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 " الرحیم الرحمن  اهلل بسم"

 

 

 جنون  آوای: رمان نام

  رستمی نیلوفر : نویسنده

 دانلود رمان کاش نبودم 

 دانلود رمان تاریک و روشن

 صیرمان حافظه شخ دانلود
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 پلیسی/  عاشقانه: ژانر

 

 :مقدمه

 داد غم قلبم به که  خدایی آن

 داد باران او خود

 گذردمی ها  ثانیه تب با زندگی

 ...داد جریان را ثانیه شودمی

 تو  عطر  از  کنم  می پر  را امجامه

 تو  سیمای از  لبریز  را خیالم

 باران  زیر  در  هانرگس میان را تو جویم می

 را تو غیر  من  چشم نبیند

 را  تو نام من  هایلب مدام خواند می

 را  تو تماشای شوق زند می فریاد نگاهم

 کنم   می پر  تو های عکس از  را هاآینه   تمام

 زنم  می قدم تو با را هاجاده  تمام

 نباشی چه و باشی چه

 کنم  می زندگی من  با را تو من 

 است دشوار  هم اتفاصله تخمین  که  تویی

 را کیلومترها  شمردن ندارد تاب من  تن  و
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 است  دور  جسمت

 آمیزد می هم در  روحم با که  توست خیال   اما

 ...دهدسرمی جنون آواز  و

 را  جنونم ناتمام یقصه  کنممی آغاز  چشمانت نام با

 را داشتنت دوست شروع و

 نبود  ممکن  تو از  گریز   که  هوایی چنان  در  بودم تو انتظار  در 

 ... آمدی

 بخشیدی  تسکین  را آلودم درد قلب نشینت دل نوای با زیبا چه و

 دمیدی  زندگی روح جانمبی تن  به چشمانت تأللو از  آرام چه و

 مرده های لحظه تالطم در  شدم زنده تو با و

 سرد  سنگ از  ساختم بتی چون و یخی قلب

 بود  شده آن یآینه که  چشمانی روی به کشیدم  ایشیشه نقابی و

 از  دادمی  نفرت بوی و درونم سرمای از  بود  زده یخ که  دنیایی سیاهی در  شدم غرق
 بود انتقام به آلوده که  هاییدست 

 .. .آمدی

 را هاتاریکی  بردی بین  از  و شستی چشمانت باران پاکی با و

 تبر  چون که  واری سایه یشده مغلوب یگذشته  کشیدی  بند به موهایت موج با و
 بود زده امریشه به

 بود  نمایش قبله چشمانت طرح که  شدی  جنونی دریای ناخدای
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 باران  و  تیرگی  میان  در   هایم،  تنهایی  بالین   در   گرفتنت  پهلو  انتظار   در   ایجزیره  من  و
  ریایت بی  و صاف دل آسمان پاکی به بودم،  آن در  شدن غرق قدمی   دو که  خونی
 :زدم فریاد

 ...دارم دوستت وار  مجنون

 سرد  سنگ با که  جانی به اشمسحایی  هرم دهدمی نفس که  جنونی آوای مجنون
 بود  گرفته  خو

 مدهوش  باده بی که  جنونی آوای مجون

 سازد می جاری هایمرگ  در  زندگی تب و مرا یمرده تن  کندمی

 است حسی هر  از  عاری که  قلبی

 دارد وجود جایی آن اعماق در 

 کندمی درخواست را تو عجز  با که

 

 

 آئین  قانون 549 ماده و 1398 مصوب اسالمی مجازات قانون 216 ماده طبق-
 در  حضور  از  اعم نیکزاد، اردالن متهم اتهامات به نظر  ،1398 مصوب کیفری  دادرسی
 عمومی  های دادگاه دادرسی موادمخدر، و انسان قاچاق و ربایی آدم فقره چندین 

 پرونده،  در   شده  ذکر   مبلغ  و  دیه  پرداخت  به  را  متهم  کیفری،  امور   در   اسالمی  انقالب  و
 و اعالم، را رسیدگی ختم دادگاه لذا. کندمی محکوم مجازات اشد و حبس سال پنج
 را متهم حکم ،1398 ماه مهر  10 شنبه چهارشنبه مورخ1193 شماره دادنامه طی
 . نمایدمی  صادر 

 :کرد  اعالم و کوبید  میز   روی را چکش قاضی منشی، جمله اتمام با

 .جلسه ختم-
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  بار   این   اما  کرد  می  اش  خسته  همیشه  دادگاه.  کشید  موهایش   بین   کالفه  را  دستش
  تاحدودی   بود،عصبانیتش  کشیده  دار   چوبه  پای  را  گروه  آن  از   نفر   آخرین   چون  شاید
 متهم   سرباز .  کرد  اشاره  بود  متهم   از   محافظت  مسئول  که  سربازی  به  سر   با.  بود  کمتر 
 . رفت در  سمت به و کرد  بلند جا از  زدن، دستبند از  بعد را

 از  بود،کرده   خوش جا ابروانش بین  که  غلیظی اخم با و فشرد دستش در  را پرونده
 :گفت  راننده به رو و شد ماشین  سوار . رفت بیرون دادگاه از  و شد بلند جا

 . ستاد گردیمبرمی-

 . قربان اطاعت-

 که   بود نشسته سیستم پشت شهرام. شد وارد و رفت اتاق سمت بلند های قدم با
 داد علیک را سالمش اهورا و گرفت  مانیتور  از  چشم ای لحظه در، صدای شنیدن با
 .شد مشغول کارش  به دوباره او و

 با و داد فشار  چشمانش روی را اش اشاره و شست انگشت تلفن، زنگ صدای با
 :کشید  را سبز  آیکون سعید اسم دیدن

 !باشی داشته مهمی کار   بهتره-

 کجایی؟ ...  اهورا-

 . بود مشخص آن در  حدودی تا ترس، و  نبود آرام سعید لحن 

 شده؟ چی-

 :گفت  و داد قورت محکم را دهانش آب سعید

 !نگو مزخرف گفتم-

 توانست  می خواست می را هرکه سر . داد فشار  هم به محکم را هایش لب سعید
 .  داشت فرق کامال  اهورا، اما. بمالد شیره
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 خب؟  نشو، عصبانی سعید جون   اما میگم وراستش خب؛ خیلی-

 یعنی اهورا، جانب از  سکوت این  دانست می خوبی به سعید و نزد حرفی اهورا
 . است حرفش ادامه منتظر 

  نبود،  خوب  مونمالی   وضع  ماه  این   چون  که  داشتیم،  احتیاج  قطعات   و  لنز   سری  یه-
 باهامون  کمتر   هزینه با و کنه  وارد چین  از  مونواسه دالل یه بگیم شدیم مجبور 
 . بگیرم تحویل سفارشارو رفتممی داشتم... کنه  حساب

 .دارد  حقیقت  سعید  حرف  بود  مطمئن   بار   این .  انداخت  او  چهره  به  نگاهی  نیم  اهورا

  جدیتش   حفظ  در   سعی  قوا  تمام  با  که  لحنی  با  و  کرد  نگاه  سعید  به  بغل  آینه  ز ا  شهرام
 : گفت  داشت،

  دستبند  بهت خوردن آب عین  میشه االن همین  حسابی؛ مرد که  دادی لو وخودت-
 ...خلق عبرت   مایه بشی که  بازداشتگاه ببریمت برداریم و بزنیم

 :گفت  و کشید  بلندی پوف سعید

 ولش خواین می شده، وا جلوتون مجانی و مفت قتل گنده  ندهپرو یه! بابا بیخیال-
 !شدم؟  کار   این  به مجبور  نداری  روی از  که  بدبخت من   سراغ بیاین  و کنین 

ر   دستمون  از   همینجوری  هم  تو  نکن   فکر   اما  تره،  مهم  که  قتل  پرونده- س   ...رفتی  در   ق 

  توی  نکنین  وفر  درنیارین  و آدم پدر  تا! نیفته دوتا شما گیر  هیچکس خداکنه-
 ..شین  نمی خیال بی که  آستینش

 .شد تر  غلیظ اهورا، پیشانی روی اخم و خندید کوتاه  شهرام

 تا  مونده، بیمارستان هم ماشینم. میشم پیاده همینجا من  پسرخاله دستت قربون-
ی   برم  و  برگردم  بخوام  تا.  راهه  کلی  اونجا  داشته  نگه  دالل  واسه  که  پولی  همه  اش،پ 
 ...کنم  تاکسی و مترو کرایه  صرف باید وبودم 
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 که   بگم باید کردی،  جا به جا باهاش رو رستاک که  همونه ماشین، از  منظورت اگر -
 ...توقیف   ماشین  اون

 :گفت  بود، شده بلند ناخواسته که  صدایی با سعید

 شناسی،می بهتر  هم امخانواده از  منو تو! اهورا بیا کوتاه تروخدا! توقیف! چی؟ -
 من   اصال...  نزدم  دست  هم  پالستیکی  اسلحه  یه  به  حتی  عمرم  مدت  یتو  که  میدونی

 ... نیستم داستانا این  مال  

 ! گاماس  گاماس  باشه؛ تونه می هم دیگه چیز  هر  مال   میکنه قاچاق که  کسی-

  شما   بهرام    پیشنهاد  به  اونم  که  لنزه  دونه  تا  چند  همش  حسابی؟   مرد  کدومه  قاچاق-
 ...بوده

 .داد باال ار  ابرویش تای یک شهرام

 ما؟  بهرام   شد دیگه حاال-

 یه  فقط  من   واسه! ایشون  دوماد  و  عالی جناب  داداش  .  بود  شما  بهرام    هم  اولش  از -
 ...بس و همکاره

  مصرف  جرم به االن همین  کن   شکر  وخدات برو تو اما نداریم؛ بهرام با کاری  فعال-
 حاال  باید  نیست،  چیزی   که  ماشین   توقیف!    بخوری  خنک  آب  نبردیمت   قاچاق  کاالی
  اونم   تازه  کنی،  پرونده  ضمیمه  واعترافاتت   و  بدی   امضا   و  تعهد  و  بیای  و  بری  حاالها
 دوستی نوع   روی از  صرفا و گناهیبی تو که بشه قانع پرونده قاضی  اگر  اگر،

 ...بیمارستان رسوندی ورستاک 

 :پرسید بود، کرده   باور  را شهرام های حرف چون و کرد  می نگاهشان گیج  سعید

 شهرام؟  میگی راست توروخدا-

 دارم؟  شوخی تو با من مگه-

 . رفت وا صندلی روی و زد اش پیشانی روی را دستش کف  سعید
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 کارنامه   پای  بخوره  هم  بودن  دار   سابقه  مهر   مونده  همین!  شدم  بدبخت!  ابوالفضل  یا-
 ...سیاهم

 را اش خنده سختی به که  شهرام به نگاهی نیم و کرد  روشن  دیگری سیگار  اهورا،
 : گفت  سعید به خطاب و دوخت جاده به  چشم دوباره بعد و انداخت میکرد کنترل

 عفو و بشه کم  جرائمت از  شاید کنی،  همکاری باهامون و بدی ودرست  آدرس اگر -
 !شاید میکنم، تاکید... بخوره بهت

 : زد برق وضوح به چشمانش و نشست جایش سر  تیز  سعید

 نبرن  ومن  که نمیکنی میونی در  پا یه و مرامی بی تو هرچند! هستم نوکرتم-
 و  میزارم مرام شده، که  هم  خودم جون خاطر  به و نیستم تو مثل من  اما ُهُلفتونی،
 ...راست به بپیچ بعد و برو وفرمون  همین ... میدم ودقیق  آدرس

 دورتر  کیلومتر   چند. دادمی حرکت را ماشین  گفت،می سعید که  آدرسی طبق اهورا
 که ای خرابه دیوار  سمت سعید. شدند پیاده و داشت نگه را ماشین  ا،روست از 

 و کرد  اشاره آن گوشه  به و رفت است، قدیمی دروازه یک مانده باقی بود مشخص
 :گفت

 ...بود افتاده زمین  روی و بودنش پیچیده پتو یه توی اینجا، دقیقا... بود همینجا-

 کج   و  خط  بد  آن  روی   که  متنی  دنخوان  مشغول  و  بود  نشسته  دیوار   گوشه  که  اهورا
 :گفت  و کرد  بلند سر  سعید حرف این  با بود، شده بودند نوشته

 پتو؟ -

 :غرید اهورا که  داد تکان را سرش سعید

 !نگفتی زودتر  چرا-

 :گفت  شهرام به رو و  گذشت  سعید متعجب نگاه مقابل از  بعد و

 گرفتی؟   رودکتره شماره-
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 چطور؟  آره،-

 !مبگیر  تماس باهاش باید-

 :گفت  و داد اهورا دست و درآورد جیب از  را تلفنش سریع شهرام

 ...مولودی   دکتر  اسمش-

 نرسیده، بوق دو به و کرد  گیری  شماره سریع. بود شده متوجه هم خودش را این 
 . شد برقرار  تماس

 !بله-

 مولودی؟  دکتر -

 شما؟  هستم، خودم-

  و   بیمارستان  آوردن  وآرین   رستاک  پروفسور   امروز   میگم،  چی  ببین   کن   گوش  خوب-
 شده، اعزام قانونی پزشکی به تو نظر  تحت ماالن. رسیدی بهش و بودی اونجا تو

 !خوام می واون من  که  بوده پتو یه همراهش

 صدایی با بعد و کرد  سکوت ای لحظه شده، شوکه بود معلوم وضوح به که  دکتر 
 : گفت  مرتعش

 شخصیت اون با نسبتت  ونمدمی نه و هستی  کی  تو میدونم نه من  جوون؛ ببین -
 نمی و دارم خونواده من . نکن  باز  داستان این  به ومن  پای لطفا اما... چیه علمی
 و بود پتو یه بود، همراهش که  وسایلی تمام. بره هدر  قضیه این  پای زندگیم خوام
 و میدونم چیزی نه بیشتر  این از . فرستادم همراهش من که  دار،ضامن  چاقوی یه
 ...میشه طمربو من  به نه

 : گفت  سریع شهرام. پیچید اهورا گوش  در  ممتد بوق صدای نکشیده ثانیه به و

 شد؟ چی-
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  رستاک  همراه که پتویی و چاقو اطالعات و عکس بگو جاللی، بزن زنگ سریع-
 ...بفرسته برامون رو شده فرستاده

 :گفت  سعید به رو اهورا. گرفت  تماس جاللی با سریع و داد تکان سر  شهرام

 اتفاقات...  زیاده  تهران  مسیر   به  راهی  بین   ماشین   و  اتوبوس  اینجا  خونه،  برگرد  متوئ -
 مفهومه؟  کنی،  می فراموش کامل  طور  به هم رو امروز 

 ...آخه ولی-

 مفهومه؟ -

 از  و داد تکان را سرش و داد قورت را دهانش آب سعید که  بود گفته  محکم چنان
 .شد دور  آنجا

 چه نبود واضح اصال اما بود، التین  خط دست .برگشت دیوار  نوشته سمت دوباره
 که   هایی   عکس  به  سر   با   شهرام.  برخواست  جا  از   شهرام  صدای  شنیدن  با.  بود  نوشته
 :گفت  و کرد   اشاره بود مشخص تلفنش صفحه روی

 ...خواستیمی که  اطالعاتی و پتو و چاقو-

 و داختنا دیوار  نوشته از  عکسی بعد و انداخت ها عکس به سرسری نگاهی اهورا
 : گفت  رفت،می ماشینش سمت حالیکه در 

 !آدماش و مربوطه روستا این  به هست، که  هرچی... بریم شو سوار -

 یکی یکی به را رستاک  عکس و کردند  جو و پرس همه از . شدند پیاده ماشین  از 
 .بودند اطالع بی همه اما دادندمی  نشان افراد،

 روشن  را  سیگارش  و  کشید  ایشموه  بین   دستی  و  نشست  نیمکت  روی  کالفه  اهورا
 پیدا  دست  چیزی  به  تالش  همه  این   از   بعد  اینکه  از   و  بود  شده  تاریک  کامال  هوا.  کرد

 .کشید  می عذاب بود، نکرده
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  گرفته  قرار  که  شرایطی و دار  و گیر   آن در  که  ساندویچی و نشست  کنارش  شهرام
 :گفت   و گذاشت  پایش روی را میشد محسوب شام بهترین  بودند،

 ... سیگارو این  نکش-

 نزد؟  زنگ جاللی-

 ...چرا-

 گفت؟   چی خب؛-

 . کردم  ریجکت بودیم ماموریت وسط... نمیدونم-

 .کرد  خاموش پایش زیر  را سیگارش و کشید  بلندی نوچ اهورا

 !شهرام لنگهمی وسط این  چیزی یه-

 چی؟-

 گیری   باج  حساب روی همینجوری و داره بن  و بیخ هست، که  هرچی مسئله این -
  یه  وجودش رفت،می هرجا که  بود آدمی رستاک،. نبوده دیگه سطحی دلیل ر ه یا

  انحراف ... باشه تونه می چیز  یه فقط قتلش دلیل پس. شد می محسوب گنج
 !خودش

 :داد ادامه اهورا. بود شده اهورا های حرف درگیر  ذهنش. نزد حرفی شهرام

 کنی   گم  رد برای طفق هم دیوار  گوشه  جنازه گذاشتن   و مسخره قتل و روستا این -
 ...بوده

 بندازن؟  گیر   رو ما که-

 هنوز  و پرونده این  به شد باز  پامون خود به خود ما. رستاک مثل افرادی! نه ما-
 بین .  کنه  خطور   ما  به  فکرشون  محال    اونا.  نیست  جریان  در   هم  ملکی  سرهنگ  حتی
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 دیگه  نفر   هی  به  خواسته  درواقع  قاتل.  کرد  نمی  مونتعقیب   کسی  بود،  حواسم  هم  راه
 ... ریخته هم به وچی همه جنازه، بردن با و رسیده راه از  سعید منتها بده، نشونه

 رفته   فرو فکر  در  و شده خیره نامعلوم ای نقطه به هردو، اما بود گذشته  دقیقه چند
 :گفت  و داد دستش به را ساندویچ و کشید  عمیقی نفس شهرام. بودند

 وامشب  هست، که   هرجوری باید! داد تئوری میشه هم بعدا بخور، توشام  فعال-
 از  وتحقیقات  و برگردیم اینکه مگه نیاوردیم، دست به چیزی که  اینجا... بگذرونیم

 . بگیریم سر 

 جا   از   و  کرد  تنگ  را  هایشچشم   کمی  بود،  شده  خیره  رویشروبه  به  درحالیکه  اهورا
 :گفت  و شد بلند

 ... آوردیم دست به شایدم-

 شد،  تاریکی غرق که  جایی تا نگاه، با فقط و نرفت دنبالش اما. شد بلند هم شهرام
 . کرد  دنبالش

  گردن شال با را صورتش  که جوانی مرد شانه روی را دستش سر پشت  از  اهورا
 :گفت  و  گذاشت  بود،  انداخته  سرش  روی  را  سویشرتش  کاله  و  بود  پوشانده  قطورش

 !پسر آهای-

 فضا، سیاهی   که بود یشها چشم صورتش، مشخص قسمت تنها. برگشت مرد
  انتهای  و بود اشپیشانی  گوشه  زخم چند. دادمی نشان تر تیره را هایش مردمک
 .میشد دیده عمیقی خراش راستش، سمت ابروی

 پیدا   هایش  چشم  جنگل    فقط  و  بود  کشیده  باال  را  چرمش  کت  یقه  متقابال،  هم  اهورا
  خودنمایی  بدجوری مش،بداخ نگاه و مشکی پرپشت ابروان سایبان زیر  در  که  بود
 .کند  اخم متقابال هم او بعد و بماند مات ای لحظه مرد، شد باعث و کردمی

 !فرمایش-
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 ... باشه پشم کردن  درست کار   توی که  نفرم یه دنبال-

 خوای؟  می محصولی چه زیاده؛  ریس نخ اینجا-

 !پتو-

 و  دوب گویا  سادگی، عین  در  اهورا لحن . لرزید وضوح به مرد، های چشم مردمک
 .بود خودش خاص فقط هم این  که  بود کرده  مشخص را چیز  همه

 !شناسم نمی وکسی  من -

 :داد باال را ابرویش تای یک اهورا

 مطمئنی؟ -

  جیب  توی را هایش دست. نبازد را خودش کرد  سعی اما. بود شده هول کمی  مرد
 :گفت  حال همان در  و اهورا از  گرفت  رو و برد  فرو شلوارش های

 !شناسم نمی یعنی شناسم، نمی میگم مگه؟  دارم یشوخ باهات-

 کنار   به که  را چاقویی اهورا، چشمان که   بود اهورا سمت به رخش نیم هنوز  مرد
  عکس   داخل  چاقوی   شبیه  بدجوری.  گرفت  هدف  بود،  شده  وصل  زنجیر   با  کمربندش

  توی  که ای فرضیه بابت از  را خیالش مرد، هایواکنش و چاقو  این  اکنون. بود
 : شنید  را  اهورا  صدای  که  بود  نشده  دور   خیلی  مرد  هنوز .  بود  کرده  راحت  بود  ذهنش

 ...نیفته کسی  دست کن   جمع وحواست ! چشم   توی زیادی اما خوبیه؛ چاقوی-

 از  که  ساعت، نیم حدود از  بعد. بود دنبالش نامحسوس اهورا و کرد  تند قدم مرد
  چوبی نمای با شمالی هاینساختما به شبیه ویالیی وارد بودند، شده خارج روستا
 .شد بلند ها سگ صدای ورودش، محض به و شد قدیمی

 . گرفت  را شهرام شماره و ایستاد ویال  جلوی فاصله با اهورا

 اهورا؟  رفتی کجا-



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

15 

 

 اونی...  اینجا  بیا  کن  روشن   وماشین   تیز   میفرستم،  لوکیشن   برات!  شهرام  کن   گوش-
 ...کردم  پیدا وبودیم  دنبالش که

 خودش  و  شود  پیاده  که  کرد  اشاره  او  به  اهورا.  بود  آنجا  شهرام  بعد،  یقهقد  ده  حدود
 مرد این به ربط بی هست، که  هرچه ماجرا نداشت شک. نشست فرمان پشت
 . نیست

 و ویال محاصره برای  که  نیروهایی اعزام منتظر  و گرفت  تماس مرکز  با سریع اهورا
 .شدند منطقه به داشتند، نیاز  پشتیبانی

  آن  از  سرعت با مشکی جیپ یک و شد باز  ویال در  که  بود نگذشته دقیقه چند هنوز 
 .کرد  روشن  را ماشین  درهم های اخم  با تأمل ای لحظه بدون اهورا. شد خارج

 !نرسیدن هنوز  نیروها اهورا؟  کنی  می چیکار -

 :گفت  حال همان در  و انداخت راه را ماشین  و کشید  را دستی   اهورا

  همیشه  برای وفرصت  این  کنه  فرار  که  دستمون از  اگر . ریمندا زمان اونا رسیدن تا-
 ... دیممی دست از 

 حرکت به را ماشین  بود، ممکن  که  سرعتی تمام با و فشرد گاز   پدال روی را پایش
 خم   در  قبل دقیقه چند که  بود جوانی مرد همان جیپ راننده نداشت شک. درآورد
 َگه   ازترس هستند، او تعقیب در  بود شده متوجه که  آنجایی از  و بود دیده کوچه
 که  چرخاندمی سر  و کند  نگاه را سرش پشت آینه از  باید که  کردمی  فراموش گاهی
  سرعت وار  دیوانه و دادمی  حرکت شدید های تکان با را ماشین . بسنجد را فاصله
  با  اهورا. نبود مقایسه قابل اهورا رنجرور  با عنوان هیچ به آن سرعت اما رفتمی

 و  کرد  می حرکت حد بی سرعت با اش پیشانی روی اخم و شده تنگ ایهچشم 
 کشید  غالف  از   را  اش  کمری  اسلحه  شهرام.  بودند  شده  باهم  مماس  ها  ماشین   تقریبا

 راست   و  چپ  با  خودش  خیال  به  که  جیپ  راننده.  داد  پایین   کامل  طور   به  را  شیشه  و
 با . بود کرده  باز  او برای را حمله راه درواقع کرد،می  منحرف را اهورا ماشین، بردن
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  صدایی   با  و  داد  قرار   جیپ  چپ  سمت  کم  فاصله  با  را  ماشین   اهورا  سریع،  حرکت  یک
 : گفت  بلند نسبتا  

 !حاال-

 مردک .  کرد  اصابت   راننده  بازوی  به  گلوله  و  کشید  را  ماشه  وقت،  فوت  بدون  شهرام  و
 یقین  به قطع خونریزی، و خوردن تیر  وجود با حاال و بود ناشی  هم همینطوری

  ی مرده و خواستمی زنده را او گذاشت؟ می اهورا مگر  اما. کردمی چپ را ماشین 
 .خوردنمی  دردش به عنوان هیچ به او

  کوهستان   های  کوه  بین   که  شکافی  از   مرد  ناگاه  به  که  بود  کنارش  خط  به  خط  اهورا
 که  رااهو و شد بلند ها سنگ به شدیدش برخورد صدای و کرد  کج  را ماشین  بود،
 های اخم . بود گرفته پیش در  را مسیر  ادامه نداشت، را او ناگهانی حرکت توقع

 : گفت  بلند شهرام. رفت درهم هردوشان

 !ولعنتی این  دار  نگه-

 به . کردمی  سخت را کردنش  متوقف که  بود زیاد آنقدر  سرعتش اما خواست،می
 های تکان  وهرد که کوبید کوه محکم های  سنگ به و کرد کج را ماشین  سختی
 سپر  اشهد شهرام. ایستاد حرکت از  وحشتناکی صدای با ماشین  و خوردند شدیدی
 خاطر  به اهورا و شودنمی اول روز  مثل دیگر  دانستمی و بود خوانده را ماشین 
 . شده تشنه مرد خون به شده، که  هم اتفاق همین 

 در  کسی.  ددوییدن جیپ سمت به قوا تمام  با و شدند پیاده دست  به اسلحه هردو
  در  تا زد دو دو سوزناک تاریکی آن در  اهورا هایچشم . بود گریخته  مرد. نبود آن

 بازوی  دست یک با که  کرد  پیدا را مردی کیلومتری،  یک حدود فاصله در  نهایت
 هوای. کرد  تند قدم سمت همان به. است فرار  حال در  و چسبیده را دیگرش دست

 بیشتر  هرچه و داشت بدی سوز  هوا ایوسرم بود سردتر  خیلی شهر  از  کوهستان
 فرط  از   درون  از   هرچند.  شدمی   خارج  هایش  لب  میان  از   بیشتری  بخار   زد،می  نفس
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 اسلحه.  باشد  یکی  باطنش  و  ظاهر   گذاشتنمی   هوا  سرمای  اما  بود  آتش  کوره  خشم
 :گفت  بلند و گرفت  داشت قرار  او از  کمی  فاصله با االن که  مرد سمت را

 !ایست-

ی  در   کسی  نداشت  قعتو  که  مرد   برق   دیدن  با  و  برگشت  عقب  ای  لحظه  باشد،  اش  پ 
 انداخت، می تن  به  رعشه بدجور  یکنواخت تاریکی آن در  که  اهورا هایچشم سبز 

 این دست از  شده هرطور  که  ریخت پاهایش توی را توانش تمام  و دویید تر  سریع
  سریعش،   شلیک  اب   و  گرفت  نشانه  و  نشست  زمین   روی  اهورا.  بگریزد  خشمگین   مرد
 صدایش بلند ُتن  و زد فریاد پایش ساق سوزش احساس با مرد  ثانیه از  کسری  در 
. داشتبرنمی  تالش از  دست ولی دوییدمی  لنگان لنگان اکنون. پیچید کوهستان  در 

 . نیفتد شهرام و اهورا گیر   ولی بدهد هم را جانش  بود حاضر  انگار 

 بود، سخت شدت به شانروی  تعادل حفظ که  ُسری و تیز  های ریزه سنگ وجود با
 را دستش و رسید او به اهورا تا و رفت باال ارتفاع از  تیز  و تند بود، راه بلد   که  مرد
  به   مهابابی  و  رساند  آبشار   به  را  خودش  برگردد،   عقب  سمت  اینکه  بی  مرد  برد،  پیش
 پایین به را خشمش پر  نگاه و ایستاد صخره روی اهورا. زد شیرجه پایین  طرف

 :گفت  دندان الی از  و دوخت

 !احمق-

  عادی   حالت  در .  بود   بزرگی  ریسک  آبشار   از   پریدن.  کشید  موهایش  بین  دستی  کالفه
  جریان  به را خودش توانستنمی  هایش راه و منطقه شناختن  بدون االن اما شاید،
 . کند  دشمنش تقدیم دستی دستی را  جانش و بسپرد آب

 و رفت جلو دیدنش با شهرام. برگشت بود ایستاده جیپ کنار  که شهرام سمت
 :گفت

 !شد؟ چی-

 :داد پاسخ کالفه  اهورا
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 اگر . برهنمی  جایی به راه منطقه این  و هوا این  تو... میارم گیرش   ولی! رفت در -
 تونه نمی   خیلی  شرایطش  وجود  با  بازم  نشه،  گرگا  خوراک  خون  بوی  از   و  بیاره  شانس
 کردنش  دستگیر  اونجا  که  ببره در  هب سالم جون بعدی روستای تا فوقش. شه دور 
 ...تره راحت هم ما واسه

 :گفت  بعد و کرد  مکث کمی  و داد تکان سر  شهرام

 !گرفتم  وجیپ اطالعات-

 :کرد  تنگ  را هایش چشم اهورا

 !خب؟ -

  گیالن   تو شنامهقول کارای   و فروش و خرید . نیست تهران  به متعلق اصال ماشین -
 . شده انجام

 ه؟کی    سندش مالک االن-

 .بانکه ساده کارمند  یه طرف. شکوری بهمن  اسم به نفر  یه-

 .افتادند راه خودش ماشین  سمت و شد تر  کور   اهورا ابروهای بین  گره

ه  گم  رد واسه-  دونهنمی  اصال و خبرهبی جا همه از  خودش یارو ندارم شک... کنی 
 ...اسمشه به ماشینی همچین 

 هم  نیروها  بقیه  آنها،   رسیدن  تا.  دندر ک  گردعقب  ویال  سمت  به  و  شدند  ماشین   سوار 
 .بودند نداده انجام حرکتی هیچ بودند، نگرفته دستور  چون ولی بودند رسیده

 :گفت  و  گذاشت  احترام  شانبرای  و  آمد  جلو  زندی  سروان  شدند،  پیاده  که  ماشین   از 

 قربان؟  چیه دستور . آوردم همراهم نیرو بودین  گفته  که  تعدادی امر، مطابق-

 : گفت  زندی به رو بعد و انداخت پشتیبانی نیروهای به نگاهی منی اهورا
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 مشغول و ویال داخل میان تو و من  همراه اول گروه.  میشیم تقسیم گروه  سه به-
، االن که  متهم دنبال فتوحی سرگرد همراه دوم گروه شن،می تفتیش   به فراری 
 ؟مفهومه. کنن   محاصره رو ویال بمونن  هم بقیه.  میرن بعدی روستای

 :داد تکان سر  زندی

 . قربان اطاعت-

 روستای به افراد، از  تعدادی همراه شهرام و کردند  عمل اهورا دستور  طبق نیروها
 . رفت بعد

  گوش   به  عنوان  هیچ  به  صدایش  که  هایی  قدم  با  و  گذاشت  سرش  کنار   را  اشاسلحه
 به و ایستاد در  کنار .  برداشت گام  ویال ورودی سمت به محکم و آرام رسید،نمی 
 و شد داخل سریع اهورا و گرفت  نشانه و  کرد  باز  را در  پا با زندی. کرد  اشاره زندی
 فضا بر  سکوت. نبود ویال توی کسی  و آمدنمی داخل از  صدایی. سرش پشت بقیه
  بود  قطراتی چک چک صدای شکست،می را سکوت این  که  چیزی تنها و بود حاکم
 صدا،  روی تمرکز  با اهورا و بود کسدوبل ویال. رسیدمی گوش  به کم  وضوح با که

.  یافت را منبع و  رسید آنجا به تا رفت جلو  کمی.  هاستپله زیر  منشأش شد متوجه
 بردن  جلو  با  بود،  شده  جمع هاپله  زیر   که   مایعی  مشکی    به  مایل  سرخ  رنگ  بر   عالوه

 درهم ابرو بیشتر  شد  باعث که  پوستش به لزج های قطره آن برخورد و دستش
  شانه   روی  کمی  را  سرش.  است  خون  شودمی  ریخته  که  مایعی  کرد  پیدا  ین یق  بکشد،
 : گفت  نیروها به رو و کرد  خم

. بدید اطالع سریع دیدید که مشکوکی مورد هر  و کنید تفتیش رو ویال خوب-
 هیچ خوامنمی . بزنید دستبند بهش الفور فی  بود، اگر  اما نیست اینجا کسی  مطمئنم

 مفهومه؟. بیفته کسی  روی خشی و خط

 .رفتند ویال حیاط سمت به اهورا، دستور  طبق و گفتند  «قربان بله»
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 ی صحنه  دیدن با اما. رفتند باال ها پله از  مانده، باقی نیروی نفر  دو و زندی و اهورا
  زخمی  جای و بود شده آویخته دار  به جوانی پسر . شدند مات ای لحظه رو، پیش

 زخم همین  هم، خون منبع که  بود هویدا گردنش  کنار   رستاک زخم شبیه درست
 . بود

 خودش   دست  از   بود  خشمگین .  کشید  موهایش  بین   دستی  حرص  با  کالفه،  و  عصبی
 مقتول یک داشت، که  چیزی تنها االن و بود داده دست از  قدمی یک در  را قاتل که
  اسلحه . نبود بشو درست دیگر  که  ماشینی و بود مانده دستش روی که  بود دیگر 
 چیز  همه مقصر  جان بی  غالف آن انگار  که  گذاشت،  جایش سر  م محک چنان را اش
 . بود

 از  بعد. داره وجود قاتل برگشت احتمال چون بشه تمیز  منطقه باید امشب همین -
 ... قانونی پزشک بفرست رو جنازه  بررسی،

 و  خشم از  نشان که  لحنی با و آرام رفتمی خروجی سمت درحالیکه را اش جمله
 . بود گفته  زندی به رو داشت، اشدرونی  غضب

*** 

  شهرام  و شد پررنگ اهورا اخم کوبید،  میز  روی را هایشدست  محکم که  سرهنگ 
 . فشرد هم به را هایشچشم  محکم

 بدون  نرین؟  جایی خود سر  بگم بهتون باید دیگه دفعه چند بکنم؟  باید چیکار -
 زنین،می واول حرف تونحرفه  تو... درست بلدین، وکارتون   نکنین؟  عمل هماهنگی

 نابود  دستی دستی برای کنین   جزم عزم اینکه از  قبل نمیشه دلیل  اما... درست اینم
 جون  از  خواین می چی دوتا شما! بدین  ندا یه رفتن  خطر  دل تو و خودتون کردن
 کنم؟   التماس بهتون باید نکنه من؟ 

 هم ،مافوق و بزرگتر  مقابل بهرحال اما داشتند زیاد جواب. نزدند حرفی هیچکدام
 . کنند  سکوت کردمی حکم احترام هم و ادب
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 پوفی  بود، شده آرام  کمی  کوبیدن  میز  روی و بیداد و داد از  بعد انگار  که  سرهنگ
 .داد قرار  مقابلش را هایش دست و نشست  میزش پشت و کشید

 رفتین؟  پیش کجا  تا حاال خب؛-

 :رسید گوشش  به اهورا محکم صدای

  بازجویی   باید  نفرم  چند  از .  داریم  نیاز   بیشتری  کمدار   به.  گفت  نمیشه  قطعی  هنوز -
 .بشه

 . زد پوزخند سرهنگ

 میدین؟  انجام خودتون  اونم البد که-

 . بکشه حرف ازشون تونهنمی کسی  ما جز -

 :گرفت  را حرفش دنباله اهورا و بود داده را پاسخش که  بود شهرام

  دست  شز ا نداریم قصد هم جورههیچ و ماست دست االن پرونده این  قربان-
 و  بریم پیش خودمون روش با بدید اجازه دارید، اعتماد بهمون اگر  پس. بکشیم
 . نمیدیم تحویل شما به نیمه نصفه و باز  پرونده ما باشید مطمئن . کنیم  شحل

 اینکه   از .  بود  کرده  اش  کالفه  مرد  دو  این   سرتقی  .  کردمی  شاننگاه   حرص  با  سرهنگ
  عصبی  رفتند،می را خودشان راه و رفتنمی  گوششان توی حرف میکرد هرکاری

 شدندمی  موفق  همیشه  اینکه  در   و  بودند  چپش  و  راست  دست  شهرام  و  اهورا.  شدمی
.  نداشت   شک  ای  ذره  حتی  کردندمی  حل  را  ها  پرونده  ترین   سخت  نحو  بهترین   به  و
 بازی  شیر  دم با. لرزیدمی دلش که  بود شان باکیبی  و جرعت همه این  از  واقع در 
 از  خواستنمی. گزیدنمی  هم ککشان و رفتندمی مرگ آغوش به و ردندکمی

 .نیستند هم شدنی  مهار  دانستمی خوب اما بدهد، شاندست 

 پسرمین،  عین   دوتا  شما  گفتم  بارها  امروز   خود    تا  که  اهورا  نکش  پیش  اعتمادو  بحث-
  که   میتصمی هر  و میرین  که  هرجا باید... عقل   شرط احتیاط که  اینه حرف نگفتم؟ 
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  باشه،  عملیات مختص   فقط نباید که  هماهنگی. کنین   هماهنگ مرکز  با ومیگیرین 
 این؟متوجه

 : گشود  لب  معطلی،  همه  آن  از   کالفه  اهورا  و  کردند  بدل  و  رد نگاهی  شهرام  و  اهورا

 حکم و ندیدیم نزدیک از  رو جسدها هنوز  داریم؟  مرخصی اجازه  حاال. قربان بله-
 ...نشده  صادر  هم تدفین 

 تواند نمی که زدمی داد شانچشمان جسارت . کرد نگاهشان ایلحظه  سرهنگ
 با . است تکلیف رفع  روی از  صرفا هم اهورا  گفتن    قربان بله این  و شود شانحریف 
 :گفت  و کرد   اشاره در  به دست

 . باشه یادتون وحرفام  اما. برین  تونین می-

 و شدند ستاد هایماشین  از  یکی سوار . رفتند بیرون اتاق از  و گذاشتند  احترام هردو
 .افتادند راه به تهران مرکزی قانونی پزشکی سمت

 تعمیر؟  بردی وماشین -

 .زد سیگارش به پکی و داد تکان سر  اهورا

 .ستفایدهبی اما میشه پا سر  -

 :گفت  و گرفت   او از  نگاه شهرام

  ت هس چیزام همین  حساب رو. نیست بشو ماشین  دیگه ماشین  اون دونستممی-
ت  تو مدام که  . کار  سر   بیار  برندار  وخودت ماشین  خونممی گوش 

 :گفت  و انداخت بیرون پنجره از  را سیگار  شده جمع فیلتر  اخم با اهورا

ی بریم ها لکنته این  با که  نیارم-  پام زیر  لگن این  شب اون اگر  کردی  فکر  شون؟ پ 
 مرتیکه؟  اون به رسیدیممی بود

 گرفتیمش؟   چی؟  که  حاال-
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 کار   حساب که  ترسوندیمش مجوریَ ! چرا واطالعاتش  و ماشین  ولی نه؛ ودشخو-
 ... کرده  گور   و گم  وخودش و اومده دستش

 :داد ادامه و کرد  اشاره بود پایش زیر  که  ستاد ماشین  به بعد

س حوصله منم. رسیدیم می ماشینش دود به نهایتش این  با- س ف   . ندارم اینارو ف 

  برعکس . کرد  نگاهش چشم گوشه  از  اخم با اهورا. داد تکان سری و خندید شهرام
 ذاتی آرامش این  و  آرام بود مردی شهرام اش، عصبانی همیشه خلق   و اهورا خشم
 .کردمی  کفری  را اهورا همیشه اش

 تاالر  وارد. رفتند ساختمان  های پله سمت و کردند  پارک پارکینگ داخل را ماشین 
 شان سمت   به  بود  اش  چانه  زیر   که  ماسکی  و  دسفی  روپوش  با  جاللی  شدند،   که  تشریح

 .آمد

 . قربان سالم-

 .داد  سرتکان فقط اهورا و داد را جوابش شهرام

 کجان؟ -

 روی از  را سفید ملحفه. رفتند آنجا سه هر  و دادند نشان را اتاقی دست با جاللی
 تنگ   هایچشم   با   و  گرفت  ها  جنازه  از   نگاه  اهورا.  کشید  دوم  مقتول  و  رستاک  جنازه
 :گفت  جاللی به رو شده

 !خب؟ -

 :گفت  و کرد  تر  زبان سر  با را پایینش لب جاللی

 نحوه.گذرهمی ساعت 24 از  کمتر   دوم مقتول مرگ از  و روز  سه اول مقتول مرگ از -
 نفر  هردو گفت  میشه بنابراین . داشته فرق  ها موقعیت و شرایط فقط و یکی   قتل
 . دارن مشترک قاتل یه

 :داد ادامه جاللی و ددا تکان را سرش اهورا
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  راجب   اما.  کردن  رها   آب  توی  وجسدش  بعد  و  خورده  چاقو  اول  اول،  نفر   با  رابطه  در -
 بدن روی ای دیگه زخم یا ضربه هیچ هم چاقو زخم جز . نیست اینطور  دوم مقتول
 از  ناشی که بود اول مقتول بدن  روی کبودی چندتا البته. نداشت  وجود اجساد
 .خفگی  

 :کرد  کامل  را حرفش اهورا

 با اول ودوم نفر  اما داشته دست در  کافی اندازه به زمان اول نفر  کشتن  برای-
 چون. زده گردنش به رو چاقو ضربه بعد و رسونده قتل به گردنش شکستن 

 .دادمی  انجام وکارش   زود باید و کردمی خطر  احساس و دنبالشیم ما دونستمی

 فلزی  میز  روی که  پالستیکی پاکت و داد تکان سر  اهورا های حرف تأیید در  جاللی
 :گفت  و گرفت  سمتش و  برداشت را داشت قرار  اتاق گوشه  بلند پایه

 فتوحی  سرگرد برای وعکسش که  آبی دار  ضامن  چاقوی اون جز  به اول مقتول-
 دوم، مقتول با رابطه در  اما. نبود همراهش ای دیگه مدرک هیچ کردم، ارسال

 قتل  ذکرش  و  فکر   تموم  چون  و  نداشته  زیادی   زمان  تلاق  کردین،  اشاره  که  همونطور 
 . بود همراهش که  وسایلی   این . کنه  خالی ومقتول های جیب نکرده فرصت بوده،

 ضامن   چاقوی  یک  و  مردانه  پول  کیف  یک  شامل  که  پاکت  وسایل  که  همانطور   اهورا
  لی جال  سمت  را  نگاهش  کرد،می  وارسی  را  بود  رستاک  چاقوی  شبیه  درست  آبی،  دار 
 :پرسید و داد پیشانی به چینی و کشید  باال

 شده؟ نگاری  انگشت وسایل-

 .نیومده پیش فرصتش. قربان خیر -

  را  پول کیف  و کرد  باز  را پاکت در  و پوشید را سیاهش التکس های دستکش اهورا
 به  بود  داخلش  جوان  پسر   دانشجویی  کارت  و  ملی  کارت.  کرد  بازش  و  کشید  بیرون
 سختی به را دالر  به پول زیادی مبلغ بود  این  جالب نکته و یبانک کارت  دو عالوه
 و انداخت دانشجویی کارت  به نگاهی اهورا. بود داده جا کوچک   پول کیف  توی
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  شناخت نمی  را  او  اسم  نه  و  چهره  نه.  نبود  آشنا.  «معینی  دیاکو: »کرد  زمزمه  را  اسمش
 درمیان قبلی نقشه یا قامانت یک پای بود برده پی ها قتل ینحوه  از  که  آنجا از  اما

 . نیست ربط  بی رستاک به دیاکو بود مطمئن  است،

 کشید  بیرون  را  دالرها  از   یکی  یکسان،  های  سریال  شماره  دیدن  با  کرد  چک  را  دالرها
 :گفت  و انداخت باال ابرویی شهرام. گرفت  نور   جلوی شهرام مقابل و

 میگه؟ چی تقلبی دالر -

 تبدیل   وپوالش   همه  حساب  همین   رو  و  شه   رجاخ  کشور   از   داشته  عجله  طرف  ظاهرا-
 وپوالش که  داشته قاتل به ربطی یه بوده که  هرکی صراف اون منتها. کرده  ارز  به
 اجلش  و  آورده  گیر   رو  پسره  بزنگاه  سر   اونم  و  داده  خبر   راجبش  قاتل  به  و  کشیده  باال
 .شده

 الی را نجوا پسر  دانشجویی کارت  و بود گرفته  دستش که  دالری اسکناس همان
 . داد شهرام دست به و گذاشت  کاغذی  دستمال برگ یک

  باید . کن   چک نگاری انگشت از  بعد هم رو دالر  میکروپرینت. بگیر رو پسره آمار -
ی  بفهمیم  .شده چاپ ک 

 : گفت  جاللی به رو اهورا و گرفت  او از  را دستمال شهرام

ت-  ! پسر کردی  پیشرفت. بود خوب کار 

 :گفت  و گذاشت  سینه به دستی و خندید نما دندان جاللی

 .سرگرد جناب میدیم پس درس-

 : پرسید شهرام و شدند ماشین  سوار  و خارج ساختمان از 

 ستاد؟  برمیگردی-

 .ماشین  تحویل برای فقط-
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  مکانی  به پنجشنبه غروب هر  اهورا و است پنجشنبه امروز  اینکه یادآوری  با شهرام
 :گفت  و خندید فت،ر می نبود مطلع آن از  خودش جز  کسی  که  نامعلوم

 زدی، کله  و سر  قتل های پرونده و ها جنازه با بس از  کنم  فکر ... بود رفته یادم-
 . میزاری مدار  قرار  ارواح همین  از  یکی با اموات روز  و پنجشنبه غروب یحتمل

 :گفت  و کرد  جمع را لبخندش شهرام که  کرد   نگاهش تند اهورا

 ...بابا خب خیلی-

  همان  که  گاراژی  سمت و داد ستاد تحویل را ماشین  و کرد  پیاده راه سر  را شهرام
 .افتاد راه به بود نزدیکی

 تمام . فشرد گاز   پدال روی را پایش و نشست رل پشت. گرفت  تحویل را ماشینش
  هم  ساعت چند تا کردمی  مختوم جا یک به فقط را مقصدش هفته، های خستگی

 زد را پخش دکمه و کرد  شن رو اش همیشگی سیگار  از  نخ یک.  شود آرام شده که
 .گذاشت  پنجره  لبه را آرنجش و

 پک و ماشین  سرعت با بود، طغیان درحال که  را اش درونی خشم کردمی سعی
 این  و خأل این  مگر  بود؟  ممکن  مگر  ولی. کند  خالی زدمی سیگار  به که  عمیقی های
 شد؟می پر  سرعت و سیگار  با دادمی آزار  را قلبش بود ها سال که  ای حفره

 ...نه

 .شدمی تداعی برایش هاصحنه  همان  هایش،چشم بستن  بار  هر  با هم هنوز 

 و  گلوله  شلیک صدای و ساله ده بچه پسر  ترسیده و معصوم سبز  چشمان تصویر 
 .بود شده خفه گلویش  توی که  فریادی

 تر خراب  جای هاسال این  تمام طی بود، فراموشی و شدن حل قابل عذاب این  اگر 
 . کردمی فروکش دردهایش قدری بیمارش، یهاریه شدن

 ! داشت عالج  یک  تنها... ساله بیست یکینه  این  و... نفرت این و... درد این 
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 ..!انتقام

 ...قلبش سوزان آتش به ارزیدمی که  انتقامی

 ...افتادمی جانش به بدتر  حسی  هایش؛دست شدن خونین  هربار  با هرچند،

 ...مثل... مثل احساسی

 ...نه اما

 ...شود بیشتر  دردش که  نه... زدمی  برق هایشچشم  و شدمی شاد یدبا

 !تقاص... بود انتقام درد، این  عالج

 . خودش هایدست  با  هم آن رفتند؛می کنار   باید یکی یکی هامهره 

 ...بود اشاندازه و حد بی نفرت از  ناشی که  ضرباتی یوسیله به و

 ...سوم نفر ... دوم نفر ... اول نفر 

 ...اما بود؛ زده کنار   ار  نفر  سه

 . بود برجا پا همچنان  اصلی یمهره 

  بذر  از  بود خبر بی و دادمی  جوالن او، چشم از  دور  که  بود چهارمی نفر  کاری،  اصل
 . است کاشته  جوان مرد  قلب در  است سال بیست که  ایکینه  و درد

 ماند؟ می ماند؛نمی  اینطوری که  ابد تا اما

 ...کند  رهایش اهورا بود محال

 ! نیست مهم بکشد؛ طول که  هم زمان هر  تا

 .خون پاسخ خون، و است شمشیر  پاسخ شمشیر،

 ...نیست رنگی که  سیاهی از  باالتر 



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

28 

 

 خودش  ناپاک خون سرخی   با باید را، گناهش  تقاص و شده ریخته خون درنهایت،
 ...دهد پس

 !اهورا توسط هم آن

 ..روز آن و

 ...!نبود دور  هم خیلی شاید

 جای سر  و شد پیاده. بود رسیده زود. انداخت ماشین  دیجیتال ساعت به نگاهی
 قد   همانجا  که  مجنونی  بید  درخت  تک  و  بانک  قدیمی  دیوار   سایه  زیر   اش،  همیشگی
 روشن  سیگاری. پارک  ورودی و رو به رو  خیابان به زد زل و نشست بود، کشیده

 کله  و سر  ند،سابر  انتها به که  را سیگار  دانستمی. زد آن به محکم پک چند و تند
 . شودمی پیدا هم بود منتظرش که  کسی

 ظریف  جثه زوم چشمانش  کرد،  بلند که  سر . کرد  خاموش زمین  روی را سیگارش
 پارک ورودی سمت و بود انداخته دوشش روی را ویولونش جعبه که  شد دخترکی
 بافتنی  کاله  و مشکی شلوار  و خاکستری کوتاه  بافت شامل هایش  لباس. میرفت
  و  بود زده بیرون کاله  از  درشتش فر  موهای . ساده همیشه مثل. بود اش مشکی
  جعبه  و گذاشت  شانه روی  را سفیدش ویولون. بود ریخته صورتش توی هم کمی
 . کرد  شروع و بست را هایشچشم. داد قرار  پا جلوی را اش

 سیگاری   و  گذاشت  سوم  پله  روی  را  چپش  پای  و  دوم  پله  روی  را  راستش  پای  اهورا
 هایش چشم  جنگل. بود شده کمتر   نگاهش سرکشی و اخم.  گرفت  انگشتانش  الی

  ویولون  های سیم روی را آرشه اکنون که داشت نظر  زیر  را دخترک هایدست 
. کردمی  هماهنگ باران نمک نم با را ساز  یگریه   صدای تمام مهارت با و کشیدمی

 های اشک  ششدرخ و زدمی  ساز  احساس از  سرشار  و بسته هایچشم  با دخترک
 شده  محو  کال  اخمش.  بود  مشخص  اهورا  برای  هم  فاصله  این   از   شاید  اش،گونه   روی
 بین  فقط و کشیدنمی  هم سیگار  حتی. بود آرام هم دلش. بود آرام اش چهره. بود

 شده  گوش  و  نگریستمی  را  او  فقط  و  بود  شده  چشم.  بود  داشته  نگهش  انگشتانش
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.  انگار  بود خوابیده همه اطراف صداهای. دادمی  گوش  او ساز  صدای به فقط و بود
 دخترک  فقط  بود،  کرده   خاکستری  را  فضایش  که  دودی  و  شهر   صدای  و  سر   از   فارغ
 و ایستاده شدمی شدید رفته رفته که  بارانی نم نم زیر  که  را ویولونش و دیدمی را

 .کندمی اجرا را هایش قطعه  یکی یکی

 ...بود کرده  شآرام هم باز  دخترک، ساز  نوازشگر  آوای

 چشم  بخواهد، اینکه بی و شد کشیده  بیرون خلسه آن از  همراهش، زنگ صدای با
 .کشید  را سبز  آیکون زندی سروان اسم دیدن  با و گرفت  دخترک از 

 .سرگرد جاب سالم-

 شده؟ خبر  چه. سالم-

 :گفت  بعد و کرد   صاف گلویی  زندی

 . بازداشتگاست االنم. قربان شده پیدا فراری مجرم-

 شهرام دستور  طبق نیروها از  تعدادی شب آن. کرد  اخم دوباره حرف این شنیدن با
  با . کنند دستگیرش شد پیدا قاتل یکله و سر  بعدا اگر  که بودند  مانده روستا در 

 او کردن  پیدا مشخصش، رفتار  و پیشانی و ابرو هایزخم و بود خورده که  تیرهایی
 .  نبود سختی کار 

 خودش االن همین  مگر . شد منصرف فورا که  کجاست  شهرام خود   بپرسد خواست
  وقت  همسرش با  را هاهفته آخر  دانستنمی مگر  بود؟  نرسانده خانه به را او
 گذراند؟ می

 نمانده برایش حواس. فشرد هایشچشم  روی را اشاشاره و شست انگشت محکم
 . بود

 سرگرد؟  جناب چیه دستور -

 شده؟ تونهویت متوجه-
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 ...متأسفانه بله؛-

 :گفت  و کند  تمام را حرفش نگذاشت

 .بیام خودم تا کنید  صبر -

 . قربان چشم-

 نکشیده  آن  از   پک  دو  یکی  جز   و  بود  شده  خاموش  سرما  از   کار   اول  همان  که  سیگاری
  چشم . نبود خبری دخترک از  اما کرد  نگاه را رویشروبه. انداخت پایش زیر  را بود

  وقت   و  رفتمی  تاریکی  به  رو  هوا  و  بود  شده  شدید  باران.  نکرد  پیدایش  ولی  چرخاند
 یا   باشد  شب  نداشت  فرقی  برایش.  بود کارش  او  ذکر   و  فکر   تمام  اما.  نبود  هم  کاری
 حس که بود لعنتی پرونده این  بود، شده او َغم و َهم االن که چیزی تمام روز،
ی و کجا داندمی خدا و داشت فرق قبلی های پروژه  تمام با کردمی  تواندمی ک 

 . کند  تمامش

 وارد  باهم.  گذاشت  احترام  و  شد  بلند  دیدنش  محض  به  زندی  و  شد  بازداشتگاه  وارد
  ایستاده   در   جلوی  که  سربازی.  ایستادند  درها  از   یکی  جلوی  و  شدند  طویلی  راهروی

 . رفت کنار   و کرد  باز  را در  و گذاشت  احترام آنها دیدن با بود

 جویید می را لبش گوشه  استرس با و بود نشسته زیر  به سر  که   مردی مقابل اهورا
 آن  که  بود همان سویشرتش و داشت یاد به را چشمانش حالت و هازخم. ایستاد
 شده   خشک  خون  بزرگ  لکه  و  بود  شده  چروک  و  خاکی  منتها.  بود  کرده  تن   به  شب
 سختی  کار   سالش  و  سن   حدس  دیدمی  تر دقیق  را  اشچهره  که  حاال.  بود  بازویش  روی
ال خورد،می هرچیزی به اشقیافه درواقع. بود دیاکو سن مه هم او شاید. نبود  ا 
 ! قاتل

 ای   لحظه  اهورا،  غلیظ  اخم  و  براق  هایچشم   دیدن  با  و  کشید  باال  را  نگاهش  کم  کم
 .داد قورت شدت با را دهانش آب و لرزید تنش

 . کرد  امر  اطاعت چرا و چون بی او و برود بیرون که  کرد  اشاره زندی به سر  با اهورا
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 قفل  هم  به  را  هایشانگشت  و  گذاشت  میز   روی  را  هایش  دست  و  نشست  لشابمق
 لحن  با. بزند حرف او با باید چطور  دانستمی اهورا و بود ترسیده جوان پسر . کرد

 :پرسید اشجدی و خشک

 چیه؟ اسمت-

 :داد پاسخ دار  خش  صدایی  با پسرک

 .حامی سورنا. سورنا...س-

 بود؟  تو کار   دیاکو و رستاک کشتن -

 :کرد  غیظ اهورا. داد تکان سر  بغض  با بعد و کرد  نگاه او به ایلحظه  سورنا

 حسابی  و  درست  و  کن   وا  ودهنت   پس.  خواممی  جواب  ازت  پرسم، می  سؤال  وقتی-
 ...بده وجوابم 

 . برد فرو را دهانش آب سورنا

 .بود من  کار -

 چرا؟ -

 و  شودمی  ریجا  اشکش   بگوید  سخن   ای  کلمه  اگر   دانستمی  و  بود  سنگین   بغضش
 : گفت  و لغزید هایش مژه الی اشک ای قطره. شد هم همینطور 

 ...خواستمنمی  آقام روح به بخدا،... خواستمنمی من -

. گذاشت  اشکش از  خیس صورت روی و آورد باال را اشزده دستبند هایدست و
 .شد تر  غلیظ اهورا هایاخم

 ی؟ شد شونقاتل  ممکن  نحو بدترین  به زدی و خواستینمی-

 :گفت  و آورد پایین   را هایشدست  سورنا

 ...  بکشمشون کرد  وادارم لعنتی اون... کرد  مجبورم-
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 کی؟ -

 . دونمنمی  درست خودمم-

 و  شد بلند جا از . جوان پسر  ته و سر  بی هایجواب از  بود شده خسته اهورا
 :گفت  و ایستاد رویشروبه

 باید  اما نشستی، اینجا تلقا و مجرم یه عنوان به االن که  درسته سورنا؛ کن   گوش-
 اون   درنتیجه  و  کنی  کم  جرائمت  از   و  بدی  تغییر   وموقعیتت   تونیمی  که  بدونی  واین 

 . نمیشه حالت شامل رهمی رژه ذهنت توی مطمئنم که  مجازاتی

 .خواند هایشچشم از  را حرفش  اهورا و کردمی نگاهش فقط سورنا

  کرده؟   مجبورت نفر  هی گینمی مگه! بزنی حرف که  صورتی در  فقط اما-

 :داد ادامه اهورا و داد تکان سر  سورنا

  اثبات   برای  مدرکی  یه  بشه  که  دایره  رو  بریزی  ونیست  و  هست  که  هرچی  باید  پس-
 .کرد  پیدا شونبین  از  گناهیتبی

 کنم؟   اعتماد بهتون تونممی کنین؟ می کمک  بهم شما یعنی... یعنی-

 :نالید و

 ...افتادم بدی مسیر  تو فقط مستنی بدی آدم من  آقام روح به-

 شونچوب   یه  به  نزارم   و  کنم  جدا  گناهبی  از   گناهکارو  و  بد  از   وخوب   که  اینه  من   کار -
 گناهی    بی  اثبات  برای  نبوده  هیچوقت  و  نکردم  ظلم  هیچکس  حق   در   حال  به  تا.  بزنن 
 حل  رو پرونده هرحالبه که  من . باشم نکرده وتالشم  تمام تقصیره،  بی که  کسی

 کنی،  اعتماد  اگر   تو  اما.  میشم  حقیقت  متوجه  تو،  به  نیازی  کوچکترین   بدون  و  کنمیم
 .کردی  لطف خودت حق در  درواقع

 . کرد  تنگ را هایشچشم و  برد جلو را سرش بعد
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  اعدام،  با خواینمی که  تو. نداره معنا دلیلبی و بیهوده بخشش و بذل من  کار   تو-
 خوای؟ می  بازی، این  پای بزاری وجونت 

 .پرید  سورنا رخ از  رنگ

 . بمونم زنده ولی خرممی جون به ومجازاتی هر ! خوامنمی که  معلومه-

 . بزن حرف  پس خب؛خیلی-

 :گفت  و داد قورت را دهانش آب سورنا

 بدین؟  بهم آب لیوان یه میشه-

 قدم  سمتش. جوان پسر  کن  خراب اعصاب رفتارهای از  بود شده کفری  اهورا
 رعشه  که  خشمگین،  و  محکم  صدایی  با.  ایستاد  کنارش  هصلفا  کمترین   با  و  برداشت

 :گفت  داشت، چهره به غلیظ اخمی که  همانطور  انداخت،می سورنا تن  به

  تو . نشنوم ازت مزخرف دوباره که  کنممی روشنش بار  آخرین  و اولین  برای بار، یه-
 دادی  مانجا   خوش  زبون  با  کارو  این   اگر ...  بدی  پاسخ  ومن   سواالت  که  نشستی  اینجا
 یهمه  که  بدونی  باید  بزنه،  سرت  به  بافتن   مهمل  و  کردن  در   دو...    اگر   اما  هیچ،  که

 که چیزی و شی آدم اینکه برای و نیستن  مالیم اندازه یک به من  هایروش
 ... کنممی پیاده روت رو ایهربه هر  بگی، وخواممی

  سورنا  یدهسیتر  های چشم  توی و کرد  خم را سرش و کرد  ریز  را هایشچشم  بعد
 :غرید غیظ، با و زد زل

  زبون  رو ایدیگه کالم  مفید، و مختصر  جوابای جز  به که  باشه آخرت یدفعه  پس-
 بود؟  مفهوم. میاری

 غالب خشن، صدای و وحشی سبز  هایچشم  آن ترس از  بود مانده کم  که  سورنا
 . پرید سرش از  برق اهورا، فریاد با که  داد تکان سر  کند،  تهی

 بود؟  مفهوم بگی نشنیدم-
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 :زد لب مشهود ترسی و لکنت با و داد قورت را دهانش آب پسرک

 ...مفهومه. آقا بله... ب-

 ولی بود تر پایین  ُتنش که  صدایی با و ایستاد سینه به دست و کرد  صاف قد اهورا
 : گفت  بود، عصبانی و محکم هم هنوز 

 .شنوممی خب، خیلی-

 . کرد  صاف کمی  را گلویش  بعد و شد جاجابه کمی  سورنا

  چیزی   که  کنممی  تعریف  اول  همون  از   وچی  همه  پس...  کنم  اعتماد  بهتون  خواممی-
 نداره؟ که  اشکالی. نیفته قلم از 

 طرفین   به  را  سرش  حال  این   با.  نداشت  داستان  شنیدن  حوصله  عنوان  هیچ  به  اهورا
  وع شر  اینکه از  قبل و کشید  عمیقی نفس سورنا. نشست صندلی روی و داد تکان
 نگاهش  تهدیدوار   صورتش،   روی  وحشتناک  اخم  و  شده  تنگ  های چشم  با  اهورا  کند
 :گفت  و کرد

  دیگه  اونوقت. بوده مهمل و دروغ حرفات از  کالمی  بشم متوجه اگر  حالت به وای-
 مفهومه؟ ... شممی تاجل حضرت خودم و منونمنمی دادگاه حکم منتظر 

 : گفت  ترس با و برد حساب. کرد  راست سورنا تن  به مو کلماتش،  و لحن 

 !آقا چشم...چ-

 :گفت  و داد تکیه صندلی پشتی به اهورا

 .شنوممی-

  اعدام،  مجازات و  بود کرده که کاری  از  ترسش بر  عالوه. شد جاجابه  کمی سورنا
 وحشی سبز  هایچشم  آن با و بود رویشروبه که  مردی خشمگین  چهره از  اکنون
 جرعه. کند  نگاه هایش چشم به کمتر   کرد  یسع. ترسیدمی هم بود شده ُبراق بهش
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  کرد   تر   را  هایشلب   زبان  سر   با.  بود  خشک  دهانش  هم  هنوز   اما  نوشید  آب  دیگر   ای
 .کند  شروع را هایش حرف کرد  جرعت باالخره و

 خیلی  نه و باهوش خیلی نه. دانشگاه دانشجوهای بقیه مثل بودم  دانشجو  یه-
  به کنجکاویم  هیچوقت اما بودم، جکاون ک.  گرفتممی مونمره  خودم حد در . احمق
 خواسته خدا از  منم. داد کار   پیشنهاد بهم آرین  پروفسور ... اینکه تا. نمیومد چشم
  نیمه  کار   با  اقتصادی، شرایط این  با و بده موخرج نداشتم وکسی  چون. کردم  قبول
  فقط . نبود سخت زیاد خواستمی ازم که  کاری.  بردمنمی جایی  به راه هم وقت

 و کشیدممی کشیک  جمهوری خیابون های  صرافی از  یکی جلوی شب تا صبح یداب
 حقوق با منتها... حمالی خر  جور  یه درواقع. دادممی بهش رو ها آمد و رفت آمار 
 .خوب

  پسرک . بود هایش حرف بقیه منتظر  و کرد می نگاهش حرف بی اهورا. کرد  مکث
 .دادمی لفتش زیادی

 یه   فقط  ممحتواش .  اومد  برام  ناشناس  ایمیل  یه  روز   یه  اینکه  تا  بود  خوب  چی  همه-
 فکر . کردم  حذفش و ترسیدم. بشه کشته  تو دست به باید آرین  رستاک  بود، جمله
 اما داشتم دوست خیلی پروفسورو من  چون کنه  اذیتم خواسته یکی شاید کردم
 ورش کف که  هرجا زد،می  ایمیل زد،می پیامک بهم کم  کم.  نشد ختم اینجا به قضیه
 خودمم  که  اونقدر . چسبوندمی اتیکت مخونه در  حتی. ذاشتمی  پیغام برام بکنی
 . بکشم پروفسورو باید بود شده باورم

 بود؟  چی ذاشتمی که  هاییپیغام  اون-

  تو   قاتلی، تو. شد تبدیل واقعیت به کم  کم  اما بود، مسخره نظرم به که  هاییجمله-
 ...کشتی  ورستاک  تو ده،می  خون بوی دستات بکشی، ورستاک  باید

 .کشید  عمیقی نفس و کرد  مکث

 . بود توش چاقو یه. اومد برام آدرس بدون پستی بسته یه ماه، یک حدود از  یعد-
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 آبی؟  دار   ضامن  چاقوی همون-

 . داد تکان را سرش سورنا

 احتمال  داد  بهم  رو  بسته  که  مردی  گیلکی    لهجه  از   اما  نبود  اطالعاتی  هیچ  بسته  روی-
 روز   دو.  کردمی  کار   صرافی  همون  تو.  شناخممی  رو  مرده  البته.  اومده  شمال  از   دمدا

 عکس  پاکتا از  یکی توی. بود توش پاکت دوتا که  آورد رو دیگه بسته یه بعدشم
 من  که  هایی نرخ با روز  چک چهارتا بعدی پاکت توی و اطالعاتش و بود رستاک

 . وفسورر پ قتل به بودم شده راضی. بودم ندیده عمرم به

 کردی؟   کارو  این  کجا-

 شوجنازه  روزهم  دو  بعد.  انداختم  آب  تو  وجسدش  بعد  و  زدم  چاقو  بهش  اول!  گیالن-
 . بودم گرفته  دستور  که  همونطور . کردم  رها زایگان نزدیک

 چی؟  دیاکو راجب-

 بسته یه رستاک کشتن   از  بعد روز  دقیقا. شدمی کشته  صورت همین  به باید اونم-
 درست وکارم   بازم خواستم. رسید دستم به بیشتر  مبلغ با منتها صورت، همون به

 فراریش  داشت سعی مرده، رستاک بود فهمیده که  دخترشدوست اما بدم انجام
 رفتن  دم و داد وآمارش  صرافی شاگرد همون. بودم تر  زرنگ من  منتها. بده

  فرار   و  مشکشت.  نشد  بودین   دنبالم  شما  چون   منتها  گیالن  بردمشمی   باید.  گرفتمش
 .گرفتم  صرافی  شاگرد همون از  هم ویالرو اون کلید.  کردم

 کم   مرد  یک  او  نظر   از   هایش،گفته  برعکس.  کرد  نگاهش  و  کشید  عمیقی  نفس  اهورا
  آدم  کسی  چه برای دانستنمی حتی او. بودند داده قرارش طعمه  فقط و بود عقل
 با  که  هم بعد و ندبود  کرده  قتلش به تحریک سابلیمینال روش با فقط و کشدمی
 نباید  اما  بود  باهوش  زیادی  بود  ماجرا  این   پشت  که  کسی.  بودند  زده  را  آخر   تیر   پول
 به و آمد می حساب به سوخته مهره برایش  وگرنه. شده دستگیر  سورنا فهمیدمی
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  صورت   آن  در   که  باشد  هاقربانی   جزء  هم  خودش  اینکه  مگر .  خوردنمی   هم  اهورا  درد
 . داشت کار   او با حاالها حاال

 : گفت  و کرد  باز  را دستبندش و گذاشت  مقابلش خودکاری و برگه

 .  بنویس رو صرافی اون و اتخونه  آدرس-

 :پرسید اهورا و شد نوشتن  مشغول سورنا

 داد؟ تحویل خودت به رو بسته هم دوم دفعه-

 .رو به رو همسایه بود داده نبودم خونه من . نه-

 زندی  از  را سورنا وسایل و برداشت را آدرس. خواستمی را همین اهورا دقیقا
 و کرد  چک را اش گوشی  و تاب لب. افتاد راه به او یخانه سمت  و گرفت  تحویل
 . گرفت  تحویل رویش به رو همسایه از  را بسته

*** 

 دست  به  که  رنگی  سفید  پوشه  و  شد  داخل  شهرام.  گرفت  باال  را  سرش  در   شدن  باز   با
 :گفت  و انداخت پوشه به نگاهی نیم اهورا. تانداخ جلویش میز، روی را داشت

 چیه؟ این -

 ...خواستیمی که  اطالعاتی تموم-

 را شهرام صدای زمان هم و کردمی نگاه را مدارک و ها عکس و کرد  باز  را پوشه
 :شنید

 بین  انجمن  چندتا عضو. هست همه ذهن  توی که  اسمی   آرین، رستاک پروفسور -
 که  دادهمی  درس کشور   مطرح های دانشگاه از  چندتا توی و  بوده فیزیک المللی

 دعوت  ازش دیگه کشورهای هرچند. ترینش   مشهور  و معتبرترین .....  دانشگاه
 و  بده درس ایرانی دانشجوهای به فقط داده ترجیح و کرده  رد رو همه اما کردن،

 ...کنه  استفاده وطنش برای هوشش از 
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 :داد ادامه شهرام و  داد تکان سری اهورا

 جورایی یه که  دانشگاهه همون اتمی فیزیک رشته دانشجوی... معینی اکوید و-
 توی  هم جزئیات بقیه... بوده کالس  متفکر  مغز  و زدهمی واول حرف رستاک از  بعد
 ...شده درج پوشه این 

 برداشت  را بود نشسته کنارش  در  دختری و بود دیاکو به مربوط که  عکسی اهورا
 :گفت  شهرام به رو و

 کیه؟  ر دخت این -

 .داشته دیاکو با صمیمی رابطه قبال ظاهرا. غزالی نیکسا-

 داشته؟ قبال-

 :انداخت باال ای شانه شهرام

 !گن می  اینطور -

 زدی؟  حرف باهاشون-

 .کادر  از  نفر  دو یکی فقط. نه دانشجوها با-

 پیش شب دو همین . بود آشنا اش چهره. کرد  نگاه دختر  عکس به دوباره اهورا
 اصلی  مهره  که  بود  سومی  شخص  دختر   این   درواقع.  بود  دیده  کتپا  توی  را  عکسش

 و بود دختر  همین  دیاکو دختر دوست اطالعات  به توجه با و داشت را قتلش قصد
  داشت   اطالعاتی  قطعا   دهد،  فرار   را  دیاکو  خواستهمی  واقعا  اگر   سورنا  هایگفته  طبق
 . خوردمی اهورا درد به که

  پوشه توی دوباره را بقیه دوتایی، عکس آن جز  به و کرد  چک  دوباره را مدارک
 . گرفت  را کتش  و شد بلند جا از . گذاشت

 . بریم شو بلند-
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 کجا؟ -

 با  و گذاشت  صورتش کنار   را عکس و چرخید شهرام سمت بود در  جلوی که  اهورا
 :گفت  و زد ضربه بود تصویر  در  که  دختری یچهره  روی وسط و اشاره انگشت

ی-  ... سوم قربانی پ 

 .شد خارج اتاق از  اهورا همراه و خندید مشهرا

 دانشگاه جلوی فاصله با را ماشین  و بود نشسته کنارش  شهرام و رل پشت اهورا
 سوژه  منتظر   و  دانشگاه  ورودی  به  بود  شده  خیره  هردو  هایچشم .  بودند  کرده  پارک

 با  رو سبزه دختری کله  و سر  که  بود گذشته  دقیقه بیست حدود. بودند موردنظر 
 پیدا دور  از  بود مشخص اشمقنعه زیر  از  که  ای شده بافته موهای و سفید نیبارا
 مشکی جنسیس جمع حواسشان که  برود، جلوتر  خواست و زد استارت اهورا. شد

 حرص با دخترک و زدمی بوق و بود افتاده راه دختر  سر  پشت که شد رنگی
  های چشم  با وراها. زدمی  حرف راننده با و دادمی  تکان هوا توی را هایشدست 
 راننده  بود مشخص. کردندمی نگاه آنها به کمرنگ اخمی با شهرام و شده تنگ

 توی  را هایشدست  و پریدمی پایین  و باال آنطور  دختر  که  زند می حرف تهدیدوار 
 و داد تکان سری و انداخت خیابان ته و سر  به نگاهی درنهایت،. دادمی تکان هوا
  هایش چشم  روی را اشآفتابی  عینک اهورا و افتاد راه به ماشین . شد ماشین  سوار 

 .کرد  حرکت سرش پشت فاصله با و گذاشت

. شناختندمی  را  مسیر .  نبود  زدن  حدس  غیرقابل  خیلی  رفت،می  جنسیس  که  مسیری
 :گفت  و چرخید شهرام سمت زد، جرقه اهورا ذهن   توی آنی که  فکری با

 ...کنن   اعزام وفوریت  هایبچه  بفرست لوکیشن -

 :گفت  اهورا و انداخت باال را ابرویش تای یک تعجب با شهرام

 ...فقط  شهمی  بلند  خون  بوی  ویال  این   از .  کنه  نیستش  به  سر   که  کرده  سوار   رودختره-

 . داد انجام را بود گفته  اهورا که  کاری  و داد تکان سر  شهرام
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  را  شنکعی. داشت نگه ویال رویروبه را  ماشین  اهورا و رفت ویال داخل جنسیس
 :شنید را شهرام صدای که  بود ویال به  نگاهش و برداشت

 جلو؟  نریم-

 :کشید  موهایش بین  دستی اهورا

  بریم  اگر  که امَشک  به دو نداریم پشتیبانی چون! خبره چه تو اون دونمنمی-
 ...بگذره کار   از  کار   کنیم  دست دست و نریم اگر  و بیفتیم گیر   خودمون

 چون بود اهورا عهده  به همیشه گیریتصمیم . دنز  حرفی و کشید پوفی شهرام
 . است کدام  عمل بهترین  لحظه هر  در  دانستمی همیشه

 : گفت  کالفه  اهورا و کشیدند  انتظار  در  جلوی ساعت ربع حدود

 . شهرام بریم-

. کرد  باز   را  در   و  پرید  دیوار   دیگر   طرف  اهورا  و  گرفت  قالب  شهرام.  شدند  پیاده  هردو
  حمله  او  به  و  شناختندمی  را  اهورا  حاال  که  سگی  تا  دو  جز   و  داشت  قدیمی  سبکی  ویال
 درستش  کشتار   و کشت  مخصوص فقط انگار . بود خالی خالی   همیشه کردند،نمی 
 . بودند کرده

. ایستادند  در   به  پشت  و  گذاشته  صورت  کنار   را  هایشاناسلحه  گذشتند،  که  حیاط  از 
 .میرسید گوش  به واضح فریاد و داد صدای

 ... نیستم  دیگه  منم  نباشه،  که  دیاکو.  کشیدم  کنار   گفتم  بهت  که  من !  روانی  کن   ولم-

 گیر   کارت  وقتی تا کردی؟   پاره افسار  کردن  ولت باز ! احمق یدختره کردی  غلط تو-
 حالیته؟  بکشی، پس وپات نداری حق منه

 ...گذشتم  طلبم خیر  از  من - 

 : مرد قهقهه صدای و
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ی  از  طلبت؟  -  خبریم؟ بی. ما که  شده طلب داشتن  مردم دست سفته و چک ک 

.  باشم  منم هست، دیاکو تا که  بود این  اولم از  ما قرار . برم بزار  توروخدا. برم بزار  -
 لعنتی؟  میزنی قرارت و قول زیر  چرا دیگه شده تموم منم کار   مرده که  االن

  نوچه  منم و بوده افعی شما یهمه حساب طرف. نداشتم تو با قراری  و قول من -
 ...کنممی امر  اطاعت دارم االنم. همونم

 چی؟  سورنا پس. باشه کرده  انتخاب ومن   تونهنمی  افعی-

 یسره وخودش  کرده   گور   و گم  سوراخی کدوم  تو  نیست معلوم. کرده  فرار  سورنا-
 و کنهمی پیداش خودش افعی چون نیست هم مهم. وپاچلفتیدست  یعرضهبی
 همه   قبال  واین   و  داری  وکاری   هر   جنم  تو   ل؛هرحا  به!  نیست  بیشتر   چاقو  یه  شمایه
 ... براش هستی خوبی جایگزین  پس کردی،  ثابت جوره

 :شد شنیده مرد صدای دوباره و سکوت لحظه چند

  خودم   تونممی.  ماجراهاست  این   تموم  آتیش    و  بانی  و  باعث!  ببین   ووجبی  نیم  این -
 که  وکارش   کن   تموم بزن پس. دادن تو به رو وظیفه این  ولی کنم،  تموم وکارش 
 خودت جون با که  خواینمی ... بریمی در  به سالم جون اطاعت صورت در  فقط

 بدی؟  پس تقاص

 .شد بلند دادندمی هم به که  رکیکی هایفحش  و دخترانه جیغ صدای و

 مجهول  شخص اما. شناختمی را او دورادور  اهورا و داشت گیلکی لهجه مرد
 . بود کرده  ریزیبرنامه او را ماجراها این  تمام نقشه قطعا که  بود «افعی»

 :گفت  باشد آرام کردمی سعی که  صدایی با و انداخت شهرام به نگاهی

ه یا  گروگان  سوم نفر  و نیستن  بیشتر  نفر  سه معلومه که  اینطور -  رم می من . زندانی 
  عالمت  تا افتاد، هم  اتفاقی هر . برسن  فوریت هایبچه  باش منتظر  توهم داخل،
 .نکن  حرکتی هیچ ندادم
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 .ایستاد  باشد  نداشته  دید  او  به  کجا  هیچ  طوریکه  دیوار،  پشت  و  داد  تکان  سر   شهرام

 روی  دختری. کرد  باز  را در  پا با و گرفت  جلویش دست هردو با را اشاسلحه اهورا
  قطوری   طناب  و  کرده   پیچ  طناب  آن  به  را   پایش  و  دست  و  بود  نشسته  چوبی  صندلی

 که  دختری  همراه  به  خودش  سال  و  سن   هم  مردی.  ددنبو  بسته  دهانش  جلوی  هم
 دختر  دست، به چاقو مرد و بودند ایستاده جلویش کردند،می تعقیبش دانشگاه از 
 .کردمی  صندلی روی دخترک کشتن   به وادار  را

 ترسیده  حدودی  تا  و  خورده  جا  که  مرد  و  چرخید  سمت  آن  به  سرشان  اهورا  ورود  با
 : گفت  بود

 شد؟ پیدا تهلک  و سر  کجا  از  تو-

 :گفت  غیظ پر  لحنی و اخم با و گرفت  سمتش به را اسلحه سر  اهورا

 تا پس رسیده اجلت اینه مهم حمال؟  یمرتیکه چیه تو حال به فرقش هرجا؛ از -
 .بیاد کن   رد رو دختره آدم بچه عین  و بمون حرکت بی نیفتادی گیرش

 دختر   و  داد  قورت  کمحم  را  دهانش  آب  بود  شده  بیشتر   ترسش  اهورا  لحن   از   که  مرد
 تقال و زدمی جیغ دختر . ایستاد او سر  پشت و کشید  جلویش خود، از  دفاع برای را

 دست با و گرفت  را  دهانش جلوی چپ دست با. نبود کنش  ول مردک اما کردمی
 :گفت  اهورا به رو و گذاشت  گلویش  کنار   را چاقو راست

 اما کنی؛  خراب وچیهمه ممدا و من  جون بالی بشی که  فرستادتت کی  دونمنمی-
 ...اومده سر  که  سدختره این  اجل و دوره من  اجل معلومه  که  اینجور  االن

 پوئن   برایش  بودند  نشده  او  هویت  متوجه  هنوز   اینکه.  کردمی  نگاهش  اخم  با  اهورا
  مغزش   توی  ایگلوله  توانستمی  هم  فاصله  همین   از   شاید.  آمدمی  حساب  به  مثبتی
 حل  اطالعاتش که دختری هم و را او هم. خواستمی زنده ار  او اما کند، خالی
 .انداختمی جلو قدم چندین  را پرونده
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. دممی  درس تورو عین  هزارتا خودم که  نیا من  واسه مهمل لفظ   و ببند ودهنت-
 مفت  زر   خب؛  بگو  کارت  رد  برو  گمشو  بردار   وجونت  و  بیاد  کن   ردش  رو  دختره  گفتم
 مفهومه؟ ! تعطیل هم

 .بود ترسیده چقدر  دادمی  نشان صدایش و ها دست لرزش. خندید  ریکستهی مرد

 رو؟  پارهآتیش وجبی   نیم این  یا رو؟  ارزشه بی خوای؟ می ویکی کدوم  بگو اول-

 صندلی روی بسته پا و دست که  دخترکی به بعد و بود کنارش  که  دختری به اول
  نیشخندی  با اهورا سخپا از  قبل شد، تمام که  حرفش. بود کرده  اشاره بود نشسته
 : کرد  اضافه

ل تواسلحه باید اول خوای،می وکسی  اگه-  باال  ببری ودستات و زمین رو بدی و 
 ...شازده سرت

 !دختره اول-

 : کرد  بلندی نوچ مرد

 .اسلحه اول! نـــوچ-

 مرد  دست  را  اشاسلحه   کردمی  التماس  اهورا  به  اشکش  از   خیس  هایچشم  با  دختر 
 زمین  روی را اسلحه. نبود ایچاره. برگشت  مرد روی دوباره اهورا نگاه. ندهد

 :شنید را مرد صدای که  شد بلند و گذاشت

 !بیاد بفرستش-

  و  زد هیستریکی نیشخند  مردک. انداخت سمتش را اسلحه کفشش  سر  با اهورا
 با و شد خفه گلو در  صدایش که کرد فرو دختر  گردن توی را چاقو و الفور فی

 شد خم مرد. افتاد زمین  روی بود، شده مقطع که نفسی و شده گرد هایچشم 
 ازغالف   را  اشیدکی  اسلحه  سریع  و  کرد  استفاده  او  غفلت  از   اهورا  که  بردارد  را  اسلحه
 به یکی و زانو به گلوله  یک بجنبد، خودش به مرد تا و کشید  بیرون کمرش  پشت
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 زمین  روی دیبلن فریاد با و شد فلج رسما مرد که  کرد  شلیک راستش سمت شانه
 زد  دستبند دستش به اش،زده  بهت چشمان مقابل در  و رفت جلو تند اهورا. افتاد

 کشیدمی  نفس  خر   خر   با  و  بود  افتاده  زمین   روی  خون  غرق  که  دختری  سمت  بعد  و
 فشار  را زخم دوطرف از  دست هردو با و نشست زانو روی جلویش . برداشت گام
 :زد ادفری بلند.  کند  کم   را خونریزی که  داد

 !داخل بیاید شهرام! شهرام-

 شاید  بود نداده دست  از  زیادی خون هنوز  چون اما بود شده پاره دختر  شاهرگ
 . داد انجام برایش کاری  شدمی

 شدند امداد یاولیه مراحل مشغول و نشستند سرش روی پزشکی فوریت نیروهای
 .گذاشتند  برانکارد روی هم را مرد و

 مقابلش   تصاویر   ترس،  از   گرد  هایچشم  با  که  دختری  روی  چرخید  اهورا  هایچشم 
. بود آشنا زیادی هایشچشم . چرخاند سر  کرد،  حس که  را نگاهش. کردمی نگاه را

  دست . نشست زانو روی صندلی کنار   و رفت جلو او که  بود اهورا محو نگاهش
  صورتش   سفید  پوست  و  ها  لب.  افتاد  گردنش  دور   طناب  و  برد  سرش  پشت  را  هایش

  باز  بار  چند را خشکش هایلب . بود شده مرده خون طناب جای و میزد ودیبک  به
 : بزند لب توانست تا کرد  بسته و

 ...اگه... اگه... کشهمی ومن  لعنتی اون... اون... خونه برگردم باید... باید من -

  همان  در  و بود پایش و دست هایطناب کردن  باز  مشغول بداخم ایچهره  با اهورا
 :گفت  حال

 . نداره تو  با کاری  کسی-

 ...شناسیشنمی تو! داره-

 تنگ  هایچشم و بداخم چهره با و کرد  بلند را سرش افتاد زمین  روی که  هاطناب
 .انداخت دخترک پریده رنگ و مهتابی چهره به را نگاهش شده
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 پلیسی؟  حمایت تحت  وقتی ترسیمی کی  از  هستی؟  کی  تو-

 :گفت  و داد قورت را دهانش آب دخترک

 ...شرط یه به اما. گممی بهت وچی همه-

 ...کنی  تعیین  شروط و شرط که  نیستی جایگاهی در -

 ...اما دونممی-

 :گفت  و کرد  نگاه اهورا به دوباره بعد و انداخت زیر  به سر . کرد  مکث

 قبوله؟ ... تو از  من  آزادی   من، از  اطالعات. دممی قول. کنممی کمکت-

 :گفت  و شد بلند اخم با اهورا

  آدم   دونینمی که  عقلکم  اندازه و حد بی  یا ایساده  زیادی یا تو! دختر کن   گوش-
  پهن  زمین  رو جلوت نفر  دو االن همین  که  تو خصوص به! خونهنمی  ُکری  زندانی
 . کنممی اعترافت به وادار  ناخواه خواه اونجا و بازداشتگاه میای. شدن

 :تگف  و زد اشاره زن مأمورهای از  یکی به رو بعد

 ... ببریدش-

 اهورا جلوی و شد بلند و زد بلندی جیغ دخترک که  بود برنداشته قدم مأمور  هنوز 
 :نالید التماس از  پر  هاییچشم  و بغض با و ایستاد

 برگردم  باید  من .  نکن   بازداشت  ومن   پرستیمی  که  هرکی  به  تورو.  کنممی  التماست-
 ...خونه

 کامل   که  زخمی و بود شده مرده خون ساعدش . زد باال را بافتش ژاکت آستین  بعد
  اهورا   هایاخم.  کردمی   خودنمایی  سفیدش  پوست  روی  بود  داده  خراش  را  گوشتش

 :نالید دخترک و شد تر غلیظ
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 بیشتر   دیگه  یعنی!  این   یعنی  کشدممی  گممی  وقتی  دیدی؟   خودت  چشمای  با  حاال-
  تنها   فقط  بگم،  هتوببخوای   که  هرچی  دممی  قول...  ندارم  شدن  مجازات  توان  این   از 

 ...برم بفرستی منو که  اینه بکنی باید که  کاری

  صورتش  توی دروغ از  نشانی هیچ. خورد گره  دخترک هایچشم  توی اهورا نگاه
  بود   ترسی  روی  از   خواهشش  و  کردمی  خواهش  حدودی  تا  و  ریختمی   اشک.  نبود
ی  آن  به  توانستمی  هم  صدایش  از   که   جسارت   ،مشهودش  ترس  برعکس  اما.  ببرد  پ 

 و بایستد اهورا مقابل اینطوری دادمی اجازه که  بود هم جسارتش همین . داشت
 . بزند شدن آزاد با اطالعاتش یمبادله از  دم و بزند حرف

 : گفت  شهرام به رو و چرخاند سر  چرا نفهمید هم خودش

 که   راه به رو نفرم دو این . بکشن  ویالرو کشیک  بزار  نفرم چند . برگرد هابچه  با-
 دست به وخوایم می که  چیزایی اینه مهم... روشی هر  به حاال. بیار ُمُقرشون ن،شد

 ...بیاریم

  ترس  از  و بود ایستاده کنارش  که  دختری و اهورا بین  را مشکوکش نگاه شهرام
 :گفت  و چرخاند لرزیدمی

  شه؟می چی این  پس-

 .من  با این -

 ستاد؟  میاریش-

 چشمان  با را بود وجودش توی التماس که  هرچه دخترک. کرد  نگاه دختر  به اهورا
 : گفت  شهرام به رو. زدمی فریاد اش عروسکی گرد    سیاه  

 ...دممی خبر  بهت-

 :شد جمع شهرام هایاخم

 !آورده رحم به ودلت  بچه الف یه این  که  نگو اهورا؟  چته هست معلوم-
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  ظریف  دست. کردمی  التماس چشمانش با هم هنوز  که  کرد  نگاه دختر  به دوباره
.  کرد  مچاله کوچکش  مشت بین و گرفت  را اهورا کت  گوشه  و آمد جلو لرزانش

  قطره  زمانهم و زد لب صدابی را چیزی چه نشد متوجه اهورا و لرزید هایشلب 
 حرفی  اصال  هم  شاید.  شد  جارش  اشگونه  روی  بلندش  پرپشت  هایمژه  بین   از   اشکی
  بود؟  آورده رحم به را دلش عاواق. بود مظلوم زیادی دخترک یچهره. بود نزده

  شهرام   حرف  به  دلش  توی  اهورا  بود؟   گرفته  تصمیم  احساس  با   بود؟   کرده  ناراحتش
 تحت  بخواهد که  نداشت دلی اصال مغرور، سرد   مرد   این . زد پوزخند هااین  همه و

 در  سوزیدل. بود اشتباه در  شهرام. بیاید رحم به شهرام قول به یا بگیرد قرار  تأثیر 
  با . نیست کردن عمل احساسی آدم   هیچوقت اهورا و است مفهومبی هاآن  کار 

 اشاندازه  و  حد  بی  خشم  و  بود  خودش  فقط  همیشه  و  بود  غریبه  احساسی  هرگونه
 مثل هم قلبش شاید.بردمی پیش را کارها و دادمی دستور  بهش که عقلی و

 ...بود سنگی و زدهیخ  هایش،چشم 

  مرد   آن  هایحرف  از   و  داشت  همکاری قصد  خودش  ایهگفته  طبق... دختر این   اما
 کرد؛می  بازداشتش  باید  اهورا  پس.  آیدمی  حساب  به  هامهره  از   یکی  بود  معلوم  هم
 بهش  خواستمی که  دارد دلیلی چه دانست نمی  هم خودش شاید اما. بقیه مثل

 . بشنود خودش فقط را هایشحرف  و کند  اعتماد

 : گفت  سریع کند،  نگاه شهرام به اینکه بی و کشید  موهایش بین  دستی کالفه

 ...دممی خبر  بهت که؛  گفتم.  چسبهنمی من  به چیزایی همچین -

  ویال  از  باهم و کرد  اشاره دخترک به سر  با بماند، پاسخش منتظر  اینکه بدون بعد
 .شدند خارج

 نکرد  هدایت شهر   سمت را ماشین  اهورا دخترک، تصور   برخالف. شدند ماشین  سوار 
  زیاد   همیشه  برخالف  اما  داشت  اخم  اشچهره .  بود  گرفته  پیش  در   را  مخالف  مسیر   و

 شده متوجه اشرخ نیم  حالت از  را این  دخترک و بود درگیر  فکرش. نداشت سرعت
  نهایت بی   اشمردانه  یچهره.  کردمی  نگاهش  چشم  کنار   از   بار،  یک  ثانیه  هرچند.  بود
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 حساب او از  آدم شدمی باعث خود به خود و بود آور  خوف و ترسناک او نظر  از 
  با  مماس داشت، غلیظی اخم چون که مشکی و بود پرپشت ابروهایش. ببرد
 به هااین  همه. کشیده اشبینی و بود متناسب هایشلب . بود شده هایشمژه

 روشنی سبز  و شفاف مردمک اش،رخنیم  جذابیت عطف نقطه اما آمد؛می صورتش
  مأمور،  یک عنوان به. کشیدمی رخ به را دشخو و زدمی برق جورههمه که  بود

 دلش توی و شد کشیده  اهورا مرتب ریش  ته روی نگاهش... بود جذاب زیادی
 چاشنی   که  داشتی ریش ته به نیازی چه جذابیت همه این  وجود با:»کرد  زمزمه

 ...«کنیمی مسخ وآدم  هم جوریهمین  که  تو... جناب بشه صورتت

 دانستنمی  هم خودش و بود چرخیده اهورا سمت لکام  باشد، حواسش اینکه بی
ی  از    چرخ  صورتش اجزای تک تک روی هایشچشم  و کندمی نگاهش مهابابی ک 

 . زندمی

 جیغ نداشت، را توقعش  و بود هوابی چون و آمد خودش به ماشین  ترمز  صدای با
 ااهور  مردانه و قطور  بازوی به اشپیشانی بیاید، خودش به تا و کشید خفیفی
  خودش   فرز   و  کرد  نگاه  گرشعصیان   سبز   هایچشم   به  ترس  و  بهت  با.  بود  چسبیده

 نبود، درشت فر  به شباهتبی که  مواجش موهای روی را شالش و کشید  عقب را
 چهره روی اخمی اشهمیشه  سرتقی   روی از  اما بود، ترسیده اینکه با. کرد  مرتب
 : گفت  و نشاند

 !لاقحد دادیمی ندا یه! ترمزه وضع چه-

  آرنجش   هایش،چشم   به  خیره  و  چرخاند  دخترک  صورت  توی  را  نگاهش  اخم  با  اهورا
 اهورا، سرکش چشمان زهر . چرخید سمتش کامل  و داد تکیه ماشین فرمان به را

  توی . بچسبد ماشین  در  به کامال  کمرش  و بکشد تر عقب  کمی  را خودش شد باعث
 و  کند  باز   را  در   و  بگیرد  او  هایچشم از   نگاه  توانستمی  کاش  ای  کردمی  آرزو  دلش

 و  بود  داشته  نگه  ناکجاآباد  وسط  را  ماشین   اهورا  کجا؟   به  اما.  بگریزد  ماشین  این   از 
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 ایچاره   پس.  بود  قفل  قطعا  هم  ماشین   درهای.  بود  بیابان  و  بر   کرد،می   کار   چشم  تا
 ... ماندمی حرفش سر  باید هم االن و بود خواسته را این  خودش. نبود تحمل جز 

 .کرد  حبس اشسینه توی را نفس ایلحظه  اهورا، محکم و بم صدای

 خب؟ -

 چی؟ خب... خب-

 هرچی   بعدشم  بود؟   شده  باز   ویال  اون  به  پات  چطور   و  هستی  کی!  بگو  خودت  از   اول-
 توضیح مو به مو وقت فوت بدون و سریع. بدونم خواممی ومیدونی مرتیکه اون از 

 مفهومه؟  دی؛می

 به داره عادت مرتیکه:»گفت  دلش توی و داد قورت زیاد تشد  با را دهانش آب
 تحکم  با  وحرفاش   و  زنهمی  زل  بهم  وحشیش  چشمای  با...  بودن  ترسناک  و  زورگویی

 کاش   ای کردمی آرزو . «نیست؟  مفهوم نه بگم داره توقع بعد م،کله  تو کنهمی میخ
 و بدهد تکان را سرش  توانست فقط اما  بیاورد، زبان روی را هااین  توانستمی

 : بگوید

 خونه  برسونی  ومن   کار   آخر   که  شرطی  به  اما.  دممی   توضیح  ریز   به  ریز .  خب  خیلی-
 قبوله؟  کنی،  زندونیم نبری و

 ... رسیممی اونجاشم به بزن حرف فعال-

 ... کنمنمی باز  لب از  لب من  نشه تضمین  امنیتم اگه. شهنمی  اینجوری! نوچ-

  وگرنه ... بگی وخواممی که  چیزایی و کنی  وا وت دهن اگر  منتها تضمینه، امنیتت-
 !کن   شروع حاال. زندان های میله پشت یا قبرستونه یسینه یا جات

 کرد می   زندانش  و   مرگ  به  تهدید  که  بود  افتاده  گیر   مردی  با  بیابان  وسط.  بود  ترسیده
 نترسد؟  خواستمی چطور . بود باز  هرکاری برای دستش و بود هم پلیس قضا از  و
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 اما ...  بود  زیادی  برایش  دیگر   این .  نه  پلیس  ولی  داشت،  کار   و  سر   زیاد  شرور   افراد  با
 . نبود آوردن کم  اهل هم او

 توقع  و بگی زور  و باشی کرده  َسر  خودت یحرفه  و کار   تو شاید تو جناب، ببین -
 نیست  کسی  آوا بدون، اما کنن؛  اجرا ودستوراتت همه چرا و چون بی باشی داشته

 و بندازه زیر  وسرش اونم و کنه  تکلیف تعیین  براش بخواد برسه راه از  هرکی که
 ... بگه قربان بله بدبخت آدمای   عین 

 هم همینجا تا بود  آورده شانس که بود شده خیره بهش چنان  اهورا هایچشم 
 و کرد  خم را سرش کمی  و گرفت  او از  رو . بزند حرف زدن تپق بدون بود توانسته
 :داد ادامه

 ...پس... منه گیره  کارت  حاضر  حال در  که  باشی تو آدم اون هگا خصوص به-

  آورد،  در  بازی  و دهد  کش  را هایشحرف  دارد قصد دخترک بود فهمیده که  اهورا
. شد حرفش یادامه از  مانع و کرد  بلند را سرش و گرفت  را اشچانه عصبانیت با

 :غرید و دش قفل دخترک زدهبهت و ترسیده چشمان توی گرش،عصیان  هایچشم 

 زنممی کله  و سر  تو  از  بدتر  هزارتا با هرروز  و هرروز  من ! احمق یدختره کن   گوش-
! منین  شغل تو امثال و تو... نیستی عددی اونا جلوی که  تو. میارم شونحرف به و

  بازی   فیلم  و  اصول  ادا  بدون  و  آدم  یبچه  عین   یا  پس!  حفظم  از   وهمتون  کتاب  عین 
... خودت    پای   خونت  بدی،  ادامه  گفتنت  مزخرف  به  خوایمی  ر اگ  یا  میای،  ُمُقر   کردن

 ولت جاهمین  و بگیره وجونت درد بدون بتونه که  کنینمی  پیدا تر عزرائیل  منم از 
 بندازمش؟   دیگه  جور   یه  باید  یا  افتاد؟   بود؟   مفهوم.  بشی  بیابون  سگای  خوراک  تا  کنه

  محکمش   صدای  تن    عصبانیت  اما.  زدمی  حرف  شمرده  شمرده  و   آرامش  عین    در   اهورا
 دو  دو هایشچشم  توی که  ترسی و پریده رنگی با دخترک. بود  انکار  قابل غیر  هم
 سرتقی   و داد کمرنگی  اخم به را جایش سریع ترسش اما. کردمی نگاهش زدمی

 اهورا  قطور  مچ طرف دو را اش زدهیخ و ظریف دست هردو. برگشت هایشچشم 
 :گفت  کند  رها را اشچانه ردکمی  تالش درحالیکه و گذاشت
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 گذاشتم،  قرار  و قول خودم! جناب کنیمی قاطی روغن  آب چرا... میگم خب خیلی-
 کردی  خورد کن  ول... بزنم خودم حرف زیر  االن که نیستم نفهم هم اونقدرا
 ...موچونه

 : غرید و کرد  رها را اشچانه

 !ببافی هم به مهمل باز  اگر  حالت به وای-

 سه دو دل توی و کشید  بود انداخته قرمزی  هاله که  اشچانه به دستی دخترک
 این   بدجور   بار،  این   اما  گفتمی  وار زمزمه  را  هااین   همیشه.  کرد  نثارش  فحش  تایی
 شاهپور  از  همینجوری که  او. نداشت هم  گستاخی  جرعت و  بودش ترسانده مرد
 را بود داده شعذاب که  هاسال این  همه انتقام که  بود فرصتی منتظر  و داشت کینه
  بهش  توانستمی و بود نشسته جلویش شاهپور  مقابل نقطه که  حاال پس. بگیرد
 بود   نکرده  کاری  که  او  نگوید؟   داندمی  که  هرچه  و  بترسد  شاهپور   از   چرا  کند،  اعتماد

 استفاده   نهایت  آمده  پیش  فرصت  از   و  نشکند  را  سکوتش  چرا  پس  نداشت  گناهی  و
 نبرد؟  را

  سرخ   هایرگ   که  اهورا  سرکش  هایچشم   به  و  آورد  پایین   شاه چان  دور   از   را  دستش
 ایگزینه   اما  بود،  ترسناک  زیادی  مرد  این   شاید.  کرد  نگاه  بود  شده  مشخص  سبزش  و

 خواهدمی  که  چیزی  به  و  بگذارد  کاسه  یک  توی  را  دستش  او  با  توانستمی  که  بود
  حسابش  هم قانون ر اگ و شدمی بازداشتگاه راهی زدنمی  حرف اگر  طرفی از . برسد

 این  با اشمعامله سر  بهتر  همان پس. آمدمی  در  خجالتش از  شاهپور  رسید،نمی را
 . ایستادمی مرد

 ...باد بادا هرچه. زد دریا به را دلش و کرد  تر  زبان سر  با را اشخشکیده هایلب 

  تو  حاال تا اسمش دونمنمی . جاوید شاهپور  دختر  تنها. جاوید آوا. آواست اسمم-
 مطمئن   اما  نه،  نزدیک  از   شاید!  هاستگندهکله  اون  از   اما  نه،  یا  بوده  هاتمتهم   لیست
 یه باید افتهمی اتفاق مملکت این  تو که  کصافطی  و گند  و جنایت و جرم هر  باش

 ...داره توش دستی یه و بشه رد سیبیلش زیر  از  شده هم دورادور  جوری
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  ذهنش  توی انگار . انداخت زیر  به سر  دخترک که  کردمی نگاهش سکوت در  اهورا
 :گفت  اهورا شد، طوالنی  که  سکوتش. بزند که  گشت می حرفی دنبال

 چیه؟  پسره اون با نسبتت-

 حالت چقدر  که گذشت اهورا ذهن  از  و شد خیره هایشچشم  توی دوباره آوا
 . است مظلوم نگاهش

  یه  دگر شا و آرتاست اسمش که  دونممی انقدر  فقط. شناسمنمی رو یارو این  من -
 و دونن می خودشون فقط رو نه یا کنن می چاپ ارز  واقعا اونجا اینکه حاال. صرافی  
 !خدا

 بود؟ بسته وپات و دست و بودت گرفته  چرا شناسیشنمی اگر -

 .انداخت زیر  را سرش و زد تلخندی آوا

  تخم   از   من   فهمهمی  هرکی...  شناسهمی  ومن   اونکه  ولی  شناسمنمی  واون  من   گفتم-
. کنه  استفاده ضعفش نقطه عنوان به ازم تونهمی کنهمی فکر  شاهپورم، یکهر ت و

 ...هموناست از  البد هم بابا این . زنهمی  بهم نیشی یه همینم بخاطر 

 .کرد  بلند را سرش و کشید  عمیقی نفس بعد

  راجبش   بدونم  هرچی  اونوقت  هستی،  چی  دنبال  بگو  تو  حاال...  کَیم  گفتم  من !  خب-
 ...نره یادت هم  قولت اما... گممی

 و بود گناه  بی ظاهرا و زدمی حرف صادقانه آوا. کاوید  را صورتش  بادقت اهورا
 بود  ماهری  خیلی  بازیگر   هم  شاید.  بود  شده  باز   پرونده  آن  به  پایش   بخواهد  اینکهبی
 و  راست  که  بود  همین   اهورا  کار ...  نه  اما.  بگوید  دروغ  طبیعی  انقدر   توانستمی  که

  صاف  و راست و رک  دخترک. نبود کار   در  دروغی . بفهمد را ها حرف  و قضایا دروغ
 .زدمی  حرف صادق و
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 سرهنگ؟  و سروان یا سرگردی؟  جناب اصال سرگرد؟  جناب خوایمی چی نگفتی-
 ... دونمنمی  اینارو بین  فرق هم خیلی من  هرچند،

 : گفت  محکم و جدی ،شوخش لحن  به توجه بی و کرد  نگاهش ایلحظه  اهورا

 کنممی  ولت گناهیبی  بدونم که  درصورتی فقط و ندادم تو به قولی من  که  الاو-
 تورو  حسابی چه روی یارو اون گناهی،بی گیمی که  انقدر  تو  اگر  ضمن؛ در . بری
 دونست؟ می چی همه مقصر 

 :انداخت باال را اشچانه کمی  آوا

.  نکنم  خطا  پا  ز ا  دست  وقت  یه  که  کنهمی  کنترل  ومن   ساعته  24  شاهپور !  دونمنمی-
  دیروز  اما. نیست بیشتر  غروب نه   و هشت تا اوَنم که  آزادم پنجشنبه روزای فقط

 اشراننده  همراه  و  داد  اجازه  بهم  همیشه  برخالف  شاهپور   فوری،  خرید  چندتا  بخاطر 
 ودستم  نفر  یه یهو که رفتممی راه داشتم شد؛ چی نفهمیدم خودمم. رفتم بیرون
 جلو  دستمال یه بعدشم . فرعی یکوچه یه تو برد و تگرف  ودهنم  جلو و کشید
  چشم . رفتم حال از  و رفت گیج  سرم یهو و دادمی  بدی تند بوی  که  گرفت  امبینی
 کلی.  صندلی  یه  به  شدم  بسته  و  کجاست  نمیدونم  اصال  که  جایَیم  دیدم  کردم،  وا  که
 ...و سراغم اومد روانی یمرتیکه همون که  انداختم راه داد و جیغ

 جای  و انداخت طرف یک را بلندش موهای و کرد  باز  را شالش جلوی. کرد  ثمک
 :گفت  آوا و شد تر غلیظ اهورا اخم. شد پیدا گردنش  سوختگی و زخم

  انگار   مریض  یمرتیکه...  کرد  کارو  این   چرا  دونمنمی   اصال!  چاقو  زخم  و  فندکه  جای-
 و رفت مفرداَش ! آدماوم در  خجالتش از  منم البته. بردمی لذت من  کشیدن  درد از 
 بعدشم ...  بکشه  ومن   کنه  وادارش  خواستمی  و  برگشت  دختره  اون  با  بعد  ساعت  یه
 ...که

 . کرد  کوتاه  مکثی

 ... اینجام که  االنم! اومدی تو-
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 تیز  و تند انقدر  غمش. بود خورده گره  آوا غمگین  هایچشم  توی اهورا سرد نگاه
  مردک   آن  مرض  خوبی  به  اهورا.  سوزاند  را  اهورا  زدهیخ   هایمردمک   آنی  به  که  بود
 .  بردنمی لذت  اعمالی چنین  انجام از   کسی  مازوخیسم، بیماران جز . دانستمی را

 :داد ادامه و انداخت اشپیشانی به چینی آوا

. وسطه گروه  یه پای اینکه مثل. فهمیدم چیزایی یه دختره اون و آرتا حرفای بین -
  نابود  باید شاهپور  خواسته به االن و داده یلتشک رستاک اسم به نفر  یه که  گروهی

 من بخاطر  گفتمی احمق آرتای این  ولی دونم،نمی  رو چطور  و چرا اینکه... بشه
... نداره  خبر   قضایا  این   از   هم  روحم  من ! دروغه  درحالیکه.  افتاده  راه  کشتار   و  کشت
 ... افعی گفتن می  بهش که  نفره یه هم شونهمه حساب طرف اینکه مثل

  زیادی   بن   و  بیخ  قضیه  و  بوده  درست  حدسش  شد  مطمئن   آوا،  هایحرف   شنیدن  با
 . دارد

،  یه شاگرد آرتا گفتی-  درسته؟  صرافی 

 دستش و کشید  بیرون داشبورد از  کوچکی  کاغذ  اهورا. داد تکان را سرش فقط آوا
 :گفت  و داد

 همینه؟  آدرسش ببین -

 : گفت  بعد و خواند را آدرس آوا

 نفر  یه صرافی خود   مالک. شاگرده یه فقط آرتا که، گفتم البته. همینه آره-
 ...ستدیگه

 شناسیش؟ می-

 . کرد  خوش جا صورتش روی آوا هایاخم
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ر  و َسر  شاهپور  با زیاد. افخمی هامون. آره-  شعبه ولی داره صرافی چندجا. داره س 
 ر کا  به بستگی. میاد و رهمی زیاد اینجام ولی همونجاست خودشم. گیالن    شاصلی

 ...داره هاشمعامله و

 . نماند دور  اهورا چشم از  و داشت خاصی غیظ «افخمی هامون» گفتن   موقع

 چیه؟ یارو این  با تو مشکل-

 ندارم  امنیت. کنهمی اذیتم و پلکهمی دورم خیلی. شاهپور عین  عوضی   یه اونم-
 ... منظورم... نیست منظورم  جانی امنیت. کنارش

  برگه. شد منظورش متوجه اهورا انداخت، زیر  به سر  اخم با و بست فرو لب که  آوا
 اصلی  هایمهره  بود،  پیدا  که  اینطور .  نشست  صاف  و  گذاشت  داشبورد  توی  دوباره  را

  معلوم   پرونده  رساندن  نتیجه  به  برای  اهورا  هدف  و  بودند  هامون  و  شاهپور   بازی  این 
  عالمت  یک هنوز  هک  افعی واقعا در  و بودند آماتور  هم آنها خود شاید اما. بود شده
 .چرخاندمی را چیز  همه بود بزرگ سوال

 کنم؟   پیدا وهامون  تونممی  کجا-

 خواستمی که  بود چیزی همان این . کرد  بلند را سرش و زد برق آوا هایچشم 
 : گفت  لبخند با. بشنود

 هستی؟  باشیم تو و من  قراردادش طرف که  نقشه، یه یپایه -

 که  کلماتی   یکی  یکی  به  بادقت  و  زدمی  دو  دو  صورتش  توی  اخم  با  اهورا  هایچشم 
 دختر   این   با  شاید...  نبود  هم  بدفکری.  دادمی  گوش  شدمی  خارج  هایشلب  میان  از 

  بود   مشترک  شاندشمن   که  حاال.  برساند  نتیجه  به  و  کند  کامل  را  پرونده  توانستمی
  هم  و اندرسمی شاهپور  به را اهورا هم باهم، شانشراکت  بود،  گناهبی  هم آوا و

  تمیز  از  انقدر  هاآن که  حاال. کردمی رها او بند از  را آوا شاهپور، نابودی درصورت
 و اهورا بودن نفوذی کردند،نمی را پلیس فکر  کال  و بودند مطمئن  کارشان  بودن
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 پرونده بردن پیش حل راه بهترین  گذاشت،می اختیارش در  آوا که  سری اطالعات
 ...بود

*** 

 را سبز  آیکون مادرش، اسم دیدن با و گرفت  جاده از  نگاه فن،لت صدای شنیدن با
 .کشید

 !بانوماه بله-

 تموم   مأموریتت...  شنیدم  تورو  صدای  من   َاندی  و  ماه  سه  بعد  عجب   چه!  مادر  سالم-
 پسرم؟  نشد

 ...نداره  تمومی اصال انگار  یکی این ... هنوز نه-

  تنها  و تک که  مأموریتیه هچ این  ببینم بگو اصال نداره؟  تمومی که  چی یعنی وا-
  ازش   هرچی  که  هم  شده  کور   آیدای  این   دی؟ نمی  خودت  از   خبرم  یه  و  رفتی  گذاشتی

 و جیکین  تو جیک دوتا شما دونممی که  من  اما... ندارم خبر  من  گهمی  پرسممی
  موندی  کجا  تو پس برگشته؛ ماهه دو که  شهرام. بزاره کار   سر   ومن  خوادمی دختره
 مادر؟ 

 که  مظلومیت از  سرشار  لحنی با شود، اهورا جانب از  پاسخی منتظر  اینکه نبدو بعد
 :داد ادامه بود اهورا دل کردن  نرم برای کارش  ابزار 

 همین  برگشتین و شده تموم مأموریتتون بشنوم شهرام از  من  که  درسته این  آخه-
ی خودم هایبچه  و شده خراب تهرون     به  دوتا شما چرا کنن؟   پنهون  ازم حرف ه 
 کنین؟ نمی رحم مادر  منه دل   حال

 تر   غلیظ  را  اخمش  درجه  چند  شهرام،  هایلقیدهن   و  مهتاب  هایگله  از   کالفه  اهورا
 :داد را مادرش  پاسخ کرد،می دور  زار الله از  را ماشین  که  همانطور  و کرد
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، شهرام و من  کار  درسته بانو؟ ماه کنیمی شلوغش چرا-  شهنمی دلیل اما یکی 
 به  دخلی  هیچ  این   و  داره  ادامه  هنوز   من   مأموریت.  باشه  منم  برگشتن   ناو  برگشتن 
 ... نداره شهرام

 که  میای میفتی راه االن همین  هستی، که  هرجا! اهورا ندارم  کارا  این  با کاری  من -
 ...باشی خونه باید امشب

 بپسندم؟  و بیام که  گذاشتی  سر  زیر  امواسه وکی  دفعه این  باز؟  خبره چه-

ی  من ! زنیمی چیه حرفا ن یا مادر  وا-  دومم دفعه این که  داشتم هاعادت این  از  ک 
 ...زارنمی آدم دهن  دروغ خودم روی تو! توبه خدایا باشه؟ 

.  بود   شده  نزدیک  بود  نظرش  مد  که  مسیری  به  تقریبا.  نزد  حرفی  و  جنباند  سر   اهورا
 و داشت هگن بود پارک  رویروبه که  بانکی قدیمی   دیوار  از  دورتر  کمی  را ماشین 
 . شد دوخته پارک ورودی به نگاهش

 بود شده «َزَنک گول» لحنش آیدا قول به و زندمی  حرف لبخند با که  مهتاب صدای
 :پیچید گوشش  توی

...  مادر  پنهون  چه  تو  از   نیست،  پنهون  که  خدا  از ...  داشتم  ابوالفضل  سفره  نذر   امروز -
 زارممی  ودستت  آقام  حق  به  و  گیریمی  سامون  و  َسر   دیگه  امسال  شده  برات  دلم  به
 ...خوشگل َورگل   َترگل دختر  یه دست تو

 با من اوال میگم، بازم گفتم،  بهت دفعه هزار  من؟ مادر  کنیمی چیه کارا  این  آخه-
 که   کنم  بدبخت ومردم  دختر  بیام... نیستم مطمئن  هم خودم فردای از  شغل این 
 و نذری آش از  که  نه کنم  دایپ خودم باید وخواممی من که  کسی  دوما، بشه؟  چی
 ...باشی داشته عروسی بساط و بند توقع سفره سر 

! شهرام همین ... نیستی دنیا این  اطالعاتی   تنها که  تو. بگردم دورت اینجوری نگو-
  َعَزب  عمرت آخر  تا که  تونینمی ... راضی   ازش هم هاله گرفته  زن ساله دو ببین 

 گوش   مدام  همسایه  و  فامیل  دخترای  بقیه  و  ویدا  اتخاله  دختر   همین .  مادر  بمونی
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 نگاه  شونکدوم   یه به  تو اونوقت... فتهنمی شوندهن  از  اهورا اهورا و انزنگت  به
 دست با اینجوری ولی! خب خیلی گممی کنی؛می انتخاب خودت گیمی! کنینمی 

 ... بزنم باال آستین  اتواسه خودم مجبورم کار   آخر ... مادر شهنمی  که  کردن  دست

 .کشید  عمیقی نفس اهورا

 داشته اگرم. ندارم ازدواج خیال حاالها حاال من ... بانوماه کنم  راحت وخیالت  بزار -
 ... شناسمشونمی  خوب  که  فامیلی  و  فک  و  همسایه  و  در   رو  بزارم  دست  محاله  باشم

 هرکسی  از   بهتر   او  خود  را  این   و  شدنمی  هیچکس  رام  اهورا.  کشید  بلندی  پوف  مهتاب
 آغوش در  و پسرش دامادی   آرزوی... داشت دل و بود مادر  هم او اما. ستدانمی

 از . نبود که  نبود هاحرف این  بدهکار  اهورا گوش  اما... داشت را هایشنوه کشیدن
 شغلش  اش،زندگی   در   باارزش  چیز   تنها  و  داشت  را  غرورش  و  خشونت  فقط  دنیا  تمام
 .هاپرونده معماهای کردن  حل و بود

  لحنش   دوباره  رسند،نمی   نتیجه  به  بحث  و  جر   با  و  شودنمی   او  حریف  ددی  که  مهتاب
 : گفت  و شد مالیم

  عروس  مادر؛  خورننمی   تو  به  اینا  اصال...  نگفتم  چیزی  که  منم!  برم  قدت  قربون  باشه-
 ... باشه شمشادم شاخ پسر   قواره و قد هم باید من 

 .نزد حرفی و داد تکان سر  فقط اهورا

ت   بیا  همیم  دور   همه  شب...  اهورا  داشتم  هگن  رشته  آش  اتواسه-  ...برو  و  بخور   وآش 

 ! بانوماه-

 خوایمی  ماه  سه  بعد!  زنهنمی   حرف  مادرش  حرف  رو  همه  این   که  آدم!  نباشه  حرف-
 امشب! اهورا کن   گوش...  که  نداره نکردن ناز  همه این ... ببینی  توخونواده بیای

 که  قسم بابات خاک به سر، الیاب خدای به نیومدی اگه ولی اومدی، که  اومدی
 .تو نه من، نه دیگه... شهمی خراب مونبین  چیهمه
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 اسم  دانستمی که  بود مادرش تهدید آخرین  این . کشید  عمیقی نفس کالفه  اهورا
 . بنشاند هایشلب  روی نه است محال باشد،  وسط که  پدرش

 دیگه؟  میای اهورا-

 ...خب خیلی-

 . نشست مهتاب ایهلب  روی پیروزی جنس از  لبخندی

 فقط... مادر برس کارت  به برو! بانوماه ییدونه  یکی برم باالت و قد قربون الهی-
 آدمای داری، کار  و سر  باهاشون تو که آدما این ... مادر آباشی  خودت مواظب
 ...نیارن  سرت مال بال وقت یه... نیستن  درستی

 پیدا دور  از  دخترک یفرظ جثه که  پاییدمی را پارک ورودی   هنوز  اهورا هایچشم 
  رفت، می  هاپله  سمت  که  همینطور   و  کرد  قفلش  ریموت  با  و  شد  پیاده  ماشین  از .  شد

 :داد را مادرش پاسخ

 میام  شب. برم باید دارم کار  االن... باشی نگران خوادنمی بانو ماه جمع   حواسم-
 . بینمتمی

 را  قرمز   آیکون  اهورا  و  دکر   خداحافظی  او   از   گرم  اهورا،  آخر   یجمله   از   ذوق  با  مهتاب
 به چیزی هر  سر  مادرش بس از . بود چیزها همین  نرفتنش خانه دلیل شاید. کشید

 دفعه این بود آورده شانس. کند زندگی مستقل دادمی ترجیح کرد،می پیله او
 . بود نزده زنگ بهش فامیل دخترهای خیاطی و آشپزی از  تعریف برای مادرش

 روی پاهایش از  یکی همیشه، مثل و نشست بانک ی  قدیم دیوار   پایین  سکوی روی
 سایه تناورش یجثه روی مجنون بید درخت. بود سوم پله روی یکی و دوم پله

 پریشانش  هایشاخه از  بارید،می آرام و نمک نم که  بارانی قطرات  و بود انداخته
  چند  با و گرفت  انگشتانش بین  را سیگارش. خوردمی ُسر  اشواسع هایشانه  روی
 مستقیمش  نگاه. گرفت   جان بیشتر  فیلترش سرخ شعله زد، بهش  که  محکمی پک
 زدمی  زردی  به  االن  شاید.  بود  شده  بهتر   صورتش  هایکبودی .  بود  دخترک  چهره  به
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 برعکس  و  بود  تر مظلوم  همیشه  از   معصومش  یچهره.  نبود  معلوم  فاصله  این   در   اما
 شاید . بود زده باال و کرده  جمع را موهایش و بود پوشیده شال امروز  پیش، هفته
 اتمام  به سیگار  شده، منقبض فکی با. بود گردنش  سوختگی   پوشاندن  برای کار   این 

 دوباره  هایشاشک   دخترک.  کرد  روشن   را  دوم  سیگار   و  انداخت  پایش  زیر   را  رسیده
 آرام  را او همیشه اینجا. شدمی تر عصبانی  لحظه به لحظه اهورا و بود شده روان
 راه و کردمی اذیتش و بود شده سنگین  قلبش توی چیزی... باراین  اما کرد،می

  خودش  به نسبت که  بود خشمی شاید. نفهمیدنی و بود گنگ.  بستمی  را نفسش
 دنبال راه به راه که   اویی بود دار  خنده. آمدمی  اینجا هرهفته چرا اینکه از . داشت
 پنجشنبه؛   هر   فراری؛  هایمجرم   عین   خودش  کرد،می  دستگیر   را  هامجرم   و  بود  اشرار 
 نزدیک   از   مگر ...  کردمی  تماشا  را  دخترک  دور   از   و  نشستمی  مجنون   بید  یسایه  زیر 

 نگذاشته  شراکت  قرار    باهم  حاضر،  حال  در   مگر   بود؟   نشناخته  را  او  مگر   بودش؟   ندیده
 چه از  قلبش ته سنگین  توده این  و گنگ  حس این  بود؟  چه دردش پس بودند؟ 
 که   بادش  در   رقصان  فردرشت  موهای  از   یا  دخترک؟   ساز   صدای  از   فت؟ گر می  نشأت
  بود؟  کرده  اشمخفی او از  امروز 

. رفت ماشین  سمت و شد بلند جا از  و کرد  خاموش پایش زیر  را سیگار  حرص با
 فرار  روی از  دانستنمی . بماند خواستنمی دیگر  اهورا ولی بود آنجا دخترک هنوز 
  دخترک  ویولون  صدای  خیر   از   دادمی  ترجیح  بار این   اما  ،خودش  زدن  گول  برای  یا  بود

 . برود آنجا از  و بگذرد

 ماشین  موتور  که  سرعتی آخرین  با و کرد  روشن  را پخش  و زد را ماشین  استارت
 هم شاید و درد با حرص، با غیظ، با خشم، با. شد دور  آنجا از  داشت، را پتانسیلش

 .  گشتمی  هدفبی هاخیابان  یتو و کشیدمی سیگار  پشت سیگار ... غم با

 (چاوشی محسن -مجنون  بی بید آهنگ)

 ترسم می زنجیر  و غل از  من 

 ترسم می تأثیر بی آه   از 
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 ساده ظاهرا اتفاق از 

 نیفتاده که  اتفاقی از 

 ترسم می خنده از  و خندممی

 ترسم می آینده از  هرروز 

 شینممی مجنون بی بید زیر 

 شینممی بارون شر  شر  زیر 

 برگردی  شاید مکنمی فکر 

 برگردی  باید گممی خودم با

 نیست  کافی  سینه این  واسه خنجر 

 نیست  تالفی رسم ُکشی  عاشق

 کن   خالصم دیدن از  چشم ای

 کن   خالصم پوشیدن چشم از 

 دونم نمی  که  گیجم  انقدر 

 بترسونم  چی از  تورو باید

 شینممی مجنون بی بید زیر 

 شینممی بارون شر  شر  زیر 

 ردی برگ شاید کنممی فکر 

 برگردی  باید گممی خودم با

 شینممی مجنون بی بید زیر 
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 شینممی بارون شر  شر  زیر 

 برگردی  شاید کنممی فکر 

 برگردی  باید گممی خودم با

*** 

 در  سمت به هاچشم  ورودش، محض به . شد وارد آرامی به و انداخت در  به کلید
 این. اشفته ر گ تاحدودی و سرد و آلوداخم یچهره به شدند زوم و چرخیدند
 و  نداشت کردن  بش و خوش و روبوسی حوصله که  بود آمده همه دست اخالقش

 با بودند، شده بلند که  را همه سالم یکی یکی اشبم  صدای و محکم لحن  با فقط
  کسی   که  بیاید  خانه  به  شب  آخر   بود  گذاشته  عمدا.  داد  علیک  مختصری   پرسیاحوال
 بود گفته  اهورا خود چون همآن  شهرام و لقامه مادرش و سعید  فقط. نباشد آنجا

 با کرد،می نگاهش ذوق با که  آیدا. آیدا و بهرام عالوه به بودند آنجا هنوز  بمانند،
 :گفت   پرهیجانش لحن 

 این  توی پا باز  شدی راضی که  خوند صورتت تو وردی چه مامان اهورا؟ اومدی-
 بزاری؟  خونه

 گاهی  و  مهتاب  و  آیدا  جز   به  بارش،یک   سالی  لبخند  رد  همین .  زد  محوی  لبخند  اهورا
 . بود نشده کسی  عاید کنون  تا سعید،

 نگاه بود نشسته خواهرش کنار   آشپزخانه توی که  مهتاب چهره به خنده با سعید
 :گفت  و کرد

 ... شما تحویل سالمت و ست و گنده  و ُمر  و ُسر ! اهورا اینم... خانوم خاله بفرما-

 :داد ادامه اهورا به رو بعد

 ...زد هم آش و خوند سوره و دعا انقدر  صبح از  درآورد مارو ر پد-

 : گفت  بعد و کشید  بلندی جیغ  معمول عادت به آیدا
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 انگار  زنیمی  حرف طوری یه! آدربیارم  وچارت  و چشم بزنم نکن  کاری  یه سعید-
  باشه  نگروندل داره حق خب! خودشه با اسمش دیگه؛ مادره. گفته چی مامان
 ...دیگه

 :گفت  و گذاشت  گوشش  روی  را هایشتدس سعید

 . قطاره سوت عین  که  المصبت صدای اون با دختر  نکنه کارتچی بگم خدا-

 :داد ادامه بهرام به رو و

 !جیرجیرک این  دست از  تو کشیمی چی... دادش کنه  رحم بهت خدا-

 :گفت  آیدا و داد تکان سر  و خندید فقط بهرام

 بیست   که  قلیونی  نی  اون  به  ارزهمی  موم  ر ات   یه  باشم،  هم  جیرجیرک   اگه  من !  خفه-
 ...کنیمی َچت  باهاش ساعته چهار  و

 : گفت  و فشرد هم به داری خنده حالت به را هایشلب  سعید

 هم کنه،می  باور  یکی الشالبه یهو بافیمی  هم به چرندیات انقدر ! دختر کن   حیا-
 ... ذورمعم اسمش گفتن   از  که  خدایی بنده اون هم ره،می من  حیثیت آبرو

 :داد ادامه و نشست هایشلب  روی نیشخندی بعد

 ... بزاره  جون  لقامه  اگه  البته.  شم  آبروبی  آرزومه  خاص  مورد  یه  این   تو  من   هرچند،-

 :گفت  خنده با و کرد  نازک پسرش برای چشمی پشت لقامه

 که  کردیمنمی   دراز   بزرگترمون  جلوی  وپامون  ما  یدوره!  حیابی  یپسره...  ُخبه  ُخبه-
ر   تو  االن...  بشه  احترامیبی  مبادا ر   و  ب    آرزوی   و  گیمی  و  من   چشمای  به  زنیمی  زل  ب 
 ...شده زمون آخر  واال! داری؟  آبروییبی

 او سمت و کرد  نگاه پسرش قامت به مهتاب که  دهد جواب خواست خنده با سعید
 :گفت  و شد سعید زدن حرف از  مانع و رفت
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وا-  به داره مونده معطل در  جلوی پا لنگه یه جوریین هم پسرم! شمائم دیگه بسه ا 
 ... میده گوش  شماها هایکل کل

 :گفت  و خندید سعید

 ...کنیم  تعارفش باید ما  انگار  زنیمی  حرف جوری یه خاله بابا ای-

 :داد ادامه اهورا به رو بعد

 خواستی   هرکاری.  نکن   تعارف  خودته  خونه  تو؛  بفرما  کنممی  خواهش  داداش  اهورا-
 گم  رفتن  راه  حین   رو  خونه  موزائیکای  ترسه می  ما  یخاله  این .  آزادی  که  بکن   ی،بکن
 ! دیگه داره چیزارم این  اومدن خونه یبار  ماه چند... کنی

 کشیده  باال  سمت  به  هایشلب  هم  کمی  حتی  که  اهورا  جز   شد  بلند  همه  خنده  صدای
 او که  دستش نبوسید  برای کرد  خم سر  او و بود رسیده اهورا مقابل مهتاب. نشد

 مادرانه را اشپیشانی و گرفت  قاب را پسرش یچهره دست هردو با و نگذاشت
 رفته اخمش و بود گرفته  رنگ کمی  محوش لبخند. شد گرم  کمی  اهورا دل. بوسید
  جایش  سر  ابرویش گره دوباره مهتاب پچک پچ با که شدمی  محو داشت رفته

 . برگشت

 شب  سر   میذاشتی  شدنمی  اومدی،  که  تو  ر؛ماد  بگردم  دورت  الهی.  پسرم  خوشومدی-
 یپنجه  عینهو پاش کف  چشمم دیدی؟ می هم رو ویدا ات،خاله دختر  اون که  بیای
 بعد  ولی  بود،  انتظارت  چشم  خدا  بنده  و  گرفت  وسراغت  خیلی  مهناز !  مونهمی  آفتاب
 . رفت و گرفت  ودخترش   دست نمیای، دید که

 سمت  دو  هر   و  نزند  حرفی  داد  ترجیح.  ت اش ند  را  بحث  این   کردن  باز   یحوصله  اصال
 عسلی  روی  خالی    و  سفالی  هایکاسه  به  نشستمی  سعید  کنار   درحالیکه.  رفتند  بقیه
 :گفت  و کرد  اشاره

 بچه؟  این واسه شده کبوتر   تخم که  ریختی تنذری  آش تو چی بانو؟ ماه خبره چه-

 :گفت  و کرد  دستیپیش سعید ند بز  حرفی مهتاب آنکه از  پیش
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 ...نداشتم  صحبتا این و کبوتر   تخم به نیاز  یادمه که  روزی از  من الاو-

 :انداخت باال را ابرویش آیدا

ل  قواره دو ازل روز  همون از  خدا. بله-  که  زبونت واسه بود گذاشته  کنار   اضافی گ 
 ... دربیاری ما  روزگار  از  دمار  باهاش

  بخت   رفیق  این   امانتق  کی  نباشم  من   بگو،  خودت  خدایی!  جداست  که  یکی  تو  بحث-
 جیغ سرش مدام دونمنمی  کردی  فکر  زلزله؟  توئه از  گیرهمی وبهرام  من  برگشته

 خوره؟ می کتک  بلندت هایپاشنه اون از  و کنیمی جیغ

 :داد ادامه بهرام خندان چهره به رو بعد

ت اما عذابه، دراز زبون  جادوگر   یدختره این  تحمل دونممی داداش- ... نباشه غم 
 اونوقت  بده تکیه بهم افتادی گیر   هرجا تو یعنی! پشتتم درخت شاخه ن یع خودم
رتی من   ... بخندم بهت کلی  زمین  بخوری دممی خالی جا ف 

 : گفت  کردمی نگاه سعید به چپ چپ که  همینطور  آیدا و خندیدند همه

 گی؟می چیه پرتا و چرت این ! سعید نکنه تخفه خدا-

 .انداخت باال شانه بیخیال سعید

 .روش آبم یه و دادی انجام اینارو همه گممی که  تمخاله پسر  من  هگا-

 . نشست  رویشروبه  خودش  و  گذاشت  عسلی  روی  اهورا  مقابل  را  آش  کاسه  مهتاب

 مهتاب  یجمله با که  بود نگفته اهللبسم  هنوز  و گرفت  دستش توی را قاشق اهورا
 . آورد پایین  را دستش و کرد  اخم

 سامون و سر  دیگه امسال آخر  تا ابوالفضل آقام حق به انشااهلل. مادر جونت نوش-
 ...بگیره آروم  منم دل   و بگیری

 : گفت  پرشیطنت لحنی با سعید
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 نور  شده دیگه که  هم خاله نیت این  با... مراده همینجوریش نطلبیده آش! به به-
 ... بگیر یاد  خانوم لقامه. نور علی

 :گفت  و خورد را لبخندش اهورا ز تی نگاه از  سعید و کرد  نازک چشمی پشت لقامه

ل  بخوای تو شاید! بخورم خودم بده... نخور اصال داداش، خبخیلی-  به بگیری گ 
 ... کنم  بازش  خواممی   قشنگ  و  گرفتم  دستم  قیچی  یه  برعکس  من   ولی  خودت،  بخت

 :گفت  و کرد   نگاه را اشخواهرزاده چپ چپ مهتاب

 ... بخوره باید مخودَش ! اهوراست واسه فقط و فقط سفره این  و نیت این ! نخیر-

 باال شوکاسه  سه اهورا پای پیش االن همین  اینکه مثل! خاله نکنه درد شما دست-
 آش  به بستیم کمر   یاعلی یه با و کردیم  نیت ماهم خیر  امر  گفتی  شما... آکشیدم
 من  که  باشه اینجوری... برسه واسمون ایمعجزه یه سفره این  از  بلکم تا خوردن
 ...دیگه گذاشتی  کارمون  سر  رسما و َعَزبم حاالها

 :گفت  و خندید مهتاب

 و بگیره جوونارو همه دست ابوالفضل که  انشااهلل اما... بود اهورا برای من  نیت-
 ... بگیرن سامون و سر  همه

 :گفت  و زد نیشخندی سعید

ه!  ازش  ریزهمی  گوهر   و  ُدر   که  خاله  دهنت   اون  قربون  ای-  قول   به  بیاد؟   بدش  که  کی 
ی  حاال...  تو  همه  سامان  و  سر   ای  نرسم،  سامان  به  تو  بی  گهمی  که  شاعر    سامان    این   ک 
 ...طلبشه من  سامان   واسه آش یه که  لقامه و دونهمی خدا پیشم برسه من 

 :گفت  و کوبید  دستش پشت لقامه

  بیاری  مرد یه بری خارجکیا این  عین  توئم نکنه کیه؟   دیگه سامان! بده مرگم خدا-
 واحد  و  احد  خدای  به  سعید؛  بگم  بهت  االن  از !  آشدی   عاشقش  بگی  من   دل  ور    بزاری 
 وشیرم  باشین، ریخته  هم رو سامان مرتیکه  این  با و باشی شده در  به راه از  اگه
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  داری  عمر  تا و بخوری گرم  زمین  به که  کنممی هم تآق   هیچ؛ که  کنمنمی  حاللت
 ...باشه ر استغفا و پشیمونی زبونت ورد   گناهت  این  سر  

 :گفت  خندیدمی درحالیکه سعید و بود گرفته  شانخنده لقامه حرف به همه

 سامان   تا  شما  کنم،  تور   تونمنمی   هم  سولماز   و سوسن  یه  من  من؟  مادر    گیمی  چی-
 !لقامه  پسرتو نکن  دار  عیب تروخدا رفتی؟  جلو هم

 خدامه  از   من  الا    و!  میندازی  آدم  دهن   تو  حرف  خودت  تو  مادر؟   دونممی  چه  من  وا-
 ...کلفت  سیبیل یمرتیکه اون تا باشی سولماز  و سوسن  همون با تو

 : گفت  اشخاله پاسخ در  نبود، بند پا روی خنده از  که  آیدا

 سامون و سر  همون یعنی اونجا سامان که  شعر  بیت یه. مثاله یه این  جون خاله-
 ... خودمون گرفتن  

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس لقامه

 یه  که  سفید چشم پسره این . کردی  راحت وخیالم  که  جون آیدا بده خیرت خدا-
 ...چرخهنمی  زبونش رو درست حرف کلوم

 :داد ادامه سعید به رو و

 ...بریمی ومن  حیثیت آبرو اینجوری که  پسر  شی ذلیل-

 :گفت  و داد تکان سری خنده با سعید

 بانو؟   نه  یا  کنیمی  پهن   من   سامان    نیت  به  سفره  یه  فهمیدی،  ومطلب  اصل    که  حاال-

 :گفت  کند  بلند سر  اینکهبی و برد هایشلب  سمت را آش از  قاشقی اهورا

 فرستم می رو بانوماه نیت میل کمال  با من  بمونه؟  زمین  رو دیگه یسفره یه چرا-
  ابوالفضل  سفره  یه  به  احتیاجت  که  خورممی   تو  سامان    نیت  به  مقاشَق   این .  تو  واسه
 ...نیفته دیگه



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

68 

 

 وقتی اما بگوید سخن  که  کرد  باز  دهان هایشلب  روی پهنی و پت لبخند با یدعس
 :گفت  و خورد را لبخندش شد، مواجه لقامه و مهتاب هایاشاره و اخم با

 خشک   زمین   اون به شخمی یه زنی بیل اگه تو. دردنکنه شما دست نیست نیازی-
  کنار  باهم جوری یه خودمون ابوالفضل و من ... دیگه شده کویر  که بزن خودت
 ... میایم

 :گفت  و  داد تکان سری اهورا

 ...بچرخونه وحرفش  شیمی باعث چطور  ببین . بانوماه دستت از  امان-

 :گفت  آیدا و کردند  نگاه هم به تعجب  با سعید و آیدا

 دیدی؟  ومامان هایاشاره  چطوری داداش؟  داری بیشتر  چشم دوتا مگه تو-

 .کرد  بلند را سرش اهورا

 ...گفتی  بهم تو االن همین  م؛یدند-

 :گفت   هایشخنده میان مهتاب و خندیدند همه اهورا، حرف این  با

 چه درومده چشم ببین  خودشه، فکر  به فقط پسر  این  مادر؟  کنم چیکار  خب-
  ابوالفضل   سفره  بهرحال.  بگه  خوادمی  هرچی  بزارم  نباید  که  من   اما.  گرفته  ایمعرکه
 ...داره حرمت

 :گفت   شیطنت با سعید

 کنار   رو اهورا همه االن میاد، بوش که  اینجوری. برم حرمتش و ابوالفضل قربون-
 ...من  سامان و سر  به چسبیدن دستی دو و گذاشتن 

 :گفت  اهورا و کردند  نگاهش چپ چپ لقامه و مهتاب

 ...دارم کارت  اتاق تو بیا پاشو. کردی  پرونی مزه و گفتی  تسامان   از  هرچی بسه-

 :گفت  سعید. شد بلند هم او که   کرد  اشاره شهرام به سر  با و شد بلند بعد
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 آش کاسه  سه خالی جات پیش دقیقه چند همین  که،  گفتم  فقط. پسرخاله چشم-
  بعدش  بشورم، وروم و دست و برم آب به دست یه روت به گالب  االنم! باال دادم
 ...خدمتتم در 

 :گفت  سردش لحن  با اهورا و خندیدند همه

 .نده لفتش ولی برو-

 ...میام َجلدی. چشم روی به ای-

 :شد شنیده  سرشان پشت از  مهتاب صدای که  رفتند اتاق سمت شهرام و اهورا

 کردم؟   ُپر  کی  واسه رو کاسه  من  پس مادر؟  ریمی کجا  نخورده آش-

 : گفت  مادرش پاسخ در  برگردد اینکه بی

 !بانو ماه خورممی میام-

 . بزند حرفی نتوانست ر دیگ مهتاب بودند، شده اتاق وارد چون و

 :گفت  و  ایستاد  شهرام  مقابل  سینه  به  دست  و  انداخت  صندلی  پشتی    روی  را  کتش

  شد؟  چی دختره اما خوبه، حالش مطمئنم که  آرتارو-

 . بازداشته االنم. ستوزنده خوبه حالش اونم-

 بکشی؟  بیرون شونزبون   زیر  از  چیزی تونستی-

 یه درگیر  بیشتر . گفت  کمتر   خیلی حتی ،سورنا حرفای حد در  چیزایی یه دختره-
  قضایا  این  به پاش بخواد اینکه بدون هموَنم بخاطر  بوده، دیاکو با احساسی رابطه
 ...شده باز 

 خواسته  دختره...  شهرام  داره  بیخ  قضیه.  نیست  سادگی  این   به  هیچی!  گهمی  دروغ-
 . کنه   سرت به دست بازی رمانتیک و آه و اشک با و بگه چیزی یه
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  خودش چطور  پس بود؟  گفته دروغ نیکسا  واقعا. کرد نگاهش تعجب با امشهر 
  خودش  اهورا قطعا باشد، میان در  دروغ و کاریپنهان  پای اگر  بود؟  نشده متوجه

 .کرد می بازجویی دختر   آن از  هم دیگر  بار یک 

 چی؟  صرافی شاگرد اون-

. باشد خوبی ر خب منتظر  نباید شد متوجه اهورا و گزید  را لبش و کرد  مکث شهرام
 های چشم   به  کردمی   سعی  درحالیکه  بعد  و  کرد   پا  آن  و  پا  این   کمی  زیر   به  سر   شهرام
 :گفت  نکند نگاه اهورا

 ... نشو عصبانی فقط... بدونی باید که  هست چیزی یه-

 :گفت  و کرد  ریز  را هایشچشم . بود درست حدسش پس

 شده؟ چی-

 :دکر   بلند سر  بعد و فشرد هم به را هایشلب  شهرام

 ! کرده  فرار  آرتا-

 داده دست از  را آرتا اینکه جز  کردمی را هرچیزی فکر . جاخورد وضوح به اهورا
 :گفت  عصبانیت با و شد غلیظ هایشاخوم. باشند

ی؟ -  ک 

 ....بیمارستان از  روز  همون-

 : بست فرو لب اهورا فریاد با

 ی؟ گمی من  به واین  داری االن تو اونوقت فراری   مرتیکه این  روزه دو-

  شاید .  کشید  موهایش  بین   دستی  کالفه  اهورا.  انداخت  پایین   را   سرش  دوباره  شهرام
 چیز هیچ دماغ و دل اما بگذارد، سرش روی را خانه و کند  بیداد و داد توانستمی

 گرفته   و  خراب  هم  همینطوری   حالش.  نداشت  هم  فریاد  و  داد  حوصله  حتی.  نداشت
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 و شد بیشتر  عصبانیتش شهرام، خبر  این  با که  بود ریخته هم به اعصابش و بود
 هرچقدر  االن. سوزدمی بیشتر  و شده بیشتر  هم اشریه سوزش و درد کرد  حس
 خشمش  تمام.  بودند  داده  دست  از   را  آرتا  بهرحال  داشت؟   فایده  چه  زدمی  هم  فریاد

  گرفته   تاحدودی و بم صدایی با و داد نشان  هم به هاشپلک  محکم   فشردن با را
 :گفت

 بزنی؟  وردش  ستیتون-

 برگرده   آرتا  هست  احتمالش.  باشن   ویال  مراقب  دورادور   گذاشتم  هاروبچه  اما...  نه-
 ... میندازن گیرش  اومدن محض به اونجا،

 فکر بی  آنقدر  قطعا  شخص آن و گرفتمی خط  دیگری کس    از   آرتا.  زد پوزخند اهورا
 اما. کرده  شناسایی راآن  پلیس که  برگردد ویالیی به دوباره آرتا دهد اجازه که  نبود
  توانست نمی و آوردندمی شانس اگر  پس ... داشت خونریزی و بود زخمی آرتا

 پلیس   پای  نشوند  متوجه  هاآن   که  بود  احتمالش  حداقل  برساند،  هامون  به  را  خودش
 . است وسط

 االن آرتا. باشه جمع حواسشون بسپر  هم  شهر  اطراف هایپاسگاه  هایبچه به-
 یا کننمی آب زیر  وسرش یا پس. بشن  خالص شرش از  باید که  طوریه وضعیتش

  باید  بارشون و هاسرنشینن  و هاماشین  تمام. نحوی هر  به حاال... بره فرستنشمی
 شب اون. بود اونجاها سورنا قبال که  روستاهایی حومه خصوص به. بشه تفتیش

 یه نن کمی که  هرکاری پس بلده رو منطقه خوب شدم متوجه کردم،  تعقیبش که
 مفهومه؟ . شهرام باشیم غافل چیزی هیچ از  نباید. داره اونجا به هم ربطی

 که  بگوید چیزی ترسیدمی  و بود عصبانی اهورا. نزد حرفی و  داد تکان سر  شهرام
 سعید که  بودند ایستاده اتاق وسط گرفته  و کالفه  هنوز . کند  تر خراب را اعصابش

 :گفت  و داد قورت اهورا خم  بدا صورت دیدن با را لبخندش و شد داخل

 پسرخاله؟  شکاری کی  دست از  باز -
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 :پرسید ازش سعید، سؤال به توجهبی و کشید  عمیقی نفس اهورا

 کردی؟   فکر  پیشنهادم به-

 : زد کمرنگی  لبخند و داد تکان سر  سعید

! کنممی   تصور   دست  به  اسلحه  خالفکارای  بین   وخودم   دارم  روزه  دو  من   کردم؟   فکر -
 اما... ایرج و لقامه دست رو بمونه امجنازه و بشم جوونمرگ نکنه که  ترسیدم اول
 آسه  خودت همراه جعلی هویت و اسم با و تضمین   جانیم امنیت گفتی که بعد
 ...اهورا بدجور  تمپایه  بگم باید میام، آسه و رممی

 این .  گرفت  جان  بیشتر   سعید  لبخند  و  زد  برق  کمی  اهورا  هایچشم  روشن   هایتیله
 هر  داشت یقین  اهورا. بود هم اعتمادش مورد بود، زرنگ و زبر  اینکه بر  عالوه ر پس

 سعید  بزرگتر   برادر   عین  بچگی  از   او.  کندنمی  خالی  را  پشتش  سعید  بیفتد،  هم  اتفاقی
 .  بودند نگذاشته کم  هم حق در  چیزی برادری در  هم الحق و بود

 :گفت  و کرد  نگاه اهورا به بهت با شهرام

 نفوذی؟  عنوان به بفرستی سعیدو خوایمی اهورا؟  دیر ک  چیکار  تو-

 . کرد  نگاهش شدنمی  محو صورتش از  ایلحظه  برای حتی که  اخمی همان با اهورا

ت  دونممی چون دارم قبول وخودت- ... خطرناکن  خیلی آدما اون ولی. درسته کار 
 ت،سکاسه   یه تو باهات  هم سعید دست و مأموری تو ببرن بو اگه دونیمی هیچ
 ... کنه  موافقت  چیزی  همچین   با  محاله  سرهنگ  این،  بر   عالوه  میارن؟   سرتون  به  چی

 :داد ادامه و کشید  پوفی بعد

 دادی  ولش  که  دختره  اون  جریان  از   اون  حسابی؟   مرد  خورده  دیوار   کدوم  به  اتکله-
 نداشته  زدن جیک جرعت کسی  که  آوردی هم رو قضیه ته   و سر  طوری و رفت
ت ...  کنی  عملیات  وارد  رو  ایغیرحرفه   غیرنظامی    یه  خوایمی  که  نالا  از   اینم  باشه،  چ 
 اهورا؟ تو شده
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 :گفت  و انداخت باال ابرویی سعید

 ژیگول لباسای و رخت و موها این  با ومن  بودی؟  من  با رو غیرنظامی ای  غیرحرفه -
ال و نیفتاده پاش هنوز ... نبردم مرد من ! سرگرد جناب آنکن  قضاوت  که  اونه نامرد ا 

 ...نکنه ثابت وخودش  و نزنه مشت و نخوره مشت جون پای تا

 :داد تکان طرفین  به را سرش شهرام

 ...آدما این  بین  کرد  نفوذ شهنمی   نامردی و مردی حساب رو! سعید بیخیال-

 بود؟ این  از  غیر  تو و من  شرایط مگه-

 : گفت  شهرام و کردند  نگاهش  هردو اهورا محکم صدای شنیدن با

 ... بودیم خدمت  به مجبور  و بود کارمون  بود، مونوظیفه... داشتیم فرق ما-

 : گفت  غیظ با اهورا

 و عملیات واسه کردمی  درد سرمون منتها کارمون نه و بود مونوظیفه نه-
  ما،  همکارای اینه؟  غیر  بود، سعید االن   از  کمتر   هم مونسن  موقع  اون... خونریزی

 دونه؟می  تو  و  من   سطح  هم  وخودش  که  کرده  یغلط  چه  شما  کمالی    همون  مثل  یکی

 :داد ادامه اهورا و کردمی نگاهش سکوت در  شهرام

 و  خیانت  اهل هم برمیاد خودش پس از  هم دونممی چون کردم   انتخاب سعیدو-
 از  کمتر   خیلی رفتنش لو و نظامی یه وجود  ریسک ضمن؛ در ... نیست کاری  کم

 هفته یه به باش مطمئن  بزاریم، اونجا وپامون  دوتا ما سعید، جای اگر . دوتاست
 خبردار  بار  هزار  سعید بیفتم گیر   من  تا االن اما... شده رو جفتمون دست نکشیده

 . داریم رو آوا اونجا ما نکن  فراموش. شده

 کردی؟   اعتماد بهش که  دیدی دختره این  تو چی-

 به  و بود پرسیده خودش از  را سؤال این  چندبار  صبح از  خودش اصال بود؟  دیده چه
 بود؟  نرسیده ایکننده  قانع پاسخ هیچ
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 :گفت  رفتمی  در  سمت درحالیکه و گرفت  صندلی پشت از  را کتش

 شده که  هرطوری بری و باشی زدی که  گندایی  کردن  جور  و جمع  فکر  به بهتره تو-
 ... کنی  دخالت من  کار   تو کمتر   و بیاری ُمُقرش نیکسارو دختره اون

 :گفت  سعید به رو اهورا و گفت  لبی زیر  اهللاالالاله و داد تکان سر  حرص با شهرام

 الزم  هم لباس کردم، ردیف خودم وماشین  کارای. مهمونی بریم باید فرداشب-
 دست  بسپر  غروب از  رو آتلیه فقط. شده آماده چیهمه  قبل از  باشی داشته نیست
 مفهومه؟. باشی نداشته بهانه و عذر  اومدم وقتی که  بهرام

 منتظر  اینکهبی اهورا و گفت  قربانی چشم شیطنت با و داد تکان را سرش سعید
  مادرش  اصرارهای رغم علی و کشید  را دستگیره شود، هاآن  جانب  از  دیگری حرف
  سمت  و شد خارج خانه از  مأموریت و کار   بهانه به بماند، آنجا را شب  گفتمی که

 .افتاد راه به بود، آنجا خودش واحد که  مجتمعی

 و تاریکی غرق خانه. کرد  باز  را واحدش رنگ مشکی در  و چرخاند قفل توی را کلید
 هایی پرده  و بادپاییزی صدای ببندد، را پنجره  بود کرده  فراموش چون و بود سکوت

  بستن  بدون. بود انداخته طنین  زدهیخ و سرد فضای آن در  خوردندمی  هم به که
 و رفت باال را هاخواب اتاق هب منتهی کوچک  پله دو ها،المپ کردن  روشن و پنجره
 کم   را اتاق تاریکی   از  درصدی زردش نور  کرد،  روشن  که  را دیوارکوب. شد اتاق وارد
 و سوییچ و فندک و سیگار  پاکت. بود پابرجا هنوز  اشزدگییخ  و سرما اما کرد

 سمت دستش. انداخت صندلی پشت را کتش  و گذاشت  کنسول  روی را موبایلش
 پیراهنش هایدکمه که  همانطور  و کشید  بیرون آن از  نخ یک و رفت سیگار  پاکت

 تاریکی    از   انگار   هم  شهر   فضای.  کرد  روشن   را  سیگار   و  رفت  پنجره  سمت  کرد،می  باز   را
 دیده که  روشنی رنگ تنها که  تاریک و تیره آنقدر . بود شده تار  و تیره اهورا دنیای
 سیگار   فیلتر   سرخی    و  بود  هشیش  داخل  از   روشنش  هایچشم  سبز   نور   انعکاس  شد،می
 ظاهرش،  برعکس و گشتمی چیز  همه حوش و حول فکرش. هایشلب  روی

 . نداشت آرامش ایلحظه  درونش
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... آرین   رستاک.  چید  هم  کنار   را  پرونده   شواهد  و  هاداده  یهمه  اول  از   ذهنش  توی
 و خمیفا هامون آرتا، نهایت در  و... غرالی نیکسا... حامی سورنا ... معینی دیاکو

 محکم بود؟  نینداخته... بود انداخته قلم از  را نفر  یک اسم. جاوید شاهپور 
 دخترک. بیاورد هم  را اسمش خواستنمی  شاید. فشرد هم به را هایشچشم 

 هر  آرامش، ایذره گرفتن   برای که  بود این  از  غیر  مگر  آرام؟  یا  کردمی خشمگینش
 ُگر   و عصبانیت این  کرد،می شآرام اگر  پس سپرد؟ می جان سازش نوای به هفته
 شراکت قرار  او با چرا پس کرد،می خشمگینش هم اگر  بود؟  چه از  جانش فتگی  گر 

  نشست؟  معامله  پای و گذاشت

 فیلترها بقیه کنار   کوچکش  فیلتر  ماندهته و کرد  خاموش پنجره لبه را سیگار  غیظ با
  هشدار  صدای که  بود  نکشیده دراز  تخت روی هنوز . افتاد قدیمی خاکسترهای  و

  رویش  آوا اسم. برداشت را همراه و زد  دور  را تخت. شد بلند  همراهش پیامک
 به   پشت. کند  پرت  تخت روی را آن و شود تر غلیظ  اخمش شد باعث که  بود افتاده
 موهایش  بین را دستش کالفه.  شد شنیده هم دوم صدای که  بود ایستاده تخت
. بود شده واردش خودش پای با و دبو کرده  شروعش خودش که  بود بازی. کشید
  بود؟  اهورا شبیه کردن  فرار  مگر  اصال کرد؟ می فرار  چه از  االن پس

  قسمت  را اشاشاره انگشت و گرفت  دستش توی را همراه و  نشست تخت  یلبه
 : کرد  باز  را اولش پیام و گذاشت  حسگر 

  باهات  باید ولی وقته، دیر  و ستبدموقع دونممی آره... آره! سرگرد جناب سالم-
 بیدار؟  یا خوابی. زدممی  حرف

 : شد مشخص دوم پیام متن  و کشید  صفحه روی را انگشتش

 ...زارهنمی جواب بی وقرارداش  طرف آدم و امشریکت من  ببین -

 :شد بلند تلفن  صدای دوباره که  بود نخوانده کامل  را پیام هنوز 
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 حرفی خب، خیلی... یکن  تظاهر  خوایمی که  حاال ولی. بیداری دونممی که  من -
 ... نیست

  رنگ  اخمش. شد بلند زنگش صدای که  بگذارد کنسول روی را موبایل خواست
  زدن  حرف یاد تازه واقعا یا دخترک و بود صبح گذشته  صبح چهار  از  ساعت. گرفت
 .بود بلد خوب را اهورا اعصاب روی کشیدن  خط یا بود، افتاده

 اگر  صدایش. شد کشیده  سبز  آیکون روی انگشتش... اما دادمی جواب نباید قاعدتا
 و بود شده گرفته  قلبش، سنگینی   و هاریه سوزش این  یا بود زیاد کشیدن  سیگار  از 

 .بود همیشه از  تر  محکم

 !بله-

 ...!زدممی حدس-

 .شد تر تنگ  بود، ابروهایش مابین  که  ایگره

 .بگو وکارت-

 . کردم  ایمیل اتبر  واطالعات  بگم خواستممی فقط. نداشتم خاصی کار -

 .دیدم-

 کار  سیستم اون کل کردن هک... چیزی تقدیری، تشکری، یه دیدی؟  همین؟-
 ...نبودآ هم ایساده همچین 

 وص خص به. نداره وجود تشکر  برای جایی من  قوانین  تو. دادی انجام تووظیفه-
 .بیشتر نه و کرده  وظیفه انجام که  کسی  برای

. انگار سنگه از  خودت عین  هم قوانینت:»کرد  زمزمه زیرلب و آرام و ورچید لب آوا
 .«زورگو خودخواه  

 گفتی؟   چیزی-
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 :گفت  و کرد  تر  زبان سر  با را هایشلب 

 شرط به منتها. باشه داشته قوانین  خودش واسه آدم که  خوبه گفتم  فقط... نه-
 .نشه براش حد از  بیش  غرور  باعث اینکه

 با دختر  این  شده باعث چه داندیشی حال همان در  و کرد  سکوت لحظه چند اهورا
  بعد  و است؟  مهم اهورا هایچهارچوب  و عقاید راجب نظرش کند فکر  خودش

 :گفت  مقدمهبی

 ... کرده  فرار  آرتا-

 . بگیرد خودش به غیظ چاشنی   اخمش شد باعث آوا بلند صدای

 ...اهورا شممی بدبخت من  که  جوریاین  خب کرده؟   فرار ! چی؟ -

 باهاش  شد پیدا شکله  و سر  اگر  کن   جمع وحواست  فقط. نمیفته اتفاقی نترس-
 . بدی خبر  من  به الفور فی  و نشی سرشاخ

 .کشید  بلندی پوف آوا

... کنهمی  تموم وکارم   عوضی اون تو رسیدن از  قبل مطمئنم ولی. دممی خبر  باشه-
 دیگه  داره،  هم  کینه  ازم  که  حاال  داشت،  خورده  شیشه  باهام  مهمینجوریَش   مرتیکه
 .. .بدتر

 قبول   اگر .  کنم  شونروشن   باید  االن  همین   که  هست  چیزا  سری  یه!  دختر  کن   گوش-
 گناهبی  که  بود این  دلیل به یک کنم،  حمایتت راه این  تو و بزارم قرار  باهات کردم
...  دربیاری  شودقیق  اطالعات  تونیمی  و  نزدیکی  جاوید  به  اینکه  دلیل  به  دو  و  بودی
  تحت  اوضاع و هستم حرفم سر  باش مئن طم پس هست، بهت حواسم گفتم  بهت

 و شهنمی  عنوان تحت حرفی هیچ خوامنمی  بعد، به لحظه این  از  پس. کنترلمه
  بخوری   غصه  تونیمی  بخوای  هرچقدر   خودت  خلوت  تو.  بشنوم  یأس  آیه  و  تونمنمی 
 ودهنت  پس... نداره معنی چیزا این  من، کار   تو  اما کنی،  منفی تلقین  خودت به و

 مفهومه؟ . زنینمی  بدی باید که  اطالعاتی بر  اضافه حرفی و بندیمی
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 که  زدمی  حرف  وار   دیکته  و  محکم  طوری.  دادمی  گوش  را  هایشحرف  سکوت  در   آوا
 اخم و داد تکان را سرش کمی  اما.  بود کرده  هیپنوتیزم را دخترک کلماتش  انگار 

  گذشت، ینم حق از  هم اگر  درست، بود  مأمور  اهورا. نشاند چهره در  کمرنگی
.  بزند   حرف  اینطور   او  با  نداشت  حق  اما.  درست   هم  این   بود،  منطقی  هم  هایشحرف 
 از  غیر  کال  انگار  مرد این  و بود تیز  و تند دخترک زبان. ناحق چه و حق به چه حاال
 . بزند حرف نبود بلد دیگری  شکل زور، زبان  

 شریکیم  االن تو و من نقشه، طبق. کن   گوش  تو االن اما سرگرد جناب دادم گوش-
  بر   عالوه.  توئه  کارای  از   تر سخت   خیلی  من  کار   که  سود  سر   دو  یمعامله   یه  توی  اونم
 ...بگی زور  سرم نداری حق پس.  منی مافوق تو نه و دستتم زیر  من  نه این،

 همین  بخوام اگر  نکن  فراموش... احمق یدختره گرفتی  باال دست وخودت خیلی-
  کت   تونممی لعنتی ویالی اون در  حضور  جرم هب فقط و فقط ساعت، همین  و حاال
ی  بگیری  یاد  که  بازداشتگاه  ببرمت  بسته  پس.  کنی  قیچی  ودرازت   زبون  باید  کجا  و  ک 
  محول   بهت  که  وظایفی  یادامه  سر   برو  و  بگیر   خون  خفه  ایاضافه  حرف  هیچ  بدون
 ...بدی انجام باید و کردم

 و وحشی کالبد    همون تو بری و هر ب یادت قرارت و قول باز  که  اموظیفه سر  برم-
 کسی از  نه و رهمی  کتم تو زور  نه من ! آقا حضرت نخیر  کنی؟  غال و داد سرم
 ...ندادنه باال سر  جواب ماولَش  که  نکن  فراموش وشراکت   قوانین  پس. ترسممی

 وجود تو و من  بین  وسط این  که  ایدیگه مزخرف هر  و قرارت و قول و تو قوانین -
 تعیین  که  منم فقط من، کار   تو من، دنیای تو. نداره ارزش هم  یزیشپ برام داره،
... کنه  اطاعت که  مجبوره دیگه؛ هرکس چه و باشی تو چه مقابلم  طرف و کنممی
 چیزیه  از   بدتر   خیلی  که  هست  حرفام  فهموندن    واسه  هم  دیگه  زبونای  نفهمیدی،  اگر 
 !شنویمی داری االن که

 :گفت  غیظ  با و فشرد هم به  را شهایلب  محکم و  زد عصبی پوزخند آوا



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

79 

 

 دار   از   بشه  باعث  شغلت  شاید!  بگم  بهت  راست  و  رک  وچیزی  یه   باید  اوصاف  این   با-
 و خودخواه ذات   از  کم  ذاتت بدون، اما... برسی نظر  به متفاوت شاهپور  دسته و

 ...پناهی اهورا سرگرد جناب نداره، هات متهم منفی  

  با  اهورا و کرد  قطع را تماس شود، اهورا جانب از  دیگری حرف منتظر  اینکه بی و
 اششقیقه کنار  نبض و بود خشمگین . انداخت زمین  روی را گوشی عصبانیت
 ای کردمی آرزو و کشیدمی خط اعصابش روی بدجوری دختر  این . زدمی بدجوری

  تحملش  به مجبور  االن که  کشیدنمی  را مسخره نقشه این  او با هیچوقت کاش
 .باشد

 ساعدش  گوشی،  آالرم صدای با که  بود کشیده  دراز  تخت روی نبود دقیقه هد هنوز 
 بلند جا از  صبح، 05:05 ساعت دیدن با و شد خیز  نیم و برداشت پیشانی روی از  را

 اما کرد کم اشدرونی  التهاب از  ایذره زد، صورتش و سر  به  که سردی آب. شد
 تر پررنگ  کمی  سرخش و سبز  هایرگ  و داشت سرخی هاله هم هنوز  هایشچشم 
  زیادی  کارهای  امروز . بست را هایشچشم  و گرفت  یخ آب زیر  را سرش. بود شده

 کل  طور   به  را  خیریه   مؤسسه  که  شدمی  ماهی  یک  حدود.  دهد  انجام  باید  که  داشت
 تمام  و دادمی بهش را اطالعات موموبه خواهرش بااینکه. بود  سپرده آیدا دست
 هم  شریک عنوان به او بهرحال اما شد،می انجام شخود اجازه با هاکتاب  حساب

  سعید  با رابطه در  ملکی سرهنگ با باید هم بعد. زدمی سر  آنجا  به باید شده، که
 بعد . بود بلد را خوابش رگ اهورا اما بود، سختی آدم    سرهنگ هرچند. زدمی  حرف
 شنود  و  ین ماش  ردیاب  نصب  کار   زندی  که   گرفتمی   تحویل  را  هالباس   و  ماشین   باید
  آن   در   باید  که  ایجلسه  و  مهمانی...  نهایت  در   و...  بود  داده  انجام  قبل  از   را  هالباس 

 داده جاوید رفتار  و ویال با رابطه در  آوا که  اطالعاتی دیروز، تمام  و کردمی شرکت
 از  نوید خوابی،بی و سردرد این  ها،این  همه کنار   در  اما. بود کرده  مطالعه را بود

 و کرد خشک کوچکش سفید حوله با را موهایش. دادمی روزش بودن سخت
 در   محکم  شدن،  آماده  از   بعد  و  شد  هایشدکمه   بستن   مشغول  و  پوشید  را  پیراهنش

 .  بود مشخص حرکاتش تمام از  خشم. کوبید  هم به را خانه



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

80 

 

*** 

 «آوا»

  آرام  تاب لب صفحه به خیره بود، گذاشته دلناز  پای روی را سرش که همانطور 
 . دهد عبور  باریک هایلوله بین  از  را توپ کردمی سعی و دادمی تکان را شاهچان

 !کنیمی بازی چونه با چطور  تو ست،موندمکله  با درواقع بازی این -

 .دهمی آوانس من  واسه-

کی گفته  پا سنگ به عالی جناب روی که  داره خبر  اینم بله؛-  !ز 

. شد  نوشته  مقابلش  سرخ  رنگ  به   game over  جمله  و  باخت  را  بازی  لحظه  همان
 :گفت  و نشست سرجایش

 شد؟  راحت خیالت! بیا... شورت چشمای اون شه کور   ای-

 :گفت  و خندید دلناز 

 . کنینمی بازی درست پرته حواست خودت. گمشو-

  هم   و  بود  نخوابیده  صبح  تا  دیشب  هم.  نبود   جایش  سر   آوا  حواس.  بود  دلناز   با  حق
 اما  کند  فراموش  را چیز  همه داشت عادت معموال. بود کالفه  صبحش سر  بحث از 

 هم خودش را بود مانده ذهن  توی روشن  و واضح اهورا هایحرف  چرا اینکه دلیل
 این  و گناهیبی جرم به هم آن بود کرده  بازداشتش به تهدید اهورا. دانستنمی 
. بود سنگین  زیادی شاید نداشته، پدرش کارهای در  دست هرگز  که اویی برای
 درست  و  آرام  اگر   شاید.  بود  آوا  اعصاب  روی  بیشتر   هم  کردنش  منم  منم  و  وییزورگ

 . آمدنمی  کنار   عنوان هیچ به زور  با اما. کردمی قبول هم او زد، می حرف حسابی و

 روی  از  را ویتی کنترل    یهویی، حرکت یک با دلناز  که  بود غرق خیالش و فکر  توی
 :گفت   گشت،می نظرش دمور  کانال  دنبال که  همانطور  و گرفت  میز 

 !ها اولشه قسمت امروز  جدیده سریال این -
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  بود   کوچک  دلناز   اندازه  به  هم  او  دنیای  کاش.  دلناز  خوشبحال.  کشید  بلندی  پوف  آوا
 گذاشت  میز   روی  و   بست  را  تابلب.  باشد  هاسریال   اتمام  و  شروع  اشدغدغه   تنها  که
 :گفت  و گذاشت  دلناز  پای روی را سرش و کشید  دراز  دوباره و

ل-  داداش با این  آخه؟  داره دیدن ترکی سریاالی این  چی  . دلی توسلیقه بگیرن گ 
  و  نیست باغ تو کال  وسط این  که  هم نفر  یه یکی، این  شوهر  با یکی اون یکیه اون
 خیلیم و میشن  حامله همه که هم قصه آخر ... کنهمی ایفا ودلقک  نقش صرفا

 ... خوشحالن 

 . شونممرده کشته  که  یکی من  هست، که  هرچی! خفه-

 ... ببرن ویکی  تو شور  مرده-

 :گفت  آوا که   کوبید  صورتش توی را کوسن   محکم دلناز 

 شدی؟  وحشی  و  افتادی  روز   این   به  که  گرفته  گازت  هاپو  باز   جهنم؛  به  گندت  سلیقه-

 .زنیمی زر  چقدر  ببینم وسریالم   بزار . آوا بگیری درد-

 ...داره خاطرخواه کلی  من  زدن   زر  همین  وگرنه نداری لیاقت تو گمشو-

 را  هایشچشم  آرام آوا. نزد حرفی و چرخاند کاسه  در  را هایشچشم  و خندید دلناز 
.  کرد   کم  را تلویزیون صدای ولوم خوابیده، اینکه تصور  به دلناز  و گذاشت  هم روی
  ذکرش  و فکر  تمام آمد؟ می  هایشچشم  به خواب مگر  اصال. نبود خواب که  او اما

 و تمیز  را کارش  قطعا اهورا. بود افتد،می اتفاقی چه اینکه و امشب حوش و حول
 .گذاشتنمی  تنهایش ایلحظه  استرس این  هم باز  اما دادمی انجام مرتب

 .گرفتن   وتونسراغ  چون دارن کار   باهاتون کنم  فکر . برگشتن  ارباب! خانوم-

 . برخواست جا از  خدمتکار، صدای شنیدن با و شد جمع هایشاخم

 داره؟  کار   چی نگفت-

 . نزدن حرفی هم ایشون نپرسیدم من . خانوم نه-



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

82 

 

 تابوشکنی  امروز  انگار  اما بود شرکت شاهپور  تایم این  معموال و بود صبح ده ساعت
  عنوان   به  برخی.  بود   کرده  پنهان  همه  از   را  او  اما  بود،  دخترش  آوا  اینکه  با.  بود  کرده

  های رسیحساب  برخی   و  شخصی  هایکار   چون  برخی  و  شناختندشمی  دخترخوانده
 .  کردندمی  نگاهش مخصوص خدمتکار  عنوان به داد،می  انجام ا ر  شاهپور 

  همراه  و کرد  درست خامه و شیر  با ترک قهوه فنجان یک و برداشت را جوش قهوه
 و کشید رنگش خردلی سارافون به دستی. گذاشت سینی روی کاکائو کرم کیک
  به  شاهپور  شخصی   خدمتکار  تاحدودی اینکه با. کرد  مرتب موهایش روی را شالش
 پوشیده  دادمی  ترجیح  ولی.  پوشیدنمی   فرم  لباس  خدمتکارها  مثل  اما  آمد،می  حساب
 سنگین  هاینگاه از  نه و شاهپور  هایچشم  از  نه که  بود عذاب باعث برایش. باشد
  های نگاه  هم سارافون و شال وجود با حتی و نبود امان در  هایش قماش هم

 . کردمی حس را شانحریص 

  هم   آن  آوا،  و  خودش  جز   کسی  که  شاهپور   مخصوص  اتاق  سمت  و  برداشت  را  سینی
  عمارت  شرقی   قسمت اتاقش . افتاد راه به  نداشتند را آن به ورود حق نظافت برای
 فضای  از  که  اش مستطیلی محوطه هم دورنما در  و بود جدا هاسالن  از  کال  و بود

 آنجا  را اشمهم  هایمالقات  قرار  معموال. بود مشخص بود زده بیرون خانه اصلی
 . داشت دیگری اتاق استراحت برای و گذاشتمی

  مخمور  و گرفته صدای نکشیده، ثانیه به که زد در  به ایتقه و ایستاد در  پشت
 :شنید را شاهپور 

 !تو بیا-

 کمی  شد ثباع بود، کرده  پر  را اتاق تمام که  دودی بوی. شد داخل و کرد  باز  را در 
 بس  از  هم شاید. بود متنفر  شاهپور  سیگارهای تند بوی از . بیندازد چین را اشبینی
 .آمدنمی  خوش مذاقش به بهش مربوط چیزهای یهمه نداشت، خوش دل   او از 

 لبخند به توجه بی سرد، لحنی و کمرنگ  اخمی با و گذاشت  میزش روی را سینی
 : گفت  او هایلب  روی
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 . داری کارم  گفت  خدمتکار -

 . خوریمی ناهار  من  با امروز -

 . گرفت  خود یه تعجب رنگ کمی  دخترک هایچشم 

 چطور؟ -

 ... ضمن  در . بزنم حرف باهات باید-

 : کرد  کامل  را حرفش حال همان در  و برداشت قدم سمتش به و برخواست جا از 

 . کن   عوض لباساتم-

 :داد ادامه و  گرفت  را شالش لبه و

 !پسندممی چطور  من  که  دونیمی. تنیس پوشش همه این  به نیازی-

 دخترک  جمالتش  بیان  لحن   آن  از   بدتر   و  نفسش  سیگار   بوی.  شد  تر   غلیظ  آوا  هایاخم
 :گفت  و کرد  خارج دستش از  را شالش. کردمی منزجر  را

 .دارم وخودم مقررات من -

 .کرد  اخم متقابال شاهپور 

 .کنهمی نقض ومن  قوانین  تو خود  بی مقررات  -

. نداشت خوردن کتک نای دیگر  اما « درررک به» بزند فریاد استخومی دلش
 خوب داشت تازه  بود، قبلش هفته هایدرازی  زبان حاصل که   بدنش هایکبودی 

 فقط . شود شاهپور  کمربند  نقاشی   دفتر  بدنش و تن  دوباره خواستنمی و شدمی
 :گفت

 ...بوده همین  اول از  قرارمون ما. نیست من  مشکل-
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 کشید  عقب  به  را  سرش  و  گذاشت  صورتش  دور   را  هایشانگشت   ونتشخ  با  شاهپور 
 از  غیظ با فشرد،می هم به را هایشدندان درحالیکه. شد جمع اشچهره درد از  که
 :گفت  دندانهایش الی

 و تک نیست معلوم و نمیای خونه شب به شب که   تو با قراری و قول هیچ من -
 این من  جلوی خوادنمی .ندارم پلکیمی کیا  با و کنیمی غلطی چه بیرون اون تنها
 شدی؟  شیرفهم حاال. کثافت  یدختره باشه کنی.آویزکنی خودت به پارچه همه

 دقیقا که  شاهپور   هایانگشت  درد هم. بود آورده  هجوم چشمانش به اشک درد از 
 درد هم و بودشان گذاشته بود بسته را دهانش آن به آرتا که طنابی جای

 .بود هم بیشتر  دومی درد. زدمی دخترک دل به یشهاحرف  که  هاییتازیانه 

 :نالید و شد هایشاشک ریختن  از  مانع سختی به

 باشی؟  داشته چشم بهم تونیمی  چطور  شاهپور  دخترتم من -

 حقیقتا  هم به را هیشچشم  محکم آوا و کرد بیشتر  را دستش  فشار  شاهپور 
. نداشت  را  درد  همه  ن یا  تحمل  صورتش  ضعیف  و  ظریف  هایماهیچه  و  هااستخوان 

 انگیزتر   نفرت  دیگری  هروقت  از   و  بود  نشسته  خون  به  شاهپور   خاکستری    هایچشم 
 :زد فریاد غیظ با. بود شده

 رفتار  من  قوانین  طبق باید من، عمارت توی . هستی کی  حکم   در  نیست مهم برام-
ت  تو تا بگم بار  چند واین . کنی  نفهم؟  زبون یدختره بره  فرو گوش 

 عقب به قدم دو آوا و داد هولش حرص با شاهپور  که  بود ایستاده حرکتیب آوا
 .شد پرت

 . ببینمت خوامنمی  ناهار  وقت تا. بیرون گمشو  و کن   گم  وگورت-

. کشیدمی  نفس  عصبی  و  بود  ایستاده  آوا   به  پشت  که  بود  گفته  درحالی  را  اشجمله
. زد را آسانسور  دکمه و رفت بیرون لعنتی اتاق آن از  تأمل، ایلحظه بدون دخترک
 هقهق   صدای  و  افتاد  تختش  روی  و  کرد  باز   را  اتاقش  در .  نداشت  را  هاپله   حوصله
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 همه  این  اینکه  از . بود  خسته  درد  همه  این   تحمل  از .  بود  خسته.  شد بلند   اشگریه 
 کشیدمی  فریاد.  بود  مرد  هم  او  کاش.  خوردمی  هم  به  حالش  خودش  از   بود  ضعیف

. ظریف و بود دختر  او اما. زدمی شاهپور  صورت توی اشقوی  یهاپنجه با و
 داشته  جنگیدن  توان  که  بود  آن  از   تر نحیفش،ضعیف  بدن  و  بود  کوچک  هایشدست 
 هم  را آن  که  کردمی  دفآع خودش از  گاهی  بودنش تخس و کلمات  با فقط. باشد

 . بود گرفته  ازش تاحدودی شاهپور 

 این . زد صورتش به آبی و شد بلند تخت یو ر  از  حرص با ساعت، دو حدود از  بعد
 مرگ از  باالتر  بالیی چه شاهپور . نبود او شبیه آمدن کوتاه. آمدنمی  کوتاه بار 
 ...شدمی بهتر  وضعیتش شاید مرگ، با حداقل بیاورد؟  سرش خواستمی

 را   موهایش  درشت  فر   هایحلقه  و  برداشت  را  شالش  فقط  نکرد  عوض  هایشلباس  
 راجب چون و بود نشده خوب کامل  هنوز  گردنش  سوختگی و زخم. ریخت دورش

 ترجیح   و  نداشت  دادن  پس  جواب  حوصله  االن  بود،  نزده  شاهپور   به  حرفی  قضیه  آن
 .رفت  پایین   آسانسور   با  دوباره  و  شد  خارج  اتاق  از .  کند  پنهانش  موهایش  زیر   داشت

 شامل  که  وردخمی  غذاخوری  سالن   از   جدا  جایی  در   را  غذایش  بود  تنها  وقتی  شاهپور 
 . است بیزار  اتاق آن از  چقدر  آوا دانستمی خدا فقط و بود صندلی دوتا و میز  یک

 شاهپور  بلند پایه ای  شیشه لیوان  کنار   را  جنسینگ بطری و بود شده چیده کامل  میز 
  از  یکی روی. بخورد غذا خوردن نوشیدنی بدون نبود بلد انگار  مردک. بود گذاشته
 با . شدند مشغول و شد اتاق وارد لحظه چند بعد هم پور شاه و نشست هاصندلی 
 شده خیره آوا روی نارضایتی و اخم با نگاهش و خوردمی را غذایش کم  اشتهایی

 لیوانش.  کردمی  بازی   غذایش  با  فقط  و  بود  نشسته  مقابلش  اخمو  ایچهره  با  که  بود
  برد می یشهالب  سمت را آن درحالیکه و کرد  نوشیدنی رنگ سرخ مایع از  پر  را

 :گفت

 !برگشته سفر  از  هامون-
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 و  افتاد  دستش  از   قاشق  ایلحظه   نداشت،  را  حرف  این   توقع  و بود  خورده  جا  که  آوا
 :گفت  و گذاشت  میز  روی را لیوان او که   کرد  نگاه را شاهپور 

 وتوقعش   هم  خودم  کردی،  تعجب  دونممی.  اومده  فرود  هواپیماش  دیشب  همین -
 .نداشتم

 اینجاست؟  االن-

  نخواستم  ازش منم البته. شهنمی  خارج خودش شهر  از  زیاد... شناسیشمی که  تو-
 .بیاد

 چیه؟  بخاطر   امشب مهمونی پس-

 خیال بی همیشه مثل شاهپور  و بود پرسیده سؤال زیرکانه اما سادگی، عین  در  آوا
 .دادمی را پاسخش کامل  طور  به نه اما

  هم  خودم  کرد،  تعریف  طرف  از   یخیل  شروین .  بخوره  جوش  باید  که  ستمعامله  یه-
... هاستدرست  کار   اون از  معلومه که  اینطور . شنیدم واسمش  چندباری حال به تا
 ...کنهنمی  کار   هم هرکسی با خب، اما

 آرامش  در   ظاهر   به  و  نپرسید  چیزی  دیگر   و  گرفت  لرزانش  دست  توی  را  قاشقش  آوا
  را  مشتری آن بوخ  خودش. بود آشوب دلش توی اما. بود شده غذایش مشغول

 باید چگونه و راهی چه از  دانستمی و بود بلد خوب را کارش  اهورا. شناختمی
 خندیدمی  شاهپور   به  دلش  توی  سال  همه  این   در   که  بود  باری  اولین  این .  شود  وارد
 جانش  به که  استرسی چرا؟  دروغ اما. زندمی دستی یک او به  که  بود خوشحال و

 . نداشت شاخوشحالی  از  کم  بود افتاده

  آدمای  امشب. بدرخشی همیشه مثل و باشی تو مجلس ستاره امشب خواممی-
... ببینن   کمال  و  تمام  ومن   دختر   زیبایی    شونهمه  خواممی  و  اینجا   میان  زیادی  مهم

 که؟   ایمتوجه

 : گفت  و نشست آوا صورت توی اخمی
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 بدی؟  نشونم کی  به خوایمی باز -

 و شلوغه عمارت این امشب. بده انجام وخوامیم ازت که  کاری  زبونی، بلبل جای-
 .باشه آراسته ظاهرت باید

 :کرد  زمزمه رفت می در  سمت درحالیکه و شد بلند جا از 

 ...خوایمی تو که  شکلی اون به نه منتها. ستآراسته-

 گفتی؟   چیزی-

 اینکه  بی و گرفت نفسی. شنید را شاهپور  صدای که بود دستگیره روی دستش
 :گفت  بلندتر  کالفه،   نیح ل با برگردد

 ...میام خب خیلی گفتم-

 :گفت  شاهپور  که  کشید  را دستگیره بعد و

 !ندادم خروج اجازه بهت هنوز -

 :گفت  لب زیر  و بست محکم را در  و شد خارج  آنجا از  توجهبی او اما

 . کثافت    مرتیکه سرت تو بخوره تاجازه-

 و کردن تمیز  مشغول هاکارگر  و عمارت کردن مرتب و تمیز  مشغول خدمتکارها
 و بریز  و خرج همه این . زد پوزخند آنها به آوا. بودند باغ توی  هاصندلی چیدن
 خودشان فقط که بود هاییمحموله  انتقال و قاچاق کردن وارد برای بپاش
 آشغال  جز   االن  اما  ناب،  جنس  گفتندمی  قبال.  شده  تهیه  چطور   و  چیست  دانستندمی

 .گرفتندمی  پول  آنها  از   جنس  گرم  یک  آن  برابر   چند  و  ادنددنمی  هاجوان  دست  چیزی

 و لغزید اهورا اسم روی انگشتش و گرفت  دستش را گوشی  و برگشت اتاقش به
 در  و کرد  تایپ برایش را کرده  اعتماد بهش  شاهپور  اینکه و هامون برگشتن  خبر 

 را  تشعااطال  نتوانسته  و  بوده  پیشرفته  زیادی  مخصوص  اتاق  سیستم  اینکه  با  رابطه
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 کشیدن  پیش  با  اهورا  که  بود  زده  زنگ  همین   برای  صبح  سر   اصال.  گفت  هم  کند  هک
 .بگوید خواستهمی چه کند  فراموش بود شده باعث هاحرف  آن

*** 

  دور  دنیا این  از  آنقدر . دیدنمی  چیزی درواقع  اما کردمی نگاه خودش به آینه توی
  بدون  و نزند مو چسب  موهایش به بگوید دلناز  به بود رفته یادش حتی که  بود

 . کند  جمع سرش باالی ساده و حالت

 !شد تموم-

  کمی   را ابروهایش و کرد  نگاه خودش به  آینه توی و آمد خودش به دلناز  صدای با
 تر درشت   هایشچشم   ریمل  و  چشم  خط  همان  با  ولی  نبود  غلیظ  آپشمیک.  داد  باال
  همانطور  هم موهایش. بود دهکر   کننده  خیره را هایشلب  جگری رژلب و بود شده
  بود   آویزان  طرف  دو  از   باریک  طره  دو  فقط  و  شده  جمع  سرش  باالی  بود  خواسته  که
 . بود ریخته صورتش توی کمی  بود، دار  حالت چون و

 !ساختم رو و رنگ بی همیشه روح   تو از  جیگری چه بینیمی-

 :گفت  و زد کمرنگی  لبخند

 . دلی هنرمندی که  واقعا! دختر کردی  چه-

 :گفت  و خندید دلناز 

. شهمی عصبانی ارباب  وگرنه بقیه کمک  برم باید من . بپوش ولباست  زودتر  پاشو-
 ...انداختن  راه قالی و قیل چه که  شنویمی اومدن؛ وقته خیلی مهمونا

  گشت می لباسش دنبال کمد  توی که  همانطور  و شد بلند جا از  و کشید  پوفی آوا
 :گفت

 بنشونه  ومردم   خوادمی  چطور   پاییزی  باد  این   با  موندم!  ها  جاویده  خان    شاهپور   بزم-
 ... باغ وسط
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 :داد ادامه و انداخت تخت روی و درآورد کمد  توی از  را لباس بعد

 میشن خود بی خود از  و مدهوش چنان. خودشن  ُقماش از  همه اینا هرچند،-
 ...کنن   حس رو سرما بخوان  برسه چه شب،  یا روزه میره یادشون

 : گفت  و کرد  نگاهش لحظه چند بعد، و خندید هتاکو   دلناز 

ی  تا- ی  تا  دختر؟   کنی  سکوت  خوایمی  ک   دو  همه  واسه  که  تو  اجباری؟   زندگی    این   ک 
 آخه؟  میاری کم  چرا این  جلو داری، زبون متر 

 نه من... شناسیمی سرو دو دیو که  خودت! آآوردی گیر   وقت توئم دلی کن   ولم-
  تا  که  اینه برمیاد ازم  که  هم کاری  تنها. چربهمی  بهش زورم نه و شمقواره  و قد هم

  پرپرم  زنهمی که نگیره پرش به پرم و باشه خودم کار  تو سرم  شهمی که جایی
 ....کنهمی

 و  کرد  نگاهش چپ چپ و نخندید اما بود گرفته  اشخنده آوا  شوخ لحن  به دلناز 
 :گفت

ش تا چی؟  که  باالخره-  ... بدی هادام اینجوری تونینمی  که  ته 

 :انداخت باال شانه بیخیال آوا

 جلوم  اینکه جای توئم . کنممی  فکری یه موقع اون تا حاال نرسیده، تهش که  فعال-
 تا  کارت  سر   برو بعدشم. کنم  تنم  وکوفتی  این  کن   کمک  بیا کنی،  موعظه و وایستی

 ...نخورده بهت شاهپور  امضای و مهر   با خدمت اضافه حکم

. بود تکه دو و مشکی لباس. بپوشد را لباسش کرد  کمک  و تفر  جلو و خندید دلناز 
 جذب  کامال  و  بود بلند  آستین   ساعد  روی  تا  هم  اشباالتنه  و  بلند  بسیار   کلوش  دامن 
 به. بود پیدا دامن  باالی از  کمرش  از  باریک رج یک فقط و بود شده ظریفش تن 

 .مشکی بلند پاشنه هایکفش  عالوه
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 عطر   از   کمی.  برگشت  کارش  سر   و  رفت  پایین   دلناز   پوشید  را  لباسش  آوا  اینکه  از   بعد
 زیرلب   درحالیکه  و  ایستاد  آینه  جلوی  و  زد  هایشدست  مچ  و  موها  بین   نرگسش  گل
  جای  کامال  تا بست گردنش  به ایساده مشکی چوکر  گفت،می بیراه و بد آرتا به

 خالی  ز چی  یک  جای  هنوز .  انداخت  خودش  تصویر   به  نگاهی.  بپوشاند  را  هاسوختگی
 ...بود

 داشت و بود شده خم و انداخت مچش دور  را مادرش نقره ظریف دستبند
 حواسش  که  آوا  و  خورد  اتاق  در   به  ایتقه  که  پوشیدمی  را  ستش  نقره  هایگوشواره 

 : گفت  است در  پشت دلناز  اینکه هوای به بود، هاگوشواره   پیش

 .تو بیا-

 « هعی»  بود،  مشخص  آینه  توی  از   رنگش  سفید  کت  که  مردی  ورود  و  در   شدن  باز   با
 شروین  شور  پر  و شاد هایچشم  قفل هایشچشم که  برگشت عقب به رو و کشید
 :گفت  و نشاند پیشانی روی اخمی. کردمی  براندازش فاصله  همان از  که  شد

 ...بیرون برو کنی؟ می غلطی چه اینجا تو-

 :گفت  و آمد کش  بیشتر  شروین  هایلب  روی لبخند

 !ماه یه از  بعد  اونم نشدی؟  خوشحال دیدنم از  چیه؟ -

 !بیرون اتاقم از  گمشو  گفتم  بهت نفهم؟  یا کری-

 آمدمی جلو که  همانطور  و بست را در  و انداخت باال را ابرویش تای یک شروین 
 :گفت

 دوری،  ماه  یه  این   واضحه.  داشتی  باهام  بهتری  برخورد  قبال...  جالبه  بیرون؟   شم  گم-
 خب، اما! دختر شدی رو اون به رو این  از . گذاشته  تأثیر  خوت و خلق رو بدجوری

 از  هم و شدم عوض چقدر  بینیمی خودت که  ظاهر  نظر  از  هم. نکردم تغییر  کم  منم
 ... رفتار نظر 
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  چشمانش   و  بفهمد  منظورش  و  بیاید  آوا  دست  کار   حساب  که  گفت   طوری  را  «رفتار»
 از  که  همانطور . افتاد دلش به ترس و شد سیخ دخترک تن  به مو که  زد بدی برق

 که  گشتمی  ایوسیله دنبال و کشیدمی  آرایشش میز  روی را دستش سر، پشت
  ترس   برخالف  که  لحنی  با  کند،  دفاع  خودش  از   آن  با  کند  اذیتش  خواست  شروین   اگر 
 :گفت  بود جسور  دلش توی

  همینارم  لیاقت هرچند، . باشم کرده  رفتار  بهتر  این  از  تو امثال و تو با نمیاد یادم-
 نشناسدت  که  بزن کسی  به حرفارو این  برو و کن   جمع توکوزه  کاسه  االنم. ارین دن

 !حمال  فروش   خرده مرتیکه

  به  کمرش  و رفت عقب آوا که  ایستاد آوا  جلوی کم  یفاصله  با و کرد  اخم شروین 
 مشتش  توی محکم راآن  و خورد ابرو قیچی به دستش لحظه همان و چسبید میز 

 . گرفت

 گذاشت  او کنار   را دستش و گذراند  نظر  از  را دخترک صورت ی اجزا تک تک شروین 
 کرد حس و نشست دخترک کمر  پشت تیرک روی سردی عرق آن، از   که

 کج   را سرش انجار  با او که  کرد  خم را سرش شروین . لرزدمی ترس از  هایشدست 
 !«آشغال: » کرد  زمزمه لب زیر  و کرد

 که  دخترک  هایچشم   توی  و  کرد  ندبل  سر .  نیاورد  خودش  روی  به  اما  شنید،  شروین 
 :گفت  و زد زل زدند می  فریاد را نفرت

  ندازی، می پنجول کوچولو  سگ   توله یه عین  هنوزم که  زهرمارت، اخالق برخالف-
 خوبی  به  من   شدی  تر جذاب   هم  قبل  از   تو  و  زیباست  و  بانمک  همیشه  مثل  صورتت

 ! عزیزم شدی زیبا در چق مختصر، میکاپ این  با و لباس این  تو ببینم تونممی

  پرخاش  با شروین، گستاخانه  هایحرف  و آلوده نگاه از  بود گرفته  غیظش که  آوا
 :گفت
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 آبادت   و  جد  هفت  و  تویی  سگ  توله.  عوضی  نبستمش  خودم  تا  ودهنت   چاک  ببند-
 تو دم ماه به ماه اونم که  دادینمی  تکون دم شاهپور  واسه مدام نبودی، اگه که

ی    بفرستدت  و  بگیره  جدوله   صدر   هامون  االن  بدون،  دونینمی!  بدبخت.  نخودسیاه  پ 
 من   به  باشه  آخرت  دفعه  درضمن،...  کنهنمی   خورد  هم  تره  تو  امثال  واسه  شاهپور   و

 . عزیزم میگی

 آوا  که  گرفت  سفت  را  دخترک  و  آورد  باال  هم  را  دیگرش  دست  و  زد  پوزخند  شروین 
 : گفت  و کرد  تقال

 !روانی کن   ولم-

 :گفت  آلود غضب حرصی با و کرد  خم گوشش  کنار   را سرش شروین 

 من   که  کارایی.  آوا  نکن   مقایسه  من   با  کثافتو  مرتیکه  اون  که  اوال.  جوجه  بگیر   آروم-
  در . کنار  بزارش رسما  پس اونه هایخدمتیخوش  از  بیشتر  خیلی کردم،  ارباب واسه
 ... ثانی

 :داد ادامه و هایشچشم  توی شد خیره

 شاخه اون به شاخه این  از  و زنیمی َپَسم مدام چرا! لعنتی خواممی تورو من -
 به  که  دارم  آدم  اونقدری  بخوام،  اگه  نفهمیدی  هنوز   کنی؟   عوض  وبحث   که  پری می
 نخوره؟  تکون آب از  آَبم و بدزدمت اینجا از  سوت سه

 چپ سمت به کمی  و کرد  آزاد شروین  هایدست بین  از  را خودش سختی به آوا
 :گفت  قبل  از  جسورتر  و رفت

 اتواسه  خودت  از   تر نکبت  نفر   چند  که  االن  داشته  برت  هوا  نکنه  باشی؟   کی  سگ  تو؟ -
 آدما؟  جزء اومدی شن،می راست ال دو

 :داد ادامه پوزخند با و
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  های لباس   و  حشم  و  خدم  چهارتا  با!  حیووناست  الیالبه  حیوون  جای  بگم  بهت  باید-
 ...شهنمی عوض ذاتش هم پوشیدن دار  برق و زرق

 دخترک که  رفت آوا سمت سایید،می هم روی را هایشدندان حرص با که  وین ر ش
  برخالف  و گرفت قرار  اششانه  روی شروین  هایدست و کشید بلندی جیغ

 اتاق  کف  را دخترک. هایشلب  به بود خیره و بود داشته نگهش محکم تقالهایش،
  تخت  شروین  هک  شد بلند جایش از  تیز . کشید  تیر  کمرش  کرد  حس آوا که  انداخت
 :افتاد زمین  روی دوباره کشید،  که  جیغی با او و کوبید  اشسینه

 ... مریض حیوون   برم بزار ! وحشی کن   ولم-

 گیرت  تنها که حاال اما درک، به هاتدرازی  زبون وجبی؟ نیم بری خوایمی کجا-
. کنی  فرار  دستم از  زارمنمی  گرمه،  جدیدش مشتری   به سرش هم شاهپور  و آوردم
 ...دارم کار   باهات هنوز 

  دستش   توی  هنوز   که  را  ابرو  قیچی  تر محکم   آوا  که  شود  نزدیک  صورتش  به  خواست
  شروین،   پرتی    حواس  از   استفاده  با  و  کشید  بلندی  جیغ  و  داد  فشار   مشتش  توی  بود،
 زد   بلندی  فریاد  شروین   خون،  فوران  با.  کرد   فرو  راستش  چشم توی  را  قیچی  تیز   سر 
  شکمش  زیر  کفشش بلند پاشنه با  دخترک که بیفتد آوا روی همانجا  خواست و

 پریده  رنگی با و انداخت کنارش  را بود شده حسبی  زیاد درد  از  که  مرد و زد  ضربه
  سمت   و  گرفت  را  لباسش  دامن   زد،می  نفس  نفس  درحالیکه  و  شد  بلند  جا  از   ترس  از 
  تصمیمش  ،شروین  صدای شنیدن با که  بگریزد و کند  باز  را در   خواستمی .رفت در 
 . کرد  عوض را

 ! کثافت  کشمت می...دستام همین  با! جاوید آوا کشمتمی! کشمتمی-

 زمین  روی حاال که   شروین  سمت لرزیدمی  ترس از  درحالیکه و کشید  را دستگیره
 پوزخند  با  و  برگشت  بود  گذاشته  چشمش  روی  را  دستش  هردو  ناله  با  و  بود  نشسته

 :گفت  نلرزد داشت سعی که  صدایی و
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 ! حمال برسه بهم دستت خواب توی همگ-

  حرف  این  با که  کردمی نگاهش پریشان موهایی و خون از  سرخ صورت با شروین 
 درد از  درحالیکه و حرص با و شد بلند جا از  و کرد  جمع را قوایش  تمام دخترک،

 و گذاشت میزآرایش  روی و کشید بیرون چشمش توی از  را قیچی زد،می نعره
 سردرد  اینکه  با.  برگشت  آوا  سمت  و  گذاشت  چشمش  روی  ر واکاسه  را  هایشدست 
 لباسش  دامن  و  کشید  بلندی  جیغ  آوا  که  برد  هجوم  سمتش  اما  دید،می  تار   و  داشت

 درستی دید   که  شروین  و کرد  دویدن به شروع و شد خارج اتاق از  و کرد  بلند را
 . خورد باز  نیمه در   به خوران تلوتلو نداشت،

 کجا   به دانستنمی حتی که  بود ترسیده آنقدر . رفتمی پایین  را هاپله تند تند آوا
 که  مردی و بود کرده  را کار   این او که  شدنمی  باورش هم خودش هنوز . گریزدمی
 بدهد  دست  از   را  چشمش   اگر .  است  شروین   بود،  افتاده  خونی  صورت  با  اتاقش  توی
 انتقام او از  بعدا و بگیرد دل به کینه  آوا از  اگر  دهد؟  اطالع شاهپور  به اگر  چه؟ 

 ....اگر بگیرد؟ 

 که  کرد  بلند  سر   سر،آسیمه  و  کشید  بلندی  جیغ  محکم،  و  سفت  جسمی  به  برخورد  با
 پرپشت   و  سیاه  ابروانی  زیر   که  شفاف  سبز   چشم  جفت  یک  و  کمرنگ  اخم  با  نگاهی  با

 ن پایی .  بود  افتاده  کار   تازه  مغزش  انگار .  کجاست  فهمید  تازه.  شد  روروبه   زدند،می  برق
 ایستاده  مقابلش که  تنومند مرد این  و بود ایستاده عمارت وسط  مارپیچ هایپله
 . بود اهورا بود،

 چشم به آوا صورت روی که  خونی قطرات روی را نگاهش کمرنگ،   اخم همان با
 .شد تر  کور   ابروانش گره  و چرخاند خوردمی

  وضعیه؟  و سر  چه این -

 و   دوخت  اهورا  روح  بی   و  سرد  هایچشم   توی  را  اشدرمانده  و  ترسیده  نگاه  دخترک
 .داد  قورت را دهانش آب
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 ....من ... من -

 . کرد  تنگ را هایشچشم  کمی  اهورا

 افتادی؟  روز  و حال این  به که  کردی  چیکار -

  از  همانجا حتما پس. نبود شروین  از  خبری. انداخت هاپله  باالی به نگاهی دخترک
. فروریخت دلش توی چیزی کرد  حس و افتاد جانش به بدی ترس. بود رفته حال
 و   نشست  گلویش  توی  بغض.  کردمی  قصاصش   سخت  قطعا  فهمید،می  شاهپور   اگر 

 و چرخاند اهورا سمت را اشترسیده هایچشم . کرد  پر  را هایشچشم  کاسه  اشک
 به که را اشزده یخ هایدست. شد قفل  هایشچشم  توی لرزانش هایمردمک 
 صدایی  با  و  گرفت  را  اهورا  کت  طرف  دو  و  برد  وجل  لرزیدند،می  ترس  فرط  از   وضوح

 : گفت  لرزیدمی که

 ...اهورا کن   کمکم-

*** 

 «اهورا»

 : گفت  و داد زندی دست به و برداشت گوشش  روی از  را هدفون

 ریز  به ریز . نشو بلند مانیتور  پشت از  حدامکان تا و کن   جمع وحواست  فقط خوبه؛-
 مفهومه؟ . بشه ارائه دادگاه به بعدا و تثب  پرونده توی باید هامکالمه و اطالعات

 . کنترله  تحت چیهمه. سرگرد جناب راحت خیالتون-

  مانیتوری  هرکدام روی که  میز  تا سه سالن، طرف این . گرفت  زندی از  چشم اهورا
 بودند  نشسته هاآن  پشت دیگر، مأمور  دو  همراه زندی  و بودند گذاشته  داشت قرار 
 دیگر  طرف. کردندمی  ثبت و ضبط را اطالعات و لکنتر  را شنودها و ردیاب باید و

 و دادمی  توضیح برایش را مهم  نکات داشت و بود ایستاده سعید کنار   شهرام  سالن،
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  جواب  در  کرد،می مرتب را موهایش درحالیکه و بود ایستاده قدی آینه جلوی او
 . دادمی  تکان سر  هایشحرف 

 حالت و ایستاد شهرام  به رو و در ک  صاف قد او، دیدن با سعید و رفت جلو اهورا
 :گفت  و شد تر غلیظ اهورا هایاخم . گرفت  خودش به ایجدی

 نه ببینم؛ ازت لودگی اگر  دیگه دفعه! بشی شیرفهم که  گممی بهت خوش زبون با-
 یه جاهمون  از  داری، باهام  نسبتی چه که  مهمه برام  نه و کجاییم   دممی  اهمیت
 پاش  اگر   و  نیستم  هم  الکی  الف    اهل  که  دونیمی.  کارت  رد  بری  فرستمتمی  راست
  گوش   وگیممی بهت که  هرچی آدم، بچه عین  پس. برمیاد ازم کاری  همه بیفته،
 !بود؟  مفهوم. بگیر

 بود  شده باعث اهورا، جدی   حد از  زیاد لحن . چرخاند او سمت را نگاهش سعید
 :تفگ  بود قبلی شوخ ذات    همان ذاتش که  آنجا از  اما شود جدی کمی

 من باالت و قد قربون آخه خب. سرگرد جناب چشم. قربان چشم. پسرخاله چشم-
... بزارم جا راهم سر  مرده کشته  کلی  و بیاد بهم بپوشم هرچی نیستم تو عین که
 ذوق بده حق د  ! نمیبینم  نوار  نو اینجوری وخودم بار  یه سالی نوا، بی بدبخت   من  
 .من  داداش   شم مرگ

 انداخت   زیر   به  سر   و  خورد  را  لبخندش   سعید  که  کرد  نگاهش  اخم  با  لحظه  چند  اهورا
 .کشید  موهایش بین دستی و

 .نشه دیرمون که  کن   روشن  وماشین  برو زدن، ربطبی حرف   همه این  جای-

 . شد شهرام خندهتک  باعث بودنش، اشتباه که  گذاشت  نظامی احترام سعید

 . قربان اطاعت-

 . کرد  صدایش ارهدوب اهورا که  بود ایستاده در  جلوی

 !سعید-



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

97 

 

 کف   سعید. داد تکان هوا توی را سوییچ اهورا که  گفت  ای«بله» و برگشت سعید
 :گفت  و داد تکان سر  آمدمی جلو درحالیکه و زد اشپیشانی به را دستش

 ...زارهنمی آدم واسه حواس و هوش که  خوشتیپی این  از  امان-

 : گفت  و گرفت  اهورا دست از  را سوییچ بعد

 ...بچسبه استایلم به کم  کم  که  آرمین  بگو االن از  داداش-

 شد، خارج که  سعید. کردمی نگاه را رفتنش سر  پشت از  فقط و نزد حرفی اهورا
 : گفت  شهرام

 نظامی؟  غیر  یه انتخاب از  نیستی پشیمون هنوزم-

 اما   کرد،می   شیطنت  و  بود  و  تخس  پسرک.  شناختمی  را  سعید  چون.  نبود  پیشمان
 . خواستمی را اشزرنگی همین  فقط هم اهورا. نبود یچلفت پا و دست

 . گرفت  مقابلش را واحدش کلید  و چرخید شهرام سمت

 خواستی یا داشتین، احتیاج چیزی به وقت یه اگر . منه به متعلق روروبه واحد-
 . بزن بهش سر  یه کنی  استراحت

 و کشید  تر باال را کلید  اهورا که  بگیرد را کلید  خواست و داد تکان را سرش شهرام
 :گفت

 ...ضمن  در -

 :داد ادامه تأکیدوار  اهورا و کرد  نگاهش شهرام

 . مأموره یه به متعلق خونه اون دونن نمی مجتمع این  افراد از  هیچکدوم-

 . گرفت  را کلید  و زد لبخند شهرام

 و خودت مراقب. ببره بو چیزی از  نیست قرار  کسی  راحت خیالت جمعه؛ حواسم-
 ! رفیق باش؛ سعید
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  آسانسور   کابین   وارد.  شد  خارج  خانه  از   ایاضافه   حرف  هیچ  بی  و  داد  تکان  سر   رااهو
 به نگاهی. کشیدمی طول کمی  پارکینگ تا 23 طبقه از . فشرد راP  یدکمه و شد

 شلوار   و  کت  آن  توی   تنومندش  و  چهارشانه  هیکل.  انداخت  آینه  توی  خودش  تصویر 
. کشیدمی رخ به را خودش بدجوری بود، تنش کیپ که دوختخوش  مشکی  

 از  که  تلخش عطر  بوی و بود کرده  شانه باال به رو همیشه، از  تر مرتب  را موهایش
 بار  اولین این . بود کرده  پر  را آسانسور  فضای رسید،می  مشام به هم فرسخی چند
  جانش   به  دردی  چه  بار   این   دانستنمی  اما  رفت؛می   جایی  نفوذی  عنوان  به  که  نبود
 دلش و بود عصبانی دلیل بی. بود خشمگین  و آشوبدل ور نطای که بود افتاده
 سر   از   هم  شاید.  بود  دیشب  خوابی  بی  از   شاید.  بزند  فریاد  آدم  و  عالم  سر    خواستمی
 خشم،  این  منشأ. نبود هااین ... نه اما. وظایفش  کردن  دیکته و سعید با زدن کله  و

 به شبیه چیزی کردمی حس حتی. بود مبهم هم خودش برای که  بود دیگری چیز 
 سخت  که  سرخ ایهاله االن که  براقش  همیشه سبز   هایچشم  نی   نی توی تابیبی

 .است نشسته بود، افتاده هایشمردمک  دور  شدمی دیده

  فشار   هم  روی  محکم  را  هایشچشم   کرد،می   اعالم  را  پارکینگ  که  آسانسور   صدای  با
 .شد خارج کابین   از  و کرد  مشت را چپش دست و داد

 :گفت  سعید به رو و ایستاد ماشین  ار نک

 .شینممی خودم شو پیاده-

 .انداخت باال را ابرویش تای یک سعید

 رادفر؟  مهندس نبودم تراننده من مگه-

 ماشینی.  شد  پیاده  ماشین   از   و  آمد  دستش  کار   حساب  سعید  و  کرد  غلیظی  اخم  اهورا
  مربوط  کارهای  یهمه زندی که  بود مشکی یپورشه  یک بودند، کرده  انتخاب که
 . بود داده نجام را اش امنیتی موارد سایر  و اس پی جی به
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 کنج  را سیگارش و شد فشرده اهورا پای زیر  گاز   پدال شدند، خارج که  پارکینگ از 
  بگوید،   چیزی  خواستمی.  انداخت  اشپسرخاله  به  نگاهی  سعید.  گذاشت  هایشلب 
 حاکی  مکررش،  کشیدن  سیگار   و  ااهور   بداخم    و  درهم  یچهره  داشت؟   جرعت  مگر   اما
  قربانی   خواستنمی عنوان هیچ به سعید و بود اشدرونی بد   حال   و عصبانیت از 

 . باشد او خشم

 را رسیده پایان به فیلترهای و گرفتمی کام  سیگارش از  طوالنی، هایپک با اهورا
 که  ترکی و برد پخش سمت را دستش. انداختمی بیرون پنجره از  هم سر  پشت
 حال    هرچند،.  کرد   play  را  بود  خودش  حال  و  حس  به  شبیه  اندکی  شاید  روزها،  این 
 تلنگری  دنبال فقط جوان مرد شاید. نبود وصف قابل اصال اهورا درمانبی درد   و بد

  انفجار   به  وجودش  در   خشم،  یجرقه  و  بزند  آتش  را  نفرتش  هایباروت  فیلتر   که  بود،
 .شود منتهی سرکش غمی

 

 (چاوشی محسن -قطار آهنگ)

 دیدم  چشمام با من  لرزیدمی که  دلت

 زمستونه  چقدر  تابستون زل تو

 شب  اون گرفت  دلم نبود گرفته  هوا

  بارونه هنوز  گفتم  مادرم به

 بارونه  هنوز 

 موندن  مسافرا رفت و شد رد قطار 

 مونه نمی قطار  برن که  مسافرا

 منه قلب قطار  بارونی برف تو

 مدفونه  برف تو من  یشکسته قلب
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 شبم  ریل به ریل غمی دونه به دونه

 مهمونه  وشب هر  من  یخونه  توی غم

 مهمونه وشب هر 

 دارممی نگه زنده وشب من  بیدارم من  بخوابه شب بگو

 دارممی نگه زنده وشب من  بیدارم من  بخوابه شب بگو

 گفتم   مادرم به  بود سردم که  شب یه

 میفتم تو یاد شهمی سرد که  هوا

 شکست  دوباره شلد لرزید دلش طفلی

 نشست  برف کوچه  تو تابستون زل تو

 نشست  برف کوچه  تو

 بارونی و برف تو شعرن مسافرا

 هاشپنجره  تو چشم منه قلب قطار 

 خستن مسافرا  بستن  هاپنجره

 نباش  هیچی فکر  به صبح  دم تا ببار 

 شبم  غصه به غصه غمی دونه به دونه

 شه صبح روز  یه کاشکی

 کاش   ای فقط... کاش

 دارممی نگه زنده وشب من  بیدارم من  بخوابه شب بگو

 دارممی نگه زنده وشب من  بیدارم من  بخوابه شب بگو
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 چون   سعید  و  داشت  نگه  ایگوشه  را  ماشین   که  بودند  نرسیده  شاهپور   ویالی  به  هنوز 
 پشت   راننده صندلی روی کند،  بازی را او مشاور  تاحدودی و راننده نقش بود قرار 
 . نشست رل

 بلند صدای. برد پارکینگ  سمت را ماشین  سعید و شد پیاده باغ  در   ویلج اهورا
 .شدمی شنیده  هم همانجا از  موزیک

 همیشه  مثل  اما  او.  چرخید  سمتش  سرها  و  خوابید  صداها  و  سر   ایلحظه   ورودش،  با
 فقط  سردش و زدهیخ  هایچشم و بود صورتش توی کمرنگ  اخمی. غرور از  بود پر 

. داشت زیرنظر  کامال  را اطرافش و بود جمع حواس هرچند. دیدمی را رویشروبه
 اخمویش   یچهره  و  عطرش  تلخ    بوی  با  که  پرغرور؛  و  محکم  و  بود  مرتب  هایشقدم 

 کراوت.  بود کرده  ایجاد را ترسناکی شاید و پرابهت حال عین  در  و جذاب ترکیب
  جذابیتش  متما چاشنی   و زدمی  برق شلوارش کت  و پیراهن  سیاهی   در  اش اینقره
 که  آمدمی  فرود  زمین   روی  صالبت  با  هایشگام  و  بود  توجهبی  اطراف  به.  بود  شده
 . بود کرده  تماشایش محو را هاچشم  ها،این  یهمه

 و شکفت گلش  از  گل  اهورا، دیدن با که  بود ایستاده مانیا کنار   دورتر  کمی  شروین 
 :گفت  مانیا به رو لبخند با

 !امشب سورپرایز  از  اینم-

 و  کرد  دور   هایشلب   از   را  بلند  پایه  لیوان  بود،  شده  خیره  اهورا  به  که  همانطور   نیاام
 : زد لب آرام بگیرد، اهورا از  چشم اینکهبی

 ...لعنتی   اون که  نگو-

 :گفت  و خندید شروین 

 نه؟ داد، نشون روبقیه از  خودش بودن سوا کاری  اول همین . خودشه اتفاقا-
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 زوم   دوباره و چرخید شروین  سمت ایلحظه  اشلی عس هایچشم  و زد لبخند مانیا
  برایش   بود  دنیا  کار   ترین سخت   مرد،  این   پرابهت  رفتن    راه  از   گرفتن   چشم.  شد  اهورا
 .انگار

 ... قبال بودی نگفته جذابت ُشرکای از . داد نشون بدجورم-

  دوست  یه نیست، شریکم اهورا درضمن؛. روزی همچین  یه واسه بودم گذاشته-
 ... قدیمی  

 :گفت  و انداخت باال را ابرویش  تای یک مانیا

 خوامشمی واین  من . پیشش برم زودتر  خواممی و،تنت  بده تکون! بهتر چه-
 !شروین 

 :گفت  رفتندمی اهورا سمت درحالیکه و داد تکان سر  شروین 

 ده،نمی   پا  احدی  به.  محکمه  و  سفت  زیادی  اهورا.  دختر  گذاشتی  دست  کسی  بد  رو-
 احساس  نمه یه نه و داره قلب نه انگار . باشه کسی  با حالتابه میدند که  من  یعنی
شدش مخالف جنس سمت که ک   ...بشکنی وغرورش  سد تونینمی  تو! ب 

 کنارشان  از  که خدمتکارها از  یکی سینی   روی از  دیگری بلند پایه لیوان مانیا
 :گفت  و برداشت گذشتمی

 من . بگیری کم  دست نباید منم اما! کرده  یونیکش انقدر  که  اخالقشه همین  شاید-
 پس  آوردم، دست به راحتی به شاهپورو اگه... جنگممی هدفم به رسیدن برای
 هیچی  من  برای اما باشه، سخت شاید. بیارم دست به تونم می هم رو اهورا

 !شروین  نیست غیرممکن 

 : کرد  زمزمه بعد

 ...هیکلشه و چهره صالبت   به هم اسمش... اهورا-
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 از   را  هایشدست   پهن،  و  پت  لبخندی  با  شروین   که  بودند  رسیده  اهورا  لمقاب  تقریبا
 : گفت  و گرفت  آغوش در  را او و کرد  باز  هم

 وفکرش  اصال... کردی سورپرایزم چقدر  اومدنت با دونینمی! پسر خوشومدی-
 . ببینمت اینجا  امشب کردمنمی 

 :داد ادامه و برد جلو را دستش بعد

 ! رفیق بینمتمی دوباره خوشحالم-

 صدای  بعد، و داد دست شروین  با کوتاه  و برد جلو را دستش کوتاه  مکثی با اهورا
 :شد شنیده محکمش و بم

 عقب ازش دیگه بزنم وحرفی وقتی که؛  دونیمی. بود خودم از  معامله پیشنهاد-
 . باشم باید چون اینجام، امشب. کشمنمی 

 بود  شده اهورا یچهره محو که  مانیا سمت  را سرش و گرفت  جان شروین  لبخند
 :گفت  و چرخاند

 ! هستن   جاوید  مهندس  یمعشوقه  و  معامله  ُشرکای  از   مانیا،  ایشون  کنم،می   معرفی-

  لبخندی  با و گرفت  اهورا مقابل   را بود برداشته که  لیوانی و آمد جلو طنازی با مانیا
  و  زکان صدای با کشید،می رخ به بیشتر  را اشخورده  سرخ رژ  هایلب  زیبایی   که

 :گفت  دلربایش

 . خوشبختم تونآشنایی  از -

  هایشسرشانه  و  آتشین   سرخ  کوتاه  یدکلته  تا  بلندش  پاشنه  هایکفش  از   اهورا  نگاه
. شد قفل زد،می برق بدجوری االن که  اشعسلی وحشی هایچشم  توی و آمد باال

 حفظ  در   اما.  است  زدههیجان   بدجوری  دختر   این   شود  متوجه  که  نبود  سخت  خیلی
 نگه  آرام تنشی، کوچکترین   بدون را اشچهره توانستمی خوب و بود استاد ظاهر 
  نشان  دلربا و خونگرم را خودش  کردمی سعی که  حرکاتش و رفتار  برخالف. دارد
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  درخشش  از  کم هایشمردمک  درخشش که مرموز، بود زنی باطن  در  دهد،
  یک  ایلحظه . اندوخ شدنمی  را زیادی چیز  هاچشم این  از . نداشت  مار  هایچشم 
 ... بود احتمال یک فقط این ... نه اما! «افعی»: درخشید اهورا ذهن  توی اسم

 که   مانیا سرخ هایلب روی لبخند که  داد تکان سری و گرفت  او از  را لیوان تأنی با
  محو  هایشچشم . شد تر پررنگ  بودند، محصور  پیرسینگ یحلقه میان در 

  همانطور   و  داد  کمرش  به  تابی  طنازی  با  که  دبو  اهورا  سرد  و  ای شیشه  هایمردمک 
 : گفت  کرد،می بازی بلوندش موهای از  ایطره با که

 شمارو   اسم  حالتابه  که  عجیبه  دارم،  شاهپور   و  هامون  با  نزدیکی  تقریبا  یرابطه  من -
 !نشنیدم

 حساب روش بشه که  نیست کسی  هامون ضمن؛ در . کنمنمی کار   هرکسی با من -
 .بشینه معامله پای من  با نمیتونه  بلرزه، دلش و دست که  کسی.  کرد

 بود  کرده  بیان را اشجمله طوری اما. جدی کامال  و خشک و سرد. بود سرد لحنش
 فهمیده   مانیا  و  بود زده  دستییک  اهورا.  گرفت   نفسش  کرد  حس  ایلحظه   مانیا  که
 :داد خواستمی او که  همانطور  را  پاسخش نفهمیده یا

 یه  شاید  هامون.  ضعیف    آدمای  به  مربوط  دل  و  دست  لرزیدن.  کنیدمی  اشتباه  شما-
 به   کار   تو  ایحفره کوچکترین   باشید  مطمئن   کنارشم،  من   تا  اما  بیاره،  کم  جاها  سری
 .نمیاد وجود

  اصلی  یمهره  االن قطعا و بودند  دستهم  هامون  و مانیا. بود  گرفته  را پاسخش
  آماتور   صرفا هامون. بود او ر نظ تحت هم  قضایا این  تمام بردن پیش و بود مانیا

 .بود شده کند،  نرم موم مثل را مردی هر  توانستمی اغراق بی که  او؛ های طنازی

 کرد، می  نگاهش شیفتگی از  پر  همچنان که او از  چشم دیگری، حرف هیچ بی
 :گفت  شروین  به رو و برداشت

 کجاست؟   جاوید مهندس-
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 : گفت  و کرد  دراز  عمارت ساختمان سمت را دستش شروین 

 داره  ندیده!  اهورا مشتاق    بدجوری.  ببیندت  خصوصی  طور  به  و  تنها  خوادمی  ارباب-
 !مخدر مواد هرمی   سازمان ارشد عضو مالقات واسه زنهمی بال بال

 پیش سال پنج حدود از  را شروین . زد  پوزخند حرف این  به دلش توی اهورا
 خودشان  که  مخدر  ادوم معروف باندهای از  یکی توی نفوذی عنوان به. شناختمی
  ها  فروش خرده از  یکی زمان آن شروین  و بود کرده  نفوذ بودند تولید کار   توی هم
 باند  رئیس دادگاه قاضی   و بودند بسته کامل  و تمیز  را پرونده شهرام و اهورا. بود
 هاپرونده   از   دیگر   بعضی  برای  اهورا  که  آنجا   از   اما.  بود  کرده  محکوم  اعدام  حکم    به  را

 توی  زیادی  مخدر   مواد   توزیع  زمان  آن  چون  داشت،  احتیاج  اشجعلی   هویت  به  هم
 این  درواقع. کرد  اشجعلی  هویت گسترش  به شروع آن از  استفاده با بود، بورس
 فقط .  بودند  مأمور   عضو   کوچکترین   تا  رأس  از   آن  اعضای!  نداشت  وجود  اصال  سازمان

 جلب را دشمن  اعتماد نهما با که کوچک کار  چندتا و کن  ُپر  دهان اسم یک با
 را خوردمی دردشان به که  هاییاعتراف  هم و الزم مدارک هم راحتی به کردند،می
 از  شروین . بردندمی بین  از  بن  و بیخ از  را همه نهایت در  و آوردندمی دست به

 داشت را اهورا با شراکت آرزوی و شناختمی را او موقع همان از  که  بود کسانی
  اهورا  از  کم  کم  کرد،می  جور  مشتری او برای و بود شده جاوید هگرو  وارد چون اما
 شروین و بود کرده  صحبت او با جاوید با رابطه در  اهورا اینکه تا. بود شده دور 
 .بود کرده  شراکت این  به راضی را شاهپور  و بود کرده  قبول برگرد بروبی

 .بود حاشیه و گرمی  دست اهورا برای شاید هااین  یهمه هرچند،

 جانش  در  روز  به روز  و سال به سال که  بود انتقامی پروراند،می سر  در  او که  چیزی
 و هاپرونده  بردن پیش با حقیقت در ... دادمی  آزارش بیشتر  و بود شده تر  ور شعله

 هدف و زدمی کنار   را را هامهره یکی یکی بود، نظرش مد که  اشخاصی با آشنایی
 . بردمی پیش را خودش
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 جاوید مخصوص اتاق راآن شروین  که  اتاقی جلوی و شدند عمارت  مانساخت وارد
 که   خدمتکارهایی جز  و بود خلوت عمارت سالن  باغ، برعکس. ایستادند کرد  معرفی
 .شدنمی دیده کسی  بودند، کار   مشغول

 راحتی  به  اهورا،  جز   به  شاید  که  لحنی   با  و  گذاشت  اهورا  یشانه  روی  را  دستش  مانیا
 : گفت  کردمی نرم را مردی هر  دل

 ببینه،  کنارت  ومن   اگه  شاهپور   مطمئنم  شد،  که  هم  هرچی!  اهورا  کن   حساب  من  رو-
 ...زنهنمی اتسینه به رد دست دیگه

  دلربایی   با   تنها  حال  به  تا  که  او،  چون  زیرکی  و  زیبا  زن  نبود؟ .  بود   دوپهلو  مانیا  حرف
 هایش نقشه  بود  ستهتوان  شکستندمی  دست  و  سر   برایش  مردها  که  پیشنهادهایی  و
 عرض  با  خودش  خیال  به  هم  االن  بایستد،  راس  در   ایمعامله  هر   در   و  ببرد  پیش  از   را

 اش خصوصی   بحث  در   شرکت  بر   عالوه  و  ببرد  اهورا  از   دل  توانستمی  طنازی  و  اندام
 ...کند  کردن  اختیار  هم  را جسمش جاوید؛ با

  برگردانده   تشنه  و  برده  چشمه  لب  لاح  به   تا  که  آنان   با  مرد،  این   اینکه  از   بود  غافل  اما
 نه. یخ جنس از  قلبی با سنگی، بود بتی اهورا. است متفاوت آسمان به تا زمین  از 

 دیگر،  کس  هر   چه  مانیا،  چه  دهد  اجازه  که  نداشت  ضعفی  کوچکترین   نه  و  احساس
 .کنند  سوء یاستفاده ازش

 و  بود  حاکم  همیشه  خودش  ای،حرفه  کاربلد    مأمور   این  و  خودخواه  مرد  این   درواقع
 نه نتواند کسی  که  بود، طوری هم منشش و رفتار  و کردمی امر  که  بود او همیشه
 .دهد مثل به  مقابله جرعت خودش به بدتر، همه از  یا و کند  مخالفت بیاورد،

 ذات    همان  یا  تبحرش  یا  بود  غرورش  از   و  بود  خودش  همیشه  شاه  اهورا،  بازی  توی
 اهورا .  کردنمی   نگاه  هم  پیاده  چشم  به  شاید  را  بقیه  خشمگینش،  همیشه  و  خودخواه

 وجود  و  یخی  قلب.  نداشت  وجود  استثنایی  هیچ  او  برای.  زدمی  گردن  و  دادمی  حکم
 ...!بس و دیدمی را کارش  و خودش فقط  خارایش، سنگ از 
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 سردی   که  صدایی  با  مانیا،  دلربای  هایعسلی  در   خیره  و  کرد  ریز   را  هایشچشم   قدری
 :گفت  بود، زدهیخ بیشتر  هم ماه بهمن  وسط ککوال  از  اش

. شدید متوجه اشتباه روقضیه  کل  به شما چون لنگهمی قضیه جای یه کنممی فکر -
 مالقات این  با قراره که  منم این  واقع در  کنه؛  تعیین  رو چیزی جاوید نیست قرار 
  حضور  هب عنوان هیچ به پس... کنم  انتخابش بود، تأییدم مورد اگر  و بسنجم واون

 . نیست مهم برام کنیدمی فکر  که  اونقدر  هم کسی  و ندارم نیاز  احدی

 .انداخت نظر  بود اششانه روی  که  مانیا دست به چشم یگوشه   از  بعد

 یه  به نسبت خصوص به! نمیاد خوشم اصال هم هاصمیمیت  در  رویزیاده از  و-
 ...وارد تازه یغریبه 

 زنگ  گوشش  توی هنوز  اهورا تأکیدوار  و سرد هایجمله و بود خورده جا که  مانیا
  با . نکرد خالی را موضعش  اما کرد  نگاه هایشچشم  توی خیره لحظه چند زد،می

 دستش  مچ  تا  اششانه  روی  از   وار   نوازش  را  اشکشیده  هایانگشت   پررنگ  لبخندی
 : کرد  پچک پچ گوشش  کنار   آرام و رفت جلو کمی  و داد امتداد

 برام تو کنم؛نمی  صمیمیت احساس هرکسی با من  ونی،دب باید اما. همینطور منم-
  باهام   ندارم  دوست...  اینکه  و...  باشی  شده  متوجه  هم  نگاهم  از   باید  واین   و  متفاوتی
 . بزنی حرف رسمی

 طنازی با او و گرفت  سمتش را لیوان اهورا. رفت تر عقب مانیا و نزد حرفی اهورا
  نامحسوس  لیوان، ن فتگر  هنگام و انداخت طرف یک را بلوندش موهای
  توی  اخم   شدن تر پررنگ  اشنتیجه که کشید اهورا دست روی  را هایشانگشت 
 .بود اهورا یچهره 

. زد اتاق رنگ ایقهوه در   به ایضربه  و برد باال را دستش رفتند، که  مانیا و شروین 
  آن  جزء به جزء ورود، بدو از . بود گفته  راجبش آوا که  بود اتاقی همان اتاق این 
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 طور  به جاهمه با االن آوا، اطالعات طبق و بود کرده  ثبت ذهنش توی را عمارت
 . بود آشنا کامل

 به را دستش رسید،می گوش  به اتاق توی از  که  ایمردانه یگرفته  صدای شنیدن با
 روشن  نامحسوس  و  طبیعی  کامال  را  بود  متصل  آن  به  که  شنودی  و  کشید  کراواتش

 . کرد

 !داخل بیا-

 ای قهوه   رنگ  ترکیب  با  ساده  بود  اتاقی.  شد  اتاق  وارد  و  برد  دستگیره  سمت  را  دستش
 چرخدار   چرم  ایقهوه  صندلی  و  بود  چوبی  میز   یک  شامل  وسایلش که  بلوطی  و  تیره

 گرامافون   یک عالوه به داشت، قرار  میز  مقابل که  صندلی مدل هم مبلی و پشتش
 سر  یک کم  کم    گرامافون  حسط. بودند اتاق یگوشه  دو که  نوشیدنی ویهی قدیمی
 که  بود  شده  نصب  زن  یک  نقاشی    از   تابلویی  دیوار،  روی.  بود  برداشته   خاک  انگشت
  زن  یچهره تقریبی   شباهت   دقت، کمی  با. بود مشخص رویش چاقو ضربات جای
  آوا   یچهره  به  بود،  آغوشش  در   نرگس  گل  ایدسته  و  داشت  تن  به  سفید  لباسی  که

 موهای . ترجاافتاده زن یچهره و بود تر معصوم  آوا یرهچه منتها. شدمی مشخص
 بودنش   ظاهری  که  داشت  لب  روی  لبخندی  و  بود  باد  دست  در   دارش  موج  درشت    فر 

 .بود کشیده  تصویر  به را هایشچشم  غم خوبی به روغن  رنگ و بود مشخص

رمان َنت سیگار  دود  ی ه مشمئزکنند بوی از . بود کرده  پر  را اتاق یمحوطه  تمام ش 
  داشت،   آن  از   ساله  چند  نفرتی  اهورا  که  سیگاری  بوی  با  بود  شده  ترکیب  که  جنسینگ

 . شود تر غلیظ  هایشاخم و بیفتد چین  کمی  اشبینی  شد باعث

  از  را بلندش جوگندمی   موهای و بود نشسته اهورا به پشت مردی صندلی، روی
 سیگار   و  کردمی  اهگن  مقابلش  بزرگ  پنجره  به  هدفبی  و  بود  بسته  اسبیدم  سر   پشت
 . کشیدمی

  روی  که  کریستالی  زیرسیگاری   توی را سیگار  و چرخاند را صندلی عمیق، نفسی با
  تیره  اهورا چشم  پیش دنیا تمام تا بود  کافی  کردنش  بلند سر .  کرد  خاموش بود میز 
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... حرص...  بغض...  درد  بود؟   آورده  هجوم  بهش  لحظه  آن  احساسی  چه.  شود  تار   و
 چنگ   را  گلویش  و  فشردمی  را  قلبش  که  بود  نفرت!  بود  نفرت  نه؛  اما..  .خشم...  غیظ
  تحملش  اجبار  به و بود داشته نگه قلبش توی که  ساله، بیست نفرتی. انداختمی
. بود انداخته طنین  سرش توی لعنتی ی گلوله آن شلیک صدای دوباره. کردمی

 سال   بیست  شلیک؛  آن  ایدص  و  کذایی  بارانی    شب  آن...  هزارباره  و  صدباره  و  دوباره
 . کشیدمی خط اهورا اعصاب روی که  بود

 نگاه   و  سیگار   بوی.  سوختمی  هایشریه  و  شده  حبس  سینه  توی   نفسش  کرد  حس
 .انگار بود کرده  خفه نطفه در  را نفسش مرد،

 ...بود چه اشآشوبیدل و  تابیبی همه آن دلیل بود شده متوجه االن

  خاکستری  و مدهوش چشمانی. بود آشنا هم ریجوبد. بود آشنا مرد این  یچهره 
 که  مشکی  ابروهایی  داد،می   نشان  معمول  حد  از   تر   باریک  عصبانیت  هنگام  که  رنگ
 چند  و  کشیده  یچانه  شد،می  دیده  آن  در   بلندش  موهای  همرنگ  جوگندمی  تار   چند
 از  چهره این  بود محال. شدمی دیده اش پیشانی  روی و هاچشم گوشه  که  چینی
 و درونی خشم  باعث هرروز  و بود خوابش کابوس   هرشب. شود  پاک اهورا ر خاط
  مرموز   همانقدر   هنوز   اشچهره...  بود  نکرده  فرق  زیاد  زمان  آن  با.  ابرویش  بین   یگره
 نشان   اصال  را  زیادش  نسبتا  سن   و  بود  درشت  و  تنومند  هیکلش.  جانب  به  حق  و  بود
  بغل    چین   چندتا  همان   و  موها  رنگ  شدن  عوض  همین   تفاوتش،  تنها   شاید.  دادنمی 
 . بود اشپیشانی  و چشم

 ...مرد این 

 ... بود خودش

 !آخر یمهره 

 !چهارم نفر 

 ... کردمی نقش ایفای اهورا انتقام ینقشه در  که  کسی  آخرین 
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 فکرش   هیچگاه  که  مسیری  در   هم  آن  اینجا،  االن؛  و  بود  دنبالش  که  بود  سال  بیست
 ...بود کرده  پیدایش کرد؛نمی را

  محکم  و کرد  مشت را دستش کشید،می  زبانه وجودش توی که  خشمی تمام اب
 نباید  که  کاری  و نبرد  هجوم مرد سمت وقت یک که  فشرد هم به را هایشدندان

 شکارش  مقابل  که  بود  شده  شیری  عین .  بریزد  هم  به  کل  به  را  نقشه  و  دهد  انجام  را
  خوی  و غضب سرکوب به ر مجبو  فقط و  کند  خطا پا از  دست تواندنمی  اما ایستاده

 .است سرکشش

 چشمان  از  و بود کرده  حفظ جدی و آرام را ظاهرش اش،طوفانی درون   برعکس  
 .شناختمی را او نباید جاوید. نبود خواندن قابل هیچی سردش

 با سفید پیراهنی و بود گذاشته پشتش را هایشدست . شد  بلند جا از  جاوید
  چشمان   از   را  نگاهش  و  ایستاد  اهورا  مقابل  فاصله  با.  داشت  تن  به  مشکی  بندساس 
 :گفت  و کشید  دیوار   روی تابلوی سمت او،

 نه؟  مگه زیباست،-

 :داد ادامه جاوید و نزد حرفی اهورا

 که  داشت چشمایی یه! دیدیشمی باید. شهنمی  خودش مثل هیچوقت نقاشیش-
 وای  ات؟ ر ب  بگم چی موهاش از ... کردنمی  غالبش مردم به آهو جای نبود آدم اگه
 ... کردمی خودش غرق وآدم و بود دریا موج عین  موجاش که  موهاش اون از 

 . گرفت  تابلو  سمت  و  گرفت  میز   روی  از   را  اشاسلحه  غیظ  با  آمیز،  جنون  حالتی  با  بعد

  جسمش  مالک نه من  که  فایده چه کرد؟ می دریغ ازم وخودش که  فایده چه اما-
 مدام و بود رسیده دوران به تازه ییکهمرت  اون با دلش روحش؟  مالک نه و بودم
 ...زدمی پس ومن 

 . چرخاند اهورا سمت را سرش بعد
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 دل    هرچقدرم  حاال  کردی؟ نمی   زنی  همچین   حروم  گلوله  یه  بودی،  من   جای  اگه  تو-
 ...بیاره کار   تو نه و کنه  تابیبی توامونده

 نشسته خون به هایچشم با و فشردمی دندان به دندان نفرت و انزجار  با اهورا
 حفظ جدی و آرام همیشه مثل را لحنش سختی به حال، این  با. کردمی نگاهش

 :زد لب سرد و کرد

 !شاهپور  نیستم اینجا گلوله  شلیک برای من -

 :گفت  و انداخت میز  روی را اسلحه و خندید بعد و کرد  نگاهش لحظه چند جاوید

 یاوه  که  حسابه  همین   رو  رم؛ندا  درستی  حال  .  کردم  روی  زیاده  یکم  امشب  کنم  فکر -
 . گممی

 خرخره   تا  اینکه  از   قبل  باید!  داره  صبحم  دم  دوار    و  مدهوشی  مستوری،  و  مدهوشی-
 ...کردید  ومیاینجاش  فکر  خوریدمی

 او از  گردن  و سر  یک اهورا. کرد  نگاه هایش چشم  توی و ایستاد مقابلش جاوید
 .بود بلندتر 

 و مکالمات روی تأثیری  کوچکترین   خرابیم حال کنممی تضمین  اما. توئه با حق-
 ...باشه نداشته مونمعامله

 :داد ادامه و برد جلو را دستش جاوید و نزد حرفی اهورا

 تو به منم از  داده، توضیح من  به تو راجب که  اونقدری برابر  چند شروین  قطعا-
 شیر  آدم   من  که  بدونی باید. نیست معرفی به نیازی پس. شناسیممی وهم و گفته

 هم احدی از  و توش رممی کله  با کنم،  شروع وکاری   اگه و نیستم انداختن  خط یا
 !ندارم باک

 ُگر   و  هامردمک   حوالی    سرخ    یهاله  که  اندازه  و  حد  بی  نفرتی  با  و...  غیظ  و  خشم  با
 . برد جلو را دستش بود، آن تأیید   حکم تنش آتش گرفتن 
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  به اینجام، االن اگر . نیستم کشیدن ور  و زیر  اهل منم. همیم شبیه نظر  این  از -
  بخوام،  وچیزی اگر  باش مطمئن . گرفتم  وتصمیمش  فکرم با و بوده خودم خواست  
 ... کشمنمی  عقب شرایطی هیچ تحت

 گرفت  را  دستش  تر محکم   اهورا  که  بکشد  عقب  را  دستش  خواست  و  زد  لبخند  جاوید
 خیره   اهورا  ناکغضب   و  زدهیخ   هایمردمک   توی  جاوید  متعجب  نگاه.  داشت  نگه  و

 : گفت  نبود، آن متوجه محکمش و سرد لحن  از  جاوید که  نفرتی با او و شد

 بزنه؛   دور   رو  اهورا  نداره  ووجودش  کسی.  زارمنمی  جواب  بی  وخیانت   بدونی  باید  اما
 ...شهمی مجازات صورت بدترین  به باش مطمئن  شد، پیدا کسی  همچین  اگر  اما

 :تگف  و آمد  کش  جاوید لبخند

 منی  یگذشته  تو... اهورا نفریم یه تو و من ! ایستاده جلوم خودم پسر  که  بینممی-
 ...تو یآینده من  و

 فکش که  ساییدمی دندان به دندان چنان و فشرد را دستش بیشتر  غیظ، با اهورا
 .اهورا خشم   آتش   روی داشت را بنزین  حکم جاوید حرف. بود گرفته  درد

 :گفت  و گرفت  خود هب تعجب رنگ مرد، یچهره 

 چسبه؟ می  چسبه،نمی  مذاکرده  که  نوشیدنی  بدون  پسر؟   کنی  ول  ودستم   خواینمی-

 کاوید می  را  جاوید  قامت  خشمگینش  چشمان  و  کشید  عقب  را  دستش  تأنی  با  اهورا
 . زدمی  حرف حال همان در  و  رفتمی  بار  سمت که

  اما  بود، سوزان بشات که  آتشی. بود شده ور شعله دلش توی جدید آتشی بار  این 
  آتش . نبود خشم از  دیگر  آتش این . بود آمده خوش اهورا مذاق به بدجور  دودش
. بود  کشیده  تباهی  به  را  اشزندگی  که  ساله  چند و چندین   زخمی  انتقام!  بود  انتقام
 زد؟ نمی زمینش چرا بود، اشساله  بیست عذاب عامل به نزدیک انقدر  که  حاال پس
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 کردن  رد که  اینه مطلب منتهای اما داری؛ اطالعات ما کار   راجب چقدر  دونمنمی-
 چون  برهنمی   بویی  پلیس.  بشه  انجام  هم  مرتب  و  تمیز   باید  سودش،  بر   عالوه  جنسا
 وقتا  بعضی  که  هان  کرده  َسر   و  هاگروه  از   دیگه  سری  یه  مشکل.  داریم  آدم  شونبین 
 این  من   از   بهتر   خودت  مطمئنم  خب؛  البته.  دردسرن  باعث  و  شن می  موندماغ   موی

  از  که  هامون، معامله، این  توی. داری خبر  راه سر  مشکالت   از  و شناسیمی  آدمارو
 رو  جاییجابه   چندتا  هم  ما  عوضش  و  کنهمی  تأمین   رو  هاهزینه  منه،  رفقای  بهترین 
 معامله هم دلیل همین  به که  اونه به متعلق هم انبار ... کنیممی  مدیریت براش
 ...پامون   جلوی سفر  یه و شهمی انجام گیالن

 سمتش  ایشیشه  لیوان دو و رنگ سرخ  نوشیدنی   حاوی بطری یک با  و کرد  سکوت
  نشست می  میز   پشت  صندلی    روی  خودش  درحالیکه  و  کرد  اشاره  مبل  به  سر   با  و  آمد

 :گفت

 ! باش راحت... پسر بشین -

 را  مردک این  یخرخره باید االن که باشد راحت توانستمی اگر  باشد؟  راحت
 ...!بود بسته پایش و دست وقتی  باشد راحت توانستمی چطور ... جوییدمی

 جیب از  را سیگارش پاکت و نشست جاوید مقابل مبل، روی و رفت جلو قدم چند
 دوم  لیوان  خواستمی  و  بود  کرده  پر   نیمه  تا  را  اول  لیوان  جاوید.  کشید  بیرون  کتش

 :گفت  و شد مانع کرد،می شن رو را سیگارش که  همانطور  اهورا که  کند  پر  را

 . نریز من  برای-

 !شهمی  کور   آدم نطق که  خشک گلو-

 و  کنم  خفه  زهرماری  این   با  وخودم  اینکه  تا  باشم  هشیار   معامله  پای  دممی  ترجیح-
 ...میاد بیرون دهنم از  چی نفهمم

 : گفت  و برد هایشلب  سمت را اول لیوان همان و خندید شاهپور 

 .باارزشه برام خودتی، قوانین  و قاعده به بندپای  اینکه! میاد خوشم ازت-
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 سیگار   و  داد  بیرون  را  دودش  خاصی  ژست  با  و  زد  سیگارش  به  محکم  ُپک  چند  اهورا
 . انداخت پا روی پا و گرفت  انگشتش دو بین  را

 ...شده تلف وقت کافی   اندازه به. مطلب اصل سر   بریم خود،بی حرفای جای بهتره-

 خوبی به را این  جاوید که  خشک و محکم بود مردی و دبو جدی کار   توی اهورا
. شد شروع شانمکالمات و خورد اشنوشیدنی از  قلوپی و داد تکان سر . بود فهمیده

 و کردمی  ثبت سیستم توی ریز  به ریز  و تند و تند را همه باید زندی که  مکالماتی 
 شغلش با همیشه برای اهورا ترس   از  باید گرفت،می صورت وعده ُخلف اگر 

 و شود انجام خواستمی که آنطور  باید همیشه چیز همه. کردمی خداحافظی
 .بود بد و سختگیر  مجازات توی زیادی  درغیراینصورت،

 و کردمی دود سیگار  پشت سیگار  کشید،می زبانه وجودش توی  که  نفرتی تمام با
 ا دتچن نفهمید هم خودش. کردمی هک ذهنش توی را شاهپور  جمالت یکی   یکی

  خاموش  مقابلش جاسیگاری   توی شده جمع فیلتر  چندتا و رسانده انتها به را سیگار 
 راه را احمقانه شراکت آن و کند  تحمل را جاوید با زدن حرف بتواند تا بود کرده

 . بیندازد

 .شد خارج منزجرکننده اتاق آن از  و داد دست او با کوتاه  درنهایت،

. کرد  گرد  عقب  دخترانه  جیغ  صدای   شنیدن  با   که  بود،  نرفته  بیرون  ساختمان  از   هنوز 
 متعلق  صدا کرد  پیدا یقین  دوم، جیغ صدای با اما نبود مطمئن  هایشگوش  از  اول
 بود،  هولکی هول و نامرتب هایقدم از  نشان که  هاییپاشنه صدای با. آواست به

 هاپله  از  سراسیمه که  بود  آوا ریز  یجثه. گرفت  باال را سرش و ایستاد هاپله  پایین 
 دوباره و چرخیدمی مارپیچ هایپله در  او چرخش هر  با اهورا، نگاه. آمدمی پایین 
. شدمی زوم داد،می  نشان هم کوچکتر   فاصله  آن  از  که  ظریفش و کوتاه  قامت روی
. شد تر  پررنگ کمی  اهورا اخم که  خورد او به محکم هوابی رسید، که  هاپله  پایین 

 که   خونی قطرات و لکه تا درشتش هایچشم  از  اهورا هنگا و کرد  بلند سر  دخترک
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 بین گره و آمد پایین  بود، مشخص اشچانه پایین  و هادست و گردن روی
 .شد کورتر   کمی  ابروهایش

 وضعیه؟  و سر  چه این -

 ...من ... من -

 . کرد  تنگ را هایشچشم  کمی  اهورا

 افتادی؟  روز  و حال این  به که  کردی  چیکار -

  های چشم  با  و  گرفت  را  اهورا  کت  طرف  دو  بعد  و  انداخت  هاپله  یباال  به  نگاهی  آوا
 .کرد  نگاهش اشترسیده

 ... اهورا کن   کمکم-

 خیلی اما. کشید عمیق نفسی اختیار  بی  مشامش، در  نرگس یرایحه  پیچیدن با
 اخم  غلیظ  است،  دشمنش   ترین بزرگ   همان  دختر   دختر،  این   اینکه  یادآوری  با  سریع،
  کرده   مچاله را کتش  طرف  دو از  که  آوا ظریف هایدست  به تاه و ک  نگاهی با  و کرد
 : گفت  بود،

 داری؟  کمک  توقع ازم شدن من  آویزون   با هربار  که  کردی  خودت پیش فکری چه-

  خودش  هایدست  روی تا هایشچشم  بعد و کرد  نگاهش بهت  با لحظه چند آوا
 و گرفت  دندان به  ار  پایینش لب بود، داده خرج به که  انگاری سهل از . آمد پایین 
 کارش   دانستمی  هم  خودش.  رفت  عقب  قدم  دو  یکی  و  کشید  عقب  را  هایشدست 
 :گفت  جانب  به  حق  و  نشاند  صورتش  توی  کمرنگ  اخمی  وجود  این  با  اما  بوده،  غلط

  به  ر   که  اطالعاتی پاس   به حداقل شده، که  بارم یه سخته برات انقدر  چی؟  که  حاال-
 برسه؟  بهم سودت ضرر، یاج کنممی ایمیل اتواسه ر  

 کراوات   به دستی نامحسوس  است، رویش پیش طویل بحثی دانستمی که  اهورا
 :گفت  آوا به رو شده ریز  هایچشم  با و کرد  خاموش را شنود و کشید  اشای نقره
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 اینجا و ایزنده اگر  االن همین  باشه؛ یادت پررو؟  یدختره رسوندم ضرر  تو به من -
 ...منی مدیون وکشیدنت   نفس میای،  مهمل لفظ   و وایستادی من  رویروبه

 .زد پوزخند آوا

 ... سرگرد جناب بریم هم با شو پیاده بابا؟  نه عه؟ -

 :داد ادامه اخم با بعد

 و باشی خفن  زیادی ظاهر  به شاید مغرور، یافتاده فیل دماغ از  آقای کن   گوش-
 این  از  کمی  دست طنتاب  گم،می  بازم و گفتم   بهت بار  یه اما بیای؛ نظر  به جنتلمن 
 گناهی  بی و پاکی مدیون وزندگیم  ام،زنده من اگه! نداره خط هفت ناتوی   شاهپور  
 !آقا حضرت عالی؛ جناب لطف نه خودمم،

 بدجوری  سبزش، هایمردمک برق و بود نشسته اهورا صورت توی پررنگ اخمی
 اما . زدندمی  دفریا خوبی به هایشچشم  را این  و بود ترسیده آوا. بود آور رعشه

 . کردمی نگاه را اهورا سرتقی با همچنان خودش

 : گفت  صورتش توی و رفت جلو قدمی اهورا

 شیطان  یه کنار   و جهنم این  تو مونهمی گناهیبی آدم   کدوم  گناهی؟ بی و پاکی-
  نداده  انجام گناهی  هم مستقیم اگر  باش مطمئن  پس  اینجایی، اگر  کنه؟ می زندگی
  های کاری   کثافت  پیشبرد   به شده که  هم مستقیم غیر  صورت به حضورت با باشی،
  بیای،  پایین  بری باال اما کن،  ولز  و جلز  خوادمی دلت هرچقدر ... زدی دامن  جاوید

 !جاوید دختر   مجرم؛ هم و گناهکاری  هم تو

  هدف نزدیک یفاصله این  از  را اهورا خوشرنگ هایچشم  مستقیم آوا، هایچشم 
  باعث  اش،کنندهمسخ تلخ   عطر  بوی و وارشدیکته و محکم ن لح. بودند داده قرار 
 بایستد مقابلش ساکت،  و حرفبی شده، هیپنوتیزم هایآدم  عین  دخترک بود شده
 .کند  نگاهش فقط و
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 آوا به انقدر  االن. کرد  تنگ  قدری را هایشچشم و کرد  خم بیشتر  را سرش اهورا
 پخش دخترک صورت توی نفسش دار  شدت ُهرم کلمه،  هر  ادای  با که  بود نزدیک

 :گفت  وار  زمزمه. شدمی

 وخودت   برگرد  برو  بی  خونی،  تن    و  دست  و  آشفته  وضع  و  سر   این   با  حاالشم  همین -
  بزاری  سرپوش روش خوایمی منتها کردی،  غلطی یه زنهمی داد اتقیافه! دادی لو
 بهتر  ویت واقع خودم که  نه نگو... بودی شده من  آویزون   اونجوری همینم واسه و
 !دونممی تو از 

 قدمی  و شد جمع حواسش اهورا حرف   این  با کرد،می نگاه را او مسحورانه که  آوا
  پابرجا  هنوز  اصلی مشکل. بود کرده  فراموش را شروین  یقضیه کل  به. رفت عقب
 کار   اندازه به سرپوش کدام  اما. گشتمی سرپوش دنبال آوا بود، اهورا با حق. بود
  بگیرد؟  را شاهپور  خشم جلوی و بپوشاند را آن بتواند هک  بود بزرگ او

 لحن  و اخم با است، رفته فرو فکر  توی و شده خیره ایگوشه  به آوا دید که  اهورا
 : گفت  اشزدهیخ

 ... کنم  جورش و جمع بتونم شاید کردی،  چیکار  بگو-

 اما   .بود  برگشته  دوباره  هایشچشم   ترس.  کرد  نگاهش  زدهماتم   ایچهره  با  دخترک،
 به داشت، نیاز  اهورا کمک  به اینکه وجود با بود، سرکش خویش و خلق که  آنجا از 

 :گفت  و گرفت  را صدایش لرزش جلوی سختی

 بزار  کارت  رد برو پس بزنی، جوش تومعامله که  اینجایی تو... نداره ربطی تو به-
 ... بسوزم خودم درد به منم

  دیگری  سمت به را نگاهش رد و ترسید آوا که کرد نگاهش عصبانیت با اهورا
  بگیرد  گارد  اهورا جلوی داشت دوست چرا اینکه اما بود؛ بازی بچه کارش.  چرخاند

 خوشی  دل    که  بود  او  هایزورگویی   و  غرور   از   فقط  شاید.  دانستنمی  هم  خودش  را
 .  کند  تالفی خواستمی اینجوری و نداشت
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 .بگیرد باال را سرش کرد  وادارش و  گرفت  دستش توی را دخترک یچانه اهورا

 کنی؟  وا ودهنت  کنم  وادارت زور  به باید یا گیمی آدم بچه عین -

 را  اشچانه  و  گرفت  خودش  کوچک  دست  دو  بین   را  اهورا  تنومند  دست  غیظ  با  آوا
 : گفت  و کرد  رها

  کرده   که  هم  کاری  هر   اصال  هان؟   بکنی،  خوایمی  غلطی  چه  نگم  مثال!  روانی  کن   ولم-
 سننه؟  رو تو باشم

 :گفت  دندان الی از  اهورا

 ... احمق یدختره  کنممی حالیت-

  سمت  بلند هایقدم با و بود گرفته  را دستش مچ اهورا بیاید، خودش به تا آوا و
 . شدمی کشیده  سرش پشت او و رفتمی عمارت جنوبی   قسمت

 !ومن  بریمی داری کجا...  روانی کن   ولم... دیوونه کن   ولم-

 که  جایی برمتمی دارم. نفهم یدختره سرت رو نزار  رو ویال و بگیر  خون خفه-
 ... کنم  جور  و جمع وگندکاریت 

 دار   و  گیر   آن  در .  نیفتد  پایش  زیر   که  گرفت  را  لباسش  بلند  دامن   آزادش  دست  با  آوا
 زمین  و بلندش هایپاشنه به دامن  کردن  گیر  فقط داشت، که موقعیتی با و

 : گفت  حال همان  در . بود کم  خوردنش

 ... گممی بهت کن   ولم ببینم؟  باید وکی  کنه  جورم و جمع کسی  نخوام من -

 راهروی یک به منتهی که  را، پشتی رنگ   ایقهوه کرم  بزرگ در   اهورا لحظه همان
 و رفت رنگی طالیی در  سمت و کرد باز  رسید،می  باغ به آنجا از  و بود طویل

 . داد ُهل آنجا عبارتی به را آوا و کشید  را اشدستگیره

  ایستاد   اتاق  وسط  اهورا،  به  پشت  و  شد  شنیده  بلندش  پاشنه  هایکفش   تق  تق  صدای
 حمام  و  بهداشتی  سرویس  شامل  بزرگ  اتاقی.  کاوید  را  محوطه  دورتادور    چشمش  و



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

119 

 

 اینجا   دانستمی  کجا  از   اهورا  کردمی  فکر   داشت  چرخاند،می  چشم  که  همانطور .  بود
 خیالش   اهورا.  است  داده  اطالعات  خودش  هاینک  یادآوری    با  که  دارد  وجود  سالن   توی

 را دخترک هم همین  خاطر  به شود،می چک نه و دارد دوربین  نه اینجا بود راحت
 کلید   صدای شنیدن با. زد غر  خودش سر  دلش توی و کرد  اخم. بود آورده اینجا
 .انداخت جیبش توی را کلید  و کرده  قفل را در  اهورا. برگشت عقب سمت

 ی؟ کرد  قفل چرا درو-

 ... بزنیم حرف َخر  َسر  بی که-

 قفل؟  در   با اونم بهداشتی؟  سرویس تو-

 .شد کورتر   اهورا ابروی گره

 که   اساسی و پایه بی فکرای اون پس کنی؛  تمیز  وصورتت  و سر  که  اینجا آوردمت-
 ...دور بنداز  رو مغزته تو

  بود  شده نصب دیوار  روی که  بزرگی یآینه  جلوی. نزد حرفی و گرفت  او از  نگاه آوا
  از  قطعا هم کمی  و  بود اشچانه  و گردن  روی فقط. نبود هم زیادی خون. ایستاد

 تمیز  و گرفت  آب زیر  را هایشدست. بود  کرده  کثیف  را اشسینه قفسه لباس زیر 
 را گردنش  و چانه و برداشت را رنگ سفید کوچک  هایحوله از  یکی بعد و شست

  آب   ضد  آرایشش  لوازم  بود  آورده  نسشا.  زد  صورتش  به  آب مشتی  و  کرد  تمیز   هم
 تمیز . کند  مرتب را  صورتش که  کند  صدا را دلناز  دوباره بود مجبور  االن وگرنه بود
 سینه  به  دست  که  اهورا  به  نگاهی  نیم.  بود  مانده  هنوز   اشسینه  قفسه  اما  بود،  شده

 :گفت  و انداخت کردمی نگاهش اخم با و بود ایستاده

 !بیرون برو-

 سر   با را هایشلب  بود، شده هول که  آوا و انداخت باال را ابرویش تای یک اهورا
 : گفت  و کرد  تر  زبان

 ...کنم  تمیز  ولباسم  باید-
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 !بکن  خب-

 .نالید درآورد را لباسش باید بود نشده متوجه اهورا اینکه از  دلش توی آوا

 ...خب... باید  یعنی... یعنی... که  نمیشه خب... خب-

 :گفت  و کشید  پوفی آوا که  کردمی نگاهش شده ریز  هایچشم  با اهورا

 فهمیدی؟  حاال شده،  کثیف  هم لباسم زیر  -

 :گفت  و ایستاد او به پشت بعد و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا

 .نده لفتش زیاد-

  کرد   خارج  تن   از   را  لباسش  حرص  با  و  درآورد  را  مغرورش  لحن   ادای  سر   پشت  از   آوا
 اندیشید می  گفت؛می  بیراه  و  بد  اهورا  به  دلش  یتو   که  همزمان  و  کرد  تمیز   را  تنش  و
 چه وگرنه... کرده تن  به مشکی رنگ به و تکه دو لباسی شد خوب چقدر  که
 ...آمده بار  به افتضاح این  با بکند خواستمی

 و کرد  مرتب بود وارفته کمی  که  را موهایش و پوشید را لباس شد، تمام که  کارش
 :گفت

 . شد تموم-

  حرف  برای انتظار  سکوتش، معنی  . کرد  نگاهش سکوت در  و ید چرخ او سمت اهورا
 بازیش   چرا  دانستنمی   هم  خودش  منتها.  دانستمی  خوب  را  این   آوا  و  بود  آوا  زدن  

 . گرفته

ر   چرا  چیه؟ - ر   و  ب   کن   وا  درو...  آقا  حضرت   شد  اجرا  که  دستورت  کنی؟ می  نگاه  ومن   ب 
 ...دیگه بریم

 .شد تر پررنگ  کمی  اهورا اخم

 شده؟ چی نگفتی که  ز هنو-
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 . نشاند چهره به کمرنگ  اخمی متقابال و ایستاد سینه به دست آوا

 بگم؟  بهت داره دلیلی چه-

 هم   هرچی  و  رفتی  فرو  لجنش  تو  بدجور   که  زدی  گندی  یه  دونممی  که  اینه  دلیلش-
 کمک   و  لرزیدیمی  ترس  از   که  هم  اونجایی  از .  شیمی  غرقش  بیشتر   بزنی  پا  و  دست
 وحشتناکی تنبیه که  دونیمی و مربوطه جاوید به قضیه سر  یه قطعا خواستی،می
 چاره راه دنبال براش که کردی چیکار  بگو و کن  وا ودهنت  پس... انتظارته در 

 ... بگردیم

 و  سنج  نکته  و  بود  ریزبین .  بود  نشده  مأمور   خودبی .  کردمی  نگاهش  باز   دهان  با  آوا
 به فرقی چه باشد، دقیق هم هرچقدر  اما. کشیدمی ماست از  را مو خودش قول به

  شروین  دانستمی خدا فقط االن و بود کرده  را خودش کار   که  او داشت؟  آوا حال
 ...شدمی  مجازات زود یا دیر  آوا و فهمیدمی باالخره هم شاهپور ... بود حالی چه در 

 ...داشت را اهورا بین، این  در  که  او... اما

  توانست می گفت،می او به اگر  شاید. نباشد بد هم  آنقدرها اهورا به اعتماد شاید
  اینکه  وجود با مرد این . باشد داشته مشکلش برای ایچاره و  حل راه و کند  کمکش
 هم  که  هم حاال. بود داده نجات را آوا جان بار  یک اما بود، مغرور  و سنگی زیادی
  ت وانس تمی  هم باز  و بود بازتر  آوا از  دستش  قطعا بود، شاهپور  امین   و شریک
 همه این  االن پس بود؟  نخواسته کمک  او از  کار   اول   همان مگر  اصال. کند  کمکش

 بود؟ چه اطوارش ادا

  کرد می نگاهش منتظر  هم هنوز  دخترک، سکوت   از  بود شده عصبانی  اینکه با اهورا
 . گشود  لب آوا که  بود شده شروع صبرش  یکاسه  آمدن سر  معکوس شمارش و

 ...زدم وشروین -

 . کرد  ریز  را هایشچشم  یمک  اهورا

 زدی؟  وشروین  که  چی یعنی-
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 ...چشمش تو زدم قیچی با... قیچی با... با-

. بود کرده  فرض احمق  را او یا بود دیوانه یا  دخترک. کرد  نگاهش ثانیه چند اهورا
 تنومند هیکل پس   از  توانسته چطور  کوچک  هایدست و ظریف یجثه این  با آوا،

 بیاید؟  بر  شروین 

 !دختر؟  گیمی  مزخرف چرا-

 :گفت  حرص با و کرد  اخم آوا

 ...  گفتم  منم بگو، گفتی...  کردنت  انکار  این  به نه زدنم، حرف به اصرارت اون به نه-

 نشانی  هیچ.  گفتمی  راست.  گشت  هایشگفته  صدق  دنبال  هایشچشم   توی  اهورا
 :گفت  و کشید  پرپشتش موهای بین  دستی. نبود صورتش  توی توی دروغ از 

 کجاست؟   ناال-

 ضربه   یه  با  منم،  منم   و  ادعا  همه  اون  با!  عوضی  یابوی   یمرتیکه  شده  ولو  اتاقم  کف-
 ...سر بر  خاک درومد پا از 

 آوا  خواسته  شروین   یحتمل.  شد  آسان  اهورا   برای  قضیه  زدن    حدس   آوا،  لحن   این   از 
 . بود کرده  دفاع خودش از  آوا و کند  اذیت را

 بود؟  همین  همش-

 . کرد  شنگاه حرص با آوا

 توی  تو،  و  من   ماالنَش   همین   که  اینه  غیر   مگه  بگم؟   دروغ  بهت  داره  دلیلی  چه  آخه-
  که   بارم یه چرا برسم؟  خواممی چی به دغل و دروغ و کاری  پنهون با تیمیم؟  یه

 کنی؟ نمی  اعتماد بهم شده

 .زد پوزخند اهورا

 ...ستنی اعتماد قابل عنوان هیچ به باشه جاوید نژاد و خون از  که  کسی-
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 ...باشه یکی هم  کارامون  شهنمی دلیل پدرمه، شاهپور  اینکه-

 ...میاد بر  هرکاری جاوید دختر   از -

 داشته نگه برایش آستینش توی که  جوابی خواستمی و کرد  نگاهش حرصی آوا
 و کرد  باز  را در  و چرخاند  قفل توی را کلید  اهورا که  کند  جاری لب روی را بود
 :گفت   دهد، زدن فر ح  فرصت او به اینکهبی

 ... شروین  سراغ بریم باید  نگذشته کار   از  کار   تا  که  برو نشده دیر  تا-

 و شد کشیده  دستش که  برود بیرون آنجا از  خواست و کرد  فراموش را کل  کل  آوا
 .  کرد  ایستادنش به وادار  اهورا

 :گفت  و  برگشت کالفه

 چیه؟ دیگه-

 شناسی؟ می رو مانیا تو-

 .زد پوزخند آوا

 بر   بودن  استایل  خوش   فاز    همش  که  زیرکاه  آب  قلیون    نی  مارمولک    یدختره  همون-
 داره؟می

 . داد تکان تأیید معنی   به  سری آوا و کرد  نگاهش سکوت در  اهورا

 . شناسمشمی-

 خب؟ -

  که   تازگیام. رهمی و میاد اینجا زیاد همینم بخاطر  زیاده ربطش و خبط شاهپور  با-
 خبرم،بی  ازش من  که کارایی و نوشیدنی و بیپایکو بر  عالوه و زده ومخش 
 ...رسیده هم باریک  جاهای به شونرابطه 

 چیه؟ هامون با اشرابطه -
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 ظاهرا .  فهمیدم  خودم  کنجکاوی    با  منم  دونه،نمی  هرکسی  واین   البته.  عموشه  دختر -
 .دارن صادرات واردات شرکت یه هم با

 را  معادالتش اهورا و گفتمی آوا هک  اینطور . انداخت باال را ابرویش تای یک اهورا
 .کردمی فکر  قبال که  بود چیزی از  بیشتر  قضیه بن  و بیخ چید،می  هم کنار 

 اون  سر   باال بریم دیمی  رخصت حاال سرگرد؟  جناب شد تموم سؤالیت بیست-
  کنی؟   بازجویی خوایمی بازم یا مرتیکه

