  گاو  عین میان فقط لندهورا این منه با کارا  همه جا این جون کوکب  بگه واستون جونم واال- 
 که  نذار  دلم رو دست وای! روزی میگن بهش که  جنازه چندتا کردن  خاک میشه افتخارشون مشب آخر  میرن و میخورن

  !خونه دلم

  :گفت  آسالن به رو کنان  قهقهه و داد قورت را اش لقمه بگیرد را اش خنده جلوی نمیتوانست دیگر  شوکا

  .بزنه حرف جوری این پسر  یه بودم ندیده حاال تا- 

  :تفگ   متفکرانه حالتی با آسالن

  .میکنه جذاب رو من که  همینه- 

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

  .میکنم نقش ایفای دلسوز  خواهر  نقش در  و سالمه ۲۳ کوچیکترینم  من  فهمیدی درست آره- 

  :زد لبخندی شوکا

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

  :پرسید ناراحتی با و انداخت پایین را سرش آسالن

 ثابت بهت قضیه این برعکس روزی یه نمیدونی هیچی اونا زندگی درباره تو رحمن؟ بی خیلی بقیه میکنی فکر  تو- 
  .میشه

  !باشد؟ داشته رئوف دلی میتوانست چگونه راضی خود از  مهداد  آن میکرد، فکر  آسالن های حرف به تعجب با شوکا

  !میکرد رفتار  پرستها شیطان همانند که  اوچکان یا

  !میرفت ها آدم شکار  به رحم بی شیری شکل به که  پژمان یا

  ...نبود آماده اشخاصی چنین به دادن حق برای ذهنش هنوز 
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 خوش چای و رفت گاز   سمت به نرسیده، هایش حرف درک وقت هنوز  که  فهمید دخترک حس بی نگاه از  آسالن
  .ریخت برایش یرنگ 

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

 چایی برات همین واسه! ماره زهر  مثل میخورن اینا که  اینی بخوری تلخ اوچکان و مهداد اندازه به رو قهوه نکنم فکر - 
  .ریختم

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

  !تلخش به برسه چه ندارم دوست هقهو اصال- 

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

  .شد شنیده باغ از  ناله صدای ناگهان که  بود نرسیده مربا خالی کاسه  به دستش هنوز 

  .شد روانه خروجی در  سمت به مضطرب

  .گرفت  پیش در  را آسالن راه اختیار  بی و پرید جا از  در  به آسالن ومجه دیدن با شوکا

  .گرفت  پیش در  را میرسید باغ ته به که  ای ریزه سنگ مسیر  سمت سرعت با

  .بایستد نمیتوانست اما میکشید تیر  پاهایش کف  رسید که  راه نیمه به

 جرم خانه این در  دادن نجات دنیا جای هیهم برعکس چند هر  داشت احتیاج او کمک  به باغ انتهای در  کسی  شاید
  !میشد محسوب

 دیگری صندلی به مهداد رویش به رو در  و بود شده بسته چوبی صندلی به سال  میان مردی گردو  درختان میان در 
  .بود داده تکیه

  .بودند ایستاده مهداد طرف دو پژمان و اوچکان

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

  .میشنید که  بود صدایی تنها پاهایش زیر  در  خشک های برگ شدن له صدای

  !میمرد مرد آن حتما میرسید دیر  اگر 
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  .دارد وجود کشتن  جز  به راهی حتما نداشت معنایی شدن کشته  و مردن امیدش پر  دنیای در 

  !بارهود فرصتی داشت، باور  قلب ته از  را چیز  یک اما نمیدانست چیزی مرد آن جرم از 

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

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

  موقع؟ کدام  کجا؟  از  ولی  میشناخت را مرد این

  !نداشت؟ خاطر  به مرد از  واضحی ای خاطره چرا

  .میپیچید سرش در   آشنا مبهم حس یک تنها

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

  !برو جا این از - 

 موهای هم ،هنوز  آمد بند نفسش دخترک آشنای صورت دیدن با چرخاند، را سرش مهداد مخاطب سمت مرد
  !داشت خاطر  در  را فرفریش

  .میکشید خجالت گذشته  از  بشناسد را او شوکا نمیخواست دلش

  .میشد تنگ دلش هم آدم ترین دل  گنس! بود گذشته  ها سال  اما

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

  :غرید میداد بیرون به هایش دندان الی البه از  را صدایش که  حالی در  مهداد

  !نکن فکرشم حتی- 

  .کرد  گذر   ذهنش صفحه از  لحظه یک در  خاطرات تمامی د،ر ک  دخترک نثار  را پشیمانش نگاه کرد،  سکوت مرد

  .میآورد یاد به را دخترک های خنده اسیر  گونه  چال  هم هنوز 

  !داشت دوست را هایش خنده چقدر 

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

  :زد ب*لــ و بست را چشمهایش
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  !بکش رو ماشه- 

  :زد پرویز  حرف به زخندیوپ مهداد

 ای ساده مرگ همچین بکشی زجر  باید بیینی باید تو نه نه آره؟ بشی راحت سریع که  بکشم رو ماشه میخوای چیه- 
  !باشه تو گناهان  جزای نمیتونه

  .نمیگرفت نفس ای لحظه  و میکرد پرتاب فضا به را وارش دیوانه های خنده صدای و زد قهقهه مرد

 صدای. میفشارد را گلویش  بغض شد خیره مهداد به غم با شد حس بی هایش چشم و رفت زوال  هب رو هایش خنده
  :داد بیرون را گلویش  ته

  !رحم بی چه میدی زجر  منو موندنم زنده با داری تو و میده زجر  رو من انتظار - 

  .میداد فشار  هم روی بر  را هایش دندان خشم از  مهداد

  پرویز  جز  کسی  اصلیش مسبب که  میکرد فکر  بود کشیده  ها سال این تمام در  که  هایی زجر  به میلرزید پلکهایش
  .نبود

  :داد جواب بغض با

  مهداد از  را نگاهش پرویز  بلدی؟ ای دیگه کار   دادن زجر  جز  به مگه تو ها؟ کشیدن؟  زجر  از  میدونی چی تو زجر؟- 
  .نداشت وجود هوا در  اکسیژن ای ذره انگار  بود گیر   نفس برایش باغ باز  هوای گرفت،

  .چرخاند اطراف به را اش درمانده نگاه میکرد، خفگی احساس

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

  !میداد؟ کسی  چه به را حق. نمیآورد در  سر  میشنید که  هایی حرف از  کدام  هیچ از  شوکا

 حجم این علت بود؟ کرده  هایی کار   چه گذشته  ر د میرسید نظر  به آشنا وجودش عمق در  که  ناشناس مرد آن
  .بود خورده پرویز  از  را زیادی های زخم فهمید میشد رحمش بی نگاه از  ولی نمیکرد درک را مهداد عصبانیت

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

  !را مهداد حتی یآوردمن بیاد را چیزی که  شوکایی

  !متصل هایی ضلع با راس سه
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  :داد فشار  پیشانیش بر  را اسلحه و خزید پرویز  سمت به کند  کنترل   را خشمش نمیتوانست این از  بیشتر  مهداد

  .نکنم تقسیم کس  هیچ با رو مرگت لحظه لذت و! بکشمت خودم خوردم قسم من- 

  :چرخاند مهداد سمت را اش خبیثانه نگاه پرویز 

 هر  بود؟ چطور  گلوله  طعم رسید دادت به شوکا بود یار  باهات بخت ولی کنم  تجربه رو تو کشتن  لذت میخواستم منم- 
  .میخورد قلبت به پهلو جای به گلوله  و میزدم تر  دقیق باید چند

  !مهداد نه بود پرویز  اصلی قاتل پس شد، شوکه پرویز  حرف شنیدن با شوکا

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

 خود به برگ از  پوشیده سرد زمین بر  مهداد برخورد با که  بود دویشان هر  از  نخی سر  دنبال  به خاطراتش مرور  حال  در 
  .آمد

  .برداشتن خیر  مهداد سمت سرعت به پژمان و اوچکان

  .میماند زنده مهداد باید شده هم گذشته  فهمیدن یبرا نمیدانست جایز  را ایستادن دیگر  رویش به رو صحنه دیدن با

 با و کرد  پرت مهداد سمت به را خودش برداشت، مهداد افتاده زمین بر  جسم سمت را بلندی و سریع های قدم
  .زد باال را بلوزش سرعت

  :زد فریاد دلهره با زخم باز  دهانه دیدن با بود، کرده  خیس را مشکیش لباس خون رد

  .داره بخیه به نیاز  تو ببریمش باید- 

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

  :گفت  میکرد چکه نگاهش از  تفاوتی بی که  حالی در  اوچکان

  زنده بدترم این از  شرایط تو معناست تمام به جون سگ یه مهداد نترس هستی استرسی زیادی بودن دکتر  واسه- 
  .مونده

  :غرید و چرخاند اوچکان طرف به را سرش بود، گرفته  حرصش اوچکان اساس بی یاه حرف از  شوکا

  .نمیدونی بخشیدن زندگی و دادن نجات معنی از  چیزی که  سنگدلی یه تو- 

  :میزند پوزخند دخترک فانتزی دنیا به اوچکان
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 لجن از  شده پر  خوبی از  هنشد پر  زندگی رو هات حرف این کن  جمع خوبی؟ دیار  از  فرشته یه هستی؟ چی دیگه تو- 
  !لجن دکتر  خانوم میفهمی

  به را حرفش او بار  این و گرفت  حرصش اوچکان و شوکا بین مورد بی بحث از  بود کرده  سکوت لحظه آن تا که  پژمان
  :نشاند کرسی

  .برین راه تر  سریع یکم بحث و جر  جای به شده هوش بی مهداد نیست حواستون که  این مثل- 

 اهمیت مهداد ماندن زنده تنها لحظات این در  بود او با حق شدند، ساکت دو هر  پژمان حرف با اشوک و اوچکان
  .داشت

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

  .انداخت بود، شده دراز  حیات از  نشانی بدون تخت روی بر  که  مهداد بدن به نگاهی شوکا

  :زد فریاد پژمان به رو

  .داره الزم خون- 

  :داد جواب میرفت خروجی در  سمت به که  حالی در  پژمان

  .نیست مهمی چیز  خوبه- 

  :پرسید شاکیانه شوکا

  نیست؟ مهمی چیز  چی یعنی- 

  .نشست شوکا رو به رو تخت لبه و آمد نزدیک اوچکان شد، خارج اتاق از  جوابی دادن بدون پژمان

  فکر  درونش سیاهی به بود؟ مهم برایش انقدر  ها انسان دادن نجات واقعا همید،یفنم را دخترک نگرانی همه آن دلیل
  قفل راستش دست اسکلت انگشتر  روی بر  نگاهش و انداخت دستش فلزی ترسناک های انگشتر  به نگاهی میکرد،

  .شد

  .شد خیره دخترک معصوم صورت به میگرفت ها آدم جان راحتی به که  میدید عزرائیل همچون را خود

  !خودش وجود با متضاد چیزی میماند فرشته همچون

  !پدریش نا کشتن  لحظه به! مادرش خیانت به گذشته،  به شد پرت شدنش رحم بی علت کردن  پیدا برای
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  .شد مرگ زاده االن تا موقعه آن از  او میدانست، سالگی ۱۲ در  را شدنش رحم بی آغاز 

  .شد خیره شوکا مضطرب چهره به دوباره

  .شد خیره مهداد روح بی صورت به میداد فشار  خون آمدن بند برای را زخم که  حالی در  شوکا

 را آن نقاب گذاشتن  با مهداد که  داد وجود نقاب آن زیر  چیزی چه میپرسید مدام خود ذهن در  سفیدش، نقاب به
  میکرد؟ پنهان

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

  :گرفت  دخترک سمت را بود دستش در  که  خونی کیسه

  .خون اینم بیا- 

  :داد جواب و کرد  نگاه خون کیسه  به متعجب شوکا

 بشه نگهداری مخصوص یخچال  تو باید فاسده خون این خون؟ اینم بگی و جلوم بگیری خون کیسه  یه! الکیه؟ مگه- 
  .خونیه گروه  تر  مهم این از 

  :داد بیرون را اش کالفه  نفس پژمان

 نترس داریم خون نگهداری مخصوص یخچال  جا این خودمون ما بکن رو کارت  و ببند رو فکت دکتر  خانوم ینبب- 
 چاقو و گلوله  رد بندازی تنش به نگاه یه یخچال  تو میذاره ذخیره خودش خون از  همیشه مهداد نیستیم آشام خون
  .کن  تمرکز  کارت  رو فقط پس میبینی رو زیادی های

  مشغول  و قاپید پژمان دست از  را خون کیسه  سرعت به نداشت، را پژمان های حرف آنالیز  برای کافی  وقت شوکا
  .شد کارش

  :گذاشت  تخت روی را سفیدی جعبه پژمان

  .زدن بخیه وسیله اینم- 

  :چرخید اوچکان سمت به

  .برسه کارش  به تا بیرون بریم پاشو- 

  .بست را در  و شد خارج اتاق از  پژمان دنبال  به حرف بدون اوچکان
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  یکی درصد چند احتمال  به شد، شوکه منفی oخونی گروه  دیدن با انداخت کیسه  روی های نوشته به نگاهی شوکا
  !کمیابی  خونی گروه  همچین هم آن باشد؟ شانسی میتوانست مهداد با خودش خونی گروه  بودن

  ...میشد کز مر مت باید ای دیگه کار   روی بر  فعال گذاشت  کنار   را موضوع این به کردن  فکر 

  

  .کشید  اش کرده  عرق پیشانی به دستی زد، که  را بخیه اخرین

  .شد وسایل کردن  جمع مشغول  و کشید  عمیق نفسی بود، هوش بی هم هنوز  مهداد

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

 نشسته ها کاناپه  روی بر  نظم بدون گرفته  هایی صورت با همگی شت،گذا  سر  پشت دیگری از  بعد یکی را ها پله
  .نمیگفت سخنی کس  هیچ بودند،

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

 را ماندش زنده خبر  میخواست هم باز  اما ،نبود زدن جا اهل او افتاد نخواهد مهداد برای اتفاقی میدانست دل  ته از 
  .بشنود

  .شد خیره دخترک به میداد فشار  را همش در  خورده گره  انگشت که  حالی در  پژمان

  .کرد  نظاره را دخترک حوصلگی بی با اوچکان

  :گفت  آسودگی با و کرد  صاف را صدایش شوکا

  .کنه  تراحتسا روز  چند حتما باید ولی مییاد هوش به دیگه ساعت دو یکی- 

 در  سمت به و برخاست جایش از   پژمان لحظه چند گذشت  از  بعد و نشست شان سه هر  چهره بر  آسودگی لبخند
  :رفت

  .بدم رو  پرویز  کشیک  میرم من- 

  :داد جواب حوصلگی بی با آسالن

  :زد گره  بهم را ابروهایش پژمان کنه؟  فرار  میخواد چطوری صندلی به شده بسته سفت! نیست؟ که  جن طرف- 
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  !بچه عقله شرط احتیاط- 

  .آورد در  را پژمان گفته  ادای و کشید  پوفی آسالن

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

  :پرسید خفیفی صدای با و  شد کش  دراز  کاناپه  روی بر  بقیه به توجه بی اوچکان

  :برگشت سمتش به خشم با آسالن کنی؟  درست غذا بلدی دختر  هی- 

 روی بر  را بازویش اوچکان کنه؟  درست غذا شوکا میگی که  بده پختم دست من مگه دوما! شوکا و نه دختر  اوال- 
  :داد جا چشمانش

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

  :شد تر  عصبی بار  نای آسالن

  بود؟ من عمه میزد لیس رو کفش  و پشقاب تو میکرد کله  که  اونی پس اوچکان نامردی خیلی- 

   ...بگوید دیگری سخن که  پرید جایش از  اوچکان

  :ماسید دهانش در  حرف شوکا کالفه  صدای با که

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

  :چرخید سمتش به گرفت  غمش دخترک حرف با آسالن

  ...تو نیست زندانی تو- 

  :نداد را آسالن حرف اتمام مهلت اوچکان

  .اونه با حق آسالن نده ادامه- 

  :بود ناهار   کردن  درست فکر  در  شوکا انداخت، پایین را سرش و بست را دهانش آسالن

  دارین؟ دوست تون همه رو غذای چه- 

  :کرد  کردن   سرچ به شروع ذهنش در  و شد خیره سقف به میگذاشت سرش پشت را هایش  دست که  حالی در  آسالن
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  .غذاست بد که  مهداد فقط میخوره چی همه میلی بی با اوچکانم خواریم چیز  همه اصوال پژمان و من- 

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

  :چرخاند یخچال  سمت منگ را سرش آسالن میشه؟ پیدا یخچال  تو چی بگو اول - 

  !داریم اساسی خرید یه به نیاز - 

  :زد لبخندی شوکا

  .خرید برو پس خوبه- 

  :گفت  متعجب  آسالن

  .بابا کن  ولم خرید؟ برم من ؟ چی- 

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

  .زندانیم که  منم نیست بیکار  خونه این تو کسی  تو جز  به! نیستم بابات من- 

  :آمد خود به اوچکان صدای با که  بود شوکا نظر  تغییر  برای کلماتی  چیدن حال  در  معترض صورتی با آسالن

  .میام باهات منم آسالن پاشو- 

 داده گوش  کسی  حرفی به اوچکان شده که  بارم کی برای نمیگنجید فهمش در  شد، خیره اوچکان به تعجب با آسالن
  !داشت کردن  خرید قصد حاال ولی بود بیزار  اضافی های کار   از  و میداد لم کاناپه  به همیشه باشد،

  .شد همراه اوچکان با و برخاست جایش از  منگی با

  سرعت به و زد جرقه چیزی مغزش در  باره یک به شد؛ خیره دو آن رفتن رد به و نشاند ب*لــ گوشه  به لبخندی شوکا
  :آورد زبان به را کلماتی

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

  :داد جواب برگرداند را رویش که  این بدون آسالن

  .دکتر خانوم باشه- 

  .بود گرفته  خو افسردگی با چیز  همه شد، غرق خانه سکوت در  شوکا دو آن رفتن با
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  !خانه اهلی قلب مثل بود مرده پژ  و تیره چیز  همه اما کرد،  تجسس بخش امید چیزی دیدن  کاوش  به را یرایپذی

 همه باید نداشت را خانه این در  ماندن جز  جایی که  حاال شود، سیاهی اسیر  ها آن همانند قلبش نمیخواست دلش
  .میداد تغییر  را چیز 

  !را دکور 

  !را ها رنگ

  !را اآدمه تر  مهم همه از 

 چهار  این به کردن  کمک  برای بود خدا حکمت اسارت این میکرد، حس تکشان تک وجود در  را کمک  طلبیدن حس
  !نفر

 کار   عمیقشان های درد فهمیدن اما نمیدانست شان گذشته  از  چیزی که  این با میداد یاد ها آن به را عشق باید
  .نبود سختی

  !زد لبخند و شد خیره فضا به

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

  ...سه... دو... یک

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

 باعث همین و میخورد سر  کف  روی بر  خوبی به کاناپه  داد، هل شومینه جلوی سمت به را تر  بزرگ مشکی کاناپه
  .نکند وارد اشیا دادن انتک برای چندانی زور  میشد

 قرار  بزرگ کاناپه  طرف دو را نفره تک های کاناپه  بقیه و انداخت فاصله شومینه و کاناپه  بین متری ۶ فرش اندازه به
  .داد

  .انداخت را روشن کوچک  گرد  ای قهوه چرم قالیچه شده ایجاد محوطه وسط در 

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

  .میرسید نظر  به تر  زیبا و تر  صمیمی انداخت، فضا به نگاهی و رفت تر  دور  قدم چند

  .شد خیره کاناپه  نظم بی های کوسن  الی البه در  شده رول  کرم  مسافرتی پتوی به
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  .کرد  آویز  مبل لبه از  را آن و زد پتو به مرتب تای چند و رفت سمتش به

  .میکرد نمایی خود خوبی به کرم  رنگ این سیاهی همه آن بین

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

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

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

  .شد خیره طالیی برگهای با درخت از  پر  باغ به بزرگ، پرده بدون پنجره از  و داد جا را صندلی دنج، ایی گوشه

