
www.taakroman.ir  

 
  

 
a 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 

 

 

 

 

 

 

  



www.taakroman.ir  

 
  

 
b 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

رمان دسته بندی:  

 سطح رمان:

آوای جنون نام اثر:  

نیلوفر رستمی نام نویسنده:  

، انتقامی، عاشقانهپلیسی، هیجانی ژانر:  

  Batkian طراح:

AlmaBerry   کپیست:



www.taakroman.ir  

 
  

 
1 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 

 

 آن خدایی که به قلبم غم داد 

 خود او باران داد 

گذرد زندگی با عطش ثانیه ها می  

شود ثانیه را جریان داد... می  

ام را پر می کنم از عطر تو جامه   

لبریز از سیمای توخیالم را   

ها در زیر بارانمی جویم تو را میان نرگس  

 نبیند چشم من غیر تو را 

های من نام تو را می خواند مدام لب  

 نگاهم فریاد می زند شوق تماشای تو را 

ها را از عکس های تو پر می کنمتمام آینه  

:مقدمه
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ها را با تو قدم می زنم تمام جاده   

 چه باشی و چه نباشی

ن زندگی می کنممن تو را با م  

ات هم دشوار استتویی که تخمین فاصله  

 و تن من تاب ندارد شمردن کیلومترها را

 جسمت دور است

آمیزداما خیالِ توست که با روحم در هم می  

...دهدو آواز جنون سرمی  

ناتمام جنونم را  یکنم قصه می با نام چشمانت آغاز  

دوست داشتنت را  و شروع  

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

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

زندگی دمیدیجانم روح لو چشمانت به تن بیه آرام از تألو چ  

نده شدم در تالطم لحظه های مرده با تو ز و   

و چون بتی ساختم از سنگ سرد  یخیقلب   

آن شده بود یروی چشمانی که آینه بهدم یشک ای و نقابی شیشه  

و بوی نفرت   ی که یخ زده بود از سرمای درونمدنیای غرق شدم در سیاهی

هایی که آلوده به انتقام بودداد از دست می  

 آمدی...

ها را تاریکیو با پاکی باران چشمانت شستی و از بین بردی   

ی سایه واری که چون  شدهی مغلوب ت به بند کشیدی گذشتهو با موج موهای

ام زده بودتبر به ریشه  

دی که طرح چشمانت قبله نمایش بودناخدای دریای جنونی ش  
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ای در انتظار پهلو گرفتنت در بالین تنهایی هایم، در میان تیرگی و  و من جزیره

باران خونی که دو قدمیِ غرق شدن در آن بودم، به پاکی آسمان دل صاف و 

: ریایت فریاد زدمبی  

 مجنون وار دوستت دارم...

به جانی که با سنگ  اشدهد هرم مسحاییه نفس میمجنون آوای جنونی ک

 سرد خو گرفته بود

و عطش زندگی در   مرا یتن مرده کند مجون آوای جنونی که بی باده مست می 

سازد هایم جاری میرگ  

ی که عاری از هر حسی استقلب  

 در اعماق آن جایی وجود دارد

کندعجز تو را درخواست میکه با   
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انون آئین  ق 549و ماده  1398قانون مجازات اسالمی مصوب  162طبق ماده -

  اعم از ،اردالن نیکزادنظر به اتهامات متهم   ،1398دادرسی کیفری مصوب 

دادرسی دادگاه   اق انسان و موادمخدر،قاچچندین فقره آدم ربایی و  حضور در

اخت دیه و مبلغ متهم را به پرد الب اسالمی در امور کیفری،های عمومی و انق 

لذا دادگاه  کند.و اشد مجازات محکوم می سال حبس پنج ،ذکر شده در پرونده

  10 شنبه چهارشنبه مورخ1193و طی دادنامه شماره  ختم رسیدگی را اعالم،

نماید. کم متهم را صادر می، ح8139 ماه مهر  

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

ختم جلسه.-  

می کرد اما این دادگاه همیشه خسته اش  .را کالفه بین موهایش کشید دستش

  تش عصبانی،دبو نفر از آن گروه را پای چوبه دار کشیدهبار شاید چون آخرین 

محافظت از متهم بود اشاره با سر به سربازی که مسئول  بود. کمتر تاحدودی

از جا بلند کرد و به سمت در رفت.  بعد از دستبند زدن، را سرباز متهم کرد.  
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 بود،که بین ابروانش جا خوش کرده پرونده را در دستش فشرد و با اخم غلیظی

: سوار ماشین شد و رو به راننده گفت از جا بلند شد و از دادگاه بیرون رفت.  

گردیم ستاد. برمی-  

اطاعت قربان.-  

م پشت سیستم نشسته بود  شهرا با قدم های بلند سمت اتاق رفت و وارد شد.

اهورا سالمش را  لحظه ای چشم از مانیتور گرفت و  ،که با شنیدن صدای در

دوباره به کارش مشغول شد.  علیک داد و او  

اش را روی چشمانش فشار داد و با  انگشت شست و اشاره  با صدای زنگ تلفن،

را کشید: سبز  دیدن اسم سعید آیکون   

بهتره کار مهمی داشته باشی!-  

اهورا... کجایی؟ -  

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

چی شده؟ -  
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 سعید آب دهانش را محکم قورت داد و گفت: 

؛ تصادف کردم!مبیمارستان-  

:دامه دادلحظه ای مکث کرد و بعد ا  

باید بیای اهورا! به کمکت احتیاج دارم. -  

خیلی خب، االن راه میفتم. -  

سمت در میرفت که  تماس را قطع کرد و کتش را از روی صندلی چنگ زد.

 صدای شهرام را شنید:

کی بود؟ کجا داری میری؟-  

گفت تصادف کرده... باید برم بیمارستان...می سعید!-  

از حالت چهره و حرکت سریعش حدس زد اتفاق   کرد.شهرام لحظه ای نگاهش 

 کرد.ای یک تصادف ساده انقدر عجله نمیاهورا بر غیرمعمولی در میان است.

 سریع از جا برخواست و گفت: 

صبر کن منم میام.-  
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با نهایت  اهورا پشت رل نشست و طبق معمول، باهم از ستاد خارج شدند.

جلوی  نیم ساعت بعد  رد.شد ماشین را به حرکت درآوسرعتی که می

 بیمارستان بودند.

وسط سالن نشسته بود و سرش را بین دست هایش گرفته   سعید روی نیمکتِ 

ز جا بلند شد و   دیدن اهورا و شهرام، ابا شنیدن صدای پا سر چرخاند و با  بود.

پریده بود و دست و پاهایش می لرزید. اش چهرهرنگ  شان رفت.به سمت  

ا! به دادم برس اهور-  

 اخم کمرنگی روی چهره اهورا نقش بست.

؟ چیکار کردی باز-  

بخش   حفاظت از   موری که مسئولوز دهان باز نکرده بود که چهره مأسعید هن

از پشت سرش دیده شد و رو به اهورا گفت:  ،بود  

شما چه نسبتی با قاتل دارین؟-  

هایش را ریز کرد:اهورا چشم  
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قاتل؟-  

گفت:  عید پوزخند زد ومور رو به سمأ  

نه؟ ،شازده پس نگفتی چه غلطی کردی-  

خیر سرم شدم، فقط داشتم از اونجا رد می کاری نکردم!آقا بخدا من هیچ-

چه میدونستم  بنده خدا رو برسونم بیمارستان، ثواب کنم گفتم ایناومدم 

 اینجوری بیچاره میشم...

 بعد رو به اهورا نالید: 

دِ تو یه چیزی بگو پسرخاله!-  

مور کشید و با لحن  نگاه سردش را به سوی مأ اهورا بی اینکه پاسخش را بدهد،

 جدی اش گفت: 

توضیح بده اینجا چه خبره.-  

مور دست به سینه ایستاد و گفت: مأ  
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خوای؟ کسی که باید توضیح بده عالی کی هستی که از من توضیح میجناب-

ره... تویی و این آقا که زیر بار کاری که کرده نمی   

و بدل کردند و کارت شان را به مأمور نشان دادند که  ورا و شهرام نگاهی رداه

مور تند تند گفت: مأ  

باور کنین... شرمنده قربان نشناختم، -  

و کامل.درست بشنوم؛ فقط توضیح بده. خوام رف اضافی نمی ح-  

مور سری تکان داد:مأ  

سر صبح این آقا با یه نفر روی دوشش داخل بخش اومد و   واال چی بگم قربان.-

وم کرده. دید طرف خیلی وقته تم مولودی سراغش رفت و. دکتر کمک خواست

  هنوز همه چیی ولمشکوک بود.   به نظرش چون قضیهبعدم به پلیس اطالع داد 

اعزام نشده. ویی هم برای رسیدگینیربرای ما هم گنگِ.   

داشت اشاره کرد و ادامه داد:هرو قراربعد به دری که انتهای را  

بهتره خودتون ببینید.-  
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راه افتادند.  سمت در  

 کشیدهبه رویش  یی سفیدتختی که شخصی روی آن بود و ملحفهمقابل 

جسد مردی حدودا    د.اهورا دستش را جلو برد و ملحفه را کشی بودند ایستادند.

کنار گردنش عمیقی ساله بود که پای چشمش گود رفته بود و جای زخم  05

کسی بدون فکرد چهره اش به اندازه کافی آشنا بود و قطعا هر نمایان بود.

را از جیب کتش    مشکی های التکسدستکششناخت. کردن هم، او را می

رو به سعید گفت:چند دقیقه جنازه را چک کرد و بعد  درآورد و  

شناسی؟و میاین-  

یدم یه نفر کنار خیابون  د میرفتم گالریصبح داشتم شه نشناسم! مگه می-

دیدم خدا رو خوش   که شدم متوجه شدم طرف از هوش رفته.پیاده  افتاده. 

که یارو مُرده از   االن برداشتم آوردمش اینجا.  نجا بمونه،اوکله سحر نمیاد بزارم 

 خوان منو دستگیر کنن...می آب در اومده،

مور حرف را از دهن سعید گرفت:مأ  
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لوم  و بگه؟ فعال که از ظواهر امر چیزی معرگرد از کجا معلوم حقیقتجناب س-

این فرد تنها مظنونِ... نیست و یه مسئول هم نیومده، پس   

هنوز اهورا حرفی نزده بود که مردی با روپوش سفید به سمت آنها آمد و با  

 اخمی کمرنگ گفت:

بفرمایید بیرون لطفا روی  کنید آقا؟ با اجازه کی وارد شدید؟ اینجا چیکار می-

 سر بیمار نایستید...

ادامه داد:   موربعد رو به مأ  

تون؟ ید آقا؟ اینه مسئولیت پذیریمگه قرار نبود شما مراقب باش-  

برای حل پرونده اومدن... مشکلی نیست دکتر،-  

.گرفت ی صورت دکتراهورا کارتش را جلو   

!اهورا پناهی هستم از دایره جنایی سرگرد-  

شهرام اشاره کرد:و به   

فتوحی.  سرگرد ،و همکارم-  
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شان کرد و بعد، لب باز کرد حرفی بزند که اهورا با اخم و  دکتر لحظه ای نگاه

 لحن جدی اش بی اینکه به او فرصت حرف زدن دهد، گفت: 

ی اتخوام هر اطالعربطی، میدکتر! بدون فوت وقت و هر حرف بی گوش کن-

شدم بهم بدی... مفهومه؟ اضافه بر چیزایی که خودم متوجه  

سر تکان داد و اهورا ادامه داد:  او، پر تحکم ثیر جمالتدکتر، تحت تأ  

کبودی زیر چشم و  خیسیِ موها و گذره و از  ساعت از قتل می 24 کمتر از-

حاکی از حمله آب به قتل رسیده، زخم روی گردن   مقتول توگردن واضحِ که 

یت مقتول از  اتفاق افتاده و در نهاوسط چاقو ت احتماال ست کهیک باره

از اونجا که   باشه و یاد مرده، ممکنِ این ضربه برای دفاع بوده خونریزی زیا

مشکالت   و باج گیری یا انتقام شاید علت قتل سیم،شناهممون طرف رو می

مورد دیگه ای اگر  و بعدا مشخص می کنیم. که این... باشه شخصی و خانوادگی

 هست، گزارش کنید! 
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خرش کمی خود را جمع و جور  نگریست که با جمله آکتر هاج و واج او را مید

مور و سعید هم دست کمی از او نداشتند. شهرام اما لبخند کمرنگی  کرد. مأ

 روی لب نشانده بود. برای او اهورا شناخته شده بود.

 اهورا که سکوت دکتر را دید، گفت: 

ای نیست!پس مورد دیگه-  

مت منفی تکان داد:دکتر سرش را به عال   

و  خیر... چیزهایی که منم متوجه شدم، در حد شماست. میخواستم جنازه ر-

ر دونستم قبلش به پلیس  و که دیدم، بهتمنتقل کنم سردخونه، اما وضعیت

و االن میفهمم کارم درست بوده... اطالع بدم  

د ، باید کالبو انتقال بدید پزشکی قانونیهرچه سریع تر مقتول بسیارخب؛-

دید که من ای برای رسیدگی اومد، اطالع باگر شخص دیگهشکافی بشه. 

 پرونده رو دست گرفتم.

مور ادامه داد: کتر سر تکان داد و اهورا رو به مأد  
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در   سریع بهم خبر میدی.کس اینجا اومد و سراغی از این فرد گرفت، هر-

و جمع  پس خوب حواست رش مسئولیتش تمام و کمال با توئه.گزاصورت عدم 

 کن...

اما قربان من... -  

حرف نباشه!-  

با لحن محکم اهورا، لب فرو بست و »چشمِ« زیرلبی گفت. اهورا نگاهش را  

 سمت سعید چرخاند:

تو هم همراه ما میای...-  

و بی اینکه منتظر کوچکترین حرفی از جانب بقیه شود، با قدم های محکم و  

د.بلند، سمت خروجی به راه افتا  

  منتظر بود که حدود پنج دقیقه بعد، شهرام و سعید اشداخل رنجرور مشکی

و ماشین با صدای غیژ بلندی به راه افتاد. سیگاری  هم سوار شدند. استارت زد

روشن کرد و به عادت معمول، آرنجش را لبه پنجره گذاشت. درحالیکه دود 

و گفت: داد، از آینه نگاهی به سعید انداختسیگار را بیرون می  
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خب! تعریف کن... -  

اینجا؟ -  

و از سر راه نیاوردم که با سوال و جواب از تو حرومش کنم... پس  من وقتم-

و بده...ی که می پرسم درست و حسابی جوابمهرچ  

 سعید با چشم های گرد شده گفت: 

مگه من مجرمم اهورا؟  -  

درحال حاضر مظنونی!-  

خودت، به جون سمیرا منِ بدبخت  عجب گیری افتادم خدایا! اهورا به جون -

یابون افتاده و فکر سوندم بیمارستان. چون دیدم گوشه بفقط این یارو رو ر

گفتم وقتی شناختمش کردم از حال رفته. بعدشم، طرف کم آدمی نیست... 

میارمش بیمارستان حالش خوب میشه دست مارم می گیره، که ای کاش  

 هیچوقت نمیاوردم...

لقا  که میدونی، من یه شب خونه نرم مهخودت  وروقرآن بزار من برم اهورا!ت

و میاره! بهرام هم االن دست تنهاست... بزار برم به کار و زندگیم برسم...دخلم   
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

کجا پیداش کردی؟ -  

. ننزدیک زایگا-  

 اهورا با چشم های ریز شده از آینه نگاهش کرد و گفت: 

چه غلطی میکردی؟ زایگان  کله سحرتو -  

من بیخیال! چرا مقتوال رو میریزی تو سعیدا... تو به پرونده ت   جونِ پسرخاله-

 برس به رفت و آمد من چیکار داری؟ 

به او خیره   شهرام لبخندی زد و سعید با دیدن نگاه تیز و براق اهورا که از آینه

 شده بود، کمی صورتش را جمع کرد و گفت:

به چند نفر مدل احتیاج داشتیم، داشتم میرفتم دنبال اونا. -  

شود.  از صدق گفته هایش که مطمئن  اهورا چند لحظه نگاهش کرد که  

تحویل من نده! دروغ-  

و... من راستش-  

گفتم مزخرف نگو! -  
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آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

داد. سر هرکه را می خواست می سعید لب هایش را محکم به هم فشار 

اما اهورا، کامال فرق داشت.  .توانست شیره بمالد  

و میگم اما جونِ سعید عصبانی نشو، خب؟خیلی خب؛ راستش-  

و سعید به خوبی می دانست این سکوت از جانب اهورا، یعنی   اهورا حرفی نزد

 منتظر ادامه حرفش است.

مون خوب  چون این ماه وضع مالی داشتیم، که یه سری لنز و قطعات احتیاج -

تر  مون از چین وارد کنه و با هزینه کم، مجبور شدیم بگیم یه دالل واسهنبود

رفتم سفارشارو تحویل بگیرم.باهامون حساب کنه... داشتم می   

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

 دارد.

نگاه کرد و با لحنی که با تمام قوا سعی در حفظ  شهرام از آینه بغل به سعید 

 جدیتش داشت، گفت:

و لو دادی که مرد حسابی؛ همین االن میشه عین آب خوردن بهت  خودت-

 دستبند بزنیم و برداریم ببریمت بازداشتگاه که بشی مایه عبرتِ خلق... 
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 سعید پوف بلندی کشید و گفت: 

مجانی جلوتون وا شده، می خواین بیخیال بابا! یه پرونده گنده قتل مفت و -

 ولش کنین و بیاین سراغ منِ بدبخت که از روی نداری مجبور به این کار شدم؟! 

ر در کن تو هم همینجوری از دستمون قِسِپرونده قتل که مهم تره، اما فکر ن-

 رفتی...

خداکنه هیچکس گیر شما دوتا نیفته! تا پدر آدم و درنیارین فرو نکنین توی  -

که بی خیال نمی شین.. آستینش  

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

قربون دستت پسرخاله من همینجا پیاده میشم. ماشینم هم بیمارستان -

ولی که واسه اش، همه په. تا بخوام برگردم و برم پِیمونده، تا اونجا کلی راه

کرایه مترو و تاکسی کنم... و باید صرف دالل نگه داشته بودم  

اگر منظورت از ماشین، همونه که رستاک رو باهاش جا به جا کردی، باید بگم -

 که اون ماشین توقیفِ... 

 سعید با صدایی که ناخواسته بلند شده بود، گفت: 
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شناسی، ام هم بهتر میاه بیا اهورا! تو منو از خانوادهتوقیف! تروخدا کوت !چی؟-

ت عمرم حتی به یه اسلحه پالستیکی هم دست نزدم...  میدونی که توی مد

 اصال من مالِ این داستانا نیستم...

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

قاچاق کدومه مرد حسابی؟ همش چند تا دونه لنزه که اونم به پیشنهاد بهرامِ  -

 شما بوده... 

ال داد. شهرام یک تای ابرویش را با  

حاال دیگه شد بهرامِ ما؟ -  

. داداشِ جناب عالی و دوماد ایشون! واسه من فقط  از اولش هم بهرامِ شما بود-

 یه همکاره و بس... 

و شکر کن همین االن به جرم  ا بهرام نداریم؛ اما تو برو خداتفعال کاری ب-

مصرف کاالی قاچاق نبردیمت آب خنک بخوری ! توقیف ماشین که چیزی  

ضمیمه و ی و تعهد و امضا بدی و اعترافاتت ت، باید حاال حاالها بری و بیانیس
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

گناهی و صرفا تو بی کهر قاضی پرونده قانع بشه اگ پرونده کنی، تازه اونم اگر،

و رسوندی بیمارستان... دوستی رستاک نوعاز روی    

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

د:پرسی  

روخدا راست میگی شهرام؟ وت-  

مگه من با تو شوخی دارم؟-  

 سعید کف دستش را روی پیشانی اش زد و روی صندلی وا رفت.

یا ابوالفضل! بدبخت شدم! همین مونده مهر سابقه دار بودن هم بخوره پای  -

 کارنامه سیاهم... 

نیم نگاهی به شهرام که به سختی خنده اش  سیگار دیگری روشن کرد و اهورا، 

خطاب به سعید  را کنترل میکرد انداخت و بعد دوباره چشم به جاده دوخت و 

 گفت:

و بدی و باهامون همکاری کنی، شاید از جرائمت کم بشه و اگر آدرس درست-

 عفو بهت بخوره... تاکید میکنم، شاید!
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

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

و نبرن  نوکرتم هستم! هرچند تو بی مرامی و یه پا در میونی نمیکنی که من-

که شده، مرام میزارم اما من مثل تو نیستم و به خاطر جون خودم هم هُلُفتونی، 

و برو و بعد بپیچ به راست...و میدم... همین فرمونو آدرس دقیق  

داد. چند کیلومتر  گفت، ماشین را حرکت میهورا طبق آدرسی که سعید میا

دورتر از روستا، ماشین را نگه داشت و پیاده شدند. سعید سمت دیوار خرابه  

ای که مشخص بود باقی مانده یک دروازه قدیمی است، رفت و به گوشه آن  

 اشاره کرد و گفت:

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

 بود...

ه دیوار نشسته بود و مشغول خواندن متنی که روی آن بد خط و  اهورا که گوش

 کج نوشته بودند شده بود، با این حرف سعید سر بلند کرد و گفت:

پتو؟ -  

 سعید سرش را تکان داد که اهورا غرید: 
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

! چرا زودتر نگفتی -  

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

گرفتی؟رو شماره دکتره -  

آره، چطور؟ -  

باید باهاش تماس بگیرم! -  

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

اسمش دکتر مولودیِ...-  

سریع شماره گیری کرد و به دو بوق   این را خودش هم متوجه شده بود.

 نرسیده، تماس برقرار شد.

بله! -  

دکتر مولودی؟ -  

خودم هستم، شما؟-  
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

و آوردن  آرین رستاکپروفسور ببین چی میگم، امروز   خوب گوش کن-

تحت نظر تو به پزشکی   مبهش رسیدی. االن تو اونجا بودی و بیمارستان و

و می خوام!ه، همراهش یه پتو بوده که من اونقانونی اعزام شد  

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

 مرتعش گفت: 

دونم نسبتت با اون  ببین جوون؛ من نه میدونم تو کی هستی و نه می-

من خونواده   و به این داستان باز نکن.صیت علمی چیه... اما لطفا پای منشخ

  تمام وسایلی که همراهش دارم و نمی خوام زندگیم پای این قضیه هدر بره.

. از این بیشتر  دار، که من همراهش فرستادمضامن  بود، یه پتو بود و یه چاقوی

 نه چیزی میدونم و نه به من مربوط میشه...

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

چی شد؟ -  

سریع زنگ بزن جاللی، بگو عکس و اطالعات چاقو و پتویی که همراه رستاک -

 فرستاده شده رو برامون بفرسته... 
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

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

م برگرد خونه، اینجا اتوبوس و ماشین بین راهی به مسیر تهران زیاده... ئتو-

 اتفاقات امروز رو هم به طور کامل فراموش می کنی، مفهومه؟

ولی آخه... -  

مفهومه؟ -  

چنان محکم گفته بود که سعید آب دهانش را قورت داد و سرش را تکان داد و  

 از آنجا دور شد.

دوباره سمت نوشته دیوار برگشت. دست خط التین بود، اما اصال واضح نبود  

م از جا برخواست. شهرام با سر به عکس  اچه نوشته بود. با شنیدن صدای شهر

 هایی که روی صفحه تلفنش مشخص بود اشاره کرد و گفت: 

خواستی... چاقو و پتو و اطالعاتی که می-  

  ختبه عکس ها انداخت و بعد عکسی از نوشته دیوار اندا اهورا نگاهی سرسری

رفت، گفت:می شو در حالیکه سمت ماشین  
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به این روستا مربوطه و آدماش!  ،سوار شو بریم... هرچی که هست-  

از ماشین پیاده شدند. از همه پرس و جو کردند و عکس رستاک را به یکی  

ند.دادند اما همه بی اطالع بودیکی افراد، نشان می  

اهورا کالفه روی نیمکت نشست و دستی بین موهایش کشید و سیگارش را  

روشن کرد. هوا کامال تاریک شده بود و از اینکه بعد از این همه تالش به چیزی  

 دست پیدا نکرده بود، عذاب می کشید.

شهرام کنارش نشست و ساندویچی که در آن گیر و دار و شرایطی که قرار 

و گفت:  ین شام محسوب میشد را روی پایش گذاشتبهترگرفته بودند،   

  و...نکش این سیگار-

جاللی زنگ نزد؟ -  

چرا... -  

خب؛ چی گفت؟ -  

نمیدونم... وسط ماموریت بودیم ریجکت کردم.-  
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 اهورا نوچ بلندی کشید و سیگارش را زیر پایش خاموش کرد.

لنگه شهرام! یه چیزی این وسط می-  

چی؟-  

ست، بیخ و بن داره و همینجوری روی حساب باج  این مسئله هرچی که ه-

رفت، بود که هرجا میگیری یا هر دلیل سطحی دیگه نبوده. رستاک، آدمی 

فقط یه چیز می تونه   محسوب می شد. پس دلیل قتلش وجودش یه گنج

 باشه... انحراف خودش! 

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

فقط برای رد گم   مسخره و گذاشتن جنازه گوشه دیوار همن روستا و قتل ای-

 کنی بوده...

که ما رو گیر بندازن؟-  

ما نه! افرادی مثل رستاک. ما خود به خود پامون باز شد به این پرونده و هنوز  -

محالِ فکرشون به ما خطور کنه.   حتی سرهنگ ملکی هم در جریان نیست. اونا

قاتل درواقع خواسته به یه   مون نمی کرد.بود، کسی تعقیبسم بین راه هم حوا
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

و به  چیبا بردن جنازه، همه  نفر دیگه نشونه بده، منتها سعید از راه رسیده و

 هم ریخته...  

چند دقیقه گذشته بود اما هردو، به نقطه ای نامعلوم خیره شده و در فکر فرو 

ساندویچ را به دستش داد و گفت: میقی کشید و رفته بودند. شهرام نفس ع  

و  داد! باید هرجوری که هست، امشب تو بخور، بعدا هم میشه تئوری فعال شام-

و  یم، مگه اینکه برگردیم و تحقیقاتبگذرونیم... اینجا که چیزی به دست نیاورد

 از سر بگیریم.

هایش را تنگ کرد و  رویش خیره شده بود، کمی چشماهورا درحالیکه به روبه

ز جا بلند شد و گفت:ا  

شایدم به دست آوردیم...-  

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

 شد، دنبالش کرد.
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دستش را روی شانه مرد جوانی که صورتش را با شال گردن  سراهورا از پشت

ذاشت و  قطورش پوشانده بود و کاله سویشرتش را روی سرش انداخته بود، گ

 گفت:

آهای پسر! -  

سیاهیِ فضا،  چشم هایش بود کهمرد برگشت. تنها قسمت مشخص صورتش، 

اش بود و  خم گوشه پیشانی داد. چند زتر نشان می مردمک هایش را تیره

 انتهای ابروی سمت راستش، خراش عمیقی دیده میشد. 

م هایش  چش جنگلِ رمش را باال کشیده بود و فقطاهورا هم متقابال، یقه کت چ

نگاه بداخمش، بدجوری  پیدا بود که در زیر سایبان ابروان پرپشت مشکی و 

کرد و باعث شد مرد، لحظه ای مات بماند و بعد او هم متقابال اخم خودنمایی می 

 کند.

فرمایش!-  

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

اینجا نخ ریس زیاده؛ چه محصولی می خوای؟ -  
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پتو! -  

مردمک چشم های مرد، به وضوح لرزید. لحن اهورا در عین سادگی، گویا بود و 

 همه چیز را مشخص کرده بود که این هم فقط خاص خودش بود.

و نمی شناسم! کسیمن -  

 اهورا یک تای ابرویش را باال داد: 

مطمئنی؟-  

توی  مرد کمی هول شده بود. اما سعی کرد خودش را نبازد. دست هایش را 

 جیب های شلوارش فرو برد و رو گرفت از اهورا و در همان حال گفت:

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

مرد هنوز نیم رخش به سمت اهورا بود که چشمان اهورا، چاقویی را که به کنار  

بدجوری شبیه چاقوی داخل  کمربندش با زنجیر وصل شده بود، هدف گرفت.

های مرد، خیالش را از بابت فرضیه ای که  بود. اکنون این چاقو و واکنش عکس

توی ذهنش بود راحت کرده بود. هنوز مرد خیلی دور نشده بود که صدای اهورا  

 را شنید: 
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و جمع کن دست کسی نیفته... وبیه؛ اما زیادی توی چشمِ! حواستچاقوی خ-  

عد از حدود نیم ساعت، که از  مرد قدم تند کرد و اهورا نامحسوس دنبالش بود. ب

با نمای  های شمالیشبیه به ساختمان ج شده بودند، وارد ویالییروستا خار

قدیمی شد و به محض ورودش، صدای سگ ها بلند شد. چوبی  

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

کجا رفتی اهورا؟ -  

ا اینجا...  و روشن کن بیماشین برات لوکیشن میفرستم، تیزگوش کن شهرام! -

و پیدا کردم...اونی که دنبالش بودیم  

حدود ده دقیقه بعد، شهرام آنجا بود. اهورا به او اشاره کرد که پیاده شود و 

که هست، بی ربط به   خودش پشت فرمان نشست. شک نداشت ماجرا هرچه

 این مرد نیست.

روهایی که برای محاصره ویال  نی منتظر اعزام اهورا سریع با مرکز تماس گرفت و

شدند. بانی نیاز داشتند، به منطقه و پشتی   
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هنوز چند دقیقه نگذشته بود که در ویال باز شد و یک جیپ مشکی با سرعت 

هم ماشین را روشن  اخم های دراز آن خارج شد. اهورا بدون لحظه ای تأمل با 

 کرد.

چیکار می کنی اهورا؟ نیروها هنوز نرسیدن!-  

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

و برای  این فرصت  از دستمون که فرار کنه تا رسیدن اونا زمان نداریم. اگر -

دیم...همیشه از دست می  

پایش را روی پدال گاز فشرد و با تمام سرعتی که ممکن بود، ماشین را به  

ان مرد جوانی بود که چند دقیقه حرکت درآورد. شک نداشت راننده جیپ هم

قبل در خمِ کوچه دیده بود و از آنجایی که متوجه شده بود در تعقیب او  

از آینه پشت سرش را نگاه که باید کرد هستند، ازترس گَه گاهی فراموش می

چرخاند که فاصله را بسنجد. ماشین را با تکان های شدید حرکت کند و سر می

رفت اما سرعت آن به هیچ عنوان با رنجرور  رعت میداد و دیوانه وار سمی

های تنگ شده و اخم روی پیشانی اش با  اهورا قابل مقایسه نبود. اهورا با چشم
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سرعت بی حد حرکت می کرد و تقریبا ماشین ها مماس باهم شده بودند.  

شهرام اسلحه کمری اش را از غالف کشید و شیشه را به طور کامل پایین داد. 

جیپ که به خیال خودش با چپ و راست بردن ماشین، اهورا را منحرف  راننده 

را برای او باز کرده بود. با یک حرکت سریع، اهورا  کرد، درواقع راه حمله می

 ماشین را با فاصله کم سمت چپ جیپ قرار داد و با صدایی نسبتاً بلند گفت: 

 حاال!-

زوی راننده اصابت کرد. و شهرام بدون فوت وقت، ماشه را کشید و گلوله به با

مردک همینطوری هم ناشی بود و حاال با وجود تیر خوردن و خونریزی، قطع به  

خواست و  گذاشت؟ او را زنده می کرد. اما مگر اهورا مییقین ماشین را چپ می

 خورد.ی او به هیچ عنوان به دردش نمیمرده 

بین کوه های  اگاه مرد از شکافی که اهورا خط به خط کنارش بود که به ن

بود، ماشین را کج کرد و صدای برخورد شدیدش به سنگ ها بلند  کوهستان 

شد و اهورا که توقع حرکت ناگهانی او را نداشت، ادامه مسیر را در پیش گرفته  

 های هردوشان درهم رفت. شهرام بلند گفت: بود. اخم
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 و!نگه دار این لعنتی-

به کرد. خواست، اما سرعتش آنقدر زیاد بود که متوقف کردنش را سخت میمی

های  سختی ماشین را کج کرد و به سنگ های محکم کوه کوبید که هردو تکان

صدای وحشتناکی از حرکت ایستاد. شهرام اشهد شدیدی خوردند و ماشین با 

ود و اهورا به  شدانست دیگر مثل روز اول نمیسپر ماشین را خوانده بود و می

 شده، به خون مرد تشنه شده.  که خاطر همین اتفاق هم 

هردو اسلحه به دست پیاده شدند و با تمام قوا به سمت جیپ دوییدند. کسی 

های اهورا در آن تاریکی سوزناک دو دو زد در آن نبود. مرد گریخته بود. چشم

تا در نهایت در فاصله حدود یک کیلومتری، مردی را پیدا کرد که با یک دست  

مان سمت قدم تند  بازوی دست دیگرش را چسبیده و در حال فرار است. به ه

سرمای هوا سوز بدی داشت و  هوای کوهستان از شهر خیلی سردتر بود وکرد. 

شد. زد، بخار بیشتری از میان لب هایش خارج میهرچه بیشتر نفس می

گذاشت ظاهر و  هرچند از درون از فرط خشم کوره آتش بود اما سرمای هوا نمی 

فاصله کمی از او قرار داشت  باطنش یکی باشد. اسلحه را سمت مرد که االن با

 گرفت و بلند گفت: 
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 ایست!-

مرد که توقع نداشت کسی در پِی اش باشد، لحظه ای عقب برگشت و با دیدن 

های اهورا که در آن تاریکی یکنواخت بدجور رعشه به تن می  برق سبز چشم

سریع تر دویید و تمام توانش را توی پاهایش ریخت که هرطور شده  انداخت،

این مرد خشمگین بگریزد. اهورا روی زمین نشست و نشانه گرفت و با   از دست

فریاد زد نیه مرد با احساس سوزش ساق پایش شلیک سریعش، در کسری از ثا

دویید ولی  ن بلند صدایش در کوهستان پیچید. اکنون لنگان لنگان میو تُ

اهورا و  داشت. انگار حاضر بود جانش را هم بدهد ولی گیر دست از تالش برنمی

 شهرام نیفتد.  

شان به شدت سخت  با وجود سنگ ریزه های تیز و سُری که حفظ تعادل روی

ارتفاع باال رفت و تا اهورا به او رسید و   رد که بلدِ راه بود، تند و تیز از بود، م

دستش را پیش برد، مرد بی اینکه سمت عقب برگردد، خودش را به آبشار  

ن شیرجه زد. اهورا روی صخره ایستاد و نگاه پر  مهابا به طرف پاییرساند و بی

 خشمش را به پایین دوخت و از الی دندان گفت: 



www.taakroman.ir  

 
  

 
36 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 احمق! -

الت  کالفه دستی بین موهایش کشید. پریدن از آبشار ریسک بزرگی بود. در ح

توانست خودش را  الن بدون شناختن منطقه و راه هایش نمیاما اعادی شاید، 

 دستی دستی تقدیم دشمنش کند.به جریان آب بسپرد و جانش را 

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

 گفت:

 چی شد؟!-

 اهورا کالفه پاسخ داد:

بره. اگر  در رفت! ولی گیرش میارم... تو این هوا و این منطقه راه به جایی نمی -

شرایطش خیلی   شانس بیاره و از بوی خون خوراک گرگا نشه، بازم با وجود

تونه دور شه. فوقش تا روستای بعدی جون سالم به در ببره که اونجا  نمی

 دستگیر کردنش واسه ما هم راحت تره... 

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

 و گرفتم!اطالعات جیپ-
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 اهورا چشم هایش را تنگ کرد:

 خب؟!-

ش تو  نامه ش و کارای قولخرید و فرو اصال متعلق به تهران نیست. ماشین-

 گیالن انجام شده. 

 کیِه؟ االن مالک سندش-

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

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

و اصال  خبره از همه جا بی ... شک ندارم یارو خودشهواسه رد گم کنیِ-

 دونه همچین ماشینی به اسمشه...نمی

گرد کردند. تا رسیدن آنها، بقیه نیروها  سوار ماشین شدند و به سمت ویال عقب

چون دستور نگرفته بودند، هیچ حرکتی انجام نداده  لیهم رسیده بودند و

 بودند.
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شان احترام گذاشت و  از ماشین که پیاده شدند، سروان زندی جلو آمد و برای

 گفت:

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

 اهورا نیم نگاهی به نیروهای پشتیبانی انداخت و بعد رو به زندی گفت:

به سه گروه تقسیم میشیم. گروه اول همراه من و تو میان داخل ویال و  -

که االن  شن، گروه دوم همراه سرگرد فتوحی دنبال متهم مشغول تفتیش می

 به روستای بعدی میرن. بقیه هم بمونن ویال رو محاصره کنن. مفهومه؟ ،فراریِ

 زندی سر تکان داد:

 اطاعت قربان.-

نیروها طبق دستور اهورا عمل کردند و شهرام همراه تعدادی از افراد، به  

 روستای بعد رفت.  

ن به  اش را کنار سرش گذاشت و با قدم هایی که صدایش به هیچ عنوااسلحه

رسید، آرام و محکم به سمت ورودی ویال گام برداشت. کنار در  گوش نمی

ایستاد و به زندی اشاره کرد. زندی با پا در را باز کرد و نشانه گرفت و اهورا  
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آمد و کسی توی ویال  سریع داخل شد و بقیه پشت سرش. صدایی از داخل نمی

شکست، کوت را مینبود. سکوت بر فضا حاکم بود و تنها چیزی که این س

رسید. ویال دوبلکس  صدای چک چک قطراتی بود که با وضوح کم به گوش می

هاست. کمی جلو بود و اهورا با تمرکز روی صدا، متوجه شد منشأش زیر پله

رفت تا به آنجا رسید و منبع را یافت. عالوه بر رنگ سرخ مایل به مشکیِ  

دن دستش و برخورد آن قطره های  برها جمع شده بود، با جلو مایعی که زیر پله

ی که ابرو درهم بکشد، یقین پیدا کرد مایع به پوستش که باعث شد بیشتر لزج

کرد و رو به نیروها   خون است. سرش را کمی روی شانه خمشود ریخته می

 گفت:

. که دیدید سریع اطالع بدید و هر مورد مشکوکی خوب ویال رو تفتیش کنید-

خوام  . نمیالفور بهش دستبند بزنیدر بود، فیمطمئنم کسی اینجا نیست اما اگ

 هیچ خط و خشی روی کسی بیفته. مفهومه؟

 »بله قربان« گفتند و طبق دستور اهورا، به سمت حیاط ویال رفتند.
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اما با دیدن   اهورا و زندی و دو نفر نیروی باقی مانده، از پله ها باال رفتند.

ی پیش رو، لحظه ای مات شدند. پسر جوانی به دار آویخته شده بود و  صحنه

جای زخمی درست شبیه زخم رستاک کنار گردنش هویدا بود که منبع خون  

 همین زخم بود. ،هم

با حرص دستی بین موهایش کشید. خشمگین بود از دست  عصبی و کالفه، 

اده بود و االن تنها چیزی که داشت،  خودش که قاتل را در یک قدمی از دست د

یک مقتول دیگر بود که روی دستش مانده بود و ماشینی که دیگر درست بشو  

چنان محکم سر جایش گذاشت، که انگار آن غالف بی جان  را  نبود. اسلحه اش 

 مقصر همه چیز بود. 

همین امشب باید منطقه تمیز بشه چون احتمال برگشت قاتل وجود داره. بعد  -

 رو بفرست پزشک قانونی...  جنازهبررسی،  از

م و با لحنی که نشان از خشم رفت آراجمله اش را درحالیکه سمت خروجی می

 اش داشت، رو به زندی گفته بود. درونیو غضب 

*** 
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د، اخم اهورا پررنگ شد و ز کوبیهایش را روی می سرهنگ که محکم دست

 هایش را به هم فشرد.کم چشمشهرام مح

کنم؟ چند دفعه دیگه باید بهتون بگم سر خود جایی نرین؟ بدون  باید بچیکار -

  وتون حرف اوللدین، درست... تو حرفهو بهماهنگی عمل نکنین؟ کارتون

، اینم درست... اما دلیل نمیشه قبل از اینکه عزم جزم کنین برای  زنینمی

ا دوتا  دستی دستی نابود کردن خودتون و تو دل خطر رفتن یه ندا بدین! شم

 خواین از جون من؟ نکنه باید بهتون التماس کنم؟چی می

هیچکدام حرفی نزدند. جواب زیاد داشتند اما بهرحال مقابل بزرگتر و مافوق،  

 کرد سکوت کنند. هم ادب و هم احترام حکم می

سرهنگ که انگار بعد از داد و بیداد و روی میز کوبیدن کمی آرام شده بود،  

 میزش نشست و دست هایش را مقابلش قرار داد.پوفی کشید و پشت  

 خب؛ حاال تا کجا پیش رفتین؟ -

 صدای محکم اهورا به گوشش رسید:
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هنوز قطعی نمیشه گفت. به مدارک بیشتری نیاز داریم. از چند نفرم باید  -

 بازجویی بشه. 

 سرهنگ پوزخند زد.

 که البد اونم خودتون انجام میدین؟ -

 حرف بکشه.تونه ازشون جز ما کسی نمی -

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

جوره هم قصد نداریم ازش دست  قربان این پرونده االن دست ماست و هیچ-

بکشیم. پس اگر بهمون اعتماد دارید، اجازه بدید با روش خودمون پیش بریم و  

 تحویل نمیدیم. شما  نیمه بهش کنیم. مطمئن باشید ما پرونده باز و نصفه حل

کرد. سرتقیِ این دو مرد کالفه اش کرده بود. از  شان می سرهنگ با حرص نگاه 

رفتند،  رفت و راه خودشان را می اینکه هرکاری میکرد حرف توی گوششان نمی

شد. اهورا و شهرام دست راست و چپش بودند و در اینکه همیشه  عصبی می

کردند حتی رین پرونده ها را حل میشدند و به بهترین نحو سخت ت موفق می

شان بود که دلش  باکیت و بیشک نداشت. در واقع از این همه جرعذره ای 
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رفتند و ککشان هم کردند و به آغوش مرگ میلرزید. با دم شیر بازی میمی

دانست مهار شدنی هم شان بدهد، اما خوب میخواست از دستگزید. نمی نمی

 نیستند. 

عین یش نکش اهورا که تا خودِ امروز بارها گفتم شما دوتا بحث اعتمادو پ-

پسرمین، نگفتم؟ حرف اینه که احتیاط شرط عقلِ... باید هرجا که میرین و هر  

نباید فقط مختصِ   که  و با مرکز هماهنگ کنین. هماهنگیتصمیمی که میگیرین

 این؟عملیات باشه، متوجه

را کالفه از آن همه معطلی، لب اهورا و شهرام نگاهی رد و بدل کردند و اهو 

 گشود:

؟ هنوز جسدها رو از نزدیک ندیدیم و له قربان. حاال اجازه مرخصی داریمب-

 حکم تدفین هم صادر نشده...

تواند  زد که نمی یشان داد مجسارت چشمانای نگاهشان کرد. نگ لحظهسره

کلیف است.  شان شود و این بله قربان گفتنِ اهورا هم صرفا از روی رفع تحریف

 با دست به در اشاره کرد و گفت: 
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 و یادتون باشه.تونین برین. اما حرفام می-

های ستاد ینهردو احترام گذاشتند و از اتاق بیرون رفتند. سوار یکی از ماش

 به راه افتادند.شدند و سمت پزشکی قانونی مرکزی تهران 

 و بردی تعمیر؟ماشین-

 ش زد.اهورا سر تکان داد و پکی به سیگار

 ست. فایده سرِ پا میشه اما بی-

 شهرام نگاه از او گرفت و گفت: 

دونستم اون ماشین دیگه ماشین بشو نیست. رو حساب همین چیزام  می-

 و برندار بیار سرِ کار.ودتخونم ماشین خت می که مدام تو گوشِ هست

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

فکر کردی اگر اون شب این لگن زیر  شون؟ نیارم که با این لکنته ها بریم پِی-

 رسیدیم به اون مرتیکه؟ پام بود می

 حاال که چی؟ گرفتیمش؟-
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م ترسوندیمش که حساب و چرا! جوریَو نه؛ ولی ماشین و اطالعاتشخودش-

 و گم و گور کرده... کار دستش اومده و خودش

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

رسیدیم. منم حوصله فِس فِس اینارو  با این نهایتش به دود ماشینش می-

 ندارم.

کان داد. اهورا با اخم از گوشه چشم نگاهش کرد.  شهرام خندید و سری ت

برعکس خشم اهورا و خلقِ همیشه عصبانی اش، شهرام مردی بود آرام و این  

 کرد. آرامش ذاتی اش همیشه اهورا را کفری می

ماشین را داخل پارکینگ پارک کردند و سمت پله های ساختمان رفتند. وارد  

سفید و ماسکی که زیر چانه اش بود به  تاالر تشریح که شدند، جاللی با روپوش  

 شان آمد. سمت 

 سالم قربان.-

 شهرام جوابش را داد و اهورا فقط سرتکان داد. 

 کجان؟-



www.taakroman.ir  

 
  

 
46 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

جاللی با دست اتاقی را نشان دادند و هر سه آنجا رفتند. ملحفه سفید را از  

 جنازه رستاک و مقتول دوم کشید. اهورا نگاه از جنازه ها گرفت و باروی 

 تنگ شده رو به جاللی گفت: های چشم 

 خب؟!-

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

ساعت  24از مرگ مقتول اول سه روز و از مرگ مقتول دوم کمتر از -

گذره.نحوه قتل یکیِ و فقط شرایط و موقعیت ها فرق داشته. بنابراین میشه  می

 گفت هردو نفر یه قاتل مشترک دارن. 

 داد و جاللی ادامه داد:  اهورا سرش را تکان

و توی آب رها کردن. اما  در رابطه با نفر اول، اول چاقو خورده و بعد جسدش-

جز زخم چاقو هم هیچ ضربه یا زخم دیگه ای   راجب مقتول دوم اینطور نیست.

ل اول بود که  وروی بدن اجساد وجود نداشت. البته چندتا کبودی روی بدن مقت

 ناشی از خفگیِ. 

 حرفش را کامل کرد:اهورا 
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ول با  و افی در دست داشته اما نفر دومبرای کشتن نفر اول زمان به اندازه کا-

شکستن گردنش به قتل رسونده و بعد ضربه چاقو رو به گردنش زده. چون  

 داد.و انجام میکرد و باید زود کارشدونست ما دنبالشیم و احساس خطر میمی

ر تکان داد و پاکت پالستیکی که روی میز  جاللی در تأیید حرف های اهورا س

 فلزی پایه بلند گوشه اتاق قرار داشت را برداشت و سمتش گرفت و گفت: 

و برای سرگرد فتوحی که عکسش آبی ضامن دار یمقتول اول به جز اون چاقو-

هیچ مدرک دیگه ای همراهش نبود. اما در رابطه با مقتول دوم،   ،ارسال کردم

ردین، قاتل زمان زیادی نداشته و چون تموم فکر و ذکرش  همونطور که اشاره ک 

و خالی کنه. این وسایلیِ که همراهش قتل بوده، فرصت نکرده جیب های مقتول

 بود.

اهورا همانطور که وسایل پاکت که شامل یک کیف پول مردانه و یک چاقوی 

کرد، نگاهش را  درست شبیه چاقوی رستاک بود را وارسی می آبی، ضامن دار

 سمت جاللی باال کشید و چینی به پیشانی داد و پرسید:

 وسایل انگشت نگاری شده؟-
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 خیر قربان. فرصتش پیش نیومده.-

اهورا دستکش های التکس سیاهش را پوشید و در پاکت را باز کرد و کیف پول  

جوان داخلش   د. کارت ملی و کارت دانشجویی پسرو بازش کر را بیرون کشید

رت بانکی و نکته جالب این بود مبلغ زیادی پول به دالر را به بود به عالوه دو کا

سختی توی کیف پول کوچک جا داده بود. اهورا نگاهی به کارت دانشجویی  

انداخت و اسمش را زمزمه کرد: »دیاکو معینی«. آشنا نبود. نه چهره و نه اسم  

یک انتقام یا   ی قتل ها پی برده بود پایشناخت اما از آنجا که از نحوهاو را نمی

 نقشه قبلی درمیان است، مطمئن بود دیاکو به رستاک بی ربط نیست.

کی از دالرها را بیرون  دالرها را چک کرد با دیدن شماره سریال های یکسان، ی

 کشید و مقابل شهرام جلوی نور گرفت. شهرام ابرویی باال انداخت و گفت: 

 دالر تقلبی چی میگه؟-

و  داشته از کشور خارج شه و رو همین حساب همه پوالشظاهرا طرف عجله  -

تبدیل به ارز کرده. منتها اون صراف هرکی که بوده یه ربطی به قاتل داشته که 



www.taakroman.ir  

 
  

 
49 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

و باال کشیده و به قاتل راجبش خبر داده و اونم سر بزنگاه پسره رو گیر  پوالش

 آورده و اجلش شده.

انشجویی پسر جوان را  همان اسکناس دالری که دستش گرفته بود و کارت د

 الی یک برگ دستمال کاغذی گذاشت و به دست شهرام داد. 

میکروپرینت دالر رو هم بعد از انگشت نگاری چک کن.  رو بگیر.  آمار پسره-

 باید بفهمیم کِی چاپ شده.

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

 کارِت خوب بود. پیشرفت کردی پسر!-

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

 درس پس میدیم جناب سرگرد.-

 از ساختمان خارج و سوار ماشین شدند و شهرام پرسید: 

 برمیگردی ستاد؟-

 فقط برای تحویل ماشین.-
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شهرام با یادآوری اینکه امروز پنجشنبه است و اهورا هر غروب پنجشنبه به  

 رفت، خندید و گفت: خودش از آن مطلع نبود میمکانی نامعلوم که کسی جز 

یادم رفته بود... فکر کنم از بس با جنازه ها و پرونده های قتل سر و کله زدی،  -

 یحتمل غروب پنجشنبه و روز اموات با یکی از همین ارواح قرار مدار میزاری. 

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

 . خیلی خب بابا..-

شهرام را سر راه پیاده کرد و ماشین را تحویل ستاد داد و سمت گاراژی که  

 همان نزدیکی بود به راه افتاد.

  ماشینش را تحویل گرفت. پشت رل نشست و پایش را روی پدال گاز فشرد.

کرد تا چند  مقصدش را فقط به یک جا مختوم می ،تمام خستگی های هفته

ی اش روشن کرد و  خ از سیگار همیشگیک ن ساعت هم که شده آرام شود. 

 و آرنجش را لبه پنجره گذاشت. دکمه پخش را زد 
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و پک  با سرعت ماشین  ،کرد خشم درونی اش را که درحال طغیان بودسعی می 

د خالی کند. ولی مگر ممکن بود؟ مگر این خأل و  زهای عمیقی که به سیگار می

 شد؟ با سیگار و سرعت پر می داداین حفره ای که سال ها بود قلبش را آزار می

 نه...

 شد. ها برایش تداعی میهمان صحنههایش، هنوز هم با هر بار بستن چشم

ساله و صدای شلیک گلوله   مان سبز معصوم و ترسیده پسر بچه دهتصویر چش

 و فریادی که توی گلویش خفه شده بود.

جای ها ، طی تمام این سال بود و فراموشی قابل حل شدن این عذاب اگر

 د. کرقدری دردهایش فروکش می ،های بیمارششدن ریه تربخرا

 ی بیست ساله... تنها یک عالج داشت!این درد... و این نفرت... و این کینه

 انتقام..! 

 ارزید به آتش سوزان قلبش...میانتقامی که 

 افتاد... هایش؛ حسی بدتر به جانش میهرچند، با هربار خونین شدن دست 
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 احساسی مثل... مثل...

 اما نه...

 زد... نه که دردش بیشتر شود...هایش برق میشد و چشم باید شاد می 

 عالج این درد، انتقام بود... تقاص! 

 های خودش.رفتند؛ آن هم با دستها یکی یکی باید کنار میمهره

 .اش بود..ی ضرباتی که ناشی از نفرت بی حد و اندازهو به وسیله

 نفر اول... نفر دوم... نفر سوم... 

 سه نفر را کنار زده بود؛ اما...

 ی اصلی همچنان پا برجا بود. مهره

خبر بود از  داد و بیاصل کاری، نفر چهارمی بود که دور از چشم او، جوالن می

 ای که بیست سال است در قلب مرد جوان کاشته است.بذر درد و کینه

 ماند؟ ماند؛ می اما تا ابد که اینطوری نمی

 محال بود اهورا رهایش کند... 
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 تا هر زمان هم که طول بکشد؛ مهم نیست!

 شمشیر، پاسخ شمشیر است و خون، پاسخ خون. 

 باالتر از سیاهی که رنگی نیست... 

باید با سرخیِ خون ناپاک   درنهایت، خون ریخته شده و تقاص گناهش را،

 ... خودش پس دهد

 آن هم توسط اهورا! 

 و آن روز.. 

 شاید خیلی هم دور نبود...! 

نگاهی به ساعت دیجیتال ماشین انداخت. زود رسیده بود. پیاده شد و سر 

و تک درخت بید مجنونی که   بانکجای همیشگی اش، زیر سایه دیوار قدیمی 

نشست و زل زد به خیابان رو به رو و ورودی پارک.   همانجا قد کشیده بود،

ه به  دانست سیگار را کسیگاری روشن تند و چند پک محکم به آن زد. می

 شود. انتها برساند، سر و کله کسی که منتظرش بود هم پیدا می
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سیگارش را روی زمین خاموش کرد. سر که بلند کرد، چشمانش زوم جثه  

ظریف دخترکی شد که جعبه ویولونش را روی دوشش انداخته بود و سمت 

ورودی پارک میرفت. لباس هایش شامل بافت کوتاه خاکستری و شلوار مشکی  

بافتنی مشکی اش بود. مثل همیشه ساده. موهای فر درشتش از کاله   و کاله

ویولون سفیدش را روی  بیرون زده بود و کمی هم توی صورتش ریخته بود. 

هایش را بست و شروع  را جلوی پا قرار داد. چشم شانه گذاشت و جعبه اش

 کرد.

و  اهورا پای راستش را روی پله دوم و پای چپش را روی پله سوم گذاشت 

اخم و سرکشی نگاهش کمتر شده بود. جنگل   سیگاری الی انگشتانش گرفت. 

های دخترک را زیر نظر داشت که اکنون آرشه را روی سیم  هایش دستچشم 

ی ساز را با نم نمک باران کشید و با مهارت تمام صدای گریههای ویولون می

زد و  ز می های بسته و سرشار از احساس ساکرد. دخترک با چشمهماهنگ می

اش، شاید از این فاصله هم برای اهورا مشخص  های روی گونهدرخشش اشک 

حتی  بود. اخمش کال محو شده بود. چهره اش آرام بود. دلش هم آرام بود. 

کشید و فقط بین انگشتانش نگهش داشته بود. چشم شده بود و سیگار هم نمی
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داد. از او گوش مینگریست و گوش شده بود و فقط به صدای سفقط او را می

صداهای اطراف همه خوابیده بود انگار. فارغ از سر و صدای شهر و دودی که  

دید و ویولونش را که زیر نم فضایش را خاکستری کرده بود، فقط دخترک را می

هایش را اجرا  و یکی یکی قطعه شد ایستادهنم بارانی که رفته رفته شدید می 

 کند. می

 باز هم آرامش کرده بود... ،ی نوازشگر ساز دخترکآوا

با صدای زنگ همراهش، از آن خلسه بیرون کشیده شد و بی اینکه بخواهد،  

 چشم از دخترک گرفت و با دیدن اسم سروان زندی آیکون سبز را کشید. 

 سالم جاب سرگرد.-

 سالم. چه خبر شده؟-

 زندی گلویی صاف کرد و بعد گفت: 

 زداشتگاست. مجرم فراری پیدا شده قربان. االنم با-

تعدادی از نیروها طبق دستور   باین حرف دوباره اخم کرد. آن شبا شنیدن 

ی قاتل پیدا شد دستگیرش شهرام در روستا مانده بودند که اگر بعدا سر و کله
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های ابرو و پیشانی و رفتار مشخصش، هایی که خورده بود و زخمرکنند. با تی

 پیدا کردن او کار سختی نبود.  

د خودِ شهرام کجاست که فورا منصرف شد. مگر همین االن  خواست بپرس

ها را با همسرش  هدانست آخر هفتخودش او را به خانه نرسانده بود؟ مگر نمی

 گذراند؟ وقت می

هایش فشرد. حواس برایش  اش را روی چشممحکم انگشت شست و اشاره

 نمانده بود. 

 دستور چیه جناب سرگرد؟ -

 تون شده؟ متوجه هویت-

 متأسفانه...  بله؛-

 نگذاشت حرفش را تمام کند و گفت:

 صبر کنید تا خودم بیام.-

 چشم قربان. -
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سیگاری که همان اول کار از سرما خاموش شده بود و جز یکی دو پک از آن  

رویش را نگاه کرد اما از دخترک خبری  نکشیده بود را زیر پایش انداخت. روبه

شدید شده بود و هوا رو به   نبود. چشم چرخاند ولی پیدایش نکرد. باران

اما تمام فکر و ذکر او کارش بود. برایش  رفت و وقت کاری هم نبود. تاریکی می

فرقی نداشت شب باشد یا روز، تمام چیزی که االن هَم و غَم او شده بود، این  

کرد با تمام پروژه های قبلی فرق داشت و خدا  پرونده لعنتی بود که حس می

 تواند تمامش کند. یی م داند کجا و کِمی

وارد بازداشتگاه شد و زندی به محض دیدنش بلند شد و احترام گذاشت. باهم 

طویلی شدند و جلوی یکی از درها ایستادند. سربازی که جلوی    یوارد راهرو

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

اهورا مقابل مردی که سر به زیر نشسته بود و با استرس گوشه لبش را  

رتش  د داشت و سویشها و حالت چشمانش را به یاد. زخمجویید ایستامی

. منتها خاکی و چروک شده بود و لکه  بود که آن شب به تن کرده بود همان

دید تر میاش را دقیقده روی بازویش بود. حاال که چهرهبزرگ خون خشک ش
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حدس سن و سالش کار سختی نبود. شاید او هم همسن دیاکو بود. درواقع  

 اِال قاتل! ،خورداش به هرچیزی میقیافه 

های براق و اخم غلیظ اهورا، لحظه  کشید و با دیدن چشم کم کم نگاهش را باال 

 ت قورت داد. دای تنش لرزید و آب دهانش را با ش

اهورا با سر به زندی اشاره کرد که بیرون برود و او بی چون و چرا اطاعت امر  

 کرد. 

هایش را به هم  مقابلش نشست و دست هایش را روی میز گذاشت و انگشت

دانست چطور باید با او حرف بزند. یده بود و اهورا میقفل کرد. پسر جوان ترس

 اش پرسید: با لحن خشک و جدی

 اسمت چیه؟-

 پسرک با صدایی خش دار پاسخ داد: 

 س...سورنا. سورنا حامی. -

 کشتن رستاک و دیاکو کار تو بود؟ -
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 اهورا غیظ کرد: ای به او نگاه کرد و بعد با بغض سر تکان داد.سورنا لحظه

و وا کن و درست و  خوام. پس دهنتپرسم، ازت جواب میمی وقتی سؤال-

 و بده...حسابی جوابم

 سورنا آب دهانش را فرو برد.

 کار من بود.-

 چرا؟-

دانست اگر کلمه ای سخن بگوید اشکش جاری  بغضش سنگین بود و می

 شود و همینطور هم شد. قطره ای اشک الی مژه هایش لغزید و گفت: می

 خواستم.... بخدا، به روح آقام نمیخواستم..من نمی-

اش را باال آورد و روی صورت خیس از اشکش  های دستبند زدهو دست

 های اهورا غلیظ تر شد.گذاشت. اخم 

 شون شدی؟خواستی و زدی به بدترین نحو ممکن قاتلنمی-

 هایش را پایین آورد و گفت: سورنا دست 
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 مجبورم کرد... اون لعنتی وادارم کرد بکشمشون... -

 کی؟-

 دونم. خودمم درست نمی-

های بی سر و ته پسر جوان. از جا بلند شد و اهورا خسته شده بود از جواب

 رویش ایستاد و گفت:روبه

گوش کن سورنا؛ درسته که االن به عنوان یه مجرم و قاتل اینجا نشستی، اما  -

و تغییر بدی و از جرائمت کم کنی و  تونی موقعیتتمی  و بدونی کهباید این

 ره شامل حالت نمیشه.درنتیجه اون مجازاتی که مطمئنم توی ذهنت رژه می

 هایش خواند. کرد و اهورا حرفش را از چشمسورنا فقط نگاهش می

 گی یه نفر مجبورت کرده؟ ! مگه نمی اما فقط در صورتی که حرف بزنی-

 سورنا سر تکان داد و اهورا ادامه داد:

و بریزی رو دایره که بشه یه مدرکی برای  پس باید هرچی که هست و نیست-

 شون پیدا کرد. گناهیت از بیناثبات بی
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 تونم بهتون اعتماد کنم؟کنین؟ مییعنی... یعنی شما بهم کمک می -

 و نالید:

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

گناه جدا کنم و نزارم به یه  و از بد و گناهکارو از بیکار من اینه که خوب-

شون بزنن. تا به حال در حق هیچکس ظلم نکردم و هیچوقت نبوده برای  چوب

و نکرده باشم. من که تمام تالشم  ،اثبات بی گناهیِ کسی که بی تقصیره

متوجه حقیقت  بدون کوچکترین نیازی به تو، پرونده رو حل میکنم و هرحال به

 میشم. اما تو اگر اعتماد کنی، درواقع در حق خودت لطف کردی.

 هایش را تنگ کرد. بعد سرش را جلو برد و چشم

خوای با  تو که نمیدلیل معنا نداره. تو کار من بذل و بخشش بیهوده و بی-

 خوای؟ ، میبازیو بزاری پای این اعدام، جونت

 رنگ از رخ سورنا پرید.

 خرم ولی زنده بمونم.و به جون میخوام! هر مجازاتیمعلومه که نمی-
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 خب؛ پس حرف بزن.خیلی-

 سورنا آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 میشه یه لیوان آب بهم بدین؟-

ر جوان. سمتش قدم اهورا کفری شده بود از رفتارهای اعصاب خراب کن پس

برداشت و با کمترین فاصله کنارش ایستاد. با صدایی محکم و خشمگین، که  

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

کنم که دوباره مزخرف ازت  یه بار، برای اولین و آخرین بار روشنش می-

کارو با زبون  اگر این  و پاسخ بدی...نشستی که سواالت مننشنوم. تو اینجا 

خوش انجام دادی که هیچ، اما اگر هوس دو در کردن و مهمل بافتن به سرت  

های من به یک اندازه مالیم نیستن و برای  ی روشبزنه، باید بدونی که همه

 کنم...ای رو روت پیاده میو بگی، هر هربهخوامکه می اینکه آدم شی و چیزی

ی  های ترسیده کرد و توی چشم هایش را ریز کرد و سرش را خمبعد چشم 

 سورنا زل زد و با غیظ، غرید:
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ای رو  رت باشه که به جز جوابای مختصر و مفید، کالم دیگهی آخپس دفعه-

 زبون میاری. مفهوم بود؟

های سبز وحشی و صدای خشن، غالب  سورنا که کم مانده بود از ترس آن چشم

 از سرش پرید. تهی کند، سر تکان داد که با فریاد اهورا، برق 

 نشنیدم بگی مفهوم بود؟-

 پسرک آب دهانش را قورت داد و با لکنت و ترسی مشهود لب زد:

 ب... بله آقا. مفهومه...-

تر بود اهورا قد صاف کرد و دست به سینه ایستاد و با صدایی که تُنش پایین

 ولی هنوز هم محکم و عصبانی بود، گفت: 

 شنوم.خیلی خب، می-

 جا شد و بعد گلویش را کمی صاف کرد. جابه سورنا کمی 

کنم که و از همون اول تعریف میاعتماد کنم... پس همه چی ونخوام بهت می-

 چیزی از قلم نیفته. اشکالی که نداره؟
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اهورا به هیچ عنوان حوصله شنیدن داستان نداشت. با این حال سرش را به  

قی کشید و قبل از  نفس عمیطرفین تکان داد و روی صندلی نشست. سورنا 

های تنگ شده و اخم وحشتناک روی صورتش، اینکه شروع کند اهورا با چشم

 تهدیدوار نگاهش کرد و گفت: 

وای به حالت اگر متوجه بشم کالمی از حرفات دروغ و مهمل بوده. اونوقت -

 شم... مفهومه؟ت میمنونم و خودم حضرت اجلدیگه منتظر حکم دادگاه نمی 

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

 چ...چشم آقا!-

 اهورا به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: 

 شنوم.می-

جا شد. عالوه بر ترسش از کاری که کرده بود و مجازات اعدام،  سورنا کمی جابه 

های سبز  رویش بود و با آن چشم اکنون از چهره خشمگین مردی که روبه

ترسید. سعی کرد کمتر به چشم هایش نگاه ق شده بود هم میوحشی بهش بُرا 
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کند. جرعه ای دیگر آب نوشید اما هنوز هم دهانش خشک بود. با سر زبان 

 هایش را تر کرد و باالخره جرعت کرد حرف هایش را شروع کند.لب

یه دانشجو بودم مثل بقیه دانشجوهای دانشگاه. نه خیلی باهوش و نه خیلی  -

گرفتم. کنجکاو بودم، اما هیچوقت کنجکاویم به  مو میخودم نمره  احمق. در حد

چشم نمیومد. تا اینکه... پروفسور آرین بهم پیشنهاد کار داد. منم از خدا 

این شرایط اقتصادی،  مو بده و باو نداشتم خرجخواسته قبول کردم. چون کسی

خواست زیاد سخت  بردم. کاری که ازم میکار نیمه وقت هم راه به جایی نمی با

جمهوری  خیابون های صرافی بود. فقط باید صبح تا شب جلوی یکی از ن

دادم. درواقع یه جور خر  کشیدم و آمار رفت و آمد ها رو بهش میکشیک می 

 حمالی... منتها با حقوق خوب. 

کرد و منتظر بقیه حرف هایش بود.  میمکث کرد. اهورا بی حرف نگاهش 

 داد. پسرک زیادی لفتش می

م  . محتواشز یه ایمیل ناشناس برام اومدهمه چی خوب بود تا اینکه یه رو-

آرین باید به دست تو کشته بشه. ترسیدم و حذفش  فقط یه جمله بود، رستاک 
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اذیتم کنه چون من پروفسورو خیلی  کردم. فکر کردم شاید یکی خواسته 

زد، ایمیل  ت داشتم اما قضیه به اینجا ختم نشد. کم کم بهم پیامک می دوس

م اتیکت  ذاشت. حتی در خونهو بکنی برام پیغام میزد، هرجا که فکرشمی

 چسبوند. اونقدر که خودمم باورم شده بود باید پروفسورو بکشم.می

 ذاشت چی بود؟ هایی که میاون پیغام-

ود، اما کم کم به واقعیت تبدیل شد. تو قاتلی، هایی که به نظرم مسخره بجمله-

 و کشتی...ده، تو رستاکو بکشی، دستات بوی خون میتو باید رستاک

 مکث کرد و نفس عمیقی کشید. 

یعد از حدود یک ماه، یه بسته پستی بدون آدرس برام اومد. یه چاقو توش  -

 بود.

 همون چاقوی ضامن دارِ آبی؟ -

 سورنا سرش را تکان داد. 

عاتی نبود اما از لهجه گیلکیِ مردی که بسته رو بهم داد روی بسته هیچ اطال-

ر همون صرافی کاتو م. شناخالبته مرده رو می از شمال اومده. احتمال دادم
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م یه بسته دیگه رو آورد که دوتا پاکت توش بود. توی  روز بعدشدو  کرد.می

بعدی چهارتا چک یکی از پاکتا عکس رستاک بود و اطالعاتش و توی پاکت 

 راضی شده بودم به قتل پروفسور. . ه من به عمرم ندیده بودمروز با نرخ هایی ک

 کجا این کارو کردی؟-

د دو روزهم  بع.  و تو آب انداختمگیالن! اول بهش چاقو زدم و بعد جسدش-

 رها کردم. همونطور که دستور گرفته بودم. شو نزدیک زایگانجنازه

 راجب دیاکو چی؟ -

. دقیقا روز بعد از کشتن رستاک یه  شداونم باید به همین صورت کشته می-

بسته به همون صورت، منتها با مبلغ بیشتر به دستم رسید. خواستم بازم  

دخترش که فهمیده بود رستاک مرده، سعی  دوست و درست انجام بدم اما کارم

و داد آمارش همون شاگرد صرافیمنتها من زرنگ تر بودم.  .داشت فراریش بده

بردمش گیالن منتها چون شما دنبالم بودین نشد. دم رفتن گرفتمش. باید می و 

 کلید اون ویالرو هم از همون شاگرد صرافی گرفتم.  کشتمش و فرار کردم.
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هایش، از نظر او یک مرد میقی کشید و نگاهش کرد. برعکس گفتهاهورا نفس ع

دانست برای چه کسی  کم عقل بود و فقط طعمه قرارش داده بودند. او حتی نمی

کشد و فقط با روش سابلیمینال تحریک به قتلش کرده بودند و بعد هم آدم می 

ی باهوش  کسی که پشت این ماجرا بود زیادکه با پول تیر آخر را زده بودند. 

فهمید سورنا دستگیر شده. وگرنه برایش مهره سوخته به  بود اما نباید می 

مگر اینکه خودش هم جزء   خورد.حساب می آمد و به درد اهورا هم نمی

 ها باشد که در آن صورت حاال حاالها با او کار داشت.قربانی 

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

 ت و اون صرافی رو بنویس. ا خونهآدرس -

 سورنا مشغول نوشتن شد و اهورا پرسید:

 بسته رو به خودت تحویل داد؟  هم دفعه دوم-

 نه. من خونه نبودم داده بود همسایه رو به رو. -
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خواست. آدرس را برداشت و وسایل سورنا را از زندی  دقیقا اهورا همین را می

او به راه افتاد. لب تاب و گوشی اش را چک کرد و  یتحویل گرفت و سمت خانه

 بسته را از همسایه رو به رویش تحویل گرفت.

*** 

با باز شدن در سرش را باال گرفت. شهرام داخل شد و پوشه سفید رنگی که به  

دست داشت را روی میز، جلویش انداخت. اهورا نیم نگاهی به پوشه انداخت و  

 گفت:

 این چیه؟ -

 خواستی...تی که میتموم اطالعا-

صدای شهرام را   کرد و هم زمانس ها و مدارک را نگاه می پوشه را باز کرد و عک

 شنید:

پروفسور رستاک آرین، اسمیِ که توی ذهن همه هست. عضو چندتا انجمن  -

بین المللی فیزیک بوده و توی چندتا از دانشگاه های مطرح کشور درس  

ترینشِ. هرچند کشورهای دیگه   ن و مشهوردانشگاه ..... معتبرتری   داده کهمی
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ازش دعوت کردن، اما همه رو رد کرده و ترجیح داده فقط به دانشجوهای  

 ایرانی درس بده و از هوشش برای وطنش استفاده کنه... 

 اهورا سری تکان داد و شهرام ادامه داد:

و دیاکو معینی... دانشجوی رشته فیزیک اتمی همون دانشگاهه که یه  -

زده و مغز متفکر کالس بوده... بقیه  و میی بعد از رستاک حرف اولجورای

 جزئیات هم توی این پوشه درج شده...

اهورا عکسی که مربوط به دیاکو بود و دختری در کنارش نشسته بود را  

 برداشت و رو به شهرام گفت: 

 این دختر کیه؟ -

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

 ال داشته؟قب-

 شهرام شانه ای باال انداخت:

 گن!اینطور می-
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 باهاشون حرف زدی؟-

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

اهورا دوباره به عکس دختر نگاه کرد. چهره اش آشنا بود. همین دو شب پیش  

که مهره   بود یسومیده بود. درواقع این دختر شخص عکسش را توی پاکت د

و همین  دختر دیاکاطالعات دوست به و با توجه اصلی قصد قتلش را داشت

خواسته دیاکو را فرار دهد، قطعا می های سورنا اگر واقعا دختر بود و طبق گفته

 خورد. اطالعاتی داشت که به درد اهورا می

پوشه  مدارک را دوباره چک کرد و به جز آن عکس دوتایی، بقیه را دوباره توی  

 گذاشت. از جا بلند شد و کتش را چنگ زد.

 بلند شو بریم. -

 کجا؟-

اهورا که جلوی در بود سمت شهرام چرخید و عکس را کنار صورتش گذاشت و  

 ی دختری که در تصویر بود ضربه زد و گفت: با انگشت اشاره و وسط روی چهره

 پِی قربانی سوم...-
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 شد.اهورا از اتاق خارج همراه شهرام خندید و 

اهورا پشت رل و شهرام کنارش نشسته بود و ماشین را با فاصله جلوی  

های هردو خیره شده بود به ورودی دانشگاه و  دانشگاه پارک کرده بودند. چشم 

حدود بیست دقیقه گذشته بود که سر و کله  منتظر سوژه موردنظر بودند.

اش  زیر مقنعهای بافته شده ای که از دختری سبزه رو با بارانی سفید و موه

مشخص بود از دور پیدا شد. اهورا استارت زد و خواست جلوتر برود، که  

حواسشان جمع جنسیس مشکی رنگی شد که پشت سر دختر راه افتاده بود و  

 داد و با رانندهش را توی هوا تکان میهایزد و دخترک با حرص دست بوق می

اخمی کمرنگ به آنها نگاه  های تنگ شده و شهرام با زد. اهورا با چشم حرف می 

زند که دختر آنطور باال و  کردند. مشخص بود راننده تهدیدوار حرف می می

داد. درنهایت، نگاهی به سر و  هایش را توی هوا تکان میپرید و دستپایین می

ماشین به راه افتاد و  ته خیابان انداخت و سری تکان داد و سوار ماشین شد. 

هایش گذاشت و با فاصله پشت سرش  روی چشم  اش رااهورا عینک آفتابی

 حرکت کرد.
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رفت، خیلی غیرقابل حدس زدن نبود. مسیر را  مسیری که جنسیس می

شناختند. با فکری که آنی توی ذهن اهورا جرقه زد، سمت شهرام چرخید و  می

 گفت:

 و اعزام کنن... های فوریتلوکیشن بفرست بچه-

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

شه  رو سوار کرده که سر به نیستش کنه. از این ویال بوی خون بلند میدختره-

 فقط...

 شهرام سر تکان داد و کاری که اهورا گفته بود را انجام داد.

روی ویال نگه داشت. عینکش  جنسیس داخل ویال رفت و اهورا ماشین را روبه

 ه صدای شهرام را شنید: را برداشت و نگاهش به ویال بود ک

 نریم جلو؟ -

 اهورا دستی بین موهایش کشید:
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م که اگر بریم اچون پشتیبانی نداریم دو به شَک دونم اون تو چه خبره!نمی-

 خودمون گیر بیفتیم و اگر نریم و دست دست کنیم کار از کار بگذره... 

ود چون  گیری همیشه به عهده اهورا ب شهرام پوفی کشید و حرفی نزد. تصمیم

 دانست در هر لحظه بهترین عمل کدام است. همیشه می

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

 بریم شهرام.-

ر را باز  هردو پیاده شدند. شهرام قالب گرفت و اهورا طرف دیگر دیوار پرید و د

شناختند و  میدو تا سگی که حاال اهورا را جز اشت و کرد. ویال سبکی قدیمی د

کردند، همیشه خالیِ خالی بود. انگار فقط مخصوص کشت و  به او حمله نمی

 کشتار درستش کرده بودند.

هایشان را کنار صورت گذاشته و پشت به در  از حیاط که گذشتند، اسلحه

 ایستادند. صدای داد و فریاد واضح به گوش میرسید.

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

 نیستم...
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احمق! باز ولت کردن افسار پاره کردی؟ تا وقتی  یتو گوه خوردی دختره-

 و پس بکشی، حالیته؟ کارت گیر منه حق نداری پات

 من از خیر طلبم گذشتم... -

 و صدای قهقهه مرد:

ه طلب شدداشتن طلبت؟ از کِی چک و سفته و عکسای آنچنانی دست مردم -

 خبریم؟که ما بی 

بزار برم. توروخدا بزار برم. قرار ما از اولم این بود که تا دیاکو هست، منم  -

باشم. االن که مرده کار منم تموم شده دیگه چرا زیر قول و قرارت میزنی  

 لعنتی؟ 

شما افعی بوده و  یمن قول و قراری با تویِ هرزه نداشتم. طرف حساب همه-

 کنم...دارم اطاعت امر می منم نوچه همونم. االنم

 کرده باشه. پس سورنا چی؟ و انتخابتونه منافعی نمی-

و گور کرده خودشسورنا فرار کرده. معلوم نیست تو کدوم سوراخی گم و -

وپاچلفتی. مهم هم نیست چون افعی خودش پیداش  دست   یی بی عرضهپسره
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و داری و  هر کاریتو جنم  ؛البهرحبیشتر نیست! ش یه چاقو کنه و مایهمی

 و قبال همه جوره ثابت کردی، پس جایگزین خوبی هستی براش... این

 چند لحظه سکوت و دوباره صدای مرد شنیده شد:

تونم و ببین! باعث و بانی و آتیشِ تموم این ماجراهاست. می این نیم وجبی-

و تموم کنم، ولی این وظیفه رو به تو دادن. پس بزن تموم کن  خودم کارش

خوای که با  بری... نمیکه فقط در صورت اطاعت جون سالم به در می  وارشک

 جون خودت تقاص پس بدی؟

 دادند بلند شد.های رکیکی که به هم میو صدای جیغ دخترانه و فحش

شناخت. اما شخص مجهول  دور او را میمرد لهجه گیلکی داشت و اهورا دورا

 ریزی کرده بود. »افعی« بود که قطعا نقشه تمام این ماجراها را او برنامه

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

من  اینطور که معلومه سه نفر بیشتر نیستن و نفر سوم گروگان یا زندانیِه. -

های فوریت برسن. هر اتفاقی هم افتاد، تا  ظر باش بچهتوهم منترم داخل، می

 حرکتی نکن. هیچ عالمت ندادم 
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شهرام سر تکان داد و پشت دیوار، طوریکه هیچ کجا به او دید نداشته باشد  

 ایستاد.

اش را با هردو دست جلویش گرفت و با پا در را باز کرد. دختری  اهورا اسلحه

پایش را به آن طناب پیچ کرده و  روی صندلی چوبی نشسته بود و دست و 

طناب قطوری هم جلوی دهانش بسته بودند. مردی هم سن و سال خودش به 

مرد  و کردند، جلویش ایستاده بودند ش میهمراه دختری که از دانشگاه تعقیب

 کرد. روی صندلی میچاقو به دست، دختر را وادار به کشتن دخترک 

و مرد که جا خورده و تا حدودی با ورود اهورا سرشان به آن سمت چرخید 

 ترسیده بود گفت:

 ت پیدا شد؟تو از کجا سر و کله-

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

حمال؟ مهم اینه اجلت رسیده پس  ی هرجا؛ فرقش به حال تو چیه مرتیکهاز -

 کن بیاد. تا گیرش نیفتادی بی حرکت بمون و عین بچه آدم دختره رو رد
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مرد که از لحن اهورا ترسش بیشتر شده بود آب دهانش را محکم قورت داد و  

پشت سر او ایستاد. دختر جیغ دختر را برای دفاع از خود، جلویش کشید و 

با دست چپ جلوی دهانش را  کرد اما مردک ول کنش نبود. و تقال می زدمی

 چاقو را کنار گلویش گذاشت و رو به اهورا گفت: گرفت و با دست راست 

و خراب کنی؛  چیدونم کی فرستادتت که بشی بالی جون من و مدام همهنمی-

 س که سر اومده...اما االن اینجور که معلومه اجل من دوره و اجل این دختره

ه هنوز متوجه هویت او نشده بودند برایش  کرد. اینکبا اخم نگاهش میاهورا 

ای  توانست گلولهشاید از همین فاصله هم می  آمد.پوئن مثبتی به حساب می

خواست. هم او را و هم دختری که  توی مغزش خالی کند، اما او را زنده می

 انداخت.اطالعاتش حل پرونده را چندین قدم جلو می

دم. نیا که خودم هزارتا عین تورو درس میمل واسه من مه و ببند و لفظِ دهنت-

رد کارت بگو خب؛ زر    و بردار گمشو بروش کن بیاد و جونتگفتم دختره رو رد

 مفت هم تعطیل! مفهومه؟
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داد چقدر ترسیده مرد هیستریک خندید. لرزش دست ها و صدایش نشان می

 بود.

 پاره رو؟ آتیش خوای؟ بی ارزشه رو؟ یا این نیم وجبیِو میبگو کدوم یکی اول-

اول به دختری که کنارش بود و بعد به دخترکی که دست و پا بسته روی  

صندلی نشسته بود اشاره کرده بود. حرفش که تمام شد، قبل از پاسخ اهورا با  

 نیشخندی اضافه کرد:

و ببری باال  تو وِل بدی رو زمین و دستاتخوای، اول باید اسلحهو میاگه کسی-

 سرت شازده... 

 ول دختره!ا-

 مرد نوچ بلندی کرد:

ـ ن-  وچ! اول اسلحه.ــ

اش را دست کرد اسلحههای خیس از اشکش به اهورا التماس میبا چشم  دختر

ای نبود. اسلحه را روی  مرد ندهد. نگاه اهورا دوباره روی مرد برگشت. چاره

 گذاشت و بلند شد که صدای مرد را شنید: نزمی
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 بفرستش بیاد!-

شش اسلحه را سمتش انداخت. مردک نیشخند هیستریکی زد و  اهورا با سر کف 

الفور و چاقو را توی گردن دختر فرو کرد که صدایش در گلو خفه شد و با  فی 

مرد خم شد های گرد شده و نفسی که مقطع شده بود، روی زمین افتاد. چشم 

ا  اش راسلحه را بردارد که اهورا از غفلت او استفاده کرد و سریع اسلحه یدکی

به زانو   مرد به خودش بجنبد، یک گلولهازغالف پشت کمرش بیرون کشید و تا 

مرد رسما فلج شد و با فریاد   استش شلیک کرد کهو یکی به شانه سمت ر

اش، به  اهورا تند جلو رفت و در مقابل چشمان بهت زده بلندی روی زمین افتاد.

با افتاده بود و دستش دستبند زد و بعد سمت دختری که غرق خون روی زمین 

کشید گام برداشت. جلویش روی زانو نشست و با هردو دست  خر خر نفس می

 از دوطرف زخم را فشار داد که خونریزی را کم کند . بلند فریاد زد: 

 شهرام! شهرام بیاید داخل!-

شاهرگ دختر پاره شده بود اما چون هنوز خون زیادی از دست نداده بود شاید 

 نجام داد.شد کاری برایش امی
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 ی امدادنیروهای فوریت پزشکی روی سرش نشستند و مشغول مراحل اولیه

 شدند و مرد را هم روی برانکارد گذاشتند.

های گرد از ترس، تصاویر  های اهورا چرخید روی دختری که با چشم چشم 

هایش کرد. نگاهش را که حس کرد، سر چرخاند. چشممقابلش را نگاه می

روی زانو  جلو رفت و کنار صندلی او اهش محو اهورا بود که زیادی آشنا بود. نگ

نشست. دست هایش را پشت سرش برد و طناب دور گردنش افتاد. لب ها و  

پوست سفید صورتش به کبودی میزد و جای طناب خون مرده شده بود.  

 های خشکش را چند بار باز و بسته کرد تا توانست لب بزند:لب

 کشه... اگه... اگه... و میخونه... اون... اون لعنتی من برگردمباید... باید  من-

های دست و پایش بود و در  مشغول باز کردن طنابای بداخم با چهرهاهورا 

 همان حال گفت:

 ی با تو نداره.  کسی کار-

 شناسیش...داره! تو نمی-
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ی هاها که روی زمین افتاد سرش را بلند کرد و با چهره بداخم و چشمطناب

 تنگ شده نگاهش را به چهره مهتابی و رنگ پریده دخترک انداخت.

 ترسی وقتی تحت حمایت پلیسی؟تو کی هستی؟ از کی می-

 دخترک آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 گم. اما به یه شرط...و بهت میهمه چی-

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

 دونم اما... می-

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

 دم. اطالعات از من، آزادیِ من از تو... قبوله؟ کنم. قول می کمکت می-

 اهورا با اخم بلند شد و گفت: 

دونی  که نمی عقلای یا بی حد و اندازه کمی ساده ا زیادگوش کن دختر! تو ی-

ه همین االن دو نفر جلوت رو زمین  خونه! به خصوص تو کآدمِ زندانی کُری نمی

 کنم.پهن شدن. میای بازداشتگاه و اونجا خواه ناخواه وادار به اعترافت می 
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 بعد رو به یکی از مأمورهای زن اشاره زد و گفت: 

 ببریدش... -

هنوز مأمور قدم برنداشته بود که دخترک جیغ بلندی زد و بلند شد و جلوی  

 ی پر از التماس نالید: هایاهورا ایستاد و با بغض و چشم

و بازداشت نکن. من باید  پرستی منکنم. تورو به هرکی که میالتماست می-

 برگردم خونه...

ش خون مرده شده بود و زخمی که  ستین ژاکت بافتش را باال زد. ساعدبعد آ

کرد. کامل گوشتش را خراش داده بود روی پوست سفیدش خودنمایی می 

 و دخترک نالید:تر شد های اهورا غلیظاخم

! یعنی دیگه  کشدم یعنی اینگم می حاال با چشمای خودت دیدی؟ وقتی می-

وبهت  دم هرچی که بخوایول میقبیشتر از این توان مجازات شدن ندارم... 

 برم...  ی منو بفرستبگم، فقط تنها کاری که باید بکنی اینه که 

نشانی از دروغ توی صورتش  چ های دخترک گره خورد. هینگاه اهورا توی چشم

ش از روی ترسی  کرد و خواهشریخت و تا حدودی خواهش مینبود. اشک می
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اما برعکس ترس مشهودش،  توانست به آن پِی ببرد. بود که از صدایش هم می 

داد اینطوری مقابل اهورا  جسارت داشت. همین جسارتش هم بود که اجازه می

 اطالعاتش با آزاد شدن بزند.ی بایستد و حرف بزند و دم از مبادله

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

ها برگرد. چند نفرم بزار کشیک ویالرو بکشن. این دو نفرم رو به راه که  با بچه-

و به  خوایممهم اینه چیزایی که می  ُقرشون بیار. حاال به هر روشی...شدن، مُ

 دست بیاریم...

ده بود و از ترس بین اهورا و دختری که کنارش ایستا شهرام نگاه مشکوکش را

 و گفت:لرزید چرخاند می

 شه؟ پس این چی می-

 این با من.-

 میاریش ستاد؟-

اهورا به دختر نگاه کرد. دخترک هرچه که التماس توی وجودش بود را با 

 زد. رو به شهرام گفت: چشمان سیاهِ گردِ عروسکی اش فریاد می
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 .دم..بهت خبر می-

 های شهرام جمع شد: اخم

 و به رحم آورده!یه الف بچه دلتمعلوم هست چته اهورا؟ نگو که این -

ت ظریف کرد. دسدوباره به دختر نگاه کرد که هنوز هم با چشمانش التماس می

اهورا را گرفت و بین مشت کوچکش مچاله کرد.   لرزانش جلو آمد و گوشه کت

زمان قطره صدا لب زد و همبی  یش لرزید و اهورا متوجه نشد چه چیزی راهالب

شاید هم اصال اش جارش شد. ش روی گونهبلند های پرپشتاشکی از بین مژه

دخترک زیادی مظلوم بود. واقعا دلش را به رحم آورده   یچهرهحرفی نزده بود. 

بود؟ ناراحتش کرده بود؟ با احساس تصمیم گرفته بود؟ اهورا توی دلش به  

ها پوزخند زد. این مردِ سردِ مغرور، اصال دلی نداشت حرف شهرام و همه این

که بخواهد تحت تأثیر قرار بگیرد یا به قول شهرام به رحم بیاید. شهرام در  

دمِ  مفهوم است و اهورا هیچوقت آها بیسوزی در کار آناشتباه بود. دل

احساسی عمل کردن نیست. با هرگونه احساسی غریبه بود و همیشه فقط  
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داد و کارها اش و عقلی که بهش دستور میخودش بود و خشم بی حد و اندازه

 زده و سنگی بود... یخهایش، مثل چشمشاید قلبش هم برد.را پیش می

های آن  های خودش قصد همکاری داشت و از حرفاما این دختر... طبق گفته

آید. پس اهورا باید بازداشتش  ها به حساب می مرد هم معلوم بود یکی از مهره

دانست چه دلیلی دارد که کرد؛ مثل بقیه. اما شاید خودش هم نمی می

 هایش را فقط خودش بشنود.خواست بهش اعتماد کند و حرف می

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

 دم...چسبه. گفتم که؛ بهت خبر میهمچین چیزایی به من نمی -

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

 ویال خارج شدند.

سمت شهر هدایت   سوار ماشین شدند. برخالف تصور دخترک، اهورا ماشین را

اش اخم داشت اما برخالف نکرد و مسیر مخالف را در پیش گرفته بود. چهره

همیشه زیاد سرعت نداشت. فکرش درگیر بود و دخترک این را از حالت  

کرد. اش متوجه شده بود. هرچند ثانیه یک بار، از کنار چشم نگاهش میرخنیم
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و خوف آور بود و خود به خود   نهایت از نظر او ترسناکاش بیمردانه یچهره

شد آدم از او حساب ببرد. ابروهایش پرپشت بود و مشکی که چون  باعث می

هایش متناسب بود و  هایش شده بود. لباخم غلیظی داشت، مماس با مژه 

آمد؛ اما نقطه عطف جذابیت  ها به صورتش میاش کشیده. همه اینبینی

زد و خودش  جوره برق میکه همه اش، مردمک شفاف و سبز روشنی بودرخنیم

کشید. به عنوان یک مأمور، زیادی جذاب بود... نگاهش روی ته  را به رخ می

ریش مرتب اهورا کشیده شد و توی دلش زمزمه کرد:»با وجود این همه  

جناب... تو که   جذابیت چه نیازی به ته ریش داشتی که چاشنیِ صورتت بشه

 .«کنی..و مسخ می جوری هم آدمهمین

بی اینکه حواسش باشد، کامل سمت اهورا چرخیده بود و خودش هم 

هایش روی تک تک اجزای  کند و چشممهابا نگاهش میدانست از کِی بینمی

 زند. صورتش چرخ می

هوا بود و توقعش را نداشت،  با صدای ترمز ماشین به خودش آمد و چون بی

به بازوی قطور و مردانه  اش جیغ خفیفی کشید و تا به خودش بیاید، پیشانی

گرش نگاه کرد و  های سبز عصیاناهورا چسبیده بود. با بهت و ترس به چشم
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شباهت به فر شالش را روی موهای مواجش که بی فرز خودش را عقب کشید و

اش  درشت نبود، مرتب کرد. با اینکه ترسیده بود، اما از روی سرتقیِ همیشه

 اخمی روی چهره نشاند و گفت:

 دادی حداقل! ضع ترمزه! یه ندا میچه و-

هایش، اهورا با اخم نگاهش را توی صورت دخترک چرخاند و خیره به چشم

آرنجش را به فرمان ماشین تکیه داد و کامل سمتش چرخید. زهر چشمان 

تر بکشد و کمرش کامال به در  سرکش اهورا، باعث شد خودش را کمی عقب

های توانست نگاه از چشمکاش می کرد ایماشین بچسبد. توی دلش آرزو می

او بگیرد و در را باز کند و از این ماشین بگریزد. اما به کجا؟ اهورا ماشین را  

کرد، بر و بیابان بود. درهای  وسط ناکجاآباد نگه داشته بود و تا چشم کار می

ای جز تحمل نبود. خودش این را خواسته  ماشین هم قطعا قفل بود. پس چاره

 ماند... هم باید سر حرفش می بود و االن 

 اش حبس کرد.ای نفس را توی سینهصدای بم و محکم اهورا، لحظه

 خب؟-



www.taakroman.ir  

 
  

 
89 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 خب... خب چی؟ -

اول از خودت بگو! کی هستی و چطور پات به اون ویال باز شده بود؟ بعدشم  -

سریع و بدون فوت وقت مو به  خوام بدونم. و میهرچی از اون مرتیکه میدونی

 ؛ مفهومه؟ دیمو توضیح می

آب دهانش را با شدت زیاد قورت داد و توی دلش گفت:»مرتیکه عادت داره به  

و با  زنه و حرفاشزورگویی و ترسناک بودن... با چشمای وحشیش بهم زل می

کرد م، بعد توقع داره بگم نه مفهوم نیست؟«. آرزو میکنه تو کلهتحکم میخ می

زبان بیاورد، اما فقط توانست سرش را تکان ها را روی  نتوانست ایای کاش می

 بدهد و بگوید: 

و برسونی  دم. اما به شرطی که آخر کار منخیلی خب. ریز به ریز توضیح می-

 خونه و نبری زندونیم کنی، قبوله؟ 

 رسیم...فعال حرف بزن به اونجاشم می -

 کنم...نمیشه. اگه امنیتم تضمین نشه من لب از لب باز نوچ! اینجوری نمی-
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و بگی...  خوامو وا کنی و چیزایی که میامنیتت تضمینه، منتها اگر دهنت-

 های زندان. حاال شروع کن!یا پشت میلهی قبرستونه وگرنه جات یا سینه

ترسیده بود. وسط بیابان با مردی گیر افتاده بود که تهدید به مرگ و زندانش  

هرکاری باز بود. چطور   کرد و از قضا پلیس هم بود و دستش برایمی

نه. این   خواست نترسد؟ با افراد شرور زیاد سر و کار داشت، ولی پلیسمی

 دیگر برایش زیادی بود... اما او هم اهل کم آوردن نبود. 

ی خودت سَر کرده باشی و زور بگی و  ببین جناب، تو شاید تو کار و حرفه-

ا کنن؛ اما بدون، آوا  و اجرتوقع داشته باشی بی چون و چرا همه دستوراتت

کسی نیست که هرکی از راه برسه بخواد براش تعیین تکلیف کنه و اونم 

 و زیر بندازه و عین آدمایِ بدبخت بله قربان بگه... سرش

های اهورا چنان بهش خیره شده بود که شانس آورده بود تا همینجا هم  چشم 

سرش را خم کرد می  توانسته بود بدون تپق زدن حرف بزند. رو از او گرفت و ک

 و ادامه داد:

 به خصوص اگه اون آدم تو باشی که در حال حاضر کارت گیره منه... پس... -
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هایش را کش دهد و بازی در  اهورا که فهمیده بود دخترک قصد دارد حرف

  یاش را گرفت و سرش را بلند کرد و مانع از ادامه، با عصبانیت چانهآورد

زده دخترک  ، توی چشمان ترسیده و بهتگرشهای عصیانحرفش شد. چشم 

 قفل شد و غرید: 

ی احمق! من هرروز و هرروز با هزارتا بدتر از تو سر و کله  گوش کن دختره-

اونا عددی نیستی... تو و امثال تو   یشون میارم. تو که جلو زنم و به حرفمی

  ی آدم و بدون اداو از حفظم! پس یا عین بچهشغل منین! عین کتاب همتون

خوای به مزخرف گفتنت ادامه  اگر میمُُقر میای، یا اصول و فیلم بازی کردن 

کنی که بتونه بدون درد تر پیدا نمیاز منم عزرائیل... خونت پای خودتِبدی، 

جا ولت کنه تا خوراک سگای بیابون بشی. مفهوم بود؟ و بگیره و همینجونت

 افتاد؟ یا باید یه جور دیگه بندازمش؟ 

زد. اما عصبانیت تنِ صدای  اهورا در عینِ آرامش و شمرده شمرده حرف می

پریده و ترسی که توی   یدخترک با رنگمحکمش هم غیر قابل انکار بود. 

کرد. اما ترسش سریع جایش را به اخم  زد نگاهش میهایش دو دو میچشم 

ا  زده اش رهایش برگشت. هردو دست ظریف و یخکمرنگی داد و سرتقیِ چشم 
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اش را رها کند  کرد چانهدو طرف مچ قطور اهورا گذاشت و درحالیکه تالش می

 گفت:

کنی جناب! خودم قول و قرار  خیلی خب میگم... چرا آب روغن قاطی می-

گذاشتم، اونقدرا هم نفهم نیستم که االن زیر حرف خودم بزنم... ول کن خورد 

 مو... ونهکردی چ

 اش را رها کرد و غرید:چانه

 !به حالت اگر باز مهمل به هم ببافی وای-

اش که هاله قرمزی انداخته بود کشید و توی دل دو سه  دخترک دستی به چانه

گفت اما این بار، بدجور  وار میها را زمزمهتایی فحش نثارش کرد. همیشه این

او که همینجوری از  این مرد ترسانده بودش و جرعت گستاخی هم نداشت. 

ها که عذابش  منتظر فرصتی بود که انتقام همه این سال  شاهپور کینه داشت و

داده بود را بگیرد. پس حاال که نقطه مقابل شاهپور جلویش نشسته بود و  

داند نگوید؟ توانست بهش اعتماد کند، چرا از شاهپور بترسد و هرچه که میمی
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او که کاری نکرده بود و گناهی نداشت پس چرا سکوتش را نشکند و از فرصت 

 یش آمده نهایت استفاده را نبرد؟ پ

های  های سرکش اهورا که رگاش پایین آورد و به چشمدستش را از دور چانه

سرخ و سبزش مشخص شده بود نگاه کرد. شاید این مرد زیادی ترسناک بود، 

و به   توانست با او دستش را توی یک کاسه بگذاردای بود که میاما گزینه

شد و زد راهی بازداشتگاه میز طرفی اگر حرف نمی ا د.خواهد برسچیزی که می

آمد. پس همان رسید، شاهپور از خجالتش در میاگر قانون هم حسابش را نمی

 ایستاد. اش با این مرد می بهتر سر معامله

 اش را با سر زبان تر کرد و دلش را به دریا زد. هرچه بادا باد...های خشکیدهلب

دونم اسمش تا حاال تنها دختر شاهپور جاوید. نمیاسمم آواست. آوا جاوید. -

هاست! شاید از نزدیک نه، اما گندههات بوده یا نه، اما از اون کلهتو لیست متهم

کصافطی که تو این مملکت اتفاق  و مطمئن باش هر جرم و جنایت و گند 

افته باید یه جوری دورادور هم شده از زیر سیبیلش رد بشه و یه دستی می

 داره... توش 
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کرد که دخترک سر به زیر انداخت. انگار توی  اهورا در سکوت نگاهش می

 گشت که بزند. سکوتش که طوالنی شد، اهورا گفت: ذهنش دنبال حرفی می

 چیه؟ نسبتت با اون پسره-

هایش خیره شد و از ذهن اهورا گذشت که چقدر حالت  آوا دوباره توی چشم

 نگاهش مظلوم است. 

دونم که اسمش آرتاست و شاگرد  شناسم. فقط انقدر مییارو رو نمیمن این -

کنن یا نه رو فقط خودشون  یه صرافیِ. حاال اینکه اونجا واقعا ارز چاپ می

 دونن و خدا!می

 و بسته بود؟شناسیش چرا گرفته بودت و دست و پاتاگر نمی-

 آوا تلخندی زد و سرش را زیر انداخت. 

فهمه من از هرکی میشناسه... و میسم ولی اونکه منشناو نمیگفتم من اون-

تونه ازم به عنوان نقطه ضعفش  کنه میشاهپورم، فکر میی تخم و ترکه

 زنه. این بابا هم البد از هموناست... استفاده کنه. بخاطر همینم یه نیشی بهم می

 د نفس عمیقی کشید و سرش را بلند کرد.بع
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بگو دنبال چی هستی، اونوقت هرچی بدونم خب! من گفتم کیَم... حاال تو  -

 اما قولت هم یادت نره...  گم...راجبش می

زد و ظاهرا بی گناه بود و  اهورا بادقت صورتش را کاوید. آوا صادقانه حرف می 

اینکه بخواهد پایش به آن پرونده باز شده بود. شاید هم بازیگر خیلی  بی

گوید. اما نه... کار اهورا همین  توانست انقدر طبیعی دروغ بماهری بود که می

ها را بفهمد. دروغی در کار نبود. دخترک  بود که راست و دروغ قضایا و حرف 

 زد.رک و راست و صاف و صادق حرف می 

ا سروان و  خوای جناب سرگرد؟ اصال جناب سرگردی؟ ینگفتی چی می-

 دونم... اینارو نمی بین فرق سرهنگ؟ هرچند، من خیلی هم

 ، جدی و محکم گفت: ای نگاهش کرد و بی توجه به لحن شوخشاهورا لحظه

کنم  گناهی ولت میاوال که من قولی به تو ندادم و فقط درصورتی که بدونم بی-

گناهی، اون یارو روی چه حسابی تورو گی بیاگر تو انقدر که میبری. در ضمن؛ 

 دونست؟مقصر همه چی می

 اش را باال انداخت:آوا کمی چانه
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کنه که یه وقت دست از پا خطا و کنترل می ساعته من 24دونم! شاهپور  نمی-

.  آزادم که اونَم تا هشت و نهِ غروب بیشتر نیستنکنم. فقط روزای پنجشنبه 

اما دیروز بخاطر چندتا خرید فوری، شاهپور برخالف همیشه بهم اجازه داد و 

رفتم که م راه میخودمم نفهمیدم چی شد؛ داشت اش بیرون رفتم. همراه راننده

فرعی.  یو گرفت و برد تو یه کوچهو کشید و جلو دهنمیهو یه نفر دستم

داد و یهو سرم گیج  ام گرفت که بوی تند بدی میبعدشم یه دستمال جلو بینی

رفت و از حال رفتم. چشم که وا کردم، دیدم جاییَم که اصال نمیدونم کجاست و 

روانی   یاد راه انداختم که همون مرتیکهبسته شدم به یه صندلی. کلی جیغ و د

 اومد سراغم و...

مکث کرد. جلوی شالش را باز کرد و موهای بلندش را یک طرف انداخت و جای  

 تر شد و آوا گفت: د. اخم اهورا غلیظزخم و سوختگی گردنش پیدا ش

مریض   یدونم چرا این کارو کرد... مرتیکهجای فندکه و زخم چاقو! اصال نمی-

  آ!البته منم از خجالتش در اومدم برد.ز درد کشیدن من لذت میانگار ا

خواست وادارش کنه  رفت و یه ساعت بعد با اون دختره برگشت و میم فرداشَ

 و بکشه... بعدشم که...من
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 .مکثی کوتاه کرد

 تو اومدی! االنم که اینجام... -

ه بود. غمش انقدر تند و  های غمگین آوا گره خوردنگاه سرد اهورا توی چشم 

اهورا به خوبی مرض آن  زده اهورا را سوزاند. های یختیز بود که به آنی مردمک 

دانست. جز بیماران مازوخیسم، کسی از انجام چنین اعمالی لذت مردک را می 

 برد.  نمی

 اش انداخت و ادامه داد: چینی به پیشانیآوا 

میدم. مثل اینکه پای یه گروه  بین حرفای آرتا و اون دختره یه چیزایی فه-

وسطه. گروهی که یه نفر به اسم رستاک تشکیل داده و االن به خواسته  

دونم، ولی این آرتای احمق  شاهپور باید نابود بشه... اینکه چرا و چطور رو نمی

گفت بخاطر من کشت و کشتار راه افتاده. درحالیکه دروغه! من روحم هم از  می

شون هم یه نفره که بهش  . مثل اینکه طرف حساب همهاین قضایا خبر نداره..

 گفتن افعی...  می
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های آوا، مطمئن شد حدسش درست بوده و قضیه بیخ و بن  با شنیدن حرف

 زیادی دارد. 

 گفتی آرتا شاگرد یه صرافیِ، درسته؟-

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

 دستش داد و گفت:

 ببین آدرسش همینه؟-

 آوا آدرس را خواند و بعد گفت: 

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

 ست...دیگه

 شناسیش؟ می-

 های آوا روی صورتش جا خوش کرد.اخم
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آره. هامون افخمی. زیاد با شاهپور سَر و سِر داره. چندجا صرافی داره ولی -

ره و میاد.  ش گیالنِ. خودشم همونجاست ولی اینجام زیاد می شعبه اصلی

 هاش داره... بستگی به کار و معامله

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

 چیه؟ مشکل تو با این یارو -

کنه. امنیت  پلکه و اذیتم میخیلی دورم میاونم یه عوضیِ عین شاهپور. -

 منظورم...  ندارم کنارش. امنیت جانی منظورم نیست...

اهورا متوجه منظورش شد.  آوا که لب فرو بست و با اخم سر به زیر انداخت، 

بود،  برگه را دوباره توی داشبورد گذاشت و صاف نشست. اینطور که پیدا 

های اصلی این بازی شاهپور و هامون بودند و هدف اهورا برای به نتیجه  مهره

رساندن پرونده معلوم شده بود. اما شاید خود آنها هم آماتور بودند و در واقعا 

 چرخاند. افعی که هنوز یک عالمت سوال بزرگ بود همه چیز را می

 و پیدا کنم؟ تونم هامونکجا می-
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خواست این همان چیزی بود که می و سرش را بلند کرد. های آوا برق زدچشم 

 بشنود. با لبخند گفت:

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

زد و بادقت به یکی یکی کلماتی های اهورا با اخم توی صورتش دو دو میچشم 

ید با این داد. بدفکری هم نبود... شاشد گوش میهایش خارج میکه از میان لب

شان توانست پرونده را کامل کند و به نتیجه برساند. حاال که دشمن دختر می

شان باهم، هم اهورا را به شاهپور  گناه بود، شراکتمشترک بود و آوا هم بی

کرد. حاال که رساند و هم درصورت نابودی شاهپور، آوا را از بند او رها میمی

کردند، طمئن بودند و کال فکر پلیس را نمیها انقدر از تمیز بودن کارشان مآن

گذاشت، بهترین راه  نفوذی بودن اهورا و اطالعات سری که آوا در اختیارش می

 حل پیش بردن پرونده بود...

*** 

با شنیدن صدای تلفن، نگاه از جاده گرفت و با دیدن اسم مادرش، آیکون سبز  

 را کشید.
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 بانو!بله ماه-

ه و اَندی من صدای تورو شنیدم... مأموریتت  سه ماسالم مادر! چه عجب بعد -

 تموم نشد پسرم؟

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

وا یعنی چی که تمومی نداره؟ اصال بگو ببینم این چه مأموریتیه که تک و تنها  -

دی؟ این آیدای کور شده هم که هرچی گذاشتی رفتی و یه خبرم از خودت نمی

دونم شما دوتا جیک تو  گه من خبر ندارم... اما من که میپرسم میمیازش 

و سرِ کار بزاره. شهرام که دو ماهه برگشته؛ پس  خواد منجیکین و دختره می

 تو کجا موندی مادر؟

بعد بدون اینکه منتظر پاسخی از جانب اهورا شود، با لحنی سرشار از 

 هورا بود ادامه داد:مظلومیت که ابزار کارش برای نرم کردن دل ا

آخه این درسته که من از شهرام بشنوم مأموریتتون تموم شده و برگشتین  -

های خودم هِی حرف ازم پنهون کنن؟ چرا شما همین تهرونِ خراب شده و بچه

 کنین؟ دوتا به حال دلِ منه مادر رحم نمی 
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را  های شهرام، چند درجه اخمش لقیهای مهتاب و دهناهورا کالفه از گله

، پاسخ مادرش را کردزار دور مینطور که ماشین را از اللهتر کرد و هماغلیظ 

 داد: 

شه رام یکیِ، اما دلیل نمیبانو؟ درسته کار من و شهکنی ماه چرا شلوغش می-

اون برگشتن منم باشه. مأموریت من هنوز ادامه داره و این هیچ دخلی   برگشتن

 به شهرام نداره... 

من کاری با این کارا ندارم اهورا! هرجا که هستی، همین االن راه میفتی میای  -

 که امشب باید خونه باشی... 

 ام زیر سر گذاشتی که بیام و بپسندم؟ و واسهچه خبره باز؟ این دفعه کی -

ها داشتم که این دفعه زنی! من کِی از این عادتر این حرفا چیه میوا ماد-

 زارن...دومم باشه؟ خدایا توبه! تو روی خودم دروغ دهن آدم می

اهورا سر جنباند و حرفی نزد. تقریبا به مسیری که مد نظرش بود نزدیک شده  

د نگه  روی پارک بوبود. ماشین را کمی دورتر از دیوار قدیمیِ بانکی که روبه

 نگاهش به ورودی پارک دوخته شد. داشت و 



www.taakroman.ir  

 
  

 
103 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

زند و به قول آیدا لحنش »گول زَنَک« شده  صدای مهتاب که با لبخند حرف می

 بود توی گوشش پیچید:

امروز نذر سفره ابوالفضل داشتم... از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون  -

 به حق آقام ری وگیمادر... به دلم برات شده امسال دیگه سَر و سامون می

 زارم تو دست یه دختر تَرگل وَرگلِ خوشگل... و میدستت

کنی مادر من؟ هزار دفعه بهت گفتم، بازم میگم، اوال من  آخه این کارا چیه می-

و بدبخت کنم با این شغل از فردای خودم هم مطمئن نیستم... بیام دختر مردم

م پیدا کنم نه که از آش  خود و بایدخوامکه چی بشه؟ دوما، کسی که من می 

 سفره توقع بند و بساط عروسی داشته باشی...  سر و نذری

نگو اینجوری دورت بگردم. تو که تنها اطالعاتیِ این دنیا نیستی... همین  -

تونی که تا آخر  شهرام! ببین دو ساله زن گرفته هاله هم ازش راضیِ... نمی

و بقیه دخترای فامیل و   اوید اتخاله مادر. همین دختر عمرت عَزَب بمونی

فته... اونوقت تو  شون نمیان و اهورا اهورا از دهنهمسایه مدام گوش به زنگت

گم خیلی کنی؛ میگی خودت انتخاب میکنی! میشون نگاه نمی به یه کدوم
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شه مادر... آخر کار مجبورم  خب! ولی اینجوری با دست دست کردن که نمی

 ...ات آستین باال بزنمخودم واسه

 اهورا نفس عمیقی کشید.

بانو... من حاال حاالها خیال ازدواج ندارم. اگرم  و راحت کنم ماه بزار خیالت-

داشته باشم محاله دست بزارم رو در و همسایه و فک و فامیلی که خوب  

 شناسمشون...می

شد و این را خود او بهتر از  مهتاب پوف بلندی کشید. اهورا رام هیچکس نمی

دانست. اما او هم مادر بود و دل داشت... آرزوی دامادیِ پسرش و هرکسی می

ها نبود  هایش را داشت... اما گوش اهورا بدهکار این حرفدر آغوش کشیدن نوه

که نبود. از تمام دنیا فقط خشونت و غرورش را داشت و تنها چیز باارزش در  

 ها.اش، شغلش بود و حل کردن معماهای پروندهزندگی

رسند، دوباره شود و با جر و بحث به نتیجه نمیکه دید حریف او نمیمهتاب 

 لحنش مالیم شد و گفت: 
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  خورن مادر؛. اصال اینا به تو نمیباشه قربون قدت برم! منم که چیزی نگفتم..-

 عروس من باید هم قد و قواره پسرِ شاخ شمشادم باشه...  

 سر تکان داد و حرفی نزد. فقط اهورا 

و بخور و  شته نگه داشتم اهورا... شب همه دور همیم بیا آشِتات آش رواسه-

 برو... 

 بانو! ماه -

زنه! بعد سه ماه  حرف نباشه! آدم که این همه رو حرف مادرش حرف نمی -

. این همه ناز نکردن نداره که... گوش کن  تو ببینی..خوای بیای خونواده می

سر، به خاک  نیومدی به خدای باالیاهورا! امشب اومدی که اومدی، ولی اگه 

 شه... دیگه نه من، نه تو. مون خراب میچی بینکه همه  بابات قسم

دانست درش بود که می اهورا کالفه نفس عمیقی کشید. این آخرین تهدید ما

 .هایش بنشانداسم پدرش که وسط باشد، محال است نه روی لب

 اهورا میای دیگه؟ -

 خیلی خب... -
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 های مهتاب نشست. پیروزی روی لب لبخندی از جنس

بانو! برو به کارت برس مادر... فقط  ی ماه الهی قربون قد و باالت برم یکی یدونه-

آ مادر... این آدما که تو باهاشون سر و کار داری، آدمای  مواظب خودت باشی

 درستی نیستن... یه وقت بال مال سرت نیارن... 

پایید که جثه ظریف دخترک از دور  یهای اهورا هنوز ورودیِ پارک را م چشم 

ها  پیدا شد. از ماشین پیاده شد و با ریموت قفلش کرد و همینطور که سمت پله

 رفت، پاسخ مادرش را داد: می

خواد نگران باشی... االن کار دارم باید برم. شب میام بانو نمیحواسم جمعِ ماه -

 بینمت.می

ز او خداحافظی کرد و اهورا آیکون  ی آخر اهورا، گرم ا مهتاب با ذوق از جمله

انه نرفتنش همین چیزها بود. از بس مادرش سر د. شاید دلیل خقرمز را کشی

آورده داد مستقل زندگی کند. شانس کرد، ترجیح می هر چیزی به او پیله می

فامیل بهش  ریف از آشپزی و خیاطی دخترهای بود این دفعه مادرش برای تع

 زنگ نزده بود.
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ایین دیوارِ قدیمیِ بانک نشست و مثل همیشه، یکی از پاهایش  روی سکوی پ

ی تناورش  درخت بید مجنون روی جثه روی پله دوم و یکی روی پله سوم بود.

های خهبارید، از شانم نمک و آرام می یه انداخته بود و قطرات بارانی کهسا

سیگارش را بین انگشتانش   خورد.ش سُر میاهای واسعپریشانش روی شانه

سرخ فیلترش بیشتر جان   ، شعلهی که بهش زد گرفت و با چند پک محکم

های صورتش بهتر شده گرفت. نگاه مستقیمش به چهره دخترک بود. کبودی

ی معصومش  زد اما در این فاصله معلوم نبود. چهرهبود. شاید االن به زردی می 

یش، امروز شال پوشیده بود و  تر بود و برعکس هفته پ از همیشه مظلوم

باال زده بود. شاید این کار برای پوشاندن سوختگیِ   جمع کرده و موهایش را

و   را زیر پایش انداختش بود. با فکی منقبض شده، سیگار به اتمام رسیده دنگر

هایش دوباره روان شده بود و اهورا  سیگار دوم را روشن کرد. دخترک اشک 

بار... کرد، اما اینشد. اینجا همیشه او را آرام میمیتر لحظه به لحظه عصبانی

بست.  کرد و راه نفسش را میچیزی توی قلبش سنگین شده بود و اذیتش می

گنگ بود و نفهمیدنی. شاید خشمی بود که نسبت به خودش داشت. از اینکه  

و  آمد. خنده دار بود اویی که راه به راه دنبال اشرار بود چرا هرهفته اینجا می
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؛ زیر  هر پنجشنبه ؛ های فراریکرد، خودش عین مجرمها را دستگیر میمجرم

کرد... مگر از  از دور دخترک را تماشا می  نشست وی بید مجنون میسایه 

او را نشناخته بود؟ مگر در حال حاضر، باهم قرارِ نزدیک ندیده بودش؟ مگر 

ن توده شراکت نگذاشته بودند؟ پس دردش چه بود؟ این حس گنگ و ای

گرفت؟ از صدای ساز دخترک؟ یا از موهای  سنگین ته قلبش از چه نشأت می

 اش کرده بود؟ فردرشت رقصان در بادش که امروز از او مخفی

با حرص سیگار را زیر پایش خاموش کرد و از جا بلند شد و سمت ماشین رفت. 

از روی   دانستخواست بماند. نمیهنوز دخترک آنجا بود ولی اهورا دیگر نمی 

داد از خیر صدای  بار ترجیح میفرار بود یا برای گول زدن خودش، اما این

 ویولون دخترک بگذرد و از آنجا برود.  