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا

 چی؟  افعی-

 .انداخت باال را روهایشبا آوا

 چیزیه؟  جونوری و جک واقعا طرف نکنه یا لقبش؟  یا اسمشه افعی افعی؟ -

  نه؟  یا شناسیشمی... نزن  راه اون به خودتم و نده باال سر  جواب-

 !وحش باغ و جنگل نه کنممی زندگی آدما دنیای تو من ! شناسمنمی که  معلومه-

 .کرد  هشنگا شده ریز  هایچشم و اخم با اهورا

 !جاوید دختر   دیمی تحویلم مزخرف بفهمم اگر  حالت به وای-

 : گفت  اخم  با  و  کشید  را  دستش  اهورا،  های  جواب  و  سؤال  از   بود  شده  کفری  که  آوا

 گممی شه؟ نمی  حالیت چی واسه بدم؟  توضیح بهت بار  ده وهرچیزی  باید چرا-
 ... شناسمنمی ... دونمنمی 

 قدم چند ناخودآگاه آوا و کشید  را بازویش اهورا که  برود بیرون آنجا از  خواست و
 :گفت  کند  خالص را  بازویش کردمی تقال درحالیکه و رفت عقب

 ...روانی کن   ولم! کن   ولم-
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 دخترک  تن   ایلحظه   که  کوبید  هم  به  طوری  را  در   و  گرفت  را  دستش  تر محکم   اهورا
 گوشش  کنار .  داد زشنوا را آوا بینی تلخش عطر  یرایحه و کرد  خم را سرش. لرزید

 :گفت  بود خودش خاص   که  شمرده و محکم و آرام لحنی  اما عصبانیت، با

  خالص  دستم از  نداره راه جوره هیچ که  نکن  بیهوده تالش  انقدر  و ببند ودهنت-
 ...شی

 ...نداره کاری  بقیه اذیت و آزار  جز  که  روانی مریض   یه! ای دیوونه تو-

 کن  وا  ودهنت   دونی،می   کل  عقل  زیادی  وخودت   که  تو  اما.  روانی  من   خب،  خیلی-
 ...شروین  سراغ ریممی بعد بگو، وخواممی که  چیزی

 : گفت  بعد و کشید  بلندی جیغ حرص با آوا

 !دونــمنمــی شه؟ نمی حالیت چرا احمقی؟  نفهمی؟  کری؟ -

 خفه را آخش. خورد حمام هایسرامیک  به محکم کمرش  و و چرخاند را آوا اهورا،
 پشت   و  گرفت  را  دستش هردو  اهورا  راست   دست. گرفت  گاز   را لبش  محکم  و کرد

 تن   که  شد  زده  دیوار   روی  محکم  سرش  کنار   و  شد  مشت  چپش  دست  و  برد  کمرش
  را   آوا  یترسیده  هایچشم   براقش  هایچشم   و  کرد  خم  را  سرش.  لرزاند  را  آوا  بدن  و

  از  که  محکم و انیعصب  صدایی  و آرام حال عین  در  اما خشن، لحنی  با. گرفت  هدف
 :گفت  آمد،می بیرون اششده کلید  هایدندان  الی

 نفهمی به بزنی وخودت خوایمی دلیلی هر  به تو اینکه! احمق یدختره کن   گوش-
  گوشای   اون توی واین  اما... نداره ارزش پشیزی  من  برای کنی،  اطالعیبی  اظهار  و

ت  زیادی  داره  برت  اهو  و  بزنی  دور   رو  اهورا  بخوای  اگر   که  کن،  فرو  کرت   درسته،   کار 
 شاهپور  و شروین  من ... نره یادت داری عمر  تا که  چرخونمتمی خودت دور  چنان
 افتادی  در  کسی  بد با بار  این ... کنی  درازی زبون و بیای اصول ادا برام که  نیستم
 ! جاوید دختر  

 :داد ادامه بعد و کرد  کوتاهی  مکث
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 مفهوم  بده؛  خواممی  که  اونجور   وسؤاالم  بجوا  و  کن   وا  ودهنت   خوش  زبون  با  پس-
 بود؟ 

.  کند  گم  را پایش و دست کمی  آوا بود شده باعث هایش،نفس  تلخو عطر  بوی
 اگر  شاید. بود بدتر  چیز  همه از  کردمی ردیف هم پشت که  هم واریدیکته کلمات
 به  آوا  و  شدمی  باخبر   ضعفش  از   خودخواه،  مرد  این   ایستاد،می  آنجا  دیگر   دقیقه  یک
.  ایستاد  اتاق  وسط  و  کرد  آزاد  را  هایشدست   زور   به.  خواستنمی  را  این   عنوان  هیچ
 :گفت  و کرد  نگاه  اهورا خشم از  سرخ هایچشم  به اخم با

 دورت  خواستممی  اگه  من!  کن   فکر   بهش  بزنی  وحرفی  اینکه  از   قبل!  روانی  یمرتیکه-
 گشتم برمی   و  کردممی   روکا  این   بیابون  وسط  روز   همون  که  کنم  خیانت  بهت  و  بزنم
 خوایمی  هرچی  که  نه...  بیاره  درت  پا  از   گلوله  یه  با  االن  که  دادممی   لوت  شاهپور   به
 تو،  و من ... بزارم دستت کف  حسینی و راست وپرسیمی که  سؤالی هر  جواب و

 بفهمی؟  واین  خوای نمی چرا! آقا حضرت ایم جبهه یه توی

 و   زدن  حرف  تند  تند   از   حاصل  تنگی    نفس  و  حرص  از   آوا.  زدندمی  نفس  نفس  هردو
 به و کشیدمی زبانه مدام و بود وجودش توی همیشه که  خشمی. خشم از  اهورا
 .  کند  طغیان اینطوری که  داشت  نیاز  کوچک  اشاره یک

 دروغگو  مظلوم، های چشم این  و معصوم یچهره این . کرد  نگاه آوا به لحظه چند
 کردن   باور   بود  سخت  زیادی  برایش  انگار .  داشت  شک  آدم  و  عالم   به  اهورا  اما.  نبود
  راحت   توانستمی  چطور   بود،  شناخته  را  جاوید  که  حاال  خصوص  به.  بقیه  هایحرف 
 کند؟   باور   را دخترش هایحرف 

 را  همراه  و  بست  فرو  لب  همراهش،  تلفن   لرزش  احساس  با  که  بزند  حرفی  خواست
 :داد جواب  تأمل ایظه لح بدون شهرام، اسم دیدن با و کشید  بیرون جیبش از 

 ...بگو وکارت  زود-

 :گفت  و کشید  نفسی شهرام
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 که هم وشنودت خبره؛بی ازت گفت سعید حسابی؟  مرد کجایی هست معلوم-
 همه ...  دینمی  جواب  و  زنممی  زنگ  بهت  ستدفعه  چند  که  االنم...  کردی  خاموش

 اهورا؟ راهه به رو چی

  داشت  چهره به اخمی و بود کف  هایک موزائی  به نگاهش که  آوا به نگاهی اهورا
 اهورا بود داده حکم خدا که  انگار . کردمی پرتش حواس همیشه دخترک. انداخت

 . شود پرت چیز  همه از  حواسش و بیفتد کار   از  مغزش آوا، کنار   در 

 :داد را شهرام پاسخ کوتاه  مکثی با

 !گفتم  بگو وکارت.  نیست مشکلی-

 ...شده پیدا آرتا یکله  و سر  اینکه مثل ،گرفتن   تماس هابچه از  دوتا یکی-

 متوجه کرد،می نگاهش مهابابی االن که  آوا و درخشید وضوح به اهورا هایچشم 
 . شد نگاهش برق

 کجا؟ -

 اهورا؟  کنیم  چیکار ... تهران کلیلومتری    100 گاوداری  یه نزدیک-

  کمرنگ   اخمی  با  لوا  او  و  شود  خارج  که  کرد  اشاره  آوا  به  سر   با   و  کرد  باز   را  در   اهورا
 سمت  و  گرفت  را  بلندش  دامن  و  گرفت  ازش  رو  دلخور   ایچهره   با  بعد  و  کرد  نگاهش

 داشتند،برمی  قدم خروجی سمت درحالیکه و رفتند بیرون آنجا از  هردو. رفت در 
 :گفت  اهورا

 از  و برو شونهمراه  هم خودت و منطقه بفرست رو پشتیبانی هایبچه از  نفر  چند-
  نیومدم  تا. برسونم وخودم  تا باشین  منتظر  همونجا. بفرست برام  یشن لوک یه اونجا
 ...نکنین  حرکتی هیچ

 !باش خودت مراقب... بینمتمی پس. خب خیلی-

 :گفت  آوا به رو و کرد  قطع را تماس  دیگر، حرفی بی اهورا
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 بگو خدمتکارا از  یکی به همونجا از . خیالیبی به بزن وخودت و باغ تو بیا من  با-
  شروین  به که چشمش. بیاره بره بفرستش و گذاشتی جا اتاقت  توی ویت گوش

  نگران  هم جاوید با رابطه در . شهمی جور  و جفت کارا  بقیه خود به خود بخوره،
 چیز  نه و بوده خود از  دفاع فقط نیتت دیدم  و بودم اونجا من  گممی  بهش نباش؛
 مفهومه؟... دیگه

 ریز  به ریز  از  و خواندمی را مغزش انگار  مرد این . کرد نگاه را اهورا بهت با آوا
 .داشت خبر  کارهایش

 بازوی  دور  ناخودآگاه را دستش و گفت  زیرلبی «باشه» مبهوت، و مات همانطور 
. داشت  هم  حق  و  دخترک  ترسیدمی.  شدند  خارج  ساختمان  از   باهم  و  انداخت  اهورا
  بودند   تالش  در   تیخس  به  درشتش،  هایچشم   و  بود  گرفته  را  جوان  مرد  بازوی  محکم
 و سرد هایدست  از  اهورا، هرچند. ندهند نشان را اش درونی استرس و ترس که

ی کامال  لرزانش، هایمردمک   رگ  االن او خب ولی. بود برده اشدرونی آشوب به پ 
  شروین  بگوید او به تماس، یک با  توانستمی  راحت. دانستمی را شاهپور  خواب
  نزدیک  قصد با مردک و دارند رفتن  زیرآبی قصد ونهام با نقشه زدن هم به برای
 و  داشته را اش کشی  زیرزبان شاهپور  به نزدیک شخص تنها عنوان  به آوا، به شدن
 اول حرف برایش اهورا اکنون و داشت هاییخصومت  هامون با که  آنجا از  هم او

 ای برنده  برگ  و  امتیاز   شدمی  هم  این  و  کردمی  قبول  برگرد  برو  بی  یقین   به  قطع  بود،
 .آوا نشدن مجازات و آزادی باعث هم و اهورا برای

 که  شد  آوا  و  اهورا  زوم    هانگاه  و  چرخید  سمت  آن  به  هاچشم   شان،خروج   محض  به
 رفتمی  راه  مغرور   و  محکم  زده،یخ   هاییچشم  با  اهورا.  داشتندبرمی   قدم  هم  کنار   در 
  آزادش  دست و رفتمی راه مآرا آرام آوا. کردمی  برابری کوه  با تنومندش هیکل و

 . بود گرفته  را لباسش بلند دامن 

ن  وسط که  مانیا و شاهپور   شان روی  به هردو نگاه آنها، دیدن  با رقصیدند،می س 
  اهورا  که  گرفت  باال را لیوانش  و کرد  نگاه اهورا به لبخند با شاهپور . رفت نشانه
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  های چشم  هدف و  بود ور شعله وضوح به مانیا نگاه  . داد تکان را سرش فقط
 دور  به آوا یشده گره  دست بود، خفته شاننی  نی در  گنگ  حسادتی که  اشعسلی
  با  کرد،  زمزمه چیزی و شد خم آوا گوش  کنار   اهورا سر  وقتی و بود اهورا بازوی
 . کرد  اخم و گرفت  آنها از  رو کنترل،  قابل غیر  خشمی

 و  قد  خوش  و  جوان  یدختر   کنار   که  گشت  سعید  دنبال  جمعیت  توی  چشم  با  اهورا
 . کرد  پیدایش قامت

 :گفت  آوا  گوش  کنار   و کرد  خم  را سرش شد، راحت خیالش که  سعید از 

 !شده پیداش آرتا انگار ... برم باید من -

  با  و زد لبخند. گرفت  درد گردنش  که  کرد   کج  اهورا سمت را سرش سریع چنان آوا
 :گفت  بود ناموفق کردنش  پنهان در  که  ذوقی

ی؟   واقعا؟ -  ...زد زنگ که  این  نکنه کجا؟   ک 

 و داد تکان را سرش کوتاه  اهورا و شود مطمئن  که  کرد  نگاه را اهورا لحظه چند
 .  کرد  راحت را خیالش

 و فشرد هم به را هایشلب  محکم نزند، جیغ اینکه برای و آمد کش آوا لبخند
 .کرد  وارد اهورا بازوی به خفیف فشاری  هایشانگشت 

  منم  طرف   از  مشت یه... بده سگ صدای که  بزنش قدر نا گرفتیش  اگه من  جون  -
 ...متنفرم ازش بدفرم که  کن   شگوگولی  صورت   یحواله

 کشید   لبش  یگوشه  به  را  دستش  اما  بود  گرفته  اشخنده  آوا  لحن   به  وضوح  به  اهورا
 :گفت  و نشاند چهره به کمرنگ  اخمی دوباره و

 ... نیست قطعی هنوز  اما شده؛ دیده تهران حوالی-

 :داد ادامه کوتاه  مکثی از  بعد و

 ...بده انجام وگفتم   که  کاری  برو-
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 سر  و افتاد شروین  یاد دوباره اهورا حرف این  با کرد،می نگاهش لبخند با که  آوا
 دوباره که  بود نشده دور  بیشتر  قدم دو هنوز . کرد  رها را اهورا بازوی و داد تکان
 : گفت  کمرنگ  لبخندی  با  بعد  و  در ک  نگاه  را   صورتش  لحظه  چند.  چرخید  اهورا  سمت

 درست   آسایی  معجزه  شکل  به  چیهمه  هستی،  وقتی...  ممنونم  ازت  چیهمه   بابت-
 ! آقا حضرت بخیر  شبت... شهمی

  صورتش  که  شیرین  لبخند همان با شود، اهورا جانب از  پاسخی منتظر  اینکه بی و
 کج   خدمتکارها ز ا  یکی سمت را مسیرش و گرفت  او از  رو بود، کرده  تر  نشین دل را

 صورت چقدر  گذشت  ذهنش از  ایلحظه  و کردمی نگاهش سر  پشت از  اهورا. کرد
 او از  چشم صورتش، روی اخم با سریع اما. شودمی زیباتر  لبخند با دخترک ظریف

 ماشین  که  داد  اشاره  سعید  به  گذاشت،می  لبش  کنج  سیگاری  که  همانطور   و  برداشت
 .بیاورد را

*** 

 تکیه  صندلی  پشتی    به  را  سرش  و  گذاشت  هم  روی  را  هایشچشم   ،درهم  هایاخم  با
 فرمان روی راستش دست مچ و نشست پنجره یلبه روی چپش دست آرنج. داد
 این  اما. بود سنگین  زیادی برایش امشب و بود کشیده  خوابیبی. بود خسته. بود
ی  اهورا  آمد؟ می  خوابش  مگر   اصال.  نبود  آلودگیخواب  و  خستگی  از   که  هوا  و  حال  ک 
  هایشچشم  فقط شاید باشد؟  دومش بار  این  که  بود آمده در  پا از  خواب کسری    از 
  ذهنش  توی از  یکی  یکی تصاویر . کند مرور  را امشب اتفاقات که بود بسته را

 ی همه  مغزش. بود افتاده اتفاق االن همین  انگار  که واضح، آنقدر . گذشتندمی
 َکل   َکل...  لبخندش... هایشاخم . کردمی ریکاوری را فرفری  مو  دخترک هایحالت 

 درشت   و گرد  هایچشم  آن.. هایشچشم ... اهورا با مخالفتش جرعت   و کردنش
 ... محزون

 ...!آمدمی دخترک به مشکی رنگ چقدر  گذشت؛  ذهنش از  ایلحظه  حتی
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  کرد   تر غلیظ را اخمش بود، آمده وجود به درونش افکارش از  که  خشمی و غیظ با
 . داد  فشار  هایشچشم روی را اشاشاره و شست تگشان محکم و

 به را او داشت دلیلی چه اصال کرد؟ می مرور  ذهنش توی را دخترک داشت چرا
 و  سرتق دختر  آن کند؟   پیشروی همه این  هم او که  دهد راه ذهنش تاریک اتاقک
 مرور  با کرد،می عصبانی  را اهورا هایشحاضرجوابی  با که همانقدر  دراز، زبان

 ...کشیدمی خط مغزش عصبی   هایمویرگ  یکی یکی روی هم ویرشصت

 و تیم هم شاید ظاهر  به دختر  آن کرد؟ می  بزرگ انقدر  را جاوید دختر  باید  چرا اصال
  نبود؟ ! بود که  دشمنش واقع  در  اما باشد، شریکش

. داشتمی نفرت هم دخترش از  باید بود متنفر  شاهپور  از  که  همانقدر  اهورا... بود
  دخترک  از  توانستنمی  که  بود همین  هم  خشمش دلیل شاید اصال... نداشت اما

 ... باشد بیزار 

 ماشین  فضای به و شد کشیده  بیرون انتها بی  و تاریک اتاق آن  از  شهرام، صدای با
 . کرد  باز  را هایشچشم  و برگشت

 . بده عالمت هابچه به. رسن می دارن اهورا؛ نزدیکن -

 کافی  حرکتش  این   و  کرد  روشن   ایلحظه   را  عقب  دنده  چراغ  و  کرد  روشن   را  ماشین 
 .شوند روشن  هم سرش پشت ماشین   دو اینکه برای بود

 :پرسید  و  کرد  نگاه  اهورا  به  ایلحظه   بود،  سنجی  موقعیت  مشغول  تبلت  با  که  شهرام

 راهی؟  به رو خوبه؟  حالت-

 :گفت  دوباره شهرام و داد تکان سر  فقط اهورا

 خوبی؟   گیمی   چطور   مؤمن؛  مرد  نداری  رو   به  رنگ   و  خهسر   سرخ    چشمات  مطمئنی؟ -
 ...دا خستگی چهره این  از 

 : کرد  غیظ حرفش بین  اهورا



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

132 

 

 .شهرام نکن  پیله انقدر . خوبم گفتم-

 صرفا   است، فایدهبی  اهورا با زدن حرف دانستمی  که  آنجا از  و کشید  پوفی شهرام
 :گفت  رجوع و رفع برای

 به  بسپرش و بمون ایخسته اگه اینه حرفم شب؟ سر  از  تو کنیمی تلخی چرا-
 .  نیست حرفی خب خیلی خوبی، خداروشکر  گیمی که  حاال! همین ... خودمون

 محکم  و دوخت بغل آینه به را اشعصبانی  همیشه هایچشم  و نزد حرفی اهورا
 اهورا  بود  کرده  فکر   خودش  با  حسابی  چه  روی  شهرام.  داد  فشار   فرمان  به  را  دستش

  تشنه  آرتا خون به حاضر  حال در  که  اهورایی هم آن گذرد؟ می لیاتمع این  خیر  از 
 ...بود

  آنها  هردوی برای که  مشکی جنسیس یکله  و سر  که  کشید  طول دقیقه ده حدود
  عبور  از  بعد و کرد  قفل ماشین  فرمان   به را دستش هردو. شد پیدا دور  از  بود، آشنا
 دو جنسیس سرنشینان. افتاد راه سرش پشت و فشرد گاز   پدال روی را پایش آن،
 .  نبود سختی کار   اصال  بلند ریش و آنکارد موهای آن با آرتا زدن حدس و بودند نفر 

 بیرون پنجره از  را  اسلحه شهرام داد، قرار  جنسیس  با مماس را ماشین  که  اهورا
 و  رفت خطا تیرش و افتاد ماشین  الستیک زیر  بزرگ سنگی لحظه همان که  گرفت

 .  دخور  بغل آینه به

  به  و گرفت  سرعت  ماشین  چون بود شده هوشیار  تازه راننده شلیک، این  با انگار 
. بود سرش پشت خط به خط و کرد  بیشتر  را سرعت هم اهورا. پیچید چپ سمت
  بیابان   این  توی ها مجرم دنبال به آنقدر  و بود بلد دستش کف  مثل را مسیر  این 

 . بود رفته در  دستش از  حسابش که  بود کرده  عوض دنده تاریک و نور  بدون

 خطاب  و  داد  قرار   جنسیس  نزدیک  یفاصله  در   شده  کنترل  کامال  سرعتی  با  را  ماشین 
 : گفت  شهرام به

 !حاال-
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ی هایشلیک صدای و رفت بیرون پنجره از  کمر   تا و داد تکان را سرش شهرام  در  پ 
ی  . شکست را  بیابان سکوت اش،پ 

 گرفته  دست به را فرمان شاگرد صندلی روی ز ا آرتا و بود زده را راننده جا چند از 
 .  بود گرفته  پیش در   نامنظم حرکاتی ماشین  همین  بخاطر  و بود

 و شد ظاهر  کمکی  نیروهای سر  پشت از  که  شد پنجی و چهارصد پرت   اهورا حواس
 :غرید بلند. آمدند  بیرون هایشپنجره  از  دست، به تیر  تک پوش سیاه مرد دو

 !سرمونن  پشت بدزد وسرت-

 را  خشابش و نشست شهرام و بارید ماشین  روی به گلوله  اهورا، صدای  با همزمان
 تیر  تک آن با مقابله مشغول کمکی  نیروهای که  دیدند آینه از  هردو. کرد  عوض
 که  بود هاپیچش  مراقب و کردمی کج را ماشین  دقت با اهورا. هستند اندازها
 کنترل  سختی  به  را  ماشین   زمام  آرتا  هرچند.  نشود  خالص  شاندست  از   جلو  ماشین 

  جور  برایشان فرار  فرصت او، غفلت   ثانیه یک با اهورا نظر  از  هم باز  اما کردمی
 .شدمی

 ...کنم  فلج اینارو باید. رسن می وحسابشون  هابچه -

  حرف   برای  اهورا  به  فرصتی  کوچکترین   اینکه  بی  آمد،  بیرون  شهرام  دهان  از   که  حرف
 زمین   روی  ماشین   عقب  الستیک  ثانیه  از   کسری  در   و  رفت  بیرون  پنجره  از   دهد،  زدن

 .  نشست

 و غرید و کرد  اصابت شهرام بازوی به تیر  اهورا، «باش مراقب» فریاد با همزمان
 . کرد  نگاهش اشکاری   ندانم از  خشم با اهورا و  نشست صندلی روی

 معلوم  ر ما  ظواهر   از .  کرد  دوییدن  به  شروع  و  رفت  پایین   و  داشت  نگه  را  ماشین   آرتا
. بود  پایش  به  شهرام  تیرهای  از   یکی  اصابت  از   نشان  آرتا  زدن  لنگ  و  مرده  راننده  بود

  باز  را ماشین  در  شدت با  که  همانطور  و کشید  را اشاسلحه وقت، فوت بدون اهورا
 :گفت  شدمی پیاده و کردمی



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

134 

 

 جا همه نشده راحت خیالت تا نشو پیاده خودتم. جاللی پیش بفرست روجنازه-
 ...من  با معوضیَ  اون... منهاَ 

 پشت  هایشلیک صدای به توجه بی شود، شهرام جانب از  حرفی منتظر  اینکهبی و
 . کرد  دویدن به شروع سرش

 . بود دنبالش سایه به سایه اهورا و دوییدمی تند اما زد،می لنگ پایش اینکه با آرتا

 نبود، بود گفته  شهرام که  گاوداری  به شباهتبی که  مکانی کوتاه   نسبتا دیوار  کنار 
  سرش  پشت باد مثل که  اهورا دیدن با. کرد  نگاه را سرش پشت ایلحظه  و ایستاد

  روی   و  کرد  بلند  سوخت،می   و  داشت  ریزی  خون  که  را  چپش  پای   سختی  به  آمد،می
  زنان   نفس.  غلتید  زمین   روی  که  کرد  پرتاب  دیگر   طرف  به  را  خودش  و  انداخت  دیوار 
 . کرد  دویدن به وعر ش دوباره و شد بلند

 . پرید دیوار  طرف   آن به جهش، یک  با و گذاشت  دیوار  یلبه را دستش اهورا

 که  بود شده کمتر   خیلی شانفاصله  االن بود، کرده  معطل کمی  دیوار  روی آرتا چون
 . گذاشت  گردنش  پشت را دستش و رساند صفر  به را آن  بلند، گامی  با اهورا

 سیخ تنش به مو کرد  حس ایلحظه  و ایستاد  کتر ح از  نداشت، را توقعش که  آرتا 
 خشم   از   سرخ  هایچشم  در   شد  خیره  اششده   گرد  ترس  از   هایچشم  و  برگشت.  شد

  مشت  غیظ با و فشرد هم به را هایشدندان. درخشیدمی هایشمردمک که  اهورا
 زده محکم آنقدر . افتاد زمین  روی  و گفت  بلندی  آخ   آرتا  و زد صورتش به محکمی

 خشمش   حداقل.  نشد  هم  بد  اما.  افتاد  گز   گز   به  کمی  دستش  هایاستخوان   که  بود،
  خالی   آرتا  به  زدن  مشت  با  اندازه،  و  حد  بی  خشم    این   مگر   اما.  کردمی  خالی  او  سر    را

 شد؟می

 سرش کند  وادارش و گرفت  را گردنش  پشت  از  غیظ با و نشست زانو روی کنارش
 .شد  خارج  هایشدندان   الی  از   محکمش  ایصد  آشکار،  خشمی  و  غیظ  با.  کند  بلند  را
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 در  وپدرت. ی.       میکنی فرار  من  دست از  که  نشناختی رو اهورا هنوز  معلومه-
 ...میارم

  از  بود، گرفته  را گردنش  که  همانطور  اهورا. بود شده الل ترس از . نزد حرفی آرتا
  ای هه مهر  و بود زیاد  هایشدست  فشار . کشیدش  دیوار  سمت و کرد  بلندش زمین 
 :نالید که  شود خرد بود مانده کم  آرتا گردن

 ...روانی یمرتیکه کن   ولم کنی؟ می همچین  چرا-

 .زد پوزخند اهورا

  !خب بسیار  هان؟  کنم  ولت-

 بتنی   دیوار   توی  صورتش  که  کرد   پرتاب دیوار   سمت  را  مرد  باشتاب  و  محکم  چنان  و
 . شد  بلند فریادش و خورد

 که   زد صورتش به دیگری مشت و بایستد او به رو کرد   وادارش و رفت جلو اهورا
  توی  را اشیقه غیظ با اهورا. شد خم چپ  سمت به سرش و زد فریاد بلند مرد

 :گفت  خشم با صورتش  توی کرد،  نگاهش که  آرتا و گرفت  مشتش

 ...زدی گناهبی دختر  اون گلوی  رو حیوون توئه که  فندکی جای تالفی   اینم-

 کنار   را اشاسلحه اهورا. بود شده الل و بود گرفته  کام  به زبان درد و ترس از  آرتا
 :کرد  غیظ و گذاشت  سرش

! پادو  فطرت   پست کنم  تموم وکارت   همیشه برای تونممی  همینجا، و لحظه همین -
 سگ  بدی تکون دم هامون واسه نتونی دیگه که  کنم  قیچی ودمت همیشه واسه و

 ! نگهبان

 : گفت  داشت حرص  کمی  اما ،لرزیدمی ترس از  که  صدایی با آرتا

 حقم  در  بزرگی لطف چه کارت این  با دونینمی هستی؟ چی منتظر ! بکن  خب-
 ...کنیمی
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... بگی وخواممی که  هرچی و بیای ُمُقر  باید قبلش چی؟ که  کنم  خالصت مفتی-
 ... جهنم سمت کنممی ردت گرد  برو بی راحت،   خیالت بعدش

  صورتش  و کردمی درد گردنش  و سر . تاش ند زدن حرف نای یعنی. نزد حرفی آرتا
 .سوختمی  بدجوری

  آمدند  جلو مأمورها از  تا دو. بود نیروها آمدن از  حاکی ماشین، هایالستیک  صدای
 ماشین کنار   اهورا. افتادند راه به و کردند  ماشینش سوار  و زدند دستبند آرتا به و

 :گفت  راننده به رو و ایستاد دیگر 

 .مشینمی خودم شو پیاده-

 ... قربان ولی-

 !گفتم  شو پیاده-

 اهورا و شد پیاده دیگری، اضافی   حرف هیچ بی مأمور  که  بود گفته  باتحکم چنان
 . نشست رل پشت

  آن  از  کمی  توانستنمی  چیزی گاز،  پدال و سرعت جز  که  بود زیاد خشمش آنقدر 
 . بود آزاردهنده زیادی برایش امشب. دهد کاهش

  مأمور  همان به رو  کرد،می  حرکت سرعت با یکهدرحال و بود خونی هایشدست 
 :گفت

.  منطقه  تفتیش  برای  بیاره  خودش  همراه  فردا  نفرو  چند  بده  خبر   فتوحی  سرگرد  به-
؛  ظاهرش درسته اینجا  ... باشه انباراشون از  یکی یحتمل اما گاوداری 

 . قربان اطاعت-

*** 

 در  صدای با که  کردمی نگاه بازداشتگاه یمحوطه  به و بود ایستاده پنجره پشت
 همرام دست، به دستبند که  شد اندامی الغر  دختر  عاید آلودشاخم نگاه و چرخید
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  برای و کرد  باز  دختر  دست از  را دستبند مأمور . بود ایستاده در  جلوی زن، مأمور 
 اشاره  فلزی میز  پشت  صندلی   به دست با او که  کرد  نگاه اهورا به تکلیف، کسب
 . کرد

 . باش بیرون شما-

 اطاعت  و  گذاشت  احترام  اهورا،  صدای  شنیدن   با  و  نشاند  صندلی  روی  را  دختر   مآمور 
 .کرد  امر 

 :گفت  و انداخت دختر  به نگاهی اهورا

  دارم  اطالعات راجبت هرکسی از  بیشتر  حاضر  حال در  من  اما شناسی،نمی ومن  تو-
 چیر ه  مو   به  مو  مهمل،  لفظ    و  رفتن   طفره  بدون  پس.  شناسمتمی   دست  کف  عین   و
 مفهومه؟ . میگی بهم وخواممی که

 : گفت  اهورا و داد تکان سر  و کرد  کمرنگی  اخم دختر 

 ...کن   نگاه چشمام تو و کن   بلند وسرت  زنم،می  حرف که  باهات درضمن؛-

 سر   دخترک.  شدمی  اطاعت  به  وادار   خواست،نمی   هم  اگر   آدم  که  زدمی   حرف  طوری
 هایشاخم  و ماند مات اهورا، یکننده  مسخ  هایچشم  دیدن  با ایلحظه  و کرد  بلند
 دست از  ویال آن توی که  بود مردی همان. شناختمی را او. شد باز  هم از  کل  به
. بود  شده  هک  ذهنش  توی  خوب  خیلی  هاچشم  این   طرح  و  بود  کرده  خالصش  آرتا
 مرد،  این   هایچشم   کند؟   فراموشش  و  ببیند  را  چهره  این   که  بود  هم  کسی  مگر   اصال
 گشود،   لب که  اهورا. بود کننده  مجذوب بدجوری بودن، آور رعب  عین  در  نظرش از 
 و زدهیخ  هایچشم  آن با محکم صدای این  خوب چقدر  که  گذشت  دخترک ذهن  از 

 .است شده عجین  جدی یچهره 

 تکرار  دنبال پس شنیدم کافی  یاندازه به بازیاتون رمانتیک و دیاکو با اترابطه از -
 نقش و رستاک گروه   اعضای بدی، توضیح راجبش باید که  چیزی. نیستم مکررات
 ... ستمجموعه اون توی خودت
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  افکارش  تأیید حکم دخترک، متعجب نگاه و بود زده دستی یک معمول طبق اهورا
 .بود آوا هایحرف  و

 ... چطور... شما... ش-

  به  که مزخرفاتی گول کنم اضافه باید و دونممی وچی همه من . گفتم  که بهت-
 ردیف  متهم سورنا، قتل بابت حاضر  حال در . نخوردم وبودی  داده تحویل همکارم

 َوری، َدری و دروغ ایذره بدون و آدم یبچه عین  پس! اعدامی به متهم و اول
 ...بدی نجات وجونت  بتونی صورت این  در  شاید که  بگو بایدو که  هرچی

 :گفت  و داد تکان سر  دخترک

 ...خبرمبی  ازش من  کنید  باور ... نکشتم رو سورنا من ... نه-

 :گفت  و کرد  تنگ را هایشچشم و شد خم جلو به کمی  اهورا

 .غزالی نیکسا  خانم توئه، برعلیه مدارک و شواهد تمام حاضر  حال در  اما-

 زبان  به را اسمش کرد،می بازجویی او از  که  قبلی مأمور . خورد جا وضوح به نیکسا
  انگار   یکی  این   اما.  دانستنمی   را  اسمش  شهرام  کردمی  خیال  دخترک  و  بود  نیاورده
  و  ترسناک نگاه این  و شناختشمی دست کف  عین  بود، گفته  که  همانطور  واقعا
  دست   به  قطعا  نگوید،  را  چیز همه   و  نزند  حرف  اگر   که  دادمی  نشان  آورش،خوف   لحن 
  هم  کافی  اندازه به اهورا که  خصوص به. رسید خواهد مجازات نهایت به مرد این 

 . داشت اشعلیهر ب  مدرک

 سوخته  یمهره   نیکسا  بود،  مرده  هم  دیاکو  و  نبود  دیگر   آرین   رستاک  پروفسور   که  االن
 و بود ایستاده جلویش که  بود وابسته مرد این  به االن هم جانش. شدمی حساب

 که  بهتر  همان پس. کردنمی  بازداشتگاهش راهی   کشید،نمی  حرف زبانش زیر  از  تا
 او. گفتمی را چیز  همه و کردمی  اعتراف شده، که  هم خودش زندگی   حفظ برای
  فرقی  چه بشود، هم  وجب صد به وجب یک اگر  حاال بود؛ گذشته  سرش از  آب که
 کرد؟ می حالش به
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 :کرد   شروع و کرد  َتر  زبان سر   با را هایشلب 

  تا  دو. بودیم کالسیهم  باهم فقط اوایل دیاکو و من  دونین،می  که همونطور -
  دانشگاه  پیشرفت و هاپروژه  پیشبرد برای فکر، طرز  و جنسیت از  رغاف  که  دانشجو
  مون، دیدگاه احساسمون،... شد عوض چیهمه  سال یک  از  بعد اما. کردنمی  تالش

  یه. شدیم نزدیک هم به بیشتر  که  بود شده چیزی درگیر  مونقلب ... مونهمکاری 
 ...که  حسی

 !بشنوم تکراری حرفای خوامنمی  گفتم-

. انداخت او به نگاهی نیکسا. بود کرده  قطع را حرفش که  بود اهورا یه فکال  صدای
 گفتمی و بود نشسته مقابلش که زیبا اما سرد هاییچشم  با مغرور، مردی
 او بهرحال... داشت حق هم شاید. بشنود چیزی رمانتیک ماجراهای از  خواهدنمی 
 و  هاجنازه با طقف عمرش طول تمام در  که اطالعاتی  مأمور  یک. بود پلیس یک

  کارش   در   احساس  هیچوقت.  است  داشته  کار   و  سر   بار   مرگ  هایاسلحه  و  خالفکارها
 ... بود کشته  را قلبش همین، شاید و نبوده دخیل

  که   عذابی از  دانستمی چه کرد؟ می قضاوتش که  اهورا از  دانستمی چه او اما
  هم  کشیدن  نفس  یاجازه  که  بود  سنگین   آنقدر   و  دوشش  روی  شده  کوه  هاستسال
...  خودش  دست  به  هم  آن!  بود  شده  کشته  بود؛  نمرده  اهورا  قلب...  دهدنمی   بهش

 ... سوختمی آتشش از  خودش فقط و دانستمی خودش فقط که  دالیلی به و

 :داد ادامه و گرفت  اهورا از  نگاه نیکسا

؛  احساس  این   کردممی  فکر   اوایل-  فقط  دیاکو  اما  چرا،  من  طرف  از ...  نبود  اما  واقعی 
 . اهدافش به رسیدن برای وسیله یه. کردمی نگاه من  به ابزار  یه چشم به

 .کرد  نگاه اهورا به دوباره و کشید  عمیقی نفس

 و آرین  پروفسور  بین  ارتباط متوجه که  بود گذشته  ما یرابطه  از  چقدر  دونمنمی-
 از  داشت، که  باالیی علمی   جایگاه و سواد برخالف پروفسور  متأسفانه! شدم دیاکو
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 قائل تفاوتی هم دختر  و پسر  بین  مورد این  تو و... نبود درستی آدم   اخالقی لحاظ
 این؟متوجه شد،نمی 

 :داد ادامه نیکسا و داد تکان سر  فقط اهورا

 از  بیشتر   روز   به  روز   دیاکو  شدم  متوجه  گذشت،  که  هرچی  اما  نبود،  مهم  برام  اوایل-
 و شدمی الغرتر  گذشتمی بیشتر  هرچی... رهمینطو منم از . گیرهمی  فاصله درس
 ! بود  شده  معتاد  نبود،  سختی  کار   هم  علتش  فهمیدن...  میفتاد  گود  هم  چشمش  پای

 پاک را چشمش ی گوشه  اشک قطره و انداخت پایین  را سرش رسید، که  اینجا به
 . کرد

...  دیدم در  جلوی وپلیس ماشین  دوتا یکی دانشگاه، رفتممی داشتم که روز  یه-
 ...بود کرده  پخش مویرگی هابچه  بین  دیاکو

 خب؛  و  دادمی  آزارش  درون  از   چیزی  انگار .  کردمی   گریه  مهابابی   بار   این   و  کرد  مکث
 بود؟  عذاب اش لحظه به لحظه که  خاطراتی مرور  از  بود باالتر  دردی چه

 مانع ماجرا اون که  بود شده واسطه آرین  پروفسور . بود بازداشت هفته یه حدود-
 یه کار  اون شدم متوجه. دیدمش محوطه تو شد آزاد وقتی. نشه تحصیلش از 

  ازم  دیاکو یعنی. نبود خوب زیاد ما ی رابطه  موقع اون... شده شغلش جورایی
  طاقب  نتونستم دیدم وروزش و حال وقتی اما. باشیم دور  هم از  مدتی بود خواسته
 تقصیر  اینا یهمه تمفگ و انداختم راه هوار  و داد کلی و سراغش  رفتم و بیارم

 اظهار  جای به اما. کرده  کارش  و کسب  وارد اونم و کثیفیه  آدم  که  آرین   پروفسور 
 اینا   یهمه  گفت  و  شد  عصبانی  خالی،  و  خشک  خواهی    معذرت  یه  حتی  یا  پشیمونی

 حق من  و محترمیه آدم اون نداره، ارتباطی پروفسور  به و بوده خودش خواست به
 وچیزایی   پروفسور   با  و  کرده  کمکش  خیلی  مدت  این   توی  تفگ.  ندارم  وبهش   توهین 
 ...نداشته قبال که  کرده  پیدا

 . کشید  باال را دماغش و کرد  کوتاه  مکثی
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. بشه  پروفسور   بیخیال    و  خودش  راه  به  برگرده  که  زدم  حرف  باهاش  خیلی  روز   اون-
 بخاطر   من،  بخاطر   گفتم  هزارم  بار   برای.  نکرد  اعتنایی  و  بود  خودش  حرف    حرف،  اما

 مسیر  گفت اون اما. کنه جدا آرین  پروفسور  از  وراهش شده که هم مونعشق 
 هم   آخر   در .  کرده  بلندش  زمین  از   و  گرفته  ودستش  پروفسور   و  کرده  پیدا  وپیشرفت 

 ... گروهشون  تو برم و بشم پیمان هم  باهاش باید دارم، دوسش اگه گفت  بهم

 کردی؟   قبول وپیشنهادش -

  قابل برام دیاکو حرفای عنوان هیچ به و داشتم نفرت آرین  از  نوچ نه؛ لحظه اون-
 خود  بی  خود  از   انگار   منم...  کنهمی  کور   وآدم   چشمای  عشق!  چرا  بعدا،  اما.  نبود  فهم
 ...بودم شده

 مقابلش صندلی روی شد، مطمئن  که  صداقتش از  و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
 :گفت  و گذاشت  میز  روی را هایشدست  و نشست

 خب؟ -

 یا انبار  مثل جای  یه آدرس. فرستاد آدرس یه امواسه و هستم که  دادم پیام بهش-
 داشتن   نگه جز  به شدمی انجام هرکاری اونجا اما. بود شهر  از  خارج که  گاوداری

 که بود، اولیه امکانات با و کثیف خیلی خیلی آزمایشگاه   یه حالت! گله و گاو
  بودن  اونجا  دیگه  دختر   یه  همراه  دیاکو  و   ین رآ !  آشپزخونه  گفتن می   بهش  خودشون

 و   بود  داده  وقت  ماه  یه  پروفسور .  جدیده  مخدرهای  ساختن   کارشون  شدم  متوجه  و
 رو  شده باب جوونا بین  االن که  قدیمی مواد و ُگل  جای که  خواستمی  چیزی یه

 و بسازه تازه و ناب فرمول یه که  داشتن  احتیاج شیمی یرشته یه به ظاهرا. بگیره
 کردم؟ می هرکاری دیاکو بخاطر  که  من  از  بهتر  کسی  چه

 هق . کردمی هق هق و گذاشت  صورتش روی را دستش هردو. کرد  سکوت نیکسا
 پشت شد، آرام که  کمی.  بود پیدا خوبی به آن سوز   در  پشیمانی که  سوزان هقی

 :گشود  لب دوباره و کشید  اشبینی به را دستش
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 بهمون  گنده  پول  یه  اون  و  بودیم  شده  جمع  آرین   دور   که  بودیم  احمق  آدم    نفر   چهار -
 جز   به  کنیم،می  داریم  غلطی  چه  دونستیممی  هممون.  کشیدمی  کار   ازمون  و  دادمی

... خواستمی ازش چی رستاک درواقع دونمنمی  هنوزم من  که  بدبخت سورنای
  دیاکو  با ساده دوستی   یه صرفا... گروهه یه عضو که دونستنمی  خودشم اون
 ...شتاد

 آوردی؟  دست به وفرمول اون-

 .داد تکان سر  نیکسا

 ماه یه سر   اما. زد  جیب به ایقلمبه پول  پروفسور  و فروختیم خودمون  اسم به آره،-
. شدن کشته  دیاکو و پروفسور  و آنا که  بعدشم و آوردن درش موندست از  نشده،

 دالیل به و داشتن  یارتباطای سری یه باهم  قبال ظاهرا کشت،  پروفسور  خود   رو آنا
    کشته   چطور  و چرا دونمنمی هم رو بقیه. شد پروفسور  امیال قربانی   آنا شخصی،

 ... خبرمبی  هم سورنا از . شدن

 :گفت  پوزخند با نیکسا و نزد حرفی اهورا

 سر  آخر . داد بهمون حسابی سور  یه پروفسور  کردم،  کشف  وفرمول  که  روزی اون-
 ! رادنس گذاشت؛  روش وخودمون  اسم هم

 رادنس؟ -

 آنا،  رستاک،. شده گرفته  مونیکی اسم از  حرفش هر  که  خودمون بین  رمز  اسم یه-
 . سورنا نیکسا، دیاکو،

 رویش  ینوشته و روستا خارج دیوار   همان روی و شد کشیده  عقب به اهورا ذهن 
  توی  هنوز  نوشته آن عکس. کشید  بیرون جیبش از  را همراهش سریع. شد متوقف
 گروه  همین   اسم  نوشته  شد  متوجه  کرد،  زوم  که  را  عکس.  بود  سیو  هشهمرا  گالری
 کرده  کم  وضوحش  از   کمی  باد  و  باران  و  شده  نوشته  التین   حروف  با  منتها  است  بوده
 R.A.D.N.S.     بود
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 گماشته   را سورنا رستاک اینکه. لنگیدمی کار   جای یک هنوز  اما بود شده حل قضیه
 جدید  فرمول هانخبه  این  از  کم زمان   یک در  و باشد صرافی مراقب که بود
 . نیست هم هاراحتی این  به معادله دادمی  نشان خواست،می

 بود؟  چی بخاطر  رستاک یعجله همه این  دلیل نشدی متوجه-

... هم اسمش. کردهمی کار   گنده  کله  آدم یه واسه قبال پروفسور  گفتمی  دیاکو-
 ...شاهو... شهرام... شهریار نمیدونم؛

 : گفت  غیظ با ااهور 

 !جاوید شاهپور -

 چه به دونمنمی اما بوده اون ینوچه ظاهرا. جاوید شاهپور ... شاهپور! بله بله-
ه  هم  با  دلیلی  درواقع  هم  فرمول  این   با.  کنهمی  جدا  وراهش  پروفسور   و  شن می  َچپ 

 ...بزنه واون پوز   خواسته

 شناسی؟می  هامون اسم به شخصی تو-

 .دمنشنی واسمش... نه-

 چطور؟  افعی-

 . انداخت باال را سرش بعد و انداخت چین  را اشچانه  کمی  نیکسا

 بود  کرده  اضافه  پرونده  حل  به  زیادی   اطالعات  دختر   این .  کشید  عمیقی  نفس  اهورا
 دیاکو،   و  سورنا  مثل  هم  او  ظاهرا.  بود  مانده  باقی  زیادی  راه  آن،  کامل  حل    تا  هنوز   اما
 بیشتر  هرچه که  رسیدمی نتیجه این  به داشت کم  مک.  بود رستاک  هایقربانی  از 

 اصلی،  متهم عنوان به جاوید اسم بیشتر  و شودمی پیچیده ماجرا بیشتر  فهمد،می
. کرد  مشت را دستش و فشرد هم به را هایشدندان محکم. زندمی برق بقیه فرای
 از  خودش هایدست  با خودش را مرد این  که  روزی برای کرد می شماری لحظه

. کند  محو زمین  روی از  را نحسش وجود همیشه برای و کند  ساقط کشیدن  سفن
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 را  هایشحرف  قبال شهرام. نبود آرتا از  بازجویی  به نیازی امروز، هایحرف  باوجود
 فقط  آرتا. بودند نیاورده  دست به آنها بین  از  آوا اطالعات فرای چیزی و بود شنیده
 بدون و کردمی اداره هامون برای را صرافی آن تهران   یشعبه که  بود شاگرد یک
ری و ناشناس شماره یک با کیست،  افعی بداند اینکه  پولش . داشت ارتباط او با س 

 پای  بار  این  منتها. کردمی پیاده بقیه روی را قتلش هاینقشه و زدمی جیب به را
  کنند  نابود را خودشان گروه  خود   بود داده حکم افعی چون بود  وسط هم دشمنی

 . نداشت وجود رادنس اسم به گروهی  دیگر . بود شده هم موفق که

 حتی دارد، وجود نزدیک زیاد احتمال به ارتباطی هامون و افعی بین  که  این  در 
 تمام وسط این . بود  مجهول برایش فعال ها این  یهمه اما. نداشت شک ایذره

. نبود شدست در  است افعی او کند  ثابت که  مدرکی هنوز  اما بود مانیا به شکش
 . ماندمی باقی تئوری حد در  فعال اشفرضیه بنابراین 

 به چیز  همه درواقع. شدمی آشکار  برایش شمال سفر  در  مجهوالت، این  تمام قطعا
 موش این  برسد، گیالن  به که  پایش. داشت بستگی هامون با  مالقاتش و سفر  این 
  را  الزم مدارک تمام توانستمی  باز  دست   با و شدمی  تمام هم  مسخره بازی   گربه  و

 این   بارها  و  بارها قبال.  کند  رخنه  گروهش  او  به  هامون،  اعتماد  کسب  با  و  کند  تهیه
 منتظر  صبرانه بی. بود خوردن آب راحتی   به برایش اکنون و بود داده انجام را کار 
  آنجا . ببیند نزدیک از  را هامون قلمروی و برسد سر  دیگر  یهفته دو یپنجشنبه بود
 .شدمی مقدور  برایش  هم با هامون، و  شاهپور  کردن  پا کله

*** 

  «آوا»

. شد بلند جا از  و کشید  پوفی خاکستری، آسمان دیدن با و زد  دیگری قلت کالفه
 سه هنوز  و بود صبح چهار  ساعت. انداخت ساعت به نگاهی و زد صورتش به آبی

 ل غومش  و نشست آرایشش میز  پشت. داشت وقت  زهرا بهشت به رفتن  تا ساعت
 و  خورد سر  کمک  کم  آینه، در  تصویرش روی از  نگاهش. شد موهایش کردن  شانه
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 با. شد متوقف بود افتاده میز  کنار   زباله سطل توی ابرویی قیچی روی و آمد پایین 
 .  نشست هایشلب روی  کمرنگی  لبخند ناخودآگاه شب، آن فکر 

 همه. شد بلند عمارت ساختمان از  جیغ صدای که  بود، اهورا رفتن  از  بعد درست
 صندلی روی آرام ظاهری با آشوبش، پر  دل   برخالف که  او بجز  بودند شده آشفته
 یراننده حسام، بعد، دقیقه چند. خوردمی را اششکالتی  دسر  و بود نشسته

 هم  هنوز  آوا. بود برده بیمارستان را شروین  او امر  مطابق شاهپور، مخصوص
 این   با  باالخره  که  او.  نبود  مهم  هم  برایش.  است  آمده  شروین   سر   بر   چه  دانستنمی 

  دیگر،   هایخیلی  برعکس  بود   کرده  ثابت  هم  و  بود  گرفته  چشم  زهر   ازش  هم  کارش
 ...دهدنمی  سوءاستفاده یاجازه هرکسی به راحت

 و  هوشنیمه شروین . داشت یاد به خوب را شاهپور  یلحظه  آن خشمگین  نگاه
 آوا جز  به کسی چه کار  اتفاق این  راین اببن. بود شده پیدا آوا اتاق توی حالبی
 که  بریزد آوا سر  را هایشحرف  رگبار  که  بود باز  نیمه دهانش باشد؟  توانستمی

 خندید می او به لبی زیر  کیست،  دانستمی که  آوا. شد مانع و خورد زنگ تلفنش
 کرد،  قطع که  را تماسش . دادمی را اهورا پاسخ ناباوری و بهت با شاهپور  درحالیکه
 :گفت  و انداخت آوا به نگاهی

 اهورا؟  گهمی چی-

 را  پاسخش و انداخت باال شانه خیالیبی با بود، انداخته پا روی پا که  همانطور  آوا
 .داد

 ...گفته  چی دونممی چه من . زده زنگ تو به-

 بدونم  بده توضیح حسابی و درست. کاه  زیر  آب یدختره نزن راه اون به وخودت-
 ...شده چی

 نگفت؟  بهت اهورا مگه-

 .بشنوم  خودت زبون از  خواممی منتها گفت؛-
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 !اهوراست حرف   من، حرف  -

 و بود آورده شروین  سر  که  بالیی آن از  هم. آوا دست از  بود شده حرصی شاهپور 
 آن  که  بود این  تر،عجیب  برایش هم چیز همه از . باالیش سر  هایجواب این  از  هم

 خود  با مالقات در  لحظه آن او مگر  اصال کرده؟   حمایت را آوا چطور  مغرور، اهورای
 شاهپور ...  بودند  شده   خارج  عمارت  از   باهم  که  هم  پیش  یدقیقه  چند!  نبوده  شاهپور 

  بدجوری همین، و  نیست جور  و جفت وسط این  چیزی قطعا دانستمی و بود تیز 
 قطب اما گفته؛ اهوراچه دانستنمی  اصال درواقع آوا. کردمی عصبانی را شاهپور 
 و   کرد  باز   لب  شاهپور .  نداشت  حرفش  تأیید  جز   ایچاره  او  بود،  زده  آوا  به  که  حرفی

 شد  شنیده  مانیا   هایکفش   َتق    َتق  صدای  لحظه  همان  که  بگوید  دیگری   چیز   خواست
 .شد حلقه شاهپور  بازوی دور  دستش بعد و

 ... منتظرته وقته خیلی فرجی مهندس! هانی کنیمی  چیکار  اینجا تو-

  ناغافل   حضور  خاطر  به که  بود بار  اولین  شاید و انداخت مانیا به نگاهی شاهپور 
 : گفت  زیرلب. بود عصبانی او  از  زیبایش یمعشوقه 

 ...میومدم داشتم-

 بود  آرام ظاهرش ولی جوشیدمی سرکه و سیر  عین دلش که  آوا به نگاهینیم و
 . چرخاند را  سرش بعد و انداخت

  هایش چشم و چرخاند سر  لحظه همان هم او هک  کشید  آوا سمت  را نگاهش مانیا
 . رنگ عسلی مرموز   هایتیله آن در  شد خیره

.  گرفت  او از  رو و کرد  اخم متقابال هم آوا که  کرد  نازک چشمی پشت برایش مانیا
. دانستمی خدا فقط  را بود شاخ سر  آوا با همه این  چرا ایافاده پرروی دختر 

. نبود زدن حدس از  دور  هم خیلی ششبام خوردن   حرص دلیل فهمیدن هرچند،
  آتشی  را مانیا  اینطور  کنارش،  در  آوا دیدن و بود کرده  محلیبی  او به اهورا قطعا
 خصوص   به  نخواهد؟   خودش  برای  را  او  و  ببیند  را  اهورا  کسی  شودمی   مگر .  بود  کرده
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  بود،  گرفته  را او مانیا  چون پرتوقعی و خواهزیاده  زن   هایچشم  برقضا دست که
 جان به را زهرش تا و داشت را اشخونی دشمن  حکم االن آوا یحتمل... بدتر دیگر 

 را جماعت این یکی   یکی اخالق خوب. شدنمی  بیخیالش ریخت،نمی دخترک
 تمام  و تخس و بود  جسور . بیاورد کم  که  نبود دختری هم او اما. آوا دانستمی

 چطور  بود بلد خوب... دوب رفته جلو «بجنگیم تا بجنگ» ی برپایه  را اشزندگی 
... دیگر  کس    هر   چه  باشد،  مانیا  چه  حاال.  بگذارد  دستشان  کف  را  جماعت  این   حساب

 .آوردنمی  کم  آوا

 عسلی  روی از  را همراهش. بست ساده را موهایش و گذاشت  میز  روی را برس
  بار  پنج چهار  روزی روزها، این  که اکانتی و کرد باز  را تلگرامش. برداشت تخت
 رد راآن که  بود مشکی یصفحه یک اول عکس. کرد  باز  کردمی  نگاه را یلشپروفا 
 و بود باز  پیراهنش اول یدکمه تا دو. شد دوم عکس قفل   هایشچشم و کرد

 بود  معلوم  اما  داشت  سفید  و  سیاه  فیلتر   عکس.  بود  زده  باال  آرنج  تا  را  هایشآستین 
 ندیده  تنش  به  سفید  حال  به  تا  که  آوا  برای!  سفید  شاید.  است  روشن   رنگ  پیراهنش

 . آمدمی چشمش به و بود زیبا زیادی  عکس این  بود،

 از  یکی آرنج و بود نشسته نبود، چوبی ایکنته به شباهت بی که صندلی روی
 دودش  که بود دستش  همان به سیگاری و بود زانویش روی هایشدست 

 العاده فوق و قبرا هایچشم  و بود رخ سه عکس. بود معمول حد از  تر  خاکستری
 کرده   کج  کمی  را سرش و بود شده خیره نامعلوم اینقطه  به جذابش، و خوشرنگ

 که   بود شده پخش صورتش توی و بود شلخته کمی  مرتبش، همیشه موهای. بود
 طبق  هم هایشاخم . بود کرده برابر  هزار  را جذابیتش ریشش، ته با ترکیب در 

 از  انگار . بود گرفته  عکس منقبض فکی با و بود درهم اما کمرنگ،  هرچند معمول،
 لنز  با که  بود پیدا عکس باالی کیفیت  و روتوش از . همیشه بود شاکی آدم و عالم

 به  و بود عیب بی چهره آن آوا، نظر  از  هرچند،. شده گرفته  آتلیه توی و دوربین 
  خودش   کار   کیفیت  بخاطر   عکاس  خب،  ولی .  نداشت  نیاز   ادیتی  و  روتوش  کوچکترین 

 .دادمی انجام را کارها  ن ای باید
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 روی را عکس و کشید  صفحه روی را انگشتش دوتا و گرفت  رنگ کمی  آوا لبخند
 شهمی چی:»کرد  زمزمه دلش توی و فشرد هم به را هایشلب . کرد  زوم  صورتش

 عصبانیت، همه این  جای قشنگت، چشمای این  نکنی؟  اخم شده که  بارم یه واسه
  یه  ازت اینجوری که  چیه سرده؟  چشمات انقدر  چرا... باشه داشته شادی نمه یه

 خودخواهیت منکر  ده؟می نشون مغرور  واتچهره و ساخته احساس بی سرد   سنگ  
 ...«روی   زیاده یذره کن   قبول سردی، همه این  ولی شم؛نمی 

  صورت،  این  اگه شدمی چی:»داد ادامه و برداشت تصویر  روی از  را انگشتش سر 
 ولبخندت  جلوی اینکه  جای وقتا گاهی  اگه شهمی  چی د؟ نبو منقبض  و محکم  انقدر 

 کاش  بیاد؟   کش  باال  به  رو  خرده  یه  حالت،  این   جای  لبات  و  بخندی  بلند  بلند  بگیری،
 ...«آقا حضرت کردی،نمی اذیتم همه این  و نبودی سنگی و سفت انقدر 

 دیگر  هایشَچت که  اکانتی از  عمیق، نفسی با و کرد  نگاه را عکس دیگر  دقیقه چند
 هم   با  و  بود  ندیده  را  اهورا  که  شدمی   ایهفته  دو  حدود.  شد  خارج   بود  شده  قدیمی
  پرسیدن   و حرکت زمان کردن  چک برای اهورا که دیروز، جز  به. نداشتند تماس
 . بود گرفته  تماس او  با آوا نیامدن یا آمدن

  دریا  و المش یدیوانه آوا. شدمی  انجام گیالن  هامون، خواست به معامله بار  این 
 این اما. بود آنجا به محدود اکثرا هم مادرش قشنگ خاطرات که  خصوص به. بود
. بگوید دروغ توانستنمی  که خودش به نداشت؟ ... داشت فرق چیزی یک بار،

 رفتار  وجود با مغرور، مرد این . بود ریخته هم به را آوا زندگی تمام   اهورا حضور 
 کرده  رخنه  آوا  ذهن   توی  بدجوری  تلخش،  ن  زبا  و  لحن   و  آزاردهنده  و  خشک  و  سرد
 به  خواستنمی. داد  فشار  هم به محکم را هایشچشم... یا ذهنش، توی فقط. بود
 اشزندگی  توی کافی  مقدار  از  بیشتر  حتی و کافی  یاندازه به. کند  فکر  چیزها این 

 شود  دردی  هم  طرفه  یک  احساس  این   دادمی  اجازه  نباید.  داشت  دبختیب  و  مشکل
 که  دخترک تکلیف... باشد داشته وجود احساسی اگر  اگر؛ البته... دردهایش روی
 ... نبود معلوم هم خودش با هنوز 
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 را خوشی حق که او. بارید آرام آرام هایش چشم و نشست گلویش توی بغض
  بهش  حتی  نباید.  خواستمی  را  اهورا  نباید  پس.  نداشت  کردن  زندگی  حق.  نداشت

. است  ممنوعه  احساس  یک  بیاید،  وجود  به  روزی  هم  ر اگ  احساس  این.  کردمی  فکر 
 جاوید دختر  او کرد،می خطابش جاوید دختر   که  خودش قول به! کجا  آوا و کجا  او
  پس .  بپیوندد  واقعیت  به  اشدخترانه  تصورات  بود  محال.  اهورا  مقابل  ینقطه   و  بود

  ذهنش  یشه گو  یک فقط و دادنمی  پیشروی یاجازه اهورا خیال به که  بهتر  همان
 . داشتمی  نگهش

  مورد  وسایل. گذاشت  اتاق کف  را کوچکش  چمدان و شد بلند جا از  کرخت،  تنی با
  اتاقش   در   پشت  آماده   و  حاضر   اش،  دستی  کیف  همراه  و  گذاشت  داخلش  را  نیازش
 این  در  و برود آیدا یمؤسسه  به خواستمی  زهرا بهشت از  بعد  امروز . داد قرارش
 وسایلش  االن  اگر   بود،  غروب  هشت  ساعت  سر   پرواز   چون  و  گشتبرمی   دیر   صورت

 .کردنمی   تحمل  را  شاهپور   غر   غر   هم  و  بود  تر راحت  خودش  خیال  هم  گذاشت،می  را

  هایش لباس و گذاشت  اشجعبه  وتوی بوسید و کرد  کوک  را مادرش سفید ویولون
 و دوب نشده سرد هم آنقدرها هنوز  هوا شاید. کرد  عوض مشکی کاله  و هودی با را
 . بود حساس سرما به دخترک اما نداشت، هم زیادی  سوز  پاییزی باد

 بود مانده دقیقه پنج. گذاشت  جیبش توی راآن و انداخت گوشی  ساعت به نگاهی
 . شدمی تمام هم دقیقه پنج این  رفتمی پایین  را هاپله تا. صبح هفت به

  پدرش ارث انگار  دکمر . بود آوا منتظر  اخم با و بود نشسته لیموزین  پشت حسام
 . شدمی  عبوس  و  کردمی  اخم  همینطوری  پنجشنبه  صبح    هر   که  داشت  طلب  او  از   را

 دست که کوبید هم به را در  محکم چنان عمد به و نشست عقب صندلی روی
 نگاهش   آینه  توی  از   که  حسام  اخموی  نگاه    متوجه  وضوح  به.  گرفت   درد  هم  خودش

 اخم با افتد،نمی  راه حسام دید وقتی و تنشس جایش سر  خیالبی اما شد کردمی
 : گفت  و کرد  نگاهش
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  چرخت  چهار  زیر  که   وایستی اینجا انقدر  خوایمی نکنه! وماشین  دیگه بده تکون-
 ...د   برو د   شه؟  سبز  علف

 آوا با کل  کل  یحوصله. انداخت راه را ماشین  و جنباند سری و کشید  پوفی حسام
 به  را  کارهایش  عوض  در .  شدنمی  حریفش  او  و  بود  دراز   زبانش  دخترک.  نداشت  را

 خوش و اشبدذاتی از  هم آن که اغراق مقداری با البته. دادمی گزارش شاهپور 
 . گرفتمی نشأت  آوا زیاده اقبالی  

  گالب   بطری یک و نرگس گل  ایدسته آوا و  کرد  توقف فروشی گل  جلوی راه سر 
 . افتادند راه به دوباره و خرید

 :گفت  و گذاشت  لب یگوشه   سیگاری حسام که  بودند، نشده دور  خیلی هنوز 

 ...شه َشر  منم واسه نکنی دیر ! خونه هفت رأس. گفت  چی ارباب باشه یادت-

 کندمی خراب را اعصابش چقدر  دانستمی  که  لحنی با و کرد  نگاهش غیظ با آوا
 :گفت

! جوهرلق  اری  دوز   توی  نه  شاهپور،  و  مربوطه  خودم  به  کنممی  من   که  کاری  هر   اوال؛-
  فکم  هایمهره  و پیچ لحظه هر  هست احتمالش که  باش خودت فکر  برو تو دوما؛
 خودت از  تر  اسکل یدختره اون با دقیقه به دم که  بپره دهنم از  یهو و شه ُشل

 َشر   معنی    تا  بدون  وعافیتت   قدر   پس!  دور  دور   ریمی  و  داریبرمی  شاهپورو  ماشین 
 بندازمش؟  یا دتااف... نکردم حالجی اتواسه رو

 : گفت  زیرلب و کشید  سیگار  به ُپکی حرص به حسام

 !دراز زبون پرروی یدختره کنممی حالیت وقتش به-

 :کرد  غیظ آوا

 !روشن  شاهپور  چشم   زنی؟ می حرف  خودت با که  شدی هم روانی الحمدهلل-

 :گفت  بلند بار  این  حسام
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 ... مهتابی   المپ ساله لیخی زبون، بلبل یورپریده تو داشتن  بابت شاهپور  چشم-

 تویی  ورپریده ضمن، در ! حمال یمرتیکه زنممی حرف لیاقتش حد در  هرکی با من -
 ...قبا ال یه یدختره اون و

 را دختر  این  زبان جلوی. کند  سکوت داد ترجیح اما خوردمی را  خونش خون حسام
 . بگیرد توانست نمی  هیچکس

  کمرنگ   اخمی و کشید   پوفی بود، کرده  جزم حسام دادن   دق برای را عزمش که  آوا
 کرد  ظاهری ایسرفه داد،می  تکان هوا توی را دستش درحالیکه و نشاند چهره به
 :گفت  و

 نخور  درد به معتاد   تو نشد بار  یه! َاه. کردی  مونخفه وکوفتی  اون کن   خاموش-
 شکر    که  بود  کم  سیگارت  بودی،  که  تریاکی.  ماشین   این   تو  نندازی  راه  ودودت  بساط
ه به دختره اون موندم. شد اضافه هنرات به اونم خدا  خوش دل عالف معتاد   تو چی 
 !کرده

 مرد. کرد  اخم تر غلیظ آوا که  کرد  نگاهش آینه از  سرخ صورتی و حرص با حسام
 لبخند  حرکتش،  همین   با  که  کرد  پرت  بیرون  پنجره  از   را  سیگار  و  گفت  ای االاهللالاهلل
  جلوی  لحظه همان آورد شانس. نشست آوا صورت توی زیپیرو سر  از  پهنی و پت

 .شدمی خالص دختر  این  مهارنشدنی   زبان   دست از  و رسیدند زهرا بهشت

 .شنید را صدایش که  بود دستگیره به دستش هنوز  آوا و کرد  باز  را ماشین  قفل

 ...پس کشم،می وکشیکت   اینجا من  کنهمی خیال شاهپور -

 :گفت  و  پرید حرفش بین  آوا

 ساعت سر . نیفتی دردسر  تو نخور  درد به توی وقت یه هست حواسم. خب خیلی-
 ...دیگه امخونه هفت
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 و کرد  باز  را در  شود، حسام جانب از  کالمی  منتظر  یا بزند دیگری حرف اینکه بی و
 .شد پیاده

 یقطعه  به تا گذاشت می سر  پشت را هاسنگ  یکی یکی خسته، هایقدم  با
 . رسید موردنظرش

. شست  گالب  با  را  سفید  سنگ    و  نشست  زانو  روی  کمرنگ،  لبخندی  و  آشکار   ضیغب  با
. «مالکی نرگس شادروان. »ماند خیره مادرش اسم روی نگاهش و بوسید را سنگ

 هک   آنجا  خودش  یخواسته  به  که  رنگی  سیاه  متن   روی  وار نوازش  را  هایشانگشت 
 مادرم؛. »شد روان اش  مهتابی یچهره روی مهابابی هایشاشک  و کشید  بود شده

 ...«.است من  گاه    سجده تربتت

  باز  هم از  را نرگس هایگل  که همانطور  و گذاشت سنگ کنار  را ویولون یجعبه
 :گفت  دارش بغض ظریف صدای با چید،می سنگ روی و کردمی

... آپیشت میام دیر  به دیر  من  ببخشید. قشنگم مامان   سالم. برم قربونت سالم-
 بگردم؟  دورت خوبی... بردارم قدم از  قدم دهنمی اجازه شناسی؛یم که شاهپورو

 برعکس   اما. راحت و امنه جات اونجا؛ تو . خوبی که  دونممی خودم آره... دونممی
. کنممی  شونوکری   دارم  کوزت  عین   شب  تا  صبح.  مامان  دارونم  شدت  خیلی  من   تو،

 کاری  کتک  و  فحش  با  وشبم   مزد  بدبختیام،  تموم  عوض    تازه!  بمیــــر   بساب،  بشور،
 رهمی  و  دهمی  وفحش  همون  باشه،  دماغ سر   زیادی  و  بیارم  شانس  اگه حاال.  دهمی
 دیدی،می و بودی کاش...  گذاشتی  تنهام زود خیلی. مامان رفتی زود... کارش  رد

 باز . بودی پیشم کاش.  کنممی زندگی دارم جهنمی چه تو دیدیمی و بودی کاش
 دستات کو...  خوندیمی  قصه و زدیمی ویولون امواسه شبا. ردیکمی ناز  وموهام 
 آروم   و  بستی  وقشنگت   چشمای  اینجا  تو  کنه؟   پاک   واشکام   باز   که  دستات  کو  مامان؟ 

 آوای  نکن   گریه  بگی  که  کجایی!  مامان  شده  گریه  کارم  روز   و  شب  من   ولی  خوابیدی؛
 من  کوچولوی  خانوم.. .کنهنمی  گریه  که  من  کوچولوی  خانوم باش، آروم قشنگم،

 ...نیست ضعیف که
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 زیر  درحالیکه و داد تکیه سرد سنگ   به را اش پیشانی و شد بلند اشگریه   هق هق
 :نالید لرزید،می باران هایقطره  نمک   نم

  هم  کوچولو...  نیست بچه دیگه. نرگسی مامان شده بزرگ دیگه کوچولوت  خانوم-
 شده هرروزش که  شناسهمی وسیاه  دنیای این  و لعنتی زندگی   این  اونقدر ... نیست
 تر  ضعیف شه،می تر بزرگ  هرچی... صبح چهار  تا بیداری شده شباش و شب عین 
 با  تنها و تک که نامردی خیلی! مامان تنهام خیلی بخدا... شهمی  تنهاتر  شه،می

 نه و هست درد از  خبری نه که  قشنگی جای رفتی خودت و کردی  ولم شاهپور 
 باشه داشته وهوام بگو خدا به تو بگو، خدا به تو! شاهپور یای  کارگند   نه و عذاب
 نیفتم پا از  که  اونقدر  بده، جون بهم بده، قدرت بهم... کنه  نگام بگو بهش تو! مامان

 کم  خدارو روزا این ... مصیبت و درد همه این  جلو نشه طاق طاقتم و نیارم کم  و
 ول ودستم هم خدا اگه. رفتی تیگذاش  که  تو... دارمش کم  هم خیلی مامان؛ دارم
  نابودم . شممی نابود. شممی  محو. شممی  گم رنگ هزار  دنیای این  تو من  کنه،
 ... نما آدم حیوونای   این  کنن می نابودم که  قسم خدا خود به... کنن می

 دل و درد مادرش با و زدمی زجه همانطوری که  گذاشته  زمان چقدر  دانستنمی 
 هم هرچه که  سوزناکش هایحرف و بود  او فقط. بود فلغا جا همه از . کردمی
 . نداشت تمامی گفت،می

 و کشید  بیرون جیبش از  کاغذی  دستمال برگی و کرد  بلند سنگ روی از  را سرش
 بود  گذشته  ساعت دو حدود. انداخت ساعتش به نگاهی. کرد  پاک را هایشاشک 

  بود  او شانس از  هم  این . برگردد توانستنمی  هفت تا قطعا رفت، نمی زودتر  اگر  و
  حرف  مادرش با راحت گذاشتندنمی  حتی. بود پنجشنبه غروب برای پرواز  بلیط که
 ...  بزند

 .  کرد  خارج جعبه از  را ویولون و بوسید را سنگ دوباره

  اما  برم، بهشتم  نیستم  حاضر  اون با که  من ! گیالن  ببرتم برداره خوادمی شاهپور -
 این حاال. برم قربونت کنم خداحافظی باهات ماومد... همیشه مثل. کرده زورم
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 پیشرفتی  چه  ات  دونه  یه  یکی  ببین .  گذاشتم  روش  جدید  ملودی.  بده  گوش  رو  قطعه
 !شده اوستایی چه خودش واسه و کرده

 زیادی  اشخاص  صبح  هنگام  معموال.  گذاشت  اششانه  روی  را  ویولون   و  ایستاد  پا  سر 
 به  صبح غروب، جای به دادمی جیحر ت همیشه همین  بخاطر . نبود زهرا بهشت در 

  زمانش  هرچند. بزند  حرف او با و کند  گریه  دل ته از  راحت و بیاید مادرش دیدن
 . بود کافی  برایش شد،می آرام دلش کمی  که  همین  بازهم اما... بود محدود

 ( فالحی مازیار -قلب نبش آهنگ)

 دارم  دوست رو تو

 غریب  خاک نجیب حس مثل

 دارم  دوست رو تو

 سیب  هایشکوفه عطر  مثل

 عجیب دارم دوست رو تو

 زیاد دارم دوست رو تو

 بزاری  تنهام ومن   میاد دلت پس چطور 

  دارم دوست رو تو

 هاستاره خواب یلحظه  مثل

 دارم  دوست رو تو

 هادوباره غروب حس مثل

 عجیب دارم دوست رو تو

 زیاد دارم دوست رو تو
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 بزاری  تنهام ومن  میاد دلت پس نگو

 همه از  دورم وقتی وداع ین آخر توی

 رفتنه وقت دیگه خدا ای غریبم چه

 عشق  به سپارممی  رو تو خاک به سپارممی رو تو

 ...هاستاره  با برو

. کردمی گریه  هم خودش ساز، یگریه   با و بود بسته را هایشچشم همیشه، مثل
 را دخترک دل سوز  هم او انگار . ریختمی  اشک آرام هم آسمان امروز  بود عجیب

 . کردمی دردیهم  باهاش و دیدمی را دخترک درد انگار . فهمیدمی

 ولی... آرام و بود ظریف هم ذاتا صدایش. کردمی زمزمه را آهنگ زیرلب و آرام
 هاخیلی  نظر   از   خودش  زد،می  که  هم  ساز   همین .  بخواند  بلند  بلند   توانستنمی   اینجا

 !بود گناه  حتی و شکنی حرمت

 دارم  دوست رو تو

 تولدت یدوباره حس لثم

 دارم  دوست رو تو

 خودت از  همیشه گذریمی وقتی

 دارم  دوست رو تو

 بچگی خوب خواب مثل

 سادگی  به میرممی و گیرممی  بغلت

 دارم  دوست رو تو

  سفر   وقت تنگیایدل مثل
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 دارم  دوست رو تو

 سحر  وقت  لطیف حس مثل

  و گیرممی بغلت رو تو کودکی  مثل

 خاک  به سپارممی وت با وغریبم  دل این 

 همه از  دورم وقتی وداع آخرین  توی

 رفتنه وقت دیگه خدا ای صبورم چه

 عشق  به سپارممی  رو تو خاک به سپارممی رو تو

 ...هاستاره  با برو

لک   حیاط وارد  نسل خیریه مؤسسه» تابلوی درش سر  که  شد ایطبقه دو عظیم م 
 نگهداری  برای که  شده بازسازی و قدیمی نسبتا بود ایخانه. بود شده نصب «مهر
 . بود شده گرفته  درنظر  و شده ساخته سرپرستبی  هایبچه و ایتام از 

 و شده نقاشی دیوارهای و صورتی رز  های گل  و باغچه از  بود پر  حیاط دورتادور 
 .بود  کرده  تر مناسب را فضا  آنجا، بازی   وسایل

  آنجا رنگ سفید صندلی چهار  و منشی میز  که  کوچک  سالن  یک شامل اول، یطبقه
 هاکالس   برای   هرکدام  که  دیگر   بزرگ  اتاق  پنج  شامل  که  اصلی  فضای  به  منتهی  و  بود
 به انتهایش که  غذاخوری  سالن  عالوه به بود بودند، تربیتی فرهنگی امور  انجام و

 .بود اول یطبقه  هم مدیریت دفتر . رسیدمی آشپزخانه

 تخت  تاپنج هرکدام داخل که معمولی  اتاق ده. بود تر  متفاوت اما دوم یطبقه
  اتاق   سالن،  انتهای   و  شدمی   شامل  را  آنجا  بود،  حمام  و  بهداشتی  سرویس  و  دوطبقه
 . داشت را کنفرانس  سالن  حکم  که  بود عریضی نسبتا

 دیوارهایی  با شانترکیب  و بنفش هایپرده  با همرنگش هایپنجره و سفید درهای
 شده پوشیده بودند خورده اینقره هایطرح  هک  سفید و بنفش کاغذدیواری  با که
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 شده، که  هم ایلحظه برای هابچه که  طوری. بود کرده  زیبا و چشمگیر  را فضا بود،
 .کنند  فراموش را کمبودشان  و درد و منفی هایحس

 آوا،  دیدن  با  که  زدمی   حرف  تلفن   با   داشت  و  بود  نشسته  میزش  پشت  رحیمی  خانم
 ها صندلی از  یکی روی و زد لبخند متقابال هم آوا. داد تکان را سرش و زد لبخند

 .  نشست

 اونم. محدود ظرفیت با خصوصی   یمؤسسه یه اینجا محترم؟  خانوم بگم چندبار -
... کنن   قبول  وچیزی   همچین   غیرممکنه  پناهی  آقای...  سال  پونزده  زیر   هایبچه   برای
 دین می  گوش  کسی  هر   فحر   به  چی  برای  نیستین،  آشنا  اینجا  قوانین   با  که  شما  آخه
 مدیر ...  نداره  راه که؛  گفتم!  خانوم  نه...    دوراهی؟   تو  بمونم  منم  کنین می  کاری  یه  و

 ...دننمی  شواجازه

 :داد ادامه و نشاند چهره روی کمرنگ  اخمی بعد

... بکشین  خجالت تونسن  از ! لطفا باشین  مؤدب! خانوم زدنه حرف طرز  چه این -
 که  زمانی تا لطفا هم شما اما گممی مدیر  به من ... هدیگ باشه گفتم...  خبخیلی
 !خدانگهدار... نشین  جویا  نگرفتم تماس خودم

 و ایستاد میزش جلوی و شد بلند خنده با آوا. کوبید  جایش سر  را تلفن  حرص با و
 :گفت

 اینجوری  همه کلک  کنیمی چیکار  رحیمی؟  خانوم داری تلفنی مزاحم باز  خبره چه-
ت   تو   ان؟ َکف 

 را آوا چپ چپ مالید،می را هایششقیقه انگشت سر  با که  همانطور  رحیمی نماخ
 :گفت  و کرد  نگاه

 حرفا؟ این  به چه ومن  سال   و سن  با ؛میانسال زن یه آخه! آگیمی  چیزی یه توئم-

 .انداخت باال ابرویی شیطنت با آوا
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 زیاد  طرخواهاخ و بورسن  تو االن میانسال رنج همین  دیدم، من  که  جایی تا واال-
  شما ... دیگه موندیم زمین  رو َعَزب اینجوری ما که  خورنمی ومن  امثال حق. دارن
 سن سال هفت شیش و سی! سالته چند حاال انگار  سال و سن  گیمی  همچین  هم
 جای   کن   زندگی طال، خانوم شگلیتهخو و جوونی اوج... نداره حرفارو این  دیگه که

 ... گیری  گوشه

 :گفت  و گرفت  گاز   را یینشاپ لب رحیمی خانم

 خودش  پیش که  خیاال چه بشنوه هرکی. حرفا این  نداره خوبیت! دختر کن   حیا-
 ی همه و کرد  نامزد رفت که  کردی  در  به راه از  وخانوم  حرفات همین با... کنهنمی 
 ...دیگه من   دوش روی موند کارا

 شما  واسه تلفن همین  تو از  شمجنتلمن  َورگل   َترگل یه شاید دیدی؟  چه رو خدا-
 . کردم  پیدا

 : گفت  لبخند با آوا که  رفت ای غره چشم بهش رحیمی خانم

 کرده؟  ُکفریت  اینجوری که  طرف حاال بود کی-

 :گفت  و انداخت پیشانی به چینی رحیمی خانم

 مهر  نسل یمؤسسه که  انداختن  چو خبر بی  خدا از  آدم سری یه... واال بگم چی-
 ...دهمی   انجام  هم  مددکاری  و  کارآفرینی  ایتام،  سرپرستی    بر   عالوه  االن  و  شده  دولتی

 :گفت  و انداخت باال را ابروهایش تعجب با آوا

 شده؟ دولتی واقعا حاال-

 دولتی   هیچوقت  اینجا  زنی؟ می  وحرف  این   چرا  دیگه  خودیایی  از   که  تو  جون؟   آوا  وا-
...  خودشه  با  کمال  و  تمام  هابچه  هایهزینه  گفته  اول  روز   از   پناهی،  آقای...  شهنمی 
 همه و ساختنمی  کار   این  واسه شوشخصی ملک که  باشه، دولتی خواستمی اگه
 اسمؤسسه  کدوم  بعدشم،...  نباشه  تکفلش  تحت  کسی  که  دولت  به  سپردمی  وچی
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 برادر، و خواهر  این  امیدوارم باشه؟  داشته هم اینجارو امکانات و باشه دولتی که
... دارن رو هابچه  این  هوای اینجور  که  باشن  فیدروس خدا محضر  پیش دنیا اون
 گفتم؟می داشتم چی

 :داد ادامه بعد و کرد  مکث ایلحظه  و انداخت پیشانی به چینی

. خورهمی  زنگ وامونده تلفن  این  مدام االن... بود خبرابی خدا از  این  بحث! هان-
 بخدا  واال!  مانمهب  و  فالنم  گهمی  یکی  آشپزم،  من  گهمی  یکی  خیاطم،  من   گهمی  یکی

 ...شوندست  از  گرفتم  سرسام

 .خندید آوا

  تو  بزارن که  گردنمی پول هزار  دو دنبال وسط این ! قحطه کار .  دارن حق هم اونا-
 یمؤسسه از  ببین  کن،  قاضی وخودت شما حاال... کنن   شکر  وخداشون و جیبشون

 هست؟  شونواسه کجا  بهتر، شما

 . گفت  لبی زیر  «بگم چی» و داد تکان سری رحیمی خانم

  اومده؟  آیدا-

 و کنن   ریست و راست رو کارا  آوردیم کارگر   چهارتا که  اینه دارن، جلسه فردا. آره-
 .وایستاده سرشون  باال هم خانوم.  مرتب وسالن  وسایل

 دورت کن   ناراحت وخودت  و بخور  حرص کمتر   هم شما. پیشش رممی من  پس-
 بده؟ وخاطرخواهات جواب کی  اونوقت! آمیفته چین  صورتت. بگردم

 ...ننداز دست ومن  برو. بچه برو-

 او از  خنده با آوا و گفت  را این  کردمی نگاهش چپ چپ درحالیکه رحیمی خانم
 . رفت باال هاپله از  و شد دور 
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 فرق  مؤسسه هایقسمت  یبقیه با مدیریت دفتر  و کنفرانس سالن  دکوراسیون
 همراه دیوار، همرنگ میزهای و کرم ی های صندل با بود ایقهوه  دیوارها. داشت
 . لوسترها رنگ به طالیی یحاشیه با کرم  مخمل هایپرده 

 تلفن و بود ایستاده پنجره پشت آیدا. چرخاند چشم آن داخل و شد سالن  وارد
 اشخنده  آوا.  زدمی  حرف  بهرام  با  داشت  قطعا.  بود  گرفته  گوشش  کنار   را  همراهش

  جایی   تنها  حواسش  اما.  باشد  شانمواظب  که  کارگرها  سر   باالی  بود  آمده  مثال.  گرفت
 . بود کارگرها  کردن    کار   به و سالن  توی نبود، که

  همزمان  و گفت بلندی «پـــخ  » رسید، که آیدا سر  پشت و  رفت جلو آرام آرام
  یهویی   حرکت با نبود، دنیا این  توی حواسش کال  که  آیدا. داد قلقلک را پهلوهایش

  کنترلش   سختی به که  بیفتد دستش از  تلفن  بود نزدیک و کشید  بلندی جیغ آوا،
 .خنده زیر  زد آوا و کرد  قطع را تماس و کرد

 شکستمی  میفتاد  اگه  این   مغز،بی  روانی    یدختره  آخه؟   کاریه  چه  این !  آوا  شی  کور -
 میاوردم؟  شودیگه یدونه کجا  از  من 

 برگشتند کارگرها  از  دوتا یکی. خندیدمی بیخیال آوا و زدمی حرف جیغ جیغ با آیدا
 :گفت  و  کرد  آوا بازوی یحواله مشتی و گزید  لب آیدا که  کردند  شاننگاه

 حیثیت   آبرو  کنی  کاری   یه  حتما  باید  اینجا  میای  که  هربار .  وجبینیم   کنه  لعنتت  خدا-
 ...نمونه من واسه

  هستی  کارفرمایی  مدل چه اصال چه؟  من  به ماسماسکه اون گرم   سرت تو! بابا برو-
 همه!  شهنمی   خبردار   هم  روحت  ببرن؛  کنن   جمع  دستگاهم  دم  این   تموم    اگه  اینا  تو؟ 
 ...جونشه بهی غرق   هنوز  خانوم  برد، آب رو دنیا

 ... درنمیاد که  جونت بگی بهرام... نگو اینجوری گفتم  صدبار ! بهی و مرض-

 : کرد  شیطنت و ورچید لب آوا
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  بهی،  نگم داری اصرار  انقدر  که  حاال یل و! بهی نگم چرخهنمی زبونم روی تو جون  -
 ...بهی گمنمی دیگه باشه

 .افتاد خنده به هم کردمی نگاهش  چپ چپ که  آیدا آوا، زدن حرف از 

 !امروز کردی  دیر -

 . کردممی  خداحافظی ازش باید آخه. کششید   طول مامانم با حرفام ذره یه... آره-

 همان  که  «چرا؟   خداحافظی: »درسبپ  خواست  و  انداخت  باال  را  ابرویش  تای  یک  آیدا
 :کرد  صدایش کارگرها  از  یکی لحظه

 که  بدین  مارو انعام این  زحمت بی. کردن  تموم وکارشون   هابچه  پناهی؟  خانوم-
 ...کنیم   زحمت رفع دیگه

 برادرش  همیشه که همانطور . بود مرتب چیز همه. انداخت سالن به نگاهی آیدا
 مطابق را چیز  همه آیدا اما زد،می سر  مؤسسه به کم  خیلی بااینکه. کردمی سفارش

 . دادمی انجام او میل

 ...االن چشم باشه. کشیدین   زحمت خیلی. آقا حبیب نکنه درد دستتون-

 گذاشته  جا  مدیریت  دفتر   توی  را  کیفش  شد  متوجه  انداخت،  اطرافش  به  که  نگاهی  با
 . ماند نیمه نصفه حرفش و

 ... بیارم برم ین نک  صبر  لحظه یه. جامونده دفتر  کیفم-

 .  خانوم چشم-

 . گرفت  را جلویش آوا که  برود پایین  خواست آیدا

 .اتواسه میارم رممی من . پناهی خانوم  بری خوادنمی-

 ...که  شهنمی آخه-
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  بمون  تو. میام و میارمش َجلدی پایین  رممی  پا توک یه! دیگه کیفه  یه نشه؟  چرا-
 .اینا سر  باال

 . زد لبخند آیدا

 .بخدا ای دونهیه-

 ... الهی بشم کوفتت-

 مدیریت   اتاق  یدستگیره  روی  دستش  هنوز .  رفت  پایین   هاپله  از   آوا  و  خندیدند  هردو
 ...که  بود

 ...کشید  هایشریه به عمیق را  نفسش دیگر  بار  یک

 ...نه

 ... کردنمی اشتباه

 ...بود کرده  پر  را محوطه که  ایرایحه  این 

 ... بود عطر  بوی همان

 ... تلخ عطر  همان

 ...اشنا تلخ عطر  همان

 رد  و  کشید  نفس  تر عمیق.  شد  شل  ایلحظه   دستش  کرد  حس  کند،  باز   را  در   اینکهبی
  در  به  محکم که  بود  دوییده طوری. رسید ورودی در  به  تا کرد  تند  قدم. گرفت  را بو

 همان  کرد،می حس که  چیزی تنها االن فهمید؟ می دردش از  چیزی مگر  اما خورد
 ...بود آشنا تلح بوی

 درحال  هابچه  از   چندتا  یعنی.  نبود  کسی  اما.  چرخاند  حیط  توی  دور   چند  را  چشمش
 دادمی تکان هوا  توی را دستش که  کارمندها  از  یکی  کنار   مردی و زن و بودند بازی

 عنوان  به  را  آنها  از   یکی  سرپرستی    خواستندمی   یحتمل.  بودند  ایستاده  زد؛می  حرف  و
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  بود،   دنبالش  او  که  کسی.  نبود  خواست،می  او  که  کسی  اما  .کنند  قبول  خوانده  فرزند
 ...نبود که  نبود آنجا لعنتی، تلخ   یرایحه این  صاحب. نبود

  توی  حسابی ردش که است ایرایحه  همان تلخ، بوی این  نداشت شک که او
 بود؟  کجا  صاحبش... پس اما. بود کرده  خوش جا و  بود مانده آوا هایریه

 دختر؟ بهخو حالت آوا؟  آوا؟ -

 ایستاده  سرش پشت رحیمی خانم. آمد خودش به اش،شانه هایتکان  احساس با
 زده زل بهش سکوت در  همانطور  آوا دید وقتی. کردمی نگاهش تعجب با و بود

 :گفت  و داد تکانش دیگر  بار  یک است،

ت در؟  تو دوییدی چرا باره یه دختر؟  تو کجایی-  یهو؟  شد چ 

 هم هنوز . کشید  بو نامحسوس دیگر  بار  یک. بود شده جمع حواسش تازه انگار  آوا
 .اول شدت به نه منتها. بود هوا پر   عطر، یرایحه 

 :گفت  آرام  و لرزید هایشلب 

 رحیمی؟   خانوم بود اینجا کی-

 . کرد  باز  را هایشچشم  کمی  رحیمی خانم

 بود؟  اینجا کی  که  چی یعنی وا؟ -

 کیه؟  مال   عطر   بوی این ... عطر این -

 :گفت  و کشید  درهم را ابروهایش بعد و کشید  بو کمی  میرحی خانم

  بود؟  کجا  عطر ! جون آوا آشدی خیاالتی-

 هنوز  او اما. بود شده  محو عطر  بوی. بود رحیمی خانم با حق. کشید  بو دوباره آوا
 مربوط  رایحه،  این   که  نداشت  شک   هم  ایذره   دخترک.  کردمی  حسش  کمابیش  هم
 کرده   پیشروی دخترک ذهن  توی اندازه و حد بی که  است مغروری  مرد همان به
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 یک انگار . داشت فرق بود شنیده حال به تا که  عطرهایی تمام با بو، این  اصال. بود
 و شدمی ترکیب تاچ گلد  سیگار  بوی با که  تلخ بود ایرایحه . بود خاص جورهایی
 .کردمی رو و زیر  را دخترک دل   اینطوری

  خانم  یشده  گرد  هایچشم  مقابل  از  گری،ید حرف هیچ بی و  کشید  عمیقی نفس
 .شد داخل و کشید  را دستگیره. رفت  مدیریت دفتر  سمت و شد رد رحیمی

 ...اما

 ... هم آنجا

 ... مخصوص تلخ   یرایحه همان از  بود شده آکنده هم آنجا

 نبود؟  هیچکس چرا پس

 با را تلخ یرایحه  آن و گذاشت  هم روی را هایشچشم و داد تکیه در  به را کمرش
 :کرد  زمزمه آرام زیرلب و کشید  هایشریه  توی شدت

 ...اهورا-

  یعنی ! بس و بود پیچیده هوا توی رایحه این  فقط و فقط. نبود  آنجا  اهورایی اما
 شده خیاالتی  واقعا بود ممکن  کند؟   استفاده عطر  این  از  دیگری کس    بود امکانش
 باشد؟ 

 ...نه

. نبود خیاالت. است نفر  یک به وصمخص  فقط و فقط بو این . نداشت شک ایذره
 ... بود تر  واقعی هرچیزی از  رایحه، این 

 کیف  بعد. بهتر حالش و شود منظم قلبش هایتپش تا ایستاد همانجا لحظه چند
 که   بهتر  حالش فهمید، که  بود لحظه آن تازه. شد خارج اتاق از  و برداشت را آیدا

 .شده هم بدتر  لعنتی، بوی آن بردن فرو و اتاق آن توی ماندن با هیچ، نشده
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  در  که  بود سوگل کرد  جلب را توجهش که  چیزی اولین  رفت، که  باال یطبقه به
 کشید  بلندی جیغ آوا، دیدن با. کردمی بازی اشبافتنی  عروسک با مادرش آغوش

 را کیف  و سپرد آوا آغوش به را او خنده با آیدا که  گرفت  سمتش را هایشدست و
 .شد کارگرها  دستمزد کردن  بحسا مشغول  و گرفت  ازش

 موهای که  همانطور  و بوسید را اشگونه  محکم و کرد  بغل را ساله سه سوگل آوا
 :گفت  کرد،می نوازش  را زیبایش بلند

ی-   ندیدمت؟  من  که  خاله عروسک اومدی ک 

 :داد را پاسخش کودکانه  لحنی با سوگل

  چون  نداره دوست ومن  دایی ولی. اومدم دایی با بودم، مادرجونی خونه دیروز -
 ...داره کار   همیشه... مونهنمی  پیشم هیچوقت

 گفت می االن، یا امروز  به همیشه سوگل. بوسید را اشگونه  دوباره و خندید آوا
  موهای   و  صورتی  محلی  لباس  با  دختر   یک  که  را  اشبافتنی   عروسک  دخترک.  دیروز
 :گفت  ذوق و شوق با و داد تکان آوا صورت جلوی بود، طالیی بافت

 دیگه...  مهگل  گذاشتم  واسمش !  کرده  درست  امواسه  چی  مادرجونی  آوا  خاله  ببین -
 ... مامانش منم منه، دختر  این 

 :گفت  رفت،می اشصدقه قربان درحالیکه و خندید بلند آوا

 ... وروجک ریزهمی زبونی چه... کوچولو  مامان برم تو قربون   من  الهی-

 آیدا که  زدمی حرف باهاش لبخند با هم آوا و کردمی زبانی شیرین  مدام سوگل
 .آمد شاننزدیک 

 ...نکن  اذیت رو خاله سوگل-

 .چسباند آوا به را خودش بیشتر  سوگل که  بگیرد آغوشش از  را او خواست و

 ...بمونم آوا خاله بغل خواممی . مامانی نمیام-
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 : گفت  آیدا به رو و بوسید و کرد  ناز  را موهایش هم آوا

 ...بمونه ار ز ب گهمی راست-

 دوباره  که  آوا  به  رو  بیاید،  یادش  چیزی  اینکه  مثل  بعد  و  داد  تکان  سری  لبخند  با  آیدا
 :گفت  تند بود، شده آشنا تلخ یرایحه  آن و خیاالت غرق

  به  آهنگات بدجوری طفلیا بزنی؟  ویولون شونواسه میای آوا،  منتظرتن  هابچه -
 ... نشسته دلشون

 سیر  دیگری دنیای توی و بود کشیده  پر  ذهنش  کال.  نبود دنیا این  توی اصال آوا
 .داد تکان  را سرش و نشاند لب روی کمرنگی  لبخند حال، این  با. کردمی

 با و باشد آرام ظاهرش بود کرده  سعی زد،می ویولون هابچه  برای که  مدتی تمام
  بود   آشوب  دلش اما.  دهد  نشان  شاد  همیشه  مثل  را  خودش  هایش، لب   روی  لبخند

 یک ! نفر یک فقط. بود چیز  یک فقط هم شاید... پلکیدنمی که  چیزها چه لحو و
 خودش به را دخترک ذهن  که  بود کافی  تنهایی به عطرش یرایحه حتی که  نفر 

 ... کند  مشغول

  رنگ   کرم  چرم  هایصندلی  از   یکی  روی  را  ویولونش  آوا  و  نشست  میزش  پشت  آیدا
  تذکرهای   علیرغم  هم  سوگل.  نشست  اشکناری   صندلی  روی  خودش  و  گذاشت  دفتر 
 . کردمی شیطنت و نشسته میز  روی آیدا،

 دیگر   اما.  کشید  عمیقی  نفس  بشنود،  را  رایحه   آن  دیگر   بار   یک  اینکه   برای  ناخودآگاه،
 ... نبود که  نبود آن از  خبری

 !آوا توئم با-

 .شد جمع حواسش  آیدا صدای با

 هان؟ -

 بیارن؟  بگم خوریمی  ناهار  گممی دختر؟  تو شدی غرق کجا-
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 . نیست مگشنه  یعنی... نه-

. پریده کامل  روت و رنگ! بنداز خودت به آینه تو نگاه یه نیست؟  گشنم  وچی چی-
ی که  کرده  گناهی  چه تبیچاره بدن و تن  این   تو؟  دست از  بکشه گرسنگی  باید ه 

 : پرسید آیدا و نزد حرفی و زد لبخند آوا

 آوا؟ کرده  ناراحتت چیزی-

  توی  کرد  سعی و داد رنگ لبخندش به بود؟  تابلو انقدر  یعنی. کرد  نگاهش مات آوا
 . برود فرو همیشگی پرشیطنت و شر  آوای همان غالب

 . نیست چیزی. خوبم نه-

 کنارش  و  شد  بلند  جا  از   گذاشت،  زمین   روی  را  سوگل  اینکه  از   بعد  و  زد  لبخندی  آیدا
 .  نشست

 فقط... َلکی تو انقدر  که هست چیزیت یه تو نشناسم؟  رو تو من شهمی مگه-
ت تو اینجوری چی گینمی  چرا دونمنمی   !وجبینیم زده َپر 

  گرفتی   دنیارو  کجای  درومدی  آب  از   دیالق  یکی  تو  مثال  حاال...  آوجبینیم  نگو  من  به-
 رو از  که  گیرممی فاکتور  رو برگشته بخت بهرام اون زندگی   البته نگرفتم؟  من  که

 ... بدبختی  سمت  داد  ُهل  وخودش  دستی  دستی  و  کرد  وصلت  تو  با  اومد  کاری  ندونم

 ... خوبیم هم با مخیلیَ  ما بزاری، تو اگه. دیوونه! گمشو-

 چون   بده  خیالم  االن  من !  کند    بد  خیال  نادان  بگذرد  حد  از   نیکی  همون  این  دیگه؛  نه-
 اتقباله   پشت  انداختی  سکه  ایخورده  و  هزار   یا  کردی،  جادو  ومردم   پسر   یا  دونممی
 ... بزنه جیک نداره جرعت بدبخت هک

 : گفت  و کرد  نگاهش چپ چپ آیدا

 دهن اینکه تا بهتره خیلی بمونی ناراحت و افسرده همون تو چیه؟ دونیمی اصال-
 ...بگی پرت و چرت همه این و کنی  وا
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 :گفت  آیدا و خندید آوا

 چته؟ نگفتی-

 ... نیست چیزیم که؛  گفتم !  آیدا کردیا  کلید-

  کنم؟   باور  داری توقع اونوقت گی،می دروغ مبه  خودم روی تو-

 تنها  آیدا. انداخت زیر  را سرش عمیق، نفسی با بعد و کرد  نگاهش لحظه چند آوا
 شدمی سالی چند که  بود اشنداشته خواهر  مثل و دنیا این  توی اشواقعی دوست

. است مرگش چه بگوید او به توانستنمی  که هم باز  اما. بودند دوست هم با
 :کند  اکتفا جمله یک گفتن   به فقط داد ترجیح نست؟ توامی

 ...دیگه  رفتنه دم یغصه و غم و افسردگی همین -

 . برود خواهدمی  کجا  بپرسد خواسته که  آمد یادش آیدا آوا، حرف   این  با

 زده؟  سرت به کجا...   باز  رفتن؟ -

 . کرد  بلند را سرش آوا

  خراب   بریم  ماهی  یه  و  ببندیم  بندیل  و  بار   باید  گفته  سر   دو  دیو  ولی  جا،  هیچ  که  من -
 ...شمال شیم

 عوض هم هوات و حال. بهتره که موندن خونه تو از  حداقل! دیوونه که خوبه-
 .شهمی

 ...«نشه سیاه سال صد خواممی :»گفت  دلش توی و زد پوزخندی آوا

 از  آنجا، در  آوا ماندن برای اشپافشاری  علیرغم و خورد غذا لقمه چند آیدا اصرار  به
 . افتاد راه همیشگی پارک همان سمت پیاده و شد خارج مؤسسه

  برادرش  کمک با که سرزنده و شاد بود دختری. داشت دوست را آیدا همیشه
 . بود کرده  ازدواج سالگی 18 سن  در  زود، خیلی کردومی اداره را خیریه مؤسسه
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 اما.  مدآ می   دیدنش  به  پنجشنبه  هر   همین   بخاطر   و  شدمی  عوض  اشروحیه  او  کنار 
 هیچ، بود نکرده خوب که  را حالش خیال، و فکر  همه آن و لعنتی عطر  آن امروز؛
 .بود شده هم بدتر  حالش و درگیر  ذهنش

 همان   به.  شد  رویشروبه  به  خیره  درشتش  هایچشم   و  ایستاد  پارک  ورودی    جلوی
  روی  پاهایش از  یکی همیشه، مثل. بود نشسته مجنون بید زیر . بانک قدیمی   دیوار 
 و مردانه هیکل و بود پیدا سیگارش دود. بود سوم یپله روی دیگری و دوم یپله

 قوت  همان. همیشگی یسایه همان. سایه همان. کردمی کشی  رخ اش،چهارشانه 
. دیدمی  را  اشچهره  آوا  و  دادمی  نشان  را  خودش  شده  که  هم  بار   یک  کاش.  آوا  قلب
 برای   را  تالشش  تمام  همیشه  که  بود  شده  شباارز   آوا  برای  آنقدر   مردانه،  یسایه  این 
  ساخت،می  جدید  های ملودی   هم  اگر .  کردمی   کند  اجرا  صورت  ترین قشنگ   به  اینکه

  مهم   کسی  برای  اینکه.  بود  خوش  مردانه  یسایه  همین   به  دلش  که  بود  این   دلیلش
 آرام  را  دخترک  پردرد  دل    و  بود  باارزش  برایش  چقدر   که  دانستمی  خدا  فقط  باشد،

 ...کردیم

 سازش  رود،می تاریکی به رو دارد هوا دید که  آوا و بود شدید صبح؛  برعکس باران،
 تصمیمش   و  پرید  سرش  از   برق  غروب،  هفت  ساعت  دیدن  با  و  گذاشت   جعبه  توی  را

 را  ویولونش. بود شده دیر  هم حاال همین  هرچند،. شد قطعی برگشتن  زودتر  برای
  زیادی هوا. گذاشت  جیبش توی و کرد  ها را هایشدست و انداخت دوشش روی
 دوباره   و  چرخاند  سر   شود،  دور   آنجا  از   اینکه  از   قبل.  آمدمی  بدی  سوز   و  بود  شده  سرد
 دیگر   فقط.  بود  نشسته  مجنون  بید  یسایه  زیر   همانجا،  هنوز .  کرد   نگاه  را  قسمت  آن

 نرفته  بیشتر   قدمی  چند  هنوز .  گرفت  او  از   نگاه  و  زد  لبخند  دخترک.  کشیدنمی  سیگار 
 :شنید سرش پشت از  صدایی که  بود

 ... خانوم ببخشید-

 رو سبزه و ُپر  تو هیکل با تپل تقریبا دختری. کرد  نگاه را سرش پشت و برگشت
 .بود دستش توی کاغذی  تکه و بود ایستاده سرش پشت
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 بله؟-

 :گفت  و گرفت   آوا مقابل را کاغذ  و آمد جلو قدم چند

 کجاست؟   آدرس   این  دونیمی-

 ها خیابان  آن اسم اصال و بود غریبی و عجیب  آدرس. انداخت هانوشته به نگاهی
 هنوز . بود گذاشته  کار   سر  را دختر  و داشته اذیت قصد کسی  حتما. بود نشنیده را

 شد  کشیده  دستش  کرد  حس  که  بود،  نکشیده  دقیقه  یک  به  و  بود  کاغذ  به  چشمش
  سمت  به تند تند و دبو دختر  آن دست به ویولونش جعبه بیاید،  خودش به تا و

 . دوییدمی مخالف

 :زد داد بلند داشت،  که  توانی تمام با و افتاد راه دنبالش سریع

 ... گممی  بهت وایستا د  ! وایستا داری وجرعتش اگه! دزد! دزد-

 فریاد  را دزد اسم مدام و بود سرش پشت هم آوا و دوییدمی وقفهبی و تند دختر 
 چتر  یک زیر  دوتایی هابعضی . کردنمی اعتنایی یسک  اما شنیدند،می  مردم. زدمی

 هم   هابعضی   دیدند،نمی   را  آوا  اصال  که  خودشان  عالم  توی  بودند  غرق  آنقدر   و  بودند
 بین،  این   در .  کردندنمی  بلند  سر   اصال  که  بود  درگیر   ذهنشان  و  مشغول  دلشان  آنقدر 
 و دودمی وار  انهدیو چطور  که  انداختندمی او به نگاهی که  بودند هم توکی و تک

 مردها  اکثر .  کردندمی   عبور   کنارش  از   هم  آنها  و  دادندمی   تکان  سری  اما  زند؛می  فریاد
 با و کردندمی نگاه را دخترک شانوقیعچشم  با کنند،  کمکش  اینکه جای به که  هم

 کاش .  باشد  هم  در   اخمش  مدت  تمام  آوا  شدمی   باعث  که  کردندمی      نگاهش  لبخند
 دوییدنش  تماشاچی   آدم همه این  تا گشتمی  بر  راست یک  نجاهما از  شدمی

  لعنت  دختر  آن به فقط... بگذرد توانستنمی  که  مادرش ویولون خیر  از  اما. نشوند
 ...دوییدمی  سرش پشت تند تند و فرستادمی

  بود  خسته. کردمی  سخت دخترک برای را دویدن همین، و بود  گرفته  شدت باران
 رو پیاده در  شده جمع هایآب  توی از  قدرت، تمام با اما بود افتاده نفس نفس به و
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 از   این   و  بود  شده  هم  تر خسته  طبع  به  و  بود  تر تپل  خیلی  آوا  از   دختر،  آن.  دوییدمی
 که  قدم چند و پیچید تاریک فرعی   یکوچه  یک داخل. بود پیدا سرعتش شدن کم
 ُهلش  محکم  و  کشید  یبلند  جیغ  بود؛  رسیده  سرش  پشت  به  دیگر   که  آوا  رفت،  جلو
 نگاه  آوا  به  و  چرخید  سریع  اما. افتاد  زمین   روی  شکم  با  و  گفت  بلندی  آخ  او که  داد
 . کرد

  ویولونش   و  زد  کنار   را  بود  شده  پخش  صورتش  توی  که  خیسی  موهای  حرص  با  آوا
 .بود گرفته  محکم را جعبه او اما کشید  و گرفت  را

 دزدم  عوضی؟   یدختره   نفهم  یا  کری  !گممی   بهت  ومامانم   ویولون  کن   ول.  کن   ولش-
 ...کن   ولش د  ... سیریش انقدر 

 .شدنمی   بیخیال  دختر   اما  کردمی  تقال  جعبه  گرفتن   پس  برای  و  زدمی  حرف  بلند  بلند

 اینجا؟  خبره چه-

  سمت  به و ترسیدند و لرزید هردو تن  مردانه،  صدای شنیدن با دار، و گیر   همان در 
 نور  درخشش و مرد یک بلند یسایه جز  چیزی تاریکی، آن توی . کردند  نگاه چپ
  هم نور  همان. نبود تشخیص قابل چیزی شد،می ساطع هایشچشم  از  که  سبزی
 بود  قفل  مغزش  لحظه  آن  آوا  اما  بود  آشنا  صدایش.  بود  آوردرعشه  بدجوری  خودش

 .کیست  به متعلق دهد  تشخیص نتوانست و

 زد دختر  که  حرفی با که  زد گیرنکم  لبخند و گرفت  را جعبه محکم  تکان یک با آوا 
 جایش و شد محو لبش روی از  فوری ویولون،  افتادن و زمین  روی خوردنش سر  و
 .داد شده گرد  هایچشم  و کمرنگ  اخمی به را

 خوادمی  االن  و  زد  زمینم  هوابی   پا  و  سر   بی  یدختره   این !  گناهمبی   من   کنین   باور   آقا-
 ... ین نک  کمکم  تروخدا... بگیره ازم وویولونم 

  تا  پارک دم از  که  اون بود کی  پس دزدم، من  اگه باز؟  دغل گیمی  مزخرف چرا-
 !دیگه بنال شدی الل چرا  هان؟  کشوند؟   خودش دنبال ومن  اینجا
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 روی  به شدمی نزدیک که  هاییقدم  خوردن ناشی که  آب، شلوپ شاالپ صدای با
 هم  با  نفر   دو  این   نکند.  افتاد  جانش  به  ترس  و  لرزید  آوا  بدن  و  تن  بود،  خیس  زمین 
 از   جریان که  امر   ظواهر   از   بیاورند؟   را  دخلش  کوچه  وسط  همانجا  و  باشند  دستهم 

 ... بود قرار  همین 

  موقعیتش  االن اما . برد فرو را بغضش  و داد فشار  هم روی را هایشچشم  محکم
 چیز  یک روی را مغزش فقط باید. دهد راه دلش به ترس بخواهد که  نبود طوری
 !فرار... کردمی متمرکز 

  لحظه  هر  که  مردی به بود خیره هایشچشم  و بود نشسته زمین  روی هنوز  دختر 
  همزمان   که  برداشت  را  جعبه  و  کرد  استفاده  غفلتش  از .  شدمی  کمتر   آوا  با  اشفاصله 
 را جعبه! بود تر زرنگ  آوا ولی. آورد جلو آن گرفتن   برای را هایش دست هم دختر 
 و زد داد او که  کوبید  سرش روی آنرا محکم  بجنبد، دشوخ به دختر  تا و کرد  بلند

  نثار  لگدی عوض در  آوا که  داد بدی فحش زیرلب و گذاشت  سرش روی را دستش
  تحویلش  فریاد به شباهتبی حالتی با را «آبادته و جد هفت» و کرد  پایش ساق
 ده تااف  زمین   روی  و  شده  پاره  بندش  بود،  شده  کشیده  دختر   دو  بین   جعبه  بس  از .  داد
 . بود

  دهانش  آب محکم رسید، گوشش  به سرش پشت از  خشمگینی هاینفس  صدای با
 گرفت   را جعبه یدستگیره محکم. ندانست جایز  را ماندن آن از  بیشتر . داد قورت را
 . کرد  دویدن به شروع کند،  نگاه را سرش پشت اینکه بی و

  شتاب با چنان و وییددمی  بیندازد، سرش پشت به نگاه ایلحظه  اینکهبی  و تند تند
 حدودی تا و خیس ساق تا شلوارش که گذاشتمی شده جمع  هایآب  توی پا

 ایلحظه . نیست دنبالش کسی  بود شده راحت خیالش تقریبا. بود شده آلودگل
  آب  توی که  هاییقدم  صدای با بغضش  کند،  تازه نفسی خواست تا  ولی ایستاد،

  این   به  لعنت.  شد  سنگین   گلویش  توی  رهدوبا  شد،می  شنیده  سر   پشت  از   و  خوردمی
 بود؟  گریه  وقت االن مگر . گذاشتنمی  راحتش ایلحظه  که  لعنتی بغض
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  خاصی   ریتم  پایش  وصدای  بود  آرام  داشت،  که  سرعتی  عین   در   و  بود  مردانه  هاقدم 
 بی  پایش صدای بود شده باعث که دویید؛می مرتب و منظم و بادقت. داشت
 ...نباشد ملودی به شباهت

 تعقیبش  در  مرد آن! بود شده روانی رسما دخترک. داد تکان نامحسوس را سرش
  شاهپور   و  بود  کرده  دیر   هم  دیگر   طرف  از ...  بیفتد  برایش  بود  ممکن   اتفاقی  هر   و  بود
  زیاد  برود، شاندست  از  پرواز  اینکه احتمال چون. بود تشنه خونش  به حتما االن
 ...! بود غریبه مرد  یاپ صدای و دوییدن فکر  به او آنوقت. بود

 لرزید،می  سرما  و  ترس   از   باران  زیر   درحالیکه  و  گرفت  بغلش  توی  محکم  را  ویولونش
 تند پا جلو به رو و کرد  جمع پاهایش توی  را توانش تمام و کشید  باال را دماغش

 رو،روبه سفید نما ساختمان دیدن با که بود رسیده اصلی خیابان سر . کرد
! «پزشکان  ساختمان. »نشست  هایشلب   روی  کمرنگ  دیخنلب  و  زد  برق  هایشچشم 
 . بود فرارش راه همان دقیقا این 

 هاینگاه و چرخید سمتش سرها ایلحظه  کرد، باز  که را ساختمان ورودی   در 
 و سر . بکنند فکری هر  داشتند هم حق. شد عایدش مردم های پچک پچ و متعجب
 او از  مثبتی تصور  کسی که نبود طوری عنوان هیچ به اشآشفته و خیس وضع
 حس  را پاهایش دیگر  که بود دوییده باران زیر  تند تند آنقدر . باشد داشته
 سمت  بعد و ایستاد در  جلوی زد،می  نفس نفس که  همانطور  لحظه چند.کردنمی 

 . زد را اشدکمه و رفت آسانسور 

 انه،تر دخ  جیغ  صدای  و  شد  باز   شدت  به  ورودی  در   که  بود  رسیده  پایین   تازه  آسانسور 
 .زد زار  خودش حال به و شد خالی دخترک دل ته. بود مرد همان  رسیدن از  حاکی

 هم  را سرش پشت حتی تأمل، ایلحظه  بدون شنید، که  را مردانه هایقدم  صدای
 حالبی  و  فشرد  را  هایشدکمه  از   یکی  همینطوری  و  رفت  آسانسور   سمت  و  نکرد  نگاه

 .  بایستد  پاهایش روی نداشت نا اصال دیگر . داد تکیه اشآینه به را کمرش
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 سبز  چشم جفت یک لحظه همان که  شد کشیده  هم سمت طرف دو از  آسانسور  در 
  نشاند  لب روی پیروزی سر  از  پهن  و پت لبخندی. شد ظاهر  چشمش پیش وحشی

  اما  بود؛  ندیده  را  مرد  یچهره .  کرد  حرکت  به  شروع  آسانسور   و  شد  بسته  فلزی  در   و
 ... هایچشم شبیه هم چقدر  نبود؟  بود، جذاب زیادی هایشچشم 

 نشسته  اطرافش  سرخی   نور   و  بود  شده  نوشته   آن  روی  سه  عدد  که  ایدکمه   دیدن   با
 این  توی اما. بود طبقه 15 ساختمان. ایستاد صاف جایش سر  هازده برق عین  بود،
  بیفتد؟  مرد آن گیر   و برسد زودتر  که  زدمی را سه باید چرا عدد، همه

  زمزمه   فرستاد،می  لعنت  خودش  به  درحالیکه  و  فشرد  هم  روی  کالفه  را  هایشچشم 
... گذرهنمی  اموراتت نکنی،  خرابی کار   همیشه تا که  آوا ببرن وشورت  مرده:»کرد
 « بهت لعنت

 از  ایعجله و گرفت محکم را ویولونش یجعبه یدسته سوم، یطبقه اعالم با
 جسم  به صورتش که بود دهنرسی سوم به دوم قدم هنوز . رفت بیرون آسانسور 
 درهم  ابرو و گفت  بلندی آخ. پیچید دماغش توی بدی درد و کرد  برخورد سفتی
  هایش دست  از   یکی  گذاشت،می  هم  روی  درد  با  را  هایشچشم   که  همانطور   و  کشید

 جلوتر  برود، عقب اینکه جای چرا، نفهمید هم خودش و  گذاشت  دماغش روی را
 آن به را اشپیشانی  کنان،  ناله بود، چسبیده کمحم را دماغش که  همانطور  و رفت
 تکیه  بود،  انداخته  سایه  دخترک  ریز   جثه  روی  و  نداشت  دیوار   از   کم  که  محکم  جسم
 . داد

  آدم  پای جلو که  اینجا گذاشتین   چی... بزنن  گندتون!  دیگه بگیر  آروم... وامونده َاه-
 ! بشه سبز 

 احساس و مشامش؛ در  مردانه نکلاد  تلخ یرایحه  پیچیدن با شد، تر کم   که  دردش
. شد فعال هایششاخک  تازه گوشش؛  کنار   درست هم آن عصبی، و تند هاینفس 
 این  چشم جلوی هم  آن! بود ایستاده غریبه یک آغوش در ! کردمی  غلطی چه اینجا
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 هم  شدن جدا قصد و بود داده تکیه بهش راحت اینکه بدتر  همه از  و... مردم همه
 ...بود آبروریزی و افتضاح ر  آخ دیگر  این . نداشت

 نگاهش. شد لعنتی چشم جفت یک همان قفل هایشچشم  کرد،  بلند که  را سرش
  کامال   سرخ  هایرگ   و  زدندمی  برق  خوشرنگش،  سبز   هایتیله.  بداخم  و  بود  عصبانی

 و بود شده منقبض فکش. بود پیدا خوبی به کم،  یفاصله این  از  شان،سفیدی  توی
 آرام که  کندمی تالش چقدر  دانستمی خدا فقط و شیدکمی نفس عمیق و عصبی
 را  گرمش  هاینفس و عمیق هایبازدم  او که  بود نزدیک دخترک به آنقدر . باشد
 . کردمی حس اشزدهیخ صورت روی واضح کامال

 ... مرد آن پس

 ...هاچشم  سبز  نور  آن

 بود؟  اهورا

  سختی  به بود، هدش جنگل  رنگ خشمگین   هایچشم  آن مسخ  نگاهش  که  همانطور 
 :گفت  و داد فاصله هم از  را سردش و حس بی هایلب 

 کنی؟ می چیکار  اینجا تو... تو-

 صدای  و داد را پاسخش  شد،می تر غلیظ هم  لحظه به لحظه که اخم، همان با
 :انداخت طنین  دخترک گوش  توی محکمش

 ! بپرسم باید من  که  سؤالیه این -

  ایستاده   مقابلش  چشم  توی  چشم!  بود  شده   شخود  موقعیت  متوجه   تازه  که  انگار   آوا
 ذهنش از  ایلحظه . بود کاغذ  نازک برگ یک اندازه به فقط شاید شانفاصله. بود

 ی قفسه  تا قدش! است ریز  و کوچک  مرد این  تناور  یجثه مقابل چقدر  که  گذشت
  پهن،  پهن  هایشانه آن مقابل الغرش، و ظریف اندام و رسیدنمی بیشتر  او یسینه
  ترکیب   هم سیگارش بوی با و بردمی  سر  از  هوش اهورا، عطر   رایحهنمی  دیده اصال
 ...بدتر دیگر  که  بود، شده
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. شد دور  او از  قدمی و گزید  را پایینش لب نامحسوس و داد قورت را دهانش آب
 خاکی هم را کفشش  و بوده بغلش توی حاال تا و خورده او به  محکم انگار  نه انگار 
 ...نمیکرد فکر  که  چیزها چه به موقعیت ن یا توی! بود کرده

 ! تونبغل  تو زدم شیرجه هوابی  نبود حواسم ببخشید-

 باید  االن هم قاعدتا. بیاید آوا دست کار   حساب که  بود گفته  طوری را جمله این 
 شد خیره و کرد  کمرنگی   اخم چرا دانستنمی هم خودش اما. کردمی عذرخواهی

  دلیل  ولی بود ترسناک اندازه و حد بی هاچشم  ن یا. اهورا گیر    نفس هایچشم  در 
 خودش  شاید  را  کردمی  گستاخی  مقابلش  اینطور   ترسش  وجود  با  دخترک  چرا  اینکه
 !دانستنمی  هم

 و تعادلش  نتونه طرف  باش داشته اینم توقع شیمی سبز  آدم جلوی یهویی وقتی-
 ...کنه  حفظ

 خوب آوا خود   اما بود امر آ  ظاهرا که لحنی با و کرد ریز  را هایشچشم اهورا
 :گفت  مقدمهبی  است، خوابیده پشتش عصبانیتی چه دانستمی

 دست تلنگر  یه با هربار  که  ترسیمی چی از  کنی؟ می  فرار  گناهیتبی وجود با چرا-
 لرزیدن؟  به کنهمی شروع پات و

 ...بود اهورا واقعا مرد آن پس. کرد  نگاهش مات لحظه چند آوا

 ...که  مردی اون... اون-

 !بودم من -

 هم  به  را  هایشلب   دخترک.  کرد  قطع  را  آوا  یجمله  که  کالفه  و  بود  پرتحکم  لحنش
 : گفت  و فشرد
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 افتادی؟  راه دنبالم چرا گناهمبی  بودی مطمئن  وقتی نکردی؟  کمکم چرا پس-
. بدی اساسی گوشمالی   یه رو دختره اون من، کردن تعقیب جای تونستیمی
 تونستی؟ نمی 

  زیادی  هاینگاه و بودند ایستاده مسیر  جلوی. انداخت شاناطراف  به هینگا اهورا
 گرفته  گارد  هم مقابل درواقع نه؛ که  زدن حرف. بود شده خیره آنها زدن حرف به

 هدایتش   دیوار   یگوشه  به  و  گرفت  را  آوا  هودی    آستین    و  شد  پررنگ  اخمش.  بودند
 . کرد

 و گرفت فاصله او از  قدمی اهورا. ایستاد طلبکارانه و داد تکیه دیوار  به آوا
 :گفت  و کرد  قفل سینه روی را هایشدست 

 ندادم؟  گوشمالیش  که  مطمئنی همه این  کجا  از -

  رویش روبه اینجا االن اهورا که  آنجا از  خب،. انداخت باال را ابرویش تای یک آوا
ی  از  اما. بود شنیده را پاهایش صدای او خود   و بود ایستاده  همان ز ا بود؟  شنده ک 
 بعد و بود رسیده را دختر  آن حساب. گفت می راست پس... نبود که  اول یلحظه
 آن  توی طفلکی. سوخت بیچاره دختر  آن برای دلش ایلحظه . آوا دنبال بود آمده
 و  عصبانی اندازه و حد بی مرد این  گیر  بارانی هوای در  تاریک و تنگ یکوچه

 تر؟ ناک وحشت این  از  چیزی چه. بود افتاده ترسناک

 کردی؟   دستگیرش-

 تو اگر  اینکه اول. نکردم کارو  این  دلیل دو به منتها بازداشتگاه؛ ببرمش تونستممی-
 شکایت   ازش  که  داشتی  مدرک  یه  بودی،  نزاشته  فرار   به  پا  اونجوری  و  میدادی  مجال
 ... برگردوندی خودت ضرر  به رو ورق رفتنت، با اما. بودم عینیت شاهد منم و کنی

 یرایحه  آن پیچیدن با که  ایستاد آوا رخ  به رخ  و رفت جلوتر  و کرد  اهکوت  مکثی
 . شد حبس دخترک یسینه توی نفس لعنتی،
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 جیب و دزدی به دست شخانواده بخاطر  که  بود معمولی آدم یه اون... دوم و-
 کلمه  تا دو با شهمی وقتی تا اما شه،می محسوب جرم کارش  هرچند. بود زده بری
 مأمور  از  داره عمر  تا که کنم  کاری چرا کرد، راهشسربه و داد شپاترسه حرف

 شروین؟  یلنگه یکی بشه عاقبتش و بده ادامه وکاراش   و بگیره کینه  جماعت

 که   خودش به... بود  نفهمیده را هایشجمله نصف شاید. کردمی  نگاهش فقط آوا
 آرام  و محکم. بود مردانه و قشنگ زیادی اهورا صدای بگوید؛ دروغ توانستنمی 
 بار  یک حاال تا اصال. کردمی ادا شمرده و مسلط کامال  را کلماتش  و زدمی  حرف
 همینطوری  همیشه. بیاورد زبان به را ایکلمه   لکنت با یا بزند تپق اهورا بود ندیده
 افتاده چشمش تازه هم، دیگر  طرف از . زدنش حرف هم و رفتارش هم. بود دقیق
 تا  تارش چند طرف یک از  و بود شده خیس  باران اثر  ر د که  اهورا موهای به بود

 تر جذاب را اشچهره چقدر  تار، چند همان و بود ریخته صورتش توی ابرو باالی
 نور،  توی و نیست مشکی ابروهایش و موها رنگ بود شده متوجه حتی! بود کرده
 به همه این  که  شده مرگش چه دانستنمی هم خودش. زندمی خرمایی به کمی
 حد  آن  تا.  آمدمی  چشمش  به  انقدر   بود  مربوط   بهش  که  هرچیزی  و  کردمی  دقت  او
 با که  اهورا سیگار  دود بوی کردمی حس بود، متنفر  هم سیگار  اسم از  که  آوایی که
 !دارد دوست را شودمی آمیخته هم در  عطرش تلخ یرایحه آن

  از  را شعقل پاک  دخترک. گرفت  اهورا از  چشم و داد تکان را سرش نامحسوس
 ... بود داده دست

 شاید بود، شنیده ازش  که  هاییحرف  با. کند  تمرکز  اهورا هایجمله  روی کرد  سعی
 خوب  توانستمی  هم  او  اینکه.  بود  شده  مشخص  برایش  اهورا  شخصیت  دیگر   روی
 به را راهش هم گاهی   سخت، و سفت و مغرور  مرد این  منطق فرمان شاید. باشد
  احساس   و  عقل  ترازوی  روی  را  امروزش  رفتار   اگر   ند،هرچ.  کند  کج  احساسات  سمت
  خودش   خواستمی  فقط  آوا  شاید  اما.  بود  تر سنگین   عقل  یکفه  هم  باز   گذاشت،می
 هرچند . نیست سنگ جنس از  و احساسبی هم آنقدرها اهورا بگوید و بزند گول  را
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  در  احساس برای جا ایذره  یخی، قلب آن با مرد این  دانستمی  هم خودش
 .بود محاالت از  او در  کردن  رخنه. ندارد اشی دگزن

 شده   آرام  اهورا  صدای  آرامش    از   که  لحنی  با  و  کرد  تر   زبان  سر   با  را  خشکش  هایلب 
 : گفت  بود،

 دنبالم  چرا  دیدی،  وچی  همه  خودت  چشمای  با  و  دونستیمی  وواقعیت  که  تو  خب-
 انداختی؟  گیرم  اینجا االن و اومدی

  کار   باهات چون اومدم؛ دنبالت. نداره قضیه اون به ربطی اینجام  االن من  اینکه-
 ...داشتم

 کاری؟   چه-

 خستگی   و درد اینکه بدون وار، اتوماتیک هم آوا و افتاد راه هاپله سمت اهورا
 و  رفت  سرش  پشت  کند،نمی  استفاده  آسانسور   از   چرا  بپرسد  و   باشد  یادش  پاهایش

 :شنید را صدایش حال همان در 

 ...ببینی ونفر  یه باید-

 شه؟می چی امشب پرواز  پس... ولی-

 !کنسله-

 . کرد  نگاهش بهت با آوا. بود داده پاسخ پرتحکم  و ایکلمه   یک

 چرا؟ آخه ولی کنسله؟  چی؟ -

 پس.  مربوطه  خودم  به  هم  چراش.  شد  اجرا  و  دادم  ودستورش .  خواستم  من  چون-
 پرسیدن و نکشید  سرک جای به و باشه خودت کار   به سرت کنممی توصیه بهت

 ازت  و  گفته  بهت   که  باشی  چیزایی  مطیع  نداره،  بهت  ربطی  و  خبط   هیچ  که  سؤاالیی
 مفهومه؟. شهمی خواسته
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  بابت  فقط حداقل که  بود عروسی االن دلش توی هرچند. ورچید لب غیظ با آوا
  تحمل  را شاهپور  های حرف  هم پرواز  شدن کنسل  سر   و شودمی مؤاخذه تأخیرش

 مرد  این . پاشید هم از  کال  اهورا از  پیشش لحظه چند خوب تصور  آن اما کند،نمی 
 . بود سابق زورگوی یدندهیک  همان

 خواست و بود گرفته  دست به را ماشین  ریموت اهورا و شدند خارج ساختمان از 
 .چرخاند او سمت را سرش آوا، یجمله شنیدن با  که  کند  باز  را قفلش

 زورت  حرف بار  زیر  هربار  و بترسم ازت که  ممجر  نه و متهم نه و زیردستتم نه من -
 دلیل تا من ! سرگرد جناب باش نداشته چرا و چون بی اطاعت   توقع ازم پس. برم

 ... بدم انجامش که  محاله ندونم، وچیزی 

  موهایش  که  کرد  مایل  چپ  سمت  به  کمی  را  سرش  و  شد  ریز   کمی  اهورا  هایچشم 
 ای لحظه  قلبش تپش ریتم کرد  حس وضوح به آوا و شد پخش پیشانی توی بیشتر 

 . ریخت هم به

 نه؟ کنن،  فرو مخت تو زور  به وهرچیزی  داری عادت-

 نه؟  بکشی، رخ به توقلدری  شرایطی هر  تحت داری عادت توئم-

 لعنتی،   عطر   این .  شد  جمع  خودش  توی  کمی  آوا  که  ایستاد  اش  سینه  به  سینه  اهورا
 !بگذارد بیابان به سر  شدمی  باعث هم آخر 

  طرف  نفهم حرف و چموش مجرم   یه با که  وقتیه برای فقط زور، حرف و ریقلد-
 .شن می شیرفهم و فهمن می آدمیزادو  زبون هم دیگه هایراه با خیلیا وگرنه. باشم

 .کشید  هم در  ابرو آوا

 ! نیستم مجرم من -

  دست  بودن گروگان  شروین، بینایی   درصد   هشتاد بردن بین  از  با حاضر، درحال-
 کافی  هم اگر ... شاخته رو حبس شب یه اقلکم قانون، مأمور  دست از  ار فر  و آرتا
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  اضافه  جرائمت به هم وباهاش  نزدیکت فامیلی   نسبت و جاوید با همکاری نیست،
 بازم ... کنهمی رد برات دادگاه وخنک  آب ماه یه برگرد برو بی اونوقت که  کنیممی

 داری؟  گناهیبی  اظهار 

 پا یک خودش برای  االن گفت،می اهورا که اینطور  .کردمی نگاهش بهت با آوا
  حکمش  مرد این  ایستاد،می  آنجا دیگر  یدقیقه دو اگر  شاید و  بود ایحرفه  خالفکار 

 !کشاندمی هم اعدام به را

 مطمئنم چون. کنی  دستگیرم بخوای که  نداری من  برعلیه مدرکی تو االن بهرحال،-
 اتاق تو دست به دستبند و بسته کت  ناال و کردینمی  درنگ ایلحظه  داشتی، اگه

 ...بودم نشسته جلوت بازجویی

 کردن  عوض برای بدهد، زدن حرف فرصت بهش اینکه بی آوا و زد پوزخند اهورا
 :گفت  خودش، برای نتراشیدن بیشتر  جرم و بحث

 کیه؟  اون خب؛... ببینم نفرو یه باید گفتی-

.  است  رویش  پیش  طوالنی  اییجر ما  که  فهمید   همین   از   آوا  و  شد  غلیظ  اخمش  اهورا
 :گفت  آوا به رو و داد فشار  انگشتش زیر  را ریموت

 .گممی  بهت شو سوار -

 به  مغلوبی  برایش  همیشه  اهورا  با  مخالفت  شوم؟ نمی   سوار   نه  بگوید  داشت  جرعت
  وقت  کافی  یاندازه به.  شود سوار  حرف بی داد ترجیح را بار  این  آوا و داشت دنبال
 .داشت او با کردن  کل  کل  برای

*** 

 «اهورا»

 ابرویش  به  نزدیک  جایی  اشاشاره  انگشت  سر   و  بود  گذاشته  پنجره   یلبه  را  آرنجش
  و  بود نرم اینکه با. بود پیچیده مشامش توی نرگس، گل عطر  بوی. داشت قرار 
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 به  را اعصابش و رودمی فرو مغزش توی مته عین  کردمی حس اهورا اما دلنشین،
 هوا با کمی عطر  آن بوی بلکه بدهد پایین  را شیشه یمک خواست. ریزدمی هم
 دخترک . انداخت آوا به نگاهی چشم یگوشه  از  کار،  این  از  قبل اما. شود جاجابه
  کمی   هنوز   که  دارشموج   موهای  و  بود  خیس   هایشلباس .  است  سردش  بود  معلوم

  توی  حدودی تا و بود نشسته سینه به دست . بود ریخته صورتش توی بود، دار نم 
 .بود شده جمع خودش

 :پرسید آرام و گرفت  رنگ اهورا پیشانی روی اخم

 سردته؟ -

  بود  لجباز  دخترک. انداخت باال را سرش فقط و نزد حرفی اما. زدمی یخ داشت آوا
 .آوردمی باال را جوان مرد حرص اشلجبازی  و

 ...کنم  روشن  وبخاری  که  بگو سردته اگه-

 .خوبم! نه... که  گفتم-

 یک بود سنگین  زیادی برایش انگار  اما دارد لرز  بود پیدا زدنش حرف بریده دهبری از 
 . نکند رفتار  خودش مثل مغرور  مرد این  با شده، که  هم بار 

 حاال.  داد  پایین   نیمه  تا  را  شیشه  تفاوت،بی   بعد  و  کرد  نگاهش  ایلحظه   بااخم  اهورا
 کمتر   هم رایحه آن  اینطوری حداقل کند؟   مراعات چرا او نه، گفتمی خودش که

 . کردمی اذیتش

  یکی   یکی توانستمی خواستمی اگر  که  دقیق مرد   این . کرد  نگاهش حرص با آوا
 دهد، توضیح را هرکدام هایویژگی و نوع و بشمارد را خیابان کف  هایریزه  سنگ
 دارد؟  راهنمایی به نیاز  انگار  که  کردمی  رفتار  طوری رسیدمی که  او به چرا پس

 و آورد باال را پاهایش است، حساس ماشینش روی چقدر  اهورا بداند اینکه بدون
  کرد   جمع  بغلش  توی  را  زانوهایش.  گرفت  قرار   صندلی  روی  کفشش  یپاشنه   قسمت
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  تکیه  آنها به را سرش نخورد، هم به هایشدندان  کردمی تالش سخت درحالیکه و
 . داد

 آوا  سمت را نگاهش و تداش نگه را ماشین  اهورا و بودند رسیده قرمز  چراغ پشت
 کمرنگ   کمی  فقط  کمی،   اهورا  هایاخم  شد  باعث  و  لرزیدمی   داشت  دخترک.  چرخاند

 مهربانی  یا  بودن خوب. بکشد باال را شیشه خودش  نشد  رضا  دلش هم باز  اما. شود
 بود؟! نبود اهورا به شبیه هم شرایط بدترین  در  حتی دلسوزی، و

 جاوید؟  دختر  نیست  سردت هنوزم-

 !اهورا کردمی اذیتش چقدر . کرد  بلند  را سرش حرص اب آوا

 وا نمه یه وبزنی  تشر  آدم به باهاشون بلدی  فقط که  چشات اون اگه بینی؟ نمی-
 ... نیست سردم که  شیمی متوجه کنی؛

 :داد ادامه بلندتر  و

 ! زنممی یخ دارم  عالی جناب لطف به-

 مثل حتی. کردمی اخم. زدیم داد متقابال هم او باید. شدمی عصبانی باید اهورا
 که   اشعصبانی  دخترک  حرف شاید لحظه، آن اما. کشیدمی نشان و خط همیشه
 و داد فشار  هم به را هایشلب  محکم! بود هم دار  خنده برایش لحنش هیچ، نکرد

 :گفت  و داد باال را شیشه و کرد  حفظ را اخمش

 به سر  پرروی یترهخد تو فهمه،نمی  هیچوقت و بینهنمی وچیزی  که  کسی  اون-
 لج و کاری  پنهون و گرفتن   دهن  به زبون با هرکسی نشدی متوجه هنوز  که  هوایی

 به دودش و کنهمی ضرر  که  خودشه فقط و شهمی دور  هاواقعیت  از  لجبازی، و
 !رهمی  خودش چشم

 سنگدل موجود یه همجوار  مجبورم بد، بخت از  اما. نیستم ضرری  اهل آدم من -
 واقعیت رو وچشماش  کل  به رسهمی که  من  به هاش،موعظه  فبرخال که  بشینم
 !ببینه که  خوادنمی... ها ببینه نتونه که  نه. بندهمی
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 روی  را  سرش  دوباره  کرد،  تمام  زنان  نفس  و  بریده  بریده  سختی،  به  که  را  اشجمله
 .بود شده رمقبی سرما از .  بست را هایشچشم  و گذاشت  زانوهایش

  محسوس   لرزش دیدن با که  بزند حرفی خواست و انداخت او به نگاهی نیم اهورا
 بین  که  ایصفحه  سمت را دستش ناخودآگاه،. شد پشیمان دخترک، ظریف اندام

  توی  دستی کالفه.  کرد  فعال را اشصندلی گرمایشی    سیستم و  برد بود شانهردوی 
 اهنگ بود، گرفته  ضرب فرمان روی هایشانگشت  با که  همانطور  و کشید  موهایش
 . دوخت رویشروبه چراغ به را بداخمش

  کرد  حس داشت، را زندگی روح حکم او برای که گرم، هوای آن احساس با آوا
 زدگییخ  حالت   آن از  داشت و گرفتند  حس  کم  کم  اش شده منجمد  هایماهیچه
 کند   باور  یعنی. کرد  نگاه را اهورا و برداشت پایش روی از  را سرش. آمدمی بیرون

 توی  هم دلی سنگی، بت   این مگر  اصال کرده؟  را کار   این  دلسوزی حس   روی از  او
  بسوزد؟  کسی  برای بخواهد که  داشت سینه

  از  دخترک خواستنمی  داشت کار   او با  خودش چون یحتمل. زد پوزخند دلش توی
 روی  ناقابل تشکر  یک اینکه بی. خواستمی را اشزنده  اصطالح به و بزند یخ سرما
 پنجره  سمت  را  سرش  و  داد  تکیه  صندلی  پشتی    به  و  نشست  صاف   کند،  جاری  لبش

 آسمان .  بود  شده  خیره  باران  از   خیس  و  خلوت  نیمه  هایخیابان   به  نگاهش.  چرخاند
 کند  کشیده  آب موش را او که  بود باریده لحظه آن فقط انگار . بود صاف صاف   االن
 .بدهد اهورا دست آتو و

 اسارت از  انگار  که  درآورد حرکت به را ین ماش سرعت به طوری چراغ، شدن سبز  با
  کنارش   بود مجبور  و بود افتاده آوا به کارش  اینکه واقعا هم شاید. است شده آزاد

 بیشتر   نرگس  عطر   گرما،  آن  از .  نداشت  برایش  اسارت  و  بند  از   کم  چیزی  کند،  تحملش
  عت پرسر   همیشه  مثل.  کردمی   ترشخشمگین   هم  این   و  بود  کرده  پر   را  ماشین   فضای

... داشت  دیگری  دلیل   شکبی  امشبش،  سرعت  و  عصبانیت  این   اما  کردمی  رانندگی
 باز  بازی این  به را  دخترک پای آوا، حرف کردن  قبول با که  نبود خودش مگر  ولی



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

185 

 

 آمده   او  دنبال  آرتا،  آوردن  حرف  به  برای  خودش  که  بود  این   از   غیر   مگر   هم  االن  کرد؟ 
 و زدنمی  حرف آرتا نبود؟  همین  مگر  هم اوآ  و خودش پرواز  شدن کنسل  دلیل بود؟ 
  بود  این  بابت فقط و فقط شاید اهورا، خشم همه این  دلیل. داشت نیاز  محرک به
 که  هم  تبعیضی  همین  که.  کند  استفاده  طعمه  عنوان  به  دختر   این   از   خواستمی  که

 ... کردمی ترشکالفه  شد،می  قائل آوا به نسبت ذهنش

 بپرسم؟  سؤال یه شهمی-

 و  بود  گرفته  جان  گرما   از   دخترک.  آمد  بیرون  افکارش  از   آوا،  ظریف  صدای  شنیدن  با
  و  کالفه و بود حوصلهبی  که اهورا برعکس  . بود زده سرش به زبانی بلبل ...  باز 

 .داد تکان موافقت ینشانه  به را سرش فقط بزند، حرفی اینکهبی . عصبانی

 :دسیپر  بعد و شد جاجابه کمی  و کرد  مکث کوتاه  آوا

 بری؟ می داری کجا  ومن -

 !بازداشتگاه-

 ثانیه  چند از  بعد و  شد خشک جایش سر  ایلحظه آوا که  بود گفته  محکم طوری
 :کند  باز  لب توانست

 کنی؟   بازداشتگاه راهی   وآدم گناه  و جرم بی که  هرته شهر  مگه-

 قاطی    و  رفتن نمی  راه  خیابون  تو  راست  راست  کالشا  و  دزدا  که  نبود  هرت  شهر   اگه-
 ...نیست خودت  جرائم بخاطر  تو بردن   بازداشتگاه! نباش نگران اما. شدننمی  مردم

 او به منتظرانه درشتش هایچشم که  آوا  صورت به نگاهینیم  و کرد  کج  را سرش
 :داد ادامه و انداخت بود شده خیره

 ...بکشی نفرو یه  زبون   زیر  خواممی-

 :کوتاه  مکثی با و

 تونی؟ می-



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

186 

 

  کند؟   کشی  حرف کسی  از  خواستمی او از  واقعا یعنی. دوب ساکت آوا

 نداری دستیار  و کمک   به نیاز  و استادی زمینه این  تو کافی  اندازه به خودت که  تو-
 چیکار؟  خوایمی ومن  دیگه! آقا حضرت

  شدن  سرشاخ بدون توانستندنمی نفر  دو این  انگار . شد تنگ بیشتر  اهورا ابروی گره
 . بزنند حرف هم با

 من.  بیرون  بنداز   و  کن   پاک  کل  به  رو  مغزته  تو  که  معنی  بی  و  ربط  بی  چیزای  نوا-
 داره، دل به کینه  ازت که  کسی  مقابل تو حضور  اما. ندارم احتیاج کسی  به هرگز 
 نگفته من  ترس از  حال به تا که  کنه  باز  چیزایی به دشمنی رو از  وزبونش  ممکنه
 کنم؟   حالجیش باید یا بود مفهوم. باشه

 :گفت  بعد و بفهمد را هایش حرف  تا کرد  نگاهش لحظه چند آوا

 من؟ دشمن   این  حاال هست کی-

 . آرتا-

 . کرد  گرد  را هایشچشم دخترک

  بشم؟   کلوم  هم  روانی  مریض    دوزاری    یمرتیکه  اون  با  برم  خوایمی  من   از   تو  چی؟ -
 ...نیستم من  دیگه رو دفعه این ... سرگرد جناب تمشرومنده

 و بریمی خودت برای که نخواست رضایت  اعالم و نپرسید سؤال ازت کسی-
  اطاعت   باید  نخوای،  چه  بخوای  چه  تو  و  شده  گرفته  تصمیم.  کنیمی   تنت  و  دوزیمی
 !کنی

 تکیه صندلی پشتی   به اهورا، عصبانی   و پرتحکم لحن  به توجهبی و زد پوزخند آوا
 :گفت  و گذاشت  سینه به را هایشدست و داد
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 رمنمی  حرفات بار  زیر  من  اما. کن   صادر  حکم و بگو زور  وادخمی  دلت هرچقدر -
 به که  نه باشم کرده  انتخابش خودم و بخواد دلم که  دممی انجام وکاری !  جناب
 ...و بگم قربان بله قربان چشم مطیعانه  کوکی  عروسک   یه عین  تو یسلیقه و میل

 از  وحشتناکی ژ یغ  صدای ماشین، توقف با که بود کرده ترمز  محکم چنان اهورا
  حرفش  و  برگشت  صندلی  روی  دوباره  و  شد  پرت  جلو  به  آوا  و  شد  شنیده  هایشچرخ 
 .بودند رسیده بازداشتگاه جلوی. ماند نیمه نصفه

 سنگینی  گلویش  ته   هم هنوز  اش،شده حبس نفس و زدمی تند تند کوچکش  قلب
 خشمگین   هایچشم  و اهورا صورت که  وقتی و بود ترسیده چرا؟  دروغ. کردمی

 .رسید خودش حد باالترین  به ترس این  دید، خودش صورت  مقابل را عصیانگرش

 فاصله  کمترین   با و گذاشت  آوا صندلی   پشت را دستش و بود شده منقبض فکش
 :گفت  صورتش توی او، از 

 یا شی؛می پیاده انداختن تخته شلنگ بدون و بندیمی ودهنت  آدم، یبچه عین -
 ببرنت؟  زور  به و بسته کت  بیان بگم

 تا. برود اهورا هایزورگویی  بار  زیر  توانستنمی اما. بود آمده بند ترس از  آوا نفس
 اش  سرسختی  به  هم  آوا  گفت،می  زور   و  کردمی   نمایی  قدرت  چیزی  هر   سر   او  وقتی
 .دادمی ادامه

 که  خوادنمی  دلم چون چرا؟  دونیمی! نمیام من  اما بکن؛ خوادمی  دلت  هرکاری-
 . ..بیام

 غیظ   با  بعد  و  کرد  نگاهش  سرخ  نیمه  خشمگین    هایچشم   همان  با  لحظه  چند  اهورا
 :گفت

 ... بیای کنممی مجبورت پس بسیارخب؛-
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. شد  پیاده  و  کرد  باز   را  خودش  طرف  در   آوا،   یترسیده  و  متعجب  هایچشم   مقابل  و
 وجهتبی و گرفت  محکم را دستش مچ و کرد  باز  را آوا طرف در   و زد دور  را ماشین 

 . شود پیاده ماشین  از  کرد  وادارش تقالهایش، به

 گفتمی  بیداد  و  داد  با  درحالیکه  را  آوا  و  رفتمی  راه  محکم  و  بلند  هایقدم  با  و  سریع
 در  جلوی که  مأموری گذشتند،  که  حیاط از . کشاندمی سرش پشت کند،  رهایش
 اهورا  برای  و  دکر   نگاهشان  تعجب  با  و  شد  بلند  صندلی  روی  از   بود،  نگهبانی  مسئول
 . گذاشت  احترام

 هستن؟  زندی سروان-

  بود  ایستاده اهورا کنار   زهرمار  برج عین  که   آوا صورت از  را اشزدهبهت  نگاه سرباز 
 :گفت  او به رو و گرفت

 . قربان بله... ب-

 :داد ادامه و داد قورت را دهانش آب بعد

 اومده؟ پیش مشکلی قربان؛ جسارتا-

 صدای با و رفت عقب قدمی ترس از  بیچاره سرباز   که  کرد  نگاهش بداخم اهورا
 . گفت  آرامی «چشم» لب زیر  و انداخت زیر  را سرش اهورا، یکوبنده   و محکم

 .باشه خودت کار   به سرت. نداره ربطی تو به-

 وارد و گذشت  فلزی در  از  و کشید  را آوا دست دوباره اهورا و کرد  باز  را در  سرباز 
 شد،می  کشیده  سرش  پشت  که  همانطور   آوا.  شد  ریکات  تاحدودی  و  طویل  راهرویی

 :گفت  بلند

 ...کن   ول ودستم... دیگه میام دارم خودم! روانی کن   ولم-

 . کنم  اعتماد هات بازیکولی  و هاچموشی به نباید کرده  ثابت تجربه-
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 با  و شدمی  فشرده اهورا هایانگشت  بین  که  کرد  دستش باریک مچ به نگاهی آوا
  فکری،  هیچ بی و کرد خم را سرش ایلحظه  شد، زده ذهنش یتو که ایجرقه
  مچش  محکم و داد  فشار  اهورا دست روی  را هایشدندان و بست را هایشچشم 

 .  گرفت  گاز   را

 او و داد ُهل عقب به را دخترک محکم و فشرد هم به را هایشچشم غیظ با اهورا
 و  بودند گرفته  گر دی دست با را هایشاندست  مچ هردو. رفت عقب قدم چهار  سه

 :گفت  آشکار  خشمی با و رفت جلو قدمی اهورا

  شدی؟  هار  باز  وحشی؟  یدختره کنیمی رم چرا چته-

 :گفت  زدمی نفس نفس درحالیکه و گرفت  گارد  خودش مثل هم آوا

 پیش از  وخودت کار   زور  و ضرب به خوایمی شده شکلی هر  به که  تو یا منم هار -
   ببری؟ 

 چشم  به رویش اهورا هایانگشت  جای و بود شده سرخ المکال   که  را دستش بعد
 : گفت  و گرفت  صورتش جلوی آمدمی

 ...سرگرد جناب بگیر  تحویل وکاردستیت !  بفرما-

  در   سمت که  همانطور  اهورا و زد جیغ بلند او که  گرفت  را بازویش  غیظ با اهورا
 :گفت  عصبانی کرد،می هدایتش جلو به مقابلشان

 غالف  ودرازت  زبون و کرد  گل   بازیت وحشی و نفهمیدی حرف آدم زبون   با وقتی-
 ... احمق ی دختره  کردیمی اینجاشم فکر  باید نکردی،

 :داد ادامه و داد ُهل داخل را دخترک و کرد  باز  را در  بعد

 !جاوید دختر   میارم سرت به اینم از  بدتر  نیست، چیزی که  این -



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

190 

 

  و  برگشت. بودند زده بیرون کاله  زیر  از  بلندش موهای و شده پرت سالن  وسط آوا
 جلو  قدمی زد،می نفس که  همانطور . کرد  هدایت عقب به را موهایش حرص با

 :گفت  و گرفت  اهورا یسینه یقفسه  سمت را اشاشاره  انگشت و رفت

ت  تو واین -  که  اندازه اون به نه و ضعیفم اونقدرا نه من  آقا؛ حضرت کن   فرو گوش 
 و بشینم آروم و ساکت و بیاری سرم خواستی بالیی ر ه که عرضهبی ذهنته تو

 ... کنم  نگاهت

 :داد ادامه و کرد  اشاره هایشدندان جای به ابرو با و

 ! مساوی یک یک،! بینیمی که  االنم-

 حبس  نفس با که  آوا به رو و برد بین  از  را شانبین  یفاصله  بلند، قدم یک با اهورا
 :غرید خشم با کرد،می نگاهش شده

ت  یآویزه  واین   ئموت-  اطوار   ادا  من  واسه  که  دفعه  هر   نفهم؛  زبون  یدختره  کن   گوش 
 چشم  میگم  بهت  که  چیزی  مقابل  در   چونه  و  َچک  بی  و  کنی  درازی  زبون  و  بیاری  در 

 وتقاصش  و شیمی مجازات صورت بدترین  به اجباری، اطاعت   یک بر  عالوه نگی،
 تو نوبت بعدش بشنوم، که  آرتارو یحرفا نشده، تموم هنوز  امشب... دیمی پس
  پشیمون  اتکرده از  هزاربار  روزی که جاوید؛ دختر   میارم سرت  بالیی... رسهمی

 مفهومه؟ ... بشی

 کم   هم باز  اما بود ترسیده مرگ حد سر  تا. کردمی  نگاهش عصبانیت  و اخم با آوا
 .نیاورد

 کوچکترین   که  عادی شهروند   یه منم و قانونی آدم   تو! بکنی تونی نمی  غلطی هیچ-
ی و ننداز  سرت رو وصدات بیخود پس... نداری اشمحاکمه برای مدرکی  به راه ه 

 ...نکن  تهدید ومن  راه
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 باعث و زدمی برق سبزش نور  که  شده ریز  هایچشم  با و کرد  خم را سرش اهورا
 ی شده  گرد  هایچشم   توی  افتاده،  آستینش  توی  قلبش  ترس  از   کند  حس  آوا  شدمی
 : غرید دندان الی از  و شد خیره اآو

  تقاص  وقتی. گناهیتبی  به کردی  خوش وخودت خیال   که  نبود قانون منظورم-
 هیچ که  کیه  فهمیمی که  وقته اون دادی، پس سرت دادن   باد  به با ودرازت  زبون
  از  بترس پس نگفتی؟  شاهپورم، ذات   هم من  گفتی  بار  یه... بکنه تونهنمی  غلطی
 ... بشه تبدیل حقیقت به حرفت که  وقتی

 توی  کشیدمی نفس بلند و عصبی که  همانطور  اهورا و کردمی نگاهش ترس با آوا
 و  کشیدمی رخ به را مظلومیتش دوباره هایشچشم . بود شده خیره هایشچشم 
 . بود شده پیدا اش نی نی توی  سوزان، غم   همان

 ...سرگرد جناب-

 هردو   کرد،می   نگاهشان  مات  و  بود  ستادهیا  اتاق  وسط    زده  بهت  که  زندی،   صدای  با
 هاحرف  این  اینجا کرده  وادارش آوا که  شد تر عصبانی  اهورا. برگشتند سمت آن به
 .انداخت زیر  را سرش و نشست آوا گلوی   توی گنگ  بغضی و بیاورد زبان روی را

 : پرسید زندی به رو و کشید  موهایش بین  دستی کالفه

 ست؟ آماده  آرتا-

 ...بازجویی   اتاق تو. قربان بله-

 آوا سمت را نگاهش اهورا. سرتق دختر  آن و اهورا رفتار  از  بود گیج  هنوز  زندی
 :گفت  پرتحکم و تهدیدوار  اهورا و کرد  بلند سر  او که  چرخاند

  که  کاری و بری نکردم وادارت زور  به دوباره تا تو برو خودت، پای با خودت،-
 ...بدی انجام وخواممی
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 دلش تو که  غمی و حرص تمام با و داد فشار  هم روی را هایشدندان  محکم آوا
 : زد لب بود،

 ... پناهی اهورا متنفرم ازت-

  بازجویی   اتاق  سمت  شود،  اهورا  جانب  از   کالمی  منتظر   یا  بزند  دیگری  حرف  اینکهبی  و
 .ایستاد جایش سر  زندی صدای  با که  کند  باز  را  درش خواست و رفت

 ... بشه باز  قفلش باید نجاستیا کلیدش.  خانم بدید اجازه-

 قفل توی را کلید  که  بود زندی هایانگشت  به فقط نگاهش و بود زیر  به سر  آوا
 . چرخاندمی

 نحوی  هر  به یا دیدید متهم جانب از  حرکتی اگه پس. داره شنود و دوربین  اتاق-
 بشیم، خطر  متوجه ما و باشه خاصی شرایط اگه چون نترسید اصال کرد،  تهدیدتون

 ... میایم کمکتون  به یعسر

 . شد اتاق وارد رفت، عقب که  زندی و داد تکان را سرش فقط حرفبی آوا

 برداشت  را  هاهدفون   از   یکی  رفت،  اتاق داخل  که  او  و  کردمی نگاهش  اخم  با  اهورا
 و ایستاد بازجویی اتاق مستطیلی یشیشه پشت. گذاشت گوشش روی و

 . شد آرتا و آوا معطوف شاسحو تمام و گذاشت  کمرش  به را هایشدست 

 برداشت را دوم هدفون کرد،می نگاه را اهورا بهت با هم هنوز  که  همانطور  زندی،
  عصبانی   چقدر   بود  معلوم  اهورا  هایشانه  رفتن    پایین   و  باال  از .  ایستاد  سرش  پشت  و

 مشکلش  بپرسد  توانست می  مگر   بزند؟   حرف   او  با  داشت  جرعت  زندی  مگر   اما  است
 کارش   توی یا کند  صحبت باهاش المیک  اگر  که  دانستمی بود؟  چه دختر  آن با

  عصبانی  االن که  خصوص به. گذاردمی سرش روی را بازداشتگاه اهورا کند،  دخالت
 . بود هم

 این   هربار   اینکه  از .  بود  زوم  آوا  کوچک  و  ظریف  اندام  روی  اهورا،  سرکش  هایچشم 
  دلش  توی دهد،می  را خشپاس سرتقی با و کندمی  سرپیچی دستوراتش از  دختر 
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. زورگو  و  بود  سرکش  اهورا.  بود  شده  سفت  شاهرگش  توی  خون  و  بود  پا  به  طوفان
 ... کردمی خشمگین  را مرد دادنش جواب با... آوا و! بود  همین  ذاتش اصال

 و  کرد   تعجب وضوح به آوا دیدن از . گرفت   باال را سرش آرتا بست، را در  که  آوا
 . انداخت باال را ابروهایش

 اینجا؟  بیای تنها و تک دادن اجازه چطوری... اصال کنی؟ می  چیکار  اینجا تو-

 :گفت  پوزخند با بعد و کرد  نگاهش لحظه چند آوا

 زر  زر  قفس تو افتادی که  االن خوب! نگهبان سگ کردن  قیچی ودمت که  بینممی-
 . کردن  غلط به افتادی و شده تعطیل هم کردنت

 معلوم   و  بود  آمده  باال  و  شده  کبود  طرفش  یک  که  اشزخمی  صورت  به  دست  با  بعد
 :داد ادامه و کرد  اشاره است، محکم  مشتی جای بود

 ! گرم  دمشون... درومدن خجالتت از  کامل  و شده پذیرایی ازت که  خوبم-

 . کرد  نگاهش عصبانیت با آرتا

 خب خیلی چطوره؟  وضعم و اومده سرم بالیی چه ببینی چی؟  که  اینجا اومدی-
 !زیاد عزت. چاک به بزن و کن   گم  وگورت   الاح... دیدی

 .کرد  اخم آوا

  اینجا  ارزهنمی  هم پاپاسی یه که  دوزاری مریض   تو شمایل   و شکل دیدن بخاطر  من 
 . بزنم حرف باهات که  اومدم... نیستم

 :گفت  پوزخند با آرتا

 .ندارم  حرفی تو با من -
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 که  کنممی صداش وپناهی  سرگرد وگرنه... بدی وجوابم  باید توئم و دارم من  اما-
 یقرینه   و  قواره  و   قد  هم  درست.  بکاره  صورتتم  طرف  این   خوشگل  بادمجون    یه  بیاد
 هوم؟  بگم؟  بهش که  بچشی وشستش ضرب باز  داری دوست اگه... یکی اون

 برای   این   و  ترسیدمی  اهورا  از .  کرد  نگاهش  ساییدمی  دندان  به  دندان  درحالیکه  آرتا
 .دوب روشن  روز  مثل آوا

 ...جهنم به برین  باهم مرتیکه اون و تو-

 و نشست بود آینه آنها طرف از  که  ایشیشه  به پشت و فلزی میز  روی بیخیال آوا
 . گرفت  قرار  اهورا  مخالف صورتش

  کاریت   اونم اگه نکن  شک اما... ریممی وقتش  به نباش؛ ما رفتن  جهنم نگران  تو-
  کنم می  جهنم راهی   کثافطت   رئیس   ناو با وکالش   توئه قبلش خودم باشه، نداشته

 ...گیرین می ازش ودرساتون  خط به خط که  شیطونی اون پیش برین  باهم که

 : گفت  غیظ با آرتا

 گیره  حاالها  حاال  پام  و  بندم  تو  من !  داری  حقم...  پررو  یدختره  زنیمی  حرف  خیلی-
 .کرده  وا وزبونت  که  اینه! آزادی تو و

 ظریفش  صورت رخ نیم زوم   نگاهش اهورا و کرد  جک  آرتا سمت را سمت سرش آوا
 : گفت  مکث لحظه چند با. شد

  دزدیدی؟  ومن  چرا-

 خوب ! داشت هم بغض حتی. است غمگین  دخترک صدای کرد حس اهورا
 غم  متوجه  اول  همان  از   وضوح  به  اهورا  ولی  کند،  حفظ  جدی  را  لحنش  توانستمی
 .بود شده تر سوزان االن که  بود شده هایش حرف  نارحتی و
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 خدامه  از   من   نبود،  مبدیَ   دستور ...  کنم  نیستت  به  سر   و  ببرم  که  بودم  گرفته  دستور -
 که  شی محو زمین  رو از  دهمی  خون بوی دستات که  وجبی نیم یبچه الف یه تو

 ...نیفته راه کشتار   سرت دیگه

 :گفت  تعجب با آوا

من؟ -   دست   شاهپور   ایکار   تو  هیچوقت  من !  حمال   یمرتیکه  گیمی  مزخرف  چرا  سر 
 ... بدم پس جواب بخاطرش بخوام االن که  نکردم دخالت و نداشتم

 من  حرف حرف، این. چرخهمی تو انگشت رو داره قصه این ولی. نداشتی نه-
 . دارم قبولش منم و گفته  رئیسم... نیست

  هنوز  هایشچشم . ایستاد آرتا مقابل سینه به دست و پرید پایین  میز  روی از  آوا
 .داشت  جبتع چاشنی  

 ...قراره چه از  جریان  بدونم بزار ! آرتا کن   شفاف ومنظورت -

 کرد   قفل  آوا  غم  از   پر   هایچشم   توی  را  نفرتش   پر   هایچشم  زد،  که  پوزخندی  با  آرتا
 :گفت  و

 شم؟می  آزاد  من   یا  شه؟ می   زنده  رستاک  تو،  دونستن    با  االن  کنه؟ می  فرقی  چه  دیگه-
 گند  وجودت با تو ولی! کردم  خیانت هم نموها به جریان این  خاطر  به حتی من 
 کسی هر  از ... شد خراب عوضی توئه بخاطر  نقشه کل... چیهمه  به زدی

 ومن  هم افعی و شد کشیده خون به گروه اون تو بخاطر  چون  آوا؛ گناهکارتری
 ...شدم سوخته یمهره  تو بخاطر  من... کنه  گیر   اینجا پام االن که  کنار   گذاشت

  با  همانطور  نگاهش. گویدمی چه آرتا آوردنمی در  سر . کردمی نگاهش گنگ  آوا
 دخترک.  برداشت  خیز   آوا  سمت  و  شد  بلند  جایش  از   مقدمهبی  او  که  بود  آرتا  به  بهت
  گردنش  دور  را دستبندش سر  پشت از  آرتا بگریزد، خواست تا و زد بلندی جیغ

 : کرد  غیظ گوشش  زیر  و فشرد گلویش  به محکم و انداخت
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 باید افعی دستور  بخاطر ... کثافط یدختره بمیری باید نحست وجود خاطر  به-
  گور   لب    پام  و  شدم  سوخته  یمهره  تو  خاطر   به  من .  بشه  محو  زمین   روی  از   وجودت
 ... بشی نابود باید توئم پس رسید؛

 چسبیده را آرتا هایدست  مچ دست هردو با و کشیدمی زمین   روی را پاهایش آوا
 . بود شده جاری هایشچشم از  اشک و بود باز  نیمه دهانش. بود

 همان و  نکرد  صبر  هم  ثانیه  یک  حتی  تأمل،  ایلحظه  بدون  و  شد  منقبض  اهورا  فک
 دست و برداشت گوشش  روی از  را هدفون شد، بلند آرتا و زد جیغ آوا که  لحظه
 ای لحظه او دیدن با آرتا. کرد  باز  شدت با را آهنی در  وقت، فوت بی و داد زندی
 بود، خودش دیدن و هاحرف  شدن شنود از  خبر بی چون. شد گرد یشهاچشم 

 ...بیاید اتاق داخل بزنگاه سر  اهورا نداشت را توقعش

 را خودش بلند قدم چند با داد،می  فشار  هم به را هایشدندان که  همانطور  اهورا
 :زد داد بلند آورد، فرود آرتا صورت توی که  محکمی مشت با و رساند آنها به

 کثافط؟   یمرتیکه کنیمی غلطی چه-

 محکم  آوا  شد،  کم  که  هایشدست   فشار   و  شد  خم  ضربه  مخالف  سمت  به  آرتا  صورت
  و  رفت هوا به آخش او و کوبید  داشت پا  به صندل که  آرتا پای روی را پایش کف

 . شد شل کامل  دستش

 او و افتاد آوا کمر   دور  دیگرش دست و گرفت   را آرتا هایدست  دست، یک با اهورا
 و دویید معطلیبی  بعد و چسباند اشسینه  به را خود محکم او و کرد  دور  آرتا از  را

 . ایستاد اهورا سر  پست کرد،می سرفه درحالیکه

 و   کشید  فریاد  بلند  او  که  پیچاند  کمی  و  چرخاند  عقب  به  رو  را  آرتا  هایدست  اهورا
 :غرید اششده کلید  هایدندان الی از  غیظ با اهورا

... کنی  غلطی همچین  که  بدی جرعت خودت به اونقدر  شد باعث چی مدوننمی-
 ! جوهرلق  یلقمه  حروم  درمیارم  وپدرت   وقتش  به  شه؛نمی   ختم  همینجا  به  بدون  ولی
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 سر  با محکم بود، نکرده کنترل  را خودش اگر  که  کرد  پرتش دیوار  سمت شدت با و
 سنگین  دستش ضرب ر آنقد و ترسیدمی مرگ حد سر  تا اهورا از . خوردمی  آن توی
  از  حاصل که  اششانه  و بازوها درد از  و  شده لمس صورتش کردمی  حس که  بود

 حتی و بود شده الل بود، مردانه قوی   هایپنجه  آن توسط هایش دست  پیچاندن
 و بود مقابلش که  اهورا به ترس و اخم با فقط. بگوید سخن  کالمی  توانستنمی 

 .کردمی نگاه کشیدمی  نفس عصبی

 محکم  دید،می   خودش  قدمی    یک   را  مرگ  بار   این   که  آرتا  و  رفت  جلو  قدم  چند  اور اه
 همین به اهورا مگر  اما. داد قورت را دهانش  آب و فشرد هم  به را هایشچشم 
 کرد؟ می خالصش راحتی

 هدایتش جلو به کشان   کشان  زد،می فریاد بلند او درحالیکه و کشید  را موهایش
  از . بود خشمش از  اما. بود قانون مخالف کارهایش.  نشاندش صندلی روی و کرد

 به جسارت و بود شده آوا نزدیک مردک آن که  ایلحظه  از  که   نفرتی. بود نفرتش
 تا  دختر  آن آزار   با چرا، دانستنمی  هم خودش. بود شده هم بیشتر  بود داده خرج
 در  فر ط واقعا وقتی تا هایی،زمان چنین  در  معموال! بود چسبانده آمپر  حد این 

 محال  که  اهورا.  شدنمی  عمل  وارد  پلیس  گرفت،نمی   قرار   مرگ  یا  جدی  خطر   معرض
 زده  جیغ  فقط  آوا...  بار  این   اما.  بود  زندی  با  همیشه  کار   این .  برود  جلو  خودش  بود
  آرتا  سراغ عصیانگرش هولناک   نگاه و ُپر  توپ با آشفته، و سراسیمه آنطور  اهورا و

  آنجا  به را آوا اینکه از  شد هم پشیمان لحظه یک دلش توی حتی شاید! بود آمده
 ...بود آورده

  آرتای   تن  به  مو  که  لحنی  با  و  داد  تکان  صورتش   جلوی  تهدیدوار   را  اشاشاره  انگشت
  عصبانیتش  از  سرخ و آور  رعب هایچشم  آن با حالیکه در  کرد،می سیخ بیچاره
 :گفت   کرد،می نگاهش

  بدون  کنم،  پیاده روت رو دیگه هایروش مش ب مجبور  اینکه بدون آدم، یبچه عین -
 گروه  اون  به  شاهپور   و  دختر   این   ربط  گیمی  و  کنیمی  وا  ودهنت   چاک  وقت،  فوت
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 خودم سبک به الزمه یا بود؟  مفهوم... خواسته وقتلش افعی چرا و چیه لعنتی
 کنم؟   شیرفهمت

. گرفت  اهورا عصیانگر   هایچشم  از  نگاه و داد قورت را دهانش آب ترس، با آرتا 
 داشت؟  حالش به سودی  چه کردنش،  دفاع افعی از  اصال داشت؟  نداشت، ایچاره
 دانست نمی حتی! بود حمال یک فقط دستگاه و دم آن توی او نقش آوا، قول به

 هم  آوا گریختن    از  بعد... کردمی امر  اطاعت و گرفتمی پول فقط او! کیست  افعی
 ... شد اشتهذگ  کنار   کل  به و شد سوخته یمهره که

 گریه   آرام و صدابی  آنها از  دور  و بود شکسته بغضش اکنون که  آوا به حرص با
 : گفت  بلند صدای با و کرد  اشاره کرد،می

 قرار  و قول یه ولی. دونمنمی وچراش و  چطور ... اینه بخاطر  چیهمه! این  بخاطر  -
 هامون   توسط  و  دبو   شاهپور   طرف    از   رادنس  قتل  دستور .  شاهپور  و  هامون  بین   بوده
 رودختره این  گفت  من  به بده؛ دست از  اونارو خواستنمی افعی  ولی... شد انجام
 ... افعی طرف   رفتم  و کردم  هامون به پشت و گرفتم  وپولم  منم... کنم  پاش کله

 گفته  که  بود همین  حقیقت. نبود دروغ از  خبری. کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
 غیظ  با اهورا. دانستمی حد همین  تا فقط او اما نیمه، نصفه و گنگ  هرچند. بود

 . کند  نگاه هایشچشم  به کرد  وادارش و گرفت  را گردنش

 ...باشی  کرده  پنهون  ازم  رو  کالمی  و  باشه  کفشت  به  ریگی  اگر   آرتا  روزگارت  به  وای-

 :زد داد بلند حرص با آرتا

 خلعم رسما یافع! سوختم یمهره من... کارم  هیچ خودمم من  خدا به! نکـــردم-
ر  باید چرا. نداره احتیاج هم امجنازه به حتی االن و کرده ر  و ش   بگم؟  و 

  کرد،   رها  را گلویش  که  اهورا و شد جاری چشمش از  اشک رسید، که  حرفش اواخر 
 با اهورا. کندمی گریه  بود معلوم هایششانه لرزش از  و گذاشت  میز  روی را سرش
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  کارش .  کردمی  منزجرش  خودش،  سال  و  سن   هم  مردی  یگریه .  کردمی  نگاهش  اخم
 ...بود رسیده خط آخر  به مردک این  با دیگر 

  صورت   دیدن  با  که  بگوید،  چیزی  آوا  به  که   بود  باز   نیمه  دهانش  و  چرخاند  را  سرش
  به  بودند، خیره هم  هایچشم  توی که  همانطور . بست فرو لب  اشکش، از  خیس
 :زد  لب  و  کرد  نگاهش  اشبارانی   هایچشم   با  آلود،  بغض  آوا.  برداشت  قدم  سمتش

 . گناهمبی من  بخدا... دروغه-

  قلبش  به محکم چیزی  آوا، لحن   این  از  کرد  حس و شد تر غلیظ اهورا پررنگ   اخم
 قلبش  بود  وقت  خیلی  او...  بود  محال  اش؟ زدهیخ  قلب  به  قلبش؟   به.  انداخت  چنگ

 بهش دوباره دختر  این  اشک قطره دو با نباید هم حاال. بود کرده  کار   بی کار   از  را
  هزار   آدم  شاهپور   اما.  دانستمی  خوب  را  این  اهورا  و  بود  گناهبی  آوا.  کردمی  توجه
 از  و کردنمی  رحم هم دخترش به حتی هایش،گندکاری   برای که  بود سودایی و سر 
  قتل  به عوض   هامون با ایمعامله و زده حرفی حتما پس. گذاشتمی مایه هم او

 حقیقت  اینکه.  است  بوده  آن  شرایط  از   هم  آوا  یحتمل  که  داده  جامنا  رادنس  رساندن  
 .رسیدمی  آن  به  باید  اعتمادش  جلب  با  اهورا  و  دانستمی  شاهپور   فقط  را  بود  چه  امر 

 :گفـت  آرام لحنی با و کرد  اشاره در  به

 . بیرون برو-

 ه فاصل با در  پشت زندی. شدند خارج لعنتی اتاق   آن از  هردو و رفت در  سمت آوا
 :گفت  دید خودش  روی که  را اهورا نگاه و بود ایستاده

 سرگرد؟ جناب دین می دستوری چه-

 شاهد عنوان به. دادسرا بفرست نهایی حکم گرفتن   برای و کن   تکمیل شوپرونده-
 دیگه . رسیده آخرش یصفحه  به آرتا. کن  استفاده نیکسا و سورنا  اعترافات از  هم
  انجام  ومجازاتش  زودتر، هرچه. داره ارزش  اونا برای نه و خورهمی  ما درد به نه
 ...بده
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 :گفت  و کشید  عمیقی نفس زندی

 . قربان اطاعت-

 و بود  داده  تکیه  شیشه  به  را  سرش  آوا.  بودند  نشسته  ماشین   توی  سکوت  در   هردو
  و  بود گرفته  انگشتانش بین  را سیگارش اهورا، و ریختمی اشک صدابی  و آرام

 وار دیوانه  سرعت آن از  امشب اما رفتمی تند. دادمی بیرون پنجره از  را دودش
 اصال  کاش.  آوا آوردن از  بود پشیمان . بود درگیر  ذهنش. نبود خبری اش همیشگی

 به خاصی چیز . شدنمی  خراب اینطور  چیز همه االن که بود نکرده کنسل را پرواز 
  بابت  خیالش تنها. بود قبلی اطالعات همان تقریبا هایشداده و بود نیاورده دست
 ... بس و بود شده راحت آرتا  یقصه  شدن   تمام

 بهش دوباره خواستمی دنیا انگار . بود شده آوا یگریه و درد گلو باعث فقط
 چرا  پس. دادند پس بقیه بازهم را اشخودخواهی و غرور  تقاص که  کند  یادآوری

 چرا ید؟ کشنمی فریاد و داد خودش سر  چرا نبود؟  عصبانی چرا بود؟  آرام همه این 
 بیاید؟  باال ماشین  نوایبی  موتور  داد   دوباره که  رفتنمی  سرعت

 درد فقط. کند خالی چیزی سر  را خشمش خواستنمی همیشه، برعکس انگار 
  هایش چشم .  بود  شده  سنگین   قلبش  و  زدمی   سوز   کشیدن  سیگار   از   اشریه.  کشیدمی
 اذیتش و سوختی م بدجوری اما دانست،نمی  هم خودش خشم، یا بود درد از 

  این  از  بعد که  انگار . کشیدن  درد مستحق. دانستمی  مستحق را خودش. کردمی
 و  گذشتمی چشمش پیش فیلم عین  اشتباهاتش و بد کارهای  یهمه سال، همه

 برایش دختر  این  یگریه یاندازه به آنها  از  کدام... اما. شدمی  ریکاوری برایش
 بود؟  آزاردهنده

  که   کردمی  گریه  دختر  اصال. انداخت بیرون پنجره از  را سیگار  تر فیل غیط، و خشم با
! اهورا  نه  کرد،می  گریه  که  بود  آرتا  دست  از   دخترک  داشت؟   ربطی  چه  او  به!  کردمی
 این  هاسال این  طی   چرا پس داشت، وجدان اگر  کشید؟ می عذاب باید او چرا پس

  بزند؟  تلنگر   بهش که  بود نشده بیدار  خواب از  وجدانش
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. چرخاند آوا سمت را سرش و داشت نگه شاهپور  عمارت جلوی را ماشین 
 به   رو  صورتش.  بود  داده  تکیه  صندلی  پشتی    به  را  سرش  و  بود  بسته  را  هایشچشم 
  صورتش  توی بود، زده بیرون کاله زیر  از  که حالتش خوش موهای و بود اهورا
 از  اشعروسکی صورت. خوردمی  تکان آرام آرام پاییزی، باد وزش با و بود ریخته
 استخوان روی اندک،  نور  آن زیر  بلندش هایمژه و بود شده تر معصوم  همیشه
  عمیقش  خواب از  نشان کشید،می که  بلندی  هاینفس . بود انداخته سایه اشگونه 
 سرخی  یهاله  و  کرد می  خودنمایی  صورتش  توی  که  اشکی  رد  روی   اهورا  نگاه.  بود
 جنگل و شد غلیظ اخمش دوباره و شد کشیده دبو انداخته خط را گلویش که

 ... بود  کرده  ناراحتش  که  انگار ...  که  انگار .  شد  کدر   و  کرد  فروکش  قدری  هایشچشم 

 اگر . کشید  پرپشتش موهای بین  دستی و فشرد هم روی را هایشچشم  خشم، با
 احساسی و وجدان پای و دادمی ادامه احمقانه تفکرات این  به دیگر  یدقیقه یک
 ازش  حرکتی  هر   قطعا  کرد،می   باز   منطقش  و  عقل  به  را  بود  مرده  بود  وقت  خیلی  که
 نه! متنفــــر! باشد متنفر  دختر  این  از  او االن. شدمی کنترل  غیرقابل و زدمی سر 

 هجوم سمتش نقیض و ضد حس همه این و بکشد وجدان عذاب بخاطرش اینکه
  کیست؟   او بود رفته یادش... بیاورد

 به یخی حصار  همان دوباره و رفت فرو همیشگی خشک و سرد  لبغا همان توی
 نفسی  او  او  تا  کرد  صدا  را  دخترک  دفعه  چند. شد  کشیده  شفافش  هایمردمک   دور 

 .کرد  باز  را هایشچشم  زدن، پلک چندبار  از  بعد و کشید  عمیق

  دیجیتال   ساعت  تا  سیاهش  به  مایل  ای  قهوه  هایمردمک  و  انداخت  اهورا  به  نگاهی
 جایش   سر   صاف  بود،  شده  نوشته  آن  روی  که  1:25  عدد  دیدن  با.  شد  کشیده  ین ماش

 :گفت  داد،می جا کاله  زیر  را فرش موهای که  همانطور  و نشست

 ...کشهمی ومن  شاهپور  حتما دیگه دفعه این ! شده دیر  مخیلیَ ... شده دیر -

 :گفت  کرد،می  نگاهش اخم با که  همانطور  اهورا

 !نیست  تهران شاهپور -
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 اهورا آلود  اخم  یچهره  روی نگاهش و ایستاد حرکت از  ایلحظه  آوا هایدست 
 : پرسید تعجب با و شد کشیده

  شده؟  کنسل  پروازا نگفتی مگه نیست؟  که  چی یعنی-

 هواپیما   سوار   ساعت  سر   مانیا  و  شاهپور !  تو  و  من   مال  فقط  منتها  شده؛  کنسل  گفتم-
 ...رسیدن قطعا ماالَن  تا و شدن

  مرد  این  با هم باز  فردا اینکه از  دانستنمی . کردمی نگاهش مات طوریهمان آوا
 بلند کندنمی  جوابش سؤال شاهپور  امشب اینکه خوشحالی   از  یا بخندد، تنهاست

 شاد  حدی به دخترک! بود بهشت خود   خود   آوا، برای شاهپور، نبودن  . بزند جیغ
  کنسل   را پروازها اهورا چرا دبپرس کرد  فراموش اصال که  عذابش ملک   نبودن از  بود

 .برود آوا بدون کرده  قانع را شاهپور   چطوری و است کرده

 . باخت  رنگ  قدری  اهورا  یجمله  شنیدن  با  که  بود  لبش  روی  پررنگ  و  پهن   لبخندی

  فرودگاه،  برسوندت 5:30 سپردم حسام به. داریم بلیط صبح 6 ساعت رأس فردا-
 ...کن   جور  و جمع ووسایلت و کن   تنظیم وزمانت  پس

 :گفت  اهورا که  شود پیاده خواست و داد تکان را سرش آوا

 کجا؟ -

 :گفت  اششانه انداختن   باال با همزمان و چرخاند او سمت را سرش

 زیر  که  کنی  استفاده ازم خوایمی  باز  که   بوده خوب کارم  اونقدر  نکنه. دیگه برم-
  بکشم؟  برات رو دیگه یکی زبون  

 صندلی  روی  از   را  ویولون  یجعبه  و  شد  مایل  عقب  به  یمک  و  گرفت  رنگ  اهورا  اخم
 : گفت  و گرفت  سمتش و برداشت عقب
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 دومی  یدفعه باش مطمئن  پس نیستی اعتماد قابل کار   این  تو عنوان هیچ به تو-
  یادت   نکشیده  ساعت  دو  به  جمعه،  زیادی  حواست  که  اونجایی  از   فقط.  نداره  وجود
 . کردیمی فرار  و دوییدیمی  بارون زیر  خیابون، وسط چی واسه رفت

 :داد ادامه و کرد  اشاره  جعبه به چشم با بعد

 از  و داشتی من  ماشین تو باارزشه، برات هم زیادی معلوم قرار  از  که  امانتی یه-
 ... بیاری ماسمَش  کردی  فراموش کل  به زیاد حواسی   خوش

. شد پیاده و کرد  باز  را در  و گرفت  را جعبه و نشاند چهره روی کمرنگ  اخمی آوا
  حرف   باهاش  آرام  االن  کشیدن  نشان  و  خط  همه  آن  از   بعد  اهورا  بود  عجیب  برایش
 ...بود نشده سیر  که  جانش از . نیاورد در  را صدایش هم خودش اما. بود زده

  خواست ... نگفت اما گفت؟ می بخیر  شب حداقل یا کرد؟ می خداحافظی نباید االن
 در  کنار   و برگشت او سمت کند،نمی  تحرک اهورا دید وقتی که  برود خانه سمت
 اهورا. کرد  نگاه اشزدهیخ و شفاف هایمردمک  به پنجره از  و ایستاد راننده طرف
 :گفت  و کرد  تر  را  زیرینش لب آوا. بزند را حرفش یعنی که  کرد   کج  را سرش کمی

 اونجایی   از   چون  کنی؛  استراحت  زودتر   بری  کنممی  توصیه  بهت...  رسوندی  که  ومن -
  از  نتونی 5:30 تا و بمونی خواب صبح ترسممی خوابی،می دیر  شبارو دونممی که

 ...!آشی بیدار  خواب

 : داد را پاسخش اشجدی  و سرد لحن  با کرد،می  نگاهش اخم با  که  همانطور  اهورا

 شب که  بپیچ خودت واسه نسخه یه برو باشی، من خواب زمان فکر  به اینکه جای-
 ...شیمی هم بقیه خواب   مزاحم و ریزانمی هم رو پلک صبح تا

 :داد ادامه  بعد و کرد  مکث کمی

 .کن   عجله فردایی نگران خیلی اگر  پس... رممی بعد تو، بری مونممی منتظر -
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 جمله یک همین  شنیدن منتظر  فقط انگار . نشست آوا هایلب  روی کمرنگی  لبخند
 اهورا،  یجمله همین  از . کند فراموش را امشب هایسختی یهمه که بود
  شب . ببرد بیرون دلش از  کل  به را اشناراحتی و بگیرد مثبتی تعبیر  توانستمی
  رفت   باغ  در   سمت  شود،  اهورا  جانب  از   پاسخی  منتظر   اینکهبی  و  گفت  کوتاهی  بخیر 

 . شد داخل و

 و ایستاد همانجا هدفی، و دلیل هیچ بدون دقیقه ده حدود اهورا آوا، رفتن  از  بعد
 .شد دور  آنجا از  و کرد  روشن  را ماشین  کشید،  که  قیعمی نفس با بعد

 با حداقل. نداشت آنجا به رفتن  برای هم دلیلی. نداشت رفتن  خانه یحوصله
 افسار  که  ذهنش جلوی  توانستمی  جوری یک ها،خیابان  توی پرسرعت رانندگی

 دوباره  باز  رفتن، خانه با  اما. بگیرد را رفتمی سمتی هر  به پروا بی  و بود کرده  پاره
 خانه  تاریک و تنگ دیوارهای که  انگار . آوردندمی  هجوم سمتش رحمبی  فکرهای

 . ببلعند را او خواستندمی

  آن  یصفحه به نگاهی و گرفت خیابان از  چشم همراهش، تلفن  زنگ صدای با
 خندان  و خوش صدای که بود نزده حرفی هنوز . کشید را سبز  آیکون و انداخت
 :پیچید گوشش  توی سعید

 از  زنهمی یخ درسته آدم اینجا خالی جات چطوره؟  احوالت و حال! پسرخاله سالم-
 از  بارهمی یخ برف، جای انگار  اینجا... خودمون تهرون   به رحمت  صد باز ! سرما

 کوالک  ...  نه  که  برفم  بیاد؟   برف  جایی  ماه  آبان  وسط  رهمی  َکتت  تو  تو،  اصال!  آسمون
 تو کاپشن   و کت  هرچی میای داری... اهورا آگممی! شکن  استخوان کن    کور   چشم
 با  تو ولی خوردیم، گول  که  ما... بدی شهرامم و من  سهم که  بیار  بردار  داری کمدت
 !نکنی گیر   پیرهن  ال یه با سرما و بدبختی وسط ما عین  بیا نیاز  مورد لوازم

 بعد  بگذره موندنت اونجا از  شب یه ذاشتیمی اقلکم بدمدهوشی؟  و پیاله اول-
 ...شه وا زبونت



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

205 

 

  ویدیو   نداری  باور   شده؟   عوض  صدام  ندیدی...  گلوم  ته    مونده  زده  یخ  زبونم  شده؟   وا-
 بگیرم؟  کال

 راش  رو  شومینه  اون  بیار   هیزم  انبار   از   برو  گفتن   َوری  َدری  همهاین   جای.  خوادنمی-
 .امشب نچایین  سرما از  که  بنداز 

 نظرمون زیر  گذاشتی  اینجا وناتدوربی اون از  یکی نکنه انباری؟  هیزم؟  شومینه؟ -
 داری؟ 

.  نداشت را سعید هایبازی  مسخره یحوصله  عنوان هیچ به. کرد  اخم غلیظ اهورا
 او هایشسؤال این  و دانستمی را این  احتماال سعید و بود اهورا ملک   سوئیت آن
 .کردمی  عصبانی را

 ؟ اونجاست شهرام-

 .داد را پاسخش خنده با سعید

 بلکم   تا  کشهمی  وخانومش   شیرین   نوز    و  ناز   داره  خسته  دل  فرهاد  .  همنجاست  آره-
  معصوم   طفل  شیرین    که  کرده  چیکار   نیست  معلوم...  بیاد  در   زبونش  از   بخیر   شب  یه

 با  داره خان شهرام پسرخاله؟  بینیمی رو خدا عدالت! شده ُعُنق دستش از  اینجوری
  تو  زدم زنگ که  کسی  ن لیاو به من  اونوقت کنه،می حال و زنه می حرف شیرینش

 ... بودی

 گفت،   سعید پاسخ در  که  ایحوصلهبی یجمله از  این  و خسته و بود کالفه  اهورا
 . بود مشخص کامال

 بخواب   بگیر   برو  داره،  برت  بودن  کمدی  فاز    که  بشینی  کمد  همجوار   مدام  اینکه  جای-
 ...داریم  دادن انجام برای کار   کلی  اونجا برسه پام که  همین  فردا که

 :گفت  و کشید  بلندی پوف سعید

 ...که  حیف... آدم برجک تو بزنی بلدی فقط که  توئم--



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

206 

 

 گفتمی  که  شد  شنیده   خط  طرف   آن  از   شهرام   صدای  که  بود  نشده  تمام   حرفش  هنوز 
 :گفت  تند تند سعید. بدهد او به را گوشی

  کوه   هفرستاد  روبیچاره  کرده  سر   به  دست  وشیرین   امشب  اینکه  مثل  کن   کوه  فرهاد  -
 زارهنمی االنم... داره وعده خان خسرو با خودش و بگرده سیاه نخود دنبال

  دوری،  روز  یه بعد اعصاببی و بداخالق خسروی   این  یبرگشته بخت یپسرخاله 
 ...کنه  احوال و حال و اختالط باهاش کلوم  دو

 .کشید  هم در  ابرو اهورا

 این  تا ولی گی،می  مزخرف ر   به ر   که  کرده  کوک  وحالت  اینجوری چی دونمنمی-
  پیش   ببر   بردار   و  کن   جمع  وبساطت   خودت  نریخته،  هم  به  توکوزه   کاسه  نزده  خسرو

  و  چرت شنیدن   تا تره واجب  اون با کارم  که  شهرام به بده وگوشی  االنم! خریدارش
 ...تو ته   و سر  بی پرتای  

 ی کاسه   ظهحل هر  است ممکن  و نیست دماغ سر  زیاد اهورا شد متوجه که  سعید
 کالم   عنوان  به  بچسباند،  آمپر   اصطالح  به  و  بیاید  سر   او  های  بازی  مسخره  از   صبرش

 :گفت  آخر 

  یادت   آدم  و  عالم  میفته  پریده  ور   فرهاد    این   به  چشمت  تا  که  تو!  خان  خسرو  چشم-
 ! بزرگه هم ما خدای بدون، ولی... رهمی

  تک  با و گرفت  سعید از  را گوشی  خندید،می که  شهرام طرف آن. نزد حرفی اهورا
 . کرد  صاف را صدایش ایسرفه 

 .اهورا سالم-

 هوا؟  به سر  پسر   این  گهمی چی اونجا؟  خبره چه-

 یه  و سرش رو گذاشته  وسوئیت  شب سر  از  پرسی؟ می من  از  خودته؛ یپسرخاله -
 . کنم  تحملش مجبورم منم... گهمی اراجیف بند
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  پارکینگ  داخل را ماشین  که  همانطور  و داد باال را پارکینگ ریلی   در  ریموت با اهورا
 : گفت  کرد،می هدایت

 ره؟می  پیش چطور  کارا-

 و دوربین مانیا، و جاوید ورود از  قبل خواستی،می که  همونطور ! عالیه چیهمه-
  ویال  از  که جاهایی دقیقا خودی، افراد یوسیله به و نامحسوس کامال شنودها
 در  مستقر  نیروهای کنترل تحت یچهمه و شدن نصب بودی،  کرده مشخص

 االن... گذاشته  اختیارمون در  نیرو همه این  که  داره وهوات خیلی سردار . سکلبه
 .دهمی انجام رو کارا  اون آوا گفتی  که  امنیتی، سیستم اطالعات مونده فقط

 داد؟  انجام وبودم خواسته ازش که  کاری  سعید. خوبه-

  قرار   یه  هم  فردا  برای  ظاهرا  اونم.  گرفت  تماس  مانیا  با  امروز .  آره  گهمی  که  خودش-
ت کامال  صورت به خواسته و گذاشته کر   مستقیم تیرت... ببینه رو تو محرمانه و س 

 ...گذاشتن   دست تو روی نرسیده راه از  هنوز  مانیا و هامون! اهورا خورده هدف به

.  شی اب  مانیا  مراقب  چشمی  چهار  و  کنی  جمع  وحواست  خواممی  شهرام،  کن   گوش-
 داره؛ نقشه اشچنته تو  ظاهرش از  بیشتر  وخیلی نیست اعتماد قابل عنوان هیچ به
 یه.  شهمی  ختم  زن  این   به  تهش  شیممی  وارد  دری  هر   از   که  هست  همینم  خاطر   به

 ...رفته دستمون از  کنیم  غفلت لحظه

 :گفت  و کشید  عمیقی نفس شهرام

 ...رسهمی مانیا به قضیه آخر  ندارم شک خودمم. هست حواسم جمع، خاطرت-

 .  انداخت کاناپه  روی را کتش  و کرد  باز  را واحدش در  اهورا

 کار   سعید های هوایی به سر  باش مراقب من، نبود تو منتها. اونجام صبح فردا-
 جورش  و جمع تو نیستم من  تا. پلکهمی دخترا دور  زیاد ضمن، در ...نده دستمون

 ...کن 
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 : گفت  و خندید شهرام

 مورد   تو  اما.  هست  نده  لو  ومأموریت   و  نده  آب  گل  دسته  وقت  یه  هاینک  به  حواسم-
 ...اهورا نیست کنترل  قابل جوره هیچ تونشازده ! شرمندتم دوم

 ارتباط  بدون  است  ممکن  غیر   برود  هرجا  سعید  دانستمی.  شد  تر غلیظ  اخمش  اهورا
  تماس  و َچت حد در  فقط هایشرابطه  هم واقعا شاید. برگردد دختر  تا چهار  سه با

 همیشه  و  شدمی  حریفش  که  کسی  تنها  و  جنبیدمی  گوشش  و  سر   بهرحال  ولی.  بود
 . بود اهورا کرد،می  کنترلش

 و  نیست ناتویی آدم . کردی  انتخابش چرا که  فهمیدم االن شوخی، از  جدای ولی-
 همونی شهمی باعث زرنگیشم و زبر ... کرد  حساب روش میشه. یکی   بمش و زیر 

 . ایمخومی ما که  باشه

 :داد  را پاسخش کرد،می باز  را پیراهنش هایدکمه که  همانطور  اهورا

 ...رسیمی من  حرفای  به مدت یه بعد همیشه تو منتها. گفتم  بهت اول همون از -

 شاید  خب؛  و  بود  راضی  خود  از   معمول  طبق  اهورا.  داد  تکان  سری  و  زد  لبخند  شهرام
 ...داشت هم حق

ت  فردا که  کن   استراحت. یقفر  نگیرم ووقتت این  از  بیشتر -  هم همه از . زیاده کار 
 ...بزنی کله  و سر  سعید با باید که  کنه  رحم بهت خدا بدتر،

  تماس   و  داد  کوتاه  خداحافظی    یک  با  را  شهرام  خیر    به  شب  پاسخ  و  نزد  حرفی  اهورا
  دستش  هنوز . گذاشت  میز  روی و کرد   وصل پاوربانک  به را همراهش. کرد  قطع را
 دستش مچ روی که  دندانی ردیف دو جای  روی نگاهش که  بود یدهنکش عقب را

 های دندان جای روی را انگشتش سر . رفت درهم اخمش و لغزید بود شده حک
 اما گذشت،  که  امشب! جسور دخترک  . زد پوزخند دلش توی و کشید  آوا کوچک
 ...دادمی  پس را کارش  حساب زود یا دیر  قطعا



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

209 

 

  آرام  و گذاشت اشپیشانی  روی را دستش مچ .کشید دراز  کاناپه روی  همانجا
 و  فکر   هم  باز   اینکه  از   قبل  باید.  بود  نمانده  صبح  تا  زیادی  چیز .  بست  را  هایشچشم 
 دو  یکی  این   حداقل  و  بزند  را  ذهنش  turn off  یدکمه  بیاورد،  هجوم  سمتش  خیال
 . بایستد پا سر  بتواند فردا که  کند  استراحت را ساعت

  صدای   و  بود  شده  غرق  سرما  توی  تاریک،  یخانه   و  بود  نبسته  را  پنجره  معمول،  طبق
 .رسیدمی گوش  به واضح کامال  باد یزوزه

 ...بود سر  و زدهیخ  همیشه اینجا

 ... هایشچشم مثل

 ...اشزندگی مثل

 ...اشیخی  قلب مثل و

*** 

 «آوا»

 نیعی . نبود آنجا چمدانش . ایستاد اتاقش در  جلوی و رفت  باال  یکی یکی را هاپله
 بداخالق،  و  مستبد  مرد  آن!  بود  محال  چیزی  چنین   بود؟   برده  خودش  با   را  آن   شاهپور 

 خودش با را وسایلش بود غیرممکن  نداشت، خوشی دل   هم دختر  این  از  قضا از  که
 اتاقش  داخل  را  آن  خدمتکارها  از   یکی  نبودش،  در   حتما  پس.  ببرد  جایی  و  کند  حمل

 . گذاشته

  کرد   باز  را اتاق در  بود، بندنیم  لبش روی که  ایخمیازه  اب زمانهم و آمدمی  خوابش
 را برق کلید  و کشید  بلندی جیغ بود، نشسته تختش روی که  دختری دیدن با که
 . داد فشار  دستش زیر 

 .شد بلند تخت روی از  و خندید بلند بلند دلناز 

 دیدی؟  جن  مگه دیوونه؟  چته-
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 :گفت  و زد پلکی زد،یم نفس نفس اشای لحظه ترس از  که  همانطور  آوا

 و موها این  با رو تو هم دیگه هرکس   ساعت، این ! نداری جن  از  هم کمی  دست-
 ...شدمی  روح قبض نکن  شک دید،می تختش  رو سفید لباس

 . رفت  غره چشم بهش دلناز 

 . سازیمی کوه  کاه،  از  کوچیک  اتفاق یه با... توئم حاال خب-

  خشک   تقریبا  هایشلباس .  گذاشت  دیوار   یگوشه   را  ویولونش  و  بست  را  اتاق  در   آوا
 اش هودی  درحالیکه و گذاشت  رادیاتور  روی  را کالهش  اطمینان برای اما بود، شده
 :شنید را دلناز  صدای کشید،می بیرون تن  از  را

 حاال؟  تا بودی کجا-

 بین دستی. کرد تن  به را تیشرتش و گذاشت کالهش کنار  هم را اشهودی 
 . ایستاد کمر   به دست ناز لد به رو و کشید  موهایش

  که   توئه  نوبت  راحتم،  دستش  از   شب  یه واسه  و  کرده  گم   وگورش  شاهپور   که  حاال-
 قراره  و شدی مخفی مأمور  وامونده حسام   اون عین  توئم نکنه کنی؟   جیمم سین 
 بدی؟  گزارش  بهش وکارام 

 . کرد  نگاهش شده گشاده  هایچشم  با دلناز 

 نگاه یه اصال... کدومه  گزارش  شناختی؟  اینجوری ومن ! دختر تو گیمی داری چی-
 !همین ... خودتم نگران فقط من  انداختی؟  ساعت به

 :گفت  کشید،می دراز  تخت روی درحالیکه و نشست کنارش  آوا

 ...شهنمی  چیزیم من . باشی من  نگران خوادنمی-

 نشده؟ چیزیت که  اینه بخاطر  گلوتم  زخم پس-
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 تای  یک او که  دوخت دلناز  صورت به را اشزده بهت نگاه و نشست  جایش سر  تیز 
 و گرفت  باال را سرش کمی  و ایستاد قدی آینه جلوی سریع. انداخت باال را ابرویش
 کشید، می  گلویش سطحی   خیلی خیلی زخم روی را دستش اخم با که همانطور 
 : کرد  زمزمه

 .... که  آورده سرم بالیی چه ببین  عوضی... آرتا روحت اون تو ای-

 کمی   غلیظش اخم. ماند ناتمام اشزمزمه افتاد، دستش روی سرخی به که  شنگاه
  وضوح  به مردانه، انگشت چهار  جای. آورد پایین  را دستش آرام آرام  و باخت رنگ
 حتی  او، ظریف   پوست  وجود با دانستمی دخترک و خوردمی  چشم به آن  روی
  دوباره   و  اندچرخ  مچش  دور   را  دیگرش  دست.  نیست  بعیدی  چیز   هم  شدنش  کبود
  لبش   روی  لبخندی  خودش،  واکنش  یادآوری    با.  کرد  تداعی  ذهنش  توی  را  لحظه  آن

 شفاف    هایتیله  از   که  ترسی  تمام  وجود  با  سنگی،  مرد  آن  جلوی  دانستنمی .  نشست
  و  مخالفت همه این  جسارت   انداخت،می دخترک جان   به هایش چشم  رنگ   سبز 

 حساب  ازش. بود دروغ ترسد،نمی او از  فتگمی اگر ! آوردمی کجا  از  را سرکشی
 و حد بی غرور   و هازورگویی از  ولی. لرزیدمی پایش و دست هم بدجوری. بردمی

 چه... برود زور  بار  زیر  که نبود آدمی او. گرفتمی جرعت آوا که بود اشاندازه
 ... آرام و زیر  به سر  نه بود؛  سرکش خویش و خلق دخترک. دیگر هرکس   چه اهورا،

 : گفت  لبش روی لبخند همان با و برگشت دلناز  سمت

 ... کردم  فرار   دستش  از   منم  کنه  اذیتم  خواست  نفر   یه...  نیست  چیزی! دلی  بیخیال-

 آ کنیمی  غلطی  یه  داری  تو...  کنه  خیر   به  وبازیات   جنگولک  این   با  وعاقبتت  آخر   خدا-
 ...گینمی وراستش چرا دونمنمی ولی! آوا

 . انداخت تخت روی را شخود و خندید آوا

 نیومد؟  کسی  نبودم؟  من  امروز  شد چی بگو؛ تو... بعدا بهت گممی-
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  برگشت   آوا  سمت  و  زد  برق  هایشباشد،چشم   افتاده  یادش  مهمی  چیز   که  انگار   دلناز 
 :گفت  ذوق پر  صدایی  و لبخند با و نشست زانو چهار  او به رو و

 !بود؟  اومده کی  بزن حدس-

 .انداخت باال شانه خیالبی آوا

 !شاهپور های   قماش هم از  دیگه تشن   غول یه البد... دونممی چه من -

 :گفت  ذوق با دوباره بعد و کرد  نگاهش چپ چپ کمی  دلناز 

 چه دونینمی  آوا وای ... بودمش ندیده حال به تا اصال من . بود جدید یکی این -
... چهارشونه  قدبلند،...  بود  گیرش  پاچه  دارای    سگ  اون  از   المصب!  داشت  چشمایی

 ... برات نگم که  بود زده هم عطری یه

 ... وراه همه این  رهمی کی!  اووووه-

 اخالق  خوشگلیاش،  همه  عوض  ولی...  المصب  بود  جیگری  چه  ندیدی  که  تو!  مرض-
 هیچکی به اصال این بقیه، هیزبازیای   برعکس . نبود بساطش و بند تو کال  مخالق
  بعدشم ... آره گفتم  منم هستن؟  جاوید ابنج گفت  کلوم  یه فقط... دادنمی  محل
  بیچاره   که  گفت  حسام  به  چی  رفت  دونمنمی   هم   رفتنش  وقت...  ارباب  اتاق    رفت   که

  نگاهت   همینجوری  طرف!  داشت  هم  حق.  کنه  خیس  وشلوارش   ترس  از   بود  نزدیک
 ... لرزیدمی  بدنت ستون   چهار  کردمی

 :گفت  و کشید  پوفی آوا

 ی مرتیکه   چشاش  تو  رفته  که  اخالقشه  سگ  ...  داره  گس  چشاش  گفتی  چرا  بگو  پس-
 ...جوگیر

. دیگه کنهمی  آنتیک که  شونهسگ  اخالق همین  رو مردا این  خره؟  تو گیمی چی-
 لحظه  اون اصال... میومد هم به بدجوری شقیافه و اخالق ندیدی؛ واین  که  تو بعد
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 دیدش   پنجره  پشت  ز ا  بودن  کشیده  کار   از   دست  عمارت  کل  زد،می  حرف  حسام  با  که
 ...زدنمی

 .خندید آوا

 ...شد جور  هم ماهشون این  غیبت   و زدن حرف یسوژه دیگه؛ خوبه-

 :پرسید آوا و خندید هم دلناز 

 نفهمیدی؟  حاال؟  بود چی اسمش-

 ...میاد یادم االن کن   صبر ... آبهم  گفت  مینا... چرا-

 به و انداخت چین  را اشپیشانی  کند،می فکر  چیزی به دارد انگار  که  حالتی به و
 :گفت  آوا به رو لبخند با و زد بشکنی دقیقه یک از  بعد و شد خیره ایگوشه

 !اهورا... اومد یادم! آهان-

 جایش  سر  صاف اهورا،  اسم شنیدن با کرد،می  نگاهش بیخیال لحظه آن  تا که  آوا
 : گفت  و نشست

 بود؟  اینجا اهورا چی؟ -

 ...رفت و زد وحرفاش  شاهپور  با. اومد که  بود صبح 10 و 9 تقریبا. دیگه آره-

  صورتش  توی لبخندی طرح و شد شل کم  کم  آوا، یزده  بهت یچهره هایماهیچه
 :پرسید شک با و کرد  نگاهش صفیحانه اندر  دلنازعافل. نشست

 شناسیش؟ می تو... ببینم-

 ن یا تا گفتمی او به اگر  االن. نگیرد اشخنده که  فشرد هم به محکم را هایشلب 
 ...شدمی حالی چه بیچاره دختر  بوده، بیرون اهورا با شب وقت

 ُشرکای   و مهمونا ریز  به ریز  آمار  باید که  تو... بود اومده پیش هفته دو مهمونی  -
 !باشی داشته من  از  بهتر  شاهپورو
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 :گفت  و کرد  کج  را هایشلب  کمی  دلناز 

ل.  باشمش  دیده  نمیاد  یادم  من   نه،-  توش  روز   هر   من   که  رو  هشد  خراب  این   بگیرن   گ 
  که   گرمه  کجا  سرم نیست معلوم مواقع اینجور  ولی میام؛ و میرم و کنممی جون

 ...جنبممی خودم به دیر  همیشه

 .شد شاد اشچهره  حالت دوباره سریع بعد

 زد؟  حرفم باهات ببینم-

 بیشتر  جوان مرد بگوید، چه که  حرف . بست نقش آوا هایلب  روی تلخی یخنده
 ... شب آن داشت جنگ سر  دخترک با

، آدم   خیلی... کلمه  دو یکی آره،- . داد قورتش شهنمی هم عسل َمن  صد با بدعنقی 
 ...شه رد مکیلومتریَش   هزار  شعاع از  نکنه  جرعت کسی  که  گیره می قیافه همچین 

 :گفت  و خندید دلناز 

 ...دیگه تلخیشه همین  به جذابیتش خره-

 ... اینجوری باشه نداشته جذابیت اهسی سال صد خواممی . سرش تو بخوره-

 :گفت   و گرفت  را بازویش شوق و ذوق با او، حرف  به توجهبی  دلناز 

 من  که  ایالسلطنه خودخواه این ! دختر تو داری شانسی چه... آوا روحت تو ولی-
 جو یه واسه مانیا ببینی نبودی امروز . دهنمی  نشون خوش روی هیچکس به دیدم،

 که  خالی و خشک نگاه یه از  دریغ اهورا ولی... شتکمی وخودش داشت توجهش
 ... بندازه بهش

 و آیدمی اهورا به «السلطنهخودخواه» لقب  چقدر  که  کرد  فکر  آوا. خندیدند هردو
 :داد ادامه دلناز 

 چراغ   اون  که  حاال  دیوونه؟  این   از   بهتر   چی!  زده  محرَف   باهات  گیمی  داری  تو  حاال-
 ... نشو خیالشبی  و سببچ دستی دو توئم داده، سبز 
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 :گفت  و کرد  نگاهش چپ چپ آوا

  به  نگاه یه میاد زورش اون خودت قول به ! ها خوشه دلت دلی؟  کدومه  سبز  چراغ-
 بده؟ نخ دوزاری من   به بیاد اونوقت بندازه، آدم شمایل   و شکل

 :داد ادامه تلخ لبخندی با بعد

 ودماغش  سر    بتونه  نهایت  یراض  خود  از   مرد    اون.  دلناز  نمیام  چشمش  به  اصال  من -
 !بس و ببینه

 :گفت  و کشید  پوفی دلناز 

 آخه تو داری ایرادی و عیب چه... توئم نکن  نشینی عقب نشده هیچی هنوز  حاال-
 وجونش  حاضره میاد  دفعه هر  هامون، مرتیکه اون دوزاری؟  گیمی خودت به که
 مرور   به  اونم  که  ماستی،  و  یخ  نمه  یه  اینه  مشکلت  تنها...  ببینه  رو  تو  نظر   یه  که  بده

ی ر  ذره یه! شهمی اوک    به  هم خرده یه بگیر،  یاد ورپریده مانیای اون از  رو غمزه و ق 
 ...بگه نه بهت که  کیه  ببین  اونوقت... باش اهورا چشم تو و برس خودت

 :گفت  کالفه  و کرد  نگاهش کمرنگی  اخم با آوا

  از  که  ایافاده  یزنیکه  اون  تدس ور  برم پاشم باره یه مونده همین ! دلی کن   ولم-
  برای مردان به چگونه اصول   و وایستم کنهمی مخفه کثافطش  و گند  بوی هم دور 
 ... کنم  پاس  کنیم  التماس نگاه یک

 ... اصال بیخیال گفتم،  چیزی یه من  حاال؟  میاری جوش چرا وا-

 تند باشد، افتاده یادش چیزی تازه اینکه مثل دلناز  و شد بلند جا از  و نزد حرفی آوا
 : گفت  تند

 دیگه؟ شمال میاد همراهتون-

 . شد  آوا  یخنده  تک  باعث  که  کشید  جیغ  سرخوشی  با  دلناز   و  داد  تکان  را  سرش  آوا
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  بزن  ومخش شده هرجوری  و بساز  وکارش  همونجا دختر؟  چیه غمت دیگه پس-
ی بره  ... دیگه کارش  پ 

 را اهورا دختر  این . بود هفتگر   اشخنده اشساده تفکرات و دلناز  خوش   دل   به آوا
  قلب،   جای  و  نیست  بیشتر   سنگی  آدمک    یک  دانستمی  چه  بود،  دیده  نظر   یک  فقط
  هویت  از  و شناختنمی را اهورا که  او ثانی، در  دارد؟  اشسینه توی  یخ تکه یک

...  کند  باز   جا  قلبش  توی  تواندمی  آوا  کند  فکر   داشت  حق  پس  بود،  خبر بی   اشواقعی
 یک  اهورا اما. باشد داشته را او توانستمی آوا راحت بود، دیگری مرد اگر  شاید

 .  بود بزرگ غیرممکن  

 :شنید را دلناز  صدای که  بود غرق افکارش توی

 عین   در  خدا به بنداز، صورتت به نگاه یه. آوا گرفتی  کم  دست زیادی وخودت  تو-
 که   زبونتم و ر س... هستی که  استایلمخوش و موچولو کوچولو!  نداره نظیر  سادگی
 ...شکنن می دست و سر  اتواسه همه بخوای، کافیه  فقط... نگم دیگه

 :داد ادامه لبخند با و کرد  براندازش چشم با کمی  بعد

 انگار  اصال! میای اهورا به مخیلیَ  بینممی کنم،می نگات دقیق دارم که  االن تازه-
 ...شدین  ساخته هم واسه

  نشاند   پیشانی  روی  کمرنگ  اخمی  و  خندید  تلخی  هب  دلناز   حرف  این   به  دلش  توی  آوا
 :گفت  و زد کمرش  به را دستش و

 و  زنیمی رج ومن  وبدن   تن  نشستی تو  اونوقت شبه، سه ساعت ! دلناز کن   ولم-
 پاشو... پاشو خونی؟ می کن  در  به راه از  هایوسوسه گوشم  بغل وراج شیطون   عین 
 اگه زود صبح فردا. بزارم مونده ساعتی دو این  واسه موکپه  منم که بخواب برو

 این !  هوا  رهمی  شهمی   دود  کل  به  چیهمه  و  زنی  مخ  و  شمال  و  سفر   نباشم،   فرودگاه
 ...میاره در  جا از  موکله  درسته هم اخالق سگ تلخ   اهورای

 :گفت  و پایین  پرید تخت روی از  ذوق با دلناز 
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 !برین  هم با قراره که  نگو-

 .زد پوزخند تلخ آوا

 ... برم باهاش مجبورم بد بخت   از -

 میومد  شانس اینجوری و داشتم رو تو بخت اگه من ! خدا؟  خنگ کدومه  بد بخت-
 از  منتها... کردممی حفظش دندون و چنگ با بهش زدن جفتک جای م،خونه در 

 به  که  کرده  خلقت  خدا  کال  رو  تو!  نبات  و  نقل  قیمت  داند  چه  خر   گفتن،  قدیم  همون
 ... بزنی جفتک هاتموقعیت 

 :گفت  داد،می ُهل در  سمت را دلناز  درحالیکه و کشید  پوفی آوا

 بخت  کن   شکر  وخدات برو ولی! فهمیده و بالغ و عاقل آدم   تو االغ، من  اصال باشه-
  تحمل  شاهپورو بودن   خون هم مصیبت   که همین ... نداری ومن  سیاه   اقبال   و

 به دیگه ودماغ گند  نق  بدع اهورای اون! کافیه  پشتم هفت و هفتاد واسه کنم،می
 بزار   برو  عزیزت  جون    رو  تو  االنم...  رهنمی  یکی  من   کت    تو  جوره  هیچ  که  نبند،  ریشم

 ...جادو وروره بخوابم خرده یه

 : گفت  در   کردن    باز   با  همزمان  و  شد  دور  او از   قدم  چند  خندید،می  که  همانطور   دلناز 

 مونهمی  خوردن آب  عین  ی،بخوا  اگه مطمئنم ... آوا کن   فکر  بهش دلی جون   ولی-
 ...راضی خود از  مغرور   مرد   این  دل   تو کردن  باز  جا اتواسه

  دلناز  سمت خواهدمی  که  طوری و برداشت میز  روی از  را تاپش لپ حرص با آوا
 .رفت در  پشت خنده با او که  گرفت  دستش توی کند  پرتش

 !بخیر شب رفتم؛... وحشی یدختره بابا، خب خیلی-

 را  سرش  هنوز   و  گذاشت  میز   روی  را  تاپ  لپ.  بود  گرفته  اشخنده  آوا.  تبس  را  در   و
 . گرفت  قرار  درگاه میان دلناز  صورت و شد باز  در  دوباره که  بود نکرده بلند

 ...آکنی  فکر  بهش نره یادت... ببینی اهورایی خوابای-
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  و  تبس را اتاق در  بجنبد، خودش به آوا تا و بود گفته  را اشجمله  تند تند دلناز 
  خاموش  را المپ لبش، روی کمرنگ  لبخند همان با و کشید  عمیقی نفس آوا. رفت
 پاک دخترک. بود فهم قابل غیر  برایش دلناز  رفتار . کشید  دراز  تخت روی و کرد

 که  او! دیدمی  انعطاف قابل و نرم اینجوری را اهورا که  بود داده دست از  را عقلش
 کدام  جنس از  کردنمی درک آوا که  مردی! بود اهورا او... نبود شروین  و هامون
 و   خط  رویش  چیزی  کوچکترین   و  است  باصالبت  و  محکم  چنین   این   که  است  سنگ
 . اندازدنمی  خش

 را  هایشچشم و کشید  باال اشچانه  نزدیک تا را پتو و چرخید راستش پهلوی روی
 ر تصوی  و  رفتمی  رژه  دخترک  ذهن    توی  مدام  هم  همینجوری  یخی،  مرد  این .  بست
 حاال. شدنمی  پاک چشمش جلوی از  ایلحظه  اش،ایشیشه سرد هایچشم  آن

 که!  امشب  برسد  آوا  مغز   داد  به  خدا...  آتش  روی  نفت  بود  شده  هم  دلناز   هایحرف 
 و خوابیدمی  ساعت دو این  توی  باید درگیری،  ذهن  و خیال و فکر  همه این  با

 مغزش از  بیشتر  خیلی لیخی دلش، آشوب   و درد هرچند،. کردمی آرام را ذهنش
 ...بود

*** 

 اشمچی   ساعت  به   کمرنگ  اخمی  با  نگاهش  که  همانطور   و  بود  نشسته  صندلی  روی
 ایستاده   کنارش  حسام.  دادمی   فشار   هم  به  را  هایشلب  و  دادمی  تکان  را  پایش  بود،
 آنها  5:30 ساعت سر  دقیقا. بود گرفته  دست به را کوچکش  چمدان یدسته و بود

 نگران  طرفی از . بود  نیامده هنوز  اهورا و بود 5:46 ساعت  االن ولی دندوب  فرودگاه
  و  حرص دیگر  طرف از  و کرده  دیر  امروز  شده چطور  تایم آن همیشه اهورای بود

 .برسد زود که  بود کرده  عجله همه این  خودش چرا که  خوردمی را این  جوش

 توی  مرتب  و  مردانه  هایقدم   صدای  که  رسیدمی  50  به  داشت  شمار   دقیقه  یعقربه 
 . پیچید گوشش
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 را  حرف رگبار  بود آماده که  پری توپ و نشست هایشلب  روی که  کجی  لبخند با
  همانطور  هایشلب  اهورا، دیدن با ولی. چرخاند را سرش کند،  جاری زبانش روی
 ... بگوید خواستمی چه کرد  فراموش کل  به و ماند باز  نیمه

 دوتا  و  بود  داده  باال  آرنج  تا  را  هایشآستین   و  داشت  تن   به  ایمردانه  مشکی  پیراهن 
 کت .  بود گذاشته  اشیقه روی را اشآفتابی  عینک و بود باز  اشیقه اول یدکمه
 چمدانش یدسته دیگر، دست با و بود انداخته دستش یک روی را چرمش اسپرت

 کمرنگ   اخمی  صورتش  روی.  کشیدمی  زمین   روی  سرش  پشت  را  آن  و  بود  گرفته  را
 قدم آراسته و مرتب غرور، نهایت در  جلو، به رو نگاه با و خوردمی مشچ به

  به  نسبت ریشش ته و بود کرده  شانه باال به رو و مرتب را موهایش . داشتبرمی 
 . بود تر  پشت کم   کمی  دیشب،

 جمع   حواسش  تازه  دخترک  و  کرد  پر   را  آوا  هایریه   تلخش  عطر   رسید،  که  آنها  مقابل
 لعنت  خودش به دلش توی. شود بلند جا از  و بگیرد وا از  چشم توانست و شد

 درسته را جوان مرد داشت عبارتی به و بود شده خیره اهورا به آنطور  که  فرستاد
 ! دادمی قورت

 سرش  و شد  هول  قدری  مرد  شد،  کشیده  حسام  صورت  روی  به  که  آلودشاخم  نگاه
 : گفت  لکنت با و کرد  خم کمی  را

 !خان اهورا سالم... س-

 بیشتر  اینطوری دانستمی هم خودش انگار . کرد  تنگ را هایشچشم کمی  ااهور 
 .بردمی حساب ازش بیشتر  طرف و شوندمی  آور  رعب جنگلش رنگ هایتیله

 مردک؟  داخل  بیای گفت  تو به کی-

 زهرچشمی چه اهورا که  بود متعجب آوا . داد قورت ترس با را دهانش آب حسام
 .داده مردگی موش به را جایش اینطوری تشجسار  و پررویی که  گرفته  حسام از 

 ...آوردم وخانوم  چمدون  ... چ. آقا جسارته-
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 !خود بی-

  اینکه   با.  ترسید  ایلحظه   هم  آوا  حسام،  بر   عالوه  که  بود  غریده  عصبانی  طوری  اهورا
 . رفتمی نهایتبی  تا تحکمش و خشم یدرجه ولی نبود بلند خیلی صدایش تن  

 از  پر  هایچشم  به را نگاهش ترس با بیچاره مرد که  شد نزدیک حسام به قدمی
 شد،می  غرق آن در  کسی  وقتی که  بود طوری هایشچشم اصال . دوخت او خشم  
 حسام   و بود هم  عصبانی االن که  خصوص به. نبود آن از  گرفتن   چشم به قادر  دیگر 

 . داشت قرار  موقعیت بدترین  در  بیچاره

 خودش   که  بود  سنگین   اونقدرا  خانوم  چمدون    نه  و  خدمتی  به  دست  چاکر    اون  تو  نه-
 ...نده من  تحویل مزخرف پس بیاره، نتونه

  توی  و کرد  تنگ را  هایشچشم  باز  اهورا که  کردمی نگاهش فقط حرفبی  حسام
 :زد تشر  تهدیدوار  و پرتحکم صورتش

 کنم، می  کنترل  وخطت .  بیرون  کنیمی  گم  وگورت  و  شیمی  گم  چشمم  جلو  از   سریع-
... بشم شاهپور  به طرفت از  گویی  یاوه کوچکترین  متوجه اگر   روزگارت به یوا پس

 عزرائیل  دستام، همین با خودم، ببین  وقتاون بگو، مهمل کالمی داری جرعت
ن... نه یا میارم ودخلت  َدم َدر  و شممی  از  یا و پلکینمی آوا حوش   و حول بعد م 
 دلت  امیدوارم! نیست کارم  تو رحم من  که  شینمی  سبز  خودم راه   سر  بدتر، همه
 بود؟  مفهوم... پادو مردک   بشه سگ  خوراک گوتزیاده و حراف زبون   نخواد

  زدن  حرف جرعت  بیچاره. کردمی نگاه اهورا به ترس با و بود پریده رنگش حسام
 . نداشت

 راپورتچی؟  نه یا بود مفهوم! نشنیدم-

 : گفت  بعد  و لرزید جایش سر  ایلحظه اهورا، غرش با

 ...باشین  مطمئن . خان اهورا بله. بله-
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 کن؟   گم  وگورت  نگفتم مگه وایستادی؟  اینجا هنوز  چرا پس بود مفهوم اگر -

  هیستریک   حالتی  با  و  تند  تند  بود،  شده  کور   اهورا  محکم  صدای  با  نطقش   که  حسام
 دستش  توی را آن  فورا اهورا که کرد رها را آوا چمدان یدسته و داد تکان سر 

 . گرفت

 .خیر به سفر ... تون اجازه  با. آقا تمرف-

 شد، راحت او رفتن  بابت از  خیالش وقتی و کرد  دنبالش خروجی تا چشم با اهورا
 سر   هم  او  همزمان  که  بود  اششیشه  در   به  دخترک  نگاه.  چرخاند  آوا  سمت  را  سرش

 . شد قفل هایشانچشم  و چرخاند

 : زد لب شک با آوا

 شاهپوره؟  مخبر   حسام دونستیمی  کجا  از  تو-

 که  حسام... شناسممی خودشون از  بهتر  ومیدن انجام که  اعمالی و آدما ذات من -
 روز، عین  و صافه و باز  من واسه که  وقته خیلی تراشم گنده  مشت   نیست، چیزی
 !روشن 

 کنترله؟   خطش واقعا حاال-

  فرای  که گفت چیزایی الزمه گاهی آدمایی همچین  ترسوندن   واسه اما. نه-
ال  و.  ببرن  حساب  ازش  و  باشه  نتصوراتشو   کوچیک   تشر   تا  دو  با  که  اینن   از   تر   پررو  ا 

 . بشن  آدم

 :گفت  و زد لبخند آوا

 !گرم  دمت... شد باورم منم حتی که  طبیعی انقدر . گفتی  بهش خوب خیلی ولی-

 نگاه بود، شده هم تر دلنشین  کمرنگ  لبخند   آن با که  را آوا صورت لحظه چند اهورا
 . کشید  عمیقی نفس و کرد  اخم بعد و کرد

 ... کردیم  دیر  کلی  مهمینجوریَش  که  بجنب-
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 و شد مانع اهورا که  بگیرد را چمدانش یدسته خواست و داد تکان را سرش آوا
 :گفت

 . میارم خودم چمدونارو بگیر، واین  تو. خوادنمی-

  ف برخال   و  برداشت  ساعدش  روی  از   را  کتش  حرفبی   آوا.  کرد  اشاره  کتش  به  ابرو  با  و
 قطور   دست  ایلحظه  کرد،  اهورا  ساعد  با  دستش  نکردن   برخورد  برای  که  تالشی  تمام 
  تعجب  از  دخترک و گرفت قرار  آوا کوچک و ظریف انگشتان زیر  او یمردانه و

 جوان مرد دست وزید،می صبح وقت   آن که  بادی برخالف. انداخت باال را ابرویش
 :پرسید بود، شده واکنشش متوجه که  اهورا! بود گرم  زیادی

 شد؟ چی-

 بعد و گرفت  دندان زیر  را لبش ایلحظه . نه یا بپرسد بود دل دو. کرد  نگاهش آوا
 :گفت

 نداری؟  چیزی تبی، خوبه؟  حالت-

  بگوید،  چیزی او اینکه از  قبل داشت، را انتظارش که  آوا و کشید  درهم ابرو اهورا
 :گفت  خودش ربط بی حرف رجوع و رفع برای

... زنهمی قرمزی به کنممی حس هم صورتت. شده قرمز  تماچش خرده یه آخه-
 ... همون بخاطر 

 ولی بود افتضاح کردن   بازی نقش توی دخترک. کرد  قطع را حرفش کالفه  اهورا
 . زد کوتاه  را حرفش و نداشت را او با کردن  بحث یحوصله االن هم اهورا

 ... دیره بیفت راه. خوابیهکم   بخاطر  نیست چیزیم-

 کلمات  از   بود  پر   آستینش  همیشه  او  باشد،  نداشته  جواب  که  نه.  نزد  فیر ح  دیگر   آوا
. بود  تابلو  حد  از   زیاد  حرفش  هم  و  نبود  مناسبش  زمان    و  جا  اینجا  هم  اما.  تیز  و  تند

  شخصی  برای آوا، دروغ   فهمیدن و شناختمی را خودش گرم  طبع خودش اهورا
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 آب عین  داد،می تشخیص کذب  از  را صدق  نگاه یک با هم همینجوری  که  او مثل
  همینجوری   اهورا  تأخیر   با.  بود  خودش  خاطر   به  درواقع  دخترک  سکوت!  بود  خوردن

. کند  جبران  را  سکوتش  این   پرواز   طول  در   توانستمی   عوض  در .  بودند  کرده  دیر   هم
 ...خودش سبک به البته

  از  االن عطرش، بوی. کشید  عمیقی نفس ناخودآگاه و انداخت دستش روی را کت
 آن  که  کردمی  کنترل  را  خودش  سخت  دخترک  و  بود  تر نزدیک   او  به  دیگری  وقت  ر ه
  اخم  نامحسوس. نکشد  جان به را تلخش یرایحه  و نچسباند صورتش به محکم را

 ...بود داده دست از  را  عقلش پاک. داد تکان را سرش کمی  و کرد

*** 

 و آمد جلو ناز  از  ییدنیا با مهماندار . کنارش  اهورا و بود نشسته پنجره کنار  آوا
 :گفت  و کشید  اهورا صورت  روی طنازی با را اششده  آرایش هایچشم 

  الزم  چیزی. پناهی جناب کردن شمارو سفارش حسابی کاپیتان. اومدین  خوش-
 ندارین؟ 

 باال سر  فقط و انداخت او به نگاهی نیم زد،می حرف تلفن  با که  همانطور  اهورا
  نفهمید  هم خودش آوا اهورا، واکنش از  مهماندار  یچهره شدن   درهم با و انداخت

 . کشاند  اهورا  یچهره  روی  را  نگاهش  لبخند  همان  با  و  نشست  لبش  روی  لبخند  چرا

 ...وتلفنتون  مکالمه اتمام از  بعد لطفا پس-

 ! خانم دونممی-

 با و داد قورت را دهانش آب بیچاره مهماندار . تحکم از  پر  و بود محکم صدایش
  بندش نیم  لبخند  خنده  از   بود  مانده  کم  آوا.  شد  رد  کنارشان  از   حرفبی  ،عبوس  ایچهره 
  هایشلب  هالل همان سمتش، اهورا صورت چرخیدن با که  شود تبدیل قهقهه به
 اش، مکالمه   اتمام  با.  شد  تر غلیظ  آوا  لبخند  از   اهورا  اخم.  شد  خشک  صورتش  روی  هم

 .شد دخترک یچهره قفل   نگاهش و گذاشت  پرواز  حالت روی را تلفن 
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 خندی؟می چی به-

 . گرفت  او از  نگاه و کرد  جمع را لبخندش آوا

 !هیچی-

 بشه؟  وا بناگوش تا نیشت شد باعث که  بوده جالب انقدر  هیچی-

 پرواز  هایاعالن لحظه  همان که  بزند حرفی  خواست و کرد  نگاهش حرص با آوا
 کمی  پس. نشنود اهورا است ممکن  بگوید،  چیزی اگر  دانستمی و شد شروع
 :گفت  و برد گوشش  کنار   فاصله ترین کم   با را هایشلب و شد جاجابه

 به  خندیدنم بنابراین  من، وصی   وکیل نه منی، همسفر  حاضر  حال در  تو که،  اوال-
  کنم می که  هرکاری بخاطر  باشه الزم نکنم فکر  دوما،. نداره بهت ربطی عنوان هیچ
 دخالت   حالتام  تو  نه  و  کارام  تو  نه  ن ک  لطف  پس.  بشم  بازخواست  و  بدم  توضیح  بهت
 ... بدجورش نوع از  اونم! رهمی  هم تو مونکاله   باز  وگرنه... آقا حضرت نکن 

  تمام  اما. بود زده زل مقابلش مانیتور  به ظاهرا و بود رویشروبه به اهورا نگاه
 زمزمه  نجواگونه گوشش کنار  که بود دخترک ظریف صدای معطوف حواسش

 و  منقبض فکش شد باعث خورد،می گوشش یالله به که اوآ  هاینفس. شدمی
  حرف . شوند مماس آن خط با هایشمژه که شود تنگ چنان ابروهایش یگره

 که  چرخاند او سمت را سرش و کشید  گوشش  به را دستش شد، تمام که  دخترک
 رسما دختر  این  امروز  پیداست، که  اینطور . انداخت باال ابرو کمرنگ،   لبخندی با آوا

 را دیشبش جسارت جبران آمدنمی بدش هم اهورا و بود بسته رو از  را شمشیر 
 و   کرد  خم  را  سرش و  زد  دو  دو  او  صورت  توی  نگاهش.  کند  تصفیه  باهاش  همینجا

 :گفت  بود شده محو  لبخندش و حبس سینه توی نفسش حاال که  آوا صورت  توی

  بخوای،   چه  حاضر،  لحا  در   اما.  کن   درازی  زبون  و  برقصون  گربه  خوایمی  هرچقدر -
ت  یآویزه مو به مو باید هم حرفام و منی کنترل  تحت نخوای، چه  هر . بشه گوش 

...  وری دری  نه دارم، درمون درست جواب   توقع عوضش  پرسم،می  که  هم سؤالی
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  به  پا تونممی که  دادم نشون بهت دیشب! نیست حرفی بچرخی، خوایمی هم اگر 
 دفعه نه! تو به من  نه محتاجی من  به که  ییوت بازم نهایت در  ولی. بچرخم پات
 ...بار آخرین  نه و اوله

  توی  نفسش هم هنوز . داد ادامه را حرفش بعد  و کشید  عقب را صورتش کمی
 .اول شدت به نه ولی. شدمی  پخش آوا صورت

 به  پات از  بزرگتر  کفش   پوشیدن...   و شراکتی این  کجای  بیاد  یادت که  گفتم،  واین -
 ...زنهمی وپات  بدجوری که  نزنه، سرت

 ناخوآگاه  دخترک که  زدمی  حرف طوری اهورا. کرد  نگاهش مات لحظه چند آوا
 شده  که  هم اشلعنتی عطر  تلخ یرایحه  و هانفس  تاب  . بردمی حساب و ترسیدمی
 .آوردمی کم  سنگی بت این  جلوی نباید بهرحال، اما. برعلت مزید بود

 نادیده  رو  طرفه  دو  اقتضای  این   خوایمی  که  الاح  اما!  شراکت  گیمی  داری  خودت-
... میام پرواتر بی بری، پیش بیشتر  هرچی... جناب کنم  جمع وخاطرت  بزار  بگیری،
 !من  نه شه،می تسلیم که  باشی کسی  اون تو  درنهایت که  اونقدری

 و  سفت لحن  ولی بود، شده آرام کمی  و  بود کرده  تغییر  صدایش. زد پوزخند اهورا
 .بود که  بود انهم سختش،

 خورهنمی  اتقواره و قد به اصال جسارتت ادعای و بزرگه دهنت به زیادی حرفات-
 شراکت  این  رو کل  به وچشمم  زبونت، تقاص عنوان به که  خواینمی! جاوید دختر  
 نباید؟ که  بیفته اتفاقی اونوقت و ببندم

 . کرد  نگاهش  بهت با لحظه چند آوا

 چیه؟  منظورت-

 ...فهمیمی ومنظورم  خودم از  بهتر  که  تو-
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 را  شراکت! کردمی تهدیدش داشت رسما مرد این . باخت رنگ  نگاهش دخترک
  هایش زورگویی  بار  زیر  آوا چون هم آن کرد،می فسخ را معامله و گرفتمی نادیده
 نبود؟ . بود خودخواهی و نامردی آخر  دیگر  این  رود؟ نمی 

 شه؟می چی  قرارمون و قول پس-

 به خیالبی و سرد اش، ایشیشه هایمردمک  و نشست جایش سر  صاف اهورا
 .شد دوخته رویشروبه

 بود   مهمونی  اون  با  رابطه  در   بوده،  حرفی  هم  اگر .  نداشتم  کسی  با  قراری  و  قول  من -
 ...گذرهنمی  ازش هم کمی  مدت و شده تموم دیگه االن که

 را او گاهی  و آوردمی باال را کفرش  بدجوری مرد این . کردمی نگاهش حرصی آوا
 هم مقصر . کند  حفظ را موضعش بود بلد خوب خیلی. رساندمی انفجار  ینقطه به

 .ندهد کسی  دست به گزک  که  طلبیدمی چنین  اشحرفه . نبود

 نه؟ داری، جدید شرط شادامه برای پس... پس-

 کرده   موافقت  اشنقشه  با  اشزرنگی  همین   بخاطر   هم  اهورا  شاید  و  بود  تیز   دخترک
 . بود

 کنه؟ نمی. کنهمی تغییر  دنبالش به هم شروط بشه؛ عوض که  شرایط باالخره-

 البته . بود کارش  و خودش فکر  به همیشه راضی، خود از  اهورای. کشید  پوفی آوا
 او  از  اهورا که کاری  فهمیدمی  باید قبلش  اما. کند قبول آمدنمی  بدش هم آوا
 .دادمی انجامش صد در  صد ،بود اگر  و نه یا هست شاهپور  ضرر  به خواهد،می

 چیه؟ شرطت. خب خیلی-

 سبز   هایتیله آن توی که  آوا هایچشم . چرخاند او سمت را سرش دوباره اهورا
 یاد از  را تکلم قدرت و شودمی  هیپنوتیزم دارد کرد  حس ایلحظه  خورد، گره  یخی
 .شنید را اهورا صدای لحظه همان که  انداخت زیر  به سر  و زد پلک فورا... برده



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

227 

 

  مرتب   و  بود  تمیز   کارت  بگم  تونممی  هکر،  یه  عنوان  به.  کردی  ثابت  وخودت  قبال  تو-
 خرده یه بار، این  منتها. کنم اعتماد بهت دوباره خواممی همینم بخاطر . دقیق و

ت  ...برمیای پسش از  دونممی دارم ازت که  شناختی با خب، که.  بیشتره کار 

 .زدندمی  برق وضوح به اهورا ای  شیشه هایمردمک . کرد  بلند را سرش آوا

 بکنم؟  باید چیکار -

 : زد لب بعد و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا

  رو  شاهپور  ویالی رادارهای و دوربین  و امنیتی هایسیستم یکی   یکی اطالعات  -
 درسته؟ بدی، انجامش تونیمی ... فرصت کمترین   در  اونم. خواممی

 به   ویال  آن  اطالعات.  گرفت  را  جلویش  سریع  ولی  بزند  لبخند  که  رفتمی  آوا  یچهره 
 همین ! نداشت کاری دوباره به نیاز  اصال و بود ذخیره تاپشلپ  توی کامل طور 

  و  بود شده آن متوجه بود، کرده  پیدا دست شاهپور  سیستم   به که  گذشته  تابستان
  خودش،   حضور   با   االن  فقط.  بود  کرده  کپی   خودش  تاپ  لپ  در   را  همه  برگرد  برو  بی
  بهرحال،  اما. نبود سختی کار   خیلی هم آن که  شدمی مطمئن  هاآن  صحت از  باید
 اشکالی  چه.  کند  پنهان  را  حقیقت  شده  که  هم  بار   یک.  کردمی  خالی   را  موضعش  نباید
 دارد؟ 

 رسه؟ می من  به چی عوضش-

 خوای؟ می چی خودت دونم،نمی-

 نی نی توی را تطنشی خوبی به او و شد خیره اهورا هایچشم  توی دخترک نگاه
 . باخت رنگ ایلحظه  اخمش آورد، زبانش روی آوا که  ایجمله با. دید اش

 باشی کنارم  تو اون، جای به و کنی  حمایت هامون مقابل در  ازم  خواممی . حمایت-
 دونیمی  واین   هرکسی  از   بهتر   خودت.  برسه  بهم  دستش  نزاری  شرایطی  هر   تحت  و
 آدم،   اون  ولی.  کنی  کمکم  کنم  التماس  بخوام  که  نیستم  پایی  و  دست  بی   آدم  من   که
 از  کنم،  بیداد و داد هرچقدرم تنها دست منم پاشه،هم هم شاهپور  و رذالت از  پره
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 اون نزاره و وایسته کنارم  بتونه که  دارم نیاز  حامی یه به پس... برنمیام پسشون
 ، کنیمی بازی نقش هامون مقابل فقط همیشه، نه اونم. برسه بهم دستش عوضی
 خود    من   حساب  طرف.  خوامنمی  واین   دیگه  هیچکس  از   نه  و  همکارات  از   نه.  همین 
 ... پس.. .تویی

 !قبوله-

 :داد  ادامه  و  کرد  نگاهش  غلیظی  اخم  با  اهورا.  شد  ساکت  آوا  اهورا،   محکم    یکلمه  با

  ضمن،   در ...  فسخه  معامله  برسه  تهران  به  که  پامون.  اینجاییم  که  مدتی  تا  فقط  اما-
 که   همونطور   حامی،  یه  و  سایه  یه  مثل  دورادور،   اما.  کنمنمی   بازی   وکسی  نقش    من 
 مفهومه؟ ... نرسونه گزندی  بهت کسی   مراقبم خوایمی

  برای  فقط شاید اهورا، نگاه شد باعث که  نشست آوا هایلب  روی قشنگی لبخند
 توی  دوباره و کند مکث سرخش هایلب  روی و بدهد جهت تغییر  ثانیه، چند
 :گفت  و داد تکان سر  لبخند با آوا. شود  قفل یشهاچشم 

 ...خواممی واین  گیالنیم  که  مدتی فقط منم. باشه-

  تمام ... رو تو من  نه شناسیمی ومن  تو  نه. تمومه چیهمه برگشتن، محض به-
 صورت، این  در . بدم تحویل و ببندم سفر  همین  طی   رو پرونده که  کنممی وتالشم 
 ...شهمی  تموم چیهمه  واقعا و نیست هم تظاهر  به نیازی

 .داد تکان را سرش آوا

  تعیینش  خودم باشه، یادت اگه حتی... بود قراردادمون اول بند این . دونممی-
 ... کردم

 مهمانی،  آن  از   بعد  بود  گفته  خودش  آوا.  گرفت  او  از  رو  و  کشید  عمیقی  نفس  اهورا
ش  همه این  چطور  پس. شود تمام باید چیز همه  بود؟ مقصر  کی  بود؟  کرده  پیدا ک 
 شرایط  فقط  شاید...  هیچکدام  هم  شاید...  آنها  هردوی  شاید  خواست؟ می  را  این   کی
 کرد، می حساب هم  هرجوری اهورا. دادمی قرار  هم راه سر  را آوا و اهورا که  بود
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  حمایت  تحت داشت، که موقعیتی با هم آوا و بود ارزشمند برایش آوا اطالعات
  هم  حمایت  و اطالعات به نیازشان  فقط اما. بود چیز  بهترین  برایش بودن پلیس
  خودش  نزدیک را آوا اینطوری که  بود هاسیستم  آن بخاطر  فقط  اهورا یعنی بود؟ 
 اگر  داشت؟  احتیاج را اهورا دورادور  حمایت و سایه فقط چه؟  آوا داشت؟ می نگه

 !لنگید؟ می وسط این  چیزی یک چرا پس... بود اینطوری

 بود  محال نبود، هم آرتا جریان اگر . بگوید دروغ توانستنمی خودش به که  اهورا
 هامون دست در  اسیر  برسد گیالن  به پایش تا و برود مانیا و شاهپور  با آوا بگذارد
 راحت خیالش و باشد خودش کنار   دختر  این  که  بود بهانه دنبال فقط شاید. شود
 . شود

 یحوصله.  داد  تکیه  صندلی  پشتی    به  را  سرش  و  فشرد  هم  به  را  هایشچشم   محکم
 را هرچیزی به حد از  زیاد دادن بال و پر  یحوصله حداقل یا. نداشت کردن  فکر 

  مردی  خون  هم! بود  دشمنش ترین بزرگ  دختر   بود، که  چه هر  دختر، این . نداشت
 پیدا  را  او  کینه،  سال  بیست  از   بعد  اهورا  و  بود  کرده  نابود  را  او  زندگی  تمام  که  رذل،
 از  هم آوا. باشد داشته هم دخترش به خوبی حس توانستنمی  پس... بود هکرد

 مشترک  یکینه  و  نفرت  این   گفت  شدمی  پس.  داشت  دل  به  کینه  و  بود  بیزار   شاهپور 
 ...بود داده قراره مسیر  یک توی  را آنها هردوی انتقام، این  دنبالش به و

  اهورا  احساس گناهکار،  هچ و باشد گناهبی  چه بد، چه باشد خوب آوا چه بهرحال،
 !نفــــــرت... داشتمی  اسم یک باید  فقط او به نسبت

  سفیدی  ابرهای به هدفش بی  نگاه بود، گذاشته  چانه زیر  را دستش که  همانطور  آوا
 خیلی دخترک. رسیدندمی نظر  به لطیف و نرم قو پر  مثل ارتفاع، این  از  که بود

 تنها   شاید.  دادمی ترجیح  را  سواری  ههمیش  و  نداشت  دوست  را  هواپیما  با  مسافرت
 سمت را سرش و کشید  عمیقی نفس... بود ابرها حالت همین  برایش جالب چیز 
 آوا و بود داده تکیه صندلی به را سرش و بود بسته را هایشچشم. چرخاند اهورا
 اینکه  بی و نشست اهورا به رو تقریبا و شد کج  کمی.  دیدمی را رخش نیم فقط
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  هیچ . شد صورتش تماشای مشغول دقت با خوابیده، اهورا اینکه ال  یخ به بخواهد،
  و  فک حالت که بود گذاشته را وقتش تمام خدا انگار . نبود چهره این  در  عیبی
 اخم همیشه بس از  ولی بود بلند هایشمژه. بتراشد را مرد این  صورت هایزاویه
 و  واضح االن شموهای خرمایی   رنگ. شدنمی  متوجهش کسی  خیلی شاید کرد،می

 خواستمی   دقت  خیلی.  زدمی  مشکی  به  که  تیره  خیلی  خیلی  خرمایی  .  بود  مشخص
 . شود متوجه را اشاصلی  رنگ کسی  که

 نشستن شکل این  و گیرهمی اوج هواپیما االن. بشینید درست  لطفا! خانوم-
 ...خطرناکه

 مهماندار  به ور  و داد تکان را سرش. گرفت  اهورا از  را نگاهش مهماندار، صدای با
 :گفت

 بیارین؟  برام قهوه لیوان یه لطفا شهمی... فقط خوام،می معذرت... بله-

 نوعی؟  چه. حتما-

 :انداخت باال شانه آوا

 ...نباشه  تلخ زیاد فقط... فوریا همین  از . نداره فرقی-

 :گفت  و گرفت  اشخنده دخترک سادگی   به مهماندار 

 .میارم االن-

 خیر   از   اجبار   به  ولی  خواست،نمی  بااینکه  و  کرد  هایشلب   ن  مامه   لبخندی  متقابال  آوا
 چون  برده خوابش بود زده حدس.نشست صاف و گذشت  اهورا رخ  نیم زدن   دید
. کردمی  اذیت را خودش خیلی هم روز  طول در  و خوابیدمی کم خیلی هاشب 

 . زدمی موج شانخشم  وجود با حتی هایشچشم  ته   همیشه خستگی

  در  . نشست صاف دوباره و کرد تشکر  کوتاه و گرفت مهماندار  از  را هقهو لیوان
 تر محکم  دوباره. بود سفت زیادی اما کشید  و گرفت  انگشتانش بین  را پالستیکی
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.  بست  نقش صورتش روی کالفگی  سر   از  اخمی. بود فایدهبی هم باز  ولی کشید
. است انداخته دستش اینطوری پالستیکی در  یک که  بود کن   خراب اعصاب برایش
  آن  چسب با انگار . ماند ناکام هربار  اما کند  باز  را لعنتی در  آن کرد  تالش دفعه چند
 . بودند کرده  محکم را

 خم را سرش. گذاشت  آن یلبه روی را لیوان و کرد  باز  را تاشو میز  و کشید  پوفی
 که خودش و اول روز  همان از  اشسازنده و قهوه به لب زیر  درحالیکه و کرد
 بین را در  گفت،می ناسزا و فرستادمی لعنت بود، نوشیدنی این  ینندهکف مصر 

. داشت کردنش  باز  در  سعی و بود درگیر  آن با شدت به و بود  گرفته  انگشتانش
 غافل   اطرافش  فضای  از   کل  به  که  بود  پالستیکی  در    آن  کردن  باز   برای  تالش  در   آنقدر 
 هواپیما  که  شد  متوجه  را  این   طقف...  شد  چه  نفهمید  هم  خودش  ایلحظه.  بود  شده
  سرش   قهوه،  لیوان    شدن  کج  و  دستش  کنترل  دادن  دست  از   با  و  خورد   شدیدی  تکان
 بیشتر  را سرش و بست را هایشچشم  کوتاهی  آخ   با و کرد  اصابت میز  به محکم
 .داد قرارش نرمی نسبتا  جسم روی و کرد  خم

 ...افتاده اتفاقی چه شد جهمتو تازه کرد،  باز  را هایشچشم و آمد خودش به وقتی

 به ایلکه یاندازه به زانو، قسمت از  اهورا شلوار  و بود نصفه لیوان توی یقهوه 
 خم  کامال  که  دخترک بینی   توی کافئینش  بوی و بود شده پررنگ دست، کف  بزرگی  
 آب  و  افتاد  جانش  به  ترس  ایلحظه   فهمید،  که  را  خودش  موقعیت.  پیچید  بود  شده

  پای روی را سرش.  گرفت  درد گلویش  که  محکم آنقدر . داد قورت ممحک  را دهانش
  جنگ   شروع  یعنی  همین   و  بود  کرده  خالی  شلوارش  روی  را  قهوه  و  بود  گذاشته  اهورا
 ...باشد لفظی که  بود امیدوار  البته. دیگر لفظی  

  پهلویش   و  سینه  یقفسه  به  شده  کشیده  کمربند    که  دردی  متوجه  لحظه،  آن  تا  شاید
. شد  جمع  کمی  ابروهایش  و  گرفت  درد  بدنش  ایلحظه  اما  بود  نشده  بود  دهکر   وارد
! چلفتی پا  و دست یدختره:»نالید دلش توی  و فشرد هم به محکم را هایشچشم 
 اون از  وپالستیک  تیکه یه نیستی بلد وقتی! تو؟  اومده چی به  خوردنت قهوه آخه
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  زهرمار  برج این .. .احمق آوای بزنن  گندت...! بکشی بیرون  وامونده لیوان
  نکن  شک کردی  که   غلطی این  با حاال داشت،  خورده شیشه باهات همینجوریشم

 ...«کنی  حض خودت که  میاره درش تنت از  چنان... الکاتبینه کرام  با حسابت

 گرمی   هوای و بود انداخته طنین  گوشش  نزدیک که  عصبی هاینفس  احساس با
  وحشتناک   لحن   با  که  ایمردانه   یزمزمه  ر،بدت  همه  از   و  دادمی  نوازش  را  اشگونه   که
 ی فاتحه   دلش  توی  و  فشرد  هم  به  را  هایشچشم  تر محکم   شد،می  شنیده  سرش  کنار 

 .خواند را خودش

 به زنیمی وخودت یا کوری؟   پا؟  و دست بی احمق   یدختره کنیمی غلطی چه-
 !هــــان؟  بیاری؟  باال گند  و بدی آب به گل  دسته باید مدام که  کوری

 آرام  داشت؟  دفاع برای جایی کارش اهورا، نظر  از  مگر  اصال گفت؟می باید چه
 کمترین   با  همانجا،  از   نگاهش  که  کند  بلند  را  سرش  خواست  و  کرد   باز   را  هایشچشم 
 قشنگش، رنگ برعکس. شد قفل اهورا خوشرنگ   سبز   هایمردمک  توی فاصله،
  مماس  صورتش...! بود  نیباعص و تلخ هم خیلی هیچ، که  نبود قشنگ اصال  حالتش

 :غرید که  وقتی بود  دخترک یچهره  با

 هر  از  وقتش به که پاتم و دست! نیستی کور  پس بینه،می چشمات که ظاهرا-
  منتها ...  بیارم  حسابت  به  هول  و  پا  و  دست  بی  بخوام  که  تره  ماهر   و  درازتر   بندبازی

 غلطی  یچین مه و زدی خریت به وخودت که  داد وجسارتش  بهت چی دونمنمی 
 ...اومد بر  ازت

 روی  را...  یقهوه  که  بوده او باشد کرده  فراموش که  انگار  اهورا، یجمله این  با آوا
  پایش  روی  سر   هم  االن  و  کرده  خالی  حوصلهبی   و  حساس  العادهفوق   مرد    این   زانوی

 را سرش خواهدمی فهمید که  اهورا. شد جا به جا کمی  و کرد  اخم است، گذاشته
 هم  صورت توی اخم با هردو. نشست جایش سر  هم آوا و نشست صاف د،نک  بلند
 :گفت  آوا و بودند شده خیره
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  چیکار   دونمنمی   یهو  نفهم  خلبان    این   کنی؟ می   شلوغش  انقدر   چرا!  نبود  حواسم  خب-
 لیوانم از  قهوه خرده یه شد، چی نفهمیدم منم... خوردیم شدید تکون یه که  کرد

 ... ریخت

 :زد لب کردمی  نگاهش بداخم هک  همانطور  اهورا

 نبود؟  حواست همین؟ -

 :داد ادامه و کرد  ریز  را هایشچشم و  برد جلو را سرش بعد

  کردی می سنبه سوراخ دنبال همش که  تو یا نفهم؟  یدختره کنممی شلوغش من -
 مقصر  دنبال مسئله صورت کردن    پاک با و بدی جا وخودت توش جوری یه که
  چوبشم  و بشنوه  حرفشم باید کنه،می غلطی یه کسی  وقتی بدون، واین  گردی؟ می

 خواهی  معذرت  اگر   و  بگیر   خون  خفه  درازی،  زبون  و  کشی  گردن  جای  پس...  بخوره
 ...نکن  بدترش وزدی  که  گندی  حداقل نیستی، بلد هم

  مقابل   فاصله  کمترین   در   االن.  برد  جلو  را  سرش  هم  او  و  داد  اخمش  به  رنگ  کمی  آوا
 . بودند گرفته  گارد  هم

 گفتم   بهت که  من . بده انجام وکاری   عمد به آدم که  وقتیه واسه خواهی معذرت-
 چیه؟ واسه رفتارت و حرفا این  دیگه بود، سهوی

 نه؟  شدم، بدهکار  مچیزیَ  یه اینکه مثل-

 ادعای که  االنم و اومدی تأخیر  با که  شد تر سنگین  بدهیت وقتیم از ! بودی بدهکار -
  حسابمون   نگی  بگی  جورایی   یه  اتفاق،  این   با  االن  گفت  شهمی  ل حداق...  داری  خودبی

 ...شد صاف

  هایش حرف  رگبار  خواست  و کردمی نگاهش عصبانیت از  سرخ هایچشم  با اهورا
 :شنیدند را مهماندار  صدای لحظه همان که  بریزد، او صورت به را

 ...بشینید درست هاتونصندلی   روی لطفا!  محترم آقای! خانوم-
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 :داد ادامه آوا به رو بعد و

 ...!عزیزم بدم تذکر  بار  چند-

  که   نشاند لب روی لبخندی اجبار  به و گرفت  اهورا یبرافروخته یچهره از  نگاه آوا
 . بود مشخص کامال  بودنش مصنوعی

 ...خواممی معذرت بله،-

 برزخی هردو، دوباره مهماندار، رفتن  با. شد دور  آنها از  و داد تکان سری مهماندار 
 حلقه آوا دست مچ دور  اهورا یکشیده  هایانگشت و دوختند هم یچهره در  اهنگ
 :گفت  و شد

  کشون   کشون  وگرنه. میای دنبالم و شیمی بلند غال و داد و بازی کولی  بدون-
 ...کنممی کارو  این  شک بی بیفته، پاش اگر  که  دونیمی خوب مخوَت ! برمتمی

 . گرفت  تر محکم  را آن و نداد اجازه رااهو که  بکشد را دستش خواست غیظ با آوا

 ... نمیام جا هیچ دیوونه توی با من ! روانی کن   ولم-

 :داد را  پاسخش شود، بلند که  کردمی  باز  را کمربندش  که  همانطور  اهورا

ال و. بیای مجبوری-  ...بیفت راه... برمتمی زور  به ا 

  یک   با  اهورا.  شد  بلند  ر بااج  به  و  کرد  باز   را  کمربندش  ندارد،  ایچاره  دید  که  دخترک
  هم  با و برداشت را قهوه لیوان دیگر، دست با و بود گرفته  را آوا مچ   محکم دست
 . رفتند هواپیما انتهای سمت

 و   داد  ُهل  آن   توی  تقریبا  را  آوا  و  کرد  باز   را  درش  و  ایستاد  بهداشتی  سرویس  جلوی
 . بست را در  و رفت سرش پشت خودش

 پخش  موهای  حرص  با  بزند،  حرف  راحت  جمعیت  از   دور   به  توانستمی  االن  که  آوا
 :گفت  بلند و برد شالش زیر  را صورتش در  شده
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 ... فقط گفتم  که  من  تو؟  کنیمی همچین  چرا کاریه؟   چه این  سرت؟  به زده-

 ترس   از   بیچاره  دختر   که  برداشت  قدم  سمتش  عصبانیت  از   پر   و  حرص  با  چنان  اهورا
 اهورا رفت،می بیشتر  هرچه. رفت عقب قدم چند و گرفت  کام   به زبان و شد الل

  کوتاهی   قدم  اهورا  و  خورد  دیوار   سردی    به  کمرش  که  جایی  تا  شدمی  نزدیکتر   بهش
 اش شده   مشت  دست.  ایستاد  اش  سینه  به  سینه  و  رفت  جلو  هم   را  بود  شانبین   که
 تنش  به ایلحظه  دخترک که  کرد  خم را سرش و کوبید  دیوار  روی آوا سر  کنار   را

 که  وحشی سبز  های چشم این  از  ترسیدمی. چسبید دیوار  به بیشتر  و افتاد هرعش
 های چشم به خشمگین  و بود بسته نقش شفافش هایمردمک  دور  سرخی یهاله
 و بود خشم سراسر  حال عین در  که  آرام لحنی با اهورا. بود شده خیره او ی  تیره

 : توپید  صورتش  توی غضب،

 یاندازه  به  که  نکن   این   از   بدتر   ووضعیتت   و  شو  هفخ!  نفهم  یدختره  شو  خفه  فقط-
  بالیی   چنان  نکنی،  خفه  وصدات  و  نگیری  دهن   به  زبون  اگر ...  شکارم  دستت  از   کافی
  غلط  بگی هزاربار  روزی و بپره سرت از  کل  به انداختن  جفتک...  که  میارم سرت به

 ... کردم

  وقتی  نلرزد ایشدص کرد  سعی ولی ترس، از  بود پر . کرد  نگاهش لحظه چند آوا
 :دادمی را پاسخش

 حدی در  وخودت که  هستی کی  کردی  فکر  اصال هان؟  بکنی خوایمی غلطی چه-
 کنی؟   تهدید ومن  که  دونیمی

 

 

 .چرخاند آوا صورت روی را نگاهش و شد نزدیکتر  اهورا

 : غرید دندان الی از 
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 داشته نظر  در  و بخوام  که  چیزی! بیام لفظ  فقط که  نیستم آدمی من  چرا؟  تهدید -
  هم گستاخ  و پررو مقابلم طرف که  خصوص به... دممی انجامش شک بی وباشم 
 ...شهمی هم تر  جزم عزمم موقع اون که  باشه

 بیشتر  ساعت دو پرواز  این . شود حبس اشسینه ته   آوا نفس که  بود طوری لحنش
 زهرمار   به  آوا  ایبر   هم  را  ناقابل  ساعت    دو  همین   بود  کرده  قصد  اهورا  انگار   اما.  نبود
 ... کند  تبدیل

 ولی کند  دورش خودش از  کرد  سعی و گذاشت  او واسع یسینه  تخت را دستش
 . نشد جاجابه  هم متر  میلی یک اهورا

 ...وگرنه برم، زاریمی و  کنار   کشیمی جلوم از  وهیکلت االن همین -

  روی  آوا هایدست  که شد نزدیک او به  بیشتر  و کرد  تنگ را هایشچشم  اهورا
  کل   به هایش،نفس یدوباره لمس و تلخ یرایحه  شنیدن   با و شد مشت پیراهنش

 .داد دست از  را اش دیوانه  فلب هایتپش  کنترل

 تهدیدوار   لحنی  و  منقبض  فکی  با  لعنتی،  یریزشده   و  درخشان  های  چشم   آن  با  اهورا
 :گفت  آرام اما خشمگین، و

 جاوید؟  دختر   کنیمی غلطی چه ؟ چی وگرنه-

 بکند؟  توانستمی غلطی چه واقعا . کرد  نگاه نافذش هایچشم  توی لحظه چند آوا
 :گفت  و  نیاورد  کم  اما...  هیچی!  اهورا  مقابل  در   هم  آن  آمد؟ برمی  دستش  از   چه  اصال

 یکی  که  کنممی هم سر   دار  شاخ دروغای و کشممی جیغ چنان االن، همین  وگرنه-
 ...پایین  کنن   پرتت ارتفاع همین  از  و بیان خلبانی کادر   و مسافرا یکی  

 .زد پوزخند اهورا

 از  وخودش بعد و تو اول مردم، اومدن   از  قبل که  کیه  ببین  اونوقت  بزن، جیغ تو-
 !مجانیه امتحانش... زمین  کف  نندازه پنجره همین 
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 این . نبود اشچهره  توی دروغ یا شوخی از  نشانی هیچ. کرد  نگاهش زده بهت آوا
 د؟ بو شده دیوانه مرد

 :گفت  و داد تکان را سرش ناباورانه

 ...فقط من  شدی؟  دیوونه-

 جاریش   درازت  زبون  رو  اینکه  از   قبل  میاری،  پوکت  مغز   اون  تو  وفکری  وقتی  فقط  تو-
 کله  تو از  برابر  صد که  طرفی کسی  با که  بیار  یادت واین  ببافی، هم به مهمل و کنی
 بود؟  مفهوم... میاره سرت هب وبدترش برابر  هزار  بگی، که  هرچی و تره خراب

 آتش  از  اهورا و ترس از  آوا. زدندمی  نفس نفس هردو. کردندمی  نگاهش فقط آوا
 . خشم

  با  را خشکش هایلب  بعد و کرد  نگاهش خیره حرفی هیچ بی همانطور  ثانیه چند
 :گفت  و کرد  تر  کمی  زبان سر 

 ... برم بزار  کنار   برو حاال. خب خیلی-

 جلو بیشتر  اهورا که   کند  باز  را راهش و بردارد سرش ار نک  از  را او دست خواست و
 :گفت  و داد قرار  دخترک سر  کنار   کمتری  یفاصله  با را مشتش بار  این  و رفت

 خوای می  ازم  اونوقت!  جاوید  دختر    ندادی  پس  وکارت  تقاص  هنوز   بری؟   کجا  بری؟ -
 کنم؟   رهات

 اهورا، هاینفس  و تلخ یرایحه  و کم  ی فاصله آن از . داد قورت را دهانش آب آوا
 .  نداشت حسابی و درست حال اصال

 دیگه  که  شده  خشک  بار   هزار   حاال  تا  که  قهوه  چیکه  یه  اهورا؟   کنیمی  همچین   چرا-
  بیا  کوتاه! بیخیال توئم. بود تصادفی و ناخواسته که؛ گفتم... نداره حرفارو این 
 ...دیگه
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 پرید رنگش کرد  حس آوا که  زد چنان گردنش  نبض و شد غلیظ چنان اهورا اخم
 :غرید آرام او که  وقتی

  هیچوقت  که درازت زبون   و رفتارت بخاطر  باید تو نفهم؟  یدختره کدومه قهوه-
 .بشی مجازات شهمی  خارج ازش چی فهمینمی 

  آن  به آوا و اهورا صورت و شد باز  در  لحظه  همان که  بدهد را جوابش خواست آوا
  تقریبا   نوجوان،  دختری  همراه  بود  بسته  کمر   هب  را  چادرش  که  پیرزنی.  چرخید  سمت
 . شدند وارد ساله 15

 آهن  از  وکوفتی   یطیاره این  که  خبریبی خدا از  اون از  نگذره خدا... آخ آخ آخ-
 به  ااَلمانم درد زانو از  اینطوری که  نذاشته پیرزن من   واسه پا جا یه و کرده  درست
 ...گفتن   قدیم از ... برسه خدا گوش  

 حواسش  و  کردمی  واگویه  خودش  برای  داشت  و  کشیدمی  زانو  به  را  تشدس  پیرزن
 آوا و اهورا به که  چشمش کرد،  بلند را سرش که  ایلحظه . نبود رویش به رو به

  هایشان صورت  توی را نگاهش بار  چند و ماند ناقص حرفش و شد ساکت خورد،
 :گفت  و گرفت  گاز   را پایینش لب بعد. چرخاند

 وهرکاری  آدم  بود  حیایی  و  شرم  یه  ما  یدوره!  استغفراهلل...  بده  مرگم  خدا  وای  ای-
 ...روشن  روز  وسط االن ولی  کرد،نمی  هرجایی

 و  گرفت  گاز   را لبش و انداخت باال به رو نگاهی و کرد  رها ناتمام نیمه را حرفش 
 : کرد  زمزمه

 ...توبه خدایا-

 با  داشت هم حق بیچاره. انداختند هم به نگاهی پیرزن، حرف این  با آوا، و اهورا
 شاید  بود،  اندک  بسیار   میانشان  یفاصله !  بکند  بدی  فکر   بودند  ایستاده   آنها  که  حالتی

  برای  دخترک و بود دیوار  روی آوا صورت کنار   اهورا دست... نفس یک یاندازه به
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 اهورا ساعد   روی از  اشچهره و بود شده بلند پاهایش یپنجه  روی پیرزن، دیدن
 .بود شده مشت کوچکش  هایدست  توی جوان، مرد پیراهن  و بود مشخص

 و کشید  موهایش بین را دستش بداخم و کالفه  اهورا و گرفتند  فاصله هم از  سریع
 . انداخت زیر  را سرش نخندد، که  گزیدمی را لبش درحالیکه آوا

 اشنوه  و  بود  همراهش  که  دختری  به  خطاب  و  کرد  باز   را  هااتاقک   از   یکی  در    پیرزن
 :گفت   بود، آوا و اهورا به فقط نگاهش و رسیدمی نظر  به

ی بریم بکن  وکارت   الفور فی برو! جون؟  دختر  کنیمی نیگا وچی چی-   که   کارمون  پ 
 ... نیست تو و من  جای اینجا