 بی را داشت قرار  شفاف شیشه سطحش که  فلزی میز  آن وجود بزرگ مرکزی جزیره وجود با رفت اشپزخانه سمت به
  .میدانست منظور 

 خانه آشپز  و پله راه بین گوشه  در  را آن و کشید  بیرون کناریش  ت کابین  و مرکزی جزیزه بین از  را میز  سختی به
  .داد جا  دیگر  پنجره وسط درست

 .میرسید نظر  به بهتر  چیز  هم انداخت، اطراف به نگاهی شد تمام که  کارش

  .میزد سر  مهداد به باید شد قفل ها پله باالی به نگاهش کشید،  راحتی نفس

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

  .برداشت قدم تخت سمت به میبرد، سر  به عمیق خوابی در  هم هنوز 

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

  !سفید نقاب آن خاطر  به هم آن نمیشد دیده اش قیافه از  کلی  نگاه شد، خیره اش چهره به

  روی به آن انتهای در  و میگرفت بر  در  هم را دماغش میشد شروع پیشانیش وسط از  کرد،  توجه نقاب یاتجزئ به
  .میشد کشیده  راستش سمت گونه

  !بود کنجکاو

  !میداد؟ آزارش نقاب این زیر  چیزی چه

 شدن باز  اب که  داشت فاصله نقاب با سانت چند تنها اش اشاره انگشت سر  برد، نقاب سمت آرامی به را دستانش
  .کشاند  خود سمت را دستش سرعت به مهداد های چشم
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  .گرفت  آرام قلبش رویش به رو چهره دیدن وبا میداد باال سختی به را  سنگینش پلکهای مهداد

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

  .میداد خو کردن  محبت به را دخترک نباید کرد،  وجودیش لبخند کردن  مخفی در  سعی

  :ریخت کالمش  در  را رحمی بی

  !نداشت را حرف این شنیدن انتظار  هم باز  شوکا شدی؟ سیر  جونت از ! دادی؟ نجاتم که  بازم- 

 و ناراحتی از  های رگه که  صدایی با شد چیره مهربانش قلب بر  کم  کم  خشم بود، ناشکر  ماندنش زنده از  مهداد هم باز 
  :داد جواب کشید  می دوش به را خشم

  ...یه تو- 

  .میگشت مناسب ای کلمه  دنبال  ذهنش در  و کرد،  مکث

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

  !حیونم؟ یه- 

  .سیدیر نم نظر  به درست خورده تیر  انسان یک برای صفتی همچین بردن کار   به نمیدانست؛ جایز  را" حیوان"  کلمه

  :داد جواب ناراحتی با

  .نشناسی قدر  فقط تو! نه- 

  :گرفت  حرصش" نشناس قدر "  کلمه  شنیدن با اما زد رنگی کم  لبخند نمیکرد تایید را بودنش حیوان که  این از  مهداد

  .هیچی نمیدونی هیچی تو باشم؟ شناس قدر  چی واسه- 

  :داد جواب معترضانه بار  این شوکا

 باغ تو که  مردی  اون بگی میتونی  کردی؟  حبس جا این رو من چرا بگی میتونی تو ولی یدونممن هیچی من اره- 
 االن میکرد فکر  دخترک های سوال  به مهداد! بکشه؟ رو تو خواسته چرا! کیه؟  صندلی به بستیش سوز  این جلوی
  .نبود ها سوال از  کدام  هیچ به دادن جواب وقت

  :گفت  آرامی به و بست را هایش پلک
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  .بیرون برو- 

  :گفت  سخن تر  مصمم بار  این شوکا

  ...دادن جواب از  چرا- 

  :آمد خود به مهداد غرش صدای با

  .نداشت را شدن تحقیر  تحمل این از  بیشتر  شوکا داره؟ مشکل فهمت نکنه سالمه که  هات گوش  بیرون برو گفتم- 

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

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

  .میچرخید سرش دور  به خانه شد، تار  و تیره دیدش

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

  .نبود حقش برخوردی همچین میکرد، فکر  خودش گناهی  بی به و

  :آمد خود به آسالن صدای با

  !شوکا! شوکا- 

 فضای به متعجب میکرد حمل را خرید بزرگ های کیسه  که  حالی در  اوچکان و آسالن شد، خیره ورودی در  به
  .شدند خیره پذیرایی

  .نمیگنجید ذهنشان در  شی چند جابهجایی با هم آن تغییر  حجم این

  :زد صدا ذوق با بار  این آسالن

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

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

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

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

  زدم؟ گند  فقط یا شده خوب- 
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  .رفت شوکا سمت به بود، مانده باز  حد از  بیش ذوق شدت از  هایش چشم آسالن

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

  :پرسید و شد خیره دخترک به

 تغییر  فکر  به که  بقبولونم خودم به نمیتونم میکنم فکر  که  االنت وضعیت به باشی؟ روحیه با انقدر  میتونی چطوری- 
  .بودی دکوراسیون

  :زد تلخی لبخند شوکا

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

  .بود اسارت گذراندن  را تنها شدن سرگرم میفهمید، را دخترک حرف معنای خوبی به آسالن

  !نمیرود بیرون خانه این از  زنده او بود مطمئن چیز  یک از  ولی میماند کنارشان  کی   تا شوکا نمیدانست

  زجر افکار  با مخالفت نشانه به را سرش میکرد، تجسم ذهنش در  را شوکا مرگ لحظه

  .میداد تکان آورش

 مرگ از  بار  دو که  کسی  جان که  نمیشد رحم بی حد آین در  هیچگاه مهداد کند،  تحمل نمیتوانست را ناحقی همچین
  .بگیرد را است داده نجاتش

  .بود آسالن آشفته ذهن امید تنها این و

  :گفت  مهربان لحنی با و زد لبخندی شد، خیره دخترک مشغول  چهره به و تاشگذ  شوکا کنار   را ها خرید اوچکان

  .ممنون- 

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

  .شد روانه ها پله سمت به و رفت بیرون خانه آشپز  از  اوچکان دو، آن از  یکی واکنش از  قبل

  :گفت  جدیت با و داد باال را راستش ابرو آسالن

  .کردی  نرم اوچکانم خشک قلب که  میبینم- 

  :پرسید و زد خندی پوز  شوکا
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  کنم؟  درست چی دقیقا ناهار  بگو ها حرف این جای به- 

 جواب بود، گرفت  خود به را متفکر  های آدم ژست که  حالی در  و گذاشت  اش چانه زیر  را دستش شیطنت با آسالن
  :داد

 دارم رئوفی قلب که  جایی اون از  و بپزم سبزی قورمه که  ندادم افتخار  معصوما طفل این به وقت چهی من چون- 
  .خریدم سبزیم بدم، تو به رو افتخار  این میخوام

  .میگذاشت نمایش به را اش گونه  چال  که  زد  لبخندی شوکا

  :گفت  و کرد  ذوق شوکا گونه  چال  دیدن با آسالن

  .منی مثل پس داری؟ گونه  چال  تو وای- 

 که  طوری به نشاند اش چهره به گشاد  لبخندی  سخنش اثبات برای آسالن شد، خیره اسالن صورت به تعجب با شوکا
  .میشد دیده دندانش ۳۲ هر 

  :زد لبخندی شوکا

  .دیدم اره- 

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

  

 *** 

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

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

 هم هنوز  کرد  نگاه مسیر  انتهای به شد، باغ جلب هم باز  نظرش کرد،   کم  را گاز   زیر  و گذاشت  را قابلمه در  و زد لبخندی
  .بود شده بسته صندلی به پرویز 

 برای بود شده تنگ بیرون فضا برای دلش میشناخت، را او ها سال  گمانش  به داشت او به مبهمی و عجیب حس
  !ماهرخ

  !هایش کتاب  برای
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  !فرنوش با صبح های کردن  کل  کل  برای حتی

  .میشمارد را فرار  های راه مدام خود با و کشید  آهی

 خانه؛ لها اال میکرد پارس میشد رد کنارش  از  که  ای جنبنده هر  برای سگ آن میترسید، در  کنار   بزرگ و سگوحشی از 
  .میکرد تر  خراب را شرایط تنها اصلی در  از  کردن  فرار  پس

  !باشد فراری راه باید میکرد نگاه باغ گوشه  گوشه  به کرد،  ریز  را چشمهایش

  .میشد ختم باال طبقه به گرفت  را صدا رد آمد، خود به ناله صدای با ناگهان

  .رسید مهداد اتاق به و رفت ها پله سمت سرعت به

  .برد هجوم سمتش به و شد شوکه بود افتاده حال  بی زمین  روی بر  که  مهداد دیدن با و گشود  را در  رهدله با

 خون در  غرق های چشم با و چرخید سمتش او اما بچرخاند را او که  گذاشت  مهداد های شانه طرف دو هایش دست
  .میکرد نگاهش

  .شد رهخی دخترک های چشم به بود، گرفته  بر  در  را مهداد وجود خشم

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

  :پرسید زنان فریاد میسابید هم روی حرص از  را هایش دندان

  ها؟ دادی؟ نجاتم بازم چرا- 

 دخترک وجود در  تعجب و ستر  لحظه هر  و میکرد مشاهده را اش چهره حالت تغییر  شد، خیره دخترک صورت به
  .میگفت ناسزا خودش به دل  در  و میافت

 باز  نمیشد ،باورش بگوید ای کلمه  نمیتوانست آمد بند زبانش بود، شده خیره مهداد های چشم به زده شوک شوکا
  .میشد سرزنش دادن نجات برای هم

  :میآورد زبان به را کلمات  لکنت با

  !چیه نموند زنده با تو مشکل نمیفهمم من- 

 و بکشد دست دخترک کشتن  از  بود شده باعث که  چیزی میکرد فکر  گذشته  به و بست را چشمهایش حرص از  مهداد
  .شود ور  شعله کهنه  حس آن هم باز 
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  .برساند سرانجام به را انتقامش نمیتوانست وگرنه میگرفت را احساساتش جلوی باید

  :غرید رحمی بی با

  .بخوره بهت چشمم نمیخوام بیرون برو اتاق از - 

  .نمیفهمید را ها حقارت این دلیل میشنید، را غرورش شکستن صدای شوکا

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

  .کند  کمکی  نشناس قدر  آدمی به نمیخواست دیگر  شد، کنده  زمین از  و کرد  مشت را هاش دست

  .میکرد تر  باز  خودش برای را فرار  فکر  لحظه هر  و شد، خیره مهداد تادهفا زمین جسم به

  .میداد نجات را خودش باید گرفت،  را تصمیمش

  .کرد  ترک را اتاق و رفت در  سمت به

  .چکید مهداد چشم گوشه  از  اشکی در، شدن بسته آمدن در  صدا به با

  فراموش کامال  شوکا که  چیزی میآورد بیاد را قشنگ تخاطرا هم هنوز  کوبید،  زمین بر  محکم و کرد  مشت را دستش
  .نداشت خبر  مشترک ای گذشته  وجود از  ای ذره و بود کرده

 به و میکرد وارد فشار  انگشتانش به خشم با کشید،  عمیق نفس چند و داد تکیه ها پله چوبی نرده به را دستش شوکا
  .میزد چنگ نرده

  .بود پشیمان سخت کسی  جان داد نجات از  بار  اولین برای و کند  خفه را مهداد میخواست دلش

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

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

  .ننمیگرفت او از  را نگاهشان و بودند نشسته رویش به رو پژمان و اوچکان ولی بود زنده مرد هنوز 

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

  

  .بود اش نقشه  کردن  عملی وقت االن و بود گذاشته  را چیز  همه کرد؛  شده چیده میز  به نگاهی
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  :کشید  فریاد و برداشت باغ سمت به قدم چند رفت بیرون خانه از 

  .بیاین است اماده ناهار - 

  منتظر  و گرفت  دست در  را بود دیده تدارک  پرویز  برای که  غذایی سینه رفت، داخل باشد جوابی  منتظر  که  این بدون
  .ماند

  :گفت  و رفت خروجی در  سمت به نفر  اولین دیدن با میشنید، را قدمهایشان صدای

  .بدم غذا مرد اون به میرم من- 

  :داد جواب میکرد، نگاه دخترک رفتن به که  حالی در  اوچکان

  .است دیونه یه اون ندی گوش  هاش حرف به- 

  :گفت  اوچکان حرف تایید در  آسالن

  .باش مراقب میگه راست اره- 

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

  .است زنده هنوز  باشه چی هر  بدم بهش ناهار  میخوام فقط ندارم بهش کاری- 

 را صندلی به شده بسته مرد جدیت با و داد فشار  را دستش فلزی سینی های دسته و داد بیرون را اش کالفه  نفس
  .میکرد نگاه

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

  بود؟ که  مرد آن

  میشناسد؟ را او میکرد فکر  مدام چرا

  !خودش و پرویز  نجات برای بود مصمم ولی نمیکرد درک را هغربی  مرد یک به مبهمش حس

  .ایستاد رسید مرد قدمی یک به

  پاهای به چشم گوشه  با شنید، را زمین کف  خشک های برگ شکستن صدای پرویز 

 .شد خیره دخترک رهنه**بــ
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  .آورد باال را سرش کمی  و زد تلخی لبخند

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

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

  :پرسید تعجب با

  میاری؟ غذا مرگه منتظره که  کسی  برای چی واسه- 

  :داد جواب میکرد فرو خورشت در  را قاشق که  حالی در  و نشست کنارش  آمد، تر  نزدیک شوکا

  .بدم نجات هم رو شما میخوام کنم  فرار  جا این از  میخوام من! بمیره نیست ار ر ق چون- 

  کنجکاو  بود؟ نگفته او برای چیزی گذشته  از  مهداد یعنی شد، خیره شوکا غم پر  ای قهوه های چشم به تعجب با پرویز 
  :پرسید

  نگفته؟ برات گذشته  از  چیزی مهداد- 

  :میپرسید که  بود او بار  این داشت؟ مهداد به ربطی چه گذشته  گذشته؟  کدام  شد، منگ مرد سوال  با شوکا

  چیه؟ منظورتون- 

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

  ...نمیدانست شوکا یعنی نگفته او به چیز  هیچ مهداد فهمید دخترک کردن  برخورد نحوه از 

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

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

  .نمیرسید نظر  به بعید کاری  همچین مهداد رحم بی شخصیت از  میکرد، هجی ذهنش در  را مرد های حرف شوکا

 هم کنار   را کلمات  آرام هایش دندان میان از  میبرد مرد ان*دهـ سمت که  درحالی  و کرد  پر  برنج و خورشت با را قاشق
  :چید

 مطمئن فرار  راه یه که  این محض به میدم نجاتتون من بدین، گوش  هام حرف به فقط  کنین  رفتار  طبیعی خیلی- 
  .کنم  پیدا
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  .نشست لبش گوشه  بر  رضایت لبخند و برد فرو ان*دهـ به را قاشق محتوی  پرویز 

  :گفت  باد از  تر  ارام صدایی با. دوخت باغ گوشه  تمس به را نگاهش میجوید را غذا که  درحالی

 مخفی در  یه کن  دقت رو میکنم نگاه که  ای گوشه  همین شدی بلند وقتی میکنه نگاهمون داره پنجره از  اوچکان- 
  .کرد  فرار  جا اون از  میشه هست میخک گیاه  پشت کوچیک  خیلی

  :پرسید مرد به رو ذوق با و شد آب دلش در  قند مرد حرف شنیدن با شوکا

  .میکنم پیدا نجات دارم خدا وای میگین؟ جدی واقعا- 

  :داد جواب کرد  ای خنده پرویز 

  .میکنیم فرار  باهم جا همین بیا خوابیدن همه وقتی امشب اره- 

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

  نگاه بود، شده خیره پرویز  که  قسمتی  سمت به میچرخید عقب به هک  حالی در  و برخاست حرفی بدون غذا اتمام بعد
  .کرد

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

  .میداد خیالش آسودگی از  نشان که  داشت ب*لــ به لبخندی مسیر  تمام در 

  .بود خشم و ترس میکرد حس که  چیزی تنها و چرخاند مهداد اتاق پنجره سمت را سرش

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

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

 فر ظ به تعجب با نیافت خورده بمب سفره و کثیف  ظروف از  خبری هیچ رفت خانه آشپز  سمت به صدا و سر  بدون
  !باشد میتوانست  نفر  یک کار   تنها کرد،  نگاه آبکش شده شسته های

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

  

 *** 
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  .میگذاشت قدم باغ در  محض تاریکی در  و میداد، بیرون را اش بریده های نفس

  .ببیند را ترش جلو قدم چند میتوانست تنها خانه طرف چهار  المپ کم  نور  با

  .میکرد تر  رنگ پر  وجودش در  لحظه هر  را ترس این و میشنید ورودی در  کنار   از  را سگ پارس صدای

  .بود ایستاده درست جای در  االن آن طبق بر  میشمارد، را هایش قدم ذهش در 

  :پرسید میکرد خفه را صدایش که  درحالی

  کجایین؟- 

  :میشنید را صدایش آرامی به صدای

  .تر جلو بیا قدم چند- 

  .رفت سمتش به و کشید  راحتی نفس صدا شنیدن با

 رفت صندلی پشت به و داد فشار  هایش انگشت میان چاقو دسته شد، نمایان تاریکی در  صندلی به شده بسته مرد
  .ببرد درست جایی در  را آن تا میکرد دنبال  را طناب رد دست با و

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

  !گذشته  از  خبر  بی قصه شوکای

  !مرد این هویت از  خبر  بی

  .نمیزد رقم برایش را چیزی پشیمانی جز  ها بعد که  زد کاری  به دست

  .کند  لمس را هایش مچ دیگر  بار  توانست پرویز  و خورد سر  طناب ریسمان رشته اخرین شدن بریده با

 را این و میکشید نفس هنوز  ولی بود گذاشته  سر  پشت را فرسا طاقت روز  دو بود، شده خشک چوب انندمه بدنش
  .میدانست مهداد برابر  در  دیگری پیروزی

  .چرخید دخترک سمت به بود، اش نقشه کردن  عملی وقت االن و

 آزار  را او مبهمی حس بود شده باز  برایش آزادی راه که  حال . میکرد فکر  هایش آدم به و بود شد خیره خانه به شوکا
  .میداد
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  .بود درک قابل غیر  هم خودش برای حتی که  حسی

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

  

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

 دو را دردش کار   این ولی برد سرش پشت سمت را دستش میکرد، حس سرش تپش در  را وحشتانکی درد سر 
  .کرد  چندان

  !لحظه آخرین کرد،  فکر  میآورد یاد به که  تصویری اخرین به

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

  .بود آشنا برایش ز یچ همه چقدر  دوخت، اتاق به را نگاهش و کشید  دراز 

  !مهداد اتاق

  .میگرفت بر  در  را وجودش ترس و میرفت باال قلبش ضربان لحظه هر  موضوع این فهمیدن با

  بود؟ خورده را گولش  چطور  میکرد، چکه چشمانش از  اشک و میکرد فکر  بود خورده پرویز  از  که  فریبی به

  !را فریب حتی نمیدید، را دیگر  چیز  هیچ فرار  جز  به چشمش که  بود شده مهداد خشم غرق آنقدر 

  .میکشت را او بار  این حتما و نمیگذشت ای ساده اتفاقی چنین از  مهداد میکرد، حس را مرگ

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

  !بود منتظر 

  ...مهداد آلود خشم چهره دیدن منتظر 

  ...اوچکان اسیدی های نگاه

  ...پژمان های چشم عصبانیت و

  !نبود؟ هضم قابل برایش چیز  یک اما میدانست محال  را ماندنش زنده

  بود؟ نشده تمام هوش بی در  گلوله  یک با کارش  چرا بودند؟ آورده اتاق به را او چرا داشتند را کشتنش  قصد اگر 
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  .شنید را در  شدن باز  صدای معمایش فهمیدن تکاپوی در 

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

  :آمد خود به مهداد صدای با

  .اومدی هوش به میدونم- 

  .دشو  رو  به  رو  مهداد  زده  نقاب  صورت  با  و  بزند  کنار   را  لحاف  میترسید  بود،  کرده  عرق اش  شده  مشت  های  دست  کف