و پخش را روشن کرد و با آخرین سرعتی که موتور   استارت ماشین را زد

با درد و  با حرص، ماشین پتانسیلش را داشت، از آنجا دور شد. با خشم، با غیظ، 

هدف ها بیکشید و توی خیابانبا غم... سیگار پشت سیگار میشاید هم 

 گشت. می



www.taakroman.ir  

 
  

 
109 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 (محسن چاوشی-مجنونبی  بیدآهنگ )

 ترسم من از غل و زنجیر می

 ترسمتأثیر میاز آهِ بی

 از اتفاق ظاهرا ساده

 از اتفاقی که نیفتاده

 ترسم خندم و از خنده میمی

 ترسم هرروز از آینده می

 ینمشزیر بید بی مجنون می

 شینمزیر شر شر بارون می

 کنم شاید برگردیفکر می

 گم باید برگردیبا خودم می

 خنجر واسه این سینه کافی نیست
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 عاشق کُشی رسم تالفی نیست

 ای چشم از دیدن خالصم کن

 از چشم پوشیدن خالصم کن

 دونم انقدر گیجم که نمی

 باید تورو از چی بترسونم

 شینمزیر بید بی مجنون می

 شینمشر شر بارون میزیر 

 کنم شاید برگردیفکر می

 گم باید برگردیبا خودم می

 شینمزیر بید بی مجنون می

 شینمزیر شر شر بارون می

 کنم شاید برگردیفکر می
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 گم باید برگردیبا خودم می

*** 

ها به سمت در کلید به در انداخت و به آرامی وارد شد. به محض ورودش، چشم 

اش. این  آلود و سرد و تاحدودی گرفتهی اخمند به چهرهچرخیدند و زوم شد

 روبوسی و خوش و بش کردن نداشت اخالقش دست همه آمده بود که حوصله

 که بلند شده بودند، اش یکی یکی سالم همه راو فقط با لحن محکم و صدای بم

به خانه بیاید پرسی مختصری علیک داد. عمدا گذاشته بود آخر شب با احوال

هم چون خود  آنشهرام لقا و مادرش مهسعید و  سی آنجا نباشد. فقط که ک

. آیدا که با ذوق  هرام و آیدااهورا گفته بود بمانند، هنوز آنجا بودند به عالوه ب 

 کرد، با لحن پرهیجانش گفت:نگاهش می

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

 خونه بزاری؟ 

بارش، به جز آیدا و مهتاب و  هورا لبخند محوی زد. همین رد لبخند سالی یک ا

 گاهی سعید، تا کنون عاید کسی نشده بود. 
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ش نشسته بود  اب که توی آشپزخانه کنار خواهر سعید با خنده به چهره مهت

 نگاه کرد و گفت: 

 و سالمت تحویل شما...  و ست بفرما خاله خانوم... اینم اهورا! سُر و مُر و گنده-

 بعد رو به اهورا ادامه داد:

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

 آیدا به عادت معمول جیغ بلندی کشید و بعد گفت: 

زنی  آ! یه طوری حرف میو دربیارمسعید یه کاری نکن بزنم چشم و چارت-

نگرون  ش با خودشه! خب حق داره دلانگار مامان چی گفته. مادره دیگه؛ اسم 

 باشه دیگه...

 هایش را روی گوشش گذاشت و گفت: سعید دست 

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

 و رو به بهرام ادامه داد:

 کشی تو از دست این جیرجیرک! خدا بهت رحم کنه دادش... چی می-
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 تکان داد و آیدا گفت:بهرام فقط خندید و سر 

ارزه به اون نی قلیونی که  هم باشم، یه تار موم می خفه! من اگه جیرجیرک-

 کنی...بیست و چهار ساعته باهاش چَت می

 هایش را به حالت خنده داری به هم فشرد و گفت:سعید لب

کنه،  الش یکی باور مییهو البهبافی حیا کن دختر! انقدر چرندیات به هم می-

 ره، هم اون بنده خدایی که از گفتن اسمش معذورم...آبرو حیثیت من میهم 

 هایش نشست و ادامه داد: بعد نیشخندی روی لب

لقا جون  آبرو شم. البته اگه مههرچند، من تو این یه مورد خاص آرزومه بی-

 بزاره... 

 لقا پشت چشمی برای پسرش نازک کرد و با خنده گفت: مه

و جلوی بزرگترمون دراز  ی ما پامونحیا! دورهبی ی خُبه خُبه... پسره-

شمای من زنی به چاحترامی بشه... االن تو بِر و بِر زل میکردیم که مبادا بینمی

 واال آخر زمون شده...  داری؟! آبروییگی و آرزوی بیو می
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سمت هتاب به قامت پسرش نگاه کرد و خنده خواست جواب دهد که م سعید با

 گفت:از حرف زدن سعید شد و  مانعاو رفت و 

مونده داره معطل ! پسرم همینجوری یه لنگه پا جلوی در اِوا بسه دیگه شمائم-

 های شماها گوش میده...  کلبه کل

 سعید خندید و گفت:

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

 بعد رو به اهورا ادامه داد:

اری  هرک فرما تو؛ خونه خودته تعارف نکن.کنم بخواهش میاهورا داداش -

رو حین   ترسه موزائیکای خونهی ما می خواستی بکنی، بکن که آزادی. این خاله

 ماه یبار خونه اومدن این چیزارم داره دیگه!  چندراه رفتن گم کنی...  

هایش به سمت باال لب هم یکمحتی صدای خنده همه بلند شد جز اهورا که  

شد. مهتاب مقابل اهورا رسیده بود و او سر خم کرد برای بوسیدن  نیده کش

ی پسرش را قاب گرفت و  دستش که او نگذاشت و با هردو دست چهره

اش را مادرانه بوسید. دل اهورا کمی گرم شد. لبخند محوش کمی رنگ  پیشانی
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ه  که با پچ پچک مهتاب دوبار شدبود و اخمش رفته رفته داشت محو میگرفته 

 گره ابرویش سر جایش برگشت.

شد میذاشتی  خوشومدی پسرم. الهی دورت بگردم مادر؛ تو که اومدی، نمی-

پاش دیدی؟ چشمم کف ات، ویدا رو هم میسر شب بیای که اون دختر خاله

و گرفت و بنده خدا چشم اغتخیلی سر مونه! مهنازآفتاب می ی پنجه هوعین 

 و گرفت و رفت. ، دست دخترشیانتظارت بود، ولی بعد که دید نمیا

باز کردن این بحث را نداشت. ترجیح داد حرفی نزند و هر دو  ی اصال حوصله

خالیِ  سفالی و هاینشست به کاسه درحالیکه کنار سعید می ند.سمت بقیه رفت

 روی عسلی اشاره کرد و گفت: 

 ت ریختی که تخم کبوتر شده واسه اینبانو؟ چی تو آش نذریچه خبره ماه-

 بچه؟

 دستی کرد و گفت:پیش از آنکه مهتاب حرفی بز ند سعید پیش

 واال من از روزی که یادمه نیاز به تخم کبوتر و این صحبتا نداشتم...-

 آیدا ابرویش را باال انداخت:
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بله. خدا از همون روز ازل دو قواره گِل اضافی کنار گذاشته بود واسه زبونت  -

 دربیاری... که باهاش دمار از روزگار ما 

بحث تو یکی که جداست! خدایی خودت بگو، من نباشم کی انتقام این رفیق  -

دونم مدام  گیره از توئه زلزله؟ فکر کردی نمیو میبخت برگشته من بهرام

 خوره؟های بلندت کتک میکنی و از اون پاشنهسرش جیغ جیغ می

 بعد رو به چهره خندان بهرام ادامه داد: 

دراز عذابه، اما غمِت نباشه... ی جادوگرِ زبوندونم تحمل این دخترهداداش می-

خودم عین شاخه درخت پشتتم! یعنی تو هرجا گیر افتادی بهم تکیه بده  

 دم بخوری زمین کلی بهت بخندم...فِرتی جا خالی می اونوقت من 

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

 گی؟ت نکنه سعید! این چرت و پرتا چیه میخدا خفه-

 سعید بیخیال شانه باال انداخت.

 گم همه اینارو انجام دادی و یه آبم روش. تم که می اگه من پسر خاله-
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رویش  مهتاب کاسه آش را مقابل اهورا روی عسلی گذاشت و خودش روبه

 نشست.

ی گفته بود که با جملهاهلل ناهورا قاشق را توی دستش گرفت و هنوز بسم 

 مهتاب اخم کرد و دستش را پایین آورد.

نوش جونت مادر. انشااهلل به حق آقام ابوالفضل تا آخر امسال دیگه سر و  -

 سامون بگیری و دلِ منم آروم بگیره... 

 : سعید با لحنی پرشیطنت گفت

 به به! آش نطلبیده همینجوریش مراده... با این نیت خاله هم که دیگه شده-

 لقا خانوم یاد بگیر... نور علی نور. مه

هورا لبخندش را خورد و  لقا پشت چشمی نازک کرد و سعید از نگاه تیز امه

 گفت:

خب داداش، اصال نخور... بده خودم بخورم! شاید تو بخوای گِل بگیری  خیلی-

خوام  به بخت خودت، ولی من برعکس یه قیچی دستم گرفتم و قشنگ می 

 بازش کنم... 
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 اش را نگاه کرد و گفت: ب چپ چپ خواهرزادهمهتا

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

شو  دست شما درد نکنه خاله! مثل اینکه همین االن پیش پای اهورا سه کاسه -

آ... شما گفتی امر خیر ماهم نیت کردیم و با یه یاعلی کمر بستیم به  باال کشیدم

ای واسمون برسه... اینجوری باشه آش خوردن تا بلکم از این سفره یه معجزه

 ما سر کارمون گذاشتی دیگه...که من حاالها عَزَبم و رس

 مهتاب خندید و گفت:

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

 همه سر و سامون بگیرن... 

 گفت:  سعید نیشخندی زد و

ریزه ازش! کیِه که بدش بیاد؟ به ای قربون اون دهنت خاله که دُر و گوهر می-

گه بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو... حاال کِی  قول شاعر که می 

سامانِ من لقا که یه آش واسه دونه و مهاین سامانِ من برسه پیشم خدا می

 ... طلبشه
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 لقا پشت دستش کوبید و گفت: مه

خدا مرگم بده! سامان دیگه کیه؟ نکنه توئم عین این خارجکیا بری یه مرد  -

آ! از االن بهت بگم سعید؛ به خدای  بیاری بزاری ورِ دل من بگی عاشقش شدی

احد و واحد اگه از راه به در شده باشی و با این مرتیکه سامان رو هم ریخته  

کنم که به زمین گرم  ت هم میکنم که هیچ؛ آقِو حاللت نمیباشین، شیرم

 بخوری و تا عمر داری سرِ این گناهت وردِ زبونت پشیمونی و استغفار باشه...

 خندید گفت:شان گرفته بود و سعید درحالیکه میلقا خندههمه به حرف مه

ر کنم، شما تا تونم توگی مادرِ من؟ من یه سوسن و سولماز هم نمیچی می-

 لقا! ار نکن پسرتو مهسامان هم جلو رفتی؟ تروخدا عیب د

دونم مادر؟ تو خودت حرف تو دهن آدم میندازی! و ااِل من از  ه میچوا من -

 ی سیبیل کلفت... خدامه تو با همون سوسن و سولماز باشی تا اون مرتیکه

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

نجا یعنی همون سر و سامون خاله جون این یه مثاله. یه بیت شعر که سامان او-

 گرفتنِ خودمون... 
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 لقا نفس عمیقی کشید و گفت: مه

که  چشم سفید هو راحت کردی. این پسر خدا خیرت بده آیدا جون که خیالم-

 چرخه...یه کلوم حرف درست رو زبونش نمی

 و رو به سعید ادامه داد: 

 بری... و میذلیل شی پسر که اینجوری آبرو حیثیت من-

 ا خنده سری تکان داد و گفت: سعید ب

کنی یا نه  و فهمیدی، یه سفره به نیت سامانِ من پهن میحاال که اصلِ مطلب-

 بانو؟

 اینکه سر بلند کند گفت: هایش برد و بیاهورا قاشقی از آش را سمت لب

بانو رو  ماه  کمال میل نیت من بای دیگه رو زمین بمونه؟ چرا یه سفره-

خورم که احتیاجت به یه  م به نیت سامانِ تو می قاشقَ این فرستم واسه تو.می

 سفره ابوالفضل دیگه نیفته... 
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هایش دهان باز کرد که سخن بگوید اما سعید با لبخند پت و پهنی روی لب

 لقا مواجه شد، لبخندش را خورد و گفت: های مهتاب و مهوقتی با اخم و اشاره

زنی یه شخمی به اون زمینِ  نیازی نیست دست شما دردنکنه. تو اگه بیل -

خشکِ خودت بزن که کویر شده دیگه... من و ابوالفضل خودمون یه جوری  

 باهم کنار میایم...

 اهورا سری تکان داد و گفت: 

 و بچرخونه... شی حرفش ببین چطور باعث میبانو. امان از دستت ماه-

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

 و دیدی؟های مامان ؟ چطوری اشارهدوتا چشم بیشتر داری داداشتو مگه -

 اهورا سرش را بلند کرد.

 ن االن تو بهم گفتی... یندیدم؛ هم-

 هایش گفت:ن حرف اهورا، همه خندیدند و مهتاب میان خندهبا ای
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، ببین چشم درومده چه  خب چیکار کنم مادر؟ این پسر فقط به فکر خودشه-

بهرحال سفره خواد بگه. نباید بزارم هرچی می اما من که گرفته.ای معرکه

 ابوالفضل حرمت داره...

 سعید با شیطنت گفت:

قربون ابوالفضل و حرمتش برم. اینجوری که بوش میاد، االن همه اهورا رو  -

 چسبیدن به سر و سامان من...دو دستی کنار گذاشتن و 

 ا گفت: لقا چپ چپ نگاهش کردند و اهورمهتاب و مه

ت گفتی و مزه پرونی کردی. پاشو بیا تو اتاق کارت  بسه هرچی از سامانِ-

 دارم...

 بعد بلند شد و با سر به شهرام اشاره کرد که او هم بلند شد. سعید گفت:

جات خالی سه کاسه  همین چند دقیقه پیش گفتم که، چشم پسرخاله. فقط -

و بشورم،  برم و دست و روم آش دادم باال! االنم گالب به روت یه دست به آب

 بعدش در خدمتتم...

 همه خندیدند و اهورا با لحن سردش گفت:
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 برو ولی لفتش نده.-

 ای به روی چشم. جَلدی میام...-

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

 کردم؟ری مادر؟ پس من کاسه رو واسه کی پُر آش نخورده کجا می-

 گفت:  بی اینکه برگردد در پاسخ مادرش

 بانو! خورم ماهمیام می-

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

ست به سینه مقابل شهرام ایستاد و  تش را روی پشتیِ صندلی انداخت و دک

 گفت:

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

 ست. االنم بازداشته. زندهاونم حالش خوبه و -

 شون بیرون بکشی؟تونستی چیزی از زیر زبون-
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دختره یه چیزایی در حد حرفای سورنا، حتی خیلی کمتر گفت. بیشتر درگیر  -

یه رابطه احساسی با دیاکو بوده، بخاطر همونَم بدون اینکه بخواد پاش به این  

 قضایا باز شده... 

ست. قضیه بیخ داره شهرام... دختره  گه! هیچی به این سادگی نیدروغ می-

 خواسته یه چیزی بگه و با اشک و آه و رمانتیک بازی دست به سرت کنه.  

شهرام با تعجب نگاهش کرد. واقعا نیکسا دروغ گفته بود؟ پس چطور خودش  

کاری و دروغ در میان باشد، قطعا اهورا  متوجه نشده بود؟ اگر پای پنهان

 کرد.آن دختر بازجویی میبار دیگر هم از خودش یک

 اون شاگرد صرافی چی؟-

شهرام مکث کرد و لبش را گزید و اهورا متوجه شد نباید منتظر خبر خوبی  

کرد کمی این پا و آن پا کرد و بعد درحالیکه سعی میسر به زیر باشد. شهرام 

 های اهورا نگاه نکند گفت: به چشم

 شو... یه چیزی هست که باید بدونی... فقط عصبانی ن-

 هایش را ریز کرد و گفت: پس حدسش درست بود. چشم
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 چی شده؟ -

 هایش را به هم فشرد و بعد سر بلند کرد:شهرام لب

 آرتا فرار کرده!-

کرد جز اینکه آرتا را از دست داده  اهورا به وضوح جاخورد. فکر هرچیزی را می

 هایش غلیظ شد و با عصبانیت گفت: باشند. اخوم

 کِی؟-

 ز بیمارستان....همون روز ا -

 با فریاد اهورا لب فرو بست:

 گی؟ به من می واین دو روزه این مرتیکه فراریِ اونوقت تو االن داری-

انداخت. اهورا کالفه دستی بین موهایش کشید.   شهرام دوباره سرش را پایین 

توانست داد و بیداد کند و خانه را روی سرش بگذارد، اما دل و دماغ شاید می 

چیز نداشت. حتی حوصله داد و فریاد هم نداشت. حالش همینطوری هم  هیچ

خراب و گرفته بود و اعصابش به هم ریخته بود که با این خبر شهرام،  
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هم بیشتر شده و  اشریه و سوزش شد و حس کرد دردعصبانیتش بیشتر 

زد چه فایده داشت؟ بهرحال آرتا را  . االن هرچقدر فریاد هم میسوزدبیشتر می

هاش به هم نشان از دست داده بودند. تمام خشمش را با فشردن محکمِ پلک

 گرفته گفت: بم و تاحدودی داد و با صدایی

 و بزنی؟تونستی ردش-

هارو گذاشتم دورادور مراقب ویال باشن. احتمالش هست آرتا  نه... اما بچه-

 برگرده اونجا، به محض اومدن گیرش میندازن... 

گرفت و آن شخص قطعا آنقدر اهورا پوزخند زد. آرتا از کسِ دیگری خط می

را  فکر نبود که اجازه دهد آرتا دوباره به ویالیی برگردد که پلیس آنبی

خمی بود و خونریزی داشت... پس اگر شانس شناسایی کرده. اما آرتا ز

حداقل احتمالش بود که  توانست خودش را به هامون برساند، آوردند و نمیمی

 ها متوجه نشوند پای پلیس وسط است. آن

های اطراف شهر هم بسپر حواسشون جمع باشه. آرتا االن های پاسگاه به بچه-

کنن  و زیر آب میسرش وضعیتش طوریه که باید از شرش خالص بشن. پس یا
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ها و بارشون  ها و سرنشیننفرستنش بره... حاال به هر نحوی. تمام ماشین یا می 

باید تفتیش بشه. به خصوص حومه روستاهایی که قبال سورنا اونجاها بود. اون  

شب که تعقیبش کردم، متوجه شدم خوب منطقه رو بلده پس هرکاری که  

نباید از هیچ چیزی غافل باشیم شهرام.  کنن یه ربطی هم به اونجا داره.می

 مفهومه؟ 

ترسید چیزی بگوید شهرام سر تکان داد و حرفی نزد. اهورا عصبانی بود و می

که   ندوسط اتاق ایستاده بودتر کند. هنوز کالفه و گرفته که اعصابش را خراب

 سعید داخل شد و لبخندش را با دیدن صورت بداخمِ اهورا قورت داد و گفت: 

 از دست کی شکاری پسرخاله؟ باز-

 توجه به سؤال سعید، ازش پرسید:اهورا نفس عمیقی کشید و بی

 به پیشنهادم فکر کردی؟-

 سعید سر تکان داد و لبخند کمرنگی زد: 

و بین خالفکارای اسلحه به دست تصور  فکر کردم؟ من دو روزه دارم خودم-

لقا و  ام بمونه رو دست مهجنازهکنم! اول ترسیدم که نکنه جوونمرگ بشم و می
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ایرج... اما بعد که گفتی امنیت جانیم تضمینِ و با اسم و هویت جعلی همراه  

 تم بدجور اهورا... رم و آسه میام، باید بگم پایهخودت آسه می

های اهورا کمی برق زد و لبخند سعید بیشتر جان گرفت.  های روشن چشمتیله

رد اعتمادش هم بود. اهورا یقین  وزرنگ بود، م این پسر عالوه بر اینکه زبر و 

کند. او از بچگی عین  داشت هر اتفاقی هم بیفتد، سعید پشتش را خالی نمی

برادر بزرگتر سعید بود و الحق هم در برادری چیزی در حق هم کم نگذاشته 

 بودند. 

 شهرام با بهت به اهورا نگاه کرد و گفت: 

 دو بفرستی به عنوان نفوذی؟ خوای سعیمیتو چیکار کردی اهورا؟ -

شد نگاهش  ای از صورتش محو نمی اهورا با همان اخمی که حتی برای لحظه

 کرد.

دونم کارِت درسته. ولی اون آدما خیلی و قبول دارم چون میخودت-

باهات تو یه  دست سعید هم و  دونی اگه بو ببرن تو مأموریهیچ میخطرناکن... 
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چی به سرتون میارن؟ عالوه بر این، سرهنگ محاله با همچین   ،ستکاسه 

 چیزی موافقت کنه... 

 بعد پوفی کشید و ادامه داد: 

ات به کدوم دیوار خورده مرد حسابی؟ اون از جریان اون دختره که ولش  کله-

دادی رفت و طوری سر و تهِ قضیه رو هم آوردی که کسی جرعت جیک زدن  

رو وارد   ایخوای یه غیرنظامیِ غیرحرفهن که مینداشته باشه، اینم از اال

 عملیات کنی... چِت شده تو اهورا؟ 

 سعید ابرویی باال انداخت و گفت: 

و با این موها و رخت و لباسای  ایِ غیرنظامی رو با من بودی؟ منغیرحرفه-

آ جناب سرگرد! من مرد نبردم... هنوز پاش نیفتاده و ااِل  ژیگول قضاوت نکن

 و ثابت نکنه... نه که تا پای جون مشت نخوره و مشت نزنه و خودشنامرد او

 شهرام سرش را به طرفین تکان داد:

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

 مگه شرایط من و تو غیر از این بود؟ -
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 اهورا هردو نگاهش کردند و شهرام گفت: با شنیدن صدای محکم

 مون بود، کارمون بود و مجبور به خدمت بودیم...ق داشتیم... وظیفهما فر-

 اهورا با غیظ گفت: 

  کرد واسه عملیات ومنتها سرمون درد میمون بود و نه کارمون نه وظیفه-

، غیر اینه؟ همکارای  سعید بود االنِ  مون هم کمتر ازخونریزی... اون موقع سن

و هم سطح من و تو  کرده که خودشما، یکی مثل همون کمالیِ شما چه غلطی 

 دونه؟ می

 کرد و اهورا ادامه داد: شهرام در سکوت نگاهش می

دونم هم از پس خودش برمیاد هم اهل خیانت و  سعیدو انتخاب کردم چون می-

  خیلی کمتر ازکم کاری نیست... در ضمن؛ ریسک وجود یه نظامی و لو رفتنش 

بزاریم، مطمئن باش به یه هفته  اونجا  وجای سعید، ما دوتا پاموناگر  دوتاست.

تا من گیر بیفتم سعید هزار بار   ا االندست جفتمون رو شده... امنکشیده 

 خبردار شده. فراموش نکن ما اونجا آوا رو داریم. 

 چی تو این دختره دیدی که بهش اعتماد کردی؟ -
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ود  از خودش پرسیده بچه دیده بود؟ اصال خودش از صبح چندبار این سؤال را 

 ای نرسیده بود؟قانع کننده و به هیچ پاسخ

 رفت گفت:کتش را از پشت صندلی چنگ زد و درحالیکه سمت در می

تو بهتره به فکر جمع و جور کردن گندایی که زدی باشی و بری هرطوری که  -

 شده اون دختره نیکسارو مُُقرش بیاری و کمتر تو کار من دخالت کنی... 

اهلل زیر لبی گفت و اهورا رو به سعید االداد و الالهشهرام با حرص سر تکان 

 گفت:

و خودم ردیف کردم، لباس هم الزم  فرداشب باید بریم مهمونی. کارای ماشین-

آتلیه رو از غروب بسپر   چی آماده شده. فقطباشی از قبل همهنیست داشته 

 دست بهرام که وقتی اومدم عذر و بهانه نداشته باشی. مفهومه؟

اینکه منتظر و اهورا بی گفت با شیطنت چشم قربانی سعید سرش را تکان داد و

رغم اصرارهای  دستگیره را کشید و علی ،ها شوددیگری از جانب آن حرف

خارج شد  کار و مأموریت از خانه ، به بهانهگفت شب را آنجا بماندمادرش که می 

 به راه افتاد. ی که واحد خودش آنجا بود،و سمت مجتمع
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  واحدش را باز کرد. خانه غرقلید را توی قفل چرخاند و در مشکی رنگ ک

چون فراموش کرده بود پنجره را ببندد، صدای تاریکی و سکوت بود و 

زده طنین  ی سرد و یخخوردند در آن فضاهایی که به هم میبادپاییزی و پرده

ها، دو پله کوچک منتهی  انداخته بود. بدون بستن پنجره و روشن کردن المپ

ها را باال رفت و وارد اتاق شد. دیوارکوب را که روشن کرد، نور  به اتاق خواب

اش هنوز پابرجا زدگیما سرما و یخرصدی از تاریکیِ اتاق را کم کرد ازردش د

سوییچ و موبایلش را روی کنسول گذاشت و کتش   بود. پاکت سیگار و فندک و

را پشت صندلی انداخت. دستش سمت پاکت سیگار رفت و یک نخ از آن  

کرد، سمت پنجره  های پیراهنش را باز میبیرون کشید و همانطور که دکمه

رفت و سیگار را روشن کرد. فضای شهر هم انگار از تاریکیِ دنیای اهورا تیره و  

شد، می  در تیره و تاریک که تنها رنگ روشنی که دیدهتار شده بود. آنق 

  سیگار های روشنش از داخل شیشه بود و سرخیِ فیلترانعکاس نور سبز چشم

گشت و برعکس ظاهرش،  هایش. فکرش حول و حوش همه چیز میروی لب

 ای آرامش نداشت.درونش لحظه
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چید. رستاک  را کنار هم ها و شواهد پروندهی داده توی ذهنش از اول همه

آرین... دیاکو معینی... سورنا حامی... نیکسا غرالی... و در نهایت آرتا، هامون  

افخمی و شاهپور جاوید. اسم یک نفر را از قلم انداخته بود... نینداخته بود؟ 

خواست اسمش را هم بیاورد. هایش را به هم فشرد. شاید نمیمحکم چشم

ای  غیر از این بود که برای گرفتن ذره کرد یا آرام؟ مگردخترک خشمگینش می

کرد، این سپرد؟ پس اگر آرامش میآرامش، هر هفته به نوای سازش جان می

کرد، پس چرا جانش از چه بود؟ اگر هم خشمگینش می فتگیِگُر گر و عصبانیت

 با او قرار شراکت گذاشت و پای معامله نشست؟ 

مانده فیلتر کوچکش کنار بقیه  با غیظ سیگار را لبه پنجره خاموش کرد و ته

ه بود که هنوز روی تخت دراز نکشیدفیلترها و خاکسترهای قدیمی افتاد. 

را برداشت.   تخت را دور زد و همراه بلند شد. شصدای هشدار پیامک همراه

را روی تخت   تر شود و آنباعث شد اخمش غلیظ اسم آوا رویش افتاده بود که

شنیده شد. کالفه   ستاده بود که صدای دوم همپرت کند. پشت به تخت ای

دستش را بین موهایش کشید. بازی بود که خودش شروعش کرده بود و با پای 
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کرد؟ اصال مگر فرار کردن  ن از چه فرار میخودش واردش شده بود. پس اال

 شبیه اهورا بود؟ 

اش را قسمت را توی دستش گرفت و انگشت اشاره  ی تخت نشست و همراهلبه

 حسگر گذاشت و پیام اولش را باز کرد: 

ست و دیر وقته، ولی باید  دونم بدموقع ! آره... آره میسالم جناب سرگرد-

 ار؟ زدم. خوابی یا بیدباهات حرف می

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

 زاره...بی جواب نمیو ام و آدم طرف قرارداشببین من شریکت-

 هنوز پیام را کامل نخوانده بود که دوباره صدای تلفن بلند شد: 

خوای تظاهر کنی... خیلی خب،  دونم بیداری. ولی حاال که میمن که می-

 حرفی نیست...

شد. اخمش رنگ ایل را روی کنسول بگذارد که صدای زنگش بلند خواست موب

حرف  تازه یاد یا واقعا صبح بود و دخترک  گرفت. ساعت از چهار صبح گذشته

 زدن افتاده بود، یا خط کشیدن روی اعصاب اهورا را خوب بلد بود.
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داد اما... انگشتش روی آیکون سبز کشیده شد. صدایش قاعدتا نباید جواب می

ها و سنگینیِ قلبش، گرفته  ز سیگار کشیدن زیاد بود یا این سوزش ریهاگر ا

 شده بود و محکم تر از همیشه بود.

 بله! -

 زدم...!حدس می-

 تر شد. ای که مابین ابروهایش بود، تنگگره

 و بگو. کارت-

 و برات ایمیل کردم.خواستم بگم اطالعاتکار خاصی نداشتم. فقط می-

 دیدم.-

زی... هک کردن کل اون سیستم کار  ی دیدی؟ یه تشکری، تقدیری، چهمین؟ -

 ای هم نبودآ... همچین ساده

تو انجام دادی. تو قوانین من جایی برای تشکر وجود نداره. به خصوص  وظیفه-

 برای کسی که انجام وظیفه کرده و نه بیشتر.
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سنگه  زمزمه کرد:»قوانینت هم عین خودت از  زیرلب و آوا لب ورچید و آرام 

 انگار. خودخواهِ زورگو«.

 چیزی گفتی؟ -

 هایش را با سر زبان تر کرد و گفت: لب

. منتها به شرط  ه آدم واسه خودش قوانین داشته باشهنه... فقط گفتم خوبه ک-

 اینکه باعث غرور بیش از حد براش نشه.

 دختر اهورا چند لحظه سکوت کرد و در همان حال اندیشید چه باعث شده این

های اهورا مهم است؟ و بعد  ش فکر کند نظرش راجب عقاید و چهارچوببا خود

 مقدمه گفت:بی

 آرتا فرار کرده...-

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

 شم اهورا... جوری که من بدبخت میچی؟! فرار کرده؟ خب این-



www.taakroman.ir  

 
  

 
137 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ش پیدا شد باهاش  و جمع کن اگر سر و کلهنترس اتفاقی نمیفته. فقط حواست-

 الفور به من خبر بدی. سرشاخ نشی و فی 

 آوا پوف بلندی کشید.

و تموم  ضی کارمدم. ولی مطمئنم قبل از رسیدن تو اون عوباشه خبر می-

حاال که ازم کینه   م باهام شیشه خورده داشت،کنه... مرتیکه همینجوریشَمی

 هم داره، دیگه بدتر...

شون کنم. اگر هست که همین االن باید روشنگوش کن دختر! یه سری چیزا -

یک به دلیل این بود که   ،قبول کردم باهات قرار بزارم و تو این راه حمایتت کنم

تونی اطالعات  گناه بودی و دو به دلیل اینکه به جاوید نزدیکی و میبی

حرفم  شو دربیاری... بهت گفتم حواسم بهت هست، پس مطمئن باش سردقیق

خوام هیچ حرفی  تحت کنترلمه. پس از این لحظه به بعد، نمی هستم و اوضاع

تونم و آیه یأس بشنوم. تو خلوت خودت هرچقدر  شه و نمیتحت عنوان نمی

تونی غصه بخوری و به خودت تلقین منفی کنی، اما تو کار من، این  بخوای می
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ید بندی و حرفی اضافه بر اطالعاتی که باو میچیزا معنی نداره... پس دهنت

 زنی. مفهومه؟بدی نمی

داد. طوری محکم و دیکته وار حرف  هایش را گوش میآوا در سکوت حرف

اما کمی سرش را    زد که انگار کلماتش دخترک را هیپنوتیزم کرده بود.می

اگر هم از حق  تکان داد و اخم کمرنگی در چهره نشاند. اهورا مأمور بود درست، 

اما حق نداشت با او  هایش هم منطقی بود، این هم درست. گذشت، حرف نمی

حاال چه به حق و چه ناحق. زبان دخترک تند و تیز بود و   اینطور حرف بزند.

 ، شکل دیگری بلد نبود حرف بزند.این مرد انگار کال غیر از زبانِ زور

گوش دادم جناب سرگرد اما االن تو گوش کن. طبق نقشه، من و تو االن  -

تر از کارای  ی دو سر سود که کار من خیلی سختشریکیم اونم توی یه معامله 

توئه. عالوه بر این، نه من زیر دستتم و نه تو مافوق منی.  پس حق نداری سرم 

 زور بگی... 

ی احمق... فراموش نکن اگر بخوام  و دست باال گرفتی دخترهتخیلی خود-

همین حاال و همین ساعت، فقط و فقط به جرم حضور در اون ویالی لعنتی  
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تونم کت بسته ببرمت بازداشتگاه که یاد بگیری کِی و کجا باید زبون  می

و برو سر ای خفه خون بگیر  بدون هیچ حرف اضافه پس و قیچی کنی.  درازت

 م و باید انجام بدی...ی وظایفی که بهت محول کردهادام

ام که باز قول و قرارت یادت بره و بری تو همون کالبدِ وحشی و  برم سر وظیفه-

ره و نه از کسی  سرم داد و غال کنی؟ نخیر حضرت آقا! من نه زور تو کتم می

 نه...جواب سر باال ندادم و فراموش نکن که اولشَترسم. پس قوانین شراکتمی

ای که این وسط بین من و تو  و هر مزخرف دیگه تول و قراروانین تو و قق-

، برام پشیزی هم ارزش نداره. تو دنیای من، تو کار من، فقط منم که وجود داره

دیگه؛ مجبوره که  کنم و طرف مقابلم چه تو باشی و چه هرکس تعیین می

موندنِ حرفام هست که نفهمیدی، زبونای دیگه هم واسه فه اطاعت کنه... اگر

 شنوی! خیلی بدتر از چیزیه که االن داری می

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



www.taakroman.ir  

 
  

 
140 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

شاید شغلت باعث بشه از  و رک و راست بهت بگم! با این اوصاف باید یه چیزی-

تِ  دار و دسته شاهپور متفاوت به نظر برسی... اما بدون، ذاتت کم از ذا

 خودخواه و منفیِ متهم هات نداره، جناب سرگرد اهورا پناهی...

و بی اینکه منتظر حرف دیگری از جانب اهورا شود، تماس را قطع کرد و اهورا  

اش  اخت. خشمگین بود و نبض کنار شقیقهبا عصبانیت گوشی را روی زمین اند

کرد آرزو میکشید و زد. این دختر بدجوری روی اعصابش خط میبدجوری می

کشید که االن مجبور به  ای کاش هیچوقت با او این نقشه مسخره را نمی

 تحملش باشد.

ده بود که با صدای آالرم گوشی،  روی تخت دراز کشی   دهنوز ده دقیقه نبو

 05:05ش را از روی پیشانی برداشت و نیم خیز شد و با دیدن ساعت ساعد

ای از التهاب  صورتش زد، ذرهصبح، از جا بلند شد. آب سردی که به سر و 

های سبز و  هایش هنوز هم هاله سرخی داشت و رگاش کم کرد اما چشم درونی

هایش را  یخ گرفت و چشمرا زیر آب تر شده بود. سرش سرخش کمی پررنگ

شد امروز کارهای زیادی داشت که باید انجام دهد. حدود یک ماهی می بست. 

خواهرش   دست آیدا سپرده بود. بااینکه به طور کل را  که مؤسسه خیریه
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ها با اجازه خودش انجام  داد و تمام حساب کتابمو اطالعات را بهش میموبه

زد. بعد باید به آنجا سر میاو به عنوان شریک هم که شده، شد، اما بهرحال می

زد. هرچند سرهنگ آدمِ هم باید با سرهنگ ملکی در رابطه با سعید حرف می 

ها را  سختی بود، اما اهورا رگ خوابش را بلد بود. بعد باید ماشین و لباس

ها را از قبل  گرفت که زندی کار نصب ردیاب ماشین و شنود لباستحویل می

کرد که باید در آن شرکت می ایو جلسه انجام داده بود... و در نهایت... مهمانی

 و رفتار جاوید داده بود را مطالعه و تمام دیروز، اطالعاتی که آوا در رابطه با ویال

خوابی، نوید از سخت بودن  این سردرد و بی ها،در کنار همه ایناما کرده بود. 

داد. موهایش را با حوله سفید کوچکش خشک کرد و پیراهنش را  روزش می

هایش شد و بعد از آماده شدن، محکم در خانه را  پوشید و مشغول بستن دکمه

 از تمام حرکاتش مشخص بود.  به هم کوبید. خشم 

*** 

 »آوا«
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همانطور که سرش را روی پای دلناز گذاشته بود، خیره به صفحه لب تاب آرام  

های باریک عبور  کرد توپ را از بین لولهداد و سعی می اش را تکان میچانه

 دهد. 

 کنی!ست،موندم تو چطور با چونه بازی میاین بازی درواقع با کله-

 ده. س میواسه من آوان-

 به سنگ پا گفته زِکی!  جناب عالیبله؛ اینم خبر داره که روی -

به رنگ سرخ مقابلش    game overهمان لحظه بازی را باخت و جمله 

 نوشته شد. سرجایش نشست و گفت: 

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

 دلناز خندید و گفت: 

 کنی.نمیدرست بازی حواست پرته خودت  گمشو.-

حق با دلناز بود. حواس آوا سر جایش نبود. هم دیشب تا صبح نخوابیده بود و  

هم از بحث سر صبحش کالفه بود. معموال عادت داشت همه چیز را فراموش  
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های اهورا واضح و روشن توی ذهن مانده بود را کند اما دلیل اینکه چرا حرف

کرده بود آن هم به جرم  دانست. اهورا تهدید به بازداشتش خودش هم نمی

، شاید هگناهی و این برای اویی که هرگز دست در کارهای پدرش نداشتبی

زورگویی و منم منم کردنش هم بیشتر روی اعصاب آوا بود.    زیادی سنگین بود.

کرد. اما با زور به  زد، او هم قبول میشاید اگر آرام و درست و حسابی حرف می

 آمد. هیچ عنوان کنار نمی

وی را از  دلناز با یک حرکت یهویی، کنترلِ تی فکر و خیالش غرق بود که توی

 گشت، گفت: روی میز چنگ زد و همانطور که دنبال کانال مورد نظرش می

 این سریال جدیده امروز قسمت اولشه ها!-

آوا پوف بلندی کشید. خوشبحال دلناز. کاش دنیای او هم به اندازه دلناز  

تاب را بست و  لبها باشد. اش شروع و اتمام سریال کوچک بود که تنها دغدغه

دوباره دراز کشید و سرش را روی پای دلناز گذاشت و  روی میز گذاشت و 

 گفت:
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این با   داره آخه؟ تو دلی. چیِ این سریاالی ترکی دیدنگِل بگیرن سلیقه-

داداش اون یکیه اون یکی با شوهر این یکی، یه نفر هم که این وسط کال تو باغ  

میشن و  کنه... آخر قصه هم که همه حاملهو ایفا مینیست و صرفا نقش دلقک

 خیلیم خوشحالن... 

 شونم.خفه! هرچی که هست، من یکی که کشته مرده -

 و ببرن... تو یکی مرده شور-

 حکم کوسن را توی صورتش کوبید که آوا گفت: دلناز م

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

 شدی؟ 

 زنی. و ببینم چقدر زر میدرد بگیری آوا. بزار سریالم-

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

هایش را در کاسه چرخاند و حرفی نزد. آوا آرام  دلناز خندید و چشم

هایش را روی هم گذاشت و دلناز به تصور اینکه خوابیده، ولوم صدای  چشم 

هایش  تلویزیون را کم کرد. اما او که خواب نبود. اصال مگر خواب به چشم 
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فتد، اآمد؟ تمام فکر و ذکرش حول و حوش امشب و اینکه چه اتفاقی می می

داد اما باز هم این استرس  بود. اهورا قطعا کارش را تمیز و مرتب انجام می

 گذاشت. ای تنهایش نمیلحظه

 و گرفتن. تونفکر کنم باهاتون کار دارن چون سراغبرگشتن.   خانوم! ارباب-

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

 نگفت چی کار داره؟-

 من نپرسیدم ایشون هم حرفی نزدن.نه خانوم. -

ساعت ده صبح بود و معموال این تایم شاهپور شرکت بود اما انگار امروز  

تابوشکنی کرده بود. با اینکه آوا دخترش بود، اما او را از همه پنهان کرده بود.  

شناختندش و برخی چون کارهای شخصی و  برخی به عنوان دخترخوانده می

داد، به عنوان خدمتکار مخصوص  پور ر ا انجام میهای شاهرسیحساببرخی 

 کردند. نگاهش می

قهوه جوش را برداشت و یک فنجان قهوه ترک با شیر و خامه درست کرد و 

همراه کیک کرم کاکائو روی سینی گذاشت. دستی به سارافون خردلی رنگش  
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کشید و شالش را روی موهایش مرتب کرد. با اینکه تاحدودی خدمتکار  

 .پوشیدآمد، اما مثل خدمتکارها لباس فرم نمیشاهپور به حساب می  شخصیِ

های  داد پوشیده باشد. برایش باعث عذاب بود که نه از چشمولی ترجیح می

های سنگین هم قماش هایش در امان نبود و حتی با وجود  شاهپور و نه از نگاه

 کرد.شان را حس میهای حریصشال و سارافون هم نگاه

آن   ،و آوااق مخصوص شاهپور که کسی جز خودش اتسینی را برداشت و سمت 

هم برای نظافت حق ورود به آن را نداشتند به راه افتاد. اتاقش قسمت شرقیِ  

ها جدا بود و در دورنما هم محوطه مستطیلی اش که  عمارت بود و کال از سالن

های  ر مالقات معموال قرااز فضای اصلی خانه بیرون زده بود مشخص بود. 

 گذاشت و برای استراحت اتاق دیگری داشت. اش را آنجا میمهم

ای به در زد که به ثانیه نکشیده، صدای گرفته و مخمور  پشت در ایستاد و تقه

 شاهپور را شنید: 

 بیا تو! -
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شد در را باز کرد و داخل شد. بوی دودی که تمام اتاق را پر کرده بود، باعث 

شاید  ند سیگارهای شاهپور متنفر بود.ز بوی تبیندازد. ا اش را چین کمی بینی

ی چیزهای مربوط بهش به مذاقش خوش هم از بس از او دلِ خوش نداشت، همه

 آمد. نمی

لحنی سرد، بی توجه به   میزش گذاشت و با اخمی کمرنگ و سینی را روی

 های او گفت: لبخند روی لب

 خدمتکار گفت کارم داری. -

 خوری. ر میامروز با من ناها-

 های دخترک کمی رنگ تعجب یه خود گرفت.چشم 

 چطور؟ -

 باید باهات حرف بزنم. در ضمن...-

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

 لباساتم عوض کن.-
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 و لبه شالش را گرفت و ادامه داد:

 پسندم!دونی که من چطور مینیازی به این همه پوشش نیست. می-

بوی سیگار نفسش و بدتر از آن لحن بیان جمالتش   های آوا غلیظ تر شد.اخم

 کرد. شالش را از دستش خارج کرد و گفت: دخترک را منزجر می

 و دارم.من مقررات خودم-

 شاهپور متقابال اخم کرد.

 کنه.و نقض میخودِ تو قوانین منمقرراتِ بی-

درررک« اما دیگر نای کتک خوردن نداشت. خواست فریاد بزند »به دلش می

تازه داشت  های هفته قبلش بود، که حاصل زبان درازی های بدنشکبودی

کمربند شاهپور   خواست دوباره تن و بدنش دفتر نقاشیِشد و نمیخوب می

 گفت: شود. فقط

 مشکل من نیست. ما قرارمون از اول همین بوده...-
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دور صورتش گذاشت و سرش را به عقب  هایش را شاهپور با خشونت انگشت

فشرد، هایش را به هم میاش جمع شد. درحالیکه دندانکشید که از درد چهره

 با غیظ از الی دندانهایش گفت: 

من هیچ قول و قراری با توی هرزه که شب به شب خونه نمیای و معلوم نیست  -

خوام  نمی پلکی ندارم.کنی و با کیا میتک و تنها اون بیرون چه غلطی می

بقیه لخت  جلوی من این همه پارچه به خودت آویزون کنی و تن و بدنت واسه 

 افت. حاال شیرفهم شدی؟ ی کثو عریون باشه دختره

ور که  های شاهپاز درد اشک به چشمانش هجوم آورده بود. هم درد انگشت

 آن دهانش را بسته بود گذاشته بودشان و هم درد دقیقا جای طنابی که آرتا به

 زد. درد دومی بیشتر هم بود.هایش به دل دخترک می هایی که حرفتازیانه

 نالید: هایش شد ومانع از ریختن اشکبه سختی 

 تونی بهم چشم داشته باشی؟من دخترتم شاهپور... چطور می-

هیش را به هم فشرد. شاهپور فشار دستش را بیشتر کرد و آوا محکم چشم

ی ظریف و ضعیف صورتش تحمل این همه درد را  هاها ماهیچهحقیقتا استخوان
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های خاکستریِ شاهپور به خون نشسته بود و از هروقت دیگری  نداشت. چشم 

 نفرت انگیزتر شده بود. با غیظ فریاد زد:

من   . توی عمارت من، باید طبق قوانینکی هستیدر حکمِ برام مهم نیست -

 ؟ ی زبون نفهمه دخترهو چند بار بگم تا تو گوشِت فرو بر. اینرفتار کنی

هولش داد و آوا دو قدم به عقب   با حرص که شاهپور حرکت ایستاده بودآوا بی

 پرت شد.

 خوام ببینمت.و گم کن و گمشو بیرون. تا وقت ناهار نمیگورت-

اش را درحالی گفته بود که پشت به آوا ایستاده بود و عصبی نفس  جمله

ز آن اتاق لعنتی بیرون رفت و دکمه  ای تأمل، اکشید. دخترک بدون لحظهمی

ها را نداشت. در اتاقش را باز کرد و روی تختش  آسانسور را زد. حوصله پله

اش بلند شد. خسته بود. از تحمل این همه درد  افتاد و صدای هق هق گریه

خورد. کاش  همه ضعیف بود از خودش حالش به هم می خسته بود. از اینکه این

اش توی صورت شاهپور  های قویکشید و با پنجهمی او هم مرد بود. فریاد 

هایش کوچک بود و بدن نحیفش،  زد. اما او دختر بود و ظریف. دستمی
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فقط با کلمات و تخس  تر از آن بود که توان جنگیدن داشته باشد. ضعیف

را هم شاهپور تاحدودی ازش   نکرد که آبودنش گاهی از خودش دفاع می 

 بود. گرفته

از روی تخت بلند شد و آبی به صورتش زد.  با حرص ساعت، حدود دواز بعد 

آمد. کوتاه آمدن شبیه او نبود. شاهپور چه بالیی باالتر از  این بار کوتاه نمی

 شد... خواست سرش بیاورد؟ حداقل با مرگ، شاید وضعیتش بهتر میمرگ می

موهایش های فر درشت حلقهنکرد فقط شالش را برداشت و عوض   هایشلباس 

را دورش ریخت. زخم و سوختگی گردنش هنوز کامل خوب نشده بود و چون  

راجب آن قضیه حرفی به شاهپور نزده بود، االن حوصله جواب پس دادن  

از اتاق خارج شد و دوباره با نداشت و ترجیح داشت زیر موهایش پنهانش کند. 

 آسانسور پایین رفت.

خورد که  ی جدا از سالن غذاخوری میشاهپور وقتی تنها بود غذایش را در جای

دانست آوا چقدر از آن اتاق  شامل یک میز و دوتا صندلی بود و فقط خدا می

 بیزار است. 
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ایِ پایه بلند  بود و بطری جنسینگ را کنار لیوان شیشه شده  کامل چیدهمیز 

شاهپور گذاشته بود. مردک انگار بلد نبود بدون مشروب خوردن غذا بخورد.  

ها نشست و شاهپور هم بعد چند لحظه وارد اتاق شد و  از صندلیروی یکی  

  یایترضنا اخم و خورد و نگاهش باغذایش را می یی کممشغول شدند. با اشتها

فقط با   ای اخمو مقابلش نشسته بود وهرهچ روی آوا خیره شده بود که با

لیکه  کرد. لیوانش را پر از مایع سرخ رنگ مشروب کرد و درحاغذایش بازی می

 برد گفت:هایش میآن را سمت لب

 هامون از سفر برگشته!-

ستش  ای قاشق از دآوا که جا خورده بود و توقع این حرف را نداشت، لحظه

 او لیوان را روی میز گذاشت و گفت: افتاد و شاهپور را نگاه کرد که

دونم تعجب کردی، خودم هم  همین دیشب هواپیماش فرود اومده. می-

 و نداشتم.توقعش

 االن اینجاست؟-
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شه. البته منم ازش  شناسیش... زیاد از شهر خودش خارج نمیتو که می-

 نخواستم بیاد. 

 پس مهمونی امشب بخاطر چیه؟ -

آوا در عین سادگی، اما زیرکانه سؤال پرسیده بود و شاهپور مثل همیشه  

 داد. خیال اما نه به طور کامل پاسخش را میبی

خودم   ،ست که باید جوش بخوره. شروین خیلی از طرف تعریف کردیه معامله-

شنیدم. اینطور که معلومه از اون کار  و هم تا به حال چندباری اسمش

 کنه... اما خب، با هرکسی هم کار نمی ...هاستدرست

در   ت لرزانش گرفت و دیگر چیزی نپرسید و به ظاهر آوا قاشقش را توی دس

. خودش خوب آن  ه بود. اما توی دلش آشوب بودمشغول غذایش شد آرامش

دانست از چه راهی و  شناخت. اهورا کارش را خوب بلد بود و میمشتری را می

چگونه باید وارد شود. این اولین باری بود که در این همه سال توی دلش به  

چرا؟   زند. اما دروغخندید و خوشحال بود که به او یک دستی میشاهپور می

 اش نداشت. استرسی که به جانش افتاده بود کم از خوشحالی
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ثل همیشه بدرخشی. امشب آدمای  خوام امشب ستاره مجلس تو باشی و ممی-

و تمام و کمال  شون زیباییِ دختر منخوام همهزیادی میان اینجا و می مهم

 ای که؟ببینن... متوجه

 نشست و گفت:  اخمی توی صورت آوا

 ای به کی نشونم بدی؟خوباز می-

مشب این عمارت شلوغه  و انجام بده. اخوامجای بلبل زبونی، کاری که ازت می-

 آراسته باشه. و باید ظاهرت

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

 خوای... ست. منتها نه به اون شکلی که تو میآراسته-

 چیزی گفتی؟ -

ی شاهپور را شنید. نفسی گرفت و بی اینکه  دستش روی دستگیره بود که صدا

 بلندتر گفت:  با لحنی کالفه، برگردد

 گفتم خیلی خب میام...-
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 و بعد دستگیره را کشید که شاهپور گفت:

 ی خروج ندادم!هنوز بهت اجازه-

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

 الهوسِ کثافت.ات بخوره تو سرت مرتیکه بواجازه-

خدمتکارها مشغول تمیز و مرتب کردن عمارت و کارگرها مشغول تمیز کردن و  

ها توی باغ بودند. آوا به آنها پوزخند زد. این همه خرج و بریز و  چیدن صندلی

هایی بود که فقط خودشان  بپاش برای وارد کردن قاچاق و انتقال محموله

گفتند جنس ناب، اما االن جز  می دانستند چیست و چطور تهیه شده. قبالمی

دادند و چند برابر آن یک گرم جنس از آنها  ها نمیآشغال چیزی دست جوان

 گرفتند.پول می

  زید ولغ  برگشت و گوشی را دستش گرفت و انگشتش روی اسم اهورابه اتاقش 

اینکه شاهپور بهش اعتماد کرده را برایش تایپ کرد و  خبر برگشتن هامون و 

رابطه با اینکه سیستم اتاق مخصوص زیادی پیشرفته بوده و نتوانسته  در 

اصال سر صبح برای همین زنگ زده بود که  .اطالعاتش را هک کند هم گفت
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خواسته ها باعث شده بود فراموش کند چه میاهورا با پیش کشیدن آن حرف

 بگوید. 

*** 

یا  ندید. آنقدر از این دنمیکرد اما درواقع چیزی توی آینه به خودش نگاه می

بگوید به موهایش چسب مو نزند و  دور بود که حتی یادش رفته بود به دلناز 

 باالی سرش جمع کند.  بدون حالت و ساده

 تموم شد!-

با صدای دلناز به خودش آمد و توی آینه به خودش نگاه کرد و ابروهایش را  

هایش چشم و ریمل چشم آپش غلیظ نبود ولی با همان خطکمی باال داد. میک 

موهایش  هایش را خیره کننده کرده بود.تر شده بود و رژلب جگری لبدرشت

و فقط دو طره باریک از دو  ده هم همانطور که خواسته بود باالی سرش جمع ش

 طرف آویزان بود و چون حالت دار بود، کمی توی صورتش ریخته بود. 

 گ و رو ساختم!بینی چه جیگری از تو روحِ همیشه بی رنمی-

 لبخند کمرنگی زد و گفت:
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 چه کردی دختر! واقعا که هنرمندی دلی.-

 دلناز خندید و گفت: 

وگرنه ارباب عصبانی  کمک بقیهو بپوش. من باید برم پاشو زودتر لباست-

 الی راه انداختن... شنوی که چه قیل و قمی ؛مهمونا خیلی وقته اومدن شه.می

شد و همانطور که توی کمد دنبال لباسش  آوا پوفی کشید و از جا بلند

 گشت گفت:می

و  خواد مردم بزم شاهپور خانِ جاویده ها! موندم با این باد پاییزی چطور می-

 بنشونه وسط باغ... 

 بعد لباس را از توی کمد درآورد و روی تخت انداخت و ادامه داد: 

شن که خود میخودبیهرچند، اینا همه از قُماش خودشن. چنان مست و از -

 ره روزه یا شب، چه برسه بخوان سرمارو حس کنن...یادشون می 

 چند لحظه نگاهش کرد و گفت: بعد، دلناز کوتاه خندید و 
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خوای سکوت کنی دختر؟ تا کِی این زندگیِ اجباری؟ تو که واسه تا کِی می-

 همه دو متر زبون داری، جلو این چرا کم میاری آخه؟

شناسی... من  آ! خودت که دیو دو سرو میئم وقت گیر آوردیولم کن دلی تو-

. تنها کاری هم که ازم برمیاد اینه  چربهشم و نه زورم بهش میرهنه هم قد و قوا

زنه  شه سرم تو کار خودم باشه و پرم به پرش نگیره که میکه تا جایی که می 

 کنه.... پرپرم می

ما نخندید و چپ چپ نگاهش کرد  اش گرفته بود ادلناز به لحن شوخ آوا خنده

 و گفت: 

 تونی اینجوری ادامه بدی... تا تهِش که نمیباالخره که چی؟ -

 آوا بیخیال شانه باال انداخت:

توئم جای اینکه   کنم.فعال که تهش نرسیده، حاال تا اون موقع یه فکری می-

 بروو تنم کنم. بعدشم عظه کنی، بیا کمک کن این کوفتیجلوم وایستی و مو

 شاهپور بهت نخورده... سرِ کارت تا حکم اضافه خدمت با مهر و امضای 
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ا بپوشد. لباس مشکی و دو تکه  مک کرد لباسش ردلناز خندید و جلو رفت و ک

اش هم تا روی ساعد آستین بلند بود و  بود. دامن کلوش بسیار بلند و باالتنه

ز باالی دامن از کمرش اکامال جذب تن ظریفش شده بود و فقط یک رج باریک 

 های پاشنه بلند مشکی.پیدا بود. به عالوه کفش

بعد از اینکه آوا لباسش را پوشید دلناز پایین رفت و سر کارش برگشت. کمی 

هایش زد و جلوی آینه ایستاد و  از عطر گل نرگسش بین موها و مچ دست

گردنش  ای به گفت، چوکر مشکی ساده راه میدرحالیکه زیرلب به آرتا بد و بی

بپوشاند. نگاهی به تصویر خودش انداخت.  ها را تا کامال جای سوختگی بست

 هنوز جای یک چیز خالی بود...

دستبند ظریف نقره مادرش را دور مچش انداخت و خم شده بود و داشت 

ای به در اتاق خورد و آوا که  پوشید که تقههای نقره ستش را میگوشواره

 به هوای اینکه دلناز پشت در است گفت:ها بود، حواسش پیش گوشواره

 بیا تو. -
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با باز شدن در و ورود مردی که کت سفید رنگش از توی آینه مشخص بود،  

های شاد و پر  قفل چشم هایش »هعی« کشید و رو به عقب برگشت که چشم 

کرد. اخمی روی پیشانی  شروین شد که از همان فاصله براندازش می شور

 نشاند و گفت:

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

 های شروین بیشتر کش آمد و گفت:لبخند روی لب

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

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

آمد  تای ابرویش را باال انداخت و در را بست و همانطور که جلو میشروین یک 

 گفت:

گم شم بیرون؟ جالبه... قبال برخورد بهتری باهام داشتی. واضحه این یه ماه -

دوری، بدجوری رو خلق و خوت تأثیر گذاشته. از این رو به اون رو شدی دختر!  

بینی چقدر عوض  دت میاما خب، منم کم تغییر نکردم. هم از نظر ظاهر که خو

 شدم و هم از نظر رفتار... 
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و  »رفتار« را طوری گفت که حساب کار دست آوا بیاید و منظورش بفهمد 

مو به تن دخترک سیخ شد و ترس به دلش افتاد.  چشمانش برق بدی زد که 

کشید و دنبال ش میآرایش همانطور که از پشت سر، دستش را روی میز

روین خواست اذیتش کند با آن از خودش دفاع گشت که اگر شای میوسیله

 کند، با لحنی که برخالف ترس توی دلش جسور بود گفت: 

یادم نمیاد با تو و امثال تو از این بهتر رفتار کرده باشم. هرچند، لیاقت -

تو جمع کن و برو این حرفارو به کسی بزن که  همینارم ندارین. االنم کاسه کوزه 

 شِ حمال! نشناسدت مرتیکه خرده فرو

ی کم جلوی آوا ایستاد که آوا عقب رفت و کمرش  شروین اخم کرد و با فاصله 

را محکم توی  به میز چسبید و همان لحظه دستش به قیچی ابرو خورد و آن

 مشتش گرفت.

شروین تک تک اجزای صورت دخترک را از نظر گذراند و دستش را کنار  

رک پشت کمر دخترک کمرش گذاشت که از داغیِ آن، عرق سردی روی تی

لرزد. شروین سرش را خم کرد و  هایش از ترس مینشست و حس کرد دست 
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گردن دخترک را بود کشید که او با انجار سرش را کج کرد و زیر لب زمزمه  

 کرد: » آشغال!« 

های  و توی چشم  به روی خودش نیاورد. سر بلند کردشروین شنید، اما 

 زد و گفت: زدند زل دخترک که نفرت را فریاد می 

که هنوزم عین یه توله سگِ کوچولو پنجول  برخالف اخالق زهرمارت، -

و اندامت از قبل هم  زیباست   ندازی، صورتت مثل همیشه بانمک ومی

تونم ببینم تو این لباس و با این میکاپ مختصر،  تره. من به خوبی میجذاب

 چقدر لوند شدی عزیزم!

های گستاخانه شروین، با پرخاش  و حرف آوا که غیظش گرفته بود از نگاه آلوده

 گفت:

و تا خودم نبستمش عوضی. توله سگ تویی و هفت جد و  ببند چاک دهنت-

دادی که اونم ماه به ماه  آبادت که اگه نبودی، مدام واسه شاهپور دم تکون نمی

  دونی بدون، االن هاموندبخت! نمیتو بگیره و بفرستدت پِیِ نخودسیاه. ب دم
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کنه... درضمن، دفعه و شاهپور واسه امثال تو تره هم خورد نمیصدر جدوله 

 گی عزیزم.آخرت باشه به من می

شروین پوزخند زد و دست دیگرش را هم باال آورد و کمر دخترک را سفت  

 گرفت که آوا تقال کرد و گفت: 

 ولم کن روانی! -

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

ر جوجه. اوال که اون مرتیکه پفیوزو با من مقایسه نکن آوا. کارایی  آروم بگی-

های اونه پس رسما خدمتیکه من واسه ارباب کردم، خیلی بیشتر از خوش

 بزارش کنار. در ثانی...

 هایش و ادامه داد:خیره شد توی چشم

شاخه زنی و از این شاخه به اون م لعنتی! چرا مدام پَسَم می خوامن تورو می-

و عوض کنی؟ هنوز نفهمیدی اگه بخوام، اونقدری آدم دارم که  پری که بحثمی

 به سه سوت از اینجا بدزدمت و آبَم از آب تکون نخوره؟ 
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های شروین آزاد کرد و کمی به سمت چپ آوا به سختی خودش را از بین دست

 رفت و جسورتر از قبل گفت: 

  تر از خودتاالن که چند نفر نکبتتو؟ سگ کی باشی؟ نکنه هوا برت داشته -

 شن، اومدی جزء آدما؟ دو ال راست می اتواسه

 و با پوزخند ادامه داد:

الی حیووناست! با چهارتا خدم و حشم و باید بهت بگم جای حیوون البه-

 شه...های زرق و برق دار پوشیدن هم ذاتش عوض نمیلباس

یید، سمت آوا رفت که  ساهایش را روی هم میشروین که با حرص دندان

اش قرار گرفت و  های شروین روی شانهدخترک جیغ بلندی کشید و دست

هایش. دخترک برخالف تقالهایش، محکم نگهش داشته بود و خیره بود به لب

را کف اتاق انداخت که آوا حس کرد کمرش تیر کشید. تیز از جایش بلند شد 

روی زمین   ، دوبارهکشید اش کوبید و او با جیغی کهکه شروین تخت سینه

 افتاد: 

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



www.taakroman.ir  

 
  

 
165 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

هات به درک، اما حاال که تنها  وجبی؟ زبون درازیخوای بری نیمکجا می-

زارم از دستم گیرت آوردم و شاهپور هم سرش به مشتریِ جدیدش گرمه، نمی 

 فرار کنی. هنوز باهات کار دارم... 

هایش را سمت صورتش ببرد که  و خواست لبزد  روی تن ظریف دخترک خیمه

تر قیچی ابرو را که هنوز توی دستش بود، توی مشتش فشار داد و آوا محکم

پرتیِ شروین، سر تیز قیچی را توی  جیغ بلندی کشید و با استفاده از حواس

چشم راستش فرو کرد. با فوران خون، شروین فریاد بلندی زد و خواست  

ضربه زد و   رک با پاشنه بلند کفشش زیر شکمشتد که دختهمانجا روی آوا بیف 

حس شده بود را کنارش انداخت و با رنگی پریده از   مرد که از درد زیاد بی

زد، دامن لباسش را گرفت و  ترس از جا بلند شد و درحالیکه نفس نفس می

خواست در را باز کند و بگریزد که با شنیدن صدای شروین،  سمت در رفت. می 

 ش را عوض کرد.تصمیم

 کشمتکشمت آوا جاوید! با همین دستام... با همین دستام می کشمت! می می-

 ... کثافط
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لرزید سمت شروین که حاال روی  دستگیره را کشید و درحالیکه از ترس می

زمین نشسته بود و با ناله هردو دستش را روی چشمش گذاشته بود برگشت و  

 د گفت:با پوزخند و صدایی که سعی داشت نلرز

 مگه توی خواب دستت بهم برسه حمال!-

کرد که با این شروین با صورت سرخ از خون و موهایی پریشان نگاهش می

حرف دخترک، تمام قوایش را جمع کرد و از جا بلند شد و با حرص و درحالیکه  

زد، قیچی را از توی چشمش بیرون کشید و روی میزآرایش  میه از درد نعر

وار روی چشمش گذاشت و سمت آوا برگشت. با را کاسههایش گذاشت و دست 

اما سمتش هجوم برد که آوا جیغ بلندی  دید، اینکه سردرد داشت و تار می

کشید و دامن لباسش را بلند کرد و از اتاق خارج شد و شروع به دویدن کرد و 

 ین که دیدِ درستی نداشت، تلوتلو خوران به درِ نیمه باز خورد. روش

دانست به رفت. آنقدر ترسیده بود که حتی نمیها را پایین میپله آوا تند تند

شد که او این کار را کرده بود و  گریزد. هنوز خودش هم باورش نمیکجا می

مردی که توی اتاقش با صورت خونی افتاده بود، شروین است. اگر چشمش را  
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دل بگیرد و  از دست بدهد چه؟ اگر به شاهپور اطالع دهد؟ اگر از آوا کینه به 

 بعدا از او انتقام بگیرد؟ اگر....

سر، سر بلند ، جیغ بلندی کشید و آسیمهو محکم با برخورد به جسمی سفت

کرد که با نگاهی با اخم کمرنگ و یک جفت چشم سبز شفاف که زیر ابروانی  

رو شد. تازه فهمید کجاست. انگار مغزش تازه زدند، روبهسیاه و پرپشت برق می

های مارپیچ وسط عمارت ایستاده بود و این مرد  ه بود. پایین پلهکار افتاد

 تنومند که مقابلش ایستاده بود، اهورا بود.

با همان اخم کمرنگ، نگاهش را روی قطرات خونی که روی صورت آوا به چشم  

 خورد چرخاند و گره ابروانش کور تر شد. می

 این چه سر و وضعیه؟ -

روحِ اهورا  های سرد و بیاش را توی چشمدخترک نگاه ترسیده و درمانده 

 دوخت و آب دهانش را قورت داد.

 من... من.... -

 هایش را تنگ کرد.اهورا کمی چشم
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 چیکار کردی که به این حال و روز افتادی؟-

ها انداخت. خبری از شروین نبود. پس حتما همانجا دخترک نگاهی به باالی پله

جانش افتاد و حس کرد چیزی توی دلش  از حال رفته بود. ترس بدی به 

کرد. بغض توی  فهمید، قطعا سخت قصاصش می فروریخت. اگر شاهپور می

اش را  های ترسیدههایش را پر کرد. چشمگلویش نشست و اشک کاسه چشم 

هایش قفل شد. توی چشم لرزانش هایسمت اهورا چرخاند و مردمک 

لرزیدند، جلو برد و دو  می اش را که به وضوح از فرط ترسهای یخ زدهدست 

 لرزید گفت: ت اهورا را گرفت و با صدایی که میطرف ک

 اهورا...  کمکم کن-

*** 

 »اهورا« 

 هدفون را از روی گوشش برداشت و به دست زندی داد و گفت:
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و جمع کن و تا حدامکان از پشت مانیتور بلند نشو. ریز به خوبه؛ فقط حواست-

ارائه بشه.   ثبت و بعدا به دادگاه د توی پرونده ها بایریز اطالعات و مکالمه

 مفهومه؟ 

 چی تحت کنترله. خیالتون راحت جناب سرگرد. همه-

الن، سه تا میز که روی هرکدام  اهورا چشم از زندی گرفت. این طرف س

ها یتوری قرار داشت گذاشته بودند و زندی همراه دو مأمور دیگر، پشت آنمان

  را کنترل و اطالعات را ضبط و ثبت شنودها نشسته بودند و باید ردیاب و

کردند. طرف دیگر سالن، شهرام کنار سعید ایستاده بود و داشت نکات مهم می

داد و او جلوی آینه قدی ایستاده بود و درحالیکه موهایش  را برایش توضیح می

 داد. هایش سر تکان میکرد، در جواب حرفرا مرتب می

دن او، قد صاف کرد و رو به شهرام ایستاد و حالت  اهورا جلو رفت و سعید با دی

 تر شد و گفت: های اهورا غلیظای به خودش گرفت. اخمجدی

گم که شیرفهم بشی! دفعه دیگه اگر لودگی ازت ببینم؛  بهت میون خوش با زب-

جا  ، از همونکجاییم و نه برام مهمه که چه نسبتی باهام داریدم نه اهمیت می
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دونی که اهل الفِ الکی هم نیستم و  میفرستمت بری رد کارت. یه راست می

هت  اگر پاش بیفته، همه کاری ازم برمیاد. پس عین بچه آدم، هرچی که ب

 و گوش بگیر. مفهوم بود؟!گیم می

سعید نگاهش را سمت او چرخاند. لحن زیاد از حد جدیِ اهورا، باعث شده بود  

 اما از آنجا که ذاتش همان ذاتِ شوخ قبلی بود گفت:کمی جدی شود 

الت  اچشم پسرخاله. چشم قربان. چشم جناب سرگرد. خب آخه قربون قد و ب-

جا بیاد و کلی کشته مرده سر راهم من که عین تو نیستم هرچی بپوشم بهم 

  و اینجوری نو نوار نمیبینم! دِ حقبزارم... منِ بدبختِ بی نوا، سالی یه بار خودم

 بده ذوق مرگ شم داداشِ من.

اهورا چند لحظه با اخم نگاهش کرد که سعید لبخندش را خورد و سر به زیر  

 انداخت و دستی بین موهایش کشید. 

 و روشن کن که دیرمون نشه.ربط زدن، برو ماشینجای این همه حرفِ بی-

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

 طاعت قربان.ا-
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 جلوی در ایستاده بود که اهورا دوباره صدایش کرد.

 سعید!-

سعید برگشت و »بله«ای گفت که اهورا سوییچ را توی هوا تکان داد. سعید کف 

 آمد سر تکان داد و گفت: اش زد و درحالیکه جلو میدستش را به پیشانی

 زاره...اس واسه آدم نمیامان از این خوشتیپی که هوش و حو-

 بعد سوییچ را از دست اهورا گرفت و گفت:

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

کرد. سعید که خارج شد، اهورا حرفی نزد و فقط از پشت سر رفتنش را نگاه می

 شهرام گفت: 

 هنوزم پشیمون نیستی از انتخاب یه غیر نظامی؟-

کرد، شناخت. پسرک تخس و بود و شیطنت میمین سعید را پیشمان نبود. چو

 خواست.اش را میاما دست و پا چلفتی نبود. اهورا هم فقط همین زرنگی

 سمت شهرام چرخید و کلید واحدش را مقابلش گرفت.
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رو متعلق به منه. اگر یه وقت به چیزی احتیاج داشتین، یا خواستی واحد روبه-

 استراحت کنی یه سر بهش بزن. 

سرش را تکان داد و خواست کلید را بگیرد که اهورا کلید را باالتر  شهرام 

 کشید و گفت: 

 در ضمن...-

 شهرام نگاهش کرد و اهورا تأکیدوار ادامه داد: 

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

 شهرام لبخند زد و کلید را گرفت. 

رار نیست از چیزی بو ببره. مراقب خودت حواسم جمعه؛ خیالت راحت کسی ق-

 و سعید باش؛ رفیق! 

  ای از خانه خارج شد. وارد کابینف اضافهاهورا سر تکان داد و بی هیچ حر

تا پارکینگ کمی طول  23را فشرد. از طبقه P ی آسانسور شد و دکمه

کشید. نگاهی به تصویر خودش توی آینه انداخت. هیکل چهارشانه و می

دوخت که کیپ تنش بود،  ی آن کت و شلوار مشکیِ خوشتنومندش تو
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تر از همیشه، رو به باال  کشید. موهایش را مرتببدجوری خودش را به رخ می

رسید، شانه کرده بود و بوی عطر تلخش که از چند فرسخی هم به مشام می 

جایی   فضای آسانسور را پر کرده بود. این اولین بار نبود که به عنوان نفوذی

دانست این بار چه دردی به جانش افتاده بود که اینطور  رفت؛ اما نمی می

خواست سرِ عالم و  آشوب و خشمگین بود. بی دلیل عصبانی بود و دلش میدل 

خوابیِ دیشب بود. شاید هم از سر و کله زدن با  آدم فریاد بزند. شاید از بی

ود. منشأ این خشم، چیز  ها نبسعید و دیکته کردن وظایفش. اما نه... این

کرد چیزی شبیه به  دیگری بود که برای خودش هم مبهم بود. حتی حس می

ای سرخ که  های سبزِ همیشه براقش که االن هالهتابی توی نی نیِ چشم بی

 هایش افتاده بود، نشسته است.شد دور مردمک سخت دیده می 

ش را محکم روی هم  هایکرد، چشم با صدای آسانسور که پارکینگ را اعالم می

 خارج شد. دست چپش را مشت کرد و از کابین فشار داد و

 کنار ماشین ایستاد و رو به سعید گفت: 

 شینم.پیاده شو خودم می-
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 سعید یک تای ابرویش را باال انداخت.

 ؟ت نبودم مهندس رادفرمن رانندهمگه -

اده شد. اهورا اخم غلیظی کرد و سعید حساب کار دستش آمد و از ماشین پی

ی  زندی همهی مشکی بود که ند، یک پورشهماشینی که انتخاب کرده بود

 نجام داده بود. اش را اس و سایر موارد امنیتی  جی پی کارهای مربوط به

از پارکینگ که خارج شدند، پدال گاز زیر پای اهورا فشرده شد و سیگارش را  

خواست ت. میاش انداخهایش گذاشت. سعید نگاهی به پسرخالهکنج لب

ی درهم و بداخمِ اهورا و سیگار  چیزی بگوید، اما مگر جرعت داشت؟ چهره

اش بود و سعید به هیچ  کشیدن مکررش، حاکی از عصبانیت و حالِ بدِ درونی 

 خواست قربانیِ خشم او باشد. عنوان نمی

گرفت و فیلترهای به پایان رسیده های طوالنی، از سیگارش کام میاهورا با پک

انداخت. دستش را سمت پخش برد و ترکی  ا پشت سر هم از پنجره بیرون میر

کرد.   playشبیه به حس و حال خودش بود را اندکی که این روزها، شاید 

درمان اهورا اصال قابل وصف نبود. شاید مرد جوان  هرچند، حالِ بد و دردِ بی
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 یآتش بزند و جرقههای نفرتش را تفقط دنبال تلنگری بود، که فیلتر بارو 

 به انفجار غمی سرکش منتهی شود. خشم، در وجودش 

 

 محسن چاوشی(-)آهنگ قطار

 لرزید من با چشمام دیدم دلت که می

 تو زل تابستون چقدر زمستونه 

 هوا گرفته نبود دلم گرفت اون شب

 به مادرم گفتم هنوز بارونه  

 هنوز بارونه 

 قطار رد شد و رفت مسافرا موندن 

 مونهمسافرا که برن قطار نمی

 تو برف بارونی قطار قلب منه

 ی من تو برف مدفونهقلب شکسته
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 دونه به دونه غمی ریل به ریل شبم

 و مهمونه ی من هر شبغم توی خونه

 و مهمونه هر شب

 دارمو زنده نگه میبگو شب بخوابه من بیدارم من شب

 دارمو زنده نگه میبگو شب بخوابه من بیدارم من شب

 یه شب که سردم بود به مادرم گفتم

 شه یاد تو میفتم هوا که سرد می

 طفلی دلش لرزید دلش دوباره شکست

 تو زل تابستون تو کوچه برف نشست

 تو کوچه برف نشست

 مسافرا شعرن تو برف و بارونی 

 هاش قطار قلب منه چشم تو پنجره
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 ها بستن مسافرا خستن پنجره

 نباش  ببار تا دم صبح به فکر هیچی

 غصه به غصه شبمدونه به دونه غمی 

 کاشکی یه روز صبح شه

 کاش... فقط ای کاش 

 دارمو زنده نگه میبگو شب بخوابه من بیدارم من شب

 دارمو زنده نگه میبگو شب بخوابه من بیدارم من شب

 

ای نگه داشت و سعید  ز به ویالی شاهپور نرسیده بودند که ماشین را گوشههنو

قرار بود نقش راننده و تاحدودی مشاور او را بازی کند، روی صندلی  چون 

 راننده پشتِ رل نشست.

اهورا جلوی درِ باغ پیاده شد و سعید ماشین را سمت پارکینگ برد. صدای بلند 

 شد.موزیک از همانجا هم شنیده می 
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ای سر و صداها خوابید و سرها سمتش چرخید. او اما مثل  با ورودش، لحظه

زده و  های یخهمیشه پر بود از غرور. اخمی کمرنگ توی صورتش بود و چشم 

دید. هرچند حواس جمع بود و اطرافش را کامال  رویش را میسردش فقط روبه

تلخِ عطرش و   هایش مرتب بود و محکم و پرغرور؛ که با بویزیرنظر داشت. قدم 

ی اخمویش ترکیب جذاب و در عین حال پرابهت و شاید ترسناکی را چهره

ای اش در سیاهیِ پیراهن و کت شلوارش برق  ایجاد کرده بود. کراوت نقره

هایش با توجه بود و گامزد و چاشنیِ تمام جذابیتش شده بود. به اطراف بیمی

ها را محو تماشایش ، چشمهای اینآمد که همه صالبت روی زمین فرود می

 کرده بود. 

کمی دورتر کنار مانیا ایستاده بود که با دیدن اهورا، گل از گلش  شروین 

 به مانیا گفت:  وشکفت و با لبخند ر 

 اینم از سورپرایز امشب!-

هایش دور  مانیا همانطور که به اهورا خیره شده بود، لیوان پایه بلند را از لب

 هورا بگیرد، آرام لب زد: اینکه چشم از ا کرد و بی
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 نگو که اون لعنتیِ...-

 شروین خندید و گفت:

 رو نشون داد، نه؟اتفاقا خودشه. همین اول کاری سوا بودن خودش از بقیه-

ای سمت شروین چرخید و دوباره  اش لحظههای عسلیمانیا لبخند زد و چشم

ترین کار دنیا زومِ اهورا شد. چشم گرفتن از راه رفتنِ پرابهت این مرد، سخت

 بود برایش انگار. 

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

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

 قدیمیِ... 

 مانیا یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:

خوامش  و میاینخوام زودتر برم پیشش. من و، میچه بهتر! تکون بده تنت-

 شروین!

 رفتند گفت: شروین سر تکان داد و درحالیکه سمت اهورا می
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رو بد کسی دست گذاشتی دختر. اهورا زیادی سفت و محکمه. به احدی پا -

حال با کسی باشه. انگار نه قلب داره و نه یه نمه ده، یعنی من که ندیدم تابه نمی

 و بشکنی... ونی سد غرورشتاحساس که سمت جنس مخالف بِکِشدش! تو نمی

مانیا لیوان پایه بلند دیگری از روی سینیِ یکی از خدمتکارها که از کنارشان  

 گذشت برداشت و گفت: می

شاید همین اخالقشه که انقدر یونیکش کرده! اما منم نباید دست کم بگیری. -

آوردم،  جنگم... اگه شاهپورو به راحتی به دست من برای رسیدن به هدفم می 

تونم به دست بیارم. شاید سخت باشه، اما برای من هیچی  پس اهورا رو هم می

 غیرممکن نیست شروین! 

 بعد زمزمه کرد: 

 اهورا... اسمش هم به صالبتِ چهره و هیکلشه...-

هایش  تقریبا مقابل اهورا رسیده بودند که شروین با لبخندی پت و پهن، دست

 ش گرفت و گفت: را از هم باز کرد و او را در آغو
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و  م کردی... اصال فکرشدونی با اومدنت چقدر سورپرایز! نمیخوشومدی پسر-

 کردم امشب اینجا ببینمت. نمی

 بعد دستش را جلو برد و ادامه داد: 

 بینمت رفیق! خوشحالم دوباره می-

دستش را جلو برد و کوتاه با شروین دست داد و بعد،   اهورا با مکثی کوتاه

 صدای بم و محکمش شنیده شد: 

و بزنم دیگه ازش عقب  دونی که؛ وقتی حرفیپیشنهاد معامله از خودم بود. می-

 چون باید باشم. ،کشم. امشب اینجامنمی

ی اهورا شده لبخند شروین جان گرفت و سرش را سمت مانیا که محو چهره

 د و گفت: بود چرخان

ی مهندس جاوید  کنم، ایشون مانیا، از شُرکای معامله و معشوقهمعرفی می -

 هستن! 
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مانیا با طنازی جلو آمد و لیوانی که برداشته بود را مقابلِ اهورا گرفت و با  

کشید، با اش را بیشتر به رخ میهای رژ سرخ خورده ی که زیباییِ لبلبخند

 گفت:  صدای نازک و دلربایش

 تون خوشبختم.اییاز آشن-

ی کوتاه سرخ آتشین و  های پاشنه بلندش تا دکلتهنگاه اهورا از کفش

اش که االن  های وحشی عسلیاش باال آمد و توی چشم های برهنهسرشانه 

د این دختر  ومتوجه شکه  قفل شد. خیلی سخت نبود  ،زدبدجوری برق می

توانست  خوب میدر حفظ ظاهر استاد بود و زده است. اما بدجوری هیجان

برخالف رفتار و حرکاتش  اش را بدون کوچکترین تنشی، آرام نگه دارد. چهره

کرد خودش را خونگرم و دلربا نشان دهد، در باطن زنی بود مرموز،  که سعی می 

های مار نداشت. از این  هایش کم از درخشش چشمکه درخشش مردمک

سم توی ذهن اهورا  ای یک اشد خواند. لحظهها چیز زیادی را نمیچشم 

 درخشید: »افعی«! اما نه... این فقط یک احتمال بود...
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 های سرخ مانیابا تأنی لیوان را از او گرفت و سری تکان داد که لبخند روی لب

هایش محو  چشم  تر شد.پررنگ ی پیرسینگ محصور بودند،که در میان حلقه

ابی به کمرش داد و گری تای و سرد اهورا بود که با عشوههای شیشهمردمک 

 کرد، گفت:ای از موهای بلوندش بازی میهمانطور که با طره

حال اسم  دارم، عجیبه که تابه تقریبا نزدیکی با هامون و شاهپور یهمن رابط-

 شمارو نشنیدم!

کنم. در ضمن؛ هامون کسی نیست که بشه روش  من با هرکسی کار نمی -

 بلرزه، نمیتونه با من پای معامله بشینه.حساب کرد. کسی که دست و دلش 

اش را بیان کرده لحنش سرد بود. سرد و خشک و کامال جدی. اما طوری جمله

دستی زده بود و مانیا ای حس کرد نفسش گرفت. اهورا یکبود که مانیا لحظه

 خواست داد:فهمیده یا نفهمیده پاسخش را همانطور که او می

ن دست و دل مربوط به آدمای ضعیفِ. هامون  کنید. لرزیدشما اشتباه می -

شاید یه سری جاها کم بیاره، اما تا من کنارشم، مطمئن باشید کوچکترین  

 ای تو کار به وجود نمیاد. حفره
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ی اصلی  دست بودند و قطعا االن مهرهن همپاسخش را گرفته بود. مانیا و هامو

هامون صرفا آماتورِ بود. تمام این قضایا هم تحت نظر او  مانیا بود و پیش بردن

توانست هر مردی را مثل موم نرم کند، شده طنازی های او؛ که بی اغراق می

 بود.

کرد،  که همچنان پر از شیفتگی نگاهش میبی هیچ حرف دیگری، چشم از او 

 برداشت و رو به شروین گفت: 

 مهندس جاوید کجاست؟ -

 شروین دستش را سمت ساختمان عمارت دراز کرد و گفت: 

خواد تنها و به طور خصوصی ببیندت. بدجوری مشتاقِ اهورا! ندیده ارباب می-

 کوکائین!  یِنه واسه مالقات عضو ارشد سازمان هرمزال بال می داره ب

شروین را از حدود پنج سال پیش اهورا توی دلش به این حرف پوزخند زد. 

مخدر که شناخت. به عنوان نفوذی توی یکی از باندهای معروف مواد می

خودشان هم توی کار تولید بودند نفوذ کرده بود و شروین آن زمان یکی از  

خرده فروش ها بود. اهورا و شهرام پرونده را تمیز و کامل بسته بودند و قاضیِ 
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دادگاه رئیس باند را به حکمِ اعدام محکوم کرده بود. اما از آنجا که اهورا برای  

  اش احتیاج داشت، چون آن زمانت جعلیها هم به هویبعضی دیگر از پرونده

کوکائین زیادی توی بورس بود، با استفاده از آن شروع به گسترش   توزیع

  از  اعضای آندرواقع این سازمان اصال وجود نداشت!   اش کرد.هویت جعلی

فقط با یک اسم دهان پُر کن و چندتا کار رأس تا کوچکترین عضو مأمور بودند. 

کردند، به راحتی هم مدارک الزم  کوچک که با همان اعتماد دشمن را جلب می

آوردند و در نهایت  خورد را به دست میهایی که به دردشان می و هم اعتراف

شروین از کسانی بود که از همان موقع او را  بردند. همه را از بیخ و بن از بین می

را داشت اما چون وارد گروه جاوید شده    آرزوی شراکت با اهورا ناخت وشمی

کرد، کم کم از اهورا دور شده بود. تا اینکه اهورا  بود و برای او مشتری جور می

برو برگرد قبول کرده بود در رابطه با جاوید با او صحبت کرده بود و شروین بی

 را راضی به این شراکت کرده بود.  و شاهپور

 ها شاید برای اهورا دست گرمی و حاشیه بود.ی ایند، همههرچن

پروراند، انتقامی بود که سال به سال و روز به روز در  چیزی که او در سر می

داد... در حقیقت با پیش بردن  ور تر شده بود و بیشتر آزارش میجانش شعله
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ا را کنار  ها رها و آشنایی با اشخاصی که مد نظرش بود، یکی یکی مهرهپرونده

 برد.  زد و هدف خودش را پیش میمی

را اتاق مخصوص وارد ساختمان عمارت شدند و جلوی اتاقی که شروین آن

برعکس باغ، سالن عمارت خلوت بود و جز   جاوید معرفی کرد ایستادند.

 شد. خدمتکارهایی که مشغول کار بودند، کسی دیده نمی 

با لحنی که شاید به جز اهورا، به  ی اهورا گذاشت و مانیا دستش را روی شانه 

 کرد گفت: راحتی دل هر مردی را نرم می

و کنارت  رو من حساب کن اهورا! هرچی هم که شد، مطمئنم شاهپور اگه من-

 زنه...ات نمیگه دست رد به سینهببینه، دی

حرف مانیا دوپهلو بود. نبود؟ زن زیبا و زیرکی چون او، که تا به حال تنها با 

و عشوه گری و پیشنهادهایی که مردها برایش سر و دست دلربایی 

ای در راس  هایش را از پیش ببرد و در هر معامله شکستند توانسته بود نقشهمی

توانست دل از  طنازی میبایستد، االن هم به خیال خودش با عرض اندام و 
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اش با جاوید؛ جسمش را هم  اهورا ببرد و عالوه بر شرکت در بحث خصوصی

 کند... تصاحب

اما غافل بود از اینکه این مرد، با آنان که تا به حال لب چشمه برده و تشنه 

برگردانده از زمین تا به آسمان متفاوت است. اهورا بتی بود سنگی، با قلبی از  

جنس یخ. نه احساس و نه کوچکترین ضعفی نداشت که اجازه دهد چه مانیا، 

 ی سوء کنند.چه هر کس دیگر، ازش استفاده

ای، خودش همیشه حاکم درواقع این مرد خودخواه و این مأمور کاربلدِ حرفه

کرد و رفتار و منشش هم طوری بود، که کسی  بود و همیشه او بود که امر می

نتواند نه بیاورد، مخالفت کند و یا از همه بدتر، به خودش جرعت مقابله به مثل  

 دهد.

غرورش بود یا تبحرش یا همان توی بازی اهورا، شاه همیشه خودش بود و از  

ذاتِ خودخواه و همیشه خشمگینش، بقیه را شاید به چشم پیاده هم نگاه 

زد. برای او هیچ استثنایی وجود  داد و گردن می کرد. اهورا حکم مینمی
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دید و  نداشت. قلب یخی و وجود از سنگ خارایش، فقط خودش و کارش را می

 بس...! 

های دلربای مانیا، با صدایی که خیره در عسلیهایش را ریز کرد و قدری چشم 

 زده بود، گفت:سردی اش از کوالک وسط بهمن ماه هم بیشتر یخ

رو اشتباه متوجه  لنگه چون شما به کل قضیهکنم یه جای قضیه میفکر می-

شدید. قرار نیست جاوید چیزی رو تعیین کنه؛ در واقع این منم که قراره با این 

م و اگر مورد تأییدم بود، انتخابش کنم... پس به هیچ عنوان  و بسنجمالقات اون

 کنید برام مهم نیست. به حضور احدی نیاز ندارم و کسی هم اونقدر که فکر می

 اش بود نظر انداخت.ی چشم به دست مانیا که روی شانهبعد از گوشه

ها هم اصال خوشم نمیاد! به خصوص نسبت به یه  روی در صمیمیتو از زیاده-

 تازه وارد... ی غریبه

های سرد و تأکیدوار اهورا هنوز توی گوشش  مانیا که جا خورده بود و جمله

هایش نگاه کرد اما موضعش را خالی خیره توی چشمزد، چند لحظه زنگ می
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اش تا  اش را نوازش وار از روی شانهیدههای کشانگشت نکرد. با لبخندی پررنگ

 مچ دستش امتداد داد و کمی جلو رفت و آرام کنار گوشش پچ پچک کرد:

کنم؛ تو  منم همینطور. اما باید بدونی، من با هرکسی احساس صمیمیت نمی-

و اینکه... دوست   و باید از نگاهم هم متوجه شده باشی...برام متفاوتی و این

 حرف بزنی. ندارم باهام رسمی

لیوان را سمتش گرفت و او با طنازی  اهورا تر رفت. اهورا حرفی نزد و مانیا عقب

هنگام گرفتن لیوان، نامحسوس  موهای بلوندش را یک طرف انداخت و  

تر شدن اخمِ توی اش پررنگهایش را روی دست اهورا کشید که نتیجهانگشت

 ی اهورا بود.چهره

ای رنگ اتاق  ای به درِ قهوهش را باال برد و ضربهشروین و مانیا که رفتند، دست

زد. این اتاق همان اتاقی بود که آوا راجبش گفته بود. از بدو ورود، جزء به جزء  

جا به  آن عمارت را توی ذهنش ثبت کرده بود و طبق اطالعات آوا، االن با همه

 طور کامل آشنا بود.
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رسید، دستش اتاق به گوش میای که از توی ی مردانهبا شنیدن صدای گرفته

را به کراواتش کشید و شنودی که به آن متصل بود را کامال طبیعی و  

 نامحسوس روشن کرد. 

 بیا داخل! -

دستش را سمت دستگیره برد و وارد اتاق شد. اتاقی بود ساده با ترکیب رنگ 

ای  ای تیره و بلوطی که وسایلش شامل یک میز چوبی بود و صندلی قهوهقهوه

م چرخدار پشتش و مبلی هم مدل صندلی که مقابل میز قرار داشت، به  چر

ی اتاق بودند. سطح عالوه یک گرامافون قدیمی و یک بار مشروب که دو گوشه

گرامافون کمِ کم یک سر انگشت خاک برداشته بود. روی دیوار، تابلویی از  

کمی  نقاشیِ یک زن نصب شده بود که جای ضربات چاقو رویش مشخص بود. با

ای گل  زن که لباسی سفید به تن داشت و دستهی چهره  تقریبیِدقت، شباهتِ

ی آوا  شد. منتها چهرهی آوا مشخص مینرگس در آغوشش بود، به چهره

تر. موهای فر درشتِ موج دارش در دست ی زن جاافتاده تر بود و چهرهمعصوم

د و رنگ روغن  باد بود و لبخندی روی لب داشت که ظاهری بودنش مشخص بو

 ه بود.هایش را به تصویر کشیدبی غم چشمبه خو
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ه بود. از بوی  ی اتاق را پر کرددود سیگار نَت شِرمان تمام محوطه

که ترکیب شده بود با بوی سیگاری که اهورا نفرتی   ی جنسینگمشمئزکننده 

هایش  اش کمی چین بیفتد و اخمچند ساله از آن داشت، باعث شد بینی

 تر شود.  غلیظ

روی صندلی، مردی پشت به اهورا نشسته بود و موهای جوگندمیِ بلندش را از  

و  کردهدف به پنجره بزرگ مقابلش نگاه میاسبی بسته بود و بیپشت سر دم

 کشید. سیگار می

با نفسی عمیق، صندلی را چرخاند و سیگار را توی زیرسیگاریِ کریستالی که  

روی میز بود خاموش کرد. سر بلند کردنش کافی بود تا تمام دنیا پیش چشم  

چه احساسی آن لحظه بهش هجوم آورده بود؟ درد... اهورا تیره و تار شود. 

فشرد نفرت بود! نفرت بود که قلبش را می بغض... حرص... غیظ... خشم... اما نه؛

ساله، که توی قلبش نگه داشته  انداخت. نفرتی بیستا چنگ میو گلویش ر

ی لعنتی توی  کرد. دوباره صدای شلیک آن گلولهبود و به اجبار تحملش می

کذایی و  سرش طنین انداخته بود. دوباره و صدباره و هزارباره... آن شب بارانیِ 

 کشید. سال بود که روی اعصاب اهورا خط میصدای آن شلیک؛ بیست 
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سوخت. بوی سیگار و  هایش میده و ریهحس کرد نفسش توی سینه حبس ش

 نگاه مرد، نفسش را در نطفه خفه کرده بود انگار. 

 اش چه بود... آشوبیتابی و دلاالن متوجه شده بود دلیل آن همه بی

ی این مرد آشنا بود. بدجوری هم آشنا بود. چشمانی خمار و خاکستری چهره

داد، ابروهایی  ن می رنگ که هنگام عصبانیت باریک تر از حد معمول نشا

شد،  مشکی که چند تار جوگندمی همرنگ موهای بلندش در آن دیده می 

شد. اش دیده می ها و روی پیشانیی کشیده و چند چینی که گوشه چشم چانه

محال بود این چهره از خاطر اهورا پاک شود. هرشب کابوس خوابش بود و  

زمان زیاد فرق نکرده   با آنی بین ابرویش. هرروز باعث خشم درونی و گره

اش هنوز همانقدر مرموز بود و حق به جانب. هیکلش تنومند و  بود... چهره

داد. شاید تنها تفاوتش،  درشت بود و سن نسبتا زیادش را اصال نشان نمی 

 اش بود.  شانیبغلِ چشم و پیهمین عوض شدن رنگ موها و همان چندتا چین 

 این مرد...

 خودش بود... 
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 ی آخر! مهره

 فر چهارم! ن

 کرد...ی انتقام اهورا ایفای نقش میآخرین کسی که در نقشه

بیست سال بود که دنبالش بود و االن؛ اینجا، آن هم در مسیری که هیچگاه  

 کرد؛ پیدایش کرده بود...فکرش را نمی

ت کرد و محکم کشید، دستش را مشبا تمام خشمی که توی وجودش زبانه می

د که یک وقت سمت مرد هجوم نبرد و کاری که  به هم فشرهایش را دندان

شده بود که مقابل   ه را به کل به هم بریزد. عین شیری نباید را انجام دهد و نقش

تواند دست از پا خطا کند و فقط مجبور به سرکوب  شکارش ایستاده اما نمی

 غضب و خوی سرکشش است.

ود و از چشمان حفظ کرده ب و جدی اش، ظاهرش را آرامبرعکسِ درونِ طوفانی

 شناخت.جاوید نباید او را می سردش هیچی قابل خواندن نبود.
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هایش را پشتش گذاشته بود و پیراهنی سفید با  جاوید از جا بلند شد. دست 

بند مشکی به تن داشت. با فاصله مقابل اهورا ایستاد و نگاهش را از  ساس

 چشمان او، سمت تابلوی روی دیوار کشید و گفت: 

 مگه نه؟ زیباست، -

 اهورا حرفی نزد و جاوید ادامه داد: 

دیدیش! یه چشمایی داشت باید می  شه.نقاشیش هیچوقت مثل خودش نمی-

کردن... از موهاش چی بگم برات؟ که اگه آدم نبود جای آهو به مردم غالبش می

 کرد...و غرق خودش میوای از اون موهاش که موجاش عین موج دریا بود و آدم

اش را از روی میز چنگ زد و سمت حالتی جنون آمیز، با غیظ اسلحهبعد با 

 تابلو گرفت.

کرد؟ چه فایده که من نه مالک و ازم دریغ میاما چه فایده که خودش-

ی تازه به دوران رسیده  جسمش بودم و نه مالک روحش؟ دلش با اون مرتیکه

 زد...و پس میبود و مدام من

 د.بعد سرش را سمت اهورا چرخان
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کردی؟ حاال هرچقدرم  تو اگه جای من بودی، یه گلوله حروم همچین زنی نمی-

 تابی کنه و نه تو کار بیاره...ت بیدلِ وامونده 

های به خون نشسته  فشرد و با چشم اهورا با انزجار و نفرت دندان به دندان می

جدی حفظ  آرام و لحنش را مثل همیشه کرد. با این حال، به سختی نگاهش می

 لب زد:کرد و سرد 

 من برای شلیک گلوله اینجا نیستم شاهپور! -

خت و  جاوید چند لحظه نگاهش کرد و بعد خندید و اسلحه را روی میز اندا

 گفت:

فکر کنم امشب یکم زیاده روی کردم. حالِ درستی ندارم؛ رو همین حسابه  -

 گم. که یاوه می

مستی و مستوری، خماری و دوارِ دم صبحم داره! باید قبل از اینکه تا خرخره  -

 کردی...و میخوردی فکر اینجاشمی

دن از او  هایش نگاه کرد. اهورا یک سر و گرجاوید مقابلش ایستاد و توی چشم

 بلندتر بود. 
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کنم حال خرابیم کوچکترین تأثیری روی مکالمات حق با توئه. اما تضمین می-

 مون نداشته باشه...و معامله

 اهورا حرفی نزد و جاوید دستش را جلو برد و ادامه داد: 

قطعا شروین چند برابر اونقدری که راجب تو به من توضیح داده، از منم به تو  -

شناسیم. پس نیازی به معرفی نیست. باید بدونی که من آدمِ و میگفته و هم

رم توش و از  و شروع کنم، با کله میشیر یا خط انداختن نیستم و اگه کاری

 احدی هم باک ندارم!

ها و  ی سرخِ حوالیِ مردمک با خشم و غیظ... و با نفرتی بی حد و اندازه که هاله

 ستش را جلو برد. گُر گرفتن آتش تنش حکم تأییدِ آن بود، د

از این نظر شبیه همیم. منم اهل زیر و رو کشیدن نیستم. اگر االن اینجام، به  -

و  و گرفتم. مطمئن باش اگر چیزیخواستِ خودم بوده و با فکرم تصمیمش

 کشم...بخوام، تحت هیچ شرایطی عقب نمی

تر دستش را  جاوید لبخند زد و خواست دستش را عقب بکشد که اهورا محکم

ناک و غضب زدههای یخگرفت و نگه داشت. نگاه متعجب جاوید توی مردمک 
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اهورا خیره شد و او با نفرتی که جاوید از لحن سرد و محکمش متوجه آن نبود،  

 گفت:

و نداره اهورا رو دور  زارم. کسی وجودشو بی جواب نمیاما باید بدونی خیانت

به بدترین صورت مجازات   بزنه؛ اما اگر همچین کسی پیدا شد، مطمئن باش

 شه... می

 لبخند جاوید کش آمد و گفت: 

ی  بینم که پسر خودم جلوم ایستاده! من و تو یه نفریم اهورا... تو گذشتهمی-

 ی تو... منی و من آینده

سایید که  اهورا با غیظ، بیشتر دستش را فشرد و چنان دندان به دندان می

 زین را داشت روی آتشِ خشمِ اهورا. فکش درد گرفته بود. حرف جاوید حکم بن

 ی مرد، رنگ تعجب به خود گرفت و گفت: چهره

چسبه،  که مذاکرده نمی  و ول کنی پسر؟ بدون نوشیدنیای دستمخونمی-

 چسبه؟می
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اهورا با تأنی دستش را عقب کشید و چشمان خشمگینش قامت جاوید را  

 زد. رفت و در همان حال حرف می کاوید که سمت بار میمی

ور شده بود. آتشی که حرارتش سوزان  این بار آتشی جدید توی دلش شعله

بود، اما دودش بدجور به مذاق اهورا خوش آمده بود. این آتش دیگر از خشم  

اش را به  انتقام زخمی چندین و چند ساله که زندگی انتقام بود! نبود. آتش  

اش  سالهذاب بیست عامل عبه تباهی کشیده بود. پس حاال که انقدر نزدیک 

 زد؟بود، چرا زمینش نمی

دونم چقدر راجب کار ما اطالعات داری؛ اما منتهای مطلب اینه که رد  نمی-

مرتب هم انجام بشه. پلیس بویی  کردن جنسا عالوه بر سودش، باید تمیز و 

ها و سَر کرده شون آدم داریم. مشکل یه سری دیگه از گروهبره چون بیننمی

شن و باعث دردسرن. البته خب؛ مطمئنم  مون میهان که بعضی وقتا موی دماغ

شناسی و از مشکالتِ سر راه خبر داری. توی  خودت بهتر از من این آدمارو می

کنه و  ها رو تأمین میکه از بهترین رفقای منه، هزینهاین معامله، هامون،  

انبار هم متعلق به   کنیم...جایی رو براش مدیریت می عوضش ما هم چندتا جابه

 پامونِ...  یشه و یه سفر جلومعامله گیالن انجام میهمین دلیل هم  بهاونه که 
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ی  اسکوت کرد و با یک بطری حاوی نوشیدنیِ سرخ رنگ و دو لیوان شیشه

سمتش آمد و با سر به مبل اشاره کرد و درحالیکه خودش روی صندلیِ پشت  

 نشست گفت:میز می

 بشین پسر... راحت باش!-

ی این مردک را  توانست راحت باشد که االن باید خرخرهراحت باشد؟ اگر می

 توانست راحت باشد وقتی دست و پایش بسته بود...! جویید... چطور میمی

و روی مبل، مقابل جاوید نشست و پاکت سیگارش را از    چند قدم جلو رفت

خواست  جیب کتش بیرون کشید. جاوید لیوان اول را تا نیمه پر کرده بود و می

کرد، مانع شد  لیوان دوم را پر کند که اهورا همانطور که سیگارش را روشن می

 و گفت: 

 برای من نریز. -

 شه!گلو خشک که نطق آدم کور می-

و با این زهرماری خفه  پای معامله هشیار باشم تا اینکه خودمدم ترجیح می-

 کنم و نفهمم چی از دهنم بیرون میاد... 
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 هایش برد و گفت: شاهپور خندید و همان لیوان اول را سمت لب

 بند به قاعده و قوانین خودتی، برام باارزشه.ازت خوشم میاد! اینکه پای-

ژست خاصی دودش را بیرون داد و  اهورا چند پُک محکم به سیگارش زد و با 

 سیگار را بین دو انگشتش گرفت و پا روی پا انداخت. 

خود، بریم سرِ اصل مطلب. به اندازه کافی وقت تلف بهتره جای حرفای بی-

 شده... 

اهورا توی کار جدی بود و مردی بود محکم و خشک که جاوید این را به خوبی  

شان شروع  اش خورد و مکالماتشیدنیفهمیده بود. سر تکان داد و قلوپی از نو 

مکالماتی که زندی باید همه را تند و تند و ریز به ریز توی سیستم ثبت  شد. 

گرفت، باید از ترسِ اهورا برای همیشه با  کرد و اگر خُلف وعده صورت میمی

خواست انجام  چیز همیشه باید آنطور که میکرد. همهشغلش خداحافظی می

 درغیراینصورت، زیادی توی مجازات سختگیر و بد بود.شود و 

کرد  کشید، سیگار پشت سیگار دود میبا تمام نفرتی که توی وجودش زبانه می

کرد. خودش هم نفهمید  و یکی یکیِ جمالت شاهپور را توی ذهنش هک می
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چندتا سیگار را به انتها رسانده و چندتا فیلتر جمع شده توی جاسیگاریِ  

وش کرده بود تا بتواند حرف زدن با جاوید را تحمل کند و آن  مقابلش خام

 شراکت احمقانه را راه بیندازد.  

 درنهایت، کوتاه با او دست داد و از آن اتاق منزجرکننده خارج شد.

هنوز از ساختمان بیرون نرفته بود، که با شنیدن صدای جیغ دخترانه عقب  

ا صدای جیغ دوم، یقین پیدا کرد هایش مطمئن نبود اما بگرد کرد. اول از گوش

های نامرتب و هول  هایی که نشان از قدم صدا متعلق به آواست. با صدای پاشنه

ی ریز آوا بود که  ها ایستاد و سرش را باال گرفت. جثههولکی بود، پایین پله

های مارپیچ  نگاه اهورا، با هر چرخش او در پلهآمد. ها پایین میسراسیمه از پله

ش که از آن فاصله کوچکتر هم  و ظریف  د و دوباره روی قامت کوتاهچرخیمی

هوا محکم به او خورد که  ها که رسید، بیپایین پلهشد. داد، زوم مینشان می 

های  اخم اهورا کمی پررنگ تر شد. دخترک سر بلند کرد و نگاه اهورا از چشم

اش  انهها و پایین چدرشتش تا لکه و قطرات خونی که روی گردن و دست

 مشخص بود، پایین آمد و گره بین ابروهایش کمی کورتر شد.
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 این چه سر و وضعیه؟-

 من... من... -

 هایش را تنگ کرد.اهورا کمی چشم

 چیکار کردی که به این حال و روز افتادی؟-

ها انداخت و بعد دو طرف کت اهورا را گرفت و با آوا نگاهی به باالی پله

 کرد. اش نگاهش های ترسیدهچشم 

 اهورا...   کمکم کن-

ی نرگس در مشامش، بی اختیار نفسی عمیق کشید. اما خیلی  با پیچیدن رایحه

ترین دشمنش است،  سریع، با یادآوری اینکه این دختر، دختر همان بزرگ

های ظریف آوا که از دو طرف کتش را  غلیظ اخم کرد و با نگاهی کوتاه به دست

 مچاله کرده بود، گفت:

ازم توقع کمک پیش خودت کردی که هربار با آویزونِ من شدن چه فکری -

 داری؟
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های خودش هایش تا روی دستآوا چند لحظه با بهت نگاهش کرد و بعد چشم 

پایین آمد. از سهل انگاری که به خرج داده بود، لب پایینش را به دندان گرفت 

دانست یکی دو قدم عقب رفت. خودش هم می هایش را عقب کشید وو دست

و حق به   کارش غلط بوده، اما با این وجود اخمی کمرنگ توی صورتش نشاند

 جانب گفت:

حاال که چی؟ انقدر برات سخته یه بارم که شده، حداقل به پاسِ اطالعاتی که  -

 کنم جای ضرر، سودت بهم برسه؟ات ایمیل میرِ به رِ واسه

دانست بحثی طویل پیش رویش است، نامحسوس دستی به اهورا که می

ی ریز شده رو به  هااش کشید و شنود را خاموش کرد و با چشمایکراوات نقره

 آوا گفت: 

ای و  ی پررو؟ یادت باشه؛ همین االن اگر زندهمن به تو ضرر رسوندم دختره -

 و مدیون منی... روی من وایستادی و لفظِ مهمل میای، نفس کشیدنتاینجا روبه

 آوا پوزخند زد. 

 عه؟ نه بابا؟ پیاده شو با هم بریم جناب سرگرد...-
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 بعد با اخم ادامه داد: 

ی مغرور، شاید به ظاهر زیادی خفن باشی گوش کن آقای از دماغ فیل افتاده -

گم، باطنت دست کمی از و جنتلمن به نظر بیای؛ اما یه بار بهت گفتم و بازم می

و مدیون پاکی و  ام، زندگیماگه من زندهاین شاهپورِ ناتویِ هفت خط نداره! 

 !گناهیِ خودمم، نه لطف جناب عالی؛ حضرت آقابی

های سبزش،  و برق مردمک اخمی پررنگ توی صورت اهورا نشسته بود

هایش به خوبی فریاد آور بود. آوا ترسیده بود و این را چشمبدجوری رعشه

 کرد. زدند. اما خودش همچنان با سرتقی اهورا را نگاه میمی

 اهورا قدمی جلو رفت و توی صورتش گفت: 

مونه تو این جهنم و کنار یه شیطان  می گناهیگناهی؟ کدوم آدمِ بیپاکی و بی-

کنه؟ اگر اینجایی، پس مطمئن باش اگر مستقیم هم گناهی انجام زندگی می 

افت ر مستقیم هم که شده به پیشبردِ کثنداده باشی، با حضورت به صورت غی

خواد جلز و ولز کن، اما باال بری  های جاوید دامن زدی... هرچقدر دلت میکاری

 و هم گناهکاری و هم مجرم؛ دخترِ جاوید! پایین بیای، ت 
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ی نزدیک های خوشرنگ اهورا را از این فاصلههای آوا، مستقیم چشم چشم 

وارش و بوی عطر تلخِ هدف قرار داده بودند. لحن محکم و دیکته

حرف های هیپنوتیزم شده، بیاش، باعث شده بود دخترک عین آدمکنندهمسخ 

 نگاهش کند.و ساکت، مقابلش بایستد و فقط 

کرد. االن انقدر به   تنگقدری هایش را اهورا سرش را بیشتر خم کرد و چشم

ش  آوا نزدیک بود که با ادای هر کلمه، هُرم داغ نفسش توی صورت دخترک پخ

 زمزمه وار گفت: شد.می

همین حاالشم با این سر و وضع آشفته و دست و تنِ خونی، بی برو برگرد  -

خوای روش  زنه یه غلطی کردی، منتها میات داد می و لو دادی! قیافهخودت

و واسه همینم اونجوری آویزونِ من شده بودی... نگو نه که  بزاری سرپوش 

 دونم! و بهتر از تو میخودم واقعیت

کرد، با این حرفِ اهورا حواسش جمع شد و آوا که مسحورانه او را نگاه می

ی شروین را فراموش کرده بود. مشکل اصلی  قدمی عقب رفت. به کل قضیه

گشت. اما کدام هنوز پابرجا بود. حق با اهورا بود، آوا دنبال سرپوش می
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جلوی خشم  سرپوش به اندازه کار او بزرگ بود که بتواند آن را بپوشاند و  

 شاهپور را بگیرد؟ 

ای خیره شده و توی فکر فرو رفته است، با اخم و اهورا که دید آوا به گوشه

 اش گفت:زدهلحن یخ

 شاید بتونم جمع و جورش کنم...  بگو چیکار کردی،-

هایش دوباره برگشته  زده نگاهش کرد. ترس چشمای ماتم دخترک، با چهره

ش سرکش بود، با وجود اینکه به کمک اهورا نیاز  بود. اما از آنجا که خلق و خوی

 داشت، به سختی جلوی لرزش صدایش را گرفت و گفت: 

ی، پس برو رد کارت بزار  تو جوش بزناینجایی که معامله به تو ربطی نداره... تو-

 م بسوزم... دمنم به درد خو

اهورا با عصبانیت نگاهش کرد که آوا ترسید و رد نگاهش را به سمت دیگری 

چرخاند. کارش بچه بازی بود؛ اما اینکه چرا دوست داشت جلوی اهورا گارد 

های او بود که  دانست. شاید فقط از غرور و زورگوییبگیرد را خودش هم نمی

 خواست تالفی کند. دلِ خوشی نداشت و اینجوری می
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 ی دخترک را توی دستش گرفت و وادارش کرد سرش را باال بگیرد. اهورا چانه

 و وا کنی؟گی یا باید به زور وادارت کنم دهنتعین بچه آدم می-

اش  آوا با غیظ دست تنومند اهورا را بین دو دست کوچک خودش گرفت و چانه

 را رها کرد و گفت: 

خوای بکنی، هان؟ اصال هر کاری هم که  ولم کن روانی! مثال نگم چه غلطی می-

 کرده باشم تو رو سننه؟

 گفت: اهورا از الی دندان 

 ی احمق... کنم دخترهحالیت می-

های بلند سمت و آوا تا به خودش بیاید، اهورا مچ دستش را گرفته بود و با قدم

 شد.  رفت و او پشت سرش کشیده میقسمت جنوبیِ عمارت می

 و! بری منولم کن دیوونه... ولم کن روانی... کجا داری می-

برمت جایی که  ی نفهم. دارم میهخفه خون بگیر و ویال رو نزار رو سرت دختر-

 و جمع و جور کنم... گندکاریت



www.taakroman.ir  

 
  

 
208 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

آوا با دست آزادش دامن بلند لباسش را گرفت که زیر پایش نیفتد. در آن گیر  

های بلندش و  و دار و با موقعیتی که داشت، فقط گیر کردن دامن به پاشنه

 زمین خوردنش کم بود. در همان حال گفت:

 گم...و باید ببینم؟ ولم کن بهت میم کنه کیمن نخوام کسی جمع و جور-

ای رنگِ پشتی را، که منتهی به یک  همان لحظه اهورا درِ بزرگ کرم قهوه

رنگی  ید، باز کرد و سمت در طالیی رسراهروی طویل بود و از آنجا به باغ می

 اش را کشید و آوا را به عبارتی آنجا هُل داد. رفت و دستگیره

هورا، وسط اتاق  پاشنه بلندش شنیده شد و پشت به ا هایصدای تق تق کفش

ه را کاوید. اتاقی بزرگ شامل سرویس  دورتادورِ محوط  ایستاد و چشمش

کرد اهورا  چرخاند، داشت فکر میبهداشتی و حمام بود. همانطور که چشم می

یِ اینکه خودش  دانست اینجا توی سالن وجود دارد که با یادآوراز کجا می

اطالعات داده است. اهورا خیالش راحت بود اینجا نه دوربین دارد و نه چک 

اخم کرد و توی دلش  شود، به خاطر همین هم دخترک را اینجا آورده بود. می
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سر خودش غر زد. با شنیدن صدای کلید سمت عقب برگشت. اهورا در را قفل  

 و کلید را توی جیبش انداخت.  هکرد

 قفل کردی؟درو چرا -

 که بی سَر خَر حرف بزنیم...-

 تو سرویس بهداشتی؟ اونم با درِ قفل؟ -

 گره ابروی اهورا کورتر شد.

و تمیز کنی؛ پس اون فکرای بی پایه و اساسی آوردمت اینجا که سر و صورتت-

 که تو مغزته رو بنداز دور... 

شده  وار نصب ی بزرگی که روی دیآوا نگاه از او گرفت و حرفی نزد. جلوی آینه

اش بود و کمی هم بود ایستاد. خون زیادی هم نبود. فقط روی گردن و چانه

هایش را زیر آب  دست اش را کثیف کرده بود. قطعا از زیر لباس قفسه سینه

های کوچک سفید رنگ را برداشت و  گرفت و تمیز شست و بعد یکی از حوله

زد. شانس آورده بود   چانه و گردنش را هم تمیز کرد و مشتی آب به صورتش

لوازم آرایشش ضد آب بود وگرنه االن مجبور بود دوباره دلناز را صدا کند که  
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اش هنوز مانده بود. نیم صورتش را مرتب کند. تمیز شده بود، اما قفسه سینه

کرد انداخت نگاهی به اهورا که دست به سینه ایستاده بود و با اخم نگاهش می

 و گفت: 

 برو بیرون! -

هایش را با سرِ  یک تای ابرویش را باال انداخت و آوا که هول شده بود، لب اهورا 

 زبان تر کرد و گفت: 

 و تمیز کنم...باید لباسم -

 خب بکن! -

 آوا توی دلش از اینکه اهورا متوجه نشده بود باید لباسش را درآورد نالید.

 خب... خب نمیشه که... یعنی... یعنی باید... خب...-

 کرد که آوا پوفی کشید و گفت: های ریز شده نگاهش میچشماهورا با 

 زیرِ لباسم هم کثیف شده، حاال فهمیدی؟-

 اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد پشت به او ایستاد و گفت:
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 زیاد لفتش نده.-

آوا از پشت سر ادای لحن مغرورش را درآورد و با حرص لباسش را از تن خارج  

گفت؛  دلش به اهورا بد و بیراه می توی که مزمانکرد و تنش را تمیز کرد و ه

اندیشید که چقدر خوب شد لباسی دو تکه و به رنگ مشکی به تن کرده...  می

 خواست بکند با این افتضاح به بار آمده...وگرنه چه می

کارش که تمام شد، لباس را پوشید و موهایش را که کمی وارفته بود مرتب کرد  

 و گفت: 

 تموم شد.-

سمت او چرخید و در سکوت نگاهش کرد. معنیِ سکوتش، انتظار برای   اهورا 

دانست دانست. منتها خودش هم نمیحرف زدنِ آوا بود و آوا این را خوب می

 چرا بازیش گرفته. 

کنی؟ دستورت که اجرا شد حضرت آقا... درو  و نگاه میچیه؟ چرا بِر و بِر من-

 وا کن بریم دیگه... 

 شد. تر اخم اهورا کمی پررنگ
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 هنوز که نگفتی چی شده؟ -

 آوا دست به سینه ایستاد و متقابال اخمی کمرنگ به چهره نشاند. 

 چه دلیلی داره بهت بگم؟-

دونم یه گندی زدی که بدجور تو لجنش فرو رفتی و هرچی  دلیلش اینه که می-

  لرزیدیمیشی. از اونجایی هم که از ترس هم دست و پا بزنی بیشتر غرقش می

دونی که تنبیه  ، قطعا یه سر قضیه به جاوید مربوطه و میخواستیو کمک می 

و وا کن و بگو چیکار کردی که براش دنبال وحشتناکی در انتظارته... پس دهنت

 راه چاره بگردیم...