  چشم  لبخند با هم نوجوان دختر . بست را درش و شد اتاقک همان وارد خودش و
 . شد دوم اتاقک وارد و گرفت  دو آن از 

  و  کرد  نگاهش بهت با آوا. کرد  باز  را آخر  اتاقک در  و انداخت آوا به نگاهی وراها
 محکم  و  برد  داخل  را  او  و  کشید  را  بازویش  اهورا  که  بود  نداده  نشان  واکنشی  هنوز 
. خواند را دستش زودتر  اهورا ولی بزند، جیغ خواست آوا. کوبید هم به را در 
 را  او  و  گذاشت  دهانش  جلوی  را  دستش  فک  اهورا  که  بود  باز   نیمه  هنوز   هایشلب 
 او مچ دور  را دستش هردو آوا. داشت نگهش خودش به پشت و چرخاند دور  یک

 داد می  فشار   دستش  توی  را  کوتاهش  هایناخن   کرد،می  تقال  که  همانطور   و  گذاشت
  در   روی را قهوه لیوان هیچ، نکرد که  رهایش اهورا اما. شود رها دستش از  بلکه تا

  دیگرش  دست توی را آوا کوچک  و ظریف دست   هردو و گذاشت  توالت یبسته
 و وار زمزمه. کرد  سالحش خلع عبارتی به و داشت نگه دخترک کمر   پشت و گرفت
 :گفت  گوشش  توی آرام،

 جات  سر   و  باشی  ساکت  آدم  یبچه  عین   نکردم  وادارت  خودم  روش  به  تا  بگیر   آروم-
 ...وایستی
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 فشرد هم به را هایشچشم  محکم اهورا که  فتگر   گاز   را دستش کف  حرص با آوا
 روی  دخترک  سر   و   کشید  خودش  سمت  بیستر   را  او.  داد  فشار   را  صورتش  تر محکم   و

 . گرفت  قرار  اهورا تناور  یسینه قفسه

 که  بودند درگیر  هم با حسابی و کند  خالص را خودش که  کردمی وورجه ورجه آوا
 او صدای به و گرفتند  آرام هردو ایظه لح زد،می حرف بلند بلند که  پیرزن صدای با

 . دادند گوش

 خیالش  به  و  بود  سرویس  اصلی  در    از   در،  شدن  کوبیده  صدای  بود  کرده  فکر   که  پیرزن
 اش نوه  با  بلند  بلند  بود  کرده  شروع  اتاقک  همان  داخل  از   اند،رفته  آنجا  از   جوان  زوج
 .  زدن حرف

 عقد قبل نداشتن  جرعت دختر  پسر  ما زمان  ... شده ایزمونه دوره چه! خدا بر  پناه-
 کجا؟   اونم... کنن نمی  رحم هم توالت به االن، اونوقت... ببینن  رو همدیگه نظر  یه
 آدم  واال!  االاهللالاله...  گهمی  شیطونه!  اهللخلق  جماعت  همه  این   چشم  دم  و  طیاره  تو
 ... بگذره  هممون  تقصیرات    سر   از   خودش  خدا  که،  بگم  انقدر   فقط...  بگه  چی  مونهمی

 .داد را مادربزرگش جواب اتاقک توی از  هم او و فشرد را تخلیه یدکمه  اشنوه

 دوماد  عروس  تازه  شاید  ها  خدا  بنده  اصال!  آزنین می  حرفا  چه  هم  شما!  خانجون  وا-
... میومدن هم به چقدرم... ندارن رو همدیگه از  دوری طاقت که  همینا از  باشن،
 خلوت  جا  هر   شوهر   و  زن  میگم  که  من .  برو  دل  تو  و  خوشگل  و  جوون  هردوتا  ماشاهلل
 ...نداره اشکالی هیچ کنن 

 خیلی  اگه...  داره  وخودش   جای  کاری  هر   گی؟ می  چیه  جفنگیات  این !  دختر  کن   حیا-
  طیاره  این  سوار  اصال بگیرن، وخودشون  جلو تونن نمی  دونن می و تنده آتیششون

 . کمتر  گناهانشونم  بار ! واال.. .نیفته جونشون به طاقتی بد اینجوری که  نشن 

 :داد ادامه بعد و  کرد  سکوت ایلحظه
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... کنه  چیکار   باید  کجا  بدونه  باید  آدم  نداره،  نامحرم  محرم  که  کارا  این   مادر،  بعدشم-
 ..بشن  آویزون هم گردن    و سر  از   سریع بیاد گیرشون  خالی جای تا که  شهنمی 

 ...!ها رهمی مونحیثیت آبرو ونمیشن  مردم موقع یه. خانجون بزن حرف تر یواش -

 چشمشون  که  مردمی این از  بترسم و بره آبروم که  گممی خطا مگه! بشنفن  خب-
  دن؟ نمی  تشخیص ب از  رو الف هیچوقتم و دهنشونه به

 به دست اول اتاقک جلوی و شد خارج اتاقک  از  و کرد  خشک را هایشدست دختر 
 :گفت  و ایستاد سینه

 نقل  ومردم   آبروی  بخوایم   که  نیستیم  اونا  وصی    وکیل  که  ام  ولی.  نکردی  خطا  شما-
  مطمئنم  من . اصال چه ما به. بجوییم خرچ  خرچ و دهنمون گوشه  کنیم نبات و

 دختر    و  پسر   داره  معنی  چه  وگرنه...  همن   محرم    فهمیدم  شونقیافه   از   اصال  خانجون،
 باشن؟  جیک تو جیک اینجوری و سفر  برن هم با غریبه

 از  اما... گیمی تو که  باشه اینجوری کنه  خدا. غلطه کار   اصل مادر، تمگف  که  من -
 بینشون  سنخیتی هیچ کرد  مشخص گرخیدن،  اینا که  اینجور  گممی شنفی،می من 

 ... نیست

 :گفت  است، فایدهبی  بزرگش مادر  با  بحث دانستمی و بود شده کالفه  که  دختر 

 نیاد  آقاجون باز  که بگیر  ووضوت زودتر  االنم... خانجون هست گممی من  ولی-
 ...بندازه راه بیداد و داد و دنبالت

ال نداره بار  و کار   که  جونتم آقا این . مادر باشه-  منه  اعمال شدن   پی پا و دادن گیر   ا 
 ... پیرزن

 را  رویش و دست دارد پیرزن که بود این  از  حاکی آب، شولوپ  شاالپ صدای
 .  بود اتاقک از  خروجش از  نشان در، صدای و گیردمی وضو و شویدمی

 ...کنه  حیثیتمون بی بولدوروم اولدوروم با نیومده آقاجونت تا بریم. مادر بریم-
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... باشند شده خودشان موقعیت متوجه تازه که انگار  اصلی، در   صدای شنیدن با
.  گرفت فاصله او از  گرفته گر  هایگونه با آوا و کرد رها را دخترک سریع اهورا
  آن  توی ایلحظه  حتی توانستنمی و بود گرفته شدت چکشوک قلب هایتپش 
 کش  و بلند هم اهورا  هاینفس... شاید بود؟ معذب. کند  نگاه ایشیشه هایتیله
 که  ایمسخره   سوءتفاهم  از   دلش  توی  که  بود  خشمی  بخاطر   بیشتر   که  بود  شده  دار 

 . گرفتمی نشأت بود، آمده  پیش پیرزن برای

 :شنید را اهورا صدای که  برد هدستگیر  سمت را دستش آوا

 کجا؟ -

 :گفت  آرام کند،  نگاه او به اینکه بدون و چرخاند را سرش کمی  کالفه

  آقا؟  حضرت نشده تموم مجازاتم هنوز  نکنه-

 : گفت  و ایستاد رویش به رو درست اهورا

 که  نفر   دو  این   جون    به  بخون  دعا  و  کن   شکر   خدارو  برو!  نشدی  مجازات  اصال  که  تو-
 ...شدن خیر  یواسطه تو سهاو حداقل

 !کردمی فکر  اینطوری آوا یا بود،  گرفته  اهورا لحن 

 :داد  ادامه  کردمی  اشخالی   آشغال  سطل  توی  که  همانطور   و  برداشت   را  قهوه  لیوان

 ...آشغال سطل تو نه شد،می خالی لباست رو باید مایع این  که  وگرنه-

 خیره هایشچشم  جنگل   توی و در ک  بلند سر  ایلحظه آوا. بود گرفته  صدایش واقعا
 ...است شده کدر   کمی  درخشانش، همیشه هایمردمک  کرد  حس. شد

  برداشت   ازش  چشم  اشباطنی  میل  برخالف  بدهد،  را  جوابش  داشت  دوست  اینکه  با
 . شد خارج کوچک  اتاقک آن از  و کرد  باز  را در  و

  را  مردانه ایسایه  که  کردمی  محکم را کمربندش   داشت و نشست اش صندلی روی
 حساس  آن به بدجوری  دیگر  که  تلخی یرایحه بعد و کرد  احساس  خودش کنار 
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 کند،  نگاه را رخشنیم  و برگردد داشت دوست. شد پخش مشامش توی بود، شده
 ظاهر  به. داد مانند پنبه ابرهای به را نگاهش و چرخاند پنجره سمت را سرش اما

 هیچ اصال. نبود هیچی به خیره هدفش بی نگاه درواقع اما کرد، می نگاه را بیرون
 ...دیدنمی را جا

  آرزو  و بود چشمش جلوی سره یک لحظه، آن. بود گرم  هم هنوز  هایشدست مچ
 این  به دخترک االن که  آمدندنمی داخل اش نوه و پیرزن آن اصال کاش  ای کردمی
َرش  موهای  و  بود  گذاشته  اهورا  یسینه  روی  را  سرش.  بیفتد  روز   و  حال   کنار   از   که  ف 

 و  اسیر  یک مثل هرچند. بود شده پخش اهورا صورت توی بود، زده بیرون شالش
 و  پیچیده  دخترک  های ریه   توی  ادکلنش  تلخ   یرایحه...  بود  آغوشش  در   اما  زور،  به

 چطور   اش  وامانده  قلب  که  داشت  یاد  به  خوب.  بود  گرفته  گر   هایش گونه .  بود  مانده
 نامنظم  چقدر  لحظه آن  هایشتپش  و تازیدمی  رواپبی  و کرد  پاره افسار  لحظه آن
 .بود شده او تند   هایتپش متوجه راحتی به او و بود اهورا ساعد زیر  نبضش. بود

  مشت   بین   محکم  بخواهد،  آوا  از   را  آن  بود   کرده  فراموش  کال  اهورا  که  را  چرمی  کت
 گلویش   ناخواسته  بغضی .  گذاشت  هم  روی  شدت  به  را  هایشچشم   و  فشرد  هایش

 جنبهبی  دختری را او یعنی کند؟ می او راجب  فکری چه اهورا االن. کرد  سنگین  را
 این   دلیل  واقعا  مگر   اصال  گذارد؟ می  ترسش  حساب  روی  را  ها  تپش  این   یا  داند؟ می
 و غریبه مرد یک به دخترک که  بود بار  اولین! اهورا یا ترس بود؟  چه االنش حال

 نداشته هم پسر  دوست یک حال به تا آوا اصال. بود شده نزدیک همه این  نامحرم،
 بود،   تازه  برایش  اتفاق  این   چون  شاید...  کند  درک  یا  بداند  را  چیزها   این   بخواهد  که

. نداشت  چیزها  این   به  میلی  اصال  که  او...  نه  ولی.  بود  شده  منقلب  حالش  اینطوری
 زجر نم  آوا  گفتند،می  احساسات  یا  آغوش   از   هایش  کالسیهم  و  دوست  وقتی  همیشه

 حس این  بود؟  حسی چه این ... االن پس. کردمی  شانمسخره  دلش توی و شدمی
 این  مدام... بود گرفته را گریبانش و زدمی  گلویش به چنگ اینطوری که لعنتی

 خودش  با  و  زدمی  پسش  سختی  به  او  و  آمدمی   و  رفتمی  دلش  توی  مزاحم  احساس
 .  رفتمی  کلنجار 
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  و تند هایبازدم  و واسع یسینه آن... تلخ عطر  یه رایح آن... هادست  آن گرمای
  توی  کوچکش  جسم. بود کرده  گم  را خودش خودش، انگار  لحظه  آن اصال... بلند

 انداخته سایه رویش او، تناور  یجثه و بود شده قفل اهورا یمردانه و گرم  آغوش
 !؟ ...نبود... بود هم آیندخوش  برایش تازگی، بر  عالوه ها،این  یهمه. بود

  بیرون  خیال از  و کرد   باز  را هایشچشم  کرد،می  اعالم را پرواز  پایان که  صدایی با
.  نشست صورتش روی اشمسخره  افکار  از  کمرنگ  اخمی نامحسوس. شد کشیده
 ی قهوه   قطره  چند  سر    و  بود  متنفر   او  از   اهورا.  بود  شده  دبستانی  هایبچه  دختر   عین 

 پیش  ایبیهوده  فکرهای چه او آنوقت د،بو شده عصبانی دستش از  آنطور  ناقابل
 . فرستاد لعنت خودش به دلش  توی و کرد  باز  را کمربندش.  کردمی خودش

 بدون  هردو و کشید  بیرون را هاچمدان و کرد  باز  را سرشان باالی یدریچه  اهورا
 .شدند خارج کابین   از  کالمی،  کوچکترین 

 قدم اهورا پای به پا اد،دمی حرکت انگشتانش زیر  را مردانه کت  که  همانطوری
  کنار   که  کوچکی  سایبان   زیر   و  شدند  خارج  فرودگاه  یمحوطه  از   هم  با  و  داشتبرمی 

 پاییز،  سرمای حتی و بود سبز  جا همه کردمی  کار   چشم تا. ایستادند  بود خروجی
  آنجا  از  که  کوهستان  پشت سرسبز  یمحوطه و بلند قد هایدرخت  زیبایی   از  چیزی
 صبح   وقت آن یتازه هوای و باریدمی نمک نم باران. بود نکرده کم  شد،می دیده
 نقش   آسمان  یمیانه  در   کمربند  یک  شبیه  کمرنگ،  مهی.  بود  کرده  تر   مطبوع  را  گیالن
 خیلی  فاصله  آن  از   دریا.  بود  کرده  محو  نیمه   از   انگار   را  راش  درختان  سر    و  بود  بسته
. بود کرده  زیباتر  را فضا و شدمی دیده ازش آبی باریک خط   یک فقط و نبود پیدا

...  زیباتر حتی شاید. بود شده کانستبل  جان ناتورالیسم   سبک تابلوهای مثل درست
 ...تر زبردست بار  هزاران نقاشی دست به... تر ماهرانه هم خیلی و

  و  پاک هوای عمیق، نفسی با و کرد  باز  و گذاشت  هم روی را هایشچشم  آرام آوا
 دوست  را هوایش و حال و شهر  این  چقدر  اینکه. کشید  هایشه یر به را گیالن  تمیز 

  به  باران نم   یک با  و بود سرمایی اینکه با دخترک. دانستمی خدا فقط داشت،
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 گاهشبی و گاه  های برف  و باران و گیالن  هوای سردی   با افتاد،می  کردن  عطسه
  هم  باران ش  بار  و باد و سوز  این . کردنمی  غریبی و نداشت مشکل ایذره حتی

 .بود داشتنی دوست برایش

 یک   با  ها  راننده  از   یکی  یمکالمه  پرت    وحواسش  بود  چپ  سمت  به  لبخند  با  آوا  نگاه
 آوا  نظر  از . کردمی ادا را کلمات  زیبا گیلکی    یلهجه  آن با  چطور  که  بود، مسافر  خانم  
 و  شهر   این   لیاقت  وا.  بود  زیادی  او  زبان    روی.  آرتا  از   غیر   به  میامد  همه  به  لهجه  این 
 . نداشت را قشنگ یلهجه  و زبان این 

 و بود کاوش در  خیابان  طرف آن رنگ زرد هایتاکسی  روی  اهورا هایچشم 
 دانست می که گشتمی آشنا فردی دنبال به درخشانش، ای  شیشه هایمردمک 
 تن  به رنگی کردم  کاپشن   جوان، مرد. کرد  پیدایش باالخره. است منتظرش اینجا
 . آمد  جلو  و  زد  لبخند  اهورا،  دیدن  با.  بود  ایستاده  خیابان  طرف  آن  چتر   زیر   و  داشت

 : گفت  لبخند با و ایستاد مقابلش

 .اومدین  خوش. سرگرد جناب سالم-

  آوا  صورت روی مرد، نگاه  . کرد  اکتفا سر   دادن تکان به فقط معمول، عادت به اهورا
  سرش   کمرنگ   لبخندی  با  هم  اوآ   و  کرد  خم   سر   کمی  احترام،  ینشانه   به  و  شد  کشیده

 . داد تکان را

 :گفت  و گرفت  اهورا سمت به را چترش جوان مرد

 هم  رو  چمدونا  نیست،  راهی  اونجا  تا  هاستنزدیکی  همین  ماشین .  قربان  بفرمایید-
 ... ببرم خودم بدین 

 روی همیشه که  کمرنگ   اخم همان با و کرد  اشاره آوا به چشم یگوشه  با اهورا
 :گفت  داشت جا اشپیشانی 

 مسیر  که  بزن دور  وماشین  معطلی، همه این  جای برو بعدم. ایشون به بده چترو-
 .نشه طوالنی
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  زیرلب  مخالفتی یا  حرف کوچکترین  بدون اهورا، اخالق با بود آشنا انگار  که مرد
 :گرفت  آوا سمت را چتر  و گفت  «اطاعت»

 .جاوید خانوم بفرمایید-

 و گرفت  رنگ و شد غلیظ آوا بودن   جاوید وری  یادآ  از  اهورا اخم حرفش، همین  با
 ذوقی   چه  دلش  توی  و  بود  خوشحال  چقدر .  گرفت  او از   را  چتر   کوتاه  تشکری  با  آوا
! بماند  خشکش،  رفتار   و  مغرور   ذات  آن  داشتن   با  اهورا  کوچک    توجه  همان  از   کردمی

 را چیز  ترین باارزش  حکم او برای زده، یخ همیشه و بداخالق مرد   حرف این  شاید
 .داشت

 اهورا صورت به که   نگاهش ولی بگیرد، سرش روی را آن خواست و کرد  باز  را چتر 
 . شد پشیمان افتاد،

  صورتش  توی جلو از  باران و بود پوشانده را اشمردانه یجثه از  نیمی فقط سایبان
  کماکان  هم هایشمژه و ابرو و بود ریخته صورتش توی کمی  موهایش. خوردمی

  های شانه  روی خوران، ُسر  و کردندمی چکه موهایش از  باران تراقط. بود خیس
  نیازی  و شدنمی  خیس اصال پس بود سایبان زیر  کامل  که  آوا.  ریختندمی  تنومندش

 .شود خیس باران زیر  اهورا نداشت دوست عنوان هیچ به ولی نداشت، چتر  به

 بعد و چتر  روی لوا اهورا نگاه گرفت،  رویش به رو که  را چتر  و برد جلو را دستش
 .شد کشیده  بود، شده شکفته کمرنگ  لبخندی به که  آوا صورت روی

  بودنش  تأثیرگذار  برای را تالشش تمام که  آرام لحنی با و انداخت باال شانه دخترک
 : زد لب کرد،می

 در   سر  زدنمی ممنوع آقایان برای استفاده تابلوی یه اول همون از  باید نظرم به-
 بارون   هایقطره   داده،  جا  خودش  زیر   ومن   راحت  اینکه  برخالف  نوچ  بون،  سایه  این 

 ...پس... کنهمی  اذیت رو تو هنوزم

 :داد ادامه را حرفش و کرد  اشاره چتر  به سر  با
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 ... میاد تو کار    به من، از  بیشتر  این -

  این . بود خودش خود   آوا که بود بار  اولین  این . کرد نگاهش لحظه چند اهورا
 و اخم بدون. دعوا و لجبازی بدون. زدمی  حرف آرام که  بود شاحقیقی شخصیت

  پارک   جلوی  که  بود  شده  هاییوقت   همان  به  شبیه  چقدر   االن.  کردن  کل   کل  و  تخم
  نشسته  تماشایش  به  جنون  بید  زیر   که  مردی   دل  توی  سازش،  نوای  و  زدمی   ویولون
 ظریف  چقدر  آوا صدای که  گذشت  اهورا ذهن  از  ایلحظه . کردمی خوش جا بود،
 لعنتی  فکر   این  اینکه  از   قبل  و  سریع  اما...  دخترانه  و  ناز   پر   چقدر   زدنش  حرف  و  است
 : گفت  و  پاشید  رنگ  اخمش  به  شود،  Save  مغزش  سیاه  جعبه  توی  و  برسد  پایان  به

 نیمچه  این   زیر   حساب  به  که  کنی  جمع  وخودت  گوشه  یه  اینکه  جای.  نیست  نیازی-
 خودت سر  رو چترو بیهوده، بخشش   و بذل جای و وایستا راحت باشی، بون سایه
 بهم  قبال اما... بیاره وماشین  صارمی تا کنممی صبر  دارم، رو سرما تحمل من . بگیر
  تحمل   لباست  رو  وآب   یقطره   دونه  چهارتا  تونینمی   اصال  تو  من؛  برخالف  شده،  ثابت
 ...میفتی کردن  لرز  به زود و کنی

 و بود تلخ هالهل عین . بود زهر  خود   مرد این . فتگر   او از  رو کمرنگ  اخمی با آوا
 زبانی   تلخ  و  سردی  همه  این   و  کند  رفتار   آرام  شده  که  هم  بار   یک  آمدمی  زورش  انگار 
 کاری   خودش که  شبی آن به رودربایستی کوچکترین   بدون و مستقیم کامال.  نکند
  !دانستمی مقصر  هم را آوا و  بود کرده  اشاره بزند یخ دخترک بود کرده

  پرورش آستینش توی همیشه که آنها از  درشت، یکلمه چهارتا  داشت دوست
. شد پشیمان اما دهد اهورا تحویل گرفت،می رگبار  مردم سر  وقتش به و دادمی
 .دربیاورد را حرصش توانستمی هم دیگر  طور 

 خیالبی   باشد،  سرد  کردمی   سعی  که  لحنی  با  کرد،می   نگاه  را  رویشروبه  که  همانطور 
 :تگف
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 سالمتیت  فکر   به  خرده  یه  اشتباهاتت،  یادآوری   و  خودت  با  کردن  لج  و  مغلطه  جای-
ت  که  حاال ولی گفتم  خودت بخاطر  من ... آقا حضرت باش  و  نیست بدهکار  گوش 
 ....خواینمی 

  لبخندی  با و گرفت  سرش روی را چتر  و شد خارج سایبان زیر  از  و رفت جلو قدمی
 شده  تخس  حاال  که  لحنی  با  و  انداخت  باال  ابرو  اور اه  به  رو  شیطنت،  پر   و  پهن   و  پت
 :داد ادامه بود،

 یه من دونی،می آخه خب... کردم  لرز  دیدی یهو خودت قول به. گیرممی خودم-
 اتفاقی  هر   و  بباره  آسمون  و  زمین   از   هرچی  که  زدهیخ  سنگی    آدمک  یه  نه  عادیم،  آدم  
ی و باشه نداشته روش تأثیری ترین کوچیک  بیفته، هم ... بشه بقیه آزار  باعث  ه 

 سرمای  به بدنشون و تن  و دارن احساس سنگی، هایبت  برعکس  عادی، آدمای
 ...!سرگرد جناب حساسه زیاد

 او  جانب از  حرفی منتظر  آوا اینکه برخالف و کرد  نگاهش اخم با لحظه چند اهورا
 مقابل  به اش ایشیشه هایمردمک  و گرفت  او از  رو کالمی  کوچکترین   بدون بود،
 . شد خیره

 خدا  اما  بود،  مردم  و  هاتاکسی   به  چشمش  دوباره  ظاهرا  و  چرخاند  را  سرش  هم  آوا
  صورت  درگیر  حواسش و هوش تمام. دیدنمی  را کجا  هیچ لحظه آن که  دانستمی

. اشآشفته نیمه موهای  و چسبیده هم به هایمژه. بود شده اهورا باران از  خیس
 به حالتشخوش  موهای از  که  بارانی قطرات تاصاب  هنگام که  هایش،لب  حالت
 باران  حتی. کردندمی ادا را کلمات  و خوردندمی تکان چطور  ریخت،می شانروی 
 مرد این  یاندازه و حد بی جذابیت و مردانه یجذبه از  ایذره  توانستنمی  هم

 ر گیدر   اینطوری  االن  دخترک  ذهن  که  توانستمی  اگر .  ببرد  بین   از   و  بشوید  را  مغرور 
  ترش  جذاب و آمدمی  مرد این  به باران  بارش نظرش به حتی شاید... شدنمی  اهورا
 ... کردمی هم
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 که نبیند را اهورا باران زیر  هیچوقت دیگر  کرد آرزو دلش توی و کشید پوفی
  تحملش  بود مجبور  و دیدمی  هم اگر  اصال... بریزد هم به ذکرش و فکر  اینطوری

 و نکند سرکشی هایشچشم که  کند  جور  و جفت ایبهانه باید شده طور  هر  کند،
 ...نگذراند نظر  از  را جوان مرد یچهره  رج   به رج اینطوری

 را ماشین بود، خوانده صارمی را او اهورا که مرد همان بعد، دقیقه ده حدود
 . شدند سوار  و گذاشت  جعبه توی را هاچمدان و داشت نگه شانمقابل 

 یحوصله امروز  یک . بود نشسته فاصله با اما آوا، کنار   عقب، صندلی روی اهورا
 از  غیر  کسی دهد اجازه بود محال بود خوب حالش اگر  وگرنه نداشت رانندگی
  همچین  که  داشت قبول را کسی  فرمان دست مگر  اصال. بنشیند رل پشت خودش
 !بدهد؟  ایاجازه

  باران  و زیبا هایخیابان به نگاهش. برد  فرو هایشریه به را عمیقش نفس آوا
 حواسش  ولی  بودند  شده  متحمل  هاسال  این   طی  که  تغییراتی  و  بود  گیالن  یخورده
 کوچکش   قلب توی و بود شده ترکیب باران عطر  با که  بود تلخی یرایحه پیش
 ...کردمی واویال

 دستش  او  ولی.  دوخت  اهورا  به  را  نگاهش  چشم  یگوشه  از   و  کرد  کج  کمی  را  سرش
 پنجره   به  رو  دوباره  و  گرفت  ازش  نگاه  طاقت  بی  دخترک  ،کشید  موهایش  بین   که  را

 آورد؟می آوا روزگار  به چه حرکت این  با که  دانستمی  خودش اصال. نشست

 :گفت  و انداخت صارمی به نگاهی سر  پشت از  اهورا

 شهرام  بودم سپرده دن؟ می  انجام درست وکارشون  هابچه چطوره؟  اوضاع-
  وقت  تمام تونهنمی هست، هم شدیگه فوظای چون ولی باشه بهشون حواسش

 ...وایسته اونا بپای

 :داد پاسخ و کرد  نگاهش آینه توی از  صارمی
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 کلبه  تو رو ها نیروه فتوحی سرگرد. نباشید نگران اصال مرتبه چی همه. قربان بله-
 هم  پناهی سرهنگ. نظره تحت بودین  گفته  که  جاهایی یک به یک و کرده  مستقر 
 الزم که  هرچقدر  مرکز  شه،می  انجام که  احتمالی عملیات طی هک  دادن اکید دستور 
 ...  بزاره اختیارتون در  نفرات باشه

 :داد ادامه و کرد  تغییر  کمی  لحنش بعد

 گزارش   جا در  ببینم، کسی  از  کاری  کم  اگه کنید  باور . قربان تونمنماینده  اونجا من -
  جناب  جمعه جمع   محواس. نیاد پیش کار   تو خللی نکرده خدایی وقت که دممی

  کنیم می   مار   و  تار   وشون  همه  نکشیده  ماه  یه  سر   بریم،  پیش  همینجوری  اگه.  سرگرد
 ...شهمی بسته پرونده و

 و  دیدندمی  بزرگ را خود سریع که  گو،  زیاده هایآدم  از . کشید  هم در  ابرو اهورا
  ششوخ  اصال  کنند،  نزدیک  بهش  را  خودشان  زدن  الف  و  گویی  دروغ  با  خواستندمی
 . کشیدندمی خط مغزش روی بدجوری و آمدنمی 

 کنی  استفاده  مغزت  از   اول  بگیر   یاد  زدن،  مورد  بی  حرف  همه  این   و  خونی  لغز   جای-
  نه  پس باشه، بقیه به حواست که  مافوق نه و بپایی نه اونجا تو. بزنی حرف بعد و

 ...برسه تمدس به نفر  یه تو از  گزارشی  خوادنمی  دلم دیگه، وقت هیچ نه و االن

 ...گفتن   فتوحی سرگرد ولی-

  برگشتنت  برای تونهنمی  هم هیچکس و عزلی اول مأموریت از . نباشه حرف-
  باید  السابقکمافی   رو بگیره تعلق بهت بود  قرار  که  هم ترفیعی اون... کنه  وساطت

  بشنوم   خوامنمی  موردبی  حرف  گممی  وقتی  که  شدی  شیرفهم  حاال...  ببینی  خواب  تو
 ؟ یچ یعنی

 مخالفت کالمی  نداشت  جرعت حتی بیچاره مرد که  بود، غریده سرش چنان اهورا
 : گفت  آرام فقط. کند

 ... قربان بله-
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 :داد ادامه تر پایین  کمی  صدایی تن  با  منتها محکم، لحن  و اخم همان با اهورا و

 و  جاوید  تونممی  ماه یک  عرض  در   من  که  کردی  فکر   خودت  پیش  چطور   ضمن،  در -
 همین   به  عوضی  اون  دونممی  وقتی  بزنم  خاک  به  و  کنم  پا  کله  ودورشن   که  آدمایی
 اعالم مختومه رو پرونده زاره؟ نمی گرو  کسی  دست آتو و دهنمی تله به دم راحتیا
  بر   پا  همچنان  اصلی  های  کرده  سر   جاوید،  نبود  در   حتی  دونممی  که  وقتی  اونم  کنم،
 !زنده؟  ای ستمرده مرتیکه این  گزهنمی هم ککشون  و جان

 همین   عرض  در   بود  نگفته  او  به  هواپیما  توی  خودش  مگر .  کرد  نگاهش  باتعجب  آوا
 گفته  دروغ یعنی بود؟ چه حرفش این  االن پس ببندد؟ را پرونده خواهدمی سفر 
 زمان   خواستنمی  چون...  دیگر  بود  معلوم...  است  پوزخند  دلش  توی  چرا؟   ولی  بود؟ 

 از  او اصال... باشد کنارش  الزمان مادام و  کند  شحمایت  یا بگذراند آوا با را بیشتری
  نگوید  دروغ داشت توقع چطور  وقت آن ! گریزان  و بود متنفر  جاوید شاهپور  دختر 
 توی   درحالیکه  و  کشید  عمیقی  نفس...  نکند  را  دوباره  شراکت فکر   خودش  با  آوا  که

 . گرفت  اهورا از  نگاه بود، بسته نقش غم کمرنگ  یهاله هایشچشم 

  نگاه  آن از  یردمی حساب همه، مثل و اهورا کردن  تندی از  شد  دستپاچه هک  صارمی
 : گفت  و کرد  کج  کمی  را سرش سرکش، سبز  

 ...فقط من  سرگرد، جناب ببخشید-

  گویی  اضافه و دیمی  درست کلمات با و کوتاه ومن  سؤال هر  جواب فقط تو-
 نه دارم جا به و درمون درست جواب   کلمه   یه توقع زنم،می حرفی وقتی. کنینمی 

. دیمی من  تحویل مهمل لفظ و اضافه حرف که  آخرته دفعه پس. کمتر  نه بیشتر،
 بود؟  مفهوم

 :گفت  بعد و کرد  مکث لحظه  چند بیچاره مرد

 .  قربان بله-
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 را  او  دامن   اهورا  عصبانیت  آتش  و  نخندد  دفعه  یک  که  گرفت  گاز   را  لبش  محکم  آوا
 تفاوت بی  و نخندد رفتارش به توانستنمی ولی بود، دلگیر  ازش اینکه با. نگیرد هم
 اصال . نداشت وجود هم استثنایی برایش و بود تلخ تلخ   آدم و عالم با اهورا. باشد
 ...!بس و بود خودش شبیه فقط رفتارش و اخالق. زد  حرف باهاش شدنمی 

  آوا . زد بوقی تک و داشت نگه شاهپور  ویالی بزرگ حیاط جلوی را ماشین  صارمی
 های حاشیه و براق سفید آجرهای به درشتش هایچشم و کرد  بلند کمی  ار  سرش
 بود  کشیده  پر   ذهنش  ولی  بود،  آجرها  آن  به  هایشچشم.  شد  خیره  رنگشان  طالیی 

  طالیی  بزرگ در   این  بار  اولین  برای وقتی ساله پنج بود کودکی...  دور هایسال به
 پرده   و  یکی  یکی  نرگس،  رشماد  با  شیرینش  و  قشنگ  خاطرات.  دید  مقابلش  را  رنگ
  کرد نمی   اذیتش  االن  یاندازه   به  شاهپور   زمان  آن.  شد  تداعی  چشمش  پیش  پرده،  به
  آزارهای  و شد تنهاتر  آوا او، رفتن  با اما بود،  اشدلگرمی باعث هم مادرش وجود و

 ... بدتر سال به سال هم شاهپور 

  نامحسوس  تنش ایهثانی و شد کشیده  بیرون گذشته  از  صارمی، دوم بوق صدای با
.  کرد  کج  دخترک رخ نیم سمت کمی  را سرش. نماند دور  اهورا چشم از  که  لرزید
 روی   اشک  هایقطره  که  جنگدمی  سنگین   بغضی  با  دارد  بود  معلوم  و  بود  پریده  رنگ

 و چرخاند او سمت را سرش اهورا، نگاه سنگینی   احساس با. نشود  سرازیر  صورتش
 اشچهره   توی   که  کمرنگی  اخم  همان  با  شوند،  چشم  تو  م شچ  هم  با  اینکه  از   قبل  اهورا
 . دوخت جلو به را نگاهش و گرفت  رو او از  بود،

 دست سفیدش محاسن  به درحالیکه خمیده، قامت و متوسط قد با پیرمردی
  سمت  را نگاهش آوا. برد حیاط داخل را ماشین  صارمی و گشود  را در  کشید،می

  لبش  روی کمرنگ لبخندی و برد کردمی خم سر  اهورا برای که پیرمرد یچهره 
 : کرد  زمزمه دلش توی آرام. نشست

 ...!حسین  سید-
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 آشپز  و سرایدار  سادات، فاطمه همسرش و حسین  سید. داشت یاد به خوب را او
 هنگام  و  بودند  محلی  مردم  از .  کردندمی  زندگی  باغ  یگوشه  اتاقکی  توی  و  بودند  ویال

  خوش   بسیار   بودند  مردی  و  زن.  داشتند  زیبایی  بسیار   گیلکی  ی لهجه   کردن،  صحبت
 یاد  به خوب آوا اما داشتند، را مستخدم حکم بهرحال آنجا اینکه با. مهربان و خلق

 حسین   سید  ها،وقت   آن.  کردمی   رفتار   احترام   با  و  گرم  چقدر   آنها  با  نرگس  که  داشت
 بود  تداسا فاطمه عاشق  . بود نشده سفید دست یک هنوز  موهایش و بود تر جوان

 همیشه. کردمی جلب را آدم توجه و بود پیدا رفتارشان یکی   یکی از  محبت، این  و
 چشم  از  دور  را آبدار  سرخ  هایسیب  از  یکی کرد،می جمع را  باغ هایمیوه وقتی

  برایش  هربار  و بردمی سادات فاطمه برای و کردمی سوا شانبین  از  شاهپور 
 :خواندمی

 بدم آب هب گل  دسته یه خواممی من 

 بدم حباب یک به وآرزوهام 

 بچینم  حسرت یشاخه از  سیبی

 بدم تاب و آسمون رو بندازم

 من  دل بهاره ایوون   گل

 ...من  دل زاره الله بیابون یه

 :گفتمی  ناز  با و گرفتمی ازش را سیب و خندیدمی سادات  فاطمه بعد

 باشه؟ زار  الله و بیابون دلت که  مگه موندی دل رو حسرت! سید نکنه درد دستت-

 :کردمی زمزمه و کردمی نگاه هایشچشم  به عشق کلی  با هم حسین  سید

 دلم تو چیزا بقیه و حسرت واسه جا گذاشتی  مگه تو جان؟  خانوم کدومه  حسرت-
 دندونای  اون با و بخند فقط پس... شکلت قربون کردی  ُپر  تنه یه رو همه بمونه؟ 
 ...منه الکردار  دل   حسرت االن فقط این  دیدن که  بزن، گاز   وسیب  بلوریت
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 ... کردندمی نصف را سیب باهم و خندیدمی باز  سادات فاطمه و

  تابلو   روی  فاطمه  و  سید  از   روغن   رنگ  طرح    چندتا  مادرش  که  داشت  یاد  به  خوب  آوا
 دادنمی  نشان هایشمدل به را هاطرح  هیچوقت چرا دانستنمی  ولی بود کشیده

 قشنگش  گرد هایچشم  آن با آوا هم بار  هر . بودند خبر بی آنها وجود از  کال و
 تو ببینن؟ وخودشون  نباید سادات عمه و سید عمو چرا نرگسی، مامان:» پرسیدمی
 پاسخ  و  کردمی  نوازش  را  موهایش  لبخند  با  نرگس  «کردی؟   نقاشیشون  خوشگل  که
 اون...  شمبک  نقاشی  ازشون  من   اینکه  به  نباشن   راضی  دل  شاید  اینکه  بخاطر :»دادمی

  نگاهشون   و  بدونیم  خودت  و  خودم  فقط  که  بهتر   همون  پس!  الناس حق  شهمی  موقع
 لبخند با آوا و «مامان؟  کوچولوی    خانوم باشه نشم، بازخواست بعدا منم که  کنیم

  نرگس   یا  چیست  الناسحق   بداند  اصال  اینکه  بی.  گفتمی  «باشه»  کودکانه  قشنگش،
 حرفش چرا و  چون بی و بود مادرش مطیع طفق او. شودمی بازخواست چه برای
 ... پذیرفتمی را

 این   اصال  شد؟ می  مگر   اما  شود،  سبک  بغضش  بلکه  تا  داد  قورت  را  دهانش   آب  محکم
  بر  سرش از  دست شست،نمی  را صورتش  اشقطره  به قطره و شکستنمی  تا بغض
  خار   مه  تلخش  خاطرات  داشت،  شیرین   خاطرات  که  همانقدر  ویال  این ...  داشتنمی 
 ...دادمی آزارش همیشه که  هم مادرش نبودن و زدمی دخترک جان   به

 :گفت  و انداخت اهورا به نگاهی آینه توی از  صارمی

 قربان؟  داخل ببرم رو چمدونا-

 ... کمکت  بیان کن   صدا رو خدمه از  تعداد یه. تنها دست نه منتها ببر،-

 . سرگرد جناب چشم-

... صارمی ببینم ازت انگاری سهل کوچکترین   خوامنمی . نگو من  به واین  هم دیگه-
 اسمت  خوادنمی  دلت مطمئنم که  شهمی بدتر  مجازاتت و سنگین  تپرونده  وگرنه

 ...بخوره خط مأموریت از  کل  به
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  مقابلش   طرف  دست  را  کار   حساب  قشنگ  که  ها  همان  از .  محکم  و  بود  جدی  لحنش
 :گفت  داد،می فشار  تشسد توی را در  یدستگیره که  همانطور  صارمی. دادمی

 ...شهنمی  تکرار ! قربان... جنا اطاعت-

  از  شود، کردمی نگاهش اخم با که  اهورا جانب از  دیگری تشر  منتظر  اینکه بی و
  که   آنجایی  از   و  بود  شده  مجازات  او  جانب  از   کافی  اندازه  به  امروز .  شد  پیاده  ماشین 

 بستگی  مأموریت  این   در   عملکردش  به  که  ترفیعی   خواستنمی  دلش  عنوان  هیچ  به
 نشود ظاهر  اهورا چشم جلوی امکان حد تا که  بهتر  همان بدهد، دست از  را داشت
 عملی را تهدیدش دید،می او از  کوچک حتی کاری،  کم  اگر  اهورا شک بی وگرنه
 . کردمی

 ایلحظه   که  شود،  پیاده  ماشین   از   خواست  و  برد  دستگیره  سمت  را  چپش  دست  آوا
 نگاه   و چرخاند را  سرش. آورد هجوم راستش دست به یدشد  گرمایی کرد حس
 شد خیره بود گرفته  را مچش که  اهورا دست به اول غمگینش اما متعجب، تقریبا

 .شد قفل جنگلش رنگ هایچشم   توی و آمد باال بعد و

 ... بزنم حرف باهات باید-

 :انداخت باال را  ابرویش تای یک آوا

 !اینجا؟ -

 .آمدمی اخمش به هم نشلح و گرفت   رنگ اهورا اخم

 ... همینجا دقیقا-

 کرد می  تالش که  همانطور  و نشست جایش سر  صاف و کرد  کج  را سرش کمی  آوا
 :گفت  کند،  خالص اهورا محکم دست چنگال از  را مچش

 گیر  زدنش واسه ماشین  صندلی   و ویال حیاط ورودی   از  بهتر  جا که حرفیه چه-
 نیاوردی؟ 
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 . کرد  تر محکم  شچم دور  را دستش یحلقه اهورا

 . ویال این  محیط و... بدی انجام باید که  کاریه  با رابطه در -

  و  دوخت اهورا هایچشم  به داشت، تعجب رنگ   هم کمی  که  را منتظرش نگاه آوا
 :داد ادامه او

 کنترل    تحت خونه این  آجر   به آجر  و اتاق  به اتاق دونی،می خودتم که  همونطور -
 هر  پس... بمونه دور  چشمش از  که  نیست ایبهسن سوراخ کوچکترین   و جاویده
 به دیگه، چیز  هر  یا مأموریت، کار،  با رابطه در  تو، و من  جانب از  حرکتی یا حرف
 . بشه شنیده و دیده و انجام ویال این  محیط در  نباید عنوان هیچ

 :داد ادامه  بعد و کرد  مکث کمی

 اطالعات  ریز  به ریز  که  داری فرصت امشب آخر  تا فقط ات،وظیفه با رابطه در  و-
 قبول هم رو ایبهانه و عذر  هیچ و بزاری اختیارم در  ایمیل طریق از  رو هاسیستم

 بدون  داره، که هایی  سختی تمام وجود با خواستم، ازت که کاری. کنمنمی 
 دونممی دیدم، وکارت   هم قبال که  اونجا  از  و بشه انجام باید کاری  کم  کوچکترین 

 قرارداد  موقع  اون  که  بزنه؛  سرت  به  رفتن   آبی  زیر ...     اینکه  مگر .  ..برمیای  پسش  از   که
 نیست؟  سوالی... برجاست پا هم هنوز  جرائمت کنم  اضافه باید و فسخه کل  به

  گوش   دقت با هایشحرف  به و بود اهورا هایچشم  به اشجدی نگاه ظاهرا آوا
 مردانه  دست  مایر گ  از   که  که  بود  دستش  مچ  به  حواسش  تمام  واقع،  در   اما.  دادمی

 راه ولوله بدجوری دلش توی و بود شده منتقل او به و گرفتمی نشأت اهوار  
 .بود انداخته

  امشب   که  دانستمی  انقدر   فقط  و  بود  نفهمیده  اصال  را  اهورا  حرف   آخرهای  اینکه  با
 .داد تکان «نه» ینشانه  به آرام آرام را سرش کند،  ارسال را اطالعات باید

 دوباره  و انداخت بیرون  به آوا سر  پشت یپنجره  از  را نگاهش هتاکو  خیلی اهورا
 آب و رفت جلوتر  کمی  آوا که  کشید  را دستش و زد زل دخترک هایچشم  توی
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 و بود کرده  پر  را مشامش هم باز  تلخ، یرایحه آن. داد قورت شدت با را دهانش
 . کردمی اشدیوانه  که  الحق گرما،  آن با ترکیبش

 کالم  یه بوده، چی پرواز  شدن کنسل  دلیل که  کرد  سوال ازت ویداج اگر  ضمن، در -
 جاوید . کمتر  نه و بیشتر  نه... پرواز هایکارت  در  اشتباه دادن رخ و جا نبود گیمی
، آدم  بو  نباید جوره هیچ که  ندی دستش آتو کن   جمع وحواست خوب  پس زرنگی 
 !مفهومه؟ . داره وجود قراری و شده بدل و رد ایمکالمه تو و من  بین  ببره

  شد   باعث  که  بود  زده  حرف  زورگویانه  و  تحکم  با  هم  باز .  کرد  نگاهش   لحظه  چند  آوا
 بیرون   او  یپنجه  میان  از   را  دستش   محکم  و  بنشیند  دخترک  یچهره   در   کمرنگی  اخم

 :بگوید و بکشد

ی  و  میاد  در   دهنم  از   چی  نباشه  حواسم  نیستم  که  بچه.  دونممی  خودم-  باید   کجا  و  ک 
  وجود  از  تو از  بهتر  خیلی من  بگم باید هم هادوربین  درمورد. نگم چی و بگم چی
. بشه بدل و رد تو و من بین  نباید هیچی که واضحه برام اینم و دارم خبر  اونا

  شراکت  اون جز  چیزی ما بین  نبود، وامونده دوربینای این  جریان هم اگه هرچند،
 هیچ پس. دونهمی وخودش کار    هرکی و مشخصه تکلیفش اونم که  نداره وجود
 این ... کنم  اختالط باهات و دلت ور  بشینم بخاطرش بخوام که  نداره وجود دلیلی
 بود؟  مفهوم  آقا، حضرت بگو تو بار 

 عین   در   که  عصیانگر   سبز   هایچشم   آن  با  بداخم،  نگاهی  و  شده  منقبض  فکی  با  اهورا
 :غرید اندند الی از  و کرد  نگاهش انداختند،می تن  به رعشه زیبایی

 خواد می دلم نه و دارم وهات  گری  هوچی یحوصله  نه جاوید، دختر   کن   گوش-
 چیزی  و زنممی حرف باهات وقتی پس... بشه ساطع دردسری تو طرف از  دوباره
  بندش  پشت هم مفت  حرف و بنداز  جاش مخت تو حسابی و  درست گم؛می  بهت
 . ..کنم  شیرفهمت نباید که  اونجوری نشم وادار  که  نزن

 و زدمی تند تند نبضش  که  دخترک صورت توی را سرش و گرفت   را بازویش بعد
 :گفت  شده ریز   هاییچشم  با و کرد  خم بود، گرفته  نفسش
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 لفظ و اضافی زر  که  دیدی خودت هایچشم با عینه به و کردم  ثابت بهت که  قبال-
 هیچ هب مطمئنم که  دختر  نزار  دمم رو پا پس ندازه؟ می پات وعواقبی  چه مهمل
ت   به  تعریفشم  حال  به  تا  و  ناآشنایی  باهاش  که  روشی  با  خوادنمی   دلت  عنوان   گوش 

 که  بزارم  دستت  کفت  و  ببرم  بیخ  تا  بیخ  ودرازت  زبونت   و  بنشونمت  جا  سر   نرسیده،
 مفهوم ... بشی گرفتن   مونی الل به محکوم ابد تا و بشه خفه همیشه برای صدات
 کنم؟   تفهیمش باید یا بود؟ 

  و   چهره تغییر   ثانیه یک عرض در  مرد این . بود افتاده نفس نفس به ترس از  آوا
 شدمی سنگدل و وحشتناک موجودی به تبدیل جذاب، مأمور  آن از  و دادمی  هویت

  جاوید   از   بار   هزار   اهورا  بیفتد،  پایش  اگر   که  دانستمی.  نداشت  او  آزار   جز   کاری  که
 حال، این  با. اوست آزارهای از  بدتر  خیلی هایش مجازات و شودمی تر خشن 

 نشسته  باریکش  پشت  کم   ابروهای  بین   که  کمرنگ  اخمی  با  و  نکرد  خالی  را  موضعش
 و  کوبید  اهورا  یسینه  تخت  را  دستش  دو  هر   کف  و  کشید  را  بازویش   حرص  با  بود،
 : کرد  غیظ

ت  که  بخون لغز  یکی واسه برو. روانی کن   ولم-  الزمه دونمنمی. نباشه گیر   بهش کار 
  ازم  که  هم کاری  دادن انجام و توئم شریک حاضرمن  حال در  که  نه یا بیارم تیاد
 وحافظت  خرده یه ادعا، و زورگویی جای بهتره پس! نیست ساده اصال خوای،می

 ...پناهی جناب نکنی، فراموش وحرفات و قرار  و قول زود انقدر  که  کنی  تقویت

  وضوح  به هایشچشم  سرخ هایرگ. گرفت را بازویش هردو خشونت با اهورا
 :زد فریاد تقریبا عصبانیت، با که  ولی بود مشخص

 هرچی   شراکت،  این   که  احمق  یدختره  بیارم  یادت  من   بزار   و  ببند  ودهنت!  شو  خفه-
 اون و زارممی دستت کف  وحقت اتمامش، محض به و نیست ابدی هست، که

 رو  دیمی  جولون یدار االن اینکه... شهکره  چقدر  ماست من  یه فهمیمی که  وقته
 ... کنم  تحملت مجبورم فعال اینکه پای بزار 
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  که  ترسی برخالف حال، همان در  و کند آزاد را هایشدست  که افتاد تقال به آوا
 :گفت  بود گرفته  اوج کمی  که  صدایی با زدند،می فریاد را آن هایشچشم 

 خواست  تلد  که  غلطی  هر   دیوونه  توی  اونوقت  بشه،  تموم  کارمون  بزار .  خب  خیلی-
 اشاستفاده من علیه بر  که  نداری دست تو مدرکی هیچ مطمئنم هرچند،... بکن 
 ...کنی

 :گفت  زد،می نفس نفس درحالیکه و  کرد  اشاره اسیرش بازوهای به حرص با بعد

 بیشتر  ساعت دو ودیشب  دردسرات، و عالی جناب لطف به  که کن  ولم االنم-
 ... کنم  استراحت اتاقم تو برم خواممی . گرفتم  خواب کسری    و نخوابیدم

 تر غلیظ  درد  روی  از   بار   این   دخترک  یچهره   اخم  که  فشرد  را  بازوهایش  بیشتر   اهورا
 آوا چون که  کشید  خودش سمت بیشتر  و جلوتر  را او اهورا. کرد  تقال بیشتر  و شد

 اهورا  زانوهای به محکم زانوهایش و کشید  کوتاهی  «هعی» نداشت، را توقعش
 شال  زیر   از   بلندش،  موهای.  شد  مماس  او  راست  سمت  یشانه  با  شانیپیشا  و  خورد
 سرش  و  جنبید  خودش  به  سریع.  شد  پخش  اهورا  صورت  توی  کمی  و  ریختند  بیرون

  بازوهایش   تر محکم   و  نگذاشت  اهورا  که  بنشیند  او  از   فاصله  با  خواست  و  برد  عقب  را
 :گفت  آرام. کرد  خم کمی  را سرش و داشت  نگه خودش نزدیک را او و گرفت  را

ی برم بزار ... اهورا کن   ولم-  . کارم  پ 

  چیه؟  کارت-

  اینجا   تا  خوای؟ می  سیستمارو  اطالعات  نگفتی  مگه...  خواستی  ازم  خودت  که  کاری-
 تونم؟ می   کنم،  هک  وکوفتی  اطالعات  اون  تونمنمی  که  باشه  بسته  دستم  و  باشم  اسیر 

 :گفت  خشمگین  و داد باال را ابرویش تای یک و زد صدایی بی پوزخند اهورا

 وکردم   محول بهت که  کاری  بـــایـــد و تهوظیفه که  شدی متوجه  درنهایت پس-
 ...!بدی انجام
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  پرجسارت  هم باز  اما بود ترسیده مرگ حد سر  تا. فشرد هم به را هایشلب  آوا
 :گفت

  ست طرفه دو قرارداد یه بحث اما. ندارم مسئولیتی تو قبال در  و نیست اموظیفه-
 ... بزارم پاش زیر  تونمنمی من  شکنی،می وقولت  مدام که  تو برعکس   که

  بین  را ظریفش بازوهای. پاشید رنگ اهورا صورت روی اخم به آوا یجمله
 اهورا که  وقتی بست نقش دخترک صورت روی مالیم اخمی که  فشرد هایشپنجه 

 :کرد   غیظ دندان الی از 

 وقتی من  بمونه؛ یادت کاست  و کم  یب  که  کنممی  واضحش همیشه برای بار  یه-
 آخری  دفعه  پس  کنم، می  فراموش  ایشوکلمه  حتی  نه  و  زنممی  زیرش  نه  بزنم،  حرفی
 به که  زنیمی حرفی و دیمی  نسبت بهم وچیزی  شکستن  شنوممی ازت که  باشه

 وخواستی ازم که  چیزی من  معامله، این  تو... جاوید دختر   زنهمی  لق زیادی دهنت
  انجام   وکارت  باید  چرا  و  چون  بی  و  نداری  گویی  زیاده  حق  هم  تو  پس.  دمکر   قبولش
 دور   دور،  هزار   رو  لقمه  هربار   که  سخته  برات  انقدر   چرا  این   فهمیدن  فهممنمی ...  بدی
 ... چرخونیمی سرت

  اعتماد  بهم خواینمی شده که  بارم یه که   تو  یا چرخونم؟ می سرم دور   رو لقمه من -
  تحویلت  مرتب و تمیز  که  خودم دست بسپری رو کارا  دنر ک  منم منم جای و کنی
 بدم؟ 

 شاهپور   یریشه  و  رگ  از   مقابلم  طرف  که  الخصوص  علی.  ندارم  اعتماد  احدی  به  من -
 ...کنهمی چکه دستش از  آدم نهایت بی خون که  باشه جاوید

 .انداخت باال  شانه پوزخند یا آوا

 . گفتم  که  همونه من  حرف بهرحال... من  نه خودته، مشکل دیگه این  خب-

 بیشتر  االن که  اش ایشیشه سبز  هایمردمک  دور  خشم  از  سرخ ایهاله درحالیکه
  های مردمک بین  را  غضبش پر  هایچشم  بود، بسته نقش درخشیدمی همیشه از 
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 شانثابت  بعد و چرخاند  چندبار  بود، گستاخ  اشدرونی  ترس برخالف که  آوا یتیره
 هر  گویی  که  زدمی چنان شاهرگش نبض و زدیم نفس نفس خشم زور  از . کرد

  گردنش   روی به درونش،  یافتاده غلیان به خون   و شده مار  و  تار  بود ممکن  لحظه
 .بگذارد جا به سرخ رد

 : غرید  بود،  فهمیدن  قابل  خوبی  به  خشمش  یمایه  ته  و  بود  باال  ولومش  که  صدایی  با

 گی نمی چشم اضافه حرف بی و گیرینمی خون خفه شده، که  بارم یه برای چرا-
 کلمه  تا دو که  بجنگم باهات باید مدام چرا نشی؟  بیهوده بحث همه این  باعث که

 و جماعت  آدم حرف کال  اگر  کنم؟   فرو نفهمت حرف پوک   مغز  اون تو رو ساده حرف
 بیاد  دستم  کار   لم   که  کن   روشنش  منه،  با  مشکلت  فقط  اگر   اما...  هیچ  که  فهمینمی 
 ...کنم  پیاده روت بیا کار   به و نو شگرد یه  ،بحث بار  هر  جای و

 هایشمردمک  شد، تمام که اشجمله و گرفتمی اوج بیشتر  لحظه هر  صدایش
 : زد فریاد هوابی بعد و زد وحشتناکی برق و کشید  شعله

 احمق؟  یدختره چیه تو مشکل-

. زد زنگ ایلحظه گوشش  و لرزید اهورا صدای از  بدنش ستون چهار  کرد  حس آوا
 دادش به که  نبود اینجا هم احدی یقین  به قطع و بود افتاده گیر   باهاش جاییدب

 . برسد

 هم  تر سنگین   اهورا  غرش  این   با  که  بود  اشلعنتی   بغض  ترسش،  از   بدتر   و  ترسیدمی
. کردمی نشینی عقب  نباید اینها، یهمه با اما. آوردمی بند را نفسش و بود شده
 . نگیدجمی باید پس ... بود مبارزه اهل

 شدت به نه البته بلند، و کند  حفظ آرام بود رفته باال که  را صدایش  تن  نتوانست
 بداخم   یچهره  و  نشسته  خون  به  هایچشم   به  خیره  خودش،  توان  حد  در   ولی  اهورا،

 داد   حدودی  تا  نلرزد،  دارش  بغض  صدای  کردمی   سعی  که  همانطور   اهورا،  عصبی    و
 :زد
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  هیچوقت   که  زهرمارت  لحن    با  اما...  ندارم  مشکلی  چیه  راضی  خود  از   آدم    تو  با  من -
 حرف   دادن  دستور   و  تحکم  بدون    و  کنی  مهارش  تونینمی  و  نداری  کنترل  تلخیش  رو

 ...دارم خورده شیشه بخواد دلت تا! چرا بزنی،

 و نمیاد در  جیکشونم و گیرنمی دستور  من  از  دارن هرروز  و هرروز  آدم، نفر  هزار -
  خودت  پیش فکری چه... تو اونوقت... دنمی  انجام وون کارش  نقص بی و درست
 !هــــان؟  احمق؟  کنم  جدا بقیه از  وحسابت   داری توقع که  کردی

  توانست نمی  جوره هیچ دیگر  و بود شده آشکار  بغضش اکنون. زد پوزخند آوا
 اش لعنتی  بغض گیری   نفس از  وضوح به صدایش و کند تحمل را اشسنگینی

 : گفت  توانش یتتمه  با و نریخت اشک ولی لرزید،می

 به   هرروز   که  بدبختایی  اون  یهمه  برخالف  ولی  نکردم  خودم  پیش  فکری  هیچ  من -
  غالت  و داد ترس از  شونباطنی  میل علیرغم و کنن می  تحمل وسگت  اخالق اجبار 
 هم ازت و نیستم سربازت و دست زیر  من  گن،می چشم و گیرنمی خون خفه
 ... بخوای ازم زور  به وچیزی و  بدی دستور  بهم نداری حق پس! ترسمنمی 

  قسمت   آن  از   مانتویش  آستین  که  را  بازوهایش.  کرد  نگاهش  خیره  لحظه  چند  اهورا
 از  و بود ترسیده آوا هایچشم . کرد رها بود، افتاده چروک بودش گرفته او که

 بکشد موهایش بین  دستی اهورا شد باعث که  بود تیزش و تند  غم بیشتر، ترسش
  پیش  دقیقه یک برخالف که  لحنی  با بود، جا بر  پا هنوز  چشمانش آتش اینکه با و

 :بگوید بیخیال تاحدودی و محکم سرد،  کامال  نبود، خشمگین 

 شراکت  این  پیشنهاد که زمانی اون اما... نیستی هم دستم زیر  نیستی، سربازم-
 از  بدتر  یبهانه و عذر  االن که  کردیمی مجوانبَش  تمام فکر  باید دادی رو احمقانه

 . ندی من  تحویل گناه

  در   یدستگیره  سمت  را  دستش.  گرفت  دخترک  غم  از   پر   و  ظریف  یچهره   از   نگاه  بعد
 سرد صدای آوا و کرد  کج  او سمت را صورتش کمی  کند،  بازش اینکه از  قبل اما برد
 :شنید را اش زدهیخ و
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 ...کنی  اطاعت و ی گب چشم مجبوری ناخواه، خواه تو و خواممی واطالعات  شب تا-

  محکم  بود، اهورا یهویی   حالت تغییر  این  دلیل فهمیدن درگیر  هم هنوز  که آوا
 . گرفت  را بازویش پشت از  شود، پیاده اینکه از  قبل و فشرد هم به را هایشلب 

  تأمل   کمی  در   کردن  باز   برای  بازویش،  روی  آوا  ظریف  هایانگشت   احساس  با  اهورا
  در  سعی بود، ناکام کار   این  در  اینکه با وجود، تمام اب که  آوا ظریف صدای و کرد

 :شنید را داشت، دادنش نشان خشمگین 

 یه! خان اهورا آتازی می گاز   تخته و بستی وچشمات  همینجوری! ببینم کن   صبر -
 ... برسیم بهت هم ما برو تر یواش  ذره

 :داد ادامه را حرفش حرص با و رفت جلوتر  کمی  بعد

 ...روانی یمرتیکه زارممی دلت روی وگفتنم   چشم حسرت-

 فکی  با  رسید،  که  جمله  آخر   به  و  دادمی  گوش  را  هایشحرف   پرغضب  و  بداخم  اهورا
 :داد را دخترک پاسخ  سردی، و خشم از  بود پر  که  لحنی و منقبض

 ...احمق یدختره  بریمی گور   به خودت با رو آزادی ایلحظه  آرزوی-

. شدند  پیاده  ماشین   از   زمانهم   و  باهم  هردو  و  کرد  زمزمه  زیرلبی  « دید  خواهیم»  آوا
 شان برای   سرنوشت  اینکه  از   غافل.  بود  دیگر   ایمبارزه   شروع  این   خیالشان  به  یحتمل
 ... است زده رقم متفاوت کامال  ایقصه 

 صد با که  بود درهم اخمش چنان و بود کرده  مشت کنارش  را هایشدست اهورا
 به دندان چنان و بود شده سفت فکش! دچشی را اشمزه شدنمی هم عسل من 

 دخترک... شود بلند شانشکستن  صدای بود ممکن آن هر  که سایید،می دندان
 حاضر  و آوردن نه اهورا، قوانین   کتاب  بین . ریختمی هم به را اعصابش بدجوری
 آن از  ورق یک حتی دختر  این  ولی. نداشت جایی کوچکترین   مخالفت، و جوابی
  را  آن یکلمه  به کلمه   تیزش، و تند و دراز  زبان با هیچ، که  بود نخوانده را کتاب
 باال   را  مغرور   اهورای  کفر   ها،  این   یهمه  و  کردمی  مچاله  پا  زیر   را  صفحاتش  و  نقض
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 را  تکلیفشان و بدهد بقیه دست را کار  حساب بود بلد خوب معموال... اوردمی
. بود نکرده برخورد هشابمش به کنون  تا  که  بود کسی  دختر، این  اما. کند  مشخص

 ندیده  خودش در  را زده یخ سنگی   مرد   این  به گفتن   نه جرعت هیچکس حال به تا
 ...بود نکرده پیدا را وجودش و

 ...آوا ولی

 و نشاندمی کرسی  به را حرفش و ایستادمی  رویش توی و گفتمی نه راحت چه
  تهدید   یهربه  از   دشمی  وادار   است،  غلط  کارش  دانستمی  هم  خودش  اینکه  با  اهورا

 هیچکدام   هرچند،...  کند  استفاده  کشتن   حجله  دم  را  گربه  قولی  به  و  دادن  پاترسه  و
... دادمی دخترک دست را گوشی  دیگر  طور  باید و نداشت تأثیر  آوا روی هااین  از 

 باید،  که  آنطور   گذاردنمی  که  چیست  دانستنمی  هم  خودش  توانست؟ می  مگر   ولی
 بدون تهدیدهایش بار، هر  و بگذارد دستش کف  را را آوا یا ه درازی زبان حساب
 ...ماندمی باقی شدن واقعی

 دو  از  بود خاکستری یشده سنگفرش باریک  یجاده شامل حیاط، پایین  یمحوطه 
  چوبی  هایآالچیق که  بود شده پوشیده راش بلند قد درختان و سبز  فضای با طرف
 زیباتر  بسیار  نمایی شعله، دو رنگ سفید ندبل پایه هایچراغ. شدمی دیده آنها بین 
 .بودند داده باغ به

 اهورا. برمیداشتند قدم هاسنگفرش  روی هم کنار  و شانه به شانه آوا، و اهورا
 شاید  و  داشت  اندازه  و  حد  بی  صالبتی  آرامش،  و  مرتبی  درعین   و  بود  بلند  هایشگام 
 . بود سخت قدری او؛ یآراسته برداشتن  قدم با شدن هماهنگ دخترک برای

 و سرخ رز  هایگل  بوته جستجوی به را  دیوارها و نرده دور  تا  دور  آوا هایچشم 
  قد  از  مانع پاییز، سرمای انگار  اما کاوید داشت یاد به دور  هایسال  از  که زردی

  دیدن  با درنهایت،. بود چیده را همه حسین  سید یحتمل و بود شده آنها کشیدن
 سه دو و خورد چشمش به باغ بلند دیوار  کنار   شهگو  که  زردی رز  کوچک  یبوته 
 جلو  به  رو  شود،  اهورا  منتظر   اینکه  بی  و  زد  لبخند  ذوق  با  نداشت،  بیشتر   غنچه  تایی
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 این   در   که  رزهایی  خصوص  به.  بود  رنگ  زرد  رزهای  یدیوانه   دخترک.  کرد  تند  قدم
 نرگس که  زمانی از  را خوششان یرایحه  هم هنوز  او و بودند کرده  رشد هوا و آب

 محبوس  هایش ریه  در  ساخت،می گل  تاج و دستبند زیبایش هایغنچه  از  برایش 
 .بود داشته نگه

  کوچک   هایغنچه  از  یکی سمت را ظریفش هایانگشت  آرام، و نشست بوته پایین 
  خوشش  یرایحه و  کرد  خم را سرش. کرد  لمس را لطیفش گلبرگ  احتیاط  با و برد
 بود  نشسته که  جایی و خودش کل  به لحظه، آن در  گفتمی اگر . کشید  جان به را
 ...نبود دروغ بود، شده کشیده  گذشته  هایسال به و کرده  فراموش را

 مادرش  جلوی حصیری، کاله  و لی شلوارک با که  بود ایبچه  دختر  همان دوباره
 ذوق و شوق با نشست،می آالچیق زیر  نشیمن  صندلی روی او وقتی و دوییدمی

  عوضش   در   که  گذاشتمی  خواندمی  که  عشقی  ملت  کتاب  الی  و  یدچمی   گل  برایش
  کوچکش   قلب و شود  نثارش نرگس جانب از  مادرانه، نوازشی و محبت پر  ایبوسه

 ...بگیرد او از  را گلش  تاج و دستبند مادرش اتاق   توی درنهایت، و شود شعف از  پر 

 را  هایشچشم و لرزید تنش ایلحظه  اش،گونه  روی ایقطره سردی   احساس با
.  بود   قطره  یک  از   بیشتر   خیلی  صورتش  خیسی  .  کشید  صورتش  به  را  دستش.  گشود
  با  پرسخاوت، یقطره  آن با که  شد هم ابرها یگریه  متوجه گرفت،  باال که  را سرش

 مشخص   و  بود  نمک  نم  بارشی.  بودند  گردانده  برش  حال  زمان  به  و  کرده  همراهی  او
 .رسید نخواهد اوج به دیگر  یدقیقه دنچ تا و شده آغاز  تازه باران بود

  نگاه  سرش پشت به تند و زد پلک سرش، پشت از  سگی واق واق صدای شنیدن با
 او از  فاصله با که  کوچکی  هاسکی رنگ آبی هایچشم  توی هایشچشم که  کرد

 آسودگی  سر   از   عمیقی  نفس.  افتاد  داد،می  تکان  را  زبانش  و  دم  تند  تند  و  بود  ایستاده
  باغش   از   حفاظت  برای  دوبرمن   از   همیشه  شاهپور   آمدمی  یادش  که  جایی  تا.  کشید

 توله  این  جای به که  بوده یار  آوا با بخت فقط شاید بار، این  اما. کردمی استفاده
 .بود نیامده سراغش سر  پشت از  وحشتناک دوبرمنی کوچک،  هاسکی  
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 کردن ر کمت با و دویید سمتش دوان دوان حیوان که کردمی نگاهش همانطور 
 و بست نقش آوا یچهره  توی کمرنگی  لبخند . داد تکان را دمش دوباره اش،فاصله 
 کمی  هاسکی که  برد جلو او سیاه و سفید هایکرک   سمت به را دستش آرام آرام

 شد  تبدیل  کوتاه  ایخنده به  آوا  لبخند.  رفت  عقب  و  شد  جمع  خودش  توی  و  ترسید
 :گفت  شدمی نزدیکش که  همانطور  و

.  کنم   نازت خواممی فقط. ندارم کاریت  که  من  کوچولو؟   ترسیمی من  از  چی واسه-
 ...  آبی چشم خوشگل   باش آروم

 موهایش و کرد  کج   کمی  را سرش او که  کرد  نگاه آوا صورت به  لحظه چند هاسکی
 موهای   با   آرام،  را  هایشانگشت   و  برد  جلو  را  دستش  بیشتر .  ریخت   بیرون  شالش  از 

 سرش  و  آمد  جلو  دوباره   بود،  ریخته  ترسش  انگار   که  هاسکی.  کرد   مماس  حیوان  نرم
 لحظه چند و گرفت جان دخترک لبخند. کشید آوا هایکفش روی بار  چند را

 ی نشانه به و شد بلند پایش روی از  هم حیوان. شد بلند جا از  بعد و کرد  نوازشش
 چرخید  شدور   بار   چند  بود،  گرفته  جای  اشغریزه  در   که  او  محبت  و  دوستی  به  پاسخ
 .  کرد  نوازشش دوباره و شد خم کمی  خندید، آوا که

 اهورا  قفل  نگاهش،  که  بود  شال  زیر   به  موهایش  کردن  مرتب  درحال  و  کرد  صاف  قد
 ایستاده  کردندمی  وصل  باال  یمحوطه  به  را  باغ  پایین   قسمت  که  هاییپله  کنار .  شد
 طرف   یک  از   را  اششانه  و  بود  شده  کج  کمی.  بود  زده  کمرش  به  را  دستش  یک  و  بود
. کردمی نگاه را بود ایستاده آوا که جایی مستقیم و بود داده تکیه هانرده به

 قامت  دیدن از  نفسش کرد  حس و شد خشک شال روی ایلحظه  آوا، هایدست 
. بود جذاب حد از  زیاد شاید ایستادنش، حالت  و بود گرفته  که  ژستی. گرفت  اهورا
  دستش  روی که کتی و زدمی  چرخ لتش حاخوش  و خوشرنگ موهای بین  باد

 این  از  سبزش، هایچشم درخشش. خوردمی تکان تکان زمانهم هم بود انداخته
 اش،همیشگی   کمرنگ  اخم  همان  هم  باز   نداشت  شک  دخترک  و  بود  پیدا  هم  فاصله

 .است کرده  اندازه و حد بی را جدیتش و بسته نقش پرابهتش و مردانه صورت در 
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  به . برداشت قدم او سمت به بگیرد، مقابلش  یخی   مرد از  مشچ بتواند اینکه بی
  درشت  هایریگ  به  پایش نبود، حواسش چون که  بود رسیده ازش کمی  یفاصله 
 کند،  حفظ را تعادلش بخواهد تا و خورد سکندری و کرد  گیر   هاسنگفرش  یحاشیه

  صورتش   و  بسته  را  هایشچشم  کشید،  که  کوتاهی  جیغ  با  و  داد  دست  از   را  کنترلش
 آماده   سفت و سرد  هایسنگفرش  با صورتش اصابت برای را خودش  و کرد  جمع را

 . کرد

 شنیدن با که لرزیدمی بود، شده وارد بهش که یهویی استرس و ترس از  هنوز 
 دور  که  گرمایی  متوجه تازه و شد صاف اشپیشانی هایچین  آشنا، و تلخ ایرایحه 
 و  شد بودند، داشته نگهش  محکم که  یهایدست  و بود شده پیچیده شکمش و کمر 

 کمترین   در  که  ایشیشه سبز  یتیله جفت یک به نگاهش؛. کرد   باز  را هایشچشم 
 خیره  زدند،می برق پرپشت ابروهایی ی سایه زیر  و داشتند قرار  صورتش از  فاصله
ی   حواسش؛ و بود   آن  از  کردمی سرکشی تابانهبی که  قلبش وار دیوانه  هایتپش پ 
  آغوش  در  درواقع محکم و بود شده خم  رویش  کامل که اهورا به کیدینز  همه

 موهایش و بود افتاده گردنش دور  شالش. بود رفته بود، داشته نگهش گرمش
  های موج  اصابت از  جوان مرد که  خوردمی اهورا صورت توی باد، وزش با محابابی
 .پاشید اخمش به رنگ  قدری نرگس، عطر  استشمام و او درشت فر 

 بلند  بلند  اهورا  قلب.  بود  گرفته  را  اهورا  بازوهای   محکم  و  زدمی  نفس  نفس  کتر دخ
 رنگ متوجه اکنون که را، آوا هایچشم  سرکش، نگاهی و  اخم با و کوبیدمی

 .داشت نظر  زیر  بود، شده شانفندقی 

 و  ماند ناکام هربار؛ اما بزند، حرفی که  کرد بسته و باز  را هایشلب  چندبار  آوا
 قانع دلیل هیچ. زد زل کردمی نگاهش بداخم که اهورایی به عجز، با درنهایت
 هیچ  به  اهورا  و  نداشت  وجود  دخترک  دراز   همیشه  زبان  ماندن  عاجز   برای  ایکننده
 حیا؟ و شرم و آوا. کند  باور  را هایشچشم  نی نی گنگ  خجالت توانستنمی  عنوان

...  رفتنمی  که  رفتنمی  اهورا کت  توی هااین  باز؟  زبان جسور   آوای آن هم آن
 خواستنمی   اما  است،  شده  شرمگین   او  به  نزدیکی    از   دخترک  بود  کرده  باور   هم  شاید
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 حسن، این  چه حاال. ببیند خواستنمی را آوا هایُحسن  اهورا، شاید. کند  قبولش
 ... زدمی  پسش  اهورا  بهرحال،...  دیگر  چیز   هر   چه  بیاید  حساب  به  دخترانه  شرم  یک

 گوش   توی اشعصبی تاحدودی شاید و محکم صدای که  وقتی دوب منقبض فکش
 :انداخت طنین  آوا

 مغز  با  بخوای و بری وا هربار  نمیاد بدت انگار  دختر؟  کنینمی نگاه وپات  جلو چرا-
 ...بیای فرود زمین  رو

 هایدست  فشار  از  قدری اهورا که  خورد تکان کمی  و برد فرو را دهانش آب آوا
 :بگوید و بگیرد نفسی و بایستد  صاف توانست او و کرد  کم  محکمش

 ... اینجوری که  شد چی نفهمیدم خودمم... شد پرت حواسم یهو. دونمنمی-

.  کرد  مرتب  قدری  را  موهایش  و  پوشید  را  شالش   و  کرد   رها  ناتمام  نیمه  را  اشجمله
  برایش  اتفاق این  دوم بار  برای اینکه از  و دوییده هایشگونه   به خون کردمی حس
 . داشت غریبی نسبتا و گنگ  حس شد،می  ار تکر 

  عقب   سمت.  شد  شنیده  هاسکی  صدای  باز   سر،  پشت  از   که  رفتند  هاپله   سمت  هردو
 ترسان   اهورا،  وحشی    هایچشم  و  عصبانی  نگاه  دیدن    از   بیچاره،  حیوان  که  برگشتند
 با   گوید،می  چه  بداند  اینکه  بی  و  خندید دخترک.  شد  قایم  آوا  پاهای  پشت  و  دویید

 :زد لب وار زمزمه حواسیبی

 گند  خداییش.  ترسهمی  ازت  هم  وجبی  نیم  این   که  سرگرد  جناب  کردی  چیکار   ببین -
  صورتت  کوفتی    کور   یگره  اون ترس از  آدم و عالم... داره دنیایی هم بودن اخالق
 ...شن می فراری ازت لرز  و ترس با و برنمی حساب ازت

  خودت؟  با گیمی داری چی-

 نگاهش و فشرد هم به را هایشلب محکم  و شد جمع حواسش ورا،ها صدای با
  دوباره  واقعا چون... باشد نشنیده بود امیدوار  بود؟  نشنیده واقعا یعنی. کرد
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 های اخم  این   هرچند،.  نداشت  را  هایشکشیدن   نشان  و  خط  و  بحث  و  جر   یحوصله
 . دادمی نشان را دیگری چیز  کالفه،  یچهره این  و غلیظ

 : گفت  زیرینش لب  کردن  تر  با و نکرد خالی را موضعش بهرحال

 و گرخید اینجوری که ترسهمی ازت هم بسته زبون این  کنم فکر  میگم،. هیچی-
 ... کرد  قایم وخودش 

  رفت می  هاپله   سمت  درحالیکه  بعد  و  کرد  نگاهش  اخم  با  همانطور   لحظه  چند  اهورا
 :گفت

 اما داری، ازش تعریفی چه و کنیمی معنی چطور  خودت پیش رو ترس دونمنمی-
 کل  به دیگران وجود و شهمی من  حرف   حرف، هستم؛ من  هرجا اینه منظورت اگر 

 ...دهمی دست از  ومعنیش 

 رفتمی باال هاپله از  سرش پشت که  آوا سمت به را نگاهش و برگشت کرد،  مکث
 در  خیره اهورا. کرد نگاهش همزمان و ایستاد ایلحظه  هم او که انداخت

 :داد ادامه شمرده هایشم شچ

  که   تو  الخصوصعلی  هیچکس،  نظر   بنابراین؛.  کردم  انتخابش  خودم  و  دارم  قبولش-
  روی  از  و االبختکی وحرفات تموم  و کشینمی  یدک سرت پشت وچیزی دردسر  جز 

 ...نداره برام اهمیتی کوچکترین   میاری،  زبون روی هیچ معیار 

  بود،  کرده  را دخترک جان قصد شین ام توی که  پیش یدقیقه چند برعکس لحنش
 دوباره آوا شد باعث که  داشت را همیشگی نیش همان کالمش  خب ولی بود آرام

 :بگوید کمرنگ  اخمی با و شود سرتق

 ... باشی انتقادپذیر  ایذره  تونینمی که  دهمی نشون وخودخواهیت نهایت این  و-

 برای زاری،می روش رو یادیگه مزخرف هر  یا انتقاد اسم داری تو که  هاییلفظ-
 مهم   ارزشه،  بی  که  وچیزی   تونمنمی   عنوان  هیچ  به  پس  نداره  یاوه  جز   مفهمومی  من،
 ...کنم  تلقی مفهوم و پرمحتوا و



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

270 

 

  بود   محکم  همیشه  مثل  صدایش،  و  بود  عصبانی   و  کوبنده  لحن    همان  لحنش  دوباره
 . زدمی حرف آرام، تاحدودی و وار دیکته که  وقتی

 اتوظیفه جز  چیزی به و باشه گرم  کارت  به سرت کنممی توصیه ته ب  بنابراین؛-
 ... کنم  برخورد  باهات آروم  همینطور  هم دیگه یدفعه  دمنمی قول که  نکنی فکر 

 نگاهی  با  و  داد  ادامه  را  راهش  شود،  آوا  جانب  از   کالمی  کوچکترین   منتظر   اینکهبی  و
 با که ایمردانه مشکی   یهاکفش زیر  از  یکی یکی را هاپله جلو، به رو و پرغرور 
 .گذراندمی بود، هماهنگ  بدجوری محکمش و بلند هایقدم 

 بی   خودخواهی    اهورا،  هایحرف   این .  نخندد  یهویی  که  گرفت  گاز   را  لبش  محکم  آوا
 درنهایت  سردش،  رفتار   و  تند  اخالق  به  علم  با  که  کردمی  مشخص  را  اشاندازه  و  حد

 که  است همین  گفتمی عبارتی به گرفتنش  یدهناد با و کردمی خودستایی غرور،
  کنار   باهاش باید خودت و است مربوط خودت به داری، مشکلی هم اگر ! هست
 ... بیایی

 عمیقی نفس و گرفت  سفید ینرده  انتهای به را دستش رسیدند، که  پله آخرین  به
 موهایش و دادمی تکانش مدام باد که  گذاشت  شالش زیر  را  دیگرش دست. کشید

 را ویال دور  تا دور  که  وسیعی دریای آبی   به را نگاهش. کردمی صورتش پخش   را
 .دوخت شدیم دیده خوبی به ارتفاع آن از  و بود کرده  احاطه

 بزرگ   گاردن  روف  تا  دو  به  طرف  دو  از   که  وسیع  بود  ایمحدوده  باغ،  باالی  یمحوطه 
 شده طراحی کشی هایینشیمن  و ترموود پوش  کف  و ایشیشه های دیوار  با که

 در   آویز   یک  و  شعله  تک  بلند  پایه  چراغ  چهار   یک،  هر   فراز   بر   که  شد،می  ختم  بودند،
 . داشت قرار  مرکزشان

 هنگام   در   و  بعد  به  غروب  از   که  را  هامحوطه  زیبای  نورپردازی    داشت  یاد  به  خوب  آوا
 از   که  یییادر  با  ترکیب  در   و  تر روشن   را  فضا  ها،چراغ  روشنایی    بر   عالوه  هوا،  تاریکی
 . کردندمی تر جذاب بود، پیدا ایشیشه دیوارهای پس
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 به هم باغ در  پشت از  که  شاهپور، جلویی   ویالی ساختمان سفید نمای درنهایت،
 .شد هویدا بود، پیدا خوبی

 اهورا  تماشای برای رنگ، ایسرمه  هاییفرم  لباس با زن، و مرد  یخدمه از  جمعی
 و  زیر   به  سر   ظاهر   به.  بودند  کشیده  صف  در   جلوی  ،شاهپور  دستور   از   اطاعت  یا  بود

 و اهورا هایچشم  از  شان  هایپچک  پچ و زیرچشمی هاینگاه ولی بودند آراسته
 .نماند دور  آوا حتی

  پررنگ   لبخندی  با  شاهپور،  یبرنامه   مدیر   شاید  یا  وکیل؛  و  مشاور   طهموری،  سیروس
 ایلحظه اهورا، وحشتناک اخم دیدن با که  بود ایستاده آنها جلوی استقبال؛ برای

  بشاشش  یچهره  همان  اما. گرفت  تعجب رنگ  هایشچشم و  باخت رنگ  لبخندش
 آب عین را بودنش ساختگی اهورا که گرم، لحنی با و رفت جلو و کرد حفظ را

 :گفت  کرد،می باز  هم از  را هایشدست درحالیکه داد؛می  تشخیص خوردن

 ... اومدین  خوش خیلی ...دیدار مشتاق! رادفر جناب سالم-

 :داد ادامه آوا به رو و

 . بخیر رسیدن. جاوید خانوم ادب عرض-

  طهموری .  داد  را  پاسخش  کوتاهی  تشکر   با  زیرلب  آوا  و  داد  تکان  را  سرش  فقط  اهورا
 وکال،  از   خیلی  مثل  و  بود  موذی  باطنش،  ولی.  رسمی  و  کشیده  اتو  ظاهر   با  بود  مردی
  شرایطی،  هر  توی که  بود آنهایی از  گفت،  شدمی قعدروا. باز دره دو و بود کاردان

 قائل دیگران برای ارزشی کل  به و اند آلود گل  آب از  خود برای ماهی صید فکر  به
 .نیستند

 :گفت  مودب لحنی با و برد جلو اهورا سمت را دستش

 و  وکیل. هستم طهموری  سیروس بنده. مهندس خوشحالم خیلی مالقاتتون از -
 ...جاوید جناب مشاور 
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 را او اهورا کرد،نمی معرفی را خودش هم اگر . داد دست او با کوتاه  خیلی اهورا
  برای .  بگذارد  جایی  به  قدم  تحقیق  بدون  که  نبود  آنهایی  از   وجه  هیچ  به.  شناختمی
 . زدنمی آب به گدار   بی و بودمی محتاط باید  جاوید، آوردندر پا از 

 :داد ار ر ق خطاب را او که  وقتی محکم و بود سرد لحنش

 هستن؟ جاوید مهندس-

 ...ایشون البته. اتاقشونن  داخل. قربان بله-

 داخل  کرد  اشاره آوا به چشم کنار   از  نامحسوس حرفش، یادامه به توجهبی اهورا
  پشت   هم  طهموری.  رفت   ویال  ساختمان  سمت  به  همراهش  حرف،بی   هم  آوا  و  بروند

 :داد ادامه  را حرفش حال، همان در  و افتاد راه سرشان

  بار  ظاهرا کردن؛  چک رو انبارها دیشب. اند استراحت حال در  االن جاوید جناب-
ی  نیست  معلوم  و  نرسیده  هنوز    مهندس   بهرحال،  اما.  بشه  حل  اومده  پیش  مشکل  ک 

 و زیر  اهل باشین  مطمئن  و شناسن می خان شاهپور  هایتعریف  از  رو شما افخمی
 دبه  که  ستسازنده   یه  فقط.  نیستن   نکرد  دوتا  رو  حرف  نکرده  خدایی  و  کشیدن  رو

 جای  و  شهمی  حل  زودی  به...  کنن   رسیدگی  خودشون  افخمی  جناب  قراره  و  درآورده
 .نداره وجود نگرانی هیچ

 همانطور   و  بود  ایستاده  ورودی  در   از   خارج  که  کشید  صارمی  سمت  را  نگاهش  اهورا
 وارد  و  داد  را  طهموری  پاسخ  کند،  روشن   را  ماشین   برود  کردمی  اشاره  او  به  سر   با  که
 .شد ویال

 کوهی   به  تبدیل  درنهایت؛  و  شن می  جمع  هم  روی  که  اندکوچیک  مشکالت  همیشه-
 کشیدن   عقب  بانی    و  باعث  شهمی  و  کنهمی  علم  قد  چیهمه   جلوی  تنه  یه  که  شن می
 ! بزرگ  ریسک  یک  یعنی  تنهایی،  به  خودش  این   و...  شراکتا  و  نقشه  خوردن  هم  به  و
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. کشید   بود ایستاده سالن  وسط آنها گفتگوی  از  فارغ که  آوا، سمت را نگاهش بعد
 حسابی و است شده چیزی درگیر  ذهنش شد متوجه اهورا اما  بود، آرام ظاهر  به

 :داد  ادامه  را  حرفش  طهموری،  به  رو  و  گرفت   ازش  چشم  تأنی،  با.  رفته  فرو  فکر   توی

 مهم  برام  هم  وجه  هیچ  هب  ره،نمی  جوب  یه  توی  آبم  شکنی  قانون  و  نظمیبی  با  من -
 چه یا کوچیک  چقدر  انداختین؛ یا افتاده، مسیر  بین که  سنگی و مشکل این  نیست
 ...خواممی مومحموله  قرار  طبق و ساعت سر  من  بهرحال... بزرگه اندازه

 :داد ادامه و  کرد  مکث اندکی هایش،چشم  کردن  تنگ با

 بخشه می...  بده  نسیه  آدم    لقای  به  بخشهنمی   نقدو  به  دست  مشتری    عطای  که  آدم-
 وکیل؟ جناب

 ذهنش  توی و تکرار   خودش با را اهورا  هایحرف  موی به مو  که  همانطور  طهموری
 حرف  مسلط و وار دیکته و محکم او چقدر  که بود شده این  درگیر  کرد،می  ثبت
  تعریف  قبال. کند  فراموش را مخالفت و گفتن   نه اصال مقابل طرف طوریکه! زندمی

  اهورای  بود شده متوجه بود، شده روروبه او خود با که  االن اما  بود شنیده ار  اهورا
 .است  تعاریف و هاحرف  آن تمام از  تر سرسخت  خیلی خیلی واقعی

 :گفت  و زد باال اشاره انگشت با را عینکش کمی  و داد تکان را سرش

  اتفاق   ن ای  کردم،  عرض  که  خدمتتون  منتها  نداشتم،  سوئی  قصد  هم  بنده  قربان؛  خیر -
 ...پس . نیست ما طرف از  یعنی... نیست افخمی مهندس تقصیر  اصال

 نگاهی و غلیظ اخمی وراج، وکیل   این  هایپرچانگی  از  بود شده کالفه که اهورا
  رنگ   ایلحظه   بیچاره،  طهموری    که  کرد  اششده  تنگ  هایچشم   جایگزین   را  عصبانی
 : کرد  غیظ تحکم، از  بود ر پ که  صدایی با اهورا. شد ساکت و باخت را اشچهره 

 بدون و بزنی باال اتاقای از  یکی به سر  یه بافتن، لیچار  جای باشه بهتر  کنممی فکر -
 مهمالت  شنیدن یحوصله عنوان هیچ به من چون. کنی  صدا واربابت  وقت، فوت
 طهموری؟   جناب  کنم؛  شیرفهمت  که  نیازه  یا  بود؟   مفهوم...  ندارم  ودهل   پشت  یترکه
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 خودش اسم ادای از  ایلحظه  بیچاره مرد که  بود گفته  طوری را «ریطهمو جناب»
 و بداخم یچهره به که همانطور  و برد فرو شدت با را دهانش آب. ترسید هم

 :گفت  و کشید  اشزده ژل موهای  به دستی کرد،می  نگاه اهورا عصبانی

 ...دممی اطالع وورودتون و میرم االن. شماست با حق بله،-

 و  رفت  دریا  به  رو  یپنجره   سمت  و  کرد  روشن   را  سیگارش  اهورا  رفت،  که  طهموری
 را  دودش  و  کرد  آتشین   و  سرخ  را  رنگ  سفید  فیلتر   محکم،  پکی  با  و  ایستاد  مقابلش

 . داد بیرون مکث با

 االن، و بود شده ورودی هویت تشخیص حسگر  مشغول ورود بدو از  که  آوا حواس
  پرت  کل  به کرد،می  رصد را سنسورها جای درواقع دکوراسیون تماشای با داشت

 و بلند قامت سمت خودخودبه شود، آهنربا جذب که  آهنی مثل هایشچشم و شد
 کرده  تر روشن   را  اشجثه  از   نیمی  خورشید،  نور .  شد  کشیده  اهورا  ایچهارشانه  هیکل
 دادمی  بیرون خاص ژستی با را سیگارش دود. زدمی  برق اشایقهوه  موهای و بود
 اخالق و شخصیت مثل هم کشیدنش  سیگار  چقدر  که  کرد  اعتراف دلش توی آوا و
 ...است متفاوت بقیه با روحیاتش، و

. ایپسته مغز  سبز  و کرمی و سفید های رنگ از  بود متشکل ویال دکوراسیون
 البته. بود بخشیده شکوه ویال، سبک به و بود آویزان سقف از  بزرگ لوسترهایی

  با  بودند شده جدا هم از  خورده تراش هاییستون  با که  هاسالن  از  هریک  وسایل
  مطابق  رنگ، سبز  هایپاف  و کرمی مبلمان ست کل، در  اما. بود متفاوت یکدیگر 
  چینشش  و بود شده چیده قبل هایسال  مثل درست که بود نرگس یسلیقه

 کردمی  فکر   کالسیک  و  سنتی  که  نرگس  برخالف  ولی.  بود  نکرده  تغییری  کوچکترین 
  مرموز  و بود تند  مذاقش شاهپور  آرامش، و بود لطافت روی از  همیشه شهایکار   و
 چیز همه  شاهپور، نظر  از . داشت زندگی به تجمالتی  و مادی بسیار  دید همیشه و

 را همه البته که  شدمی خالصه خوشگذرانی و امیال به رسیدگی و...  و ثروت توی
 نرگس  ولی. آوردمی  دست به نیغیرقانو هایراه از  زورگویی؛ و خالف و ریا با هم



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

275 

 

 دکوراسیون  از  حتی هایشان،شخصیت  و فکرها طرز  تفاوت. بود گرادرون همیشه
  کوچک   هایقالی   معمولی،  هاینشیمن   و   مبلمان  و  خنثی  هایرنگ .  بود  پیدا  هم  ویال

 تابلوهای  همراه به بود، پوشانده را چوبی هایپوش کف   کمی  که  شمالی باف دست
 هنرمند  هایانگشت  حاصل و خوردندمی چشم به دیوارها یور  که روغنی رنگ

  برنزی   هایمجسمه  و  برق  و  زرق  پر   لوسترهای  و  او  ذات  بیانگر   همگی  بودند،  نرگس
 یسلیقه از  حاکی بود، شده کار   عظیم ویالی  طرف دو که  پیچی در  پیچ هایپله و

 تلفیق  ولی  زدیم  موج  بیگانگی  و  نفرت  هم   چیدمانش  در   حتی  ویال  این .  بود  شاهپور 
  نرگس  مرگ از  بعد شاهپور  که  بود ماهری دیزاینر  کار   آتش، و آب این  یهنرمندانه

 . بود کرده  گوشزد  بهش را تغییرات و سپرده او به را کارها

  جرعه آرام، آرام و بود نشسته ایقهوه  کرم  یایستاده  ساعت کنار   یکاناپه   روی آوا
. کردمی  مزه  مزه  بود   آورده  برایش  پیش  هلحظ  چند  خدمتکار   که   را  سانگریایی  جرعه
  با  که جذابش نهایتبی کشیدن سیگار  و اهورا قامت روی بود زوم هایشچشم 

 و گرفت او از  رو اجبار  به شاهپور، یمردانه  هایکفش  ترق ترق صدای پیچیدن
 فاصله،   همان  از   را  ترسش   و  نفرت  از   پر   هایچشم  و  گذاشت  میز   روی  را  اشنوشیدنی 

 . دوخت شاهپور   هایچشم تر خاکس به

 هیکل. آمدمی  پایین   را  چوب  طرح  هایپله  یکی  یکی  راز،  و  رمز   پر   لبخندی  با  مردک
 کردمی کشیرخ  سفید پیراهن  توی از  گردنش،   و ساعد یبرآمده هایرگ  و تنومند

 .بود کرده  رها شانه روی آزادانه را اشجوگندمی  موهای و

 از  دست بودند، نظافت  مشغول که  ایخدمه ا،هپله پایین  به رسیدنش با همزمان
 و  گذشت  مقابلشان از  لبخند همان با او که  شدند خم کمی  برایش  و برداشتند کار 

  آنها   از   رو  غیظ،  با  آوا.  کشید  بود  جوان  دختری   که  آنها  از   یکی  یگونه   به  را  انگشتش
  شاهپور   یحتمل.  انداخت  زیر   به  سر   و  داد  فشار   هم  به  محکم  را  هایشچشم   و  گرفت

 اطاعت   به  مجبور   او  یا  و  کرده  پیدا  خود  برای  تازه  بازیچه  یا  و  دارد  نظر   دخترک  به  یا
 چه و انزجار  حس که  بیچاره دختر  آن که  کند  درک توانستمی خوب. است شده
 ...کندمی  تحمل دلش توی را دردی
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 وادارش و گذاشت  اشچانه زیر  را اولش انگشت دو و ایستاد رسید، که  آوا مقابل
 تنش و شد مورش مور  شاهپور، هایانگشت گرمی   از  دخترک. کند بلند سر  کرد

. خورد گره  شاهپور  هایچشم  در  نفرتش پر  و ترسیده هایمردمک  و لرزید قدری
  حرف  با و بست یخ  تنش او که  گذاشت  آوا ظریف هایشانه روی را هایشدست 

 . نشست کمرش  تیرک روی سرد عرقی شاهپور،

 دونینمی... بندازه تا و تک از  ومن  اینطوری تو، از  دوری روز  یه کردمنمی  فکرشم-
 ... کنارمی  دوباره که  خوشحالم چقدر 

 کشیدش   و فشرد محکم را هایششانه شاهپور  و نشاند چهره به کمرنگ  اخمی آوا
  توی  بغضی و گرفت  غلظت درد، روی از  اخمش او که  گرفت  آغوشش در  و جلو

 . کردمی اذیتش بودن شاهپور  نزدیک چقدر . شد سنگین  گلویش

 نشنود، اهورا که  طوری خودش خیال به و آرام و کرد  نوازش را موهایش شاهپور 
 دیده تعلیم طوری اهورا ولی. زدمی حرف آوا گوش  کنار   دندان الی از  و وار زمزمه
 . فهمیدمی کامل  طور  به و شنیدمی هم را نجواها کوچکترین   که  بود

 از  تهی سر  اون زیر  چی دونمنمی و خبرمبی کارات  از  نکن  فکر ! آشغال یدختره-
 خودت  سمت  اومدن  ابرو  چشم  با  اینکه  مگر   نداره،  تو  با  سنمی  اهورا.  خوابیده  مغزت
 یاال ...  ترهسرسخت   هم  سنگ  از   دارم،  ازش  که  شناختی  با  هرچند؛...  باشیش  کشیده

 افتاد؟  راه دنبالت اینجوری  که  گرفتی  دستت ایهربه چه بگو

 نگهش تر محکم  شاهپور  که کند جدا آغوشش از  را خودش خواست  حرص با آوا
 :زد لب غیظ با او و داشت

  اهورا . ندارم تو از  بدتر  عوضی   این  با کاری  هیچ من ! شاهپور مریضی تو! کن   ولم-
  حاصل  همش و نبودم من  مقصرش اونم  که  نبودش بیشتر  همسفر  یه من  برای
 ...دبو کوفتی  هواپیمایی   شرکت اون لطف



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

277 

 

 حرصی شاهپور  که  وقتی کرد  اخم و کشید  نفسی آوا که  کرد  رهایش آرام شاهپور 
 :گفت

  و   فک  از   تر گنده  ی لقمه   کنممی   حالیت.  نفهم  یدختره   کنممی  وا  وزبونت   وقتش  به-
 نیست  تقواره  و قد هم که  کسی  رو دست نکنی  جرعت دیگه که  چی یعنی دهن 
 ...کنی  خراب ومن  هاینقشه  و بزاری

 : زد  لب  آرام  بود،  دلش   توی   که  نفرتی  تمام  با  و  فشرد  هم  به  را  هایشلب   محکم  اوآ 

 ... جهنم به برین  قماشاتهم و خودت-

 و کشید صورتش به دستی بعد، و کرد  نگاهش خشم با لحظه چند شاهپور 
 شاهپور  که  همین . گرفت  آوا یپریده رنگ یچهره از  را خشمش از  سرخ هایچشم 
 دلش توی و گشت  روان اشگونه   روی آرام  آرام آوا هایک شا شد، دور  ازش کمی
 ذات  اون  از ...  اذیتات  و  آزار   تموم  از   رفتارت،  از   خودت،  از .  شاهپور  متنفرم  ازت:»نالید
 ...«کثافط  متنفرم مرگ حد سر  تا بیمارت و کثیف

 بود  کردمی پاکشان تند تند که  هاییاشک  و آوا هایچشم ترس   درگیر  اهورا ذهن 
 کرده   دراز  سمتش به را دستش تصنعی لبخندی با که  بود  شاهپور  به اهشگن ولی
 . بود

 هول  به  اونطوری  که  بودی  توپیده  مرده  مادر   طهموری    به  چطور !  پسر  بخیر   رسیدن-
 !بود؟ افتاده وال و

 او  هایانگشت  تا شاهپور  هایچشم  از  را آلودشاخم نگاه و سرد هایچشم  اهورا
 این   مرد  این   چیز   چه.  زد  زل  هایشچشم   توی  دوباره  و  داد  امتداد  بود،  مقابلش  که

 اهورا مقابل و بود درآمده شروین  خجالت از  آنطور  شب آن ترساند؟ می را آوا همه
 رسید،می که  شاهپور  به  چرا اما... باختنمی را خودش و بود جسور  همیشه هم
 که  داشت  وجود  وسط  این   چیزی  قطعا کرد؟ می  گریه  و  ترسیدمی  و  باختمی   رنگ
 ...بود خبر بی ازش هنوز  اهورا
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  آرام  را ظاهرش زد،می  چنگ جانش به شاهپور  دیدن از  هربار  که  نفرتی برخالف
 :گفت  محکم ولی سرد، لحنی با و برد جلو را دستش و کرد  حفظ

 خوان می نشده هیچی  هنوز  و شکنن می  مرز  و حد که آدمایی از  نمیاد خوشم-
  که   کسی  با تونمنمی  من  درضمن؛... جلو بتازن ز اگ  تخته و بگیرن  دست وفرمون 
  خودت   تو؛...  کنم  کار   جدا،  ومسیرش  و  کرده  در   به  میدون  از   وخودش  راه  اول  همین 
 دونی؟ نمی! شاهپور دونیمی خوب ومن  قوانین 

 :گفت  و خندید شاهپور 

 !زارمنمی دست هرکسی رو من... نه وسرش یه گفته  رو ماجرا سر   یه مرتیکه این -
 ... دارم  ایمان بهت بدون پس کردم،  انتخابت اگر 

 :داد ادامه او و کرد  نگاهش سکوت در  اهورا

  های محموله  به  خواستن می.  شده  رجوع  و  رفع  االن  که  بود  کوچیک  صدای  و  سر   یه-
 بشن تسلیم راحتی به که  اینن  از  تر کارکشته  من  افراد خب؛ اما  بزنن، ناخونک من 
 ...بدن تله به دم و

 :زد  لب پوزخند با شاهپور  و انداخت باال را ابرویش تای یک اهورا

 ...که  بار این  اینم و شروین  خیانت از  اون داشته، برش دور  مرتیکه-

 !کرده  تیز  دندون برات طرفی از  کس  هر  که  ایمتوجه  خودتم پس-

 :داد ادامه اهورا و داد تکان  را سرش شاهپور 

 کیه؟   کار   فهمیدی-

 هانقشه  من   بیزینس  و  ثروت  برای  کفتار   مثل  که  هستن   ادییز  آدمای  اما  نه؛  هنوز -
 ... مناسبن  فرصت منتظر  و کشن می

 دقیق  ساعت و باخبره  کارات ریز  به ریز  از  که شخصی. نبوده غریبه کار   بار،این -
 !نزدیکه بهت قطعا دونه،می  انبارو نشونی   و هامحموله  انتقال



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

279 

 

 .کشید  صورتش به را دستش و انداخت پیشانی به چینی شاهپور 

  آمار  تونهنمی هرگز  غریبه یه توئه، با حق... خوردم رکب خودی از  رو دفعهاین -
 .باشه داشته ودقیق

 .کنی  حساب تصویه باهاشون وقتش، به و بگیری نظر  زیر  بهتر  واطرافیانت  باید-

 .داشت پی در  را اهورا اخم که  زد موذیانه لبخندی شاهپور 

 کف  وحقشون   تونهمی  راحتی  به  َقَدر،  حریف  یه.  گذاشتم  دست  تو  رو  همینم  بخاطر -
 ... بزاره دستشون

 ینقشه از  نفر  آخرین  و بود چهارم شخص شاهپور . زد پوزخند دلش توی اهورا
 را او توانستمی تر راحت  اینطوری که!  او؟  اعتماد از  بود بهتر  برایش چه. انتقامش

 .بکشد بیرون نشاج از  را عذاب سال بیست تقاص و برساند جزایش به

 ... کنی  حساب روم تونیمی-

 نفرتش و شد منقبض فکش او که  فشرد را اهورا بازوی غلیظ، لبخندی با شاهپور 
 .زد دامن  هایش چشم سرخی   به

  تو  االن و شدن تولید کمال  و تمام  هامحموله حاضر  حال در . نیست درش شکی-
  بزنی؛   بازدید  برای  سر   یه  خودتم  و  نکنی  اکتفا  من   حرف  به  تنها  تونیمی  اما...  انبارن
 .بشه  راحت خیالت که

 . گرفت  سمتش را داشت دست به که  سفیدی یپوشه  بعد

  که   کاری  درز   ال  مو  دونممی.  شده  درج  اینجا   داری  نیاز   که  اطالعاتی  و  مدارک  تموم-
 ...رهنمی  بدی؛ انجامش تو

 لب   به لبخند یچهره مقابل در  و گرفت  ازش را پوشه کمرنگ،  اخم همان با اهورا
 :گفت  حال همان در  و  رفت خروجی سمت محکم  و سرد شاهپور،
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ن  و کن   وا وچشمات  هم تو. کنممی کارو  این  حتما-  یادت. بپا بهتر  واطرافت  بعد م 
 طرح رو اسلحه یه و تیرگی ساختن  واسه گیرهمی دستش سیاه مداد که  کسی  نره
 ...شهمی اسلحه همون هایگلوله   قربانی   خودش  هم روزی یه زنه،می

 هامون به دادن بال و پر  با رابطه در  و اشتباه را منظورش شاید. نزد حرفی شاهپور 
 های خون به را دستش که  زمانی که  بود این  اهورا، یطعنه ولی بود کرده  دریافت

 دیدن دورویی و خوردن نارو با که  بودمی هم امروز  فکر  به باید  کرد  آلوده گناهبی
 جاوید جان   بگذارد بود محال هرچند،. دهد پس را گناهانش  تقاص ش،نزدیکان از 
 بهرحال،.  نبود  بدی  چیز   هم  آزارها  این   اما  شود؛  گرفته  خودش  از   غیر   کسی  دست  به
  تا . کردمی پاک او نحس وجود از  را دنیا خودش دست با که  بود اهورا نهایت در 

 یکینه  این  آتش  و  تر کم  نفرتش  حس  این   دید،نمی  خودش  چشم  با  را  دادنش  جان
 ...شدنمی سردتر  اشساله چند

 یا.  ندید  اهورا  ولی.  بود  التماس  از   پر   دخترک،  بارانی    نگاه  شد،می  رد  که  آوا  جلوی  از 
 را صورتش خواستنمی . کند  نگاهش نخواست. برگردد نخواست. ببیند نخواست

 ...ببیند

  از  ترس! ترسیدمی. یدکشمی  زبانه وجودش توی ایواهمه بار،  اولین  برای شاید
  آرتا،   ویالی  توی  روز؛  همان  مثل  تمنایش،  پر   نگاه  و  آوا  هایاشک   دیدن  با  مبادا  اینکه

 ... شود مأموریتش در  خلل باعث دخترک و بیاورد نه نتواند و شود سست قدمش

  هم  ترس عنوان به را حس این اگر  االن، ولی. نبود اهورا به شبیه هیچگاه ترس
 . باشد اسمش توانستمی  تشویش یا دلهره کند،  قبول خواستنمی 

 دری   و  شد  کشیده  موهایش  الی  که  بود  دستی  غریب،  حس  این   ینتیجه   نهایت؛  در 
 . لرزید ارتعاشش از  خدمتکار  تن  و شد کوبیده  هم به محکم که

 زمزمه  را  «نامرد»  یکلمه   دلش  توی  و  گرفت   باریدن  بیشتری  شدت  با  آوا  هایاشک 
 اندازه  بی شاهپور، با تنهایی   از  اما. بود گرم کمی هم او دل بود، که اهورا. کرد
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 مدام و بود داده آزارش سال 19 این  تمام  که  مردی از  ترسیدمی. داشت وحشت
 ...کردمی آکنده نفرت از  را قلبش و بغض از  را گلویش

 ولی. نکند ترکش نرود؛ کند  خواهش اهورا  از  و بزند فریاد بلند  توانستمی  کاش
 چه گفت،می هم اگر  اصال. بود ساکت هم  هنوز  او و بود رفته اهورا. بود تهنتوانس
 دید؟می را او اصال مگر  مغرور  اهورای سود؟ 

 آوا و شد طهموری با زدن حرف مشغول شاهپور  که  بود این  دخترک شانس تنها
 به ورودش بدو همین از  خواستنمی دلش واقعا. برود باال هاپله از  سریع توانست

 ...شود گرفته  شاهپور  هایمشت  ضرب به و هاتهمت  و چارهایل باد

.  ایستاد مقابلش و  شد کشیده  بود مادرش به متعلق قبال که  اتاقی سمت نگاهش
 یا  شاهپور، خود   دست به تنها یقین، به قطع هم کلیدش  و بود  ممنوعه اتاق اینجا
 ... نداشت ضرر  که  امتحانش بازهم ولی. بود حسین  سید شاید

 هشدار  صدای که  بود نکرده لمس را دستگیره هنوز  ولی برد جلو را نشزالر  دست
 .شد بلند همراهش تلفن  پیامک

.  کشید  بیرون مانتویش جیب از  را همراه و کرد  پاک را هایشاشک  دست، پشت با
  را  پین  تند تند و شد بیشتر  وضوح  به اشزدهیخ  دست  لرزش اهورا، اسم دیدن  با

 . لغزید پیامک محتوای یور  به  هایچشم و کرد  وارد

 . بمون  همونجا  و  نده  تغییر   وجاش   خودم،  دستی    کنار   اتاق  ببرون  وچمدونت   سپردم-

 .کرد  دریافت را بعدی پیامک بعد، ایلحظه  و

... یادمه  شرطم  اما.  باشم  داشته  مالقات  هامون   با  باید  چون  بمونم،  کنارت  نتونستم-
 ساعت یه تا. میدم انجامش پس اقبتم،ر م دورادور  اما پا به پا سایه، یه مثل گفتم
 باشی  مراقب  باید  که  طهموری  مونهمی  فقط  بیرون،  کشونممی  ویال  از   شاهپورو  دیگه
 کوچکترین   بدون شاهپور، نبود در ... برمیای  پسش از  خودت ندارم شک. نبره بو

 ...برسی کارت  به تونیمی اذیتی
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 از  حتی اهورا، دستوری   و محکم لحن . بست نقش هایشلب  روی جانبی لبخندی
  تصورش  توانستمی خوب چقدر  آوا و بود  مشخص هم کوچک  یصفحه  این  توی
 .کند

 حرکت  کیبورد  روی  را  هایشانگشت   سرعت  با  و  گذاشت  لرزش  حالت  روی  را  تلفن 
 .داد

  ناکارم   زد  و  برد  بو  دیدی   یهو.  بگیرمش  کم  دست  بخوام  که  نیست  آدمی  طهموری-
 چی؟  اونوقت... شد پنبه بودیم بافته هرچی و کرد

  پایین  و باال بار  یک را دستگیره. گذاشت  جیبش توی  را تلفن  و  کرد  ارسال را  پیامک
 .  گرفت  فاصله ازش و کشید  غم از  پر  عمیقی نفس بودنش، قفل با که  کرد

 .  رفت اشکناری   اتاق به خودش و پرسید را اهورا اتاق خدمتکارها از  یکی از 

 . لرزید تلفنش لحظه همان که  کرد  باز  را موهایش و انداخت میز  روی را شالش

  پس . نیست بقیه از  کمتر   مجازاتت و شیمی تلقی گروه  عضو هم تو اینصورت در -
 ... بدی  انجام  تووظیفه  کن   سعی  الکی،  خیال  و  فکر   جای  و  بده  کار   به  وحواست  خوب

ی و کنیمی نگاه رو بقیه باال از  مدام خبره چه... زورگو خودخواه  :»ورچید لب آوا  ه 
  کوتـــاه   بابا بشینه؟  کرسی  به حرفت تهش که  کنیمی  ردیف دستور  پشت دستور 

 !«بیا

  نشون   گناهکار   ومن   کنی  تالش  بیشتر   هرچی  بدون،  واین   اما  آقا،  حضرت  خبخیلی-
 و پایین  بیای مرکبت از  اینه بهتر  پس برم می  پی خودم گناهی  بی  به بیشتر  بدی،
 ... بیشتره حالشم کردن  گز   پیاده که  ی بیا راه من  کنار   پیاده

 : کرد  تایپ دوباره  نداد، را پاسشخش که  اهورا ولی. باز بود  کرده  گل  شیطنش

ی  خودت-  گردی؟ برمی ک 

 .لرزید همراهش که  نکشید طول بیشتر  ایدقیقه
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 . کنممی تموم کارارو  شب تا شده هرطور -

 . باخت رنگ لبخندش و کشید  عمیقی نفس آوا

 .بدم  تحویلت واطالعات  که  مونممی بیدار  بیای، که  زمانی تا پس-

 بارانی  هوای عمیق، نفسی با کرد،می نگاه  را دریا که  همانطور  و گشود  را پنجره
  شالش  کنار   را آن و کرد  باز  را مانتویش هایدکمه و کشید  هایش ریه  به را گیالن

 و کشیدنمی لوط زیاد اطالعات گرفتن .  رفتمی دریا لب باید حتما امروز . انداخت
 . ماندمی برایش زیادی زمان قطعا  اهورا برگشتن  تا

 . کرد  باز  را  پیامک و گرفت  زالل آبی   آن از  چشم همراهش، لرزش احساس با

. بمونی بیدار  موقع اون تا نیست نیازی. برنگردم دیروقت تا و بکشه طول ممکنه-
 .کنی  ایمیلشون تونیمی

 چیزی   یک  هم  اهورا.  کشید  دراز   آن  یور   و  رفت  تخت  سمت و  کشید  عمیقی  نفس
  ایمیل   با  میخواست  او  آنوقت  گشت،می  دیدنش  برای  بهانه  دنبال  دخترک!  گفتمی
 آوا؟  کردمی قبول مگر  کند؟   دورش کوچک  آرزوی این  از  زدن

 ... میمونم منتظرت بکشه، طول که  زمانی هر  تا نیست، مهم-

 چون  ولی ماند منتظر  لحظه چند. کرد  ارسالش کوتاه  مکثی با کمرنگ،  لبخندی با و
  گوشش   توی را وهندزفری کشید  باال کمرش  تا را پتو نکرد، دریافت دیگری پیامک
 .  گذاشت

 حال، این. است شده دار  شدت هایشگونه  کردمی حس آوا ولی داشت، سوز  هوا
 باشد؟  داشته توانستمی دلیلی چه اهورا، توجه جز 

 ُغد و یکدندگی هرچند نبود؟ ! بود بهتر  آوا با هایشپیامک  توی  اهورا رفتار  چقدر 
 سراغش او از  کسی  که  داشت مالیمت قدری هم باز  اما بود، جا سر  هایش بازی

 احساس کردمی تقاضا  جایگاهش و شغل! بود پلیس یک اهورا بهرحال... نداشت
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 زیادتر  خیلی اهورا هرچند،. برود پیش محکم همیشه و ندهد تداخل زندگی در  را
  دیده   ازش  هم  مالیمت  گاهی  آوا  ولی  بود؛  گرفته  خو  شغلش  سرمای  با  لمومع  حد  از 

 . بود

 ... باشد همینطوری  رفتارش هم واقعی دنیای توی شدمی  کاش

 ...شدنمی ولی

 . خواستنمی  هم شاید

 ...بود متفاوت همیشه با االنش، هایحرف  خب، اما

 ی خسته. گذاشت  هم روی آرام را هایشچشم  و کرد  پلی را آهنگ  عمیق، نفسی با
  دو  یکی برای کردمی  سعی باید. داشت سردرد کمی  دیشب خوابی  کم   از  و بود راه

  ی اجازه  ایذره  او  به  اهورا،  خیال  و  فکر   مگر   ولی.  کند  استراحت  شده،  که  هم  ساعت
  داد؟ می خواب

 .شدمی تداعی پلکش پشت اهورا تصویر  بست،می را هایش چشم که  همین 

 بود،   گرفته  جا  و  کرده  رخنه  دخترک  مغز   و  قلب  در   چنان  اش،وحشی  سبز   هایچشم 
 . نداشت را باهاش مقابله توان عنوان هیچ به او که

  که   چیست دانستنمی ... نوپایش احساس و سرکش قلب با خودش، با جنگیدمی
 ... کندمی خوابش بی و حواس بی اینطوری

 رشد  آنقدری  و  بود  جوانه  ز هنو  شاید.  کردنمی   پیدا  برایش  اسمی  کرد،می  فکر   هرچه
 از  دخترک بود، که  هرچه اما. کند  پیدا صحیحی نام  برایش بخواهد  که  بود نکرده
 ... بود عاجز  درکش

 

 (چاوشی محسن -خواب آهنگ)

 خواب توی اما گرفت  ودستام و زد لبخند
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 خراب و بیدار  شدم بیدار  نشده فردا

 و اومد بیرون قاب توی از  باز  میز  روی عکسش

 قاب  توی رفتیم دوباره باهم گرفت  ودستام

 بپره  خوابم بشم  بیدار  اگه ترسیدم

 نبره خوابم میز  روی اصال نکنه گفتم

 قاب  یه تو اون با خواب توی تنها تخت روی تنها

 شکست و افتاد میز  روی از  قاب بست که  وچشماش 

 منه تعبیر  ومن  خواب این  نفر  یه حاال

 کنه  تغییر  من  خوابی  بی  ساعتای تا

 کنه  تعبیر  ومن  خواب این  نفر  یه الحا

 کنه  تغییر  من  خوابی  بی  ساعتای تا

 

 بودند  شده  ترکیب  خواننده  صدای  با  و  میکردند  چک  چک  آرام،  آرام  باران  هایقطره
 .کردمی  ریکاوری را اهورا تصویرهای یکی یکی آوا، مغز  و

 به بیشتر  ونگگونه  فکرهای زد،می دیوار  و در  به را خودش تر محکم  باران هرچه
 . کوچکش  قلب در  شدمی تر پررنگ  اهورا، و زدندمی  چنگ جانش

 ... باریدمی و باریدمی  هماهنگ هاقطره  با آرام و نمک نم هایش،چشم و

 

 درم  پشت من  زدم داد پس میومد بارون

 سرم  پشت از  گذشت  آهسته باد یخمیازه
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 میومد بارون شدم بیدار  نشده وا در 

 خبرمبی من  و شده فردا نکنه گفتم

 دره  پشت کی  زدم داد پس میومد بارون

 نبره  خوابم نکنه گفتی  شدی بیدار 

 بود شده وا در  اتاق تو اومد قاب توی از  سیل

 بود شده دریا اتاق که  بس از  شدیم غرق ما

  کنه  تعبیر  ومن  خواب این  نفر  یه حاال

 کنه  تغییر  من  خوابی  بی  ساعتای تا

 کنه  بیر عت ومن  خواب این  نفر  یه حاال

 کنه  تغییر  من  خوابی  بی  ساعتای تا

*** 

 دستی  و بست را تابش لب  و فشرد هایشچشم  به را اشاشاره و شصت انگشت
 خسته  بدجوری  االن  و  بود  زده  زل  مانیتور   به  غروب  تا  صبح  از .  کشید  موهایش  بین 
 .  هایشچشم  بود

 . برود  بخواهد هرجا میتوانست راحت پس نبود، ویال در  که  شاهپور 

 . رفت بیرون باغ، مقصد به اتاق از  و کرد  عوض شال و هودی با را هایشلباس 

 بدون  و  شناختشمی  کامل  االن  که  کوچولویی  هاسکی    با  و  بود  نشسته  هاچمن   روی
 :شنید  سرش  پشت  از   زنانه  صدایی  که  کرد،می  بازی  بود؛  شده  دوست  باهاش  ترس

 خدا  حیوون    کن   ول...  پاشو  جان،  کیجا  پاشو  کنی؟ می  داری  چکار !  جان  خانوم  های-
 ...شیمی  نجس رو
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 با  آمد،می سمتش به که  تپلی نسبتا میانسال زن دیدن با و چرخید عقب سمت
 .آوردمی یادش به هم کردن  فکر  بدون. شد بلند لبخند

 :گفت  آرام رسید، مقابلش به که  زن

 !سادات فاطمه-

 .نشاند زد کمر   به را دستش و کرد  تنگ را  هایشچشم  کمی  زن

 فاطمه  نه  میکنن،  صدا  خالجان  ومن   همه  اینجا  که  بدون  دونینمی   جان،  دختر   ببین -
 باشی کی  عالی جناب  اونوقت... جداست بقیه از  حکمش اون که  سید جز ! سادات

 کنی؟می صدا همچین  ومن  که

 . رفت جلوتر  و خندید آوا

 سیب   نمکمی صدات داری دوست که  هرجوری اصال. خالجان گممی  منم چشم،-
 ... سید عمو سرخ  

 :گفت  لبخند همان با آوا که  پرید باال تعجب  از  زن ابروهای

  رفته؟  یادت... آوا... منم آخه؟  نمیاد یادت ومن  چطور !خالجان آشدی گلی  ماهی-

 :داد ادامه آوا و کردمی  نگاهش همانطوری سادات فاطمه

 طالست،  هم گوهر   ترین باارزش  و گوهره  مثل دلش گفتیمی یادته! نرگس دختر -
 کردی؟ می  صداش طال خانوم هم خاطر  همین  به

 دهانش  جلوی را دستش باشد، آورده یاد به را چیزی اینکه مثل سادات فاطمه
 :گفت  زدمی موج تویش ذوق که  صدایی و شده گرد  هاییچشم  با و گرفت

 وجبی؟نیم  فسقل   همون نرگس؟  خاخور  دختر  آوا؟ -

 .خندید هم سادات فاطمه که  ددا تکان سر  خنده با آوا
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  ماشااهلل ...  ببینمت  بزن  چرخ  یه...  شدی  عوض  چه!  تو  کشیدی  قدی  چه  مرده  بال  ای-
 ...خودتی طالتر  و تر ُگل  خانوم نرگس از  ماشااهلل

 .کردمی چرخیدن به وادار  را خندیدمی که  آوا و زدمی  حرف تند تند

  عین   هنوزم  پات  کف  چشمم  که  خودته  از   گلی.  خانوم  خالجان  بینهمی  گل  چشمات-
 . مونیمی ماه قرص

 :گفت  لبخند با و داد تکان سری سادات فاطمه

 ... دیگه گذشته  که  ما از  جان، خانوم ای-

 :داد ادامه کوتاه،  مکثی از  بعد و

ی...  بگو سادات فاطمه همون دختر، گل  بگی خالجان  خوادنمی  تو-  من  اومدی ک 
 باهاته؟  هم خانوم طال ببینم، راستی! ها ندادی؟  خبر  یه قبلش چرا ندیدم؟ 

 . پیچاند هم در  را هایشدست  غمگین  لبخندی با آوا

 ...نیست من  با دیگه که  ساله خیلی... رفته طال خانوم. سادات فاطمه نه-

 رفته؟  کجا  رفته؟  که  چی یعنی میگی؟ چی چی جان دختر  دور  به بال! وا-

 :گفت  نشکند،  ضشغ ب کردمی تالش درحالیکه و کشید  عمیقی نفس آوا

 .شد  فوت سال همون مامانم... دیگه دنیای یه-

 و کرد  باز  سر  کمک  کم  که  بغض، پر  صدایی با و گرفت  اشگونه  به سادات فاطمه
 : گفت  نمود، اشک از  خیس را صورتش

 ... دیدمنمی روزو این  که  کشتمی ومن  خدا ای چرا؟  آخه... بده مرگم خدا وای-

  بغلش  محکم سادات فاطمه. گفت  ای «خدانکنه» لب ر یز و کرد   گریه  آرام هم آوا
 : گفت  کردمی گریه  که  همانطور  و کرد
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 و  بود صبورم سنگ بود، اینجا که  وقتی اون تموم... بود فرشته نبود، طال مامانت-
 وبعدش   کوری    اجاق  و  دیدنم  روز   یه  تو  خونواده  داغ    و  من   تصادف  یغصه...  همدمم

 دهمی   دست  از   ومادرش  من،  مثل  خودشم  دختر   روزی  یه  دونستمی  چه...  خوردمی
 ...کشهمی  یسیری و

 :داد ادامه سادات فاطمه و کردمی گریه  حرفبی آوا

 وداغ  این   تنها  و  تک  چطور   سال،  همه  این   تو  ولی...  داشتم  سیدو  بعدش  حداقل  من -
 !سر؟  دو دیو اون با  آوردی دووم چطوری اصال کردی؟   تحمل

 نشناسد؟  را شاهپور  که  بود هم  کسی  یعنی خدایا. فتگر   شدت اشگریه   آوا

! کردم تحملش مامانم، عین  منم کرد؟  چیکار  مامانم میاوردم؟  دووم باید چطور -
 اینجا   به  رسیدم  تا.  کرد  بزرگم  خودش  خدا  شم  بقی  ما  آورد،  درم  گل  و  آب  از   مامانم

 ...وایستاده شما روی جلو که  اینی شدم و

 :گفت  و کشید  باال را اشبینی آرام و شد جدا او از  سادات فاطمه

 دوری   و  مسافت  همه  این   با  ما  بخدا  واال.  کوچیک  خانوم  بیفته  جونم  به  بالت  و  درد-
 مدام که  کنه  رحم تو به خدا دیگه... لرزیممی و ترسیممی ارباب هول   از  همش هم
 هردنک  خدایی  روز   یه  اگه  من،  همین ...!  پشتیبان  بی  و  حامی  بی  اونم  چشمشی،  جلو
... درمیره جونم نکشیده دقیقه به قسم علی والی به نباشه؛ کنارم  سید الل زبونم
 .داره احتیاج گر حمایت  و  همدم به جماعت آدم یعنی گم،می اینکه

 : گفت  شیطنت با جو، آن از  رفتن   بیرون برای و کرد  پاک را هایشاشک آوا

  با  نرفته یادم هنوز .. .خالجان نزن دور  که  ومن  هان؟  دیگه، گر حمایت ! کلک  ای-
 ...آبودین  مجنونی لیلی چه سید عمو

 .خندید هم سادات فاطمه

 ...نداره خوبیت شنفهمی یکی چیه؟  مجنون لیلی! دختر تو نگیری بال-
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  مگه؟  بده عشق و داشتن دوست باشه؟  نداشته خوبیت چرا-

 .کشید  عمیقی نفس سادات فاطمه

 که  داشتنه  دوست  همین  باشه،  داشته  ودوج دنیا  این   توی  خوب  چیز   دونه  یه  اگه-
 تر جوون گذره،می هرچی! جان دختر  که شهنمی  پیر  عشق با  آدم اصال... گیمی

 گرد عقب  کل  به  عمرش   انگارکی.  الکردارش  دل    هم  صورتش،  هم.  ترشاداب  و  میشه
 ...رفتن  جلو جای کنهمی

 :گفت  خنده با آوا

 تکون چی واسه میگم... نه بگو یه   مونی،می قمر  قرص عین  میگم من  اونوقت-
 ورگل ترگل و خوشگل که  سیده عمو معجزات  از  اشهمه نگو! خالجان آنخوردی 
 . موندی

 و کشید  عقب را خودش  سادات فاطمه که  بکشد بازویش به را دستش خواست و
 : گفت  غیظ با و انداخت پیشانی به چینی آوا، متعجب هایچشم  درمقابل

 صد... جان دختر  خونم می نماز  من! شده نجس من  به ودستت  نزن! نکن  نکن -
 خرجش به مگه ولی آ،باغ تو نده ول رو جونورا و جک این  گممی سید به دفعه
 نرفته،  جونت  تو  کثیفیش  تا   برو  توئم...  نجسه  کنی  جونش  به  جون  سگ  توله  ره؟ می
 ...شی پاکیزه و پاک ودستت  بکش اهللبسم  یه

 چپ  چپ  سادات  فاطمه  که  خنده  زیر   زد  بلند  بلند  دبع  و  کرد  نگاهش  لحظه  چند  آوا
 . کرد   نگاهش

 : گفت  ذهنش توی چیزی زدن جرقه با خندید، که  خوب

 نمیاری؟  نه بخوام، ازت اگه چیزی یه خالجان؛ آمیگم-

 :داد را پاسخش  شک با سادات فاطمه

 حاال؟  خوایمی چی چی نه، یا میاد دستم از  ببینم باید! جان دختر  باشه خیر -
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 :گفت  بعد و داد فشار  هم به را هایشلب  کمی  اوآ 

 سیده؟  عمو دست خوام،می ومامانم  سابق اتاق کلید-

 .انداخت پیشانی به چینی سادات فاطمه

 واسه ساخت ازش کپی  یه ارباب مرتبه یه دارم یاد اما. سیده دست یحتمل آره-
 .خودش خاطر 

 من؟ به  بدیش بگیری، سید  از  جوری یه تونیمی-

ت  هچ به-  ...کرده  غدقن  ورفتن  اونجا ارباب آخه؟  میاد کار 

 .داد کلیدو  افتاد دلش به شاید بگو، سید عمو به تو حاال-

 تو  اونوقت نزاره، اونجا وپاش  کسی  گفته  ارباب میگم العقلی؟ ناقص  مگه کیجا  وا-
 مگه؟ گردیمی شر  پی   زنی؟ می وخودت حرف باز 

 .شد وارد اشبعدی  روش از  شود،نمی  عقان اینطوری سادات فاطمه دید که  آوا

 :گفت  آلودبغض  لحنی با زیر، به سر  و کرد  بغل را بازوهایش زده،غم  ایچهره  با

  پنهون ازم رو بود مربوط مامانم به که  هرچی ساال این  تموم طی شاهپور  آخه،-
 که   هم  خرده یه خواستم ... مامانمه خاطرات پر  اتاق اون باالخره... خب و. کرده
 ... بشم نزدیک بهش ،شده

 :داد ادامه اشکش قطره چکیدن با همزمان بعد

 ... صالحه  اینجوری البد. خبخیلی شه،نمی گیمی و میاری نه که  حاال اما-

 و بود گرفته اشگریه کم، کم اما کند، بازی نقش خواستمی ابتدا در  شاید
 بعد و در ک  نگاهش پکر  لحظه چند سادات فاطمه. بود حقیقی حقیقی   هایشاشک 
 : گفت  و کرد  نوازش را اششانه و رفت جلو

 ...میاد بهت بیشتر  که  خنده! خانوم طال  یدردونه کنی  گریه  خوادنمی حاال خب-
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 بعد  و  زد  زل  بهش  پکر   لحظه  چند  سادات  فاطمه  که  کرد  نگاهش  اشکی  صورت  با  آوا
 :گفت

 نفسی   هم عادت به  بنا بخوام، ازش کلیدو  اگه دونممی . بزنم حرف سید با رممی-
 ...نمیاره نه حرفم رو شده، که  هم سالیون و سال

 تشکر  آرام و بوسید را تپلش یگونه   محکم و کرد  پاک را هایشاشک ذوق با آوا
 . کرد

 اینکه کردن گوشزد با و آمد سمتش دست به کلید سادات فاطمه بعد، لحظاتی
 دستش به را آن برسد، سر  شاهپور  لحظه هر  است ممکن  و هواست تاریکی   نزدیک
 .سپرد

  قدری   و  داشت  استرس.  رساند  باال  یطبقه  به  را  خودش  و  رفت  باال  هاپله  از   تند  تند
  از  مبهمش ترس منشأ  سر  دانستنمی هم خودش. بود نشسته دلش توی ترس،

 چه  شاهپور  بفهمد که  شده این  درگیر  خیلی چون شاید زد،می حدس فقط. چیست
 اینطوری  است؛ کرده  ممنوع را آنجا به رفتن  که  کرده  پنهان اتاق آن توی چیزی
 ...بود عادی  امری هم آن خب که  گرفته  استرس

 ایلحظه  آوا، دیدن با که  بودند وسایل کردن  تمیز  مشغول خدمتکارها از  نفر  سه
  شانپاسخ اجباری لبخندی با دخترک که  کردند  سالم بهش و کشیدند  کار   از  دست

 وارد توانستنمی وگرنه بروند، بفرستد را آنها تگشمی راهی دنبال باید. داد را
 . شود اتاق

 . رفت جلو قدمی چند و پیچاند هم توی را هایشدست 

ی  شاهپور  ندارین  اطالع شما-  برمیگرده؟  ک 

 :گفت  آنها از  یکی و کردند  نگاه آوا به دخترها

 ...کنن نمی معلوم رو برگشتشون و رفت زمان هیچوقت ارباب. خانوم نه-
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 .داد تکان را شر س آوا

 باشه،   داشته  کار   که  هم  هرچقدر   و  بره  که  هرجا.  دونممی  وعادتش  من   اما  درسته؛-
 ...خودش یخونه گردهبرمی استراحت و شام واسه 9 ساعت رأس

 رفتمی  خواستمی   هروقت  شاهپور .  بود  تعجب  در   هم  خودش  شاخدارش،  دروغ  از 
  صرفا ...  استراحت  نه  و  بود  شام  از   خبری  نه  دیگر   برمیگشت،  خواستمی  هروقت  و
 استفاده دادن مهمانی یا محرمانه هایمالقات  یکسری برای اششخصی  ویالی از 

 . آوا کردن  بازخواست  و آزار  برای یا. کردمی

  و  بود آورده زبان به عادی لحنی با و راحت خیلی را دروغش بود این  جالب اما
 . اندکرده  باور  را حرفش بود پیدا ،انداختند هم به که  هایینگاه روی از  هم دخترها

 :داد ادامه را حرفش و کرد  صاف را گلویش  گرفته،  اشنقشه دید که  آوا

 روی  از  بایــد چیزشهمه همیشه! بیزار نظمیبی از  و مقرراتیه شدت به شاهپور -
 نظرم   به  خواد؟ می  خواد،نمی  کسی  از   رو  فردا  صبح  نماز   که  خدا.  باشه  مرتب  و  نظم
 میز  و برسین  شخصیش اتاق به برین  دادنا، هدر  وقت و تمیزکاریا این  جای بهتره
 ... بدین  انجام تونین می هم بعدا رو کارا  این .. بچینین  وشام 

 :گفت  آرام چالند،می را دستش یکهنه  که  همانطور  دخترها، از  یکی 

  رهاش  نصفه بفهمه خالجان اگه. ندادیم انجام ومونوظیفه هنوز  ما خانوم اما-
 ...کنهمی تنبیهمون کلی  هم حتما و شهمی کفری  دیم،ر ک

 .انداخت باال را هایششانه آوا

 گرد  به وجه هیچ به باشه، سخت تنبیهاش هم هرچقدر  مطمئنم... کنه  تنبیه خب-
  بعد  دستمه اخالقش  دخترشم، من  بهرحال... رسهنمی  شاهپورهم هایمجازات پای 
 ...سال همه این 

 :گفت  و رفت اتاقش سمت پرتشویش، درونی با اما ،خیالبی  ظاهری با بعد



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

294 

 

 وکاریتون کم   جزای هم بعدا و بمونین  تونین می. دونین می خودتون  هرطور  حاال-
 زودتر  که بدین  خبر  یه آشپزخونه به اقلکم و پایین  برین  هم تونین می ببینی؛
 ،بودم من  اگه خب ولی... نهخودتو با انتخاب... کنن   ریست و راست وچیهمه
 ! بشم شاهپور  خشم آتیش اسیر  خواستنمی  دلم واقعا

  پچک   پچ  باهم  داشتند  که  کرد  نگاه  را  دخترها  و  برگشت  رسید،  که  اتاقش  در   جلوی
 . شد هم همینطور  که  بروند زودتر  کردمی  دعا دعا. کردندمی

. آورد  بیرون  جیبش  از   را  کلید  و  رفت  ممنوعه  اتاق  سمت  تند  و  زد  پهنی  و  پت  لبخند
 با . بود سرخ سرخ   هایشگونه  و بود زدهیخ هیجان و استرس فرط از  ایشهدست 
 داخل از  را درش. شد اتاق وارد و چرخاند قفل داخل را کلید  بود، که  بدبختی هر 
 . نکند فراموشش بعدا که  گذاشت  در  روی همانجا را کلید  و کرد  قفل

 و ماند مات یالحظه  خورد، اتاق فضای به که  چشمش و برگشت که  بود در  جلوی
 . بودند داده دست از  را رفتن  راه قدرت پاهایش انگار  اصال.  ایستاد ثابت همانجا

 بود؟  مادرش اتاق  همان واقعا اینجا

 ... بود مرده هاستسال صاحبش، مثل درست هم، اتاق این  انگار 

 .آزردمی را بینی بدی طور  خاک، بوی و بود نشسته اتاق های گوشه   عنکبوت تار 

 و گرد  از  پر  مانده، بالاستفاده هاسال این  در  بود پیدا که  مادرش رنگ یگلبه  تخت
 . بود پاره پاره و پوسیده باالیش حریر  و بود شده خاک

 و بودند پال و پخش نامرتبی طرز  به که  روغن  رنگ تابلوهای از  بود پر  تخت، روی
 .بود نشسته خاک انگشت سه راحت کدام،  هر  روی

 خوردمی  چشم  به  رویش  هاییخرده  شیشه  و  بود  کثیف  و  آلوده شدت  به  اتاق  کف
 گل  از  قدیمی، گلدانی  طاقش، روی که  بود ایپنجره  یشیشه شکستن  حاصل که

ی  بار   آخرین   دانستمی  خدا  اما  بیچاره  گل  .  داشت  قرار   نرگس  شده  رسیدگی  بهش  ک 
  چیزی   کال  و  بود  خشکیده  و  زرد  هایشبرگ   و  ساقه.  بود  افتاده  روز   و  حال  این   به  که
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 پای  و زمین  روی ازش که  زردی یچروکیده گلبرگ  چند جز  نداشت گلبرگ،  اسم به
 . بود ریخته گلدان

 همان  با که  کشید  هایشبرگ  از  یکی به آرام حیلی خیلی را دستش و رفت جلو آوا
 نگاه  و  افتاد  شده  گوله  گوله  هایخاک   روی  و  شکست  خشکیده  برگ  کوچک،  تماس
  بیفتد؟  روز   و  حال  این   به  که  نبود  نرگس  گل  این   از   حیف  .شد  کشیده  سمتش  آوا  پکر 

  کج   کمی  را سرش. بود افتاده گلدان  پشت که  خورد رنگی طالیی کلید  به نگاهش،
 جستجو  به نیاز  زیاد ولی چرخاند اتاق توی را هایشچشم . برداشت را کلید  و کرد

 . چیست به متعلق کلید  بفهمد که  نداشت

 طرح   ای،لحظه  که  رفت،می بود اتاق یگوشه  که  رنگی چوبی صندوق سمت داشت
 بود، گذاشته  نمایش به را مردی صورت رخ نیم که  تخت، روی  تابلوهای از  یکی

 . کرد  جلب را توجهش

 .  داشت برش احتیاط با و رفت جلوتر 

 ای ذره حتی. شناختنمی  را او. کرد  نگاهش بادقت  و کرد  ریز  را هایش چشم  کمی
 .بود آوا شبیه نگی بگی هایشچشم  رنگ و حالت. ..اما. نبود آشنا هم

 که   مشکی موهای و رنگ فندقی هایچشم  با جوان مرد یک از  رخنیم  بود تصویری
 .داشت تن  به خاکستری پیراهنی

 جلب بود، شده نوشته خوش خطی با تصویر،  دور  تا دور  که  شعری  به توجهش آوا
 .شد

 باشم  منتظرت که  دوری، نه»

 کشم   آغوشت هب که  نزدیک، نه و

 گیرد  تسکین  قلبم که  منی، آن   از  نه

 کنم   فراموش که  نصیبم،بی تو از  نه و
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 ...«چیزیهمه  میان در  تو

 شعر؟  و تصویر  این  از  بود چه نرگس منظور . کرد  دور  خودش از  را تصویر  زده،بهت 

 اپید جوان مرد این  از  دیگر، نقاشی   یک بلکم تا کرد  نگاه را تابلوها یبقیه تند تند
 .کند

 ...نبود اما

 . بود چیز  همه تابلوها بین 

 کرده  خلق زیبایی بسیار  طبیعی مناظر  و بود کشیده  پرتره چندتا هرکسی از  نرگس
 بود؛ 

 ...نه مرد، آن از  اما

 ! بس و بود یکی همان

  توی  را کلید  و نشست جلویش. رفت چوبی صندوق سمت و کرد  رها را تابلوها
 . چرخاند قفلش

 . شد آوا یسرفه  باعث ازش ناشی زیاد خاک و گرد  شد، باز  که  صندوق در 

 و مختلف سایزهای در  قلمو زیادی تعداد فقط. نبود خاصی چیز  صندوق توی 
  گل   یک  که  ایشیشه  گردنبندی  عالوه  به.  طراحی  مدادهای  و  روغن   رنگ  هایقوطی
 .بود داده جای دلش  توی را طبیعی نرگس

 با  دفترچه  یک  به چشمش  صندوق کف    ت،های درن که  کرد  جاجابه  را آنها قدری آوا
 از  را هردو. شد پاسپورت به شبیه تقریبا دیگر،  ایدفترچه  و رنگ یشمی چرمی   جلد
 .  کشید  بیرون آنجا

 ...و گشود  را آن. بود شناسنامه نبود، پاسپورت دفترچه،

 . رفت وا ایلحظه شخص آن خانوادگی  نام  و نام دیدن با
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 کوچک؟   ذ  کاغ  تکه این  گفتمی چه

 : کرد  زمزمه خودش با را هااسم  آرام، آرام

 ...مالکی  نرگس مادر، نام... 1379 ماه مرداد 12 متولد... سهیلی آوا-

 :بود بیگانه برایش که  لغزید، اسمی  روی چشمش و

 ...سهیلی آرش... پدر نام-

 بیداری؟  یا بود رویا حقیقت؟  یا بود دروغ این  اصال... فهمید نمی  را اشمعنی

  نیست؟  شاهپور  دختر  آوا... واقعا نیعی

 !بود؟  گرفته  المثنی یشناسنامه برایش شاهپور  همین  بخاطر  پس... پس

 و کرد  فوت را رویش خاک. برداشت را دفتر  و گذاشت  کناری  و بست را شناسنامه
 .خواندن به کرد  شروع  و کرد  باز  را اولش هایصفحه  از  یکی

 1378 سال ماه، آذر  26»

 هایی سختی  تموم باوجود... منه زندگی   روز  زیباترین  بگم تونممی  عتر ج به امروز،
  های پایه  روی   شاهپور،  چشم   از   دور   به  آرش   و  من   که  کوچیکی  زندگی  کشیدیم،  که

 که  آزمایشی جواب... شهمی گسترده  داره کردیم،  بنا اعتماد دیوارهای با و عشق
 تأیید من درون در  رو ککوچی  یفرشته یه کشیدن  نفس این  و! بود مثبت دادم،
 ...کنهمی

 چاشنی   رو قشنگ یهدیه این  که  سپاسگزارم ازت. شکرت بگم تونممی  فقط خدایا،
 گفتی  که  شهمی بیشتر  حقت کالم    به اعتقادم روز  به روز . کردی  نفرمون دو زندگی  

 ی سایه و برمیداری مرور  به رو هاسختی خودت، که  دونممی... ُیسرا   الُعسر  مَع  إَن 
 . داریمی نگه دور  به زندگیم از  رو شاهپور  شوم  

 ...آرش شبیه درست  خوشگل، کوچولوی  دختر  یه. باشه دختر  مونبچه امیدوارم



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

298 

 

 و اسمش  پس بود، موسیقی کالس  توی و ویولون هاینت  آوای از  دوتا، ما آشنایی  
... آرش  و  من   آوای...  ما  آوای.  داره  دوست  وانتخابم   هم  آرش  مطمئنم...  آوا  زارممی

 یشیره  با  بعد،  و  دممی   پرورشش  عشق  با  دیگه،  ماه  ُنه  تا  االن  از   که  کوچولویی  دختر 
 ...« کنممی بزرگش کنه،می  تزریق قلبم به پدرش که  محبتی

  بار   چندین   که  بار،  دو  نه  بار،  یک  نه.  لغزیدمی  کلمات  روی  آوا،  یزدهبهت   هایچشم 
 مشکل  هم  تصورش  حتی...  نبود  ممکن   برایش  کردنش،  باور   اما...  خواند  را  هانوشته
 ...بود

 توی   شاهپور،  خون    که  بود  شاد.  دانستنمی   هم  خودش  را  این   ناراحت؟   یا  بود  شاد
 عین   هااین ... مادر دادن   دست از  درد پدر، نداشتن  غم... اما نیست؛ هایشرگ 

 و شد نسنگی اشتنهایی  از  گلویش  بغض. کردندمی تکه تکه را قلبش تیز، چاقویی
 .گشت   روان اشزدهیخ و سرد صورت روی تند و تند ،... هایاشک 

 ...است مادرش خاطرات یدفترچه دفترچه، این  بود پیدا و بود کهنه  بسیار  هابرگه

 چیزهایی   نرگس  گاهی  گه  بود  دیده  قبال!  شناختمی  را  دفترچه  کرد،می  فکر   که  االن
 . نبود مهم برایش خیلی نداشت، هم سواد و بود بچه چون اما نویسد،می داخلش

 مشغول  و  زد  ورق  را  شده  زرد  هایبرگه  از   تا  چند  تند  و  تند  کرد،می   گریه  که  همانطور 
 .شد دیگر  اینوشته خواندن

 1383 سال ماه، مرداد 12»

 کاش   ای و شد ساله پنج امروز  آوامون. بود دخترمون تولد   روز  امروز، عزیزم، آرش
 و هاچشم  حالت. شهمی زیباتر  چقدر  گذره،می که روز  هر  دیدیمی و بودی

 یاد بهش رو اتعالقه مورد ملودی   امروز . بهترینم میندازه تو یاد   ومن  خندیدنش،
. کنم  توصیفش خوبی به تونمنمی که  میزنه  ویولون قشنگ انقدر  اتدردونه. دادم
 مثل  ستر د  سفید،  لباسای  اون  با  ده،می  حرکت  رو  آرشه  و  بندهمی  وچشماش   وقتی
 ... زیبا و مهربون  بسیار  و کوچولو  یفرشته یه! هاستفرشته
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 به  و آروم رفتارت یاندازه  به. کنم  بزرگش خواستی که  همونطور  دم،می  قول بهت
 داشتی  دوست  که  چیزایی  بشه  باعث  نبودت  زارمنمی ...  نجیب  و  پاک  قلبت،  وسعت
  از . کن   دعا براش تری،نزدیک  خدا به ما از  که  االن... اما. نگیره یاد وبدی  یاد بهش
  از  بتونه و نشه شاهپور  دست اسیر  ابد تا من، مثل اتدونه یه یکی  آوای بخواه خدا

... پدرش به شبیه خودت، مثل درست. باشه محکم وقتش به و کنه  دفاع خودش
 ...«مهربون اما جسور،

 دوباره   را  دفترچه  صفحه،  شدن  تمام  با  و  شد  کشیده  آخر   خط  زیر   لرزانش،  هایدست 
 . رسید نوشته  حاوی   یصفحه  آخرین  به تا زد، ورق

  امشب  آخر  تا. ندارم رو شاهپور  زندان   تحمل دیگه. منه زندگی   روز  آخرین  امروز »
 مرگ با حداقل. کنم می خالص وخودم و کنممی تموم وچیهمه شده، که  طور  هر 
  بابت  نگرونیم تموم  . زمبسا نو زندگی   یه شده، که  هم دیگه دنیای  یه توی تونممی

 وزندگیش   بتونه  بهتر   تنهایی  آوا،  شاید...  خدا  به  سپارمشمی...  آرش  امانتی  .  آواست
 ...«بگردونه

 نظر  از  را هانوشته خیس، هاییچشم  با و بود دهانش جلوی اشزدهیخ دست 
 . گذراندمی

 را   خواندنش نزما االن. نرگس دستخط از  بود پر . زد ورق را دفتر  دیگر  یدفعه چند
 . خواندمی را مادرش خاطرات تمام فرصت، اولین  در  باید اما نداشت،

  روی  رو، و پشت و خورد سر  دفتر  الی از  قدیمی عکسی رسید، که  آخر  یصفحه  به
 .افتاد پایش

.  کرد  مشتش عکس، نزدیک... اما. برد جلو  را دستش و گذاشت  زمین  روی را دفتر 
 بر  در  را تصویری چه داندمی خدا که  لعنتی عکس نآ  دیدن از  ترسیدمی! ترسیدمی
 کافی یاندازه به برایش  ها،نوشته این  خواندن   و شناسنامه دیدن حقیقتا. دارد

 .نداشت را دیگر  شوکی طاقت... بود سنگین 
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  انجام  موقع همیشه که  را «الرحیمالرحمن اهللبسم» ذکر  و بست آرام را هایشچشم 
  گشود،   را هایشچشم  عمیق، نفسی با و کرد  زمزمه رد،آومی یاد به سخت کارهای
 دیدن دیگر  بود، رفته پیش اینجا تا که  او. برداشت را عکس و زد دریا به را دلش
 هرچه... کردمی نگاهش بیاورد؟  سرش به این از  بیشتر  خواستمی چه عکس یک
 ... باد بادا

 شد  هاییآدم  مات  ،خیسش  هایچشم  و  ماند  باز نیمه  هایشلب   ایلحظه  دیدنش،  با
 ابروچشم  مرد همان و نرگس از  دونفره بود عکسی عکس،. شدمی دیده آنجا که
 پیراهنی   نرگس.  نبود  تابلو  روغن   رنگ  نقاشی    به  شباهتبی  مرد،  این .  قدبلند  ی  تیره
 پروا بی مواجش، موهای  و گرفته  دست به را ویولونش و داشت تن  به رنگ سفید
  هم  به را سرهایشان و زدندمی  لبخند دوربین  به هردو. بود رها اششانه  روی به

 . بودند کرده  نزدیک

 چاپ بود باب زمان  آن. لغزید عکس پایین  رنگ سفید ینوشته روی آوا، هایچشم 
 . هاعکس پایینی   قسمت در  هانوشته

 دارد کشیدن  درد غزل دیدار  که  وه      دارد پریدن شوق  غزلم بیت بیت»

 «دارد دیدن کدهمی و حرم بین  سعی      نکند پرستمدهاب اتشده نرگس چشم

 و شد رها خوران تلو  تلو عکس، و افتاد زانوهایش روی حسیبی  با هایشدست 
 .  نشست زمین  روی

  از  پس یکی هایش،اشک  و بود رویشروبه سفید دیوار  به دخترک، روحبی نگاه
 . شدمی روان د؛وب شده پریدهرنگ  و سفید شدت به که  صورتش روی به دیگری

 را  خودشان لعنتی افکار  و نداشت قرار  و آرام ایلحظه  بودن، خالی عین  در  ذهنش
 . کوبیدندمی دیوارش و در  به

 ...بود زیادی برایش  واقعا دیگر  این 

 !؟ ...کردمی درکش باید چطوری اصال
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 االن  شناخت؛می آسمانی یفرشته  یک عنوان به را مادرش هاسال که  دختری آوا،
 به و گذاشته  تنها را او خود خواست به مادرش، که  کند  قبول خواستمی  چطور 
 کرده؟  رهایش خدا امان

 کرده  خیانت  او  به  واقعا  مادرش  و  باشد  داشته  حقیقت  شاهپور   هایحرف   نکند  اصال
  باشد؟ 

 ...نه اما

 سر   شدن  پیدا  از   قبل   آرش،  با  نرگس  ازدواج  شده،  نوشته  رویدادهای  و  هاتاریخ   طبق
 ...بوده او چنگال در  اسارتش و اشزندگی در  شاهپور  یکله  و

 ... کند  باور  شاهپور، مثل آدمی هایحرف  به بخواهد آوا اینکه بود حماقت چقدر 

 را  آن هم نرگس و بود اطالعبی  ازش آوا که  بود، وسط این  چیزی یک قطعا ولی
 .بود ننوشته

 نام   به  بود  مردی  از   آوا  و  نبود  اش  تنی  پدر   شاهپور   که  بود  این   بود،  واضح  که  چیزی
 . بود مبهم آوا  برای هویتش که   کسی...  مادرش یمعشوقه  یحتمل! آرش

 ...ته و سر  بی های فرضیه و سوالعالمت  از  بود پر  ذهنش

 بود؟  درآورده  شاهپور  ویالی از  سر  چطوری نرگس

 بود؟  ُمرده چطور  بود؟  گذاشته  تنهایش چرا آرش اصال

 ...چرخدمی  سرش دور  اتاق کردمی حس که  د،وب شده سنگین  سرش آنقدر 

  آرامش   یگریه   و  برد  فرو  موهایش  بین   را  دستش  و  کشید  جیغ  بلند  و  زد  پلک  محکم
 :نالید که  وقتی شد هق هق به تبدیل

  به   میام  تا  بار   هر   چرا  پس...  داشتم  ایمان  بهت...  بودم  کرده  باورت  که  من !  خـــدا-
 کنی؟ می رو امواسه جدید مشکل یه و مذوق  تو زنیمی  کنم  خوش دل چیزی یه
 چرا ندارم؟  دنیات تو جایی هیچ و بدبختم واقعی معنی   به کنم  درک  بهتر  خوایمی
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 بارم یه چرا نزنم؟  دم و بسوزم جهنم این  توی باید گناهی  چه به! چــــرا؟  خدایا؟ 
 ن م  قهری؟   باهام  چرا  کنی؟ نمی   حمایتم  و  دینمی   نشون  بهم  وخوبت   روی  شده،  که
 همه  این   چیه؟   بخاطر   تو  نفرت  همه  این   پس  دارم،  دوستت  که  من   دارم،  باورت  که
 منه؟  جرم کدوم  تقاص وغصه غم و درد و بال

 لرزانش   نگاه  و  انداخت  سرش  پشت  را  موهایش  بیرون،  از   هاییقدم   صدای  شنیدن  با
 کمرد   اما  شد،می  شنیده  بود  طهموری  به  متعلق  که  مردانه  صدایی.  شد  دوخته  در   به

 .  نشد کلماتش  متوجه آوا و زدمی حرف آرام

 عکس  و  دفترچه.  پوشید   را  شالش  و  کرد  پاک  را  هایشاشک   تاحدودی  دست،  کف  با
 را کلیدش  و کرد  قفل را صندوق و گذاشت  جیبش توی و برداشت را شناسنامه و
 . گذاشت  اول جای سر 

  باز  را در  نیست، بیرون  کسی  شد راحت خیالش وقتی و چسباند در  به را گوشش
 جایی تا. کرد  دوییدن به شروع بعد و کرد  قفلش تند تند. شد خارج اتاق از  و کرد
 و   بست  را  درش  محکم   و  شد  دیگر   اتاقی  وارد  و  شد  دور   لعنتی  اتاق  آن  از   شدمی  که

 تر سنگین  االن دلش توی که  غمی و استرس و دوییدن از  نفسش. داد تکیه بهش
 آمده، کجا کند نگاه اینکهبی  زد،می نفس نفس درحالیکه و بود گرفته بود، شده
 ... گذاشت  هم روی را هایشچشم 

*** 

 «اهورا»

 و بود گذاشته  نمایشش به همراهش ی صفحه  که  بود متنی به خیره هایشچشم 
  که   ناآشنا، و غریب حسی دخترک، گفتن    «مونممی منتظرت» با کرد  حس ناگاه،
 اما.  شد  باز   هم  از   هایشاخم  و  دچیپی  وجودش  توی  بود،  بخشلذت  شاید  هم  قدری
 را  on/off یدکمه اش،شخصی  کارتسیم کردن  غیرفعال از  بعد و زد پسش سریع،
 :شنید را سعید صدای لحظه همان که  گذاشت  جیبش  توی را همراه و فشرد
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 ...اهورا آگممی-

 . بزن را حرفت یعنی که  انداخت  بهش نگاهی چشم بغل از  سکوت در  اهورا

 ...بگو وراستش  پسرخاله جون خداییش؛ ولی پرسم،می ازت سوال یه-

 . بپرس-

  لبخند   بعد  و  انداخت  بهش  نگاهینیم  سعید.  آرام  هم  کمی  و  بود  محکم  اهورا  صدای
 .زد

 ریختین   خانوم  شازده  با...  داده  جواب  مهتاب  خاله  یسفره  و  ابوالفضل  آش    کنم  فکر -
 نه؟  هم، رو

 سعید که  انداخت صورتش به را تندش نگاه عصبانیت، با و کرد  اخم چنان اهورا
 :زد لب و فشرد کمی  را فرمان و کرد   جمع را صورتش. خورد  را لبخندش فورا

 ... کردم  غلط-

 : کرد  غیظ و چرخاند را سرش منقبض، فکی با اهورا

 ...کنیمی غلطی همچین  باشه آخرت دفعه-

  پشت  و کردمی رش نثا مشتی نباید االن. کرد  نگاه را اهورا رخنیم  شک با سعید
 چرا  پس گرفتش؟ می بود بلد خودش فقط  که  آنها از  درشت، چندتا باد به بندش
.  نشست  سعید  صورت  توی   کمرنگ  لبخندی  رد  بود؟   نکرده  بلند  هم  را  صدایش  حتی
 واقعا اهورا. نداشت این  در  شکی کوچکترین   سعید و بود کرده  را خودش کار   آوا

 . نداشت را  سابق خشونت و بود شده تر مآرا  اخالقش

 را  جرعتش ولی بزند، حرف اشپسرخاله  با  موضوع این  راجب داشت دوست خیلی
 به خشمگین  و سرخ اش ایشیشه هایمردمک  و بود آرام ظاهر  به شاید. نداشت

 یک  با دفعه یک نشناسدش؟  که  بود کی!  بود اهورا او بهرحال، ولی رسید،نمی نظر 
 هم  خدا  آنوقت  و  انداختمی   سرش  روی  را  شصدای  و  چسباندمی  آمپر   کوچک  تلنگر 
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 که   بهتر  همان پس. داشت دوست را جانش  هم سعید باالخره... نبود جلودارش
 .دهدمی لو را خودش  خودش، اهورا برسد، که  وقتش قطعا. کردمی  سکوت فعال

 تفاوتی، بی  با  چه  سرد،  ظاهر   پشت  چه...  کرد  پنهانش  بتوان  که  نیست  چیزی  عشق؛
 در  منتها... دادمی نشان شده که  هم هرطوری را خودش عشق... غرور دیوار  با چه

 ...خودش مناسب زمان

. کرد  متوقفش بود، پیدا آن میان در  که  ایکلبه  جلوی و برد جنگل داخل را ماشین 
 :گفت  و کشید  را دستی

 خداییش کنه؟   انتخاب باهات گذاشتن   مدار  و قرار  واسه مانیا نبود ازین  بهتر  جا-
 ...بشه گذاشته  مزاحم خر  سر  دونه دوتا با اونم کلبه؛  وسط اول؛ قرار  طهیخ زیادی

 . کرد  باز  را ماشین  در  اخم با اهورا

 . نبستمش خودم تا شو پیاده و ببند ودهنت بافتن، لیچار  و حرافی جای-

 . داد تکان را سرش و خندید کوتاه  سعید

 در   فقط  دانستمی  که  کیسب  همان  به  اهورا،   و  ایستادند  چوبی  یکلبه  مقابل  دو  هر 
 .کوبید  در  به را دستش کف  شود،می باز  در  آن شنیدن صورت

 آن   یمیانه  در   اندامی  الغر   میانسال  مرد  و  شد  باز   در   که  نکشید  طول  بیشتر   ایدقیقه
 الغر، هیکل   و تکیده  یچهره از  بودنش عملی و شدید اعتیاد. گشت مشخص

 کمی  سینه به دست که  وقتی ش،زک نا صدای و تیره پوست و رفته گود  هایچشم 
 بیشتر  سن  سال وپنجچهل  چهل، شاید. بود پیدا زد حرف و شد خم اهورا برای

 سالی  ده کم  دست و دادمی نشان فرتوت پیرمردی چون را او اعتیاد، اما. نداشت
 . بود برده سنش روی

 همینم  خاطر  واس میارین، تشریف گفتن   خانوم. چاکریم خیلی خان؛ اهورا سالم-
 پست سر  ناغافل نکرده  خدایی یهو که  بسازم  وخودم توپ دادم قبضه چهار  قول

 ...داخل بفرمائید... آقا بفرمائید... بشم حیثیتبی  شما روی جلو و نمونم خواب
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. شد  داخل  حرفی  هیچ  بی  و  کرد  نگاهش  همیشگی  کمرنگ  اخم  همان  با  فقط  اهورا
 :گفت  مرد به رو و رفت سرش پشت سعید

 دیگه گذشته  ازت سالی و سن  که  تو من؟  عزیز  ساختی خودت واسه بساطیه چه-
 ده از  که  باشه اینجوری پس؟  بگیریم الگو باید کی  از  جوونا سرمون خیر  ما چرا؟ 

 ...باشیم دود و دم و پیچیدن رول کار   تو باید سالگی دوازده

 لیچه، اق  زیر .  زد  کنار   بود  پوشانده  را  کومه  کف  که  رنگی  سرخ  یقالیچه   و  خندید  مرد
. بود شده تعبیه قدیمی  خیلی خیلی هایزیرزمین  و انبار  یا گنجه  در   به شبیه دری

 :گفت  سعید پاسخ در  کرد،بازمی را زیرزمین  در   که  همانطور 

 یه! جون پسر  سمعرکه پس کالت  من  سال و سن  تو که  بپیچی رول بچگی از  اگه-
 کردن   کار   جنم و تهیسوا خودش پای رو که  کنه،می جوونی و جوونه وقتی جوون،
 ...بافوره  و  منقل ره،نمی   که  چیزی  تنها  سمت  خیاالتش که  وقته  اون...  باشه  داشته

  واس   و  موندی  باقی  نوکر   سن   این   تا   و  خواست  وقتی  ولی  نخواد،  هیچکی  واسه  خدا
 ...رهمی یادت خودتم که  اونوقته کردی؛  ومردم پادویی   چندرغاز  خاطر 

 پا  سر   بتونه  که  جنس  تیکه  یه  شده  غمش  و  هم  همه  هک  کسی!  پسر  نیستم  الگو  من 
 جوون  الگوی  به  برسه  چه  شهنمی  حساب  هیچی  به  خودشم  پسر   واسه  دیگه  وایسته،
 ! بودن مردم

 :گفت  اهورا به رو و کرد  اشاره بود شده پیدا که  ایپلهراه به سر  با بعد

 ... اینجاست از  راهش... آقا بفرمائید-

 از  قبل اما. کرد  اطاعت هم سعید و برود او اول که  کرد  هاشار  سعید به سر  با اهورا
 :گفت  مرد به رو شود، واردش اینکه

... جان پدر  خودت با همچین  نکن! پسرت جای منم و داری ومن  پدر  حکم شما-
 کنهنمی  حکم  آدمیت  شئونت    و  شأن  و  آدم    باز   کنه،  کار   مردم واسه  کسی  هرچقدرم

 ... تره ور  اون پا یه هم خودکشی از  که  گوریه  به زنده شما، کار   این ! نفس قتل به
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 .شد بلند جا از  و زد سعید یشانه به را دستش و خندید تلخ مرد

 چوبی    یپلهراه  یک  ابتدای.  کرد  نگاه  را  پایین   باال،  از   و  رفت  جلو  اهورا  رفت،  که  سعید
 .سیاهی جز  نبود چیزی بعدش و شدمی دیده پیچ در  پیچ

 :گفت  مرد به رو و گرفت  آنجا از  نگاه

 غیر  چه و خودی چه هیچکس، امروز  که کنیمی  جمع دونگ شیش وحواست-
 ومزاحمت  یحوصله عنوان هیچ به و مهمیه یجلسه... نشه کلبه  این  وارد خودی،
 ...ندارم

  را  دهانش آب محکم بود، ترسیده اهورا محکم  و عصبانی صدای از  که  بیچاره مرد
 اهورا   لحن   دانستمی  چه.  است  شده  عصبانی  او  نگی  چا پر   از   کرد می  گمان .  برد  فرو

 ...است همینطوری همیشه

 :گفت  لکنت با و دستپاچه

 ...جمعه جمع   حواسم چشمی  چهار . آقا چشم... چ-

  های چشم.  کشید  بیرون  جیبش  از   تراول  ایدسته  و  رفت  نزدیکش  قدمی  چند  اهورا
 .درخشید دیدنشان از  مرد

 جنگل    به  مرد،  متعجب  نگاه  .  کشید  عقب  را  دستش  وراها  که  بگیرد  را  هاپول   خواست
  محکم   لحن  همان با او و شد دوخته اهورا هایچشم  سرخ یهاله در  پنهان
 : گفت  آورشرعب 

 امکان حد تا و میرن و میان اینجا که  آدمایی تک تک آمار  آمد،  و رفت هرگونه-
  به   نیازی  پس  مگیر می  تماس  باهات  خودم!  خواممی  ازت  رو  گفتگوها   تمام  جزئیات

  شدن  راست و خم و دربانی از  باش مطمئن  باشه، خوب که  کارت...  نداری رابط
 ... کنممی بند ودستت  باالتری و بهتر  جای هامون، و مانیا امثال جلوی
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 اهورا  جانب از  را  حرف این  توقع حقیقتا. کرد نگاهش باتعجب لحظه چند مرد
 . نداشت

 اونوقت   مکه،  حاجی  حاجی  رفتی  شما  و  کردم  اطاعت  اااگه  ولی...  آقا  جسارته...  ج-
 رونده ور  اون از  و مونده ور  این از ... کن نمی رحم هیچکی به اینا چیه؟ من تکلیف
 ...که  شممی

 :گفت  او و شد خفه مرد نطق که  کرد  نگاهش چنان اهورا

 خفه  پس.  نیست  کمی  مبلغ  عنوان  هیچ به  دممی  بهت  که  پولی!  مردک  کن   گوش-
 اگر  روزگارت به وای! چشم گیمی کالم یه اضافه، لفظ بدون و یریگمی خون

 دود وندارت و دار  اینکه جای... برسه دستم به ازت دروغ کلوم  یه یا دروغ گزارش
 باید،  که اونجور  بتونی و داره نگهت پا سر  که جونت به بزن زهرماری یه کنی،

 ... بکشی کشیک

 شده گرد  اشترسیده هایچشم  که  دیر م به رو و کرد  ریز  را هایش چشم  کمی  بعد
 :داد ادامه بود،

  اینجایی،  که  االن پس ! بدترم بار  هزار  اون از  من  بگم باید ترسی،می هامون از  اگه-
 عرض در  آب، لیوان یه خوردن سادگی   به خواینمی و داری دوست وجونت اگه
 اضافه   فحر   و  کنیمی  اطاعت  بشم،  اجلت  خودم  و  کنم  ساقطت  هستی  از   دقیقه  یک
 بود؟  مفهوم... زنینمی  هم

 شوخی حتی یا دروغ، و ریا از  ردی عنوان هیچ به. کردمی نگاهش  همانطور  مرد
 . نبود محکمش سبز   نگاه و جدی یچهره  این  توی

  ترس  با را دهانش بزاق که  همانطور . داد تکان را سرش ترس با و برد حساب مرد
 :زد لب برد،می  فرو محکم و

... خواین می چی ملتفتم... مونوامونده مغز  تو چپید بدجورم... ب. اقآ بود مفهوم-
 ...برمیام پسش از  جمع، جمع   شما خاطر 
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  تا  دانستمی اهورا و بود هاپول  به چشمش مرد. کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
 دستش کف را هاپول  سوم یک. کندنمی اطاعت او ندهد، دستش به را هااین 

  دست   را  کار   حساب  که  لحنی  و  اخم  با  اهورا  و  کرد  نگاهش  تعجب  با  او  که  گذاشت
 :گفت  بدهد، عملی مردک آن

  انجام  درست وکارت  که  وقتی واسه بمونه مابقیش منتها. خودته سهم اشهمه-
 ...گیریمی  کارمزد  کار،  کیفیت  مطابق... بارته چقدر  بدی نشون و بدی

 .  کرد  مچاله را هااسکناس و خندید مرد 

 تیمور ... نباش هیچی نگران... هستم نوکرتم من  آقا، بده تیله ماهی فقط شما-
 ...بهره از  وکارش 

 :گفت  گذاشت،می جیبش توی  که  همانطور  و بوسید را هااسکناس  بعد

 ... خان اهورا آقایی خیلی موال به! برکت اهلل-

 :گفت  تحکم پر  و گرفت  او از  رو اخم با اهورا

 دسترس  در  اگر  سیاهه روزگارت... شهمی  هگرفت تماس باهات 11 ساعت رأس-
 ...نباشی

 ... هستم هم دربستت غالم هیچ، که  دسترس در . حله آقا، چشم-

 سمتش  باز  مرد، صدای  شنیدن با که بگذارد اول یپله روی را پایش خواست
 . برگشت

 بین   چرا  دونمنمی...  ولی  بزنم؛  زر   دهنم  چاک  از   تر   گنده  بکنم  غلط  من   آقا،  جسارته-
 جماعت این  از  راهت و نیستی شبیهشون تو که جمعه خیالم اما آدمایی؛ این 

 ... سواست

 نگاهش  ُبراق بنشیند، خون به که  رفتمی که  هاییچشم  با و غیظ با چنان اهورا
  بدجور . رفت عقب قدمی وحشت با و جویید را حرفش یادامه بیچاره آن که  کرد،
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 را  هاحرف   آن  که  بود   فرستاده  لعنت  خودش  به  دلش  توی  و  بود  ترسیده  مرد  این   از 
 شدنمی  بد  نه  و  نیک  نه  پیوسته،  گروه  به  تازه  مرد  این  با  بود،  پیدا  که  اینطور .  بود  زده

 که  انگار   میکشید،  نشان  و  خط  نگاهش  با   و  نگریستمی  را  همه  طوری.  گفت  سخن 
 . بود تشنه  جماعت تمام خون به

 که  کنممی خفه وصدات طوری اال و نکن، درازی روده و باشه خودت کار   تو سرت-
 ... نیاد در  هم خاک خروارها زیر  و گور   تو از  هات گویی  اضافی

 : گفت  ترس با و شد جمع خودش توی بیشتر  مرد که  بود، توپیده چنان اهورا

 ... ببخش شما  کردم  اضافی غلط... شرمنده. آقا چشم...چ-

 راهش و گرفت  ازش چشم بعد و کرد  نگاهش  عصبانی لحظه چند حرف،بی اهورا،
 . رفت پایین  را هاپله تند تند و داد ادامه را

 اهورا؟ عذاب از  مرد آن دانستمی چه

 ...بود آلوده خون به دستش قانون، جایگاه در  اینکه از 

 و  پست هم هرچقدر  حاال آدم، یک جان گرفتن  و انتقام پی در  هم االن و
 ...بود شده هگرو  این  وارد و گذاشته  راه این   در  قدم صفت،شیطان 

 .انداخت باال را ابرویش تای یک او دیدن با و بود ایستاده هاپله پایین  سعید

 عالیجناب؟  داشت کردن  معطل همه این  پله دونه چهارتا-

  قرار  چپشان سمت که  چوبی در  . نزد حرفی ولی پاشید رنگ اخمش به کمی  اهورا
 .شدند داخل هردو و کرد  باز  را داشت

 . کرد  نگاه مقابلش شیک و بزرگ اتاق  به بهت با و رفت اهورا سر  پشت سعید

 روشنایی    و  بود  شده  چیده  دور   تا  دور   که  سفید  ال  هایمبل  و  و  تیره  چوبی    هایدیواره 
 . بود سقف هایمهتابی  از  اتاق
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.  داشت  قرار   آن  در   نوشیدنی  برندهای  انواع  که  بود  نوشیدنی   یقفسه  اتاق  یگوشه
 رختکن و ایشیشه دوش یک عالوه به  بود کوچکی دیواری کمد هم دیگر  طرف

 خوبی  به  هاشیشه  پشت   از   بلوندش  موهای  و  مانیا  یکشیده  و  الغر   اندام  که  کنارش،
 . شدمی دیده

 باشد؟  چوبی  آلونک همان زیزین   قسمت اینجا، شدمی  باورش کی  واقعا 

 .  بود همینجا کلبه،  حقیقت درواقع

  اهورا  با و رفت جلو و شد بلند جا از  آنها ورود با بود، نشسته مبل روی که  هامون
 رنگ   به  درست  نافذ،  و  سیاه  هاییچشم   با  قدبلند،  و  چهارشانه  بود  مردی.  داد  دست
 . شب

 بتونه  اون  و  بخواد  مرد  یه  از   وچیزی  مانیا  محاله  دونستممی...  اومدی  باالخره  پس-
 ...بگه نه بهش

 :گفت  آشکار  غیظی با و گرفت   رنگ اهورا اخم

  حرف  فهمیدممی باید و دنبالم فرستادی آدم چون اومدم؛! نده ناشتا ارد خودبی-
 ...چیه حسابت

 :گفت  و خندید هامون

 ...شده عوض حسابمون طرف اما. ندارم حرفی که  من -

 .کرد  ریز  را هایشچشم اهورا

  چیه؟  منظورت-

 چرخاند  را  سرش  شنید،  سر   پشت  از   که  پایی  صدای  با  اما  بزند،  حرفی   خواست  هامون
 .  کرد  تغییر  هم اهورا نگاه رد همزمان و
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 اش سینه  روی  باال  از   و  کرده  نمایان  کامال  را  پاهایش  که  کوتاهی  سفید  یحوله   با  مانیا
 دورش  خیسش  بلوند  موهای.  آمدمی   آنها  سمت  اشفریبنده   لبخند  با  بود،  شده  جمع
 . زدمی گندمی  به تاحدودی میکاپ بدون صورتش  و بود ریخته

 . گذاشت  اششانه  روی را دستش ناز، با و ایستاد اهورا ابلقم

ن  تو حساب طرف-  ... منم بعد م 

 .انداخت باال را ابرویش تای یک اهورا

  با  کارم  و کسب  و جاویده من  طرف! باشم بسته قراردادی باهات نمیاد یادم تو؟ -
 ...بیشتر نه همه، با رفاقتشون حساب رو صرفا هامون

 هایتیله  به  مستقیم  را  هایشچشم .  رفت  جلوتر   و  پاشید  لبخندش  به  رنگ  کمی  مانیا
  اهورا  فقط که طوری وار،زمزمه  آرام، بالحنی  و دوخت اهورا سبزرنگ ای  شیشه
  چطور  بود بلد خوب خیلی و بود کننده شیدا شدت به رفتارش. زد حرف بشنود
 .بگذارد تأثیر  مردها روی و بکشد رخ  به را هایشزیبایی 

 تکون  رو  هامهره  که   کسی.  وسط  کشیدم  وخودم  خودم؛  من  اما  نزاشتی،  ار قر   تو  نه-
 ...اهورا باشیم تو و من  باید ده،می

 :گفت  سعید به رو مانیا و کرد  تنگ  کمی  را هایشچشم اهورا

 ریزی؟ می  نوشیدنی برامون-

 .داد تکان را سرش سعید

 . خانوم حتما-

 . باشیم داشته مذاکره ارهر ق... نکنه پرتمون حواس زیاد  که  سبک چیز  یه-

 روی و کرد  رنگبی مایعی از  پر  را بلند پایه لیوان تا سه و رفت قفسه سمت سعید
  بعد  و کرد  تعارف بود نشسته مبل روی دوباره که  هامون به اول. گذاشت  سینی
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 اش کشیده  انگشتان بین را لیوان هردو مانیا. گرفت  مانیا و اهورا مقابل را سینی
 . گرفت  اهورا مقابل را یکی و گرفت

 ... نیومدم اینجا نوشیدنی خوردن برای من -

 : گفت  گوشش  کنار   و کرد  مدهوش را هایشچشم  مانیا

 ...کنی  رد نباید ومن  دست اما-

 .گرفت  ازش را کریستالی  لیوان اجبار، به اما. شد تر غلیظ  اهورا هایاخم

 که   ناقص  تاتویی  رفتن،  راه  هنگام.  نشست  هامون  از   فاصله  با  کمی  و  زد  لبخند  مانیا
 و نبود پیدا کاملش  طرح حوله، وجود با که  بود، شده زده سیاه و قرمز  هایرنگ  با
 . بود ناممکن  چیست، اصلی طرح اینکه فهمیدن خط چند آن از 

 پای روی را چپش پای مچ و گذاشت  جلویش عسلی روی و  کرد  دراز  را پاهایش
 :گفت  اهورا به ور  و کرد  مزه مزه را نوشیدنیش. انداخت راستش

 ...شده عوض معامله-

 ...کنهنمی  تغییر  چیزی من  یاجازه بدون-

 :گفت  که  بود هامون بار این 

  جدید  شرایط با و کنیم  مشورت که  اینجایی االن. داره وجود استثاء یه بار  این  اما-
 ...بیای کنار 

 ...ارمدن ور هاگفته  قبر  نبش یحوصله هم عنوان هیچ به. شهنمی  دوتا من  حرف-

 :گفت  تند مانیا که  برود بیرون خواست و گذاشت  میز  روی را لیوان بعد

 اشتباه  نظرت  به  اگه   کن،  گوش  وحرفام   اول  شی؟ می   عصبانی  چرا  اهورا  خب  خیلی-
 ...بگی تو که  شهمی  همون اونوقت بودن؛ فایدهبی و

 : گفت  کوتاه  مکثی با و برگشت سمتشان  تأنی با اهورا
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 !شنوممی-

 .نوشید اشنوشیدنی  از  دیگری قلوپ لبخند با مانیا

  هم   رقیب  شاهپور   و  هامون   بوده،  و  بوده  تا  اما   نه،  یا  هستی  جریان  در   تو  دونمنمی-
  افتادن  خط  یه توی باهم االن اینکه. نداشتن  رو همدیگه دیدن چشم هرگز  و بودن

 که  سادگی این  به چیز  هیچ و داره ایدیگه  دلیل میان، کنار   باهم دارن ظاهر  به و
 ... نیست میاد نظر  به

 شده  تبدیل درخشش به هایش چشم  های عسلی برق درحالیکه مکث، کمی  با  بعد
 :داد ادامه بود،

  هم  تو سمت به رو  ورق تونممی  پس کردم،   کار   هامون نفع به! منم دلیل؛ اون و-
 ...کنی  اعتماد بهم اگر  منتها... برگردونم

 تر کنندهقانع  و  تر محکم   دلیلی  چه: »گذشت  نشهذ  از   و  کرد  نگاهش  ثانیه  چند  اهورا
 «مانیاست؟  درواقع افعی، کند  ثابت  که  داشت وجود مانیا یجمله همین  از 

 همان با بدهد، اشچهره به تغییری کوچکترین   اینکهبی و ایستاد سینه به دست
 :گفت  اخم

 ...بگو اول همین  وآخرت  حرف-

 .ایستاد سینه به دست خودش مثل ورا،ها مقابل و شد بلند جا از  لبخند با مانیا

 ...اهورا ایمعامله اهل تو-

 : گفت  و رفت  آنها سمت به و برخواست جا از  هم هامون

 ...من  مثل درست-

 ای، نسنجیده  حرف هر  از  قبل باید. نزد حرفی ولی انداخت بهش  نگاهینیم  اهورا
 : پیچید گوشش  توی مانیا، صدای. برسند خواهندمی چه به نفر  دو این  فهمیدمی
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 ... پاداش ازای به پاداش کار،  برابر  در  کار   معامله، دربرابر  معامله-

 کنی؟  معامله خوایمی چی سر  -

 :گفتند  هامون با همزمان و درخشید  مانیا چشمان

 ...!آوا-

 به اخمش. دادنمی نشان را این  عنوان هیچ به ظاهرش هرچند،. خورد یکه اهورا
 . کرد  ریز  کمی  را هایشچشم  ،منقبض فکی با و شد غلیظ شدت

  آوا؟ -

 : گفت  هامون و داد تکان سر  مانیا

  چیزی  دنیا این  توی یعنی این  و شاهپوره خون  هم  آوا... خواممی دخترو اون من -
 همراه   اما  بده،  بهم  رو  دختره  بود  قرار   قبال...  نداره  وجود  شاهپور   برای  ازش  تر باارزش 
 شاهپور  که  اینه خوام،می االن که  چیزی... زد قولش زیر  و بودش نیاورده خودش

 !من  به اونم... کنه  تسلیم رو آوا دستی دو خودش که  برسه جایی به

 :داد ادامه را حرفش مانیا و

  کارو  این  خوردن   جوش جلوی شده، که هرجوری. کنه ضرر  باید شاهپور -
 بین   دبای  شه،می  خارج  اینجا  از   شب  آخر   فردا  مسکو  مقصد  به  که  کشتی...  گیریممی
 ...شاهپور یدوره شدن   تموم  با مساوی   که  انفجاری. بشه منفجر  راه

 : گفت  حرفش تایید در  هامون کرد،  سکوت که  مانیا

  تالفی   بخواد  اینکه  مگر ...  نمیاد  سمتش  دیگه  ببینه،  خیانت  مانیا  جانب  از   که  شاهپور -
 و جمع ایبر  اونوقت... برنمیاد پسش از  باشیم؛ باهم نفر  سه ما اگر  خب که  کنه،
  جا   از   کمی  سوری،  کمک  یک  با  من !  تو  و  من ...  داره  گزینه  تا  دو   خودش،  کردن  جور 

 ماجراها،  این   یهمه  اتمام  از   بعد  و...  کنممی   اختیار   رو  آوا  درمقابل  و  میکنم  بلندش
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 شاهپورو  نیست   و  هست تموم و شهمی آغاز  تو نقش که  اونوقته و زنممی زمینش
 ... یگیرمی ازش کمال  و تمام

 :گفت  و انداخت باال را ابرویش تای یک مانیا هامون، حرف شدن باتمام

  ثروت  به تو آوا، به  هامون... رسیممی هدفمون به ما نفر  هرسه درنهایت! بینیمی-
 استادم؛  که  کاری    درواقع! شاهپور کردن  نیست به سر  به من، و... شاهپور نفوذ و

 چیه؟  نظرت حاال.. .اطاعتم به موظف منم و خواسته ازم افعی

 بلد  خوب خودشان نظر  از  هردو. بود هامون و مانیا یچهره به  اهورا، عصبانی   نگاه
  حالت  در  شاید. بود تر زرنگ  هاحرف  این  از  او خب، ولی بزنند، دور  را اهورا بودند
  کرد می کمک  پرونده بردن پیش به هم خیلی و بود عادی پیشنهادی برایش عادی

 خواست؟ نمی   را  همین   اول  از   مگر ...  انداختمی   دامش  به  را  هپور اش  بهتر،  همه  از   و

 ...بود درمیان آوا پای که...  االن اما... شاید اول از 

 .بود کرده  تغییر  چیز همه

 ...اطالعات تبادل... معامله... شراکت و قرار ... باشد توانستمی  هرچیزی دلیلش،

 ...دمیکر  حسش تازگی به که  سنگینی و ناآشنا حس آن یا

 بهرحال؛ 

 . کند  تسلیم را آوا بود محال اهورا

 بود شده متوجه هردو هایحرف  از  امروز، همین  اهورا و بود جاوید دشمن  هامون
 سود  فکر   به  هرکدام  و  اندنشسته   بزرگ  یمعامله  این   پای  اعتمادی  هیچ  بدون  هردو
 که   بوده  مآد  قاچاق  و  دالر   فروش  و  خرید  درحدود  آنها  ارتباط  کنون  تا.  هستند  خود
 هردو اینبار، ولی. است بوده هامون پدر  و جاوید بین  رفاقت حساب روی هم آن
  کسی...  چرخاندمی مانیا را بازی این  تمام بود مشخص کامال  و اند خیانت فکر  به
 . گرفتمی خط افعی از  مستقیم خودش، حرف طبق که
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 دشمن  که  هامونی سوی به دست است محال بخورد، شکست هم هرچقدر  جاوید
. داشت وجود گزینه  یک  فقط طرف هردو برای وسط، این  پس . کند  دراز  اوست
 ! اهورا

  منجالب،  این  میان این  از  توانستمی هامون، پیشنهاد کردن قبول با اهورا پس
 و دهد قانون تحویل را هاآن  یهمه هم درنهایت و کند  صید بخور  درد به چیزی
 ... نرسد بهش کسی  دست که  باشد  آوا مراقب قولش، طبق هم ببندد؛ را پرونده

 .شدمی مطمئن  چیز  یک از  باید قبلش منتها

 بود  سرشار  االن براقش، سبز  هایچشم . انداخت هامون هایچشم  توی را نگاهش
 داده را آوا اسم آوردن زبان به جرعت خودش به راحتی به که  کسی  به نفرت از 

 . بود

 ...شرط یک به منتها کنم،می قبول رو نقشه-

 .درخشید وضوح به هامون رنگ   شب هایمردمک 

 ...باشه که  هرچی-

 : گفت  بعد و کرد  مکث  لحظه چند اهورا

 چیه؟ دختر  اون خواستن   برای دلیلت-

 .این  جز  به داشت را هرچیزی توقع. خورد جا هامون

 ...شخصی حساب تصویه یه بخاطر  کن   فکر  تو-

 مطمئنم  و گیمی ودلیلش .کنم اکتفا کردن فکر  به تنها تونمنمی متأسفانه-
 ...نیست درکار  شراکتی کوچکترین   وگرنه... کنیمی

 بود  مصیبتی  چه.  ایستاد  اتاق  وسط  و  گرفت  فاصله  او  از   کالفه  و  کشید  پوفی  هامون
  کنارش   در   را  دختری  توانستمی  کرد،می  اراده  هروقت  که  اویی  برای  حقیقت  گفتن 
 . باشد داشته
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 . بود جمعش کامال  وراها حواس و رفتمی راه هیستریک

 :گفت  بلند و ایستاد اهورا به رو و کشید  صورتش  به را دستش

  بازی  آخر  و بکن وکارت  تو کنی؟  خراب وچیهمه اتبیهوده سوال با خوایمی چرا-
 دونی؟ نمی وشراکت  قوانین  مگه... بگیر وسودش 

 :زد فریاد متقابال و کرد  مشت را دستش اهورا

 دختر   اون  خواستن   برای  دلیلت  ندونم  تا!  خورمفت   مردک    دمی نم  باج  احدی  به  من -
 ... کنم  موافقت محاله چیه،

 :زد اهورا یشانه  به محکم را دستش و آمد جلو. بود شده کفری  هامون

 پوچ  و هیچ سر  پس  بیاد؛ پیش درگیری بینمون کاری  اول همین خوادنمی  دلم-
 من مال آوا... نداره اطیتبار  کوچکترین  تو به و شخصیه دلیلم... نکن  شلوغش

 !تمام کارت،  رد ریمی تو و شهمی

 اششده  کلید  هایدندان   الی  از   و  گرفت  را  اشیقه  طرف  دو  از   نفرت،  و  غیظ  با  اهورا
 :گفت

 ندونم   من  تا  شهنمی  هیچکس  مال  آوا...!  اما.  نیستم  اینجا  کشییقه  بری  منم  اتفاقا-
 ...هپروتشی تو همه این  چی بخاطر 

 بلند اهورا و اتاق وسط شد پرت نداشت، را توقعش که  هامون و داد شهول بعد
 : غرید

 !هامون؟  چیه دردت بنال د  -

 اهورا یاندازه به هم او  ادعاهایشان، برعکس شاید. زدمی نفس نفس هامون
... توانستنمی  اما. بزند مشت صورتش توی  خورد،می که  تاجایی  داشت دوست
  هم  االن و نبود مناسبش  جای اینجا... ماجراها این  ن  شد تمام از  قبل تا نه حداقل
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 خیلی   زمان  آن  و  ریختمی  اهورا  جان  به  را  امروز   زهر   وقتش  به  قطعا.  نبود  زمانش
 . نبود دور  هم

 :گفت  و کشید  لبش یگوشه  را شصتش و کرد  صاف را کتش

 بگذری؟  دختر  این  از  تونینمی  که  مهمه برات انقدر  دلیلش چرا چرا؟ -

 ینقشه  باهم داریم که االن اما... نداره ارزشی کوچکترین  من  برای تر دخ این -
 فهمی؟ می... چیه خواستنش برای دلیلت که بدونم باید کشیم،می وگرفتنش 
 ! بـایــــد

 بلندتر  و بلند لحنش. کرد  باز  و بست را  هایشچشم و کشید  نفسی کالفه  هامون
 :گفت  که  وقتی شدمی

 دبه  سرش مدام عوضی  شاهپور  اون ولی  دنبالشم که ساله خیلی! خوامشمی-
  کوچیک   کار   یه  هربار   که  هست  همینم  بخاطر   و  شده  ضعفم  نقطه  متوجه...  درمیاره

 ...کنهمی سرم به دست آخرشم و دهمی  بهم آوا یبهونه  به

 دستور  به هم «رادنس» گروه  قتل یقینا پس. کرد  نگاهش نفرت با همانطور  اهورا
 آرتا   که  چیزی.  بود  کرده  اجرایش  آوا  کردن  اختیار   خاطر   به  هم  هامون  و  بود  جاوید
 اینکهبی...  بود  آوا  درواقع  بود،  شده  بنا  رویش   به  پرونده  یهمه  یپایه   و  دانستنمی 

 ...هامون و شاهپور  بین  دشمنی بانی   و باعث بود شده بداند، خودش

 چیده هم کنار   ،ادشاست نه و بود مانیا خود   یحتمل که  افعی، هم را هااین  تمام و
 ...بود

 مرد  یک  صرفا  او.  نداشت  خبر   هم  اشدستگیری   و  آرتا  کارهای  از   هامون  حتی  شاید
  افعی  اما. بیاورد دستش به خواستمی و بود  گرفته  را چشمش آوا که  بود باز ... 
 سر  باید هم افعی، درواقع... بود داده را آوا قتل حکم پس خواست،نمی را این 

 از  تنها  و تنها کار   این  که.  آوردمی  در  پا از  را شاهپور  هم و کردمی  بآ  زیر  را هامون
 ...آمدبرمی مانیا چون زنی پس
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 ...بود شده کامل  اهورا پازل

 خال، و خط خوش ظاهری با افعی، یک عین که  بود مانیایی اهورا، اصلی   حریف
 ...کردمی شکار  را هاطعمه ترین نرم و چرب و بزرگترین 

 چیه؟ آخرت حرف بگو فهمیدی، هک  حاال خب؛-

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش قدری اهورا

  تسلیمش   پوچ  و  هیچ  سر ...  باشی  صبور   بازی  آخر    تا  باید  منتها  چنگت،  مفت  دختره-
 .کنمنمی 

 . زد پوزخند هامون

 به و خواممی واون فقط من ... کنممی تحمل هم رو شبقی ما کردم،  صبر  حاال تا-
 ... میارم هم دستش

*** 

 با و بود خیره بود، شده داده پایین  نیمه تا که  ایشیشه سوی آن به هایشچشم 
 اشخسته اندازهبی امروز . بود خسته. گرفتمی  کام سیگارش از  عمیق، هایپک 
  کسری   همه این  پاسخگوی  هم سنگین  سیگارهای و تلخ یقهوه  دیگر . بود کرده

 خوابتخت  هدفش تنها شکبی  برسد، شاهپور  ویالی  به که  پایش. نبود خوابش
  سرخ  سرخ   اشایشیشه هایچشم  فقدانش، از  مدت این  تمام که  خوابی و است
 منتظرش  بود گفته  دخترک... دیدمی را آوا شاید استراحت، از  قبل اما. بود شده
  منکرش . بود کرده درگیر  را اهورا او، لعنتی   یکلمه دو همین  چقدر  و... ماندمی
 . نمیکرد مه قبولش اما شد؛نمی 

 ذهن   توی پرونده، و کار   و انتقام جز  هدفی شده، که  هم بار  یک برای شاید اینکه
 اهورا  کت   توی باشد، کرده آرامش شاید و کرده نماییرخ قرارشبی همیشه

  در  جایی دختر، یک بپذیرد توانستنمی عنوان هیچ به و بود خودخواه. رفتنمی 
 عضو،  این !  کند  درگیر   هم  را  قلبش  بخواهد  هنکای  به  برسد  چه...  باشد  داشته  او  ذهن 
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  انجام  کاری اهورا برای را حیات یادامه و تپیدن جز  نقشی که بود سال خیلی
  قوانین  و وجودش یخی   دیوارهای. بود راضی بابت این  از  کامال  خودش و دادنمی 
  به  زمانی. بود الزم زمان. گسستنمی هم از  هاسادگی این  به سختش، و سفت
 بندان  یخ در  زدن جوانه برای احساس، یک که  فرصتی... عمیقش درد قدمت ازای
  نفرتش  تنومند یریشه  خشکیدن   یاندازهبه  باید داشت، نیاز  قلبش خشک زمین 
 به زیاد که  بود، سیاهش دنیای و خودش غرق آنقدر  اهورا حاضر؛ حال در . بودمی
 ... نمیکرد توجه کوچک  یروزنه  آن

 خب و بود خسته. انداخت اشپسرخاله  یگرفته  و پکر  یچهره  هب نگاهینیم  سعید
  دیشب   و  بود  کرده  بازدید  هامحموله   از   شاهپور   همراه  هوا  تاریکی    تا.  داشت  هم  حق
ی  دانستمی  خدا  هم  شکبی.  نبود  خستگی  از   فقط  اهورا،  حالت    این  اما.  خوابیده  ک 

 پشت و شده خودش دنیای غرق   اینطوری که  است کرده  درگیر  را ذهنش چیزی
 .گیردمی رنگ سفید فیلتر  آن از  عمیق هایکام   هم

 همه آن شاید که محکمش، صدای و انداخت بیرون پنجره از  را سیگارش اهورا
 :پیچید سعید گوش  توی بود، نکرده من  صالبتش از  چیزی هم خستگی

 ماشین؟  با کرد  چیکار  صارمی-

  خارج  جا یه برد هم شهرام. ..شهرام دست سپردش بودی، خواسته که  همونطور -
 ...کرد  گورش  و گم  شهر 

  زیاد  شاهپور، توسط ماشین، آن تعقیب و ردیابی احتمال. داد تکان را سرش اهورا
 انتقالش هم بعد و پالک تعویض به تصمیم شهرام و اهورا همین، خاطر  به و بود

 .  بودند گرفته

 بزاره؟  مالقات قرار  سردار  با تونست شهرام-
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 ویال  رسیدیم... ببینتت خوادمی بود گفته  خودش سردار  بزنه؛ حرفی هنکای از  قبل-
 در  زیاد من... اتواسه داره زیاد مبر  خبر  شهرام بنداز، راهش وکارتت سیم حتما

 . نیستم کارا  جریان

 روی  را  هایشچشم   و  داد  تکیه  صندلی  پشتی    به  را  سرش  و  نگفت  چیزی  دیگر   اهورا
 .  سوختمی بدجوری هایشچشم. افتاد چین  کمی  اشپیشانی که  گذاشت  هم

 و حال کردن عوض برای شاید است، گرفته بدجوری اشپسرخاله دید که سعید
 :گفت  شیطنت با شده، هم هوایش

 ...!ها چیزیه خوب هم مانیا این -

 : گفت  کند  باز  را هایشچشم اینکه بی اهورا

 ...هخالی مانیا جای فقط دخترهاتدوست کلکسیون  تو که  هم الحق-

 :داد پاسخ و خندید سعید

 من ولی ست،خورده خام شیر   آدمیزاد گن می که  درسته! خان اهورا نفرما مزاح-
 ... بچینم برنامه باهاش برم که  نخوردم خر  مغز  هم اونقدرا

 کنی نمی  باور ...  پایین   ریختمی  پرش  و  کرک  آدم  زد،می  حرف  همینجوری  المصب
 !اوپالسیون خود   د  خو... شدم صوف و صاف  چه بدم نشونت

 .انداخت پیشانی به چینی اهورا

 ...سعید وخودت کن   جور  و جمع... گیمی  مزخرف چقدر -

 . خندید کوتاه  سعید

 خاله چشم البته،! بزنی کله  و سر  باید کسایی  چه با داداش، کنه  رحم بهت خدا-
  نوقت وا... اشدونه یه یکی پسر  شاه دور   نریخته که  دافایی و در  چه! روشن  مهتاب
 ...تو دست تو بزاره رو ویدا دست اینه فکر  تو هنوز  ما، یساده یخاله
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 :گفت  دوباره سعید و نزد حرفی اهورا

 ...بود  خاصی رنگ یه... دونیمی اومد، خوشم  موهاش رنگ از  ولی-

  معلوم  که  لحنی  و   شیطنت  با  و  انداخت  بزرگراه  توی  را  ماشین   و  پیچاند  را  فرمان  بعد
 :داد ادامه ند،کمی مسخره بود

 فامیل  دخترای  از   هرکدوم  هست؛  بلوندی  رنگ  یه...  بدم  توضیح  دیگه  مدل  یه  بزار -
  النگوی   با  ترکیبش!  عقدی  بلوند    گن می  بهش...  کنهمی  بلوند  نوع  اون  از   کنه،می  عقد

 ...  شهمی سمی بد سفید تیپ و قرمز  رژ  و طالیی

  شد   باعث  که  نشست  اهورا  تصور   توی  محو  لبخند  یک  از   کمرنگ،  خیلی  خیلی  ردی
 :دهد ادامه خنده با سعید

 اتواسه  میومد  هم  اداهایی  چه...  برات  نگم  دیگه  که  سفیدو  یحوله  و  عقدی  بلوند-
  بابا !  بودی  وایستاده  جلوش  سخت  و  سفت  همهاون  چطور   تو  موندم!  مادر  و  پدر   بی

  شکست   وممعص  طفل  دختر   دل    میومدی؟   کوتاه  نمه  یه  شدمی  چی  حلقم،  تو  غرورت
 ... بخدا

 موندم ... بود شده آب دفعه هزار  االن تا ادا و ناز  همه اون با  بود هم یخ تو جون  
 ...!اهورا تو داری ایاراده چه

  کرد   روشن  دیگری سیگار  سکوت در  کمرنگ،  اخمی با و گشود  را هایشچشم اهورا
 :شنید را سعید صدای دوباره که

 ومونکوزه   کاسه  بزنی نشی عصبانی باز  دسعی جون   ولی پسرخاله؛ گممی چی یه-
 ...کنی  خاکشیر 

  خوای می  ایوریدری   چه  دیگه  ببینم  بگو!  روش  اینم  کردی،  وراجی  همه  این   که  تو-
 ...بگی

 : گفت  بعد و انداخت بهش نگاهینیم  لبخند با سعید
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 و جلز  به ماتحتش َهَول هامون   اون ندادی، نشون مانیا به خوش روی تو هرچی-
 ... عقدی بلوند   خانوم   واسه بود دهتااف ولز 

  زد سیگارش به را آخر  پک و شد غلیظ اخمش دوباره هامون، اسم شنیدن با اهورا
  هاسخنرانی  یحوصله این  از  بیشتر  هم حقیقتا. بیرون کرد پرتش غیظ با و

 .نداشت را سعید هایبازی مسخره 

 ...باشه شده کوفته  یابحس قبال خودش که  شه،می باخبر  مردم ولز  و جلز  از  کسی-

 را دهانش آب کند، نثارش درشتی االن بود منتظر  که سعید و کرد نگاهش بعد
 سعید  نبود معلوم ولی... بود شده شناخته همه برای اهورا اخالق. برد فرو باشدت
  ترس  به اینطوری باالخره تا میکرد باز  را شوخی سر  باهاش هم باز  جرعتی چه روی
 .بیفتد لرز  و

 :گفت  او تصور  برخالف اهورا

  مهمون  الته کافه  بریمی داریبرمی دخترارو باال اون میری یا ندارم خبر  نکن فکر -
ت دخترونه خوابگاه  نزدیک پایین  اون  ریمی یا کنی،می  ... بازی چ 

 . کرد  نگاهش شده گرد  هاییچشم  با سعید

 گذاشتی  امواسه بپا. ..آنالینه آنالین   همه که  هم اطالعاتت ماشااهلل... خدا خود   یا-
 کردی؟   وصل بهم موربینات دوربین  اون از  دوتا یکی  نکنه یا پسرخاله؟ 

 : گفت  بااخم اهورا

 کنی   فکر  و بکنی هرغلطی تونیمی که  نداره برت هوا که  گفتم  فقط! نکن  لودگی-
ن  اما بودم؛ دور  ازت که  امروز  تا... ندارم وآمارت   جلو  جاوید، ویالی میای بعد م 
 ... نه یا داری کردن  خطا پا از  دست جرعت   باز  ببینم موقع اون. مخود چشم

 دستپخت  تایی سه خودت سوئیت   بریم وامشب  نبود قرار  مگه جاوید؟  ویالی-
 رگ؟   تو بزنیم وشهرام 
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 ... بریم اونجا شهنمی االن-

 آدم و عالم که  استوریام با بترکونم اینستارو باید... دارم اشواسه نقشه کلی  چرا؟ -
  نیازی   داره؛  وشهرام   تا!  هاله  حال    به  خوش...  زندگیه  مرد  عالیجناب   رفیق  این   همن فب

 ...بزنه سفید و سیاه به دست نیست

 :گفت  محکم و بداخم اهورا

 کارشناسی  روبقیه زندگی   کشه،نمی بیشتر  هفته یک به روابطش عمر  که  کسی-
 ...تعقیبمونن  ر د شیمی متوجه کنی،  وا وچشمات اگر  ضمن؛ در ... کنهنمی 

 ایمشکی  405.  بود  اهورا  با  حق.  انداخت  سرش  پشت  به  نگاهی  جلو  یآینه  از   سعید
  چطور   خودش  پس.  آمدمی   دنبالشان  خط  به  خط  فاصله،  حفظ  با  و  بود  تعیقبشان  در 

 ؟...بود نشده متوجه

 . انداخت باال شانه بیخیال

 ...و شیممی اججابه  لحظه یه... بپیچونیشون بلدی خوب که  تو! باشن  خب-

 .کرد  قطع را حرفش محکمش یکلمه  با اهورا

 !شهنمی-

 نشه؟  چرا-

  تا  من  اونوقت. بدن بهش وراپورتش  رفتم کج  من  اگر  که  فرستاده  بپا عده یه مانیا-
  تایید  مهر  دارم یعنی بزارم، شونقال اگر . پیچونمشوننمی  که  نباشه  کفشم  به ریگی
 ...میام حساب به خائن  هی و هافرضیه   اون تموم به کوبممی

 :داد ادامه و انداخت سرش پشت به نگاهی  بغل آینه از  بعد

 مثبت  پوئن    یه  درواقع  بکنن؛  وکارشون   بدم  اجازه  و  راه  اون  به  بزنم  وخودم  اگر   اما-
 و  محموله از  بازدید خوان،می که بینن می وچیزی  همون اونا... دممی خودم به

 ...زارممی نمایشش  به منم...! جاوید ویالی به برگشتن 
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 .انداخت باال  را ابرویش تای یک و خندید کوتاه  سعید

 ...آغیرنظامی  و ایغیرحرفه  گهمی من  به ر  به ر  شهرام همینه! گرم  دمت بابا-

 ...دمنمی  تشخیص ب از  رو بازیا پلیس این  الف هنوز  من  نگو

 ...نکن  گز   تنها تنها گممی بهت که  هست همینم حساب رو-

 چسبم می  سیریش عین  بری، هرجا. خودتم خدمت   در  بعد به این  از ! چشم به ای-
ت به  رئیس؟  جناب مگه نبودم. سرگرد جناب بودم خوبی یبچه   که  امروز ... ریش 

  پایین  آخر  تا را پنجره و کرد  روشن  دیگری سیگار  سعید، هایلودگی  از  کالفه  اهورا
 :گفت  و داد

 مغز  با. نکنی کم  مسیرو که  روت جلو به هدب وحواست اطوار  ادا و وراجی جای-
 ... کردی  القمر شق  که  انگار  بدی، تشخیص بزرگراه از  وچهارراه   داری؛ تو که  معیوبی

 .کرد  نگاهش خنده با سعید

 ...جاشه سر  که  چارم و چشم معیوبه، مغزم... اهورا آگیمی چی یه-

  میرزاقاسمی  فتگر می یاد داشت تازه شهرام... شد حیف امشبمون خداییش ولی
 ...بپزه

  آرام  آرام که  همانطور  اهورا و داد ادامه را هایشپرچانگی  سعید ویال، به رسیدن تا
 و دادمی  تکان سر  یا گفتمی  کوتاه  کالمی  پاسخش در  گاهیگه  کشید،می سیگار 
 .کردمی اخم

 کشید  را پرده و انداخت صندلی پشت را کتش  و کرد  باز  را اتاقش در  بعد، لحظاتی
  تاریکی  با اهورا. نکرد روشن  را المپ همیشه، مثل. کرد  باز  را پنجره الی کمی  و

 اینطور   که  بود  کرده  رخنه  وجودش  در   اندازه  و  حد  بی  سیاهی،  و  تاریکی.  نبود  بیگانه
 .بود  شده تبدیل یخ جنس از  قلبی با مردی به

 . گرفت  سرد آب زیر  را سرش همیشه، مثل و افتاد راه حمام سمت
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 فقط  کمی؛  شاید و بود تضاد در  ملتهبش، و دار  شدت پوست با آب تراقط خنکای
 . کردمی کم  را درونش خشم هایزبانه و سرکشی از  کمی

 قیل  پر   یمعرکه  این   کجای  دنیا،  این   کجای.  داد  فشار   هم  روی  محکم  را  هایشچشم 
ی  از  بود؟  خون باران و نفرت فقط سهمش که  بود ایستاده قال و  شده اینطوری ک 
 که   زمانی  از   یا  شد؟   دعوت  قتل  نمایشی    تئاتر    به  هایشچشم  که  زمانی  از   اهورا؟   دوب
 مثل  انتقام، فکر  لحظه همان از  و فشرد را کمری  یماشه ممکن، سن  کمترین   در 

  افتاد؟  جانش به خوره

 ... شدمی  تمام کاش

 ...شدمی  تمام طوری  یک عذاب، این  کاش

 . کندمی  زیادی  هم  مرد  یک  هایشانه   برای  ادرده  بعضی  تحمل  گاهی،  ولی  بود،  مرد

 بود؛ سخت چقدر  و... خوردنمی خم ولی داشت، درد بود، سنگین  اهورا هایشانه
 ایذره  دیدن  برای  بودند  دوخته  بهش  چشم   که  هاییگرگ   نگاه  مقابل  در   ایستادگی

 ...فهمیدنی نه و بود گفتنی  نه که  غمی  تحمل و... ضعف

 هایش،دکمه  بستن   بدون  و  کشید  رگال  روی  از   را  شاهنپیر .  نکرد  خشک  را  موهایش
 قطرات با گیالن  پاییزی   هوای سرمای ترکیب . نشست تخت  روی و کرد تن  به

 شده  چیزهایی تنها بود وقت خیلی سیاهی، و سرما. داشت دوست را آب درشت
 .بود شده ُاخت آنها با وجود،  باتمام اهورا که  بودند

  کوچک   یصفحه  آن به هاکالمیس و ها پیامک سیل کرد،  فعال که  را کارتشسیم
. نداد را دیگری کس    پاسخ آیدا، جز . کردمی رد را همه نخوانده او و آوردند هجوم
 دیگران   با  توانستنمی   عنوان  هیچ  به  و  بودند  اولویت  در   برایش  همیشه  اشخانواده

 و شههمی کودکی از  که آیدا، خصوص به. دهد قرارشان ترازو  یکفه  یک توی
 هیبتش   از   که  بود  کوهی  همه  برای  اگر .  داشت  را  برادرش  حمایت  و  محبت   همیشه
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 محال که  بود امن  گاهیتکیه کوه  این  آیدا، برای بردند،می حساب و هراسیدندمی
 . دهد دست از  روزی را اشسایه  بود

.  بست  نقش لبش روی  محو لبخندی طرح سوگل، تولد هایکلیپ   و عکس دیدن با
 اخالقش  ولی  نبود،  آنجا  خودش  گرچه.  کرد می  پست  را  اشهدیه  باید  تقو  اسرع  در 

 چه سوگل و دهد نشان پررنگ را وجودش همیشه هایش،توجه با که  بود طوری
 .اشدایی  هایتوجه از  کردمی کیفی

 شنیده  زنگش  صدای  لحظه  همان  که  بگذارد،  تخت  کنار   عسلی    روی  را  همراه  خواست
 نفس ملکی؛ سرهنگ اسم دیدن با و کرد  نگاه را اشصفحه کمرنگ،   اخمی با. شد

 .کشید  را سبز  آیکون کوتاه،  مکثی با و کشید  عمیقی

 . سرهنگ جناب سالم-

 ! گیرممی تماس باهات دارم که  ستدفعه چندین  صبح از  پسر؟  تو  کجایی  پناهی؟ -

 . فشرد هایشچشم به را اشاشاره و  شصت انگشت اهورا

 شما . قربان کردممی خارج دسترس از  وتلفنم  باید و بودم مأموریت انجام درحال-
 ...دونین می بهتر  واین  که

  با  کال  جوان مرد. زدمی  را حرفش راست و رک اهورا. کشید  عمیقی نفس سرهنگ
 . نداشت تعارف کسی

 مرتبه؟ چیز همه-

 هنوز   که  مشکلی  منتها.  ریممی   پیش  داریم  بودم  کرده  بینیپیش  که  همونطور   دقیقا-
 ...افعی   هویت   ست،جابر  پا

 نشدی؟  مظنون کسی  به-

  برای   مناسبی  زمان  واقعا  االن  و  گرفتمی  زیادی  وقت  گفتنش  اما.  بود  شده  مظنون
 . نبود ماوقع شرح
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  براتون  حتما امشب، آخر  تا و شده درج شده،تنظیم  گزارش   فایل توی چیز همه-
 .کنممی ارسال

  دیگری  حرف آدم کند   کاری  مه،لک  چند با بود بلد خوب اهورا. کرد  مکث سرهنگ
 .دیگر هرکس چه باشد، اشفرمانده  و مافوق چه حاال. باشد نداشته گفتن   برای

...  بزنی  بهش  سر   یه  حتما  باید!  منتظرته  کمالی  شه؟ می  چی  فرداشب  عملیات  تکلیف-
 ...بیاد  فرستادمش امروز 

 کنترلش   در   سعی  شدتبه  که  صدایی  با  و  شد  غلیظ  اشپیشانی   روی  اهورا،  هایاخم
 : گفت  داشت،

 تو وپاش  نباید عنوان هیچ به کمالی. سرهنگ جناب دادم توضیح قبال که من -
 و بیاد فرستادیدش اگر ... شده سپرده شهرام و من  دست به  که بزاره ایپرونده 
 صبح فردا و شهمی واگذار  پرونده این ...! بسیارخب کردید؛  واگذار  بهش وعملیات

 .میزتونه رو شهرام و من   استعفای ینامه  ت،قو  اسرع در  الطلوععلی

 پیش سال سه که  برسه بستیبن  همون به باز  و ببره پیش از  رو کارا  خودش بهتره
 باشه،  داشته  عهده  به  وفرماندهیش   کمالی  که  مأموریتی  عاقبت    زدن  حدس...  رسید
 نکردید؟  فراموش که  ور  شرط... نیست انتظار  از  دور  خیلی

 زنی؟می استعفا از  حرف همینجوری که  بازی   بچه مگه پناهی؟  گیمی داری چی-
 تموم  کردین،  شروع که  وکاری   باید فتوحی و تو ... نیست جالب اصال هم شوخیش

 ...کنین 

 و هامخالفت  با که تویی این  ظاهرا دارم؛ یاد به کمال و تمام رو شرط من 
 ...داری وشکستنش قصد هاتسرکشی

  هستم   که  جایی  نخواد  کسی  اینکه  شرط  به  منتها  کنم؛  مشتمو  دارم  قصد  منم   اتفاقا-
 و  من  دست  پرونده  که  بود  این  بر   قرار   اول  از ...  کنه  دخالت  کارم  تو  و  بدوونه  موش
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 کمالی   مثل  شخصی  از   خبری...  سردار  نظارت  تحت  و  شما  فرماندهی    به  باشه،  شهرام
 ...رفته یادم  رو شرط که  نیستم من  این  پس! نبود

 عنوان هیچ به خوامنمی  کنم،  تموم  خودم وگفتم   اهللبسم  براش که  ریکا  قراره اگر 
 ! شهرام و من  فقط... بشه باز  بهش مزاحم یه پای

 شده، کالفه اهورا هاییکدندگی  از  که  بود این  از  حاکی که سرهنگ پوف صدای
 .شد شنیده

  دم، سپر   فتوحی  و  تو  به  کمال  و  تمام  رو  پرونده  این   مسئولیت  من   پناهی،  کن   گوش-
  مجبورم  اما... نیست هاتونتوانایی  در  شکی کوچکترین  و دارین ولیاقتش  چون

 نیستی؟ متوجه چرا! بسپرم کمالی  به وعملیات  این  فرماندهی  

 و اخالقی فساد به متهم خدمت، طول تمام در  که  رو کسی  داره وجود اجباری چه-
 من؟ سراغ بفرستید رو بوده  پی در  پی هایخیانت 

 ...دوتا نه! یکی اونم... داره نیاز  رهبر  یه به عملیات-

 . بست نقش اهورا لب یگوشه   محو پوزخندی

 به من. کنممی رد وانتخابتون  بار  این  بگه باید قائلم، براتون که  احترامی تمام با-
 همه  برای که  کمالی  خصوص به! بشنوم نهی و امر  کسی  از  تونمنمی عنوان هیچ
 .ستشده ثابت

 سواد  نه  و  جسمی  توان    نه  که  کسی   نظرم  به.  بودید  شما  خود    همیشه  ما،  گروه  رهبر 
 به   گود  خارج  که  بهتر   همون  دونه،می  رو  درست  استراتژی    ینحوه   نه  و  داره  نظامی
 ...!اهلش به بسپره کارو  و بشینه تماشا

 . رفت باال کمی  سرهنگ صدای تن 

 !پناهی توئه مافوق اون-

 : غرید دندان الی از  شده، کنترل  اما عصبانی صدایی با اهورا
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 عنوان  هیچ  به  منه؛  دست  پرونده  تا...  آدمه  سواد  به  نیست،  درجه  به  بودن  مافوق-
  به  تا من ... بشه جایگزین  باید باشه، دارید تصمیم اگر . پذیرمنمی  رو کمالی  حضور 
ن  و نبودم احدی زیردست حال  ... کنمنمی قبول وچیزی چنین  هم بعد م 

 اگر ...  دممی  شما  تحویل  بسته  درنهایت،  و  کنممی  تمومش  و  رمدامی  نگه  رو  پرونده
 !کنم  قبولش بود محال شناختم،نمی وشهرام  و نداشتم اعتماد خودم به

 :افزود مکث، اندکی با و

 کنم می خواهش. باشه بدی پیشنهاد کمالی،  فرستادن در  تجدیدنظر  کنمنمی فکر -
 شهرام  و من  که  کنید  اعالم وتون ی اینه تصمیم بعد و بگیرید درنظر  وجوانب  یهمه
 ... بدونیم وخودمون  تکلیف هم

 تقدیر  را اهورا شجاعت. گفت  زیرلبی «  االاهللالاله» و کشید  عمیقی نفس سرهنگ
 هم  شهرام هرچند؛. بود اندازه از  بیش واقعا مرد، این جسارت ولی کرد،می

 ُارد وضوح   به هایشحرف  خب، اما بود کرده  اعالم کمالی  حضور  با را مخالفتش
 زندگی در  که ماهر، درکارش فقط نه جوان مأمور  این . نبود  اهورا هایدادن

  گذشت؛ نمی  حق  از   سرهنگ  اگر   هرچند،.  بود  مغرور   و  خودرأی  بسیار   هم  اشحقیقی
  شخصی  اول همان از  که  بود او خود از  اشتباه و نبود حقیقت جز  اهورا هایحرف 
 دل  در  ازش حدبی نفرتی پیشش سال سه شکست بابت سردار  که  را، کمالی  مثل

 به  نیازی اگر  قطعا! بود کرده  اعزام گیالن  به عملیات یفرمانده عنوان به داشت،
 شهرام و اهورا کنترل برای را اعتمادی قابل فرد خودش سردار  باشد، رهبر 
  تمام  خواستمی دلش که  بود این  ملکی، سرهنگ مشکل شاید منتها... فرستادمی
  برای  غیرمترقبه، کاری عبارتی به و شود انجام خودش نیروهای توسط اتعملی
 حتی کرد؟ می قبول شهرام یا گذاشتمی اهورا مگر  ولی... دهد انجام نماییقدرت
  توانستنمی  که  بود  مقابلش  عظیم  سدی  چون  اهورا  کرد،می  قانع  هم  را  شهرام  اگر 
  تمام  گران  زیادی ملکی  نگسره برای اهورا دادن دست از . بیاورد نه حرفش روی
 برای   دیگری  راه  دنبال  و  کشیدمی  خط  نقدا   را  کمالی   دور   که  بهتر   همان  پس  شد،می
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  بهرحال .  بیایند  کنار   باهاش  هم  شهرام  و  اهورا  که  راهی  گشت،می   سردار   به  نماییرخ 
  برای  ملکی سرهنگ کارهای تا دهند استعفا بود کافی... بود آنها یپرونده این 

 ...بماند زمین  یرو همیشه

 آخرته؟  حرف این -

 .داد را پاسخش جدی و محکم اهورا

 ...آخر و اول حرف-

 . کشید  عمیقی نفس سرهنگ

 ...نه  یا  بگیرم،  درنظر   کمالی  برای  رو  ایدیگه  یوظیفه  تونممی  دید  باید.  خبخیلی-

 .کشید  دراز  تخت  روی کمر   به و زد محو پوزخندی اهورا

 ...قربان نباشه ما یپرونده  با هرابط در  وظیفه اون بهتره-

 نشان  را قدرتش شرایطی هر  تحت بود بلد خوب اهورا. داد تکان را سرش سرهنگ
 . دهد

 ...هستم اطالعاتت منتظر -

 ... کنممی ایمیل براتون شب آخر  تا. مناسبم فرصت یک منتظر -

 خوش شب بود، َبر  از  را همه خودش اهورا که  سفارشات یکسری از  بعد سرهنگ
 . داد خاتمه را  تماس اهورا و تگف

 و گذاشت پیشانی روی را چپش دست مچ و انداخت عسلی روی را همراهش
  توی  کم کم نکشیده، شماره سه به که بود، خسته آنقدر . بست را هایشچشم 
 ... رفت فرو خواب یخلسه

 و شد خیز نیم  سرجایش و کرد  باز  را هایشچشم سریع در، شدن کوبیده  صدای با 
 .  فشرد چشمانش روی را اشاشاره و  شست انگشت محکم
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 و موقعبی  مزاحمت   این  از  بود دویده هایشچشم  به خون شاید و بود عصبانی
 به  که  کسی  صورت  توی شدن کوبیده  برای کردمی  قراریبی اش،شده  مشت دست  

 و بگذارد اتاقش به پا گرفتن؛  اجازه و زدن در  بدون شب، سر  داده جرعت خودش
 استراحت  به وجودش تمام واقعا که  شبی  در  دقیقا هم آن. شود احتشتر اس مانع
  یک  هم اهورا بهرحال؛ اما... کردمی پیشامد برایش ندرت به که   اتفاقی. داشت نیاز 

 پا   سر   را  روز   طول  تمام  خواب،  ساعت  سه  با  توانستمی  کی...  بقیه  مثل  بود،  انسان
...! کند  تحمل را عصبی فشار  همه این  و بزند کله  و سر  رنگارنگ آدم   کلی  با و نماند
 بتواند؟ او که

 در  به که  رفت ظریفی جسم سمت مرتب، و شمرده و خشمگین  محکم، هایقدم با
 مشکل  هویتش تشخیص تاریکی، توی. لرزیدمی وضوحبه و بود داده تکیه اتاقش
 پرمعصومیتش   و  ظریف  یچهره   و  درشت  فر   موهای  دیدن  رسید،  که  مقابلش  اما  بود
  کم   وحشتناکش بسیار  اخم غلظت از  کمی  میزان شد باعث بسته، هایچشم  آن اب

 گریه   و  زدمی  نفس  نفس  اینطوری  که  بود  ترسیده  چیزی  از   وضوح  به  دخترک.  شود
 ...کردمی

  عصبی  پیاپی   هاینفس  شنیدن و بود ایستاده مقابلش که  ایسایه  احساس با آوا،
  های تیله برق دیدن با. کرد  باز  را ایشهچشم آرام شد،می کشیده  صورتش کنار   که
 نیمه  نصفه  بلندش  جیغ  و  شد  گرد  هایشچشم  بود،  مقابلش  که  ایشیشه  رنگ  سبز 
  دهانش  جلوی را راستش دست اهورا که  بود نشده و شده خارج هایشلب  الی از 

  صدای و کوبید در  روی  ظریفش هایشانه کنار  جایی را چپش دست و گذاشت
 . شد دخترک تن  آنی   لرزش عثاب  آن، از  ناشی مهیب

 :گفت   گوشش  کنار   عصبانیت، از  پر  لحنی با و برد جلو را صورتش

 ... بگیر آروم... آروم خبرته؟  چه! هیــش-

 که   تنش دار  شدت ُهرم احساس و اهورا آشنای صدای شنیدن با دخترک، نفس
  توی   ؛...کردمی  سرایت  او  یزدهیخ  تن   به   راحت  میانشان،  کم  یفاصله  وجود  با  حتی
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 راحتی به هم اهورا قطعا که  بود شده شدید  چنان قلبش تپش و شد حبس سینه
 این   در   که  بود  چیزهایی  تنها  گرما،  این   و   محکم  صدای  این   شاید.  کردمی  احساسش
 . نبود بیگانه اهورا با. دادنمی  آزارش شرایط،

 اهورا ن  پیراه طرف دو و آمد باال سختی به و مشهود لرزشی با سردش، هایدست 
 شد،  روان  اهورا  دست  روی  بلندش  هایمژه  الیالبه  از   که  هایشاشک .  کرد  مشت  را

 و  لرزان هایچشم  توی فاصله، کمترین  با و کشید عقب را سرش جوان مرد
 . کرد   نگاه آوا یترسیده

  و  لرزید کمی  آوا باز نیمه هایلب که  کشید  عقب را دستش و گرفت  رنگ اخمش
 .شکست را اتاق سرد سکوت بلندش، هق هق صدای و دش فشرده هم روی بعد

 .دادمی  آزارش دخترک هایگریه   هردلیلی، به. کرد  مشت را  دیگرش دست اهورا

 کرد، می  نرفتنش باال برای را تالشش تمام که  محکمش، صدای و شد غلیظ اخمش
 . پیچید دخترک گوش  توی

 پلک   رخوت  با  او  د ش  باعث  و  شد  پخش  آوا  صورت  توی  نفسش  گشود،  لب  که  اهورا
 .بگیرد آرام  هقش هق و بزند

 و اومده اینجا کسی  من، نبود تو شده؟  چیزی دختر؟  ترسوندتت حد این  تا چی-
  کرده؟   اذیتت

  تشخیص  کامال  را اهورا صورت او ولی بود  تاریک جاهمه . کرد  نگاهش بغض با آوا
 یا کند؟   تر رسوا را خودش که  گفتمی را حقیقت بگوید؟  توانستمی چه. دادمی

 آنقدر ... کردنمی رهایش اهورا که گفتمی دروغ اگر  اصال کرد؟ می کاریپنهان 
 . بگیرد را مطلوبش پاسخ درنهایت تا پرسید،می و پرسیدمی

 و انداخت زیر  را سرش... نتوانست اما بزند، حرفی خواست و لرزید هایشلب 
 روی  صدابی  و  آرام  ار   هایشاشک  و  شکست  دوباره  که  بود  بغضی  تالشش،  ینتیجه
 :کند  زمزمه آرام توانست فقط. ساخت روان اشمهتابی  صورت
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 ... شاهپور-

 .آوا واکنش این  از  شد بیشتر  اهورا عصبانیت

 شاهپور  زارمنمی گفتم  بهت! بود من همراه روز  طول تموم که  شاهپور  شاهپور؟ -
 یه فقط! نده ن م تحویل پال و پرت پس... نزدم هم حرفم زیر  بده، آزارت و بمونه
! آوا  توئم  با  چیه؟   برای  هاگریه   این   خوام؛می  سؤالم  جواب  در   حسابی   و  درست  دلیل
 ...کن   نگاه ومن 

  بدترش  وقفهبی  هایاشک  این  و بود عصبی ذاتش. بود گرفته  اوج کم  کم  صدایش
 . کردمی

 د،خور   گره  اهورا  عصبانی    سبز    نگاه  در   که  خیسش  هایچشم  و  کرد  بلند  را  سرش  آوا
 :شنید را صدایش دوباره

 انداخته؟ روز  و حال این  به رو تو چی-

 :غرید خشم پر  اهورا که  کردمی نگاهش سکوت در  هنوز  آوا. بود تر عصبانی  بار این 

 !لعنتی؟  مرگته چه بدونم بگو د  -

 با   و  آرام.  کرد  باز   و  فشرد  هم   به  را  هایشچشم   محکم  آوا  او،  بلند  و  محکم  صدای  از 
 :زد لب تمنا، از  پر  نگاهی

 ... برم بزار  فقط-

 :گفت  که  وقتی بود باال هم هنوز  صدایش ُتن  و شد غلیظ شدتبه اهورا اخم

 و  گذاشتی  اتاق این  به پا  ورود، برای  اجازه گرفتن   بدون و خودت پای با  تو بری؟ -
 هم واتاق  این  از  رفتن  بیرون فکر  چته، نگی تا... ندادی وسوالم  جواب هنوزم
 !کنینمی 

 بازخواست و گرفتن   خرده برای بود آورده گیر   وقت هم اهورا. بود شده کالفه  آوا
 ... کردن
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 های انگشت  آرام آرام درحالیکه و کرد  رها بود، گرفته  محکم که  را اهورا پیراهن 
 :گفت  کردمی بسته و باز  را اششدهخشک 

 هک  مرگته  چه  دونینمی   خودتم.  نیست  خوب  حالت  دلیلبی  که  هست،  وقتایی  یه-
 انقدر  و میفته جونت به خوره عین  چیزی یه... بدی توضیحش کسی  به بخوای
 درد  مقابل  که  جایی  تا.  باشی  نداشته  وزدنش   پس  توان  دیگه  که  کنه،می  رویپیش 

 ... بزنی زانو جلوش و  بخوری خم سنگینش،

 ادامه  و  زدود  کمی  را  هایشاشک  و  کشید  اشگونه   روی  را  هایشدست  از   یکی  کف
 :داد

 که شهنمی  درست بیاری، براش منطق و دلیل که هم هزاری بگیره، که تدل-
 ...باشه داشته شکستگی هم قبال که   مخصوصا. شهنمی 

 بزار !  کن   ولم  پس...  نیست  خوش  حالم!  گرفته  بدم  گرفته،  من   یتیکه  تیکه  دل    االن،
 ...و برم

 کوبیده  در  روی  کنار   از  محکم اهورا، راست دست که  برود دیگر  سمت از  خواست و
  نزدیک   بهش  بیشتر   اهورا.  لرزاند  را  دخترک  ریز   و  ظریف  تن   باز   بلندش،  صدای  و  شد
 و اهورا یزدهیخ قلب خشمگین   و بلند هایتپش طنین جز  چیزی شاید االن. شد

 . نبود  هایل شانبین  آوا، کوچک  قلب تند ضربان

 حقیقتا.  کرد  ر دو  او  از   را  خودش  ممکن   حد  تا  و  شد  جمع  خودش  توی  قدری  دخترک
 از  مبادا که  گرفت  در  به را دستش محکم. نداشت را اهورا به نزدیکی همه این  تاب

 دارد کار   چه داندمی خودش اهورا اصال. بیفتد پا از  گرما  همه آن ییکباره هجوم
 کند؟ می

  فهمم می خوب یکی من  ندونه، هرکی که  نگو وری دری و ننویس لکچر  من واسه-
 ... درمیونه بزرگتری چیز  پای و نیست ساده دلگیری   یه از  ،کااش این  و چهره این 

 :داد ادامه کوتاه،  مکثی از  بعد. نبود عصبانی اما. سرد و بود محکم صدایش
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 و لعنتیت  چشمای  و بگیری رو که  نه! کن   نگاه چشمام تو زنم؛می  حرف که  باهات-
 ... ببینمشون نتونم که  جایی به بدوزی

  های چشم  سوزان جنگل  توی و کشید  باال را نگاهش آرام آرام و زد پلک محکم آوا
 درمیان   و بودند نشسته خون به اشای شیشه زالل   هایمردمک . کرد  قفلش اهورا
 .سوختندمی سرخ،  یهاله  آن آتش  

 گرفته  جسارت  دوباره  که  ظریفش  صدای  و  انداخت  چین  را  اشپیشانی   کمرنگی  اخم
 :پیچید  اهورا گوش  توی بود،

  نیست؟   خوش  حالم  بینینمی  مگه  لعنتی  بگی؟   زور   شرایطی  هر   تو  داری  دتعا  چرا-
 دی؟ می آزارم همه این  چرا

 ...بگی وحقیقت دارم توقع ازت فقط-

 سایه  بختک مثل که ایگذشته... شتگذشته از  من  درد. گفتم وحقیقت من -
 غیر  من؛ برای الاقل. نیست ایساده  کار   اصال هم ازش رهایی و زندگیم رو انداخته
 ...سرم رو شهمی هوار  و عذاب شهمی هربار  گذشته،  ناخودآگاه ریکاوری  ! ممکنه

 روان  اشگونه   روی  اشفندقی   هایچشم   از   اشک  ایقطره  گفت،می  که  ایکلمه  هر   با
 .شدمی حس صدایش نسبی   لرزش و گشتمی

 بعد و شد خیره اهورا هایچشم  توی لحظه چند. کرد  مکث شد، تمام که  اشجمله
 : گفت  بود شده جسور  لحنش باز  درحالیکه

 بدم؟  توضیح بیشتر  الزمه یا سرگرد؟  جناب رسید نصاب حد به اعترافاتم کافیه؟ -
 آقا؟  حضرت برم بزاری و کنی  رهام خواینمی 

 .  کرد  نگاهش سکوت در  لحظه چند اهورا
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 این  و خیس هایچشم  این  دیدن... نبود جور  وسط این  چیزی  یک  نظرش، به
 به اهورا قلب روی تیز  و تند آتشی یا... گرما...  تاب از  ردی غمگین، ظریف تصور 
 ... گذاشتمی جای

  را  سبزش هایچشم  طراوت مدام که  خشمی  هایزبانه از  تر سرکش  بسیار  آتشی
 . گذاشتمی نمایش به را خودش سرخی   و سوزاندمی

 جانش  به زگیات که  سوزشی این و گرفتمی آوا هایچشم  از  قلبش که  تابی این 
 ... بود  نداشته  را  مشابهش   حس  حالتابه  اهورا  اصال!  متفاوت  بود  چیزی  بود؛  افتاده

 ...بود بیگانه هم قدری  اوایل، شاید... بود نوپا... بود تازه هایششراره آتش، این 

 و افتادمی اشسنگی قلب یخبندان   جان   به بیشتر  و بیشتر  گذشت،می هرچه اما
 نداشته   بر   ترک  یخی  دیوار   آن  هنوز   شاید...  کردمی  احساس  را  ن یا  خوب  چقدر   اهورا
 ...بود شده َتب این  از  حاصل  گرمای  متوجه خوب خیلی او اما بود؛

 ...نبود غریبه دیگر  آتش، این 

 که  آوری رعب حال، عین در  و پرجذبه نگاه غرق کردمی حس آوا که  وقتی درست
  بست  را هایشچشم  اهورا است، شده بود  خیره بهش ایشیشه هایمردمک  آن از 
 . گرفت  فاصله ازش و

 اشنتیجه  دخترک،  لرزان  تن   از   تلخش  یرایحه   و  گرما  شدن  دور   و  اهورا  رفتن   عقب
  جانش  در  سرما همزمان،  و آمد بیرون آوا یسینه عمق از  که  عمیق نفس یک شد

 هصلفا باهاش را قدم چند همین که  االن ولی کند  رهایش بود گفته  او به. پیچید
 حس بودن اهورا نزدیک مگر . بود افتاده خوری خود به دلش توی آوا بود، گرفته
 ... کردمی   فرار   او  از   که  بود  خوبش  حس  بخاطر   درواقع  هم  شاید  داد؟ می   بهش  بدی

 صدای جز  چیزی و بود شده محو فضا تاریکی   بین  درحالیکه آوا، به پشت اهورا
  موهایش   میان  را  دستش  کالفه.  بود  هایستاد  اتاق  وسط  شد؛نمی  شنیده  هایشنفس 
 : پیچید آوا گوش  توی اش،گرفته   تاحدودی و  محکم صدای و کشید
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 ... بزنم حرف باهات خواممی بشین  بگیر -

 . گرفت  رنگ شدت به اخمش پیچید، گوشش  توی که  آوا صدای

 ! تونمنمی-

 :غرید و چرخید او سمت غیظ با

 وادارت  خودم  وگرنه  دی،می  گوش  حرفام  به  آخر   تا  و  تخت  رو  شینیمی  گیریمی-
  زیاد  کارو  این  کنمنمی فکر  که...  کشونمتمی زمین رو وقدم دو همین  و کنممی

 ...باشی داشته دوست

 : برد باال را صدایش کمی  بااخم آوا

 نهی  و  امر   اتاق،  وسط  وایستادی  کردی  خاموش  والمپ  گی؟ می  چی  فهمیمی  هیچ-
 نامعقول  حرف  اسیرشم  به  آدم  هرچند؛!  جناب  تیگرف  اسیر   مگه  کنی؟ می  هم  تهدید  و
 ...زنهنمی منطقی غیر  و

 از  السلطنه؟ خودخواه جناب کردی  فرض خفاش ومن  مگه: »داد ادامه دلش توی و
 !«کل؟   عقل آخه د   بدم تشخیص وتختت  مسیر  ظلمات، این  تو بتونم کجا

 حقیقتا  ولی  بزند،  ادفری  بلند  بلند  خودش  مثل  را  هااین   توانستمی  کاش  کردمی  آرزو
 ...نداشت را حدش این  تا آوا که؛  خواستمی  زیادی جرعت

 پشت را دستش آوا. کرد روشن  را رویش  آباژور  و رفت عسلی سمت اهورا
 امتداد  اهورا  یچهارشانه  و  بلند  قامت  تا  زمین،  روی  از   را  نگاهش  و  کشید  هایشپلک 
  ُگر  آنی به بدنش و  ن ت. کرد قفلش اشوحشی  هایچشم توی  درنهایت، و داد

 .کردنمی روشن  را لعنتی آباژور  آن اهورا اصال کاش.  گرفت

  باز  هایشدکمه که  داشت تن  به ایتیره بسیار  ای  قهوه یپاییزه پیراهن  جوان، مرد
  نمایش  به اتاق، روشن و تاریک در  را اشورزیده عضالت و برنزه پوست و بود
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 اشپیشانی  روی شلخته، تاحدودی و بود خیس کمی  که  موهایش. بود گذاشته
 ... آوا قرار بی دل توی کردمی غوغا که  وای اش؛خسته  صورت و بود ریخته

 کند  تحلیل  تجزیه  را  حالتش  هر   آوا  اینکه  برای  بود  ساخته  را  مرد   این   خدا  انگار   اصال
 و ابهت از  بیفتد تا و تک به اینطوری اشوامانده دل   و بگیرد تنگی نفس هربار، و

 .تشجذابی

 :گفت  که  پیچید گوشش  توی اهورا محکم صدای

 ...شد حل مشکلت که  حاال خب،-

 :داد ادامه و کرد  اشاره تخت به چشم یگوشه  از  و

 ...بشین  بگیر -

 که   آنجا از  ولی. نشیندنمی بگوید و دهد خرج به جسارت داشت دوست آوا چقدر 
 پشت  شانه روی از  را موهایش ارزید؛نمی اهورا یدوباره هایکردن  غال و داد به

 . نشست تخت روی و رفت جلو و انداخت سرش

 . کردمی نگاهش خیره و بود  مقابلش درست اهورا

  کنی؟   پیدا دسترسی خواستممی که  اطالعاتی به تونستی-

 :گفت  اهورا که  داد تکان  را سرش فقط آوا

 اش؟ نتیجه خب؟ -

  حرف  چطوری توضعی این  با حاال. انداخت پایین  را سرش لحظه چند دخترک
 کردمی وادارش غرشی  با باز  اهورا چون توانست،نمی که  زیر  به سر  قطعا...! بزند

  آن  هرچند؛. کند  نگاه هایشچشم  به فقط  که  بود این  حل راه تنها. کند  نگاهش
 ... بودند کننده  مسحور  بدجوری تنهایی به هم  ایشیشه هایتیله
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  گرومپ   کردن    آرام برای  عمیقی سنف. کرد  بلند را سرش و سپرد خدا به را خودش
  لعنتی،   شرایط  همان  با  ناچار،به  و  آمد  در   آب  از   بیهوده  کاری  که  کشید  قلبش  گرومپ  

 :گفت  و کرد  تر  زبان سر  با را اشخشکیده هایلب 

 بین ذره  زیر   و  سخت  و  سفت  کنترل  تحت  هم  اونقدرها  اینجا  تهران،   ویالی  برخالف-
 شده  کار   ورودی  در   قسمت  درست  چهره،  توسط  هویت  تشخیص  حسگر   یه.  نیست

 تازه که  تو و من  به امروز  هم همین  خاطر  به و شهمی  آپدیت هرروز  اطالعاتش که
 ...نه صارمی به اما شد، داده ورود یاجازه  میومدیم حساب به وارد

 و شده ریز  هاییچشم با و زد کمرش  به را هایشدست اهورا کرد،  مکث که  آوا
 . بود حرفش  یادامه انتظار  به غلیظ، نسبتا اخمی

  های انگشت  نکند، نگاه هایشچشم جز  را  جایی کردمی سعی که  چنانهم  دخترک
 :داد ادامه و گرفت  نفسی و پیچاند هم در  را سردش

 هااتاق  و باال یطبقه  ولی شدن، کار  هاسالن  تو هم امنیتی سنسور  سری یه-
 چک نه، اشبقیه اما ره،ظ ن تحت هم باغ ورودی  . نیستن  کنترل  تحت هیچکدوم

! باغ  تا  داره  وامن   خلوتگاه    یه  حکم  بیشتر   اونجا  که  پشتی،  حیاط  مونهمی...  شهنمی 
 ...کنن   بررسی خودتونم نیروهای بهتره نظرم به اما نکردم، ردیابی وچیزی من 

 :زد لب ثانیه یک از  بعد اهورا و کرد  سکوت آوا

 بود؟  همین  همش-

 ...دهمون هم دیگه چیز  یه نه،-

 . ایستاد سینه به دست اهورا

 . شنوممی-

 حس  اش؛  ایکلمه  یک  هایجمله  این   از   آوا  که  داشت  را  همیشه  تحکم  همان  لحنش
 .  ریزدمی فرو اشسینه ته   چیزی کردمی
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  زیاد  کار   ردش زدن که  شهمی بررسی اپلیکیشن یه توسط گفتم،  که  اینایی تموم-
 ...فهممنمی  که  هست چیزی یه وسط این ... اما. نبود سختی

 .  نشست کنارش   تخت روی کم  خیلی یفاصله با و آمد جلو مکث، با اهورا

 چیه؟ اون و-

 به را اهورا همیشگی ادکلن  تلخ یرایحه  عمیق، َدمی با نامحسوس، صورت به آوا
 :گفت  و کشید  هایشریه

 طریق   از   شونکنترل  و  منبع   که  پیشرفته  دوربین   تا  سه.  خارجی  دستگاه  تا  سه  وجود-
 ...شن می کنترل  دیگه جای از . نیست گفتم  که  َاپی اون

 شدن؟  گذاشته  کار   کجاها-

 ! من  اتاق تو هم یکی و... ویال آخر  سالن  یکی باغ، تو یدونه-

 باال شانه آوا و کرد نگاه او رخ نیم به که وقتی درخشید کمی اهورا هایچشم 
 :داد ادامه و انداخت

! بلده کار   هم خیلی طرف ظاهرا باشه، شاهپور  ایدشمن از  یکی کار   کنممی حس-
  تالش   هرچی...  کنم   پیدا  ومنبعش   اطالعات  ریز    تونستم  من   نه  و  بردن  بو  اینا  نه  چون
رور  هم پشت کردم،  اتاق  دوربین   جای چون فقط... شدم بیخیالش دیگه. دادمی ا 
 ...کنم  الشغیرفع   سیستم   َهک  بدون  و  مستقیم  صورت  به  تونستم  کردم،  پیدا  وخودم

 . بود  عالی کارش  در  آوا. بود واضح واضح   االن اهورا هایچشم  برق

 کنترل  ابزار  بر  عالوه و بود شده کار   اهورا خود   یخواسته طبق هادوربین  درواقع
 داده  انجام را کارش  خوبی به او که  آوا برای بود محکی اوضاع، روی به خودشان

 . بود

  وصله؟  هاییدستگاه چه روی کنن؟ یم چک کیا  وَاپ اون شدی متوجه-

 :داد تکان را سرش آوا
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 ...طهموری هم یکی شاهپوره؛ نظر  تحت نسخه یه-

  دادن   تکان  با  همزمان  بلندش  موهای  که  کرد  نگاه  اهورا  به  پهنی  و  پت  لبخند  با  بعد
 :داد ادامه و انداخت باال را ابرویش تای یک. ریخت اششانه  روی سرش

 ...منه تاپ  لپ  رو که  داره، هم سوم هنسخ یه حاضر  حال در -

 صورت روی لبخندی طرح صورتش، حالت و آوا پرشیطنت لحن   از  بود مانده کم
 .  چرخاند سر  و کرد  اخم و کشید  هایشلب به را دستش سریع که  بنشیند اهورا

ت-  ...گیرممی تحویل ازت وقتش به کن،  فایل واطالعات. بود خوب کار 

ت» همین   پیشرفت  او با اشرابطه در  کمی  آوا یعنی اهورا، گفتن    «بود خوب کار 
 ... است اشوظیفه بود نگفته دیگر  حداقل. کرده

 :گفت  خودش به مختص شیطون لحن   با که  وقتی بود پررنگ آوا لبخند

 وکارم   و گفتم  مو به مو و دقیق وسؤالتون جواب من که  حاال فقط! قربان اطاعت-
  بپرسم؟  وسؤالم  هم خودم بدین  صترخ میشه  دادم، انجام نقصبی

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا

 . بپرس-

 .  نشست چهارزانو اهورا، به رو و شد جاجابه جایش سر  کمی  آوا

 درسته؟  ببینی، وهامون  امروز  بود قرار  گفتی-

  رنگ کمی  پیش دقیقه چند برخالف که  لحنی با آوا، و داد تکان را سرش تنها اهورا
 :گفت  بود، گرفته  استرس

 بین چی چیه؟  وسط این من  تکلیف اینه، منظورم شد؟  چی اشنتیجه... خب-
 نه؟  بگیرم؛ جدی وخطرش  باید گذره؟ می هامون و شاهپور 
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 در  جوان، مرد جنگل رنگ هایچشم سبز  برق. کرد  نگاهش خیره  لحظه چند اهورا
  مروارید  دوتا مثل هایشمردمک  و آمدمی چشم به بیشتر  اتاق روشن  و تاریک
 حالتی  تغییر  کوچکترین   اینکهبی و برد جلو را سرش کمی.  درخشیدندمی ایشیشه

 : زد لب آرام کند،  ایجاد اشچهره  در 

 بگیری؟  جدیش و بترسی ازش باید کنی؟ می فکر  چی خودت-

 و  شد جمع خودش  توی  کمی  هایش، نفس  و اهورا از  باز  بود شده دستپاچه که  آوا
 ریخته  صورتش توی که  موهایش از  ایدسته خودش به صصو مخ حیای و شرم با

 : گفت  و کشاند  گوشش  پشت را بود

 بخواد   که  زمان  هر   شاهپور   که  خصوص  به.  ترسید  باید  هامون  مثل  آدمی  از ...  خب-
 ... پس...  بزنه تاخت خودش منافع با ومن  تونهمی

 هایمک مرد. شد حبس نفسش و ماند نصفه دخترک حرف شد، تر نزدیک  که  اهورا
 غرق   بود  کرده  اشجذبه   چاشنی  مالیم  بسیار   اخمی  که  او  جدی  صورت  توی  لرزانش

 پلک   آرام  نفسش  گرمای   از   پیچید،  گوشش  توی  که  اشمردانه  و  محکم  صدای  و  شد
 .زد

 چی؟ من  از -

 :زد لب و کشید  عقب را خود کمی  ناخودآگاه آوا

 !چی؟  تو از -

 .شد نزدیکش بیشتر  اهورا

 بینی؟ می منم کنیمی نگاه هامون به که  چشمی همون به ترسی؟ می منم از -

  بود  کرده  را دخترک جان قصد نکند مرد؟  این  گفتمی چه. خورد جا وضوح به آوا
 خودش  مکان  و  جا  او  که  پرسیدمی  سوالی  چنین  و  شدمی   نزدیک  بهش  اینطوری  که
 خودش  دید؟ نمی  خودش  یعنی...! شود هایشچشم  جنگل غرق و کند  فراموش را
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 را  آوا هایچشم  نتواند او زودگیری و تیزهوشی  به مأموری بود  محال فهمید؟ نمی 
 با  آوا برای دانستمی هرکسی از  بهتر  خودش که  او. کند  درک را حالش و بفهمد
 قرارش  مرتبه یک در  هامون همراه هرگز  دخترک و است متفاوت آدم و عالم
  برخالف   پاسخی  شود  مجبور   هم  او  که  بود  چه  برای  سوال  این   دیگر   پس...  دهدنمی 
 !!بدهد اشدرونی احساس و میل

 گفتم که منه حرف به منظورت اگه... باشه چی ترس از  تعریفت داره بستگی-
 و هستم حرفم سر  هنوز  اونه، ذات عین  ذاتت و نداره توفیری شاهپور  با درونت
 راه ر هوا و داد که  که  هایی   وقت سر  بحث اگه ولی! هست دلم توی ذاتت از  ترس

 هیچ به نه؛ بگم باید داری، چرا و چون بی اطاعت توقع و گیمی زور  و میندازی
 ...ترسمنمی  ازت عنوان

  نه؟  ندارم، فرقی هامون با  برات بگی خوایمی-

 ...نبود این  من  منظور -

 !کن   سازی شفاف ومنظورت سریع خیلی پس-

 بیشتر  اهورا رفت،می عقب بیشتر  هرچه چون خورد تخت تاج به دخترک کمر 
  گرفته   اشخنده  اهورا  تحکم  به  دار   و  گیر   آن  وسط  دخترک.  کشیدمی   جلو  را  خودش

  فکر  اینطوری آوا یا بود شده غریب و عجیب  واقعا امشبش های حرف  و رفتار . بود
 طرف  دو را دستش دو هر  جوان مرد که  نزد حرفی و گزید  آرام را لبش! کردمی
 متری میلی  یک  را  صورتش  و  داد  قرار   تاج  روی  هفاصل  با  دخترک،  ظریف  و  ریز   یجثه

  های تیله  آن  توی  درشتش  هایچشم  و  شد  حبس  آوا  نفس  که  داشت  نگه  او  صورت
 . شد خیره داشتند، هم حسادت نمکی نم حاال که  ایشیشه

  قصه   اجبار   به  ولی  تو   یجبهه   تو  االن  قضا  بر   دست  که  شاهپور،  ذاتهم   آدم    این   اگر -
  گذاشت   که  قراری  طبق اشسایه راه، این  آخر  تا بگه ه،تادایس دشمن  زمین  وسط

 چی؟  اونوقت داره؛ وهوات و مونهمی  مراقبت
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 او فندقی  هایمردمک  بین  را هایشچشم  دور  یک اهورا و کرد   نگاهش فقط آوا
 :داد ادامه بعد و چرخاند

ن  نداره  وجود  دلیلی  هیچ  ترسی؟ می  ازش  بازم-  فینر ط  بین   باید  که  اعتمادی  باب  م 
 یه به و کنی جدا هامون یشده پر  خط چوب از  وحسابش  بشه، عقد قرارداد

 نزنی؟  چوبشون

 دستش دو هر  بگذارد، بیابان به سر  بود مانده کم  تلخ یرایحه  و گرما  آن از  که  آوا
 فقط  دیگر   ،...شد  بدتر   اینطوری  اما  بزند،  پسش  که  گذاشت  او  واسع  یسینه  تخت  را

  دخترک  لرزان و زدهیخ  هایدست  کف  به مستقیم صورت هب  االن  و نبود هاله یک
 فشرد او یسینه به را هایشدست قوا تمام با و کشید  عمیقی نفس. شدمی تزریق
 . کند  باز  را نفسش راه و براند عقبش قدری بلکم

  رفاقت  یپایه بر  اول از  ما قرار  ضمن؛ در ... نیستین  یکی هامون و تو گفتم  که  من -
... رهمی  پیش پایاپای صورت به آخر  تا هم همینطور  و بوده شراکت  روی از  نبوده،
 هم حاال... کنم  اعتماد بهت تونمنمی پس نیست ایساده کار   عنوان هیچ به اعتماد
 ... برم بزار  کنار،  برو

 !نزارم؟  اگه-

  شوخی   قصد  آمدنمی  هم  اشچهره   به  اما  نداشت  اخم  اهورا.  کرد  نگاهش  بهت  با  آوا
 .  گرفته  حدودی تا و بود جدی نگاهش .باشد داشته

 داشت سعی که  صدایی با و نشاند پشتشکم   ابروهای میان مالیمی اخم دخترک
 : گفت  نلرزد

َکن   ذهنت  از   وپات  گذاشتن   کج  فکر ...  گفتم  کنار   برو  نزاری؟   که  توئه  دست  مگه-  و   ب 
 !سرگرد جناب دور  بنداز  کل  به

  تقالهایش،   درمیان  و  گرفت  دشوخ  هایدست   توی  را  او  کوچک  دست  هردو  اهورا
 از  هم را شانبین  یفاصله  ذره یک همان. داشت نگه همانجا و برد کمرش  پشت
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 دوخت  هایشچشم  به را اشوحشی سبز  نگاه دخترک، یسینه به سینه و برد بین 
 پر  همچنان نگاهش اما میترسید، باید االن . چسباند تاج به محکم را خودش آوا که

 از  را خودش کردمی تقال و بود خیره اهورا هایچشم  شفاف یهاتیله به جسارت
  اما  خواستنمی را اهورا از  دوری. بود شده عوض حالش. کند خالص دستش
  تحمل  قابل برایش اصال انداختش،می روز  و حال این به وقتی هم بودن نزدیکش

 .  رفت یم  بیرون  اتاق  این   از   و  گریختمی  مرد  این   دست  از   طوری  یک  باید  فقط.  نبود

 داشته رفتن  زیرآبی قصد اگه که  بدون واین ... برم بزار  کن   ولم... روانی کن   ولم-
 نگات و جلوت بشینم منگوال عین  و بزارم باز  برات وراه که  نیستم آدمی من  باشی،
 ... کنم

 صورتش  کمی  دخترک  که  داد  فشار   کمی  و  گرفت  دست  یک  با  را  دستش  هردو  اهورا
  به   محکم  که  هاییدندان   میان  از   و  گرفت  را  اششانه   کممح  دیگر   دست  با.  شد  جمع
 غیظ  ببرد،  باال  را  صدایش  خواستنمی  اما  بود  عصبانی  که  لحنی  با  فشردشان،می  هم
 :کرد

 خطور  ذهنم به رفتن  زیرآبی فکر  که  لذیذ ایطعمه تو نه و امماهری شناگر  من  نه-
 حاال ... بودم خوبی یندهود همیشه یادمه که  جایی تا چون رممی وخودم راه! کنه
  بزنم؛  کنارشون  شده که  نحوی هو به مجبورم که  شن می سنگالخ عده یه وسط این 
 تو  پیچیدن رول الی مزخرف عاقبت آخر  که  نزنه سرت به بیهوده خیال و فکر  پس

 ...نداره خوبی مجازات اصال من  قوانین 

 بعد و کرد  مکث ایلحظه  اهورا که  کرد  نگاهش زدمی نفس نفس که  همانطور  آوا
 :داد ادامه و کرد  تنگ را هایشچشم 

  میکنی؟  کارو  این  این  چرا بگو تو اما-

 :زد لب و کرد  جمع هم را توانش یتتمه ولی افتاد،می پا از  داشت دخترک

 !من  نه زاری،می پا زیر  وحدودت و حد داری تو حاضر  حال در  کار؟   کدوم-
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 تند هایتپش و بود بلند بلند و هیدکش  هایشنفس . کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
 . کردمی  حس  خوبی  به  اشهودی   زیر   از   را  آوا  یزدههیجان   و  کوچک   قلب  یبریده   و

 و تالشت   تمام  و  ایستیمی مقابلم  درازت  زبون با  بار   هر   چرا گی؟ می  دروغ  بهم چرا-
 دختر؟ چیه قصدت بیام؟  کوتاه  موضعم از  که  کنیمی

  متوجهش   وضوح  به  آوا  که  بود  کرده  بیان  خاصی  حرص  با  و  بلندتر   را  آخرش  یجمله
 . شد

 مدام  و  دونهمی  بقیه  از   سرتر   وخودش  که  کسی  ثانیا،.  نگفتم  دروغ  بهت  من   که  اوال-
 ...باشه داشته مخالفت توقع بایدم ده،می دستور 

 ...نداشته جسارتی چنین  حال به تا هیچکس-

 :داد ادامه اهورا که  انداخت باال را ابروهایش آوا

 باد  مثل بعد و زنیمی وحرفت  وحشی آهوی یه عین  که! تو جز  به هیچکس-
 ...شیمی محو  نظر  از  و دویمی

 لحنی   با  و  گرفت  را  خودش  جلوی  حال  این   با  بود،  گرفته  اشخنده  اهورا  تشبیه  از   آوا
 : گفت  باشد، جدی داشت قصد که

  جناب  از  هم رو بقیه حقوق و حق وحشی آهوی این  حداقل که  خوشحالم پس-
 ایستاده  دنیایی  تو  میاره  یادش  شده،  که  هم  بار   یه  واسه  و  گیرهمی  السلطنهخودخواه

 برتر  بقیه از  وخودش نباید و کرده خلق خالی جای همه یاندازه به خالقش که
 ...بدونه

  غفلتش   از   فورا  آوا  که  شد  شل  دستش  کمی   و  انداخت  باال  را  ابرویش   تای  یک   اهورا
 زدن حرف فرصت بهش اینکه بی و کوبید  اشسینه تخت دوباره و کرد  استفاده
 :گفت  بدهد،

 ...جناب برم بزار -
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  بری؟  کجا-

 نبود؟  بود، خواستنی بدجوری اهورا، یزمزمه

... کنار  برو  فقط...  کنم  استراحت  که  اتاقم  برم  شاید...  اینجا  جز   به  هرجا!  دونمنمی-
 ... نباش نزدیکم همه این  بزار، راحتم

 کنه؟می اذیتت من  به یکینزد-

  بود؟  برداشتی چه دیگر  این . کرد  نگاهش تعجب با آوا

 خشم هم حدودی تا که  گرفته،  و محکم لحن  همان با و شد کدر   کمی  سبزش نگاه
 : گفت  دوباره داشت، اشمایه ته در 

  چطور   که  سواله  برام  فقط!  دهمی  هم  آزارت  حضورم  که  فهمیدم  ترس،  بر   عالوه  پس-
 حمایتت  سایه  یه  مثل  و  باشم  کنارت  خواستی  ازم  منفی،  احساس  همه  نای  وجود  با

 !کنم

  پاسخش   و  نیاورد  کم   بود،  جورواجور   هایجواب  از   پر   آستینش  شرایطی  هر   در   که  آوا
 . داد جسارت پر  را

 جایگاه  تو نه، چه بیاد خوشم ازت چه خوب، یا باشی بد هرچقدر  عالی جناب چون-
  مأمورش  حمایت از  باید منه، طرفدار  قانون دونممی که  اونجایی از  و ایستادی حق
 ...شدممی مطمئن  خودم نزدیکی   در  حضورش و

 هولش عقب به کمی  و فشرد او هایشانه  به پیراهن  روی از  را هایشدست  بعد
 :گفت  دار  حرص لحنی با آوا و نخورد تکان اینچ یک حتی اهورا. داد

 ...کارم  در  برم بزار  کنار   برو شدی، قانع اگه حاال-

 باز   اتاق  در   لحظه  همان ...  که  زدن  حرف  برای  بود  گرفته  فاصله  هم  از   اهورا  هایلب 
 . شد

 .  بود خدمتکارها از  یکی. چرخید در  سمت هردو صورت
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 بر  عالوه صدایش تن  که  طوری بلند؛ و زد زل بهش ترسناکش، نگاه و اخم با اهورا
 : غرید انداخت؛ هم آوا تن  به لرز  خدمتکار 

 احمق؟  کنیمی غلطی چه اینجا-

 این . کردمی نگاهش زدهوحشت  چشمانی و پریده رنگی با همانطور  بیچاره، دختر 
  توانست نمی و بودند گرفته  ازش را جرعتش تمام نشسته، خون به سبز   هایچشم 
 . کند  باز  لب از  لب

 اومدی؟ چی پی   بنال د   َکـــری؟ -

 از  آوا شد، بلند تخت روی از  که  اهورا. پراند خدمتکار  سر  از  را برق دومش، فریاد با
 و کرد  نگاه بود شده ترسناک جذابیت از  بیشتر  االن که  بلندش قامت به سر  پشت
 ...کند  رحم حالش به خدا. بود نگران بیچاره دختر  آن برای دلش توی

 :گفت  پته تته با بود، شده  خشک جایش سر  که  همانطور  خدمتکار 

 ...باید... ب... گفت  تونراننده... توندهننرا... را... قربان ببخشید... ب-

 :گفت  پرغیظ بدهد، را اشجمله صحیح ادای فرصت او به اینکهبی اهورا

 میندازی وسرت بعد و گیریمی ورود یاجازه قبلش بزنی، خوای می که  زری هر -
ک و پایین  ل  ک و ه  ل   ... من  اتاق تو میای ه 

 :غرید بلند رسید، که  دختر  مقابل و ترفمی جلو قدمی گفت؛می که  کالمی  هر  با

 شد؟  شیرفهم-

  برود،   پیش  سکته  مرز   تا  بود  نمانده  چیزی  و  کرده  تهی  غالب  ترس  از   که  بیچاره  دختر 
 :بزند داد بلند اهورا شد باعث و نیامد باال صدایش درنهایت اما زد، لب بار  چند

 نفهم؟  یدختره  کنم  حالیت حسابی درست یا بود شیرفهم! نشنیدم-

 : گفت  لرزان خدمتکار 
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 ...شهنمی  تکرار  دیگه کنین   باور ... با... کردم  غلط... آقا نه... ن-

 :کرد  غیظ خشمگین  لحنی با دندان الی از  اهورا

 دیگه  بار   یک فقط بار، یک اگر  روزگارت به وای... چاک به بزن االنم! بشه نبایدم-
 ...شه پیدات چشمم جلو ویال این  توی

 منتظر   مدت  تمام  انگار   که  گذاشت  فرار   به  پا  چنان  لرزید،می  که  ر همانطو  بیچاره  دختر 
 . ببرد پناه آشپزخانه به و بگریزد دستش از  که  بود  اهورا حرف همین 

 را سعید حساب وقتش به قطعا. بست را در  و کشید  صورتش به را دستش اهورا
 خدمتکار  و زندمی حرف آوا با اهورا فهمیده هوا به سر  پسرک یحتمل. رسیدمی هم
 ...بدهد آب گوشی  و سر  اینطوری تا کرده  تور  ایبهانه هر  به را

 رو  اخم  با  و  برگشت  داشت  لب  به  کمرنگی  لبخند  و  ایستاده  اتاق  وسط  که  آوا  سمت
 :گفت  بهش

  خندی؟ می داری چی به تو-

 به:»کرد  زمزمه دلش توی و داد قورت درسته اهورا عصبانی   لحن   از  را لبخندش آوا
 و دهمی  فراری اشخونه از  وموش  چطور  که  السلطنهخودخواه جناب ار وه و داد

 اهورا، پاسخ در  اما!« اعصاببی مغرور  ... کنهمی بیکار  کارش  از  رو بیچاره خدمتکار  
 :راند زبان روی دلش حرف خالف کالمی

 . نبود مهمی چیز  هیچی،-

 :داد ادامه و داد فشار  هم توی را هایشانگشت  بعد

 برم؟  تونممی-

 : گفت  تانی با اهورا

  بری؟  خوایمی که  گرفتی  وسؤالت جواب مگه-
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 : گفت  شک با و آرام لحنی با. ایستاد اهورا قدمی   دو در  و رفت جلو کمی  آوا

 بگی؟  بهم وهامون  حرفای خوایمی واقعا-

 ... مناسب  زمان یه توی... نه االن منتها گم،می  بهت-

 از   کمی  میزان  او،  هایلب   هالل    از   کرد  حس  وراها  و  نشاند  لب  به  کمرنگی  لبخند  آوا
 . شد کم  اخمش غلظت

 ! سرگرد  جناب  نزاری  گردو  پوست  تو  ودستم   سر   آخر   و  نکنی  سرم  به  دست  امیدوارم-

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش کمرنگش  نسبتا اخم   با لحظه چند اهورا

 م حرف  پای نکن  شک پس گم،می  بهت گفتم اگر . نیستم گریسالوسی اهل من -
 . مونممی

  مناسب  زمان اصال! کنم  صبر  مناسبش زمان تا تونمنمی من ... بگو االن همین  خب-
 مگه؟ چیه فرقش  هروقت؛ و هرجا حاال زد، باید وزدنی حرف  ! چیکار خوادمی

 . کشید  بلندی نفس اهورا

 رو سنگ که  نبود مشخص حرفی هر  مکان و جا اگه دختر؟  گی می پال  و پرت چرا-
  که   اونه فقط چون کنه،  تأیید سخن  صاحب باید وحرف  جای... شدنمی  بند سنگ
 ...باشه  داشته  تونهنمی  که  هایی  ریشه  و  بیخ  چه  حرفاش  دونهمی  کسی  هر   از   بهتر 

.  کرد  نگاهش دوباره و انداخت زیر  را سرش نزند، لبخند کردمی سعی درحالیکه آوا
 رفتارش و دادمی  حالت تغییر  هرلحظه که  بود شده چش امشب اهورا نبود معلوم

  شیطنت  با و بود خیره او جدی  صورت به آوا فندقی   هایمردمک . تناقض از  بود پر 
 : گفت  خودش خاص

  تا  باید یا بگه؟  االن دونهمی  صالح آقا؟  حضرت چیه سخن  صاحب نظر  حاال خب-
  کنم؟   شماریساعت  مناسب مکان   و وقت اون
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 هاساعت  شمردن به نیاز  هم کنیمی ر فک که هم اونطور  اما... شهنمی نه؛ االن-
 ... نداری

 و   رفت  جلو  هم  را  شانبین   یمانده   باقی  قدم  اهورا  که  کردمی  نگاهش  همانطور   آوا
 .گرفت   او به نزدیکی   از   هم باز  دخترک، نفس  

 رو الزمه که  اونچه هر  بعدش و خرید ریممی هم با باش، تماسم منتظر  صبح فردا-
 ... گممی  بهت

 . داد باال را یشابروها آوا

 خبریه؟  چی؟  خرید   خرید؟ -

 ... دارم دخترونه یسلیقه یه به احتیاج اشتهیه  برای که  هدیه، یه خرید  -

 وارد کسی یعنی! شده خبری نکند دخترانه؟  یسلیقه. کرد نگاهش باتعجب آوا
 چیز   چنین   مگر   اصال  بخرد؟   هدیه  و  یادگاری  برایش  خواهدمی  که  شده  اهورا  زندگی
  است؟  ممکن  تصوری از  دور 