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

  .بود شده حبس سینه در  نفسش میکرد، حس را قلبش محکم ضربههای

  .نداشت کردنشان  باز  به میل ای لحظه و میداد، فشار  را هایش پلک

  ...کند  باز  را هایش چشم دخترک نمیخواست دلش شد، خیره شوکا ترسیده صورت به مهداد

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

 ناسزا خود به بود کرده  خطور  ذهنش به شوکا کشتن  فکر  ای لحظه که  این از  و میکرد فکر  درونیش انتقام حس به
  .میگفت

  .بود شوکا دلیلش تنها  و گریخت  دستش از  پرویز  هم باز  کند،  کنترل   را عصبانیتش نمیتوانست ولی

  :پرسید و داد بیرون را خشنش صدای

  کردی؟  کمکش  چرا- 

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

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

  :داد جواب عصبانیت با مهداد نه؟ مگه کرد  فرار - 

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

  .میکرد تغییر  چیز  همه میآورد خاطر  به را پرویز  شوکا ای ذره اگه میترسید، سوالش جواب از 

  .شد جواب منتظر  دلهره با
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  .نیست خاطرم تو ازش ای خاطره اما دیدمش جایی میگه بهم حسی یه ولی نمیشناختمش نه- 

  .بگیرد انتقام میتوانست هم هنوز  پس کشید،  راحتی نفس جواب شنیدن از 

  :کرد  مطرح را دیگری پرسش بار  این

  نه؟ مگه بده فراریت بود داده قول - 

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

  دیده سیاهی جز  به ز چی هیچ شد، خیره مهداد گرد  و مشکی چشم به. داشت تنفر  دروغ از  اما میترسید واکنشش از 
  .ببیند را چشمش مردمک نمیتوانست حتی نمیشد

  :داد جواب لرزان صدایی با

  .بودم داده فرار  قول  بهش من- 

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

  دادی؟ قول  بهش تو چی؟ یعنی- 

  :کرد  ریفتع را ماجرا و شد خیره سقف به و گرفت  مهداد از  را نگاهش شوکا

 کشیدی  داد سرم جونت دادن نجات خاطر  به بازم تو میاد یادم که  روزی اخرین بودم، هوش بی مدت چه نمیدونم- 
 تهران از  و اصلی جاده از  خیلی چون بود احمقانه جا این از  کردن  فرار  فکر  البته نداشتم رو موندن تحمل دیگه من و

 نبینمت، دیگه میخواست دلم فقط که  بودم عصبانی انقدر  لحظه اون لیو نمیموندم زنده میکردم فرارم اگه حتی دوره
 و پیشش رفتم ناهار  بهانه به میدادم نجات باید مردم اون بود شده تو های رحمی بی اسیر  ام دیگه یکی من جز  به

  ...کنم  فرار  میخوام گفتم  بهش

  :رسید اتمام به مهداد سخن با که  بود نشده تمام هایش حرف

  .تو به داد ترجیح رو خودش زمبا اون- 

  :پرسید تعجب با نمیدانست، را معنایش بود، منگ حرف شنیدن از  شوکا

  چیه؟ منظورت- 

  .شد خیره آهویش همچو چشمان در  و رساند شوکا نفسی یک به را صورتش خزید دخترک سمت مهداد
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  .بود ها چشم آن عاشق هم هنوز 

 بی را او شوکا که  حاال مخصوصا بود سخت احساساتش اوردن زبان به اما دکن  اعتراف تا گذاشت  باز  نیمه را دهانش
  .میکرد خطاب رحم

  .کند  خودش عاشق زور  به را دخترک نمیخواست دلش

  .نداشت اعتراض جرعت ولی میکرد اذیتش بینشان کم  فاصله بود، شده حبس اش سینه در  شوکا های نفس

  !بود آشنا برایش چشم آن چقدر  میکرد، کاوش  را مهداد صورت اجزای

 و غم که  میدید را جوانی پسرک مردانه چهره این پشت اما بود کرده  تر  مسن را اش چهره اش مردانه ریش ته
  .شده چیره قلبش بر  سیاهی

  :رفت در  سمت به و شد کنده  تخت از  بیاورد زبان بر  را ای کلمه  که  این بدون مهداد

  .میکنم خفت خودم کنی  فرار  بخوای دیگه بار  اما میکنم گذشت  ازت رو دفعه این جونم نجات خاطر  به- 

  خفه را شوکایش میتوانست چگونه اخر  بود گرفته  اش خنده حرفش از  کوبید،  بهم محکم را اتاق در  سرش پشت
  !کند؟

 یک همسرش که  زندگی نه داشت را بهتری زندگی لیاقت او نداشت، خودش از  شوکا داشتن نگه دور  جز  راهی اما
  !پدرش قاتل هم آن باشد لقات

 داشتن نگه ولی بود خودکشی همانند کارش  این که  این با میکرد رها را شوکا پرویز  کشتن  از  بعد گرفت  را تصمیمش
  .میکرد تر  رنگ پر  دخترک قلب در  را نفرت حس فقط شوکا

  .شد خارج اتاقش از  اوچکان حرکتش، با همزمان رفت ها پله سمت به و کشید  آهی

  .میداد را احساسش و عقل سخت نبرد از  خبر  اش گرفته  غم چشم کرد،  مهداد گرفته  صورت به نگاهی

  :گفت  و گذاشت  دوستش شانه روی بر   را دستش و رفت سمتش

 خیلی میتونه و دکتره یه اون بگیری رو درست تصمیم کن  سعی ولی نمیاد یادش رو تو اون سخته، میدونم- 
 نقش فقط خونه این اون از  بعد ولی جاست این براش جا ترین امن نشه مومت ماجرا این وقتی تا کنه  پیشرفت 

  .بره بذاری که  داری دوسش اتقدر  میدونم داره براش رو قفس
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  بر  تلخ لبخندی و دوخت اوچکان به را نگاهش بکشد نفس میتوانست سختی به میداد فشار  را مهداد گلوی  بغض
  :داد جواب و نشاند لبانش گوشه

  .کنیم  پیدا  رو پرویز  باید زودتر  پس- 

  :ایستاد حرکت از  اوچکان سوال  با اما رفت ها پله سمت به و نماند جوابش منتظر 

  کیه؟  شوکا گفتی  آسالن به- 

  :داد جواب خشم با بکند، را تصورش ای لحظه حتی نمیتوانست کرد،  مشت را دستانش مهداد

  .بفهمن نباید وقت  هیچ شوکا و آسالن- 

  .میکرد فکر  شوکا و آسالن تلخ گذشته  به و میکرد دنبال  را مهداد رفتن رد مغ  با اوچکان

  .میکرد دورشان هم از  فقط فهمیدن این اما داشتن هم برای نگفته حرف چقدر  میفهمیدن را نسبتشان ها آن اگر 

  .میریخت بهم را چیز  همه این و نمیشد شوکا بیخیال  وقت هیچ آسالن و برود نمیتوانست دیگر  شوکا

  .رفت پایین ها پله از  داد بیرون را اش کالفه  نفس

  :پرسید مهداد سمت به رو میکرد دنبال  پنجره روی بر  را باران رد که  حالی در  آسالن

  اومد؟ هوش به- 

  .شد نسیبش سر  تکان چند فقط جواب در  و چرخاند سمتش به و  گرفت  پنجره از  را نگاهش

  :پرسید دوباره

  :داد بیرون را اش خسته صدای مهداد کنی؟  ار ک  چی باهاش میخوای- 

  .داده نجات رو جونم چون میمونه زنده- 

 شدت به را او اما نمیدانست دختر  آن  به نسبت را قویش حس علت نشست، آسالن ب*لــ گوشه  بر  شادی لبخند
  .د میکر  تر  پیچیده برایش را قضیه همین و میکرد فرق عشق با داشتنش دوست جنس ولی داشت دوست

  :شد کنده  افکارش از  سوال شنیدن با

  میشه؟ تموم رفتنت کارای  کی- 
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  :داد جواب و چرخاند مهداد سمت را سرش

  .ایرانم دیگه ماه یه نهایتا آخراشه- 

  .بود نیامده پیش برایش االن تا که  حسی میکرد دلتنگی احساس االن همین از 

 ۷ ولی است عمویش پسر  او میدانست تنها و بود مهداد چهره رد میآو خاطر  به که  ای چهره اولین تصادف آن از  بعد
  .بود شده حذف کلی  به زندگیش از  سال 

  !نه؟ یا دارد برادری یا خواهر  نمیدانست حتی مادرش نه میاورد خاطر  به را پدرش چهره نه

  کردن  مخفی برای دمیفهمی را خواهرش قضیه روزگاری اگر  ،نمیدانست بود شده خیره آسالن معصوم چهره به مهداد
  نه؟ یا میبخشید را او آن

 را آن و میشد صدا نحس آن خاطر  به که  چیزی میکرد فکر  صورتش عیب به و میکشید، نقابش روی به را دستش
  .میدانست خانواده از  شدنش طرد اصلی عامل

  .میشنید پله از  را کسی  پای صدای

  .نشست لبش گوشه  به محو خندیلب شوکا صورت دیدن با و چرخاند پله راه سمت را سرش

  :گفت  ذوق با و رفت سمتش به و زد گشاد  لبخندی دخترک دیدن با آسالن

  !دختر ای زنده که  هنوزم- 

  :میگذاشت نمایش به را اش گونه  چال  که  زد  لبخندی شوکا

  .ام زنده متاسفانه آره- 

  :گفت  دلخوری با آسالن

  !متاسفانه؟ چی یعنی- 

  :داد ادامه میکرد اشاره دمهدا به که  درحالی

  .میگیره ژست الکی نیست هیچی دلش ته بگم بهت باید گفتی  خشک چوب این واسه رو متاسفانه اگه- 

  .کرد  زدن سرفه به شروع و شد پرت گلویش  در  دهانش آب آسالن حرف شنیدن با مهداد
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  :گفت  و دز  پشتش به ضربه چند و برد هجوم مهداد سمت به میخندید که  حالی در  آسالن

  کشیدی؟  خجالت شوکا جلو آخی- 

 چند بتواند تا بود نفسش برگشتن منتظر  تنها و زد گره  بهم را هایش اخم بود شدن خفه به رو که  حالی در  مهداد
  .بزند اسالن حرف جواب در  ناسزا

 هرهچ دیدن با اما کند  بارش حرف که  چرخاند آسالن سمت را سرش برگشت نفسش لحظه چند گذشت  از  بعد
  .کرد  مکث شوکا خندان

  .میگذشت ها سال  بود شنیده را شوکا های قهقهه که  باری آخرین از 

  :آمد خود به آسالن گردنی  پس با که  بود شده محوش

  میزنی؟ دید چرا را مردم دختر - 

  :کرد  پرتاب فضا به را بلندش صدای و شد کنده  جایش از  خشم با گردنی  پس درد و آسالن حرف شنیدن با

 داد فراری رو بودم دنبالش ها سال  که  کسی  چون بکشمش داشتم قصد دیروز  تا من است مسخره خیلی شوخیت- 
  .بیاری پایین رو تخیالت میزان بهتره هم تو عصبانیم دستش از  هنوزم

  .ماسید صورتش بر  شوکا خنده شد، خارج خانه از  عصبانیت با و نشد جوابی منتظر 

 شده مرتکب که  اشتباهی ولی میشد تر  سخت و تر  سخت برایش روز  هر  کردن  تحمل ،شد چیره قلبش بر  هم باز  غم
  .میکرد تر  سخت هم قبل از  را زندگی بود

 دخترک صورت به و نشاند اش چهره بر  لبخندی گرفت،  دست در  را دست و رفت سمتش به شوکا غم دیدن با آسالن
  .شد خیره

  .افتاد گل  اش گونه  آسالن های دست گرمای   کردن  حس با شوکا

  .دهد نشان واکنشی چه نمیدانست. بود نگرفته امیز  محبت را هایش دست پسری حاال تا

  :پرسید و زد بخشی رضایت لبخند  شوکا پاکی از  آسالن

  :داد جواب  کنان  پت  پت و شد حبس سینه در  نفس شوکا باشی؟ بوده داشته رابطه پسری با حاال تا نمیکنم فکر - 

  .بودم خوندن درس گیر   در  همیشه ،وقت هیچ نه...ن- 
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  :داد ادامه آسالن

  .نیستی جذاب میکردی فکر  بیشتر  نه؟ مگه نیست خوندنت درس علتش- 

  .کرده  پیدا شناخت او از  انقدر  کوتاه  مدت این در  چگونه که  شد شوکه شوکا

  ...داد تکان تایید نشانه به را سرش

  .شد متعجب آسالن و شوکا دست در  دست صحنه دیدن با و شد اردو خورده گره  های اخم با پژمان لحظه همین در 

  :گفت  داری خش صدای با و دوخت آسالن به را عصبانیش نگاه

  .نشو نزدیکش- 

  :داد جواب و کرد  رها را شوکا های دست ناراحتی با آسالن

  .نداشتم بدی نیت- 

  :کشید  آهی آسالن گرفتی؟  بزنی دست دختر  این به نباید کسی  هست که  چی هر  نیتت- 

  .باشم جا این دیگه ماه یه فوقش راستی بله،- 

  :کرد  کش  فرو را پژمان خشم از  کمی  حرف این شنیدن

  .شده ردیف کارات  پس- 

  .دوخت شوکا ناراحت های چشم به را نگاهش و داد تکان تایید نشانه به را سرش آسالن

  .داشت  خنداندنش در   سعی  و  میکرد  درکش  که  بود  او  تنها  رد،ک  رخنه  قلبش  روی  بر   غمی  آسالن  رفتن  شنیدن  با  شوکا

 باران خوش بوی دلش باران، رد دیدن با و دوخت پنجره به را ناراحتش نگاه میشد، تر  تنها هم این از  رفتنش با حال 
  .میخواست را

 خیس برگهای روی ر ب را اش رهنه**بــ پاهای رفت، باغ سمت به و شد رد آسالن و پژمان میان از  حرفی هیچ بدون
  .میگذاشت زمین زرد و

  .بود کرده  قالب آسمان به را ای تیره آبی رنگ و میرفت تاریکی به رو هوا

  .میکرد روشن را آسمان نور، های باریکه گاهی  و میرسید گوش  به برق و رعد صدای گاهی
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  .کرد  فکر  زندگیش هم در  اوضاع به و بست را هایش چشم داشت، دوست را هوا این چقدر 

 ارزو برای تالش و تکاپو حال  در  زندگیش کل  داشت، بیم آن از  که  چیزی نمیشد مشاهده آن در  امیدی روزنه هیچ
  .بنگرد مشکالت بزرگ دیوار  به توانست می تنها که  بود ایستاده بستی بن در  حال  اما بود هایش

  !غریبی حس چه کرد،  حس هایش شانه روی  را هایی دست گرمای

  .میدانست قلب قوت را همین کند  همدردی تو با و بکشد آغوشت در  مشکالت انمی در  کسی

 را شخص تا چرخاند پشت به را سرش است، کشیده  وش*آغـ در  را او کسی  چه که  گرفت  فرا را وجودش ترسی اما
  .ببیند

  .چرخاند باغ سمت بار  دگر  را نگاهش میآمد،  بر  آسالن از  تنها محبت این نکرد، تعجب دیدنش با

  :آورد زبان به را سوالش کنجکاوی  حس با شوکا که  این تا بودند رفته فرو برق و رعد سکوت در  دویشان هر 

  بری؟ میخوای ایران از  چرا- 

  :داد پاسخ و شد خیره دلگیر  آسمان به و کشید   عمیقی نفس آسالن

  .دنبالش برم میخوام میکنه زندگی داره من بدون آسمون سقف این زیر  جایی یه خواهرم- 

  :پرسید و شد خیره آسمان به نیز  او و نشاند لبش به لبخندی شوکا

  ندیدیش؟ ساله چند- 

 را شوکا به اعتماد این دلیل اما بگوید هایش تنهایی از  و کند  دل  و درد میخواست  دلش کرد،  سکوت آسالن
  .بگوید برایش را هایش حرف داشت دوست وجودش تموم با ولی نمیدانست

 رد مردن، مادرم و پدر  و دارم خواهر  یه میدونست مهداد فقط نمیاد یادم اون از  هیچی! هیچوقت یقتحق در - 
  .آلمانه توی گرفت  برام اون خواهرمم

  :پرسید کنجکاوی  با شوکا

  :داد جواب آسالن نیستین؟ دوست مگه میدونه؟ کجا  از  مهداد- 

  میبردن رو من نبود اون اگه بود، مهداد کرد  کمکم  ها سال  ینا تمام و بود مراقبم که  کسی  تنها عموییم پسر  ما نه- 
  .متنفرم ازش که  جایی پرورشگاه
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  .بود گذاشته  سر  پشت را سختی روزهای چه افتاد، پروشگاه تلخ خاطرات یاد به شوکا

  از  پر  های دست با کودکانه  لبخند شادی  برای تنها که  دوستی انسان های آدم میدانست؛ عید روز  را، خوشش روز  تنها
  .میکردند تقسیم مهربانی با را آن و گذاشتن  می پا آسایشگاه به کادو

  .میکرد سر  کوچک  کادوی  یک  منتظر  تنها را سال  کل  نمیکرد، فراموش را عید روز  وقت هیچ

  :گفت  دلنشینی صدای با کشید،  عمیقی نفس

 زندگی به تنهایی که  تاری و تیره های سال  ردم،ک  سپری اونجا رو عمرم از  سال  ۱۸ بده، چقدر   رفتن پرورشگاه میدونم- 
  .نداشتم اونم من بوده مراقبت همیشه که  داشتی رو مهداد تو اگه میدادم ادامه

  .شد غرق سختش و تاریک گذشته  در  هم باز  و انداخت پایین را سرش حرفش گفتن  از  بعد

  !سخت چقدر  کشید،  تیر  قلبش دخترک های حرف شنیدن با آسالن

  .مرد جنس از  حمایتی دارد، حمایت به نیاز  ذاتا که  موجودی! دختر یک رایب هم آن

 به و گذاشت  هایش شانه روی بر  را سرش چسباند، خود به بیشتر  را او و کرد  حلقه دخترک کمر   دور  را هایش دست
  :آورد زبان بر  را کلمات  آرامی

 عشقه میدونه نه که  داره تو به قوی حس یه بهغری همین شوکا ولی  میشناسیش روزه چند فقط که  ام غریبه یه من- 
 به این از  بخوام که  هست قوی انقدر  هست که  چی هر  ولی نمیدونم رو حس این جنس! داشتنه دوست میدونه نه

  .باشم کنارت  بعد

  .ماند شوکا جواب منتظر  ذوق با و نشاند لبش گوشه  به لبخندی زد که  را حرفش

  .داشت احتیاج عجیب حس همین به شدت به ماا بود غریبه محبت حس این با شوکا

 با هم آن داشت دوست را طرفه دو احساس این کرد؛  توجه قلبش صدای به بود، محروم آن از  ها سال که  چیزی
  .میکرد درکش که  مردی تنها

  :گشود  ب*لــ لبخند با و کرد،  جا آسالن های دست روی را دستانش

  چیه؟ کنشتوا است طرفه دو حس این بگم بهت اگه- 

 صدایی با و کشید  آسوده نفسی و بست را هایش چشم داشت چهره بر  را شادی گشاد  لبخند  که  حالی در  آسالن
  :داد جواب مهربان
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  .نمیکنم ولت عمر  اخر  تا- 

  :شد دلگیر  آسالن جواب از  شوکا

  !میری داری که  تو- 

  .میبرم خودم با هم رو تو- 

  :کشید  آهی

  .بدی انجام رو کارام  نمیشه که  کم  فرصت این تو- 

  .پیشمی بعدش ماه چند و میفرستم نامه دعوت برات بعد میرم- 

  :پرید جا از  خشمگینی صدای با که  بود زدن لبخند حال  در  شوکا

  .نمیره جا هیچ شوکا- 

  .شدند شوکه مهداد دیدن با و چرخیدند صدا سمت به رو دویشان هر 

  .میشد تر  خشمگین لحظه ر ه رویش به رو صحنه دیدن با مهداد

  ...دانستند نمی ها آن میداد عذابش دو آن خورده گره  درهم های دست دیدن

 و  کرد  انگشتانش اسیر  را دخترک دست مچ برداشت، سریعی های قدم شوکا سمت به و داد بیرون را اش کالفه  نفس
  .کشید  خود سمت به و کرد  جدا آسالن دست از  را دستش سرعت با