خود مأمور نشده بود. ریزبین بود و نکته  کرد. بیآوا با دهان باز نگاهش می

اما هرچقدر هم دقیق باشد، کشید. مو را از ماست می سنج و به قول خودش

چه فرقی به حال آوا داشت؟ او که کار خودش را کرده بود و االن فقط خدا  

فهمید و آوا دیر یا  دانست شروین در چه حالی بود... شاهپور هم باالخره میمی

 شد...زود مجازات می

 در این بین، اهورا را داشت... او که اما... 
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توانست  گفت، میاعتماد به اهورا آنقدرها هم بد نباشد. شاید اگر به او میشاید 

ای برای مشکلش داشته باشد. این مرد با وجود  کمکش کند و راه حل و چاره

اینکه زیادی سنگی و مغرور بود، اما یک بار جان آوا را نجات داده بود. حاال هم 

آوا بازتر بود و باز هم  که هم شریک و امینِ شاهپور بود، قطعا دستش از 

توانست کمکش کند. اصال مگر همان اولِ کار از او کمک نخواسته بود؟ پس  می

 االن این همه ادا اطوارش چه بود؟

اهورا با اینکه عصبانی شده بود از سکوتِ دخترک، هنوز هم منتظر نگاهش  

ی صبرش شروع شده بود که آوا لب  کرد و شمارش معکوس سر آمدن کاسهمی

 ود.گش

 و زدم... شروین-

 هایش را ریز کرد.اهورا کمی چشم

 و زدی؟ یعنی چی که شروین-

 با... با قیچی... با قیچی زدم تو چشمش...-
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اهورا چند ثانیه نگاهش کرد. دخترک یا دیوانه بود یا او را احمق فرض کرده  

های کوچک چطور توانسته از پسِ هیکل  ی ظریف و دستبود. آوا، با این جثه

 نومند شروین بر بیاید؟ت

 گی دختر؟!چرا مزخرف می-

 آوا اخم کرد و با حرص گفت:

نه به اون اصرارت به حرف زدنم، نه به این انکار کردنت... گفتی بگو، منم  -

 گفتم...  

گفت. هیچ  هایش گشت. راست میهایش دنبال صدق گفتهاهورا توی چشم

بین موهای پرپشتش کشید و  نشانی از دروغ توی توی صورتش نبود. دستی 

 گفت:

 االن کجاست؟-

با اون همه ادعا و منم منم، با یه   ی یابوی عوضی!کف اتاقم ولو شده مرتیکه-

 ضربه از پا درومد خاک بر سر...
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از این لحن آوا، حدس زدنِ قضیه برای اهورا آسان شد. یحتمل شروین خواسته  

 .کرده بوددفاع آوا را اذیت کند و آوا از خودش 

 همش همین بود؟-

 آوا با حرص نگاهش کرد.

م من و تو،  آخه چه دلیلی داره بهت دروغ بگم؟ مگه غیر اینه که همین االنشَ-

خوام برسم؟ چرا یه توی یه تیمیم؟ با پنهون کاری و دروغ و دغل به چی می

 کنی؟بارم که شده بهم اعتماد نمی 

 اهورا پوزخند زد. 

 باشه به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست...کسی که از خون و نژاد جاوید -

 شه کارامون هم یکی باشه... اینکه شاهپور پدرمه، دلیل نمی-

 از دخترِ جاوید هرکاری بر میاد...-
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توی آستینش برایش نگه  خواست جوابی که آوا حرصی نگاهش کرد و می

را باز  داشته بود را روی لب جاری کند که اهورا کلید را توی قفل چرخاند و در 

 اینکه به او فرصت حرف زدن دهد، گفت: کرد و بی

 تا دیر نشده برو که تا کار از کار نگذشته باید بریم سراغ شروین... -

آوا کل کل را فراموش کرد و خواست از آنجا بیرون برود که دستش کشیده شد  

 و اهورا وادار به ایستادنش کرد.  

 کالفه برگشت  و گفت:

 دیگه چیه؟ -

 شناسی؟ رو می تو مانیا-

 آوا پوزخند زد. 

ی مارمولکِ نی قلیونِ آب زیرکاه که همش فازِ خوش استایل  همون دختره-

 داره؟بودن بر می

 تکان داد. تأیید اهورا در سکوت نگاهش کرد و آوا سری به معنیِ 
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 شناسمش. می-

 خب؟-

گیام  ره. تازش زیاده بخاطر همینم زیاد اینجا میاد و میبا شاهپور خبط و ربط-

خبرم،  و زده و عالوه بر رقص و مشروب و کارایی که من ازش بیکه مخش

 هم رسیده... شون به جاهای باریکرابطه

 اش با هامون چیه؟رابطه-

 دونه، منم با کنجکاویِ خودم فهمیدم.و هرکسی نمیالبته این دختر عموشه.-

 دارن.  یه شرکت واردات صادراتبا هم ظاهرا 

گفت و اهورا معادالتش  ابرویش را باال انداخت. اینطور که آوا میاهورا یک تای 

 کرد.چید، بیخ و بن قضیه بیشتر از چیزی بود که قبال فکر میرا کنار هم می

دی بریم باال سرِ اون  بیست سؤالیت تموم شد جناب سرگرد؟ حاال رخصت می-

 خوای بازجویی کنی؟  مرتیکه یا بازم می

 اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت:
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 افعی چی؟-

 آوا ابروهایش را باال انداخت.

 افعی؟ افعی اسمشه یا لقبش؟ یا نکنه طرف واقعا جک و جونوری چیزیه؟ -

 شناسیش یا نه؟ نده و خودتم به اون راه نزن... می جواب سر باال-

کنم نه جنگل و باغ  شناسم! من تو دنیای آدما زندگی می معلومه که نمی-

 وحش! 

 های ریز شده نگاهش کرد.اهورا با اخم و چشم

 دی دخترِ جاوید!وای به حالت اگر بفهمم مزخرف تحویلم می -

اهورا، دستش را کشید و با اخم  آوا که کفری شده بود از سؤال و جواب های

 گفت:

گم شه؟ می و ده بار بهت توضیح بدم؟ واسه چی حالیت نمیچرا باید هرچیزی-

 شناسم... دونم... نمی نمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
219 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

و آوا ناخودآگاه چند  و خواست از آنجا بیرون برود که اهورا بازویش را کشید 

 ت:کرد بازویش را خالص کند گف قدم عقب رفت و درحالیکه تقال می

 ولم کن! ولم کن روانی...-

تن  ای تر دستش را گرفت و در را طوری به هم کوبید که لحظهاهورا محکم

  ی عطر تلخش بینی آوا را نوازش داد.رایحه  دخترک لرزید. سرش را خم کرد و

کنار گوشش با عصبانیت، اما لحنی آرام و محکم و شمرده که خاصِ خودش بود 

 گفت:

تالش بیهوده نکن که هیچ جوره راه نداره از دستم  و ببند و انقدردهنت-

 خالص شی...

 تو دیوونه ای! یه مریضِ روانی که جز آزار و اذیت بقیه کاری نداره... -

و وا  دونی، دهنتو زیادی عقل کل میخیلی خب، من روانی. اما تو که خودت-

 ریم سراغ شروین...بعد می ،و بگو خوامکن چیزی که می

 آوا با حرص جیغ بلندی کشید و بعد گفت:

ـ شه؟ نمکری؟ نفهمی؟ احمقی؟ چرا حالیت نمی- ـ دونیـ  م! ـ
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های حمام خورد. آخش را  اهورا، آوا را چرخاند و و کمرش محکم به سرامیک 

خفه کرد و محکم لبش را گاز گرفت. دست راست اهورا هردو دستش را گرفت  

کمرش برد و دست چپش مشت شد و کنار سرش محکم روی دیوار  و پشت 

های براقش زده شد که تن و بدن آوا را لرزاند. سرش را خم کرد و چشم

ی آوا را هدف گرفت. با لحنی خشن، اما در عین حال آرام و  های ترسیدهچشم 

آمد،  اش بیرون میهای کلید شدهصدایی عصبانی و محکم که از الی دندان

 گفت:

و بزنی به  خوای خودتی احمق! اینکه تو به هر دلیلی میگوش کن دختره-

و توی  اطالعی کنی، برای من پشیزی ارزش نداره... اما ایننفهمی و اظهار بی

اون گوشای کرت فرو کن، که اگر بخوای اهورا رو دور بزنی و هوا برت داره  

مر داری یادت چرخونمت که تا ع زیادی کارِت درسته، چنان دور خودت می

من شروین و شاهپور نیستم که برام ادا اصول بیای و زبون درازی کنی...  نره... 

 این بار با بد کسی در افتادی دخترِ جاوید! 

 مکث کوتاهی کرد و بعد ادامه داد: 
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خوام بده؛  و اونجور که میو وا کن و جواب سؤاالمپس با زبون خوش دهنت-

 مفهوم بود؟

هایش، باعث شده بود آوا کمی دست و پایش را گم  نفس  بوی عطر تلخ و هرم

کرد از همه چیز بدتر بود.  واری هم که پشت هم ردیف میکند. کلمات دیکته

ایستاد، این مرد خودخواه، از ضعفش باخبر  شاید اگر یک دقیقه دیگر آنجا می

د و  هایش را آزاد کربه زور دست خواست.شد و آوا به هیچ عنوان این را نمیمی

 های سرخ از خشم اهورا نگاه کرد و گفت:وسط اتاق ایستاد. با اخم به چشم

خواستم و بزنی بهش فکر کن! من اگه میی روانی! قبل از اینکه حرفیمرتیکه-

کردم و همون روز وسط بیابون این کارو می و بهت خیانت کنم که دورت بزنم

گلوله از پا درت بیاره... نه که   دادم که االن با یهگشتم به شاهپور لوت میبرمی

و راست و حسینی کف دستت  پرسیخوای و جواب هر سؤالی که میهرچی می

 و بفهمی؟ خوای اینبزارم... من و تو، توی یه جبهه ایم حضرت آقا! چرا نمی
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زدند. آوا از حرص و نفس تنگیِ حاصل از تند تند حرف هردو نفس نفس می

ه همیشه توی وجودش بود و مدام زبانه زدن و اهورا از خشم. خشمی ک

 کشید و به یک تحریک کوچک نیاز داشت که اینطوری طغیان کند.  می

های مظلوم،  ی معصوم و این چشمچند لحظه به آوا نگاه کرد. این چهره

دروغگو نبود. اما اهورا به عالم و آدم شک داشت. انگار برایش زیادی سخت  

ه خصوص حاال که جاوید را شناخته بود، چطور  های بقیه. ببود باور کردن حرف

 های دخترش را باور کند؟توانست راحت حرفمی

همراه خواست حرفی بزند که با احساس لرزش تلفن همراهش، لب فرو بست و  

ای تأمل جواب  را از جیبش بیرون کشید و با دیدن اسم شهرام، بدون لحظه

 داد: 

 و بگو... زود کارت-

 گفت: شهرام نفسی کشید و 
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و هم که  خبره؛ شنودتمعلوم هست کجایی مرد حسابی؟ سعید گفت ازت بی-

دی...  زنم و جواب نمیست بهت زنگ میخاموش کردی... االنم که چند دفعه 

 همه چی رو به راهه اهورا؟ 

های کف بود و اخمی به چهره داشت اهورا نگاهی به آوا که نگاهش به موزائیک

کرد. انگار که خدا حکم داده بود انداخت. دخترک همیشه حواس پرتش می

 اهورا در کنار آوا، مغزش از کار بیفتد و حواسش از همه چیز پرت شود. 

 با مکثی کوتاه پاسخ شهرام را داد:

 گفتم!  و بگومشکلی نیست. کارت-

 ی آرتا پیدا شده...هثل اینکه سر و کلها تماس گرفتن، میکی دوتا از بچه-

کرد، مهابا نگاهش میهای اهورا به وضوح درخشید و آوا که االن بیچشم 

 متوجه برق نگاهش شد. 

 کجا؟-

 کلیلومتریِ تهران... چیکار کنیم اهورا؟  100نزدیک یه گاوداری -
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ر به آوا اشاره کرد که خارج شود و او اول با اخمی ساهورا در را باز کرد و با 

و دامن بلندش را   ای دلخور رو ازش گرفتکمرنگ نگاهش کرد و بعد با چهره

هردو از آنجا بیرون رفتند و درحالیکه سمت خروجی گرفت و سمت در رفت. 

 داشتند، اهورا گفت: قدم برمی 

شون برو و دت هم همراههای پشتیبانی رو بفرست منطقه و خوچند نفر از بچه-

و برسونم. تا از اونجا یه لوکیشن برام بفرست. همونجا منتظر باشین تا خودم

 نیومدم هیچ حرکتی نکنین... 

 ! اشبخودت بینمت... مراقب خیلی خب. پس می-

 اهورا بی حرفی دیگر، تماس را قطع کرد و رو به آوا گفت: 

خیالی. از همونجا به یکی از خدمتکارا بگو  بیو بزن به  با من بیا تو باغ و خودت-

و توی اتاقت جا گذاشتی و بفرستش بره بیاره. چشمش که به شروین   گوشیت

شه. در رابطه با جاوید هم نگران  بخوره، خود به خود بقیه کارا جفت و جور می

گم من اونجا بودم و دیدم نیتت فقط دفاع از خود بوده و نه چیز  نباش؛ بهش می

 ه... مفهومه؟دیگ
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خواند و از ریز به ریز  آوا با بهت اهورا را نگاه کرد. این مرد انگار مغزش را می

 کارهایش خبر داشت.

دور بازوی  ناخودآگاه همانطور مات و مبهوت، »باشه« زیرلبی گفت و دستش را 

ترسید دخترک و حق هم  می اهورا انداخت و باهم از ساختمان خارج شدند. 

های درشتش، به سختی در  داشت. محکم بازوی مرد جوان را گرفته بود و چشم

تالش بودند که ترس و استرس درونی اش را نشان ندهند. هرچند اهورا، از  

اش برده بود.  ب درونیهای لرزانش، کامال پِی به آشوهای سرد و مردمک دست 

توانست با یک  دانست. راحت میولی خب او االن رگ خواب شاهپور را می

با هامون قصد زیرآبی رفتن   تماس، به او بگوید شروین برای به هم زدن نقشه

عنوان تنها شخص نزدیک به قصد نزدیک شدن به آوا، به   دارند و مردک با

هایی  با هامون خصومتم از آنجا که زیرزبان کشی اش را داشته و او ه شاهپور

اکنون اهورا برایش حرف اول بود، قطع به یقین بی برو برگرد قبول  داشت و 

ای برای اهورا و هم باعث آزادی و  شد امتیاز و برگ برنده کرد و این هم میمی

 مجازات نشدن آوا. 
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ا شد اهورا و آو  ها زومِها به آن سمت چرخید و نگاهشان، چشمبه محض خروج

زده، محکم و مغرور راه  هایی یخ داشتند. اهورا با چشمکه در کنار هم قدم برمی

رفت و  کرد. آوا آرام آرام راه میرفت و هیکل تنومندش با کوه برابری میمی

 .دست آزادش دامن بلند لباسش را گرفته بود

شان ویرقصیدند، با دیدن آنها، نگاه هردو به ر شاهپور و مانیا که وسط سِن می 

نشانه رفت. شاهپور با لبخند به اهورا نگاه کرد و لیوانش را باال گرفت که اهورا  

های ور بود و هدف چشم ان داد. نگاهِ مانیا به وضوح شعلهفقط سرش را تک

ی آوا به  شان خفته بود، دست گره شده نیِاش که حسادتی گنگ در نیعسلی

ر گوش آوا خم شد و چیزی زمزمه  دور بازوی اهورا بود و وقتی سر اهورا کنا

 کرد، با خشمی غیر قابل کنترل، رو از آنها گرفت و اخم کرد.

و خوش  اهورا با چشم توی جمعیت دنبال سعید گشت که کنار دختری جوان  

 پیدایش کرد.قد و قامت 

 از سعید که خیالش راحت شد، سرش را خم کرد و کنار گوش آوا گفت: 

 !پیداش شده من باید برم... انگار آرتا-
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آوا چنان سریع سرش را سمت اهورا کج کرد که گردنش درد گرفت. لبخند زد  

 و با ذوقی که در پنهان کردنش ناموفق بود گفت:

 واقعا؟ کِی؟ کجا؟ نکنه این که زنگ زد...-

  هورا کوتاه سرش را تکان داد وچند لحظه اهورا را نگاه کرد که مطمئن شود و ا

 خیالش را راحت کرد. 

هایش را به هم فشرد و  خند آوا کش آمد و برای اینکه جیغ نزند، محکم لبلب

 هایش فشاری خفیف به بازوی اهورا وارد کرد.انگشت

جونِ من اگه گرفتیش انقدر بزنش که صدای سگ بده... یه مشت از طرفِ منم  -

 ش کن که بدفرم ازش متنفرم... ی صورتِ گوگولیحواله

ی لبش  اش گرفته بود اما دستش را به گوشهخندهاهورا به وضوح به لحن آوا 

 کشید و دوباره اخمی کمرنگ به چهره نشاند و گفت:

 حوالی تهران دیده شده؛ اما هنوز قطعی نیست... -

 و بعد از مکثی کوتاه ادامه داد: 
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 و انجام بده...برو کاری که گفتم-

شروین افتاد و سر   کرد، با این حرف اهورا دوباره یادآوا که با لبخند نگاهش می

تکان داد و بازوی اهورا را رها کرد. هنوز دو قدم بیشتر دور نشده بود که 

دوباره سمت اهورا چرخید. چند لحظه صورتش را نگاه کرد و بعد با لبخندی  

 کمرنگ گفت:

چی به شکل معجزه آسایی چی ازت ممنونم... وقتی هستی، همهبابت همه-

 آقا! شه... شبت بخیر حضرت درست می 

و بی اینکه منتظر پاسخی از جانب اهورا شود، با همان لبخند شیرین که  

نشین تر کرده بود، رو از او گرفت و مسیرش را سمت یکی از  صورتش را دل

ای از ذهنش  کرد و لحظهخدمتکارها کج کرد. اهورا از پشت سر نگاهش می

اما سریع با اخم   شود.میچقدر صورت ظریف دخترک با لبخند زیباتر گذشت 

چشم از او برداشت و همانطور که سیگاری کنج لبش   صورتش، روی

 شاره داد که ماشین را بیاورد.اگذاشت، به سعید می

*** 
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هایش را روی هم گذاشت و سرش را به پشتیِ صندلی  های درهم، چشم با اخم

و مچ دست راستش روی   نشست ی پنجرهتکیه داد. آرنج دست چپش روی لبه

خوابی کشیده بود و امشب برایش زیادی سنگین بود.  خسته بود. بیفرمان بود. 

آلودگی نبود. اصال مگر خوابش  اما این حال و هوا که از خستگی و خواب

آمد؟ اهورا کِی از کسریِ خواب از پا در آمده بود که این بار دومش باشد؟ می

که اتفاقات امشب را مرور کند. تصاویر یکی   هایش را بسته بودشاید فقط چشم 

گذشتند. آنقدر واضح، که انگار همین االن اتفاق افتاده یکی از توی ذهنش می

کرد. های دخترک مو فرفری را ریکاوری میی حالتبود. مغزش همه

هایش... لبخندش... کَل کَل کردنش و جرعتِ مخالفتش با اهورا...  اخم

 گرد و درشتِ محزون...  هایهایش.. آن چشم چشم 

 د...!آمبه دخترک می ی از ذهنش گذشت؛ چقدر رنگ مشکیاهحتی لحظ

تر با غیظ و خشمی که از افکارش درونش به وجود آمده بود، اخمش را غلیظ

 هایش فشار داد. اش را روی چشمکرد و محکم انگشت شست و اشاره
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دلیلی داشت او را به  کرد؟ اصال چه چرا داشت دخترک را توی ذهنش مرور می

اتاقک تاریک ذهنش راه دهد که او هم این همه پیشروی کند؟ آن دختر  

کرد، با هایش اهورا را عصبانی میسرتق و زبان دراز، همانقدر که با حاضرجوابی

 کشید...های عصبیِ مغزش خط میمرور تصویرش هم روی یکی یکی مویرگ

کرد؟ آن دختر به ظاهر شاید هم می اصال چرا باید دختر جاوید را انقدر بزرگ 

 تیم و شریکش باشد، اما در واقع دشمنش که بود! نبود؟  

بود... اهورا همانقدر که از شاهپور متنفر بود باید از دخترش هم نفرت  

توانست داشت. اما نداشت... اصال شاید دلیل خشمش هم همین بود که نمیمی

 از دخترک بیزار باشد...

انتها بیرون کشیده شد و به فضای از آن اتاق تاریک و بیبا صدای شهرام، 

 هایش را باز کرد.ماشین برگشت و چشم 

 ها عالمت بده.رسن. به بچهنزدیکن اهورا؛ دارن می-

ای روشن کرد و این حرکتش  ماشین را روشن کرد و چراغ دنده عقب را لحظه

 شوند. کافی بود برای اینکه دو ماشینِ پشت سرش هم روشن 
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ای به اهورا نگاه کرد و شهرام که با تبلت مشغول موقعیت سنجی بود، لحظه

 پرسید:

 حالت خوبه؟ رو به راهی؟ -

 اهورا فقط سر تکان داد و شهرام دوباره گفت:

گی  مطمئنی؟ چشمات سرخِ سرخه و رنگ به رو نداری مرد مؤمن؛ چطور می-

 خوبی؟ از این چهره خستگی دا... 

 : کرد غیظاهورا بین حرفش  

 گفتم خوبم. انقدر پیله نکن شهرام.-

فایده است،  دانست حرف زدن با اهورا بیاز آنجا که میشهرام پوفی کشید و 

 گفت: صرفا برای رفع و رجوع 

ای بمون و بسپرش به  کنی تو از سر شب؟ حرفم اینه اگه خستهچرا تلخی می-

 خب حرفی نیست.  خوبی، خیلیگی خداروشکر میخودمون... همین! حاال که 



www.taakroman.ir  

 
  

 
232 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

به آینه بغل دوخت و محکم را اش های همیشه عصبانیاهورا حرفی نزد و چشم 

دستش را به فرمان فشار داد. شهرام روی چه حسابی با خودش فکر کرده بود 

گذرد؟ آن هم اهورایی که در حال حاضر به خون  اهورا از خیر این عملیات می

 آرتا تشنه بود... 

که برای هردوی   ی جنسیس مشکیشید که سر و کلهحدود ده دقیقه طول ک

از دور پیدا شد. هردو دستش را به فرمانِ ماشین قفل کرد و بعد   آنها آشنا بود،

از عبور آن، پایش را روی پدال گاز فشرد و پشت سرش راه افتاد. سرنشینان 

جنسیس دو نفر بودند و حدس زدن آرتا با آن موهای آنکارد و ریش بلند اصال  

 ر سختی نبود.  کا

هرام اسلحه را از پنجره بیرون  اهورا که ماشین را مماس با جنسیس قرار داد، ش

که همان لحظه سنگی بزرگ زیر الستیک ماشین افتاد و تیرش خطا   گرفت

 رفت و به آینه بغل خورد.  

انگار با این شلیک، راننده تازه هوشیار شده بود چون ماشین سرعت گرفت و  

پیچید. اهورا هم سرعت را بیشتر کرد و خط به خط پشت سرش به سمت چپ 
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ها توی این  ش بلد بود و آنقدر به دنبال مجرمبود. این مسیر را مثل کف دست

دنده عوض کرده بود که حسابش از دستش در رفته    بدون نور و تاریکبیابانِ

 بود. 

ار داد و  نزدیک جنسیس قر یماشین را با سرعتی کامال کنترل شده در فاصله 

 خطاب به شهرام گفت:

 حاال!-

های شهرام سرش را تکان داد و تا کمر از پنجره بیرون رفت و صدای شلیک

 سکوت بیابان را شکست. اش، پِی در پِی

از چند جا راننده را زده بود و آرتا از روی صندلی شاگرد فرمان را به دست 

 گرفته بود و بخاطر همین ماشین حرکاتی نامنظم در پیش گرفته بود.  

چهارصد و پنجی شد که از پشت سر نیروهای کمکی ظاهر   حواس اهورا پرتِ 

د. بلند  هایش بیرون آمدنشد و دو مرد سیاه پوش تک تیر به دست، از پنجره

 غرید:

 و بدزد پشت سرمونن!سرت-
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همزمان با صدای اهورا، گلوله به روی ماشین بارید و شهرام نشست و خشابش 

را عوض کرد. هردو از آینه دیدند که نیروهای کمکی مشغول مقابله با آن تک  

ها بود  کرد و مراقب پیچشتیر اندازها هستند. اهورا با دقت ماشین را کج می

شان خالص نشود. هرچند آرتا زمام ماشین را به  لو از دستکه ماشین ج

فرصت فرار   ،او کرد اما باز هم از نظر اهورا با یک ثانیه غفلتِسختی کنترل می

 شد.برایشان جور می

 رسن. باید اینارو فلج کنم...و میها حسابشونبچه-

ورا برای  حرف که از دهان شهرام بیرون آمد، بی اینکه کوچکترین فرصتی به اه 

حرف زدن دهد، از پنجره بیرون رفت و در کسری از ثانیه الستیک عقب  

 ماشین روی زمین نشست. 

بت کرد و غرید و  همزمان با فریاد »مراقب باش« اهورا، تیر به بازوی شهرام اصا

 اش نگاهش کرد. روی صندلی نشست و اهورا با خشم از ندانم کاری

رفت و شروع به دوییدن کرد. از ظواهر امر  آرتا ماشین را نگه داشت و پایین 

معلوم بود راننده مرده و لنگ زدن آرتا نشان از اصابت یکی از تیرهای شهرام  



www.taakroman.ir  

 
  

 
235 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

اش را کشید و همانطور که با شدت به پایش بود. اهورا بدون فوت وقت، اسلحه

 شد گفت:کرد و پیاده میدر ماشین را باز می

یاده نشو تا خیالت راحت نشده همه رو بفرست پیش جاللی. خودتم پجنازه-

 م با من...جا اَمنه... اون عوضیَ

های اینکه منتظر حرفی از جانب شهرام شود، بی توجه به صدای شلیکو بی

  پشت سرش شروع به دویدن کرد.

دویید و اهورا سایه به سایه دنبالش زد، اما تند میآرتا با اینکه پایش لنگ می 

 بود. 

شباهت به گاوداری که شهرام گفته بود  کوتاه مکانی که بی  نسبتاکنار دیوار 

ای پشت سرش را نگاه کرد. با دیدن اهورا که مثل باد  ایستاد و لحظهنبود، 

آمد، به سختی پای چپش را که خون ریزی داشت و پشت سرش می

سوخت، بلند کرد و روی دیوار انداخت و خودش را به طرف دیگر پرتاب  می

 ن غلتید. نفس زنان بلند شد و دوباره شروع به دویدن کرد. کرد که روی زمی

 ی دیوار گذاشت و با یک جهش، به آن طرفِ دیوار پرید.  اهورا دستش را لبه
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شان خیلی کمتر شده چون آرتا روی دیوار کمی معطل کرده بود، االن فاصله

 بود که اهورا با گامی بلند، آن را به صفر رساند و دستش را پشت گردنش

 گذاشت. 

ای حس کرد مو به تنش  آرتا که توقعش را نداشت، از حرکت ایستاد و لحظه

های  اش خیره شد در چشم های از ترس گرد شده سیخ شد. برگشت و چشم 

هایش را به هم فشرد درخشید. دندان هایش میسرخ از خشم اهورا که مردمک 

روی زمین  و با غیظ مشت محکمی به صورتش زد و آرتا آخِ بلندی گفت و 

افتاد. اما بد  های دستش کمی به گز گزافتاد. آنقدر محکم زده بود، که استخوان

کرد. اما مگر این خشمِ بی حد و هم نشد. حداقل خشمش را سرِ او خالی می

 شد؟اندازه، با مشت زدن به آرتا خالی می

کنارش روی زانو نشست و با غیظ از پشت گردنش را گرفت و وادارش کند  

سرش را بلند کند. با غیظ و خشمی آشکار، صدای محکمش از الی  

 هایش خارج شد. دندان
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ی حروم  کنی مرتیکهمعلومه هنوز اهورا رو نشناختی که از دست من فرار می-

 و در میارم... لقمه. پدرت

آرتا حرفی نزد. از ترس الل شده بود. اهورا همانطور که گردنش را گرفته بود،  

هایش زیاد بود و  بلندش کرد و سمت دیوار کشیدش. فشار دست از زمین 

 های گردن آرتا کم مانده بود خرد شود که نالید:مهره

 ی روانی... کنی؟ ولم کن مرتیکهچرا همچین می-

 اهورا پوزخند زد. 

  ولت کنم هان؟ بسیار خب!-

  چنان محکم و باشتاب مرد را سمت دیوار پرتاب کرد که صورتش توی دیوارو 

 بتنی خورد و فریادش بلند شد.  

اهورا جلو رفت و وادارش کرد رو به او بایستد و مشت دیگری به صورتش زد  

اش را  که مرد بلند فریاد زد و سرش به سمت چپ خم شد. اهورا با غیظ یقه

 توی مشتش گرفت و آرتا که نگاهش کرد، توی صورتش با خشم گفت:

 گناه زدی...ن رو گلوی اون دختر بیاینم تالفیِ جای فندکی که توئه حیوو -
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اش را  آرتا از ترس و درد زبان به کام گرفته بود و الل شده بود. اهورا اسلحه

 کنار سرش گذاشت و غیظ کرد: 

و تموم کنم پست فطرتِ ای همیشه کارتتونم برهمین لحظه و همینجا، می-

ن دم تکون  و قیچی کنم که دیگه نتونی واسه هاموپادو! و واسه همیشه دمت

 بدی سگ نگهبان! 

 لرزید، اما کمی حرص داشت گفت:آرتا با صدایی که از ترس می

دونی با این کارت چه لطف بزرگی در حقم  خب بکن! منتظر چی هستی؟ نمی-

 کنی...می

و بگی...  خواممفتی خالصت کنم که چی؟ قبلش باید مُُقر بیای و هرچی که می-

 سمت جهنم...کنم ردت میبعدش خیالت  راحت، بی برو گرد 

کرد و آرتا حرفی نزد. یعنی نای حرف زدن نداشت. سر و گردنش درد می 

 سوخت.صورتش بدجوری می
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های ماشین، حاکی از آمدن نیروها بود. دو تا از مأمورها جلو  صدای الستیک

آمدند و به آرتا دستبند زدند و سوار ماشینش کردند و به راه افتادند. اهورا  

 شین دیگر ایستاد و رو به راننده گفت:کنار ما

 شینم.پیاده شو خودم می-

 ولی قربان...-

 پیاده شو گفتم! -

چنان باتحکم گفته بود که مأمور بی هیچ حرف اضافیِ دیگری، پیاده شد و 

 اهورا پشت رل نشست. 

توانست کمی از  آنقدر خشمش زیاد بود که جز سرعت و پدال گاز، چیزی نمی

 مشب برایش زیادی آزاردهنده بود.  آن کاهش دهد. ا

کرد، رو به همان مأمور  هایش خونی بود و درحالیکه با سرعت حرکت میدست 

 گفت:

به سرگرد فتوحی خبر بده چند نفرو فردا همراه خودش بیاره برای تفتیش  -

 منطقه. اینجا درسته ظاهرش گاوداریِ؛ اما یحتمل یکی از انباراشون باشه...  
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 اطاعت قربان.-

*** 

کرد که با صدای در ی بازداشتگاه نگاه می پشت پنجره ایستاده بود و به محوطه

ختر الغر اندامی شد که دستبند به دست،  آلودش عاید دچرخید و نگاه اخم

همرام مأمور زن، جلوی در ایستاده بود. مأمور دستبند را از دست دختر باز 

کرد و برای کسب تکلیف، به اهورا نگاه کرد که او با دست به صندلیِ پشت میز  

 فلزی اشاره کرد. 

 شما بیرون باش.-

اهورا، احترام گذاشت و  مآمور دختر را روی صندلی نشاند و با شنیدن صدای 

 اطاعت امر کرد.

 اهورا نگاهی به دختر انداخت و گفت: 

شناسی، اما من در حال حاضر بیشتر از هرکسی راجبت اطالعات  و نمیتو من-

شناسمت. پس بدون طفره رفتن و لفظِ مهمل، مو به  دارم و عین کف دست می

 و بهم میگی. مفهومه؟خواممو هرچی که می
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 نگی کرد و سر تکان داد و اهورا گفت: دختر اخم کمر

 و بلند کن و تو چشمام نگاه کن...زنم، سرتدرضمن؛ باهات که حرف می -

شد. دخترک  خواست، وادار به اطاعت میزد که آدم اگر هم نمیطوری حرف می

ی اهورا، مات ماند و های مسخ کنندهای با دیدن چشم سر بلند کرد و لحظه

شناخت. همان مردی بود که توی آن  باز شد. او را می هایش به کل از هماخم

ها خیلی خوب توی  ویال از دست آرتا خالصش کرده بود و طرح این چشم

ذهنش هک شده بود. اصال مگر کسی هم بود که این چهره را ببیند و  

آور بودن، بدجوری  های این مرد، از نظرش در عین رعبفراموشش کند؟ چشم

ورا که لب گشود، از ذهن دخترک گذشت که چقدر  مجذوب کننده بود. اه

ی جدی عجین شده زده و چهرههای یخخوب این صدای محکم با آن چشم

 است.

پس دنبال  ی کافی شنیدمات با دیاکو و رمانتیک بازیاتون به اندازهاز رابطه-

تکرار مکررات نیستم. چیزی که باید راجبش توضیح بدی، اعضای گروه 

 ست...دت توی اون مجموعهرستاک و نقش خو
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اهورا طبق معمول یک دستی زده بود و نگاه متعجب دخترک، حکم تأیید  

 های آوا بود. افکارش و حرف

 ش... شما... چطور...-

دونم و باید اضافه کنم گول مزخرفاتی که به و میبهت که گفتم. من همه چی-

سورنا، متهم   و نخوردم. در حال حاضر بابت قتل همکارم تحویل داده بودی

ای دروغ و دَری  ی آدم و بدون ذرهردیف اول و متهم به اعدامی! پس عین بچه

 و نجات بدی... هرچی که بایدو بگو که شاید در این صورت بتونی جونتوَری،  

 دخترک سر تکان داد و گفت: 

 خبرم... نه... من سورنا رو نکشتم... باور کنید من ازش بی-

 هایش را تنگ کرد و گفت: و چشم اهورا کمی به جلو خم شد 

 اما در حال حاضر تمام شواهد و مدارک برعلیه توئه، خانم نیکسا غزالی. -

کرد، اسمش را به  نیکسا به وضوح جا خورد. مأمور قبلی که از او بازجویی می

دانست. اما این کرد شهرام اسمش را نمیزبان نیاورده بود و دخترک خیال می

شناختش و این نگاه  طور که گفته بود، عین کف دست مییکی انگار واقعا همان
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چیز را  داد که اگر حرف نزند و همهآورش، نشان میترسناک و لحن خوف

نگوید، قطعا به دست این مرد به نهایت مجازات خواهد رسید. به خصوص که 

 اش داشت.اهورا به اندازه کافی هم مدرک برعلیه

ی  دیگر نبود و دیاکو هم مرده بود، نیکسا مهرهاالن که پروفسور رستاک آرین 

شد. جانش هم االن به این مرد وابسته بود که جلویش  سوخته حساب می

کرد. کشید، راهیِ بازداشتگاهش نمیایستاده بود و تا از زیر زبانش حرف نمی

کرد و پس همان بهتر که برای حفظ زندگیِ خودش هم که شده، اعتراف می

فت. او که آب از سرش گذشته بود؛ حاال اگر یک وجب به صد گهمه چیز را می

 کرد؟ وجب هم بشود، چه فرقی به حالش می 

 هایش را با سرِ زبان تَر کرد و شروع کرد:لب

کالسی بودیم. دو تا دونین، من و دیاکو اوایل فقط باهم همهمونطور که می-

ها و پیشرفت  پروژهرای پیشبرد جو که فارغ از جنسیت و طرز فکر، بدانش

چی عوض شد... احساسمون، کردن. اما بعد از یک سال همه دانشگاه تالش می
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مون درگیر چیزی شده بود که بیشتر به هم مون... قلبمون، همکاریدیدگاه 

 نزدیک شدیم. یه حسی که...

 خوام حرفای تکراری بشنوم! گفتم نمی-

بود. نیکسا نگاهی به او  ی اهورا بود که حرفش را قطع کرده صدای کالفه

هایی سرد اما زیبا که مقابلش نشسته بود و  انداخت. مردی مغرور، با چشم

خواهد از ماجراهای رمانتیک چیزی بشنود. شاید هم حق داشت... گفت نمیمی

بهرحال او یک پلیس بود. یک مأمور اطالعاتی که در تمام طول عمرش فقط با  

ای مرگ بار سر و کار داشته است. هیچوقت هها و خالفکارها و اسلحهجنازه

 احساس در کارش دخیل نبوده و شاید همین، قلبش را کشته بود...  

دانست از عذابی که  کرد؟ چه می دانست از اهورا که قضاوتش میاما او چه می

ی نفس  که اجازه ه شده روی دوشش و آنقدر سنگین بودهاست کوسال 

؛ کشته شده بود! آن هم به  مرده بودن ورا دهد... قلب اهکشیدن هم بهش نمی

دانست و فقط خودش از آتشش  دست خودش... و به دالیلی که فقط خودش می

 سوخت...می
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 نیکسا نگاه از اهورا گرفت و ادامه داد: 

کردم این احساس واقعیِ؛ اما نبود... از طرف من چرا، اما دیاکو اوایل فکر می-

 کرد. یه وسیله برای رسیدن به اهدافش.  ه میفقط به چشم یه ابزار به من نگا

 نفس عمیقی کشید و دوباره به اهورا نگاه کرد.

ی ما گذشته بود که متوجه ارتباط بین پروفسور آرین  دونم چقدر از رابطهنمی-

علمیِ باالیی که  و جایگاه سواد و شدم! متأسفانه پروفسور برخالفو دیاک

نبود... و تو این مورد بین پسر و دختر هم داشت، از لحاظ اخالقی آدمِ درستی 

 این؟ شد، متوجهتفاوتی قائل نمی

 اهورا فقط سر تکان داد و نیکسا ادامه داد:

اوایل برام مهم نبود، اما هرچی که گذشت، متوجه شدم دیاکو روز به روز  -

گذشت  گیره. از منم همینطور... هرچی بیشتر میبیشتر از درس فاصله می

و پای چشمش هم گود میفتاد... فهمیدن علتش هم کار سختی   شدالغرتر می

 نبود، معتاد شده بود! 
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ی چشمش را به اینجا که رسید، سرش را پایین انداخت و قطره اشک گوشه

 پاک کرد. 

و جلوی در  یکی دوتا ماشین پلیسرفتم دانشگاه، داشتم می یه روز که-

 ...ها مویرگی پخش کرده بوددیدم... دیاکو بین بچه

داد و کرد. انگار چیزی از درون آزارش میمهابا گریه می مکث کرد و این بار بی

 خب؛ چه دردی باالتر بود از مرور خاطراتی که لحظه به لحظه اش عذاب بود؟ 

پروفسور آرین واسطه شده بود که اون ماجرا   .حدود یه هفته بازداشت بود-

متوجه شدم اون کار یدمش. وقتی آزاد شد تو محوطه دمانع از تحصیلش نشه. 

ی ما زیاد خوب نبود. یعنی دیاکو ازم  یه جورایی شغلش شده... اون موقع رابطه

و دیدم نتونستم خواسته بود مدتی از هم دور باشیم. اما وقتی حال و روزش

ی اینا طاقب بیارم و رفتم سراغش و کلی داد و هوار راه انداختم و گفتم همه

ه آدم کثیفیه و اونم وارد کسب و کارش کرده. اما به تقصیر پروفسور آرینِ ک

عصبانی شد و جای اظهار پشیمونی یا حتی یه معذرت خواهیِ خشک و خالی، 

ی اینا به خواست خودش بوده و به پروفسور ارتباطی نداره، اون آدم  گفت همه
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و ندارم. گفت توی این مدت خیلی کمکش  محترمیه و من حق توهین بهش

 و پیدا کرده که قبال نداشته... روفسور چیزاییکرده و با پ

 مکثی کوتاه کرد و دماغش را باال کشید.  

اون روز خیلی باهاش حرف زدم که برگرده به راه خودش و بیخیالِ پروفسور  -

بشه. اما حرف، حرفِ خودش بود و اعتنایی نکرد. برای بار هزارم گفتم بخاطر  

ور آرین جدا کنه. اما اون  و از پروفسراهشمون هم که شده من، بخاطر عشق

و گرفته و از زمین بلندش  و پیدا کرده و پروفسور دستشپیشرفت گفت مسیر

کرده. در آخر هم بهم گفت اگه دوسش دارم، باید باهاش هم پیمان بشم و برم  

 تو گروهشون... 

 و قبول کردی؟پیشنهادش-

هیچ عنوان حرفای دیاکو برام اون لحظه نه؛ چون از آرین نفرت داشتم و به -

کنه... منم انگار از  و کور میقابل فهم نبود. اما بعدا، چرا! عشق چشمای آدم

 خود بی خود شده بودم...
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اهورا چند لحظه نگاهش کرد و از صداقتش که مطمئن شد، روی صندلی  

 هایش را روی میز گذاشت و گفت: مقابلش نشست و دست

 خب؟-

ام یه آدرس فرستاد. آدرس یه جای مثل  م و واسهبهش پیام دادم که هست-

شد به جز نگه خارج از شهر بود. اما اونجا هرکاری انجام می  که انبار یا گاوداری

داشتنِ گاو و گله! حالت یه آزمایشگاهِ خیلی خیلی کثیف و با امکانات اولیه  

گفتن آشپزخونه! آرین  و دیاکو همراه یه دختر بود، که خودشون بهش می

پروفسور دیگه اونجا بودن و متوجه شدم کارشون ساختن مخدرهای جدیده. 

که االن  که جای گُل و مواد قدیمیخواست میچیزی یه ماه وقت داده بود و یه 

ی شیمی احتیاج داشتن که یه  رو بگیره. ظاهرا به یه رشته بین جوونا باب شده

ر دیاکو هرکاری  فرمول ناب و تازه بسازه و چه کسی بهتر از من که بخاط 

 کردم؟ می
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کرد. نیکسا سکوت کرد. هردو دستش را روی صورتش گذاشت و هق هق می

هق هقی سوزان که پشیمانی در سوزِ آن به خوبی پیدا بود. کمی که آرام شد، 

 اش کشید و دوباره لب گشود:پشت دستش را به بینی

ن یه پول گنده چهار نفر آدمِ احمق بودیم که دور آرین جمع شده بودیم و او-

دونستیم چه غلطی داریم کشید. هممون میداد و ازمون کار میبهمون می

دونم درواقع رستاک چی کنیم، به جز سورنای بدبخت که من هنوزم نمیمی

دونست که عضو یه گروهه... صرفا یه اون خودشم نمی خواست... ازش می

 دوستیِ ساده با دیاکو داشت...

 آوردی؟ و به دست اون فرمول-

 نیکسا سر تکان داد.

ای به جیب زد. اما سرِ آره، به اسم خودمون فروختیم و پروفسور پول قلمبه-

فسور و دیاکو  پرو آنا و مون درش آوردن و بعدشم کهیه ماه نشده، از دست

کشته شدن. آنا رو خودِ پروفسور کشت، ظاهرا قبال باهم یه سری ارتباطای  
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های پروفسور شد.  بازیخصی، آنا قربانیِ هوسنامشروع داشتن و به دالیل ش

 خبرم...دونم چرا و چطور کشته شدن. از سورنا هم بیبقیه رو هم نمی

 اهورا حرفی نزد و نیکسا با پوزخند گفت:

و کشف کردم، پروفسور یه سور حسابی بهمون داد. آخر  اون روزی که فرمول-

 و روش گذاشت؛ رادنس!سر هم اسم خودمون

 رادنس؟-

مون گرفته شده. رستاک، یه اسم رمز بین خودمون که هر حرفش از اسم یکی-

 آنا، دیاکو، نیکسا، سورنا.

ی  و نوشته  خارج روستاذهن اهورا به عقب کشیده شد و روی همان دیوارِ

رویش متوقف شد. سریع همراهش را از جیبش بیرون کشید. عکس آن نوشته  

هنوز توی گالری همراهش سیو بود. عکس را که زوم کرد، متوجه شد نوشته  

اسم همین گروه بوده است منتها با حروف التین نوشته شده و باران و باد کمی 

 R.A.D.N.S     از وضوحش کم کرده بود.
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لنگید. اینکه رستاک سورنا را  ه بود اما هنوز یک جای کار میقضیه حل شد

ها فرمول  گماشته بود که مراقب صرافی باشد و در یک زمانِ کم از این نخبه

 ها هم نیست.داد معادله به این راحتیخواست، نشان می جدید می 

 ی رستاک بخاطر چی بود؟متوجه نشدی دلیل این همه عجله-

کرده. اسمش هم... ور قبال واسه یه آدم کله گنده کار می گفت پروفسدیاکو می -

 نمیدونم؛ شهریار... شهرام... شاهو... 

 اهورا با غیظ گفت: 

 شاهپور جاوید! -

دونم به چه ی اون بوده اما نمی بله بله! شاهپور... شاهپور جاوید. ظاهرا نوچه-

این فرمول هم کنه. با و جدا میشن و پروفسور راهشدلیلی با هم چَپِه می

 و بزنه... درواقع خواسته پوزِ اون

 شناسی؟ تو شخصی به اسم هامون می-

 و نشنیدم.نه... اسمش-
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 ور؟ افعی چط-

 اش را چین انداخت و بعد سرش را باال انداخت.نیکسا کمی چانه

اهورا نفس عمیقی کشید. این دختر اطالعات  زیادی به حل پرونده اضافه کرده 

کامل آن، راه زیادی باقی مانده بود. ظاهرا او هم مثل سورنا   حلِبود اما هنوز تا 

رسید که های رستاک بود. کم کم داشت به این نتیجه میو دیاکو، از قربانی

شود و بیشتر اسم جاوید به فهمد، بیشتر ماجرا پیچیده می هرچه بیشتر می

ه هم فشرد و هایش را بزند. محکم دندانعنوان متهم اصلی، فرای بقیه برق می

کرد برای روزی که این مرد را خودش با  دستش را مشت کرد. لحظه شماری می

های خودش از نفس کشیدن ساقط کند و برای همیشه وجود نحسش را  دست 

های امروز، نیازی به بازجویی از آرتا نبود. از روی زمین محو کند. باوجود حرف

ای اطالعات آوا از بین آنها به  هایش را شنیده بود و چیزی فرشهرام قبال حرف

ی تهرانِ آن صرافی را  دست نیاورده بودند. آرتا فقط یک شاگرد بود که شعبه

کرد و بدون اینکه بداند افعی کیست، با یک شماره برای هامون اداره می

های قتلش  زد و نقشهناشناس و سِری با او ارتباط داشت. پولش را به جیب می

کرد. منتها این بار پای دشمنی هم وسط بود چون افعی  را روی بقیه پیاده می
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حکم داده بود خودِ گروه خودشان را نابود کنند که موفق هم شده بود. دیگر 

 گروهی به اسم رادنس وجود نداشت.

در این که بین افعی و هامون ارتباطی به احتمال زیاد نزدیک وجود دارد، حتی  

عال برایش مجهول بود. این وسط تمام ی این ها فای شک نداشت. اما همهذره

شکش به مانیا بود اما هنوز مدرکی که ثابت کند او افعی است در دستش نبود.  

 ماند.  اش فعال در حد تئوری باقی میفرضیهبنابراین 

شد. درواقع همه چیز  قطعا تمام این مجهوالت، در سفر شمال برایش آشکار می

گی داشت. پایش که به گیالن برسد، این  به این سفر و مالقاتش با هامون بست

توانست تمام شد و با دستِ باز می موش و گربه بازیِ مسخره هم تمام می 

مدارک الزم را تهیه کند و با کسب اعتماد هامون، به او گروهش رخنه کند. 

قبال بارها و بارها این کار را انجام داده بود و اکنون برایش به راحتیِ آب خوردن  

ی دیگر سر برسد و قلمروی ی دو هفتهصبرانه منتظر بود پنجشنبهبود. بی 

هامون را از نزدیک ببیند. آنجا کله پا کردن شاهپور و هامون، با هم برایش  

 شد. مقدور می
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*** 

  »آوا«

کالفه قلت دیگری زد و با دیدن آسمان خاکستری، پوفی کشید و از جا بلند 

شد. آبی به صورتش زد و نگاهی به ساعت انداخت. ساعت چهار صبح بود و  

هنوز سه ساعت تا رفتن به بهشت زهرا وقت داشت. پشت میز آرایشش  

نشست و مشغول شانه کردن موهایش شد. نگاهش از روی تصویرش در آینه،  

کمک سر خورد و پایین آمد و روی قیچی ابرویی توی سطل زباله کنار میز  کم 

هایش  افتاده بود متوقف شد. با فکر آن شب، ناخودآگاه لبخند کمرنگی روی لب

 نشست. 

درست بعد از رفتن اهورا بود، که صدای جیغ از ساختمان عمارت بلند شد. 

ش، با ظاهری آرام روی  همه آشفته شده بودند بجز او که برخالف دلِ پر آشوب

خورد. چند دقیقه بعد، حسام،  اش را میشکالتیصندلی نشسته بود و دسر 

ی مخصوص شاهپور، مطابق امر او شروین را بیمارستان برده بود. آوا  راننده

دانست چه بر سر شروین آمده است. برایش هم مهم نبود. او که  هنوز هم نمی
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شم گرفته بود و هم ثابت کرده بود باالخره با این کارش هم ازش زهر چ

 دهد...ی سوءاستفاده نمی های دیگر، راحت به هرکسی اجازهبرعکس خیلی

  هوش وی شاهپور را خوب به یاد داشت. شروین نیمهنگاه خشمگین آن لحظه

حال توی اتاق آوا پیدا شده بود. بنابراین این اتفاق کار چه کسی به جز آوا  بی

هایش را سر آوا بریزد که نش نیمه باز بود که رگبار حرفتوانست باشد؟ دهامی

دانست کیست، زیر لبی به او  تلفنش زنگ خورد و مانع شد. آوا که می

داد. تماسش را خندید درحالیکه شاهپور با بهت و ناباوری پاسخ اهورا را میمی

 که قطع کرد، نگاهی به آوا انداخت و گفت:

 گه اهورا؟ چی می-

خیالی شانه باال انداخت و پاسخش  که پا روی پا انداخته بود، با بیآوا همانطور 

 را داد.

 دونم چی گفته... به تو زنگ زده. من چه می-

ی آب زیر کاه. درست و حسابی توضیح بده و به اون راه نزن دخترهخودت-

 بدونم چی شده... 
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 مگه اهورا بهت نگفت؟-

 بشنوم. خوام از زبون خودت گفت؛ منتها می-

 حرفِ من، حرفِ اهوراست! -

شاهپور حرصی شده بود از دست آوا. هم از آن بالیی که سر شروین آورده بود  

تر، این بود که  چیز هم برایش عجیبهای سر باالیش. از همهو هم از این جواب

آن اهورای مغرور، چطور آوا را حمایت کرده؟ اصال مگر او آن لحظه در مالقات  

ی پیش هم که باهم از عمارت خارج شده نبوده! چند دقیقه با خود شاهپور

دانست قطعا چیزی این وسط جفت و جور نیست  بودند... شاهپور تیز بود و می

دانست آوا درواقع اصال نمیکرد. و همین، بدجوری شاهپور را عصبانی می

ش رفای جز تأیید حا زده بود، او چارهاهوراچه گفته؛ اما طبق حرفی که به آو

لب باز کرد و خواست چیز دیگری بگوید که همان لحظه  نداشت. شاهپور 

های مانیا شنیده شد و بعد دستش دور بازوی شاهپور حلقه  صدای تَق تَقِ کفش

 شد. 

 کنی هانی! مهندس فرجی خیلی وقته منتظرته... تو اینجا چیکار می-
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خاطر حضور ناغافلِ ین بار بود که به نگاهی به مانیا انداخت و شاید اولشاهپور 

 ی زیبایش از او عصبانی بود. زیرلب گفت: معشوقه

 داشتم میومدم...-

جوشید ولی ظاهرش آرام بود  نگاهی به آوا که دلش عین سیر و سرکه می و نیم

 انداخت و بعد سرش را چرخاند.  

مانیا نگاهش را سمت آوا کشید که او هم همان لحظه سر چرخاند و 

 های مرموزِ عسلی رنگ. آن تیله هایش خیره شد درچشم 

مانیا برایش پشت چشمی نازک کرد که آوا هم متقابال اخم کرد و رو از او  

فقط خدا   ای چرا این همه با آوا سر شاخ بود را گرفت. دختر پرروی افاده 

ن دلیل حرص خوردنِ امشبش خیلی هم دور از  دانست. هرچند، فهمیدمی

محلی کرده بود و دیدن آوا در کنارش،  او بیحدس زدن نبود. قطعا اهورا به 

شود کسی اهورا را ببیند و او را برای  اینطور مانیا را آتشی کرده بود. مگر می

خواه و  های زنِ زیاده خودش نخواهد؟ به خصوص که دست برقضا چشم 

پرتوقعی چون مانیا او را گرفته بود، دیگر بدتر... یحتمل آوا االن حکم دشمن 
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شد. ریخت، بیخیالش نمیداشت و تا زهرش را به جان دخترک نمی  اش راخونی

دانست آوا. اما او هم دختری نبود که  خوب اخالق یکی یکیِ این جماعت را می

بجنگیم«  ی »بجنگ تااش را برپایهام زندگیکم بیاورد. جسور بود و تخس و تم

شان جلو رفته بود... خوب بلد بود چطور حساب این جماعت را کف دست

 آورد.بگذارد. حاال چه مانیا باشد، چه هر کسِ دیگر... آوا کم نمی

برس را روی میز گذاشت و موهایش را ساده بست. همراهش را از روی عسلی  

تخت برداشت. تلگرامش را باز کرد و اکانتی که این روزها، روزی چهار پنج بار  

را  شکی بود که آنی مکرد باز کرد. عکس اول یک صفحهپروفایلش را نگاه می

ی اول پیراهنش باز بود و تا دکمه  هایش قفلِ عکس دوم شد. دوو چشم رد کرد

هایش را تا آرنج باال زده بود. عکس فیلتر سیاه و سفید داشت اما معلوم آستین

بود پیراهنش رنگ روشن است. شاید سفید! برای آوا که تا به حال سفید به 

 آمد. زیبا بود و به چشمش میتنش ندیده بود، این عکس زیادی 

ای چوبی نبود، نشسته بود و آرنج یکی از  روی صندلی که بی شباهت به کنته

هایش روی زانویش بود و سیگاری به همان دستش بود که دودش دست 

های براق و  عکس سه رخ بود و چشمخاکستری تر از حد معمول بود. 
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وم خیره شده بود و سرش را  ای نامعلالعاده خوشرنگ و جذابش، به نقطهفوق

کمی کج کرده بود. موهای همیشه مرتبش، کمی شلخته بود و توی صورتش  

پخش شده بود که در ترکیب با ته ریشش، جذابیتش را هزار برابر کرده بود.  

هایش هم طبق معمول، هرچند کمرنگ، اما درهم بود و با فکی منقبض  اخم

از روتوش و کیفیت  کی بود همیشه. عکس گرفته بود. انگار از عالم و آدم شا

باالی عکس پیدا بود که با لنز دوربین و توی آتلیه گرفته شده. هرچند، از نظر  

آوا، آن چهره بی عیب بود و به کوچکترین روتوش و ادیتی نیاز نداشت. ولی  

 داد. خب، عکاس بخاطر کیفیت کار خودش باید این کارها را انجام می

و دوتا انگشتش را روی صفحه کشید و عکس را   لبخند آوا کمی رنگ گرفت

هایش را به هم فشرد و توی دلش زمزمه کرد:»چی  روی صورتش زوم کرد. لب

این چشمای قشنگت، جای این همه   شه واسه یه بارم که شده اخم نکنی؟می

عصبانیت، یه نمه شادی داشته باشه... چرا انقدر چشمات سرده؟ چیه که 

و مغرور نشون  اتاحساس ساخته و چهرهردِ بی اینجوری ازت یه سنگِ س

شم؛ ولی این همه سردی، قبول کن یذره زیاده ده؟ منکر خودخواهیت نمیمی

 رویِ...« 
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شد اگه این صورت،  و ادامه داد:»چی می  انگشتش را از روی تصویر برداشت سر

شه اگه گاهی وقتا جای اینکه جلوی  انقدر محکم و منقبض نبود؟ چی می

و بگیری، بلند بلند بخندی و لبات جای این حالت، یه خرده رو به باال  لبخندت

کردی، کش بیاد؟ کاش انقدر سفت و سنگی نبودی و این همه اذیتم نمی

 حضرت آقا...«

هایش  تاز اکانتی که چَ ، با نفسی عمیقچند دقیقه دیگر عکس را نگاه کرد و 

شد که اهورا را ندیده ای میحدود دو هفتهدیگر قدیمی شده بود خارج شد. 

با هم تماس نداشتند. به جز دیروز، که اهورا برای چک کردن زمان بود و 

 حرکت و پرسیدنِ آمدن یا نیامدن آوا با او تماس گرفته بود.  

ی شمال و دریا  شد. آوا دیوانهمله به خواست هامون، گیالن انجام میاین بار معا

بود. به خصوص که خاطرات قشنگ مادرش هم اکثرا محدود به آنجا بود. اما  

توانست دروغ  این بار، یک چیزی فرق داشت... نداشت؟ به خودش که نمی

غرور، با  بگوید. حضور اهورا تمامِ زندگی آوا را به هم ریخته بود. این مرد م

وجود رفتار سرد و خشک و آزاردهنده و لحن و زبانِ تلخش، بدجوری توی  

هایش را محکم به هم  ذهن آوا رخنه کرده بود. فقط توی ذهنش، یا... چشم
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ی کافی و حتی بیشتر  خواست به این چیزها فکر کند. به اندازهفشار داد. نمی 

داد این نباید اجازه می اش مشکل و بدبختی داشت.از مقدار کافی توی زندگی 

البته اگر؛ اگر احساسی  احساس یک طرفه هم دردی شود روی دردهایش...

 وجود داشته باشد... تکلیف دخترک که هنوز با خودش هم معلوم نبود... 

خوشی را  هایش آرام آرام بارید. او که حق بغض توی گلویش نشست و چشم

خواست. نباید حتی نداشت. پس نباید اهورا را می نداشت. حق زندگی کردن

ساس ، یک احاگر هم روزی به وجود بیاید کرد. این احساسبهش فکر می

. او کجا و آوا کجا! به قول خودش که دخترِ جاوید خطابش ممنوعه است

ی مقابل اهورا. محال بود تصورات  کرد، او دختر جاوید بود و نقطهیم

ی  اش به واقعیت بپیوندد. پس همان بهتر که به خیال اهورا اجازهدخترانه

 داشت. ی ذهنش نگهش میداد و فقط یک گوشهپیشروی نمی

با تنی کرخت، از جا بلند شد و چمدان کوچکش را کف اتاق گذاشت. وسایل 

حاضر و آماده پشت همراه کیف دستی اش، زش را داخلش گذاشت و مورد نیا

ی آیدا خواست به مؤسسهامروز بعد از بهشت زهرا می در اتاقش قرارش داد.

بود،  ت غروبچون پرواز سر ساعت هش گشت وبرود و در این صورت دیر برمی
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تر بود و هم غر غر  گذاشت، هم خیال خودش راحتاگر االن وسایلش را می

 کرد. اهپور را تحمل نمیش

اش گذاشت و ویولون سفید مادرش را کوک کرد و بوسید وتوی جعبه

هایش را با هودی و کاله مشکی عوض کرد. شاید هوا هنوز آنقدرها هم لباس

سرد نشده بود و باد پاییزی سوز زیادی هم نداشت، اما دخترک به سرما  

 حساس بود. 

توی جیبش گذاشت. پنج دقیقه مانده   رانگاهی به ساعت گوشی انداخت و آن

 شد.  رفت این پنج دقیقه هم تمام می ها را پایین میبود به هفت صبح. تا پله

حسام پشت لیموزین نشسته بود و با اخم منتظر آوا بود. مردک انگار ارث  

کرد و پدرش را از او طلب داشت که هر صبحِ پنجشنبه همینطوری اخم می

 شد. عبوس می

ی عقب نشست و به عمد چنان محکم در را به هم کوبید که دست روی صندل

خودش هم درد گرفت. به وضوح متوجه نگاهِ اخموی حسام که از توی آینه  
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خیال سر جایش نشست و وقتی دید حسام راه کرد شد اما بی نگاهش می

 افتد، با اخم نگاهش کرد و گفت: نمی

اینجا وایستی که زیر چهار   خوای انقدرو! نکنه میتکون بده دیگه ماشین-

 چرخت علف سبز شه؟ دِ برو دِ...

ی کل کل با  حسام پوفی کشید و سری جنباند و ماشین را راه انداخت. حوصله

شد. در عوض کارهایش  آوا را نداشت. دخترک زبانش دراز بود و او حریفش نمی

اش و  ذاتیداد. البته با مقداری اغراق که آن هم از بدرا به شاهپور گزارش می

 گرفت.قبالیِ زیاده آوا نشأت میخوش ا

ای گل نرگس و یک بطری  سر راه جلوی گل فروشی توقف کرد  و آوا دسته

 گالب خرید و دوباره به راه افتادند. 

 ی لب گذاشت و گفت: هنوز خیلی دور نشده بودند، که حسام سیگاری گوشه

 واسه منم شَر شه... خونه! دیر نکنی  یادت باشه ارباب چی گفت. رأس هفت-

دانست چقدر اعصابش را خراب  آوا با غیظ نگاهش کرد و با لحنی که می

 کند گفت:می
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کنم به خودم مربوطه و شاهپور، نه توی دوزاریِ  اوال؛ هر کاری که من می-

ش هست هر لحظه پیچ و  لجوهرلق! دوما؛ تو برو فکر خودت باش که احتما

ی  هنم بپره که دم به دقیقه با اون دخترههای فکم شُل شه و یهو از دمهره

ری دور دور! پس قدر داری و میودت ماشین شاهپورو برمیاسکل تر از خ

 ات حالجی نکردم... افتاد یا بندازمش؟و بدون تا معنیِ شَر رو واسهعافیتت

 حسام به حرص پُکی به سیگار کشید و زیرلب گفت: 

 پرروی زبون دراز! ی کنم دخترهبه وقتش حالیت می-

 آوا غیظ کرد:

 زنی؟ چشمِ شاهپور روشن!الحمدهلل روانی هم شدی که با خودت حرف می -

 حسام این بار بلند گفت: 

ی بلبل زبون، خیلی ساله المپ چشم شاهپور بابت داشتن تو ورپریده-

 مهتابیِ...

 ورپریدهی حمال! در ضمن، زنم مرتیکهمن با هرکی در حد لیاقتش حرف می-

 ... ی یه ال قباتویی و اون دختره
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خورد اما ترجیح داد سکوت کند. جلوی زبان این  حسام خون خونش را می

 توانست بگیرد. دختر را هیچکس نمی

آوا که عزمش را برای دق دادنِ حسام جزم کرده بود، پوفی کشید و اخمی 

ای  داد، سرفه دستش را توی هوا تکان میکمرنگ به چهره نشاند و درحالیکه 

 ظاهری کرد و گفت: 

مون کردی. اَه! یه بار نشد تو معتادِ به درد نخور  و خفهخاموش کن اون کوفتی-

شین. تریاکی که بودی، سیگارت کم بود که  و راه نندازی تو این مابساط دودت

شکرِ خدا اونم به هنرات اضافه شد. موندم اون دختره به چیِه تو معتادِ عالف  

 دل خوش کرده!

تر اخم کرد. حسام با حرص و صورتی سرخ از آینه نگاهش کرد که آوا غلیظ

مین  سیگار را از پنجره بیرون پرت کرد که با هاالاهلل ای گفت و مرد الاهلل

شانس آورد  حرکتش، لبخند پت و پهنی از سر پیروزی توی صورت آوا نشست.

همان لحظه جلوی بهشت زهرا رسیدند و از دست زبانِ مهارنشدنیِ این دختر 

 شد. خالص می
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 قفل ماشین را باز کرد و آوا هنوز دستش به دستگیره بود که صدایش را شنید. 

 م، پس... کشیو مکنه من اینجا کشیکتمی شاهپور خیال-

 آوا بین حرفش پرید و گفت: 

سر  خیلی خب. حواسم هست یه وقت توی به درد نخور تو دردسر نیفتی. -

 ام دیگه...خونه ساعت هفت

انب حسام شود، در را باز  و بی اینکه حرف دیگری بزند یا منتظر کالمی از ج

 اده شد. کرد و پی

ی ذاشت تا به قطعهگها را پشت سر میهای خسته، یکی یکی سنگبا قدم 

 موردنظرش رسید.

با بغضی آشکار و لبخندی کمرنگ، روی زانو نشست و سنگِ سفید را با گالب  

شادروان ماند. » شست. سنگ را بوسید و نگاهش روی اسم مادرش خیره

وار روی متن سیاه رنگی که به هایش را نوازشنرگس مالکی«. انگشت

ی مهابا روی چهرههایش بیی خودش آنجا هک شده بود کشید و اشکخواسته

 مهتابی اش روان شد. »مادرم؛ تربتت سجده گاهِ من است...«. 
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باز  های نرگس را از هم ی ویولون را کنار سنگ گذاشت و همانطور که گلجعبه

 چید، با صدای ظریف بغض دارش گفت:کرد و روی سنگ میمی

آ...  ر میام پیشتسالم قربونت برم. سالم مامانِ قشنگم. ببخشید من دیر به دی-

ده قدم از قدم بردارم... خوبی دورت  شناسی؛ اجازه نمیمی شاهپورو که

و راحت. اما   وبی. تو اونجا؛ جات امنهدونم که خدونم... آره خودم میبگردم؟ می

شو  کسِ تو، من خیلی داغونم مامان. صبح تا شب عین کوزت دارم نوکریعبر

ـ کنم. بشور، بساب، بمیمی و با فحش  ر! تازه عوضِ تموم بدبختیام، مزد شبم ـــ

ده. حاال اگه شانس بیارم و زیادی سر دماغ باشه، همون  و کتک کاری می

مامان. خیلی زود تنهام گذاشتی... ره رد کارش... زود رفتی ده و میو میفحش

دیدی تو چه جهنمی دارم زندگی دیدی، کاش بودی و میکاش بودی و می

زدی  ام ویولون میکردی. شبا واسهو ناز میکنم. کاش پیشم بودی. باز موهاممی

و پاک کنه؟ تو  خوندی... کو دستات مامان؟ کو دستات که باز اشکامو قصه می

و بستی و آروم خوابیدی؛ ولی من شب و روز کارم گریه  چشمای قشنگت اینجا

شده مامان! کجایی که بگی گریه نکن آوای قشنگم، آروم باش، خانوم  

 کنه... خانوم کوچولوی من که ضعیف نیست... کوچولوی من که گریه نمی
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اش بلند شد و پیشانی اش را به سنگِ سرد تکیه داد و درحالیکه  هق هق گریه

 الید:لرزید، نهای باران میره نمکِ قط زیر نم

خانوم کوچولوت دیگه بزرگ شده مامان نرگسی. دیگه بچه نیست... کوچولو  -

که  شناسه و میهم نیست... اونقدر این زندگیِ لعنتی و این دنیای سیاه

تر  هرروزش شده عین شب و شباش شده بیداری تا چهار صبح... هرچی بزرگ

شه... بخدا خیلی تنهام مامان! خیلی یشه، تنهاتر مشه، ضعیف تر میمی

نامردی که تک و تنها با شاهپور ولم کردی و خودت رفتی جای قشنگی که نه  

خبری از درد هست و نه عذاب و نه گندکاریایِ شاهپور! تو به خدا بگو، تو به  

ت بده، بهم رو داشته باشه مامان! تو بهش بگو نگام کنه... بهم قدخدا بگو هوام

طاق نشه جلو این همه درد اونقدر که از پا نیفتم و کم نیارم و طاقتم  جون بده،

خیلی هم کم دارمش... تو که   این روزا خدارو کم دارم مامان؛  ...و مصیبت

ل کنه، من تو این دنیای هزار رنگ گم و وگذاشتی رفتی. اگه خدا هم دستم 

دا قسم که نابودم  کنن... به خود خ شم. نابودم میشم. نابود میشم. محو می می

 کنن این حیوونایِ آدم نما...می
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زد و با مادرش درد و دل  دانست چقدر زمان گذاشته که همانطوری زجه مینمی

های سوزناکش که هرچه هم  حرفکرد. از همه جا غافل بود. فقط او بود و می

 گفت، تمامی نداشت.می

جیبش بیرون  دستمال کاغذی از  رش را از روی سنگ بلند کرد و برگیس

کرد. نگاهی به ساعتش انداخت. حدود دو ساعت هایش را پاک کشید و اشک

توانست برگردد. این هم از  نمی رفت، قطعا تا هفتو اگر زودتر نمی  گذشته بود

گذاشتند . حتی نمی شانس او بود که بلیط پرواز برای غروب پنجشنبه بود

 راحت با مادرش حرف بزند... 

 دوباره سنگ را بوسید و ویولون را از جعبه خارج کرد. 

خواد برداره ببرتم گیالن! من که با اون حاضر نیستم بهشتم برم،  شاهپور می-

اما زورم کرده. مثل همیشه... اومدم باهات خداحافظی کنم قربونت برم. حاال  

بده. ملودی جدید روش گذاشتم. ببین یکی یه دونه ات چه  این قطعه رو گوش 

 پیشرفتی کرده و واسه خودش چه اوستایی شده! 
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اش گذاشت. معموال هنگام صبح اشخاص ون را روی شانهسر پا ایستاد و ویول 

داد به جای غروب، بهشت زهرا نبود. بخاطر همین همیشه ترجیح می زیادی در

ت از ته دل گریه کند و با او حرف بزند. صبح به دیدن مادرش بیاید و راح

شد، برایش  هرچند زمانش محدود بود... اما بازهم همین که کمی دلش آرام می

 کافی بود. 

 مازیار فالحی(-)آهنگ نبش قلب

 تو رو دوست دارم

 مثل حس نجیب خاک غریب

 تو رو دوست دارم

 های سیبمثل عطر شکوفه

 تو رو دوست دارم عجیب 

 زیاد  تو رو دوست دارم

 و تنهام بزاری چطور پس دلت میاد من



www.taakroman.ir  

 
  

 
271 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 تو رو دوست دارم  

 های خواب ستارهمثل لحظه

 تو رو دوست دارم

 هامثل حس غروب دوباره

 تو رو دوست دارم عجیب 

 تو رو دوست دارم زیاد 

 و تنهام بزاری نگو پس دلت میاد من

 توی آخرین وداع وقتی دورم از همه

 ه چه غریبم ای خدا دیگه وقت رفتن

 سپارم به عشق سپارم به خاک تو رو میتو رو می

 ها...برو با ستاره
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ی ساز، خودش هم گریه  هایش را بسته بود و با گریهمثل همیشه، چشم

ریخت. انگار او هم سوز دل کرد. عجیب بود امروز آسمان هم آرام اشک می می

 کرد. می  دردیدید و باهاش همفهمید. انگار درد دخترک را میدخترک را می

کرد. صدایش ذاتا هم ظریف بود و آرام... ولی  آرام و زیرلب آهنگ را زمزمه می

زد، خودش از نظر  توانست بلند بلند بخواند. همین ساز هم که میاینجا نمی

 ها حرمت شکنی و حتی گناه بود! خیلی

 تو رو دوست دارم

 ی تولدت مثل حس دوباره

 تو رو دوست دارم

 گذری همیشه از خودت میوقتی 

 تو رو دوست دارم

 مثل خواب خوب بچگی

 به سادگی  میرمگیرم و میبغلت می
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 تو رو دوست دارم

 تنگیای وقت سفر  مثل دل

 تو رو دوست دارم

 مثل حس لطیف وقت سحر

 گیرم و  مثل کودکی تو رو بغلت می

 اک سپارم به خو با تو مین دل غریبمای

 دورم از همهتوی آخرین وداع وقتی 

 چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه 

 سپارم به عشق سپارم به خاک تو رو میتو رو می

 ها...برو با ستاره

ای شد که سر درش تابلوی »مؤسسه خیریه دو طبقهعظیم وارد حیاط مِلکِ 

ای بود نسبتا قدیمی و بازسازی شده که برای نسل مهر« نصب شده بود. خانه

 ساخته شده و درنظر گرفته شده بود. سرپرست های بیو بچهنگهداری از ایتام 
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های رز صورتی و دیوارهای نقاشی شده و دورتادور حیاط پر بود از باغچه و گل

 تر کرده بود.وسایل بازیِ آنجا، فضا را مناسب

چهار صندلی سفید رنگ   کوچک که میز منشی و ی اول، شامل یک سالنطبقه

پنج اتاق بزرگ دیگر که هرکدام  ی اصلی که شامل آنجا بود و منتهی به فضا

ها و انجام امور فرهنگی تربیتی بودند، بود به عالوه سالن غذاخوری  برای کالس

 ی اول بود. مدیریت هم طبقه رسید. دفترنتهایش به آشپزخانه می که ا

تا تخت  ی دوم اما متفاوت تر بود. ده اتاق معمولی که داخل هرکدام پنجطبقه

شد و انتهای سالن،  قه و سرویس بهداشتی و حمام بود، آنجا را شامل میدوطب

 اتاق نسبتا عریضی بود که حکم سالن کنفرانس را داشت.  

شان با  های بنفش و ترکیبهای همرنگش با پرده درهای سفید و پنجره

ای خورده بودند  های نقرهبنفش و سفید که طرحدیوارهایی که با کاغذدیواری 

ها برای  ده بود، فضا را چشمگیر و زیبا کرده بود. طوری که بچهپوشیده ش

 های منفی و درد و کمبودشان را فراموش کنند. ای هم که شده، حسلحظه
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زد که با دیدن  خانم رحیمی پشت میزش نشسته بود و داشت با تلفن حرف می

آوا، لبخند زد و سرش را تکان داد. آوا هم متقابال لبخند زد و روی یکی از  

 ها نشست. صندلی

با ظرفیت محدود.   ی خصوصیِم محترم؟ اینجا یه مؤسسه چندبار بگم خانو-

و  های زیر پونزده سال... آقای پناهی غیرممکنه همچین چیزیاونم برای بچه

قبول کنن... آخه شما که با قوانین اینجا آشنا نیستین، برای چی به حرف هر  

کنین منم بمونم تو دوراهی؟ ... نه خانوم!  دین و یه کاری میکسی گوش می

 دن...شو نمی گفتم که؛ راه نداره... مدیر اجازه

 بعد اخمی کمرنگ روی چهره نشاند و ادامه داد: 

تون خجالت  این چه طرز حرف زدنه خانوم! مؤدب باشین لطفا! از سن-

گم اما شما هم لطفا تا  خب... گفتم باشه دیگه... من به مدیر می بکشین... خیلی

 زمانی که خودم تماس نگرفتم جویا نشین... خدانگهدار! 

ند شد و جلوی میزش  را سر جایش کوبید. آوا با خنده بلو با حرص تلفن  

 ایستاد و گفت: 
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کنی کلک همه یچه خبره باز مزاحم تلفنی داری خانوم رحیمی؟ چیکار م-

 ن؟ ا اینجوری تو کَِفت

مالید، چپ چپ آوا  هایش را میخانم رحیمی همانطور که با سر انگشت شقیقه

 را نگاه کرد و گفت: 

و چه به این  ؛ با سن و سالِ منآخه یه زن میانسال ! آگیم یه چیزی میتوئ-

 حرفا؟ 

 آوا با شیطنت ابرویی باال انداخت.

واال تا جایی که من دیدم، همین رنج میانسال االن تو بورسن و خاطرخواه  -

خورن که ما اینجوری عَزَب رو زمین موندیم و میزیاد دارن. حق امثال من

و سال انگار حاال چند سالته! سی و شیش   گی سندیگه... شما هم همچین می

که دیگه این حرفارو نداره... اوج جوونی و خوشگلیته خانوم  سن هفت سال 

 طال، زندگی کن جایِ گوشه گیری... 

 خانم رحیمی لب پایینش را گاز گرفت و گفت: 
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حیا کن دختر! خوبیت نداره این حرفا. هرکی بشنوه چه خیاال که پیش  -

و از راه به در کردی که رفت نامزد کرد  ا همین حرفات خانومکنه... بخودش نمی

 ی کارا موند روی دوش من دیگه... و همه

شم از تو همین تلفن واسه خدا رو چه دیدی؟ شاید یه تَرگل وَرگلِ جنتلمن-

 شما پیدا کردم.  

 خانم رحیمی بهش چشم غره ای رفت که آوا با لبخند گفت: 

 ت کرده؟ کُفری کی بود حاال طرف که اینجوری-

 خانم رحیمی چینی به پیشانی انداخت و گفت:

ی نسل  خبر چو انداختن که مؤسسه چی بگم واال... یه سری آدم از خدا بی-

مهر دولتی شده و االن عالوه بر سرپرستیِ ایتام، کارآفرینی و مددکاری هم 

 ده...انجام می

 آوا با تعجب ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 قعا دولتی شده؟ حاال وا-



www.taakroman.ir  

 
  

 
278 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

زنی؟ اینجا هیچوقت و میوا آوا جون؟ تو که از خودیایی دیگه چرا این حرف-

ها تمام و کمال با  های بچهشه... آقای پناهی، از روز اول گفته هزینهدولتی نمی

و واسه این کار شخواست دولتی باشه، که ملک شخصی خودشه... اگه می

سپرد به دولت که کسی تحت تکفلش نباشه...  میو ساخت و همه چینمی

اس که دولتی باشه و امکانات اینجارو هم داشته باشه؟ بعدشم، کدوم مؤسسه

امیدوارم این خواهر و برادر، اون دنیا پیش محضر خدا روسفید باشن که 

 گفتم؟ ها رو دارن... چی داشتم می اینجور هوای این بچه

 ای مکث کرد و بعد ادامه داد:چینی به پیشانی انداخت و لحظه

خبرا بود... االن مدام این تلفن وامونده زنگ هان! بحث این از خدا بی-

گه فالنم و گه من آشپزم، یکی میگه من خیاطم، یکی میخوره. یکی میمی

 شون...بهمانم! واال بخدا سرسام گرفتم از دست 

 آوا خندید. 
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گردن که بزارن دنبال دو هزار پول میاونا هم حق دارن. کار قحطه! این وسط -

و قاضی کن، ببین از  و شکر کنن... حاال شما خودتتو جیبشون و خداشون

 شون هست؟جا واسهک ، ی شما بهترمؤسسه 

 خانم رحیمی سری تکان داد و »چی بگم« زیر لبی گفت.  

 آیدا اومده؟ -

و راست و ریست  آره. فردا جلسه دارن، اینه که چهارتا کارگر آوردیم کارا ر-

 و مرتب. خانوم هم باال سرشون وایستاده.کنن و وسایل سالن

و ناراحت کن دورت  رم پیشش. شما هم کمتر حرص بخور و خودتپس من می-

 و بده؟آ! اونوقت کی جواب خاطرخواهاتچین میفته صورتت بگردم.

 و دست ننداز... برو بچه. برو من-

کرد این را گفت و آوا با خنده از او  میخانم رحیمی درحالیکه چپ چپ نگاهش 

 ها باال رفت. دور شد و از پله
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های مؤسسه فرق ی قسمتمدیریت با بقیه دکوراسیون سالن کنفرانس و دفتر

های کرم و میزهای همرنگ دیوار، همراه  ای بود با صندلیداشت. دیوارها قهوه

 ی طالیی به رنگ لوسترها. های مخمل کرم با حاشیهپرده

ارد سالن شد و داخل آن چشم چرخاند. آیدا پشت پنجره ایستاده بود و تلفن  و

زد. آوا  همراهش را کنار گوشش گرفته بود. قطعا داشت با بهرام حرف می 

شان باشد. اما  اش گرفت. مثال آمده بود باالی سر کارگرها که مواظبخنده

 ا بود.  حواسش تنها جایی که نبود، توی سالن و به کار کردنِ کارگره

آرام آرام جلو رفت و پشت سر آیدا که رسید، »پـــخِ« بلندی گفت و همزمان 

پهلوهایش را قلقلک داد. آیدا که کال حواسش توی این دنیا نبود، با حرکت 

یهوییِ آوا، جیغ بلندی کشید و نزدیک بود تلفن از دستش بیفتد که به سختی  

 خنده. کنترلش کرد و تماس را قطع کرد و آوا زد زیر 

مغز، این اگه میفتاد  ی روانیِ بیدخترهکور شی آوا! این چه کاریه آخه؟ -

 شو میاوردم؟شکست من از کجا یدونه دیگهمی
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خندید. یکی دوتا از کارگرها  زد و آوا بیخیال می آیدا با جیغ جیغ حرف می 

ی بازوی آوا کرد و  شان کردند که آیدا لب گزید و مشتی حوالهبرگشتند نگاه

 فت:گ

وجبی. هربار که میای اینجا باید حتما یه کاری کنی آبرو  خدا لعنتت کنه نیم-

 حیثیت واسه من نمونه...

فرمایی  ربرو بابا! تو سرت گرم اون ماسماسکه به من چه؟ اصال چه مدل کا-

روحت هم خبردار  ن دم دستگاهم جمع کنن ببرن؛ هستی تو؟ اینا اگه تمومِ ای

 برد، خانوم هنوز غرقِ بهی جونشه...  شه! همه دنیا رو آبنمی

 مرض و بهی! صدبار گفتم اینجوری نگو... بهرام بگی جونت که درنمیاد...-

 آوا لب ورچید و شیطنت کرد:

چرخه نگم بهی! ولی حاال که انقدر اصرار داری نگم جونِ تو روی زبونم نمی-

 گم بهی...بهی، باشه دیگه نمی

 کرد هم به خنده افتاد. چپ نگاهش میاز حرف زدن آوا، آیدا که چپ 

 دیر کردی امروز! -
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آره... یه ذره حرفام با مامانم طول کششید. آخه باید ازش خداحافظی  -

 کردم. می

آیدا یک تای ابرویش را باال انداخت و خواست بپرسد: »خداحافظی چرا؟« که 

 همان لحظه یکی از کارگرها صدایش کرد:

و تموم کردن. بی زحمت این انعام مارو بدین که ها کارشونبچهخانوم پناهی؟ -

 دیگه رفع زحمت کنیم...

چیز مرتب بود. همانطور که همیشه برادرش  آیدا نگاهی به سالن انداخت. همه

زد، اما آیدا همه چیز را  کرد. بااینکه خیلی کم به مؤسسه سر می سفارش می

 داد.  مطابق میل او انجام می

 دستتون درد نکنه حبیب آقا. خیلی زحمت کشیدین. باشه چشم االن...-

مدیریت جا  ، متوجه شد کیفش را توی دفترنداختبا نگاهی که به اطرافش ا

 گذاشته و حرفش نصفه نیمه ماند. 

 کیفم دفتر جامونده. یه لحظه صبر کنین برم بیارم... -

 چشم خانوم. -
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 آیدا خواست پایین برود که آوا جلویش را گرفت.

 ات. رم میارم واسهخواد بری خانوم پناهی. من مینمی-

 شه که...آخه نمی-

رم پایین جَلدی میارمش و میام. تو  یه کیفه دیگه! یه توک پا میچرا نشه؟ -

 بمون باال سر اینا. 

 آیدا لبخند زد.

 دونه ای بخدا. یه-

 کوفتت بشم الهی... -

ی اتاق  ها پایین رفت. هنوز دستش روی دستگیرههردو خندیدند و آوا از پله

 مدیریت بود که...

 ید...هایش کشیک بار دیگر نفسش را عمیق به ریه

 نه...

 کرد... اشتباه نمی
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 بود... ای که محوطه را پر کرده این رایحه

 همان بوی عطر بود...

 همان عطر تلخ...

 همان عطر تلخ اشنا...

تر نفس کشید  ای شل شد. عمیقحس کرد دستش لحظهاینکه در را باز کند، بی

دوییده بود که قدم تند کرد تا به در ورودی رسید. طوری  و رد بو را گرفت. 

فهمید؟ االن تنها چیزی که حس  محکم به در خورد اما مگر چیزی از دردش می

 کرد، همان بوی تلح آشنا بود...می

ها  چشمش را چند دور توی حیط چرخاند. اما کسی نبود. یعنی چندتا از بچه

درحال بازی بودند و زن و مردی کنار یکی از کارمندها که دستش را توی هوا  

خواستند سرپرستیِ یحتمل می زد؛ ایستاده بودند.داد و حرف میمیتکان 

خواست،  اما کسی که او می یکی از آنها را به عنوان فرزند خوانده قبول کنند.

ی تلخِ لعنتی، آنجا نبود  نبود. کسی که او دنبالش بود، نبود. صاحب این رایحه

 که نبود... 
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ای است که ردش حسابی توی  او که شک نداشت این بوی تلخ، همان رایحه

 های آوا مانده بود و جا خوش کرده بود. اما پس... صاحبش کجا بود؟ریه

 آوا؟ آوا؟ حالت خوبه دختر؟-

اش، به خودش آمد. خانم رحیمی پشت سرش های شانه با احساس تکان

کرد. وقتی دید آوا همانطور در سکوت بهش  ایستاده بود و با تعجب نگاهش می

 است، یک بار دیگر تکانش داد و گفت: زل زده 

 کجایی تو دختر؟ یه باره چرا دوییدی تو در؟ چِت شد یهو؟ -

آوا انگار تازه حواسش جمع شده بود. یک بار دیگر نامحسوس بو کشید. هنوز  

 ی عطر، پرِ هوا بود. منتها نه به شدت اول.هم رایحه

 هایش لرزید و آرام گفت: لب

 می؟کی اینجا بود خانوم رحی-

 هایش را باز کرد.خانم رحیمی کمی چشم 

 وا؟ یعنی چی که کی اینجا بود؟ -
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 این عطر... این بوی عطر مالِ کیه؟-

 خانم رحیمی کمی بو کشید و بعد ابروهایش را درهم کشید و گفت: 

 آ آوا جون! عطر کجا بود؟ خیاالتی شدی-

ه بود. اما او آوا دوباره بو کشید. حق با خانم رحیمی بود. بوی عطر محو شد

ای هم شک نداشت که این کرد. دخترک ذرههنوز هم کمابیش حسش می

رایحه، مربوط به همان مرد مغروری است که بی حد و اندازه توی ذهن دخترک  

پیشروی کرده بود. اصال این بو، با تمام عطرهایی که تا به حال شنیده بود فرق 

ود تلخ که با بوی سیگار گلد  ای بداشت. انگار یک جورهایی خاص بود. رایحه

 کرد.شد و اینطوری دلِ دخترک را زیر و رو میتاچ ترکیب می

 یهای گرد شده کشید و بی هیچ حرف دیگری، از مقابل چشمنفس عمیقی 

مدیریت رفت. دستگیره را کشید و داخل  دفتر خانم رحیمی رد شد و سمت 

 شد. 

 اما...

 آنجا هم... 
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 ی تلخِ مخصوص... مان رایحهآنجا هم آکنده شده بود از ه

 پس چرا هیچکس نبود؟

ی تلخ را  هایش را روی هم گذاشت و آن رایحهکمرش را به در تکیه داد و چشم

 هایش کشید و زیرلب آرام زمزمه کرد:با شدت توی ریه

 اهورا... -

بود و بس! یعنی   فقط و فقط این رایحه توی هوا پیچیدهاما اهورایی آنجا نبود. 

امکانش بود کسِ دیگری از این عطر استفاده کند؟ ممکن بود واقعا خیاالتی 

 شده باشد؟ 

 نه...

این بو فقط و فقط مخصوص به یک نفر است. خیاالت نبود.   . ای شک نداشتذره

 این رایحه، از هرچیزی واقعی تر بود... 

الش بهتر. بعد  های قلبش منظم شود و حچند لحظه همانجا ایستاد تا تپش

کیف آیدا را برداشت و از اتاق خارج شد. تازه آن لحظه بود که فهمید، حالش  
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بهتر که نشده هیچ، با ماندن توی آن اتاق و فرو بردن آن بوی لعنتی، بدتر هم  

 شده. 

ی باال که رفت، اولین چیزی که توجهش را جلب کرد سوگل بود که در  به طبقه

کرد. با دیدن آوا، جیغ بلندی  اش بازی میبافتنیآغوش مادرش با عروسک 

هایش را سمتش گرفت که آیدا با خنده او را به آغوش آوا سپرد کشید و دست

 و کیف را ازش گرفت و مشغول حساب کردن دستمزد کارگرها شد.

اش را بوسید و همانطور که موهای  آوا سوگل سه ساله را بغل کرد و محکم گونه

 کرد، گفت:وازش میبلند زیبایش را ن

 کِی اومدی عروسک خاله که من ندیدمت؟ -

 سوگل با لحنی کودکانه پاسخش را داد:

و دوست نداره چون  دیروز خونه مادرجونی بودم، با دایی اومدم. ولی دایی من-

 مونه... همیشه کار داره...هیچوقت پیشم نمی
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گفت  روز یا االن، میاش را بوسید. سوگل همیشه به امآوا خندید و دوباره گونه

اش را که یک دختر با لباس محلی صورتی و  دخترک عروسک بافتنی دیروز. 

 موهای بافت طالیی بود، جلوی صورت آوا تکان داد و با شوق و ذوق گفت: 

و گذاشتم مهگل...  ام درست کرده! اسمش ببین خاله آوا مادرجونی چی واسه-

 دیگه این دختر منه، منم مامانش... 

 رفت، گفت: اش میند خندید و درحالیکه قربان صدقه آوا بل

 ریزه وروجک...الهی من قربونِ تو برم مامان کوچولو... چه زبونی می-

زد که آیدا  کرد و آوا هم با لبخند باهاش حرف می سوگل مدام شیرین زبانی می

 شان آمد. نزدیک 

 سوگل خاله رو اذیت نکن... -

 سوگل بیشتر خودش را به آوا چسباند.و خواست او را از آغوشش بگیرد که 

 خوام بغل خاله آوا بمونم...نمیام مامانی. می -

 آوا هم موهایش را ناز کرد و بوسید و رو به آیدا گفت: 
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 گه بزار بمونه...راست می-

آیدا با لبخند سری تکان داد و بعد مثل اینکه چیزی یادش بیاید، رو به آوا که  

 ی تلخ آشنا شده بود، تند گفت: هدوباره غرق خیاالت و آن رایح

شون ویولون بزنی؟ طفلیا بدجوری آهنگات به  ها منتظرتن آوا، میای واسهبچه-

 دلشون نشسته... 

آوا اصال توی این دنیا نبود. کال ذهنش پر کشیده بود و توی دنیای دیگری سیر  

 لب نشاند و سرش را تکان داد. رد. با این حال، لبخند کمرنگی رویکمی

ام باشد و با  زد، سعی کرده بود ظاهرش آرها ویولون میام مدتی که برای بچهتم

خودش را مثل همیشه شاد نشان دهد. اما دلش آشوب   هایش،لبخند روی لب

پلکید... شاید هم فقط یک چیز بود. فقط یک نفر!  بود و حول چه چیزها که نمی 

ی عطرش به تنهایی کافی بود که ذهن دخترک را به  یک نفر که حتی رایحه

 خودش مشغول کند...
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چرم کرم  هایآیدا پشت میزش نشست و آوا ویولونش را روی یکی از صندلی

سوگل هم  اش نشست. فتر گذاشت و خودش روی صندلی کناریرنگ د

 کرد.علیرغم تذکرهای آیدا، روی میز نشسته و شیطنت می

ناخودآگاه، برای اینکه یک بار دیگر آن رایحه را بشنود، نفس عمیقی کشید.  

 خبری از آن نبود که نبود...  دیگر اما 

 با توئم آوا! -

 حواسش جمع شد. با صدای آیدا 

 هان؟-

 خوری بگم بیارن؟ گم ناهار میکجا غرق شدی تو دختر؟ می-

 م نیست.  ه... یعنی گشنهن-

و گشنم نیست؟ یه نگاه تو آینه به خودت بنداز! رنگ و روت کامل  چی چی-

ت چه گناهی کرده که هِی باید گرسنگی بکشه از  پریده. این تن و بدن بیچاره

 دست تو؟
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 و حرفی نزد و آیدا پرسید: آوا لبخند زد 

 چیزی ناراحتت کرده آوا؟-

داد و سعی کرد آوا مات نگاهش کرد. یعنی انقدر تابلو بود؟ به لبخندش رنگ 

 شر و پرشیطنت همیشگی فرو برود. توی غالب همان آوای

 نه خوبم. چیزی نیست.-

و  از جا بلند شد  بعد از اینکه سوگل را روی زمین گذاشت، آیدا لبخندی زد و

 کنارش نشست.  

شه من تو رو نشناسم؟ تو یه چیزیت هست که انقدر تو لَکی... فقط  مگه می-

 وجبی! ت زده نیمرِجوری تو پَ نگی چی ایدونم چرا نمی نمی

ای دنیارو  آ... حاال مثال تو یکی دیالق از آب درومدی کجوجبیبه من نگو نیم-

گیرم  برگشته رو فاکتور می البته زندگیِ اون بهرام بخت گرفتی که من نگرفتم؟ 

و هُل داد که از رو ندونم کاری اومد با تو وصلت کرد و دستی دستی خودش

 سمت بدبختی...

 م با هم خوبیم... گمشو! دیوونه. اگه تو بزاری، ما خیلیَ-
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؛ این همون نیکی از حد بگذرد نادان خیال بد کندِ! من االن خیالم بده  نه دیگه-

ای سکه انداختی  و جادو کردی، یا هزار و خوردهپسر مردم دونم یا چون می

 ات که بدبخت جرعت نداره جیک بزنه... پشت قباله

 آیدا چپ چپ نگاهش کرد و گفت: 

دونی چیه؟ تو همون افسرده و ناراحت بمونی خیلی بهتره تا اینکه  اصال می-

 دهن وا کنی و این همه چرت و پرت بگی...

 آوا خندید و آیدا گفت:

 نگفتی چته؟ -

 کلید کردیا آیدا! گفتم که؛ چیزیم نیست...-

 گی، اونوقت توقع داری باور کنم؟ تو روی خودم بهم دروغ می-

آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد با نفسی عمیق، سرش را زیر انداخت. آیدا  

که چند سالی  اش بوداش توی این دنیا و مثل خواهر نداشتهتنها دوست واقعی

توانست به او بگوید چه مرگش . اما باز هم که نمی بودنددوست  م با ه شدمی

 به گفتن یک جمله اکتفا کند: توانست؟ ترجیح داد فقطاست. می
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 ی دم رفتنه دیگه...و غم و غصه همین افسردگی-

 خواهد برود. با این حرفِ آوا، آیدا یادش آمد که خواسته بپرسد کجا می

 زده؟رفتن؟ باز هوس کجا به سرت -

 آوا سرش را بلند کرد.

یه ماهی بریم و من که هیچ جا، ولی دیو دو سر گفته باید بار و بندیل ببندیم -

 خراب شیم شمال... 

خوبه که دیوونه! حداقل از تو خونه موندن که بهتره. حال و هوات هم عوض  -

 شه. می

 خوام صد سال سیاه نشه...«آوا پوزخندی زد و توی دلش گفت:»می

اش برای ماندن آوا در  ر آیدا چند لقمه غذا خورد و علیرغم پافشاری به اصرا

 آنجا، از مؤسسه خارج شد و پیاده سمت همان پارک همیشگی راه افتاد. 
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درش همیشه آیدا را دوست داشت. دختری بود شاد و سرزنده که با کمک برا

ه سالگی ازدواج کرد 18کردو خیلی زود، در سن مؤسسه خیریه را اداره می

 بود.

آمد. شد و بخاطر همین هر پنجشنبه به دیدنش می اش عوض می کنار او روحیه

اما امروز؛ آن عطر لعنتی و آن همه فکر و خیال، حالش را که خوب نکرده بود 

 بدتر هم شده بود.ذهنش درگیر و حالش هیچ، 

رویش شد. به  های درشتش خیره به روبهجلوی ورودیِ پارک ایستاد و چشم

مثل همیشه، یکی از  زیر بید مجنون نشسته بود. یوار قدیمیِ بانک. همان د

ی سوم بود. دود سیگارش پیدا بود و  ی دوم و دیگری روی پلهپاهایش روی پله

ی  کرد. همان سایه. همان سایه اش، رخ کشی میهیکل مردانه و چهارشانه 

نشان  همیشگی. همان قوت قلب آوا. کاش یک بار هم که شده خودش را 

ی مردانه، آنقدر برای آوا باارزش  دید. این سایهاش را میداد و آوا چهرهمی

ترین صورت اجرا  شده بود که همیشه تمام تالشش را برای اینکه به قشنگ

ساخت، دلیلش این بود که دلش به  های جدید میکرد. اگر هم ملودیکند می
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باشد، فقط خدا  ی مردانه خوش بود. اینکه برای کسی مهمهمین سایه

 کرد... دانست که چقدر برایش باارزش بود و دلِ پردرد دخترک را آرام میمی

رود،  باران، برعکس صبح؛ شدید بود و آوا که دید هوا دارد رو به تاریکی می

سازش را توی جعبه گذاشت و با دیدن ساعت هفت غروب، برق از سرش پرید  

رچند، همین حاال هم دیر شده  و تصمیمش برای زودتر برگشتن قطعی شد. ه

هایش را ها کرد و توی جیبش  بود. ویولونش را روی دوشش انداخت و دست 

آمد. قبل از اینکه از آنجا دور  گذاشت. هوا زیادی سرد شده بود و سوز بدی می

ی بید  کرد. هنوز همانجا، زیر سایهشود، سر چرخاند و دوباره آن قسمت را نگاه 

کشید. دخترک لبخند زد و نگاه از او  دیگر سیگار نمی نشسته بود. فقط مجنون

 گرفت. هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بود که صدایی از پشت سرش شنید:

 ببخشید خانوم... -

برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. دختری تقریبا تپل با هیکل تو پُر و سبزه  

 رو پشت سرش ایستاده بود و تکه کاغذی توی دستش بود.

 بله؟-
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 قدم جلو آمد و کاغذ را مقابل آوا گرفت و گفت: چند 

 دونی این آدرسِ کجاست؟می-

ها انداخت. آدرس عجیب و غریبی بود و اصال اسم آن  نگاهی به نوشته

ها را نشنیده بود. حتما کسی قصد اذیت داشته و دختر را سر کار  خیابان

، که حس  به یک دقیقه نکشیده بود چشمش به کاغذ بود و گذاشته بود. هنوز

کرد دستش کشیده شد و تا به خودش بیاید، جعبه ویولونش به دست آن دختر 

 دویید. بود و تند تند به سمت مخالف می

 سریع دنبالش راه افتاد و با تمام توانی که داشت، بلند داد زد:

 گم...و داری وایستا! دِ وایستا بهت میدزد! دزد! اگه جرعتش-

دویید و آوا هم پشت سرش بود و مدام اسم دزد را وقفه میدختر تند و بی

ها دوتایی زیر کرد. بعضیشنیدند، اما کسی اعتنایی نمیزد. مردم میفریاد می 

یک چتر بودند و آنقدر غرق بودند توی عالم خودشان که اصال آوا را  

بود که اصال سر   ها هم آنقدر دلشان مشغول و ذهنشان درگیردیدند، بعضینمی

انداختند  کردند. در این بین، تک و توکی هم بودند که نگاهی به او میبلند نمی
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دادند و آنها هم زند؛ اما سری تکان میدود و فریاد می که چطور دیوانه وار می

اکثر مردها هم که به جای اینکه کمکش کنند، با کردند. از کنارش عبور می

زدند و با لبخند نگاهش  ن دخترک را رج میشان تن و بدهای وقیحچشم 

شد از شد آوا تمام مدت اخمش در هم باشد. کاش میکردند که باعث میمی

گشت تا این همه آدم تماشاچیِ دوییدنش نشوند. اما همانجا یک راست بر می

توانست بگذرد... فقط به آن دختر لعنت  از خیر ویولون مادرش که نمی

 دویید... پشت سرش میفرستاد و تند تند می

کرد. خسته باران شدت گرفته بود و همین، دویدن را برای دخترک سخت می

های جمع شده در  بود و به نفس نفس افتاده بود اما با تمام قدرت، از توی آب

تر هم شده تر بود و به طبع خستهدویید. آن دختر، از آوا خیلی تپلرو میپیاده

ی فرعیِ تاریک پیدا بود. داخل یک کوچه بود و این از کم شدن سرعتش

پیچید و چند قدم که جلو رفت، آوا که دیگر به پشت سرش رسیده بود؛ جیغ  

دی گفت و با شکم روی زمین  بلندی کشید و محکم هُلش داد که او آخ بلن

 افتاد. اما سریع چرخید و به آوا نگاه کرد.
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  را کنار زد وآوا با حرص موهای خیسی که توی صورتش پخش شده بود 

 ویولونش را گرفت و کشید اما او جعبه را محکم گرفته بود.

ی عوضی؟  گم! کری یا نفهم دخترهو بهت میولش کن. ول کن ویولون مامانم -

 دزدم انقدر سیریش... دِ ولش کن... 

کرد اما دختر بیخیال  زد و برای پس گرفتن جعبه تقال میبلند بلند حرف می

 شد. نمی

 نجا؟چه خبره ای-

و به   ندترسیدلرزید و در همان گیر و دار، با شنیدن صدای مردانه، تن هردو  

ی بلند یک مرد و سمت چپ نگاه کردند. توی آن تاریکی، چیزی جز سایه

شد، چیزی قابل تشخیص  هایش ساطع میدرخشش نور سبزی که از چشم

صدایش آشنا بود اما آوا   آورد بود.نبود. همان نور هم خودش بدجوری رعشه

 آن لحظه مغزش قفل بود و نتوانست تشخیص دهد متعلق به کیست.
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کمرنگی زد که با حرفی که آوا با یک تکان محکم جعبه را گرفت و لبخند  

، فوری از روی لبش محو  دختر زد و سر خوردنش روی زمین و افتادن ویولون 

 داد. های گرد شدهشد و جایش را به اخمی کمرنگ و چشم 

هوا زمینم زد و االن  ی بی سر و پا بیگناهم! این دخترهآقا باور کنین من بی-

 و ازم بگیره... تروخدا کمکم کنین... خواد ویولونممی

گی دغل باز؟ اگه من دزدم، پس کی بود اون که از دم پارک تا  چرا مزخرف می-

 !و دنبال خودش کشوند؟ هان؟ چرا الل شدی بنال دیگهاینجا من

شد به هایی که نزدیک می با صدای شاالپ شلوپ آب، که ناشی خوردن قدم 

روی زمین خیس بود، تن و بدن آوا لرزید و ترس به جانش افتاد. نکند این دو  

دست باشند و همانجا وسط کوچه دخلش را بیاورند؟ از ظواهر امر  نفر با هم هم

 که جریان از همین قرار بود... 

هم فشار داد و بغضش را فرو برد. اما االن موقعیتش    هایش را رویمحکم چشم

طوری نبود که بخواهد ترس به دلش راه دهد. باید فقط مغزش را روی یک چیز  

 کرد... فرار! متمرکز می 
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هایش خیره بود به مردی که هر  دختر هنوز روی زمین نشسته بود و چشم

و جعبه را برداشت   شد. از غفلتش استفاده کرداش با آوا کمتر میلحظه فاصله

تر  آن جلو آورد. ولی آوا زرنگ نهایش را برای گرفتکه همزمان دختر هم دست 

بود! جعبه را بلند کرد و تا دختر به خودش بجنبد، محکم آنرا روی سرش کوبید 

که او داد زد و دستش را روی سرش گذاشت و زیرلب فحش بدی داد که آوا در  

شباهت  هفت جد و آبادته« را با حالتی بیعوض لگدی نثار ساق پایش کرد و »

به فریاد تحویلش داد. از بس جعبه بین دو دختر کشیده شده بود، بندش پاره  

 شده و روی زمین افتاده بود.  

های خشمگینی از پشت سرش به گوشش رسید، محکم آب  با صدای نفس

ی  هدهانش را قورت داد. بیشتر از آن ماندن را جایز ندانست. محکم دستگیر

 جعبه را گرفت و بی اینکه پشت سرش را نگاه کند، شروع به دویدن کرد. 

دویید و چنان با  ای نگاه به پشت سرش بیندازد، میاینکه لحظهتند تند و بی

گذاشت که شلوارش تا ساق خیس و تا  های جمع شده می شتاب پا توی آب

بالش نیست.  آلود شده بود. تقریبا خیالش راحت شده بود کسی دنحدودی گل

هایی که ای ایستاد، ولی تا خواست نفسی تازه کند، بغضش با صدای قدم لحظه
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شد، دوباره توی گلویش سنگین  خورد و از پشت سر شنیده میتوی آب می

گذاشت. مگر االن وقت  ای راحتش نمیشد. لعنت به این بغض لعنتی که لحظه

 گریه بود؟

داشت، آرام بود وصدای پایش ریتم  در عین سرعتی که    ها مردانه بود وقدم 

دویید؛ که باعث شده بود صدای خاصی داشت. بادقت و منظم و مرتب می

 پایش بی شباهت به ملودی نباشد...

سرش را نامحسوس تکان داد. دخترک رسما روانی شده بود! آن مرد در 

 تعقیبش بود و هر اتفاقی ممکن بود برایش بیفتد... از طرف دیگر هم دیر کرده

بود و شاهپور االن حتما به خونش تشنه بود. چون احتمال اینکه پرواز از  

شان برود، زیاد بود. آنوقت او به فکر دوییدن و صدای پای مرد غریبه  دست 

 ! بود...

ویولونش را محکم توی بغلش گرفت و درحالیکه زیر باران از ترس و سرما  

وی پاهایش جمع کرد و رو به  لرزید، دماغش را باال کشید و تمام توانش را ت می

جلو پا تند کرد. سر خیابان اصلی رسیده بود که با دیدن ساختمان نما سفید 
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هایش نشست. هایش برق زد و لبخندی کمرنگ روی لبرو، چشمروبه

 »ساختمان پزشکان«! این دقیقا همان راه فرارش بود. 

های  ای سرها سمتش چرخید و نگاهدر ورودیِ ساختمان را که باز کرد، لحظه

متعجب و پچ پچک های مردم عایدش شد. حق هم داشتند هر فکری بکنند.  

اش به هیچ عنوان طوری نبود که کسی تصور مثبتی  سر و وضع خیس و آشفته

پاهایش را حس  از او داشته باشد. آنقدر تند تند زیر باران دوییده بود که دیگر 

زد، جلوی در ایستاد و بعد سمت کرد.چند لحظه همانطور که نفس نفس مینمی

 اش را زد.  آسانسور رفت و دکمه

آسانسور تازه پایین رسیده بود که در ورودی به شدت باز شد و صدای جیغ  

دخترانه، حاکی از رسیدن همان مرد بود. ته دل دخترک خالی شد و به حال 

 زد. خودش زار 

ای تأمل، حتی پشت سرش را  های مردانه را که شنید، بدون لحظهصدای قدم 

هایش را فشرد هم نگاه نکرد و سمت آسانسور رفت و همینطوری یکی از دکمه 
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اش تکیه داد. دیگر اصال نا نداشت روی پاهایش  حال کمرش را به آینهو بی

 بایستد. 

ان لحظه یک جفت چشم در آسانسور از دو طرف سمت هم کشیده شد که هم

سبز وحشی پیش چشمش ظاهر شد. لبخندی پت و پهن از سر پیروزی روی  

ی مرد را  و آسانسور شروع به حرکت کرد. چهره لب نشاند و در فلزی بسته شد

 های...هایش زیادی جذاب بود، نبود؟ چقدر هم شبیه چشمندیده بود؛ اما چشم 

شده بود و نور سرخی اطرافش  ای که عدد سه روی آن نوشتهبا دیدن دکمه 

طبقه بود.   15ها سر جایش صاف ایستاد. ساختمان نشسته بود، عین برق زده

زد که زودتر برسد و گیر آن مرد اما توی این همه عدد، چرا باید سه را می

 بیفتد؟  

فرستاد،  هایش را کالفه روی هم فشرد و درحالیکه به خودش لعنت میچشم 

و ببرن آوا که تا همیشه کار خرابی  نکنی، اموراتت  زمزمه کرد:»مرده شورت

 گذره... لعنت بهت«نمی
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ای از  و عجله ی ویولونش را محکم گرفتی جعبهسوم، دسته ی با اعالم طبقه

آسانسور بیرون رفت. هنوز قدم دوم به سوم نرسیده بود که صورتش به جسم 

ی گفت و ابرو  سفتی برخورد کرد و درد بدی توی دماغش پیچید. آخ بلند

گذاشت، یکی از  هایش را با درد روی هم میدرهم کشید و همانطور که چشم

هایش را روی دماغش گذاشت  و خودش هم نفهمید چرا، جای اینکه  دست 

عقب برود، جلوتر رفت و همانطور که دماغش را محکم چسبیده بود، ناله کنان،  

شت و روی جثه ریز  اش را به آن جسم محکم که کم از دیوار نداپیشانی

 دخترک سایه انداخته بود، تکیه داد. 

چی گذاشتین اینجا که جلو پای   ...ن بزننواَه وامونده... آروم بگیر دیگه! گندت-

 آدم سبز بشه! 

ی تلخ ادکلن مردانه در مشامش؛ و تر شد، با پیچیدن رایحهدردش که کم

هایش زه شاخک های تند و عصبی، آن هم درست کنار گوشش؛ تااحساس نفس

کرد! در آغوش یک غریبه ایستاده بود! آن هم فعال شد. اینجا چه غلطی می

جلوی چشم این همه مردم... و از همه بدتر اینکه راحت بهش تکیه داده بود و  

 قصد جدا شدن هم نداشت. این دیگر آخرِ افتضاح و آبروریزی بود... 
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چشم لعنتی شد.  هایش قفل همان یک جفت سرش را که بلند کرد، چشم 

زدند و های سبز خوشرنگش، برق مینگاهش عصبانی بود و بداخم. تیله

ی کم، به خوبی پیدا بود.  شان، از این فاصله های سرخ کامال توی سفیدیرگ

دانست کشید و فقط خدا می فکش منقبض شده بود و عصبی و عمیق نفس می

های  دیک بود که او بازدمکند که آرام باشد. آنقدر به دخترک نزچقدر تالش می

 کرد.اش حس میزدههای گرمش را کامال واضح روی صورت یخعمیق و نفس

 پس آن مرد... 

 ها...آن نور سبز چشم

 اهورا بود؟ 

های خشمگینِ رنگ جنگل شده بود، به همانطور که نگاهش مسخ آن چشم 

 های بی حس و سردش را از هم فاصله داد و گفت: سختی لب

 کنی؟ینجا چیکار میتو... تو ا-

شد، پاسخش را داد و صدای  تر میبا همان اخم، که لحظه به لحظه هم غلیظ

 محکمش توی گوش دخترک طنین انداخت:



www.taakroman.ir  

 
  

 
307 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 این سؤالیه که من باید بپرسم! -

آوا انگار که تازه متوجه موقعیت خودش شده بود! پای راستش روی پای چپ  

شان شاید فقط به ود. فاصله اهورا بود و سینه به سینه مقابلش ایستاده ب

ای از ذهنش گذشت که چقدر مقابل  ی یک برگ نازک کاغذ بود. لحظهاندازه

ی او بیشتر  ی سینهی تناور این مرد کوچک و ریز است! قدش تا قفسه جثه

شد. های پهن، اصال دیده نمی رسید و اندام ظریف و الغرش، مقابل آن شانهنمی

سیگارش هم ترکیب شده بود،  بوی برد و با سر می ی عطر اهورا، هوش ازرایحه

 که دیگر بدتر...

آب دهانش را قورت داد و نامحسوس لب پایینش را گزید و قدمی از او دور  

شد. انگار نه انگار محکم به او خورده و تا حاال توی بغلش بوده و کفشش را هم  

 نمیکرد...خاکی کرده بود! توی این موقعیت به چه چیزها که فکر 

 ! تونهوا شیرجه زدم تو بغلببخشید حواسم نبود بی-

االن باید  هم قاعدتااین جمله را طوری گفته بود که حساب کار دست آوا بیاید. 

  دانست چرا اخم کمرنگی کرد و خیرهکرد. اما خودش هم نمیعذرخواهی می
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  ها بی حد و اندازه ترسناک بود ولیهای نفس گیرِ اهورا. این چشم شد در چشم 

کرد را  دخترک با وجود ترسش اینطور مقابلش گستاخی می  چرا اینکه دلیل

 دانست!شاید خودش هم نمی

شی توقع اینم داشته باش طرف نتونه  سبز می وقتی یهویی جلوی آدم-

 و حفظ کنه... تعادلش

هایش را ریز کرد و با لحنی که ظاهرا آرام بود اما خودِ آوا خوب  اهورا چشم

 مقدمه گفت:دانست چه عصبانیتی پشتش خوابیده است، بیمی

ترسی که هربار با یه تلنگر  کنی؟ از چی میگناهیت فرار میچرا با وجود بی-

 کنه به لرزیدن؟ دست و پات شروع می

 کرد. پس آن مرد واقعا اهورا بود... آوا چند لحظه مات نگاهش

 اون... اون مردی که...-

 من بودم!-

هایش را به  ی آوا را قطع کرد. دخترک لبلحنش پرتحکم بود و کالفه که جمله

 هم فشرد و گفت:
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ا دنبالم راه افتادی؟ گناهم چرپس چرا کمکم نکردی؟ وقتی مطمئن بودی بی-

تونستی جای تعقیب کردن من، اون دختره رو یه گوشمالیِ اساسی بدی.  می

 تونستی؟نمی

های شان انداخت. جلوی مسیر ایستاده بودند و نگاهاهورا نگاهی به اطراف

حرف زدن که نه؛ درواقع مقابل هم  آنها خیره شده بود.  حرف زدن زیادی به

ی  پررنگ شد و آستینِ هودیِ آوا را گرفت و به گوشهگارد گرفته بودند. اخمش 

 دیوار هدایتش کرد.  

آوا به دیوار تکیه داد و طلبکارانه ایستاد. اهورا قدمی از او فاصله گرفت و 

 هایش را روی سینه قفل کرد و گفت:دست 

 از کجا این همه مطمئنی که گوشمالیش ندادم؟-

رویش  آوا یک تای ابرویش را باال انداخت. خب، از آنجا که اهورا االن اینجا روبه

ایستاده بود و خودِ او صدای پاهایش را شنیده بود. اما از کِی شنده بود؟ از  

گفت. حساب آن دختر را رسیده  ی اول که نبود... پس راست میهمان لحظه

رای آن دختر بیچاره سوخت.  ای دلش ببود و بعد آمده بود دنبال آوا. لحظه
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ی تنگ و تاریک در هوای بارانی گیر این مرد بی حد و طفلکی توی آن کوچه

 تر؟اندازه عصبانی و ترسناک افتاده بود. چه چیزی از این وحشتناک

 دستگیرش کردی؟ -

و نکردم. اول اینکه  به دو دلیل این کار  تونستم ببرمش بازداشتگاه؛ منتهامی-

ادی و اونجوری پا به فرار نزاشته بودی، یه مدرک داشتی که میداگر تو مجال 

ازش شکایت کنی و منم شاهد عینیت بودم. اما با رفتنت، ورق رو به ضرر  

 خودت برگردوندی...

با پیچیدن آن  مکثی کوتاه کرد و جلوتر رفت و رخ به رخ آوا ایستاد که 

 ی دخترک حبس شد. نفس توی سینهی لعنتی، رایحه

ش دست به دزدی و جیب  . اون یه آدم معمولی بود که بخاطر خانوادهو دوم..-

شه با دو تا  اما تا وقتی میشه، بری زده بود. هرچند کارش جرم محسوب می

راهش کرد، چرا کاری کنم که تا عمر داره از  ش داد و سربهکلمه حرف پاترسه 

ی  یکی لنگه و ادامه بده و عاقبتش بشهمأمور جماعت کینه بگیره و کاراش

 شروین؟
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هایش را نفهمیده بود... به خودش که  کرد. شاید نصف جملهآوا فقط نگاهش می

توانست دروغ بگوید؛ صدای اهورا زیادی قشنگ و مردانه بود. محکم و  نمی

کرد. اصال تا حاال زد و کلماتش را کامال مسلط و شمرده ادا می آرام حرف می

ای را به زبان بیاورد. همیشه  د یا با لکنت کلمهیک بار ندیده بود اهورا تپق بزن

همینطوری دقیق بود. هم رفتارش و هم حرف زدنش. از طرف دیگر هم، تازه  

چشمش افتاده بود به موهای اهورا که در اثر باران خیس شده بود و از یک  

طرف چند تارش تا باالی ابرو توی صورتش ریخته بود و همان چند تار، چقدر  

تر کرده بود! حتی متوجه شده بود رنگ موها و ابروهایش  جذاب اش را چهره

دانست چه زند. خودش هم نمی مشکی نیست و توی نور، کمی به خرمایی می

کرد و هرچیزی که بهش مربوط بود مرگش شده که این همه به او دقت می

که آوایی که از اسم سیگار هم متنفر بود،   حد آن آمد. تاه چشمش میانقدر ب

ی تلخ عطرش در هم آمیخته  کرد بوی دود سیگار اهورا که با آن رایحهمی حس

 شود را دوست دارد!می

نامحسوس سرش را تکان داد و چشم از اهورا گرفت. دخترک پاک عقلش را از  

 دست داده بود... 
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هایی که ازش شنیده بود،  های اهورا تمرکز کند. با حرف سعی کرد روی جمله

یت اهورا برایش مشخص شده بود. اینکه او هم شاید روی دیگر شخص

د مغرور و سفت و سخت،  توانست خوب باشد. شاید فرمان منطق این مرمی

راهش را به سمت احساسات کج کند. هرچند، اگر رفتار امروزش را   گاهی هم

تر بود. اما  ی عقل سنگینگذاشت، باز هم کفهروی ترازوی عقل و احساس می 

است خودش را گول بزند و بگوید اهورا آنقدرها هم  خو شاید آوا فقط می 

دانست این مرد با احساس و از جنس سنگ نیست. هرچند خودش هم میبی

اش ندارد. رخنه کردن در او از  ای جا برای احساس در زندگیآن قلب یخی، ذره

 محاالت بود. 