  اینکه  تصور  حتی. بود خورده پرش توی بدجوری. گرفت  او از  را نگاهش آرام آرام
 جنون به سر  شدمی باعث هم باشد مرد این  زندگی   توی خودش از  غیر  دختری
 ! بگذارد

 :گفت  کند  نگاهش اینکه بدون کالفه،  لحنی با

  آدم  که  بگم باید و باشه داشته فرق نظرته مد که  شخصی با ممکنه من  یسلیقه-
 وسوم  شخص نظر  که نه بخره، هدیه باید خودش اشعالقه مورد دختر   واسه
 ...بپرسه

 :داد ادامه مکث کمی  با و

 برم؟  تونممی حاال... قبوله شده، که   هم حرفات شنیدن واسه حال، این  با اما-
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 و کرد  ندلب را سرش زند،نمی  حرفی دید که  آوا. کردمی نگاهش سکوت در  اهورا
.  نداشت اخم ایذره حتی همیشه، برخالف که  افتاد ایمردانه یچهره  به نگاهش
 به را او که  پیش دقیقه چند همین  مثل... نه عصبانی، اما بود، هم سرد بود، جدی
 ...آمدمی  بهش هم حالتش این  چقدر  واقعا... بود گرفته  اسارت

  بفرستمت  بخوام االن که  اوردمتین من  اومدی، اینجا به خودت اختیار  به اولم از -
 ... بری

 جای به که  زد تنه پهنش یشانه به عمد به و رفت در  سمت گمرنگ،  اخمی با آوا
  درد   خودش  یشانه  ظریف  استخوان  بخورد،  تکان  ایذره  حتی  جایش  از   اهورا  اینکه
 به حاال. بفرستد لعنتی و بگیرد دندان زیر  محکم را لبش شد باعث که  بود، گرفته
 ...داندمی خدا ؟ کی

 که   برگشت در  سمت شد،نمی دیده اشچهره  توی اصال که  محو،  لبخندی با اهورا
 ایلحظه   رفتن،  از   قبل.  رفتمی  بیرون  اشآستانه  از   آوا  و  چرخیدمی  پا  یپاشنه  روی
  سرد    هایشیشه  آن   زیبایی    خواب،  از   قبل  دیگر،  بار   یک  و  برگردد  خواست.  شد  مردد
 مشت را اشزدهیخ کوچک  دست محکم... اما... کند  حک نشهذ توی را رنگ سبز 
 . دوید خودش اتاق سمت و کوبید  هم به را در  و کرد

*** 

 با که چوبینش در   سرد روی که بزرگی فروشگاه از  را متعجبش  هایچشم 
  و   گرفت  بود، شده  حک اسمش حاوی   تابلوی   بود، شده احاطه خرسی هایعروسک 

 :گفت  اهورا به رو

  ا؟ اینج-

 چیه؟ اشکالش خب، آره-

 ...آخه... خب ولی! نداره که  اشکالی-

 .خاراند را اش پیشانی  یگوشه  کمی  و کرد  نگاه را فروشگاه دوباره و برگشت
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  کار   هدیه، عنوان به محترم خانوم یه واسه خریدن بازیاسباب کنمنمی  فکر  واقعا-
 ...باشه درستی

 نبود  حدس  از   دور   خیلی.  بست  نقش  ااهور   هایلب   سوک  لبخند،  از   محوی  خیلی  رد
  که   االن تا دارد، احتیاج دخترانه یسلیقه به اهورا بود شنیده که  دیشب از  آوا که

 تا ذهنش و نکرده که  فکرها چه خودش پیش دارد،برمی  قدم او یشانه به شانه
 ...است نرفته  پیش که  کجاها

 :داد را پاسخش اشهمیشه  محکم و سرد لحن  با

  نباش،  نگران پس. کنم  انتخاب وچیزی  براش محاله ندونم؛ وکسی  یقهسلی تا من -
 خصوص به... داره دوست بازیاسباب اندازه و حد بی نظرمه؛ مد که دختری
 ! عروسک

  هایش سوال  تمام  خواستمی  دلش  چقدر   دانستمی  خدا.  کرد  مکث  لحظه  چند  آوا
  بودن  آرام مجال شه ب اصال کنجکاوی،  خودش قول به همان یا فضولی،. بپرسد را

 و لحن  از  هم و چهره از  هم این  و کردمی حسادت رسما دخترک. دادنمی  بهش
 :گفت  که  بود پیدا صدایش

  شده؟  راضی عروسک به که  سکوله  و کج  شسلیقه انقدر  که  کیه  بگی خواینمی-

 نیست،  هم سلیقه کج  همچین  سنش؛ اقتضای پای بزاریم وعالیقش  بخوایم اگر -
 ندونسته خیلیا اینه مشکل منتها... میاد بهش هم خیلی خوادمی  که  زایییچ اتفاقا

 ...کنن می جانابه قضاوت معمول، طبق و زنن می  حرف نسنجیده و

 :داد ادامه مکث، قدری با و

 ...ساله نیم و سه سه، حدود. سبچه  دختر  یه واسه هدیه-

  یشده درشت ایهچشم و چرخاند را سرش گفت،  که  ای«واقعا » با همزمان آوا
 را سرش  کمی  نگاهش، احساس با که  شد خیره اهورا رخ  نیم به بهتش به آغشته

 . بود برگشته صورتش روی بندشنیم  اخم همان باز . کرد  کج
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 داره؟  تعجب انقدر  چیش-

 جا واقعا. راند گوشش  پشت را موهایش و کرد  جور  و جمع را خودش کمی  آوا
ال  داشت،  اهورا  نبجا  از   را  پاسخی  هر   توقع.  بود  خورده  االن  هرچند،!  چیز  یک  این  ا 
  پای  بود فهمیده که  همین  خب اما بود، شده بچه دختر  آن درگیر  خیلی ذهنش
  آمدن   کنار   حداقل.  کردمی   خوشحالش  واقعا  نیست،  میان  در   اهورا  زندگی    در   دختری

 . بود تر  راحت بچه دختر  یک با

 :گفت  و زد کمرنگی  لبخند

 اینکارا راستش؛ یعنی! باشی خریدن کادو  و دادن هدیه اهل کردم نمی فکر ... خب-
 ... بچه دختر  یه برای اونم! نمیاد بهت جورههیچ

 ...تو اما باشه، داشته لطیفی یروحیه باید کنه؛می کاری  همچین  که  کسی

 حرف هایشچشم  با درحالیکه سکوت، در  و خندید و انداخت باال شانه اهورا به رو
 مأمور   یه  و  مغرور   یالسلطنهخودخواه  یه:»کرد  زمزمه  دلش  توی.  کرد  نگاهش  زدمی

  برهمت  درهم یقیافه و قواره و قد به هرچیزی خداییش که  مزاجی تلخ و جدی
 !« فقره یه این  اال خوره،می

 چشم و کشید  صورتش به را دستش بزند، لبخند آوا واکنش   به اینکه از  قبل اهورا
 و افتاد راه به همراهش هم آوا. رفت گاهفروش سمت و گرفت  خندانش صورت از 

  اهورا   صدای  رفتند،می   باال  فروشگاه  ورودی    رنگ    سفید  مرمرین   یپله  تا  سه  درحالیکه
 :شنید را

  تونم می  نه!  اینطوره  من   برای  الاقل...  جداست  بقیه  از   همیشه  آدما،  سری  یه  حساب-
 ... بکنم اینکارو که  خواممی نه  و بزنم ُبرشون بقیه با

  فریاد  داشت دوست چقدر  دانستمی خدا. کرد  نگاهش دوباره آوا حرف، این  اب
  توانست می  هم  آوا  اصال  شود؟   هاآدم  این   جزء  کسی  که  است  الزم  شرایطی  چه  بزند
  کند؟   باز  حسابی کوچکترین   دسته، این  به ورودش احتمال روی
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 . گرفت  را زبانش جلوی و کرد  سکوت موقع به اما

 های بازی   و  بازی  وسایل  انواع  از   پر   هایردیف  بین   و  گذشتند  ندشمهو  ای  شیشه  در   از 
 :گفت  آوا که  گذشتندمی  فکری

  بخری هدیه خودت بهتره عزیزه، برات انقدر  که  کسی  واسه کنی نمی  فکر  اونوقت-
  نکنه؟  نظر  اظهار  رابطه این  در  غریبه یه و

 :داد پاسخ کوتاه،  مکثی با و گذاشت  شلوارش جیب توی را دستش اهورا

 ...ندادم وایاجازه چنین  ایغریبه هیچ به منم-

 ...من  ولی-

 !نیستی غریبه تو-

 جایش  سر   ایلحظه   آوا  بود،  گفته  کالمش  میان    محکم  لحنی  با  که  اهورا،  حرف    این   با
 . چرخید او سمت مکثش، با که  بود جلوتر  او از  قدم دو اهورا. شد خشک

 به. کردمی نگاهش مات کند، هاننپ را بهتش کردمی سعی درحالیکه دخترک
 با  را مغزش اهورا یا! است؟  شده معجزه نکند! انگار بود کرده شک هایشگوش 
 ! زده؟  را حرف این  که  کرده  عوض دیگری شخص

 سه همان شنیدن بود بخشلذت  برایش چقدر  و داشت ارزش برایش زیاد چقدر 
...! کردنمی   کسی  عاید  زییچ  فریادهایش،  و  تخم  و  اخم  جز   که  اهورایی  زبان  از   کلمه
  چشم  به دیگر  اهورا هم واقعا شاید! نبود دروغ دنیا، تمام یاندازه به گفتمی اگر 
 از   و بود  شده  بهتر  او  با  رفتارش  االن،  تا  دیشب   از   چون.  کردنمی  نگاهش  غریبه  یک
 رخنه   باشد  امیدوار   توانستمی   یعنی.  بود  نکرده  خطابش  «جاوید  دختر  »  تر،مهم   همه
  هم  آنقدرها است، سخت سنگ از  جنسش که  جدی مأمور  این  یخی   قلب در  دنکر 
 نیست؟  ممکن  غیر 

 : گفت  اخم با جوان مرد که  کردمی نگاه را اهورا خیره همانطور 
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 انتخاب امواسه دخترونه  بخور   درد به چیز   یه که  آوردمت دختر؟  برده ماتت چرا-
ر  وایستی گوشه  یه که  نه کنی، ر  و ب   ...بزنی زل من به ب 

 نشان  زیباتر  را ظریفش کوچک    صورت که  لبخندی با و زد پلک عمیق، نفسی با آوا
 بیش اهورا حرف واقعا هرچند، نبود؟  بود؛ تابلو زیادی حرکتش. رفت جلو داد،می
 ... داشت تعجب جای هم هااین  از 

 بگه بدی نشون هرکی به که  کنم  انتخاب اتواسه خفنی چیز  چنان! راحت خیالت-
 ...خانوم آوا درست دستت ات،سلیقه به ولای

 . شد هابازی اسباب تماشای مشغول بادقت آوا و نزد حرفی اهورا

 عروسک و بازیاسباب مدل همه بزرگ، تا کوچک  از  که  بود بزرگی  بسیار  فروشگاه
  کمی   را  انتخاب  هم  امر   همین   و  بود  شده  چیده  هایشقفسه  توی  پسرانه،  و  دخترانه

 عالی هم واقعا همگی که  رنگارنگ عروسک همه آن بین . بود دهر ک  سخت آوا برای
 . بود مشکلی کار   شانبهترین  انتخاب بودند،

 چشمش   او،  یسرشانه  از   که  برود  بعدی  ردیف  سمت  خواست  و  برگشت  اهورا  سمت
 و درخشید اشفندقی هایمردمک و افتاد بودند گذاشته  میز  روی که  ایوسیله به
 .  کرد  تند مقد  سمت آن به لبخند با

 و شدمی پخش ازش دلنشینی ملودی   که   بود تاشویی زیبای بسیار  صورتی   یقلعه
 طالیی موهای و صورتی کاله  و لباس با آوا، کمر   تا تقریبا بزرگ، عروسکی کنارش،

 . بود شده گذاشته  زمین  روی

 به فروشنده هایخانم  از  یکی که کردمی نگاه را قلعه کمرنگش، لبخند همان با
 : گفت  گرم  لحنی و لبخند  با و آمد تشمس

 حاال  تا  بگم،  باید  و.  مونهاجناس  جدیدترین   از   موزیکال  یقلعه!  عزیزم  عالیه  انتخابت-
 ...برده خیلیارو دل   هم

 : گفت  بود، ایستاده سرش پشت که  اهورا به رو و پاشید لبخندش به رنگ کمی  آوا
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  آقا؟  حضرت نه یا داره حرف امسلیقه حاال خب،-

 به  دوباره و کشید  قلعه  سمت آوا صورت   از  کوتاه  خیلی را نگاهش مکث،  با وراها
 کردمی حس او یخیره نگاه   از  دخترک درحالیکه و کرد  نگاه درشتش هایچشم 
 :زد لب گرفته،  ُگر   هایشگونه 

 ... ستمردونه یسلیقه از  بهتر  فقط شاید-

 از  یا کند، تقدیر  کسی  از  ودنب بلد واقعا یا اهورا. چرخاند را سرش و خندید آوا
 حساب   به  را  خودش  فقط  و  دیدنمی  را  بقیه  خوبی    هیچوقت  که  بود  اشخودخواهی

 ...بود تر صحیح دوم یگزینه  آوا، نظر  از  البته. آوردمی

  سردش،  لحن  و َبم  صدای و کرد  نگاه فروشنده به اش،جدی نگاه و اخم با اهورا
 :شد شنیده

 . بشه ارسال تهران به سفارشی پست با ممکن، انمز  ترین نزدیک  در  خواممی-

 کرد می  بیان خواهش با یا سؤالی را اشجمله  باید درواقع. بود  تحکم از  پر  لحنش
 . بود زده حرف دستور  غالب در  معمول طبق او، اما

 :گفت  و داد تکان را سرش فروشنده

 به  هاسفارش   نوچ  نکرده،  حرکت  هنوز   امروزمون  هایپیک   از   یکی  اتفاقا.  حتما  بله-
 .امروز سفارشات جزء بزارم هم رو شما لوازم تونممی. بود  نرسیده نصاب حد

 :داد ادامه و کرد  اشاره بود پیشخوان پشت که  جوانی مرد  به دستش، با بعد

  کارهای  ایشون بگید، محمدی آقای به رو کامل آدرس صندوق، ببرید تشریف-
 ...دنمی انجام رو مربوطه

 . کرد  نگاه آوا به دیگری، حرف هیچ بی اهورا

 .نشی معطل اینجا که  بشینی ماشین  تو تونیمی دم؛می انجام رو کارا  تا-
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 دستش  مچ  لباس،  آستین  روی  از   آوا  که  بکشد  بیرون  جیبش  از   را  سوئیچ  خواست  و
 :گفت  کمرنگ  لبخندی با و گرفت  را

 ... بریم هم با مونممی منتظر  بکشه؛ طول هم هرچقدر  نیست، نیازی-

 اینکه از  قبل. زدمی را حرف این  که  بود بار  دومین . کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
 او از  را اشایشیشه هایمردمک  شود، طوالنی آوا فندقی   هایچشم  به نگاهش باز 

 .افتاد راه به صندوق سمت و گرفت

  رفتنش  راه. بود شده اهورا بلند قامت و وسیع هایشانه  مات   سر، پشت از  آوا نگاه
 . داشتبرمی  گام  مرتب و آرام صالبت، عین   در  و بود محکم

  شوهرته؟ -

 :داد پاسخ تعجب با و برگشت بود پرسیده سؤال ازش لبخند با که  فروشنده سمت

 !نه که  معلومه... نه شوهرم؟ -

 نامزدته؟  البد-

 . زد لبخند بار  این  آوا

 ...نه اونم-

 !پسرته دوست حتما پس! کلک  ای-

 :داد ادامه فروشنده که  نزد حرفی و خندید آوا

 که  من ! انگار نداره بساطش و بند تو کال  مخالق اخالق! دختر برسه دادت به خدا-
 حساب ازش کلی  که  زد حرف باهام و کرد   نگاهم طوری اش،کارههیچ و امغریبه 
 . کنی  تحملش باید ساعت 24 که  تو به برسه چه... بردم

 :داد ادامه و زد چشمکی بعد
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 دوست جیگری   بد! اخماش به ارزهمی اشقیافه و تیپ... ها خوبه تسلیقه ولی-
 ... پسرت

 :گفت  آمده پیش سوءتفاهم   رفع برای اجبار، به و خندید آوا

 هم  دوتا یکی که  خاطرخواهاش به ببخشه خدا! همکارمه نیست، پسرم دوست-
 ...نیستن 

 .خندید فروشنده

 خاطرخواهاش  فکر   به  اینکه  جای!  آهکننمی  هرکسی  نصیب  خدا  همکارا  این   از   ببین؛-
 ! تنور به بچسبون وخودت  نون   باشی،

 از  همراهش باید و  شد تمام کارش  اهورا لحظه همان چون. نزد حرفی دیگر  آوا
 . شدمی  خارج فروشگاه

 اینکه برای مردد آوا، و کردمی رانندگی زیاد، نسبتا سرعتی با و سکوت در  اهورا
 از  مگر  خب. بود دوخته رخشنیم به را نگاهش نه، یا بزند را خواهدمی  که  حرفی
 پس  بیرون؟  بود نیاورده را آوا «مفصل صحبت  » خودش قول به برای اول، همان
 کرد؟ می باز  را حرف سر  خودش آوا اگر  داشت اشکالی چه

 ...بگو رو دلته تو که  هرچی بپرسی؟  خوایمی چی-

  هم چشم بغل از  حتی اهورا هک  بخورد قسم بود حاضر . کرد  نگاهش  زده بهت آوا
 .  بود نکرده نگاهش

 : گفت  دوباره اهورا که  کرد  جور  و جمع را خودش کمی

 که   اونجایی برسیم بزار  و باش صبور  انقدری فقط گم،می وچیهمه  بهت که  گفتم-
 ...شیمی ماجرا متوجه کامل  اونوقت خوام،می

 خودش   خاص  چیزشهمه  در م  این .  گرفت  اهورا  از   چشم  و  برد  فرو  را  دهانش  آب  آوا
 ! انگار خواندمی را آدم مغز . آمدمی  بهش چقدر  بودن مأمور  که  الحق و بود
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 محو ذوق و شوق با آوا، نگاه و چرخاند میدان سبزه سمت را ماشین  فرمان اهورا
  باران  هایدرخت  با  که  شد آنجا  رنگ   طوسی پهن   روهایپیاده و تمیز  بسیار  خیابان  
 . بودند ساخته را قشنگی بازار  چه چوبی،  یهانیمکت و خورده

  تن  به مردانه بوتیک یک ویترین  پشت که  ایچهارخانه پیراهن  سمت هایشچشم 
 سفید و زرد طوسی، خاکستری، ای،سرمه خطوط حاوی   و بود شده آویخته مانکن 
  توی  ناخودآگاه، و شد کشیده بودند؛ شده ترکیب هم با قشنگی طرز  به که بود

 مگر   اصال.  بیاید  اهورا  تن    به  چهارخانه  پیراهن   این  است  ممکن   چقدر   هک  آمد  ذهنش
  نکنند؟  کشی  رخ آن توی وسیعش پهن  هایشانه و کند  تن  به چیزی اهورا شدمی

 به خنثی هایرنگ  همیشه کرد؟ نمی استفاده روشن  هایرنگ  هیچوقت چرا ولی
  بود   کرده  عادت  گار ن ا.  زدنش  حرف  حالت    و  هاچشم  عین   سرد؛  سرد  .  بود  دیده  تنش
 هم، االن همین  حتی. بزند پیوند هم هایش لباس  به را اخالقش تیرگی   و سرما

 اما شد؛می جذاب واقعا تیره هایرنگ  با هرچند،. بود رنگ مدادی  نوک پلیوورش
  پوشید؟ می هم روشن  اگر  داشت اشکالی چه خب

  برد  خیابان ییهحاش به را ماشین  اهورا که  بود غرق  خودش تفکرات توی دخترک
 :گفت  و کرد  متوقفش همانجا و

 !رسیدیم-

 مشکی رنگ به شیروانی سقفی که  رنگ کرم  چوبی   نمای با طبقه دو بود ایکافه 
 . بود سقفش رنگ به هم اشپنجره  هاینرده و حاشیه و داشت

  تلفن  با پیشخوان پشت ساله، سه دو و بیست حدود جوان، پسری شدند، که  وارد
  پیدا .  کرد  قطع  را  تماسش   سریع  و  افتاد  وال  و  هول  به  اهورا،  دیدن  با  که  زدمی   حرف
 قبل  از  اهورا ظاهرا. گفت  آمدخوش گشاده  صورتی با و آمد جلو. است سالندار  بود
 . بود کرده  رزرو میز 
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! بود  بعید  اهورا  از   زیادی  کارها  این .  رودمی  راه  خواب  توی  دارد  کردمی  احساس  آوا
 ...بود غیرممکن  و سخت ر یابس آوا برای باورش و

 را نگاهش آوا و نشستند بود، سالن  یگوشه  که  رنگی ایقهوه  چوبی   گرد    میز  پشت
  بود  شده کار  دیزاین  برای که قشنگی تابلوهای  و قاب  و آجرنما دیوارهای روی

 . چرخاند

 ر کا  باز   میدان  سبزه  خیابان  به  رو  درست  که  داشت  قرار   بزرگی  یپنجره   کنار   آنها،  میز 
 . بودند گذاشته  کاکتوس  کوچک  هایگلدان  سر  تا سر  اش،حاشیه روی و بود شده

 بیشتر   ارتفاع،  این   از ...  میدان  سبزه.  گرفت  نشانه  را  شیشه  خارج    دخترک،  هایچشم 
  های چشم و! پرطراوت و بود سبز .... آیدمی محیطش به اسمش چقدر  که  بود پیدا

 از  و کافه  مالیم   ملودی   با ترکیب در  خصوص به هایش،قشنگی دیدن از  آوا درشت  
 . شدنمی سیر  اصال خورده، باران یپنجره پشت

  حتی  هایش،مکان درشت تا ریز  از . بود بهشت خود   خود   شهر، این  که الحق
 ... رؤیایی بسیار  و بود زیبا و جذاب هم اشمعمولی  هایخیابان 

 با شاهپور  عمارت در  دود، و شلوغی از  پر  تهران توی را عمرش تمام که   آوایی برای
 هیچ به دخترک که  خوابی . بود خوش خواب   یک مثل گیالن  بود، کرده  سر  اسیری
 حضور  که،  حاال خصوص به. بدهد دستش از  و شود بیدار  نداشت  دوست عنوان
 ...بود کرده  بهترش هم، اهورا

  کمرنگ،  اخمی با اهورا که بود رفته و بود  گرفته را هاسفارش تازه پیشخدمت
. شد خیره آوا به و گذاشت  میز  روی مقابلش و کرد  قالب هم توی را هایشدست 

 . شود هایشحرف  شنیدن   یآماده باید که  فهمید حالتش، همین  از  دخترک

 شنود  هر   از   فارغ  مزاحمتی،  کوچکترین   بدون  خواستممی  چون  اینجا،  بیایم  خواستم-
 اونجایی از  و... بزنم وحرفام  باشه، داشته نظرمون زیر  هست احتمالش که  بپایی یا

  مجبوری  و بکشی پنجول و بندازی َکل  بخوای باز  که  نیست جایی اینجا، که  هم
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 احتماال  بشینی، گوشه  یه آروم شده؛ که  هم خودت خاطر  به باطنیت؛ میل برخالف
 ...فهمیمی تر راحت  ومیگم که  هرچی

 اش همیشه  محکم لحن   با وار،دیکته و پرتحکم  سرد، که  ها؛جمله این  شنیدن با آوا
.  شد  پوزخند خودش خام خیاالت و تفکرات تمام به دلش توی  بودند؛ شده بیان
 برای  یحتمل هم، رفتارش  درصدی   چند بهبود   این . بود سابق اهورای همان اهورا
  از  هم آن بود،  مأمور  یک او بهرحال. بیاید همراهش  کند  قبول دخترک که  بوده این 
ی  بود بلد خوب! اشایحرفه  نوع  مقابلش  طرف از  تا باشد داشته رفتاری چه باید ک 

 .  کند  دریافت را بازده بیشترین 

 :گفت  و نشاند  پشتشکم   ابروهای بین  مالیم، اخمی

 فکر  شده باعث کی  بدونم خوادمی  دلم  نه  و مهمه برام  نه! سرگرد جناب کن   گوش-
 بنشونی   کرسی  به  وحرفت   طوری  تونیمی  گرفتن،  پیش  دست  و  غلدری  با  هربار   کنی
 از  من  بدون، ولی... بگه قربان چشم و کنه  گم  وپاش  و دست مقابلت طرف که

 ! نیستم اوناش

 :کرد  غیظ و پاشید اخمش به رنگ کمی  و زد پوزخند اهورا

ت اما داری، شدن شاخ سر  به عادت که دونممی-  خورد چنان وقتش به وشاخ 
  نیاری   بیرونش  جیبت  از   داری  عمر   تا  که  سمتت  کنممی  حواله  کارو  حساب    و  کنممی

 اضافه،  حرف    بی  پس...  ترهُبَرنده  من  تیغ  باشه،  تیز   پنجوالت  هرچقدرم!  جاوید  دختر  
 ایذره   بدون  مختاری  شد،  روشن   که  تکلیفت.  گیریمی  گوش  وحرفام   موی  به  مو  مو

 بود؟  مفهوم...  بری اینجا از  مکث؛

 چیز  یک اما. بود بسته رو از  را شمشیر  اهورا باز  ظاهرا. نشست سینه به دست آوا
 اصل که  حاال... «جاوید دختر  » بود گفته  اهورا باز . کردمی اذیتش وسط این  دیگر،
. زدمی  درد جانش به بیشتر  اهورا زهرآگین   حرف   این  نیش   بود، فهمیده  را ماجرا

 کفتار    آن دختر  من  بزند فریاد توانستمی  کاش.  نبود شاهپور  دختر   درواقع که  او
 ... شدنمی که  حیف... شدنمی  اما! نیستم لعنتی
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  جرعتی  اهورا، مقابل   خصوص به کند،  نشینیعقب  نداشت عادت اصوال که  آنجا از 
 :گفت  و نشست سینه به دست کرد،می پیدا ماورائی

  کردم می تحمل رو تو گند  اخالق   و درهم یقیافه  نه تونستم،می  اگه باش مطمئن -
  بشه   تموم  لنتعی  سفر   این   معطلم  فقط  نباش،   نگران!  شاهپورو  هاییت ذا  و  آزار   نه  و
  منم   اونوقت  کنی،  هلفتونی  راهی    شاهپورو  و  ببندی  روپرونده   خودت  یگفته  طبق  و
 که  دور  اونقدر  دور، جای   یه رممی و زارممی  فرار  به پا... شممی خالص دستتون از 

 راحت نفس یه شده، که  هم ر با یه واسه و نیفته هیچکدومتون به چشمم دیگه
 ! بکشم

 جمع خودش توی کمی  آوا که  غلیظ، آنقدر . نشاند چهره به وحشتناکی اخم اهورا
 و گذاشت  میز  روی را هایشدست  کف.  گرفت  ترس رنگ   قدری هایشچشم و شد
 فریاد به کردمی را تالشش تمام که  خشمگین، لحنی با و شد خم جلو به رو کمی
 :غرید اششده کلید  هایدانند الی از  نشود، مبدل

 تصور  حتی و بزار  کج  وپات قدم یه فقط قدم، یه! احمق یدختره کنیمی  غلط تو-
 ... نه یا کنممی خورد وپات  قلم ببین  اونوقت کن،  واقعی رو تبیهوده فکر  این 

  راند   گوش  پشت  بود،   شده  پخش  صورتش  توی  چپ  سمت  از   را  موهایش  کالفه  آوا
 :گفت  و

 تموم هم با تو و من  کار   قضایا این  تموم از  بعد گی؟ می داری چی میفهمی هیچ-
 ...که  آزادم من  اونوقت شه؛می

.  ماند  نیمه حرفش و لرزید  آرام دخترک که  کوبید  میز  روی را هایشدست  اهورا
 :کرد  زمزمه که  وقتی بود نشسته خون به اهورا هایچشم 

  پس  بود، دوطرفه کمال  و امتم شروطش که  بستی قراری یه و دادی قولی یه تو-
َکن  ریشه از  االن همین  رو فرار  و رفتن  زیرآبی لق   دندون     تا  االن، از ! دور بنداز  ب 
 مزخرف هر  و نبودن و نموندن و رفتن  از  حرف نداری حق نگفتم، من  که  ایلحظه
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  بابت  خیالم که  جایی  فرستمتمی خودم شد، تموم  باهات که   کارم...  بزنی دیگه
 بود؟  مفهوم... باشه راحت امنیتت

 تکلیفش اهورا کردمی حس واقعا. بود شده تر مهتابی  همیشه از  آوا، سفید   صورت  
 :زد لب آرام. زندمی  حرف یک هربار  که  نیست معلوم هم خودش با

 ...من  اما-

 :غرید و کرد  قیچی  را حرفش اهورا

 که  آره  اگر   ؟ ...نه  یا  آره  ست؛کلمه  یه  من   جواب!  نداریم  آوردن  نه  و  ولی  و  اگر   و  اما-
 شفاف، کامال و گیرم می دست وحالجیش روش نه، اگر  ولی نیست مشکلی

 ...آره بشه که  کنممی مفهومش

. کند بخیر  را امروزش خدا. داد فشار  هم توی را اشزدهیخ  هایانگشت آوا
 پای   به  پا  بودند،  ویال  توی  اگر .  نبود  مناسبش  مکان  االن  اما  کند  مخالفت  خواستمی
 دو  میز،  روی  به  اهورا   کوبیدن  با  هم  همینجوری  اینجا،  اما  کردمی   بحث  و  جر   اور اه

 آوا و کردندمی نگاهشان  نگاه شک با بودند  نشسته آنها از  فاصله با که  جوانی زوج  
  را  هایشدانه  داشت اهورا که باشد آبروریزی مسبب نداشت  دوست  اصال
 .  کاشتمی

 : گفت  ناچارا

  خطابم   جاوید  دختر    اگه!  نرفتم  جایی  فعال  که  من   کنی؟یم  همچین   چرا  خب؛خیلی-
 کفایت   همین ! پدرش تا دخترشه بان  زندان بیشتر  شاهپور  که  بدونی باید کنی،می
 ویالست؟  همون حاالها حاال من  جای   باشه راحت خیالت که  کنهنمی 

 ی چهره حالت زد،می حرف آرام آرام آوا وقتی چقدر . کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
 این  از  اهورا. بود تر قشنگ  هم صدایش حتی... شدمی داشتنیدوست  مظلومش

  بزند،  هم حرفی هر . گرفت می آرامش زدنش، ویولون مثل درست دخترک، حالت  
 !داشت دوست را آرامشش اهورا... نداشت توفیری شاید
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. نشست جایش سر  صاف بعد و کرد نگاه را آوا خیره همانطور  دقیقه دو حدود
 گرفته  نشانه را دخترک رنگ   فندقی هایچشم  همچنان اشای شیشه هایمردمک 

 :زد لب که  وقتی بود

 !خوادمی رو تو هامون-

 دوباره  اهورا که  لرزید کمی  هایشچشم  و گرفت   فاصله هم از  قدری آوا هایلب 
 :گفت

 ... کردم  موافقت منم-

 . کرد  نگاهش زدهبهت  آوا

 همه اون شه؟ می چی قرارمون و لوق پس خودت؟ واسه تو گیمی داری چی-
  کالش    یمرتیکه  اون  تسلیم    ومن   که  بود؟   همین   هست،  بهت  حواسم   مراقبتم،  ادعای
 ...سرگرد جناب نامردی   ته   که  این  کنی؟   عوضی

 : گفت  کالفه  و گرفت  رنگ اهورا اخم آوا، دلخور   صدای از 

 بزار  بگیر  آروم و ر بزا جیگرت سر  دندون خرده یه ببافی، هم به لیچار  اینکه جای-
 ...بکش وسط رو نامردی و مردی پای   بعد . کنم  تموم وحرفم 

 :داد ادامه اهورا که  کرد  نگاهش سکوت در  آوا

 ...آوا ایطعمه یه تو! خودت بخاطر  نه اما خواد،می رو تو هامون-

 حقیقتا. نشست کمرش   روی سرد، عرق   هایدانه کرد  حس و پرید دخترک رنگ
 چون  اما  بزند؛  حرف  که  داد  فاصله  را  هایشلب.  نداشت  را  جدید  زی  با  یک  یحوصله
  را  دستش کف  نامحسوس اهورا بود، آورده را هاسفارش  پیشخدمت لحظه همان
 . کرد  سکوتش به وادار  و آورد باال

 :گفت  و شد خم جلو به رو کمی  رفت، که  پیشخدمت

 چی؟  برای طعمه چیه؟  منظورت-
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  تلخش  یقهوه  فنجان دور  را اشمردانه یکشیده   هایانگشت  و خواباند پلک اهورا
 :گفت  کرد،می حس دست کف  را بخارش که  همانطور  و گذاشت

 ست؟ کاره  چه پدرت دونیمی هیچ تو-

 فقط و کند  سکوت بود مجبور  اما خوردمی را خودش خون   آوا. پدرت بود گفته  باز 
 . بفشارد هم به را هایشلب  محکم

 از  تنها. دانستنمی هم واقعا. انداخت باال را سرش ترکخد کرد،  نگاهش که  اهورا
 بود؟  نبود، داری کارخانه  فقط که  شاهپور  اصلی   کار   اما. داشت خبر  اشکارخانه 

 و  جاوید امثال که  فیکی   اسامی   و الفاظ صادرات، واردات شرکت یه و مواد و دالر -
 ... ستدیگه چیز  یه کار   اصل   اما. شدند قایم پشتش هامون،

 .  پیچاند هم در  بودند، شده حسبی سرما از  که  را هایشانگشت  کمی  آوا

   خبرم؟ بی ازش من  که  چیه... بزن واصلیت  حرف اهورا؛ کنیمی  نگرانم داری-

 این   نداشت  دوست. کرد  مزه  مزه  را  اشتلخی  و  نوشید  را  اشقهوه  از   ایجرعه  اهورا
 خودش به را خودش تلخ، یهز م این  با هربار  و بود عجین  وجودش با اما را طعم

 کرده  رخنه  هم  قلبش  به  که  بود  اشزندگی  تلخی    قهوه،  این  تلخی  .  کردمی  یادآوری
 های کوهستان   سردی    به  اکنون  که  اشسینه  چپ  سمت  یماهیچه   آن  در   رسوبش  و

  تلخ  یخی   آدمک   یک خشمگین، همیشه مرد این  از  بود، شهر  همین  یپوشیده برف
 . بود ساخته مزاج

 دخترک. شد خیره آوا درشت هایچشم  به دوباره و گذاشت  میز  روی را فنجان
  گرم   وجودش، سرمای و قهوه تلخی   آن با  تضاد   در  نگاهش، هم هنوز  اما بود نگران
 . بخش آرامش  زیادی؛ تاحدود و شیرین  و بود

 ...بمونه باقی سؤالی  پایان در  نه و بدیم هدر  رو زیادی زمان   نه که  گممی ساده-

 :داد ادامه عمیق نفسی  با و گذاشت  فنجانش دور  را هایشدست و



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

368 

 

  TSM نام به انحرافی یفرقه  یه االسالمی،شیخ  ساسان اسم   به مردی پیش، هاسال-
 روشنفکرانه، و نوین  خودشون قول   به هایروش  با که ایفرقه . کرد اندازی راه

  باز  و یوگا مشابه تقریبا هاییروش  طریق از  و گرفتمی  بازی به رو مردم اعتقادات
 به. دادمی تعلیم روانشناسی و روحانی تعالیمات سرییک  بدن، چاکراهای کردن
  افراد   گذشت،می  بیشتر   هرچی  و  کردنمی  دور   خدا  از   رو  انسان  خدا،  به  نزدیکی    اسم  
 به  کار ش  فرقه. شدنمی بیگانه خدا به نسبت و خارج دین  از  بیشتر  تعلیم تحت
 که   بودن، آورده کار   روی اصلی یحلقه تاسه زمان، اون و بود قهحل حلقه صورت
 اون که  بود، شاهپور  ها،حلقه از  یکی استاد. شدمی راهنمایی استاد نفر  سه توسط
 ...بود جوانی اوج در  زمان

 یه  نیازمند همیشه شاید خدا، خلق   زندگی   کشیدن  گند  به و باتالق تو افتادن گیر 
  پیش  کجا  تا اونارو آدما ذات اینه مهم... نیست زیاد سال و سن  با  کارکشته  آدم
 ...بود جور  هم خیلی. بود جور  و بود خورده گره  کار   این  با فطرتش شاهپور ... ببره

  بود   زنندهگول  الفاظ  همین   به  شبیه  چیزایی  و  خدا  به  نزدیکی  ظاهر   در   فرقه  اون  کار 
 اونارو  شدن خبره از  بعد چون هم طرفی از ... بشه باز  شونفرقه به مردم پای که

  پناهندگی  گرفتن   و مهاجرت دنبال که  آدمایی از  خیلی ترکیه، فرستادنمی  رایگان
 ... میفتادن شوندام به راحتی به بودن

 هر  به اونم! انسان قاچاق... بود ایدیگه چیز  کارش  اصال فرقه این  اینکه از  غافل
 ...بودن جوونا  شامل هم افراد این بیشتر  که...  ایاستفاده هر  برای و قیمت

  یادآوری  . زدمی برش  را خودش خاطرات باید بعد، به اینجا از . کرد  مکث ایلحظه
 !عــذاب! برایش بود عذاب روزها آن

 و  برد فرو دردش پر  گلوی  به را، اشزندگی طعم هم تلخ   یقهوه از  دیگر  ایجرعه
 :داد ادامه

  پیشروی  جاهایییه تا پلیس و تفر  لو نوپاشون یفرقه  ناشناس، فرد   یک توسط-
 حساب ینقشه با و بده تله به دم که  نبود  آدمی ساسان چون زیاد، نه البته کرد،
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 جرمش  تنها که  افتاد گناهیبی مرد گردن    اتفاقات تموم درنهایت شاهپور، یشده
 ... داشت شخصی خصومت و دشمنی باهاش شاهپور  که  بود این 

 : زد لب ،کردمی نگاهش که  همانطور  آوا

  شد؟  چی فرقه سران تکلیف پس؛-

 بازمانده  تنها. شده کشته نفرشون دو زمان گذشت با فرقه، کنی   ریشه از  بعد-
 ...شهمی رسیده اونم حساب مناسب زمان در  وقتش، به که  شاهپوره

 :داد ادامه کوتاه  مکثی از  بعد و

 ی ادامه هم و اشزندگی  حفظ بخاطر  هم  اش،فرقه رفتن  لو از  بعد االسالمیشیخ-
 دار دین  مسلمان   و تواب آدم یه یچهره  ساختن با و کرد  مهاجرت دبی به اعمالش،

  نفوذ  با.  بزنه هم به جدیدی بیزینس تونست ،«منصور» به  اسمش تعویض   و
 در  اما متفاوت غالبی  با وهاش فعالیت  راحت خیلی شاهپور، داشتن  و خودش
  نیازی  چون کنم،  زیاد رو جزئیات خوامنمی ...داد ادامه سابق هدف همون راستای

 ی سرکرده شاهپور  حاضر  درحال بدونی که  همینه قضیه اصل. نداری دونستنش به
  فکر، روشن  مجاهد،... کن   فرض خوایمی هرچی واسمش. سرکشه بسیار  حزب یه

 بر  عالوه که ستکشنده سم   یه حزب این  وجود من، نظر  از  اما... دانفلسفه
  نمایش  بهت رو خدا اونا... برهمی تاراج به هم رو مردم زندگی ومم ت زدگی،دین 
 افکار   این ...  ساختن   براش  که  دروغینی  یچهره   با  و  خوانمی  که  غالبی  در   اما  دن،می
 روحی   یحمله  بر   عالوه  که  شهمی   تبدیل  مرگباری  هایاسلحه  به   مرور   به  تعلیمات،  و
 فروخته  یا  بیای،  خودت  به  تا  هم  ایتدرنه...  دهمی  قرار   هدف  هم  رو  جسم  فکری،  و

 عزرائیل  دست تو دست باید یا هستی ایحرفه کش  آدم یه یا اون، و این به شدی
 ...بشی باقی دیار  راهی  

 داره  رو منصور  نفوذ   و قدرت تموم   تنهایی به شاهپور  که  هست هم همین  خاطر  به
 خوب  خیلی  واین   خودت  که...  ایزمینه  هر   تو  اونم  میاد،  حساب  به  گندهکله   زیادی  و

 ...دونیمی
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 دنبال   ولی نمیاد حساب  به هم منصور  ینوچه که  آدمی یه وارده؛ تازه یه هامون
 دست  به  رو  امور   یاداره  خودش  و  بزنه  کنارش  راه  سر   از   که  گردهمی  شاهپور   قدرت  
 ...طلبی  قدرت نبرد صرفا حاضر  درحال نفر  دو این  دشمنی   عبارتی به. بگیره

 به  یا فروش کار    تو دالر، جعل بر عالوه هامون اما نه، یا هستی جریان در  دونمنمی 
  متوجه  فقط آدما این  خطر  بگم اینکه نه... هست هم دخترها کردن  صادر  عبارتی

 هم  اونقدرا منصور  چون اینه، هامون کار  اما... نیست اینطور  اصال دخترهاست،
 ...داده بهش رو وظیفه این  و نداره قبولش

 اهورا  اما.  بود  زده  یخ  تنش  و  بود  شده  تر مهتابی  اهورا  هایحرف   از   آوا،  سفید  رت  صو
 :داد ادامه باشد، دخترک بد   حال متوجه   اینکهبی و ندید

 دبی به منصور  برای افرادش توسط و شاهپور  امر  به تدریج به که  آدمایی سیل-
... شنمی  جنسیتی  کتفکی  اول  ایوهله  در   برسه،  اونجا  که  پاشون  شن،می  فرستاده
 قتل  یا  رو  بقیه  و دارنمی نگه  رو  باشن  تر سن   کم  و  بخورن  کار   درد  به  که  پسرهایی

ی   شونفرستن می یا کنن،می  عام   کودکان   عنوان به بیگاری و مواد فروشیخرده پ 
  مرگ  درهرحال... کنن می معامله گزاف  هایقیمت  به رو بدنشون اعضای یا  کار؛
 ...نوشتهر س بهترین  اونا برای

 دنیا سراسر  تروریستی  هایگروهک   به اومدن، در  حزب تایید  به که  هم دیگه اونای
 قاتل   یه ازشون تدریج به که گیرنمی قرار  هاییتعلیم  تحت شن،می فرستاده
 ... عیارن تمام کشی  آدم ماشین  یه برسن؛ که  سال سی به و شهمی ساخته ایحرفه

 شهمی  پر   رذالت  از   ذهنشون  اونقدر   و  شن می  دهدا  مغزی  شستشوی  درواقع  آدما  اون
 ...بدونن  ودلیلش اینکه بدون کشن،می آدم خوردن آب عین  و خیالبی که

 شاید.  شد  کمرنگ  اخمش  و  شد  آوا  یپریده  رنگ  متوجه  کرد،  بلند  که  را  سرش  اهورا
  آوا  که گفت؛نمی اگر  اما بود، سنگین  زیادی دخترک برای  هااین  دانستن 

 . باشد داشته را خودش هوای حقیقت دانستن  بدون ستتواننمی 
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 آوا؟ نیست خوب حالت-

 :گفت  اخم  با  اهورا  که  گفت  زیرلبی  « خوبم»  و  داد  تکان  طرفین   به  را  سرش  تنها  آوا

 ! دختر خوبی بگی تونیمی  چطور ! نداری رو به رنگ-

 ه، ار  ینیمه در  آوا که  دهد سفارش شیرینی چیز  خواست و برد باال را دستش و
 تر   غلیظ  اهورا  نگاه    در   اخم  انگشتانش،  سرمای  از . چسبید  را  چپش  دست  مچ  محکم
 .افتاد گز   گز   به او، دست از   آوا یزدهیخ انگشتان   سر   و شد

 خوام می  فقط...  ندارم   احتیاج  چیزی  خوبم؛  گفتم،  که  بهت.  اهورا  کنممی  خواهش-
 ...بدونم شوبقیه

 : گفت  و کرد  تنگ را هایشچشم  کمی  بعد و در ک   نگاهش اخم با لحظه چند اهورا

  بندش  پشت خوادنمی  دلم بزرگ؛ یا کوچیک هرچقدر  حاال زنم، می  حرفی وقتی-
 خوب  گممی  که  من   نه،  یا  باشه  خوب  حالت!  بشنوم  آوردن  نه  و  مخالفت  کرور   کرور 

 کوچکترین  باره این  در  خوامنمی  هم دیگه... خرابه باش مطمئن  پس نیست؛
 مفهومه؟ ... منو بش مخالفتی

 حرفش   این   با  بود،  کرده  وارد  بهش  اهورا  هایحرف   که  فشاری  با  و  شرایط  آن  در   آوا
 ظاهری   اخمی  و  انداخت  زیر   را  سرش.  نخندد  که  داد  فشار   هم  به  را  هایشلب   محکم

 را  پیشخدمت و گرفت  ازش نگاه اخم، همان با اهورا و نشاند چهره به کمرنگ  و
 . کرد  صدا

ش  لبش روی بندشنیم لبخند   که  بود شتال در  سخت آوا  اهورا هنوز  انگار . نیاید ک 
 مرکب   از  و کردنمی رها را زورگوییش هم شرایط بدترین  در  او. بود نشناخته را

  هایشغلدری  برای خوبی حریف آوا های درازیزبان  قطعا. آمد نمی  پایین  غرورش
 نداشت   خوبی  روز   و  حال  دخترک  هم  و  بودند  عمومی  مکانی  در   هم  که  حیف  اما  بود؛
 ...بود سکوت به مجبور  و
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 دوخت   اهورا  صورت  به  را  هایشچشم  آوا  رفت،  و  گرفت  را  سفارش  که  پیشخدمت
 :گفت  و

 ... خوبه حالم گفتم  که  من  نبود، الزم واقعا-

 تبدیل   که  کندمی  کنترلش  سخت  بود  پیدا  که  صدایی  با  و  شد  خم   سمتش  کمی  اهورا
 : گفت  نشود، فریاد به

 میاره، سفارشارو تا. کن  تمومش پس کنه پیدا ادامه دیگه نمیخوام گفتم بهت-
 ...ماجرا  یادامه  سراغ  ریممی  اونوقت  اومد،  جا  که  حالت...  خوریمی  آخر   تا  توقهوه 

 خدا. نوشید اهورا بداخم   نگاه زیر   را اشقهوه  از  جرعه چند و کشید پوفی آوا
 روی  به اما اهورا، توجه   نیمچه ین هم از  بود کرده  ذوقی چه دلش توی  دانستمی

 . آوردنمی  خودش

 . انداخت باال را ابرویش تای یک و گذاشت  میز  روی را فنجان

 ...جناب بگو شوبقیه شدی راضی اگه حاال خب،-

  حالت   آن از  هایشلب  چون. بود شده بهتر  حالش ظاهرا. کرد  نگاهش فقط اهورا
  آوا . بود گرفته  فروغ کمی  هم هایشچشم  و داده رنگ تغییر  صورتی به رنگ،بی
  بود،  افتاده تاب و تب به دلش اهورا هایحرف  یادآوری   از  دوباره که انگار 

 : گفت  و داد فشار  هم در  را هایشانگشت 

 میاد؟ کنه  شونمعامله قراره هامون که  دخترا، اون سر  به چی-

 :گفت  مکث ثانیه دو یکی از  بعد اهورا

  وعده  با بعضیا . شن می  هامون آدمای اسیر   بکنی وفکرش  که  راهی هر  به دخترا-
 اهدافی و پروازی رؤیا روی از  هم تعدادی و کردن  کار   بخاطر  بعضیا ازدواج، وعید  
 هم  سر  داستان هزار  با رو اکثرا اما راغبن، هاشونخیلی... مدلینگ و مانکن  مثل
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 به  ظاهر  در  ...کشنفت  یا کشتی  طریق از  اونم ور،اون  برن کنن می  وادار  کردن،
 .دبی   هاکشتی   تمام مقصد درواقع اما آلمان، مقصد

 دیگه  موارد و تبلیغاتی هایاستفاده به محکوم باشه، یار  باهاشون بخت خیلی اگر 
 ... شن می دونیمی من از  بهتر  خودت که

  تحت   که  دین،  ضد  و  پرستشیطان   هایگروه   و  فرقه  سرییک   به  صورت،  این   غیر   در 
 تدریج به. شن می داده تحویل شدن، تشکیل  منصور  دستور  به و شاهپور  نظارت
 دیگه  که  میفتن   راهی  توی  ها،فرقه   اون  به  پایبندی  با  و  شن می  هاگروه   همون  عضو
 ...نداره بازگشتی هیچ

 عنوان به رو نفرشون 13 دارن، که  محفلی هر  طی و مقدسیه عدد اونا برای 13
 ...سوزونن می زنده زنده قربانی

 فکر  و کنن   سرپیچی دستورات از  که  هستن  سرکشی افراد از  ها،قربانی  ن ای اکثر  
 بسته  چشم باید بمونن، زنده خوانمی اگر  درواقع... بزنه سرشون به فرار  یا تغییر 

  غرق  لجنزار  این  توی بقیه، پای به پا آخر، تا و کنن   کثافط  و فسق غرق وخودشون 
 ...شن 

 : کرد  زمزمه  و  گرفت  دهانش  جلوی   را  شسرد   دست  آوا  شد،  تمام   که  اهورا  یجمله

 ! وحشتناک چه... من  خدای-

 کافی  دخترک برای اطالعات همینقدر . نزد حرفی دیگر  و کشید  بلندش نفس اهورا
 هاییبخش   و  بود  محرمانه  هااین   از   بیشتر .  دانستمی  باید  که  را  چیزهایی  حاال.  بود
 . نبود دیگر  سهیچک و آوا برای بیاشان به نیازی که  بود شخصی ازش هم

 با اهورا باز  و آورد را سفارش پیشخدمت لحظه همان که  بزند حرفی خواست آوا
 . کرد  سکوتش به وادار  دستش، نامحسوس   یاشاره

 : گفت  اهورا به رو و گذاشت  آوا مقابل را پاناکن   و چاکلتهات پیشخدمت
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  قربان؟  نیست ایدیگه امر -

 ...بری تونیمی نه؛-

  حرف  زیردستش مثل همه با داشت عادت کال  انگار . بود یدستور و محکم لحنش
 . بزند

 :پرسید آوا سریع  رفت، که  پیشخدمت

 چیه؟ وسط این  من  نقش حاال-

 . کرد  خم جلو به رو را سرش و کرد  قفل درهم را هایشانگشت  اهورا

 شاهپور  از  وحاکمیتش منتظره هامون که  جهنمی به کلید  یه! دختر کلیدی  یه تو-
 زمین  برای وارث، یا ضعف، نقطه عنوان به یا که  اینه مانیا و هامون قصد... بگیره
 ...کنن  استفاده ازت شاهپور  زدن

  باید  باشم، زنده من  تا هرچند:»کرد  ردیف ایجمله  ذهنش توی غیظ با ادامه؛ در  و
 ...«ببینن  رو تو داشتن خواب

 شستن   دست ت،مد این  تمام. بود اهورا با حق. کرد نگاهش پریده رنگی با آوا
 خیاالت   مردک. نبود آوا داشتن   دوست بخاطر  درواقع شاهپور، با دشمنی از  هامون

 اهورا مگر  ولی. داشت سر  در  خبر بی جاهمه از  دخترک   راجب کثیفی  بسیار  و بد
 برسد؟  هایشنقشه به گذاشتمی

 : تفگ  اخم  با  تشروار   اهورا  که  شود  بلند  خواست  و  فشرد  را  اشگوچی   کیف    یدسته

  کجا؟ -

 ... برگردیم بهتره نظرم به.  زدیم که  وحرفامون -

 :گفت  و کرد  اشاره مقابلش هایلیوان به چشم با اهورا

 ... ریم می  بعد خوری،می آخر  یذره تا رو همه-
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 شنید،  اهورا.  شد  مشغول  و  گفت  زیرلبی  ی«زورگو»  و  فشرد  هم   به  را  هایشلب   آوا
  خواست نمی. دوخت او به را منتظرش نگاه بیاورد، خودش روی به اینکهبی اما

 .شود بد حالش یا بیفتد فشارش  آوا راه ینیمه

*** 

 نگاه شهرداری سفید ساختمان به باران، از  خیس یشیشه پشت  از  که همانطور 
 قدری  را پرونده و نگفته را چیز  همه اهورا دانستمی اینکه وجود با کرد،می

 :گفت  است، کرده  الپوشانی

 قبول مسائل، این  تموم   وجود با چرا دونم نمی  اما بود، نقصبی  و ملکا  حرفات-
 ! بدی هامون تحویل ومن  کردی

 :گفت  و شد غلیظ اشچهره  روی اهورا، اخم  

 عقد   برای بود فیک لفظ   یه صرفا حرف اون. دمنمی  تحویل کسی  به رو تو من -
  انداختم؟  راه وبازی  این  چی برای اول از  رفته یادت نکنه. هامون با شراکت

 رخ  نیم  سمت و برداشت شیشه از  را نگاهش و زد پلک و کشید  عمیقی نفس آوا
 . کشاند  اهورا

 گاهی   نیستی، ایبینیپیش  قابل آدم اصال  که  اونجایی از  منتها... نرفته یادم نه؛-
 ...شه راحت بابتش از  خیالم که  کنم  باز  وقدیمی  هایبحث  سر   دوباره مجبورم وقتا

 که   چیزی تنها ویال، به رسیدن تا و نزد حرفی دیگر  هم آوا و نداد را پاسخش اهورا
 با اهورا که  بود ایخواننده و پاییزی باران   صدای شکست،می را شانبین  سکوت
 سنگینی   که االن، خصوصبه. کردمی همزادپنداری  بدجوری هایشآهنگ و صدا

 عطر  و بود شده هم بیشتر  د،وب گرفته  جا  قلبش توی آوا دیدن یلحظه  از  که  حسی
 . کردمی  تشدیدش هم دادمی  نوازش را مشامش که  دخترک نرگس

 انتقام  وجود، تمام با همیشه، مثل و برود  سرعت بکشد، سیگار  خواستمی شاید
  دیگری   طور    حالش...  امروز  اما.  بگیرد  سیگار   فیلترهای  و  ماشین   موتور   از   را  خشمش
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 خشم  این . نبود اشهمیشه نفرت و عصبانیت از  ،خشم این  اما. بود خشمگین . بود
 صدای  از   قبال  که  بود،  لعنتی  آرامش    آن  از .  بود  قلبش  سنگینی    از .  بود  خودش  دست  از 

... شدمی  القا  جانش  به  آوا  ظریف  و  معصوم  صورت  و  درشت  های چشم  از   االن  و  ساز 
ی در  او مگر   پس نبود؟  شروح گرفتن   آرام سر   از  هم انتقامش مگر  نبود؟  آرامش پ 
  بود؟  چه برای عصبانیتش بود؛ کرده  پیدا را دنیایش آرامش منبع تنها که  االن

 ... دانستنمی  هم خودش را سوال این  جواب شاید

 وجود  با  چرا  که  بود  این   درگیر   ذهنش  تمام  و  دادمی   گوش  را  آهنگ   متن   بادقت  آوا،
 !است غمگین  همه این  قشنگش، متن 

 درواقع،  اما  بود،  دوخته  گیالن  سبز   و  خوردهباران   هاینخیابا  به  را  نگاهش  ظاهر   به
  بار،   یک  دقیقه  چند هر   و  بود  کشیدمی  اهورا  که  بلندی  هاینفس  به  حواسش  تمام
 . کردمی اشذخیره همانجا و کشیدمی هایشریه  به عمیق، دمی با را تلخش عطر 

 یا بود سنگینش ی هاحرف  بخاطر  حاال بود،  بهتر  باهاش امروز  وضوح به اهورا رفتار 
 . نبود مهم آوا برای دیگر، دلیل هر  به

 نژادهم و خونهم  از  بود شاد نهایتبی دانست،می  را واقعیت االن که دخترک
 به نشناخته و ندیده و داشت دوستش آوا بود، که  هرکس پدرش . نبودن شاهپور 

 .دادمی ترجیحش شاهپور  چون موجودی

 

 (چاوشی محسن -در بی دیوار ) 

 خدایا پوسیدم خونه ن ای توی

 نداره در  اینجا دیوار  مگه

 عشق  این  کرد  تحمل باید چقدر 

 نداره پیکر  و در  دنیا مگه
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 کردم   گریه  بس از  شد سو کم   چشام

ی  دونمنمی   رم می خونه این  از  ک 

 انتظارم  چشم  و پوسممی دارم

 رم نمی رو از  و میرممی دارم

ی ی تر،راهسربه ه  ی زیرتر،سربه  ه   گیرتر گوشه  ه 

 پیرتر  لحظه هر  تر،تلخ  لحظه هر  تر،خسته هرلحظه

 مؤمنه زندون   گن،می ولی  دنیا تویی، من  دنیای

 غیرممکنه این  بگذرم، تو خیر   از، چجوری آخه

  رفتی که  باری اولین  از  درست

 ُمردم که  باری اولین  از  درست

 باختی که  برگی  آخرین  از  درست

 ُبردم  که  دستی آخرین  از  درست

  بودی رفته اول روز  ز ا درست

 رفتم  دست از  من  که  روزی همون

 بود من  بستبن  تو عشق عزیزم

  رفتم بستبن  آخر  تا منم

ی ی تر،راهسربه ه  ی زیرتر،سربه  ه   گیرتر گوشه  ه 

 پیرتر  لحظه هر  تر،تلخ  لحظه هر  تر،خسته لحظه هر 

 مؤمنه زندون   گن،می ولی  دنیا تویی، من  دنیای
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 غیرممکنه این  بگذرم، تو خیر   از، چجوری آخه

 

 مستقیمش نگاه و بود زده را ماشین  قفل که  اهورا سمت کرد،  باز  که  را کمربندش
 :گفت  و برگشت بود باغ انتهای به غلیظ اخمی با

 تو؟  نمیای خودت-

 .داد را پاسخش جدی و سرد دهد، تغییر  را نگاهش رد اینکه بی

 ...م دار  دادن انجام برای  ناتموم کار    چندتا نه؛-

  تقریبا   زنی  دست    کنار   که  شد  شاهپور   زوم    هایشچشم  و  گرفت  را  اهورا  نگاه  خط  آوا
  میان  در  لحظه، همان  و بود نشسته آالچیق  زیر  پوش شیک بسیار  اما میانسال،

 نگاه از  زن هایچشم  برق که  بوسید را دستش و شد خم زن، یمستانه هایخنده
 . بود سپرده شاهپور  هایحرف  به گوش  دلبخن با چطور  که  ماند دور  آوا و اهورا

  انزجار  با آوا، و بود سرخ هایشچشم و بود منقبض خشم و نفرت از  اهورا، فک
 .  کرد  شاهپور  نثار  «لعنتی پیر  کفتار » دلش توی و فشرد هم به را هایشچشم 

 و چرخاند را سرش لحظه همان هم او که  انداخت اهورا غضبناک   رخ  نیم به نگاهی
 :زد لب شد، دخترک نگاه قفل که  هایشچشم 

 ... واجبه  هم  تو  حضور .  داده  ترتیب  مهمونی  یه  امشب  ورودش  مناسبت  به  هامون-

 دخترک .  ریخت  فرو   اشسینه  ته    چیزی  کرد  حس  و  باخت  رنگ  ایلحظه   آوا  صورت
!  هامون بزم   در  شرکت از  هم و... شاهپور با تنهایی از  هم. بود ترسیده وضوح به
 مدل  آن به پا باز  نداشت دوست اصال و داشت را محافلش در  ور ضح یسابقه  قبال

 ...کردنمی  حس هیچکس سمت از  امنیت ایذره  که  مخصوصا. بگذارد هامکان

 اهورا،  هایچشم  شفاف   سبز   های  تیله در  خیره غریب، تاحدودی و آرام لحنی با
 :گفت
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 تنها؟  و تک اونم بیام؟  بفرستی شاهپور  با ومن  خوایمی-

  اخمش  و نشست قلبش یخ   روی عظیم، ترکی کرد  حس او، ظریف  صدای از  اور اه
 . شد کمرنگ   قدری اش،گرفته  و غمگین  صورت از 

  بوده؟  این  غیر  حاال تا مگه-

 و مونیمی  قولت سر   رو بعد به اینجاش از  کردممی فکر  اما نبوده؛ این غیر  حاال تا-
 ... هست بهم حواست

 هر  تا هم جوره همه داری، وحمایتم  و مراقبتم  دور رادو گفتم!  هستم قولم سر   من -
 وچیهمه داری چرا  فهممنمی منتها... مونممی پاش بکشه، طول قضایا این که  جا

 ... گردیمی مقصر  دنبال و دیمی ربط هم به الکی

 . انداخت  زیر   به  سر   حرفی  هیچ  بی  بعد  و  نگریست  را  آلودشاخم  نگاه  ثانیه  چند  آوا

 اشهمیشه شبیه عنوان هیچ به که  آرامی لحن  با و برد جلو را  شرت صو کمی  اهورا
 : گفت  نبود،

 ...آوا کن   نگاه ومن -

  هایش، مردمک   و  کشید  باال  را  نگاهش  نرمک   نرم  و  برد  فرو  را  دهانش  بزاق  دخترک
 . شد قفل اهورا هایچشم  توی

 یه ؟ دختر بینمنمی نگاهت تو رو همیشه جسارت چرا چیه؟  از  نگاهت ترس   این -
 بهونه و بگو واصلیت  درد پس باشه، ریخته تهم   به اینطوری تونهنمی  مهمونی
 ...نکن  تراشی

 که  است  مرگش  چه  گفتمی  و  کردمی  بیان  را  دلش  درد  چطوری  آوا؟  گفتمی  چه
  احساس  توانستمی مگر  او اصال! ؟ ...باشد فهمیدنی سندگل، مغرور   اهورای برای

 !؟ ...کند  درک را دخترک

 : بزند  لب آرام توانست تنها
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 وحقیقت  تموم  که  االن  خصوص  به.  همین   باشم،  تنها  شاهپور   با  خوامنمی  فقط  من -
 ... دونممی راجبش

  بازی  نقش مدام شونواقعی  زندگی   تو آدما. نیست بدی چیز  حقیقت دونستن -
  فقط  بشی، نزدیک شونواقعی  یچهره  به و بشکافی نقابارو بیشتر  هرچی کنن،می
 !خودته عنف به

 .داد تکان طرفین  به را سرش نرمی به آوا

 واقعیتی  اصال دیمی ترجیح که وحشتناکه انقدر  حقیقت دونستن وقتا گاهی-
 ... باشه نداشته وجود

 دست بغل خودت وهاش تیکه که  رؤیا یه! بود خواب یه فقط زندگی، تموم   کاش
  دنبالت  شوکریه   ر ویتص واقعیت اینکه نه... کردیمی جور  و جفت و چیدیمی هم

 ...بندازه سایه دنیات روی بختک، عین  و بکشه

 . کشید  عمیقی نفس اهورا

 اگر  بره؛ جلو و برداره گام  هوا باد روی و هدفبی که  آدمی   برای رؤیا، و خواب-
 در  رو و بندازه زندگی حقیقت   یپنجه  تو  پنجه باید کنه،می دنبال  رو هدفی کسی

 و  پوشالی   اما بیاد، نظر  به خوبی چیز  ظاهر  به شاید خواب... بجنگه باهاش رو
ت باید، که  اونطور  هیچوقت ! کنهمی کلفتت  پوست واقعیت درحالیکه... نمیاره بار 

 ...بندازه خراشی کوچکترین   تنت رو نتونه هیچی دیگه که  اونقدر 

 سرشاخ   و  زندگی  سختی    چقدر   که  اندیشید  و  کرد  فکر   هایشحرف   به  لحظه  چند  آوا
  در  تحکم و سرسختی همه این  شاید. کرده عوض را او دیدگاه شغلش، با بودن

  و  نبود عجیبی چیز  اصال دانست،می را  سیاهش دنیای حقایق تمام اگر  رفتارش، 
 .آمدمی در  جور  باهاش هم خیلی

 : گفت  هایشچشم  ایشیشه هایتیله در  خیره مکث، قدری از  بعد
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  موندن   با  کنم؟   متصل  حقیقت  به  ردمکمی  دنبالش  رؤیا  توی  که   رو  هدفی  چطوری-
 شاهپور؟  جوار هم 

 گذراند   نظر  از  را غمگینش هایچشم  رنگ   فندقی هایمردمک  کوتاه،  مکثی با اهورا
 .داد را پاسخش باید که  آنطور  کاست،  و کم  بی بعد و

 اگر  حتی... بشی عمل وارد روشی هر  از  باید  هدفت، بردن پیش واسه وقتا، گاهی-
 یه   توی  درنهایت،  و  وایستی  جبهه  یه  تو  باهاش  و  بدی  دست  دشمنت  با  افتاد،  پاش

 ... بزنی زمینش مناسب، فرصت

 نیست؟  خیانت وایستادی؛ همپاش که  کسی  زدن زمین  اونوقت-

 شده، زندگیت تباهی   بانی   و باعث و مکیده وخونت  هاسال که  کسی  زدن زمین -
 !تقــاص! انتقامه نیست؛  خیانت اسمش

 نفرت   پر   را  جمله  این   چقدر   که  کردمی  نگاه  را  اهورا  صورت  درشتش،  هایچشم   با  آوا
 ...بود گفته  حرصی چه با را «تقاص» و بود کرده  بیان

 نی  نی توی آوا، دردهای و غم از  تر سنگین  حتی سنگین، و کهنه  بسیار  ایکینه  انگار 
 از  سرخی رد. بود شده متوجهش آوا تازه که  ایکینه.  بود افتاده اهورا هایچشم 
  خشم  علت انگار . کشیدمی  شراره هایشچشم  زیبای هایتیله در  ورش،شعله  آتش

 ...بود غلیظ نفرت همین  هم، اشهمیشگی

 از  او که  بود هایشچشم  یترجمه  مشغول و کردمی نگاه را اهورا صورت همانطور 
 .  گرفت  سمتش و برداشت  را ایمردانه سیاه چتر  عقب صندلی

 ... خوریمی سرما چتر، بدون بارون، زیر . نیست مسیری کم  ویال تا اینجا از -

 صدای   دوباره  لحظه  همان  که  گرفت  را  چتر   و  برد  جلو  را  دستش  محو  لبخندی  با  آوا
 :شنید را اهورا
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 نتونستم، یا نشد دلیلی هر  به اگر  اما. دنبالت بیام خودم امشب کنممی سعی-
 هر  برای شاهپور  یچنته هک  نکن  دلیل بی و جا بی مخالفت و باشه یادت وحرفام 
 ...ستکننده   محکوم جواب تا ده از  ُپر   تو، حرف یک

 . کرد  باز  را ماشین  در  و داد تکان را سرش آوا

 کرد،  خطور   ذهنش  به  ناگهانی  که  چیزی  با  که،  بود  گذاشته  بیرون  را  پایش  یک  هنوز 
 بی اور اه که  لحنی با آرام، و کرد  مایل اهورا سمت کمی  را رخشنیم و بست را در 

 : زد لب داشت، دوستش اغراق،

 یار  یه دشمنت، یجبهه تو باشه، یادت. سرگرد جناب باش خودت مراقب توئم-
  رو  که  شیطانی اون از  انتقام گرفتن   پس از  بتونه محاله تو بدون  که  داری خودی

 ...بربیاد زده خیمه زندگیش

 را  چتر   و  شد  پیاده ینماش  از   فرز   و  تر   شود،  اهورا  جانب  از   پاسخی  منتظر   اینکه  بی  و
 . کرد  تند قدم ویال سمت و گرفت  سرش روی

 تقیب  نظرش، از  شدن محو و پله آخرین  از  رفتن   باال تا را ظریفش اندام اهورا، نگاه  
  نرگس  عطر  نفس، همان با. کشید  موهایش بین  را دستش عمیق،  نفسی با و کرد
 دیگر  رایحه این . چیدیپ مشامش در  دیگر  بار  ماشین، فلزی اتاقک  در  مانده جا به

 تلخ هایادکلن  و سیگار  دود با هاسال که  هاییریه... نبود آزاردهنده و تند برایش
  هم  آن نرگس، دلنشین  و گرم  یرایحه  فقط انگار  را، سوختندمی و بودند گرفته  خو
 سازش، صدای مثل درست... دادمی تسکین  و بخشیدمی التیام آوا، جانب از  فقط
 ... بود شده پردردش قلب بخشآرام بود دیزیا زمان   که

*** 

 استتار  درختان برگ و شاخ با ای،حرفه بسیار  که  کوچکی  یکلبه  مقابل را ماشین 
 . شد پیاده و داشت نگه بود، شده
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 بیرون  کتش  جیب از  را بود آنجا به متعلق که  کوچکی  کلید  و زد کنار   را هاشاخه
 . چرخاند قفل توی و کشید

 کلید  کسی  چه اینکه از  خبر بی بود، ایستاده در  مقابل درست کلبه  لداخ که  شهرام
 مقابلش  به  رو  و  کشید  غالف  از   را  اشاسلحه   سریع  در   شدن  باز   محض  به  چرخانده،  را

 سر  را اسلحه که همانطور  و کشید ایآسوده نفس اهورا، ورود با. گرفت نشانه
 : گفت  لبخند با گذاشتمی  جایش

 ! دیدیم رو  شما ما عجب چه! خان اهورا بخیر  رسیدن-

  پشت   که  مأموری  احترام  مقابل  در   و  داد  دست  شهرام  با  حرفبی  و  رفت  جلو  اهورا
 . کرد  اکتفا سر  دادن تکان به تنها بود، نشسته سیستم

 کشید  زدمی  حرف تلفن  خندان و خوش بالکن  توی که  سعید سمت را هایشچشم 
 :گفت  شهرام به رو و گرفت  رنگ کمی  اخمش و

  کنه؟ می چیکار  اینجا یدسع-

 . انداخت سعید سمت نگاهینیم  شهرام

 اینکه اما خوابیده؛ سرش زیر  چیزی یه زنهمی داد اشقیافه از ! اینجاست صبح از -
 ...چی

 :داد ادامه و انداخت باال را هایششانه و

 !اعلم و اهلل-

 را سعید دادن گوشمالی قصد بهرحال که او. نداد ادامه را بحث این  دیگر  اهورا
 . بود شده تر راحت  کاش  بود، آمده اینجا  خود پای با خودش او که  حاال داشت،

 مرتبه؟ چیهمه ره؟ می  پیش چطور  کارا-

 . داد تکان را سرش و کشید  بلندی نفس شهرام
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 واطالعات   اینجا  از   گذاشتیم  نفرو  دو  نمیفته،  خاصی  اتفاق  ویال  توی ...  خوبه  چیهمه-
 ... زنممی سر  بهشون میام هگا  گه  خودمم. کنن   رصد

 .انداخت مانیتور  پشت مأمور  به کوتاهی  نگاه اهورا

 ...نفره یه فقط که  این -

  رنگ  اینجان بند یه هابیچاره . بیاره بگیره وناهارشون  بره فرستادم رو یکی اون-
 ...نبود بد هواشم و حال شدن عوض واسه رفتن  بیرون... بینن نمی وآفتاب 

 :گفت  رفت،می مانیتور  پشت مأمور  تسم درحالیکه اهورا

 شناساییش  احتمال کلبه این . کنیم خالی وجایگاه باید امشب مهمونی  از  بعد-
 باشن،  مراقب در  جلو بزار  نگهبان نفرم دو شد، مشخص که  بعدی  محل  . باالست
 نفر  دو از  بهتر  نفر  چهار  باشه داشته وجود رفتن  لو احتمال اگه درصدم یه چون
 ... بیان بر  خودشون پس از  تونن می

 احترام  به  خواست  سیستم  پشت  مأمور    و  داد  تکان  تأیید  ینشانه  به  را  سرش  شهرام
 . کرد  ممانعت  کارش  این   از   و  گذاشت  اششانه   روی  را  دستش  او  که  شود  بلند  اهورا

 :گفت  حال همان در  و کشید  مانیتور  سمت را سبزش نگاه

 صورت  به االن همین  رو مدت این  قاتفاات از  کامل  و شفاف اما کوتاه  گزارش   یه-
 ...بده ارائه بهم وقت فوت بدون و شفاهی

 صفحه روی که  اینقشه روی را موس نشانگر  و گفت  زیرلبی « قربان چشم» مأمور 
 .داد حرکت بود پیدا

 تصاویر   کیفیت  بهترین   با  و  متصلن   جا  سه   ما  هایردیاب   جاوید،  ویالی  با  رابطه  در -
 هم شنود قابلیت هادوربین . کنن می ارسال دقیق، کامال  رتوص به و مو به مو رو

 هااتاق  و  آشپزخونه  امواج  البته؛.  اختیارمونه  در   هم  مکالمات  ریز   به  ریز   بنابراین   دارن
 ...نیستن  ما رصد تحت هاقسمت  این  و دننمی  پوشش رو
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  رو  شهاب مونده دور  چشممون از  اتفاقی اگر  که  داریم، ویال اون در  رابط هم نفر  سه
 گزارش   باید   چهاربار   روز   طول  در   کلی،  طور   به  و  بدن  اطالع  پایگاه  تلفنی    خط  به  سریعا
 . کنن   ارسال

  نیستن؟  که  هویتتون متوجه-

 خیلی پول مقداری پرداخت با که  هستن  ویال خدمتکارای از . سرگرد جناب خیر -
 از ... ندادن هستیم کی  ما اینکه به بهایی هم اصال و رفتن  جاسوسی بار  زیر  راحت
 .اطالعن بی کامال  هم شما هویت

 .داد تکان را سرش اهورا

 ...بده ادامه-

 :داد ادامه و برد بعدی ینقشه سمت را نشانگر  مأمور 

. شهمی  برگزار  اونجا افخمی هامون مهمونی امشب که  قدیمیه ویالی همون اینجا-
ن چیز  همه و دادن پوشش ودورتادورش  افراد  و آماده امشب عملیات باب م 

 ناظر  مستقیم طور  به  دیروز  خودتون که  هم هامحموله و انبار  با رابطه در . مهیاست
 ... کنترله  تحت سردار، امر  مطابق چیز همه. نداره وجود مشکلی هیچ و بودید

 مأمور  و داد تکان تایید ینشانه به را سرش  و کرد  نگاه را ویال مکان اخم با اهورا
 :شنید را او صدای که  بود اطالعاتش کردن  چک مشغول ااهور  و کرد  باز  را فولدری

 در  دیگه، درشت و ریز  اطالعات هر  و ویدیویی  تصاویر  و صوتی موارد ریز  به ریز -
 مرکز   به  اطالعات  کنید،  امر   اگر   که  شمائیم  دستور   منتظر   فقط  و  شده  ثبت  قسمت  این 
 ...بشه ارسال هم

 :پرسید و کشید  شهرام سمت را نگاهش اهورا

 چیه؟  تو نظر -

 . گذاشت  شلوارش جیب توی را هایشدست و آمد جلو قدم دو شهرام
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 که  رو هاییقسمت  وقتش به بمونه، محرمانه فعال کار   جزئیات دونممی صالح من -
 ...کنیممی ارائه دادستانی خود   به بود الزم

 : گفت  و کشاند  مأمور  یچهره  سمت کمرنگ   اخمی با را نگاهش مکث، با اهورا

 دار،  نگه  سیستم  همین   مموری  تو  رو  هافایل   تموم  فعال.  بهتره  اینطور   هم  من   نظر   از -
  شخص  دسترس در  نباید عنوان هیچ به ازشون کپی یا دوم ینسخه  هیچگونه

 ...شهرام و من  یا! همکارت و خودت حتی...  بگیره قرار  ایدیگه

 بود؟   وممفه... گیرممی  تحویل ازت رو  هارد شخصا خودم برسه، که  مناسبش زمان

 . داد تکان را سرش مأمور 

 . سرگرد جناب اطاعت-

 داده   خاتمه  را  تماسش  سعید  که  شد  متوجه  لحظه  همان  و  گرفت  مأمور   از   نگاه  اهورا
 اخمش. آیدمی بالکن  ای  شیشه در   سمت و گذاشته  کاپشنش  جیب توی را تلفن و

  زمان مه برایش در، شدن باز  صدای شنیدن که  برود سمتش خواست و گرفت  رنگ
 : مأمور یدوباره صدای شنیدن با شد

 از  یکی بعدازظهر  حوالی دیروز  بدم؛ اطالع رو ایدیگه چیز  کردم  فراموش قربان-
 شده گذاشته  کار   هاخواباتاق از  یکی داخل شما یخواسته طبق که  هاموندوربین 

 سرگرد اما کنیم؛  برقرار  رو ارتباط دوباره تونستیممی!افتاد کار   از  کامل  طور  به بود،
 انجام ودرست  کار   بعد و بیاین  شما کنیم  صبر  که  اینه بر  صالح کردن  امر  فتوحی
 قربان؟  چیه دستور . بدیم

 روزها این  اصال. کشید  اشچانه به را دستش و کرد  اخم دیشب، یادآوری با اهورا
 ازش  خواستمی تا. باشد نداشته وجود آنجا آوا از  ردی که  برود جایی بود محال
 . کوبیدمی ذهنش دیوار  و در  به را خودش نو از  فکرش شود، غافل

 ...کنهمی  کفایت  ردیاب  دوتا. نیست دوباره ارتباط به نیازی-
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 :گفت  بعد و کرد  نگاه اهورا به لحظه چند مأمور 

 . مایلید شما که  طور  هر . قربان چشم-

 . کن   ارسال برام رو ها  رابط کامل  اطالعات امروز  آخر  تا درضمن؛-

 . سرگرد جناب تاطاع-

  دست   از   شهرام  و خندیدمی  درحالیکه  سعید  شد،  کارش  به  مشغول  دوباره  که  مأمور 
 لبخند با و آمد اهورا  سمت و گرفت  فاصله او از  داد،می تکان سر  هایششیطنت 
 :گفت

  کردی   گم  راه! درآورد سر  کلبه  از  ما یپسرخاله! آورد عنبر  بوی و آمد باد! بـــه-
ی   اومدی داری ازمون چیزی طلبی نکرده یایخد یا خان؟  اهورا   ش؟ پ 

  بود  شده دراز  مقابلش که  او دست تا را هایشچشم  و کرد  نگاهش اخم با اهورا
 :کرد  غیظ و هایشچشم به شد خیره دوباره و کشید  پایین 

  جرواجرش  دندونت تا شیش و سی هر  شیکوندن   با خودم تا سعید ونیشت  ببند-
 خبطی چه دیشب رهمی  یادم لودگی، در   به بزنی ودتخو اگر  نکن  فکر . نکردم
 ... کردی

 :گفت  آرام خیلی و کشید  گردنش  پشت را دستش و کرد  جمع را لبخندش سعید

  بعدشم؛ .  شدمنمی  مزاحم  که  نداشتم  واجب  کار   باهات  اگه  سعید؛  جون    شو  بیخیال-
 بی که  گلی  هیچ منتها... نیستی االنشم و نبودی هابرنامه این  اهل تو دونممی من 
ش  توئم باالخره هست؟  نیست، خار   ... دیگه افتادی گیر 

 :گفت  و فشرد هم به را هایشدندان اهورا

ی   اومدم که  دارم طلبی یحتمل  گفتی  خودت-  پیاده من  واسه مهمل لفظ پس ش؛پ 
 ... بدهکاری بهم حساب تصفیه یه که  بیرون بیا و نکن 
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  از  کمرنگ  لبخندی با  و کشید  پوفی سعید. شد خارج کلبه  از  خودش سعید از  قبل و
 .داد تکان  سری اهورا سرسختی  

 :گفت  و  ایستاد کنارش  شهرام

 و آتیش  تونینمی   تو!  نکن   بازی  شیر   دم  با  و  نباش  خراب  کله  نصیحت؛   تو  به  من  از -
  درنهایت   که  نزن  پرسه   غرورش  دور   پس  آتیشه،  خود    اهورا...  پسر  بکشی  آتیش  به

 ... سوزیمی خودت

 :گفت  شهرام به رو و گرفت  رنگ سعید دلبخن

 هاویه آتیش   نداری خبر  ولی نیستم، هم جرقه که  من  خان؟  شهرام کاری  کجای-
 ...شه بیدار  خوادنمی و خواب به زده وخودش  منتها... شیره آقا جون   به افتاده

 : گفت  شک با بعد و کرد  نگاهش لحظه چند شهرام

 چیه؟  منظورت-

 کلبه  از  و کشید  باال آخر  تا را کاپشنش  زیپ بزند، حرفی اینکهبی  و خندید سعید
 . شد خارج

 از  بعد و برداشت کلبه دیوار  به شده کوبیده لباسی  چوب روی از  را کتش شهرام
 خارج  کلبه  از   هم  او  بود،  اطالعات  ثبت  مسئول  که  مأموری  غالمی،  به  الزم  سفارشات

 حرف زیاد اهل اهورا. بود دهکشی  بیرون را سعید چرا اهورا نبود حدس از  دور . شد
 هیچ به اهورا. گفتمی  پرتی و چرت مدل همه او برعکس سعید ولی نبود زدن

. کند  بیان زیردستش مقابل را شانشخصی مسائل تخس پسرک نبود حاضر  عنوان
 را  او اشساله چند و چندین  رفیق از  بهتر  کسی  چه و غد و بود مغرور  جوان مرد
 شناخت؟ می

 سعید  دست  که  شد  اهورا  به  خیره  متعجبش  هایچشم  کلبه،  از   خروجش  محض  به
 بود، شده جمع صورتش که  او هایناله و آخ میان در  و بود پیچانده عقب به رو را
 : غریدمی دندان الی از  خشم، از  پر  صدایی و عصبانی هاییچشم  با
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 وپات  و کنیمی بند هم به لیچار  و میای سوسه من  گوش  بغل باشه آخرت دفعه-
 مزخرف   و  دخالت  مجازات  دونیمی  کسی  هر   از   بهتر   خودت!  سعید  کنیمی  کفشم  تو

 ورد باشن داشته عمر  تا که  طرفشون کنممی حواله چطور  رو خاطی افراد گفتن 
 ببندی ودهنت  خوش زبون با خودت اگر  کنممی فکر ... کردم  غلط بشه زبونشون

ل  با تا نفعته به خیلی  نه؟  بگیری؛ نخوخفه من   دست به گرفتنش  گ 

 :گفت  کردمی ناله و آخ  که  همانطور  سعید 

  شدی  شاکی چی از  تو دونممی که من  اهورا؟  گممی بد مگه ولی... خبخیلی-
 ...ولی

 .ماند نیمه حرفش و کشید  بلندی آخ او که  فشرد را سعید دست بیشتر  اهورا

 از  و کرد اشاره بهش  نامحسوس خیلی اهورا که بزند حرفی خواست شهرام
 بلند صدایی با اهورا و ایستاد جایش سر  ناچار  به او و کرد  جلوگیری اشمداخله
 :گفت

 که   باری. خرابه اعصابم که  پرروته بچه خود   دست از  فقط و فقط بار این  اتفاقا-
 یچنته  تو  کن   فرو  وسرت  و  بده  کارت  به  وحواست  پس!  پسر  رسهنمی  منزل  به  کجه،
  هبط  بکشی، سرک من  الک سمت اگر  که  نکن  فضولی اطرافت به انقدر  و خودت
 ... نیست  زدنت  خط  جز   چیزی  مساوی    کردن  من   کفش  تو  پا  جزای   و  شهمی  اعمالت

 :داد ادامه تر آرام  غیظ، با و

 آدمی ! نداره ارزشی کوچکترین   آشنایی، و دوست نه و فامیلی و فک نه من  برای-
 جایگاه که خودتی بدون پس! ستاضافه موجود یه برنیاد، وظایفش پس از  که

 با و کنی  خراب وداری  که  اونچه هر  کاری  کم  با تونیمی... کنیمی  تعیین  وخودت
  ساکت  آدم یبچه  عین  هم تونیمی بشی؛ انداخته بیرون خوردن آب عین  تیپا، یه
 و بگیری واجرتش  آخرم دست بدی، انجام رو شده محول بهت  که  کاری  آروم و

 ... کارت  رد بری
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 که  کنهنمی  جون گالری  اون تو تنها و تک  بدبخت بهرام  . اهورا برم مخوانمی  منم-
 ...پیشش برم برگردم خالی دست فردا پس فردا من 

 هر  تو وسرت جای و شیمی اصالح شده، که  هم گالریت  و رفیقت خاطر  به پس-
  به  وای سعید، حالت به وای... کنیمی رفتار  باید که  اونطور  بردن، فرو سوراخی
  رو  نجوییده قبل، دقیقه چند خزعبالت امثال از  رو کالمی  دیگه بار  یک ر اگ حالت
 همین  با و راحتی به که کشهنمی  طول ثانیه سه از  بیشتر  اونوقت بیاری؛ زبون

 ...کنم  سیاه ابد تا وروزگارت  دستام،

 :کرد  جمع را صورتش بیشتر  سعید بلندش، فریاد با و

 شد؟  شیرفهم-

 همان  در   و  کند  کم   کمی  دستش  درد  از   که  کشید  بقع  کمی  را   خودش  ناالن  پسرک
 :گفت  حال

 رو شهمی  باز  دست با که  ایگره  من، داداش د  ! شد هم خرفهم هیچ؛ که  شیرفهم-
ل... گیرننمی دندون به که  ...رو ما یوامونده دست این کن   و 

 کندمی تکرار  را هایشحرف دوباره باز  بود معلوم پسرک. داد هولش غیظ با اهورا
 . است گرفته  کام  به زبان و شده ساکت که  اوست بیم از  صرفا االن و

 تشرش   اهورا  االن  تا  انگار   نه  انگار   کشید،می   بازویش  به  را  دستش  که  همانطور   سعید
 :گفت  کند  نگاه هایشچشم  توی اینکه بدون زده،می

 منم. گیرممی ازت کمال   و تمام مودیه وگرنه باشه، نشده چیزیش بیاری شانس-
 اتپاچه  از   شده  هم  زور   به  وآخرش   قرون    تا  و  کنهمی  کفش  یه  تو  وپاش   ایرج  نخوام،
ی  ببین  حاال... کشهمی بیرون  ...گفتم  ک 

 . داد را پاسخش کردمی روشن  را سیگارش درحالیکه اهورا

 ...زورکشی و زور  خوادمی وجود-
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 .برد باال  را صدایش ُتن   کمی  و انداخت باال شانه کوتاه   ایخنده با سعید

 ...رهمی  یادش ببینه رو تو هم بابام... ندارم من  که-

 هرچی... خان اهورا نمیام پایین  حرفم از  من  ولی:»کرد  نجوا زیرلب خودش با بعد
 هم  بد!  دزدیده  وقاپت   خانوم  شازده  که  روشنه  دلم  بزنی،  زیرش  و  بتراشی  بهونه  هم

 ...«دزدیده

 بسیار   و  بلند  هاییقدم  با  خیال،بی  و  نداد  یتاهم  و  شنید  یا.  نشنید  را  صدایش  اهورا
 . نشست سعید و شهرام انتظار  به رل پشت و رفت ماشین  سمت محکم،

 :گفت  اخم با و کشید  را اششانه و رفت سعید سمت شهرام

 دیگه  بشه  که  عصبانی  اهورا  دونینمی  سعید؟   زاریمی  سرش  به  سر   که  کمه  عقلت-
 !کنه؟ نمی خرما و خدا

 :گفت  دوباره شهرام و داد تکان سری دهخن با سعید

 چسبوند؟  آمپر  اینطوری که  زدی گندی  چه-

 . زد کمرش  به را هایشدست  و انداخت باال را ابرویش تای یک سعید

 مرد  کدومه  گندکاری  بدبینی؟   آدم  و  عالم  به  همکارت  این   عین   چرا  تو  سرگرد  جناب-
 نگفتم، واضح اونم که!  همینه باشم؛ زده حساب حرف یه عمرم به اگه من مؤمن؟ 
 خر  بارکی یه و نیست طرف گوش  دراز   جماعت   با که  کنممی حالی بهش دارم فقط

 ...نکنه فرضمون

 . کرد  نگاهش لحظه چند شهرام

 ...شده چی بدونم بزنم حرف درست-

 . زد لبخند شیطنت با سعید

 !خان شهرام شاهپور،  قصر   تو کرده  گیر   پاش مونشازده-
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 که خوردمی  چرخ چرخ ایده این  مدام ذهنش  توی. کرد شاه نگ بهت با شهرام
 . بافدمی یاوه االن و کشیده  ُگل  زیادی سعید دیشب

 گیره؟   پاش که  چی یعنی! پسر کنیمی  ردیف پرت و چرت چرا گی؟ می داری چی-

 .چرخاند کاسه  توی را  هایشچشم  دور  یک و کشید  پوفی سعید

 اهورا گفتم،می پرت و چرت من اگه وحی؛ تف کارآگاه  بنداز  کار   به ومغزت آخه د  -
 و کردشمی قاطی روغن  آب مهمل، لفظ خودش قول به مشت یه خاطر  واسه
  جونم؟  به میفتاد

 :داد ادامه تر آرام  بعد

؛  تو  نفر   یه  که  شهمی  سالی  دو-  حواسش  دورادور ...  صورت  اون  به  نه  منتها  زندگیش 
  کسی   دست گزک  که  اهورا وگرنه مفهمید واین  خودم زرنگی    با منم... هست بهش
 ...کیه  طرف شد دستگیرم تا دادم خرج به جربزه هم االن... دهنمی 

 اما گویدمی چه سعید فهمیدمی. کردمی نگاهش زده بهت  همانطور  شهرام
 ! آمدنمی در  جور  منطقش با مورد  یک این  اصال. کند  باورش خواستنمی 

  هم  کنار  شیرین  و تلخ روزهای یکی یکی در  شهرام و اهورا که بود سال چندین 
. بود  یکدیگر   دست  در   مو  به  مو  شاناخالق  شناخت؟ می  را  اهورا  او  از   بهتر   کی.  بودند
  شدن  احساساتی یا  بستن  دل اهل آمدمی  بهش اصال نه و بود اهلش نه اهورا
 هم او خون   هم قضا از  که  جاوید ملک در  دختری به نسبت خصوص به... باشد

  آنها  هردوی حاضر  حال در  که  گمراه  بود ابلیسی و مکار  بود منی شد جاوید! هست
 متوجه وضوح به شهرام این، بر  عالوه. بودند گذاشته  اشنابودی  روی را تمرکزشان

 کرد،می حساب منطقی هر  با پس. بود شده شاهپور  از  اهورا مرموز  و گنگ  نفرت
 چنین درگیر  و بزند نهایشاهماهنگی و هانقشه  تمام به پا پشت  اهورا بود محال
 !شود؟ می   شود؛نمی  سرش  حساب  حرف  و   منطق  که  عشق  هرچند،...  بشود  ایحاشیه
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 سعید،  صدای  با  که  بود  شده  خیره  نامعلوم  اینقطه   به  و  بود  غرق  خیالش  و  فکر   توی
 . آمد خودش به

 کمک؟   بیاد بفرستم نجات غریق سرگرد؟  جناب شدی غرق کجا-

 :گفت  شک به دو و نامطمئن  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند شهرام

 سعید؟  مطمئنی کجا  از  تو-

  کار   هم بهش کردن  فکر  که  تئوری یه حد در  بود، سخت منم برای باورش اوایل-
 یه با و شهمی آروم الکی فکر، تو رهمی زیاد. کرده  تغییر  اهورا اما. نبود ایساده
 زد  مشتی  تأیید  مهر   یه  که  هم  امروزش  شتم  و  ضرب...  شهمی  منفجر   کوچیک  جرقه
  چی؟  یعنی همه اینا تموم حاال... من  خیاالی و فکر  تموم پای

 من! خوبه اتفاق یه این  و شهمی متزلزل داره کم  کم  اهورا احساس هایپایه  یعنی
 حال این از  اهورا آوردن بیرون... رفیقشیم که  باشه بهش حواسمون االن باید تو و
 اون  خودش  هم  حاال.  ممکنه  دختر   یه  یتا دس  به  فقط  زندگی،  به  برگشتنش  و  روز   و

 ... بره بار  زیر  خوادنمی  فقط... کرده  پیدا رو باید که  کسی

 بیراه  پر   سعید  شاید.  کشید  صورتش  به  را  دستش  و  کرد  فوت  را   نفسش  کالفه  شهرام
  هم  فکرش اما. بود شده اهورا هایحالت  تغییر  متوجه هم خودش. گفتنمی  هم
  بهش   اصال  و  بود  دستش  ریز   به  ریز   اهورا  اخالق.  دکر نمی   خطور   دختر   یک   وجود  به
 وجود با هرچند،. شود احساسات درگیر  و بیفتد بستن دل فکر  به روزی که  آمدمی

 موارد اینگونه در  سعید بهرحال اما داشت؛ اهورا از  بیشتری شناخت شهرام اینکه
 . باشد او  با حق که  بود باال احتمالش پس! بود شهرام از  تر  کارکشته  خیلی

 : کرد  پچک پچ شهرام  و افتادند راه ماشین  سمت هردو زد، اهورا که  بوقی تک با

 ...سعید کنی  روشن  برام رو قضیه مفصل  باید بعدا باشه یادت-

 :زد نیشخند شیطنت با سعید
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 ... سازیا شفاف این  از  باشه تا! چشم به ای-

 بود،  زیاد نسبتا سرعتش. کرد  خارج جنگل از  را ماشین  اهورا و شدند سوار  هردو
  سرخی   اش،آفتابی عینک پشت از . شهر داخل مجاز  سرعت بیشتر  خیلی حداقل
 سیگار   عمیق،  هایپک   با  وقتی  نبود  معلوم  بود،  خشمش  میزان  بیانگر   که  هایشچشم 
 .دادمی بیرون پنجره از  را دودش و کشیدمی

 تند  تند  و  دوب  گوشی  توی  سرش  که  انداخت  سعید  به  نگاهی  نیم   بغل  آینه  از   شهرام
 :گفت  اهورا به رو بعد و کردمی  تایپ چیزی

 بری؟ می خودت با رو کاوه  امشب-

 . گذاشت  موهایش روی را اشآفتابی  عینک و داد تکان را سرش اهورا

 و کنهمی  جور  رئیسش واسه جنس که کنم بازی رو داللی نقش مجبورم من -
  سازمان  وجود از  شاهپور  هک باشه باید ثالث فرد یه زنه؛می جوش رو هامعامله
 ... شه جزم همکاری برای  عزمش و مطمئن 

 این   امشب. بیاد  وجود به کارا  تو  نباید  قصوری   هیچ کرده،  تأکید  روش کلی  سردار -
 ...بره بین از  شده که  طور  هر  باید هامحموله

  صدایی با صورتش، روی کمرنگ اخم همان با و کرد کج را ماشین  فرمان اهورا
 :گفت  محکم

 ومن  بخواد که  کسی.  ترمزرنگ  اونا از  من  منتها همینه، هم مانیا و هامون قصد-
 ...چرخهمی خودش دور  داره درواقع بزنه دور 

 :زد لب اشهمیشگی ذاتی آرامش با و انداخت باال ابرو و زد کمرنگی  لبخند شهرام

 اما  شناسمت؟ می بهتر  دست کف از  که گیمی داری من  به! لعنت برمنکرش-
 باید  بینمونه، که ایطرفه دو اعتماد و هاکاری محکم  تموم وجود با ،حالبهر 
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 دست   و  گذشت  ازش   بشه  سادگی  به  که  نیست  آدمی  مانیا...  کنین  جمع  وحواستون
 ... گرفت  کمش

 خللی  داریم، که  قبلی ریزی  برنامه  و هماهنگی وجود با اما گیریمنمی  کمش  دست-
 ر   به  ر   که  دارم  آدم نفر   چند  خودشونم  بین   من  تر مهم  همه  از .  نمیاد  وجود  به  کار   تو

 ...دنمی وراپورتشون 

  اتمام   با  بعد  ساعت  سه  و  شن می  معامله  امشب  10  ساعت  رأس  هامحموله   قرار   طبق
 نیروهای  و  تو  که  وقته  همون...  کنن می شونراهی  اسکله  مقصد  به  انبار   از   مهمونی
 ...شین می  کار   به دست منطقه در  مستقر 

 ... بسازیم وکارش  تونیممی  همونجا بشه انجام طهموری توسط  جاییبهجا اگه-

 این  ضمن؛ در ... داریم کار  باهاش فعال که شروین   یعهده بر  همیشه انتقاالت-
  در  فایل یه که  خوایممی واطالعاتش  نیست، مهم اشمرده یا زنده طهموری مرتیکه
 دور  یفاصله از  کار   این  شپیای  آدرس رد زدن با و دادم قرار  تجسس گروه  اختیار 
 اشربطه   حاضر   حال  در   که  مانیاست  افعی،  اصلی    رابط  باشه  یادت...  پذیره  امکان  هم
 کم بدونه وجاش  هم طهموری اینکه احتمال پس... نزدیکه شدت به شاهپور  با

 ... نیست

 همینطور   نفهمند،  را  افعی  اصلی  هویت  که  زمانی  تا.  کرد  فوت  عمیق   را  نفسش  شهرام
  اصال  بودند مطمئن  هردو تاحدودی هرچند،. ماندمی  باقی پابرجا شانگمی در سر 

  مانیا  زیاد، بسیار  احتمال به و بگذارد چهره به افعی نقاب که  ندارد وجود منصوری
 و شود واقع اعتماد مورد تر راحت که کندمی استفاده القاب این  تمام از  خودش
 . نکند تهدیدش خطری

 به  نه افعی، به نه ما  نشه؛ خالی شاهپور  پای زیر  تا... رس  دست از  دور  هم هنوز  و-
 این... رسیمنمی شاهپور  درآوردن پا از  و لعنتی حزب اون کنی    ریشه به نه منصور،

 روز  یک و ابد یه تهش ته   و بیفته قانون دست که  اینه براش مجازات کمترین   آدم
 ... ببندن ریشش به
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 آرزو.  شد  مشت  فرمان  روی  دستش  و  داد   فشار   هم  به  را  هایشدندان  نفرت  با  اهورا
 مشت هایدست  و بود کشیده  نیش به را شاهپور  یخرخره  االن کاش  ای کردمی
 که   حیف  صد...  حیف  اما.  آمدمی   فرود  صفت   شیطان  کفتار   آن  صورت  توی  اششده
 ... بود نیاز  صبر  به

ن  خودم برسه، که  وقتش. طلبهمی وخودش  مناسب زمان چیزی هر -  اینکه  لقب م 
  از ... کنممی الزمش والحمد بشه، کار   به  دست قانون و بیاد سراغش اجل حضرت
ر  و بخوره ُسر  تونهنمی من  دست س   ... نیست وقتش فعال منتها! بره در  ق 

 :پرسید بعد و کرد  سکوت لحظه چند. داد تکان را سرش کمرنگ  اخمی با شهرام

  دونه؟ می وجریان  زدی؟  حرف آوا با-

 نگاه آوا اسم شنیدن هنگام را اشچهره  موشکافانه و بادقت و چرخید اهورا سمت
 پلک فقط. بود نشده عوض هم هایشمردمک  رنگ حتی و بود  نکرده تغییر . کرد
 ...همین  بود، زده

 :داد پاسخ و پاشید اخمش به رنگ کمی  اهورا

 ر د کمتر  هرچی... بعدا بمونه مابقیش. گفتم بهش رو بدونه نیازه که اونقدری-
 خطر  به زندگیش  جزئیات زیاد دونستن  با خوامنمی ... خودشه نفع به باشه  جریان
 ...بیفته

 .بود سابقهبی اهورا هایتوجه. بود سعید با حق. نزد  حرفی دیگر  شهرام

ی  از   !بود؟  شده مهم  برایش دشمنش نژادهای هم و هامتهم  جان و زندگی ک 

 به  هایشپرونده  بردن پیش و آنها تاعترافا به جز  که  نبود کسی  همان اهورا مگر 
 !داد؟ نمی  اهمیت چیزی

 هم ایذره حتی اهورا،  یخی   قلب و بود درآمده مغرب از  آفتاب بار، این  واقعا شاید
 ... بود فهمیده را احساس تابش شده، که
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 . شدند پیاده سه هر  و کرد  پارک ستاد مقابل را ماشین  اهورا

 سعید  و آمدمی فرود ستاد ورودی هایسنگ  روی شهرام، و اهورا مرتب هایقدم 
 و اخالق از  بیشتر  نفر،  دو این  محتاط رفتن  راه. داشتبرمی  گام   کنارشان  آرامی به

 کنار   در  بودن و عجول و بود حوصله کم  پسرک. کردمی کالفه  را او گنگشان  رفتار 
 . بود غیرمعمول زیادی برایش شاید نزدیکی، این  به هم آن  اطالعات مأمورهای

 سر  پشت از  سعید که  شود وارد خواست اهورا و گذاشت  احترام در  جلوی سرباز 
 . شد مانع و کرد  صدایش

 ...بگم بهت باید که  هست حرف کلمه  چهارتا پسرخاله؛ کن   صبر -

  خصوصی   دارد  را  گفتنش  قصد  که  چیزی  بود  پیدا.  انداخت  او  سمت   نگاهی  نیم  اهورا
  شهرام  سمت را سرش پس. کندنمی  ز با لب  از  لب شهرام حضور  در  یحتمل و است

 :گفت  و چرخاند

 رو  سعید حرفای منم  کنید،  شنیدن یآماده رو سردار  و بچینید مقدمه کاوه  و تو تا-
 ...میام و شنوممی

 داخل و گذاشت  تنها هم با را دو آن حرفی هیچ بی و انداخت باال ابرویی شهرام
  دنبالش  نگاه با شد، صحبت  مشغول باهاش و رسید کاوه  به وقتی تا اهورا. رفت
 و  خشک  لحن   با  و دوخت  سعید  صورت به  را  شفافش  و  براق  هایچشم  بعد  و  کرد
 : گفت  اشجدی

 ...بزن وحرفت  بدی لفتش اینکه بدون و سریع فقط! شنوممی-

 بود، درگیر  خودش با انگار  که  طوری او و بود سعید پکر  یچهره به منتظرش نگاه
 باید اهورا اینکه بابت . انداختمی پیشانی به چین و کردمی پا آن و پا این  هی
 فقط  و فقط ترسش  اما. نداشت تردید ایذره  بداند، را دیشبش یمکالمه و هاحرف 

  آغاز  تنها تماس، این  و شودمی  ختم کجا  به دانستمی خدا که   بود قصه نهایت از 
 . بود ماجرا
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 زیر  از  را هایشدست  و دپاشی رنگ اخمش به او، کردن  تلف وقت از  کالفه  اهورا
 شده اضافه تحکمش به نامحسوس عصبانیتی اکنون که  لحنی با و زد کمر   به کت
 : گفت  بود

 از  سردارو با مالقات هم که  کنیمی دست دست انقدر  یا شده چی بگی خوایمی-
 بپرونی؟  مگس گالریت  کف  بری بفرستم رو  تو هم و بدم دست

 :گفت  و  کشید  صورتش به را تش دس بعد و کرد  نگاهش ثانیه چند سعید

 ...که  دیشبه راجب-

 . کرد  قطع را  حرفش اخم با اهورا

 ... بگیری سر  از  رو پوسیده بحث اون دوباره خوادنمی-

... بگم  رو  قضیه  اصلی  دلیل  خواممی!  نبود  کنیمی  فکر   تو  که  چیزی  اون  منظورم  نه؛-
 نفر   یه  کشی  سرک  و  فضولی  حساب  رو  که  بیشعوریم  آدم  انقدر   من   کردی  فکر   واقعا
 کنه؟   خبرچینی امواسه که  امپسرخاله  شخصی اتاق تو بفرستم رو

 هیچ. کرد  نگاهش منتظر  و شده ریز  هاییچشم  با همانطور  فقط و نزد حرفی اهورا
  از  توانستمی اهورا اما نداشت؛ تمامی هایششیطنت  و نبود بعید پسر  این  از  چیز 

 های کنجکاوی  قصدش واقعا و ویدگمی را حقیقت دارد که بخواند هایشچشم 
 . نبوده بیهوده

  قدری  که  صدایی با و کرد  تر  زبان سر  با را هایشلب. کشید  عمیقی نفس سعید
 :گفت  آرام بود، کرده  فروکش

 ... زد زنگ بهم رامین  دیشب-

 داد  ُسر  کمرش  از  را هایشدست  و باخت رنگ کمی  اهورا ابروهای میان کور   گره
 . پایین 

 رامین؟ مکدو  رامین؟ -
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 دو  ،گذشته  صفحات  مرور   یا  بود  رامین  یکله  و  سر   شدن  پیدا  دوباره  خشم  از   لحنش
 او  اما  کند  معرفی  را  دیگری  رامین  سعید  کردمی  آرزو  دلش  توی  شاید.  بود  شده  رگه
 و دهد فشار  هم روی را هایشپلک  محکم غلیظ، اخمی با شد باعث پاسخش، با

  های مردمک دور  تنفرش سرخ یهاله آن ز با هایش،چشم  کردن باز  با همزمان
 . ببندد نقش  سبزش ای  شیشه

  جناب   اسبق  قطار هم   و  گلستان  گرمابه  رفیق  من؟   داداش  داریم  مگه  رامین   چندتا  کال-
 !عالی

 بزنه؟  زنگ بهت بخواد که  چیه تو با کارش-

 اششده مشت  دست اهورا آن هر  کردمی حس و بود شده پشیمان که  انگار  سعید
 ی گوشه و انداخت پیشانی به چینی زند،می او صورت به رامین  جای به را

 کسی  اما  بیاورد  هم  را  قضیه  ته  و  سر   جوری  یک  شدمی   کاش.  خاراند  را  اشپیشانی 
 کسی که اهورایی! بود اهورا بود، پاسخش  منتظر  و ایستاده مقابلش که
  طرف   چشمان  از   را  نشده  گفته  هایکالم   همیشه  و  کند  سرش  به  دست  توانستنمی 

 هم را اشبقیه باید پس بود آمده اینجا تا که  او. فهمیدمی و خواندمی مقابلش
 . گفتمی

 خواسته   ازش  سنگ  یه  پیش  وقت  خیلی  گفت  بعد  ولی...  احوال  و  حال  فقط  اولش-
 خوادمی که  داره اطالعات سری یه گفت!  کبود  یاقوت کرده؛  پیداش االن که  بودی
 ...بگه خودت به شخصا

 .  کرد  مشت تر محکم  را دستش و فشرد هم به را هایشدندان  محکم رااهو

 هر  عادتشه... نیفته پس که  گرفته  پیش دست! طلب فرصت یمرتیکه  کرده  غلط-
 یه و منی با اینجا تو داره خبر  یحتمل. بکشه وسط وخودش  سودشه به که  جایی

ال و یرهگب السکوتحق یاقوت یواسطه  به خواسته وصله؛ هامون به جورایی  من  ا 
 ...باشه رسیده سنگ اون به دستش محاله دونممی که
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 :پرسید بعد و کرد  مکث لحظه چند

 از  تر موجه دلیلی هیچ شیهویی  تماس چون نه؟ یا داره خبر  مأموریت  از  نفهمیدی-
 ...نداره جاسوسی

 . کشید  گردنش  پشت را دستش و کرد  هاللی را  هایشلب  کمی  سعید

 ...اما باشه؛ برده بو دندا  نشون که  صداش-

 :داد ادامه تردید کمی  و شک با او و  کرد  نگاهش شده تنگ هاییچشم  با اهورا

  بشه،   اسپانسرش  ما  گالری  میخواد  که  داره  تبلیغات  سری  یه  جواهراتش  برای  گفت-
  تهران   بگم  شدم  مجبور   منم  بزاره،  قرار   حضوری  خواست  اما  کنه  تلگرام  عکسارو  گفتم
 ... کنه  صحبت بهرام با بره باید و نیستم

  همانطور   و  گفت  بلندی  تقریبا  «لعنتی»  و  کوبید  دیوار   توی  را  مشتش   خشم،  با  اهورا
 نگاهش   لحظه  چند  سعید.  کشید  موهایش  بین   را  دستش  کشید،می   نفس  عصبی  که
 : گفت  بعد و کرد

 ...هوا رو بره هاتوننقشه کل  بشه َشر  نکنه اهورا؟  چیه سنگ این  جریان-

  را  پازل هایتکه ذهنش  توی  و زد مقابلش کوچک  سنگ به را ششکف  سر  اهورا
 رامین یشعبه جواهرات از  سنگ این  سال شش از  بعد چطور  اینکه. کرد مرتب

 شده انداخته مردم جان به شاهپور  که حزبی درگیر  وقتی درست و سردرآورده
 و  بود مبهم برایش کند،  تقدیم اهورا به را آن شده حاضر  و آورددرمی  را صدایش

 ! معما

 با و یافته را سنگ اتفاقی  واقعا و بود کرده  هندوستان یاد فیلش مردک هم شاید
 اهورا صورت آن در  که  بچشد را اهورا شست  ضرب دوباره خواستهمی  تماس، این 

 ! برایش بود خوبی بسیار  میزبان
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 آدم رامین نه... بگذارد احتمال و اتفاق حساب روی را چیز همه  توانستنمی اما
 اهورا نه و دهد اهورا تحویل را بهاییگران آن به سنگ که بود خیرخواهی

 این  به ربطی بود امیدوار  فقط... بگذرد اتفاقی چنین کنار  از  بیخیال توانستمی
  خونش  اینصورت، غیر  در  چون باشد نداشته مانیا و منصور  الخصوص علی و حزب
 دست  از  باز  بود محال  اش،گذشته  خطایای  و اعمال به توجه با و بود خودش پای
 ... بگریزد زنده اهورا

  صدایش   لحظه  همان  و  گرفت  فاصله  ازش  قدمی  سعید  که  کرد  نگاهش  بداخم  اهورا
 :شنید را

 از  تنهایی به و شخصه به خودم هم باید که  شخصیه مسئله یه نیست، مهمی چیز -
 ...بدم نشونش هم رو سکه روی اون دیگه بار  یه و درآم خجالتش

 معمول  طبق و شد خیره صورتش به براقش هایچشم با اهورا و نزد فیر ح سعید
 : گفت  دستوری لحنی با و تأکیدوار 

 چند و کنممی هماهنگ خودم هم بهرام با. شو پیگیرش نه و بزن زنگ بهش نه-
  تماس  باهات مرتبه دو رامین  اگر ... باشن  داشته وهواش دورادور  فرستممی نفرو

  با  شه راحت  خیالم و زد وردش  بشه که  من  به کنیی م وصلش الفور فی  گرفت،
  بگو  کالم  یه گفت،  سنگ با رابطه در  که  هم هرچی. نه یا هست ارتباط در  هامون

 مفهومه؟... ندارم بهش نیازی دیگه و گذشتم  کبود   یاقوت خیر  از  من 

 :گفت  و زد کمرنگی  لبخند سعید

 هم  لودر   با  اگه  که  رفت  متک  تو  طوری.  سرگرد  جناب  بود  مفهوم  هم  بد  بود،  مفهوم-
 ...شهنمی  جاجابه کلومش  یه کنی،  روم و زیر 

 که  کاوه.  بودند ایستاده آنها از  دور  که  کشاند  کاوه  و شهرام سمت را نگاهش اهورا
  باال   سالم  ینشانه   به  را  دستش  داشت  لب   به  لبخند  که  همانطور   شد،  او  نگاه  متوجه

 . کرد  اکتفا سر  دادن تکان به تنها پاسخ در  اهورا و برد
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 هایپازل و هاگره  روند،می پیش بیشتر  هرچه اینکه از  بود ریخته هم به اعصابش
. کردمی رو شانچشم پیش جدیدی سورپرایز  هربار  و شدمی بیشتر  مأموریت این 
 میان از  انگار  اما بود  مانده باقی دستش خطوط روی هنوز  قبلی نفر  سه خون رد

 اما.  بردمی  وقت  حاالها  حاال  و  نبود  آنها  کار   کردن  تمام  آسانی    به  شاهپور،  برداشتن 
 ور شعله  اشیخی   قلب  در   را  انتقام  آتش  که  اول  همان  از .  بود  نبرد   مرد  هم  او  باالخره
 هرچقدر .  بود  گرفته  نظر   در   را  بازی  جوانب  و  بود  کرده  فکر   مشکالت  تمام  به  ساخت،

 قدرتمندتر  و کشیدنمی پس پا اهورا بیندازد، پایش پیش سنگ و کند  لج او با دنیا
 و شانزندگی عذاب بانی و باعث سال، بیست از  بعد که  االن... رفتمی جلو قبل از 

 تیغ از  بگذارد و کند  اشراهی خالی دست نبود روا بود، یافته را مادرش هایاشک 
ر  انتقامش شمشیر  تیز  س   نفرت پیکر  از  قصاص، گیوتین  زیر  را سرش  و برود در  ق 

... کشیدن  سختی  به  داشت  عادت  اهورا!  بود  که  بود  سخت...  کردنمی   اجد  انگیزش
 زودش  یا دیر ... کردمی  پاک شاهپور  خون  با را، شده ریخته خون آن رد بهرحال

 تقدیر  که  اهوراست بار این  و رسدمی باالخره روز  آن که  است این  مهم نیست؛ مهم
 است هاییآدم آه زمشیه که  میفرستد جهنمی به را شاهپور  و سازدمی مقدر  را
 ...گناهبی

  همکارهایش   از   چشم  و  کرد  مشت  را  هایشدست  کشید،  که  عصبی  نفس  با  همزمان
 :گفت  و داد تغییر  سعید یچهره  سمت به را نگاهش رد و گرفت

 ... بگیری تحویل رو آوا لباس بری بعدازظهر  نره یادت-

 .انداخت باال را ابرویش تای یک سعید

  دلش  هم خانوم شازده  مطمئنم عالیجناب؟  رینمی  چرا دتوخ ولی. چشم به ای-
 بد... ببینه اتاقش در  پشت ومن  قناص هیکل تو، قامت و قد جای به خوادنمی 
 گم؟ می

 : گفت  تأمل لحظه چند با و آمد جلو کمی  و کرد  اخم اهورا
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  اضافه  حرف خوامنمی  گفتم  بهت! بچه گلوت  پرهمی که  وکلماتت   نکن  خوار طوطی-
 ... چشم بگو کالم  یه گفتن،  وری دری جای  توئم پس بشنوم ازت

  به  احساسش هایشواکنش و اهورا حرکات یکی یکی. بود گرفته  اشخنده سعید
 شده، که  هم بار  یک و کند  باورش خواستنمی خودش منتها کرد،می تأیید را آوا

  گاز   تهخت و بردارد غرور  پدال روی از  را پایش و کند  رها را اشخودخواهی کرسی  
 .  نرود زورگویی سمت

   قربان؟  ندارین  من  با ایدیگه امر ! چشم-

 : گفت  بعد و کرد  مکث ثانیه چند اهورا

  برای  هم اونجا و نیست زیادی راه بوتیک تا اینجا از  بمونه، جاهمین  بزار  وماشین -
 8 ساعت رأس گیمی دادی، بهش که  ولباس ... دارن سرویس خودشون برگشتت

 اون راهی دیگه هیچکس با نه و شاهپور  با نه... دنبالش رممی خودم باشه، آماده
  مهمونی  از  خبری دقیقه یک و هشت بشه هشت که  کن   تأکید اینم رو... نشه ویال

 ... نیست

 :شد تهدیدوار  کمی  لحنش و کرد  ریز  را  هایشچشم  کمی  بعد

 بپره  نتهد  از   ایاضافه   حرف  و  بیاد  ذهنت  به  سوئی  قصد  اگر   سعید،  حالت  به  وای-
ش دورت دخترای با  بخوای کافیه!  بیرون  ...تو و دونممی من  اونوقت که  بزنی،  ُبر 

 طرح  و آمد کش کمی هایشلب . بگیرد را خودش جلوی نتوانست دیگر  سعید
 ...بود ناآشنا چقدر  اشپسرخاله  برای جدید، اهورای این . نشاند چهره به لبخندی

 نه  که کنممی وتالشم  تموم . رخالهسپ  باشه جمع جمع   خاطرت. چشم به اینم-
ش  واینستاش و فیسبوک آیدی نه و بزنم ومخش   نیست؟  ایدیگه امر ... برم ک 

 ... بری تونیمی-
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  اشتباهش  آنقدر  دفعه این  که  گذاشت  غلط کامال  معمول طبق  نظامی، احترام سعید
  ایش هلب  و  شد  باز   هم  از   هایشاخم   اهورا  بود،  محرض  زمین   به  پایش  کوبیدن  حین 
 . شد کج  باال سمت نامحسوس خیلی خیلی

 ی محوطه وارد و  کرد  نثارش یی«پرروبچه » زیرلب گرفت؛  فاصله آنجا از  که  سعید
 . شد ستاد

 :گفت  و داد دست او با و رفت جلو دوستانه لبخندی با کاوه

 که  رو شهرام و تو  قدم پا بنازم! آشنا امسال دوست پارسال! پناهی جناب سالم-
 ... آورده خوب بخواد دلت تا یکی نم واسه

 : گفت  کمرنگ  لبخندی با شهرام و انداخت باال را ابرویش تای یک اهورا

، شیرینی فرداشب آقا طلبمونه؛ شیرینی یه-   راست  راست اونوقت خورونش 
 ...دهنمی دستمون هم آب لیوان یه و اینجا وایستاده

 به رو خنده با و کرد  ر تشک کاوه  و گفت  تبریک اشهمیشگی جدی لحن  با اهورا
 : گفت  شهرام

 مژدگونی   بخوام  شاید  من   آخه  د    خان؟   شهرام   بگیری  دهن   به  زبون   بار   یه  تو  شهنمی-
 ... ازش بگیرم

 .انداخت باال شانه خیالبی  شهرام

  داری  فهمینمی داغی االن. حسابی مرد نداره مژدگونی که  شدن مرغا قاطی خبر -
 گهمی  یاعلی...  آفت    زمونه  این   زن...  زیندامی  هچلی  چه  تو  وخودت  دستی  دستی

 پنجاه  چهل و کچل  یکله   یه و موندی تو بیای، خودت به تا و جیبت به زنهمی و
 ! نزن دم و بده پول عمر  سال
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  های پرسیاحوال  و  حال.  داد  تکان  طرفین   به  را  سرش  فقط  اهورا  و  خندید  کوتاه  کاوه
 کاوه سر  به سر  خوب شهرام و رااهو اینکه از  بعد و شد گرفته سر  از  همیشگی
 . شدند ستاد ساختمان وارد سه هر  گذاشتند،

*** 

 «آوا»

 شنیدن با که  برد اتاقش یدستگیره سمت را دستش و رفت باال یکی یکی را هاپله
 .  برگشت  عقب  سمت  تندی  به  و  کشید  آرامی  «هعی»  سرش،  پشت   از   مردانه  صدایی

 آشغال یدختره زد سرت به دودور  ددر ...  کردم  ول وافسارت  تا باز ! بخیر رسیدن-
 ولگرد؟ 

 شاهپور   خشمگین   هایچشم  خاکستر   به  را  نگاهش  و  برد  فرو  را  دهانش  بزاق  ترس  با
  مردک . گذراندمی نظر  از  و زدمی رج را تنش و صورت اجزای تک تک که  دوخت

 ؟ باال  بیاید  کرده  وقت  کم  فرصت  این   در   چطور   پس  نبود؟   باغ داخل  االن همین   مگر 
 را بود کنارش  در  که  زنی او بودند، شده زدن حرف گرم  آوا و اهورا که  زمانی شاید
 و شود ظاهر  دخترک راه سر  که  رسانده باال یطبقه را خودش و کرده  سر  به دست

 .  کند  غافلگیرش

 :گفت  غیظ  با  و  رفت  جلو  قدم  چند  زند،نمی  حرف  و  کرده  سکوت  آوا  دید  که  شاهپور 

 که  اهورا جلو کردی؟   فرضم  احمق یا نبینم رو هات آمد و تفر  که  کورم  کردی  فکر -
 رسید که من  به... میومدی اطوار  ادا ماشینش  تو و کردیمی  زبونی بلبل خوب
 هــان؟  زنی،نمی زر  و  گرفتی  سکوت یروزه

 که  کرد  باز  چنان را در  و کشید  را دستش محکم شاهپور  که  کرد   سکوت هم باز  آوا
 با و بلرزد آوا تن  ایثانیه  برای شد باعث همین، و شد طاق به طاق بلند، صدایی با

  تمنا  را گریه و سوختمی که هاییچشم  و کشید سوت گوشش شاهپور، فریاد
 .  داد فشار  هم روی محکم کرد،می



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

406 

 

 حالیت برداشتی؟  دور  من  واسه نکردم کنترلت  روزه دو! کثافت  یدختره تو برو-
 کثافط؟   کـــری  مگه...  چیه  کردن   الواتی  یجه نتی  و  شه  کره  چقدر   آش  َمن   یه  کنممی
 ... گفتم  تو برو

 .  کرد  پرتش اتاق داخل و گرفت  را دخترک بازوی محکم دومش، فریاد با

 خواست نمی  عنوان هیچ به. انداخت دیوار  یگوشه  را چتر  و ایستاد اتاق وسط آوا
 و بخورد ظریفش تن  به شاهپور، هایدست  توسط بود باارزش برایش که  چتری
 . شود خاکشیر  و خورد

 :گفت  دخترک به رو و برد فرو جیبش توی را هایشدست  و بست را در  شاهپور 

 ...شنوممی-

 :زد لب و کرد  کنترل  را صدایش  لرزش سختی به آوا

 ...ندارم گفتن   واسه چیزی من -

 . برداشت قدم سمتش و زد پوزخندی شاهپور 

 لب  برممی  رو تو عین  صدتا  زیور  من  احمق؛ آخه د  ! نداری گفتن   واسه چیزی که-
... کنممی   رهاشون  تشنه  آخر   دست  و  گیرمشونمی   بازی  به  آب  خنکای  وسط  چشمه
 !بزنی؟  دور  ومن  خوایمی بچه الف یه تو اونوقت

  انزجار  با دخترک که  فشرد او هایشانه روی را دستش دو هر  رسید، که  مقابلش
 . کرد  کج  کمی  را سرش و نشاند چهره به اخمی

  لحنی  با فشرد،می را الغرش هایشانه که  همانطور  و رفت گوشش  کنار   شاهپور  سر 
 :کرد  غیظ خشم، از  پر 

 جاوید  شاهپور   مقابل  کسی  نشده  زاده  مادر   از   هنوز   دراز؟   زبون  پرروی  مگه  تونیمی-
 ... کنیمی  حرافی سردرآورده  تخم از  روز  دو یجوجه تو که  کنه  علم قد
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 سگش  حروم  و  بیارم  در   جا  از   ودومتریت   زبون  و  شم  کار   به  دست  خودم  اینکه  از   قبل
 دهن تو حسابی درست و بیا حرف به و کن  وا ودهنت آدمیزاد یتوله عین  کنم،

 ...  بچرخونش گشادت  همیشه

 که  داد  فشار   را  هایششانه  قوا  تمام  با.  شد   تر   َجری  شاهپور   که  بود  ساکت  هنوز   آوا
 هایی چشم   با  صورتش  توی  و  رسید  شوگ  به  راحت  استخوانش  تیریک  تیریک  صدای

 : زد فریاد بلند، صدایی و نشسته خون به

 !بنال د  -

 هم  او  و  کرد  اخم  داشت،  درد  هایششانه  اینکه  وجود  با  و  کرد  نگاهش  حرص  با  آوا
 :زد داد حدودی تا

 کنیمی   پورت  و  هارت   و  وایستادی  جلوم  هار   سگ  عین   هان؟   بگم   چی  خوایمی  ازم-
 بدون بعدم و بپرس وسوالت  حسابی و درست آدمی، هگا برسی؟  چی به که

 ... حالت و عشق  پی برو صبر  ایلحظه

 :کرد  اضافه پوزخند با و

 ودستش  گرسنه گرگ  یه عین  که ایکرده پیتان شیتان یزنیکه اون ندارم شک-
 خجالتش از  ببری، تشریف منتظره و اتاقته تو حالت بدترین  به االن زدی،می لیس

 ...کنه  کوک  وکیفت  خوب خوب   اونم که  برسی شمتخد و دربیای

 اکو اتاق یمحوطه  در  صدایش که  محکمی یکشیده  ،«شو خفه» فریاد با شاهپور 
 به جا قدم چند و شد کج  چپش سمت به رو او سر  و زد دخترک صورت توی شد،
  صورتش   اشای قهوه  بلند  موهای  و  افتاد  زمین   روی  موهایش  یگیره  و  شال.  شد  جا
 بدو  از  که  گرمش  هایاشک روحش، آزردگی یا بود شاهپور  سیلی درد از . ندشاپو را

 .  ریختند صورتش روی بودند، شدن جاری برای کوچک  تلنگر  یک منتظر  ورود

 و شد جمع درد از  دخترک  صورت که  گرفت  مشت توی را موهایش محکم شاهپور 
 :توپید  صورتش توی او
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 به فقط و فقط کنم،می دعوت ویالم هک  رو کسی  هر  و میام و رممی هرکی با من -
 دنبال مدام که  هرجایی عیاش یدختره تو با ارتباطی کوچکترین   و مربوطه خودم
 خودت  سمت و بزنی ومخش  که گردیمی اهورا با کردن خلوت برای فرصت
 به مشت اونقدر  اینکه از  قبل شو خفه خودت و ببر  وصدات پس! نداره بکشیش
  نای   دیگه  که  دربیام  پررو  بچه  تو  خجالت  از   طوری  زنیکه،  اون  جای  و  بکوبم  صورتت
  احمق؟  فهمیدی... باشی نداشته درازی زبون

 . کرد  نگاهش نفرت با آوا

 ُبُکشی؛ ومن  اینه نهایتش... ترسمنمی ازت من! بکن  بکنی، خوایمی که  غلطی هر -
 از  الاقل.. .نداره وجود من  برای دنیا این  تو تر بخش لذت و بهتر  چیزی مرگ از  که

 ... شممی راحت صفت شیطان حیوون تو دست

  تخت   یمیله  به  پایش   ساق  که  داد  هول  تخت  سمت  را  دخترک  خشمگین   شاهپور،
.  کرد  خفه گلو  توی لبش محکم گرفتن   گاز   با را آخش و افتاد زمین  روی و خورد
 توی  ظریفش هایدست مچ  لحظه، همان و کرد  حس دهانش توی را خون شوری
 : زد فریاد صورتش توی مردک و شد اسیر  شاهپور  هایدست 

 مفتکی بدم اجازه هاتبازی کولی  دست از  رهایی برای که ببینی خواب به مگه-
 ذره  کنممی کاری  دستام، همین  با خودم! وحشی یدختره کنم   خالصت و بمیری

  بهت  عزرائیل دست بزارم محاله ولی بکشه، عذاب مدام جسمت و روح یذره به
 ... بده وترتیبت  و برسه

  دفاع   برای  دادنمی  اجازه  که  بود  زیاد  آنقدر   پایش  درد.  ریختمی  اشک  فقط  آرام  آوا
 .  شود خارج هایشلب  میان از  کالمی  شده، که  هم خودش از 

  که   داد فشار  را کوچکش   هایمچ  قدرتش تمام با شده، ساکت آوا دید که  شاهپور 
 انگیز  نفرت صدای لحظه همان و افتاد هق هق به و بست را هایشچشم  محکم او

 :شنید را شاهپور 
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  جولون  اتاقش تو هم دیشب گفت  بهم خدمتکار  داشت؟  چیکار  باهات اهورا بگو-
ت  کنم  فکر  هان؟  بودی باهاش تو حاال تا  بار  چند... دادیمی  خواب تخت تو کار 

ش اینطوری که  بوده ایحرفه و خوب زیادی  اون  برعکس؛ هم شاید... شدی رام 
... کنه  آدمت هاتبازی  چموش  تموم علیرغم تونسته و فهمیده  رو تو  قلق و هبلدکار 

 گم؟ نمی  درست

  توی  را بود مانده باقی وجودش توی که  توانی تمام و کرد  نگاهش نفرت با آوا
 : بزند فریاد توانست تا کرد  جمع گلویش

 منم  هستی  گندی  هر   خودت  کردی  فکر   گی؟ می  مزخرف  چرا!  شاهپور  ببند  ودهنت-
 یه ... کفتاری  یه تو  کنم؟   خالصه گناه  و کثافط  تو وزندگی  همه که  فاجرم توئه عین 

 گذاشته  تو مثل پستی موجود روی که  حیفه هم حیوونا اسم حتی! نه... الشخور
 بار   هزار   و  فروخته  شیطان  به  وروحش  که  کسی  فهمی؟ می  نیستی  هیچی  تو...  بشه
 ... کرد  خطابش  حیوون  شهمی  نه  و  گذاشت  آدم  واسمش  شهمی  نه  شده،  بدتر   اون  از 

 و برد فرو موهایش بین  را چپش دست. کرد  رها را هایشدست  حرص با شاهپور 
 . فشرد  را  گلویش  شاهپور   راست  دست  و  شد  جمع  صورتش  دخترک  که  کشید  محکم

 چنین  کردن  زنجیر  هم به جرعت خودت به چطور ! پا و سر  بی یدختره شو خفه-
ت وراها دی؟می رو اراجیفی  کنیمی گریهوچی و کردی وا زبون که کرده شیر 
 سگ؟  توله کردی  پاره  افسار  اینطوری که  خبریه دورش داشته برت هوا یا آشغال؟ 

 را  گلویش  دست هردو با و کرد  رها را موهایش زد، که  پوزخندی با همزمان بعد
 . افتاد رعشه به دخترک ظریف تن  که  کشید،  فریاد چنان و فشرد

 وال و هول به براش اینطوری که  اهورایی عوضی؛ کثافت  کنم  راحت وت الخی بزار -
 ...بدتر هم خیلی یا... من  به شبیه درست فهمی؟ می! من  عین  آشغاله یه افتادی،

  ی چهره قالب در  که عفریتی از  بترسی برابر  هزار  باید دونیمی شیطان ومن  اگه
  آسیاب  سنگ همون زیر  که  آدمایی چه و داره واهریمن  یه سنگی   قلب جذابش،
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  تونسته   تا  و  بودی  باهاش  حاال  تا  که  آدمی  اون!  نمکیده  رو  خونشون  اهورا  و  نشدن
 و َچم تونسته اون که  حاال پس! نفهم یدختره منه خود   خود   کرده،  استفاده ازت
 این  تموم طی... باشی منم یبرده  باید کنه،  تسلیمت و بیاره دست به رو تو َخم
 ور اون و ور این  و خوردی ُسر  دستم زیر  از  ماهی عین زدم حرفی هر  هربار  هاسال
 ... دراز زبون یدختره اومده سر  اتدوره دیگه اما رفتی،

 از  کم  اونم آغوش که   فهمیمی دادم، تحویلت هامون به همیشه برای که  امشب
 ...بیاره دست به ودلت بلده خوب خیلی و نداره اهورا آغوش گرمای

 جانش بی   هایدست .  زدمی   نفس  نفس  و  بود  شده  خشک  باز،نیمه   دخترک  هایلب 
  نما بختک  مردک آن  بلکم تا زد چنگش تاحدودی و فشرد شاهپور  هایپنجه  به را

 .  بدهد تنفس یاجازه بهش و کند  رهایش

 و افتاد سرفه به آوا. کرد رها را گلویش و انداخت صورتش به نگاهی شاهپور 
 را هوا و کشیدمی عمیق نفس تند تند داد،می ماساژ  را گلویش که همانطور 

 . بلعیدمی

 از  ترس و سو یک از  شاهپور  اساس و پایه بی هایتهمت  و هاحرف  تحمل عذاب
 و آوردمی درد به را دخترک یشکسته دل دیگر، سوی از  تهدیدش  بودن واقعی
 .  نشود قطع ایلحظه  هایشچشم  اشک شدمی  باعث

 ایستاده  مقابلش و شده بلند که  شاهپور  به غلیظ اخمی با شد، بهتر  کمی  که  حالش
 : گفت  و کرد  نگاه بود

 اهورا و من  بین  اشتباهه، مریضت فکر  که  کنم  روشنش واین  بزار  هرچیزی از  قبل-
 ... زدی توهم معمول طبق و نداره وجود ارتباطی کوچکترین 

 طرز  به و کشیدمی نفس عصبی و وحشی بسیار  که او مقابل و شد بلند بعد
 :داد ادامه و ایستاد کرد،می نگاهش دهشتناکی
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 ی مرتکه اون دست بسپری ومن  الکی الکی که  هرته شهر  کردی  فکر  نکنه بعدشم،-
 هامون اون کافیه فقط کنی؟   اممعامله بخوای که  کاالم  من  مگه بدتر؟  خودت از 

  هم  کاردک  با که  پرم می بهش چنان ببین  اونوقت بشه، رد من  قدمی   ده از  عوضی
 ...نه یا کنی  جمع ونعشش  نتونی

 که  خندیدمی  چنان بلند، بلند. خنده زیر  زد بعد و کرد  نگاهش لحظه چند شاهپور 
  موهای  به دستی گذشت،  که  لحظه چند. بود کرده  تعریف جوک  برایش آوا انگار 
  کرده   رها شانه روی را دیگرش نیم و بسته را آن از  نیمی که  اشخاکستری  و سفید
 :گفت  و دکشی  بود،

ت درازی زبون بر  عالوه که بینممی-  قلنبه حرفای! کشیده هم گویی گنده به کار 
 ... وجبی نیم نمیاد اتقواره و قد به سلنبه

  را  حرفش نگریست،می را دخترک هایچشم که  همانطور  و رفت جلو قدمی بعد
 . داد ادامه

 ور  و شر  و نکن  محال  ادعای پس کنی؛ دفاع خودت از  که اونی از  تر ضعیف  تو-
 ... نده من  تحویل

 . کشید  صورتش کنار   وار نوازش  را دستش بعد

 دممی ترتیبی... بینین می رو همدیگه امشب نکن، عجله خیلی هامون دیدن برای-
 هم و شن می تبدیل دوتا به یکی از  هاتطالب  هم صورت اون در  بیای، اهورا با که
 اما   باشی،  بدقلق و  وحشی  زیادی  شاید ...کنممی جمع  دورم  رو  بیشتری  آدمای  من 

 ...کنه  عوض من  نفع به رو نتیجه تونهمی وقتا گاهی  ذاتیت، خوشگلی  

 در  و باشد دور  به او کثیف  دست از  که  کرد  کج  دیگر  سمت به را سرش غیظ با آوا
   «ببرن هم با رو اهورا و هامون و تو شور  مرده:»زد لب زیرلب، و آرام حال همان

 اما. گذاشته  شیاطین  این  کنار   را اهورا اسم که  این  از  بود ناراحت هم خودش شاید
 مردک هرچند. کردمی شکی کوچکترین   نفر  دو آن به نباید شاهپور . نبود ایچاره
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  پیش  انحرافی مسائل سمت فقط ذهنش خب ولی بود هاحرف  این  از  تر شکاک 
  و  خود از  زیادی ار انگ. کردنمی  شک اهورا بودن مأمور  و نفوذی به اصال و رفتمی

 ...بود مطمئن  حزبش

 به اشنسبی  شباهت از  باز  و کرد  نگاه را  دخترک ظریف صورت لحظه چند شاهپور 
. کرد  بازش و رفت در  سمت و کشید  صورتش به را دستش و شد عصبی نرگس،
  نگاهش  یا برگردد آوا سمت اینکه بدون و ایستاد باز نیمه  در   یآستانه  در  همانجا
 :گفت  کند،

 من دختر  و! دخترمی... نیستی کاال  تو که   بگم کردم  فراموش اینا، یهمه بر  عالوه-
  هرکجا  و  بگیرم تصمیم  برات تونممی راحتی  به پس... میاد حساب به اموالم  جزء
 داده  سوق  سمتی به  و  منی  اسیر   ای،زنده  که  روزی  تا  تو...  بفرستمت  کنم  اختیار   که
 تا  و توئه مالک پدرت که  نکن، فراموش چوقتیه واین ... کنم  اراده من  که  شیمی
 ...مونهمی  باقی اربابت ابد

 همم به را در  او که   بود نزده حرفی هنوز  و کرد  نگاهش سر  پشت از  نفرت با آوا
 و دختر  من :»زد فریاد  دلش توی حرص با دخترک. رفت بیرون اتاق از  و کوبید
  را  این  توانستمی کاش  ای کرد  آرزو و...« نیستم عوضی یلقمه حروم  تو خون  هم 
 فکر  و نکند فرضش نادان و احمق اینطوری که بزند فریاد صورتش توی بلند

  توانست نمی  فعال... شدنمی اما. ندهد پرورش سر  در  را موقعیتش از  سوءاستفاده
 را  آن وقتش به تا  بود کرده  حبس سینه توی را راز  این ... داندمی را حقیقت بگوید
  بند   به  خودش  هایدست   با  را  شاهپور   اهورا،  که  است  زمانی  آن  وقتش  و  کند  برمال
 اشساله  چند  و  چندین   عذاب  انتقام  توانستمی  آوا  آنوقت.  ببندد  را  پرونده  و  بکشد

 . بگیرد ازش صورت بدترین  به را

 از  یکی و پوشیده مشکی  سرتاپا که  هیکلی مرد به رو شد، خارج اتاق از  که  شاهپور 
 :داد دستور  بود، امرش تحت هاینگهبان 
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 اگه حالت به وای... زارینمی  تنهاش نگفتم بهت که  زمانی تا و مونیمی همینجا-
 ...کرده  خطا پا از  دست و مونده تنها لحظه یه دختره بشم متوجه

 :داد پاسخ بود، ترسناک تاحدودی و کلفت  که  صدایی با و داد تکان سری نگهبان

 ... امشپمی چهارچشمی راحت خیالتون . ارباب چشم-

 سر  به دست درگیر  فکرش تمام درحالیکه خشمگین، و بداخم نگاهی با شاهپور  و
 از  را همراهش. رفت  هاپله  سمت بود، اهورا زدن دور  و هامون زدن زمین  و کردن
 منصور   با  اشاصلی  ارتباطی  پل  که  را،  مانیا  یشماره   درنگ  بی  و  کشید  بیرون  جیبش

 شده کشیده  آتش به هایشچشم خاکستر  خشم، زور  از . گرفت  شد،می محسوب
  شنیدن  از  دیشب. بود ریخته پیشانی توی  اشجوگندمی  موهای از  تار  چند و بود
 آوا سر  را خشمش از  کمی  االن و بود شده  تنگ خلقش کبود،  یاقوت شدن گم  خبر 
 هر  شاهپور  که  نبود پدرش به شبیه انقدر  دختر، این  چشمان کاش.  بود کرده  خالی
 ... کند  خودش عصیان و خشم قربانی   را او گذشته،  وری  یادآ  با بار 

  هایش دست مچ به نگاهی بود، نشسته زمین  روی هنوز  که  آوا دیوار، سوی آن در 
.  کردندمی حرکت زیاد درد با و سختی به و بودند شده کبود  حسابی که  انداخت
 ی شانه  روی را موهایش. نشست تخت روی سختی به و شد گرفته  سر  از  اشگریه 

  توی  هقش هق و پوشاند را صورتش کوچکش هایدست با و انداخت راستش
 . پیچید اتاق فضای

  هایش اشک  و  شد  آرام  کمی  رسید،  ذهنش  به  که  ایجرقه  با  گذشت،   که  لحظه  چند
 خون  انتقام و بگریزد طوری یک زندان این  از  خواستمی واقعا  اگر . کرد  پاک را

  بفهمد،  را حقیقت تر،مهم  همه از  و بگیرد پور شاه از  را مادرش و پدر  یشده پایمال
 که  االن خصوص به. دادمی  نشان ضعف شاهپور  رحمیبی و قدرت مقابل نباید

 گر حمایت   یک  خود،  هایمحبت   بر   عالوه  بار   این   خدا  شاید...  نبود   تنها  دیگر   دخترک
 ... بود داده قرار  راهش سر  شاهپور  از  نیرومندتر  بسیار 
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 پیش هاسال که ای«اهلل» پالک و نشست دخترک هایب ل روی کمرنگی لبخند
 همیشه خدا. بوسید آرام و کرد  باز  گردنش  دور  از  را بود، داده هدیه او به مادرش

 که  افتادمی  اتفاقاتی هاوقت  گاهی  شاید. داشت را هوایش همیشه. دیدمی را او
 انش هد از  بچگانه هایحرف  و الفاظ سری  یک شدمی  باعث و کردمی  دلگیرش
 داشته  نگهش  گرم  خدا  خود    هاسال  این   تمام  که  قلبی  درون  دلش،  ته    اما  بپرد،  بیرون
 کندمی حس که  وقتی درست السابقکمافی  دانستمی و داشت اعتقاد او به بود،
  در  نوری چون اند، شده خورد سرش پشت  هایپل  تمام و شده بسته درها تمام

 . دهدمی اشیاری  و کشدمی موهایش روی را مهربانش دست ظلمات،

 شاهپور،  از   انتقامش  رویای  که  اندیشید  و  بست  گردنش  دور   و  بوسید  دوباره  را  زنجیر 
 ...که  اهورایی... اهورا شود؛می تبدیل حقیقت به نفر  یک کمک  با تنها

 به   خواستنمی   هم  واحد  آن    در .  داد  تکان  طرفین   به  را  سرش  و  کشید  عمیقی  نفس
 جانش  به آتش، مثل که  بود حسی... نخواهدش توانستینم هم و کند  فکر  اهورا
 ...آن  از  گرفتمی ُگر   تنش و بخشیدمی  گرما

ی  از  حس این   اهورا  که  زمانی از  بود؟  پراکنده شعله و کرده  رخنه وجودش توی ک 
 دخترک که  وقتی از  یا بود؟  کرده  باز  را ریزش یجثه دور  به شده بسته هایطناب

 که  زمانی از  هم شاید  شدند؟  خارج ویال از  هم با و دهر ک  او بازوی  قفل را دستش
 چند آن تصور  از  هم هنوز ... داد نجاشش آرتا چنگ از  و گرفت  آغوشش در  محکم
 فرو اشسینه ته   چیزی  کردمی حس و انداختمی گل هایشلپ  کوتاه، یثانیه 
 خود  توی  به  را  دخترک  چطوری  بود   متوجه  خودش  اهورا  لحظه،  آن  اصال.  ریزدمی
 کرد می  قراریبی هنوز  که  آوا دل از  وای ولی... بود نفهمیده شاید او کرده؟   جمع
 آغوشش در  شود مجبور  او که  بدهد اهورا دست ایبهانه  دیگر، بار  یک اینکه برای
 ... بگیرد

  نشست، می  صورتش توی او به کردن  فکر  از  همیشه مثل که  کمرنگی  لبخند طرح
 سبز   هایچشم  آن  طرح  دانستنمی  دقیق  هم  دشوخ  واقعا  شاید.  گرفت  رنگ  قدری
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 به را اشدخترانه پاک احساسات ذره به ذره زمانی چه از  مغرور، نگاه و ایشیشه
 احساسش  روی  قطعیت   با  تواندمی  االن  که  بود  مطمئن   این   از   فقط...  بود  کشیده  بند
 ...بگذارد اسم

 زدمی  حرف  او  از   مدام  بود،  شده  آشنا  بهرام  با  تازه  آیدا  که  زمانی  داشت  یاد  به  خوب
 و دیدنمی  را ایرادهایش و عیب. کردمی تمرکز  رفتارش جزئیات  تمام روی و

 تکست  آوا  به  صبح  چهار   و  سه  ساعت  تا  هاشب.  کردمی  بزرگ  بسیار   را  هایشخوبی
 زده  هیجان بهرام مقابل دفعه هر  چطور  که  گفتمی نوپایش احساس از  و دادمی
 مدام  بود، آوا کنار   در  که  هم زمانی حتی... کندمی  گم  را پایش و دست و شودمی
  صدایش  آوا وقتی که  شد،می  محو خیاالتش توی چنان گاه  گه  و کردمی فکر  او به
 «هان؟ :»گفتمی و کردمی نگاهش شده بیدار  خواب از  تازه که   کسی  مثل کرد،می
 اون  آخه  د    ن؟ نومج  عشق  در   شده  محو  لیلی    تو  کجایی:»گفتمی  و خندیدمی  آوا  و

 ببینه، وخوابت  مدام و بشه دیوونه عشقت از  و بزاره بیابون به سر  تو بخاطر  باید
 خوراک  و خواب بی وخودت و بشی غرق خیالش و فکر  برهوت تو تو، اینکه نه

 این اصال که  هوایی به سر  انقدر  تو:»دادمی پاسخ و خندیدمی آیدا آنوقت...« کنی
 واسه  تونهمی  هرکسی!  شناسهنمی   مجنون  و  لیلی  که  عشق  ...کنینمی   درک  چیزارو
 عاشق ... که  نداره ربطی جنسیت به باشه؛ عاشق و خستهدل مجنون پا یه خودش

 فکر   غرق  ر   به  ر   و  کنی  حفظ  وغرورت   بخوای  برسه  چه  ره،می  یادت  خودتم  بشی،  که
 ... گذاشتمی سرش به سر  و خندیدمی چقدر  آوا و...« نشی خیالش و

 عجیبی طور  به زمان آن که  کردنمی فراموش را هایشچشم  حالت هیچوقت اما
  سبزش   هایمردمک   توی  عجیبی  حال  و  حس  آمد،می  بهرام  اسم  وقتی.  زدندمی  برق

 همیشه هم خودش... دادمی لو را اشدرونی احساسات قشنگ و شدمی پدیدار 
  لوش  راحت چشمات باشه، که  هرچی احساست. قلبن  یآیینه هاچشم :»گفتمی
  راست   خوایمی  اگه  گن می  که  هست  هم   همین   بخاطر ...  زنن می   فریادش  و  دنمی
 نیستن  بلد اونا چون بزن، زل مقابلت طرف  هایچشم به بفهمی، رو حرفی دروغ و

 ...« بگن  دروغ
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 پرسیدمی  ازش  بود،  اینجا  آیدا  االن  کاش.  کرد  باز   و  بست  را  هایشچشم  لبخند،  با  آوا
 به مو و کردمی شانترجمه راحت او و دهندمی نشان را زییچ چه هایشچشم 
 کنون  تا ابتدا از  را  قضایا تمام هم بعد. ریختمی دایره روی را احساساتش موی

 . کردمی کم  قلبش روی به اشسنگینی از  قدری و گفتمی  برایش

 سلفی  روی  را  camera  و  کشید  بیرون  کیفش  توی  از   را  همراهش  سریع  فکر،  این   با
  لبش  یگوشه  کوچک  زخم متوجه دید، را خودش یچهره  که  همین  اما. کرد  تنظیم
 آن نسبی   درد از  ابروهایش  و سوخت کمی   که  کشید  آن روی آرام را دستش. شد
  هم  فکرش حتی که  او با اهورا بود کرده  چه. زد لبخند دوباره سریع اما. شد جمع
 خیال  با  و  بگذارد  کنار   واحد  آن  در   را  دردهایش  تمام  و  نکند  گریه  دیگر   شدمی   باعث
 !بزند لبخند شده، که  هم ایلحظه  برای دسترس، از  دور  و ممنوع هرچقدر  او،

  آیدا  با مشورت و زدن حرف خیر  از  داد ترجیح و انداخت کیفش  توی را گوشی
 حتی  احساس  این   بودن  دوطرفه  روی  بخواهد  که  نبود  طوری  االن  شرایطش.  بگذارد
  توی  فعال را قلبش یصندوقچه کلید  که  بهتر  همان پس... کند  باز  حساب ایذره

  فقط  صندوقچه، این . دادنمی  نشانش هیچکس به و داشتمی نگه محکم مشتش
  ی زدهیخ وجود در  را احساس بذر  شود موفق که  وقتی! شدمی  باز  صورت یک در 

 و کند  باز  را مشتش خودش، و بخواند را دلش راز  هایشچشم  از  او و بکارد اهورا
 که  ایصندوقچه  روی  درست پیراهنش، چپ سمت جیب توی  و بردارد را کلید
 ...بگذارد بود، سردی و سنگ او وجود در  هنوز 

 بلند  جا  از   و  کشید  بود  افتاده  اتاق  یگوشه  که  خیسی  یمردانه  چتر   سمت  را  نگاهش
 . رفت سمتش و شد

 که  دلچسب  تلخ  یهرایح  همان  استشمام  با  و  کشید  آن  روی  را  اشبینی   ناخودآگاه،
 به تر عمیق را جذابش هرم و بست را هایش چشم بود، شده ترکیب باران بوی با

 ایذره  حتی  دخترک  که  بود  شده  عجین   آوا  هایریه   با  طوری  رایحه   این .  کشید  جان
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 به  تر،بخش آرامش و آشناتر  مسکنی آن از  هیچ، که  کردنمی  بیگانگی  احساس آن با
 . ..نداشت سراغ عنوان هیچ

 همین ... نداشت دم و شاخ که  عشق... دیگر بود شده عاشق بود؟  شده عاشق واقعا
 احساسات تأیید برای  ها،کردن دل دل و قراریبی همین  تب، همین  و التهاب

 دخترک کوچک  قلب هم زدنش حرف با  که  مغرور، مرد آن به  نسبت  اشدخترانه
 نبود؟  کافی  تپید،می تند تند و افتادمی کردن  صدا و سر  به

 اهورا  بود امیدوار . شود خشک که  گذاشت  همانجا را چتر  و کرد   باز  را هایشچشم 
 که  حاال خصوص به... دهد پسش بود محال آوا چون نگیرد را چتر  این  سراغ دیگر 

  ی رایحه پر  را اتاقش فضای و نشسته آن روی هم تلخش عطر  بود فهمیده
 ... است کرده  اشکنندهدیوانه 

 بستن  مشغول و نشست تخت روی و  برداشت زمین  روی از  را اشگیره  و شال
 . خورد اتاق در  به ایتقه لحظه همان که  شد موهایش

  بله؟ -

 :گفت  در  طرف آن از  مردانه صدایی

 ...آوردم ولباستون  خانوم،-

  بدون   شاهپور   معمول  طبق  زد  حدس.  انداخت  موهایش  روی  را  شالش  و  کشید  پوفی
 به  وادار  زدن؛ چانه و چک بی را او و داده سفارش سلبا  برایش اشسلیقه پرسیدن
 این در  بود آمده زن خدمتکار  قحطی   مگر  اصال. است کرده پوشیدنش و اطاعت
  کنار،   به شاهپور ! بود کرده  هایشلباس  مسئول را مرد یک شاهپور  که  شده خراب
  ور شاهپ ترس از  هم معصوم طفل آن البد پذیرفته؟  را امر  این  چطور  سادات فاطمه
 ...  است نزده حرفی و گرفته  کام  به زبان

 یگوشه  خون   که  همانطور  و کشید  بیرون اشجعبه  توی از  کاغذی  دستما برگ یک
 :گفت  کرد،می  پاک را هایشچشم  اشک رد و لب
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 ...تو بیا-

. شد وارد لب به کمرنگ لبخندی با کشیده، و بلند قد جوانی، پسر  و شد باز  در 
 ی جعبه  بعد  و کرد  نگاه را آوا خیره لحظه چند تیوق بود شیطنت غرق صورتش
 . گذاشت  زمین  روی را دستش رنگ طالیی

  ندارید؟  امری  من  با. بفرمایید-

 .خوردمی تکان تکان حرکت، هر  با  و بود ریخته صورتش توی لختش موهای

 . داد تکان را سرش آوا

 .  بری تونیمی. نه-

 شود،  مطمئن  چیزی از  که  انگار  بعد و تانداخ اتاق بیرون به نگاهینیم جوان، پسر 
 شیطنت  با و ایستاد سینه به دست و پاشید  لبخندش به رنگ قدری و بست را در 

 :گفت

 ... بزنم حرف  باهات که  اومدم! برم تونمنمی  اتفاقا-

 :گفت  و کرد  نگاهش شک با آوا

 هستی؟ کی  تو اصال حرفی؟  چه-

 :گفت  پرشیطنت و انداخت باال ابرویی پسرک

 کنممی چک واتقواره و قد دارم و اینجام االن اینه مهم باشم؟  کی  داره فرقی چه-
 ...ترهشیرین  هم نبات و نقل از  که  صحبتام سر  کردن  باز  واسه اممقدمه یه دنبال و

 همیشگی،  جسارت  همان  از   پر   صدایی  و  نشسته  اخم  به  صورتی  با  و  شد  بلند  جا  از   آوا
 : گفت  و رفت سمتش



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

419 

 

  باعث  ناشناس یه میاد خوشم نه و کنم  پا به َشر  تو واسه وادخمی دلم نه ببین -
ی  برو  و  کولت  رو  بزار   ودمت!  بدون  وخودت  حد  پس...  بشه  خرابیم  اعصاب  کارت  پ 
 ! جوهرلق یپسره 

 .  گرفت  تعجب رنگ نگاهش بار  این آوا که  خنده زیر  زد بلند جوان پسر 

 هر  وایستادی اینجا نوقتوا چاک، به بزن گفتم  بهت پررو؟  بچه خندیمی چی به-
 انداختی؟ راه کره  و

 : گفت  آوا، حرف به توجه بی و کشید  صورتش به را دستش خندید، که  خوب او

  خان؟  شاهپور  ویالی دخت  شاه گذاشته،  بپا اتواسه بابات آق دونیمی هیچ-

 . زد کمرش  به را هایشدست آوا

  کدومه؟   بپا کنی؟   عوض وبحث  که  گیمی چرت چرا-

 تند او که  کند  بیرون را پسرک و بکشد را اشدستگیره که  رفتمی در  سمت تداش
 : گفت  تند

 وسیات زاغ و کشیدمی کشیک  اتاقت در  پشت االن تا که  بیابونی   غول همون بپا-
 ...نبود کنت  ول جورههیچ وگرنه کردم،  سرش به دست من  االنم... زدمی چوب

  راست  یعنی. کرد نگاهش شک با و برگشت  نرمک نرم ایستاد، جایش سر  آوا
 هم  کم احتمالش آمد،برمی چیز همه شاهپور  کثیف ذات از  که آنجا از  گفت؟ می
 ... نبود

 :گفت  و انداخت باال ابرو شیطنت با کند،می نگاهش آوا دید که  پسرک

  بهم  رو راپورتچی تشن غول اون کردن َدک یه کنی، حساب هم هرجوری پس-
 ...کنهنمی  بیرون اتاقش از  وطلبکارش  عاقلی آدم هیچ و بدهکاری

 . ایستاد مقابلش و کرد  اخم آوا
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  بره؟  فرستادیش  چطوری! ندار بر  دور -

 اشوظیفه و کار   از  تونهمی چیز  یه فقط که  مردا ما قوی   احساسات و دل از  امان-
ش  ... بندازتش تا و تک به و کنه  دور 

 :گفت  و انداخت باال شانه او که  کردمی نگاهش سوالی همانطور  آوا

 اینجا علیه سرکار  پدر  هزارماشااهلل ماشااهلل که!  بلوند بو موشگل   خوشگل دختر  یه-
 ...شهمی پیدا اشدونه یه  بگردونی چشم هرجا و انداخته راه سرا حرم

 :گفت  و شنید او که  گفت  زیرلبی « نکبت» غیظ با و کرد  نگاهش غلیظ اخمی با آوا

 !نکن  فرضمون َکر !  دختشاه آگفتی  چی شنیدم-

 بود،  گرفته  خودش  به  پسرک  که  حاال  اما  بود  داده  نسبت  شاهپور   به  را  کلمه  آن  آوا
 حاضر  درحال دخترک، نظر  از  چون بزند تایید مهر  تصورش روی توانستمی هم او
  درازی   زبان  او،  یخواسته  به  توجهبی  و  ایستاده  اتاقش  وسط  که  بود  پررو  آدم  یک  او
 . کندمی

 نده بها وجدانش صدای به که  اونیه باشه؛ ناشنوا مادرزاد که  نیست اونی َکر،  آدم-
 ... بندازدش گوش  پشت و

 ادامه و گرفت  اشاره او یسینه سمت را اشاشاره انگشت و رفت جلو قدمی بعد
 :داد

 حرف  نباید که  جایی نیستی بلد هنوز  که  مرد، نیمچه تو عین  مردا یهمه نکن  فکر -
  اتفاقا ! نخیر میفته، آب شونلوچه  و لب بینن می خوشگل دختر  یه تا نزنی، زیادی

 رو  شرف و غیرت... واقعین  مرد که  هستن  خیلیا هنوز  هات،کاسه هم و تو برعکس
 دست  نسپردن وعقلشون! خودیبی پورت و هارت نه دارن، کلمه   واقعی معنای به

 ...زندگی اصل و وجدان از  شن  غافل و کنه  کرشون  و کور   که  شوننفس 
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 مرد...  تو  امثال  و  تو  یقواره  و  قد  به  زنهمی  زار   مرد  اسم  نکن؛  دوزاریت  خود    به  نگاه
 ...داد  تغییر   میشه  هم  عمل  یه  با  که  وجنسیت   وگرنه!  باشه  داشته  مردونگی  که  اونه

 به  کمرنگ اخمی با زیر  به سر . زدنمی هم لبخند. خندیدنمی دیگر  جوان، پسر 
 در  سمت دوباره اشجمله اتمام محض به ترکخد و دادمی گوش  آوا هایحرف 
 :داد ادامه کردمی اشاره بیرون به سر   با که  همانطور  و کرد  بازش بار  این  و رفت

 تو داره مسمومی فکر  طرز  که  ظاهربینی آدم همچین  خوادنمی  دلم! بیرون االنم-
 ...بده تحویلم  غاز  یه من  صد  حرفای و باشه اتاقم

 میان از  دستگیره کشیدن   بیرون  به موفق سختی به و کرد  فوت را نفسش پسرک
 :گفت  و شد در  بستن  و آوا دست

 چیه؟  دونیمی  اصال  کنی؟ می  همچین   چرا  تو  زدم  حرفی  یه  من   بیخیال،  خبخیلی-
 جنس  به  توهین   اول  یوهله  در   درواقع  حرفم  و  بود  من   از   اشتباه!  توئه  با  کامال  حق

  شدی؟  قانع  حاال... بود خودم

 .زد پوزخند و کرد  نگاهش ماخ با آوا

 !شرطه باشه دلت ته از  حرف این  اگه-

 .  کشید  موهایش بین  دستی پسرک

 عزت که داره وجود واقعی مرد هنوز  نگذریم حق از  خداییش،. بود دلم ته از -
 ! بود مزاح جهت صرفا حرفم اون... باشه نزاشته پا زیر  ونفسش 

 ...نامرد یه زبون از  خصوص به... بود ایمعنیبی و مسخره مزاح-

 رو امواسه وناجنسش آدمای زمونه منتها! خانوم شازده نیستم نامردی آدم منم-
! نیست حالیم نکن  فکر  خیالی،بی در  به زدم بینیمی اگه... زد پرم تو بد و کرد
! ترسیده  چشمم  چون  چرا؟  دونیمی...  بدم   بها  بهش  خوامنمی  دیگه  منتها  فهمم،می
 و خودم  تونمنمی  هنوزم که  داده باد به واحساسم  طوری که  تو  جنسهم یه از  اونم
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 نکن  قضاوتش دونی،نمی  وکسی   زندگی ی قصه  حقیقت تا پس... کنم  جور  و جمع
 ... نخون نامردش و

 : گفت  بعد و کرد  مکث لحظه چند آوا

 مطمئن  اما... رهمی در  و زنهمی باشه، ناتو که  کسی  نیستن؛ هم مثل آدما یهمه-
 پیدا ترست واسه حل راه یه هم تو باالخره... نیست مرهم بی زخمی هیچ باش
 راه ،... و هوا دست بسپریش و بزنی احساست به حراج چوب اینکه اما کنی،می

 مثل  درست... کنن   نگاهت نامرد یه چشم به همه که  اینه تهش... نیست درستی
  خوبی  قاضی کنمنمی فکر  چون نبود، قضاوت معنی به من  حرف  ضمن؛ در ... من 
 ... باشم

 : گفت  همزمان و کشید  پوفی جوان پسر 

 مثل هیچوقت هم شکسته لیوان یه باشه، یادت واین  اما کرد؛  تیمارش بشه شاید-
 !داره خود جای که  آدما دل... شهنمی اول روز 

 :گفت  مکث لحظه چند از  بعد او و نزد حرفی آوا

 اگه   بزنم؛  حساب  حرف  باهات  وملک  دو  که  اینجا  اومدم...  من   یگذشته  بیخیال  حاال-
  تو   زبون  کال  که  درمیای  چپ  علی  یکوچه  از   یا  کنیمی   تخم  و  اخم  مدام  یا!  گذاشتی
 ... بیفته چرخش از  دهنم

 :پرسید دار شک  لحنی با دید؛ که  را آوا سکوت و

  نه؟  یا بگم حاال-

 :گفت  سرد خیلی بعد و کرد  رصد چشم با را  سرتاپایش چندبار  آوا

 ...ندارم  تو با حرفی من -

 :داد ادامه در  به اشاره با و

 ! کارت  رد برو حاال شدم، خوشحال-
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 که  فهمیدمی  بهتر   گذشت،می  بیشتر   هرچه.  نشاند  لب  به  لبخندی  ناخودآگاه  پسرک
 ُشل شده، که  هم ایذره  را، اهورا سخت و سفت حصار  توانسته چطور  دختر  این 
 بود   اشای قهوه  درشت  هایچشم   یننی  توی  حدی  از   زیاد  پرواییبی  و  جسارت.  کند
 . بود محکم زیادی تاحدود  هایشحرف  و

 :گفت  و رفت جلو قدم چند

 بدخواهت  نه  و  دشمنتم  نه  که  خانوم  شازده  نکن  تندی  من   با  نشناخته  و  ندیده  ببین -
 دادن  نشون  واسه  االنم...  کنم  درازی  روده  بخوام  و  باشم  اومده  دست  به  شمشیر   که

 ...نیتم حسن 

 :داد ادامه و برد باال را هایشدست و

 نه  ست،مذاکره فقط قصدم و امپاکی دل و چشم آدم بفهمی که!  شممی تسلیم-
 !تن  به تن  نبرد

 . انداخت پایین  را هایشدست  و انداخت باال را ابروهایش لبخند، با بعد

 .  زد کمرش  به را هایشدست  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند آوا

 چیه؟  حسابت فر ح ببینم بگو خب؛خیلی-

  لبخندش  به رنگ دیگر  کمی  بود، او یجمله همین  منتظر  فقط انگار  که  جوان پسر 
 . نشست رویش و رفت تخت سمت و پاشید

 و امکی  من که  اینه مجهولمون االنم! ستمعادله اشهمه نداره، حرف که  حساب-
 ...بزنی حدسش باید تو

 :گفت  و کرد  نگاهش حرصی آوا

 و قر  نکنه پرسی؟ می داری من  از  بدی  وجوابش  باید که  یسوال تو؟  گیمی چی-
  یه و افتادی روز  و حال  این  به  که  پیچیدی رول الی  تقلبی جنس یا باال دادی قاطی
 گی؟می ور  و شر  بند
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 مشکل منتها! چسبید بهم همخیلی خالی جات! اصل و بود جنس جنسش اتفاقا-
 ...گممی چی من  گیرینمی  تو اینه

 مقابل  و شد بلند او که کردمی نگاهش برافروخته و کفری و گنگ ر همانطو  آوا
 باال  دست با کامل  بود، ریخته صورتش توی که  را لختش موهای. ایستاد دخترک

 :گفت  و زد

 شاهدخت؟  نظرت به زنمنمی  آشنا نموره یه بزنی؟  حدس تونینمی چی؟  حاال-

 و شد باز  هم از  یشهااخم  کمک  کم  و نرم نرم بعد، و کرد  نگاهش لحظه چند آوا
 کشیدگی  مثل  هاییتفاوت  از   جدای  پسر،  این   یچهره ته.  گرفت  تعجب  رنگ  نگاهش
 !بود اهورا به شبیه چقدر  بود، مشخص که  چشم، رنگ و چهره

 . کرد  رها را موهایش و خندید پسرک

 !سعید اهورام؛ یپسرخاله من -

 به  چینی فوری سعید که  بزند حرفی خواست و داد فاصله هم از  را هایشلب  آوا
 :گفت  و گرفت  او به رو را هایشدست  کف  و انداخت اشپیشانی 

... شهمی خوشحال دیدنم از  بینهمی ومن  هرکی کال... دونممی خودم دونم،می-
 طوالنی  مدت یه گذشت   بعد من  که  کنن می  قایم کجا  وخوشحالیشون  اینکه حاال

 !دونهمی خدا فقط رو دممی دستشون شوغنچه  خودم و شممی متوجهش

 :گفت  سعید و خندید کوتاه  خیلی آوا

 نه؟ شد، وا نیشت درومدم آب از  اهورا فامیل و فک که  حاال! شیطون ای-

! آسمان  به  تا  بود  زمین   از   سعید،  و  اهورا  بین   تفاوت.  کرد  جمع  را  هایشلب   سریع  آوا
 . زد حرف راحت شدنمی  هیچکدام با

 مورد من  برای اهورا... خبریه خندیدم روت تو بار  هی نکن  فکر  و برندار  دور  ببین -
 ... بزارم احترام همونقدر  هم تو به شهنمی  دلیل اما قبول؛ احترامه،
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 . خندید سعید

  بیان   به  نیاز   و  حاجت  چه  عیانه،  که  چیزی  آخه؟   کشیمی  پیش  چرا  واحترام   حرف-
 که  االن اما! یدادمی قورت ومن  درسته داشتی پیش دقیقه چند  تا تو داره؟  کردن

  نفهمم؟   رو  قضیه  عمق  من   داری  توقع  اونوقت...  شکفت  ُگلت  از   ُگل  باره  یه  شناختی،
  روزگارم؟  ختم خودم که  منی اونم

 این  اینکه از  ترس و بود پاشیده هایشگونه به سرخ رنگ کمی که شرمی با آوا
 ثکم  و  کرد  کج  را  سرش  کمی  بخواند،  را  دلش  دست  پرشیطنت  و  هوا  به  سر   پسرک
 :گفت  او که  بود کرده

 حاال  تا  ولی شممی عاشق بار  چند روزی من  چیه؟  واسه کشیدنت  خجالت بیخیال-
 ... نیستیم که  مترسک! داره دل دیگه، آدمه ... نشدم خجل هم اشدفعه یه از  حتی

 : گفت  کمرنگ  اخمی با و کرد  نگاهش و کشید  پوفی آوا

 یکی خودت با رو بقیه نکن  سعی و نکن  الکی خیال و فکر  کنممی خواهش ازت-
 ...کنی

  های چشم اما کند،  رجوع و رفع خواستمی دخترک. زد لبخند او واکنش به سعید
  کامال   کلماتش  بودن نمایشی که  دادندمی لو را دلش حرف قشنگ  انقدر  درشتش

 . بود پیدا

 :گفت  شک با و کرد  تر  زبان با را هایشلب  دید، را سعید سکوت که  آوا

  بگی؟  وایخمی چی نگفتی-

 قاپ تونسته سال، سی بعد کی شه جمع خاطرم خواستم فقط... هیچی-
 ...شد راحت راحت   خیالم که  بدزده ومون پسرخاله 

 دیدن چشم اهورا سرش؟  به بود زده پسر  این . کرد  نگاهش زده  بهت همانطور  آوا
 ...زندمی  غریبی و عجیب هایحرف چه او آنوقت نداشت؛ را آوا
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 درگاه  توی  و  رفت  در   سمت  و  گذشت  آوا  متعجب  هایچشم  مقابل  از   بیخیال،  سعید
 :گفت  و ایستاد باز نیمه در  

 و نکنی تأخیر  باشه حواست فقط... دنبالت میاد 8 ساعت رأس  گفته عالیجناب-
 قید باید داره، اون که  قاطی قرم خلق با وگرنه! آدقیقه یک و هشت نشه هشت
 ... بزنی ریشه ته   از  کل  به واومدن  مهمونی

 دوباره  و برگشت بیاید، یادش چیزی اینکه مثل دفعهیک و رفت  جلوتر  قدمی بعد
 :گفت

  گفتم ...  خان    اهورا  دستور   مطابق  اینم  البته  که!  آرمین   گن می  من   به  اینجا  بگم،  اینم-
 ... ندی موتی سوتی وقتیه  بگم بهت

 :گفت  باشیطنت و زد اشپیشانی  یگوشه  به را اشاشاره  انگشت بعد

 !مزاجتلخ عالیجناب   خانوم   شازده  رفتیم ما... زیاد عزت-

 را آن سعید که  کند  باز  لب از  لب بود نکرده فرصت و بود در  به هنوز  دخترک نگاه
 . شد  خارج اتاق از  و بست

 دوتا  این . رفت بود زمین  روی که  ایجعبه سمت و داد تکان سر  لبخند با دخترک
 اهورا؛ یزدهیخ لحن  و حرفیکم  و تند اخالق از  آن! نبودند نرمال کال  انگار  پسرخاله

 ...آرمین  خودش قول به یا! سعید هایپرچانگی  و هاشیطونی  از  هم این 

 دروغ  توانستنمی که  خودش به اما بود، نکرده باور  را او تصورات ایذره هرچند
  دلش  به بدجوری اهورا، و خودش خواندن «عالیجاب» و «شاهدخت» بگوید،
 ...بود نشسته

 اهورا  هایتوجه از  لبخندش و کشید جعبه طالیی مخمل روی نرم، را انگشتش
 .شد تر پررنگ 
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 جعبه  داخل  از   بااحتیاط  را  لباس  و  رفت  باال  قدری  ابروهایش...  گشود  که  را  جعبه  در 
 . کرد  خارج

*** 

 بود  افتاده  گریه  به  و  لرزیدمی  ترس  از   که  دختری  یچانه  زیر   را  دستش  که  همانطور 
 : گفت  مانیا به خطاب شید،کمی

 گه؟می چی-

 راست  پای روی که  را چپش پای درحالیکه و گذاشته  میز  روی را همراهش مانیا 
 و کشید  اشگونه   کنار   را اشکشیده  و الغر  هایانگشت داد،می تکان بود انداخته
 :گفت

 ...بکن  وکارت.  نیومده تو به شفضولی -

 . انداخت باال را ابرویش او  که  کرد  نگاهش اخم با و برگشت هامون

  فراموش  وجایگاهت  و خبریه کردی فکر  دستت، سپردم که کار  تا دو باز  چیه؟ -
   کردی؟ 

 که  رامین  چون ایغریبه  مقابل مانیا نداشت دوست. کرد  مشت را دستش هامون
 . کند  صحبت  اینطور  او با بود، ایستاده دخترها تایید انتظار  به در  جلوی

 خیره اشعسلی مرموز  هایچشم  توی کم،  نسبتا یفاصله با و رفت جلو قدم چند
 :زد لب آهسته سایید،می دندان به دندان که  همانطور  و شد

 آتیشی چه بخوام، اگه که دونیمی! نزن حرف اینطوری من  با مردک این جلو-
 ...دستگاه و دم این  جون به میفتم چطور  و شممی

 اتاق وسط که  دخترهایی سمت و شد بلند اج از  زد، که  پوزخندی با همزمان مانیا
 :داد را پاسخش و رفت بودند ایستاده
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 دشمنی   صرف  وآتیشت   شنویمی  من   از   اما !  مختاری  داری،  شدن  آتیش  قصد  اگه  تو-
 ... بشه انداخته بیرون گود  از  باید که  کن 

 .  گرفتش   محکم او و کرد  پرتش  رامین  سمت  و گرفت   را دخترها از  یکی یشانه  بعد

  مشتری   کردن  ردیف با نرسیده، راه از  هنوز  اهورا بزنی؛ گول  تونی نمی که  ودتوخ-
 پاش  زیر   هم  رو  شاهپور   کنه،  اراده  اگه  که  اونقدر ...  افتاده  جلو  ازت  هیچ  ده  امشب،

 ... کنهمی له

. کردمی اشعصبانی  هم اهورا اسم حقیقتا. پاشید اخمش به رنگ قدری هامون
 . بود جانش گرفتن   طلب در  هم او بود،  تشنه خونش به اهورا که  همانقدر  انگار 

 آوا که  زمانی تا فعال... رسهمی  پایان به معامله، این  شدن تموم با اهورا و من  کار -
 ... کنممی قطع ونفسش نرسیده، صبح به امشب اما... دارم نیازش بشه من  مال

 :گفت  و خندید  مانیا. بود کرده  ادا را کلماتش  غیظ با

...  بمونه زنده باید حاالها حاال اهورا کن؛  اشآسهآسه و نرو تند همه این  که  اوال-
 ... شهمی تو مال خود به خود نفوذش  جاوید، سقوط با نداری، آوا به نیازی دوما؛

  چیه؟  منظورت-

  او  سمت مانیا. کردمی ادا را اشجمله که  وقتی داشت شک چاشنی هامون لحن 
 :گفت  و زد چشمکی و برگشت

 یاداره  بم  و  زیر   که  کنم   قانع  رو  منصور   بلدم  خوب  من !  نگیر  کم  دست  رو  افعی  زهر -
 ... بشه نابود خودم دست به درنهایت و بده یادم رو حزب

. برگشت مانده باقی دختر  آخرین  سمت  مانیا و کرد  نگاهش خیره  همانطور  هامون
 را  حرفش  ،زدمی رج  را  اندامش و  گذراندمی  نظر   از   را  سیاهش  هایچشم  درحالیکه

 :داد ادامه
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 دخترش دست از  باید جاوید، نابودی با همزمان صوری؛ یمعامله این طی امشب-
 برداشته خودمون نفع به شروین  دست به همه هامحموله... بشیم خالص هم
 اون  وقتی و گذریممی هم ویال این  خیر  از  انبار، سوزی آتش با همزمان و شهمی

 ... کشیممی آتیشش به افتاد، ر گی  هااتاق از  یکی  توی کفتار 

 دور  جاوید اسم به رو سازمانش و اهورا هم زدنه؛ هدف دو تیر  یه با ما کار   درواقع
 جاوید  از   همیشه  برای   رو  منصور   اعتماد  هم  و...  بشن   خودمون  شرکای  از   که  زنیممی

  از  کاری  تونهنمی  بمونه، هم زنده اگه حتی کاری،  یضربه  این  با... کنیممی سلب
  به  ورق بازم  صورت اون در  که  شه؛می تو و من  دامن  به دست فوقش! ببره پیش
 ...برمیگرده ما نفع

 ...شدمی عالی خیلی  دربیاریم پا از  هم رو اهورا تونستیممی اگه-

 ...بشنوم واین  دوباره خوامنمی  نکردم، اختیارش من  که  زمانی تا-

 . تادایس کنارش  و رفت جلو و کرد  نگاهش  اخم با هامون

 بریزی؟  هم به رو نقشه یهمه خودت...  بخاطر  خوایمی-

 . چرخید  هامون  سیاه  هایچشم   توی  مانندشافعی   نگاه  و  کرد  نگاهش  لبخند  با  مانیا

 به پشتش هم هرچقدر  بده، رو منصور  حزب در  نفوذ جرعت خودش به که  کسی-
  زدن  کنار   لقاب راحتی به و باهوشیه و قوی آدم نکن  شک بشه،  گرم  سازمان یه

  محرک  یه  به  نیاز   کار   این   برای  اما...  بشه  ما  یمهره  باید  اون  گفتم،   که  بهت!  نیست
 نقطه  تونهمی که هم ایبازیچه ... بده بازیش و بکشدش جلو بتونه که داریم

 ... ماست دست در  االن باشه، ضعفش

  غلظت  را لبش سوک  لبخند درحالیکه و کشید رامین  سمت را هایشچشم  و
 : گفت  شید،بخمی

  رامین؟  گمنمی  درست-
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  پشت  را هایشدست . بود ایستاده در  جلوی رق و شق و جدی  همانطور  رامین 
 :داد را پاسخش و کرد  قفل کمرش

 و   جاوید  برای  هم  سنگ  اون...  امنه  کامال  یاقوت  جای...  شماست  با  حق  خانوم،  بله-
 !بیشتر خیلی اهورا برای اما... باارزشه اهورا برای هم

 :زد لب مانیا به رو بعد و انداخت رامین  به نگاهی شک با نهامو

 ...بشه یکی ما با سنگ یه بخاطر  اهورا سرسختی   به آدمی محاله این؟  گهمی چی-

 . زد اششانه سر  مانیا

 تو  من  نه و معمولیه سنگ یه سنگ، این  نه... نیست بعید دنیا این  تو چیز هیچ-
 با و اهورام روح دنبال من ... کن   اعتماد بهم پس! دممی  خرج به گریناشی  کارم

 ... زنممی قلبش به رو خالص تیر  یاقوت، سنگ این  از  استفاده

 بود  باهوش  و  موذی  بسیار   مانیا  اینکه  در .  کردمی   نگاهش  آلوداخم   همانطور   هامون
  جلوی  را اهورا این  از  بیشتر  خواستنمی  دلش اما. نداشت شک ایذره حتی

 را  اهورا  خودش  هامون   امشب،  اما.  نبود  مانیا  با  مخالفت  نزما  االن.  ببیند  چشمش
  کنارش   بازی این  یصفحه  از  شده طور  هر  و کردمی  اضافه قربانیان جمع به هم
 که  خودش  به...  شدمی  قضیه  این  وارد  نباید  هم  اول  همان  از   اهورا  او  نظر   از .  زدمی
 کردن   اختیار  کاری،  بترقا بر  عالوه اهورا، با او خصومت بگوید، دروغ توانستنمی 
 کمی   کشید،  برایش  آوا  اسم  آمدن  با  اهورا  روز   آن  که  ایشانه  و  شاخ  با...  بود  هم  آوا
 دخترک  و  باشد  داشته  نظر   آوا  روی  خودش مرد  این  نکند  که  بود  لرزیده  هامون  دل

 نداشته وجود آوایی اصال بعد به امشب از  اینکه جای به پس! نشود او سهم هرگز 
 ...شود خالص اهورا شر  از  است بهتر  بشود، کسی  سهم که  باشد

  مجاب  نیست آسونی کار !  شده ساخته یخ  و سنگ از  اهورا قلب نکنید، فراموش اما-
 ...خوادنمی  که  چیزی به کردنش
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 نگاهش  هامون  و  مانیا  همزمان  که  بود  کرده  ادا  را  اشجمله  و  کرده  صاف  گلو  رامین 
  هامون  که  طوری تمام، لوندی با ششو گ  کنار   و برداشت قدم سمتش مانیا. کردند
 :کرد  زمزمه نشنود،

 آب برای نیازه که  تابی درجه اما شه،می ذوب روزی یه دنیا، این  توی یخی هر -
 یه و منفعته دنبال درنهایت هم سنگی و سفت آدم هر ! متفاوته دیگری با کردنش
  جلوم   ایتنهدر   که  بزارم  مردها  خشخاش  به  مته  اونقدر   بلدم  خوب  من...  داره  قلقی
 خوددار   من   مقابل  تونستی  تو؛  خود    همین ...  بشن   تسلیمم  کمال  و  تمام  و  بندازن  سپر 

 برنداری؟  قدیمیت دوست واقعی یچهره از  پرده و باشی

 کشیدمی رامین گوش  الله و گردن  روی را هایشلب عمد به اش،زمزمه  با همزمان
 . دادمی حرکت تنش روی را دستش و

  هویت   بیهوشی،  حالت  در  مفت،  مفت  اینکه  از  و  فشرد  هم  به را  هایشچشم  رامین 
 به  دلش توی  شود، اشبرده  اینطور  االن که  بود کرده  فاش زن  این  برای را اهورا

 . فرستاد لعنت خودش

 حقیقت  این   دانستن   با  توانستمی  زمانهم  و  کردمی   کار   هم  شاهپور   برای  که  اویی
 بی خود از  و غفلت لحظه یک با راحت چه بدواند، دست سر  و کند  تلکه را دو هر 

 . بود شده مغلوب و شده رو دستش مانیا مقابل خودی،

 حقیقت  دانستن   با  االن  مانیا  بود  خدایش  از   شاید  و  بود  زیاد  اهورا  از   اشکهنه   نفرت
 راحت  انقدر  اینکه اما کند؛ اشباقی  سرای راهی و بریزد را خونش زودتر  هرچه
 . کردمی اشعصبانی  و ناراحت بود، داده لو را چیز همه

 :داد ادامه و چسبید بهش بیشتر   مانیا که  بود مانده ساکت همانطور  رامین 

  هم   قدیمیت  رفیق  نکن   شک  پس...  کردی  سازیشفاف   من   برای  رو  اهورا  هویت  تو-
 از  تر سرسخت  خرده یه فقط... نمیاره نه و دهمی انجام وبخوام که  هرچی تو، مثل
 ... کنممی حلش خودم که  توئه



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

432 

 

.  هایشزمزمه  و  زن  این   نزدیکی  از   بود  گرفته  ُگر   انگار   تنش  تمام.  زدنمی   حرفی  رامین 
 صورتش  روی  را  دستش  که  همانطور   و  گرفت  فاصله  او از   دید،  را  سکوتش  که  مانیا
 .  کرد  نگاهش خیره اشکنندهمجذوب  هایچشم و زیبا لبخند با کشید،می

...  نترس راجبش اما نگزانوداشی، دونممی! وتو من بین  رازه یه اهورا باشه؛ یادت-
  یه  سودش از  قطعا شه، مبدل حقیقت به هامنقشه  و بشم مرد این  مالک اگه چون
 ...ماسهمی  تو به هم چیزی

  اخمی  به را ملیحش یچهره حالت مانیا که  بزند حرفی  خواست و زد لبخند رامین 
.  گذاشت  او  پای  روی   را  بلندش  یپاشنه  محکم  و  داد  تغییر   ترسناک،  صورتی  و  پررنگ
  گردنش   سر،پشت  از  مانیا. شد خفه گلو  در  حرفش و خورد گره  درد، از  رامین اخم
  فرو  گوشتش  توی را اششده کاشت  بلند هایناخن  کحکم  و گرفت  دستش بین  را

  همانقدر   مانیا.  فشرد  هم  به  را  هایشدندان  محکم  و  شد  تر جمع  رامین،  صورت  که  برد
 ...  بود هم خونخوار  و ترسناک باشد، دلربا و زیبا تتوانسمی که

 هیچکس من، از  غیر  کنی؛  ثبتش ذهنت توی خوب که  کنممی تکرار  دیگه بار  یه-
 اسرار  روی من که؟  دونیمی... ببره بویی کوچکترین  اهورا اصلی هویت از  نباید
 نه، ز ب  لق  اگه  که  نگی  پال  پرتو  و  نشه  َشل  دهنت  باش  مواظب پس...  حساسم  خیلی
... عزرائیله اششنونده تنها اونوقت که کنممی سفت وهاشمهره و پیچ خودم
 پادو؟  یبیچاره  شدی متوجه

 . داد تکان را سرش سختی به اخم، همان با رامین 

 راز  یه و فهمهنمی چیزی قضیه این  از  دیگه هیچکس باشید مطمئن . خانوم بله-
 ...مونهمی  باقی

 ازش  و  کرد  صاف  پوزخند  با  را  اشیقه  و  برداشت  را  تشسد  و  زد  لبخند  دوباره  مانیا
 . شد دور 

 . کشید  گردنش  پشت را دستش و کرد  فوت را نفسش رامین 
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 وگ سیگار  از  نازک نخ یک که  همانطور  و رفت پنجره سمت بلند هایقدم با مانیا
 . کند  روشن  را دخترها تکلیف که  کرد  اشاره هامون به گذاشت،می  لب روی را بلو

 به  که  شدندمی انتخاب شان،حزب  قانون طبق آنها، تایسیزده که  بودند نفر  تبیس
 ،... ارضای برای آموز دست هاییعروسک  عنوان به بعدی، نفر  چهار  و برسند فروش

 . شدندمی داده تحویل شانتروریستی هایگروهک   عضو شیاطین  به

  بود   ایستاده  در   جلوی  اهمانج  دستور،  انتظار   به  که  انداخت  رامین،  به  نگاهی  هامون
 :گفت  و

 اون تا میاد، شونخریداری  برای مافی شیخ ماه همین  آخر . تأییدن نفر  سیزده این -
 ونظرش  بتونن  که  دربیان پایی و دست بی این  از  و ببینن  تعلیم  خوب باید موقع
  یادشون  رو اصول و برمیاد پسشون از  اون رکسانا، به بسپر  رو کارا...  کنن   جلب
 خودمون روش به نداد، کار  به دل و درآورد  بازی چموش هم هرکدوم ...دهمی

 ... بده  یادش رو درست رفتار  و برس وحسابش 

 :گفت  هامون به رو بعد و انداخت دخترها به نگاهینیم رامین 

  ندارین؟  من  با ایدیگه امر . آقا چشم-

... بمونن  اینجا ار انب تو ببر  رو امشب به استثنائا نداریم، خالی انبار  چون فقط نه؛-
  شروع  باهاشون وکارت  رکسانا همراه صبح فردا از ... تاالر کن  منتقلشون بعد
 ... کنیمی

 . قربان شهمی اطاعت-

 کشیده  و مشت با  که  همانطور  رامین  و  افتادند التماس  و زاری و گریه  به دخترها
 های نوچه  از   گر دی  نفر   چند  کمک  به  و  کرد  باز   را  اتاق  در   کرد،می  شانسکوت  به  وادار 

 روانه داشت، را درندشت ویالی این  انبار  حکم که  سیلویی سمت را هاآن  هامون،
 هرگز  هم اهورا که  دانستمی و داشت یاد به خوب خیلی رامین  را سیلو آن. کرد
 ... بردنمی  یادش از 
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 واقعا او اگر . بود اهورا نزد فکرش تمام و کشیدمی سیگار  آنها،  از  فاصله با مانیا
 هرکدام و شودنمی نفر  یک خودش به ختم فقط ماجرا تمام یعنی پس بود، مور أم
  باید  بنابراین . باشند نفوذی است ممکن  هم، رامین  همین  حتی دورش، هایآدم  از 

 و بود افتاده جانش به اهورا داشتن آتش هرچند،. کردمی جمع را حواسش خیلی
 حقیقت  رامین   حرف  اگر   اما  د،باش  داشته  خود  برای  را  او  زودتر   هرچه  داشت  دوست

  یک  عنوان به آن از  توانستمی احساس، این  شدن دوطرفه درصورت داشت،می
  یک ... نبود او گروه  در  نفوذی یک دیگر  اهورا آنوقت و کند  استفاده مثبت پوئن 

 ... شدمی هم نفعش به این  که...  مقابل تیم در  منتها! بود  معشوق و دوست

 که   او تیزهوشی   به مأموری شک بی. کرد  خاموش نگکمر   لبخندی  با را سیگارش
 که  داندومی شده افعی اصلی هویت متوجه االن تا بزند، گول  را شاهپور  توانسته

 نداده  افعی  لقب  او  به  منصور،  استادش،  که  الکی...!  منصور  نه  واقعیست،  افعی  مانیا
 و کند  استخراج را نکات بهترین  اتفاقات، بدترین  از  بود بلد خوب خیلی مانیا... بود

  مزاحم،   آوای  احتماال  و  جاوید  کردن  نیست  به  سر   از   بعد...  ببرد  را  استفاده  بیشترین 
 ...رسیدمی اهورا اغوای به نوبت

*** 

 روی  را کمرباریکش  یشیشه درحالیکه و زد گردنش  و موها کنار   را  نرگسش عطر 
. کشاند  اد،دمی  نشان  را  7:40  که  همراهش  ساعت  سوی  را  نگاهش  گذاشت،می  میز 
 قدی   آینه  توی  اششده   حک  تصویر   به  بار   آخرین   برای  مانتو،  و  شال  پوشیدن  از   قبل
 کمربند   و بود تر تنگ  کمرش  قسمت که  فرنچ ییقه  با بود بلند  لباسش. کرد  نگاه
  تنش  به سادگی، عین  در  لباس. بود شده کار   قسمت آن در  زیبایی و ظریف اینقره

 داده  سفارش را آن اهورا که  خصوص به. داشت ستدو را اشجلوه و بود نشسته
 .بود کرده  تر داشتنیدوست  دخترک برای را لباس همین، و بود

 ظریفش  ینقره دستبند و گوشواره و داشت گردن به را اش«اهلل» ینقره  پالک
ت آن با تاحدودی  . آمدندمی هم به و بودند س 
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 .بود ساده و ملیح هم  صورتش آرایش و بود کرده  جمع سر  باالی را بلندش موهای

 همراه و بود شده کار   راستش  سمت یگوشه    باریک پر  یک که  رنگی اینقره  نقاب
.  گذاشت   هایشچشم  روی امتحان، برای و گرفت  دست به را بود جعبه توی لباس
 . شد جمع صورتش  روی خودش دیدن از  لبخند، طرح

. گذاشت اشتیسد کیف توی را همراهش تلفن و نقاب و کشید عمیقی نفس
 به را، بود پیدا ریز  مروارید سه هرکدام روی که  رنگی اینقره بلند پاشنه هایکفش

 که  انداخت موهایش روی بااحتیاط را نازکش شال مانتو، پوشیدن از  بعد و کرد  پا
  دوست  بهرحال اما بود، کرده  درستش ساده خیلی هرچند. نریزد  هم به پیچشش 
 . برسد نظر  به آشفته نداشت

 توانست نمی  شاهپور، امروز  هایحرف  طبق و... بود هامون مجلس مجلس، این 
 هایش دست  و بگیرد را ذهنش به منفی افکار  هجوم جلوی و باشد نداشته استرس

  درکنارش  اهورا حضور  شد،می  اشدلگرمی باعث وسط این  که  چیزی تنها. نزند یخ
 ...خوردمی جم کنارش  از  ایثانیه برای حتی نباید مهمانی آخر  تا... بود

 را  کم  زمان مدت این  کرد  فکر  آوا و بود مانده هشت ساعت به دقیقه ده حدود
 . بماند اهورا منتظر  سالن  توی تواندمی

 که  زنی بلند و باریک اندام روی تعجب، با نگاهش که  بود رسیده پله آخرین  به
 بود، دیوار  به شده کوبیده  روغن  رنگ تابلوهای از  یکی تماشای مشغول او به پشت
 سیاه لباس با زنی ساحلش، در  که  بود خروشان دریای از  نقشی تابلو. شد کشیده

  آنچنان دریایی سمت مرگ و خودکشی قصد به نبود پیدا. بود دویدن حال در 
  هایرنگ.  است  گرفته  پیش  در   را  آن  خط  غم  و  خستگی  از   یا  کرده،  تند  قدم  وحشی
  و  وسعت جای به و کرده نقض را اشی همیشگ زاللی که آب، ایسرمه و سیاه

  پوش سیاه زن  با بود،  کشیده  تصویر  به را ترسناکش و بار مرگ  روی  دریا، بخشش
 را آوا تن  ایلحظه  که بود کرده ایجاد  عجیبی هارمونی بود، ناپیدا اشچهره که

  روی  تابلو، از  را هایش چشم  و کرد قفل هم توی را اشزدهیخ  هایدست . لرزاند
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 و کرد  تصور  نقاشی داخل تنهای زن جای را خودش ایلحظه . کشید  شندبل دامن 
 دنیا،  از  سهمش باید چقدر  باشد، بریده دنیا از  و تنها باید نفر  یک  چقدر  که  اندیشید
 دریایی  از   که  باشد،  پر   تیرگی  و  غصه  از   قلبش  باید  چقدر   و  باشد  نرسیده  او  به  و  پنهان
 به  کمر   و  بسازد  آسامرگ   غولی  است،  نهمگا  زبان  ورد  اشبخشی  حیات  و  پاکی  که
 ... کند  تن  به عزا رخت خودش، برای خودش کسی،بی  فرط از  و ببندد نفس قتل

 حق سرنوشتی چنین . گرفت  لباسش از  نگاه و فشرد را هایشچشم  عمیق، نفسی با
 بیفتد  غربت  به  اینطور   و  شده  دچار   تنهایی  مرض  به  نباید  هیچکس.  نیست  هیچکس

  هم  دیگر  دنیای در  که بسپارد مرگی چنگ  به را خود روحش، ی  افسردگ از  که،
 ...ماند خواهد معلق  ابد تا و نیست مشخص او برای جایگاهی

  تابلو  آن فضای از  خورد، گره  مانیا مرموز  و عسلی هایمردمک  توی که  هایشچشم 
 برداشت،  قدم آوا سمت و داد گردن  و سر  به تابی او که  وقتی و شد کشیده  بیرون
 .  رفت پایین  هم را هاپله مابقی و گرفت  باال را دامنش رکدخت

 و  گذراند  نظر  از  را او ظریف و ریزنقش قامت سرتاپای غرور، از  مملو نگاهی با مانیا
 :گفت

 چنین درواقع... باشی شده دعوت مراسم این  در  حضور  برای هم تو کردمنمی فکر -
 ... نبود قرار  جزء اصال چیزی

 درشتی  داشت دوست اینکه برخالف و داد فشار  هم روی را هایشدندان کمی  آوا
  لبخندی   کند،  ازخودراضی  زن  این   نثار   دادمی   پرورش  آستین   توی   همیشه  که  آنها  از 

  تاحدودی  و برانگیخته را حسادتش دانستمی که  لحنی با و نشاند  لب به کمرنگ
 .داد را پاسخش زند،می آتشش

 امثال  و  کرده  افتتاح  هامون  که  مهمونی  ر د  شرکت  به  مایل  خیلی  هم  خودم  راستش-
رش شاهپور  و تو ج    کرد   درخواست ازم شخصا اهورا وقتی اما؛... نبودم هستین  َمن 

 میل علیرغم و کنم  رد ودرخواستش نیست درست دیدم باشم، همراهش امشب
 ...باشم  داشته حضور  مهمونی این  تو کنارش  که  شدم راضی ام،قلبی
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  کردنش   عصبانی  برای  هایشحرف   دید  که  او  و  کردمی  اهشگن   کمرنگ  اخمی  با  مانیا
  خودش  به مختص شیطون لحن  با و پاشید لبخندش به رنگ قدری بوده، کارساز 
 :داد ادامه

 وجود  کسی  کنمنمی فکر  خب؛ و بزاره، کسی  رو دست اهورا میاد پیش ندرت به-
 اینه؟ از  غیر .. .باشه داشته واون مثه مردی خواهش انداختن  زمین  توان که  داشته

 به  مانیا  هایچشم   که  بود  گذاشته  ضعفی  نقطه  روی  دست  خودآگاه،  و  خواسته  آوا
  را  اخمش بخورد، بازی دختر  این  از  خواستنمی که  او و دادمی نشان را آن خوبی
 آدم مانیا، اما دارد، را او حرص آوردن باال قصد دخترک بود پیدا. کرد  جمع بیشتر 
 سیاست  و  او  برای  که  جوان  دختر   این...  نبود  دادن  کسی  تدس  به  گزک  و  آوردن  کم

 آوا... بدهد بها هایشحرف  به بخواهد اصال که  شدنمی  محسوب عددی اشذاتی
 پیدا  اشکله  و  سر   جاهمه  و  همیشه  که  بود  مزاحم  موجود  یک  حکم  در   فقط  او  برای
 ...شدمی

 لب  به نبود ندنیشخ به شباهتبی که لبخندی و کرد محو نرمک نرم را اخمش
 : گفت  و نشاند

  هیچوقت  چیزو یه اما... خواسته ازت چیزی چنین  اهورا که جالبه خیلی این -
 با وش ... بخواد که  هستن  زیادی هایگزینه   همیشه مرد، یه برای نکن، فراموش

 ... کنه  آروم اونا

 : گفت  آرام گوشش  به نزدیک جایی سر، پشت از  و چرخید دخترک دور  بعد

 ی معشوقه  وقتی! باشه آتشین  عشق یه جایگزین  اونا برای تونهنمی ز یچ هیچ اما-
 خواهان   کم  و  میندازه  خیلیا  دل  تو  ولوله  اشزدهیخ   نگاه  با  که  باشی،  اهورا  مثل  مردی
 کلمه   واقعی   معنای به بودن، کسی  کنار   در  و همراهی فهمیمی که  اونوقته نداره،
 ... چی یعنی
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 زد، می  دخترک قلب به تیر  انگار  که  لحنی با  دید، هک  را آوا سکوت و کرد  مکث کمی
 :داد ادامه

...  کنه  نگاه تو به ایدیگه چشم با شهوت، یمطالبه  برای جز  اهورا دونممی بعید-
 اما...  داره  دنبال  به   زیادی  منفعت  مرد  اون  برای  تو،  بودن    شاهپور   نژاد  از   و  خونهم 

 تثبیت   دلش  توی  خوبی  به  وخودش   اهجایگ   نفر،  یه  اون  و!  نفره  یه  فقط  قلبش  مالک
 ایاجازه  دوم  نفر   به  که  دووندن،  ریشه  و  محکمن   پاهاش  انقدر   باش  مطمئن   و  کرده
 ... دهنمی ورود

 محکم   را  پاهایش  زحمت  به  شده،  سخت  برایش  ایستادن  پا  سر   کردمی   حس  که  آوا
 به آغشته هایلب  میان از  که  را او صدای باز  و چرخید مانیا سمت و کرد  حفظ
 :شنید شدمی خارج اشخبیثانه لبخند

  کنار  وزندگیم  مردهای یبقیه و شاهپور  دیدمش، که اول یدفعه  همون از -
 نه  بود گرفته  شکل بینمون که  ایدونفره احساس به تونستمنمی  چون... گذاشتم

 ...!بگم

 وقتی  بود  متفاوت  و  خاص  لحنش.  کشید  آوا  یگونه   روی  بدجنسی  با  را  دستش  بعد
 :گفت  که

 داشته  وخودت   هوای  کنممی  پیشنهاد  پس...  باشه  شلوغ  سرش  امشب  ممکنه  اهورا-
 چنگال اسارت به یا و... شیمی له هاگرگ   پای زیر  یا وگرنه... کوچولو  جوجه باشی

 ... توئن  امثال خون مکیدن یتشنه که   درمیای کفتارهایی

 و  انداخت  باال  را  ابرویش  بدهد،  آوا  به  گفتن  سخن   کلمه  یک  حتی  مهلت  اینکهبی  و
 .  رفت هاپله سمت به و گذشت  مقابلش از 

 آوا انداخت، طنین  ویال فضای در  که هایشکفش بلند یپاشنه ترق ترق صدای
 مانیا  هایحرف   اگر .  نشست  آن  روی  رمقبی   و  گرفت  مبل  ترین نزدیک   به  را  دستش
  فکر  بود بیهوده داد؟ می امید خودش به الکی دخترک یعنی... باشد داشته حقیقت
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 کل  فکر   به  دیگر   و  دارد  نسبی  آرامش  قبال  به  نسبت  مقابلش  در   اهورا  اینکه  به  کردن
 نزدیک  او به عمدا دیشب اهورا اینکه راجب کردمی اشتباه نیست؟  او با کردن  کل
  بود؟  شده

 اعمال   و  حزب  این   کردن  سرنگون  اهورا  هدف  مگر   اصال  چه؟   بگوید  دروغ  مانیا  اگر   اما
 او  با  و  بریزد  هم  روی  زن  این  با  داشت  دلیلی  چه  پس!  نبود  ضدبشرشان  و  یشیطان
  باشد؟ داشته ایرابطه 

  مقابل   تواندمی  مرد  کدام  و!  است  مرد  یک  بهرحال  باشد،  که  هرچه  اهورا  قصد...  اما
  بتواند؟  اهورا که  باشد خوددار   مانیا زیبایی و طنازی

  روی  تا هایشمژه میان از  ل،الز  و درشت ایقطره  هایشچشم  بستن  با همزمان
  مانیایی  از  احساس، این  از  تو، از ... اهورا متنفرم ازت:»کرد  زمزمه و غلتید اشچانه
  ناکامم   همیشه  اینکه  از !  متنفــرم  گرفته  قرار   تو  و  من   بین   و  دویده  جلو  برهنه  پا  که
  ی اینطور  کنم  پیدا وجودم تو رو حسی همچین  تونستم بار  اولین برای که  االن و

 کاش...  شدمنمی  آشنا باهات هیچوقت کاش...  خورهمی هم به حالم خوردم، رکب
  به  لعنت... بریزه هم  به ذکرم و فکر  انقدر  بخاطرت االن که  دیدمتنمی  هیچوقت

 ...«بخوره زمین  تیخی  قلب یدروازه پشت باید که،  ممنوع احساس این  و تو

ی  نفهمید  هم  خودش  حرص،  با  و  شد  بلند  جا  از .  شده  خیس  اشک  از   صورتش  تمام  ک 
  به   پا  بود  محال  امشب.  کرد  پاک  را  هایشاشک   و  کشید  صورتش  به  را  دستش  کف
 ...دانستمی هم را حقیقت که  حاال خصوص به . بگذارد مهمانی این 

 و  در  شدن باز  صدای سر،پشت  از  که  بود نرفته هاپله مسیر  سمت هنوز  هایشقدم 
 . شنید را فتگمی آمدخوش کسی  به که  خدمتکاری

 مقابلش  جذاب  اندازه  و  حد  بی  مرد  یخسته  و  درهم  یچهره   تا   زمین   از   هایشچشم 
 آمد،می  جلوتر   او  هرچه  و  کرد  نگاه  را  آلودشاخم   صورت  خیره،  ایلحظه .  شد  کشیده
 . شدمی گم  هایشچشم جنگل میان در  بیشتر  دخترک
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  توی  مانیا هایحرف  ش،ادکلن تلخ یرایحه استشمام با همزمان رسید، که  مقابلش
 .  نشاند  چهره به کمرنگ  اخمی و کرد  زده زنگ  به شروع ذهنش

 سر  کردنت  غلدری و وسواس همه اون به نه محترم؟  آقای کجایی   هست معلوم-
 خودت   اینکه  به  نه  دی،می  خرج   به  حساسیت  هم  دقیقه  یه  رو  حتی  که  بودن  تایم آن 

 ... رسیمی سر  بعدش ساعت نیم یکنمی تعیین  که  ساعتی هر  و داری تأخیر  مدام

 و حوصلگیبی و بود گرفته لحنش. کشید موهایش بین  را دستش کالفه اهورا
 .کردمی چکه صدایش از  خستگی

 راه  بعدش بگیرم، فوری تماس یه باید کن  صبر  لحظه چند. کشید طول کارم-
 ... میفتیم

 :گفت  نکند نگاهش کردمی سعی درحالیکه آوا

 ...نمیام  جایی تو با امشب من  نیست؛ نیازی-

  از  مانع و گرفت  را  مانتویش آستین  پشت از  اهورا که  برود هاپله  سمت خواست و
 . شد رفتنش

 نیای؟  که  توئه دست مگه کنی؟ می  تنت و دوزیمی و بریمی چی-

 خیره که  وقتی بود درهم اخمش . برگشت سمتش و کشید  را دستش حرص  با آوا
 : گفت  بود، رفته معمول حد از  بلندتر  ودیحدتا که  صدایی با هایشچشم به

 ...  نمیام هم  کنم  اراده میام، بخواد دلم... خودمه دست که  معلومه! کن   ولم-

 دوباره  اینکه  از   هایشاخم.  کرد  سد  را  راهش  زوتر   اهورا  که  چرخید  مخالف  سمت  باز 
 و  بود درهم وحشتناکی طرز  به بود، کرده گل مقابلش در  دخترک سرکشی
 . زدمی برق اشایشیشه هایچشم 
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  اصوال   ادا  و  کردنا  زورتان   زارتان   این   از   خبری  زدم،  رو  مهمونی   حرف   باهات  که  امروز -
  مخالفت  واسه درازت زبون و اول یخونه سر  برگشتی باز  که  شده چی حاال... نبود
 کرده؟   پاره افسار 

 . کرد  شنگاه ایثانیه  بود، نشسته پشتشکم   ابروهای بین  که  اخمی همان با آوا

 گذاشتی  دیگه  نفر   یه  با  رو  مدارهات  و  قرار   عالیجناب   دونستمنمی  موقع  اون  تا  چون-
 ...کشونیمی خودت دنبال هامون  به دادن تحویل بخاطر  صرفا ومن  و

 از  این  و بود افتاده جانش به خشم و بود عصبی. ایستاد او به تر نزدیک  کمی  اهورا
 . بود پیدا  کامال  زدنش حرف

 تعریف کورد حسین  یقصه دیوار  و در  واسه امروز  دختر؟  گیمی رفمزخ چرا-
 خوای نمی  که  اینه  دردت  اگر   رفته؟   یادت  رو  همه  ساعت  چند  گذشتن  با  که  کردممی

 کج  وپاش  احدی زارمنمی و هست حواسم گفتم  بهت برسه، بهت هامون دست
 مهمونی این  به خودم همراه بود محال نبود، حرفم این  بخاطر  اگر  االنم... بزاره

 ...  ببرمت

 انداختی راه پورت و هارت چرا بدونم حداقل که  بگو ست،دیگه چیز  مشکل اگر  اما
 ...  کنم  مشخص وتکلیف  بتونم که

 : گفت  کالفگی  و خشم با اهورا که  کرد  نگاهش فقط آوا

 شاهپور   یا  درمیاری؟   خودت  از   بازی  و  گرفته  تلج    دقیقه  ده  این   و  من  اومدن  دیر   سر -
  شده؟  روزت و حال این  که  کرده  تهدیدت و زده فیحر 

 ... بود شاهپور  هایحرف  فقط او مشکل کاش.  کرد  سکوت و نزد حرفی باز  آوا

 جلو  را  شانبین   مانده  باقی  قدم.  داد  دست  از   را  خشمش  کنترل  آوا،  سکوت  از   اهورا
 :زد فریاد و گرفت  را دخترک بازوهای و رفت

 !دختر دردته چه بنال د  -
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 بردن  فرو برای شان، کردن   باز  با همزمان و فشرد هم به را هایش چشم کمحم آوا
  را  دهانش  بزاق  محکم  بود،  گلویش  در   نشستن   برای  بهانه   منتظر   که  سرکشی  بغض
 .زد زل اهورا عصبانی هایچشم  توی و برد فرو

 ... تو با نه حداقل... بیام کوفتی  مهمونی این  به خوامنمی که  اینه دردم-

 :کرد  ادا را اشجمله  عصبی و بست  نقش هایشلب  روی صدابی  ورا،ها پوزخند

   هامون؟  طرف کنه  پرتت سوت سه به و بیفتی شاهپور  دست که  نیای من  با-

 که  اهورا  یجمله.  داشت  توان  همینجا  تا  فقط  لعنتی،  بغض  آن  داشتن  نگه  برای  آوا
 :گفت  بلند و شد روان هایشگونه  روی دخترک هایاشک رسید، پایان به

 تو  اینکه تا هامون جهنم سمت شم پرت و برم شاهپور  با دممی ترجیح اصال! آره-
 ...  بگی دروغ بهم و کنی  فرضم خر  مدام

. شد متوجهش و نماند  دور  اهورا چشم از  که  داشت گنگ  غمی اش،جمله  انتهای
  یک  نداشت شک. چرخید آوا یگریه   از  خیس صورت توی لحظه چند هایشچشم 

 . زندمی  را  هاحرف   این   که  دیده  یا  شنیده  چیزی  یحتمل  دخترک  و  آمده  پیش  مشکلی

 اینه غیر  بوده؟  دغل و دروغ زدم بهت که   حرفایی از  یکی کدوم  آوا؟  خوبه حالت-
 های حرف  و بازیبچه با داری که  تویی این  االنم و شده اجرا مو به مو شراکت که
 کنی؟می تلف  وقت ته و سر  بی

 درحالیکه  و  بکشد  بیرون  او  هایانگشت   اسارت  از   را  بازوهایش  دکر   تقال  حرص  با  آوا
 :گفت  کوبید،می او یسینه  تخت را هایشدست  کف

 شدن  خراب باعث و گیرممی ووقتت  فقط که امبچه  یه من  توئه، با حق آره،-
 و شه تموم جاهمین  مسخره شراکت این  که  بهتر  همون پس... شممی هاتنقشه
 ... هم تو پدرم؛ سمت من ! خودش سوی بره هرکی
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 پر  و فندقی درشت هایچشم از  که  معنادار  نگاهی و بود سکوت حرفش، یادامه و
 زمانی  هر   از   ها،چشم   این   غم.  شد  ساطع  اهورا   یزدهیخ  هایمردمک   سمت  غمش،  از 

 .کردمی  گرییاغی بیشتر  و بود شده تر سرکش

  هم  طرفی از  و دخترک هایف حر  و رفتار  تغییر  از  بود متعجب تاحدودی که  اهورا
 تر آرام   لحنی  با  زدند،می   چنگ  قلبش  هایسنگ   به  بدی  احساسات  هایش،چشم   غم  از 

 :گفت

 وگرنه... گذاشته تأثیر  همهاین  روت که اومده هاییسوسه یه نفر  یه وسط این -
 !قافله یار  نه دزدی، رفیق تو که  زدینمی  زیرش و رفتنمی  یادت

 . بود دلخوری و  عصبانیت از  پر  لحنش و نشست آوا هایلب  روی محو پوزخندی

 که  باشم شده سیر  جونم از  اینکه مگه... نمیدم رفاقت دست دزدی هیچ با من -
 ... بدم اشادامه و ببرم پیش این  از  بیشتر  رو احمقانه شراکت این  بخوام

 :داد ادامه بود، غیظ به آلوده که  لحنی با و انداخت باال را ابرویش تای یک بعد

  و  برن تونن می افتاده، همکار  و رفیق داشتن ...  دلشون به خیلی دزده آقا هم اگه-
 !من  از  نه... بخوان واین  شونمعشوقه  از 

 روی  هایشدست . گرفت  بهت بوی و رنگ نگاهش و باخت رنگ کمی  اهورا اخم
 به آغشته که  لحنی با و کرد  تنگ قدری را هایشچشم شد، ُشل  کمی  آوا بازوهای
 : زد لب بود، تعجب

  ام؟ معشوقه -

 : گفت  تندتند و گرفت  فاصله او از  فرز  آوا

  خبرش   االنم  و  ریختین   برنامه  باهاش  دیدار   اول  روز   از   که  همونی!  تونمعشوقه!  بله-
 ...  مهمونی ببرین  تشریف باهم دوتایی که  بیاد کردین 

 : گفت  پررنگ اخمی و عتاب با اهورا
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 این  که  دادن  خوردت  به  چی  کنی؟می  ردیف  هم  سر پشت  که  چیه  پرتا  و  چرت  این -
   زنی؟ می توهم مدام و گذاشته  تأثیر  مغزت روی همه

 .شد کفری  آوا

یر  توهم تو و گممی پرت و چرت دارم من  آره-  احمق بازم تونیمی... کنممی س 
 و  دونممی خوب خیلی وحیقیت که  بدونی بهتره اما بزاری، کارم   سر  و کنی  فرضم
 ... رهنمی  سرم کاله  دیگه

 ولباسات  بری زودتر  بهتره زدن، خبریبی به وخودت  و رجوع و رفع جای به پس
  از  کنمنمی فکر  و منتظرته مانیا چون... شی رفتن  مهمونی ی آماده  و کنی عوض
 ... بیاد خوشش  کردن  تأخیر  و بدقولی

 : گفت  شک به دو بعد و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا

  اینجاست؟  مانیا-

 :داد را پاسخش پرغیظ   لحنی و پوزخند با آوا

 ...دونینمی که  نگو-

 مانیا، آمدن اینجا دلیل. رفت فرو فکر  توی  ثانیه چند برای حرفی، هیچ بی اهورا
... نبود خوبی چیز  اصال این  و است شاهپور  با یواشکی مالقات داشتن  صددرصدر 

 به و لنگدمی  ر کا جای  یک یعنی مهمانی، از  قبل درست هم آن پنهانی، قرار  این 
 حق پس... اندکرده  عوض اهورا اطالع بدون را نقشه هامون و مانیا زیاد احتمال
 ... ببرد خودش همراه را او و باشد آوا نگران داشت

 نگاهش دلخوری و  حرص با که  آوا به رو و کشید  صورتش به را دستش کالفه
 : گفت  کرد،می

 ...بشین  ماشین  تو برو-
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  یادتون   تونمعشوقه   و  شد  ریکاوری  تونحافظه   که  االن  هم  اشم!  نمیام  گفتم  که  من -
 ... کنین   همراهی رو مانیا و نکشین  یدک خودتون دنبال ومن  که  بهتر  همون اومد،

 دست. شد جمع خودش توی کمی  و ترسید آوا که،  برافروخت چنان اهورا صورت
 :گفت  آشکار  خشمی با و شد مشت  جوان مرد چپ

  ری می شماره سه به... میاری زبون به رو مزخرفی همچین  باشه آخرت دفعه-
ال و مونی؛می  منتظرم و ماشین تو شینیمی  رفتن به دونممی که  اونطوری خودم ا 

 ... کنممی  مجبورت

 خون به و روشن  هایچشم  توی مستقیم پرجسارت، و ایستاد سینه به دست آوا
 . کرد  نگاه اهورا ینشسته

  نکن  الکی اصرار  و نده گیر   انقدر  پس نمیام گفتم  تبه . بکنی تونینمی  کاری  هیچ-
 ... کن   ولم گممی توئم با... دیوونه کن   ولم ؟ ...میکنی داری چیکار ... که

 را  هایشدست و برداشت بلندی گام  اهورا که  بود نرسیده پایان به هنوز  اشجمله
 روی  و کرد  بلند زمین از  را دخترک کاه  پر  مثل ثانیه، از  کسری  در  و انداخت او دور 
 . انداخت شانه

 گفتمی و کوبیدمی او عضالنی و واسع یشانه به را کوچکش  هایمشت مدام آوا
 بود،  شده دوخته جلو به که  بداخم نگاهی و بلند هایقدم با اما اهورا. کند  رهایش
  فریادهایش  و جیغ به توجهبی را آوا خدمتکارها، متعجب و خیره هاینگاه  مقابل
 . کشاندمی ویال خروجی سمت به شانه روی

 را  پاهایش  که  را  آوایی  سریع  او  و  کشید  را  دستگیره  در   جلوی  خدمتکار   اش،اشاره  با
 زمین   روی  خودش  ماشین   کنار   و  برد  بیرون  زد،می  ضربه  اششانه  به  و  دادمی  تکان

 . گذاشت

 . کردمی شاننگاه زدهبهت  رل پشت از  و بود داده پایین  را شیشه کامل  سعید
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 عصبی و بود شده سرخ خشم از  اهورا هایچشم و بود سرکش و عصبی آوا نگاه
 . کشیدمی نفس

 :گفت  بلند و شد کوبیده  اشسینه به و شد مشت دخترک هایدست 

  با  و بزنی دست من  به دیمی اجازه خودت به حقی چه به حقی؟  چه به-
  خوام؟ نمی که  کنی  وادارم کاری  به تمام، خودخواهی  

 به  آوا  صورت  دردش،  از   که  فشرد  خودش  هایدست  بین  را  ظریفش  هایچم  اهورا
 . شد جمع کمرنگ  اخمی

 دلیلبی وقتی... بفهمی خوادمی  دلت نه و فهمیمی نه تو که حقی همون به-
 باید کنی،می روون درازت زبون روی نسنجیده رو حرفی هر  و کنیمی مخالفت

 ... باشی داشته جوانبشم تک تک توقع

 .پیچید گوشش  توی او ظریف صدای کرد،  رها را  هایشدست که  ااهور 

 اول از  چرا آوره عذاب برات همه این  اگه اصال نه؟ مگه سخته حقیقت شنیدن-
 ... االن که  کردی  انتخابش

 ماشین  یبدنه به هایشدست شدن کوبیده  صدای با همزمان که  اهورا غریو فریاد
 کشیدن  سوت با و ببندد را هایشمچش محکم  دخترک شد باعث پیچید، فضا توی
 . کند  رها نیمه نصفه را حرفش هایش،گوش 

 !بگیر خونخفه! بســه-

  دخترک   یسینه  یقفسه  درحالیکه.  ایستاد  نزدیکش  کامل  اهورا  شد،  آرام  کمی  که  آوا
 د فریا   آوا صورت توی اش،شده تند  هاینفس  میان در  او شد،می  پایین  باال  شتاب با
 :زد
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 مزه مزه بدون رو وری دری هر  گفتن   جرعت خودت به دیگه بار یک  طقف بار،یک -
 رو کلماتت  از  هیچکدوم و رسهمی انتها به صبرم که  بینیمی اونوقت بده، کردن
  جاوید؟  دختر   فهمیدی... زارمنمی جواب بدون

 اینکهبی  و لرزید ای لحظه  آوا که، بود گفته بلند چنان را«جاوید دختر   فهمیدی»
.  ریختند  صورتش روی خودسرانه اشکش هایدانه  و کرد  باز  سر  بغضش ،بخواهد
 توی بودند، همیشگی غم همان... و دلخوری و ترس از  پر  که  لرزانش هایمردمک 
 دختر   این   هایگریه  دیدن  تاب  نه  که  او  و  بود  خیره  اهورا  خشم  از   سرشار   هایچشم 

 در   عتاب  با  و  فتگر   فاصله  ازش  شود،  سست   مقابلش  داشت  دوست  نه  و  داشت  را
 . کرد  باز  را عقب

 ...بشین  بگیر -

 خشم  و  کشیدمی  نفس  عصبی  هم  هنوز  اما  بود  آمده  پایین   درجه  چند  صدایش  ُتن 
 . بود پیدا حرکاتش تمام از 

 وجود  تمام با درحالیکه و انداخت باال را سرش اش،همیشگی خاص سرکشی   با آوا
 :گفت  کردمی  تالش صدایش   نلرزیدن برای

 ...رمنمی  گفتم-

 . لرزاند را تنش  باز  و بود بلند بسیار  و نعره به شباهتبی  بار این  اهورا صدای

 !بتمرگ گفتم  بهت د  -

 هیچ  به. کرد  نگاهش بود، ناراحتی روی از  که  عصبانیت، روی از  نه که  اخمی با آوا
 که  االن  اما  شود؛ ماشین  سوار   کذایی  مهمانی  آن  مقصد  به  خواستنمی  دلش  عنوان
 از  بیشتر  یحوصله نه حقیقتا بود، شده خشمگین  و چسبانده آمپر  حد این  تا ااهور 
  مسخره  بحث این  که  خواستمی دلش نه و داشت را عصبانی اهورای دیدن آن

ش  این  از  بیشتر   . کند  پیدا ک 
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 به را ماشین  در  محکم بالفاصله اهورا و شد سوار  و رفت جلو کمرنگ،  اخم  همان با
 و  یخی مرد این  خشم  قربانی که  سوخت نوابی  در  آن حال به آوا دل. کوبید  هم
 .بود شده االخمدائم 

 تحکم  سعید به خطاب و داد قرار  پنجره یلبه را دستش هردو و رفت جلو اهورا
 :کرد

  مفهومه؟ ... برسم خودم تا زارینمی تنهاش و هامون قدیمی ویالی بریشمی-

 .  گرفت  فاصله ماشین  از  اهورا و داد تکان را سرش فقط سعید

  ای خدمه به خطاب و رفت ویال سمت اهورا  آورد، در  حرکت به را ماشین  که  سعید
 : زد فریاد بلند  کردند،می پچکپچ هم گوش  توی و کشیده  صف در  جلوی که

 ... وظایفتون سر  برید کنید  گم  وگورتون!  شد تموم معرکه ندارید؟  کار   شماها-

 سویی به هرکدام مکث، ایلحظه  ونبد بیچاره یخدمه که،  بود غریده چنان
 . بودند ایستاده در  جلوی هنوز  بودند، تر فضول همه از  که  زنان از  نفر  چند. گریختند

  گویان   چشم فریادش، با و پرید همگی رخ  از  رنگ برداشت، قدم سمتشان که  اهورا
 . گشتند  روانه سویی به هرکه

ـــری کنید؟   گم  وگورتون   گفتم  نبودم شماها با-  ! ه 

 و  باشدت چنان. کرد  روشن  نخ یک و کرد  خارج جیب از  را سیگارش پاکت خشم با
  سیگار  ینیمه  هاینزدیکی  تا سفیدش فیلتر  اول پک با که  گرفت،  کام  آن  از  محکم
 که  عسلی  مردمک  جفت  یک  قفل  هایشچشم  برگشت،  که  عقب  سمت.  شد  جزغاله
 . شد کردندمی رصد را صورتش شیداوار 

*** 

 مدام  و بود داده تکیه شیشه به را سرش که  دختری صورت به آینه از  سعید نگاه
  صورت  خودسرانه که را هاییاشک  گاه، گه و جوییدمی را لبش پوست
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 ایلحظه   از   دخترک.  شد  دوخته  زدود،می  دست  کف  با  شستندمی  را  اشگونه مهتاب
  نزده   حرف  کالمی  کام،  تا  الم  و  بود  نشسته  آرام  و  ساکت  همینطور   بود  شده  سوار   که
 . بود

 چراغ  شدن  سبز   با  و  گذراند  نظر   از   را  شمار ثانیه   در   هویدا  رقم  آخرین   سعید  هایچشم 
 عنوان هیچ به و نبود مزاجیتلخ و خشکی اهل او. درآورد حرکت به را ماشین 
  صاف  و دست یک آسمان این  با امشب، هوای و حال. نداشت را سکوت یحوصله

 سیاه و دلگیر  هم همینطوری  بود، داده ترتیب نهامو که  مراسمی و ابر  بدون و
 ... بود

  به  زبونم یا کردممی گریه جلوش وقتی خدابیامرزم مادربزرگ موقع،اون یادمه-
  حرمت  اشکا این  مادرجون،  گفتمی کرد؛می نوازشم  و ناز  میومد شد،می وا گلگی
 و   کنی  گریه  تیر ز   کوچیکی  اتفاق  هر   بخاطر   نباید...  نکن   شونحروم   اینجوری...  داره
ل  وهاشبنده  یهمه  خدا  کنی  فکر   خودت  پیش  که  نفر   یه  تو  به  چسبیده  َاد  و  داده  و 

 و  مونهمی گوهر   مثه آدما وجود که،  اینه حقیقتش... کنه  آوار  سرت بدبختی ر  به ر 
 پیشومد  یه از  و رسیده استخون به دردت دیدی وقت یه اگه! گوهرتراش  مثه خدا

... بگو رو خدا شکر  پاشو زدن، نوق و نق و زاری گریه  جای شدی، ناراحت خیلی
 ...کنهمی  ترشقشنگ و دهمی  تراش رو گوهرت  داره چون

  کلماتش،   به سپردن گوش  با بود، کرده  زدن حرف به شروع او که  ایلحظه از  آوا
 .  بود گرفته  آرام کمی  آشوبش ذهن 

 :گفت  و ختداان آوا به نگاهی آینه از  رسید، که  اشجمله  پایان به سعید

 تشر  بهت کلی  دید،می  رو تو روز  و حال این  و بود اینجا من  جونخانوم االن اگه-
 از  دنیا دونینمی  مگه گیری؟ می وچی آبغوره  نشستی دخترجون؛ گفتمی و زدمی
 یادت کنه،می  تا باهات مریض و دار کج  بینیمی اگه! شده گذاشته  کج  خشتش اول
... بندازی  صیقلش  و  کنی  صوفش  و  صاف  باید  که  تویی  این   و  همینه  ذاتش  اون  باشه
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 و بکش زندگیت روی و سر  به دستی یه پاشو زاری، گریه  و نشینیگوشه   جای پس
 ... کن   جورش و جمع

 آوا که آورددرمی را مادربزرگش ادای لبخند با بامزه و پرهیجان  چنان سعید
 متوجه و دید را او ندلبخ که  سعید. نزند لبخند و بگیرد را خودش جلوی نتوانست

 خودش لبخند به رنگ  قدری بوده، کارساز   اشروحیه تغییر  برای  هایشحرف شد
 :داد ادامه و پاشید

 اهورا درصد یه اگه چون! آبمونه خودمون بین  ولی گم،می بهت  چی یه من  حاال-
 ! الفاتحه و کنهمی قطع ونفسم  نکشیده سوت سه به نکن  شک ببره، بو

 : گفت  آرام بعد و شد جاجابه کمی  شنید، که  را اهورا اسم آوا

 چی؟-

 !باشه قبول-

 :گفت  و خندید سعید که  کرد  نگاهش باتعجب آوا

 راه وسط زدی کلمه یه این  با یا رسید افطاریش! گممی رو سکوتت روزه-
 شیکوندیش؟ 

 . خندید کوتاه  آوا

 بگی؟  خواستیمی چی-

 :داد را او پاسخ و کرد  تهدای شهر  از  خارج اتوبانی سوی را ماشین  سعید

 همین  آدم باالخره... نشو دلگیر  ما یپسرخاله این  دست از  بگم خواستممی! آهان-
  قد  همینجوری ثریا تا و شده گرفته  قواره کج  اخالقش اول خشت! دیگه دنیاست
  تسمه  عصبانیتش گاهی  و خلقه کج  همه این  که  هست همینم بخاطر ... کشیده

 ...کنهمی پاره
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 پنجره سمت را سرش که  همانطور  و نشاند لب روی غمگین  و کمرنگ  دیلبخن آوا
 عصبانی  مرد این  خواهان  وجود تمام با و نهایتبی چقدر  که  اندیشید چرخاند،می
 عالیجناب   االن هایش،تندی  تمام وجود با اهورا... است خلقکج  سعید قول به و

 قلب و بشوید را او دوجو هایسیاهی تمام  داشت دوست که  بود شده آوایی قلب  
 ... کند  گرمش  عشقش، آتش از  و  بگیرد کوچکش  هایدست بین  را اشیخی 

  باران  اینکه جای به. بود دلگیر  و خفه پاییزی،  روزهای بقیه برعکس  امشب هوای
 . بود کرده  تب انگار  شهر  و بود سیاه سراسر  آسمان بوزد، باد و ببارد

  جوان  پسر  که بود  مظلوم یطور آوا  هایچشم . کرد نگاهش  کوتاه سعید
  فکرش  که  آوا و کردمی  رانندگی سکوت در  او. شود خیره بهش خیلی توانستنمی 
  و  شمرد غنیمت را سعید با تنهایی این  بود، شده چیزی درگیر  االن تا بعدازظهر  از 

 :گفت

 رو  دیگران شخصی مسائل تو کشیسرک قصد یا امفضولی  آدم کنی  فکر  خوامنمی-
 !بود چی امروز  حرفای از  منظورت که  سؤاله برام خیلی ...اما دارم؛

 :پرسید و زد راه آن به را خودش چیست، آوا منظور  دانستمی دقیقا بااینکه سعید

 حرفا؟  کدوم-

 اعتماد کسی  به تونی نمی  و ترسیده چشمت اینکه... گفتی  دخترا راجب که  همونا-
 ... کنی

 :گفت  تندتند باشد، شده انپشیم حرفش از  که  انگار  آوا و کرد  مکث سعید

 کنی،   قبرش  نبش دوباره نداری دوست که  داره وجود وسط این ایمسئله یه اگه-
  که   موردیبی و جابی  سؤال بابت ببخشید... شیممی  بیخیالش کال...  نداره اشکال
 . پرسیدم

 . کرد  نگاهش آینه از  خندیدمی درحالیکه سعید
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 چشمه دو حاال تا که  من ! دختر بیا تاهوک  مؤدبی؟  و خجلی همه این  و جاوید آوا-
  چیه؟ واسه کلیشه  همه این  دیگه دیدم؛ وواقعیت  خود   از 

 به  خیره که  همانطور  و شد محو  نرمک نرم سعید، لبخند. نزد حرفی و خندید آوا
  کردمی  تنظیم مقدار  باالترین  روی را ماشین  هایچراغ  نور  مقابلش  سیاه یجاده
 :گفت

 جلوت که  عوضی این  به تبدیل هنوز  موقع اون... پیشه سال ود به مربوط ماجرا-
 هام شیطنت  اما داشتم، خورده شیشه ذره یه اول همون از ... بودم نشده نشسته
 ...که  االن مثل نه! بود سالم

 . کشید  هایشلب  روی را دستش کف  و کرد  فوت را نفسش

 کفن   ووجدانش  ده،می   انجام  که  گناهی  هر   با  گناهکار،  یه  بگم  انقدر   فقط!  کن   ولش-
 ... شده آلوده بهش جونش تموم که  فسقی یکفاره  شهمی همین  و کنهمی

 انتظار  و شده زوم صورتش روی که  آوا کنجکاو  نگاه با بود مساوی سعید، مکث
 . کشیدمی را زدنش حرف

  درف  و حرف زیاد نه و کنم  قبرش نبش نه تو قول به که  گممی مختصر  و مفید-
 ... باشم زده نخور  درد به و ربطبی

 وقاپم  چشماش با  اولی ترم دختر  یه که بودم روانشناسی چهار  ترم دانشجوی
 بیشتر  هرچی دیدم گذشت، که هرچی اما نکردم توجه بهش اوایل... دزدید
 که  بود این ... کنهمی خودش اسیر  ومن  بیشتر  حال و حس این  کنم  دستدست 
  از  بیشتر ! باد بادا هرچه  و میزنم بهش وم ل د حرف رممی گفتم  و دریا  به زدم ودل
 !نیست که  شنیدن نه

 :داد ادامه ثانیه چند از  بعد و آمیخت هم در  شب سکوت با سکوتش،

 تو  رفتی و شدی مته بدجوری  مدته یه  و خواممی وخاطرت گفتم و جلو رفتم-
 هرابی و بد و فحش نوع هر  بینیپیش داشتم، رو جوابی هر  توقع لحظه اون... مخم
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ال کردم؛می بکنی وفکرش  که قپونی و  ومن  اونم و دلمه با  دلش بگه اینکه ا 
 ...خوادمی

 .  داشت غریب غمی اشخنده اما خندید؛

 و  شیرین   ادای  با  که  اینا از   و  وابسته  و  عاشق  بدجوری...  بودیم  هم  با  سال  دو  یکی-
 ... دارنورمی دار  پای   تا پایدار  تیریپ درآوردن، فرهاد

...  بودم گفته  هم امخونواده به حتی. بود جدی قصدم و خواستمشمی قعااو من 
 درشت  و ریز  جریان در  هم رو اهورا و بودش دیده دورادور  باری چند خواهرم
 دار،   پای    همون  شد  هم  ما  عاشقی  و  عشق  عاقبت  که  درسته...  بودم  گذاشته  امرابطه 
 !بود خیانت دار   دارش، اما

 وسط  این  من  پس گفتم!  کنم  ازدواج خواممی  گفت  گشتر ب دلیلی هیچ بی روز  یه
 ماشین  و  خونه  موقع  اون  چون...  خوامنمی  رو  تو  گفت  چی؟   قرارمون   و  قول  ام؟ چی

 وتهش   و  سر   مسخره  یجمله  چندتا  با  و  گیوتین   زیر   گذاشت  واحساسم   یکله  نداشتم،
 بعدشم ...  دوب  همین   همش!  سالمت  به  ومن   و  خیر   به  رو  تو  گفت  آخرشم  و  آورد  هم
 نفرو یه روزی هر  که  گیرممی خودم دل از  دارم ورفتنش  انتقام بینی،می داری که
ل  ... گناه  پشت گناه...  بیرون میندازمش فردا  و توش دممی ق 

 الکی که  خاشاکن  و خار  بقیه شه،می آدم یریشه و رگ که  نفره یه فقط همیشه
 یه! شهنمی دونیمی خودتم درحالیکه کنی، باز  ابدیت حساب روشون خوایمی

 ... گردهبرنمی  نفسش ایواسطه هیچ با و جوریهیچ مرده، درخت

 . گرفت  گاز   داخل از  را لبش و  کرد  نگاهش غم با آوا

 . متأسفم واقعا-

 .  کرد  نگاهش آینه از  و خندید سعید

 که   بخورم  تأسف خودم روز  و حال به باید  که  منم خانوم؟  شازده متأسفی چرا تو-
  خرگوش   شونکاله  از   و  حفظن   از   رو  بازی  شامورتی  مدل  هزار   سال  و  سن   این   تو  مردم
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 رو   گوساله  یه  نتونستم  هنوز   من   اونوقت  کشن،می   بیرون  دیگه  جونور   و  جک  کلی  و
 ... بکشم بیرون وامونده دل این  از 

 سعید  و  بگوید  چیزی  ترسیدمی.  نزد  حرفی  دیگر   و  نشاند  لب  روی   کمرنگی  لبخند  آوا
  شوخ  پسرک  این  که  این  باور  بود سخت  برایش. کند  تر ناراحت هست  که  ن ای از  را
 ... بکشد یدک خود همراه را غم مدام و باشد داشته ایگذشته  چنین  شیطون و

 و  چرخاند بود رویش به رو که قدیمی ویالی سمت را سرش ماشین، توقف با
 :گفت  و انداخت باال را ابروهایش

 !نیست هامون  ویالی که  این -

 جا  به اشنفله بابای اون از  که اجدادیشه آبا ویالی نیست، شخصیش الییو-
 ! خودش  ویالی حالش و  عشق اینجاست، کثافطش  و گند...  مونده

 و چرخید سمتش زودتر  سعید که  بزند حرفی خواست بعد و کرد  مکث کمی  آوا
 :گفت

 ...شو پیاده و بزن ونقابت -

 اشاره ماشین به سر  با گذاشت،می شرتصو روی را نقاب درحالیکه و شد پیاده آوا
 :گفت  و کرد

 بمونه؟  جاهمین  زاریمی-

 . انداخت باال شانه سعید

 ... چشم گفتم  تر،باریک  مو از  گردن  با منم... بمونه داده دستور  عالیجناب-

*** 

 بشقابش کف  یشده تکهتکه موزهای با کالفه  و بود گذاشته  چانه زیر  را دستش
 نوشیدنیش   محتوی  بلند  پایه  لیوان  که  بود  شاهپور   زوم  اهشگن.  کردمی   بازی  بازی 
 باغ  توی قبال که  زنی همان با مکار، و فریب دل لبخندی با و بود  گرفته  دست به را
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 گذشته  بیشتر   ساعت  یک.  بود  اهورا  درگیر   اما  ذهنش.  زدمی  حرف   بودش  دیده  ویال
 تر ریخته هم به  دخترک  اباعص  گذشت،می  که  ایثانیه  هر   و  بود  نیامده  هنوز   او  و  بود
 . شدمی

 اش کهنه   و  کالسیک  نمای  و  بود  متفاوت  شاهپور   ویالی  با  بسیار   ویال،  این   یمحوطه 
 و  بود  شده  کاشته  شمشاد   باغ  یمحوطه  دور   تا  دور .  دادمی  بودنش  قدیمی  از   نشان
 نور   و  بود  شده  گذاشته  شانمیان  نبود،  مشعل  به  شباهتبی  که  بلند  پایه  هاییچراغ

 افتاده  رقصیدندمی سن  وسط که  افرادی روی که  لیزری هایپردازی  نور  با زردشان
 .  بود کرده  ایجاد جالبی هارمونی بود،

 !بده واتشماره-

 که  وضعیت این  در . بود زده را حرف این  خونسرد که  کرد  نگاه سعید به تعجب با
 سرکه و سیر  مثل تأخیر  این  از  دلش و بود اهورا نیامدن درگیر  دخترک ذهن 
 چیزی چه به و بود خیالبی و راحت اینطوری که  سعید حال به خوش جوشید،می
 !کردمی فکر 

 کنم؟   چیکار -

  کردی   قاطی  رو  صنعتی  و  زهرماری  اون  نکنه!  خوب  دختر   نبودی  خنگ  که  تو  باباای-
  تنظیم   صفر   منفی   رو  وگیراییت   یدرجه و گذاشته  اثر   مغزت  رو  که  باال  دادی  باهم  و

 جا همه   از   توئم  و  بودن  گذاشته  کار   دستت  جلو  موز   این   الی  چیزی  یه  شایدم  کرده؟ 
ت تموم و تله تو افتادی خبر بی  !نیکوتین  شده جون 

 :گفت  و خندید او که  کرد  نگاهش چپچپ آوا

 بار  صد حاال تا داشتم قصدو این  اگه چون بزنم ومخت  خوامنمی  نباش نگران-
 تربیتیبی  خیال  و  فکر   نه  دادم  قول  سرگرد  جناب  به  ضمن،  در ...  بودم  داده  انجامش

 ! نکردم که  کنم،  استفاده سوء موقعیتم از  نه و بزنه سرم به

 .  گرفت  آوا مقابل را  همراهش تلفن  بعد
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 ! آن آن... نبینم هیچی که  بندممی چشمامو منم... کن   وارد خودت اصال بیا-

 هم هنوز  اینکه ودجو با آوا. گذاشت  هم روی را هایشچشم  و کرد  کج  را سرش و
  گفت، نمی  خودش اگر  شاید. گرفت اشخنده سعید حرکت به بود، شک به دو

 ... دادنمی سعید و اهورا بودن فامیل بر  مبنی احتمالی کوچکترین   دخترک

 زدمی   کیبورد  روی  را  آخر   رقم  داشت.  کرد  تایپ  را  اششماره  و   گرفت  او  از   را  همراه
 :شنید را سعید صدای که

 که  عالمه خدا! المصب کرده  ردیف هم تیپی چه... اومد هم مونعالیجناب ! بفرما-
 این ! کنه ولشون همونجا  و بزاره باالش و قد کف تو دخترو چندتا قراره امشب
 ... نیست کن   ول نکشه باال هم رو ما سهم تا امشب

  اصال  اما دخترک. زدمی  حرف بند یک  همینطور  و بود گرفته  آوا از  را تلفنش سعید
 کراوات  با سیاهش، پیراهن  که  بود مردی زوم هایشچشم . نبود او به حواسش

 هایشانه  و  بود  شده  تنومندش  هیکل  کیپ  قشنگ  چقدر   تر،تیره  آن  از   درجه  دو  یکی
.  بود گرفته  جای کنندهخیره چقدر  اشمشکی  کت  میان در  اشچهارشانه  و وسیع
  سینه  ته قلبش کردمی حس دخترک گام،  هر  با و داشتبرمی قدم آراسته و مرتب
 هوای  آن  در   ایشیشه  و  شفاف  یتیله  دوتا  عین  رنگش،  سبز   هایچشم .  ریزدمی  فرو

 اش، مشکی  یساده  نقاب  و  شده  تنیده  هم  در   ابروهای  درحصار   و  زدندمی  برق  تاریک
 ... ودندب زیبا چقدر 

 پکر  صورتش هدوبار  مانیا دیدن با ناگاه، به که  او دیدن از  بود گرفته  جان آوا، نگاه
 .  کرد  فروکش هایشچشم برق و شد

 آن باوجود که را  پای خودش خاص اطوارهای ادا با نامناسب، لباسی با مانیا
 اهورا مرتب هایقدم  کنار   رسیدند،می نظر  به هم تر کشیده  بلند پاشنه هایکفش
  سرخ  و تزریقی هایلب  به چسب عین  که  لبخندی  با مرتب و کشیدمی زمین  روی
 و اخم با او و زدمی حرف جوان مرد گوش  بغل بود، چسبیده لبش برق به هآغشت
 ... گشتمی کسی  دنبال به که  انگار . چرخاند می جمعیت بین  را چشمش توجهبی
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 بازوی  روی قصد به مانیا دست و داد دست او با اهورا رسیدند، که  هامون کنار 
 ... و آمد باال نشستن  اهورا

 و  گرفت  را اشسینه ته چیزی کرد  حس نزدیک، همهآن و باهم هاآن دیدن از  آوا
  دلربا  بسیار  صورتی و بود هیکلخوش و قدبلند مانیا. شد سنگین  شدت به گلویش
 چند  اشگیری چشم   که  حقا  رنگش،هم  نقاب  و  جذب  و  طالیی  لباس  آن  در   و  داشت
 گر دو جا هایچشم  فریب داشت حق... داشت حق اهورا شاید... بود شده هم برابر 
 ... ببازد اشقلمی باالی و قد به دل و  بخورد را او چون زیبایی زن یکنندهمسخ و

 ... نبود هم  کافی...  نبود خوبی دالیل اصال هااین ... اما

 ... نبود ظاهربین  هم آنقدرها اهورا

 چه؟ باشد شده مانیا یشیداکننده استایل جذب و بود اگر  اما؛

  حصار   در   اهورا  بازوی  اسارت  شاهد  اینکه  از   قبل  و  فشرد  هم  به  را  هایشپلک   عجز   با
 شدن  بارانی  از   دهانش  بزاق  دادن  قورت  با  و  گرفت  هاآن  از   نگاه  باشد،  مانیا  انگشتان
  کردن   لمس یاجازه اهورا که  ندید و... کرد  جلوگیری هایشچشم یگرفته   آسمان
 را اشگمشده  الخرهاب و گرفت  فاصله او از  غلیظ اخمی با و نداد مانیا به را بازویش

  چشمانش،  سبز  هایکریستال   و کرد  پیدا مهمانی در  حاضر  رنگارنگ هایآدم  میان
 تن  چقدر  و گشتند  خیره نگریست،می رقاص  جماعت به که  ریزنقشی دخترک به

 ...بود شده زیباتر  و دلبرتر  بسیار  ایسرمه لباس  آن با نظرش، در  دخترک ظریف

 ... آمدمی اهورا چشم به هم فاصله این  در  یتح آرامشش، و  ظرافت معصومیتش،

 زد می  چرخ رقصیدندمی  تانگو مالیم،  آهنگ با که  هاییزوج  میان  هدفبی  آوا نگاه
 :شنید را سعید صدای که

  جونم  به شیطون راه بین  اگه... بدم خان اهورا تحویل وماشین  سوئیچ برم من -
ت گردمبرمی دم،شن کشیده  صورتی و سرخ هایپلنگ  اون سمت و نیفتاد  ... پیش 

 . کرد  نگاهش لبخند با آوا
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 اگه و کردی  چفت پشت از  رو شیطون دستای که  گممی شناختم؛ رو تو من اگه-
  چیزی   ایمشاوره  اومده  و  کرده  گیر   کارش  جا  یه  نکن   شک  بیاد،  سراغت  راه  بین   هم
 ... بگیره ازت

 .خنده زیر  زد سعید

 هم شیطون از  امسررشته امور  از  خیلی تو من چون خوادمی کمک  ازم قطعا آره-
  مفت   مفت  موگری کوزه  هایفوت   که  نیستم  عقلبی   هم  اونقدرا  خب  ولی...  بیشتره

 ...  بزارم دراختیارش

 با رفتن، قبل. برخواست جایش از  سعید و شد تبدیل کوتاه  ایحنده به آوا لبخند
 :گفت  و کرد  نگاه آوا به شکرکش لبخند همان

 چشمش  اون شاید... شاهدخت نکن  خودخوری تفلون یدختره اون خاطر  به-
 آدم و بده نشون بهش خوش روی اهورا محاله اما بپره؛ ور  اون و ور  این  زیادی

 ... کنه  حسابش

 :داد پاسخ و انداخت باال را اششانه  ظاهری  کامال  خیالی  بی با آوا

 ! بزنی حرف  چی راجب فهممنمی-

 .داد تکان طرفین  به را سرش و خندید کوتاه  سعید

  ی کوچه  وسط  کنی  پرت  وخودت   داری  سعی  منتها  دونی،می  خوبم   اتفاقا  دونی،می-
  نری،   بار   زیر   بخوای  اگه  پس!  زدم  وبستشبن   تابلوی  خودم  وقته  خیلی  که  چپ  علی
ت مین  چند هم  در  هایسگرمه این، بر  عالوه... شهمی رو دستت لحظه یه به  پیش 
 ... درون سر  از  دادمی خبر  خوب هم

 :گفت  دوباره او و  کرد  نگاهش فقط آوا
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  آتیش  به رو قیصریه مثقالی، دستمال تیکه یه خاطر  به نصیحت، تو به من  از  اما-
ش  کنه  عین   که  دخترایی  نیستن   کم!  نکش  نیست   بیدی  اهورا  اما...  دنبالش  میان  ک 
 ... بلرزه هافوت این  به که

 :گذاشت  پیشانی یشهگو  را انگشتش زد، که  چشمکی با همزمان بعد

 . خانوم شازده زیاد عزت-

  احتمال   پوستش،  تاب   از   که  کشید  اشگونه  به  را  دستش  آوا  شد،  دور   میز   از   که  سعید
 ...! باشد شده سرخ حسابی داد

 تفاوت  باهم رفتار  و اخالق نظر  از  هم هرچقدر  سعید و اهورا کردمی  اعتراف باید
. خونهم و اند پسرخاله که  حقا یری،دگ زو و تیزهوشی یزمینه در  باشند، داشته
  زیادی  تأثیر  دلش حرف رفتن  لو روی هم سرگردانش نگاه و خودش رفتار  هرچند
 .داشت

 کنی؟ می قایم وخودت چرا-

  شاید  و چرخاند سر  ارادهبی شد، شنیده گوشش  کنار   که  محکمی و مردانه صدای با
 و   کرد  اخم  بعد.  شد  او  یهزدیخ  و  روشن   و  شفاف  هایمردمک   محو  ثانیه،  چند  برای

 :گفت  نکند نگاهش کردمی سعی درحالیکه

 که بودین  تونمعشوقه هپروت   تو زیادی شما ظاهرا کنم؛نمی قایم وخودم من -
 ... ندید رو  دیگه جای چشماتون

  خون  به هایچشم  از  ساطع ُبراق   نگاه   و نشست کنارش صندلی روی اهورا
 هایدندان  میان  از   که  ایزمزمه  و  دوخت  او  رنگ  فندقی  هایچشم  به  را  اشنشسته
 . برید را دخترک کالم  شد، خارج اشکلیدشده

 اش گوشواره  دفعهاین   باید  و  کنممی  تکرار   بار   آخرین   برای  ندادی،  گوش  گفتم  بار   یه-
ت  به بندازیش و کنی   بهش  کوچیکت  مغز  که  ایدیگه  هیچکس نه و مانیا نه! گوش 
 یک  حتی  خوامنمی  عنوان  هیچ  به  هم  دیگه...  نیست  و  دهنبو  من   یمعشوقه  بده  قد
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  تکرارش   بخوای  باز   اگر   و...  بشنوم  ته  و  سر   بی  موضوع  این   راجب  محتوابی   لفظ  کالم
 ... کنم  شیرفهمت ایدیگه طور  شممی  مجبور  کنی،

  های شراره  مقابل در  حتی  و  بود  جسور   دخترک.  انداخت  باال  را   ابرویش  تای  یک  آوا
 .زدمی تیز  و تند را حرفش و شدنمی سرکشی خیال  بی ،اهورا جمالت

ش  دختره این  که  اینطوری-  هزار  هم تو و میومد سرت پشت و بود شده تنبون ک 
 شد می متوجه هم احمقی آدم هر  دادی،می  رو بهش شدمی که  جایی تا هواهللقل 
 !چیه؟  واسه کتمانش  دیگه! هست تونبین  چیزایی یه

 دخترک  نفس  داد،  قرار   او  صورت  نزدیک  را  صورتش  و  کشید  وجل  را  خودش  که  اهورا
  که   صدایی  با  اهورا  لحظه  همان  و  شد  جمع  خودش  توی  کمی  و  شد  حبس  سینه  ته  

 :غرید هایش چشم به خیره نرود، باال کردمی سعی

 رسهمی راه از  که  پیزوری ناعقل هر  به که  نداره ربطی من  به بقیه قضاوت و افکار -
 خط چوب حساب به گذاشت رو تو شهنمی  اینه مشکل منتها... بدم پس جواب
 !داره فرق اتقضیه... بقیه

  فرقی؟  چه-

  بسپری  وعقلت که  نه باشی؛ من  شریک باید و دونیمی کمال  و تمام وحقیقت تو-
... کنی خم سر  و بگی  چشم کرد هم سر   وری دری هر  هرکی و چشمت دست

  با  بگیری؟  انتقام خودت خیال به و وایستی شاهپور  جلوی خواستیمی  اینطوری
 بینی؟ دهن  و عنصری سست

 هرچیزی مانیا و تو بین اینکه کنی؟ می قاطی ومسائل چرا تو؟  گیمی داری چی-
ی بخوام که  نیست مهم برام هم عدس یه اندازه نداره، یا داره وجود  و بگیرم شوپ 

  تو  جیک اشهمه مخود بینممی دارم نیستم  که  کور ...  بزنم حرف  کسی  با راجبش
 !جیکین 
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  هم   شاهپور   از   انتقامم  راجب:»بگوید  نتوانست  دخترک  که  کرد  غلیظ  را  اخمش  اهورا
 معرکه   پس    کالهم  که  باشی  شریکم  خودت  قول  به  و  بگیری  ودستم   بود  قرار   تو  خود  
 . ماند دلش توی جمله سکوتش، با و...« نیفته

 خزعبالت   سری  یه  مانیا  دونممی  ؟ ن م  به  کنی  بند  دخترو  این   داری   اصرار   انقدر   چرا-
 ... بشه اعتمادت از  مانع که  داده تحویلت

  جسارتش   و  کرد  َتر   زبان  سر    با  را  هایشلب   بعد  و  کرد  نگاهش  َشک  با  لحظه  چند  آوا
 و  ترسدمی  هم زمانهم  دخترک چطور  کردنمی  درک اهورا. ریخت صدایش  توی را

 !کندمی  زبانی بلبل هم

 یه  با بندازی، هم چرتکه اگه! خان اهورا نیستی اعتمادی ل قاب آدم بهرحال تو-
  زر  زر  اگه و گفتم  بهت واین  حال به تا بار  چند شیمی متوجه سرانگشتی حساب
 ... گشتمبرنمی  حرفم از  من  نبود، هم مانیا هایکردن 

  تا  باید که  ستمعامله مهم... داره حالم به فرقی نه و میاد من  کار   به نه تو اعتماد-
ت به زدن جا فکر  درصد یه اگه و بمونی آخرش دبن  رسیده طوری حسابت بزنه َسر 
  نجاتت  کردن  چهارتا  دوتا دو با  تونن نمی هم حساب ماشین  و چرتکه که  شهمی
 بود؟  مفهوم... بدن

 اهورا، تلفن  پیامک صدای لحظه همان که  داد فاصله هم از  را هایشلب دخترک
  غلیظ  اخم همان با درحالیکه و بود پایین  سرش اهورا. کرد  پرت را هردو حواس
 :شنید را آوا صدای خواندمی را کاوه  از  ارسالی متن  صورتش در  پیدا

  باید   نبینم،  چشمام  جفت  با  رو  شاهپور   نابودی    تا...  نداشتم  کشیدن  عقب  قصد  منم-
ت بیخ  ...کنیم  تحمل رو همدیگه و باشم ریش 

 را   سرش  ایلحظه   حال،  همان  در   و  کرد  حرکت  به  شروع  کیبورد  روی  هایشانگشت 
 . انداخت آوا به کوتاهی  نگاه و کرد  بلند
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 بهت  که  حرفایی ریز  کنممی تأکید و باشی من  یجبهه تو باید زمان اون تا پس-
 ... بفهمم رو قضیه خودم استثنائا که  مواردی در  مگر ... بگی بهم رو شهمی زده

  برای  جاهمین  و بشنوم  امخونمی  دیگه هم مسخره  بحث اون  راجب ضمن؛ در 
 . کنیمی چال ش همیشه

  حال،  این  با. بود گرفته  اشخنده هم و برد می  حساب هم اشدستوری  لحن  از  آوا
 اسارت که  شود دور  میز  از  خواست و شد بلند جا از  «زورگو» ی زمزمه با ورچید؛ لب
 . دوخت اهورا به را نگاهش اجبار  به و شد حرکتش از  مانع دستش مچ

 دخترک صورت به را هایشچشم بعد و فشرد انگشتش زیر  را SEND آیکون رااهو
 . دوخت

  کجا؟ -

 نگاهش  طلبکارانه که اهورا بداخم صورت به و نشاند چهره به کمرنگی اخم آوا
 . شد خیره کردمی

 دیگه... خبخیلی گفتم  که  منم کردی،  صادر  وحکمت  زدی، وحرفات چه؟  تو به-
ت   بمونم؟  اینجا وامخب که  چیه باهام کار 

 گیر   با زمانهم نداشت، را توقعش که  آوا و کشید  جلو را او خاصی حرص با اهورا
  دست  نخورد  زمین   اینکه  برای  و  گفت  آرامی  « هعی»  پایش،  زیر   بلندش  دامن   کردن
 .  فشرد اهورا یشانه به را آزادش

 کنی؟ می همچین  چرا روانی؟ چته-

 و بچگونه هایلجبازی  با و پریمی جات سر   قهتر  عین  مدام که  تو یا منم روانی-
   ریزی؟ می هم به واعصابم  اتمسخره 

 . ایستادن آوا مقابل و شدن بلند  جایش از  با بود زمانهم  حرفش، یادامه و
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 بدون  دونی،نمی   اگر   و...  بزاری  کج  وپات  نداری  حق  که  بودم  داده  اخطار   بهت  قبال-
 و تو واسه کردن  کمین   اهدافش از  یکی هنکای احتمال و صوری   امشب مهمونی که
 ... زیاده خیلی باشه انداختنت دام به

  کوچک   و ظریف هایانگشت  و کرد  رها را  مچش آوا، یزدهبهت  نگاه مقابل در  بعد
 . گرفت  اش کشیده  هایانگشت  بین  محکم را دستش

 پات به پا که طلبهمی سایه یه بدی؛ انجام بخوای که رو هرکاری و بری هرجا-
 ... شهنمی  تموم تو  نفع به کردن  گز   تنها تنها ینتیجه... باشه

 آن  تر محکم  اهورا  که  بکشد  را  دستش  خواست  و  گرفت  او  از   را  نگاهش  حرص  با  آوا
 . فشرد را

 خوب خیلی خودم... خوامنمی  هم وصی وکیل ندارم؛ نیاز  هیچکس کمک  به من -
 ...  برمیام  خودم پس   از  تونممی

 اینکه  فکر   اما...  بخوره  دردت  به  جاها  خیلی  ممکنه  چشمات  جسارت  ندارم  شک  منم-
 از  االن همین  رو بری جایی باشه بهت حواسم اینکه و هماهنگی بدون بدم اجازه
 !بیرون بندازش اتکله

 بگیری؟  تصمیم من  واسه تونیمی تو گفته  کی  چرا؟  اونوقت-

 از   را  همراه  کالفه  آوا،  هب  دادن  جواب  بدون  او و  شد  شنیده  تلفنش  پیامک  صدای  باز 
 دور  یک بود، پیدا  صفحه  روی که  بلندی متن  خواندن از  بعد و  کشید  بیرون جیبش
 . شد تایپ  مشغول و چرخاند باغ توی را نگاهش

ی هایپیامک  با که  است کسی  چه بداند داشت دوست آوا چقدر  ی در  پ    حواس  پ 
 او  وقتی و گشت  مانیا  لبادن جمعیت بین   چشم با  ناخودآگاه. کندمی  پرت را اهورا

 ندید، دستش به هم تلفتی و کرد  پیدا رنگ  خاکستری شلوار  کت  با مردی کنار   را
 و خودش دست سمت را نگاهش و کشید  آسودگی سر   از  عمیقی نفس نامحسوس

  ی مردانه یپنجه  میان که سفیدش و کوچک هایانگشت  دیدن  از . کشاند اهورا
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 یخورده  ُرژ  هایلب  یگوشه  ناخودآگاه شکمرنگ لبخند شد،می  فشرده اهورا
 و  حمایت هرچند. داشت دوست را اهورا هایحمایت . شد جمع رنگش کالباسی
 دل به نهایتبی اخالقش همین ولی بود همراه تحکم و اخم با هم هایشنگرانی 
 بسیار   دستش  مغرورش،  و  سرد  هایچشم   مدل  و  حالت  برعکس.  چسبیدمی  دخترک

 . گرفت  گرما  هم آوا کوچک  دست او، هایانگشت  تاب از  و بود گرم

 دونیمی خوب خیلی هم خودت و میاد نزدیک داره قدم قدم که  اونیه دلیلش-
 !دنبالته چقدر  چشمش

 و  هامون به درنهایت و شد کشیده  کردمی اشاره اهورا که  جایی به آوا نگاه خط
 از  رنگش بش هایچشم و داشت تن  به مشکی شلوار  و کت  هامون. رسید شروین 
 .  آمدندمی چشم به درخشان یتیله دوتا مثل نقاب، میان

م شلوار  و کت با ایقهوه ایژیله شروین  ر   نقاب، جای به و بود پوشیده رنگ ک 
 را آوا دستی   کار   و پوشاندمی را چپش چشم فقط که  داشت صورت به بندیچشم 
 گرفتن   اوج  حال  در   و  کرده  باز   را  هایشبال  که  عقابی  طرح.  بود  کرده  پنهان  خود  زیر 
 آوا  لبخند شد باعث که بود شده زدهنقش اشای قهوه چرمی   بندچشم  روی بود،

 . شود بلند پا یپنجه  روی اهورا، به رو و بگیرد جان بیشتر 

  صدای  و کرد  خم او سمت را سرش بزند، حرفی خواهدمی آوا شد متوجه که  اهورا
 :پیچید گوشش  توی دخترک

 ترکیبی  پیک زیادی امشب انگار  نخور  درد به دوزاری  ! کاکائویی  ککی  یمرتیکه- 
 ...نساخته بهش جنسش بیچاره! باال داده

 :داد ادامه شیطنت با آوا که  نزد حرفی و فشرد هم به را هایش لب  محکم اهورا

 آسیا عقاب فاز  اونوقت کنه؛نمی حساب هم پشه بال رو تو کسی   پیزوری، آخه د  -
 اصال! آمیشن  دریانورد و قواص آب، قاشق یه با که  اوناست از  ن ای برداشتی؟  بودن
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 بهش عقل خدا... کردم  کور   وچارش و چشم زدم که  بهتر  همون چیه؟  دونیمی
 ... بشه  کامل  نقصش که  وسیله شدم منم نداد،

 به  را دستش بار  چند. آوا لحن  و هاحرف  به بود گرفته  اشخنده وضوح به اهورا
 . دوخت آوا به را نگاهش و کند  بازسازی را اخمش انستوت  تا کشید  هایشلب 

  کنی؟   پا به َشر  دوباره که  خواینمی! دختر بگیر  آروم-

 . انداخت باال را ابرویش و خندید شکرک آوا

 حساب  که  چیلی  و  چرب  فرصت  یه  واسه  منتظرم  چقدر   دونینمی  ولی...  نه  که  َشر -
 چاهی   کبوتر   برند  با  مامانی  و  کیش  دودی    عینک  یه  و  برسم  هم  رو  چشمش  یکی  اون

 ! عملیش دماغ تنگ بفرستم

 ...س جناب نداره صفا اوباش اراذل این  کردن  کنف  جدی جدی

 : گفت  تند نفسش، کردن   فوت با همزمان  و چرخاند را حرفش اهورا، پررنگ اخم با

 !خان اهورا-

 و دوب ایستاده شانمقابل اکنون که هامون سوی هردو نگاه و نزد حرفی اهورا
 . چرخید  بود آوا صورت  روی حریص لبخندی با سیاهش هایچشم 

 که   فشرد  را اهورا دست کمی  اختیار بی و کرد  اخم او، یخیره نگاه دیدن از  دخترک
 . شد نزدیک بهش و داد فشار  را آوا ظریف هایانگشت  تر محکم  متقابال هم او

 افتاد   او  بداخم  صورت  به  شانهایدست   از   هامون  هایچشم   اهورا،   حرکت    همین   با
 .کندمی  نگاهش سرخ نیمه هاییچشم  با که

 ...  خصوصی کامال  البته و! مفصل... بزنیم  حرف باهم باید-

 . داد تکان سر  بار  یک فقط بزند حرفی اینکه بی اهورا
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 با او که  برد اشچانه سمت را دستش لبخند با و برداشت آوا سمت قدمی هامون
 گرفته  را جلویش هامون ورود، بدو در . کرد  کج  اهورا یشانه سمت را سرش غیظ
 زبان  با همیشه مثل هم  آوا و بود خوانده گوشش  به را مزخرفش هایحرف  و بود
 این از  پرروتر  انگار  مردک این  اما... بود درآمده خجالتش از  حسابی تیزش و تند

 ... بود هاحرف 

 جلو  را صورتش و کرد  آن جایگزین  اخمی و محو را لبخندش آوا، واکنش از  هامون
 :غرید دندان الی از  و برد

  آوردی   شروین   سر   که   بالیی  از   بعد...  وجبینیم  شهنمی   تموم  هیچوقت  تو  با  من   کار -
 و  قهاری زیادی انداختن  پنجول تو فهمیدم کردی،  پا به شب سر  که  خاکی و گرد  و
ل رو افسارت تا  بدون، اما !کنهمی غلبه تنت ظرافت به گریتوحشی خوی کنن  و 

 ...خودمی مال تهش باشی، بدقلق هم هرچقدر 

 های نفس  میان  در   را  جمالتش  غیظ  با.  بود  زده  زل  بهش  اشهمیشگی  جسارت  با  آوا
 : آورد زبان به شنیدشان،می  وضوح به کنارش  که  اهورا عصبی  

ت  شاهپور   یبیهوده  هایحرف   و  خودیبی  ادعاهای با  نکن   فکر -  تونی می  و  بازه  راه 
 یه که  زوری حرف بار  زیر  محاله من ... برسی دهمی جولون سرت تو که  دافیها به

  پس !  برم  باشه  ناطقش  شاهپور   عین   دم  و  شاخ  بی  هیوالی  یه  و  تو  عین   رذل  موجود
 ... ندار بر  دور  و بدون وخودت حد

 هوا روی دستش که  داشت را صورتش لمس قصد باز  و برد باال را دستش هامون
  هایی چشم با و بود گرفته  محکم را دستش که  اهورا به خشم، و بهت با او و ماند
 اندازه و حد بی نفرتی گفتمی اگر . دوخت چشم کردمی نگاهش نشسته خون به

 ... بود نگفته دروغ دارد، مرد این  به نسبت

ش  که  همانطور  اهورا  کلید  هم به هایدندان الی از  کشید،می نفس بلند و دار  ک 
 :غرید نموها صورت توی اششده
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 تکرارش  چون بزنی؛ دست بهش خوایمی که باشه آخری دفعه دممی ترجیح-
 بیفته  اتفاقی  اونوقت  و  ببندم  حرف    و  قرار   و  قول  هرچی  رو  وچشمم   اینکه  با  مساوی  