  .زد چنگ را شوکا دیگر  دست و آمد خود به آسالن

 آسالن به وقتی و میگرفت فرا را وجودش ترس و میکرد نگاه مهداد به. بود ایستاده منگ دو، آن کشمکش  در  شوکا
  .میشد تر  قوی قویش، حس میکرد نگاه

  :لرزید خود به مهداد عصبانی فریاد با که  بود ایستاده درمانده عشق و ترس جدال  در 

  .نیست تو مال  اون کن  ول  ور  دستش- 

  :کشید  فریاد مهداد از  تر  عصبانی آسالن

  .کنیش  خودت مال  که  این به برسه چه باشه داشته دوسش بخوای که  نداری قلب حتی تو تو؟ نکنه کیه؟  مال  پس- 
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 .شد کالفه  و خشمگین ها حرف شنیدن از  مهداد

 را صدایش بست؛ خشم شدت از  را هایش پلک میفشارد را دخترک مچ که  درحالی!میداد؟ شرح را ماجرا باید چگونه
  :داد بیرون اش سابیده بهم های دندان میان از 

  ...اینه بحث نیست این بحث- 

  :گشود  ب*لــ آسالن  سخنش شدن تمام از  قبل

  .بگیره رو جلومون نمیتونه هم کسی  هیچ داریم دوست رو هم شوکا و من چیه؟ بحث پس- 

  .آمد خود به سیلی صدای با نداشت، را هایی حرف نچنی  شنیدن تحمل مهداد

  .باشد زده سیلی داشت دوسش برادرش همچون که  کسی  به آسالن به نمیشد باورش

  شوکا خاطر  به نمیکرد را فکرش وقت هیچ. کرد  مشت را لرزانش های دست شد، خیره آسالن شده سرخ گونه  به
  .کند  کاری  همچین

  .بود شده تعبیر  اشتباه به که  حسی میگرفت، را اشتباه حس این جلو باید نداشت راهی اما

  .زد صورتش سیلی رد به دستی و کرد  رها را دخترک مچ و شد سست آسالن دست

  !بود منگ

  .شد خیره مهداد های چشم به بود، سخت برایش درکش

  :کشید  فریاد  تنفر  با و زد گره  درهم را هایش اخم

  .میبینی تو سیلی این تقاص- 

  .گذشت  دو آن میان از  درنگ ای لحظه بدون و

  .نمیفهمید را هایش کار   دلیل شد، خیره مهداد زده نقاب صورت به منگ نگاهی با شوکا

  :کشید  فریاد و زد چنگ بلوزش یقه به خزید، سمتش

  !برم؟ نمیذاری چرا پس  متنفری ازم که  تو میخوای؟ چی من جون از ! چرا؟ ای جوری این چرا تو- 

  .نمیکند راضی را او جوابی هیچ میدانست اما کننده  قانع جوابی میخواست؛ جواب منتظر، های چشم با
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 عاجزانه اما کرد   رو و زیر  را ذهنش نقص بی دروغی جوی و جست در  میکرد، رجوع اش آشفته ذهن به مدام مهداد
  .شد خیره دخترک های چشم به

  !بود متنفر  اجبار  از  باشد؛ طرفه دو حس نای میخواست دلش کند،  اعتراف را احساسش نمیتوانست

  .ندارد او به دیگری حس ترس و نفرت جز  به شوکا میدانست خوبی به ولی

 را فشاری ناگهان چرخید، عقب سمت به و کرد  رها را هایش دست  کند،  ترک کالمی  بدون را صحنه گرفت  تصمیم
  .کرد  حس بازویش دور 

  !ترسته علت نمیفهمم که  چیزی ولی میدونم، خوب رو این من هست ترس هات چشم تو نمیزنی؟ حرف چرا- 

  :نشست مهداد چهره بر  تلخ لبخندی

 .هست و بوده من زندگی تو همیشه دادن دست از  ترس سایه- 

  خودته؟ اخالق ترس اون علت نمیکنی فکر - 

  :شد خیره چشمانش به و چرخید دخترک سمت

  :پرسید منگ شوکا هوم؟ خوبی؟ چقدر  باشی مجبور  که  وقتی ولی نه؟ مگه خوبی تو میدونی؟ اجبار  از  چیزی- 

  !رو منظورت نمیفهمم- 

  :کرد  تر  نزدیک خود به را او و داد فشار  بیشتر  را دختر  های دست

  !سیاه اجبار  یه بوده، کردن  بدی بین همیشه انتخابام حق من ولی باشی خوب که  داری انتخاب حق چون خوبی تو- 

  .میکرد هجی ذهنش در  را سخنانش شد، خیره زمین به و گرفت  او ز ا را نگاهش شوکا

  :ریخت بهم بار  دگر  او سمت از  دیگر  سخنی با که  بود پسر  منظور  فهمیدن برای تالش حال  در 

  !داره علت خواهیم، بد خاطر  به نه تاریکمه قلب خاطر  به نه آسالن گوش  تو زدم سیلی اگه- 

  .میکنم تعریف رو چی همه برسه که  وقتش باش،ن آسالن مثل تو میکنم خواهش ازت

  :داد پاسخ میکرد پرتاب هوا به را کلمات  حالی در  و شد خیره پسر  صورت به گرفت،  خشم بوی شوکا نگاه
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  درک حس از  داشتن؟ دوست حس از  میفهمی چی تو کنی،  خام رو من حرفها این با نکن سعی! بسه دیگه بسه- 
  .کرده  مخفی  کرده  سفید نقاب این پشت رو خودش که  هستی خودراضی از  خودخواه یه فقط تو هوم؟ کردن؟

  !خشم سر  از  هایی قدم برداشت، قدم خانه سمت به بسرعت و کرد  امتنا پاسخش شنیدن از 

  !غم سر  از 

  .نبود دیگری چیز  مهداد خودخواهی و بیرحمی جز  دلیلش که  بود داده دست از  هم را امیدش تنها

  .ماند باز  حرکت از  آسالن های دست اسیر  پشتی کوله  بند دیدن با و شد خانه دوار  گرفته  صورتی با

  .شد اسیر  اش خسته های پلک حصار  در  زاللش های اشک

  !نگذارد تنها را او که  میزد فریاد التماس هزاران نگاهش در  برداشت، قدم آسالن سمت آرامی به

 جایز  را مهداد خانه در  ماندن اما میخواند؛ ار  هایش چشم خط بود، شده خیره عشقش به بغض با آسالن
  .نمیدانست

  .شد خیره اش عالقه مورد دختر  اشک در  غرق چهره به نبود، رویش پیش رفتن جز  راهی

  .میخورد اش دیده زخم قلب به غم از  تیری میگذشت که  لحظه هر 

  .رفت در  سمت به و شد کنده  جایش از  اشک اولین چکیدن با و بست را هایش چشم

  .ایستاد رویش به رو و کرد  پرت آسالن راه سر  را خود شوکا

  .بود کرده  خیره بهم خیس چشمانی با را دو آن قدم یک از  کمتر   ای فاصله

  !بود؟ چه علت شد؟ وابسته انقدر  میشود مگر  آخر  بودند، خویش روز  چند قوی حس از  متعجب دو هر 

  بودند؟ کرده  پیدا را خود نیمه کوتاه  مدت در  که  تنها هایی قلب یا بود شده سپرده فراموشی دست به که  ایی گذشته

  .رفت  بیرون خانه از  و گرفت  فاصله دخترک کنار   از  درنگ ای لحظه بدون آسالن

 را سکوت که  بود اینگونه و کند  تر  دلتنگ را دختر  محبت و عشق از  مملو جمله گفتن  با لحظات آخرین در  نمیخواست
  .میدانست پایان بهترین

  ...گرفت  پیش در  را تنهایی راه و شد اش ماشینش سوار 
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 قالیچه با که  درحالی و زد زانو درد شدت از  میکرد، تر  دلتنگ را او همین و میشنید را ماشین دادن گاز   صدای شوکا
  .میکرد ناله میزد چنگ

  !را نما انسان شیطان آن بخصوص میکرد؟ تحمل را سیاهی در  غرق خانه این چگونه آسالن بدون

  .میزد شکلی دایره های طرح رنگ کرم  قالیچه روی بر  هایش اشک رد

  :آمد خود به انگیزی نفرت صدای با که  بود شده مدفون هایش ناله در 

  دلتنگشی؟ انقدر  االن که  میشناختیش روز  چند مگه! بقیهشونی مثل هم تو پس! ضعیفی دختر  چه- 

  .شد خیره پسر  سفید نقاب به رخید،چ صدا سمت و شد کنده  زمین از  مچاله صورتی با

  :زد فریاد میداد تکان را او که  حالی در  و زد؛ چنگ را لباسش یقه و برد هجوم سمتش به

  !باش مطمئن میکنم فرار  دستت از  روز  یک میدم قول  بهت و متنفر  متنفرم ازت! شو خفه- 

  .شدند شوکه رویشان به رو صحنه دیدن با و داشتن دست در  را خرید های نایلون پژمان و اوچکان

 را لباسش به زدن دست اجازه کسی  به هرگز  که  مهداد و میداد تکان را مهداد یقه مهربان و آرام دختر  آن شوکا
  .میکرد نگاه دخترک های چشم به و بود ایستاده حرکت بی نمیداد

  :آمد خود به زودتر  اوچکان

  میکنی؟ چیکار  داری شوکا- 

  .گرفت  شتاب خانه از  بیرون به هیچحرفی بی و کرد  رها را مهداد یقه دو، آن دیدن با و چرخید صدا سمت شوکا

 مهداد از  نقطه ترین دور  در  و شود دور  داشت دوست تنها میدوید، باغ انتهای سمت به سریع و تند قدمهای با
  .بایستد

  !کند  منع نشد دور  از  را شوکا میخواست انگار  میزد، ضربه غمش از  پر  صورت روی بر  باران

  .میدوید نمناک خاک روی بر  رهنه**بــ پاهای با بود، شده سخت باران رد از  هایش اشک خیسی تشخیص

  :میکرد تکرار  را جمله یک تنها و میزد ضربه دیوار  به مشت با میداد، سر  ناله که  حالی در  رسید؛ باغ انتهای دیوار  به

  !متنفرم ازت- 
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 نمیداد، اهمیتی اما شدن ظاهر  خون های لکه کم  کم.  میشد سایده بیشتر  ربهض  هر  از  بعد سردش های دست پوست
  !نمیکرد حس را جسمیش درد دیگر 

 درونش میخواست دلش تنها و بود نگرفت ارام قلبش هنوز  اما بود بسته نقش دیوار  روی بر  هایش مشت خون رد
  .کند  خالی هایش غم از  را

  .میداشت باز  حرکت از  را او که  دکر   حس خود دور  به را بازوی حصار  ناگهان

  .سازد رها را خود تا داد تکان اطراف به را خود بود، شده اسیر  شخص آن توسط هایش دست

  :داد سر  فریادی

  !کن  ولم پژمان- 

 آن صدای داشت، دادن واکنش قصد که  ای لحظه در  ایستاد؛ تکاپو از  میکرد، حس که  گوش  کنار   را گرمی  های نفس
  :کرد  میخکوبش شخص

  .میکنم خواهش نیار  خودت سر  رو بال این اون خاطر  به! نکن- 

 زدن آسیب از  و باشد آمده دنبالش به مهداد نمیزد حدس هم ای لحظه شد، شوکه مهداد درمانده صدای شنیدن با
  .دارد باز  خود به

  .میکرد تر  پررنگ  برایش را تنفر  حس این و بود کشیده  درآغوش را او که  بود کسی  علتش  که  میکرد فکر  دردهایی به

  .ایستاد پسر  روی به رو و کرد  رها بغلش از  را خود سریع حرکتی با

 و گرفت  نشانه مهداد سمت را اش اشاره انگشت و آورد باال را خونش غرق دست شد؛ خیره هایش چشم به خشم با
  :گفت  بم صدایی با

  .ببینمت نمیخوام! نشو نزدیک من به- 

  .کند  تحمل نمیتوانست این از  بیشتر  بود، شده خیره شقشع  به بغض با مهداد

  !شده تعبیر  اشتباه به حس یک برای تنها بود شده متنفر  او از  قلبش و وجود تمام شوکایش،

  !نبود شدن ترک و ناسزا شنیدن حقش نمیدانست، خود حق را این نه

  :کرد  کردنش  آرام در  سعی و برداشت قدم دخترک سمت به
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  .باش آروم میکنم خواهش ازت شوکا- 

  .نیار زبونت به رو من اسم- 

  .بست را چشمهایش خشم با و کرد  مشت را دستهایش ایستاد، حرکت از  شوکا فریاد شنیدن با

  !چیست؟ تصمیم ترین درست نمیدانست نمیرسید، مغزش به خون

  ...من! من شوکا- 

  چی؟ من- 

  .شد خیره چشمهایش به و چرخاند خود سمت را شوکا بود؛ شده منگ میداد، فشار  هم روی بر  را بهایش*لــ

  .گرفت  را تصمیمش و زد دریا به را دلش

  .دارم دوست رو تو من- 

  .کرد  فراموش را بازیش لج بود، شده باز  امکان حد تا چشمهایش شد، شوکه شوکا

 داشتن دوست از  حال دبو شده هک بیرحم ذهنش در  که  کسی  مهداد بود، سخت برایش موضوعی چنین کردن  هضم
  !میزد حرف

  !کند؟  باور  میتوانست چگونه

  بیاید؟ کنار   مهداد داشتن دوست با میتوانست چگونه داشت، آسالن به نسبت قوی حس که  حاال

  .رفت عقب به قدم چند و شد کنده  بغلش از 

  :داد جواب میداد، تکان منفی حالت به را سرش که  درحالی

  !نداری حس من به ای  ذره تو میگی دروغ داری- 

  .آورد زبان بر  را ای کلمه  نمیتوانست بود، کرده  مسدود را مهداد گلوی  راه بغض

  .ایستاد حرکت از  دخترک رفتن تر  عقب با اما برداشت سمتش به را هایی قدم شد، خیره عشقش دلربای صورت به

  :داد بیرون را حالش بی صدای ناراحتی با

  .میگم رو حقیقت دارم کن  باور  ولی عجیبه برات میدونم- 
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  :داد پاسخ و گذشت  کنارش  از  عصبانیت با بود، شده خیره پسر  سفید نقاب به ناباوری با شوکا

  .بیرون بندازی قلبت از  باید رو حس این دروغ، چه بگی راست چه- 

  .نایستاد حرکت از  ای لحظه و کرد  تر  تند را هایش قدم

  کند؟  سر  آدمی چنین با را عمرش بقیه میتوانست چگونه

  .بورزند عشق یکدیگر  به نمیتواند هیچگاه مهداد و خودش های قلب همانند قلب دو نظرش در 

  .میکرد نگاه شوکا رفتن رد به ناامیدی با و زد تکیه دیوار  به مهداد

  .میگفت ناسزا خودش داشتن دوست به و میکرد فکر  دخترک رهنه**بــ پاهای به

  .میکرد زندگی وضعی چنین در  معشوقش وقتی کند  خطاب عاشق را خود میتوانست چگونه

 موهای با شوکا پدربزرگ بزرگ باغ در  میآورد؛ خاطر  به را کودکیشان  کشید،  وش*آغـ به و کرد  جمع را هایش زانو
 صدای و میدوید را باغ دور  داشت دست در  را محمدی های گل  دسته که  درحالی کوتاهش  گلی  گل   پیراهن و فرفری

 زار  تنش به که  سیاه هایی لباس با شوکا همان حاال اما میزد لبخند او به و میکرد پرتاب هوا به را هایش دهخن
  .برمیداشت را اش مانده در  و خسته های قدم اشک با پاییزی زرد باغ در  خورده زخم و رهنه**بــ پاهایی با میزدند

  !دهد تغییر  را ها ادم دنیای میتوانست چقدر  که  میکرد  فکر  زمان گذر   به

 عشق بود، مانده باقی نخورده دست زمان گذر   در  که  چیزی تنها و بود، تغییراتی چنین دستخوش هم خودش حتی
  .بود اش ساله ده عموی دختر  عاشق که  ساله ۱۸ پسری

 زندگی قلبش در  طراوت همان به هم هنوز  سال  ۱۴ گذشت  از  بعد که  عمیق عمقی با اما کودکانه  ظاهر  به عشقی
  .میکرد

  .کرد  شکمش نگهداشتن گرم  در  سعی و داد پیچ هم در  را هایش دست سرد، باد وزیدن با شوکا

  .میریخت بیرون را ناراحتیش و غم اشک، با تنها و کند  کاری  اش یخزده قلب برای نمیتوانست ولی

  !میکشید را نازش مادری اگر ! بود پدری اگر  میکرد، مرور  را گذشته  خود با مدام و

  ...راگ

  .میگشت دنبالش به نفر  یک  حداقل و نمیآمد پیش های اتفاق این تمام شاید
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 به شده، هم یکبار  برای حتی یعنی نیامد؟ دنبالش به او چرا داد؛ بیرون را ماهرخ از  بودن دلگیر  سوزناک، آهی با
  بود؟ نگشته دنبالش

 پر  نگاه  زیر  از  تا کرد  تر  تند را هایش قدم پژمان و اوچکان درهم صورت دیدن با و گذاشت  قدم خانه به کالفه
  .کند  عبور  سوالشان

  .کرد  پرت مهداد اتاق درون به را خود و کرد،  طی را ها پله سرعت به

  .نداشت چارهای ولی ماندنش برای مناسبی جای نه بود خودش برای نه که  اتاقی

  .دندنمیآور  زبان به هم را اسمش حتی که  داشتند صاحبانی دیگر  های اتاق

 دندان الیه را لحاف پارچه از  تکهای میزد؛ چنگ لحاف به که  حالی در  و کرد،  پرت تخت روی به صورت با را خود
  .کرد  زدن، فریاد به  شروع و گذاشت  هایش

  .کن  باور  را حسش نمیتوانست میگرفت، حرصش بیشتر  و میکرد فکر  داشت او به مهداد که  حسی به

  .میداد نشان مهداد که  بود آنچه از  تر  یفلط داشتن دوست و عشق ذهنش در 

  ضعیف انقدر  نه شود ختم ازدواج به که  قوی انقدر  نه نمیفهمید؛ را جنسش میکرد، فکر  داشت آسالن به که  حسی به
  !شود سپرده فراموشی دست به که

  !منطق بدون و درهم افکار  مشت یک کرد؟  پریشان را روانش و روح انقدر  رفتنش چرا پس

  .کند  گذر   ذهنش از  فکری هیچ صدای نمیخواست دلش داد، فشار  و گذاشت  سرش روی بر  را متکا الفگیک  سر  از 

  !بود چیز  یک خواستار  تنها

  !سکوت کمی

  !ذهن سکوت نوع از 

  ...آمدن کنار   برای میخواست وقت کمی

  .آورد تر  نزدیک را آن و کرد  بیشتر  متکا های گوشه  بر  را انگشتانش فشار  لرزید، خود به در  شدن باز  صدای با

  .شد تخت روی بر  شخصی نشستن متوجه تخت، خوردن تکان با

  :آمد خود به  مهداد کننده  ناراحت صدای با. بود کرده  حفظ را خود تصنعی حالت هم هنوز 
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  !شوکا- 

  :میداد آزارش هم صدایش شنیدن حتی

  .سمتم برگرد شوکا- 

  .میخواست را کشیدنش  وش*آغـ در  بار  هزاران دلش یکرد،م نگاه دخترک به آلود بغض نگاهی با مهداد

  !موهایش کردن  نوازش ناب لحظه

  .میداد آزارش همین و بود شده پر  اشتباه نفرتی از  دخترک قلب اما

  :داد بیرون را اش درمانده صدای دیگر  بار 

  !میکنی فکر  تو که  نیست اونی جریان کن  باور ! کن  نگام و برگرد میکنم خواهش ازت شوکا- 

  جاری را کلمات  تفکر  ای لحظه بدون و برگشت پسر  سمت خشمگین صورتی با بود رسیده سر  به طاقتش دیگر  شوکا
  :کرد