اهورا آرام  های خشکش را با سر زبان تر کرد و با لحنی که از آرامشِ صدای لب

 شده بود، گفت:

و دیدی، چرا  دونستی و با چشمای خودت همه چیو میخب تو که واقعیت-

 دنبالم اومدی و االن اینجا گیرم انداختی؟
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اینکه من االن اینجام ربطی به اون قضیه نداره. دنبالت اومدم؛ چون باهات کار  -

 داشتم...

 چه کاری؟-

خستگیِ   م اتوماتیک وار، بدون اینکه درد وها راه افتاد و آوا هاهورا سمت پله

کند، پشت سرش  د چرا از آسانسور استفاده نمیپاهایش یادش باشد و بپرس

 رفت و در همان حال صدایش را شنید: 

 باید یه نفرو ببینی...-

 شه؟ ولی... پس پرواز امشب چی می-

 کنسله! -

 .ای و پرتحکم پاسخ داده بود. آوا با بهت نگاهش کردیک کلمه 

 چی؟ کنسله؟ ولی آخه چرا؟-

چراش هم به خودم مربوطه.  و دادم و اجرا شد. چون من خواستم. دستورش-

کنم سرت به کار خودت باشه و به جای سرک کشیدن و پس بهت توصیه می
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پرسیدن سؤاالیی که هیچ خبط و ربطی بهت نداره، مطیع چیزایی باشی که 

 مفهومه؟شه. بهت گفته و ازت خواسته می

آوا با غیظ لب ورچید. هرچند توی دلش االن عروسی بود که حداقل فقط بابت 

های شاهپور را  شود و سرِ کنسل شدن پرواز هم حرفتأخیرش مؤاخذه می

کند، اما آن تصور خوب چند لحظه پیشش از اهورا کال از هم پاشید. تحمل نمی

 ی زورگوی سابق بود. دنده این مرد همان یک

تمان خارج شدند و اهورا ریموت ماشین را به دست گرفته بود و  از ساخ

 ی آوا، سرش را سمت او چرخاند.خواست قفلش را باز کند که با شنیدن جمله

هربار زیر بار حرف  تهم و نه مجرم که ازت بترسم و من نه زیردستتم و نه م-

د! من زورت برم. پس ازم توقع اطاعتِ بی چون و چرا نداشته باش جناب سرگر

 که انجامش بدم...و ندونم، محاله تا دلیل چیزی

های اهورا کمی ریز شد و سرش را کمی به سمت چپ مایل کرد که چشم 

موهایش بیشتر توی پیشانی پخش شد و آوا به وضوح حس کرد ریتم تپش  

 ای به هم ریخت. قلبش لحظه
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 و به زور تو مخت فرو کنن، نه؟ عادت داری هرچیزی-

 تو به رخ بکشی، نه؟تحت هر شرایطی قلدریداری توئم عادت -

اهورا سینه به سینه اش ایستاد که آوا کمی توی خودش جمع شد. این عطر  

 شد سر به بیابان بگذارد!لعنتی، آخر هم باعث می

قلدری و حرف زور، فقط برای وقتیه که با یه مجرمِ چموش و حرف نفهم طرف -

فهمن و شیرفهم  هم زبون آدمیزادو می های دیگهباشم. وگرنه خیلیا با راه

 شن. می

 آوا ابرو در هم کشید.

 من مجرم نیستم! -

درحال حاضر، با از بین بردن هشتاد درصدِ بیناییِ شروین، گروگان بودن -

دست آرتا و فرار از دست مأمور قانون، اقلکم یه شب حبس رو شاخته... اگر هم 

و هم به  باهاش تفامیلیِ نزدیککافی نیست، همکاری با جاوید و نسبت  

و دادگاه برات کنیم که اونوقت بی برو برگرد یه ماه آب خنکجرائمت اضافه می 

 گناهی داری؟کنه... بازم اظهار بیرد می



www.taakroman.ir  

 
  

 
316 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

گفت، االن برای خودش یک پا  کرد. اینطور که اهورا میآوا با بهت نگاهش می

این مرد ایستاد، آنجا می ی دیگرای بود و شاید اگر دو دقیقهخالفکار حرفه

 کشاند! حکمش را به اعدام هم می

بهرحال، االن تو مدرکی برعلیه من نداری که بخوای دستگیرم کنی. چون  -

کت بسته و دستبند به  االن کردی و ای درنگ نمیمطمئنم اگه داشتی، لحظه

 دست تو اتاق بازجویی جلوت نشسته بودم...

بهش فرصت حرف زدن بدهد، برای عوض   اهورا پوزخند زد و آوا بی اینکه

 نتراشیدن برای خودش، گفت:  بیشتر کردن بحث و جرم

 گفتی باید یه نفرو ببینم... خب؛ اون کیه؟-

جرایی طوالنی پیش رویش  اهورا اخمش غلیظ شد و آوا از همین فهمید که ما

 رو به آوا گفت: ریموت را زیر انگشتش فشار داد و   است.

 گم.میسوار شو بهت -
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م؟ مخالفت با اهورا همیشه برایش مغلوبی  وشجرعت داشت بگوید نه سوار نمی

ی کافی به دنبال داشت و آوا این بار را ترجیح داد بی حرف سوار شود. به اندازه

 وقت برای کل کل کردن با او داشت.

*** 

 »اهورا« 

به  اش جایی نزدیکی پنجره گذاشته بود و سر انگشت اشارهآرنجش را لبه

ابرویش قرار داشت. بوی عطر گل نرگس، توی مشامش پیچیده بود. با اینکه  

رود و  کرد عین مته توی مغزش فرو مینرم بود و دلنشین، اما اهورا حس می

ریزد. خواست کمی شیشه را پایین بدهد بلکه بوی آن  اعصابش را به هم می

ی چشم نگاهی به آوا  وشهقبل از این کار، از گ جا شود. اما عطر کمی با هوا جابه

هایش خیس بود و موهای  لباسانداخت. دخترک معلوم بود سردش است. 

دار بود، توی صورتش ریخته بود. دست به سینه دارش که هنوز کمی نم موج

 نشسته بود و تا حدودی توی خودش جمع شده بود. 

 اخم روی پیشانی اهورا رنگ گرفت و آرام پرسید:
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 سردته؟ -

زد. اما حرفی نزد و فقط سرش را باال انداخت. دخترک لجباز  میآوا داشت یخ 

 آورد.اش حرص مرد جوان را باال میبود و لجبازی

 و روشن کنم... اگه سردته بگو که بخاری-

 گفتم که... نه! خوبم.-

از بریده بریده حرف زدنش پیدا بود لرز دارد اما انگار برایش زیادی سنگین بود  

 با این مرد مغرور مثل خودش رفتار نکند.یک بار هم که شده، 

تفاوت، شیشه را تا نیمه پایین داد. ای نگاهش کرد و بعد بیاهورا بااخم لحظه

گفت نه، او چرا مراعات کند؟ حداقل اینطوری آن رایحه هم  حاال که خودش می

 کرد.کمتر اذیتش می

انست یکی  توخواست میآوا با حرص نگاهش کرد. این مردِ دقیق که اگر می

های هرکدام را  ژگیی کف خیابان را بشمارد و نوع و ویهایکیِ سنگ ریزه

کرد که انگار نیاز به  رسید طوری رفتار میچرا به او که می پس توضیح دهد،

 راهنمایی دارد؟
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بدون اینکه بداند اهورا چقدر روی ماشینش حساس است، پاهایش را باال آورد 

لی قرار گرفت. زانوهایش را توی بغلش  ی کفشش روی صندو قسمت پاشنه

هایش به هم نخورد، سرش را  کرد دندان جمع کرد و درحالیکه سخت تالش می

 به آنها تکیه داد. 

پشت چراغ قرمز رسیده بودند و اهورا ماشین را نگه داشت و نگاهش را سمت 

های اهورا کمی، فقط  لرزید و باعث شد اخمدخترک داشت می آوا چرخاند. 

کمی کمرنگ شود. اما باز هم دلش رضا نشد خودش شیشه را باال بکشد. خوب  

هورا نبود!  بودن یا مهربانی و دلسوزی، حتی در بدترین شرایط هم شبیه به ا

 بود؟

 هنوزم سردت نیست دختر جاوید؟-

 کرد اهورا! آوا با حرص سرش را بلند کرد. چقدر اذیتش می

و یه نمه وا  بینی؟ اگه اون چشات که فقط بلدی باهاشون به آدم تشر بزنینمی-

 شی که سردم نیست...کنی؛ متوجه می

 و بلندتر ادامه داد:
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 زنم!میبه لطف جناب عالی دارم یخ -

کرد. حتی مثل زد. اخم میشد. باید او هم متقابال داد میاهورا باید عصبانی می

اش  عصبانی اما آن لحظه، شاید حرف دخترککشید. همیشه خط و نشان می

هایش را به هم فشار که نکرد هیچ، لحنش برایش خنده دار هم بود! محکم لب

 گفت: داد و اخمش را حفظ کرد و شیشه را باال داد و

ی پرروی سر به  فهمه، تو دخترهبینه و هیچوقت نمی و نمیاون کسی که چیزی-

هوایی که هنوز متوجه نشدی هرکسی با زبون به دهن گرفتن و پنهون کاری و  

کنه و دودش شه و فقط خودشه که ضرر میها دور میلج و لجبازی، از واقعیت

 ره!به چشم خودش می

ما از بخت بد، مجبورم همجوار یه موجود سنگدل من آدم اهل ضرری نیستم. ا-

و رو واقعیت  رسه به کل چشماش هاش، به من که میبرخالف موعظهبشینم که 

 خواد که ببینه! بینه ها... نمیتونه ببنده. نه که نمی

اش را که به سختی، بریده بریده و نفس زنان تمام کرد، دوباره سرش را  جمله

 رمق شده بود.هایش را بست. از سرما بیروی زانوهایش گذاشت و چشم
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اهورا نیم نگاهی به او انداخت و خواست حرفی بزند که با دیدن لرزش  

محسوسِ اندام ظریف دخترک، پشیمان شد. ناخودآگاه، دستش را سمت  

اش را فعال  شان بود برد و سیستم گرمایشیِ صندلیای که بین هردویصفحه

هایش روی  ید و همانطور که با انگشتکرد. کالفه دستی توی موهایش کش

 رویش دوخت. فرمان ضرب گرفته بود، نگاه بداخمش را به چراغ روبه

آوا با احساس آن هوای گرم، که برای او حکم روح زندگی را داشت، حس کرد 

های منجمد شده اش کم کم حس گرفتند و داشت از آن حالتِ  ماهیچه

پایش برداشت و اهورا را نگاه کرد.   آمد. سرش را از رویزدگی بیرون مییخ

گر این بتِ   دلسوزی این کار را کرده؟ اصال میعنی باور کند او از روی حسِ

 سنگی، دلی هم توی سینه داشت که بخواهد برای کسی بسوزد؟ 

خواست توی دلش پوزخند زد. یحتمل چون خودش با او کار داشت نمی

بی اینکه یک خواست. ش را میادخترک از سرما یخ بزند و به اصطالح زنده 

تشکر ناقابل روی لبش جاری کند، صاف نشست و به پشتیِ صندلی تکیه داد و  

های نیمه خلوت و خیس از  سرش را سمت پنجره چرخاند. نگاهش به خیابان
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باران خیره شده بود. آسمان االن صافِ صاف بود. انگار فقط آن لحظه باریده  

 د و آتو دست اهورا بدهد. بود که او را موش آب کشیده کن

با سبز شدن چراغ، طوری به سرعت ماشین را به حرکت درآورد که انگار از  

شاید هم واقعا اینکه کارش به آوا افتاده بود و مجبور  اسارت آزاد شده است. 

اسارت برایش نداشت. از آن گرما،  ش تحملش کند، چیزی کم از بند و بود کنار

ترش  را پر کرده بود و این هم خشمگینعطر نرگس بیشتر فضای ماشین 

کرد اما این عصبانیت و سرعت  مثل همیشه پرسرعت رانندگی میکرد. می

شک دلیل دیگری داشت... ولی مگر خودش نبود که با قبول کردن امشبش، بی

حرف آوا، پای دخترک را به این بازی باز کرد؟ االن هم مگر غیر از این بود که  

  ردن آرتا، دنبال او آمده بود؟ دلیل کنسل شدن پرواز خودش برای به حرف آو

زد و به محرک نیاز داشت. هم مگر همین نبود؟ آرتا حرف نمی  خودش و آوا

خواست از این  دلیل این همه خشم اهورا، شاید فقط و فقط بابت این بود که می

که ذهنش نسبت به  هم دختر به عنوان طعمه استفاده کند. که همین تبعیضی 

 کرد...ترش میشد، کالفهقائل میآوا 

 شه یه سؤال بپرسم؟ می-



www.taakroman.ir  

 
  

 
323 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

با شنیدن صدای ظریف آوا، از افکارش بیرون آمد. دخترک از گرما جان گرفته 

حوصله بود و  بود و باز هوس بلبل زبانی به سرش زده بود. برعکسِ اهورا که بی

فقت تکان  ی موااینکه حرفی بزند، فقط سرش را به نشانهکالفه و عصبانی. بی

 داد. 

 جا شد و بعد پرسید:آوا کوتاه مکث کرد و کمی جابه

 بری؟و کجا داری میمن-

 بازداشتگاه!-

ای سر جایش خشک شد و بعد از چند ثانیه  طوری محکم گفته بود که آوا لحظه

 توانست لب باز کند:

 و راهیِ بازداشتگاه کنی؟مگه شهر هرته که بی جرم و گناه آدم-

رفتن و  هرت نبود که دزدا و کالشا راست راست تو خیابون راه نمیاگه شهر -

اطر جرائم خودت  ران نباش! بازداشتگاه بردنِ تو بخشدن. اما نگقاطیِ مردم نمی 

 نیست... 
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های درشتش منتظرانه به  نگاهی به صورت آوا که چشمسرش را کج کرد و نیم

 او خیره شده بود انداخت و ادامه داد:

 زبونِ یه نفرو بکشی...  خوام زیرمی-

 و با مکثی کوتاه: 

 تونی؟می-

 خواست از کسی حرف کشی کند؟ آوا ساکت بود. یعنی واقعا از او می

تو که خودت به اندازه کافی تو این زمینه استادی و نیاز به کمک و دستیار -

 خوای چیکار؟ و مینداری حضرت آقا! دیگه من

توانستند بدون سرشاخ ر این دو نفر نمیشد. انگاتنگ گره ابروی اهورا بیشتر 

 شدن با هم حرف بزنند.

اون چیزای بی ربط و بی معنی که تو مغزته رو به کل پاک کن و بنداز بیرون.  -

من هرگز به کسی احتیاج ندارم. اما حضور تو مقابل کسی که ازت کینه به دل  

حال از ترس من   و از رو دشمنی به چیزایی باز کنه که تا به داره، ممکنه زبونش

 نگفته باشه. مفهوم بود یا باید حالجیش کنم؟
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 هایش را بفهمد و بعد گفت: آوا چند لحظه نگاهش کرد تا حرف

 کی هست حاال این دشمنِ من؟ -

 آرتا.-

 را گرد کرد. ش هایدخترک چشم 

ی دوزاریِ مریضِ روانی هم کلوم  خوای برم با اون مرتیکهچی؟ تو از من می-

 تم جناب سرگرد... این دفعه رو دیگه من نیستم...بشم؟ شرومنده 

بری و  می ی خودتکسی ازت سؤال نپرسید و اعالم رضایت نخواست که برا -

کنی. تصمیم گرفته شده و تو چه بخوای چه نخوای، باید دوزی و تنت میمی

 اطاعت کنی! 

ی  توجه به لحن پرتحکم و عصبانیِ اهورا، به پشتیِ صندلآوا پوزخند زد و بی

 گفت: هایش را به سینه گذاشت و دستتکیه داد و 

رم خواد زور بگو و حکم صادر کن. اما من زیر بار حرفات نمیهرچقدر دلت می-

دم که دلم بخواد و خودم انتخابش کرده باشم نه که به و انجام میجناب! کاری
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 ی تو عین یه عروسکِ کوکی مطیعانه چشم قربان بله قربان بگممیل و سلیقه

 و... 

وحشتناکی از   غیژ اهورا چنان محکم ترمز کرده بود که با توقف ماشین، صدای

و   هایش شنیده شد و آوا به جلو پرت شد و دوباره روی صندلی برگشتچرخ

 . جلوی بازداشتگاه رسیده بودند.حرفش نصفه نیمه ماند

اش، هنوز هم تهِ گلویش  زد و نفس حبس شده قلب کوچکش تند تند می 

های  کرد. دروغ چرا؟ ترسیده بود و وقتی که صورت اهورا و چشممی سنگینی

خشمگینِ عصیانگرش را مقابل صورت خودش دید، این ترس به باالترین حد  

 خودش رسید. 

فکش منقبض شده بود و دستش را پشت صندلیِ آوا گذاشت و با کمترین  

 فاصله از او، توی صورتش گفت: 

شی؛ پیاده می بندی و بدون شلنگ تخته انداختنمیو ی آدم، دهنتعین بچه-

 یا بگم بیان کت بسته و به زور ببرنت؟ 
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های اهورا برود.  زورگوییبار توانست زیر نفس آوا از ترس بند آمده بود. اما نمی 

گفت، آوا هم به  کرد و زور میتا وقتی او سر هر چیزی قدرت نمایی می 

 داد. سرسختی اش ادامه می

خواد  دونی چرا؟ چون دلم نمی خواد بکن؛ اما من نمیام! میت میهرکاری دل-

 که بیام...

های خشمگینِ نیمه سرخ نگاهش کرد و بعد با اهورا چند لحظه با همان چشم 

 غیظ گفت: 

 کنم بیای... بسیارخب؛ پس مجبورت می-

آوا، در طرف خودش را باز کرد و پیاده ی و ترسیدههای متعجب و مقابل چشم

و درِ طرف آوا را باز کرد و مچ دستش را محکم گرفت و   ماشین را دور زدشد. 

 توجه به تقالهایش، وادارش کرد از ماشین پیاده شود. بی

رفت و آوا را درحالیکه با داد و بیداد های بلند و محکم راه میسریع و با قدم 

کشاند. از حیاط که گذشتند، مأموری که  رش میگفت رهایش کند، پشت سمی
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جلوی در مسئول نگهبانی بود، از روی صندلی بلند شد و با تعجب نگاهشان  

 کرد و برای اهورا احترام گذاشت. 

 سروان زندی هستن؟-

اش را از صورت آوا که عین برج زهرمار کنار اهورا ایستاده زدهسرباز نگاه بهت

 بود گرفت و رو به او گفت:

 ب... بله قربان.  -

 بعد آب دهانش را قورت داد و ادامه داد:

 جسارتا قربان؛ مشکلی پیش اومده؟-

اهورا بداخم نگاهش کرد که سربازِ بیچاره از ترس قدمی عقب رفت و با صدای  

 و زیر لب »چشم« آرامی گفت. ی اهورا، سرش را زیر انداختم و کوبندهمحک

 ودت باشه. به تو ربطی نداره. سرت به کار خ-
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دوباره دست آوا را کشید و از در فلزی گذشت و سرباز در را باز کرد و اهورا 

وارد راهرویی طویل و تاحدودی تاریک شد. آوا همانطور که پشت سرش  

 شد، بلند گفت: کشیده می 

 و ول کن... دستم   ...ولم کن روانی! خودم دارم میام دیگه-

 بازی هات اعتماد کنم. کولیها و تجربه ثابت کرده نباید به چموشی-

شد و های اهورا فشرده می آوا نگاهی به مچ باریک دستش کرد که بین انگشت

،  ای سرش را خم کرد و بی هیچ فکریای که توی ذهنش زده شد، لحظهبا جرقه 

ش  محکم مچهایش را روی دست اهورا فشار داد و دندان هایش را بست وچشم 

   را گاز گرفت.

هایش را به هم فشرد و محکم دخترک را به عقب هُل داد و  غیظ چشماهورا با 

هایشان را با دست دیگر گرفته  او سه چهار قدم عقب رفت. هردو مچ دست

 بودند و اهورا قدمی جلو رفت و با خشمی آشکار گفت: 

 ی وحشی؟ باز هار شدی؟  کنی دخترهچته چرا رم می-

 زد گفت: نفس نفس میآوا هم مثل خودش گارد گرفت و درحالیکه 
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و از  خوای به ضرب و زور کار خودتهار منم یا تو که به هر شکلی شده می-

 پیش ببری؟  

های اهورا رویش به  بعد دستش را که کالمال سرخ شده بود و جای انگشت

 آمد جلوی صورتش گرفت و گفت:چشم می 

 و تحویل بگیر جناب سرگرد... بفرما! کاردستیت-

ویش را گرفت که او بلند جیغ زد و اهورا همانطور که سمت درِ اهورا با غیظ باز

 کرد، عصبانی گفت: مقابلشان به جلو هدایتش می

و  وقتی با زبونِ آدم حرف نفهمیدی و وحشی بازیت گل کرد و زبون درازت-

 ی احمق...  کردی دخترهغالف نکردی، باید فکر اینجاشم می 

 ل داد و ادامه داد: بعد در را باز کرد و دخترک را داخل هُ

 این که چیزی نیست، بدتر از اینم به سرت میارم دخترِ جاوید!-

وسط سالن پرت شده و موهای بلندش از زیر کاله بیرون زده بودند. برگشت آوا 

زد، قدمی جلو همانطور که نفس میو با حرص موهایش را به عقب هدایت کرد. 

 اهورا گرفت و گفت:  یی سینهاش را سمت قفسهرفت و انگشت اشاره
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و تو گوشِت فرو کن حضرت آقا؛ من نه اونقدرا ضعیفم و نه به اون اندازه این-

عرضه که هر بالیی خواستی سرم بیاری و ساکت و آروم بشینم  که تو ذهنته بی

 و نگاهت کنم...  

 هایش اشاره کرد و ادامه داد: و با ابرو به جای دندان

 بینی! یک، یک مساوی!االنم که می-

شان را از بین برد و رو به آوا که با نفس  ی بینبلند، فاصله  اهورا با یک قدم

 کرد، با خشم غرید:حبس شده نگاهش می

ی زبون نفهم؛ هر دفعه که واسه من ادا ی گوشِت کن دخترههو آویزتوئم این-

در مقابل چیزی که بهت   اطوار در بیاری و زبون درازی کنی و بی چَک و چونه

به بدترین صورت مجازات  ر یک اطاعتِ اجباری، عالوه ب، چشم نگی میگم

دی... امشب هنوز تموم نشده، حرفای آرتارو که  و پس میشی و تقاصشمی

رسه... بالیی سرت میارم دخترِ جاوید؛ که روزی  بشنوم، بعدش نوبت تو می

 ات پشیمون بشی... مفهومه؟هزاربار از کرده
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حد مرگ ترسیده بود اما باز هم  کرد. تا سرآوا با اخم و عصبانیت نگاهش می

 کم نیاورد.

تونی بکنی! تو آدمِ قانونی و منم یه شهروندِ عادی که هیچ غلطی نمی-

و رو سرت ننداز  اش نداری... پس بیخود صداتکوچکترین مدرکی برای محاکمه

 و تهدید نکن... و هِی راه به راه من

زد و  ر سبزش برق میهای ریز شده که نواهورا سرش را خم کرد و با چشم

های شد آوا حس کند از ترس قلبش توی آستینش افتاده، توی چشمباعث می

 ی آوا خیره شد و از الی دندان غرید:گرد شده 

گناهیت. وقتی تقاص و خوش کردی به بیمنظورم قانون نبود که خیالِ خودت-

کیه که  فهمیو با به باد دادنِ سرت پس دادی، اون وقته که میزبون درازت

تونه بکنه... یه بار گفتی من هم ذاتِ شاهپورم، نگفتی؟ پس  هیچ غلطی نمی

 بترس از وقتی که حرفت به حقیقت تبدیل بشه... 
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کشید کرد و اهورا همانطور که عصبی و بلند نفس میآوا با ترس نگاهش می

هایش دوباره مظلومیتش را به رخ  هایش خیره شده بود. چشم توی چشم

 همان غمِ سوزان، توی نی نی اش پیدا شده بود.  کشید ومی

 جناب سرگرد...-

کرد، با صدای زندی، که بهت زده وسطِ اتاق ایستاده بود و مات نگاهشان می 

  تر شد که آوا وادارش کرده اینجاهردو به آن سمت برگشتند. اهورا عصبانی

و سرش را  ها را روی زبان بیاورد و بغضی گنگ توی گلوی آوا نشست این حرف

 زیر انداخت. 

 کالفه دستی بین موهایش کشید و رو به زندی پرسید: 

 ست؟آرتا آماده -

 بله قربان. تو اتاق بازجوییِ... -

زندی هنوز گیج بود از رفتار اهورا و آن دختر سرتق. اهورا نگاهش را سمت آوا  

 چرخاند که او سر بلند کرد و اهورا تهدیدوار و پرتحکم گفت: 
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پای خودت، برو تو تا دوباره به زور وادارت نکردم بری و کاری که  خودت، با -

 و انجام بدی...خواممی

هایش را روی هم فشار داد و با تمام حرص و غمی که تو دلش  آوا محکم دندان

 بود، لب زد: 

 ازت متنفرم اهورا پناهی...  -

اتاق  اینکه حرف دیگری بزند یا منتظر کالمی از جانب اهورا شود، سمتو بی

 بازجویی رفت و خواست درش را باز کند که با صدای زندی سر جایش ایستاد.

 اجازه بدید خانم. کلیدش اینجاست باید قفلش باز بشه... -

های زندی بود که کلید را توی قفل  آوا سر به زیر بود و نگاهش فقط به انگشت

 چرخاند.  می

متهم دیدید یا به هر حرکتی از جانب  دوربین و شنود داره. پس اگه اتاق-

نحوی تهدیدتون کرد، اصال نترسید چون اگه شرایط خاصی باشه و ما متوجه 

 خطر بشیم، سریع به کمکتون میایم... 

 حرف فقط سرش را تکان داد و زندی که عقب رفت، وارد اتاق شد. آوا بی
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ها را  هدفوناو که داخل اتاق رفت، یکی از  کرد و اهورا با اخم نگاهش می

ی مستطیلی اتاق بازجویی  برداشت و روی گوشش گذاشت. پشت شیشه

هایش را به کمرش گذاشت و تمام حواسش معطوف آوا و آرتا  ایستاد و دست

 شد. 

کرد، هدفون دوم را  زندی، همانطور که هنوز هم با بهت اهورا را نگاه می

های اهورا معلوم بود  برداشت و پشت سرش ایستاد. از باال و پایین رفتنِ شانه

مگر  چقدر عصبانی است اما مگر زندی جرعت داشت با او حرف بزند؟

دانست که اگر کالمی می توانست بپرسد مشکلش با آن دختر چه بود؟می

باهاش صحبت کند یا توی کارش دخالت کند، اهورا بازداشتگاه را روی سرش  

 گذارد. به خصوص که االن عصبانی هم بود.می

ی سرکش اهورا، روی اندام ظریف و کوچک آوا زوم بود. از اینکه هربار  هاچشم 

دهد، توی  میکند و با سرتقی پاسخش را این دختر از دستوراتش سرپیچی می

بود و خون توی شاهرگش سفت شده بود. اهورا سرکش بود و  دلش طوفان به پا 

شمگین زورگو. اصال ذاتش همین بود! و آوا... با جواب دادنش مرد را خ

  کرد...می
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آوا که در را بست، آرتا سرش را باال گرفت. از دیدن آوا به وضوح تعجب کرد و  

 ابروهایش را باال انداخت.

 کنی؟ اصال... چطوری اجازه دادن تک و تنها بیای اینجا؟ تو اینجا چیکار می-

 آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد با پوزخند گفت: 

سگ نگهبان! خوب االن که افتادی تو قفس   و قیچی کردنبینم که دمتمی-

 زر زر کردنت هم تعطیل شده و افتادی به غلط کردن. 

اش که یک طرفش کبود شده و باال آمده بود و  بعد با دست به صورت زخمی

 معلوم بود جای مشتی محکم است، اشاره کرد و ادامه داد: 

 مشون گرم! خوبم که ازت پذیرایی شده و کامل از خجالتت درومدن... د-

 آرتا با عصبانیت نگاهش کرد.

اومدی اینجا که چی؟ ببینی چه بالیی سرم اومده و وضعم چطوره؟ خیلی خب  -

 و گم کن و بزن به چاک. عزت زیاد! دیدی... حاال گورت

 آوا اخم کرد.
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ارزه  من بخاطر دیدن شکل و شمایلِ تو مریضِ دوزاری که یه پاپاسی هم نمی 

 که باهات حرف بزنم.اینجا نیستم... اومدم 

 آرتا با پوزخند گفت: 

 من با تو حرفی ندارم.-

کنم و صداش میو بدی... وگرنه سرگرد پناهیاما من دارم و توئم باید جوابم-

که بیاد یه بادمجونِ خوشگل این طرف صورتتم بکاره. درست هم قد و قواره و  

و بچشی که بهش بگم؟ اگه دوست داری باز ضرب شستشی اون یکی... قرینه

 هوم؟ 

ترسید و این  کرد. از اهورا میسایید نگاهش آرتا درحالیکه دندان به دندان می

 برای آوا مثل روز روشن بود.

 تو و اون مرتیکه باهم برین به جهنم... -

ای که از طرف آنها آینه بود نشست آوا بیخیال روی میز فلزی و پشت به شیشه

 و صورتش مخالف اهورا قرار گرفت. 
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اونم   ریم... اما شک نکن اگهتو نگران جهنم رفتن ما نباش؛ به وقتش می-

راهیِ   و با اون رئیسِ کثافطت کاریت نداشته باشه، خودم قبلش توئه کالش

و ازش  کنم که باهم برین پیش اون شیطونی که خط به خط درساتونجهنم می

 گیرین...می

 آرتا با غیظ گفت: 

ی پررو... حقم داری! من تو بندم و پام حاال حاالها  زنی دخترهخیلی حرف می-

 و وا کرده.! اینه که زبونتگیره و تو آزادی

آوا سرش سمت را سمت آرتا کج کرد و اهورا نگاهش زومِ نیم رخ صورت  

 ظریفش شد. با چند لحظه مکث گفت: 

 و دزدیدی؟ چرا من-

اهورا حس کرد صدای دخترک غمگین است. حتی بغض هم داشت! خوب  

اول متوجه  توانست لحنش را جدی حفظ کند، ولی اهورا به وضوح از همان می

 تر شده بود.هایش شده بود که االن سوزانغم و نارحتی حرف
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م نبود، من از  دستور گرفته بودم که ببرم و سر به نیستت کنم... دستور بدیَ-

ده از رو زمین محو  ی نیم وجبی که دستات بوی خون میخدامه تو یه الف بچه

 شی که دیگه سرت کشتار راه نیفته... 

 آوا با تعجب گفت: 

  ی حمال! من هیچوقت تو کارای شاهپورگی مرتیکهسرِمن؟ چرا مزخرف می -

 دخالت نکردم که االن بخوام بخاطرش جواب پس بدم...  دست نداشتم و

چرخه. این حرف، حرف من نه نداشتی. ولی این قصه داره رو انگشت تو می-

 نیست... رئیسم گفته و منم قبولش دارم.

هایش و دست به سینه مقابل آرتا ایستاد. چشمآوا از روی میز پایین پرید 

 هنوز چاشنیِ تعجب داشت. 

 و شفاف کن آرتا! بزار بدونم جریان از چه قراره... منظورت-

های پر از غم آوا  های پر نفرتش را توی چشمآرتا با پوزخندی که زد، چشم

 قفل کرد و گفت: 
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شه؟ یا من آزاد می کنه؟ االن با دونستنِ تو، رستاک زندهدیگه چه فرقی می -

تو با  من حتی به خاطر این جریان به هامون هم خیانت کردم! ولی شم؟ می

چی... کل نقشه بخاطر توئه حرومزاده خراب شد... از  وجودت گند زدی به همه

هر کسی گناهکارتری آوا؛ چون بخاطر تو اون گروه به خون کشیده شد و افعی  

ی سوخته  جا گیر کنه... من بخاطر تو مهرهو گذاشت کنار که االن پام این منهم 

 شدم...

نگاهش همانطور با  گوید. آورد آرتا چه میکرد. سر در نمی آوا گنگ نگاهش می

مقدمه از جایش بلند شد و سمت آوا خیز برداشت.  بهت به آرتا بود که او بی

دخترک جیغ بلندی زد و تا خواست بگریزد، آرتا از پشت سر دستبندش را  

 دنش انداخت و محکم به گلویش فشرد و زیر گوشش غیظ کرد:دور گر

ی کثافط... بخاطر دستور افعی باید میری دخترهبه خاطر وجود نحست باید ب-

ی سوخته شدم و پام لبِ  وجودت از روی زمین محو بشه. من به خاطر تو مهره

 گور رسید؛ پس توئم باید نابود بشی...
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های آرتا را  کشید و با هردو دست مچ دست میآوا پاهایش را روی زمین 

 هایش جاری شده بود.چسبیده بود. دهانش نیمه باز بود و اشک از چشم

ای تأمل، حتی یک ثانیه هم صبر نکرد و  فک اهورا منقبض شد و بدون لحظه

همان لحظه که آوا جیغ زد و آرتا بلند شد، هدفون را از روی گوشش برداشت و  

ی فوت وقت، در آهنی را با شدت باز کرد. آرتا با دیدن او دست زندی داد و ب

ها و دیدن خبر از شنود شدن حرفهایش گرد شد. چون بیای چشملحظه

 خودش بود، توقعش را نداشت اهورا سر بزنگاه داخل اتاق بیاید...

داد، با چند قدم بلند خودش  هایش را به هم فشار می اهورا همانطور که دندان

 ا رساند و با مشت محکمی که توی صورت آرتا فرود آورد، بلند داد زد: را به آنه

 ی کثافط؟کنی مرتیکهچه غلطی می-

هایش که کم شد، آوا  صورت آرتا به سمت مخالف ضربه خم شد و فشار دست 

او آخش به هوا  محکم کف پایش را روی پای آرتا که صندل به پا داشت کوبید و 

 شد.  رفت و دستش کامل شل
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افتاد و  های آرتا را گرفت و دست دیگرش دور کمر آوا دست ،دست ورا با یکاه

معطلی بی اش چسباند و بعدمحکم خود را به سینه او را از آرتا دور کرد و او

 کرد، پست سر اهورا ایستاد. دویید و درحالیکه سرفه می 

ریاد ند که او بلند فهای آرتا را رو به عقب چرخاند و کمی پیچااهورا دست

 اش غرید: های کلید شده کشید و اهورا با غیظ از الی دندان

دونم چی باعث شد اونقدر به خودت جرعت بدی که همچین غلطی  نمی-

و درمیارم حروم  شه؛ به وقتش پدرتکنی... ولی بدون به همینجا ختم نمی

 ی جوهرلق! لقمه

ود، محکم با سمت دیوار پرتش کرد که اگر خودش را کنترل نکرده بو با شدت 

ترسید و آنقدر ضرب دستش  خورد. از اهورا تا سر حد مرگ میسر توی آن می

اش که  کرد صورتش لمس شده و از درد بازوها و شانهسنگین بود که حس می

های قویِ مردانه بود، الل شده هایش توسط آن پنجهحاصل از پیچاندن دست

اخم و ترس به اهورا که   توانست کالمی سخن بگوید. فقط بابود و حتی نمی

 کرد. کشید نگاه میمقابلش بود و عصبی نفس می
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دید، اهورا چند قدم جلو رفت و آرتا که این بار مرگ را یک قدمیِ خودش می

هایش را به هم فشرد و آب دهانش را قورت داد. اما مگر اهورا به  محکم چشم

 کرد؟ همین راحتی خالصش می

زد، کشان کشان به جلو  موهایش را کشید و درحالیکه او بلند فریاد می 

هدایتش کرد و روی صندلی نشاندش. کارهایش مخالف قانون بود. اما از  

آن مردک نزدیک آوا شده که ای خشمش بود. از نفرتش بود. نفرتی که از لحظه

نست داخودش هم نمی بود و جسارت به خرج داده بود بیشتر هم شده بود.

هایی، چرا، با آزارِ آن دختر تا این حد آمپر چسبانده بود! معموال در چنین زمان

گرفت، پلیس وارد  مرگ قرار نمی خطر جدی یا تا وقتی واقعا طرف در معرض

شد. اهورا که محال بود خودش جلو برود. این کار همیشه با زندی عمل نمی

آنطور سراسیمه و آشفته، با توپ پُر   بود. اما این بار... آوا فقط جیغ زده و اهورا

و نگاه هولناکِ عصیانگرش سراغ آرتا آمده بود! شاید حتی توی دلش یک  

 لحظه پشیمان هم شد از اینکه آوا را به آنجا آورده بود... 
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اش را تهدیدوار جلوی صورتش تکان داد و با لحنی که مو به تن  انگشت اشاره

های رعب آور و سرخ از  ه با آن چشمکرد، در حالیکآرتای بیچاره سیخ می

 کرد، گفت:عصبانیتش نگاهش می

های دیگه رو روت پیاده کنم، ی آدم، بدون اینکه مجبور بشم روشعین بچه-

گی ربط این دختر و شاهپور به  کنی و میو وا میبدون فوت وقت، چاک دهنت

یا الزمه به  و خواسته... مفهوم بود؟ اون گروه لعنتی چیه و چرا افعی قتلش

 سبک خودم شیرفهمت کنم؟

های عصیانگرِ اهورا گرفت.  آرتا با ترس، آب دهانش را قورت داد و نگاه از چشم

ای نداشت، داشت؟ اصال از افعی دفاع کردنش، چه سودی به حالش  چاره

داشت؟ به قول آوا، نقش او توی آن دم و دستگاه فقط یک حمال بود! حتی 

رد... بعد از کاطاعت امر میگرفت و پول میدانست افعی کیست! او فقط نمی

 ی سوخته شد و به کل کنار گذاشته شد... گریختنِ آوا هم که مهره

صدا و آرام گریه  ر از آنها بیوبا حرص به آوا که اکنون بغضش شکسته بود و د

 کرد، اشاره کرد و با صدای بلند گفت: می
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. ولی یه قول و  دونمو نمیچی بخاطر اینه... چطور و چراشبخاطرِ این! همه-

ن و شاهپور. دستور قتل رادنس از طرفِ شاهپور بود و  ار بوده بین هاموقر

خواست اونارو از دست بده؛ به من  توسط هامون انجام شد... ولی افعی نمی

و گرفتم و پشت به هامون کردم و  منم پولم رو کله پاش کنم...گفت این دختره

 رفتم طرفِ افعی...

روغ نبود. حقیقت همین بود که گفته  اهورا چند لحظه نگاهش کرد. خبری از د 

دانست. اهورا با غیظ بود. هرچند گنگ و نصفه نیمه، اما او فقط تا همین حد می

 هایش نگاه کند.  گردنش را گرفت و وادارش کرد به چشم

وای به روزگارت آرتا اگر ریگی به کفشت باشه و کالمی رو ازم پنهون کرده  -

 باشی... 

 :آرتا با حرص بلند داد زد

ی سوختم! افعی رسما نکـــردم! به خدا من خودمم هیچ کارم... من مهره-

 ام هم احتیاج نداره. چرا باید شِر و وِر بگم؟خلعم کرده و االن حتی به جنازه
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اواخر حرفش که رسید، اشک از چشمش جاری شد و اهورا که گلویش را رها  

کند. م بود گریه میهایش معلو کرد، سرش را روی میز گذاشت و از لرزش شانه

ی مردی هم سن و سال خودش، منزجرش  کرد. گریه اهورا با اخم نگاهش می

 کرد. کارش دیگر با این مردک به آخر خط رسیده بود...می

 سرش را چرخاند و دهانش نیمه باز بود که به آوا چیزی بگوید، که با دیدن

هم خیره  هایر که توی چشموصورت خیس از اشکش، لب فرو بست. همانط

اش نگاهش  های بارانیبودند، به سمتش قدم برداشت. آوا بغض آلود، با چشم

 کرد و لب زد: 

 گناهم.دروغه... بخدا من بی-

تر شد و حس کرد از این لحنِ آوا، چیزی محکم به  اخم پررنگِ اهورا غلیظ

اش؟ محال بود... او خیلی وقت  زده قلبش چنگ انداخت. به قلبش؟ به قلب یخ

قلبش را از کار بی کار کرده بود. حاال هم نباید با دو قطره اشک این دختر  بود

دانست. اما گناه بود و اهورا این را خوب میکرد. آوا بیدوباره بهش توجه می

هایش، حتی به دخترش  شاهپور آدم هزار سر و سودایی بود که برای گندکاری
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ای با تما حرفی زده و معاملهگذاشت. پس حکرد و از او هم مایه می هم رحم نمی

هامون عوضِ به قتل رساندنِ رادنس انجام داده که یحتمل آوا هم از شرایط آن  

دانست و اهورا با جلب  بوده است. اینکه حقیقت امر چه بود را فقط شاهپور می

 رسید.اعتمادش باید به آن می

 به در اشاره کرد و با لحنی آرام گفـت: 

 برو بیرون. -

ر رفت و هردو از آن اتاقِ لعنتی خارج شدند. زندی پشت در با  آوا سمت د

 فاصله ایستاده بود و نگاه اهورا را که روی خودش دید گفت: 

 دین جناب سرگرد؟چه دستوری می-

دادسرا. به عنوان   کن و برای گرفتن حکم نهایی بفرستشو تکمیل پرونده-

ی آخرش  شاهد هم از اعترافات سورنا و نیکسا استفاده کن. آرتا به صفحه

خوره و نه برای اونا ارزش داره. هرچه زودتر،  رسیده. دیگه نه به درد ما می 

 و انجام بده...مجازاتش

 زندی نفس عمیقی کشید و گفت: 
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 قربان.اطاعت -

هردو در سکوت توی ماشین نشسته بودند. آوا سرش را به شیشه تکیه داده 

ریخت و اهورا، سیگارش را بین انگشتانش گرفته  صدا اشک می بود و آرام و بی

رفت اما امشب از آن سرعت  داد. تند میبود و دودش را از پنجره بیرون می

ن بود از آوردن  ذهنش درگیر بود. پشیماوار همیشگی اش خبری نبود. دیوانه

چیز اینطور خراب  آوا. کاش اصال پرواز را کنسل نکرده بود که االن همه

هایش تقریبا همان اطالعات  چیز خاصی به دست نیاورده بود و داده شد.نمی

 ی آرتا راحت شده بود و بس...  قبلی بود. تنها خیالش بابت تمام شدنِ قصه 

خواست دوباره بهش  انگار دنیا می ی آوا شده بود. اعث گلو درد و گریهفقط ب

اش را بازهم بقیه پس دادند. پس یادآوری کند که تقاص غرور و خودخواهی

چرا این همه آرام بود؟ چرا عصبانی نبود؟ چرا سر خودش داد و فریاد  

 نوای ماشین باال بیاید؟رفت که دوباره دادِ موتور بیکشید؟ چرا سرعت نمینمی

خواست خشمش را سر چیزی خالی کند. فقط درد یانگار برعکس همیشه، نم

زد و قلبش سنگین شده بود. اش از سیگار کشیدن سوز میکشید. ریهمی
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دانست، اما بدجوری  هایش از درد بود یا خشم، خودش هم نمیچشم 

دانست. مستحق درد  کرد. خودش را مستحق میسوخت و اذیتش میمی

ی کارهای بد و اشتباهاتش عین  همه  کشیدن. انگار که بعد از این همه سال،

شد. اما... کدام از آنها به  گذشت و برایش ریکاوری میفیلم پیش چشمش می

 ی این دختر برایش آزاردهنده بود؟ی گریهاندازه

سیگار را از پنجره بیرون انداخت. اصال دختر گریه   با خشم و غیط، فیلتر

ک از دست آرتا بود که گریه  کرد! به او چه ربطی داشت؟ دخترکرد که می می

کشید؟ اگر وجدان داشت، پس چرا کرد، نه اهورا! پس چرا او باید عذاب میمی

 ها این وجدانش از خواب بیدار نشده بود که بهش تلنگر بزند؟  سال طیِ این

 ماشین را جلوی عمارت شاهپور نگه داشت و سرش را سمت آوا چرخاند.

به پشتیِ صندلی تکیه داده بود. صورتش   هایش را بسته بود و سرش را چشم 

رو به اهورا بود و موهای خوش حالتش که از زیر کاله بیرون زده بود، توی  

خورد. صورت  صورتش ریخته بود و با وزش باد پاییزی، آرام آرام تکان می

های بلندش زیر آن نور اندک، تر شده بود و مژهاش از همیشه معصومعروسکی

کشید، نشان های بلندی که میاش سایه انداخته بود. نفسروی استخوان گونه
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از خواب عمیقش بود. نگاه اهورا  روی رد اشکی که توی صورتش خودنمایی 

ی سرخی که گلویش را خط انداخته بود کشیده شد و دوباره  کرد و هالهمی

هایش قدری فروکش کرد و کدر شد. انگار اخمش غلیظ شد و جنگل چشم

 که ناراحتش کرده بود...که... انگار 

هایش را روی هم فشرد و دستی بین موهای پرپشتش کشید.  با خشم، چشم 

پای وجدان و  داد و ی دیگر به این تفکرات احمقانه ادامه می اگر یک دقیقه

کرد، قطعا هر بود مرده بود را به عقل و منطقش باز میاحساسی که خیلی وقت 

شد. االن او از این دختر متنفر  ترل میزد و غیرقابل کن حرکتی ازش سر می

باشد! متنفــــر! نه اینکه بخاطرش عذاب وجدان بکشد و این همه حس ضد  

 و نقیض سمتش هجوم بیاورد... یادش رفته بود او کیست؟  

توی همان غالب سرد و خشک همیشگی فرو رفت و دوباره همان حصار یخی  

دخترک را صدا کرد تا او او   های شفافش کشیده شد. چند دفعهبه دور مردمک 

 هایش را باز کرد.نفسی عمیق کشید و بعد از چندبار پلک زدن، چشم
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ایِ مایل به سیاهش تا ساعت های قهوهنگاهی به اهورا انداخت و مردمک 

که روی آن نوشته شده بود،  1:25دیجیتال ماشین کشیده شد. با دیدن عدد 

داد،  موهای فرش را زیر کاله جا میصاف سر جایش نشست و همانطور که 

 گفت:

 کشه...و میم دیر شده! این دفعه دیگه حتما شاهپور مندیر شده... خیلیَ-

 کرد، گفت:اهورا همانطور که با اخم نگاهش می

 شاهپور تهران نیست!-

آلودِ اهورا  ی اخمای از حرکت ایستاد و نگاهش روی چهرههای آوا لحظهدست 

 عجب پرسید:کشیده شد و با ت

 یعنی چی که نیست؟ مگه نگفتی پروازا کنسل شده؟ -

گفتم کنسل شده؛ منتها فقط مال من و تو! شاهپور و مانیا سر ساعت سوار -

 م قطعا رسیدن...هواپیما شدن و تا االنَ

دانست از اینکه فردا باز هم با این مرد کرد. نمیآوا همانطوری مات نگاهش می

کند  خوشحالیِ اینکه امشب شاهپور سؤال جوابش نمی تنهاست بخندد، یا از
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دخترک به بلند جیغ بزند. نبودنِ شاهپور، برای آوا، خودِ خودِ بهشت بود! 

حدی شاد بود از نبودن ملکِ عذابش که اصال فراموش کرد بپرسد چرا اهورا  

 پروازها را کنسل کرده است و چطوری شاهپور را قانع کرده بدون آوا برود.

ی اهورا قدری رنگ  ی پهن و پررنگ روی لبش بود که با شنیدن جملهلبخند

 باخت.

برسوندت   5:30به حسام سپردم صبح بلیط داریم.  6فردا رأس ساعت -

 و جمع و جور کن...و تنظیم کن و وسایلتفرودگاه، پس زمانت

 آوا سرش را تکان داد و خواست پیاده شود که اهورا گفت: 

 کجا؟-

 اش گفت:چرخاند و همزمان با باال انداختنِ شانهسرش را سمت او 

خوای ازم استفاده کنی که برم دیگه. نکنه اونقدر کارم خوب بوده که باز می-

 زیر زبونِ یکی دیگه رو برات بکشم؟  

ی ویولون را از روی  اخم اهورا رنگ گرفت و کمی به عقب مایل شد و جعبه

 صندلی عقب برداشت و سمتش گرفت و گفت: 
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ی به هیچ عنوان تو این کار قابل اعتماد نیستی پس مطمئن باش دفعه تو-

دو ساعت  دومی وجود نداره. فقط از اونجایی که حواست زیادی جمعه، به

دوییدی و فرار  بارون مینکشیده یادت رفت واسه چی وسط خیابون، زیر 

 کردی.  می

 بعد با چشم به جعبه اشاره کرد و ادامه داد:

از قرار معلوم زیادی هم برات باارزشه، تو ماشین من داشتی و از  یه امانتی که -

 م بیاری... خوش حواسیِ زیاد به کل فراموش کردی اسمشَ

ا گرفت و در را باز کرد و پیاده چهره نشاند و جعبه رآوا اخمی کمرنگ روی 

برایش عجیب بود اهورا بعد از آن همه خط و نشان کشیدن االن آرام  شد. 

ده بود. اما خودش هم صدایش را در نیاورد. از جانش که سیر باهاش حرف ز

 نشده بود...

گفت؟ اما نگفت...  کرد؟ یا حداقل شب بخیر میاالن نباید خداحافظی می

کند، سمت او برگشت خواست سمت خانه برود که وقتی دید اهورا حرکت نمی

اش زدهیخهای شفاف و ر در طرف راننده ایستاد و از پنجره به مردمک و کنا
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نگاه کرد. اهورا کمی سرش را کج کرد که یعنی حرفش را بزند. آوا لب زیرینش  

 را تر کرد و گفت: 

کنم بری زودتر استراحت کنی؛ چون از  و که رسوندی... بهت توصیه میمن-

ترسم صبح خواب بمونی و تا  خوابی، میدونم شبارو دیر میاونجایی که می

 آ...! بیدار شینتونی از خواب  5:30

اش پاسخش را  کرد، با لحن سرد و جدیاهورا همانطور که با اخم نگاهش می

 داد: 

جای اینکه به فکر زمان خواب من باشی، برو یه نسخه واسه خودت بپیچ که -

 شی...زاری و مزاحم خوابِ بقیه هم میشب تا صبح پلک رو هم نمی

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

 رم... پس اگر خیلی نگران فردایی عجله کن.م بری تو، بعد میمونمنتظر می-

های آوا نشست. انگار فقط منتظر شنیدن همین یک لبخند کمرنگی روی لب

ی اهورا،  های امشب را فراموش کند. از همین جملهی سختیجمله بود که همه

د. شب اش را به کل از دلش بیرون ببرتوانست تعبیر مثبتی بگیرد و ناراحتیمی
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اینکه منتظر پاسخی از جانب اهورا شود، سمت در باغ بخیر کوتاهی گفت و بی

 رفت و داخل شد.  

بعد از رفتن آوا، اهورا حدود ده دقیقه بدون هیچ دلیل و هدفی، همانجا ایستاد 

 و بعد با نفس عمیقی که کشید، ماشین را روشن کرد و از آنجا دور شد.

لی هم برای رفتن به آنجا نداشت. حداقل با ی خانه رفتن نداشت. دلیحوصله

توانست جلوی ذهنش که  ها، یک جوری میرانندگی پرسرعت توی خیابان

رفت را بگیرد. اما با خانه رفتن، افسار پاره کرده بود و بی پروا به هر سمتی می

آوردند. انگار که دیوارهای تنگ و  رحم سمتش هجوم میباز دوباره فکرهای بی

 خواستند او را ببلعند.  ه می تاریک خان

ی آن  با صدای زنگ تلفن همراهش، چشم از خیابان گرفت و نگاهی به صفحه

انداخت و آیکون سبز را کشید. هنوز حرفی نزده بود که صدای خوش و خندان  

 سعید توی گوشش پیچید: 

سالم پسرخاله! حال و احوالت چطوره؟ جات خالی اینجا آدم درسته یخ -

سرما! باز صد رحمت به تهرونِ خودمون... اینجا انگار جای برف، یخ  زنه از می
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ره وسط آبان ماه جایی برف بیاد؟ برفم  باره از آسمون! اصال تو، تو کَتت میمی

آ اهورا... داری میای گمکه نه... کوالکِ چشم کور کنِ استخوان شکن! می

شهرامم بدی... ما هرچی کت و کاپشن تو کمدت داری بردار بیار که سهم من و  

که گول خوردیم، ولی تو با لوازم مورد نیاز بیا عین ما وسط بدبختی و سرما با 

 یه ال پیرهن گیر نکنی!

زاشتی یه شب از اونجا موندنت بگذره بعد اول پیاله و بدمستی؟ اقلکم می -

 زبونت وا شه... 

اور نداری مونده تهِ گلوم... ندیدی صدام عوض شده؟ بوا شده؟ زبونم یخ زده -

 ویدیو کال بگیرم؟ 

اون شومینه رو   از انبار هیزم بیار همه دَری وَری گفتن بروخواد. جای ایننمی-

 راش بنداز که از سرما نچایین امشب.

گذاشتی زیر  و اینجااتدوربین یکی از اون نکنه شومینه؟ هیزم؟ انباری؟-

 نظرمون داری؟
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سعید را  های مسخره بازی یحوصلهبه هیچ عنوان اهورا غلیظ اخم کرد. 

دانست و این  نداشت. آن سوئیت ملکِ اهورا بود و سعید احتماال این را می

 کرد. هایش او را عصبانی میسؤال

 شهرام اونجاست؟-

 سعید با خنده پاسخش را داد.

کشه تا و میآره همنجاست. فرهادِ دل خسته داره ناز و نوزِ شیرین خانومش-

بونش در بیاد... معلوم نیست چیکار کرده که شیرینِ بلکم یه شب بخیر از ز

بینی پسرخاله؟  طفل معصوم اینجوری از دستش عُنُق شده! عدالت خدا رو می

کنه، اونوقت من به اولین  زنه و حال میشهرام خان داره با شیرینش حرف می

 کسی که زنگ زدم تو بودی... 

ای که در پاسخ سعید گفت،  لهحوصبیی ود و خسته و این از جملهاهورا کالفه ب

 کامال مشخص بود. 

جای اینکه مدام همجوار کمد بشینی که فازِ کمدی بودن برت داره، برو بگیر  -

 ...ماونجا کلی کار برای انجام دادن داریپام برسه بخواب که فردا همین که 
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 سعید پوف بلندی کشید و گفت: 

 حیف که... توئم که فقط بلدی بزنی تو برجک آدم... --

که صدای شهرام از آن طرف خط شنیده شد که  هنوز حرفش تمام نشده بود 

 گفت گوشی را به او بدهد. سعید تند تند گفت: می

رو  و دست به سر کرده بیچارهفرهادِ کوه کن مثل اینکه امشب شیرین-

فرستاده کوه دنبال نخود سیاه بگرده و خودش با خسرو خان وعده داره... االنم  

اعصاب بعد یه  ی این خسرویِ بداخالق و بیرگشتهی بخت بزاره پسرخالهنمی

 کنه... و حال و احوال دو کلوم باهاش اختالط   ،روز دوری 

 اهورا ابرو در هم کشید.

گی، ولی تا  و کوک کرده که رِ به رِ مزخرف می چی اینجوری حالتدونم نمی-

و بردار  و جمع کن بساطتتو به هم نریخته، خودت این خسرو نزده کاسه کوزه

تره تا  و بده به شهرام که کارم با اون واجبببر پیش خریدارش! االنم گوشی

 شنیدنِ چرت و پرتایِ بی سر و تهِ تو... 
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ی ممکن است هر لحظه کاسه سعید که متوجه شد اهورا زیاد سر دماغ نیست و

د، به عنوان  ح آمپر بچسبانمسخره بازی های او سر بیاید و به اصطال صبرش از

 گفت:  کالم آخر

چشم خسرو خان! تو که تا چشمت به این فرهادِ ور پریده میفته عالم و آدم  -

 ره... ولی بدون، خدای ما هم بزرگه! یادت می 

با خندید، گوشی را از سعید گرفت و اهورا حرفی نزد. آن طرف شهرام که می

 ای صدایش را صاف کرد. تک سرفه 

 سالم اهورا. -

 گه این پسرِ سر به هوا؟ خبره اونجا؟ چی میچه -

و گذاشته رو سرش و  پرسی؟ از سر شب سوئیتی خودته؛ از من میپسرخاله-

 گه... منم مجبورم تحملش کنم.یه بند اراجیف می

اهورا با ریموت در ریلیِ پارکینگ را باال داد و همانطور که ماشین را داخل  

 کرد، گفت:پارکینگ هدایت می

 ره؟چطور پیش میکارا -
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دوربین و   ،خواستی، قبل از ورود جاوید و مانیاچی عالیه! همونطور که میهمه-

ویال  ، دقیقا جاهایی که از ی افراد خودیشنودها کامال نامحسوس و به وسیله

های مستقر در  چی تحت کنترل نیرو نصب شدن و همهمشخص کرده بودی، 

همه نیرو در اختیارمون گذاشته...   و داره که اینخیلی هوات س. سردارکلبه

 ده.االن فقط مونده اطالعات سیستم امنیتی، که گفتی آوا اون کارا رو انجام می

 و انجام داد؟خوبه. سعید کاری که ازش خواسته بودم-

ظاهرا برای فردا هم یه  اونم . آره. امروز با مانیا تماس گرفت گهخودش که می-

ت کامال سِکرِت و محرمانه تو رو ببینه... تیرت  قرار گذاشته و خواسته به صور 

مستقیم به هدف خورده اهورا! هامون و مانیا هنوز از راه نرسیده روی تو دست  

 گذاشتن...

و جمع کنی و چهار چشمی مراقب مانیا  خوام حواستگوش کن شهرام، می-

  اش باشی. به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست وخیلی بیشتر از ظاهرش تو چنته

شیم تهش به این زن  نقشه داره؛ به خاطر همینم هست که از هر دری وارد می

 شه. یه لحظه غفلت کنیم از دستمون رفته... ختم می
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 شهرام نفس عمیقی کشید و گفت: 

 رسه... خاطرت جمع، حواسم هست. خودمم شک ندارم آخر قضیه به مانیا می -

 انداخت. اهورا در واحدش را باز کرد و کتش را روی کاناپه 

فردا صبح اونجام. منتها تو نبود من، مراقب باش سر به هوایی های سعید کار -

پلکه. تا من نیستم تو جمع و  دستمون نده...در ضمن، زیاد دور دخترا می

 جورش کن... 

 شهرام خندید و گفت:

و لو نده هست. اما تو  حواسم به اینکه یه وقت دسته گل آب نده و مأموریت-

 تون هیچ جوره قابل کنترل نیست اهورا... مندتم! شازده مورد دوم شر

دانست سعید هرجا برود غیر ممکن است بدون  تر شد. می اهورا اخمش غلیظ

هایش فقط در حد چَت  ارتباط با سه چهار تا دختر برگردد. شاید واقعا هم رابطه

جنبید و تنها کسی که حریفش  و تماس بود. ولی بهرحال سر و گوشش می

 کرد، اهورا بود. و همیشه کنترلش می شدمی
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االن فهمیدم که چرا انتخابش کردی. آدم ناتویی نیست  ولی جدای از شوخی، -

شه و زیر و بمش یکیِ. میشه روش حساب کرد... زبر و زرنگیشم باعث می

 خوایم. همونی باشه که ما می

 داد:کرد، پاسخش را های پیراهنش را باز میاهورا همانطور که دکمه

از همون اول بهت گفتم. منتها تو همیشه بعد یه مدت به حرفای من  -

 رسی...می

شهرام لبخند زد و سری تکان داد. اهورا طبق معمول از خود راضی بود و خب؛  

 شاید حق هم داشت...

استراحت کن که فردا کارِت زیاده. از همه  و نگیرم رفیق. بیشتر از این وقتت-

 کنه که باید با سعید سر و کله بزنی... هم بدتر، خدا بهت رحم

کوتاه داد و با یک خداحافظیِ اهورا حرفی نزد و پاسخ شب به خیرِ شهرام را 

کرد و روی میز گذاشت. هنوز   تماس را قطع کرد. همراهش را به پاوربانک وصل

دستش را عقب نکشیده بود که نگاهش روی جای دو ردیف دندانی که روی مچ 

د لغزید و اخمش درهم رفت. سر انگشتش را روی جای  دستش حک شده بو 
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امشب  های کوچک آوا کشید و توی دلش پوزخند زد. دخترکِ جسور! دندان

 داد...ش را پس میکار قطعا دیر یا زود حسابکه گذشت، اما 

اش گذاشت و آرام  همانجا روی کاناپه دراز کشید. مچ دستش را روی پیشانی

ز هم  زیادی تا صبح نمانده بود. باید قبل از اینکه باهایش را بست. چیز چشم 

ذهنش را بزند و حداقل   turn offی د، دکمهفکر و خیال سمتش هجوم بیاور

 این یکی دو ساعت را استراحت کند که فردا بتواند سر پا بایستد. 

توی سرما غرق شده بود و   ،ی تاریکطبق معمول، پنجره را نبسته بود و خانه

 رسید.ی باد کامال واضح به گوش میصدای زوزه

 زده و سر بود... اینجا همیشه یخ

 هایش... مثل چشم

 اش... مثل زندگی

 اش...و مثل قلب یخی

*** 
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 »آوا«

ها را یکی یکی باال رفت و جلوی در اتاقش ایستاد. چمدانش آنجا نبود.  پله

د مستبد یعنی شاهپور آن را با خودش برده بود؟ چنین چیزی محال بود! آن مر

و بداخالق، که از قضا از این دختر هم دلِ خوشی نداشت، غیرممکن بود 

وسایلش را با خودش حمل کند و جایی ببرد. پس حتما در نبودش، یکی از  

 خدمتکارها آن را داخل اتاقش گذاشته. 

بند بود، در اتاق را باز  ای که روی لبش نیمزمان با خمیازه آمد و همخوابش می

دیدن دختری که روی تختش نشسته بود، جیغ بلندی کشید و کلید   کرد که با

 برق را زیر دستش فشار داد. 

 دلناز بلند بلند خندید و از روی تخت بلند شد. 

 چته دیوونه؟ مگه جن دیدی؟-

 زد، پلکی زد و گفت: اش نفس نفس میایآوا همانطور که از ترس لحظه

 دیگه هم تو رو با این موها و  دست کمی هم از جن نداری! این ساعت، هرکسِ-

 شد...دید، شک نکن قبض روح میلباس سفید رو تختش می
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 دلناز بهش چشم غره رفت.

 سازی.خب حاال توئم... با یه اتفاق کوچیک از کاه، کوه می -

هایش تقریبا  لباسی دیوار گذاشت. آوا در اتاق را بست و ویولونش را گوشه

خشک شده بود، اما برای اطمینان کالهش را روی رادیاتور گذاشت و درحالیکه  

 کشید، صدای دلناز را شنید:اش را از تن بیرون میهودی

 کجا بودی تا حاال؟-

اش را هم کنار کالهش گذاشت و تیشرتش را به تن کرد. دستی بین هودی

 موهایش کشید و رو به دلناز دست به کمر ایستاد. 

و گم کرده و واسه یه شب از دستش راحتم، نوبت توئه  حاال که شاهپور گورش-

که سین جیمم کنی؟ نکنه توئم عین اون حسامِ وامونده مأمور مخفی شدی و  

 و بهش گزارش بدی؟ قراره کارام

 های گشاده شده نگاهش کرد. دلناز با چشم

و اینجوری شناختی؟ گزارش کدومه... اصال یه  گی تو دختر! منچی داری می-

 نگاه به ساعت انداختی؟ من فقط نگران خودتم... همین! 
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 کشید، گفت: آوا کنارش نشست و درحالیکه روی تخت دراز می

 شه... چیزیم نمیخواد نگران من باشی. من نمی-

 پس زخم گلوتم بخاطر اینه که چیزیت نشده؟ -

اش را به صورت دلناز دوخت که او یک تیز سر جایش نشست و نگاه بهت زده

سریع جلوی آینه قدی ایستاد و کمی سرش را باال  تای ابرویش را باال انداخت. 

گرفت و همانطور که با اخم دستش را روی زخم خیلی خیلی سطحیِ گلویش  

 کشید، زمزمه کرد:می

 ای تو اون روحت آرتا... عوضی ببین چه بالیی سرم آورده که....-

اخم غلیظش   اش ناتمام ماند.زمزمه نگاهش که به سرخی روی دستش افتاد،

کمی رنگ باخت و آرام آرام دستش را پایین آورد. جای چهار انگشت مردانه،  

نست با وجود پوست  داخورد و دخترک میبه وضوح روی آن به چشم می 

کبود شدنش هم چیز بعیدی نیست. دست دیگرش را دور  حتی ظریفِ او، 

مچش چرخاند و دوباره آن لحظه را توی ذهنش تداعی کرد. با یادآوریِ واکنش  

دانست جلوی آن مرد سنگی، با وجود  خودش، لبخندی روی لبش نشست. نمی
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ش به جانِ دخترک هایهای شفافِ سبز رنگِ چشم تمام ترسی که از تیله

آورد! اگر  انداخت، جسارتِ این همه مخالفت و سرکشی را از کجا میمی

برد. بدجوری هم دست و  حساب می   ترسد، دروغ بود. ازشگفت از او نمیمی

اش بود که آوا جرعت  ها و غرورِ بی حد و اندازهلرزید. ولی از زورگوییش میپای

ر برود... چه اهورا، چه هرکسِ دیگر.  گرفت. او آدمی نبود که زیر بار زومی

 دخترک خلق و خویش سرکش بود؛ نه سر به زیر و آرام... 

 و با همان لبخند روی لبش گفت: سمت دلناز برگشت 

بیخیال دلی! چیزی نیست... یه نفر خواست اذیتم کنه منم از دستش فرار  -

 کردم...

ه غلطی  یو به خیر کنه... تو داری تو با این جنگولک بازیاخدا آخر عاقبتت-

 گی...و نمیدونم چرا راستشآ آوا! ولی نمیکنیمی

 آوا خندید و خودش را روی تخت انداخت.

 گم بهت بعدا... تو بگو؛ چی شد امروز من نبودم؟ کسی نیومد؟می-
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هایش برق زد و سمت آوا  دلناز انگار که چیز مهمی یادش افتاده باشد،چشم 

 و به او چهار زانو نشست و با لبخند و صدایی پر ذوق گفت: برگشت و ر

 حدس بزن کی اومده بود؟!-

 خیال شانه باال انداخت.آوا بی

 دونم... البد یه غول تشنِ دیگه از هم قماش هایِ شاهپور! من چه می-

 چپ چپ نگاهش کرد و بعد دوباره با ذوق گفت:  کمی دلناز

دونی چه  حال ندیده بودمش... وای آوا نمیاین یکی جدید بود. من اصال تا به -

چشمایی داشت! المصب از اون سگ دارایِ پاچه گیرش بود... قدبلند، 

 چهارشونه... یه عطری هم زده بود که نگم برات...  

 و...  ره این همه راهاووووه! کی می-

ش،  بود المصب... ولی عوض همه خوشگلیامرض! تو که ندیدی چه جیگری -

اخالق مخالق کال تو بند و بساطش نبود. برعکس هیزبازیایِ بقیه، این اصال به  

داد... فقط یه کلوم گفت جناب جاوید هستن؟ منم گفتم  هیچکی محل نمی

دونم رفت چی به م نمی... وقت رفتنش هاربابآره... بعدشم که رفت اتاقِ 
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ه. حق هم و خیس کنشلوارشحسام گفت که بیچاره نزدیک بود از ترس 

 لرزید...کرد چهار ستونِ بدنت میداشت! طرف همینجوری نگاهت می

 آوا پوفی کشید و گفت:

پس بگو چرا گفتی چشاش سگ داره... سگِ اخالقشه که رفته تو چشاش  -

 ی جوگیر... مرتیکه

کنه  شونه که آنتیک میگی تو خره؟ این مردا رو همین اخالق سگچی می-

ش بدجوری به هم میومد... اصال  ندیدی؛ اخالق و قیافه و دیگه. بعد تو که این

زد، کل عمارت دست از کار کشیده بودن از  اون لحظه که با حسام حرف می

 زدن...پشت پنجره دیدش می

 آوا خندید. 

 ی حرف زدن و غیبتِ این ماهشون هم جور شد... خوبه دیگه؛ سوژه-

 دلناز هم خندید و آوا پرسید: 

 نفهمیدی؟ اسمش چی بود حاال؟-
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 آ... صبر کن االن یادم میاد... چرا... مینا گفت بهم-

اش را چین انداخت و  کند، پیشانیبه حالتی که انگار دارد به چیزی فکر میو 

 ای خیره شد و بعد از یک دقیقه بشکنی زد و با لبخند رو به آوا گفت: به گوشه

 آهان! یادم اومد... اهورا! -

کرد، با شنیدن اسم اهورا، صاف سر بیخیال نگاهش میآوا که تا آن لحظه 

 جایش نشست و گفت:

 چی؟ اهورا اینجا بود؟-

 و زد و رفت... صبح بود که اومد. با شاهپور حرفاش 10و  9آره دیگه. تقریبا -

رح لبخندی توی  ی آوا، کم کم شل شد و ط ی بهت زدههای چهرهماهیچه

 نگاهش کرد و با شک پرسید:عافل اندر صفیحانه صورتش نشست. دلناز

 شناسیش؟ببینم... تو می-

گفت تا  اش نگیرد. االن اگر به او میهایش را محکم به هم فشرد که خندهلب

 شد...این وقت شب با اهورا بیرون بوده، دختر بیچاره چه حالی می
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 شُرکایِو که باید آمار ریز به ریز مهمونا  مهمونیِ دو هفته پیش اومده بود... تو-

 بهتر از من داشته باشی! شاهپورو 

 هایش را کج کرد و گفت: دلناز کمی لب

نه، من یادم نمیاد دیده باشمش. گِل بگیرن این خراب شده رو که من هر روز  -

کنم و میرم و میام؛ ولی اینجور مواقع معلوم نیست سرم کجا توش جون می

 جنبم... گرمه که همیشه دیر به خودم می

 اش شاد شد.حالت چهره بعد سریع دوباره

 ببینم باهات حرفم زد؟-

های آوا نقش بست. حرف که چه بگوید، مرد جوان  ی تلخی روی لبخنده

 بیشتر با دخترک سر جنگ داشت آن شب...

شه قورتش خیلی آدمِ بدعنقیِ، با صد مَن عسل هم نمیآره، یکی دو کلمه... -

م  شعاع هزار کیلومتریشَ گیره که کسی جرعت نکنه ازداد. همچین قیافه می

 رد شه...

 دلناز خندید و گفت: 
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 خره جذابیتش به همین تلخیشه دیگه...-

 خوام صد سال سیاه جذابیت نداشته باشه اینجوری... بخوره تو سرش. می-

 گفت: توجه به حرف او، با ذوق و شوق بازویش را چنگ زد و دلناز بی

که   ایالسلطنهانسی داری تو دختر! این خودخواهولی تو روحت آوا... چه ش-

ده. امروز نبودی ببینی مانیا واسه من دیدم، به هیچکس روی خوش نشون نمی

نگاه خشک و  داد... ولی اهورا دریغ از یهو جر مییه جو توجهش داشت خودش

 خالی که بهش بندازه...

آید السلطنه« به اهورا میهردو خندیدند. آوا فکر کرد که چقدر لقب »خودخواه

 دلناز ادامه داد: و

م زده! چی بهتر از این دیوونه؟ حاال که اون  گی باهات حرفَحاال تو داری می-

 خیالش نشو... چراغ سبز داده، توئم دو دستی بچسب و بی

 چپ نگاهش کرد و گفت: آوا چپ 

اون زورش میاد یه نگاه به قول خودت کدومه دلی؟ دلت خوشه ها! چراغ سبز -

 به شکل و شمایلِ آدم بندازه، اونوقت بیاد به منِ دوزاری نخ بده؟ 
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 بعد با لبخندی تلخ ادامه داد: 

من اصال به چشمش نمیام دلناز. اون مردِ از خود راضی نهایت بتونه سرِ  -

 و ببینه و بس!دماغش 

 دلناز پوفی کشید و گفت:

تو   نکن توئم... چه عیب و ایرادی داریحاال هنوز هیچی نشده عقب نشینی -

گی دوزاری؟ اون مرتیکه هامون، هر دفعه میاد حاضره  آخه که به خودت می

و بده که یه نظر تو رو ببینه... تنها مشکلت اینه یه نمه یخ و ماستی، که جونش

شه! یه ذره قِر و غمزه رو از اون مانیای ورپریده یاد بگیر،  ه مرور اوکِی میاونم ب

یه خرده هم به خودت برس و تو چشم اهورا باش... اونوقت ببین کیه که بهت  

 نه بگه... 

 آوا با اخم کمرنگی نگاهش کرد و کالفه گفت:

ای که  ه ی افادولم کن دلی! همین مونده یه باره پاشم برم ور دست اون زنیکه-

کنه وایستم و اصولِ چگونه به مردان  م میاز دور هم بوی گند و کثافطش خفه

 برای یک نگاه التماس کنیم پاس کنم... 
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 وا چرا جوش میاری حاال؟ من یه چیزی گفتم، بیخیال اصال... -

آوا حرفی نزد و از جا بلند شد و دلناز مثل اینکه تازه چیزی یادش افتاده باشد،  

 : تند تند گفت

 همراهتون میاد شمال دیگه؟ -

ی آوا  خندهتک آوا سرش را تکان داد و دلناز با سرخوشی جیغ کشید که باعث 

 شد. 

و و بساز و هرجوری شده مخشهمونجا کارشپس دیگه غمت چیه دختر؟ -

 بزن بره پِی کارش دیگه...  

اش گرفته بود. این دختر اهورا  اش خندهآوا به دلِ خوشِ دلناز و تفکرات ساده 

دانست یک آدمکِ سنگی بیشتر نیست و  را فقط یک نظر دیده بود، چه می

 شناختاو که اهورا را نمیدر ثانی، اش دارد؟ جای قلب، یک تکه یخ توی سینه

تواند توی  آوا می ، پس حق داشت فکر کندخبر بوداش بیو از هویت واقعی

توانست او را داشته  قلبش جا باز کند... شاید اگر مرد دیگری بود، راحت آوا می

 باشد. اما اهورا یک غیرممکنِ بزرگ بود. 
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 توی افکارش غرق بود که صدای دلناز را شنید:

و زیادی دست کم گرفتی آوا. یه نگاه به صورتت بنداز، به خدا در  تو خودت-

استایلم که هستی... سر و  ر نداره! کوچولو موچولو و خوشعینِ سادگی نظی

 شکنن... ات سر و دست می زبونتم که دیگه نگم... فقط کافیه بخوای، همه واسه

 بعد کمی با چشم براندازش کرد و با لبخند ادامه داد: 

م به اهورا میای! اصال  بینم خیلیَکنم، میتازه االن که دارم دقیق نگات می-

 ه هم ساخته شدین...انگار واس

خمی کمرنگ روی پیشانی  و ا خندید  به تلخی آوا توی دلش به این حرف دلناز

 نشاند و دستش را به کمرش زد و گفت: 

زنی و  و رج میولم کن دلناز! ساعت سه شبه، اونوقت تو نشستی تن وبدنِ من-

خونی؟ پاشو...  های از راه به در کن میعین شیطونِ وراج بغل گوشم وسوسه

مو واسه این دو ساعتی مونده بزارم. فردا صبح زود  کپهپاشو برو بخواب که منم 

ره  شه می چی به کل دود می اگه فرودگاه نباشم، سفر و شمال و مخ زنی و همه

 مو از جا در میاره...هوا! این اهورای تلخِ سگ اخالق هم درسته کله
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 و گفت:  دلناز با ذوق از روی تخت پرید پایین 

 نگو که قراره با هم برین!-

 آوا تلخ پوزخند زد.

 از بختِ بد مجبورم باهاش برم... -

اینجوری شانس   بخت بد کدومه خنگ خدا؟! من اگه بخت تو رو داشتم و-

کردم... م، جای جفتک زدن بهش با چنگ و دندون حفظش میمیومد در خونه

منتها از همون قدیم گفتن، خر چه داند قیمت نقل و نبات! تو رو کال خدا خلقت  

 هات جفتک بزنی... کرده که به موقعیت

 داد، گفت:آوا پوفی کشید و درحالیکه دلناز را سمت در هُل می

و شکر کن  ن االغ، تو آدمِ عاقل و بالغ و فهمیده! ولی برو خداتباشه اصال م-

و نداری... همین که مصیبتِ هم خون بودنِ شاهپورو  بخت و اقبالِ سیاهِ من

و کنم، واسه هفتاد و هفت پشتم کافیه! اون اهورای بدعنقِ گند دماغتحمل می

النم تو رو جونِ  ره... ادیگه به ریشم نبند، که هیچ جوره تو کتِ من یکی نمی

 عزیزت برو بزار یه خرده بخوابم وروره جادو...
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خندید، چند قدم از او دور شد و همزمان با باز کردنِ در دلناز همانطور که می

 گفت:

ولی جونِ دلی بهش فکر کن آوا... مطمئنم اگه بخوای، عین آب خوردن  -

 ود راضی...ات جا باز کردن تو دلِ این مردِ مغرورِ از خ مونه واسهمی

خواهد سمت دلناز ش را از روی میز برداشت و طوری که میآوا با حرص لپ تاپ 

 پرتش کند توی دستش گرفت که او با خنده پشت در رفت.

 ی وحشی... رفتم؛ شب بخیر! خیلی خب بابا، دختره-

را روی میز گذاشت و هنوز   اش گرفته بود. لپ تاپخنده و در را بست. آوا 

رده بود که دوباره در باز شد و صورت دلناز میان درگاه قرار سرش را بلند نک

 گرفت.

 آ... یادت نره بهش فکر کنی خوابای اهورایی ببینی...-

ودش بجنبد، در اتاق را بست و  اش را گفته بود و تا آوا به خملهدلناز تند تند ج

رفت. آوا نفس عمیقی کشید و با همان لبخند کمرنگ روی لبش، المپ را  

ش کرد و روی تخت دراز کشید. رفتار دلناز برایش غیر قابل فهم بود. خامو
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دخترک پاک عقلش را از دست داده بود که اهورا را اینجوری نرم و قابل  

دید! او که هامون و شروین نبود... او اهورا بود! مردی که آوا درک  انعطاف می 

است و  کرد از جنس کدام سنگ است که این چنین محکم و باصالبت نمی

 اندازد. کوچکترین چیزی رویش خط و خش نمی

و  اش باال کشیدروی پهلوی راستش چرخید و پتو را تا نزدیک چانه 

. این مرد یخی، همینجوری هم مدام توی ذهنِ دخترک رژه  هایش را بستچشم 

ای از جلوی چشمش لحظهاش، یاهای سرد شیشهرفت و تصویر آن چشممی

های دلناز هم شده بود نفت روی آتش... خدا به داد حرفشد. حاال پاک نمی 

مغز آوا برسد امشب! که با این همه فکر و خیال و ذهن درگیری، باید توی این  

کرد. هرچند، درد و آشوبِ دلش،  خوابید و ذهنش را آرام میدو ساعت می 

 خیلی خیلی بیشتر از مغزش بود... 

*** 

گاهش با اخمی کمرنگ به ساعت روی صندلی نشسته بود و همانطور که ن

داد. حسام  هایش را به هم فشار میداد و لباش بود، پایش را تکان میمچی
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ی چمدان کوچکش را به دست گرفته بود. دقیقا کنارش ایستاده بود و دسته

بود و اهورا هنوز   5:46آنها فرودگاه بودند ولی االن ساعت  5:30سر ساعت 

بود اهورای همیشه آن تایم چطور شده امروز دیر نیامده بود. از طرفی نگران 

همه   اینخودش خورد که چرا کرده و از طرف دیگر حرص و جوش این را می

 عجله کرده بود که زود برسد. 

ی مردانه و مرتب  هارسید که صدای قدم می 50ی دقیقه شمار داشت به عقربه

 توی گوشش پیچید.

پ پری که آماده بود رگبار حرف  هایش نشست و توبا لبخند کجی که روی لب

هایش  را روی زبانش جاری کند، سرش را چرخاند. ولی با دیدن اهورا، لب

 خواست بگوید... همانطور نیمه باز ماند و به کل فراموش کرد چه می 

هایش را تا آرنج باال داده بود و ای به تن داشت و آستینپیراهن مشکی مردانه

اش گذاشته بود.  اش را روی یقهبود و عینک آفتابیاش باز ی اول یقهدوتا دکمه 

ی  کت اسپرت چرمش را روی یک دستش انداخته بود و با دست دیگر، دسته

کشید. روی صورتش  چمدانش را گرفته بود و آن را پشت سرش روی زمین می
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خورد و با نگاه رو به جلو، در نهایت غرور، مرتب و  اخمی کمرنگ به چشم می 

داشت. موهایش را مرتب و رو به باال شانه کرده بود و ته میآراسته قدم بر

 پشت تر بود.  ریشش نسبت به دیشب، کمی کم 

های آوا را پر کرد و دخترک تازه حواسش  مقابل آنها که رسید، عطر تلخش ریه

جمع شد و توانست چشم از او بگیرد و از جا بلند شود. توی دلش به خودش  

هورا خیره شده بود و به عبارتی داشت مرد جوان را  لعنت فرستاد که آنطور به ا 

 داد! درسته قورت می

مرد قدری هول شد و آلودش که به روی صورت حسام کشیده شد، نگاه اخم

 کرد و با لکنت گفت:  سرش را کمی خم

 س... سالم اهورا خان!-

دانست اینطوری  هایش را تنگ کرد. انگار خودش هم میاهورا کمی چشم

شوند و طرف بیشتر ازش حساب  های رنگ جنگلش رعب آور میهبیشتر تیل

 برد. می

 کی به تو گفت بیای داخل مردک؟-
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آوا متعجب بود که اهورا چه زهرچشمی حسام آب دهانش را با ترس قورت داد. 

از حسام گرفته که پررویی و جسارتش اینطوری جایش را به موش مردگی 

 داده. 

 و آوردم...مجسارته آقا. چ... چمدونِ خانو-

 بی خود! -

ترسید. با  ایاهورا طوری عصبانی غریده بود که عالوه بر حسام، آوا هم لحظه

نهایت  ی خشم و تحکمش تا بیبود ولی درجهن اینکه تنِ صدایش خیلی بلند

 رفت.می

های پر از  قدمی به حسام نزدیک شد که مرد بیچاره با ترس نگاهش را به چشم

شد، هایش طوری بود که وقتی کسی در آن غرق میخشمِ او دوخت. اصال چشم

دیگر قادر به چشم گرفتن از آن نبود. به خصوص که االن عصبانی هم بود و  

 حسامِ بیچاره در بدترین موقعیت قرار داشت. 

اکرِ دست به خدمتی و نه چمدونِ خانوم اونقدرا سنگین بود که  نه تو اون چ-

 ...تحویل من نده خودش نتونه بیاره، پس مزخرف
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هایش را تنگ کرد و توی  کرد که اهورا باز چشمحرف فقط نگاهش میحسام بی

 صورتش پرتحکم و تهدیدوار تشر زد: 

و کنترل  کنی بیرون. خطتو گم میشی و گورتسریع از جلو چشمم گم می -

کنم، پس وای به روزگارت اگر متوجه کوچکترین یاوه گویی از طرفت به  می

وقت ببین خودم، با همین  مهمل بگو، اونشاهپور بشم... جرعت داری کالمی 

و میارم یا نه... مِن بعد حول و حوشِ آوا  و دَر دَم دخلتشم دستام، عزرائیل می

شی که من رحم تو کارم  م سبز نمیپلکی و یا از همه بدتر، سر راهِ خود نمی

گوت خوراک سگ بشه مردکِ نیست! امیدوارم دلت نخواد زبونِ حراف و زیاده

 مفهوم بود؟ پادو... 

کرد. بیچاره جرعت حرف حسام رنگش پریده بود و با ترس به اهورا نگاه می

 زدن نداشت. 

 ؟ راپورتچی نشنیدم! مفهوم بود یا نه-

 جایش لرزید و بعد گفت: ای سر با غرش اهورا، لحظه

 بله. بله اهورا خان. مطمئن باشین...-
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 و گم کن؟ اگر مفهوم بود پس چرا هنوز اینجا وایستادی؟ مگه نگفتم گورت-

حسام که نطقش با صدای محکم اهورا کور شده بود، تند تند و با حالتی  

را  ی چمدان آوا را رها کرد که اهورا فورا آن هیستریک سر تکان داد و دسته

 توی دستش گرفت.  

 تون... سفر به خیر. رفتم آقا. با اجازه-

اهورا با چشم تا خروجی دنبالش کرد و وقتی خیالش از بابت رفتن او راحت  

اش بود که همزمان شد، سرش را سمت آوا چرخاند. نگاه دخترک به در شیشه

 هایشان قفل شد. او هم سر چرخاند و چشم 

 آوا با شک لب زد: 

 دونستی حسام مخبرِ شاهپوره؟می تو از کجا-

شناسم... حسام و بهتر از خودشون میمن ذات آدما و اعمالی که انجام میدن-

باز و صافه و عین   واسه من خیلی وقته که گنده تراشم که چیزی نیست، مشتِ

 روز، روشن! 

 حاال واقعا خطش کنترله؟ -
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ی گفت که فرای  نه. اما واسه ترسوندنِ همچین آدمایی گاهی الزمه چیزای-

تصوراتشون باشه و ازش حساب ببرن. و ااِل پررو تر از اینن که با دو تا تشر 

 کوچیک آدم بشن.

 آوا لبخند زد و گفت: 

ولی خیلی خوب بهش گفتی. انقدر طبیعی که حتی منم باورم شد... دمت -

 گرم!

تر هم شده بود، اهورا چند لحظه صورت آوا را که با آن لبخندِ کمرنگ دلنشین

 نگاه کرد و بعد اخم کرد و نفس عمیقی کشید. 

 م کلی دیر کردیم...بجنب که همینجوریشَ-

ی چمدانش را بگیرد که اهورا مانع شد و آوا سرش را تکان داد و خواست دسته

 گفت:

 بگیر، چمدونارو خودم میارم.و خواد. تو ایننمی-

حرف کتش را از روی ساعدش برداشت و آوا بیو با ابرو به کتش اشاره کرد. 

برخالف تمام تالشی که برای برخورد نکردن دستش با ساعد اهورا کرد،  
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ی او زیر انگشتان ظریف و کوچک آوا قرار گرفت  ای دست قطور و مردانهلحظه

 انداخت. برخالف بادی که آن وقتِ صبح  و دخترک از تعجب ابرویش را باال

وزید، دست مرد جوان زیادی گرم بود! اهورا که متوجه واکنشش شده بود، می

 پرسید:

 چی شد؟ -

ای لبش را زیر دندان گرفت و آوا نگاهش کرد. دو دل بود بپرسد یا نه. لحظه

 بعد گفت:

 حالت خوبه؟ تبی، چیزی نداری؟ -

ه انتظارش را داشت، قبل از اینکه او چیزی  اهورا ابرو درهم کشید و آوا ک

 بگوید، برای رفع و رجوع حرف بی ربط خودش گفت: 

کنم به قرمزی آخه یه خرده چشمات قرمز شده. صورتت هم حس می-

 زنه... بخاطر همون...می

اهورا کالفه حرفش را قطع کرد. دخترک توی نقش بازی کردن افتضاح بود ولی  

 حث کردن با او را نداشت و حرفش را کوتاه زد. ی باهورا هم االن حوصله
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 خوابیه. راه بیفت دیره...چیزیم نیست بخاطر کم-

آوا دیگر حرفی نزد. نه که جواب نداشته باشد، او همیشه آستینش پر بود از  

کلمات تند و تیز. اما هم اینجا جا و زمانِ مناسبش نبود و هم حرفش زیاد از 

دروغِ فهمیدن شناخت و ع گرم خودش را میحد تابلو بود. اهورا خودش طب

که همینجوری هم با یک نگاه صدق را از کذب  آوا، برای شخصی مثل او 

داد، عین آب خوردن بود! سکوت دخترک درواقع به خاطر خودش  تشخیص می

توانست در بود. با تأخیر اهورا همینجوری هم دیر کرده بودند. در عوض می

 ران کند. البته به سبک خودش...طول پرواز این سکوتش را جب

کت را روی دستش انداخت و ناخودآگاه نفس عمیقی کشید. بوی عطرش، االن  

کرد تر بود و دخترک سخت خودش را کنترل میاز هروقتِ دیگری به او نزدیک

ی تلخش را به جان نکشد. که آن را محکم به صورتش نچسباند و رایحه

ان داد. پاک عقلش را از دست داده نامحسوس اخم کرد و کمی سرش را تک

 بود...

*** 
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آوا کنار پنجره نشسته بود و اهورا کنارش. مهماندار با دنیایی از ناز و عشوه  

اش را با طنازی روی صورت اهورا کشید و  های آرایش شدهجلو آمد و چشم

 گفت:

خوش اومدین. کاپیتان حسابی سفارش شمارو کردن جناب پناهی. چیزی  -

 ین؟ الزم ندار

زد، نیم نگاهی به او انداخت و فقط سر باال  اهورا همانطور که با تلفن حرف می

ی مهماندار از واکنش اهورا، آوا خودش هم  انداخت و با درهم شدنِ چهره

ی  نفهمید چرا لبخند روی لبش نشست و با همان لبخند نگاهش را روی چهره

 اهورا کشاند.

 و...ونپس لطفا بعد از اتمام مکالمه تلفنت-

 دونم خانم! می-

صدایش محکم بود و پر از تحکم. مهماندار بیچاره آب دهانش را قورت داد و با  

حرف از کنارشان رد شد. آوا کم مانده بود از خنده لبخند  ای عبوس، بیچهره

بندش به قهقهه تبدیل شود که با چرخیدن صورت اهورا سمتش، همان نیم
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تر  وا غلیظخشک شد. اخم اهورا از لبخند آرتش هایش هم روی صوهالل لب

اش، تلفن را روی حالت پرواز گذاشت و نگاهش قفلِ  شد. با اتمام مکالمه 

 ی دخترک شد.چهره

 خندی؟به چی می-

 آوا لبخندش را جمع کرد و نگاه از او گرفت.

 هیچی! -

 که باعث شد نیشت تا بناگوش وا بشه؟ ههیچی انقدر جالب بود-

های پرواز  آوا با حرص نگاهش کرد و خواست حرفی بزند که همان لحظه اعالن

دانست اگر چیزی بگوید، ممکن است اهورا نشنود. پس کمی  شروع شد و می

 گفت:  و  ترین فاصله کنار گوشش بردهایش را با کمجا شد و لبجابه

سفر منی، نه وکیل وصیِ من، بنابراین خندیدنم اوال که، تو در حال حاضر هم-

به هیچ عنوان ربطی بهت نداره. دوما، فکر نکنم الزم باشه بخاطر هرکاری که  

پس لطف کن نه تو کارام و نه تو  کنم بهت توضیح بدم و بازخواست بشم. می
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ره! اونم از نوع  مون تو هم میحالتام دخالت نکن حضرت آقا... وگرنه باز کاله

 ورش... بدج

رویش بود و ظاهرا به مانیتور مقابلش زل زده بود. اما تمام  نگاه اهورا به روبه

حواسش معطوف صدای ظریف دخترک بود که کنار گوشش نجواگونه زمزمه 

خورد، باعث شد فکش منقبض و  ی گوشش میهای آوا که به اللهشد. نفسمی

مماس شوند. حرف  هایش با خط آنی ابروهایش چنان تنگ شود که مژهگره

دخترک که تمام شد، دستش را به گوشش کشید و سرش را سمت او چرخاند 

امروز این  اینطور که پیداست، که آوا با لبخندی کمرنگ، ابرو باال انداخت. 

آمد جبران جسارت  دختر رسما شمشیر را از رو بسته بود و اهورا هم بدش نمی

توی صورت او دو دو زد و سرش  دیشبش را همینجا باهاش تصفیه کند. نگاهش 

را خم کرد و توی صورت آوا که حاال نفسش توی سینه حبس و لبخندش محو  

 شده بود گفت:

خوای گربه برقصون و زبون درازی کن. اما در حال حاضر، چه هرچقدر می-

ی گوشِت بخوای، چه نخوای، تحت کنترل منی و حرفام هم باید مو به مو آویزه

پرسم، عوضش توقع جوابِ درست درمون دارم، نه  که میبشه. هر سؤالی هم 
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خوای بچرخی، حرفی نیست! دیشب بهت نشون دادم دری وری... اگر هم می

تونم پا به پات بچرخم. ولی در نهایت بازم تویی که به من محتاجی نه من  که می

 به تو! نه دفعه اوله و نه آخرین بار... 

ا ادامه داد. هنوز هم گرمای نفسش  کمی صورتش را عقب کشید و بعد حرفش ر

 شد. ولی نه به شدت اول.توی صورت آوا پخش می

و گفتم، که یادت بیاد کجای این شراکتی و هوسِ پوشیدن کفش بزرگتر از  این-

 زنه... و میپات به سرت نزنه، که بدجوری پات

زد که دخترک ناخوآگاه آوا چند لحظه مات نگاهش کرد. اهورا طوری حرف می

اش هم  ی تلخ عطر لعنتیها و رایحهبرد. حرارتِ نفسترسید و حساب مییم

 آورد.که شده بود مزید برعلت. اما بهرحال، نباید جلوی این بت سنگی کم می

خوای این اقتضای دو طرفه رو  گی شراکت! اما حاال که میخودت داری می-

پیش بری،   و جمع کنم جناب... هرچی بیشترنادیده بگیری، بزار خاطرت

شه، نه پرواتر میام... اونقدری که درنهایت تو اون کسی باشی که تسلیم میبی

 من!
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اهورا پوزخند زد. صدایش تغییر کرده بود و کمی آرام شده بود، ولی لحن سفت  

 و سختش، همان بود که بود.

ات  حرفات زیادی به دهنت بزرگه و ادعای جسارتت اصال به قد و قواره-

و به کل رو  خوای که به عنوان تقاص زبونت، چشمم خوره دخترِ جاوید! نمینمی

 این شراکت ببندم و اونوقت اتفاقی بیفته که نباید؟

 آوا چند لحظه با بهت نگاهش کرد. 

 منظورت چیه؟ -

 فهمی...و میتو که بهتر از خودم منظورم-

کرد! شراکت را  میدخترک نگاهش رنگ باخت. این مرد رسما داشت تهدیدش 

کرد، آن هم چون آوا زیر بار  گرفت و معامله را فسخ می نادیده می 

 رود؟ این دیگر آخر نامردی و خودخواهی بود. نبود؟ هایش نمیزورگویی

 شه؟پس قول و قرارمون چی می-

خیال به ای اش، سرد و بیهای شیشهاهورا صاف سر جایش نشست و مردمک

 رویش دوخته شد.روبه
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ن قول و قراری با کسی نداشتم. اگر هم حرفی بوده، در رابطه با اون مهمونی  م-

 گذره...بود که االن دیگه تموم شده و مدت کمی هم ازش نمی

رد و گاهی او را  آواین مرد بدجوری کفرش را باال میکرد. آوا حرصی نگاهش می

د. مقصر  رساند. خیلی خوب بلد بود موضعش را حفظ کنی انفجار میبه نقطه

 طلبید که گزک به دست کسی ندهد.اش چنین میهم نبود. حرفه

 ش شرط جدید داری، نه؟ پس... پس برای ادامه-

اش موافقت  اش با نقشهدخترک تیز بود و شاید اهورا هم بخاطر همین زرنگی

 کرده بود. 

 کنه؟کنه. نمیباالخره شرایط که عوض بشه؛ شروط هم به دنبالش تغییر می-

پوفی کشید. اهورای از خود راضی، همیشه به فکر خودش و کارش بود.  آوا 

فهمید کاری که اهورا از  آمد قبول کند. اما قبلش باید میالبته آوا هم بدش نمی

 داد. خواهد، به ضرر شاهپور هست یا نه و اگر بود، صد در صد انجامش میاو می

 خیلی خب. شرطت چیه؟ -
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های سبزِ  های آوا که توی آن تیلهچرخاند. چشم اهورا دوباره سرش را سمت او 

و قدرت تکلم را از  شود ای حس کرد دارد هیپنوتیزم مییخی گره خورد، لحظه

فورا پلک زد و سر به زیر انداخت که همان لحظه صدای اهورا را   یاد برده...

 شنید.

ود و  تونم بگم کارت تمیز بو ثابت کردی. به عنوان یه هکر، میتو قبال خودت-

خوام دوباره بهت اعتماد کنم. منتها این بار، یه  مرتب و دقیق. بخاطر همینم می

دونم از پسش  خرده کارِت بیشتره. که خب، با شناختی که ازت دارم می

 برمیای...

 زدند.ایِ اهورا به وضوح برق میهای شیشهآوا سرش را بلند کرد. مردمک 

 چیکار باید بکنم؟ -

 ش کرد و بعد لب زد:اهورا چند لحظه نگاه

و رادارهای ویالی شاهپور   های امنیتی و دوربیناطالعاتِ یکی یکیِ سیستم-

 تونی انجامش بدی، درسته؟خوام. اونم در کمترین فرصت... میرو می
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العات آن  رفت که لبخند بزند ولی سریع جلویش را گرفت. اط ی آوا میچهره

ش ذخیره بود و اصال نیاز به دوباره کاری نداشت! تاپویال به طور کامل توی لپ

همین تابستان گذشته که به سیستمِ شاهپور دست پیدا کرده بود، متوجه آن  

خودش کپی کرده بود. فقط االن با   بود و بی برو برگرد همه را در لپ تاپ شده

شد که آن هم خیلی کار سختی  ها مطمئن میحضور خودش، باید از صحت آن

یک بار هم که شده حقیقت را   کرد.نباید موضعش را خالی میبهرحال، ا امنبود. 

 پنهان کند. چه اشکالی دارد؟

 رسه؟ عوضش چی به من می-

 خوای؟چی می خودت دونم،نمی-

های اهورا خیره شد و او به خوبی شیطنت را توی نی  نگاه دخترک توی چشم 

 ای رنگ باخت.ش لحظهای که آوا روی زبانش آورد، اخمنی اش دید. با جمله

خوام ازم در مقابل هامون حمایت کنی و به جای اون، تو کنارم  حمایت. می -

خودت بهتر از هرکسی   باشی و تحت هر شرایطی نزاری دستش بهم برسه.

دست و پایی نیستم که بخوام التماس کنم کمکم  دونی که من آدم بیو میاین
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دست تنها   مپاشه، منور هم هماز رذالت و شاهپ اون آدم، پره کنی. ولی

برنمیام... پس به یه حامی نیاز دارم که    وناز پسش هرچقدرم داد و بیداد کنم،

بتونه کنارم وایسته و نزاره اون عوضی دستش بهم برسه. اونم نه همیشه، فقط  

کنی، همین. نه از همکارات و نه از هیچکس دیگه  مقابل هامون نقش بازی می

 ف حساب من خودِ تویی... پس... خوام. طرو نمیاین

 قبوله! -

ورا با اخم غلیظی نگاهش کرد و ادامه ی محکمِ اهورا، آوا ساکت شد. اهبا کلمه 

 : داد

اما فقط تا مدتی که اینجاییم. پامون که به تهران برسه معامله فسخه... در -

حامی، کنم. اما دورادور، مثل یه سایه و یه و بازی نمیضمن، من نقشِ کسی

 ... مفهومه؟ای مراقبم کسی بهت گزندی نرسونهخوهمونطور که می

های آوا نشست که باعث شد نگاه اهورا، شاید فقط لبخند قشنگی روی لب

های سرخش مکث کند و دوباره  برای چند ثانیه، تغییر جهت بدهد و روی لب

 هایش قفل شود. آوا با لبخند سر تکان داد و گفت:توی چشم
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 خوام... و مییم ایننم فقط مدتی که گیالنباشه. م-

شناسی نه من تو رو... تمام و میچی تمومه. نه تو منبه محض برگشتن، همه-

کنم که پرونده رو طیِ همین سفر ببندم و تحویل بدم. در این  و میتالشم

 شه...چی تموم میصورت، نیازی به تظاهر هم نیست و واقعا همه

 آوا سرش را تکان داد.

دونم. این بند اول قراردادمون بود... حتی اگه یادت باشه، خودم تعیینش  می-

 کردم... 

اهورا نفس عمیقی کشید و رو از او گرفت. آوا خودش گفته بود بعد از آن  

چیز باید تمام شود. پس چطور این همه کِش پیدا کرده بود؟ کی مهمانی، همه

آنها... شاید هم هیچکدام...  خواست؟ شاید هردوی مقصر بود؟ کی این را می

داد. اهورا هرجوری  شاید فقط شرایط بود که اهورا و آوا را سر راه هم قرار می

کرد، اطالعات آوا برایش ارزشمند بود و آوا هم با موقعیتی که هم حساب می

داشت، تحت حمایت پلیس بودن برایش بهترین چیز بود. اما فقط نیازشان به  

ها بود که ود؟ یعنی اهورا فقط بخاطر آن سیستماطالعات و حمایت هم ب
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داشت؟ آوا چه؟ فقط سایه و حمایت اینطوری آوا را نزدیک خودش نگه می

دورادور اهورا را احتیاج داشت؟ اگر اینطوری بود... پس چرا یک چیزی این  

 لنگید؟! وسط می 

محال  توانست دروغ بگوید. اگر جریان آرتا هم نبود، اهورا که به خودش نمی 

بود بگذارد آوا با شاهپور و مانیا برود و تا پایش به گیالن برسد اسیر در دست 

هامون شود. شاید فقط دنبال بهانه بود که این دختر کنار خودش باشد و 

 خیالش راحت شود.  

پشتیِ صندلی تکیه داد.  به هایش را به هم فشرد و سرش را محکم چشم

ی پر و بال دادن زیاد از حد به  ی فکر کردن نداشت. یا حداقل حوصلهحوصله

ترین دشمنش بود! این دختر، هر چه که بود، دخترِ بزرگهرچیزی را نداشت.  

خونِ مردی رذل، که تمام زندگی او را نابود کرده بود و اهورا بعد از بیست  هم

توانست حس خوبی به دخترش هم  ه بود... پس نمیسال کینه، او را پیدا کرد

شد گفت  داشته باشد. آوا هم از شاهپور بیزار بود و کینه به دل داشت. پس می

انتقام، هردوی آنها را توی یک   ی مشترک و به دنبالش ایننفرت و کینه این

 مسیر قراره داده بود...
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ه گناهکار، احساس  گناه باشد و چبهرحال، چه آوا خوب باشد چه بد، چه بی

 داشت... نفــــــرت! می یک اسم  باید اهورا نسبت به او فقط

هدفش به ابرهای  آوا همانطور که دستش را زیر چانه گذاشته بود، نگاه بی

رسیدند.  ر میتفاع، مثل پر قو نرم و لطیف به نظسفیدی بود که از این ار

ه سواری را ترجیح  و همیش دخترک خیلی مسافرت با هواپیما را دوست نداشت

. شاید تنها چیز جالب برایش همین حالت ابرها بود... نفس عمیقی  دادمی

هایش را بسته بود و سرش را به  کشید و سرش را سمت اهورا چرخاند. چشم 

دید. کمی کج شد و تقریبا رو  صندلی تکیه داده بود و آوا فقط نیم رخش را می

با دقت یالِ اینکه اهورا خوابیده، به خنشست و بی اینکه بخواهد، به اهورا 

مشغول تماشای صورتش شد. هیچ عیبی در این چهره نبود. انگار خدا تمام  

های صورت این مرد را بتراشد. وقتش را گذاشته بود که حالت فک و زاویه

کرد، شاید خیلی کسی هایش بلند بود ولی از بس همیشه اخم می مژه 

ش االن واضح و مشخص بود. خرماییِ شد. رنگ خرماییِ موهایمتوجهش نمی

خواست که کسی رنگ زد. خیلی دقت می خیلی خیلی تیره که به مشکی می

 اش را متوجه شود. اصلی
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گیره و این شکل نشستن  خانوم! لطفا درست بشینید. االن هواپیما اوج می-

 خطرناکه...

و به  با صدای مهماندار، نگاهش را از اهورا گرفت. سرش را تکان داد و ر

 مهماندار گفت:

 یه لیوان قهوه برام بیارین؟ لطفا شه میفقط... خوام، بله... معذرت می-

 حتما. چه نوعی؟ -

 آوا شانه باال انداخت: 

 باشه...نتلخ زیاد فرقی نداره. از همین فوریا... فقط -

 اش گرفت و گفت: مهماندار به سادگیِ دخترک خنده

 االن میارم. -

خواست، ولی به اجبار از  و بااینکه نمیهایش کرد قابال لبخندی مهمانِ لبتآوا م

خوابش برده   ه بودحدس زدرخِ اهورا گذشت و صاف نشست.خیر دید زدنِ نیم
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خوابید و در طول روز هم خیلی خودش را اذیت  ها خیلی کم می چون شب

 زد.  شان موج می هایش حتی با وجود خشمکرد. خستگی همیشه تهِ چشممی

کوتاه تشکر کرد و دوباره صاف نشست. درِ  یوان قهوه را از مهماندار گرفت و ل

پالستیکی را بین انگشتانش گرفت و کشید اما زیادی سفت بود. دوباره 

فایده بود. اخمی از سرِ کالفگی روی صورتش  تر کشید ولی باز هم بیمحکم

ی اینطوری  نقش بست. برایش اعصاب خراب کن بود که یک در پالستیک

دستش انداخته است. چند دفعه تالش کرد آن در لعنتی را باز کند اما هربار 

 ناکام ماند. انگار با چسب آن را محکم کرده بودند. 

ی آن گذاشت. سرش را  پوفی کشید و میز تاشو را باز کرد و لیوان را روی لبه

ل و خودش که  اش از همان روز اوخم کرد و درحالیکه زیر لب به قهوه و سازنده

گفت، در را بین  فرستاد و ناسزا میی این نوشیدنی بود، لعنت میکنندهمصرف 

انگشتانش گرفته بود و به شدت با آن درگیر بود و سعی در باز کردنش داشت. 

به کل از فضای اطرافش  پالستیکی بود که  آنقدر در تالش برای باز کردن آن درِ

همید چه شد... فقط این را متوجه شد که ای خودش هم نف غافل شده بود. لحظه

هواپیما تکان شدیدی خورد و با از دست دادن کنترل دستش و کج شدن 
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هایش را  لیوانِ قهوه، سرش محکم به میز اصابت کرد و با آخِ کوتاهی چشم 

 نسبتا نرمی قرارش داد.بست و سرش را بیشتر خم کرد و روی جسم 

زه متوجه شد چه اتفاقی ز کرد، تاهایش را باوقتی به خودش آمد و چشم

 افتاده... 

ای به  ی لکهی توی لیوان نصفه بود و شلوار اهورا از قسمت زانو، به اندازهقهوه

بزرگیِ کف دست، پررنگ شده بود و بوی کافئینش توی بینیِ دخترک که کامال 

ای ترس به جانش  خم شده بود پیچید. موقعیت خودش را که فهمید، لحظه

آب دهانش را محکم قورت داد. آنقدر محکم که گلویش درد گرفت. افتاد و 

سرش را روی پای اهورا گذاشته بود و قهوه را روی شلوارش خالی کرده بود و 

 .. همین یعنی شروع جنگ لفظیِ دیگر. البته امیدوار بود که لفظی باشد.

  ی سینه وشاید تا آن لحظه، متوجه دردی که کمربندِ کشیده شده به قفسه

ای بدنش درد گرفت و ابروهایش  پهلویش وارد کرده بود نشده بود اما لحظه

ی هایش را محکم به هم فشرد و توی دلش نالید:»دخترهچشم کمی جمع شد.

دست و پا چلفتی! آخه قهوه خوردنت به چی اومده تو؟! وقتی بلد نیستی یه  
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بزنن آوای  لیوان وامونده بیرون بکشی...! گندت و از اون تیکه پالستیک

ن اهات شیشه خورده داشت، حاال با ایاحمق... این برج زهرمار همینجوریشم ب

غلطی که کردی شک نکن حسابت با کرام الکاتبینه... چنان از تنت درش میاره 

 حض کنی...«خودت که 

های عصبی که نزدیک گوشش طنین انداخته بود و هوای گرمی  با احساس نفس

ای که با لحن  ی مردانهداد و از همه بدتر، زمزمهمیاش را نوازش که گونه

هایش را به هم فشرد و  تر چشمشد، محکموحشتناک کنار سرش شنیده می

 ی خودش را خواند. توی دلش فاتحه

زنی به  و میی احمقِ بی دست و پا؟ کوری؟ یا خودتکنی دخترهچه غلطی می-

 اال بیاری؟ هــــان؟! کوری که مدام باید دسته گل به آب بدی و گند ب

گفت؟ اصال مگر از نظر اهورا، کارش جایی برای دفاع داشت؟ آرام چه باید می 

هایش را باز کرد و خواست سرش را بلند کند که نگاهش از همانجا، با چشم 

های سبزِ خوشرنگِ اهورا قفل شد. برعکس رنگ  کمترین فاصله، توی مردمک 
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چ، خیلی هم تلخ و عصبانی بود...!  قشنگش، حالتش اصال قشنگ نبود که هی

 ی دخترک بود وقتی که غرید:صورتش مماس با چهره

بینه، پس کور نیستی! دست و پاتم که به وقتش از هر  ظاهرا که چشمات می-

بندبازی درازتر و ماهر تره که بخوام بی دست و پا و هول به حسابت بیارم...  

و به خریت زدی و همیچین  تو داد که خوددونم چی بهت جسارتشمنتها نمی

 غلطی ازت بر اومد... 

ی داغش  ی اهورا، انگار که فراموش کرده باشد او بوده که قهوهجملهآوا با این 

حوصله خالی کرده و االن هم سر  العاده حساس و بیرا روی زانوی این مردِ فوق

روی پایش گذاشته است، اخم کرد و کمی جا به جا شد. اهورا که فهمید  

خواهد سرش را بلند کند، صاف نشست و آوا هم سر جایش نشست. هردو  می

 با اخم توی صورت هم خیره شده بودند و آوا گفت: 

دونم کنی؟ این خلبانِ نفهم یهو نمیخب حواسم نبود! چرا انقدر شلوغش می-

چیکار کرد که یه تکون شدید خوردیم... منم نفهمیدم چی شد، یه خرده قهوه 

 ت... از لیوانم ریخ
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 کرد لب زد:اهورا همانطور که بداخم نگاهش می

 همین؟ حواست نبود؟-

 هایش را ریز کرد و ادامه داد: بعد سرش را جلو برد و چشم

ی نفهم؟ یا تو که همش دنبال سوراخ سنبه  کنم دختره من شلوغش می-

و جا بدی و با پاک کردنِ صورت مسئله  کردی که یه جوری توش خودتمی

کنه، باید حرفشم  و بدون، وقتی کسی یه غلطی میگردی؟ اینمی دنبال مقصر 

بشنوه و چوبشم بخوره... پس جای گردن کشی و زبون درازی، خفه خون بگیر  

 و بدترش نکن... و اگر معذرت خواهی هم بلد نیستی، حداقل گندی که زدی

 آوا کمی رنگ به اخمش داد و او هم سرش را جلو برد. االن در کمترین فاصله

 بودند.  گارد گرفته مقابل هم

و انجام بده. من که بهت  معذرت خواهی واسه وقتیه که آدم به عمد کاری-

 ی بود، دیگه این حرفا و رفتارت واسه چیه؟ گفتم سهو

 م بدهکار شدم، نه؟مثل اینکه یه چیزیَ-
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تر شد که با تأخیر اومدی و االنم که  بدهکار بودی! از وقتیم بدهیت سنگین-

شه گفت االن با این اتفاق، یه جورایی بگی  خود داری... حداقل میادعای بی

 نگی حسابمون صاف شد...

کرد و خواست رگبار  های سرخ از عصبانیت نگاهش میاهورا با چشم

 هایش را به صورت او بریزد، که همان لحظه صدای مهماندار را شنیدند: حرف

 تون درست بشینید...هاخانوم! آقای محترم! لطفا روی صندلی-

 و بعد رو به آوا ادامه داد: 

 ! چند بار تذکر بدم عزیزم...-

ی اهورا گرفت و به اجبار لبخندی روی لب نشاند ی برافروختهآوا نگاه از چهره

 که مصنوعی بودنش کامال مشخص بود.

 خوام...بله، معذرت می-

ار، دوباره هردو،  مهماندمهماندار سری تکان داد و از آنها دور شد. با رفتن 

ی اهورا دور مچ های کشیدهتند و انگشتی هم دوخبرزخی نگاه در چهره

 دست آوا حلقه شد و گفت: 
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شی و دنبالم میای. وگرنه کشون کشون  بدون کولی بازی و داد و غال بلند می-

 کنم...دونی که اگر پاش بیفته، بی شک این کارو میم خوب میبرمت! خوتَمی

تر  ا غیظ خواست دستش را بکشد که اهورا اجازه نداد و آن را محکمآوا ب

 گرفت. 

 ولم کن روانی! من با توی دیوونه هیچ جا نمیام...-

 کرد که بلند شود، پاسخش را داد: اهورا همانطور که کمربندش را باز می

 برمت... راه بیفت... مجبوری بیای. و اِال به زور می-

ارد، کمربندش را باز کرد و به اجبار بلند شد. اهورا  ای نددخترک که دید چاره

با یک دست محکم مچِ آوا را گرفته بود و با دست دیگر، لیوان قهوه را برداشت 

 و با هم سمت انتهای هواپیما رفتند.  

جلوی سرویس بهداشتی ایستاد و درش را باز کرد و آوا را تقریبا توی آن هُل  

 ا بست.داد و خودش پشت سرش رفت و در ر

توانست به دور از جمعیت راحت حرف بزند، با حرص موهای  آوا که االن می

 پخش شده در صورتش را زیر شالش برد و بلند گفت: 
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 کنی تو؟ من که گفتم فقط... زده به سرت؟ این چه کاریه؟ چرا همچین می-

اهورا چنان با حرص و پر از عصبانیت سمتش قدم برداشت که دختر بیچاره از  

هرچه بیشتر  ترس الل شد و زبان به کام گرفت و چند قدم عقب رفت. 

دیوار خورد و   شد تا جایی که کمرش به سردیِمیرفت، اهورا بهش نزدیکتر می

 نه اش ایستاد.و سینه به سی شان بود را هم جلو رفتاهورا قدم کوتاهی که بین

اش را کنار سر آوا روی دیوار کوبید و سرش را خم کرد که  دست مشت شده 

ترسید از ای به تنش رعشه افتاد و بیشتر به دیوار چسبید. میدخترک لحظه

های شفافش نقش  ی سرخی دور مردمک های سبز وحشی که هالهاین چشم

بود. اهورا با لحنی آرام  یِ او خیره شده های تیرهبسته بود و خشمگین به چشم

 د:توپی  ضب، توی صورتشاسر خشم بود و غکه در عین حال سر

و بدتر از این نکن که به  خفه شو و وضعیتتی نفهم! فقط خفه شو دختره-

و خفه نکنی،  زبون به دهن نگیری و صدات اگری کافی از دستت شکارم... اندازه

چنان بالیی به سرت میارم که هوس جفتک انداختن به کل از سرت بپره و  

 روزی هزاربار بگی غلط کردم...
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آوا چند لحظه نگاهش کرد. پر بود از ترس، ولی سعی کرد صدایش نلرزد وقتی  

 داد:پاسخش را می

و در  کی هستی که خودت خوای بکنی هان؟ اصال فکر کردیچه غلطی می-

 و تهدید کنی؟ دونی که منحدی می

هایش، هُرمِ گرمِ اهورا بیشتر صورتش را جلو برد و با هربار باز و بسته شدن لب

 خورد. از الی دندان غرید:هایش توی صورت آوا مینفس

و در نظر   تهدید چرا؟ من آدمی نیستم که فقط لفظ بیام! چیزی که بخوام-

و  دم... به خصوص که طرف مقابلم پررو و بی شک انجامش میداشته باشم 

 شه...هم باشه که اون موقع عزمم جزم تر هم میگستاخ 

اش حبس شود. این پرواز دو ساعت  لحنش طوری بود که نفس آوا تهِ سینه

بیشتر نبود. اما انگار اهورا قصد کرده بود همین دو ساعتِ ناقابل را هم برای آوا  

 دیل کند...به زهرمار تب

و سعی کرد از خودش دورش کند ولی   ی واسع او گذاشتدستش را تخت سینه

 جا نشد.  اهورا یک میلی متر هم جابه



www.taakroman.ir  

 
  

 
409 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 زاری برم، وگرنه...کشی کنار و میو از جلوم میهمین االن هیکلت-

های آوا روی  هایش را تنگ کرد و بیشتر به او نزدیک شد که دستاهورا چشم

هایش، به  ی نفسی تلخ و لمس دوبارهو با شنیدنِ رایحهپیراهنش مشت شد 

 های فلب دیوانه اش را از دست داد. کل کنترل تپش

ی لعنتی، با فکی منقبض و لحنی  هایِ درخشان و ریزشده اهورا با آن چشم

 تهدیدوار و خشمگین، اما آرام گفت: 

 کنی دخترِ جاوید؟ ؟ چه غلطی می وگرنه چی-

توانست  های نافذش نگاه کرد. واقعا چه غلطی می شم آوا چند لحظه توی چ

آمد؟ آن هم در مقابل اهورا! هیچی... اما کم بکند؟ اصال چه از دستش برمی

 نیاورد و گفت: 

کنم که هم میکشم و دروغای شاخ دار سرِ وگرنه همین االن، چنان جیغ می-

 نن پایین... ادر خلبانی بیان و از همین ارتفاع پرتت کیکی یکیِ مسافرا و ک

 اهورا پوزخند زد. 
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و  تو جیغ بزن، اونوقت ببین کیه که قبل از اومدنِ مردم، اول تو و بعد خودش-

 از همین پنجره نندازه کف زمین... امتحانش مجانیه! 