 این   چیزی  که  اینه  بر   قرار   اگر !  هامون  نداری  رو  قوانین  گذاشتن   پا  زیر   حق!  نباید  که
 آزاد  رو  ممنوع  و  بره  خطا  بخواد  که  دستیه  ست،ین  شرطمون  نکن   شک  بشکنه،  وسط
 ... کنه  اعالم

  که   کرد  نگاه  اهورا  به  بود،  هویدا  آن  در   ترس  از   هاییرگه  که  نگاهش  با  زدهبهت   آوا
 را  شصتش  و  رفت  جلو قدمی  نفرت  با  او  و  کرد  رها  را  هامون  دست  لحظه  همان  او

 پرتاب  هم سمت گلوله  انگار  که  هاییچشم  با و بداخم هردو. کشید  لبش یگوشه
 گالویز   االن همین  نبودند، مهمانی وسط اگر  شاید. بودند زده زل یکدیگر  به کردمی
 . کردندمی  هم نثار  مشت مرگ حد سر  تا و شده

 مدرک  و  سند  بی  که  کسی  رفتار   ندارم  خوش  هیچ  منم  چون!  اومدی  خوب  رو  ممنوع-
 بدون  رو  دونهمی  آزاد  رو  دادن  جا  هب  نا  ُارد  و  کنهمی  باز   هامبرنامه  یهمه  به  وپاش 
 ... بزارم جواب

 ... بینمتمی انبار ... شدم هم تر مصمم  االن بزنیم،  حرف باید گفتم

  یعنی   غربی،  قسمت  سمت  به  را  راهش  شود،  اهورا  جانب  از   کالمی  منتظر   اینکه  بی  و
 .  کرد  کج  داشت قرار  آنجا انبار  و سیلو که  ویال پشتی   باغ

  به  هایش،انگشت  گرمای  دوری   از  که  کرد   رها را آوا کوچک  دست خشم  با اهورا
  زیرلب   و  کشید  موهایش  بین   را  دستش  او  و  پیچید  دخترک  تن   به  سرد  نسیمی  آنی
 : کرد  غیظ

 ... چیز همه  بی فطرت   پست-

 مقابلش و شکافته را اشسینه خواستمی هرلحظه انگار  که  زدمی  طوری آوا قلب
. ترسیدمی  بدهد  دستش  کار   اهورا  خشم  نکند  اینکه  از ...  ترسیدمی.  بیفتد  زمین   روی

 . کردمی  تهدید خطری هر  را اهورا و بود خطرناکی آدم هامون
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 اهورا که،  بود نکرده باز  لب از  لب هنوز  و نشست اهورا بازوی روی سردش دست
 و  گرفت  فاصله او از  ،«گردمبرمی  تا باش جاهمین » گفتن    با کند  نگاهش اینکه بی

 . گرفت  سر  از  را بود رفته هامون که  یریسم همان

  کجا   دوتا  این   که  بود  این  درگیر   ذهنش  و  بود  پایش  رد  روی  هنوز   آوا  سرگردان  نگاه
  کتک   و دعوا یا بزنند؟  حرف خواستندمی واقعا اصال بزنند؟  حرف هم با خواهندمی

  بیندازند؟  راه کاری

 کرد می  وزک  وز   شاهپور   گوش  کنار   شروین .  چرخاند  جمعیت  توی  را  نگاهش  دور   یک
 جانش   بار   این   و  بود   ایستاده  مرد  همان  کنار   هنوز   هم  مانیا  داد؛می   گوش  اخم  با  او  و
 مشغول  هم سعید شود؛ حلقه دورش که  بود سپرده او دست به سخاوت با را

  چشمک  و برگشت ایلحظه  کرد،  حس که  را آوا نگاه و بود جوانی دختر  با صحبت
 . شد  خودش کار   مشغول باز  و زد او به کوتاهی

 نبود، که  اهورا... اما شناخت؛می را زیادی آشنای هایآدم  جمعیت، این بین  ظاهرا
 جای  که  نبود حقیقی او برای اهورا جز  به هیچکس وجود انگار ... بود تنها دخترک
 چرا، دروغ... بود هم نگرانش که  خصوص به. آمدمی چشم به همه این  اشخالی
 حتی دانستمی. زد می را اهورا شور  شدت به و جوشیدمی سرکه و سیر  مثل دلش
 ... زد نخواهند هم به خوبی هایحرف  باالخره نکشد، هم کشییقه به کارشان  اگر 

 ... بماند جاهمان و کند  صبر  بود گفته  اهورا

 ... است اشتباه کارش  دانستمی

 ... برود نباید دانستمی

 اما؛

 غربی  سمت به رو و برداشت قدم اهورا پای رد روی و زد کنار   را افکار  این  تمام
 ... کرد  حرکت

*** 
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 این  یادآوردی   زننده، و تلخ یخاطره همه این  هجوم. سریع و بود بلند هایشقدم 
  داشت،  را جهنم حکم  او برای که ایوامانده سیلوی بدتر  همه از  و لعنتی ویالی

 خدا از  که  زیاد قدر آن بود؛ عصبی. رفتمی فرو زخمش الی و شده تیزی استخوان
 . کند  خالی سرش را خشمش تمام او و دهد دستش گزکی  هامون خواستمی

  تصورش،   بود  سخت  برایش  هم  هنوز   که  پیچیده  و  تو  در   تو  سیلوی  آن  از   ویال،  این   از 
 همه این  هم آن گذشته  اتفاقات ریکاوری   از  بگذارد، داخلش قدم اینکه به برسد چه

 جانش  به  و  شدمی  خشم  تنفر   این  و  بود  متنفر   مرگ  دح  سر   تا  لمس،  قابل  و  نزدیک
 . دادمی عذابش و افتاده

 شمشادهای انبوه را اطرافش که  تاریک و باریک بود راهی سیلو به منتهی مسیر 
  ریخته هایبرگ خش خش صدای قدم، هر  با. بود گرفته  فرا پاییزی یشده خشک

 . شدمی یبترک هاکالغ   گاه  بی و گاه  قار  قار  با پایش زیر  به

 عین  هم خودش انگار . کرد  روشن  را دومی درنگ بی و انداخت پا زیر  را اول سیگار 
 چند انتقام باد   دست در  فقط... زمین  روی افتاده و ُمرده. بود شده هابرگ همین 
  روی  قدم نحوی به هرکدام هم عابرها میان این  در  و شدمی جاجابه اشساله

 که  یشعله...  ساختندمی  ترش  ور شعله  جرقه  هر   با  و  گذاشتندمی  خشمش  خاکستر 
 همین  برداشتن  میان از  به اجبار  به او و کشاندمی مشامش به بیشتر  را خون بوی

  کار   این  روزی باید هدفش، به رسیدن برای  که  دانستمی و کرد می  فکر  هم عابران 
 ... دهد انجام را

 و تر تنگ  نفسش شد،می نزدیک تاریکی در  رفته فرو ساختمان آن به بیشتر  هرچه
 اشریه . کوفتمی شرر  جانش به بیشتر  اشلعنتی  و سیاه یگذشته  یادآوری عذاب

 برای را اشدوخته هم به هایلب  کرد وادارش که سوختمی بدی طرز  به
 . سازد رها انگشت دو میان از  را سیگارش و کند  باز  هم از  عمیق هاییسرفه 
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 محکمی   مشت  خشم  با.  رسید  سیلو  مقابل  که  وقتی  شد  شدیدتر   و  شدید  هایشسرفه 
  اما . کند  رهایش  اشعصبی  گرفتگی    و سوزش  و بگیرد آرام که   کوبید  اشسینه به
 ... بود فایدهبی

 داشت   باز   انگار .  داد  فشار   هم  به  را  هایشچشم   محکم  و  نشست  زانو  روی  ناخواسته
 ... که  وقتی  مثل...  قبال  مثل...  بود  کرده  عود  هم  باز   لعنتی  بیماری  این.  افتادمی  پا  از 

 دار بغض  و ظریف صدای و نشست اششانه روی که هاییدست  احساس با
  دردش،   از   سرخ  هایچشم  که  نکشید  طولی  و  کرد  بلند  را  سرش  شنید،  که  ایدخترانه

 . شد خیره آوا فندقی   هایمردمک  باران از  خیس آسمان توی

  روزیه؟  و حال چه ن ای کنی؟ می سرفه داری چی واسه اهورا؟  شده چی-

 ابدی و ارثی تنگینفس از  خودش، از . بود گرفته  حرصش. دهد پاسخ توانستنمی 
 .  کردنمی  رهایش که

 کشید   صورتش  روی  از   را  نقابش.  زد  زانو  کنارش  هقهق   با  آوا  که  شد  خم  سرش  باز 
  قاب  ظریفش و کوچک هایدست  حصار  در  را صورتش و انداخت زمین  روی و

 . گرفت

 هرچی ...  اسپری  دارو،  شی؟   خوب  که  کنم  چیکار   بگو  کلمه  یه  خدا  رو  تو  کنم؟   چیکار -
 کنممی   خواهش...  نباش  اینطوری  فقط...  کنم  استفاده  ازش  که  بگو  بهم   رو  داری  که

 ... نباش اینطوری

... اشگریه   میان  های زمزمه  از   یا...  کوچکش  هایدست   احساس  از   یا  بود  صدایش  از 
  عصبی  یحمله. خواباند را عصبانیتش  که  بود  چه دانستنمی هم  خودش اهورا

 که  بود کسی  اهورا مگر  اما داشت، اسپری کودکی  از . کردمی تشدید را اشبیماری 
 اشبیچاره   اسپری  هاسال  این   تمام  طی    دانستنمی  حتی  دهد؟   اهمیت  درمان  دوا  به

 ... شده گور   و گم  و افتاده کجا
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 آرام  و برداشت صورتش دور  از  را هایشستد آوا که  بود شده تر آرام  هایشسرفه 
 . داد ماساژ  لباس روی از  را اشسینه یقفسه  آرام

 به ببیند را نفسش گرفتگی    و افتادن پا از  کسی  اینکه از . بود متنفر  ضعف از  اهورا
  عطر  ولع با او شد نزدیکش که  آوا بار،این  اما. شدمی خشمگین  وحشتناکی طرز 

 این  انگار  اصال. شد باز  هم از  صورتش و کشید  آلودشدرد هایریه  به را نرگسش
 ... بود دختر  این  عطر  هم آن و داشت مسکن  یک فقط درد

 .  کرد  پاک را صورتش  دست پشت با و گرفت  فاصله ازش آوا شد، آرام که  اهورا

  خوبه؟  حالت-

. نشاند چهره به را کمرنگش اخم بعد و کرد نگاه را صورتش لحظه چند اهورا
 . بود شده رگه دو و فتهگر   صدایش

   برگردم؟  تا بمون منتظر  نگفتم بهت کنی؟ می  چیکار  اینجا تو-

  جایی  قدمم اشهماهنگی بدون و بچرخم  تنها  تنها زارهنمی  گفت  بهم نفر  یه یادمه-
 ممکنه   خودش  قول  به  که  جماعتی  وسط  و  زده  حرفش  زیر   که  حاال  اونوقت ...  بخوره

 به بره تنها و تک بزارم چیه؟ تکلیف کرده؛ ولم باشه دنبالم چشمشون هرکدوم
  بیام؟  همراهش اینکه یا برسه؟  هامون با مرافه دعوا و کشییقه

 . شد بلند جا از  و پاشید اخمش به رنگ قدری اهورا

  بمون،  منتظر  و کن   صبر  گفتم  اگر . برگردونی خودم به وخودم حرفای خوادنمی-
 ... داره وجود هم استثا یه همیشه یعنی

 موهایش  از   ایطره  نشاند،  لب  به  که  کمرنگی  لبخند  با  زمانهم   و  ایستاد  مقابلش  اآو
 . راند گوش  پشت را

  کنه؟ می وضع که  کیه  رو استثناها این  اونوقت-

 ! مشخصه جوابش-
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 ... دهمی نشون رو خودخواهیت نهایت این  و-

  داری؟  مشکلی باهاش تو-

 قبول  وخودش  جز   کسی  حرف  که  یکس...  مشکله  سرتاسرش  اصال.  دارم  که  معلومه-
 رو  قبلیش قوانین  باید کرد  کارو  این  هم اگه ببنده، شراکت قرار  کسی  با نباید نداره
 عالیجناب؟  اینه از  غیر ... کنه  عوض

 تمام  با دختر  این  بزند؛ گول  را خودش توانست نمی . کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
  آرامش   برایش  بدجوری  زدمی  فحر   آرام  آرام  وقتی  هایش،جسارت  و  هادرازی   زبان

 آن پی   رفتمی حواسش . نمیشد هایشحرف  متوجه گاهی  که  آنقدر . بود بخش 
 . انداختمی طنین  گوشش  در  که  صدایی ظرافت و ایقهوه  درشت هایمردمک 

 شده، که  هم بار  یه واسه. بیای داخل خوامنمی... نیست خوبی جای سیلو این -
ش  و بحث بدون  ...بیام تا کن   صبر  و کن   ولقب وحرفم  دادن ک 

 اونه  از   شیادتر   هامون  ضمن،  در !  آبیای   زود  که  شرطی  به  اما...  مونممی  خب،خیلی-
 ... باش خودت مواظب... کرد  اعتماد بهش بشه که

 کاش . شد انبار  وارد بزند حرفی اینکهبی بعد و کرد نگاهش لحظه چند اهورا
 نفهمیده  و  گفتنمی  کاش...  «شبا  خودت  مواظب»  گفتنمی  آوا  کاش...  گفتنمی 
  خو  ظرافت با نه و داشت عادت آرامش به نه او. کردنمی  عوض را اهورا حال و

 دختر  این  ظاهرا اما. ساختمی را راهش که  غرور  و بود خشم همیشه. بود گرفته
 اشسنگی  وجود  و   یخی  قلب  با  جدال  قصد  وجود  تمام  با  و  بود  بسته  رو  از   را  شمشیر 

 . داشت را

 شدمی منتهی هاییاتاقک  به پیچ در  پیچ هایراه با که  تاریکی و نمور  راهروی از 
 . شد واردش و پیچید راست سمت  اتاق سمت و گذشت

 .  برگشت   عقب  سمت  در،  صدای  با  که  بود   ایستاده  آن  روشن   و  تاریک  وسط  هامون

 ... کردی  دیر -
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 !بگو وکارت-

 .  برداشت قدم اهورا سمت خشمگین 

  تو گذاشت  شاهپور  که  بودی نونی تو... نداشتیم کاری  تو و من  ماولش از  کارم؟ -
 ... کرد  گیر   بهت  بیشتر  کارم  مانیا ینقشه با و من دامن 

 . کرد  تنگ را هایشچشم  کمی  اهورا

 ... کشونیمی حاشیه به رو بحث چرا بزن اول همین  وآخرت  حرف-

 . کشید  صورتش به را دستش عصبی و کالفه  هامون

 من  یخواسته دونینمی که  کنیمی تظاهر  و زنیمی راه اون به وخودت  چرا تو-
 !آوا بود؛ کلمه  یه هم اول از  من  حرف چیه؟ 

 :داد ادامه او و کرد  نگاهش فقط اخم با اهورا

 خامش   کفتارو  اون  چطور   دونمنمی   فقط  شاهپوره،  و  من   یمعامله  شرط  دختر   این -
 ریز  به ریز  هم و دخترش  هم مفت مفت که  داره دستت زیر  ضعفی چه و کردی

 که  رو چیزی تونینمی هرگز  تو که  بدون واین  ولی... تو دست سپرده رو اموالش
 !کنی  دریغ خودم از  منه به متعلق

 . ندارم قصدی چنین  منم-

 :زد فریاد کالفه  هامون

  ردش   امشب  همین   قرار   طبق  بخوره  هم  به  مونمعامله   خواینمی  واقعا  اگه  نداری؟ -
 ... بیاد کن 

 .بود خشم از  ُپر  صدایش. شد جمع مشتش و گرفت   رنگ اهورا اخم

 عجله همه این ... برسه  زمانش تا کنی  صبر  باید منتها توئه، مال   دختره گفتم  بهت-
 ... کنه  تغییر  امعقیده و برگرده نظرم شهمی باعث فقط
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 او  صورت به را اشآماده مشت اهورا و برد هجوم سمتش عصبانیت با هامون
 . شدند گالویز   هم با و کوبید

 آوا   درنهایت  تا  کشیدم  خودم  رو  گروه  اون  قتل  ینقشه  هم  اولش  از ...  منه  حق    آوا-
 ... کنی  تعیین  شروط و شرط امواسه نداری حق پس... کنم  اختیار  رو

  زمان  تا نکن؛ خام خیال پس سپرددش من  دست شاهپور  و منم  اشکارههمه االن-
ت روی هم شوجنازه  نرسه مناسبش  ...  زارمنمی دوش 

  خون  لبش یگوشه.  فشرد را گلویش  متقابال هم او و گرفت  را اهورا ییقه هامون
 چیز   اهورا  شست  ضرب.  شدنمی   حریفش  اما   بود  تر درشت   اهورا  از   اشجثه.  آمدمی

 ... بود دیگری

  پیشش  دلت که  اینه خاطر  محض کردن  تلف  وقت و خوندن ُکری  همه این  نکنه-
 ... االن که  شدی تنش مالک من  از  قبل شایدم یا هان؟  کرده،  گیر 

 عصبی و داد هولش دیوار  سمت محکم اهورا که  بود نکرده تمام را حرفش هنوز 
  توی   بخورد،  اهورا  صورت  به  اینکه  از   قبل  ولی  آمد  باال  مشتش.  برداشت  قدم  سمتش

 زمان م ه  و  کوفت  را  هامون  صورت  اهورا  یخوردهگره   مشت  عوض  در   و  شد  مهار   هوا
 :زد فریاد  اشیقه  گرفتن   با

 ببین  اونوقت کن،  قرقره رو زدی که  زری و بده وجود خودت به دیگه دفعه یه-
 !حراف ندار   هیچی نه یا کنممی قبرستونت رو جاهمین 

 :زد داد و زدود را  لبش یگوشه   خون انگشت  سر  با او کرد،  رها که  را هامون ییقه

  امشب   شاهپور   و  من   قرار   بشه؟   من   مال    امشب  اآو  زارینمی   چرا  چیه؟   مرگت  پس-
  زنی؟ می زیرش داری چرا  لعنتی توئه پس بود

  جوشش  اینجوری که  کرده  مزه دهنت زیر  و گرفته  وچشمت  دختره که  اینه از  غیر 
 کنی؟ نمی تسلیمش و زنیمی رو
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 :پیچید اتاق خلوت و سرد یمحوطه   توی اهورا غریو فریاد

 کوچکترین آوا و من بین ! کثافت مردک نکردم ردشخو خودم تا ودهنت ببند-
 با کاری  من ... بشنوم باره این  در  چیزی خوامنمی دیگه پس نداره وجود چیزی
 ... کنی  صبر  بازی آخر  تا باید که  بود این  اولشم از  من  حرف ندارم، شاهپور 

  ره بمی  دل  دور   از   ظاهرت  تو  چی؟   اون  ولی  نداره؛  وجود  چیزی  تو   طرف  از   که  گیریم-
 حسابی  چه  رو...  باشه  مدهوشی  تو  دختره  که  نیست  کم  احتمالش!  َزهره  نزدیک  از   و

  نداری؟  خیانت قصد و نکردی پهن   تور  اشواسه کنم  باور 

 رو  شاهپور   که  هم رو  ریختین   چیز   همهبی   شروین   اون  با  دونممی  اینکه  حساب  رو-
 که  نیستم آدمی من  دونهمی خوب خیلی  مرتیکه اون ندونه، هرکی و بزنین  دور 

 ... باشم اسیر ...  دام تو و ببندم روابط و حواشی این  با وبالم  و دست

 .  کرد  نگاهش پوزخند با هامون

 خوب اینم ولی بزاره؛ پا اهورا سنگی   قلب  تو تونهنمی هیچکس که جریانم در -
 نه   بهش  و  بود  خوددار   جلوش  شهمی   سخت!  متفاوته  چیز   یه  دختر   این   که  دونممی

 ...گفت

 خدا  رضای محض اما... نداره ارزشی کوچکترین   من  برای دختر  این  تو، برعکس-
 آوا  اونوقت بدی، انجام وخواممی که  کاری   باید قبلش. طرفت فرستمشنمی  هم
 ... توئه مال

 داشتن  برای که  بس از  بود شده خسته. کشید  صورتش به را دستش کالفه  هامون
  در  بود مردی او. بود شنیده نه هم باز  هایتدرن و داده انجام کاری  همه دختر  این 
 ... کردمی  ترشتشنه روز  به روز  کنارش،  در  آوا نبودن و...  بند

 هم با را اهورا و شاهپور  و بریزد هم به را مانیا ینقشه شدمی  موفق امشب اگر 
 . بود  او  به  متعلق  همیشه  برای  آوا  و  ماندنمی  راهش  سر   مانعی  هیچ  دیگر   کند،  نابود

 بکنم؟  باید یکار چ-
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 ! میخوام رو سنگ اون من -

 کجا  از   را  موضوع  این   اهورا  بود  گنگ  برایش.  کرد  نگاهش  زدهبهت   ایلحظه  هامون
 :گفت  و کرد  جور  و جمع را خودش  سریع. فهمیده

  زنی؟ می حرف چی راجب کدومه؟   سنگ-

 با هامون هایچشم  به خیره که  وقتی کالفه،  لحنش و بود عصبی اهورا پوزخند
 :غرید نشسته خون به هاییچشم 

  وسطه  سنگ یه پای ... َبَرم از  رو قضیه َته   تا َسر  خودم که  نزن خریت به وخودت-
...  دزدیده  شاهپور   گاوصندوق  از   خودش  یاجازه   با  یا  تو  دستور   به  آدمات  از   یکی  که
  گیرش  که هم وقتی تا! بهتر زودتر  هرچه... برسه من  دست به باید سنگ اون

 ... کشیمی خط رو آوا دور  نیاوردی،

  گفتم   که  همونطور   چون...  بهت  دممی  رو  دختره  گفتم،  که  کاری  انجام  محض  به  اما
 ... بکشم رو و زیر  و دربیارم دبه سرش  بخوام که  اونه از  کمتر   برای آوا ارزش

  اتاق  در  شود، بود رفته  فرو شوک در  که  هامون جانب از  پاسخی منتظر  اینکه بی و
 . شد خارج آنجا از  و کرد  باز  را

 خیالتش هم و آوردمی گیر   را سنگ هم. بود زده نشان دو تیر، یک با درواقع اهورا
 نه،  چه شدمی پیدا  سنگ چه هرچند. شدمی راحت  هاآن  با رامین  همکاری  بابت از 
 . برسد آوا به هامون دست بگذارد بود محال او

 ظاهر  مقابلش دختری زنقش ری  و کوتاه  قامت که  بود نپیچیده راهرو خم از  هنوز 
 بی  عطرش، بوی و هاچشم  حالت اما نبود واضح اشچهره خیلی تاریکی توی. شد

 .دادمی نشان را او هویت براقش نقاب و بود آشنا اندازه

 : گفت  هایشدندان میان از  و بخشید غلظت را اخمش اهورا

 کنی؟ می  چیکار  اینجا تو-
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 اسم  تو  بدی؟   تحویلم  دروغ  و  بزاری  کاله  مسر   بازم  و  نشنوم  وحرفاتون   خواستیمی-
 اونه  مرد!  خان  اهورا  که  نیست  بازو  زور   و  باال  و  قد  به  مردی  مرد؟  زاریمی  وخودت

  سرش  هم و بپیچونه وحرفش مدام که  کسی  نه... کرد  حساب حرفش رو بشه که
 ... هامون و شاهپور  یتوبره  تو  هم باشه من  آخور  تو

 .بود کرده  خیس را هایشچشم  کاش نم و بود دار بغض  صدایش

 نیمه هایشلب. کردمی نگاهش نشسته خون به و خشمگین  هاییچشم  با اهورا
 خودش به آوا تا و شد شنیده اتاق در  صدای که  بود نگفته چیزی  هنوز  و بود باز 

 جیغ خواست دخترک. کرد  مخفی دیوار  پشت را او و کشید  را دستش اهورا بیاید،
 و   فشرد  دهانش روی  را  راستش  دست کف  و  خواند  را  دستش  زودتر   اهورا  که  بزند

 ازش  حرکتی  هرگونه  که  کرد  قفل  شکمش  روی  را  دخترک  دست  هردو  چپش  دست
 . شود سلب

 را خودش حال اهورا، تن  تلخ یرایحه  و گرما  هجوم از  و بود شده حبس آوا نفس
 . فهمیدنمی 

 ...  بود دلخور  هم  بدجوری... بود دلخور 

 شد نگران دخترک کرد،  دیر  او وقتی ولی بود ایستاده بیرون اهورا یخواسته طبق
 وارد   همین   بخاطر ...  بیفتد  سرفه  به  باز   اینکه   یا  باید  آورده  سرش  بالیی  هامون  مبادا
 . بود شده سیلو

 چطور   نفهمید  هم  خودش  شنید،  را  اهورا  آخر   یجمله   تا  دو  و  ایستاد   که  در   پشت  اما
 . شد اشک از  خیس ثانیه چند عرض در  صورتش

  سنگ  یک با که  بود  ارزشبی  برایش انقدر  واقعا را؟  آوا بود کرده  فرض چه اهورا
 های خیال  چه...  بود   کرده  فکرهایی  چه  خودش  پیش  دخترک  آنوقت  بزند؟   تاختش
 ... خامی
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 قلب تیز  هایلبه چقدر  و بود شکسته را دلش بار  دومین برای امشب اهورا
 را بستگیدل حس داشت تازه و بود زخم از  پر  وجودش که  او برای اشخوردشده

 ...بود دردآور  و برنده کرد،می تجربه

  دست  و گرفت  را هایشدست  تر محکم  دست یک با اهورا که  کرد  تقال حرص با
 . فشرد دهانش به بیشتر  را دیگرش

  های دست کمی  کرد  حس که  کوبید  اهورا پای روی را کفشش  یپاشنه  محکم آوا
 .  کردنمی رهایش و بودش گرفته  محکم همچنان ولی ،شد ُشل جوان مرد

 حالش  و  باشد  متنفر   نزدیکی  همه  این   از .  باشد  بیزار   او  از .  بترسد  او  از   داشت  دوست
... اما بکشد؛ زبانه وجودش توی منفی حس هزارتا االن باید اصال. بخورد هم به

 دارش تب   تن   ساحسا  با  وقتی  سیگارش،  بوی  با  ترکیب  در   اهورا  ادکلن   تلخ  یرایحه 
  حق ... ببندد را هایشچشم  داشت حق کرد؟ می  باید چه بیچاره دختر  بود، همراه
  آن  یک برای داشت حق... بیفتد گز   گز   به صورتش روی...  های انگشت  رد داشت

 جان به را اشکنندهدیوانه عطر  وجود تمام با و کندمی چه نفهمد شده، که هم
 ...بکشد

 عقب   را  سرش  ناخودآگاه  و  او  هاینفس    احساس  از   شد  دار کش  دخترک  هاینفس 
 کج  که  را سرش و بود اهورا دستان   حصار   در  کامل.  داد تکیه اشسینه به و کشید
 فاصله  کمترین  با که شد سبزرنگی و شفاف هایشیشه محو هایشچشم  کرد،

 .  بود مقابلش

  ان جو مرد قلب و بود شده پخش اهورا صورت راست سمت دخترک فر  موهای
  متوجه  را هایشتپش  وضوح به هم آوا که زدمی  ضربان دار کش  و بلند چنان
 ... شدمی

 صورت   روی    را  دستش  باشد،  داشته  گیریتصمیم   قدرت  اصال  یا  بخواهد  اینکه  بدون
 لمس   را  هاسرخی  آن  نامحسوس  که  انگشتش  سر ...  و  داد  حرکت  آوا  ظریف  و  نازک
 . شود اکمح منطقش به دلش بود  نمانده چیزی کرد؛
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  و  رساند گوششان  به را بانگ آخرین  هامون یمردانه  هایقدم صدای لحظه همان
 رها  را  دخترک  اهورا شد،  شنیده  که  قفلش  شدن  چفت  و  انبار   در   شدن  بسته  صدای
.  لرزیدمی تنش. ایستاد مقابلش و دوید ممکن  سرعت بیشترین  با او و کرد
  اهورا   انگشت  حرکت  متوجه  هرچند.  زدمی  تند  نفسش  و  بود  گرفته  گر   هایشگونه 

  تشویش  برای بود کافی هم نزدیکی همان اما... بود نشده حالش و حس و
 ...اشدرونی

 و کالفه. بود گرفته حرصش خودش از . کشید موهایش بین را دستش اهورا
 از  لب دخترک اینکه از  قبل. ایستاد آوا مقابل و برداشت قدم جلو به رو خشمگین 

 :گفت  بود نشسته اشپیشانی  روی معمول طبق که  خمیا با کند،  باز  لب

 شدهخراب این  تو اومدی چی واسه پس... بمونی منتظرم بیرون گفتم  بهت یادمه-
   نفهم؟  زبون یدختره

 دست هم هرچی که  نیست حالیم هیچی اصال... احمقم... نفهمم زبون من  آره-
 اون با بمونی تنها دهنمی  رضا دلم باز  بینم،می ازت بدی و شهمی رو امواسه ذاتت
 ... کثافط  هامون

 و ظاهر ... بگردم زدن چاقو سر پشت  از  واسه فرصت دنبال که   نیستم تو عین  من 
 ...بینیمی که  همینه باطنم

 احساسات بود، ُپر  حسابی دلش که  آوا و کردمی نگاهش اخم با همانطور  اهورا
 :گفت  تر بلند و گرفت  نادیده بود که  سختی هر  با را اشدرونی

 و فقط جایگاهت، بخاطر  نه شغلت، بخاطر  نه... اهورا تو از  حداقل ... نفر یه تو از -
 ازت که  چیزی اون بخاطر  زدی، بهم که  حرفایی و لعنتیت شخصیت خاطر  به فقط
 ... نداشتم خوردن رکب توقع  بودم ساخته ذهنم تو

  توئم ... خودت منفعت به فروختی ومن  توئم! شاهپور یلنگه بودی یکی توئم ولی
  تموم  مثل درست! پناهی جناب هستی توخالی محکمت،  و معتمد ظاهر  برعکس
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 درواقع  و  شن می  یدک   رو  مردونگی  اسم  فقط  که  مردهایی  یهمه  مثل...  جنساتهم 
 !تونهمه! نامردین  تونهمه... ندارن وجودشون تو رو  واقعی مرد مویرگ یه

 اش،جمله  اتمام با درنهایت و شدمی کمتر   و کم  صدایش اوج گفت،می که  هرچه
 اشک، از  خیس دردش، پر  و غمگین  هایچشم و شکست گلو  توی سنگینش بغض
 خیره  بود  پیدا  خوبی  به  سبزش  و  سرخ  هایرگ   که  اهورا  عصبانی  هایمردمک   توی
 . شد

 را خودش دخترک اینکه از  قبل رسید، که  آوا نزدیک و رفت جلو قدم چند اهورا
 : غرید  درشتش هایچشم به خیره و گرفت  را بازوهایش بکشد عقب

 و کس  هر  به که  نکردی  پیدا هنوز  ودرستش جای یا دونی،نمی رو نامرد معنی یا-
 دل   ور   فرستادمتمی امشب همین  که  بودم نامرد اگر  من ! دیمی  نسبتش ناکسی
  ی نامرد   نیستم  بلد  بخوام،  اگر   کردی  فکر ...  بیاره  سرت  به  چی  نبود   هم  ککم  و  هامون

 زبونش  زیر  از  رو شاهپور  ضعف نقطه فنگ و دنگ هزار  با و کنم   تموم حقت در  رو
  شد؟ می  تموم برات چیهمه امشب همین  قرار   طبق که  بیرون نکشم

 بهش  بگم دلیلی هیچ بدون و هامون جلو وایستم اگر  من  عقل،بی یدختره آخه د  
 لنگهمی   کار   جای  یه  هبفهم  که  رسهنمی   عقلش   انقدری  مرتیکه  اون  دم،نمی   تحویلت

 شنیدن  با  که  اعتمادت؟   بود  این   آوا؟   زنیمی  راه  اون  به  وخودت  چرا  داره؟  بو  قضیه  و
  ببندی؟  من  ریش به ونامردی  لفظ کلمه،  چهارتا

 . کند  حفظ را جسارتش کرد  سعی و گرفت   را صدایش لرزش جلوی زحمت به آوا

 حسابی  چه  رو...  کردی  اممقایسه   ناقابل  سنگ  یه  با  و  دونستی  ارزشبی  ومن   که  تو-
 ... اتپسرخاله   همکارات،  تو،  واسه  روشنه  برام  روز   عین   وقتی  داری؟   اعتماد  توقع  ازم

 :داد ادامه بلندتر  و گرفت  باالتر  را سرش و

 حفظ که  باارزشه و مهم اونقدر  شاهپور  گرفتن   و پرونده بردن پیش! تونهمــه-
 اعتماد  بهت چطوری... نمیاد چشم به عنوان هیچ به کنارش  من  یآینده و جون
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  هامون   سمت  دیمی   هولم  ماه  آخر   تا  کم  کم    کردی  راحت  وخیالم   امشب  وقتی  کنم
  زاری؟ می  سرم داری رو چی منت االن اصال شه؟ می  تموم چیهمه همیشه واسه و

 . سایید هم به را هایشدندان  محکم و فشرد را بازوهایش کمی  حرص با اهورا

  در  پشت وایستادن گوشفال با کردی  فکر  گی؟ می ربطبی چرا دختر  کدومه  منت-
 زرنگی خیلی نداشت، حقیقت کدومش  یه که  حرفایی شنیدن و وامونده اتاق اون

 برداشتی؟ وخودت ییکه  و کردی

 :زد لب آرام بعد و کرد  نگاهش مات و  ساکت لحظه چند آوا

 ...که  شنیدم خودم من  نداشت؟  حقیقت که  چیه منظورت-

 هم  رویا و خواب توی حتی شوالباقی ولی شنیدی، وجریان  نصف تو! دونممی-
 ...بزنی حدس تونینمی 

 اهورا  کردمی دعا دعا. کردمی نگاهش خیره همانطور  آوا و بود آرام اهورا لحن 
 باهاش   دخترک  دل   باز   بود  محال  وگرنه  باشد؛  داشته  موجهی  دلیل  هاحرف   آن  برای
  بود  محال اش،درونی احساس هرچند،. بنشیند دلش به قبلی اعتماد و شود صاف
 امشب  هایشکستگی کردن  جمع و دوباره اعتماد اما؛... کند  تغییر  اهورا به نسبت
 راحت  خیلی  کوچک،  لمس  یک  با  که  اهورایی...  آمدمی  بر   اهورا  دست  از   فقط  قلبش،

  نتقالشا دیگر  دنیایی به و کند  حساس را دخترک عصبی   هاینورون  توانستمی
 . دهد

 . افتاد پایین  تنش موازات به و خورد ُسر  بازوهایش روی از  اهورا هایدست 

 اونجا  و بود گذاشته  جاوید ویالی تو وپاش من  نبود در  چی واسه مانیا دونیمی-
  داشت؟  چیکار 

 های چشم   با  و  انداخت  باال  را  سرش  فقط  مظلوم،  و  صادقانه  آوا  و  بود  آرام  اهورا  لحن 
 و  ظرافت  پرت  بار،  اولین  برای  جوان  مرد  حواس  درحالیکه  بود،  او  به  هخیر   درشتش

 ... بود شده دختر  یک یچهره  معصومیت
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 ناقابله نه تصورت برعکس و کبوده  یاقوت اسمش زدم،می وحرفش که  سنگی اون-
، کامال!  ارزشبی نه و  معنوی و روحی نظر  از  هم داره، زیادی مالی   بهای هم قیمتی 

 . ..باارزشه

  صاحب  از  واون شاهپور  پیش سال خیلی منتها ست؛دیگه نفر  یه به متعلق اصل در 
ش  خودش از  دیگه  ناتوی آدم یه االنم... دزدیده اصلیش  حاضر  حال در ... رفته ک 
 ... هامون   هم مظنون اولین  و کبوده  یاقوت دزد دنبال شاهپور 

 :داد ادامه کوتاه  مکثی با او و کردمی نگاهش سوال از  پر  و کنجکاوی  با آوا

 َکنهمی  تو  واسه  چاله  یه  مفت،  گنجیشک  مفت،  سنگ  کرده  فکر   خودش  با  هم  مانیا-
 شدن دزدیده جریان که  شاهپور ... رسهمی وحسابت  ببره بو کسی  اینکه بدون و

  شاهپور   با  که  میاد  میفته  راه  نباشم  ویال  من   که  زمانی   درست  گه،می   بهش  رو  سنگ
 ... شهبا داشته خصوصی مالقات

 زیاد  اطراف  اون  و  میاد   بیرون  شخصیش  اتاق  از   دخترش  که  دیده  گهمی  شاهپور   به
ر  و زبونی چرب کلی  با و... پلکهمی ر  و ش   با  ارتباط و دزدی به متهم رو تو گفتن،  و 

 مجازاتت  سخت بخواد که  شاهپور  دست گزک  شهمی همین  و... کنهمی هامون
 ... کنه

... کردنمی  درک اصال . فهمیدنمی  را اهورا هایحرف  .کردمی نگاهش زدهبهت  آوا
 سنگ   آن  دانستنمی  حتی  آوا  بزند؟   دزدی  تهمت  او  به  حرفی  چنین   با  باید  مانیا  چرا

  که   کسی  هامون؟  کی؟  خاطر  به هم آن! بدزدد را آن بخواهد آنوقت! دارد وجود
  زد؟ می تیر  با را اشسایه دخترک

  بودی؟  اونجا لحظه اون توئم  مگه.. .مگه دونی؟ می کجا  از  اینارو تو-

 سفت فکش و کشید  هم توی بیشتر  را هایشاخم اهورا. زدمی  حرف باتردید آوا
 . رفت عقب اهورا، حالت تغییر  از  متعجب او و برداشت دخترک سمت قدمی. شد
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 و شیاد آدم یه که کردی؟  فکری چه خودت  پیش کردی؟  فرض چی ومن  تو-
 این وقتی و بشینم ساکت مانیا جلو که  چیزم همه بی و پست اونقدر  و وجدانمبی

ر  بافهمی  هم به حرفارو ر  و ب    کنم؟   نگاهش ب 

 او، سوال از  اهورا چرا بود؟  برداشتی چه دیگر  این . شد گرد کمی آوا هایچشم 
  بود؟  گرفته  نظر  در  را اشجنبه ترین منفی

 !همین  فهمیدی، ور  قضیه چطوری بدونم خواستممی فقط... نبود این  من  منظور -

 بزنگاه سر ... رسیدم سر  اتفاقی من  که  کنه  ُپر  تو علیه بر  رو شاهپور  مانیا بود قرار -
 ...برگشت ورق و خوندم ودستش

  کنه؟   اثبات وحرفاش  بخواد که  چیه مدرکش آخه اما... اما-

  درز  ال مو که بیاره برهان و دلیل طوری مدرک و سند بدون بلده خوب مانیا-
 ...نره اشنقشه

  کردم   چیکارش من  مگه کنه؟   درست امواسه پاپوشی همچین  باید مانیا چرا چرا؟ -
  بگیره؟  انتقام ازم اینطوری بخواد که

 برای  اینا گفتم  باشه، یادت وحرفام  اگه اما. آوا نزده سر  ازت خطایی کار   هیچ تو-
 باشی  داشته واین  توقع باید هم تو پس... بردارن راه سر  از  رو تو باید حزب یاداره
 ...  بزنن  ضربه بهت نحوی هر  به تا باشن  فرصتی دنبال که

 . کشید  عقب  را  خودش  باز   او  و  رفت  تر نزدیک   قدمی  اهورا  که  کرد  نگاهش  فقط  آوا

 شوفاتحه   و  کنینمی  تموم  رو  بازی  این   چرا  کنی؟ می   همکاری  باهاشون   هنوز   چرا  تو-
 نیست؟  کافی  شونهاگناه  اثبات برای مدرک همه این  خونی؟ نمی 

 کنار   و بره جلد   تو بری اما باشی، گرگ  باید! بود صبور  باید وقتا گاهی  گفتم  بهت-
  نگفتم؟ ... بکشی خنجر  وقتش به تا بمونی دشمنت
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 سنگ  به کمرش  که  بود رفته عقبعقب آوا و بود آمده جلو قدم قدم آنقدر  اهورا
 را اهورا حرف یادامه هلحظ همان و شد مورمورش و کرد  برخورد سیلو دیوار  سرد
 :شنید

 حواس  با  آخر   یلحظه  تا  باید  که  طوریه  قانوناش  قاعده  نشده؛  تموم  هنوز   بازی  این -
  طرف  وگرنه بدی، ادامه هامهره یکی   یکی کردن کیش به باز  هایچشم و جمع

 نفهمی  که  طوری! کنهمی  ماتت موقع، به حرکت یک و شاه ی مهره یک با مقابلت
 ...خوردی اکج  از  و شد چی

  کردم،   شروعش  که  حاال  باید  خاطر   همین   به!  پیاده  و  قلعه  نه  ام،بازی   شاه  دنبال  من 
 ... بدم اشادامه آخر  تا

 مقابل   که  وقتی  صدایش  محکم  تن   و  اهورا  نزدیکی    همه  آن  از   آوا  یشده  حبس  نفس
 .  گرفت  بیشتر  و شد تر تنگ  زد،می حرف دخترک صورت

 انداخت پایین  را سرش عمیق، نفسی با آوا و شستن دیوار  روی  اهورا هایدست 
... اما شود فارغ آورد درمی  پا  از  را آدم که  او وحشی   هایچشم  در  شدن خیره از  که

 هم پیراهن  و کت  وجود با که  اشسینه یقفسه و بازو هایعضله  روی نگاهش
 ورت ق   خشک  گلو  را  دهانش  بزاق  محکم  شد  مجبور   و  افتاد  کشیدندمی  رخ  به  را  خود
 . دهد

 نداری؟  اعتماد بهم هنوزم-

  مشامش  که  تلخی عطر  یا پیچید، موهایش توی که  نفسی یا بود، گرمش  صدای از 
 . شد جمع خودش توی کمی  و گرفت  ُگر   هایشگونه   دخترک بود، کرده  ُپر  را

 نازک  برگ چهارتا سه یاندازه به فقط شاید که  بود شده نزدیک او به چنان اهورا
 . بود فاصله شانبین  کاغذ

 :زد لب اهورا و نزد حرفی اما شد بسته و باز  آوا هایلب 

؟ بی از  فقط هادزدیدن  چشم و نکردن نگاه این -  ... یا... تنفر و بیزاری یا اعتمادی 
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. نداد ادامه و بست فرو لب اهورا شد، دوخته هایشچشم به که  آوا متعجب نگاه
  خاکستری  ایسایه  اینکه مثل. گاران بود شده کدر .  زدنمی  برق دیگر  هایشمردمک 

 . باشد شده کشیده  شفافش هایشیشه روی

 سبز  هایچشم  آن  غرور  نقاب پشت انگار  که گنگی غم پرت  دخترک حواس
  کرد، می کنکاش  را او آرام هایچشم که  همانطور  و شد بود، نشسته کنندهمجذوب

 :زد لب

 ... نبودم هم هیچوقت... نیستم متنفر  ازت من -

  تمام  که  وقتی درست اونم چیه؟  از  بینممی  چشمات تو که  اعتمادیبی  ن ای پس-
  نامردی   َانگ    از   که  گممی   بهت  رو  بدونی  نباید  که  هرچی  و  زارممی   پا  زیر   رو  هاقدغن 
 ...کنی  امتبرعه 

 قلبش  ضربان  روی  کنترلی  دیگر   کرد  حس  دخترک  پیچید،  دورش  به  اهورا  هایدست 
 . ندارد بود هشد صدا و سر  پر  و وحشتناک که

 :زد لب آوا گوش  کنار   و برد جلو را صورتش اهورا

 اعتمادی؟ بی  بهم همه این  که  نامردم چشمت به هنوزم نکنه-

 حس  کشید،می  نفس  گردنش  کنار   که  اهورا  و  زد  پلک  رخوت  با  او،  نفس     از   دخترک
 . دشو زمین  نقش و بیفتد پا از  است ممکن  آن هر  و افتاده لرزه به پاهایش کردمی

 :کرد  زمزمه سختی به و گرفت  اهورا کت  یلبه را دستش دو هر 

 ! تونمنمی  چون...  کنم  اعتماد  بهت  که  نخواه  ازم...  نخواه  ازم  اما...  نیستی  نامرد  تو-

   تونی؟ نمی چرا-

 عین  دلیلی، هر  به حاال سر  پشت ولی زارمنمی  تنهات بگه روم جلو که  کسی  چون-
  اعتماد  قابل عنوان هیچ به من  نظر  از  بزاره، قرار  و قول کردنم رد واسه کاال یه

 ... نیست
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  باشه؟  شریکت اگه حتی-

... بود  سود  سر   دو  معامله  این   وسط؟  کشیمی  وشراکت   پای  شهمی  که  هرچی  چرا-
 !نشده عوض چیزی االنم

 و شریکش   و  خودش  سهم  نیست؛  حسابش  طرف  سود  فکر   به  اعتماد  غیرقابل  آدم  یه-
... نذاشتم تنهات من ولی... کنهنمی  نگاه سرشم پشت  رهمی زارهمی و چاپهمی

  پا   خودم  یپرونده  خاطر   به  و  بگیرم  ندید  رو  چیهمه   نتونم  اینکه  نه...  موندم  کنارت
!  نخواستم  ولی...  بزنم  نارو  تونستممی  بیفتی؛  هچلی  چه  وسط  قراره  تو  اینکه  رو  بزارم
 ... نیستم راه وسط آدم من  چون

 اهورا  هایحرف وجود، تمام با او. برد عقب کمی  را سرش و دکر   مکث لحظه چند
 . دادمی گوش  را

 تکیه شریکش به بتونه  باید بنده؛می قرار  و قول و دهمی شراکت دست که  کسی-
 خیالش چون نباشه، کردن سقوط نگران اومد، هم طوفان اگه که طوری... کنه

 و زارهنمی  تنهاش بیفته، هک  هم اتفاقی هر  و گاهشهتکیه که  هست نفر  یه راحته
 ... مراقبشه

 باشم  گاهیتکیه برات بتونم که  داری باورم اونقدری کنی؟   تکیه من  به تونیمی تو
  نمیاد؟  طرفت سقوط هرگز  اون وجود با باشی مطمئن  که

.  توانست می. فشرد کوچکش  و ظریف هایمشت بین را کتش  هایلبه تر محکم  آوا
 اما... داشت نیاز  آن به همیشه آوا که باشد گاهیتکیه همان توانستمی اهورا

  را،  نبودند خوبی موقعیت و شرایط در  اصال که  االن هم آن ضعف،  این  به اعتراف
 .  نداشت دوست زیاد

 ... نه  هم شاید بتونی، شاید...  شاید... دونمنمی-
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 و  کرد  رها را کتش  آوا هایدست و گرفت  فاصله دخترک از  ثانیه چند از  بعد اهورا
  ناآرام هایفندقی  به خیره که  وقتی داشت چهره به کمرنگی  اخم او و افتاد پایین 

 :گفت  دخترک

 ... ستغریبه  باهات اعتماد هم هنوز  زنن می داد هاچشم این -

 داد اهورا هایچشم  سرسبز  جنگل به خیره همانطور  داشت دوست آوا چقدر 
 تونم می  چطوری من آخه د  ! زنن می اضافی زر  که  کردن  غلط خیلی چشمام:»بزند
  باشی  کنارم تا گیمی و کنیمی علم قد  جلوم اینجوری وقتی نکنم اعتماد بهت

 «المصب؟  بیاره درم پا از  تونهنمی  هم طوفان

  بزند،  غیرمعقولی حرف کنندههیپنوتیزم  های چشم  آن تأثیر  تحت اینکه از  قبل ولی
 هول و پیچاند اشاره انگشت دور  را موهایش از  ایطره و داد تغییر  را نگاهش رد

 :گفت  هولکی

 ...  بریم اینجا از  زودتر  هرچه و بشیم بحث این  خیال  بی فعال  بهتره من  نظر  به-

  تند . گرفت  نگرانی رنگ و رفت وا صورتش بیاید، یادش چیزی اینکه مثل یهو و
 . کرد  نگاه را اهورا دوباره

 ... افتادیم گیر   شدهخراب ن ای تو که  نگو... اهورا! کرد  قفل درو که  هامون ولی-

  ناپیدایی  و محو خیلی خیلی لبخند که  بود گفته  را اشجمله شیرین  و ساده آنقدر 
 اخمی با و کرد پاک هم را ذرهیک  همان سریع اما. نشست اهورا هایلب  روی

 . گرفت  فاصله آوا از  کمرنگ

  ختم  جا یه به کدوم هر  که داره رو در  راه و موش  سوراخ بخواد دل ت تا اینجا-
 منتها... هست دیگه فرعی در   یه اصلی، در  جز  هم باغ به برگشتن  واسه... شن می
 ... بکشه طول ممکنه اصلی مسیر  از  بیشتر  دقیقه چند

 ... اینجا از  شیم خالص فقط... نیست خیالی بکشه طول هرچقدر -
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 آوا به رو داشت چهره به اخم درحالیکه و کرد  روشن  را موبایلش الیت فلش اهورا
 :گفت

 ... طرف این  از  بیا؛-

 و هامون که  اتاقی مخالف سمت هم با  و برداشت قدم سمتش تند تند دخترک
 . افتادند راه به بودند آنجا اهورا

  بسیار   هایگاهشکنجه   و  زندان  به  شبیه  درست.  بود  پیچ  در   پیچ  و  عظیم  بسیار   سیلو
 از  و شدمی سردتر  و تر تاریک  فضا رفتند،می پیش بیشتر  که  هرچه. قدیمی بسیار 
 شنیده که  فریادهایی و جیغ صدای. شدمی اکو شانهای قدم صدای زیاد، خلوتی  

 بیشتر  بود، کرده  بغل را بازوهایش لحظه آن تا  که  آوا تن  لرزش شد باعث شد،می
 را اهورا بازوی محکم باشد، داشته اشگیری تصمیم  روی اختیاری اینکه بی و شود
 آرام قلبش و شدمی  قدرت از  پر  تنش  انگار  کت،  زیر  از  حتی او، ن ت گرمای  از . بگیرد
 . گرفتمی

  آن نمور  دیوارهای و فضا در  حاکم سرمای ها،هقهق  گاهی  و فریاد و داد صدای
 تنش  به  را  لرز   و  ترسانده  بسیار   را  او  و  پرانده  را  دخترک  رنگ  زن،  هم  به  حال  سیلوی
 احاطه  زدهزنگ   گاز   هایلوله  با  شدندمی  رد  شاز   که  راهرویی  دور   تا  دور .  بود  انداخته

 هاییموش   گاهگه  که  بود   کثیف  آنقدر   محیطش  و  دادندمی   بدی  صدای  که  بود  شده
 فشار  را اهورا بازوی تر محکم آوا و شدندمی رد شانپای  زیر  از  کوچک  چندان نه
 . دادمی

 گاهشکنجه  یا  ب؟ فاضال   یا  است  انبار   واقعا  اینجا  بپرسد  اهورا  از   داشت  دوست  خیلی
 حقیقتا اما دهد؟ می  آزارش و پیچدمی هایشاتاق  از  وحشتناک صداهای این  که
  زبان .  نداشت  را  او  با  گفتن   سخن   جرعت  اصال  آوا  که  بود  درهم  چنان  اهورا  هایاخم

 از  زودتر  هرچه کردمی خدا خدا فقط و بود چسبیده کامش  به  ترس از  هم خودش
 .شوند خالص  دهشتناک و آور چندش و منحوس مکان آن
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  کنارش .  ایستادند  دررفته  زهوار   فلزی  در   یک  مقابل  کردند،  عبور   که  طویل  راهروی  از 
 .  داشت قرار  بود قدیمی  های آب کنتور   حالت که  سنگی تخته

 کنار   از   بعد  و  برداشت  را  سنگ  و  نشست  زمین   روی  و  داد  آوا  دست  را  تلفنش  اهورا
 و  کرد  باز  را در  و کشید  بیرون آنجا از  ایزدهزنگ  آهنی   کلید  زیرش،  هایخاک  زدن

  گشوده   ویال  ساختمان مقابل درست باغ، به رو در . گذاشت  جایش سر  را آن دوباره
 . شدمی

 آن از  توانستمی چطور  نبود، اینجا اهورا اگر  واقعا. کرد نگاهش زدهبهت  آوا
  کند؟   پیدا ار  فرعی در  همچین  یک و ببرد در  به سالم جان  تو در  تو هایمارپیچ

ی  قبال تو-   بلدی؟  شوچیهمه دست کف  عین  که  بودی اینجا ک 

  سفت   حسابی  فکش  حرفش،  شنیدن  از   بعد  کرد  حس  آوا  و  گرفت  غلظت  اهورا  اخم
 :گفت  پرغیظ لحنی با کوتاه،  و آرام مکث، ایثانیه از  بعد و شد منقبض و

 ... پیش وقت خیلی-

 . شد خارج کننده  منزجر  مکان از  سریع و نپرسد سوالی دیگر  داد ترجیح آوا

 این  وجود انگار  اصال... بود راز  و رمز  پر  بود، صادق او با که  آنقدر  برابر  هزار  اهورا
.  بود  بزرگ معمای یک همه و همه اش،کینه  از  پر  و خشن  رفتار  هایش،اخم  مرد،
 هم به را اعصابش زیاد کنجکاوی    و کردن  پیچسوال با نداشت دوست دخترک ولی
 و گذاشتمی اشفضولی جگر  سر  دندان فعال که  بهتر  همان. کند   ناراحتش یا یزدبر

 اگر  نداشت شک. مناسب زمانی به کردمی واگذار  را چیز همه و پرسیدنمی  چیزی
 خب؛ اما. گویدمی او به را چیز همه خودش اهورا زیاد خیلی احتمال به کند،  صبر 
 ...  نبود هم ایادهس کار   همچین  کردن  صبر   کنجکاو،  دخترک   برای

  صدای  بست،می را در  درحالیکه اهورا و داد تاب و پیچ هم توی را هایشانگشت 
 :شنید را ظریفش
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 کنم   تشکر  باید... میومد من  سر  بالیی چه نبودی، اینجا تو امشب اگه دونمنمی-
 ... که

 . نیست تشکر  به نیازی-

 به  نیازی  اتفاقا.  کند  هشنگا  خیره  توانست  فقط  آوا  که  بود  محکم  چنان  اهورا  لحن 
  بلند،  هایجیغ صدای شنیدن و سرما از  سیلو،  آن در  که  آوا برای حداقل! بود تشکر 
 .  بود واجب پیمان و ُپر  تشکر  یک کند،  کوب  سنگ  ترس از  بود مانده کم

 را   ابروهایش  که  اخمی  با  و  کشید  بیرون  جیبش  از   را  تلفنش  اهورا  پیامک،  صدای  با
 . گذراند  نظر   از  را آن بود، کرده  اسمم بلندش هایمژه با

 که،   فشرد دستش توی  را آن طوری و گرفت  موبایل یصفحه  از  را آلودشاخم  نگاه
 . شد کشیده  بلندش هایانگشت  سوی آوا نگران نگاه

 سمت  را نگاهش زمان هم  و شد تکرار  و زد زنگ ذهنش توی دوباره هامون پیامک
 . کشید  ساختمان

 کنم  خفتش رو پیر  کفتار   اون تنهایی به خودم دادم ترجیح !رفیق  کنسله  قرارمون»
 دقیقه  چند  تا  و  افتاده  گیر   شاهپور ...  نشه  میل  حیف  و  نره  کسی  چشم  تو  دودش  که

 از  هست وقت تا شنویمی من از ... شهمی تبدیل خاکستر  به آتیش میون دیگه
... بپیچه ممکنه کسی  هر  پر  به... نیست اعتمادی جهنم آتیش به چون برو اینجا
 !« بینمتمی امانتی تحویل موقع

 !اهورا؟ -

  لب   باتردید  دخترک  و  چرخاند  او  سمت  را  سرش  آوا،  لرزان  و  نگران  صدای  شنیدن  با
 :زد

 راهه؟ به رو چیهمه خوبه؟  حالت-
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  است   پیامکی  قطعا  اهورا  حالت  تغییر   این   مقصر   دانستمی  که  آوا  و  نزد  حرفی  اهورا
 :پرسید دوباره بود، خوانده االن که

  داد؟  پیام بود کی-

 :گفت  و کشید  عصبی نفس اهورا

 ایلحظه  بدون بگو بهش کن،  پیدا رو سعید برو. بری اینجا از  زودتر  هرچه باید-
ت اینجا از  تلفی وقت  ...کشن می کشیک   ویال همین  در  جلو نیروها... کنه  دور 

 مانع  و گرفت  را کتش   یگوشه   محکم پشت از  آوا که  برود ویال سمت خواست و
 و آلودبغض  صدای زمانهم  و فشرد هم  به را هایشچشم  محکم اهورا. شد

 :شنید را آوا یترسیده

  همت   به  اینجوری  ثانیه  یه  عرض  در   تونست  که  بود  کی  شده؟   چی  گینمی   بهم  چرا-
 بریزه؟ 

 :گفت  عصبانیت  با کند،  نگاهش اینکه بی و کرد  کج  را سرش کمی  اهورا

 ... گفتم  بهت که  بده انجام رو کاری  فقط ن،پرسید ربطبی سوال جای-

 . کرد  بغل را بازویش و رفت جلو طاقت بی آوا

 ... رمنمی جا هیچ تو بدون من -

 سمتش تأنی با و کشید  بیرون او ظریف و کوچک  دست میان از  را بازویش اهورا
 همیشگی   تحکم کردمی سعی درحالیکه و گرفت را اششانه طرف دو. چرخید
 :گفت  غلیظ اخمی با کند،  حفظ را صدایش

... شهمی  پا به جهنم دیگه یلحظه  چند تا اینجا! دختر نکن  بحث من  با انقدر -
... برو نشده دیر  تا  پس... باشی قربانیاش جزء هم تو نیست بیراه پر  که  جهنمی
 ...نمون من  منتظر 
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 اکج   تو بدون:»نکند زمزمه و نچکد اشکش که  گرفت  دندان به را پایینش لب آوا
  با  و برداشت او از  چشم تغیر، با اهورا که  بود نزده حرفی هنوز  و «برم؟  تونممی
 نشان خود از  توجهیبی کرد،می صدا را اسمش که  صدایی مقابل  در  قدرت، تمام
 . کرد  تند قدم ساختمان  سمت و داد

 تند خودش و ببرد برایش را آوا شال و مانتو گفت  خدمتکارها از  یکی به راه بین 
 آنکه بی اهورا. شد متصل تماس نکشیده بوق سه به و گرفت  را شهرام یه شمار 
 :گفت  مختصر  و مفید سازد، جاری لب روی کالمی  او بگذارد

 رو  نیروها...  کنن   سرهیک   رو  جاوید  کار   امشب   قراره  کرده  کنسل  رو  معامله  هامون-
 کش نفت  یککش  بزار  رو عده یه فقط بزنن؛ وردتون اینکه از  قبل کن   دور  انبار  از 

  راحت  همینجوری اینا اما نیست کشتی  از  خبری دیگه درسته... بکشن  رو جنوبی
 ... کش  نفت مونهمی که  خروجی راه تنها... کشن نمی  هامحموله  اون از  دست

 :گفت  شهرام و شد ویال وارد کشید،  که  بلندی نفس با زمانهم 

  کردن؟   شروع وشوننقشه... شدم متوجه خبخیلی-

 هرچه  که  بده  خبر   بهش...  داخل  نیومده  جاوید  با  مذاکره  برای  کاوه  فعال...  هن  هنوز -
 ... برن اینجا از  و برداره رو سعید تر سریع 

 مرد  بشه  چی  که  اونجا  وایستادی  اومده  پیش  که  اوضاعی  این   با  چی؟   خودت  پس-
  حسابی؟ 

  بیرون  مخمصه آن از  را شاهپور  که  بود  مانده. پاشید اخمش به  بیشتری  رنگ اهورا
 به  رسیدن برای هم. شدمی  تمام کارش  هاراحتی این  به و االن نباید مردک. بکشد
 با خودش که  زمانی تا داد،نمی  او به را  مرگ  یاجازه هم و داشت نیازش منصور 
 .  کند  نابودش و بریزد را خونش باشد، پرگناهش کردار   و اعمال مناسب که  روشی

 نزدش  کرد  اشاره بهش سر  با یافت، که  را شروین . کرد  کنکاش  را اطراف چشم با
 :داد را شهرام پاسخ کوتاه  و برود
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 ... دونیمی خوب واین  خودتم شهرام، نیستم زدن جا و فرار  اهل من -

 استراتژی    و  مأموریتش  بردن  پیش  جونش،  حفظ  برای  وقتا  گاهی  آدم  کدومه؟   فرار -
 !نیست فضع معنی   به که  این ... کنه  نشینیعقب  باید حمله، درست

 . را وقتش نه و داشت کردن  بحث یحوصله نه اهورا

 بین  از  مجازات بدون نباید شاهپور ... نشده انجام هنوز  که  دارم تموم نیمه کار   یه-
 ...بره

 . داد خاتمه را تماس  و نماند شهرام جانب از  حرفی منتظر  دیگر  و

  آشوبی؟  انقدر  چرا رفیق؟  شده چی-

 نشده،  تمام اشجمله هنوز  اما زدمی حرف لبخند اب و بود رسیده مقابلش شروین 
 .  خورد صورتش توی اهورا محکم مشت

 شدمی  مچاله  اهورا  هایدست  بین   اشیقه  بیاید،  خودش  به  تا   و  پرید  سرش  از   برق
 . بود اشترسیده و لرزان هایچشم مقابل او ینشسته خون به نگاه و

 !حمال  مردک بزنی ر دو ومن  کرده  راضیت که  گرفتی  هامون از  چقدر -

 اهورا اما لرزید قدری هایشلب. بود داشته برش ترس او بلند صدای از  شروین 
 هایشدندان  الی  از   و  فشرد  را  گلویش  تر محکم   و  نداد  او  به  زدن  اضافی  حرف  فرصت
 : کرد  غیظ

 تو   که  فکری  و  بوده  تو  یایده  نقشه  پیچوندن  ببرم  بو  اگر   شروین،  روزگارت  به  وای-
 برام این  از  حقیقت کن  دعا دعا... باشی کرده خیانت بهم و  باشه درست سرمه
 محاله  چون!  کنی  فرار   ینقشه  کشیدن  صرف  وعمرت  مابقی  باید  وگرنه  نشه  تر روشن 
ر  دستم از  بزارم و بگذرم نفست بریدن خیر  از  مفت س   ...  بری در  ق 

 :فتگ  بعد و  کرد  نگاه را خشمگینش یچهره  ترس و بهت با لحظه چند شروین 
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 چی  بفهمم منم بزن حرف جوری یه چیه؟  ایده کدومه؟   نقشه پسر؟  گیمی چی-
 ... گیمی

 و  گرفت  کام  به  زبان  شروین   کوبید،  دیوار   به  را  سرش  محکم  و  داد  هولش  که  اهورا
 . شد گرد  هایشچشم 

 بلند  تو  گور   از   گریاناشی  این   تموم  روشنه  برام  روز   عین   که  نزن  راه  اون  به  وخودت-
 .. .شهمی

 :گفت  پرغضب اما تر آرام  صدایی با بعد و کرد  مکث ثانیه چند

 پس... میارم تو سر  به رو برابرش هزار  که  بدون بیاد، شاهپور  سر  بالیی هر  امشب-
 جبران عنوان وبه بیرون  کشونیشمی اتاق اون از  ریمی صدا و سر  بی االن همین 
   ود؟ ب مفهوم... دیمی  نجاتش شخصا خودت شده، که  هم مافات

  بود،  بسته یخ پایش و دست و لرزیدمی  هایشمردمک  ترس از  درحالیکه شروین 
  نگاه  بعد. کرد پرتابش تقریبا یا داد، هولش مخالف سمت اهورا و داد تکان سر 

 :گفت  شروین  به رو و انداخت اشمچی ساعت به کوتاهی

 از  دور  امن  جای یه و بیرون ببریش ویال این  از  که  داری فرصت دقیقه ده االن از -
 ... داری  نگهش دیگه کس  هر  و هامون چشم

 رعشه  به شروین  تن  که  طوری بلندتر، او که  گردمی نگاهش لرزان هنوز  شروین 
 : غرید افتاد،

 ... هری! بجنب د  -

. شد دور  او از  خوردمی  سکندری که  همانطور  و افتاد وال و هول به بیچاره شروین 
 خون دادمی ترجیح و بچشد را اهورا یه ضرب طعم دیگر  بار یک  خواستنمی  واقعا
 با هرچند. دهد انجام بود خواسته ازش او که  کاری  و کند  پاک را اشبینی  بغل

 . بود خودکشی عین  برایش کار   این  سوزی، آتش از  اطالعش وجود
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  بندش  پشت و اول انفجار  صدای که  بود نگذشته شروین  رفتن  از  بیشتر  ثانیه چند
 سمت  به اهورا و درآمد صدا به امنیتی قرمز  آژیر . شد نیدهش مهمانان فریاد و جیغ

 بود  طبیعی و بود قدیمی بسیار  ویال. بود بسته آهنی در  اما رفت  اضطراری خروج
  ویال  دور  را نگاهش کالفه. بیفتند کار  از  و داده ارور  حساس مواقع در  امکاناتش
. بود آشنا ایشبر  پنجره این . رفت سمت آن به سریع پنجره، دیدن با و چرخاند
 ... بود کره  فرار  جاهمین  راه از  دقیقا هم پیش سال خیلی

 پنجره از  دوم انفجار  با  زمانهم دقیقا و شکست را شیشه و برداشت را گاز   کپسول
 ... پرید بیرون

 از  حالیکه در  گرفته  دهانش مقابل را هایش دست آوا دور، چندان نه ایفاصله در 
 دل از  آخر  یلحظه  که  اهورا برای نگرانی و اکوحشتن انفجار  و سوزی آتش ترس
  نگاه  را رویش به رو اشک، از  شده تار  نگاهی  با لرزید،می بود، جسته بیرون آتش
 . کردمی

 رفتن،   برای  او  اصرارهای  تمام  برخالف  ولی  بود  رفته  سعید  سراغ  اهورا،  یگفته  طبق
 . شود خارج لعنتی ویالی آن از  اهورا با که  بود برگشته

 اگر  حتی... بماند زنده  اهورا بدون خواستنمی  واقعا دخترک بود، مرگ به بنا اگر 
  اشکالی  کرد،می نگاهش  هم دشمنش خونهم  و دختر  یا شریک یک عنوان به او

 و اعتماد قابل گاهتکیه و محافظ یسایه  این  وجود بدون خواستنمی آوا! نداشت
 حتی بود، گذاشته  دلش  به قدم ر با آخرین  و اولین  برای که  مردی تر،مهم  همه از 

 ... دهد ادامه اشزندگی به ایثانیه 

 خدا شکر  لب زیر  و بوسید آرام را اش«اهلل» پالک آوا نشست، زمین روی که  اهورا
 کردمی  نگاهش  نفرت  با  شمشادها  پشت  از   که  زنی  از   غافل.  دوید  او  سمت  و  گفت  را
 به  و گرفت هاآن  از  نگاه یظغ با رسید؛ اهورا مقابل او ریزنقش یجثه وقتی و

 ... بروند جاآن از  کرد  اشاره اشراننده

 .  نشست اهورا یچهره توی غلیظی اخم آوا، دیدن با
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 تکرار   بار   ده  رو  هرچیزی  داری  دوست  چرا  نگفتم؟   برگردی،  سعید  همراه  گفتم  بهت-
 !دختر رهنمی  نفر  یه تو گوش  تو حرف چرا کنم؟ 

 چهره به کمرنگی اخم دخترک شد باعث که بود کرده ادا بلند را آخرش یجمله
 .  بنشاند

 پودر  دوزاریت که  کنممی تکرار  هم دوباره گفتم،  بهت قبال االخم،دائم جناب ببین -
  و  شراکت یه و دادی نجات وجونم  بار  دو چون نکن  فکر ... پات زیر  بیفته شه

ت  به حلقه غالم من  شده عقد مونبین  ایمعامله   گم می بگی هرچی و شممی  گوش 
  خریدار   شاید  عالیجناب   کردن  منم  منم  و  زورگویی...  محترم  آقای  نخیر !  قربان  چشم
 !رهنمی  بارش زیر  آوا اما باشه؛ داشته زیاد

 . کند  رها را خودش کرد  تقال او و گرفت  را بازویش  خشم با اهورا

! داره بر  دور  و کنه  فراموش وجایگاهش  بار  یه دقیقه چند هر  که  کنهمی جابی آوا-
 و بکنی خواستی کاری   هر  و ندی گوش  حرف که  هرکی به هرکی یا هرته شهر  مگه
  نخوره؟  تکون آب از  هم آب

 بیشتر   توغلدری  بشه؟   چی  که  بدم  گوش  رو  خودخواه  آدم  تو  حرف!  روانی...  کن   ولم-
 این   تموم  و  اعتماد  و  شراکت  خیالبی  بگی،  زور   سرم  دیگه  بار   یه  اگه  اصال  فقط؟   کنم
 وخودم  خودم، بشین، کار   به دست شاهپور  یا تو اینکه از  قبل و شممی هاتانداس
 ... کنممی هامون تقدیم دستی دو

  خودش  سمت  چنان را آوا. شد منقبض فکش و گرفت  رنگ شدت به اهورا اخم
 :غرید اهورا و شد کوبیده  اشسینه تخت محکم دخترک که  کشید

 وپاهات   جفت  قلم  ببین   بزار،  کج  وپات   دمق  یه  فقط!  احمق  یدختره  کنیمی   غلط  تو-
  بیار،  زبون به رو مرتیکه این  اسم کن  جرعت دیگه بار  یه... نه یا  کنممی  قیچی

 ...  اونوقت
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 زودتر  هست که هرچی خب کنی؟ می اعدامم کنی؟ می  دستگیرم چی؟  اونوقت-
  دست  بازی شب خیمه عروسک اینکه تا بهتره خیلی من  برای مرگ! بده انجامش

 ! بگیرین  تصمیم امواسه مدل یه دفعه هر  و بشم اهاشم

 وجفتمون   باشه  شده...  کشمتمی  آره،  الزمه،  که  بدونم  و  بیفته  پاش  اگه  نکن   شک-
  بهت  هم رذل مردک اون انگشت سر  حتی بزارم محاله اما کنممی  نابود هم با

 شد؟  حالیت... بخوره

 مچ او و کرد  نگاهش زدهبهت  و لرزید بازوهایش میان دخترک اهورا، بلند فریاد از 
 :غرید هایشدندان میان از  و گرفت  را آوا چپ دست

 که   وقتی اون کنم  ثابت بهت که...  میفتی راه و بندیمی  افسار  ودرازت  زبون االنم-
 باشه داشته وهوات خط به خط که  میندازم زندگیت رو گر حمایت  یسایه  یه گفتم

 ... چی یعنی بدی؛ هامون دست گزک  نزاره و

 چنانهم او و ببرد بیرونش باغ از  که  کشیدمی  سرش پشت تقریبا  را دخترک اهورا
 همگی گریختند،می انفجار  و سوزیآتش آن از  فریاد با که مردمی. کردمی تقال
 ! نشود خارج باغ از  کردمی  تالش همه، برعکس که  کردندمی نگاه را آوا زدهبهت 

 اصال! روانی کن   ولم شه؟ نمی حالیت آدم زبون مگه د   توئم با... دیوونه کن   ولم-
  نیست؟  پیداش که  اومده سرش به چی کجاست؟   شاهپور 

  صورت  به را نافذش نگاه و برگشت سمتش بداخم اهورا آوا، حرف این  با
 . دوخت اشپریدهرنگ 

 !باشه کجا   کنهمی فرقی چه-

 . رخیدچ بود آتش در  غرق که  ویالیی  و اهورا صورت بین  دور  یک آوا نگاه

 ... اون خب... خب-

 !پدرته؟ -
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 نه شاهپور . بگذارد مردک آن روی را پدر  مقدس اسم خواستنمی... خواستنمی 
 لحن  و اخم همان با  اهورا که  نزد حرفی. بود کرده  پدری برایش نه و بود پدرش
 : گفت  دوباره عصبی

  اینطوری  که  نگرانی اشواسه  زیادی نکنه آوا؟  چیه خاطر  به چشمات نگرانی   این -
  کردی؟   گم  رو پات و دست

 . شد جمع دوباره آوا هایاخم

 حتی و حرومه دنبال چشمش مدام که  عوضی اون احوال و حال تو؟  گیمی چی-
 هم   سوزن  یه  سر   من   برای  برگشتم،  و  اومدم  مهمونی  چطوری  و  کجام  من   دونهنمی 
 بدونم  مخوامی فقط نیست؟  هست، که من  خون  هم باالخره اما... نداره ارزش
 !همین  نه؛ یا ستزنده

 :پرسید بعد و کرد  نگاهش خیره لحظه چند اهورا

  چی؟  هامون-

 چرا . گرفت  تعجب بوی و رنگ اهورا، آرام  نسبتا و شک از  پر  لحن  از  آوا هایچشم 
  داد؟ می ربط هم به را چیز همه انقدر  مرد این 

  چیه؟  منظورت-

  نه؟  یا  ستزنده مهمه برات-

 .  زد کمرش  به را آزادش دست حرص با و گرفت  رنگ کمی  آوا کمرنگ  اخم

 هامون از  متنفرم، شاهپور  از  که  همونقدری ! نیست که  معلومه! سؤالیه چجور  این -
 تا َسر  از  و بشه جهنم شونواسه آتیش همین امیدوارم و خورهمی هم به حالم هم
 ... شن   جزغاله توش شونَته
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 حس  حتی  و  شد  کمرنگ   اخمش  چرا  نفهمید  آوا  و  کرد  نگاهش  ثانیه  چهار   سه  اهورا
 که  بود پریده باال تعجب  از  ابروهایش. شد کج  باال سمت هایشلب  یگوشه  کرد
 : گفت  اشهمیشگی محکم لحن  با و دزدید را  نگاهش سریع اهورا

 ... بریم بیفت راه و نکن   تلف وقت انقدر  پس-

 که  آتشی اثر  بر  هادرخت  از  چندتا لحظه همان که  کند  مخالفت دوباره خواست آوا
 و کشید  بلندی جیغ ترس از  دخترک و افتادند زمین  روی بود، دویده شانسوی به

 .شدند خارج باغ از  سرعت به هردو و گرفت  را اهورا بازوی چطور  نفهمید

*** 

  دستش  هردو. کردمی حرکت شدمی که  سرعتی تمام با اهورا و شدند ماشین  سوار 
 زودتر .  بود  خیره  مقابلش   به  غلیظ  اخمی  با  سرخش  نگاه  و  شدمی   فشرده  فرمان  روی
.  فهمیدمی را عملیات ینتیجه  و دیدمی را شهرام و رساندمی ویال  به را آوا باید

 تمام  که  هامونی. هامون به فرستاد لعنت زیرلب و شد کوبیده  فرمان روی مشتش
 . ودب شده خارج اهورا کنترل  از  چیز همه االن و بود کرده  خراب را عملیات

 را  در  یدستگیره هایش دست از  یکی. بود شده جمع خودش توی ترس از  آوا
 راهی. کردمی پرواز  داشت انگار  ماشین . بود صندلی به دیگرش دست و فشردمی
 دقیقه  بیست  عرض  در   داشت  اهورا  بود،  آمده  دقیقه  پنج  و  چهل  مدت  در   سعید  که
ی  بود ترسانده بدجوری را خترکد آنجا روشنایی   بدون و سیاه یجاده و میکرد ط 
 : کرد  زمزمه آرام که

 !بری تر آروم شهمی... اهورا-

 بود درگیر  ذهنش آنقدر . نکرد کم  هم را ماشین  سرعت. نزد حرفی اما شنید، اهورا
 خیلی برایش دخترک صدای اضطراب و ترس که بود ریخته هم به اعصابش و

 ...زدمی پسش او و کرد  هم شاید. نکرد جلوه پررنگ

 :زد لب و کرد  نگاه را اهورا لرزان هاییچشم و پریده رنگ ایچهره  با آوا
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 سرعت  این از ... تاریکی از ... ترسممی من... من ... کنممی خواهش اهورا-
 ...خلوت یجاده و وحشتناک

 . بکاهد سرعتش از  کمی  کرد  سعی و انداخت او صورت به نگاهینیم اهورا

... بترسی چیزی از  نیست الزم منی کنار   تا... دختر نداره ترس که  آسمون و جاده-
 ... همه از  اول بیفته اتفاقی باشه قرار  هم اگر 

 بود، شانتعقیب  در  خط به خط که  مشکی فراری دیدن با و  بود آینه به نگاهش
 :گفت  اشجمله یادامه جای به و کرد  اخم

 !دنبالمونن -

 .  برگشت عقب سمت و شد سفیدتر  ترس از  آوا صورت

ی اومدن چی واسه کیا؟   دنبالمونن؟ -   مون؟ پ 

 نزد  حرفی  هستند،  هامون  یشده  اجیر   هاآدم  این   نداشت  شک  ایذره  اینکه  با  اهورا
 که   کرد  کج  چپ  سمت  به  را  فرمان.  دهد  فاصله  هاآن  از   را  ماشین   کرد  سعی  فقط  و

 که  فراری سرنشینان اما چرخید؛ بلندی غیژ  صدای با ماشین  و نشود شهر  وارد
 . کردند  تیراندازی به شروع شده، شانتعقیب  متوجه اهورا دریافتند

 جمع  صندلی  توی  را  ریزش  یجثه  آوا  و  دزدید  را  سرش  اهورا  گلوله،   شلیک  صدای  با
 میان در  آرامش هقهق و شکست بغضش بلندش، نسبتا جیغ با زمانهم و کرد

 . شد ومح و گم  سریپشت ماشین  پی در  پی هایشلیک و هاالستیک  صدای

 ترسیده   چنان  دخترک  توانست؟ می  مگر   اما.  نکند  نگاه  آوا  به  اصال  کردمی  سعی  اهورا
 هم  درد عصبانیت، این اما. کردمی تر عصبانی  معمول حالت از  را اهورا که بود

 ... کشیدمی درد دخترک یغصه از  اهورا... داشت

 که  چرخاندمی را سرش مدام و باشد سر پشت به حواسش که  بود آینه به نگاهش
 کردندمی  تیراندازی نفرشان دو که  بود نفر  سه کال  هاآن تعداد. نخورد بهش تیری
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 و  شلیک ینحوه  و اسلحه نوع شلیک، هایزاویه و صداها روی از  اهورا و
 آنقدرها.  کردمی  تیراندازی   شده  که  هرطور   باید.  بود  داده  تشخیص  را  هاگیری نشانه 
 شد،می کار   به دست ساحلی خط به شانرسیدن از  بلق اگر  و نبودند ایحرفه هم

 .  بربیاید شانپس از  توانستمی شاید

  کنی؟   تیراندازی تونیمی-

 . داد تکان طرفین  به را سرش فقط و کرد  نگاهش او صدای شنیدن با آوا

 بلدی؟  چی؟  رانندگی-

 : ویدبگ  و  کند  باز   را  اشترسیده  مقطع  هاینفس   از   خشک  هایلب   توانست  سختی  به

 . بلدم-

 !بشین  بیا پس-

 . کرد  نگاهش زدهبهت  آوا

  شدی؟  دیوونه بشین؟  بیا وچی چی-

 .  نکند اصابت بازویش به تیر  که  کرد  کج  را اششانه اخم با اهورا

 ...  کنیم  فرار  تونیمنمی ابد تا که  هم ما... نیستن  بردار  دست اینا-

  خوان؟ می نجونمو  از  چی کین؟   اینا اصال کنیم؟   چیکار  باید پس-

 موندن،  زنده راه تنها هستیم، که شرایطی تو اما...دونمنمی قطعی طور  به منم-
 تموم  جاده که  وقتی درنهایت بدیم، ادامه کردن  فرار  به بخوایم اگه! مثله به مقابله
 ... گیرنمی شومشتولق و کنن می  خالی مونجفت مغز  تو گلوله  یه شه

 :داد ادامه اهورا و نزد حرفی آوا

 تموم  کارو  من  که  فرمون پشت بشین  الاقل کنی،  تیراندازی تونینمی گفتی  که  تو-
 ... کنم
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 :گفت  که  وقتی شد صدایش لرزش متوجه اهورا و کرد  نگاهش زدهبهت  آوا

  گی؟ می داری چی ایمتوجه خودت اهورا چطوری؟  اما-

 :گفت  و کرد  اشاره پاهایش به. کشید  عقب را صندلی کمی  اهورا

 ...  ینجاا بیا-

   کجا؟   بیام-

 از   داشت  قصد  آوا  انگار   اما.  بود  سخت  هم   همینطوری  کار   این .  شد  غلیظ  اهورا  اخم
 .  کند  بدترش و تر سخت  هم این 

 ... کنیم  عوض وجاهامون   باید... اینجا بیا پاشو-

 برایش کار   این . چرخید اهورا پاهای و ماشین  فرمان بین آوا یشده گرد  هایچشم 
 !!بنشیند اهورا پای روی توانستمی چطور  آخر ! ذابعــ بود؛ عذاب

 : گفت  و برد فرو اشخشکیده گلوی  به محکم  را دهانش بزاق

 ... نمیام-

 :گفت  بلندتر  عصبانیت، با و کالفه  اهورا

  هامون  طرف از  اگه اینا کردی  فکر  هیچ دختر؟  کنیمی الکی مخالفت انقدر  چرا-
 و مفت رو تو نکن  شک کنن، خالص که ومن  بیاد؟  سرمون به قراره چی باشن 
 ... بشی داده تحویل هامون به باید قبلش و دننمی   عزرائیل دست مجانی

 نه و ستاستفاده سوء قصدم نه من  که  قسم سر  باالی خدای به آوا؛ کن   گوش
 هم  هرچقدر   و  افتادیم  گیر   جفتمون  االن  منتها...  کنیمی  وفکرش  که  ایدیگه  هرچیز 
 ... بشه انتخاب بد باید بدتر، و بد بین  پس... خودمونه  ر ضر  به بجنبیم، دیرتر 

 گفته  محکم را «باید» طوری اهورا و بود شده خشک صورتش روی آوا هایاشک 
  باشند،  هامون طرف از  هاآدم  این  واقعا اگر . بیاورد کار   توی نه نتواند آوا که  بود
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... شودمی مونها دست اسیر  او ساعت یک از  کمتر   و کنند  رحم آوا به است محال
 ... هم اهورا و

 و پیچید دلش توی بدی ضعف احساس بیفتد، اهورا برای بدی اتفاق اینکه فکر  با
 :گفت  تند تند ... رفت گیج  سرش

 ... قبوله خب؛خیلی-

  که   برداشت فرمان روی از  را هایشدست  از  یکی و انداخت آوا  به نگاهینیم  اهورا
 . شود باز  برایش جا

  بودند،  آورده هجوم بهش که  نقیضی و ضد احساسات. کشید  جلو را خودش آوا
 . بردمی  هزار  روی را قلبش ضربان پیشش، نشستن . بود بدش حال دلیل

 :غرید آرام و چرخاند او سوی را سرش اهورا که  بود خیز نیم حالت همان در  هنوز 

 ...بجنب د  ! دختر کنیمی استخاره داری-

 .شد مایل جلو به رو بیشتر  کمی  و داد قورت داص و سر  با را دهانش  آب دوباره آوا

  کوتاه   لمس  همین .  گذاشت  کمرش  روی  و  برد  آوا  سمت  را  چپش  دست  دست  اهورا
 از  کنون  تا که  نفسش. اهورا اخم گرفتن   رنگ برای بود کافی  دخترک، ظریف کمر 

 به دامن  دیگر، دلیل همین  و بود شده ممتد دیگر  دلیلی به االن بود، تند خشم
 . زدمی  تشعصبانی

 وابستگی و احساس هرگونه از  عمر  تمام. داد فشار  هم روی را هایشچشم  محکم
 ... نداشت هم را هابرنامه  این  یحوصله اصال و بود دور 

 ... دختر این  اما،

 از  جوان مرد و کشیدمی خود سمت را اهورا که  بود دامی همان انگار  دختر  این 
 امان در  عنوان هیچ به شد،می  نوپا حساسا این  کردن  پررنگ باعث که  اجبارهایی

 ... نبود
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 دورش که  ایمردانه یدپنجه  از  آوا و بود گرفته  باال مشکوک  ماشین  آن  سروصدای
  در . بود عاجز  آن درک از  هم خودش که   بود افتاده روزی و حال به بود،  گرفته  را

 . ود ب  پیدا  وضوح  به  قلبش  گرومپ  گرومپ  صدای  شلوغی،  و  بیص  و  حیص  آن  میان

  نگاهش  اخم با اهورا . بگیرد قرار  اهورا پاهای روی که  داشت نیاز  خیز  یک به تنها
 : زد لب عصبی و کالفه  لحنی با و کرد

 ...کن   عجله... آوا باش زود-

 که   آوردی روزگارم به چی بینینمی المصب؟  باشم زود چطوری:»نالید دل در  آوا
 اهورا خواستنمی چون ولی!« ...بشینم بغلت بیام و کنم  عجله  داری توقع حاال

 .  رفت جلوتر  زیرلبی، «اهللبسم» گفتن   با و داد تکان سر  شود، او حال متوجه

 شان های تن  برخورد به بود نمانده چیزی و بود اهورا متری  میلی چند یفاصله  در 
 بود  پرت حواس آوا. کرد  عبور  شانسرهای  میان از  دقیقا گلوله  یک لحظه همان که
  فریاد   بلند  و  کشید  عقب  را  سرش  و  کرد  پرت  عقب  سمت  را  او  سریع  و  تیز   اهورا  اما
 :زد

 ! باش مواظب-

 نزدیک  آنقدر  که ایگلوله  اصابت از  ترس و بود شده پرتاب عقب به هوابی آوا
 پیدا  اششده  درشت  هایچشم   و  پریدهرنگ   صورت  توی  هنوز   بود،  شده  رد  صورتش

 خورده  در  یدستگیره به که  پهلویش ردد  از  چیزی که  بود شوک توی آنقدر  و بود
 . کردنمی  حس بود

 با  ماشین  کنترل.  رو پیش مسیر  به چشمش یک و بود آینه به چشمش یک اهورا
 .بود سخت حقیقتا بود، آمده پیش که  شرایطی و جاده آن در  و سرعت آن

  را دخترک صورت اشک. شد درهم باز  اخمش انداخت، آوا به که نگاهینیم  از 
 .  لرزیدمی نگاهش و بود هپوشاند
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  بزار   بیا  پاشو  بترسی؟   چیزی  از   نداری  حق  هستم،  من   تا  نگفتم  بهت...  آوا  نکن   گریه-
 ...  کنیم  تموم کارو

 ... کنن می تموم رو ما کار   دارن اونا که  فعال-

 . پاشید اخمش به رنگ دیگر  مشتی اهورا آوا، بغض پر  صدای از 

  کتابشونم  حساب شیم،می  خالص شوندست از  جفتمون کنی، کمکم  شی پا اگه-
 بهت دارم من واین ... نمیفته مونواسه هم اتفاقی هیچ سمتشون، کنیممی حواله
 !نکن  شک بهش پس! گممی

  درد  هم جسمش روحش، درد جز  به بار  این . خورد تکان جایش سر  سختی به آوا
  جمع  را توانش تمام وجود، این  با. شده  مرده خون پهلویش نداشت   شک و کردمی
 به حرکتی ترین کوچک   یاجازه اینکه بدون و آورد در  پا از  را هایشکفش  و کرد
  گرفت   قرار   پاهایش  روی  بلند  خیز   یک  با  فرز،  و  تر ...  و  زد  دریا  به  را  دلش  دهد،  اهورا

 .  گرفت  ماشین  فرمان به را دستش دو هر  و

 اآو هایدست  روی دستش هردو و نشست  اهورا هایلب  روی محوی لبخند
 .  نشست

 ... بندانگشتی برمیای  پسش از  دونستممی-

 پیدا تعجب فرصت اینکه از  قبل اما شد زدهبهت  کمی  «بندانگشتی» لفظ از  آوا نگاه
 :شنید را اهورا صدای دوباره کند،

 بدون  بتونم که  زاریمی جاش سر  وپاهات زمانهم  برداشتم، پدال روی از  که  وپام -
 ... بشینم جات سر  وقت فوت

 .  نشست اهورا پاهای روی کوچکش  پاهای و داد تکان سر  فقط حرف بی آوا

 دخترک  این  احساس. گذاشت  آوا طرف دو نرم را دستش هردو اختیار  بی اهورا
  صورتش،  توی بلندش ایقهوه  موهای شدن  پخش آغوشش، در  ریزنقش و ظریف
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 او  اما اشمردانه احساسات گریبان  به انداختمی  چنگ همه و همه...عطرش بوی
 را تازه حال و حس آن تمام سخت، هرچند و داد قرار  اولویت را اشیخی  قلب باز 

 ... کند  اعترافش خودش به نشد حاضر  حتی و زد پس

  ای؟ آماده-

 جایش.  دوخت  مقابلش  به  را  مصممش  نگاه  و  کشید  جلوتر   را  خودش  کمی  دخترک
 هم اهورا هاینگشت ا.   کردمی اذیت را شکمش و سینه ماشین  فرمان و بود تنگ
 ... بود دیگری دنیای خود، که

 :گفت  و زد کنار   را هاسختی و درد تمام حال این  با

 ... امآماده-

  سمت   حرکت  یک  با  او  و  شد  جایگزینش  آوا  پاهای  کشید،  عقب  را  پاهایش  که  اهورا
 ایگلوله   لحظه همان که  کشید  جلو را آوا صندلی   و برداشت خیز  شاگرد صندلی
  درست   ممکن،  جای  بدترین   به  گلوله.  بست  را  هایشپلک   محکم  اهورا  و  شد  شلیک
 بیرون کمر   تا پنجره از  اش،شانه درد به توجه بی. بود خورده کتفش  استخوان  بغل
  تا   تاریک،  فضای  و  هوا  آن  در   ماشین   پالک  تشخیص.  شد  تیراندازی  مشغول  و  رفت

 حافظه به را پالک ارهشم توانست بود، که  هرطور  اهورا اما بود غیرممکن  حدودی
 .  بزند

  در  دلش توی که  ترسی و جاده وضعیت و حدش از  بیش سرعت با ماشین  کنترل
 و دادمی دست از  را کنترلش  گاه  گه  و بود سخت بسیار  آوا برای  بود، آمد و رفت
 . شدمی مسلط بهش باز  سختی به

 گرفته  را  شچپ  بازوی  راست  دست  با  که  انداخت  اهورا  سوی  چشم  بغل  از   نگاهینیم 
 هایش انگشت  میان از  که  خونی دیدن با. کردمی تیراندازی چپش دست با و بود

 .آورد  هجوم هایشچشم به اشک بود، زده بیرون

 ! خوردی تیر  تو... تو... اهورا-
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 ... باش روت جلو مسیر  مراقب فقط تو... زدم وشونیکی . نیست مهم-

 . محکم و بود سنگین  همیشه مثل اهورا لحن 

 :گفت  بلند  و  زد  جیغ  شد،می  تر نزدیک   و   نزدیک  رویش  پیش  که   دریایی  دیدن  با  اآو

 !شده تموم جاده... دریا به رسیدیم... دریا-

 ... برو مستقیم-

  بمیریم؟  خفگی با که  کردیم  فرار  اینا  تیر  از  آب؟  تو برم-

 . کرد  نگاهش کمرنگ  اخمی با و نشست صندلی روی اهورا

 ... میریمنمی بدی گوش  حرفم به اگه... دختر وننخ  مصیبت یروضه انقدر -

 چیزی   او،  هایچشم   خیسی    از   کرد  حس  اهورا  و  کرد  نگاهش  اشکی  هاییچشم   با  آوا
 . سوزاند را قلبش ته

 ... بمیرم من  اگه... اهورا ترسممی-

 آوا  یگونه.  داد  قرارش   دخترک  صورت  کنار   و  برداشت  را  بود  بازویش   دور   که  دستی
 .  انگشتانش بین  ونخ از  شد سرخ

 پیدا   نجات  هردومون...  نمیفته  برات  اتفاقی  ترین کوچک   منی،  کنار   اگه...  هیششش-
 ...کنیممی

 نزده  حرفی هنوز  و شد دوخته او یشده کدر   هایمردمک  به آوا لرزان هایچشم 
 شدیدی   هایتکان   ماشین  و  داد  خراش  را  اهورا  بازوی  دیگری  تیر   لحظه  همان  که  بود

 رفتن  فرو از  بود ناشی که  آب صدای با شد آمیخته آوا، بلند جیغ ایصد و خورد
 ...دریا هایموج میان در  ماشین 

*** 
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 مراحل آخرین  انجام از  پس دکتر  و داد فشار  هم به محکم را سرخش هایچشم 
 .  کرد  شروع را پانسمان استریل،

 فاصله  تاستخون  با بیشتر  متر میلی یه گلوله این ! پناهی شانسیخوش  چقدر  تو-
  نبود  بشو درست  دست این  وگرنه اومدم، بر  پسش از  کن   خداروشکر  برو... نداشت

 ... شدمی گردنت  وبال هم حاالها حاال هیچ، که

 شد،  جمع صورتش روی که  اخمی با و کشید  اششانه  پانسمان به را دستش اهورا
 :گفت  پرغیظ

 ... گردنمه   وبال هم االن-

 ... بیشتر امکانات و مزایا با ون؟ خودت بیمارستان رینمی  چرا تو-

 گزک  اهل من  بخندن؟  ریشم به سر  پشت و ببینن  وشکستم بشه؟  چی که  برم-
 !دکتر نیستم سپردن کسی  دست

 . سنگین  و گرفته.  بود گرفته  صدایش

  کنم،   حسابش  زیادی  بخوام  هم  اگه!  پسر  خوردی  کوچیک  یگلوله  یه  آخرش  و  اول-
 و  بال  الکی  چی  واسه  کدومه؟  شکست  دیگه...  دستش  کنار   هم  خش  و  خط  تا  دو  با
  کنی؟ می بزرگش و قضیه به دیمی پر 

 ... داره رو خالص تیر  حکم وقتا گاهی  ارزش،بی و کوچیک  ظاهر  به یگلوله  همین -

 را هایشدستکش و کرد  جمع را وسایلش و شد فوت دکتر  نفس اهورا، یجمله از 
 . گذاشت  میز  روی

 ...  بگیری  نشونه درست رو شلیکت که  خورهیم هدف به وقتی خالص تیر -

 :داد ادامه و گذاشت  اششقیقه کنار   را انگشتش و

 ... ته و سر  بی هاینقشه و دغل و دروغ با نه! جاتاین  با-
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 صدای   لحظه  همان  و  کشید  بیرون  شلوارش  جیب  از   را  سیگارش  پاکت  حرفبی  اهورا
 :شنید را دکتر 

  بودن؟  کی  شدی متوجه-

 :داد پاسخ و گرفت  فیلتر  یر ز را فندکش

 مناسب  موقع تا کنم   ولش مجبورم فعال منتها... کیه  کار   تره روشن  برام هم روز  از -
 ... برسه حساب تصفیه

 :داد ادامه کرد،می نگاه  را مقابلش اخم با  که  همانطور  و زد سیگارش به را اول ُپک

 ... کردم  پیدا دشمن  هم  دشمنام بین  انگار -

 . چرخید سمتش به اهورا نگاه زد، که  حرفی با و دش جمع دکتر  لبخند

 از  اگه تو... رگاته تو کیاراد  خون   اینکه به کردممی شک باید که  بود این  غیر  اگه-
 ...سپردنمی دستت رو کبود  یاقوت هیچوقت که  نبودی پدرت جنس

 را  همیشه  درخشش  اشایشیشه  هایمردمک   و  بود  کدر   نگاهش.  نزد  حرفی  اهورا
 غم  همان یسایه... بود غم از . نبود خشم از  داشت، پیشانی به که  اخمی. نداشت
 ... فهمیدمی و شناختمی را آن خوب خیلی بابک، دکتر  که  قدیمی و نحس

 دود و زد پلک جوان مرد گذاشت،  اهورا پای روی که  را دستش و نشست کنارش
  هایش چشم . کرد  کج  کمی  را سرش و کرد   خارج سوزانش هایریه از  را سیگار  تلخ

 همیشه  قلب آتش از  ناشی سوزش، این  دانستمی خوب و سوختمی  بدجوری
 ... است ملتهبش درون از  و یخی

 رو افسارش که  غروری اما خوبیه، چیز  غرور  جوون؛ بگم بهت چیزی یه خواممی-
 و سوزونهمی آتیش از  بیشتر  خیلی بودن سنگ وقتا گاهی!  تدبیر دست به بسپری

ت  پا  از    دیوار   این   از   پات  وقت  یه  که  بجنگی  خودت  با  عمر   تموم  نکن   سعی...  ارهمی  در 
ت که  سردی  ... نره بیرون کشیدی  دور 



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

510 

 

  استراحت؟  زمان داری   مریض از  شدی خسته دکتر؟  کنم  تعبیر  چی رو حرفا این -
 ...  نیام سراغت دیگه خوایمی اگه

 . خندید کوتاه  دکتر 

 هم خودت که نگو  چیزی پناهی؟  پیچونیمی رو حرف و کنیمی مغلطه چرا-
 ... دروغه دونیمی

 و کرد  هدایت پنجره سمت را نگاهش و کرد  خاموش را سیگارش حرفبی اهورا
 :شنید را دکتر  صدای لحظه همان

  سرد  نباید ابد تا هاچشم  این ... فهمیشمی خوب تو و ستدیگه چیز  یه من  حرف-
 نحسی    اینکه  تا  ترهراضی  تغییر   به  هم  کیاراد  باش  مطمئن !  اهورا  بمونن   باقی  یخی  و

 تغییر ...  بده  هولت  جهنم  سمت  پدرت  عین  و  بگیره  هم  رو  تو شده  نفرین   سنگ  اون
 زندگیت   تمام،  سقاوت  با  هربار   که  اینه  از   بهتر   بار   هزار   لعنتی،  سنگ   اون  کردن  آب  و
 ... قلبت ته   کنی  انبارش و کنی  خشک نطفه از  رو

  هم  به محکم را هاآن  و کرد  حس هایشپلک  یر ز  را سوزش و درد وضوح به اهورا
 . داد فشار 

 ... نداره سودی هیچ دیگه حرفا این  دکتر؟  کنیمی قبر  نبش-

 وزندگیش  الحمد   و مرده آدم یه سر  فرق بزارن لحد که وقتی   واسه قبر  نبش-
 ! راهی اول هنوز  که  تویی واسه نه... بخونن 

 :پرسید تر م نر  لحنی با دکتر  و کشید  بلندی نفس اهورا

 و  شده میخ درگیری، و کار  و پرونده همه  این  وسط چیزی یه دونممی که من -
 نگی،  خوایمی... خودتی تو اینجوری که کرده گیر  زندگیت وسط رفته مستقیم
 ... نکن  فرض ناعقل و بچه هم ومن  اما! نگو خب؛خیلی

 . تگرف   نشانه اهورا یسینه یقفسه  چپ سمت را اشاشاره  انگشت بعد
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 من  ولی دربیاری؛ رو بودن سنگ ادای عمد به و بزنی گول  رو همه بتونی شاید-
! شهنمی داره،می نگهت پا سر  و کنهمی بپر  بپر  وامونده این  تا دونممی خوب واین 

 ... نکنی آدمیت و  باشی آدم غیرممکنه

 :گفت  کالفه  و سنگین  لحنی با و بخشید رنگ را اخمش اهورا

 ... ندارم کلیمش زندگیم با من -

 ! ریختنمی هم  به اینطوری دختر  یه  حضور  با وگرنه مشکله پایه از  تو زندگی  -

 . کشید  سفیدش  محاسن  به  دستی  کمرنگ،  لبخندی  با  او  که  کرد  نگاهش  فقط  اهورا

 ساده  مردم  هم  هرچقدر   نکردم،  سفید  دوغاب  و  کشک  با  آسیاب  تو  که  رو  موها  این -
  تو   که  ایغصه  و  درد   این   فهمممی...  َبَرم  از   دست  کف  عین   مورفیق   پسر    کنن،  فرضم

 فکرش تموم االن که  همونی جز  باشه تونهمی چی هم علتش! جدیده چشماشه،
  اونه؟  حال بودن   خوب و بد درگیر  

 . گرفت  دکتر  از  نگاه و شد غلیظ اهورا اخم

 ... نداره وجود چیزی آوا و من  بین -

 . داد تکان  طرفین  به را سرش و خندید کوتاه  دکتر 

 برو ... جون پسر  برو... کیه منظورم فهمیدی نمی  که نداشت وجود چیزی اگه-
 ... گردمبرمی  رزیرنگ  ایستگاه از  خودم من  که  کن   رنگ رو خودت

 .  نبود معلوم هم خودش با او تکلیف. بزند  که  نداشت هم حرفی. نزد حرفی اهورا

 علیرغم  و بود شده بسته آوا هایچشم  آب، در  ماشین  رفتن  فرو از  بعد  امشب،
  سرما   و  ترس  فرط  از   دخترک  کند،  حبس  را  نفسش  خواستمی  ازش  که  او  هایحرف 
 ... بود رفته حال از  و بود آورده کم

 و سر  بی دریای آن از  رهایی برای و بود کرده  بلند دست روی که  را ظریفش جسم
 احساس   را  ایه تاز   چیز   لحظه،  آن  قلبش...  قلبش  بود،  کرده  جمع  خود  توی  محکم  ته
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 نه...  بود  آغوشش  در   ایفاصله  هیچ  بی  دوبار   امشب  ریزنقش،  دخترک...  بود  کرده
 مثل   برایش  آوا...  آوا  اما  نه؛  باشد،  داشته  مخالف  جنس  مقابل  هاییضعف   چنین  که

 ... کردمی  طلبش  بیشتر   گرفت،می   آغوش  در   را  او  تر محکم   هرچه  انگار ...  بود  آهنربا

 پشت از  را نگاهش دومش، سیگار  کردن  روشن  با همزمان و ایستاد پنجره مقابل
  دیدن   منتظر   که  انگار   ذهنش  و  دوخت  خیابان  یخوردهباران   تن   به  آلود،مه  یشیشه
 .  کرد  ریکاوری به شروع تند تند باشد، قطرات همین 

. بود شده آغاز  باران نمک نم بود، خوابانده ساحل هایشن  روی را آوا که  زمانی
 پیش دخترک، ی پریدهرنگ  و ظریف یچهره  برداشت، را نقابش که ایلحظه

  با ... زیبا بسیار  و کوچک.  بود ویترین  پشت هایعروسک  به شبیه درست چشمش
 ... فرخورده سیاه و بلند هایمژه

 سرکشانه،  و  ناخودآگاه  هایشچشم   بود،  پیچیده  او  ظریف  و  ریز   تن   دور   که  را  کتش
 داد،می  نمایش را اشگونهمهتاب  پوست که  اشایسرمه پیراهن  هایپارگی  روی

 آن از  را القوهضعیف  دخترک باران اینکه برای ناچار،  به باز  و بود شده کشیده
 ... بود داشته نگه بازوهایش میان محکم را ریزنقش عروسک آن نکند، تر سرمازده 

 ... بود شده یکی باران بوی با او یدهندهنوازش  و نرگس عطر  که،  لحظه آن

ر   موهای  پیچش    که،  لحظه  آن  ...  بود  افتاده  اششانه  روی   و  شده  رها  اشای قهوه   و  ف 

 اس.پی.جی روی از  نیروها بود کشیده طول که  ایدقیقه چهل آن تمام طول در 
 کنند؛  شانپیدای ماشین 

 دخترانه   اندام  سراغ  نگاهش  کردمی  تالش  عمرش،  طول  تمام  در   بار   اولین   برای  اهورا
 ... نرود ترکدخ ریزنقش و

 ...انگار

 ... نبود دشمنش دختر   دیگر  آوا
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 ... نبود جاوید دختر   به شبیه اصال دیگر 

 ... نبود قلبش  نامحدود دردهای بانی   خون  هم دیگر 

 ... لحظه آن

  بخشید می آرامش و گرما  ویولونش صدای با را اهورا یخی   قلب که  بود دختری او
 ... دادمی تسکین  الیمش،م عطر  با را بیمارش هایریه سوزش و

 ... لحظه آن

 ... بود آوا فقط او

 ... کند  دورش خود از  که  خواستمی نه توانست،می نه اهورا که،  آوایی

  پاکت   دوباره  خواست.  کرد  خاموش  را  سیگار   و  داد  فشار   هم  به  محکم  را  هایشچشم 
 .  کرد  دبرخور  سردی زنجیر  به هایشانگشت ... که  بکشد بیرون جیبش از  را سیگار 

 سر  پشت یشیشه  روی لحظه همان و گرفت   صورتش مقابل را مردانه «اهلل» پالک
 در   شده  احاطه  صورت  در   که  سرخی  هایلب   و  فندقی  درشت  های چشم   طرح  پالک،
ر   موهای  میان  اهورا  اخم  و  شد  هک  زد،می  لبخند  رویش  به  بود،  گرفته  قرار   درشت  ف 

  امتحان  از  دیدی خدایا،:»کرد  زمزمه دلش توی ،«اهلل» پالک به خیره و کرد  محو را
  چطوری   رو  فقره  یه  این   کردی؟   رو  امواسه  رو  جدیدش  یه  نیومدم  بیرون  سربلند  قبلی

  خون  به دستم دیگه شه، زده کنار   که  چهارم  نفر  ندادم قول مگه  بیام؟  کنار   باهاش
 ان زم  بهم  انقدری...  نزار  چرخم  الی  چوب  مدت  یه  گفتم  بهت  نباشه؟   آلوده  هیچکس

 داری که چیه دختر  این  دختر، این  اما... کنم قصاص رو آدما این  بتونم که بده
 و  دیوار  به بخوره سرم که  کنی  فلج رو چرخم خوایمی کنی؟ می  امتحانم باهاش
 دونممی... نه جاوید دختر   با اما! مختار و حاکمی تو... نیست حرفی باشه ببازم؟ 

  به  و خودشون شبیه نفر  یه بشم هک  نیست رسمش این  دونممی ... گناهکارم
  یتیم   دشمنم  قول    به  من    پشت    همیشه  مثل  تو  اما...  بگیرم  خو  گرگ  یگله  نشینی  هم 
 تکیه کسی  به تو جز  و گرفتم  وخودم  دست خودم حاالش تا که  پناه و پشت بی و
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 باک   حاالش  تا...  بخورم   زمین   دشمنم   جلو  نزار ...  نکن   ولم  تنها  دست  و  بمون   نکردم
ن  کنم،  خم سر  جلوت اینکه از  تمنداش  دستت  که  تو پس... همونه قاعده هم بعد م 
 ...« بیفته اتفاق این  نزار  بازه،

.  برگشت  اتاق توی حواسش و شد جمع مشتش میان زنجیر  در، زنگ صدای با
 قدم سمت آن به او از  قبل و کرد دستیپیش دکتر  که برود در  سمت خواست
 .  برداشت

 ... کنممی باز  هم رو در  دستام، شستن  و ضدعفونی اسهو رممی دارم که  من -

 و شدند سوئیت وارد  دکتر، با پرسیاحوال و سالم از  پس که  بودند سعید و شهرام
 . برداشتند قدم اهورا سمت

 و باخت رنگ اهورا، یشده باندپیچی بازوی و شانه دیدن با سعید، خندان   نگاه
 . شد زدهبهت 

 که  االن تا زده رو سوزیآتیش و حمله حرف آوا که  وقتی از  داداش؟  شده چی-
ت؟ و حال اینه چی واسه... شدم زنده و ُمردم دفعه هزار  روت جلو وایستادم  روز 

 کردی؟   شرکت عملیات تو هم تو و خوردی تیر  نکنه

 فهمید  انداخت،  باال  را  سرش  نامحسوس  که  او  و  انداخت  شهرام  به  نگاهی  نیم  اهورا
 چهره  به کمرنگ  اخمی . است نکرده بازگو سعید نزد را افتاده هک  اتفاقاتی از  کالمی
 :گفت  سعید به رو و نشاند

 ... داد شوترتیب  بابک دکتر  که   بود کوچیک  گلوله  یه نیست؛ مهمی چیز -

 وقت و شده تموم مأموریت بودم نگفته بهت مگه اینجایی؟  هنوز  چی واسه تو
   ت؟ رف یادت گفتن   چشم و کردی  سرپیچی  باز  برگشتته؟ 

  ی شانه  از  را نگاهش آلودبغض  ها،پسربچه  مثل و رفت وا بیشتر  سعید صورت
. رفت  جلوتر   قدمی  و  داد  امتداد  اشگرفته  و  کدر   هایچشم   تا  اهورا  یشده  پانسمان

 به را ترشبزرگ  برادر  حکم در  یپسرخاله  محکم و برود جلو بیشتر  کردمی دل دل
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 که   جاآن  از  اما. است خوشحال اشیالمتس بابت از  چقدر  که  بگوید و بگیرد آغوش
 :گفت  و بایستد فاصله همان با داد ترجیح بود، دستش اهورا اخالق

  میندازی دست ومن  چرا اما... نوکرتم گم می  هم صدبار  روزی من  سهله، که  چشم-
 یعنی این  و شده بلند خون ش بوی تازه مأموریت  این وقتی برم باید کجا  پسرخاله؟ 

 دم می قول خبخیلی نباشم، دستت دم خوایمی بعدی؟  اتفاقات سهوا اهللبسم  ب
 ... کارم  رد  برم  که  نکن  َدَکم  حقیقت  نگفتن   با  اما...  نشم  مزاحم  و  نپیچم  پات  و  َپر   به

  بابتش  و کردی  ایفا باید که  همونطور  کمال،   و تمام تونقش  تو سعید؛ کن   گوش-
ی باهات که  پاداشی تمام نکن  شک و ممنونیم ازت  به شهمی واریز  بودم  کرده  ط 

 شهنمی  دلیل مأموریت، این  تو کوتاهت  حضور  اما... بهرام و تو مشترک حساب
 ... بدونی دخیل مسائل تمام تو وخودت

 و  دخل  ترین کوچک   نه  و  مسئولشی  نه  تو  بیاد،  پیش  که  اتفاقی  هر   بعد  به  جااین   از 
 رزرو   هابچه  پروازی  با  و  شیکمی  بیرون  مهلکه  این  از   وپات  پس...  داره  بهت  تصرفی
 ... تهران گردیبرمی کردن

 لحنی  با  اهورا  باشد،  داشته  کردن  مخالفت  فرصت  اینکه  از   قبل  و  کرد  باز   دهان  سعید
 : گفت  تحکم پر 

 که  بود  این   اول  روز   همون  از   قرارمون  و  قول!  بشنوم  ازت  مخالفت  کالمی  خوامنمی-
 ... دور بندازی رو ودیخ َسر  و کنی  اطاعت چرا و چون بی گفتم  هرچی

  هواپیما   سوار   تهران  مقصد  به  بعد  ساعتنیم   و  دنبالت  میان  9  ساعت   رأس  صبح  فردا
 همراه  جایی نه و افتاده اتفاقاتی چه میاد یادت نه رسیدی، که  هم وقتی... شیمی
 و داشتی حضور  اینجا  تو که  باشه داشته خبر  نباید خودت جز  احدی... بودی من 

 دست نباید عنوان هیچ به پلیس با همکاریت بر  مبنی تی اطالعا کوچکترین 
   بود؟  مفهوم... بشه داده آیدا و  بهرام حتی هیچکس،
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 اما  بود ُپر  دلش. نشست  کاناپه  روی کالفه  و کشید  صورتش به را دستش سعید
 از  حاکی محکمش لحن  و اهورا یبرافروخته نگاه. نداشت زدن جیک جرعت

 . باشد خشمش محرک  ستخوانمی سعید و بود عصبانیتش

 :شنید را اهورا صدای کشید،  که  ایخمیازه  با زمانهم 

  رفتنت   وقت  تا  چیزی...  کنی  استراحت  رو  صبح  تا  مونده  باقی  ساعت  چند  کن   سعی-
 ...  نمونده

 کشید  دراز   کفش  با  عمد  به  کاناپه  روی  جاهمان   و  نشاند  چهره  به  کمرنگی  اخم  سعید
 :گفت  انداخت،می رویش را  کاپشنش  درحالیکه و

 درمون  درست استراحت   و خواب نه که  هستین  موجوداتی چجور  شماها موندم-
  کار   انرژی نفر  ده یاندازه  به اونوقت خورین؛می غذا حسابیا آدم عین  نه و دارین 
ل    گهمی  که  نیست  مهتاب  خاله  تقصیر ...  ذخیرس  جونتون  تو  کردن   شهرام   و  اهورا  گ 

 ...نبود یکی ما با خلقت بدو از 

  برم   کنی  ردم  راه  وسط  که  نیست  رسمش  این   بدون  اما...  خان  اهورا  رممی  فردا  من 
 ... مکه حاجی حاجی بری خودت و خدا امون به

  شهرام   سمت  بست،  را  هایشچشم   سعید  اینکه  از   بعد  دقیقه  چند  و  نزد  حرفی  اهورا
 هاآن   تا  آیدنمی   بیرون  آشپزخانه  از   عمد  به  دکتر   دانستمی.  ایستاد  مقابلش  و  رفت
 :پرسید  که  وقتی  بود  آرام  نسبتا  صدایش  وجود  این   با  بزنند،  راحت  را  شانهای حرف 

  چطوره؟  حالش-

 ... بود پیدا هم توضیح و اشاره  بدون سوالش مقصود

 : کرد  فوت  بلند را نفسش شهرام

 به واقع در  ظاهرا ولی کردن  خارج رو بود مونده هاشریه  تو که  کمی  آب... خوبه-
 اشواسه... بود رفته حال از  اندازه از  بیش استرس و ترس و جسمانی ضعف خاطر 
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 اگه  وقتاون... بمونه  بیمارستان ظهر  فردا تا قراره و کردن وصل تقویتی سرم
 ... شهمی  ترخیص دارو و قرص چندتا با خوبه، حالش داد تشخیص پزشکش

 . شد تنگ کمی  اهورا هایچشم 

   بیمارستان؟  مونده هاتن نکنه... برگشتین  که  سعید و تو-

  در   را  صدایش  اما  بود،  شده  دختر   این   روی  اهورا  حساسیت  متوجه  وضوح  به  شهرام
 . داد را پاسخش معمولی لحنی با و نیاورد

 ... مواظبشن  هابچه  از  دوتا یکی با کاوه...  نیست تنها-

 و  ردنیاو  خودش  روی  به  ولی  شد  درهم  اخمش  مانده،  تنها  کاوه  با  آوا  اینکه  از   اهورا
 . نداد ادامه را بحث آن

  اومد؟  جاوید سر  به چی فهمیدی-

 رسیدن البد االن تا... تهران سمت برگشتن  و داده اشفراری  شروین  امرت، تحت-
  دستت  کف  اندازه سوئیت   تو و سنتی روش با داشتی عالیجناب وقتی نکن  شک و
  لم  هاوسش نتپ تو فرمانیه وسط مرتیکه اون شدی،می خالص گلوله  اون شر   از 

 ... باال دادهمی  زهرماری قلوپ قلوپ و بود داده

 همین  اما داشت تنفر  مرگ حد سر  تا مردک آن از . گرفت  بیشتری رنگ اهورا اخم
 . داشتمی نگه راضی را اهورا بود، زنده هنوز  که

 فرستاده آدم و شده شاخ سر  باهات اینطوری هامون که  کردی  کار چی تو ببینم-
   دنبالت؟ 

 . بود گرفته  تردید و شک  رنگ هایشچشم. کرد  نگاهش فقط رااهو

   آوردی؟  دست به کجا  از  رو دقیق اطالعات همه این  تو-

 . انداخت باال را هایششانه  شهرام
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  چطور؟  گفت؛  بهم کاوه-

  نگاه  را آلودشاخم صورت لحظه چند شهرام. رفت فرو فکر  توی و نزد حرفی اهورا
 :پرسید تردید با بعد و کرد

  اهورا؟  مشکوکی چی به-

 .  فشرد هم به را هایشلب  اهورا

  موقعیت  اعالم ازم مدام جاوید با مذاکره یبهانه به کاوه  بودم، مهمونی که  زمانی-
... نیومده  ویال  داخل  معامله  انجام  برای  اصال  شدم  متوجه  درنهایت  ولی  خواستمی
  پشت   هدفی  مطمئنم  و  همهمب  فعال  دلیلش  که  بمونه  تنها  آوا  با  خواسته  هم  طرفی  از 

 ...داره اشچنته تو کار   این 

 یه از  که  گیرهمی خط کی  از  کاوه  که  اینه سواله، برام بیشتر  که  چیزی اینا، بر  عالوه
  با  مالقاتی هیچ بدون اطالعاتش دیگه طرف از  و کنهمی پیچسوال ومن  مدام طرف
 خبرچین   گذاشتم،  بپا  دماآ   اون  واسه  راه  به  راه  که  منی  صدتای  و  محرض    انقدر   جاوید
 ... داره

 را کیفش  و آمد بیرون آشپزخانه از  دکتر  بزند، حرفی بخواهد شهرام اینکه از  قبل
 . ایستاد مقابلش کرده،  رفتن  عزم او دید که  اهورا. برداشت

 اگه هم و کنیمی استراحت هم... صبح تا بمون حداقل دکتر، ستبدموقع االن-
 ... درمیام زحماتت  جالتخ از  نحوی به باشی، مهمونم

 . گرفت  را اهورا سالم بازوی و نشست بابک دکتر  هایلب  روی کمرنگی  تبسم

  رنگارنگ   هایمأموریت   با  و  باشه  هیکل  و  قد  این  به  حواست  که  وقتی    اون  تو  تشکر -
 ... نااهل آدمای دست نسپریش

...  کانتر  رو  گذاشتمش  و  نوشتم  نسخه  اتواسه  اما  نیستی،  درمون  دوا  اهل  دونممی
 ... خودته نفع به کنی  اشتهیه اگه
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 . ترسنگین  لحنش و بود سنگین  اهورا نگاه

 ... کنهنمی دوا ازم دردی دیگه من  واسه پیچیدن نسخه که  دونیمی-

 که   طوری وار،زمزمه و شد تر نزدیک  او به  کمی  بعد و کرد  سکوت لحظه چند دکتر 
 :گفت  نشود، متوجه شهرام

 نکن  جنایت از  پیش قصاص   گم،می تو به االنم گفتم،  یارادک  به پیش سال خیلی-
... و شهمی رها افسارش  یهو وگرنه... بره وخودش راه که بزار  آزاد تودل! پسر
 کنهمی گیر   و شهمی سنگ که  اونه نیستی، اون پای جلو سنگ تو دیگه وقتاون

 ... زندگیت وسط

 شهرام   با  شود،  او  جانب   از   پاسخی  ظر منت  اینکهبی  و  فشرد  مردانه  را  سالمش  بازوی  و
 . شد خارج سوئیت از  و کرد  خداحافظی

  کاناپه   روی از  را پیراهنش و کشید  موهایش بین دستی کالفه  اهورا رفت، که  دکتر 
 مزید  مدام  خاکستر   زیر   آتش  عین   هم  دکتر   که  بود  درگیر   کم  خودش  ذهن .  برداشت

  شد؟ می علت بر 

 توجهی . گرفت  درد کتفش  که  پوشید را پیراهن  پرغیظ چنان اما بود؛ آرام ظاهرا
. دهد اهمیت زخمش درد به بخواهد که   بود آن از  تر خراب روزش و حال. نکرد

 نشین ته قلب توی و بندندمی پینه کهنه  دردهای وقتی که  است این امر  حقیقت
 آدم   که  است  آنوقت  و  کندمی  نفوذ  هارگ   یکی    یکی  به  شانرسوب  کم  کم  شوند،می

 به دیگر  باشد، درد از  آکنده که روحی... شودمی عایق چیزی هر  به نسبت
 ... ندارد توجهی جسم هایخراش 

 ...کردمی  پنهان اشسنگی نقاب پشت را آن مدام که  پاره پاره بود روحی اهورا، و

 :گفت  شهرام به رو و پوشید را اسپرتش کت

 ...بده توسوییچ-
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 . انداخت باال را ابروهایش شهرام

  تو ... نشده قطع هنوز  هم بارون... سرده هوا روز؟  و حال این  با ریمی  داری جاک-
 !کنی  استراحت باید االن

 :داد ادامه تر آرام  لحنی با و کرد   مکث ایثانیه  بعد

ت  سر   آدم  هامون  کنینمی  فکر   درصد  یه  اصال-  چندرغاز   واسه  اونا  و  باشه  گذاشته  راه 
   بدن؟  بهش توراپوت 

 . بست نقش اهورا هایلب  یرو محو پوزخندی

 !سوییچ شن؟ می قایم موش سوراخ تو شونجون  ترس از  که  امآدمایی شبیه من -

 مثل   درست  اهورا  با  کردن  بحث.  داد  تکان  طرفین   به  را  سرش  و  کشید  پوفی  شهرام
 .  بود بیهوده هاون، توی آب کوبیدن

 را شهرام صدای که  بود نکرده باز  را در  هنوز  اهورا و گذاشت  دستش کف  را سوییچ
 :شنید

 ... نداره که  ضرر ! خودت با ببر  هم رو نسخه این -

 سعید به نگاهی نیم. گرفت  را نسخه و چرخید سمتش تأنی با و نزد حرفی اهورا
 :گفت  و انداخت بود شده سنگین  خوابش دیگر  اکنون که

ت-  زنگ  یه  انداخت  راه  نمیام  نمیام  و  کرد  شقیکله  صبح  هم  اگر ...  باشه  بهش  حواس 
 به ... خطرناکه این  از  بیشتر  موندنش اینجا... رفتن  به کنممی مجابش خودم بزن
 ... بیفته براش اتفاقی خوامنمی عنوان هیچ

  کف   گرفتی  وجونت  که  کن   خودت جمع   توحواس  تو... دارم وهواش  نباش نگران-
 ... کنیمی حلواش حلوا داری و دستت

  .شد خارج سوئیت از  و نزد حرفی اهورا
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 تحکم   و  صالبت  با  و  بود  ایستاده  بیمارستان  خلوت  و  طویل  سالن   در   بعد،  ساعت  نیم
 . کند  صدا را کاوه  گفتمی وظیفه مأمور  به اش،همیشگی

*** 

  ایستاده  مقابلش سینه به دست که  مردی روبه و گرفت  سفید دیوار  از  نگاه اخم با
 :گفت  بود پیدا  حرکاتش تمام از  پرخاش  درحالیکه بود،

  ته   نه پیازم، سر  نه! امکاره هیچ من  گممی  دارم فهمی؟ نمی  حساب حرف چرا تو-
 ... ترونه گنده  ما از  سر  زیر  چیهمه... پیاز

  مون سمت  تیر  ر  به  ر  و دنبالمونن  دیوونه آدم عده یه دیدم بیام  خودم به تا یهو
  و   ردمدرآو  بیمارستان  از   سر   که  آخرشم...  آب  وسط  افتادیم  بعدشم...  کنن می  شلیک

  و  وایستادی سرم باال عذاب ملک عین  عالی جناب کردم،  وا چشم که  هم وقتی از 
ی  ... پرسیمی منکر  و نکیر  ه 

 :گفت  و نشست مرد هایلب  روی پوزخندی

 َسر  رو مردم بتونی و باشه تیز  و تند زبونت هم هرچقدر ... جون دختر  خوندی کور -
 رو چیهمه هم حسینی و راست تا! کنی  رنگ تونینمی رو یکی من  بندازی، دست
 ...همین   اوضاع نگی

 به داد،می  تکانش عصبی و بود انداخته راست پای روی االن تا که  را چپش پای
 :گفت  حرص با و کوبید  تخت یلبه

 وقتی  شده  گذاشته  تو  روی  قانون  مأمور   اسم  چطوری  موندم...  آافتادم   گیری  عجب-
 !یوندنمی  رو گناهکار   و گناهبی  آدم فرق

  برات  ممکنه حرفا این ! باززبون  یدختره میاد بیرون دهنت از  چی باش مواظب-
 ... بشه تموم گرون
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... پرسیدی تکراری سوال بس از  کردی  امدیوونه د  ! بشه که  شهمی  تموم گرون-
 طوطی  اگه گفتم  بس از  رو کلمه  این  بخدا واال! دونــمنمی  فهمی،نمی  چرا آقاجان

 ... حافظه به بود سپرده بار  ر هزا االن تا بود هم

 خون به هایشچشم . ایستاد مقابلش برافروخته صورتی و غلیظ اخمی با مرد
 کردمی ذوق او خوردن حرص از  کلی  آوا. بود سفت حسابی فکش و بود نشسته

  کم   نسبتا  ایفاصله  با  و  آمد  جلو  قدم  چند  او  که  بود  کرده  حفظ  را  اخمش  هنوز   ولی
 . ایستاد دخترک از 

  وگرنه  باشم؛ خوددار  باید جایگاهم خاطر  به و بسته وپام و دست قانون که  یفح-
  دروغگوی   طرفی  کی  با  کردممی  حالیت  و  زاشتممی  دستت  کف  وحسابت   االن  همین 

 ...  شرمبی

 :گفت  غیظ با و کرد  جمع سینه روی را هایشدست آوا

 سرت نامحرم و م محر  جو یه اما مأموری سرت خیر  که  تو یا منم شرمبی که  اوال-
 هیچ تحت و گناهمبی آدم یه من  دوما؛ من؟  دل ور  وایستادی اومدی و شهنمی 

 ومن  خوایمی که  چیه قصدت دونمنمی... کنه  محکومم تونهنمی  قانون شرایطی
  بند  یه اگه تو سوما؛... برینمی  جایی به راه کارا  این  با بدون  اما بدی، نشون  مجرم

 و  نفس تنگی وجود با که  دونستیمی واین  قطعا ندی،خومی رو فقه و قانون از 
 خوایمی زور  به و شیمی استراحتم مانع که  تو رفتار  این  دارم، من  که  وضعیتی

 خالف  اخالقی  نظر   از   حتی  چه  و  شرع  و  قانون  طبق  چه  کنی،  دروغم  اعتراف  به  وادار 
 ... شهمی  محسوب

 و گذراند  نظر  از  را «برهانی کاوه» اسم و انداخت لباسش روی اتیکت به نگاهی و
 :داد ادامه پرخاشگرانه

 ...محترم ظاهر  به برهانی   جناب-

 . گرفت  فاصله او از  پوزخند با مرد
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 موقر   و  آرام  لحن   با  شهرام  و  بود  خوب  حالش  دخترک  بودند،  جاآن  شهرام  و  سعید  تا
 ردهک  یادداشت کمال  و تمام را اتفاقات و بود پرسیده را کافی  هایسوال خودش،

 خواست می و بود افتاده دخترک جان   به ورود بدو همان از  مرد، این  اما. بود
 و  است  دستهم  اندکرده   تیراندازی  که  گروهی  با  بگوید  کند  وادارش  شده  هرطوری
 !داندمی را هاآن  هویت

  شرع  و قانون از  دم من  برای که  تو همین  اتفاقا جون، دختر  اشتباهی در  کامال-
 بدون ... بودی که آنچنانی هایمهمونی  تو! سنگینه هم خیلی خالفت زنی،می

 ... بدتر همه از  و... نشستی فرمون  پشت که  نامهگواهی

 :داد ادامه آن، از  شد منزجر  آوا که  بدی لحن  با و داد باال را ابرویش تای یک

 و داره برو پیشش حرفت و جیکی تو جیک حسابی هم افخمی هامون با شنیدم-
 ...و نباشه دوطرفه احساس این  معلوم کجا  از ... خوادمی رو خاطرت زیادی

 شرعی  حد  حکم  هم  حاال  همین  و  سنگینه  زیادی  جرمت  ترازوی  یکفه  اوصاف،  این   با
 ...شاخته رو

 . کردمی نگاه را مأمور  مبهوت و مات و بود زدهبهت  آوا نگاه

  بخوای  که  هستی کی  تو اصال تو؟  گیمی  پال و پرت چی واسه گی؟ می داری چی-
 اون و من  بین  و؟ من  نبودن و بودن مجرم کنی  ثابت دار شاخ  و بزرگ دروغ این  با

 ! نبوده هم هیچوقت و  نیست هیچی مرتیکه

 :گفت   فریاد با تقریبا و  کرد  نگاهش خشم با

 و خودت و بوده کی  کار   بگو کلمه  یه کنی،  انکار  و بری  طفره همه این  اینکه جای-
 !کن   خالص

 . کرد  نگاهش حرص با و شد تر غلیظ آوا اخم
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 عقاب  رخ  و  اتکلمه  پس  ننداز   وصدات  پس   بیمارستانه  جااین   کنی؟می  رم  چرا  چته-
 خودت از  که  هاییدروغ این  محال   من ... نمیاد بهت رقمه هیچ که  من  واسه نگیر 
 کامل   چیزوهمه  اون  کن،  سوال  پناهی  سرگرد  از   برو  اصال...  بگیرم  گردن  رو  میاری  در 
 ... دونهمی حواض و

 :گفت  که  وقتی داشت حسادت چاشنی   و بود خاص بدی طرز  به لحنش

 خوای نمی  اگه!  پناهی  مدرک  و  سند  بی  حرفای  نه  نویسم،می  رو  خودم  گزارش  من -
ت  به فرار  واسه اصال راه این  بزنی، حرف  ...نمیاد کار 

 .  نشست آوا هایلب  روی محو پوزخندی

 یا  داری  رو  حرفایی  چنین  زدن  جرعت  هم  خودش  جلوی  بدونم  خوادمی  دلم  خیلی-
  بکوبه  درمیاره  آستینش  از   دونگ  شیش  مدرک    و  سند  طوری  ببین   کن،  وا  لب  تو!  نه
 ... نه یا صورتت به

 :داد ادامه و انداخت  باال ابرویی شیطنت با و گذاشت  سینه به را دستش بعد

 ... باشه ن م حرفای مالیمت   به سرگرد جناب رفتار   دونممی بعید البته؛-

 را همه که  استقرمزی  خط اهورا دانستمی دخترک. شد غلیظ بسیار  مرد اخم
 خصوص به. کشدمی بیرون سوراخ از  را شانهای دروغ و میکند اطاعت به وادار 
 .  بود جزئیاتش ریز  به ریز  جریان در  او خود که  مورد این  راجب

  دستش  رنگ بیآ  یپوشه توی چیزی درحالیکه و نشست صندلی روی مأمور 
 :گفت  کرد،می  یادداشت

 برمتمی  وقتش  به  اما...  نگی  هیچی  و  بگیری  خون  خفه  تونیمی  االن...  خبخیلی-
  اینم ... بگیری گردن  و کنی  قبول رو گممی که  هرچی مجبوری اونوقت بازداشتگاه،

 قایم  سرش پشت بخوای که  نیست پناهی سرگرد از  خبری دیگه اونجا کنم،  اضافه
 ...بگیری هجبه و شی
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 . کرد  نگاهش نفرت با آوا

 چون همین   حرفم برم هم هرجا گفتم  وحقیقت من ! بکن  خوادمی دلت کاری  هر -
 ... حق   حرف

 زمین   روی  را  هایشکفش   اخم  با  آوا.  بود  نوشتن   حال  در   همچنان  و  نزد  حرفی  مرد
ت تا بنویس انقدر ! درک به:»کرد  زمزمه خودش با و انداخت  قتش و به... دراد جون 
 ..« شعوربی یمرتیکه طرفت کنهمی حواله وحسابت  اهورا

 سینه  توی را پاهایش و داد تکیه بیمارستان سرد دیوار  به و کشید  عقب را خودش
 تر محکم   بود،  آمده  هوش   به  آن   تلخ  یرایحه  احساس  با  که  ایمردانه   کت.  کرد  جمع
 لباس   دست  یک  سعید  ظاهرا.  گذاشت  زانوهایش   روی  را  سرش  و  فشرد  آغوشش  به
  پیش  را مردانه کت  دخترک اما کنند  تنش را هاآن  که  بود داده تحویل پذیرش به

 . بود  نکرده  بیمارستان  کمد  راهی    هایشلباس  یبقیه  همراه  و  بود  داشته  نگه  خودش

 چسبدل  یرایحه   و  شد  سنگین  سینه  ته  بغضش  کشید،  که  عمیقی  نفس  با  زمانهم 
 که  اهورا، تلخ عطر . بست را هایشچشم  و کشید  یشهاریه به را کت  ییقه یلبه
 همیشه   از   را  رایحه  این   داشت،  هم  باران  چاشنی    و  بود  شده  عجین   سیگارش  بوی  با

 به  دخترک  اشک  اول  یقطره  ریزش  باعث  آنجا،  در   نبودنش  و  بود  کرده  تر خواستنی
 اصال ... نه یا است خوب حالش... کجاست  دانستمی کاش.  شد هایشمژه میان
 که   هاییپلیس   تمام  از   اشزننده   رفتار   که  مأمور   این   دست  از   و  آمدنمی   آوا  سراغ  چرا
  پایان  تا بود نگفته مگر  دهد؟  نجاتش بود، سوا بود دیده دیگر  هروقت و شب آن
 این  که  بود  مانده  کجا   االن  پس  کند؟   اذیت  را  آوا  کسی  دهدنمی  اجازه  شراکت،  این 

  آرامشش   و  استراحت  از   مانع  و  بگذارد  او  اتاق  به  پا  دادمی  جرعت  خودش  به  لندهور 
  شود؟ 

  در  گفت،  «بفرمایید» که  مأمور  و خورد  در  به کوتاه  یتقه  چندتا گذشت،  که  دقایقی
 . گذاشت  احترام و شد داخل وظیفه سربازهای از  یکی و چرخید پاشنه روی

 ... ببینن  رو شما خوانمی. اومدن  پناهی سرگرد قربان،-
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 را سرش چنان «پناهی سرگرد» اسم شنیدن با آوا و شد پررنگ شدت به مأمور  اخم
 اهورا حضور  فکر  از  حتی. درآمد گردنش  ترق ترق صدای که  چرخاند سرباز  سمت
  بلندش  صدای کنان،  گرومپ  گرومپ  و زدمی تند تند افتاده، تا و تک از  قلبش هم
 . کردمی  پخش وجودش تمام در  را

  در  سمت خواست و پرید پایین  تخت روی  از  د،کنمی چه باشد حواسش اینکهبی
 . کرد  میخکوبش جا سر  مأمور،  صدای که  برود

 جات سر  شینیمی گیریمی  تو میام، و بیرون رممی  پا توک یه  ری؟ می  داری کجا-
 که   دارم جدیدی حرفای توقع ازت برگردم وقتی چون میندازی؛ کار   به ومغزت  و

 ...کرد  اتپرونده  یضمیمه  رو اونا بشه

  دوباره  گرانش  بغض رفت، بیرون اتاق از  که  او و کرد  نگاهش حرص و اخم با آوا
 بیاید  اتاق  این   داخل  خودش  اهورا  که  بود  این   به  امیدش  تمام.  نشست  گلویش  توی
  های حرف  و زننده رفتار  آزار  مورد را دخترک دوباره ناآشنا مأمور  آن ندهد اجازه و

  و  کرد  پاک انگشت سر  با را ریخت پایین  چشمش از  که  اشکی. دهد قرار  رکیکش
 و شدیدتر  اشگریه   ،5:30 ساعت دیدن با. چرخاند دیواری ساعت سمت را سرش
... آوا بود تنها. شد بیشتر  باشد، اینجا باید فردا ظهر  12 تا اینکه از  صورتش ماتم

 برای  درمانی اینکه بدون و گرفتمی را خودش دست خودش باید همیشه
 دندان و چنگ با و زدمی چهره به جسارت و خیالیبی نقاب بیابد، دردهایش

 سر  یک حتی و خوب روزهای از  بود خالی که  زندگی. بود کرده  حفظ را اشزندگی 
 میان در  حداقل کاش...  کند  خوشدل آن به را خودش دخترک که  آرامش سوزن
 االن هک  بود نخورده اشپیشانی به بودن شاهپور  دختر  انگ ها،بدبختی  این  تمام

 کاری  هر   به  را  او  مردک  و  بگیرد  قرار   تحقیر   مورد  برهانی،  کاوه  چون   مأموری  توسط
 ... کند  متهم

 دوید تخت سمت تند تند شد،می شنیده در  پشت از  که  هاییقدم  صدای شنیدن با
  نحیفش   جسم.  بست  را  هایشچشم   و  دربرگرفت  را  اهورا  کت  و  کشید  دراز   رویش  و
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 اهورا جز  به کسی  و شود باز  واماده در   آن اینکه از ... اباضطر  و ترس از  لرزیدمی
 . بود افتاده تاب و تب به قلبش بیاید، داخل

 ... اما

 ُهرم  شد،می گسیل  او سوی مردانه که  سنگینی و مرتب قدم هر  با شد، باز  که  در 
 حضور . کردمی حس تر نزدیک  را داشت حیات آب حکم برایش که ایرایحه تلخ  

 داشت  آنجا  که  موقعیتی  خصوص  به  لحظاتش،  تمام  در   که  بود  اتفاقی  ین بهتر  اهورا،
 ...دهد رخ برایش توانستمی

 و کرد حس تختش کنار  درست را او حضور  گرمای   وقتی شد تند هایشنفس 
 بودنش  آرام سختی به که  خشمگین  صدایی با کسی  چه به خطاب  اهورا ندانست

 :غرید  کرد،می کنترل  را

 که  دختر  این  رسیدین؟  بهش کافی  یاندازه  به و بهتره حالش گین می  اینجوری-
 !نداره رو به رنگ

 . خورد تاب و پیچ دلش توی شیرین  حسی اهورا، توجه   از  کرد  حس آوا

 :شنید را داشت لکنت تاحدودی و بود ترس از  مملو که  دخترانه صدایی

 گفتن ... گ یبرهان سرگرد... نبوده ما از  کوتاهی کنید باور ... با سرگرد جناب-
 ... بشیم کارشون  مزاحم نباید ما و بزنن  حرف  تنها باهاش خوانمی

  شمایی   آورد،  زبون  به  رو  خودیبی   حرف  چنین   برهانی  که  زمانی!  خانم  نکنید  توجیه-
 اطالع یه نتونستید بودم سپرده دستتون به کمال  و تمام رو بیمار  مسئولیت که

  بدید؟  من  به کوچیک

 ای  شیشه   هایچشم   سرخ  و  سبز   هایرگ   که  ندید  آوا  و  انداخت  زیر   را  سرش   پرستار 
 کاوه،  با  بودنش  تنها  طرفی  از   و  او  سالمتی  برای  نگرانی  بخاطر   طرفی  از   چطور   اهورا،
 . است شده پررنگ
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 که  لحنی با و شد دور  تخت از  قدم چند اهورا که  کردمی خواهیمعذرت  پرستار 
 : گفت  بود، شده تر آرام  کمابیش

 دوباره،   قصور    صورت  در   کنمنمی   تضمین   اما...  گیرممی  نادیده  استثنائا  رو  هدفع  این -
 رو  هانگهبان ... مونممی کنارش  خودم هم امشب... باشه االن آرامش   به برخوردم
 اتاق این وارد کسی  صبحانه، زمان تا که  شماست یوظیفه این  پس کردم  مرخص

  مفهومه؟ ... نشه

 استراحت  مراقب و زنهنمی سر  من از  خطایی دیگه ین باش مطمئن ... م... بله بله-
 ...  هستم بیمارتون

 :شنید را  صدایش بعد ایثانیه و آورد بند را آوا نفس اهورا، عمیق نفس

  شما  چه اومد، اینجا دلیلی هر  به دوباره برهانی سرگرد اگه فقط ... برید تونیدمی-
 ... بدید اطالع من  به مؤظفید پرسنل یبقیه چه و

 و  کرد  باز  را هایشچشم  الی کمی  کوتاه،  خیلی آوا و گفت  آرامی  «چشم» ستار پر 
 هم، لکنتش علت نداشت شک. شد خارج اتاق آن از  ترسی چه با پرستار  که  دید

 ... اندبوده ایشیشه گر  عصیان  هایمردمک  همان

 تر نزدیک   هرکدام  اش،مردانه  و  سنگین   هایقدم  صدای.  چرخید  پا  یپاشنه  روی  اهورا
 . بود رسیده تختش مقابل گام،  آخرین  با و پیچید آوا گوش  توی دیگری از 

. دبو هفدهم قرن کالسیک هاینقاشی مثل درست نظرش، در  دخترک صورت
 ... بخشآرامش و  ظریف همانقدر  و... زیبا و معصوم همانقدر 

  هایش، واگویه صدای و کرد جمع را صورتش آوا که بود اشچهره  تماشای محو
 . شد بلند وار هزمزم

 تر نزدیک  کمی  گوید،می هذیان اینکه گمان  به شنید، که  را نامفهومش کلمات  اهورا
 . شود بیدار  خواب از  که  کرد  صدایش هم سر  پشت بار  چند و ایستاد او به
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 ... دختر وچشمات کن   وا... آوا توئم با... شو بیدار ... آوا-

  اهورا  نگران صورت به که  اهشنگ شد، گشوده  که  آوا مظلوم و فندقی هایچشم 
 خورد،  گره  نشسته غم به ای  شیشه سبز  هایتیله  آن در  که  هایش مردمک  و افتاد

 و کرد  اشک باران از  خیس را هایشپلک  زیر  و شد تر سنگین  ناخودآگاه بغضش
 و  انداخت آغوشش به را خودش بدهد، زدن حرف کالمی  فرصت او به اینکه بدون
 . کرد  ر پ را اتاق  هقش هق صدای

  گنگ   گدازی  و سوز  عوض، در  و ُکشت  را اهورا هایریه  سوزش آنی به نرگس، عطر 
 ...کرد  گسیل  اشیخی  قلب سوی به تازه و

 به  حس،  این ...  اما   گرفت،می   آغوش  در   را  دختری  جوان  مرد  که  بود  بار   اولین   برای
 آوا  سوی  از   فقط  حال،  و  حس  این !  نداشت  ربطی  هیچ  بودن  دفعه  صدمین  یا  اولین 
 ...  دیگر کس  هیچ نه شد،می ساطع

 رباییآهن  به شبیه درست اهورا، و... بود مغناطیس میدان عین او، برای دخترک
 ... شدمی  جذبش  و  کردمی  لمس  را  او  نیروی  بیشتر   و  بیشتر   حرکت،  هر   با  که  معلق

 و افتاد آوا الغر  و  ظریف هایشانه  دور  گرمش  های دست و نشست کنارش   اهورا
 را سرش اهورا. کرد  مشت شانه سر  از  را پیراهنش محکم او. شد لرزانش تن  حصار 
  پرغرور   و  محکم  که  گرفته  و  سنگین   لحنی  و  بود  وار زمزمه  که  صدایی  با  و  برد  تر پایین 
  بود،  آرامش دنیای به رو ایدروازه برایش و کردمی خارج کالبدش  از  را آوا و بود
 :کرد  زمزمه گوشش  کنار 

  آوا؟ چی   واسه هاتگریه  شده؟  روزت و حال این  باعث   چی-

  تبدیل   آرام  ایگریه   به  هقشهق.  داد  تکیه  او  یشانه  به  را  اشپیشانی  سکوت  در   آوا
 امن آغوش و اهورا دلچسب عطر . کرد  خیس را اهورا یمردانه پیراهن و بود شده
 یافته  شدن دلگرم برای پناهگاهی عنوان به را آن بار  اولین  برای  که  حمایتگرش و

 ... تاببی هم و میکرد  آرامش هم بود،
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  کمرنگش   اخم باعث و کشیدمی  خط جانش به انگار  که  او هایگریه   میان در  اهورا
 :گفت  و گرفت  دستش تا دو بین  را  هایششانه بود، شده

 اشکارو  این  داری بند یه اینکه دلیل چیه گرفتی؟   سکوت یروزه چرا دختر  توئم با-
  ؟ کنیمی  ردیف هم پشت

 خودش از  را او قدری اهورا و کرد  رها را پیراهنش بود، شده تر آرام  کمی  که  آوا
 روی  آوا هایدست . بود داشته نگهش نزدیک نزدیک   هم هنوز  ولی داد فاصله
 همان که  نکند نگاه را نافذش هایچشم  کردمی سعی و بود اهورا واسع یسینه
 :شنید را صدایش لحظه

  کابوس   یا کرده؟   مزاحمت ایجاد برات کسی  نبودم، من  قتیو... آوا کن   نگاه ومن -
  شدی؟  اذیت  اینجوری که  دیدیمی

 و تر محکم و فشرد کمی و داد تکان را هایششانه او که نکرد نگاهش دخترک
 : گفت  تأکیدوار 

 هیچ  بفهمی که  کنم   تکرار  چیزو یه باید دفعه چند و؟ سرت کن   بلند گمنمی مگه-
  ببینه؟  ومن  از  غیر  چیزی چشمات زنممی  حرف باهات وقتی نمیاد خوشم

 قفل  اهورا  هایچشم   سرکش  جنگل  در  و  آمد  باال  نرمک  نرم  آوا،  یتیره   هایمردمک 
  آرامش،   وقت  در   و  بود  جذاب  طور   یک  اخم   هنگام  در   او،  آور  جنون  هایمردمک .  شد
 داپی ایشیشه هایدیواره  آن پشت در  گنگ  غمی امشب اما؛... دیگر شکل یک به

 خواست می و کردمی  کشی سرک غرور  محکم   کوه   آن پس از  انگار  که بود شده
 ... دهد نشان  آوا به را خودش

  توانست می کاش. شد تر سنگین  گلویش بغض و لرزید دوباره دخترک یچانه
 و کاوه هایاذیت  تا طهموری تهدیدآمیز  تماس از . بگوید اهورا به را چیز همه
  اما ...  داشت  شانیهویی  شدن  غرق  و  خودش  راجب  که  ییهاسوال  و...  هایشحرف 
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 بارید، می اشگرفته  یچهره از  خستگی و بود آرام او که  االن حداقل. نبود وقتش
 . نبود ماوقع شرح برای مناسبی زمان

 روی  از   و  اختیار بی  که  را  کالمی  اشک،  ایقطره  چکیدن  با  زمانهم  و  لرزید  هایشلب 
 :ساخت ریجا لب  روی بود، دلش حکم

 ...اهورا  بود  شده  تنگ   برات  دلم...  و  بودم  نگرانت...  بود  نگرانی  کابوسم...  کابوسم-

  ته   چیزی کرد  حس اهورا. بود کرده  ادا هق هق با و زیر  به سر  را آخرش یجمله
 آوا  نحیف  و  ظریف  بازوهای  روی  هایشدست .  شد  محو  اخمش  و  خورد  گره  قلبش

 :آورد بند را رکدخت نفس اش،مردانه صدای و نشست

  زدن؟  حرف موقع کن   نگاه منو بگم دفعه چند-

 که   بپوشاند را صورتش خواست و پایین  خورد ُسر  او یسینه روی از  آوا هایدست 
 وادارش   و  شد  کار   این   از   مانع  اش،چانه  زیر   هایشانگشت  گذاشتن   با  او،  از   قبل  اهورا
 همیشه از  تر گرفته  را دلش یهوا آوا، نگاه بارانی   آسمان. کند  بلند را سرش کرد
 . کردمی

  پای  با که  دیدی رو کی  نداره، خبر  خودش فردای از  هیچکس که  دنیایی این  تو-
  مرگ؟  دهن  تو بره خودش

 :داد ادامه و چرخاند آوا درشت های   فندقی بین  را نگاهش کوتاه،  مکثی با

  بودی،   همراهم  شهدفع  یه  که  حاال...  دممی   انجام  کارو  این   دارم  بار   چند  روزی  من -
  روشن؟  حکمم و محرض   جرمم بفهمم که  نبینمت خوایمی

 یاجازه  او  به  اهورا  که  گرفت  فاصله  هم  از   هایشلب  و  گرفت  تعجب  رنگ  آوا   نگاه
 :گفت  سریع و نداد زدن حرف
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  برام ... نبودم مقصر  رو دفعه این  اما انداختم، راه من  رو بازی این  جریانات یهمه-
  عمدی   امشب  اتفاق  کنی  فکر   نباید  تو  ولی  شه،می   ختم  کجا  به  خرشآ   که  نیست  مهم
 ...  کنم  مراقبت ازت نخواستم و بود

  محکم  معمول طبق لحنش ولی بزند، حرف معمولی کردمی را تالشش تمام اینکه با
 .بود دستوری بیشتر  کالمش  رنگ و بود احساس از  عاری و

 :گفت  و داد تکان طرفین  به را سرش آوا

  غیرقابل  من  برای که   همونقدر  شوک، این  که  دونممی... نکردم فکری ین همچ من -
 از  که  دونمنمی خودم کردی  فکر ... بوده بینیپیش  غیرقابل هم  تو برای بود، باور 

 یچشمه یه گریز  و تعقیب این و برمیاد جنایتی هر  اشردههم  آدمای و هامون
  نیست؟  هم کوچیکش

. چرخاند  صورتش  توی  را  نگاهش  بعد  و  گذراند  ر نظ  از   را  هایشچشم   دور   یک  اهورا
  حزب،  انهدام جای به سردار  انگار . باشد داشته باورش  آوا که.  خواستمی را همین 

  از  نبود؛ او مغز  از  فرمان، این  هرچند،... بود داده را آوا اعتماد گرفتن   دستور  او به
 و دادمی رشد را آوا فکر  مدام که بود وجودش از  دیگر  جایی... بود دیگر  جایی

 ...کردمی تر پررنگ  و پررنگ هرروز  و هرروز  را وجودش

 دخترک  و  شد  کشیده  او  هایاشک   کردن  پاک  برای  آوا  هایپلک   روی  چپش،  دست
 منکر  توانستنمی آوا اما، نبود همراه خشونت  با حرکتش. بست را هایشچشم 
 و نبود اآشن ظرافت با اصال مرد این  انگار . شود هایشانگشت  نسبی   فشار 
 دلبری  بدجوری  هم،  هایشتوجه  همین   اما.  کند  رفتار   لطافت  و   نرمی  با  توانستنمی 
 ...چسبیدمی آوا دل به و کردمی

 آوا  و  کشید  عقب  را  دستش  او  نشست،  هایشلب   روی  که  محوی  لبخند  با  همزمان
 :پیچید گوشش  توی اهورا آرام و گرم  صدای کرد،  باز  را هایشچشم که

  بودی؟  من  نگران   چی واسه... نگرانی   هاتریهگ  دلیل گفتی-
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  هم   به  را  هایشانگشت .  گرفت  گاز   داخل  از   را  زیرینش  لب  و  شد  پاک   دخترک  لبخند
ن  بود، شده اشچاشنی هم ذاتی نازی که  ظریفی صدای با و پیچاند ن  م   کنان  م 
 :داد پاسخ

 ما ی،گفت که همونطور  که، اینه منظورم... منظورم... تو چون خب... خب-
 خونریزی بازوت که دیدم خودم و... برگشتیم و رفتیم مرگ دل   تو هردوتامون

 ... پس... داشت

 که  االنم... شد رجوع و رفع هم سریع خیلی که  بود کوچیک  یگلوله  یه اشهمه-
 ...نداره وجود شورهدل و نگرانی واسه دلیلی پس! خوبم بینی،می

 با   و  کرد  تنگ  کمی  را  هایشچشم   بعد  و  کرد  نگاهش  لحظه  چند  او  و  نزد  حرفی  آوا
 :پرسید دوباره تردید

  نیفتاده؟  اتفاقی هیچ نیست؟  ایدیگه چیز  باشم مطمئن -

 شدن   تیمیهم کردن    بازگو از  بعد و زده زنگ طهموری بگوید داشت دوست چقدر 
 تسلیم  هامون  به  را  خودش  یا  که  کرده  تهدیدش  بازیزبان   هزار   با  هامون،  و  شاهپور 

 جلوی بود که  صورتی هر  به... اما است؛ خوانده اهورا و او یفاتحه  یا و ندکمی
 . گذاشت  جگرش سر  دندان شده، که  هم امشب یک برای و گرفت  را زبانش

 ادامه  آرام بعد و داد  تکان را سرش و نشاند سرخش هایلب  روی کمرنگ  لبخندی
 :داد

 وجود و بزنی وشراکت  یدق و شه تموم مأموریتتون... برنگردی دیگه ترسیدممی-
 ... اینجایی دوباره که  خوشحالم چقدر  دونینمی  االن؛ اما... بره یادت ومن 

  اهورا  ابروهای بین  را اخم و شدمی  محو و کمرنگ  اشکلمه  هر  با دخترک لبخند
 . انداختمی
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 عهدنامه  و بره یادم وحرفام  بخوره توقی به تقی تا که  شناختی؟  اینطوری ومن  تو-
 نتونه  هم طوفان سنگینی   حتی که  طوری... کنارتم  آخرش تا گفتم  بهت کنم؟   پاره
  نگفتم؟  بزنه، آسیب بهت

 موج  روی و داشتمی  بر  گردنش  دورر  از  را دخترک یافتاده شال که  زمانهم و
 :داد ادامه انداخت،می  موهایش

 بهت  که  ایسایه پای به پا بتونی که  قوی انقدر  باشی، صبور  و قوی خواستم ازت-
... وحشی  آهوی   یه   مثل  درست...  بیای  پیش  زنهنمی   هم  زیرش  و  داده  حمایت  قول
 !تیزپا و

 .دادمی  نسبت  او  به  را  «آهو»  اهورا،  که  بود  بار   دومین .  گرفت  رنگ  دوباره  آوا  لبخند

 :کرد  اشاره تخت به سر  با اهورا

 شماتچ به خواب دیگه نکنی، استراحت االن اگه... صبحه شیش  نزدیک ساعت-
 پس...  کنی  گوش  رو  همه  باید  هم  تو  و  بزنم  باهات  که  دارم  حرف  کلی  فردا...  نمیاد
 فکر  چیزی هیچ به حالت، شدن خوب و استراحت جز  به و کن   آروم رو ذهنت االن
 ... نکن 

 و گرفت را دستش مچ محکم ناغافل، آوا که شود بلند تخت روی از  خواست
 از  پر  دخترک که  وقتی آوا لرزان و ترسیده نگاه به شد خیره اشایشیشه هایچشم 
 : زد لب نگرانی

  و  میرممی هزاربار   من  برسه صبح  به شب این  تا ولی زنیممی  حرف فردا گفتی  بهم-
 خوامنمی... اهورا نزار  تنهام... بمون جاهمین  کنممی خواهش ازت... شممی زنده

 ...  اشینب اونجا تو که  کنم  بازشون جایی دوباره و ببندم وچشمام 

  را  کوچکش  دست. نشست کنارش  دوباره بعد و کرد  نگاهش مات ثانیه چند اهورا
 هایش چشم به خیره مطمئن، لحنی با و گرفت  اشکشیده  هایانگشت  بین  محکم
 :گفت
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 با... مونممی کنارت  همینجا... شم دور  ازت دوباره قراره نه و رممی جایی نه من -
ن  باش مطمئن  و ببند وچشمات راحت خیال  ومن  کنی،  بازشون که  دفعه هر  بعد م 

 ... بینیمی مقابلت

 کشید   دراز  تخت روی وقتی بود آسودگی سر   از  عمیقش، نفس و آوا کمرنگ  لبخند
 . کرد  جمع خود در  را ریزنقشش جسم و

  های چشم و... آغوشش یاندازه به... بود آرام دیگری طور  امشب اهورا، رفتار 
 و  تحکم  و غرور  سرسرای  در  را  حزنش سنگین   و کهنه  یه پرد وجود  آوا که  غمگینش

 . بود کرده  حس او هایچشم جنگل قدرت

 انگار .  بود  نشسته  دخترک  جان  به  اهورا،  یمردانه  هایانگشت   گرمی    و  کالم  آرامش
 که  بگوید چه و کند  چکار  دانستمی دقیقا که  بود بلد بهتر  خودش از  را دخترک او
 کردمی القا او کوچک  قلب به را آرامشی همان. بگیرد آرام دخترک دل لحظه، در 
 درخواستش  آوا  هایچشم  فندقی    جز   منبعی  از   هم،  خودش  یخوردهزخم  وجود  که،
 . کردنمی 

 هایش پلک  وقتی بود  محو لبخند همان غرق اشچهره و شد بسته آوا هایچشم 
 را روحش آرامش ز ا پر  خوابی بار، اولین  برای ها،سال این  تمام از  بعد و شد گرم

 . کرد  نوازش

 از  خبری... بود نکرده پیچش سوال... بود نکرده بازخواستش اهورا امشب
... بود متفاوت واقعا اهورا امشب. نبود شانهمیشگی هایلجبازی  و هاکشمکش 

 ! زیاد هم خیلی

  امنیت   از   پر   حالش  و  حس  و  بود  آرامش  اشمزه  که  آغوشی  چشیدن  و  اهورا  حضور 
 ... بود زندگی طعم به شبیه آوا برای زدن، لد دل حس و

  دنیای  آرامش انگار  اش،آشفته همیشه زندگی   و او نزدیکی   در  اهورا وجود درواقع
 ... بود شده کوچکش
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 ی گوشه  که  را  خودش  کت  و  شد  بلند  کنارش  از   رفته،  فرو  خواب   به  آوا  دید  که  اهورا
  جلو  تخت کنار   تا را  مراهه  صندلی   و انداخت کوچکش  تن  روی بود، افتاده تخت
 ظریف   کمر   جلوی  را  اشپیشانی .  نشست  رویش  دخترک  از   فاصله  ترین کم   با  و  کشید

 . بست همیشه از  تر آرام  را هایشچشم  و گذاشت  تخت روی فاصله با دخترک،

*** 

 میان دستی. کوبید  بیلیارد میز  روی را جنسینگ محتوی بلند پایه لیوان حرص با
 :گفت  کرد،می  روشن   را  اشفرانسوی   سیگار   درحالیکه  و  شیدک  اشجوگندمی   موهای

  دست   که  مونده  اینرفته  راه  کدوم  کنم؟   چیکار   باید  هچل،  این   از   اومدن  بیرون  برای-
  باشه؟  نشده  ختم بستبن  به تهش و باشم نزاشته روش

  چهره  به کمرنگ اخمی و خاراند را اشپیشانی  یگوشه اشاره انگشت با شروین 
 .  نشاند

 .. بزاری گرو  رو نداری و داری که  هرچی اینه راهش تنها-

  پای   نشستم  باهاش  و  اهورا  به  دادم  رو  نیستم  و  هست  تموم  اینه؟   از   غیر   االن  مگه-
  هنوز   اما  کرد،  حفظ  رو  اممحموله   هرچند...  کنم  حفظ  رو  جایگاهم  که  بندی  شرط  میز 

 اعتماد  بهم دیگه! ُبریده ازم منصور  بدتر، همه از  و... نیاورده گیر   رو کبود  یاقوت
 و  سر  بی که  سراغم  بفرسته و کنه  تور  آدم نفر  چهار  که  فرداس امروز  همین ... نداره
 ... کنن   آب زیر  وسرم  صدا

 :گفت  بعد و کرد  مکث لحظه چند شروین 

 ! ارباب کردی  انتخاب اشتباه رو  حسابت طرف... همینجاست اصلی ینکته-

  و  زد سیگارش به عمیق  ُپکی وقتی تنشس لبش سوک صدا بی شاهپور، پوزخند
 :گفت
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 درضمن، ...  کنم  تعیین   شروط  و  شرط  که   اونم  از   گرفتارتر   من !  پسر  باختی  رو  قافیه-
 نود  دقیقه  که  کنم  اعتماد  تونستممی  مانیا  به  داشتم؟  دستم  دم  تر امین   اهورا  از   وکی

 یدن کش باال اول همون از  قصدش که هامون  به یا بزنه؟  ومن  رای بود اومده
  بود؟  اممحموله

 که  اعتماده مورد کسی  اومده، پیش شرایط با نظرم به اما... ارباب نباشه جسارت-
 بود برگشته هامون که کمی مدت همین  توی... باشه دیده رو خوبت روی قبال

 هم مافی شیخ همین  که  اینه از  غیر  مگه  اصال... نگرفتی رو بالش و پر  زیر  کم  ایران،
  شد؟  زده اون نام به اشقرعه  درنهایت یول  بود خودت مشتری

 : کرد  نگاهش باتردید و گنگ  شاهپور 

 ... بگو واضح رو منظورت-

 برای   هم  اول  از   و  نباشه  اهورا  تقصیر   قضایا  این   تموم  معلوم  کجا  از   که،  اینه  منظورم-
  افراد ارباب؛ نرفته که  یادت باشه؟  نشده نزدیک بهت خودشون سازمان کشیدن  باال

َرمی  ...زنن می  هرکاری به دست خودشون منفعت ایبر  ه 

 :گفت  بعد و کرد  فکر  اندکی و کشید  پرپشتش ریش به دستی شاهپور 

  دست  تو چیزی تهران  امالک جز  که  االن اونم چیه؟  دوراهی این  واسه تو حل راه-
 ... نمونده بالم و

 و کند  خراب را اهورا یچهره شده موفق که  دانست و زد برق شروین  هایچشم 
 اما  برد،می حساب و ترسیدمی مرگ حد سر  تا اهورا از  هرچند. بکشد باال را هامون
 اطاعت به وادار  را او امالکش، و ملک وعیدهای وعده و هامون هایپاپاسی  بوی
 نزد  را هامون هایحرف  توانستمی تر راحت  نبود، اینجا اهورا که  حاال و کردمی

 ...علت بر  مزید بود شده داشت، دل به آوا از  که  هم ایکینه.  کند  بازگو شاهپور 

... شینهنمی   پا  از   باشه  نداشته  رو  دختر   اون  تا  هامون!  آواست  کردن  تور   کار   بهترین -
 ویال  اون از  بره زودتر  هرچه و خودشه به متعلق آوا که  بگو بگیر  تماس باهاش پس
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  دن بر  بین  از  با و گیرهمی رو دستت هامون  نکن  شک بعدش؛... بیرون بکشدش
 ...شهمی  تموم ما نفع به درنهایت بازی این  اهورا،

  ی محوله  هم  شاهپور .  گفتنمی   هم  بد  شروین .  کشید  موهایش  بین   دستی  شاهپور 
... بود سپرده اهورا دست به را کبود  یاقوت یافتن  هم و نرگس دختر   هم پرازشش،

 نکرده  انتخاب  را  راه  این   آغاز   از   شخصی  منافع  قصد  به  هم  او  خود   معلوم  کجا  از   اما؛
  باشد؟ 

 آب  به گدار   بی شاهپور  و بود روی زیاده قدری  اهورا، به اعتماد از  حجم این  شاید،
 ... بود زده

 : گفت  شروین  به رو و زد سیگارش به دیگری پک عصبی

 ... نشده پذیرایی مونپایهدون مهمون از  هنوز ... مخصوص اتاق ببرنش بگو-

 . شد خارج محوطه آن از  و ردک  خم را سرش کمی  و زد لبخند شروین 

 . گرفت  پیش در  را زمین  زیر  راه و کشید  سر  انتها تا را جنسینگش شاهپور 

  باز  محض به. فشرد حسگر  به را ششستش انگشت و ایستاد الکترونیک در   مقابل
 دو   میان  را  اخمش  و  رسید  گوشش  به  مردانه  وحشتناک  فریادهای  صدای  در،  شدن
 . کرد  غلیظ ابرو

 صندلی روی بر  نشسته مرد یشکنجه مشغول باتوم و شوکر  با که ییهانگهبان 
 نگاهش  گذاشته،  کمر   پشت  را  هایشدست   شاهپور   و  رفتند  عقب  او  دیدن  با  بودند،

 :گفت  نگهبان به رو و گرفت  مرد یافتاده زیر  به و خونین  صورت از  را

 !نه؟  یا اومده ُمُقر -

 :گفت  و کشید  اشچانه دور  به دستی نگهبان

 عادت  من   نباش،  نگران  شما  اما  نکرده  وا  دهن   فعال...  جون    سگ  زیادی  طرف  آقا؛  هن-
 !جماعت سگ با زدن کله  و سر  به دارم
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 :داد ادامه و کرد  غیرفعال و فعال را  شوکرش بار  چند بعد

 که   هرچی آدم بچه عین  و بره یادش از  واق واق که  کنممی راهش به سر  طوری-
 ... کنه  رو وخوایم می

 :کرد  غیظ اخم با ور شاهپ

 شودهن  ساعت چهار  و بیست همین  طی   داشتی شوعرضه  اگه  تو. نیست نیازی-
ال  و  نخون،  بیهوده  لغز   پس...  بودی  کرده  وا  در   رو  سگ  همون  صدای  کنممی   کاری  ا 

 . کنم  رسیدگی مردک این  حساب به باید خودم! بیرون االنم... بیاری

 جاآن  از  هردو و کرد   اشاره همکارش به سر  اب و گفت  زیرلبی  « قربان چشم» نگهبان
 او، یاشاره با که  بود نشسته الکتریسیته مولد دستگاه پشت شروین . شدند خارج
 . رفت بیرون اتاق از  اشباطنی میل علیرغم بعد و کرد  نگاهش زدهبهت  ابتدا

 لرزان   صدایی  با  رسید،  که  مقابلش  و  شد  اکو  مرد  گوش  توی  شاهپور،  هایگام   صدای
 :گفت  حرص ُپر  اما

 نشون   رخ  خودت  ندادم،  بکشن   رو  زبونم  زیر   فرستادی  که  هاییغولشاه  جواب  چیه؟-
 جاوید؟  مهندس دادی

 :گفت  دندان الی از  و کشید  را موهایش حرص با شاهپور 

 بزنی بعدم و بکنی خواست دلت غلطی هر  که  هرته شهر  کردی  فکر  کثافط،  موش-
 به  اونم خیانــت؟  شدی؟  قایم سوراخی ومکد  تو نبره بو هم هیچکی و چاک به

 جاوید  شاهپور  اموال به بتونه که  کسی  نشده زاییده مادر  از  پیزوری، آخه د   من؟ 
 ... باشه نداده پس خودش خون با رو تقاصش و کنه  درازی دست

 :گفت  و برد فرو را دهانش بزاق محکم بود، ترسیده که  رامین 

 ...  خوندی کور   دممی لو رو رئیسم و  کنممی باز  لب از  لب من  کنیمی فکر  اگه-
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 رامین  تا و دستش کف  کرد  تف را دهانش آب بعد و رفت عقب پوزخند با شاهپور 
  خم   طرف  یک  به  رو  و  پرید  سرش  از   برق  شاهپور   وحشتناک  مشت  با  شد،  چه  بفهمد
 ...  قدرتمند و بود ورزیده سنش، برخالف شاهپور . شد

  های چشم به را هایشچشم خونین  تر خاکس و گرفت را رامین  گردن حرص با
 :دوخت او یزدهبیرون حدقه از  و ترسیده

 و بیرون نکشیدم وزبونت  دستام همین  با خودم تا کجدست  یمرتیکه شو خفه-
 ...  گلوت  ته   نریختم ودندونات  تک به تک

 :گفت  چرخاندمی انگشتانش میان را انبر  که  همانطور  و کرد  رها را او بعد

ر   خواین  اگر   حتی-   جریان   از   بهتر   بار   هزار   که  بلدم  زیادی  سنتی  هایروش  من   بزنی،  ز 
 ... اینه هم اولیش کنه؛می  اعترافت به وادار  خفگی و برق

  استخوانش،  ترق ترق صدای که  فشرد و گرفت  انبر  میان را رامین  یاشاره انگشت
 انگشت  با شاهپور . پیچید فضا در  و شد یکی وحشتناکش و غریو فریاد صدای با

  به   هم  را  رکیکی  الفاظ   فریادش،  میان  در   او  بار   این   و  کرد  را  کار   همین   هم  کوچکش
 یزمزمه و انبر  میان در  گوشش یالله افتادن گیر  شد اشنتیجه که آورد زبان

 :شاهپور

 از  مفت بخوام که  نیستم شکار  دستت از  کم  شمهمینجوری  که  نکن  زیادی غلط-
ت  ... نکن  بدتر  هست ینکها از  تووضعیت ... بگذرم جون 

 :گفت  که  وقتی بلند بسیار  و بود فریاد به شبیه رامین، صدای

  برسی؟  چی به خوایمی کارا  این  با-

 ... بوده من  کبود    یاقوت دنبال چشمش که  ای عوضی اون اسم به-

 :زد پوزخند رامین 

 !بگم بهت تا باش-
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 هایانگشت   زمانهم   و  گرفت  انبر   میان  را  گردنش  گوشت  خشم،  و  حرص  با  شاهپور 
 رامین فریاد. فشرد هم به محکم بود، شکسته را شاندوتای  قبال  که  راستش دست
 : گفت  خشم با او رفت، هوا به که

 !حروم؟  به نمک کنم  اتتیکه تیکه باید یا کنیمی وا تودهن  چی؟  حاال-

 ...بهت گممی کن   ولم... گممی... خبخیلی-

 : گفت  غیظ با شود، دور  اینکه بدون و کرد  رهایش شاهپور 

 !بنال-

 به مو را مانیا سخنان و زد دریا به را دلش بعد، و کشید  عمیق نفس چندتا رامین 
 شکنجه  کمی  بیاید،  او.  بود  همین  نقشه  هم  اول  از .  آورد  زبان  روی  و  کرد  اطاعت  مو

 . بیاورد زبان به بود خواسته آلودزهر و نماافعی  زن   آن که  اعترافی بعد و شود

 کرده  خیانت  بهت  خودت  دختر   نیستم،  دزد  من ...  کردن  یکی  به  دست  آوا  و  مونها-
 سنگ   هامون  دل  آوردن  دست  به  خاطر   به!  کباب  نه  و  بسوزه  سیخ  خواسته  نه  چون
  دار  که  کنه  دفاع ازش تو روی جلو کرده  مجبورش اهورا، داشتن  واسه و دزدیده رو
 با و برنمی شوکیف   و نشستن  ییدوتا بینی،می که  االنم... بکشه باال رو ندارت و
 ... خندنمی هامون و تو ریش به کره  و هر 

 ممکن   غیر   اما  بود،  سخت  او  برای  باورش.  کرد  نگاهش  زدهبهت   و  خشمگین   شاهپور 
  مخالف   یجبهه  مادرش  مثل  و  باشد  کرده  خیانت  او  به  نرگس،  دختر   آوا،  اینکه.  نبود
 چون !  کبود  یاقوت  دزدیدن  با  نه  اما؛...  ودنب  انتظار   از   دور   هم  خیلی  باشد،  برگزیده  را

 رامین با حق البد زد حدس شاهپور  پس. دانستنمی را سنگ آن ارزش دخترک
 را سنگ که  کرده  تیر  را آوا و شده مطلع آن زیاد بهای از  جوری یک هامون و است

 که   کودکی  نفر  500 تعداد او، یمحموله اکنون که  کسی...  اهورا اما. بدزدد برایش
 شاهپور  و بود اختیارش در  بودند شده دزدیده  تروریستی مدارس به تحویل ایبر 

 امین نداشته، پسر  چون را او که مردی بود، زده نامش به را نیستش و هست
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  بود،  کرده  خودش سپر  را او مانیا و هامون ذکاوت مقابل در  و دانستمی  خودش
 گذشته  در  بار  یک... آوا اطر خ به کردمی گمان  بود؟  زده دور  را شاهپور  چرا دیگر  او

 دست   با  هم  دخترش  اکنون  و  بود  کرده  انتخاب  را  آرش  آرش،  و  شاهپور   میان  نرگس
 داشت دوباره تاریخ و بود برگشته ساعت انگار . بود زده دور  را او اهورا، با یکی به

 ...بود شده  گزیده  بار  دو سوراخ، یک از  واقعا شاهپور  انگار ... شدمی  تکرار 

 کشید،  که  اینعره   با  زمانهم   و  کوبید  فلزی  میز   روی  را  دستش  حد،  بی  تیعصبانی  با
 . شد ریخته اششقیقه یزدهبیرون  نبض روی بلندش موهای

  ابتدای  از  که  قصاصی و اهورا بودن مقصر  یاندیشه  دلش توی سکوت، در  رامین 
  تمام با و پروراندمی سر  در  را کبود  یاقوت جریان و مانیا دستگاه و دم به ورودش
 اش، کنونی   دشمن   و  قدیمی  رفیق  از   مرد  این   نفرت.  کشیدمی  را  او  قتل  ینقشه  وجود
 اسارت در  را خودش و کند  همکاری  مانیا چون زنی با بود حاضر  که  بود زیاد آنقدر 
 ... ببرد بین  از  خودش دست با درنهایت را اهورا... اما درآورد حزب این 

.  کند   بلند را سرش کرد  وادارش و گرفت  مزخ جای از  درست را او گردن  شاهپور 
 افتاد،  او یُگرگرفته   یچهره به که  چشمش و کرد  جمع هم در  را صورتش رامین 
 :گفت  غضب و خشم ُپر  شاهپور 

 و هستی هم مانیا پادوی دونممی اینکه یک! دلیل دو به بری، کنممی ولت-
 مسئولیت  خواممی ؛دو و... بدم دستش از  نخور  درد به آدم تو خاطر  به خوامنمی 
 همون از  نفر  چند داری، که  مأموریتی پایان تا بدون واین ... بسپرم بهت نفرو یه
... زنهنمی اتکله به کردن  خطا پا از  دست فکر  پس مراقبتن  دورادور  هاغولشاه
  بربیای؟  پسش از  تونیمی

 :تگف  و کرد  تف زمین  روی را خونش با شده ترکیب بزاق درد، میان در  رامین 

 پس  از   که  هست  تیز   اونقدری  دندونام...  آقا  خوابیدم  هاگرگ   یگله  الی  عمر   یه  من -
 ... دممی تحویلت وجسدش سوت سه به بده، اسم فقط شما... بیام بر  هرکسی
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 ...بکشی رو کسی  نیست قرار  تو بیای، ادعا و لفظ خوادنمی-

 :گفت  و کرد  ن روش  سیگاری کرد،  رها را گردنش  او که  کرد  نگاهش فقط رامین 

 دو...  بهتره  بشه  انجام  کار   این   زودتر   هرچه  و  تهران  برگردونی  دخترو  اون  باید!  آوا-
 بهت ممکنه ویال آدمای  چون رینمی جلو خودت اینکه اولیش داره؛ وجود راه

  ویالی ببره برداره رو  دختره و جلو بره گی می هامون  به پس ندن؛ ورود یاجازه
 واضحه؟ ...  من   پیش  میاریش  داریبرمی  صدا  و  سر   بی  ،شد  جاگیر   وقتی  و...  خودش

 . بگو شوالمثنی. آقا واضحه-

 :گفت  زمین  روی سیگارش انداختن  با زمانهم بعد، و کرد  مکث کمی  شاهپور 

 این  در  برسه؛ دختره به هامون دست نزاره و بکشه شونه و شاخ اهورا ممکنه-
  اگه  هم کمک... جلو بری شخصا  خودت که اینه بهتر  یا مانیا، توسط یا صورت

  چیزی   نره؛  یادت  اما...  باشن   اوضاع  مراقب  دورادور   که  فرستممی  رو  عده  یه  خواستی
 وسط  این   که  هم  هرکسی!  خوامشمی  زنده  رو  دختر   اون  که  اینه  مهمه،  من   برای  که

 ... نشو قائل هم استثنایی هیچ! بزن کنارش  شد، دماغت موی

 . گفت  رلبیزی  ی«آقا چشم» و زد پوزخند رامین 

*** 

 «آوا»

  کردی؟   ما از  یادی عجب چه معرفت؟ بی خانوم   چطوری! به به-

 :داد پاسخ و ورچید لب وقتی بود گلگی  از  پر  آیدا صدای

 و  کربال  اونورم از  مکه حاجی حاجی رفتی ستهفته دو که  تو یا معرفتم؟ بی من -
 هم  حالی رفته یادت همکل  که  ساخته بهت  زیادی گیالن  انگار  نیست؟  ازت خبری

 ... بپرسی ما از 
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  را  نمناکش موهای که  همانطور  و نشست آرایشش میز  صندلی روی و خندید آوا
 :گفت  شوخی و خنده با کشید،می شانه

... بهتر دیگه و پاییزه که  االنم! بود اومده پایین  بدجوری خونم شمال   تو جون آره-
 کنهمی  شروع  شهمی  بلند  بهشت  این   وسط  بیاری  پار   و  َلت  رو  جنازه  یه  اگه  کن   باور 

ر  اتواسه بندری  ...  شنویمی  چیزی یه گم،می چیزی یه اصال... دهمی ق 

 که  هاوایی سواحل رفته برداشته خانوم کنهمی فکر  بشنوه هرکی! حاال خبخیلی-
 ... میاد قمپز  اینجوری

 ذوق  و  شوق  با  شنید،  خط  پشت  از   که  را   سوگل  هایکاری شلوغ   صدای  و  خندید  آوا
 :گفت

  خاله؟  کوچولوی  فندق این گهمی چی-

  تماس  بریم داده گیر   کله  یه شده گردنم  آویزون   زنم،می  حرف تو با دارم دونهمی-
 ...عکسی تماس گهمی ویدیوکال  به... عکسی

 :گفت  و خندید بلند آوا

 یه اشواسه منم دل اتفاقا ظالم؟  انقدر  هم مادر  شکنی؟می رو بچه دل چرا خب-
 هم  خودت جبروت و جمال به چشمم رو  صاحاببی این  کن   عکسیش... شده ذره

 ... شه روشن 

ی رفتی! خوندی کور -  شو تنگیدل ینامهمصیبت  و غرغر  اونوقت حالت و عشق پ 
 ... نیست بازدید و دید از  خبری تهران برنگردی تا میاری؟  من واسه

 شرتتی  و  جین   شلوار   با  را  اشتنی  حوله  و  گذاشت  گوشش  توی  را  اشهندزفری   آوا
 :داد را آیدا پاسخ حال همان  در  و کرد  عوض
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 و سوز دل  مادر  عنوان به اسمت  باید که  حسود  خانوم   مامان ببرن رو شورت مرده-
 سوزه نمی  من  حال  به  دلت  مگه؟   نداری  رحم  ذره  یه  تو...  بشه  ثبت  گینس  تو  نمونه

 ...کن   رحم معصوم طفل  یبچه فسقل اون به

 انگار   که  کنم  تنبیه  رو  تو  بود  این   قصدم...  شد  گرم  عروسکاش  با  سرش  که  بچه  این -
 ... شدم هم موفق

 ... آنزدی  زدی زنگ من به دیگه... بدجنس... شعوربی-

 :گفت  و خندید آیدا

 یا  کردی  تور  هم ماهی تونجادویی شهر  این  دریای از  کن؛  تعریف... خب! گمشو-
  نه؟ 

 تختش   پای  که  ایمردانه  چتر   به  خیره  و  نشست  تخت  روی  و  کشید  عمیقی  نفس  آوا
 :گفت  بود، گذاشته

  بزنم،  پا و دست بخوام تا و خودم دهن  تو کرد  گیر   قالب هیچ، نکردم  پهن  که  تور -
 ... هاکوسه  دهن  تو افتادم َاد

 و   بزنه  رو  ما  بالی  شیطون  رفیق  مخ    شده  پیدا  نفر   یه  که  نگو!  شه؟ می  مگه!  َنــــــه-
  کنه؟   درش به راه از 

 .  کشید  دراز  تخت روی و افتاد خنده به آوا آیدا، متعجب لحن  از 

ت بگو تو... بگم چی که  زدن- ت و ش   ! پ 

  بود  کار   تو حکمتی یه حاال دیدی... وجبینیم  خرابه زیادی اوضاعت پس! اوه اوه-
  رفتن؟   به کردم  تشویقت که

 :گفت  دوباره آیدا و خندید کوتاه  آوا

 افتاده شستن  رخت به دلش ما خانوم   لیلی که  قصه  ن  مجنو این  حاال هست کی-
  اش؟ واسه
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 ... شناسیشنمی  تو-

 پیچ سه گیر   مهمونیا وسط که  ایکبیری   پیگوالی ژیگول اون از  نگو خدا رو تو! آوا-
 ! بهت دادنمی

 . کردمی توصیف را شروین  داشت دقیقا انگار . افتاد خنده به او توصیفات از  آوا

 شیرجه  جماعت این  یپوسیده طناب با که  نخوردم خر  مغز  هم درااونق دیوونه نه-
 ...چاه ته   بزنم

 ! کردی  لبم به جون دیگه کیه  بگو د  ... شد راحت خیالم خداروشکر، خب-

 طرف،  یه  دیدی عمرت به  آدم هرچی که  بگم  انقدر  فقط... شناسیشنمی  که،  گفتم-
... سرد... مرموز و جدی! ستبافته جدا یتافته  انگار  المصب... طرف یه این 

 که  شمقیافه ...  محکم...  و  مقتدر   و  پرجذبه!  کوه  مثل  درست...  باابهت  ولی...  خشک
 ... کما  فرستدتتمی  اصال که  زنهمی هم تلخی عطر  یه... رنگی چشم و بلند قد! ماه

 : گفت  پرشیطنت و شد بلند آیدا کوتاه  یخنده صدای

 وجود  با نشناخته و ندیده منم! ماهی  هشا  نیست، ماهی گی،می  داری تو که  اینی-
 رحم تو دل حال به خدا دیگه... رفت ضعف  اشواسه دلم دارم که  ایطایفه و ایل
 !دختر کنه

 ... حسابت به بزنم حسابی سور   یه که...  برسه بهش دستم کنه  کمکم  خدا بگو-

 وا جا حسابی دلش تو هم االنش همین  تیزت و تند زبون با  تو ندارم شک من -
 یه برگشتین وقتی که  کن   رزرو رو گردان  رستوران شام   زحمت بی پس... کردی
 ... نیاد پیش مشکلی وقت

 . شد بلند تخت روی از  خنده با و کرد  فوت را نفسش آوا

 و کارد  هم با بخواد دلت تا چون کنار   بزار  رو شام فعال ولی! بشنوه دهنت از  خدا-
 ...خب ولی... بود شده  بهتر  نمه یه پیش شب سه البته... پنیریم
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ت به راه از  دریا امواج نبودی دستم دم روز  دو! کلک  ای-  ...آکردن  َدر 

 .  گرفت  گاز   را لبش آوا

 ... دیوونه! مرض-

 :گفت  آوا و خندید بلند آیدا

 حداقل... ببینم رو عسلت شیرین  اون من تا کنینمی  تصویریش رو تماس که  تو-
 تا  که  مظلومت شوهر  اون سراغ برو خودتم... مبرس زندگیم و  کار   به برم کن   قطع
 ... دهمی رو شام ُارد اشمعده دیگه ساعت دو یکی

  همون  تو زندگی   و کار  دونیمنمی کنهنمی  کار  مونعقل هم ما... باشه باشه-
 ...!آکنی   تلگرام امواسه شوعکس نره یادت... دلبره ماهی  شاه

 خوب  چقدر .  کرد  قطع  را  تماس  خداحافظی  از   بعد  و  گفت  ی«خبخیلی»  خنده  با  آوا
 در  که  هرچه و کند  حساب رویش خواهر  یک مثل توانستمی که  آیدا حضور  بود
 . بگذارد میان در  او با دارد، دل

 و کرد رها چپش ی شانه روی را همه و  کشید بلندش موهای موج میان دستی
 بین  را شنرگس عطر  رسید، پایان به که  کارش. شد شانکشیدن سشوار  مشغول

 . کشید   کمرنگ  لبی برق  دور  یک هایشلب  روی و کرد  پخش هاآن 

 تمام واقع، در  اما بود، خیره خودش تصویر  به ظاهرا و گذاشت  میز  روی را سشوار 
 ترس   از   و  ترساندمی  را  او  ویال  در   ماندن  تنها  این .  بود  اهورا  پیش  حواسش  و  هوش

 های اخم   و  پرابهت  نگاه  و  رور مغ  سبز   هایچشم   آن  برای  بدجوری  هم  دلش  گذشته،
 در  شب آن از  بعد دخترک. آمدمی دیگر  امشب کاش... بود شده تنگ غلیظ

 شدمی  بیدار  کابوس  با  شب هاینیمه  مدام و نداشت  راحت خواب دیگر  بیمارستان، 
 شان برگشت  از   بعد  صبح  روز   آن...  کردمی  کز   تختش  یگوشه  صبح  خود  تا  گریه  با  و
  بود   نزده  طهموری  تماس  از   حرفی  ولی  بود   کرده  بازگو  را  کاوه  ایهحرف   آوا  ویال،  به
 و اموال درصد نود تام ینامه وکالت  شاهپور  مهمانی، شب بود شده متوجه نیز  و
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 اکنون  و  بود  زده  نامش  به  را  امالکش  اکثر   سند  و  بود  داده  اهورا  به  را  هایشدارایی
... همین . بودند شده  صادرهم دولت نفع به درواقع و خالی ظاهر  به هاآن  یهمه
 هنوز  و بود رفته مأموریت  در  شرکت برای اهورا بعد و بود همین  مکالماتشان تمام
 ...شدمی بدتر  و بد روز  به روز  آوا حال و بود نیامده هم

 خدمتکارهاست،   از   یکی  اینکه  خیال  به  شنید،  که  را  اتاقش  در   به  ایتقه   خوردن  صدای
 در  که  بود نشده خارج  هایشلب  میان از  «بله» هنوز . شد بلند جا از  و کشید  پوفی
 اشسایه  روی از  آوا  که  مردی یچهارشانه  و بلند قامت  بعد، ای لحظه  و شد باز  اتاق
 .شد ظاهر  در  چهرچوب میان در  داد،می  تشخیص را هویتش هم

. نشست  یخ  به  ثانیه  از   کسری  در   هایشدست   و  نشست  دخترک  دل  توی  بدی  ترس
 و  اجازه بدون حقی چه به بود،  ویال مالک اهورا وقتی اصال کرد؟ ی م چه اینجا او

  بود؟  گذاشته  آوا اتاق به پا او تایید

 اندام و چهره بار  چند بود، پوشانده را صورتش  سر  تا سر  که  پهن  لبخندی با هامون
 .  شد نزدیکش قدمی و بست را در  بعد و گذراند  نظر  از  را دخترک

  رو  زیبایی از  مقدار  این  اما برویی؛ دل تو و لوند اندازه و حد بی دونستممی-
 تا  و کردیمی پنهون  چشمم از  وخودت مدام وقتی بزنم حدس تونستمنمی 
 ... دادیمی ترجیح موندن به رو فرار  بیام، نزدیکت خواستممی

  با  زمانهم  و گرفت  ضعف دلش بیشتر  خودش، موقعیت و هالباس  یادآوری   از  آوا
 جلو او نزدیکی   تا هامون و نشست کمرش  پشت سرد عرقی ،صورتش رنگ پریدن
 . آمد

  انقدر   هم  شاهپور   میومدی،  راه  باهام  اول  همون  از   و  بود  یکی  باهام  دلت  اگه  شاید-
 فاصله و دوری و بشه کشیده  اینجاها به کار   که  کشیدنمی  شونه و شاخ امواسه
 ...کنه  علم قد مونبین 

 :گفت  اشهمیشه سرتقی   با و رفت عقب کمی  و نشست آوا صورت  در  پوزخندی
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 که  هردفعه شاید من  دل  ! دانه پنبه بیند خواب در  شتر ! هه بشه؟  یکی باهات دلم-
 و قد رو کنه خالی رو محتویاتش تموم بخواد و بخوره هم به حالش بیندتمی

ت، یقواره  دود وباشی داشته جا توش نخود یه قده انقده، بخوای اینکه اما قناس 
 رو  رقمه هیچ شاهپور  با قرارت و قول و کردنات  پورت و هارت که  هوا فرستب کن 
 ... نداره تأثیر  من 

 ترسیده آوا. بود پیدا  اشبرافروخته یچهره از  خشم و بود سرخ هامون  هایچشم 
 به سر  با کمرنگ،  اخمی با و ایستاد سینه به دست. کرد  حفظ را ظاهرش اما بود،
 :کرد  اشاره در 

  نشی؛  دیگران خصوصی   حریم وارد اجازهبی که  نداری واین  شعور  اگه! بیرون االنم-
 سر  وقت نه منه، استراحت وقت شب موقع این  که  باش داشته واین  درک  حداقل

 ... ببند سرت پشت درم رفتی... زیاد عزت... تو با زدن کله  و

  صورت  توی بود، بلند  تاحدودی که  صدایی با و رفت جلو قدمی حرص با هامون
 :گفت  دخترک

 تکرار  به نیازی بعدا که  کنممی اشدیکته حسابی و درست بار  یه دختر؛ کن   گوش-
 ختم  اشتتمه که  شده بدل و رد حرف تعداد یه شاهپور  و من  بین ... نباشه مکررات

  در !  بودی  تو  هم  اصلیش  شرط  و  دادمی  خون  بوی  که  ایمعامله...  معامله  یه  به  شد
 فکری کوچکترین   بدون اونم و کردم  طلب  شاهپور  از  ور  تو گروه  یه نابودی   ازای

ت  هم  دلم  که  کارم،  فقط  نه  فهمید  که  بعدش  منتها...  کرد  موافقت  شروع   گیره،  پیش 
ت ازم بیشتر  هرچی که  رقصونی گربه  و درآوردن دبه به کرد  ... کنه  دور 

 شید، کمی  زبانه  قلبش  در   که  غمی  و...  بهت  و  ترس  از   بود  هزار   روی  آوا  قلب  ضربان
  لبخندی  او که  کردمی  نگاه را هامون فقط حرفبی . بود نشانده گلویش  در  را بغض
 چکه  آن  از   حرص  و  خباثت  که  لحنی  با  رفت،می  جلو  که  همانطور   و  نشاند  لب  روی
 :داد ادامه کرد،می
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 واسه روزی یه که  مردی! جاوید شاهپور  پدرت،... کرده  فرق وضعیتش االن اما-
 شدن،می تغذیه اون کوپال    و یال از  مملکت یه و داشت ایکبکبه  و دبدبه خودش

 اینجاش   از   اما  بودی،  اهورا  پیش  امروز   تا!  اطاعت  به  مجبور   و  منه  پای  زیر   جاش  االن
 و کنیمی  خانومی اونجا خودم یمعشوقه  عنوان  به... من  ویالی میای رو بعد به

 ازم  پس... کردم  هرکاری تو داشتن برای من ... کنه  نگاهت چپ نداره حق کسی
 ...  بشم  بیخیالت  شده،  برابر   هزار   داشتنت  برای  تبم  که  االن  و  بکشم  دست  ازت  نخواه

 های چشم   سیاه  آسمان  وقتی  بود  بسته  یخ  پایش  و  دست  و  بود  پریده  دخترک  رنگ
 روی  نوازشگر   را  انگشتش  و  رفت  جلوتر .  گذراند  نظر   از   را  صورتش  اجزای  هامون  نافذ
 را سرش و کرد  جمع را صورتش و کرد  اخم انزجار  با دخترک که  کشید  آوا یگونه 
  توی  را ظریفش یچانه حرص، و پرخاش با هامون. چرخاند دیگری سمت به

  ُهرم . کرد  خم  را صورتش او و خورد گره  دردش از  دخترک اخم که  گرفت   مشتش
 به خیره وقتی انداخت دخترک وجود توی  را بیزاری بد حس نفسش، دار  شدت
 :زد لب خواستن  تب و تمنا از  پر  لحنی با او، خسر هایلب 

  دور  ازم رو تو تونهنمی  چیزی هیچ دیگه... منی مال مرزی و حد هیچ بدون االن-
 ... کنه

 دست   معمول  طبق  سنگی،  و  سرد  اهورای  اون  و  باخت  بندی  شرط   توی  رو  تو  پدرت
 خودش وجود جنس از  ارزشبی سنگ یه با و زد مؤنث جنس یسینه به رد
 کنارت  من  از  غیر  هیچکس بینی؟ می... برسه خودش منافع به که  کرد  جاتابهج

 ...وجبینیم  نیست

... بود محال... نه. سوزاند را گلویش  بیشتر  بغضش و شد زده بهت آوا نگاه رنگ
 اصال... بگذارد تنها درندشت ویالی این  در  را او و شود بیخیالش اهورا بود محال
 جزء هم آوا که  بود این از  غیر  رساند؟ می انتها به و ستبمی را پرونده نباید مگر 

 پس ...  پس  است؟   شده  ثبت  گزارشات  آن   در   اسمش  و  است  قضیه  این   اصلی  ارکان
 آوا  هروقت  بود  گفته  خودش!  بود  داده  قول  او...  بزند  را  او  قید  اهورا  بود  غیرممکن 
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 چه روی بود؟  رفته چرا االن پس... بیندمی  چشمش پیش را  اهورا کند،  باز  چشم
  را  کبود  یاقوت هامون واقعا نکند بود؟  کرده  رها مردک این  با را دخترک حسابی
 باشد؟ شده راضی  آوا کردن  تسلیم به عوض در  هم اهورا و باشد داده تحویل

  صورتش  به و شود باران اینکه از  قبل و بود رسیده هایشچشم  یپیاله  به اشک
 :کرد  زمزمه و لرزید هایشلب  لرزان و آرام ببارد،

 ... اهورا که  چیه منظورت-

 :گفت  و نداد او به را حرفش تکمیل  یاجازه هامون

ی  رفت و برداشت رو معامله از  سهمش واهمه، و هول بی اهورا  که  اینه منظورم-   پ 
 خط   وقت  یه  که  تهران  برگشته  خودش،  جون  حفظ  خاطر   به  هم  شاهپور ...  زندگیش

 از   که  نفهمن   و  کور !  احمقن   هردوتاشون   چون  چرا؟   دونیمی...  نیفته  بهش  خشی  و
 ... گذاشتن   تنهات کردنت،  تلقی ارزشبی با و گذشتن   تو

... نیست  اینجا  جات  که  روشن    برام  و  دونممی  رو  تو  واالی  ارزش  من   اونا،  برعکس  اما
 اهل  هیچوقت چون عاشقتم، گمنمی ... کنمنمی   هم انکارش باهاته،  دلم گفتم  بهت
 نفس  که  روزی تا  زندگیم، تموم طول حاضرم اما... نیستم و  ودمنب هابرنامه  این 
 قصر  به کافیه  فقط... بیفته ابروت به خم نزارم و دارم نگهت خودم کنار   کشممی
 ... فهمیمی رو بودن ملکه واقعی   معنی   اونوقت بیای؛ من 

 برای  که  اومدم امشب چون... برو دل تو و لوند وجبی  نیم  کن   جمع رو وسایلت
 ... ببرمت خودم با یشههم

 ی جمله  با.  سوزاندمی  را  دلش  غصه  آتش  و  بود  ریخته  اشگونه  روی  آوا،  هایاشک 
  را  صورتش او اینکه از  قبل و نشست کمرش   تیرک پشت سردی عرق هامون، آخر 
 و کوبید اشسینه تخت را دستش دو هر  محکم برسد، دلش مراد به و کند خم

 :گفت  پرخاش با و ایستاد اتاق وسط و دوید تند رفت،  عقب که  هامون
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ر  من  کنیمی فکر  عوضی آشغال   تو- ر  و ش   من  ننه چهارتا با و کردم  باور  رو هات و 
 جناب  نخیر   بگیری؟   سواری  ازم  تونیمی  تا   و  شی  سوارم  که  شممی   خرت  بازی  غریبم

 دومی گندکاری  و رذالت تو شاید! نیست خبرا این  از  آوا بساط و بند تو افخمی،
 چون  ندارم شاهپور  با کاری... نیستی خوبی دروغگوی اصال اما باشی، شتهندا
 ... اهورا اما... نیست هم بهتر  نباشه، بدتر  ازت اگه و توئه یلنگه دونممی

 که   کشید  فریاد بلند و غیظ  با چنان و برداشت گام  سمتش بلند قدم چند با  هامون
 : آزرد  را  هایشگوش  او  غریو  ینعره  و  داد  فشار   هم  به  را  هایشچشم   محکم  دخترک

 که داره شاهپور  و من  با فرقی چه طلب فرصت یمرتیکه اون چی؟  اهورا اما-
 به از  کردی  ُپر  واون خط چوب و دونیمی شیطون مارو و کردی  عوض رو مسیرش

  چه؟  چه و به

 : گفت  بلند و گرفت  را هایش شانه  محکم هامون که  نزد حرفی آوا

 خاطر  واسه شده  نزدیک بهت بره نقاب با که  درنده گرگ  یه !من  مثل نفره یه اونم-
 سازمان   یه عضو اهورا نفهمیدی هنوز  که  عقلیبی انقدر ... برسه اهدافش به اینکه
 درشت  تا  ریز   سیبیل  و  خوابیده  شوندم  زیر   کثافط  و  گند  شاهپور   و  من   هزارتای  که

  بوده،  ینجاا که کمی مدت همین  طی   دونیمی هیچ کنن؟ می  چرب رو مملکت
 د زده؟   گردن  نکرده جرم به رو نفر  چند و شده رنگین  آدم نفر  چند خون به دستش

  چیزی   تازییکه  و  سردی  جز   زندگیش  از   که  مردی  برای  تو  ارزش  احمق؛   یدختره  آخه
  اینطوری  که  باشه تونهمی چی بوده، شاهپور  امثال یتلکه درحال مدام و نفهمیده
  زن  یک با رو درست رفتار  حتی مرتیکه اون آخه د   زنی؟ می سینه به رو سنگش
 که !  من  برعکس... کنه  استفاده قدرتش و چهره از  نیست بلد اما جذابه،! دونهنمی 
 انقدر  رو هرشبت و هرروز  تونممی و باخبرم دختر  یه هاینوازش و ناز  از  خوب
 ... بکنی تونینمی  فکرشم که  بسازم زیبا و رویایی

 کرد   اخم دخترک و سوزاند را آوا بینی تندش، ادکلن  بوی. کشید  جلوتر  را او بعد
 : کرد  زمزمه خاص لحنی با او که  وقتی
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 ...اهورا نه! باشم من  باید تو انتخاب-

 صورت  روی اینطوری که گرفتندمی دستور  ناخودآگاهش از  انگار  آوا، هایاشک 
 و برهاند نهامو دست  از  را خودش که  کرد  تقال به شروع. رفتندمی راه اشمهتابی 

 : گفت  حال همان در 

 آزاد فقط خواممی... نیستین  تا دو شما از  هیچکدوم من  انتخاب... روانی کن   ولم-
 ... گفتم  بهت کن   ولم... ندارم هیچکدومتون به هم  نیازی... همین  باشم

 :گفت  و کوبید  دیوار  به محکم  را او بود عصبی  هامون کوتاه  یخنده

  حرف   ازش  داری  که  انتخابی!  وجبینیم   زنیمی  اشتباه  یدار  رو  فقره  یه  این !  د  نه  د-
 رو  وسایلت  االنم...  کنی  قبولش  چرا  و  چون  بی  باید  هم  تو  و  شده  انجام  قبال  زنیمی
 آماده  و  حاضر   مخصوصش  خواب  اتاق  که   ویالیی  به  میای  من   همراه  و  کنیمی  جمع

 ... کشهمی رو انتظارت

  توانست  چطور  نفهمید هم خودش و ت برافروخ آوا یچهره  هامون، حرف این  از 
 صورت . بزند ضربه او حساس یناحیه به قدرت تمام با و بیاورد  باال را زانویش
 او و دوید تند آوا گرفت،  شل که  را هایشدست و شد سرخ درد و خشم از  هامون

 :زد داد

...  دراز  زبون  آشغال    طرفی  کی  با  کنممی  حالیت  عوضی؟   یدختره  کردی  غلطی  چه-
 عوض  سناریو بعدش به اینجا از  اما شدی، هار  که گرفتم شل رو افسارت دیزیا
 ...شهمی

  ضرب   هر   با  لرزید،می  هامون  خونین   هایچشم   و  سرخ  یچهره   ترس    از   درحالیکه  آوا
 :گفت  و کرد  کنترل  را صدایش  لرزش بود که  زوری و

 به   آبادشه  و  جد  الیق  که  هرچی  و  بزنه  حرف  دهنش  از   تر گنده  که  کسی!  بود  حقت-
 وحواست ! جونت نوش خوردی؟ ... باشه لرزش پای منتظر  بایدم  بده، نسبت من 

 ...کن   جمع اشبقیه واسه
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 :زد داد غیظ و خشم با و برداشت  صورتش جلوی از  را مشتش هامون

 پرت   و  خرت  نکردی،  هست  که  اینی  از   بدتر   رو  وضعیتت  تا  و  ببند  رو  گشادت  دهن -
 ... بیا همهمرا و کیفت  تو بنداز  رو هات

 ...  نمیام قبرستونی هیچ تو با من -

 ... بازی چموش و گری  هوچی بدون اونم! میای اتفاقا-

 :زد داد حرص با خودش مثل و زد کنار   صورتش توی از  را اشآشفته موهای آوا

 ! نمــــیـــام گفتم؟   چی نفهمیدی که  کری  نکنه-

 سمت شمرده و آرام اییهقدم  و داد فشار  هم روی را هایشدندان  غیظ با هامون
 . برداشت او

 و  پایین  بندازی وسرت آدم یبچه عین  که  بودم داده هشدار  بهت ... بسیارخب-
 خوادمی دلت و میاری نه که  حاال اما... بیای رو درست راه اضافه  زر  کالمی  بدون
 ه چ  اصال!  َبَرم  از   رو  تو  امثال  کردن  رام...  ندارم  حرفی  منم  بچشی؛  رو  دیگه  هایزبون 

  من؟  ویالی بیای که  اصراری  

  را  کمرش  پشت عرق و زد یخ آنی به تنش و گرفت  فرا را دخترک وجود وحشت،
  هایش، چشم   برق  با  زمانهم   و  زد  لبخند  نمادندان   هامون  وقتی  کرد  حس  راحتی  به

 حرص  و   غیظ  از   سرشار   لحنی  با  و  چرخاند  او  ظریف  و  ریزنقش  اندام  روی  را  نگاهش
 : کرد  زمزمه

  بد  بهت کنممی تضمین ... کنم  تموم رو  کار  راحت خیلی همینجا تونممی-
 ...گذرهنمی 

 بلند  خیز   یک  با  هامون  بدود،  در   سمت  خواست  تا  و  شد  گشاد  ترس  از   آوا  هایچشم 
 ...  اتاق کف  در  افتادنش با شد مساوی دخترک، بلند جیغ و رساند او به را خودش
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 طعم و شد خفه گلویش  توی هاارکت پ به صورتش شدن کوبیده  با بلندش فریاد
 . پیچید  دهانش در  خون شور 

 وحشی   هایپنجه   میان  را  کوچکش  هایدست  و  بود  گرفته  را  او  سر   پشت  از   هامون
 :زد حرص  گوشش  کنار   و شد خم. بود کرده  قفل خود

 ...  چموش وجبی  نیم  کنممی رامت گفتم  که  بهت شدی؟  آروم دیدی حاال -

 . بود بسته را گریزی  راه هرگونه و شد گرفته  سر  از  آوا فریادهای و جیغ

 محکم  را دستش دو هر  بود، افتاده اتاق کف که شالی با افتاد، کمر  روی که آوا
 . بست

 سمت  را راستش دست دست و گرفت را دهانش جلوی هامون چپ دست
 .  برد تیشرتش

  توی   هک  وقتی  بود  همراه  هقهق   با  اشخفه  هایجیغ  و  بست  را  هایشچشم   غیظ  با
  که   کردم  دوری شونشوم  هاینقشه و آدما این  از  عمر  تموم... خدایا:»نالید دلش
  شرایط،  بدترین  تو  بگم کردی، اممحاکمه  که روزی فردا... بشه بلند سرم جلوت
 ومن  همیشه تو خدایا،... کنه  درم به راه از  نتونست شیطان اما بودم جهنم وسط
 بزرگی    به...  بیاره  سرم   رو  بال  این   شرفبی  هامون  ن ای  نزار ...  مطلعی  اعمالم  از   و  دیدی
...  بدم دست از  رو  پاکیم و بیفته برام اتفاقی ندی اجازه که  دممی  قسمت خودت

 این  سیاهی   نزار  اما... شدن نابود و سوختن  بلبشو و آتیش این  تو که  مادرم و پدر 
 ...«بگیره منم دامن  جهنم

 فشار   هم  روی  محکم  را  هایشچشم .   کردمی   گریه  بلند  صدای  با  و  بود  زده  یخ  تنش
 . کرد  زمزمه دلش توی را خدا اسم بلندتر  و داد

 پشت و شد باز  طاق به طاق بلندی صدای با اتاق در  که  بود نیفتاده اتفاقی هنوز 
  را  تنش و بخشید شدت را آوا یگریه   آشنا، صدایی یمردانه و بلند غرش بندش،
 . شود  بلند جایش ز ا تند هامون شد باعث و لرزاند
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 !کثافت؟   عوضی   کنیمی غلطی چه داری -

  بلند  قامت به خیره نگاهش. برخاست جا  از  فرز  دخترک شد، دور  او از  که  هامون
 هاچشم   برافروختگی    و  میشد  پایین   و  باال  شدت  با  واسعش  هایششانه   که  بود  اهورا

.  بود پیدا حوضو به  هم آوا  هایاشک حریر  پشت از  خشمگینش و درهم صورت و
 سمتش تند حال، این  با... گالیه  و بغض از  بود پر  وجودش تمام ... او از  بود دلگیر 
 . ایستاد اتاق وسط سرش پشت او، از  فاصله با و دوید

 صدای  و  زدمی  تند  تند  اششقیقه  کنار   نبض .  هامون  به  بود  خیره  اهورا  وحشی    نگاه  
 اش عصبی  و  دار کش   هایس بانف  اششدهمشت   هایدست   استخوان  تیریک  تیریک
 . بود شده یکی

 :انداخت باال  را ابرویش تای یک و داد سر  کوتاهی  یخنده پروا بی هامون،

 درست  و بود ناموقع و وقتبی  حضورت هرچند! دادی نشون وخودت  عجب چه-
 نذاشتی و شد پیدا اتکله  و سر  بخوره جوش خواستمی مونمعامله  که  ایلحظه
  بگم  خودم به باید که نادری   اتفاق صورت،  هر  در  اما... سهبر  دار حق  به حق

 ...  فهمیدم رو ضعفت نقطه که  دستمریزاد

  میان   از   غیظ  با  خشمش  از   رگه  دو  صدای  و  شدمی   فشرده  هم  روی  اهورا  هایدندان
 :شد خارج اششده منقبض هایلب 

 نفس  تا  هک  حلقومت  وسط  نکردم  خالی ودندونات  یکی    یکی  خودم  تا  ودهنت  ببند-
 حساب طرف وقتی تا دختر  این  مردک؟  حق کدوم! بشی ساقط حرافی از  داری

 ... بشه اجرا درمون درست شراکت که  بود معامله

ل  ودستت  و  بسته  وفلنگ   خودش  شاهپور   که  االن  نه  این   در !  حنا  یکاسه  تو  کرده  و 
 که  ملکی  تو  گذاشتی  وپات   کردی  غلط  و  نداره  وجود  تو  و  من   بین  ایمعامله   صورت
 !منه به متعلق و من  مالکیت تحت
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  نگاهش   غلیظش  اخم  و  سرخ  هایچشم  با   چنانهم  اهورا  و  شد  زدهبهت   هامون  نگاه
  گرفت   را  اشیقه  رسید،   که  هامون  مقابل  و  برداشت  بلند  گام  چند   حرص،  با.  کردمی
 .لرزید آوا تن  که  کشید  فریاد  چنان خشم، با و

 هیچ  جورههیچ  که  شده  کشیده  دختری  اتاق  به  دمتق  کردی  خودبی  اون،  از   بدتر   و-
ر  و نداره باهات َسَنمی ر  و ش  ...  کردی  رد گلیمت  از  فراتر  وپات و دادی تحویلش و 
  تکون  آب از  هم آب و بکنی خواست دلت غلطی هر  که  هرکی   به هرکی کردی  فکر 

  منم؟  شاهش که  زمینی تو اونم نخوره؟ 

 ابتدا  نداشت،  را  توقعش  چون  او  و  کوفت  را  هامون  صورت  اهورا  یخوردهگره   مشت
 . برد هجوم سمتش و کشید  اینعره  بعد و کرد  نگاهش گیجی  با لحظه چند

 هق  هق نگرانی با و ترس از  ها،آن از  فاصله با آوا و شدند گالویز   باهم وحشتناک
 بود  گرفته  کار   به هایشدست دور  از  شال کردن  باز  برای را تالشش تمام و کردمی
 . نشود بلند جیغش صدای که  دادمی  فشار  هم به  را هایشلب  حکمم و

 گارد هم مقابل حمله یآماده هردو. ایستاد اهورا مقابل کم ایفاصله  با هامون
 :گفت  و کشید  لبش یگوشه  را شستش  هامون. بودند گرفته

ی  از -  ما  گوش  به کرناش  و بوق صدای که  شهمی حساب تو اموال جزء ویال این ک 
  ده؟ نرسی

 لب روی که  پرغیظی و عصبی پاسخ با  همراه و ساییدمی دندان  به دندان اهورا
 . کرد   حمله هامون سمت زخمی شیری چون دوباره ساخت، جاری

  نشست   بود  چیده  میز   رو  مانیا  که  بندیی  شرط  بساط  پای  شاهپور   که  وقتی  همون  از -
 ... باخت من  دست   به رو نیستش و هست و

 تا  و آمد خودش به مشتش، رفتن باال با که  کردمی اهشنگ واج و هاج هامون
 بعد و شد خم جلو به قدری او و خورد شکمش توی اهورا آرنج کند،  دفاع خواست

 . افتاد زمین  روی و کرد  اصابت اشپیشانی  به اهورا خشمگین  لگد
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ی  هایمشت   و  نشست  شکمش  روی  بجنبد،  خواست  تا  و  نداد  امانش  اهورا ی   در   پ   پ 
 کرد می  احساس  و  بود  افتاده  نفس  نفس  به  خشم  فرط  از .  کوبید  او  صورت  هب  را  اش
 و زندمی چنگ قلبش به بیشتر  عصبانیت شرربار   و دار شدت آتش  آن ضربه، هر  با

 . دهدمی افزایش را نفرتش حس

 به چسبیده و ایستاده مقابلش که  ریزنقشی دخترک به شد پرت حواسش ایلحظه
 و  بود دارتر غصه همیشه از  غمگینش، هایچشم . بود کرده  کز   خودش توی دیوار 

 . بود باخته رنگ حسابی اشمهتابی  صورت

 به  هرکدام و شستمی را زیبایش و ظریف  یچهره هم سر  پشت اشک هایدانه
ر   موهای  موج.  زدمی  خراش  را  اهورا   قلب  خاصی  طرز   های شانه  روی  به  بلندش،  و  ف 

 بدجوری  سفیدش، صورت با تضاد در  آن تیرگی   و بود شده رها  نحیفش و ظریف
 ... کردمی کشیرخ 

 عطر  با عمیق نفس یک یاندازه  به ای،لحظه  برای فقط ثانیه، چند برای فقط شاید
 سرخ   و  غمگین   هایفندقی   میان  در   هایشچشم  ای  شیشه  و  سرکش  جنگل...  زندگی

 غفلتش از  مونها اینکه برای بود کافی  ثانیه چند همان و خورد گره  آوا یگریه  از 
  صورت   توی محکمش و سنگین  مشت آوا، بلند جیغ با زمانهم  و کند  استفاده سوء
 .  بخورد اهورا

 : گفت  پرغیظ و گرفت  را هامون ییقه اهورا شدند، بلند که  زمین  روی از 

  یک ...  بیرون  کنیمی  گم  دختر   این   زندگی    از   همیشه  برای  وگورت  و  ریمی  اینجا  از -
  اونوقت  بده، رو ویال این  به شدن نزدیک جرعت خودت به یگهد  بار  یک فقط بار،
  بود؟  مفهوم... نه یا  گردونمبرمی  پدریت یشدهخراب سمت رو اتجنازه ببین 

 . کرد  رهایش در  سمت بعد و

 اهورا  یبرافروخته  صورت  به  را  هایشچشم   بعد  و  انداخت  آوا  به  نگاهینیم   هامون
 :زد پوزخند و دوخت
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 االن،   اما  باشی؛  خوددار   وجبینیم   این   جلوی  نتونی  بودم  کرده  شک  اولشم  همون  از -
 چون لبان تشنه ما و هست مسطا وسط این  چیزی یه که  کردی   مطمئنم خودت
 ... گشتیممی آب از  پر  یکوزه  دور  بود نرسیده مشاممون به هنوز  بوش

  مه ه آن. گرفت  در  چهارچوب به را دستش شود، افتادنش از  مانع اینکه برای بعد
 .  بود خون غرق صورتش و سر  و بود کرده  گیجش  حسابی بود خورده که  مشتی

  هم ... بره پایین  گلوت  از  خوش آب یه زارمنمی  امزنده که  روزی تا بدون، واین  اما-
 ...  کنممی اختیار  رو آوا وقتش به هم زارم،می دلت به رو کبود  یاقوت حسرت

 و شد منقبض نفرتش، از  پر  لحن  و وا  زبان روی به آوا نام آمدن از  اهورا فک
 :غرید  اششده کلید  هایدندان میان از  و کرد  مشت را هایشدست 

 ... بکنی تونی نمی غلطی هیچ-

 :زد داد بلند بعد و

 ...  ببریدش-

 تر درشت   هم  هامون  از   عضالتشان  که  هیکلی  مرد  تا  دو  و  شد  باز   اتاق  در   لحظه  همان
 گذاشته  چهره بر  نقاب و داشتند تن  به مشکی اسلب پا تا سر . شدند اتاق وارد بود،
 و  نشاند صورت توی شیطانی و کج  لبخند او و گرفتند  را هامون طرف دو از . بودند
 :گفت

 دریغ  هیچکدومش انجام از  نکن  شک و میاد بر  ازم کارا خیلی دفعه این  اتفاقا-
  یا  یخورد دوست از  نفهمی هم خودت که  میارم سرت بالیی وقتش به... کنمنمی 
 ...!دشمن  از 

 :داد ادامه خاص لحنی با و چرخاند آوا و اهورا بین  را هایشچشم  بعد

 ... شدم چیزا خیلی متوجه که  حاال خصوص به-
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 غیظ  از   پر   اهورا،  یزمزمه  و  گرفت  فرا  سرد  عرقی  را  کمرش  و  شد  راست  آوا  تن   به  مو
 :گفت  که  وقتی بود خشم و

 !چیز همه بی رذل   شو خفه-

 . ببرند  را  او  که  کرد  اشاره  هانگهبان  به  سر   با  اهورا  و  بخشید  رنگ  بخندشل  به  هامون

 و سوختمی هایشریه . زد تکیه بهش و کوبید  هم به را در  اهورا ها،آن  رفتن  با
ش   هایشنفس   با و بود سم مثل اشبیماری  برای هیجان، و خشم. بود شده دار ک 
 ...شدمی بیشتر  هایشریه و گلو  سوزش تنش هر 

 به تازه هوای تا کشید  عمیق نفس بار  چند و داد فشار  هم به محکم را هایششم چ
 .  بدمد هایشریه

  ریتم  و بخشیدمی آرامش و تاب را اشیخی  قلب که  آشنا و گرم   عطری احساس با
 .  کرد  باز  را هایشچشم  کرد،می  مرتب را هایشنفس 

 ای شیشه هایشم چ مقابل همیشه از  تر معصوم  دخترک، عروسکی   و ظریف صورت
 خیلی  آوا  اکنون  را  شانپشت   غم  که  شفافی  هایشیشه  همان.  بود  رازش  و  رمز   پر   و

 ... فهمیدمی و کردمی پیدا خوب

 شده پاره سیاهش پیراهن  اول یدکمه تا سه. کردمی نگاهش خیره فقط دخترک
 خرمایی  موهای. بود همیشه از  بلندتر  کمی  ریشش ته. بود خونی گردنش  و بود
 توی  را آوا بغض اش،گونه  خراش رد و بود ریخته اشپیشانی  توی جلو از  نگش،ر 

 از   قبل...  اما  گرفت  فاصله  هم  از   حرفی  گفتن   برای  هایشلب.  کرد  تر سنگین   گلویش
  میان  جایی بعد، ایلحظه و شد کشیده  جلو سمت بگوید، چیزی کند  فرصت اینکه
 آغوش   در   و  بودند  شده  لرزانش  تن   حصار   که  گرمی  هایدست   میان  در   هوا،  و  زمین 
 قلب   بر   حاکم  خواستنی    نهایتبی  و  مغرور   مرد  چسبدل  و  تلخ  عطر   از   مملو  که  امنی

 ... شدمی فشرده بود، وجودش و
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  موهای   خوش  عطر   اراده،بی  و  ناخودآگاه  و  کرد  خم  او  یشانه  روی  را  سرش  که  اهورا
 روی را سرش آوا کشید، جانش عمق به درد تسکین  برای را شکنش و جعد پر 

  های مشت میان در  پیراهنش کردن  مچاله با زمانهم و گذاشت  او واسع یسینه
 .  گرفت  راه صورتش  روی به مهابابی هایش اشک  کوچکش،

 کنارم رو تو کنم، باز  وچشمام  هربار  نگفتی مگه بیفته؟ اتفاق این گذاشتی چرا-
  تماسام  کردن ریجکت و گذاشتنم تنها با بودنت؟  من  کنار  بود این  بینم؟ می
 بودی،   رسیده  دیرتر   لحظه  چند  فقط  اگه  دونیمی  هیچ  کنی؟   مراقبت  ازم  خواستیمی
 ... االن

 : گفت  گوشش  کنار   

 دفعه یه و داشت رو وجودش اگه... شده تموم چیهمه... آوا نگو هیچی! بسه-
 زارم می  رو  آخر   حکم  و  کنممی   صاف  رو  حسابش  منم  اونوقت  پلکید،  برت  و  دور   دیگه
 کنه  کشیسرک  فقط زهرا بهشت کنار   گوشه  از  بتونه شاید اونوقت... دستش کف
 ... برهنمی جایی به راه هم صورت اون در  که

 ... شده تموم چیهمه  گفتم،  که  همونطور  چون... باش آروم پس

  گریه   با و کرد  پنهان پیراهنش میان را صورتش  و لرزید کمی  و افتاد هق هق به آوا
 :نالید

  راحتمون  بخوان که  اینن  از  تر پست  اونا... اونا... اهورا ماجراست شروع تازه ن ای-
 عین   آدما  کشتن   عوضی  اون  برای...  گفت  چی  هامون  دیدی  که   االن  همین ...  بزارن
 ... مونهمی خوردن آب

 . گرفت  را آوا یشانه  طرف دو و شد جمع اهورا اخم

 .. .دختر کن   نگاه ومن  چیه؟   حرفا این  از  منظورت-

  را  صورتش در  شده پخش موهای اهورا هایانگشت  گرفت،  باال را سرش که  آوا
 . گرفت  را ظریفش هایشانه دوباره و زد عقب
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 چی دنبال آدما این ببین  بگیر  وردش اما! قبول خب خیلی شروعشه، این  گیمی-
 موفق  رو اونا بشه ساطع شونسمت  چی  تو و من  از  قصه؟  یخاتمه  واسه گردنمی
  کنه؟ می

  دیوار  به را کمرش  و فشرد را هایششانه بیشتر  کمی  او که  کرد  نگاهش فقط آوا
  خیره  درشتش، هایچشم  و بود شده خشک صورتش روی آوا هایاشک. داد تکیه
  صورت  مهمان را نفسش داغ ُهرم فاصله، کمترین   در  که  مردی نگاه به بود شده
 :گفت  وار زمزمه و کرد  او یزدهیخ

 ! ضعف-

 :داد ادامه اهورا بزند،  حرفی اینکه از  قبل و لرزید آوا یهالب 

 اونوقت  ...  کنهمی  رخنه  وجودت  تو  ضعف  بگیره،  دست  به  وقلبت   کلید  ناامیدی  اگه-
 ... بده آزارت دهمی  جرعت خودش به هرکسی و لرزیمی بادی هر  با که

 :زد لب آرام او، هایچشم  ای  شیشه جنگل به خیره و لرزید آوا نگاه

 مدام   که  لعنتی  ترس  این   ضعف،  این   کنم  کاری  تونمنمی...  اهورا  ضعیفم  زیادی  من -
 ... بره و بگیره وراهش میندازه دلم به چنگ

 ...  کارش  رد بفرستیش و بدی  پرش باید که  تویی این  گیره،نمی وراهش-

 نکرد  نگاه  ثانیه  چند  از   بعد  اهورا  و  بود  «چطوری؟   آخه»  یزمزمه  آوا،  هایلب   لرزش
 :پرسید هوابی  هایش،چشم به

  داری؟  اعتماد من  به-

 پیشانی   به  چینی  جوان  مرد  که  کرد  نگاهش  تنها  او،  یبارهیک   سوال  از   تعجب  با  آوا
 . شد نزدیک بهش بیشتر  کمی  و انداخت

  یه  اما... بمونم قولم سر  باید بینمون   که  ایمعامله خاطر  به و شریکتم هنوزم من -
  مطمئنم   خواممی!  توئه  هایچشم   تردید    و  ترس  اون  و  دهمی  آزارم  وسط  این   چیزی
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  بالیی  کوچکترین   نزاره و باشه مراقبت قراره که  شریکی عنوان به تونیمی آوا؛ کنی
 تردید  و پابرجاست دلت توی ترس اون هنوزم یا کنی؟  اعتماد بهم بیاد، سرت

  گیره؟ می نشأت گنگ  حس همون از  چشمات

 از  و اشاندازهبی نزدیکی   و اهورا هایحرف این  از . دش جمع خودش توی کمی  آوا
ر  وجود با و بود شده تند هایشنفس او، گیرای  و آرام لحن  بدتر  هااین  یهمه  س 
... شدنمی  عوض انقدر  اهورا کاش.  بود گرفته  ُگر   تنش تمام انگشتانش، سر  بودن
 این ... کردمی شتهدید راه به راه و زدمی  ذوقش توی... بود بد او با هنوز  کاش
 ... آورددرمی پا از  را دخترک یدیوانه  قلب اهورا، خوبی   همه

   باور؟  با موافقتت  یا اعتمادی؟ بی و ترس به رضای بزارم؟  چی پای وسکوتت  این -

 :گفت  دوباره اهورا و گرفت  گاز   را لبش زیر  به سر  او، محکم و گرفته  صدای از  آوا

 ... بده جواب و کن   نگاه ومن -

 هرچه وار،اتوماتیک  آدم که  بود طوری مرد این لحن . بود شده دستپاچه رکدخت
 و دست بیشتر  شد، قفل او صورت در  که  نگاهش. کردمی اطاعت را گفتمی که

  بود،  گرفته  کار   به  آرامشش  حفظ  برای را تالشش  تمام درحالیکه و کرد   گم  را پایش
 :گفت

  بگم؟  باید چی-

 را  صورتش و داد قرار  فاصله با آوا کمر   طرف دو ،دیوار روی را دستش هردو اهورا
 . برد جلو

  داری؟  اعتماد بهم-

 خورد،می  او  به  که  نفسش.   برد  گوشش  کنار   را  سرش  او  و  کرد  نگاهش  حرفبی  آوا
 . ببندد را هایشچشم  خودخودبه  آوا شد باعث
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 من  ور باهم  و بیرون بندازی دلت از  رو ترس تونیمی کنی؟   اعتماد  بهم تونیمی-
  گرفتی؟   مراقبت قول ازش که  شریکی به باور  بشی؟ 

 . برد فرو شدت با را دهانش آب دخترک

 ... من ... دونمنمی-

  اتفاقی   هر   و  بودم  زندگیت  تو  سایه  یه  عین   مدت  این   تمام  طی  گفتم،  که  همونطور -
  کنی،   حساب  هم  منطق  قاضی    با  و  حق  ترازوی  رو  اگه  پس...  نکشیدم  عقب  افتاد  که
 ... آوا نیست نفرت و ترس همه این  من  حق

 گرفت  دیوار   به  را  هایش دست  وقتی  شدمی  پایین   و  باال  شدت  با  آوا  یسینه  یقفسه
 . نیفتد پا از  هیجان و گرما  همه آن فرط از  که

 ...  نبودم هم هیچوقت... نیستم متنفر  تو از  من... من -

 ...نمبیمی  چشمات تو که  ترسی این  چیه؟  از   اعتمادیبی این  پس-

 ... نیست تو  طرف از  ترس، اون و ... دارم اعتماد بهت-

 ریز  کمی  را هایشچشم و کشید  عقب را سرش اهورا آوا، غمگین   و محکم لحن  از 
 :کرد

  کیه؟   طرف از  پس-

  گرفت   ومادرم  زندگی    اول  وجودش  نحس  بختک  که  مردی!  هاشپیالههم  و  شاهپور -
 ... داره ومن  جون گرفتن   قصد االن و

 یکینه  بر   عالوه  دخترک  اینکه  زدن  حدس  اش،چهره   از .  کرد  نگاهش  لحظه  چند  ورااه
 و نبود سخت او برای خیلی بود، شده تهدید شاهپور  طرف از  هم تازگی به ،قدیمی 
 دستگیرش  تازگی به شهرام و او که  طهموری اعترافات روی به بود  تاییدی حکم
 .  بودند کرده
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 که  وقتی انداخت سایه آوا ریزنقش یجثه روی بلندش قد و ایستاد مقابلش صاف
 . کرد  خالی سینه ته   را او کوچک  قلب جای قاطعش، و محکم لحن 

  کنم؟   مراقبت ازت شاهپور  مقابل تونممی من کنیمی فکر -

 :گفت  و گرفت  نفسی نافذ، و ایشیشه هایتیله آن در  شده محو آوا

 ...  بتونی کنممی فکر ... کنممی فکر -

 خودت باشی مجبور  و نباشم من  که  بیاد پیش االن مثل موقعیتی وقت هی اگه و-
  چیه؟   تکلیف اونوقت کنی،  دفاع خودت از  تنهایی

 . خورد تکان گلویش  سیب و زد پلک محکم اهورا که  کرد  نگاهش فقط حرفبی آوا

 !کنی؟   باور  هم رو خودت داری، اعتماد من  به که   همونقدر  تونیمی-

 میان   را  اشزدهیخ  دست  اهورا.  نزد  حرفی  ولی  گرفت  فاصله  مه   از   کمی  آوا  هایلب 
 اش سینه  چپ  سمت  قسمت  روی  را  او  کوچک  دست  کف  و  گرفت  خودش  داغ  دست

 لمس  از  آوا. داشت نگه خودش یکشیده هایانگشت زیر  محکم و گذاشت
 افتاد  فرو  اشسینه  ته  شد،  رد  گلویش  از   چیزی  کرد  احساس  او،  قلب  بلند  هایتپش 

 ... خوردن تاب و پیچ به کرد  شروع دلش میان در  و

 ...ببند وچشمات-

  نفس برای بود کافی  حرکت همان و زد پلک آرام او که  کرد  نگاهش تعجب با آوا
 .هایشچشم شدن بسته آرام و دخترک عمیق

  صدای  با او، عروسکی صورت به خیره که  وقتی اعتماد و قدرت از  بود ُپر  اهورا لحن 
 :د ز  لب گیرایش  و گرم

 اگه و کنی  تکیه من  به فقط خوامنمی ... باشم محافظت فقط دفعه این  خوامنمی-
 ... کنی  مراقبت خودت  از  نتونی نباشم روز  یه
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 کشهمی نفس رو سرما تپش هر  با کنی،می لمسش دستت زیر  داری که  قلبی این 
 د وجو حقیقت بدونی که  گممی  اینارو... بیرون فرستهمی رو خشم بازدم،  هر  با و

 ...چیه داری اعتماد بهش گفتی  که  شریکی

 اعتماد من  به فقط بخوام ازت و باشم مراقبت تنهایی به خوامنمی  بار  این  چون
 !آوا باشم، درونت انقالب باید من ... بساز هم خودت قلب تو رو اعتماد این ... کنی

 ردانه م  هایتپش   آن  لمس  از   دستش.  کرد  باز   را  هایشچشم  و  لرزید  ایلحظه   آوا،  تن 
 برافروخته اهورا، جدید کلمات  شنیدن از  جانش تمام و بود افتاده گز   گز   به بلند و

 . بود

  کنم؟   زدیمی  حرف ازش که  ضعفی جایگزین  رو  قدرت این  تونممی-

 از  پرقدرت، و داغ خونی انگار . چشید زبانش زیر  را جدید گرمایی  لمس دخترک،
 بود  پر  که  خونی. بود کرده  دویدن به شروع  هایششریان  میان اهورا قلب ضربان

 از   را  آرامشش  و  بیاورد  کم  اهورا  مقابل  شدمی  باعث  که  احساسی  همان  اکسیژن    از 
 ...بدهد دست

 بود؟  نشده او زندگی انقالب هم االن همین  اهورا مگر  درون؟  انقالب

  ش افزای  جسارتش  روز   به  روز   بود،  شده  آشنا  او  با  که  زمانی  از   که  بود  این  از   غیر   مگر 
 را  قدرت  لمس  میتوانست  راحتیبه  بود،  نزدیک  بهش  انقدر   که  االن  و  بود  کرده  پیدا
 کند؟   احساس وجودش در 

  آتش  و آب نبرد به شبیه درست مرد، این  وجود... بود او زندگی   یگمشده ...  اهورا
 ... بود

 ..آوا درونی   هایترس  و ضعف آتش روی به قدرت، و  باور  از  پر  خنک، آبی

  قلب  به را دخترک دل محکم، هایتپش این  با توانستمی اهورا.. .توانستمی
 ...بود  ندیده  را  شبیهش  کنون  تا  که،  بدهد  او  به  نفسی  به  اعتماد  و  کند  گرم  خودش
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 .رفت جلو قدمی و  کرد  مشت او عریض سینه روی را دستش

 هایمردمک   به  خیره  وقتی  بود  نشسته  سرخش  هایلب  روی  زیبایی   و  کمرنگ  لبخند
  از  ترس، بدون و محکم صدایی با مقابلش، کوه  چون استوار  مرد ای  شیشه و ز سب

 :گفت  او صالبت از  سرشار  و پرقدرت حضور  به اعتماد

 ... تونیمی-

 .  رفت جلوتر  و زد برق وضوح به اهورا، هایچشم جنگل

  عریض  و سفت یسینه به اشپیشانی  و شد اشسینه به سینه آوا حرکتش، این  با
 پیراهن  روی از  هم اهورا حتی را کوچکش  قلب تند تند هایضربان  و چسبید او

 . کرد  حس

 ... کنی  دفاع خودت از  تونیمی یعنی این -

 :گفت  و کند  کم  آن خشکی   از  که  کشید  پایینش لب روی را زبانش سر  آوا

 کودتا،  یسردسته  بدون  انقالبی  هر ...  باشی  کنارم  توئم  که  شرطی  به  اما...  تونممی-
 و شهمی  سست هاشپایه   اونوقت بشه، سخت شرایط ذره یه کافیه!  بنده مو یه به

 ... خورهمی زمین  نشده هیچی هنوز 

 .چسبید دیوار  به کمرش  و رفت عقب عقب دخترک شد، تر نزدیک  که  اهورا

 میان را ظریفش های انگشت و برداشت قلبش روی از  را او کوچک  دست اهورا
 . کرد  قفل اشمردانه  یپنجه 

  و  کرد خم  نبود، بند پا روی گرما  همه آن هجوم  از  که آوا گوش  کنار  را سرش
 : گفت  وار زمزمه

  کنه؟ می آرومت دستا این -

 .  گرفت  ُگر   هایشگونه  کرد  حس و شد شوکه حرفش، این  از  آوا
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  چیه؟  منظورت-

 کنه؟  آرومت  تونهمی   هم  دستام  بده،  قدرت  بهت  تونست  قلبم  ضربان  که  همونطور -
  حضور   کنارت  وقتی  و  خیال  آرامش  از   باشه  مملو  اعتمادت،  کنم؟   گرم  رو  تدل  تونممی

  باشی؟  آروم تونیمی دارم،

  تنش،  بوی با که  را او یمردانه و تلخ عطر  وجود تمام با و خواباند پلک دخترک
 . کشید  جان عمق به بود، ساخته را ممکن  یرایحه ترین چسب دل هارمونی  

 ...  بود آرام

  دخترک گوش  به را وارشالالیی کلمات  اینطوری  وقتی اشنزدیکی ر د او، آغوش در 
 رفتن راه و واسع هایشانه  به را نگاهش دور  یفاصله  از  وقتی حتی خواند،می

 ... شدمی خوب دلش حال  ... دوختمی  پرصالبتش

 ... ساختمی تر آرام را آوا وقتی هر  از  محکمش، حضور  و اهورا هایدست 

  زیبایی   میزان  توانستمی  نه  و  بود  کرده  تجربه  را  مشابهش  نه  دخترک،  که  آرامشی
 ... بیاورد زبان به را لذتش و

 آوا، و بود دخترک هاییتنهایی  و سخت زندگی   برای عظیم آرامشی منبع اهورا
 که  بود ساخته را ها آن  ازل از  خدا انگار ... اهورا یخی   قلب برای گرما،  از  ایذخیره
 مثل درست. کنند پر  یکی یکی را خالها و باشند هم زندگی   خالی جاهای مکمل
 ... کردندمی جور  را یکدیگر  دنیای هایچین  و چون آوا، و اهورا جورچین، هایتکه

  نوازش   را  گردنش  که  ایمردانه   و  گرم  هاینفس   میان  در   و  کرد  باز   را  هایشچشم   آوا
 : بزند لب سختی به و  آرام توانست کرد،می

 ... اهورا آرومم االن... االن کنممی حس... کنممی حس-

  آرومی؟  چرا-
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 زمزمه  دلش  توی  و  گرفت  گاز   داخل  از   را  لبش  آوا.  بود  گیرا  بدجوری  اهورا  یزمزمه
 وایسته، روت جلو خودت شبیه یکی تو عالیجناب؟  داره پرسیدن اینم آخه د  :» کرد

ی ُکشش  آدم چشمای اون با  کنه،  بغلت  اش؟ واسه رهنمی  دلت... بهت بزنه زل ه 
! بیابون و کوه  به زاریمی سر  و شیمی اشدیوونه که  واهلل به شی؟ نمی  عاشقش

 ...« کنهمی آرومم که  المصبته چشمای اون عشق این  معلومه خب

 : گفت  و فشرد را هایشدست  کمی  دید، را او سکوت که  اهورا

  درسته؟  گرفتی؟   آرامش من  از -

 : برد فرو محکم را دهانش بزاق آوا

 !هوراا-

  کم  یفاصله همان از . برد عقب را سرش و کشید هم در  را کمرنگش اخم اهورا
 . کرد  نگاه را او معصومیت از  پر  و درشت و فندقی هایچشم 

 گیرم می  تو هایچشم از  رو حس همین  منم دختر؟  میکنی انکارش چی واسه-
  خوای؟ می آرامش من  از  بگو؛ رو راستش و نزن زیرش... بندانگشتی

 انداخته، ُگل  هاییگونه   با شیرین، شرمی با و گرفت  گاز   داخل از  را لبش رکدخت
 محو  اهورا لبخند. داد تکانش تایید ینشانه به نرمی به و انداخت پایین  را سرش
ر  هایمژه ایثانیه و نشست  صورتش  توی  . کرد  نگاه را او یخورده ف 

 این  و  کنهمی   گرمتدل  من   دستای  اگه  گیری،می  قدرت  من   قلب   هایتپش  از   اگه-
 های ضربان  که  بدون واین  کنیم؛می احساسش داریم هردومون که  چیزی   آرامش،

  تا  حضورشریکت، آرامش   پس... وجودته کودتای  نگران خودت از  بیشتر  من، قلب
 ... مونهمی کنارت  قرارداد این  آخر 

  بود  ناز  ُپر  و آرام دخترک لحن . شد غرق هم در  شاننگاه و کرد   بلند را سرش آوا
 :زد لب که  وقتی
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؟  آرامش این  باشم مطمئن  کجا  از -   دریای  یه مثل تو کرده  ثابت تجربه همیشگی 
 ...  نوسان و تالطم از  سرشاری طوفانی،

 !کنممی تضمین  خودم-

 قول به که  هم زمانی حتی. زد لبخند ناخودآگاه آوا او، یکوبنده  و محکم لحن  از 
 و زدمی  حرف دستوری باز  کرد،می  تالش  آرامشش برای حداقل یا بود آرام خودش

 . دادمی  نشان جوری یک را حاکمیتش

 را  هایش دست و کرد  وارد هایشانگشت  به اندکی فشار  دید، که  را لبخندش اهورا
 بود  تر آرام   لحنش  و  نشست  دیوار   روی  آوا،  صورت  طرف  دو  دستش  هردو.  کرد  رها

 :گفت  که  وقتی

 ... کنی  قبولش باید تو و! قاطعیت ضایام و مهر  یعنی من، تضمین  -

 خندید  کوتاه  و کند  کنترل  را خودش نتوانست آوا او، محکم   گفتن    باید از  دفعه این 
  حال  در  سرخش های لب  دیدن برای اهورا هایچشم  شد باعث شکرکش، صدای و

 .  او اناری   هایلب  به بزند زل و  کند  تابیبی خندیدن

  کنن؟ می صادر  حکم دارن بازم هالسلطنخودخواه جناب باید؟ -

  بحث  خوایمی و خودخواهی به دیمی ربط رو چیزی هر  که  چیه محکت سنگ-
  بپیچونی؟  رو

 شیطنت  با  و  انداخت  باال  ابرویی  او،  هایچشم  جنگل  ای  شیشه  هایتیله  به  خیره  آوا
 :گفت

 لمسش رفتارت با و بینممی چشمات تو هربار  که حقیقتی   همون من  معیار -
... خودخواهی و مغرور  شرایطی هر  تحت و خودته حرف حرف، همیشه... کنمیم

 !نشو منکرش پس

 ... دارم قبول بقیه از  بیشتر  رو یکی این  حرفات، تموم تو اتفاقا! شمنمی  منکرش-
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 هایش لب  اول  او،  جانب  به  حق  لحن   از .  بگیرد  را  خودش  جلوی  نتوانست  آوا  بار این 
 . خنده زیر  دز  بلند بعد و فشرد هم به را

 برای دیوار  روی هایش انگشت  گرفت،  آرام که  دخترک و شد اشخنده محو اهورا
 و جعد پر  موهای آن موج... بود ناخودآگاه حرکتش... کرد  حرکت موهایش لمس
 . گردمی گم  را نگاهش رد اهورا خورد،می تکان تکان که  شکن 

.  گرفت  فاصله  او  از   و  کرد  مشت  را  دستش  محکم  او،  موهای  یطره  نزدیکی    در ...  اما
 را اشهمیشگی محکم ذات گذاشتنمی که  احساس این  از . خودش از  بود کالفه
 هیچ اینکه به فکر  بدون اراده بی اینکه از . باشد خوددار  آوا مقابل در  و کند  حفظ
 از  انگار  عقلش و بشکند مرز  و حد دهدمی  فرمان دلش ندارد، دختر  این  با نسبتی

 ... افتدمی کار 

 .  کشید  موهایش میان را دستش و ایستاد اتاق وسط بود، آوا به پشتش درحالیکه

  گلگونش  هایگونه به دستی و کرد فوت را بلندش  نفس آوا  شد، دور  که اهورا
 . کشید

 ... کن   جمع ووسایلت زودتر  هرچه-

 و کرد کج را سرش کمی اهورا که کرد نگاهش زدهبهت  آوا او، محکم صدای با
 . شد رخشنیم  زوم   اآو هایچشم 

 چی؟ واسه-

ن  تو، موندن تنها اینجا و بمونم خونه ساعت چهار  و بیست تونمنمی من -   بعد  م 
 برسه   بهت  هامون  و  مانیا  دست  نه  که  جایی...  امن   جای  یه  ببرمت  باید...  خطرناکه

 ... باشن  خبر  با وجودش از  شاهپور  آدمای نه و

 را همین هم خودش. انداخت وشگ  پشت را موهایش و داد تکان را سرش آوا
 . لعنتی ویالی این  جز  بماند،  هرجایی. خواستمی
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 . گذشت  اهورا مقابل از  و گفت  زیرلبی ی«باشه»

 کوتاه  قامت  محو  انگار   اهورا  نگاه  گذاشت،می   چمدانش  توی  را  لوازمش  داشت  وقتی
  تیشرت  کوتاه آستین  از  ظریفش و نازک بازوهای. بود شده ریزنقشش یجثه و

رش موهای و بود پیدا سفیدش   کرد  احساس اهورا رفت،می  جلو و عقب که ف 
 را چندساله و پیر  هاییخ آن که  نیرویی. پیچیدمی اشیخی  قلب به داغ نیرویی
 ... کردمی شدن تبخیر  و ذوب به وادار 

 و  گذاشت  موهایش روی را اشبافتنی کاله  و بست را کاپشنش  یدکمه آخرین  آوا
 :گفت  و کرد  نگاه اهورا به لبخند با. گرفت  را چمدان یدسته

 . امآماده من -

 لبخند   با  سرش  پشت  هم  آوا  و  رفت  در   سمت   و  گرفت  او  از   را  چمدان   حرف  بی  اهورا
 :گفت  تند تند چیزی،  یادآوری   با آوا که  بودند هاپله  یمیانه در . شد خارج اتاق از 

 رممی جلدی کنی؟   صبر  لحظه چند شهمی! کردم  فراموش رو چیزی یه! وای ای-
 ... میام و میارمش

 را هایشلب او، زدن تشر  انتظار  به آوا و نشست اهورا ابروهای بین  کمرنگ  اخمی
 : گفت  گیرا  و  کوتاه  اهورا  تصورش،  برخالف  ولی.  کرد  نگاهش  مظلوم  و  فشرد  هم  به

 . نده لفتش زیاد فقط بیار؛ برو-

 .  بست نقش اشاناری  هایلب  روی تر کنندهخیره و تر پررنگ  بار این  آوا، لبخند

 !عالیجناب چشم به ای-

 در  را مردانه مشکی چتر  یدستگیره بعد، لحظاتی و رفت اتاقش سمت تندی به و
 و حسین  سید با اهورا هایحرف  اینکه انتظار  به و بود گرفته  هایشدست  میان
 . بود ایستاده کنارش  فاصله با شود، تمام سادات فاطمه
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  همراه   خواست.  داد  هاآن   تحویل  هم  را  آوا  و  خودش  کلیدهای  الزم،  شاتسفار   از   بعد
 که  را  سادات  فاطمه  آلوداشک   هایچشم  و  دخترک  یگرفته  نگاه  اما،  شود  خارج  آوا

  به   خطاب  آرام  رفت،می   خروجی  سمت  درحالیکه  و  پاشید  اخمش  به  رنگ  کمی  دید،
 :گفت  آوا

 ...بیا و کن   خداحافظی باهاشون سریع. منتظرتم در  دم-

 . داد تکان را سرش لبخند با و کرد  نگاهش قدرشناسانه آوا

. کشید  آغوش به را دخترک محکم و دوید آوا سمت سادات فاطمه  رفت، که  اهورا
 صورتش اشک و بشکند  که  خواستمی را او یمادرانه آغوش فقط انگار  آوا، بغض

 . دهد نوازش را

  طال؟  خانوم ریمی داری-

 ... سید عمو سرخ   سیب کنممی کم  زحمت دارم-

 . شد جدا او از   غم پر  لبخندی با آوا و خندید سادات فاطمه

  ی خونه تو اونم هستی؟  چیزی رحمت جز  مگه تو جان؟  مادر  کدومه زحمت-
 ... خودت

 کرد   پاک را هایشچشم  زیر  دارشگل   روسری َپر  با سادات فاطمه که  نزد حرفی آوا
 :گفت  و

  یه  فهمیدم خورد، ویال این  به قدمش که  اول همون از ... ی  مطمئن آدم خان، اهورا-
 لیاقت ... کنه  خوشبختت که  انشااهلل مادر؛ کن   اعتماد بهش... داره بقیه با توفیری
 ... خان   اهورا بالیاقتی   به آدمی فقط  که  الحمق خانوم، نرگس باکماالت دختر 

ر   آمده  پیش  سوءتفاهم  از   زدهبهت   آوا ر   و  ب    حرفی   بتواند  اینکه  از   قبل  و  کرد  نگاهش  ب 
 خورد،می  چشم  به  آن  وسط  در   ماه  حالل  طرح  که  اینقره  دستبند  سادات  فاطمه  بزند،
 : گفت  بغض با و کرد  چفت دستش مچ دور 
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 تو که  گواه    خودش اما... کنم  بخت خونه یروونه وخودم دختر  من  نخواست خدا-
 پیکشی    یه  اینم...  هست  و  هبود  خوشبختیت  آرزوم...  نداری  خودم  اوالد  از   کم  چیزی
، که  محبتی یرشته ایپچه یه همین که  عروسیته؛ هدیه عنوان به ناقابل  تا بینمون 
  پیش   ماهک  این   ولی  ماهی،  قرص  عینهو  اکبر   اهلل  هزار   خودت  که  تو...  بشه  حفظ  ابد
 این  خدا خواست اما دخترم، به بدمش خواستممی... داره زیادی قرب و عرج من 
 این   طالعت  انشااهلل...  بشه  تو  قسمت  و  باشی  داشته  وخودم  ی بچه   کمح  تو  که  بود

 ... باشه درخشان و قشنگ  همیشه ماهک

  به  بعد و ماهک به اول عشق، و قدردانی با و کرد  ُپر  را آوا هایچشم  یکاسه  اشک
 بود، شده سوءتفاهم دچار  او اینکه با. کرد  نگاه سادات فاطمه شاد و اشکی صورت
 : گفت  بغض با و بوسید را تپلش یگونه .  بشکند را دلش نیامد دلش آوا ولی

  کنار   امزنده  تا دممی  قول و باارزش   برام خیلی اتهدیه... سادات  فاطمه مرسی-
  حقم  در  که  کاری  این  با... کنم  مراقبت ماهک  از  چشمام مثل و دارم نگهش خودم
  مهربون  خالجان یه داخ نیست، دیگه مامانم اینکه با شد راحت خیالم دادی، انجام
 ... کنه  تموم حقم در  رو مادری مهر   که  داده قرار  راهم سر 

 هایشاشک   پیرمرد.  کرد  نگاه  حسین   سید  به  آوا  و  کرد  بغلش  دوباره  سادات  فاطمه
 :گفت  لبخند با و زدود را

 .... باشه همراهت به خدا دست... دخترم سالمت به سفرت-

 .  شد خارج ویال از  خداحافظی از  بعد و کرد  تشکر  او از  لبخند با آوا

 و برگشت عقب سمت در، صدای شنیدن با که  بود ایستاده هاپله ابتدای در  اهورا
 مقابلش و رفت درهم اخمش آوا، سرخ بینی   و چسبیده هم به هایمژه دیدن از 

 . ایستاد

؟  و سر  چه این -   بیای؟  و کنی  خداحافظی یه فقط نبود قرار  مگه وضعی 
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 یزدهیخ سبز  هایتیله قفل اشتیره هایمردمک  و کشید باال را اشبینی آوا
 بود این دخترک آرزوی ... بود شده تنگ مادرش برای دلش. شد اهورا هایچشم 
 بهش را او امروز  هایحرف  روزی و بود کنارش  نرگس سادات، فاطمه جای به که
 تلنگر  یک به فقط انگار  فراموش؛ نه و شدمی  کمرنگ  نه مادرش، خالی جای. زدمی
 همیشه  که  نرگسی  عطر   وجود  با  حتی  و  شود  تنگ  او  برای  دلش  دوباره  تا  داشت  نیاز 
 باز  کند،  حس خودش کنار   را او که  کردمی استفاده مادرش یرایحه  یادآوری   برای
 سیاه و سرد حصاری دورش به تنهایی و کند  لمس وجود تمام با را فقدانش هم

 . بکشد

 .  کرد  کالفه  را اهورا بیشتر  ش،سکوت و آوا هایچشم  غم

  چشمای   با  و  گذاشتم  تنهات  لحظه  یه  باز   کردی؟   گریه  چی  واسه  دختر؟   نبودم  تو  با-
  پیشم؟  برگشتی خیس

 روی آب اهورا آخر  یجمله زد،می چنگ قلبش به که  ایغصه و درد همه آن میان
  حمایت   شهایتنهایی  و  هاسختی  تمام  بین  که  همین .  کرد  آرام  را  دلش  و  شد  آتش

 تمام  وجود با مغرور،  مرد این  که همین . بود کافی برایش  داشت، را او
 برای  و  شدمی  کالفه  اشناراحتی  از   وضوح  به  و  بود  آرام  او  مقابل  هایش،خودخواهی
 کرد،می  کج  رو  و  دادمی  فشار   هم  به  را  هایشلب   محکم  هایششیطنت  به  نخندیدن

  حاکم   جوان،  مرد  که  االن  بود،  شده  یکی  اهورا  با  راهش  که  االن...  بود  کافی  آوا  برای
 ... خواستمی را حضورش و او فقط خدا از  بود، شده او قلب عالیجناب   و

 :گفت  وار زمزمه و  نشاند لب به کمرنگی  لبخند. کند  ناراحتش آن از  بیشتر  نخواست

 ... شهمی ایغصه ناخواه خواه آدم خداحافظی، دلتنگی   و وداع مراسم تو-

 :داد ادامه و انداخت باال را اشانه ش بعد

 ... شدم دلتنگ االن همین  از  که  افتاده سرم به رفتن  دم هوای منم کنم  فکر -

 .  کرد  نگاه را هایشچشم  لحظه چند اهورا



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

576 

 

  ویال؟  این  برای دلتنگی-

 ...هاستخاطره  برای دلتنگی نداره؛ دلتنگی که  ساختمون این  خود  -

  نرمک،  نرم اخمش و کرد  تعبیر  دیگری جور  را آن ااهور  بود، که  هرچه آوا، منظور 
 . شد محو و کمرنگ

  را  اسمش آوا، ظریف صدای که  برود هاپله سمت خواست و گرفت   او از  را نگاهش
 : کرد  صدا

 !کن   صبر  لحظه یه... اهورا-

 سمتش را شده باز  مشکی   چتر  شیرین، لبخندی با دخترک برگشت،  که  او سمت
 :گفت  و گرفت

 سرما دست به وخودت و بری راه بارون زیر  نخواد دلت رو دفعه ن ای امیدوارم-
 ...  بسپاری

 :داد ادامه و پاشید لبخندش سرخی   به رنگ قدری بعد

 ... پس  نیست،  کمی  مسافت  باغ  تا  هاپله  مسیر   گفتن می  خودشون  بعضیا  قبال  یادمه-

 . انداخت باال را هایششانه و کرد  اشاره چتر  به سر  با و کرد  سکوت و

 و  آمد  پایین   دستش  مچ  تا  او،  فندقی  هایچشم  از   نگاهش  و  ایستاد   نزدیکش  اهورا
 . کرد  مکث ماهک دستبند روی

... باشه داده بهم هدیه  یه رفتنی دم خواستمی طفلی... سادات   فاطمه یادگاری  -
 .  ماهک   هم اسمش

 از  را چتر  که  همانطور  و شد آوا صورت زوم هایشچشم  دوباره و نزد حرفی اهورا
 : گفت  گرفتمی او
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 سردش نکنه ادعا باز  بندانگشتی که  شرطی به منتها گیرم،می سرمون روی رو چتر -
  تضمینی  صورت، اون در  چون... باشه نکرده خوردن سرما هوای  دلش و نیست
 ... باشه گرمایشی  سیستم از  خبری هم  دفعه این  کنمنمی 

 سر  روی را چتر  اهورا و شد تبدیل بلند ایخنده به دخترک لبخند حرفش، این  با
 .  گرفت  شانهردوی 

  بود  ایمردانه و تلخ  عطر  روی دخترک تمرکز  و فکر  تمام رفتند،می راه که  باران زیر 
 ! بود شده تر کنندهدیوانه چقدر  پاییزی، سرد هوای  ُهرم با ترکیب در  که

 تدس  و  اهورا  قطور   بازوی  روی  گاهی  نگاهش  و  داشتبرمی   قدم  اششانه  به  شانه
 شده  محصور  ونس هایکفش  در  که  ظریفش پاهای روی هم گاهی  خودش، نازک
 و ریز  یجثه. چرخیدمی و شدمی کشیده  اهورا یمردانه مشکی هایکفش   و بود

 و  بود تر کوچک  و تر لطیف  همیشه از  انگار  اهورا، یورزیده و بلند  قامت با ظریفش،
 احساسش بهتر  و بود داشتنی دوست برایش چقدر  تفاوت، و ریزنقشی این  بار  این 
 ...کردمی

  با  آوا و بود جعبه توی آوا چمدان دادن قرار  مشغول اهورا. ایستادند ماشین  کنار 
. چرخاندمی  باغ و ویال ساختمان روی را  نگاهش گنگ،  بغضی و کمرنگ   لبخندی

  ی لحظه از . شد ریکاوری برایش فیلم عین  بود، افتاده ورود بدو از  که  اتفاقاتی تمام
 به اشتباهی که  زمانی تا اهورا، دست در  بازویش اسارت و تعادلش دادن دست از 

 و  کوچک   تن  حصار  اهورا محکم و گرم  هایدست  که،  امشب و بود رفته او اتاق
 در  کردنش،  پاک با زمانهم و چکید گونه  روی اشکش، یقطره ... بود شده لرزانش

 یه  شدی، عوض تو  که  حاال اشک  نبود؛ جاوید دختر  جایگاهم کاش:»کرد  زمزمه دل
  کاش، ...  زدینمی عوضی اون چوب به ومن  انقدر  و فهمیدیمی رو حقیقت جوری
 و داشتی دلت تو سوزونهمی ومن  قلب که همونقدر  رو لعنتی حس این  کاش
 چشمام  از   رو  چیهمه  شدمی   کاش  اهورا؛...  نمونه  طرفه  یه  ابد  تا  جاده  این  زاشتیمی
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  دونم نمی  و خوندم اغواگرت چشمای از  که رو چیزی بزنی داد روز  یه و بخونی
 ...« کاش...  نه یا درسته

  آوا؟  شینمی سوار  چرا-

 جایش  سر  کمی  شد باعث همین  و بود شنیده گوشش  کنار   دقیقا را اهورا صدای
 .کند  نگاهش بعد و بلرزد

   بمونی؟  همینجا خوادمی دلت نکنه یا گذاشتی؟   جا چیزی-

 کشیک  نفر   چند  دورادور   سپرممی  نیست؛  کار   در   اجباری  بیای،  من   با  خواینمی  اگه
 ... بکشن  رو ویال

 :داد تکان طرفین  به را سرش تند تند آوا

 ... میام همراهت منم... بمونم اینجا خوامنمی... نه نه-

 او به نگاهینیم  اهورا . نشست ماشین  توی و کشید  را در  یدستگیره  سریع بعد و
. هست  چیزیش  یک  آوا  بود  روشن   برایش  روز   مثل.  زد  دور   را  ن ماشی  بعد  و  انداخت
 ناموفق   هاآن   یترجمه  در   انگار   بار   این   اما،  بخواند،  را  هایشچشم   توانستمی  خوب
 ... بود

*** 

  کرد   مشت  را  هایشدست .  آورد  هجوم  تنش  به  آنی  به  سرما  شد،  رد  که  در   درگاه  از 
 . چرخاند  سوئیت یمحوطه  در  دور  یک را نگاهش و

 دست یک. زرد و طوسی درهم و نازک خطوط  با بود سیاه رنگ  به همگی دیوارها
  زرد  کوسن   تا دو کاناپه  روی  که  دست یک  مشکی   رنگ به کالسیک  و ساده نشیمن 

 طرفش  یک که  گردی   یآینه  مقابلش، دیوار  روی. خوردمی چشم به خاکستری و
 زیرش که  کنسولی  روی و بود نصب بود، شده کار   طوسی رنگ به «هیچ» یکلمه
 هایشچشم   دخترک.  خوردمی  چشم  به  چوبی  قابی  و  مردانه  عطر   یک  دادشت،  قرار 
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  را  آن توانست سختی به که  را مفهومش و بخواند را متنش که  کرد  ریز  قدری را
 : کرد  زمزمه دلش توی دهد، تشخیص

 ما، دنیای در  و»

 و آمد فایق هیچ تعبیر 

 ...«زد هم بر  را زندگی فال

 ای محوطه  که  حقا  نوشته،  این   و  سیاه  و  سرد  یخانه   این .  انداخت  باال  را  ایشابروه
 وجود به زهرا بهشت یشده کنده  پیش از  و حاضر  و حی قبرهای به شبیه درست
 به  که  بود چوبی یپله شش فقط نظرش، در  خانه دار   روح قسمت تنها. بود آورده
 شده  آمیزی رنگ زرد رنگ با و شدندمی ختم شیروانی زیر  جور  و جمع خواب اتاق

 . بودند

 یسلیقه  چقدر   جوان  مرد  اهوراست،  به  متعلق  اینجا  اگر   آمد  نظرش  در   و  ورچید  لب
 و! است کرده  دیزاین  اینطوری را نازنینی این  به سوئیت که  دارد غریبی و عجیب
  جای  جای در  را آن که باشد گرفته خو تیرگی و سرما با انقدر  باید چرا... اینکه
 این فهمیدمی کاش  دهد؟ نشان را بودن تهی و هیچ مدام و کند  تراوش اشگی زند 

 ... دارد ارتباطی چه هایشمردمک  پشت شدید و گنگ  غم آن با سرما، و سکوت

  نگاه   را  اخمویش  صورت  و  برگشت  عقب  سمت  او،  یمردانه  و  تلخ  یرایحه   شنیدن  با
 : ساخت جاری لب روی بود، کرده  ُپر  را ذهنش ورود بدو از  که  سوالی و کرد

 کیه؟   به متعلق اینجا-

 !چطور؟ -

 :گفت  بعد و گذراند  نظر  از  را کوچک  نسبتا سالن  دور  یک دخترک
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د هایفیلم  یاد وآدم  دکوراسیونش ... خب-   همه  انگار  هاشرنگ ! میندازه لورین  و ا 
  رضای   محض   که  روشن   قسمت  یه  حتی  و  صداس  و  سر   بی...  تاریک  و  تیره...  ُمرده
 ...نداره بچسبه آدم دل به خدا

 :داد ادامه و کرد  قالب درهم را هایشدست  بعد

 ... ارواحه یخونه واقعا انگار ... سرده زیادی هواشم تازه-

  گیرا   رفت،می  سالن   یگوشه  یشومینه   سمت  درحالیکه  و  شد  تر غلیظ   کمی  اهورا  اخم
 : گفت  محکم و

، یه به متعلق اینجا-   اینجا  که  شخص   اون روح سرمای دشای منتها... روح یه نه آدم 
 ... کرده  یخبندون هم رو

 از  بعد و دوخت بود  زده زانو شومینه کنار   اکنون که  اهورا به شک با را نگاهش آوا
 : زد لب شک با مکث، ثانیه چند

  توئه؟  مال اینجا-

 . داد تکان  سر  فقط کند،  نگاهش اینکه بی اهورا

 و ذهن  و آنجاست جسمش فقط کرد  احساس  آوا و بود خیره هاشعله  به نگاهش
  اخمش  گذشت،می که هرچه. موهوم و نامعلوم مکانی به کشیده پر  روحش
  ساعد  از  که سبزی هایرگ . کردمی جمع  بیشتر  را مشتش و شدمی تر پررنگ 
 خواست و ترساند کمی  را آوا بود، پیدا اشباالزده هایآستین  زیر  از  هایشدست 
 و  داد  فشار   هم  به  را  هایشچشم   محکم  اهورا  حظهل  همان  که  بردارد  سمتش  قدمی

 . شد بلند جا از 

 به هامون و شهمی بسته شاهپور  یپرونده که  زمانی تا باید خودت، امنیت بخاطر -
 بکشه، طول بیشتر  هفته دو یکی شاید جمع سر  که  بمونی اینجا رسه،می مجازاتش

  اما  تنهایی؛ روز  طول تموم پس باشم کنارت  مدام  تونمنمی  من ... کمتر هم شاید
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 اتاق...  هست  باشی  داشته  الزم  که  هرچی  هم  آشپزخونه  تو...  هستم  خودم  هاشب 
 ... بزاری  اونجا رو وسایلت تونیمی که  شیروونی   زیر  باال، هم خواب

  رفته  کجا  به خیالش ثانیه چند آن دانستنمی . کردمی نگاهش فقط حرفبی آوا
 بود  خورده  کن  مات  انگار   زاللش،  هایمردمک .  تاس  کرده  تغییر   چنین  این   اهورا  که
 انگار  بود، حسی هرگونه از  تهی و سرد ایگونه  به هم لحنش بودند، شده روحبی و

 ... زدمی حرف خواب توی داشت

  رفت   در   دهانش  از   ایجمله   ناخودآگاه،  که  هایشچشم   ایشیشه  جنگل  به  بود  خیره
  حس  را خونش طعم  و گرفت  گاز   اخلد  از  را پایینش لب محکم آن گفتن   از  بعد و

 . کرد

  بمونم؟  تننها اینجا چطور  من  نیستی، تو وقتی-

 !چیه؟  منظورت-

 که   بود گرفته  حرصش خودش از . کرد  قفل و پیچاند هم در  را سردش هایانگشت 
 بدون  که  اهورا  برای  شک  بدون  اکنون.  بود  آورده  زبان  روی  راحت  انقدر   را  حرف  این 
 نفس.  است  شده  رو  حسابی  دلش  دست  خواند،می  هاچشم   ز ا   را  دل  حرف  هم  کالم

 : گفت  حرفش کردن  جور  و جمع برای و کشید  عمیقی

  تو  بدونم که باشه امن  تونهمی  زمانی تا  من  جای... که اینه منظورم خب؛-
 جانی  امنیت  واسه  تضمینی  چه  دیگه  باشم،  تنها  روز   طول  تموم  قراره  اگه...  مواظبمی

 نیست، اینکه وجود با شاهپور  ندارم شک  که  زمانی رستد اونم داره؟  وجود من 
 ...  هم هامون و بندازه گیرم  دوباره کنهمی شماری لحظه

 .  نشست   گلویش  توی  سرش،  انداختن   پایین   با  زمانهم  و  شد  بغض  حرفش  یادامه

 :گفت  سنگین  لحنی با و  رفت درهم اهورا اخم
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 مراقبت من  یسایه گذاشتیم  قرار  که  اینه از  غیر  مگه آوا؟  بود چی اول از  قرارمون-
  ترست   دیگه  اعتمادت،  به  زدی  تایید  حکم  که  هم   تو  و  کردم  تضمینش  که  من   باشه؟ 