 نجات واسه! آباد ناکجا تو کردی  اسیرم و دزدیدی رو من اینه غیر  مگه نمیدونمش؟ من که  چیه ها؟ چیه جریان- 
  نکشتی؟ رو من کردم  فرار  فهمیدی که  روزی چرا یکنی،م تهدیدم مرگم به حتی هیچ نمیکنی تشکر  جونت دادن

  !کلمه  یک حتی و جمله یک شنیدن برای تنها ماند منتظر  و

  «!فریب»، میکرد فکر  چیز  یک به تنها و نمیداد عشق بوی برایش نگاه آن بود، شده خیره پسر  نقاب بدون چشم به

 با هم آن باشد؟ داشته دوست را او میتواند مهداد هچگون میپرسید، خود از  مدام و نمیدانست را علتش که  فریبی
  !رفتاری چنین

  .بود کرده  قفل  مغزش بود، شده برپا بیقرارش قلب صدای و درونی ندای از  آشوبی مهداد ذهن در 

  کند؟  سکوت تنها یا بگوید؟ را واقعیت آیا

 آیا دهد نشان که  ،کمکی یخواستم کمک  نگاه با او از  و شد خیره دخترک های چشم به  و داد قورت را دهنش آب
  هست؟ واقعیت شنیدن آماده

 اعماق سمت به لحظه هر  را راهش تردید و میکرد مرددش همین و نمیدید چیزی نفرت جز  شوکا های چشم در  اما
  .میبرد پیش ذهنش
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  :داد پاسخ پنهان بغضی با و کشید  عمیقی نفس

  .کنم  نتامتحا خواستم فقط! ندارم تو به ای عالقه هیچ من- 

  .نمیکرد عبور  ذهنش از  تفکری هیچ و تصوری هیچ لحظه آن در  و شد خیره پسر  صورت به تعجب با شوکا

  .کرد  پررنگ ذهنش در  را خود جای خشم که  نکشید طولی اما میکرد نگاه پسر  صورت به منگ

  :کوبید  پسر  سینه قفسه به دست کف  با و شد ور  حمله پسر  سمت قدرت تمام با و سابید بهم را هایش دندان

  لعنتی؟  کردی  فرض  چی رو من ها؟ هستی جونوری چه تو- 

  :گرفت  بود، شده پرت عقب به قدم چند که  مهداد سمت به و کرد  باال به را اشاره انگشت

 اما شد ور  حمله سمتش به هم باز  بار  این و کنی؟  امتحانم که  چی یعنی! معنا تمام به روانی یه هستی روانی یه تو- 
  !گرفت  را راهش جلوی چیز  یک

  .میکرد حس پیشانیش روی بر  را سرد و خشن اسحله لوله

 .رفت فرو مرگبار  سکوتی در  و ایستاد حرکت از 

  .شد خیره دخترک به و میلرزید دستش در  اسلحه که  حالی در  مهداد

  !گرفت  را تصمیمش

  .رفت فرو سیاهی در  قلبش دیگر  بار  و کرد  خاموش را احساساتش چراغ

  !نداد انجام خواهی خود از  را کار   این

  .کرد  احساساتش مرگ به محکوم را خود شوکا، ماندن سالم برای تنها

  :داد پاسخ لرزان صدایی با

 ببینم کردم  امتحانت این واسه فقط! سیاهی به میکشونم خودم مثل هم رو تو و مطلق بد یه هیوالم یه من- 
 دو و میدانست پوچ را زندگی دیگر  شوکا نه؟ یا میکنی قبول  بده پیشنهاد بهت ام دیگه پسر  یه اگه چیه؟ واکنشت

  !مرگ دیگری و زندگیش با آمدن کنار   یکی نمیدید، رویش پیش در  راه

  :غرید بار  این
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  !میدم پا تو مثل پسری به کردی  فکر  که  احمقی یه تو- 

  .میرفت نشانه قلبش سمت را غم از  تیری شوکا حرف

  :داد جواب میپیچید خود به ددر  از  که  حالی در 

  شدی؟ سیر  جونت از   نکنه! ببند رو دهنت اون- 

  .برداشت عصبی و محکم قدمهای اتاق از  بیرون به و شد کنده  تخت از  نداشت را شدن تحقیر  تحمل دیگر  شوکا

  .شد روانه پایین طبقه سمت به و کوبید  محکم را در 

  دستش کف  درد اینکه امید به میداد، فشار  دستش کف  به را هاشناخن و بود کرده  مشت را دستهایش خشم شدت از 
  .کند  کم  درونیش درد از  کمی

  .خواند را خشمش در  غرق چشمهای رد دخترک عصبانیت دیدن با اوچکان

  .میکشید نفس درونش انسانیت کمی  هم هنوز  اما باشد صبور  سنگ نمیتواند آسالن همانند میدانست

  .برداشت قدم بود هایش ناخن جویدن حال  در  بزرگ پنجره کنار   نفره  تک بلم روی بر  که  دخترک سمت به

  .شد خیره خانه اطراف تاریکی به نشست، رویش به رو مبل

  :کرد  جاری نرم و آرام را کلمات  و کرد   صاف کمی  را صدایش

  .میبینی که  نیست اونی مهداد- 

  :خورد جا دخترک خشم صدای با

 جز  به که  غربیه دختره یه میبینی؟ چی رو من! داداشته؟ مثل مهداد چون ها؟ ین؟میزن رو حرف این همش چرا- 
  !نیست چیزی تهدید

 خبر  چیزی از  ،وقتی میداد حق او به قلبش ته اما میخورد افسوس دخترک فکر  طرز  به و بست را هایش چشم
  !کند؟  درک را مهداد میتوانست ،چگونه نداشت

  :داد سخپا و داد بیرون را اش کالفه  نفس

  .نداری خبر  چیزی از  تو- 
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 گوش  عصبیش های حرف به و گرفت  باال شوکا صورت به رو را نگاهش و شد شوکه مبل، از  دخترک شدن کنده  با
  :داد

  .افتادم گیر   ای خونه دیونه همچین تو که  بدبختم خبر  بی یه من اره ندارم، خبر  هیچی از  من اره! بسه دیگه بسه- 

  :میگرفت دست به را فضا که  بود دمهدا صدای بار  این

  !بگیره رو زبونت جلو نمیتونه جونتم دادن دست از  ترس اینکه مثل نه- 

  .بود غریب برایش نگاه رنگ این شد، خیره مهداد رحمی بی در  غرق صورت به دلهره با اوچکان

  .گرفت  نظر  زیر  را رفتارش دقت با بود ندیده اینگونه را مهداد کنون  تا

  .سابید بهم را دندانهایش و شد خیره مهداد به روح بی نگاهی با شوکا

  :کرد  پر  را فضا صدا دیگر  بار  که  بود کلمات  کردن  جور  و جفت حال  در 

  اره؟ بدونی میخوای خیلی- 

  داشت؟ را گذشته  شنیدن توان آیا رفت، کلنجار   خودش با

 باالی در  که  مهداد از  را نگاهش ای ذره و میزد نفس نفس بود، گرفته  دست در  را ذهنش دلهره و کنجکاوی  از  حسی
  .نمیگرفت بود ایستاده ها پله

  .کشید  بهرخ را بودنش مصمم چشمهایش برق با و داد سامانی و سر  ذهنش به

  .گرفت  پیش در  ها پله راه آرام های قدم با و زد گشادی  لبخند  شوکا، نگاه دیدن با مهداد

  .گذاشت  راحتیش مشکی شلوار  های جیب داخل را دستهایش و ایستاد پله اخرین روی بر 

  :گفت  تردید ای ذره بدون

  .شو آماده برو- 

 خود راحتی ،لباسهای لباسهایش تنها وقتی  شود اماده چگونه میپرسید ذهن در  و شد خیره مهداد به تعجب با شوکا
  .بود مهداد

  :داد پاسخ و انداخت پایین را نگاهش
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  .دارم رو لباسها همین! ندارم شدن آماده- 

  .بخورد گره  مهداد نگاه در  نگاهش نمیخواست دلش بود؛ گرفته  پایین را سرش هنوز 

  .شد کنده  جایش از  لحظه یک در  و کرد  حس سفیدش و ظریف های دست دور  را پسر  های دست فشار  ناگهان

 دستش از  بتواند اینکه یدام به داشت را مهداد دست به زدن چنگ در  سعی میشد، کشیده  جلو سمت به که  حالی در 
  !بود فایده بی اما کند  فرار 

  .میکشید خانه از  خروج مسیر  در  را دختر  رحم، ای ذره بدون پسر 

  :میکرد التماس میریخت اشک که  درحالی شوکا

 نگرانترش نمیگرفت، جوابی اینکه بیاری؟ سرم بالیی چه میخوای ،دیگه کن  ول  رو دستم میکنم خواهش! کن  ولم- 
  :آمد خود به مهداد رحم بدون صدای با و شد رها دستش ماشین نزدیکی در . میکرد

  .ماشین تو بشین- 

  .نمیداد بدنش اعضای به فرمانی مغزش میکرد، نگاه  پسر  به مبهوت و مات

  .کرد  حس بازوهایش را مهداد انگشتان فشار  که،  بود هوا و حال  همین در 

  .لرزید خود به در، محکم شدن کوبیده  یصدا با و شد پرت ماشین داخل به آن یک در 

 خود ماشین شیشه روی بر  ردپایش هم هنوز  ولی بود شده قطع باران شد، جاده راهی و آمد در  حرکت به ماشین
  .میکرد نمایی

 را جلوتر  متر  چند ماشین چراغ نور  تنها و نمیشد دیدی نوری  دیگر  رویی، به رو های ماشین نور  های باریکه جز  به
  .یکردم مشخص

  .زد چنگ شلوارش زخیم پارچه به ظریفش انگشتان با بود، داده ترس به را جایش خشمش

  !میخواست فریاد دلش

  .بکشد رخ به را غمهایش تمامی  که  بلند، و طوالنی فریادی

  !نه اما

  .نمیداد نشان خوبی به را ناراحتیش و غم حجم فریادی هیچ
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  .میکرد ظارهن آسمان و میبارید که  بود او بار  این

  !داشت ترس اشک، هزاران برای هم هنوز  اما میداد بیرون را ترس اشک هر  در 

  !مهداد چهره دیدن به برسد چه دهد، سوق تر  طرف آن ماشین دنده سمت از  را نگاهش میترسید حتی

  .بریزد اشک شوکا همانند میخواست دلش و میکرد معشوقش دستهاش به مکرری نگاههای مهداد

  !چه؟ خودش اما بریزد بیرون را غمهایش از  کمی  و کند  گریه  میتواند او حداقل که  میشد حسودیش

  .بود کرده  خاک قلبش نقطه ترین دور  در  را کودکیش  عشق و بود شده حبس قلبش تاریکی در  انتقام فکر  در  همیشه

  !شوکا چشمهای ولی

  .میکرد تر  دور  تر  دور  تصمیمش از  را او و ریخت بهم را معادالتش تمام

 جایی به را او حرفهایش مدرک دنبال  به همین برای کرد،  نخواهد باور  هرگز  او بگوید هم را واقعیت اگر  میدانست
  ...گردد  باز  شوکا شده پاک گذشته  اینکه امید به آورد هجوم سمتش به خاطرات از  هالهای که  میبرد

  .کرد  پف امکان حد تا چشمهایش که  بود کرده  گریه  قدری به کا

 .میشدند تر  سنگین لحظه هر  هایش پلک آمد، سراغش به ریختن اشک از  پس همیشگی دردی سر 

 نور  با که  جاده، کنار   تابلوهای محو رد به و بود داده تکیه پنجره شیشه به مطلق سکوتی در  نمیشنید، را ها صدا دیگر 
  .شد مهمانش خواب آهسته آهسته و بود دوخته چشم میشدند، روشن ماشین

  .بودند حرکت حال  در  هم هنوز  هوا میش و گرگ  در  گشود،  را هایشچشم

  !انبوه درختان و مرتفع های کوه  شد، خیره جاده به و شد کنده  صندلی از 

  .شد ماشین وارد باران نم بوی با مرطوب هوای از  موجی زد، پایین را شیشه

  !میشناخت را مرطوب بوی این

  .میکرد استشمام را هوا ،این میدوید آب های موج کنار   در  وقتی ساحلشان، کنار   ویالی  در  ماهرخ همراه به بار  آخرین

  :پرسید متعجب با و چرخید مهداد سمت به! شد شوکه

  شمالیم؟ ما- 



 

 
 

79 

  

 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  :داد پاسخ و کشید  اش خسته و خون در  غرق چشمهای به دستی مهداد

  .آره- 

  :پرسید تر  متعجب

 دخترک سمت را اش خسته نگاه مهداد نکشتی؟ تهران چرا بکشی رو من میخواستی اگه میکنیم؟ چیکار  اینجا- 
  :داد پاسخ ناراحتی با چرخاند،

  !بکشمت نمیخوام- 

  :نداشت قرار  و آرام قلبش هنوز  اما کشید  ای آسوده نفس شوکا

  اینجا؟ آوردی رو من چی واسه پس- 

  .میفهمی باش داشته صبر - 

  .گرفت  نخواهد پاسخی میدانست چون کرد،  سکوت

  .نمیداد را هایش پلک کردن  باز  مجال  و میخورد صورتش به سرعت به باد داد، تکیه صندلی به را سرش

 خاطر  به خوبی به را داشت، ماهرخ با شمال  به روزه چند سفر  در  که  قشنگی خاطرات هم هنوز  بود؛ هوا این عاشق
  .میآورد

  .میکشید رخ به را درختان سبزی سر  که  نوری های باریکه میشد، دیده شمال  جنگلهای در  آرامی به آفتاب پای رد

  .میداد را بهار  بوی چیز  همه و بود نگذاشته شمال  به را پایش پاییز  هنوز 

  .شد پیاده ماشین از  داشت، نگه داشت، قرار  رودخانه نزدیکی در  که  رستوران یک کنار   در  را ماشین مهداد مسیر  در 

  .انداخت اش وضع و سر  به نگاهی ماند، خشک نگاهش مهداد رفتن رد در  شوکا

  تنش به که  راحتی اسپرت شلوار  و بلوز  و ت*لــخــ موهای چنین با شود، خارج ماشین از  نمیتوانست حالتی هیچ به
  .میزد زار 

 .رود بخواب دوباره اینکه امید به بست را چشمهایش ناراحتی با

  .شد پرتاب ماشین پشت به پاکتی های بسته و شد گشوده  ماشین در  ناگهان
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  !خرید بزرگ های پاکت کرد،  نگاه عقب صندلی به و خزید پشت به

  :گفت  بود خسته که  درحالی و گشود  را راننده سمت در  مهداد

  .میشناسه رو من کجام  میگه بهت بپرسی گارسون  از  داخل، میرم من بپوش، رو ها لباس این بیا- 

  .شد دور  ماشین ز ا و کوبید  را در  دیگری توضیح هیچ بدون و

 پوشیدن جز  راهی حال  هر  به داشت؟ کردن  خرید وقت کی  او بود، شده خیره ها پاکت به منگ و متعجب شوکا
  .نداشت ها لباس

  .داد هول  پشت سمت را خود و گذشت  جلو صندلی دو بین ما را پایش

  .کشید  بیرون را داخلشان محتوای یکی یکی و برداشت را ها پاکت

  !بلند و سبز  مانتویی

  !تیره آبی تنگ لی شلوار 

  !رنگ سبز  شالی

  !استخوانی کرم  باز  جلو چرم بلند پاشنه کفش  و

  .ببیند کردن  عوض لباس هنگام را او کسی  مبادا کرد،  نگاه ماشین اطراف به

  .بود نشده نمایان کامل  طور  به آفتاب هنوز  و بود رفته فرو مطلق سکوتی در  جاده اما

  ...شد لباسها پوشیدن مشغول  آرامی به

  و کرد  جمع چپ سمت در  را بود زده بیرون شال  زیر  از  که  فرفریش موهای و شد خارج ماشین از  کارش  اتمام از  بعد
  .کشید  آن روی را شالش بلند گوشه

  .شد خیره رویش به رو ساختمان به

  !جمشید تخت طرح و  مرمر  سنگهای با رستورانی

 مروارید همانند انبوه درختان میان در  دره، این دل  در  که  بود خورده چشمش به نکنو  تا که  رستورانی ترین مجلل
  .میدرخشید صدف درون
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 بر  رفتن راه همچون برایش کفشی  پاشنه چنین با رفتن راه برداشت، رستوران ورودی در  سمت به را سستی قدمهای
  .بود باریکی سوزن روی

  .شد زده ذوق سالن داخل حیطرا دیدن با رساند، داخل به را خود سختی به

  .میورزید عشق آن به و بود اش عالقه مورد که  چیزی میداد، را باستان ایران سلطنت بوی چیز  همه

  .میکرد نوازش را چشمهایش کبیر   کوروش  و داریوش های مجسمه

  :آمد خود به گارسون  صدای با بود تماشا غرق که  درحالی

  .هستند تظرتونمن رستوران بیرون محوطه مهداد آقا- 

  .شد خارج سالن از  بود، بیرونی محوطه به رو که  دیگری در  از  و داد تکان تایید نشانه به را سرش

  .بود کشیده  دراز  تخت، ترین بزرگ روی بر  که  دید را مهداد

 شکل را تتخ به رسیدن راه تنها چوبی پله و بود ایستاده استوار  رودخانه جریان تالطم در  که  رودخانه وسط در  تختی
  .میداد

 بر  بلندش پاشنههای آن با باز  بند یک همانند برداشت، قدم چوبی پله سمت به شنی راه از  و داد بیرون را نفسش
  .نیوفتد که  میکرد را سعیش تمام و میرفت راه مسیر  درشت های شن روی

  .کشید  آسوده نفس چند و  گذاشت  آن لبه را دستش و رسید تخت به آخر  در  و

 سمت گوشه  جز  به و بود کرده  رها را خود تخت وسط در  شد، خیره مهداد به میآورد در   را کفشهایش  که  حالی در 
  .بود نمانده نشستن، برای دیگری جای راست،

  .نمیداد را دیگری صدای هیچ شنیدن مجال  آب، شرشر  صدای

  .برساند لیخا گوشه  آن به را خود تا گشت  پاها جای دنبال  به دقت با و ایستاد تخت روی بر 

 جایش سر  شد، مهداد دست اسیر  پایش  مچ آن یک که  گذاشت  پسر  شده پخش تن و بازو بین ما را راستش پای
  .زد خشکش

 شدن، اسیر  این علت شنیدن منتظر  و دوخت او به را متعجی نگاه بود، ایستاده پسر  جسم باالی دقیقا که  درحالی
  .شد
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 بر  میآمد، سفیدش پوست و فرفریش ای قهوه موهای به زیبایی به که  نهدخترا های لباس آن در  را شوکایش مهداد،
  .میشد آب دلش در  قند لحظه هر  و کرد  انداز 

 بروز  را حسش از  ای ذره نمیتوانست اما کند  نگاه مکث بدون را عشقش زاویه همین در  ها ساعت داشت دوست
  .دهد

 نکند، مشکوک موضوع این به را او که  میکرد جمع را حواسش نهایت باید و میشد دار  خبر  حسش از  نباید شوکا
 روی بر  را فراموشی از  الیه ساختگی، دروغی با اعتراف، آن از  بعد که  دارد دوسش که  بود گفته  او به که  آن مخصوصا

  .کشید  واقعیت

  :گفت  حسی هیچ بدون

  گفتم؟  چی  گرفتی  نمیشی نزدیکم بعد به این از - 

  .دهد تکان را سرش توانست تنها و داد قورت  را دهانش آب شوکا

  .دهد تکان را پایش توانست آخر  در  و شد کمتر   و کم  پایش، مچ دور  فشار 

  .باشد کرده  پر  را جا حداقل تا گرفت  غـل*بـ در  را زانوهایش و کرد  پرت گوشه،  سمت به را خود

  .بود خوابیده پیشین وضعیت همان در  کرد،  نگاه پسر  به

 را سرش باالی چتر  همانند که  دید را درختان بزرگ برگهای سرش باالی در  انداخت، اطراف به را نگاهش کالفگی  سر  از 
  ...میداد پوشش