اش نبود.  آوا بهت زده نگاهش کرد. هیچ نشانی از شوخی یا دروغ توی چهره

 این مرد دیوانه شده بود؟

 تکان داد و گفت:  ناباورانه سرش را

 دیوونه شدی؟ من فقط...-

و تو اون مغز پوکت میاری، قبل از اینکه رو زبون درازت  تو فقط وقتی فکری-

و یادت بیار که با کسی طرفی که صد جاریش کنی و مهمل به هم ببافی، این

میاره... و به سرت برابر از تو کله خراب تره و هرچی که بگی، هزار برابر بدترش

 مفهوم بود؟

زدند. آوا از ترس و اهورا از  کردند. هردو نفس نفس میآوا فقط نگاهش می

 آتش خشم.

های خشکش را  چند ثانیه همانطور بی هیچ حرفی خیره نگاهش کرد و بعد لب

 با سر زبان کمی تر کرد و گفت: 



www.taakroman.ir  

 
  

 
411 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 حاال برو کنار بزار برم... خیلی خب. -

اهورا بیشتر  و خواست دست او را از کنار سرش بردارد و راهش را باز کند که 

ی کمتری کنار سر دخترک قرار داد و جلو رفت و این بار مشتش را با فاصله

 گفت:

و پس ندادی دخترِ جاوید! اونوقت ازم  بری؟ کجا بری؟ هنوز تقاص کارت-

 خوای رهات کنم؟می

های داغ  ی تلخ و نفسی کم و رایحهن فاصلهآوا آب دهانش را قورت داد. از آ

 اهورا، اصال حال درست و حسابی نداشت. 

کنی اهورا؟ یه چیکه قهوه که تا حاال هزار بار خشک شده که  چرا همچین می-

دیگه این حرفارو نداره... گفتم که؛ ناخواسته و تصادفی بود. توئم بیخیال! کوتاه 

 بیا دیگه... 

شد و نبض گردنش چنان زد که آوا حس کرد رنگش  اخم اهورا چنان غلیظ 

 پرید وقتی که او آرام غرید:
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ی نفهم؟ تو باید بخاطر رفتارت و زبونِ درازت که  قهوه کدومه دختره-

 شه مجازات بشی.فهمی چی ازش خارج میهیچوقت نمی

ر باز شد و صورت اهورا و آوا به  آوا خواست جوابش را بدهد که همان لحظه د

رخید. پیرزنی که چادرش را به کمر بسته بود همراه دختری ن سمت چآ

 ساله وارد شدند.    15نوجوان، تقریبا 

و از  ی کوفتیاین طیارهکه  خبریآخ آخ آخ... خدا نگذره از اون از خدا بی-

آهن درست کرده و یه جا پا واسه منِ پیرزن نذاشته که اینطوری از زانو درد  

 . از قدیم گفتن...االَمانم به گوشِ خدا برسه..

کرد و کشید و داشت برای خودش واگویه میپیرزن دستش را به زانو می

ای که سرش را بلند کرد، چشمش که به حواسش به رو به رویش نبود. لحظه

چند بار نگاهش را توی  حرفش ناقص ماند و اهورا و آوا خورد، ساکت شد و 

 ت و گفت: هایشان چرخاند. بعد لب پایینش را گاز گرفصورت

ی ما یه شرم و حیایی بود آدم ای وای خدا مرگم بده... استغفراهلل! دوره-

 کرد، ولی االن وسط روز روشن... و هرجایی نمیهرکاری
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  لبش را گاز گرفت و حرفش را نیمه ناتمام رها کرد و نگاهی رو به باال انداخت و 

 زمزمه کرد: 

 خدایا توبه... -

زن، نگاهی به هم انداختند. بیچاره حق هم داشت با  اهورا و آوا، با این حرف پیر

ی میانشان بسیار اندک حالتی که آنها ایستاده بودند فکر بدی بکند! فاصله

ی یک نفس... دست اهورا کنار صورت آوا روی دیوار بود و  بود، شاید به اندازه

اش از  بلند شده بود و چهره ی پاهایشدخترک برای دیدن پیرزن، روی پنجه

های کوچکش  ن مرد جوان، توی دستوی ساعدِ اهورا مشخص بود و پیراهر

 مشت شده بود. 

سریع از هم فاصله گرفتند و اهورا کالفه و بداخم دستش را بین موهایش  

 که نخندد، سرش را زیر انداخت. گزیدآوا درحالیکه لبش را می کشید و

به دختری که همراهش بود و  ها را باز کرد و خطاب یکی از اتاقک   پیرزن درِ

 گفت: و نگاهش فقط به اهورا و آوا بود،  رسیداش به نظر مینوه
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و بکن بریم پِی کارمون  الفور کارتکنی دختر جون؟! برو فیو نیگا میچی چی-

 که اینجا جای من و تو نیست... 

و خودش وارد همان اتاقک شد و درش را بست. دختر نوجوان هم با لبخند  

 چشم از آن دو گرفت و وارد اتاقک دوم شد. 

اهورا نگاهی به آوا انداخت و در اتاقک آخر را باز کرد. آوا با بهت نگاهش کرد و  

هنوز واکنشی نشان نداده بود که اهورا بازویش را کشید و او را داخل برد و  

د، ولی اهورا زودتر دستش را  آوا خواست جیغ بزن ر را به هم کوبید.محکم د

هایش هنوز نیمه باز بود که اهورا کف دستش را جلوی دهانش  . لبخواند

گذاشت و او را یک دور چرخاند و پشت به خودش نگهش داشت. آوا هردو  

  های کوتاهش راکرد، ناخندستش را دور مچ او گذاشت و همانطور که تقال می

داد تا بلکه از دستش رها شود. اما اهورا رهایش که نکرد  توی دستش فشار می

ی توالت گذاشت و هردو دستِ ظریف و  هیچ، لیوان قهوه را روی درِ بسته

کوچک آوا را توی دست دیگرش گرفت و پشت کمر دخترک نگه داشت و به  

 وار و آرام، توی گوشش گفت: عبارتی خلع سالحش کرد. زمزمه
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دم ساکت باشی و سر  ی آش خودم وادارت نکردم عین بچهبگیر تا به رو  آروم-

 جات وایستی... 

هایش را به هم  مآوا با حرص کف دستش را گاز گرفت که اهورا محکم چش

ورتش را فشار داد. او را بیستر سمت خودش کشید و سر  تر صفشرد و محکم

 ی تناور اهورا قرار گرفت.ه سینهدخترک روی قفس

با هم درگیر بودند کرد که خودش را خالص کند و حسابی جه وورجه میآوا ور

ای هردو آرام گرفتند و به  زد، لحظهکه با صدای پیرزن که بلند بلند حرف می

 صدای او گوش دادند.

پیرزن که فکر کرده بود صدای کوبیده شدن در، از درِ اصلی سرویس بود و به  

داخل همان اتاقک شروع کرده بود بلند  اند، ازخیالش زوج جوان از آنجا رفته

 اش حرف زدن. بلند با نوه

ای شده... زمانِ ما پسر دختر جرعت نداشتن قبل  پناه بر خدا! چه دوره زمونه-

نن... اونم کعقد یه نظر همدیگه رو ببینن... اونوقت االن، به توالت هم رحم نمی 

گه... ! شیطونه میاهللخلق این همه جماعتکجا؟ تو طیاره و دم چشم 
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بگم که، خدا خودش از سر  رمونه چی بگه... فقط انقداالاهلل! واال آدم میالاله

 تقصیراتِ هممون بگذره...

 ی تخلیه را فشرد و او هم از توی اتاقک جواب مادربزرگش را داد.اش دکمهنوه

آ! اصال بنده خدا ها شاید تازه عروس  زنینشما هم چه حرفا می  وا خانجون!-

دوماد باشن، از همینا که طاقت دوری از همدیگه رو ندارن... چقدرم به هم  

میومدن... ماشاهلل هردوتا جوون و خوشگل و تو دل برو. من که میگم زن و  

 شوهر هر جا خلوت کنن هیچ اشکالی نداره... 

و داره... اگه  گی؟ هر کاری جای خودشیات چیه میحیا کن دختر! این جفنگ -

سوار  و بگیرن، اصال تونن جلو خودشوندونن نمی خیلی آتیششون تنده و می

این طیاره نشن که اینجوری بد طاقتی به جونشون نیفته... واال! بار گناهانشونم  

 کمتر.

 ای سکوت کرد و بعد ادامه داد:لحظه
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م نامحرم نداره، آدم باید بدونه کجا باید چیکار  بعدشم مادر، این کارا که محر-

شه که تا جای خالی گیرشون بیاد سریع از سر و گردنِ هم آویزون  کنه... نمی

 بشن..

ره  مون میتر حرف بزن خانجون. یه موقع مردم میشنون آبرو حیثیتیواش-

 ها...! 

  گم که آبروم بره و بترسم از این مردمی کهخب بشنفن! مگه خطا می -

 دن؟ چشمشون به دهنشونه و هیچوقتم الف رو از ب تشخیص نمی

هایش را خشک کرد و از اتاقک خارج شد و جلوی اتاقک اول دختر دست 

 دست به سینه ایستاد و گفت: 

و  شما خطا نکردی. ولی ما که وکیل وصیِ اونا نیستیم که بخوایم آبروی مردم-

ییم. به ما چه اصال. من  دهنمون و خرچ خرچ بجو بات کنیم گوشهقل و نن

شون فهمیدم محرمِ همن... وگرنه چه معنی داره  مطمئنم خانجون، اصال از قیافه

 با هم برن سفر و اینجوری جیک تو جیک باشن؟ پسر و دخترِ غریبه
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.. اما گی.خدا کنه اینجوری باشه که تو میتم مادر، اصل کار غلطه. من که گف -

ه اینا گرخیدن، مشخص کرد هیچ سنخیتی  گم اینجور کشنفی، میاز من می

 بینشون نیست... 

 فایده است، گفت:دانست بحث با مادر بزرگش بیدختر که کالفه شده بود و می

و بگیر که باز آقاجون نیاد ... االنم زودتر وضوتخانجون ستهگم ولی من می-

 دنبالت و داد و بیداد راه بندازه... 

ار و بار نداره اِال گیر دادن و پا پی شدنِ اعمال  باشه مادر. این آقا جونتم که ک-

 منه پیرزن... 

صدای شاالپ شولوپ آب، حاکی از این بود که پیرزن دارد دست و رویش را  

 گیرد و صدای در، نشان از خروجش از اتاقک بود. شوید و وضو میمی

 بریم مادر. بریم تا آقاجونت نیومده با اولدوروم بولدوروم بی حیثیتمون کنه... -

 توجه موقعیت خودشان شده باشند...انگار که تازه م با شنیدن صدای درِ اصلی،

های گر گرفته از او فاصله گرفت. اهورا سریع دخترک را رها کرد و آوا با گونه

ای توی آن  توانست حتی لحظههای قلب کوچکش شدت گرفته بود و نمیتپش
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  های اهورا هم بلند و کشای نگاه کند. معذب بود؟ شاید... نفسهای شیشهتیله

ای  دار شده بود که بیشتر بخاطر خشمی بود که توی دلش از سوءتفاهم مسخره

 گرفت. که برای پیرزن پیش آمده بود، نشأت می

 آوا دستش را سمت دستگیره برد که صدای اهورا را شنید:

 کجا؟-

 کالفه کمی سرش را چرخاند و بدون اینکه به او نگاه کند، آرام گفت: 

 نشده حضرت آقا؟ نکنه هنوز مجازاتم تموم -

 اهورا درست رو به رویش ایستاد و گفت: 

ن به جونِ این دو  ت نشدی! برو خدارو شکر کن و دعا بخو تو که اصال مجازا-

 ی خیر شدن...نفر که حداقل واسه تو واسطه

 کرد! بود، یا آوا اینطوری فکر میلحن اهورا گرفته 

کرد ادامه  اش میخالیلیوان قهوه را برداشت و همانطور که توی سطل آشغال 

 : داد
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 شد، نه تو سطل آشغال...وگرنه که این مایع باید رو لباست خالی می-

هایش ای سر بلند کرد و توی جنگلِ چشمواقعا صدایش گرفته بود. آوا لحظه

 های همیشه درخشانش، کمی کدر شده است...خیره شد. حس کرد مردمک 

اش چشم ازش  ف میل باطنیبا اینکه دوست داشت جوابش را بدهد، برخال

 برداشت و در را باز کرد و از آن اتاقک کوچک خارج شد. 

ای  کرد که سایه روی صندلی اش نشست و داشت کمربندش را محکم می

ی تلخی که دیگر بدجوری به  مردانه را کنار خودش احساس کرد و بعد رایحه

آن حساس شده بود، توی مشامش پخش شد. دوست داشت برگردد و 

رخش را نگاه کند، اما سرش را سمت پنجره چرخاند و نگاهش را به ابرهای  نیم

خیره   کرد، اما درواقع نگاه بی هدفشرا نگاه میپنبه مانند داد. به ظاهر بیرون 

 دید...به هیچی نبود. اصال هیچ جا را نمی

هایش هنوز  کرد و مچ دستهای داغ اهورا روی صورتش گز گز میرد انگشت

کرد ای کاش بود. آن لحظه، یک سره جلوی چشمش بود و آرزو می هم گرم

که االن دخترک به این حال و روز   آمدنداصال آن پیرزن و نوه اش داخل نمی
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ی اهورا گذاشته بود و موهای فِرَش که از کنار شالش  سرش را روی سینهبیفتد. 

اسیر و به  بیرون زده بود، توی صورت اهورا پخش شده بود. هرچند مثل یک 

ی قلبش را  های بلند و پرعجلهزور، اما در آغوشش بود... آنقدر نزدیک که تپش

های دخترک  ی تلخ ادکلنش توی ریهکرد. رایحهواضح کنار گوشش حس می

هایش گر گرفته بود. خوب به یاد  پیچیده و مانده بود و از گرمای تنش، گونه

تازید و  پروا میبی پاره کرد و داشت که قلب وامانده اش چطور آن لحظه افسار

لحظه چقدر نامنظم بود. نبضش زیر ساعد اهورا بود و او به  هایش آن تپش

 های تندِ او شده بود. راحتی متوجه تپش

بخواهد، محکم بین    فراموش کرده بود آن را از آواکت چرمی را که اهورا کال

ی ناخواسته  هایش را به شدت روی هم گذاشت. بغضمشت هایش فشرد و چشم

کند؟ یعنی او را  گلویش را سنگین کرد. االن اهورا چه فکری راجب او می

اصال  گذارد؟داند؟ یا این تپش ها را روی حساب ترسش میجنبه میدختری بی

مگر واقعا دلیل این حال االنش چه بود؟ ترس یا اهورا! اولین بار بود که دخترک 

دیک شده بود. اصال آوا تا به حال یک به یک مرد غریبه و نامحرم، این همه نز

که بخواهد این چیزها را بداند یا درک کند... شاید  هدوست پسر هم نداشت
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چون این اتفاق برایش تازه بود، اینطوری حالش منقلب شده بود. ولی نه... او  

کالسی هایش از  همیشه وقتی دوست و همکه اصال میلی به این چیزها نداشت. 

شان  شد و توی دلش مسخرهگفتند، آوا منزجر میمی آغوش یا احساسات

کرد. پس االن... این چه حسی بود؟ این حس لعنتی که اینطوری چنگ به  می

زد و گریبانش را گرفته بود... مدام این احساس مزاحم توی دلش  گلویش می

 رفت. زد و با خودش کلنجار میآمد و او به سختی پسش میرفت و میمی

های داغ ی واسع و بازدمی عطر تلخ... آن سینهآن رایحه ها... ست آن د گرمای

و بلند... اصال آن لحظه انگار خودش، خودش را گم کرده بود. جسم کوچکش  

ی تناور او، رویش سایه ی اهورا قفل شده بود و جثهتوی آغوش گرم و مردانه

 هم بود... نبود...؟! آیند ها، عالوه بر تازگی، برایش خوشی اینانداخته بود. همه

هایش را باز کرد و از خیال  کرد، چشمبا صدایی که پایان پرواز را اعالم می

روی صورتش   اشار مسخرهده شد. نامحسوس اخمی کمرنگ از افکبیرون کشی

های دبستانی شده بود. اهورا از او متنفر بود و سرِ چند  نشست. عین دختر بچه

شده بود، آنوقت او چه فکرهای  تش عصبانی ی ناقابل آنطور از دسقطره قهوه 
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کرد. کمربندش را باز کرد و توی دلش به خودش  ای پیش خودش میهبیهود

 لعنت فرستاد.

ها را بیرون کشید و هردو  ی باالی سرشان را باز کرد و چمدان اهورا دریچه

 بدون کوچکترین کالمی، از کابین خارج شدند. 

داد، پا به پای اهورا قدم  انگشتانش حرکت میهمانطوری که کت مردانه را زیر 

ی فرودگاه خارج شدند و زیر سایبان کوچکی که  داشت و با هم از محوطهبرمی

کرد همه جا سبز بود و حتی سرمای  کنار خروجی بود ایستادند. تا چشم کار می

ی سرسبز پشت کوهستان  های قد بلند و محوطهپاییز، چیزی از زیباییِ درخت

ی  بارید و هوای تازهشد، کم نکرده بود. باران نم نمک می نجا دیده میکه از آ

آن وقت صبحِ گیالن را مطبوع تر کرده بود. مهی کمرنگ، شبیه یک کمربند در  

ی آسمان نقش بسته بود و سرِ درختان راش را انگار از نیمه محو کرده میانه

اریک آبی ازش دیده بود. دریا از آن فاصله خیلی پیدا نبود و فقط یک خطِ ب

سبک ناتورالیسمِ جان  شد و فضا را زیباتر کرده بود. درست مثل تابلوهای می

به دست نقاشی  تر...کانستبل شده بود. شاید حتی زیباتر... و خیلی هم ماهرانه

 هزاران بار زبردست تر...
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هایش را روی هم گذاشت و باز کرد و با نفسی عمیق، هوای پاک آوا آرام چشم

اینکه چقدر این شهر و حال و هوایش را  هایش کشید. و تمیز گیالن را به ریه

دانست. دخترک با اینکه سرمایی بود و با یک نمِ دوست داشت، فقط خدا می

های گاه و  باران و برف افتاد، با سردیِ هوای گیالن وباران به عطسه کردن می

. این سوز و باد و بارشِ  کردو غریبی نمی ای مشکل نداشتگاهش حتی ذرهبی

 باران هم برایش دوست داشتنی بود. 

ی یکی از راننده ها با  نگاه آوا با لبخند به سمت چپ بود وحواسش پرتِ مکالمه

  کرد.را ادا میی گیلکیِ زیبا کلمات یک خانمِ مسافر بود، که چطور با آن لهجه

از نظر آوا این لهجه به همه میامد به غیر از آرتا. روی زبانِ او زیادی بود. او  

 .ی قشنگ را نداشتلیاقت این شهر و این زبان و لهجه

های زرد رنگ آن طرف خیابان در کاوش بود و  های اهورا روی تاکسی چشم 

دانست  ت که میگشایِ درخشانش، به دنبال فردی آشنا می های شیشهمردمک 

اینجا منتظرش است. باالخره پیدایش کرد. مرد جوان، کاپشن کردم رنگی به  

با دیدن اهورا، لبخند زد و  تن داشت و زیر چتر آن طرف خیابان ایستاده بود. 

 جلو آمد.  
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 مقابلش ایستاد و با لبخند گفت: 

 سالم جناب سرگرد. خوش اومدین. -

ادن سر اکتفا کرد. نگاهِ مرد، روی صورت  اهورا به عادت معمول، فقط به تکان د

ی احترام، کمی سر خم کرد و آوا هم با لبخندی  آوا کشیده شد و به نشانه 

 کمرنگ سرش را تکان داد. 

 مرد جوان چترش را به سمت اهورا گرفت و گفت: 

هاست تا اونجا راهی نیست، چمدونا رو  بفرمایید قربان. ماشین همین نزدیکی-

 رم...هم بدین خودم بب

ی چشم به آوا اشاره کرد و با همان اخم کمرنگ که همیشه روی  اهورا با گوشه

 اش جا داشت گفت: پیشانی

و دور بزن که  بعدم برو جای این همه معطلی، ماشینچترو بده به ایشون. -

 مسیر طوالنی نشه.

مرد که انگار آشنا بود با اخالق اهورا، بدون کوچکترین حرف یا مخالفتی زیرلب  

 »اطاعت« گفت و چتر را سمت آوا گرفت:
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 بفرمایید خانوم جاوید.-

با همین حرفش، اخم اهورا از یادآوریِ جاوید بودنِ آوا غلیظ شد و رنگ گرفت 

توی دلش چه   ا از او گرفت. چقدر خوشحال بود و و آوا با تشکری کوتاه چتر ر

ر و رفتار  با داشتن آن ذات مغرو کرد از همان توجه کوچکِ اهوراذوقی می 

او حکم  خشکش، بماند! شاید این حرف مردِ بداخالق و همیشه یخ زده، برای 

 ترین چیز را داشت. باارزش

چتر را باز کرد و خواست آن را روی سرش بگیرد، ولی نگاهش که به صورت  

 اهورا افتاد، پشیمان شد. 

توی  اش را پوشانده بود و باران از جلو  ی مردانهثهسایبان فقط نیمی از ج

هایش  خورد. موهایش کمی توی صورتش ریخته بود و ابرو و مژهصورتش می

کردند و سُر خوران،  موهایش چکه میز هم کماکان خیس بود. قطرات باران ا

ریختند. آوا که کامل زیر سایبان بود پس اصال  های تنومندش میروی شانه

دوست نداشت اهورا  شد و نیازی به چتر نداشت، ولی به هیچ عنوان خیس نمی

 زیر باران خیس شود.
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دستش را جلو برد و چتر را که رو به رویش گرفت، نگاه اهورا اول روی چتر و  

 بعد روی صورت آوا که به لبخندی کمرنگ شکفته شده بود، کشیده شد. 

دخترک شانه باال انداخت و با لحنی آرام که تمام تالشش را برای تأثیرگذار  

 :کرد، لب زدبودنش می

زدن سر به نظرم باید از همون اول یه تابلوی استفاده برای آقایان ممنوع می-

و زیر خودش جا داده، درِ این سایه بون، چون برخالف اینکه راحت من

 کنه... پس... های بارون هنوزم تو رو اذیت میقطره 

 با سر به چتر اشاره کرد و حرفش را ادامه داد:

 و میاد...این بیشتر از من، به کارِ ت-

اهورا چند لحظه نگاهش کرد. این اولین بار بود که آوا خودِ خودش بود. این  

زد. بدون لجبازی و دعوا. بدون اخم  اش بود که آرام حرف میشخصیت حقیقی

هایی شده بود که جلوی و تخم و کل کل کردن. االن چقدر شبیه به همان وقت

ید جنون به  زد و نوای سازش، توی دل مردی که زیر بپارک ویولون می

ای از ذهن اهورا گذشت که لحظهکرد. تماشایش نشسته بود، جا خوش می
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صدای آوا چقدر ظریف است و حرف زدنش چقدر پر ناز و دخترانه... اما سریع و  

  Saveقبل از اینکه این فکر لعنتی به پایان برسد و توی جعبه سیاه مغزش 

 شود، به اخمش رنگ پاشید و گفت: 

و جمع کنی که به حساب زیر این  ی اینکه یه گوشه خودتجانیازی نیست. -

نیمچه سایه بون باشی، راحت وایستا و جای بذل و بخششِ بیهوده، چترو رو  

و  کنم تا صارمی ماشین سر خودت بگیر. من تحمل سرما رو دارم، صبر می

تونی چهارتا دونه  بیاره... اما قبال بهم ثابت شده، برخالف من؛ تو اصال نمی

 و رو لباست تحمل کنی و زود به لرز کردن میفتی...ی آبه قطر

آوا با اخمی کمرنگ رو از او گرفت. این مرد خودِ زهر بود. عین هالهل تلخ بود  

آمد یک بار هم که شده آرام رفتار کند و این همه سردی و و انگار زورش می

ن شبی که  تلخ زبانی نکند. کامال مستقیم و بدون کوچکترین رودربایستی به آ

خودش کاری کرده بود دخترک یخ بزند اشاره کرده بود و آوا را هم مقصر  

 دانست! می
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ی درشت، از آنها که همیشه توی آستینش پرورش  دوست داشت چهارتا کلمه 

گرفت، تحویل اهورا دهد اما پشیمان شد.  داد و به وقتش سر مردم رگبار میمی

 رد.توانست حرصش را دربیاوطور دیگر هم می

کرد سرد باشد، کرد، با لحنی که سعی میرویش را نگاه میهمانطور که روبه

 خیال گفت:بی

جای مغلطه و لج کردن با خودت و یادآوری اشتباهاتت، یه خرده به فکر -

من بخاطر خودت گفتم ولی حاال که گوشِت سالمتیت باش حضرت آقا... 

 خوای.... بدهکار نیست و نمی

زیر سایبان خارج شد و چتر را روی سرش گرفت و با    قدمی جلو رفت و از

لبخندی پت و پهن و پر شیطنت، رو به اهورا ابرو باال انداخت و با لحنی که حاال  

 تخس شده بود، ادامه داد: 

دونی، من گیرم. به قول خودت یهو دیدی لرز کردم... خب آخه میخودم می-

رچی از زمین و آسمون بباره و  زده که هیه آدمِ عادیم، نه یه آدمک سنگیِ یخ 

ترین تأثیری روش نداشته باشه و هِی باعث آزار  هر اتفاقی هم بیفته، کوچیک
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های سنگی، احساس دارن و تن و  بقیه بشه... آدمای عادی، برعکس بت

 بدنشون به سرمای زیاد حساسه جناب سرگرد...!

ر حرفی از جانب اهورا چند لحظه با اخم نگاهش کرد و برخالف اینکه آوا منتظ

ای اش به  های شیشهاو بود، بدون کوچکترین کالمی رو از او گرفت و مردمک 

 مقابل خیره شد. 

ها و مردم بود، اما آوا هم سرش را چرخاند و ظاهرا دوباره چشمش به تاکسی 

دید. تمام هوش و حواسش درگیر  دانست که آن لحظه هیچ کجا را نمیخدا می

های به هم چسبیده و موهای نیمه  بود. مژهشده صورت خیس از باران اهورا 

ه از موهای  هایش، که هنگام اصابت قطرات بارانی کاش. حالت لبآشفته

خوردند و کلمات را ادا  ریخت، چطور تکان میشان می حالتش به رویخوش

یت بی  ی مردانه و جذابای از جذبهتوانست ذرهکردند. حتی باران هم نمیمی

توانست که ذهن  مغرور را بشوید و از بین ببرد. اگر میی این مرد حد و اندازه

... شاید حتی به نظرش بارش باران  شددخترک االن اینطوری درگیر اهورا نمی

 کرد...آمد و جذاب ترش هم میبه این مرد می
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پوفی کشید و توی دلش آرزو کرد دیگر هیچوقت زیر باران اهورا را نبیند که  

دید و مجبور بود تحملش  اینطوری فکر و ذکرش به هم بریزد... اصال اگر هم می

هایش سرکشی نکند د که چشمای جفت و جور کنکند، هر طور شده باید بهانه

 از نظر نگذراند... ی مرد جوان را و اینطوری رج به رجِ چهره

حدود ده دقیقه بعد، همان مرد که اهورا او را صارمی خوانده بود، ماشین را  

 ها را توی جعبه گذاشت و سوار شدند. شان نگه داشت و چمدانمقابل

ی  ه نشسته بود. یک امروز حوصلهاهورا روی صندلی عقب، کنار آوا، اما با فاصل

رانندگی نداشت وگرنه اگر حالش خوب بود محال بود اجازه دهد کسی غیر از  

خودش پشت رل بنشیند. اصال مگر دست فرمان کسی را قبول داشت که 

 ای بدهد؟!همچین اجازه

های زیبا و باران  هایش فرو برد. نگاهش به خیابانآوا نفس عمیقش را به ریه

ها متحمل شده بودند ولی گیالن بود و تغییراتی که طی این سال  یخورده

توی قلب   ی تلخی بود که با عطر باران ترکیب شده بود وحواسش پیش رایحه

 کرد...کوچکش واویال می
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ی چشم نگاهش را به اهورا دوخت. ولی او  سرش را کمی کج کرد و از گوشه

نگاه ازش گرفت و دوباره  دستش را که بین موهایش کشید، دخترک بی طاقت 

دانست که با این حرکت چه به روزگار آوا  رو به پنجره نشست. اصال خودش می

 آورد؟می

 اهورا از پشت سر نگاهی به صارمی انداخت و گفت: 

 دن؟ سپرده بودم شهرامست انجام میو درها کارشوناوضاع چطوره؟ بچه-

تونه تمام وقت  نمی   ش هم هست،حواسش بهشون باشه ولی چون وظایف دیگه

 بپای اونا وایسته... 

 صارمی از توی آینه نگاهش کرد و پاسخ داد: 

سرگرد فتوحی نیروه ها رو تو  بله قربان. همه چی مرتبه اصال نگران نباشید. -

کلبه مستقر کرده و یک به یک جاهایی که گفته بودین تحت نظره. سرهنگ 

شه، مرکز پناهی هم دستور اکید دادن که طی عملیات احتمالی که انجام می

 هرچقدر که الزم باشه نفرات در اختیارتون بزاره...  

 بعد لحنش کمی تغییر کرد و ادامه داد: 
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تونم قربان. باور کنید اگه کم کاری از کسی ببینم، در جا ایندهمن اونجا نم-

جمعِ  کرده خللی تو کار پیش نیاد. حواسمدم که وقت خدایی نگزارش می

و  جمعه جناب سرگرد. اگه همینجوری پیش بریم، سر یه ماه نکشیده همه شون

 ...شهو پرونده بسته می کنیمتار و مار می

دیدند های زیاده گو، که سریع خود را بزرگ میز آدماهورا ابرو در هم کشید. ا

خواستند با دروغ گویی و الف زدن خودشان را بهش نزدیک کنند، اصال  و می

 کشیدند. آمد و بدجوری روی مغزش خط می خوشش نمی

جای لغز خونی و این همه حرف بی مورد زدن، یاد بگیر اول از مغزت استفاده -

اونجا نه بپایی و نه مافوق که حواست به بقیه باشه، کنی و بعد حرف بزنی. تو 

خواد گزارشی از تو یه نفر به دستم پس نه االن و نه هیچ وقت دیگه، دلم نمی

 برسه...

 ولی سرگرد فتوحی گفتن... -

تونه برای برگشتنت  حرف نباشه. از مأموریت اول عزلی و هیچکس هم نمی-

السابق  قرار بود بهت تعلق بگیره رو کمافی  وساطت کنه... اون ترفیعی هم که
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مورد گم حرف بیباید تو خواب ببینی... حاال شیرفهم شدی که وقتی می

 خوام بشنوم یعنی چی؟نمی

اهورا چنان سرش غریده بود، که مرد بیچاره حتی جرعت نداشت کالمی 

 مخالفت کند. فقط آرام گفت: 

 بله قربان...-

 تر ادامه داد:محکم، منتها با تن صدایی کمی پایینو اهورا با همان اخم و لحن 

تونم در ضمن، چطور پیش خودت فکر کردی که من در عرض یک ماه می -

دونم اون و کله پا کنم و به خاک بزنم وقتی میکه دورشن جاوید و آدمایی

زاره؟  ده و آتو دست کسی گرو نمیعوضی به همین راحتیا دم به تله نمی

دونم حتی در نبود جاوید، سر  ه اعالم کنم، اونم وقتی که میپرونده رو مختوم

گزه این مرتیکه  کرده های اصلی همچنان پا بر جان و ککشون هم نمی

 ست یا زنده؟!مرده 

آوا باتعجب نگاهش کرد. مگر خودش توی هواپیما به او نگفته بود در عرض  

بود؟ یعنی  خواهد پرونده را ببندد؟ پس االن این حرفش چه همین سفر می
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دروغ گفته بود؟ ولی چرا؟ توی دلش پوزخند است... معلوم بود دیگر... چون  

الزمان خواست زمان بیشتری را با آوا بگذراند یا حمایتش کند و مادام نمی

کنارش باشد... اصال او از دختر شاهپور جاوید متنفر بود و گریزان! آن وقت 

ش فکر شراکت دوباره را نکند...  چطور توقع داشت دروغ نگوید که آوا با خود

غم نقش بسته  کمرنگ ی هایش هالهنفس عمیقی کشید و درحالیکه توی چشم 

 ه از اهورا گرفت.ابود، نگ

یرد از آن  که دستپاچه شد از تندی کردن اهورا و مثل همه، حساب می صارمی 

 نگاه سبزِ سرکش، سرش را کمی کج کرد و گفت: 

 .ببخشید جناب سرگرد، من فقط..-

دی و اضافه گویی  و کوتاه و با کلمات درست می تو فقط جواب هر سؤال من-

زنم، توقع یه کلمه جوابِ درست درمون و به جا دارم  وقتی حرفی میکنی. نمی

نه بیشتر، نه کمتر. پس دفعه آخرته که حرف اضافه و لفظ مهمل تحویل من  

 دی. مفهوم بود؟ می

 گفت: مرد بیچاره چند لحظه مکث کرد و بعد
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 بله قربان. -

آوا محکم لبش را گاز گرفت که یک دفعه نخندد و آتش عصبانیت اهورا دامن  

توانست به رفتارش نخندد و او را هم نگیرد. با اینکه ازش دلگیر بود، ولی نمی

تفاوت باشد. اهورا با عالم و آدم تلخِ تلخ بود و برایش استثنایی هم وجود  بی

حرف زد. اخالق و رفتارش فقط شبیه خودش بود   شد باهاشنداشت. اصال نمی

 و بس...! 

صارمی ماشین را جلوی حیاط بزرگ ویالی شاهپور نگه داشت و تک بوقی زد.  

های درشتش به آجرهای سفید براق و  آوا سرش را کمی بلند کرد و چشم 

هایش به آن آجرها بود، ولی  رنگشان خیره شد. چشم  های طالییحاشیه

های دور... کودکی بود پنج ساله وقتی برای اولین  بود به سال ذهنش پر کشیده 

  بار این درِ بزرگ طالیی رنگ را مقابلش دید. خاطرات قشنگ و شیرینش با

نرگس، یکی یکی و پرده به پرده، پیش چشمش تداعی شد. آن زمان  مادرش

اش  کرد و وجود مادرش هم باعث دلگرمیی االن اذیتش نمیشاهپور به اندازه

 سال به سال بدتر...  هم تنهاتر شد و آزارهای شاهپورود، اما با رفتن او، آوا ب



www.taakroman.ir  

 
  

 
437 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ای تنش  از گذشته بیرون کشیده شد و ثانیهبا صدای بوق دوم صارمی، 

نامحسوس لرزید که از چشم اهورا دور نماند. سرش را کمی سمت نیم رخ 

جنگد  دخترک کج کرد. رنگ پریده بود و معلوم بود دارد با بغضی سنگین می

های اشک روی صورتش سرازیر نشود. با احساس سنگینیِ نگاه اهورا،  که قطره 

د و اهورا قبل از اینکه با هم چشم تو چشم شوند، با سرش را سمت او چرخان

اش بود، از او رو گرفت و نگاهش را به جلو  همان اخم کمرنگی که توی چهره

 دوخت. 

پیرمردی با قد متوسط و قامت خمیده، درحالیکه به محاسن سفیدش دست 

کشید، در را گشود و صارمی ماشین را داخل حیاط برد. آوا نگاهش را سمت  می

کرد برد و لبخندی کمرنگ روی لبش  ی پیرمرد که برای اهورا سر خم میهرهچ

 نشست. آرام توی دلش زمزمه کرد:

 سید حسین...! -

و   حسین و همسرش فاطمه سادات، سرایدار او را خوب به یاد داشت. سید

کردند. از مردم محلی ی باغ زندگی میآشپز ویال بودند و توی اتاقکی گوشه
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ی گیلکی بسیار زیبایی داشتند. زن و  صحبت کردن، لهجه بودند و هنگام

مردی بودند بسیار خوش خلق و مهربان. با اینکه آنجا بهرحال حکم مستخدم 

نرگس با آنها چقدر گرم و با احترام  را داشتند، اما آوا خوب به یاد داشت که 

 تر بود و موهایش هنوز یک دستها، سید حسین جوانکرد. آن وقترفتار می

سفید نشده بود. عاشقِ فاطمه سادات بود و این محبت، از یکی یکیِ رفتارشان  

های باغ را جمع کرد. همیشه وقتی میوهتوجه آدم را جلب میپیدا بود و  

شان سوا  های سرخ آبدار را دور از چشم شاهپور از بینکرد، یکی از سیبمی

 خواند:برد و هربار برایش میکرد و برای فاطمه سادات می می

 خوام یه دسته گل به آب بدممن می 

 و به یک حباب بدمآرزوهام

 ی حسرت بچینمسیبی از شاخه

 بندازم رو آسمون و تاب بدم

 گل ایوونِ بهاره دل من

 یه بیابون الله زاره دل من...
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 گفت: گرفت و با ناز میخندید و سیب را ازش میبعد فاطمه  سادات می

رو دل موندی مگه که دلت بیابون و الله زار  دستت درد نکنه سید! حسرت -

 باشه؟ 

 کرد:کرد و زمزمه می هایش نگاه میبا کلی عشق به چشمهم سید حسین 

تو مگه گذاشتی جا واسه حسرت و بقیه چیزا تو   حسرت کدومه خانوم جان؟-

دلم بمونه؟ همه رو یه تنه پُر کردی قربون شکلت... پس فقط بخند و با اون  

و گاز بزن، که دیدن این فقط االن حسرت دلِ الکردار یت سیبدندونای بلور

 منه...

 کردند...خندید و باهم سیب را نصف میو فاطمه سادات باز می

آوا خوب به یاد داشت که مادرش چندتا طرحِ رنگ روغن از سید و فاطمه روی  

هایش نشان ها را به مدل دانست چرا هیچوقت طرحتابلو کشیده بود ولی نمی

های گرد خبر بودند. هر بار هم آوا با آن چشم داد و کال از وجود آنها بینمی

پرسید:» مامان نرگسی، چرا عمو سید و عمه سادات نباید قشنگش می

با لبخند موهایش  تو که خوشگل نقاشیشون کردی؟« نرگسو ببینن؟ خودشون
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اشن به اینکه  داد:»بخاطر اینکه شاید دل راضی نبکرد و پاسخ می را نوازش می

الناس! پس همون بهتر که فقط  شه حقمن ازشون نقاشی بکشم... اون موقع می

خودم و خودت بدونیم و نگاهشون کنیم که منم بعدا بازخواست نشم، باشه 

گفت. بی  خانوم کوچولویِ مامان؟« و آوا با لبخند قشنگش، کودکانه »باشه« می 

شود. او  برای چه بازخواست میالناس چیست یا نرگس اینکه اصال بداند حق

 پذیرفت...فقط مطیع مادرش بود و بی چون  و چرا حرفش را می

 شد؟محکم آب دهانش را قورت داد تا بلکه بغضش سبک شود، اما مگر می

شست، دست  اش صورتش را نمیشکست و قطره به قطره اصال این بغض تا نمی

داشت... این ویال همانقدر که خاطرات شیرین داشت، خاطرات  از سرش بر نمی

زد و نبودن مادرش هم که همیشه آزارش  تلخش هم خار به جانِ دخترک می

 داد... می

 صارمی از توی آینه نگاهی به اهورا انداخت و گفت: 

 قربان؟ چمدونا رو ببرم داخل-

 ببر، منتها نه دست تنها. یه تعداد از خدمه رو صدا کن بیان کمکت...-
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 چشم جناب سرگرد. -

انگاری ازت ببینم  خوام کوچکترین سهل به من نگو. نمیو  دیگه هم این-

شه که مطمئنم دلت ت سنگین و مجازاتت بدتر میصارمی... وگرنه پرونده 

 کل از مأموریت خط بخوره...  خواد اسمت بهنمی

لحنش جدی بود و محکم. از همان ها که قشنگ حساب کار را دست طرف 

ی در را توی دستش فشار داد. صارمی همانطور که دستگیرهمقابلش می

 داد، گفت:می

 شه...اطاعت جنا... قربان! تکرار نمی-

کرد شود، از نگاهش میو بی اینکه منتظر تشر دیگری از جانب اهورا که با اخم 

ماشین پیاده شد. امروز به اندازه کافی از جانب او مجازات شده بود و از آنجایی 

خواست ترفیعی که به عملکردش در این مأموریت  که به هیچ عنوان دلش نمی

بستگی داشت را از دست بدهد، همان بهتر که تا حد امکان جلوی چشم اهورا  

دید،  اگر کم کاری، حتی کوچک از او می ظاهر نشود وگرنه بی شک اهورا

 کرد. تهدیدش را عملی می
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را سمت دستگیره برد و خواست از ماشین پیاده شود، که  آوا دست چپش 

ای حس کرد گرمایی شدید به دست راستش هجوم آورد. سرش را  لحظه

چرخاند و نگاهِ تقریبا متعجب، اما غمگینش اول به دست اهورا که مچش را  

 های رنگ جنگلش قفل شد.خیره شد و بعد باال آمد و توی چشم  گرفته بود

 باید باهات حرف بزنم...-

 آوا یک تای ابرویش را باال انداخت: 

 اینجا؟! -

 آمد. اخم اهورا رنگ گرفت و لحنش هم به اخمش می

 دقیقا همینجا... -

آوا کمی سرش را کج کرد و صاف سر جایش نشست و همانطور که تالش  

 هورا خالص کند، گفت: از چنگال دست محکم اا کرد مچش رمی

چه حرفیه که جا بهتر از ورودیِ حیاط ویال و صندلیِ ماشین واسه زدنش گیر  -

 نیاوردی؟
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 تر کرد.ی دستش را دور مچش محکماهورا حلقه

 در رابطه با کاریه که باید انجام بدی... و محیط این ویال. -

های اهورا دوخت  ب داشت، به چشمآوا نگاه منتظرش را که کمی هم رنگِ تعج

 و او ادامه داد:

دونی، اتاق به اتاق و آجر به آجرِ این خونه تحت  همونطور که خودتم می -

ای نیست که از چشمش دور بمونه...  کنترلِ جاویده و کوچکترین سوراخ سنبه

پس هر حرف یا حرکتی از جانب من و تو، در رابطه با کار، مأموریت، یا هر چیز  

 چ عنوان نباید در محیط این ویال انجام و دیده و شنیده بشه. ه، به هیدیگ

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

ات، فقط تا آخر امشب فرصت داری که ریز به ریز  و در رابطه با وظیفه-

ای  ها رو از طریق ایمیل در اختیارم بزاری و هیچ عذر و بهانهاطالعات سیستم

که ازت خواستم، با وجود تمام سختی هایی که   کنم. کاریرو هم قبول نمی

و  داره، بدون کوچکترین کم کاری باید انجام بشه و از اونجا که قبال هم کارت

هوسِ زیر آبی رفتن به سرت    از پسش برمیای... مگر اینکه دونم کهدیدم، می 
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جرائمت هنوز هم پا   بزنه؛ که اون موقع قرارداد به کل فسخه و باید اضافه کنم

 برجاست... سوالی نیست؟

هایش با دقت گوش  های اهورا بود و به حرفاش به چشمآوا ظاهرا نگاه جدی

داد. اما در واقع، تمام حواسش جمعِ آن گرما و حرارت لعنتیِ مچ دستش می

گرفت و به او منتقل شده  ی اهورا نشأت میبود که از داغیِ کف دست مردانه 

 دلش بدجوری ولوله راه انداخته بود.بود و توی 

دانست که با اینکه آخرهای حرف اهورا را اصال نفهمیده بود و فقط انقدر می

ی »نه« تکان امشب باید اطالعات را ارسال کند، سرش را آرام آرام به نشانه

 داد. 

ی پشت سر آوا به بیرون انداخت و دوباره  اهورا خیلی کوتاه نگاهش را از پنجره

های دخترک زل زد و دستش را کشید که آوا کمی جلوتر رفت و آب  چشمتوی 

ی تلخ، باز هم مشامش را پر کرده بود و  دهانش را با شدت قورت داد. آن رایحه

 کرد. اش میترکیبش با آن گرما، الحق که دیوانه
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در ضمن، اگر جاوید ازت سوال کرد که دلیل کنسل شدن پرواز چی بوده، یه  -

های پرواز... نه بیشتر و نه  نبود جا و رخ دادن اشتباه در کارتگی کالم می

و جمع کن آتو دستش ندی که  کمتر. جاوید آدم زرنگیِ، پس خوب حواست

ای رد و بدل شده و قراری وجود مکالمههیچ جوره نباید بو ببره بین من و تو 

 داره. مفهومه؟! 

نه حرف زده بود که باعث آوا چند لحظه نگاهش کرد. باز هم با تحکم و زورگویا

ی دخترک بنشیند و محکم دستش را از میان  شد اخم کمرنگی در چهره

 ی او بیرون بکشد و بگوید: پنجه

دونم. بچه که نیستم حواسم نباشه چی از دهنم در میاد و کِی و کجا  خودم می-

ها هم باید بگم من خیلی بهتر از تو از  باید چی بگم و چی نگم. درمورد دوربین

وجود اونا خبر دارم و اینم برام واضحه که هیچی نباید بین من و تو رد و بدل  

بین ما چیزی جز اون  مونده نبود، بشه. هرچند، اگه هم جریان این دوربینای وا

دونه.  و میشراکت وجود نداره که اونم تکلیفش مشخصه و هرکی کارِ خودش

پس هیچ دلیلی وجود نداره که بخوام بخاطرش بشینم ور دلت و باهات اختالط  

 کنم... این بار تو بگو حضرت آقا، مفهوم بود؟
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های سبز عصیانگر که در اهورا با فکی منقبض شده و نگاهی بداخم، با آن چشم

 انداختند، نگاهش کرد و از الی دندان غرید:عین زیبایی رعشه به تن می

خواد  و دارم و نه دلم میی هوچی گری هاتگوش کن دخترِ جاوید، نه حوصله-

زنم و چیزی  دوباره از طرف تو دردسری ساطع بشه... پس وقتی باهات حرف می 

جاش بنداز و حرف مفت هم پشت  گم؛ درست و حسابی تو مخت بهت می

 بندش نزن که وادار نشم اونجوری که نباید شیرفهمت کنم...

زد  بعد بازویش را گرفت و سرش را توی صورت دخترک که نبضش تند تند می

 هایی ریز شده گفت:و نفسش گرفته بود، خم کرد و با چشم 

ر اضافی و  های خودت دیدی که زقبال که بهت ثابت کردم و به عینه با چشم -

ندازه؟ پس پا رو دمم نزار دختر که مطمئنم به  و پات میلفظ مهمل چه عواقبی

که باهاش ناآشنایی و تا به حال تعریفشم  خواد با روشیهیچ عنوان دلت نمی

و بیخ تا بیخ ببرم و کفت  درازت و زبونت سر جا بنشونمت به گوشِت نرسیده،

ه و تا ابد محکوم به الل مونی  دستت بزارم که صدات برای همیشه خفه بش

 مفهوم بود؟ یا باید تفهیمش کنم؟... گرفتن بشی
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آوا از ترس به نفس نفس افتاده بود. این مرد در عرض یک ثانیه تغییرِ چهره  و  

ل  تبدیل به موجودی وحشتناک و سنگد داد و از آن مأمور جذاب،هویت می

ر پایش بیفتد، اهورا هزار  دانست که اگشد که کاری جز آزار او نداشت. میمی

شود و مجازات هایش خیلی بدتر از آزارهای اوست. با تر میبار از جاوید خشن

پشتِ این حال، موضعش را خالی نکرد و با اخمی کمرنگ که بین ابروهای کم

باریکش نشسته بود، با حرص بازویش را کشید و کف هر دو دستش را تخت  

 ی اهورا کوبید و غیظ کرد: سینه

دونم ولم کن روانی. برو واسه یکی لغز بخون که کارِت بهش گیر نباشه. نمی -

الزمه یادت بیارم یا نه که در حال حاضرمن شریک توئم و انجام دادن کاری هم 

خوای، اصال ساده نیست! پس بهتره جای زورگویی و ادعا، یه خرده  که ازم می

و فراموش نکنی، جناب  فاتو تقویت کنی که انقدر زود قول و قرار و حرحافظت 

 پناهی... 

هایش به وضوح  های سرخ چشماهورا با خشونت هردو بازویش را گرفت. رگ

 مشخص بود ولی که با عصبانیت، تقریبا فریاد زد: 
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ی احمق که این شراکت،  بزار من یادت بیارم دخترهو ببند و خفه شو! دهنت-

زارم و  و کف دستت می ابدی نیست و به محض اتمامش، حقت ،هرچی که هست

شه... اینکه االن داری جولون  چقدر کره ی یه من ماستفهماون وقته که می

 دی رو بزار پای اینکه فعال مجبورم تحملت کنم...می

، برخالف ترسی که حال هایش را آزاد کند و در همانآوا به تقال افتاد که دست

 با صدایی که کمی اوج گرفته بود گفت:  زدند،فریاد می هایش آن را چشم 

خیلی خب. بزار کارمون تموم بشه، اونوقت توی دیوونه هر غلطی که دلت  -

خواست بکن... هرچند، مطمئنم هیچ مدرکی تو دست نداری که بر علیه من  

 اش کنی... استفاده

 زد، گفت: بعد با حرص به بازوهای اسیرش اشاره کرد و درحالیکه نفس نفس می

و دو ساعت بیشتر  دردسرات، دیشباالنم ولم کن که به لطف جناب عالی و -

 خوام برم تو اتاقم استراحت کنم...وابیدم و کسریِ خواب گرفتم. مینخ

ی دخترک این بار از روی درد  اهورا بیشتر بازوهایش را فشرد که اخم چهره

و بیشتر سمت خودش کشید   تر شد و بیشتر تقال کرد. اهورا او را جلوترغلیظ
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که چون آوا توقعش را نداشت، »هعی« کوتاهی کشید و زانوهایش محکم به  

ی سمت راست او مماس شد. موهای اش با شانهزانوهای اهورا خورد و پیشانی

بلندش، از زیر شال بیرون ریختند و کمی توی صورت اهورا پخش شد. سریع 

ست با فاصله از او بنشیند که اهورا  به خودش جنبید و سرش را عقب برد و خوا

تر بازوهایش را گرفت و او را نزدیک خودش نگه داشت و  نگذاشت و محکم

های بلند و داغِ اهورا،  زد و بازدمسرش را کمی خم کرد. دخترک نفس نفس می

 شد. آرام گفت: کامال توی صورت و بین موهایش پخش می

 ولم کن اهورا... بزار برم پِی کارم. -

 رت چیه؟  کا-

خوای؟ تا اطالعات سیستمارو می که خودت ازم خواستی... مگه نگفتی کاری-

و هک تونم اون اطالعات کوفتیاینجا اسیر باشم و دستم بسته باشه که نمی 

 تونم؟کنم، می

 گفت:  خشمگین  اهورا پوزخند بی صدایی زد و یک تای ابرویش را باال داد و
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ـ ته و بپس درنهایت متوجه شدی که وظیفه- ـ ـایــ د کاری که بهت محول ـ

 و انجام بدی...! کردم 

. تا سر حد مرگ ترسیده بود اما باز هم پرجسارت  هایش را به هم فشردآوا لب

 گفت:

یه قرارداد دو اما بحث ام نیست و در قبال تو مسئولیتی ندارم. وظیفه-

تونم زیر پاش  ، من نمیشکنیو میکه مدام قولت ست که برعکسِ توطرفه

 بزارم... 

بازوهای ظریفش را بین   ی آوا به اخم روی صورت اهورا رنگ پاشید.جمله

هایش فشرد که اخمی مالیم روی صورت دخترک نقش بست وقتی که  پنجه

 اهورا از الی دندان غیظ کرد:

کنم که بی کم و کاست یادت بمونه؛ من وقتی  یه بار برای همیشه واضحش می-

کنم، پس دفعه ایشو فراموش میزنم و نه حتی کلمهحرفی بزنم، نه زیرش می

دی و حرفی می و بهم نسبتشنوم شکستن چیزیت میکه ازآخری باشه 

زنه دخترِ جاوید... تو این معامله، من چیزی  زنی که به دهنت زیادی لق میمی
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و قبولش کردم. پس تو هم حق زیاده گویی نداری و بی چون و  که ازم خواستی

ته که  فهمم فهمیدن این چرا انقدر برات سخ و انجام بدی... نمیچرا باید کارت

 چرخونی... هربار لقمه رو هزار دور، دور سرت می

خوای بهم  چرخونم؟ یا تو که یه بارم که شده نمیمن لقمه رو دورِ سرم می-

اعتماد کنی و جای منم منم کردن کارا رو بسپری دست خودم که تمیز و مرتب  

 تحویلت بدم؟ 

  یو ریشه  علی الخصوص که طرف مقابلم از رگمن به احدی اعتماد ندارم. -

 کنه...شاهپور جاوید باشه که خون بی نهایت آدم از دستش چکه می

 آوا یا پوزخند شانه باال انداخت.

 بهرحال حرف من همونه که گفتم.   نه من... ،خب این دیگه مشکل خودته-

ای اش که االن  های سبز شیشهای سرخ از خشم دور مردمک درحالیکه هاله

های پر غضبش را بین  نقش بسته بود، چشمدرخشید بیشتر از همیشه می

اش گستاخ بود، چندبار چرخاند ی آوا که برخالف ترس درونیهای تیرهمردمک 

زد و نبض شاهرگش چنان  شان کرد. از زور خشم نفس نفس میو بعد ثابت
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ی زد که گویی هر لحظه ممکن بود تار و مار شده و خونِ به غلیان افتادهمی

 نش رد سرخ به جا بگذارد.درونش، به روی گرد

ی خشمش به خوبی قابل فهمیدن بود،  باال بود و ته مایه با صدایی که ولومش 

 غرید:

گیری و بی حرف اضافه چشم  چرا برای یه بارم که شده، خفه خون نمی-

گی که باعث این همه بحث بیهوده نشی؟ چرا مدام باید باهات بجنگم که  نمی

ون مغز پوکِ حرف نفهمت فرو کنم؟ اگر کال حرف  دو تا کلمه حرف ساده رو تو ا 

فهمی که هیچ... اما اگر فقط مشکلت با منه، روشنش کن که  و نمیآدم جماعت 

 لمِ کار دستم بیاد و جای هر بار بحث، یه شگرد نو و به کار بیا روت پیاده کنم...

هایش اش که تمام شد، مردمک گرفت و جملهصدایش هر لحظه بیشتر اوج می

 هوا فریاد زد:له کشید و برق وحشتناکی زد و بعد بیشع

 ی احمق؟مشکل تو چیه دختره-
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ای زنگ  آوا حس کرد چهار ستون بدنش از صدای اهورا لرزید و گوشش لحظه

زد. بدجایی باهاش گیر افتاده بود و قطع به یقین احدی هم اینجا نبود که به  

 دادش برسد. 

تر  اش بود که با این غرش اهورا سنگینیترسید و بدتر از ترسش، بغض لعنتمی

ی اینها، نباید عقب نشینی  آورد. اما با همه هم شده بود و نفسش را بند می

 جنگید.  کرد. اهل مبارزه بود... پس باید میمی

نتوانست تن صدایش را که باال رفته بود آرام حفظ کند و بلند، البته نه به  

های به خون نشسته و  یره به چشمشدت اهورا، ولی در حد توان خودش، خ

کرد صدای بغض دارش  ، همانطور که سعی می ی بداخم و عصبیِ اهوراچهره

 داد زد:تا حدودی  نلرزد،

من با تو آدمِ از خود راضی هیچ مشکلی ندارم... اما با لحنِ زهرمارت که  -

تونی مهارش کنی و بدونِ تحکم و  هیچوقت رو تلخیش کنترل نداری و نمی

 دادن حرف بزنی، چرا! تا دلت بخواد شیشه خورده دارم...  دستور
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گیرن و جیکشونم در  هزار نفر آدم، هرروز و هرروز دارن از من دستور می-

دن... اونوقت تو... چه فکری پیش  و انجام مینمیاد و درست و بی نقص کارشون

 هــــان؟!و از بقیه جدا کنم احمق؟ خودت کردی که توقع داری حسابت

توانست  اکنون بغضش آشکار شده بود و دیگر هیچ جوره نمیآوا پوزخند زد. 

اش  اش را تحمل کند و صدایش به وضوح از نفس گیریِ بغض لعنتیسنگینی

 ی توانش گفت: لرزید، ولی اشک نریخت و با تتمهمی

ی اون بدبختایی که  من هیچ فکری پیش خودم نکردم ولی برخالف همه-

شون از ترس  کنن و علیرغم میل باطنیو تحمل میه اجبار اخالق سگتهرروز ب

گن، من زیر دست و سربازت نیستم گیرن و چشم میداد و غالت خفه خون می

و به زور ازم  پس حق نداری بهم دستور بدی و چیزیترسم! و ازت هم نمی

 بخوای... 

نتویش از آن  بازوهایش را که آستین مااهورا چند لحظه خیره نگاهش کرد. 

های آوا ترسیده قسمت که او گرفته بودش چروک افتاده بود، رها کرد. چشم

بود و از ترسش بیشتر، غم تند و تیزش بود که باعث شد اهورا دستی بین  
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با لحنی که  ش چشمانش هنوز پا بر جا بود، با اینکه آتموهایش بکشد و 

و تاحدودی بیخیال   سرد، محکمبرخالف یک دقیقه پیش خشمگین نبود، کامال

 : بگوید

سربازم نیستی، زیر دستم هم نیستی... اما اون زمانی که پیشنهاد این -

کردی که االن عذر و  م میشراکت احمقانه رو دادی باید فکر تمام جوانبشَ

 ی بدتر از گناه تحویل من ندی. بهانه

ی ظریف و پر از غم دخترک گرفت. دستش را سمت بعد نگاه از چهره

ی در برد اما قبل از اینکه بازش کند، کمی صورتش را سمت او کج  دستگیره

 زده اش را شنید:کرد و آوا صدای سرد و یخ

اطاعت   چشم بگی و خوام و تو خواه ناخواه، مجبوریو میتا شب اطالعات-

 کنی...

آوا که هنوز هم درگیر فهمیدن دلیل این تغییر حالت یهوییِ اهورا بود، محکم  

 اده شود، از پشت بازویش را گرفت. یش را به هم فشرد و قبل از اینکه پیهالب
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های ظریف آوا روی بازویش، برای باز کردن در کمی اهورا با احساس انگشت

ناکام بود،  ه در این کارکه با تمام وجود، با اینکتأمل کرد و صدای ظریف آوا 

 ، را شنید: نش داشتدداسعی در خشمگین نشان 

آ اهورا خان!  تازیو بستی و تخته گاز میینم! همینجوری چشماتصبر کن بب -

 تر برو ما هم بهت برسیم...  یه ذره یواش

 بعد کمی جلوتر رفت و با حرص حرفش را ادامه داد: 

 ی روانی... زارم مرتیکهو روی دلت میحسرت چشم گفتنم-

رسید، با داد و به آخر جمله که هایش را گوش میاهورا بداخم و پرغضب حرف

 فکی منقبض و لحنی که پر بود از خشم و سردی، پاسخ دخترک را داد:

 ی احمق... بری دخترهای آزادی رو با خودت به گور میآرزوی لحظه-

زمان از ماشین پیاده آوا »خواهیم دید«ِ زیرلبی زمزمه کرد و هردو باهم و هم

بود. غافل از اینکه  ای دیگر به خیالشان این شروع مبارزهیحتمل شدند. 

 ای کامال متفاوت رقم زده است...شان قصه سرنوشت برای
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هایش را کنارش مشت کرده بود و چنان اخمش درهم بود که با صد اهورا دست

اش را چشید! فکش سفت شده بود و چنان دندان به  شد مزه من عسل هم نمی

شود... دخترک شان بلند سایید، که هر آن ممکن بود صدای شکستندندان می 

ریخت. بین کتاب قوانینِ اهورا، نه آوردن و  بدجوری اعصابش را به هم می

حاضر جوابی و مخالفت، کوچکترین جایی نداشت. ولی این دختر حتی یک  

با زبان دراز و تند و تیزش، کلمه به   ورق از آن کتاب را نخوانده بود که هیچ، 

ی این ها، کفر  کرد و همهمی ی آن را نقض و صفحاتش را زیر پا مچالهکلمه

اورد... معموال خوب بلد بود حساب کار را دست بقیه  اهورای مغرور را باال می

به   ا این دختر، کسی بود که تا کنونبدهد و تکلیفشان را مشخص کند. ام

مشابهش برخورد نکرده بود. تا به حال هیچکس جرعت نه گفتن به این مردِ 

 پیدا نکرده بود...دیده و وجودش را نسنگیِ یخ زده را در خودش 

 ولی آوا... 

نشاند و ایستاد و حرفش را به کرسی می گفت و توی رویش میچه راحت نه می

ی  شد از هربهدانست کارش غلط است، وادار میاهورا با اینکه خودش هم می

تهدید و پاترسه دادن و به قولی گربه را دم حجله کشتن استفاده کند... 
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ها روی آوا تأثیر نداشت و باید طور دیگر گوشی را  چکدام از اینهرچند، هی

دانست چیست توانست؟ خودش هم نمیولی مگر می داد...دست دخترک می 

را را کف دستش ا گذارد آنطور که باید، حساب زبان درازی های آوکه نمی

 ماند...بگذارد و هر بار، تهدیدهایش بدون واقعی شدن باقی می 

از   ی خاکستری بوداریک سنگفرش شدهی بیین حیاط، شامل جاده ی پامحوطه

های  که آالچیقتان قد بلند راش پوشیده شده بود دو طرف با فضای سبز و درخ

های پایه بلند سفید رنگ دو شعله، نمایی چراغ شد. ی بین آنها دیده میبچو

 بسیار زیباتر به باغ داده بودند. 

ها قدم برمیداشتند. اهورا  شانه به شانه و کنار هم روی سنگفرش ،اهورا و آوا

هایش بلند بود و درعین مرتبی و آرامش، صالبتی بی حد و اندازه داشت و  گام 

قدری سخت   ؛ی اوشاید برای دخترک هماهنگ شدن با قدم برداشتن آراسته

 بود.

های رز سرخ و  لهای آوا دور تا دور نرده و دیوارها را به جستجوی بوته گ چشم 

مانع از قد  ،های دور به یاد داشت کاوید اما انگار سرمای پاییززردی که از سال



www.taakroman.ir  

 
  

 
459 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

سید حسین همه را چیده بود. درنهایت، با   یحتمل کشیدن آنها شده بود و

ی کوچک رز زردی که گوشه کنار دیوار بلند باغ به چشمش خورد و  دیدن بوته

وق لبخند زد و بی اینکه منتظر اهورا  دو سه تایی غنچه بیشتر نداشت، با ذ

ی رزهای زرد رنگ بود. به شود، رو به جلو قدم تند کرد. دخترک دیوانه

ی  خصوص رزهایی که در این آب و هوا رشد کرده بودند و او هنوز هم رایحه

تاج گل   های زیبایش دستبند وخوششان را از زمانی که نرگس برایش از غنچه

 وس نگه داشته بود.محبساخت، در ریه هایش می

های  های ظریفش را سمت یکی از غنچهپایین بوته نشست و آرام، انگشت

کوچک برد و با  احتیاط گلبرگ لطیفش را لمس کرد. سرش را خم کرد و 

به کل خودش و  گفت در آن لحظه، ی خوشش را به جان کشید. اگر میرایحه

گذشته کشیده شده بود،   هایجایی که نشسته بود را فراموش کرده و به سال 

 دروغ نبود... 

ی بود که با شلوارک لی و کاله حصیری، جلوی مادرش ادوباره همان دختر بچه

با شوق و ذوق  نشست، وقتی او روی صندلی نشیمن زیر آالچیق میدویید و می

گذاشت که در خواند میمیچید و الی کتاب ملت عشقی که یبرایش گل م
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و نوازشی مادرانه، از جانب نرگس نثارش شود و  ای پر محبت عوضش بوسه

مادرش دستبند و تاج   قلب کوچکش پر از شعف شود و درنهایت، توی اتاقِ

 گلش را از او بگیرد... 

هایش را  ای تنش لرزید و چشماش، لحظهای روی گونهقطرهسردیِ با احساس 

گشود. دستش را به صورتش کشید. خیسیِ صورتش خیلی بیشتر از یک قطره 

ی ی ابرها هم شد که با آن قطرهبود. سرش را که باال گرفت، متوجه گریه

گردانده بودند. بارشی نم ش به زمان حال بر همراهی کرده واو با پرسخاوت، 

ی دیگر به اوج  بود و مشخص بود باران تازه آغاز شده و تا چند دقیقهنمک 

 نخواهد رسید.

با شنیدن صدای واق واق سگی از پشت سرش، پلک زد و تند به پشت سرش  

های آبی رنگ هاسکی کوچکی که با فاصله هایش توی چشمنگاه کرد که چشم 

د، افتاد. نفس عمیقی از  داتند تند دم و زبانش را تکان می و از او ایستاده بود

آمد شاهپور همیشه از دوبرمن برای  سر آسودگی کشید. تا جایی که یادش می

کرد. اما این بار، شاید فقط بخت با آوا یار بوده که  حفاظت از باغش استفاده می 
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به جای این توله هاسکیِ کوچک، دوبرمنی وحشتناک از پشت سر سراغش  

 نیامده بود. 

رد که حیوان دوان دوان سمتش دویید و با کمتر کردن کهمانطور نگاهش می

ی آوا نقش  اش، دوباره دمش را تکان داد. لبخند کمرنگی توی چهرهفاصله 

یاه او جلو برد که  سهای سفید و بست و آرام آرام دستش را به سمت کرک

هاسکی کمی ترسید و توی خودش جمع شد و عقب رفت. لبخند آوا به  

 شد گفت:شد و همانطور که نزدیکش می ای کوتاه تبدیلخنده

خوام نازت  ترسی کوچولو؟ من که کاریت ندارم. فقط میواسه چی از من می-

 چشم آبی...  کنم. آروم باش خوشگلِ 

ه کرد که او سرش را کمی کج کرد و هاسکی چند لحظه به صورت آوا نگا

هایش را  بیشتر دستش را جلو برد و انگشت موهایش از شالش بیرون ریخت.

آرام، با موهای نرم حیوان مماس کرد. هاسکی که انگار ترسش ریخته بود،  

. لبخند دخترک های آوا کشیدچند بار روی کفشدوباره جلو آمد و سرش را 

چند لحظه نوازشش کرد و بعد از جا بلند شد. حیوان هم از روی   جان گرفت و
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اش جای  ی پاسخ به دوستی و محبت او که در غریزهنشانه  پایش بلند شد و به

کمی خم شد و دوباره ورش چرخید که آوا خندید، گرفته بود، چند بار د

 نوازشش کرد.  

بود که نگاهش، قفل   به زیر شالقد صاف کرد و درحال مرتب کردن موهایش 

کردند ل میی باال وصطههایی که قسمت پایین باغ را به محو اهورا شد. کنار پله

اش را  شانه وبود کمی کج شده  ه بود و یک دستش را به کمرش زده بود.ایستاد

بود را   تکیه داده بود و مستقیم جایی که آوا ایستادهها از یک طرف به نرده

ای روی شال خشک شد و حس کرد نفسش  های آوا، لحظهکرد. دست نگاه می

د و حالت ایستادنش، شاید زیاد  ژستی که گرفته بواز دیدن قامت اهورا گرفت. 

زد و کتی  حالتش چرخ میاز حد جذاب بود. باد بین موهای خوشرنگ و خوش

خورد. درخشش زمان تکان تکان میکه روی دستش انداخته بود هم هم

های سبزش، از این فاصله هم پیدا بود و دخترک شک نداشت باز هم چشم 

ه و پرابهتش نقش بسته و  اش، در صورت مردانهمان اخم کمرنگ همیشگی

 جدیتش را بی حد و اندازه کرده است.
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مرد یخیِ مقابلش بگیرد، به سمت او قدم برداشت. به  بی اینکه بتواند چشم از

های ریگی کمی ازش رسیده بود که چون حواسش نبود، پایش به فاصله 

ها گیر کرد و سکندری خورد و تا بخواهد تعادلش را  ی سنگفرشدرشت حاشیه 

هایش را  ، چشم حفظ کند، کنترلش را از دست داد و با جیغ کوتاهی که کشید

های  خودش را برای اصابت صورتش با سنگفرش بسته و صورتش را جمع کرد و

 سرد و سفت آماده کرد. 

لرزید که با شنیدن هنوز از ترس و استرس یهویی که بهش وارد شده بود، می

اش صاف شد و تازه متوجه گرمایی که یهای پیشانای تلخ و آشنا، چینرایحه

هایی که محکم نگهش داشته  دور کمر و شکمش پیچیده شده بود و دست

ای  ی سبز شیشههایش را باز کرد. نگاهش؛ به یک جفت تیلهبودند، شد و چشم

ی ابروهایی پرپشت  که در کمترین فاصله از صورتش قرار داشتند و زیر سایه

تابانه وار قلبش که بیهای دیوانهحواسش؛ پِیِ تپشزدند، خیره بود و برق می

رویش خم شده بود و از آن همه نزدیکی به اهورا که کامل کرد سرکشی می 

شالش دور  رفته بود.  شته بود،در آغوش گرمش نگهش دا محکم درواقع

خورد  وزش باد، توی صورت اهورا میمحابا با گردنش افتاده بود و موهایش بی
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های فر درشت او و استشمام عطر نرگس، قدری  که مرد جوان از اصابت موج

 رنگ به اخمش پاشید.

قلب اهورا   م بازوهای اهورا را چنگ زده بود.زد و محکدخترک نفس نفس می

های آوا را، که اکنون  م و نگاهی سرکش، چشمکوبید و با اخبلند بلند می

 شان شده بود، زیر نظر داشت. ندقیمتوجه رنگ ف

هایش را باز و بسته کرد که حرفی بزند، اما هربار؛ ناکام ماند و آوا چندبار لب

کرد زل زد. هیچ دلیل قانع درنهایت با عجز، به اهورایی که بداخم نگاهش می

ان همیشه دراز دخترک وجود نداشت و اهورا به  ای برای عاجز ماندن زبکننده

هایش را باور کند. آوا و  توانست خجالت گنگ نی نی چشمهیچ عنوان نمی

رفت که ها توی کت اهورا نمیشرم و حیا؟ آن هم آن آوای جسورِ زبان باز؟ این

رفت... شاید هم باور کرده بود دخترک از نزدیکیِ به او شرمگین شده نمی

خواست  های آوا را نمیخواست قبولش کند. شاید اهورا، حُسنمی است، اما ن

ببیند. حاال چه این حسن، یک شرم دخترانه به حساب بیاید چه هر چیز  

 زد... دیگر... بهرحال، اهورا پسش می
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اش توی  شاید تاحدودی عصبیض بود وقتی که صدای محکم و فکش منقب

 گوش آوا طنین انداخت:

کنی دختر؟ انگار بدت نمیاد هربار وا بری و بخوای با  نمیو نگاه جلو پات چرا-

 مغز رو زمین فرود بیای...

های  آوا آب دهانش را فرو برد و کمی تکان خورد که اهورا قدری از فشار دست 

 محکمش کم کرد و او توانست صاف بایستد و نفسی بگیرد و بگوید: 

 د که اینجوری... دونم. یهو حواسم پرت شد... خودمم نفهمیدم چی شنمی-

اش را نیمه ناتمام رها کرد و شالش را پوشید و موهایش را قدری مرتب  جمله

هایش دوییده و از اینکه برای بار دوم این اتفاق  کرد خون به گونهکرد. حس می

 شد، حس گنگ و نسبتا غریبی داشت.  برایش تکرار می

هاسکی شنیده شد. سمت  ها رفتند که از پشت سر، باز صدای هردو سمت پله

های وحشیِ  عقب برگشتند که حیوان بیچاره، از دیدنِ نگاه عصبانی و چشم 

اهورا، ترسان دویید و پشت پاهای آوا قایم شد. دخترک خندید و بی اینکه  

 وار لب زد: حواسی زمزمهگوید، با بیبداند چه می 
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سه. ترببین چیکار کردی جناب سرگرد که این نیم وجبی هم ازت می-

کور   یگره نخداییش گند اخالق بودن هم دنیایی داره... عالم و آدم از ترس او

 شن...برن و با ترس و لرز ازت فراری میکوفتیِ صورتت ازت حساب می 

 گی با خودت؟  چی داری می-

هایش را به هم فشرد و نگاهش با صدای اهورا، حواسش جمع شد و محکم لب

امیدوار بود نشنیده باشد... چون واقعا دوباره  کرد. یعنی واقعا نشنیده بود؟

هایش را نداشت. هرچند، این  ی جر و بحث و خط و نشان کشیدنحوصله

 داد. ی کالفه، چیز دیگری را نشان میهای غلیظ و این چهرهاخم

 بهرحال موضعش را خالی نکرد و با تر کردن لب زیرینش گفت:

ترسه که اینجوری گرخید م ازت میهیچی. میگم، فکر کنم این زبون بسته ه-

 و قایم کرد...و خودش

ها اهورا چند لحظه همانطور با اخم نگاهش کرد و بعد درحالیکه سمت پله

 رفت گفت:می
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کنی و چه تعریفی ازش داری،  دونم ترس رو پیش خودت چطور معنی مینمی-

یگران  شه و وجود داما اگر منظورت اینه هرجا من هستم؛ حرف، حرفِ من می 

 ده...و از دست می به کل معنیش

ها باال  مکث کرد، برگشت و نگاهش را به سمت آوا که پشت سرش از پله

ای ایستاد و همزمان نگاهش کرد. اهورا خیره  رفت انداخت که او هم لحظهمی

 هایش شمرده ادامه داد: در چشم 

الخصوص تو  هیچکس، علیقبولش دارم و خودم انتخابش کردم. بنابراین؛ نظر  -

و االبختکی و  کشی و تموم حرفاتو پشت سرت یدک نمی که جز دردسر چیزی

 از روی معیار هیچ روی زبون میاری، کوچکترین اهمیتی برام نداره...

ی پیش که توی ماشین قصد جان دخترک را کرده لحنش برعکس چند دقیقه

داشت که باعث شد آوا   بود، آرام بود ولی خب کالمش همان نیش همیشگی را

 دوباره سرتق شود و با اخمی کمرنگ بگوید:

ای انتقادپذیر تونی ذرهده که نمین میو نشوو این نهایت خودخواهیت-

 باشی... 
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زاری،  ای رو روش میهایی که تو داری اسم انتقاد یا هر مزخرف دیگهلفظ-

و که بی  م چیزیتون برای من، مفهمومی جز یاوه نداره پس به هیچ عنوان نمی

 ارزشه، مهم و پرمحتوا و مفهوم تلقی کنم...

دوباره لحنش همان لحنِ کوبنده و عصبانی بود و صدایش، مثل همیشه محکم  

 زد.  وار و تاحدودی آرام، حرف می بود وقتی که دیکته

کنم سرت به کارت گرم باشه و به چیزی جز  ابراین؛ بهت توصیه مینب-

ی دیگه هم همینطور آروم باهات  دم دفعه ول نمی ات فکر نکنی که قوظیفه

 برخورد کنم... 

اینکه منتظر کوچکترین کالمی از جانب آوا شود، راهش را ادامه داد و با و بی

های مشکیِ ها را یکی یکی از زیر کفشنگاهی پرغرور و رو به جلو، پله

 راند. گذهای بلند و محکمش بدجوری هماهنگ بود، میای که با قدممردانه 

های اهورا، خودخواهیِ آوا محکم لبش را گاز گرفت که یهویی نخندد. این حرف

کرد که با علم به اخالق تند و رفتار سردش،  اش را مشخص میبی حد و اندازه

گفت کرد و با نادیده گرفتنش به عبارتی میدرنهایت غرور، خودستایی می 



www.taakroman.ir  

 
  

 
469 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

مربوط است و خودت  همین است که هست! اگر هم مشکلی داری، به خودت 

 باید باهاش کنار بیایی...

نفس  ی سفید گرفت و به آخرین پله که رسیدند، دستش را به انتهای نرده

داد  عمیقی کشید. دست دیگرش را زیر شالش گذاشت که باد مدام تکانش می

نگاهش را به آبیِ دریای وسیعی که دور تا  کرد. و موهایش را پخشِ صورتش می

 شد دوخت. اطه کرده بود و از آن ارتفاع به خوبی دیده میدور ویال را اح

که از دو طرف به دو تا روف گاردن  ای بود وسیعی باالی باغ، محدوده محوطه

شیک هایی پوشِ ترموود و نشیمنای و کفکه با دیوار های شیشه بزرگ

شد، که بر فراز هر یک، چهار چراغ پایه بلند تک  طراحی شده بودند، ختم می

 عله و یک آویز در مرکزشان قرار داشت.ش

را که از غروب به بعد و در   هانورپردازیِ زیبای محوطهآوا خوب به یاد داشت 

تر و در ترکیب با ها، فضا را روشنهنگام تاریکی هوا، عالوه بر روشناییِ چراغ

 کردند. تر میای پیدا بود، جذابدریایی که از پس دیوارهای شیشه
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درنهایت، نمای سفید ساختمان ویالی جلوییِ شاهپور، که از پشت در باغ هم 

 .به خوبی پیدا بود، هویدا شد

ای رنگ، برای تماشای هایی سرمه ی مرد و زن، با لباس فرمجمعی از خدمه

اهورا بود یا اطاعت از دستور شاهپور، جلوی در صف کشیده بودند. به ظاهر سر  

شان از  هایهای زیرچشمی و پچ پچکاسته بودند ولی نگاهبه زیر و آر

 های اهورا و حتی آوا دور نماند.چشم 

شاهپور، با لبخندی   ی؛ یا شاید مدیر برنامه و وکیل رطهموری، مشاوسیروس 

پررنگ برای استقبال؛ جلوی آنها ایستاده بود که با دیدن اخم وحشتناک 

هایش رنگ تعجب گرفت. اما همان ای لبخندش رنگ باخت و چشم اهورا، لحظه

ی بشاشش را حفظ کرد و جلو رفت و با لحنی گرم، که اهورا ساختگی  چهره

هایش را از هم باز  داد؛ درحالیکه دستعین آب خوردن تشخیص میرا  بودنش 

 کرد، گفت:می

 ! مشتاق دیدار... خیلی خوش اومدین...  سالم جناب رادفر-

 و رو به آوا ادامه داد: 
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 بخیر.عرض ادب خانوم جاوید. رسیدن -

.  داد و آوا زیرلب با تشکر کوتاهی پاسخش را داد اهورا فقط سرش را تکان

ردی بود با ظاهر اتو کشیده و رسمی. ولی باطنش، موذی بود و مثل  طهموری م

شد گفت، از آنهایی بود که  خیلی از وکال، کاردان بود و دو دره باز. درواقع می 

توی هر شرایطی، به فکر صید ماهی برای خود از آب گل آلود اند و به کل  

 ارزشی برای دیگران قائل نیستند. 

 و با لحنی مودب گفت:  دستش را سمت اهورا جلو برد

از مالقاتتون خیلی خوشحالم مهندس. بنده سیروس طهموری هستم. وکیل و  -

 مشاور جناب جاوید...

کرد، اهورا او را  اهورا خیلی کوتاه با او دست داد. اگر هم خودش را معرفی نمی

  بدون تحقیق قدم به جایی بگذارد.به هیچ وجه از آنهایی نبود که شناخت. می

 زد.بود و بی گدار به آب نمیآوردن جاوید، باید محتاط میبرای از پا در

 را خطاب قرار داد:  لحنش سرد بود و محکم وقتی که او

 مهندس جاوید هستن؟-
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 بله قربان. داخل اتاقشونن. البته ایشون...-

ه کرد ی حرفش، نامحسوس از کنار چشم به آوا اشارامهتوجه به اداهورا بی

حرف، همراهش به سمت ساختمان ویال رفت. طهموری  ند و آوا هم بیداخل برو

 هم پشت سرشان راه افتاد و در همان حال، حرفش را ادامه داد:

ظاهرا   ند. دیشب انبارها رو چک کردن؛جناب جاوید االن در حال استراحت ا-

بار هنوز نرسیده و معلوم نیست کِی مشکل پیش اومده حل بشه. اما بهرحال، 

شناسن و مطمئن باشین های شاهپور خان میس افخمی شما رو از تعریفمهند

اهل زیر و رو کشیدن و خدایی نکرده حرف رو دوتا کردن نیستن. فقط یه  

ست که دبه درآورده و قراره جناب افخمی خودشون رسیدگی کنن... به  سازنده 

 شه و جای هیچ نگرانی وجود نداره.زودی حل می

صارمی کشید که خارج از در ورودی ایستاده بود و اهورا نگاهش را سمت 

کرد برود ماشین را روشن کند، پاسخ طهموری  همانطور که با سر به او اشاره می

 را داد و وارد ویال شد.
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شن و درنهایت؛ تبدیل به  اند که روی هم جمع می همیشه مشکالت کوچیک-

شه باعث و بانیِ کنه و میچی قد علم میشن که یه تنه جلوی همهکوهی می

عقب کشیدن و به هم خوردن نقشه و شراکتا... و این خودش به تنهایی، یعنی  

 یک ریسک بزرگ! 

بعد نگاهش را سمت آوا، که فارغ از گفتگوی آنها وسط سالن ایستاده بود 

کشید. به ظاهر آرام بود، اما اهورا متوجه شد ذهنش درگیر چیزی شده است و 

رفته. با تأنی، چشم ازش گرفت و رو به طهموری، حرفش  حسابی توی فکر فرو 

 را ادامه داد:

ره، به هیچ وجه هم برام  نظمی و قانون شکنی آبم توی یه جوب نمیمن با بی-

مهم نیست این مشکل و سنگی که بین مسیر افتاده، یا انداختین؛ چقدر  

مو  ولهکوچیک یا چه اندازه بزرگه... بهرحال من سر ساعت و طبق قرار محم

 خوام...می

 ادامه داد: کرد و ندکی مکث  هایش، ابا تنگ کردن چشم 
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نسیه بده...   بخشه به لقای آدمِ آدم که عطای مشتریِ دست به نقدو نمی-

 ؟بخشه جناب وکیلمی

های اهورا را با خودش تکرار و توی  طهموری همانطور که مو به موی حرف

وار و  کرد، درگیر این شده بود که چقدر او محکم و دیکتهذهنش ثبت می

زند! طوریکه طرف مقابل اصال نه گفتن و مخالفت را فراموش  مسلط حرف می 

رو شده بود، هقبال تعریف اهورا را شنیده بود اما االن که با خود او روب کند. 

ها و  تر از تمام آن حرفاهورای واقعی خیلی خیلی سرسخت متوجه شده بود

 تعاریف است. 

 سرش را تکان داد و کمی عینکش را با انگشت اشاره باال زد و گفت: 

خیر قربان؛ بنده هم قصد سوئی نداشتم، منتها خدمتتون که عرض کردم، این  -

 . یعنی از طرف ما نیست. پس... اتفاق اصال تقصیر مهندس افخمی نیست..

های این وکیلِ وراج، اخمی غلیظ و نگاهی  اهورا که کالفه شده بود از پرچانگی

ای  اش کرد که طهموریِ بیچاره، لحظههای تنگ شدهعصبانی را جایگزین چشم
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اش را باخت و ساکت شد. اهورا با صدایی که پر بود از تحکم، غیظ  رنگ چهره

 کرد: 

هتر باشه جای لیچار بافتن، یه سر به یکی از اتاقای باال بزنی و کنم بفکر می-

ی شنیدن  و صدا کنی. چون من به هیچ عنوان حوصلهبدون فوت وقت، اربابت

و ندارم... مفهوم بود؟ یا نیازه که شیرفهمت کنم؛  ی پشت دهلمهمالت ترکه

 جناب طهموری؟ 

ای از ادای اسم  ظه»جناب طهموری« را طوری گفته بود که مرد بیچاره لح

ی  همانطور که به چهرهخودش هم ترسید. آب دهانش را با شدت فرو برد و 

 اش کشید و گفت: کرد، دستی به موهای ژل زدهبداخم و عصبانی اهورا نگاه می

 دم...و اطالع میبله، حق با شماست. االن میرم و ورودتون-

ی رو به دریا  نجرهسیگارش را روشن کرد و سمت پطهموری که رفت، اهورا 

رفت و مقابلش ایستاد و با پکی محکم، فیلتر سفید رنگ را سرخ و آتشین کرد  

 و دودش را با مکث بیرون داد.
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حواس آوا که از بدو ورود مشغول حسگر تشخیص هویت ورودی شده بود و 

کرد، به االن، داشت با تماشای دکوراسیون درواقع جای سنسورها را رصد می

خود سمت هایش مثل آهنی که جذب آهنربا شود، خودبهچشم کل پرت شد و

ای اهورا کشیده شد. نور خورشید، نیمی از  قامت بلند و هیکل چهارشانه

زد. دود سیگارش را  اش برق میایتر کرده بود و موهای قهوهاش را روشنجثه

داد و آوا توی دلش اعتراف کرد که چقدر سیگار  با ژستی خاص بیرون می

 نش هم مثل شخصیت و اخالق و روحیاتش، با بقیه متفاوت است... کشید

ای.  های سفید و کرمی و سبز مغز پستهدکوراسیون ویال متشکل بود از رنگ

لوسترهایی بزرگ از سقف آویزان بود و به سبک ویال، شکوه بخشیده بود.  

ه هایی تراش خورده از هم جدا شدها که با ستونالبته وسایل هریک از سالن

های سبز بودند با یکدیگر متفاوت بود. اما در کل، ست مبلمان کرمی و پاف

های قبل چیده شده بود و ی نرگس بود که درست مثل سال رنگ، مطابق سلیقه

چینشش کوچکترین تغییری نکرده بود. ولی برخالف نرگس که سنتی و  

شاهپور  کرد و کارهایش همیشه از روی لطافت بود و آرامش، کالسیک فکر می

مذاقش تند بود و مرموز و همیشه دید بسیار مادی و تجمالتی به زندگی 
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چیز توی ثروت و هوس و رسیدگی به امیال و  داشت. از نظر شاهپور، همه

از    زورگویی؛ شد که البته همه را هم با ریا و خالف وخوشگذرانی خالصه می

گرا همیشه درون  آورد. ولی نرگسهای نامشروع و غیرقانونی به دست میراه

هم پیدا  هایشان، حتی از دکوراسیون ویال بود. تفاوت طرز فکرها و شخصیت

های کوچک دست معمولی، قالی هایمبلمان و نشیمن های خنثی ورنگ بود.

های چوبی را پوشانده بود، به همراه تابلوهای پوشباف شمالی که کمی کف

های هنرمند  و حاصل انگشت خوردندرنگ روغنی که روی دیوارها به چشم می

های و مجسمه  نرگس بودند، همگی بیانگر ذات او و لوسترهای پر زرق و برق

ویالی عظیم کار شده بود، حاکی از  های پیچ در پیچی که دو طرفبرنزی و پله

ی شاهپور بود. این ویال حتی در چیدمانش هم نفرت و بیگانگی موج  سلیقه

ی این آب و آتش، کار دیزاینر ماهری بود که  زد ولی تلفیق هنرمندانهمی

شاهپور بعد از مرگ نرگس کارها را به او سپرده و تغییرات را بهش گوشزد  

 کرده بود.

آرام آرام،  ای نشسته بود و ی کرم قهوهساعت ایستادهی کنار هآوا روی کاناپ

جرعه جرعه سانگریایی را که خدمتکار چند لحظه پیش برایش آورده بود مزه  
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نهایت هایش زوم بود روی قامت اهورا و سیگار کشیدن بیکرد. چشم مزه می 

ار رو  ی شاهپور، به اجبهای مردانهجذابش که با پیچیدن صدای ترق ترق کفش

های پر از نفرت و ترسش  اش را روی میز گذاشت و چشماز او گرفت و نوشیدنی

 های شاهپور دوخت.  را از همان فاصله، به خاکستر چشم 

آمد.  های طرح چوب را پایین میمردک با لبخندی پر رمز و راز، یکی یکی پله

د  ی ساعد و گردنش، از توی پیراهن سفیهای برآمدههیکل تنومند و رگ

 اش را آزادانه روی شانه رها کرده بود.کرد و موهای جوگندمیکشی میرخ

ای که مشغول نظافت بودند، دست از  ها، خدمههمزمان با رسیدنش به پایین پله

کار برداشتند و برایش کمی خم شدند که او با همان لبخند از مقابلشان گذشت 

ن بود کشید. آوا با غیظ، رو  ی یکی از آنها که دختری جواو انگشتش را به گونه

هایش را محکم به هم فشار داد و سر به زیر انداخت.  از آنها گرفت و چشم

بستری تازه برای خود خوانده و  یحتمل شاهپور یا به دخترک نظر دارد و یا هم

توانست درک کند که آن دختر بیچاره  او مجبور به اطاعت شده است. خوب می

 کند...ا توی دلش تحمل میکه حس انزجار و چه دردی ر
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اش گذاشت و مقابل آوا که رسید، ایستاد و دو انگشت اولش را زیر چانه

های شاهپور، مور مورش  تگرمیِ انگش وادارش کرد سر بلند کند. دخترک از

های  های ترسیده و پر نفرتش در چشم شد و تنش قدری لرزید و مردمک 

ای ظریف آوا گذاشت که او تنش  ههایش را روی شانهشاهپور گره خورد. دست

 یخ بست و با حرف شاهپور، عرقی سرد روی تیرک کمرش نشست.

و از تک و تا بندازه...  کردم یه روز دوری از تو، اینطوری منفکرشم نمی -

 دونی چقدر خوشحالم که دوباره کنارمی...نمی

هایش را محکم فشرد و آوا اخمی کمرنگ به چهره نشاند و شاهپور شانه

کشیدش جلو و در آغوشش گرفت که او اخمش از روی درد، غلظت گرفت و  

 کرد.بغضی توی گلویش سنگین شد. چقدر نزدیک شاهپور بودن اذیتش می

شاهپور موهایش را نوازش کرد و آرام و به خیال خودش طوری که اهورا  

  زد. ولی اهورا طوریوار و از الی دندان کنار گوش آوا حرف مینشنود، زمزمه

 فهمید. شنید و به طور کامل میتعلیم دیده بود که کوچکترین نجواها را هم می
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ی  چی زیر اون سر ته دونمخبرم و نمیفکر نکن از کارات بی ی آشغال!دختره-

گری و چشم ابرو  از مغزت خوابیده. اهورا سنمی با تو نداره، مگر اینکه با هرزه

ا شناختی که ازش دارم، از  اومدن سمت خودت کشیده باشیش... هرچند؛ ب

ای دستت گرفتی که اینجوری  تره... یاال بگو چه هربهسنگ هم سرسخت

 دنبالت راه افتاد؟

تر نگهش  آوا با حرص خواست خودش را از آغوشش جدا کند که شاهپور محکم

 داشت و او با غیظ لب زد:

ندارم.  عوضیِ بدتر از تو  تو مریضی شاهپور! من هیچ کاری با اینولم کن! -

اهورا برای من یه همسفر بیشتر نبودش که اونم مقصرش من نبودم و همش  

 حاصل لطف اون شرکت هواپیماییِ کوفتی بود...

شاهپور آرام رهایش کرد که آوا نفسی کشید و اخم کرد وقتی که شاهپور  

 حرصی گفت:
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از  تر ی گندهکنم لقمهی نفهم. حالیت میکنم دخترهو وا میبه وقتش زبونت-

فک و دهن یعنی چی که دیگه جرعت نکنی دست رو کسی که هم قد و 

 و خراب کنی... های منت نیست بزاری و نقشهقواره

هایش را به هم فشرد و با تمام نفرتی که توی دلش بود، آرام لب  آوا محکم لب

 زد:

 قماشات برین به جهنم... خودت و هم-

بعد، دستی به صورتش کشید و  شاهپور چند لحظه با خشم نگاهش کرد و 

ی آوا گرفت. همین که  ی رنگ پریدههای سرخ از خشمش را از چهرهچشم 

اش روان گشت و  های آوا آرام آرام روی گونهشاهپور کمی ازش دور شد، اشک

توی دلش نالید:»ازت متنفرم شاهپور. از خودت، از رفتارت، از تموم آزار و  

 مارت تا سر حد مرگ متنفرم کثافط...« اذیتات... از اون ذات کثیف و بی

کرد هایی که تند تند پاکشان می های آوا و اشک ذهن اهورا درگیر ترسِ چشم

بود ولی نگاهش به شاهپور بود که با لبخندی تصنعی دستش را به سمتش دراز  

 کرده بود.
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اونطوری به  رسیدن بخیر پسر! چطور به طهموریِ مادر مرده توپیده بودی که -

 وال افتاده بود؟!  هول و

های  های شاهپور تا انگشتآلودش را از چشمهای سرد و نگاه اخمچشماهورا 

هایش زل زد. چه چیز این مرد  او که مقابلش بود، امتداد داد و دوباره توی چشم

ترساند؟ آن شب آنطور از خجالت شروین درآمده بود و این همه آوا را می

باخت... اما چرا  به شاهپور  و خودش را نمیمقابل اهورا هم همیشه جسور بود 

کرد؟ قطعا چیزی این وسط  ترسید و گریه میباخت و میرسید، رنگ میکه می

 خبر بود...وجود داشت که اهورا هنوز ازش بی

زد، ظاهرش را  برخالف نفرتی که هربار از دیدن شاهپور به جانش چنگ می

 سرد، ولی محکم گفت: لحنی م حفظ کرد و دستش را جلو برد و باآرا

خوان  شکنن و هنوز هیچی نشده می خوشم نمیاد از آدمایی که حد و مرز می-

تونم با کسی که و دست بگیرن و تخته گاز بتازن جلو... درضمن؛ من نمی فرمون

؛  ... تو و جدا، کار کنمو از میدون به در کرده و مسیرشهمین اول راه خودش

 دونی؟ی شاهپور! نمیدونو خوب میقوانین من خودت
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 شاهپور خندید و گفت:

هرکسی دست    من روو نه... این مرتیکه یه سرِ ماجرا رو گفته یه سرش-

   ایمان دارم... زارم! اگر انتخابت کردم، پس بدون بهتنمی

 اهورا در سکوت نگاهش کرد و او ادامه داد: 

به   خواستنمیکوچیک بود که االن رفع و رجوع شده. یه سر و صدای -

تر از اینن که به  های من ناخونک بزنن، اما خب؛ افراد من کارکشتهمحموله

 راحتی تسلیم بشن و دم به تله بدن... 

 اهورا یک تای ابرویش را باال انداخت و شاهپور با پوزخند لب زد:

 که... باراون از خیانت شروین و اینم این مرتیکه دور برش داشته،-

 س از طرفی برات دندون تیز کرده! ای که هر کمتوجهخودتم پس -

 شاهپور سرش را تکان داد و اهورا ادامه داد: 

 فهمیدی کار کیه؟-
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هنوز نه؛ اما آدمای زیادی هستن که مثل کفتار برای ثروت و بیزینس من  -

 کشن و منتظر فرصت مناسبن...ها مینقشه

ریز کارات باخبره و ساعت  بار، کارِ غریبه نبوده. شخصی که از ریز به این-

 دونه، قطعا بهت نزدیکه!ها و نشونیِ انبارو میدقیق انتقال محموله

 شاهپور چینی به پیشانی انداخت و دستش را به صورتش کشید.

تونه آمار  دفعه رو از خودی رکب خوردم... حق با توئه، یه غریبه هرگز نمیاین-

 و داشته باشه.دقیق

ر زیر نظر بگیری و به وقتش، باهاشون تصویه حساب و بهتباید اطرافیانت-

 کنی.

 شاهپور لبخندی موذیانه زد که اخم اهورا را در پی داشت.

ونه تر، به راحتی میدَبخاطر همینم رو تو دست گذاشتم. یه حریف قَ-

 و کف دستشون بزاره... حقشون
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ی  قشهو آخرین نفر از ن اهورا توی دلش پوزخند زد. شاهپور شخص چهارم بود

توانست او  تر میکه اینطوری راحت ؟!از اعتماد او بود بهتر  برایش . چهانتقامش

 را به جزایش برساند و تقاص بیست سال عذاب را از جانش بیرون بکشد. 

   تونی روم حساب کنی...می-

شاهپور با لبخندی غلیظ، بازوی اهورا را فشرد که او فکش منقبض شد و  

 دامن زد. هایشنفرتش به سرخیِ چشم 

ولید شدن و االن  ها تمام و کمال تمحمولهشکی درش نیست. در حال حاضر -

برای  به حرف من اکتفا نکنی و خودتم یه سر  تونی تنهاتو انبارن... اما می

 بزنی؛ که خیالت راحت بشه. بازدید 

 ی سفیدی که به دست داشت را سمتش گرفت.بعد پوشه

دونم مو ال درز  میاری اینجا درج شده. تموم مدارک و اطالعاتی که نیاز د-

 ره...کاری که تو انجامش بدی؛ نمی

ی لبخند به  و در مقابل چهرهاهورا با همان اخم کمرنگ، پوشه را ازش گرفت 

 لبِ شاهپور، سرد و محکم سمت خروجی رفت و در همان حال گفت:
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و بهتر بپا.  اطرافتکن و مِن بعد و وا چشمات کنم. تو همحتما این کارو می-

گیره واسه ساختن تیرگی و یه اسلحه  یادت نره کسی که مداد سیاه دستش می

 شه...های همون اسلحه میزنه، یه روزی هم خودش قربانیِ گلولهرو طرح می

. شاید منظورش را اشتباه و در رابطه با پر و بال دادن به شاهپور حرفی نزد

ی اهورا، این بود که زمانی که دستش را به  هامون دریافت کرده بود ولی طعنه

بود که با نارو خوردن و  گناه آلوده کرد باید به فکر امروز هم میهای بیخون

دورویی دیدن از نزدیکانش، تقاص گناهانش را پس دهد. هرچند، محال بود 

بگذارد جانِ جاوید به دست کسی غیر از خودش گرفته شود؛ اما این آزارها هم  

نبود. بهرحال، در نهایت اهورا بود که با دست خودش دنیا را از وجود  چیز بدی 

دید، این حس  کرد. تا جان دادنش را با چشم خودش نمینحس او پاک می

 شد...اش سردتر نمیی چند سالهآتش این کینه نفرتش کمتر و 

اهورا  شد، نگاه بارانیِ دخترک، پر از التماس بود. ولی از جلوی آوا که رد می

خواست ندید. یا نخواست ببیند. نخواست برگردد. نخواست نگاهش کند. نمی

 صورتش را ببیند... 
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ترسید! ترس از  کشید. میای توی وجودش زبانه میشاید برای اولین بار، واهمه

های آوا و نگاه پر تمنایش، مثل همان روز؛ توی ویالی  اینکه مبادا با دیدن اشک 

نتواند نه بیاورد و دخترک باعث خلل در مأموریتش   آرتا، قدمش سست شود و

 شود... 

ترس هیچگاه شبیه به اهورا نبود. ولی االن، اگر این حس را به عنوان ترس هم  

 توانست اسمش باشد. خواست قبول کند، دلهره یا تشویش مینمی

ی این حس غریب، دستی بود که الی موهایش کشیده شد و در نهایت؛ نتیجه

 خدمتکار از ارتعاشش لرزید. حکم به هم کوبیده شد و تن دری که م

ی »نامرد« را های آوا با شدت بیشتری باریدن گرفت و توی دلش کلمهاشک 

زمزمه کرد. اهورا که بود، دل او هم کمی گرم بود. اما از تنهاییِ با شاهپور، بی  

ه بود سال آزارش داد  19ترسید از مردی که تمام این اندازه وحشت داشت. می

 کرد...و مدام گلویش را از بغض و قلبش را از نفرت آکنده می
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توانست بلند فریاد بزند و از اهورا خواهش کند نرود؛ ترکش نکند. ولی  کاش می

گفت، چه  نتوانسته بود. اهورا رفته بود و او هنوز هم ساکت بود. اصال اگر هم می

 دید؟سود؟ اهورای مغرور مگر اصال او را می

شانس دخترک این بود که شاهپور مشغول حرف زدن با طهموری شد و  تنها 

خواست از همین بدو  ها باال برود. واقعا دلش نمیآوا توانست سریع از پله

 های شاهپور گرفته شود... ها و به ضرب مشتورودش به باد لیچارها و تهمت

نگاهش سمت اتاقی که قبال متعلق به مادرش بود کشیده شد و مقابلش  

ایستاد. اینجا اتاق ممنوعه بود و کلیدش هم قطع به یقین، تنها به دست خودِ 

 بود. ولی بازهم امتحانش که ضرر نداشت... ، یا شاید سید حسینشاهپور

دست لرزانش را جلو برد ولی هنوز دستگیره را لمس نکرده بود که صدای 

 هشدار پیامک تلفن همراهش بلند شد.

پاک کرد و همراه را از جیب مانتویش بیرون  هایش را  با پشت دست، اشک 

اش به وضوح بیشتر شد و تند  زده کشید. با دیدن اسم اهورا، لرزش دست یخ

 های به روی محتوای پیامک لغزید.تند پین را وارد کرد و چشم
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و تغییر نده و همونجا و ببرون اتاق کنار دستیِ خودم، جاشسپردم چمدونت-

 بمون.

 بعد، پیامک بعدی را دریافت کرد.ای  و لحظه

شرطم  نتونستم کنارت بمونم، چون باید با هامون مالقات داشته باشم. اما -

دورادور مراقبتم، پس انجامش میدم. تا مثل یه سایه، پا به پا اما یادمه... گفتم 

مونه طهموری که  کشونم بیرون، فقط مییه ساعت دیگه شاهپورو از ویال می

خودت از پسش برمیای... در نبود ی بو نبره. شک ندارم ید مراقب باش با

 تونی به کارت برسی... شاهپور، بدون کوچکترین اذیتی می

هایش نقش بست. لحن محکم و دستوریِ اهورا، حتی  جان روی لبخندی بیلب

توانست  ی کوچک هم مشخص بود و آوا چقدر خوب میاز توی این صفحه

 تصورش کند.

هایش را روی کیبورد  رزش گذاشت و با سرعت انگشتتلفن را روی حالت ل 

 حرکت داد.
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طهموری آدمی نیست که بخوام دست کم بگیرمش. یهو دیدی بو برد و زد  -

 ناکارم کرد و هرچی بافته بودیم پنبه شد... اونوقت چی؟ 

پیامک را ارسال کرد و تلفن را توی جیبش گذاشت. دستگیره را یک بار باال و  

 کشید و ازش فاصله گرفت.  پر از غم قفل بودنش، نفس عمیقیپایین کرد که با 

 اش رفت.  از یکی از خدمتکارها اتاق اهورا را پرسید و خودش به اتاق کناری

 شالش را روی میز انداخت و موهایش را باز کرد که همان لحظه تلفنش لرزید. 

ست.  شی و مجازاتت کمتر از بقیه نیدر اینصورت تو هم عضو گروه تلقی می-

تو  و به کار بده و جای فکر و خیال الکی، سعی کن وظیفهپس خوب حواست

 انجام بدی... 

کنی و  آوا لب ورچید:»خودخواهِ زورگو... چه خبره مدام از باال بقیه رو نگاه می

کنی که تهش حرفت به کرسی بشینه؟ بابا هِی دستور پشت دستور ردیف می

 کوتـــاه بیا!«
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و گناهکار  و بدون، هرچی بیشتر تالش کنی منما اینخب حضرت آقا، اخیلی-

برم پس بهتر اینه از مرکبت بیای  گناهیِ خودم پی مینشون بدی، بیشتر به بی

 پایین و پیاده کنار من راه بیای که پیاده گز کردن حالشم بیشتره...

 شیطنش گل کرده بود باز. ولی اهورا که پاسشخش را نداد، دوباره تایپ کرد:

 گردی؟خودت کِی برمی-

 ای بیشتر طول نکشید که همراهش لرزید. دقیقه

 کنم.هرطور شده تا شب کارارو تموم می-

 آوا نفس عمیقی کشید و لبخندش رنگ باخت. 

 و تحویلت بدم.مونم که اطالعاتپس تا زمانی که بیای، بیدار می-

ارانی  عمیق، هوای بکرد، با نفسی پنجره را گشود و همانطور که دریا را نگاه می

های مانتویش را باز کرد و آن را کنار شالش هایش کشید و دکمهگیالن را به ریه

. گرفتن اطالعات زیاد طول  رفتامروز حتما باید لب دریا می  انداخت.

 ماند. و تا برگشتن اهورا قطعا زمان زیادی برایش می کشیدنمی
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 گرفت و پیامک را باز کرد.با احساس لرزش همراهش، چشم از آن آبیِ زالل 

. نیازی نیست تا اون موقع بیدار  ممکنه طول بکشه و تا دیروقت برنگردم-

 تونی ایمیلشون کنی. بمونی. می

نفس عمیقی کشید و سمت تخت رفت و روی آن دراز کشید. اهورا هم یک  

گشت، آنوقت او  گفت! دخترک دنبال بهانه برای دیدنش میچیزی می

کرد ایمیل زدن از این آرزوی کوچک دورش کند؟ مگر قبول میمیخواست با 

 آوا؟ 

 مهم نیست، تا هر زمانی که طول بکشه، منتظرت میمونم...-

و با لبخندی کمرنگ، با مکثی کوتاه ارسالش کرد. چند لحظه منتظر ماند ولی 

چون پیامک دیگری دریافت نکرد، پتو را تا کمرش باال کشید وهندزفری را  

   . گذاشت توی گوشش 

هایش داغ شده است. این داغی، جز  کرد گونههوا سوز داشت، ولی آوا حس می

 توانست داشته باشد؟ توجه اهورا، چه دلیلی می
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هایش با آوا بهتر بود! نبود؟ هرچند یکدندگی و چقدر رفتار اهورا توی پیامک

  غُد بازی هایش سر جا بود، اما باز هم قدری مالیمت داشت که کسی از او

بهرحال اهورا یک پلیس بود! شغل و جایگاهش تقاضا  سراغش نداشت...

کرد احساس را در زندگی تداخل ندهد و همیشه محکم پیش برود. هرچند،  می

اهورا خیلی زیادتر از حد معمول با سرمای شغلش خو گرفته بود؛ ولی آوا گاهی  

 مالیمت هم ازش دیده بود.

 رش همینطوری باشد...شد توی دنیای واقعی هم رفتاکاش می

 شد...ولی نمی

 خواست.شاید هم نمی 

 های االنش، با همیشه متفاوت بود... اما خب، حرف

 هایش را آرام روی هم گذاشت.با نفسی عمیق، آهنگ را پلی کرد و چشم

کرد باید سعی می  خوابیِ دیشب کمی سردرد داشت.ی راه بود و از کم خسته

استراحت کند. ولی مگر فکر و خیال اهورا،   برای یکی دو ساعت هم که شده،

 داد؟ ی خواب میای اجازهبه او ذره
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 شد.بست، تصویر اهورا پشت پلکش تداعی میهایش را میهمین که چشم

در قلب و مغز دخترک رخنه کرده و جا گرفته اش، چنان های سبز وحشیچشم 

 بود، که او به هیچ عنوان توان مقابله باهاش را نداشت.  

دانست چیست جنگید با خودش، با قلب سرکش و احساس نوپایش... نمیمی

 کند... که اینطوری بی حواس و بی خوابش می

کرد. شاید هنوز جوانه بود و آنقدری  کرد، اسمی برایش پیدا نمیهرچه فکر می

رشد نکرده بود که بخواهد برایش نام صحیحی پیدا کند. اما هرچه که بود،  

 عاجز بود... دخترک از درکش 

 

 محسن چاوشی(-)آهنگ خواب

 و گرفت اما توی خواب لبخند زد و دستام

 فردا نشده بیدار شدم بیدار و خراب 

 عکسش روی میز باز از توی قاب بیرون اومد و
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 و گرفت باهم دوباره رفتیم توی قابدستام 

 ترسیدم اگه بیدار بشم خوابم بپره

 گفتم نکنه اصال روی میز خوابم نبره 

 تنها روی تخت تنها توی خواب با اون تو یه قاب

 و که بست قاب از روی میز افتاد و شکستچشماش 

 و تعبیر منه حاال یه نفر این خواب من

 خوابیِ من تغییر کنه تا ساعتای بی

 و تعبیر کنه حاال یه نفر این خواب من

 خوابیِ من تغییر کنه تا ساعتای بی

 

ک میکردند و با صدای خواننده ترکیب شده های باران آرام آرام، چک چقطره 

 کرد.بودند و مغز آوا، یکی یکی تصویرهای اهورا را ریکاوری می
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گون بیشتر  زد، فکرهای گونهتر خودش را به در و دیوار میهرچه باران محکم

 شد در قلب کوچکش. تر میزدند و اهورا، پررنگبه جانش چنگ می

 بارید...میبارید و میها هماهنگ رههایش، نم نمک و آرام با قطو چشم

 

 بارون میومد پس داد زدم من پشت درم

 ی باد آهسته گذشت از پشت سرمخمیازه

 در وا نشده بیدار شدم بارون میومد

 خبرم گفتم نکنه فردا شده و من بی

 بارون میومد پس داد زدم کی پشت دره

 بیدار شدی گفتی نکنه خوابم نبره 

 تو اتاق در وا شده بودسیل از توی قاب اومد 

 ما غرق شدیم از بس که اتاق دریا شده بود

 و تعبیر کنه  نفر این خواب من حاال یه
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 خوابیِ من تغییر کنه تا ساعتای بی

 و تعبیر کنه حاال یه نفر این خواب من

 خوابیِ من تغییر کنه تا ساعتای بی

*** 

تابش را بست و دستی هایش فشرد و لباش را به چشمانگشت شصت و اشاره

بین موهایش کشید. از صبح تا غروب به مانیتور زل زده بود و االن بدجوری  

 هایش. خسته بود چشم

 شاهپور که در ویال نبود، پس راحت میتوانست هرجا بخواهد برود. 

 ق به مقصد باغ، بیرون رفت. و شال عوض کرد و از اتا هایش را با هودیلباس

شناختش و  ها نشسته بود و با هاسکیِ کوچولویی که االن کامل میروی چمن

کرد، که صدایی زنانه از پشت  بدون ترس باهاش دوست شده بود؛ بازی می

 سرش شنید:
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جان، پاشو... ول کن حیوونِ   کنی؟ پاشو کیجاان! چکار داری میهای خانوم ج-

 شی...خدا رو نجس می

آمد، با  سمت عقب چرخید و با دیدن زن میانسال نسبتا تپلی که به سمتش می

 آورد. لبخند بلند شد. بدون فکر کردن هم به یادش می 

 زن که به مقابلش رسید، آرام گفت: 

 فاطمه سادات!-

 نشاند. و دستش را به کمر زدهایش را تنگ کرد زن کمی چشم

و خالجان صدا میکنن، نه  دونی بدون که اینجا همه منببین دختر جان، نمی-

فاطمه سادات! جز سید که اون حکمش از بقیه جداست... اونوقت جناب عالی  

 کنی؟و همچین صدا میکی باشی که من 

 آوا خندید و جلوتر رفت.

کنم گم خالجان. اصال هرجوری که دوست داری صدات میچشم، منم می -

 سیبِ سرخِ عمو سید...
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 ابروهای زن از تعجب باال پرید که آوا با همان لبخند گفت: 

اد آخه؟ منم... آوا... یادت و یادت نمیآ خالجان!چطور منماهی گلی شدی -

 ؟ رفته

 کرد و آوا ادامه داد:فاطمه سادات همانطوری نگاهش می

ترین گوهر هم گفتی دلش مثل گوهره و باارزشدختر نرگس! یادته می-

 کردی؟ طالست، به همین خاطر هم خانوم طال صداش می

فاطمه سادات مثل اینکه چیزی را به یاد آورده باشد، دستش را جلوی دهانش  

 زد گفت:هایی گرد شده و صدایی که ذوق تویش موج میگرفت و با چشم 

 وجبی؟ آوا؟ دختر خاخور نرگس؟ همون فسقلِ نیم-

 تکان داد که فاطمه سادات هم خندید.آوا با خنده سر 

ای بال مرده چه قدی کشیدی تو! چه عوض شدی... یه چرخ بزن ببینمت...  -

 تر و طالتر خودتی... ماشااهلل ماشااهلل از نرگس خانوم گُل

 کرد. خندید را وادار به چرخیدن میزد و آوا که میتند تند حرف می
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خودته که چشمم کف پات هنوزم   بینه خالجان خانوم. گلی ازچشمات گل می-

 مونی.عین قرص ماه می 

 فاطمه سادات سری تکان داد و با لبخند گفت:

 ای خانوم جان، از ما که گذشته دیگه... -

 و بعد از مکثی کوتاه، ادامه داد: 

خواد خالجان بگی گل دختر، همون فاطمه سادات بگو... کِی اومدی من  تو نمی-

 ادی؟ ها! راستی ببینم، طال خانوم هم باهاته؟ندیدم؟ چرا قبلش یه خبر ند

 هایش را در هم پیچاند. آوا با لبخندی غمگین دست 

 نه فاطمه سادات. خانوم طال رفته... خیلی ساله که دیگه با من نیست... -

 وا! بال به دور دختر جان چی چی میگی؟ یعنی چی که رفته؟ کجا رفته؟-

 کرد بغضش نشکند، گفت: یآوا نفس عمیقی کشید و درحالیکه تالش م

 یه دنیای دیگه... مامانم همون سال فوت شد.-
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زد و با صدایی پر بغض، که کم کمک سر باز  چنگ اشبه گونهفاطمه سادات 

 کرد و صورتش را خیس از اشک نمود، گفت:

 دیدم...کشت که این روزو نمیو میوای خدا مرگم بده... آخه چرا؟ ای خدا من-

گریه کرد و زیر لب »خدانکنه« ای گفت. فاطمه سادات محکم آوا هم آرام 

 کرد گفت:بغلش کرد و همانطور که گریه می

مامانت طال نبود، فرشته بود... تموم اون وقتی که اینجا بود، سنگ صبورم بود  -

دیدنم و اجاق کوریِ  تو یه روز  خونوادهداغِ  تصادف من و یو همدمم... غصه

و از  مادرش دونست یه روزی دختر خودشم مثل من،میخورد... چه و میبعدش

 کشه...ده و یسیری میدست می 

 کرد و فاطمه سادات ادامه داد: حرف گریه میآوا بی

من حداقل بعدش سیدو داشتم... ولی تو این همه سال، چطور تک و تنها این  -

 ن دیو دو سر؟!ردی؟ اصال چطوری دووم آوردی با اوو تحمل کداغ

 اش شدت گرفت. خدایا یعنی کسی هم بود که شاهپور را نشناسد؟یهآوا گر
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چطور باید دووم میاوردم؟ مامانم چیکار کرد؟ منم عین مامانم، تحملش -

کردم! مامانم از آب و گل درم آورد، ما بقی شم خدا خودش بزرگم کرد. تا 

 وایستاده...  م به اینجا و شدم اینی که جلو روی شمارسید

 اش را باال کشید و گفت: از او جدا شد و آرام بینیفاطمه سادات 

درد و بالت به جونم بیفته خانوم کوچیک. واال بخدا ما با این همه مسافت و -

لرزیم... دیگه خدا به تو رحم کنه  ترسیم و میدوری هم همش از هولِ ارباب می

روز  ، اونم بی حامی و بی پشتیبان...! همین من، اگه یه یکه مدام جلو چشمش

به دقیقه خدایی نکرده زبونم الل سید کنارم نباشه؛ به والی علی قسم 

گر گم، یعنی آدم جماعت به همدم و حمایت ... اینکه مینکشیده جونم درمیره

 احتیاج داره. 

 هایش را پاک کرد و برای بیرون رفتن از آن جو، با شیطنت گفت: آوا اشک

دور نزن خالجان... هنوز یادم نرفته با و که گر دیگه، هان؟ منای کلک! حمایت-

 آ... عمو سید چه لیلی مجنونی بودین

 فاطمه سادات هم خندید. 
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 شنفه خوبیت نداره...! لیلی مجنون چیه؟ یکی میبال نگیری تو دختر-

 چرا خوبیت نداشته باشه؟ دوست داشتن و عشق بده مگه؟ -

 فاطمه سادات نفس عمیقی کشید. 