  دختر؟  چیه از 

  حق . نشست اشگونه   روی آرام آرام اشک،  شفاف هایدانه و شکست آوا بغض
 که   خواستمی  زمان  حاالها  حاال  بود،  دیده  هامون  از   او  که  حرکتی  با.  بترسد  داشت
 . شود سابق مثل روزش و حال دوباره

 ... و سراغم بیاد عوضی اون نیستی تو که  زمانی... که  اینه از  فقط ترسم-

 . پوشاند را صورتش هایشدست  با و بود هق هق حرفش، یادامه

  ی زمزمه و کرد  خم را سرش. گرفت  را دستش هردو مچ و ایستاد  نزدیکش اهورا
 : نشست آوا جان به محکمش

 باشم ُمرده من که  اینه اونم رسه،می تو به دستش صورت یه در  فقط یکهمرت اون-
 ...  باشم نداشته وجود دیگه و

. کرد  نگاه  را  اهورا  غمگین،  و  زدهبهت   و  برداشت  صورتش  روی  از   را  هایشدست  آوا
... کشاندمی  نابودی به و کردمی دیوانه را او اهورا، نبودن ایلحظه  تصور  حتی
 . نیفتد اهورا برای اتفاقی کوچکترین   اما کند،  فدا هم را نشجا حتی بود حاضر 

 :گفت   اهورا بزند حرفی اینکه از  قبل ولی شد، دور  هم از  هایشلب 

 مأمورم؛   یه  من   باشه  یادت...  نیستم  اعتماد  به  خیانت  آدم    من   بدونی  که  گفتم  واین -
... تنهایی  اینجا  تو  غروب،  تا  گاهی  و  ظهر   تا  صبح  پس  کنم،  رها  رو  مأموریت  تونمنمی 
 تا و... باشن  مراقبت اینجا از  بیرون زارممی رو نیروها از  عده یه مدت اون تموم اما
 مجازات سخت شونمأموریت  از  سرپیچی و نافرمانی صورت در  شونم،مسئول من 
  نگران  پس. هست بهت حواسم و کنارتم  خودم که هم شب تا غروب... شن می

 !مفهومه؟  نباش؛ هیچی
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 تصور  از  حتی. بست نقش هایشلب روی  ناخودآگاه کمرنگ،  هرچند ا،آو لبخند
 اهورا  توسط است قرار  که  کسی  آن حال به دلش هم، «شن می  مجازات سخت»

 چگونگی  باطن  به توانستمی  هم کالمش ظاهر  از  حتی. سوخت  شود مجازات
ی رفتارش  .  ببرد پ 

  ظریف  یچهره به قیقد نگاه ایدقیقه از  بعد اهورا، و داد تکان را سرش آرام
 هاپله سمت و گرفت  را چمدان یدسته و کرد  رها را هایشدست  اش،عروسکی

 .  رفت

 ظریفش  و باریک مچ روی هم هنوز  که  را ایمردانه هایانگشت  جای لبخند، با آوا
 . شد روانه سرش پشت و کرد   لمس سوخت،می

 رو و بود شده رنگ زرد پایین، یمحوطه  برعکس دیوارش و بود  کوچک  نسبتا اتاق
  در   مربعی  و  بزرگ  ای پنجره  که  بود  مورب  حالت  به  شیروانی  سقف  محوطه،  روی  به

 .کشیدمی چشم به را ریابی و زالل دریای فضای که  بود پیدا میانش

 ی گوشه   در  و داشت قرار  اینفره  یک  چوبی تخت و هیتر  یک اتاق، یگوشه  یک
 که  کنیرخت  و  بود  محصور   ایشیشه  هایدیواره  میان  در   که  حمامی  دوش  دیگرش
 . بود  پیدا بازش نیمه در  میان از  ایمردانه مشکی پیراهن  و بود کنارش

 ته از  و بود شده کار   چوب طرح پارکت اتاق کف  و بود تخت کنار   رنگ چوبی رگالی
  اهورا   زد  حدس  شدمی   بود،  گرفته  را  آنجا  که  دودی  بوی  و  سیگار   فیلترهای  یمانده
 . است نگذاشته شاهپور  ویالی به قدم که  گذرانده  کجا  را روز  سه این 

 درحالیکه  او  و  کرد  نگاه  اهورا  به  ذوق  با  رگال،  کنار   ویولون  یجعبه   دیدن  با  دخترک
 :شنید را صدایش گذاشت،می  تخت کنار   را دخترک چمدان

 زنی؟ می  ویولون تو-

 :داد پاسخ کوتاه  مکثی با اهورا

 ... نخورده ز سا اون به کسی  دست وقته خیلی-
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 متوقفش  راه یمیانه در  اهورا صدای که  رفت جعبه سمت و زد لبخند ذوق با آوا
 :کرد

 اگر  و... نیستم خوبی آرتیست ویولون من  چون کنی؛  پاک هاشوخاک  خوادنمی-
 ...کنم  گریه  به وادار  رو شده بریده هاشسیم  که  سازی تونمنمی  باشم، هم

 :گفت  و اختاند باال ابرویی او به رو دخترک

 ... کنممی  درستشون خودم نباش، هم هاشسیم  نگران! هستم که  من  ولی-

 رویش   که  غلیظی  هایخاک   کردن  فوت  از   و  نشست  جعبه  کنار   او  و  نزد  حرفی  اهورا
 . گرفت  دهانش جلوی را دستش و افتاد سرفه به بود، نشسته

 بود،  قدیمی ار بسی و اصل بلوط از  چوبش که  سازی دیدن از  کرد،  باز  که  را جعبه
 :گفت  و کرد  نگاه  اهورا به زده بهت

  بخوره؟  خاک و بمونه گوشه  این  زیادی زمان مدت گذاشتی  چطوری! گنج    یه این -

 ... کنه  استفاده ازش که  نبود کسی-

 :گفت  و گرفت  دستش به را آرشه بعد و کرد  لمس را شده بریده هایسیم آوا

 از  نشی خسته که  باشم عالی اونقدر  مدمی قول کنم؟   استفاده من  نداره اشکالی-
 ...بهش دادن گوش

 :داد را پاسخش و ایستاد پنجره مقابل و کرد  روشن  سیگاری اهورا

 استفاده ازش تونیمی موندی اینجا که هرزمان تا کنی، تعمیرش تونستی اگه-
 ... کنی

.  شد پشیمان او، ی گرفته  رخنیم  دیدن با  که  بگوید چیزی خواست و برگشت آوا
 . نبود حال سر  زیاد  کال  امشب اهورا انگار 
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 بعد و چرخاند اتاق توی را چشمش دور  یک. تکاند را هایشدست و شد بلند جا از 
 :گفت

ن  قرارباشه اگه-   کنی؟ می  استراحت کجا  تو بخوابم، اینجا من  رو شبا بعد م 

  جدی   و  مالیم  لحنی  با  را  پاسخش  و  زد  سیگارش   به  ُپکی  کند،  نگاهش  اینکهبی   اهورا
 :داد

 . کاناپه  رو پایین،-

 ... تونمنمی اینطوری من  ولی-

 :گفت  آوا که  بود نزده حرفی هنوز  و برگشت او سمت کمرنگ   اخمی با اهورا

  اذیتت  بخوام که  شرایطی در  نه اما باشم، کنارت  باشه، امن جام خوادمی دلم من -
 ... کنم

 :داد ادامه و زد سینه به را هایشدست  بعد

 ...  نباشم اینجا کال  که  بهتر  همون کنم،  سلب توآرامش که  باشه این  بر  قرار  اگه-

 :کرد  ریز  را هایشچشم  قدری اهورا

 جاش؟  به  باشی کجا  اونوقت-

 :بگوید و شود جمع خودش توی کمی  آوا شد باعث  که  بود طوری لحنش

 !همین  نباشم، زحمت اسباب که  جایی-

 اخمش،  به  بخشیدن  رنگ  با  زمانهم  و  شد   خارج  هایشلب   میان  از   اهورا  بلند  نفس
 . انداخت ُمرده فیلترهای یبقیه کنار   زمین، روی همانجا را سیگار  ینصفه فیلتر 

  داری  دوست چرا دونمنمی  منتها... نداره من  برای زحمتی هیچ اینجا تو موندن-
 ...بدی جلوه بزرگ رو چیهمه

 . نداد بهش زدن رفح فرصت اهورا و کرد  نگاهش کمرنگ  اخمی با متقابال آوا
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 مخالفت و بمونی صدا و سر  بدون دارم توقع ازت و مونیمی  اینجا  گفتم بهت-
 اتاق  این  تو به وادار  اینکه جز  مونهنمی ایچاره  صورت این  در  چون... ندی تحویلم

 ... کنم  خوابیدنت

 ... آخه ولی-

 .  ردک  قطع نیمه از  را کالمش  خودش، محکم یجمله با و برگشت  سمتش اهورا

ش  این  از  بیشتر  خوامنمی و شده تموم همینجا بحث این  نداریم؛ اما و ولی-  پیدا ک 
 ... کنه

 ها پله   سمت  به  و  شد  خارج  اتاق  از   دیگری  حرف  هیچ  بی  او  و  کشید  پوفی  کالفه  آوا
 .  رفت

! اهورا بود دنده یک و غد چقدر . گذاشت  چانه زیر  را دستش و نشست تخت روی
 های تندخویی  خبری گفت شدمی و کردنمی  بحث و جر  او اب قبال مثل اینکه با

  اصال  انگار ... بود الحاکممادام و مغرور  همیشه ذات همان ذاتش اما نبود، اسبقش
 هرچند  نبود، کشیدن  عقب آدم هم آوا خب ولی. بکشد آن از  دست توانستنمی 
 . دکشیمی  پیش را بحث این  هم باز  بعدا قطعا اما بود، شده بیخیال االن

 اشبینی مقابل و برداشت را جدید سیگار  یماندهته و شد خم رفت، پنجره سمت
 ی رایحه   انگار .  انداختش  زمین   روی  دوباره  و  کشید  هم  در   ابرو  تلخش،  بوی  از .  گرفت
 ای کنندهدیوانه و آسامعجزه  طور  به اهوراست پیراهن  روی وقتی فقط سیگار، این 

 . بود تر تلخ هم هالهل از  ییتنها  به خودش وگرنه کندمی  دلبری

  ساز   هایسیم  با  را خودش  ایدقیقه  چند و  انداخت  تخت  روی  را  کالهش  و  کاپشن 
 بخوابد   کاناپه  روی  امشب  اهورا  اینکه  تصور   هم  و  آمدنمی  خوابش  هم.  کرد  مشغول
 دیگری چیز  دخترک دل این، از  غیر  هرچند. بود پرانده حسابی  را خوابش

 فقط ... کردمی  طلب را او فقط االن آوا انگار ... را او خود فقط شاید... خواستمی
 ...همین  باشد، کنارش
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 لبخندی  با تخت، روی  پتو  تا دو دیدن  با  که  گشتمی رفتن  پایین   برای بهانه دنبال
 آن  و  کشید  رگال  روی  از   را  مردانه  هایپیراهن   از   یکی.  شد  بلند  جا  از   پیروزی  روی  از 
 .  رفت  بیرون  اتاق  از   و  برداشت  را  پتوها  از   یکی  و  کرد  ن ت  به  تیشرتش  روی  باز   جلو  را

 سر   بود،  شده  پخش  آنجا  در   که  آهنگی  صدای  شنیدن  با  که  بود  اول  یپله   روی  هنوز 
  نور  میان در  چرخاند، که چشم آوا و بود تاریک سوئیت فضای . ایستاد جایش
  میان   سرخی    ز ا  ایستاده  باز   نیمه  یپنجره   مقابل  اهورا  شد  متوجه  دیوارکوب،  کمرنگ

 .کشدمی سیگار  دارد دوباره فهمید انگشتانش،

 

 ( فالحی مازیار  -مترسک آهنگ)

 تنهام و تک وقته خیلی

 ترانه  از  باغی توی

 خوبی یه واسه منتظر 

 بهانه بی  رفیق یه

 گل   از  پر  دنیای توی

 غریبم  عالمی واسه

  خوبی همه این  میون

 نصیبم بی که  منم این 

 بارون  زیر  روزگاری

   قرارمبی  ریروزگا

 مهربونی  لحظه یه جز 

 ندارم ایخواسته دیگه
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  بشینی من  کنار   تو

  ببینی موخسته دل

  امقصه  باغ تو از  بیای

 بچینی  ایشکوفه یه

  کالغا  عاشق شدم که  مترسکی اون منم

   باغا حصار  میون بریدن ابد من واسه

 خدایا داده من  به کی  رو زشت  صورت این  آخه

   کالغا  شمام عاشق ندارم دوست رو آدما

 

 را  اهورا یورزیده هایشانه  همانجا از  و بود داده تکیه دیوار  یگوشه  به را سرش
  کاش . کردمی نگاه بود، شده تر پرجذبه زمانی هر  از  مردانه شرتتی  میان در  که
 آغوشش   در   و  رفتمی  جلو  محدودیتی،  هیچ  بی  ترسی،  هیچ  بی  االن،  همین   شدمی
 به داشتن وجود جرعت  ایفاصه و ترس هیچ دیگر  که  آرام و گرم  آنقدر . خزیدمی

  نیست  شاهپور  خونهم  دخترک فهمیدمی  جوری یک اهورا کاش.  دادنمی  خودش
 پدید   چشمش  مقابل  را  جنون  هربار   که  قلبش  سرکش  و  داغ  احساس  این   کاش  ای  و

 ضد  رفتار . شدمی طرفه دو روزی کرد،می گرم  یخبندان عین  در  را تنش و آوردمی
! بود متفاوت شانجایگاه  هم هنوز  اما؛ بود کرده  امیدوارش قدری  اهورا نقیض و

 ... بود دور  هم خیلی! بود دور  او از  اهورا هم هنوز 

 صدابی  و آرام آرام هایشاشک  و کرد  باز  سر  ناخواسته بغضش افکار، این  تمام با
 . شد  جاری اشگونه   روی

 

 کهنه   پالتوی این  تو با
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 یفهلط ابریشم مثل

   سردم پوشالی تن 

 ظریفه گل  خواب مثل

 ترسی می ازم دونممی

 خسته چشمای این  با من 

 بیارم دست به چجوری

 بسته دست با ودلت 

 کهنه   لباس این  با من 

  زشتم زمخت صورت

  تنهام و تک وقته خیلی

   سرنوشتم اینه آره

 غمگین  هایپرنده  ای

 نترسین  من  چشای از 

   دیدن موگریه   آدما

 بپرسین  اونا از  برین 

 کالغا   عاشق شدم که  مترسکی اون منم

 باغا  حصار  میون بریدن ابد من واسه

 خدایا داده من  به کی  رو زشت  صورت این  آخه

 کالغا   شمام عاشق ندارم دوست رو آدما
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 دیدن از  و کرد نگاه را عقب برگشت پایش صدای از  رفت، سمتش که دخترک
 . شد محو ابروانش میان از  اخمش او، دلخور  یچهره 

  نخوابیدی؟  هنوز -

 . ایستاد اهورا کنار   و گذاشت  کاناپه  روی را پتو

 و  تخت صاحب خودش، یخونه تو و نفر  یه دل ور  بری من؛ جای بزار  وخودت تو-
 تونی می  کنه،  سر   کاناپه  رو  وشب  باشه  مجبور   تو  خاطر   به  اون  اونوقت   بشی  وسایلش
   بخوابی؟ 

 ... تونممی که  معلومه بخواد، ازم واین  خودش نفر  یه اون اگه-

  آوا  رویروبه و کرد  خاموش  پنجره یلبه  را سیگارش او که  کرد  نگاهش فقط آوا
 . ایستاد

  پایین؟  اومدی چی واسه-

 :گفت  دوباره اهورا که  بود نزده حرفی هنوز  آوا

 ! خواممی رو اصلی دلیل بود؛ بهونه کاناپه  و پتو که  دونممی-

 اش ایشیشه هایچشم . کرد نگاهش زدهبهت و خورد جا اهورا حرف این از  آوا
 وقتی هر  از  بیشتر  سرکش، و سرخ غم آن و بود شده کدر   و گرفته  بسیار  امشب،
 .کشیدمی رخ به را خودش

 میان استرس با را  موهایش پایین  که  همانطور  بعد و شد جمع خودش توی کمی
 :زد لب پیچاند، می  انگشتانش

  هم  تو  فهمیدم شنیدم رو آهنگ صدای وقتی و نبرد ابمخو فقط ... نداشت دلیلی-
 برات  رو  پتوها  از   یکی   بخوابی،  سرما  توی  خواستنمی  دلم  که  اونجایی   از ...  و  بیداری
 ... آوردم
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 :گفت  کند  نگاه را اهورا اینکه بی و کرد  رها را موهایش

 ... بخیر شب... بخوابم رممی  االنم... االنم... بود همین  همش-

 انگشتان میان سر، پشت از  کمرش  که  بود نرسیده دوم قدم به اولش قدم هنوز 
 دستش هردو و شد خم کمی  او بزند، پلک  کند  وقت دخترک تا و افتاد گیر   اهورا
 :شنید گوشش  کنار   را گیرایش  صدای آوا و کرد  قفل  روی پیکرش روی

  درسته؟  باشی، من  کنار   خواستیمی بمونی؛ تنها خواستینمی-

 و بود افتاده کردن  صدا و سر  به حسابی قلبش. نزد حرفی و  لرزید جایش سر  آوا
 . زدمی  نبض دهانش توی انگار 

 تنش،   موازات  به  و  شد  باز   دورش  از   بود،  گرفته  را  او  سر پشت   از   که  اهورا  هایدست 
 سر  که هایشانگشت  و آمد پایین  و کرد حرکت دستش مچ تا بازو روی از 

  هایش مشت و کشید  عمیقی نفس دخترک کرد،  لمس را آوا یزدهیخ هایانگشت 
 . کرد  جمع را

 ... بمون پایین  همین  همینجا،-

  های نفس   احساس  با  که  بود  نزده  حرفی  هنوز   و  داد  قورت  را  دهانش  آب  محکم  آوا
 . فشرد  هم به را هایشچشم  محکم گردنش،  کنار   اهورا بلند و گرم

 هایی ریه و شده بسته یهاچشم  روی تسلطی  هیچ. بود ناخودآگاه اهورا حرکات
  نفسی  با. نداشت زدندمی  فریاد را دخترک موهای میان نرگس عطر  به نیاز  که

 و داد حرکت گردنش  روی را اشبینی و بلعید را شیرین  یرایحه  آن تمام عمیق،
 :گفت  آرام بعد

  پوشیدی؟  وپیراهن  این  چرا-

 یمردانه پیراهن  نمیا در  که  خودش ظریف  و ریز  جسم به لرزان، و زدهبهت  آوا
 .کرد  نگاه بود شده گم  اهورا
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 ... بود سرد هم هوا... و بود تنم تیشرت چون خب... خب-

  رفت   بود  کرده  محصور   را  آوا  تن   که  پیراهنی  ییقه  سمت  ارادهبی   کامال  اهورا  دست
.  کشید  عقب  را  دستش  تند  او  و  برگشت  سمتش  دخترک  که  بود  نگرفته  را  آن  هنوز   و

 سمت   نرمک  نرم  نگاهش  دید،  که  را  زیبایش  و  درشت  هایچشم   و  عروسکی  صورت
 کبودی    و سطحی زخم روی آرام را انگشتش. شد کشیده  او ظریف و سرخ هایلب 

 :گفت  اخم با و کشید  او لب یگوشه

 ست؟ لقمه حروم اون کار -

 .داد تکان و کرد  کج  را سرش کمی  آوا

 ...زود شهمی بخو نیست، چیزی  اما. شد اینطوری زمین  خوردم وقتی-

 نیمه  و  ظریف  هایلب.  شدنمی   جدا  دخترک  سرخ  هایلب  از   ای لحظه   حتی  نگاهش
 دستش.  کردمی  خودش  جذب  را  او  هایچشم   اینطوری  که  داشت  آهنربا  انگار   بازش،

 هایش انگشت   جای  از   اشگونه   کرد   احساس  آوا  گذاشت،  دخترک  صورت  کنار   که  را
 میان در  و کشید  عقب را خودش آوا هک  شدمی  خم کم  کم  داشت سرش و سوخت
 :زد لب سختی به مقطعش، هاینفس 

 !اهورا؟  کنیمی داری چیکار -

 داده را اتفاقی چنین یاجازه هم باز  اینکه از . آورد پایین  و کرد  مشت را دستش
  هایش چشم   محکم  که   ریخت  هم  به  چنان  اعصابش.  گرفت  حرصش  خودش  از   بود،
 میان  را دستش و گرفت  فاصله او از  غلیظش، اخم با زمانهم  و داد فشار  هم به را

 . کشید  موهایش

 ...بیفته اتفاقی چنین  دوباره بدم اجازه محاله-

 درحالیکه بعد و کرد  نگاه را غمگینش شاید و گرفته  عصبی، صورت  لحظه چند آوا
 :پرسید هوا بی داد،می تاب هم در  را اشزدهیخ  هایانگشت 
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  بمونم؟  خواستی چرا-

 : کند  زمزمه و بخورد تکان گلویش  سیب شد  باعث آوا، یزمزمه

 ... شهمی تموم من  نفع به موندنت که  واضح   ولی! دونمنمی-

 حس  که  را آوا نگاه و بود کرده  کج  را سرش. کرد  نگاهش شک  با لحظه چند آوا
 شد  محو اخمش رسید، که  او صورت به و کشید  باال را هایشچشم  نرمک نرم کرد،

 . او معصوم و تیره هایمردمک  میان در  شد غرق و

  دونم؟ نمی من که  شده چیزی خوبه؟  حالت-

  میان  از  دیگری سیگار . شد دور  آوا از  دیگر  قدم چند و داد تکان طرفین  به را سرش
 : گفت  کردنش  روشن  با زمانهم و کشید  بیرون میز  روی پاکت

 ... آوا باال برو-

  بماند؟  بود فتهنگ خودش االن مگر . کرد  نگاهش تعجب با آوا

 ... تو ولی-

 استراحت  و برو وقته؛ دیر . باال برو گممی بهت االن اما... بمون گفتم  من  دونم؛می-
 ... کن 

 اشگونه  و  کمر   روی  هم  هنوز   هایش،انگشت   رد.  کردمی  نگاهش  زده  بهت  هنوز   آوا
 امشب اش،چهره  حالت... اما بپرسد چیزی و برود نزدیکش خواست. میشد حس
  درونش   چیزی  انگار .  نداشت  را  همیشه  بودن   محکم  اما  بود،   جدی.  نبود  همیشه  مثل

 ... جدید احساس یک هم شاید خاطره، یک شاید... بود شکسته

 با و شود دور  او از  بزند، سر  اهورا یا خودش از  حرکتی باز  اینکه از  قبل داد ترجیح
 . شد تاقا وارد و دویید هاپله سمت زیرلب، و آرام ی«خیر به شب» گفتن 

. کشید  باال  هایششانه  روی  تا  را  پتو  و  کشید  دراز   تخت  روی.  کرد  خاموش  را  المپ
 با . بود تند وحشتناک طرزی به قلبش ضربان و بود نشده منظم هنوز  نفسش
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 کشید  عمیقی  نفس  اختیار بی  شد،می  ساطع  اهورا  پیراهن   از   که  تلخی  عطر   استشمام
 ... را او خود پیراهنش، جای به اشتد وجود  امکانش کاش  که  گذشت  ذهنش از  و

  و  نداد افکارش به را آن از  بیش پیشروی یاجازه  هایش،چشم  دادن فشار  محکم با
 خودش  به  اینکه  جای  به  بار   این   چرا  نفهمید،  اما.  کرد  متوقفش  بود  که  مصیبتی  هر   با

 خارج  هایشلب   میان   از   نبود،  حسرت  به  شباهت  بی  که  عمیق  و  سرد  آهی  بزند،  تشر 
 . شد

 اضافی،  فکر  بدون که  گرفت  کار   به را تالشش تمام و شد جمع خودش توی بیشتر 
 ... بخوابد فقط

*** 

 هایچشم  به  را  اشایشیشه  و  شفاف  نگاه  و  گذاشت  میز   روی  را  قهوه  محتوی  ماگ
 . دوخت آوا شوق و ذوق پر 

 ! شهنمی-

   بدی؟  یاد شوچشمه چندتا منم به شهمی چی استادشی، که  تو خب نشه؟  چرا-

 ... بشی مسلط بهش روز  یه عرض در  که  نیست کشککی  هم  اونقدرا تیراندازی-

  امیدوار   که  لحنی  با  و  نشست  اهورا  به  تر نزدیک .  انداخت  گوش  پشت  را  موهایش   آوا
 :گفت  باشد، داشته تأثیر  او روی بود

 خب بربیام؟  خودم پس از  بتونم باید من  گفتی  بهم که  نبودی تو خود همین مگه-
! تونمنمی  که  خالی  دست کنم،   دفاع  خودم  از  هامون و شاهپور   مقابل در  بخوام  اگه
 کرده  قایم امچنته تو آلود گل  آب این  از  گلیمم  کشیدن  بیرون واسه چیزی یه باید
  نه؟  یا باشم

 خودش . بود خیره آوا صورت به جدی اما آرام اخمی، کوچکترین   بدون اهورا نگاه
 . بود دلنشین  واقعا دخترک  ظریف صدای ند،بز  گول  توانستنمی که  را
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 بود،  کرده  تر شیرین  را صدایش  تن  و تر شکرک  را اشچهره  که   کمرنگ  لبخندی با
 .شد خم جلو به کمی

 دیگه رو دفعه این  من جون... کنیمی سرم به دست داری همش که  روزه چهار -
 ... ازت کنممی خواهش نیار؛ نه

 :زد لب آرام دبع و کرد  نگاهش ثانیه چند اهورا

 ... دممی  یاد بهت خب،خیلی-

 کوبید   هم به را هایشدست و کرد  نگاهش زده ذوق درخشان، هاییمردمک با آوا
 . پرید جایش توی و

 بپوشم  ولباسام   برم...  خوشحالم  چقدر   دونینمی ...  واقعا  مرسی!  اهورا  مرسی  وااای-
  بریم؟  االن همین 

 و دلنشین  و زیباتر  را اشچهره که را او وقذ پر  لبخند آرم، هاییچشم  با اهورا
  فقط  همینطوری آوا  داشت دوست انگار . کرد  نگاه بود کرده  همیشه از  تر عروسکی
 . کند  نگاه را لبخندش و بنشیند فقط او و بخندد

 :گفت  و داد دستش به و برداشت میز  روی از  را او شیرکاکائوی محتوی ماگ

 ... نه االن-

  هایش لب  میان از  دلخور  و آرام «اهورا» یزمزمه و شد هاللی کمی آوا هایلب 
 . شد شنیده

 صبر  باید... سرد و بارونی   مدام که  هم اینجا هوای نیست، زمانش و دیروقته االن-
 ... باشه االن از  تر خشک  مقدار  یه هوا که  بریم مناسب زمان یه کنیم

 شیطنت  با  و  ستنش  ماگ  روی  او  یکشیده  هایانگشت   کنار   آوا،  کوچک  هایدست 
 : گفت  کمرنگ  لبخندی با خودش، خاص

 درسته؟! صبحه فردا مناسب، زمان اون و-
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  فشرد   هم  به  را  هایشلب   محکم  که  بیفتد  خنده  به  آوا  یجمله  از   بود  مانده  کم  اهورا
 :گفت  و کرد  رها او هایدست  میان را ماگ. کرد  کج  را سرش و

  اونوقت  برسه، وقتش تا کنی  صبر  باید بری،نمی  پیش از  کاری  عجله همه این  با-
 ...وحشی آهوی گیریمی یاد کمال  و تمام چیزوهمه

 و من :»کرد  زمزمه دلش توی و نوشید شیرکاکائویش از  ایجرعه و خندید کوتاه  آوا
  بخواد  تا! السلطنهخودخواه جناب بیاد در  جور  باهام که  بگو چیزی  یه آخه د   صبر؟ 
 :ساخت جاری زبانش روی و...« شممی دیوونه من  که  برسه روز  اون

 طاقت  شد فردا پس فردا، جای به مناسب زمان این  اگه که  کنم می موتالش  تموم-
 ...نداره وجود من  صبوری   واسه تضمینی هیچ بعد به موقع اون از  اما... بیارم

 متوجه  کامل  آوا  اینکه  از   قبل  و  بگیرد  را  محوش  لبخند  جلوی  نتوانست  اهورا  بار   این 
 به را داغ و تلخ یقهوه  و کرد  قایمش ماگ پشت شود، هایشلب روی هب آن رد

 .  برد فرو گلویش

 :گفت  و چرخید سمتش بعد و کرد  سکوت لحظه چند آوا

  بپرسم؟  سوال یه شهمی-

  بیخیال  تواندمی انگار  کردمی حس دختر  این  کنار   در  حوصله،بی همیشه اهورای
 .دهد را االتشسو پاسخ فقط و شود اشزندگی  و کار   تمام

  پشت  هم آوا و شد بلند جا از  موافقت، ینشانه  به سرش دادن  تکان با زمانهم 
 توی   را  هردو  و  برداشت  کانتر   روی  از   را  او  ماگ.  شد  روانه  آشپزخانه  سمت  به  سرش
 .  برگشت کردمی نگاهش منتظر  هاییچشم  با که  اهورا سمت و گذاشت  سینک

 موهایش  بردن عقب با زمانهم بعد و داد تاب هم در  را سردش هایانگشت  کمی
 :گفت  آرام گوش،  پشت به

 !گردنبند  یه... باارزشه خیلی برام که...  کردم  گم  رو چیزی یه مدتی  ... راستش-
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 دانست می بزند، هم حرف دخترک اینکه بدون. کرد  ریز  کمی  را هایشچشم اهورا
 :داد ادامه آوا و گفت  کوتاهی  « خب» حال این  با. بپرسید خواهدمی چه راجب

 مونتعقیب  که شبی اون کنممی حس... «اهلل» پالک با ستمردونه  گردنبند یه-
 همون  از   دقیقا  چون...  نمیاد  یادم  که  گذاشتمش  جایی  یا  دزدیده  ازم  نفر   یه  یا  کردن،
 ... نیست ازش خبری دیگه بعد، به موقع

 . کرد  کج  را سرش کمی  او که  کرد  نگاهش فقط اهورا

 پیداش  شانسی که، اینه منظورم یعنی ندیدیش؟  جایی تو بدونم مخواستمی-
   نکردی؟ 

 توی را «اهلل» پالک و کرد لمش را گردنبند سردی   جیبش داخل از  اهورا دست
 . گرفت  مشتش

  باارزشه؟  برات گردنبند  اون چرا-

؛-  ... مامانمه مال قدیمی 

 !ستمردونه زنجیر  یه گفتی  تو اما-

 :انداخت باال ر  هایششانه آوا

 ... داشتم یادگار  به مامانم از  واون من  زنونه، یا مردونه-

 : گفت  باتردید و تر آرام  آوا و نزد حرفی اهورا

 کردی؟   پیداش نکنه-

 :پیچید گوشش  توی جدی و گیرا  اهورا، صدای و

 . ندیدمش جایی من  نه،-

 خوردمین  مرد  این   جدی    یچهره   حالت  به  واقعا.  کرد  نگاهش  شک  با  لحظه  چند  آوا
 .  باشد کرده  قایم خودش پیش را گردنبند  یا کند  پنهان را چیزی
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 بشورد  را  هاماگ   که  رفت  سینک  سمت  دیگری  حرف  هیچ  بی  و  کشید  عمیقی  نفس
 غلیظ اخمی با او که  دید و شنید را اهورا همراه تلفن  زنگ صدای  لحظه همان و

 آوا که  زدمی  حرف ریطو عمدا درحالیکه اهورا صدای بعد، ثانیه چند و داد جواب
 . فرستاد اهورا سمت را توجهش تمام و کرد  جمع را دخترک حواس بشنود، هم

ی-   خصوصی   مسائل ارتباط  و... باشی هامون کنار   شرکت کردممی فکر  برگشتی؟  ک 
  نپیچون،  رو حرفت شاخه به شاخه انقدر ... نبود اطالع به نیازی... چیه؟  من  به تو

 همش... نداره رو آوا به شدن نزدیک حق  فعال منتها ونم،دمی... بگو رو کارت  اصل
 !بود؟  همین 

 میان  در  دخترک خون. زندمی  حرف مانیا  با دارد که  دریافت آوا هایش،حرف  از 
 ته تا و کردمی تراوش  کامال را غلیظش خشم که جوشیدمی چنان شاهرگش
 را هاماگ  ماند،ن دور  اهورا چشم از  که  آشکار  حرصی با. سوزاندمی را استخوانش

 ها بیچاره   آن  مانیا  تماس  مقصر   انگار   که  کوبیدمی  کن   خشک  روی  چنان  و  شستمی
 . هستند

 رسیدنش تا آشپزخانه درگاه از  اهورا، نگاه و کرد  پاک ژاکتش با را دستش خیسی  
  کنارش   رسید،  که  مقابلش  و  کرد   دنبال  را   آوا  ریزنقش  و  کوتاه  قامت  خودش،  کنار   به

 : گفت  و نشست

 ...  بشنوم خواممی هم خودم منه،  راجب حرفاتون اگه-

 روی  را  همراه  و  گذاشت  پخش  حالت  در   را  تماس  بعد  و  کرد  نگاهش  ایثانیه  اهورا
 . داد قرار  میز 

 . کرد  اخم حرص با دخترک و پیچید آوا گوش  توی مانیا خندان و خوش صدای

 ... میای رو مافی شیخ مهمونی   باشم مطمئن  خواستممی-

 در  و کرد  روشن  سیگاری  کند،  نگاهش اینکه بی او و انداخت اهورا به نگاهی آوا
 : گفت  مانیا پاسخ
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 !چطور؟ -

 ... ببینیش خصوصی  و حضوری شخصا، باید که!  دارم ویژه سورپرایز  یه برات-

  نشده؟  پیدا هنوز  من  سنگ بگم  که  تکراره به الزم-

 ... شتهگذ  یاقوت اون خیر  از  هم شاهپور  حتی! اهورا بیخیال-

 ... جاست بر  پا نشده صاف هنوز  من طلب! من نه گذشته،  خیرش از  شاهپور -

 به اما... دممی تحویل بهت و میارم گیر   شده که  طور  هر  رو سنگ من  خب، خیلی-
 ...  بیای تو که  شرطی

 گفتن   «عوضی» و گرفت رنگ آوا اخم که بود کننده اغوا و خاص چنان لحنش
 . نیاورد خودش روی به ولی شنید هم اهورا را زیرلبش

  امکان  تو حضور  با  فقط که  دادم ترتیب رو خاصی هایبرنامه ... اهورا بیا فقط تو-
 وقته  چند  دونیمی  هیچ...  شده  تنگ  برات  خیلی  هم  دلم  ضمن؛  در   و...  شن می  پذیر 

 ندیدمت؟ 

 زمزمه  دلش توی حرص  با و گرفت  هایشدندان میان داخل از  را پایینش لب آوا
  کنم   پخشت  باطله  روزنامه  عینهو  که  نیستی  اینجا  حیف  مارموز،  عوضی    نیکهز :»کرد

 گهمی  مطمئنم نیست، بد خیلی االنم هرچند ... نخور درد به موذی   اتاق  یگوشه
ت تو چنان و نمیاد  ...« بمونی َپر  و کرک  بی عمرت آخر  تا که  زنهمی َپر 

 بود شده واقف او خودخوری   به داشت، نظر  زیر  را آوا حرکات ریز  به ریز  که  اهورا
 :گفت  محکم  و  زد  سیگارش  به  کوتاهی  پک .  نیاورد  خودش  روی  به  چیزی  هم  باز   اما

 !دارم شرط-

 ... قبوله نشنیده باشه، که  هرچی شرطی؟  چه-

  حداقل  یا. کند  مخالفت اهورا داشت دوست. کرد  کج  را سرش کمرنگ  اخمی با آوا
 دانست می خوب دخترک. بنشاند ایشج سر  حسابی را او و بزند مانیا ذوق توی
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 نفهمیده را این  هم اهورا دانستمی بعید و چیست  خاص هایبرنامه  از  او مقصود
 . باشد

  که  همانطور  و انداخت آوا حرصی   یچهره  به نگاهی چشم یگوشه از  اهورا
 :داد را مانیا پاسخ کرد،می نگاهش نامحسوس

 نفر  یه نیستم، تنها من دوم؛ و! دیمی بهم رو کبود  یاقوت شب همون اینکه اول-
 ... همراهمه

  بامزه   آنقدر   حرکتش.  کرد  نگاهش  زدهبهت   و  چرخاند  سر   تندی  به  آوا  حرفش،  این   با
 صدای   لحظه  همان  و  نزند  لبخند  که  کشید  لبش  یگوشه  به  را  دستش  اهورا  که  بود
 :شد شنیده مانیا

  چیه؟  منظورت همراه؟ -

 :گفت  دوباره خط  طرف آن از  کش با مانیا که  نزد حرفی اهورا

  دختره؟  یه  همراهت نکنه ببینم،-

 آوا   به  بود  شده  خیره  فقط  هایشچشم .  کرد  سکوت  دوباره  و  چرخاند   را  سرش  اهورا
 . کردمی نگاهش پراسترس و منتظر  که

 :شنیدند حسادت از  هاییرگه  با همراه را صدایش و کشید  پوفی مانیا

  هست؟  کی  حاال ، خب! دختره پس رضاست، عالمت سکوت-

. گذاشت  هایشلب  میان را سیگارش بعد و کرد  نگاه را آوا صورت لحظه چند اهورا
 و آرامش با محکم، و صریح بعد، و کرد  فوت او صورت به نزدیک جایی را دودش
 را آوا فندقی   هایچشم  درحالیکه صدایش، جدیت و سرما با اش،همیشگی قدرت

  روی  مانیا  به  پاسخ  در   را  نظرش  مد  اسم  بود،  کرده  حل  خودش  اغواگر   هایچشم   در 
 :آورد لب 

 ... آوا-
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 به   بود  خیره  اهورا.  بود  کرده  شک   هایشگوش   به.  بود  مانده  مبهوت  و  مات  دخترک
 دخترک از  رو انگشتش، روی چیزی سوزش احساس با که او درشت هایچشم 
 را تشدس. کرد  له کفشش  زیر  و انداخت زمین روی را شده نصف فیلتر  و گرفت
 :شنید را مانیا صدای لحظه همان و کرد  مشت

  اون؟ چرا آخه بیای؟  آوا با خوایمی که  چیه منظورت چی؟ -

 :گفت  سرد لحنی با کند،  نگاه را آوا اینکه بدون اهورا

  انتخابش  بایت بینمنمی دلیلی و... شده پیدا  من  نظر  مورد شخص حاضر  حال در -
 ... بدم توضیح دیگران به

  فشار  دستش کف  را بلندش هایناخن  اخم  با و خوردمی حرص خط شتپ  از  مانیا
 :گفت  دوباره اهورا که  دادمی

 !شد؟  تموم حرفات-

 از پر  را نازکش صدای  و رفت فرو اشاصلی قالب  توی دوباره مانیا

 : کرد  خارج هایشلب  میان ناز 

 واسه  زارمب  شوبقیه  دممی  ترجیح  اما  نداره؛  تمومی  هیچوقت  تو  با  که  من   هایحرف -
 خودت به متعلق رو کبود  یاقوت االن از ... بگم بهت رو در  رو و دیدمت که  زمانی
 ...  بعد تا... بدون

 و شنید را آوا صدای تلفن، کردن  خاموش محض به و کشید  را قرمز  آیکون اهورا
 .  برگشت او سمت

  صادر  حکم خودت طرف از  چی واسه میام؟  همراهت من  که  بود چی منظورت-
 چی؟  بیام نخواد دلم اصال من اگه ؟ کنیمی

 :گفت  اخم با بعد و کرد  نگاه دقیق را هایشچشم  لحظه چند اهورا

  کنم؟ می شماری لحظه آدما اون بین  رفتن  برای من  کردی  فکر  واقعا تو-
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 :شنید را اهورا گیرای  صدای و شد جمع خودش  توی قدری آوا

   تبلیغاتی  هایاستفاده رایب هامون، توسط که  گفتم  بهت دخترهایی راجب یادته-
  شن؟ می   دیده آموزش

 :داد ادامه اهورا و داد تکان  را سرش فقط آوا

 بردن  پیش برای که  هایی  سایت  ترین بزرگ  از  چندتا گزار بنیان و بالگر  مافی، شیخ-
ش  به تبلیغاتی بنرهای و فیلم تو داره دخترهایی به نیاز  کارش،   صاحب ... بیان کار 
 ... کنن می  ضبط رو هاعکس و فیلم اونجا که  هست  هم هتل چندتا

 :گفت  مکث ایثانیه  از  بعد اهورا و بست یخ پایش و دست کرد  حس آوا

 انتخاب هامون و مانیا توسط دختر  تعداد یه گفتم، بهت هم قبال که همونطور -
  تمرین  خودشون نمایش  برای رو مدتی افرادشون از  تا چند یوسیله به و شن می
 به  بستگی که لباس شوی یا مهمونی یه طی   مدت، یه از  بعد  ونوقتا کنن؛می

 دید  طرف اگر  و شن می استعدادیابی خواهان  توسط داره، مشتری و موقعیت
  با  بخواد که رو هرکی و کنهمی انتخابش العجلضرب  میاد، کارش به دختری
 ... خرهمی  گزاف  هایقیمت 

  اد؟ بی سرشون به چی قراره دونن می دخترها اون-

 ختم  خوبی جاهای به کارشون آخر  دست که دونن می اما نه؛ دقیق طور  به-
 ... شهنمی 

 . زدنمی هم پلک حتی که  بود ترسیده آنقدر . کردمی نگاهش فقط آوا

 شیخ هم و بدیم نجات رو دخترا هم مهمونی، این  طی که  اینه ما گروه  ینقشه-
  کاری   پس  نمیاد  حساب  به  جرم  کار   این   خودش   کشور   تو  چون...  بشه  دستگیر   مافی
  صورت  در  و غیرقانونی   اعمال این  تموم اینجا اما نیست، ساخته ما دست از  هم

... رسوند  اعمالش  سزای  به  رو  اون  شهمی  راحتی  به  خطاهاش،  شدن  رو  و  دستگیری
 داره امکان نشیم، موفق اگر  و دیدن تعلیم مأموریت این  برای ما تیم از  زیادی افراد
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 چرا  فهمیدی حاال... نرسه بهش دستمون هیچوقت دیگه و ببنده وفلنگ مافی شیخ
  الزمه؟  من  حضور 

 : گفت  بعد و رفت فرو فکر  توی ایلحظه  آوا

 بیام؟  باید چرا من  چیه؟ وسط این من  نقش... خب-

 :گفت  که  وقتی  نشست  آوا  یگونه   روی  نفسش  گرمای  و  برد  جلو  را  صورتش  اهورا

 واقعی   شریک تو باشی؛ ماجرا این  یهنرپیشه نیست هم قرار  و نداری نقشی تو-
  برمت، می خودم با ... کنم  رها نیمه نصفه رو ایمعامله ندارم عادت من  و... منی
 ... بمونی تنها اینجا خوامنمی  چون

 .کرد  نگاهش شک با آوا

  همینه؟  همش باشم مطمئن -

  داری؟  شک من  به مگه؟  چطور -

 : گفت  و کرد  هاللی کمی  را هایشلب  آوا

 جور  و جفت گیمی  که  چیزی با نموره یه همچین  چشمات اما ندارم؛ که  شک-
 ... نیستن 

 :گفت  بعد و کرد  نگاه خیره را صورتش لحظه چند اهورا

ی  از  تو-   کنی؟   تعبیر  ومن  چشمای تونیمی ک 

 :انداخت باال ابرویی شیطنت با آوا

 نشده  گفته  اهللبسم   ب  نوز ه  که  بستم  کسی  با  شراکت  قرار   و  قول  که  وقتی  همون  از -
  یاد  هم رو چیزایی یه باید بودن شما همجوار  از ... کنار  زارهمی بوسهمی رو قرآن
 !پناهی  جناب دیگه گرفتممی
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 روی  محوش لبخند و برد عقب را سرش و کشید  لبش یگوشه  به را دستش اهورا
 :گفت  آوا که  وقتی بود لبش

  من؟  بردن از  چیه قرضت و قصد نگفتی خب،-

 . شد دخترک عروسکی   صورت زوم اشای شیشه هایمردمک 

 حسادت حس گوش  و سر  به هم دستی یه بیغوله این  وسط خواممی کن   فکر  تو-
 ...  بکشم مانیا

 :گفت  و خندید بعد و کرد  نگاهش زدهبهت  ایلحظه  آوا

 ... کنی  اراده کافیه  فقط... آبدجنسی خوب وقتش به توئم-

  نه؟  یا هستی چیه؟  حرفت حاال-

 و  برد جلو را دستش لبخند با و نشست مقابلش فاصله کمترین   با زانو، چهار  آوا
 . گرفت  اهورا مقابل

 پای کوبهمی ابد مهر  شریکت باشه، وسط که  مانیا گیری    حال و سوزی دماغ پای-
 ... تهپایه  بخواد دلت تا و قرارداد این 

 :داد ادامه و داد تکان را دستش بعد

  پای  بشینیم شرایط، ذکر  با قراره که! عالیجناب بده رو راکتش دست هم تو-
 ... جدید یمعامله

 و  سرد  دست  و  برد  جلو  را  دستش.  نشست  صورتش  توی  ناپیدا  و  محو  اهورا  لبخند
 . فشرد آن میان محکم را آوا کوچک

*** 
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 اهورا بازوی دور  را راستش دست و گرفت  چپش دست با را بلندش دامن  یلبه
  آرام  و شد تنش نسبی   لرزش متوجه اهورا  رسیدند، که تاالر  ورودی  . کرد حلقه
 :پرسید

  خوبه؟  حالت-

 :گفت  افتادمی پس ترس از  داشت اینکه وجود با و برد فرو را دهانش بزاق آوا

 ... خوبم-

  نداری؟  که  ضعف-

 ر تاال این  راجب قبال. نزد حرفی دیگر  هم اهورا و انداخت باال را سرش فقط دخترک
 بیشتر   و  بودند  گذاشته  پاتوق  را  اسمش  خودشان  بین   ها،آن  حزب.  بود  گفته  برایش

 .  بود فروش و خرید  مجلس باشد، مهمانی برای مکانی اینکه از 

  آب  زیرش و بود شیشه جنس از  که بود شده کار  گردی بزرگ  سن  باغ، وسط
  دورتادور .  بود  شده  حاضر   میله  رقص  برای  فضا  دیگر   قسمتی  در   و  بود  پیدا  مصنوعی
  بوی   از   و  بود  شده  گذاشته  رنگی  سفید  هایصندلی   و  سایبان  باغ،  ای  دایره   یمحوطه 
 پیدا خورد،می شانصورت  به ورود بدو در  که  غلیظی دودهای و نوشیدنی و سیگار 
 . دارد فرق هامهمانی  دیگر  با محفل، این  بود

  گوش   کنار   را سرش .افتاد سرفه به کوتاه  خیلی و کشید  درهم کمی  را صورتش آوا
 :گفت  و برد اهورا

ی-   گردیم؟ برمی ک 

 !وحشی آهوی نیست شبیهت زدن جا رفتنی؟  فکر  به نیومده-

 ... دهنمی خوبی حس بهم اینجا... فقط زنم؛نمی جا-
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  های حرف از  و بود استرس از  ُپر  جانش تمام وگرنه بگوید، را راستش توانستنمی 
 ای ثانیه  از   حتی  چرا،  دروغ.  دهدمی  انجام  ارفیغیرمتع   کار   امشب  نداشت  شک  مانیا،
 . گرفتمی فرا را وجودش انزجار  و شدمی بد حالش هم اهورا با او تنهایی  

 را هایشچشم که  همانطور  کند،  نگاهش اینکه بی اهورا نشستند، که  صندلی روی
 شان موقعیت  و جایگاه تعیین  برای خودش افراد دنبال به باغ توی نامحسوس

 : گفت  خاند،چر می

 گیر   ماهی دهن  تو قالب که  باش صبور  انقدری فقط ریم،می اینجا از  وقتش به-
 ... کنه

 نئونی سفید نیمه هایلباس  با که  دختری یدسته به را نگاهش و نزد حرفی آوا
ن  وسط  خاص   حالت  نور،  رقص  و  هوا  تاریکی    میان  در .  دوخت  کردندمی  پایکوبی  س 

 خوب   آنقدر   و  بود  برده  باالتر   بدجوری  را  هاآن   جذابیت  نمیزا  هایشان، لباس   شاین   و
 و درد گر ساطع و غمگین  هاییصورت با شان،جان ترس از  که  بودند دیده آموزش
 .  کردندمی  پایکوبی زیبا و هماهنگ کامال  ندامت،

 مردی  به  و  کرد  دنبال  را  نگاهش  رد  وقتی  و  کشید  اهورا  سمت  را  نگاهش  ناخودآگاه
 داشت  چشم  دوتا  اگر   درحالیکه  و  بود  آویخته  گردن  به  براقی  طالیی  تکراوا  که  رسید

 نشسته هامون کنار   کردمی  تماشا را دخترها رقص و بود کرده  قرض دیگر  چهارتای
 مرد این  واقعا. نشست هایشلب  روی کمرنگ  لبخندی و کشید  عمیقی نفس بود،
 دلش  توی  آوا  و  نداشت  توجه  هاآن  گروهی  پایکوبی  به  ایذره.  بود  یخ  جنس  از   انگار 
  مردهای  برعکس و ندارد توجه احدی به او اینکه از  شدمی آب قند کیلو کیلو

 انگار ...  اشچهره  حتی  و  رفتارش  شخصیتش،  اهورا،  اصال  نیست  ناپاک  دیگر،نگاهش
 چندان صد را بودنش خواستنی همین، و بود خودش به مختص فقط و فقط
 . کردمی

 ... مافی   شیخ اون-
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 زوم نگاهش بعد و  کرد  نگاه آلودشاخم صورت به اول محکمش، صدای یدنشن با
  های لب به و بود برده باال را نوشیدنی بلند پایه لیوان اکنون که شد مرد همان

  تعجب  با. خندیدمی و کردمی  نزدیک پرپشتش سیاه هایسبیل زیر  در  محصور 
  و  بود مشکی ابروچشم  و بود تیره پوستش رنگ اینکه با. برد باال را ابروهایش 
 توی   «شیخ»  یکلمه  اما  بود،  هامون  درشتی    به  تقریبا  و  زدمی هیکلی  هم  تاحدودی

 . بود شده تعریف دیگری طور  آوا ذهن 

  تعجبه؟  باعث چیش-

 :داد پاسخ و انداخت باال را هایششانه

 !داشتم ازش ایدیگه یقیافه  و تیپ توقع که  طوریه اسمش آخه-

 مدتی  هم  قبال  و  کنهمی  زندگی  ترکیه  حاضر   حال  در   عربه،  و  ترک  یرگه  دو  مرد  این -
 موقعیتی   و اهداف پیشبرد بخاطر  صرفا اشاتوکشیده و فریبنده ظاهر ... بوده ایران
 ... بیاد چشم به مؤقر  همیشه مجبوره... داره قرار  توش که

 . شد کشیده  هاآن  سمت مرد، نگاه لحظه همان که  نزد حرفی آوا

 پررنگ،   اخم  همان  وجو  با  متقابال  هم  او  که  داد  تکان  را  سرش  و  زد  لبخند  رااهو  به  رو
 . داد تکان سری کوتاه

  عریض  لبخندی با ابرویش، انداختن  باال با زمانهم و شد خیره  آوا به مرد نگاه
 از  ایلحظه  اهورا، دیدن با و گرفت  او از  رو انزجار  و غیظ با آوا. برد باال را لیوانش
 چنان  و  بود  شده  منقبض  کامال  فکش.  شد  معمول  حد  از   تر درشت   یشهاچشم   ترس
  فشار  و گرفته  هاآن میان را مافی شیخ  یخرخره انگار  که  ساییدمی دندان به دندان
  بازویش  دور  هنوز  آوا دست. بود کرده  جمع محکم و سفت هم را مشتش. دادمی
 سمتش بیشتر  را دخو و داد فشار  محکم هایماهیچه آن به را دستش کمی  و بود

  هنوز  شبش، آن های سرفه . ترسیدمی او شدن خشمگین  و عصبی  فشار  از . کشید
 ... بود مانده چشمش جلوی  کابوس  مثل هم
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 !خوبی؟  اهورا؟ -

 . شد بلند جا از  و نزد حرفی اهورا

 خارج  باغ  از   برنگشتم  خودم  تا  و  بمون  همینجا.  کنم  تمومش  زودتر   هرچه  که  رممی-
 ... نشو

 دیگر  سمت بلند و محکم هاییگام  با شود، آوا جانب از  پاسخی منتظر  ینکها بی و
  نگاه که  نشست مافی  شیخ کنار   طوری عمدا او که  شد متوجه دخترک و رفت باغ

 چقدر  که  دانستمی خدا فقط رفتارش، همین  و نگیرد هدف را آوا دیگر  اشخیره
 ...  بود باارزش و  شیرین  دخترک برای

  خدمتکاری   صدای  لحظه   همان  که  داد  تکان  مافی  شیخ  یجمله  به  پاسخ  در   را  سرش
 . دهد تغییر  را نگاهش رد شد باعث بود، ایستاده کنارش  که

 ...  شماست  برای نامه این  قربان،-

 :پرسید اشهمیشه سرد لحن  با و دوخت سفید پاکت به را نگاهش

ه؟   طرف از -   کی 

 داده تحویل شما به نامه فتن گ  فقط... نگفتن  من  به چیزی ایشون  آقا، دونمنمی-
 ... بشه

 . کرد  باز  و گرفت  او از  را نامه و داد تکان را سرش

 وقتی  و  نره  دستم  از   مژدگونی  گرفتن   که  کنمنمی  معرفی  وخودم .  قدیمی  رفیق  سالم»
 ...بشی هویتم متوجه مستقیم شدیم رو در  رو

 مدته یه و اتکله  هب زده بزرگ کارای...   که  شدی اوستا اتحرفه تو اونقدر  شنیدم
  اهورا   کنم  راحت  رو  خیالت  بزار   اما...  پلکیمی  ور   اون  ور   این   زیادی  نفوذی  عنوان  به

 االنم  و بره پایین  گلوت از  خوش آب ای قطره حتی زارمنمی ام،زنده من  تا خان؛
 بهتره  و هستم اتنقشه  تموم جریان در  بگم بهت که فرستادم پیغام این  بخاطر 
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 و قلع ثانیه یه عرض در  جا، به نا حرکت یه با و کنترلن   تحت ادتافر  تموم بدونی
 ...شن می قمع

 جواهر  یه نیستم، نامردی آدم هم اونقدرا من  شه، خالی دلت ته که  نگفتم اینارو
 رو  هابهترین   موقعیتی  هر   از   چطور   بگیره  یاد  باید  و  ستمعامله  اهل  همیشه  فروش،

 ... بییاره دست به

 ...«پناهی سرگرد جناب داده، یاد هردومون به خیلی پدرت واین 

 رسید،  که  انتهایش  به  و  شدمی  تر غلیظ  و  غلیظ  اخمش  نامه،  لغت  به  لغت  خواندن  با
 ته خشمگینش و داغ نفس باشد، تواندمی کسی  چه کار   نامه این  که  این  به فکر  از 

 .  سوزاند را همانجا و افتاد گیر   سینه

 اما کند،  پیدایش که  چرخاند سر  بار  چند و ردک  مچاله دستش میان غیظ با را نامه
 خودش . دهد نشان را خودش که  بود آن از  تر  تر موذی  مردک. نبود او از  خبری
 بدون   هم مهمانی این  شلوغی در  حتی ببیند، را او اهورا اگر  دانستمی خوب خیلی

 دستش کف  طوری را حقش و کندنمی  رحم بهش هیچکس، از  باکی ترین کوچک 
 خودش  یاندازه به هم او. شود تداعی چشمش پیش مرگ قصاص که  گذاردمی

 از  دانستمی. گرفتمی خط مانیا از  تر،مهم همه از  و بود بلد را کارش.  بود زرنگ
 . اهورا استخوان عمق به بخورد و شود کاری  زهرش که  بزند ضربه باید کجا

  منتظرش  آنجا  امشهر  رسید، که  دیوار  پشت. رفت بیرون باغ از  و شد بلند جایش از 
 .  رفت او نزدیک دیدنش، با و بود ایستاده

 ... دستورن منتظر  و شدن مستقر  که  وقته خیلی هابچه اهورا؟  تو کجایی-

 اخم  همان  با  و  کشید  صورتش  به  را  دستش  کالفه  بعد  و  کرد  مکث  لحظه  چند  اهورا
 : گفت  صورتش روی

 ...بگو بهم شوراست  پرسم،می سوال یه شهرام؛-

 . داد تکان نرمی  به را سرش و کرد  نگاهش گنگ  شهرام
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  بود؟  امشب عملیات جریان در  هم کاوه-

 ... داشت رو پشتیبانی نیروهای هدایت دستور -

   بهش؟  بودی گفته  چی؟ رو نقشه کلیات-

 ... بکنه  باید  چیکار   بدونه  که  داده  توضیح  اشواسه  خودش  سردار   یحتمل  اما  نه؛  من -

  گرش طغیان   هایچشم   سرخی  .  کرد  باز   و  فشرد  هم  ویر   را  هایشچشم   محکم  اهورا
 اینطوری .  سوختمی   بدجوری  هایشریه  و  بود  گرفته  عصبی  نفسش   و  بود  خشم  از 

 یا  و بگذر  آن از  راحت بتواند که  نبود چیزی رامین، و کاوه  از  هم آن خوردن، رکب
 ... کند  قبولش حتی

 ...  کنیم  فراموش رو نقشه اون باید-

 واسه داریم ماهه چند دونیمی که  تو بزنی؟  همش به خواییم چی بخاطر  چی؟ -
 کاوه  رسیدن  از   قبل...  مونن مشت   تو  شونهمه  االن...  کنیممی  تالش  امشب  عملیات

 ... سازیممی وکارشون   راحتی به شده حساب و دقیق یحمله یه با

 :گفت  که  وقتی غیظ پر  هم کمی  و کالفه  و بود  عصانی اهورا لحن 

 هم به و لرزید هاشپایه ما بین  انداختن  رو کاوه  که  وقتی همون از  عملیات این -
 نیستن،  ما  مشت  تو  اونا  دیگه  فرستاده  شونواسه  دقیق  آمار    که  بس  از   االنم...  خورد
 ... اونا یتله وسط  افتادیم که  ماییم این 

 عرق  مشت میان از  را شده مچاله ینامه او که  کرد  نگاهش تعجب با و گیج  شهرام
 .  گرفت  مقابلش و کرد  خارج خشمش آـش فرط از  کرده

  اونوقت  بخونی، خودت  تونیمی... ماست مقابل طرف و آدما این  بین رامین -
 رو  آپدیت و مو به مو اطالعات دفعه هر  که  گرفتمی خط کی  از  کاوه  فهمیمی
 ... گرفتممی راپورت هم حزب این  افراد تک تک یسایه از  که  منی واسه کردمی



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

611 

 

 خواند، که را آخر  کلمه و لغزیدمی کاغذ خطوط روی زدهبهت  شهرام یهاچشم 
 . اهورا به زد زل و آورد پایین  را هایشدست 

 خوایم می چی بشن  تلف اگه نیرو همه این  درک، به تو و من  چیه؟  تکلیف االن-
  بدیم؟  جواب

 ... کن   شونخارج  ویال از  صدا و سر  بی-

 : تگف  دوباره اهورا و نزد حرفی شهرام

 بمونه دلش تو حرف که  نیست آدمی چون  نبرده بو چیزی از  هامون که  دونممی-
 حدس... حرفاست این  از  بلدتر  کار   مانیا اما ده؛می لو سوته سه رو بدونه هرچی و

  تو  تا... کشیده زبونش زیر  از  وجزییات  ریز  به ریز  و کرده خام رو رامین  زنممی
 ... دونهمی ما راجب اندازه چه تا مانیا بفهمم که  رممی منم کنی،می دور  رو هابچه 

 .  گرفت  را بازویش سر   پشت از  شهرام که  برود باغ سمت خواست

 دونیمی...  میشناسی  که  ساله  خیلی  رو  رامین  تو  چی؟   باشه  زده  دستی  یه  بهت  اگه-
 تایید  مهر   خودمون  دست  با  خودمون  نشینیعقب   با  باشه،  تله  یا  دروغ  نامه  این   اگه
 ... خیاالتشون  رو مزنیمی

 . برگشت سمتش بعد و کرد  مکث ایلحظه  اهورا

...  کنم بندی شرط نیرو همه این  زندگی   رو تونمنمی  باشه، هم دروغ اگه حتی-
 که  کسی  دماغ از  خون  ایقطره  حتی اما بشم، نابود تنهایی به خودم دممی ترجیح

 ... نریزه گناههبی

ی  از   تنهایی؟   به  خودت-   گذاشتم   کم  کجا  حسابی؟   مرد  دونیمی  راه  نیمه  رفیق  ومن   ک 
ت بالیی اگه کنیمی فکر  که    کنم؟ می نگاشون و شینممی دست رو  دست بیارن سر 

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
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 این  یکننده   شروع و... خاکستره زیر  آتیش و قدیمی  یمسئله یه رامین، یکینه-
 من سیاه یگذشته  و اشتباهات پای   بقیه بدم هاجاز  تونمنمی ... بودم من  هم بازی
 ... بشن  تباه

 :گفت  و فشرد را بازویش که  وقتی شد جمع لبش یگوشه   شهرام لبخند

 فرار   تونینمی   تو  بگیری؟   رو  تباهی  این   جلوی   که  کنینمی  عوض  رو  نقشه  چرا  پس-
 هر  در  که  بود این  همیشه حرفمون... نیست تو شبیه کلمه  این  چون اهورا، کنی

 ... جلو بریم آخرش تا و  بد رو بزاریم دست بدتر، و بد بین  شرایطی،

 : گفت  بعد و رفت فرو فکر  توی سکوت در  لحظه چند اهورا

 زمانی تا کنیم  صبر  ساعت چند باید... داره شدن باز  برای راه یه فقط کور   گره  این -
 باشه،  داشته  نقشه  از   اطالعی  کوچکترین   اینکه  بدون  برسه،  کاوه  افتادن  راه  وقت  که
! شبیخون نوعی به شهمی تبدیل عملیات درواقع... کنیم  شروع رو حمله موقع اون
 لو اشتباهی   گزارش  قطعا چون دایره، رو میفته کاوه  اعمال هم صورت این در  که

  ما  با بخت اگر  و... گیرممی رو مافی شیخ هم و... دهمی سردار  تحویل  رو ما رفتن 
  هم  اونارو  بتونیم  شاید  باشن،  نداشته  فرار   برای  کافی  وقت   نهامو  و  مانیا  و  باشه  یار 
 ... بندازیم گیر 

 . گرفت  رنگ شهرام لبخند

 و سر  برو تو کنم،می دهیسازمان و مستقر  رو هابچه من  تا... حق حرف شد این -
 ... باشه راحت شرایط بابت خیالمون که  بده آب گوشی

  باشی  داشته اصرار  هم هرچقدر ... کنم  خالی  توپشت  که  نیستم بقیه من  ضمن، در 
 یا... جاست بر  پا ما تیم نبوده، تو دست اصال که  بدونی آمدیپیش مقصر  وخودت
 !علی

  را  هایشریه  عمیق نفس چند با که  ایستاد همانجا ایلحظه اهورا  رفت، که  شهرام
 رفعش  بخواهد  که  نبود  خودش  دست  هایش،نفس  درد...  نشد  موفق  اما.  کند  صاف
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 و هاچشم سرخی   باعث همین  و بود تر افروخته زمانی هر  از  خشمش تشآ. کند
 همیشه،   برعکس  شاید  هم  گیالن  پاییزی    سرمای.  بود  شده  هایشریه  دردآور   سوزش
 . کردمی بدتر  را حالش امشب

  آن  میان در  هایشچشم . رساند باغ به را  خودش و کرد  حبس  را نفسش سختی به
 و چرخید مختلف هایصورت  روی آنقدر  و شتگمی نفر  یک دنبال فقط جمعیت،

 مچ و بود انداخته دیگر  پای روی را پایش یک. یافت را او درنهایت، که  زد دو دو
  آهنگ  ریتم با را آن و بود پیدا اشتیره سرخ  دامن  با تضاد در  تراششخوش  پای
ر  موهای موج پاییزی، نسیم. دادمی  تکان  و  بود گرفته دست در  را درشتش ف 
 . بود آورده در  حرکت به وار ش نواز 

 فاش هویتش فردا، نه امشب اگر  زود، یا دیر  که  دانستمی خوب خودش اهورا
 و بیایند سراغش که نمیکشد طولی شود، رو همه برای که دستش و شودمی

  که  نبود مردی هرچند،. آورندمی  سرش خواهندمی که بالیی شده که هرطوری 
  آوا  به معطوف توجهش و حواس تمام االن، اما بیاورد،  کم  و  بکشد عقب بخواهد

 را او جان آتش هم  هایشچشم  معصومیت از  حتی ذاتش، پاکی   که  دختری... بود
 حفظ  در   حداقل.  بسوزد  پایش  به  هم  او  خواست نمی   دلش  اصال  اهورا  و  کردمی   آرام
 . بود صد در  صد مسئول او آوا، جان

  گرفت   غلیظی شدت به رنگ  خمشا سر، پشت از  صدایی با که  بود تماشایش محو
 .  برگشت عقب سمت  و خورد گره  پرپشتش ابروان میان و

 ...گیرهمی توچشم  روز  یه دونستممی هم اول همون از -

 ... نکردم  خفه  همیشه  برای  وهاتیاوه  و  نگرفتم  تونفس   خودم  تا  هامون  وصدات  ببر -

 بدش  انگار . زد بخندل عمد به هامون. بود شده خارج هایشدندان میان از  صدایش
 . شوند درگیر  هم با هم  باز  تا کند  تحریک آنقدر  را اهورا آمدنمی 
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... بشه جا هرکسی دل تو تونهمی راحتی به آوا لوندی   به دختری! واضح   حقیقت-
  چیه؟  واسه کتمانش  و استقامت ادعای همه این  دیگه

 ی یقه  برد جلو ار  بود زه بیرون کامال  هایش رگ که  دستی و شد جمع اهورا مشت
  غیظ  هایشدندان میان از  اهورا و نشاند لب به پوزخندی او. کرد  مچاله را هامون
 :کرد

ر   گذاشتم  روز   اون- س    مفت   کردن  رد  گلیمت  از   وپات  دفعه  هر   با  نکن  فکر   اما  بری  در   ق 
... بیخود حرفای از  کنی  ُپر  تودهن  و بچرخی راست راست که   کنممی ولت مفت
 هیچ باشه، داشته هم اگر  و نداره وجود چیزی کوچکترین  دختر  اون و من  بین 

ر   دیگه  باشه  حواست  پس!  نداره  کثافت  توئه  به  ربطی  وگرنه  نشنوم،  رو  هات  ور   و  ش 
 حالل  تاالر  همین  وسط توخون  برگرد برو بی که  کنیمی ُپر  مواسلحه مخزن خودت
 ... کنم

 که   کجی  لبخند با و کرد  حفظ آرام را ظاهرش  اش،عصبانی  درون  برعکس هامون
 : گفت  نبود،  پوزخند به شباهتبی

 وحسابم  همینجا که  نمیومد بدم همچین  منم بود، جا جاش اگه باش مطمئن -
 ... کنم  صوف و صاف باهات

 ... زیاده  شدن  یقه  به  دست  واسه  فرصت  بعدش  بگذره،  هم  امشب  یه  کنممی  صبر   اما

 :فشرد را اشیقه غیظ با اهورا

 دفعه این و دمنمی رهایی زمان بهت شم لحظه یه برسه، که  رصتشف نکن شک و-
 ... اومده دخلت دم در 

 هولش  عقب  به  کمی  کرد،  رها  را  اشیقه  حرص  با  او  که  بود  نزده  حرفی  هنوز   هامون
  مخالف   سمت  به  و  گرفت  فاصله  ازش  بماند،  او  جانب  از   کالمی  منتظر   اینکه  بی  و  داد
 .  رفت
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 به  نفرت با را سرخش نگاه سر، پشت از  و کرد صاف را اشیقه  غیظ با هامون
 . دوخت اهورا هایشانه

 سیگاری  نتوانست حال این  با زدند،می فریاد را سوزش بدی طرز  به اهورا هایریه
 ... که  رفتندمی آوا سمت ناخودآگاه هایشگام  و نکند روشن 

ن،  روی  که  دختری  دیدن  با  حرکت  از   ایحظه ل   کردند،می  پایکوبی  طناز   بقیه  جلوی  س 
 که  سیاهی و سرخ افعی   تاتوی طرح و بود باز  بسیار  رنگش، مشکی لباس. ایستاد
  موهای  وقتی بود، کشیده  رخ به تمام مکر  و جذابیت با را اشکشیده  هایمردمک 
 خیره،  ایلحظه  اهورا برگشتنش، با و شد دیده کمرش  پشت برد، باال را بلوندش
  انگار  امشب،. کرد  نگاه زدندمی برق هم فاصله آن در  که  را اشعسلی هایچشم 
. بگذارد فلک به سر  اهورا خشم که  بودند داده هم دست به دست زمین  و آسمان
 آن از  اهدافش پیشبرد برای مانیا که  بود کنی  گم  رد یک فقط درواقع افعی، لقب

  ...بود شده تبدیل یقین  به بابت این  از  دیر  چقدر  اهورا، شک و کردمی استفاده

  باالی  را هایشدست . شد شکفته جذاب لبخندی به مانیا یخورده تیره رژ  هایلب 
 اشبرازنده   لباس  اسم  که  لباسی.  گذاشت  اجرا  به  را  هنرش  ایحرفه  کامال  و  برد  سرش
 یخیره نگاه از  که  هاخیالی خوش چه او و کردمی جذب سمتش را هانگاه  نبود،
 ... پروراندنمی  سرش در  اهورا

 مکث،  ایلحظه   بدون  شد،  تمام  که  آهنگ  و  کرد  اجرا  هم  را  اشنشسته   رقص  یانتها
  روی   بود،  شده  محصور   سانتش  ده  پاشنه  هایکفش  میان  در   که  را  اشکشیده  پاهای
 . رفت اهورا سمت به و گذاشت  زمین 

 دستش  هردو  صورتش،  سنگی    و  سفت  حالت  به  توجهبی  او  و  بود  هم  در   اهورا  اخم
 درحالیکه . ریخت طرف یک را بلندش موهای ناز  با و گذاشت  هایششانه روی را

 :گفت  بود، نشسته هایشسرشانه  روی عرق درشت هایدانه و زدمی نفس نفس

 فقط  که  شیمی  رقصی  تماشاچی    نداشتم  شک  گذشته،  اون  از   و...  میای  دونستممی-
 ... گذاشتم  اجرا به و بودم کرده  آماده تو برای
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 :کرد  زمزمه گوشش،  کنار   و رفت جلوتر  او که  کرد  اهشنگ فقط سکوت در  اهورا

  ساختمون؟  تو بریم-

  خیره   گرشعصیان   هایچشم   به  که  مانیا  مدهوش  نگاه  و  شد  جدا  او  از   اخم  با  اهورا
 :گفت  سرد و محکم شد،

 رسهنمی  نتیجه به که  تالشی برای پس... سواست هم از  ما راه گفتم  بهت هم قبال-
 ... نکن  صرف انرژی

  و  شد خیره هایشچشم  به آخرش یکلمه  با که  او هایلب  به بود خیره مانیا، هنگا
 بود،  شده انداز ... بدجوری جذابش هایعسلی مدهوشی   با ترکیبش که  لبخندی با

 :زد لب

ت گفتم  که  بهت نیستی؟  امانتیت دنبال مگه-  شده که  اونم واسه... منه پیش سنگ 
 داخل؟  نمیای

  کالمی،   کوچکترین   بدون بعد و کرد  نگاه را او وشافعی  هایچشم  لحظه چند اهورا
 رسیدن تا و گرفت  را بازویش خوشحالی و شعف با مانیا که  رفت ساختمان سمت

 . کرد  کج  اششانه  روی را سرش مدنظرش، اتاق به

 خیلی نه ایفاصله در  شود متوجه که  نخواست اهورا و نشد متوجه مانیا شاید و
 که  اهورا به بود خیره ناباورانه، و کردمی شاننگاه شده ردگ  هاییچشم با آوا دور،
  هایش، چشم  سرمای برخالف بود؛ سنگی و سفت بت، چون هنوز  اینکه وجود با

 ... هم االن و شود نزدیک بهش آنطور  مانیا بود داده اجازه

 چکه اشگونه   روی درشتی اشک قطره شد، پدیدار  ذهنش توی که  بدی تصورات با
  باید .  نبود  زاری  و  گریه  وقت  لحظه  آن.  شد  بلند  جا  از   کردنش،  پاک  با  ههمرا  و  کرد
 . کردمی تماشا خودش هایچشم  با خودش را حقیقت و رفتمی باید... رفتمی

 باغ وسط سرخوش، و مدهوش جمعیت و بود گرفته  را جا همه تاریکی که  االن
 آوا  به حواسش کسی  بود، گرم  مافی شیخ با هم هامون سر  و کردندمی پایکوبی
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  سمت  برود و شود دور  باغ آن از  که بود این  برای فرصت بهترین  این  و نبود
 . انداختمی دلش به را انزجار  حس هم دور  از  که  ساختمانی

  بعدی  اتاق باز  نیمه در  یدستگیره سمت که  دستش و کرد  چک را هااتاق یکی یکی
  آنها  تماشای مشغول در  یگوشه  از  و کشید  عقبش تند مانیا صدای  شنیدن با رفت،
 . شد

 به  را کمرش  درحالیکه مانیا که  نوشیدنی بوی و سیگار  دود از  بود شده ُپر  اتاق توی
 . بود گرفته  دستش یک در  را هرکدام بود، داده تکیه میز 

  سنگ  تا میز، روی رنگ سفید مخمل یجعبه  از  آوا نگاه و بود ایستاده پا سر  اهورا
 . شد کشیده  داشت، قرار  او هایانگشت میان که  رنگی آبی مربع و درشت

  توئه  نوبت االن و آوردم  اتواسه رو سنگ من  نه؟  یا حرفش و مرده حاال خب؟ -
 ...  بدی انجام رو خواممی  که  کاری

 آن  که  همانطور   بعد  و  کرد  نگاه  دقت  با  را  داخلش  و  گرفت  نور   جلوی  را  سنگ  اهورا
 :ددا را مانیا پاسخ گذاشت،می جیبش داخل را

 باقی  هم ایدیگه چیز ... اینجام االنم و اومدم بیا، گفتی... نزدم قولم زیر  من -
 ...  نمیمونه

 از  دیگری قلوپ. کردمی نگاه را اهورا دار،  تب و حریص هاییچشم  و تب با مانیا
 میز  از  و کرد  خاموش را سیگارش و گذاشت  میز  روی را بطری و خورد نوشیدنیش

 .  گرفت  فاصله

 باورم عنوان هیچ به که  نه نگو بخونی؛ تونیمی هم چشمام از  منو دل حرف تو-
 ... شهنمی 

 :گفت  که  وقتی زدهیخ و سرد نگاهش و بود هم در  اهورا اخم

  اساس؟  و پایه بی حرفای این  کشیدن  پیش از  نشدی خسته خودت-
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 شیرینش،   ادکلن   بوی.  ایستاد  اهورا  نزدیک  و  شد  بلند  مانیا  هایکفش   تق  تق  صدای
 آوا برد، اهورا گوش  کنار   را هایشلب که  او و بخشید رنگ شدت به را اهورا خما

 .  گرفت  سینه میان  در  نفسش کرد  حس

  های انگشت  روی را هایشانگشت  زمانهم  وقتی لوند و بود طناز  مانیا یزمزمه
 :گفت  و داد حرکت اهورا یکشیده

... باشه...    روی  از   که  نی  مع  بی  و  ارزهنمی  مفت  وقتی  من   حرفای  اساس؟   و  پایه  بی-
... واقعی    عشق  این   و  گیرهمی   نشأت  قلبم  از   حس،  این   که  دونیمی  خوب  خودت  اما
 !اهورا منی روح ضعف تو میفته؛ سرم از  زود و موقتی   بگم  که  نیست جسمم نیاز 

  هایی چشم با تر،حریص  و نشست اهورا بازوی روی طرف دو از  هایشدست 
 :داد ادامه و برد پایین  او ی کشیده  ردنگ  سمت را  هایشلب  مدهوش،

 ازم  رو  تو  تنم  هایسلول  تموم  که  امشب...  بگذرم  ازت  که  خواممی  نه  و  تونممی  نه-
 عالی انقدر  دممی قول بهت... کنم  تقسیم باهات مواحساس بزار ! نیار نه خوان،می
 ... کنی  تصور  نتونی حتی رو بهترش که  باشه

 عقب را خودش او بچسبد، اهورا گردن  به حریصش و داغ هایلب اینکه از  قبل
 همین  با که  گذاشت  کمرش   روی را دستش هردو مانیا، کردن  دور  قصد وبه کشید
  میان  و گرفت گاز  را پایینش لب لبخند با مانیا و شد تر سفت  آوا بغض حرکت،
  گردنش   دور  و آورد  باال او گردن  تا بازو  از  را هایشدست و خورد تکان هایشپنجه 
 . کرد  حلقه

  و  کرد  رها غیظ و پررنگ اخمی با را او کمر .  بود گرفته  حرصش خودش از  اهورا
 با بود بلد خوب که  نازک صدایی با هایش،چشم به خیره جوان زن لحظه همان
 :گفت  کند  ترکیبش آلود... لحنی

 ... هاتبدقلقی یهمه هات،خستگی یکی   یکی سردیات، تموم-

 :داد ادامه و کشید  او ابروی روی طنازی با را اشاشاره  انگشت بعد
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 من  آغوش کنی،  قبولم  اگه دممی قول بهت... اتخورده گره  هایاخم این حتی-
 ... هوا فرستهمی و کنهمی دود رو همه

 خودش مانیا شدمی  باعث سکوتش همین  و کردمی نگاهش فقط حرف، بی اهورا
 بزن پسش:»کند  ناله دلش توی در  پشت از  آوا؛ و... ببیند تر نزدیک  هدفش به را

 هیچی چرا لعنتی؟  آرومی انقدر  چرا آخه د  ... کارش رد بره  بفرستش... اهورا
 ...« نکنه... نکنه گی؟ نمی 

  چشمش  مقابل امشب و باشد داشته ذهنش در  خیالی اهورا اینکه تصور  با حتی
  ه ب اشک درشت هایقطره  و شکست بغضش  دهد، رخ مانیا و او میان ایفاجعه 
 . یافت راه اشگونه   روی

  و  گرفت را هایشدست مچ اهورا که بچسبد او آغوش به کامل خواست مانیا
 :گفت  اخم با شد،می  دور  ازش که  همانطور 

 ... نداره فایده کنی،  تالش هم چقدر  هر -

  نبود  قوانینش توی. کرد  مشت را دستش و گرفت  دندان به را لبش یگوشه  مانیا
 این. کردمی شکنی بت بدجوری اهورا؛ اما... مرد یک به کردن  التماس همه این 
  بودنش،  دشمن  و نفوذی به علم با بود حاضر  که  داشت فرق برایش همه با مرد

 برای  حداقل  و  کند  رامش  که  بریزد  ادا  و  ناز   آنقدر .  بکند  کردنش  اختیار   برای  هرکاری
 شود  گفته  پور شاه  به  حقیقت  رامین،  توسط  ساده  تماس  یک  با   اینکه  از   قبل  امشب،

 . باشد داشه خودش برای را او شود، جدا همیشه برای شانراه و

 هایشلب   میان  و  کرد  روشن   سیگاری  نوشید،  ایجرعه  و  برداشت  را  نوشیدنی  بطری
 هاقبل   که  حالتی  با   ایستاد،  که  اهورا  مقابل  و  رفت   جلو  قدم  قدم  طنازی،  با.  گذاشت

 کرد   دور  اشتزریقی  هایلب  از  را سیگار  ورد،آ درمی  پا از  آن با را کسی  هر  راحتی به
 ی شده  سفت فک مقابل را شدمی دیده رویش تیره رژلب جای اکنون که  فیلتری و

 . گرفت  اهورا
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  و  بیابون از  اگه که  زنممی میونبر  یه وسط این  باشه، نداشته هم راه اگه حتی-
 ... برسونه تو به ومن  آخر  دست آورده، در  سر  هم بیراهه

  رنگ  عسلی و پرتب و مدهوش هایمردمک  به شد خیره و بود بلند هوراا نفس
  از  بزند، مقابلش سیگار  به دستی حتی اینکه بی بعد و کرد  نگاهش ایلحظه . مانیا
 و   کرد  ُشل  را  کراواتش  گره  کمی  کالفه.  ایستاد  بهش  پشت  و  گرفت   فاصله  قدمی  او

 :گفت

 کارت...  کنهنمی ایجاد اجرام اصل تو تفاوتی هیچ زنیمی حرف ازش که  سرابی-
 ... مانیا ستفایده بی

  با  او و کرد  اخم غلیظ اهورا که  انداخت دورش را هایشدست  سر  پشت از  مانیا
 به را اشبینی و لب  سر، پشت از  که  همانطور  و کشید  جان به را تنش عطر  تب،

 :گفت  کشیدمی  موهایش

... باشی نداشته بهم احساسی چهی کنم  باور  تونمنمی... باشه داشته تأثیر  شایدم-
 نشده روشن  وجودت تو من به نسبت چیزی االن تا شهمی مگه ممکنه؟ مگه اصال

  باشه؟ 

 آن  هدف منتها بود، شده زده قلبش توی  هم ایجرقه  اتفاقا و... نبود ممکن  نه؛
 وقت هر  از  تر شفاف  اشفندقی  هایچشم  که  بود دخترکی... نبود مانیا احساس،

 وقتی که غروب دیروز  سراغ رفت ذهنش و بود شده ظاهر  اهورا طر خا در  دیگر 
 بودن، اشتباه به علم با او؛ و... بود رفته خواب به کاناپه  روی دخترک بود، برگشته

 پوست  با که  را او  زیبای یچهره گناه،  به بودن واقف و امانت در  خیانت دانستن  با
 ظاهر  چشمش پیش را تندیسه یک مثل وجودی کاناپه  رنگ با تضاد در  اشمهتابی 
 تن  به گیالسی  بندی تاپ دخترک. بود نشسته کنارش  و گذرانده  نظر  از  بود، کرده
  هایش چشم  بار   چند  اینکه  به  کرد  فکر   اهورا  و  بود  رفته  باال  کمرش  هم  کمی  که  داشت
 بود؟  شده کشیده  دخترک هایشانه و گردن  روی سرکشی با و بود کرده  جسارت

 خواستمی نکند، نگاه خواستمی بود؟  کرده  تماشا را تنش سفید پوست بار  چند
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 را دستش بار  چند اصال... بود چشمش جلوی دخترک خب، اما... باشد توجهبی
  آخرش  بود؟  کشیده  عقبش و کرده  مشت درنهایت و برد جلو موهایش لمس برای
  شب   هاینیمه  تا  و  بود  زده  بیرون  سوئیت  از   کالفه  که  بود  این   از   غیر   بود؟   کرده  چه

  بود؟  کرده  دود سیگار 

 همین بود، داده سفارش آوا برای رنگ سرخ لباس هم امشب اینکه دلیل شاید؛
 اش عروسکی  و خو فرشته یچهره  به نهایت بی  که بود رنگ این  زیبایی   و تضاد
 . آمدمی

  قلب  کر می حس اهورا حاضر  حال در  اما بود؛ جرقه ظاهرا شاید  احساس، این 
 ... است طرف عظیم یآتش با اشیخی 

 راهش سد او که  برود بیرون اتاق از  خواست و کرد  باز  دورش از  را مانیا هایدست 
 :گفت  و شد

 ... نشده تموم  کارمون  هنوز -

  محکم،   و  سرد  بعد،  و  گذراند  نظر   از   را  او  صورت  بار   چند  صورتش،  روی  اخم  همان  با
 :آورد زبان  به زاندلر  را آوا تن  و کرد  گشاد  را مانیا های چشم که  ایجمله

  کنی   تالش شاید... نداره جایی من  زندگی   تو افعی  دیگه، هیچوقت نه و االن نه-
 بهتر  کسی  هر  از  من  که  بدون واین  اما کنی،  پنهون ظاهرت نقاب  پشت رو درونت
 ...  شناسممی رو ذاتت

 و  تو  با  بودم  مجبور   جاوید  به  نزدیکی  برای!  همین   بودی،  هدف  یه  فقط  من   برای  تو
 به شد شروع که  جایی از  دقیقا مونرابطه حاضر، حال در  و... بدم دست هامون
  نسبت   تمایلی  کوچکترین   من   طرف  از   کنم،  راحت  توخیال  بزار   پس...  رسیده  انتهاش

 داشته ذهنم یگوشه  کوچیک  جای یه حتی تونینمی هرگز  و شهنمی ساطع تو به
 ... باشی

 :گفت   شد، تمام که  اهورا حرف و کردمی نگاهش زده بهت مانیا
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  آخرو  شرط... نکردی تسلیم رو آوا هنوز  تو چون... نشده تموم هنوز  معامله این -
  نرفته؟  یادت که

 و  دلگیر   لحنی  با  مانیا  بزند،  حرفی  اینکه  از   قبل  و  شد  تر پررنگ   زمانی  هر   از   اهورا  اخم
 :زد لب حسادت از  پر 

  خوای نمی  که  هست همینم خاطر  به شاید زنی؟ می پس ومن  که  اونی گیر    نکنه-
 ... هامون سمت بفرستیش

 توی  از  را موهایش. بود هاآن روی شده درشت هاییچشم  و بهت با آوا نگاه
 و کشید عصبی نفس وقتی ببیند را اهورا واکنش تر راحت  که زد کنار  صورتش
 :گفت   کردمی نگاه را مانیا اخم با که  همانطور 

 که  نداره دیگه هیچکس به نه و هامون به نه بطیر  کوچکترین   آوا و من  یرابطه -
 ... کنم  ناحق رو حقی خاطرش به بخوام

 و  خودتی منافع فکر  به گفتی  که  همونطور  فقط کنی،نمی  ناحق رو کسی  حق تو-
 ... که  میاد حساب به  بزرگ سود یه برات وسط این  هم آوا البد

 ... بدم اعتجم شغال دست باج ندارم عادت من  زیان، چه باشه سود چه-

 هایچشم  دید  آوا  و  گرفت  را  بازویش  سر   پشت  از   مانیا  که  برود  در   سمت  خواست  و
 :گفت  حسادت و نفرت از  پر  و اخم با مانیا و است شده سرخ هایرگه از  پر  اهورا

 تو دست هم امشب حتی که  داره وجود چیزی دختر  اون و تو بین واقعا نکنه-
 رد  دست  داری  شاهپور   دختر    خاطر   به  قعاوا  تو  رقص؟   مجلس  به  اومدی  اون  دست

  اهورا؟  آره زنی؟ می من  یسینه به

 :زد لب سرد و سنگین  بعد، و فشرد هم به را هایشچشم  ایلحظه  اهورا

 ... آواست فقط اون من  برای باطن؛ در  اما باشه، شاهپور  دختر   ظاهر  در  شاید-
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 میان   از   را  بازویش  شود،   نیاما  جانب  از   کالمی   منتظر   یا  بزند  دیگری  حرف  اینکه  بی  و
 . شد خارج اتاق از  بلند هاییگام   با و کشید  بیرون او داغ هایانگشت 

  خارج  ساختمان دیگر  در  از  تند تند و شد جمع اهورا هایقدم صدای با آوا حواس
 . دوید سره یک باغ، به رسیدن تا و شد

 نشست  صندلی  یرو  زد،می  تند  شدت  به  و  کردمی  گرومپ  گرومپ  قلبش  حالیکه  در 
 . کشید  نفس عمیق بار  چند و گذاشت  اشسینه یقفسه روی را دستش و

 :زد زنگ ذهنش توی اهورا یجمله دیگر  بار  یک خدایا؟  بود شنیده چه

 ...« آواست فقط اون من  برای باطن؛ در  اما باشه، شاهپور  دختر   ظاهر  در  شاید»

 چرا،  دروغ.  شد  محو  مانیا  با  رفتارش  یادآوری    با  سریع  ولی  نشست  لبش  کنج  لبخند
 سکوتش، از  رفتارش، از  اما بود؛ خوشحال کلی  بود زده پس را مانیا اهورا، اینکه از 
  بود،  نزده َپَرش توی و بود نیامده در  مانیا جلوی خواستمی آوا که  آنطور  اینکه از 

 . خوردمی جوش و حرص

 را آشنا براق هایمک مرد همان و کرد  بلند سر  آرام مقابلش، ای سایه  کردن  حس با
 و  شانکنندهخیره  و  سرسبز   جنگل  توی  شد  غرق  لحظه  چند  ناخودآگاه.  دید  مقابلش

  بچرخاند   را  سرش  خواست  کرد،می  حس  را  قلبش  سنگین   هایکوبش   درحالیکه  بعد
  صورتش   دوباره.  شد  مانع  و  گرفت  قرار   صورش  کنار   اهورا  یکشیده  هایانگشت  که
 مسخ   را  آوا  هایشچشم  اما  زد،نمی   حرف.  گرفت  مقابلش  را  دستش  او  و  کرد  نگاه  را

  دستش  به کمرنگ  اخمی با آوا. گفتندمی سخن  او با هایشلب  از  تر قشنگ  و کرده
 :گفت  و کرد  نگاه

  دل  بهش حاال تا که  همونی با برو... عالیجناب بدی زحمت خودت به نیست الزم-
 ...  خوریمنمی اشم به ما... برقص  کردیمی جون نوش قلوه و دادیمی

 ...  مشخصه هم انتخابم  و... بدم توضیح بابتش بخوام که  ندادم دل کسی  به من -

 :کند  زمزمه توانست تا کرد  نگاهش لحظه چند آوا
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 چیه؟  منظورت-

 :کرد  اشاره دستش به اهورا

 چه و امشب چه... نیست ذهنته تو که کسی او من  پایهم  واضحه؛ منظورم-
 ...  رقصهنمی من  با دختشاه جز   کسی  دیگه، هروقت

 :شنید  را  گیرایش  صدای   دوباره  بعد  ایثانیه  که  کردمی  نگاهش  ناباور   و  زده  بهت  آوا

 ... بزنم هم حرف باهات خواممی... بندانگشتی دیگه پاشو-

 حالت  و هاچشم کالم    اما بگذارد، مانیا دادن حرص پای را هایشحرف  خواستمی
 ...بود دیگری چیز  نگاهش،

 بلند جا از  و گذاشت  اهورا یمردانه و گرم   دست توی را ظریفش و وچکک  دست
 . شد

 با  بودن  و  اهورا  با  رقصیدن.  بود  غیرممکن   نه،  که  سخت.  بود  سخت  برایش  باورش
 ...  نداشت رویا لمس از  کم  فندقی چشم  دخترک   برای او،

 و  ککوچ  قلب  محرک  که  مالیم  بود  آهنگی  آهنگ،  این  و  بود  شده  تمام  قبلی  آهنگ
 .  بود جنونش ُپر  هایتپش  زدن فریاد بلندتر  برای آوا یدیوانه 

 را دخترک چپ دست راست، دست با و نشست کمرش  پشت اهورا چپ دست
  مالیم .  نبود  وصف  قابل  حالش.  گذاشت  او  یشانه  روی  را  راستش  دست  آوا  و  گرفت

 نشان  بیشتر  را احساسش باران نرم نرم هایبارش که  آهنگی صدای با هماهنگ و
  هایش، چشم   هایفندقی   در   اهورا  هایچشم   شدن  خیره  از   آوا  و  رقصیدندمی  دادمی
 .کردمی تابی بی  گنگ  هم و داشت نابی آرامش هم

 

(unbreak my heart- darin zanyar ) 
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Don’t leave me here in all this pain 

 نزار  تنها رنج و درد همه این  توی ومن 

 

Don’t leave me out in the rain 

  بمونم تنها بارون زیر  بیرون این  نزار 

 

Come back and bring back my smile 

 برگردون  لبام به رو لبخند و برگرد

 

Come and take these tears away 

 کن   پاک چشمام از  رو اشکا این  و بیا

 

I need your arms to hold me now 

 مدار   نیاز  گرفتنم  آغوش در   برای بازوهات به حاال

 

The nights are so unkind 

 شدن نامهربون خیلی هاشب 

 

Bring back those nights when I hold you beside me 
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  برگردون رو کشیدمتمی  آغوشم به کنارم  در  که  هاییشب اون

 

 شیرین  ایخلسه توی بود، شده کدرتر   االن که  اهورا اغواگر  های چشم به خیره آوا
  سرد  پیشانی   به اشپیشانی  و کرد  خم را سرش لحظه همان او که  بود رفته فرو

 نشست دخترک یگونه   روی او گرم  نفس و شد حبس آوا نفس. چسبید دخترک
 :گفت  که  وقتی

 ... بمونی اینجا باید تو-

 اینکه به بود کرده  شک. هایشگوش  به بود کرده  شک. رفت وا ایلحظه  دخترک
 . باشد زده را حرف این  اهورا

 : بزند  لب آرام و لرزان توانست  تا برد فرو را دهانش بزاق سختی به

  چیه؟  حرف این  از  منظورت بمونم؟ -

  رخ  زمانی باشه داشته امکان کردنمی  خطور  هم ذهنم به حتی که  افتاده اتفاقی-
 ... بده

 سر  پشت از  را هایشدست و چرخاند را او دور  یک اهورا که  کرد  نگاهش گیج  آوا
 :گفت  ششگو  کنار   و کرد  حلقه دورش

 که  نیست هم آدمی... شناسهمی پیش وقت خیلی از  ومن  که  اینجاست نفر  یه-
 هامون و مانیا که  صده در  صد احتمالش پس... باشه داشته بست و چفت دهنش

  تغییر  عملیات زمان خاطر  همین  به... باشن  داشته اطالع هویتم از  شاهپور  حتی و
 ... بمونی اینجا تنها شی مجبور  که  هست احتمالش موقع اون تا و کرده

 یخ  بیشتر  تنش اهورا، آخر  یجمله با و بود خیره رویش به رو به هدفبی آوا نگاه
 که  را اشفندقی  های چشم  و برگرداند خودش  سمت را او اهورا لحظه همان و زد
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  های مردمک  به را خودش دوان دوان غم؛ دید، نکرده باز  سر  اشک یالیه  آن زیر 
 . داد فشار  را دخترک دست تر م محک و کشاند  سبزش

 

Un-break my heart 

 کن   ترمیم رو قلبم

 

Say you’ll love me again 

 شیمی  عاشقم دوباره که  بگو

 

Undo this hurt you caused  

 ببر بین  از  رو آوردی وجود به که  دردی این 

 

When you walk out the door 

 رفتی  بیرون در  این  از  که  گممی رو وقتی

 

And walked out of my life 

 شدی  خارج زندگیم از  و
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  بود  و تار  که  لحنی با هایش،اشک  شدی جاری با زمان هم و کرد  باز  سر  آوا بغض
 :کرد  زمزمه آرام کشید،می آتش به را اهورا قلب

 این   میون  کنی  ولم  الکی  و  مفت  انقدر   کنی؟   خودت  مأموریت  قربانی    ومن   خوایمی-
 اون ...  حرفات  اون  پس  شاهپور؟   به  بدن  تحویلم  بعد  و  ن برس  موحساب   که  جماعت

  شه؟ می چی ادعات همه

 : گفت  و برد جلوتر  را سرش و نشاند چهره روی اخمی اهورا

 موش  به مو شنیدی ازم که هرچی... نگفتم دروغ بهت هم کلمه یه حتی من -
  ، کنم نمی کنترل  من  که  رو خاص شرایط اما... زنمنمی هم زیرش و بوده حقیقت

  کنم؟ می

 :زد لب دلگیر  لحنی  با و کرد  نگاه هایشچشم  توی حرص با آوا

 چی کارا  این  تموم از  هدفت دونمنمی ... خالی تو  و پوچ آدم یه دروغگویی؛ یه تو-
 که   هرکاری  و  گفتی  که  هرچی  بازی  این   آخر   تا  اول  از   که  واضحه  برام  االن  اما  بوده
 برات هم ایذره حتی هیچوقت من، ...بوده خودت منافع به رسیدن بخاطر  کردی
 ...نبودم مهم

 

Un-cry these tears 

 بگیر  ازم رو هااشک این  و بیا

 

I cried so many nights 

 کردم   گریه  رو زیادی هایشب من  که
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Un-break my heart 

 کن   ترمیم موقلب  بیا

 

My heart 

 ومن  قلب

 

 که  آوا  و  چرخاند  را  دستش  ر دو  یک  هوا  بی  بعد  و  کرد  نگاهش  غلیظ  اخمی  با  اهورا
 دخترک. داشت نگه همانجا را سرش اهورا و خورد او ی سینه توی برگشت،

 گوشش  کنار  اهورا که وقتی کردمی حس اشگونه زیر  را او قلب بلند هایتپش 
 : کرد  زمزمه

  خطره،  در  مأموریت تموم گممی بهت دارم دختر؟  گیمی پرت و چرت داری چرا-
 شده  باز  بازی این  به پاشون که  آدمایی تموم جون یعنی چی؟  یعنی این  دونیمی

  گم؟ می دارم چی فهمیمی... نیست امنیت در  دیگه

 دانه  هایاشک  و  کرد  مشت  و  آورد  پایین   بازویش  تا  او  یشانه  روی  از   را  دستش  آوا
  لب  بغض با که  وقتی ریختمی اهورا سیاه پیراهن   روی بیشتری شدت با درشتش

 :زد

 ریمی  داری  که  اینه  دونممی  که  چیزی  تنها ...  بفهمم  هم  خوامنمی ...  فهممنمی  نه،-
...  بزاری تنها متنفره ازم کرور   کرور   که  مانیایی و فطرت پست هامون اون با ومن  و

 زاریمی تنهام داری که اینه... نموندی قرارات و قول از  کدوم هیچ سر  که اینه
 ... اهورا
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 تن دور  را هایشدست. را اهورا جان   دادمی شخرا و بود تیز  تیغ، عین  لحنش
  گوشش   کنار   خوردند،می تکان آهنگ مالیم ریتم با که  همانطور  و پیچید او ظریف
 :گفت

 و بگیری  نیرو قلبم از  باید داری باور  ومن  اگه گفتم  باشی، قوی  باید گفتم  بهت-
 اونم  که  هساعت چند برای فقط دوری، این  تموم... وایستی خودت پای روی بتونی

 ... بمونی بزارم مجبورم خودت امنیت خاطر  به

ر  موهای میان بلندش نفس  :داد ادامه و پیچید دخترک ف 

  گور   گممی و زنممی هم به ومأموریت ... آتیش دل تو میام تنها  و تک باشه شده-
 شده خراب این  تو ساعت چند از  بیشتر  تو زارمنمی اما... حزبش و شاهپور  بابای
 ...آوا نشی اذیت تو که  زنممی رو چیهمه قید بیفته پاش. ..بمونی

 آدم   زیادی  یعده  زندگی  ...  نیستم  من   فقط  موضوع  چون  باشم،  کنارت  تونمنمی  االن
 حزب  این   نابودی    واسه  رو  شونجون  من   فرمان  تحت  و  نفوذی  اسم  به  که  میونه  در 

 ...گذاشتن   گرو

  دفاع  خودت از  تونیمی که  زرنگی و ر زب  انقدر  دونممی آوا؛ دارم  اعتماد بهت من 
 خیال با تونممی که کنی ثابت بهم خواممی... کنی مطمئنم خواممی اما... کنی

 همیشه مثل رو تو که  باشم مطمئن  برگشتم، وقتی و کنم  ترک رو ویال این  راحت
 ... بینم می محکم و سرتق

 

Take back that sad word say goodbye 

 بگیر  پس رو غمناکت خداحافظی   اون و بیا

 

Bring back the joy to my life 
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 برگردون  زندگیم به رو شادی و بیا

 

Don’t leave me here with this pain away 

 نزار  تنها هازخم و درد این  با اینجا رو من 

 

Come and kiss this pain away 

 کن  دور  من از  رو درد این  هاتبوسه با و بیا

 

I can’t forget the day you left 

 کنم   فراموش رو کردی  ترکم که  روزی تونمنمی 

 

Time is so unkind 

 نامهربونه  خیلی زمان

 

And life is so cruel without you here beside me 

 رحمهبی خیلی کنارم  در  تو بدون اینجا زندگی و

 

  توی  آلودش بغض و خیس نگاه و برداشت او واسع یسینه روی از  را سرش آوا
 . شد خیره هایشچشم 
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  چطوری ...  میاد  سرم   به  چی  نباشی  کنارم  دقیقه  یه  برای  تو  اگه  حتی  دونمنمی  من -
  کنم؟   تضمین  رو ساعت چند

 کشید  جلوتر   را  کمرش  و  گرفت  دستش  میان  تر محکم   را  ظریفش  هایانگشت   اهورا
 :گفت  تر غمگین  دوباره آوا و کرد  خم را سرش و

  تنها  خوامنمی من ... نرو تو ولی... کنهمی پیدا شده که  سنگم زیر  از  ومن  شاهپور -
 ... اشواسه بشه خوردن آب   کردن  پیدا این  که  بمونم

 از  که  هاییچشم  با اما محکم، و گیرا  صدایی  با بعد و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
 اشدلگیری  حس و نبود سرد همیشه، برعکس  که  لحنی و بود شده سرخ غم فرط
 :زد لب کردمی  منعکس کامال  را

 بااین  خوایمی چرا عذابه، برام همینجوریش دختر؟  کنی  سختش خوایمی چرا-
  بندازی؟  جونم به رو جهنم حرفات

 به  را  اشگونه   اهورا  که  کرد  ساکت  هم  به  هایشلب  دادن  فشار   با  را  هقش  هق  آوا
 : کرد  زمزمه گوشش  کنار   و چسباند او اشک از  خیس یگونه 

  هربار   گفتم  بهت  رفته  یادت...  بکنی  وفکرش  که  چیزی  از   زودتر   خیلی...  گردمبرمی-
  بهت  من  که  همونجوری و بمون منتظرم فقط  پس کنارتم؟   من  کنی،  باز  وچشمات 
 وایستا کنارمی شراکت این  ته تا گفتی که حرفت سر ... کن  باورم دارم، اعتماد

 ... بندانگشتی

 

Un-break my heart 

 کن   ترمیم رو قلبم

 

Say you’ll love me again 



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

633 

 

 شییم  عاشقم دوباره که  بگو

 

Undo this hurt you caused 

 ببر بین  از  رو آوردی وجود به که  دردی این 

 

When you walked out the door 

 رفتی  بیرون در  از  که  گممی رو وقتی

 

And walked of my life 

 شدی  خارج زندگیم از  و

 

Un cry these tears 

 بگیر  ازم رو هااشک این  و بیا

 

I cried so many nights 

 کردم   گریه  رو زیادی هایشب من  که

 

Un-break my heart 

 کن   ترمیم موقلب 
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 و فشرد آغوشش به را ریزش یجثه محکم اهورا و شد حلقه دورش آوا هایدست 
 و  لرزیدمی  آغوشش در  دخترک. کشید  نفس عمیق موهایش میان وجود، تمام با

  ی شانه  روی  را  سرش  او  وقتی  کردمی  احساس   گردنش  پشت  را  هایشاشک    اهورا
 : گفت  آرام و کرد  خم اشمردانه

  گردی؟ برمی  باشم مطمئن -

 . بود غم از  ُپر  صدایش و دادمی نوازش را گوشش  یالله اهورا نفس

 ... میام نکن  شک... آره بمونم، زنده اگه-

 !اهورا-

 :گفت  اهورا و بود دلگیر  و زده بهت آوا لحن 

 شد، نوشته آخرم یصفحه  امشب و بیام نتونستم اگه اما هیچ، که  برگشتم گها-
  رفت   لو  عملیات  اگه...  کردی  کمکم  نه  و  شناختیمی  ومن   نه  تو   که  باشه  یادت  واین 
  شاهپور  ویالی تو و شناختیمی  تو که  کسی  باشه یادت اومد، من  سر  بالیی هر  و

  اسم  به نفوذی یه نه بوده؛ حزب هب مربوط سازمان عضو رادفر، اهورا دیدیش،می
 ... پناهی اهورا

 و کرد  تر محکم  اوش دور  به را هایشدست  هایحلقه و لرزید آغوشش در  آوا تن 
 : گفت  تند تند

 ...  بزنی حرف خودت راجب اینطوری خوامنمی... اهورا بسه-

  ذهنت  به چیزی چنین  فکر  نباید حتی توئه؛ برگشتن  منتظر  اینجا نفر  یه وقتی تا
ل ت  راه وسط که  بازم دره دو اونقدر  من  کردی  فکر  واقعا تو بعدشم،... کنه  خطور    و 
  اتفاقی  کوچکترین   اگه باش مطمئن ! عالیجناب نخیر  کنار؟   بزارم رو چیهمه  و کنم
 یه که  ایزندگی  بخاطر  دغل،  و دروغ با اینکه تا بمیرم دممی ترجیح بیفته، تو برای
 این  آخر  تا... بزنم مونآشنایی  زیر  نداره، ودوج هاشتاریکی  وسط سفید ینقطه 
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 قول  بهت واین  و... جنگممی پات به پا و کنممی  حفظ شوبودن طرفه دو شراکت،
 ...پناهی اهورا جناب دممی

 شد  باعث  که  بود  دار   بغض  و  گرفته  بدجوری  آورد،  زبان  به  را  اسمش  وقتی  آوا  لحن 
 اششانه روی آوا سر . دهد فشار  هم به را هایشچشم و بکشد نفس عمیق اهورا

  بغلش  محکم فقط حرفی، هیچ بی و چسباند او موهای به را اشگونه   او و نشست
 . کرد

 

Don’t leave me in all this pain 

 نزار  تنها رنج و درد همه این  توی ومن 

 

Don’t leave me out in the rain 

 بمونم  تنها بارون تو بیرون این  نزار 

 

Bring back the nights when I held you beside me 

 برگردون بهم بودی پیشم که  رو هاییشب اون

 

Un-break my heart 

 کن   ترمیم موقلب 

 

Say you’ll love me again 
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 شیمی  عاشقم که  بگو دوباره

 

Undo this hurt you caused 

 بگیر ازم آوردی وجود به که  رو دردی این  و بیا

 

when you walked out the door 

 رفتی  بیرون در  این  از  که  گممی رو وقتی

 

And walked out of my life 

 شدی  خارج زندگیم از  و

 

Un cry these tears 

 کن   پاک رو هاماشک این  و بیا

 

I cried so many nights 

 کردم   گریه  رو زیادی هایشب من  که

 

Un-break my heart 

 کن   ترمیم موقلب 
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Un-break my heart oh baby 

  کن   ترمیم موقلب  عزیزم

 

Come back and say you love me 

 عاشقمی بگو بهم و برگرد

 

Un-break my heart sweet darling 

 کن   ترمیم موقلب  عزیزم

 

Without you I just can’t go on 

 بدم ادامه زندگی این  به  تونمنمی تو بدون من 

 

Can’t go on 

 بدم  دامها تونمنمی 

 

Say that you love me 

 عاشقمی  که  بگو بهم
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Tell me you love me 

 عاشقمی  که  بگو بهم

 

Un-break my heart 

 کن   ترمیم موقلب 

 

 

  از  دخترک تا و کرد  رها را آوا ظریف کمر  اهورا هایدست  آهنگ، شدن  تمام با
 مقابلش  از   کند،  نگاه  هایشچشم  به  ایلحظه  حتی  اینکه  بدون  خزید،  بیرون  آغوشش
 با آوا، هایچشم  دانستمی هم خودش انگار . رفت تاالر  رجی  خ سمت و گذشت

 سست  را پاهایش فندقی، هایمردمک  معصومیت   و چسبیده هم به هایمژه این 
 . بردارد قدم از  قدم گذاردنمی و کندمی

 سنگینی  برق  و  رعد  صدای  لحظه  همان  و  پیچید  آوا  تن  به  سردی  باد  رفت،  که  اهورا
  هایش چشم  و  لرزید  ترس  از   آوا  نحیف  جسم.  گرفت  شدت  بیشتر   باران  و  شد  شنیده

  های شانه  به  خیره  سر   پشت  از   نگاهش  و  بود  ایستاده  باران  میان  در .  شد  تار   اشک  از 
  درنهایت،  و شدمی دورتر  و دور  او از  لحظه هر  که  بود مردی بلند هایقدم  و محکم

 . فتگر   بارانی باغ از  چشم و آمد خودش به آوا شد، خارج که  باغ از 

  ترس،   از   سرما،  از .  کرد  بغل  محکم  را  بازوهایش  و  رفت  سایبان  زیر   هایصندلی   سمت
 از  گذشته،  هااین  یهمه از  و... بود دلش توی که  منفی و بد هایحس  آن تمام از 

 . لرزید می  بدجوری کنارش،  در  اهورا نبودن

 اهورا،   اسم  دیدن  با  و  لرزید  دستش  میان  همراهش  که  بود  گذشته  ساعتی  دو  حدود
 :خواند را پیامکش و کرد  وارد را پسوردش تند تند
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 سمت  اتاق آخرین  به برو دیگه لحظه چند. شیممی  عمل وارد دیگه ساعت یک تا»
 بپوش اونارو شده، گذاشته  برات لباس دست  یه اونجا ساختمون؛ باالی طبقه چپ
 . بمون همونجا و

 «بندانگشتی؟  ونیبم منتظرم و کنی  صبر  بیام، که  زمانی تا دیمی قول

  تایپ  و لغزید کیبورد  روی هایشانگشت  وقتی شد سفت گلویش  میان آوا بغض
 :کرد

 چون  اهورا، مونممی منتظرت من بکشه، طول که هم وقت هر  تا دم؛می قول»
... خودتی مواظب که بده قول بهم هم تو فقط. پیشم گردیبرمی  مطمئنم
 «نرفته؟  یادت که  مونشراکت 

  بازش   زود  آوا  و  گرفت  نقش  گوشی  یصفحه  روی  اهورا  پیامک  شیده،نک  دقیقه  به  و
 . کرد

 تو  برو االنم. وحشی آهوی کنی  جمع تو حواس  هم تو که  شرطی به نرفته، یادم»
 رو بازی این  دممی قول بهت. نشو خارج اونجا از  نیومدم خودم  تا و ساختمون
  باقی  آدما اون بین  گهدی یلحظه  یه حتی نزارم و کنم  تموم نرسیده  صبح به امشب
 تو  اما  عملیات،  و  نقشه  به  کشممی  بطالن  خط    باشه  الزم  گفتم،  که  همونطور .  بمونی

 ...«زارمنمی  تنها رو

 : کرد  تایپ بغض با دوباره بعد و نشست آوا هایلب  روی موقتی  کمرنگی،  لبخند

  این  فهممنمی  اما... بترسم چیزی از  نباید  دونممی ... میای دهمی گواهی دلم»
 ...«اهورا نگرانتم... جونم به افتاده که  چیه از  لعنتی یدلشوره 

 را پیامکش  بعد و جوییدمی  را لبش  پوست تند تند دهد، پاسخ اهورا که  زمانی تا
 :خواند
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 اومده، بیرون آتیش دل   از  و رفته جهنم به بارها و بارها االن تا که  آدمی واسه»
 باشه شده که هرطوری منتظرمی، تهراح خیالم تا. وحشی آهوی نباش نگران
 ...«گردمبرمی 

 اشگونه   روی  نرمک نرم اهورا، یجمله خواندن با و بود سفت همانجا تا آوا بغض
 :کرد  تایپ لرزانش هایانگشت  با وقتی ریخت

 خسته.  خرممی  جون  به  وانتظارش   من   بکشه،  طول  هم  قیامت  تا  برگشتن   این   اگه»
 ...«پیشم برگردی تا کنممی صبر  اونقدر  نمیارم، کم  و شمنمی 

 بلند جا از  دخترک نداد، پاسخی او که  وقتی و ماند اهورا پیامک منتظر  دقیقه چند
 .  رفت ساختمان  سمت و شد

 تند . بود نشسته منتظر  تخت روی و بود کرده  عوض شال و کاپشن   با را پیراهنش
  صدای  با که دادمی تکان دستش توی را گوشی و جوییدمی را لبش پوست تند
  دیدن  برای خواست و شد بلند جایش از  تیز  در، شدن باز  بعد و شنید که  هاییقدم 

 ... که  بدود در  سمت  بود، داده آمدن قول بهش که  آشنایی

 تا  سر  پوزخند با مانیا . ایستاد اتاق وسط زدهبهت  و خورد جا دخترک مانیا، ورود با
 :گفت  بعد و گذراند   نظر  از  را پایش

 پیدات اون از  زودتر  من  بگم باید متاسفانه اما بودی، دیگه نفر  یه تظر من دونممی-
 ... مزاحم یدختره سراغت  اومدم و کردم

  باز  جلو  پالتوی مانیا. بود زده یخ پایش و  دست. کردمی نگاهش فقط حرف بی آوا
ت  بلند  ساق  رنگ  کرم  هایبوت  با  را  اششکری   رفت،  جلو  که  قدم  چند  و  بود  کرده  س 
 :گفت  کمرنگ  اخمی با و ایستاد آوا مقابل . شد اکو اتاق توی هایشاشنه پ صدای

  دونم نمی اما... زنینمی دل به چنگی همچین  کنم،می نگاهت هرچی که من -
 دست و سر  اتواسه اینجوری اهورا و هامون  که  کردی  قایم کجا  رو مارت یمهره 
 ... شکنن می
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 به را اشعسلی های مردمک  بود، گرفته فرا را کلماتش سراسر  که نفرتی با بعد
 :داد ادامه و دوخت آوا هایچشم 

 دراز، زبون وجبی   نیم تو، خاطر  به که  نه شد،می سهم باید که  اهورا خصوص به-
 باالترش و داشت منفعت اشواسه جوره همه که  بزنه کسی  یسینه به رد دست
 ... بردمی

 پوزخند  با. نیاورد کم  و بست رو از  را شمشیر  هم او شنید، که  را تیزش لفظ آوا
 :گفت  و گذاشت  سینه به را هایشدست 

ت  که  مردهایی  نیمچه  تموم  بین   کنم؛  راحت  توخیال  بزار   ببین -  مطمئن   ریختن،  دور 
 هپروت  اگه  پس...  نیستن   قائل  خودت  وجود  واسه  ارزشی  شونکدوم  یه  حتی  باش
ت کـــی بگم جوابش در  باید  دلربایی، و خفن  زیادی  که  داشته َبر   همکل  چون!! ز 
 !زنیمی اشتباه داری

  باهات  عوضش و میارن دستت به مجانی و مفت که  اینه فقط اونا واسه تو ارزش
 همیشه واسه شماها یواسطه به که آدمایی از  بگذریم حاال و کنن می معامله
 ... بیچارگی چاه ته   شن می سرنگون تونپوره  پاره طناب با و شن می بدبخت

 لحنی  با  و  انداخت  گوش  پشت  را  موهایش  او  که  کردمی  نگاهش  اخم  با  طفق  مانیا
 :داد ادامه آوردمی باال را مانیا حرص خوب که

 موقتی  آدم  دنبال  بدونه،  مرد  وخودش  که  کسی...  داره  فرق  قضیه  اهورا،  راجب  اما-
.. .افتهنمی راه هم  و نباشه بلد رو بقیه به گفتن  نه که  هم کسی  دنبال گرده،نمی 
 فقط رو هاشزیبایی  و ادا و ناز ! باشه خودش به متعلق فقط که  خوادمی رو کسی

  بین  فرق دونی،می... باشن  داشته خاطره اون با شهر  تموم اینکه نه ببینه، خودش
  تو   اما...  چی  یعنی  موندن   کسی   پای  و  شراکت  تعهد،  دونممی  من   که  اینه  تو،  و  من 
  سنگ  عمری یه که  کسی  همون  پای زیر  ته،بیف که  پاش و خودتی فکر  به فقط! نه

 ... کنیمی  خالی کوبیدیمی سینه به شوعاشقی
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 !تو؟  نه منم، اهورا انتخاب چرا شدی متوجه حاال

 و  رفت  باال  آوا  به  زدن  سیلی  برای  دستش  و  داد  فشار   هم  روی  را  هایشدندان  مانیا
  توی   دستش،  وردنآ   پایین   از   قبل  او...  که  شد  آماده  مچش  گرفتن   برای  فرز   دخترک

 او از  قدم چند شود، آوا جانب از  حرفی منتظر  اینکه بی و کرد  جمع را مشتش هوا
 : گفت  و گرفت  فاصله

 پیش فرستادمت وقتی ببینم خوادمی دلم ! گستاخ  یدختره خونیمی ُکری  خیلی-
ت اهورا از  همیشه واسه و بیاد در  خجالتت از  قدیم مثل که  شاهپور    بازم  کنه،  دور 
 ... نه یا هست دراز  همینقدر  زبونت

 موهای  با جوانی مرد لحظه همان و زد پوزخند او که  کرد  نگاهش فقط مات آوا
 : گفت  کردمی نگاه را مانیا درحالیکه و شد اتاق وارد پشتکم 

 اهورا گفت  گرفت،  تماس هم کاوه.  خانوم کردم   رزرو دیگه ی هفته برای رو بلیط-
 ... نداره  وجود نگرانی برای جایی پس کنسله؛  امشب عملیات گفته  بهش

 :گفت   کمرنگ  اخمی با و چرخید سمتش مانیا

 ... کنن   کنسل  رو عملیات محاله-

  رو   حرف  این   حتما.  بکشه  عقب  الکی  انقدر   که  نیست  آدمی  شناسم؛می  رو  اهورا  من 
... ببینه رو العملشعکس خواسته و شده مشکوک کاوه به که زده این  خاطر  به

... چیه شوناصلی قصد بفهمه بده تکون شولش  تن  بگو بگیر  ستما باهاش سریع
 ... رهمی  دستمون از  هم رابط یه همین  باشه زده دستی یه بهش اهورا اگه

 « چشم» و کشید گردنش پشت به دستی بعد و کرد نگاهش لحظه چند رامین 
 کمی  و شد جمع خودش توی دخترک چرخید، آوا سمت که  نگاهش. گفت  زیرلبی
 :گفت  مانیا و رفت عقب
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  بری،   همراشون  خودت  نیست  نیازی  اما.  تهران  بفرستیش  رو  دختره  این   بده  ترتیبی-
 از  که  زمانی تا هامعامله موعد از  زودتر  انجام و هادارایی کردن  جور  و جمع واسه
 ... دارم نیاز  کمکت  به بشم، خارج کشور 

 قطره چند شد باعث که  زد چندشی لبخند کرد،می نگاه را آوا که  همانطور  رامین 
 :گفت  مانیا به رو او و کند  اخم و بنشیند دخترک کمر   پشت سرد عرق

 همراه   هم  خان  هامون  مگه  فقط؛.  کنن   ردیفش  اینا   مهرداد  سپرممی .  خانوم  اطاعت-
   نمیاد؟  شما

 :داد را پاسخش رفت،می در  سمت که  همانطور  و زد ایموذیانه  لبخند مانیا

  حواله   رو  هامون  میل  کمال  با  منم  خب  نه؟   بگیره،  قربانی   یه  جریان  این   از   باید  اهورا-
 ... کارام   تو دوونهمی موش هم زیادی تازگیا اتفاقا... سمتش کنممی

 رامین به رو بعد و انداخت آوا به نگاهی نیم مانیا و داد تکان را سرش فقط رامین 
 :گفت

  با  نتونه جوره هیچ باشه حواست... پرروئه و چموش زیادی دختره این  ضمن، در -
 رو نشنیده و شنیده امشب که  هرچی پوک و جیک وگرنه کنه،  برقرار  ارتباط اهورا
 ...معرکه پس   اندازهمی باد ومونکاله   اونوقت و گهمی  بهش

 من  شخصی   حساب خرده سر  بخوام اگه فقره، یه این  بابت. خانوم نباشین  نگران-
 ...نبینه هم رو دختره یسایه معهج حواسم  رقمه همه بیارم، حسابش به اهورا و

 آن نی نی در  ناگفته حرف هزارها که  نگاهی با آوا، به رو و زد مرموزی لبخند مانیا
 :گفت  بود، خوابیده

 ...  کوچولو  مزاحم بینمتمی شاهپور  قصر -

 . داد تحویلش حرصی پر  « درک به برو» زیرلب و کرد  نگاهش اخم با آوا
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 قامت   و  قد   بار   چند  و  ایستاد   آوا  مقابل  و   رفت  جلو  امین ر   شد،  خارج  آنجا  از   که  مانیا
 .کرد  برانداز  را ریزنقشش

ت  روزا  این   تویی؟   آوا  پس-  بود  نشده  روشن   خودت  جمال  به  چشمم  اما  زیاده،  حرف 
 ... سوخت َته تا َسر  مهتابیاش دیدنت با االن که

 . نداشت ندادن جواب به عادت انگار  دخترک. کرد  نگاهش غیظ با آوا

 وگرنه! مرخصی فرستاده کال  رو سوخت کارت  که  توئه درخشان   یکله  از  مشکل-
 ... نمیفته کار   از  مفتکی مفتی که  مهتابی

  پایش   و  دست  و  بود  ترسیده.  کرد  اخم  متقابال  هم  او  که  کرد  نگاهش  خشم  با  رامین 
 . نبود آوردن کم  اهل اما بود، بسته یخ

 :توپید صورتش  توی و رفت تر نزدیک  قدمی جوان مرد

 زر  زر  بعد کن   نشخوار  یه! بچه دیمی قورت وحرفات نجوییده که  پررویی خیلی-
 ... جونت به بیفته و نشه ضرر  که  بزن

 بعد  و گذراند  نظر  از  را رامین  یقواره و قد بار  دو تحقرآمیز،  نگاهی  و پوزخند با آوا
 :گفت  و انداخت باال  ابرویی اش،عصبانی  هایچشم به خیره

  مو  به مو وقانوناش  و قاعده که  هستی خوبی ینشخوارکننده پیداست توجنات از -
 ...دیمی آموزش و َبری از 

 و  تند زبان از  قبال. خوردمی  را خودش خون دخترک هایجوابی حاضر  از  رامین 
ی  شنیدن» یجمله  معنی   به االن اما بود، شنیده تیزش  برده  پی «دیدن مانند  بود ک 
 . بود

 از  شلوغی و تیراندازی صدای لحظه همان که  بگوید چیزی ستخوا و کرد  باز  لب
 مشت  تا قلبش، بلند  تپش  از  خوشحالی  و زد برق آوا هایچشم . شد شنیده باغ
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 لعنتی  لب زیر  غیظ با رامین . دوید وجودش سراسر  در  ظریفش، هایانگشت  کردن
 . کشید  خودش سمت را دخترک و گرفت  را آوا بازوی خشم با و فرستاد

 و نیست مجالش که  حیف منتها داشتم، باهات زیادی کارای...  بچه بیا بیفت راه-
 ...  بابات دست ور  بری کنم  ردت باید

  کرد می  تالش  که  همانطور   و  بود  گرفته  مخمل  یپرده   یحاشیه  به  را  هایشدست  آوا
 :گفت  بلند بماند، اتاق توی و بکشد بیرون او  دست از  را بازویش

 ... نمیام  بهشتم تو با من  سهله، که  اهپور ش جهنم... عوضی کن   ولم-

  دست   یک  با  را  کمرش  شود،نمی   او  تقالهای  حریف  بازویش  کشیدن  با  دید  که  رامین 
  صورت . کشید  محکم و گرفت  را موهایش شال روی از  دیگرش دست با و گرفت
 درحالیکه  را او رامین  کرد،   رها را پرده که  هایشدست  و شد جمع درد از  دخترک

 .  برد در  سمت کرد،می تقال و دز می جیغ

 خون  هم   کنم  روشنت  بزار   قهرمانتی؟   منتظر   چیه؟ ...  دختر  تو  هستی  سرتقی  عجب  د  -
 تونهمی نه... زنهمی کاهدون  به بدجوری رو امشبه یه عالی جناب ناجی   شاهپور،

  گری، وحشی  جای پس... رسهمی هامون و مانیا به دستش نه و بده نجات رو تو
 ... درنیار بازی کولی  و بیا اهر  آدم عین 

  نگوید   که  چسباند  دهانش  سقف  به  را  زبانش   و  فشرد  هم  به  را   هایش لب   محکم   آوا
 . زندمی اشتباه دارد کال  مردک این  و اندنبوده  مانیا و هامون اصال اهورا، هدف

 راهش  سر .  بود  افتاده  گردنش  دور   شالش  و  شدمی  کشیده  زمین   روی  دخترک  پاهای
 بند  اتاق توی را خودش شده که  هرطور   خواستمی و گرفتمی  دست هرچیزی به

  جوابگوی   فریادهایش،  و  جیغ  و  دخترک  هایتالش   و  بود  او  از   تر قوی   رامین   اما  کند،
.  کرد   خارجش اتاق از  کند،  توجه او به ایذره اینکه بی رامین  و نبود او بازوی زور 
 را  پاهایش و زدمی چنگ را او هایدست  مچ تیزش، اما کوتاه  هایناخن  سر  با آوا

 . کشیدمی جیغ بلند و کوبیدمی زمین  روی
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 آن در  شده که  هرطور  کردمی تقال وجود تمام با و بود نشسته گلویش  توی بغض،
 . بماند لعنتی ساختمان

 نداشت شک و اندشده عمل وارد عملیاتی تیم   دادمی نشان رگبار،  و شلیک صدای
  توی  اینطوری او؛ آنوقت... شود اتاق وارد آوا بردن برای اهورا کشدنمی طولی
 . بود شده اسیر  وحشی حیوان این  هایدست 

 او از  را آوا و ایستادند رامین  مقابل نگهبان نفر  دو که  بودند شده خارج ساختمان از 
 . کردند  قفل را هایشدست  و داشتند نگهش محکم طرف دو از  و گرفتند

 را   اشخورده   خراش  هایدست  مچ  درحالیکه  رامین   و  کردمی  تقال  هم   هنوز   دخترک
 :غرید او به رو مالید،می

 ... تو هستی چموشی چه... سگ توله بگیر  آروم-

 :گفت  هانگهبان  به رو بعد و

 یه  ندارم شک... ورپریده این  به بدینش و کنین  جمع چشمی چهار  وحواستون-
 !فرارال و خورهمی ُسر  دستتون از  ماهی عین  بشین  غافل لحظه

  زمین  روی را پاهایش دخترک که ببرند را آوا خواستند و گفتند  چشم هانگهبان 
 :گفت  و زد بلندی جیغ و کوبید

 ... بزارین  راحتم روانی مریضای شمام با ... عوضیا کنین   ولم-

 :غرید و گرفت  چپش دست بین  را ظریفش  صورت خشم با رامین 

 ...  کولی  یدختره بگیر  دهن  به زبون و شو خفه! هیششش-

 خوای می  غلطی چه نشم ساکت ببینم خواممی! وحشی شارالتان   شه خفه اتعمه-
 پادوی  که  نیست سخت زیادم زدنش حدس میاد؟  بر  ازت کاری  اصال ببینم بکنی؟ 
 ... نداره رو کاری  هیچ انجام   وجود  مانیا یپایه دون
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  برد  باال را شدست نشده، و شده تمام دخترک یجمله و کرد  نگاهش  غیظ با رامین 
 کرد   حس دخترک سرش، شدن کج  با خورد، او صورت به که  محکمش یکشیده  و

ر   ضربه  شدت  از   اشگونه   و  سوخت  صورتش  طرف  یک   فقط   که  انگار   بغضش  و  شد  س 
  هایش گونه  ثانیه از  کسری  در  و کرد  باز  سر  و شکست باشد، تلنگر  یک همین  منتظر 
 . شد خیس

 سرش  و  گرفت  بود،  شده  پخش  صورتش  توی  متس   همان  از   که   را  موهایش  رامین،
 یکدیگر  به طاغی، و سرکش آوا هایچشم  و خشمگین  او هایچشم . کشید  عقب را

 : گفت  صورتش توی غیظ با رامین . بودند شده خیره

 شاهپور  جهنم   جای به و نکردم جاجابه توکوچیک  فک خودم تا تودهن  ببند-
 این  کنیمی  جرعت  چطور  پررو، بچه هآخ د  ... باقی دیار  برزخ   سمت  نفرستادمت

  عاقبتش؟  از  ترسینمی باشی؟  جواب حاضر  همه

 :گفت  و کرد  نگاهش حرص با آوا

 ... نداری رو کاری  هیچ وجود نکبت توئه راحته خیالم-

  پایینش  لب و بست را هایشچشم  محکم او که  کشید  را موهایش تر محکم رامین 
 .  نزند  جیغ  وقت  یک  تا  گرفت  گاز   کرد،  شپخ   دهانش  در   را  خون  طعم  که  شدتی  با  را

 : غرید دندان الی از  او به نزدیک که  وقتی دادمی نوشیدنی گند  بوی رامین، نفس

 نبیند،  کافر   نشنود مسلمان کردم  کاری  و آوردم سرت رو نباید که  بالیی هروقت-
 ... احمق یدختره برمیاد ازم چیا فهمیمی  اونوقت

  گمان   که  رامین . کرد   نگاهش  غضب با فقط  لحظه ندچ و کرد  باز  را هایشچشم  آوا
 کشیدن عقب محض به اما. کرد رها را  موهایش گرفته، آرام دیگر  دخترک کرد

 .کوبید  اشبینی  توی را اشپیشانی محکم آوا بیاید، خودش به تا دستش،

  همانطور  و افتاد راه به اششده سرخ هایچشم از  آب و کرد  خفه را آخش رامین 
 .  رفت عقب قدمی بود، گرفته  دستش هردو بین  را شابینی که
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  کمی   ضربه،   شدت  از   هایش چشم   و  بود  گرفته  درد   سرش  و  کشیدمی  تیر   آوا  پیشانی  
 سرتقی   با و نشاند لب به پوزخندی و نیاورد خودش روی به اما دید،می  تار 

 :گفت  اشهمیشه

 !ایوال بگن  مسلمان به و بچشد کافر   که  بالیی   اینم-

 به رو وقتی بود اشبینی  جلوی هنوز  دستش و کرد نگاهش عصبانیت اب رامین 
 : گفت  هانگهبان 

... کنین   خفه وصداش و ببندین  رو پاش و دست نره یادتون... رو این  ببریدش-
 ...دهمی لو رو مونهمه نکشیده دقیقه به وگرنه

  جاآن . بردند باغ عقبی   و مخفی خروجی   سمت کشان  کشان  را دخترک هانگهبان 
 . نبود ممکن  هم زمین  از  آسمان مرز  تشخیص حتی که  بود تاریک و تیره آنقدر 

 دوتا  آن  دست  از   را  خودش  کردمی  تقال  مدام  و  شدمی  کشیده  زمین   روی  آوا  پاهای
 . کند  خالص لندهور 

 ... اهورا... اهورا... گفتم  کنین   ولم شماهام با... برم بزارین ... وحشیا کنین   ولم-

 میان  در   غم،  سوزان  آتش  و  غصه  درد،  عجز،  با  زدنش،  فریاد  و  هوراا  اسم  کردن  صدا
 .  بود ناخودآگاه ریخت،می که  هاییاشک 

 او هرچقدر  و گرفت را دهانش جلوی محکم بود، تر هیکلی که هانگهبان  از  یکی
 :بگوید رفیقش به رو اینکه شد اشنتیجه و نکرد رهایش گرفت  گازش

  سرمون   ریزنمی  االن  همین   وگرنه...  رو  وحشی  یدختره  کن   اشخفه  معطلی؟   چرا-
 ... کنن می رد مونواسه که  مجازاتی   کمترین   خوردن خنک آب ابد تا اونوقت

 های پلک .  گرفت  آوا  صورا  جلوی  و  کشید  بیرون  جیبش  از   دستمالی  سریع  دیگر،  مرد
  در   دیگری و انداخت شانه روی را او ها ننگهبا  از  یکی افتاد، هم روی که  دخترک
 .شدند سوار  و کرد  باز  را بود منتظرشان  که  ماشینی
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*** 

 «اهورا»

 انداخت،می جا جایش سر  را آن درحالیکه و کرد پر  را برتایش یاسلحه خشاب
 :گفت   شهرام به خطاب

؛ نقشه جریان و گیرهنمی  صورت عملیاتی گفتم  کاوه  به-  دیگه اونم شد قرار  منتفی 
  منتها   دادم،  اطالع  سردار   به  رو  رامین   طریق  از   خیانتش  بعدشم...  نفرسته  رو  نیروها
 ... داره کاوه  امشب رفتار  به بستگی آخرش رأی

 :داد  ادامه  شهرام  به  رو  و  گذاشت  غالف  در   را  اسلحه  او  که  کرد  نگاهش  فقط  شهرام

 به حساب همین  رو نکن  شک بزنم، دستی یه بهشون خواستم کنهمی خیال مانیا-
... بیاد و برداره رو هابچه  و نده گوش  ومن  حرف که  نهک  خبر  رو کاوه  گهمی رامین 
 و شده زده سردار  به که  حرفایی تموم رو زده تایید مهر  بیاد، و بشه اینطور  اگر  که

 ... قطعی   حذفش

 بود  هم همین  خاطر  به. نکند را جا همه فکر  اهورا بود محال. خندید کوتاه  شهرام
 در  بود کرده  ثابت تجربه. سپردمی اهورا دست را قیچی و ریش همیشه او که

 . است تر کاردان   حساس، مواقع

  شه؟می چی امشب عملیات آخر -

 ... خطا و اشتباه ایذره بدون ره؛ می پیش خوایممی که  همونطور  چیهمه-

  است،   دلش  در   که  حرفی  آوردن  زبان  به  دانستنمی .  کرد  نگاهش  لحظه  چند  شهرام
 : گفت  و کرد  دله یک را رشنظ حال این  با  نه؛ یا ستدرستی کار 

 ! آوا؟  راجب حتی-

 و کشید  موهایش بین را دستش عصبی پرنگ، اخمی با و چرخاند را سرش اهورا
 :گفت  دوباره شهرام
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  بشه؟  چی قراره  درنهایت اون تکلیف که،  اینه منظورم-

 اشعصبانی  مرگ حد سر  تا که وامانده حس این بود چه. بود شده کالفه اهورا
 البته. اشیخی  قلب به زدمی سوز  بیشتر  و بود تر قوی  حس آن هم  باز  ولی کرد،می
  بدجوری  دخترک بگوید؛ دروغ توانستنمی که  خودش به! اشیخی  ظاهر  به قلب
 صدایش  لطافت  و   درشت  هایچشم  مغلوب  و  درآورده  پا  از   را  سنگی  و  سرد  آدمک    آن

 . بود کرده

 شده سفت که  فکی و شده ریز  ییهاچشم  با بعد و کرد  نگاه را شهرام لحظه چند
 :گفت  زدمی تند و عصبی گردنش  کنار   نبض درحالیکه بود،

  شهرام؟  برسی خوایمی چی به-

 تکان هوا توی  را دستش که همانطور  و گرفت دیوار  از  را اش تکیه کالفه شهرام
 : گفت  و برداشت گام  اهورا سمت داد،می

 چیزی  آوا  و  تو  بین   اینکه...  مومن   مرد  بشناسی   وخودت  وخواممی  فقط!  هیچی  به-
ت   با نزار  اما... نداره اشکالی هیچ باشه،  اون دونیممی که  ما. کنه  پیدا تداخل کار 
 ... نباید شرایطی هیچ تحت پس شاهپوره؛ دختر   بهرحال دختر،

 :کرد  قیچی را کالمش  کالفه  لحنی با اهورا

 انجام  خالفی کار   بودم ونشبین  که  مدت این  تموم... نداره ربطی  آوا به شاهپور -
 ازش مدرکی که هم ما. کافیه گناهیشبی  اثبات برای تنهایی به همین و نداده

 ... پس نداریم،

 نگاه   را  شهرام  دوباره  و  انداخت  پایش  جلوی  به  را  نگاهش.  کرد  رها  نیمه  را  حرفش
 :داد ادامه و کرد

  عنوان  به من  وکالت و وصاتت با  ای،قاضی  هر  حکم طبق و دادگاه هر  تو  پس-
 بدون آوا یتبرعه  و گناهیبی  موثق   حکم برده، پیش رو پرونده که مأموری
 ... میاد دست به تالشی ترین کوچک 
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 االن  اما  بود،  متفاوت  و  عجیب  مدت  این   در   اهورا  رفتار .  کرد  نگاهش  ایلحظه   شهرام
 ختر  د آوا، از  داشت رسما! بود کرده تکمیل را عجایبش اخالقیات   حرفش، این  با

 هم  آن!  خواند؟ می  گناهشبی  و  کردمی  دفاع...  دشمنش  ترین بزرگ   جاوید،  شاهپور 
  برای  نباید و بود تشنه جاوید خون به دانست می شهرام که  جایی تا که  اهورایی
  تصورات   برای  بود  اثباتی  تنها  االنش،  هایحرف   پس.  شدمی  قائل  استثنا  هم  دخترش
 . بود هشنید سعید از  که  هاییحرف  و شهرام

 : گفت  و برد فرو جیبش توی را هایشدست 

 عوض   و  تغییر   این   دلیل  و...  کردی  تغییر   که  دونیمی  کسی  هر   از   بهتر   واین   خودتم-
  جاوید؟  دختر   جز  به باشه تونهمی چی قبلی، یبرنامه  بدون و باره یه اونم شدن،

 :گفت  دندان الی از  عصبی و کشید  موهایش بین  را دستش خشم با اهورا

 ... کنیمی بزرگش داری خودیبی... نداره ارزشی کوچکترین   من  برای دختر  اون-

  از  حجم این  االنم و شدن شخصیش بادیگارد مدت این  تموم بگی خوایمی یعنی-
 رقمه  هیچ  بیاری  براش  رو  رامین   یبهونه  بخوای  اگه  که  منطق  و  دلیل  بی  عصبانیت

 ! اره؟ د ایدیگه دلیل ره،نمی نفر  یه من  َکت    تو

 روی را اشاشاره و شست انگشت کالفه بعد و کرد نگاهش لحظه چند اهورا
 افراد، از  یکی که  بود نداده شهرام سوال قبال در  پاسخی هنوز . فشرد هایشچشم 

 :گفت  احترام گذاشتن    از  بعد و آمد کنارش

ی  شیم؛می   نزدیک  شده  تعیین   پیش  از   زمان    به  داریم  قربان-  ن؟دیمی  حمله  دستور   ک 

 :گفت  او به رو  بعد و انداخت شهرام به نگاهی نیم اهورا

 اصلی،   نیروهای  و  بدن  پوشش  رو  باغ  پشتی    قسمت  دارن  کمی  تعداد  که  اول  گروه-
 مستقر  خودشون جای سر  سریع خیلی هرکدوم نقشه طبق سوم، و دوم گروه  یعنی
 یک  حتی چون کنین،  جمع تونچهره  پوشش و نقاب به وحواستون  همگی... بشن 
 ... بشه شناسایی نباید هم شما از  نفر 
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 طبقه  هایاتاق  تو  که  دخترایی    بعد  و  مافی  شیخ  اول  مأموریت  این  و  ما  یهمه  هدف
 ...شهمی  نگهداری ازشون ساختمون پایین 

 به پس... اندکارکشته  و ایحرفه هم شون همه که  نگهبانه از  ُپر  تو اون ضمن، در 
 مفهومه؟ ... بشه دیده کسی  از  قصور  و کاری  کم  خوامنمی عنوان هیچ

 :گفت  و جنباند سری مرد،

 . شدم متوجه. قربان بله-

 جای   سر   هرکدوم  حمله  دستور    منتظر   باش،  آماده  حالت    در   و  کن  مستقر   رو  نیروها-
 ... بمونین  باقی خودتون

 اهورا  شد،  دور   که  او  و  گذاشت  نظامی  احترام  برایش  گفتن،  «چشم »  با  زمانهم   مرد
 : گفت  شهرام به رو

 . تو با حمله دستور -

 . کرد  نگاهش کمرنگ  اخمی با شهرام

 ... نشده تموم هنوز  حرفمون ولی-

 شهرام  از   اش،جمله  گفتن   با  زمانهم  و  کرد  مشت  زیاد  شدتی  با  را  چپش  دست  اهورا
 . شد دور 

 ادامه و شه رها ناتموم نیمه که  بهتر  همون نشه، ختم اینتیجه  هیچ به که  بحثی-
 آدم  یه زندگی   مسئول   حاضر  درحال که  اینه فقط دختر  اون و من ربط  ... نکنه پیدا
 !الغیر و... شده باز  تاالر  این  به پاش من  خاطر  به که  گناهمبی

  تبدیل   کمرنگ  و  محو   لبخندی  به  آرام  آرام  اخمش  و  کرد  نگاهش  سر   پشت  از   شهرام
 این   خودش  شاید  و  کردمی  فرار   احساسش  و  خودش  از   داشت  وضوح  به  اهورا.  شد
 را دستش راحتی به شهرام که بود واضح چنان حرکاتش اما دانست،نمی را

 . خواندمی
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 . شدند عمل وارد نیروها و کرد  صادر  را حمله دستور  شهرام بعد، دقایقی

 کرده  حفظ  را  شانپوشش  دستور   طبق  محافظ،  نیروهای  و  بود  شده  شروع  تیراندازی
 او  خود    و  بودند  داده  کشته  هم  زیادی  تعداد  و  زخمی  اکثرا  مافی،  شیخ  افراد.  بودند
 را دادنش رخ فکر  هم درصد یک حتی که بود شده ناگهانی شبیخون   مغلوب
 . کردنمی 

 و  گرفت نشانه ثانیه در  و سریع و بود گذاشته هم روی را هایشچشم از  یکی
 دور   یک  .آمد  فرود  مقابلش  پوش  سیاه  مرد  قلب  به  مستقیم  کرد،  شلیک  که  ایگلوله

 ندارد،  وجود  حمله  در   مشکلی  شد  مطمئن   اینکه  از   بعد  و  چرخاند  باغ  توی  را  نگاهش
  لمس را شانهدف  دیگر  و بود شده تمام او نظر  از  عملیات. رفت ساختمان سمت
 . بود نیامده دست به و نشده  تمام هنوز  خودش هدف... اما بودند؛ کرده

 خودش به او تا که  بشود راهش سد خواست هانگهبان  از  یکی  ساختمان، جلوی
  که  مرد جان بی جسد و کشید  گردنش  شاهرگ روی را گاروت  سیم اهورا بجنبد،
 . کرد  تند قدم باال یطبقه به رو وقفه ایثانیه بدون و تند افتاد، زمین  روی

 تصور  حتی. گذاشت  هم روی را هایشپلک  ایثانیه برای و رسید مدنظرش اتاق به
 های لب  روی به دلنشینی  لبخند که فندقی چشم دخترک ظریف  و شاد یچهره 

 مثل را اشیخی قلب او حضور  یاندازه به بیاید، استقبالش به و بنشاند سرخش
 و خالی یمحوطه  رویایی   با گشود؛  که  را اتاق در ... اما. کرد  تاببی و گرم  همیشه
 فرط از  هک  صورتی با و زده بهت. ایستاد ساکن و مات در، یآستانه در  سردش،
  اتاق  بود، داده دست از  هم را کردن  اخم توان حتی اتاق، این  در  آوا نبودن شوک
 . کردمی نگاه را زده یخ و پوچ

 به  را فضایش و افتاده اتاق توی که  وسایلی و شده پاره یپرده روی هایشچشم 
  آوا،  خالی   جای   علت بفهمد بود کافی  همین و چرخید دادند،می  نشان ریخته هم
 .  آنجاست از  خروج به کردنش  ادار و
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  به  سوزان و حجیم آتشی عین  و شد تنیده وجودش در  که  نفرتی  و خشم تمام با
 چنان  را اشکشیده  هایانگشت  و فشرد هم به را هایشدندان بود، افتاده جانش
 غیظ   از   ُپر   زیرلب،  و  شد  زده  بیرون  و  منقبض  همگی  دستش  هایرگ   که  کرد  مشت

 :کرد  زمزمه کینه  و

 ...عوضی رامین   کشمتمی-

 جزء به جزء و کردمی باز  لگد با را هااتاق  یکی   یکی   در . رفت پایین  معطلی بی
 . نبود آوا از  خبری اما کرد،  رو و زیر  دقت با را ساختمان

 . دوید سمتش زده بهت او، یبرافروخته یچهره  دیدن با شهرام،

  ؟ کجاست  آوا افتاده؟  اتفاقی اینجا؟  شده خبر  چه-

 ...  نیست اینجا آوا-

 میان  دستش  کشیدن  با  و  بود  شده  خارج  اشکلیدشده  هایدندان  میان  از   اشجمله
 :داد ادامه سابقه کم  خشمی با موهایش،

 ...  دزدیدنش-

 . شد بیشتر  اهورا حرف این  از  شهرام تعجب

 ...نکنه دزدینش؟  که  چی یعنی-

 : کرد  غیظ و گرفت  او دهان   از  را حرف اهورا

 ... کثافتشه  خود   کار -

 جیغ  صدای که... بود نزده حرفی  هنوز  و کشید صورتش به دستی کالفه شهرام
  اسم  که فریادی بندش پشت و شد شنیده باغ انتهایی   یمحوطه از  ایدخترانه

 اینکه  بدون الفور،فی  اهورا و کشید  هم سمت را هردو نگاه خواند،می را «اهورا»
 دخترها نجات و مافی شیخ دستگیری   خودش که  دباش مهم برایش یا بماند منتظر 

 .  رفت سرش پشت هم شهرام و دوید ویال خروجی   سمت  کند،  مدیریت را
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 دیده   چشم   با  سختی  به  که  باریکی  رنگ   کرم  در    سمت  را  هایشچشم   باغ،  تاریکی    در 
 .کرد   تند قدم سمت همان به و کشید  شدمی

  با  جیپ رفت، بیرون تا اما شد؛ شدند، رنگ سفید جیپ سوار   که  افرادی متوجه
 .  گذشت  مقابلش از  سرعت به و شد کنده  جا از  بلندی صدای

 نیرویی   نفر   چند  به  رو  و  برگشت  عقب  سمت  بعد  و  دوید  سرش  پشت  قدم  چند  اهورا
 هاآن تن   به لرزه که بلندی صدای با کردند،می نگاه را صحنه  زده بهت که
 : زد فریاد انداخت،می

 اسباب عین  که  دادن دستتون اسلحه بکنید؟  غلطی چه که  یستادیدوا اینجا شماها-
  احمقا؟  کنید  استفاده ازش وقتش به یا  بگیرید دستش بازی

 :  غرید خشم با اهورا که  کردند  نگاه را یکدیگر  زده بهت و شوک در  نیروها

ی  بگیرین  یاد که  خورین می  بازداشت ماه سه َدم از  تونهمه-  رو  کاری  چه کجا  و ک 
 ... بدین  انجام دبای

  زدن  جیک جرعت آنکه بهتر  یا بودند، نکرده  پیدا زدن حرف فرصت هنوز  نیروها
 درحالیکه  و  گرفت  بود  نشسته  موتور   روی  که  را  هاآن   از   یک  ییقه  اهورا  که  نداشتند،

 :غرید زیرلب کرد،می بلندش جا از 

 . ..نکردم خالی نفر  یه تو سر  وتون عرضگی بی تالفی   تا پایین  برو-

 هول که  بس از  بیچاره  و شد بلند موتور  روی از  تند پریده، رنگی با و ترسان مأمور،
 .بیفتد زمین  روی بود مانده کم  و خورد پیچ چپش پای بود، شده

 مشتش  میان  را  هادسته  و  گذاشت  پدال  روی  را  پاهایش  و  نشست  زین   روی  اهورا
 .  فشرد

 :گفت  کالفه  و رساند او به را خودش سریع شهرام
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 کافی  نیروی بدون و االبختکی حسابی؟  مرد بری خوایمی کجا ...  اهورا کن   صبر -
 چی؟ باشن  رفته کوهستان  یجاده از  اگه! بربیای شونپس  از  تونینمی که

  با  کیلومترش، صفحه شدن روشن  با کینگ،  بی موتور   و داد فشار  را دنده اهورا
 . شد روشن   خودش خاص صدای

 اگه هم جهنم یجاده از  سهله، که  کوهستان  یجاده... تهیچوق یا االن   یا وقتش-
 ... کنممی پیداشون دادم که  قولی به کردن  عمل واسه باشن  رفته

  رسید،   پایان  به  که  اشجمله   و  بود  زده  را   حرفش  باشد،  کرده  نگاه   را  شهرام   اینکه  بی
 چپش پای با اهورا که بود نکرده پیدا را حرف کالمی گفتن  فرصت هنوز  شهرام
 . درآمد حرکت به خاصی صدای با موتور  و داد فشار  را دنده دوباره

 رو که  را نسبی برف   و شدید باران   از  خیس یجاده تن   خشمش، از  سرخ هایچشم 
  بند  نفسش هایشریه  سوزش از  میان، این  در  و کردمی  رصد داشت، شدن تند به

 جیپ دنبال نبود، خودش دست شانکنترل  که  هاییسرفه  با زمانهم و بود آمده
 و یافت را آن جلوتر  قدری و نکشید طول هم زیاد کردنش  پیدا که  گشتمی سفید

 هم خیلی شاید موتور  این  سیستم. شتافت سویش به تر،تمام  هرچه سرعت با
 خطر  هم باز  و بود پذیرفته را ریسکش اهورا حال این  با نبود، کوهستان  مناسب
 آوا با قرارش و قول پای که  االن خصوص به. بود داده ترجیح سکوت به را کردن
... دادمی  انجام  را  کار   این   باید  پس  ماند،می  کنارش  و  گرددبرمی  بود  گفته.  بود  وسط

 . نبود اهورا دیگر  اهورا افتاد،می اتفاق این  از  غیر  اگر  و

*** 

 به  شدید،  تکانی  احساس  با  که  بود  نیامده  هوش  به  کامال  هنوز   و  لرزید  دخترک  پلک
 . شد پرتاب عقب به دوباره بعد و کرد  برخورد محکمی  و سفت مجس

 که  پیکری  غول  مرد  از   نگاهش  و  کرد  تر درشت   کمی  را  درشتش  هایچشم   زده،بهت 
 اما   بخورد  تکان  خواست.  شد  کشیده  بودند  جلو  که  مردی  دو  تا   بود،  نشسته  کنارش
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 از  رج یک و شده بسته قطور  طنابی با پایش و دست فهمید آمد، که  خودش به
 . بود کرده  احاطه را سرش دور  تا هایشلب  میان از  هم طناب همان

  به  کرد  شروع و نشست  گلویش  توی  بغض  فهمید، را خودش موقعیت که  همین 
 . شدمی شنیده خفه صدایش طناب، وجود با البته که  زدن جیغ بلند بلند و تقال

  بود  نشسته کنارش  که  دیمر  به اخم با بعد و انداخت او به نگاهی آینه از  راننده
 :گفت  حوصلگیبی  با و کرد  نگاه

 چنگول وحشی   هر ... آوردن ونوبرش  هم  اینا... رو هرجایی یدختره کن   اشخفه-
ی مقصد تا که  ما ناف   به میبندش میفته گیرشون  اندازی  ...  کنیم  تحمل وزرش زر  ه 

  ساخت   نمایان  را  شزرد   هایدندان  که  زد  بدی  لبخند  بود،  نشسته  آوا  کنار   که  مردی
 :داد را راننده پاسخ کشید،می  خودش سمت را آوا درحالیکه بعد و

 ی خوابههم گفتن می... وحشی   زیادی دختره. خان مهرداد کنم می آرومش االن-
 و دم از  و گرفتن  شودم  که کرده غلطی چه دونمنمی  منتها بوده؛ خان هامون
 ... بیرون کردن  پرتش شوندستگاه

  مردک   که  زد  جیغ  بلندتر   عصبانیت  با  و  شد  تر سنگین   مرد  آن  های حرف   از   آوا،  بغض
  داشتنش   نگه  ثابت  در   تالش  که  همانطور   و  گرفت  هایشدست   میان   را  او  ریز   جسم
 : گفت  کرد،می

 وقتی درمیاری بازی  کولی چی واسه... ورپریده بگیر  آروم د  ! وحشی هوووش-
  انقدر   توشده  کور   چشای  تو  گفت  کی  اصال  برنمیاد؟   دستت  از   هیچی   تهش  دونیمی
  هان؟  کنی  وا زود

 با  بود، نشسته شاگرد صندلی روی که  مردی بودند، درگیر  هم با دو آن درحالیکه
 :گفت  راننده به رو بعد و کرد  نگاه را بغل آینه شده گرد  هایچشم 

 ... خان مهرداد دنبالمونه یکی-
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 :گرفت  رنگ بیشتر  شاخم و انداخت سر  پشت به  نگاهی آینه از  مهرداد،

 مون فاتحه  برسه بهمون  شناسم،می رو یارو این  من ... شانس خشکی به ای-
 ... خوندس

 با و برگشت هم آوا برگشتند، عقب سمت که  آنها و پرید دیگر  نفر  دو رخ از  رنگ
  بودند،   کرده  حفظ  را  شاندرخشش   هم  برف   یمیانه   در   که  هاییچشم   سبز   برق  دیدن

 . شد روان اشگونه   روی هایشاشک و تشکس ناخودآگاه بغضش

...  دارم گرفتاری  و گیر   هزار  من واهلل به... دربیاره وپدرمون  نگیره آقا؟  کنیم  چیکار -
... مونده  خواهرمم  هایسفته  خواد،می  شده  پاس  شوچک   شب  فردا  تا  حشمت  آسد
  و  قول زیر  اونم که   بیفتیم این  دست اگه  ولی بود، داده بهم خانوم رو همه قول

 ... مکه حاجی حاجی رهمی زارهمی و زنهمی  قرارش

  بود  نشسته عقب که  مردی به آینه از  مهرداد که  بود اهورا مات   همچنان آوا، نگاه
 :گفت  و کرد  نگاه

 بگیر  تووامونده ی اسلحه گذاشتن،  دست رو دست جای و نخون  یاس آیه انقدر -
 ... مکنی   پذیرایی مونمهمون  از  شیم مجبور  شاید که  دستت

  مردها  آن هردوی و کرد  نگاهش ترس با آوا که  بود کرده  بیان طوری را اشجمله
 :گفتند  زمانهم 

  آقا؟  کنی  چیکار  خوایمی-

 :گفت  که  وقتی لرزاند را آوا تن   او، پاسخ   و

 ... کوهستان  سمت کشونمشمی-

 . کشید  بیرون غالف از  را کلتش  و برداشت موتور  یدسته روی از  را چپش دست
.  کند   گیری  نشانه و ببیند خوب بخواهد که  نبود طوری شرایطش و باریدمی  برف
 را دیدش و بود کشیده  زدگییخ به را تنش زهرآگینش، هاینفس  و هاریه درد
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 به  هاآن  موقعیت تشخیص برای را تالشش تمام  حال، این  با. بود کرده  تار  حسابی
 از  پر  کوهستان،  مسیر  . واداشت حرکت به بیشتری سرعت با را موتور  و گرفت  کار 

 سر  در  آنچه انجام جز  ایچاره هیچ حال، این  با بود، پیچ در  پیچ حسابی و سنگالخ
  پاک   زدن  پلک  چندبار   با  را  هایشمژه  روی  برف    هایدانه.  نبود  رویش  پیش  داشت،

 دسته  سریع،  خیلی  و  کرد  حبس  گلو  در   را  دردآلودش  یسرفه   عمیق،  نفسی  با  و  کرد
 «اهلل بسم» با. شد بلند عقبش چرخ روی موتور  و فشرد راستش دست میان را

  انتهایی  تیرهای و فشرد دوبار  را ماشه جیپ، بغل   از  عبور  هنگام گفت،  که  زیرلبی
 ...کرد  مصرف هاآدم  آن از  نفر  دو بردن بین  از  امید   به هم را اشاسلحه

 و  کشید  بلندی یغج لباسش، و صورت شدن خونی و مرد هیکلی   یجثه افتادن با
 نشسته  شاگرد صندلی روی که  مردی سر   از  لحظه همان که  کشید  عقب را خودش

 درحالیکه  مهرداد  و  ریخت  ماشین   فرمان  و  شیشه  روی  غلیظ،  خون  از   حجمی  هم  بود
 هق هق به. لرزیدمی ترس از  آوا تن . گفت  بلندی « لعنتی» کوبید، می فرمان روی
 بی  مشکی    موتور   که  شد،  خارج  اشصوتی   تارهای  انمی  از   بلندش  جیغ  زمانی  و  افتاد
 پدال محکم مهرداد و کرد  سد را جیپ راه   بعد و چرخید دور  دو شانمقابل  کینگ
 محکم   سرش  و  رفت  جلو  آوا  ایستاد،  حرکت  از   که  ماشین   و  فشرد  پایش  زیر   را  ترمز 
 .  کرد  احساس اشپیشانی  یگوشه   را چیزی  و خورد صندلی به

. گرفت  خودش  مقابل  را  دخترک  و  شد  پیاده   مهرداد  آمد،  پایین   زین   ویر   از   اهورا  تا
  چاقو،   با  راستش  دست  و  بود  انداخته  کمرش  دور    اسلحه  با  را  چپش  دست  درحالیکه

 . شدمی فشرده آوا ظریف گردن    زیر  

 به را هایش دندان درحالیکه خشم، و غیظ با  و گرفت  او به رو  را اشاسلحه اهورا
 :گفت  بلند تاحدودی ،دادمی  فشار  هم

 !دختر این  نه منم، شماها حساب   طرف... حروم به نمک یمرتیکه بره کن   ولش-

 :گفت  و داد  فشار  دخترک گلوی  زیر  تر محکم  را چاقو و زد پوزخندی مهرداد
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ی   اومدی اگه-   تقدیمت  هم مفت مفت همینجوری من  بگم باید اتمعشوقه  پ 
 موزندگی و بده شومشتولوق... خواممی تاز  وخودم جون   عوض در  اما کنمش؛می

 به رو ما و خیر  به رو شماها بعدشم... دستت سپرممی رو دختره منم کن،  تضمین 
 ! سالمت

  های دست میان بسته پا و دست ظریفش، تن . انداخت آوا به نگاهی نیم اهورا
 کامال   هم   کوهستان  برف   سنگین   بارش  وجود  با  حتی  هایشاشک   و  لرزیدمی   مهرداد
 اهورا جان   به بالیی چه که دانستمی خدا فقط هایش،چشم غم   و بود پیدا
 ... اندازدمی

  با  وقتی نشد کم اخمش از  ایذره حتی ولی خورد، آرامی تکان گلویش سیب
 . انداخت پایین  را هایشدست و رفت جلو آرام هاییقدم 

 ... بیاد بفرستش حاال. ندارم کاریت  خب، خیلی-

 وقتی  بود رسیده شانقدمی  پنج چهار  ی فاصله به تقریبا او و کرد  نگاهش مهرداد
 :گفت  مهرداد که

 اون شده که هم نیتت حسن  دادن نشون  واسه... همینجوری که شهنمی  د  -
ل وماسماسک   ... کنیممی مذاکره اونوقت زمین؛ رو بده و 

 مهرداد  شود، بلند تا دانستمی. گذاشت  زمین  روی را اسلحه و شد خم کمی  اهورا
 و برداشت خیز  او سمت کند، صاف قد اینکه بدون پس کند،می شلیک سمتش
  آوا   خود،  از   دفاع  برای   یا  بود  شده  هول  ترس   از   مهرداد  گرفت،  ازش   که  را  اشاسلحه

 برای  اهورا خورد، ُسر  و زد جیغ بلند که دخترک و پایین  کرد  پرت بلندی از  را
 برگشت   عقب  به  تا  و  سوخت  کتفش  و  شانه   لحظه  همان  که  برداشت   قدم  گرفتنش
  قنداقش  روی اسلحه گرفتن  پس برای که مهرداد دست   روی  را هایشانگشت 
 با او و پیچاند را دستش سریع اهورا بیاید، خودش به او تا و گذاشت  بود نشسته
 خونین،  چاقوی  و  داد  سر   بلندی  یناله  کرد،  اکو  کوهستان  در   را   صدایش  که  فریادی

 . افتاد زمین  روی به دستش از 
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 بدتر،  چیز  همه از  و بود افتاده خس خس به اشسینه و زدمی نفس نفس اینکه با
 نکرده  مداوا  را  اشکهنه   زخم  هم  هنوز   که  ایبخیه  جای    در   دقیقا  را  اشضربه  مهرداد
 شدیدی خونریزی   به کتفش،  بیشتر   و دوباره شدن   شکافته این  و بود کوبیده  بود،
 دست . داشت نگه حالت همان در  را مهرداد و کرد  حفظ را شقوای بود؛ شده منجر 

  خشم   با  و  کشید  بیرون  را  اشیدکی   اسلحه  و  برد  کمرش  پشت  غالف  سمت  را  آزادش
 : کرد  غیظ او گوش  کنار 

 جهنم  رسیدی  وقتی  واین ...  رهنمی  جایی  یدکی  اسلحه  بدون  هیچوقت  پناهی  اهورا-
 یماشه  اکثرشون اجل   یواسطه ارمند شک  چون بگو؛ هم هاتکاسه هم یبقیه به

 ...  خوردن بازی هاشگلوله  از  یکی از  و بوده اسلحه همین 

 در  و چکاند سرش کنار   را ماشه اهورا بگوید، سخن  کالمی  کند  فرصت مهرداد تا و
 .شد پخش جیپ در   روی مغزش  محتویات لحظه، یک

 درد  از   نوهایشزا.  گذاشت  جایش  سر   را  اسلحه  و  انداخت  زمین   روی  را  مردک  جسد
  بود  تار  دیدش و شدمی  خم داشت چاقو یضربه  شدید خونریزی   و سرما بیماری،
 با و کوبید  اشسینه وسط محکمی مشت و فشرد هم روی را هایشچشم وقتی

 : کرد  واگویه خودش

 ...«لعنتی بگیر  خون خفه اینجا اقال»

 شیب   از  که  دنبو تالش  به نیازی کرد،  لمس  را بلندی سست   خاک که  هایشقدم 
 .  برود پایین  بلندش چندان نه ارتفاع

 با که  بود شده جمع خودش توی سرما و ترس از  و بود نشسته زمین  روی دخترک
 . شد بلند جا از  و شد گرفته  سر  از  هقشهق او، دیدن

 او کاپشن   یخورده خراش آستین و پیشانی زخم روی کمرنگ  اخمی با اهورا نگاه  
  شدید  ریزش و فشرد اشسینه به را سرش آوا که  بود او قدمی   یک در . شد کشیده
 . سوزاند را هایشچشم  و انداخت هم روی را اهورا یخسته های پلک  هایش،اشک 
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  باز  هایشلب  میان از  را طناب اینکه محض به و برد دخترک سر  پشت را دستش
 :فتگ  هایشگریه   میان  در   و  خزید  آغوشش  به  او  ساخت،  رها  را  هایشدست   و  کرد

 نامرد  من ...  من   ولی...  نموندم  حرفم  سر   دونممی...  کردم  بدقولی  دونممی  دونم،می-
 نفر   یه  یهو...  گممی   راست  قسم  مامانم  خاک  ارواح  به!  اهورا  نیستم  راه  وسط    آدم    و

 ... و بیرون کشیدم  اتاق از  اومد

 : ردک  زمزمه رمقبی  و گرفته  گوشش  کنار   و شد تنش غالب اهورا، سرد هایدست 

  بسته   چشم  موشریک   و  بزارم  اشتباهی  آدم    رو  دست  محاله  که  گیمی  من   به  اینارو-
   کنم؟   انتخاب

 منم  چون... مونیمی  منتظرم هم ندی قول اگه حتی دونستممی بمون، گفتم  وقتی
 االنم... بمونم زنده شده که  هم برگشتن  واسه بستم عهد خودم با دادن، قول بدون
 ... موندم پا سر  کنارت  رسیدن تا بینی،می که

 اشریه  سوزش از  ناشی که  بود کرده  بیان تر آرام  خاصی، لحن  با را اشجمله  انتهای
  و  افتاد پایین  اهورا هایدست  کرد،  نگاهش زده بهت و شد جدا او از  که  آوا و بود

 . گرفت  سر  از  را هایشسرفه او وقتی شنید دخترک را اشسینه خس خس

  دخترک   کرد،  خم  عقب  سمت   به  را  سرش  که  اهورا  و  شد  جاری  دوباره  آوا  هایاشک 
 : گفت  لرزان و گریه  با

 !!کنیمی سرفه داری بازم... بازم-

 هرچیز  یا دارو، اسپری، کردن  پیدا برای شد هایشجیب گشتن   مشغول تند تند و
 . کند  خوب را اهورا حال فقط که  دیگری

  جیب  تو هیچوقت وای،خمی که چیزی اون بندانگشتی؟  گردی می چی دنبال-
 ... نیست و نبوده لباسام
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 را انگشتش سر  اهورا و دوخت او روحبی هایچشم  به را نگاهش هق، هق با آوا
 : زد لب سختی  به هایش،اشک  کردن  پاک با زمانهم و کشید  هایشگونه   روی

 و  حال  که  خون  دریای  میون    کرد  باز   وپات  که  کسی  بخاطر   ها؟ گریه  این   چیه  واسه-
   بدن؟  آزارت کثافطا  اون گذاشت  اومدنش دیر  با و این  بشه زترو

  و  برداشت صورتش کنار   از  را اهورا یزدهیخ دست وقتی بود ریز  ریز  آوا یگریه 
 : گفت  لرزان هایش،چشم به خیره و گرفت  خودش ظریف دست هردو میان

ه خاطر  به من  شرایط   گی؟ می داری چی-  چرا  شدم؛ زاده باهاش که وضعیتی 
  بگیری؟  گردن  خودت رو تقصیرا  تموم خواییم

 روی...  هایاشک  کردنش،  «ها» با زمانهم  و گرفت  دهانش  مقابل را دستش بعد
 :زد لب و ریخت اهورا  یکشیده  هایانگشت 

  تو  شبیه اصال... حالتا این  و سرما این  اهورا؟  سردی همه این  چرا زدی؟  یخ چرا-
 ... نیست

 وجود با و کند  نگاه لحظات این  در  را او فقط خواستمی و بود آوا رفتار  مات   اهورا
 دست   دمای  که  کردمی  را  تالشش  تمام  آوا  و  ماند  پا  سر   سختی  به  زانوهایش،  لرزش

  ی فاصله  در   نشدند  متوجه  و  ندیدند  کدامهیچ  شاید  و  ببرد  باال  شده  که  هم  کمی  را  او
 ُرل پشت اخم با رامین و ایستاده سیاهی صحرایی   جیپ ها،آن از  زیادی چندان نه

 گیرد،می نشانه را هجومی یاسلحه که دستش بغل مرد به خطاب و نشسته
 :گویدمی

 خوب خیلی وآدم این  من . بیاری شودخل تیر  یه با فقط که  کن   جمع توحواس-
 و بمونه پا سر  تونهمی هم شرایط ترین سخت و روز  و حال بدترین  با شناسم،می

 !قصاص برای کنه  حمله

 :گفت  و زد پوزخندی مرد
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 داشت، اگه که  نداره خطا تیرمون... ایمکاره  این  وقته خیلی ما آقا، راحت خیالت-
 کنه،  گیریهدف  که مونپیجول ... کردننمی  صدامون عقاب کیوان شما کوچیک 

ر  تیزش تیغ   از  تونهنمی احدالناسی س   ... بره در  ق 

 :کرد  غیظ اخم با رامین 

ت و نخون لغز - ت به حواس  ... کن  شلیک و نده مجالش شد که ثابت باشه، کار 
 ... بخوره قلبش به مستقیم خواممی که،  دونیمی

 :گفت  و داد تکان قدری را اسلحه مرد

  بزنم؟  هم رو دختره... آقا تنظیمه دقیق دقیق  -

 هوا سرمای یا رو مصنوعی جوجه اون... بیاد پا از  اهورا اینه مهم. نیست الزم نه -
  میان  خون بوی از  که  شهمی هاییگرگ   خوراک دیگه دقیقه چند تا یا کنهیم نفله
 ... شونسراغ 

  موتورش،  شدن روشن  با زمانهم و زد را ماشین استارت رامین  و نزد حرفی مرد
 :غرید مرد به رو و شد حرکت یآماده

 بفهمه   مانیا  اینکه  از   قبل  برگردیم  زود  باید...  کن   ناکارش  بزن  د    موندی؟   چی  معطل-
 ... بشه من  غیبت متوجه و اومده نفر  دو این  سر  به چی

 برای  آوا شدن خم از  بعد ایلحظه و داد حرکت اسلحه یبدنه روی را دستش مرد
 اش اشاره انگشت عدسی، میان در  اهورا شدن پیدا و پاهایش دور  طناب کردن  باز 

 ... کرد  لمس را ماشه

 گرفتن   با  زمانهم   و  شکست  هم  در   را  کوهستان  سنگین  و  سرد  سکوت  شلیک،  صدای
 جیپ   هایالستیک  چرخش  صدای  اش،سینه  یقفسه  به  چیزی  برخورد  از   اهورا  نفس
 . رفت آسمان به کرد،می صدا را اسمش که  آوا بلند جیغ و شد شنیده
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 را خودش کار    کاری،  یضربه  آن انگار . بود همانجا تا ماندن پا سر  برای اهورا توان
 سرد هایسنگ به سرش اینکه از  قبل و افتاد زانو دو روی اهورا که بود کرده

 به را اشپیشانی  گریه با و کرد آن هایل را دستش آوا کند، برخورد کوهستان
 . چسباند  اهورا پیشانی  

 وضوح  به هایشدندان. بود آغوشش در  آوا و بود افتاده زمین  روی حال بی اهورا
 خورد، تکان که کمی. لرزیدمی اهورا هایدست میان در  و خوردمی هم به

 وحشت  با  آوا.  افتاد  زمین   روی  و  خورد  ُسر   تنش  طرف  دو  از   رمق  بی  اهورا  هایدست 
 بار  این . لرزید تنش بیشتر  و کرد  نگاهش شده، گشاد  هاییچشم  با و کرد  بلند سر 
 ... اهورا دادن دست از  ترس. بود ترس از . نبود سرما از  فقط لرز، این 

 همیشه  یچهره و بود بسته مالیمت با  را هایشچشم. بود امآر  او آوا، برعکس
 بود   شده   معصوم  ایبچه  پسر   به  شبیه  درست  آرامش،  همه  آن  با  االن  خشمگینش،

 .است رفته فرو عمیق خوابی به که

 ...اما

 ...  نه

 ... نه

 !نبود اهورا خوابیدن وقت االن

 :داد تکان را اشزدهیخ  و لرزان هایلب و کشید  جلوتر  را خودش سختی به

 ...اهورا-

 را موهایش شدید، باد و بود پوشانده را صورتش برف. آرام و بود ساکت هنوز  او
 کرد   حس هایشچشم یکاسه  توی را اشک جوشش آوا. دادمی تکان پیشانی روی
 توانسته انگار  داغ، هایاشک  همان از . داد  تکانش کمی  و گرفت  را هایششانه و

 :گفت  و زد جیغ بلند که  بگیرد جان بیشتر  کمی  بود



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

666 

 

 !!اهــورا-

 فقط  باریک، رج یک اندازه به بعد و لرزید قدری اهورا هایچشم  دومش، فریاد با
  هایش پلک  پشت دوباره که  فروغشبی نگاه و شد باز  مدهوش کامال  ایلحظه  برای

 میان  را اششده منجمد هایدست و کرد نگاهش زدهوحشت  آوا شد، مخفی
 در   مانده  باقی  تاب  وجود،  تمام  با.  گرفت  دهانش   مقابل  خودش،  چککو  هایدست 

  کرده  قفل مغزش. بوسید را هایشدست  تند تند و کشاند  هایشلب به را وجودش
 از  را عقلش که  بود افتاده جانش به چنان سرما، و درد و ترس. بود افتاده کار   از  و

 باقی   تاب  از   باید  شده  ور هرط  گفتمی  که   دلش  حرف  با  تکیه  با  فقط  و  بود  برده  یاد
 :گفتمی هق هق با و کردمی عمل دارد، نگه گرم  را اهورا مانده،

  کنم می خواهش ازت ... توروخدا... نبند وچشمات ... لعنتی نخواب... اهورا نخواب-
 ...  بمون بیدار  توروخدا... اهورا نزار  تنها  ومن ... بمون زنده

 ی لحظه.  زدود  را  اشچهره  بر   انباشته  برف  و  داد  حرکت  صورتش  روی  را  هایشدست 
 باال   را  خودش  هایش،اشک  گرفتن   شدت  با  و  کرد  نگاه  را  اهورا  یپریده   رنگ  یچهره 
 اهورا یزدهیخ صورت روی را سردش نیمه  هایلب  و برد جلو را صورتش و کشید

  ها  گرمشنیمه  هاینفس  با را هایشگونه  و پیشانی وقفه بی و تند تند. گذاشت
  کردن  صدا و گریه درمیان و بود کرده صورتش قاب را دستش دو هر . دکر می

 . بخشیدمی گرما  را صورتش اسمش،

 کرد   باز  را هایشچشم  الی سختی به صورتش، روی گرما  از  ردی  احساس با اهورا
 سبز  نور . کشید عقب کمی را سرش او هایپلک  لرزش احساس با دخترک و

 که   را آوا یچهره . بود شده کدر   و نبود ندرخشا همیشه برعکس اهورا، هایچشم 
 تالش  اهورا ماندن زنده برای و بود برده یاد از  را خودش سرما و برف میان در 
 و  ظریف یچهره  این  کرد  اعتراف دلش توی بار  چندمین  برای و کرد   نگاه کردمی

 ... زیباست چقدر  دلنشین،
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 چند.  کرد  نگاه  آوا  به  دوباره  و  کرد  کج  خاکستری   آسمان  سمت  به  را  هایشمردمک 
  فرط  از  عضالتش تمام انگار . ماند ناکام زدن حرف در  بار  هر  اما لرزید، هایشلب  بار 

 . بود افتاده کار   از  سرما

 :  گفت  بغض با و برد جلو را سرش آوا

 ... اهورا بگو بهم بگی؟ خوامی چی-

  کنار  م،آرا خیلی خیلی و گرفته صدایی با و خورد تکان اهورا یزدهیخ  هایلب 
 : گفت  گوشش

  که ...  قولم آخرین  زیر ... که...  راحته خیالم... ببینمت... نتونستم دیگه اگه... اگه-
 ...نزدم گردم،برمی  نرسیده صبح به شب... گفتم

 تکان  را  سرش  تند  تند  و  گرفت  قاب  را  صورتش  و  افتاد  هق  هق  به  آوا  حرفش،  این   با
 . داد

 این  از ... دممی قول  بهت واین  بینی،می ومن  بازم تو... نمیفته اتفاقی هیچ-
 ... شهمی  تموم  همیشه برای مسخره  بازی   این  و ریممی بیرون لعنتی کوهستان

 یطره.  کرد  نگاه  را  آوا  صورت  لحظه  چند.  نشاند  لب  به  رنگیبی  و  محو  لبخند  اهورا
 پلک   بار   هر   با  و  لرزیدمی   هایشلب  و  بود  شده  سفید  برف  از   اشپیشانی   جلوی  موی
 .  ریختمی  پایین  هایشچشم  از  برف سفید درشت و ریز  هایدانه زدن،

 به را دستش بود، که  زحمتی هر  با بود، مانده باقی وجودش در  که  توانی یتتمه  با
  کنار   صورتش توی از  را دخترک  موهای خواست و کرد  بلند زمین  روی  از  سختی
  که  بلندی نفس و  افتاد آوا یشانه  روی رمق بی دستش و نتوانست که... بزند

 .  بست را هایشچشم  و کرد  جمع را اخمش و سوزاند را اشسینه کشید،

  صورتش .  بود  نامعقول  که  زدمی   حرفی  دلش،.  ماند  او  باز   نیمه  هایلب   روی  آوا  نگاه
 . داشت  دیگری حرف هایش،لب اما بود، بوسیده را
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 صاعقه  افکار  چه دچار  دخترک بغرنج، اوضاع  آن در . برد فرو را دهانش آب محکم
 ... بود شده مانندی

 و دست. بود داده دست از  را حواسش تمام انگار ... اما بگیرد، او از  نگاه خواست
 شاید  اینکه؛  به  فکر   با.  بود  شده  فلج  انگار   تنش  تمام  و  بود  حس  بی  سرما  از   پاهایش
  آنها  داعو محل کوهستان،  این  شاید... نکند طلوع اهورا و او برای فردایی خورشید

 پا از  را او سرما بماند، زنده هم اهورا اگر  و شود پاره اشزندگی کتاب  شاید... باشد
  را  صورتش بعد و داد فشار  هم روی را هایشچشم  بار  یک ؛ ...کند  نابود و بیندازد
 گذاشت   او  هایلب   روی  را  هایشلب   مکث،  بدون  کرد،  مماس  او  صورت  با  و  برد  جلو
  روی   اش،قلبی   احساس  خاطر   به  باطن   در   و  گرما  یبهانه   به  هر ظا   در   آرام،  ایبوسه  و

  فنجان  بود حاضر  و بود شده عاشقش بار  آخرین  و اولین  برای که  مردی هایلب 
 . نشاند بکشد، سر  او آغوش میان در  را مرگ سرد  

 ی گونه   روی  آنجا  از   و  رفت  پایین   فکش  ی تیغه  تا  هامژه  از   اشک،  از   درشت  ایقطره
  گسیل   باشند کرده  وصل  بهش دوباره زندگی جریان انگار  آوا، یبوسه  اب که  اهورا
 آوا و زده بهت اهورا. کشید  عقب را سرش آوا وقتی شد مماس شانهایمژه. شد

 . کردندمی نگاه را یکدیگر  غمگین 

  سرش  پشت و داد حرکت را آن سختی به که  بود گردنش  کنار   هنوز  اهورا، دست
 در  که توانی تمام با بار، این  و کند خم را سرش هدوبار  کرد وادارش و گذاشت
 و کرد قفل او کوچک هایلب به را سردش هایلب  بود، مانده باقی جانش
 . بوسید دار تب  و عمیق وجود، تمام با را دخترک شد، بسته که  آوا هایچشم 

 دیگر  که بود نشسته هایشانصورت  روی  برف آنقدر . کرد نگاهش ایلحظه  آوا
 کدر  .  زدنمی برق دیگر  اهورا هایچشم . نبود تشخیص قابل سادگی به شانچهره 
 . بود کدر 

 . آمدمی خوابش انگار . بود شده مدهوش. نبود درشت دیگر  هم آوا هایمردمک 
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  از . نبود ماندن تنگنا در  و...  یبوسه بوسه، این  اما بود، بارشان اولین  هردو
  بود   کرده  قبولش  آوا  که  احساسی!  بود  احساس  فقط،  و  فقط. نبود  هم  سوءاستفاده

 که  دخترکی  جان،  اعماق  از   کرد،  اعتراف  خودش  به  االن،  اما.  جنگیدمی   آن  با  اهورا  و
 ...خواهدمی  خودش برای را،  بود شده نجاتش یفرشته مرگ یلحظه در 

 برودت   انجماد، فرط   از  و بودند رسیده مطلق حسی  بی به هردو که  زمانی درست
 نخورده گلوله  که  قسمتی در  او، یسینه روی را سرش آوا ردند،کنمی حس را هوا
 . بست  را  هایشچشم   و  شد  رنگین   آمد،نمی  بند  که  خونی  از   اشگونه  و  گذاشت  بود

  نداشت  طاقت. گذاشت  آوا هایچشم  روی سایبان مثل را دستش زحمت، به اهورا
 . زندمی شالق صورتش  به برف ببیند

 ... اینجا نمون... آوا برو... باالست همون ین ماش... نیست دیر ... هنوزم-

 ...نمونده شکستنش یلحظه  به چیزی که...  یخی قلب  این  پای   به نمون

 وقتی  نبود  او  از   بهتر   هم  آوا  لحن   و  زدمی  حرف  خسته  حالتی  با  و  بریده  بریده  اهورا 
 ار وزمزمه  بود،  دویده  هایشچشم  به  حالیبی  و  خواب  درحالیکه  بسته،  هایچشم   با

 :گفت

 بزنم  یخ باهاش... هم خودم اگه حتی... مونممی یخی قلب این  کنار ...  آخرش تا-
 ...بشکنم و

 اهورا هایچشم بندش، پشت و برود هوش از  که کشید طول ثانیه یک فقط و
 هایپلک  آفتاب، طلوع با زمانهم و ببیند کوهستان  پس   از  را  زردی نور  درخشش
 ... کنند  مسل را خواب و هوشیبی سنگینش،

 

 ( فالحی مازیار -نفس آخرین  آهنگ)

  محاله  خیال که  نگو تو
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   تنها دل این  واسه رفتنت

  جوابه بی سوال یه

  عذابه یه خوابه مثه

  تاره و تیره چه دونینمی 

   دوریت و تو از  که  قلبی حال

  قرارهبی  قرارهبی

  میرهمی که  دیره نگو

  تو بی و نفسامه آخرین 

  میرممی که  کنممی حس دارم

  آخر  دم این  بزار  الاقل

  بگیرم رو چیهمه چشات از 

  دلخوشی ی خسته یلحظه توی

  کشیمی ومن  نفسی بی تو که

   بدی پس موخسته دل بهم کاش

   بدی نفس تو یخی قلب به یا

  اینه از  ترسم و باور  همه

  بشینه و رومروبه بیاد که

  ببینه وچشام  درد و غم

  همینه روالش و حال بگه
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  دنیا همه از  گذرممی گاهی

  دریا دل از  قایقی مثه

   ببندی وچشات  لحظه یه که

   بخندی بخندی

  تو بی و نفسامه آخرین 

  میرممی که  کنممی حس دارم

  آخر  دم این  بزار  الاقل

  بگیرم رو چیهمه چشات از 

  دلخوشی ی خسته یلحظه توی

  کشیمی ومن  نفسی بی تو که

   بدی پس موستهخ دل بهم کاش

   بدی نفس تو یخی قلب به یا

  بدی نفس  تو یخی قلب به

*** 

 

. زدمی  تاری به تاحدودی دیدش و بود حالبی. گشود  را هایشپلک  الی رخوت با
 شکلی   مربعی  پذیرایی  .  ببیند  واضح  را  اطرافش  محیط  توانست  تا  زد  پلک  دفعه  چند
 و  بود  شده  چیده  سفید  و  ایرمهس   رنگ  به  هاییبالشتک   و  هاپشتی   دورتادورش  که

 کریستالی    هایقلیان  و بود شده پهن  رنگی سفید پشمی یقالیچه  پشتی، هر  جلوی
 بسیار   که  ایفیروزه  و  برنز   شمعدان  و  آینه  پذیرایی،  یگوشه  یک.  بودند  چیده  قجری
 که چوبی مانند   بوفه  یصندوقچه یک دیگر  یگوشه و داشت قرار  بودند قدیمی
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 کار   بود پیدا که  الکرسیآیت  فرش تابلو هایش، چشم مقابل. دارد قدمت بود معلوم
  ابریشم   هاینخ  که  بود  شده  آویخته  ساروج  و  سنگ  جنس  از   دیواری  به  است،  دست
 . بودند پیدا خوبی به میانش

 چرخید و چرخید شومینه، هایهیزم صدای و سر  و ترق ترق میان در  هایشچشم 
  بود   بزرگی  کرسی  زیر   پاهایش  و  بود  دورش  گرم  و  پشمی  پتویی.  رسید  خودش  به  تا
 رویش که  سفیدی  پتوی روی رنگی ایسرمه براق روکش و داشت قرار  مقابلش که

 و سرخ هایگل   با چینی دستی   پیش چندتا کرسی،  روی. داشت قرار  بودند کشیده
 . شمعدانی هایگل   با کوچکی  گل  سبد و داشت قرار  بنفش

 احساس  با  که  نشست  جایش  سر   صاف  و  کشید  تر پایین   را  پتو  و  شد  جا  به  جا  کمی
 . شد جمع صورتش روی اخم اش،سینه یقفسه در  درد

 که  دردی و بود کوهستان   آورد،می یاد به ناخودآگاهش در  که  را جایی آخرین 
 بود شتافته سمتش به اجل تیر  مثل بارهیک که  ایگلوله  و سوزاندمی را هایشریه
  زندگی  هاینفس  آخر  لحظات در  ها،فرشته مثل که گینیغم و زیبا دخترک... و

 . بود دمیده او یخی   قلب به را بخشش

  رد . کرد  لمس را بود پیدا پیراهنش باز  نیمه هایدکمه  زیر  از  که  پانسمانی  دستش
  طرف  به قلبش،  جای به گلوله. بود پوشانده را اشسینه راست سمت سفیدش،
 . بود شده ماندنش زنده باعث همین  و بود خورده مخالف

 و داد اشتکیه پشتی به برد، عقب را سرش و شد کمرنگ  اش پیشانی  روی چین 
 بود،  کجا  االن و بود کرده  باز  چشم چطور  اینکه. گذاشت  هم روی را هایشچشم 
  نبودن  فقط حاضر  حال در  و کجاست   االن آوا که  بود این  مهم اما بود،  معما برایش 

 .  کند  باز  را هایشچشم  اخم با شد باعث هم همان هک  بود کرده  درگیر  را مغزش او

 محلی   هایلباس   با  جوانی  دختر   و  شد  باز   در   لحظه  همان  که  شود  بلند  جا  از   خواست
 با و شد وارد داشت، رنگی یحاشیه با سیاهی بلند دامن و سیاه یجلیقه که  سفید
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 اهورا، اخم گرفتن   رنگ با زمانهم بعد و کرد  نگاهش ایلحظه اول اهورا، دیدن
 :گفت  کمرنگ  لبخندی با و گرفت  او نافذ هایچشم  از  نگاه و زد پلک

 ... روشن  جان آوا چشم شدین، بیدار  باالخره پس-

 :پرسید  محکم  اما  گرفته   صدایی  با  و  کرد  تر   زبان  سر   با  را  هایشلب  آوا،  اسم  شنیدن  با

  خوبه؟  حالش  اینجاست؟  آوا-

 :داد پاسخ و گرفت  رنگ دختر  لبخند

 که  نشین  اعیونی و باالهایین  باال اون یبچه  معلومه باشین، نگرانش دارین  حق-
 خانوم  حال نباشین، نگران هیچ ولی بودتون؛  گرفته اونطوری کوهستان سرمای 
 ... خوبه خوب   تونخوشگل

 این  و شد باز  در  دوباره بپرسد، دیگری سوال و بگشاید لب دوباره بخواهد اهورا تا
 هم او. شد وارد سیاه،  هایچشم و سفید دست یک هایریش  با کهنسال  مردی بار 

 روی را شوالیش که   همانطور  و زد لبخند اهورا دیدن با. داشت تن  به محلی لباس
  سرش  روی از  را اشتالشی  دار ترک  کاله و گذاشتمی چوبی صندلی یدسته
 :گفت  داشتبرمی 

ی!  خواب ساعت! پسر شاه خیر  به اوقور -    باجان؟ با شدی بیدار  ک 

 ... شهمی ایدقیقه چند-

 .بود داده پاسخ اهورا جای به جوان دختر 

  نشست  کنارش  و رفت اهورا سمت و کشید  دستی پشتشکم   موهای روی پیرمرد
 :گفت  دختر  به رو و

 حال سر  تازه مونمهمون  و سرده هوا... بابا بیار  بهارنارنج چایی دوتا برو آراگل-
 ... کنهمی خراب شوحال باز  هوا این  وگرنه ونهبم  گرم  هاشریه باید اومده،

 . داد تکان سری دختر 
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 یادم خودتون... بعد  بیای شما تا بمونم گفتم  برم، خواستممی االن. آقاجان چشم-
 ... گذاشت  تنها نباید رو خدا حبیب دین دا

 :گفت  اهورا به رو رفت، که  او و کرد  نگاهش لبخند با پیرمرد

  جان؟  بابا بهتره حالت-

 .  کرد  صاف  را گلویش  کمی  اهورا

  کجاست؟   اینجا. بهترم-

 از  کوچیک  روستاهای از  یکی مائین؛ ده تو االن شما که  جان بابا بگه برات جونم-
 ... کنن می خطابش علی حاج ده   من، اسم به و دارن لطف اهالی که  تالش طوایف

...  دهم این  کدخدای  منم... نداره توقابل که  درویشی یکلبه  منه،  یخونه  هم اینجا
 ... همراهت بانویگل  و شما میزبان

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش ایثانیه اهورا

  درآوردم؟  سر  اینجا از  چطور  من -

  و   قیل  کوتام  جلو  ده،  کوهنورد  هایجوونک   از   عده  یه  که  بود  پیش  هفته  یه  تقریبا-
 دوش روی رو جوون دختر  یه و تو دیدم خبره، چه ببینم اومدم انداختن، راه قال

...  کردن پیداتون بوران و برف زیر  کوهستان وسط یتنگه تو  گفتن می و گرفتن 
 ... بود گرفته  برفک رو هاتونمیجیک و مو و بودین  زده یخ هردوتون

 اهورا  وحشتناک    خونریزی و شدید برف آن وجود با. کرد  نگاهش لحظه چند اهورا
 جان سرما و یخ آوار  آن از  که  بود خدا یمعجزه  فقط واقعا آوا، جسمی   ضعف و

 . بودند  برده در  به سالم

  کجاست؟   االن... دختر اون-

 . خندید کوتاه  پیرمرد
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  هزار . خوبه حالش االنم و کرد وا چشم تو از  زودتر ... نباش خانومت دلواپس-
 ...کرده  جمع خودش دور  اندرونی تو رو همه داره که  زبونی و سر  با ماشااهلل

 :کرد  جمع را یشهاچشم  کمی  اهورا

 ! خانومم؟ -

  مگه؟  نیست خانومت ! باباجان آره-

  او  از  بعدا اهورا قطعا باشد، زده حرفی چنین  آوا اگر . رفت هم  در  اهورا هایاخم
 :گفت  محکم و کوتاه.  کردمی سکوت باید االن اما خواست؛می مفصلی توضیح

 . خانوممه چرا،-

 بعد و خورد چوبی در  به ایتقه  هلحظ همان و کشید  آسودگی سر  از  نفسی پیرمرد
 .بود گردو  چوب از  هاپنجره و در  تمام جنس. چرخید پاشنه روی

 بود،  کدخدا دخترهای از  یکی و داشت نام آراگل که سفید لباس دختر  همان
  سرش   پشت  و  شد  وارد  زیر   به  سر   و  مؤقر   داشت،  دست  روی  استیلی  سینی    درحالیکه

  با  بود، گرفته  دست روی دیگری سینی هم او که  زرد محلی لباس با دیگری دختر 
 . شد اتاق داخل بود، شده اهورا محو که  هاییچشم  و لبخند

 هوش   محلی  هایکلوچه  و  بهارنارنج  خوش    عطر .  گذاشت  کرسی  روی  را  سینی  آراگل
 . پراندمی آدم سر  از  را

 .  آقاجان بفرمایید-

 :کرد  اشاره اهورا به دست با کدخدا

 ...جانبابا مهمون اول-

 استکان  بعد  و  گذاشت  نعلبکی  روی  اهورا  جلوی  را  چای  باریک  کمر   استکان  اول  آراگل
 را خالی سینی و گذاشت   کرسی  روی هم را هاکلوچه.  داد قرار  پدرش مقابل را دوم
 . زد بغلش زیر 
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  از  را رنگش خرمایی موهای آرا،گل  مشکی   هایبافت گیس  برعکس   که  دوم، دختر 
 محتوی که  سینی و آمد جلو لبخند با بود، کرده  رها شانه روی نهآزادا روسری زیر 

 گذاشت   کرسی  روی  را  بود  شیرازی  ساالد  کاسه  یک  و  گنجشکی  کله  و  زعفرانی  پلوی
 :گفت  اهورا به خیره و

  تون نگران خیلی همه . خوبه حالتون و اومدین  هوش به که  خوشحالم . سالم-
 ... بودن

 :داد ادامه لبخند، همان با و ایستاد واهرشخ کنار   صاف او و نزد حرفی اهورا

 ... علی کدخدا  تغاری  ته و آراگل   تر کوچیک  خواهر . ترنجم من -

 حرکت  این   از   که  ترنج   و  کرد  اکتفا  سر   دادن  تکان  به  تنها  حرف،بی   معمول  طبق  اهورا
 ایاشاره دخترها به رو کدخدا.  شد دمغ کمی  بود، خورده پرش توی حسابی اهورا
 :گفت  او به رو اهورا رفتند، بیرون اتاق از  که  هاآن و زد

 ... حاجی شدم تونزحمت  باعث-

  شکرش   و  خوریممی  هم  با  شینیممی  خداست،  نعمت  چیکه  یه  باباجان؟   زحمتی  چه-
 ...گیممی رو

  سماور  روی کردمی معلوم که  خوبش طعم. نوشید گرم  چای آن از  ایجرعه اهورا
! داشت خاصی خیلی یمزه چای این ... ولی کرد  گرم  را وجودش کشیده،  دم زغالی
 یاد  به  را  او  مدت،  این   تمام  از   بعد  انگار ...  بود  آشنا  اهورا  با  طوری  یک  طعمش  انگار 
 ... بود انداخته مادرش هایچای 

  سماور  روی یا آتیشی، چایی. نگریست را استکان کمرنگ، اخمی و تعجب با
  االن  تا هیچوقت را، احساس این  اما ،بود  نخورده حال به تا کم  قدیمی هایزغالی 
 آن که  دلتنگی؛ جز  رسید،نمی ذهنش به چیزی هم علتش برای و بود نکرده حس
 و بود دیگری جور   یک چای این  مخصوص طعم بهرحال ولی. بود بعید اهورا از  هم

 ... نشست دلش به زیادی شاید
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 روی  و  بود  اموشخ.  کشید  بیرون  شلوارش  جیب  از   را  تلفنش  و   برداشت  کامل  را  پتو
 . شدمی دیده درشت و ریز  ترک چندتا اششیشه

 :پرسید و کرد  نگاه کدخدا  به

  حاجی؟  نداره جایی پاسگاهی، اینجا-

 درمون  درست کشی  برق هنوزه تا هنوز  که  ستافتاده دور  ده یه اینجا باباجان؛ نه-
 یلوله  چون.  ..بکشن   رودخونه  و  چاه  از   باید   رو  شونخوردن  واسه  آب  مردم  و  نداره
 ...نشده درست هنوزم و شکسته اصلی

 ... اصلی  روستای  به  برسی  و  بری  باالتر   ده  چهارتا  تا  باید  منتها  هست،  پاسگاه  یه  البته

 از   که  حورا  برادرم،  دختر   لطف  به  اونم  که  داریم  درمونگاه  یه  فقط  خودمون  ده  تو  ما
... شد  تأسیس  خونده  طبابت  و  شهره  یکردهتحصیل   و  شده  بزرگ  خودمون  با  بچگی
 ... اهالی و خودش شخصی یهزینه  و همت با اونم

 خیال  به  سال  همه  این .  کردمی  گوش  را  هایشحرف  زیر   به  سر   غلیظ،  اخمی  با  اهورا
  وجود  از  حتی آنوقت کرد،می دستگیر  را  اشرار  و بود جنایت و جرم درگیر  خودش

 به نسبت اینکه از  تر ین سنگ جرمی چه و... نداشت خبر  هم آن امثال و ده این 
 ریا،بی  و  پاک  اینگونه  که  نوعیهم   هم  آن  باشی؟   خیالبی  گاهی  و  اطالعبی   نوعتهم 

 درواقع و دهدمی راه اشخانه به و خواندمی  مهمان را شناسدنمی  که  هاییغریبه 
 . بود شده آوا و اهورا ناجی

 . دوخت کدخدا  یچهره به را نگاهش و کرد  صاف گلویی

 حاجی؟ دین نمی  درخواست مشکالت این  رایب چرا-

 :گفت  و نشاند لب روی نبود، تلخند به شباهتبی که  کمرنگی  لبخند کدخدا
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 بگم،  حسینی و راست بخوام حساب سر  که  دوبار، و بار  یه نه اونم باباجان؛ دادیم-
  دست  بسپره شوگوش  که  کیه  ولی... دفعه دوازدهمین  شده قبل ماه درخواست با
  بشنفه؟  وون حرفم و ما

  مأموریت  این  چه. شد تر پررنگ  و بیشتر  اهورا ابروهای میان گره  و پیشانی چین 
 این از  بعد و کردمی درست را اینجا مردم وضعیت اول باید نشود، چه شود تمام
 . شدمی خارج ده

  دارین؟  چی؟ تلفن  خط-

  درمونگاه   یکی له،وص  جا دو به کال...  دهنمی  آنتن  که  اهالی یهمه  برای  اما داریم؛-
 ... محل  مسجد   هم یکی حورا،

  حاجی؟  درمونگاه ببری ومن  تونیمی-

 زخم ... نداری رو به رنگ ضعف زور  از  که   بخور  وناهارت  قبلش فقط. باباجان آره-
  بهبودی   موقع  تا  و  داری  خونریزی  هنوزه  تا  هنوز   نیست،  که  شوخی  وخامت  اون  به

 ... باشی خودت جمع   حواس باید

  انگار . بود کدخدا با حق. انداخت عطر خوش و رنگخوش  غذای به نگاهی ورااه
... نبود اهورا به شبیه اصال که چیزهایی. بود اشگرسنه و  داشت ضعف واقعا
 کار   خودت از  انقدر :»گفتمی همیشه که  شد تکرار  ذهنش در  شهرام حرف ایلحظه
 جماعت   آدم!  آدمی  که؛  نیستی  ماشین   تو...  مونیمی  جا  یه  تهش  حسابی،  مرد  نکش
  جانب  باید بازم کنه، باز  شجاعت حساب خودش رو هم هرچقدر  و ضعیفه هم

 کنهمی پاش کله  و چربهمی بهش زندگی زور  جا یه وگرنه بگیره، نظر  در  رو باختن 
 ...«خورهمی شونترسی همه اون چوب و

 ضمن   و  دز می   حرف  کدخدا  با  که  همانطور   و  برداشت  را  قاشق  و  کشید  عمیقی  نفس
 . خورد را ناهارش شناخت،می را اشخانواده  و او خودش معرفی  

 . افتادی زحمت خیلی. علی حاج نکنه درد دستت-
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 تو خدا حبیب... زحمت  نه باباجان، رحمته مهمون زحمتی؟  چه. بابا جونت نوش-
 برکت .  ریزهمی  خونه  صاحب  واسه  که  برکته  و  خیر   قدمش  از   بزاره،  پا  که  ایخونه  هر 
 ... بودن  درگیرش زیادی مدت اهالی که  بود قناتی حفر  هم شما جودو

 دوباره  و کرد  خم را سرش کمی  مکث، ایلحظه  از  بعد کدخدا  که  نزد حرفی اهورا
 :گفت

 کرده  وا  چشم  که  وقتی  اون  از   بیچاره  دختر .  بزن  زنت  به  سر   یه  برو  باباجان،  گممی-
  تو پرستاری  زد،می سر  بهت سرتباال میومد مدام... کنهمی صدا تواسم  بند یه

 ...  بیرون اتاق از  رفتمی و کردمی  بغض آخرم دست... میکرد

... میاین  هم به هم  خیلی هزارماشااهلل زبونیه، و سر  خوش و رو و بر  خوش دختر 
 سر   مرغ  عین   فهمممی  که  من   ولی  کنه،می  بش  و  خوش  دخترا  با  و  خندهمی  درسته
 کن  آروم شودل برو... نداره آروم دم یه صوممع طفل! تو خاطر  واسه سبریده 
 ...  پسرم

 اشپیشانی   روی  اخمی  رد  آوا،  هایگریه   و  بغض  تصور   از   و  کشید  بلندی   نفس  اهورا
 .  نشست

 .  بینمشمی رممی بعدا حاجی، چشم-

  درمونگاه   بریم  بعد  که  بمون  پیشش  عصر   تا  و  برو...  برو  االن  همین   باباجان،  نه  بعدا-
 ... بزنی توتلفن  اونجا و

 گفت می  پیرمرد؟  این  پاسخ در  گفتمی باید چه. گرفت  بیشتری رنگ اهورا اخم
  به   نگاهش  هر   گفتمی  کنم؟   خلوت  او  با  بخواهم  که  نیست  زنم   گفتمی  روم؟ نمی 
 ! توانست؟ می  مگر   افکند؟می  جانش  به  آتشی چه داندمی  خدا فقط  و  است  حرام  او

 او شد، بلند جا از  گویان «یاعلی» کدخدا  اینکه از  بعد و نزد حرف هم کلمه  یک حتی
 . انداخت  پیشانی  به  چینی  بعد  و  کرد  نگاهش  لحظه  چند  کدخدا.  برخاست  جا  از   هم
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 این   با ...  زنت  پیش  بری   بعد  بگیری  مفصل  دوش  یه  باید  شه،نمی   اینجوری...  نخیر-
 ... ببیندت بزارم تونمنمی  زخمی روی و سر  و لباسا

  ...حاجی نیست الزم-

  تعارف ... برهمی بین از  هم توکوفتگی   گرم   آب... باباجان معلومه که  بودنش الزم-
 ... بدون خودت خونه عین  هم مارو درویشی   کلبه  این ... جان بابا نکن 

 :کرد  صدا بلند بلند دهد، زدن حرف مجال اهورا به اینکه بی بعد

 !هادی! هادی-

 چهره  که  ساله  سی  هشت،  و  بیست  حدود جوانی،  پسر   و  شد  باز   در   بعد  دقیقه  چند
 محلی هاییلباس  با بود، کدخدا  به شبیه درست سیاهش لخت  موهای حالت و

 :گفت  سرد  خیلی  کمرنگ،  اخمی  با  و  ایستاد  سینه  به  دست  کدخدا  به  رو  و  شد  داخل

 !علی؟  حاج بله-

 لباس  دست یه بعدم بده، نشونش وحموم ببر  باباجان، شده حال سر  مونمهمون -
 دخترا  بده خودشم لباسای... بپوشه بده میاره شهر  از  کامران  که  همونا از  تمیز، و نو

 ... کنن   روب و ُرفت

 :داد ادامه اهورا به رو بعد و

 ... ده اهالی دار  امانت و حورا شوهر . بزرگمه پسر  هادی جوون، این -

 و  گرم   لحنش پیش، دقیقه چند برخالف و انداخت اهورا به نگاهی  لبخند با هادی
 :گفت  او به رو وقتی بود دوستانه

 ... دیدار مشتاق! برار اومدی خوش-

 .داد دست او با کوتاه  و کرد  اکتفا سرش دادن تکان به فقط اهورا
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 که  بود  افتاده  اتفاق  بین   این   چیزی  انگار .  کرد  نگاه  کدخدا  به  سردی  به  دوباره  هادی
 .است کرده  دلگیر  پدرش از  را جوان مرد

   ؟ نیست ایدیگه کار -

 او، به توجهبی  هادی و گفت  زیرلب آرامی «نه» و کشید  ریشش به دستی کدخدا
 :کرد  اشاره بیرون به رو دستش با و کرد  نگاه اهورا به

 ... طرف این  از  بفرما،-

 . افتاد راه به حیاط یگوشه  اتاقک سمت به همراهش اهورا

  مراقب  کرد سعی و انداخت حمام یگوشه  حصیری   سبد توی را هایشلباس 
 .سپرد آب داغی   به را خودش وقتی باشد پانسمانش

  درنهایت   او  خودش  خیال  به  که  ایبازی   سر   به  بود  آمده  چه  بود؟   ایستاده  دنیا  کجای
 اهورا واقعا بیندازد؟  بیرون را دیگرش های مهره  یکی یکی و شود  شاهش بود قرار 

  قصد انگار  که  عنتیل  بیماری   و... غفلت لحظه  یک  بخاطر  راحت؟  انقدر  بود؟  باخته
 این  انتقام خواستمی  اینطوری بردارد؟  سرش از  دست ایثانیه برای حتی نداشت
 ایدورافتاده  ده  در   شدن  پنهان  و  دادن  نشان   ضعف  با  بگیرد؟   شاهپور   از   را  سال  همه
   دانست؟ نمی را آن حسابی و درست موقعیت   هم خودش که

 قطرات  و انداخت پایین  را سرش .داد تکیه دیوار  به و کرد  مشت را دستش هردو
 هم روی را هایشچشم محکم. غلتیدند اشچانه روی تا موهایش یحاشیه از  آب،
  موهایی  و فندقی چشم جفت یک شدن مجسم برای بود کافی  همین  و داد فشار 
 تار  به تار  از  انگار  اشتباهات، و ضعف این  تمام. هایشپلک  پشت در  فرفری و بلند

 دست او از  نبود حاضر  هم حاال همین  که گرفتمی نشأت مواج گیسوان همان
  تنها  برای االن از  ندارد، وجود دخترک برای تر امن  ده این  از  اینکه به علم با و بکشد

 او به کردن  فکر  از  اشپیشانی  کردمی احساس و بود خشمگین  اشدوباره گذاشتن  
 . است شده داغ بسیار  و گرفته  تاب
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  صورت  به  نگاهی  بود،   آویزان  آنجا  که  گردی  یآینه   از   و  شیدک  پایین   را  آب  شیر   اهرم
 ابروهای  و همیشگی اخم همان حصار  در  سبزش، هایچشم . انداخت خودش
 به را خودشان و درخشیدندمی اما خسته، بسیار  حالتی با و کدرتر   هرچند پرپشت،

 خراش  دچن  اشپیشانی  یگوشه .  کوبیدندمی  اشمردانه  یچهره   جذابیت  دیوار   و  در 
 . بود شده معمول حد از  بلندتر  ریشش و شدمی دیده

  هادی  که  هاییلباس همیشگی، ریشته همان برگرداندن و صورتش  اصالح از  بعد
 پوشید   را  بود  رنگشهم   بافت  یقه  ژاکت  و  مشکی  شلوار   شامل  و  بود  گذاشته  برایش

 .رفت  بیرون اتاقک از  و

 چندان نه یفاصله از  و بود کرده  معرفی اندرونی را آن هادی که  بزرگی اتاق سمت
 پشت و افتاد راه به رسید،می گوش  به داخلش از  دخترها یخنده صدای هم زیاد
 :شنید را دخترانه هایپچه پچ صدای زد، در  به که  ایتقه بند  پشت و ایستاد در 

 ... اومد شوهرت ببین ! آوا! آوا-

 ...  بهتره هم تو از  حالش ؟ بود الکی همش کردی  ولز  جلز  همه اون دیدی حاال-

 ... خوبه  حالش گفتمی هادی  شنیدم منم آره-

 داده جون دم در  بود دیگه هرکی وگرنه بوده، قوی خیلی بدنش گفتمی کدخدا-
 ... بود

 :گفت  که  شنید را آوا صدای و

 !دختر کن   کوتاه  توزبون خدانکنه،-

 روی ناخودآگاه ،اشجمله و او ظریف صدای شنیدن از  رنگ،بی و محو لبحندی
 . شنید را دخترها یخنده صدای و نشست  اهورا هایلب 

   بشه؟  طوریش که  نیست رشید جوون   اون حیف گه،می راست-
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 بشه   کوفت...  المصب  داره  هم  چشایی چه  دیدمش،  نظر   یه  من...  حیفه  خداییش-
ت تو بره  ... دختر جون 

 به  که  داد فشار  هم به را یشهالب  محکم شنید، که  را آوا حرصی   و ناز  ُپر  صدای و
 . نخندد او لحن 

! زنن می رو حرفا این خودم چشم جلو کشن نمی  خجالتم! پرروا بچه شین  ساکت-
 بدین وآستیناتون  برین  بزنین، حرف مردم شوهر  راجب وایستین  اینجا اینکه جای
 ... توندامن  تو انداخت شوخوب یه خدا اما اهورا، مثل نه حاال شاید که  باال

 جفت ناخنام همین  با وگرنه! ها چرخیده چپ جایی چشماتون نشونم بعدشم،
 ... انارکله وسط انداختم و درآوردم کاسه  از  وچشاتون 

 :شنید را آراگل  صدای و شد بلند خنده صدای دوباره

 رو  همدیگه  شوهر   و  زن  پاتوک  یه  که  بریم  پاشین  چه؟  شما  به  دیگه،  گهمی  راست-
 ... زرو چند این  بعد ببینن 

 :گفت  که  شنید را آراگل   صدای دوباره گذشت،  که  ثانیه چند

 اون بگم دفعه چند آوا... وجبی  نیم  این  معطل ساعته یه خدا بنده کنم،  وا درو برم-
 ...!آندی  نشونش مفتکی مفتی همینجور  وهنرم بنداز؟  وروبندت

 :گفت   که  وقتی نشست اهورا جان به که  آوا  آرام یخنده صدای و

 ... دیگه درو کن  وا برو... گفتی  بس از  ومن  کشتی  توئم ... بابا خبلیخی-

 و شد کشیده در  یدستگیره لحظه  همان و گرفت فاصله اندرونی از  قدمی اهورا
 . شد ظاهر  اهورا مقابل آراگل  لبخند به آغشته و شاداب یچهره 

 . خان اهورا سالم-

 بیچاره دختر   واکنشش از  که  داد آرام را سالمش جواب کمرنگ،  اخم همان با اهورا
 :گفت  و داد قورت درسته را لبخندش
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  ببینین؟  رو آوا اومدین -

 معذب  ناخودآگاه او رفتار  محکمی   و سردی از  آراگل.  داد تکان را سرش فقط اهورا
  های چشم و مرد این  از  کردمی حس اما چرا، دانستنمی و بود شده دستپاچه و

 . بردمی  حساب نگاهش ز ا انگاری و ترسدمی  براقش

 : گفت  تند تند

 ... کنن   خلوت ودورش دخترا گممی االن. چشم-

 بعد،  دقیقه چند و  برگشت اندرونی داخل تیز  و تند  آراگل  و نزد حرفی  دوباره اهورا
 به ایثانیه رفتن  از  قبل کدام  هر  درحالیکه دخترها یبقیه و ترنج بعد و آراگل  اول

 . شدند روانه سرش تپش شدند،می خیره اهورا

 کشید، باال که را نگاهش و درآورد اندرونی چوبی   در  جلوی را هایشکفش
. ایستاد در  جلوی ثابت ایلحظه  و برد یاد از  را حرکت پاهایش انگار  ناخودآگاه

  براقی  محلی لباس. بود ایستاده فاصله با مقابلش که  دخترکی به بود برده ماتش
 زیادی   تعداد  بلندش،  سیاه  دامن   یحاشیه  در   که  تتداش  تن   به  آتشین   سرخ  رنگ  به
 پر  رنگش سیاه یجلیقه هایلبه و خوردمی چشم به زرد و سرخ  یدرخشنده نوار 
 جلو از  و بود زده گره گردنش پشت از  را روسری. رنگ سرخ هایریشه از  بود

 و  بود  ریخته  اشپشانی  توی  بود  کرده  تر عروسکی  قبل  از   را  صورتش  که  هاییچتری 
 و حریر  نقاب زیر  به صورتش و بود پیدا اششانه طرف دو از  اششده بافته موهای
 . داشت قرار  پوشاندمی را گردنش  تا  چشم زیر  از  که  نازکی

. کشید  را هاپنجره  یهمه یپرده و بست سرش پشت را در  و رفت داخل اهورا
 . داشت فرق نشین شاه با اینجا دکوراسیون

  تابلوی  دیوار  روی و بود شده احاطه ایسرمه  و سرخ هایلیمگ  و پشتی  با دورتادور 
 شدمی   دیده  داشت  آغوش  در   را  ایبره   که  گیلکی  هایلباس   با  بچه   دختر   یک  از   فرشی

 دیوارها از  یکی یگوشه و بودند داده قرار  تزئینی بافتنی   آویزهای  کنارش در  و
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  ظروف   که  ایمیزخاطره  رشته،  آن   زیر   در   و  شدمی  دیده  شده  آویزان  میخک  ایشاخه
  در  هم  بزرگ قالی دار  تا  دو ها،این  بر  عالوه. بود شده چیده رویش  قدیمی  سفالی
 بافتن   هایاول  اول  هنوز   دیگری  و  بود  رفته  پیش  نیمه  تا  یکی  که  بودند  گذاشته  اتاق
 . بود اشقالی 

  روی   ،بود  پیدا  تاحدودی  هم  نقاب  زیر   از   که  دخترک  لبخند  ایستاد،  مقابلش  که  اهورا
 را  خودش یهویی  که  گرفت  را خودش جلوی قدرت تمام با و گرفت   رنگ هایشلب 
 . است خوشحال او یدوباره  دیدن از  چقدر  نکند اقرار  و نیندازد جوان مرد آغوش به

 زیر  در  که  کردمی نگاه را اشکشیده  سرمه هایچشم خیره فقط سکوت، در  اهورا
 .کردندمی  جلوه  همیشه  از   تر درشت  و  تر آهویی   نقاب،  با  ترکیب  در   و  چتری  موهای

 :گفت  آرام و کرد  تر  زبان سر  با را خشکش هایلب  دید، را او سکوت که  دخترک

 !سالم-

 :داد ادامه آوا و داد تکان کوتاه  را سرش اهورا

  نداری؟  درد خوبه؟  حالت-

  سرخ  لباس آن در  آنقدر  آوا چرا؟  دروغ. داد تکان طرفین  به را سرش فقط دوباره
  زدن   حرف  شده،  که  هم  لحظه  چند  برای  انگار   که  بود  شده  زیبا  بافته  موهای  و  محلی

 . بود برده اهورا یاد از  را

 پلک  آوا. گرفت  طرف دو از  را دخترک نقاب و برد جلو را هایشدست  ناخودآگاه
 . نشست اهورا دل به امروز  چقدر  بلندش، هایمژه نقش و خواباند

 با که  شد اشعروسکی صورت محو ثانیه چند برای دوباره برداشت، که  را نقابش
 گفت   شدمی جرعت به و بود شده قبل از  زیباتر  چقدر  رژسرخ، و کمرنگ  یرژگونه 

 ی صفحه آن به هم درشتش هایچشم  کرد،  بلند سر  که  آوا. بردمی هرکسی از  دل
  زبانش روی ارادهبی و گرفت  نفسش ایلحظه  کرد  حس اهورا و شد اضافه نقاشی

 :خیدچر 
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 ...!میاد بهت-

 ای لحظه بیفتد، کوبیدن  تند به تا بود اهورا حرف همین  منتظر  انگار  که  آوا قلب
 خشک   تعریف  یه  جنبه؟بی   یدختره  مرگته  چه: »زد  داد  خودش  سر   دخترک  و  لرزید

 هول  بیشتر   هم  این   از !  داشت  ولی!«  نداره  افتادن  وال  و  هول  به  اینجوری  که  خالی  و
 . شنیدن  را یخی و سرد ورایاه تعریف داشت شدن

 اهورا   منظور   متوجه  وضوح  به  هرچند  و  کشید  دامنش  به  دستی  کمرنگ،  لبخندی  با
 :گفت  زیر  به سر  همانطور  و زد راه آن به را خودش اما بود، شده

 هنرمنده پا یه... بافته خودش رو هاتابلوفرش هم و لباس هم... آراستگل  مال  -
 ... خودش واسه

 دانست نمی  هم خودش شاید. بزند حرف صورتش آرایش  اجبر  شدنمی  رویش
 اما گیرد؛می نشأت کجا  از  حیا و شرم این و شده کوتاه  چطوری اشدومتری  زبان

 اهورا دل به بدجوری امروز  هایش،کردن  ناز  و گرفتن   رو و اداها بود، که  هرچه
  ازش  اهنگ که  داشت را این  توان نه و بزند  حرفی توانستمی نه که  بود نشسته
 . بردارد

  روی  را سرش کند،  نگاهش  دخترک تا و گرفت  را آوا بازوی و رفت جلو دستش
  باز  که  بود دلتنگش آنقدر . کرد  حلقه دورش  را دستش هردو و گذاشت  اشسینه
 زخمش، جای و هاریه درد وجود با و است ممنوع او برای دختر  این  رفت یادش
 او پشانی به را اشچانه و کرد  خم ار  سرش و دربرگرفت را ریزنقشش و ظریف تن 

 بندانگشتی،   عروسک  یک  شبیه  درست.  بود   ریز   زیادی  آغوشش  در   دخترک.  چسباند
 . اوقرارگرفت بازوهای میان در  تراش خوش و نازک همانقدر 

 را  ژاکتش  و  داد  بیرون  را  اششده  حبس  نفس  قلبش،  بلند  هاشتپش  شنیدن  از   آوا
 . داشت  جنون  طعم  و  زندگی  حس  همه  و  همه.    کرد  مشت  کوچکش  هایدست  بین 

 :زد  لب  آرام  و  شد  بسته  دخترک  هایچشم   کرد،  اوحرکت  شانه  روی  که  اهورا  دست
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 ... معجزس یه به شبیه درست اینجاییم، هردومون اینکه ایم؛زنده اینکه-

 شه   ثابت  بهمون  تا  کنهمی  ممکن  رو  هاناممکن   گاهی  که  واقعیت    یه  معجزه  شایدم-
 ...داره وجود دنیا این  تو رچیزیه وقوع امکان

 گره کمی که اهورا و کرد بلند را سرش کشید، که عمیقی نفس با زمانهم آوا
 :زد لب او ای  شیشه هایچشم  به خیره دخترک کرد،  شل را هایشدست 

 که   ایمرده مثل... غریبه و عجیب جوری یه حالم... رممی راه خواب تو دارم انگار -
 ... باشه شده بلند قبر  از  دوباره

  برگشتی؟  و رفتی مرگ دل تو من  با بار  دومین  برای که  اینه غیر  مگه-

 . کرد  نگاه را او نشینشدل لبخند با و خندید کوتاه  آوا

 و در  پشت وایسته عزرائیل توئم با که هردفعه شده مقدر  ازل روز  از  انگار -
 ... بکشه وکشیکمون 

 نگاه آمدمی چشم به حسابی هایشلب  روی که  را دخترک لبخند ثانیه چند اهورا
 اما خندید،می هم خودش هایچشم. برداشت او کمر   دور  از  را هایشدست و کرد
 . بنشاند هایشلب روی که  مات هرچند لبخند یک از  دریغ

 :پرسید مقدمهبی و هوابی  بعد لحظه چند

  شوهریم؟  و زن ما گفتی  اینا به تو-

 زیر  به و داد تکان را سرش و گرفت دندان به داخل از  را پایینش لب دخترک
 . انداخت

  چرا؟ -

 ... بودم مجبور -

  بگی؟  بهشون دروغی همچین  که  داشت وجود اجباری چه-
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 :گفت  کمرنگ  اخمی با اهورا که  بود ساکت آوا

 ... زنممی حرف تو با دارم! دختر کن   نگاه ومن -

 به را هایشدست . دنباز  را خودش کرد سعی و کرد بلند را سرش آرام آرام آوا
 : گفت  دهانش بزاق بردن فرو با زمانهم و زد اشسینه

 برگشته   بخت   من    و  هستی  مخفی  مأمور   عالی  جناب  بگم  بگم؟   چی  داشتم  توقع  خب-
 االن  که  احترامی  و  عزت  این   نظرت  به  اونوقت  بردار؟ کاله  و  کالش  شاهپور    دختر   هم

 تلف  سرما از  همونجا که  کوهستان  وسط کردنمی  پرتمون یا بازم؟  داشتیم وداریم 
  بشیم؟ 

  حرص  داشت دوست چرا پس دانست؟ نمی  دانست،می خوب خودش اهورا را این 
 داشت؟   دوست  آرامشش   یاندازه  به  هم  را  گرفتنش  گارد  این   چرا  بیاورد؟   باال  را  آوا
  های لب  به بود زده زل و بود  شده محو اهورا اخم کمک  کم  زد،می حرف  که  آوا

 . کردندمی ادا را کلمات  رگبار  چطور  که  او فظری و سرخ

 مگر  کم.  خودش از  بود گرفته  حرصش. داد فشار  هم روی را هایشچشم  محکم
 پیراهن  یک با االن که  را آنچنانی هایلباس و شده میکاپ هایصورت  بود دیده
 بود؟  داده دست از  را نگاهش کنترل  دختر، این  یساده رژ  یک و محلی

 :گفت  که  وقتی  کند  حفظ  را  اخمش  نیمچه   همان  کرد  سعی  و  کرد  باز   را  هایشچشم 

 خوامنمی . گیرممی تماس شهرام با شده که  هرطور  و درمونگاه رممی عصر  امروز -
 هم  غیبتم روز  چند همین  که  طوری   اوضاع  االن چون بمونیم، اینجا زیادی مدت

  موفق   هم  درصد  یه  اگه  و  بدن  انجام  خوانمی   هرکاری  که  داده  زمان  اونا  به  حسابی
  خوردنش  زمین  مسبب خوامنمی من  و شهمی فلج عملیات این  باشن، شده فرار  به

 ...  باشم

  که   مجازاتی تا مونده و نکردم روشن  هم  رو شاهپور  تکلیف هنوز  که  خصوص به
 ... بدم دست از  چیزوهمه که  برسم دیر  اونقدر  خوامنمی ... منتظرشم
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 :گفت  بعد و کرد  نگاه را اشصبانی ع و گرفته  ی چهره  لحظه چند آوا

 ... بگم بهت باید که  هست چیزایی یه-

 : کرد  ریز  را هایشچشم  کمی  بعد و کرد  نگاهش ایثانیه اهورا

 !چیزایی؟  چه-

 ...بدونی الزمه کنممی حس که  شنیدم چیزایی موندم، تنها باغ تو که  شب اون-

 و  شد جمع خودش در  دریق دخترک تنش ُهرم از  که  ایستاد او به تر نزدیک  اهورا
 . کرد  نگاهش منتظر  و گذاشت  جیبش توی  را هایشدست او

 و  پیچاند  هم  در   را  هایشدست  بعد  و  زد  کنار   را  هایشچتری   انگشت  دو  با  دخترک
 :گفت

  گرم  بهش شما سر  تا و بکشه کنی  گم  رد واسه رو هامون خوادمی مانیا اینکه، اوال-
 وفلنگ  بشه متوجهش شکی هیچ اینکه دونب و ببنده شوبندیل  و بار  خودش شه،
 شونبین   باالخره  چون  کشیده،  شاهپور   با  رو  اشنقشه  انگار ...  رفتیم  که  بدو  د    و  ببنده

 ...  زنممی  حدس اینطوری حرفاشون از  ولی خبرم،بی من  که  هست چیزایی

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش ایلحظه  اهورا

  همین؟  فقط-

 ... هست بازم... نه-

 شغلش   به  شبیه  دقیقا  االن  هایشچشم   براق  حالت.  کردمی  نگاهش  سکوت  در   اهورا
 این  به اند شده مجبور  حالتابه  که  هاییمتهم  حال به سوخت دلش آوا و بود شده
 . دهند پس جواب آورشرعب  های چشم و جدی مرد

 اون  که  باشه مأموری همون  طرف  زنممی  حدس که...  کاوه  اسم  به هست نفر  یه-
 دهمی راپورت داره انگار ... کنه  اعتراف به وادار  ومن  خواستمی ارستانبیم تو شب
 ... رامین  اسم به  مانیا آدمای از  یکی به
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 شما  هدف که  بود نفهمیده رامین  یا بوده ناقص یارو این  اطالعات دونمنمی  فقط
 اینکه  از  قبل وگرنه داشتین؛ رو مافی شیخ دستگیری   قصد و  نبود مانیا شب اون

 ... دادنمی  فراری رو همه برسین 

 را  هایشچشم   سرخ  و  سبز   هایرگه   وضوح  به  آوا  و  گرفت  رنگ  شدت  به  اهورا  اخم
 :کرد  زمزمه شک با و آرام و دید

  درسته؟ ... مأموره همون کاوه،  این -

 :داد تکان را سرش اهورا

 دقیق  اطالعات نه همین  بخاطر  بودم کرده  شک بودنش جاسوس به بود مدت یه-
 ... بود شده سازیشفاف  براش هدف نه و داشت رو نیروها

  ثابت  خطا و آزمون با نبودنش یا بودن گناهکار   فرضیه، یه طی   بود قرار  شب اون
 ... ندارم خبر  هیچی از  االن من  و شد عوض چیهمه اما بشه،

 . چکید بلندش هایمژه روی اشک، ایقطره  و نشست گلویش  میان آوا بغض

 ... خواممی معذرت واقعا... منه خاطر  به اشهمه-

 کمرش   دخترک  که  ایستاد  نزدیکش  بیشتر   و  گرفت  رنگ  او  اشک  دیدن  از   اهورا  اخم
 .  کرد  نگاهش اهورا و خورد دیوار  به

 خواستیمی  اگر   حتی  نه  بود  تو  دست  نه  که  چیزی  خاطر   به  کنیمی  خواهی  معذرت-
  نبودی؟  کردنش   عوض به قادر 

ی  از   من   و   میفتاد  دلم  به  تردید  برگشتن   واسه  کنیمی  فکر   که  شدم  هابدقول  شبیه  ک 
  ببرمت؟  جهنم اون از  که  نمیومدم

 تلخ   ادکلن   جای  به  بار   این   که  کشید  عمیقی  نفس  ناخودآگاه  آوا   نزدیکی،  همه  آن  از 
 و شدمی ساطع او تن  از  که  پیچید مشامش در  دیگری خاص بوی او، همیشگی

 سرما، عین  در  که  ایبوسه ریکاوری   و کوهستان  وسط شد پرت ذهنش ناخودآگاه،
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 بودند  هایینفس  ُهرم شدن   یکی مدیون   را شانبودن زنده همین  شاید و بود داغ
 . بود شانتن  هایاکسیژن شدن   یکی ینتیجه که

 باز  افتاد، اهورا به که  نگاهش و کرد  باز  و گذاشت  هم روی را هایشچشم  آرام
  قلبش  ضربان و گرفت   رنگ ذهنش در  کوهستان  کمرکش  در  شاندوتایی  تصویر 
 و  راند بیرون خیالش از  را بوسه آن شیرینی   بدبختی کلی  با وقتی رفت هزار  روی
 :گفت

ی  من -   تو؟  راجب کردم  فکری همچین  گفتم  ک 

 . بکشی پیشش دوباره بخوای یا کنه،  پیدا ادامه بحث این  دیگه خوامنمی  پس-

 :زد لب آرام و خندید کوتاه  آوا

 ... کردناته  صادر  حکم همین  یبرازنده  کامال  گن،می که  السلطنهخودخواه-

 ایتقه   که  بودند  نزده  حرفی  هیچکدام  هنوز   و  انداخت  باال  را  ابرویش   تای  یک  اهورا
 . کرد  پیدا تغییر  سمت آن به شاننگاه رد و خورد در  به

 گلویی  موهایش، میان در  دستش کشیدن  با همزمان و گرفت  فاصله آوا از  کمی
 : گفت  و کرد  افص

  بله؟ -

 . شد پیدا آراگل  لب به لبخند و ترنج اخموی یچهره و شد باز  در 

 نشدیم؟  که  مزاحم ببخشید،-

 :گفت  گیرا  و محکم  کمرنگ،  اخمی با اهورا و گزید  لب آوا

 . نیستید مزاحم-

  بود،   کرده  خودش  پیش  آوا  و  اهورا  خلوت  راجب  که  هاییخیال  و  فکر   از   آراگل   لبخند
ی ی و شود پررنگ خواستیم ه   . شدمی مانعش اهورا جدی نگاه ه 
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 : بگوید توانست تا کرد  بسته و  باز  را دهانش بار  چند

 ... اندرونی بیان خوانمی دخترا... که  بگم اومدم... راستیتش-

 آقاجان که  اینه... زنون برای اندرونی و  مردون   برای نشین شاه که؟   دونین می آخه
  جا به تونبودن  مهمون  حکم هم که  باال اتاقای از  یکی رین ب شما  شهمی اگه گفت
 تونواسه  حسابی  هادی  سپرده...  نکنن   اذیتتون  صدا  و  سر   با  دخترا  اینکه  هم  و  بیاد
 بزاره دادم که  بود لباساتون جیب تو هم میز  چیز  چندتا یه... کرده  مرتبش تمیز 

  ...شده گرم  گرم    حتما االن تا گذاشتیم،  چراغم... همونجا

  باال  را  هایششانه  شیطنت با و زد کمرنگی  لبخند او که  انداخت آوا به نگاهی اهورا
 انگار  اما. باشد تنها اتاق یک در  دخترک با خواستنمی . بود مردد اهورا. انداخت

 ... نبود دیگری یچاره  فعال

 آوا . کرد  خودش هایانگشت قفل را آوا ظریف هایانگشت  و برد جلو را دستش
 اهورا  و  کردند  نگاه  شانهای دست   به  اخم  با  ترنج  و  لبخند  و  ذوق   با  آراگل  ،زدهبهت 
 : گفت  محکم و جدی

 . کن   تشکر  هم کدخدا  از  من  قول از . افتادید زحمت خیلی-

 :گفت  دستپاچه و زد لبخندی آراگل

 دارم من  ببخشید... بفرمایین ... بفرمایین ... رحمتین  شما کدومه؟   زحمت بابا ای-
 ... آرممی جلو جلو

 و گفتندمی باالخانه را آن که  هااتاق از  یکی در  آراگل  و رفتند باال چوبی هایپله از 
 شد، داخل که  اهورا. کرد  باز  بود، مهمان مخصوص اتاق خوبش یتهویه  خاطر  به
 :کرد  پچک پچ آوا گوش  توی  نامحسوس آراگل

 !بالمرده وقت یه نکنه گیر   گلوت  تو-

 . زد نشنیدن به را خودش اهورا و  کرد  نگاهش چپ پچ و خندید صدابی آوا
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  آقاجان ... بیارم براتون  بگین  خودم به بود الزم هم هرچی کنین،  استراحت خوب-
ی فرستهمی ویکی  عصری دم گفت  ...  درمونگاه برین  که   تونپ 

 « اجازه  با»  آراگل  بعد،  ثانیه  چند  و  کرد  تشکر   او  از   آوا  و  داد  تکان  را  سرش  فقط  اهورا
 .  رفت و بست را در  و زد آوا به چشمکی و گفت  آرامی

 او  نگاه  ولی.  چرخاند  اهورا  سمت  را  سرش  و  کشید  عمیقی  نفس  آوا  رفت،  که  آراگل
 ی دونفره خواب رخت به گرفت، که را هایشچشم رد. بود دیگری چیز  به انگار 

  بهش  فاز  سه برق انگار  که  طوری و رسید رویش یدونفره  پتوی و رنگ آبی مخمل
 امشب ولی هیچ، که  غروب تا االن. شد خشک جایش سر  رسما باشند، کرده  وصل

  بکند؟  خواستمی غلطی چه تشک این  روی اهورا، با تنها را

 نگاه  بود، زده زل  بهش هم او االن که  اهورا به و گرفت  تشک و لحاف   از  را نگاهش
 به برسد هچ داد،می خبر  درونش سر  از  هم همینطوری تبدارش هایچشم . کرد
 دیگر  آنوقت... و بخوابد پتو یک زیر  اشنزدیکی در  مرد، این  کنار  بخواهد اینکه
  صد  دیگر  موقع آن باشد، نشده حالش و حس متوجه هم االن تا اهورا اگر ! واویال

 .گذردمی بندانگشتی خودش قول به آوای دل در  چه فهمدمی صد در 

 :گفت  آرام و کرد  نگاه خواب رخت به استیصال با و پیچاند هم در  را هایشدست 

  حاال؟  کنیم  چیکار -

 :داد پاسخ اشدرچهره کمرنگ  اخمی نشستن   با زمانهم  وقتی بود بلند اهورا نفس

 گفتی  دروغی چنین  که  لحظه اون. نیست براش عالجی هم فعال  و شده که  کاری  -
 ... کردیمی فکر  اینجاهاشم به باید

  است  درست. انداخت چین  را اشپیشانی  گیکمرن  اخم و کرد  نگاهش حرص با آوا
  کالم   یک این   روی انقدر  بگذارد شدنمی دلیل خب اما داشت، دوست را مرد این 

 . بدهد مانور  آوا مصلحتی   دروغ

 :گفت  و زد سینه به را هایشدست 
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  خودم  پس   از  تونمنمی  و ندارم زبون که  اینه بخاطر  گمنمی هیچی نکن  فکر  ببین -
 تیز  لفظ   با موقعش به که  کردم  ثابت بهت خوب یادمه که  جایی تا اتفاقا بربیام؛
 ... دستشون کف   زارممی شونوحق و رممی جانب به حق آدمای ستیز  به چطور 

 :داد ادامه و گرفت  اهورا از  رو و رفت جلو قدمی او که  کرد  نگاهش فقط اهورا

 کنم  هم سر  چیزی یه بودم مجبور  که  بود این خاطر  به صرفا زدم، وحرف اون اگه-
  کال   اینجا بعدشم،... بدن پناه بهمون اینجا شن می بیدار  ناز  خواب از  عالیجناب تا که

 دونستممی چه... خوابهنمی یکی اون دل   ور   هیچکس و جداس شونمردونه  زنونه
  جا یه هم با کنن می  وادارمون و گیرنمی نظر  در  مشترک اتاق تو و من  واسه

  بمونیم؟ 

 . ندارم بخوابیم اتاق یه توی اینکه با مشکلی من -

 با و برگشت سمتش به تعجب با اهورا، سرد صدای و محکم یجمله شنیدن با
 :گفت  شده درشت هاییچشم 

 ! نداری؟ -

  داری؟  مشکلی تو-

 تجدید  را کمرنگش  اخم شود، تبدیل زدگیبهت  به آوا تعجب که  بود طوری لحنش
 :بگوید و کند

 ... بمونم اینجا تو با بتونم حالهم من. دارم که  معلومه-

 . ایستاد  مقابلش و رفت سمتش قدم چند و گرفت   رنگ اهورا اخم

 اطوار  ادا داری االن که  نبودیم دور  هم از  همچین  قبالنم میاد یادم که  جایی تا-
 به  بزار  مدتم این  اجبار  گذشت؟   چطور  بودی من  یخونه  تو که  مدتی... درمیاری
 ... موقع همون حساب
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  اونجا  المصب، آخه د  :»کرد  زمزمه دلش توی و برد فرو را دهانش آب شدت با آوا
  نزدیک  که  برسه چه نمیفتاد هم به مونمنگاه... مشرق تو خوابیدم،می مغرب من 
 هم کنار  جا یه با  فرقشه خیلی بودن خونه یه و محل یه  توی... باشیم هم

 ...«خوابیدن

 خصوص به و صورت و باشد او تژاک بافتیقه به فقط نگاهش  کردمی سعی
 :گفت  که  وقتی نکند نگاه را هایشچشم 

 ... بخوابم  دستش  کنار   بدتر   همه  از   و  بمونم  جا  یه  غریبه  یه  با  تونم نمی   من   بهرحال،-

 :داد ادامه رفت،می در   سمت که  همانطور  و

 ... که  گممی بهشون بقیه و آراگل   پیش رممی االنم-

  بازویش  که  بود شده تمام حرفش نه و بود رسیده چهارم به سومش قدم نه هنوز 
 توقعش  چون دخترک کشید،  عقب سمت به که  را او و شد اسیر  اهورا دست میان

  کمرنگ   اخمی  با  و  چسباند  دیوار   به  را  کمرش  اهورا  و  کشید  کوتاهی  جیغ  نداشت،  را
 :گفت  زد،می نفس نفس درحالیکه آوا. کرد  نگاهش

 !تادممیف داشتم کنیمی همچین  چرا-

 : گفت  محکم هایش،چشم فندقی   به خیره بعد و کرد  نگاه را صورتش دقیق اهورا

 مونیمی   من   کنار   اتاق،  همین   تو...  زنیمی   حرفی  کسی  به  نه  و  ریمی   جایی  نه  تو-
 ...کنیمی  سر   کردی  معرفیش  بقیه  به  شوهرت  اسم  به  که  مردی  کنار   هم  رو  امشب  و

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند آوا

 دم تو بیا نکن  تعارف توروخدا درخدمتیم، بگو هم داشتی ایدیگه امر  چی؟ دیگه-
 ...بده در 

 :داد ادامه و پاشید اخمش به رنگ مشتی بعد

 !کنم  اعتماد مردا به تونمنمی جوره هیچ من -
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 : زد لب هایشچشم به خیره وقتی بود متفاوت خاصی طور  به اهورا نگاه

 ... داری اعتماد من  به گفتی  خودت ولی-

 .شد محو  ناخودآگاه او، صدای آرامش از  آوا اخم

 !نه... خصوص به مورد یه این  تو ولی دارم، اعتماد-

 خورد   دخترک  گوش  به  نفسش    اش،جمله  با  همراه  و  برد  گوشش  زیر   را  سرش  اهورا
 . نیفتد زمین  روی وقت یک که  بگیرد دیوار  به را دستش محکم شد باعث و

 اشفقره  حاال اعتماده، اعتماد بندانگشتی؛ رهنمی  نفر  یه من  َکت   تو تغییرعقیده-
 دخالت  هم اونقدرا شده صادر  که  حکمی تو جزئیات نیست، مهم باشه که  هرچی
 ... کنهنمی 

 ! نیست خوب هم اصال که  داری زندگی به نظامی دید   دهمی  نشون حرفت این  و-

 بکشد عقب را سرش شد باعث پیچید، مشامش  در  فاصله درآن که  آوا موهای عطر 
 را صدایش لحظه همان و کشید  عمیقی نفس او، وجود گرمای  شدن دور  از  آوا و

 :شنید

... بودی  خودت  کرده  تصویبش  که  هم  کسی  و  شده  بنا  قبل  از   اصل  این   خوب،  یا  بد-
  استراحت  ساعت یه همین  و بزنی زیرش نه و ببینم لجبازی ازت خواممی نه پس
 . ..کنی  دریغ ازمون هم رو

 :گفتن    با وقتی خورد آوا صورت به نفسش ُهرم و  برد جلو را صورتش و

  بندانگشتی؟  بود مفهوم- 

 از  رو سکوت در  و نشاند ابروهایش بین  صوری اخمی دخترک و کرد  سالحش خلع
 .  گرفت  او

  رفتار   آرامش    این !  دانستمی  و  دیدمی  خدا  فقط  که  بود  شده  پا  به  غوغایی  دلش  در 
 جنگ  سر   او  با  و  دادنمی  جواب  تندخویی  با  را  هایشحاضرجوابی   بالق  مثل  که  اهورا
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 اهورا،  کاش  ای کرد  آرزو ایلحظه  و نشستمی دلش به خصوصی به طور  نداشت،
 به نقیض و ضد رفتار  این  با اینکه نه ماند،می  باقی بداخالق و سرد اهورای همان

ی ندانسته، یا دانسته و بزند دامن دخترک یطرفه یک  احساس  خواستنش  آتش ه 
 . کند  تندتر  و تند را

  چه؟  نباشد طرفهیک  احساس، این اگر ... اما

 نشأت  بود، افتاده آوا جان به که  جنونی همین  بنیاد از  هم اهورا رفتار  تغییر  اگر 
  چه؟  گرفتمی

 قفل  را  اتاق  در   درحالیکه  را  او  سر،  پشت  از   و  کشید  باال  او  هایسرشانه   تا  را  نگاهش
 بود ممکن بود؟  ممکن  یعنی. کرد  نگاه گذاشتمی جیبش توی را کلیدش  و کردمی
 به  است؟  کرده تغییر  او با  رفتارش انقدر  که نباشد میل بی آوا به نسبت  هم او

  ی بوسه...  و  هایشچشم   غم  و  صدا  مالیمت...  گاهش  بی  و  گاه  هایکشیدن   آغوش
 داشته هم دیگری دلیل توانستمی ها،این  یهمه یعنی! کوهستانش  میان عمیق
 باشد؟ 

 :گفت  و کرد  اخم باطنی میل برخالف برگشت، سمتش که  اهورا

 که  رممی کاری بار  زیر  منم و کنی صادر  حکم تونیمی دادن دستور  با نکن  فکر -
 ...بدم انجامش خوامنمی 

 ... خوابیمی  همینجا هم شب و مونیمی اینجا تو! دختر نکن  بحث من  با انقدر -

  بکنم؟  کارو  این  دبای چرا اونوقت-

  هایش چشم میان اخم، بدون را نگاهش و ایستاد فاصله کمترین   با مقابلش اهورا
 :گفت  گیرا  و آرام لحنی با و چرخاند

 اون  رو  اگه  دونممی  و  نداری  رخ  به  رنگ  و  کنهمی  بیداد  خستگی  چشمات  از   چون-
 ... میفتی پا از  و شیمی  بیهوش پا سر  نبره، خوابت تشک
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 دخترک کوتاهش،  یجمله با و کرد  خم بیشتر  را سرش و کرد  مکث ایلحظه  بعد
 . زد پلک آرام

 الکی   بحث  و  جر   یحوصله  و  بمونی  اینجا  گممی  بهت  دارم  من   اینا،  یهمه  بر   عالوه-
 ... ندارم هم

 ...  تونمنمی من ولی... ولی-

 :داد مهادا و انداخت باال را ابرویش تای یک او که  کرد  نگاهش اخم با فقط اهورا

 نه مواقع اینجور ... کرد  اعتماد شهنمی مردی  هیچ به من  نظر  از  مورد، یه این  تو-
 ... کرد  باز  روشون تفاوت حساب شهمی نه و داره وجود استثنایی

  گرفت   رنگ اخمش که  کرد  تعبیر  خودش پیش چطوری را اشجمله اهورا ندانست
 داد   فشار   و  گرفت  حکمم  را  دخترک  دست  مچ.  شد  پیدا  هایشچشم   سرخ  هایرگ   و
  توی  نشود، فریاد به تبدیل کردمی تالش که صدایی با هایش،دندان الی از  و

 :غرید صورتش

 پس  کنمنمی  تکرارش هم دیگه و کنممی  شیرفهم بار  آخرین  و اولین  واسه واین -
ت  به  زیادی  که  حافظه  به  بزنش  و  کن   گوش  خوب   کیا   الیالبه  دونمنمی...  میاد  کار 
 صد با هم من  بوده، که هرچی بدون اما دیدی، زندگیت تو  چیا و یشد بزرگ

 به  که  برنداشتم قدم ولی زدم رج چشمم جلو شوامثال هم و زدم کله  و سر  برابرش
 ...  برم سمتش

  فرصت   کم  االن  تا  چرخید،می  روت  کج  چشمم  و  بود  کفشم  به  ریگی  اگه  که  دونیمی
 طوری  پیمون و ُپر  یپرونده یه با مآخرش و بکنم خواست دلم غلطی هر  که  نداشتم

  کجا   از  نفهمی خودت و آب زیر  بره سرت سوت سه به که  بیارم هم شوته و سر 
 ... خوردی

ش   هایشنفس  و  زدمی  تند  وحشتناکی  طرز   به  اششقیقه  کنار   نبض.  کرد  مکث  دار ک 
 بیشتر   لحظه  هر   ظریفش   دست  هایاستخوان  و  بود  ترسیده  او  از   دخترک.  بود  شده
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 جرعت  حتی و کند  سکوت کردمی وادارش و شدمی فشرده او هایانگشت  یاندرم
 . بیندازد نگاهی اهورا هایچشم به نکند

 هامون  اون عین  چهارتا برت، و دور  عوضیای با ومن  حساب که  آخری   دفعه پس-
 دلم نه که  میاد زبونت  رو چیزی و کنیمی یکی پا و دست بی شروین  و کثافت

 الزمه یا آوا؟  فهمیدی... بشه تکرار  تو طرف از  دوباره باید نه و بشنومش خوادمی
  بگم؟  بیشتر 

 دخترک شد، خیره او هایچشم  فندقی   به که  اهورا هایچشم  و کرد  نگاهش آوا
 :گفت  دلگیر  لحنی  با و انداخت اسیرش مچ به نگاهینیم 

  شده  متمو حرفات اگه فقط... خان اهورا نیست تفسیر  و طول به نیازی خیر  نه-
ل مودست  ی برم که  کن   و   ...  کارم  پ 

 و  گرفت محکم هم را او دیگر  دست هیچ، نکرد رها که را دستش اهورا
 : گفت  هایشچشم   به  خیره  اخم،  همان  با  و  کرد  قفل  اشپنجه   میان  را  هایشانگشت 

 ... نزنه سرت به فرار  فکر  پس قفله در   بری؟  خوایمی  کجا-

 :گفت  حرص با عدب و فشرد هم به را هایشلب  آوا

 خواممی...  جیبت  تو  کردی  چفتش  در   قفل  جای  و  برداشتی  کلیدو  دیدم  نیستم  کور -
 ... بزارم مومرگ کپه  شده که  هم ساعت یه واسه برم بدی اجازه اگه

 کشیدم  بیداری  ودیشب   کل  نبودم،  خواب  پیش  دقیقه  چند  همین   تا  تو  عین   که  من 
 ... خستم هم خیلی میاد، خوابم  نماال... نزاشتم هم رو چشم سحر  یکله  تا و

  دیگرش دست و کرد  رها را دستش مچ کرد،   نگاه را هایشچشم  لحظه چند اهورا
 :فشرد دستش هایانگشت  میان کمی  را

  دیگه؟  مونیمی  همینجا-

 :گفت  و کرد  نگاهش حرص با آوا
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 ولم  حاال... مونممی آره، برم؟  تونممی کجا  قفل در  با آخه د  ... افتادما گیری  عجب -
 ... کن 

  های انگشت   روی  را  هایشانگشت   غیرعمد،  یا  عمد  به  و  کرد  رها  را  دستش  آرام  اهورا
 روی   و  رفت  خواب  رخت  سمت  کمرنگ  اخم  همان  با  دخترک  و  داد  حرکت  او  ظریف
 . بست را هایشچشم  و برد باال اشچانه  زیر  تا را لحاف و کشید  دراز  تشک

 قدم  تشک سمت بعد و کرد  نگاه را دلنشینش و عروسکی رخنیم  لحظه چند اهورا
 . داد باال کمرش  روی تا را پتو و کشید  دراز  او از  فاصله  با و برداشت

  حالت   همان  در   و  نکرد  حرکتی  هیچ  ولی  شد،  آمدنش  متوجه  پتو   خوردن  تکان  از   آوا
 .  ماند باقی

  با  ش،ظریف بینی   انحنای و سرخ هایلب . بود او دلنشین  رخنیم  محو اهورا نگاه
 انداخته سایه هایشگونه   استخوان روی که  سیاهی هایمژه و پشتکم   ابروهای

 مشخص   را  سفیدش  بلند  پیشانی    و  بود  خورده  سر   بالش  روی  که  چتری  موهای  و  بود
  آن  از  نگاه نبود قادر  انگار  اهورا که  بود ساخته را تصویری همه و همه بود، کرده
 . بگیرد

 :کرد  صدا را اسمش آرام دبع و فشرد هم به را هایشلب 

  آوا؟ -

 بود،  گذاشته  فلک  به  سر   قلبش  هایضربان   صدای  و  بود  بیدار   اینکه  برخالف  دخترک
 :شنید را اهورا صدای دوباره و نکرد حرکتی

 واقعیت  که  کنی  تظاهر  چیزی به نکن  سعی  پس نخوابیدی، هنوز  دونممی که  من -
 !نداره

  محوی   رد  نخندد،  که  گرفت  گاز   را  لبش  ینکها  با  و  گرفت  اشخنده  آوا  حرفش،  این   از 
 :گفت  کند  باز  را هایشچشم اینکه بدون و نشست هایشلب  روی لبخند از 
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  ببره؟  خوابش اینجا کسی  زاریمی تو مگه-

 :پرسید بعد و کرد  مکث ایثانیه اهورا

  موندی؟  بیدار  ودیشب  چرا-

 :داد پاسخ و  خورد تکانی بسته هایچشم  با همانطور  آوا

 دمای  ناخوشی مواقع که  بیاد یادت و بندازی  خودت تب یدرجه به نگاه یه اگه-
 ... نخوابیدم چی واسه فهمیمی باال، رهمی غیرطبیعی صورت به بدنت

 . کرد  پنهان  پتو  زیر   را   ظریفش  تن   و  شد  جمع  خودش  توی  بیشتر   و  خورد  تکانی  بعد

  بزاری  تونیمی که  داقلح ولی شه،نمی پیدا بساطت و بند تو  کال  تشکر  دونممی-
  تونی؟ نمی  ببره، خوابم

 باال  حسابی تبش بیماری  مواقع دانستمی. کرد  نگاه را اشچهره لحظه چند اهورا
  ارزش  برایش دیگری طور  بود، مانده کنارش صبح تا  شب آوا اینکه اما رود،می

 ... داشت

 چطور، نفهمید و گذاشت  اشپیشانی  روی را چپش دست مچ و خوابید کمر   روی
  جاری  زبانش روی و کرد  عبور  آن از  و شکست را غرورش سد  او، از  دور  یکلمه  یک
 .شد

 . ممنونم-

 آوا شد باعث که بود گفته را اشکلمه گیرا، و محکم ولی وار،زمزمه و آرام
 بود  اهور .  کند  نگاه  را  اشبسته  هایچشم   و  رخنیم  زدهبهت   و  کند  باز   را  هایشچشم 
 ! دانست؟ می جاوید شاهپور  خونهم را او که  دختری از  هم آن! کرد؟ می تشکر  که

  گفت می  اگر .  بست  را  هایشچشم   آرام  و  نشست  آوا  هایلب   روی  کمرنگ  لبخندی
 داشتن  نگه  برای  شدنش  وارد  خشونت  در   از   و  اهورا  محکم  اخالق  آسمان،  تا  زمین   از 
  درخت  ،نهال این  گذشت،می که هرچه. بود نگفته دروغ دارد، دوست را او
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  تمام  با که بود دوانده ریشه آوا قلب در  آنقدر  اکنون و شدمی  تنومندتری
  کرده   تشدید را آتشش اهورا، حرف کلمه  یک همین  و بود شده یکی هایششریان 
 . بود

ی  نفهمید  و  رفت  فرو  شیرین   ایخلسه  در   و  بود   آرام  اهورا،  کنار   در    گرم   هاشچشم  ک 
 . شد سنگین  هایشنفس و برد خوابش ثانیه یک عرض در  که  شد

*** 

 دود. کرد  روشن  را  بعدی سیگار  که  بود شده خیره شب یتیره آسمان به نگاهش
 برای   آذر،  اواخر   سرد  هوای  با  ترکیب  در   داد،می   بیرون  هایشلب   میان  از   که  غلیظی

 از  ُپر  انقدر  ذهنش، که زمانی نه حداقل. نکشد توانستنمی اما بود سم عین  او
 و   گرد   هایدانه  با   همراه  هایش،چشم .  نداشت  آرام   دم  یک  و  بود  ونگوناگ  فکرهای
  حیاط، کف به شاننشستن  با و کرد حرکت  هاآن حرکت راستای  در  برف سفید

 یادش   به  خواستمی  که  رسید  جایی  به  و  زد  ورق  را  گذشته  روزهای  ناخودآگاهش
 . شد متوقف همانجا و بیاورد

 به را راهش که  گریزی  و تعقیب و... روزی همچین  دقیقا پیش، سال سه حدود
  ایستاد  بانک قدیمی دیوار  کنار   که  بود بازگشت راه در . بود کشانده  فرعی مسیر  یک
  روی  را آرشه دور، خیلی نه ایفاصله در  که  شد ریزنقشی دخترک زوم نگاهش و

 توی   هم  هنوز   که  را  آرامی  موسیقی    بسته،  هایچشم   با  و  کشیدمی   سازش  هایسیم
 دخترک...  کرد  سست  را  اهورا  هایقدم   مالیم،  نوای  همان  و  نواختمی   ود،ب  گوشش
 مردی نداشت خبر  هم روحش شاید و خواندمی  را آهنگ آرام آرام و زدمی  ویولون

 به خیره اش،خسته و سرد هایچشم  و نشسته بیدمجنون درخت یسایه زیر 
 او دار موج  موهای ینب مروارید مثل و باریدمی آسمان از  که  شده برفی هایدانه
 ... گرفتمی پناه آنجا و غلتیدمی

 .  گذاشت  هم روی  محکم را هایشچشم 
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 شده  ممکن  آوای ترین دلنشین  برایش دخترک ویولون صدای که  بود روز  همان از 
ی  از  آنی، جنون   این  هایریشه  بود نفهمیده خودش و بود  های ریشه  و رگ در  ک 

  قصد  به جنون، آوای این  که بود زیادی زمان مدت شاید و بود دویده وجودش
 اکنون  و بود نشسته اهورا دل در  دست به آتش وجودش، های یخ  کردن  سنگسار 

  کرد می  لمس کامال  را قوی حس این  داشت، خودش نزدیکی در  را ساز  صاحب که
 یک  حتی حال به تا نداشت یاد به اهورا اصال. بود پیچیده مشامش در  طعمش و

  قرارش  تاثیر  تحت زیاد انقدر  دختر  یک هایاشک  یا ندک جسارت نگاهش دفعه
 و انداختمی سپر  نبایدها و بایدها یهمه او کنار !  انگار داشت فرق آوا اما... دهد
  های دست  توانستنمی . نکند لمسش توانست نمی اهورا که  شدمی شکسته مرزها

  چشم  ترک  دخ برای اشدلتنگی بود ناممکن  برایش انگار  اصال. نگیرد را کوچکش
 . کند  رفع گرفتنش  آغوش در  با جز  را فندقی

 نخ   یک  و  انداخت  پایش  زیر   را  سوخته  سیگار   و  کرد  اخم  دستش،  سوزش  احساس  با
 شده  شدیدتر   کمی  برف .  گذاشت  ایوان  ینرده   روی  را  هایشدست .  کرد  روشن   دیگر 
 هوای این  در  باید که  بود شهرام نگران. گرفتنمی را زمین  روی هم هنوز  ولی بود
 مشکلی راه یمیانه در  که  بود امیدوار  و بیاید ماشین با را راه این  سرد و آلودمه

 و  آوردمی   بار   به  شدیدی   کوالک  صبح  تا  قطعا  هابارش   این   چون.  نیاید  پیش  برایش
 .نبود بردار  دست سادگی به

  تا  و شد سرش پشت از  هاییقدم  صدای متوجه که  بود زده سیگار  به را دوم  ُپک
  با  داشت، دست به  کوچکی  فانوس درحالیکه و گشود  را ایوان در  کدخدا  شت،برگ

 :گفت  و کرد  نگاهش تعجب

 ... باشی خوابیده زنت دست  کنار   باید االن باباجان؟  کنیمی چیکار  اینجا-

 و ایوان توی صبح سه ساعت او که  بود زنش اگر  آوا. زد پوزخند دلش توی اهورا
 . کشیدنمی خوابیبی و ایستادنمی  سرما یمیانه در 

 :گفت  و انداخت انگشتانش الی سیگار  به نگاهی کدخدا  که  بود نزده حرفی
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 ... هستی سیگاری  دونستمنمی-

 :شنید را کدخدا  صدای دوباره و  کرد  اخم و فشرد هم به را هایشلب  اهورا

 پسرم؟  کشیمی چرا-

 انباشته  هم روی هاسال این  تمام طول در  که  داشت وجود زیادی چراهای چرا؟ 
 . بود شده

،. حاجی کشمنمی همیشه-  . تنوع محض تفننی 

  ایوان  یگوشه چوبی یچهارپایه  روی را فانوس و کشید عمیقی نفس کدخدا
 . گذاشت

 والمصب  این  درمون بی درد خوب االن ولی... تنوع محض گفتممی  روزی یه منم-
 ... شد  بیشتر   دنیامم  هی  سیا  هیچ،  نکردم  پیدا  که  تنوع  گذشت  هرچی  چون  دونم،می

 که   سوزی. صدایش داشت سوز  و زدمی حرف دلش از  پیرمرد. کرد  نگاهش اهورا
 . ندامت و عجز  حس به شبیه سوزی. آمدمی قلبش اعماق از  انگار 

 زیر  را اشخورده چروک هایدست و داد تکیه چوبی ینرده به را آرنجش هردو
 : گفت  کردمی نگاه ومنامعل اینقطه به که  همانطور  و گرفت  برف

 خدا ! صبر اسم به داره چیزی یه هم آدمی منتها... باباجان زیاده دنیا این  تو درد-
 و مصیبت و عذابه فقط هم همینطوری زندگی. دهمی صبرشم ده،می ودردش اگه
 ... علت بر  مزید شهمی هم وامونده این . غصه و غم

 :داد ادامه و کرد  نگاه اهورا به بعد

 صبح به صبح که گلی دسته اون خاطر  به جوونیت، خاطر  به! اجانباب نکش-
 نکبتی این  با... کنی وا چشم که کردمی نوازشت گریه با و کردمی اتپاشویه 
 ... نبر بین  از  وخودت
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 به بود؟  کرده نوازشش بود؟  کرده پاشویه را او آوا. کردمی نگاهش مات اهورا
  بعدی  یجمله اما هایش،گوش  به دبو کرده  شک بود؟  کرده  گریه  حتی خاطرش
 خون   میان در  را غلیظی حس و بود شنیده که چیزی به زد تایید مهر  کدخدا

 : کرد  جاری هایشرگ 

ت پروانه عین  معصوم طفل دختر -  کسی خودش غیر  ذاشتنمی . گشتمی دور 
 خواب  ساعت  یه  به  روز   طول...  وایسته  سرت  باال  دقیقه  یه  حتی  و  بده  انجام  وکارات

 با  توکردن  باز  چشم خوادمی  گفتمی. باشه تو پیش همش که شدمی  اضیر 
 ... ببینه خودش چشمای

 وجود با اما درآوردین، تنگه اون از  سر  چطور  دونمنمی . پسرم قشنگه زندگیت
 فهمم می  چیزارو  این   پیرمرد  من  ...  نباشه  راستیتی  از   دور   چیز   هم  خیلی  شاید  شغلت،

 باشه،  خوب همدمش وقتی آدم دونممی که اینه ر بخاط قشنگه، گممی وقتی و
 ... خوبه زندگیشم

 :داد ادامه کمرنگ  لبخندی با و کرد  صاف قامت بعد

  یه  با... کردم  پاره تجربه پیرهن   برابرش چهار  باشه، که  هرچی سالم و سن  عدد-
 ! باباجان داره دوستت دلی دختر  این  فهمممی نگاه

 حس  این  دلش  شاید  و  بود  تازه  برایش  کدخدا  هایحرف .  بود  ساکت  هم  هنوز   اهورا
 خواستنمی  انگار  و کردمی مبارزه درکش با هم هنوز  عقلش اما باشد، پذیرفته را
 که  دروغی بابت کدخدا،  رنگیک  و ساده لحن  از  هم، طرفی از . برود باورش بار  زیر 

 . بود هم در  اخمش بود، شده گفته  آوا و خودش یرابطه  راجب

 ! گفتمی را واقعیت باید که  باالخره کرد،می کتمانش  هم االن اگر  چه؟  که  بهرحال

 : گفت  مکث ایلحظه از  بعد و کرد  خاموش را سیگارش

 !کدخدا  نیست زنم دختر، اون-
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  گرد   هایچشم  با و  برگشت تند باشد، شده  وصل بهش صاعقه اینکه مثل کدخدا
 :کرد  نگاهش شده

 ... پس نیست؟  زنت-

 . بود پناهبی و ترسیدمی ونچ. بگه دروغ شد مجبور -

 ... دوتا شما پس چی؟  یعنی-

 :داد ادامه و جنباند سری

  چیه؟  باهم تونصنم  پس! استغفراهلل-

 : کرد  نگاهش اهورا

 ... کنیم  شراکت  باهم جبهه یه  تو شدیم مجبور  که  دشمنیم دوتا فقط فعال-

  بودند،  آورده را آوا و اهورا هاجوان  آن وقتی. کردمی نگاهش باز  دهان با کدخدا
 شود،  بیدار  آوا اینکه از  قبل اصال و اندکرده  پیدا هم آغوش در  را دو آن بودند گفته
 شده  انجام عمل در  درواقع دخترک و شوهرند و زن باهم کردندمی فکر  اهالی تمام
 برای مرد این  هایحرف  خب، اما. بود شده گفتن دروغ به مجبور  و گرفته قرار 

 . نبود هضم قابل و سازگار  اصال کدخدا  چون مردی تفکرات

  بار،  اولین  برای شاید  که  چیزی و دوخت برف هایدانه به دوباره را نگاهش اهورا
 احساس و عقل حکم با عوض در  و بود کرده  تخته کال  را منطقش و مغز  دکان در 

 :ساخت جاری  هایشلب  روی کشید  که  عمیقی نفس با کرد،می بازارگرمی

 ... حاجی کنی  عقدمون خواممی-

 :گفت  بعد و کرد  نگاه او یگرفته  رخنیم به کدخدا

 که  ایخطبه  باهم؟  دشمنین  گینمی مگه بعدشم؛! مؤمن  مرد نیستم عاقد که  من -
 ...شهمی  ختم  خونریزی  و  خون  به  فقط  آخرش  بشه  خونده  دوشمن   دوتا  بین   بخواد
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 :گفت  او به رو و گرفت  حیاط از  را نگاهش اهورا

 با هم اول از  قصه این ... نداره دختر  این  به دخلی پدرشه، با من  دشمنی  -
 ...  آخرشم شد، شروع خواهیخون

 پدرانه و گذاشت  او یشانه روی را دستش کند،  تمام را حرفش نگذاشت کدخدا
 :گفت

 خواهیخون پی   اهللبسم ب از  اگه ولی باباجان؛ نیست شمشیر  که  شمشمیر  جواب-
 ... کنی  سوءاستفاده دختر  ونا از  نیست حقش بودی، اومده

 :داد پاسخ که  وقتی  بود گرفته  اهورا لحن 

 واسه هم اون، برای هم... براش کنم  جبران  خواممی. نیست سوءاستفاده بحث-
 ... خوادمی جونم از  چی فهممنمی  خودمم دیگه که  المصبی دل خاطر 

 همان از . زدمی حرف دلش از  واقعا و بود  صادق اهورا. گرفت  رنگ کدخدا  لبخند
 دانستمی  شنید،می  را  هاحرف  این   که  االن  تا  بود،  دیده  را  کشیدنش  سیگار   که  اول
... اما ساخت،می گذشته  تیرگی از  قطعا را اشآینده و... دارد دراز  سر  او یقصه که