 را هوا و داد تکیه تختی پشتی به باال، به رو را سرش و بست را چشمهایش بود، گرفته  بازی به را موهایش باد
  .کرد  استشمام

  .میبرد لذت مرطوب و سرد هوای از  میلرزید، اینکه با داشت، دوست را حس این اما میکرد سرما احساس

  .بود شده کم  خستگیش از  کمی  گذشت،  دقیقهای چند

 را هوا این چقدر . دوخت چشم صبحگاهی مه به و زد لبخندی بود، گرفته  مه را جا همه کرد،  باز  را چشمهایش
 .ببیند را اطراف میتوانست سختی به مهداد، جز  به داشت؛ دوست

  .بود خوابیده پیشینش وضعیت در  هم هنوز  شد، خیره او به
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 حتما داشت، کودکی  هم او قطعا بود؟ شدنش بیرحم آغاز  نقطه اش گذشته  در  چیز  چه  میکرد، فکر  پسر  زندگی به
  !میخندید هم او روزگاری

  .نمیآمد در  جور  منطقی هیچ با باشد رحم بی کودکی  همان از  شخص یک که  این وگرنه

 لباس کمد  در  تاریکی مشکی رنگ جز  به هایی لباس و است داشته ب*لــ بر  خنده روزگاری مه مهداد اینکه فکر 
  .میداد قلقلک را افکارش است، داشته هایش

 چهار  و خزید پسر  سمت کنجکاوی  با بود؟  کرده  پنهان  نقاب این زیر  را چیز  چه داد، سوق پسر  نقاب سمت را نگاهش
  .رساند سرش باالی به را خود پا و دست

  .برد نقاب سمت آرامی به را اش زده یخ دستهای شد؛ خیره نقاب به

  !ناگهان اما کرد  برقرار  نقاب سطح با کوتاهی  لمس اش اشاره انگشت

  .کشید  خفیفی جیغ که  شد زده وحشت و شوکه چنان شد، مهداد انگشتان اسیر  دستهایش مچ

  .میترساند را او پسر  شده گشوده  چشمهای

 عکسالعمل منتظر  و بود زده خشکش جایش در  طور  همان و میلرزید دستانش بود، شده حبس اش سینه در  نفس
  .ماند

  !نمیشد دیده عصبانیت یا خشم از  نشانی مهداد چشمهای در  بود،  کرده  متعجبش چیزی اما

  .میکرد زندگی نگاهش در  تنهایی و التماس از  هالهای تنها

 مهداد مثل آدمی چگونه اخر  بود، گرفته  اش خنده اش مسخره فکار ا به نگذارد، تنهایش میخواست او از  انگار 
  داشت؟ او از  خواستهای همچین

  .میدانست مناسب را ترس تنها و نمیدانست، مناسب خنده  برای را موقعیت ولی

  .داشت تنفر  ترس این از  بود، شده خیره آهویش زده ترس چشمهای در  مهداد

  .شود شوکا چشمهای مهمان کودکی  داشتن دوست و اعتماد ندههایخ ترس، این جای به داشت دوست همیشه

  .میترسید او از  رحمی بی و خشم همه آن با هم باید میکرد، فکر  کارهایش  به

  :بود گرفته  دست به را مهداد منطق افسار  احساسات بار  این
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  !ببینی؟ رو نقاب این زیر  میخواد دلت خیلی- 

  :داد قورت  را دهانش آب شوکا

  .میکنی پنهون داری رو چی بدونم میخوام قطف- 

  :داد پاسخ غم با پسر 

  !رو بودنم هیوال- 

  :زد تلخی پوزخند شوکا

  .میدی نشونش داری قوا تمام با نظرم به کنی؟  پنهونش- 

  .رفتند فرو مطلق سکوتی در  دویشان هر  شوکا، کلمات  یافتن پایان با

  .میکنی پنهون رو ودنتب انسان داری فقط تو! نزن گول   رو خودت- 

  .برخاست جایش از  و کرد  رها را دخترک های دست مهداد

  :پرسید لرزان صدایی بودبا شده خیره مه اسیر  درختان منظره به بغض با و بود نشسته دخترک به پشت که  حالی در 

  میکنی؟ فکر  اینجوری جدی؟- 

 سمت را ذهنش مه، سفیدی و مهداد مشکی هایلباس سفید و سیاه تضاد کرد،  قفل  پسر  روی بر  را نگاهش شوکا
  ...میداد سوق پسر، باطن و ظاهر  تضاد

  !میپرسید خودش از  سوال یک وجودش اعماق از  داشت، رویش به رو مرد به نسبت نشدنی درک و مبهم حسی

  بود؟ بد میداد، نشان که  قدر  همان مهداد واقعا

  .میرسید اقعیتو یک به تنها میکرد، کاوش  را ذهنش راههای چه هر 

  !است فایده بی مهداد دست از  رهایی برای تالش

  نشناسد؟ را او چرا پس

  .کرد  رجوع اش زده غم قلب به میدید، التماس نگاههایش از 
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  کند؟  رها خود حال  به را میگردد کمک  دنبال  به عاجزانه که  کسی  از  را کردنش  کمک  که  بود بیرحم انقدر  قلبش آیا
  !بود نه جوابش مسلما

  :داد پاسخ و شد خیره منظره به پسر، نگاه رد دنبال  به و نشست او، دوش به دوش و خزید پسر  سمت

  !پوشیدی؟ ام دیگه های رنگ با لباسهایی حتما نه؟ مگه داشتی بچگی توهم اوهوم،- 

  :پرسید و چرخاند مهداد نیمرخ سمت و  گرفت  منظره از  را نگاهش

  افتاده؟ برات اتفاقی چه- 

 که  همین و میکرد درک را او کمی  معشوقش اینکه از  کرد،  تکرار  ذهنش در  شوکا صدای با را سوال  بار  هزاران مهداد
  !بغض با اما میخندید درون از  و بود خوشحال بود، کرده  پیدا سوق سوال، این طرح سمت به افکارش

  .کند  محو را گذشته  اتفاقات تلخی نمیتوانست سوال  این شیرینی که  چرا

  .میکرد پیدا دلداری برای را شخصی شدن، تنبیه از  بعد که  ای بچه پسر  همانند گرفت،  پایین را سرش

  .بچیند هم کنار   را کلمات  نمیتوانست کشید،  عمیقی نفس

  .میدید را پسر  غرور  و گذشته  نبرد خوبی به و داشت نظر  زیر  را کنجکاویحرکاتش  با شوکا

 بن با تنها میگشت عطف نقطه این دنبال  به که  چه هر  اما دارد وجود دمهدا و او بین عطفی نقطه میکرد حس مدام
  .میشد رو به رو افکارش بست

  :آمد خود به پسر  سوال  با میپرسی؟ رو سوال این چرا- 

 رو چشمهام نمیتونم نیستم بیرحم تو مثل من میکنه، التماس مدام که  هست چشمات تو حسی یه  ولی متنفرم ازت- 
  !باشه عزرائیلم آدم اون اگه حتی ندمبب بقیه های درد

 و نمود محو صورتش رااز  لبخند رد سرعت به اما زد زندگیش شخص ترین عزیز  خوشقلبی به محوی لبخندی مهداد
  :گفت  جدیت با

  .بدی ترکش کن  سعی بدیه، ضعف نقطه این- 

  :داد ادامه بود، شده خیره شوکا ای قهوه چشمهای به که  حالی در  و چرخید دختر  سمت

  !میشه سیاه من قلب  مثل سفیدت قلب وگرنه- 
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 بدل  و رد را ذهنشان آشفته های حرف نگاه، با تنها سخنی مبادله هیچ بدون دو هر  بود، شده متوقف زمان گویی
  !را گذشته  جواب بدون مبهم سواالت دیگری و میآورد در  پرواز  به را عشق یکی میکردند،

  .آمدند خود به گارسون"  است آماده صبحانه بفرمایید"صدای با تا تمیگذش دیگری از  پس یکی ها ثانیه

  :چرخید صدا سمت به و برگشت حیاتیش عالئم شوکا از  زودتر  مهداد

  .ایوال مجید ایوال- 

  نیست؟ کسری  و کم  داری، جا ما سر  رو مهداد اقا میکنم خواهش- 

 لبخند با و انداخت زغالی سماور  بخار  و اش عالقه مورد ای فیروزه ظروف آن با شمالی سنتی سفره سمت را نگاهش
  :داد پاسخ اش مردانه

  .داداش درسته کارت- 

  .شد ناپدید مه، سفیدی در  و داد جواب را لبخندش گارسون

  :شد زغالی داغ چای ریختن مشغول  و چرخید سفره سمت

  میخوری؟ چایی- 

  .میچسبه سرد هوای این تو اوهوم- 

 و دست سرد، هوای با درخت باالترین النه در  که  گنجشکی  جوجه همانند چرخاند، دخترک زانلر  تن به را نگاهش
  .بود نشسته گرما  کردن  جذب برای سینه به دست میکرد،  گرم  پنچه

  .میکرد نگاه را دخترک مدام میچرخاند پهلویش قند چایی در  جوش آب ریختن برای را سماور  گرم  دسته که  درحالی

  بیرون تنش از  را کت  و گرفت  را مشکیش کت  لبه طرف دو داد، قرار  شوکا مقابل و گرفت  دست در  را چایی استکان
  :گرفت  دخترک سمت و کشید

  !بپوش بیا- 

  .بزند سر  او از  عملی چنین نمیشد باورش میکرد، نگاه مهداد به تعجب با شوکا

  !بود برده محبت از  بوی هم او پس

  .بپوش بگیر  میگم کری؟  مگه- 
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  .بود رحم بی و خشن هم کردنش   محبت  حتی آمد، خود به پسر  سخن لحن با

  :لرزید صدایش

  .نیست سردم- 

 دختر  های شانه روی بر  کترا  زدن برهم چشم یک در  و خزید سمتش خشم با و گرفت  حرصش شوکا لجبازی از  مهداد
  :شد خیره دخترک های چشم به بود گرفته  محکم را کت  دولبه که  درحالی و داد جا

  !نیستم آدمخوار  کن  باور ! نترس من از  هم انقدر ! نگو دروغ من به وقت هیچ- 

  .شد صبحانه خوردن مشغول  و کرد  رها را دستش سرعت به

  !حسی چنین میچسبید چقدر  و میکرد حس پهلوهایش اطراف را گرما  بود، مهداد رفتار  شوک در  هنوز  شوکا

  .بود شده خیره حرکاتش به میبرد، فرو ان*دهـ در  را صبحانه پسر  که  طور  همان

  .شود سفره هم او با نمیشد باورش

 رنگ به و انداخت پایین را سرش شد؛ شوکه پسر، با شدن چشم تو چشم با بود رفته فرو فکر  در  که  طور  همین
  .دوخت چشم ظروف، نواز  چشم ای فیروزه

  !ندادم سفارش که  کردن  تماشا واسه- 

  .شد خوردن مشغول و داد نتکا تایید نشانه به را سرش

  !هوام این عاشق من سالن، تو بری میتونی سردته خیلی اگه- 

  :داد پاسخ و کرد  صاف را صدایش

  .خوبه خیلیم نه- 

  .کرد  نگاه شوکایش به مینوشید را چایی جرعه اخرین که  حالی در  مهداد

  ...میکرد نگاه اطراف فضای به تنها و بود کشیده  دست خوردن از  دیگر 

  

 *** 
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 با لحظه هر  کوهستانی،  ای جاده در  و بودند شده دور  اصلی جاده از  کیلومتر   چندین بود، شده خیره جاده به ترس با
  .میکرد پیدا افزایش نیز  مه غلظت ارتفاع، شدن بیشتر 

  .میکشد را انتظارش چیز  چه جاده این اخر  نمیدانست بود، ترسیده

  :پرسید بریده بریده و چرخاند مهداد سمت را نگاهش

  میبری؟  کجا  رو من داری- 

  :داد جواب بود شده خیره دوردست به که  حالی در  مهداد

  !آشنا جای یه میبرمت- 

  چیه؟ منظورت- 

  .میفهمی دیگه ربع یه کن  صبر - 

  .شد خیره مه اسیر  درختان به پنجره از  باز  و نپرسید چیزی دیگر 

  .بود کرد  پیدا کاهش  نیز  مه غلظت خورشید  کامل  آمدن باال با

  .گشت  نمایان مه میان در  عمارتی دوردست، در 

 به پنجره هر  که  بری وگچ سفید نمایی و ای دایره نیم های پنجره با بزرگ عمارتی بود، شده خیره عمارت به دقت با
  .بود شده کشی  حصار  زیبایی طرز  به سفید های نرده با که  میشد ختم ای دایره نیم و کوچک  ترانسی

  !بزرگ و بلند دری آمد، خود به مشکی ای میله در  دیدن اب

  :داد سوق مهداد سمت را نگاهش

  :شد  متعجب پسر  کوتاه  لبخند  با دیگه؟ کجاست  اینجا- 

  !میفهمی- 

  .چرخید در  سمت به دوباره نگاهش ماشین، بوق امدن در  صدا به با

  .آمد در، سمت به کند  های قدم با سوخته ای قهوه پشمین شلوار  و کت  با پیرمردی

  .آمد حرکت به ماشین و شد گشوده  در  باالخره دقیقه چند گذشت  از  بعد



 

 
 

89 

  

 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

 یک از  قدیمی ای صحنه لحظه همان در  و خورد گره  پیرمرد به نگاهش در، گذرگاه  از  ماشین گذشتن  لحظه در 
  .آورد خاطر  به را شده فراموش خاطرهای

 خورده گره  های ابرو با پیرمرد همین و میکرد عبور  باغ سرسبز  های چمن میان از  میدوید، که  حالی در  بزرگ باغی در 
  !نمیگفت چیزی اما میکرد نظاره را او

  .بود کرده  حمله او به عجیبی سردرد گذاشت،  دستهایش میان را سرش و شد شوکه

 در  بود، نشسته ثمر  به شوکا خاطرات بازگشت برای تالشش اینکه از  و زد لبخندی دخترک واکنش دیدن با مهداد
  .میداد سر  شادی قلبش

  :پرسید جدیت با و گرفت  صدایش از  را شادش لحن

  شده؟ چت- 

  :میشنید ضعیفی صدای

  !میشناسم رو مرد اون من- 

  :نداشت را آن دادن بروز  قصد اما میکرد تر  پررنگ وجودش در  را حضورش شادی لحظه هر 

  رحیمه؟ مش  منظورت- 

  !اینه اسمش پس- 

  .ماند پاسخ منتطر  مشتاقانه دیدیش؟ کجا  ،آره- 

  .بود عمارت با شان فاصله شدن کم  گر   نظاره تنها و بود کرده  سکوت شوکا

  !بود آشنا چیز  همه چقدر  میکرد، نگاه عمارت به گنگ  باحالتی

  .میکرد نگام داشت اون و میدویدم داشتم چمنا روی که  میاد یادم فقط  ولی! کجا  نمیدونم دقیقا- 

 !البهج- 

  :اما بپرسد چیزی که  چرخاند پسر  سمت را سرش

  !شو پیاده- 
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  .شد ماشین سکون متوجه و آمد خود به پسر  امری جمله شنیدن با

  .شود خارج ماشین از  گرفت  تصمیم مهداد توسط در  شدن کوبیده  با

  .شد خارج ماشین از  و برد در  دستگیره سمت را اش لرزیده های دست

  !میدید اش گمشده  گذشته  مقابل در  را خود گویی  ستاد،ای عمارت رو به رو

  .نمیدانست را  آن دلیل که  میشد دیده نگاهش در  عجیبی شادی کرد،  نگاه مهداد صورت به

   میکشاند، باغ چپ سمت به که  حالی در  و گرفت  دست در  را بازویش با و خزید دخترک سمت مهداد

  :گفت  جدیت با

  !کن  نگاه رو جا همه خوب- 

  .نمیکرد درک را مهداد خواسته علت میکرد، کاوش  را فضا متعجب وکاش

  .ماند خشک باغ وسط بزرگ و سفید تاب روی بر  نگاهش میشد، کشیده  جلو به رو که  طور  همین

  .میآورد  خاطر  به را تاب آن

  .بود شده خیره تابستان رنگ پر  آبی آسمان به میشد داده هل جلو و عقب به که  حالی در 

 جوراب با که  کوچکش  ،پاهای میشد داده هل آسمان سمت به تاب که  بار  هر  بود، کرده  پر  را فضا هایش خنده صدای
 کوچک  ای پرنده را خود لحظات همان در  درست میماند؛ معلق هوا در  ابری تکه همانند اش کودکانه  سفید شلواری

  .بود آمده در  پرواز  به آسمان آبی دل  در  که  میکرد فرض

 به هنوز  که  حالی در  سرعت به بود، شده باز  امکان حد تا چشمانش شد، شوکه ای خاطره چنین آوردن یاد به از 
  .چرخاند عمارت سمت را سرش میشد، کشیده  جلو سمت

 امید به میدوخت چشم جا همه به مصمم خانه، این خاطرات آوردن یاد به قصد به بار  این و کرد  تیز  را چشمانش
  !بیشتر خاطرات

  .میشد تر  پنهان انبوه، برگهای و شاخهها الی به ال در  عمارت لحظه هر 

 دل  به را دویشان هر  و میداشت بر  قدم جلو سمت به توقف ای ذره بدون مهداد چرخاند، جلو سمت را سرش
  !میداد را واقعیت بوی باغ این اعماق در  چیزی گویی  میبرد، انبوه درختان
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  :پرسید ناله با و گذاشت  پسر  مچ روی را آزادش دست شوکا

  .میگذره چی سرت تو بگو خدا رو تو- 

  !نگرفت جوابی هیچ

 را اش ترسیده های نفس چه؟ بود، کرده  خطور  مهداد ذهن به دوباره کشتنش  فکر  اگر  میترساند، را او موضوع این و
  !بود کرده  ایستادگی او مقابل در  چرا که  میکرد نفرین را خودش بار  هزاران و داد بیرون

  :ریخت آن در  التماس و کرد  تر  نازک را صدایش بار  این

 که  بود این واسه بخدا زدم رو ها حرف اون اگه میترسم ازت خیلی من ببین! نکش رو من میکنم خواهش ازت- 
  .بودم ناراحت و عصبی

 به مهداد فریاد با خورد، زمین به محکم و داد دست از  را تعادلش شد؛ پرتاب جلو به آن یک حرفش، شدن تمام با
  :لرزید خود

  !متنفرم ترسیدنت حس این از ! بسه دیگه بسه- 

 اما بکش آتش به را دنیا تمام داشت دوست بود، متنفر  چشمهایش ترس از  شد، خیره شوکایش صورت به غم با
  .شود پاک آهویش های چشم از  ترس ای ثانیه برای

 بود، شده چیره اش گذشته  عشق بر  انتقام حس اینکه از  و میدانست خود غرور  و خودخواهی تنها را ترس این علت
  .شد بیزار  خود از 

  !داشت احتیاج شوکایش به او بزند، پس را قلبش این از  بیشتر  نمیتوانست دیگر 

 صورت میخواست او اما بود کرده  تار  را عشقش تصویر  چشمهایش در  اسیر  های اشک شد؛ خیره دخترک به
  !ببیند شفاف را عزیزینش

  ...سومی و دومی طور  همین و چکید اش گونه  بر  اشک اولین

  ...نمیآورد خاطر  به را بود کرده   گریه  که  باری آخرین

  .بود دوخته چشم مهداد، زده ماتم صورت در  اشک رد به تعجب با شوکا

 هایش پلک که  حالی در  و زد کنار   را صورتش زده پخش موهای. باشد ای صحنه چنین شاهد نمیکرد فکر  هیچگاه
  :پرسید فریاد با و خزید زمین روی پشت به میلرزید،
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  چرا؟ ها؟ بترسم ازت نباید چرا- 

  :داد ادامه و داد بیرون را اش بریده بریده های نفس

  !کردی  مخفی  رو چی نقاب اون زیر  نیست معلوم که  مطلق بیرحم یه سیاهی، تو- 

  .زد چنگ بازویش به و برد هجوم دخترک سمت بگیرد، را عصبانیتش جلو نمیتوانست دیگر  مهداد