توی این دنیا وجود داشته باشه، همین دوست داشتنه اگه یه دونه چیز خوب -

گذره، شه که دختر جان! هرچی میاصال آدم با عشق پیر نمی گی...که می

تر. هم صورتش، هم دلِ الکردارش. انگارکی عمرش به  تر میشه و شادابجوون

 کنه جای جلو رفتن... گرد میکل عقب

 آوا با خنده گفت: 

مونی، هِی بگو نه... میگم واسه چی تکون  قمر می اونوقت من میگم عین قرص -

اش از معجزات عمو سیده که خوشگل و ترگل  آ خالجان! نگو همهنخوردی

 ورگل موندی. 

و خواست دستش را به بازویش بکشد که فاطمه سادات خودش را عقب کشید  

 های متعجب آوا، چینی به پیشانی انداخت و با غیظ گفت: و درمقابل چشم
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خونم دختر جان... صد و به من نجس شده! من نماز می ! نزن دستتنکن نکن -

آ، ولی مگه به خرجش  گم این جک و جونورا رو ول نده تو باغدفعه به سید می 

ره؟ توله سگ جون به جونش کنی نجسه... توئم برو تا کثیفیش تو جونت  می

 و پاک و پاکیزه شی...اهلل بکش دستتنرفته، یه بسم

نگاهش کرد و بعد بلند بلند زد زیر خنده که فاطمه سادات چپ  آوا چند لحظه

 چپ نگاهش  کرد. 

 خوب که خندید، با جرقه زدن چیزی توی ذهنش گفت: 

 آ خالجان؛ یه چیزی اگه ازت بخوام، نه نمیاری؟ میگم-

 فاطمه سادات با شک پاسخش را داد:

 خوای حاال؟چی میخیر باشه دختر جان! باید ببینم از دستم میاد یا نه، چی -

 هایش را به هم فشار داد و بعد گفت:آوا کمی لب

 خوام، دست عمو سیده؟و میکلید اتاق سابق مامانم -

 فاطمه سادات چینی به پیشانی انداخت. 
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آره یحتمل دست سیده. اما یاد دارم یه مرتبه ارباب یه کپی ازش ساخت  -

 واسه خاطر خودش. 

 بدیش به من؟ تونی یه جوری از سید بگیری،می-

 و غدقن کرده...به چه کارِت میاد آخه؟ ارباب اونجا رفتن-

 حاال تو به عمو سید بگو، شاید به دلش افتاد کلیدو داد.-

و اونجا نزاره، اونوقت  العقلی؟ میگم ارباب گفته کسی پاشوا کیجا مگه ناقص-

 گردی مگه؟زنی؟ پیِ شر میو میتو باز حرف خودت

 اش وارد شد.شود، از روش بعدیسادات اینطوری قانع نمی  آوا که دید فاطمه

 آلود گفت: زده، بازوهایش را بغل کرد و سر به زیر، با لحنی بغضای غمبا چهره

آخه، شاهپور طی تموم این ساال هرچی که به مامانم مربوط بود رو ازم پنهون  -

مامانمه... خواستم یه خرده هم که کرده. و خب... باالخره اون اتاق پر خاطرات 

 شده، بهش نزدیک بشم...

 بعد همزمان با چکیدن قطره اشکش ادامه داد: 
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 خب. البد اینجوری صالحه... شه، خیلیگی نمیحاال که نه میاری و میاما -

اش گرفته بود و  خواست نقش بازی کند، اما کم کم، گریهشاید در ابتدا می 

د. فاطمه سادات چند لحظه پکر نگاهش کرد و  هایش حقیقیِ حقیقی بواشک 

 اش را نوازش کرد و گفت:بعد جلو رفت و شانه

ی طال خانوم! خنده که بیشتر بهت  خواد گریه کنی دردونهخب حاال نمی-

 میاد...

آوا با صورت اشکی نگاهش کرد که فاطمه سادات چند لحظه پکر بهش زل زد و  

 بعد گفت:

دونم اگه کلیدو ازش بخوام، بنا به عادت هم یرم با سید حرف بزنم. ممی-

 نفسیِ سال و سالیون هم که شده، رو حرفم نه نمیاره...

ی تپلش را بوسید و آرام تشکر  هایش را پاک کرد و محکم گونهاشک آوا با ذوق

 کرد.
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لحظاتی بعد، فاطمه سادات کلید به دست سمتش آمد و با گوشزد کردن اینکه  

و ممکن است هر لحظه شاهپور سر برسد، آن را به   نزدیک تاریکیِ هواست

 دستش سپرد.

ی باال رساند. استرس داشت و  ها باال رفت و خودش را به طبقهتند تند از پله

دانست سر منشأ ترس قدری ترس، توی دلش نشسته بود. خودش هم نمی

زد، شاید چون خیلی درگیر این شده که مبهمش از چیست. فقط حدس می

که رفتن به آنجا را ممنوع  هپور چه چیزی توی آن اتاق پنهان کرده ابفهمد ش

 ؛ اینطوری استرس گرفته که خب آن هم امری عادی بود... است کرده

سه نفر از خدمتکارها مشغول تمیز کردن وسایل بودند که با دیدن آوا،  

ای دست از کار کشیدند و بهش سالم کردند که دخترک با لبخندی  لحظه

گشت آنها را بفرستد بروند،  شان را داد. باید دنبال راهی میاجباری پاسخ

 توانست وارد اتاق شود.  وگرنه نمی

 چند قدمی جلو رفت.  هایش را توی هم پیچاند و دست 

 شما اطالع ندارین شاهپور کِی برمیگرده؟-
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 دخترها به آوا نگاه کردند و یکی از آنها گفت: 

 کنن...نه خانوم. ارباب هیچوقت زمان رفت و برگشتشون رو معلوم نمی-

 آوا سرش را تکان داد.

 دونم. هرجا که بره و هرچقدر هم که کار داشته و میدرسته؛ اما من عادتش-

 ی خودش... گرده خونهواسه شام و استراحت برمی 9باشه، رأس ساعت 

خواست از دروغ شاخدارش، خودش هم در تعجب بود. شاهپور هروقت می

خواست برمیگشت، دیگر نه خبری از شام بود و نه  رفت و هروقت میمی

های محرمانه یا  اش برای یکسری مالقاتاستراحت... صرفا از ویالی شخصی

 کرد. یا برای آزار و بازخواست کردن آوا. دادن استفاده می مهمانی

اما جالب این بود دروغش را خیلی راحت و با لحنی عادی به زبان آورده بود و  

هایی که به هم انداختند، پیدا بود حرفش را باور  دخترها هم از روی نگاه

 اند. کرده 

 را ادامه داد: اش گرفته، گلویش را صاف کرد و حرفش آوا که دید نقشه
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چیزش بایــد از  نظمی بیزار! همیشه همهشاهپور به شدت مقرراتیه و از بی-

خواد؟  خواد، میروی نظم و مرتب باشه. خدا که نماز صبح فردا رو از کسی نمی 

ق شخصیش  ابه نظرم بهتره جای این تمیزکاریا و وقت هدر دادنا، برین به ات 

 تونین انجام بدین...ا رو بعدا هم میو بچینین.. این کاربرسین و میز شام

 چالند، آرام گفت: ی دستش را مییکی از دخترها، همانطور که کهنه 

و انجام ندادیم. اگه خالجان بفهمه نصفه رهاش  موناما خانوم ما هنوز وظیفه-

 کنه... شه و حتما هم کلی تنبیهمون میکردیم، کفری می

 انداخت.هایش را باال آوا شانه

خب تنبیه کنه... مطمئنم هرچقدر هم تنبیهاش سخت باشه، به هیچ وجه به  -

 رسه... بهرحال من دخترشم، اخالقشهای شاهپورهم نمیگرد پای مجازات

 دستمه بعد این همه سال... 

 خیال، اما با درونی پرتشویش، سمت اتاقش رفت و گفت: بعد با ظاهری بی

تونین بمونین و بعدا هم جزای  . میدونینحاال هرطور خودتون می-

شپزخونه یه خبر  تونین هم برین پایین و اقلکم به آو ببینی؛ میکاریتونکم 
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و راست و ریست کنن... انتخاب با خودتونه... ولی خب  چیبدین که زودتر همه

 خواست اسیر آتیش خشم شاهپور بشم!اگه من بودم، واقعا دلم نمی

رگشت و دخترها را نگاه کرد که داشتند باهم پچ جلوی در اتاقش که رسید، ب

 کرد زودتر بروند که همینطور هم شد.  کردند. دعا دعا می پچک می

لبخند پت و پهنی زد و تند سمت اتاق ممنوعه رفت و کلید را از جیبش بیرون  

هایش سرخِ سرخ زده بود و گونههایش از فرط استرس و هیجان یخآورد. دست

تی که بود، کلید را داخل قفل چرخاند و وارد اتاق شد. درش را  بود. با هر بدبخ

 همانجا روی در گذاشت که بعدا فراموشش نکند.  از داخل قفل کرد و کلید را 

ای مات ماند جلوی در بود که برگشت و چشمش که به فضای اتاق خورد، لحظه

ه  را از دست داد  و همانجا ثابت ایستاد. اصال انگار پاهایش قدرت راه رفتن

 ند. بود

 اینجا واقعا همان اتاق مادرش بود؟

 هاست مرده بود...انگار این اتاق هم، درست مثل صاحبش، سال 

 آزرد. های اتاق نشسته بود و بوی خاک، طور بدی بینی را میتار عنکبوت گوشه
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ها بالاستفاده مانده، پر از  تخت گلبهی رنگ مادرش که پیدا بود در این سال

 د و خاک شده بود و حریر باالیش پوسیده و پاره پاره بود.  گر

روی تخت، پر بود از تابلوهای رنگ روغن که به طرز نامرتبی پخش و پال بودند 

 و روی هر کدام، راحت سه انگشت خاک نشسته بود. 

هایی رویش به چشم کف اتاق به شدت آلوده و کثیف بود و شیشه خرده

ای بود که روی طاقش، گلدانی ی پنجرههشیش نخورد که حاصل شکستمی

دانست آخرین بار کِی  قدیمی، از گل نرگس قرار داشت. گلِ بیچاره اما خدا می 

هایش زرد و  بهش رسیدگی شده که به این حال و روز افتاده بود. ساقه و برگ

ی  کیدهوگلبرگ، نداشت جز چند گلبرگ چر ود و کال چیزی به اسمخشکیده ب

 ی زمین و پای گلدان ریخته بود.زردی که ازش رو

هایش کشید که با آوا جلو رفت و دستش را خیلی حیلی آرام به یکی از برگ

های گوله گوله شده همان تماس کوچک، برگ خشکیده شکست و روی خاک

نبود که به این   شیده شد. حیف از این گل نرگسافتاد و نگاه پکر آوا سمتش ک

 حال و روز بیفتد؟ 
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لید طالیی رنگی خورد که پشت گلدان افتاده بود. سرش را کمی نگاهش، به ک

هایش را توی اتاق چرخاند ولی زیاد نیاز به  کج کرد و کلید را برداشت. چشم 

 جستجو نداشت که بفهمد کلید متعلق به چیست.  

ای،  رفت، که لحظهمیی اتاق بود گی که گوشهداشت سمت صندوق چوبی رن

صورت مردی را به نمایش گذاشته تخت، که نیم رخ  یکی از تابلوهای رویطرحِ 

 بود، توجهش را جلب کرد. 

 جلوتر رفت و با احتیاط برش داشت. 

شناخت. حتی هایش را ریز کرد و بادقت نگاهش کرد. او را نمیکمی چشم 

 هایش بگی نگی شبیه آوا بود. چشم و رنگ  ای هم آشنا نبود. اما... حالت ذره

  و موهای مشکیرنگ های فندقی یک مرد جوان با چشم  رخ ازنیم تصویری بود

 ستری به تن داشت.که پیراهنی خاک

نوشته شده بود،  ، با خطی خوش که دور تا دور تصویر آوا توجهش به شعری

 جلب شد.

 »نه دوری، که منتظرت باشم 
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 و نه نزدیک، که به آغوشت کشم

 نه از آنِ منی، که قلبم تسکین گیرد

 نصیبم، که فراموش کنمبیو نه از تو 

 چیزی...«تو در میان همه

زده، تصویر را از خودش دور کرد. منظور نرگس چه بود از این تصویر و  بهت

 شعر؟

ی تابلوها را نگاه کرد تا بلکم یک نقاشیِ دیگر، از این مرد جوان  تند تند بقیه

 پیدا کند. 

 اما نبود...

 .بین تابلوها همه چیز بود

و مناظر طبیعی بسیار زیبایی خلق   پرتره کشیده بود چندتا نرگس از هرکسی

 کرده بود؛

 اما از آن مرد، نه... 
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 همان یکی بود و بس!

تابلوها را رها کرد و سمت صندوق چوبی رفت. جلویش نشست و کلید را توی  

 قفلش چرخاند. 

 ی آوا شد.  در صندوق که باز شد، گرد و خاک زیاد ناشی ازش باعث سرفه

وق چیز خاصی نبود. فقط تعداد زیادی قلمو در سایزهای مختلف و  توی صند

ای که  های رنگ روغن و مدادهای طراحی. به عالوه گردنبندی شیشهیقوط 

 یک گل نرگس طبیعی را توی دلش جای داده بود.

 چهجا کرد که درنهایت، کفِ صندوق چشمش به یک دفترآوا قدری آنها را جابه

  دیگر، تقریبا شبیه به پاسپورت شد.ای و دفترچهبا جلد چرمیِ یشمی رنگ 

 هردو را از آنجا بیرون کشید. 

 دفترچه، پاسپورت نبود، شناسنامه بود. آن را گشود و... 

 ای وا رفت.  خانوادگیِ آن شخص لحظهبا دیدن نام و نام 

 گفت این تکه کاغذِ کوچک؟چه می
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 ها را با خودش زمزمه کرد:آرام آرام، اسم

 مالکی...... نام مادر، نرگس 1379مرداد ماه  12لی... متولد سهی آوا -

 و چشمش روی اسمی لغزید، که برایش بیگانه بود: 

 نام پدر... آرش سهیلی... -

 فهمید... اصال این دروغ بود یا حقیقت؟ رویا بود یا بیداری؟ اش را نمیمعنی

 یعنی واقعا... آوا دختر شاهپور نیست؟  

 ی المثنی گرفته بود؟!پس... پس بخاطر همین شاهپور برایش شناسنامه 

شناسنامه را بست و کناری گذاشت و دفتر را برداشت. خاک رویش را فوت  

 ی اولش را باز کرد و شروع کرد به خواندن.هاصفحهیکی از کرد و 

 1378آذر ماه، سال  26»

تونم بگم زیباترین روز زندگیِ منه... باوجود تموم امروز، به جرعت می

هایی که کشیدیم، زندگی کوچیکی که من و آرش به دور از چشم  سختی

های عشق و با دیوارهای اعتماد بنا کردیم، داره گسترده شاهپور، روی پایه
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ی رشتهنفس کشیدن یه فاین شه... جواب آزمایشی که دادم، مثبت بود! و می

 کنه... کوچیک رو در درون من تأیید می

ی قشنگ رو  تونم بگم شکرت. ازت سپاسگزارم که این هدیهخدایا، فقط می 

اعتقادم به کالمِ حقت بیشتر  چاشنیِ زندگیِ دو نفرمون کردی. روز به روز 

ها رو به مرور  دونم که خودت، سختیالعُسرِ یُسراً... میشه که گفتی إنَ معَ می

 داری.ی شومِ شاهپور رو از زندگیم به دور نگه میداری و سایهبرمی

مون دختر باشه. یه دختر کوچولوی خوشگل، درست شبیه امیدوارم بچه

 آرش... 

های ویولون و توی کالس موسیقی بود، پس  آشناییِ ما دوتا، از آوای نت

... آوای  و دوست داره. آوای مازارم آوا... مطمئنم آرش هم انتخابمو میاسمش

من و آرش... دختر کوچولویی که از االن تا نُه ماه دیگه، با عشق پرورشش  

کنه، بزرگش  ی محبتی که پدرش به قلبم تزریق میدم و بعد، با شیرهمی

 کنم...« می



www.taakroman.ir  

 
  

 
517 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

لغزید. نه یک بار، نه دو بار، که چندین  ی آوا، روی کلمات میزدههای بهتچشم 

باور کردنش، برایش ممکن نبود... حتی تصورش هم  ها را خواند... اما بار نوشته

 مشکل بود... 

دانست. شاد بود که خونِ شاهپور،  شاد بود یا ناراحت؟ این را خودش هم نمی

ها این هایش نیست؛ اما... غم نداشتن پدر، درد از دست دادنِ مادر...توی رگ

اش  اییبغض گلویش از تنه کردند.عینِ چاقویی تیز، قلبش را تکه تکه می

اش روان  زدههای داغش، تند و تند روی صورت سرد و یخسنگین شد و اشک

 گشت.

ی خاطرات مادرش  ، دفترچهچهدفتراین ها بسیار کهنه بود و پیدا بود برگه

 است...

شناخت! قبال دیده بود گه گاهی نرگس  را می چهدفتر کرد،االن که فکر می

ود و سواد هم نداشت، خیلی برایش نویسد، اما چون بچه بچیزهایی داخلش می

 مهم نبود.
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های زرد شده را ورق زد و  کرد، تند و تند چند تا از برگههمانطور که گریه می

 ای دیگر شد.مشغول خواندن نوشته

 1383مرداد ماه، سال  12»

آرش عزیزم، امروز، روز تولدِ دخترمون بود. آوامون امروز پنج ساله شد و ای 

ها شه. حالت چشمگذره، چقدر زیباتر میدیدی هر روز که میکاش بودی و می

ات رو بهش  و یادِ تو میندازه بهترینم. امروز ملودیِ مورد عالقهو خندیدنش، من

تونم به خوبی توصیفش  ه که نمیات انقدر قشنگ ویولون میزنردونهیاد دادم. د

لباسای سفید،  ده، با اون بنده و آرشه رو حرکت میو میکنم. وقتی چشماش

 ی کوچولو و بسیار مهربون و زیبا... هاست! یه فرشته درست مثل فرشته

ی رفتارت آروم و  دم، همونطور که خواستی بزرگش کنم. به اندازهبهت قول می

زارم نبودت باعث بشه چیزایی که دوست وسعت قلبت، پاک و نجیب... نمی به

تری، براش  ن که از ما به خدا نزدیک و یاد نگیره. اما... االداشتی بهش یاد بدی

اسیر دست شاهپور  ات مثل من، تا ابد خواه آوای یکی یه دونهدعا کن. از خدا ب
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ونه از خودش دفاع کنه و به وقتش محکم باشه. درست مثل خودت،  نشه و بت

 شبیه به پدرش... جسور، اما مهربون...«

را   چهن صفحه، دفترهای لرزانش، زیر خط آخر کشیده شد و با تمام شددست 

 ی حاویِ نوشته رسید.  دوباره ورق زد، تا به آخرین صفحه

»امروز آخرین روز زندگیِ منه. دیگه تحمل زندانِ شاهپور رو ندارم. تا آخر  

کنم.  و خالص می کنم و خودمو تموم میچیامشب هر طور که شده، همه

زندگیِ نو بسازم.  تونم توی یه دنیای دیگه هم که شده، یهحداقل با مرگ می 

سپارمش به خدا... شاید آوا،  تمومِ نگرونیم بابت آواست. امانتیِ آرش... می

 و بگردونه...« تنهایی بهتر بتونه زندگیش

ها را از نظر  هایی خیس، نوشتهبا چشم  اش جلوی دهانش بود و زدهیخ دست 

 گذراند. می

ی دیگر دفتر را ورق زد. پر بود از دستخط نرگس. االن زمان  چند دفعه 

خواندنش را نداشت، اما باید در اولین فرصت، تمام خاطرات مادرش را 

 خواند. می
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ی آخر که رسید، عکسی قدیمی از الی دفتر سر خورد و پشت و رو،  به صفحه

 ی پایش افتاد.رو

برد. اما... نزدیک عکس، مشتش   دفتر را روی زمین گذاشت و دستش را جلو

داند چه  ترسید از دیدن آن عکس لعنتی که خدا میترسید! میکرد. می 

ها، برایش  تصویری را در بر دارد. حقیقتا دیدن شناسنامه و خواندنِ این نوشته

 ی کافی سنگین بود... طاقت شوکی دیگر را نداشت. به اندازه

الرحیم« را که همیشه موقع الرحمناهللهایش را آرام بست و ذکر »بسم چشم 

هایش  آورد، زمزمه کرد و با نفسی عمیق، چشممی  دانجام کارهای سخت به یا

را گشود، دلش را به دریا زد و عکس را برداشت. او که تا اینجا پیش رفته بود،  

خواست بیشتر از این به سرش بیاورد؟ نگاهش  دیگر دیدن یک عکس چه می

 باد...  کرد... هرچه بادامی

هایی های خیسش، مات آدمباز ماند و چشمهایش نیمهای لببا دیدنش، لحظه

از نرگس و همان مرد شد. عکس، عکسی بود دونفره شد که آنجا دیده می

شباهت به نقاشیِ رنگ روغن تابلو نبود.  قدبلند. این مرد، بییِابرو تیرهچشم 
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را به دست گرفته بود و   نرگس پیراهنی سفید رنگ به تن داشت و ویولونش 

پروا به روی  دست راست مرد، دور کمرش حلقه شده بود و موهای مواجش، بی

زدند و سرهایشان را به هم نزدیک اش رها بود. هردو به دوربین لبخند میشانه 

 کرده بودند.  

ی سفید رنگ پایین عکس لغزید. آن زمان باب بود  های آوا، روی نوشتهچشم 

 ها.قسمت پایینیِ عکس ها درچاپ نوشته

 بیت بیت غزلم شوق پریدن دارد      وه که دیدار غزل درد کشیدن دارد»

 کده دیدن دارد« پرستم نکند      سعی بین حرم و میات باده چشم نرگس شده 

حسی روی زانوهایش افتاد و عکس، تلو تلو خوران رها شد و هایش با بیدست 

 روی زمین نشست.  

هایش، یکی پس از  رویش بود و اشکک، به دیوار سفید روبهروح دخترنگاه بی

 شد. پریده شده بود؛ روان میدیگری به روی صورتش که به شدت سفید و رنگ

ای آرام و قرار نداشت و افکار لعنتی خودشان ذهنش در عین خالی بودن، لحظه

 کوبیدند. را به در و دیوارش می
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 بود... این دیگر واقعا برایش زیادی 

 کرد...؟!اصال چطوری باید درکش می

شناخت؛  ی آسمانی می ها مادرش را به عنوان یک فرشتهآوا، دختری که سال

خواست قبول کند که مادرش، به خواست خود او را تنها گذاشته  االن چطور می

 و به امان خدا رهایش کرده؟

ا به او خیانت  های شاهپور حقیقت داشته باشد و مادرش واقعاصال نکند حرف

 کرده باشد؟  

 اما نه...

ها و رویدادهای نوشته شده، ازدواج نرگس با آرش، قبل از پیدا  طبق تاریخ

 اش و اسارتش در چنگال او بوده... ی شاهپور در زندگیشدن سر و کله

 های آدمی مثل شاهپور، باور کند... چقدر حماقت بود اینکه آوا بخواهد به حرف

اطالع بود و نرگس هم آن را  این وسط بود، که آوا ازش بیولی قطعا یک چیزی 

 ننوشته بود.
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تنی اش نبود و آوا از مردی بود به  ح بود، این بود که شاهپور پدر چیزی که واض

 ی مادرش... کسی که هویتش برای آوا مبهم بود. یحتمل معشوقهنام آرش! 

 های بی سر و ته... سوال و فرضیهذهنش پر بود از عالمت

 نرگس چطوری سر از ویالی شاهپور درآورده بود؟

 رده بود؟اصال آرش چرا تنهایش گذاشته بود؟ چطور مُ

 چرخد...کرد اتاق دور سرش میآنقدر سرش سنگین شده بود، که حس می

ی  محکم پلک زد و بلند جیغ کشید و دستش را بین موهایش فرو برد و گریه

 :آرامش تبدیل به هق هق شد وقتی که نالید

من که باورت کرده بودم... بهت ایمان داشتم... پس چرا هر بار تا  خـــدا! -

ام رو  زنی تو ذوقم و یه مشکل جدید واسهمیام به یه چیزی دل خوش کنم می

خوای بهتر درک کنم به معنیِ واقعی بدبختم و هیچ جایی تو  کنی؟ می می

توی این جهنم بسوزم  دنیات ندارم؟ چرا خدایا؟ چــــرا؟! به چه گناهی باید 

دی و حمایتم و بهم نشون نمیو دم نزنم؟ چرا یه بارم که شده، روی خوبت

کنی؟ چرا باهام قهری؟ من که باورت دارم، من که دوستت دارم، پس این  نمی
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همه نفرت تو بخاطر چیه؟ این همه بال و درد و غم وغصه تقاص کدوم جرم 

 منه؟

موهایش را پشت سرش انداخت و نگاه   هایی از بیرون،با شنیدن صدای قدم

لرزانش به در دوخته شد. صدایی مردانه که متعلق به طهموری بود شنیده  

 زد و آوا متوجه کلماتش نشد. شد، اما مردک آرام حرف میمی

هایش را پاک کرد و شالش را پوشید. دفترچه و  با کف دست، تاحدودی اشک 

ذاشت و صندوق را قفل کرد و  عکس و شناسنامه را برداشت و توی جیبش گ

 کلیدش را سر جای اول گذاشت. 

گوشش را به در چسباند و وقتی خیالش راحت شد کسی بیرون نیست، در را  

باز کرد و از اتاق خارج شد. تند تند قفلش کرد و بعد شروع به دوییدن کرد. تا 

درش   شد از آن اتاق لعنتی دور شد و وارد اتاقی دیگر شد و محکمجایی که می 

را بست و بهش تکیه داد. نفسش از دوییدن و استرس و غمی که توی دلش  

اینکه نگاه زد، بیتر شده بود، گرفته بود و درحالیکه نفس نفس میاالن سنگین

 هایش را روی هم گذاشت...کند کجا آمده، چشم
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*** 

 »اهورا« 

ود و  ی همراهش به نمایشش گذاشته بهایش خیره به متنی بود که صفحهچشم 

مونم« گفتنِ دخترک، حسی غریب و ناآشنا، که  ناگاه، حس کرد با »منتظرت می

هایش از هم باز شد. بخش بود، توی وجودش پیچید و اخمقدری هم شاید لذت 

ی اش، دکمهکارت شخصیاما سریع، پسش زد و بعد از غیرفعال کردن سیم 

on/off  را فشرد و همراه را توی جیبش گذاشت که همان لحظه صدای سعید

 را شنید: 

 آ اهورا... گم می-

 اهورا در سکوت از بغل چشم نگاهی بهش انداخت که یعنی حرفت را بزن. 

 و بگو... پرسم، ولی خداییش؛ جون پسرخاله راستشیه سوال ازت می-

 بپرس. -

نگاهی بهش انداخت و بعد  نیمصدای اهورا محکم بود و کمی هم آرام. سعید 

 لبخند زد.
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  خاله مهتاب جواب داده... با شازده خانومی فکر کنم آشِ ابوالفضل و سفره-

 ریختین رو هم، نه؟ 

اهورا چنان اخم کرد و با عصبانیت، نگاه تندش را به صورتش انداخت که سعید  

 ب زد:فورا لبخندش را خورد. صورتش را جمع کرد و فرمان را کمی فشرد و ل

 غلط کردم...-

 اهورا با فکی منقبض، سرش را چرخاند و غیظ کرد:

 کنی...دفعه آخرت باشه همچین غلطی می-

کرد و پشت  رخ اهورا را نگاه کرد. االن نباید مشتی نثارش میسعید با شک نیم 

گرفتش؟ پس  بندش به باد چندتا درشت، از آنها که فقط خودش بلد بود می

چرا حتی صدایش را هم بلند نکرده بود؟ رد لبخندی کمرنگ توی صورت  

این   سعید نشست. آوا کار خودش را کرده بود و سعید کوچکترین شکی در

 تر شده بود و خشونت سابق را نداشت.  منداشت. اهورا واقعا اخالقش آرا

اش حرف بزند، ولی جرعتش  ت داشت راجب این موضوع با پسرخالهخیلی دوس

ای اش سرخ و  های شیشهرا نداشت. شاید به ظاهر آرام بود و مردمک 
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نشناسدش؟  رسید، ولی بهرحال، او اهورا بود! کی بود کهخشمگین به نظر نمی

صدایش را روی سرش   چسباند ویک دفعه با یک تلنگر کوچک آمپر می

وقت خدا هم جلودارش نبود... باالخره سعید هم جانش را  انداخت و آنمی

  کرد. قطعا وقتش که برسد،دوست داشت. پس همان بهتر که فعال سکوت می

 دهد.اهورا خودش، خودش را لو می

انش کرد... چه پشت ظاهر سرد، چه با عشق؛ چیزی نیست که بتوان پنه

تفاوتی، چه با دیوار غرور... عشق خودش را هرطوری هم که شده نشان  بی

 داد... منتها در زمان مناسب خودش...می

ای که در میان آن پیدا بود، متوقفش  ماشین را داخل جنگل برد و جلوی کلبه

 کرد. دستی را کشید و گفت: 

واسه قرار و مدار گذاشتن باهات انتخاب کنه؟  جا بهتر ازین نبود مانیا -

خداییش زیادی خیطه قرار اول؛ وسط کلبه؛ اونم با دوتا دونه سر خر مزاحم 

 گذاشته بشه...

 اهورا با اخم در ماشین را باز کرد. 
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 و ببند و پیاده شو تا خودم نبستمش. جای حرافی و لیچار بافتن، دهنت-

 د. خندید و سرش را تکان دا کوتاه سعید

دانست فقط  ی چوبی ایستادند و اهورا، به همان سبکی که میهر دو مقابل کلبه

 شود، کف دستش را به در کوبید. در صورت شنیدن آن در باز می

در   یالغر اندام  میانسال نکشید که در باز شد و مردطول ای بیشتر  دقیقه

ی تکیده و  چهره. اعتیاد شدید و عملی بودنش از ی آن مشخص گشتمیانه

و پوست تیره و صدای نازکش، وقتی که دست  های گود رفتهلِ الغر، چشمهیک

وپنج  ل، چهلشاید چه به سینه کمی برای اهورا خم شد و حرف زد پیدا بود.

داد و ا چون پیرمردی فرتوت نشان مینداشت. اما اعتیاد، او ر بیشتر سن  سال

 دست کم ده سالی روی سنش برده بود. 

م. خانوم گفتن تشریف میارین، واس خاطر  م اهورا خان؛ خیلی چاکریسال-

و بسازم که یهو خدایی نکرده ناغافل همینم قول چهار قبضه دادم توپ خودم

حیثیت بشم... بفرمائید آقا... بفرمائید سر پست خواب نمونم و جلو روی شما بی

 داخل...
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بی هیچ حرفی داخل  اهورا فقط با همان اخم کمرنگ همیشگی نگاهش کرد و 

 شد. سعید پشت سرش رفت و رو به مرد گفت:

من؟ تو که سن و سالی ازت گذشته   چه بساطیه واسه خودت ساختی عزیز -

دیگه چرا؟ ما خیر سرمون جوونا از کی باید الگو بگیریم پس؟ اینجوری باشه  

 که از ده دوازده سالگی باید تو کار رول پیچیدن و دم و دود باشیم...

زد. زیر   که کف کومه را پوشانده بود کنار ی سرخ رنگیندید و قالیچهمرد خ

های خیلی خیلی قدیمی  گنجه یا انبار و زیرزمیندرِ شبیه به یچه، دری قال

 کرد، در پاسخ سعید گفت:زیرزمین را بازمی تعبیه شده بود. همانطور که درِ

س پسر جون!  اگه از بچگی رول بپیچی که تو سن و سال من کالت پس معرکه-

کنه، که رو پای خودش وایسته و جنم کار  یه جوون، وقتی جوونه و جوونی می

ره، منقل و کردن داشته باشه... اون وقته که خیاالتش سمت تنها چیزی که نمی

 بافوره...

خدا واسه هیچکی نخواد، ولی وقتی خواست و تا این سن نوکر باقی موندی و 

 ره...و کردی؛ اونوقته که خودتم یادت می م غاز پادوییِ مردرواس خاطر چند
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من الگو نیستم پسر! کسی که همه هم و غمش شده یه تیکه جنس که بتونه  

شه چه برسه به سر پا وایسته، دیگه واسه پسر خودشم به هیچی حساب نمی

 الگوی جوون مردم بودن!

 گفت: ای که پیدا شده بود اشاره کرد و رو به اهورا پلههبعد با سر به را

 ید آقا... راهش از اینجاست... بفرمائ-

اهورا با سر به سعید اشاره کرد که اول او برود و سعید هم اطاعت کرد. اما قبل  

 از اینکه واردش شود، رو به مرد گفت: 

پسرت! نکن همچین با خودت پدر   و منم جای و داریشما حکم پدر من-

جان... هرچقدرم کسی واسه مردم کار کنه، باز آدمِ و شأن و شئونتِ آدمیت  

کنه به قتل نفس! این کار شما، زنده به گوریه که از خودکشی هم یه حکم نمی

 پا اون ور تره...  

 ی سعید زد و از جا بلند شد. مرد تلخ خندید و دستش را به شانه

ی  پلهرفت، اهورا جلو رفت و از باال، پایین را نگاه کرد. ابتدای یک راهسعید که 

 شد و بعدش چیزی نبود جز سیاهی.چوبیِ پیچ در پیچ دیده می 
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 نگاه از آنجا گرفت و رو به مرد گفت: 

کنی که امروز هیچکس، چه خودی و چه غیر  و شیش دونگ جمع می حواست-

ی  همیه و به هیچ عنوان حوصلهی مخودی، وارد این کلبه نشه... جلسه

 و ندارم... مزاحمت 

مرد بیچاره که از صدای عصبانی و محکم اهورا ترسیده بود، محکم آب دهانش  

دانست لحن کرد از پرچانگیِ او عصبانی شده است. چه میرا فرو برد. گمان می

 اهورا همیشه همینطوری است... 

 دستپاچه و با لکنت گفت:

 چشمی حواسم جمعِ جمعه...چ... چشم آقا. چهار -

.  ای تراول از جیبش بیرون کشیداهورا چند قدمی نزدیکش رفت و دسته

 های مرد از دیدنشان درخشید. چشم 

ها را بگیرد که اهورا دستش را عقب کشید. نگاهِ متعجب مرد، به  خواست پول

های اهورا دوخته شد و او با همان لحن  ی سرخ چشمجنگلِ پنهان در هاله

 آورش گفت:  رعبمحکمِ
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هرگونه رفت و آمد، آمار تک تک آدمایی که اینجا میان و میرن و تا حد  -

گیرم پس  خوام! خودم باهات تماس می امکان جزئیات تمام گفتگوها رو ازت می

نی و خم و  نیازی به رابط نداری... کارت که خوب باشه، مطمئن باش از دربا

و بند ی بهتر و باالتری دستتو هامون، جا راست شدن جلوی امثال مانیا

 کنم...می

مرد چند لحظه باتعجب نگاهش کرد. حقیقتا توقع این حرف را از جانب اهورا  

 نداشت.

کردم و شما رفتی حاجی حاجی مکه،  ج... جسارته آقا... ولی اااگه اطاعت-

از این ور مونده و از اون   کن...اینا به هیچکی رحم نمی  وقت تکلیف من چیه؟اون

 شم که...نده میرو  ور

 اهورا چنان نگاهش کرد که نطق مرد خفه شد و او گفت: 

  دم به هیچ عنوان مبلغ کمی نیست. پسپولی که بهت میگوش کن مردک! -

وای به روزگارت   گی چشم!گیری و بدون لفظ اضافه، یه کالم میخفه خون می

جای اینکه دار و   اگر گزارش دروغ یا یه کلوم دروغ ازت به دستم برسه...



www.taakroman.ir  

 
  

 
533 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

و دود کنی، یه زهرماری بزن به جونت که سر پا نگهت داره و بتونی  ندارت

 اونجور که باید، کشیک بکشی...

اش گرد های ترسیدههایش را ریز کرد و رو به مردی که چشم بعد کمی چشم 

 امه داد: شده بود، اد

ترسی، باید بگم من از اون هزار بار بدترم! پس االن که  اگه از هامون می-

خوای به سادگیِ خوردن یه لیوان آب،  و دوست داری و نمیاینجایی، اگه جونت

کنی  در عرض یک دقیقه از هستی ساقطت کنم و خودم اجلت بشم، اطاعت می

 ؟ مفهوم بودزنی... و حرف اضافه هم نمی

کرد. به هیچ عنوان ردی از ریا و دروغ، یا حتی شوخی  نطور نگاهش میمرد هما

 ی جدی و نگاه سبزِ محکمش نبود.  هتوی این چهر

همانطور که بزاق دهانش را با   مرد حساب برد و با ترس سرش را تکان داد.

 برد، لب زد:ترس و محکم فرو می

ملتفتم چی  ..مون.مفهوم بود آقا. ب... بدجورم چپید تو مغز وامونده-

 خواین... خاطر شما جمعِ جمع، از پسش برمیام...می
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دانست تا ها بود و اهورا می. مرد چشمش به پولاهورا چند لحظه نگاهش کرد

ها را کف دستش  کند. یک سوم پولها را به دستش ندهد، او اطاعت نمیاین

اهورا با اخم و لحنی که حساب کار را   گذاشت که او با تعجب نگاهش کرد و

 گفت:  دست آن مردک عملی بدهد،

و درست انجام  اش سهم خودته. منتها مابقیش بمونه واسه وقتی که کارتهمه-

 گیری... بدی و نشون بدی چقدر بارته... مطابق کیفیت کار، کارمزد می

   ها را مچاله کرد. اساسکنمرد خندید و  

ده آقا، من نوکرتم هستم... نگران هیچی نباش... تیمور  شما فقط ماهی تیله ب-

 و از بهره... کارش

 گذاشت، گفت: ها را بوسید و همانطور که توی جیبش میبعد اسکناس

  اهلل برکت! به موال خیلی آقایی اهورا خان...-

 اهورا با اخم رو از او گرفت و پر تحکم گفت:

در دسترس   وزگارت سیاهه اگرشه... رگرفته میباهات تماس  11رأس ساعت -

 نباشی...
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 چشم آقا، حله. در دسترس که هیچ، غالم دربستت هم هستم...-

سمتش  باز ی اول بگذارد که با شنیدن صدای مرد،خواست پایش را روی پله

 برگشت.

دونم نمیجسارته آقا، من غلط بکنم گنده تر از چاک دهنم زر بزنم؛ ولی... -

خیالم جمعه که تو شبیهشون نیستی و راهت از این   آدمایی؛ اما این  چرا بین

 ماعت سواست... ج

رفت که به خون بنشیند، بُراق نگاهش  هایی که میاهورا چنان با غیظ و با چشم 

ش را جویید و با وحشت قدمی عقب رفت.  ی حرفکرد، که آن بیچاره ادامه 

بدجور از این مرد ترسیده بود و توی دلش به خودش لعنت فرستاده بود که آن  

ها را زده بود. اینطور که پیدا بود، با این مرد تازه به گروه پیوسته، نه نیک  حرف

نگریست و با نگاهش خط و نشان  شد سخن گفت. طوری همه را میو نه بد نمی

 انگار که به خون تمام جماعت تشنه بود.   میکشید،

کنم و خفه میسرت تو کار خودت باشه و روده درازی نکن، و اال طوری صدات-

 یاد...هم در ن  که اضافی گویی هات از تو گور و زیر خروارها خاک
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 گفت:  با ترس توی خودش جمع شد و هورا چنان توپیده بود، که مرد بیشترا

  . غلط اضافی کردم شما ببخش...چ...چشم آقا. شرمنده..-

ازش گرفت و   ، چند لحظه عصبانی نگاهش کرد و بعد چشمحرفاهورا، بی

 ها را پایین رفت.راهش را ادامه داد و تند تند پله

 اهورا؟  دانست آن مرد از عذابچه می

 از اینکه در جایگاه قانون، دستش به خون آلوده بود... 

جان یک آدم، حاال هرچقدر هم پست و   و االن هم در پی انتقام و گرفتن

 صفت، قدم در این راه گذاشته و وارد این گروه شده بود...شیطان

 ها ایستاده بود و با دیدن او یک تای ابرویش را باال انداخت. سعید پایین پله

 ؟ پله این همه معطل کردن داشت عالیجنابچهارتا دونه -

چوبی که سمت چپشان  د. درِاهورا کمی به اخمش رنگ پاشید ولی حرفی نز

 قرار داشت را باز کرد و هردو داخل شدند.

 شیک مقابلش نگاه کرد.سعید پشت سر اهورا رفت و با بهت به اتاق بزرگ و 
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های ال سفید که دور تا دور چیده شده بود و های چوبیِ تیره و و مبلدیواره

 های سقف بود.  روشناییِ اتاق از مهتابی 

بار مشروبی بود که انواع برندهای نوشیدنی در آن قرار   یی اتاق، قفسهگوشه

ای و داشت. طرف دیگر هم کمد دیواری کوچکی بود به عالوه یک دوش شیشه

  ی مانیا و موهای بلوندش از پشت، که اندام الغر و کشیدهرختکن کنارش

 شد. ها به خوبی دیده می شیشه

 شد اینجا، قسمت زیزینِ همان آلونک چوبی باشد؟ واقعا کی باورش می 

 درواقع حقیقت کلبه، همینجا بود.  

هامون که روی مبل نشسته بود، با ورود آنها از جا بلند شد و جلو رفت و با 

هایی سیاه و نافذ،  مردی بود چهارشانه و قدبلند، با چشم ست داد. اهورا د

 درست به رنگ شب.

و از یه مرد بخواد و اون  دونستم محاله مانیا چیزیپس باالخره اومدی... می-

 بتونه بهش نه بگه... 

 اخم اهورا رنگ گرفت و با غیظی آشکار گفت: 
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فهمیدم نبالم و باید می خود ارد ناشتا نده! اومدم؛ چون آدم فرستادی دبی-

 حرف حسابت چیه...

 هامون خندید و گفت:

 من که حرفی ندارم. اما طرف حسابمون عوض شده...-

 هایش را ریز کرد.اهورا چشم

 منظورت چیه؟  -

هامون خواست حرفی بزند، اما با صدای پایی که از پشت سر شنید، سرش را  

 چرخاند و همزمان رد نگاه اهورا هم تغییر کرد. 

ی سفید کوتاهی که پاهایش را کامال نمایان کرده و از باال روی  مانیا با حوله

آمد. موهای بلوند  اش سمت آنها میاش جمع شده بود، با لبخند فریبندهسینه

 زد.  خیسش دورش ریخته بود و صورتش بدون میکاپ تاحدودی به گندمی می 

 اش گذاشت. نهگری، دستش را روی شامقابل اهورا ایستاد و با عشوه

 طرف حساب تو مِن بعد منم...-
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 اهورا یک تای ابرویش را باال انداخت.

قراردادی بسته باشم! طرف من جاویده و کسب و کارم  تو؟ یادم نمیاد باهات -

 نه بیشتر...  ن صرفا رو حساب رفاقتشون با همه،با هامو

یم به  هایش را مستقچشم مانیا کمی رنگ به لبخندش پاشید و جلوتر رفت.

وار، طوری که  ایِ سبزرنگ اهورا دوخت و بالحنی آرام، زمزمههای شیشهتیله

رفتارش به شدت شیدا کننده بود و خیلی خوب بلد  فقط اهورا بشنود حرف زد.

 هایش را به رخ بکشد و روی مردها تأثیر بگذارد.بود چطور زیبایی

ها رو  وسط. کسی که مهرهو کشیدم نه تو قرار نزاشتی، اما من خودم؛ خودم-

 ده، باید من و تو باشیم اهورا...تکون می

 کرد و مانیا رو به سعید گفت:  هایش را کمی تنگاهورا چشم

 ریزی؟برامون نوشیدنی می-

 سعید سرش را تکان داد.

 حتما خانوم.-
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 یه چیز سبک که زیاد حواس پرتمون نکنه... قراره مذاکره داشته باشیم. -

رنگ کرد و روی  سعید سمت بار رفت و سه تا لیوان پایه بلند را پر از مایعی بی

سینی گذاشت. اول به هامون که دوباره روی مبل نشسته بود تعارف کرد و بعد 

اش  سینی را مقابل اهورا و مانیا گرفت. مانیا هردو لیوان را بین انگشتان کشیده

 گرفت و یکی را مقابل اهورا گرفت. 

 ی خوردن اسمیرنوف اینجا نیومدم...برامن -

هایش را خمار کرد و کنار گوشش گفت:مانیا چشم   

و نباید رد کنی...اما دست من -  

تر شد. اما به اجبار، لیوان کریستالی را ازش گرفت.های اهورا غلیظاخم  

هنگام راه رفتن، تاتویی ناقص  مانیا لبخند زد و کمی با فاصله از هامون نشست.

های قرمز و سیاه زده شده بود، روی برهنگی تنش پیدا بود و  گکه با رن

اش روی کمرش بود که با وجود حوله، طرح کاملش پیدا نبود و از آن چند  ادامه

 خط فهمیدن اینکه طرح اصلی چیست، ناممکن بود.
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پاهایش را دراز کرد و روی عسلی جلویش گذاشت و مچ پای چپش را روی پای 

ش را مزه مزه کرد و رو به اهورا گفت: راستش انداخت. مشروب  

معامله عوض شده...-  

کنه...ی من چیزی تغییر نمیبدون اجازه-  

گفت:  بود که  بار هاموناین  

اما این بار یه استثاء وجود داره. االن اینجایی که مشورت کنیم و با شرایط -

 جدید کنار بیای...

و  ها ری نبش قبر گفتهعنوان هم حوصله شه. به هیچحرف من دوتا نمی -

 ندارم...

 بعد لیوان را روی میز گذاشت و خواست بیرون برود که مانیا تند گفت: 

و گوش کن، اگه به نظرت  شی؟ اول حرفام خیلی خب اهورا چرا عصبانی می-

شه که تو بگی... فایده بودن؛ اونوقت همون میاشتباه و بی  

کوتاه گفت:  با مکثی  ت واهورا با تأنی سمتشان برگش  
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 شنوم!می-

 اش نوشید. مانیا با لبخند قلوپ دیگری از نوشیدنی

دونم تو در جریان هستی یا نه، اما تا بوده و بوده، هامون و شاهپور رقیب  نمی-

نداشتن. اینکه االن باهم توی یه خط  هم بودن و هرگز چشم دیدن همدیگه رو 

ای داره و هیچ چیز به این  ان، دلیل دیگهافتادن و به ظاهر دارن باهم کنار می

 سادگی که به نظر میاد نیست... 

هایش به درخشش تبدیل  بعد با کمی مکث، درحالیکه برق عسلی های چشم

 شده بود، ادامه داد: 

تونم ورق رو به سمت تو هم و اون دلیل؛ منم! به نفع هامون کار کردم، پس می-

 اعتماد کنی... برگردونم... منتها اگر بهم 

تر و  چه دلیلی محکم» اهورا چند ثانیه نگاهش کرد و از ذهنش گذشت:

ی مانیا وجود داشت که ثابت کند افعی، درواقع تر از همین جملهکنندهقانع 

 « مانیاست؟ 
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اش بدهد، با اینکه کوچکترین تغییری به چهرهدست به سینه ایستاد و بی

 همان اخم گفت:

 بگو...  و همین اولحرف آخرت-

 مانیا با لبخند از جا بلند شد و مقابل اهورا، مثل خودش دست به سینه ایستاد. 

 ای اهورا... تو اهل معامله-

 به سمت آنها رفت و گفت: ا برخواست و هامون هم از ج

 درست مثل من... -

قبل از هر حرف نگاهی بهش انداخت ولی حرفی نزد. باید اهورا نیم

خواهند برسند. صدای مانیا، توی  دو نفر به چه می فهمید اینمیای، نسنجیده

 گوشش پیچید:

 معامله دربرابر معامله، کار در برابر کار، پاداش به ازای پاداش... -

 خوای معامله کنی؟سرِ چی می-

 چشمان مانیا درخشید و همزمان با هامون گفتند:
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 آوا...! -

داد. اخمش به ان نمیاهورا یکه خورد. هرچند، ظاهرش به هیچ عنوان این را نش

 هایش را کمی ریز کرد.شدت غلیظ شد و با فکی منقبض، چشم

 آوا؟  -

 مانیا سر تکان داد و هامون گفت: 

خونِ شاهپوره و این یعنی توی این دنیا خوام... آوا هممن اون دخترو می-

تر ازش برای شاهپور وجود نداره... قبال قرار بود دختره رو بهم  چیزی باارزش

خوام،  بده، اما همراه خودش نیاورده بودش و زیر قولش زد... چیزی که االن می

اینه که شاهپور به جایی برسه که خودش دو دستی آوا رو تسلیم کنه... اونم به  

 من!

 و مانیا حرفش را ادامه داد: 

شاهپور باید ضرر کنه. هرجوری که شده، جلوی جوش خوردنِ این کارو  -

شه، باید  و فردا آخر شب از اینجا خارج میبه مقصد مسک گیریم... کشتی کهیم

 ی شاهپور... بین راه منفجر بشه. انفجاری که مساویِ با تموم شدنِ دوره
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 مانیا که سکوت کرد، هامون در تایید حرفش گفت: 

.. مگر اینکه بخواد  شاهپور که از جانب مانیا خیانت ببینه، دیگه سمتش نمیاد.-

اونوقت برای   ما سه نفر باهم باشیم؛ از پسش برنمیاد... تالفی کنه، که خب اگر

من و تو! من با یک کمک سوری، جمع و جور کردن خودش، دو تا گزینه داره... 

کنم... و بعد از اتمام  احب میاز جا بلندش میکنم و درمقابل آوا رو تصکمی 

تموم   شه وزنم و اونوقته که نقش تو آغاز میی این ماجراها، زمینش میهمه

گیری... هست و نیستِ شاهپورو تمام و کمال ازش می  

 باتمام شدن حرف هامون، مانیا یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت: 

رسیم... هامون به آوا، تو به  بینی! درنهایت هرسه نفر ما به هدفمون میمی-

که ثروت و نفوذ شاهپور... و من، به سر به نیست کردن شاهپور! درواقع کاریِ 

موظف به اطاعتم... حاال نظرت چیه؟  مخواسته و من ازم ؛ افعیاستادم  

ی مانیا و هامون بود. هردو از نظر خودشان خوب  نگاه عصبانیِ اهورا، به چهره

تر بود. شاید در  ها زرنگبلد بودند اهورا را دور بزنند، ولی خب، او از این حرف

م به پیش بردن پرونده حالت عادی برایش پیشنهادی عادی بود و خیلی ه
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انداخت... مگر از اول همین  شاهپور را به دامش میکرد و از همه بهتر، کمک می 

خواست؟را نمی  

 از اول شاید... اما االن... که پای آوا درمیان بود...

چیز تغییر کرده بود.همه  

توانست باشد... قرار و شراکت... معامله... تبادل دلیلش، هرچیزی می

 اطالعات... 

سنگینی که به تازگی حسش میکرد...   ناآشنا و یا آن حس  

 بهرحال؛

 اهورا محال بود آوا را تسلیم کند. 

های هردو متوجه شده هامون دشمن جاوید بود و اهورا همین امروز، از حرف

اند و هرکدام به  ی بزرگ نشستهبود هردو بدون هیچ اعتمادی پای این معامله

و   . تا کنون ارتباط آنها درحدود خرید و فروش دالرفکر سود خود هستند

بوده که آن هم روی حساب رفاقت بین جاوید و پدر هامون بوده   قاچاق آدم
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مشخص بود تمام این بازی را   است. ولی اینبار، هردو به فکر خیانت اند و کامال

گرفت.کسی که طبق حرف خودش، مستقیم از افعی خط می  چرخاند...می  مانیا  

جاوید هرچقدر هم شکست بخورد، محال است دست به سوی هامونی که  

ف فقط یک گزینه وجود  دشمن اوست دراز کند. پس این وسط، برای هردو طر

 داشت. اهورا!  

توانست از این میان این منجالب،  پس اهورا با قبول کردن پیشنهاد هامون، می

را تحویل قانون دهد و    هاآن یهم همه ی به درد بخور صید کند و درنهایت چیز

 پرونده را ببندد؛ هم طبق قولش، مراقب آوا باشد که دست کسی بهش نرسد...

شد. منتها قبلش باید از یک چیز مطمئن می  

های سبز براقش، االن سرشار  های هامون انداخت. چشمنگاهش را توی چشم

ه کسی که به راحتی به خودش جرعت به زبان آوردن اسم آوا را  بود از نفرت ب

 داده بود. 

کنم، منتها به یک شرط... نقشه رو قبول می-  

های شب رنگِ هامون به وضوح درخشید.مردمک   
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هرچی که باشه...-  

 اهورا چند لحظه مکث کرد و بعد گفت: 

چیه؟ دلیلت برای خواستنِ اون دختر-  

زی را داشت به جز این. هامون جا خورد. توقع هرچی  

تو فکر کن بخاطر یه تصویه حساب شخصی...-  

گی و مطمئنم و میبه فکر کردن اکتفا کنم. دلیلشتنها تونم متأسفانه نمی-

کنی... وگرنه کوچکترین شراکتی درکار نیست... می  

هامون پوفی کشید و کالفه از او فاصله گرفت و وسط اتاق ایستاد. چه مصیبتی  

توانست دختری را در  کرد، می حقیقت برای اویی که هروقت اراده میبود گفتن 

 کنارش داشته باشد. 

رفت و حواس اهورا کامال جمعش بود.  هیستریک راه می  

 دستش را به صورتش کشید و رو به اهورا ایستاد و بلند گفت:
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و بکن و آخر  و خراب کنی؟ تو کارتچیات همهخوای با سوال بیهودهچرا می-

دونی؟و نمیو بگیر... مگه قوانین شراکتزی سودشبا  

 اهورا دستش را مشت کرد و متقابال فریاد زد:

تا ندونم دلیلت برای خواستن اون   خور!دم مردکِ مفت من به احدی باج نمی-

 دختر چیه، محاله موافقت کنم... 

ی اهورا زد:هامون کفری شده بود. جلو آمد و دستش را محکم به شانه  

خواد همین اول کاری بینمون درگیری پیش بیاد؛ پس سر هیچ و پوچ  دلم نمی -

کوچکترین ارتباطی نداره... آوا مال من  تو  دلیلم شخصیه و بهشلوغش نکن... 

ری رد کارت، تمام!شه و تو میمی  

های کلید اش را گرفت و از الی دنداناهورا با غیظ و نفرت، از دو طرف یقه

اش گفت: شده   

شه تا من آوا مال هیچکس نمیکشی اینجا نیستم. اما...! قا منم بری یقهاتفا-

 ندونم بخاطر چی این همه تو هپروتشی...
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بعد هولش داد و هامون که توقعش را نداشت، پرت شد وسط اتاق و اهورا بلند  

 غرید:

!بنال دردت چیه هامون؟ دِ-  

ی اهورا  او هم به اندازه برعکس ادعاهایشان،  زد. شایدهامون نفس نفس می

توانست...  خورد، توی صورتش مشت بزند. اما نمی دوست داشت تاجایی که می

حداقل نه تا قبل از تمام شدنِ این ماجراها... اینجا جای مناسبش نبود و االن  

ریخت و آن زمان  زهر امروز را به جان اهورا میهم زمانش نبود. قطعا به وقتش 

   .خیلی هم دور نبود

ی لبش کشید و گفت: کتش را صاف کرد و شصتش را گوشه  

تونی از این دختر بگذری؟ چرا؟ چرا دلیلش انقدر برات مهمه که نمی -  

ی  این دختر برای من کوچکترین ارزشی نداره... اما االن که داریم باهم نقشه-

فهمی؟ ه... میکشیم، باید بدونم که دلیلت برای خواستنش چیو میگرفتنش

 بـایــــد! 
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هایش را بست و باز کرد. لحنش بلند و  هامون کالفه نفسی کشید و چشم

شد وقتی که گفت: بلندتر می  

مدام سرش   ه که دنبالشم ولی اون شاهپور حرومزادهخوامش! خیلی سالمی-

ه کار  ر همینم هست که هربار یدبه درمیاره... متوجه نقطه ضعفم شده و بخاط 

کنه... ده و آخرشم دست به سرم می ی آوا بهم میبهونه کوچیک به  

اهورا همانطور با نفرت نگاهش کرد. پس یقینا قتل گروه »رادنس« هم به 

تصاحب آوا اجرایش کرده بود. چیزی  دستور جاوید بود و هامون هم به خاطر 

ی پرونده به رویش بنا شده بود، درواقع آوا  ی همهدانست و پایهکه آرتا نمی

اینکه خودش بداند، شده بود باعث و بانیِ دشمنی بین شاهپور و  بود... بی

 هامون... 

، کنار هم چیده  و نه استادش یحتمل خودِ مانیا بود ها را هم افعی، کهو تمام این

 بود...

اش هم خبر نداشت. او صرفا یک شاید حتی هامون از کارهای آرتا و دستگیری

خواست به دستش بیاورد.  چشمش را گرفته بود و میمرد هوس باز بود که آوا 
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، هم فعیال آوا را داده بود... درواقع خواست، پس حکم قتاین را نمیاما افعی 

که این کار  آورد. کرد و هم شاهپور را از پا در میباید سر هامون را زیر آب می

آمد...تنها و تنها از پس زنی چون مانیا برمی  

بود... پازل اهورا کامل شده  

حریف اصلیِ اهورا، مانیایی بود که عین یک افعی، با ظاهری خوش خط و خال،  

کرد... ها را شکار میترین طعمهبزرگترین و چرب و نرم  

ت چیه؟ خب؛ حاال که فهمیدی، بگو حرف آخر -  

 اهورا قدری نگاهش کرد و بعد گفت: 

هیچ و پوچ   سر منتها باید تا آخرِ بازی صبور باشی... دختره مفت چنگت،-

کنم.تسلیمش نمی  

 هامون پوزخند زد. 

خوام و  و میکنم... من فقط اونش رو هم تحمل میتا حاال صبر کردم، ما بقی-

  به دستش هم میارم...
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*** 

ای که تا نیمه پایین داده شده بود، خیره بود و با  هایش به آن سوی شیشهچشم 

اندازه د. امروز بیگرفت. خسته بوهای عمیق، از سیگارش کام میپک

ی تلخ و سیگارهای سنگین هم پاسخگوی این  اش کرده بود. دیگر قهوهخسته

شک تنها همه کسریِ خوابش نبود. پایش که به ویالی شاهپور برسد، بی

های خواب است و خوابی که تمام این مدت از فقدانش، چشمهدفش تخت

دید...  آوا را می ، شایدده بود. اما قبل از استراحتاش سرخِ سرخ شایشیشه

ی لعنتیِ او، اهورا  ماند... و چقدر همین دو کلمهدخترک گفته بود منتظرش می

شد؛ اما قبولش هم نمیکرد. منکرش نمیرا درگیر کرده بود.   

شاید برای یک بار هم که شده، هدفی جز انتقام و کار و پرونده، توی  اینکه 

کرده باشد، توی کتِ   اید آرامشنمایی کرده و شقرارش رخذهنِ همیشه بی

توانست بپذیرد یک دختر، رفت. خودخواه بود و به هیچ عنوان نمیاهورا نمی

جایی در ذهن او داشته باشد... چه برسد به اینکه بخواهد قلبش را هم درگیر  

ی حیات را برای  کند! این عضو، خیلی سال بود که نقشی جز تپیدن و ادامه

داد و خودش کامال از این بابت راضی بود. دیوارهای یخیِ  اهورا کاری انجام نمی
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گسست. زمان ها از هم نمی وجودش و قوانین سفت و سختش، به این سادگی 

الزم بود. زمانی به ازای قدمت درد عمیقش... فرصتی که یک احساس، برای  

ی اندازهبندانِ زمین خشک قلبش نیاز داشت، باید بهجوانه زدن در یخ

بود. در حال حاضر؛ اهورا آنقدر غرق  ی تنومند نفرتش میریشهخشکیدنِ 

ی کوچک توجه نمیکرد...  خودش و دنیای سیاهش بود، که زیاد به آن روزنه  

اش انداخت. خسته بود و  ی پسرخالهو گرفتهی پکر  نگاهی به چهرهسعید نیم

کرده بود  ها بازدید خب حق هم داشت. تا تاریکیِ هوا همراه شاهپور از محموله

دانست کِی خوابیده. اما این حالتِ اهورا، فقط از خستگی  و دیشب هم خدا می

شک چیزی ذهنش را درگیر کرده است که اینطوری غرقِ دنیای  نبود. بی

گیرد.های عمیق از آن فیلتر سفید رنگ می خودش شده و پشت هم کام  

محکمش، که شاید آن همه اهورا سیگارش را از پنجره بیرون انداخت و صدای 

 خستگی هم چیزی از صالبتش من نکرده بود، توی گوش سعید پیچید: 

صارمی چیکار کرد با ماشین؟ -  
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همونطور که خواسته بودی، سپردش دست شهرام... شهرام هم برد یه جا -

 خارج شهر گم و گورش کرد...

توسط شاهپور،  اهورا سرش را تکان داد. احتمال ردیابی و تعقیب آن ماشین، 

، اهورا و شهرام تصمیم به تعویض پالک و بعد هم  زیاد بود و به خاطر همین

گرفته بودند.  انتقالش  

؟قرار مالقات بزاره شهرام تونست با سردار-  

خواد ببینتت... رسیدیم  خودش گفته بود می از اینکه حرفی بزنه؛ سردار قبل-

ات... من  ر مبر زیاد داره واسهو راهش بنداز، شهرام خبکارتتویال حتما سیم

 زیاد در جریان کارا نیستم.

هایش را  اهورا دیگر چیزی نگفت و سرش را به پشتیِ صندلی تکیه داد و چشم 

هایش بدجوری  اش کمی چین افتاد. چشم روی هم گذاشت که پیشانی

سوخت. می  

 اش بدجوری گرفته است، شاید برای عوض کردن حال وسعید که دید پسرخاله

 هوایش هم شده، با شیطنت گفت: 
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این مانیا هم خوب چیزیه ها...! -  

هایش را باز کند گفت:اهورا بی اینکه چشم  

جای مانیا خالیه...دخترهات فقط الحق هم که تو کلکسیون دوست-  

 سعید خندید و پاسخ داد: 

ست، ولی  گن آدمیزاد شیرِ خام خوردهمزاح نفرما اهورا خان! درسته که می-

نقدرا هم مغز خر نخوردم که برم باهاش برنامه بچینم... من او  

ریخت پایین... باور  زد، آدم کرک و پرش میالمصب همینجوری حرف می 

کنی نشونت بدم چه صاف و صوف شدم... خودِ خودِ اوپالسیون! نمی  

 اهورا چینی به پیشانی انداخت.

سعید...  و... جمع و جور کن خودتگیچقدر مزخرف می-  

کوتاه خندید.سعید   
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البته، چشم  ا چه کسایی باید سر و کله بزنی!خدا بهت رحم کنه داداش، ب-

اش...  پسر یکی یه دونه شاه خاله مهتاب روشن! چه در و دافایی که نریخته دورِ

هنوز تو فکر اینه دست ویدا رو بزاره تو دست تو...  ،ی مای ساده اونوقت خاله  

فت: اهورا حرفی نزد و سعید دوباره گ  

دونی... یه رنگ خاصی بود...ولی از رنگ موهاش خوشم اومد، می-  

بعد فرمان را پیچاند و ماشین را توی بزرگراه انداخت و با شیطنت و لحنی که  

کند، ادامه داد: معلوم بود مسخره می  

بزار یه مدل دیگه توضیح بدم... یه رنگ بلوندی هست؛ هرکدوم از دخترای  -

  گن بلوندِ عقدی!بهش می کنه...میاون نوع بلوند  از ،کنهفامیل عقد می

  شه... مز و تیپ سفید بد سمی میترکیبش با النگوی طالیی و رژ قر

ردی خیلی خیلی کمرنگ، از یک لبخند محو توی صورت اهورا نشست که  

 باعث شد سعید با خنده ادامه دهد: 

ای هم میومد  چه عشوهی سفیدو که دیگه نگم برات... بلوند عقدی و حوله-

همه سفت و سخت جلوش  مادر! موندم تو چطور اون و  ات بی پدرواسه
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شد یه نمه کوتاه میومدی؟ دلِ  وایستاده بودی! بابا غرورت تو حلقم، چی می

 دختر طفل معصوم شکست بخدا...  

و ادا تا االن هزار دفعه آب شده بود... موندم  جونِ تو یخ هم بود با اون همه ناز

ای داری تو اهورا...! چه اراده  

هایش را گشود و با اخمی کمرنگ، در سکوت سیگار دیگری روشن اهورا چشم

 کرد که دوباره صدای سعید را شنید: 

گم پسرخاله؛ ولی جونِ سعید باز عصبانی نشی بزنی کاسه  یه چی می-

..و خاکشیر کنی.مونکوزه  

ای  وریتو که این همه وراجی کردی، اینم روش! بگو ببینم دیگه چه دری-

خوای بگی... می  

نگاهی بهش انداخت و بعد گفت:سعید با لبخند نیم  

به جلز  هرچی تو روی خوش به مانیا نشون ندادی، اون هامونِ هَوَل ماتحتش -

د واسه خانومِ بلوندِ عقدی...و ولز افتاده بو  
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شنیدن اسم هامون، دوباره اخمش غلیظ شد و پک آخر را به سیگارش  اهورا با 

   های سخنرانیزد و با غیظ پرتش کرد بیرون. حقیقتا هم بیشتر از این حوصله

اشت.ی سعید را ندهابازیمسخره  

شه، که خودش قبال حسابی کوفته شده کسی از جلز و ولز مردم باخبر می -

 باشه...

منتظر بود االن درشتی نثارش کند، آب دهانش را   بعد نگاهش کرد و سعید که

باشدت فرو برد. اخالق اهورا برای همه شناخته شده بود... ولی معلوم نبود  

سعید روی چه جرعتی باز هم باهاش سر شوخی را باز میکرد تا باالخره 

بیفتد. اینطوری به ترس و لرز   

 اهورا برخالف تصور او گفت: 

بری کافه الته داری میرارو برمیی اون باال دختدارم یا میرنفکر نکن خبر -

 ری اون پایین نزدیک خوابگاه دخترونه چِت بازی... ، یا میکنیمهمون می

هایی گرد شده نگاهش کرد. سعید با چشم   
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ام  یا خودِ خدا... ماشااهلل اطالعاتت هم که همه آنالینِ آنالینه... بپا واسه-

دوتا از اون دوربین موربینات بهم وصل کردی؟گذاشتی پسرخاله؟ یا نکنه یکی   

 اهورا بااخم گفت: 

تونی هرغلطی بکنی و فکر  ه که میلودگی نکن! فقط گفتم که هوا برت ندار -

امروز که ازت دور بودم؛ اما مِن بعد میای ویالی جاوید،   و ندارم... تاکنی آمارت

اری یا نه...کردن دجلو چشم خودم. اون موقع ببینم باز جرعتِ دست از پا خطا    

و بریم سوئیتِ خودت سه تایی دستپخت  ویالی جاوید؟ مگه قرار نبود امشب-

و بزنیم تو رگ؟شهرام  

شه اونجا بریم...االن نمی-  

بترکونم با استوریام که عالم و   ارم... باید اینستارواش دچرا؟ کلی نقشه واسه-

و  به حالِ هاله! تا شهرامخوش  عالی مرد زندگیه...آدم بفهمن این رفیق جناب

 داره؛ نیازی نیست دست به سیاه و سفید بزنه... 

گفت:  اهورا بداخم و محکم   
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رو  کشه، زندگیِ بقیهکسی که عمر روابطش به یک هفته بیشتر نمی-

در  شی و وا کنی، متوجه میشماتچ گراکنه... در ضمن؛ کارشناسی نمی 

 تعقیبمونن... 

  405پشت سرش انداخت. حق با اهورا بود.  ی جلو نگاهی بهاز آینه سعید

آمد. پس  ای در تعیقبشان بود و با حفظ فاصله، خط به خط دنبالشان می مشکی

؟خودش چطور متوجه نشده بود...  

 بیخیال شانه باال انداخت.

شیم و... جا می خب باشن! تو که خوب بلدی بپیچونیشون... یه لحظه جابه-  

ا قطع کرد.ی محکمش حرفش راهورا با کلمه  

شه!نمی-  

چرا نشه؟-  

و بهش بدن. اونوقت  مانیا یه عده بپا فرستاده که اگر من کج رفتم راپورتش-

شون بزارم، یعنی دارم  پیچونمشون. اگر قالمن تا ریگی به کفشم نباشه که نمی 

ها و یه خائن به حساب میام...کوبم به تموم اون فرضیهمهر تایید می  
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هی به پشت سرش انداخت و ادامه داد:غل نگابعد از آینه ب  

و بکنن؛ درواقع یه پوئنِ  و بزنم به اون راه و اجازه بدم کارشوناما اگر خودم-

خوان، بازدید از  بینن که میو میدم... اونا همون چیزیمثبت به خودم می

زارم...محموله و برگشتن به ویالی جاوید...! منم به نمایشش می   

خندید و یک تای ابرویش را باال انداخت. سعید کوتاه   

 آ...ای و غیرنظامیگه غیرحرفهبابا دمت گرم! همینه شهرام ر به ر به من می-

 دم...نگو من هنوز الف این پلیس بازیا رو از ب تشخیص نمی

 گم تنها تنها گز نکن... رو حساب همینم هست که بهت می-

ای به چشم! از این به بعد در خدمتِ خودتم. هرجا بری، عین سیریش  -

ی خوبی بودم جناب سرگرد. نبودم مگه  چسبم به ریشِت... امروز که بچهمی

 رئیس؟ جناب 

های سعید، سیگار دیگری روشن کرد و پنجره را تا آخر  اهورا کالفه از لودگی

 پایین داد و گفت: 
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با مغز  و بده به جلو روت که مسیرو کم نکنی. جای وراجی و ادا اطوار حواست-

القمر  و از بزرگراه تشخیص بدی، انگار که شقمعیوبی که تو داری؛ چهارراه

 کردی...

 سعید با خنده نگاهش کرد.

 آ اهورا... مغزم معیوبه، چشم و چارم که سر جاشه... گییه چی می-

گرفت ولی خداییش امشبمون حیف شد... شهرام تازه داشت یاد می

 میرزاقاسمی بپزه... 

هایش را ادامه داد و اهورا همانطور که آرام  تا رسیدن به ویال، سعید پرچانگی

گفت یا سر تکان  گاهی در پاسخش کالمی کوتاه میکشید، گهآرام سیگار می

کرد.داد و اخم می می  

لحظاتی بعد، در اتاقش را باز کرد و کتش را پشت صندلی انداخت و پرده را  

ید و کمی الی پنجره را باز کرد. مثل همیشه، المپ را روشن نکرد. اهورا با  کش

نه کرده  تاریکی بیگانه نبود. تاریکی و سیاهی، بی حد و اندازه در وجودش رخ

 بود که اینطور به مردی با قلبی از جنس یخ تبدیل شده بود.
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 سمت حمام راه افتاد و مثل همیشه، سرش را زیر آب سرد گرفت.

قطرات آب با پوست داغ و ملتهبش، در تضاد بود و شاید کمی؛ فقط  خنکای

کرد. های خشم درونش را کم میکمی از سرکشی و زبانه  

ی پر  هایش را محکم روی هم فشار داد. کجای این دنیا، کجای این معرکهچشم 

قیل و قال ایستاده بود که سهمش فقط نفرت و باران خون بود؟ از کِی اینطوری  

قتل دعوت شد؟ یا از   هایش به تئاترِ نمایشیِد اهورا؟ از زمانی که چشم شده بو

ی کمری را فشرد و از همان لحظه فکر  زمانی که در کمترین سن ممکن، ماشه 

 انتقام، مثل خوره به جانش افتاد؟ 

شد... کاش تمام می   

شد...کاش این عذاب، یک طوری تمام می  

های یک مرد هم زیادی دردها برای شانهمرد بود، ولی گاهی، تحمل بعضی 

کند. می  
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خورد... و چقدر سخت  های اهورا سنگین بود، درد داشت، ولی خم نمیشانه 

هایی که چشم بهش دوخته بودند برای  گرگ نگاه بود؛ ایستادگی در مقابل

ای ضعف... و تحمل غمی که نه گفتنی بود و نه فهمیدنی...دیدن ذره   

بدون بستن   پیراهنش را از روی رگال کشید و موهایش را خشک نکرد.

به تن کرد و روی تخت نشست. ترکیب سرمای هوای پاییزیِ   ،هایشدکمه 

گیالن با قطرات درشت آب را دوست داشت. سرما و سیاهی، خیلی وقت بود  

 تنها چیزهایی شده بودند که اهورا باتمام وجود، با آنها اُخت شده بود. 

ی  ها به آن صفحهکالها و میسرد، سیل پیامککارتش را که فعال کسیم

کرد. جز آیدا، پاسخ کسِ کوچک هجوم آوردند و او نخوانده همه را رد می

اش همیشه برایش در اولویت بودند و به هیچ عنوان  دیگری را نداد. خانواده 

ی ترازو قرارشان دهد. به خصوص آیدا، که  توانست با دیگران توی یک کفهنمی

همیشه و همیشه محبت و حمایت برادرش را داشت. اگر برای همه  از کودکی

بردند، برای آیدا، این کوه  هراسیدند و حساب می کوهی بود که از هیبتش می

اش را روزی از دست دهد. گاهی امن بود که محال بود سایه تکیه  
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لبخندی محو روی لبش نقش   طرح  های تولد سوگل، با دیدن عکس و کلیپ

کرد. گرچه خودش آنجا نبود،  اش را پست میرع وقت باید هدیهبست. در اس

هایش، همیشه وجودش را پررنگ نشان  ولی اخالقش طوری بود که با توجه

اش.های داییکرد از توجهدهد و سوگل چه کیفی می  

خواست همراه را روی عسلیِ کنار تخت بگذارد، که همان لحظه صدای زنگش  

اش را نگاه کرد و با دیدن اسم سرهنگ صفحهشنیده شد. با اخمی کمرنگ، 

 ملکی؛ نفس عمیقی کشید و با مکثی کوتاه، آیکون سبز را کشید.

سالم جناب سرهنگ.-  

ست که دارم باهات تماس پناهی؟ کجایی تو پسر؟ از صبح چندین دفعه -

گیرم!می  

هایش فشرد. اش را به چشماهورا انگشت شصت و اشاره  

کردم قربان.  و از دسترس خارج میمأموریت بودم و باید تلفنمدرحال انجام -

دونین...و بهتر میشما که این   
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زد. مرد جوان کال  کشید. اهورا رک و راست حرفش را می سرهنگ نفس عمیقی

 با کسی تعارف نداشت.

چیز مرتبه؟ همه-  

که  ریم. منتها مشکلی بینی کرده بودم داریم پیش میدقیقا همونطور که پیش-

هویتِ افعیِ...هنوز پا برجاست،   

به کسی مظنون نشدی؟-  

گرفت و االن واقعا زمان مناسبی  مظنون شده بود. اما گفتنش وقت زیادی می

 برای شرح ماوقع نبود.

درج شده و تا آخر امشب، حتما  ،شدهچیز توی فایل گزارشِ تنظیمهمه-

کنم.براتون ارسال می   

ث کرد. اهورا خوب بلد بود با چند کلمه، کاری کند آدم حرف سرهنگ مک

اش باشد، چه هرکس دیگری برای گفتن نداشته باشد. حاال چه مافوق و فرمانده 

 دیگر.
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باید حتما یه سر بهش  شه؟ کمالی منتظرته! شب چی می تکلیف عملیات فردا-

امروز فرستادمش بیاد...زنی... ب  

شدت سعی در اش غلیظ شد و با صدایی که بههای اهورا، روی پیشانیاخم

 کنترلش داشت، گفت:

و تو  من که قبال توضیح دادم جناب سرهنگ. کمالی به هیچ عنوان نباید پاش-

یاد و ش به... اگر فرستادیدای بزاره که به دست من و شهرام سپرده شدپرونده

شه و فردا  ؛ بسیارخب...! این پرونده واگذار میو بهش واگذار کردیدیاتعمل

و شهرام رو میزتونه. فای من ی استعنامه ،الطلوع در اسرع وقتصبح علی  

بستی برسه که سه سال  باز به همون بن خودش کارا رو از پیش ببره وبهتره 

و به عهده  کمالی فرماندهیش حدس زدن عاقبتِ مأموریتی که پیش رسید... 

؟دو که فراموش نکردیشرط ر  داشته باشه، خیلی دور از انتظار نیست...  

گی پناهی؟ مگه بچه بازیِ که همینجوری حرف از استعفا  چی داری می-

و که شروع  زنی؟ شوخیش هم اصال جالب نیست... تو و فتوحی باید کاریمی

 کردین، تموم کنین...
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ها و  م؛ ظاهرا این تویی که با مخالفتمن شرط رو تمام و کمال به یاد دار

و داری... هات قصد شکستنشسرکشی   

اتفاقا منم قصد دارم تمومش کنم؛ منتها به شرط اینکه کسی نخواد جایی که  -

هستم موش بدوونه و تو کارم دخالت کنه... از اول قرار بر این بود که پرونده  

... خبری از  ت سردارو تحت نظار دست من و شهرام باشه، به فرماندهیِ شما

ادم رفته... شخصی مثل کمالی نبود! پس این من نیستم که شرط رو ی  

خوام به هیچ  و خودم تموم کنم، نمیاهلل گفتماگر قراره کاری که براش بسم

 عنوان پای یه مزاحم بهش باز بشه... فقط من و شهرام! 

کالفه شده،  های اهورا صدای پوف سرهنگ که حاکی از این بود که از یکدندگی

 شنیده شد. 

گوش کن پناهی، من مسئولیت این پرونده رو تمام و کمال به تو و فتوحی  -

هاتون نیست... اما و دارین و کوچکترین شکی در تواناییسپردم، چون لیاقتش

و به کمالی بسپرم! چرا متوجه نیستی؟ مجبورم فرماندهیِ این عملیات  
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 وجود داره کسی رو که در تمام طول خدمت، متهم به فساد  یچه اجبار-

سراغ من؟ های پی در پی بوده رو بفرستیدانتاخالقی و خی  

یکی! نه دوتا... ه رهبر نیاز داره... اونمعملیات به ی-  

ی لب اهورا نقش بست. پوزخندی محو گوشه  

کنم. من و رد میبا تمام احترامی که براتون قائلم، باید بگه این بار انتخابتون-

کمالی که برای  تونم از کسی امر و نهی بشنوم! به خصوصبه هیچ عنوان نمی

ست.همه ثابت شده   

. به نظرم کسی که نه توانِ جسمی و نه  بر گروه ما، همیشه خودِ شما بودیدره

دونه، همون بهتر که  ی استراتژیِ درست رو میسواد نظامی داره و نه نحوه

ا بشینه و کارو بسپره به اهلش...! خارج گود به تماش  

 تن صدای سرهنگ کمی باال رفت.

اون مافوق توئه پناهی!-  

 اهورا با صدایی عصبانی اما کنترل شده، از الی دندان غرید:
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مافوق بودن به درجه نیست، به سواد آدمه... تا پرونده دست منه؛ به هیچ  -

دارید باشه، باید جایگزین بشه...  پذیرم. اگر تصمیم عنوان حضور کمالی رو نمی

و قبول  من تا به حال زیردست احدی نبودم و مِن بعد هم چنین چیزی

کنم...نمی  

دم... کنم و درنهایت، بسته تحویل شما میدارم و تمومش میپرونده رو نگه می

شناختم، محال بود قبولش کنم! و نمیاگر به خودم اعتماد نداشتم و شهرام  

کث، افزود:و با اندکی م  

کنم تجدیدنظر در فرستادن کمالی، پیشنهاد بدی باشه. خواهش  فکر نمی-

و اعالم کنید که  تونو درنظر بگیرید و بعد تصمیم نهاییی جوانبکنم همه می

و بدونیم...من و شهرام هم تکلیف خودمون  

االاهلل«ِ زیرلبی گفت. شجاعت اهورا را  سرهنگ نفس عمیقی کشید و »الاله

هرچند؛ شهرام  کرد، ولی جسارت این مرد، واقعا بیش از اندازه بود. یر میتقد

هایش به وضوحِ  هم مخالفتش را با حضور کمالی اعالم کرده بود اما خب، حرف

های اهورا نبود. این مأمور جوان نه فقط درکارش ماهر، که در زندگی  اُرد دادن
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گر سرهنگ از حق  اش هم بسیار خودرأی و مغرور بود. هرچند، احقیقی

  های اهورا جز حقیقت نبود و اشتباه از خود او بود که از همانگذشت؛ حرف نمی

نفرتی   بابت شکست سه سال پیشش اول شخصی مثل کمالی را، که سردار

ی عملیات به گیالن اعزام کرده  حد ازش در دل داشت، به عنوان فرمانده بی

ودش فرد قابل اعتمادی را برای  خ نیازی به رهبر باشد، سردار  بود! قطعا اگر

این بود  فرستاد... منتها شاید مشکل سرهنگ ملکی، کنترل اهورا و شهرام می

خواست تمام عملیات توسط نیروهای خودش انجام شود و به  که دلش می

نمایی انجام دهد... ولی مگر اهورا  به، برای قدرتکاری غیرمترق عبارتی

کرد، اهورا  حتی اگر شهرام را هم قانع می کرد؟ گذاشت یا شهرام قبول میمی

توانست روی حرفش نه بیاورد. از دست  چون سدی عظیم مقابلش بود که نمی

پس همان بهتر که  شد، دادن اهورا برای سرهنگ ملکی زیادی گران تمام می 

  نمایی به سرداری برای رخکشید و دنبال راه دیگرخط می  دور کمالی را نقدا

ی اهورا و شهرام هم باهاش کنار بیایند. بهرحال این پروندهگشت، راهی که می

آنها بود... کافی بود استعفا دهند تا کارهای سرهنگ ملکی برای همیشه روی  

 زمین بماند...
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این حرف آخرته؟ -  

 اهورا محکم و جدی پاسخش را داد.

حرف اول و آخر... -  

 سرهنگ نفس عمیقی کشید. 

ای رو برای کمالی درنظر بگیرم، یا  ی دیگهتونم وظیفهدید می خب. باید خیلی-

 نه...

به کمر روی تخت دراز کشید. اهورا پوزخندی محو زد و   

ی ما نباشه قربان... بهتره اون وظیفه در رابطه با پرونده-  

سرهنگ سرش را تکان داد. اهورا خوب بلد بود تحت هر شرایطی قدرتش را  

. نشان دهد  

منتظر اطالعاتت هستم...-  

کنم...منتظر یک فرصت مناسبم. تا آخر شب براتون ایمیل می-  
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ر بود، شب  ارشات که اهورا خودش همه را از بَسرهنگ بعد از یکسری سف 

 خوش گفت و اهورا تماس را خاتمه داد.  

همراهش را روی عسلی انداخت و مچ دست چپش را روی پیشانی گذاشت و 

ست. آنقدر خسته بود، که به سه شماره نکشیده، کم کم توی هایش را بچشم 

ی خواب فرو رفت...خلسه  

خیز  را باز کرد و سرجایش نیمهایش با صدای کوبیده شدن در، سریع چشم 

اش را روی چشمانش فشرد. شد و محکم انگشت شست و اشاره  

موقع و هایش دویده بود از این مزاحمتِ بیعصبانی بود و شاید خون به چشم

کرد برای کوبیده شدن توی صورت کسی که قراری میاش، بیدستِ مشت شده 

به خودش جرعت داده سر شب، بدون در زدن و اجازه گرفتن؛ پا به اتاقش  

بگذارد و مانع استراحتش شود. آن هم دقیقا در شبی که واقعا تمام وجودش به 

د... اما بهرحال؛ کرمیی که به ندرت برایش پیشامد استراحت نیاز داشت. اتفاق

سه ساعت خواب، تمام  توانست بابود، مثل بقیه... کی میاهورا هم یک انسان  
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طول روز را سر پا نماند و با کلی آدمِ رنگارنگ سر و کله بزند و این همه فشار  

! که او بتواند؟عصبی را تحمل کند...  

ظریفی رفت که به  های محکم، خشمگین و شمرده و مرتب، سمت جسم  با قدم 

لرزید. توی تاریکی، تشخیص هویتش  وضوح میدر اتاقش تکیه داده بود و به

ی ظریف و  مشکل بود اما مقابلش که رسید، دیدن موهای فر درشت و چهره

های بسته، باعث شد میزان کمی از غلظت اخم  پرمعصومیتش با آن چشم 

یده بود که بسیار وحشتناکش کم شود. دخترک به وضوح از چیزی ترس

کرد...زد و گریه میاینطوری نفس نفس می  

های پیاپیِ  ای که مقابلش ایستاده بود و شنیدن نفساحساس سایه آوا، با

هایش را باز کرد. با دیدن شد، آرام چشمعصبی که کنار صورتش کشیده می

هایش گرد شد و جیغ ای که مقابلش بود، چشمهای سبز رنگ شیشهبرق تیله

بود که اهورا دست و نشده هایش خارج شده صفه نیمه از الی لببلندش ن

های  راستش را جلوی دهانش گذاشت و دست چپش را جایی کنار شانه 

تن   آنیِ ظریفش روی در کوبید و صدای مهیب ناشی از آن، باعث لرزش

 دخترک شد.  
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 صورتش را جلو برد و با لحنی پر از عصبانیت، کنار گوشش گفت: 

برته؟ آروم... آروم بگیر...هیــش! چه خ-  

اهورا و احساس هُرم داغ تنش که حتی   آشنای صدایشنیدن نفس دخترک، با 

کرد...؛ توی  ایت میی او سرزدهی کم میانشان، راحت به تن یخبا وجود فاصله 

سینه حبس شد و تپش قلبش چنان شدید شده بود که قطعا اهورا هم به  

دای محکم و این گرما، تنها چیزهایی  کرد. شاید این صراحتی احساسش می

داد. با اهورا بیگانه نبود.  بود که در این شرایط، آزارش نمی  

های سردش، با لرزشی مشهود و به سختی باال آمد و دو طرف پیراهنِ  دست 

های بلندش روی دست اهورا  الی مژههایش که از البهاهورا را مشت کرد. اشک 

های  کشید و با کمترین فاصله، توی چشم روان شد، مرد جوان سرش را عقب

ی آوا نگاه کرد. لرزان و ترسیده  

باز آوا کمی لرزید و  های نیمهاخمش رنگ گرفت و دستش را عقب کشید که لب

 بعد روی هم فشرده شد و صدای هق هق بلندش، سکوت سرد اتاق را شکست. 
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دخترک آزارش  های اهورا دست دیگرش را مشت کرد. به هردلیلی، گریه

داد. می  

اخمش غلیظ شد و صدای محکمش، که تمام تالشش را برای باال نرفتنش  

کرد، توی گوش دخترک پیچید.  می  

با  او اهورا که لب گشود، نفس داغش توی صورت آوا پخش شد و باعث شد

 رخوت پلک بزند و هق هقش آرام بگیرد.

من، کسی اینجا اومده چی تا این حد ترسوندتت دختر؟ چیزی شده؟ تو نبود -

 و اذیتت کرده؟ 

جا تاریک بود ولی او صورت اهورا را کامال  آوا با بغض نگاهش کرد. همه

گفت که خودش را  حقیقت را میتوانست بگوید؟ داد. چه میتشخیص می

گفت که اهورا رهایش  کرد؟ اصال اگر دروغ میکاری میرسواتر کند؟ یا پنهان

 پرسید، تا درنهایت پاسخ مطلوبش را بگیرد. د و میپرسیکرد... آنقدر مینمی
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هایش لرزید و خواست حرفی بزند، اما نتوانست... سرش را زیر انداخت و  لب

صدا  هایش را آرام و بیی تالشش، بغضی بود که دوباره شکست و اشکنتیجه

اش روان ساخت. فقط توانست آرام زمزمه کند:روی صورت مهتابی  

شاهپور...  -  

یت اهورا بیشتر شد از این واکنش آوا. عصبان  

زارم  بهت گفتم نمی شاهپور؟ شاهپور که تموم طول روز همراه من بود! -

.. پس پرت و پال تحویل من نده! شاهپور بمونه و آزارت بده، زیر حرفم هم نزدم.

ها برای چیه؟  این گریه خوام؛فقط یه دلیل درست و حسابی در جواب سؤالم می

و نگاه کن...با توئم آوا! من  

وقفه های بیذاتش عصبی بود و این اشکصدایش کم کم اوج گرفته بود. 

کرد. بدترش می  

های خیسش که در نگاه سبزِ عصبانیِ اهورا گره  آوا سرش را بلند کرد و چشم

 خورد، دوباره صدایش را شنید: 

داخته؟چی تو رو به این حال و روز ان-  
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کرد که اهورا پر خشم  تر بود. آوا هنوز در سکوت نگاهش میبار عصبانیاین

 غرید:

دِ بگو بدونم چه مرگته لعنتی؟! -  

هایش را به هم فشرد و باز کرد. آرام  از صدای محکم و بلند او، آوا محکم چشم

 و با نگاهی پر از تمنا، لب زد: 

فقط بزار برم... -  

و تُن صدایش هنوز هم باال بود وقتی که گفت:  شدت غلیظ شداخم اهورا به  

بری؟ تو با پای خودت و بدون گرفتن اجازه برای ورود، پا به این اتاق گذاشتی  -

و هم  و ندادی... تا نگی چته، فکر بیرون رفتن از این اتاقو هنوزم جواب سوالم

کنی!نمی  

رفتن و  آوا کالفه شده بود. اهورا هم وقت گیر آورده بود برای خرده گ

 بازخواست کردن...

پیراهن اهورا را که محکم چنگ زده بود، رها کرد و درحالیکه آرام آرام  

کرد گفت:اش را باز و بسته میشده های خشکانگشت  
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دونی چه مرگته دلیل حالت خوب نیست. خودتم نمییه وقتایی هست، که بی-

ت میفته و  که بخوای به کسی توضیحش بدی... یه چیزی عین خوره به جون

شته باشی. تا جایی که  و نداکنه، که دیگه توان پس زدنشروی میانقدر پیش

 مقابل درد سنگینش، خم بخوری و جلوش زانو بزنی... 

هایش را کمی زدود و  اش کشید و اشکش را روی گونههایکف یکی از دست

 ادامه داد: 

شه که بیاری، درست نمی دلت که بگیره، هزاری هم که دلیل و منطق براش -

شه. مخصوصا که قبال هم شکستگی داشته باشه...نمی  

  ولم کن!  ! حالم خوش نیست... پسی من گرفته، بدم گرفته، دلِ تیکه تیکهاالن

 بزار برم و... 

هم   که دست راست اهورا، محکم از کنار کمرش و خواست از سمت دیگر برود

دخترک را لرزاند.  ظریف و ریز  و صدای بلندش، باز تنروی در کوبیده شد 

های بلند و  اهورا بیشتر بهش نزدیک شد. االن شاید چیزی جز طنین تپش
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شان هایل  ی اهورا و ضربان تند قلب کوچک آوا، بینزده خشمگینِ قلب یخ

 نبود.  

.  و تا حد ممکن خودش را از او دور کرد دخترک قدری توی خودش جمع شد

ه اهورا را نداشت. محکم دستش را به در گرفت  حقیقتا تاب این همه نزدیکی ب

داند ی آن همه گرما از پا بیفتد. اصال اهورا خودش میکه مبادا از هجوم یکباره

کند؟چه کار دارد می  

نگو که هرکی ندونه، من یکی خوب   ر ننویس و دری وریواسه من لکچ-

فهمم این چهره و این اشکا، از یه دلگیریِ ساده نیست و پای چیز بزرگتری  می

 درمیونه... 

 صدایش محکم بود و سرد. اما عصبانی نبود. بعد از مکثی کوتاه، ادامه داد: 

زنم؛ تو چشمام نگاه کن! نه که رو بگیری و چشمای باهات که حرف می-

دوزی به جایی که نتونم ببینمشون... و بلعنتیت  
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آوا محکم پلک زد و آرام آرام نگاهش را باال کشید و توی جنگل سوزان  

اش به خون نشسته  ایهای زاللِ شیشههای اهورا قفلش کرد. مردمک چشم 

سوختند.ی سرخ، میآن هاله  آتشِبودند و درمیانِ  

که دوباره جسارت   اش را چین انداخت و صدای ظریفشاخم کمرنگی پیشانی

 گرفته بود، توی گوش اهورا پیچید:

بینی حالم خوش  چرا عادت داری تو هر شرایطی زور بگی؟ لعنتی مگه نمی-

دی؟ نیست؟ چرا این همه آزارم می  

و بگی... فقط ازت توقع دارم حقیقت-  

ای که مثل بختک سایه شت... گذشتهو گفتم. درد من از گذشتهمن حقیقت-

ای نیست. الاقل برای من؛  زندگیم و رهایی ازش هم اصال کار ساده انداخته رو  

شه رو  شه عذاب و هوار میغیر ممکنه! ریکاوریِ ناخودآگاه گذشته، هربار می

 سرم...

اش  روی گونهاش های فندقی ای اشک از چشمگفت، قطرهای که میبا هر کلمه

شد. گشت و لرزش نسبیِ صدایش حس میروان می  
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های اهورا خیره شد و  که تمام شد، مکث کرد. چند لحظه توی چشماش جمله

 بعد درحالیکه باز لحنش جسور شده بود گفت: 

د جناب سرگرد؟ یا الزمه بیشتر توضیح  کافیه؟ اعترافاتم به حد نصاب رسی-

خوای رهام کنی و بزاری برم حضرت آقا؟نمی بدم؟   

 اهورا چند لحظه در سکوت نگاهش کرد. 

های خیس و این  چیزی این وسط جور نبود... دیدن این چشم به نظرش، یک

صورت ظریف غمگین، ردی از حرارت... گرما... یا آتشی تند و تیز روی قلب  

گذاشت...اهورا به جای می  

های سبزش  های خشمی که مدام طراوت چشم تر از زبانهآتشی بسیار سرکش

گذاشت. سوزاند و سرخیِ خودش را به نمایش میرا می  

گرفت و این سوزشی که تازگی به های آوا میاین حرارتی که قلبش از چشم

حال حس مشابهش را  جانش افتاده بود؛ چیزی بود متفاوت! اصال اهورا تابه

...  نداشته بود  

هایش تازه بود... نوپا بود... شاید اوایل، قدری هم بیگانه بود... این آتش، شراره  
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افتاد اش میگذشت، بیشتر و بیشتر به جانِ یخبندانِ قلب سنگیاما هرچه می

شاید هنوز آن دیوار یخی ترک بر   کرد...و اهورا چقدر خوب این را احساس می

گرمای حاصل از این تَب شده بود... نداشته بود؛ اما او خیلی خوب متوجه  

 این آتش، دیگر غریبه نبود... 

کرد غرق نگاه پرجذبه و در عین حال، رعب آوری  درست وقتی که آوا حس می

هایش را  ای بهش خیره بود شده است، اهورا چشمهای شیشهکه از آن مردمک

 بست و ازش فاصله گرفت.

ی تلخش از تن لرزان دخترک،  عقب رفتن اهورا و دور شدن گرما و رایحه

ی آوا بیرون آمد و همزمان، یک نفس عمیق که از عمق سینهاش شد نتیجه

سرما در جانش پیچید. به او گفته بود رهایش کند ولی االن که همین چند قدم 

بود. مگر نزدیک را باهاش فاصله گرفته بود، آوا توی دلش به خود خوری افتاده 

داد؟ شاید هم درواقع بخاطر حس خوبش بود که  اهورا بودن حس بدی بهش می

 کرد...از او فرار می
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اهورا پشت به آوا، درحالیکه بین تاریکیِ فضا محو شده بود و چیزی جز صدای  

شد؛ وسط اتاق ایستاده بود. کالفه دستش را میان  هایش شنیده نمی نفس

اش، توی گوش آوا پیچید: حکم و تاحدودی گرفتهموهایش کشید و صدای م  

خوام باهات حرف بزنم...بگیر بشین می-  

 صدای آوا که توی گوشش پیچید، اخمش به شدت رنگ گرفت.

تونم!نمی-  

 با غیظ سمت او چرخید و غرید: 

دی، وگرنه خودم  شینی رو تخت و تا آخر به حرفام گوش میگیری میمی-

کنم کشونمت... که فکر نمیو رو زمین میقدم کنم و همین دووادارت می

 این کارو زیاد دوست داشته باشی...

 آوا بااخم کمی صدایش را باال برد: 

و خاموش کردی وایستادی وسط اتاق، امر و  گی؟ المپ فهمی چی میهیچ می-

کنی؟ مگه اسیر گرفتی جناب! هرچند؛ آدم به نهی و تهدید هم می

زنه...ر منطقی نمیاسیرشم حرف نامعقول و غی  
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السلطنه؟  و خفاش فرض کردی جناب خودخواهگه من و توی دلش ادامه داد: »م

و تشخیص بدم دِ آخه عقل  از کجا بتونم تو این ظلمات، مسیر تختت

 کل؟!«

ها را مثل خودش بلند بلند فریاد بزند، ولی توانست اینکرد کاش میآرزو می

آوا تا این حدش را نداشت... ؛که خواستمیزیادی حقیقتا جرعت    

اهورا سمت عسلی رفت و آباژور رویش را روشن کرد. آوا دستش را پشت  

ی هایش کشید و نگاهش را از روی زمین، تا قامت بلند و چهارشانهپلک

اش قفلش کرد. تن و  های وحشیاهورا امتداد داد و درنهایت، توی چشم

آباژور لعنتی را روشن  ر گرفت. کاش اصال اهورا آنبدنش به آنی گُ

کرد. نمی  

هایش  ای به تن داشت که دکمه ایِ بسیار تیرهی قهوهمرد جوان، پیراهن پاییزه

اش را در تاریک و روشن اتاق، به  و عضالت ورزیده باز بود و پوست برنزه

نمایش گذاشته بود. موهایش که کمی خیس بود و تاحدودی شلخته،  
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کرد توی اش؛ وای که غوغا میرت خستهاش ریخته بود و صوروی پیشانی

قرار آوا... دل بی   

اصال انگار خدا این مرد را ساخته بود برای اینکه آوا هر حالتش را تجزیه  

اش اینطوری به تک و  تحلیل کند و هربار، نفس تنگی بگیرد و دلِ وامانده 

 تا بیفتد از ابهت و جذابیتش. 

 صدای محکم اهورا توی گوشش پیچید که گفت: 

خب، حاال که مشکلت حل شد...-  

ی چشم به تخت اشاره کرد و ادامه داد: ز گوشهو ا  

بگیر بشین... -  

نشیند. ولی از آنجا  چقدر آوا دوست داشت جسارت به خرج دهد و بگوید نمی

از روی  ارزید؛ موهایش را ی اهورا نمیهای دوبارهکه به داد و غال کردن

وی تخت نشست.  شت سرش انداخت و جلو رفت و رپشانه   

کرد. اهورا درست مقابلش بود و خیره نگاهش می  

خواستم دسترسی پیدا کنی؟  تونستی به اطالعاتی که می-  
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 آوا فقط سرش را تکان داد که اهورا گفت:

اش؟ خب؟ نتیجه-  

دخترک چند لحظه سرش را پایین انداخت. حاال با این وضعیت چطوری حرف  

توانست، چون اهورا باز با غرشی وادارش  نمیبزند...! قطعا سر به زیر که 

هایش نگاه کرد نگاهش کند. تنها راه حل این بود که فقط به چشممی

بدجوری مسحور   ای هم به تنهاییهای شیشه؛ آن تیلهکند. هرچند

 کننده بودند...

خودش را به خدا سپرد و سرش را بلند کرد. نفس عمیقی برای آرام کردنِ  

ناچار، با  بش کشید که کاری بیهوده از آب در آمد و بهگرومپ گرومپِ قل

اش را با سر زبان تر کرد و گفت: های خشکیدههمان شرایط لعنتی، لب  

رخالف ویالی تهران، اینجا اونقدرها هم تحت کنترل سفت و سخت و زیر  ب-

بین نیست. یه حسگر تشخیص هویت توسط چهره، درست قسمت  ذره

شه و به خاطر همین  عاتش هرروز آپدیت میدر ورودی کار شده که اطال
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ی ورود داده هم امروز به من و تو که تازه وارد به حساب میومدیم اجازه

به صارمی نه...شد، اما   

هایی ریز شده و هایش را به کمرش زد و با چشمآوا که مکث کرد، اهورا دست

ی حرفش بود.  اخمی نسبتا غلیظ، به انتظار ادامه  

هایش نگاه نکند، کرد جایی را جز چشمچنان که سعی میهمدخترک 

های سردش را در هم پیچاند و نفسی گرفت و ادامه داد:انگشت  

ها ی باال و اتاقها کار شدن، ولی طبقهیه سری سنسور امنیتی هم تو سالن-

اش نه،  هیچکدوم تحت کنترل نیستن. ورودیِ باغ هم تحت نظره، اما بقیه

مونه حیاط پشتی، که اونجا بیشتر حکم یه خلوتگاهِ  می شه...چک نمی 

ره نیروهای  بهتو ردیابی نکردم، اما به نظرم و داره تا باغ! من چیزیامن

 خودتونم بررسی کنن...

 آوا سکوت کرد و اهورا بعد از یک ثانیه لب زد:

همش همین بود؟-  

نه، یه چیز دیگه هم مونده...-  
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 اهورا دست به سینه ایستاد.

شنوم. می-  

ای اش؛  های یک کلمه لحنش همان تحکم همیشه را داشت که آوا از این جمله

ریزد. اش فرو میکرد چیزی تهِ سینهحس می  

شه که زدن ردش کار  تموم اینایی که گفتم، توسط یه اپلیکیشن بررسی می-

فهمم...زیاد سختی نبود. اما... این وسط یه چیزی هست که نمی  

روی تخت کنارش نشست.   ی خیلی کمجلو آمد و با فاصله اهورا با مکث،   

و اون چیه؟ -  

اهورا را  ادکلن همیشگی ی تلخ آوا به صورت نامحسوس، با دَمی عمیق، رایحه

هایش کشید و گفت: به ریه  

شون  و کنترل که منبعپیشرفته وجود سه تا دستگاه خارجی. سه تا دوربین -

شن...جای دیگه کنترل می از طریق اون اَپی که گفتم نیست. از  

کجاها کار گذاشته شدن؟ -  
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   یدونه تو باغ، یکی سالن آخر ویال... و یکی هم تو اتاق من!-

و آوا شانه باال   وقتی که به نیم رخ او نگاه کرد های اهورا کمی درخشیدچشم 

 انداخت و ادامه داد:

کار   کنم کار یکی از دشمنای شاهپور باشه، ظاهرا طرف خیلی همحس می-

و پیدا  بلده! چون نه اینا بو بردن و نه من تونستم ریزِ اطالعات منبعش

 داد. دیگه بیخیالش شدم...کنم... هرچی تالش کردم، پشت هم اِرور می

پیدا کردم، تونستم به صورت  و  فقط چون جای دوربینِ اتاق خودم

قیم و بدون هَک سیستم غیرفعالش کنم... مست  

واضحِ واضح بود. آوا در کارش عالی بود.  های اهورا االنبرق چشم  

ی خودِ اهورا کار شده بود و عالوه بر ابزار  ها طبق خواستهدرواقع دوربین

کنترل خودشان به روی اوضاع، محکی بود برای آوا که او به خوبی کارش  

 را انجام داده بود.  

هایی وصله؟  کنن؟ روی چه دستگاهو کیا چک میمتوجه شدی اون اَپ-  

 آوا سرش را تکان داد:
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هپوره؛ یکی هم طهموری... یه نسخه تحت نظر شا-  

به اهورا نگاه کرد که موهای بلندش همزمان با تکان  بعد با لبخند پت و پهنی

یک تای ابرویش را باال انداخت و ادامه   اش ریخت.دادن سرش روی شانه

 داد: 

منه...  تاپِر یه نسخه سوم هم داره، که رو لپدر حال حاض-  

لت صورتش، طرح لبخندی روی صورت  کم مانده بود از لحنِ پرشیطنت آوا و حا

هایش کشید و اخم کرد و سر تش را به لباهورا بنشیند که سریع دس

  چرخاند. 

گیرم...و فایل کن، به وقتش ازت تحویل میکارِت خوب بود. اطالعات-  

اش با او پیشرفت همین »کارِت خوب بود« گفتنِ اهورا، یعنی آوا کمی در رابطه

اش است...ته بود وظیفهکرده. حداقل دیگر نگف   

 لبخند آوا پررنگ بود وقتی که با لحنِ شیطون مختص به خودش گفت: 

و دقیق و مو به مو گفتم و  اطاعت قربان! فقط حاال که من جواب سؤالتون-

و بپرسم؟ م سؤالمقص انجام دادم، میشه رخصت بدین خودم هنو بیکارم  
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 اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت:

. بپرس-  

جا شد و رو به اهورا، چهارزانو نشست. آوا کمی سر جایش جابه  

و ببینی، درسته؟گفتی قرار بود امروز هامون-  

ف چند دقیقه پیش کمی  اهورا تنها سرش را تکان داد و آوا، با لحنی که برخال

فته بود، گفت: رنگ استرس گر  

چی بین   اش چی شد؟ منظورم اینه، تکلیف من این وسط چیه؟خب... نتیجه-

و جدی بگیرم؛ نه؟ گذره؟ باید خطرش شاهپور و هامون می  

های رنگ جنگل مرد جوان،  ق سبز چشماهورا چند لحظه خیره نگاهش کرد. بر

هایش مثل دوتا  آمد و مردمک در تاریک و روشن اتاق بیشتر به چشم می

اینکه  درخشیدند. کمی سرش را جلو برد و بیای میمروارید شیشه

اش ایجاد کند، آرام لب زد: کوچکترین تغییر حالتی در چهره  

کنی؟ باید ازش بترسی و جدیش بگیری؟خودت چی فکر می-  
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هایش، کمی توی  آوا که دستپاچه شده بود باز از نزدیکی اهورا و گرمای نفس

ای از  خودش جمع شد و با شرم و حیای مخصوص به خودش دسته

را پشت گوشش کشاند و گفت:  موهایش که توی صورتش ریخته بود  

خب... از آدمی مثل هامون باید ترسید. به خصوص که شاهپور هر زمان که -

و با منافع خودش تاخت بزنه... پس... تونه منبخواد می  

تر شد، حرف دخترک نصفه ماند و نفسش حبس شد. اهورا که نزدیک

شنی  های لرزانش توی صورت جدی او که اخمی بسیار مالیم چامردمک 

اش که توی گوشش  اش کرده بود غرق شد و صدای محکم و مردانهجذبه

 پیچید، از گرمای نفسش آرام پلک زد.

از من چی؟ -  

 آوا ناخودآگاه کمی خود را عقب کشید و لب زد: 

از تو چی؟! -  

 اهورا بیشتر نزدیکش شد.

بینی؟ می کنی منم ترسی؟ به همون چشمی که به هامون نگاه میاز منم می-  
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گفت این مرد؟ نکند قصد جان دخترک را کرده آوا به وضوح جا خورد. چه می

پرسید که او جا و  شد و چنین سوالی میبود که اینطوری بهش نزدیک می 

هایش شود...! یعنی خودش  مکان خودش را فراموش کند و غرق جنگل چشم

زودگیری او  فهمید؟ محال بود مأموری به تیزهوشی و دید؟ خودش نمینمی

او که خودش بهتر از  های آوا را بفهمد و حالش را درک کند. نتواند چشم

دانست برای آوا با عالم و آدم متفاوت است و دخترک هرگز همراه  هرکسی می

دهد... پس دیگر این سوال برای چه بود که او  هامون در یک مرتبه قرارش نمی

اش بدهد!!نیهم مجبور شود پاسخی برخالف میل و احساس درو  

بستگی داره تعریفت از ترس چی باشه... اگه منظورت به حرف منه که گفتم  -

و  اونه، هنوز سر حرفم هستمدرونت با شاهپور توفیری نداره و ذاتت عین ذات 

! ولی اگه بحث سر وقت هاییِ که که داد و هوار  ترس از ذاتت توی دلم هست

ری، باید بگم نه؛ به  چون و چرا دا طاعت بیگی و توقع اراه میندازی و زور می

ترسم...هیچ عنوان ازت نمی  

خوای بگی برات با هامون فرقی ندارم، نه؟  می-  
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منظور من این نبود...-  

و شفاف سازی کن! پس خیلی سریع منظورت-  

رفت، اهورا بیشتر  کمر دخترک به تاج تخت خورد چون هرچه بیشتر عقب می

اش  ط آن گیر و دار به تحکم اهورا خندهکشید. دخترک وسخودش را جلو می

های امشبش واقعا عجیب و غریب شده بود یا آوا  گرفته بود. رفتار و حرف

رد جوان هر دو  لبش را آرام گزید و حرفی نزد که م کرد!اینطوری فکر می

ی ریز و ظریف دخترک، با فاصله روی تاج قرار داد و  دستش را دو طرف جثه

ی صورت او نگه داشت که نفس آوا حبس شد و  مترمیلیصورتش را یک 

ای که حاال نم نمکی حسادت هم های شیشههای درشتش توی آن تیلهچشم 

 داشتند، خیره شد. 

ی تو ولی به اجبار  ذات شاهپور، که دست بر قضا االن تو جبههاگر این آدمِ هم-

ری که  اش طبق قراقصه وسط زمین دشمن ایستاده، بگه تا آخر این راه، سایه

و داره؛ اونوقت چی؟مونه و هواتگذاشت مراقبت می   
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  او های فندقی هایش را بین مردمکمآوا فقط نگاهش کرد و اهورا یک دور چش 

 چرخاند و بعد ادامه داد: 

ن باب اعتمادی که باید بین  ترسی؟ هیچ دلیلی وجود نداره مِبازم ازش می-

ی هامون جدا کنی و  پر شدهو از چوب خط طرفین قرارداد عقد بشه، حسابش

 به یه چوبشون نزنی؟

کم مانده بود سر به بیابان بگذارد، هر دو  ی تلخ و رایحهآوا که از آن گرما 

ی واسع او گذاشت که پسش بزند، اما اینطوری بدتر  دستش را تخت سینه

شد... گرمی تنش، دیگر فقط یک هاله نبود و االن به صورت مستقیم به کف  

نفس عمیقی کشید و با تمام شد. زده و لرزان دخترک تزریق میهای یخدست 

ی او فشرد بلکم قدری عقبش براند و راه نفسش را  هایش را به سینهقوا دست

 باز کند. 

ی  من که گفتم تو و هامون یکی نیستین... در ضمن؛ قرار ما از اول بر پایه-

به صورت پایاپای رفاقت نبوده، از روی شراکت بوده و همینطور هم تا آخر 
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تونم بهت  ای نیست پس نمیره... اعتماد به هیچ عنوان کار ساده پیش می

... حاال هم برو کنار، بزار برم...اعتماد کنم  

اگه نزارم؟! -  

آمد قصد  اش هم نمی آوا با بهت نگاهش کرد. اهورا اخم نداشت اما به چهره

. شوخی داشته باشد. نگاهش جدی بود و تا حدودی گرفته  

پشتش نشاند و با صدایی که سعی دخترک اخم مالیمی میان ابروهای کم

 داشت نلرزد گفت:

و از ذهنت  مگه دست توئه که نزاری؟ برو کنار گفتم... فکر کج گذاشتن پات-

 بِکَن و به کل بنداز دور جناب سرگرد! 

های خودش گرفت و درمیان اهورا هردو دست کوچک او را توی دست

ی کمرش برد و همانجا نگه داشت. همان یک ذره فاصله  تقالهایش، پشت

اش را به ی دخترک، نگاه سبز وحشیشان را هم از بین برد و سینه به سینهبین

هایش دوخت که آوا خودش را محکم به تاج چسباند. االن باید میترسید،  چشم 

  های اهورا خیره بود و های شفاف چشم اما نگاهش همچنان پر جسارت به تیله
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ا و نزدیکی، حالش  کرد خودش را از دستش خالص کند. از آن همه گرمتقال می

خواست اما نزدیکش بودن هم وقتی به  ی از اهورا را نمیروعوض شده بود. د

انداختش، اصال برایش قابل تحمل نبود. فقط باید یک طوری این حال و روز می

.  رفتگریخت و از این اتاق بیرون میاز دست این مرد می  

و بدون که اگه قصد زیرآبی رفتن داشته  ولم کن روانی... ولم کن بزار برم... این-

و برات باز بزارم و عین منگوال بشینم جلوت و  باشی، من آدمی نیستم که راه

 نگات کنم... 

اهورا هردو دستش را با یک دست گرفت و کمی فشار داد که دخترک کمی  

هایی اش را گرفت و از میان دنداننه صورتش جمع شد. با دست دیگر محکم شا

خواست فشردشان، با لحنی که عصبانی بود اما نمیکه محکم به هم می

 صدایش را باال ببرد، غیظ کرد:

ای لذیذ که فکر زیرآبی رفتن به ذهنم  ام و نه تو طعمهنه من شناگر ماهری-

ی خوبی  رم چون تا جایی که یادمه همیشه دونده و میخطور کنه! راه خودم

شن که مجبورم به هو نحوی که شده بودم... حاال این وسط یه عده سنگالخ می
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آخر عاقبت مزخرف که  ر و خیال بیهوده به سرت نزنهکنارشون بزنم؛ پس فک

مجازات خوبی نداره... الی رول پیچیدن تو قوانین من اصال   

کرد و بعد  ای مکث زد نگاهش کرد که اهورا لحظهآوا همانطور که نفس نفس می

هایش را تنگ کرد و ادامه داد: چشم   

اما تو بگو چرا این این کارو میکنی؟  -  

ی توانش را هم  افتاد، ولی تتمهدخترک داشت از فرط آن همه گرما از پا می

 جمع کرد و لب زد:

زاری، نه من! و زیر پا میکدوم کار؟ در حال حاضر تو داری حد و حدودت-  

های  هایش کشیده و بلند بلند بود و تپشاهورا چند لحظه نگاهش کرد. نفس

اش به خوبی حس  ی آوا را از زیر هودیزدهی قلب کوچک و هیجانتند و بریده

کرد.  می  

ایستی و تمام گی؟ چرا هر بار با زبون درازت مقابلم میچرا بهم دروغ می-

دت چیه دختر؟کنی که از موضعم کوتاه بیام؟ قصو میتالشت  
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با حرص خاصی بیان کرده بود که آوا به وضوح   بلندتر و  ی آخرش راجمله

 متوجهش شد.  

دونه و  و سرتر از بقیه میاوال که من بهت دروغ نگفتم. ثانیا، کسی که خودش-

ده، بایدم توقع مخالفت داشته باشه... مدام دستور می  

هیچکس تا به حال چنین جسارتی نداشته...-  

بروهایش را باال انداخت که اهورا ادامه داد: آوا ا  

باد   مثل زنی و بعدو میهیچکس به جز تو! که عین یه آهوی وحشی حرفت -

شی...دوی و از نظر محو میمی  

اش گرفته بود، با این حال جلوی خودش را گرفت و با آوا از تشبیه اهورا خنده

 لحنی که قصد داشت جدی باشد، گفت:

ه حداقل این آهوی وحشی حق و حقوق بقیه رو هم از جناب  پس خوشحالم ک-

گیره و واسه یه بار هم که شده، یادش میاره تو دنیایی السلطنه میخودخواه

و از  ی همه جای خالی خلق کرده و نباید خودشایستاده که خالقش به اندازه

 بقیه برتر بدونه... 
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ل شد که آوا فورا از  اهورا یک تای ابرویش را باال انداخت و کمی دستش ش

اش کوبید و بی اینکه بهش فرصت  غفلتش استفاده کرد و دوباره تخت سینه

 حرف زدن بدهد، گفت:

بزار برم جناب... -  

کجا بری؟  -  

ی اهورا، بدجوری خواستنی بود، نبود؟زمزمه  

دونم! هرجا به جز اینجا... شاید برم اتاقم که استراحت کنم... فقط برو  نمی-

حتم بزار، این همه نزدیکم نباش... کنار... را  

کنه؟نزدیکی به من اذیتت می-  

 آوا با تعجب نگاهش کرد. این دیگر چه برداشتی بود؟ 

نگاه سبزش کمی کدر شد و با همان لحن محکم و گرفته، که تا حدودی هم 

اش داشت، دوباره گفت:مایه خشم در ته  
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ده! فقط برام سواله که  پس عالوه بر ترس، فهمیدم که حضورم آزارت هم می-

چطور با وجود این همه احساس منفی، ازم خواستی کنارت باشم و مثل یه  

 سایه حمایتت کنم! 

های جورواجور بود، کم نیاورد و  آوا که در هر شرایطی آستینش پر از جواب

 پاسخش را پر جسارت داد. 