 در  را غروب این  و کند  طلوع خورشید کورش،   و سوت دنیای در  آوا حضور  با شاید
 که  او. بود راحت هم کدخدا  کار   بود، خواسته را این  شخود که  حاال. بشکند هم

 االن همین  که  بهتر  این  از  چه پس بمانند، باقی نامحرم هاآن گذاشتنمی  بهرحال
  کرد؟ می سره یک زودتر  هرچه را کار   و گرفتمی اهورا دهن  از  را حرف

 رهدو که مهدی   سید پسر ... نریمان آسد گن می بهش  داریم، روحانی یه جااین -
  آسد ... گرفت  پیش وخودش راه پسرش بعدانم و بود مردم این امین من  جوونی  
  پاک  تو اما هست، جوون مقدار  یه... ایمون   و دین  اهل و باخدایی   آدم نریمان
 عقد و خونن می نماز  سرش پشت ده مردم... نداره وجود ای شبهه هیچ بودنش
 ... کنهمی جاری اون جوونارو
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 زودتر   هرچی  که  کنممی  خبرش  من   نیستی،  شک  به  دو  و  دله  ز ا  زدی  که  حرفی  اگه
 ... هم دست تو  بزاره رو شما دست

 : گفت  سریع کردن،  فکر  ایلحظه  بدون اهورا

 ... حاجی بیاد بگو دیگه شب سه-

 !دیگه؟  شب سه-

  خاکستری  به رو داشت که  آسمان به نگاهی اهورا. بود متجب کمی  کدخدا  لحن 
 :گفت  کدخدا  به رو دبع و انداخت  رفتمی شدن

 چون  درمونگاه، برم  باید بزنه که سپیده... بهتره بخونه رو خطبه زودتر  هرچی-
 که ...  بدم  انجام  رو  ناتموم  کارای  و  شهر   برگردم  بعدم  بیاره،  وماشین   همکارم  سپردم

 ...برهمی زمان روزی سه دو

 که   نیست   ریطو  دختر   این   اوضاع  که  بگم  همینقدر   فقط  بدم،  توضیح  زیاد  تونمنمی 
 ... بگیره تصمیم بعد کنه،  فکر  اول خوام می هم طرف یه از  گیالن؛  گردونم  برش

  که   بمونه اینجا بزارم دستت، بسپرم رو آوا... حاجی کنی  پدری حقم در  خواممی
 ... نمیفته براش اتفاقی و امنه جاش باشه راحت خیالم

 .  ردفش قدری را او یشانه و پاشید لبخندش به رنگ کمی  کدخدا

  هزار . نیست هم کمتر   نباشه، ترنج و آراگل  از  بیشتر  اگه که  نده راه دلت  به شک-
 خودم  دل  به  مهرش  هم  دارن  دوستش  اهالی  هم  نجیبه،  و  خانوم  که  بس  از   اکبر اهلل

 که باشه راحت خیالت و منه چشم روی  جاش بخوای که هرزمان تا... افتاده
 ... سپرینمی نااهل آدم دست توامانت 

 فرستاد  صلواتی  کدخدا.  شد  شنیده  صبح  اذان   صدای  لحظه  همان  که  نزد  حرفی  ورااه
 :گفت  و برداشت را فانوس و
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 درمونگاه  برو  بعدش  بخور،  ناشتایی  یه  و  بخونیم  رو  صبح  صالة.  باباجان  داخل  بریم-
 ... بگه رو نظرش بتونه تر راحت اونم... بزنم حرف آوا با من  نبودت تو که

 . شد نشین شاه وارد کدخدا  سر  پشت و داد تکان بار یک  را سرش فقط اهورا

*** 

 کنار   آوا  و  گذشتمی  بود  رفته  درمانگاه  به  اهورا  که  زمانی  از   ساعت   چهار   سه  حدود
 شکستندمی  را  دیروز   یشده  چیده  گردوهای  و  بود  نشسته  کرسی  کنار   ترنج  و  آراگل
 . شدند بلند جا از  هرسه کدخدا،  ورود با که

 :گفت  و انداخت نگاهی آوا به بخندل با کدخدا

 چایی از  اون! آکشن می کار  ازت ما دخترای خوب خانم؟  عروس چطوره حالت-
 ... شکستنت گردو  که  اینم نخوردم، حاال تا من  شومثال که  هاتبهارنارنج 

 :گفت  زیر  به سر  و زد کمرنگی  لبخند آوا

  جبران   بکنم  هم  رکاریه  من   حرفیه؟   چه  این .  ممنون  کدخدا  خوبم  شما،  زحمتای  با-
 ... نیست هم شما هایمحبت  یگوشه  یه

 ی غرهچشم  با که بگوید چیزی خواست لب زیر  و کرد نازک چشمیپشت  ترنج
 .  رفت بیرون آنجا از  اخم با و فشرد هم به را هایشلب کدخدا،

 :گفت  و انداخت آراگل  به نگاهی کدخدا

  ؟ بیاری من  واسه چایی استکان یه ریمی  باباجان-

 که  هستند داغ هنوز  بگوید خواست و کرد  اشاره کرسی  روی هایچای  به آراگل
 آوا  با  خصوصی  و  تنها  خواهدمی  پدرش  فهمید  که  دخترک  و  کرد  اشاره  او  به  کدخدا
 . شد خارج اندرونی از  و گفت  زیرلبی «چشم» بزند، حرف

 پیچاند می  درهم  را   هایشانگشت   پراسترس  و  معذب  که  آوا  به  و  بست  را  در   کدخدا
 :گفت  و کرد  اشاره



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

710 

 

 .  نمون  سرپا. باباجان بشین -

 دامن  کردن  جور  و جمع مشغول اشزدهیخ  هایدست  با و نشست زمین  روی آوا
 : گفت  مکث ایثانیه از  بعد و نشست مقابلش هم کدخدا  که  بود دارشپف و بلند

 ...  دخترم بگم بهت رو مطلبی یه خواممی-

 :زد لب که  وقتی بود مشهود صدایش در  ترس و کرد  نگاهش نگرانی با آوا

 کدخدا؟  مطلبی چه-

 .  نشاند لب به  کمرنگی  لبخند کدخدا

 ... نیست تونبین  چیزی که  دونممی... گفت  بهم چیزوهمه سرگرد جناب-

 جاری  برای  هایشلب   و  نشست  گلویش  توی  بغض   و  کرد  نگاهش  پریده  رنگی  با  آوا
 :گفت  سریع کدخدا  که  لرزید هایشاشک شدن

  دخترم؟  خوبی باباجان؟  شدی پکر  چرا-

 :گفت  که  وقتی بود ارادهبی هایشاشک  ریزش و انداخت زیر  را سرش آوا

 من به همه این  شما ... گفتم  دروغی همچین  که  شمام یشرمنده واقعا من ... من -
 اگه... اگه... دادم پس ومحبتاتون  جواب اینطوری من  اونوقت کردین، خوبی
 انقدری شهمی اگه فقط... نداره اشکالی... کنین   بیرون  اینجا از  رو ام... خواین می
 ... رممی   اینجا  از   همیشه  برای  اونوقت...  برگرده  اهورا  تا  بدین   موندن  فرصت  من   به

 :گفت  و بخشید رنگ را لبخندش آوا، زدن حرف و گریه  حالت از  کدخدا

 قصد  که  تو ناراحتم؟  وت از  من  گفته  کی  اصال باباجان؟  بیرون بندازمت چی واسه-
... نگی رو واقعیت شدی مجبور  که  بود طوری شرایط فقط نداشتی، گفتن   دروغ
 که  نیست غصه و غم به نیاز  داره، وجود حل راه وقتی تا... نداره هم اشکالی هیچ

 !باباجان
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 ...شین  هم محرم   تونین می

 که   کرد  بلند  را  شسر   چنان  کدخدا،  آخر   یجمله  شنیدن  با  که  بود  زیر   به  سر   هنوز   آوا
 . پیچید اتاق در  گردنش  تیریک تیریک صدای

 ... میاره نه اهورا مطمئنم من  ولی... ولی بشیم؟  محرم چی؟ ... چ-

 . خندید کوتاه  کدخدا

 ...  بزنم حرف باهات من اول خواست منتها... سرگرده جناب خود پیشنهاد اتفاقا-

 باور  شنید،می که  چیزی. اندم باز نیمه همانطور  هایشلب و شد بیشتر  آوا تعجب
 دشمنش؟  دختر  آوا؟  به هم آن باشد؟  داده محرمیت پیشنهاد اهورا. نبود کردنی

  یک  فقط اهورا قصد البد... بکنند خواهندنمی  که عقد کرد فکر  خودش با... اما
  سرشان   پشت  حدیثی  و  حرف  و  بمانند  اینجا   راحت  اینکه  برای  است  ساده  محرمیت

 . نباشد

  صدای   دوباره  که  دادمی  جوالن  خیال  و  فکر   هزارها  ذهنش  در   و  انداخت  زیر   را  سرش
 :شنید را کدخدا

  وصلت؟  این  به هستی راضی باباجان؟  چیه حرفت حاال خب،-

 اینکه به برسد چه نداشت، را کدخدا  به کردن  نگاه روی دخترک گفت؟ می باید چه
 . بیاورد نه و کند  مخالفت او با

  گه؟ دی رضاست ینشانه سکوت-

  کرد   مشت  را  دامنش  اش،زدهیخ  هایدست   با  شد  جمع  خودش  توی  بیشتر   کمی  آوا
 :گفت  آرام آمد،درمی چاه ته از  انگار  که  صدایی با و

 دونیدمی  صالح شما که  هرطور  هستید، ما هردوی بزرگتر  و پدر  جای االن شما-
 ... ندارم حرفی منم باشید، راضی اگه. کدخدا

 :گفت  و گرفت  رنگ کدخدا  لبخند
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  حرف  تر،مهم  همه از  و برن سقف یه زیر  باهم جوون دوتا خواممی خدا از  که  من -
 ... مهمه  خودتم  نظر   من،  بر   عالوه  ولی...  بشه  قیچی  بن   و  بیخ  از   مردم  این   حدیث  و

 را  سرش  و  بگیرد  رنگ  هایشگونه   شد  باعث  بود،  افتاده  آوا  جان  به  که  شرمی  حس
 .ببرد پایین  بیشتر 

 وسنگات... کنی  فکر  پیشنهادش به خوب که  داده فرصت بهت روز  سه خان اهورا-
  داری؟   شوآمادگی   اصال  بیای؟   کنار   موضوع  این   با  تونیمی  ببینی  و  بکنی  وا  خودت  با

 را اهورا که  ایلحظه از . نشست گلویش  بیخ سنگین  و گنگ  بغضی  اما چرا، نفهمید
  خودش   کاش  ای...  االن  اما  ت؛داش  را  او  داشتن  و  بودن  کنارش  در   آرزوی  بود،  دیده
. کدخدا  نه گفت،می  را پیشنهادش و کردمی  آرام را دخترک دل   خودش. بود اینجا
 فقط   وجودش  تمام  و  بود  روزه  سه  کردن  فکر   و  تنهایی  این   برای  دلش  تابی  بی   شاید
 ...خواستمی را اهورا خود   حضور 

  اجازه   و  نکند  اذیتش  د زیا  داد  ترجیح  رفته،  فرو  خودش  توی  دخترک  دید  که  کدخدا
 .  بکند را فکرهایش تنهایی خودش دهد

 :گفت  شدمی بلند درحالیکه

 به  که  انشااهلل..  گیریمی  رو  درست  تصمیم  که  هستی  عاقلی  دختر   اونقدر   دونممی-
 ... باشه هماهنگ که  زنممی  حرف  محل عاقد نریمان، آسد با مبارکی، و یمنی

  چون   بزند؛   حرفی  توانست  نه  و  داشت  لفتمخا  فرصت  نه.  کرد  نگاهش  زدهبهت   آوا
 . بود گذاشته  تنها خیالش و فکر  دنیای با را او و بود رفته بیرون آنجا از  کدخدا

 و دوید دید، که  را آوا بارانی   هایچشم  و شد اندرونی وارد آراگل  بعد، دقیقه چند
 :گفت  و نشست کنارش

  بهت؟  گفت  چی آقاجان دختر؟  شده چی-

 :زد لب آرام و  کرد  پاک را هایشاشک  تانگش سر  با آوا
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 ... کنم  عقد باهاش خوادمی اهورا گفت...  گفت-

 :شد گرد  بیشتر  آراگل   هایچشم 

  نیستین؟  شوهر  و زن مگه وا؟ -

  بهت  با لحظه چند آراگل .  داد تکان طرفین  به را سرش و گرفت  شدت آوا یگریه 
 .  گرفت  آغوش به را دخترک سر  و رفت جلوتر  بعد و کرد  نگاهش

 هزارماشااهلل  ماشااهلل اهوراخان؟  از  بهتر  کی... دختر نیست بدی چیز  اینکه خب-
  هم مطمئنی آدم راحته خیالم نداره، کم  چیزی که  قیافه و قد از  پاش کف  چشمم
 دیگه ... شناسیشمی قبل از  که  هم تو... داده وپیشنهادش  بهت آقاجان که  هست
  کنی؟ می  گریه  بخاطرش که  چیه مشکل

 دخترک. نبود دوتا و یکی که  او مشکالت. فشرد هم روی را هایشچشم  عجز  با واآ 
  خودش  برای را اهورا خواستمی خدا از . نمیدانست را خودش تکلیف هم خودش
 با کرد؟ می باید چه دانستنمی را آن هم خودش که  هویتی با اما؛ باشد داشته
! بودند کرده  تیز  دندان رایشب دیگر  سوی از  هامون و سو یک از  شاهپور  که  زندگی

 ی لکه  یک مثل برایش آوا با ازدواج که  اهورا شخصیت و شغل با بدتر، همه از  و
 بدتر  و بد را حالش هااین  یهمه... اشزندگی  یصفحه به خوردمی و شدمی سیاه
 . کردمی

 :گفت  و کند  منحرف را فکرش کرد  سعی گیرد،نمی  آرام دخترک دید که  آراگل

 شبا   بعضی...  بود  نشده  فوت  هنوز   جانم  خانم   بودیم،  بچه  حورا  و  من   که  وقعم  اون-
 بغل  نشستمی  میومد  کردیم،می  تابیبی  و  گرفتمی  مونگریه   بود  شدید  بارون  که

 دونمنمی ...  خوندمی   خوشگل  الالیی  یه  مونواسه  کردمی   ناز   وموهامون   مون،دست 
 خواب   قرص  عینهو  نکشیده  دقیقه  جپن  به  بود  که  هرچی  ولی  جادو،  یا  داشت  طلسم

 خودم با گیره،می دلم هروقت... دارمش یاد هنوزم... کردمی پا کله  وهردوتامون 
  برات؟  بخونم  خوایمی... شممی آروم خونمشمی
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  موهایش  بین  را دستش که همانطور  آراگل  و داد تکان را سرش آرام آرام آوا
 :داد  فاصله  هم  از   را  هایشلب  مکث  یقهدق  چند  از   بعد  کرد،می  نوازشش  و  کشیدمی

 ( بیرون بیا ماه ای) بیرون بیا تیتی اال-

 ( نکن  خون غرق رو دلم و بیا)  خون دیله می کن   نو بیا

 ( تو  مجنون من   منی، لیالی تو) مجنون تی مو لیلی، می تو

 (تاریکه  امشب چقدر  هوا)  تاریکه چه ایمشو هوا

 ( باریکه  یتهرش یه مثه دلم)  باریکه رشته چون دل می

 ( شب  ای برو شب ای برو)  شو آی  بوشو شو آی بوشو

 ( ترسه می تو از  کوچیکم  دختر )  کیجه  می ترسه جی تی

 (خدا ای کوچیکه  من  یبچه)  خدا ای واهلل، کوچیکه  زاکی می

 (خدا ای خوشگله من  یبچه)  خدا ای واهلل، خوشگله زاکی می

 ... الال الال حاال الال، الال حاال

 ( دارم غمی دنیا این  در )  دانم غمی ادنی ئی در 

 (داره  کار چه من  با غم این  دونمنمی)   دانمنمی  چشمه غم ز 

 (بگو واین  سحر  تا شب ای) تو با سحر  تا شو آی گو

 (دارم کوچیکی  یبچه دنیا این  از ) دانم  عالمی جان زاکی

 ... الال الال حاال الال، الال حاال

 . کرد  نگاهش محوی لبخند با و  گرفت  لهفاص او از  آوا  کرد،  سکوت که  آراگل

 ... ومادرت کنه  رحمت خدا... بود قشنگ خیلی-

 .  کرد  پاک را هایشچشم  زیر  اشک آراگل
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 خیلی  بود، پاک دل خیلی جانمخانم ... تورفته  دست از  عزیزای کنه  رحمت خدا-
ال و... کرد  جوونمرگش و افتاد چپ باهاش زمونه منتها... بود مهربون  من تا اون ا 

ی  دیدنمی  بخت سفید رخت با رو حورا و   داشت؟  رفتن  قصد ک 

 در   که  انگار   بود،  شده  خیره  ایگوشه  به  که  همانطور   او  و  کرد  نگاهش   ناراحتی  با  آوا
 : گفت  برد،می سر  به هاگذشته  در  و بود کرده  سفر  زمان

 عالقه  بدون... کردن  عروسی دیگه شوهرای و زن یهمه مثه جانمخانم  و آقاجان-
  تو  گذاشت  شودست  بعدم هفته یه و کرد  پسند رو جانخانم  مادربزرگم سنتی، و

 تک خان؟  رادعلی از  بهتر  کی کردن فکر  هم جانمخانم خونواده... پسرش دست
 دل   حسابی  و  داشت  باالیی  و  قد  هم  موقع  اون  که  محل  کدخدای  یخونواده  یبچه 
  گرو    اونم! ستدیگه نفر  یه گرو    دلش ا آق اینکه از  غافل... بود برده ده دخترای از 

  سهمش  بود  محال  داشت،  که  ایکبکبه  و  دبدبه  و  رسم  و  اسم  تموم  وجود  با  که  کسی
ر  و حشم و خدم هزارتا با! باالتپه روستای خان   دختر  ... بشه ر  و ق   تا ما مردم   که  ف 
 ...  بودن ندیده خودشون به شممثال حاال

 واسه  برنج  پیاله  یه  و  بود  شوننه   لنگ    شونهشت   مردم  که  وقتی  اون  بکن،  وفکرش 
 به شب که  بود کردن  جمع غنیمت و غارت فکر  به خان خونواده نداشتن، شو شام
 ... کنن   جاننوش  کباب  بره شب

 دختر   بافی،قالی و شالیزار  تو کار   از  بود برداشته ترک دستاشون همگی دخترا وقتی
 نخوره  آفتابه به هم دستش حتی خانم که  آب به دست رفتمی اشندیمه  با خان
 ... نشه  نجس موقع یه و

 ایخونه مصیب  چه  تو  من   آقاجان    و  بوده  کجا  تا  کجا  از   تفاوت  بفهمی  که  میگم  اینارو
 ... انداخته گیر   وخودش 

 زیر  را دستش و شد جا به جا کمی  آوا. انداخت زیر  به را سرش و کرد  مکث آراگل
 را ماجرا یادامه و دهد نظم را افکارش آراگل   که  بود کرده  سکوت و گذاشت  چانه

 .  کند  تعریف
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 شده  تموم سالم یه تازه من  و بود ساله پنج هادی که  وقتی تا گذشت...  خالصه-
 گفتن  هرچی...  کنم  ازدواج  گلرخ  با  باید  من   که  کفش  یه  تو  کرد  وپاش   آقاجان  بود؛
  هم   بچه  تا  دو  داری،  زن  که  تو  تازه!  دهنمی  ودخترش   هرکسی  به  خان  حسابی،  مرد

  مادربزرگم  وسط این ... نرفت که  نرفت خرجش به ولی... کنن   قبولت محاله داری،
ی...  معرکه  بیار   آتیش  بود  شده  هم  زن    اینکه  تا  دادمی  گیر   جانمخانم  به  راه  به  راه  ه 

 و  آقاجانم پدربزرگم، هایپورت و هارت برخالف و کنه  سکوت شد مجبور  بیچاره
 ...  گلرخ  خواستگاری   رفتن  پاشدن مادرش

،  آقاجانم  به  خودشم  گلرخ  دید  وقتی  بعد  اما  کرد،  مخالفت  اولش  خان  مجبور   راضی 
 شد اومد و کردن  عروسی رو گلرخ  آخرسر  تا اومدن و رفتن  ماه یه... بیاد کوتاه  شد

 ... کردمی  مراقبت هم مرحومش برادر  دختر  حورا، از  االن که  خان رادعلی سوگلی  

 یه از  بیشتر  خودش پسر  یبچه از  حتی نبود حاضر  مادربزرگم آوا؟ شهیم باورت
  کارش   به کاری  و کرد  ولش کال  که  پدربزرگم فوت بعد مخصوصا کنه،  مراقبت سال

 مادرش  پدر   داره،  گناه  گفتمی...  گرفت  بالش  و  پر   زیر   واون  جانمخانم  اما...  نداشت
 مادر  که  نیاورد حورا روی به وقتهیچ جانمخانم ... یسیره یتیم و مردن تصادف تو

  سرش   توی  رو  معصوم  طفل  این   یتیمی    بخواد   دلت  تا  مادربزرگم  اما  نیست؛  واقعیش
 ... کوبیدمی

  کردیم؛ می   بازیعروس  داشتیم  بودیم  جمع  فامیل  هایبچه   یهمه  یادمه،  بار   یه  حتی
 یونقل ایوون رو هم مادربزرگم بودیم، گرم و زاشتیممی مون دست رو سنگارو

 شد بلند اونم و حورا دست به خورد که  انداخت سنگ یه هادی یهو... کشیدمی
 هادی  گفت  بهش گرفت  رو گلرخ  دامن  خودش کردن  لوس و شوخی واسه مثال
 ...بود باردار  موقع اون گلرخ...  کرده  اذیت ومن 

 چطور   نگم  گرفته،  رو  گلرخ  دامن    حورا  دید  که  همین   مادربزرگم!  نبینه  بد  روز   چشمت
 به افتاد بازیعروس هایسنگ  همون با و بیچاره دختر  این  سمت کرد حمله

 چه  رو  یتیم  آدم  کارا؟  این   به  چه  مادرو  پدر   بی  آدم    گفتمی  بهش   همش...  جونش
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 کردمی  که  گریه  میومد،  دردش  هم  معصوم  طفل  اون  خان؟  دختر   به  شدن  نزدیک  به
 ذعال  اینکه  قبل  ولی...  کنه...    قلیون  ذغال  با  خواست  آخرش  تا...  شدمی  تر جری   این 

 میاد کرده،می تمیز  رو خونه اونجا داشته که  من  جان  خانم  حورا،  دست  به بخوره
 ... سوزونهمی واون  پای و لباسش رو میفته ذغال و بچه رو میندازه وخودش 

  آب  و فشرد هم روی محکم را هایشلب  پیچید، دلش به که  دردی احساس با آوا
 باید که  بوده چه معصوم  طفل دخترک آن گناه  مگر . برد فرو دتش با را دهانش
  شد؟ می مجازات اینطوری

 شکستن  گردو  مشغول دوباره ایلحظه  از  بعد هردو و کشید  عمیقی نفس آراگل
 :داد ادامه آراگل  و شدند

 جانم خانم  با کاری زیاد دیگه کرد عروسی رو گلرخ که وقتی همون از  آقاجانم-
  سالم  همون ترنج، اومدن دنیا به با که...  زدمی بهش سری یه یگاه  فقط نداشت
  ی بیچاره جان  خانم  و ترنج و گلرخ  بود شده چیزشهمه... کرد  قطع ما با علیکشم

 شونواسه  و  کنه  روب  و  ُرفت  فقط  که  داشت  رو  کلفتی  نقش  خونه،  اون  زن    جای  من 
 ... بپزه غذا

 از  یکی پاشا،امین  شد متوجه ت،شسمی رو حیاط جلو داشت وقتی یه اینکه تا
 تو  جیک در  جلو گلرخ   با داشت هم قشنگی هیکل و قد که  محل جوون   مردهای
 ...جیکن 

 داشتن  خبر   انقدری  فقط  اهالی  کنه،می  چیکار   درواقع  پاشاامین   دونستنمی  هیچکی
 همین  خالصه و مشغوله  اونجا و کرده  اجاره گیالن  تو مغازه یه بود افتاده چو که

 ... باشه دنبالش دخترا چشم که  شدمی محسوب براش امتیاز  یه بودنش شین شهرن

 انگار   نه،  که  شد  متوجه  بعد  اما  نداد،  اهمیت  و  گوش  پشت  انداخت  اولش  جانمخانم 
 ... رفتن  پیش هم با جاها خیلی تا و جدی   زیادی شونرابطه 
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  زندگیش   گفتمی  یا  زد،می   زیرش  یا  گلرخ  ولی  داد،  تذکر   بهش  دوبار   یکی  یادمه  من 
 گم،می خان رادعلی به که کردمی تهدیدش هم اگه نداره؛ ربطی جانمخانم  به
 به چه رو شوهر بی  زن   و نداری بیوه از  کم تو که کردمی تحقیرش  و خندیدمی

  ولی  نبود، فضولی اهل هیچوقت  جانمخانم  هرچند دادن؟  راپورت و گریسالوسی 
 از   بیشتر   رو  حیثیتیبی  این   و  برداره  پاشامین ا  از   دست  گلرخ  شاید  که  گفتمی  الکی
 ... بود فایدهبی اما نده، ادامه این 

 :داد ادامه بعد و کرد  مکث ایلحظه  آراگل

 مدام و بود کرده  ورم پاش و دست... گرفت   العالج مرض یه مادربزرگم اینکه تا-
شه،  نفهمیدن  اهالی...  میاورد  باال  خون  و  کف   بوده   سرطان  فهمممی  االن  من   ولی  چ 
 به  و شهر  بردنش درمون دوا خاطر  واسه... نداشتن  شوفهم  اینجا مردم موقع اون و
 داشت   تلخی  زبون  هم  ولی  بیامرزدش،  خدا...  کرده  تموم  دادن  خبر   نکشیده  هفته  یه
 ...بد هم خیلی... ما با کرد  تا بد هم و

ه بیارن شوجنازه اقوام از  نفر  چند همونجا از  بود قرار  اول  اما خاکسپاری؛ اسهو د 
 شهر  بره خودش کرد   مجابش که  خوند آقاجانم گوش   تو  وردی چه گلرخ  دونمنمی 
  چشم  سریع ش،سوگلی گوش    به حلقه غالم بود شده که  اونم... جنازه آوردن واسه
 ...  شهر سمت افتادن راه مردا از  چندتا با صبح فردا و بست بندیل و بار  و گفت

  در  رنگی   هایشیشه میان از . شد بلند جا از  و کرد  وتسک رسید، که  قصه اینجای به
 سر  دوباره نیست، اطراف آن کسی  شد راحت خیالش وقتی و کرد  نگاه را بیرون
 :داد ادامه و برگشت جایش

 بیاد  شب  پاشاامین   بود  قرار   و  گذاشت  ومداراش  قرار   پاشاامین   با  گلرخ  شب  همون-
 که  بود همین  قصدشون مطمئنم و ندارم شک اونجایی از  واین ... بمونه گلرخ  پیش
 به  زیاد خودش چون گفت الکی... بخوابه ما پیش بیاد فرستاد رو ترنج گلرخ

 شده  مریض اگه و باشه بوده ُمسری مریضی داره امکان بوده نزدیک مادربزرگم
 ...  بود سالش سه ترنج موقع اون... بگیره رو مریضی هم ترنج خوادنمی  دلش
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 ولی تو، اومد پشتی در  از  که  شدم سایه یه متوجه من  وابیم،بخ خواستیم که  شب
  دلش  بود، نجیب زن این  که  انقدر ... شدی خیاالتی گفت  گفتم،  جانمخانم  به وقتی

 ...کرد  سکوت و ببره خودش هایبچه  پیش شورغیب   آبروی حتی نخواست

  فریادهای  و گلرخ داد و جیغ صدای یهو ... بود گذشته چقدر  دونمنمی  خالصه
 ... کرد  بیدار  خواب از  رو ما آقاجان

  مجوز   کارای  یهمه  خودش  دکتر   قبل  از   چون  و  شهمی  تموم  زود   کارشون  اونجا  نگو
 ... ده  رسن می  شب  وسطای  و  میفتن   راه  زود  بود،  داده  انجام  رو  فوت  گواهی  و  دفن 

 وقتی  افتاد  آراگل  دست  از   گردوها  و  کشید  آرامی  «  هعی»  آوا  در،   ناگهانی    شدن  باز   با
. کشیدند  عمیقی نفس ناخودآگاه هردو ترنج، دیدن با . برگشت عقب  سمت تند
 :گفت  سینه به  دست و نشاند ابروانش میان اخمی ترنج

 شده  زیاد برخواستت و نشست شهرنشینا با... آشدی  تنبلی خیلی آراگل آی-
 کردن   باز   گردو  چهارتا  همش؟   زمین  رو  مونهمی  کارات  که  اتکله  به  خورده  هواشون

 ... نداره دادن لفت همه این  که

  توانست؟ می مگر  اما نزند؛ حرفی خواستمی آوا

  مشتش  دوتا میان را دامنش و نشاند پشتشکم   ابروان میان کمرنگ  اخمی متقابال
 . شد بلند و تکاند و گرفت

 و فقط کردم  سکوت جلوت االن تا اگه که  محترمی   مرد اونقدر  پدرت عزیزم، ببین -
 نکنی فکر  که  کنم  روشنش بزار  اما... اونه هایمحبت و سفید ریش احترام به فقط
 تو جواب  تونمنمی  و گیرهمی امگریه   هابچه عین  گیمی هرچی و زبونم و سر  بی
 ... بدم

  شدم،  بزرگ و اومدم دنیا به شده خراب تهران اون تو... درست شهرم، یبچه من 
 سختی  هیچ  و  خوابیدم  قو  پر   الی  عمر   مومت  کنی  فکر   شهنمی   دلیل  ولی...  درست  اینم
 برات  االن همین  اگه که  اومده، من سر  بالهایی بدون، دونینمی! ندیدم خودم به
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 نداری،  خبر  کسی  زندگی   از  که  تو پس... بیابون و کوه  به زاریمی سر  کنم  تعریف
 رو بیاری و کنی  ردیف هم سر  پشت رو اراجیفی چنین  نداری حق دیگه دفعه یه

 ... تزبون 

 :گفت  و کرد  نازک چشمی پشت بعد و کرد  نگاهش  غضب و غیظ با ترنج

 دست  بی!  من  واسه  دارهبرمی  هم  دور   چه  پررو  یورمالیده  پاچه  یدختره  خبه،  خبه-
  اصل   به  چسبیممی  و  کنار   زاریممی  واون  ولی  معلومه،  شکستنت  گردو  از   که  پاییت  و

 ...  کاری

  که   چیست حرف این  از  منظورش اندیشیدمی  و کردمی نگاهش فقط همانطور  آوا
 :گفت  ترنج به رو و شد بلند جا از  آراگل

  آقاجان ... ماست مهمون دختر  این  عیببه، زشته،! بگیر دهن  به زبون ترنج بسه-
 مگه؟ نداده یادت تربیت

 . کرد  نگاهش  حرص با ترنج

 چطور   نمدومی  خوب  یکی  من   ندونه  هرکی  که  نزن   تربیت  از   حرف  من   واسه  یکی  تو-
ر  دورش میاد که  هردفعه و رفته کامران  واسه دلت  ادا و ناز  کرور   کرور   و دیمی ق 
 پسر  تا که  آقاجانه تربیتی   اصول از  اینم البد... بندازه بهت نگاه یه بلکه تا ریزیمی

 !زدنش دید به بیفتی و شه  چهارتا چشمت دوتا مرخصی  میاد همسایه

  و  گرفت  ازش رو پیروزی  سر  از  لبخندی با او که  کردمی نگاهش باز  دهان با آراگل
 : داد قرار  هایشحرف  هدف را آوا بار  این 

 و  مارصفت باطن  چه دونممی من  ولی ایفرشته ظاهر  به که  خانومی... تو اما و-
 من  کردی  فکر  طرفی؟  نفهم  آدمای و درازگوش جماعت با کردی  فکر ... داری پلیدی
 نداره؛   وجود  اهورا  و  تو  بین   محرمیتی  هیچ  هممنف  که  ناقصه  هم  عقلم  کمه،  سنم  اگه

   کردی؟   بندش وخودت زور  به تو اونوقت
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 را یکی این  توقع. نشست کمرش  تیرک روی سرد عرقی و بست یخ آوا هایدست 
 : گفت  و کرد  مشت یواش را کوچکش  هایدست. نداشت دیگر 

ر  چرا روانی گیمی داری چی- ر  و ش   ... ااهور  و من بین  کنی؟ می بلغور  و 

 پابرهنه   و  نداد  او  به  را  اشجمله   کردن  تمام  مهلت  بارید،می  زبانش  از   آتش  که  ترنج
 : پرید حرفش وسط

 بقیه و آقاجان بتونی شاید! نداره وجود هم ساده یصیغه  یه حتی اهورا و تو بین -
 نداره  خوش  پسره  نفهمم  که  نیستم  خر   من   ولی  بزنی،  گول  نرمت  و  چرب  زبون  با  رو

 ول  و  کردی  دماغش  موی  وخودت  مدام که  تویی  این  و کنه  نگاه  رو  تو  نظر   یه  حتی
ل انقدر ... نیستی کنش   وسط  رفتی باهاش شدی بلند که هستی هرجایی و و 

 تو زیادم معلومه که  اینطور  البته؛... بکنی غلطی چه نیست معلوم که  کوهستان
ت  بردن پیش  و کردنمی  ولت اتاق  تو تنها و تک دیشب وگرنه نبودی، موفق کار 
 ... و مکه حاجی حاجی بره زاشتنمی  االنم

 یشانه   روی  سرش  و  شد  سرخ  ترنج  یگونه  پیچید،  اتاق  توی  که  ایکشیده   صدای  با
  غضبناک  صورت روی آوا بارانی   هایچشم  و آراگل   یزدهبهت  نگاه و شد کج  چپش

 . شد کشیده  کدخدا  خشم از  سرخ و

 و زنیمی تهمت بهش دروغ به آورده، ناهپ ما به که دختری مقابل وایستادی-
ی  بشه؟  چی که  کنیمی بد شوخوب  ! ترنج؟  شدی حیابی انقدر  تو ک 

 آوا  و لرزید ترنج تن  که بود کشیده فریاد  چنان را اشجمله آخر  قسمت  کدخدا
 . نشود بلند هقشهق  صدای که  گرفت  دهانش مقابل را دستش

 :گفت  تمام  سرتقی    با  و  گرفت  نشانه  شپدر   به  رو  را  اشکهربایی   هایچشم   دخترک

 شده  گرفته  مچش  غریبه  مرد  یه  با  که  نداره  کسی  رو  حیا  آقاجان؛  نیستم  حیابی  من -
 پشت  اینکه جای هم شما... نمیاره هم خودش روی به حتی که  پرروئه اونقدر  و
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 کجا  از  دونیمی نه و شناسیشمی نه که  گیریمی رو کسی  طرف باشی، دخترت
 ... اومده

 . زدمی کبودی  به صورتش و خشم فرط از  بود شده سرخ سرخ   کدخدا  هایچشم 

 روی  چی نفهمه که  کسی   نه باشه، باهاش حق که  گیرهمی رو کسی  رو طرف من -
 دیدم، وشون محرمیت ینامه خودم... مرده اون نامزد دختر  این ... میاره زبونش

 تو   بیای  تو  که  دلیل  شهمی  کردن،  امضا  قرآن  پشت  فقط  و  ندارن  عقدنامه  اینکه  حاال
 !کنی؟   هم سر  اراجیفی چنین  روش

 . لرزیدمی خودش به ناراحتی و ترس از  آوا و بود شده  گرد  هایشچشم  ترنج

 : گفت  پدرش به لرزان صدایی با و لرزید هایشلب  دخترک

 ...  شما با ایوون تو... شب اون اهورا که  دیدم... که  دیدم خودم من ولی... ولی-

  بزنه؟  جار  باید بینهمی رو هرچی آدم! سرخیره ی دختره شبا  ساکت-

 :داد ادامه کدخدا  و کرد  سکوت ترنج

 ...  کنم  معلوم توتکلیف و بیام بعدا تا پایین  اتاق برو-

 فریاد با که  کردمی نگاه را آوا شده درشت هاییچشم با و بود ایستاده هنوز  ترنج
 : برگشت او سمت کدخدا،

 ...  اینجا از  بیرون برو گفتم  بهت دم؟ نبو تو با مگه د  -

 بیرون اندرونی از  هم، روی به هایشلب  دادن فشار  با و انداخت کدخدا  به نگاهی
 . کوبیدمی زمین  روی اتاق تا دویدن هنگام حرص  با را پاهایش و رفت

 حرکت...    پیشانی    روی  را  دستش  و  کشید  آوا  اشکی    صورت  سمت  را  نگاهش  کدخدا
 : گفت  عرقش زدودن با زمانهم و داد
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 خواهی معذرت  جاش به من ... باباجان نشو دهن  به دهن  دختر  این  با هیچوقت-
 مهمون   به  گذاشتن   احترام  و  کنم  پدری  براش   نتونستم  که  منه  از   ایراد  چون  کنم،می
 ...  بدم یادش رو

  رون بی  آنجا  از   و  کوبید  هم  به  را  در   شود،  آراگل  یا  او  جانب  از   حرفی  منتظر   اینکه  بی  و
 .  رفت

 او و رفت کنارش  آراگل   که  نشست هایشگونه  روی بیشتری باشدت آوا هایاشک 
 :گفت

 ... نبوده اینجوری هیچوقت... من  آراگل...  من -

 که  نامزد باالخره نباشین، هم محرم دخترجان؟  کنی  اثبات خوایمی وچی  بابا ای-
 ... زنهمی زیاد الکی حرف ترنج کن   ولش... بودین 

 ورپریده  این  یکله  و سر  نفهمیدم و شد گرم  امچونه  بود، من  تقصیر  اشه هم اصال
 ... سرمون شد هوار  معلق اجل عین و شد پیدا کجا  از 

 گرفته  را  دستش  که   همانطور   آراگل  و  کرد  پاک  اشروسری   کنار   با  را  هایشاشک  آوا
 : گفت  بردمی در  سمت را او و بود

  سرت  بالیی تو... دستمون رو نیفتادی ردی نک غش تا بخوریم وناهارمون  بریم بیا-
 شه  کم  سرت از  مو تار  یه ندارم شک بده؟  رو خان اهورا جواب خوادمی کی  بیاد
 ... موهات الی کنه  بندش باز  و کنه  پیداش تا کنهمی آوار  رو خونه این  تموم

  لب روی لبخندی و نخندد آراگل  حرف این  به نتوانست هایش،غصه میان در  آوا
   .نشاند

 مشغول آوا و خوردند نفره سه را شانغذای و نشد حاضر  ناهار  یسفره سر  ترنج
 . شد آشپزخانه وارد آراگل  که  بود هاظرف شستن 
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 خیر   به  ترنج  هایقهربازی   و  آقاجان  برهم  و  درهم  اخالق  با  وامروزمون   عاقبت  خدا-
 ... کنه

  شده؟  چیزی مگه چرا؟ -

 ی بهونه  به هم یکی بسته، درو کرده  بغ اقات  تو رفته یکی ولی نشده، که  چیزی-
 ... نکنه خیاالت و فکر  که  دورش کرده  جمع رو ده  مردای شاعری و شعر 

 محلی  هایکلوچه  چیدن مشغول آراگل  و کرد  خشک دامنش با را هایشدست آوا
 :گفت  او به رو که  بود سینی روی

  بازاری  چهارشنبه هی آقاجان ریزی؟ می چایی تو بچینم اینارو من تا دستت قربون-
 که  آورده  گیر   کجا  از   عالف  آدم  همه  این   ظهر   سر   موندم  من  حاال!  نگو  که  انداخته  راه

 ...کنن   وراجی و بشینن  دلش ور   کرده  ریسه رو همه

 سینی روی را بهارنارنج چای محتوی کمرباریک  هایاستکان و خندید کوتاه آوا
 دوباره خواست آراگل رایی،پذی از  بعد و رفتند نشین شاه سمت هردو و گذاشت
 :گفت  و گرفت  را بازویش آوا که  برود آشپزخانه سمت

  من؟  پیش  بمونی باال میای-

 .  کرد  قبول لبخند با خواست،می را همین   هم خودش که  آراگل

 اششانه  طرف یک را هاآن  که همانطور  و برداشت  موهایش روی  از  را روسری
 : گفت  ریخت،می

  ری؟ نمیا  نه بگم چیزی یه-

 و زد چانه زیر  را دستش و گذاشت پاهایش  روی را شده گلدوزی بالش آراگل
 :داد را پاسخش

  بگی؟  خوایمی چی-
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 رو پاشاامین  و گلرخ  داستان یادامه... موند نیمه نصفه مونحرف  اومد، که  ترنج-
  گی؟ نمی  بهم

 :گفت  و داد تکان را سرش آراگل

 ... بگم که  بود فکرم تو خودمم آره-

 جا از  گلرخ  زدن جیغ صدای با که  بود شب  هاینیمه خالصه! آهــان گفتم؟   کجا  تا
 پشت  ترنج و حورا و هادی و من  و کرد  روشن  وچراغ  سریع جانمخانم ... پریدیم
 ... معرکه تماشای به نشستیم پنجره

  دنبالش  کمربند  با آقاجان و دویدمی حیاط تو خواب، لباس و باز  موهای با گلرخ
 گلرخ   حالی  چه  تو  بکن   وفکرش  خودت  نداشت،   بزن  دست  هیچوقت  آقاجان.  ..بود
 :گفتمی کشیدمی داد و زدشمی  کمربند  با که  بود دیده رو پاشاامین  و

 خوار نوشیدنی نجس   یمرتیکه این  با حاال... حیثیتبی ی زنیکه کشمتمی»-
 نیستم   مرد  برسی؟   یاتباز ...  به  که  کنیمی  سوءاستفاده  من   نبود  از   و  هم   رو  ریزیمی
 ...«نگیرم توجون  و نکنم سره یه توتکلیف  امشب همین  اگه

 انقدر  اون ولی... کنهمی  اشتباه آقاجان و نکرده کاری  گفتمی  همش هم گلرخ
 ... دادنمی  گوش  حرفاش به که  بود کفری

 جداشون  که  حیاط  تو  دوید  و  کرد  سر   وچارقدش  پسه،  حسابی  هوا  دید  که  جانمخانم 
  گرفت   جونی چه دونم نمی  یهو خورد، جانمخانم  به گلرخ  چشم که  همین  ولی ه،کن
 :گفت  و شد پا سر  سریع... رفت یادش خونیش صورت و سر  و هاضربه  درد که

  رفاقت   پاشاامین   با  که  بود  این ...  آقا  سزنیکه  این   من   یخونه  آتیش    بانی    و  باعث»-
 جیک تو جیک هم با دیدم خودم عهدف چند... کرد  باز  خونه این  به وپاش و کرد
 خوابش هم  که  آورد و کرد  استفاده خالیت جای از  نبودی، شما که  امشبم ... بودن
 این  با ومن  اتاق که  بود زده چی خبر بی خدا از  یمرتیکه دونمنمی منتها... باشه
 ...«و گرفت  اشتباه
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 و  ترس از  رهبیچا و بود مونده مات همونجوری که  رو جانمخانم  برگشت آقاجانم
 :زد داد سرش و کرد  نگاه بود شده الل تعجب

 «سحر؟  آره بوده؟  تو کار   تشن غول یمرتیکه این  آوردن گه؟ می راست گلرخ»-

 که   همونجور  و کمرش  به زد شودست  گلرخ  که  بود نگفته هیچی هنوز  جانمخانم 
 :گفت  جانمخانم  جای به کرد،می  نگاشون جانب به حق

  چون  گرفته  خون خفه االنم خودشه، کار   اشهمه آقا؟  شده لال چطور  بینیمی»-
  این  دور  اولشم از  رعیت این ... بده که  نداره جوابی هیچ و شده رو دستش بینهمی

  پاشایامین  به چه رو خان دختر  وگرنه... بود نجاست از  پر  و پوشکهنه آدمای
 «پاپتی؟ 

 حتی لحظه اون که بود ترسیده و بود ساده انقدر . نگفت هیچی  بازم جانمخانم 
 ... کردمی شوننگاه فقط و بود وایستاده مات... کنه  دفاع خودش از  نتونست

  پاک  که  زنی روی به... کشید  کمربند  روش به و سمتش کرد  حمله آقاجان اینکه تا
... بده ترجیح گلرخ به واون خواستنمی ولی دونست،می واین  خودشم و بود

 ...بود افتاده کار   از  عقلش که  بود گرفته  وچشماش  جلو  خون انقدر  شایدم

  هایش گونه   روی هایشچشم ابر  و شکست هم آوا بغض افتاد، گریه  به که  آراگل
 :داد ادامه هایشاشک  میان در  آراگل   وقتی گرفت  بارش

... التماس و گریه  به کرد  شروع... افتاد کار   به مغزش بیچاره زن   موقع اون تازه-
 من ...  نبود  بدهکار   گوشش  آقاجان  ولی...  نبوده  او  کار   و  گهیم   دروغ  گلرخ   گفتمی
 جلو  خون  انقدر   ولی  نزنه،  ومادرمون   گفتیم  بیرون  رفتیم  و  ترسیدیم  هادی  و  حورا  و

 هادی  مخصوصا... کرد  نوازش  حسابی کمربندش  با مارم که  بود گرفته  وچشماش 
  هم  گلرخ...  خورد کتک  بیشترم داشت، ادعا ماها از  بیشتر  و بود نوجوون چون که
 ...کردمی نگاه لبخند و ذوق با بود وایستاده گوشه  یه



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

727 

 

 جون نیمه جسم و مونخونه ریختن  همسایه و در  تا بود گذشته  چقدر  دونمنمی 
 سگک جای... کشیدن بیرون آقاجان یشده پاره کمربند زیر  از  رو جانمخانم 

 و مشت زیر  هاشدنده  از  یکی شب همون و بود مونده تنش تموم رو کمربندش
 ... بود شکسته آقاجان لگدای

  آغوش   در   را  او  و  رفت  جلو.  ریختمی   اشک  پایش  به  پا  آوا  و  کردمی   هق  هق  آراگل
 :گفت  و گرفت

  بکنه؟  زنش با کارو  این  اومده دلش چطوری کدخدا  آخه... بمیرم الهی-

  انجام   شوه خون  کارای  فقط  که  بود  داشته  نگه  رو  من   یبیچاره   جانخانم   زن؟   کدوم-
 ... کنه  پذیرایی مهموناش از  و بده

 :داد ادامه و داد فشار  هم روی را هایشچشم  آراگل  و گرفت  شدت آوا یگریه 

 سحر   که  بود  افتاده  واپچ  و  پچ  اهالی  بین ...  رسید  صبح  به  بود  که  هرطور   شب  اون-
  گلرخ   رفایح...  کردنمی   یاد  بدی  با  جانمخانم   از   همه  و  کرده  خیانت   خان  رادعلی  به

 این از  خوبی چقدر  دیروز  همین  تا بود رفته یادشون که  بود کرده  پر  رو شونهمه
 ... چیدنمی  صفحه پشتش کتاب  یه اندازه به نفری االن و بودن دیده زن

  زندگی  پسرش کامران با بود، مونبغلی همسایه داشتیم، خانم چهرهماه یه فقط
 و  جانمخانم   و  ما  پیش  اومد  اون...  بود  خوبی  زن    خیلی  کنه  رحمتش  خدا...  کردمی
 ... کنه  وا وچشماش  تا کرد  پرستاری ازش شب دو

 زنده  دیگه  انگار   چشماش،...  بود  شده  دیگه  نفر   یه  انگار   اومد،  هوش  به  که  جانمخانم 
 ... حسبی  حس  بی!  نبود  تنش  تو  روحی  دیگه  انگار   زدیمی   حرف  که  باهاش...  نبود

 ! خصوصی اونم ببینه، رو گلرخ  که  بود این  است،خو که  چیزی اولین  یادمه

 شده قایم کمد  تو من  ولی... بیرون رفتن  اتاق از  همه سرش، باال اومد گلرخ  وقتی
 ... بشنوم وحرفاشون  که  بودم
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  حرف  ولی... کنمنمی  بازگوش االن که  خاکستره زیر  آتیش فقط  حرفاشون، کلیت
 :وندهم یادم هنوز  رو زد گلرخ  به جانخانم  که  آخری

 واین  اما من؛ زندگی   تن   باشیش کرده  و باشی دوخته فتنه رو دفعه یه این  شاید»-
 همه  و  شهمی  صبح  آخرش...  مونهنمی  پنهون  ابر   پشت  هیچوقت  حقیقت  ماه    بدون،
  عالم  گوش  به چنان رسواییت طبل صدای روزی یه و کردی  غلطی چه فهمن می
  ...کنی  جورش و جمع نتونی دیگه که  رسهمی

  تن  زخم چون خوردم، که  کتکی  بخاطر  فقط  نه... گلرخ  بخشمتنمی  هم هیچوقت
  ناسزاهایی   بابت  شنیدم،  که  دروغی  هایتهمت   بابت...  شهمی  خوب  مرهم  و  دارو  با
 یه  دونممی  و کنممی  نفرینت ابد تا زدی، بهم که  افترایی خاطر  به و خوردم که

  پیشگاه   و تو ییقه و منه دست   اونوقت و شیممی جمع هم دور  مونهمه  روزی،
 ...«خدا

  تبدیل   واقعیت  به  جانمخانم   حرفای  تموم  ندونست  ولی...  رفت  و  خندید  بهش  گلرخ
 ...ببینه رو گلرخ  رسوایی   تا نموند خودش هرچند،... شهمی

 :داد ادامه و لرزید هایشلب  بعد و کرد  مکث ایلحظه  آراگل

 اینکه  یبهانه   به  جانخانم   شدیم،  جمع  مشا  یسفره  سر   مونهمه  وقتی  شب،  همون-
 ... نیومد بیرون اتاق از  داره درد پاهاش هنوز 

  جان خانم   اتاق  بیرون،  رفتیم  تا  و  شد  بلند  اهالی  جیغ  صدای  که  بود  نگذشته  ساعت  یه
  بردن  آب سطل سطل مردا یبقیه و آقاجان... سوزهمی آتیش تو داره که  دیدیم رو
 لحظه  هر  و بود بنزین  آتیش   آتیش،... بود فایدهبی ولی کنن؛  خاموش وآتیش که

 ... گرفتمی دم قبل از  بیشتر 

 دور  دار  طناب یه با  جانمخانم  یسوخته جسد که  کردن،  خاموشش وقتی آخرشم
 آویز حلق وخودش  زده، آتیش رو اتاق وقتی  فهمیدیم... شد پیدا زمین  رو گردنش
 ... برنمیگرده دیگه شه مطمئن  که  بود کرده
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  دروغی  ننگ یلکه و زدن افترا این  طاقت که  بود معصوم و پاک انقدر  بیچاره زن  
 ... برد بین  از  وخودش همیشه واسه و نداشت رو بود خورده پیشونیش به که

 . کردمی نوازشش و ریختمی اشک  پایشپابه آوا و کردمی گریه  بلند بلند آراگل

 ... آرامشه در  روحش االن اینه مهم...  عزیزدلم نکن  گریه-

  بود،   پاک  گل  برگ  عین   جانمخانم .  نگذره  بانیش  و  باعث  از   هیچوقت  خدا  امیدوارم-
 خاک  به  هم  رو  ما  و  کشید  آتیش  به  شوزندگی  افترا  و  فتنه  با  دورو  عوضی    اون  ولی
 ... نشوند سیاه

 که  ایشیشه پارچ از  و شد بلند آوا و شد تر آرام آراگل   کردند،  گریه  که  لحظه چند
 . داد آراگل  دست به و کرد  پر  آبی لیوان بود، اتاق چوبی صندلی روی

 ... کردم  ناراحتت که  امشرمنده واقعا. بیاد جا حالت بخور  آب خرده یه-

 . کشید  باال آرام را اشبینی و نوشید آب ایجرعه  آراگل

 و دنیا یشرمنده رو کسی  اون خدا... نداری تقصیری که  تو ای؟ شرمنده چرا تو-
 آخر  دست و کرد  زهر  ما یهمه کام  به رو زندگی اومدنش زمان از  که  کنه  آخرت
 ...  کرد  فرار  ده این  از  و گذاشت  کار   سر  رو آقاجانم هم

 ! کرد؟   فرار -

 سرش  آراگل.  بود زده را حرفش شده درشت هاییچشم با و بود متعجب آوا لحن 
 :گفت  و داد تکان را

.  کرد  فرار  آره، ولی  گرفت؛  رو طایفه تموم حیثیتیشبی طبل صدای سر  آخر  هرچند-
 . نبود زندگی  زن   هم اولش از  گلرخ

 :داد ادامه مکث  ایثانیه از  بعد و

 ساله ده هشت، بچه تا دو... شد بدتر  خیلی حورا و من  وضعیت جانمخانم  از  بعد-
  نبود  معلوم  غروب تا صبح گلرخ ...  بود دوتا ما دوش رو خونه کار   تموم ولی بودیم،
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 و زدمی مونکتک   میومد هم وقتی و زاشت می تنها ترنج با رو ما که  رفتمی کجا
  بودیم  مجبور  هم ما... کنممی داغتون بگین آقاجان و هادی به اگه کردمی تهدید
 ... کنیم  سکوت

 درگیر   هم  آقاجان  کرد،می   شاگردی  محل  بنای  ممد،  اوس  وردست  هادی  موقع  اون
 زندگی    تموم  و  بودن  خونه  شب  تا  غروب  هردوتاشون.  ..بود  شالیزار   و  انارکله  کارای
 باز   شدیم،می  پا  خواب  از   که  صبح...  ساعت  چند  همون  تو  شدمی  خالصه  حورا  و  من 

 مشکل کاش  ای حاال... شدمی شروع ترنج از  نگهداری و گلرخ  هایوظیفه دوباره
  دوتا  شما که  زدمی تنشر  مدام داشت، نیش زبونش این  که  بس از  بود، کار   فقط
 و  میارین   باد  به  افتضاح  تونجانخانم   عینهو  هم  آخر   پایین،  و دست  بی  و  عرضهبی

 ... برهمی وسرتون  آقاجان

  دستش   آبگوشت  قابلمه  یه  با  روز   یه  خانم  چهرهماه  اینکه  تا  بود،  گذشته  ماه  دو  یکی
 هم ما و و گرفت  شوسراغ ما از  نیست، گلرخ  دید وقتی... مونخونه اومد هوابی

 شد  خبردار   شستش  لحظه  همون  بود؛  عاقلی   زن  بیامرزدش،  خدا..  دونیمنمی  گفتیم
 واسه فرستهمی رو کامران هفته یه ما چشم از  دور  نگو و خبره چه اوضاع
 راهی   و گیرهمی سواری صبح به صبح خانم  فهمهمی اونم که...  گلرخ  کشی  کشیک 

 ... شهمی شهر 

 اند، تشنه  خونش  به  آقاجان  هم  و  خان  هم  نستدومی  مدت  این   تو  که  پاشاامین   نگو
 که  کارش   تو اینکه یبهونه  به رو گلرخ  هرروز  و کرده  قایم سوراخی یه تو وخودش 
 شونبین  چیا اینکه حاال و اونجا کشونهمی کنه، کمکش بوده نوشیدنی قاچاق
 داره غلطی چه گلرخ فهمهمی که خانم چهرهماه... دونهمی خدا فقط رو گذشته

 کنه، می پچکپچ آقاجان  با دیدیم حورا و من  و مونخونه اومد چندباری کنه،یم
 و  کردمی  مخالفت مدام هم آقاجان... قراره چه از  ماجرا نفهمیدیم حقیقت ولی

 ... نشه پرشدم دیگه که  توپید خدا بنده اون به آخرش
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 حال. شدمی مرور  خودش هایکودکی   ذهنش، در  و کردمی نگاهش همانطور  آوا
.  را روزها این  بود چشیده هم او. انگار دانست می بهتر  خودشان از  را حورا و آراگل
 آرا گل و حورا اگر  حداقل. را عزاداری و گریه مدام و مادریبی  درد دانستمی

  پناه  بهش که  نداشت هم خواهری یا برادر  حتی او بود، گرم  هادی به شانپشت 
 سفیدی  ویولون  فقط  و  فقط  دخترک  روز   و  شب  رفیق  .کند  او  با  دلی  و  درد  اقال  یا  ببرد
  را هایشاشک  آرا،گل   کردن  باز  لب با زمانهم ... داشت یادگار  به مادرش از  که  بود
 . آمد بیرون خیاالت و فکر  از  و کرد  پاک

 خونه  اومد  باریدمی  آتیش  ازش  که  دهنی  با  هادی  روز   یه  اینکه  تا  گذشت...  خالصه-
 مشت یه انگار  که  چشمایی با و گرفت  رو آقاجان ییقه شد، چی بفهمیم ما تا و

 : گفت  بهش باشی پاشیده توش خون

 و یال به بیشتر ... محل کدخدای  باالتر  بزار  توکاله!  خان رادعلی غیرتت به حاشا»-
 مجانی و مفتی داشتی، گل  دسته عین  زن  ... خان محمدحسن  پسر   برس کوپالت

 هم  آخر   دست  و  بریزه   بهش  زهر   طور   یه  بار هر   که  هزاررنگ  مار    اون  دست  سپردیش
ر  کردنت  سر  به دست با و مرگ کام  به بفرستدش ر  ه   دست بخنده؟  ریشت به ه 

  به  اونم... کردی  خاک خودت دست با توزن  که  غیرتت به باریکال... آقاجان مریزاد
 که نسبی و اصل برعکس شده خراب این به ورودش یلحظه  از  که کسی خاطر 
 ...«خودش آتیش به سوزوند ومونهمه پر  هم سر  آخر  و دبو فتنه داشت

 وچیهمه  روز   همون  کامران  نگو...  گهمی  داره  چی  هادی  که  بود  مونده  مات  آقاجان
 قبل  الطلوع،علی  صبح  چون...  بود  شده  دیر   دیگه  خب  ولی  هادی،  دست  کف  زارهمی
  با  و کرده  جمع وشبندیل  و بار  گلرخ  بزنه، جار  رو صبح صالة مجل مسجد اینکه از 

 ...رفته  اینجا از  پاشاامین 

 :داد ادامه عمیق نفسی با آراگل  و گرفت   دهانش جلوی را دستش زدهبهت  آوا

  ناغافل   و  یهویی  اینجوری  که  بود  کرده  خامش  وعیدی  وعده  چه  با  مرتیکه  دونمنمی-
 ... رفتن  و کردن  جور  و جمع
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  میاد؟  سرش به چی آخرسر  که  نسوخت ترنج حال به دلش چی؟  دخترش پس-

  مراقبش  مادربزرگم بود کوچیک  وقتی تا... دادنمی اهمیت بچه این  به اصال اون-
 و خودش فکر  به فقط گلرخ...  کشید  قد کم  کم  و خورد ُبر  ما الی که  بعدانم و بود

سم این  از  دونم،می چه و لباس و  آرایش و کردن  خرید  ... بود چیزا ق 

  آقاجان  منتها... نبود زندگی زن هم اولش از  گممی  بهت که  ایناس  یهمه خاطر  به
 چند و کلون  ثروت یه بودن، خان داماد خاطر  به طرفی از  و بود افتاده گیرش  دیگه
 ... بده شوندست  از  خواستنمی که  بود اومده گیرش  زمین  قطعه

 گذشت،   ذهنش  از   ایلحظه.  انداخت  زیر   را  سرش  و  فشرد  هم  روی  را  هایشلب  آوا
ی  و  کرده  رهایش  کم  سن   در   گلرخ  مثل  هم  او  ر ماد  نکند   باشد؟   رفته  خودش  زندگی  پ 
 ...  بود نوشته دیگری چیزهای  خاطراتش دفتر  در  نرگس... نه ولی

 نفر  یک کاش.  نشست گلویش  توی بغضش باز  و گرفت  هایشدست بین  را سرش
 ... دهد نجاتش ابهام همه این  دست از  که  بود

 :پرسید شک به دو و انداخت او به نگاهی آراگل

 بخوری؟  بهت بدم بیارم چیزی  قندی آب  برم خوایمی دختر؟  خوبه حالت-

 :داد تکان را سرش و کرد  نگاهش آوا

  تونست   گلرخ؟   عاقبت  شد  چی  خب،...  شد  تو  حرفای  درگیر   ذهنم  فقط...  خوبم  نه-
  پاشا؟ امین  با کنه  زندگی

 :داد ادامه و زد پوزخندی آراگل

 وقتی   بود  فراری  مأمورا  دست  از   پاشاامین !  جان  خاخور   ها  شهخو  دلت  کنه؟   زندگی-
 سوراخ یه از  که  بود کم  عقلش کردی  فکر  وگرنه کرد؛  ریسه خودش دنبال رو گلرخ
 !بشه؟  گزیده  بار  دو
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 خبر   خان  به  سریع  و   نکرد  معطل  اونم   گفت،  آقاجان  به  چیزوهمه  هادی  که  روز   اون
 خالصه  و  بگردن  گلرخ  دنبال  برن  که  بیاد  پاشه  و  زمین  بزاره  دستشه  آب  اگه  که  داد

 ... بوده چی اصل در  قضیه که  دراومد گندش

 و بودش داده زندان تحویل پاشاامین  که کردن پیدا وقتی رو گلرخ آخر، دست
ی   بود شده روونه کجا  دونهمی خدا و بود بسته وفلنگ   ...  خودش نوش و عیش پ 

 جنس  واسش  گردهمی   وادارش  پاشاامین   ،رفتهمی  خونه  از   گلرخ  که  وقتایی  اون  نگو
 شده متوجه که  هم پلیس! بوده ساقی جورایی یه خانوم و کنه  جاجابه نوشیدنی و

  پخشه،  کار   تو گلرخ  گن می بهشون تحقیق از  بعد و داره ماجرا تو دستی یه گلرخ
 ... بخوره خنک آب که  برنمی کنن می دستگیرش و سرش ریزنمی بزنگاه سر 

  کردن   چرب هاروباالباالیی  اون سیبیل و پاش و ریخت و رشوه هزار  با خان خالصه
 مردم   برگشت،  که  ایلحظه   از   بگم؟   چی  که  آزادی  اما...  کنه  آزادش  زندون  از   تونست

 جانمخانم  به عفتیبی  انگ دیروز  تا که  مردمی همون و کردنمی نفرینش و لعن 
 ... بود شده حرفاشون هدف گلرخ  و بباره قبرش به نور  گفتن می امروز  زدن؛می

  خونه  رفت اونم و کرد  اشطالقه سه رو گلرخ  دم در  خان، خود   اجبار  به آقاجانم
 این  طاقت چون... کشته ودخترش خان آوردن خبر  بعدشم هفته یه... پدرش

 جیبش  از  تپونچه یه گیره،می باال شونبحث  که شب یه نداشته، رو حیثیتیبی
 ... کنهمی خالص وخودش  بعدشم و دهنش تو ریزهمی رو گلرخ  مغز  اول کشه،می

 را دستش هردو بود، شده یکی دیوار  گچ  با که  رنگی و شده گرد  هاییچشم  با آوا
 :کرد  زمزمه و گرفت  دهانش جلوی

 ...  وحشتناک چه... من  خدای-

 احساس  بود  زده  جانخانم   به  که  تهمتی  از   آقاجانم  کرد،  پیدا  فیصله  که  گلرخ  قضیه-
 طلب خدا از  اونجا که  شد حج عازم   و کرد  توبه همینم واسه... کردمی  نیپشیمو
 یا شد؟  زنده جوونیش یا برگشت؟  دوباره جانمخانم  فایده؟  چه اما... کنه  استغفار 
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  ماها  سر  به بالیی ولی ندونه، خودش شاید آقاجان شد؟  شاد مثقال یه دلمون ماها
 کفن  تاهفت  یمرده روح   مونروح  و زنده جسم   مونجسم  ایم،زنده  تا که آورد

 ... باشه پوسونده

 شودست   خواست  حورا  با  ازدواجش  بعد...  نشده  صاف  آقاجان  با  دلش  هنوزم  هادی
... بمونه اینجا شد مجبور  اونم... کرد  مخالفت حورا ولی برن خونه این از  و بگیره
 ... نداره رو آقاجان دیدن چشم وگرنه

  سختی  به که  لبخندی با و گرفت  را دستش رفته، روف  فکر  توی آوا دید که  آراگل
 : گفت  کند  حفظش لب  روی کردمی سعی

 باش  خودت  فکر   به  تو...  شده  تموم  دیگه  گذشته...  نرو  فکرش  تو  دخترجان  کن   ول-
 ...  خوشبختیت پی   بری و بگیری سامون و سر  دیگه روز  سه تا قراره انشااهلل که

 سر  و بیفتد دخترک دل به تشویش دوباره تا بود کافی آراگل  حرف همین 
 قبل  و بیاید زودتر  هرچه اهورا کردمی دعا دعا. ببندد یخ استرس از  هایشانگشت 

  بچیند،   شانبرای   ایبرنامه  کدخدا  و  بپیچد  دهن  به  دهن   مراسم  این   ماجرای  اینکه  از 
 ...  چیست واقعا آوا پاسخ که  بفهمد

*** 

 پنجره   یلبه  را  آرنجش  کرد،می  هدایت  شهر   ورودی    سمت  به  را  ماشین   که  همانطور 
 :شنید را شهرام صدای و گذاشت

... داد شودستگیری حکم برگرد برو بی سردار  و شد اثبات کاوه  خیانت شب همون-
 ... بازداشته االنم

  بگیری؟  اعتراف  ازش تونستی-

 و  بوده  ارتباط  در   گروه  با  همسرش  ظاهرا...  کامل  نه  اما  گفت،  چیزایی  یه  سربسته-
لک یبهونه به مدت یه از  بعد  ... کنهمی باز  ماجرا به هم رو کاوه  پای مزایا و م 



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

735 

 

 . کشید  پیشانی یگوشه  را انگشتش و گرفت  رنگ اشپیشانی روی اهورا اخم

ی  دادگاهش جلسه-  ... باشیم داشته حضور  ما باید حتما شه؟ می برگزار  ک 

  با   منم  اما  نیست،  نیازی  ما  حضور   به  گفت  سردار   هرچند...  دیگه  یهفته  دو  حدود-
 ...کنن   بیان رو شوناظهارات  باید هم مسئولین  مدارک، ارائه کنار   در ... موافقم تو

 :گفت  و داد تکان را سرش اهورا

  خبرم؟ بی  ازشون که  افتاده اتفاقایی چه دیگه مدت این  تو-

  ریشش ته به را دستش  که زمانهم و شد خارج شهرام گلوی  از  بلندی نفس
 :گفت  شیدکمی

 کار   از   کل  به  انگار   ما  هایردیاب  و  سیگنال  اما...  بگم  چطوری  دونمنمی...  حقیقتش-
  وصل   دوباره  برای  هرچقدر   و  دادن  دست  از   چیزوهمه  کنترل  تیآی   هایبچه!  افتاده
 !ستفایده بی کنن می  تالش شدن

  تو  رفتن  و شدن آب انگار  نیست؛  دسترس در  خبری هیچ هم  مانیا و هامون از 
 ... زمین 

  و؟ خودشون  کردن  قایم کجا  ندارن خبر  چی؟  مخبرهامون-

 دور   که  کرده  مرخص  رو  همه  و  بهشون  داده   پولی  یه  مانیا  ظاهرا.  خبرنبی   هم  اونا-
 ... چاک به بزنه دردسر بی بتونه و کنه  خلوت وخودش 

  چی؟  شاهپور -

 . ..باشه که  امیدوارم یعنی . تهرانه هنوز  که  دونم می انقدری فقط-

 .  کرد  مشت را هایشدست و شد  فشرده هم روی خشم از  اهورا هایدندان

  بسپارد  را هاآن  و بکشد  عقب االن توانستنمی  بود، آمده را بازی  اینجای تا که  او
 که   طوری هر .  دانستمی  را  شکست  یمزه  نه  و بود  باختن   اهل  نه  او.  خدا  امان  به
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 را شانحساب و حق و کردمی پیدا را ها آن باید شده که  هم سنگ زیر  از  حتی بود،
 دست از  او با اهورا حساب تصویه که!  شاهپور خصوص به. شانسمت  فرستادمی

 . نبود ساخته هم قانون

 رو قافیه داستان وسط یهو که  نکشیدیم زحمت همه این  شهرام؛ شهنمی  اینطوری-
 ... بکنن  خوانیم غلطی هر  مونکردن   سر  به دست با که  بزاریم باز  وراه و ببازیم

 ! کرد  بازش خالی دست بشه که  اونه از  تر محکم  گره  این  چیه؟  تو پیشنهاد-

 راهنمایی   ستاد  جلوی  به  را  ماشین   که  همانطور   و  کشید  موهایش  میان  دستی  اهورا
 : گفت  کردمی

 بده اجازه که  مسیری هر  چه و هوایی چه آبی، چه کشور،  از  خروج هایراه  تموم-
 و مافی شیخ یمعامله خوردن هم به با... بشه کنترل  باید بشن  دور  مرز  از  قدم یه

 پس  کنه؛  جور   و  جمع  وخودش   بتونه  مانیا  تا  کشهمی  طول  ماه  یه  اقال  بزرگش،  ضرر 
 . باشه رفته  اینجا از  فعال تونهنمی 

 آروم و شینهنمی پا از  نرسه آوا و من  به دستش تا راحته خیالم هم شاهپور  راجب
  کرده   قایم  وخودش  موشی  سوراخ  یه  تو  ندارم  شک  و  نرفته  فعال  نماو  پس...  شهنمی 
 ... ما تیغ زیر  کنه  گیر   اشکله  و برسه بهش منصور  دست نه که

  کرد می  باز  را کمربندش  درحالیکه سکوت، در  شهرام و کرد  متوقف را ماشین  اهورا
 . کشیدمی را هایشحرف  یادامه انتظار 

... شدن قایم کجا  بدونه و باشه نفر  هردو آخور  تو سرش که  کسی   سراغ بریم باید-
 بگیریم، که  رو نخ سر  کجان،  مانیا و هامون بدونیم باید شاهپور، کردن  پیدا از  قبل
  یه  دست از  فقط هم اولیه اطالعات اون و ریممی جلو مقصد آخر  تا خود به خود
 ... میاد بر  نفر 

  کی؟   از -

 !شروین -
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 : کرد  نگاهش تعجب با شهرام

  باخبره؟  ازشون اون مطمئنی ؟ شروین -

  باید  رو خیلیا پس مشتریه، کردن    جور  کارش  شروین . کامله  اطالعاتش  ندارم شک-
 اونجا  و  دستشه  هامون  صرافی  که  االنم...  کرد  پیداشون  شهمی  کجا  بدونه  و  بشناسه

 ... کرد  پیداش شهمی راحت پس  پاتوق، کرده  رو

 بکشی،  شوزبون  زیر   خواستی  که  زمانی  اما.  ..آگاهه  هویتم  از   چون  ببینه،  نباید  ومن 
  قالب   در ...  کنهنمی  باز   لب  از   لب  وگرنه  هستی،   کی  نفهمه  شی  جمع  خاطر   کامال  باید

  هم  وجودش مرتیکه اون... تله تو بندازش آخر  دست و شو نزدیک  بهش مشتری
 ... آفته جامعه این  واسه

 : پرسید گذشت،  که  لحظه چند و داد  تکان را سرش شهرام

ی-   تهران؟  به رو کنیممی حرکت ک 

  وسایل  منم  و بدی تحویل رو کامل  گزارشات  تو که  انقدری... دیگه ساعت یک تا-
 ... کنم  جور  و جمع  رو آوا

 روز  چند این  تو شده، که  هم مردم اون  محبت جبران خاطر  به و تهران برگردم باید
 ...کنم  راه به رو رو شونبرق  و آب وضعیت

 رو بمونه و کنم  چه یکاسه  بشه بعدا که  نکنی کاری  یه هورا؟ ا قطعیه تصمیمت-
 ... هنوزم دختر، اون! دستت

 هم چیزی هیچ و شاهپوره دختر   دختر، اون بگذره که  سالم هزار ! دونممی خودم-
 وجود گفتم که اینی جز  ایچاره هیچ االن اما... کنهنمی  عوض رو واقعیت این 
 خطر  به شوجون دستی دستی و مین  یدونم وسط بیارمش تونمنمی... نداره
 ...بندازم
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 و بود اینجا سعید کاش  گذشت  ذهنش از  ایلحظه  و کشید  عمیقی نفس شهرام
 .  آیددرمی آب از  درست دارد هایشبینیپیش  تمام که  دیدمی

  کنی؟   چیکار  خوایمی  پدرش یاجازه با-

 ... کنن می  اریج رو خطبه هم پدر  یاجازه بدون هستن  خیلیا. نباش نگران-

 پیاده ماشین  از  بزند، دیگری حرف اینکه بی و داد تکان طرفین  به را سرش شهرام
 . درآورد حرکت به مخالف سمت به رو را ماشین  اهورا و شد

 هم در  را اخمش و خورد صورتش به خانه  سرد هوای کرد،  باز  که  را سوئیت در 
. کرد  نگاهش لحظه چند و شد «هیچ» تابلوی  متوجه ورود بدو در  نگاهش. کشاند
...« زد  هم  بر   را  زندگی  فال  و  آمد  فایق  هیچ  تعبیر   ما،  دنیای  در   و»  یجمله   که  زمانی

 خأل  یآستانه در  و انتهابی ایچالهسیاه میان در  بود، داده سفارش حکاکی برای را
  هم  هنوز  چه؟  االن اما. بود اشزندگی  به شبیه شدت به متن  این  و بود افتاده گیر 
  او؟  حال شرح جمله، این  و بود خانه این  در  تابلو، این  یجا

 عوض زمان تا که  خواباند  کنسول روی را قاب و برداشت قدم  آن سمت کالفه
  تمام  نیمه کارهای  به هم این  ظاهرا. نباشد پیدا چشمش پیش اشجمله کردنش،

 . بود شده اضافه روزش سه این 

 را  سرمایش بعد و کرد  تأمل ایلحظه  ه،دستگیر  کشیدن  هنگام و رفت باال را هاپله
 . کشید  پایین  را آن و گرفت  هایش انگشت  میان در 

  نفس  و داد نوازش را صورتش بود، شده  ترکیب نرگس عطر  با که خنک بادی
  را  صاحبش دلش نیامده هنوز  انگار  که  آشنا و گرم  یرایحه  آن میان در  عمیقش
 نفس همان که  بود قلبش یتازه سوز  سر  از  و خودآگاه کامال  بار این  کرد،می طلب

 بدتر  هیچ، نداشت که  شده آرام قصد انگار  هایشریه درد. کشاند  درهم را اخمش
 . بود شده هم
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  روی کنارش  و برداشت گام  بود  اتاق یگوشه   که  رنگی بنفش  کوچک  چمدان  سمت
  مدارک  تمام شود مطمئن  خواستمی فقط . کرد  باز  را جلویش زیپ و نشست زانو
 ی مصادره در  االن که  شاهپور  سابق ویالی به تر سریع نبود، اگر  که  همینجاست آوا

 .  برود بود دولت

 بیرون   را  هردو  بعد  و  کرد  نگاهشان  ایلحظه  بود،  آنجا  که  ایشناسنامه  تا  دو  دیدن  با
 اخم پدر، عنوان به شاهپور  نام و المثنی مهر  دیدن کرد، باز  که را اولی. کشید

  نازک  یورقه لحظه همان که کند، باز  را دومی خواست و داد رنگ را کمرنگش
 در  اهورا که  بنشیند اتاق کف  خواست تلوتلوخوران و خورد ُسر  میانش از  عکسی
 . برگرداند خودش سمت و گرفت  را آن راه یمیانه

 و شد محو اخمش داد،می نشان او به را تصویرش عکس که  آشنایی مرد دیدن با
 .  نشست تماشایش  به زدهبهت  بود، گرفته  فاصله هم از  کمی  که  هاییلب  با

 و آرش اسم به که  چشمش و گذاشت  زمین  روی را عکس گذشت،  که  لحظه چند
  برای  افتاد، شناسنامه یصفحه در  آوا مادر   و پدر  عنوان به و هم کنار  در  نرگس
 . لرزید هایش مردمک  ایثانیه 

 ...  بود سخت باورش

 ... بفهمد توانستنمی  اصال

 !کرد؟ می کار چه آوا  یشناسنامه میان ها،اسم این  و آرش سعک

 ... آوا که  است این  تعبیرش پس... پس بود، اینجا عکس این  اگر 

 !نداشت امکان این  اما

 ... اندبرده بین  از  را  بچه بودند گفته  نرگس و آرش موقع همان

  حی  که  دختری پس بود، شده ساقط زندگی از  وقت همان طفل آن اگر  خب؛ ولی
 هاسال  این   تمام  زدمی  حدس  که  ایشناسنامه  و  بود  کنارش  مدت  این  تمام  حاضر   و
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 سند  بگیرد،  را  اشالمثنی  آوا  برای  بتواند  که  بود  کرده  پنهانش  کلک  و  دوز   با  شاهپور 
 نبود؟  حقیقت این  اثبات برای کافی  و راسخ

 کابل   به هرا طول در  که  را همراهش و گذاشت  جایشان سر  را عکس و هاشناسنامه
USB کشید  بیرون کتش  جیب از  بود، کرده  متصلش . 

 کرده   احاطه را سرش سنگینی چیز  کردمی حس و بود افتاده کار   از  تقریبا مغزش
 بتواند  و  بداند  را  حقیقت  که  داشت  سراغ  را  نفر   یک  فقط  معما،  این   حل  برای.  است

 . کند  راحت را خیالش

 در  که هابوق صدای. گرفت را مادرش یشماره معطلیبی و نشست تخت روی
 دادمی  فشار   بیشتر   را  اششده  مشت  هایانگشت  عصبی  هرکدام  با  پیچید،  گوشش

 مهتاب بوق، پنجمین  از  بعد درنهایت اینکه تا شدمی تر زده بیرون هایشرگ و
 :گفت  گرفته  و سنگین اهورا و داد پاسخ را تماسش

 ...  بانوماه سالم-

 :شنید خط طرف آن از  را مهتاب آلودبغض  و ُپرشعف صدای و

  هست   معلوم...  بانوماه   الهی  بگرده  دورت  سالم...  بانوماه   یدونهیه   یکی  سالم  علیک-
 دلم  واال  نگرفتی؟   مادر   من    از  خبر   یه  و  رفتی  که  وقته  چند  دونیمی   مادر؟   تو  کجایی

 ... باالت و قد دیدن نظر  یه واسه... صدات شنیدن واسه بود زده لک

.  فشرد آن روی محکم را اشاشاره و شست انگشت و بست را هایششمچ اهورا
 های شقیکله   پاسوز  باید مدام که  بود چه او گناه  نداشت؟  کند،   گالیه  داشت حق

  شود؟  اهورا

 رفتی  گفتمی ورپریده سعید این  نداری؟  کسر   و کم  که  چیزی خوبه؟  حالت ببینم-
  االن؟  شمالی مادر؟  گهمی راست شمال،
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 بود نگفته بود باقی شکرش جای باز . رفت  درهم بیشتر  سعید لقی  دهن  ز ا اخمش
 همیشه دل   که  بود نگذاشته مهتاب دست کف  را  مویشموبه  اخبار  و رفته چه برای

 . بیندازد آشوب به بیشتر  را نگرانش

 حالم ...  باشم  خونه  امشب  آخر   تا  کنممی  سعی  بیام،  مأموریت  خاطر   به  شدم  مجبور -
 .خوبه هم

... خدا به سپردمت فقط... دیدنت واسه زنهمی  پر  پر  دلم که  من  مادر، شکر  هیال-
 همین...  امواسه  کنهمی  حفظ  موخونه  چراغ  و  دونهمی  مودل  درد  خودش  دونممی
 ... کافیه  من  واسه سالمتی، و خوب بدونم که

 : گفت  بعد و کرد  مکث ایلحظه  اهورا

 ازت سوال یه فقط ندارم؛ زدن رفح واسه  زیادی زمان من  بانو،ماه  کن  گوش-
 ... بدی جواب بهم مختصر  و مفید که  خواممی و پرسممی

 :داد پاسخ که  وقتی زدمی نگرانی به مهتاب صدای

 !سوالی؟  چه مادر، باشه خیر -

 ... دونمنمی  شوهویت که...  دختر یه... منه با اینجا نفر  یه-

 امواسه وتوش  و ته  احوال بتث بسپرم و بگیرم استعالم یه االن همین  تونممی
  کنی؟ می  کمکم...  شم   مطمئن   بابتش  که  بشنوم  تو  از   وحقیقت  خواممی   اما  دربیارن؛

 یک  از  بار  اولین  برای پسرش دانهیک  اینکه از  کنجکاوی  قدری و دلواپسی با مهتاب
 : گفت  بعد و کرد  سکوت ایلحظه  بود، زده حرف دختر 

  کسی   از  خودم جز  پسرم که  باشم مرده من  همگ. مادر کنممی کمکت   که  معلومه-
  بپرسی؟  خوایمی چی بگردم، قدت دور  بگو... بخواد کمک
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 و  کشید  موهایش میان را دستش و داد فشار  هم روی محکم را هایشچشم اهورا
  جاری   لب  روی  بود،   دل  دو  آن  بابت  از   هم  خودش  که  سوالی  مکث،  ایدقیقه  از   بعد

 :ساخت

  قتل،   یقضیه  از   قبل  بود،  باردار   نرگس  که  زمانی  اینه  منظورم  داره؟   دختر   آرش  دایی-
 ... بردن؟  بین  از  وشون بچه که  انداختن  چو دروغ به

*** 

  ی خانه  در  صبح از . بود رسیده بود، زده را حرفش اهورا که  روزی سه از  روز  آخرین 
 وسایل چیدن و پختن  غذا و تمیزکاری مشغول دخترها و بود صدا و سر  کدخدا
 صبح از  گفتندمی فرخنده بیبی را او که خانمی همراه به آرا گل و بودند حجله
  همیشگی  یدخترانه حالت از  کمی  را ابروهایش و بودند کرده  اصالح را آوا صورت
  کرده  اشآماده بعدازظهر  آرایش برای طبیعی هایماسک  با و بودند کرده خارج
 . بودند

  رفت می   راه  اتاق  توی  مدام  لرزید،می  و  بود  زده  یخ  استرس  فرط  از   که  پایی  و  دست   با
 گریه   بلند بلند گاه  و گرفتمی بغضش گاه.  گرفتمی دندان زیر  را لبش یگوشه  و

 غروب بود قرار  و بود مانده فرخنده بیبی یدوباره آمدن تا ساعت دو. کردمی
 بود حالیدر  هااین  یهمه و بیاورد اینجا به را او و برود نریمان آسد دنبال کدخدا

 . بود تر سخت هم عذاب از  آوا برای نبودنش و بود نیامده هنوز  اهورا که

 روی را سرش و کرد  جمع شکمش توی را پاهایش و نشست اتاق یگوشه   کالفه
 ها حرف این  یهمه اگر  برنگردد؟  اهورا اگر . گریه  زیر  زد بلند و گذاشت  زانوهایش

 و مأموریت به راحت بتواند او و کند  ت مراقب آوا از  کند  قبول تا زده کدخدا  به را
 حد که  بود ذهنش توی معما و سوال آنقدر ... اگر... اگر چه؟  برسد خودش زندگی

 . نداشت حساب و
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 جا از  تند آمد،می حیاط از  که  صدایی و سر  صدای شنیدن با گذشت،  که  دقیقه چند
 به رو که  گیبزر  ایوان به و رفت بیرون اتاق از  و زدود را هایشاشک و شد بلند

 . دوید بود حیاط

 و  افتاد بود کدخدا  با زدن حرف درحال که  آشنا مردی بلند قامت به که  نگاهش
 و کشید  عمیقی نفس ناخودآگاه دید، دستش میان که  را خودش بنفش چمدان
 مثل درست هایشدلشوره  برای او، حضور . گرفت  ایوان ینرده یلبه به را دستش

  اینطوری  که  خواستمی را اهورا بودن   فقط روز  سه ین ا انگار . بود آتش روی آب
 های حرف  به که  همانطور  اهورا. بود افتاده تا و تک به دلش و بود شده بد حالش
 دخترک   به  که  اشای شیشه  نگاه  و  گرفت  باال  را  سرش  ایلحظه   داد،می   گوش  کدخدا

 که  آوا و دش خارج هایشریه از  بلند نفسی  شد، خیره ایوان در  ایستاده ریزنقش
  تا  و شد خانه وارد و گرفت  نفسش و دوید  گلویش  به بغض دید، را او آشنای نگاه

. داد تکیه آن به را کمرش و بست را  درش  و دوید نفس یک  اتاق به رسیدن
 دوید هایشگونه   به خون کرد  حس و بود شده ممتد و تند شدت به هایشنفس 
 خورد گوشش  به زدن در  آشنای سبک همان  صدای دقیقا لحظه، چند از  بعد وقتی

 :شنید را اهورا صدای بعد و

  بندانگشتی؟  کنی  باز  درو خواینمی-

 و  گذاشت  در  روی را دستش طرف آن از  اهورا که  ندید و چسباند در  به را اشگونه 
 .  کرد  باز  و  بست را هایشچشم 

 رممی و در  پشت زارممی توچمدون نیست،  حرفی بمونم همینجا خوایمی اگه-
 ... که

 انداختهگل   صورت  به  که  او  نگاه  و  کرد  باز   را  در   آوا  که  بود  نشده  تمام  اشجمله  هنوز 
 .  شد محوش اختیار بی  لحظه چند افتاد، اششده اصالح و

 دفعه این  ولی خوبه، رفتنت به دست دونممی عالیجناب؟  بری خوایمی نیومده-
 ...  بری و بزاری وچمدون  بخوای فقط دارم شک رو
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 که   بزرگی  سفید  یجعبه  متوجه  تازه  آوا  و  نشست  هایشلب   روی   اهورا  محو  ندلبخ
 . افتاد بود دیگرش دست به

  قرار  اتاق یگوشه  را جعبه و چمدان و کرد  قفل و بست را در  و شد اتاق وارد اهورا
 که  گیرایی  صدای با رفت،می  نزدیکش که  همانطور  و برداشت گام  آوا طرف و داد
 :گفت  بود سپرده گوش  آن به دلتنگی دنیا یک با آوا

 گفته،   بهت وچیهمه کدخدا  دونممی... باشی داشته کردن  فکر  فرصت که  رفتم-
 ...بگیری رو درست تصمیم بتونی و باشه آزاد ذهنت که  نباشم خواستم پس

 .  کرد  نگاهش دلگیر  و زد اشسینه به را هایشدست آوا

 حرف   باز   و  بیارم  نه  نتونم   که  بزنی  حرف  مباها  آخر   یلحظه  گذاشتی...  سبهونه  اینا-
 ... خودت حرف بشه

 رو وقتی کرد  تغییر  آرامش نگاه حالت نه و شد عصبانی نه اهورا تصورش، برعکس
 :گفت  و ایستاد کمی  یفاصله با رویش به

  حتی  نداره کاری  من  واسه بیفته پاش بفهمی که  بزنم وحرفام  آخر  دقیقه گذاشتم-
 ...  بچرخونم ایدیگه  طور  رو اوضاع و بریزم هم به چیزوهمه  ثانیه یه عرض در 

 ... کنم  سلب توآزادی  بخوام االن که  نبود تو گرفتن   اسارت به اولشم از  من  قصد

  قفل  هم در  را هایشانگشت سر  و انداخت پایین  را هایشدست  و نزد حرفی آوا
  ردیف  ذهنش ر د و تمرین  را بگوید خواستمی  که  کلماتی  تمام بارها و بارها. کرد
 . بود گرفته  فراموشی کامال  انگار  اهورا مقابل در ... حاال ولی بود، کرده

 موافقی؟  محرمیت این  با-

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش ایلحظه شنید، که   را محکمش صدای

  موقتی؟  ست؟ صیغه... محرمیت از  منظورت-

 . نشست ابروهایش میان اهورا اخم
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 فقط و زنن می جا خورهمی توقی به تقی تا که  اونا از  ام؟ موقتی آدمای شبیه من -
 خودشونن؟  منفعت فکر  به

 ...نیستی  طلب  فرصت  کم  توئم...  خودشه  منفعت  دنبال  فقط  مردی  هر   من   نظر   به-

  لحن  با بعد و چرخاند او درشت هایمردمک  میان را هایشچشم  دور  یک اهورا
 : گفت  خاصی

 و  بدم  ترجیح  وخودم   منفعت  ینمبش  که  میز   پای  بیاد،  پیش  فرصتش  اگه  منم  شاید-
 دنبال من ... نمیاد بهم موقتی سود که واضح   ولی... ببندم چیهمه رو وچشمام 

 !شمهمیشگی

  چیه؟  منظورت-

 !واضحه منظورم-

 را موهایش و کشید  زمین  روی را هایشچشم  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند آوا
  بفهمد  توانستنمی آوا و بود شده عجیب زیادی اهورا رفتار . انداخت گوش  پشت
 بخواهد  اهورا  که  بود  بردار شوخی  قضیه  این  مگر   اصال.  است  جدی  یا  کندمی  شوخی
 بگیرد؟  پایینش دست

  سرش،  کردن بلند دوباره با و پیچاند هم در  را هایشانگشت  ای،ثانیه از  بعد
  با  عمد به یا بود شده دلبر  وقعا  امروز  دخترک . ریخت اشپیشانی توی موهایش

  نازش  صدای تن  حتی زدنش، حرف و حرکات که  کردمی دلبری رفتارش افتظر 
  نشست؟ می اهورا دل به انقدر 

  باشم،   آزاد  خوایمی  اینکه  نباشم،  اسیرت  اینکه  بود؟   چی  حرف  اون  از   منظورت  پس-
  نداره؟  داره، فرق سودطلبی با آزادی... که  اینه فقط معنیش

 و شد حبس دخترک نفس ایستاد، که  اشسینه به سینه و رفت جلو قدمی اهورا
 خودش  حرف با را کالمش  او که  وقتی ریخت فرو اشسینه ته چیزی کرد  حس
 : کرد  قیچی
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 تونه نمی  هیچکس و داری زندگی حق تو... متضادن یواژه دوتا آزادی، و اسارت-
  رضایت   و  میل  بدون  نباید  ایدیگه  آدم  هر   چه  و  من  چه...  کنه  محرومت  حق  این   از 

 آینده در  ممکنه که  هاییانتخاب خواستمنمی  فقط من ... بشه زندگیت اردو خودت
  احساس   هیچوقت  من،  کنار   در   تو  وگرنه...  کنم  دریغ  ازت  رو  باشه  داشته  وجود  برات

 ... بشم متوصل اجبار  به بابتش بخوام که  کنینمی  اسارت

 یه   بدی  ا  شریک   مأموریت،  تو   موقتیت  شراکت  جای  به  باشم؛   من   انتخابت  قراره  اگه
 ...بمونه کنارم  کنم  وادارش بخوام که  اسیری نه... شیمی  زندگیم عمر 

 ازت که کیه ببین  کن، رو واول برگ تو ... جداست بحثش کال که هم سودطلبی
 ...نگیره

  های کوبش   توانستمی راحت خیلی اشرایحه و بود زده را اشهمیشگی  تلخ عطر 
  هالل  بود مانده کم  اهورا، آخر  یجمله با . بشنود اسپرتش کت  زیر  از  حتی را قلبش
  گلویش   میان بغض موقعیتش، یادآوری   با دوباره که  بنشیند هایشلب  روی لبخند
 محکم  و  واسع  یسینه  روی  را  سرش  االن  همین   داشت  دوست  چقدر .  کرد  خوش  جا
 و هاخیال و فکر  تمام از  فارغ و بکشد جان به را تنش عطر  بگذارد، او
 .بگیرد آرام دمی و ببند را هایشچشم  هایش،مشغولی دل

 :گفت  زیر  به سر  و رفت عقب قدمی اشکش، یقطره ریزش با زمانهم 

 ... کنم  عقد باهات تونمنمی من  ولی-

 و غمگین  هاییچشم  با و کرد  بلند را سرش آوا لحظه همان که  شد جمع اهورا اخم
  را  هایشاشک  ریزش جلوی کردمی سعی وجود تمام با درحالیکه لرزان، صدایی
 : گفت  بگیرد

  اصال   و  کجاست  جایگاهت  وایستادی؟   میز   طرف  کدوم  ببین   بنداز؛  خودت  به  نگاه  یه-
 ... بیاری حساب به نره یادت هم رو اتخونواده گردی؟ می چی دنبال
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 یه عنوان به اهلل بسم ب از  و بود دردسر  هم اولش از  که  دختری... ببین  ومن  حاال
 ... درومد آب از  جاوید شاهپور  دختر  که  آخرشم و شد باز  زندگیت تو پاش گروگان

 دختری   از   همیشگیش،  و  دائم  نوع  از   اونم  گرفتن،  برگه  یمعامله  کن   فکر   خودت  حاال
 یا  نفعته؟  به کنی،نمی پیدا هم سفید صفحه  یه بزنی ورق شوزندگی  تموم اگه که
ت بیخ ابد تا و ضرر  شهمی   مونه؟ می  ریش 

  سرش  دوباره خواست آخرش، یجمله با و بود شده جاری اهناخودآگ هایش،اشک 
 شانبین  که  قدمی یک. شد مانع و گرفت  آرام را اشچانه اهورا که  بیندازد زیر  را

  هایش چشم به خیره و گذاشت  آوا خیس یگونه  کنار   را دستش و رفت جلو را بود
 :زد لب

 کوچکترین   دونیممی  من   هم  و  تو  هم  که  کنی  بند  خودت  به  رو  اسمی  خوایمی  چرا-
 به تا کرده،  بند االن به رو گذشته  که  دالیلی به فقط و نداره باهات خونی نسبت
 کنی؟   بودن دخترش به تظاهر  بودی مجبور  حال

  گوشش   کنار   را سرش اهورا که  گرفت  فاصله هم از  هایشلب  و لرزید ایلحظه آوا
 . نداد او به زدن حرف فرصت و برد

 آب وضعیت کردن  درست بر  عالوه بودم؟  رفته چی واسه وز ر  سه این  کنیمی فکر -
 کردممی جور  و جمع رو مدارک باید که  بود این  کارم  یعمده علی، حاج ده برق و
 بدون بتونه که دختری   کدوم اونوقت... کرد محضریش بعدا رو عقد بشه که

  باشی؟  دومیش تو که  کنه  ازدواج پدرش یاجازه

 ادامه نشست، دیوار  روی آوا کمر   طرف دو از  که  یشهادست  و کرد  مکث ایلحظه
 :داد

  که   دختری...  واقعی    توئه  به  متعلق  که  ایشناسنامه   و  میاوردم  رو  فوت  گواهی  باید-
 ... کنه  انتخاب  اشواسه  رنگ  بخواد  کسی  که  نشده  نوشته  هنوز   اصال  زندگیش  کتاب
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 ای  شیشه لجنگ به آوا درشت و گرد هایچشم کشید، عقب را سرش که اهورا
 :گفت  و شد خیره هایشچشم 

  داری   که  هست   چیزی  یه  ندارم   شک  که  نه  نگو  درسته؟   دونیمی   رو  قضیه  اصل  تو-
 ... کنیمی  پنهونش ازم

 :گفت  او  حرف به ربطبی اهورا

 ... ببند وچشمات-

 .  کرد  تکرار  را حرفش دوباره او که  انداخت باال را ابروهایش آوا

 ... ببند وچشمات  لحظه چند فقط-

  اهورا  نگاه. گذاشت  هم  روی را هایشچشم  بعد و کرد  نگاهش شک با ایلحظه  آوا
  هایش پلک زیر  و گونه  روی را انگشتش وقتی بود اشعروسکی و ظریف صورت به

 : گفت  کردمی پاک را هایشاشک  که  همانطور  و کشید

 بهت ور  قضیه کاست  و کم بی... بندانگشتی کنمنمی  پنهون ازت رو چیزی من -
 ... مناسبش مکان نه و وقتشه نه چون ... بزنم حرفی نخواه ازم االن اما گم،می

 امروزه  یه  حداقل...  ببینم  غمگین   و  خیس  اینطوری  چشمارو  این   خوامنمی   هم  دیگه
 از  وحرفام  جواب مدام تیزش و تند زبون با که  باشی وحشی آهوی همون باید رو
 ... کشیدمی  بیرون آستینش تو

 نوازش و صدا تأثیر  تحت. آورد پایین  را دستش اهورا و کرد  باز  را هایششمچ آوا
 . بود شده آرام خودخودبه اهورا هایانگشت 

  هویتم  از  وقتی باشم آروم خوایمی ازم... بدونم وحقیقت که  منه حق این  ولی-
 نیستم؟  باخبر 

 ... کنی  اعتماد خواستم ازت-

 ... ولی-
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   کنی؟   باورم تونیمی-

 !داره فرق اعتماد با ست،گذشته  حقایق بحث این  کنی؟ می قاطی ومسائل  چرا-

 رو هاشحقیقت همین  جای که ستکهنه  زخم یه مثل گذشته  نداره؛ فرقی-
 هم وگرداب  این  عقدمون  روز  خواینمی که  ازم ولی... مونده هردومون هایشونه
  بره؟  خودمون چشم  تو دودش که  بزنم

 ...  یمراض نگفتم هنوز  که  من -

 دیوار  روی آوا صورت طرف دو از  را هایشدست بعد و کرد  مکث ایلحظه  اهورا
 : گفت  هایشچشم به خیره و برد جلو را سرش و گذاشت

 !گفتی-

ی-   اونوقت؟  ک 

  دستم  کف چیزوهمه داره تر قشنگ  خیلی چشمات ولی نگفت، چیزی زبونت-
 ... زارهمی

 شکفت   هایشلب   روی  لبخند  و  بگیرد  را  اشخنده  جلوی  نتوانست  آوا  حرفش،  این   از 
 و شود جمع باال به رو اهورا لب یگوشه  اینکه برای بود کافی  حرکتش همین  که

 : بگوید

  داری؟  مخالفت به اصرار  بازم چشمات؛ حرف به تایید مهر  اینم-

 . زد برق اهورا هایچشم و بخشید رنگ لبخندش به آوا

  چی؟  کنم  فکر  دوباره بخوام اگه-

 هایچشم   به  دوباره  بعد  و  انداخت  اشمچی   ساعت  به  نگاهینیم   آوا  سر   کنار   از   اهورا
 . شد خیره او

 ... داری زمان موقع اون تا پس میاره، رو عاقد کدخدا  دیگه ساعت دو یکی تا-
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 :گفت  محکم و سریع دهد، او به زدن حرف مهلت اینکه بی و

 ... نداره خریدار  من  دادگاه تو منفی جواب باشه یادت و-

 :انداخت باال را  ابرویش تای یک آوا

 !اجبار یعنی این  و-

 خودمه به متعلق که  چیزی بزارم و کنم  باز  مومشت  تونمنمی... الزمه وقتا گاهی-
 موحق  چطوری بلدم باشه وسط زیان و سود پای اگه که؛  دونیمی... شه دور  ازم

 ... بگیرم

 گرفتن   رنگ  باعث  اشخنده  و  وانستنت  ولی  نخندد،  که  فشرد  هم   به  را  هایشلب  آوا
 . شد اهورا کج  لبخند

  چیه؟  مونتکلیف  بشی، پشیمون خودت یهو اگه اونوقت-

 جلو  بیشتر  را صورتش وقتی شد عوض هایشچشم  حالت و بود خاص اهورا لحن 
 :گفت  و خورد آوا صورت به هایشنفس  برد  

 العمر مادام گها مخصوصا وحشی، آهوی گردمبرنمی  انتخابام از  هیچوقت من -
 ... باشن 

  هایش لب  تا  او  هایچشم  از   اهورا  هایچشم   و  گرفت  رنگ  هایشگونه   کرد  حس  آوا
 سختی به دخترک. شد خیره بازش نیمه سرخ هایلب به نگاهش و خورد ُسر 

 : بزند لب توانست

 ... نیستم عقد این  به راضی من  ولی-

 .شد خیره هایشچشم به کمرنگ  اخمی با و آمد باال اهورا مات نگاه

  آوا؟  چیه واسه تردیدت همه این -

 . زد سینه به را هایش دست و انداخت باال را هایششانه آوا
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  کنیم؟   عقد خوایمی چرا تو-

 :داد ادامه او و کرد  نگاهش فقط اهورا

ه این  تو مونموندن اجبار  و کدخدا  حرفای  که  اینه از  غیر -  و حرف از  شدن مبرا و د 
  کرده؟   وصلتت این  به وادار  مردم تهمت

 ... اینکه یا... یا

  را صورتش اهورا. گرفت  گاز   داخل از  را  پایینش لب و کرد  رها نصفه را حرفش
 به فاصله درکمترین  وقتی شد او ابروهای با مماس آوا هایمژه و برد جلوتر 

 دخترک  سرخ  هایلب  به  ارادهبی  که  همانطور   او  و  زد  زل  اشای شیشه  هایمردمک 
 : گفت  صورتش توی بود، زده زل

 که کنه کاری به مجبور  ومن  بتونه که نداره وجود دنیا این  تو چیزی هیچ-
 بخاطر  فقط و فقط بزنم، حرف باهات که  اومدم اگه اینجام، االن اگه... خوامنمی 
 پیش شوحرف کدخدا  بزارم اینکه از  قبل و هست منم یخواسته عقد این که  اینه

 ... دادم وپیشنهادش خودم بکشه،

  گرفت   دیوار  به را دستش حال، این  با. بیفتد پا از  است ممکن  آن هر  کرد  حس آوا
 . برد  فرو را دهانش بزاق و

  مردم؟  حدیث و حرف بخاطر -

 خیره   دخترک  فندقی    نگاه  به  هایشچشم   هایتیله  و  شد  کشیده  باال  اهورا  هایچشم 
 :کرد  زمزمه که  وقتی شد

 یا خوام،می یا! دارهبرنمی  یکی اون یکی این به داده اهمیت حرف من یخواسته-
  بدون...  کنم  لحاظ  مومنفعت   دادم  ترجیح  خصوص،  به  مورد  این   برای  و...  خوامنمی 
 ... پیچهمی ذهنت تو که  ایاضافه خیال و فکر  هیچ

 : نشست هایشلب  روی ناخودآگاه کمرنگی  لبخند
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 ...خان اهورا خودخواهی خیلی-

 !دونممی-

  عالیجناب  این  چون ... کنی تجدیدنظر  رفتارت تو کنممی توصیه ولی-
 شدم وحشی آهوی باز  دید یهو... نیست سازگار  من  مزاج با زیاد  السلطنهخودخواه

 ... و

  هایش دست او و ماند  دهانش  در  حرف چسبید، اشپیشانی  به که  اهورا پیشانی   و
 . کشید  پایین  دخترک یشانه کنار   تا دیوار  روی را

  تو فقط تو که  کنم  شاهدختی به تبدیل رو وحشی آهوی تونمنمی بگی خوایمی-
  بگیره؟  آروم خودم دستای

 .  زد پلک آرام آوا

 ... بتونی شاید باشه، شیر  آهو، انتخاب اگه-

 دست هرگز  و بمونه اشسایه  زیر  تونهمی چون کنه؛می  انتخاب آهو رو درنده شیر -
 ... بده پس بخواد که  نداره اوانیت هاش،غرش  به اعتماد... نرسه بهش گرگا

  شیره؟  آهو، انتخاب مطمئنی کجا  از -

 ... واقفم ذاتش به و شناسمش می خودش از  بهتر  که  اونجایی از -

 : گفت  هایشچشم  به خیره و داد فاصله را سرش اهورا که  زد کمرنگی  لبخند آوا

 !نیستم؟ -

 . انداخت کوتاه   ایخنده به را آوا جانبش به حق لحن 

 ومن  شناختن  ولی... نیست شکی بودنت خودراضی از  تو که  دونممی واین  فقط-
 ... دونممی بعید
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  چندم  بار  امروز . زد زل کمرنگش  لبخند به  ذوق با آوا و شد جمع اهورا لب  یگوشه
 . زدمی  لبخند ولی کمرنگ،  و کج  هرچند که  بود

 !وحشی آهوی شدم َبر  از  رو تو راضیم خود از  بس از  شایدم-

 درحالیکه و کرد  مماس  او با را صورتش دوباره اهورا که  خندید بلندتر  بار این  واآ 
 :گفت  بود، کرده  او لبخند به آغشته هایلب  زوم را اشای شیشه هایمردمک 

  کنی؟ می قبول ببندی، وچشمات  بخوام ازت دوباره اگه-

  از  قصدش کردمی معلوم که  نگاهی رد و او نفس از   گرفت  ُگر   تنش کرد  حس آوا
 . چیست ببندد را هایشچشم  آوا خواهدمی اینکه

  بار این  طرف، دو از  و خورد تکان دیوار  روی از  که اهورا یشدهمشت  هایدست 
  لمس   درمیان  و  گرفت  نفسش  دخترک  نشست،  دیوار   روی  ظریفش  کمر   به  چسبیده
 . بست را هایشچشم داد،می  نوازش را صورتش که  گرمی  هاینفس 

 هم سر پشت و تندتند دخترک. چرخید اشعروسکی  صورت توی ورااه هایچشم 
  یک اهورا صورت. بود واضح کامال  قلبش گرومب  گرومب  صدای و کشیدمی نفس
 برسد   صفر   به  شانفاصله   بود  نمانده  چیزی  و  گرفت  قرار   آوا  ظریف  صورت  متری  میلی
 ... که

 به را دستش و اشت برد دیوار  روی از  را هایشدست  خورد، در  به که ایتقه  با
 و چسباند هم به را بازش نیمه هایلب عمیق، نفسی با آوا و کشید صورتش

 .کرد   باز  را هایشچشم 

  سمت  به کرد،می جاری لب روی را اشجمله درحالیکه و گرفت  فاصله او از  اهورا
 .  رفت در 

 هم رو هاحلقه... ستجعبه این  تو لباست و کفش...  اومده آرایشگرت کنم  فکر -
 ... سفره سر  بزارن سپردم
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  دور   یک.  برگشت  سمتش  او  که  کردمی  نگاهش   سر   پشت  از   گلگون  هاییگونه   با  آوا
 :گفت  بعد و داد حرکت نقشش ریز  باالی و قد روی را هایشچشم 

  بگی؟  خوایمی چی-

 هم   در   را  هایشانگشت   و  شد  دستپاچه  بود،  خوانده  را  ذهنش  دوباره  او  اینکه  از   آوا
 .  پیچاند

 کشید  دست آهو از  شیر  و شدی پشیمون غروب از  قبل اگه... بپرسم خواستمیم-
  چی؟ 

 سود یه اشواسه اگه مخصوصا... کشهنمی  دست انتخابش از  شیری هیچ-
 ... باشه العمر مادام

 همیشه،  مثل  درست  پنهانش،  شیطنت   وجود  با  حتی  و  محکم  و  بود  گیرا  اهورا  لحن 
 .کرد  آرام را آوا دل  

 توی را کلید  اهورا بزند، حرفی اینکه از  قبل ولی داد فاصله هم از  را شهایلب آوا
 چند همراه آراگل  و فرخنده بیبی اتاق، از  شدنش خارج با زمانهم و چرخاند قفل
ل  دخترها از  دیگر  نفر   صندلی روی را آوا که  همانطور  و آمدند اتاق داخل کشان  ک 
 :خواندندمی شبرای بلند بلند و زدندمی  دست نشاندند،می

 داره هل خانوم عروس-

 داره فلفل و نمک

  پهلوش به گالب  شیشه

  ابروش و چشم به ماشااهلل

 شکسته نمک شیشه

 نشسته  ما به گردش
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*** 

 گرفت  آوا مقابل را آن و کرد  بلند طاقچه روی از  را بزرگ گرد  یآینه فرخنده بیبی
 روی از  را دستش آراگل و گفتند بلندی سه دو، یک، دخترها لحظه همان که

 . ببیند آینه در  را خودش که  برداشت  آوا هایچشم 

  تا  بود بلند و رنگ نباتی لباسش. کرد  نگاه آینه در  شده منعکس تصویر  به زدهبهت 
. بود شده تر تنگ  کمی  کمرش   قسمت  فقط  و رفتمی پایین  راسته دامنش انتهای
 تار   چند  فقط  و  بود  داشته  نگه  باال  را  موهایش  که  بود  نرگس  گل   تاج  موهایش  روی
 دستبند   گلش،تاج   به  شبیه  دقیقا  و  بود  ریخته  صورتش   توی  پراکنده  هایشچتری   از 

 . بود شده بسته دستش مچ دور  به نرگسی گل

 محو،  یسایه و چشم خط ابروها، اصالح وجود با ولی. بود ساده صورتش آرایش
 مصنوعی  مژه  خودش  تخواس  به.  دادمی  نشان  گیرا  و  درشت  را  هایشچشم   حسابی
ر   هایمژه  که  بود  کرده  تایید  هم  فرخنده  بیبی  و  بود  نگذاشته   برای   خودش  بلند  و  ف 
 لبخند  وقتی  که  بود  آغشته  ماتی  زرشکی  لب  رژ   به  هایشلب.  کندمی   کفایت  آرایش

 . دادمی نشان  بهتر  را قشنگش رنگ سفیدش، هایدندان با تضاد در  زد،می

 :گفت  و کرد  نگاه آراگل  و بیبی هب قدرشناسانه  لبخندی با

 ... بگم چی دونمنمی  واقعا... شده خوب خیلی دردنکنه دستتون-

 :گفت  و بوسید را اشپیشانی  آمد جلو بیبی

 ... مادر بشی بخت سفید انشااهلل! دخترجان بگی نیست  قرار  که  چیزی-

 :گفت  و بوسید را صورتش آراگل  بعد و کرد  تشکر  او از  لبخند با

 ... جان خاخور  ما سر  رو راستت دست... خانوم  عروس باشه ارکتمب-

 زد می   نفس  نفس  درحالیکه  و  کرد   باز   را  در   دخترها  از   یکی  لحظه  همان   و  خندید  آوا
 :گفت
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 پای   بشینن   که  عروسه  منتظر   دوماد  و  آورده  رو  عاقد  کدخدا!  بیبی   بجنبونین   دست-
 ... خطبه

 را بود لباس خود همراه که  نازکی نباتی   لشا. رفت باال ناخودآگاه آوا قلب ضربان
 دخترها که همانطور  و گرفت را بلندش دامن یلبه و انداخت موهایش روی
ل  .  رفت بیرون اتاق از  بودند گرفته  را دورش زنان دست  و کشانک 

 کرد   بلند  را  سرش  شدند،  پراکنده  دورش  از   که  دخترها  و  بود  رسیده  نشین شاه   مقابل
 مشکی  شلوار   و  کت.  کرد  نگاهش  و  ایستاد  مات  جایش  سر   ایلحظه  اهورا  دیدن  با  و

 حالتش خوش   موهای  بود  پوشیده  سفید  پیراهن   زیرش  و  داشت  تن  به  دوختیخوش 
 شان، همیشگی  برق که  هاییچشم  و هایشلب  روی مات لبخند با و بود زده باال را
 . کردمی نگاه را دخترک بود، گذاشته  نمایش به را هایشانکریستال   سبز  نور 

 را  بود دستش که  گلیدسته اهورا رسید، که  مقابلش و برداشت قدم سمتش آوا
 کاغذ  میان  در   همگی  و  بود  گرفته  را  هانرگس  اطراف  زرد  رز   هایگل .  گرفت  مقابلش
 .  بودند شده محصور  نازکی رنگ شکری

 :کرد  نگاهش لبخند با و کشید  بو را هاگل  آوا

  دارم؟  دوست رگسن و زرد رز  دونستیمی  کجا  از -

 و رفتی زرد رز  کوچیک  یبوته  یه سمت شمال، سرمای و باد میون که  اونجایی از -
 ... داری دوستش چقدر  کنهمی معلوم چندقدمی از  هم نرگست عطر 

 که  دخترها از  یکی و حورا درحالیکه بعد، لحظاتی و کرد  کوتاهی  تشکر  لبخند با آوا
 قند  آراگل  و بودند گرفته سرشان ویر  سفیدی یپارچه  کردندمی  خطابش لیلی
 و  بود گرفته  دستش به را قرآن و بود نشسته صندلی روی اهورا کنار   سایید،می
 .خواندمی زیرلب را هایشآیه 

  کنار   دیگری  صندلی  روی  هاآن   از   فاصله  با  و  داشت  تن   به  ایقهوه  عبای  نریمان،  آسد
  شد،  تمام  که  کارش  و  بود  داماد  عروس  اطالعات  ثبت  مشغول  و  بود  نشسته  کدخدا
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 خواندن  از   بعد  او  و  شد  حاکم  مجلس  به  سکوت  اش،سرفه   تک  با  و  کرد  صاف  گلویی
 :گفت  بعد و عقد یخطبه خواندن به کرد   شروع فرج، دعای

 و دائم ازدواج عقد، آسمانی پیوند مبارکی، و میمنت به. الرحیم الرحمن  اهلل بسم-
  پناهی   اهورا  آقای  جناب  و  سهیلی  آوا  خانم  سرکار   محترمه،  یدوشیزه  بین   همیشگی

 . گرددمی اجرا و منعقد

  زوجیت   به  را  شما  وکیلم  بنده  آیا  سهیلی،  آوا  خانم  سرکار   مکرمه،  یمحترمه   یدوشیزه
 اهللکالم   جلد یک  ی مهریه  و صداق به پناهی،  اهورا آقای جناب همیشگی   و دائم

 معین  یمهریه و باتن شاخه یک شمعدان، جفت یک آینه، جام یک مجید،
 اسالمی  جمهوری در  رایج آزادی بهار  تمام یسکه 500 تعداد به بقیه و العقدضمن 
مۀ  به  تماما  که  ایران ین   ُمَکَرم  زوج  ذ   عرضه  علیه  سرکار   به  عندالمطالبه  و  است  ثابت  د 

  وکیلم؟  بنده آیا درآورم؟  بوده طرفین   توافق مورد که  شروطی و... داشت خواهند

 :شد شنیده سرشان  پشت از  حورا صدای که   بود نزده حرفی آوا

 ... بچینه گل  رفته عروس-

 :گفت  دوباره نریمان آسد

 سهیلی،  آوا خانم سرکار  مکرمه، یمحترمه یدوشیزه کنم؛می عرض دوم بار  برای-
 صداق  به  پناهی،  اهورا  آقای  جناب  همیشگی    و  دائم  زوجیت  به  را  شما  وکیلم  بنده  آیا
 شاخه یک شمعدان، جفت یک آینه، جام یک مجید، اهللکالم   جلد یک یمهریه و

  درآورم؟  بوده طرفین  توافق مورد که  شروطی و العقدضمن  معین  یمهریه و نبات
  وکیلم؟  بنده آیا

 ... بیاره گالب  رفته عروس-

 شنید را اهورا یکالفه   و عمیق نفس صدای وضوح به آوا. بود آراگل  صدای بار  این 
  همه  این  از  اخمش بزند حدس توانستمی . نشست هایشلب  یرو لبخندی  و

. کشدمی نفس هم سر  پشت و کالفه  اینطوری که  رفته درهم حد چه تا معطلی
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  گلویش   توی قلبش انگار  استرس از  و نبود  دلش توی دل هم خودش چرا؟  دروغ
 . زدمی

 سهیلی، آوا خانم سرکار  مکرمه، یمحترمه یدوشیزه کنم؛می عرض سوم بار  برای-
 صداق  به  پناهی،  اهورا  آقای  جناب  همیشگی    و  دائم  زوجیت  به  را  شما  وکیلم  بنده  آیا
 شاخه یک شمعدان، جفت یک آینه، جام یک مجید، اهللکالم   جلد یک یمهریه و

  درآورم؟  بوده طرفین  توافق مورد که  شروطی و العقدضمن  معین  یمهریه و نبات
  وکیلم؟  بنده دفعه این  آیا

 یاسین یسوره آخر  یآیه دخترک. انداخت آوا به نگاهینیم چشم یگوشه  از  اهورا
 در  و گذاشت  هم روی  را هایشچشم  و بوسید و بست را قرآن و کرد  زمزمه هم را

 آخرین  و اولین برای یه که  مردی به خودت به تکیه با... خدایا:»کرد  زمزمه دلش
 برای و دممی جواب شهنمی  جانشینش دلم تو کسی  هم دیگه و خواستمش بار 

 ...«نزار تنهامون و باش کنارمون  هم تو... کنممی  قبولش همیشه

 :گفت  بود نشسته زیر  به سر  که  همانطور  و آورد پایین  را قرآن

 !بله... جمع بزرگترهای یبقیه و کدخدا  یاجازه با-

ل  و دست و صلوات صدای بین  اهورا، یآسوده و عمیق نفس صدای  هاکشیدن   ک 
 هم روی آوا گفتن   «بله» با زمانهم را هایش چشم که  دید و شنید آوا ولی شد، گم

 .  کرد  باز  و گذاشت

 :گفت  نریمان آسد دوباره شد، ساکت که  جمع

 خود،  یموکله ایجاب که  دارم وکالت شما طرف از  آیا پناهی، اهورا آقای جناب-
  وکیلکم؟  بنده آیا یم؟ نما قبول شده ذکر  شرایط و مهریه با سهیلی، آوا خانم سرکار 

 هم روی را هایشچشم  کوچکش،  قلب نامنظم و تندتند هایتپش میان در  آوا و
 :گفت  گیرا  و محکم همیشه مثل که  شنید را او یمردانه و  گرم  صدای و گذاشت

 .بله-
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 و خواند را عقد ی خطبه  دوم بار  برای نریمان  آسد و شد بلند صلوات صدای  دوباره
 با  هردو و آمدند جلو بعد و کردند  امضا را عقدنامه شهود ایج به هادی و کدخدا
 :گفت  کدخدا  و دادند دست اهورا

 ... مبارکی و میمنت به که  انشااهلل باشه مبارک-

 . کردند   تشکر  جدی و محکم همیشه مثل اهورا و شرم پر  و آرام آوا

ل  صدای میان در  و کرد  باز  را اول یحلقه باکس اهورا  جمعیت شادی   و کشیدن  ک 
 آب یدوباره  شدن وصل بابت قدردانی پاس به که  بود محل اهالی تمام شامل که

 بود، داشتند شرکت مجلس آن در  شانکوچک   ده برق   خطوط مشکل رفع و شهری 
  کرد   آوا دست به بود شده تزئین  سفید هایبرلیان  با که  نقره یحلقهپشت و حلقه

 .  کرد  دستش را آن آوا که  ودب اینقره  یساده  رینگ هم خودش یحلقه و

 هرلحظه  طعمش  که  شیرین   رویایی  لمس  مثل.  بود  خواب  مثل  دخترک،  برای  باورش
 . شدمی پخش جانش در  قبل از  بیشتر 

 تمام  که  کارش  و گذاشت  شانمقابل کردند،می امضا باید که  را دفتری نریمان آسد
 همراهش را مشسه  پیرمرد ولی نماند شام برای کدخدا، اصرارهای برخالف شد

 .  فرستاد

  طعم خوش   پلوی  همراه  آلو،  مرغ  خورش  و  کباب  ترش  و  اناربیج  شامل  شب،  آن  شام
 مهمانی  و شد سرو هابکوب  بزن  و زدن دست میان در  که  بود شمالی عطر خوش  و
 . کرد  پیدا ادامه هم  شبنیمه  از  بعد تا

 آوا  کنار   کسی  فرخنده بیبی و آراگل  و حورا جز  و بودند رفته هامهمان  تمام کمکم 
  تا  بیچاره دختر  که کردمی هاییتوصیه  و زدمی  هاییحرف  فرخنده بیبی . نبود

 :گفتمی حرص با او و شدمی  سرخ بناگوش
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 و  خلق  نباید  دیگه  داره،  شوهر   که  کسی  چیه؟   واسه  شکومت  و  شرم  دخترجان  اوی-
 که  بینیمی یدی،رس من  حرفای به که  وقتی حاال... باشه داشته شودخترونه خوی
 ...زدمنمی   حرفارو  این   هیچوقت  بودم  نکرده  پاره  تو  از   بیشتر   پیرهن   دونه  چهارتا  اگه

.  نبود اما گشت،می  اهورا دنبال و چرخاندمی چشم  مردها میان نامحسوس آوا
 جمع میان در  را او هم االن و شد پنهان دیدش از  اهورا که بود مهمانی اواسط
 فکر  اما ندارد، خوبی یمیانه دورهمی و مهمانی با رااهو دانستمی. دیدنمی 
 کشیدمی  سیگار   و  ایستاده  ایوان  توی  اهورا  ندانست  و  شود  خسته  زود  انقدر   کردنمی 
 جز  چیزی ماه، آذر  اواخر  یسرمازده و یخ  هوای آغوش   در  او، خود خیال   و فکر  از  و

 ...  کردنمی  حس هایششریان  میان در  گرما

 خداحافظی   هم  فرخنده  بیبی  و  کردند  خوابیدن  عزم  همگی  که  بعد  ساعتنیم  حدود
 از  دخترها، به گفتن   خیر  به شب از  بعد و شد خارج اندرونی از  لبخند با آوا کرد،
 جایش  سر   و  کرد  مکث  ایلحظه  نشست،  دستگیره  روی  که  دستش.  رفت  باال  هاپله

 زیر  گسی و گنگ سح اتاق، این  توی اهورا، با بودنش تنها از  ایلحظه . ایستاد
 یاد به که  را بیبی هایحرف  هم طرفی از . کرد  خالی را دلش ته و پیچید زبانش

 را اهورا هم خودش او... خب اما. شدمی شدیدتر  و شدید احساس این  آورد،می
 .  بود شوهرش جایگاه در  او و بودند محرم که  حاال مخصوصا... خواستمی

 دستگیره  عمیق  نفسی  با  و  گرفت  گاز   را  لبش  پیچید،  ذهنش  توی  که  شوهر   یواژه  از 
 نکشید طولی و چرخاند را هایشچشم  کمی  دید، که  را اهورا خالی جای. کشید  را
  و  بود گرفته  هانرده به را هایشدست . کرد  پیدا ایوان روی را اشورزیده قامت که
  به   نگیکمر   لبخند  داشت،برمی   قدم  ایوان  سمت  که  همانطور .  روبهرو   به  بود  زده  زل
 دل چقدر  لباسش، رنگ تغییر  این و آمدمی او به سفید پیراهن  چقدر . نشاند لب

 . بود کرده  گرم  و شاد را دخترک

  باریده   برف  صبح.  انداخت  تنش   به  لرز   هوا   سرمای   رفت،  ایوان  روی  اینکه  محض  به
ه  آب  و  برق  مشکل  اهورا.  بود  گرفته  شدت  باران  بارش  هم االن  و  بود  کرده  حل  را  د 
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  بهرحال  اما بیرون، سردی   به نه اتاق داخل و بود سرجا هنوز  گاز   بحث ولی ود،ب
 .بود سرد هم جاآن 

.  کرد  نگاه  بود  ایستاده  سرما  آن  در   نازک  پیراهن   الیه  یک  با  که  اهورا  به  باتعجب  آوا
  متوجه   چطور   جمع،  حواس  همیشه  و  تیز   اهورای  که  بود  این   خاطر   به  تعجبش  بیشتر 
 و بود خیره نامعلوم اینقطه  به روحبی و سرد هایشچشم ! بود نشده او آمدن
 . است افتاده دام به افکار  عالم  در  کردمی معلوم

 :زد صدایش آرام  و رفت جلو قدمی

 !اهورا-

  گرفت   را  بازویش  و  ایستاد  نزدیکش  بیشتر   آوا.  نداد  نشان  العملیعکس  هیچ  هم  باز 
 و  داد تکان را دستش بود، تادهاف گز  گز  به دخترک هایانگشت  ا از  درحالیکه و

 کشید  عمیقی  نفس  برگردد،  دیگری  عالم  از   که  انگار ...  باراین   که.  زد  صدایش  دوباره
 ترسی با او و چرخاند آوا آلودبغض  و نگران هایچشم  سمت را سرش و زد پلک و

 : پرسید مشهود

   سرما؟  این  تو وایستادی اینجا چرا خوبی؟ -

  از  قبل ولی داد، فاصله  هم از  را هایشلب  کمی  بدهد، را پاسخش اینکه برای  اهورا
 با  و  نشاند  صورتش  به  کمرنگی  اخم  دستش،  سوزش  احساس  با  بگوید،  کالمی  اینکه

 بود شده خاکستر  به تبدیل دستش توی که  سیگاری ته کشید،  که  آرامی «هیس»
 را دستش اهورا، یشدهسرخ  و سوخته دست  دیدن با آوا. انداخت ایوان  کف  را
 : گفت  ناباوری با و گذاشت  دهانش لویج

  بیاد؟  سرت بال این  گذاشتی  چرا اهورا؟  چرا-

 :بود گرفته  و سنگین  لحنش

 ... نبود حواسم-
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 فرار  چیزی  یه از  خواستیمی  مطمئنم خیال، و فکر  تو بودی غرق  تو  که  اینجوری-
 !دونمنمی چی؟ از  حاال... کنی

 کرده؟   باز  سر  احساسات آن از  یا دش؟ خو از  گفتمی  باید اهورا؟  گفتمی  باید چه
 درکش  و فهمیدنمی  آوا بجز  هیچکس و سوزاندمی را وجودش که  تندی تب از  یا

 !کردنمی 

  شده  پا به پرتالطمی طوفان  درونش اما بود،  آرام و ساکت ظاهر  به و نگفت چیزی
 .  دانستمی خدا تنها که  بود

 و گرفت  را دیگرش دست مچ و کرد  نگاه دستش زخم به شده خم ابروهایی با آوا
 :گفت

 یه و بشه بیشتر  بدنت  دمای ترسممی سرده؛ زیادی سوزش اینجا... تو بریم بیا-
 !نشده خوب هنوز  که،  دونیمی... کنه   عفونت زخمت جای نکرده خدایی وقت

  حس   هوا  سرمای  از   هیچی  که  بود  ملتهب  درونش  بس  از   اهورا  ولی  بود،  آوا  با  حق
 . نبود هم اشنیافته التیام زخم ر فک به حتی و کردنمی 

  غرغرهای  به گوش  آرام، ایچهره با و سکوت در  اهورا. برگشتند اتاق داخل هردو
 کمکم .  بود  سپرده  نبوده  خودش  مراقب  چرا  گفتمی  دستش  وارسی  حال  در   که  آوا

 وقتی است جذاب و دلنشین  برایش هم دخترک هایگالیه  کردمی  حس داشت
 . زدمی حرف هم سر پشت  و تند و کردمی خم را  پشتش کم  ابروهای

  باش   مواظب...  بیام  و  بیارم  که  دارن  چی  پانسمان   وسایل  ببینم  سریع  پایین   رممی-
 ... نرو دیگه هم ایوون تو... آنخوره جایی به دستت

  پانسمان . نرو بگوید خواستمی. لرزید هایشلب  کمی و  کرد نگاهش اهورا
 یهمه که  بزند داد سرش خواستمی اصال... باش کنارم  خودت فقط. خواهمنمی 
 را رفتنش سر پشت  از  و کرد سکوت فقط. نزد حرفی ولی. توست تقصیر  هااین 

 فریادش صدای از  کردمی اراده زمان هر  که اهورایی شبیه سکوت. نگریست
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 درد از  چیزی که  آرام آنقدر ... بود آرام آوا، کنار   اما! نبود لرزیدمی خانه چهارستون
 . همین  خواست،می را او فقط. فمیدنمی 

 شده  چیده  خودشان  یحجله  روی  که  عسلی  ظرف  و  سفید  یپارچه  تکه  چندتا  با  آوا
 باال را لباسش بلند دامن  بود، گرفته  را هاپارچه که  دستی با و شد اتاق وارد بود،
 لحظه،   ندچ  برای  اهورا   نگاه.  برود  راه  راحت  بتواند  و  نیفتد  پایش  جلوی  که  بود  داده
  توی  دوباره نشست، کنارش  که  دخترک و رفت آوا سفید و ظریف پای مچ سمت
 . شد قفل هایشچشم 

 ... تودست من  بده-

 . نشست ابروهایش میان کمرنگی  اخم دوباره او و گرفت  مقابلش را دستش اهورا

... کشیمی مدام که  لعنتی   سیگار  اون تقصیر  همش! خودش با کرده  چیکار  ببین -
  بیاری؟  دستت سر  نکبتی اون با بالرو این  نبود حیف حاال؟ شد خوب !بیا

  با   که  همانطور   دخترک  و  کردمی  نگاه  را  آوا  عروسکی    یچهره   مات،  لبخندی  با  اهورا
 از  یکی شد، تمام که کارش. زدمی زخمش روی را عسل کرد،می غرغر  خودش
 : تگف  پیچیدمی دستش دور  که  همانطور  و برداشت را هاپارچه 

  مجبور ... بپرسم ازش بود خواب هم حورا... نکردم پیدا الکل یا  عفونی ضد محلول-
 ... دارهمی نگهش تمیز  هم و کنهمی  خنک توزخم  هم که  بیارم عسل شدم

 ... بشن   کشیمیکروب  که  کردم  تمیز   و  شستم   داغ  آب  با  همگی  هم  رو  هاپارچه  این 

 :داد ادامه و انداخت باال  را هایششانه  بعد

  صبح   تا  راحته  خیالم  حداقل  االن!  فراوون  و  فت  بیماری  و  کمه  امکانات  اینجا  باالخره-
 ... کنهمی وخودش  کار   عسل... مونهمی تمیز 
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  نگاهش   و  کرد  بلند  را  سرش  شد،  تمام  کارش   دخترک  که  بود  نزده  حرفی  هنوز   اهورا
 دل دو بزند، خواهدمی که  حرفی  برای بود معلوم و بود مردد هایشچشم . کرد
 .است

 :گفت  بعد و پیچاند هم در  را  هایشانگشت  کمی

  کنی؟   باز  وموهام  تونیمی-

  چرا؟ -

 سیاه بلند یگیره  دوتا  شدم متوجه پیچیدمی وموهام  داشت فرخنده بیبی وقتی-
 ...  کنم  محکمش رو پارچه تونممی اونا با... گذاشت  الشالبه

 ... نیست کارا  این  به نیازی-

 حاالحاالها وگرنه بمونه پانسمان صبح تا  باید کم  کم    زخم این ! هست ازینی اتفاقا-
 ... شهنمی خوب

 :آورد باال را عسلش به آغشته دست و نشست او به پشت بعد

 ...  بهت گفتمنمی  وگرنه شده، کثیف  دستم-

 و جعد میان همیشه از  تر افسارگسیخته  سرکشش، نگاه و برداشت را شالش اهورا
 او   قلب  و  بود  شده  تیر   دوباره  نرگسش  عطر .  چرخید  آوا  موهای  بلند  هایموج  شکن 

 و  برداشت را گلش  تاج بعد و کرد  مشت بار  یک را دستش. بود گرفته  هدف را
 باال از  را بلندش موهای  از  نیمی فرخنده بیبی . شد موهایش گره  کردن  باز  مشغول
 . بود ساخته رها اششانه  روی را بقیه و بود پیچیده

 اهورا  هایانگشت  ریخت، ظریفش هایشانه روی کمال  و تمام که  هایش مو موج
 و کشید عقب را آوا سر  کمی کردنش،  مشت با زمانهم و خزید تارهایش بین 

 وقتی سوزاند را آوا سر  پوست عمیقش، نفس. برد فرو موهایش میان را صورتش
 :گفت  کشید،می بو عمیقا را موهایش یرایحه  که  همانطور 
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  دارم؟  دوست  رو نرگس عطر   منم بودم گفته  بهت-

  اهورا   لحظه  همان  چون.  بزند  حرفی  نتوانست  ولی  گرفت،  فاصله  هم  از   آوا  هایلب 
   آوا و نشاند گردنش  پشت را...  هایلب  و ریخت چپش یشانه  روی را موهایش

 . کرد  احساس خوبی  به نشست، پوستش روی که  ایبوسه

 و  کشید  خودش  سمت  را  او  و  انداخت  ترکدخ  کمر   دور   را  اششده  باندپیچی  دست
 تا گردن از  و برد پایین  را لباسش اهورا که شد، تندتر  وقتی دخترک هاینفس 

 عقب  از   آوا  سر .  داد  ادامه  گردنش  گودی    تا  را  گرما  و  تاب  آن  و  بوسید  را  اشسرشانه 
  برد می  جان  به  را  دخترک  عطر   او  وقتی  ریخت   اهورا  یشانه   روی  موهایش  و  شد  خم
 اهورا  مچ روی  ظریفش، دست. کردمی  گردنش  گودی    مهمان   را عمیقش یبوسه و

 : کرد  صدایش آرام و نشست

 ... اهورا-

 :داد پاسخ که  وقتی بود گرفته  صدایش و گرفت  ریزی گاز   را گردنش  اهورا

  جانم؟ -

 بود،  افتاده  دخترک  جان  به  که  تابی  یا  اش،گرفته   صدای  یا  بود  غیرمتعارفش  پاسخ  از 
 :گفت  بعد و خورد گره  سینه ته نفسش

  کردی؟   پیدا رو هاگیره-

 گر   یگونه  به را اشگونه .  نشست جایش سر  صاف آوا و آورد باال را سرش اهورا
  رنگ  ایقهوه  خرمن  آن از  را بود موهایش میان که  دستی و چسباند آوا یگرفته 
 : گفت  و گرفت  مقابلش و کشید  بیرون

  دیگه؟  همیناس-

 مشغول  درحالیکه. برد جلو را لرزانش دست و داد تکان را سرش سختی به آوا
 :شنید خودش به تر نزدیک  هروقتی از  را اهورا صدای بود، پارچه کردن  محکم
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  دونی؟ می کجا   از  چیزارو این  تو-

  چیزا؟  کدوم-

 !داغ آب و عسل-

  اهورا   جان  به  ظریفش،  صدای  و  نشاند  لب  روی  داشت،  غم  رد  که  کمرنگی  لبخند  آوا
 : تنشس

 این   که  گرفتم  یاد  زیادی  چیزای...  نداشتم  سختی  بدون  و  مرفه  زندگی  همچینم  من -
 ... نمیاد حساب به اصال کنارشون

 دوخت مقابلش به  را نگاهش کرد،  قفل که  را گیره  هردو و کرد  مکث ایلحظه  بعد
 :داد ادامه و

  مهمون  اون اینکه خاطر  به... کرد  تنبیهم شاهپور  بودم، کوچیک  خیلی وقتی بار  یه-
 رسیده  مهموناش گوش  به سازم صدای و بودم زده ویولون ندونسته من  و داشت
 رو گذاشت مودست  هم آخر  دست و خوردم کتک کلی شونرفتن  از  بعد بود،

 مهمون   من   وقتی  بگیرن  یاد  تا  بشن   تنبه  اینطوری  باید  انگشتا  این   گفتمی ...  بخاری
 ... ندارن رفتن  ساز  سمت حق   دارم،

  ی قطره  ریختن  با همزمان و برگشت بود نشسته اشچهره  در  اخم که  ورااه سمت
 :داد ادامه و گذاشت  او یشانه روی را سرش  اشکش، درشت

  انگشتام  کردممی و فکر  بودم بچه چون ها، نه کتک  خاطر  به کردم؛  گریه  خیلی-
 ... بزنم  ویولون تونمنمی هیچوقت  دیگه و افتادن کار   از  همیشه برای

... داشت دوست ومن  خیلی کرد،می کار   آشپزخونه تو خانوم نجمه یه عموق اون
 عسل دستم رو زود اونم... دادم نشونش مودست  و پیشش رفتش دوییدم سریع
 سوختگی چون گفت...  دستم رو گذاشت  و شست داغ آب با رو پارچه چندتا و زد

 ...شهمی خوب بمونه فردا تا بزارم اگه نیست، عمیق زیاد



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

767 

 

  بود  مونده ازش قرمز   رد یه فقط نبود، سوختگی  از  خبری دیگه فرداش گفت؛  راستم
 دقیقا...  مونده  هنوز   اشخاطره  خب،  ولی.  شد  خوب  زدن  پماد  دفعه  چند  با  اونم  که
 ... داره درد اول روز  همون اندازه به هم

 هایشاشک  و  گذاشت  صورتش  کنار   را  دستش  کرد،می  نوازش  را  موهایش  که  اهورا
 :گفت  و داد قرار  همانجا را اشچانه و بوسید را موهایش. ردک   پاک را

 ... برسه بهت شاهپور   دست دیگه زارمنمی-

  برم  دوباره ترسممی... اهورا ترسممی ازش من . حرفاست این  از  ناتوتر  اون ولی-
 ... و گردونه

 را  خودش  و  فشرد  هم  به  محکم  را  هایشلب   آوا  گرفت،  سینه به  را  سرش  که  اهورا
 نوازش حال در  او و شنید را قلبش بلند هایتپش طنین . کرد  جمع آغوشش در 

 : گفت  گوشش  کنار   آرام موهایش،

 تن که  بود شاهپور  از  گرفتن   انتقام بخاطر  فقط اولش همون از  یادمه، که  جایی تا-
 رو  افتاده دلت تو االن که  ترسی این  لرزید، نمی  چشمات... دادی شراکت  این  به

  محکم  حرفات ولی زدی،می حرف کینه  روی از  بودی، مطمئن  ...کردمنمی  احساس
 تو شبیه هاگریه   این  دی؟ می  نشون ضعف خودت از  داری که  شده چی االن... بود

 ...وحشی آهوی نیست

 :  کرد  زمزمه گذاشت  او دست مچ روی را تمیزش دست آوا

 ... دونمنمی  خودمم  کن   باور ... دونمنمی-

  باشی؟  قوی باید نگفتم بهت؟  گفتم  چی خودت، اتاق تو آخر، روز -

 ! تونمنمی  اما... نرفته یادم وحرفات گفتی،-

 ... کنی  قبولش خواینمی  منتها... تونیمی-

  کنم؟   قبول وچی-
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 ...زنیمی پسش داری مدام و افتاده دلت تو که  شجاعتی... داری که  آرامشی-

  چیزی   از   کردمی  احساس  االن؟   بود  آرام.  کرد  باز   و  بست  را  هایشچشم   ایلحظه   آوا
 زبان  به را گفتمی دلش که  حقیقتی و کشید  باال را اشبینی! بود انگار  ترسد؟ نمی 
 :آورد

 ... سراغم میاد ترس همون بازم نباشی، اگه ولی... آرومم تو کنار -

  نباشم؟  قراره مگه-

 آرامش  و  محکم  های چشم  به  که  نگاهش  و  برداشت  او  یسینه روی  از   را  سرش  آوا
 :شنید را صدایش دوباره آوا و نشاند لب به محوی لبخند اهورا فتاد،ا

  آوا؟  بود شبی چه امشب-

 به را وجودش تمام و گذشت  تنش از  صاعقه مثل گرم،  جریانی کرد  احساس آوا
 .  برد باال را قلبش هایتپش و کشید  آتش

 دهی نم جواب من  رو معلوم مدت گفتم  باشی، کنارم  موقتی خوامنمی  گفتم  بهت-
 و سر  زارمنمی  هستم، من  تا گفتم...  کنم  ول تودست راه وسط نیست قرار  چون
ت شغالی و گرگ  هیچ یکله   نگفتم؟  بشه؛ پیدا دور 

 : گفت  آرام و نرم آوا

 ... گفتی-

 . شد مانع و زد اشچانه زیر  را انگشتش اهورا که  بیندازد زیر  را سرش خواست و

 . ببینم تچشما تو تردیدو خوامنمی  دیگه پس-

 .کرد  نگاه اشایشیشه هایمردمک  به ایلحظه  آوا

 ... ندارم  تردیدی کوچکترین   بودن کنارت  برای-
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 خیالم  گفتی  «بله» بهم معطلی کلی  با که   وقتی همون دونم،می خودمم که  واین -
 . شد مطمئن  بابتش

 :داد ادامه اهورا و زد لبخند اشجمله این  از  آوا

 ... گفتم  بهت قبال که  درونی انقالب همون شهمی بودن هم با این  کنی،  اراده اگه-

  که  همانطور  و بخشید  رنگ را لبخندش بعد و کرد نگاهش لحظه چند آوا
  دستش  محکم او درنهایت و دادمی  حرکت اهورا دست مچ روی  را هایشانگشت 

 : تگف  بود  زیبا  و  ظریف  ذاتا  که  صدایی  و  ناز   با  کرد،  قفل  را  هایشانگشت  و  گرفت  را

 ! شهمی کنی،  کمکم  هم تو و بخوام اگه کنم،  اراده اگه-

  ی سایه  اونم و کنه تکیه زندگیش شیر  ابهت به اگه ولی ظریفه، آهو پاهای
  بشه؟  شونحریف  بتونه که  کیه  دیگه بندازه، دنیاش رو شومردونگی

 نگاه  را  آوا  صورت  فقط  حرفبی  و  برد  باال  را  هایشلب  چپ  سمت  کمی  اهورا،  لبخند
  قفل  درنهایت و زدمی  چرخ چرخ صورتش اجزای روی و لغزیدمی نگاهش. کرد

 . بود شده هم زیباتر  زرشکی رژلب با که  شد دلنشینی لبخند

 میان  از   را  دستش  آوا  کند،  خم  را  صورتش  و  شود  مدهوش  هایشچشم  اینکه  از   قبل
 : گفت  کرد،  نگاهش که  اهورا و کشید  عقب کمی  او دست

 . بشورم وم دستا برم خواممی-

 . کرد  نگاه را هایشچشم  ایلحظه  اهورا

 ..برو-

 :داد ادامه و کرد  رها را دستش آرام و

 ... اتاقه یگوشه  همین  آب پارچ نداری، رفتن  پایین  حق ولی-

 :کرد  نگاهشش  زدهبهت  آوا
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 !اهورا-

 !دمنمی  همینم یاجازه بخوام اگه که  دونیمی! گفتم  که  همین -

  به  را مانده باقی های پارچه و عسل  ظرف و انداخت باال را ابرویش تای یک  آوا
 :گفت  شدمی بلند جایش از  که  همانطور  و گرفت  دست

 ... ندارم حرفا این  و اجازه به نیازی بخوام اگه که  دونیمی-

 :شنید گوشش  کنار   را اهورا صدای که  گذاشتمی  طاقچه روی را عسل و پارچه

 . ..وحشی آهوی گممی  بهت که  دونممی-

 صدای اصال که  رفتمی راه چطوری. برگشت اهورا سمت هایشلب  روی لبخند با
  شد؟ نمی شنیده پایش

 داشت  آوا و ریختمی آب دخترک دست روی بود، اتاق توی  که آبی پارچ از 
 زدهبهت  او و گرفت مقابلش را دستش اهورا که کردمی خشک را هایشدست 

 :انداخت اال ب را ابرویش تای یک اهورا. کرد  نگاهش

  نرقصن؟  هم با شون عروسی شب که  شوهرین  و زن کدوم-

 :گفت  لبخند  با و گذاشت  طاقچه روی را پارچه آوا

 !رقصید شهنمی  که  آهنگ بدون-

 ... شهمی بخوام من  اگه-

  یا   شوخی  از   ردی  ترین کوچک .  کرد  نگاه  را  براقش  و  سبز   هایمردمک   لحظه  چند  آوا
 . زدمی حرف جدی الکام  اهورا. نبود آن در  دروغ

 خودش  سمت را او و کرد  قفل را هایشانگشت اهورا و برد جلو را راستش دست
  به   خیره.  گرفت  را  او  دیگرش  دست  و  نشست  اشسینه  روی  آوا   چپ  دست.  کشید
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 توی باشد، مانده برایش  حواسی کوچکترین  اینکه بدون اش،ای شیشه هایچشم 
 . رقصیدمی نرمک نرم غوششآ  در  و شدمی جاجابه اهورا هایدست 

 به آوا را قلبش بلند هایتپش و بود شده یکی تنش با دلچسبش و تلخ یرایحه 
 . کردمی حس راحتی

  موهایش   و  چرخید  دور   یک  آوا.  داد  فاصله  خودش  از   را  او  و  گرفت  را  دخترک  دست
   سر  پشت از  که

 سمتش به آوا که  همزمان و کشید  عمیقی نفس او شد، پخش اهورا صورت توی
   برق کلید  برگشت،

 در  محکم را دخترک شد، حکمفرما اتاق به تاریکی وقتی و داد فشار  انگشتش زیر  را
   و گرفت  آغوش

 .شد حبس نفسش بیاید،  خودش به تا آوا

 .  گرفت  را اهورا پیراهن  ییقه و افتاد هم  روی آوا چشمهای

 به  را عطرش عمیق و کرد  فرو او موهای موج میان را صورتش بعد، دقیقه چند
   و کشید  ریههایش

 : کرد  زمزمه آرام  لحنی با گوشش  کنار 

 ...  بیفته اتفاقی امشب نمیخوام-

 و  ایستاد حرکت از  اهورا حرف این  با بود،  نشسته سینهاش روی که  آوا دستهای
 :  گفت  بهتزده

 ... پس خوای؟ نمی-

 

 ... نیست وقتش  امشب فقط... فکرته تو  که  نیست چیزی اون منظورم! خواممی-
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 :گفت  و چرخید هایشچشم بین  آوا یزدهبهت  نگاه کشید،  عقب که  را سرش

  چیه؟  منظورت-

  برای   باید  ولی  کرده،  دفن   رو  چیزا  خیلی  من   یگذشته  بزنم؛  حرف  باهات  باید  قبلش-
 . بگم بهت رو حقیقت و کنم  قبر  نبش دوباره رو همه تو

 اینکه از  قبل خوامنمی . بگو بهم وتاصلی تصمیم اونوقت حرفام،  شنیدن از  بعد
 وجود  جبران  برای  جایی  دیگه  اونوقت  چون...  بزنه  سر   خطایی  ازم  بدونی  رو  واقعیت
 .نداره

 ...کنهمی سنگینی هامشونه رو  االنشم همین  ناحق، یا حق به من، هایگناه

 :زد لب آرام بعد و کرد  نگاهش لحظه چند آوا

 چیه؟ گناه  از  تمنظور ... گیمی داره چی فهممنمی-

 ...بشی روروبه  باهاشون باید که  حقایقی همون-

 بهم   ازش  چیزی  تونی نمی   فعال  گفتی  که  هویتی  درمورد  پدرمه؟   راجب  حقایق،  این -
  بگی؟ 

 . برداشت آوا کمر   دور  از  را هایشدست و کشید  عمیقی نفس اهورا

 ابدی و ئمدا قراره و کردی  انتخابش که  آدمی راجب هم و... پدرت درمورد هم-
 ...  بمونی کنارش

 ولی. گویدمی چه اهورا آوردنمی در  سر  اصال. کردمی نگاهش زدهبهت  و گیج  آوا
 .  بود گرفته  خود به را غمگین  حالت همان دوباره هایش،چشم که  دیدمی خوب

 :گفت  رفتمی تشک سمت که  همانطور  و شد دور  آوا از  قدم چند

 ... نمونده صبح تا بیشتر  ساعت سه.. کن   عوض ولباسات-
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 جذب  رکابی. گذاشت سرش پشت و  کشید بیرون تن  از  را پیراهنش اهورا
 اشورزیده   عضالت  و  بازوها  روی  گسیخته  افسار   را  دخترک  یخیره  نگاه  اش،مشکی
 پیشانی  روی معمول عادت به را دستش و کشید  دراز  جایش سر  که  او و کشید

  عمیق  نفسی با بزند، حرفی اینکه بی بعد و کرد  نگاهش لحظه چند آوا گذاشت،
 انقدر  اصال. کرد  باز  را زیپش و نشست زانو روی چمدانش کنار   و چرخاند را سرش
 جایگزین  را هاییلباس چه نفهمید که بود شده اهورا هایحرف  درگیر  فکرش

  هایش چشم   اهورا  اصال  شاید  که  نکرد  خطور   هم  ذهنش  به  حتی  و  کندمی   پیراهنش
 بندی  تاپ که آمد خودش به وقتی فقط کند؛می نگاهش دارد هنوز  و نبسته را

 جانش   به  که  لرزی   با.  نبود  بیشتر   زانو  روی  تا  شلوارکش  قد  و  بود  کرده  تنش  سفیدی
.  خزید پتو زیر  و رفت خواب رخت سمت سریع و گرفت  حرصش خودش از  افتاد،

 شد،نمی  گرم  ضخیم هایژاکت  جز  چیزی با سرما فصل  در  و بود سرمایی دخترک
 . نداشت کردن  عوض لباس دوباره یحوصله االن اما

  چیزی،  خوردن هم به صدای و پتو لرزش احساس با که  بود بسته اهورا هایچشم 
 حدود. افتاد بود شده جمع خودش توی که  آوا به نگاهش سر  پشت از  و زد پلک
 شده، سردش واقعا. بیدار یا است خواب آوا دانستنمی و بود گذشته  ساعتی یک
 . بیندمی  کابوس  هم باز  یا

  لرزی؟ می داری چرا آوا؟  شده چی-

 و شد جمع خودش در  بیشتر  کمی  بود، بسته را هایشچشم  که  همانطور  دخترک
 :شد شنیده حالشبی و ظریف صدای  هایش،دندان خوردن هم به میان در 

 ... می... یخ... دارم... سردمه... س-

 روی را سرش و کشید خودش سمت را او .نشد اشجمله یادامه منتظر  اهورا
  را  دیگرش دست شد، پنهان اشسینه میان در  که آوا صورت و گذاشت بازویش
 : زد لب گوشش  کنار   و پیچید دورش

 ... کن   دراز  وپاهات -
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 که   کاری  مطیعانه و کشید  جلو بیشتر  را خودش او، آغوش گرمای   احساس با آوا
 .گذاشت  او واسع یینهس روی را دستش و داد انجام بود خواسته

 میان  در  و کشید  باال را خودش کمی  وقتی گرفت  هدف را گردنش  آوا عمیق نفس
 :کرد  زمزمه بیداری و خواب

  بهتر   پتویی  و  شومینه  هر   از   آغوشت  تاب  همه  این   گرمی؟   انقدر   چطوری...  چطوری-
 ... کنه  گرمم  تونهمی

 . سیدبو را اشپیشانی و کرد  نوازش را بلندش موهای اهورا

 ...  بخوابی کن   سعی فقط... بندانگشتی نگو هیچی-

  باشی؟  کنارم  بازم کنم  باز  وچشمام  وقتی دیمی قول بخوابم، اگه-

 .کشید  عمیقی نفس اهورا

 ... باشم کنارت  ابد تا دممی قول... دممی قول-

ش   و  عمیق  آوا  هاینفس   چند.  گذاشت  اهورا  بازوی  روی  دوباره  را  سرش  و  شد  دار ک 
 و  کرد  رها را پاهایش برده، خوابش دخترک شد مطمئن  اهورا و گذشت  که  هلحظ
 ایفاصله هیچ بدون اشبندانگشتی. سقف به شد خیره نگاهش و خوابید کمر   روی
 دختر  این  اگر  که بود این  درگیر  او ذهن  تمام و بود رفته خواب  به آغوشش در 

 آغوشش  در  و کندیم  امنیت احساس کنارش  همینطوری هم باز  بداند، را حقیقت
 تلقی اشخوبی از  بیشتر  را اهورا بدی   و بیاورد نه اگر ... بزند پسش اگر  ماند؟ می

 توانست می داشت؟  را او از  دوری طاقت اهورا برود، بخواهد آوا اگر  اصال کند؟ 
   کوچکش؟   و ظریف  آهوی از  بکشد دست

 آرام  و نرم را اشگونه .  گرفت  آغوش در  تر محکم را او و چرخید آوا سمت دوباره
 فرو  مواجش  و  معطر   موهای   میان  را  صورتش  بعد  و  نشود  بیدار   وقت   یک  که  بوسید
 گنگ   حس یتجربه  دوباره سال، همه این  از  بعد شاید. بست را هایشچشم  و برد
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 پس  ترس. آوا نداشتن  از  ترس. آوا نبودن از  ترس. بود افتاده دلش به ترس تلخ و
 . بود شده مرتکب خودش یاراده و خواست اب که  اعمالی خاطر  به شدن، زده

 را دستش بلندش، نفس با زمانهم و داد فشار  هم روی محکم را هایشچشم 
 . کرد  حصار  دخترک دور  به تر محکم 

 خودش فقط! خودش مگر  کند؛  دور  او از  را آوا ایذره حتی توانست نمی  هیچکس
  دانست نمی حتی... وقتآن و نخواهد را اهورا و بدهد نه پاسخ توانستمی  که  بود
  خواست نمی   اصال  هم  شاید.  بود  خواهد چه  اشبعدی   واکنش  نخواهد،  را  او  آوا  اگر 
  آغوش  در  دنیایش شاهدخت که  بود، این  مهم االن. کند  تصورش و بیندیشد آن به
 که   بود کافی  شبش عمق و زمان توقف برای همین  و بود خوابیده آرام و امن  او

 . کند  تزریق هایشپلک  به را امشآر  و ببندد را هایشچشم 

*** 

 :گفت  و کشید  پیشانی به را دستش و گذاشت  کناری  را شده خالی سبد حورا

 و  بمونه انارکله تو  انار  دونه یه نزاشتی که  آقاجان برم مروتت و رحم قربون ای-
 ... ما سر  کردی  خراب رو همه

 :گفت  لیلی و خندیدند آوا و آراگل

 رو چله که  باشه نداشته انار  اگه یلدا شب! آشدی  نقو قن کردی  ازدواج وقتی از -
 ... جان دختر  کنهنمی  کامل

 به خطاب باطن  در  و آنها به رو ظاهر  در  بعد و زد چشمکی لیلی و آوا به رو حورا
 : گفت  بار شیطنت  لحنی با آرا،گل

  لدایی ی  شب  مهمونی  و  بزم  آقاجان  این   واسه...  داره  حکایت  انارا  این   دونی،نمی   آخه-
 ! شهر از  اونم... باشیم داشته مهمون امشب قراره که  انداخته راه

 :انداخت پیشانی به چینی کرد،می دان انار  و بود زیر  به سر  که  همانطور  آراگل
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 این   هست  کی  حاال...  کنه  خیر   به  آقاجان  هایکشیقشون   این   با  رو  ما  عاقبت  خدا-
  ما؟  کارای  شدن زیاد باعث شده که  شهری مهمون

 :گفتند  باهم بعد و کردند  نگاه را یکدیگر  معنادار  لبخندی با آوا و لیلی و حورا

 !کــامــران-

 هر  افتاد، آنها صورت به که  گیجش  نگاه و خورد سر  آراگل  های دست میان از  انار 
 . انداخت خنده به را سه

 گین؟می راست گرده؟ برمی داره کامران  توروخدا؟ -

 . گردهبرمی داره شده تموم خدمتش چیه؟  دروغمون آره-

 :گفت  و بخشید رنگ را لبخندش آوا بعد و داد را  پاسخش که  بود لیلی

ی  شوشیرینی حاال... گلی  روشن  دلت و چشم-   بهمون؟  دیمی ک 

 و نشاند چهره به مصلحت  روی از  کمرنگی  اخم نبود، دلش توی دل اینکه با آراگل
 . شد  انارها مشغول دوباره

 جان  خانم  باید شوخدمت  پایان شیرینی  بدم؟  شیرینی بخوام که چه من  به وا-
  به  خودش آقاجان االنم... نموند دنیا به عمرش خدا بنده که  دادمی  خدابیامرزش

 ... کنهمی اینکارو کدخدا  عنوان

 :کرد  شیطنت حورا

 بگیره   ناردون  آراگل  دست  از   نمیاد  هم  بدش  کامران  تازه!  دیگه  کدخدایی  دختر   توئم-
 نگیره،   انار   داره  دوستش  که  دختری  دست  از   تا  آدم  گن می  مگه؟   نشنفتی!  کدخدا  تا

 اون  انگشت سر  از  انار  ریز  یدونه یه که  همین  ولی... شهنمی قسمتش دختر  اون
  آسمون  تو و شهمی جور  و جفت شونبخت  یستاره دستش، به بخوره دختر 

 پسر  که  وقتی واسه اونم هست، برعکسشم حکایت البته... نویسن می وعقدشون 
 ...کنه  تعارف بهش خاصی غرض به انارو و باشه رفته دختر  یه واسه دلش
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 که   بود انار  یدونه تا دو به اگه سرنوشت و قسمت! جان خاخور  زنیامی حرفا چه-
ه  دخترای  پسر   نصف  باید  االن  همه  این  کو؟   ولی... بودن  شوهر  و  زن  و  هم  محرم  د 
 ... مونده زمین  رو هنوز  عذب پسر  همه این  و جوون دختر 

 قصه  این   من ...  باشی  داشته  اعتقاد  دلت  ته  از   باید  که؛  نیست  الکی   همینجوری  آخه-
  نگفته؟  پسرش به کنیمی فکر  اونوقت شنیدم، خانوم چهرهماه خود   از  رو

... دهنمی   انار   بهم  نه  و  گیرهمی  ناردون  من   دست  از   نه  کامران  مطمئنم  من ...  هرچی-
 دوم  بار  این  که  دارم عالقه انار  به کجا...  گیرمنمی  ازش من  بده، وادبخ  اگرم اصال

  باشه؟ 

 ... کنهمی  هم نازی چه! عالقــهبی  بابا نکشیمون-

 . کرد  نگاهش چپ چپ آراگل  و خندیدند همگی  آوا، پرشیطنت لحن  از 

  سیب  از  پر  بزرگی  صندوق دخترها، از  دیگر  تا دو و ترنج و شد باز  در  لحظه همان
 . آوردند داخل خسر

 :گفت  و انداخت باال و برداشت را آنها از  یکی ها،سیب  دیدن با حورا

 ببین! سرخی سیب یمرده کشته  دونممی که  من ولی... قبول نداری، دوست انار -
 ...کنهمی جور  شوبهونه و اسباب خودش خدا باشه، قسمت وقتی

 :گرفت  دست به را حورا حرف یادامه هم آوا

 آمادگی  امشب واسه که  شی روشن  بزن! مراده بدجوری هم نطلبیده یبس اتفاقا-
  از  هم معصوم طفل اون گلوت نپره زدی  گاز  گرفتی وسیب  یهو باشی داشته

 ... عقب برگرده تصمیمش

  یعنی  که  کرد  اشاره ترنج به لبش گزیدن  با همراه آراگل  و خندیدند ریز  لیلی و حورا
 .  دنزنن حرف کامران  راجب او حضور  در 
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 شده انارها مشغول که  همانطور  و نشست آنها کنار   شده، نازک چشم پشت با ترنج
 : گفت  بود

 بچینیم  رو سیبا باید  شد تموم که  انارها کردن   دون گفته  آقاجان گفتمی  هادی-
 یه هرشب که  عذابیه چه دونمنمی... باشه مهیا چیهمه امشب واسه که  ظرف تو
 ... کشیممی ما وجورش  برن،می اونا شوکیف...  هتراشمی کار   ما واسه و میاد نفر 

 :داد ادامه و کرد  نگاه آوا به کمرنگ  اخم همان با بعد

 ...  نباشی نگرونشدل وقت یه بگم بهت گفتم...  بود هادی همراه... اومد شوهرت-

  دخترک  این  کردن  وادار  و اهورا حضور  از  اما نبود، دوستانه زیاد ترنج لحن  اینکه با
.  نشاند  هایشلب   روی  را  لبخند  او،  توسط  دادن  آوا  به   را  آمدنش  اطالع  به  اهوسربه 

 :گرفت  را دستش حورا که  بردارد دیگری انار  خواست

 ... برس شوهرت به هم کن،   تازه نفسی یه هم برو دیگه، خوادنمی-

 :کرد  نگاهش زدهبهت  آوا

 همه  این   کردن  وند  دونیمی ...  بزارم  تنهاتون  دست  شهنمی  که   اینطوری  آخه  ولی-
  کشه؟ می طول چقدر  انار 

 :داد پاسخ بار  این  لیلی

  و  شوهرت پیش ریمی  ساعت یه همش تو بعدشم... خاخورجان داریم عادت ما-
 ... نمیفتیم عقب  کارمون  از  ما که  ساعت یه تو... میای

  که   همانطور  و برداشت را انارها از  یکی و کرد  پاک را هایشدست و زد لبخند آوا
 :گفت  شدمی دبلن

 ... کمکتون  برمیگردم زود ولی... رممی باشه-



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

779 

 

 آوا  و بماند شب خود تا اهورا کردمی آرزو دلش ته اما گردد،برمی زود بود گفته
 و بود افتاده تاب و تب به دلش بود، شنیده که  هم را اسمش. باشد او کنار   مدام
 . کردمی تابیبی  عالیجنابش برای

  از  خواست. گذاشت  سر  پشت را خروجی به منتهی اهرویر  و برداشت را کاپشنش
 ی میانه  در  همانجا و شد دمغ اهورا، کنار   در  هادی دیدن با که  برود، بیرون خانه

  ی چهارشانه  هیکل و بلند قد محو فاصله همان از  نگاهش و ایستاد در  چهارچوب
 و زدمی حرف مدام و دادمی نشان را حیاط از  ایگوشه   دست با هادی. شد اهورا
 سر   بود  صورتش  توی   که  کمرنگی  اخم  با  کرد،می  نگاه  را  نقطه  همان  درحالیکه  اهورا
 . گفتمی ایکلمه  گاه  گه  و دادمی  تکان

 هایش لب   روی  ناخواسته  که  لبخندی  با  و  داد  تکیه  چهارچوب  به  را  اششانه  دخترک
 را او دید،مین را کسی  اهورا جز  به اصال انگار  که  درشتی هایچشم  با بود، نشسته

 دیگر  سمت خواست و چرخاند را سرش اهورا گذشت، که دقیقه چند. کرد نگاه
 که  ظریفی  عروسک  پرت  ایلحظه   برای  نگاهش  راه،  یمیانه  در   که  کند  نگاه  را  حیاط

 برای دوباره و شد کردمی نگاه را او قشنگش لبخند با و بود ایستاده در  درگاه در 
 لباسی.  خورد  تکان  جایش  سر   کمی  و  پاشید  رنگ  ندشلخ  به  آوا.  چرخاند  سر   دیدنش

  گرفت   دخترک  از   رو  اجبار   به  اهورا.  بود  رنگ  سرخ  محلی  لباس  همان  بود،  تنش  که
 ظاهرا. شد قدیمی یسوخته اتاق بازسازی   یدرباره هادی با  صحبت مشغول و

 ست خوامی  االن  او  و  کردمی   مخالفت  کدخدا  اما  داشت،  را  آنجا  بازسازی  قصد  هادی
 . بسپارد اهورا به را کدخدا  کردن  راضی

  از  انارشان باغ همان یا انارکله، به برگشتن  قصد به هادی گذشت،  که  دقیقه چند
 را   کار   این   کرد  اشاره  بهش  او  که  برود  اهورا  سمت خواست  آوا  و  رفت  بیرون  حیاط
 یک و افتاد راه به  حیاط پشتی   سمت اهورا ایستاد، حرکت از  که  دخترک و نکند

 پیامکش   خواندن  مشغول  دخترک  و  لرزید  کاپشنش  جیب  توی  آوا  تلفن   بعد،  دقیقه
 :شد
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  از  کوچیک  حرکت یه منتظر  ایوون تو که  چشمی همه اون جلو که  خواستینمی»-
 ...«منتظرتم پشتی حیاط پیشم؟  بیای بدویی  بودن، تو و من  جانب

  حیاط  سمت و پوشید را هایشکفش  و گذاشت  جیبش توی را آن دوباره لبخند با
 . افتاد راه به پشتی

 برده فرو شلوارش جیب در  را هایشدست  و بود ایستاده گردو  درخت زیر  اهورا
  ایجاد  هارمونی اشخرمایی  موهای با حسابی اش،سوخته ایقهوه اسکی یقه. بود

  خیره  دخترک هایچشم  و برگشت او سمت  آوا، پای صدای شنیدن با. بود کرده
 هایچشم  و  جدی  حالت  چقدر   حیاط،  یگرفته   برف  فضای  که  مردی  یچهره  به  شد

 . بود کرده  تر کنندهمجذوب  را براقش

 اهورا.  خزید  آغوشش  به  و  دویید  جلو  او  که  بود  برنداشته  سمتش  قدمی  اهورا  هنوز 
 او  یگونه  با  مماس  را  اشگونه  و  کرد  خم  را  سرش  و  انداخت  دورش  را  هایشدست 
 : گفت  گوشش  کنار   و داد قرار 

 برات   اینجوری  که  کردی  چیکار   بندانگشتی؟   خوندی  صورتم  تو  ورد  یا  کردی  جادوم-
  کنم؟ می  تابیبی

 .کرد  تر تنگ  را هایشدست یحلقه اهورا و خندید ریز  آوا

 دلم وقتی گهمی چی  عقلت آرومم؟  پیشت اینجوری من  که  کردی  چیکار  بگو تو-
 کنه؟ می تنظیم تو اومدن و رفتن  با شوساعت 

 داد فاصله خودش از  را دخترک وقتی سوزاند را صورتش اهورا، عمیق و اغد نفس
 :کرد  زمزمه و  برد جلو را صورتش و

 ... گذاشتنمی تنها مبارزه این  در  را  ما بود، جنگ مرد جنون جدال در  عقل گر -

 به دختر  جان تمام. رساند صفر  به را فاصلهشان اهورا که  بود نزده حرفی هنوز  آوا
 و  چسباند دیوار  گوشهی  به را او اهورا. شد حبس سینه ته نفس. دش کشیده  آتش
    یک برای شاید
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 :گفت  و چرخاند صورتش توی را چشمهایش ثانیه

   میکنی؟  قبول بزاریم، جدید قرار  یه بیا بگم اگه-

 : کرد  زمزمه همانجا و بوسید را  چانهاش و کرد  نوازش نرم را گونهاش  اهورا

   قراری؟  چه-

   قبوله؟ ... برگرده که  اینه جریمهاش رفت، هرکی شراکت، این  آخر  تا-

 دخترک  چشمهای به خیره و برد باال را  اهورا لب گوشهی  کمرنگ،  و کج  لبخندی
 : گفت

   دختر؟ میکنی صادر  شده تعیین  پیش از  حکم بسته چشم-

   میگی؟  چی کردی،  تعیین  قبل از  حسابی چه رو حکمو این  بگم اگه-

  میکنی؟  باور  گرفت،  آروم کنارت  دلم قتیو همون از  بگم اگه-

 ... کنممی باور ... آره چیه، از  آرامش این  بدونم اگه-

 نشأت حسی چه از  آرامش این  دانستمی خوب خودش. باخت رنگ اهورا لبخند
 . بیاورد  زبانش به توانستنمی  اما گرفت،می

 :گفت  و شد پشیمان که  بردارد آوا دور  از  را هایشدست  خواست

 باورم نه و کنممی قبولش نه جوره هیچ باشه، نداشته ایکنندهقانع دلیل اگه یول-
 ... بگیره آرامش من  از  هوا رو و الکی همینجوری عالیجناب که  شهمی

 :گفت  و کرد  ریز   را هایشچشم و درآورد را خودش ادای بعد

  کنم؟   تکرارش دوباره الزمه یا مفهومه؟ -

 توی  را هایشلب  و کرد  کج  را سرش کمی.  بود گرفته  اشخنده وضوح به اهورا
 برق که هایشچشم  برعکس. کرد نگاه را آوا دوباره و نخندد که کشید دهنش

 . بود جدی صورتش  حالت زد،می
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 ... دونیمی شودلیل خودت-

  هایش دست  یحلقه  اجبار   به  اهورا  و  گذاشت  سینه  به  و  برداشت  را  هایشدست  آوا
 . کرد  شل را

 ... پرسیدمنمی  که  دونستممی اگه... دونمنمی  هیچی من  اتفاقا-

 ... پرسیدی سوال که  بود دونستن  رو از  رو دفعه این  زنممی حدس ولی-

 :انداخت باال را هایششانه آوا

 ... بشنوم خودت زبون از  خواممی کن   فکر  تو-

 میان در  را اشای شیشه هایمردمک  بعد و کرد  نگاه را صورتش لحظه چند اهورا
 .  برداشت دورش از  را هایشدست و  چرخاند هایشچشم 

  صدایش  آوا و کشید  موهایش میان را دستش کشید،  که  عمیقی نفس با زمانهم 
 :شنید را

 بزنم؟  حرف باهات که  مناسبم فرصت یه دنبال گفتم  بهت یادته-

 دیر  که  دانستمی. ریخت فرو اشسینه ته چیزی اهورا، حرف این از  کرد  حس آوا
  دست  از  خواستنمی  دلش خودش مگر  اصال. شود رو به رو حقیقت با باید دزو یا

  دلش   توی  ترس  االن  چرا  پس  بشناسد؟   را   هویتش  و  شود  راحت  سردرگمی  همه  این 
  آمد؟ می و رفتمی وجودش در  عجیب و گنگ  حس این  و بود نشسته

 . کرد   قفل هم در  را هایشانگشت و داد تکان را سرش آرام آرام

  بگی؟  بهم خوایمی االن-

 ... نه اینجا اما گم،می  بهت امروز -

 :گفت  او و کرد  نگاهش سوالی آوا

 ... بدم  یاد  بهت  رو  چیزی  یه  خواستیمی  ازم  یادمه  تاالر،  مهمونی    بریم  اینکه  از   قبل-
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 : گفت  شک با بعد و کرد  نگاهش زدهبهت  لحظه چند آوا

 ...  تیراندازی-

 با  و نشست دخترک هایلب  روی ی لبخند  و کرد نگاهش سکوت در  اهورا
 :گفت  شده درشت  هاییچشم 

  بدی؟  یاد بهم خوایمی واقعا-

 جیب توی را هایشدست  بعد و کرد  نگاه را دلنشینش صورت لحظه چند اهورا
 :گفت  و برد فرو شلوارش

 .  آره بریم؛ بیفتی راه و باشی آماده دیگه ساعت نیم تا اگه-

 :گفت  خنده با و دویید او سمت و گرفت  هنشد جلوی را هایشدست ذوق با آوا

 ...  نکنم اصرار  دیگه که  گذاشتی  کارم  سر  کردم  فکر  روز  اون... شهنمی  باورم وااای-

 پاهایش   یپنجه   روی   دخترک  لحظه  همان  که  کردمی  نگاهش  سکوت  در   فقط  اهورا
 و زد مهر  را او آرام و نرم و نشست اهورا ریشته روی ظریفش هایلب. شد بلند
 :گفت  ناز  با

 ... خوشحالم چقدر  دونینمی... اهورا مرسی-

 کوتاه  را...  یبوسه و گرفت  را بازویش اهورا که  بکشد عقب را صورتش خواست
 : گفت  گوشش  کنار   بعد و نشاند دخترک هایلب  روی

 ... بندانگشتی نکنی دیر  فقط... منتظرتم ماشین  تو-

 . خندید زده ذوق آوا

 ... دستت بغل بشینم بیام و باشم حاضر  ایدقیقه ده دممی قول کنم؟   دیر -

 سمت به اهورا و دوید خانه سمت تند تند بزند، دیگری حرف بخواهد اهورا تا و
 . رفت ماشین 
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  و  ریزنقش یجثه و شد کشیده  اشدستگیره که  بود شده گرم  تقریبا ماشین  موتور 
 .  کرد  نگاهش لبخند با و گرفت  قرار  صندلی  روی آوا ظریف

 و شال و خردلی کاپشن   و جین شلوار . چرخاند او روی را نگاهش دور  یک ورااه
 . دادمی  نشان  تر عروسکی  همیشه  از   را  قشنگش   یچهره  و  آمدمی  او  به  زرشکی  کاله

 !اومدی زود-

 که  خودشون   چون  کنن می  فکر   بعضیا  گویا  ولی  حاضرم؛  ایدقیقه  ده  گفتم  که  بهت-
 من  که  کنم  عرض خدمتت اما... بیام تأخیر  با ایدب منم داشتن  تأخیر  مدام وقتی یه

 !قربان تایممآن  تایم  آن  کامال

 را ماشین  و چرخاند را سرش کند،  اشخنده به وادار  او پرشیطنت لحن  اینکه از  قبل
 . گرفتند  قرار  اصلی یجاده مسیر  در   بعد لحظاتی و زد دور 

 سمت  را دستش اهورا که  بود آنجا فضای و نشسته برف به هایکوه  به آوا نگاه
 . شکست را شانمیان سکوت خواننده صدای و برد پخش

 

 ( فالحی مازیار _  باش فقط تو آهنگ)

  من  با کسرش  و کم  تمومه باش فقط تو 

  من  با صبرش و طاقت و دوری تموم با

   بالتکلیفم عشق این  از  کن   تب فقط تو

  من  با زجرش باقی   و سوختن  و موندن

  بخواد بارونی وز ر  تو زدن قدم دلت تو

  من  با ابرش و  بارون و بهاری روزای

  کن   تن  بارون زیر  وهاتخاطره پیرهن 
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  من  با عطرش و پاییز  و ترانه خوندن

 من  با تمومش باش فقط باش فقط تو

 

 شده خیره جاده به گرفته  تاحدودی و جدی ایچهره با که  اهورا سمت را نگاهش
 دخترک سمت را سرش کرد،  احساس را شهایچشم سنگینی   که  او و انداخت بود

 . چرخاند

 بریم؟  خوایممی  کجا-

 ... کرد  تمرین  بشه که  جایی-

  کوهستان؟   یا کرد  تمرین  شهمی بهتر  شهر  تو-

 ... باشه من  یخونه  نزدیک که  جنگلی تو-

 خودش دخترک و برگرداند جاده سمت را صورتش او که  کرد  نگاهش خنده با آوا
  و  کرد  نوازش را اش گونه  اهورا. گذاشت  اششانه  روی را سرش و کشید  سمتش را
 :گفت  او

 و خواب هالحظه  این  تموم کنممی احساس بیشتر  گذره،می بیشتر  هرچی-
 ...  رویاست

 وساعت  زدن زنگ جلوی شده جونمم قیمت  به بگم تونممی فقط خوابه، اگرم-
 ... نکنه بیدارمون خواب از  که  گیرممی

  چی؟ شیم بیدار  اگه-

 بودن   هم  کنار   هم  واقعی  دنیای  تو  دممی  قول  بهت  و...  شکنهمی  زمان  مرز   اونوقت-
 جدا   ازم  رو  تو  چیزی  زارمنمی   هیچوقتم...  آوا  برم  که  نیومدم  من...  کنهنمی   تغییر   ما

 ... کنی  قیچی رو شراکت یقولنامه خودت اینکه مگه... کنه
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 . کشید  متشس را خودش بیشتر  و کرد  بغل را بازویش محکم  آوا

 ... بمونم  که  اومدم تو، یاندازه به منم چون! ستبیگانه من  با قیچی-

 نوازش  را  دخترک  یگونه  که  همانطور   و  شد  خارج  هایشلب  میان  از   اهورا  بلند  نفس
 . بوسید آرام را اشپیشانی  و کرد  کج  را سرش کرد،می

 

  بنویس قصه یه مثل وهامونعاشقانه 

  من  با سطرش به طر س جون و دل با خوندنش

   بشیم هم مال روزی یه  بخواد دلت فقط تو

  من  با نذرش و حاجت خدا به التماسش

   باشی مرهم تو کاشکی  دلم زخمای روی

   باشی کنارم  تو همیشه اینه آرزوم

   کاش  ای باشم تو مال فقط اینه آرزوم

 باش  من  با فقط باش فقط باش فقط تو

   باش فقط باش فقط باش فقط تو

 

*** 

 ترین محکم  در  باید پاهات... ایستادنه درست  ینحوه بدونی، باید که  چیزی اولین -
 سریع  الزم مواقع در  که باشه موقعیت ترین راحت حال عین  در  و ممکن  حالت
 ... کنی  حفظ تواستحکام  بتونی و کنی  حرکت
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  باز  هاتشونه عرض یاندازه به وپاهات   باید اولی برای که  هست ایستادن نوع سه
 این   ترکیب  سوم  نوع...  دیمی  قرار   جلوتر   قدم  یه  رو  اصلی  پای  دوم  روش  در   و  کنی

 ... میاد حساب به  تیراندازی برای حالت بهترین  که  دوتاست،

  راستش   پای  و  کرد  باز   شانه  عرض  یاندازه  به  را  پاهایش  آوا  داد،می   توضیح  که  اهورا
  کمی   و گرفت  را دخترک  یزانو  و نشست زانو روی کنارش  اهورا. برد جلو کمی  را

 .کشید  عقب را پایش

 مقدار  یه... کن  درست  پاهاتم انحنای. بخوره خم نباید زانوهات. وایستا صاف-
 ...  کن   صاف کمرتم .  خوبه... بیشتر

 :گفت  و شد بلند اهورا ایستاد، صحیح ینحوه به که  آوا

  زیادی  یهاروش... بگیری دستت چطور  رو اسلحه بدونی باید ایستادن، از  بعد-
 اسلحه که  اینه کلت،  با شلیک برای خصوص به ترینش،مبتدی و بهترین  که  هست

 . بگیری دستت هردوتا بین  رو

  طوری ! نخوره خم گردنت...  صورتت جلو بگیر  و جلو بیار  محکم و صاف ودستات
 ...  باشه نگاهت تیررس در  شستت انگشت که  دار  نگه ودستات

 شدید خیلی اما بارید می باران نمک نم. دادمی انجام را هایشحرف  مویموبه آوا
 او که  کرد   نگاه را ایستادنش  بود، مقابلش که  فاصله همان از  ایلحظه  اهورا. نبود
 :گفت  لبخند با

 خدمت روزی یه اگه دممی قول ولی سرگرد، جناب نیستم که  خودت محکمی   به-
 بگذرونم   خودت  کنار   رو  دورهپایان   تا  آموزشی  از   شدم  مجبور   و  شد  اجباری  من   واسه

 یاد  تواوستایی  شده  که  هم  خرده  یه  و  بیارم  در   ماستی  و  ُشل  این   از   کنم،  شاگردی  و
 ... بگیرم

 :داد ادامه و کرد  کج  ناز  با را سرش او که  نزد حرفی اهورا

  قربان؟  نه یا وایستاده جاش سر  درست اولی ترم کارآموز    این  حاال-
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 کنار   و ایستاد سرش پشت و آمد جلو بعد و کرد  نگاه را صورتش لحظه چند اهورا
 : گفت  گوشش

 یاد زود تو یاندازه به و نمیاوردن کم راه اول همون کارآموزا یهمه کاش-
 ... گرفتن می

 :گفت  و خندید بلند آوا

 تو که  بگو چیزی یه نشن؟  متوجهش بقیه و بدی یاد رو چیزی تو شهمی مگه-
 !پناهی جناب بگنجه مخیالتم

 :داد ادامه و شد جمع خودش ویت کمی  

 نشون   و  خط  براشون  یا  که  ابرویی  و  چشم  ابهت  از   بترسن   دارن  حقم  هابیچاره  البته-
 ... برگردن الفور فی رو نیومده راه و بگرخن  کنهمی کاری  یا کشهمی

 کمر   سر  پشت از  هایش دست  و نشست هایشلب  روی اهورا رنگبی و مات لبخند
  نردیکی   از  دوباره هایشگونه  کرد  حس دخترک و کرد  لشبغ محکم و گرفت  را آوا
 . گرفت  گر   او

 اصرار  چی واسه بچه دست کف  یه تو دم،می  فراری رو همه و سخته انقدر  اگه-
  بدم؟  یادت فن  که  بیای داشتی

 را سرش اهورا و کرد   خم او یشانه  روی و برد تر عقب  را سرش و خندید کوتاه  آوا
 .  برد گردنش  زیر 

 ! سرگرد جناب دیگه اونای با داره توفیر  بچه این  موقعیت و ایطشر  چون-

  گفته؟   واین  کی-

  نمیاد؟  یادت! گفتی  خودت-

 پس... میومد یادم االن بودم گفته  اگه نکن  شک... نیستم کاریفراموش آدم من -
 ...  نزار دهنم تو حرف بیخودی
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 و شد ُشل آوا پاهای کرد،  باز  را گردنش  شال گره  که  اهورا و گرفت  رنگ آوا لبخند
 و کشید  او یگونه  روی را راستش دست هایانگشت و افتاد پایین  هایشدست 

 . کرد   لمس را ریششته

 چشما   گفت  بهم  نفر   یه  پیش  روز   دو  یکی  یادمه  ولی...  زارمنمی  دهنت  تو  حرف  من -
  منم  که بگم  باید نرفته، یادت واین  اگه... زنن می  حرف آدما  لبای از  تر قشنگ 

 !عالیجناب خوندم چشمات از  موقع همون از  رو هاگفتهنا

 به  را  دخترک  تن   عطر   و  کشید  بلندی  نفس  بوسید،می   را  گردنش  که  همانطور   اهورا
 بوسید را دخترک یگونه   و کشید  باال را  سرش او و زد پلک نرم  آوا. برد هایشریه
 :گفت  همانجا  دهد فاصله را صورتش  اینکه بدون و

 ...عالیجناب شاهدخت   تا وایس محکم و صاف-

 و برگرداند اول موقعیت  به را پاهایش دوباره و گرفت  باال را سرش خنده با آوا
 :گفت

  نیفتی؟  اعتراف گیر   که  پیچونیمی بزنگاه سر ! خان اهورا آبدجنسی خیلی-

 . کشید  بیرون  کمرش  غالف از  را اسلحه و ایستاد سرش پشت صاف اهورا

 راه دیگه و تو بست  بن  یکوچه ته شهمی عاقبتم ر آخ که نپیچونم بزنگاه سر - 
 ! ندارم برگشت

 ... دستت بدم رو اسلحه خواممی که  جلو ببر  ودستات ریختن  زبون همه این  جای

 کمی  دخترک ایستاد، زیرش شدمی هم هنوز  اینکه با و بود گرفته  شدت کمی  باران
 قبول اهورا که  االح خواستمی دلش. نیاورد خودش روی به اما. بود شده سردش
 .بگیرد یاد را تیراندازی یاولیه اصول امروز  همین  شده هرطور  کرده،

 .  ایستاد مقابلش او و برد جلو صاف بود، گفته  اهورا که  همانطور  را هایشدست 
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 تیر   خورد  دستت  هوابی  اگه  که  باشه  ضامن   حالت  روی  باید  عادی  حالت  در   اسلحه-
 روی اسلحه درواقع و کنیمی خارج رو امن ض شلیک، مواقع ولی... نکنه شلیک
 .گیرهمی  قرار  آتش حالت

 تنظیم   رو  آتش  و  ضامن   حالت  گفتم  که  همونطور   و...  آتشه  ناظم  یبرگه   قسمت  این 
 ... کرد  استفاده  ازش  شهمی  و  جلو  میاد  ماشه  باشه  آزاد  که  ضامن   کن،  نگاه...  کنهمی

 مسلح  برای  سالحی  هر   از   ستفادها  برای  که  کلت،  فقط  نه...  گلنگدن    هم  قسمت  این 
  جسمانی   نیروی  به  اصال  هم  دادنش   حرکت  برای ...  بشه  کشیده  باید  اتاسلحه  شدن
 ... باشی بلد شوقلق باید فقط نیست، نیازی

 ...شلیکه یآماده  کلت  دادی، انجام کارو  دوتا این  وقتی

 سی، تا دبلن خشاب... باشه بلند یا معمولی تونهمی که...  خشابه هم قسمت این 
 نیست روش بیشتر  تا15 حاضر  درحال این  اما کنه،می ُپر  هم رو گلوله  دوتا و سی
 بعدا   هم  رو  خشاب  انداختن   جا  و  کردن  ُپر   ینحوه...  نشده  استفاده  بلند  خشاب  از   و

 ... دممی توضیح بهت کامل

 ... کنهمی کفایت  بشناسی رو اصلی  اجزای که  همین  فعال

 ضامن   روی  را  اسلحه  دوباره  اهورا.  داد  تکان  تند  تند  را  سرش  و  زد  لبخند  شوق  با  آوا
 فلزی   یبدنه   که  هایشانگشت  سر .  داد  قرار   دخترک  هایدست   میان  را  آن  و  گذاشت
  تقریبا  و کوچک  ظاهر  برعکس. پرید باال تعجب از  ابروهایش کرد،  لمس را سالح
 باال را نشوز  مستحکمش و فوالدی یبدنه و بود سنگین  داشت، که  جوری و جمع
 . بود برده

 میان در  را اسلحه اکنون که  آوا کوچک  هایدست طرف دو را دستش هردو اهورا
 :گفت  و داد قرار  داشتند، محصور  خود

 از   نگفتم  بهت  وقتی  تا  و  کن   صبر ...  خبخیلی...  دورش  بپیچ  محکم  تودست  هردو-
 ... ندار برش ضامن  حالت
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  سرش   پشت  اهورا.  بزند  حرف  توانستنمی  کالمی  حتی  که  بود  زدههیجان   آنقدر   آوا
 او  هایانگشت  طرف دو و کرد  دراز  را هایشدست او یسرشانه از  و گرفت  قرار 

 .  داد قرارشان

... نباشه  قنداق  رو  اتدیگه  شست  باشه  حواست...  ماشه  روی  بزار   توشست   انگشت-
 ... گرفتی  یاد! درسته آفرین 

 :کرد  شیطنت و کشید  عقب را سرش آوا

 نزده دست هم اسلحه عکس به عمرم تو که  من  وگرنه! دهمی تعلیم خوب مممعل-
 ... بودم

 : گفت  صورتش کنار   و بوسید کوتاه  را اشگونه  اهورا  برگرداند، که  را سرش

 برای اونقدر  اما نرسه، نظر  به مهم ظاهرا شاید که  گیری،هدف  به رسیممی حاال-
 مناسب  چشمی   وضعیت  اگه گرم، حسال  با مبارزه موقع که داره تاثیر  تیراندازی 
 ! باختی توجون باشی نداشته

 و  ثابته  که  قسمت  این   یکی...  کنن می  مشخص  رو  گیریهدف  اسلحه  از   قسمت  دو
 که   کنی  تنظیمش  طوری  باید...  جلوتره  که  مگسک  هم  یکی  گیره،می   قرار   بدنه  روی
 .. .باشه نداشته ایزاویه کوچکترین   و باشه مستقیم و صاف نگاهت رد

 وقتی  و  کرد  تنظیم  را  دیدش  و  بست  را  هایشچشم  از   یکی  اهورا،  هایحرف   طبق  آوا
 :گفت  شد، واضح نگاهش رد

 ... ببینم خوب تونممی االن-

  نداره؟  بلندی پستی یا ابهام-

 .واضحه چیهمه نه؛-

 توانگشت  آروم حاال... کن   آزاد هم رو ضامن ... بکش رو گلنگدن  حاال خب،خیلی-
 ... کن   نزدیکش  فقط نده، فشارش... ماشه رو بزار 
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  دست  روی را هایشانگشت  تر محکم  اهورا که  لرزید باران زیر  دخترک، هایدست 
 : گفت  گوشش  کنار   و داد فشار  او

 حاال خب،... سرتمپشت  همینجا من ... نمیفته اتفاقی هیچ آوا، وایستا محکم-
 ... ماشه به بده فشار  توانگشت  من  شمارش با و کن   حبس تونفس 

 ... یک

 ...دو

 ...سه

 انگشت  سه، عدد شمردن و اهورا صدای شنیدن با و بود زده یخ هایشانگشت  سر 
 بلند و مهیب صدای ثانیه از  کسری  در  چکاند، که  را ماشه و برد عقب را شستش
 وارد هایشدست  به اسلحه که  ایضربه  احساس با آوا و پیچید جنگل توی شلیک
  پشت  اهورا بود آورده شانس. شد شل هایشدست و کشید کوتاهی جیغ کرد،
 زمین  نقش خودش هم و بود افتاده دستش  از  اسلحه هم االن  وگرنه بود، سرش
 . بود شده

 به و چرخید سمتش دخترک برداشت، هایشدست میان از  را اسلحه که اهورا
 :شنید را ظریفش  صدای  گرفت،می را اسلحه خالصی   درحالیکه او و خزید آغوشش

 ... من  به این  نه کنم  شلیک این  به من  بود قرار  شد؟  همچین  آخرش چرا-

 و فشرد هم به را  هایشلب حال،این  با. بود گرفته اشخنده وضوح به اهورا
  زیر  را دیگرش دست و انداخت او کمر  دور  را دستش یک. برد فرو را لبخندش

 . کند  نگاهش آوا که  زد اشچانه

 ماشه  چکوندن اصول اما بیان، حساب به پیشرفته صنعت در  شاید هااسلحه این -
 این اثر  بر ... بشه شلیک گلوله  بعد و بگیره آتیش باروتش باید که  انفجاره همون
 گنمی اتفاق این  به اصطالحا و عادییه چیز  خیلی که  عقب شه پرت ممکنه انفجار،
 !داره  کمی  خیلی  لگد  دیگه  هایسالح  به  نسبت  کلت  این   البته...  انداخته  لگد  اسلحه
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َبل   از  کم؟   گیمی این به تو کم؟ -  اگه! آبشم  زمین پخش  بود نزدیک کم  همین  ق 
! ها وضعیتیه عجب... کردیمی  جمعم درختا یریشه  الی از  باید االن که  بود زیاد
 ... اونوقت خوریمی تا دو زنی،می یکی

  تنش   کشید،  هک  بلندی  «  هعی»  با  و  شد قطع  زد،  که  سنگینی  برق  و  رعد  با  اشجمله
 و  گذاشت  کمرش  کنار   غالف در  را اسلحه اهورا. شد تر نزدیک  اهورا به و لرزید کمی
  بوسید  را اشپیشانی. گرفت آغوش به تنگ را او لرزان و ریزنقش  جسم

 : گفت  گوشش  کنار   و کشید  موهایش میان  را هایشانگشت 

 هم حاال تا که  بارون بندش پشت و برق   و رعد یه بندانگشتی؟  ترسیمی چی از -
، اینجا جات که  تو... بود سرمون رو دستش ت دیگه امن    چیه؟ واسه ترس 

 آغوشش در  و فشردمی او یسینه به را سرش وقتی بود گلویش  توی آوا بغض
 .  لرزیدمی

  پررنگه   هامخاطره  تو  هنوز   که  رعدوبرقی  از ...  لعنتی  صدای  این   از ...  اهورا  ترسممی-
 ...زدمی  برق و رعد رفت مامانم  که  شبی... ممامان که  شبی... ترسممی

 . افتاد هق هق به و داد تکان کمی  را سرش

 ... بگیره ازم رو دیگه نفر  یه دنیا اگه... بشه تکرار  دوباره... اگه-

 سری  یه شگذشته از  هرکسی... شهنمی  تکرار  دوباره اتفاقی هیچ! هیششش-
  اما ... گردهمی بارونش ریزش واسه تلنگر  یه منتظر  ابرا، همین  عین  که  داره خاطره

  بهت ... بشه آزارت باعث چیزی بدم اجازه اینجام من  تا شهنمی  دلیل هیچکدوم
  انگشت  که  برق و  رعد گیرم،می خاطرت به هم رو طوفان جلو بیفته پاش گفتم

 ... شهنمی  حساب هم کوچیکش

 نم و باشد یشهابرگ زیر  که  بود چسبانده درخت تنومند یتنه به را دخترک کمر 
 نگاه. زدمی  حرف محکم و آرام اشفندقی هایچشم به خیره و نکند خیسش باران
 و  بود  شده  خیس  که  حالتیخوش   موهای  و  بود  او  باران  از   خیس  هایلب   محو  آوا،
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 روز  به رسید و رفت عقب عقب ذهنش،. بود ریخته اشپیشانی توی تارش چند
 روی خودش را چتر  بود گفته  او به باتحکم و تند اهورا وقتی. گیالن  به ورودشان

 یاد به را شانمکالمه هنوز  آوا و بود همینطوری اشچهره  حالت دقیقا بگیرد؛ سرش
 :داشت

 در   سر  زدنمی ممنوع آقایان برای استفاده تابلوی یه اول همون از  باید نظرم به-»
 بارون   هایطره ق  داده،  جا  خودش  زیر   ومن   راحت  اینکه  برخالف  چون  بون،  سایه  این 

 ...پس... کنهمی  اذیت رو تو هنوزم

 ... میاد تو کار    به من، از  بیشتر  این 

 نیمچه  این   زیر   حساب  به  که  کنی  جمع  وخودت  گوشه  یه  اینکه  جای.  نیست  نیازی-
 خودت سر  رو چترو بیهوده، بخشش   و بذل جای و وایستا راحت باشی، بون سایه
 بهم  قبال اما... بیاره وماشین  صارمی تا کنمیم صبر  دارم، رو سرما تحمل من . بگیر
  تحمل   لباست  رو  وآب   یقطره   دونه  چهارتا  تونینمی   اصال  تو  من؛  برخالف  شده،  ثابت
 ...میفتی کردن  لرز  به زود و کنی

 سالمتیت  فکر   به  خرده  یه  اشتباهاتت،  یادآوری   و  خودت  با  کردن  لج  و  مغلطه  جای-
ت  که  حاال ولی فتمگ  خودت بخاطر  من ... آقا حضرت باش  و  نیست بدهکار  گوش 
 ....خواینمی 

 یه من  دونی،می آخه خب... کردم  لرز  دیدی یهو خودت قول به. گیرممی خودم
 اتفاقی  هر   و  بباره  آسمون  و  زمین   از   هرچی  که  زدهیخ  سنگی    آدمک  یه  نه  عادیم،  آدم  
ی و باشه نداشته روش تأثیری ترین کوچیک  بیفته، هم ... بشه بقیه آزار  باعث  ه 

 سرمای  به بدنشون و تن  و دارن احساس سنگی، هایبت  برعکس  عادی، آدمای
 ...!«سرگرد جناب حساسه زیاد

 و خیال از  دخترک خورد، تکان اهورا پای زیر  که  خشکی برگ خشخش  صدای با
 طول خیلی اهورا ای  شیشه و سبز  هایتیله در  شدنش محو و آمد بیرون ریکاوری
 روی او دست هردو و زد پلک اش،پیشانی روی به او یبوسه  با... که نکشید
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  و  آمدند پایین  اشچانه  تا گونه  از  اهورا سرکش و داغ هایلب . نشست بازوهایش
 که  اشکشدیده هایانگشت. کشیدمی پاییش هم را هایش دست زمانهم 

 امآر   و  بود  گرفته  محکم  را  هایشدست  کرد،  قفل  را  آوا  کوچک  و  ظریف  هایانگشت 
 چگونه را کاری  چه هرلحظه، در  دانستمی درست انگار . بوسیدمی را دخترک آرام

 تمام و شوند پراکنده اطرافش از  منفی احساسات و شود آرام آوا دل   تا دهد انجام
 فقط  و فقط  که  امنیتی  و  آرامش  احساس  و  اهورا  دلچسب  عطر   از   شود  پر   وجودش

 . کند  القا جانش به توانستمی مرد این 

 و  گریخت بیرون اشسینه از  آوا یشدهحبس نفس کشید، عقب که را رشس
 بعد و کرد  نگاه او یشده مدهوش هایتیله به لحظه چند و کرد   باز  را هایشچشم 
 :گفت

 شه سرد هوا ترسممی... کنهمی غروب خورشید دیگه ساعت یه تا خونه؟  برگردیم-
 ...و

 ... دارم  تب  انگار   که  زیاده  التهابم  انقدر   ر حاض  حال  در !  دختر  نزن  حرف  سرما  از   من   با-

 :گفت  نگران و کشید  اشسینه روی را دستش آوا

 ! اهورا نشدی خوب هنوز  تو زخمته؟  خاطر  به نکنه-

  موهای . رفت جلو هم را شانبین  قدم نیمچه  و داد تکان طرفین  به را سرش اهورا
 پیشانی   به را اششانی پی. کرد  بغل او تر محکم  و گرفت  هایشانگشت بین  را آوا فر 

 ی فاصله  و زد آتش را دخترک هایگونه اش،زمزمه  با همراه و چسباند دخترک
  هوای  و حال همان به را او دوباره و رساند صفر  به او سرخ های لب  با را صورتش
 .بوسید را هایش لب  تر تاببی  بار  این  و برد فرو شیرین 

 به زرم جمله آتشم درون چهگر   /خوشم من  که  بزن زخم کشم  همی گران  زخم-
 ... تو جان
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 از  ایکوره   در  انگار  اما، آوا. گرفتمی شدت بیشتر  لحظه هر  باران و بود سرد هوا
 داغ یخلسه وجودش، تمام. نبود هوا و آب متوجه اصال و بود افتاده گیر   آتش
  از  قبل کرد،  رها و بوسید را هایشلب  دوباره که  او و کردمی طلب را اهورا آغوش 
 :زد نفس آوا  بکشد، کام  به را آنها سرخی   دوباره اینکه

 ... نیستم بند پا رو این  از  بیشتر ... خونه بریم دیگه... اهورا بریم-

 زد برق و خندید وضوح  به هایشچشم  ولی نکرد تغییری کوچکترین   اهورا صورت
 : گفت  گوشش  کنار   و کرد  بلند دست روی را دخترک وقتی

 سمت  ببره وهردومون  من پاهای که نباشی بند پا رو. ..خواممی وهمین  منم-
 ... خونه

 :گفت  و داد تکیه او یسینه به را سرش و خندید کوتاه  آوا

  چی؟ ببینه کسی  اگه-

 جنگل راهی   که  زنهمی سرش به چکوندن ماشه...  کی  تو و من جز  بارون این  تو-
  ببینه؟  هم رو ما غروب و مه تاریکی   تو قضا از  و شه

  اهورا  پیشانی   روی را چپش دست. کشید  باالتر  را خودش و خندید بلندتر  اینبار  اآو
  را  سرش و نریزد هایشمژه و ابرو روی آن از  بیشتر  باران های قطره  که  گذاشت

 :گفت  و گذاشت  اششانه  روی

  آرزوت   تعبیر   فالت  تو  که  بخونی  حافظ  اونوقت ...  کنی  آرزو  باید  رو  یلدا  شب  گن می-
  ...شه مشخص

 متوجه   آوا  و  باخت  رنگ   نگاهش  و  شد  کدر   کمی  هایشمردمک   ولی  نزد،  حرفی  اهورا
 : گفت  دوباره. شد عمیقش نفس

   کنم؟   آرزو که  خونیمی حافظ برام امشب-

 : گفت  کند  نگاهش اینکهبی و بود جلو به رو اهورا مستقیم نگاه
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 . ..بشم زندگیت حافظ خودم دممی قول بگو؛ من  به وآرزوهات  فقط تو-

  تاب   خواستمی  اینطوری.    کرد  خم  را  سرش  تاببی  اهورا  و  خندید  شکرک  و  ریز   آوا
 از  دوری بود کرده را فکرش اصال را؟  آوا رفتن  احتمال و حقیقت گفتن  بیاورد
  آورد؟ می اشیخی قلب سر  بالیی چه دوباره  بندانگشتی، عروسک   این  هایخنده

  بخوای   تو  که  هرچی  باشه،  هم  هرجوری  که  قبال   نکردم  ثابت  بندانگشتی؟   داره  خنده-
  شه؟ می  همون

 . رنگشخوش  هایچشم به زد زل و کرد  مکث ثانیه چند آوا

 باشه من  دل تو که  نیست هم آرزویی دونی،می ومن  حرفای بهتر  هم حافظ از  تو-
 ! داره فرق حکمش یلدا شب منتها نباشی، حفظش از  تو و

 :گفت  اهورا که  بودند رسیده در  جلوی

 ... رسیممی  هم حافظ فال به بعدا تو، بریم بیار  در  جیبم از  کلیدو  فعال-

 بیرون   پایش  از   را  دخترک  کوتاه  ساق  هایبوت   اهورا.  رفتند  داخل  و  کرد  باز   را  در   آوا
 . شوند خشک که  گذاشت  شومینه کنار   خودش هایکفش  همراه و کشید

 های جوراب با حتی ت،پارک  روی پاهایش لمس از  آوا گذاشت،  زمین  روی که  را او
 را   هایشدست  و  رفت   شومینه  سمت.  بود  شده  سردش  حسابی.  لرزید  کمی  پشمی،
 کامال   که  را اشاسکی یقه. بود کاناپه  روی  همانجا اهورا پیراهن . گرفت  آن روی

  سمت  آوا صدای با که  بپوشد را پیراهنش خواست و کشید  بیرون تن  از  بود خیس
 . برگشت او

 ... کرده  ونریزیخ زخمت... وای ای-

 خونی  به  گردشده  هاییچشم  با  و  بود  گرفته   دهانش  جلوی  را  هایشدست  دخترک
 خواست و رفت هم در  اخمش اهورا. کردمی نگاه بود زده بیرون او پانسمان از  که
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 او بازوهای روی را کوچکش  هایدست  و دوید سمتش آوا که  بپوشد را پیراهنش
 : گفت  هایشچشم  به خیره و گذاشت

  خب؟ ... بپوش  بعد کنم،  عوض شوپانسمان  کن   صبر -

 ... نیست پانسمان  وسایل اینجا-

... دیدم کابینت  تو  رو محلول و استریل گاز   خودم بودم  اینجا که  مدتی... نگو الکی-
 ... میام و میارم رممی کنی   صبر  اگه لحظه یه

 را  عفونیضد محلول و گازاستریل  و رفت آشپزخانه سمت آوا کرد،  سکوت که  اهورا
 دفعه از  و بود خریده شهرام را آنها. گذاشت  کانتر   روی و کشید  بیرون کابینت  از 

 . بودند مانده جا به بود کشیده  بیرون اهورا یشانه از  را گلوله  بابک دکتر  که  پیش

. داد  قرار   همانجا  هم  را  کاپشنش  و  کاله  و  شال  و  کشید  بیرون  پا  از   را  هایشجوراب
  هم  را آن توانستنمی  بودنش، دار نم  وجود  با که ودب تنش ایسرمه  تیشرت
.  ریخت   سرش  طرف  یک  را  همه  و  کشید  خیسش  موهای  میان  را  دستش.  دربیاورد

 را سیاهش پیراهن . کرد  نگاهش و برگشت تند اهورا، کوتاه  هایسرفه  صدای با
 سرش و بود هم روی هایشچشم و بود نشسته کاناپه  روی و بود پوشیده باز  جلو
 . بود زده تکیه کاناپه  پشتی   هب را

  وسایل   و  نشست  زمین   روی  جلویش.  رفت  سمتش  و  برداشت  را  گاز   و  محلول  سریع
 : کرد  صدایش و گرفت  را بازویش و گذاشت  کنارش  را

  اهورا؟ -

 بیشتر   نگاهش  نگرانی    و  داد  تشخیص  را  آنها  غم  آوا  کرد،  باز   را  هایشچشم  که  اهورا
 . شد

  بگی؟  بهم رو هاسرفه  این  دلیل خواینمی-

 .  نشست جایش سر  صاف و کشید  بلندی نفس اهورا
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  نارسایی    یه...  کنی  نگرانش  وخودت  که  نیست  مهم  هم  اونقدرا  و  نداره  خاصی  دلیل-
 زندگیم اول از  که  شده مزمن  انگار  اما باشه، مدت کوتاه  بود قرار  که  تنفسی یساده

 ... شهمی دتشدی عوامل سری یه اثر  در  گاهی  و مونده االن تا

 درسته؟  سرماست؛ هم عوامل اون از  یکی-

 : گفت  اشگونه   نوازش با اهورا که   بود کرده  بغض آوا

 ... توئه اشکای عوامل اون از  یکی ندارم شک ولی دونم؛نمی  رو سرما-

 نشست   او  یچهره   روی  محوی  لبخند  که  کرد   نگاهش  چپ  چپ  بغض،  میان  در   آوا
 :گفت  آوا و

 ... کنم  ضعو  توپانسمان  باید-

 برداشت   را  قبلی  پانسمان.  شد  کار   به  دست  دید،  را  سکوتش  که  آوا  و  نزد  حرفی  اهورا
. کشید  زخمش روی و زد محلول ظرف توی و کرد  بلند پنس سر  با پنبه ایتکه و

 دوباره  پانسمان برای شد مجبور  دخترک وقتی و شد جمع کمرنگ  خیلی اهورا اخم
 اشجنبهبی قلب بعد  و گرفت  ایلحظه فسشن بگذارد، او یسینه روی را دستش
 را او وار دیوانه که  مردی مقابل بود سخت هم خیلی. بود سخت. تپید وار دیوانه 
 عضالنی   قضا  از   که  اش،سینه  به  بنشیند،  بود  همسرش  حکم  در   اکنون  و  خواستمی
 باشد  نداشته  تاثیر   رویش  ایذره  حتی  آنوقت  بزند،  زل  بود  هم گیر چشم  و  عریض  و
  مقابل  توانستمی مگر  توانست؟ می مگر  اصال. بزند راه آن به را خودش بخواهد و

  کند؟   طی بیخیالی و باشد اهورا

 :زد لب آرام و دوخت او هایچشم  غمگین  هایشیشه به را نگاهش

  بگی؟  بهم خوایمی چیزی-

  تایید  ینشانه به را سرش بار  یک فقط بست،می را هایشدکمه درحالیکه اهورا
 . داد انتک
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  چیه؟ اون خب-

 ...  بشی منصرف تصمیمت از  ممکنه بشنویش، اگه که  چیزی-

 : گفت  همانجا  از   و   شست  را  هایشدست   و  برگرداند  آشپزخانه  به  را  محلول  ظرف  آوا

 !برگردونه انتخابم از  ومن  تونهنمی هیچــی-

  های دست  میان  را  چپش  دست  و  کرد  نگاه  را  هایشچشم  دوباره  و  نشست  کنارش
 .گرفت   خودش کوچک

 ... اهورا  بینممی چشمات تو شوواهمه نگرانی؟  بابتش انقدر  که  چیه-

 .  فشرد را هایشانگشت  کمی  و خورد تکانی اهورا گلوی  سیب

 ...  زندگیمه توی تو، نبودن من، یواهمه-

 . نشاند هایشلب  روی کمرنگی  لبخند و رفت جلوتر  کمی  آوا

  از  ما نیست قرار ... مونممی  کنارت  کشممی  نفس که  زمانی تا ابد، تا... هستم من -
 ... بشیم جدا هم

  مونی؟ می کنارم  شرایطی هر  تحت-

 !مونممی که  معلومه-

 شبیه نفر  یه ست؟ آلوده خیلیا خون به که  باشی گرفته  رو قاتلی دست اگه حتی-
  شاهپور؟ 

 تدس و شد حسبی هایشدست و خشکید آوا هایلب  روی لبخند حرفش، این  از 
  پلک توانست تا کرد   نگاهش لحظه چند زدهبهت . افتاد پایین  هاآن  میان از  اهورا
 : بگوید و بزند

  چیه؟  حرف این  از  منظورت... منظورت-
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 از  و رفت پنجره سمت. شد بلند جا از  و داد فشار  هم روی محکم را هایشچشم 
  هایش لب   یرو  و  زد  آتش  و  کشید  بیرون  گلدتاچ  نخ  یک  بود،  آنجا   که  سیگاری  پاکت

 به  احتیاجش آنوقت بزند، ورق را قطور  کتاب  این  کند  قصد شدمی مگر . گذاشت
 ... بسوزد هایشریه هم هرچقدر  حاال نیفتد؟  سیگار 

 : گفت  پنجره به خیره همانطور 

 و دروغ ایذره بدون افتاده، اتفاق که  همونطور  مو،موبه چیزوهمه دممی قول من -
 ... بدی بهم قولی یه که  خواممی هم تو از  عوض ر د اما... کنم  تعریف برات ریا

 :داد ادامه و کرد   فوت خاکستری دود با همراه را نفسش

 به ... بدی گوش  فقط  و نگی هیچی کام،  تا الم ماجرا، آخر  تا  بدی قول خواممی-
 خوای می  که  بگیری تصمیم بعد و کنی  قاضی تووجدان  اونوقت رسیدم، که  آخرش
 ... کنی  جدا توراه همیشه برای و بری یا بمونی، کنارم

 :زد لب اشترسیده و متعجب و درشت هایچشم به خیره  و برگشت آوا سمت

 تونی؟ می-

 چند و کرد  روشن  را دوم سیگار  اهورا. دهد تکان بار  دو را سرش توانست فقط آوا
  هایش لب زد، آن به  که  عمیقی پک با زمانهم و شد خیره سالن  یگوشه  به لحظه

 :داد فاصله هم از  را

 های دست  خیر، لباس تو... بشه اشتباه های قضاوت باعث ایستادم که  جایی شاید-
 تو  و بزنی دور  رو رودخونه مسیر  باشی مجبور  و بشه آویزون کالبدت  به قاتل و شر 
 با  تکلیفت  نه  که  چالهسیاه  یه  وسط  شیمی  پرت  آخرش  کنی،  شنا  انحرافی  مسیر   یه

  یا  خواسته و بازی  وسط آوردیش که  اونی از  بگذری نیتومی نه معلومه، خودت
 توشدن  غرق جلوی تونهمی که  نجاتیه غریق  تنها دستاش حاضر  حال در  ناخواسته،

 ... بگیره
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  و  مبهم برات که  بردارم هویتی از  پرده و بگم  بهت توگذشته   حقیقت که  اینه قصدم
 به   مأموریت  این   تو  اگه  یدشا!  آوا  شده  عجین   هم  با  تو،  و  من  یگذشته  اما...  سواله
  زمانی  یبازه یه تو و دیگه جای یه روزی، یه باالخره دیدمت،نمی  اتفاقی صورت
 خدا خود   شاید و داشت فرق هردوتامون برای شرایط اما... کردممی پیدات دیگه
 ...  بزاره راهم سر  رو تو کرد  وادار  رو سرنوشت که  بود

 هستی،  که  جایگاهی  در   االن  و  کرد  تاز   و   تاخت  به  شروع  موعدش  از   زودتر   اسب  این 
  ازت  توانتخاب  و  آزادی   حق  دهمی  اجازه  وجدانم  نه  و  خواممی  نه  گفتم  که  همونطور 

 ... کنم  بندت  خونه  این  تو  داشته  نگهت  من   کنار   که  عقدی  حکم  اجبار   به  و  کنم  سلب

 به مربوط که قسمتی هم... بدونی طرف دو هر  از  رو گذشته حقیقت خواممی
  روش   من   انگشتای  رد  که  سیاهی  بخش  از   هم  و...  دهمی   توسوال  جواب  و  فتمونهج

 ...معلومه

  هایش ریه  میان از  تلخ و عمیق آهی به شبیه نفسش داد، بیرون که  را سیگار  دود
 هایش دست  و  داد  قرار   زانو  روی  را  اشچانه  و  شد  جمع  خودش  توی  آوا.  شد  خارج

 هایلب به بود خیره و بود شده چشم دشوجو یهمه. کرد  حلقه پاهایش دور  را
 او   هایشانه  روی  انقدر   که  را  حقیقت  این   بفهمد  دخترک  و  شوند  باز   زودتر   که  اهورا

 . کندمی سنگینی

 :گفت  آرام و سنگین  لحنی با بعد و کرد  مکث  لحظه چند اهورا

 و کیاراد...  شد شروع نفر  دو بین  رفاقت و دادن دوستی دست از  اتفاقات تموم-
 ! هپورشا

ی  از  ارتباط این  دونمنمی    پای  میاد، یادم که  زمانی از  اما بود، شده شروع کجا  و ک 
 ... شد باز  ما یخونه به پدرم توسط شاهپور 

 پیدا طایفه تموم تو شوشبیه که بودم ایخونه تو کردم، باز  چشم که زمانی از 
 بود  تونسته و ودب فروشا جواهر  ترین بزرگ  از  پناهی، کیاراد پدرم،... کردینمی 
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 شواسم  و پرسیدیمی هرکی از  خالصه و بزنه دیگه هایراسته تو شعبه چندتایی
ت  به اشآوازه میاوردی،  ... رسیدمی  گوش 

 آمدهای  و  رفت  سر   مادرم  و  پدر   باری  چند  یادمه  حال  این   با  بود،  کم  سنم  و  بودم  بچه
 گفت می مادرم که بود این  سر  هم مگوشون بگو... کردنمی مشاجره شاهپور 
 قدیمیش  رفیق بودن ناتو بار  زیر  خواستنمی  پدرم اما نیست، درستی آدم شاهپور 

 ... بره

 دلش شدمی باعث و داشت مزیت براش شاهپور  با آمدش و رفت هم طرفی از 
 نشسته   بندی  شرط  میز   پای   باری  چند  شاهپور   صرفا  اینکه  بخاطر   رو  رابطه  این   نخواد

 و  پریدمی هاباالباالیی با زیاد مرتیکه اون... بده دست از  برده نوشیدنی به دست و
 حتی و بازار  کوچه  مردم از  بهتر  بهرحال کردمی جور  پدرم برای  که  هاییمشتری 

 ... بودن عادی ثروتمندهای

 رو هاشعبه از  یکی اونم و کرد  طلب کار   پدرم از  مادرم، برادر  آرش،  اینکه تا گذشت
 شاهپور   فهمیده  گفت  بهش  مدت  یه  بعد...  شونکت شرا  آغاز   شد  این   و  دستش  سپرد

 پدرم ... نیستن  درستی آدمای هاشمشتری  دونهمی و کنهمی کارایی  یه زیرزیرکی
  بردش  اونا هایمحفل از  چندتا به مخفیانه صورت به آرش وقتی اما آورد، نه اوایل

 ی فرقه  یه عضو درواقع شاهپور  که فهمید شد، آشنا شوناهداف  و آموزش با و
 انگار ... کنهمی اداره خودش هم رو هاحلقه از  یکی و انسانه قاچاقچی   و انحرافی

 داشت  حلقه تا سه درواقع حزب اون... شاهپور واقعی   شخصیت به بود شده قانع
 کشور   از  هنوز  زمان اون که  منصور  نظر  تحت همگی و گفتم  بهت راجبش  قبال که

 ...  کردنمی فعالیت بود نشده خارج

ی  بیشتر  شاهپور  شد، کمتر   شاهپور  با اشرابطه  هرچی  فهمید  وقتی و گرفت  شوپ 
  خون  یا و دهمی همکاری به تن  یا که  کرد  تهدیدش  داره، خبر  قضیه اصل از  پدرم

 ... خودشه پای اشخانواده و خودش



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

804 

 

 جواهرات کار   تو... نبود بردار  دست شاهپور  اما  کرد،  مخالفت سخت و سفت پدرم
 ... شد وارد سهمش کشیدن  باال در   از  نداره، نفوذ راه دید وقتی و بود پدرم شریک

 جواهرشناسی   تو  موقع  اون...  کنه  ازدواج  خوادمی   گفت  آرش  روز   یه  اینکه  تا  گذشت
 ... دنبالشه ساله خیلی شاهپور  چشم که  بود رفته دختری برای دلش قضا از  و نبود

 بعد  که  جایی  تا...  شد  بیشتر   خانواده  این   از   شاهپور   نفرت  نرگس،  و  آرش  وصلت  با
 کله   با که  دوخت بزرگ پاپوش یه آرش واسه برداشت، هاشعبه از  شوسهم اینکه از 

 اون   آتیش  و  نداشت  اعتماد  پدرم  جز   کسی  به  چون  و  بدهی  زیادی   مبلغ  تو  بره  فرو
 به طلب بابت شمثروت  مابقی پدرم پیچید،می هردوشون پای به درنهایت قضیه

  خودش  چشمای با خواستمی انگار ... نشد راضی بازم اون اما  د؛کر   تقدیم شاهپور 
 ... ببینه شونونشستن  خاکستر  به

 تو  شوجنازه   بعد، هفته  چند  و  شده  ناپدید  آرش  که  رسید  خبر   بعد،  ماه  شیش  حدود
 ... کردن  پیدا گیالن  نزدیک افتاده دور  باغ یه

  رنگش  و بود شده درشت هایشچشم . گرفت  دهانش جلوی را دستش هردو آوا
 .  نبود خودش دست اصال هایشاشک  ریزش و بود پریده

  بازگوی  حین  توانستنمی  اصال. کردنمی نگاه را آوا. کرد  خاموش را اهوراسیگارش
 امر   حقیقت.  کند  نگاه  را  دخترک  معصوم  و  ترسیده  یچهره  پدرش،  دردآور   سرنوشت

  تمام  در  که  بود ایتکه کهت جسم آرش، کالبد !  نبود جنازه از  خبری اصال که  بود این 
 به مردک گویا و بود باخته جان شاهپور  وحشتناک هایشکنجه تحت مدت آن

  نه   کالبدش  که  بود،  کرده  شلیک  گلوله  تنش  به  چنان  و  بود  نکرده  رحم  هم  اشجنازه
 صورت   به  بعدا  که  سرنوشتی  مثل  دقیقا.  کردمی  ُپر   را  کفن   نه  و  بود  دادن  غسل  قابل
 که بود دیده کیاراد فقط را آرش یجنازه... خورد رقم هم سنرگ برای تر فجیع 

  دست  با و بود رفته سرش باالی مربوطه مأمور  همراه پرونده، تکمیل برای خودش
 . بابک دکتر  فقط را نرگس جسد و... بود سپرده خاک به را او خودش
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 به بداند، را والدینش سرنوشت دخترک که همین . نگفت را جزئیات اهورا اما
  آن  از  بیش را پاکش روح خواستنمی  اهورا و افتادمی  سوز  به دلش کافی  یدازهان

 . کند  دار خدشه

  حرفی   پلیس  به  اونا  حزب  خصوص  در   کالمی  اگر   که  بود  کرده  تهدید  وپدرم   شاهپور -
 راحتی  به شونه،بین  که همکاری یسابقه و اسناد جعل و سازیصحنه  با بزنه،
 ... کرد  همینکارم بعدا که...  بده جلوه مقصر  وپدرم و کنه  تبرعه وخودش  تونهمی

  سیگار  پاکت. نداشت ایستادن توان آن از  بیشتر   پاهایش و سوختمی  هایشچشم 
  نگاهش  توانستنمی  هم هنوز . نشست آوا کنار   فاصله با و برداشت  را فندکش و

 . کند

  ست نتون هیچکس وقتی و شد دزدیده نرگس آرش، مرگ از  بعد روز  یک دقیقا-
  اما ... شست رو سکوتش یروزه  درنهایت پدرم بگیره، ازش خبری ترین کوچک 
 اینکه بدون و کرده  ریزیبرنامه بده انجام که  عملی برای قبال شاهپور  دونستنمی 

 ... افتاد شاهپور  عظیم دام تو باشه، داشته خبر  روحشم

  اسناد  سری یه با شاهپور  که  اتهامی جرم به باید خودش رسید، آگاهی به که  پاش
 به و نکردن دستگیرش اونا اما... شدمی  بازداشت بود زده بهش اصل برابر  و جعلی
 شاهپور   که  چیزی  دقیقا...  کردن  الخروجشممنوع   و  گرفتنش  نظر   تحت  فقط  جاش
 ... داشت وانتظارش و خواستمی

 اینجای  تا . داد فشار  سوزانش هایچشم  روی  محکم را اششاره و شست انگشت
ن  ولی... بود خوبش جاهای ماجرا   باید  چطوری دانستنمی  هم خودش را بعد م 
 .  کند  تعریف

 به کمی.  بود انداخته تنش به لرز  او سنگین  سکوت و ریختمی اشک ریز  ریز  آوا
 اش سینه   عمق  از   اهورا  بلند  نفس   چسباند،...    بازوی  به  که  را  خودش  و  رفت  سمتش
 :شد شنیده اشگرفته  صدای و آمد بیرون
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 تر کوچیک   و  کوچیک  هم  ما  یسفره  شد،  بیشتر   شاهپور   هایتحریم   و  تهدید  رچیه-
  یه  به  شدم  تبدیل  منم  و  هامحله  بدترین   از   یکی  تو  آلونک  یه  به   رسیدیم  تهش  و  شد
 خونه، گشتمبرمی داشتم و بود دیروقت که  بار  یه... هامهمبازی  عین  تخس بچه
  دیگه  بود وقت خیلی چون دیدنش، از  کردم   تعجب... مونهکوچه  سر  شاهپور  دیدم

... وایستاده  من   منتظر   فهمیدم  جلو  رفتم  وقتی  ولی  نداشت،  پاختی  و  ساخت  پدرم  با
 : گفت  بهم

 ...«خوب جای یه بریم دوتایی که  بیای من  با خونه، برنگردی گفته  پدرت»-

 : گفتم  بهش

 « کردی؟   آشتی پدرم با مگه»-

 : گفت  اونم

 و قهر  از  حرف که  ایبچه تو مگه! هاستبچه الم قهر  کنیم،نمی قهر  هیچوقت ما»-
 «زنی؟ می آشتی

 ثابت  اینکه خاطر  واسه و بشه َجری بچه پسر  یه که  بگه باید چی بود بلد شرفبی
  نزدیک  نداری حق کرده گوشزد دفعه هزار  مادرش بره یادش نیست، بچه کنه

... و نداره وجود شاهپور  و اون بین  چیزی گفته بارها پدرش و بری شاهپور 
 ... بده گوش  حرفاش به مطیعانه و بره همراهش

 وفکرش  خودت و بود خراب زیادی ما مالی   وضع موقع اون... شدم ماشینش سوار 
  موقع  اون شرایط با ایپسربچه  واسه محافظ  و شخصی یراننده با BMW یه بکن 
 ومن  بپرسه بره یادش حتی بشه، محوش انقدر  که  باشه جذاب تونهمی چقدر  من 
  برین؟ می  دارین  کجا

 جلو رو گیالن  به گویی   آمدخوش  تابلوی و سبز  فضای که  اومدم خودم به زمانی
 :پرسیدم که  موقعبود اون تازه... دیدم چشمم

 «شمال؟  اومدیم چرا ما»-
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 :گفت  و خندید بهم شاهپور 

 ...«بگذرونیم خوش اینکه واسه»-

 :گفتم  کردم  اخم من 

 ...«گذرهنمی  خوش بهم جایی امخانواده بدون»-

 : گفت  اونم

ت بیاد  زود پدرتم کنممی  دعوت نباش، نگران»-  ...«پیش 

 سر  بی و کهنه  باغ یه وارد وقتی اما بود، دار معنی  چقدر  لحنش نفهمیدم موقع اون
 درروش  راه دونستممی نه که  پیچ در  پیچ سیلوی یه تو انداختن  ومن  و شدیم ته و

 اومد   دستم  گوشی  تازه  بدم؛  تشخیص  ودنشش  وارد  مسیر   تونستممی   نه  و  کجاست
 ... بود شده دیر  دیگه ولی... کنممی چیکا اونجا من  و قراره چه از  قضیه که

  پایشش   و  دست.  کردمی  نگاهش  ترس  از   پر   هاییچشم  و  پریده  رنگی  با  زده،بهت   آوا
ر  سرما از   .  لرزیدمی کمی  ظریفش هایانگشت و بود شده س 

  غم،   سرکش  آتش  انگار .  سوختمی  هایشچشم  و  بود  گرفته  ر گُ   تنش  تمام  اما  اهورا
 . سوزاندمی را تنش تمام و بود افتاده جانش به دوباره سال همه این  از  بعد

 او  یخورده   گره  مشت  روی  را  لرزانش  و  کوچک  دست  آوا  کرد،  مشت  که  را  دستش
. کرد  اهنگ را او یگرفته  صورت و افتاد گز   گز   به هایشانگشت  تابش، از  و گذاشت
 بود  شده  کدر   همه  آن  که  بود  درآمیخته  سیاه  رنگ  با  انگار   اشایشیشه  هایمردمک 

 . کرد  نگران را آوا بلندش، هاینفس  صدای و

 :گفت  و  لرزید آرام هایشلب 

 واسه بزار  شوبقیه... ندی ادامه تونیمی خوایمی اگه... کافیه  همینجا  تا نظرم به-
 ... دیگه وقت یه

 :گفت  و داد تکان را سرش وقتی بود  میقع اهورا، نفس
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  بار   یه  رو  موشکافی  آتیش  تونمنمی  من ...  باروته  گذشته  شکافتن   و  حرفا  این   گفتن -
 ... بندازم شونجون به بیشتر 

 صورت  و اشکی هایچشم  به اشگرفته و غمگین  نگاه چرخاند، که را سرش
 :گفت  و شد دوخته آوا آلودبغض 

  گره  این  کنم باز  شده که بارم یه واسه بزار ... ملتح همه این  از  خستم خودمم-
 سفت  اونقدر   االن  و  نگرفتیم  یاد  شوقلق  سال  همه  این  تو  خدا  و  من  جز   که  والمصب 

 ... کنهمی سنگینی هامشونه رو وزنش که  شده محکم و

 دونم می   و...  توئه  حق    حقیقت  دونستن ...  آوا  بمونه  باقی  مسکوت  چیزی  خوامنمی 
 ... شهنمی   باز   واقعیت  گفتن   به  زبونم  هیچوقت  دیگه  نگم،  بهت  چیزوههم  امشب  اگه

  نخ  یک و برداشت میز  روی از  را سیگار  پاکت او و کرد  نگاهش فقط حرفبی آوا
 زانو روی که  را دستش و زد عمیق ُپک چند. زد آتش و گذاشت  هایشلب  روی

 :داد ادامه رویشروبه به خیره گذاشت،

  کنار   مدت  چه  دونمنمی   و  بود  رفته  در   دستم  از   روز   و  شب  ود،ب   تاریک  بس  از   اونجا-
  یه  و شد باز  در  اینکه تا  بودم؛ زندونی خودم  سال و سن  هم پسربچه تادوازده ده

... نگفت هیچی شده، چی گفتم  بهش وقتی... بیرون کشید  اونجا از  ومن  نگهبان
 ... بگیرم آروم کرد  وادارم که  بود مشتی آخرش جواب و پرسیدم دفعه چند

 ... دیگه اتاق  یه تو رفتیم اینکه تا چرخیدیم خودمون دور  سیلو همون توی

 عتیقه  وسایل  از   ُپر   و  بود  بزرگ  اتاق  اون  بودم،   زندونی  توش  من   که  سردابی  برعکس
 خاکستری  کشیدمی شاهپور  که  سیگاری دود از  اتاق تموم... قدیمی گرامافون  یه و

 زندونی ومن  چرا زدم  داد همونجا از ... بود  پخش جاهمه گندش  بوی و بود شده
 یه بره که  زیردستاش از  یکی به اشاره و بود کوتاهی  نگاهنیم جوابش ولی کردی؟ 
 ... بیاره نفرو

 ... بود آورده خودش همراه بسته دست نفرو  یه برگشت وقتی
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 ... بود من  پدر  نفر، یه اون

 :گفت  بهش و وایستاد شاهپور  جلوی

 ...«بره پسرم بزار ... اینجام االن من  خواستی،می تو که  دش همونی چیهمه»-

 انگشتش دور  شواسلحه که همونطور  و خندید عصبی حالت یه با شاهپور 
 : گفت  چرخوندمی

  خوردن   ورق  شاهد  که  اینجاست  پسر   این !  شده  شروع  تازه  اصلی  نمایش  بره؟   بزارم»-
 ... باشه من  دست به تقویم

 دم؛ می  بهش  رو  زندگی  واقعی    درس  دارم  چون!  کیاراد  اشیب  ممنون  ازم  باید  تو  اتفاقا
 ...خوندی گوشش  به تو که  دروغایی و مزخرف نه

 برای  و  نداره  رو  شده  داده  بهش  که  اسمی  ارزش  هیچوقت  رفیق  بگم  بهش  خواممی
 ...کنهمی کفایت  کوچیک  تحریک یه و زمان ثانیه یه ببینی، خیانت ازش اینکه

  از   بچه،  این ...  بپردازین   هم  شوغرامت   باید  پس   گرفتین   ن م  از   رو  نرگس  آرش،  و  تو
 عنوان  به  من   و  منه  گروگان  پسرم؛  گیمی  بهش  که  نیست  تو  آن    از   بعدش  به  اینجا

 و بجنگه چطور  بدن یادش که  جماعتی پیش بره وقتش به کنممی  حکم مالکش
 ...«نشه کشته  تا بکشه

 : داد فشار  محکم و گرفت  پدرم گلوی  زیر  رو اسلحه بعد

 کنه، تباه بازیفامیل و فامیل حساب رو  شوزندگی  آدم اگه بگیره یاد خواممی»-
 رو  عادت  من  امثال و  بسیاره  دست  باالی  دست  چون!  خورهمی  چوبشم  جا  یه  قطعا
 ... ندارن کسی   از  خوردن دست

! شهمی  شکسته  قوانینم  صورت  اون  در   چون...  تونمنمی   اما  بری،  بزارم  خوادمی   دلم
 گذاشته   دستش کف  که  مرگه با فقط و فقط دستگاه، و دم این  تو خائن  آدم سزای
 ...«شهمی
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 بعد،  دقیقه  چند  و  شد  تبدیل  بزرگ  دعوای  یه  به  که  نکشید  طول  خیلی  مگوشون  بگو
 :گفت  و وایستاد روم جلو شاهپور 

 «سالته؟ چند»-

 ...«سالمه یازده»-

 مثال  و  عکس  با  یا  گهمی  یچیز  یه  بزرگترت  وقتی  داده  یاد  بهت  مدرسه  پس  خب»-
 ... حافظه به بزنیش عمر  آخر   تا باید ده،می نشونت

 نیست  ایمدرسه و مکتب هیچ تو که  بدم یاد بهت رو درسی خواممی امروز  من 
 ... کنهمی  حالیت  توگوشی  و  کتک  زور   به  دنیا   نگیری،  یادش  خوش  زبون  با  اگه  ولی

 رو کشیدن  رو و زیر  و بازی ودرهد شک بدون پس مردی، این  یترکه و تخم از  اگه
  یاد   رو  پیچوندن  رسم  و  راه  پدرت  مثل  تو  زارمنمی  من   اما  گرفتی؛  یاد  ازش  خوب  هم

 ...«وزندگی   درست  رسم  و  راه  دممی  یادت  خودم...  بیفتی  گریسالوسی  به  و  بگیری

 : زد داد سرش پدرم لحظه همون ولی بدم، شوجواب خواستممی

  چشمامم  جفت نرم، دندم قبول؛ خبخیلی منه، از  تو یکینه!  شاهپور کن   ولش»-
 بچه  این  اما... مونممی  پاش هم آخرش تا و دادم رفاقت دست باهات کور 
 «چیه؟  رفتارت این  دلیل پس! نداری باهاش ایبرده خرده که  تو... گناههبی

 گفت  شهنمی  کالم  با که  احساسی یه با.  نفرت با. کردمی نگاهش حرص با شاهپور 
 .  بود بیانگرش لحظه اون در  چشماش حالت قطف و

 شکستن  بانی   و باعث  شد دست همون ولی پناهی، دادی رفاقت دست آره،»-
  پرست غریبه   ولی...  منی  با  تو  بشه  که  هم  هرچی  کردممی  فکر   خر   من  ...  من   استخون
 عاقبت بفهمه که  باشه پدرش عاقبت عینی   شاهد پسرتم که  بهتر  همون پس! بودی

 ...« شهمی ختم کجا  به و چیه ناتوگری

 : گفت  بلند و گذاشت  گلوش  روی شودیگه دست. گرفت  پدرم به رو رو، اسلحه بعد
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  عادت   پس؟   بگذرونم  موزندگی   چطوری  من   نشه،  پر   تو  امثال  خون  از   اگه  پیاله  این »-
 تودرآوردن  پا از  همیشه برای لذت دارم وقتی نخواه ازم پس! خواهیخون به دارم
 ...«نباشه قائله شاهد پسرت بدم اجازه کنم،می مزه مزه مزبون  زیر 

 و افتاد بود میز  روی  که کریستالی جاسیگاری   روی انگشتش سر  از  اهورا، سیگار 
 هاپلک   پشت  سوزش.  داد  فشار   هم  به  را  هایشچشم   و  کرد  مشت  را  دستش  هردو

 را آن معوا که  بود سهمگینی  اتفاق همان کرد،می سنگینی گلویش  در  که  چیزی و
 اشمخفی غرور  و  کینه  دیوار  پشت او که   هاسال  این  تمام انگار  و خوانندمی  بغض
 . بیفتد جانش به که  گشتمی تلنگر  یک دنبال تنها بود، کرده

 ...  کرد  نگاهم فقط نگفت، هیچی... کرد  نگاهم برگشت پدرم لحظه همون-

 ... رهنمی  یادم وچشماش  حالت هیچوقت

 ...  عاجز و پشیمون شاید و... آروم اما حرف از  پر  غمگین، سرد،

  شلیک   صدای  تا  و  بزاره  ماشه  رو  شوانگشت   شاهپور   تا  کشید  طول  ثانیه  چند  همش
  هم  بعد، به لحظه اون از  و... افتاد زانو روی پدرم پیچید، سیلو فضای تو گلوله
...  زیر  ابد تا من  کمر  هم و خورد خط دنیا یصفحه از  همیشه  برای اسمش
 ... شکست

 آوا. شد تر جمع مشتش و پیچید گوشش توی دوباره لعنتی، شلیک آن صدای
  را  بازویش محکم و گذاشت  اششانه روی را سرش کرد،می هقهق  که  همانطور 
 ندارد، اهورا از  کمی  دست بدش حال گفتمی اگر  و لرزیدمی ظریفش تن . گرفت
 ... بود نگفته دروغ

  نفس  و نشست دخترک ابریشمی موهای یرو اشگونه  و کرد  کج  را سرش اهورا
 . داد بیرون سوزانش هایریه  عمق از  مانند آه را عمیقش

 و  پاشیده هایشمردمک به خون کاسه  یک انگار  که  بود سرخ چنان هایشچشم 
 ایستاده لعنتی سیلوی آن توی دوباره انگار  که  زیاد آنقدر . بود رفته باال تنش دمای
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 صدای دوباره و بود  دیده هایشچشم  مقابل را کیاراد  افتادن زانو روی دوباره بود،
 . بود شده اکو سرش در  نحس، یگلوله   آن شلیک

 بهم . بود شده سرد دلش آتیش انگار . زدمی لبخند وایستاد، جلوم اومد شاهپور -
 :گفت

 دست  داییت  و  پدرت  روزی  یه...  رهنمی  پیش  خوایمی  تو  که  اونطور   همیشه  دنیا»-
  با  رو تقاصش امروز  و... گرفتن   ازم رو بود من  به متعلق که  ونیا و کردن  یکی به

 یاد  فقط  نیستم،  بدی  آدم  من  که  باشه  یادت  واین   پس...  دادن  پس  خودشون  خون
 توسکوت  چوب  باید  ابد  تا  نگرفتی،  انتقام  و  خوردی  اگه  و  زننتمی  نزنی،  اگه  گرفتم
 ...« بخوری

 یه. بود شکسته درونم  چیزی یه گار ان. بگم تونستمنمی  هیچی اصال. نگفتم هیچی
 . پوچی و خأل از  بودم شده پر  و کردمنمی  احساس رو خودم ینیمه

 در  که  نفرتی تموم با تونستم که  شده چی افتاد یادم شاهپور، آخر  یجمله با ولی
  محکم  قلبم تو وجاپاش  موقع همون از  که  آتیشی و بود شده تزریق بهم واحد آن

 بقیه جلو بودم بلد اما بود، کم  سنم. نبودم آوردن کم  اهل. بگم بهش موحرف  کرد،
 .  کنم  خالی خودم سر  چیزوهمه و بشم خورد تنهایی موقع عوضش نشکنم،

 اما ... بره یادم تواسم  وقت یه شاید... نشناسم رو تو شاید... باشم  بچه شاید من »-
 هم روزی یه ی،گرفت  انتقام امروز  تو اگه... کنمنمی سکوت و کیارادم  پسر  بدون
  بخوری  رو درسی چوب  باید که  تویی این  اونوقت و سراغت میام من  که  رسهمی
 ...«دادینمی  یاد بهم هیچوقت کاش  ای کنیمی  آرزو صدبار  روزی که

 . بیرون ببره اونجا از  ومن  گفت  نگهبان به و  خندید بهم لحظه اون

  فقط   ساعت  یک   تا   و  بود  هکرد  عود  بیماریم  که  بود  این   اتفاق  بدترین   شرایط  اون  تو
 که  اومده سرم بالیی چه بود افتاده یادم تازه انگار  بعدش و زدممی  نفس نفس
 از  چشمم جلو که  قلبی برای زندگیم، تموم برای بار، یه و پاهام رو گذاشتم  وسرم 
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 گریه شد، گرفته ازم منم وجود یهمه لحظه یه همون عرض  در  و افتاد کار 
  راه  پاهام رو قدرتی چه با و چطور  دونمنمی  فقط بودم، ُمرده منم انگار ... کردممی
 ... رفتممی

 :زد هق و فشرد او به را خودش بیشتر  آوا

  بکنه؟  کارو  این  تونسته چطور  شاهپور ... چطوری... شهنمی  باورم-

 با و داری نگه خودت قلب تو رازو این  سال همه این  تونستی چطوری تو... اصال
 !ی؟ بساز  دردش سنگینی  

 اهورا و گذاشت  او ایسینه روی را سرش وقفهبی آوا و کرد  لمس او اهورا دست
 :گفت  شد کوتاه  ایسرفه به منجر  که  بازدمی با همراه

 این  با  من  و  کاشت  وجودم  تو  رو  نفرت  بذر   شاهپور ...  داشتم  انگیزه  چون...  تونستم-
 اومدم،  خودم  به  وقتی  و  کرد  رشد  بیشتر   ثانیه  به  ثانیه  که  ایکینه...  شدم  بزرگ  کینه
 ساله یازده ظاهر  یه به شدم تبدیل! شد انتقام یانگیزه که  بود دوونده ریشه انقدر 

 دیگه چیز  هیچ به خون، جز  به که  دستایی و کردنمی  احساسش دیگه که  قلبی با
 ... شدنمی  راضی

 های چشم  توانست ثانیه چند برای فقط شاید اهورا و کرد بلند را سرش آوا
 . کرد  رها او و گرفت  او از  رو دوباره و کند  نگاه را ومشمعص

 شد؛می  قاچاق  و  تکه  تکه  شونبدن   همونجا  باید  که  بودم  هاییبچه  جزء  درواقع  من -
 داشت  پدرم  از   شاهپور   که  ایکینه  و  داشتم  که  تنفسی  اختالل  بخاطر   بد،  یا  خوب  اما
  فعال  گروهک  یه به دیبع یمحموله  با شد قرار  کنه،  قربانیش ومن  خواستمی و

 ... ببینم آموزش شدن تروریست برای اونجا و بشم داده تحویل

 وقتی و شدم رد پیچ در  پیچ مسیر  یه از  و کردم  فرار  اونجا از  رفتن، از  قبل شب اما
 زمین رو از  بود اونجا که اسلحه یه همراه وکلیدش رسیدم، آهنی در  یه جلو

 ... برداشتم
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 شاهپور  حضور  که  خونی رد اولین  شد گرفت،   وجلوم که  نگهبانی اولین به شلیک و
 ... گذاشت  جا به دستام رو زندگیم تو

 نگاهش چسبیده هم به هاییمژه و خیس هاییچشم با و بود گرفته  آرام کمی  آوا
 خاطرات قبر  نبش و اتفاق همه آن ریکاوری   از  وضوح به اهورا هایشانه. کردمی
 روشن سیگار  نخ یک و کشید  موهایش میان را دستش. لرزیدمی اشگذشته  سیاه
  رنگش  خاکستری دود دادن بیرون با زمانهم  و گذاشت هایشلب  روی و کرد
 :گفت

 تنها  و بود پدرم آشناهای از  که  بابک، فرزاد دکتر  جز  شناختم،نمی اونجا رو کسی-
 حزب   انحدام  خبر  هفته  یه  از   بعد  اینکه  تا   بودم  اشخونه   روزی  چند.  کردمی  زندگی
  از  بعد شاهپور  چون... من  پدر  اسم به ولی ترکید، توپ مثل االسالمیشیخ ساسان
  کردن  چرب و سازیصحنه با و بود زده مدارک تمام پای شوانگشت اثر  مرگش
 جعلی    اسم  با  رو  ساسان  و  بندازه  گردنش  چیزوهمه   تونست  هاش،قماش هم  سیبیل
 ... بندازه راه جدید یزینسب یه و تهران بره خودشم و بده فراری منصور 

  دست   از   خبر   شوک  بود  نتونسته  ظاهرا...  بود  بیمارستان  مادرم  خونه،  برگشتم  وقتی
 اون...  کنن   بستریش  شدن  مجبور   و  بود  شده  بد  حالش  که  کنه  تحمل  رو  پدرم  دادن
 نه و... مادرش نه بود، کنارش  پدرش نه که  بود خواهرم حال   حال، بدترین  لحظه
 بیاد، نزدیکش کسی نزاشتم و کردم بغلش خودم و رسیدم که ایلحظه... من 

 جای گاه گه هم و... برادرش هم باشم، پدرش هم باید بعد به اینجا از  فهمیدم
 ... کنم  ُپر  رو مادرش

 شد  اضافه سالم و سن  به زیادی رقم که  بود موقع همون از  اما بگم، دقیق تونمنمی 
 بکنی  وفکرش  که  هرکاری ...  نداشت  روحی  و  رنگ  انگار   دیگه  که  ایخونه  مرد  شدم  و

  بساط   تا  گرفته  مردم  یخونه  جلو  پادویی  و  موتوری  پیک  و  کارگری  از ...  دادم  انجام
 درآمدش اینکه با کرد،می بافتنی هم مادرم... مترو وسط و خیابون یگوشه   کردن
 ...  بود خرج کمک  ما واسه ولی بود، کم
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 مسئول وخودم... رفتمنمی بار  زیر  اما کنه، کمک داشت اصرار  خیلی بابک دکتر 
... نداریم احتیاج ایصدقه نون به ما داره، مرد خونه این  تا گفتممی و دونستممی
  خودم  پاهای رو فقط  و نگرفتم هم اسکناس یه حتی هیچکس از  که  اون، فقط نه

 ... بودم

  به  تمدوس تنها موقع اون که... رامین  اسم به داشت شاگرد یه پدرم سالی چند
 ... میومد حساب

 :داد ادامه بعد و کرد  مکث ایلحظه

  شیش   پنج  یبچه   یه  امقیافه  و  ظاهر ...  کرد   آشنا  سختی  با  ومن   پدرم  اول  همون  از -
 رهمی  زود  دونستمی  خودش  شایدم...  بیاره   بارم  مرد  خواستمی  اون  اما  بود،  ساله

 ... فهمیدمنمی ازش هیچی موقع اون که  مسئولیتی بار  زیر  مونممی من  و

  ساعت   به  هنوز   شد،می   که  شب  و  کردممی  شاگردی  جواهرفروشی  تو  رامین   با  روزا
 ... شدممی هوشبی نرسیده 9

 ... بودم آزاد رو جمعه  روز  فقط ها،سختگیری  اون تموم الی

... تیر  سی  خیابون  بردمی  و  گرفتمی  رو  رامین   و  من   دست  شد،می  که  غروب  یادمه
  بهش   بدی  حس  نه  و  امعصبانی   نه  اونجا،  رممی  وقتی  هنوزم  که  هرانت  از   جایی    تنها
 نفرت  با روزم و شب که  منی برای غصه اما کنه؛می زنده وهامغصه درسته... دارم

 ... تیماره  بهترین  شه،می سپری

...  خریدیممی اونجا از  که بود هاییبستنی و سماوری چای مونخوشحالی  تموم
 خاص خیابون اون چیز همه... نبش یگوشه  هاینوازنده. ..خیابونیش هاینمایش 
 ... بود اینطور  من  برای الاقل یا بود،

 یه...  کرد  پیدا  بیخ  بعدشم  سال  چند  تا  و  شد  شروع  روزا  همون  از   رامین   ومن   رفاقت
 :گفت  بهم اومد بار 
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ی میای غروبا بینممی  هستی، باجنمی یبچه  میاد خوشم»-  محل این  ولی... کار   پ 
 ...«کنی  دفاع  خودت  از   باهاش  که  باشی  داشته  دستت  دم  چیزی  یه  باید  طرناکه،خ

  یه ... تلنگر یه شد دوباره چاقو همون... جلوم گرفت   چرم دسته چاقوی یه بعدشم
 خواست می شکستن  برای  جرقه یه و بودم ساخته نفرت از  که  ایشیشه روی سنگ
 ...کنه  تر سیاه وروزام و چشمام به بکشه یخی و سرد حصار  دوباره که

 مغازه  رو قبال نفر  یه... پدرم جواهرفروشی سراغ رفتم و گرفتم  ازش رو چاقو
  انجام   رو  کارا  و  مغازه  رو  وامیستاد  اون  رفت نمی   پدرم  که  وقتایی  و  بود  دستشکمک 
  برو  خودش برا االن و کرده  واگذار  بهش رو شعبه شاهپور  بودم شنیده... دادمی

 ... داره بیایی

 ! اول نفر  به کرد  تبدیلش  که  شد همینم

 ی کوچه یه تو غروب دم وقتی که ایساله چهارده پسر  من، انتقام برای اول نفر 
  یادم  هیچوقت و رفت انگشتام الی خونش  یمزه شدم، درگیر  باهاش بستبن 
 وچشماش  خودم چشم جلوی و افتاد پا  از  تا زممی چاقو بهش غیظی چه با رهنمی 
 . ..بست همیشه برای

 ... نشدم اما شم؛می آروم کردممی فکر 

 سیگار   که  فهمید  خودش  کنم  فکر   اما  نگفتم،  بهش  رو  قضیه  رامین،  سراغ  رفتم  دوباره
 :گفت  و دستم داد

 بیا  ولی...  برسه  راهشاه  به  که  بره  راهکج  نمه  یه  الزمه  وقتا  گاهی  آدم  نداره،  اشکال»-
 ...«شی آروم بکش واین 

 .  کرد  خاموش را سیگارش اهورا و لرزید تنش کرد  حس آوا

 قبل از  بیشتر  هرروز  و شدم سرد زندگی به نسبت بیشتر  و بیشتر  گذشت،  هرچی-
 کینه   آدم و عالم از  انگار ... کردممی احساس قلبم تو رو هاسنگ  نشستن  هم روی

 ... بود  پدرم  یمغازه   رو  که  مردی  و  هاحلقه  سران  بود،  نفر   چهار   فقط  قصدم...  داشتم
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  قبال  که  باغی همون تو درست نرگس، یجنازه شدن پیدا از  بعد سال، چند ز ا بعد
  بابک  دکتر  کمک  با و گرفت  سر  از  رو پرونده پیگیری   پلیس بود، شده کشته  آرش

 حقیقت  اثبات با و... کنم  ارائه دادگاه به و بیارم دست به رو کافی  مدارک تونستم
 از  داشتم که  ایسوءپیشینه بود، نشده مرتکب هرگز  که  جرمی از  پدرم یتبرعه  و

 سازگار   من   یروحیه  با  هم  که  جایی...  بشم  نظام  وارد  شدم  موفق  باالخره  و  رفت  بین 
 و خوابیدممی فکرش با هاسال که  اینقشه بعدی نفر  سه به تونستممی  هم و بود
 ... بشم نزدیک کردممی شب وروزم 

 به  که  سبکی به داشتم، وستد که  همونطور  و کردم  پیدا مرور  به رو نفرشون دو
 ... بردم بین  از  بودن مستحقش نظرم

 براش هم مردن بار  هزار  من نظر  به که  کسی...  مونده باقی کاری  اصل هنوز  اما
 ... کمه

  کردن جمع  با زمانهم آوا و شد شنیده برق و رعد صدای کرد، سکوت که اهورا
 . آمد بند نفسش ادافت جانش به  که  آنی ترس از  و لرزید سینه، توی پاهایش

  دید   صورتش  مقابل  را  اهورا  یکدرشده  و  ایشیشه  هایچشم   کرد،  بلند  که  را  سرش
 :داد ادامه او و

 شاهپورو  اسم و دیدم  رو تو سال بیست از  بعد اینکه تا  گذشت،  و گذشت  روزها-
 شدن مطمئن  و شاهپور  با مالقاتم اولین  از  بعد بگم، شوراست  بخوام اگه... آوردی

 اما نداشت، وجود ایکینه...  میومد بدم مرد اون یاندازه به هم تو از  یتش،هو از 
 ومن   دلیلبی  هردفعه  اینکه  از   و  بود  عذاب  مثل  برام  شاهپور   با  بودنت  خونهم  تصور 
 مدام  هاتمسرکشی و تیز  و تند زبون... گرفتمی حرصم کشیدیمی خودت سمت
 ...بشه تر پررنگ  وجوم تو احساس این  شدمی  باعث

 خونی   گند  بوی  و  بود  وجودم  تو  که  منفی  هایاحساس  و  نفرت  ساال،  این   تموم  طی
  سرد   آدم  یه...  بود  ساخته  عاطفهبی  و  سرد  موجودی  من   از   شد،می   بلند  دستام  از   که
  بیگانه   خوبی  احساس  و  حرف  هر   با  و  بود  گرفته  خو  خشمگینش  خلق  با  که  سنگی  و
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  تا  که  دردی... درد و بود درد همش... نداشت جایی من  زندگی تو آرامش... بود
 ... کشیدم  دوش به وبارش  تنهایی خودم و نذاشتم میون در  هیچکس با امشب،

 ... بشم شریک باهات دردارو این  تموم خواممی من  امشب از  و-

 قدم  اهورا سمت. برخاست جایش از  آوا و کرد  سکوت اهورا او، صدای شنیدن با
 با  و  کشید  بیرون  هایشانگش  میان  از  را  نصفه  گار سی  رسید،  که  مقابلش  و  برداشت
 :کرد  زمزمه  کمرنگ  لبخندی

 که  باشم سیگاری جایگزین  تونمنمی چی؟  من  ولی نگرفتی؛ آرامش سیگار  از  گفتی-
  خاکستره؟  زیر  آتیش همیشه

 :کرد  زمزمه آرام و شد کشیده  دخترک یگونه   روی اهورا یاشاره  انگشت

 ... تونیمی-

 :خورد تکان اهورا های لب  و گرفت  رنگ بیشتر  یکم  آوا لبخند

 به  زیبایی   یه... بود نگاهت تو  خاصی چیز  یه دیدمت، که اولی دفعه همون از -
 به شبیه درست... بشم آروم شدمی باعث  که گنگ معصومیت یه و خصوص
 !دختر بودی دوا مثل دردام برای تو... مسکن 

 وقتی  شود  بارانی  که   رفتی م  نگاهش  آسمان  و  نشست  گلویش  توی  دخترک  بغض
 . نشست صورتش کنار   اهورا هایانگشت 

... بود جذاب برام اخالقت و رفتار ... شدممی جذبت بیشتر  دیدمتمی که  بار  هر -
... بردارم روت از  وچشمام  نتونم شدمی  باعث گرفتممی ازت که  آرامشی و زیباییت
 اما  بود،  تلخ  برام  اوایل...  ددامی  بهم  رو احساس  این   که  بودی  دختری  تنها  و  اولین 

 دیگه ...کنهمی شیرین  هم منو سیاه زندگی داره شیرینیش فهمیدم زمان گذشت  با
 ...  باشم دور  ازت که  تونستممی نه و خواستممی نه

 :داد ادامه اهورا و شد روان هایشگونه   روی نرمک نرم آوا هایاشک 
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! کنارم  بجز ...  جاهمه  رویاهام؛  توی  ذهنم؛  توی  قلبم؛  توی...  بودی  جاهمه  تو  کم  کم-
... داشتی فاصله ازم دنیا یه بودیم، توش که موقعتی خاطر  به اما بودی نزدیکم
... هامون یکله و سر  شدن پیدا... من  مأموریت و جایگاه... جاوید وجود بخاطر 
  آرزوی  ترین نیافتنی دست بشی تو که  بود داده هم دست به دست چیهمه  انگار 

 ... من  زندگی

 اش عروسکی  و  ظریف  صورت  اهورا  که  گرفت   باریدن  بیشتری  شدت  با  آوا  هایاشک 
 .  کرد  خم  را سرش و گرفت  بقا  هایشدست بین  را

...  بمونم  زنده  که  گرفتی  کار   به  توتالش   تموم  و  افتادیم  گیر   کوهستان  تو  هم  با  وقتی-
 اون... گرفت  نجو من  یخی   قلب   تو هاینفس از  و بوسیدمت بار  اولین برای وقتی
 پیدا وراهم  چون... بده زندگی فرصت بهم دیگه بار  یه خواستم خدا از  فقط لحظه
 بدونم اینکه از  قبل خودمی، دایی دختر  بفهمم اینکه از  قبل رو تو من ... بودم کرده
 خون هم  اصال تو بشم  متوجه و ببینم توشناسنامه اینکه از  قبل نزدیکی، بهم چقدر 

 و تیز  و تند آهوی عنوان به خودت، عنوان به رو تو... کردم  ابانتخ نیستی شاهپور 
... خواستم  خودم  زندگی  برای  بود،  پلکام  پشت  هرروز   و  هرشب  چشماش  که  آرومی
 چشیدم، وکشیدن  نفس طعم دیگه بار  یک  اگه و برگردم برگردم؛ خواستممی فقط
 .. .نکشم ازت دست هم دیگه و دارم نگه خودم کنار   همیشه برای رو تو

. گرفت  آغوش به را ظریفش تن  محکم اهورا که  بود شده بلند آوا یگریه   صدای
 . بیشتر  کمی  شاید اهورا و... لرزیدندمی هردو

 مو زندگی درشت و ریز  که  خوندم برات االن همین تا اول خط از  رو کتاب  این  من -
 و افتادم راهش تو اما بدم، انجام نخواستم که  هاییگناه  و اشتباهات از ... بدونی
 ... رفتم فرو باتالقش وسط خرخره تا و خریدم جون به رو همه

 که  آرامشی و بمونی من  کنار   تونیمی... کنممی قبولش باشه؛ که  هرچی انتخابت
... داری  نگه  زندگیم  سراسر   و  کنی  حفظ  برام  رو  خودته  چشمای  فقط  و  فقط  منبعش

 رو کنهمی راست قد داره افاتمک با که  دیواری نه، جواب یه با و بری هم تونیمی
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 چوب   نتونه  هم  خدا  دیگه  دفعه  این   و  قبال  یخرابه   همون  بشه  دوباره  که  بزاری  تنها
 ... بزنه اشسایه زیر 

 و  سرخ  هایچشم   توی  معصومش  و  خیس  هایچشم  و  گرفت  فاصله  او  از   کمی  آوا
 بارهدو دخترک و افتاد پایین  دورش از  اهورا هایدست. خورد گره  او یکدرشده
 :شنید را صدایش

 ترین کوچک ... بدی انجام رو درسته نظرت  به که کاری تونیمی... آوا آزادی تو
 در  محرمیت این  نه، بگی االن اگه و نداره وجود بودن من  با بر  مبنی اجباری
 ... و خورهمی هم به  فرصت ترین نزدیک 

 گذاشت   او  صورت  طرف  دو  را  دستش  هردو  آوا  که  بود؛  نکرده  تمام  را  اشجمله  هنوز 
 با  دخترک دهد، بیرون را نفسش کند  فرصت اهورا تا و شد بلند پا یپنجه  روی و

  اینکه  از  قبل و نشاند هایشلب  روی را گرمش   یبوسه  اش،ذاتی آرامش و ظرافت
 . کشید  عقب را خودش بگیرد، او بخواهد

 .گرفت  فاصله هم  از  هایشلب و زدمی برق اهورا هایچشم 

 را گلویش  که  سنگینی بغض میان در  و کرد  پاک را اشگونه  روی شکا قطره آوا
 :گفت  و نشاند لب روی لبخندی بود، کرده  احاطه

 حتی  که  خوادمی  رو  تو  انقدر   وایستاده،  جلوت  که  دختری  بگم  که  نبود  کافی  همین -
 ثابت  بهت که  نبود کافی  دونه؟ نمی اشتباه رو گناه  گیمی بهش  تو که  خطاهایی

 که  خواممی رو اهورایی همون من  نیست، مهم برام فامیلی و خونی نسبت کنم
 درم پا از  تونهنمی هم طوفان کنارمه،  وقتی تا گفت  بهم و کرد  آرومم ترسام وسط
 تاب تو و باشم آغوشت اسیر  ابد تا خواممی من  کنم  اعتراف که  نبود کافی  بیاره؟ 
 بگیرم؟  جون دستات

 :داد ادامه بعد و کرد  مکث ایلحظه  



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

821 

 

 کف   مرگ اهدای با رو آدما حق که  الزمه وقتا گاهی  هستی، تو که  جایگاهی در -
 بوده  هم  انتقام  عدالت،  اجرای  بر   عالوه  کار   این   از   نیتت  اگه  حاال...  بزاری  شوندست 
 خواه که  گرفتی  انتقام افرادی از  تو چون! کنمنمی تلقی مقصر  رو تو من  بازم باشه،
 یه که  خودت، فقط نه کار   این  با و رفتن می بین  از  خودت دست  به باید ناخواه،
  برای  داره سودی چه شاهپور  مثل آفت یه حضور ... دادی نجات فساد از  رو جامعه
 زاره؟ می جا سرش پشت ویرونی و سیاهی فقط بزاره پا هرجا که  اینه جز  به دنیا؟ 
   کنم؟   عظهمو  رو  تو   بودن  عاقبتی  چنین   سزاوار   که  افرادی  نابودی    بخاطر   باید  من   چرا

  هایش لب به و گرفت خودش کوچک هایدست میان را اهورا هایدست  بعد
 :داد ادامه  بغض با هایشچشم به خیره و کرد  نزدیک

 شدم،می  کشته  ارتا  توسط  یا  داد؛نمی  نجات  ومن   اگه  که  دستایی    همون  دستا،  این -
 ... میاورد مودخل شاهپور  یا کشید،می بیچارگی به ومن  هامون یا

  به  کرده،  هرکاری دونممی وقتی بدم نسبت  بهشون رو قاتل اسم تونممی  چطور 
 بوده آدما همون فقط تو هدف راه، این  تو که  میدونم بوده؟  من  امثال و من  خاطر 

 نه پس بیاد؛ گناهبی آدمای یبقیه دماغ از  خون چیکه یه حتی ندادی اجازه و
 دلگیر  ازت بوده جامعه این  تموم عنف به که  کاری  خاطر  به دارم حق نه و تونممی

 ... بدونمت خطاکار  و باشم

  پیراهنش   ییقه   طرف  دو  از   و  رفت  جلوتر   او  که  کردمی  نگاهش  خیره  همانطور   اهورا
 . اشایشیشه  و شفاف هایچشم به شد خیره و گرفت  را

 شوحریم  ولی داد، باهام شراکت دست مدت این  تموم که خواممی وکسی  من -
ل  مودست   تونستمی  که  کسی..  .کرد  رعایت   یا   شاهپور   ویالی  تو   تاالر،  وسط  کنه  و 
 هیچوقت  که  نیاد دنبالم تونستمی بشم، نابود همیشه برای که  خودم اتاق حتی
 آدم  چون...  موند  پامپابه  و  کرد  حمایتم  اما  نکشه؛  کوهستان  وسط   کوالک  به  کارش
 ... نبود راه وسط
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  منطقم  هم و قلبم هم که...  دارم باورت دلم تو قدر اون و... دارم اعتماد بهت  اونقدر 
 ... کنن می انتخاب رو تو دالیل ترین اساسی با

 از  را هایشگفته صدق خواستمی انگار . کرد نگاه را صورتش لحظه چند اهورا
 .  بخواند زیبایش و درشت هایچشم 

 و ندچسبا او پیشانی   به را اشپیشانی و کرد  قفل او کمر   پشت را دستش هردو
 : کرد  زمزمه

 فاصله  بینمون  ماه  چند  برای  ممکنه  که  هاییمأموریت   به...  خطراتش  به...  شغلم  به-
  خطای  یه منتظر  خونه این بیرون خیلیا االنشم همین حتی کردی؟  فکر  بندازه

... نیست کمی مشکلی این! اندتشنه  خونم به که نشستن  من  طرف از  کوچیک
  بیای؟  کنار   باهاش تونیمی

...  بگذره  سختی  بدون  شونزندگی   تموم  که  نرفتن   سقف  یه  زیر   هم  با  نفری  دو  هیچ-
 و کنیم  تر محکم وسپرمون باید که  ماییم این منتها میندازه، سنگ وقتا گاهی  دنیا

 ... وایستیم جلوش تر پرقدرت 

 ... شهنمی هم از  آدما قلب دوری   باعث هیچوقت جسم، دوری   ضمن، در 

  سطح  تو، دنیای شاید... آوا بزرگترم ازت سال یازده من  چی؟  مونسنی اختالف-
 داشته فرق آسمون تا زمین  از  فکرم طرز  و من  دنیای با هات،خواسته و تفکرات
 ... باشه

 کنن،  تکمیل  رو  همدیگه  هایعیب  و  بیان  کنار   همدیگه  اختالفات  با  نتونن   آدما  اگه-
  اصال  اما دونم،می واینار  یهمه من  خوره؟ می دردشون چه به مشترک زندگی پس

 ... گذاشت  مشکل شواسم بشه که  نیستن  بزرگ اونقدری

 : گفت  هایشچشم  به خیره و داد فاصله کمی   را صورتش اهورا

  نداری؟  تردیدی هیچ بودن، من  با برای یعنی-



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

823 

 

 لبخند  با و داد تکان طرفین  به را سرش و کرد  حلقه او او دور  را هایشدست آوا
 .  کرد  نگاهش

 ... ذره یه حتی-

 ... بمونی  کنارم  باید  ابد  تا  کنی،  قبولم  االن  اگه!  دختر  نیستم  طالق  و  جدایی  اهل  من -

 ... مونممی-

  پا؟  به پا-

 ... پا به پا-

  لغزش؟  و ترس بدون-

 وپام و شه نزدیک بهم دهنمی  جرعت خودش به ترس باشم، داشته رو تو تا-
 ... بلرزونه

 قلبش و وجدان به بار، چندمین  برای دلش،  ویت و کرد  نگاهش ثانیه چند اهورا
 ی چهره و پاک قلب با ظریف، عروسک این  خواهان زیاد چقدر  که کرد اعتراف
 . است زیبایش

  شیرین   زبان  با  سفیدش،  و  بلورین   تن  و  آهویی   هایچشم  با  بندانگشتی  دخترک  آوا؛
  یایهپ بدجوری اعتیادآورش،  و ایقهوه موهایی موج با شکرکش، هایخنده و