  .کرد  پرتاب بود نظرش مد که  دیگری سمت به و کند  سرد زمین از  را شوکا

  :زد فریاد میکشاند فرو خشم با را بغضش که  درحالی و

  .کن  نگاه سرت پشت سنگ اون به خوب! نیستم! لعنتی نیستم میکنی فکر  تو که  اونی من- 

  .نمیشنید را ها صدا گویی  بود، زده خشکش ترس از  شوکا

  !کن  نگاه گفتم- 

  .چرخاند پشت به را سرش میکرد، اشاره که  سمتی به و آمد خود به پسر  غرش صدای با

 تنها این که  بودند داده سنگ به زیبا طرحی رنگ سبز  های جلبک بود، رفته فرو زمین در  نیمه تا که  بزرگ سنگی تکه
  .میداد معنی یک

  !است ردهنخو تکان که  سالهاست سنگ

  :گرفت  سلطه به را گوشهایش  مهداد صدای دیگر  بار 

  میدونی؟ ها چیه؟ این میدونی- 

  باشد؟ داشته میتوانست معنی چه سنگ یک شد، متعجب

 از  نشان نمیدانست که  اشکهایی با تنها و بود کرده  سکوت مهداد اما بگوید را چیز  همه که  میکرد التماسش نگاه با
  !بود شده خیره دخترک به انتقامش شکست از  نشان ای دارد اش شکسته قلب

  .میداد پایان شوکا اشتباه افکار  این به باید زد، دریا به را دلش

  !عشقش برای حداقل باشد داستان دیو نمیخواست دیگر 

  .یکردم دور  خود از  را او دیگر  روزی و میخواست کمال   و تمام را او روز  یک بود، شد خسته قلبش تضاد نبرد این از 
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  :نمود جاری سختی به را کلمات  میداد، جوالن آن در  قدیمی  بغض که  صدایی با

  !مادرته قبر ...ق این...ا- 

  !کند  باور  نمیتوانست ای لحظه آمد، بند زبانش شد، شوکه شوکا

 ورشگاهپر  در  کنار   را او که  بودند فقیر  مردمانی ومادرش پدر  میکرد فکر  همیشه بود، سخت برایش چیزی چنین هضم
  .شود راحت برایشان زندگی گذران  کمی   تا بودند کرده  رها

  !نام ،بدون سنگ بدون هم آن بود، کرده  پیدا قصر  همانند عمارتی باغ درون را مادرش قبر  حاال اما

  !نبود پیش دروغی این شاید کرد،  عبور  ذهنش از  شک ای لحظه

  :گفت  میداد، تکان نه نشانه به سرش که  حالی در 

  !میگی دروغ یدار- 

  .گرفت  حرصش بود، شده معنی بد دخترک برای انقدر  اینکه از  شد، عصبی مهداد

  .نبود خودش دست اختیارش دیگر  تاخت، می چشمانش در  خشم

  .کشاند  خود نزدیک به را او و زد چنگ بازویش به زد، زانو کنارش  در  و رفت دخترک سمت به

  :گفت  میداد، بیرون اش سابیده بهم های دندان میان از  را دایشص  که  درحالی میلرزید، خشم شدت از  لبانش

  ها؟ بگم؟ دروغ چی واسه! نکن کفری  رو من انقدر  شوکا- 

 چنین به وادار  را مهداد میتوانست علتی چه میپرسید خود از  مدام آمد، خود به پسر  جدی و عصبی لحن از  شوکا
  کند؟  دروغی

  !کند  مخفی را یدروغ  نمیتوانست خشکی و خشن لحن چنین

  بوده؟ دور  او از  سالها که  مادریست قبر  این که  کند  باور  میتوانست آیا شده، خیره قبر  به تر  مصمم بار  این

  بود؟ نگشته دنبالش به هیچگاه چرا پس

  .بود شده آهویش های چشم اسیر  اشک  میفشارد، را گلویش  بغض

  !میزد پرسه ذهنش در  جواب بی سوال  هزاران و بود منگ
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 بود؟ شده متمایز  زمین از  سنگ تکه یک با تنها و بود شده دفن قبر  بدون جایی همچین در  مادرش چرا

  :پرسید لرزان صدایی با

  بود؟ منتفر  ازم انقدر  یعنی ببینه؟ رو من نیومد وقت هیچ چرا شده؟ خاک قبر  بدون اینجا چرا پس مادرمه این اگه- 

  !میداد حق او به اما بود گرفته  بغضش دخترک سخنان از  مهداد

  بیاورد؟ خاطر  به را مهربانش مادر  میتوانست چگونه گسیخته  هم از  حافظه با

  !کشاند  مرگ دامان به را خود جانش، نجات برای چگونه مادرش که  نیاورد خاطر  به هیچگاه شاید

 جواب قدیمی بغض با ار ،اینب کرد  بیشتر  را دستانش فشار  میکرد، حس انگشتانش بین ما را دخترک بازوی هم هنوز 
  :داد

  نمیاد؟ یادت رو من شوکا نیست، طور  این نه- 

  !بود؟ دیده هم دیگری جایه را مهداد مگر ! نمیفهمیدی را سوالش منظور  شد، خیره پسر  صورت به متعجب شوکا

 ختم یا دیگه راه به جوهایش و جست بست، بن جز  به اما میکرد کاوش  را ای زده نقاب صورتی مدام ذهنش در 
  !نمیشد

  :پرسید تعجب با

  بیاد؟ یادم باید رو تو چرا- 

  .فشارد هم روی را اش خسته های پلک و بست را چشمهایش غم شدت از  مهداد

  :داد ،پاسخ میگشت کوچک  شوکای های خنده روشنایی دنبال  به وجودش تاریکی اعماق در  که  درحالی

  !بیاری یادت رو من کن  سعی- 

  .بود شده خیره او، زیبای های چشم به شوکایش نفسی یک فاصله در  گشود؛  رامیآ  به را پلکهایش

  !داشت را عملی چنین آمادگی شوکا نه میدید مناسب را زمان نه اما میکرد طلب را عشق بوسه اولین دلش

  .بکشد بیرون عشق شیرین وسوسه از  را خود توانست سختی به

  :گفت  بیاندازد، دخترک به نگاهی اینکه بدون و شد کنده  زمین از 



 

 
 

95 

  

 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  !بیا شد، بهتر  که  حالت داخل، میرم من- 

  :داد پاسخ اعتراض با شوکا

 تکه یه اینجا، کشوندی  راه همه این توضیحی هیچ بدون رو من  میکنی؟ شوخی داری واقعا تو؟ میرم که  چی یعنی- 
  کردی؟  فرض چی رو من واقعا خل؟دا بیا شدی بهتر  میگی راحت خیلی بعدم مادرته این میگی و میدی نشونم سنگ

  !نمیشد پیدا لغزش ای لحظه نگاهش در  ایستاد، پسر  دوش تا دوش و شد کنده  زمین از 

  :کرد  جاری را کلمات  قبل از  تر  جدی

  .نمیخورم جمب جام از  ندی توضیح واسم چیم همه تا! نکردم باور  کامل   هنوز  رو حرفت من- 

  !است؟ جایز  گذشته  چقدرگفتن میکرد فکر  خود با و شد خیره دست دور  به و کشید  عمیقی نفس سرکالفگی، از  مهداد

  بود؟ گفتن  سخن آماده اش دیده زخم قلب چقدر  میرفت، کلنجار   خود با

  .شد چیره ذهنش بر  دوباره او، کردن  غـل*بـ وسوسه لغزید، دخترک چشمان سمت به نگاهش اختیار  بی

  عشقش ناراحتی و ترس از  کمی  اینکه امید به کند  نوازش را شوکایش موهای داشت دوست آورد، باال را چپش دست
 معنی درست ترس شد، چیره او بر  ترس بار  اولین برای داشت؟ را محبتی ابراز  چنین آمادگی هم شوکا ایا اما شود کم

  !نشدن

  !شود معنی زودگذر  هوسی به پاکش و زیبا حس میترسید

  .میلرزاند را قلبش ته این و

  .میزد پا و دست قلب، و منطق نبرد در  داشت، نگه معلق هوا در  را لمسش تشنه ایه انگشت

  ...میدان پیروز  بازهم و

 و سریع های  قدم کالمی  هیچ بدون چرخید، جلو سمت به کرد؛  حلقه دخترک دست مچ دور  بیرحم با را دستش
  .میکشید را شوکا نحیف جسم خود، دنبال  به و برداشت را محکمی

  .میگفت ناسزا خود سرنوشت به بود شده احساسی بی و منطق بی ظاهر  به آدم چنین اسیر  اینکه از  شوکا

 به را او نمیتوان صورت هیچ به دهد توضیح را چیزی نخواهد  مهداد وقتی که  بود فهمیده کامال  کوتاه،  مدت این در 
  .آورد حرف
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 اما کند  حقیقت گفتن  به مجبور  را پسر  قوی، انسان یک همانند و بایستد باره یک میخواست، مقاومت قدرت دلش
  .میکرد ضعف احساس

 بزرگ بسیار  توقعی را این اما بود محروم آن از  سالها که  چیزی میخواست، نوازش دلش بودن، قوی جای به
  !میدانست

  .میآمد نظر  به شیرین رویای یک تنها او برای بود، سالهایش و همسن اکثر  سهم چیزیکه

  .میکرد نگاه مهداد دست در  جانش بی دست به میشد کشیده  جلو سمت به حالی در 

 بیاورد؟ یاد به که  میخواست او از  مهداد چرا میدانست؟ را مادرش ماجرای چگونه او پس  میگفت، درست مهداد اگر 
  :پرسید خود از  سوال  چنین ذهنش در  بار  اولین برای

  کیه؟  واقعا مهداد- 

 و نام بدون قبری و مادرش قضیه بود، کرده  مشغول  را ذهنش بیشتر  که  یچیز اما نداشت، سوالش برای جوابی
  !بود نشان

 اوضاع بمونیم اینجا روز  چند باید میشناسم، کجا  از  رو مادرت میگم بهت بدونم صالح وقت هر  بسه، امروز  واسه_ 
  .شده طرفه یه جاده خرابه بارندگی

  .یافت عمارت بزرگ مجلل و بیچو در  مقابل را خود و آمد خود به پسر  های حرف با

  :پرسید وار  زمزمه صدایی با تردید با

  چیه؟ قضیه نمیگی االن چرا_ 

 خشونت کمی  با را صدایش میکرد، دور  قضیه این از  فعال را دخترک ایی شیوه به باید بود، شده عصبی مهداد
  :آمیخت

  !میگم بدونم صالح که  گفتم_ 

 به دستی کالفگی  با مهداد دادی؟ نشونم رو قبرش چی واسه اینجا؟ وندیکش  رو من چرا بگی نمیخواستی اگه_ 
  .میداد تغییر  اطراف به رو را دیدش زاویه مدام و کشید  موهایش

  میگفت؟ دخترک به چگونه را این اما! نبود گذشته  آوردن خاطر  به جز  اینجا به شوکا آوردن از  هدفش

  :کرد  استفاده اش مردانه قدرت از  هم باز 
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 دلیلی حتما! میارما  سرت مالیی بال بشم عصبی نرو، راه من مخ رو انقدر  هست؟ حواست میپرسی سوال  یلیخ_ 
  !شمال  تفریح بیام تو با نیستم بیکار  وگرنه اینجا آوردمت که  داشته

  بدم؟ توضیح دوباره یا  گرفتی

  .میکرد حس وجودش ذره ذره با را شدن تحقیر  حس شوکا

  ...بود کشیده  نگاهش، در  غم جنس ز ا حصاری چشمانش، در  اشک

  .برداشت قدم عمارت داخل به و گرفت  پسر  از  را نگاهش سخنی هیچ بدون و داد قورت را بغضش

  :میکرد هجی را کلماتی  ناراحتی و عصبانیت شدت از 

  !نداره شعورم هیچ نداره قلب  پسر  این کردی؟  فکر  خودت با چی احمق دختره- 

  :کرد  تکرار  و زد مشت کناریش  دیوار  به میداد فشار  هم روی بر  را هایش ندندا که  درحالی اینبار  و

  .عوضی...عوضی...عوضی- 

  .میشنید سالن مرگبار  سکوت در  را عصبانیش های نفس صدای بست؛ را هایش چشم

  :گشود  ب*لــ بیشتری ارامش با اینبار  کرد،  خود کردن  آرام در  سعی عمیق، های نفس کشیدن  با

  .میگیرم رو حالت بد بمونه هم عمرم ز ا روز  یه- 

  .کند  نگاه اطراف به مدتی توانست و میکرد حس را آرامش کمی  حال 

  .میداد را پول  سلطنت بوی چیز  همه بود، بینظیر  عمارت داخلی فضای

  !طال روکش های لوستر 

  !اصل چوبی مبل

  !نظیر کم  نگاری و نقش با دستبافت هایی فرش

  !معنا تمام به قصری

  .میکرد نگاه اطراف به متحیر  و بود مانده باز  نیمه دهانش عمارت، شکوه شدت از 
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 های زیبایی جذب ای ثانیه که  کند  تماشا را فضا از  بیشتری های  قسمت میگذرد که  ای لحظه هر  داشت دوست
  .بدهد دست از  را منظره

  دیوار روی بر  ای خانواده چوب های کندهکاری  با شده نقاشی تابلو دیدن با چشمانش

  .زد خاصی برق روبهرویش،

  

  .میکرد فکر  نقاشی های شخصیت به میداشت، بر  قدم تابلو روبه فرض خطی امتداد در  که  طور  همان

 تکمیل در  و بودند شده خیره رو به رو به کنارش  در  کودک  دو و بود نشسته قرمز   مبل روی  بر  که  مهربان باصورت زنی
 در  را دستش و بود ایستاده کنارشان  در  بود شده خیره دست دور  به که  حالی در  خشن صورتی با مردی خانواده

  .میکشید رخ به را اش مردانه وقار  که  بود کرده  فرو کتش  جلیقه جیب

  ...!بچه دختر  آن اما نمیشناخت را کدام  هیچ

 چشمانش به کشید،می دست دختربچه گلدار   دامن روی بر  که  حالی در  و برد باال را دستش شد، تر  نزدیک قاب به
  .شد خیره

  !اهو شکل به ای قهوه چشمانی

  .میداد نشان تر  نمک با را او بود، شده بسته خرگوشی صورت به که  دخترک بلند و بور  موهای

  :آمد خود به مرد پیر  صدای با ناگهان که  بود شده دخترک صورت غرق داشت، تصویر  آن به مبهم حسی

  .است آماده اتاقتون- 

  .کرد  قفل هم در  و کشید  پشت به را دستانش و خورد یکه رحیم مش دیدن با و چرخید صدا سمت

  :داد پاسخ کنان  پت پت

  .ممنون- 

  .ایستاد و برداشت جلو به قدم چند کرد،  گذر   کنارش  از  واکنشی بدون مرد پیر 

  .شد خیره شوکا به و چرخید پشت به

  :شد خیره دختر  به بیشتری تمرکز  با و کرد  ریز  را چشمانش
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  .عمارت بیارن رو خانومی آقا بودم ندیده حاال تا- 

  :میکرد زمزمه ب*لــ زیر  و زد آمیزی شیطنت لبخند مرد، پیر  حرف شنیدن با شوکا

  .گندش  اخالق اون با بزنه مخ نیست بلد طفلی- 

  :پرسید بود منگ که  درحالی نمیکرد، همراهی او با رحیم مش شنوایی قدرت

  ؟گفتین  چیزی- 

  :آمد خود به شوکا

  کجاست؟  گفتین  اتاقم نبود، مهمی چیز  نه- 

  .برداشت قدم قرمز  مخمل های موکت با پله راه سمت به و گرفت  دخترک از  را مشکوکش نگاه با مرد

  .میکرد نگاه اطراف به و گرفت  پیش در  را مسیرش پیرمرد، از  تقلید به نیز  شوکا

  نه؟ مگه دبو خونه این اهالی مال  نقاشی اون- 

  :شد کالفه  نگرفت، جوابی اینکه از 

  !خالیه؟ خونه این چرا پس هست، یعنی سکوت این- 

  :گفت  میکرد اشاره روش روبه در  به که  حالی در  و چرخید دخترک سمت میلی بی با رحیم مش

  .نیست من پیش سواالتتون جواب- 

  .شد روانه ها پله سمت به ارهدوب و کرد  گذر   دختر  کنار   از  گفتن،  پیش و پس ای کلمه  بدون

  .انداخت نگاهی راهرو به شد، فرش موهای از  ای طره رفتن باال باعث که  کشید  پوفی شوکا

  .نداشت همخوانی تصوراتش با که  چیزی بود، آنجا در  یک تنها تعجب باکمال 

 اهالی از  یکی دنیای بر  بود گشایشی  در، هر  که  داشت گوناگون  های در  از  پر  و بلند راهرویی انتظار  قصری چنین از 
  !خانه

  .کرد  باز  را در  و چرخاند را در  دستگیره کالفه،
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 رسمی و بودن مجلل که  سوخته ای وقهوه کرم  تم با دونفره، تخت با اتاقی انداخت، نگاهی اتاق داخل فضای به
  .میکشید بهرخ را خواب اتاق بودن

  .بست را هایشچشم و انداخت دونفره تخت روی به را خود و شد داخل

  !را قبر  آن میآورد، بهخاطر  را باغ تصاویر 

  !را مهداد خشم و عصبانیت

  .میکرد تر  عصبی را او هرکدام به کردن  فکر 

 بود، شده گذاری  نشانه حقیر  سنگی تکه با که  آمده بر  خاک از  ردی تنها یکباره، به نبود؛ اون از  ردی کنون  تا که  مادری
  !بود مانده جا به او از 

  .بود گرفته  ،بغضش میگرفت وش*آغـ در  را او کسی  بی و تنهایی هم باز  اینکه از  میکرد، تنهایی حساسا

  .زدن هق هق به کرد  شروع و داد قرار  صورتش روی بر  و برداشت را تخت طرف آن متکای

  را زیبایش های چشم همین و میکرد سنگینتر  را او حال  گذشته  در  غمی هم باز  میکرد، سبکی احساس که  لحظه هر 
  .میکرد ابریتر 

  .شد جلب نظرش در، شدن باز  صدای با

  .بود گرفته  صورتش جلوی را متکا هم هنوز  کرد،  سکوت

  .شود ناشناس فرد حرکت ترین کوچک  متوجه که  بود کرده  تیز  را گوشهایش  میکرد، جابهجا را متکا هایش نفس

  !مکث کمی

  !بود ایستاده زمان گویی

  !بحث آن از  بعد هم آن بود، شده او اتاق وارد علت چه به مهداد یکردم فکر  باخودش مدام

  .داشت را ناشناس شخص دیدن در  سعی چشم، گوشه  با

  !ای سرمه ای پارچه شلوار  با شده جفت پاهایی

  .میدید اطرافش فضای و متکا لبه میان در  که  بود چیزی تنها
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  ...رحیم مش وار شل و بود مشکی مهداد شلوار  کرد،  فکر  خودش با کمی

  :شد زده ای جرقه مغزش در  گویی

  !کیه؟  پس رحیم مش نه مهداده نه اگه کیه؟  مرد این- 

  .میگرفت اوج کنجکاویش  و ترس میگذشت، مرگبار  سکوت این از  که  لحظه هر  شد؛ هایش  نفس مهمان ترس کم  کم

  .میکرد ترش دیوانه نبود، خانه در  رحیم مش و مهداد جز  به کسی  اینکه فکر  آخر  در  و

  .بود خواهد انتظارش در  چیزی چه دهد نشان واکنشی اگر  نمیدانست زد، چنگ را سرش روی متکای

  .کشید  بیرون اضطراب تاریکی از  را فضا در، شدن بسته صدای ترسش و درهم نفسهای هیاهوی در 

  !نبود اتاق داخل هیچکس چرخید، در  سمت سرعت به

  .رساند ها پله لبه به را خود و کرد  ز با را در  گرفت،  شتاب در  سمت به

  .باشد  داشته بهتری  دید  تا  کرد  خم  پایین  سمت  را  خود  و  گذاشت  پله  چوبی  نرده  روی  بر   را اش  کرده  عرق  های  دست