تو   چون جناب عالی هرچقدر بد باشی یا خوب، چه ازت خوشم بیاد چه نه،-

دونم قانون طرفدار منه، باید از  جایگاه حق ایستادی و از اونجایی که می

 شدم...حمایت مأمورش و حضورش در نزدیکیِ خودم مطمئن می 

های او فشرد و کمی به عقب هولش  هایش را از روی پیراهن به شانهبعد دست 

 گفت: داد. اهورا حتی یک اینچ تکان نخورد و آوا با لحنی حرص دار 

 حاال اگه قانع شدی، برو کنار بزار برم رد کارم...-

همان لحظه در اتاق   فاصله گرفته بود برای حرف زدن که...های اهورا از هم لب

 باز شد. 

 صورت هردو سمت در چرخید. یکی از خدمتکارها بود. 
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اهورا با اخم و نگاه ترسناکش، بهش زل زد و بلند؛ طوری که تن صدایش عالوه  

خدمتکار لرز به تن آوا هم انداخت؛ غرید:بر   

کنی احمق؟اینجا چه غلطی می-  

کرد. زده نگاهش میدختر بیچاره، همانطور با رنگی پریده و چشمانی وحشت 

و   های سبزِ به خون نشسته، تمام جرعتش را ازش گرفته بودنداین چشم

توانست لب از لب باز کند.نمی  

؟کَـــری؟ دِ بنال پیِ چی اومدی-  

بلند شد،   از روی تخت پراند. اهورا که  از سر خدمتکاررا با فریاد دومش، برق  

آوا از پشت سر به قامت بلندش که االن بیشتر از جذابیت ترسناک شده  

بود نگاه کرد و توی دلش برای آن دختر بیچاره نگران بود. خدا به حالش 

 رحم کند...

ا تته پته گفت:شده بود، ب خدمتکار همانطور که سر جایش خشک   

تون گفت... ب... باید... تون... رانندهب... ببخشید قربان... را... راننده-  

 : اش را بدهد، پرغیظ گفتدای صحیح جملهاینکه به او فرصت ااهورا بی
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  یندازیو مو بعد سرت  یریگیورود م  یقبلش اجازه  ،یبزن  یخوا یکه م  ی هر زر-

 ...اتاق من تو یایهِلِک مو هِلِک و  نییپا

 رفت و مقابل دختر که رسید، بلند غرید:گفت؛ قدمی جلو میبا هر کالمی که می

 شیرفهم شد؟ -

ش  دختر بیچاره که از ترس غالب تهی کرده و چیزی نمانده بود تا مرز سکته پی

یت صدایش باال نیامد و باعث شد اهورا بلند داد  برود، چند بار لب زد، اما درنها

 بزند:

 ی نفهم؟ یرفهم بود یا درست حسابی حالیت کنم دخترهنشنیدم! ش-

 خدمتکار لرزان گفت:

 شه...ن... نه آقا... غلط کردم... با... باور کنین دیگه تکرار نمی-

 اهورا از الی دندان با لحنی خشمگین غیظ کرد: 

نبایدم بشه! االنم بزن به چاک... وای به روزگارت اگر یک بار، فقط یک بارِ دیگه -

 توی این ویال جلو چشمم پیدات شه...
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لرزید، چنان پا به فرار گذاشت که انگار تمام مدت دختر بیچاره همانطور که می

 منتظر همین حرف اهورا بود که از دستش بگریزد و به آشپزخانه پناه ببرد. 

اهورا دستش را به صورتش کشید و در را بست. قطعا به وقتش حساب سعید را  

میمیهم   حرف  آوا  با  اهورا  فهمیده  هوا  به  سر  پسرک  یحتمل  و  رسید.  زند 

 ای تور کرده تا اینطوری سر و گوشی آب بدهد... خدمتکار را به هر بهانه

سمت آوا که وسط اتاق ایستاده و لبخند کمرنگی به لب داشت برگشت و با اخم 

 رو بهش گفت: 

 خندی؟ به چی داری میتو -

لحنِ از  را  لبخندش  زمزمه آوا  دلش  توی  و  داد  قورت  درسته  اهورا  عصبانیِ   

اش فراری  و از خونهالسلطنه که چطور موشهوار جناب خودخواه  و  کرد:»به داد

اعصاب!« اما در  ... مغرورِ بیکنهمی  ده و خدمتکارِ بیچاره رو از کارش بیکارمی

 پاسخ اهورا، کالمی خالف حرف دلش روی زبان راند: 

 نبود.  هیچی، چیز مهمی  -

 هایش را توی هم فشار داد و ادامه داد: انگشتبعد 
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 تونم برم؟می-

 اهورا با تانی گفت: 

 خوای بری؟  و گرفتی که میمگه جواب سؤالت-

 آوا کمی جلو رفت و در دو قدمیِ اهورا ایستاد. با لحنی آرام و با شک گفت:

 بهم بگی؟ وحرفای هامون خوایواقعا می-

 ن نه... توی یه زمان مناسب...گم، منتها االبهت می-

های او، میزان کمی آوا لبخند کمرنگی به لب نشاند و اهورا حس کرد از هاللِ لب

 از غلظت اخمش کم شد. 

و تو پوست گردو نزاری جناب  امیدوارم دست به سرم نکنی و آخر سر دستم-

 سرگرد! 

 کمرنگش نگاهش کرد و بعد گفت: نسبتا اهورا چند لحظه با اخمِ

گم، پس شک نکن پای حرفم گری نیستم. اگر گفتم بهت میمن اهل سالوسی-

 مونم. می
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نمی- من  بگو...  االن  همین  زمان خب  اصال  کنم!  صبر  مناسبش  زمان  تا  تونم 

و باید زد، حاال هرجا و هروقت؛ فرقش چیه  حرفِ زدنی  !خواد چیکارمناسب می 

 مگه؟

 اهورا نفس بلندی کشید. 

که سنگ   گی دختر؟ اگه جا و مکان هر حرفی مشخص نبودچرا پرت و پال می-

و باید صاحب سخن تأیید کنه، چون فقط اونه  حرف   شد... جایرو سنگ بند نمی 

تونه داشته  هایی که نمی  دونه حرفاش چه بیخ و ریشهکه بهتر از هر کسی می

 باشه...

سرش را زیر انداخت و دوباره نگاهش    نزند،  لبخند  کردآوا درحالیکه سعی می

داد و . معلوم نبود اهورا امشب چش شده بود که هرلحظه تغییر حالت می کرد

جدی او خیره بود و    های فندقیِ آوا به صورتقض. مردمک رفتارش پر بود از تنا

 ش گفت: خود با شیطنت خاص

ونه االن بگه؟ یا باید دخب حاال نظر صاحب سخن چیه حضرت آقا؟ صالح می-

 شماری کنم؟ تا اون وقت و مکانِ مناسب ساعت 
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ها نیاز به شمردن ساعت  هم  کنیشه... اما اونطور هم که فکر میاالن نه؛ نمی-

 نداری... 

شان را هم جلو رفت ی بینکرد که اهورا قدم باقی مانده آوا همانطور نگاهش می

 گرفت. باز هم از نزدیکیِ به او ،دخترک و نفسِ 

نچه که الزمه ریم خرید و بعدش هر او اش، با هم میفردا صبح منتظر تماسم ب-

 گم...رو بهت می

 آوا ابروهایش را باال داد. 

 خرید؟ خریدِ چی؟ خبریه؟-

 ی دخترونه دارم...  اش احتیاج به یه سلیقهخریدِ یه هدیه، که برای تهیه-

ی دخترانه؟ نکند خبری شده! یعنی کسی وارد آوا باتعجب نگاهش کرد. سلیقه

خواهد برایش یادگاری و هدیه بخرد؟ اصال مگر چنین  زندگی اهورا شده که می

 چیز دور از تصوری ممکن است؟ 
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ده بود. حتی تصور اینکه  او گرفت. بدجوری توی پرش خور  آرام آرام نگاهش را از

شد سر به جنون  ی غیر از خودش توی زندگیِ این مرد باشد هم باعث میدختر

 بگذارد!  

 با لحنی کالفه، بدون اینکه نگاهش کند گفت: 

ی من ممکنه با شخصی که مد نظرته فرق داشته باشه و باید بگم که آدم  سلیقه-

دخترِ   عالقهواسه  سوممورد  شخص  نظر  که  نه  بخره،  هدیه  باید  خودش  و اش 

 بپرسه...

 و با کمی مکث ادامه داد: 

 تونم برم؟اما با این حال، واسه شنیدن حرفات هم که شده، قبوله... حاال می-

زند، سرش را بلند کرد و کرد. آوا که دید حرفی نمی اهورا در سکوت نگاهش می

ای اخم نداشت. افتاد که برخالف همیشه، حتی ذره  ایی مردانهنگاهش به چهره

مثل همین چند دقیقه پیش که او را به    جدی بود، سرد هم بود، اما عصبانی، نه... 

 مد...آواقعا چقدر این حالتش هم بهش می  اسارت گرفته بود...
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از اولم به اختیار خودت به اینجا اومدی، من نیاوردمت که االن بخوام بفرستمت  -

 . بری..

ی پهنش تنه زد که به جای  آوا با اخمی گمرنگ، سمت در رفت و به عمد به شانه 

ی خودش  ای تکان بخورد، استخوان ظریف شانهاینکه اهورا از جایش حتی ذره

درد گرفته بود، که باعث شد لبش را محکم زیر دندان بگیرد و لعنتی بفرستد.  

 داند...حاال به کی؟ خدا می

شد، سمت در برگشت که  اش دیده نمیو، که اصال توی چهرهاهورا با لبخندی مح 

پاشنه میروی  پا  آستانهی  از  آوا  و  میچرخید  بیرون  رفتن،  اش  از  قبل  رفت. 

بار دیگر، قبل از خواب، زیباییِ آن  لحظه ای مردد شد. خواست برگردد و یک 

ک کند... اما... محکم دست کوچک های سردِ سبز رنگ را توی ذهنش حهشیش

 اش را مشت کرد و در را به هم کوبید و سمت اتاق خودش دوید. زده یخ

*** 
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با  چشم  که  چوبینش  درِ  سرد  روی  که  بزرگی  فروشگاه  از  را  متعجبش  های 

حک شده بود، گرفت    خرسی احاطه شده بود، تابلویِ حاویِ اسمشهای  عروسک

 و رو به اهورا گفت: 

 اینجا؟  -

 آره خب، اشکالش چیه؟-

 اشکالی که نداره! ولی خب... آخه... -

 اش را خاراند.ی پیشانیبرگشت و دوباره فروشگاه را نگاه کرد و کمی گوشه

بازی خریدن واسه یه خانوم محترم به عنوان هدیه،  کنم اسبابواقعا فکر نمی -

 کار درستی باشه...

س های اهورا نقش بست. خیلی دور از حدرد خیلی محوی از لبخند، سوک لب

ی دخترانه احتیاج دارد، تا نبود که آوا از دیشب که شنیده بود اهورا به سلیقه

دارد، پیش خودش چه فکرها که نکرده و  ی او قدم برمیاالن که شانه به شانه

 ذهنش تا کجاها که پیش نرفته است... 

 اش پاسخش را داد:همیشهبا لحن سرد و محکم 
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و انتخاب کنم. پس نگران  محاله براش چیزیو ندونم؛ ی کسیمن تا سلیقه-

بازی دوست داره... به نباش، دختری که مد نظرمه؛ بی حد و اندازه اسباب

 خصوص عروسک!

خواست تمام دانست چقدر دلش میآوا چند لحظه مکث کرد. خدا می 

قول خودش کنجکاوی، اصال بهش   هایش را بپرسد. فضولی، یا همان بهسوال

کرد و این هم از  داد. دخترک رسما حسادت می نمی بهش آرام بودن مجال

 چهره و هم از لحن و صدایش پیدا بود که گفت: 

س که به عروسک راضی ش کج و کولهخوای بگی کیه که انقدر سلیقهنمی-

 شده؟  

و بزاریم پای اقتضای سنش؛ همچین کج سلیقه هم  م عالیقشیاگر بخوا -

یلی هم بهش میاد... منتها مشکل اینه  خواد خنیست، اتفاقا چیزایی که می

جا زنن و طبق معمول، قضاوت نابهخیلیا ندونسته و نسنجیده حرف می

کنن...می  

 و با قدری مکث، ادامه داد: 
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س. حدود سه، سه و نیم ساله... هدیه واسه یه دختر بچه-  

ی  های درشت شده که گفت، سرش را چرخاند و چشم آوا همزمان با »واقعا«ای

رخِ اهورا خیره شد که با احساس نگاهش، کمی سرش را  ه به بهتش به نیمآغشت

بندش روی صورتش برگشته بود.کج کرد. باز همان اخم نیم  

چیش انقدر تعجب داره؟-  

آوا کمی خودش را جمع و جور کرد و موهایش را پشت گوشش راند. واقعا جا  

 این یک چیز! هرچند،  خورده بود. توقع هر پاسخی را از جانب اهورا داشت، اِال

درگیر آن دختر بچه شده بود، اما خب همین که فهمیده بود االن ذهنش خیلی 

کرد. حداقل پای دختری در زندگیِ اهورا در میان نیست، واقعا خوشحالش می

 کنار آمدن با یک دختر بچه راحت تر بود.

 لبخند کمرنگی زد و گفت:

دو خریدن باشی! یعنی راستش؛  کردم اهل هدیه دادن و کاخب... فکر نمی-

جوره بهت نمیاد! اونم برای یه دختر بچه...  اینکارا هیچ  

ی لطیفی داشته باشه، اما تو... کنه؛ باید روحیهکسی که همچین کاری می  
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هایش  رو به اهورا شانه باال انداخت و خندید و در سکوت، درحالیکه با چشم 

ی مغرور  السلطنهزد نگاهش کرد. توی دلش زمزمه کرد:»یه خودخواهحرف می 

ی  جدی و تلخ مزاجی که خداییش هرچیزی به قد و قواره و قیافهو یه مأمور 

خوره، اال این یه فقره!«  درهم برهمت می  

اینکه به واکنشِ آوا لبخند بزند، دستش را به صورتش کشید و  اهورا قبل از 

چشم از صورت خندانش گرفت و سمت فروشگاه رفت. آوا هم همراهش به راه  

شگاه باال ی مرمرین سفید رنگِ ورودیِ فرولهافتاد و درحالیکه سه تا پ

رفتند، صدای اهورا را شنید:می  

. الاقل برای من اینطوره! نه  حساب یه سری آدما، همیشه از بقیه جداست..-

خوام که اینکارو بکنم...  تونم با بقیه بُرشون بزنم و نه میمی  

دانست چقدر دوست داشت فریاد با این حرف، آوا دوباره نگاهش کرد. خدا می

ها شود؟ اصال آوا هم بزند چه شرایطی الزم است که کسی جزء این آدم

ته، کوچکترین حسابی باز کند؟ توانست روی احتمال ورودش به این دسمی  

 اما به موقع سکوت کرد و جلوی زبانش را گرفت. 
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های پر از انواع وسایل بازی و  ایِ هوشمند گذشتند و بین ردیفاز در شیشه

گذشتند که آوا گفت: های فکری میبازی  

کنی واسه کسی که انقدر برات عزیزه، بهتره خودت هدیه  اونوقت فکر نمی-

یبه در این رابطه اظهار نظر نکنه؟  بخری و یه غر  

 اهورا دستش را توی جیب شلوارش گذاشت و با مکثی کوتاه، پاسخ داد: 

و ندادم...ایای چنین اجازهمنم به هیچ غریبه-  

ولی من... -  

تو غریبه نیستی! -  

ای سر  آوا لحظه  که با لحنی محکم میانِ کالمش گفته بود، با این حرفِ اهورا،

هورا دو قدم از او جلوتر بود که با مکثش، سمت او  جایش خشک شد. ا 

 چرخید. 

کرد. به کرد بهتش را پنهان کند، مات نگاهش میدخترک درحالیکه سعی می 

هایش شک کرده بود انگار! نکند معجزه شده است؟! یا اهورا مغزش را با گوش

 شخص دیگری عوض کرده که این حرف را زده؟! 
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سه  بخش بود شنیدن همانچقدر برایش لذتچقدر زیاد برایش ارزش داشت و 

کلمه از زبان اهورایی که جز اخم و تخم و فریادهایش، چیزی عاید کسی 

ی تمام دنیا، دروغ نبود! شاید واقعا هم اهورا  گفت به اندازهکرد...! اگر مینمی

االن، رفتارش با او    . چون از دیشب تاکرددیگر به چشم یک غریبه نگاهش نمی

تر، »دخترِ جاوید« خطابش نکرده بود. یعنی  بهتر شده بود و از همه مهم 

توانست امیدوار باشد رخنه کردن در قلب یخیِ این مأمور جدی که جنسش  می

 از سنگ سخت است، آنقدرها هم غیر ممکن نیست؟ 

کرد که مرد جوان با اخم گفت: همانطور خیره اهورا را نگاه می  

ام  چرا ماتت برده دختر؟ آوردمت که یه چیزِ به درد بخورِ دخترونه واسه-

 انتخاب کنی، نه که یه گوشه وایستی بِر و بِر به من زل بزنی...

آوا با نفسی عمیق، پلک زد و با لبخندی که صورت کوچکِ ظریفش را زیباتر 

عا حرف داد، جلو رفت. حرکتش زیادی تابلو بود؛ نبود؟ هرچند، واقنشان می 

ها هم جای تعجب داشت...اهورا بیش از این  
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ات انتخاب کنم که به هرکی نشون بدی  خیالت راحت! چنان چیز خفنی واسه-

ات، دستت درست آوا خانوم... بگه ایول به سلیقه  

ها شد. بازیاهورا حرفی نزد و آوا بادقت مشغول تماشای اسباب  

بازی و  زرگ، همه مدل اسبابفروشگاه بسیار بزرگی بود که از کوچک تا ب

هایش چیده شده بود و همین امر هم عروسک دخترانه و پسرانه، توی قفسه

انتخاب را کمی برای آوا سخت کرده بود. بین آن همه عروسک رنگارنگ که 

شان کار مشکلی بود.همگی واقعا هم عالی بودند، انتخاب بهترین  

ی او،  از سرشانه د که سمت اهورا برگشت و خواست سمت ردیف بعدی برو

اش  های فندقی ای که روی میز گذاشته بودند افتاد و مردمکچشمش به وسیله

 درخشید و با لبخند به آن سمت قدم تند کرد. 

ی صورتیِ بسیار زیبای تاشویی بود که ملودیِ دلنشینی ازش پخش  قلعه

صورتی و  شد و کنارش، عروسکی بزرگ، تقریبا تا کمر آوا، با لباس و کاله می

 موهای طالیی روی زمین گذاشته شده بود. 
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های فروشنده به کرد که یکی از خانمبا همان لبخند کمرنگش، قلعه را نگاه می

 سمتش آمد و با لبخند و لحنی گرم گفت:

مونه. و باید بگم،  ی موزیکال از جدیدترین اجناسانتخابت عالیه عزیزم! قلعه-

. تا حاال هم دلِ خیلیارو برده..  

آوا کمی رنگ به لبخندش پاشید و رو به اهورا که پشت سرش ایستاده بود،  

 گفت:

ام حرف داره یا نه حضرت آقا؟ خب، حاال سلیقه-  

 از صورتِ آوا سمت قلعه کشید و دوباره خیلی کوتاه اهورا با مکث، نگاهش را

ی او حس  درحالیکه دخترک از نگاهِ خیره های درشتش نگاه کرد وبه چشم

لب زد:  فته،هایش گُر گرکرد گونهمی  

ست...ی مردونهشاید فقط بهتر از سلیقه-  

آوا خندید و سرش را چرخاند. اهورا یا واقعا بلد نبود از کسی تقدیر کند، یا از  

دید و فقط خودش را به  اش بود که هیچوقت خوبیِ بقیه را نمیخودخواهی

تر بود...حیحی دوم صآورد. البته از نظر آوا، گزینهحساب می   
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اش، به فروشنده نگاه کرد و صدای بَم و لحن سردش،  اهورا با اخم و نگاه جدی

 شنیده شد: 

ه تهران ارسال بشه. ترین زمان ممکن، با پست سفارشی بخوام در نزدیکمی-  

ؤالی یا با خواهش بیان  اش را سلحنش پر از تحکم بود. درواقع باید جمله

در غالب دستور حرف زده بود.  کرد اما او، طبق معمول می  

 فروشنده سرش را تکان داد و گفت: 

های امروزمون هنوز حرکت نکرده، چون  بله حتما. اتفاقا یکی از پیک-

تونم لوازم شما رو هم بزارم جزء  ها به حد نصاب نرسیده بود. میسفارش

 سفارشات امروز.

د و ادامه داد: بعد با دستش، به مرد جوانی که پشت پیشخوان بود اشاره کر  

تشریف ببرید صندوق، آدرس کامل رو به آقای محمدی بگید، ایشون کارهای  -

دن...مربوطه رو انجام می  

 اهورا بی هیچ حرف دیگری، به آوا نگاه کرد.
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تونی تو ماشین بشینی که اینجا معطل نشی.دم؛ میتا کارا رو انجام می-  

آوا از روی آستین لباس، مچ و خواست سوئیچ را از جیبش بیرون بکشد که 

 دستش را گرفت و با لبخندی کمرنگ گفت:

مونم با هم بریم...نیازی نیست، هرچقدر هم طول بکشه؛ منتظر می-  

زد. قبل از  اهورا چند لحظه نگاهش کرد. دومین بار بود که این حرف را می

های های فندقیِ آوا طوالنی شود، مردمکنگاهش به چشم  باز اینکه

اش را از او گرفت و سمت صندوق به راه افتاد. ایشیشه  

و قامت بلند اهورا شده بود. راه  های وسیعا از پشت سر، ماتِ شانه نگاه آو

داشت. رفتنش محکم بود و در عینِ صالبت، آرام و مرتب گام برمی  

شوهرته؟  -  

با لبخند ازش سؤال پرسیده بود برگشت و با تعجب پاسخ  سمت فروشنده که

 داد: 

شوهرم؟ نه... معلومه که نه!-  
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البد نامزدته؟ -  

 آوا این بار لبخند زد. 

اونم نه... -  

ای کلک! پس حتما دوست پسرته!-  

 آوا خندید و حرفی نزد که فروشنده ادامه داد: 

اطش نداره انگار! من خدا به دادت برسه دختر! اخالق مخالق کال تو بند و بس-

اش، طوری نگاهم کرد و باهام حرف زد که کلی ازش  کارهام و هیچکه غریبه

ساعت باید تحملش کنی. 24حساب بردم... چه برسه به تو که   

 بعد چشمکی زد و ادامه داد: 

ارزه به اخماش! بد جیگریِ دوست اش میت خوبه ها... تیپ و قیافهولی سلیقه-

 پسرت... 

د و به اجبار، برای رفع سوءتفاهمِ پیش آمده گفت: آوا خندی  
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دوست پسرم نیست، همکارمه! خدا ببخشه به خاطرخواهاش که یکی دوتا  -

 هم نیستن... 

 فروشنده خندید. 

جای اینکه به فکر  آ! کنهببین؛ از این همکارا خدا نصیب هرکسی نمی-

و بچسبون به تنور! خاطرخواهاش باشی، نونِ خودت  

فی نزد. چون همان لحظه اهورا کارش تمام شد و باید همراهش از  آوا دیگر حر

شد. فروشگاه خارج می   

کرد و آوا، مردد برای اهورا در سکوت و با سرعتی نسبتا زیاد، رانندگی می

رخش دوخته بود. خب  خواهد را بزند یا نه، نگاهش را به نیماینکه حرفی که می

حبتِ مفصل« آوا را نیاورده بود  مگر از همان اول، برای به قول خودش »ص

کرد؟ بیرون؟ پس چه اشکالی داشت اگر آوا خودش سر حرف را باز می  

خوای بپرسی؟ هرچی که تو دلته رو بگو... چی می-  

آوا بهت زده نگاهش کرد. حاضر بود قسم بخورد که اهورا حتی از بغل چشم هم  

 نگاهش نکرده بود.  
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دوباره گفت:  کمی خودش را جمع و جور کرد که اهورا  

بزار برسیم اونجایی   وگم، فقط انقدری صبور باش و میچیگفتم که بهت همه-

شی...خوام، اونوقت کامل متوجه ماجرا میکه می  

چیزش خاص آوا آب دهانش را فرو برد و چشم از اهورا گرفت. این مرد همه

خواند  آمد. مغز آدم را میخودش بود و الحق که مأمور بودن چقدر بهش می

 انگار!  

اهورا فرمان ماشین را سمت سبزه میدان چرخاند و نگاه آوا، با شوق و ذوق  

رنگِ آنجا شد که با  روهای پهنِ طوسی محو خیابانِ بسیار تمیز و پیاده

های چوبی، چه بازار قشنگی را ساخته  های باران خورده و نیمکتدرخت

 بودند. 

ای که پشت ویترین یک بوتیک مردانه به  هایش سمت پیراهن چهارخانهچشم 

ای، خاکستری، طوسی، زرد و  تن مانکن آویخته شده بود و حاویِ خطوط سرمه

یب شده بودند؛ کشیده شد و که به طرز قشنگی با هم ترک سفید بود

ناخودآگاه، توی ذهنش آمد که چقدر ممکن است این پیراهن چهارخانه به تنِ  
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های پهن وسیعش  شد اهورا چیزی به تن کند و شانهاهورا بیاید. اصال مگر می

 توی آن رخ کشی نکنند؟  

های خنثی  همیشه رنگکرد؟ های روشن استفاده نمی ولی چرا هیچوقت رنگ

انگار عادت ها و حالتِ حرف زدنش. دیده بود. سردِ سرد؛ عین چشمبه تنش 

پیوند بزند. حتی همین  هایش هم تیرگیِ اخالقش را به لباس سرما و کرده بود

های تیره واقعا جذاب  االن هم، پلیوورش نوک مدادی رنگ بود. هرچند، با رنگ

پوشید؟ شد؛ اما خب چه اشکالی داشت اگر روشن هم میمی  

ی خیابان دخترک توی تفکرات خودش غرق بود که اهورا ماشین را به حاشیه

 برد و همانجا متوقفش کرد و گفت: 

رسیدیم!-  

ای بود دو طبقه با نمای چوبیِ کرم رنگ که سقفی شیروانی به رنگ مشکی کافه 

اش هم به رنگ سقفش بود. های پنجرهداشت و حاشیه و نرده   

ود بیست و دو سه ساله، پشت پیشخوان با  وارد که شدند، پسری جوان، حد

زد که با دیدن اهورا، به هول و وال افتاد و سریع تماسش را قطع  تلفن حرف می
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مد گفت. ظاهرا  آپیدا بود سالندار است. جلو آمد و با صورتی گشاده خوشکرد. 

 اهورا از قبل میز رزرو کرده بود. 

این کارها زیادی از اهورا بعید  رود. کرد دارد توی خواب راه میآوا احساس می

 بود! و باورش برای آوا بسیار سخت و غیرممکن بود...

ی سالن بود، نشستند و آوا  ای رنگی که گوشهپشت میز گردِ چوبیِ قهوه

نگاهش را روی دیوارهای آجرنما و  قاب و تابلوهای قشنگی که برای دیزاین  

 کار شده بود چرخاند. 

بزرگی قرار داشت که درست رو به خیابان سبزه میدان ی میز آنها، کنار پنجره

های کوچک کاکتوس اش، سر تا سر گلدانباز کار شده بود و روی حاشیه

 گذاشته بودند. 

های دخترک، خارجِ شیشه را نشانه گرفت. سبزه میدان... از این ارتفاع،  چشم 

طراوت! و  آید.... سبز بود و پربیشتر پیدا بود که چقدر اسمش به محیطش می

با ملودیِ   در ترکیب هایش، به خصوصهای درشتِ آوا از دیدن قشنگیچشم 

شد. ی باران خورده، اصال سیر نمیمالیمِ کافه و از پشت پنجره  
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هایش، حتی  الحق که این شهر، خودِ خودِ بهشت بود. از ریز تا درشت مکان

..اش هم جذاب و زیبا بود و بسیار رؤیایی.های معمولیخیابان  

برای آوایی  که تمام عمرش را توی تهران پر از شلوغی و دود، در عمارت  

شاهپور با اسیری سر کرده بود، گیالن مثل یک خوابِ خوش بود. خوابی که  

دخترک به هیچ عنوان دوست نداشت بیدار شود و از دستش بدهد. به خصوص 

 حاال که، حضور اهورا هم، بهترش کرده بود...

  رفته بود که اهورا با اخمی کمرنگ، ها را گرفته بود وارشپیشخدمت تازه سف 

توی هم قالب کرد و مقابلش روی میز گذاشت و به آوا خیره  هایش را  دست 

هایش ی شنیدنِ حرفشد. دخترک از همین حالتش، فهمید که باید آماده 

 شود. 

خواستم بدون کوچکترین مزاحمتی، فارغ از هر  خواستم بیایم اینجا، چون می-

.. و از  و بزنم.شنود یا بپایی که احتمالش هست زیر نظرمون داشته باشه، حرفام 

اونجایی هم که اینجا، جایی نیست که باز بخوای کَل بندازی و پنجول بکشی و  
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شده؛ آروم یه گوشه  مجبوری برخالف میل باطنیت؛ به خاطر خودت هم که

فهمی... تر میو راحتبشینی، احتماال هرچی که میگم  

 وار، با لحنِ محکمها؛ که سرد، پرتحکم و دیکتهآوا با شنیدن این جمله

اش بیان شده بودند؛ توی دلش به تمام تفکرات و خیاالت خام خودش  همیشه

پوزخند شد. اهورا همان اهورای سابق بود. این بهبودِ چند درصدیِ رفتارش  

هم، یحتمل برای این بوده که دخترک قبول کند همراهش بیاید. بهرحال او  

باید چه رفتاری  اش! خوب بلد بود کِی اییک مأمور بود، آن هم از نوع حرفه

 داشته باشد تا از طرف مقابلش بیشترین بازده را دریافت کند. 

پشتش نشاند و گفت: اخمی مالیم، بین ابروهای کم  

 خواد بدونم کی باعث شدهگوش کن جناب سرگرد! نه برام مهمه و نه دلم می-

و به  تونی طوری حرفتمیهربار با غلدری و دست پیش گرفتن،  فکر کنی

و گم کنه و چشم قربان بگه... ولی  شونی که طرف مقابلت دست و پاشکرسی بن

 بدون، من از اوناش نیستم!  

غیظ کرد:د و کمی رنگ به اخمش پاشی اهورا پوزخند زد و   
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و به وقتش چنان خورد  دونم که عادت به سر شاخ شدن داری، اما شاخِتمی-

ی از جیبت بیرونش  کنم سمتت که تا عمر دارکنم و حسابِ کارو حواله میمی

ه... پس بی  ترنیاری دخترِ جاوید! هرچقدرم پنجوالت تیز باشه، تیغ من بُرَنده 

وشن شد، لیفت که رگیری. تکو گوش میبه موی حرفامحرفِ اضافه، مو مو 

از اینجا بری... مفهوم بود؟  ای مکث؛مختاری بدون ذره  

رو بسته بود. اما یک آوا دست به سینه نشست. ظاهرا باز اهورا شمشیر را از 

کرد. باز اهورا گفته بود »دخترِ جاوید«... حاال چیز دیگر، این وسط اذیتش می

که اصل ماجرا را  فهمیده بود، نیشِ این حرفِ زهرآگینِ اهورا بیشتر به جانش  

توانست فریاد بزند من  زد. او که درواقع دخترِ شاهپور نبود. کاش میدرد می 

شد... شد... حیف که نمینیستم! اما نمی دختر آن کفتارِ لعنتی  

نشینی کند، به خصوص مقابلِ اهورا،  از آنجا که اصوال عادت نداشت عقب

گفت:  وکرد، دست به سینه نشست جرعتی ماورائی پیدا می  

ی درهم و اخالقِ گند تو رو تحمل  تونستم، نه قیافهمی مطمئن باش اگه-

رو! نگران نباش، فقط معطلم این سفر  های شاهپوکردم و نه آزار و اذیتمی
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رو ببندی و شاهپورو راهیِ  ی خودت پروندهلنتعی تموم بشه و طبق گفته

زارم و  ر میشم... پا به فراوقت منم از دستتون خالص میهلفتونی کنی، اون

رم یه جایِ دور، اونقدر دور که دیگه چشمم به هیچکدومتون نیفته و واسه می

یه نفس راحت بکشم!یه بار هم که شده،   

اهورا اخم وحشتناکی به چهره نشاند. آنقدر غلیظ، که آوا کمی توی خودش  

هایش را روی میز  هایش قدری رنگِ ترس گرفت. کف دستجمع شد و چشم 

گذاشت و کمی رو به جلو خم شد و با لحنی خشمگین، که تمام تالشش را  

اش غرید:شده های کلیدکرد به فریاد مبدل نشود، از الی دندانمی  

حتی   و کج بزار وی احمق! یه قدم، فقط یه قدم پاتکنی دخترهتو غلط می-

کنم یا و خورد میت رو واقعی کن، اونوقت ببین قلم پاتاین فکر بیهوده تصور

 نه...

آوا کالفه موهایش را از سمت چپ توی صورتش پخش شده بود، پشت گوش  

 راند و گفت: 
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گی؟ بعد از تموم این قضایا کار من و تو با هم  داری میفهمی چی هیچ می-

شه؛ اونوقت من آزادم که... تموم می  

هایش را روی میز کوبید که دخترک آرام لرزید و حرفش نیمه ماند.  اهورا دست

های اهورا به خون نشسته بود وقتی که زمزمه کرد: چشم   

مال دوطرفه بود، تو یه قولی دادی و یه قراری بستی که شروطش تمام و ک-

رو همین االن از ریشه بِکَن بنداز دور! از    و فرار پس دندونِ لقِ زیرآبی رفتن

ای که من نگفتم، حق نداری حرف از رفتن و نموندن و نبودن و  االن، تا لحظه

فرستمت جایی که ودم میهر مزخرف دیگه بزنی... کارم که باهات تموم شد، خ

.. مفهوم بود؟خیالم بابت امنیتت راحت باشه.  

کرد اهورا  تر شده بود. واقعا حس میصورتِ سفیدِ آوا، از همیشه مهتابی

زند. آرام لب زد:تکلیفش با خودش هم معلوم نیست که هربار یک حرف می   

اما من...-  

 اهورا حرفش را قیچی کرد و غرید:
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ه  نه...؟ اگر آرست؛ آره یا ه کلمهاما و اگر و ولی و نه آوردن نداریم! جواب من ی-

م و کامال شفاف، گیرو دست میکه مشکلی نیست ولی اگر نه، روش حالجیش

کنم که بشه آره... مفهومش می  

اش را توی هم فشار داد. خدا امروزش را بخیر کند.  زده های یخآوا انگشت

خواست مخالفت کند اما االن مکان مناسبش نبود. اگر توی ویال بودند، پا به  می

کرد اما اینجا، همینجوری هم با کوبیدن اهورا به روی  را جر و بحث میپای اهو 

میز، دو زوجِ جوانی که با فاصله از آنها نشسته بودند با شک نگاه نگاهشان 

کردند و آوا اصال دوست نداشت مسبب آبروریزی باشد که اهورا داشت می

کاشت. هایش را میدانه  

 ناچارا گفت:

کنی؟ من که فعال جایی نرفتم! اگه دخترِ جاوید خب؛ چرا همچین میخیلی-

بانِ دخترشه تا پدرش!  کنی، باید بدونی که شاهپور بیشتر زندانخطابم می 

کنه که خیالت راحت باشه جایِ من حاال حاالها همون  همین کفایت نمی

 ویالست؟
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زد، حالت  اهورا چند لحظه نگاهش کرد. چقدر وقتی آوا آرام آرام حرف می 

تر بود. شد... حتی صدایش هم قشنگداشتنی می مظلومش دوست یچهره

هر گرفت. اهورا از این حالتِ دخترک، درست مثل ویولون زدنش، آرامش می

دوست داشت!  توفیری نداشت... اهورا آرامشش راحرفی هم بزند، شاید   

صاف سر جایش نشست.  نطور خیره آوا را نگاه کرد و بعدهما حدود دو دقیقه

های فندقی رنگِ دخترک را نشانه  اش همچنان چشمایهای شیشهمردمک 

 گرفته بود وقتی که لب زد:

خواد!هامون تو رو می-  

هایش کمی لرزید که اهورا دوباره های آوا قدری از هم فاصله گرفت و چشم لب

 گفت:

منم موافقت کردم...-  

زده نگاهش کرد. آوا بهت  
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شه؟ اون همه ل و قرارمون چی میگی تو واسه خودت؟ پس قوچی داری می-

ی  و تسلیمِ اون مرتیکهادعای مراقبتم، حواسم بهت هست، همین بود؟ که من

تهِ نامردیِ جناب سرگرد... کالشِ عوضی کنی؟ این که   

 از صدای دلخورِ آوا، اخم اهورا رنگ گرفت و کالفه گفت: 

و آروم بگیر    جای اینکه لیچار به هم ببافی، یه خرده دندون سر جیگرت بزار-

و تموم کنم. بعد پایِ مردی و نامردی رو وسط بکش...بزار حرفم  

 آوا در سکوت نگاهش کرد که اهورا ادامه داد: 

ای آوا...خواد، اما نه بخاطر خودت! تو یه طعمههامون تو رو می-  

های عرقِ سرد، روی کمرش نشست. حقیقتا  رنگ دخترک پرید و حس کرد دانه

هایش را فاصله داد که حرف بزند؛ اما ی یک بازیِ جدید را نداشت. لبحوصله

ها را آورده بود، اهورا نامحسوس کف  چون همان لحظه پیشخدمت سفارش

 دستش را باال آورد و وادار به سکوتش کرد. 

 پیشخدمت که رفت، کمی رو به جلو خم شد و گفت:

منظورت چیه؟ طعمه برای چی؟ -  
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ی  اش را دور فنجان قهوهی مردانههای کشیدهو انگشت اهورا پلک خواباند

کرد، گفت:تلخش گذاشت و همانطور که بخارش را کف دست حس می  

ست؟دونی پدرت چه کارهتو هیچ می-  

خورد اما مجبور بود سکوت کند و  باز گفته بود پدرت. آوا خونِ خودش را می

هایش را به هم بفشارد. فقط محکم لب  

دانست. تنها  سرش را باال انداخت. واقعا هم نمی  هش کرد، دخترکاهورا که نگا

کارخانه داری نبود،   فقط اش خبر داشت. اما کار اصلیِ شاهپور کهاز کارخانه

 بود؟

دالر و مواد و یه شرکت واردات صادرات، الفاظ و اسامیِ فیکیِ که امثال -

ست... گهجاوید و هامون، پشتش قایم شدند. اما اصلِ کار یه چیز دی  

حس شده بودند، در هم پیچاند.  هایش را که از سرما بیآوا کمی انگشت  

خبرم؟  و بزن... چیه که من ازش بیکنی اهورا؛ حرف اصلیتمی مداری نگران-  

اش را مزه مزه کرد. دوست نداشت  اش را نوشید و تلخیای از قهوهاهورا جرعه

ی تلخ، خودش را به  هربار با این مزهاین طعم را اما با وجودش عجین بود و 
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قلبش هم   به اش بود کهکرد. تلخیِ این قهوه، تلخیِ زندگیخودش یادآوری می

اش که اکنون به سردیِ ی سمت چپ سینهرخنه کرده و رسوبش در آن ماهیچه

ی همین شهر بود، از این مرد همیشه خشمگین،  های برف پوشیدهکوهستان

 ج ساخته بود.  یک آدمکِ یخیِ تلخ مزا

های درشت آوا خیره شد. دخترک فنجان را روی میز گذاشت و دوباره به چشم 

نگران بود اما هنوز هم نگاهش، در تضادِ با آن تلخیِ قهوه و سرمای وجودش،  

 بخش.  گرم بود و شیرین و تاحدود زیادی؛ آرامش

 باقی بمونه...  گم که نه زمانِ زیادی رو هدر بدیم و نه در پایان سؤالیساده می -

 هایش را دور فنجانش گذاشت و با نفسی عمیق ادامه داد: و دست

ی انحرافی به نام  االسالمی، یه فرقهساسان شیخها پیش، مردی به اسمِ سال -

TSM  های به قولِ خودشون نوین و  ای که با روشراه اندازی کرد. فرقه

هایی تقریبا  طریق روش گرفت و ازروشنفکرانه، اعتقادات مردم رو به بازی می

سری تعالیمات روحانی و  مشابه یوگا و باز کردن چاکراهای بدن، یک

داد. به اسمِ نزدیکیِ به خدا، انسان رو از خدا دور  روانشناسی تعلیم می



www.taakroman.ir  

 
  

 
637 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

گذشت، افراد تحت تعلیم بیشتر از دین خارج و  کردن و هرچی بیشتر میمی

صورت حلقه حلقه بود و اون   هشدن. فرقه کارِش ببیگانه مینسبت به خدا 

استاد   روی کار آورده بودن، که توسط سه نفری ی اصلتا حلقهسه ،زمان

زمان در اوج  اون   ها، شاهپور بود، که شد. استاد یکی از حلقهراهنمایی می

 ... جوانی بود

گیر افتادن تو باتالق و به گند کشیدن زندگیِ خلقِ خدا، شاید همیشه نیازمند 

نیست... مهم اینه ذات آدما اونارو تا کجا با سن و سال زیاد  یه آدم کارکشته 

پیش ببره... شاهپور فطرتش با این کار گره خورده بود و جور بود. خیلی هم 

 جور بود... 

زننده  خدا و چیزایی شبیه به همین الفاظ گولکار اون فرقه در ظاهر نزدیکی به 

شون باز بشه... از طرفی هم چون بعد از خبره شدن بود که پای مردم به فرقه 

فرستادن ترکیه، خیلی از آدمایی که دنبال مهاجرت و گرفتن  اونارو رایگان می

 شون میفتادن...  پناهندگی بودن به راحتی به دام
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ای بود... قاچاق انسان! اونم به هر  کارش چیز دیگه غافل از اینکه این فرقه اصال

 ای... که بیشتر این افراد هم شامل جوونا بودن... قیمت و برای هر استفاده 

زد. ای مکث کرد. از اینجا به بعد، باید خاطرات خودش را برش میلحظه

 یادآوریِ آن روزها عذاب بود برایش! عــذاب! 

، به گلوی پر دردش فرو برد  را  اشطعم زندگی  ی تلخِ همای دیگر از قهوهجرعه

 و ادامه داد:

جاهایی ی نوپاشون لو رفت و پلیس تا یهتوسط یک فردِ ناشناس، فرقه-

و با   پیشروی کرد، البته نه زیاد، چون ساسان آدمی نبود که دم به تله بده

گناهی ت گردنِ مرد بیتموم اتفاقا ی شاهپور، درنهایت ی حساب شدهنقشه

تاد که تنها جرمش این بود که شاهپور باهاش دشمنی و خصومت شخصی اف

 ... داشت

 کرد، لب زد:آوا همانطور که نگاهش می

 پس؛ تکلیف سران فرقه چی شد؟  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
639 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

بازمانده   نفرشون کشته شده. تنها ریشه کنیِ فرقه، با گذشت زمان دوبعد از -

 شه... می رسیدهب اونم حسا ر زمان مناسب، دشاهپوره که به وقتش

 بعد از مکثی کوتاه ادامه داد: و 

اش و هم  اش، هم بخاطر حفظ زندگیاالسالمی بعد از لو رفتن فرقهشیخ-

ی یه آدم تواب و  با ساختن چهره مهاجرت کرد و ی اعمالش، به دبیادامه

دار و تعویضِ اسمش به »منصور«، تونست بیزینس جدیدی به هم  مسلمانِ دین 

و با غالبی  هاشو داشتن شاهپور، خیلی راحت فعالیتوذ خودش با نف بزنه. 

خوام جزئیات رو زیاد نمی  ...ادامه داد سابق همون هدف در راستای متفاوت اما

اصل قضیه همینه که بدونی درحال  کنم، چون نیازی به دونستنش نداری. 

خوای  و هرچی میی یه حزب بسیار سرکشه. اسمش حاضر شاهپور سرکرده 

جود این حزب یه  دان... اما از نظر من، و فکر، فلسفهکن... مجاهد، روشنفرض 

زدگی، تموم زندگی مردم رو هم به تاراج  یند ست که عالوه برسمِ کشنده 

ی  خوان و با چهرهدن، اما در غالبی که میاونا خدا رو بهت نمایش می بره...می

های  مرور به اسلحه این افکار و تعلیمات، به دروغینی که براش ساختن...

ی روحی و فکری، جسم رو هم هدف شه که عالوه بر حملهمرگباری تبدیل می
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درنهایت هم تا به خودت بیای، یا فروخته شدی به این و اون، یا یه ده... قرار می

 ای هستی یا باید دست تو دست عزرائیل راهیِ دیار باقی بشی... کشِ حرفهآدم

شاهپور به تنهایی تمومِ قدرت و نفوذِ منصور رو   به خاطر همین هم هست که

و  ای... که خودت اینگنده به حساب میاد، اونم تو هر زمینهداره و زیادی کله

 دونی...خیلی خوب می

میاد ولی دنبالِ نبه حساب  هم ی منصورهامون یه تازه وارده؛ یه آدمی که نوچه

ر رو به  ی اموو خودش اداره گرده که از سر راه کنارش بزنهقدرتِ شاهپور می

حال حاضر صرفا نبرد رد دست بگیره. به عبارتی دشمنیِ این دو نفر

 .. طلبیِ.قدرت

بر جعل دالر، تو کارِ فروش یا  دونم در جریان هستی یا نه، اما هامون عالوهنمی

. نه اینکه بگم خطر این آدما فقط بارتی صادر کردن دخترها هم هست..به ع

  ت، اصال اینطور نیست... اما کار هامون اینه، چون منصور متوجه دخترهاس

 قبولش نداره و این وظیفه رو بهش داده... اونقدرا هم
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تر شده بود و تنش یخ زده بود. اما های اهورا مهتابیصورتِ سفید آوا، از حرف

 اینکه متوجهِ حال بدِ دخترک باشد، ادامه داد:اهورا ندید و بی

 به دبی  برای منصور به امر شاهپور و توسط افرادش ریجسیل آدمایی که به تد-

ای اول تفکیک جنسیتی  برسه، در وهلهاونجا پاشون که  شن،فرستاده می 

دارن و  تر باشن رو نگه میشن... پسرهایی که به درد کار بخورن و کم سنمی

  فروشی مواد و بیگاریشون پِیِ خردهفرستن، یا میکننقتل عام می یا بقیه رو

های گزاف معامله  به عنوان کودکان کار؛ یا اعضای بدنشون رو به قیمت

 کنن... درهرحال مرگ برای اونا بهترین سرنوشته... می

تروریستی سراسر  های به گروهکاونای دیگه هم که به تایید حزب در اومدن، 

گیرن که به تدریج ازشون یه  هایی قرار میشن، تحت تعلیمدنیا فرستاده می 

کشیِ تمام شه و به سی سال که برسن؛ یه ماشین آدمای ساخته میقاتلِ حرفه 

 عیارن... 
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شن و اونقدر ذهنشون از رذالت پر  اون آدما درواقع شستشوی مغزی داده می

و  کشن، بدون اینکه دلیلشخیال و عین آب خوردن آدم میشه که بی می

 بدونن...

ی آوا شد و اخمش کمرنگ شد.  یدهاهورا سرش را که بلند کرد، متوجه رنگ پر

گفت؛ که آوا  ها برای دخترک زیادی سنگین بود، اما اگر نمی شاید دانستن این

 توانست بدون دانستن حقیقت هوای خودش را داشته باشد. نمی

 آوا؟   لت خوب نیستحا-

که اهورا با اخم    و »خوبم«ِ زیرلبی گفت  تکان داد به طرفین  آوا تنها سرش را

 گفت:

 تونی بگی خوبی دختر!  به رو نداری! چطور می رنگ-

ی راه،  در نیمهو دستش را باال برد و خواست چیز شیرینی سفارش دهد که آوا 

اخم در نگاهِ اهورا   . از سرمای انگشتانش،را چسبید چپش دستمچ محکم 

 ی آوا از داغیِ دست او، به گز گز افتاد.زدهشد و سرِ انگشتانِ یخ تر غلیظ
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... فقط  ؛ چیزی احتیاج ندارمکنم اهورا. بهت که گفتم، خوبمش میخواه-

 شو بدونم...خوام بقیهمی

هایش را تنگ کرد و  اهورا چند لحظه با اخم نگاهش کرد و بعد کمی چشم 

 گفت:

خواد پشت  زنم، حاال هرچقدر کوچیک یا بزرگ؛ دلم نمی وقتی حرفی می-

حالت خوب باشه یا نه، من که   بندش کرور کرور مخالفت و نه آوردن بشنوم!

خوام در این باره  گم خوب نیست؛ پس مطمئن باش خرابه... دیگه هم نمیمی

 کوچکترین مخالفتی بشنوم... مفهومه؟ 

های اهورا بهش وارد کرده بود، با این آوا در آن شرایط و با فشاری که حرف

خت و  انداهایش را به هم فشار داد که نخندد. سرش را زیر  حرفش محکم لب

همان اخم، نگاه ازش گرفت و  اخمی ظاهری و کمرنگ به چهره نشاند و اهورا با 

 پیشخدمت را صدا کرد. 

د. انگار هنوز  بندش روی لبش کِش نیایآوا سخت در تالش بود که لبخندِ نیم

کرد و از  اهورا را نشناخته بود. او در بدترین شرایط هم زورگوییش را رها نمی
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درازی های آوا حریف خوبی برای  قطعا زبانآمد. مرکبِ غرورش پایین نمی

هایش بود؛ اما حیف که هم در مکانی عمومی بودند و هم دخترک حال و غلدری

 ..روز خوبی نداشت و مجبور به سکوت بود.

هایش را به صورت اهورا  پیشخدمت که سفارش را گرفت و رفت، آوا چشم

 دوخت و گفت: 

 واقعا الزم نبود، من که گفتم حالم خوبه...-

کند که  اهورا کمی سمتش خم شد و با صدایی که پیدا بود سخت کنترلش می

 تبدیل به فریاد نشود، گفت:

تمومش کن. تا سفارشارو میاره، بهت گفتم نمیخوام دیگه ادامه پیدا کنه پس -

ی  ریم سراغ ادامه خوری... حالت که جا اومد، اونوقت میتو تا آخر میقهوه

 ماجرا...

اش را زیرِ نگاه بداخمِ اهورا نوشید. خدا  آوا پوفی کشید و چند جرعه از قهوه

دانست توی دلش چه ذوقی کرده بود از همین نیمچه توجهِ اهورا، اما به می

 آورد. ش نمیروی خود



www.taakroman.ir  

 
  

 
645 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 فنجان را روی میز گذاشت و یک تای ابرویش را باال انداخت.  

 ... شو بگو جنابراضی شدی بقیه خب، حاال اگه-

هایش از آن حالتِ  اهورا فقط نگاهش کرد. ظاهرا حالش بهتر شده بود. چون لب

  هایش هم کمی فروغ گرفته بود. آوا رنگ، به صورتی تغییر رنگ داده و چشم بی

های اهورا دلش به تب و تاب افتاده بود، که دوباره از یادآوریِ حرف رانگا

 هایش را در هم فشار داد و گفت:انگشت

 شون کنه میاد؟چی به سر اون دخترا، که هامون قراره معامله -

 اهورا بعد از یکی دو ثانیه مکث گفت: 

ا با شن. بعضیهامون می آدمای و بکنی اسیرِدخترا به هر راهی که فکرش-

  پروازی و  دی هم از روی رؤیاوعده وعیدِ ازدواج، بعضیا بخاطر کار کردن و تعدا

  هاشون راغبن، اما اکثرا رو با هزار... خیلیاهدافی مثل مانکن و مدلینگ

یا   از طریق کشتیور، اونم برن اون کننداستان سر هم کردن، وادار می

 ها دبیِ.قصد تمام کشتیآلمان، اما درواقع م ... در ظاهر به مقصدکشنفت
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فروخته و محکوم  عرب  اگر خیلی بخت باهاشون یار باشه، همونجا به یه شیخ 

 شن... دونی می های تبلیغاتی و موارد دیگه که خودت بهتر از من میبه استفاده

، که  پرست و ضد دینهای شیطانسری فرقه و گروهن صورت، به یکدر غیر ای

به   شن.تحویل داده می  دستور منصور تشکیل شدن،تحت نظارت شاهپور و به 

ها، توی راهی  شن و با پایبندی به اون فرقهها میتدریج عضو همون گروه

 میفتن که دیگه هیچ بازگشتی نداره... 

نفرشون رو به عنوان   13برای اونا عدد مقدسیه و طی هر محفلی که دارن،  13

 سوزونن... ، زنده زنده میحد از تجاوزهای گروهی و بسیار فجیقربانی، بع

ها، از افراد سرکشی هستن که از دستورات سرپیچی کنن و  اکثر این قربانی 

خوان زنده بمونن، باید چشم فکر تغییر یا فرار به سرشون بزنه... درواقع اگر می

و غرق فسق و کثافط کنن و تا آخر، پا به پای بقیه، توی این  بسته خودشون

 لجنزار غرق شن... 

ی اهورا که تمام شد، آوا دست سردش را جلوی دهانش گرفت و زمزمه لهجم

 کرد: 
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 چه وحشتناک!خدای من... -

اهورا نفس بلندش کشید و دیگر حرفی نزد. همینقدر اطالعات برای دخترک  

ها محرمانه بود و دانست. بیشتر از اینکافی بود. حاال چیزهایی را که باید می

  و هیچکس دیگر که نیازی به بیاشان برای آواهایی هم ازش شخصی بود بخش

 نبود.  

اهورا  باز آوا خواست حرفی بزند که همان لحظه پیشخدمت سفارش را آورد و 

 ی نامحسوسِ دستش، وادار به سکوتش کرد.با اشاره 

 پانا را مقابل آوا گذاشت و رو به اهورا گفت: چاکلت و کنپیشخدمت هات

 ای نیست قربان؟ امر دیگه-

 تونی بری... می؛ نه-

لحنش محکم و دستوری بود. انگار کال عادت داشت با همه مثل زیردستش  

 حرف بزند.

 پیشخدمت که رفت، سریع آوا پرسید: 
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 حاال نقش من این وسط چیه؟-

 هایش را درهم قفل کرد و سرش را رو به جلو خم کرد. اهورا انگشت

و از  تو یه کلیدی دختر! یه کلید به جهنمی که هامون منتظره حاکمیتش-

یا به عنوان نقطه ضعف، یا وارث،   قصد هامون و مانیا اینه که شاهپور بگیره...

 کنن...برای زمین زدن شاهپور ازت استفاده 

ای ردیف کرد:»هرچند تا من زنده باشم،  یظ توی ذهنش جملهو در ادامه؛ با غ

 باید خواب داشتن تو رو ببینن...« 

آوا با رنگی پریده نگاهش کرد. حق با اهورا بود. تمام این مدت، دست شستنِ 

هامون از دشمنی با شاهپور، درواقع بخاطر دوست داشتنِ آوا نبود. مردک 

خبر در سر داشت. ولی جا بی از همهخیاالتِ بد و بسیار کثیفی راجب دخترکِ 

 هایش برسد؟ گذاشت به نقشهمگر اهورا می

اش را فشرد و خواست بلند شود که اهورا تشروار با اخم ی کیفِ گوچیدسته

 گفت:

 کجا؟ -
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 بهتره برگردیم... و که زدیم. به نظرمحرفامون-

 های مقابلش اشاره کرد و گفت: اهورا با چشم به لیوان

 ریم...  خوری، بعد میی آخر میهرو تا ذرهمه -

هایش را به هم فشرد و »زورگو«ی زیرلبی گفت و مشغول شد. اهورا  آوا لب

اینکه به روی خودش بیاورد، نگاه منتظرش را به او دوخت.  شنید، اما بی

 ی راه آوا فشارش بیفتد یا حالش بد شود.خواست نیمهنمی

*** 

س از باران، به ساختمان سفید شهرداری نگاه ی خیهمانطور که از پشت شیشه

دانست اهورا همه چیز را نگفته و پرونده را قدری با وجود اینکه میکرد، می

 گفت: ، است الپوشانی کرده

دونم چرا با وجود تمومِ این مسائل، قبول  نقص بود، اما نمیحرفات کامل و بی-

 و تحویل هامون بدی!کردی من

 اش غلیظ شد و گفت:اخمِ اهورا، روی چهره
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بود برای عقدِ دم. اون حرف صرفا یه لفظِ فیک من تو رو به کسی تحویل نمی-

 و راه انداختم؟  شراکت با هامون. نکنه یادت رفته از اول برای چی این بازی

رخِ  سمت نیم ا از شیشه برداشت وآوا نفس عمیقی کشید و پلک زد و نگاهش ر

 د. اهورا کشان

ای نیستی،  بینیه... منتها از اونجایی که اصال آدم قابل پیشنه؛ یادم نرفت-

خیالم از بابتش   و باز کنم کههای قدیمی ره سرِ بحثگاهی وقتا مجبورم دوبا

 راحت شه... 

به ویال، تنها چیزی   و تا رسیدن اهورا پاسخش را نداد و آوا هم دیگر حرفی نزد

ای بود که  زی و خوانندهشکست، صدای بارانِ پاییشان را میکه سکوت بین

خصوص االن، که  . بهکردهایش بدجوری همزادپنداری میآهنگ صدا و اهورا با

هم  آوا توی قلبش جا گرفته بود، بیشتر  ی دیدن از لحظه سنگینیٍ حسی که

داد هم تشدیدش شامش را نوازش میم شده بود و عطر نرگس دخترک که

 کرد.  می
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د و مثل همیشه، با تمام وجود، ت بروخواست سیگار بکشد، سرعید می شا

سیگار بگیرد. اما امروز... حالش   شمش را از موتور ماشین و فیلترهایانتقام خ

اش  طورِ دیگری بود. خشمگین بود. اما این خشم، از عصبانیت و نفرت همیشه

نبود. این خشم از دست خودش بود. از سنگینیِ قلبش بود. از آن آرامشِ  

های درشت و صورت معصوم و   از صدای ساز و االن از چشملعنتی بود، که قبال

گر انتقامش هم شد... مگر او در پِی آرامش نبود؟ مظریف آوا به جانش القا می

روحش نبود؟ پس االن که تنها منبع آرامش دنیایش را پیدا   از سرِ آرام گرفتن 

 کرده بود؛ عصبانیتش برای چه بود؟ 

 دانست...خودش هم نمیشاید جواب این سوال را 

نش درگیر این بود که چرا با  داد و تمام ذهرا گوش می آهنگ آوا، بادقت متن

 متن قشنگش، این همه غمگین است! وجود

گیالن دوخته بود، اما  خورده و سبزهای بارانبه ظاهر نگاهش را به خیابان

کشید بود و هر چند های بلندی که اهورا میدرواقع، تمام حواسش به نفس
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کشید و همانجا هایش میبا دمی عمیق، به ریهدقیقه یک بار، عطر تلخش را 

 کرد. اش میذخیره

های سنگینش  رفتار اهورا به وضوح امروز باهاش بهتر بود، حاال بخاطر حرف

 لیل دیگر، برای آوا مهم نبود.ر دبود یا به ه

نژاد خون و همنهایت شاد بود از همدانست، بیدخترک که االن واقعیت را می

شاهپور نبودن. پدرش هرکس که بود، آوا دوستش داشت و ندیده و نشناخته 

 داد.به موجودی چون شاهپور ترجیحش می

 

 محسن چاوشی(-)دیوار بی در

 توی این خونه پوسیدم خدایا 

 دیوار اینجا در نداره مگه

 چقدر باید تحمل کرد این عشق 

 مگه دنیا در و پیکر نداره
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 سو شد از بس گریه کردم چشام کم 

 رم دونم کِی از این خونه مینمی

 پوسم و چشم انتظارمدارم می

 رممیرم و از رو نمیدارم می

 گیرترزیرتر، هِی گوشهتر، هِی سربهراههِی سربه

 تر، هر لحظه پیرتر ر لحظه تلخ، ه تر هرلحظه خسته

 گن، زندونِ مؤمنهدنیای من تویی، دنیا ولی می

 از، خیرِ تو بگذرم، این غیرممکنه آخه چجوری

 درست از اولین باری که رفتی  

 درست از اولین باری که مُردم

 درست از آخرین برگی که باختی

 درست از آخرین دستی که بُردم



www.taakroman.ir  

 
  

 
654 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 درست از روز اول رفته بودی  

 همون روزی که من از دست رفتم

 من بود بستعزیزم عشق تو بن

 بست رفتم بن منم تا آخر

 گیرترزیرتر، هِی گوشهتر، هِی سربهراههِی سربه

 تر، هر لحظه پیرتر تر، هر لحظه تلخهر لحظه خسته

 گن، زندونِ مؤمنهدنیای من تویی، دنیا ولی می

 خیرِ تو بگذرم، این غیرممکنه ،ز آخه چجوری ا

 

کمربندش را که باز کرد، سمت اهورا که قفل ماشین را زده بود و نگاه 

 مستقیمش با اخمی غلیظ به انتهای باغ بود برگشت و گفت: 

 خودت نمیای تو؟ -

 بی اینکه رد نگاهش را تغییر دهد، سرد و جدی پاسخش را داد.
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 دن دارم... نه؛ چندتا کارِ ناتموم برای انجام دا-

هایش زومِ شاهپور شد که کنار دستِ زنی آوا خط نگاه اهورا را گرفت و چشم

تقریبا میانسال، اما بسیار شیک پوش زیر آالچیق نشسته بود و همان لحظه،  

های برق چشم ی زن، خم شد و دستش را بوسید کههای مستانهدر میان خنده

های شاهپور  ا لبخند گوش به حرفزن از نگاه اهورا و آوا دور ماند که چطور ب 

 سپرده بود. 

هایش سرخ بود و آوا، با انزجار  فک اهورا، از نفرت و خشم منقبض بود و چشم 

 هایش را به هم فشرد و توی دلش »کفتار پیر لعنتی« نثار شاهپور کرد.  چشم 

رخاند  همان لحظه سرش را چهم رخِ غضبناکِ اهورا انداخت که او نگاهی به نیم

 هایش که قفل نگاه دخترک شد، لب زد: چشمو 

هم   ونی ترتیب داده. حضور تو هامون به مناسبت ورودش امشب یه مهم-

 واجبه... 

اش فرو ریخت.  ای رنگ باخت و حس کرد چیزی تهِ سینهصورت آوا لحظه

دخترک به وضوح ترسیده بود. هم از تنهایی با شاهپور... و هم از شرکت در 
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ی حضور در محافلش را داشت و اصال دوست نداشت باز ابقهبزمِ هامون! قبال س

ای امنیت از سمت هیچکس  ها بگذارد. مخصوصا که ذرهپا به آن مدل مکان

 کرد...حس نمی

های اهورا،  هایِ سبزِ شفافِ چشم با لحنی آرام و تاحدودی غریب، خیره در تیله

 گفت:

 تنها؟ و با شاهپور بفرستی بیام؟ اونم تک و خوای منمی-

اهورا از صدای ظریف او، حس کرد ترکی عظیم، روی یخِ قلبش نشست و  

 اش، قدری کمرنگ شد. اخمش از صورت غمگین و گرفته

 مگه تا حاال غیر این بوده؟ -

کردم از اینجاش به بعد رو سرِ قولت تا حاال غیر این نبوده؛ اما فکر می -

 مونی و حواست بهم هست... می

و داری، همه جوره هم تا گفتم دورادور مراقبتم و حمایتم من سرِ قولم هستم!-

فهمم چرا داری  مونم... منتها نمیهر جا که این قضایا طول بکشه، پاش می

 گردی...دی و دنبال مقصر میو الکی به هم ربط میچیهمه
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آلودش را نگریست و بعد بی هیچ حرفی سر به زیر آوا چند ثانیه نگاه اخم

 انداخت. 

  به هیچ عنوان شبیهاهورا کمی صورتش را جلو برد و با لحن آرامی که 

 ش نبود، گفت:اهمیشه

 و نگاه کن آوا... من-

دخترک بزاق دهانش را فرو برد و نرم نرمک نگاهش را باال کشید و 

 های اهورا قفل شد. چشم هایش، توی  مردمک 

بینم دختر؟ این ترسِ نگاهت از چیه؟ چرا جسارت همیشه رو تو نگاهت نمی-

و بگو و  ریخته باشه، پس درد اصلیتت  تونه اینطوری به همِیه مهمونی نمی

 بهونه تراشی نکن... 

گفت چه مرگش است کرد و میگفت آوا؟ چطوری درد دلش را بیان میچه می

توانست  ی مغرورِ سندگل، فهمیدنی باشد...؟! اصال او مگر میکه برای اهورا

 احساس دخترک را درک کند...؟!

 تنها توانست آرام لب بزند:
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  ن که تمومخوام با شاهپور تنها باشم، همین. به خصوص االمن فقط نمی-

 دونم... و راجبش میحقیقت

شون مدام نقش بازی  واقعیدونستن حقیقت چیز بدی نیست. آدما تو زندگیِ -

شون نزدیک بشی، ی واقعیکنن، هرچی بیشتر نقابارو بشکافی و به چهرهمی

 فقط به نفع خودته! 

 آوا به نرمی سرش را به طرفین تکان داد.

دی اصال واقعیتی  گاهی وقتا دونستن حقیقت انقدر وحشتناکه که ترجیح می-

 وجود نداشته باشه... 

و خودت بغل دست  هاش! یه رؤیا که تیکهیه خواب بودومِ زندگی، فقط کاش تم

شو  کردی... نه اینکه واقعیت تصویر کریهچیدی و جفت و جور میهم می

 ...سایه بندازه  دنبالت بکشه و عین بختک، روی دنیات

 اهورا نفس عمیقی کشید. 

گر  هدف و روی باد هوا گام برداره و جلو بره؛ اخواب و رؤیا، برای آدمیِ که بی -

ی حقیقتِ زندگی بندازه و رو  کنه، باید پنجه تو پنجهکسی هدفی رو دنبال می 
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پوشالیِ و باهاش بجنگه... خواب شاید به ظاهر چیز خوبی به نظر بیاد، اما  در رو

لیکه واقعیت پوست کلفتت  هیچوقت اونطور که باید، بارِت نمیاره... درحا

 کوچکترین خراشی بندازه...اونقدر که دیگه هیچی نتونه رو تنت  کنه!می

اندیشید که چقدر سختیِ زندگی و  هایش فکر کرد و آوا چند لحظه به حرف

سرشاخ بودن با شغلش، دیدگاه او را عوض کرده. شاید این همه سرسختی و  

دانست، اصال چیز  تحکم در رفتارش، اگر تمام حقایق دنیای سیاهش را می

 آمد. عجیبی نبود و خیلی هم باهاش جور در می

 هایش گفت:ای چشمهای شیشهخیره در تیلهاز قدری مکث،  بعد 

کردم به حقیقت متصل کنم؟ با چطوری هدفی رو که توی رؤیا دنبالش می-

 جوار شاهپور؟ موندن هم

های غمگینش را از نظر  های فندقی رنگِ چشماهورا با مکثی کوتاه، مردمک 

 پاسخش را داد. آنطور که باید گذراند و بعد بی کم و کاست،
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گاهی وقتا، واسه پیش بردن هدفت، باید از هر روشی وارد عمل بشی... حتی  -

اگر پاش افتاد، با دشمنت دست بدی و باهاش تو یه جبهه وایستی و درنهایت،  

 توی یه فرصت مناسب، زمینش بزنی... 

 اونوقت زمین زدن کسی که همپاش وایستادی؛ خیانت نیست؟-

و مکیده و باعث و بانیِ تباهیِ زندگیت  ها خونتزمین زدن کسی که سال -

 شده، اسمش خیانت نیست؛ انتقامه! تقــاص!

کرد که چقدر این جمله را پر  های درشتش، صورت اهورا را نگاه میآوا با چشم

 نفرت بیان کرده بود و »تقاص« را با چه حرصی گفته بود... 

تر از غم و دردهای آوا، توی  ای بسیار کهنه و سنگین، حتی سنگینانگار کینه

که تازه آوا متوجهش شده بود. رد  ایهای اهورا افتاده بود. کینهچشمنی نی 

کشید. هایش شراره میهای زیبای چشمورش، در تیلهشعلهسرخی از آتش 

 اش هم، همین نفرت غلیظ بود...انگار علت خشم همیشگی

هایش بود که او  ی چشمکرد و مشغول ترجمههمانطور صورت اهورا را نگاه می

 ای را برداشت و سمتش گرفت. از صندلی عقب چتر سیاه مردانه 
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 خوری... سرما می  ،بدون چتر  ،از اینجا تا ویال کم مسیری نیست. زیر بارون-

دوباره  آوا با لبخندی محو دستش را جلو برد و چتر را گرفت که همان لحظه 

 صدای اهورا را شنید:

کنم امشب خودم بیام دنبالت. اما اگر به هر دلیلی نشد یا نتونستم،  سعی می-

  ی شاهپور برایو یادت باشه و مخالفت بی جا و بی دلیل نکن که چنتهحرفام 

 ...ستم کنندهو یک حرف تو، پُر از ده تا جواب محک هر

 رد. آوا سرش را تکان داد و در ماشین را باز ک

با چیزی که ناگهانی به ذهنش خطور   هنوز یک پایش را بیرون گذاشته بود که، 

رخش را کمی سمت اهورا مایل کرد و آرام، با لحنی که  در را بست و نیم کرد،

 اهورا بی اغراق، دوستش داشت، لب زد: 

ی دشمنت، یه یار  یادت باشه، تو جبهه توئم مراقب خودت باش جناب سرگرد.-

اون شیطانی که رو   از ه بتونه از پس گرفتن انتقامکه بدون تو محال خودی داری

 زده بربیاد... زندگیش خیمه
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و بی اینکه منتظر پاسخی از جانب اهورا شود، تر و فرز از ماشین پیاده شد و 

 چتر را روی سرش گرفت و سمت ویال قدم تند کرد. 

له و محو شدن از نظرش،  نگاهِ اهورا، اندام ظریفش را تا باال رفتن از آخرین پ 

طر  تقیب کرد و با نفسی عمیق، دستش را بین موهایش کشید. با همان نفس، ع

  نی ماشین، بار دیگر در مشامش پیچید. ایاتاقک فلزنرگس به جا مانده در 

ها با دود سیگار و هایی که سالآزاردهنده نبود... ریه تند و رایحه دیگر برایش

ی گرم و  سوختند را، انگار فقط رایحهدند و میهای تلخ خو گرفته بوادکلن

داد... بخشید و تسکین میدلنشین نرگس، آن هم فقط از جانب آوا، التیام می

 هبخش قلب پردردش شددرست مثل صدای سازش، که زمانِ زیادی بود آرام

 بود...  

*** 

ای، با شاخ و برگ درختان  ی کوچکی که بسیار حرفهماشین را مقابل کلبه

 استتار شده بود، نگه داشت و پیاده شد. 
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ها را کنار زد و کلید کوچکی که متعلق به آنجا بود را از جیب کتش  شاخه 

 بیرون کشید و توی قفل چرخاند. 

ی  سکچه اینکه  خبر ازدرست مقابل در ایستاده بود، بی شهرام که داخل کلبه

اش را از غالف کشید و رو  کلید را چرخانده، به محض باز شدن در سریع اسلحه

ای کشید و همانطور که  به مقابلش نشانه گرفت. با ورود اهورا، نفس آسوده

 گذاشت با لبخند گفت:اسلحه را سر جایش می

 رسیدن بخیر اهورا خان! چه عجب ما شما رو دیدیم! -

موری که  رام دست داد و در مقابل احترام مأحرف با شهیاهورا جلو رفت و ب

 پشت سیستم نشسته بود، تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد. 

زد تلفن حرف میخوش و خندان هایش را سمت سعید که توی بالکن چشم 

 کشید و اخمش کمی رنگ گرفت و رو به شهرام گفت: 

 کنه؟ سعید اینجا چیکار می-

 سعید انداخت.  نگاهی سمتشهرام نیم
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زنه یه چیزی زیر سرش خوابیده؛ اما اش داد می از صبح اینجاست! از قیافه-

 اینکه چی... 

 هایش را باال انداخت و ادامه داد:و شانه

 اهلل و اعلم! -

اهورا دیگر این بحث را ادامه نداد. او که بهرحال قصد گوشمالی دادن سعید را 

 تر شده بود. داشت، حاال که او خودش با پای خود اینجا آمده بود، کاش راحت

 چی مرتبه؟ره؟ همهکارا چطور پیش می-

 شهرام نفس بلندی کشید و سرش را تکان داد. 

نمیفته، دو نفرو گذاشتیم از اینجا  چی خوبه... توی ویال اتفاق خاصی  همه-

 زنم... و رصد کنن. خودمم گه گاه میام بهشون سر میاطالعات

 مأمور پشت مانیتور انداخت. ی به کوتاه اهورا نگاه

 این که فقط یه نفره...-
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ها یه بند اینجان  و بگیره بیاره. بیچارهاون یکی رو فرستادم بره ناهارشون-

 بینن... بیرون رفتن واسه عوض شدن حال و هواشم بد نبود... نمیو رنگ آفتاب

 رفت، گفت: اهورا درحالیکه سمت مأمور پشت مانیتور می

و خالی کنیم. این کلبه احتمال شناساییش بعد از مهمونی امشب باید جایگاه -

م نگهبان بزار جلو در مراقب باشن، دو نفرکه مشخص شد،   باالست. محلِ بعدی

چهار نفر بهتر از دو نفر   وجود داشته باشه درصدم اگه احتمال لو رفتنیه  چون

 تونن از پس خودشون بر بیان...  می

ی تأیید تکان داد و مأمورِ پشت سیستم خواست به  شهرام سرش را به نشانه 

  اش گذاشت و از این کارشاحترام اهورا بلند شود که او دستش را روی شانه

 ممانعت کرد.  

 را سمت مانیتور کشید و در همان حال گفت:نگاه سبزش 

رو همین االن به  یه گزارش کوتاه اما شفاف و کامل از اتفاقات این مدت -

 صورت شفاهی و بدون فوت وقت بهم ارائه بده...
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ای که روی  مأمور »چشم قربان«ِ زیرلبی گفت و نشانگر موس را روی نقشه

 صفحه پیدا بود حرکت داد.

های ما سه جا متصلن و با بهترین کیفیت  جاوید، ردیاب  در رابطه با ویالی-

ها قابلیت کنن. دوربیندقیق، ارسال می تصاویر رو مو به مو و به صورت کامال

شنود هم دارن بنابراین ریز به ریز مکالمات هم در اختیارمونه. البته؛ امواج  

 ستن...ها تحت رصد ما نیدن و این قسمت ها رو پوشش نمیآشپزخونه و اتاق

سه نفر هم رابط در اون ویال داریم، که اگر اتفاقی از چشممون دور مونده باشه 

بدن و به طور کلی، در طول روز چهاربار   سریعا به خط تلفنیِ پایگاه اطالعرو 

 باید گزارش ارسال کنن.  

 متوجه هویتتون که نیستن؟  -

پول   داریپرداخت مق  خیر جناب سرگرد. از خدمتکارای ویال هستن که با-

خیلی راحت زیر بار جاسوسی رفتن و اصال هم بهایی به اینکه ما کی هستیم 

 اطالعن.ندادن... از هویت شما هم کامال بی

 اهورا سرش را تکان داد. 
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 ادامه بده...-

 ی بعدی برد و ادامه داد:مأمور نشانگر را سمت نقشه

افخمی اونجا برگزار  ویالی قدیمیه که امشب مهمونی هامون همون اینجا -

و پوشش دادن و همه چیز مِن باب عملیات امشب شه. افراد دورتادورشمی

ها هم که خودتون دیروز به طور  آماده و مهیاست. در رابطه با انبار و محموله

چیز مطابق امر سردار،  مستقیم ناظر بودید و هیچ مشکلی وجود نداره. همه

 ... تحت کنترله

ی تایید تکان داد و سرش را به نشانهبا اخم مکان ویال را نگاه کرد و اهورا 

مأمور فولدری را باز کرد و اهورا مشغول چک کردن اطالعاتش بود که صدای او  

 را شنید: 

دیگه،   ریز به ریز موارد صوتی و تصاویر ویدیویی و هر اطالعات ریز و درشت-

ئیم که اگر امر کنید،  ثبت شده و فقط منتظر دستور شما در این قسمت

 اطالعات به مرکز هم ارسال بشه...

 اهورا نگاهش را سمت شهرام کشید و پرسید:



www.taakroman.ir  

 
  

 
668 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 نظر تو چیه؟ -

 هایش را توی جیب شلوارش گذاشت. شهرام دو قدم جلو آمد و دست 

هایی رو  دونم جزئیات کار فعال محرمانه بمونه، به وقتش قسمت من صالح می-

 کنیم...تانی ارائه می که الزم بود به خودِ دادس

 ی مأمور کشاند و گفت: اهورا با مکث، نگاهش را با اخمی کمرنگ سمت چهره 

ها رو تو مموری همین سیستم  فعال تموم فایلاز نظر من هم اینطور بهتره. -

ی دوم یا کپی ازشون به هیچ عنوان نباید در دسترس  نگه دار، هیچگونه نسخه

 خودت و همکارت! یا من و شهرام... ای قرار بگیره... حتیشخص دیگه

گیرم... مفهوم  زمان مناسبش که برسه، خودم شخصا هارد رو ازت تحویل می

 بود؟

 مأمور سرش را تکان داد. 

 اطاعت جناب سرگرد. -
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اهورا نگاه از مأمور گرفت و همان لحظه متوجه شد که سعید تماسش را خاتمه  

آید. ایِ بالکن میسمت درِ شیشه و هگذاشت جیب کاپشنش  داده و تلفن را توی

خواست سمتش برود که شنیدن صدای باز شدن در، اخمش رنگ گرفت و 

 ی مأمور: برایش همزمان شد با شنیدن صدای دوباره

ای رو اطالع بدم؛ دیروز حوالی بعدازظهر یکی  قربان فراموش کردم چیز دیگه-

  گذاشته ها کارخوابقی شما داخل یکی از اتاهامون که طبق خواستهاز دوربین

تونستیم دوباره ارتباط رو برقرار کنیم؛  شده بود، به طور کامل از کار افتاد!می

اما سرگرد فتوحی امر کردن صالح بر اینه که صبر کنیم شما بیاین و بعد کار  

 و انجام بدیم. دستور چیه قربان؟درست

اش کشید. اصال این  اهورا با یادآوری دیشب، اخم کرد و دستش را به چانه

جایی برود که ردی از آوا آنجا وجود نداشته باشد. تا  روزها محال بود 

خواست ازش غافل شود، فکرش از نو خودش را به در و دیوار ذهنش  می

 کوبید. می

 ه... کننیازی به ارتباط دوباره نیست. دوتا ردیاب کفایت می-
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 مأمور چند لحظه به اهورا نگاه کرد و بعد گفت:

 چشم قربان. هر طور که شما مایلید. -

 درضمن؛ تا آخر امروز اطالعات کامل رابط ها رو برام ارسال کن. -

 اطاعت جناب سرگرد. -

خندید و شهرام از  مأمور که دوباره مشغول به کارش شد، سعید درحالیکه می

داد، از او فاصله گرفت و سمت اهورا آمد و با  هایش سر تکان میشیطنتدست 

 لبخند گفت: 

ی ما از کلبه سر درآورد! راه گم  بـــه! باد آمد و بوی عنبر آورد! پسرخاله-

 ش؟  کردی اهورا خان؟ یا خدایی نکرده طلبی چیزی ازمون داری اومدی پِیِ

که مقابلش دراز شده بود  ست اوهایش را تا دنگاهش کرد و چشم اهورا با اخم

هایش و غیظ کرد:پایین کشید و دوباره خیره شد به چشم   

و سعید تا خودم با شیکوندنِ هر سی و شیش تا دندونت ببند نیشت-

ره دیشب بزنی به درِ لودگی، یادم می   وجرواجرش نکردم. فکر نکن اگر خودت

 چه خبطی کردی...



www.taakroman.ir  

 
  

 
671 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ا پشت گردنش کشید و خیلی آرام  سعید لبخندش را جمع کرد و دستش ر

 گفت:

شدم. اگه باهات کار واجب نداشتم که مزاحم نمی بیخیال شو جونِ سعید؛ -

ها نبودی و االنشم نیستی... منتها هیچ  تو اهل این برنامهدونم می من بعدشم؛ 

...  دیگه گلی که بی خار نیست، هست؟ باالخره توئم گیرِش افتادی  

هم فشرد و گفت: هایش را به اهورا دندان  

ش؛ پس لفظ مهمل واسه من خودت گفتی یحتمل طلبی دارم که اومدم پِیِ-

 پیاده نکن و بیا بیرون که یه تصفیه حساب بهم بدهکاری... 

و قبل از سعید خودش از کلبه خارج شد. سعید پوفی کشید و با لبخندی  

 کمرنگ از سرسختیِ اهورا سری تکان داد.

ایستاد و گفت: شهرام کنارش   

تونی  از من به تو نصیحت؛ کله خراب نباش و با دم شیر بازی نکن! تو نمی-

و به آتیش بکشی پسر... اهورا خودِ آتیشه، پس دور غرورش پرسه نزن  آتیش

سوزی...که درنهایت خودت می  
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 لبخند سعید رنگ گرفت و رو به شهرام گفت:

، ولی خبر نداری آتیشِ  کجای کاری شهرام خان؟ من که جرقه هم نیستم-

خواد بیدار  و زده به خواب و نمیهاویه افتاده به جونِ آقا شیره... منتها خودش

 شه...

 شهرام چند لحظه نگاهش کرد و بعد با شک گفت:

منظورت چیه؟ -  

باال کشید و از   تا آخر اینکه حرفی بزند، زیپ کاپشنش راسعید خندید و بی

 کلبه خارج شد. 

لباسیِ کوبیده شده به دیوار کلبه برداشت و بعد از  ز روی چوبشهرام کتش را ا

سفارشات الزم به غالمی، مأموری که مسئول ثبت اطالعات بود، او هم از کلبه  

اهورا اهل  خارج شد. دور از حدس نبود اهورا چرا سعید را بیرون کشیده بود. 

گفت. زیاد حرف زدن نبود ولی سعید برعکس او همه مدل چرت و پرتی می

را مقابل  شان اهورا به هیچ عنوان حاضر نبود پسرک تخس مسائل شخصی
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جوان مغرور بود و غد و چه کسی بهتر از رفیق   زیردستش بیان کند. مرد

شناخت؟اش او را میچندین و چند ساله  

های متعجبش خیره به اهورا شد که دست  به محض خروجش از کلبه، چشم

رتش جمع  های او که صود و در میان آخ و نالهسعید را رو به عقب پیچانده بو

غرید:و صدایی پر از خشم، از الی دندان می  هایی عصبانیشده بود، با چشم   

کنی و  دفعه آخرت باشه بغل گوش من سوسه میای و لیچار به هم بند می-

مجازات دخالت   دونیید! خودت بهتر از هر کسی میکنی سعو تو کفشم میپات

کنم طرفشون که تا عمر داشته و مزخرف گفتن افراد خاطی رو چطور حواله می

زبون خوش  کنم اگر خودت با بشه غلط کردم... فکر میباشن ورد زبونشون 

خون بگیری؛  من خفه خیلی به نفعته تا با گِل گرفتنش به دست و ببندیدهنت

 نه؟

ت:کرد گفسعید همانطور که آخ و ناله می   

  دونم تو از چی شاکی شدیرا؟ من که میگم اهوخب... ولی مگه بد میخیلی-

 ولی... 
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 اهورا بیشتر دست سعید را فشرد که او آخ بلندی کشید و حرفش نیمه ماند. 

شهرام خواست حرفی بزند که اهورا خیلی نامحسوس بهش اشاره کرد و از 

اد و اهورا با صدایی بلند  اش جلوگیری کرد و او به ناچار سر جایش ایستمداخله

 گفت:

بار فقط و فقط از دست خودِ بچه پرروته که اعصابم خرابه. باری که  اتفاقا این-

و فرو کن تو  و به کارت بده و سرترسه پسر! پس حواستکجه، به منزل نمی

ی نکن که اگر سمت الک من سرک ی خودت و انقدر به اطرافت فضول چنته

 چیزی جز  کفش من کردن مساویِو و جزای پا تشه بکشی، هبط اعمالت می

... خط زدنت نیست  

تر ادامه داد: و با غیظ، آرام  

برای من نه فک و فامیلی و نه دوست و آشنایی، کوچکترین ارزشی نداره!  -

ست! پس بدون خودتی که  آدمی که از پس وظایفش برنیاد، یه موجود اضافه 

و خراب  کم کاری هر اونچه که داری تونی باکنی... میو تعیین میجایگاه خودت

ی  تونی هم عین بچهکنی و با یه تیپا، عین آب خوردن بیرون انداخته بشی؛ می
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رو انجام بدی، دست آخرم آدم ساکت و آروم کاری که بهت محول شده 

و بگیری و بری رد کارت... اجرتش  

کنه  گالری جون نمیخوام برم اهورا. بهرامِ بدبخت تک و تنها تو اون منم نمی-

 که من فردا پس فردا دست خالی برگردم برم پیشش... 

و تو  شی و جای سرتپس به خاطر رفیقت و گالریت هم که شده، اصالح می-

کنی... وای به حالت سعید، وای  هر سوراخی فرو بردن، اونطور که باید رفتار می

دقیقه قبل،   زعبالت چندیک بار دیگه کالمی رو از امثال خ به حالت اگر

کشه که به راحتی  مینجوییده رو زبون بیاری؛ اونوقت بیشتر از سه ثانیه طول ن

و تا ابد سیاه کنم...و با همین دستام، روزگارت  

 و با فریاد بلندش، سعید بیشتر صورتش را جمع کرد:

شیرفهم شد؟ -  

پسرک ناالن خودش را کمی عقب کشید که از درد دستش کمی کم کند و در 

حال گفت: همان  
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شه ای که با دست باز می شیرفهم که هیچ؛ خرفهم هم شد! دِ داداش من، گره-

ی ما رو... گیرن... وِل کن این دست وامونده رو که به دندون نمی  

هایش را تکرار  اهورا با غیظ هولش داد. پسرک معلوم بود باز دوباره حرف 

به کام گرفته است.  کند و االن صرفا از بیم اوست که ساکت شده و زبانمی  

کشید، انگار نه انگار تا االن اهورا  سعید همانطور که دستش را به بازویش می

هایش نگاه کند گفت: زده، بدون اینکه توی چشمتشرش می  

  گیرم.مو تمام و کمال ازت میشانس بیاری چیزیش نشده باشه، وگرنه دیه-

و به زور هم شده از  ونِ آخرشکنه و تا قرو تو یه کفش میمنم نخوام، ایرج پاش

حاال ببین کِی گفتم...  کشه...ات بیرون میپاچه  

کرد پاسخش را داد.درحالیکه سیگارش را روشن می اهورا   

... زور و زورکشی خوادوجود می-  

ای کوتاه شانه باال انداخت و کمی تُنِ صدایش را باال برد.سعید با خنده  

ره...بینه یادش میبابام هم تو رو ب که من ندارم...-  
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نجوا کرد:»ولی من از حرفم پایین نمیام اهورا خان...  زیرلب بعد با خودش 

و هرچی هم بهونه بتراشی و زیرش بزنی، دلم روشنه که شازده خانوم قاپت

 دزدیده! بد هم دزدیده...« 

هایی بلند و  خیال، با قدم اهورا صدایش را نشنید. یا شنید و اهمیت نداد و بی

محکم، سمت ماشین رفت و پشت رل به انتظار شهرام و سعید نشست.  بسیار  

اش را کشید و با اخم گفت: شهرام سمت سعید رفت و شانه  

دونی اهورا عصبانی که بشه زاری سعید؟ نمیعقلت کمه که سر به سرش می-

کنه؟!دیگه خدا و خرما نمی  

 سعید با خنده سری تکان داد و شهرام دوباره گفت: 

گندی زدی که اینطوری آمپر چسبوند؟چه -  

هایش را به کمرش زد.  سعید یک تای ابرویش را باال انداخت و دست   

م بدبینی؟ گندکاری جناب سرگرد تو چرا عین این همکارت به عالم و آد-

؟ من اگه به عمرم یه حرف حساب زده باشم؛ همینه! که اونم  کدومه مرد مؤمن
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کنم که با جماعتِ دراز گوش طرف میواضح نگفتم، فقط دارم بهش حالی 

نه... نیست و یه بارکی خر فرضمون نک  

 شهرام چند لحظه نگاهش کرد. 

درست حرف بزنم بدونم چی شده... -  

 سعید با شیطنت لبخند زد. 

مون پاش گیر کرده تو قصرِ شاهپور، شهرام خان! شازده -  

خورد که چرخ میشهرام با بهت نگاهش کرد. توی ذهنش مدام این ایده چرخ  

بافد. دیشب سعید زیادی گُل کشیده و االن یاوه می  

کنی پسر! یعنی چی که پاش  گی؟ چرا چرت و پرت ردیف میچی داری می-

 گیره؟

هایش را توی کاسه چرخاند. سعید پوفی کشید و یک دور چشم  
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گفتم،  و به کار بنداز کارآگاه فتوحی؛ اگه من چرت و پرت میدِ آخه مغزت-

ا واسه خاطر یه مشت به قول خودش لفظ مهمل، آب روغن قاطی  اهور

کردش و میفتاد به جونم؟ می  

تر ادامه داد:بعد آرام  

شه که یه نفر تو زندگیشِ؛ منتها نه به اون صورت... دورادور  دو سالی می -

و فهمیدم وگرنه اهورا که گزک  حواسش بهش هست... منم با زرنگیِ خودم این

.. االن هم جربزه به خرج دادم تا دستگیرم شد طرف کیه... ده.دست کسی نمی   

گوید اما فهمید سعید چه میکرد. میشهرام همانطور بهت زده نگاهش می

آمد! خواست باورش کند. اصال این یک مورد با منطقش جور در نمینمی  

چندین سال بود که اهورا و شهرام در یکی یکی روزهای تلخ و شیرین کنار هم 

شان مو به مو در دست یکدیگر شناخت؟ اخالقد. کی بهتر از او اهورا را میبودن

آمد اهل دل بستن یا احساساتی  بود. اهورا نه اهلش بود و نه اصال بهش می

شدن باشد... به خصوص نسبت به دختری در ملک جاوید که از قضا هم خونِ  

در حال حاضر  ی بود گمراه که جاوید دشمنی بود مکار و ابلیساو هم هست!  
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عالوه بر این، شهرام  اش گذاشته بودند. هردوی آنها تمرکزشان را روی نابودی

به وضوح متوجه نفرت گنگ و مرموز اهورا از شاهپور شده بود. پس با هر  

ها و  محال بود اهورا پشت پا به تمام نقشهکرد، منطقی حساب می

هرچند، عشق که   ای بشود...هایشان بزند و درگیر چنین حاشیههماهنگی

شود؟!شود؛ میمنطق و حرف حساب سرش نمی  

بود که با صدای  شده ای نامعلوم خیرهتوی فکر و خیالش غرق بود و به نقطه

 سعید، به خودش آمد. 

کجا غرق شدی جناب سرگرد؟ غریق نجات بفرستم بیاد کمک؟ -  

 شهرام چند لحظه نگاهش کرد و بعد نامطمئن و دو به شک گفت:

کجا مطمئنی سعید؟تو از -  

اوایل باورش برای منم سخت بود، در حد یه تئوری که فکر کردن بهش هم  -

شه و  ره تو فکر، الکی آروم میای نبود. اما اهورا تغییر کرده. زیاد می کار ساده 

شه... ضرب و شتم امروزش هم که یه مهر تأیید  با یه جرقه کوچیک منفجر می

اینا همه یعنی چی؟  من... حاال تموم  فکر و خیاالیمشتی زد پای تموم    
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و این یه اتفاق خوبه!   شهاس اهورا کم کم داره متزلزل میهای احسیعنی پایه

بیرون آوردن   من و تو باید االن حواسمون بهش باشه که رفیقشیم...

اهورا از این حال و روز و برگشتنش به زندگی، فقط به دستای یه دختر  

خواد  ممکنه. حاال هم خودش اون کسی که باید رو پیدا کرده... فقط نمی 

 زیر بار بره... 

پر  سعید شهرام کالفه نفسش را فوت کرد و دستش را به صورتش کشید. شاید

های اهورا شده بود. اما  غییر حالتگفت. خودش هم متوجه ت بیراه هم نمی

ش  کرد. اخالق اهورا ریز به ریز دستفکرش هم به وجود یک دختر خطور نمی

آمد که روزی به فکر دل بستن بیفتد و درگیر احساسات اصال بهش می بود و

شود. هرچند، با وجود اینکه شهرام شناخت بیشتری از اهورا داشت؛ اما 

رد خیلی کارکشته تر از شهرام بود! پس احتمالش  موا  گونهبهرحال سعید در این 

 باال بود که حق با او باشد.  

با تک بوقی که اهورا زد، هردو سمت ماشین راه افتادند و شهرام پچ پچک  

 کرد: 
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یادت باشه بعدا باید مفصل قضیه رو برام روشن کنی سعید...-  

 سعید با شیطنت نیشخند زد:

شفاف سازیا...ای به چشم! تا باشه از این -  

هردو سوار شدند و اهورا ماشین را از جنگل خارج کرد. سرعتش نسبتا زیاد 

اش،  بود، حداقل خیلی بیشتر سرعت مجاز داخل شهر. از پشت عینک آفتابی

های  هایش که بیانگر میزان خشمش بود، معلوم نبود وقتی با پکسرخیِ چشم 

داد.ن میکشید و دودش را از پنجره بیرو عمیق، سیگار می  

تند سرش توی گوشی بود و شهرام از آینه بغل نیم نگاهی به سعید انداخت که 

 کرد و بعد رو به اهورا گفت: تند چیزی تایپ می

 بری؟امشب کاوه رو با خودت می-

 اش را روی موهایش گذاشت. اهورا سرش را تکان داد و عینک آفتابی

کنه و  ش جور میی رو بازی کنم که جنس واسه رئیس من مجبورم نقش دالل-

زنه؛ یه فرد ثالث باید باشه که شاهپور از وجود سازمان ها رو جوش میمعامله 

 شه...  جزم مطمئن و عزمش برای همکاری
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ده، هیچ قصوری نباید تو کارا به وجود بیاد. امشب سردار کلی روش تأکید کر-

 ها باید هر طور که شده از بین بره...این محموله

اهورا فرمان ماشین را کج کرد و با همان اخم کمرنگ روی صورتش، با صدایی 

 محکم گفت: 

و  منبخواد ترم. کسی که و مانیا هم همینه، منتها من از اونا زرنگ قصد هامون-

 چرخه...رواقع داره دور خودش میدور بزنه د

اش لب  شهرام لبخند کمرنگی زد و ابرو باال انداخت و با آرامش ذاتی همیشگی

 زد:

شناسمت؟ اما  گی که از کف دست بهتر میبرمنکرش لعنت! به من داری می-

ای که بینمونه، باید ها و اعتماد دو طرفهکاریبهرحال، با وجود تموم محکم

نین... مانیا آدمی نیست که به سادگی بشه ازش گذشت و  و جمع کحواستون

 دست کمش گرفت... 



www.taakroman.ir  

 
  

 
684 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ریزیِ قبلی که داریم، گیریم اما با وجود هماهنگی و برنامهدست کمش نمی -

تر من بین خودشونم چند نفر آدم دارم  خللی تو کار به وجود نمیاد. از همه مهم

 دن...و میکه ر به ر راپورتشون

شن و سه ساعت بعد با امشب معامله می   10ا رأس ساعت هطبق قرار محموله

کنن... همون وقته که تو و  شون میاتمام مهمونی از انبار به مقصد اسکله راهی

 شین...نیروهای مستقر در منطقه دست به کار می

 و بسازیم...تونیم کارشجایی توسط طهموری انجام بشه همونجا میاگه جابه-

ی شروینِ که فعال باهاش کار داریم... در ضمن؛ این  هدهانتقاالت همیشه بر ع-

خوایم که یه فایل و میاش مهم نیست، اطالعاتشمرتیکه طهموری زنده یا مرده 

ش این کار از  پیدر اختیار گروه تجسس قرار دادم و با زدن رد آدرس ای

در  ادت باشه رابط اصلیِ افعی، مانیاست کهی دور هم امکان پذیره... یفاصله 

پس احتمال اینکه طهموری   اش با شاهپور به شدت نزدیکه...حال حاضر ربطه 

 و بدونه کم نیست... هم جاش
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هویت اصلی افعی را نفهمند،  ت کرد. تا زمانی که شهرام نفسش را عمیق فو

هرچند، تاحدودی هردو مطمئن ماند. شان پابرجا باقی می همینطور سردرگمی

رد که نقاب افعی به چهره بگذارد و به احتمال بودند اصال منصوری وجود ندا

تر مورد  کند که راحتبسیار زیاد، مانیا خودش از تمام این القاب استفاده می

 اعتماد واقع شود و خطری تهدیدش نکند. 

افعی، نه   و هنوز هم دور از دسترسِ... تا زیر پای شاهپور خالی نشه؛ ما نه به-

  و از پا درآوردن شاهپور لعنتی حزببه منصور، نه به ریشه کنیِ اون 

قانون بیفته و تهِ  این آدم کمترین مجازات براش اینه که دست  رسیم...نمی

 تهش یه ابد و یک روز به ریشش ببندن...

هایش را به هم فشار داد و دستش روی فرمان مشت شد.  اهورا با نفرت دندان

های کشیده بود و دستی شاهپور را به نیش کرد ای کاش االن خرخرهآرزو می

آمد. اما حیف...  اش توی صورت آن کفتار شیطان صفت فرود می مشت شده 

 صد حیف که به صبر نیاز بود... 
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طلبه. وقتش که برسه، خودم مِن قبل  و میهر چیزی زمان مناسب خودش-

والحمد الزمش   و قانون دست به کار بشه، اینکه حضرت اجل سراغش بیاد

منتها فعال وقتش   تونه سُر بخوره و قِسِر در بره!از دست من نمی کنم...می

 نیست... 

شهرام با اخمی کمرنگ سرش را تکان داد. چند لحظه سکوت کرد و بعد  

 پرسید:

 دونه؟ و میبا آوا حرف زدی؟ جریان-

شنیدن اسم آوا  اش را هنگام سمت اهورا چرخید و بادقت و موشکافانه چهره

هایش هم عوض نشده بود. فقط نگاه کرد. تغییر نکرده بود و حتی رنگ مردمک 

 پلک زده بود، همین...

 اهورا کمی رنگ به اخمش پاشید و پاسخ داد: 

اونقدری که نیازه بدونه رو بهش گفتم. مابقیش بمونه بعدا... هرچی کمتر در  -

ستن زیاد جزئیات زندگیش به  خوام با دوننمی جریان باشه به نفع خودشه...

 خطر بیفته... 
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 سابقه بود.های اهورا بید. توجهشهرام دیگر حرفی نزد. حق با سعید بو

 شده بود؟! ها و هم نژادهای دشمنش برایش مهماز کِی زندگی و جان متهم

هایش مگر اهورا همان کسی نبود که جز به اعترافات آنها و پیش بردن پرونده

 داد؟! نمیبه چیزی اهمیت 

ای  شاید واقعا این بار، آفتاب از مغرب درآمده بود و قلب یخیِ اهورا، حتی ذره

 هم که شده، تابش احساس را فهمیده بود... 

 ماشین را مقابل ستاد پارک کرد و هر سه پیاده شدند.  اهورا 

آمد و  های ورودی ستاد فرود می های مرتب اهورا و شهرام، روی سنگقدم 

داشت. راه رفتن محتاط این دو نفر، بیشتر از  می کنارشان گام برمی سعید به آرا

کرد. پسرک کم حوصله بود و عجول و  اخالق و رفتار گنگشان او را کالفه می

بودن در کنار مأمورهای اطالعات آن هم به این نزدیکی، شاید برایش زیادی  

 غیرمعمول بود.  

رد شود که سعید از پشت  سرباز جلوی در احترام گذاشت و اهورا خواست وا

 سر صدایش کرد و مانع شد.  
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 صبر کن پسرخاله؛ چهارتا کلمه حرف هست که باید بهت بگم...-

چیزی که قصد گفتنش را دارد   اهورا نیم نگاهی سمت او انداخت. پیدا بود

پس سرش را  کند. در حضور شهرام لب از لب باز نمی خصوصی است و یحتمل

 سمت شهرام چرخاند و گفت: 

ی شنیدن کنید، منم حرفای تا تو و کاوه مقدمه بچینید و سردار رو آماده -

 شنوم و میام...سعید رو می

شهرام ابرویی باال انداخت و بی هیچ حرفی آن دو را با هم تنها گذاشت و داخل  

رفت. اهورا تا وقتی به کاوه رسید و باهاش مشغول صحبت شد، با نگاه دنبالش 

ورت سعید دوخت و با لحن خشک راق و شفافش را به صهای بکرد و بعد چشم

 اش گفت: و جدی

 و بزن...شنوم! فقط سریع و بدون اینکه لفتش بدی حرفتمی-

ی پکر سعید بود و او طوری که انگار با خودش درگیر  نگاه منتظرش به چهره

  . بابت اینکه اهورا انداختو چین به پیشانی می  کردبود، هی این پا و آن پا می

ای تردید نداشت. اما ترسش ی دیشبش را بداند، ذرهها و مکالمهباید حرف 
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شود و این دانست به کجا ختم میفقط و فقط از نهایت قصه بود که خدا می

 تنها آغاز ماجرا بود.   ،تماس

از زیر   هایش رااهورا کالفه از وقت تلف کردن او، به اخمش رنگ پاشید و دست

ی که اکنون عصبانیتی نامحسوس به تحکمش اضافه به کمر زد و با لحن کت

 شده بود گفت:

کنی که هم مالقات با سردارو خوای بگی چی شده یا انقدر دست دست می می-

 از دست بدم و هم تو رو بفرستم بری کف گالریت مگس بپرونی؟

 سعید چند ثانیه نگاهش کرد و بعد دستش را به صورتش کشید و گفت: 

 که... راجب دیشبه -

 اهورا با اخم حرفش را قطع کرد.

 خواد دوباره اون بحث پوسیده رو از سر بگیری... نمی-

خوام دلیل اصلی قضیه رو  کنی نبود! مینه؛ منظورم اون چیزی که تو فکر می-

بگم... واقعا فکر کردی من انقدر آدم بیشعوریم که رو حساب فضولی و سرک 

 ام خبرچینی کنه؟ واسهام که پسرخاله تو اتاق شخصیکشی یه نفر رو بفرستم 
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هایی ریز شده و منتظر نگاهش کرد.  اهورا حرفی نزد و فقط همانطور با چشم

هایش تمامی نداشت؛ اما اهورا  هیچ چیز از این پسر بعید نبود و شیطنت

گوید و واقعا قصدش هایش بخواند که دارد حقیقت را میتوانست از چشممی

 بوده. های بیهوده نکنجکاوی

هایش را با سر زبان تر کرد و با صدایی که قدری سعید نفس عمیقی کشید. لب

 فروکش کرده بود، آرام گفت: 

 دیشب رامین بهم زنگ زد...-

هایش را از کمرش سُر داد گره کور میان ابروهای اهورا کمی رنگ باخت و دست

 پایین.  

 رامین؟ کدوم رامین؟-

ی رامین بود یا مرور صفحات  و کله لحنش از خشم دوباره پیدا شدن سر

کرد سعید رامین دیگری را  ، دو رگه شده بود. شاید توی دلش آرزو میگذشته 

هایش را  محکم پلک ،معرفی کند اما او با پاسخش، باعث شد با اخمی غلیظ



www.taakroman.ir  

 
  

 
691 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ی سرخ  هایش، باز آن هالهروی هم فشار دهد و همزمان با باز کردن چشم

 د.  ایِ سبزش نقش ببندههای شیشمردمک  تنفرش دور

قطار کال چندتا رامین مگه داریم داداش من؟ رفیق گرمابه گلستان و هم-

 اسبق جناب عالی! 

 کارش با تو چیه که بخواد بهت زنگ بزنه؟-

کرد هر آن اهورا دست مشت  سعید انگار که پشیمان شده بود و حس می

یشانی انداخت و  زند، چینی به پاش را به جای رامین به صورت او میشده 

شد یک جوری سر و ته قضیه را هم  اش را خاراند. کاش میی پیشانیگوشه

بیاورد اما کسی که مقابلش ایستاده و منتظر پاسخش بود، اهورا بود! اهورایی  

های گفته نشده را از  توانست دست به سرش کند و همیشه کالمکه کسی نمی 

و که تا اینجا آمده بود پس باید فهمید. اخواند و میچشمان طرف مقابلش می

 گفت. اش را هم میبقیه
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اولش فقط حال و احوال... ولی بعد گفت خیلی وقت پیش یه سنگ ازش  -

خواسته بودی که االن پیداش کرده؛ یاقوت کبود! گفت یه سری اطالعات داره  

 خواد شخصا به خودت بگه... که می

 تر مشت کرد. را محکم هایش را به هم فشرد و دستشاهورا محکم دندان

عادتشه   ی فرصت طلب! دست پیش گرفته که پس نیفته...غلط کرده مرتیکه-

یحتمل خبر داره تو اینجا با منی   و وسط بکشه.ر جایی که به سودشه خودشه

السکوت بگیره و  ی یاقوت حقو یه جورایی به هامون وصله؛ خواسته به واسطه

 اون سنگ رسیده باشه...  دونم محاله دستش بهااِل من که می

 چند لحظه مکث کرد و بعد پرسید:

ش هیچ دلیلی  نفهمیدی از مأموریت خبر داره یا نه؟ چون تماس یهویی-

 تر از جاسوسی نداره...موجه

 هایش را هاللی کرد و دستش را پشت گردنش کشید. سعید کمی لب

 صداش که نشون نداد بو برده باشه؛ اما...-

 هایی تنگ شده نگاهش کرد و او با شک و کمی تردید ادامه داد: چشماهورا با 
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گفت برای جواهراتش یه سری تبلیغات داره که میخواد گالری ما اسپانسرش -

بشه، گفتم عکسارو تلگرام کنه اما خواست حضوری قرار بزاره، منم مجبور  

 شدم بگم تهران نیستم و باید بره با بهرام صحبت کنه... 

شم، مشتش را توی دیوار کوبید و »لعنتی« تقریبا بلندی گفت و  اهورا با خ

کشید، دستش را بین موهایش کشید. سعید چند همانطور که عصبی نفس می

 لحظه نگاهش کرد و بعد گفت:

 هاتون بره رو هوا... جریان این سنگ چیه اهورا؟ نکنه شَر بشه کل نقشه-

های پازل را  مقابلش زد و توی ذهنش تکهاهورا سر کفشش را به سنگ کوچک 

ی رامین  مرتب کرد. اینکه چطور بعد از شش سال این سنگ از جواهرات شعبه

سردرآورده و درست وقتی درگیر حزبی که شاهپور به جان مردم انداخته شده  

برایش مبهم بود  آورد و حاضر شده آن را به اهورا تقدیم کند، صدایش را درمی

 و معما! 
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شاید هم مردک فیلش یاد هندوستان کرده بود و واقعا اتفاقی سنگ را یافته و  

خواسته دوباره ضرب شست اهورا را بچشد که در آن صورت  با این تماس، می

 اهورا میزبان بسیار خوبی بود برایش! 

ه رامین آدم  چیز را روی حساب اتفاق و احتمال بگذارد... نتوانست همهاما نمی 

بهایی را تحویل اهورا دهد و نه اهورا  خیرخواهی بود که سنگ به آن گران

توانست بیخیال از کنار چنین اتفاقی بگذرد... فقط امیدوار بود ربطی به این  می

الخصوص منصور و مانیا نداشته باشد چون در غیر اینصورت،  حزب و علی

اش، محال بود باز  طایای گذشته و با توجه به اعمال و خ خونش پای خودش بود

 ...از دست اهورا زنده بگریزد

اهورا بداخم نگاهش کرد که سعید قدمی ازش فاصله گرفت و همان لحظه  

 صدایش را شنید: 

چیز مهمی نیست، یه مسئله شخصیه که باید هم خودم به شخصه و به  -

 م... تنهایی از خجالتش درآم و یه بار دیگه اون روی سکه رو هم نشونش بد
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های براقش به صورتش خیره شد و طبق  سعید حرفی نزد و اهورا با چشم

 معمول تأکیدوار و با لحنی دستوری گفت:

کنم و  نه بهش زنگ بزن و نه پیگیرش شو. با بهرام هم خودم هماهنگ می-

و داشته باشن... اگر رامین دو مرتبه باهات  فرستم دورادور هواشچند نفرو می

و زد و خیالم راحت  کنی به من که بشه ردشلفور وصلش میاتماس گرفت، فی 

یه  شه با هامون در ارتباط هست یا نه. هرچی هم که در رابطه با سنگ گفت، 

 کالم بگو من از خیر یاقوت کبود گذشتم و دیگه نیازی بهش ندارم... مفهومه؟

 سعید لبخند کمرنگی زد و گفت: 

. طوری تو کتم رفت که اگه با لودر  مفهوم بود، بد هم مفهوم بود جناب سرگرد-

 شه...جا نمیهم زیر و روم کنی، یه کلومش جابه

هش را سمت شهرام و کاوه کشاند که دور از آنها ایستاده بودند. کاوه  اهورا نگا

ی  که متوجه نگاه او شد، همانطور که لبخند به لب داشت دستش را به نشانه

 تکان دادن سر اکتفا کرد.  سالم باال برد و اهورا در پاسخ تنها به
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ها و روند، گرهاعصابش به هم ریخته بود از اینکه هرچه بیشتر پیش می

شد و هربار سورپرایز جدیدی پیش  های این مأموریت بیشتر میپازل

کرد. رد خون سه نفر قبلی هنوز روی خطوط دستش باقی  شان رو میچشم 

به آسانیِ تمام کردن کار آنها نبود   مانده بود اما انگار از میان برداشتن شاهپور،

برد. اما باالخره او هم مرد نبرد بود. از همان اول که آتش  و حاال حاالها وقت می

ور ساخت، به تمام مشکالت فکر کرده بود و  اش شعلهانتقام را در قلب یخی

جوانب بازی را در نظر گرفته بود. هرچقدر دنیا با او لج کند و سنگ پیش پایش  

رفت... االن که بعد  کشید و قدرتمندتر از قبل جلو میازد، اهورا پا پس نمیبیند

های مادرش را یافته بود،  شان و اشک از بیست سال، باعث و بانی عذاب زندگی

اش کند و بگذارد از تیغ تیز شمشیر انتقامش قِسِر  روا نبود دست خالی راهی

کرد... ت انگیزش جدا نمیدر برود و سرش را زیر گیوتین قصاص، از پیکر نفر 

سخت بود که بود! اهورا عادت داشت به سختی کشیدن... بهرحال رد آن خون  

کرد... دیر یا زودش مهم نیست؛ مهم  ریخته شده را، با خون شاهپور پاک می

بار اهوراست که تقدیر را مقدر  رسد و ایناین است که آن روز باالخره می 
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هایی است جهنمی میفرستد که هیزمش آه آدمور را به سازد و شاهپمی

 گناه...بی

هایش را مشت کرد و چشم از همزمان با نفس عصبی که کشید، دست 

 ی سعید تغییر داد و گفت: همکارهایش گرفت و رد نگاهش را به سمت چهره

 ر بری لباس آوا رو تحویل بگیری... ه بعدازظهنر تیاد-

 سعید یک تای ابرویش را باال انداخت.

؟ مطمئنم شازده خانوم هم ری عالیجناب. ولی خودت چرا نمیای به چشم-

و پشت در اتاقش ببینه... خواد به جای قد و قامت تو، هیکل قناص مندلش نمی

 ؟گمبد می 

 اهورا اخم کرد و کمی جلو آمد و با چند لحظه تأمل گفت: 

وام حرف خپره گلوت بچه! بهت گفتم نمیو که میخوار نکن کلماتت طوطی-

 اضافه ازت بشنوم پس توئم جای دری وری گفتن، یه کالم بگو چشم... 

هایش احساسش اش گرفته بود. یکی یکی حرکات اهورا و واکنشسعید خنده

خواست باورش کند و یک بار هم که  کرد، منتها خودش نمیبه آوا را تأیید می
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ال غرور بردارد و  اش را رها کند و پایش را از روی پدشده، کرسیِ خودخواهی

 تخته گاز سمت زورگویی نرود.  

 قربان؟ ای با من ندارین چشم! امر دیگه-

 اهورا چند ثانیه مکث کرد و بعد گفت: 

جا بمونه، از اینجا تا بوتیک راه زیادی نیست و اونجا هم و بزار همینماشین-

رأس  گی و که بهش دادی، میبرای برگشتت خودشون سرویس دارن... لباس

رم دنبالش... نه با شاهپور و نه با هیچکس دیگه  آماده باشه، خودم می 8ساعت 

راهی اون ویال نشه... رو اینم تأکید کن که هشت بشه هشت و یک دقیقه  

 خبری از مهمونی نیست...

 هایش را ریز کرد و لحنش کمی تهدیدوار شد: بعد کمی چشم 

ای از دهنت  یاد و حرف اضافه وای به حالت سعید، اگر قصد سوئی به ذهنت ب-

دونم و بپره بیرون! کافیه بخوای با دخترای دورت بُرِش بزنی، که اونوقت من می

 تو... 
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هایش کمی کش آمد و طرح  سعید دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد. لب

اش چقدر ناآشنا  لبخندی به چهره نشاند. این اهورای جدید، برای پسرخاله

 بود...

کنم که نه و می. خاطرت جمعِ جمع باشه پسرخاله. تموم تالشماینم به چشم-

 ای نیست؟ و کِش برم... امر دیگهو بزنم و نه آیدی فیسبوک و اینستاشمخش

 تونی بری... می-

سعید احترام نظامی، طبق معمول کامال غلط گذاشت که این دفعه آنقدر 

هایش از هم باز  اشتباهش حین کوبیدن پایش به زمین محرض بود، اهورا اخم

 هایش خیلی خیلی نامحسوس سمت باال کج شد.  شد و لب

پررو«یی نثارش کرد و وارد  سعید که از آنجا فاصله گرفت؛ زیرلب »بچه

 ستاد شد. ی محوطه

 کاوه با لبخندی دوستانه جلو رفت و با او دست داد و گفت:

قدم تو و شهرام رو  سالم جناب پناهی! پارسال دوست امسال آشنا! بنازم پا -

 که واسه من یکی تا دلت بخواد خوب آورده...
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 اهورا یک تای ابرویش را باال انداخت و شهرام با لبخندی کمرنگ گفت:

یه شیرینی طلبمونه؛ آقا فرداشب شیرینی خورونشِ، اونوقت راست راست  -

 ده... وایستاده اینجا و یه لیوان آب هم دستمون نمی

اش تبریک گفت و کاوه تشکر کرد و با خنده رو به  شگیاهورا با لحن جدی همی

 شهرام گفت: 

شه تو یه بار زبون به دهن بگیری شهرام خان؟ دِ آخه من شاید بخوام نمی-

 مژدگونی بگیرم ازش... 

 خیال شانه باال انداخت. شهرام بی

فهمی  خبر قاطی مرغا شدن که مژدگونی نداره مرد حسابی. االن داغی نمی-

ندازی... زن این زمونه آفتِ...  و تو چه هچلی میدتدستی خو داری دستی

ی کچل  زنه به جیبت و تا به خودت بیای، تو موندی و یه کلهگه و مییاعلی می

 و چهل پنجاه سال عمر پول بده و دم نزن!
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تکان داد. حال و  به طرفین  کاوه کوتاه خندید و اهورا فقط سرش را

گرفته شد و بعد از اینکه اهورا و شهرام خوب  های همیشگی از سر پرسیاحوال

 سر به سر کاوه گذاشتند، هر سه وارد ساختمان ستاد شدند. 

*** 

 »آوا«

ی اتاقش برد که با ها را یکی یکی باال رفت و دستش را سمت دستگیرهپله

شنیدن صدایی مردانه از پشت سرش، »هعی« آرامی کشید و به تندی سمت  

 عقب برگشت.  

ی و ول کردم هوس ددر دودور به سرت زد دخترهرسیدن بخیر! باز تا افسارت-

 آشغال ولگرد؟

های خشمگین  چشم خاکستر با ترس بزاق دهانش را فرو برد و نگاهش را به

زد و از نظر  شاهپور دوخت که تک تک اجزای صورت و تنش را رج می

ور در این فرصت کم  گذراند. مردک مگر همین االن داخل باغ نبود؟ پس چط می

وقت کرده بیاید باال؟ شاید زمانی که اهورا و آوا گرم حرف زدن شده بودند، او 
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ی باال رسانده که زنی که در کنارش بود را دست به سر کرده و خودش را طبقه

 سر راه دخترک ظاهر شود و غافلگیرش کند. 