 . بود کرده  ُشل را او یمردانه احساسات

 ... بود قلبش از  دختر، این  خواستن 

 ... افتادمی تا و تک به دید،می را او تا که  قلبی

 ... بود محتاج آوا نگاه تاب به سرمایش، و یخ که  قلبی

 ! نبود خودش به متعلق دیگر  اهورا وجود
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 را  او بیشتر  هم خودش جان از  که  دبو کرده   تسلیم دختری به وار دیوانه  را روحش
 ... خواستمی

 ...  بود معجزه مثل اهورا برای آوا

 ... تلنگر مثل

 ... خشم خواب از  بیداری مثل

 !جنون رویای  در  شدن غرق و

 او  گیرای  صدای را...آوا کوچک  دستان در  اسارت این  داشت دوست چقدر  اهورا و
 :شنید گوشش  زیر  را

 کم  موزندگی  هایشب سیاهی   که  سفیدی روز  همون. اآو منی زندگی یمعجزه  تو-
 ...برهمی بین از  و کنهمی

 :کشید  جان به را  گردنش  نرگس   عطر 

 این  امزنده  تا ولی... دونمنمی  شواسم شاید  نخواه، ازم فعال هم  تو بگم؛ تونمنمی -
... مدار می  نگه قلبم تو  رو کنهمی تسلیم بهت ومن  مدام که  آتیشی این  و احساس 

 ...میندازی جونم به رو جنون دفعه هر  و آتیشی روی آب که  رو تویی

  و  نشاند پایش روی را او و نشست کاناپه  روی که  بود آوا دور  هنوز  هایشدست 
 :زد لب آوا که  گرفت  را موهایش هایش،نوازش  میان

 ! اهورا نیست شبیهت جنون جنون؟ -

  گوشش  کنار  او و کشید نفس لندب آوا که گرفت گاز  دوباره را گردنش زیر  اهورا
 : زد نفس تاببی

 شبا  وحشی آهوی یه که  فهمیدم وقتی از  واین ... منه خود   خود   دقیقا جنون اتفاقا-
 فهمیدم می  نه  ام،کی  دونستممی  نه  دیدنش،  هربار   با  و  کردمی  خوابمبی  خواب  از   رو

 ... خواستممی واون فقط... کجام
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 (چاوشی محسن  -دزیره آهنگ)

   گرفتم  باال موست د

   اسیری ضیافت تو

  دنیا آخر  تا تو تا

   بگیری باال وسرت

   گرفتم  باال مودست 

  بگیرم پا قلبت تو تا

  عشقی چه با ببینی تا

 پذیرممی وشکست این 

 

 های زدن نفس و آوا آرام صدای با شرشرش، صدای و باریدمی سر  از  باران و برف
 . بود شده  ترکیب اهورا تاببی

  دار تب  وحصار   گرفته  ُگر   کردمی حس آوا ولی زد،می سوز  و بود  سرد هم هنوز  اهو
 ... نبود او از  بهتر  شاید هم اهورا حال. سوزدمی  او

 حصار  در  بلورینش جسم بعد، ایدقیقه و گذاشت هم روی را هایشچشم آوا 
 و بود سپرده فراموشی به را باران سرمای تاب، فرط از  که  بود محکمی بازوهای
 .بود اهورا خواستن  از  پر  و دار تب  هایچشم  به خیره هایشچشم 

 

  جزیره من  طوفان یه تو

  دزیره تو ناپلئون من 
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  من  از   تونستمی کی  تو جز 

  بگیره رو دنیا همه

  بگیره رو دنیا همه

 

 بر  در  را دخترک تر تاب بی  اهورا و نشست اهورا یسینه یقفسه  روی آوا بلند نفس
 بود  خواهشی  وجودش  تمام.  گرفت  انگشت  میان  را  کوچکش  های گشتان  و  گرفت

  به  همیشه برای را غرورش امشب میل، کمال  با و کردمی طلب را آوا مالکیت که
 . بگذارد دلش سودای به سر  جنون که  بود سپرده آوا هایدست 

  اهورا  تب پر  یبوسه بند به نشده، خارج هایشلب  میان از  هنوز  آوا عمیق نفس
 و گرفت  محکم را او هایشانه. شد جمع خودش توی بیشتر  دخترک و شد دهکشی
 شدن  بسته با زمانهم و شد فوت گوشش کنار  اهورا غلیظ نفس لحظه همان
 اما شد، شل کمی هایشانگشت . گذاشت آوا یسینه روی را سرش هایش،پلک 

 . بود داشته نگه خودش دست میان را آن هنوز  و نکرد رها را دستش

 

 محضم  تسلیم یطه نق

   بود آرامشم ینقطه 

   کردم  زمزمه تواسم

   بود شورشم تمام این 

   باشم که  تو هوای تو

   زمینم کل  صاحب

  دادم دنیامو همه من 
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  بشینم تو چتر  زیر 

 

 قلبش   منظم  و  بلند  هایتپش  و  بود  گرفته  آرام  اهورا  آغوش  در   بسته،  هاییچشم   با
 و  کردمی   نوازش  را   موهایش  بلند  موهای  جمو  اهورا  هایانگشت   و  دادمی  گوش  را

 شیشه پشت مه میان در  اشسفیدی که ماهی به اشنشسته آرامش به نگاه
 آتشی  و بود گرفته  آرام الس بیست از  بعد  انگار  دلش. بود شده خیره درخشیدمی
.  بود بلدش شاهدختش. بود  کرده  فروکش کشد،می زبانه وجودش توی دمادم که

 دخترک   همین وجود هایش،بدقلقی تمام کلید انگار  .دست کف مثل درست
 نه و... بود عصبانی هایشچشم نه اهورا حضورش با االن که بود آهوییچشم 

 ... گرفته  نگاهش

 داد  حرکت  آوا  یشانه  و  ترقوه  روی  را  دستش  شد،  جاری  زبانش  روی  که  ایجمله  با
 .  کرد  باز  را هایش چشم دخترک و

 ... شد جمع هم دور  باید رو یلدا شب گن می راچ  فهمیدم االن کنم  فکر -

  روی  وار نوازش و برد باال را دستش و نشست  هایشلب  روی آوا کمرنگ لبخند
 .  کشید  ریششته

  چرا؟ -

 به اعتیاد نیکوتین  از  ُپر  و فندقی هایچشم  به خیره و بوسید را ظریفش مچ اهورا
 : زد لب جنونش،

  دست  بودن هم با این  از  من  بازم شه،ب هم تر طوالنی این  از  اگه حتی چون-
 ... کشمنمی 

 پشت  اهورا  و  گذاشت  هم  روی  چشم  او  کرد،  خم  را  سرش  که  اهورا  و  خندید  ریز   آوا
 .  کشاند  اشگونه   استخوان تا را هایش لب  گرمای  و بوسید نرم را هایشپلک 
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  بودن تو تسلیم شوق

  بود تنم تو لحظه لحظه

   عمرم تصویر  بهترین 

   بود زدنم زانو عکس

   بود زدنم زانو عکس

 

  آوا؟  نیست اتگرسنه-

 پشت  کرد،می نگاهش خیره که  همانطور  اهورا و داد تکان طرفین  به را سرش آوا
 : گفت  خاصی لحن  با و کشید  اشگونه   روی را دستش

  نداری؟  درد-

 باشم؟  داشته دردی چه درد؟ -

  کنه؟ نمی درد  جاییت... چیزی دردی،دل... دونمنمی-

 خودش   توی  کمی  و  گرفت   گاز   داخل  از   را  لبش  خواباند،  پلک  سکوت  در   لحظه  چند  واآ 
 هم   خودش.  بود  نرفته  بین   از   کامل  دخترک  شرم  و  خجالت  هم  هنوز   انگار .  شد  جمع
 هیچ اما باشد، داشته ضعفهدل یا درددل است ممکن  شبی چنین  در  بود شنیده
 . کردنمی  احساس دردی

 را  شلوارش کمربند  داشت. رفت پایین  تخت  روی از  و دبوسی را اشپیشانی اهورا
 و  داد  تکیه  تخت  به  را  آرنجش  و  گذاشت  سرش  زیر   را  دستش  آوا  که  کردمی  سفت

 :گفت  کردمی نگاهش سر  پشت از  که  همانطور 

 ... ندارم احتیاج هم چیزی به... ندارم درد گفتم  که  من   بری؟  خوایمی  کجا-
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 آوا که  بود، آرام و خاص آنقدر  هایشچشم حالت. کرد  نگاهش و برگشت اهورا
 . شدمی غرق اشکنندههیپنوتیزم و انبوه جنگل میان در  ناخودآگاه

  امکانش   نخوردی  هم  شام...  شهمی  شروع  مرور   به  ولی  نکنی،  احساسش  فعال  شاید-
 ... دمنمی  شواجازه عنوان هیچ به که  بگیری ضعف هست

 وقتی نشست هایشلب روی آوا لبخند و بوسید را هایشلب  کوتاه  و شد خم بعد
 . رفت پایین  هاپله از  و کرد  رها باز  نیمه را اتاق در  او

 

  جزیره من  طوفان یه تو

  دزیره تو ناپلئون من 

  من  از   تونستمی کی  تو جز 

  بگیره رو دنیا همه

 بگیره رو دنیا همه

 

 را ملحفه بود، نشسته تخت روی که  همانطور  و گذاشت  تخت پای   را پاستا ظرف
 کم  کم.  داد دستش را زعفران چای محتوی ماگ اهورا که  کشید  باالتر  تنش روی

 درجه آخرین  روی را هیتر  و نشست زمین  روی او و کرد  مزه مزه را محتویاتش
 .  کرد  تنظیم

 دونمنمی...  شهنمی  بیشتر   این   از   هیتر   یدرجه  ولی  شهمی  کمتر   لحظه  هر   هوا  دمای-
 ... نه یا داره مونهنگ گرم  تونهمی صبح تا

 او   دور   را  ظریفش  هایدست  دخترک وقتی  شنید  گوشش  کنار   درست  را  آوا  صدای
 :گفت  و کرد  حلقه
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  عالیجناب؟  زدی قولت  زیر  بره یادم که  جزئیات  سراغ ریمی-

 زمین  روی که  همانطور  و کشید  جلو را او و انداخت باال را ابرویش تای یک اهورا
  نفس  و ریخت اششانه  طرف یک را موهایش آوا. اندنش پایش روی بود، نشسته

 :گفت  که  وقتی شد پخش شانمیان  اهورا گرم

  قولی؟  چه-

 امشب؟  شهمی چی حکمش مونده که  آرزویی و فال! خونیش حافظ و یلدا شب-

 . بود شده بلندتر  او از  سانتی چند االن آوا قد

 او و شد خیره اشایشیشه هایچشم  توی آوا مخمور  نگاه کشید،  عقب که  اهورا
 :گفت

  مونده؟  هم آرزویی مگه-

 :گفت  که  وقتی او صدای ناز  برای  رفت ضعف دلش اهورا و خندید شکرک آوا

 باشی، آورده دست به وآرزوت  تو شاید! پناهی جناب آهستی خودراضی از  خیلی-
 ... باشه نمونده من  دل تو ایدیگه چیز  شهنمی دلیل ولی

 :انداخت باال را ابرویش تای یک اهورا

   بشم؟  سالح خلع جلوش که  زد احساس از  حرف بود کی  من؟  آرزوی شد حاال-

 ... دونمنمی که  من -

  اهورا   سخت  و  سفت  قوانین   یریشه  به  زد  تیشه  تیزش  و  تند  زبون  با  که  اونی  البد-
  شناسی؟ نمی  هم رو

 د،ش تنیده دورش به که اهورا هایدست  و گذاشت اشسینه روی را سرش آوا
  ناز  با و بوسید شنیدمی  را همسرش قلب هایتپش  آن از  که  را جایی دقیقا دخترک
 :گفت
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 زیر   رو  نبایدهاش  و  باید  تموم  بخاطرت  که  همونی  ...  شناسمشمی  خوب  اتفاقا  چرا؛-
 ... بگیره آروم نشسته االن که  همینجایی و بمونه کنارت  بتونه که  گذاشت  پا

 :داد ادامه او و کشید  اشنه شا روی را انگشتش سکوت در  اهورا

  کنم؟   آرزو شهمی حاال-

 :گفت  اشپیشانی  بوسیدن با زمانهم اهورا

 ...  باشه خودم با رابطه در  فقط آرزوت که  شرطی به منتها شه،می-

  های لب   یگوشه  شد،  جدا  هایشلب   میان  از   که  «خوادخواه»  یزمزمه  با  و  خندید  آوا
 اش،زمزمه با همراه و چسباند آوا یگونه  به را اشگونه  و شد کج  باال سمت اهورا
 . شد آوا صورت  پخش صدایش عطر  و هانفس  داغ ُهرم

 کنید  باز  یار  زلف از  گره  معاشران-

 کنید  دراز  اشقصه بدین  است خوش شبی

 

 اند جمع دوستان و است انس خلوت حضور 

 کنید   فراز  در  و بخوانید یکاد ان و

 

 ویند گمی بلند بانگ به چنگ و رباب

 کنید   راز  اهل پیغام به هوش گوش  که

 

  ندرد شما بر  پرده غم  که  دوست جان به

 کنید  کارساز   الفاظ بر  اعتماد گر 
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   هست بسیار  فرق معشوق  و عاشق میان

 کنید  نیاز  شما نماید ناز  یار  چو

 

 است  حرف این  صحبت پیر  موعظه نخست

  کنید  احتراز  ناجنس مصاحبت از  که

 

 عشق به زنده نیست حلقه این  در  که  کسی  آن هر 

  کنید  نیاز  من  فتوای به نمرده او بر 

 

  حافظ شما از  انعامی کند  طلب گر   و

  کنید  دلنواز  یار  لب به حوالتش

 

 بزند حرفی اینکه از  قبل ولی داد، فاصله هم از  را هایشلب و کرد  بلند را سرش آوا
 . نشست هایشلب  روی اهورا یاشاره  انگشت

 .کن   آرزو فقط ی؛بندانگشت نگو هیچی-

  جان   به  را  تنش  عطر   عمیق،  نفسی  با.  گرفت  بر   در   او  محکم  اهورا  و  خندید  کوتاه  آوا
 . بست را هایشچشم و کشید
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 سر  خودش که  پانسمانی روی از  و گفت  آمین  زیرلب شد، گفته  دل در  که  آرزویش
  یش موها   نوازش  و  بوییدن  درحال  که  را  اهورا  یسینه  یقفسه  بود،  داده  انجام  شب
 ...  بوسید آرام بود،

 را اشزندگی  بعد به اینجا از  که  محکمی مرد آغوش در  دخترک بعد، دقیقه چند و
  های زمزمه  گوشش کنار  اهورا و بود رفته خواب به بود سپرده او هایدست به

 سنگینش،   هاینفس  و  کرد  مدهوشش  نرگس  عطر   نرمک،  نرم  که  خواندمی  را  آرامش
 . بود آورده ارمغان به برایش آوا که  بود آرامی خواب از  حاکی

*** 

 پهلو  به رو و کرد  جمع را صورتش کمی  هایش،پلک  پشت خورشید نور  احساس با
  ی قطره احساس با که شدمی خواب غرق دوباره داشت هایشچشم . کشید دراز 
  زدن،   پلک  بار   چند  از   بعد  و  برد  عقب  را  سرش  چکید،  اشپیشانی   روی  که  آبی  خنک
 از  که  شد رنگی سبز  ای  شیشه هایچشم  به خیره نگاهش و کرد   باز  را هایشچشم 
 . بود شده  خیره صورتش به زیاد، چندان نه ایفاصله 

 آوا  هایانگشت   روی  دیگرش  دست  و  بود  گذاشته  سرش  زیر   را  هایشدست  از   یکی
  اتاق،  یکرده   دم هوای و آب قطرات چکچک  و خیس موهای از  و. شدمی کشیده

 . است بوده  حمام پیش دقیقه چند تا فهمید شدمی

ش  هایش،لب  روی کمرنگ  لبخند با آوا  :گفت  و داد تنش به قوسی و ک 

ی...  خیر به صبح-   شدی؟  بیدار  ک 

 ... شهمی ساعتی دو... بخیر هم تو صبح-

 که  شد جمع اشسینه نزدیک و کشید  جلو را خودش و کرد  جمع را صورتش آوا
ش   لحن  با او و دش پخش اهورا  صورت  توی موهایش  : گفت  آلودیخواب و دار ک 

 ... مونده خوابم نصف هنوز  من ! عالیجنـاب سحرخیزی چقــدر -
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 بین  را هایشانگشت  که همانطور  و نشست  اهورا هایلب  روی محوی لبخند
 . بوسید را اشسرشانه  کشید،می  موهایش

 ... دنمیا حساب به سحر  یکله  صبح ده ساعت کنی  حساب  بخوای هم هرجوری-

 را  سرش اش،جمله اتمام با که   دادمی حرکت او واسع یسینه روی را صورتش آوا
 : کرد  نگاهش شده گرد  هاییچشم  با و کشید  عقب

  نمونده؟  خواب ساعت مطمئنی صبح؟  ده-

 را  صورتش هایشلب  به خیره که  همانطور  و افتاد تنش طرف دو اهورا هایدست 
 : گفت  بردمی جلو

 ... بمونی خواب همیشه تو کاش  ای ولی نده؛ نمو خواب ساعت-

 :زد لب 

 نگاهت فقط شده هم ساعت چند برای دیدنت، جای به باشم داشته وقت که-
 ... کنم

 و پیچید دلش توی «خوشبختی» اسم به ملسی و شیرین  طعم کرد حس آوا
 را هایشدست و افتاد  هم روی هایشپلک  شد، اهورا هایلب  شکار  که  لبخندش
 موهای  تا را ظریفش هایانگشت او و گرفت  بر  در  را او اهورا. کشید  او سر  پشت
. افتاد  دور  آوا هایدست  و کشید  عقب را صورتش ابهتش از . برد باال او خیس
 شده او هایچشم  غرق انگار  آوا و دادمی نوازش را دخترک موهای  هایشانگشت 

  تا  پررنگش، هایگهر  و کمرنگ سبز  از  ها؟ مردمک  این  بودند رنگ چندتا. بود
 شاید  بود، کشیده دیوار  دورش که کمرنگی عسلی   یهاله و طوسی و خاکستری

 هم شاید و بود شده جمع مردانه چشم جفت یک این  توی مشکی  و آبی با همراه
 . بودند شده کنندهخیره و جذاب انقدر  که  بود خاطر  همین  به

  ره؟ ادا نرفتی چطور  رو هفته اول... ستشنبهیک  امروز -
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  کنه؟   اعتراض تونهمی کسی  مگه... خواممی که  باشم جایی خواستم رو امروزه یه-

 :گفت  و خندید آوا

 ! نداره اعتراض جرعت کسی  بگی بهتره-

  کنارش   و بوسید را  آوا یگونه   کوتاه  و نشست اهورا صورت توی محو، لبخند همان
 . کشید  دراز  پهلو روی

 . باشه هم تر درست  دشای... گفت  اینم شهمی... خب آره-

 و  گرفت  او اهورا که  برود  پایین  تخت از  خواست . نزد حرفی و خندید بلندتر  آوا
 .کشید  خودش سمت را دخترک او و  افتاد پشت به دوباره

 !کجا؟ -

  ناهار  با و گذاشت  صبحونه شواسم بشه اگه البته... کنم  آماده رو صبحونه رممی-
 !  ترک یقهوه با... داشتی دوست چقدر  ور  کاکائوتلخ  یادمه هنوز ... نشه یکی

 ... بگیر دوش یه قبلش... کنی  عجله نیست نیازی-

 او پایین  لب تا و کشید اهورا ریشته روی را اشاشاره انگشت شیطنت با آوا
 هایش چشم  به خیره بعد و کرد  نگاه را بازشنیمه  هایلب  ایلحظه . داد امتدادش

 :زد لب

 ... بگیرم دوش اینکه از  قبل ننداختی؟  جا رو چیزی یه-

 قاب را صورتش آوا شود، خم سرش اینکه از  قبل و بوسید را انگشتش سر  اهورا
  ریخت   هایششانه  روی  طرف  دو  از   دخترک  موهای  خوابید،  کمر   روی  که  او  و  گرفت

 آوا  باریک  کمر   گرفتن   با  همراه  اهورا  هایچشم   و  برد  جلو  را  صورتش  مکث  بدون  و
 . افتاد هم روی

 آرامی  به  کرد،می  نوازش  او  او  که  همانطور   و  چسباند  اهورا  پیشانی    به  را  اشانی پیش
 :گفت



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

836 

 

  چطوری ... کدخدا  یخونه  مونده چمدونم ندارم، عوض واسه لباس اینجا که  من -
  بگیرم؟  دوش برم

 بهت چقدر  مشکیش رنگ قبل دفعه نرفته  یادم هنوز ... هست من  هایپیراهن -
 ... میومد

 عقب  را خودش دخترک . گرفت  دندان زیر  را اشچانه  اهورا و خندید شکرک آوا
 :گفت  و انداخت سرش پشت را موهایش دست با و کشید

   کردم؟   درست رو  ویولون گفتم  بهت-

 ... شدم متوجه صداش از  ولی نگفتی،-

  زنی؟ نمی ساز  خودت وقتی  داریمی نگهش چرا-

  مطمئنی؟  انقدر  کجا  از -

  ی گوشه  بیکار   که  کردمی   نوازش  کسی  رو   معصوم  طفل  ناو  اگه  که  اونجا  از ...  خب-
 ...داشت زدگی نگی بگی هم اشآرشه... نمیفتاد اتاق

 ... بود  نخورده بهش کسی  دست بود وقت خیلی اما... زدممی قبال-

  دریا؟  کنار   بریم صبحونه بعد-

 به نگاهینیم  سرش پشت از . کرد مکث ایلحظه  او، یغیرمنتظره  سوال از  اهورا
 :گفت  بعد و انداخت پنجره

 ...نشده تموم هنوز  بارون-

 ... نیست هم شدید ولی نشده تموم-

 خواستمی  هم، با موضوع دوتا این  کشیدن  پیش از  آوا دانستمی خوب که  اهورا
 :گفت  تند آوا که  شد باز  دوباره مخالفت برای هایشلب  برسد، کجا  به
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 تو ویولون  دوباره که  هم دیشب از ! دریام یدیوونه من ... اهورا کنممی خواهش-
 ...  بزنی ویولون  برام و کنارش  برم تو با  که  افتاده سرم تو خوره مثل فکر  این  دیدم

  گوشش   پشت را موهایش و کرد  کج  ناز  با را سرش آوا وقتی اهورا، کمرنگ  اخم
  روی  چقدر  دانستمی خوب خودش که  لحنی با دقیقا دخترک و شد محو راند،
 :گفت  رددا تاثیر  اهورا

 کردن  حواله و تعبیر  بدون حافظ انعام که خواینمی... دیگه نیار  نه من  جون-
  بمونه؟ 

  هایش لب  میان  از   که  آرامی  « خبخیلی»  با  و  آمد  بیرون  گلویش  از   اهورا  بلند  نفس
 قبل  و  بوسید  را  اشگونه   محکم  و  کوبید  هم  به  را  هایشدست   ذوق  با  آوا  شد،  خارج

 سریع و رفت پایین  تخت از  کنان  وورجه ورجه کند،  عوض را نظرش اهورا اینکه از 
 سرش زیر  را هایشدست اهورا و... گذاشت  هم روی را درش و شد کن رخت وارد

 ... بود گرفته  بخار  کامال  اکنون که  ایشیشه  اتاقک به زد زل و گذاشت

  اصرار  با اهورا که  بود غروب قبل ساعت چند بود، خواسته آوا  که  چیزی برخالف
 همه  تخم و اخم با و کرد  جمع سرش باالی را دخترک خیس نیمه موهای خودش

 .رفتند  دریا  کنار   و  نخورد  سرما  وقتیک   که  داد  جا  کالهش  زیر   خاصی  وسواس  با  را

 بود کرده  جمع شکمش توی را پاهایش و بود نشسته آنجا نرم هایماسه روی آوا
 اهورا سر  پشت  از  زد،می  قبر وضوح به که  درشتی هایچشم  و کمرنگ  لبخند با و
 اش شانه  روی را ویولون و بود ایستاده دریا کنار   کم،  ایفاصله با. کردمی نگاه را

  تکان  کمی  را کوتاهش  موهای و پیچیدمی فضا در  ماه دی سرد باد. بود گذاشته
 اصرارهای   با  که  رنگی   خاکستری  کاپشن   در   اش،ورزیده  قامت  و  بلند  قد.  دادمی   تکان
 سر  دریا، هایموج . بود شده گیرتر چشم  همیشه از  بود، پوشیده او حرف هب و آوا

 و کشیدمی  هاسیم روی را آرشه مسلط، و ایحرفه او و دادمی  نوازش را کفشش
 ملودی  
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 (Cant help falling in love_ Elvis Presly )وجود تمام با آوا و کردمی اجرا را 
 کران، بی   و  زالل  دریای  وسعت  برابر   ندین چ  که  بود  مردی  به  خیره   و  بود  شده  چشم

. بود کشیده  عقب کنسول  روی قاب و سوئیت  سمت به ذهنش. داشت دوستش
 و بود دیده را آن خروج موقع شانسی آوا و بود شده قبلی قاب جایگزین  که  قابی
 در  اهورا وجود به را دخترک دل چقدر  جمله، خط چهار  همان دانستمی خدا فقط

.  ترسوزان را دوانده ریشه و عمیق عشق این تب و بود کرده تر گرم اشزندگی 
 به  رنگ قدری و کرد تکرار  ذهنش توی را جمله آرام عمیقش، نفس با همزمان
 :پاشید لبخندش

 سخت  زمستان این  در »

 زدهیخ و سرد زمین این  در  و

  زدود را هایخ که  ایدانه  تنها

  کرد؛  رشد و

 ...«بودی تو

 اششانه  روی را سرش و کرد  حلقه اهورا بازوی دور  را شدست و شد بلند جا از 
 :گفت  و آورد پایین  را ویولون و نواخت هم را آخر  نت اهورا. گذاشت

  بود،  بلد هم کمونچه  و سنتور . گرفتم  یاد داییم از  رو زدن ویولون پیش سال خیلی-
 ... بده یاد بهم نشد وقت ولی

 داخل را ویولون داشت ورااه و نشست گلویش توی سالنه سالنه آوا، بغض
 :شنید را صدایش که  گذاشتمی اشجعبه

 ... گذشته  دیگه روزا اون ولی-

 : گفت  هایشچشم به خیره و ایستاد مقابلش اهورا
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 بشه،  تموم ظاهرا و بخوره خط تقویم از  شاید... گذرهنمی  هیچوقت روزا بعضی-
 تلنگره  یه  منتظر   فقط  و  همونمی  باقی  آدما  قلب  وسط  و  ذهن  تو  ابد  تا  اشخاطره  اما
 ... بکشه چشمت جلو وخودش دوباره که

 باشم،  دنیات تلنگر  خودم و بسازم وهاتخاطره  ترین پررنگ  دارم دوست بگم اگه-
  گی؟ می چی

 :کشید  و  گرفت  انگشت تا دو میان را اشگونه  اهورا

 . ..جلویی بقیه از  هیچ دو االنشم همین  تو... نکن  تالش براش زیاد گممی-

 :گفت  دقیقه چند از  بعد اهورا و خندید آوا

  غمگینه؟  چشمات هنوز  چرا-

 .  گرفت  را بازوهایش  اهورا هایدست و انداخت زیر  را سرش آوا

  گذشته؟   از  نیستی راضی آوا؛ کن   نگاه ومن -

 :نشاند لب  روی تلخندی کند،  نگاهش اینکه بی آوا

  مادر   محبت  نه  و  باشه  سرم  باال  پدر   یسایه  گذاشت  نه  که  ایگذشته  از   باشم  راضی-
  بچشم؟  کافی  یاندازه به رو

 و گذاشت  او یسینه روی را سرش دخترک و شد نزدیک او به بیشتر  کمی  اهورا
 . چکید هایشگونه  روی  آرام آرام بغضش

 وخودت  دست  و  باشی  بوده  خودت  کنار   خودت،  فقط  ساال  این   تموم  سخته...  سخته-
 رو و کنی  روزمرگی نه، که  زندگی نزن، دم و بخور  و شی بلند جا از  که  باشی گرفته
ت هم هیچکس... بکشی بیخیالی و خنده کاور    زخمات  ...نکنه درک 

 :گفت  و انداخت او دور   را هایشدست اهورا

 ... کنهمی درک خوب خیلی باشه شکسته باالش که  کسی  رو خوردهزخم یه-
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 ...  بگو بهم واون ایه؛دیگه چیز  از  غصه این  دونممی ولی

 و ریز  یجثه و انداخت اهورا کمر   دور  را هایشدست و گرفت  شدت آوا یگریه 
 . شد گم  آغوشش در  اشعروسکی

 :زد لب آرام بعد و کرد   سکوت لحظه چند

 دونستنمی  ومن   هویت  که  آدمایی  تموم  از   هم  تو،  از   هم...  ناراحتم  ازت...  راستش-
 ... ن بد نجاتم شاهپور  دست از  که  نیومدن ولی

 . فشرد  خودش  به  بیشتر   را  مرتعشش  جسم  و  شد  فوت  صورتش  کنار   اهورا  گرم  نفس

 ...  افتادی غربت وسط ولی داشتی، آشنا اینکه از  بگیره دلت و کنی  گله  داری حق-

  پدر  افتاد، آرش برای که  اتفاقی از  قبل موقع،  همون چون نداره؛ مقصر  قصه این  اما
 ... برده بین  از  بوده ماهه دو که  رو ایبچه نرگس گفتن   مادرت و

  اون  تو تو، زاشتممی  من  کردی  فکر  وگرنه... آوا نداشت خبر  تو وجود از  هیچکس
   بمونی؟  شاهپور  کنار   لعنتی یخونه

 . فشرد هم روی را هایشچشم  محکم اهورا و گرفت  شدت آوا یگریه 

  کنن؟   مخفی همه از  موهویت و بگن  دروغی چنین  باید چرا چرا؟ -

 ... زندگیت  حفظ ر بخاط-

 اشک از  خیس نگاه کرد،  ُشل را هایشدست  حصار  که  اهورا و  خورد تکان کمی  آوا
 . شد خیره او هایچشم  به سوالی دخترک،

 :گفت  آرام و کشید  او استخوانی   یگونه   روی را انگشتش سر  اهورا

 نقشه  ن ای...  کنهمی  جداشون  هم  از   شاهپور   باالخره  زود،  یا  دیر   که  دونستن می  اونا-
 و  نیاد  در   شاهپور  عقد  به  نرگس  هم  بشه،  محافظت  تو  زندگی    از   هم  که  کشیدن  رو
 ... نشه پایمال  پدرت خون هم
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،   به  متعلق  که  رو  ایبچه   اونم  بارداره،  نرگس  دونستمی  شاهپور   اگه  کردی  فکر    آرش 
 برد؟ می بین  از  شبه یه رو تاتون هرسه یا بمونه؟  زنده زاشتمی  بازم

 واقعا   نرگس،  و  آرش  که  بود  این   درگیر   ذهنش  و  کردمی  نگاهش  فقط  ر همانطو  آوا
 اما  کنند؛  تعبیر  هم برای مردن به اشتباه، به را عشق هاخیلی شاید. اندبوده  عاشق
 اما  بود، داده ازدست را آرش نرگس. کردن   زندگی هم برای یعنی درواقع عشق،
  همان  که  بود کرده  پنهان را هویتش بود، او خونهم که  دخترکی از  حفاظت برای
  رشوه   با  و  غیرقانونی  البد  او  و  درنیاید  شاهپور   عقد  به  هرگز   که  بود  دلیلی  برایش  هم
 . بود گرفته  خودش اسم به را آوا یشناسنامه  آشنابازی و

 اینکه  بدون  و  بوسید  را  اشپیشانی  و  زد  کنار   صورتش  توی  از   را   آوا  هایچتری  اهورا
 :گفت  بکشد عقب را صورتش

 بشی که  دادمی قرارت من  راه سر  روز  یه باید خدا چون موندی؛می زنده باید وت-
 ...کنی  عوض ودنیام و نجات یفرشته

  سرمای کاپشنش  جیب از  درشتش، هایچشم  به خیره اهورا و زد پلک کوتاه  آوا
 .  گرفت  انگشتانش بین  را سنگ

 ... ببینی رو چیزی یه خواممی-

 . گرفت  مقابلش را کبود  یاقوت گردنبند  او و کرد  نگاهش سوالی آوا

 طرح . بود مقابلش زیبای گردنبند به خیره آوا، باز  نیمه هایلب و زدهبهت  نگاه
 به  رو و داشت سر  به گلی  تاج و بود گسترده  را بالش دو هر  که  طالیی یفرشته
 گل  تاج.  بود  پیدا  کبود   یاقوت  گرد  سنگ  هایش،دست  میان  در   و  بود  شده  خم  عقب

 خوشرنگ  یاقوت همان جنس از  اسشلب و بود شده کار   نقره هایشبال یشیهحا و
 . بود نواز چشم و

 زرد  هنوز  ولی بود نمانده غروبش به چیزی  که  خورشید، نور  مقابل را سنگ اهورا
 :گفت  و گرفت  بود رنگ



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

842 

 

 ...کن   نگاه ومرکزش و ببند وچشمات از  یکی-

 اسم   دیدن  با  و  کرد  نگاه  را  سنگ  یمیانه  راستش  چشم  با  و  بست  را  چپش  چشم  آوا
 از  یکی زد،می برق میانش در  اینقره رنگ به و نستعلیق خط با که «اهورا»

 :زد لب  آرام و گرفت  دهانش جلوی را هایشدست 

 ...  قشنگه چقدر ... اهورا-

 ومنظورم  تو و آوردم رو سنگ یه اسم سیلو تو وقتی یادته؟  رو هامون مهمونی  -
  ردی؟ ک  برداشت اشتباه

 :داد ادامه او و داد تکان را سرش آوا

 مدام... بود کرده  درستش من  واسه خاص و سفارشی پدرم... سنگه همون این -
  و   کرد  باز   شمال  باغ  به  وپدرم   پای  ازش  استفاده  با  شاهپور   که  زمانی  تا  بود  همراهم

 ... االن تا کردم  گمش  موقع همون از 

  کرد،   حس گردنش  روی را یاقوت ایسرم که  دخترک و ایستاد آوا سر  پشت بعد
 کنار  و گرفت آغوش در  را دخترک سر  پشت  از  و کرد چفت را زنجیر  قفل اهورا

 : گفت  گوشش

 من،  برای  که  ببینم  کسی  گردن   تو  ابد  تا  رو  باارزشه  برام  که  چیزی  خواستمی  دلم-
 ... ندارم جا  دلش تو کم  منم که  دونممی و دنیاست این  شخص ترین باارزش 

 :داد ادامه گردنش  بوسیدن با همزمان او و زد خندلب آوا

 یه... بدم نسبت بهت  رو چیزی نتونستم این  جز  چون بزنن؛ رو فرشته طرح دادم-
 ... گرفته  دستاش تو رو اهورا وجود  تمام که  دریا؛ پاکی   به قلبی با فرشته

 کرد  نگاهش محو لبخندی با اهورا و برگشت سمتش شده، گرد  هاییچشم با آوا
 :گفت  او که  وقتی

 ... بگی خوایمی که  اینه منظورت... حرف  این  از  منظورت-
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  اعتراف  هنوز  که اشزدهبهت  و عروسکی صورت توی دور  یک اهورا هایچشم 
 جان  به  انداخت  ولوله  هم  که  لحنی  با  بعد  و  چرخید  کرد،نمی   باور   را  اهورا  یباره یک 
 داد،می نشان او به را زندگی شیرینی   تمام هم و کرد  آرام را اشقراری بی هم و آوا
 : زد لب گیرا  و آرام

  دوستت  یعنی... مغرور مرد این  جون به انداخته رو جنون وحشی آهوی یعنی-
 ... اهورا شاهدخت   دارم

 دادن  پاسخ  حتی  یا  زدن  فریاد  خندیدن،  بهت،  تعجب،  فرصت  دخترک  اینکه  از   قبل  و
. شد معلق هوا و زمین  میان رشید،خو نشستن  غروب به با زمانهم  باشد، داشته
 را دستش و کرد  همراهی را دنیایش عالیجناب . کرد  حلقه او دور  را هایشدست 
 ... کشید  موهایش میان

 

  

 

 

 در  دخترها کنار   آوا و بود نشسته نشین شاه توی مردها یبقیه و کدخدا  کنار   اهورا
 نقل  البته.  گفتیم  سخن   دری  از   هرکسی  و  بود  شلوغ  تاحدودی  جمع.  بود  اندرونی
 برای  داغ یسوژه و زدمی حرفی او راجب هرکسی که  بود کامران  االن جمع اصلی

 . بود کرده  پیدا تغییر  کامران  به آوا و اهورا از  ها،زن  گفتمان

 درمقابل  کمرنگی اخم با و برداشت را بهارنارنج چای باریک کمر  استکان اهورا
 روی  نگران، تاحدودی و نامحسوس واآ  نگاه. دادمی تکان سر  کدخدا هایحرف 
 لحظه  یک حتی و بود  خودش توی شب سر  از  که  بود او متفکر  و آلوداخم یچهره 
 کرد می  سعی  هرچقدر   و  دادنمی  خوبی  هایگواهی   دلش.  بود  نکرده  خلوت  آوا  با  هم
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 و شدمی مانع اهورا یگرفته   و عبوس یچهره  بزند، پس را منفی احساسات این 
 . انداختمی جانش به را تشویش بیشتر 

 کندمی  پوست  را  داشت  دست  به  که  سرخی  سیب  و  بود  نشسته  آراگل  و  حورا  بین 
  را  نگاهش رد هم او لحظه همان که  بود اهورا روی نگرانش و درشت هایچشم و

 نگاهش،  تیزی   فرط از  شد، دوخته آوا صورت به که  براقش هایچشم و چرخاند
  انقدر  هایشچشم  چرا االن؛ اما... نبود اینطور  یروز د تا اهورا. گرفت  دخترک نفس

 این   از   آوا  که  کمرنگ  و  گنگ  غم  این   اصال  زد؟ می  سرخی  به  دوباره  چرا  بود؟   عصبانی
  بود؟  نشسته سبزش هایچشم نی نی توی چرا داد،می  تشخیص را آن هم فاصله

 لحظه   مانه  و  چرخاند  را  سرش  اهورا  که  بود  نشده  او  هایمردمک   محو   کامال  هنوز 
 و شد حسبی هایشدست و لرزید جایش سر  آوا. شد باز  شدت با خانه اصلی در 

  ضعف   به  را  دلش  بیشتر   بلندش،  صدای  و  افتاد  بشقاب  روی  غلتان  غلتان  سرخ،  سیب
 . انداخت

  شده  سرخ هوا سرمای از  هایشگونه   و بینی نوک که  ساله دوازده حدودا پسرکی
 ایلحظه  برای او ورود. بود ایستاده در  وبچهارچ توی زد،می  نفس نفس و بود

 .خواباند را شلوغی صدای  و جمع یولوله

 خطاب کدخدا  و کشید  باال را سرش کمی  بود، پسر  همان پدر  انگار  که  اهالی از  یکی
 : گفت  پسرک به

 چاق  نفسی  تو  بیا  واینستا،  در   دم  باباجان؟   ایسراسیمه  انقدر   چرا حسن؟   شده  چی-
 ... کن 

 :گفت  کدخدا  به رو و کرد  تازه نفسی و درآورد پا از  را ایشهچکمه  پسرک

...  نکرد قبول تو بیاد گفتم هرچی ولی شناختمشنمی اومده، شهر  از  آقایی یه-
 ...داره کار   خان اهورا با گفتمی

 :گفت  شدمی بلند جا از  که  همانطور  و گرفت  زانویش به را دستش کدخدا
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 من و وایسته من  یخونه  در  بیاد همونم شهمی مگه نکرد؟  قبول که  چی یعنی-
  چایی  یه اقلکم... باشه هم خان اهورا آشنای که  خصوص به بمونه؟  در  پشت بزارم
 ... بره بعد بخوره، اینجا باید رو

  نگاهش  پیش لحظه چند از  اهورا. شد کشیده اهورا سمت آوا یپریدهرنگ  نگاه
 که  فهمید آوا و کرد   اشاره باال به نامحسوس شد، او نگاه متوجه وقتی و کردمی
 . بزند حرف باهاش اتاق توی تنها خواهدمی

 سریع  آنقدر  چطور  و برخاست جا از  سرعت با چطور  نشد متوجه شاید هم خودش
 .  ایستاد  اهورا  انتظار   به  اتاق  یمیانه  در   و  زد  را  برق  کلید  و  رفت  باال  را  پله  چندتا  آن

 آوا شد، وارد اهورا اینکه محض به و شد پایین  باال در  یدستگیره بعد، دقیقه چند
 : کرد  نگاهش بغض با و دوید سمتش

 ... نیار زبون به رو ذهنمه تو که  چیزی اون کنممی خواهش ازت-

  قفلش  و بستمی را در  که  همانطور  و باخت رنگ اشچهره  روی از  کمی  اهورا اخم
 : گفت  کردمی

  نزنم؟  حرف  یا کنم  نظر  اظهار  راجبش تونممی چطور  ذهنته تو چی ندونم تا-

 داره؟   چیکار   باهات  اصال  داره؟   کار   تو  با  و  اومده  ناشناس  که  کیه  ری؟ می  طفره  چرا-

 . کشید  آوا کمر   روی وار نوازش  را دستش و کرد  پر  را شانمیان قدم چند اهورا

 ... برسونیم آخرش به رو تمومنیمه کار    و بریم باهم که  اومده... همکارم-

 قضیه اصل متوجه خودش آوا که  گرفته؛  آنقدر  صدایش و بود ممحک آنقدر  لحنش
 خیره دخترک و شد کدرتر   اهورا نگاه. گشت  جاری گونه   روی به هایشاشک و شد
 : گفت  هایشچشم به

  بشه؟  چی که  بزاری تنها ومن  خوایمی بشه؟  چی که  بری خوایمی-
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 اش گریه از  خیس صورت یگوشه را دیگرش دست و گرفت او تر محکم  اهورا
 . گذاشت

 ... خودت به بعد خدا، به سپارمتمی اول... آوا زارمنمی  تنها رو تو من -

 کرد، می  پاک را هایشاشک  که  همانطور  و کشید  صورتش روی  را هایشانگشت 
 :داد ادامه

 ... مراقبته خودش دخترهای عین  مطمئنم که  کدخدا  به سوم جهدر در  و-

 وقتی  لرزیدمی صدایش. کرد  حلقه اهورا  دور  را هایشدست  و افتاد هقهق به آوا
 :گفت  که

... بمونم کدخدا  پیش خوامنمی ... اهورا ندارم رفتنات این  از  خوبی یخاطره من -
 نه  باشه  امن   جام  خودت   کنار   خوادمی   دلم...  باشه  کنارم  تو  جز   کسی  خوامنمی   اصال

 یه به اینکه نه ،کنه  گرم  مودل که  خواممی وخودت  آغوش من... دیگه هیچکس
 ... کنم  تکیه غریبه گرمای

 باید شناسنامته تو اسمم که  االن اینه از  غیر  مگه... ببر خودت با منم اصال... اصال
  باشم؟  همراهت جاهمه

 ی گونه   به را اشگونه   و برد جلو را سرش. کرد  تر تنگ  را هایشدست یحلقه اهورا
 :گفت  و چسباند او

  سوراخ  تک تک تو  شاهپور  که شهری سمت دختر؟  ببرمت کجا خوایمی ازم-
 دن؟ می جولون سرتاسرش هامون آدمای و گردهمی دنبالمون هاشسنبه

 هم  به را هایشچشم  محکم او که  کرد  خیس هم را اهورا صورت آوا، هایاشک 
 .  گرفت  آغوشش در  کیپ  و داد فشار 

 که  حباب  یه  مثل!  برهی م  سر   پنبه  با  اما  سوزونه،نمی ...  بدتره  هم  آتیش  از   من   شغل-
 ...  بره باال هفتم طاق تا تونهمی گاهی  و شکستن   واسه تلنگر  یه منتظر  گاهی
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  تو  که  یخی وجود خواست به خودم، خواست  به... منه یشناسنامه تو اسمت آره
 بودن،  هم کنار   تعبیر  مگه ولی زندگیم؛ تو اومدی گرفت  آروم و شد گرم  تو دستای
  قلب  این  بازم بندازن، فاصله مونبین  کیلومترها  هم هرچقدر  که  اینه از  غیر  چیزی
  نیست؟  تو از  غیر  کسی  جای لعنتی

 تر محکم اهورا. گذاشت  اهورا یشانه روی را سرش و گرفت  شدت دخترک یگریه 
 اهورا. لرزیدمی او آغوش در  آوا. بوسید آرام و نرم را خیسش  یگونه  و گرفت  را او

 کشیده  موهایش  موج  میان  گرشنوازش   هایانگشت   یوقت  و  برداشت   را  اشروسری 
 :شنید را او گیرای  و گرم  صدای و گذاشت  هم روی را هایشچشم دخترک شد،

 ممنوعه  یمیوه یه ... اشتباه یه... بودی گناه  یه من  چشم به زیادی زمان  مدت تو-
 داشتنش  بازم اما کرد؛می  آروم هاموریه عطرش و پیچیدمی مشامم تو بوش که
  شدن واقعی احتمال هم درصد یک که آرزویی و محال خیال یه... بود دغن ق

 ...نداشت

  از  بعدی هیچ تو کردممی فکر  که  بود عمیق  یچالهسیاه یه مون بین  یفاصله  خط
 ...بزاره تا دو ما یجمله آخر  نقطه و بشه تموم  نیست قرار  زمان

 به  خیره کرد،می ناز  را اشگونه  که  همانطور  اهورا و کشید  عقب کمی  را سرش آوا
 :داد ادامه هایشچشم 

 ... آوا بشه حسرت برام دیدنت دوباره زارمنمی شده، ممکن  داشتنت که  حاال ولی-

 ... کنم  شکنیپیمان  دیگه طرف از  و بدم قول طرف یه از  که  نیستم آدمی من 

 اهورا. گذاشت  اهورا صورت طرف دو را دستش هردو و لرزید دوباره آوا یچانه
 صدای  لحظه همان و بوسید را راستش دست ظریف مچ و بست را هایشچشم 

 :شنید را نازکش

 از  و بمونی کنارم  کنه  مجابت تونهنمی شدن، یکی این  و خواستن  این داشتن، این -
   نری؟  اینجا
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 شان شدن  کدر   و  بود  غم  از   ُپر   اشایشیشه  هایمردمک .  کرد  باز   را  هایشچشم  اهورا
.  برداشت  خودش  صورت   دور   از   و  گرفت  را  آوا  دست  هردو.  ودب  همین   از   حاکی  هم

 افتاد آوا دور  هایشدست 

 را اهورا صورت جز  جایی آوا فندقی   هایمردمک  و بود او های چشم به نگاهش
 . کرد  خم را سرش مقدمهبی اهورا... که  بود پاسخش منتظر  و دیدنمی 

. بود  شده  سرخ  حسابی   هایشگونه.    میز   نفس  نفس  دخترک  کشید،  عقب  که  اهورا
 این   و  کرد  بلندش  زمین  از   شد،  که  صورتش  محو  و  چرخید  صورتش  توی  اهورا  نگاه
 . کرد  خم را سرش تر حریص  و تر تاببی  بار 

  کرد می احساس و بود چشیده را جنون طعم دوباره او، گرم  دستان حصار  در  آوا
 . سوزدمی آتش میان در  و گرفته  ُگر   تنش تمام

 از  یکی. گرفت  باال را بازشنیمه هایلب  و کشید  اهورا موهای نمیا را هایشدست 
 . رفت باالتر  کمی  هایشدست 

 از  را هایشلب او که  کرد  صدا را اهورا اسم آرام اش،تندشده های نفس میان در  آوا
  با  کرد،  حس را زمین  که  آوا پاهای و کشید  باال اشپیشانی  یگوشه   تا فک خط

 . بوسید را اشگونه  و هاپلک  پشت اهورا و زد پلک رخوت

  را   هایشچتری   انگشت   دو  با  که  بود  شده  خیره  آوا  عروسکی  صورت   به  هایشچشم 
 و  غم از  ُپر  لحنی با. کشید  بو عمیقا را عطرش  و بوسید را اشپیشانی  گرم  و زد کنار 

 :زد لب آرام، و گرفته  صدایی و حسرت

 احساس،  این ... تیزه و دتن همینقدر  زدی،می  حرف ازش که  خواستنی آتیش اون-
 و  کنم فراموش چیزوهمه  بگذرم، دنیا تموم از  تو خاطر  به بخوام شهمی  باعث

 ... باشم داشته کنارم  رو تو ولی بره، یادم رو جایگاهم و موقعیت
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 جمله با ولی بنشیند؛ هایشلب  روی که  رفتمی اهورا، موافقت فرض با آوا، لبخند
 شدن بارانی شرف در  هاییچشم و سنگین  بغضی هب را جایش و شد محو او بعدی  
 :داد

  شاهپور   بیخیال    و  بزنم  ومأموریت   این   قید  االن  اگه  من   بندانگشتی،  بگو  خودت  ولی-
  که   سختیایی  چشم  تو  تونممی  چطوری  اونوقت  بزارم؛  آزاد  رو  مانیا  و  هامون  و  بشم
  کنم؟   نگاه کشیدم  هاسال این  تموم طی  

 به را او تر محکم  و  بخورد تکانی اهورا گلوی سیب شد ثباع  آوا، یگرفته  نگاه
 . بفشارد آغوشش

  کسی   که  گرفتم   فاصله  امخانواده  از   انقدر   و  کشیدم  یخ  حصار   موقلب   دور   اینجاش  تا-
 سرکش  و  باکبی...  نخوره  ضربه  هیچکی  برنگشتم،  وقت  یه  اگه  و  نباشه  وابسته  بهم
  که   لعنتی یگلوله  اون فقط خواستممی! هدفم بود شده ذکرم و فکر  تموم و بودم
 رو  شاهپور   شده  که  هرطور   و  کنم  جبران  رو  پیچیدمی  گوشم  تو  صداش  صدبار   روزی

 فقط  قصدم برم، بین از  راه این  تو هم خودم نبود مهم برام شاید... دربیارم پا از 
 تلخ  طعم بازدم و دم  هر  با نفسم و بود گرفته  مرگ بوی دستام... بود خواهیخون

 ... کشیدمی  زبونم زیر  دوباره شوندهکش  و

 !داره فرق امقضیه االن ولی

 خیلی لبخند رسید، که  اینجا به اهورا و کردمی نگاهش فقط حرفی هیچ بی آوا
 آوا  فر  موهای میان وار نوازش  را چپش دست و نشاند لب به غمگینی و محو خیلی
 ادامه  هایشچشم   به  خیره  و  کرد  نوازش  را  ظریفش  یگونه   راست  دست  با  و  کشید
 :داد

... بکشم  دست  خواستنش  از   که  خواممی  نه  و  تونممی  نه  که  زندگیمه  تو  نفر   یه  االن-
 یه مثل... دهمی واون  نرگس عطر  بوی نیست؛ مزهبی و تلخ زهر،  مثل دیگه نفسام
 بود  شده بیام، خودم به تا و شد موندگار  اونجا و قلبم وسط دویید وحشی آهوی
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  جنون  مهر  تونست که  بود کرده  سفت انقدر  وجاپاش  و یخی قلب ین ا جنون آوای
 ... پیشونیم به بکوبه رو

 رو اتفاقی هر  بزاره که  نیست یخی یدیواره اون از  خبری گرمه،  تو به دلم تا... آوا
 ... دارمبرمی  گام  آدمایی چه بین  نباشه مهم برام و کنم  تلقی هیچ به

  دستاش  تو رو وجودم که ای  فرشته امگه دی نصف نیستم؛ اهورا فقط دیگه من 
 ... گرفته

  محصور   امنش  آغوش  در   را  او  دوباره  که  اهورا  و  گرفت  باریدن  نرمک  نرم  آوا،  بغض
 : کرد  زمزمه و گذاشت  او یسینه روی را  سرش دخترک کرد،

 ... باشم نفر  دو جای خواممی... باشم آوا فقط خوامنمی دیگه منم-

 ... وایستم  پاهام  رو  و  بگیرم  قدرت  محکمت  آغوش  از   جودت،و  از   قلبت،  از   گفتی  بهم

 ... کنممی حسش رو نیرو اون دارم االن ولی نفهمیدم، موقع اون

 موهای  روی را اشچانه او و کرد مشت را اهورا پیراهن  تر محکم  هایشدست 
 :شنید را صدایش مکث، ایثانیه از  بعد و گذاشت  دخترک

  قلب  هایضربان  یکی   یکی و شد شروع تو قلب از  که  داشتنی   دوست نیرو، اون-
 .... انداخت جریان به ومن 

 ... اهورا منی دوم ینیمه  تو... تو

 طوری  و  بوسید  را  گردنش   و  بلعید  را  موهایش  عطر   عمیق  و  کرد  خم  را  سرش  اهورا
 اعتراف  اینکه.  شود  یکی  او  با  استخوان  تا  خواستمی  انگار   که  فشرد   خودش  به  را  آوا
 غلغل  به هایشرگ  میان را خون چطور  و کردمی  گرم را دلش ته چقدر  آوا،
 ... خودش و دانستمی خودش فقط انداخت،می

  باشی؟  خودت مراقب تونیمی شده، که  هم دومت ینمیه خاطر  به پس-
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 بوییدن   با  زمانهم   و  کرد  خیس  را  او  پیراهن   اهورا،  یجمله  با  زمانهم  آوا  هایاشک 
 : زد لب تلخش، عطر 

 ...  تونممی-

 ... جنون جنس  از  تعهد یه! بدی  قول بهم باید بندانگشتی؛ شهنمی  اینجوری-

 ... بشم رو به رو  خالیت جای با دوباره و برگردم خوامنمی 

 :کرد  زمزمه آرام و بوسید را اشسینه یقفسه آوا

 نه هدیگ و داره نگهم پا سر  دومم ینیمه جنون بار  این  دممی قول... دممی قول-
 ... خالی جای نه و باشه فاصله از  خبری

 .  چرخاند صورتش  توی را هایشچشم و داد فاصله خودش از  را او اهورا

... نداره اشکالی عهدشکنی بشه، ختم کوهستان   وسط یبوسه به تهش اگه البته-
 ... نباشه مجازات از  خبری بعدش  دممی قول منم

 :گفت  لبخند با و گرفت  اشخنده او دار شیطنت  لحن  به اشک، میان در  آوا

 ...!اهـورا-

 . نگفت چیزی و شد  خارج هایشلب  میان از  اهورا عمیق نفس

 برف  زیر  راه وسط ممکنه و خرابه جاده وضع بیفتین؟ راه شب خواین می چرا-
 ... بمونین 

 بیشتر  دیگه ساعت یک تا برف بارش هواشناسی بینی  پیش  طبق نمیفته؛ اتفاقی-
 و بشه داده تحویل کتبی  گزارش  صبح فردا که  کنیممی  حرکت شب. ..نداره ادامه
 ... هامون سراغ بریم بعدش

  چی؟  دربیاد آب از  اشتباه هواشناسی  گزارش  وقت یه اگه-
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 ندم شواجازه من  تا باشه، داشته قصدی چنین هم هواشناسی اگه نباش، نگران-
 ... برهنمی  پیش از  کاری

 عنوان هیچ به انگار . کرد  بغل را ریزنقشش یجثه ارهدوب اهورا و خندید کوتاه  آوا
 .کند  جدا خودش از  را او رفتن، نود یدقیقه تا خواستنمی 

  نباشی؟  پیشم مدت چه قراره بار  این  ساعت، چند گفتی  دفعه اون-

 سه  دو  ممکنه  شاهپور   رد    زدن  و  هامون و  مانیا  کردن  پیدا  اما  بگم؛  قطعی  تونمنمی-
 ... گیالن  برگردم کاوه  دادگاه جلسه برای باید عدشب... بکشه طول روز 

 :داد ادامه و بوسید عمیق را موهایش

  مون بودن   هم  کنار   برای  مانعی  هیچ  دیگه  بشه،  تموم  ماجراها  این   تموم  که  زمانی  و-
 ... نداره وجود

 ... مونم می منتظرت بکشه طول که  زمان هر  تا-

 : گفت  هایشچشم  به خیره و داد فاصله خودش از  را او اهورا

  وحشی؟  آهوی رهنمی  یادت که  قولت-

 .داد قرار  او یسینه روی را هایشدست  و نشاند هایشلب  روی کمرنگی  لبخند آوا

 ... عالیجناب  رهنمی  یادم-

*** 

 دقیقه چند و بود گرفته   ضرب فرمان روی را هایشانگشت  کمرنگ،  اخمی با اهورا
  صرافی سمت و شد پیاده ماشین  از  هرامش مغازه، از  مشتری آمدن بیرون از  بعد

 . افتاد راه  به خیابان یگوشه

 را  تماسش بود، تلفن  با زدن حرف حال در  که  شروین  کرد،  باز  که  را ایشیشه در 
 :گفت  او به رو و کرد  قطع
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 انتقال؟  یا اومدید تبدیل واسه بفرمایید؟  جونم-

 :گفت  وا به رو بعد و چرخاند محوطه در  را نگاهش دور  یک شهرام

 ...درنیومده هنوز  افزایش نرخ انگار  ولی انتقال؛ واسه-

 :گفت  و  خندید کوتاه  شروین 

 ... درمیاریم شده  که  هرجوری شونرخ  و  گیریممی شونوسان  ما بده، رو حواله شما-

 یک شروین . گذاشت  میز  روی مقابلش تراول دسته یک و رفت جلو قدمی شهرام
 :زد زل او جدی نگاه به درخشان،  هاییچشم با و انداخت باال را ابرویش تای

  چیه؟  مناسبتش-

 ... من  دست بدی شونرخ  سر  قراره که  نوسانی   همون شیرینی   کن   فکر -

 . برد هاتراول  سمت را دستش و آمد کش  لبش روی شروین  لبخند

  نباشه؟  مالب قالب-

  باشه؟  نهتومی کی  کار    خودت، دست هنر  جز  باشه اگه! ایاینکاره خودت که  تو-

  خوای؟ می وکی  چیه؟  کارت  اصل خب؛-

 ...  هامونم دنبال-

 :داد پاسخ جدی و  سرد شهرام و کرد  نگاهش سوالی شروین 

 ... شدن دیر  از  قبل شه صاف باید که  مونهبین  شخصی حساب خرده یه-

 شده   اخالقش  کاهدون،  به  زده  بدجوری  روزا  این   باال؟   کشیده  توئم  سهم  ناکس،  ای-
 صاف توبدهی  یا که کنن می خرکش ومن  اینجا میان نفر  ده  روزی !سگ اخالق
 ...  عزرائیل با عقد سفره پای نشونیمتمی یا کنیمی

 . نشست شهرام ابروهای میان کمرنگی  اخم
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 رو  عزرائیل با وصلت اونوقت و شهمی دوبله بدهی وگرنه کجاس،  نداری خبر  نگو-
 ... کنممی پهن  تپا جلو شوسفره خودم برنیاد،  پسش از  هرکی

 : گفت  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند شروین 

 من  چون... شهنمی خبردار  احدی خودت جز  کنی  تضمین  باید ولی گم؛می  بهت-
 ...  گردمنمی شر  دنبال

 کرده  ردت  و  نبود  اینجا  جات  االن  بودم  اگه  که  نیستم  قشرق  و  کشییقه  دنبال  منم-
... اولت جای سر  برگردی آخر  ستد و خودت دور  بچرخی دور  ده که  جایی بودم
 ... خودته نفع به کنی  وا لب زودتر  هرچه پس

 سراغش  مدت  این   طی  که  هاییشاکی   تمام  با  مرد  این .  کرد  نگاهش  ایثانیه   شروین 
  متمایزش  محکمش زدن حرف و جدی هایچشم  حالت. بود متفاوت بودند آمده
   .گشتمی هامون دنبال فقط راستکی راست انگار  و کردمی

  چیزی   که  همانطور   و  کرد  باز   را  سررسید  و  برداشت  را  بود  میز   روی  که  نویسی  روان
 : گفت  کردمی یادداشت داخلش

  گیالن،   پدریش ویالی یا... بشه قایم تونهمی  جا دو فقط هامون که  اینه حقیقتش-
 ولی کشیده،  باال شونیست  و هست مانیا که  داری خبر  حتما... اینجا لواسون باغ یا

 ... نشه واالخون آالخون که  گذاشته  آزاد ورقم دو این  کرده  مردونگی همثیک

 :گرفت  شهرام مقابل و کرد  جدا سررسید از  را برگه

 واسه نشه دردسر  موقع یه! آندیدی  دیدی شتر  باشه حواست فقط... شما خدمت-
 ... من 

 :گفت  بعد و انداخت کاغذ  به گذرا  نگاهی شهرام



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

855 

 

ت  تو  کلکی  اگه-  اونوقت  کفشته،  تو   ریگی  ببرم  بو  کافیه  ولی  نداره؛  دردسر   نباشه  کار 
 سوار   سر  به چی بشینه، زمین رو هوابی و کنه  سرریز  ناغافل شتر  بار  اگه فهمیمی

 ... میاد کارشتازه و ناشی

  چیزی   یا  بماند  دیگری  حرف  منتظر   اینکه  بی  شهرام  و  برد  فرو  را  دهانش  بزاق  شروین 
  سمت   را  برگه  و  بود  نشسته  ماشین   توی  بعد،  دقیقه  ندچ  و  شد  خارج  آنجا  از   بگوید،
 .  گرفتمی اهورا

... کرد  پیداش شهمی  اونجاها کرد  ادعا و داد شولواسون  باغ و  پدری ویالی آدرس-
 ... حرفاش بود دروغ ولی

  دونی؟ می  کجا  از -

 کاغذ   میون خوب هم انصافا و بود سرش پشت که  دری و متخلخل هایدیواره از -
 ... بود شده کار   دیواریا

 :داد ادامه او و کرد  نگاهش فقط بگوید چیزی اینکه بی اهورا

 قضیه  به هم هرجوری... یکی نه بودن، نفر  دو قبلی هایمشتری  باشه یادت اگه-
 ...  کنن   قایمش کتاب  وسط و میز  زیر  بشه که  نیست کاهی  برگه طرف کنی  نگاه

 :گفت  و کرد  محکم جایش سر  ار  اشاسلحه  و گذاشت  داشبورد توی را کاغذ  اهورا

 و دستبند بدون... بیرون بکشن  اونجا از  وشروین  صدا و سر  بی هابچه بده دستور -
 اینکه قبل کنم  دستگیر  خودم خواممی دلم هم رو مرتیکه اون... توجه جلب ایذره
 ... بپره قفس از 

 :داد ادامه بودند  نشسته عقب صندلی روی که  نیرویی نفر  دو به رو آینه از  و

 ...میاین  من   همراه هم دوتا شما-
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 سرتاپا   مرد  دو  بعد  لحظاتی  و  گفتند  «قربان  چشم»  دو  آن  و  داد  تکان  را  سرش  شهرام
 صدا  و سر  بی بود، خواسته اهورا که همانطور  و شدند صرافی وارد پوشمشکی
 .  افتادند راه به بازداشتگاه سمت و کردند  ماشین  سوار  را شروین 

 ورودشان  از  بعد. رفتند  سرش پشت مأمورها او از  بعد و شد یادهپ ماشین  از  اهورا
 کشید  را  مخفی  در   یدستگیره  سروصدا  بی  و  کرد  قفل  داخل  از   را  در   اهورا  صرافی،  به
  به  بود کرده  پر  را آنجا فضای که  ایخفه داد صدای دادنش، فاصله محض به که

 .  کرد  تند قدم بود افتاده زمین  روی که  مردی سمت به اهورا و رسید گوش

  هایش دندان  میان  از   افتاد،  چسبش  نوار   میان  در   محصور   پای  و  دست  به  که  نگاهش
 کفش  کثیفی    رد  که  ایپلهراه  و  نامرتب  هاینوارچسب   روی  از .  غرید  آرامی  « لعنتی»

 . گذردنمی  هامون رفتن از  بیشتر  دقیقه چند بفهمد توانستمی بود، تازه آنها روی

 بیشتر   هرچی  جماعت  این ...  بیاد  راه  ماشین   کنار   تا  بتونه  که  نیدک  وا  وپاهاش   فقط-
 ... بهتره بمونه  بسته شوندهن 

 منتهی  که  هاییپله  از   کردن  تلف  وقت  ایلحظه  بدون  اهورا  و  گفتند  «اطاعت»  هردو
 . رفت  باال  شدندمی  صرافی  راست  سمت یطبقه  چند  تجاری    ساختمان   بام    پشت  به

 و ماه دی غروب. کرد شلیک یآماده را آن و گرفت دستش میان را اشاسلحه
 جلب  پاهایش  صدای  که  بااحتیاط  و  آرام.  بود  کرده  تر سخت  را  کار   شدیدش  بارندگی
  پشت   از   صدایی  شنیدن  با  که  داشتبرمی  قدم  شده  جمع  هایآب  میان  از   نکند،  توجه
 . برگشت او سمت و داد فشار  هم روی را هایشدندان تر محکم  سرش،

 از   واهی  تصوراتت...  که  بینیمی  ولی  بزنی،  رقم  خودت  وآخرش   خواستیمی  مهیاد-
 ...خان اهورا باختی رو دفعه این ! هیچ به یک شده امتیازمون االن و اومد در  آب

ی  از . بود پردرد و سنگین  زهر  مثل اهورا هاینفس   شده خراب انقدر  هاریه  این  ک 
  نداشتند؟  هم را باران  طاقت دیگر  که  بودند
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  متقابال  او که کردمی نگاهش پوزخند با و بود گرفته سمتش را اسلحه هامون
 :گفت  خشمگین  و اخم با و آورد باال را اشاسلحه

 که  تویی  نه کنه،  باز  حساب فرداش رو  بتونه که  زنهمی  باخت و برد  از  حرف کسی-
 ... بودی شده قایم سوراخ تو موش عین  که  خطی ته االنشم همین 

 برگرده،  اولش یخونه سر  دوباره که  هم آدمی و باختم من  گفتی،  هک  همونطور -
 ... وایستادم جلوت االن که  هست همونم بخاطر  و نداره شدن قایم به نیازی

 :داد ادامه و انداخت زمین  روی  را اشاسلحه بعد

  و  زد هم به هامونقشه  تموم موقعشبی  حضور  با که  کسی    با  جنگیدن قصدم االنم-
 ... خالی دست و رو  در  رو... گرفت  ازم بودو من  قح که  دختری

 . انداخت زمین  روی را اشاسلحه متقابال هم اهورا

 دست  کصافط  تو مدام که  تویی نه باشه داشته شولیاقت که  کسی    حق دختر  اون-
 زبون   به  نتونی  اسمشم  حتی  دیگه  که  جایی  فرستمتمی  زود،  یا  دیر   و...  زنیمی  پا  و

 ...  بیاری

 اهورا سمت کشید،  که  اینعره  با زمانهم  و سایید هم روی را هایشنداند هامون
 . شدند یقه به دست و برداشت خیز 

 بود؛ شده لیز  حسابی بامپشت  یشده ایزوبام کف  و باریدمی زیادی شدت با باران
 تر محکم و بیشتر  بودند تشنه هم خون به که نفری دو ها،این  یهمه  با ولی

 . کردندمی حواله هم تسم  را هایشانمشت 

 شد  بود  گرفته  را  اششانه  و  شده  رد  اشسینه  از   که  پانسمانی  شدن  باز   متوجه  اهورا
  کشیدن   تیر   با  االن  و  کردنمی   رهایش  و  بود  اشسینه  میان  در   که  دردی  از   اخمش  و

  وقتی   شد  تار   دیدش  کرد  حس  ایلحظه   و  شد  غلیظ  حسابی  بود،  شده  یکی  اششانه
  نگاهش   پوزخند  با  او  و  رفت  عقب  قدمی  و  خورد  اشچانه  تخواناس  به  هامون  مشت
 :گفت  و کرد
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 چی آوا... وایستی پات رو تونیمی قبل مثل نه و قدیمه عین  شستت ضرب نه-
  شدی؟  افتاده پا از  انقدر  روز  چند همین  عرض در  که  سرت به آورده

 بود بلند پرغیظش فریاد و کرد  نگاهش بود، وجودش در  که  نفرتی تمام با اهورا
 :غرید و برداشت خیز  هامون سمت وقتی

 ...  کثافط  یعوضی  مردک نیار  کثیفت  دهن با ومن  زن اسم-

 دستش میان را دارشضامن  چاقوی بود، او حرکت همین  منتظر  انگار  که  هامون
 زمانهم و کرد  نگاهش زده بهت او آخر  یجمله با که  بود آمدنش منتظر  و گرفت

  گردنش   به اهورا که  لگدی هایش،لب  روی!« گفتی؟   چی» یزمزمه  شدن جاری با
 . افتاد دستش از  چاقو و برد سر  زمین  روی و کرد  گیجش  زد،

 یک با رسید، دیوار  یلبه به که  هامون و برداشت زمین روی از  را چاقو سریع اهورا
 هامون   که  بزند  گردنش  به  را  چاقو  دیگر   دست  با  خواست  و  گرفت  را  اشیقه  دست
 . شدند درگیر  دوباره و گرفت  هوا روی را تشدس زودتر 

 یک  فقط طوریکه گرفت،  قرار  بام پشت یلبه  روی اهورا پای و چرخیدند دور  یک
. ببرد ُسر  جاآن لیز  سطح روی پاهایش که بود کافی متریسانتی چند جایی  جابه
 و دادمی هول را او که  همانطور  و بود سنگین  حسابی و تر درشت هامون یجثه
 اکنون  که را چاقویی کردمی سعی داشت، را انداختنش پایین  ساختمان از  دقص

 بود اهورا دست میان اشبرنده  یلبه و هامون دست به سرش و بود شده برعکس
 .بکوبد اهورا یسینه به را

 و  کشید  زمین   روی  را  پاهایش  از   یکی  زیرکانه،  کامال  اهورا  که  بودند  درگیر   شدت  به
 هامون که  همین  و کوبید  او کتف  به را  آرنجش کرد،  نحرفم که  را هامون نگاه

 را توقعش که  هامون و کشید  کنار   را خودش تیز  بیاورد، هجوم سمتش خواست
 لیز  زمین  روی نتوانست و شد درشت هایشچشم و کرد رها را چاقو نداشت،
  نفس  آخرین  صدای که نکشید طول بیشتر  ثانیه چند... و کند  کنترل را خودش
 ...پیچید  فضا  در   و  شد  ترکیب  زمین   روی  به  درشتش  یجثه  فرود   و  فریاد  اب  بلندش
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 باران و افتاد زمین  روی دستش میان از  خون غرق چاقوی و شد باز  اهورا مشت
 ها ریه این . کوبید  دردش از  شده جمع و خسته صورت و سر  به را رحمشبی  شالق
 . بودند آزارش باعث فقط مکان هر  و لحظه هر  در 

 سمت  نگرانی   با شهرام و چرخاند سر  شنید، که را سرش پشت هایم قد  صدای
 :گفت  و دوید رفیقش

  کردی؟   تموم رو هامون کار   اهورا؟  شد چی-

 :گفت  زدمی اشسینه وسط را مشتش که  همانطور  و داد تکان را سرش اهورا

  یالم خ و بگیرم اعتراف شروین  از  باید نشده دیر  تا... خیابون کنار   افتاده اشجنازه-
  هامون   مردن  خبر   بزاریم  و  بدیم   لفتش  اگر   چون...  بشه  راحت  شاهپور   و  مانیا  بابت

 ... بستن  وفلنگ  جفتشون بجنبیم بخوایم تا بپیچه،

 از  اینکه از  قبل و گرفت را سالمش یشانه  شهرام که بودند آمده پایین  را هاپله
 : گفت  اخم با و کشید  عقب را او کمی  شود، خارج صرافی

  سروقت  بری خوایمی  روز  و حال این  با ... گرفتی شروین  از  هم اعتراف گیریم-
 عملیاتی اونم دیگه، عملیات یه وقت امشب! حسابی مرد شده کبود  صورتت مانیا؟ 
 ...! نیست باشه شاهپور  هایحقه و مانیا هایدام از  پر  که

 حرفی گذاشتندنمی آرامش  هایسرفه. کرد   سکوت لحظه چند  غلیظ، اخمی با اهورا
 بود  داده  قول  که  بود  این   از   غیر   بود؟   گفته  آوا  به  چه  نبود؟   بود،  شهرام  با  حق.  بزند
 چپش  دست  یحلقه  معنی    مگر   اصال  باشد؟   خودش  مراقب  شده،  که  هم  او  خاطر   به
  نبود؟  همین  هم

  همانطور   و  شد  شنیده  اشسینه  خس  خس  صدای  کشید،  که  عمیقی  نفس  با  زمانهم 
 : رفت ر د سمت  زد،می حرف که

... بکشن  رو لواسون باغ و گیالن  ویالی کشیک  هابچه  زاریممی رو فردا طول تموم
 وارد بگیریم، شاهپور  از  ردی تونستیم یا  شدیم مطمئن  مانیا وجود از  که  زمانی و
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 شوزبون و شروین  سراغ رممی  اونوقت نداره، فایده دیدیم هم اگر ... شیممی عمل
 ... کنممی وا کمال  و تمام

 انگار .  شد  خارج  صرافی  از   سرش  پشت  و  نشست  شهرام  هایلب   روی  محوی  بخندل
 این  روی بود توانسته خوب آوا. بود شده عاقل واقعا سال، همه این  از  بعد اهورا
 اولین   برای  اهورا  که  دهد  عادتش  خودش  آرام    ذات  به  و  بگذارد  تأثیر   سرسخت  مرد
 بر  عالوه و بود نکرده عجله دفعه ن ای. بود گرفته  تصمیم غرور  و خشم از  عاری بار،

 . بود داده قرار  اولویت هم را خودش جان حفظ و مصلحت دیگران،

*** 

 «آوا»

  با  را بغضش و گرفت  را دامنش بلند یلبه آمد،می بیرون اندورنی از  که  همانطور 
 ...« ترنج بهت لعنت:»گفت  زیرلب و برد فرو دستش کردن  مشت

 اجبار   به  را  او  همسرش  چون  که  زدمی  کنایه  او  به  اممد.  کردمی  اذیتش  زیادی  ترنج
  برخالف .  مانده  آنها  یخانه   در   است  ماه  یک  نزدیک  آوا  و  گذاشته  تنهایش  کرده  عقد
 با  و داشت لج سر  دخترک با او حورا، و آراگل و هادی و کدخدا خوب رفتار 
 به  هم دشخو آوا بود شده باعث و کردمی تلقی بار  سر  را او مدام هایشخلقیکج
  را  اضافی آدم یک نقش خانه آن در  و کدخداست   بار  سر  واقعا که  برسد یقین  این 
 درمانگاه  به  حورا  شد،می  روز   که  همین   اما  زد،نمی   حرفی  بودند  بقیه  که  هاشب.  دارد
 هایشکنایه  و نیش باز  گرفت،می دست به را آشپزخانه کارهای  آراگل  و رفتمی

 . شدمی شروع

  بحث  همین  بودند، نشسته بافیقالی  برای اندرونی داخل که  خترهایید با هم االن
 به زیرچشمی هاینگاه تا بود، گفته  و بود گفته  پچکپچ آنقدر  و بود کرده  باز  را

 آمده بیرون آنجا از  خودش پای با دخترک درنهایت و بود شده کشیده  آوا سمت
 . بود
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  دخترجان؟  کردی  بغ خودت تو چی واسه آوا؟ -

  کرد   پاک را هایشاشک انگشت سر  با و کرد  بلند را سرش آرا،گل   صدای یدنشن با
 :گفت  و شد نزدیکش زدهبهت او که

  کرده؟   اذیتت ورپریده ترنج اون بازم نکنه کنی؟ می گریه  داری سر، می خاکا-

  و  کرد  اشاره بود آراگل   تن  که  پالتویی به  بعد و داد تکان طرفین  به را سرش آوا
 :گفت

 بری؟  خوایمی جایی! کردی  کاله  و شال-

 از  یکی ختم مجلس واسه شهر  رفتن  خودشون هادی و آقاجان واهلل؛ بگم چی-
 برم من  و انارکله مونده که  دارن سفارشی جعبه یه گفتن   زدن زنگ االن آشناها،
 ...  بیارمش

  برم؟  من نداره اشکال-

 یه...  نکرده  الزم  بشی؟   هانارکل  راهی    تنها  و  تک  بزارم  چطور !  امانتی  تو  دخترجان  وا-
 ... گردمبرمی و رممی  پاتوک

 :گفت  و  گرفت  را بازویش آوا شود، دور  اینکه از  قبل

 بادی یه خوادمی دلم بودم، خونه اشهمه مدت این ... برم بزار  کنممی خواهش-
 فاصله روستا از  قدم  چند همش نیست، دور  که  انارکله بعدشم،... امکله  به بخوره
 ... میام و میارم رو جعبه زود رممی... داره

 :گفت  دوباره آوا که  کند  مخالفت خواست آراگل

 کدخدا  ممکنه امشب که برس کارا یبقیه و غذا به بشین  هم  تو رم،می من  تا-
 ... بیاره خودش با مهمون عده یه بازم و برگرده

 :گفت  و کشید  بلندی نفس آراگل
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ی   و آتیش روی اسپند شدی که  تهگف  بهت چی ترنج دخترجان، بگو شوراست-  پ 
  بیرون؟  بری اینجا از  که  گردیمی  بهونه

. دانستنمی هم خودش گفت؟ می باید چه. پیچاند هم در  را هایشانگشت آوا
  دخترک   اصال.  کند  بدگویی  خواهر   یکی  آن  از   خواهر   این   چشم  جلوی   که  توانستنمی 
 :بزند لب انستتو فقط. نبود  آوردن و بردن حرف و اندازی فتنه اهل

 دست  روش  علی  کدخدا  که  وقتی  همون  از ...  نداره  من   کار   به  کاری  که  بیچاره  اون-
 عادت  اینکه  هم  رفته،  سر   امحوصله  ذره  یه   خودم...  نیست  َپَرمدم   زیاد  دیگه  کرد  بلند
 ... اینکه هم ندارم، موندن خونه تو به

 : گفت  لبخند با آراگل  کرد،  سکوت که  آوا

 ... خان ورااه از  دوری هم-

 : گفت  آراگل  و داد تکان را سرش کمرنگ،   لبخندی با آوا

 و نمک بحث و جر  و دعوا عینهو هم هافاصله و دوری این  جان خاخور  بابا ای-
 ...گردهبرمی زود... نکن  ناراحت وخودت... زندگیه یادویه

 :گفت  و گرفت  را هایشاشک ریختن  جلوی سختی به و شد تر سنگین  آوا بغض

  نه؟  یا انارکله برم جات به من  شهمی االح-

؛ از  خارج اونجا بلدی؟  شوآدرس -  ...شی گم  و نکنی پیدا وراه بری ترسممی ده 

 ! آرفتم  حورا با دیروز  همین  اینکه مثل بلدم؛-

 جعبه دید هم اگه... برگردی غروب از  قبل که بیفت راه زودتر  پس خب،خیلی-
ت و سنگینه  ... کمکت  بیاد که  کامران  یشماره به بزن زنگ یه چربه،نمی  بهش زور 

. کرد عوض شلوار  و کاپشن  با را اشمحلی لباس و گفت زیرلبی ی«باشه» آوا
  گردنبند   بپیچد، ش  دور  را شال اینکه از  قبل و گذاشت  موهایش روی را کالهش
 :کرد  زمزمه و بوسید را کبودش  یاقوت
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 همه این  من  و گذشته  روز  دو هنوز  ولی روز، چهار  گفتی  عالیجناب؟  موندی کجا-
 و  کردیمی تمومش کاش...  فاصله و دوری این  شدمی  تموم زوتر  کاش...  دلتنگتم
 هم قدمیم صد ترس دیگه که  کردی می بغلم محکم انقدر  و پیشم  میومدی دوباره
 ... باش آهوت مراقب خودت و بیا زودتر ... برگرد زودتر  توروخدا... نیاد

 را  هایشدست راه، طول تمام. شد خارج خانه از  و پیچید گردنش   دور  را شالش
 نرم باران. بود کشیده  باال بینی باالی تا را گردن  شال و بود برده فرو جیبش توی
 گفته  او به. بود اهورا با اشمکالمه و دیشب درگیر  آوا، فکر  تمام  و باریدمی نرمک
 ولی بدهد؛ پاسخ ندنتوا و باشد مأموریت میان است ممکن  چون نزند، زنگ بود

  صدای  ایبهانه به دفعه هر  و بود زده زنگ  بار  ده نزدیک روز  دو این طی   خودش
 .کردمی طلب را دخترک

 آورده  شانس  و  بود  نشسته  هایشلب  روی   شانمکالمه   ریکاوری    از   کمرنگش،  لبخند
 و خود بی که  دختری راجب کردندمی فکری چه مردم وگرنه دارد؛ گردن  شال بود
 ...نداشتند خبر  آوا دل از  که  هاآن خندد؟ می خودش با جهت بی

 که  رنگی  خاکی  بزرگ  نسبتا  یجعبه   تا  سه   دیدن  با  که  بود  رسیده  انارکله  یمیانه  به
 .  رفت جلوتر  و انداخت باال را  ابرویش تای یک بودند، شده چیده هم روی

 و رفت هم در  اخمش که  کند  بلند را اولی خواست و برد هاآن سمت به را دستش
 خودش  بود  گفته  آراگل  به  که  بود  کرده  فکری  چه  کدخدا.  گرفت  درد  هایشانگشت 
 شدندمی  جمع  هم  دور   باید  کلفتگردن   مرد  نفر   پنج  کم  دست  ببرد؟   را  هاآن   تنهایی

 . کنند  حرکت اینچ یک هاجعبه این  که

  گفتمی انکامر   به باید نبود، ایچاره. کشید   بیرون کاپشنش  جیب از  را همراهش
 .  کمکش  بیاید و بردارد را نفر  چند

 صدای  کنار   گوشه  از  و بود گرفته  را جاهمه غروب دم مه   و زدمی بدی سوز  هوا
  تمام  و لرزیدمی سرما از  دخترک. رسیدمی گوش  به کشیدندمی زوزه که  هاییگرگ 

 .  نشود ترسش باعث محیط این  در  تنهایی کردمی  را تالشش
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  error گاهی  گه  و بود سخت ارتباط برقراری ولی بود گرفته  شگوش   کنار   را گوشی
  شنیدن  با که  بود نخورده اول بوق هنوز  و کرد  برقرار  را تماس سختی به. دادمی

 سرش   پشت  و  کشید  آرامی  « هعی»  کمربند،  شدن  کوبیده  یا  شالق  مثل  چیزی  صدای
 که   مردی  یسایه  توانست  خوبی  به  آوا  ولی  نبود،  معلوم  کسی  مه  میان.  کرد  نگاه  را
 از  رنگش و گرفت  سینه ته نفسش. دهد تشخیص را بود ایستاده او از  فاصله با

 : پرید ترس

  تویی؟  کامران  اونجاست؟  کی-

 :گفت  بلندتر  بار  این  و رفت جلوتر  قدمی او که  نداد را پاسخش هیچکس

 اکدخد  یخونه ببریم برداریم رو هاجعبه این  کن   کمکم  بیا خودتی اگه کامران؟ -
 ... تونمی  تنها من  سنگینه خیلی... علی

 بلندی  جیغ  پایش،  دور   به  قطوری  طناب  افتادن  با  که  بود  نشده  تمام  اشجمله  هنوز 
 . افتاد دستش از  تلفن  و کشید

  پخش  انارکله در  فریادش صدای. شد کشیده  زمین  روی آوا و کشید  را طناب مرد
 را  تماسش کامران  لحظه همان  نشد متوجه و افتاد دستش از  گوشی  و بود شده
  خط  پشت از  چیزی ها،برگ  خشخش و او بلند جیغ صدای جز  و بود گفته  پاسخ

 . بود نشنیده

 زمین  روی را او تمام قصاوت با مرد و شدمی کشیده  زمین  روی  صورتش و سر 
 . بردمی انارکله انتهای و کشیدمی

. بود فایدهبی اما گرفت، می هابرگ و شاخ به را دستش و زدمی فریاد بلند بلند آوا
 . شودمی جاجابه او یاراده به و افتاده باد دست به که  بود شده برگی مثل

 جیغ ها،درخت  از  یکی یافتاده  بیرون خاک  از  و قطور  یریشه به سرش برخورد با
 ایلحظه   برای  هایشچشم   جلوی  اش،پیشانی   کنار   مایعی  احساس  با  و  کشید  بلندی

 . شد تار 
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 و  پیچاند دستش مچ دور  به دور، چند را طناب. ایستاد حرکت از  لحظه مانه مرد
 . برداشت گام  آوا سمت

 درازت زبون از  هم کم نداری، اومدن راه یعرضه که خودت فکستنی، یدختره-
  که   هم حاال میفتادی؛ گریکولی   به راه وسط بیا گفتممی اگه ندارم شک و نشنیدم

شمتمی دارم زمین  رو   پایی؟  و دست بی انقدر  بازم ک 

 شده جمع خودش توی درخت، یگوشه.  بود گرفته  لرز  سرما و ترس از  آوا تن  تمام
 :گفت  داشت لرزش وضوح به که  صدایی با و بود

  من؟  با داری چیکار  عوضی؟  هستی کی  تو-

  های ریش .  افتاد  بیرون  مه  از   اشچهره  لحظه  همان  و  شد  شنیده  مرد  صدادار   پوزخند
 وحشت  بیشتر   قدبلند،  و  درشت  هیکل  آن   با  اش،شده  بافته  و  بلند   هایمو  و  پرپشت

 :گفت  زمختش صدای با او و انداخت دخترک جان به

 من  و شاهپوری دختر  تو که  بدون واین  فقط نداره؛ دخلی تو  به باشم که  هرکی-
ت که  شدم اجیر ... شاهپور آدم  ...  فراری پرروی بچه گردونم  َبر 

  دلش   توی  ضعف  که  پرید،  رخش  از   چنان  رنگ  و  لرزید  خودش  به  بیشتر   شدت  با  آوا
ر  هایشانگشت  و پیچید  . شد س 

 باعث  که  دادمی  نوشی  بوی  هایشنفس.  نشست  مقابلش  و  آمد  جلو  پوزخند  با  مرد
 :گفت  او و شود جمع خودش توی بیشتر  و کند  کج  را سرش  انزجار  با آوا شد

 اجیر  آدم پلکی الکی خان ور شاهپ دونستممی ... نیستی هم بدی یتیکه ولی-
 ... لرزهنمی خرکی اداهای و ناز  تا دو با مسلم و مفت اهورا دل و کنهنمی 

  نه؟  یا ماسهمی ما به هم چیزی نرم و چرب یلقمه این  از  ببینم؛

  کرد  سعی حال این  با. ترسیدمی هم خیلی. ترسیدمی. کرد نگاهش ترس با آوا
 :بگوید و کند  حفظ را ظاهرش
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  کاری   ببین   اونوقت  بیا،  نزدیکم  قدم  یه  و  کن   جرعت...  چیز  همه  بی  آشغال  شوخفه-
 ... نه یا کنی  یاد توُرب و َرب جاهمین  کنممی

 همانطور  او و ترساند را دخترک بیشتر  صدایش  که  زد قهقهه بلند او، ادعای از  مرد
 :گفت  شدمی  نزدیکش که

 جوجه تو بگیره؟  وجلوم خوادمی کی ببینم جلو میام دوممی سهله، که قدم یه-
 ... زمین  کف  افتادی و شدی پودر  بزنن  بهت دست اگه تو پیزوری آخه د   فکلی؟ 

 مردک .  کردن  تقال  به  کرد  شروع  و  زد  جیغ  بلند  دخترک  گرفت،  را  آوا  که  هایشدست 
 از  بردن لذت و او  ترساندن برای فقط نداشت، هم سوئی قصد شاید و خندیدمی

 . بود پریشروان  و مریض انگار . شدمی نزدیک بهش شتقالهای  و ترسیدن

 زد،  سرش به که  فکری با لحظه همان که  زدمی  چنگ دورش هایخاک  توی آوا
  کرد،   نگاهش مردک آن که  لحظه یک و کرد  خاشاک و خاک از  ُپر  را هایشمشت 
 .  پاشید هایشچشم  به را خاک فورا

  دور  کرد،می  باز  پایش دور  از  را ابطن که  همانطور  آوا و شد بلند  مرد یناله  صدای
 ایشاخه  دیدن  با.  کند  پیدا  خودش  از   دفاع  برای  چیزی  که  چرخاندمی  چشم  برش  و
 برگردد،  سمتش به مرد اینکه از  قبل و برداشت را آن تند بود، افتاده زمین  روی که

 :گفت  آوا و شد بلند ش«آخ» صدای که  کوبید  گردنش  پشت را چوب محکم

 که   بگی بهش عمارتش برگشتی وقتی باشه  یادت... شاهپور آدم تنداش توقابل -
 ...  خوردی کتک  آرش دختر   از  چطوری

 :گفت  شدمی بلند داشت و مالیدمی را هایشچشم  که  همانطور  مرد

 ... وحشی سگ  توله کشمتمی-

 بلندتر  باشد، گرفته  جرعت  کمی  که  انگار  و کوبید  او پای ساق به را چوب بار این  آوا
 :گفت
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 ... لندهور یمرتیکه آبادته و جد هفت سگ-

 .  گذاشت  فرار  به پا شود، پا سر  مردک آن اینکه از  قبل و

 دهد،   تشخیص  را  چیزی  تاریکی  آن  در   اینکه  بدون  دخترک  و  بارید می  شدیدی  باران
 . بود گرفته  پیش در  شدمی منتهی اصلی یجاده به که  را روستا مخالف مسیر 

  از  جانش تمام کردمی حس و بود شده گم  باران بارش میان در  اشکش هایقطره
 . است شده حسبی و کرخت  سرما

  نفس  نفس حسابی و کردنمی  حس را پاهایش دیگر  رسید، که   اصلی یجاده روی
 هرکدام برای مدام او و گذشتندمی کنارش  از  تفاوتبی  عبوری هایماشین . زدمی

 مقصد . کنند سوارش و بایستند که گفتمی  بلند صدای با و دادمی  تکان دست
 . بس و داشت رفتن  قصد فقط  نبود، مهم برایش

 راننده کسی  چه بداند اینکه بدون ایستاد، مقابلش که  دودی شیشه و سفید جیپ
 را اشدستگیره برسد، کجا  به خواهدمی و آیدمی  کجا  از  اصال ماشین  آن و است
 : گفت  کردمی نگاه را بیرون که  همانطور  و شد سوار  و کشید

 این  از  شو دور  تونیمی که  هرچقدر ... برو زودتر  کنممی خواهش ازت... برو آقا--
 ...  لعنتی باغ

 از  شده هرطور  که  بود این  هدفش تنها و کردنمی  کار   مغزش اصال لحظه آن شاید
 و گرفت  شدت هایشنفس شنید، که  را راننده صدای اما کند؛  فرار  مرد آن دست
 .  نشست کمرش  شتپ  عرق سرد هایدانه

 دونینمی ! االنت شلختگی   و روز  و حال به نه اولت، دفعه ی قیافه  و تیپ به نه-
 ... وجبینیم  خوشحالم دیدار  تجدید این  از  چقدر 

 مشت  که  کند  باز   را  ماشین   در   و  بزند  جیغ  خواست  و  برگشت  رامین   سمت  زدهبهت 
 . شد کوبیده  شیشه به قبلی زخم جای از  دقیقا سرش، و خورد اشبینی به او محکم
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 هایش پلک  کشید،  حصار  هایشچشم  جلوی که  تاریکی و ندید را چیزی سیاهی جز 
 . افتاد صندلی روی حالبی و شد بسته آرامی به

*** 

 کردمی  احساس و بود خشک هایشلب . کرد باز  رخوت با و آرام را هایچشم 
 ! بود خودش اتاق  که  جااین... اینجا. بخورد تکان جایش از  ایذره حتی تواندنمی 

 دست.  کند  نگاه  را  اطرافش  دوباره  توانست  و  شد  واضح  دیدش  تا  زد  پلک  دفعه  چند
 بسته  گردنش  شال با دهانش و صندلی به بود شده بسته قطور  طنابی با پایش و

 را هایشچشم  گرفتند؛  قرار  شال طرف دو تا داد تکان را هایشلب  کمی.  بود شده
 اصواتی  و کشید بلندی جیغ دل ته از  وجود تمام با و داد فشار  هم روی محکم

 . شد خارج هایشلب  میان از  خواستن  کمک  بر  مبنی نامفهوم،

 چهره روی به غلیظ اخمی با اندامیدرشت  نگهبان و شد باز  اتاق در  لحظه همان
 انتهای   تا  کرد  حس  و  شد  کشیده  دندانش  که  کشید،  پایین   طوری  را  شالش.  شد  وارد
 حفظ  نترس  و  وحشی  همانطور   را  هایشچشم  حالت  وجود،  این   با.  کشید  تیر   اشلثه
 . نشاند ابروهایش بین  کمرنگی  اخم و کرد

 !بچه  کردی  پاره افسار  زنی؟می داد چرا چته-

 برو  بدم؟  پس جواب بهت که  باشی کی  سگ اصال سننه؟  رو تو  زنم،می  که  زنممی-
 ... بیا بزرگترت با

 خون به هایچشم  حالت. ایستاد مقابلش و رفت جلوتر  قدم چند نگهبان
 .  ترساند بدجوری را آوا اش،نشسته

 ... بگیر خون خفه و جات سر  بتمرگ آروم بگیر ... وحشی یدختره نکن  زر  زر  انقدر -

  کنی؟ می غلطی چه هان؟  چی؟  نشینم آروم-
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  از  ناخودآگاه اشکش و زد بلندی جیغ شد، کوبیده  صورتش به که  محکمی مشت با
 . شد  پخش صورتش توی موهایش  و ریخت اشگونه   روی ردد فرط

 :زد داد و چرخاند نگهبان سمت به دوباره بود، شده کج  که  را سرش

 چرا   بیار   اینجا  آورده  ومن   که  اونی  بگو  برو  گممی  بهت  د    عوضی؟   کردی  غلطی  چه-
  حیــوون؟  کنیمی َرم

 . برد باال را دستش دوباره که  شد عصبانی بیشتر  نگهبان انگار  حرفش، این  از 

 کیه حیوون فهمیمی بدی سگ صدای که کردم جاجابه تو فک  چنان هروقت-
 ... احمق یدختره

  صورتش   توی  نگهبان  دوم  مشت  هنور   و  گذاشت  هم  روی  را  هایش چشم   محکم  آوا
  هایش چشم  زمانهم دخترک و شد شنیده ایمردانه و بلند صدای  که  بود نخورده

 خیره  بود  مقابلش  که  خشمگینی  خاکستری    چشم  جفت  یک  به   نفرت  با  و  کرد  باز   را
 . شد

 ... اردالن کنار   بکش-

 کنار   او  یاشاره  با  و  کرد  خم  شاهپور   برای  را  سرش  کمی  و  گرفت  فاصله  آوا  از   نگهبان
 :گفت  او به رو وقتی بود نفرت از  پر  آوا فندقی   نگاه. ایستاد در 

 وخودت  اسم  شه؟ می   پیدا  وجودت  تو  شرم  ایذره  اصال  ببینم  کشی؟ نمی   خجالت  تو-
  پست  نامرد یه... نامردی یه تو... شهنمی ریشه و رگ بی که  مرد اما مرد، گذاشتی
 ... کرده  تباه ومادرم و خودم زندگی تموم که  فطرت

 نت  سیگار  دیگر، دست با و بود گذاشته  جیبش توی را هایشدست از  یکی شاهپور 
 . کشیدمی  کام  به را شرمان

 . برود بیرون کرد  شاره نگهبان به و شد تر غلیظ اخمش آوا، حرف از 

 :گفت  و انداخت پا زیر  را سیگارش رفت، که  نگهبان
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 خوب  هزاررنگ و شارالتان یمرتیکه  اون انگار ! دراز زبون یدختره درآوردی  دم-
ت تونسته  ... بده یادت زدن حرف و کنه  ُپر 

 :ادد ادامه بدی لحن  با و رفت جلوتر  کمی  بعد

... شدنمی  این  از  بهتر  نرگس، شکم از  و  بود تو  جای  هم دیگه هرکس هرچند؛-
 ...مادرت مثل درست! وقیحی

 :گفت  و زد جیغ بلند آوا

  پاک   اسم  حقی  چه  به  صفتحیوون  عوضی    تو  اصال...  شاهپور شو خفه...  شو  خفه-
   میاری؟  نجست دهن  با مومامان 

 دست که  شد حیف... شد حیف من  مان ما... ندارن هیچی لیاقت تو امثال و تو
 ... افتاد تو مثل شیطانی

  عوضی   داری؟ برنمی  هم  اشمرده  سر   از   دست  االن  کنه؛  زندگی  نزاشتی  که  بود  زنده  تا
 دنیا  یگوشه  یه مردم این  تموم مثل خواستمی اینکه جز  بود چی گناهش  مگه
 کنه؟   زندگی دغدغهبی و آروم

 :داد ادامه و گذراند  نظر  از  را شاهپور  سرتاپای زد، که  پوزخندی با بعد

 ... میاد حساب به جرم خودش الشخورا شما بین  بودن آدم هرچند؛-

 چپ   سمت  به  سرش  و  خشکید  دهان  توی  حرفش  شد،  زده  صورتش  به  که  سیلی  با
  که  گرفت  گاز   محکم را لبش و ریخت اش گونه  روی شدت با هایشاشک. چرخید
 نگهبان   مشت  جای  که  طرفی  همان  به  دقیقا  مداع  انگار .  نشود  بلند  هقشهق   صدای
  هایش لب  روی  که  مایعی  خیسی    از .  داشت  وحشتناکی  سوزش  و  بود  زده  سیلی  بود

 .  گرفت  شده اشگریه  و شده دماغ خون شد متوجه نشست،

 : زد فریاد صورتش توی و چرخاند را سرش  و گرفت  دست به را اشچانه شاهپور 
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 سگش  حروم  و  درنیاوردم  ریشه  از   خوردم  تا  نفهم  یدختره  بگیر   ودرازت   زبون  جلوی-
 ...  نکردم

 او  هایانگشت  میان که  ایچانه  و بود خورده که  سیلی درد از . نگفت هیچی آوا
  بود  نفرت سراسر  که   نگاهی با فقط. نداشت زدن  حرف توان اصال شد،می  فشرده
 .  کردمی نگاهش

  صورتش   توی  که  مویی  تار   چند.  ادایست  مقابلش  و  کرد  رها  را  دخترک  یچانه  شاهپور 
 : کشید  فریاد افتاد لرزه به آوا تن  که  بلند،  آنچنان و راند عقب را بود شده پخش

 ... بود من  دنیای کابوس  دغدغه؛بی و آروم زندگی   گیمی بهش که  اونی-

 خودت  به  که  گذشته  چی  نرگس  و  من  بین  دونیمی  چه  داری؟   خبر   چی  از   تو  آخه  د  
  دی؟ یم نظر  اظهار  حق

 :گفت  و داد حرکت را هایشلب  هالل کمی  کرد،می گریه  که  همانطور  آوا

  از ... ستبیهوده که  نکن  تالش کتمانش  برای انقدر  پس دونم؛می چیزوهمه من -
 ... َبَرم از  رو همه آرش؛ و نرگس بین  عشق   تا گرفته  کیاراد  و تو دشمنی  

 :گفت  و کرد  روشن  دیگرش سیگار  پوزخند با شاهپور 

 زرد  احمقا  عین   هم  تو  و  داده  تحویلت  اهورا  رو  اراجیف  این   که  ندارم  ایشبهه  هیچ-
 ... گفتی  چشم بله و کردی

 مشت  یه داده خوردت به که  هرچی بفهمی که  کنم  روشن  وحقیقت  خودم بزار  اما
 ! بس و بوده یاوه

 :داد ادامه او که  کردمی نگاهش فقط سکوت در  آوا

  باغ  تو یبهانه به برد خوابت وقتی و کردمی تمرین  ویولون تو با داشت شب سر -
 ... بود ایدیگه چیز  قصدش اما... رفت بیرون ویال از  هواخوری و رفتن 
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 اون! نبود آرش حتی که  ایغریبه... غریبه مرد یه کنه؛  فرار  نفر  یه با خواستمی
 ... بودم برده بین  از  خودم پیش سال چند رو لعنتی

 ولی کردی،  حبسش... نه رو نرگس اما کردم؛  خالص لحظه همون  رو مرتیکه اون
 ... بمونه زنده گذاشتم

 که  بود  شکسته  وموهاش قلم  از   یکی...  کرده  خودکشی  فهمیدم  هفته  یه  بعد  اینکه  تا
 ... گردوندم  برش رفتن  قبل من  اما ببره؛ شودست  اصلی شریان

 هایسال تموم که  زنی... کردم  اختیارش مرگ، دم اما نشدم، مالکش هوشیاری تو
 مجبور   تا  زد  امسینه  به  رد  دست  انقدر   بود،  داده  بازیم  و  بود  کشیده  گند  به  موزندگی 
 منم ! بود جهنم اون برای محرمیت، بدون اجبار ... بشم وارد اجبار  و زور  در   از  شدم
 سال  چند  از   بعد  که  آورد  نه  اونقدر   اما  کنم،   عقدش  خواستممی...  بودم  فهمیده  واین 
 ...شد گرفتار   بود ساخته خودش که  تیشیآ به

 خائنی   نفس  همیشه  برای  منم...  بمونه  پا  سر   که  نداشت  جونی  اصال  بعدش...  بعدش
 اما ... شیممی راحت هردومون کردممی فکر ... گرفتم  رو بود گفته  دروغ بهم که

 ... شدمی آورتر عذاب و تر تنگ  برام هرلحظه  انگار  بند این  گذشت،می که  هرچی

. بود  افتاده  ضعف دلش  و  کردمی  درد  بدی  طرز   به  سرش.  بود  افتاده  هقهق به  آوا
 :زد داد شاهپور  به رو

...  بهت لعنت... خورهمی  هم به حالم نحست وجود از ! شاهپور متنفـــرم ازت-
 ... تریفطرت پست  هم شیطان از  که  بهت لعنت

  همانطور  که  نبود همم  برایش آوا بد حال ایذره  اصال انگار . شد نزدیکش شاهپور 
 . کشیدمی نفس بیخیال

 بیشتر  او، سیگار  تلخ دود استشمام با بود، گرفته  گریه  خاطر  به که  دخترک نفس
 . افتاد سرفه به و شد تنگ
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  ایستاد   فاصله  کمترین   با  آوا  مقابل.  داد  ادامه  کشیدنش  سیگار   به  اما  فهمید،  شاهپور 
 خیره  آوا نفرت غرق نگاه به اشگرفته  ُگر   هایچشم خاکستر . کرد  خم را سرش و

 :گفت  و شد

 مالکت  من  یاجازه بدون که  همونی شوهرت، کیاراد،  پسر   پناهی؛ اهورا از  هرچی-
 ...  بگو بهم دونیمی  انداخت گردنت  به رو کبود  یاقوت و شد

 بود؟  فهمیده کجا  از . کرد  نگاهش زدهبهت  و گرفت  فاصله هم از  کمی  آوا هایلب 
  نداشت؟  داشت؛ اطالعات دازهان از  پیش شاهپور 

 : گفت  و پاشید اخمش به رنگ قدری دید، که  را دخترک سکوت

  افتاده؟  کار   از  دومتریت زبون نکنه یا گفتم؟   چی نشنیدی کری؟   مگه-

 : زد فریاد بعد و

 ... بده جواب بنال د  -

 دخترک  صورت  و  کشید  را  موهایش  عصبی  شاهپور   که  بود  کرده  سکوت  همچنان  آوا
 . گرفت  ریزش اشبسته هایپلک  میان از  اشک و شد معج درد از 

ر  خوب که  حاال تا احمق؟  یدختره گرفتی  مونیالل چرا د  - ر  ز   پاچه و کردیمی ز 
 زبونت  و کردی  خفه وصدات شد کشیده  اهورا به بحث که  حاال چطور ! گرفتیمی

  شده؟  غالف

 آوا که  کوبید،  او ظریف زانوی روی چنان را مشتش و کشید  را موهایش تر محکم 
  که   گرفت  گاز   داخل از  را لبش محکم آنقدر  و شد خورد هایشاستخوان  کرد  حس
.  بود  اهورا کاش.  شد خفه گلو  میان در  هقشهق و پیچید دهانش  در  خون طعم
  های نوازش  رد  با  کردمی  چنین   که  را  دستی  کردمی  قطع  خودش  و  بود  اهورا  کاش

 ... او
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  همه   این   منم   ولی  چموشی؛  چقدر   دونممی ...  ارخببسی  هان؟   کنینمی   وا  لب  پس-
ل  داشتنت نگه کنارم  با سال  ... کنم  آدمت باید  چطور  ندونم االن که  کردمنمی   لگد گ 

  دخترک  عمیق نفس کرد،  رها را موهایش و برداشت آوا پای روی از  که  را دستش
 . گرفت  شدت اشگریه  و شد رها اشسینه ته از 

 توی   دور   یک.  برداشت  را  بود  اتاق  یگوشه  در   رنگبی   مایعی  از   ُپر   که  بطری  شاهپور 
 گذاشته  میز   روی  خودش  قبل  از   که  را  بزرگی  چاقوی  غیظ  با  بعد  و  چرخاند  چشم  اتاق
 . کرد  بلند بود،

  لب آوا که  بکند هرکاری خواستمی  انگار  و بود گرفته  را هایشچشم  جلوی خون
 . بوده چه قعدروا هدفش و کجاست  االن اهورا بگوید و کند  وا

 صورتش   کمی  دخترک  خورد،  آوا  صورت  به  که  ظهر   سر   خورشید  نور   و  زد  کنار   را  پرده
 نور   جلوی  را  چاقو  شاهپور .  گذردمی  شدنش  دزدیده  از   روز   یک  فهمید  و  کرد  جمع  را

 : کرد  زمزمه و گرفت

  هم  تو... آساترمرگ  ایگلوله  هر  از  وقتش به و تیزه زیادی... کن   نگاه بهش خوب-
 تکه  تکه  شوتن   تموم  بدم  خرج  به  مروت  و  بگذرم  جونش  از   بخوام  که  نیستی  کسی
 دیگه  جاهای به کار  نزار  و بزن حرف خوش زبون با آدم، بچه  عین  پس... نکنم

 ... بشه کشیده

. کردمی نگاهش بود شده همیشه از  تر مهتابی  وحشت، فرط از  که  صورتی با آوا
... داشت یاد به خوب خیلی را بود ردهک  تنبیهش  اینطوری شاهپور  که  قبلی دفعه

 اتاق  وارد اجازهبی که  بود این  جرمش تنها  ساله سیزده دخترک بود؟  چه گناهش
 جانش به او کمربند نوازش دست هم همان بخاطر . بود شده  شاهپور  شخصی
 خراش را او تیزی همین  به چاقویی با بیمار،  مردک آن هم بعد و بود شده کشیده
 که .  افتاد امنیتی سیستم کردن   هک فکر  به آوا که  بود هم  وقت انهم از . بود داده
 کردن   چک با شیطان  آن دیگر  و برود خواهدمی  که  هرجا خانه در  راحتی به بتواند

 .  نشود آمدش و رفت متوجه هادوربین 
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 تر محکم   و  لرزید  خودش  به  آن  تیزی    و  سرما  از   آوا  گذاشت،  اشگونه   کنار   که  را  چاقو
 و بگوید سخن  اهورا ضد بر  کالمی مبادا تا چسباند دهانش سقف به را زبانش
 . برساند هدفش به را شاهپور 

 و درآوردم وآمارش  هم و کیاراده پسر  اهورا دونممی هم من ... آوا بزن حرف-
  ولی   گروهم  تو  اومد  چرا  گرده؟ می  چی  دنبال  بگو  کلمه  یه  فقط...  مأموره  که  فهمیدم
 اما  بیاره،  مودخل  دم  در   مسلم  و  مفت  که  داشت  زمان  بارها  و  بارها  نکرد؟   دستگیرم

 بزن زر  د  ! چــرا؟؟ ... شناسهمی ومن  گذشته از  که نیاورد خودش روی به حتی
 گذاشته؛  هاشنقشه صد تا صفر  جریان در  رو تو دونممی که  من ! کثافت  یدختره
 ... تودهن  اون کن   وا پس

  و  گرفت  را موهایش هم باز  شاهپور  و گرفت  لرز  بیشتر  او آخر  یجمله با آوا تن 
 هم  به هایلب  لرزش و شد بسته درد با آوا هایچشم. کشید عقب را سرش

 ها آن  معطر  موج میان اهورا که  موهایی. بود اشگریه  شدت از  نشان اشچسبیده
  اکنون  کرد؛می آرام را آوا و بخشیدمی التیام را هایشریه سوز  کشید،می نفس
 ... شدمی کشیده  صفت شیطان مرد این  انگشتان میان چطور 

 بلند .  نیاورد  طاقت  دیگر   آوا.  کشید  پایین   گردنش  تا  و  داد  فشار   اشگونه  به  را  چاقو
 در  شاهپور . کردمی بیشتر  را زخم سوزش هایشاشک  شوری   و درد از  زدمی جیغ
 : زد فریاد او بلند هایگریه   میان

 ... نمیاد من  ار ک  به فریادت و داد! احمق  بزن حرف گفتم  بهت-

 باز  را بطری در  و انداخت زمین  روی را چاقو غیظ با او که  بود ساکت همچنان آوا
 جیغ  بلندتر   دخترک  ریخت،  آوا  صورت  روی   محتویاتش  و  شد  کج  که  بطری  سر .  کرد
  عمق  که  بود سوزانده را زخمش آنقدر  الکل،. داد فشار  هم روی را هایشچشم  و زد

 . کردمی ذق ذق و بود هگرفت  درد هم هایشاستخوان 

 وصورتت   که  چاقویی  با  و  بگیرم  توجون  تونممی  االن  همین   بخوام؛  اگه  که  دونیمی-
 چپ   سمت  کنم  حک  ابدی  یادگاری    یه  و  دربیارم  جا  از   توکوچیک  قلب  کرده  خوشگل
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 نکشت  ومن   که  گشتمی  چی  دنبال  مدت  این   تموم  اهورا  بگو  و  بنال  پس...  اتسینه
 !؟ ...گذشت  نمجو از  راحت و

 نینی   توی  نفرت،.  کرد  باز   را  هایشچشم   آوا  که  بود،  گرفته  فاصله  او  از   کمی  شاهپور 
 به زد زل که وقتی شدمی دیده اشکش از  خیس و معصوم ایقهوه هایچشم 
  آن  در  داشت، وجودش در  اراده هرچه شاهپور؛ ینشسته خون به هایچشم 
 که   گرفت  نیرو انرژی کدام  از  و کجا  ز ا قلبش ندانست و کرد  جمع فندقی هایتیله

 نفس وجودش در  که  احساسی تمام با بعد و داد فشار  هم روی را هایشدندان
 :گفت  لرزش از  عاری و محکم لحنی با کشید،می

 که   ترسی   برابر  هزار  دارم، وجودم تو اهورا از  که  عشقی شاهپور؛ بدونی واین  باید-
 ... کنهمی القا بهم چاقوت و تو

 گرفتی،   ازم  ومادرم   و  پدر   بره،  پایین   گلوم  از   خوش  آب  یه  نزاشتی  هاسال   این   تموم  تو
  امان  به و خدا یسایه  زیر  حامی، بدون و باشم  تنها بود سالم پنج  فقط وقتی از  که

 ...  بشم بزرگ خودش

  میندازن   تف  مردم  و  گرفتی  دستت  که  نجسی  نوشیدنی  همون  از   من،  برای  تو  ارزش
 ... ترهم ک  هم کثافتش  تو

 پام؛  جلو بندازی و دربیاری ریشه از  موقلب همینجا االن، همین  دممی ترجیح پس
 ... نیارم زبون به زندگیمه آدم ترین باارزش  که  کسی  ضرر  به کالمی  حتی اما

 اتاق در  اشقهقهه  صدای  بعد و کرد  نگاهش زدهبهت  و مات لحظه چند شاهپور 
 اتاق کف  را بطری حرص، با بعد و ندیدخ هیستریک همانطور  دقیقه چند. پیچید
 و   برداشت  خیز   آوا  سمت  و  کشید  بلندی  فریاد  او  و  شد  تبدیل  تکه  صد  به  که  کوبید
  سمت   آن  کرد  حس  آوا  که  زد  صورتش  به  محکمی  یکشیده  او،  بلند  جیغ  با  زمانهم 

ر  صورتش  :شنید را  شاهپور  ناکخشم  صدای و شد س 
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 قدیمی دشمن  پسر  کی؟  عاشق اونم! لگردو یدختره شدی عاشق پس! اینطور که-
 ... داره تاوان اشتباهی عشق من؟ 

 شد،  کشیده  که  او  یگونه   زخم  و  گرفت  دست  یک  میان  را  کوچکش  و  ظریف  صورت
 .  برد فرو محکم را دهانش بزاق و  کرد  جمع را صورتش

 همین  زنی،می سینه به شوعشق  سنگ که  مردی... کنم  راحت توخیال  بزار  پس-
... گرفتم  شونفس  دستام همین  با خودم،... رفت بین  از  همیشه برای صبح امروز 
 آتیش و آب به وخودت نداره وجود که کسی خاطر  به داری بدونی که گفتم
 ... زنیمی

 و دست. نیامد باال لحظه چند برای انگار  نفسش. کرد  نگاهش مبهوت و مات آوا
 .چرخید سرش دور  دنیا و زد یخ پایش

 ! پریش؟ روان  مردک ن ای گفتمی چه

 . بگذارد تنهایش و کند  رها را آوا دست راه یمیانه اهورا بود محال بود؛ محال

 بریده لکنت، با توانست تا کرد  بسته و باز  را هایشلب  بار  چند و زد پلک ناباورانه
 :بزند  لب لرزان و بریده

  روانی؟ ... روا گیمی داری... دا چی... چ-

  روی  به  نشسته  خون   رفت،می   در   سمت  که  همانطور   و  ردک  رها  را  صورتش  شاهپور 
 :گفت  و کرد  پاک پیراهنش یگوشه  با را دستش

  سازی شفاف  شوهدف   اینکه  از   بعد  زود؛  یا  دیر   هم  تو  و  ُمرده  اهورا  شنیدی،  که  همین -
 ... جهنم  سمت فرستمتمی و دلش  ور  ریمی  کردی

 اینکه  بدون  و  گرفت  در   یدستگیره  هب  را  دستش  آوا،  ناباور   و  باختهرنگ   نگاه  زیر   بعد
 :گفت  وار زمزمه  کند،  نگاهش

 ... آرش دختر   اومدی خوش قدیمیت زندان   به-
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*** 

 «اهورا»

  فرط   از   که  صورتش  توی  و  کرد  بلند  را  سرش  و  گرفت  مشتش  میان  را  شروین   گردن
 : غرید خشم با بود شده جمع درد

 من  بفهمی که  کثافت  یرتیکهم کنممی روشنش بار  آخرین  برای  بار  یک! بار یک-
 سوراخی  کدوم  تو  شاهپور   گیمی  و  کنیمی  وا  تودهن ...  نیستم  شنیدن  چرند  دنبال
  بکنن؟ وگورت   االن از  دادم که  جاییهمون  بفرستمت خوادمی دلت یا شده قایم

 مانده   اشچانه  روی  اهورا  مشت  جای.  داد  فشار   هم  به  را  هایشچشم   محکم  شروین 
 . بود شده اضافه آن کردن  ذق ذق به هم گردنش  هایمهره درد االن و بود

 واین   خودتم  که  تو...  اهورا  داللم  یه  فقط  من !  کجاست  دونمنمی  واهلل  به!  دونمنمی-
 خبر  ازش هم روحم که  کنم  اعتراف چیزی به داری اصرار  چرا فهممنمی دونی؛می

 ... نداره

 که  کوبید  فلزی میز  به را اشانی پیش چنان اهورا بود، نشده یا  شده تمام اشجمله
  پخش  بازجویی اتاقک در  فریادش صدای و پیچید او هایمویرگ  تمام میان در  درد
 . شد

 صورتش  بود،  نشسته  خون  به  هایشچشم   و  بود  زده  بیرون  گردنش   کنار   رگ  اهورا
 و  بلند صدای با وقتی زدمی  نبض اشپیشانی  یوگوشه بود کبود خشم فرط از 

 :یدغر  آورشرعب 

 از  تو که  دارم خبر  خوب یکی من  ندونه، هرکی که  نخور  دروغ قسم! وصدات ببر -
ت  که  بودی شاهپور  ینوچه هم اولش  پس! شد کشیده  هم هامشتری بقیه به کار 
  خلف  به زبونت بازم و بزاری کج  پا اگر  که  بیرون بنداز  اتکله  از  رو پیچوندن فکر 

 خدا خود   وساطتت با اتوامونده روح که   کنممی ساقطت هستی از  چنان بچرخه،
 ... زمین  روی برنگرده هم
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  روی  از  را دستش اکنون که  اهورا به ترسیدمی  ولی بود کرده  بلند را سرش شروین 
 . کند  نگاه داشتبرمی  او گردن

 : گفت  اشکلیدشده  هایدندان الی از  و کرد  مشت را  موهایش جلوی اهورا

 رفته اگه که  ببنده وفلنگ  نتونسته و کشوره  این  تو هنوزم شاهپور  دونممی من -
  کار  و خوندیمی توخداحافظی  غزل دار  یچوبه پای پیش وقت خیلی تو بود،

 ... شدنمی کشیده  شدنت هامون آدم   به هیچوقت

 میز   روی  را  دستش  هردو   و  کرد  رها  را  موهایش  اهورا.  بود  شده  الل  ترس  از   شروین 
  آور رعب و ُبراق هایچشم  ترس از  بیچاره مرد. شد خم جلو به رو کمی  و گذاشت

  جایش سر  بود، شده هم تر ترسناک  غلیظ اخم و سرخ هایرگه  این  با االن که  او
 :گفت  صورتش توی آرام نسبتا صدایی با اهورا و لرزید

 باشی، داشته کشیدن  رو و زیر  قصد درصد یه اگر  و سوزه سر  دو چوب تو یقضیه-
... هوا  فرستهمی  کنهمی  دود  و  سوزونهمی  رو  وجودت  متما  موعد  از   زودتر   آتیش  این 
 و کشییقه بدون آدم، یبچه عین  دارم توقع و پرسممی که  ستدفعه آخرین  این 
 اون در  شاید و... بگی بهم رو خواممی که  چیزی و کنی  وا دهن  کاریچک و چک

 حفظ  توجون بتونی اقال که بگیرم حکمت برای تجدیدنظر  یه  بتونم منم صورت،
 ... کنی

  حالت  تغییر  و کردمی  نگاهش ترس با بود، کرده سکوت درحالیکه شروین 
 . است داده قرارش تأثیر  تحت اهورا آخر  یجمله که  بود این  از  حاکی هایش،چشم 

 چیز هیچ  که  بود  فهمیده  کردن،  باز   را  رنگارنگ  هایمتهم   زبان  سال  همه  این   از   بعد  او
 دیگر   که  کسی  با  و  دهدنمی  جواب  هاآن  روی  تمجازا  در   تخفیف  از   زدن  حرف  مثل

 سخن  نباید تهدید از  خیلی است، تمام کارش  و ندارد دادن دست از  برای چیزی
 کردمی  صبر   آنقدر   همیشه  اما.  کندمی  کفایت  بترسد،  بیشتر   اینکه  حد  در   فقط  و  گفت

 . اشدب  اشهربه   آخرین   تخفیف  از   استفاده  که  گرفتمی   کار   به  را   مختلف  هایروش  و
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 گوری   کدوم  کجاست؟   شاهپور  بنال سریع و جور  و جمع مختصر، و مفید کالم،  یه-
  نداره؟  خبر  ازش هیچکس که  وخودش  کرده  قایم

 :گفت  لرزان صدایی با بعد، و برد فرو را دهانش بزاق محکم شروین 

 رو  قضیه  پیاز   تا  سیر   بهش  رامین...  مطلعه  کامال  هم  تو  هویت  از ...  برگشته  شاهپور -
 ... فتهگ

  برگشته؟  کجا  چیه؟  برگشتن  از  منظورت-

  درواقع  اما نکنه، شک بهش کسی  که  کرده  مرخص رو افراد تموم... خودش ویالی-
 ... شده قایم همونجا

 : گفت  بعد و کرد  مکث ایلحظه  اهورا

ر  چرا- ر  و ش  ... دارم کنترل  تحت رو ویال اون که  ماهه یک من  مردک؟  گیمی و 
 ... نگرفته صورت دیگه هیچکس یا شاهپور  حضور  بر  مبنی یآمد و رفت کوچکترین 

... نره  باد  به  سرش  که  کرده  خلوت  ودورش  گفتم  که  همونطور   چون  نگرفته  صورت-
 ... کنهمی کار   براش رامین  فقط االن... کنن   چیکار  باید دونن می  کاربلدن،  اینا د  

 که  مخفی    رویراه  یه   باغ  چپ  سمت  نیست،  اصلی  ورودی  از   هم  آمدش  و  رفت  راه
 که  میاد  حساب  به  رفتن  لو  وقت    رو  در  راه  یه  براشون  و  ویال  جنوب  به  شهمی  وصل
 ... چاک  به بزنن  سروصدا بی

 توی  دوباره  کدخدا،  یجمله  و  باخت  رنگ  کمی  ناخودآگاه  او  های حرف  از   اهورا  اخم
 : پیچید گوشش

 چشمام  رو توامانتی نتونستم که  آخرتم و دنیا سیاه رو... خان اهورا امشرمنده-»
 شده گم  خبر  با وخوبیات جواب که  بده مرگ ومن  خدا... کنم  مراقبت  ازش و بزارم

  بزرگم   پسردایی  به  کنم  تسلیتی  عرض  بودم  رفته  مرگم  خبر ...  دستت  دممی   خانمت
  ای  شکست،می پام قلم کاش  این ... شما به داده وعمرش  تازگی به برادرزنش که



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

881 

 

  با  برگردم که  رفتمنمی  بیرون وامونده ده این  از  ولی ردمخومی داغ زمین  به کاش
 ... شم رو به رو خبر  این 

  رو   پالک  بود،  دوییده  قدم  چند  رفته  باهاش  خانوم  آوا  که  ماشینی  سر   پشت  کامران
 ...«بوده سفید صحرایی   جیپ یه که  داره یاد گهمی ولی ندیده

 این  طی یعنی. زد رشکم  به و کشید  صورتش روی و موها میان  را دستش کالفه
 شاهپور  ویالی در  و تهران همین  در  او گذشت،می آوا شدن دزدیده از  که  روز  پنج
  برگرداند؟  را او که  نرفته و  ایستاده اینجا اینطوری  اهورا و بوده

 داده او به منفی پاسخ خواست،می نیرو سرهنگ از  عملیات انجام برای اگر  قطعا
 به  اهورا پای شدن باز  بر  عالوه و بود کمالی  تأثیر  تحت حسابی سرهنگ. شدمی

 شده که  بود دیگری دلیل هم کمالی  با اشدشمنی  جدید، افراد با همکاری و شمال
 و اهورا اختیار  در  کمال  و تمام را چیز همه قبال مثل ملکی سرهنگ اینکه باعث بود

 ... بود کرده  سخت برایش را کار   چقدر  همین، و ندهد قرار  شهرام

 آوا جای  به خودش دادمی  ترجیح بود، مرگ به بنا اگر . بود آوا  ذکرش  و کر ف تمام 
 ی شده خشک هایاشک نقش. نیفتد آهویش  برای اتفاقی کوچکترین   ولی بمیرد

  توی  خودش صدای و بست نقش چشمش جلوی هایش،گونه روی به دخترک
 ... خورد زنگ گوشش

 ... برسه  بهت شاهپور  دست دیگه زارمنمی-»

  برم  دوباره ترسممی... اهورا ترسممی ازش من . حرفاست این  از  ناتوتر  ناو ولی-
 ... و گردونه

 زمزمه  گوشش  کنار   موهایش نوازش حال در  و بود گرفته  سینه به را سرش اهورا و
 :کرد

 تن که  بود شاهپور  از  گرفتن   انتقام بخاطر  فقط اولش همون از  یادمه، که  جایی تا-
 رو  افتاده دلت تو االن که  ترسی این  لرزید، نمی  تچشما... دادی شراکت  این  به
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  محکم  حرفات ولی زدی،می حرف کینه  روی از  بودی، مطمئن ... کردمنمی  احساس
 تو شبیه هاگریه   این  دی؟ می  نشون ضعف خودت از  داری که  شده چی االن... بود

 ...وحشی آهوی نیست

 ... دونمنمی  خودمم  کن   باور ... دونمنمی-

  باشی؟  قوی باید نگفتم بهت؟  گفتم  چی خودت، اتاق وت آخر، روز -

 ! تونمنمی  اما... نرفته یادم وحرفات گفتی،-

 ... کنی  قبولش خواینمی  منتها... تونیمی-

  کنم؟   قبول وچی-

 ...زنیمی پسش داری مدام و افتاده دلت تو که  شجاعتی... داری که  آرامشی-

 ... سراغم میاد ترس همون بازم نباشی، اگه ولی... آرومم تو کنار -

  نباشم؟  قراره مگه-

 و محکم هایچشم  به که  نگاهش و بود برداشته او یسینه روی از  را سرش آوا و
 :شنید را صدایش دوباره آوا و نشاند لب به محوی لبخند اهورا افتاد، آرامش

  آوا؟  بود شبی چه امشب-

 دهنمی جواب من  رو ممعلو مدت گفتم  باشی، کنارم  موقتی خوامنمی  گفتم  بهت
 و سر  زارمنمی  هستم، من  تا گفتم...  کنم  ول تودست راه وسط نیست قرار  چون
ت شغالی و گرگ  هیچ یکله   نگفتم؟  بشه؛ پیدا دور 

 ... گفتی-

 . ببینم چشمات تو تردیدو خوامنمی  دیگه پس-

 ... ندارم  تردیدی کوچکترین   بودن کنارت  برای-
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 خیالم  گفتی  «بله» بهم معطلی کلی  با که   وقتی مونه دونم،می خودمم که  واین -
 . شد مطمئن  بابتش

 . بود نشسته هایشلب  روی که  آوا شیرین  لبخند و

 ... گفتم  بهت قبال که  درونی انقالب همون شهمی بودن هم با این  کنی،  اراده اگه-

 ! شهمی کنی،  کمکم  هم تو و بخوام اگه کنم،  اراده اگه-

  ی سایه  اونم و کنه تکیه زندگیش شیر  ابهت به اگه ولی ظریفه، آهو پاهای
 «بشه؟  شونحریف  بتونه که  کیه  دیگه بندازه، دنیاش رو شومردونگی

 بازداشتگاه از  بلند هایقدم با فکرها، این  تمام با و گرفت او یادآوری   از  نفسش
 ندیده را او که  روز  چند این داشت؟  زندگی شاهدختش بدون مگر  او. رفت بیرون

 نگرفته سینه به سیر  دل یک را ظریفش تن  آغوشش بود، نشنیده را صدایش د،بو
 گرفت، می  فندقی  درشت   چشم  جفت  یک  آن  از   که  امیدی  و  فردا  به  ایمان  تمام  بود،
 تلخی   به اوقاتش باز  اینکه یا! کند؟   زندگی بود توانسته اصال نبود، کنارش  در  دیگر 
 !کرد؟ می نگاه را عالم خشم از  کبود  صورت و اخم با مدام هم باز  و بود شده قبل

 جا مرد اهورا و بود گردانده  برش زندگی به او داشتن  برای خدا که  بود سهمی آوا،
 شکست  ولی داد،می شکست همیشه او. نبود شدن مغلوب راه یمیانه در  و زدن
 ... خوردنمی 

 دید، که  را خشمگینش و برافروخته یچهره  و بود منتظرش راهرو یمیانه  شهرام
 . باشد او جانب  از  دیگری یغیرمنتظره  تصمیم منتظر  باید  که  فهمید خودش

  کجاست؟   فهمیدی-

 ... خودش شخصی   ویالی برگشته-

  داریم،   نظر   تحت  رو  ویال  اون  که  ماهه  یک  ما  گفته؟   شوراست   مرتیکه  این   مطمئنی-
 ...نگرفته صورت مشکوکی آمد و رفت هیچ
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 ... میان و رنمی  اونجا از  که  هست مخفی راه یه ظاهرا-

 ... یعنی این -

 ... اونجاست هم آوا یعنی-

  کرد؟ می فکر  اینطوری شهرام یا بود؟  غمگین  صدایش واقعا ،«آوا» گفت  که  وقتی

 ...زارهنمی اختیارمون در  نیرو زودی  این  به سرهنگ که  دونیمی  خودتم-

 ... برم تنها خواممی که  هست همینم بخاطر -

  بین  بری شی بلند تنها و تک باره یه سرت؟  به زده حسابی؟  مرد گیمی داری چی-
  بیارن؟  وتون جفت دخل آوا، برگردوندن جای به که  آدما اون

 رسیده خروجی به تقریبا. بود کنارش  در  شهرام و گذشتمی راهرو از  تند تند اهورا
 نخشمگی و گرفته  صورتی با و کرد  مشت را هایشدست. ایستاد اهورا که  بودند
  بند  شرف  در   نفسش  و  دلش  زخم  هایرگه   از   بود  ُپر   صدایش.  برگشت  شهرام  سمت
 مقابل و ستاد در  نه. اینجا نه حداقل. شود خم خواستنمی  اهورا ولی. بود آمدن
 . آدم همه این  چشم

 زیر   ولی  شممی  تموم  کنارش  هم  خودم!  درک  به  نشد؟  بدم،  نجات  موزن  که  رممی-
 ...  زنمنمی  قولم

 به بزنم هم رو دفعه این  داری توقع که  من  از  شنیدی نامردی حرف حاال تا مگه تو
  خطش؟  چوب

 ! نیست عقالنی ولی ست،مردونه  حرفت هم دفعه این  نشنیدم؛ و ندیدم نامردی-

  بری  پشتیبانی بدون و تنها تونینمی  روز، و حال این  با بنداز، خودت به نگاه یه
 ...شاهپور سراغ

 ... بود عصبی هایش؛انگشت  آنی   لرزش  نشست، ایشهلب  روی که  پوزخندی
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 ... خشم از 

 ... درد از 

 ... کهنه  نفرت از 

 ... شده تلنبار  یکینه  از 

 ... بود شدن حسرت قدمی   یک در  که  امیدی از 

 آن!  زد؟ می  حرف  عقل  از   شهرام  و  بود  اسیر   گرگ  چنگال  در   اش،زندگی   تمام  او،  آوای
 گرفت؟ می آرامش داشت آوا به نسبت که  جنونی از  فقط که  اهورا با هم

 کار   از   کل  به  و  گیردنمی   تصمیم  مورد  یک  این   برای  عقل،  که  بزند  فریاد  شدمی  کاش
 ... است بیکار 

 را هایشپلک و فشرد هم به را هایشلب  سکوت، در  و نگفت هیچی. نگفت ولی
  اسمش  صاحب به فقط باید پس. بود جیبش  توی هنوز  «اهلل» پالک. بست محکم
 ... خواستمی او خود از  را آوا دیگر  بار  یک و کردمی اعتماد

 چیز همه   قید  اهورا  باشد،  وسط  که  آوا  پای!  بود  خط  آخر    همان  اهورا،  برای  نقطه  این 
 ...زدمی را

 قبل   شهرام  که  بکشد  را  ماشین   یدستگیره  خواست  وقتی  لرزیدمی  وضوح  به  دستش
 :گفت  او د،کر   نگاهش که  اهورا و  گرفت  را مچش او، از 

 حالم  و وضع حداقل ولی نیست تو خوبی   به فرمونم دست... شینممی من -
 ... ترهنرمال 

*** 

 زمانی که  شاهپور، عمارت ته و سر  بی و بزرگ باغ وارد و کرد  باز  را در  آوا کلید  با
 انباشته هایبرف  زیر  به آمدی و رفت هر  از  عاری اکنون و حشم و خدم از  بود ُپر 

 . شد رسیدمی نظر  به ردهمُ  گویی  شده،
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 اما  صدا،بی  و  آهسته  همیشه  مثل  اهورا.  بود  ایستاده  نگهبان  نفر   یک  در   جلوی  فقط
  مشت  برگشت، او سمت نگهبان  وقتی  و ایستاد سرش پشت  و برداشت قدم  محکم

 اهورا که  ایضربه  با بجنبد، خودش به او تا و خورد صورتش توی اهورا هوایبی
 . افتاد زمین  ویر  زد، گردنش  کنار   به

 کشیک  نگهبان  تعدادی عمارت داخل ی محوطه در  کور، و سوت حیاط برخالف 
 بود،  گرفته  دست در  را اسلحه که  همانطور  و بود جمع حواسش اهورا. کشیدندمی

  را  شاهپور  دانستمی . نشوند بیگانه یک حضور  متوجه که  داشتبرمی  قدم بادقت
 . دادمی جوالن استخر  در  یا و  بود قشاتا  در  یا مردک. کند  پیدا باید کجا

.  رفت شاهپور  شخصی اتاق سمت دیوار  کنار   از  و گذاشت  صورتش کنار   را اسلحه
 حرکتی  کوچکترین   فرصت  اینکه  از   قبل  ولی  شد؛  متوجهش  بود،  در   جلوی  که  نگهبانی
 زمین   روی  که  او  و  کشید  گلویش  روی  را  گاروت  سیم  سر پشت   از   اهورا  باشد،  داشته
 . کرد  باز  را اتاق در  مکث ایلحظه بدون افتاد،

 ... نبود کسی  اما

 .  رفت پایین  را استخر  به منتهی هایپله و کشید  موهایش بین  عصبی را دستش

 ... بود درست حدسش دفعه این 

 غلیظ، اخمی با اهورا. بودند طرفش دو دختر  دوتا و بود آب میان در  شاهپور 
 . تبرداش قدم سمتش و کرد  جمع را هایشمشت 

  محکم   هایگام   صدای  با  که  خندیدمی  مستانه  و  بود  خودش  هوای  و  حال  در   شاهپور 
 به که  آشنایی مرد خونین و سبز  هایچشم  دیدن با و چرخاند را سرش او، مرتب و

  و  مات نداشت، نزدیک  انقدر  هم  آن عمارت، این  در  را دیدنش توقع عنوان هیچ
 دخترها به و شد بلند آب توی از  ،گذشت  که  لحظه چند. شد خیره او به زدهبهت 
  را  اهورا برگشت، که  عقب سمت و پیچید خودش به تنی یحوله . بروند کرد  اشاره
 : گفت  اخم با و دید سرش پشت



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

887 

 

  شیاد؟  باز  دودره یمرتیکه من  عمارت تو گذاشتی  وپات جرعتی چه به-

 محکمش  مشت مقدمه، بدون و کرد  ُپر  را شانمیان قدم خشمگین، و عصبی اهورا
 .  کوبید  شاهپور  صورت به  بود، کرده  تمرین  گرفتنش  هدف  چطور  برای هاسال که  را

  خورد  چشمش پای دوم، یضربه  که  بود درنیامده اول مشت  گیجی    از  هنوز  مردک
 و خورد لیز  پایش استخر  یخوردهآب و ُسر  سطح روی رفت، عقب که  قدمی با او و

 و بلند صدای زمانهم و گرفت  میله به را دستش که  بیفتد زمین  روی بود نزدیک
 :شد اکو سرش در  اهورا خشمگین 

 چیز؟ همهبی  یلقمهحروم  کردی  قایم کجا  رو آوا-

 آوا و او میان دوطرفه احساسی که  ضعف نقطه این  از  شاهپور  حرفش، همین  از 
 :گفت  و زدود را دماغش  خون پوزخند با و شد تر مطمئن  بود،

! کنه  اشتباه نباید ده،می درافتادن جاوید شاهپور  با یجربزه  خودش به که  کسی-
 ! پسر بازیمی داری تو که  باره دومین  این  ولی

  نرفته؟  که  یادت براومدم، هم تو از  تر بزرگ  پس از  من 

 شانجمع  تیریک تیریک با  که  وقتی خشم از  لرزیدمی  و بود تند اهورا، هایانگشت 
 : غرید که  وقتی بود درآور  و سنگین  زهر  مثل سوزانش، هاینفس و کرد

 و خودت اشاره یه  با االن همین  تا کجاست  آوا بگو جاوید؛ نرو  خودیبی یطفره-
 ... نکشیدم آتیش به توپوشالی  عمارت

 اهورا  کردن  عصبانی بیشتر  برای و قصد از  که  عمدی، و محو پوزخندی با شاهپور 
 :گفت  و کرد  نگاهش بود،

 حرفای زدن برای باشی اومده کردممی فکر  نیدم،ش هم قبال تواومدن لفظ و ادعا-
 !جدید



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

888 

 

 هم شاهپور  گوش به فکش صدای که سایید هم به را هایشدندان چنان اهورا
 . رسید

 ... دیدنیه نیست، شنیدنی منتها دارم؛ جدید حرف بخواد دلت تا اتفاقا-

  ور شاهپ و برداشت خیز  او سمت دهد، زدن حرف مهلت  شاهپور  به اینکه از  قبل و
 جوان مرد یک مثل بود، گذشته  ازش سنی اینکه وجود با. گرفت  گارد  مقابلش هم

 . بود تر سنگین  وقتی هر  از  امروز  اهورا شست ضرب ولی کرد،می مبارزه

 ...  خشم از  بود سرشار 

 ... خواهیخون از 

 ... نفرت از 

 گرگی  کردن  تقاص قصد که  آمدبرمی  زخمی شیر  دل از  فقط و فقط ها،این  یهمه
 ... داشت را بود آهویش دزد که

  کنار   را بعدی مشت شد، کج  سرش که  او و زد شاهپور  یچانه به محکمی مشت
 . شد خوردنش لیز  باعث همان که  رفت غقب قدمی ناخودآگاه او و زد گیجگاهش

 . نداد مجالش دیگر  اهورا افتاد، که  زمین  روی

  سرش  و گرفت  را گردنش  هوراا شود، بلند  اینکه از  قبل و بود  افتاده صورت روی به
 :شنید را اهورا صدای حال، همان در  و بود  شده تنگ شاهپور  نفس. برد آب زیر  را

 گلوله  به گلوله...  شم  رو در  رو باهات که  بودم لحظه این  منتظر  هاسال  این  تموم-
  از  باید چطور  بدونم گرفتمت،  مشتم تو امروز  وقتی تا کردم  تمرین  قدم به قدم و

 ... باشه الیقت که  شم خالص شرت

  صدای  و آورد باال را سرش غیظ با اهورا که  بود افتاده زدن پا و دست به مردک
 از  ُپر  و غریو فریاد و خشمگین  بانگ با شد زمانهم  او، یشده آزاد و عمیق نفس
 :شد اکو استخر  یمحوطه در  که  اهورا تنفر 
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 ... عوضی کثافط  کمه  برات بازم بمیری، هم بار  هزار  اگه تو ولی-

 و عصبی هایمشت  افتاد، زمین  روی که  او و نداد شاهپور  به زدن حرف فرصت
  هایش شریان   میان  در   دوباره  که  نفرتی  و  غیظ  با  زمانهم  و  زد  فکش  به  را  محکمش

 :کردمی بیان را اشجمله از  قسمتی بود، افتاده غلیان به

 ...  پدرم خون بخاطر -

 ...  آرش یتیکه تیکه جسد بخاطر 

 ... نرگس به نگاهت اطر بخ

 ... آوا اشکای یهمه  بخاطر 

 ... کردی  سیاهش کثافط  توئه  که  زندگی بخاطر 

 ... کشیدی  تباهی به موزندگی  تو ولی کنم،  زندگی تونستممی که  روزایی بخاطر 

 رد  ازشون خیالبی ناکس توئه و ریخت پات زیر  که گناهیبی  هایخون  بخاطر 
 ... شدی

 ... برسم لحظه این  به تا نزدم دم و کشیدم  هک  عذابی یهمه  بخاطر 

 تموم  و کردی  خودش عبید و اسیر  ومن  ساله بیست که  لعنتی یکینه  این  بخاطر 
 ... شاهپور بمونی زنده زارمنمی شده ذکرم و فکر 

  تمومت  باشی سزاوارش که  اونجوری خودم، سبک به ولی دمت؛نمی  قانون دست
 ... کنممی

  رنگ هم  هایش،چشم . بود رگه دو صدایش و زدمی نفس نفس خشم فرط از  اهورا
  از   جلوگیری  حاصل  گلگونش،  صورت  و  بود  نشسته  هایشدست   روی  که  بود  خونی
  اذیتش   شرایطی،  هر   و  لحظه  هر   در   و  سوختندمی  که  بود  هاییریه  گرفتگی    و  هاسرفه 
 . کردندمی
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 جمع را ورتشص و بود شده ملنگ و بیهوش بود خورده که  هاییمشت از  شاهپور 
 دانست می که  بود گرم  هاییدوربین  به دلش. گفتنمی «آخ» مردک اما کرد،می

 را جلویش و رسدمی سر  اینجاست، اهورا بفهمد اینکه محض به رامین  و اندفعال 
 . گیردمی

  احساس  با انداخت، خس خس به را اشسینه و گرفت  گلویش  ته که  اهورا نفس
 عمیق،   دم  چند  با.  شد  بلند  و  کرد  رها  را  شاهپور   ییقه  اجبار   به  هایش،چشم   شدن  تار 

 مقابل در  باشد داشته ضعف خوادنمی. کند   سرفه خواستنمی. کرد  تازه را نفسش
 ... نشد اما. بود کرده  تباه را اشزندگی  تمام که  مردی هایچشم 

 میله به را دستش شاهپور  شد، خارج هایشلب  میان از  که کوتاهش هایسرفه 
  بود گرفته  خون را  صورتش  تمام بود خورده مشت بس از . برخاست جا از  و گرفت

 . بود رنگین  او خون از  مچ، تا هایشآستین  و اهورا پلیور  ییقه و

 این  برگردونه؟  بهت رو آوا خوادمی کی  بمیرم، اگه من ... اهورا ریمی تند داری-
 رفیق واسه یرم،بم من اگه کردی فکر ... ستسنبه سوراخ و نگهبان از  ُپر  خونه
  ببره  رو آوا و چاک به بزنه سوت سه به اینجایی، تنها  که  االن داره کاری  اتدیرینه 

 بشه؟  تکرار   کیاراد  جریان دوباره بغلت، زیر  گنده  یپرونده یه کردن  حواله با و

 :کرد  غیظ اششده  چفت هایدندان میان از  و کرد  نگاهش نفرت و حرص با اهورا

 ارث به رو پدرم سکوت ظاهرم، برعکس چون داره؛برنمی  اریک  دوباره جریان اون-
ت  و  ساخت  باهات  کیاراد  که  هرچقدر   و  نبردم   تو شاخ  اهورا  باالها،  باال  اون  به  داد  َپر 
 ... زمین  قعر  به فرستدتمی و شکنهمی

 :داد ادامه او و رفت عقب قدمی شاهپور  کشید،  غالف از  که  را اشاسلحه

 تو فقط دودش اما بگیری، انتقام آرش و کیاراد از  تیخواسمی خودت خیال به-
 رو سنگ و دادم رشد سیاهی با موزندگی تموم که بودم من... رفت من  چشم

 اومده َسر  اتدوره  بگم و وایستم جلوت  اینجا، روزی یه  بتونم  که  قلبم جای گذاشتم
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  و   شد گزن  ابد تا  صداش  و کردی  شلیک  چشمم جلو گلوله  یه  بار  یه! جاوید شاهپور 
 بفهمی  که  کنممی حواله سمتت به اشقرینه با رو صدا همون زد، ناقوس گوشم  تو

... رسونهمی هم به دوباره روزی یه رو آدما  گرده،  زمین  و نیست هرکی به هرکی
 ... خوریمی وبدترش  دیگه جا یه زدی، جا یه اگه

 ...  بخر جون به هاشوشعله  خودتم پس کردی،  ور شعله خودت وآتیش این 

 او   فریاد  و  کرد  شلیک  شاهپور   پای  ساق  سمت  را  اول  یگلوله   شد،   تمام  که  اشجمله
 :زد فریاد شد، بلند اش غروچهدندان با که

 شه   تموم  که  سگ  جلو  بنداز   رو  بوده  که  هرچی  حاالش  تا  پسر؟   کنیمی  ناعقلی  چرا-
 منی،  ن دشم کنیمی فکر ... امفراری  ازش عمره یک منم خود   که  سیاهی یگذشته

 ! کنیمی اشتباه اما

 ای زنجیره  قاتل یه با فرقی کوچکترین   ست،آلوده  نفر  یه خون به دستش که  کسی
 ... کرده  پیشروی که  داشته بیشتری یجربزه  اون اینکه جز  نداره،

 ... کیاراد  ذات   نه... اهورا منه ذات   تو، ذات  

 من کشتن  بریزی؛ اش پ به کافور  و صدر  بخوای که نداره ایمرده هیچ قبر، این 
 با  شده که  هم بار  یه و نکنی حماقت کنممی  پیشنهاد پس توئه ضعف ینشونه 
 ... نفعته به که  راهی تو بیای  بگیری تصمیم درایت

 !مردک وصدات ببر -

  شاهپور  و زد دیگرش پای زانوی به را دوم  یگلوله  زد، که  فریادی با زمانهم  اهورا
 استخر  یمیله به را دستش نیفتد، زمین  روی اینکه برای و زد فریاد بلند بار  این 

 . گرفت

 به  رو  را  اسلحه  سر   زد،می  نفس  نفس  خشم  از   درحالیکه  و  رفت  جلو  قدم  چند  اهورا
 . گرفت  نشانه او یشقیقه
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 و  دور   خوب  االن ولی  برسی،  اینجا  به  که  کردی  شیشه  تو  نفرو  چند  خون  دونمنمی-
 ... دهمی پس تقاص و ریزهمی داره درنهایت که  توئه خون   این... کن   نگاه وبرت 

 زمین  روی  و  شد  سست  زانوهایش  اهورا،  مشت  با  که  بود  نزده  حرفی  هنوز   شاهپور 
 . آمد پایین  زمانهم  هم اهورا یاسلحه سر  و افتاد

  ی توشه بخواد کسی که داری چنته تو چی و بری خوایمی چطور  دونمنمی-
 رو هاتفطرتی پست  گنجایش بیشتر  اینجا از  دنیا اما بفرسته؛ همراهت بخشش
 ... نداره

 های دست  پیچش و مرگ تصور  انگار . کردمی  نگاهش زدهبهت  و مات شاهپور 
 سر  پشت شاهپور  اما  بود، او به اهورا نگاه. بود انداخته جانش به هراس سردش،
  گاهش ن پوزخند با  و بود ایستاده نگهبان نفر  چهار  همراه رامین  که  دیدمی را اهورا
  چطور   که  دیدمی  خوب  شاهپور   اما  دید؛نمی   اهورا.  آمدندنمی   جلو   هیچکدام.  کردمی
  خم  جلویش و کردندمی اطاعت او از  پیش ساعت یک همین  تا که  کسانی  تمام 
  جلوی  یپرده  ای،لحظه  برای فقط شاید. هستند مرگش شاهد اکنون شدند،می

  تصویر . گرفت  نقش هایشمک مرد پیش اگونگون  تصاویر  و رفت  کنار   هایشچشم 
 مادرش دوری از  که  ساله پنج آوای هایهقهق  تصویر ... نرگس گریان  هایچشم 

  کودکان  و بودند کرده تأسیس که نحسی  سیلوی تصویر ... بردنمی  خوابش
 که  ایلحظه   آرش،  یچهره...  بودند  گرفته  نام  اشرار   هاآن  از   خیلی  االن  که  گناهیبی
... بود برده تاراج به  همیشه برای را اشزندگی  و جوانی و بود کرده  نفس بی را او

 و سبز  هایچشم  درنهایت، و... افتاد زانو روی پسرکش مقابل وقتی کیاراد،  قامت 
  انتقام  برای روزی که  بود گفته  و بود کرده   نگاهش خیره که  ایپسربچه  معصوم
 ... گرددبرمی 

 کرده  چه. شد خیره اهورا بانی عص و سرخ نگاه به هایشچشم  ای،لحظه  برای شاید
  کرده   وادار  را اهورا چند اصال را؟  اهورا بود   رسانده کجا  به کجا  از  او؟  با  شاهپور  بود
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 دست به آرش و کیاراد   چند و شوند مرد سالگی یازده از  سرپرست، و پدر  بدون بود
  بودند؟  شده جوانمرگ او

 نکشید،  طول  بیشتر   ثانیه  چند  شاید  فکرها  این   تمام.  گذاشت  هم  روی  را  هایشچشم 
 مثبت  ینکته  یک کرد،می اشدوره هرچه و بود سال شصت از  بیشتر  او، برای اما
 چشمش  پیش  را  مرگ  که  االن  هم  شاید.  بود  پشیمان  شاید.  کردنمی  پیدا  میانش  در 
 به فرار  بدون حقیقت این  که  هم االن هرچند، . کردمی  پشیمانی احساس دید،می

 سیاهی،  شاید... کند  اعتراف را ندامت این  خواستنمی  هم باز  بود، آمده بالینش
 ... دیدنمی دیگر  را هاسفیدی که  بود، جویده و خورده را او آنقدر 

 و  گرفته  و محکم اش،دورگه صدای و گرفت   قرار  ماشه روی اهورا، یاشاره  انگشت
 :پیچید شاهپور  گوش   در  آرام، لحنی با

 لیاقت حتی تو که  بینممی... االن اما بدم، انجام خودم اینکارو خواستممی همیشه-
 ومن  روح که  بحششی... شاهپور بخشمتمی  من ... نداری هم  رو مرگ  با قصاص
 مأموری  هر  که  عدالتیه یگلوله   شلیک و تیغ تیز  یلبه  تو، برای ولی کنه،می  آروم
 ... دادمی انجامش بود ایستاده من  جای االن اگر 

 مادرم،  پدرم،  بخاطر   ولی  بشه؛  آلوده  کثیفت  خون  به  انتقام  بخاطر   دستام  خوامنمی 
 خدا که  جایی سمت فرستمتمی کردی،  شونوجهنمزندگی که  آدمایی  تمام و... آوا

 ... کنه  قصاصت خودش

 را هماش که  انگشتش و بست را هایشچشم کشید،  که  عمیقی نفس با زمانهم 
 نگاه. شد اکو و پیچید تخر اس فضای در  گلوله  غریو و سنگین  شلیک صدای فشرد،
 دست   صدای  شنیدن  با  که  بود؛  شده  خیره  شاهپور   جانبی   جسم  به  اهورا،  ای  شیشه
 . کرد  نگاه را سرشپشت  و برگشت طمأنینه با زدن،

 رامین ها،آن رأس در  و بودند بسته صف سرشپشت  که  نگهبانی نفر  چهار  دیدن با
  دوباره  اخم زد،می دست هایشلب  روی پوزخند با و بود ایستاده چریکی ژاکت با
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 روی  را هایشدندان. کرد  مشت را اشکشیده   هایانگشت و برگشت صورتش به
 :کرد  غیظ و داد فشار  هم

  کنی؟ می غلطی چه اینجا تو-

 :گفت  و زد سینه به را هایشدست رامین 

  جا این  و  کنی  ریسک  کردمنمی   فکر ...  خوشحالم  دوباره  دیدار   این   از   چقدر   دونینمی-
 شاهپور   با  ومن   ناتموم  کار   کردم  صبر ...  تله  تو  افتادی  خودت  پای  با  اما  بشه،  پیدات
 ... قدیمی رفیق بود عالی نمایشت... برسه خودت نوبت  بعد و کنی  تموم

  بگیرد   غلظت  اهورا  اخم  شد  باعث  که  بود  کرده  بیان  خاصی  لحن   با  را  «قدیمی  رفیق»
  سمت  به و کرد  اشاره  هانگهبان  به سر  با مین را بردارد، خیز  او سمت اینکه از  قبل و

 . رفتند اهورا

*** 

  مهتابی  سفید نور . کرد  باز  را هایشچشم  آرام موهایش، الیالبه  دستی احساس با
 دیدش   تا  کرد  بسته  و  باز   را  هایشچشم   بار   چند  خورد،  هایشچشم  توی  مستقیم  که

  احساس . بود وصل شدست به سرم و سفید دیوارهای با بود اتاقی در . شد واضح
 با و چرخاند را سرش سختی به. بود شده کوفته  شدت به و کرخت  تنش کردمی

 آیدا هایلب . نشست صورتش توی تعجب رد بود، نشسته کنارش  که  آیدا دیدن
 و بود سنگین  سرش. گفتمی چه شنیدنمی آوا ولی خورد،می  تکان تکان
 هو صدای مثل چیزی جز  شنید،ینم صدایی هیچ و هوا از  بود پر  انگار  هایشگوش 
 . آمدمی و رفتمی سرش  در  که  باد هوی

  او؟ به بود گذشته  چه. گذاشت  هم روی دوباره را هایشچشم 

 ...اهورا نکند پس بود، زنده هنوز  که  خودش . کرد  باز  را هایشچشم  وحشت با

 تر واضح  صدایش انگار  بار  این . خوردمی تکان هایشلب  هم یاز . چرخید آیدا سمت
 :شنید را دارشبغض  لحن  آوا که  بود
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 شنوی؟ می ومن  صدای عزیزدلم؟  خوبه حالت... آوا-

  صدای  درنهایت، و کند  بسته و باز  را خشکش هایلب  بار  چند توانست سختی به
 : شد خارج هایشلب  میان از  ضعیفی

 !؟ ...کجاست  اهورا... اهورا-

  ضعف  و شور  به بیشتر  ار  دخترک دل نشست، آیدا هایلب  روی  که  تلخی لبخند
 از  تر هالهل اهورا، نبودن زهر ... ترسیدمی. شد سفیدتر  رنگشبی صورت و انداخت
 .آوا برای بود مرگ

 صبح   امروز   ولی...  بیاد  نزدیکت  کسی  نذاشت  بود،  کنارت  خودش  رو  مدت  این   تموم-
 ... ستاد بره سر  یه شد مجبور  که  اومد پیش براش کاری

 که  آیدا و شد خارج هایشلب  میان از  که   بود خیالش احتیر  سر  از  آوا،  عمیق نفس
 :گفت  تند دخترک شد، بلند صندلی روی از 

 آیدا؟ بری خوایمی  کجا-

 . داشت بغض هنوز . زد مهر  را او یگونه  و کرد  خم را سرش آیدا

 بود،  بسته چشمات که مدت این ... کنه چک توحال بیاد کنم خبر  ودکتر رممی-
 ... مونشده پیدا تازه امانت   دادن  دست از  ترس از  شدیم ر عم نصفه مونهمه

 ستدقایقی   آیدا  که   نبود  حواسش  و  بود  اتاق  در   روی  هنوز   آوا،  متعجب  و  مات  نگاه
  ی کلمه  از  را او منظور . زده زل اشخالی جای به فقط او و شده  خارج آنجا از  که
 بود؟   کرده  خبرش  که  شناختمی  کجا  از   را  آیدا  اهورا،  اصال.  بود  نفهمیده  «مونهمه»

 فقط  دلش  و  سوال  از   بود  شده  پر   ذهنش،.  سنگین   سرش  و  بود  گنگ  حالش  و  حس
 . کردمی طلب را اهورا

 سبزرنگی کانوالی  متوجه تازه و داد تکان را خودش کمی  که  بود شده کرخت  تنش
 . شد بود رفته فرو اشبینی در  که
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 سفید روپوش هردو که  جوان خترید و  میانسال مردی همراه به آیدا بعد، دقایقی
 . بودند پرستار  و دکتر  ظاهرا. شد اتاق وارد بودند، پوشیده

  آن   که  همانطور   و  رفت   سرمش  سمت  پرستار   و  انداخت  آوا  به   نگاهی  لبخند   با  دکتر 
 :شد شنیده دکتر  صدای  کرد،می چک را

  پا  به بیمارستان تو شوهرت هرروز  که واویالیی و قشقرق همه اون دلیل پس-
  از  درمان کادر   تموم چشمات، کردن  باز  واسه کردی  تنبلی بس از ! بودی تو کرد،می

 تا برو و وایستادم روت جلو که منی همین  تا کن  شروع بیمارستان رئیس  
 از  شوهرت جلو شونگردن   نداره؛ ایوظیفه تمیزکاری جز  خدا بنده که  مستخدمی

 ... رنبمی حساب ازش بخواد دلت تا و شده تر باریک  مو

 چه  آوردنمی  در   سر .  کردمی   نگاهش  نامفهوم  و  گیج  آوا  و  گزید  داخل  از   را  لبش  آیدا
 . بود ضعیف  تاحدودی اششنوایی  و بود نشده باز  کامال  ذهنش  هنوز . گویدمی

  دخترک  صورت که   انداخت هایشچشم  میان نوری و نماند آوا پاسخ منتظر  دکتر 
 مقابلش  را  هایشانگشت  بعد  و  کرد  گاهن  را  هایشچشم  دقیق دکتر .  شد  جمع  کمی
 همین هم آوا و بیاورد زبان به او دهد،می نشان که  عددی هر  خواست و گرفت
 .  کرد  را کار 

 :پرسید آوا از  دکتر  و شد چیزی نوشتن  مشغول پرستار 

  نداری؟  ایدیگه مشکل . ندیده آسیب چشمات یعنی این  نداره، مشکلی که  دیدت-
 شی؟ نمی  اذیت تنفس موقع یا نداره؟  درد احساس جاییت

  بدنم  تموم. بشنوم واضح رو صداها تونمنمی ... گوشام  فقط نداره،  مشکلی تنفسم-
 ... کنهمی درد و کرخته  هم

 :گفت  آوا پاسخ در  و کرد  ایاشاره پرستار  به سر  با دکتر،
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... شهمی رفع آینده ساعت دو یکی عرض در  و عادیه بدنت درد نیست، مشکلی-
  عضالنی  درد باعث بودن، بیمارستان تخت رو هفته یک این  و داری یزیاد  ضعف
 ... شده

 :کرد  زمزمه دخترک برداشت، را کانوال  که  پرستار  و زد پلک آرام آوا

 !هفته؟  یک-

  ظاهرا داشت، دوباره یبخیه  به نیاز  دستت زخم و بود ضعیف بدنت. دخترم بله-
 به بود شده منجر  که  بود هداد انجامش تخصص بدون و ناشی آدم یه اول دفعه

  رو  زیادی تنش و بود ضعیف جسمانیت یقوه  چون... مجدد خونریزی و عفونت
 طی  رو  درمان  یپروسه  باید  اومدن،  هوش  به  و  کامل  بهبودی   تا  بودی،  کرده  تحمل
 ... خوبه حال ت کامال  و شده رفع مشکالت یهمه االن خداروشکر ... کردیمی

 :پرسید دکتر  به رو اآید که   بود نزده حرفی آوا

ی-   دکتر؟  خونه گردونیم  برش تونیممی ک 

 دختر  این... باشین  صبور  باید فعال دخترم؟  کرده  سرایت هم تو  به برادرت یعجله-
  بعدش  بمونه، باقی مراقبت تحت روز  سه  باید کم  دست کرده،  باز  وچشماش  تازه
 ... بدین  انجام  رو ترخیصش کارای  تونین می و آزاده

 بود  این  حقیقت اما  بود، نزده حرفی آوا حضور  در  دکتر . جنباند سری نگرانی با آیدا
 نفس دستگاه با و سختی به و بود کامل  بیهوشی   در  دخترک را مدت این  تمام که
 داشت احتمال بود، کرده  باز  را هایشچشم هفته یک از  بعد که  اکنون. کشیدمی
 مغزی مرگ به بیمار  ساعت، دو الی یک از  بعد و باشد موقتی هوشیاری این که

 . شود دچار 

  زنگ  ذهنش توی دکتر  یجمله و بود آیدا یچهره  روی آوا، یزدهبهت  نگاه
  «دخترم؟  کرده  سرایت هم تو به برادرت یعجله:»خورد
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 اهورا  که  بود  آیدایی  همان  آیدا،  این   واقعا  یعنی!  باشد  اهورا  برادر،  از   منظورش  نکند
   بود؟  کرده  معرفی خواهرش عنوان به

 پاسخ  در   آیدا  هایحرف   و  دکتر   هایتوصیه  از   چیزی   اصال  که  بود  درگیر   آنقدر   ذهنش
  حرف  تلفن   با داشت آیدا و بود رفته دکتر  که  آمد، خودش به  زمانی و نفهمید او به
 شد،  تمام  اشمکالمه   که  همین   و  بود  آشنا  او  هایحرف   میان  در   «سعید»  اسم.  زدمی
 : گفت  سریع آوا

  شناسی؟ می چطوری  رو سعید... اصال توئه؟  برادر  کی  آیدا؟  گفتمی چی دکتر -

 :گفت  و گرفت  را دستش خنده با آیدا

  رفاقت  باهات هیچوقت بشی، داداشمزن  تو قراره روزی یه دونستممی اگه من -
  بازی   خواهرشوهر   بیاد  دستت  که  کردممی  اوخ  و  َاخ  و  گرفتممی  رو  انقدر !  کردمنمی 
  کار   از   کار   دیگه  االن  و  فهمیدم  دیر   که  حیف  منتها...  چی  یعنی  من   اشداد  از   دلبری  و

 ... گذشته

 :گفت   دوباره آیدا که  بود شوک توی هنوز  آوا

  انگار  اصال... دیدیمی وروزش و حال باید بود، بسته چشمات که مدت این  تو-
.. .همیشه از  تر عصبی و تر خشن  خیلی خیلی... بود شده دیگه نفر  یه! نبود خودش

  مونده   امان   در   بیدادش  و  داد  از   که  نبود  کادر   از   نفر   یک  حتی  شنیدی،  که  هم  دکتر   از 
 که  بود این  استراحتش... بود آروم تو کنار   فقط... نپره بهش مدام اهورا و باشه
 ... گشتبرمی  دوباره و کشیدمی سیگار  یه حیاط تو رفتمی

  نیست؟  ممنوع کشیدن  سیگار  بیمارستان تو مگه-

ه  منتها! هست-   کنه؟   نهی و امر  بهش و بشه اهورا حریف بتونه که  کی 

 شنیده  بیرون  از   سعید  صدای  بزند،  حرفی  آیدا  دوباره  اینکه  از   قبل  و  خندید  کوتاه  آوا
 :شد
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  هوش   به  االنم  همین   خوبه  حالش  واال  من؟   داداش  بگم  دارم  دروغی  چه  من   آخه  د  -
 یخونه!  ما  دکوراسیون  ریختن   هم  به  واسه  ایبهونه   دنبال  همش  که  هم  تو...  اومده

 چهار  دوزاری یکله  و سر  این  با بزار  الاقل ندارم، که  اتومات دنده ماشین  و الکچری
 ما نداره اشکال... راحت خیالت من  داداش چشم... گممی... بده بها بهمون نفر 

 ... بینمتمی  شب پس...  تو قربون... هستیم

 :گفت  آیدا به رو و  گذاشت  شلوارش جیب توی را همراهش

 بخت من   سر  کنیمی خرابش چی واسه دستته داداشت شاه  اخالق که  تو المصب-
  برگشته؟ 

 :داد ادامه شیطنت با و انداخت باال را  ابرویش تای یک آیدا

ت تو زنهمی میاد خوشم  ای! پررویی بچه و زیاده روت چون-  ... کنهمی کنفت  و َپر 

 زنه؟ می  حرف همیشه کی!  دستتون دادم فتم سنگ که  خودمه تقصیر  دیگه، بله-
 کی... سعید رفیق؟  فدای به زندگی گهمی نفر  اولین  شهمی هرچی کی... سعید

 بیاد اقبالت ای... سعید شین؟ سوارش شهمی راحت و ترهکوتاه   همه از  دیوارش
 ... کنن می اتنفله هاشون فرمایش خرده با مدام که  برگشتهبخت  سعید  

 او به حرکتش هر  با آیدا و آوا که  زد،می  حرف و کوبیدمی دستش پشت طوری
 :گفت  و گرفت  او از  را گل  دسته آیدا شد، تمام که  حرفش. خندیدندمی

 و  گیرهمی  تودم سرت  ریزهمی  حراست االن! پسر بزن حرف تر یواش ! هیششش-
 ...آکنهمی  بیرونت

 ... شماها دست از  شدم جیگر  جز  من  بفهمه بیاد حراست  بزار ! بیاد بزار -

 :گفت  و گذاشت  ایشیشه گلدان  توی را هاگل  خنده با آیدا

 کشیدی   رو  تماس  یه  زحمت  اشهمه!  شده  چی  انگار   میاری  در   بازی  کولی  جوری  یه-
 ... دیگه



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

900 

 

 .  زد کمرش  به کاپشن   زیر  از  را هایشدست  و کشید  پوفی سعید

 ایلحظه  دید، که  را  الغرش و پریده رنگ صورت و چرخاند آوا سمت را نگاهش
 ظریف  و الغر  هم قبال آوا. افتاد پایین  تنش امتداد در  هایشدست و زد خشکش

 !حد این  در  نه اما بود،

 روی .  کرد  بازسازی   را  لبخندش  و  نکند  تغییر   صورتش  حالت  کرد  سعی  وجود،  این   با
  تند   سعید  که  شود  خیز نیم   خواست  آوا.  نشست  آیدا  اول  جای  سر   تخت،  کنار   صندلی

 : فتگ  تند

 از  اونقدر  هفته یه این  تو شوهرت... وخودت کنی اذیت خوادنمی... خوادنمی-
 اصال  که  بودم هاشخلقی خوش مهمون و درومده ما تر  باریک  مو از  گردن  خجالت

 که   اعصابش ! نوازهمهمون  حسابی پاش کف   چشمم... نیفته احتیاجم تو میزبانی   به
 ... میندازه شخ و خط آدم و عالم تن  رو باشه، خطیخط

 مرتب با حواسش دید وقتی و انداخت آیدا به نگاهینیم سعید و خندید آرام آوا
 : کرد  پچکپچ آوا به رو است، گرم  گلدان  در  هاگل   کردن

  رو؟  ما عالیجناب   کردی  جادو چطوری! شاهدخت آداری ایول ولی-

 :شنید را سعید صدای دوباره و شد گلگون  کمی  آوا هایگونه 

 توییتش  و شدمی اعالم اینستاگرام تریبون از  باید وصلت این  خبر؟ بی انقدر  چطور -
 ... همه چشم از  دور  و پنهونی که  نه! کردیممی جهانی هم رو

 هم  در  را سردش هایانگشت  که همانطور  و انداخت باال را هایششانه آوا
 :داد را سعید پاسخ پیچاند،می

 ... نفهمیدیم خودمونم که  شد یهویی چیهمه انقدر ... راستش-
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 شهمی مگه... ساختنم انداز دست  اوستای خودم من ! وروجک ننداز  دست ومن -
 بگه باره یه نه، هیچی واسه اونم دختر؟  یه واسه بلرزه دلش الکی و دیمی اهورا

 ... نکن  رنگ ومن  برو... کنه  حواله دیگه جای توروزی  خدا برو د  ! ازدواج؟ 

 بسته زبانش او مقابل آوا که  زدمی حرف راحت و رک ر آنقد پسرک. زد لبخند آوا
  اهورا  بدتر،  هااین   یهمه  از   و  نداشت  هم  خوبی  روز   و  حال  که  االن  خصوص  به.  بود
 ... باشد کنارش  که  خواستمی را

 و کشید  جلو را خودش  کمی  رفته، فرو خیال و فکر  در  باز  دخترک دید که  سعید
 : گرفت  فاصله هم از  زدن حرف برای  هایشلب  دوباره

  خان  اهورا منتها... دیدممی  چشمم جلو روشن  روز  مثل رو امروز  هم اولش از -
  که   هم  بار   یه  واسه  الحمدهلل  خب   که  بره  دلش  حرف  زیربار   و  کنه   قبول  خواستنمی 
 ... گفتممی که  شد همونی چیهمه و میدون پیروز  شدم من  شده

 تیر  با موسایه رفته یادت... نهببی ومن  نداشت چشم اوایل اهورا چیه؟  منظورت-
  گرفت؟ می نشونه

 غرق  و  خیال  و  فکر   منظورم!  خانوم  شازده  زیرچشمی    هاینگاه  و  رفتار   تعبیر   منظورم-
 چشم از  دور  وصلت این  منظورم! دختردایی ستدیگه نفر  یه هوای و حال تو شدن
  مهلت  تبه  گرفتنش  سر  واسه بیشتر  روز  یه ما یپسرخاله  ندارم شک که  ستهمه
 ... نداده کردن  فکر 

 من   اما  نباشه،  واضح  تو  واسه  شاید  هم  رو  کردنا  قایم  کمون  و  انداختن   تیر   اون  تموم
 ... جنگیدمی خودش با داشت که  بود این  خاطر  واسه دونممی

 : گفت  لبخند با و شد گرم  حسابی سعید گفتن   «دایی دختر » لفظ از  آوا، دل

 ... داد کردن  فکر  مهلت بهم روز  سه نه؛ روز  یه-

  پهن   پات  جلو  رو  عقدکنون   یسفره   جا  در   گرم  دمش  باز !  اهورا  از   بعیده  کردن  تعلل-
 ...نکرده
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 :گفت  شیطنت ُپر  لحنی با مکث، ایلحظه از  بعد او و خندید کوتاه  آوا

 !دلت تو شهمی آب قند کیلو  کیلو  ببینیش، اگه که  دارم اتواسه سورپرایز  یه ولی-

  از  یکی روی  لبخند با و کرد  باز  را همراهش گالری  او که  کرد  نگاهش سوالی آوا
 .گرفت  آوا مقابل را آن و زد ضربه هاعکس 

. بود اهورا و خودش عقد یسفره. کرد نگاه مقابلش عکس به زدهبهت  دخترک
  محو   لبخند.  کردمی  دستش  را  حلقه  او  و   بود  اهورا  هایدست   میان  کوچکش،  دست
 کریستال و بود انگشتش  میان یحلقه به نگاهش و بود هایشلب  روی آوا

 . کردمی نگاه را او ظریف صورت اهورا، هایچشم 

 :گفت  آوا و انداخت باال ابرویی لبخند با او که  کرد  نگاه را سعید زدهبهت 

  کنه؟ می چیکار  تو گوشی    تو عکس این ... عکس این -

 دارم آشنا و وستد اونقدر  جاهمه من ! خانوم شازده آگرفتی   کم  دست توپسرعمه -
 ... کنینمی  فکرشم که

 : گفت  دوباره او که  کردمی نگاهش  باتعجب چنانهم آوا

 ... بعد اسالید بزن-

 را عقدشان موقع هایعکس و کرد  رد یک  به یک را اسالیدها آوا، یزدهیخ انگشت
 کردند می   نگاه  هم  به  هردو  که  عکسی  و  بود  شده  گرفته  حالتی  در   کدام  هر .  کرد  نگاه
  موهایش  موج.  نشست  دلش  به  همه  از   بیشتر   بود،  شده  گرفته  هم  کمتر   یفاصله  از   و
  بدون   که  اهورا  هایچشم   جز   هایش،مردمک   و  بود  پوشانده  را  صورتش  طرف  یک  از 

 . دیدنمی   را  جایی  بود،  اشعروسکی  یچهره  محو  و  کردمی  نگاهش  اخمی  کوچکترین 

 :گفت  و داد سعید خندان و شیطنت از  سرشار  صورت  به را متعجبش نگاه

  گرفته؟   رو عکسا این  کی...  شهنمی  باورم-
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 که مدتی... بود امدورههم  بودم، که خدمت... گرفته هادی اینارو! بشه باورت-
 واسه بود اومده شد،  گرفته سر  از  رفاقت این  و دیدمش باری چند بودیم گیالن
 ... باغشون هایمیوه یمعامله

  دونم نمی   بودی،  خاموش  زدممی   زنگ  تو  به  هم  هرچی  و  ودمب  خبر بی  اهورا  از   وقتی
  سراغ  هم بپرسم، ازش  حالی یه هم... بزنم حرف هادی با که  رسید ذهنم به چطور 

  به  آمدش و رفت  هم و اونجاس هایبومی از  هم باالخره گفتم...  بگیرم موپسرخاله 
 ... بشه فراموش اشچهره که  نیست آدمی هم اهورا زیاده؛ شهر 

  مجلس  گفت  اونجا؟  خبره چه گفتم.  شلوغه دورش دیدم برداشت، رو گوشی  یوقت
  اعتقاد   قسمت  به  گفت،  برگشت  یهو  حاال؟   هست  کی  وصلت  مبارکه،  گفتم!  عروسیه
 به ما... گیریمی پس دست همون از  بگیری  دستی هر  از  گن می که  راسته داری؟ 

 رفع  بانی   و باعث هشد اون حاال دادیم، نجاتش کوالک  از  و کردیم   کمک  جوون یه
 کمبودهای   و  بدبختی  به  که  تهران  رفته شده  بلند  تنها  و  تک...  ما  ده  مردم  مشکالت

 ... عروسیشه هم امشب... کنه  رسیدگی ما

 خودمونه اهورای همون  جوون اون! غافل دل ای  دیدم دادم، ادامه رو بحث وقتی
 زبون   و  سر   خانوم    شازده  همون  بشینه،  عقد  یسفره  سر   باهاش  قراره  که  هم  کسی  و

 ! دار

  خودش  گفت  دیدم یهو بیارم، درش نگرانی از  که  دادم خبر  مهتاب خاله به رفتم
 که هستی دختری همون واقع در  تو فهمیدم وقتی و دونهمی  رو قضیه یهمه

 ... داد بهم رو دنیا خدا که  انگار  ست،زنده هنوز  دونست نمی  هیچکس

 به اهورا برگردوندن بابت و... گممی یکتبر بهت رو خانواده این  به برگشتنت
 ... ممنونم ازت زندگی،

 به تا که  دخترکی برای خانواده، داشتن  احساس. برد فرو را بغضش لبخند با آوا
 در  نرگس حضور  و عذاب ملک جایگاه در  درواقع و پدر  اسم به شاهپور  یک جز  حال
 رویا  و خواب مثل درست بود، نفهمیده را چیزی اشزندگی  اول محدود سال چند
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 اینطور   شاید  درواقع  اما  است،  برگردانده  زندگی  به  را  اهورا  آوا،  بود  گفته  سعید.  بود
 اهورا   گرم  حضور   داشت،  زندگی  ُهرم  او  برای  دخترک  نرگس  عطر   که  همانقدر ...  نبود
 و  اهورا هایشانه جز  به دخترک، زندگی   و بود دمیده آوا جان  بی  کالبد  به روح هم

  بود؟  هم دیگری چیز  در  خالصه مگر  ،امنش آغوش

  پس ! دلگیرم ازت بخواد دلت تا فهمیدم،می نفر  آخرین  باید من  اینکه بابت ولی-
ن  باشه  یادت  که  مونهمی  گروگان  دستم  عکسا  این   بگی  من  به  کار   اول  رو  خبرا  بعد  م 
 ... بقیه بعد

 خطاب و تنشس تخت کنار   آیدا که  بود نزده حرفی هنوز  و گرفت  رنگ آوا لبخند
 :گفت  سعید به

  نیومد؟  همراهت چرا بهرام-

 نیومد؟  چرا گیمی اونوقت داری؛بچه  به نشوندیش و دلش ور   گذاشتی  رو سوگل-
 ...نداد اومدن بیرون یاجازه کدبانومون   به خونه کارای  من، عزیز  معلومه

  ای هقدم   صدای  بیرون،  از   آوا  که  بود  نزده  حرفی  هنوز   و  کرد  نگاهش   چپ  چپ  آیدا
 دخترک...  بود  خودش.  نشست  خیز نیم  جایش  سر   و  شنید  را  ای مردانه  مرتب  و  بلند
 ... رودنمی  راه اینطوری هیچکس اهورا، بجز  که  نداشت شک

 :گفت  آیدا که  بود شده خیز نیم  جایش سر  تند

 چی  واسه... فعال کنی   استراحت باید تو... وخودت  نکن  اذیت آوا؟  کنیمی چیکار -
 شی؟  بلند خوایمی

 ... میاد داره اهورا-

 :گفت  آوا به رو سعید و کردند  نگاه را یکدیگر  ایلحظه  آیدا و سعید

  کارش   گفت  زدممی   حرف  باهاش  پیش  دقیقه  چند  همین   من ...  االن  نه  منتها  میاد،-
 ... و مونده هنوز 
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  ی رایحه  و  شد  تر نزدیک   آشنا  هایقدم  آن  صدای  که  بود  نشده  تمام  سعید  حرف  هنوز 
 در . برگشت او سمت به هانگاه پیچید، اتاق توی که اشهمیشگی دکلن ا تلخ

  ناباوری  و بغض با که آوا به بود شده قفل نگاهش و بود ایستاده در  یآستانه
 که   ایهاله  و  داشت  که  خستگی  تمام  وجود  با  هایش،چشم   جنگل.  کردمی   نگاهش

 هایچشم   که  ایهفته  یک  ز ا  بعد  آوا،  دیدن  و  زدمی  برق  هم  هنوز   بود،  افتاده  آن  زیر 
  هنوز   که  تاریکی  آسمان  در   بود  ماه  مثل  درست  بود،  دیده  بسته  را  زیبایش  و  درشت

 . کردمی احاطه را اهورا هم

 :گفت  زدمی لبخند  که  همانطور  و شد بلند جایش از  سعید

ت  گفتی  که  تو-  واسه که  نگو بمیره تن  این! پسرخاله کشهمی طول غروب تا کار 
ل و پیچوندی عمرت تو بار  اولین   ...  اینجا اومدی کردی  و 

 را  او محکم صدای و داد قورت درسته را  لبخندش او که  کرد  نگاهش اخم با اهورا
 :گفت  آیدا به خطاب که  شنید

 گالری  کارای به بتونه  خودش که بمونه بانوماه پیش گذاشته رو سوگل بهرام-
 ...  جااون برگردی خونه، جای به بهتره  نظرم به... برسه

 :داد ادامه سعید به رو و

 ...بزاری تنها دست رو بهرام این  از  بیشتر  نیست صالح هم تو-

.  باشند تنها آوا و خودش که  کردمی بیرون هاآن  داشت رسما یعنی حرفش، همین 
 نگاه را زمین  لبخند با که  آوا بجز  ولی نبودند، بند پا روی خنده فرط از  آیدا و سعید
  داشت؟  خندیدن رعتج کسی  مگر  کرد،می

 آوا  سمت درحالیکه و برداشت را کیفش  و داد فشار  هم به را  هایشلب  محکم آیدا
 :گفت  آمدمی
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 بدطاقتی شناسی،می  که رو سوگل... عزیزم  برگردم باید من  اهوراست، با حق-
 هر  باش، خودت مواظب... شهمی گیر بهونه  باشه دور  خودم از  زیاد اگه و کنهمی

 ...بخوری  آخر   تا  آوردن  که  رو  سوپت  نره  هم  یادت...  بزن  زنگ  بهم  یداشت  هم  کاری

 هردو  بعد، ایدقیقه و شد خم اشگونه  بوسیدن برای آیدا و کرد  تشکر  او از  آوا
 . بودند رفته آنجا از  و کردند  خداحافظی

 با دخترک قلب داشت،برمی  آوا سمت که قدمی هر  با و بست را اتاق در  اهورا
  حضورش،   و  اهورا  دیدن.  شدمی  تر دیوانه  و  کوبیدمی  تر تاب بی  و  ر تندت  پایش  صدای
 ... هایشقراری بی  آتش   روی به بود آب مثل

 حرفی کوچکترین .  بود  کشیده  عقب را فلزی میز  و بود نشسته کنارش  تخت، روی
  های مردمک از  بودن دور  مدت این طول در  آنقدر .کردمی نگاه را او فقط. زدنمی 

 .شدنمی سیر  دیدنش از  انگار  که  بود او نگدلت اشفندقی 

 تلنگر  یک منتظر  فقط و بود کرده  خوش جا گلویش  توی ابتدا همان از  که  آوا بغض
 آن در  که  موقعیتی به توجهبی. شد آب هایشگونه  روی بود، شدن شکسته برای
 بدون  و بود متصل دستش به که سرمی شدن کشیده احتمال به توجهبی  بود،

 گرمای   بعد، ثانیه یک و کشید  جلو را خودش  شاهرگش، عمیق زخم درد احساس
 به را او و بود کرده احاطه را نحیفش و لرزان جسم اهورا آغوش بخشزندگی 
 او یشانه به را سرش آوا که  امنیت از  ُپر  آنقدر  و محکم آنقدر . فشردمی خودش
 ی سرشانه  و ریخت پایین  فکش خط تا گونه   از  آرام، آرام هایشاشک و داد تکیه
 .  کرد  نمناک را اهورا

  با  و برد فرو او موهای میان را صورتش اهورا که  بود افتاده گردنش  دور  شالش
 :کرد  زمزمه  و  کشید  تابشبی   هایریه  به  را  شانشکن   و  جعد  گرم   عطر   عمیق،  نفسی

 اشهرلحظه  ولی نکشید، هم ماه یه به موهات؟  عطر  بدون آوردم  دووم چطوری-
 ... بود سال یک از  تر سنگین 



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

907 

 

  کرد   مشت  را  پیراهنش.  فشرد  او  به  را  خودش  بیشتر   و  گرفت  شدت  دخترک  یگریه 
 :کرد  زمزمه دار بغض  و بریده بریده لحنی با هایش،هقهق میان در  و

... نیستی  دیگه  تو  گفتمی ...  تو  گفتمی  شاهپور ...  شاهپور  اهورا؟   کردی  دیر   چرا-
 ... پیشم نمیای دیگه

  گوشش،  کنار .  شد جمع آغوشش در  استخوانی دخترک و گرفت  را او تر محکم  اهورا
 : زد لب کرد،می آرام و گرم  را او کوچک   قلب که  آنطور 

 من  هایقول  یا سنده شاهپور  حرف آوا؟  بوده نبودن مگه ما قرار  نیستم؟  دیگه من -
  زدی؟  کاری  همچین  به دست که

 از  کوچیک  مشکل یه با بخوام که  نداشت کردن  رها نیمه نصفه و رفتن من  اومدن
 اونقدری بندانگشتی؟  نکردی تکیه من  به مگه... بیفته اتفاقی هر  بزارم و بیفتم پا

 بافی  یاوه  چهارتا بخاطر  نگیری بازی به توزندگی و کنی باورم  که برات نبودم
  نمیاره؟  زبون به حقیقت کالم   یک که  شاهپوری

 :نالید دلش غم  تمام با و کرد  تر محکم  را مشتش کرد،می گریه  که  همانطور  آوا

 اگه زندگیم آخر  تا و خورده گره  اون نفسای به نفسام که  هستی مردی همون تو-
... من  جای بزار  وخودت لحظه یه فقط ولی... دمنمی راه دلم به ترس باشه، کنارم

  درصد  یک با که داشت مرگ از  کمتر  چی بودن، تنها شاهپور  با و جهنم اون تو
  کنم؟   تموم وخودم همیشه واسه نخوام  دیدنتن دیگه احتمال

 آوا هایدست. داد فاصله کمی  خودش از  را او و گرفت  را ظریفش هایشانه  اهورا
  نهایت  در  تا چرخید او هایمردمک بین  اهورا نگاه و بود اهورا واسع یسینه روی
  حکمم  انداخت،می  آوا  جان  به  را  جنون  که   لحنی  با  هایش،چشم   به  خیره.  شد  ثابت
 :گفت
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... بدی  نشون  خودت  از   ضعف  که  نکردم  انتخابت  من...  دختر بگی  واین   خوامنمی-
 من  که  کرده  تسلیمش راحت و گذشته  قلبش از  حاال تا کی...  نفریم یه من، و تو

  باشم؟  دومی

 هایپلک . چسباند او پیشانی   به را اشپیشانی اهورا که شد هاللی آوا هایلب 
 :کرد  زمزمه که  وقتی لرزیدمی انگار  اهورا، صدای و افتاد  هم روی دخترک

  برنمیام   یکی  این   پس    از   من ...  نکن   امتحانم  نبودنت  با  دوباره  هیچوقت...  هیچوقت-
 ! آوا

  چسباند   او  ریش    ته   به  را  اشگونه  وقتی  کرد  خیس  هم  را  اهورا  صورت  آوا،  هایاشک 
 : زد لب آرام دخترک و کرد  احاطه را او دور  اهورا هایدست و

 ... برنمیام جهنم این  پس از  تو بدون منم چون... نشو دور  ازم هیچوقت دیگه-

 روی. آورد باال را چپش دست و گرفت  بر  در  تر محکم را ریزنقشش آهوی اهورا،
 :زد لب و بوسید آرام و نرم را پانسمانش

 جون به بیفته و بشه آتیش دوباره که  کنمنمی تکرارش! جهنم این  شده تموم-
 نگهت  همینجا ولی... گزهنمی  هم ککم  و دممی باشه، که  هرچی بهاش... مزندگی
 ... دارممی

 ! اهورا-

 نگیرد، درد و نشود کشیده دخترک دست  که طوری احتیاط، با و آرام اهورا
 دست  با را موهایش که  همانطور  هایش،چشم به خیره و گرفت  را هایشانگشت 
 :گفت  کردمی  نوازش دیگرش

 رج الکی رو تقویم فقط هاسال  این  تموم طی من ... آوا... بزنم موحرف  بزار ... نه-
 اما... چیه کردن  زندگی دونستمنمی اما  بودم، زنده... کردم شب رو روزا و زدم

 و  شد  پاک  که  خونی  از   بعد  گذاشتم،  سر   پشت  که  هاییسیاهی  یهمه  از   بعد  امروز،
 خودش خدا بار  دومین  برای یوقت کردم،  محو همیشه برای شوتلخ یمزه  یسایه
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 که  بود غلیظ اونقدر  که  گناهانی  یهمه اشتباهاتم، نذاشت و داد پس بهم رو تو
  کنم می حس بار  اولین  برای بندازه، فاصله  تو و من  بین  کنه سنگم به تبدیل

  خورشیدش  تو که  شده زده کنار   زندگیم ابرهای یهمه  کنممی  حس... خوشبختم
 ... باشی

 صورتش  کنار  که اهورا گرم دست و نشست  هایشلب  روی آوا کمرنگ لبخند
 پلک   آوا  داد،  حرکت  هایشاشک  روی  را  انگشتش  و  کرد  لمس  را  اشگونه   و  نشست

 :انداخت طنین  گوشش  در  اهورا صدای و زد

 تو  که  اومدم  دنیا  به  فقط  من   انگار ...  خواممی  دنیا  این   از   چی و  امکی   فهمیدم  االن-
  وجود  تمام با باشه تو طرف از  اگه جنون، و کردی  زیرورو ونیامد تو... کنم  پیدا رو
  جز  چیزی و بود گرفته یخ ودورتادورش  که شدی قلبی یمعجزه ... پذیرمشمی

 وحشی   آهوی داره رو تو معنی   من، برای کشیدن نفس... فهمیدنمی رو نفرت
 ... اهورا

 جنگل شفاف هایتیله . بود باز  نیمه هایشلب  و خورد گره  اشسینه ته آوا، نفس
. بخشیدمی التیام هم  را آوا قلب هایترک  که  آرام آنقدر . بود آرام اهورا هایچشم 
  آنجا  تعشق، با و گرم  اش،بوسه . نشست آوا پیشانی   روی آرام،  و نرم هایشلب 

 و  فشرد قدری را هایش انگشت. آمد پایین  آوا یشده سرخ های گونه   تا  و نشست
 ثانیه یک به و کشید  جلوتر  را خودش آوا و کشید  بو پرتب و عمیق را تنش عطر 

 سر  و شد بسته  هایشچشم  زیبا حسی احساس با هایش چشم نکشیده،
 .  داد حرکت گردنش  روی را هایشانگشت 

 و کشید  بیرون اهورا هایانگشت  میان از  را دستش زد،می نفس که  همانطور  آوا
  کمی   اکنون  که  او  عروسکی  صورت  قفل  اهورا،   هایچشم .  گذاشت  صورتش  طرف  دو

 . بود شده نبود پیش ساعت یک رمقی  بی به و بود گرفته  جان بیشتر 

 و خواباند تخت روی دوباره را او و گرفت  را دخترک هایشانه بعد، دقیقه چند
 . نشست کنارش  کردمی نوازش را صورتش که  همانطور  خودش
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 شونمشخص  هایساعت  و قانونا قاعده یهمه با مدت این ... میارن رو شام االن-
 ...شدم آشنا

 : گفت  دلخور  و آرام او، حرف به ربطبی  بعد و کرد  نگاهش ثانیه چند دخترک

 ... کشیدی  سیگار  دوباره مدت این  تو گفتمی آیدا-

 :داد ادامه دوباره او و نزد حرفی اهورا

  سیگار؟  نه باشم، من  آرامشت نبود قرار  مگه چرا؟ -

  خواستم؟ می آرامش یگار س از  من گفته  کی-

  داره؟  دلیلی چه پس نبوده، آرامش واسه اگه بیاری؟  خوایمی گناه  از  بدتر  عذر -

  باید  افتاده، برات اتفاقا این  تموم من  بخاطر  دیدممی که  بار  هر ! میاد خشم از  دود-
 ... سرزنش بخاطر  آرامش، بخاطر  نه... کردممی دود موعصبانیت  یجوری

 چیزی اینکه از  قبل و کرد  نگاهش مات درشتش، و گرد  هایچشم با و زدهبهت  آوا
 روی را مصرف بار  یک هایظرف اهورا بعد،  لحظه چند و خورد در  به ایتقه بگوید،
  نگاه   زیر   پرستار   و  بود  ایستاده  آوا  تخت  کنار   سینه  به  دست  و  بود  گذاشته  فلزی  میز 

 . کردمی عوض را دخترک سرم او بداخم

  ولی  بود شده کمرنگ  اخمش که  شد کشیده  اهورا سمت آوا نگاه رفت،  که  پرستار 
 : زد لب آرام مکث،  ایثانیه با و بود مانده باقی هم هنوز 

  نکشی؟  سیگار  دیگه که  دیمی  قول بهم-

  نبندی؟  طوالنی مدت یه واسه وچشمات دوباره دیمی  قول بهم-

 ! عالیجناب دننمی جواب سوال با رو سوال-

  نه؟  کنن،  بیان رو شروط باید ملهمعا طرفین  ولی-

  کنی؟ می گروکشی  داری! اهورا که  واقعا-
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 ... خواممی موحق فقط-

  کنی؟   مخالفت و بیاری بهونه خودت سالمتی   خاطر  واسه که  اینه حقت-

.  نشست   تخت  روی  کنارش  و  رفت  جلو  قدم  چند  بعد  و  کرد  نگاهش  لحظه  چند  اهورا
 :گفت  شهایچشم به خیره و کرد  خم را سرش

 ... نکنی تهدیدم رفتنت با دیگه که  اینه حقم-

  حاضری   نه  که  توئه  سمت  از   حاضر   حال  در   تهدید  بعدشم؛  نرفتم،  جایی من   که  اوال-
 ...شیمی سیگار  بیخیال   شده که  منم خاطر  به نه بزاری، جیبت تو اسپری یه

  شی؟ نمی   سیگارم و اسپری بودنت، تضمین   با تو چرا-

 :داد ادامه او و کرد  نگاهش باز نیمه  دهانی با خیره، و مات ایلحظه  آوا

 تونیمی خودت فقط  که همونطور ... توئم  َنَسخ چون باشی، من  سیگار  باید تو-
 گروکشی  معامله  این   بشی  متوجه  که  بگم  بازم...  هامریه  به  بپیچی  و  بشی  اکسیژن
 ! شراکته؟  نیست،

 و خوردمی آوا هایگونه   به یشهانفس کلمه،  هر  با و. کرد  نگاهش لحظه چند آوا
 :بگوید بعد و بگیرد گاز   داخل از  را پایینش  لب شد باعث همین،

 ! نیست باشی نداشته همراهت اسپری اینکه برای خوبی دلیل این  ولی-

 ... کنارمی  همیشه که  باش داشته تو ندارم، من -

 ... من  ولی-

 به اینکه بدون و ردک  خم را سرش و شد جمع ابروهایش میان اهورا، کمرنگ  اخم
 تاب،بی   و  گرم  آنقدر .  گرفت  را  هایششانه  و  زد  مهر   را  او  ،  بده  زدن  حرف  فرصت  آوا
 دو و بگوید خواستهمی چه رفت یادش اصال و خورد گره  اشسینه ته   آوا نفس که

 و داد قرار  آوا صورت متری  میلی یک را صورتش. گرفت  را او پیراهن  ییقه  طرف
 : زد لب همانجا
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 ... ستفایده بی که  دونیمی... شاهدخت نکن  بحث من  با نقدر ا-

 :داد ادامه هایشچشم به خیره آوا

 شاهدخت   اگه که  دونممی چون... عالیجناب نکن  سوءاستفاده موقعیتت از  انقدر -
 چی  مونشراکت دست تکلیف وگرنه... نیست فایدهبی قطعا بگه، بهش اهورا
  شه؟ می

 اهورا   رنگبی  و  محو   لبخند  کرد،  لمس  را  اهورا  موهای  یین پا  که  آوا  هایانگشت  سر 
 :گفت  و شد جمع لبش یگوشه

ه  حاال-   کنه؟ می سوءاستفاده داره که  کی 

 :اهورا عمیق نفس با شد مساوی آوا، ریز  یخنده

 ... چی یعنی سوءاستفاده بهت گممی بشه، که  تموم و گذرهمی هم روز  دو این -

 :گفت  بعد و خندید بلند آوا بار  این 

  خان؟  اهورا بدجنسی خیلی دونستیمی-

 و خندید دوباره دخترک که  انداخت باال را ابرویش تای یک فقط حرفبی اهورا
 هنوز   خندیدن،  انگار .  کرد  کج  را  سرش  و  داد  فشار   هم  روی  را  هایش لب  محکم  اهورا
 . باشد آوا مقابل اگر  حتی. بود سخت قدری برایش هم

 ؟...اهورا-

 کمی  دید، که  را او نگاه آوا و کند  کج  را سرش شد باعث دخترک، فظری  صدای
 : گفت  بعد و پیچاند هم در  را هایشانگشت 

 ... کنهمی اذیتم خیلی که  هست چیزی یه-
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 نگاه.  کرد  نگاهش  سوالی  و  نشست  تر نزدیک   و  شد  مایل  او  سمت  بیشتر   کمی  اهورا
 و کرد  حرکت به شروع شد،می منتهی بغض  به درنهایت که  راهی به رو دخترک،

 :زد لب آرام بعد

  مونده   که  قدیمی  عکس  و  شناسنامه  یه  جز ...  ندارم  پدرم  از   چیزی  من  اینکه...  خب-
 ... که  نقره گردنبند  یه و... کدخدا  یخونه

 :داد ادامه تر آرام و انداخت زیر  را سرش و داد قورت سختی به را بغضش

 ...  کردم  گمش  پیش وقت چند-

 آوا  مقابل و آورد بیرون را «اهلل» گردنبند  و برد فرو جیبش توی را دستش اهورا
 آرام  آرام دخترک خورد، آوا صورت به و شد منعکس که پالک برق. گرفت
 و  گرفت  بهت رنگ هایشمردمک  رسید، که  گردنبند  به و کشید  باال را هایشچشم 
 پالک  بین   را  هایشچشم  بار   چند  و  گرفت  فاصله  هم  از   کمی  هایشلب.  شد  تر درشت 

 .  چرخاند کردمی نگاهش محو لبخند همان با که  اهورا صورت و

 عقب را دستش و کرد  جمع را هایشانگشت  پالک، به نرسیده و آمد باال دستش
 :گفت  اهورا و گرفت  دهانش جلوی و کشید

  درسته؟  پالک، همین  و گردنبنده  همین -

  تایید   ینشانه  به  را  سرش  طفق  حرف،بی  و  داد  بیرون  کوتاه  ایخنده  با  را  نفسش  آوا
 . داد تکان

 دست  طرف دو را کوچکش  دست هردو او و گذاشت  دستش کف  را گردنبند  اهورا
  نشست   گلویش  در   بغض.  بوسید  را  «اهلل»  پالک  و  شد  خم  و  گذاشت  اهورا  یمردانه

 .  خورد  تکان  قدری  دستش،  کف  به  او  ظریف  هایلب   برخورد  از   اهورا  گلوی  سیب  و

 که   بود نمانده نگاهش آسمان شدن بارانی به چیزی کرد،  بلند را سرش که  دخترک
 و نشاند هایشلب  روی زیبایی لبخند او و شد مانع اش،پیشانی بوسیدن با اهورا
 . کرد  تر آرام و تر گرم   همیشه از  را اهورا قلب
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 ... که  شبی همون از ... بود شده گم  وقته خیلی کردی؟   پیداش چطوری-

   دریا؟  قعر  به کشوندی  رو ماشین  و کردن  تعقیبمون هامون یآدما که  شبی همون-

 کرد   نگاه  را  اهورا  تردید   با  لحظه،  چند  از   بعد  و  داد  تکان  را  سرش  و  خندید  کوتاه  آوا
 : زد لب شک با دخترک شد، پررنگ کمی  لبش سوک که  او کمرنگ  لبخند و

  بوده؟  تو پیش مدت این  تموم که  نگو-

 نگاهش  بود هایشحرف  بیانگر  هایشچشم برق هدرحالیک سکوت، در  فقط اهورا
 :گفت  و ورچید لب دخترک که  کرد

 دنبالش  چقدر  دونیمی هیچ نگفتی؟  بهم گرفتم  شوسراغ که  وقتی همون چرا پس-
  پیداش  هیچوقت دیگه و دادم دستش از  همیشه واسه کرئم می فکر  گشتم؟ 
 ... که  بود کرده  قایمش عالیجناب نگو... کنمنمی 

 میانه از  حرفش کشاند،  خودش نزدیک را او و گرفت  را راستش دست که  اهورا
  را  بازویش تا دو اهورا درحالیکه بود، آغوشش  در . ماند نیمه نصفه و شد قیچی
 . کردمی نگاه را درشتش هایچشم  و بود گرفته

 :زد لب .برداشت آنجا از  بود، افتاده گردنش  دور  اول همان که  را شال

 و   خیالیبی  فکر   دیگه  اونوقت...  گردنت  تو  کنه  قفلش  ارهدوب  خودش   وقتش  به  که-
 ... جمع   بهش حواست بیشتر  چشمات از  و کنهنمی  خطور   ذهنت به کردنش  گم

 صدای داد،می امتداد او یچانه  تا را هایشبوسه  که  همانطور  اهورا و زد لبخند آوا
 :شنید را نازش ُپر 

 ... زمخته یزیاد من  گردن  واسه ست؛مردونه پالک این  ولی-

  موهای  و برد جلوتر  را سرش دخترک و نشست اشگونه کنار  اهورا یبوسه
  کنار   ریشش،ته روی را هایشانگشت  و کشید  بو را او رنگخوش و حالتخوش 
 . گذاشت  اشگونه 
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 بندانگشتی تو اینکه... بمونه وارثش دست هم باید و پدرته به متعلق! باشه خب-
 ... نیست مادرت و ر پد تقصیر  که  درومدی آب از 

 سکوتش  به وادار  اشهمیشه یهربه  با اهورا اینکه از  قبل و گرفت  رنگ آوا لبخند
 : گفت  تند تند کند،

 خودت قول به دختر  یه نه... بشه دیده مرد یه گردن تو  باید اینه منظورم-
 !بندانگشتی

 برق خاصی طور  اکنون که  اشفندقی  هایچشم تا او هایلب  از  اهورا، هایچشم 
 : گفت  تردید با و آمد باال زدمی

  چیه؟  منظورت-

 میان از  را گردنبند و بخشید زیبایی را صورتش همیشه، از  تر گرم  آوا لبخند
 . کشید  بیرون بود گرفته  را او حاال که  اهورا هایانگشت 

 پشت  را هایشدست  و کشید  جلوتر  را خودش او که  بود حرکاتش مات فقط اهورا
 میان که  اهورا عمیق نفس و بود شده او صورت پخش موهایش،. برد اهورا گردن
 با و چسباند گوشش  یالله به را هایشلب و زد لبخند آوا شد، پخش هایشموج 
 : کرد  زمزمه عشق، یرایحه و خواستن عطر  از  بود ُپر  که  لحنی

  زندگیم   یصفحه   به   صفحه  قراره  که  ببینم  مردی  گردن  تو  رو  پدرم  یادگاری    خواممی-
 به و بود انتخابم باشم،  کنارش  دادم قول بهش که  مردی... بخوره رقم آغوشش وت

 اموابسته بهش قلبم، اعماق از  که  مردی... شد همسرم و زندگی شریک رسمی طور 
 دیدنش  اول  یلحظه   همون  از   که  احساسی    وابستگی؛  این  و...  باشه  کنارم  خواممی  و
 ... محکم و تنومند درخت هی به شد تبدیل مرور  به و زد جوونه دلم تو

،  و  محکم  احساس،  این  ،  و!  خودت  مثل   درست  باصالبت   با   که  چشمایی  مثل  باشکوه 
،  از   پر  و...  دهمی  نشون  بهم  رو  زندگی  رنگ  بیشتر  و بیشتر   زدن  پلک  هر   شبیه  قدرت 

 اونقدر   کنارمه،  که  مردی  میاد  یادم  و  گیرهمی  جون  قلبم  اش،زمزمه  با  حتی  که  اسمت
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 دارم  نگه  سفت  زمین   روی  وپاهام   بهش،  کردن  تکیه  با  تونممی  منم  که  مادهاعت  قابل
 از  پر  و عاقل کارکشته،  ناخدای یه مثل بخوام، که  هم هروقت و نیفتم نفس از  و

 ... بیفته ابروم به خم زارهنمی و گیرهمی امنیتش از  پر  آغوش  تو ومن  قدرت،

 احساس   گلویش  روی  را  پالک  ی  سرد  که  بود  کلماتش  و  صدا  یخلسه   در   غرق  اهورا
 :داد ادامه دار بغض  و آرام آوا و کرد

 سختی  چقدر   مونبودن   هم  با  برای  دید  که  کسی    همون  اسم  به  پالکش  گردنبند،  این -
 باشه  همراهت  همیشه  خواممی...  گذاشتیم  سر   پشت  رو  هاییلحظه  چه  و  کشیدیم

  و  تو قلب به وصله بشقل که  هست نفر  یه دنیا، این  تو چون... باشه مراقبت و
 نیست  بلد نباشی؛ کنارش  وقت یه اگه و کرده  تقسیم باهات همیشه برای شوروح
 ... کنه  زندگی تو بدون

 همسر .  گرفت  را  هایششانه  اهورا  و  افتاد  پایین   هایشدست   کرد،  چفت  که  را  قفل
  های اشک .  فشرد  آغوشش  در   محکم  را  او  و  گذاشت  پایش  روی  را  ظریفش  و  ریزنقش

 هردو. شد بلند هقشهق صدای و کرد خیس را اشسینه یقفسه آنی به ،آوا
. بود شده جمع خودش توی او، بازوهای میان و بود اهورا پیراهن  روی دستش
  زخم . داشت را اهورا نبودن  کابوس  یواهمه هنوز  هم، ساعت چند این  از  بعد  انگار 

 شاید  االن  و  بود  ردهک  عجله  آن  کردن  حک  برای  آوا  که  بود  عشقی  عمیق  رد  دستش،
 جهنم حکم در  دخترک برای نباشد، اهورا که  جایی اما؛... بود پشیمان آن انجام از 

 . بود

  از  ُپر  که  صدایی با کرد،می نوازش و بوسیدمی  را موهایش موج که  همانطور  اهورا
 : کرد  زمزمه  شاهدختش گوش  کنار   آرامش، و بود قدرت

  تو  و بارهمی  زندگیم سر  به خون بارون  مدام دید و داد سختی روزام به که  خدایی-
 مطمئن  بشم؛ بیگانه بدی با و بره یادم نفرت معنی حضورت با  که  کرد  قلبم چتر  رو

... آوا منی مال تو... کنه  جدا ازم رو تو محاله داده، قرارمون هم  راه سر  اگه باش
 راهم سر  خدا خود که  دختری   ندیدم، شوخوب  روی هیچوقت که  دنیایی از  سهمم
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 باشه، مونده زندگیم از  روز  یه اگه حتی... کردم  اشمعامله خودش با و داد قرارش
 ...بگذره تو بدون اشثانیه یه خوامنمی 

 :کرد  زمزمه شد، آرام که  کمی  و داد حرکت او یسینه روی را انگشتش سر  آوا

  اومد؟ مانیا و هامون سر  به چی گیمی  بهم-

 کرد می   نوازش  را  او  کمر   که  همانطور   و  شد  خارج  ایشهریه   میان  از   اهورا  بلند  نفس
 :گفت

 اعمال   نبود،  کار   در   مجازاتی  نه  و  قانون  و  قصاص  نه...  ندارن  وجود  دیگه  هیچکدوم-
 ...  کرد  نابود رو اونا که  بود خودشون

 آوا، هایچشم. کرد  ُشل ایذره را هایشدست حصار  اهورا و خورد تکان کمی  آوا
 به خیره که وقتی بود چسبیده هم به بلندش هایمژه و بود  نگرانی از  سرشار 
 :زد لب اهورا ای  شیشه هایچشم 

  شد؟  چی شاهپور -

 ناخوآگاه  آوا  کمر   روی  دستش  فشار .  رفت  هم  در   هم  او  اسم  آمدن  از   حتی  اهورا،  اخم
 :گفت  و شد بیشتر 

... کنه  مبدل جهنم به رو دنیا بتونه کثیفش  اسم که  نیست کار   در  شاهپوری دیگه-
  برام   کشتنش  بار   یک  فرصت  فقط  اما  بود؛  کم  براش  مردمی  هم  بار   هزار   اگه  آدم  اون
 ... ندادم دستش از  منم و اومد پیش

...  نداشت ارزش برام  زندگی و مرگ شاهپور، ویالی سمت افتادم راه که  ایلحظه
 ... بود شاهپور  نابودی   و تو کردن  پیدا  روی تمرکزم تمام

 ...  نذاشت تنهام شهرام که  بود این  مشانس  ترین بزرگ  شاید

 بشه  که  دادنمی  قرار   اختیارمون  در   زیادی  نیروی  سرهنگ  مشکالت،  سری  یه  بخاطر 
 بیشتر  وقتی ولی... بیام تنها بودم  مجبور  من  علت همین  به داد، انجام رو عملیات
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  کرد   برقرار  ارتباط مرکز  با شهرام نشدم، خارج اونجا از  هنوز  و گذشت  ساعت یک از 
 حق فرمانده باشه، خطر  در  سران از  یکی زندگی   وقتی قانون، طبق که  اونجایی از  و

 ...بزاره شهرام اختیار  در  نفرات شد مجبور  نداره، رو نیروها کردن  دریغ

 حکم  و شهمی تشکیل دادگاه پرونده، تکمیل از  بعد و بازداشته رامین  حاضر  درحال
 ...کنهمی تنظیم رو قطعی

 تکیه او پیشانی   به را اشپیشانی و کرد  خم را سرش اهورا که  یدلرز نامحسوس آوا
  درست   ظریفش،  یگونه  روی  و  برداشت  کمرش  پشت  از   را  هایشدست  از   یکی.  داد
 . کشید  اششده خشک هایاشک جای سر 

 ... آوا شده تموم چیهمه دیگه-

 ... شده شروع تازه من  برای کنی؛می اشتباه-

 محو  و  مات  نقش  و  انداخت  باال  را  ابروهایش  لبخند  با  او  که  کرد  نگاهش  فقط  اهورا
 :خندید کوتاه  دخترک نشست، اهورا صورت توی که  لبخند شکل به چیزی

 ... شدنش تموم تا مونده هنوز -

  چی؟  بشه تموم هیچوقت بزارم نیست قرار  بگم اگه-

 !السلطنهخودخواه جناب میاد بر   کاری  هر  تو از  گممی-

  خم  را سرش دخترک شد، خم عقب به رو که  اهورا و کشید  باال را خودش کمی  و
 : کرد  زمزمه باشیطنت و ریخت اهورا صورت توی طرف دو از  موهایش و کرد

 ...  نهایتبی یپایه بدجوری و موافقم باهات منم استثنائا رو دفعه این  البته-

 .  بود آن برابر  ده هایش،چشم  برق ولی گرفت  رنگ کم،  خیلی اهورا لبخند

  بست،  را هایشچشم  که  او و کرد  خم را  سرش و گذاشت  آوا سر  پشت را ستشد
 ... نشست هایشلب  روی اهورا دلتنگ و عمیق یبوسه
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 خورد می  گردنش  کنار   او تند هاینفس  و بستمی را دخترک روپوش هایدکمه
 :کرد  زمزمه که  وقتی

  داشت؟  نفرو دو گنجایش  تخت  این شدمی چی-

 هایش لب  و گرفت  دندان زیر  را او بلورین  گردن  و شد کج  ،اهورا هایلب  یگوشه
 :گفت  همانجا و کشید  باال اشچانه تا را

 و فکرش   پس...  برنگشته  جسمانیت  قوای  هنوز   بود،  کافی  تخت  گنجایش  اگه  حتی-
 ... نکن 

 ! اهورا-

 جانم؟ -

. قلبش در  کردمی پا به ولوله اهورا، هایگفتن  «جانم» این . خندید کوتاه آوا
 روی  را  انگشتش  سر   که  همزمان  کرد،  نگاه  را  هایشچشم  که  او  ای  شیشه  هایچشم 
 :زد لب کشید،می  ریششته

 ... ندارم ضعفی یا درد احساس هیچ... نیست  چیزیم که  من -

 :گفت  که  وقتی متفاوت لحنش و بود خاص اهورا نگاه رنگ

 . ..کنممی تموم رو هاناتموم  یهمه نکن  شک بشه، خوب که  حالت-

 هاآن میان عمیق، و گرم  و گرفت  را موهایش اهورا و خندید آغوشش در  ریز  آوا
 . کشید  نفس

*** 

 امروز،  دورهمی  . گذاشت  کابینت  توی و برداشت نمد روی از  هم را بشقاب آخرین 
 کرد، می  غرولند  زیرلب  که  همانطور   مهتاب.  بود  کرده  اشحوصلهبی  و  خسته  زیادی
 خورده آن به هایشدویدن میان سوگل که  بود انیگلد  خاک کردن  تمیز  مشغول
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 مهتاب  کند،می تمیزش او بود گفته  آوا هرچه. بودش انداخته زمین  روی و بود
 . بود  کرده  تمام را آشپزخانه کارهای  او درعوض و بود نکرده قبول

 بودند  ایعده  انگار   هم  هنوز   اما  گذشت،می  خانه  این   در   اشزندگی  از   سال  دو  حدود
 . کنند  دلسردش  زندگی  از   و  سست  را  پایش  زیر   خواستندمی  دروغ،  یا  حقیقت  به  که

 را   مهتاب  سر   پشت  از   و  گذاشت  چانه  زیر   را  دستش  و  کشید  را  میزغذاخوری  صندلی
 بیایند   بود  گفته  اهورا  به  چرا  پس  بود؟   ناراضی  آوا  حضور   از   او  واقعا  یعنی.  کرد  نگاه
 تنها   آوا  با  هربار   چرا  باشند؟   خودش  نزدیک  تا  بگیرند  پس  مستأجر   از   را  باال  یطبقه  و

  گلویش  توی بغض درنهایت و کردمی تعریف گذشته از  ایخاطره شد،می
  آوا پس بود، ناراضی عروسش از  اگر  کنار؛ به هااین  یهمه اصال نشست؟ می
 هایی وقت  یا کرد؟ می تعبیر  چه را انداختمی اهورا و او به که  یزدهذوق هاینگاه
 اسپند رفت،می استقبالش به و بود پایین  دخترک و گشتبرمی ستاد از  ورااه که
 حسابی  چه  روی  را  گفتنش  «روشنابی  و  کور   تونبخیل   و  حسود  چشم»  و  کردن  دود
  گذاشت؟ می

 گوشش   توی دوباره ویدا هایحرف . گرفت  او از  را نگاهش و کشید  عمیقی نفس
  زیرگوشش  و  نشست  آوا  کنار   دید،  دور   را  مهتاب   چشم  لحظه  یک  تا  وقتی  خورد  زنگ
 : کرد  وزک وز 

  نه؟  کشی،می سختی خیلی اینجا برات، بمیرم الهی-»

 :زد زل او به زده بهت آوا

  ام؟ ناراضی  زندگیم از  که  دهمی نشون من  یقیافه کجای   بکشم؟  سختی-

  رضایت  مهم نداره، معنی جماعت عروس رضایت دیگه که  االن عزیزدلم، بابا ای-
 سیاه و تیره زنش از  پسرو دل   اومدن سوسه و زدن غر  با همیشه که  رهمادرشوه

 شهمی ختم عاقبتش و شهمی راه به زا آرزو  و امید هزار  با بدبخت دختر  و کنهمی
 ... کشی  طالق و طالق به
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 گذاشت   اشگونه   یگوشه  را  دستش  او  که   کردمی  نگاهش  زدهبهت   و  مات  هنوز   آوا
 :داد ادامه و

  وگرنه  گم،می  بهت واین  دارم خواهری حساب رو! آبگیری  نشنیده من  از  توروخدا-
 ... بشم بقیه آنتن  و بزرگترا حرف پای بشینم که  حسنم چیکاره من 

 نحس   الل زبونم تو که  انداختن  چو عده یه گفتن می  پیش روز  دو یکی شنیدم، ولی
 هم  اتفاقی  بخاطر ...  کتری  شدن  منفجر   و  ظرفا  شکستن   خاطر   واسه  اونم!  بودی  قدم
 ... میاری  همراهت میر   و  مرگ  مادرت  عین   توئم  گن می  افتاده،  آرش  دایی  واسه  که

 سر  یک مردم ولی... ندیدم تو از  بدی که  من! جون آوا آنیست  من  حرف این  البته
  روش  زارنمی دوتا بعدی نفر  واسه گفتن،  واینجاش  تا من  به... سودا هزار  و دارن

 چهل   کالغ  یک  طوری  آخرشم...  بعدی  به  دهمی  پاسش  و  رهزامی  دیگه  چهارتا  اونم  و
 ... افتاده  اتفاق  که  چیزی  یا  اوناست  حرف  حقیقت  مونیمی  خودت  که  کنن می   کالغ

،  و  سنتی  آدم  هم  مهتاب  خاله  بهرحال   رفت   گوشش  تو  حرفا  از   یکی  دیدی  یهو  قدیمی 
  یادت   و  بگم  بهت  فامیلی،  عالم  تو  دونستم  صالح  که  اینه...  کرد  قضاوتت  بقیه  مثل  و

 ...«باشه خودت به حواست بیارم

 بود  درآمده  ویدا  خجالت  از   حسابی  تیزش  و  تند  زبان  با  و  بود  نیاورده  کم  آوا  هرچند
  هایش حرف   هم  باز   اما   بود،  کرده  بدرقه  درهم  ایچهره  و  اخم  با  را  او  هم  آخر   دست  و

 . کردمی اذیتش و افتاده جانش به خوره عین 

  دخترم؟  آوا آوا؟ -

 و زد پلک کشید،  که  بلندی نفس با و افتاد چانه زیر  از  دستش مهتاب، صدای با
 :گفت

   مادرجون؟  جانم-

 :گفت  بعد و کرد  نگاهش شک  با لحظه چند مهتاب
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  خیالی؟  و فکر  تو چیه باشه، خیر  مادر؟  خوبی-

 میز  پشت از  و نشاند هایشلب  روی کمرنگی  لبخند مصلحت، روی از  و سختی با
 . شد بلند

  بکارین؟  دوباره رو گل  تونستین ... نبود خاصی چیز -

  خرابی اعصاب چه بابت حاال تا بیاید یادش دوباره که  انگار  آوا، حرف این  با مهتاب
  فریزر  از  را هاسبزی  که  همانطور  و انداخت پیشانی به چینی دوباره است، کشیده
 : گفت  کشیدمی بیرون

 چه  بریزی، هم اگه اصال دریا؟  تو بریزی دوباره شهمی رو ریخته آب مگه مادر  نه-
  داره؟  توفیری

 و دوهمی وقتی بده یاد بچه این  به من، عزیز   من، مادر   گم،می دختر  این به هرچی
 موندم ره؟ می خرجش به مگه ولی! باشه پاش جلو به حواسش کنهمی  بازیگوشی

 !کنهمی سر  دختر  این  با چطور  بهرام امبچه 

 و نکشیدن خودم به هیچکدوم اوالدام که  کردم  کاری  کم  زندگی کجای  دونمنمی 
 که  کیاراد  خود   عین ... انددنده  یه و لجباز  هردوتاشون! درومدن آب از  ُغد همه این 

 ...داشت پا یه خدا همیشه مرغش

 ریخت می  ماهیتابه  توی  را  روغن   که  همانطور   او  و  خندید  دوباره  آوا  هایش،حرف   از 
 :گفت

 و چرت شدن جمع هم دور  اوره و اره باز  نکنه دخترم؟  ریدلخو چی واسه نگفتی-
ت  زیر  پرت   مادر؟  خوندن گوش 

 نشان مشغول هاسبزی  یخ کردن  آب با را خودش و کرد  جمع را صورتش کمی  آوا
 :گفت  و داد
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 توک  یه... نداشتن  من  با کاری  که  هم خداها بنده اون... جون مادر  نیستم دلخور -
 ... رفتن  و خوردن وناهارشون  اومدن پا

 را او و گرفت  سینک از  را نگاهش اجبار  به نشست، بازویش روی که  مهتاب دست
 :گفتمی لبخند با که  کرد  نگاه

  دخترم؟  کنیمی غریبی من  با-

 ! حرفیه؟  چه این ! نه که  معلومه-

  کرده؟   ناراحتی ُپر   ومن   عروس چشمای چی گینمی  بهم چرا پس-

 هم در  را سردش هایانگشت  که همانطور  بعد، و کرد نگاهش لحظه چند آوا
 :گفت  نکند  نگاهش کردمی سعی درحالیکه پیچاند،می

  هستین؟  ناراضی اهورا و من  ازدواج از  شما-

 . خورد ُسر  پایین  او بازوی روی از  دستش و کرد  نگاهش زده  بهت ایلحظه مهتاب

  مادر؟  زده حرفی  همچین  کی  باشم؟  ناراضی باید چرا-

 خوب  خودش.  داد  تکان  طرفین   به  را  سرش  کالفه  مهتاب،  و  شد  زیر   به  سر   بیشتر   آوا
 لحظه  یک. است نزده بیرون اشخواهرزاده جز  کسی  زبان از  حرف این  دانستمی
 گوش  حسابی ویدا اینکه برای بود کافی  هم همان و بود شده غافل  عروسش از 

  خواهرش  با گفتمانش  روزی  که  گفت  بیراه خودش به لب زیر . کند  ُپر  را دخترک
 . بود شده گریبانگیرش  اینطور  االن کند،  وصلت او دختر  با شاید اهورا اینکه راجب

 دختره بگین  خودتون با شاید... شاید که  کردم  فکر  خودم فقط نگفته، بهم کسی-
 بود  نزدیک و گرفت  آتیش آشپزخونه کتری  اومدنش محض به  که  نحسه  پاقدمش

 ... ببینن  آسیب نفر  چند

 تربیت  سال همه این  و شده بزرگ شاهپور  بال و پر  زیر  باالخره کنین   ر فک شایدم یا
 ... نیست پسرتون برای مناسبی مورد و گرفته  واون
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. کوبیدمی  دست  روی  به  دست  و  گزیدمی  را  لبش  مهتاب  و  زدمی   حرف  بغض  با  آوا
 داده یاد او به ویدا را همه و نیست آوا کلمات  کلمات،  این  بخورد قسم بود حاضر 

 سال  دو حرف باید چرا دخترک وگرنه. گذاشته  تأثیر  معصوم طفل این  ذهن  روی و
  کرد؟ می بازگو دوباره را پیش

 : گفت  کمرنگ  لبخندی با مهتاب کرد،  بلند را سرش که  آوا و رفت جلوتر  قدمی چند

  بزرگ  سر  سه دیو اون دست زیر  شاید تو جان؟  مادر  کنیمی فکری همچین  چرا-
 همونی    از   اصلت،...  منی  آرش    خون    هم!  بریدن  نرگس  از   توناف   بند  ولی  باشی،  شده
 گیرمشمی  سرم  باال  زام،می  چشام  رو  ودخترش  االنم  و  بود  چشمم  نور   روزی  یه  که
 ... عروسمه اینکه به کنممی افتخار  و

 :داد ادامه و گرفت  را دستش مهتاب و زد کمرنگی  لبخند آوا

 و غریبه من  یخونه تو اینکه به بلرزه آرشم یدونه یه یکی دل زارممی من مگه-
  باشه؟  ناراضی یا کنه  تا بد باهاش  ممکنه اشعمه

 به دخترک داد، فاصله هم از  را هایشدست  که  مهتاب و لرزید بغض از  آوا یچانه
 . کرد  نوازش را موهایش بغض با او و خزید اشمادرانه آغوش

 سی  بعد که  هستی گلیدسته  همون تو ...عزیزدلم آبزنی  رو حرفا این  دیگه نبینم-
 لبخند  یه  یا  زنهمی  حرف  کلمه  چهارتا  اهورا  االن  اگه  و  افتاد  پسرم  دل  به  مهرش  سال
 ... زندگیشه تو تو، حضور  بخاطر  اشهمه میاد، لبش رو

  با  روز  همون از  کرده،  پیدا وآرش دختر  گفت  و زد زنگ بهم اهورا  که  وقتی همون
ن   که  بستم  عهد  خودم  که  شاهده  سر   به  خدا!  دارم  تا  دو  ندارم،  دختر   دونه  یه  عدب  م 

 ...  مادر تریفرض  برام هم آیدا از 

 و کرد  نگاهش لبخند با. کرد  پاک دست کف  با را هایشاشک  و شد دور  او از  آوا
 :گفت
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 داره  و  برگشته  مامانم  که  انگاری  شمام،  پیش  دفعه  هر   منم  باشه،  شما  عمر   سال  صد-
 ... کنهمی  نوازشم

 :گفت  عمیقش نفس کشیدن  با زمانهم  مهتاب

 ... کنه  زیاد شوعذاب و نگذره اشبانی و باعث از  خدا-

 وقتی  که بود خودم از  غفلت... کردم پیدات دیر  انقدر  که مادر  توأم شرمنده من 
  پیش   و  بیارم  وبرادرم  یادگاری    که  نگرفتم  رو  قضیه  پی    انداخته،  رو  بچه  گفت  نرگس
 ...کنم  بزرگش خودم

 :گفت  و داد تکان طرفین  به را سرش و کرد  نگاهش زدهبهت  آوا

 ومن  عمر  یه کالش  شاهپور  اون غفلتی؟  چه... جون عمه باشه شرمنده توندشمن -
  خبردار  باید کجا از ... گرفت تقلبی یشناسنامه امواسه و کرد  خودش یبازیچه 

  ام؟ زنده که  شدین می

 :داد ادامه لبخند با بعد

 دوباره خدا خود   موزندگی یهمه و گرمه  اهورا به پشتم کنارتونم،  ناال که  همین -
 ... باارزشه دنیا تموم یاندازه به برام برگردونده، بهم

 :گفت  و فشرد را دستش بیشتر  لبخند با مهتاب

 ...  بزن صورتت و سر  به آبی یه برو خودتم کنم،  سرخ من  بده رو هاسبزی اون-

 ! مادر آکنی  خیاال و فکر  این  از  نبینم هم دیگه

 دوباره شست، که  را صورتش و داد دستش به را هاسبزی  کمرنگ   لبخندی با آوا
 . برگشت آشپزخانه سمت

 ته   کسی  که  انگار  شده، سرخ هایسبزی  بوی استشمام با که  بود نرفته داخل هنوز 
 . برگشت بهداشتی سرویس سمت دوباره و زد ُعق بیندازد، چنگ دلش
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 کرد می  صدایش  که  همانطور   و  رفت  سرش  پشت  بود،  شده  حالش  همتوج  که  مهتاب
 :گفت

ت بده مرگم خدا دخترم؟  آوا-   حساسیت  بهش که  خوردی چیزی یهو؟  تو شد چ 
 کردی؟   دل رو ظهر  سر  آش بخاطر  نکنه وای ای داشتی؟ 

 بریده بریده را پاسخش بود، گذاشته  روشویی طرف دو را دستش که  همانطور  آوا
 :داد

 ... کرد  اذیتم هاسبزی  بوی... بوی... دمنخور  چیزی-

  زد،  جرقه ذهنش توی که  فکری با بعد، و کرد  نگاهش باتعجب ایلحظه  مهتاب
 نکند   تغییر   لحنش  کرد  سعی  و  نشست   صورتش   توی  شوق  با  همراه   ناباوری،   و  بهت 
 :گفت  محتاطانه که  وقتی

  اوله؟  دفعه یا مادر؟  شدی اینطوری هم قبال-

 :گفت  و داد پایین  را شیر  اهرم و  شست را صورتش آوا

 به  حالم عادی بوهای از  دلیلبی... اومد سرم بال همین  دقیقا هم دیگه بار  دو یکی-
 اذیتم  مرغ بوی بس از  ولی بودم، گذاشته  پلوزرشک  دیشب همین... خورهمی هم
  آوردم  رو همه هم آخر  دست... بخورم درمون درست لقمه یه حتی نتونستم کرد
 ... باال

  نرفتی؟  دکتر -

 وقت  اون  نیومد  دلم  بود  هم  خسته...  نبود  مهمی  چیز   ولی  بریم،  داشت  اصرار   اهورا-
 ... بزنم هم به شواستراحت  شب

 : گفت  خاصی لحن  با بعد و کرد  سکوت لحظه چند مهتاب

... بهتره  بدی  مردا  به  بعدا  رو  خبرا  اینجور ...  نرفتی  که  بهتر   همون  مادر،  نداره  اشکال-
 ... ریممی هم با االن کن   عوض ولباسات  برو
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 . بود نفهمیده اصال  را منظورش. کرد  نگاهش تعجب با آوا

 ... نیست چیزی گفتم  که  من  ولی-

 و  بدم  غذا  به  سامونی  و  سر   یه  منم  بپوشی،  لباس  تو  تا...  خیره که  انشااهلل  مادر   آره-
 ... بیفتیم راه

  گرفت   را  او  دست اش،جمله  تن گف  با  زمانهم  مهتاب  که  بود  نداده   پاسخی  هنوز   آوا
 . کرد  اشراهی خودش یخانه  سمت و برد هاپله سوی و

 .  کرد  باز  را در  و رفت باال را هاپله

 ی مردانه یسلیقه. گرفت رنگ هایشلب  روی لبخند خانه، دکوراسیون دیدن از 
 . شدمی دیده دکوراسیونش جای جای در  اهورا

 میز  و کنسول  با بود، دودی رنگ به دی ای ال پشت فقط که  خاکستری دیوارهای
 هایکوسن   آنها روی و بود شده چیده مربعی دودی، هاینشیمن . رنگ کرم  ویتی
 مینیمال.  داشت  قرار   آلبالویی  آباژور   شانطرف   یک  و  شدمی  دیده  رنگ  آلبالویی  و  کرم
 چوب   یپایه  زیرش  که  بود  مهماتی  جعبه  تر،جالب  چیز همه  از   و  بود  کرم  هاتزئین   و

  شخصا   اهورا  خود    و  بودند  پوشانده  رنگی  سرخ  گلیم  از   را  میانش  و  بود  شده  کار   افرا
 داخلش   هم  و  بود  نشیمن   برای  هم.  کنند  درست  شکل  این   به  را  آن  بود  داده  سفارش

 .وسایل از  بود ُپر 

 مردانه  یسلیقه  آن  از   خبری  دیگر   و  بود  متفاوت  کامال  اما  شانخواب  اتاق  دکوراسیون
 باکس  و دار المپ  توالت   میز  و بود فندقی و سفید رنگ به شاننفره دو ختت. نبود

 فندقی کوچک  فرش گلیم  اتاق کف.  بودند آن ست   همگی کمد،  و کنارش  طبقاتی
 بود  شده  گرفته  سعید  آتلیه  در   که  شاننفره  دو  عکس  عسلی،  روی  و  بود  افتاده  رنگی
 . خوردمی چشم به
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 حال سر  برای مختصری آرایش. پوشید را شالش و مانتو و ایستاد کمد  رویروبه
  کیف   توی را همراهش و سوئیچ و نشاند چهره روی اشپریدهرنگ  یچهره آوردن
 .  رفت بیرون خانه از  و گذاشت  اشدستی

  قربان صدای و کردمی نگاه دستش آزمایش یبرگه به زدهبهت  بعد، ساعت چند
 که  بود  شده  شوکه  آنقدر .  شنیدمی  ششگو   کنار   را  مهتاب  خوشحالی    از   ُپر   هایصدقه 
 . کند  باز  لب از  لب کالمی  توانستنمی 

 بود، وجودش از   بخشی اکنون که  ایبچه ورود با هم آن اهورا، و او شدن نفره سه
  کرد؟ می باورش چطور  اصال... بود  رویا از  زیباتر  آوا برای

 نشده متوجه خودش چطور  ولی گذرد،می اشبارداری  از  ماه سه بود گفته  دکتر 
  بود؟  نکرده  دقت دادمی رخ برایش که  حالتی و اتفاق هیچ به چرا بود؟ 

 دونیمی... رسونیمی آرزوم به ومن  داری که  قشنگم دختر  بگردم دورت من الهی-
  کور   الهی دلمه؟  رو  پسرم دونه یه از  زریکاکل   نوه یه داشتن  حسرت من  وقته چند
 ... ببینه موبچه خوشبختی   تونهنمی که  هرکی چشم بشه

 انگشتش  زیر  را ریموت رفتند، بیرون که  مطب سالن از  و کرد  نگاهش لبخند با آوا
 :شنید را مهتاب  صدای دوباره و فشرد

 بیرون خیلی که  اهورا به بسپر  همکل  رو  خونه خریدای بعد به این  از  مادر، آمیگم-
  پسش   از   نهایت...  تکمک  میاد  هم  آیدا  هستم،  من  که  هم  خونه  کارای  واسه...  نری

 سفید  و  سیاه  به  دست   تو  که  تمیزکاری  و  پز   و  پخت  واسه  میاریم  نفرو  یه  برنیومدیم،
 ...  نزنی

 :گفت  خنده با کرد،می چفت را کمربندش  که  همانطور  و بست را ماشین  در  آوا

 نرم  بیرون خونه از  اگه... مادرجون نیست شدید مراقبت به نیاز  که  اول هایماه-
 بده؟  انجام کی  رو مؤسسه و نیبافت کارای

 :کرد  نچی نچ زیرلب و داد تکان طرفین  به را سرش مهتاب



                  
 

 رستمی نیلوفر |  جنون آوای رمان

 

 

 

 

 

 www.1roman.ir       برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

929 

 

  زنم،می  حرفی  یه  من   وقتی  کرده؟   سرایت   هم  تو  به  اهورا  لجاجت  نکنه!  اهلل  اال  اله  ال-
 شناسه،نمی  آخر   ماه  و  اول  ماه  که  بارداری  بعدم،...  دیگه  دونممی   هم  چیزی  یه  البد
 ... داره تیاجاح مراقبت به اشهمه

  آورد،   زبان  به  که  را  اشجمله  و  زد  مهر   را  او  یگونه  شد  خم  خندید،می  درحالیکه  آوا
 . شد شروع هایشتوصیه  دوباره و شکفت مهتاب گل  از  گل

 زارممی وماشین  این  بعد به این  از  اصال. نگفتم چیزی که  من  خانوم، عمه چشم-
... زنمنمی  هیچی  به  دست  و  خونه  کنج  شینممی   خودمم  بخوره،  خاک  حیاط  یگوشه
  اینطوری؟  خوبه

*** 

 روی.  ریخت  صورتش  طرف  یک  را  همه  و   برداشت  نمناکش  موهای  روی  از   را  حوله
  آینه   از   نگاهش  که  بود  هاآن   کشیدن  برس  مشغول  و  بود  نشسته  توالت  میز   صندلی

  نگاهش  خیره در، به تکیه که دید را اهورا  هایچشم و افتاد در  چهارچوب به
 . چرخاند او سمت را سرش و گذاشت  میز  روی را برس. کردندمی

ی-   نشدم؟  متوجه من  که  باال اومدی ک 

ت کال  و بودی حموم مشغول که  وقتی همون-  . نبود بیرون به حواس 

 و گرفت  در  از  را اشتکیه او که  بود نزده حرفی هنوز  و کردمی نگاهش لبخند با آوا
 . آمد جلو قدم قدم

...  هاینفس و برد عقب را سرش کمی  و کشید  او مرطوب موهای اممی را دستش
 تر نزدیک  هایشلب  به اهورا صورت هرچه و زد پلک آرام وقتی سوزاند را آوا سر 
  رساند،  صفر  به را شانفاصله  که  او و گرفتمی  بیشتری شدت هایشنفس شد،می
 . کشید  موهایش بین  را ظریفش هایانگشت  و بست را هایشچشم آوا

 :گفت  سریع آوا که  کند  بلندش دست روی خواست
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 ... آگیرهمی درد کمرت...  اهورا شدم سنگین ... نه نه-

 ولی  کند،  اخم که  رفتمی ابروهایش  و چرخید صورتش توی ایلحظه  اهورا نگاه
 و  گرفت  را پیراهنش طرف دو و شد بلند جایش از . نداد او به  زدن غر  فرصت آوا

 تخت  نزدیک و کشید  جلو خودش همراه را او رفت،ی م تخت سمت که  همانطور 
 باال را ابرویش تای یک. کشید  عقب را صورتش و کرد  رها را پیراهنش رسید، که

 :گفت  و انداخت

  نبود؟  نیازی حاال دیدی-

  باز  را پیراهنش هایدکمه  که  همانطور  و داد بیرون  کالفه  و عمیق  را نفسش اهورا
 :داد را پاسخش کرد،می

 داره شنویحرف  ازم بازم سالحم، خلع تو جلو چقدر  بدونه اگه بچه این  ونمدنمی-
 ... نه یا

  همانطور   و  گرفت  را  هایششانه   طرف  دو  اهورا  و  خنده  زیر   زد  بلند  حرفش،  این   با  آوا
 :شنید را صدایش خواباند،می تخت روی را او که

ه  نشنوه؟  وواقیعت  که  کنیمی شوخی-  و خطاب وچیکیک  چیز  هر  سر  هنوزم که  کی 
  قرنطینه   یقضیه  سر   پیش  ماه  چند  همین   نمیاد  یادت  ده؟ می  دستور   و  کنهمی  عتاب
   کردی؟   چیکار 

 آرام ولی جدی لحنی با هایش،چشم به خیره و کشید  او کمر   روی را دستش اهورا
 :گفت

 یه  پای... همین  شهمی عاقبتش دینمی گوش  موحرف  و کنیمی لجبازی وقتی-
 آدما اون بود، وسط ای  زنجیره  هایقتل و مواد کیلو  کیلو  ترانزیت نکارشو   که  باند
 ... بودن کرده  تهدید منو بار  هاده که  بار، یه نه

  بدونم؟  رو قضیه که  نگفتی بهم موقع همون اینارو چرا-
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 !ندادی گوش  گفتم،  بهت-

 ... کامل  نه ولی گفتی-

 بهت   یکی  این   بابت  هم  اگر   م،بگ   بخوام  که  نداره  ربطی  خونه  به  اداره  اتفاقات  چون-
 دونیمی  هرکسی  از   بهتر   تو  و  بود  وسط  تهدید  پای...  بود  امنیتت  بخاطر   دادم،  تذکر 
 ... سابقم اهورای همون من  باشه، وسط که  امخانواده  جون   پای

.  بزند  پلک  بار   یک  و  کند  حبس  گلو  ته  را  عمیقش  نفس  آوا  شد  باعث  اش،جدی  لحن 
 آرام  آوا کنار   شاید و بود کرده  حفظ را سابقش حالت همان هنوز  اهورا، یجذبه
 که   باشد فرمانرو و ترسناک اهورای  همان توانستمی هاوقت  گاهی  اما گرفت،می
 . کندنمی  قبول را احدی حرف خودش، جز 

 حرکت احساس با که بود پهلویش و کمر  روی وار نوازش  هنوز  اهورا هایدست 
 . دوخت کردمی نگاهش خنده با که  آوا به را اشزدهبهت  نگاه دستش، زیر  چیزی

  بود؟  چی این -

 . بکشد جلوتر  را خودش و بخندد کوتاه  آوا که  بود کافی  حرفش همین 

 ... باشه واضح حرکاتش انقدر  که  عادی   آخره، ماه... خورد تکون فقط هیچی،-

   نشدم؟  متوجهش حاال تا چرا من -

 و  خورد دیگری تکان بچه لحظه، مانه که  انداخت باال را هایششانه  لبخند با آوا
 . شد کج  باال سمت هایشلب  یگوشه  بار این  و کرد  احساسش دوباره اهورا

 ... برده ارث به کی  از  وشیطناش  معلومه کامال  کنه،می وورجه ورجه همه این -

  گذاشت   سرش زیر  را چپش دست. بوسید را گردنش  گودی    اهورا و خندید بلند آوا
 :شنید را  نازش و ظریف صدای وقتی بود آوا موهای  میان دیگرش دست و

 ... بگم بهت موتصمیم  خواممی... کردم  فکر  اسمش راجب-
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  کردی؟   انتخاب اسم  براش چطور  دونیم،نمی شوجنسیت که  ما-

 ... کردم  انتخاب احتمال هردوتا برای-

 خواهدمی ن نیاید، دنیا بچه تا و کندنمی سونوگرافی بود گفته ابتدا همان از  آوا
 از  قضیه، یک این  با رابطه در  و نداشت مخالفتی هم اهورا. بفهمد را جنسیتش

 رفت می  پیش  آوا  میل  طبق  بود،  آخر   ماه  که  االن  تا  بود  فهمیده  که  روزی  اولین   همان
 او انتخابی   اسم روی بود قرار  فقط خودش و بود سپرده او به هم را اسم انتخاب و

 . بزند تاییدیه

 :گفت  بعد و کرد  نگاهشش ایلحظه  او که  آوا به بود خیره شمنتظر  نگاه

 ! نرگس... بزارم روش مومامان اسم خواممی اومد، دنیا به دختر  اگه-

 :پرسید آرام لحنی  با کرد،می نگاهش که  همانطور  اهورا

  باشه؟ پسر  اگه و-

 ،دید که  را تعللش اهورا. گرفت  او از  را نگاهش و شد جمع خودش توی کمی  آوا
 :گفت  و گذاشت  بازویش روی را دستش

 خودت سپردم که  دارم قبول تمسلیقه مهمه؛ من  برای باشه که  هرچی انتخابت-
  انتخاب   باشه،  که  هرچی  انتخابت  و  توئه  حرف  من   حرف  باشه  یادت.  کنی  انتخابش

 ... همونه منم

 او، روشن  و مدهوش هایچشم  به خیره و کشید  باال نرمک نرم  را هایشچشم  آوا
 :زد لب مکث ایلحظه  از  بعد

 به چشم به همیشه کنیم،می صداش وقتی که  کنم  انتخاب رو اسمایی کردم  سعی-
  ولی   بودن،  کنارمون  بودن،  عزیز   برامون  که  آدمایی  بخاطر ...  کنیم  نگاه  بهش  یادگاری

 ازشون  زود  خیلی  و  باشیم  داشته  همیشه  برای  رو  وجودشون  نتونستیم   هیچوقت  ما
 ...شدیم جدا
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 :داد ادامه او و کرد  نگاهش سکوت در  همچنان اهورا.کرد  مکث بارهدو

  رو  یدونه فقط  تونستمنمی ... پدرهامون اسم  از  باشه ترکیبی پسرم، اسم خواممی-
 اضافه  یکی  اون  به  رو  هرکدوم  ینیمه  شهمی   بزاریشون،  هم  کنار   اگه  اما  کنم،  انتخاب
 ... دنمی تشکیل  رو اسم یه باهم آرش و کیاراد...  کنی

 : کردند  زمزمه زمانهم  ثانیه، چند از  بعد و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا

 ! کیارش-

 همین  که  درخشیدمی  اهورا  هایچشم  کریستال  و  نشست  هایشلب   روی  آوا  لبخند
 . آوا انتخاب با صددرصدش  موافقت یعنی

 کرد،می  نوازش را  موهایش اهورا که  همانطور  و گذاشت  او یسینه روی را سرش
 . بود گیرا  چقدر  جدیت، عین  در  که  شنید را او گرم  صدای و  بست را هایشچشم 

 ُپر  ودنیام سیاهی و بودم بیگانه احساس با هنوز  که  زمانی پیش، هاسال یادمه-
 فقط کشوندن،می  خودشون دام به ومن  مدام که  هاییمرگ  یهمه  بین  بود، کرده
 ... داشت وجود زندگیم تو سفید ینقطه یه

 !جنون آوای به؛ شبیه چیزی یه... غریبه و دور  ولی آشنا، آوای یه... صدا هی

 سنگی تنها و حادثه ترین اصلی شد اتفاق، همون ولی برخوردم بهش اتفاقی کامال
  های پنجره   به  خوردمی  کردم،می  نگاهش  دور   از   و  دادممی  گوش  بهش  وقتی  که  بود
 . تزاشمی جا به شکستگی و ترک روش و قلبم یخی  

 روی اهورا دست. دوخت اهورا صورت به را ماتش نگاه و کرد  بلند را سرش آوا
 :داد ادامه و نشست اششانه

 سازی صدای  به دادم می گوش   و نشستممی  مجنون بید درخت زیر  هرپنجشنبه،-
 دنیا   ها،سختی  یهمه  بین...  بود  سرد  آب  لیوان  یه  شبیه  عصبانیتم،  آتیش  برای  که
 ...  کرد  متصل  بهت  ومن   که  بود  کرده  انتخاب  زندگیم  آسونی    برای  ولا  همون  از   رو  تو
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 :گفت  تند تند کرد،  مکث که  او و کردمی نگاهش خیره همچنان آوا

   بودی؟   تو...  کردمی  نگاه  ومن   و  نشستمی  قدیمی  هایپله  رو...  که  مردی  اون  پس-

 کمی   و  گرفت  رنگ  ر بیشت  آوا  لبخند.  کرد  باز   و  بست  را  هایشپلک   بار   یک  فقط  اهورا
 . کشید  باالتر  را خودش

ه  بود،  معما  برام  همیشه-  صدای  شندین   برای  شینه،می  مجنون  بید  یسایه  زیر   که  کی 
 ... ستسایه یه مثل درست خودشم ولی زاه،می  وقت سازم

 جلوی بارون و برف زیر  زدن ساز  برای من  اشتیاق یهمه ولی نشه، باورت شاید
 نوت همیشه که  دونستممی و داشتم باورش  چون... بود سایه همون فقط پارک،
 ... دهمی گوش  دقیق رو آخر  تا اول

  خم   صورتش  روی  خوابید،  کمر   روی  که  آوا  و  شد  باز   مات  لبخندی  به  اهورا،  هایلب 
 :گفت  و شد

 ویولون  صدای به سپردم وخودم و نشستم مجنون بید یسایه زیر  بس از  شایدم-
 ...  باشه  کنارم  اینجا  االن،  که  کرد  وحشی  آهوی  مجنون    ومن   جنون   آوای  آخرش  تو،

 اتفاقا  یهمه  تو  که  شهنمی   باورم  هنوزم  آوا؛  نبودم  خانواده  تشکیل  و  خونه  اهل  من 
 ... برگردوندی همیشه برای رو ورق و زدی رقم رو

 او و شد خم اهورا صورت لحظه همان و گرفت رنگ هایشلب  روی آوا لبخند
  را  امروزش زندگی هم خواب توی مگر  خودش چه؟  خودش پس بگوید نتوانست

  خودش  حضور  گرفت،می جنون آوا ساز  صدای از  او اگر  که  بود این  از  غیر  دید؟ می
 ها، آن  از  هرکدام برای و زخم از  بود ُپر  که  دختری قلب برای بود جنون آوای هم

  بود؟  ساخته مرهم را اهورا به نسبت احساسش

*** 

 ... بعد سال شش
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  شدید ترافیک باعث بود، کرده  ُپر  را خیابان که  شادی و جیغ و هازدن  بوق دایص
! کردمی پا به زلزله خودش مثل هم باید سعید، عروسی   داشتند، هم حق. بود شده
 خودش  مجلس در  حتی که  بود خندانده را بقیه و بود کرده  شیطنت  خودش آنقدر 
 . کردمی گرمیمجلس  و آمدمی حساب به جمع سبد سر  گل  هم

 موهای  آوا. بود رفته خواب به آغوشش در  و بود نشسته آوا پای روی کیارش
 :شنید را اهورا صدای که  کردمی نوازش را پسرکش خرمایی

 بین   چطور   االن  ببین   رفته،  طرف  اون  طرف  این   و  سوزونده  آتیش  شب  سر   از   بس  از -
 ... برده خوابش سروصدا و شلوغی همه این 

 چرخید  او سمت ایلحظه برای هم اهورا لحظه همان که  کرد  نگاهش خنده با آوا
 :گفت  دوباره بعد و

  شیطنت  و لفظی دعوای  دفعه هر  از  بعد که  شناختممی رو دختر  یه هم قبال یادمه-
 ... بردمی خوابش ماشین  صندلی   رو همینطوری لجبازی، و لج و

 :گفت  و ورچید لب آوا

 ظاهرا  و  شدنمی   خم  زور   حرف  جلو  سرش!  ومدنمی  کوتاه  فقط  نبود،  لجباز   دختر   اون-
 ... میفتاد لج یدنده رو اونم که  کنن   اجبارش به وادار  خواستن می  بعضیا

 . گرفت  را آوا ظریف هایانگشت  و شد برداشته دنده روی از  اهورا، دست

  کردن   خم گردن  و دادن باج حال در  باید مدام که  کردمنمی اجبارش به وادار  اگه-
 ... بودم

 :داد ادامه و دوخت او به را نگاهش عدب

  وحشی؟  آهوی منه شبیه اینا نظرت به-

 . گرفت  او از  را نگاهش و شد باز  کوتاه  ایخنده به آوا هایلب 
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 ... باشه کرده  عوض چیزوهمه دختر  اون شاید االن ولی! نه انصافا قدیم، توی-

 ! شاید زندگیش؛ استثنای به نسبت-

 کیارش   صدای  با  که  بخندد  او  یلفافه  در   هایاعتراف  به  لندب  که  رفتمی  آوا  هایلب 
 . داد فشار  هم به را هاآن  محکم خوردنش، تکان و

 :گفت  آلودخواب لحنی با و مالید شده مشت هایدست  با  را هایشچشم  پسرک

  بهرام   عمو  بودی؟   خریده  برامون  شن   یادته...  سهند  پیش  برم  خواممی  من ...  مامان-
 ... کنه  درست شنی قلعه برامون امشب داده قول

 به جدی که  دید را اخمش بدون رخنیم وقتی و انداخت اهورا به نگاهینیم آوا
 بود گفته  هم خودش به آیدا شب سر . فهمید را موافقتش شده، دوخته مقابلش
 ولی  باشند،  هم کنار   را هفته آخر  و نکند گیری بهانه هم سهند که  ببرند را کیارش
 .  کردنمی کاری  چنین  اهورا با اهنگیهم بدون او خب

 ...  برسیم مونرفیق  به شب یه بزار  نیار  نه بمیره تن  این  مامان-

 :گفت  و کرد  نگاهش شده گرد  هاییچشم  با آوا

 تو شد قرار  نکنی؟  تکرار  رو سعید عمو حرفای  دیگه نگفتم تو به من مگه! کیارش-
   بزنی؟  حرف کی  مثل

 :گفت  مادرش  گوش  کنار   بعد  و  انداخت  اهورا  به  ینگاهنیم   چشم  یگوشه   از   کیارش

 گوش  که من  حرف به دن،می گوش بابا حرفای به همه آخه ولی... بابا مثل-
 ...دننمی 

 . دنمی گوش  حرفت به همه باشی، خوبی پسر  و نزنی بد حرف هم تو اگه-

  ام؟ بدی پسر  من -

تد کسی  دیگه و شیمی بدی پسر ... آره نزنی، خوب حرفای اگه-  ...نداره وس 
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  نداره؟  دوسم دیگه و ناراحته دستم از  بابایی یعنی-

 :گفت  و کرد  حفظ را جدی صورتش  حالاین  با. بود گرفته  اشخنده آوا

ت که  معلومه-   خب؟  نزنی، بد  حرف دیگه بدی قول باید ولی عزیزدلم، داره دوس 

 و چرخید اهورا سمت و داد تکان طرفین  به را سرش کودکانه،  حالتی با کیارش
 : گفت  گوشش  کنار   و کرد  نگاه آوا به دوباره

  سهند؟  پیش برم دهمی اجازه  بگم، بهش اگه یعنی-

 هیچ  دیگه  بدی  قول  من   به  باید  بعدشم...  کنه  قبول  شاید  بگی  مؤدب  و  خوشگل  اگه-
  مامان؟   باشه...  نکنی  تکرارش   شنیدی،  چیزی  هم  اگه  و  نگیری  یاد   سعید  عمو  از   حرفی

 دوباره و گفت  زیرلبی «چشم» و داد تکان را سرش دوباره ذوق و شوق با کیارش
  هیچوقت  او با اهورا رفتار  ولی داشت، را پدرش  محبت همیشه. کرد  نگاه اهورا به

 و پدر  از  خیلی مثل جمع، در  خصوص به  یا کند  لوس را پسرکش که  نبود طوری
 . دهد بال و پر   بهش مادرها

 . گرفت  را درشپ دست و کشید  جلوتر  را خودش کیارش

   بخوام؟  ازت چیزی یه شهمی  بابایی؛-

 پسرش  هایشیطنت . شد باز  لبخند به کیارش   یهویی   تغییر  همه این  از  آوا هایلب 
 کودکی    هایشیطنت  دقیقا زد،می  حرف مؤدب و آرام چطور  اهورا مقابل اینکه و

 . بود خودش

 : گفت  کردمی  نوازش را موهایش که  همانطور  و انداخت او به نگاهی نیم اهورا

  بابا؟  خوایمی چی-

...  کنیم  درست شنی قلعه بهرام عمو و سهند با امشب عمه؛ ی خونه برم خواممی-
  دی؟ می  اجازه بهم
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  گرفتی؟   اجازه مامان از -

 ... نداره اشکال گفت  گفتم،  بهش بابایی آره-

 :گفت  داختانمی خنده به را او که  ملتمسی صورت با و انداخت آوا به نگاهی بعد

 ندادی؟  اجازه مگه مامان؟  نه مگه-

 :گفت  و کرد  کنترل  را اشخنده سختی به آوا

 ... بگیری اجازه بابا  از  باید گفتم  عزیزم، نداره اشکال نگفتم من -

 .  کرد  نگاه پدرش به دوباره ناامید و رفت وا کیارش  یچهره 

  بخوابه؟  خودش اتاق تو باید شب هرکسی  نگفتم بهت من مگه-

... کنه  بازی  باهامون  هم  بهرام  عمو  قراره  تازه...  دوستمه  سهند  آخه  ولی  بابایی،  راچ-
 ... باشم اونجا امشب همین  فقط دممی قول بهت

 ...  خونه گردیبرمی دوباره ظهر  فردا! امشب همین  فقط-

 محکم  و  کوبید  هم  به  را  هایشدست   کف  و  شد  بلند  کیارش  خوشحالی    و  جیغ  صدای
 . بوسید ار  اهورا یگونه 

  انداخت  در  به را کلید  زد،می  حرف تلفن   کمرنگش  اخم  با که  همانطور  بعد،  لحظاتی
 . نشست کاناپه  روی و

  آویزان  کمد  توی را مانتویش. رفت اتاق سمت خودش و کرد  روشن  را آباژور  آوا
 لباس آستین  و یقه چون. درآورد را لباسش کت و بلند پاشنه هایکفش و کرد

 دستش که  بود مانده زیپش کردن  باز  فقط . خوردمی کت  آن روی بود، باز  زیادی
 دورش  را  همه  و  کرد  باز   را  اشپیچیده  موهای .  ماندمی  اهورا  منتظر   باید  و  رسیدنمی 

 رژ  جایگزین  را غلیظی زرشکی رژلب و کرد   تجدید را شانمیان نرگس عطر . ریخت
  با  را موهایش و شد دبلن میز  پشت از  شنید، که  را او پاهای صدای. کرد  کمرنگش

 . شد داخل اهورا لحظه همان که  ریختمی صورتش طرف یک دست
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 این... دادسرا فرستیمی رو پرونده و کنیمی ضمیمه رو اعترافاتش فردا همین -
  که   کنم  باز  ماجرایی به وخودم  پای بخوام که  نداره من  به ربطی کوچکترین   قضیه

 ... نداره کردن  رفو برای جایی و شده  کشنخ طرف همه از 

  باخت  رنگ نرمک نرم اخمش آوا، دیدن با که  زدمی  حرف بلند بلند و کالفه  اخم، با
 کرد، می خارجش تنش از  و بود  گرفته  را کتش  هایلبه  که  همانطور  او و

  نشست  کمرش  پشت اهورا دست شد، جمع او ظریف انگشتان میان که  کراواتش
ش   هاینفس  و  آوا  هایدلبری   وجود  با  و  کرد   حفظ  را  صدایش  محکم  لحن   دارش،ک 

 : گفت  خطش پشت مخاطب به پاسخ در  دوباره وقتی

... دادنم توضیح دوباره اهل نه و دممی باج نه من  فکوری، کن   وا وگوشات   خوب-
ت  یآویزه  عمرت آخر  تا که  گممی  دفعه یه پس   الطلوع علی  صبح فردا بمونه؛ گوش 
...  گفتم بهت که همونجایی  فرستیمی ور  پرونده و باشه میزم رو اطالعات تمام

  کاری کم   ایذره کافیه  فقط اما... بینمنمی بهش نیازی چون دم،نمی  توضیح دوباره
 به  بفرستمت هم فرداش و بشه تنظیم اخراجت حکم لحظه همون تا ازت ببینم
 ... زنینمی  زنگ من  به هم دیگه... بود؟  مفهوم... اومدی ازش که  جاییهمون 

 آوا به اینکه بدون و گذاشت عسلی روی  را همراهش کشید، که را ز قرم آیکون
 او  ظریف صورت روی  را  سرش و چسباند دیوار  به را او دهد،  کشیدن  نفس فرصت

 .  کرد  خم

 : گفت  گوشش  کنار   اهورا و کرد  باز  را هایشپلک  رخوت با آوا

 ! شاهدخت باشی اینجاشم فکر  باید زنه،می سرت به که  شیطنت... -

 :کرد  زمزمه و ایستاد مقابلش آوا و نشست تخت روی  خندید وتاهک  آوا

  بخوام؟  ازت چیزی یه منم شهمی-

؟ -   راجب 
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 : گفت   رفتمی سمتش که  همانطور  و برداشت  اتاق یگوشه  از  را سفید ویولون آوا

 !این  راجب-

 . ندارم مشکلی من  کنی،  مهمونم توویولون  صدای خوایمی اگه-

 اهورا  و  نشست  چپش  زانوی  روی  کرد،  باز   هم  از   که  را  هایشدست  او  و  خندید  آوا
 دور   را  دستش  او  که  انداخت  کوچکش  و   ظریف  تن   طرف  یک  و  کرد  ناز   را  موهایش

 : گفت  شیطونش هایچشم و لبخند با و کرد  حلقه اهورا گردن

 ... بزنی ساز  من  برای قراره تو! عالیجناب شهمی  عوض قاعده امشب-

 : گفت  سریع آوا که  انداخت باال را ابرویش تای یک اهورا

  مثل ... بشنوم وصداش خواممی  نیست، کیارش  که  امشب یه... آنداریم  مخالفت-
 ...زدی ویولون برام دریا لب که  دفعه همون

 دوخته او فندقی   هایچشم به را مدهوشش هایچشم و کشید  بلندی نفس اهورا
 : زد لب بود،

 آرومم  خواممی که  اونجوری  نیست، متزح اسباب بچه این  که  امشب یه چرا-
  نکنی؟ 

 :گفت  کار   اتمام از  قبل آوا

 با خوادنمی  که  دلت... قبلش ولی خوای؛می تو که  شهمی همونجوری امشبمون-
  باشی؟  داشته کنارت  رو وحشی آهوی باز  آوردن نه

 . گرفت  را آرشه و کشید  بلندی نوچ بعد، و کرد  نگاهش لحظه چند اهورا

  نه؟  ستی،نی کن   ول-

 !نه نشنوم، وشوهرم  زدن ساز  صدای تا-

  چیه؟  تکلیف خوای،می  تو که  بخوام رو مسکنی همون منم اگه-
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 ی جثه و زد شیرینی لبخند بود، همسرش جانب از  حرف همین  منتظر  انگار  که  آوا
 . کرد  جمع اهورا آغوش در  بیشتر  را ریزش

 به  تهاتری  یمعامله یه با و شهمی  شروع دوطرفه شراکت  یه با امشبمون اونوقت-
 ... رسهمی پایان

 . کردمی نگاه را او محوش  لبخند با اهورا

 که سودی و نشستم میز  سر  باهات بار  یه! ندارم بدی یخاطره معامله از  من -
  نه  پیشنهادت رو بخوام که  نیستی بدی شریک... شد نصیبم بود آرامش سراسرش

 ... اهورا  شاهدخت   بیارم

 را موهایش  که اهورا به خطاب و گذاشت خودش یشانه روی  را ن ویولو آوا،
 :گفت  بوسیدمی

 ... هماهنگه هاموننوت ... بکش هاسیم روی رو آرشه فقط-

 :گفت  که  وقتی سوزاند را اشگونه   اهورا نفس

  چیه؟ ملودی و-

 ... کردی   استقبال ازش کلی  و خوندم پیش هفته یه که  متنی همون-

 ها، قصاص  و هاجنگ  تمام میان در . بود کرده  تمام را هاسیاهی واقعا انگار، دنیا
  حصار .  بود  کرده  آغاز   تغییر   با  را  طرح  و  بود  گرفته  دست  به  سفید  مویقلم   خدا  انگار 
 به سر  تا خواستمی را آوا هایچشم ی شعله فقط اهورا، یخی   قلب   سنگی و سرد
 . داشت نیاز  را ر دخت این  تلنگر  فقط مسیرش، کردن  پیدا و بگذارد جنون

 موم را هاسختی آنقدر  شاهدخت و عالیجناب و... چرخید و چرخید آنقدر  قصه
 و  بگیرد جان اشوحشی آهوی کنار   در  مغرور  شیر  تا زدودند، آرام آرام و کردند
 :احساساتش بیان برای باشند جمله یک فقط کلمات،

 است، حسی هر  از  عاری که  قلبی
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 ،دارد وجود جایی آن اعماق در 

 ... کندمی درخواست را تو عجز  با که

 

 ( خاچیکیان اروین  و نواب نیاز  -چرخیدیم آهنگ)

  دم هر  از  و لحظه از  عالم همه از  فارغ

  بودم خودم غرق من  دنیا این  یگوشه  یک

  سرددل شبی نیمه تو برگشت  ورق لحظه یه

   زد چشمک ستاره یه تنهاییم ظلمت تو

 کردمی سحر  وشب  یه اما بود ستاره یه

   نو از  بشیم تازه تا  چرخیدیم و چرخیدیم

  تو جز  نبود هیچکسی قصه یستاره  تک

  بارون شدی لحظه یه خورشید شدی لحظه یه

  جون بگیرم من  تا باریدی و تابیدی

  شد نوازش جنس  هم  تو قشنگ حرفای

 شد خواهش یفواره احساسم یقطره  تک

   دنیا یمحکمه تو شعر  من  شدی قصه تو

   رویا دوتا پیوند شد این  رنوشتس حکم

   نو از  بشیم تازه تا  چرخیدیم و چرخیدیم

  تو جز  نبود هیچکسی قصه یستاره  تک
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  بارون شدی لحظه یه خورشید شدی لحظه یه

 جون بگیرم من  تا باریدی و تابیدی

 

 ...سالم  عزیزم، دوستان"

  پایان  به و کردید دنبال رو داستان که قشنگتون هاینگاه و هاچشم  از  مرسی
 ...  رسوندید

 کشیدنم   نفس  حکم  من   برای  نویسندگی،  یتجربه   اولین   عنوان  به  جنون،  آوای  رمان
 ... داشت رو

 لمسش وجود تمام با واقعا نوشتنش، برای گذاشتم زمان که سال یک این  طی
 ...  کردم  گریه  هاشونگریه  پایپابه و خندیدم آوا و اهورا هایخنده با... کردم

 ... باشن   نشسته  مهربونتون  دل  به  و  باشید  داشته  شوندوست  هم  شما  که  امیدوارم

 خودتون بزرگی   به داشت، وجود متن  تو  امالیی و نگارش غلط یا و کسر   و کم  اگه
 به براتون که  ابهاماتی قطعا و رسهمی چاپ به صد در  صد کتاب  این ... ببخشید
  ...شد خواهد  رفع چاپی ینسخه  خوندن با اومده، وجود

 ... دارم دوستتون دلم ته از  واقعا

 سرزندگی  آوا،  ذات  آالیشیبی  و  پاکی  اهورا،  چشمای  جذابیت  به  زندگیتون  امیدوارم
 عالیجناب  پیوند  بودن  محکم  و  عاشقانه  و   شهرام  رفاقت  و  مردونگی  سعید،  شادابی  و
 ... باشه قصه شاهدخت و

 ... بشه خیر  به یادش به تبدیل براتون آرزوهاتون، یهمه امیدوارم

 " ...!حق یا
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 رمان  دانلود مرجع ، رمان یک

 که  خواهید  می  و هستید  نویسنده  یا  و هستید  ما  با  همکاری  به  مایل  که  درصورتی
 توانید  می شوند منتشر  و ساخته موبایل افزار  نرم قالب در  هایتان شعر  و ها رمان
 .بگیرید تماس  ما با و کرده  مراجعه ما سایت وب به

 

 کتابفروشی یک رمان 
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