  .گشت  محو صحنه از  و گذاشت  سر  پشت هم را پله اخرین که  بود مرد همان پاهای دید، که  را ای صحنه اخرین

  !میشد مرور  سوال یک ذهنش در  مدام

  کیست؟  مرد آن

  .نبود آنجا کسی  انداخت، نگاهی اطراف به رفت، پایین ها پله از  سوالش جواب دنبال  به

 پوچ امری را مهداد از  پرسیدن بود، عصاب بی مرد پیر  همان امیدش تنها گشت،  رحیم مش دنبال  و کشید  پوفی
  .میدانست

  .انداخت بیرونی محوطه به نگاهی و شد جخار عمارت از  نبود؛ او از  اثری میگشت، سالن در 

  .یافت چنار  بزرگ درختان برگ کردن  جمع حال در  را رحیم مش

  .دوید ستمش ذوق با

  :زد صدا ارام صدایی با و رفت تر  نزدیک بود؟ چه چاره اما نمیزد دل  به چنگی مرد پیر  آن با زدن حرف

  !سکوت بازم و رحیم؟ مش- سکوت رحیم؟ مش- 



 

 
 

102 

  

 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  .است متفاوت کمی  مردها پیر  با زدن حرف طرز  بود فتهر  یادش پاک

  :برد باال توانش حد در  را صدایش

  رحیم؟ مش-

  .چرخید صدا سمت میزد، صدا را نامش که  شنید را خفیفی صدای رحیم مش

  !فرفری مو دختر  آن هم باز 

  بله؟- 

  :پرسید و زد رضایت سر  از  لبخندی شوکا

  میکنه؟ زندگی خونه این تو هم دیگه کس  مهداد و شما جز  به- 

  :کشید  رخ به را صدایش زبری و چرخاند را سرش سردی با بود، گرفته  نفرتش زنانه های کنجاوی  از  مشرحیم

  .نمیکنه زندگی خونه این تو  کسی  که  سالهاست- 

  .شد متعجب جوابش، شنیدن با شوکا

  ...شد خیره عمارت به و رفت تر  عقب قدم، چند

  !نیست توهم یک این و است، دیده را  مرد آن بود مطمئن ولی

 همراه به را دیوانه لقب برایش تنها چیزی چنین گفتن  میدانست کرد،  اجتناب مرد پیر  به موضوعی چنین گفتن  از 
  .میآورد

 ریخته های برگ و رنگ سفید موزایکهای میان در  هایش قدم به که  حالی در  برد، فرو مانتویش داخل را دستهایش
  .بود دوخته شمچ شده،

  !میگوید دروغ رحیم مش واقعا شاید میگرفت، بازی به را ذهنش سواالتی مدام

  .زد چنگ قلبش به دلتنگی  تیره، ای پنبه های ابر  دیدن با گرفت،  آسمان به رو را سرش کالفگی  از 

  !نشد قبل شبیه چیز  هیچ دیگر  فردایش از  که  روزی! افتاد روز  آن یاد

  .میکرد حس شدت به را خالیش جای که  همیشگیش دوست بود، ماهرخ پیش دلش
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  .بگیرد را قلبش سردی گرمایش  با سختی، روزگار  چنین در  که  میخواست را اش خواهرانه وش*آغـ دلش

  .نبود همدمی هیچ از  خبری که  واقعی دنیای به شد پرت دوباره و گرفت   اسمان از  را نگاهش

  !روزهایش از  ناپذیر  جدایی جز  یک و بود شده بافته زندگیش پود تارو با گویی  تنهایی

 و میمردند یکی یکی باد های تازیانه زیر  در  که  میشنید را برگها نالههای صدای میداد، سوق عمارت سمت به را او باد
  .میشدند رها درخت دست از 

  !بود غمگین چیز  همه

 این از  کوتاهی  رهایی برای عالجش اتنه میخواست، خواب دلش رفت، عمارت داخل به دوباره و کشید  سرد آهی
  !تلخ های واقعیت

  .رساند تخت به سختی به را خود و گرفت  پیش در  را اتاق راه باز 

  ...برد خواب وش*آغـ به را او تخت گرمای

  !بود عمیقی خواب عجب

  .بود شده خسته هم خودش که  بود خوابیده آنقدر 

  .بود معرکه رویش روبه ظرهمن کرد،  باز  آرامی به را اش کرده  پف های پلک

 محو را او یکبار  لحظه چند هر  غیرتی برادرانی همچون ها ابر  و میکرد دلربایی رنگ کرم  حریر  پرده پشت در  ماه
  !بود زیبا هم هنوز  و میدرخشید سیاه های هاله آن پشت ماهحتی اما میکردند

  .بود شده کشیده  رویش بر  تخت گرم  لحاف چرخید، پشت به و کشید  باال کمی  را اش تنه نیم

  !نکشید خود روی بر  لحاف خوابیدن موقعه که  میآمد یادش

  .بود بعید هردویشان از  کار   این کرد،  فکر  خود با کمی

 خوش بوی میرفت پایین ها پله از  که  حالی در  و رفت بیرون اتاق از  کرد،  مرتب را شالش و شد بلند تخت از  کالفه
  .میکرد استشمام را الزانیا

  !اش عالقه مورد ایغذ

  .برسد اش منبع به تا میکشید بوی و کرد  دنبال  شوق با را ها پله
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  .یافت اشپزخانه در  روی روبه را خودش

  !شد شوکه رویش روبه صحنه دیدن با

  ...اون...اون- 

  .ببیند بروکلی کلم  کردن  خورد حال  در  را او نمیشد باورش

  .بود شده خیره فضا به ومبهوت مات

  .میشد آب دلش در  قند لحظه هر  و میکرد نگاه دخترک خواب از  کرده  پف صورت به چشم گوشه  با دمهدا

  ...اما باشد خوشگذران و شوخ سالش، و همسن پسران تمامی مثل باشد، مهربان میخواست دلش

  !بخندد هم باز  سختی، همه آن گذشت  با نمیتوانست

  .بود انگیز  غم وحشتناکی، طرز  به دنیایش

 شده وجودش در  کردن  محبت  جنس از  وجدانی عذاب باعث دیروز  اتفاقات میخواست، شیطنت کمی  دلش امروز  اما
  .بود

 میخواست را امروز  ولی نبود ماهر  زدن لبخند در  هرچند کند،  صورتش مهمان را لبخند میتواند که  جایی  تا کرد  سعی
  .کند  کوک  خودش ساز  به

  :گفت  مهربان صدایی با و چرخید دخترک سمت لبخند همان با

  !شدی بیدار  عجب چه- 

 آن ای جمله چنین شنیدن و لبخند آن دیدن با است خودش حالت ترین شوکه در  میکرد  فکر  لحظه آن تا که  شوکا
  .شد شوکه بازهم صفت، دیو مهداد از  هم

  .بود دشوار  بس کاری  دیروز، مثل روزی از  بعد روز  هم آن ای صحنه چنین باور 

 با حتی باشد زیبا انقدر  او همانند آدمی ای خنده نمیشد باورش بود، شده خیره مهداد ریش ته اسیر  هگون  چال  به
  !سفید نقاب آن وجود

  :پرسید منگی با و زد پلک چند تعجب شدت از 

  مهدادی؟ دوقلو تو- 
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  :میگفت دلش در  مدام و ماسید، مهداد صورت به لبخند

  !نکنه باور  رو من داره حق اون- 

  .بود شده پرت دور  ای گذشته  به میکرد خورد را ها گوجه  که  درحالی شد، صورتش مهمان اخم و شد جمع خندشلب

  !تاریکی قبل روزای همان به

  تر  زیبا را فضا باغ، های گنجشک  آواز  از  تر  قشنگ هایشان لبخند صدای و میدویدن سرسبز  باغ در  شوکا و خودش
  .بود کرده

  !تقدیر از  خبر  بی کودک  دو

 رجوع قلبش ته به چه هر  اما نمیدانست را دلیلش گرفت،  وجدان عذاب کمی  مهداد حالت تغییر  دیدن با شوکا
  . نبود متنفر  مهداد از  میداد، نشان که  هم ها آنقدر  میکرد

  ...شیرین اخم یک بود شده خیره مهداد های کار   به

  ...پرت ذهن یک

  ...میشد دخور  ای مردانه های دست دست، به که  ای گوجه

  !زیبایی صحنه چه

 به باشد داشته اختیاری اینکه بدون بدتر، حتی و بداند اینکه بدون برداشت؛ ای آهسته های قدم مهداد سمت به
  .میشد کشیده  سمتش

  .بزند حرف او با میخواست دلش ته اما بود دیده او از  که  هایی بدی تمام با

  ...بشنود غمهایش از 

  ...شقلب شدن تیره علت از 

  !صورتش نقاب پشت در  شده پنهان داستان و

  :پرسید آرام صدایی با و داد، تکیه اشپزخانه مرکزی جزیره به را خودش

  کشیدی؟  من رو پتو دیشب تو- 
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  !داشت یخی کوه  این از  بیخودی انتظاری چه میشد، جوابش تنها سکوت هم باید نگرفت، جوابی

  :ریخت صدایش در  ناز  کمی  بار  این

  .مرسی حال  هر  به نده، رو جوابم باشه- 

  :ایستاد حرکت از  مهداد دلنشین حرف با اما رفت در  سمت به و گرفت  مهداد از  را رویش دلخوری با

  .بود سردت و بودی شده جمع خودت تو بودی، خسته خیلی- 

  .نشست لبش گوشه  به لبخندی بود شده تبدیل یقین به شکش اینکه از 

  :گفت  بود مهداد به پشت که  طور  همان

  نداری؟ رو من مثل مزاحمی بودن سرد تحمل حتی وقتی میدی؟ نشون دل سنگ رو خودت چرا- 

  ...بود آنها بین سخنگوی سکوت، تنها و

  .میگرفت آرام اشک با که  نوعش همان از  میخواست، بغض  ترکیدن دلش مهداد

 میخواست دلش روز  یک. میکرد مقابله بود، افتاده انجری به وجودش در  نبردی با مدام و میداد فشار  را چاقو دسته
  .کند  پنهان را چیز  همه میخواست روز  یک و بگوید را چیز  همه

  .نداشت را گذشته  سنگین بار  تحمل دیگر  که  روزی بود، سخت روزهای آن از  امروز  اما

  .برداشت قدم عشقش سمت به سرعت با و گذاشت  میز  روی بر  را چاقو

  .کرد  دختر  ظریف اندام مهمان را عشق از  گرم  آغوشی دستانش با و کشید  وش*آغـ در  را شوکا پشت از 

 او و میکشید نفس آغوشش در  اکنون بود، ربوده او از  سالها زندگی که  چیزی داد، تکیه معشوقش شانه به را سرش
  .کند  شوکا رفریف موهای غرق را صورتش و کند  استشمام را بویش کند،  حس را تنش گرمای  خوبی به میتوانست

  !را کمرش  دور  در  مهداد خورده گره  بهم دستهای میکرد، تماشا را صحنه تنها منگ شوکا

  !را مهداد دار  کش  های نفس صدای

  .بود برگزیده گرفتن  آرام برای را شانههایش که،  ای مردانه صورت و
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 هم آن بود، محبت تشنه آب، به شنهت یک نیاز  همانند و بود شده قفل بدنش تمام انگار  کند،  حرکتی نمیتوانست
  !مرد یک جنس از  محبتی

  .کند  قبول  را مثلمهداد آدمی نمیتوانست و بود اسالن گیر   قلبش هم هنوز  اما

  .داشت مهداد از  فرار  در  سعی و آمد خود به عصبانیت با

  :گفت  خشم از  آغشته صدایی با

  ...اسالن و من رفته یادت مگه مرتیکه؟ میکنی چیکار  داری- 

  .ماند ناتمام سخنش تعجب شدت از  خورد دیوار  به سرعت به بدنش ناگهان

  !مهداد بودن اهریمن از  بود ای ویژه ای جلوه نقاب وآن بود ترسانده را او مهداد خشم از  پر  چشمهای

 و ردخو لبش به که  ای ضربه با اما گشود  تمامش نیمه جمله کردن   کامل  برای را دهنش  و داد قورت را دهنش آب
 به که  درحالی میتوانست تنها و نداشت زدن حرف توان دیگر  نحیفش های ب*لــ روی بر  مهداد  های دست سنگینی
  .دهد گوش  را هایش حرف میشود، خیره مهداد عصبانی صورت

  داداشته؟ اسالن نفهمیدی هنوز  تو یعنی- 

  .شود وارد شوکا به معمول  از  تر  ظیمع  شوکی شد باعث و بودند شده تر  برنده مهداد که  هایی نعره با کلمات

  .بود شده متوقف زمان که  انگار  بود پیام گونه  هر  از  خالی مغزش بود، شده خشک نگاهش ناباوری باکمال  شوکا

  .خورد لیز  دختر  مانده باز  تعجب از  لبهای روی از  مهداد های دست

 برادر  و مادر  درباره یکباره به االن و بود اندهگذر   گذشته  از  خبری هیچ بدون و سکوت در  را سال  ۱۳میداد، حق او به
  .میشنید

  :داشت کردنش  آرام در  سعی و داد جا دختر  بازوهای روی بر  را دستهایش

  ...ولی سخته باورش میدونم شوکا- 

  :شد میخکوب دختر  فریاد صدای با

   میخوای؟ من جون از  چی دیگه بسه- 

  :داد ادامه یدادم جوالن شوکا چشمهای در  اشک که  درحالی و
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 برادرته، داری  دوسش که  اونی  میگی میایی دیگه روز  یه مادرته قبر   میگی سنگ یه سمت میکنی پرتم رو من روز  یه- 
  رو چی صورتت نقاب این پشت معلومنیست که!  مریض گو  دروغ یه دروغگویی یه تو بردار  سرم از  دست دیگه بسه
  .میکنی پنهون داری

 در  مهداد تعجب کمال   با اما بود مهداد طرف از  سیلی حتی یا خشمی فریادی، منتظر  زدمی  نفس نفس که  حالی در 
  .میچکید چشمهایش از  اشک و بود انداخته پایین را سرش که  یافت حالی

  .بود پاسخش منتظر  هنوز  بود، انتظارش از  دور  کمی  حالی چنین در  او دیدن

  :پرسید دلتنگی و غم از  اکنده صدایی با میریخت اشک که  حالی در  و چرخاند دختر  سمت را صورتش مهداد

  نمیاد؟ یادت منو- 

  .میآورد یاد به را ای خاطره شد، پرت گذشته  به یکباره به شوکا

 کنار   صندلی روی بر  داشت صورت گوشه  در  گرفتگی  ماه که  نوجوان پسری و بود کشیده  دراز  تختی روی بر  که  انگار 
  :پرسید میکرد چکه چشمهایش ز ا اشک که  درحالی و بود نشسته تخت

  نمیاد؟ یادت منو- 

  .بودند شده وصل بهم ای نقطه در  حال  و گذشته  که  انگار 

  .بود شده خیره مهداد صورت به شوک با و لرزید خود به کوتاه  ای خاطره آوردن بیاد با شوکا

  پسری؟ همون تو یعنی- 

  .دبو شده باز  امکان حد تا چشمهایش میلرزید، هایش ب*لــ

  !زندگیش اول  سال  ده جز  به میشد رد چشمهایش جلو از  فیلم  یک همانند زندگیش تمام

  نمیآورد؟ یاد به را سالگیش ده تا چرا

  .شد شنیده سرشان پشت از  گلدان  افتادن صدای ناگهان

  .یگشتم او دنبال  به میکرد تکرار  را رحیم مش نام که  درحالی و رساند صدا سمت به را خود سرعت با مهداد

  .ایستاد حرکت از  رویش به رو مرد دیدن با اما

  .رساند مهداد را خود میزد نفس نفس که  حالی در  شوکا
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  .زد خشکش جایش سر  در  مرد آن دیدن با کرد،  دنبال  را مهداد متعجب نگاه رد

  .بود دیده را او صبح امروز  و دیشب که  بود همانی او انداخت، مرد شلوار  به نگاهی شوکا

  !بود پرویز  او

  :گفت  ای خبیثانه صدایی با میکرد بازی دستش تفنگ ماشه با که  درحالی پرویز 

 از  و میکرد نگاه پرویز  به متعجب شوکا شوکا؟ نه مگه همیم کنار   خانواده اعضای همهی ماجرا، شد جالب چه- 
  :میپرسید خودش

  چیه؟ منظورش خانواده؟ اعضای- 

 بیرون به را هایش خنده که  درحالی و کرد  شیطانیش های خنده به شروع دخترک متعجب صورت دیدن با پرویز 
  :پرسید مهداد به رو میکرد پرت

  نه؟ نگفتی براش شو گذشته  هنوز - 

  :پرسید فریاد با میسابید بهم را هایش دندان عصبانیت شدت از  مهداد

  :میخندید هم هنوز  پرویز  میکنی؟ غلطی چه خونه این تو تو- 

  !اینجام وقته خیلی من اره؟ بگیره؟ بزرگی این به خونه تو منو رد میتونه کردی  فکر  پیر  حیمر  مش اون- 

  :میکرد حکومت صورتش بر  خشم بار  این و گرفت  نزولی حالت هایش خنده

  .بگیری ازم رو منه حق که  چیزی نمیتونی تو! منه ایه اینجاخونه- 

  .شدی محروم ازش که  وقته خیلی نداری حقی هیچ تو- 

  :رفت نشانه مهداد سمت را تفنگ لوله و شد تر  عصبی پرویز 

  !منه سهم منه، حق جا این ببند، رو دهنت- 

  :پرسید پرویز  دادن قرار  مخاطب با و کرد  شوکا نثار  را ناراحتش نگاه مهداد

  هوم؟ چی؟ شوکا پس- 
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 حیلهگر  بود، مطمئن چیز  یک از  اما یندمیگو را حقیقت یک کدام  نمیدانست بود، افتاده گیر   دو آن بین متعجب شوکا
  !پرویز بودن

  :پرسید لرزان صدای با و چرخاند پرویز  سمت را نگاهش میکرد، حس را سرش درد هم هنوز 

  ندادی؟ فراری خودت با منم چی واسه زدی؟ دور  منو چرا- 

 به را جمالتی  قدمش هر  با و گرفت  هدف شوکا سر  سمت بار  این را تفنگ لوله و آمد جلوتر  حرفی هیچ بدون پرویز 
  :بود باور  قابل غیر  شوکا برای درکش که  میآورد زبان

  !برادرت هم مادرت اون هم تو هم بودی پا و دست جلوی اومدی دنیا به وقتی از  تو ها؟ میدادم نجات رو تو چرا- 

  :داد جواب فریادزنان و زد چنگ پیراهنش یقه به شد، ور  حمله پرویز  سمت مهداد

  تو اسالنم کردی،  خراب رو چی همه تو نمیاد یادش رو من تو خاطر  به شوکا هستی، ها بدبختی این همهی عامل تو- 
  باشی؟ رحم بی انقدر  میتونی چطوری اخه! کشتی

 خبر  با وجودش از  پیش دقیقه چند همین که  برادری کرد؛  حس قلبش در  دردی یکباره به اسالن مرگ شنیدن با شوکا
  .میشنید را مرگش خبر  باید حال  بود شده

  .میکرد سنگینی گلویش  در  زندگیش های غصه تمام نداشت، طاقت دیگر 

  !کند  تالفی را چیز  همه میخواست دلش

  .کرد  پرت زمین به را او شدت با و رفت پرویز  سمت به

  روی بر  که  ویز پر  سمت را تفنگ لرزان های دست با و رساند اسلحه به را خود شوکا خورد، سر  پرویز  دست از  اسلحه
 میخکوب مهداد صدای با که  داشت دادن فشار  قصد و گذاشت  ماشه روی را دستش رفت؛ نشانه بود افتاده زمین

  :شد

  !پدرته اون! نکن شلیک! شوکا نه- 

  

  

  اول  جلد پایان



 

 
 

111 

  

 اول( نقاب ماه )جلد ➢
 سها مرادی ➢
 Cafe Writers انجمن کافه نویسندگان  ➢

 

 

  

  

 

  

  

 
 

 « کافه نویسندگان مرجع رمان»
 ستید و میهستید و یا نویسنده هدرصورتی که مایل به همکاری با ما 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان  حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 

 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/
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