فت و با غیظ  زند، چند قدم جلو رشاهپور که دید آوا سکوت کرده و حرف نمی

 گفت:

فکر کردی کورم که رفت و آمد هات رو نبینم یا احمق فرضم کردی؟ جلو -

کردی و تو ماشینش ادا اطوار میومدی... به من  اهورا که خوب بلبل زبونی می

 زنی، هــان؟ ی سکوت گرفتی و زر نمیکه رسید روزه

ان باز کرد آوا باز هم سکوت کرد که شاهپور محکم دستش را کشید و در را چن

ای تن آوا  برای ثانیهباعث شد  ،که با صدایی بلند، طاق به طاق شد و همین

سوخت و  هایی که میبلرزد و با فریاد شاهپور، گوشش سوت کشید و چشم

 کرد، محکم روی هم فشار داد. گریه را تمنا می

 ی هرزه! دو روزه کنترلت نکردم واسه من دور برداشتی؟ حالیتبرو تو دختره-

ی الواتی کردن چیه... مگه کـــری  کنم یه مَن آش چقدر کره شه و نتیجهمی

 کثافط؟ برو تو گفتم...
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 با فریاد دومش، محکم بازوی دخترک را گرفت و داخل اتاق پرتش کرد. 

ی دیوار انداخت. به هیچ عنوان  آوا وسط اتاق ایستاد و چتر را گوشه

های شاهپور، به تن  دست  طاست چتری که برایش باارزش بود توسخونمی

 ظریفش بخورد و خورد و خاکشیر شود. 

 هایش را توی جیبش فرو برد و رو به دخترک گفت: شاهپور در را بست و دست

 شنوم...می-

 آوا به سختی لرزش صدایش را کنترل کرد و لب زد: 

 من چیزی واسه گفتن ندارم... -

 شاهپور پوزخندی زد و سمتش قدم برداشت. 

برم  که چیزی واسه گفتن نداری! دِ آخه احمق؛ من روزی صدتا عین تو رو می-

گیرمشون و دست آخر تشنه رهاشون  لب چشمه وسط خنکای آب به بازی می

 و دور بزنی؟! خوای من... اونوقت تو یه الف بچه میکنممی
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های او فشرد که دخترک با ی شانه مقابلش که رسید، هر دو دستش را رو

 انزجار اخمی به چهره نشاند و سرش را کمی کج کرد.  

فشرد، با های الغرش را میسر شاهپور کنار گوشش رفت و همانطور که شانه

 لحنی پر از خشم، غیظ کرد: 

تونی مگه پرروی زبون دراز؟ هنوز از مادر زاده نشده کسی مقابل شاهپور  می-

 کنی...  ی دو روز از تخم سردرآورده حرافی می ه که تو جوجهجاوید قد علم کن

و از جا در بیارم و حروم  قبل از اینکه خودم دست به کار شم و زبون دومتریت

و وا کن و به حرف بیا و درست حسابی ی آدمیزاد دهنتسگش کنم، عین توله

 تو دهن همیشه گشادت بچرخونش...  

هایش را فشار داد ی تر شد. با تمام قوا شانهآوا هنوز ساکت بود که شاهپور جَر

که صدای تیریک تیریک استخوانش راحت به گوش رسید و توی صورتش با 

 هایی به خون نشسته و صدایی بلند، فریاد زد: چشم 

 دِ بنال!-
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هایش درد داشت، اخم کرد و او  آوا با حرص نگاهش کرد و با وجود اینکه شانه 

 هم تا حدودی داد زد:

عین سگ هار جلوم وایستادی و هارت و پورت  خوای چی بگم هان؟ یمازم -

و بپرس و بعدم  کنی که به چی برسی؟ اگه آدمی، درست و حسابی سوالتمی

 ای صبر برو پی عشق و حالت...بدون لحظه

 و با پوزخند اضافه کرد:

ای که عین یه گرگ گرسنه ی شیتان پیتان کرده شک ندارم اون زنیکه-

و منتظره تشریف ببری،  زدی، االن به بدترین حالت تو اتاقته می و لیسدستش

 و کوک کنه... خدمتش برسی که اونم خوبِ خوب کیفت از خجالتش دربیای و

ی اتاق  ی محکمی که صدایش در محوطهشاهپور با فریاد »خفه شو«، کشیده

اکو شد، توی صورت دخترک زد و سر او رو به سمت چپش کج شد و چند قدم  

ش  ا ایی زمین افتاد و موهای بلند قهوهی موهایش رو جا به جا شد. شال و گیره

های صورتش را پوشاند. از درد سیلی شاهپور بود یا آزردگی روحش، اشک
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گرمش که از بدو ورود منتظر یک تلنگر کوچک برای جاری شدن بودند، روی  

 صورتش ریختند.  

رت دخترک از درد جمع شاهپور محکم موهایش را توی مشت گرفت که صو

 شد و او توی صورتش توپید:

کنم، فقط و فقط  رم و میام و هر کسی رو که ویالم دعوت میمن با هرکی می-

ی عیاش هرجایی که مدام به خودم مربوطه و کوچکترین ارتباطی با تو دختره

و بزنی و سمت گردی که مخشدنبال فرصت برای خلوت کردن با اهورا می

و ببر و خودت خفه شو قبل از اینکه اونقدر  نداره! پس صداتخودت بکشیش 

مشت به صورتت بکوبم و جای اون زنیکه، طوری از خجالت تو بچه پررو دربیام  

 که دیگه نای زبون درازی نداشته باشی... فهمیدی احمق؟  

 آوا با نفرت نگاهش کرد. 

و  ترسم... نهایتش اینه مننمیخوای بکنی، بکن! من ازت هر غلطی که می-

تر تو این دنیا برای من وجود نداره...  بخشبُکُشی؛ که از مرگ چیزی بهتر و لذت

 شم... الاقل از دست تو حیوون شیطان صفت راحت می
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ی  شاهپور، خشمگین دخترک را سمت تخت هول داد که ساق پایش به میله

فتن محکم لبش توی گلو  تخت خورد و روی زمین افتاد و آخش را با گاز گر

های  دست  مچ ،خفه کرد. شوری خون را توی دهانش حس کرد و همان لحظه

 های شاهپور اسیر شد و مردک توی صورتش فریاد زد: ظریفش توی دست

هات اجازه بدم مفتکی  بازیمگه به خواب ببینی که برای رهایی از دست کولی-

کنم ین دستام، کاری میی وحشی! خودم با همبمیری و خالصت کنم دختره 

ی روح و جسمت مدام عذاب بکشه، ولی محاله بزارم دست عزرائیل  ذره به ذره

 و بده... بهت برسه و ترتیبت

داد برای ریخت. درد پایش آنقدر زیاد بود که اجازه نمی آوا آرام فقط اشک می

 هایش خارج شود. دفاع از خودش هم که شده، کالمی از میان لب

های کوچکش را فشار داد دید آوا ساکت شده، با تمام قدرتش مچ  شاهپور که

هایش را بست و به هق هق افتاد و همان لحظه صدای نفرت  که او محکم چشم

 انگیز شاهپور را شنید:
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کار بهم گفت دیشب هم تو اتاقش بگو اهورا باهات چیکار داشت؟ خدمت-

هان؟ فکر کنم کارِت تو    دادی... چند بار تا حاال تو بغلش خوابیدیجولون می

ای بوده که اینطوری رامِش شدی... شاید هم  تخت خواب زیادی خوب و حرفه

برعکس؛ اون کاربلده و قلق تو رو فهمیده و تونسته علیرغم تموم چموش  

 گم؟ هات آدمت کنه... درست نمیبازی

  آوا با نفرت نگاهش کرد و تمام توانی که توی وجودش باقی مانده بود را توی

 گلویش جمع کرد تا توانست فریاد بزند:

فکر کردی خودت هر گندی  گی؟ و ببند شاهپور! چرا مزخرف میدهنت-

و تو کثافط و گناه خالصه کنم؟ تو  هستی منم عین توئه فاجرم که همه زندگی

یه کفتاری... یه الشخور... نه! حتی اسم حیوونا هم حیفه که روی موجود پستی  

و به شیطان فهمی؟ کسی که روحش. تو هیچی نیستی میمثل تو گذاشته بشه..

شه و آدم گذاشت و نه میشه اسمش فروخته و هزار بار از اون بدتر شده، نه می

 حیوون خطابش کرد...
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هایش را رها کرد. دست چپش را بین موهایش فرو برد و  شاهپور با حرص دست

گلویش را  محکم کشید که دخترک صورتش جمع شد و دست راست شاهپور 

 فشرد.  

ی بی سر و پا! چطور به خودت جرعت به هم زنجیر کردن خفه شو دختره-

گری  اهورا شیرِت کرده که زبون وا کردی و هوچیدی؟ چنین اراجیفی رو می

کنی آشغال؟ یا هوا برت داشته دورش خبریه که اینطوری افسار پاره کردی می

 توله سگ؟

ایش را رها کرد و با هردو دست گلویش را  بعد همزمان با پوزخندی که زد، موه

 فشرد و چنان فریاد کشید، که تن ظریف دخترک به رعشه افتاد. 

ی عوضی؛ اهورایی که اینطوری براش به هول و  و راحت کنم هرزهبزار خیالت-

فهمی؟ درست شبیه به من... یا خیلی هم  وال افتادی، یه آشغاله عین من! می

 بدتر...

ی دونی باید هزار برابر بترسی از عفریتی که در قالب چهرهمیو شیطان اگه من

و داره و چه آدمایی که زیر همون سنگ آسیاب جذابش، قلب سنگیِ یه اهریمن
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نشدن و اهورا خونشون رو نمکیده! اون آدمی که تا حاال باهاش بودی و تا 

اون   ی نفهم! پس حاال کهتونسته ازت استفاده کرده، خودِ خودِ منه دختره

ی منم باشی... تونسته چَم و خَم تو رو به دست بیاره و تسلیمت کنه، باید برده 

ها هربار هر حرفی زدم عین ماهی از زیر دستم سُر خوردی طی تموم این سال

 ی زبون دراز... ات سر اومده دختره ور رفتی، اما دیگه دورهور و اونو این

  فهمی که آغوش اونم کم ازم، می امشب که برای همیشه به هامون تحویلت داد

 و به دست بیاره...آغوش اهورا نداره و خیلی خوب بلده دلت گرمای

ی هازد. دستباز، خشک شده بود و نفس نفس میهای دخترک نیمهلب

های شاهپور فشرد و تاحدودی چنگش زد تا بلکم آن  جانش را به پنجهبی

 س بدهد.  ی تنفنما رهایش کند و بهش اجازهمردک بختک

شاهپور نگاهی به صورتش انداخت و گلویش را رها کرد. آوا به سرفه افتاد و  

کشید و هوا را  داد، تند تند نفس عمیق میهمانطور که گلویش را ماساژ می 

 بلعید. می
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های بی پایه و اساس شاهپور از یک سو و ترس از  ها و تهمتعذاب تحمل حرف

آورد ی دخترک را به درد میواقعی بودن تهدیدش از سوی دیگر، دل شکسته

 ای قطع نشود. هایش لحظهشد اشک چشمو باعث می

حالش که کمی بهتر شد، با اخمی غلیظ به شاهپور که بلند شده و مقابلش 

 ایستاده بود نگاه کرد و گفت: 

و روشنش کنم که فکر مریضت اشتباهه، بین من و  قبل از هرچیزی بزار این-

 اهورا کوچکترین ارتباطی وجود نداره و طبق معمول توهم زدی... 

کشید و به طرز  بعد بلند شد و مقابل او که بسیار وحشی و عصبی نفس می

 داد:  کرد، ایستاد و ادامهدهشتناکی نگاهش می

و بسپری دست اون  بعدشم، نکنه فکر کردی شهر هرته که الکی الکی من-

ام کنی؟ فقط کافیه ی از خودت بدتر؟ مگه من کاالم که بخوای معاملهمرتکه

پرم که  اون هامون عوضی از ده قدمیِ من رد بشه، اونوقت ببین چنان بهش می

 و جمع کنی یا نه... نعشش هم نتونی با کاردک
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خندید چند لحظه نگاهش کرد و بعد زد زیر خنده. بلند بلند، چنان میشاهپور 

چند لحظه که گذشت، دستی به که انگار آوا برایش جوک تعریف کرده بود. 

اش که نیمی از آن را بسته و نیم دیگرش را روی  موهای سفید و خاکستری

 شانه رها کرده بود، کشید و گفت: 

کارِت به گنده گویی هم کشیده! حرفای  بینم که عالوه بر زبون درازی می-

 ات نمیاد نیم وجبی...  قلنبه سلنبه به قد و قواره

نگریست، حرفش را  های دخترک را میبعد قدمی جلو رفت و همانطور که چشم

 ادامه داد.  

ادعای محال نکن و شر و ور   از اونی که از خودت دفاع کنی؛ پس  ترتو ضعیف-

 تحویل من نده... 

 وار کنار صورتش کشید. را نوازشبعد دستش 

بینین... ترتیبی  برای دیدن هامون خیلی عجله نکن، امشب همدیگه رو می-

هات از یکی به دوتا تبدیل  دم که با اهورا بیای، در اون صورت هم طالبمی

کنم... شاید زیادی وحشی و می  شن و هم من آدمای بیشتری رو دورم جمعمی
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تونه نتیجه رو به نفع من   ذاتیت، گاهی وقتا میبدقلق باشی، اما خوشگلیِ

 عوض کنه... 

آوا با غیظ سرش را به سمت دیگر کج کرد که از دست کثیف او به دور باشد و  

در همان حال آرام و زیرلب، لب زد:»مرده شور تو و هامون و اهورا رو با هم  

 ببرن« 

ین شیاطین گذاشته.  شاید خودش هم ناراحت بود از این که اسم اهورا را کنار ا

کرد. هرچند ای نبود. شاهپور نباید به آن دو نفر کوچکترین شکی میاما چاره 

ها بود ولی خب ذهنش فقط سمت مسائل انحرافی تر از این حرفمردک شکاک 

کرد. انگار زیادی از  شک نمی  رفت و اصال به نفوذی و مأمور بودن اهورا پیش می

 و حزبش مطمئن بود...  خود

اش  ر چند لحظه صورت ظریف دخترک را نگاه کرد و باز از شباهت نسبیشاهپو

به نرگس، عصبی شد و دستش را به صورتش کشید و سمت در رفت و بازش  

باز ایستاد و بدون اینکه سمت آوا برگردد یا ی درِ نیمهکرد. همانجا در آستانه

 نگاهش کند، گفت: 
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و کاال نیستی... دخترمی! و دختر  ی اینا، فراموش کردم بگم که تعالوه بر همه-

تونم برات تصمیم بگیرم  و  من جزء اموالم به حساب میاد... پس به راحتی می

ای، اسیر منی و به سمتی  هرکجا که اختیار کنم بفرستمت... تو تا روزی که زنده

  و هیچوقت فراموش نکن، که پدرتشی که من اراده کنم... اینسوق داده می 

 مونه...ابد اربابت باقی می تا  مالک توئه و

آوا با نفرت از پشت سر نگاهش کرد و هنوز حرفی نزده بود که او در را به همم  

کوبید و از اتاق بیرون رفت. دخترک با حرص توی دلش فریاد زد:»من دختر و 

توانست این  ی عوضی نیستم...« و آرزو کرد ای کاش میلقمهخونِ تو حرومهم

ریاد بزند که اینطوری احمق و نادان فرضش نکند و فکر  را بلند توی صورتش ف

شد... فعال  سوءاستفاده از موقعیتش را در سر پرورش ندهد. اما نمی

داند... این راز را توی سینه حبس کرده بود تا  توانست بگوید حقیقت را مینمی

به وقتش آن را برمال کند و وقتش آن زمانی است که اهورا، شاهپور را با  

انتقام   توانستنده را ببندد. آنوقت آوا میهای خودش به بند بکشد و پرودست 

 اش را به بدترین صورت ازش بگیرد.عذاب چندین و چند ساله
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شاهپور که از اتاق خارج شد، رو به مرد هیکلی که سرتاپا مشکی پوشیده و  

 های تحت امرش بود، دستور داد:یکی از نگهبان

زاری... وای به حالت  ی که بهت نگفتم تنهاش نمیمونی و تا زمانهمینجا می-

 اگه متوجه بشم دختره یه لحظه تنها مونده و دست از پا خطا کرده...

کلفت و تاحدودی ترسناک بود، پاسخ  نگهبان سری تکان داد و با صدایی که 

 داد: 

 پامش...چشم ارباب. خیالتون راحت چهارچشمی می-

خشمگین، درحالیکه تمام فکرش درگیر دست به  و شاهپور با نگاهی بداخم و 

ها رفت. همراهش  هامون و دور زدن اهورا بود، سمت پله و زمین زدن سر کردن

اش  اصلی پل ارتباطیرا، که  مانیا یرا از جیبش بیرون کشید و بی درنگ شماره

هایش به آتش  ، گرفت. از زور خشم، خاکستر چشمشدبا منصور محسوب می

اش توی پیشانی ریخته بود.  ود و چند تار از موهای جوگندمی کشیده شده ب

دیشب از شنیدن خبر گم شدن یاقوت کبود، خلقش تنگ شده بود و االن کمی 

از خشمش را سر آوا خالی کرده بود. کاش چشمان این دختر، انقدر شبیه به  
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ان  پدرش نبود که شاهپور هر بار با یادآوریِ گذشته، او را قربانیِ خشم و عصی

 ... خودش کند

گاهی به مچ در آن سوی دیوار، آوا که هنوز روی زمین نشسته بود، ن

هایش انداخت که حسابی کبود شده بودند و به سختی و با درد زیاد دست 

اش از سر گرفته شد و به سختی روی تخت نشست.  کردند. گریهحرکت می

ورتش را  های کوچکش صی راستش انداخت و با دستموهایش را روی شانه

 پوشاند و هق هقش توی فضای اتاق پیچید. 

ای که به ذهنش رسید، کمی آرام شد و  چند لحظه که گذشت، با جرقه

خواست از این زندان یک طوری بگریزد و  هایش را پاک کرد. اگر واقعا میاشک 

تر،  ی پدر و مادرش را از شاهپور بگیرد و از همه مهمانتقام خون پایمال شده 

داد. به  نشان میرحمی شاهپور ضعف حقیقت را بفهمد، نباید مقابل قدرت و بی

خصوص االن که دخترک دیگر تنها نبود... شاید خدا این بار عالوه بر  

گر بسیار نیرومندتر از شاهپور سر راهش قرار  های خود، یک حمایت محبت

 داده بود... 
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ها پیش  های دخترک نشست و پالک »اهلل«ای که سال لبخند کمرنگی روی لب

ور گردنش باز کرد و آرام بوسید. خدا مادرش به او هدیه داده بود، را از د

ها اتفاقاتی دید. همیشه هوایش را داشت. شاید گاهی وقتهمیشه او را می

های بچگانه  شد یک سری الفاظ و حرفکرد و باعث میش میافتاد که دلگیرمی

ها خودِ خدا  از دهانش بیرون بپرد، اما تهِ دلش، درون قلبی که تمام این سال 

السابق درست دانست کمافیه بود، به او اعتقاد داشت و میگرم نگهش داشت

های پشت سرش خورد  کند تمام درها بسته شده و تمام پلوقتی که حس می

کشد و شده اند، چون نوری در ظلمات، دست مهربانش را روی موهایش می

 دهد. اش مییاری

نتقامش از  زنجیر را دوباره بوسید و دور گردنش بست و اندیشید که رویای ا

 شود؛ اهورا... اهورایی که... شاهپور، تنها با کمک یک نفر به حقیقت تبدیل می

نفس عمیقی کشید و سرش را به طرفین تکان داد. در آنِ واحد هم 

توانست نخواهدش... حسی بود که مثل  خواست به اهورا فکر کند و هم نمینمی

 گرفت از آن... میر بخشید و تنش گُ ، به جانش گرما میآتش
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این حس از کِی توی وجودش رخنه کرده و شعله پراکنده بود؟ از زمانی که  

را باز کرده بود؟ یا از وقتی که    ی ریزشهای بسته شده به دور جثهناباهورا ط

دخترک دستش را قفل بازوی او کرده و با هم از ویال خارج شدند؟ شاید هم از 

از چنگ آرتا نجاشش داد... هنوز هم از  زمانی که محکم در آغوشش گرفت و 

کرد چیزی تهِ انداخت و حس میهایش گل میی کوتاه، لپتصور آن چند ثانیه

ریزد. اصال آن لحظه، اهورا خودش متوجه  بود چطوری  اش فرو میسینه

دخترک را به سینه فشرده؟ او شاید نفهمیده بود... ولی وای از دل آوا که هنوز  

ای دست اهورا بدهد که او  اینکه یک بار دیگر، بهانهبرای  کردقراری میبی

 مجبور شود در آغوشش بگیرد...  

طرح لبخند کمرنگی که مثل همیشه از فکر کردن به او توی صورتش  

دانست طرح  نشست، قدری رنگ گرفت. شاید واقعا خودش هم دقیق نمی می

به ذره احساسات   ای و نگاه مغرور، از چه زمانی ذرههای سبز شیشهآن چشم

تواند  اش را به بند کشیده بود... فقط از این مطمئن بود که االن میپاک دخترانه

 با قطعیت روی احساسش اسم بگذارد...
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خوب به یاد داشت زمانی که آیدا تازه با بهرام آشنا شده بود، مدام از او حرف  

ایش را  کرد. عیب و ایرادهزد و روی تمام جزئیات رفتارش تمرکز میمی

ها تا ساعت سه و چهار  کرد. شب هایش را بسیار بزرگ میدید و خوبینمی

گفت که چطور هر دفعه  داد و از احساس نوپایش میصبح به آوا تکست می

کند... حتی زمانی هم شود و دست و پایش را گم میمقابل بهرام هیجان زده می 

اه چنان توی خیاالتش محو  کرد و گه گکه در کنار آوا بود، مدام به او فکر می

کرد، مثل کسی که تازه از خواب بیدار شده شد، که وقتی آوا صدایش میمی

گفت:»کجایی تو لیلیِ  دید و میخنگفت:»هان؟« و آوا میکرد و مینگاهش می

دِ آخه اون باید بخاطر تو سر به بیابون بزاره و از  شده در عشق مجنون؟  محو

تو برهوت فکر و خیالش   ،و ببینه، نه اینکه تو وابتعشقت دیوونه بشه و مدام خ

خندید و پاسخ  و بی خواب و خوراک کنی...« آنوقت آیدا میغرق بشی و خودت

کنی... عشق که  داد:»تو انقدر سر به هوایی که اصال این چیزارو درک نمیمی

تونه واسه خودش یه پا مجنون  شناسه! هرکسی می لیلی و مجنون نمی

عاشق باشه؛ به جنسیت ربطی نداره که... عاشق که بشی، خودتم خسته و دل 
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و حفظ کنی و ر به ر غرق فکر و خیالش  ره، چه برسه بخوای غرورتیادت می 

 گذاشت... خندید و سر به سرش مینشی...« و آوا چقدر می

کرد که آن زمان به طور عجیبی  هایش را فراموش نمیاما هیچوقت حالت چشم 

های  عجیبی توی مردمک آمد، حس و حال قتی اسم بهرام میزدند. وبرق می

داد... خودش هم اش را لو میشد و قشنگ احساسات درونیدار میسبزش پدی

ی قلبن. احساست هرچی که باشه، چشمات  ها آیینهگفت:»چشم همیشه می

گن اگه زنن... بخاطر همین هم هست که میدن و فریادش می راحت لوش می

های طرف مقابلت زل بزن،  و دروغ حرفی رو بفهمی، به چشم خوای راستمی

 چون اونا بلد نیستن دروغ بگن...«  

هایش را بست و باز کرد. کاش االن آیدا اینجا بود، ازش  آوا با لبخند، چشم

شان  دهند و او راحت ترجمههایش چه چیزی را نشان میپرسید چشم می

ریخت. بعد هم تمام قضایا را ره می کرد و مو به موی احساساتش را روی دایمی

کم   اش به روی قلبشقدری از سنگینیگفت و از ابتدا تا کنون برایش می

 کرد.  می
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را روی   cameraبا این فکر، سریع همراهش را از توی کیفش بیرون کشید و  

ی خودش را دید، متوجه زخم کوچک سلفی تنظیم کرد. اما همین که چهره

را آرام روی آن کشید که کمی سوخت و ابروهایش  ی لبش شد. دستش گوشه

از درد نسبیِ آن جمع شد. اما سریع دوباره لبخند زد. چه کرده بود اهورا با او  

شد دیگر گریه نکند و تمام دردهایش را در آن  که حتی فکرش هم باعث می

واحد کنار بگذارد و با خیال او، هرچقدر ممنوع و دور از دسترس، برای  

 م که شده، لبخند بزند! ای هلحظه

گوشی را توی کیفش انداخت و ترجیح داد از خیر حرف زدن و مشورت با آیدا 

بگذارد. شرایطش االن طوری نبود که بخواهد روی دوطرفه بودن این احساس  

ی قلبش را  که کلید صندوقچه ای حساب باز کند... پس همان بهترحتی ذره

د. این  داهیچکس نشانش نمی  داشت و بهمشتش محکم نگه می فعال توی

موفق شود بذر احساس را  شد! وقتی که صندوقچه، فقط در یک صورت باز می

هایش راز دلش را بخواند و خودش،  از چشم  ی اهورا بکارد و اوزدهدر وجود یخ

مشتش را باز کند و کلید را بردارد و توی جیب سمت چپ پیراهنش، درست  

 د او سنگ و سردی بود، بگذارد...ای که هنوز در وجوروی صندوقچه
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ی اتاق افتاده بود کشید و از جا  ی خیسی که گوشهنگاهش را سمت چتر مردانه

 بلند شد و سمتش رفت. 

ی تلخ دلچسب  اش را روی آن کشید و با استشمام همان رایحهناخودآگاه، بینی

تر  عمیقهایش را بست و هرم جذابش را که با بوی باران ترکیب شده بود، چشم 

های آوا عجین شده بود که دخترک حتی به جان کشید. این رایحه طوری با ریه

کرد که هیچ، از آن مسکنی آشناتر و  ای با آن احساس بیگانگی نمیذره

 تر، به هیچ عنوان سراغ نداشت...بخشآرامش

عاشق شده بود دیگر... عشق که شاخ و دم نداشت...  واقعا عاشق شده بود؟

ها، برای تأیید قراری و دل دل کردنهاب و همین عطش، همین بیهمین الت 

اش نسبت به آن مرد مغرور، که با حرف زدنش هم قلب احساسات دخترانه 

 تپید، کافی نبود؟افتاد و تند تند میکوچک دخترک به سر و صدا کردن می

هایش را باز کرد و چتر را همانجا گذاشت که خشک شود. امیدوار بود چشم 

ورا دیگر سراغ این چتر را نگیرد چون آوا محال بود پسش دهد... به خصوص اه
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حاال که فهمیده بود عطر تلخش هم روی آن نشسته و فضای اتاقش را پر  

 اش کرده است... کنندهی دیوانهرایحه

اش را از روی زمین برداشت و روی تخت نشست و مشغول بستن  شال و گیره

 ای به در اتاق خورد.  هموهایش شد که همان لحظه تق 

 بله؟  -

 صدایی مردانه از آن طرف در گفت: 

 و آوردم...خانوم، لباستون-

پوفی کشید و شالش را روی موهایش انداخت. حدس زد طبق معمول شاهپور  

اش برایش لباس سفارش داده و او را بی چک و چانه بدون پرسیدن سلیقه

زدن؛ وادار به اطاعت و پوشیدنش کرده است. اصال مگر قحطیِ خدمتکار زن  

ده هایش کرآمده بود در این خراب شده که شاهپور یک مرد را مسئول لباس

بود! شاهپور به کنار، فاطمه سادات چطور این امر را پذیرفته؟ البد آن طفل  

 معصوم هم از ترس شاهپور زبان به کام گرفته و حرفی نزده است... 



www.taakroman.ir  

 
  

 
724 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

اش بیرون کشید و همانطور که خونِ  یک برگ دستما کاغذی از توی جعبه

 کرد، گفت:پاک می  اهایش ری لب و رد اشک چشم گوشه

 بیا تو... -

در باز شد و پسر جوانی، قد بلند و کشیده، با لبخندی کمرنگ به لب وارد شد.  

ی  صورتش غرق شیطنت بود وقتی چند لحظه خیره آوا را نگاه کرد و بعد جعبه

 طالیی رنگ دستش را روی زمین گذاشت. 

 بفرمایید. با من امری ندارید؟ -

 خورد. کان میموهای لختش توی صورتش ریخته بود و با هر حرکت، تکان ت

 آوا سرش را تکان داد. 

 تونی بری.  نه. می-

نگاهی به بیرون اتاق انداخت و بعد انگار که از چیزی مطمئن  پسر جوان، نیم

شود، در را بست و قدری رنگ به لبخندش پاشید و دست به سینه ایستاد و با  

 شیطنت گفت: 
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 تونم برم! اومدم که باهات حرف بزنم...اتفاقا نمی -

 با شک نگاهش کرد و گفت: آوا 

 چه حرفی؟ اصال تو کی هستی؟ -

 پسرک ابرویی باال انداخت و پرشیطنت گفت:

و چک اتچه فرقی داره کی باشم؟ مهم اینه االن اینجام و دارم قد و قواره-

واسه باز کردن سر صحبتام که از نقل و نبات هم  ام کنم و دنبال یه مقدمهمی

 تره...شیرین

بلند شد و با صورتی به اخم نشسته و صدایی پر از همان جسارت آوا از جا 

 همیشگی، سمتش رفت و گفت: 

یاد یه ناشناس باعث خواد واسه تو شَر به پا کنم و نه خوشم مببین نه دلم می-

برو پِی  و بزار رو کولت و و بدون! دمت... پس حد خودتاعصاب خرابیم بشه

 ی جوهرلق! کارت پسره

 زد زیر خنده که آوا این بار نگاهش رنگ تعجب گرفت. پسر جوان بلند 
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وایستادی خندی بچه پررو؟ بهت گفتم بزن به چاک، اونوقت اینجا به چی می-

 ی؟هر و کره راه انداخت 

 او خوب که خندید، دستش را به صورتش کشید و بی توجه به حرف آوا، گفت: 

 ویالی شاهپور خان؟  دختِ ات بپا گذاشته، شاه دونی آق بابات واسههیچ می-

 هایش را به کمرش زد. آوا دست

 و عوض کنی؟ بپا کدومه؟ گی که بحثچرا چرت می-

اش را بکشد و پسرک را بیرون کند که او  رفت که دستگیرهداشت سمت در می 

 تند تند گفت: 

کشید و زاغ  بپا همون غول بیابونیِ که تا االن پشت در اتاقت کشیک می -

جوره ول کنت  زد... االنم من دست به سرش کردم، وگرنه هیچمیو چوب سیات

 نبود... 

آوا سر جایش ایستاد، نرم نرمک برگشت و با شک نگاهش کرد. یعنی راست  

آمد، احتمالش کم هم چیز برمیگفت؟ از آنجا که از ذات کثیف شاهپور همهمی

 نبود...  
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 انداخت و گفت:  کند، با شیطنت ابرو باالپسرک که دید آوا نگاهش می

پس هرجوری هم حساب کنی، یه دَک کردن اون غول تشن راپورتچی رو بهم -

 کنه... و از اتاقش بیرون نمیبدهکاری و هیچ آدم عاقلی طلبکارش

 آوا اخم کرد و مقابلش ایستاد.

 دور بر ندار! چطوری فرستادیش بره؟ -

ونه از کار و  تامان از دل و احساسات قویِ ما مردا که فقط یه چیز می-

 اش دورِش کنه و به تک و تا بندازتش... وظیفه

 کرد که او شانه باال انداخت و گفت:آوا همانطور سوالی نگاهش می

! که ماشااهلل هزارماشااهلل پدر سرکار علیه  یه دختر خوشگل موشگلِ بو بلوند-

 .. شه.اش پیدا میاینجا حرم سرا راه انداخته و هرجا چشم بگردونی یه دونه

آوا با اخمی غلیظ نگاهش کرد و با غیظ »نکبت«ِ زیرلبی گفت که او شنید و  

 گفت:

 دخت! کَر فرضمون نکن! آ شاه شنیدم چی گفتی-
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آوا آن کلمه را به شاهپور نسبت داده بود اما حاال که پسرک به خودش گرفته  

توانست روی تصورش مهر تایید بزند چون از نظر دخترک، بود، او هم می

توجه به  ل حاضر او یک آدم پررو بود که وسط اتاقش ایستاده و بیدرحا

 کند.  ی او، زبان درازی میخواسته

آدم کَر، اونی نیست که مادرزاد ناشنوا باشه؛ اونیه که به صدای وجدانش بها  -

 نده و پشت گوش بندازدش... 

ادامه ی او اشاره گرفت و اش را سمت سینهبعد قدمی جلو رفت و انگشت اشاره

 داد: 

ی مردا عین تو نیمچه مرد، که هنوز بلد نیستی جایی که نباید فکر نکن همه-

شون آب میفته،  بینن لب و لوچهحرف زیادی نزنی، تا یه دختر خوشگل می

هات، هنوز خیلیا هستن که مرد واقعین...  کاسه نخیر! اتفاقا برعکس تو و هم

خودی!  نه هارت و پورت بی رو به معنای واقعی کلمه دارن،و شرف غیرت  

شون که کور و کرشون کنه و غافل شن از  و نسپردن دست نفسعقلشون

 وجدان و اصل زندگی...
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ی تو و امثال تو...  زنه به قد و قوارهنگاه به خودِ دوزاریت نکن؛ اسم مرد زار می

و که با یه عمل هم میشه  مرد اونه که مردونگی داشته باشه! وگرنه جنسیت

 داد... تغییر 

سر به زیر با اخمی کمرنگ به زد. لبخند هم نمیخندید. پسر جوان، دیگر نمی

دوباره سمت در   اشداد و دخترک به محض اتمام جملههای آوا گوش میحرف

 کرد ادامه داد:رفت و این بار بازش کرد و همانطور که با سر به بیرون اشاره می

اهربینی که طرز فکر مسمومی داره خواد همچین آدم ظ االنم بیرون! دلم نمی-

 تو اتاقم باشه و حرفای صد من یه غاز تحویلم بده...

پسرک نفسش را فوت کرد و به سختی موفق به بیرون کشیدن دستگیره از  

 میان دست آوا و بستن در شد و گفت: 

دونی کنی؟ اصال میتو چرا همچین می خب بیخیال، من یه حرفی زدمخیلی-

ی اول توهین  ا توئه! اشتباه از من بود و حرفم درواقع در وهلهچیه؟ حق کامال ب

 به جنس خودم بود... حاال قانع شدی؟  

 آوا با اخم نگاهش کرد و پوزخند زد. 
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 اگه این حرف از ته دلت باشه شرطه!-

 پسرک دستی بین موهایش کشید.  

عزت  از ته دلم بود. خداییش، از حق نگذریم هنوز مرد واقعی وجود داره که -

 و زیر پا نزاشته باشه... اون حرفم صرفا جهت مزاح بود!نفسش

 ای بود... به خصوص از زبون یه نامرد...معنیمزاح مسخره و بی-

ام  و واسهمنم آدم نامردی نیستم شازده خانوم! منتها زمونه آدمای ناجنسش-

حالیم  خیالی، فکر نکن بینی زدم به در بیرو کرد و بد تو پرم زد... اگه می

دونی چرا؟ چون  خوام بهش بها بدم... میفهمم، منتها دیگه نمینیست! می

و به باد داده که  جنس تو که طوری احساسم چشمم ترسیده! اونم از یه هم

و ی زندگی کسیو جمع و جور کنم... پس تا حقیقت قصهتونم خودمهنوزم نمی

 دونی، قضاوتش نکن و نامردش نخون...نمی

 ظه مکث کرد و بعد گفت: آوا چند لح

ره... اما زنه و در می؛ کسی که ناتو باشه، میی آدما مثل هم نیستنهمه-

مطمئن باش هیچ زخمی بی مرهم نیست... باالخره تو هم یه راه حل واسه  
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کنی، اما اینکه چوب حراج به احساست بزنی و بسپریش دست  پیدا می ترست

نه که همه به چشم یه نامرد نگاهت هوا و هوس، راه درستی نیست... تهش ای 

در ضمن؛ حرف من به معنی قضاوت نبود، چون فکر   کنن... درست مثل من...

 کنم قاضی خوبی باشم... نمی

 پسر جوان پوفی کشید و همزمان گفت: 

و یادت باشه، یه لیوان شکسته هم هیچوقت  شاید بشه تیمارش کرد؛ اما این-

 جای خود داره! شه... دل آدما کهمثل روز اول نمی

 آوا حرفی نزد و او بعد از چند لحظه مکث گفت: 

ومدم اینجا که دو کلوم باهات حرف حساب بزنم؛ ی من... احاال بیخیال گذشته-

درمیای که کال   ی علی چپکنی یا از کوچهاخم و تخم می اگه گذاشتی! یا مدام 

 زبون تو دهنم از چرخش بیفته...  

 دار پرسید:و سکوت آوا را که دید؛ با لحنی شک

 حاال بگم یا نه؟  -

 گفت:خیلی سرد کرد و بعد آوا چندبار سرتاپایش را با چشم رصد  
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 من حرفی با تو ندارم... -

 و با اشاره به در ادامه داد: 

 خوشحال شدم، حاال برو رد کارت! -

گذشت، بهتر  خودآگاه لبخندی به لب نشاند. هرچه بیشتر میپسرک نا

ای هم  فهمید که این دختر چطور توانسته حصار سفت و سخت اهورا را، ذرهمی

های  نی چشم توی نی زیاد از حدی پرواییکه شده، شُل کند. جسارت و بی

 ود.هایش تاحدود زیادی محکم باش بود و حرفایدرشت قهوه

 و گفت:   چند قدم جلو رفت

ببین ندیده و نشناخته با من تندی نکن شازده خانوم که نه دشمنتم و نه -

بدخواهت که شمشیر به دست اومده باشم و بخوام روده درازی کنم... االنم  

 واسه نشون دادن حسن نیتم... 

 هایش را باال برد و ادامه داد: و دست

ست،  فقط مذاکره ام و قصدم شم! که بفهمی آدم چشم و دل پاکیتسلیم می-

 نه نبرد تن به تن! 
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 هایش را پایین انداخت.  بعد با لبخند، ابروهایش را باال انداخت و دست 

 هایش را به کمرش زد. آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد دست

 خب؛ بگو ببینم حرف حسابت چیه؟خیلی-

رنگ به  دیگر ی او بود، کمی پسر جوان که انگار فقط منتظر همین جمله

 لبخندش پاشید و سمت تخت رفت و رویش نشست. 

ام  ست! االنم مجهولمون اینه که من کیاش معادلهحساب که حرف نداره، همه-

 تو باید حدسش بزنی... و

 آوا حرصی نگاهش کرد و گفت: 

پرسی؟ نکنه  از من داری می و بدیشگی تو؟ سوالی که باید جوابچی می-

پیک قر و قاطی دادی باال یا جنس تقلبی الی رول پیچیدی که به این حال و  

 گی؟روز افتادی و یه بند شر و ور می

هم بهم چسبید! منتها  و اصل! جات خالی خیلیاتفاقا جنسش جنس بود -

 گم...گیری من چی میمشکل اینه تو نمی
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کرد که او بلند شد و مقابل  ری و برافروخته نگاهش میآوا همانطور گنگ و کف 

دخترک ایستاد. موهای لختش را که توی صورتش ریخته بود، کامل با دست  

 باال زد و گفت: 

 زنم به نظرت شاهدخت؟تونی حدس بزنی؟ یه نموره آشنا نمیحاال چی؟ نمی-

هایش از هم باز شد و  اخم آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد، نرم نرم و کم کمک 

مثل   هاییی این پسر، جدای از تفاوتچهرهنگاهش رنگ تعجب گرفت. ته

 که مشخص بود، چقدر شبیه به اهورا بود!  کشیدگی چهره و رنگ چشم،

 پسرک خندید و موهایش را رها کرد. 

 ی اهورام؛ سعید! من پسرخاله-

که سعید فوری چینی به   هایش را از هم فاصله داد و خواست حرفی بزندآوا لب

 هایش را رو به او گرفت و گفت:اش انداخت و کف دستپیشانی

شه...  بینه از دیدنم خوشحال می و میدونم... کال هرکی مندونم، خودم می می-

کنن که من بعد گذشت یه مدت و کجا قایم می حاال اینکه خوشحالیشون
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دم رو فقط خدا  شو دستشون میشم و خودم غنچهطوالنی متوجهش می

 دونه!می

 کوتاه خندید و سعید گفت:  خیلی آوا

 ای شیطون! حاال که فک و فامیل اهورا از آب درومدم نیشت وا شد، نه؟ -

هایش را جمع کرد. تفاوت بین اهورا و سعید، از زمین بود تا به  آوا سریع لب

 شد راحت حرف زد.با هیچکدام نمی آسمان!

ن یه بار تو روت خندیدم خبریه... اهورا برای من ببین دور برندار و فکر نک-

 ترام بزارم... شه به تو هم همونقدر اح دلیل نمی امامورد احترامه، قبول؛ 

 سعید خندید. 

کشی آخه؟ چیزی که عیانه، چه حاجت و نیاز به  و چرا پیش میحرف احترام-

دادی! اما و قورت میبیان کردن داره؟ تو تا چند دقیقه پیش داشتی درسته من

االن که شناختی، یه باره گُل از گُلت شکفت... اونوقت توقع داری من عمق  

 قضیه رو نفهمم؟ اونم منی که خودم ختم روزگارم؟  
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هایش پاشیده بود و ترس از اینکه این  آوا با شرمی که کمی رنگ سرخ به گونه

و  پسرک سر به هوا و پرشیطنت دست دلش را بخواند، کمی سرش را کج کرد 

 مکث کرده بود که او گفت: 

شم ولی تا بیخیال خجالت کشیدنت واسه چیه؟ من روزی چند بار عاشق می-

اش هم خجل نشدم... آدمه دیگه، دل داره! مترسک که حاال حتی از یه دفعه

 نیستیم... 

 گفت:با اخمی کمرنگ آوا پوفی کشید و نگاهش کرد و 

عی نکن بقیه رو با خودت  کنم فکر و خیال الکی نکن و سازت خواهش می-

 یکی کنی... 

خواست رفع و رجوع کند، اما  سعید به واکنش او لبخند زد. دخترک می

دادند که نمایشی بودن های درشتش انقدر قشنگ حرف دلش را لو میچشم 

 کلماتش کامال پیدا بود. 

 تر کرد و با شک گفت:با زبان هایش را  آوا که سکوت سعید را دید، لب

 خوای بگی؟  نگفتی چی می-
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فقط خواستم خاطرم جمع شه کی بعد سی سال، تونسته قاپ هیچی... -

 و بدزده که خیالم راحتِ راحت شد...مونپسرخاله

آوا همانطور بهت زده نگاهش کرد. این پسر زده بود به سرش؟ اهورا چشم  

 زند...های عجیب و غریبی میدیدن آوا را نداشت؛ آنوقت او چه حرف

های متعجب آوا گذشت و سمت در رفت و توی  سعید بیخیال، از مقابل چشم

 باز ایستاد و گفت: درگاه درِ نیمه 

میاد دنبالت... فقط حواست باشه تأخیر نکنی   8عالیجناب گفته رأس ساعت -

آ! وگرنه با خلق قرم قاطی که اون داره، باید  و هشت نشه هشت و یک دقیقه

 از تهِ ریشه بزنی... و به کلقید مهمونی اومدن

دفعه مثل اینکه چیزی یادش بیاید، برگشت و  بعد قدمی جلوتر رفت و یک

 دوباره گفت:

گن آرمین! که البته اینم مطابق دستور اهورا خانِ...  اینم بگم، اینجا به من می -

 وقت سوتی موتی ندی...گفتم بهت بگم یه

 اش زد و باشیطنت گفت: پیشانی ی اش را به گوشهبعد انگشت اشاره
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 مزاج! عزت زیاد... ما رفتیم شازده خانومِ عالیجنابِ تلخ-

نگاه دخترک هنوز به در بود و فرصت نکرده بود لب از لب باز کند که سعید آن  

 را بست و از اتاق خارج شد. 

ای که روی زمین بود رفت. این  دخترک با لبخند سر تکان داد و سمت جعبه

حرفی و لحن  اله انگار کال نرمال نبودند! آن از اخالق تند و کمدوتا پسرخ

های سعید! یا به قول خودش  ها و پرچانگیی اهورا؛ این هم از شیطونیزده یخ

 آرمین... 

توانست دروغ  ای تصورات او را باور نکرده بود، اما به خودش که نمی هرچند ذره

هورا، بدجوری به دلش  و ا شاهدخت« و »عالیجاب« خواندن خودشبگوید، »

 نشسته بود... 

های اهورا  لبخندش از توجه روی مخمل طالیی جعبه کشید و  نرم، انگشتش را

 تر شد.نگپرر

باال رفت و لباس را بااحتیاط از داخل    که گشود... ابروهایش قدریدر جعبه را 

 ج کرد.جعبه خار
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*** 

ید و به گریه افتاده لرز ی دختری که از ترس میهمانطور که دستش را زیر چانه

 کشید، خطاب به مانیا گفت: بود می

 ؟گهچی می-

مانیا همراهش را روی میز گذاشته و درحالیکه پای چپش را که روی پای   

اش  اش را کنار گونههای الغر و کشیدهداد، انگشتراست انداخته بود تکان می

 کشید و گفت: 

 و بکن... ش به تو نیومده. کارت فضولی-

 هامون برگشت و با اخم نگاهش کرد که او ابرویش را باال انداخت. 

و فراموش  چیه؟ باز دو تا کار که سپردم دستت، فکر کردی خبریه و جایگاهت-

 کردی؟ 

ای چون رامین  مانیا مقابل غریبههامون دستش را مشت کرد. دوست نداشت 

 ینطور صحبت کند.  به انتظار تایید دخترها ایستاده بود، با او اکه جلوی در 
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اش  های مرموز عسلیی نسبتا کم، توی چشمچند قدم جلو رفت و با فاصله 

 سایید، آهسته لب زد:خیره شد و همانطور که دندان به دندان می

دونی که اگه بخوام، چه آتیشی  جلو این مردک با من اینطوری حرف نزن! می-

 شم و چطور میفتم به جون این دم و دستگاه...می

نیا همزمان با پوزخندی که زد، از جا بلند شد و سمت دخترهایی که وسط ما

 اتاق ایستاده بودند رفت و پاسخش را داد:

و صرف  شنوی آتیشتاگه قصد آتیش شدن داری، مختاری! اما از من می تو-

 دشمنی کن که باید از گود بیرون انداخته بشه...  

مین پرتش کرد و او محکم  ی یکی از دخترها را گرفت و سمت رابعد شانه 

 گرفتش. 

تونی گول بزنی؛ اهورا هنوز از راه نرسیده، با ردیف کردن و که نمیخودت-

مشتریِ امشب، ده هیچ ازت جلو افتاده... اونقدر که اگه اراده کنه، شاهپور رو  

 کنه...  هم زیر پاش له می
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کرد. ش میاهامون قدری رنگ به اخمش پاشید. حقیقتا اسم اهورا هم عصبانی

 انگار همانقدر که اهورا به خونش تشنه بود، او هم در طلب گرفتن جانش بود.  

رسه... فعال تا زمانی که کار من و اهورا با تموم شدن این معامله، به پایان می-

و قطع آوا مال من بشه نیازش دارم... اما امشب به صبح نرسیده، نفسش

 کنم...می

 بود. مانیا خندید و گفت: با غیظ کلماتش را ادا کرده

اش کن؛ اهورا حاال حاالها باید زنده بمونه... آسهاوال که این همه تند نرو و آسه-

 شه... ، نفوذش خود به خود مال تو می ازی به آوا نداری، با سقوط جاوید دوما؛ نی

 منظورت چیه؟  -

ت او  کرد. مانیا سماش را ادا میلحن هامون چاشنی شک داشت وقتی که جمله

 برگشت و چشمکی زد و گفت: 

زهر افعی رو دست کم نگیر! من خوب بلدم منصور رو قانع کنم که زیر و بم  -

 ی حزب رو یادم بده و درنهایت به دست خودم نابود بشه...اداره
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ده  هامون همانطور خیره نگاهش کرد و مانیا سمت آخرین دختر باقی مان 

گذراند و اندامش را رج  ظر میش را از نهای سیاهبرگشت. درحالیکه چشم 

 زد، حرفش را ادامه داد: می

ی صوری؛ همزمان با نابودی جاوید، باید از دست امشب طی این معامله-

ها همه به دست شروین به نفع خودمون  دخترش هم خالص بشیم... محموله

گذریم و شه و همزمان با آتش سوزی انبار، از خیر این ویال هم میبرداشته می

 کشیم... ها گیر افتاد، به آتیشش میی اون کفتار توی یکی از اتاقوقت

درواقع کار ما با یه تیر دو هدف زدنه؛ هم اهورا و سازمانش رو به اسم جاوید 

زنیم که از شرکای خودمون بشن... و هم اعتماد منصور رو برای همیشه  دور می

زنده هم بمونه،    ی کاری، حتی اگهکنیم... با این ضربهاز جاوید سلب می

شه؛ که در اون  تونه کاری از پیش ببره! فوقش دست به دامن من و تو مینمی

 بازم ورق به نفع ما برمیگرده...صورت 

 شد...تونستیم اهورا رو هم از پا دربیاریم خیلی عالی میاگه می-

 و بشنوم... خوام دوباره اینتا زمانی که من تصاحبش نکردم، نمی-
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 هامون با اخم نگاهش کرد و جلو رفت و کنارش ایستاد. 

 ی نقشه رو به هم بریزی؟خوای بخاطر هوس خودت همهمی-

های سیاه هامون مانندش توی چشممانیا با لبخند نگاهش کرد و نگاه افعی

 چرخید. 

به خودش جرعت نفوذ در حزب منصور رو بده، هرچقدر هم پشتش   که کسی-

بشه، شک نکن آدم قوی و باهوشیه و به راحتی قابل کنار  به یه سازمان گرم 

ی ما بشه... اما برای این کار نیاز به یه  زدن نیست! بهت که گفتم، اون باید مهره

تونه  ای هم که میمحرک داریم که بتونه جلو بکشدش و بازیش بده... بازیچه

 نقطه ضعفش باشه، االن در دست ماست...

کشید و درحالیکه لبخند سوک لبش را غلظت   هایش را سمت رامینو چشم

 بخشید، گفت: می

 گم رامین؟ درست نمی -

هایش را پشت  رامین همانطور جدی و شق و رق جلوی در ایستاده بود. دست

 کمرش قفل کرد و پاسخش را داد:
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امنه... اون سنگ هم برای   بله خانوم، حق با شماست... جای یاقوت کامال-

 ا باارزشه... اما برای اهورا خیلی بیشتر!جاوید و هم برای اهور

 هامون با شک نگاهی به رامین انداخت و بعد رو به مانیا لب زد:

گه این؟ محاله آدمی به سرسختیِ اهورا بخاطر یه سنگ با ما یکی چی می-

 بشه...

 اش زد. مانیا سر شانه 

نه من تو    چیز تو این دنیا بعید نیست... نه این سنگ، یه سنگ معمولیه وهیچ-

دم! پس بهم اعتماد کن... من دنبال روح اهورام و با  گری به خرج میکارم ناشی 

 زنم...استفاده از این سنگ یاقوت، تیر خالص رو به قلبش می

کرد. در اینکه مانیا بسیار موذی و باهوش  آلود نگاهش میهامون همانطور اخم

تر از این اهورا را جلوی  خواست بیشای شک نداشت. اما دلش نمیبود حتی ذره

چشمش ببیند. االن زمان مخالفت با مانیا نبود. اما امشب، هامون خودش اهورا  

ی این بازی  کرد و هر طور شده از صفحهرا هم به جمع قربانیان اضافه می 

شد... به زد. از نظر او اهورا از همان اول هم نباید وارد این قضیه میکنارش می
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دروغ بگوید، خصومت او با اهورا، عالوه بر رقابت کاری،   توانستخودش که نمی

ای که آن روز اهورا با آمدن اسم آوا برایش  تصاحب آوا هم بود... با شاخ و شانه 

کشید، کمی دل هامون لرزیده بود که نکند این مرد خودش روی آوا نظر داشته  

عد اصال  از امشب به ب شد و دخترک هرگز سهم او نشود! پس به جای اینکه با

خالص  شر اهورا   از است  بهتره باشد که سهم کسی بشود، آوایی وجود نداشت

 شود...

اما فراموش نکنید، قلب اهورا از سنگ و یخ ساخته شده! کار آسونی نیست  -

 خواد...مجاب کردنش به چیزی که نمی

اش را ادا کرده بود که همزمان مانیا و هامون رامین گلو صاف کرده و جمله

مانیا سمتش قدم برداشت و کنار گوشش با لوندی تمام، طوری  کردند.  نگاهش

 که هامون نشنود، زمزمه کرد: 

شه، اما درجه حرارتی که نیازه برای  هر یخی توی این دنیا، یه روزی ذوب می-

آب کردنش با دیگری متفاوته! هر آدم سفت و سنگی هم درنهایت دنبال 

دم اونقدر مته به خشخاش مردها بزارم که  منفعته و یه قلقی داره... من خوب بل
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درنهایت جلوم سپر بندازن و تمام و کمال تسلیمم بشن... همین خودِ تو؛  

قدیمیت   ی واقعی دوستباشی و پرده از چهرهتونستی مقابل من خوددار 

 برنداری؟

گوش رامین   هایش را روی گردن و اللهاش، به عمد لبهمزمان با زمزمه 

 داد.  را روی تنش حرکت میکشید و دستش می

هایش را به هم فشرد و از اینکه مفت مفت، در حالت مستی، هویت  رامین چشم

اش شود، توی دلش به  اهورا را برای این زن فاش کرده بود که االن اینطور برده

 خودش لعنت فرستاد. 

توانست با دانستن این  زمان می کرد و هماویی که برای شاهپور هم کار می

قت هر دو را تلکه کند و سر دست بدواند، چه راحت با یک لحظه غفلت و  حقی

 شده و مغلوب شده بود. ستش رو  از خود بی خودی، مقابل مانیا د

اش از اهورا زیاد بود و شاید از خدایش بود مانیا االن با دانستن  نفرت کهنه

اش کند؛ اما اینکه  حقیقت هرچه زودتر خونش را بریزد و راهی سرای باقی

 کرد. اش میچیز را لو داده بود، ناراحت و عصبانیانقدر راحت همه
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 ادامه داد:  رامین همانطور ساکت مانده بود که مانیا بیشتر بهش چسبید و

سازی کردی... پس شک نکن رفیق قدیمیت تو هویت اهورا رو برای من شفاف-

ده و نه نمیاره... فقط یه خرده و انجام میهم مثل تو، هرچی که بخوام

 کنم...تر از توئه که خودم حلش میسرسخت

زد. تمام تنش انگار گُر گرفته بود از نزدیکی این زن و  رامین حرفی نمی

هایش. مانیا که سکوتش را دید، از او فاصله گرفت و همانطور که دستش زمزمه

اش خیره  کنندههای مجذوبکشید، با لبخند زیبا و چشمرا روی صورتش می

 نگاهش کرد.  

دونم نگران پاداشی، اما راجبش  بین من وتو! مییادت باشه؛ اهورا یه رازه -

هام به حقیقت مبدل شه، قطعا از نترس... چون اگه مالک این مرد بشم و نقشه

 ماسه...سودش یه چیزی هم به تو می

ی ملیحش را به  رامین لبخند زد و خواست حرفی بزند که مانیا حالت چهره

را روی  ی بلندش اشنهاخمی پررنگ و صورتی ترسناک، تغییر داد و محکم پ

. اخم رامین از درد، گره خورد و حرفش در گلو خفه شد. مانیا از  پای او گذاشت
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اش  های بلند کاشت شده سر، گردنش را بین دستش گرفت و کحکم ناخنپشت

هایش را  تر شد و محکم دندان را توی گوشتش فرو برد که صورت رامین، جمع

دلربا باشد، ترسناک و توانست زیبا و به هم فشرد. مانیا همانقدر که می 

 خونخوار هم بود...  

کنم که خوب توی ذهنت ثبتش کنی؛ غیر از من،  یه بار دیگه تکرار می-

دونی که؟ من هیچکس نباید از هویت اصلی اهورا کوچکترین بویی ببره... می

ل نشه و هرزه گویی  دهنت شَروی اسرار خیلی حساسم... پس مواظب باش 

کنم که اونوقت تنها  و سفت میهاشدم پیچ و مهرهکه اگه لق بزنه، خو نکنه

 پادو؟ یاش عزرائیله... متوجه شدی بیچارهدهشنون

 رامین با همان اخم، به سختی سرش را تکان داد. 

و یه راز  فهمهبله خانوم. مطمئن باشید هیچکس دیگه از این قضیه چیزی نمی-

 ...مونهباقی می 

اش را با پوزخند صاف کرد و برداشت و یقهمانیا دوباره لبخند زد و دستش را 

 ازش دور شد.  
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 رامین نفسش را فوت کرد و دستش را پشت گردنش کشید. 

گار  های بلند سمت پنجره رفت و همانطور که یک نخ نازک از سیمانیا با قدم 

گذاشت، به هامون اشاره کرد که تکلیف دخترها را  را روی لب می وگ بلو 

 روشن کند.  

شدند شان، انتخاب میتای آنها، طبق قانون حزبودند که سیزده بیست نفر ب 

آموز برای  هایی دست که به فروش برسند و چهار نفر بعدی، به عنوان عروسک

شان تحویل داده  های تروریستیارضای هوس، به شیاطین عضو گروهک

 شدند. می

در ایستاده  هامون نگاهی به رامین، انداخت که به انتظار دستور، همانجا جلوی 

 بود و گفت: 

شون میاد، تا این سیزده نفر تأییدن. آخر همین ماه شیخ مافی برای خریداری-

اون موقع باید خوب تعلیم ببینن و از این بی دست و پایی دربیان که بتونن  

و جلب کنن... کارا رو بسپر به رکسانا، اون از پسشون برمیاد و اصول رو  نظرش
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هم چموش بازی درآورد و دل به کار نداد، به روش   ده... هرکدومیادشون می 

 و برس و رفتار درست رو یادش بده...  خودمون حسابش

 نگاهی به دخترها انداخت و بعد رو به هامون گفت: رامین نیم

 ای با من ندارین؟  چشم آقا. امر دیگه-

اینجا  نه؛ فقط چون انبار خالی نداریم، استثنائا به امشب رو ببر تو انبار -

و باهاشون  از فردا صبح همراه رکسانا کارت بعد منتقلشون کن تاالر... بمونن...

 کنی... شروع می

 شه قربان.اطاعت می-

دخترها به گریه و زاری و التماس افتادند و رامین همانطور که با مشت و 

کرد، در اتاق را باز کرد و به کمک چند نفر شان میکشیده وادار به سکوت

این ویالی   انبار ها را سمت سیلویی که حکمهای هامون، آناز نوچهدیگر 

درندشت را داشت، روانه کرد. آن سیلو را رامین خیلی خوب به یاد داشت و 

 برد...دانست که اهورا هم هرگز از یادش نمیمی
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کشید و تمام فکرش نزد اهورا بود. اگر او واقعا مانیا با فاصله از آنها، سیگار می

شود و فقط ختم به خودش یک نفر نمیر بود، پس یعنی تمام ماجرا مأمو

های دورش، حتی همین رامین هم، ممکن است نفوذی باشند.  هرکدام از آدم

کرد. هرچند، آتش داشتن اهورا به  بنابراین باید خیلی حواسش را جمع می

اما  جانش افتاده بود و دوست داشت هرچه زودتر او را برای خود داشته باشد، 

داشت، درصورت دوطرفه شدن این احساس،  اگر حرف رامین حقیقت می

توانست از آن به عنوان یک پوئن مثبت استفاده کند و آنوقت اهورا دیگر  می

یک نفوذی در گروه او نبود... یک دوست و معشوق بود! منتها در تیم مقابل...  

 شد...  که این به نفعش هم می

بی شک مأموری به تیزهوشیِ او   خاموش کرد.سیگارش را با لبخندی کمرنگ 

که توانسته شاهپور را گول بزند، تا االن متوجه هویت اصلی افعی شده  

به او   ،منصور استادش، کی که  داند که مانیا افعی واقعیست، نه منصور...! الومی

لقب افعی نداده بود... مانیا خیلی خوب بلد بود از بدترین اتفاقات، بهترین  

استخراج کند و بیشترین استفاده را ببرد... بعد از سر به نیست کردن  نکات را 

 د...یرس، نوبت به اغوای اهورا میو احتماال آوای مزاحم جاوید
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*** 

ی کمرباریکش را  عطر نرگسش را کنار موها و گردنش زد و درحالیکه شیشه

را نشان   7:40گذاشت، نگاهش را سوی ساعت همراهش که روی میز می

داد، کشاند. قبل از پوشیدن شال و مانتو، برای آخرین بار به تصویر حک  می

ی فرنچ که قسمت  لباسش بلند بود با یقه اش توی آینه قدی نگاه کرد.شده 

ای ظریف و زیبایی در آن قسمت کار شده  تر بود و کمربند نقرهکمرش تنگ

دوست داشت. به اش را  لوه. لباس در عین سادگی، به تنش نشسته بود و جبود

خصوص که اهورا آن را سفارش داده بود و همین، لباس را برای دخترک 

 تر کرده بود.داشتنی دوست

ی ظریفش  ی »اهلل«اش را به گردن داشت و گوشواره و دستبند نقرهپالک نقره

 آمدند. تاحدودی با آن سِت بودند و به هم می

آرایش صورتش هم ملیح و ساده  سر جمع کرده بود و بلندش را باالی  موهای

 بود.
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ی سمت راستش کار شده بود و گوشه ای رنگی که یک پر باریک نقاب نقره

هایش  ن، روی چشمهمراه لباس توی جعبه بود را به دست گرفت و برای امتحا

 روی صورتش جمع شد. از دیدن خودش   گذاشت. طرح لبخند،

ت. اش گذاشکیف دستی نفس عمیقی کشید و نقاب و تلفن همراهش را توی

  پیدا بود وی هرکدام سه مروارید ریزای رنگی که ر هه بلند نقرهای پاشنکفش

به پا کرد و بعد از پوشیدن مانتو، شال نازکش را بااحتیاط روی موهایش   ،را

انداخت که پیچشش به هم نریزد. هرچند خیلی ساده درستش کرده بود، اما 

 برسد. بهرحال دوست نداشت آشفته به نظر  

توانست  های امروز شاهپور، نمیاین مجلس، مجلس هامون بود... و طبق حرف

استرس نداشته باشد و جلوی هجوم افکار منفی به ذهنش را بگیرد و  

، حضور  شداش میزی که این وسط باعث دلگرمیهایش یخ نزند. تنها چیدست 

ای از کنارش جم اهورا درکنارش بود... تا آخر مهمانی نباید حتی برای ثانیه

 خورد...می
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حدود ده دقیقه به ساعت هشت مانده بود و آوا فکر کرد این مدت زمان کم را 

 تواند توی سالن منتظر اهورا بماند. می

به آخرین پله رسیده بود که نگاهش با تعجب، روی اندام باریک و بلند زنی که  

ه شده به دیوار پشت به او مشغول تماشای یکی از تابلوهای رنگ روغن کوبید

تابلو نقشی از دریای خروشان بود که در ساحلش، زنی با  بود، کشیده شد. 

لباس سیاه در حال دویدن بود. پیدا نبود به قصد خودکشی و مرگ سمت 

دریایی آنچنان وحشی قدم تند کرده، یا از خستگی و غم خط آن را در پیش  

اش را نقض  همیشگی ای آب، که زاللیهای سیاه و سرمهگرفته است. رنگ

بار و ترسناکش را به تصویر  کرده و به جای وسعت و بخشش دریا، روی مرگ

اش ناپیدا بود، هارمونی عجیبی ایجاد  پوش که چهرهکشیده بود، با زن سیاه

اش را توی هم قفل کرد  زده های یخای تن آوا را لرزاند. دستکرده بود که لحظه

ای خودش را جای زن  بلندش کشید. لحظه امنهایش را از تابلو، روی دو چشم

تنهای داخل نقاشی تصور کرد و اندیشید که چقدر یک نفر باید تنها و از دنیا  

بریده باشد، چقدر باید سهمش از دنیا، پنهان و به او نرسیده باشد و چقدر باید 

اش ورد  قلبش از غصه و تیرگی پر باشد، که از دریایی که پاکی و حیات بخشی
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آسا بسازد و کمر به قتل نفس ببندد و از فرط  ن همگان است، غولی مرگزبا

 کسی، خودش برای خودش، رخت عزا به تن کند...  بی

هایش را فشرد و نگاه از لباسش گرفت. چنین سرنوشتی  با نفسی عمیق، چشم

ار شده و اینطور به  حق هیچکس نیست. هیچکس نباید به مرض تنهایی دچ

روحش، خود را به چنگ مرگی بسپارد که در  افسردگیِغربت بیفتد که، از 

 د...علق خواهد ماندنیای دیگر هم جایگاهی برای او مشخص نیست و تا ابد م

های عسلی و مرموز مانیا گره خورد، از فضای آن  هایش که توی مردمک چشم 

تابلو بیرون کشیده شد و وقتی که او تابی به سر و گردن داد و سمت آوا قدم 

 ها را هم پایین رفت.  ت، دخترک دامنش را باال گرفت و مابقی پلهبرداش

و ظریف او را از نظر   قامت ریزنقش مانیا با نگاهی مملو از غرور، سرتاپای 

 گذراند و گفت: 

کردم تو هم برای حضور در این مراسم دعوت شده باشی... درواقع فکر نمی-

 چنین چیزی اصال جزء قرار نبود...  
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هایش را روی هم فشار داد و برخالف اینکه دوست داشت  آوا کمی دندان

داد نثار این زن ازخودراضی  درشتی از آنها که همیشه توی آستین پرورش می

دانست حسادتش را می که شاند و با لحنیکند، لبخندی کمرنگ به لب ن

 زند، پاسخش را داد. برانگیخته و تاحدودی آتشش می

ح کرده و  راستش خودم هم خیلی مایل به شرکت در مهمونی که هامون افتتا-

نبودم... اما؛ وقتی اهورا شخصا ازم   هستین  شامثال تو و شاهپور مَنِجِر

و رد  نیست درخواستش درخواست کرد امشب همراهش باشم، دیدم درست

ام، راضی شدم که کنارش تو این مهمونی حضور  قلبی کنم و علیرغم میل

 ... داشته باشم

هایش برای عصبانی کرد و او که دید حرفمی مانیا با اخمی کمرنگ نگاهش

کردنش کارساز بوده، قدری رنگ به لبخندش پاشید و با لحن شیطون مختص  

 به خودش ادامه داد:
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کنم کسی یش میاد اهورا دست رو کسی بزاره، و خب؛ فکر نمیبه ندرت پ -

 و داشته باشه...وجود داشته که توان زمین انداختن خواهش مردی مثه اون

 غیر از اینه؟ 

های مانیا  آوا خواسته و خودآگاه، دست روی نقطه ضعفی گذاشته بود که چشم

ر بازی بخورد،  خواست از این دختداد و او که نمیبه خوبی آن را نشان می

اخمش را بیشتر جمع کرد. پیدا بود دخترک قصد باال آوردن حرص او را دارد،  

اما مانیا، آدم کم آوردن و گزک به دست کسی دادن نبود... این دختر جوان که  

شد که اصال بخواهد به  اش عددی محسوب نمیبرای او و سیاست ذاتی

م یک موجود مزاحم بود که آوا برای او فقط در حک هایش بها بدهد...حرف

 شد...اش پیدا میجا سر و کلههمیشه و همه

شباهت به نیشخند نبود به لب  اخمش را نرم نرمک محو کرد و لبخندی که بی

 نشاند و گفت:
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این خیلی جالبه که اهورا چنین چیزی ازت خواسته... اما یه چیزو هیچوقت -

و  ن که بخواد هوسشادی هستهای زیفراموش نکن، برای یه مرد، همیشه گزینه

 کنه...   با اونا آروم

 بعد دور دخترک چرخید و از پشت سر، جایی نزدیک به گوشش آرام گفت: 

باشه! وقتی  نه برای اونا جایگزین یه عشق آتشینتو اما هیچ چیز نمی-

اش ولوله تو دل خیلیا  زده ی مردی مثل اهورا باشی، که با نگاه یخمعشوقه

فهمی همراهی و در کنار کسی یمیندازه و کم خواهان نداره، اونوقته که م

 یعنی چی...    کلمه، به معنای واقعیِبودن

کمی مکث کرد و سکوت آوا را که دید، با لحنی که انگار تیر به قلب دخترک 

 زد، ادامه داد: یم

ای به تو نگاه ی شهوت، با چشم دیگهدونم اهورا جز برای مطالبهبعید می-

تو، برای اون مرد منفعت زیادی به دنبال  خون و از نژاد شاهپور بودنِکنه... هم

و به خوبی  داره... اما مالک قلبش فقط یه نفره! و اون یه نفر، جایگاه خودش
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ئن باش انقدر پاهاش محکمن و ریشه دووندن،  توی دلش تثبیت کرده و مطم

 ده... ای ورود نمیکه به نفر دوم اجازه

کرد سر پا ایستادن برایش سخت شده، به زحمت پاهایش را  آوا که حس می

های  که از میان لب دای او رامحکم حفظ کرد و سمت مانیا چرخید و باز ص

 شد شنید:اش خارج میآغشته به لبخند خبیثانه

و کنار  ی مردهای زندگیمی اول که دیدمش، شاهپور و بقیهاز همون دفعه-

ای که بینمون شکل گرفته بود  تونستم به احساس دونفرهگذاشتم... چون نمی

 نه بگم...! 

خاص و متفاوت بود  ی آوا کشید. لحنش روی گونه با بدجنسی بعد دستش را

 وقتی که گفت: 

و  کنم هوای خودتپس پیشنهاد می اهورا ممکنه امشب سرش شلوغ باشه...-

شی... و یا به  ها له میداشته باشی جوجه کوچولو... وگرنه یا زیر پای گرگ

 ی مکیدن خون امثال توئن...  کفتارهایی درمیای که تشنه اسارت چنگال
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باال    ابرویش را ه سخن گفتن به آوا بدهد،اینکه مهلت حتی یک کلمو بی

 ها رفت.  و از مقابلش گذشت و به سمت پله انداخت

هایش که در فضای ویال طنین انداخت، آوا  ی بلند کفشصدای ترق ترق پاشنه

های  رمق روی آن نشست. اگر حرفترین مبل گرفت و بیدستش را به نزدیک

داد؟ بیهوده  لکی به خودش امید می مانیا حقیقت داشته باشد... یعنی دخترک ا

بود فکر کردن به اینکه اهورا در مقابلش نسبت به قبال آرامش نسبی دارد و  

کرد راجب اینکه اهورا  دیگر به فکر کل کل کردن با او نیست؟ اشتباه می 

 دیشب عمدا به او نزدیک شده بود؟ 

دن این حزب و  اما اگر مانیا دروغ بگوید چه؟ اصال مگر هدف اهورا سرنگون کر

اعمال شیطانی و ضدبشرشان نبود! پس چه دلیلی داشت با این زن روی هم  

 ای داشته باشد؟  بریزد و با او رابطه

تواند  اما... قصد اهورا هرچه که باشد، بهرحال یک مرد است! و کدام مرد می 

 گری و طنازی و زیبایی مانیا خوددار باشد که اهورا بتواند؟  مقابل عشوه
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هایش تا روی  ای درشت و زالل، از میان مژههایش قطرهن با بستن چشم همزما

اش غلتید و زمزمه کرد:»ازت متنفرم اهورا... از تو، از این احساس، از  چانه

مانیایی که پا برهنه جلو دویده و بین من و تو قرار گرفته متنفــرم! از اینکه  

چین حسی رو تو وجودم  م همهمیشه ناکامم و االن که برای اولین بار تونست

خوره... کاش هیچوقت باهات  اینطوری رکب خوردم، حالم به هم می پیدا کنم

دیدمت که االن بخاطرت انقدر فکر و ذکرم شدم... کاش هیچوقت نمیآشنا نمی 

ی قلب  به هم بریزه... لعنت به تو و این احساس ممنوع که، باید پشت دروازه

 ت زمین بخوره...«یخی

فهمید کِی تمام صورتش از اشک خیس شده. از جا بلند شد و با خودش هم ن

. امشب هایش را پاک کردحرص، کف دستش را به صورتش کشید و اشک

د پا به این مهمانی بگذارد. به خصوص حاال که حقیقت را هم  محال بو

 دانست... می

سر، صدای باز شدن بود که از پشت نرفته هاپله هایش هنوز سمت مسیرقدم 

 گفت را شنید. آمد میخوشبه کسی در و خدمتکاری که 
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ی مرد بی حد و اندازه جذاب  ی درهم و خستههایش از زمین تا چهرهچشم 

آلودش را نگاه کرد و هرچه او  ای خیره، صورت اخممقابلش کشیده شد. لحظه

 شد.  هایش گم میآمد، دخترک بیشتر در میان جنگل چشمجلوتر می

های مانیا ی تلخ ادکلنش، حرفمقابلش که رسید، همزمان با استشمام رایحه

 توی ذهنش شروع به زنگ زده کرد و اخمی کمرنگ به چهره  نشاند. 

معلوم هست کجایی آقای محترم؟ نه به اون همه وسواس و غلدری کردنت  -

دی، نه به رج میتایم بودن که حتی رو یه دقیقه هم حساسیت به خسر آن

کنی نیم ساعت اینکه خودت مدام تأخیر داری و هر ساعتی که تعیین می

 رسی... بعدش سر می

حوصلگی و  اهورا کالفه دستش را بین موهایش کشید. لحنش گرفته بود و بی

 کرد.خستگی از صدایش چکه می

کارم طول کشید. چند لحظه صبر کن باید یه تماس فوری بگیرم، بعدش راه  -

 میفتیم...  

 کرد نگاهش نکند گفت:آوا درحالیکه سعی می
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 نیازی نیست؛ من امشب با تو جایی نمیام...-

ها برود که اهورا از پشت آستین مانتویش را گرفت و مانع  و خواست سمت پله

 از رفتنش شد. 

 کنی؟ مگه دست توئه که نیای؟نت میی و تدوزبری و میچی می-

آوا با حرص دستش را کشید و سمتش برگشت. اخمش درهم بود وقتی که 

هایش با صدایی که تاحدودی بلندتر از حد معمول رفته بود،  خیره به چشم

 گفت:

 دلم بخواد میام، اراده کنم هم نمیام... ولم کن! معلومه که دست خودمه... -

هایش از اینکه  ف چرخید که اهورا زوتر راهش را سد کرد. اخمباز سمت مخال

دوباره سرکشی دخترک در مقابلش گل کرده بود، به طرز وحشتناکی درهم بود 

 زد.  اش برق میایهای شیشهو چشم

امروز که باهات حرف مهمونی رو زدم، خبری از این زارتان زورتان کردنا و ادا  -

واسه   ن درازت زبو ی اول ورگشتی سر خونهه باز باصوال نبود... حاال چی شده ک

 ه؟ افسار پاره کرد مخالفت
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 ای نگاهش کرد. پشتش نشسته بود، ثانیهآوا با همان اخمی که بین ابروهای کم

عالی قرار و مدارهات رو با یه نفر دیگه  دونستم جنابچون تا اون موقع نمی -

 کشونی...دنبال خودت میو صرفا بخاطر تحویل دادن به هامون گذاشتی و من

تر به او ایستاد. عصبی بود و خشم به جانش افتاده بود و این  اهورا کمی نزدیک 

 از حرف زدنش کامال پیدا بود.  

ی حسین کورد تعریف  در و دیوار قصه  گی دختر؟ امروز واسهچرا مزخرف می-

  دردت اینه که یادت رفته؟ اگرکردم که با گذشتن چند ساعت همه رو می

احدی  زارم و نمیخوای دست هامون بهت برسه، بهت گفتم حواسم هست  نمی

خودم به این   نبود، محال بود همراهحرفم بخاطر این  و کج بزاره... االنم اگرپاش

 مهمونی ببرمت...  

ست، بگو که حداقل بدونم چرا هارت و پورت راه  اما اگر مشکل چیز دیگه

 و مشخص کنم... انداختی که بتونم تکلیف

 آوا فقط نگاهش کرد که اهورا با خشم و کالفگی گفت: 
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و بازی از خودت درمیاری؟ یا  ت گرفتهمن و این ده دقیقه لجِ سر دیر اومدن-

 ین حال و روزت شده؟ شاهپور حرفی زده و تهدیدت کرده که ا

 های شاهپور بود... آوا باز حرفی نزد و سکوت کرد. کاش مشکل او فقط حرف

شان را اهورا از سکوت آوا، کنترل خشمش را از دست داد. قدم باقی مانده بین

 جلو رفت و بازوهای دخترک را گرفت و فریاد زد: 

 دِ بنال چه دردته دختر! -

شان، برای فرو د و همزمان با باز کردن هایش را به هم فشرآوا محکم چشم

برای نشستن در گلویش بود، محکم بزاق   بردن بغض سرکشی که منتظر بهانه

 های عصبانی اهورا زل زد. دهانش را فرو برد و توی چشم

 خوام به این مهمونی کوفتی بیام... حداقل نه با تو... دردم اینه که نمی-

 اش را ادا کرد: نقش بست و عصبی جملههایش صدا روی لبپوزخند اهورا، بی

 با من نیای که دست شاهپور بیفتی و به سه سوت پرتت کنه طرف هامون؟  -
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ی اهورا  آوا برای نگه داشتن آن بغض لعنتی، فقط تا همینجا توان داشت. جمله

 و بلند گفت: هایش روان شد های دخترک روی گونهکه به پایان رسید، اشک 

دم با شاهپور برم و پرت شم سمت جهنم هامون تا اینکه  آره! اصال ترجیح می-

 تو مدام خر فرضم کنی و بهم دروغ بگی... 

اش، غمی گنگ داشت که از چشم اهورا دور نماند و متوجهش  انتهای جمله

ی آوا چرخید. شک هایش چند لحظه توی صورت خیس از گریهشد. چشم 

و دخترک یحتمل چیزی شنیده یا دیده که این نداشت یک مشکلی پیش آمده 

 زند. ها را میحرف

از حرفایی که بهت زدم دروغ و دغل بوده؟ غیر   یکی حالت خوبه آوا؟ کدوم-

بازی و  ا بچهاینه که شراکت مو به مو اجرا شده و االنم این تویی که داری ب

 کنی؟وقت تلف می های بی سر و تهحرف

و بیرون بکشد و  های اهایش را از اسارت انگشتبازوآوا با حرص تقال کرد 

 کوبید، گفت:ی او میهایش را تخت سینهدرحالیکه کف دست
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گیرم و باعث خراب شدن  و میفقط وقتت ام کهیه بچه آره، حق با توئه، من-

جا تموم شه شم... پس همون بهتر که این شراکت مسخره همینهات مینقشه

 مت پدرم؛ تو هم...  و هرکی بره سوی خودش! من س

های درشت فندقی و ی حرفش، سکوت بود و نگاهی معنادار که از چشمو ادامه

، از  های اهورا ساطع شد. غم این چشمزدههای یخپر از غمش، سمت مردمک 

 کرد.گری میتر شده بود و بیشتر یاغیهر زمانی سرکش

دخترک و از طرفی های اهورا که تاحدودی متعجب بود از تغییر رفتار و حرف

زدند، با های قلبش چنگ میهایش، احساسات بدی به سنگهم از غم چشم

 تر گفت: لحنی آرام

همه تأثیر گذاشته... وگرنه  هایی اومده که روت ایناین وسط یه نفر یه سوسه-

 زدی که تو رفیق دزدی، نه یار قافله!رفت و زیرش نمییادت نمی 

 شست و لحنش پر از عصبانیت و دلخوری بود. های آوا نپوزخندی محو روی لب

من با هیچ دزدی دست رفاقت نمیدم... مگه اینکه از جونم سیر شده باشم که -

 اش بدم...  بخوام این شراکت احمقانه رو بیشتر از این پیش ببرم و ادامه
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 بعد یک تای ابرویش را باال انداخت و با لحنی که آلوده به غیظ بود، ادامه داد: 

تونن اگه هم آقا دزده خیلی به دلشون هوس داشتن رفیق و همکار افتاده، می -

 و بخوان... نه از من! شون اینبرن و از معشوقه

هایش روی اخم اهورا کمی رنگ باخت و نگاهش رنگ و بوی بهت گرفت. دست

و با لحنی که آغشته   هایش را قدری تنگ کرد، چشمبازوهای آوا کمی شُل شد

 :لب زد ود، به تعجب ب 

 ام؟ معشوقه-

 آوا فرز از او فاصله گرفت و تندتند گفت: 

تون! همونی که از روز اول دیدار باهاش برنامه ریختین و االنم  بله! معشوقه-

 خبرش کردین بیاد که دوتایی باهم تشریف ببرین مهمونی...  

 اهورا با عتاب و اخمی پررنگ گفت: 

کنی؟ چی به خوردت دادن که  یف میسر هم رداین چرت و پرتا چیه که پشت-

 زنی؟   این همه روی مغزت تأثیر گذاشته و مدام توهم می
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 آوا کفری شد.

تونی بازم احمق  کنم... میگم و تو توهم سِیر میآره من دارم چرت و پرت می-

دونم و خیلی خوب میفرضم کنی و سر کارم بزاری، اما بهتره بدونی که حیقیت

 ره... یو دیگه کاله سرم نم

خبری زدن، بهتره زودتر بری  و به بیپس به جای رفع و رجوع و خودت

ی مهمونی رفتن شی... چون مانیا منتظرته و فکر  و عوض کنی و آماده لباسات

 کنم از بدقولی و تأخیر کردن خوشش بیاد...  نمی

 اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد دو به شک گفت:

 مانیا اینجاست؟ -

 پاسخش را داد: غیظزخند و لحنی پرآوا با پو 

 دونی...نگو که نمی-

اهورا بی هیچ حرفی، برای چند ثانیه توی فکر فرو رفت. دلیل اینجا آمدن 

مانیا، صددرصدر داشتن مالقات یواشکی با شاهپور است و این اصال چیز خوبی  

، یعنی یک جای کار پنهانی، آن هم درست قبل از مهمانی نبود... این قرار
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لنگد و به احتمال زیاد مانیا و هامون نقشه را بدون اطالع اهورا عوض  می

 اند... پس حق داشت نگران آوا باشد و او را همراه خودش ببرد... کرده 

کالفه دستش را به صورتش کشید و رو به آوا که با حرص و دلخوری نگاهش  

 گفت: کرد،می

 برو تو ماشین بشین...-

تون  تون ریکاوری شد و معشوقهمن که گفتم نمیام! شما هم االن که حافظه-

و دنبال خودتون یدک نکشین و مانیا رو  یادتون اومد، همون بهتر که من

 همراهی کنین...  

صورت اهورا چنان برافروخت که، آوا ترسید و کمی توی خودش جمع شد.  

 شت شد و با خشمی آشکار گفت:دست چپ مرد جوان م

ری  دفعه آخرت باشه همچین مزخرفی رو به زبون میاری... به سه شماره می -

دونم به مونی؛ و ااِل خودم اونطوری که میشینی تو ماشین و منتظرم میمی

 کنم... رفتن مجبورت می
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های روشن و به  آوا دست به سینه ایستاد و پرجسارت، مستقیم توی چشم

 ی اهورا نگاه کرد. تهخون نشس

تونی بکنی. بهت گفتم نمیام پس انقدر گیر نده و اصرار الکی  هیچ کاری نمی-

 گم ولم کن... ... با توئم میدیوونه نکن که... چیکار داری میکنی...؟ ولم کن 

هایش اش هنوز به پایان نرسیده بود که اهورا گام بلندی برداشت و دستجمله

را دور کمر ظریف او انداخت و در کسری از ثانیه، مثل پر کاه دخترک را از  

 زمین بلند کرد و روی شانه انداخت. 

کوبید و  ی واسع و عضالنی او میهای کوچکش را به شانهآوا مدام مشت

های بلند و نگاهی بداخم که به جلو  با قدمهورا اما گفت رهایش کند. امی

توجه به  های خیره و متعجب خدمتکارها، آوا را بیدوخته شده بود، مقابل نگاه

 کشاند. جیغ و فریادهایش روی شانه به سمت خروجی ویال می

را کشید و او سریع آوایی را که   اش، خدمتکار جلوی در دستگیرهبا اشاره 

زد، بیرون برد و کنار ماشین اش ضربه میداد و به شانهن میپاهایش را تکا

 خودش روی زمین گذاشت. 
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 کرد. شان می زده نگاه سعید کامل شیشه را پایین داده بود و از پشت رل بهت

های اهورا از خشم سرخ شده بود و عصبی  چشمو نگاه آوا عصبی و سرکش بود 

 کشید.  نفس می

 اش کوبیده شد و بلند گفت:نهسی های دخترک مشت شد و بهدست 

دی به من دست بزنی و با  به چه حقی؟ به چه حقی به خودت اجازه می-

 خوام؟ خودخواهیِ تمام، به کاری وادارم کنی که نمی

های خودش فشرد که از دردش، صورت آوا  های ظریفش را بین دستاهورا مچ

 به اخمی کمرنگ جمع شد. 

دلیل  خواد بفهمی... وقتی بیهمی و نه دلت میفبه همون حقی که تو نه می-

کنی، باید  ت روون میر حرفی رو نسنجیده روی زبون دراز کنی و ه مخالفت می

 توقع تک تک جوانبشم داشته باشی...  

 توی گوشش پیچید.  هایش را رها کرد، صدای ظریف اواهورا که دست

آوره چرا از اول   شنیدن حقیقت سخته مگه نه؟ اصال اگه این همه برات عذاب-

 انتخابش کردی که االن...  
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ی  هایش به بدنهفریاد غریو اهورا که همزمان با صدای کوبیده شدن دست 

هایش را ببندد و با  ماشین توی فضا پیچید، باعث شد دخترک محکم چشم

 هایش، حرفش را نصفه نیمه رها کند.  سوت کشیدن گوش

 خون بگیر! بســه! خفه-

ی  ی سینهشد، اهورا کامل نزدیکش ایستاد. درحالیکه قفسهآوا که کمی آرام 

اش، توی  های تند شده شد، او در میان نفسدخترک با شتاب باال پایین می

 صورت آوا فریاد زد:

بار دیگه به خودت جرعت گفتن هر دری وری رو بدون مزه  بار، فقط یکیک-

ه و هیچکدوم از  رسبینی که صبرم به انتها میمزه کردن بده، اونوقت می

 زارم... فهمیدی دخترِ جاوید؟ کلماتت رو بدون جواب نمی

اینکه  ای لرزید و بی»فهمیدی دخترِ جاوید«را چنان بلند گفته بود که، آوا لحظه

های اشکش خودسرانه روی صورتش  بخواهد، بغضش سر باز کرد و دانه

های لرزانش که پر از ترس و دلخوری و... همان غم همیشگی ریختند. مردمک 

نه تاب دیدن های سرشار از خشم اهورا خیره بود و او که بودند، توی چشم



www.taakroman.ir  

 
  

 
774 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

های این دختر را داشت و نه دوست داشت مقابلش سست شود، ازش  گریه

 فاصله گرفت و با عتاب در عقب را باز کرد. 

 بگیر بشین... -

کشید و  تُن صدایش چند درجه پایین آمده بود اما هنوز هم عصبی نفس می

 خشم از تمام حرکاتش پیدا بود. 

را باال انداخت و درحالیکه با تمام اش، سرش آوا با سرکشیِ خاص همیشگی

 کرد گفت:وجود برای نلرزیدن صدایش تالش می

 رم... گفتم نمی-

 شباهت به نعره و بسیار بلند بود و باز تنش را لرزاند.  بار بیصدای اهورا این

 دِ بهت گفتم بتمرگ!-

کرد. به  آوا با اخمی که نه از روی عصبانیت، که از روی ناراحتی بود، نگاهش 

خواست به مقصد آن مهمانی کذایی سوار ماشین شود؛  هیچ عنوان دلش نمی

ن شده بود، حقیقتا نه  اما االن که اهورا تا این حد آمپر چسبانده و خشمگی
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خواست  را داشت و نه دلش می دیدن اهورای عصبانی بیشتر از آن یحوصله

 که این بحث مسخره بیشتر از این کِش پیدا کند.  

ان اخم کمرنگ، جلو رفت و سوار شد و اهورا بالفاصله محکم در ماشین را  با هم

نوا سوخت که قربانی خشم این مرد یخی به هم کوبید. دل آوا به حال آن در بی

 االخم شده بود.و دائم

ی پنجره قرار داد و خطاب به سعید تحکم اهورا جلو رفت و هردو دستش را لبه

 کرد: 

 ... مفهومه؟  زاری تا خودم برسمو تنهاش نمی امونبریش ویالی قدیمی همی-

 سعید فقط سرش را تکان داد و اهورا از ماشین فاصله گرفت.  

سعید که ماشین را به حرکت در آورد، اهورا سمت ویال رفت و خطاب به  

کردند، بلند میپچک ای که جلوی در صف کشیده و توی گوش هم پچخدمه 

 فریاد زد: 

 و گم کنید برید سر وظایفتون... معرکه تموم شد! گورتون  شماها کار ندارید؟-
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ای مکث، هرکدام به سویی ی بیچاره بدون لحظهچنان غریده بود که، خدمه 

تر بودند، هنوز جلوی در ایستاده  گریختند. چند نفر از زنان که از همه فضول

 بودند. 

ش، چشم  اهورا که سمتشان قدم برداشت، رنگ از رخ همگی پرید و با فریاد

 گویان هرکه به سویی روانه گشتند. 

 و گم کنید؟ هِـــری! با شماها نبودم گفتم گورتون-

با خشم پاکت سیگارش را از جیب خارج کرد و یک نخ روشن کرد. چنان 

های  باشدت و محکم از آن کام گرفت، که با پک اول فیلتر سفیدش تا نزدیکی

هایش قفل یک جفت  چشمت، ی سیگار جزغاله شد. سمت عقب که برگشنیمه

 کردند شد. که شیداوار صورتش را رصد می مردمک عسلی

*** 

نگاه سعید از آینه به صورت دختری که سرش را به شیشه تکیه داده بود و  

هایی را که خودسرانه صورت  جویید و گه گاه، اشک مدام پوست لبش را می

ه شد. دخترک از زدود، دوختشستند با کف دست میاش را میگونهمهتاب
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ای که سوار شده بود همینطور ساکت و آرام نشسته بود و الم تا کام،  لحظه

 کالمی حرف نزده بود. 

شمار را از نظر گذراند و با سبز  های سعید آخرین رقم هویدا در ثانیهچشم 

مزاجی نبود و به  شدن چراغ ماشین را به حرکت درآورد. او اهل خشکی و تلخ

ی سکوت را نداشت. حال و هوای امشب، با این آسمان یک هیچ عنوان حوصله

دست و صاف و بدون ابر و مراسمی که هامون ترتیب داده بود، همینطوری هم  

 دلگیر و سیاه بود...  

کردم یا زبونم به موقع، مادربزرگ خدابیامرزم وقتی جلوش گریه مییادمه اون-

گفت مادرجون، این اشکا  کرد؛ میشد، میومد ناز و نوازشم میگلگی وا می

شون نکن... نباید بخاطر هر اتفاق کوچیکی زرتی  حرمت داره... اینجوری حروم

و وِل داده و اَد هاشی بندهگریه کنی و پیش خودت فکر کنی خدا همه

چسبیده به تو یه نفر که ر به ر بدبختی سرت آوار کنه... حقیقتش اینه که،  

یه وقت دیدی دردت ا مثه گوهرتراش! اگه مونه و خدوجود آدما مثه گوهر می

به استخون رسیده و از یه پیشومد خیلی ناراحت شدی، جای گریه زاری و نق  
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ده و و نوق زدن، پاشو شکر خدا رو بگو... چون داره گوهرت رو تراش می

 کنه...ترش میقشنگ 

ای که او شروع به حرف زدن کرده بود، با گوش سپردن به کلماتش، آوا از لحظه

 ذهن آشوبش کمی آرام گرفته بود.  

 اش که رسید، از آینه نگاهی به آوا انداخت و گفت: سعید به پایان جمله

دید، کلی بهت جون من اینجا بود و این حال و روز تو رو میاگه االن خانوم-

گیری؟ مگه  و میگفت دخترجون؛ نشستی آبغوره چیمیزد و تشر می

دار و مریض بینی کجدونی دنیا از اول خشتش کج گذاشته شده! اگه می نمی

کنه، یادت باشه اون ذاتش همینه و این تویی که باید صاف و  باهات تا می

نشینی و گریه زاری، پاشو یه  ... پس جای گوشهو صیقلش بندازی صوفش کنی

 ر و روی زندگیت بکش و جمع و جورش کن...  دستی به س

رد که آوا  آوسعید چنان پرهیجان و بامزه با لبخند ادای مادربزرگش را درمی

گیرد و لبخند نزند. سعید که لبخند او را دید و  نتوانست جلوی خودش را ب 
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کارساز بوده، قدری رنگ به   اشهایش برای تغییر روحیهمتوجه شد حرف

 و ادامه داد: پاشید  لبخند خودش

آ! چون اگه یه درصد گم، ولی بین خودمون بمونهحاال من یه چی بهت می-

 کنه و الفاتحه! و قطع میاهورا بو ببره، شک نکن به سه سوت نکشیده نفسم

 جا شد و بعد آرام گفت: آوا اسم اهورا را که شنید، کمی جابه

 چی؟-

 قبول باشه!-

 و گفت: آوا باتعجب نگاهش کرد که سعید خندید 

راه وسط  یش رسید یا با این یه کلمه زدیگم! افطارروزه سکوتت رو می-

 شیکوندیش؟ 

 آوا کوتاه خندید.  

 خواستی بگی؟چی می-

 سعید ماشین را سوی اتوبانی خارج از شهر هدایت کرد و پاسخ او را داد:
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ی ما دلگیر نشو... باالخره آدم  خواستم بگم از دست این پسرخالهآهان! می-

مین دنیاست دیگه! خشت اول اخالقش کج قواره گرفته شده و تا ثریا ه

همینجوری قد کشیده... بخاطر همینم هست که این همه کج خلقه و گاهی 

 کنه...عصبانیتش تسمه پاره می

آوا لبخندی کمرنگ و غمگین روی لب نشاند و همانطور که سرش را سمت 

و با تمام وجود خواهان این مرد   نهایتچقدر بی چرخاند، اندیشید کهپنجره می

هایش، االن  خلق است... اهورا با وجود تمام تندیعصبانی و به قول سعید کج

را    های وجود اوود که دوست داشت تمام سیاهیعالیجنابِ قلبِ آوایی شده ب

های کوچکش بگیرد و از آتش عشقش،  اش را بین دستبشوید و قلب یخی

 گرمش کند... 

کس بقیه روزهای پاییزی، خفه و دلگیر بود. به جای اینکه  هوای امشب برع

 باران ببارد و باد بوزد، آسمان سراسر سیاه بود و شهر انگار تب کرده بود. 

لوم بود که پسر جوان  های آوا طوری مظسعید کوتاه نگاهش کرد. چشم 

کرد و آوا که  در سکوت رانندگی می اوتوانست خیلی بهش خیره شود. نمی
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فکرش از بعدازظهر تا االن درگیر چیزی شده بود، این تنهایی با سعید را  

 غنیمت شمرد و گفت:

کشی تو مسائل شخصی ام یا قصد سرک خوام فکر کنی آدم فضولینمی-

 دیگران رو دارم؛ اما... خیلی برام سؤاله که منظورت از حرفای امروز چی بود! 

دانست منظور آوا چیست، خودش را به آن راه زد و  ااینکه دقیقا میسعید ب

 پرسید:

 کدوم حرفا؟ -

تونی به کسی همونا که راجب دخترا گفتی... اینکه چشمت ترسیده و نمی-

 اعتماد کنی... 

 سعید مکث کرد و آوا انگار که از حرفش پشیمان شده باشد، تندتند گفت: 

اره که دوست نداری دوباره نبش قبرش  ای این وسط وجود داگه یه مسئله-

جا و  شیم... ببخشید بابت سؤال بیکنی، اشکال نداره... کال بیخیالش می

 موردی که پرسیدم.بی

 خندید از آینه نگاهش کرد. سعید درحالیکه می
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من که تا حاال دو آوا جاوید و این همه خجلی و مؤدبی؟ کوتاه بیا دختر! -

 و دیدم؛ دیگه این همه کلیشه واسه چیه؟ چشمه از خودِ واقعیت

آوا خندید و حرفی نزد. لبخند سعید، نرم نرمک محو شد و همانطور که خیره  

تنظیم   های ماشین را روی باالترین مقداری سیاه مقابلش نور چراغبه جاده 

 کرد گفت:می

ماجرا مربوط به دو سال پیشه... اون موقع هنوز تبدیل به این عوضی که  -

جلوت نشسته نشده بودم... از همون اول یه ذره شیشه خورده داشتم، اما  

 هام سالم بود! نه مثل االن که... شیطنت

 هایش کشید.  نفسش را فوت کرد و کف دستش را روی لب

و ده، وجدانشگم یه گناهکار، با هر گناهی که انجام میولش کن! فقط انقدر ب-

 ی فسقی که تموم جونش بهش آلوده شده... شه کفارهکنه و همین میکفن می

مکث سعید، مساوی بود با نگاه کنجکاو آوا که روی صورتش زوم شده و انتظار  

 کشید. حرف زدنش را می
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کنم و نه زیاد حرف و درف گم که به قول تو نه نبش قبرش مفید و مختصر می-

 ربط و به درد نخور زده باشم... بی

و دانشجوی ترم چهار روانشناسی بودم که یه دختر ترم اولی با چشماش قاپم 

دزدید... اوایل بهش توجه نکردم اما هرچی که گذشت، دیدم هرچی بیشتر  

  کنه... این بود کهو اسیر خودش میدست کنم این حس و حال بیشتر مندست 

و بهش میزنم و هرچه بادا باد! بیشتر رم حرف دلمو زدم به دریا و گفتم میدل 

 از نه شنیدن که نیست!

 سکوتش، با سکوت شب در هم آمیخت و بعد از چند ثانیه ادامه داد: 

خوام و یه مدته بدجوری مته شدی و رفتی تو  و میرفتم جلو و گفتم خاطرت-

بینی هر نوع فحش و بد و  داشتم، پیشمخم... اون لحظه توقع هر جوابی رو 

و  کردم؛ ااِل اینکه بگه دلش با دلمه و اونم منو بکنی میبیراه و قپونی که فکرش

 خواد...می

 اش غمی غریب داشت.  خندید؛ اما خنده
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یکی دو سال با هم بودیم... بدجوری عاشق و وابسته و از اینا که با ادای -

 دارن... ایدار تا پایِ دار ورمیشیرین و فرهاد درآوردن، تیریپ پ

ام هم گفته بودم...  ش و قصدم جدی بود. حتی به خونوادهخواستم من واقعا می 

و درشت  خواهرم چند باری دورادور دیده بودش و اهورا رو هم در جریان ریز 

همون پایِ  اقبت عشق و عاشقی ما هم شدام گذاشته بودم... درسته که عرابطه

 بود!  ارِ خیانتد ،دارش دار، اما

فتم پس من این  خوام ازدواج کنم! گیه روز بی هیچ دلیلی برگشت گفت می

خوام... چون اون موقع خونه  ؟ گفت تو رو نمیام؟ قول و قرارمون چیوسط چی

ی و گذاشت زیر گیوتین و با چندتا جملهی احساسم و ماشین نداشتم، کله

و به سالمت!  و هم آورد و آخرشم گفت تو رو به خیر و منمسخره سر و تهش

و دارم از دل خودم  بینی، انتقام رفتنشهمش همین بود... بعدشم که داری می 

گناه  دم توش و فردا میندازمش بیرون... هر روزی یه نفرو قِل میگیرم که می

 پشت گناه...
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شه، بقیه خار و خاشاکن که الکی ی آدم میهمیشه فقط یه نفره که رگ و ریشه

شه! یه  نمی دونی خوای روشون حساب ابدیت باز کنی، درحالیکه خودتم میمی

 گرده... میای نفسش برنجوری و با هیچ واسطهدرخت مرده، هیچ

 آوا با غم نگاهش کرد و لبش را از داخل گاز گرفت. 

 واقعا متأسفم. -

 سعید خندید و از آینه نگاهش کرد.  

باید به حال و روز خودم تأسف بخورم   م کهتو چرا متأسفی شازده خانوم؟ من-

شون  هزار مدل شامورتی بازی رو از حفظن و از کاله که مردم تو این سن و سال

وقت من هنوز نتونستم  کشن، اونجک و جونور دیگه بیرون میکلی  خرگوش و

 یه گوساله رو از این دل وامونده بیرون بکشم...

ترسید چیزی بگوید و  آوا لبخند کمرنگی روی لب نشاند و دیگر حرفی نزد. می 

تر کند. برایش سخت بود باور این که این  سعید را از این که هست ناراحت

ای داشته باشد و مدام غم را همراه خود  چنین گذشتهپسرک شوخ و شیطون 

 یدک بکشد... 
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و  با توقف ماشین، سرش را سمت ویالی قدیمی که رو به رویش بود چرخاند 

 ابروهایش را باال انداخت و گفت: 

 این که ویالی هامون نیست! -

اش به جا  ویالی شخصیش نیست، ویالی آبا اجدادیشه که از اون بابای نفله-

 مونده... گند و کثافطش اینجاست، عشق و حالش ویالی خودش!  

سعید زودتر سمتش چرخید و  آوا کمی مکث کرد و بعد خواست حرفی بزند که 

 گفت:

 و بزن و پیاده شو... نقابت-

گذاشت، با سر به ماشین  صورتش میآوا پیاده شد و درحالیکه نقاب را روی 

 اشاره کرد و گفت:

 جا بمونه؟زاری همینمی-

 سعید شانه باال انداخت.

 تر، گفتم چشم...عالیجناب دستور داده بمونه... منم با گردن از مو باریک-
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*** 

ی کف بشقابش  تکه شده دستش را زیر چانه گذاشته بود و کالفه با موزهای تکه

کرد. نگاهش زوم شاهپور بود که لیوان پایه بلند محتوی  بازی بازی می

فریب و مکار، با همان زنی که شامپاینش را به دست گرفته بود و با لبخندی دل

یک  گیر اهورا بود. زد. ذهنش اما درقبال توی باغ ویال دیده بودش حرف می

گذشت،  ای که میاو هنوز نیامده بود و هر ثانیهساعت بیشتر گذشته بود و 

 شد. تر میریختههماعصاب دخترک به

ی این ویال، بسیار با ویالی شاهپور متفاوت بود و نمای کالسیک و  محوطه

شمشاد   ی باغداد. دور تا دور محوطهاش نشان از قدیمی بودنش میکهنه

شان  میانشباهت به مشعل نبود، هایی پایه بلند که بیچراغ ته شده بود وکاش

های لیزری که روی افرادی که  زردشان با نور پردازی گذاشته شده بود و نور

 رقصیدند افتاده بود، هارمونی جالبی ایجاد کرده بود.  وسط سن می 

 و بده! اتماره ش-
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ف را زده بود. در این وضعیت  حر با تعجب به سعید نگاه کرد که خونسرد این

که ذهن دخترک درگیر نیامدن اهورا بود و دلش از این تأخیر مثل سیر و سرکه 

خیال بود و به چه  راحت و بی که اینطوریسعید  جوشید، خوش به حالمی

 کرد!چیزی فکر می

 چیکار کنم؟ -

و  بودی دختر خوب! نکنه الکل و صنعتی رو قاطی کردی بابا تو که خنگ ن ای-

و رو منفیِ صفر  ی گیراییتباهم دادی باال که رو مغزت اثر گذاشته و درجه

تنظیم کرده؟ شایدم یه چیزی الی این موز جلو دستت کار گذاشته بودن و  

 خبر افتادی تو تله و تموم جونِت شده نیکوتین! جا بیتوئم از همه

 نگاهش کرد که او خندید و گفت:  چپآوا چپ

و بزنم چون اگه این قصدو داشتم تا حاال صد بار م مختخوانگران نباش نمی-

انجامش داده بودم... در ضمن، به جناب سرگرد قول دادم نه فکر و خیال  

 تربیتی به سرم بزنه و نه از موقعیتم سوء استفاده کنم، که نکردم!بی

 بعد تلفن همراهش را مقابل آوا گرفت. 
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 بندم که هیچی نبینم... آن آن! بیا اصال خودت وارد کن... منم چشمامو می-

وجود اینکه هنوز   هایش را روی هم گذاشت. آوا باو سرش را کج کرد و چشم

اش گرفت. شاید اگر خودش  ، به حرکت سعید خندههم دو به شک بود

گفت، دخترک کوچکترین احتمالی مبنی بر فامیل بودن اهورا و سعید  نمی

 داد...  نمی

اش را تایپ کرد. داشت رقم آخر را روی کیبورد  ره همراه را از او گرفت و شما

 زد که صدای سعید را شنید: می

مون هم اومد... چه تیپی هم ردیف کرده المصب! خدا عالمه بفرما! عالیجناب-

  االش بزاره و همونجا ولشون کنه!که امشب قراره چندتا دخترو تو کف قد و ب

 ول کن نیست...    این امشب تا سهم ما رو هم باال نکشه

زد. دخترک اما بند حرف می سعید تلفنش را از آوا گرفته بود و همینطور یک

مردی بود که پیراهن سیاهش، با  هایش زوم اصال حواسش به او نبود. چشم

چقدر قشنگ کیپ هیکل تنومندش شده  تر،کراوات یکی دو درجه از آن تیره

کننده اش چقدر خیرهدر میان کت مشکیاش های وسیع و چهارشانهشانه بود و
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داشت و با هر گام، دخترک حس  ه بود. مرتب و آراسته قدم برمیجای گرفت

ی  های سبز رنگش، عین دوتا تیلهچشمریزد. کرد قلبش ته سینه فرو میمی

در هم   زدند و درحصار ابروهایای در آن هوای تاریک برق میشفاف و شیشه

 ، چقدر زیبا بودند...اشی مشکیتنیده شده و نقاب ساده 

نگاه آوا، جان گرفته بود از دیدن او که به ناگاه، با دیدن مانیا دوباره صورتش  

 هایش فروکش کرد. چشمبرق پکر شد و 

تر از باسنش را  لباسی کوتاه و کامال جذب که بیشتر از دو انگشت پایین با مانیا

 تراشش را که باوجودخوشبا ادا اطوارهای خاص خودش پاهای  نپوشانده بود،

های مرتب رسیدند، کنار قدمتر هم به نظر میهای پاشنه بلند کشیدهآن کفش

تزریقی   هایکشید و مرتب با لبخندی که عین چسب به لباهورا روی زمین می

او   زد وسرخ آغشته به برق لبش چسبیده بود، بغل گوش مرد جوان حرف می و

چرخاند. انگار که به دنبال کسی توجه چشمش را بین جمعیت میبا اخم و بی

 گشت... می
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کنار هامون که رسیدند، اهورا با او دست داد و دست مانیا به قصد روی بازوی  

 اهورا نشستن باال آمد و...  

 اش را گرفتحس کرد چیزی ته سینه همه نزدیک،ها باهم و آنآوا از دیدن آن

هیکل بود و صورتی بسیار  یش به شدت سنگین شد. مانیا قدبلند و خوشو گلو

رنگش، حقا که ب همطالیی و جذب و نقا و در آن لباس دلربا داشت

اش چند برابر هم شده بود... شاید اهورا حق داشت... حق داشت  گیریچشم 

ی زن زیبایی چون او را بخورد و دل به کنندههای جادوگر و مسخفریب چشم 

 اش ببازد...قد و باالی قلمی 

 ها اصال دالیل خوبی نبود... کافی هم نبود...  اما... این

 نقدرها هم ظاهربین نبود...  اهورا آ

 ی مانیا شده باشد چه؟شیداکننده اما؛ اگر بود و جذب استایل

هایش را به هم فشرد و قبل از اینکه شاهد اسارت بازوی اهورا در  با عجز پلک

ها گرفت و با قورت دادن بزاق دهانش از  ن مانیا باشد، نگاه از آنحصار انگشتا

هایش جلوگیری کرد... و ندید که اهورا  ی چشمبارانی شدن آسمان گرفته
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 ی لمس کردن بازویش را به مانیا نداد و با اخمی غلیظ از او فاصله گرفت واجازه

  ی پیدا کرد وهای رنگارنگ حاضر در مهمان اش را میان آدمباالخره گمشده 

به دخترک ریزنقشی که به جماعت رقاص های سبز چشمانش، کریستال 

  نگریست، خیره گشتند و چقدر تن ظریف دخترک در نظرش، با آن لباسمی

 شده بود... ترو زیبا ترای بسیار دلبر سرمه 

معصومیتش، ظرافت و آرامشش، حتی در این فاصله هم به چشم اهورا  

 آمد... می

رقصیدند چرخ هایی که با آهنگ مالیم، تانگو میهدف میان زوجنگاه آوا بی

 زد که صدای سعید را شنید: می

و تحویل اهورا خان بدم... اگه بین راه شیطون به جونم  من برم سوئیچ ماشین-

گردم  های سرخ و صورتی کشیده نشدم، برمیلنگپ   ننیفتاد و سمت او

 پیشِت...  

 آوا با لبخند نگاهش کرد. 
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گم که دستای شیطون رو از پشت چفت کردی و  اگه من تو رو شناختم؛ می-

اگه هم بین راه سراغت بیاد، شک نکن یه جا کارش گیر کرده و اومده 

 ای چیزی ازت بگیره...  مشاوره 

 سعید زد زیر خنده. 

ام از شیطون  خواد چون من تو خیلی از امور سررشتهطعا ازم کمک میآره ق-

مو مفت  گریهای کوزهعقل نیستم که فوتهم بیشتره... ولی خب اونقدرا هم بی

 مفت دراختیارش بزارم...  

ای کوتاه تبدیل شد و سعید از جایش برخواست. قبل رفتن،  لبخند آوا به حنده

 اه کرد و گفت: با همان لبخند شکرکش به آوا نگ

... شاید اون چشمش ی تفلون خودخوری نکن شاهدختبه خاطر اون دختره-

زیادی هرز بپره؛ اما محاله اهورا روی خوش بهش نشون بده و آدم حسابش 

 کنه...  

 اش را باال انداخت و پاسخ داد:خیالیِ کامال ظاهری شانهآوا با بی

 فهمم راجب چی حرف بزنی!نمی-
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 کوتاه خندید و سرش را به طرفین تکان داد.سعید 

و پرت کنی وسط  دونی، منتها سعی داری خودتدونی، اتفاقا خوبم می می-

و زدم! پس اگه بخوای  بستشوقته خودم تابلوی بنی علی چپ که خیلی کوچه

های در هم شه... عالوه بر این، سگرمهه یه لحظه دستت رو میزیر بار نری، ب

 داد از سر درون...  هم خوب خبر می  چند مین پیشِت

 آوا فقط نگاهش کرد و او دوباره گفت: 

اما از من به تو نصیحت، به خاطر یه تیکه دستمال مثقالی، قیصریه رو به  -

آتیش نکش! کم نیستن دخترایی که عین کنه کِش میان دنبالش... اما اهورا  

 ها بلرزه...  بیدی نیست که به این فوت

 ی پیشانی گذاشت: شمکی که زد، انگشتش را گوشهبعد همزمان با چ

 عزت زیاد شازده خانوم. -

اش کشید که از حرارت  سعید که از میز دور شد، آوا دستش را به گونه

 پوستش، احتمال داد حسابی سرخ شده باشد...! 
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کرد اهورا و سعید هرچقدر هم از نظر اخالق و رفتار باهم تفاوت  باید اعتراف می

، حقا که پسرخاله اند و  ی تیزهوشی و زودگیرید، در زمینهداشته باشن

رفتن حرف دلش  هرچند رفتار خودش و نگاه سرگردانش هم روی لو   خون.هم

 تأثیر زیادی داشت.

 کنی؟و قایم میچرا خودت-

ه سر چرخاند و ارادبا صدای مردانه و محکمی که کنار گوشش شنیده شد، بی

ی او شد. بعد زدههای شفاف و روشن و یخمردمکشاید برای چند ثانیه، محو 

 کرد نگاهش نکند گفت: اخم کرد و درحالیکه سعی می

تون بودین که  کنم؛ ظاهرا شما زیادی تو هپروتِ معشوقهو قایم نمیمن خودم-

 چشماتون جای دیگه رو ندید...  

های به خون  اهورا روی صندلی کنارش نشست و نگاهِ بُراقِ ساطع از چشم

میان   ای که ازهای فندقی رنگ او دوخت و زمزمهاش را به چشمشستهن

 شد، کالم دخترک را برید.   اش خارجهای کلیدشده دندان
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دفعه  کنم و باید اینیه بار گفتم گوش ندادی، برای آخرین بار تکرار می-

ای که مغز  اش کنی و بندازیش به گوشِت! نه مانیا و نه هیچکس دیگهگوشواره

ی من نبوده و نیست... دیگه هم به هیچ عنوان  کت بهش قد بده معشوقه کوچی

محتوا راجب این موضوع بی سر و ته بشنوم...  خوام حتی یک کالم لفظ بینمی

 ای شیرفهمت کنم... شم طور دیگهمجبور می اگر باز بخوای تکرارش کنی، و

ر مقابل  آوا یک تای ابرویش را باال انداخت. دخترک جسور بود و حتی د

شد و حرفش را تند و تیز  نمی خیالِ سرکشیهای جمالت اهورا، بیشراره

 زد.می

این دختره کِش تنبون شده بود و پشت سرت میومد و تو هم   که اینطوری-

دادی، هر آدم احمقی هم متوجه  شد بهش رو میهواهلل تا جایی که میهزار قل

 اسه چیه؟! تون هست! دیگه کتمانش وشد یه چیزایی بینمی

قرار داد، نفس   جلو کشید و صورتش را نزدیک صورت او  اهورا که خودش را

دخترک تهِ سینه حبس شد و کمی توی خودش جمع شد و همان لحظه اهورا با  

 هایش غرید:کرد باال نرود، خیره به چشمصدایی که سعی می 
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از راه  افکار و قضاوت بقیه به من ربطی نداره که به هر ناعقل پیزوری که -

 شه تو رو گذاشت به حسابمشکل اینه نمیرسه جواب پس بدم... منتها می

 ات فرق داره! چوب خط بقیه... قضیه

 چه فرقی؟ -

و  دونی و باید شریک من باشی؛ نه که عقلتو تمام و کمال می تو حقیقت-

بسپری دست چشمت و هرکی هر دری وری سرِ هم کرد چشم بگی و سر خم 

خواستی جلوی شاهپور وایستی و به خیال خودت انتقام  می کنی... اینطوری

 بگیری؟ با سست عنصری و دهن بینی؟ 

کنی؟ اینکه بین تو و مانیا  و قاطی میگی تو؟ چرا مسائلچی داری می-

هرچیزی وجود داره یا نداره، اندازه یه عدس هم برام مهم نیست که بخوام  

بینم خودم  کور که نیستم دارم میشو بگیرم و راجبش با کسی حرف بزنم... پِی

 اش جیک تو جیکین! همه
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اهورا اخمش را غلیظ کرد که دخترک نتوانست بگوید:»راجب انتقامم از  

و بگیری و به قول خودت شریکم باشی که  شاهپور هم خودِ تو قرار بود دستم

 جمله توی دلش ماند.  با سکوتش،   کالهم پسِ معرکه نیفته...« و

دونم مانیا یه سری می ر داری این دخترو بند کنی به من؟چرا انقدر اصرا-

 مانع از اعتمادت بشه... خزعبالت تحویلت داده که 

هایش را با سرِ زبان تَر کرد و  آوا چند لحظه با شَک نگاهش کرد و بعد لب

زمان کرد چطور دخترک همجسارتش را توی صدایش ریخت. اهورا درک نمی 

 کند! زبانی میترسد و هم بلبل هم می

هم بندازی، با یه  چرتکه  اعتمادی نیستی اهورا خان! اگه تو بهرحال آدم قابل-

و بهت گفتم و اگه زر  شی چند بار تا به حال اینمتوجه میحساب سرانگشتی 

 گشتم...های مانیا هم نبود، من از حرفم برنمیزر کردن

ست که باید داره... مهم معامله اعتماد تو نه به کار من میاد و نه فرقی به حالم -

یه درصد فکر جا زدن به سَرِت بزنه حسابت طوری   اگه تا بند آخرش بمونی و
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تونن با دو دوتا چهارتا کردن شه که چرتکه و ماشین حساب هم نمیرسیده می 

 نجاتت بدن... مفهوم بود؟

را،  هایش را از هم فاصله داد که همان لحظه صدای پیامک تلفن اهو دخترک لب

حواس هردو را پرت کرد. اهورا سرش پایین بود و درحالیکه با همان اخم غلیظ 

 خواند صدای آوا را شنید: پیدا در صورتش متن ارسالی از کاوه را می

منم قصد عقب کشیدن نداشتم... تا نابودیِ شاهپور رو با جفت چشمام نبینم،  -

 باید بیخ ریشِت باشم و همدیگه رو تحمل کنیم... 

ای  هایش روی کیبورد شروع به حرکت کرد و در همان حال، لحظهتانگش

 سرش را بلند کرد و نگاه کوتاهی به آوا انداخت. 

کنم ریز حرفایی که ی من باشی و تأکید میپس تا اون زمان باید تو جبهه-

خودم قضیه رو   استثنائا شه رو بهم بگی... مگر در مواردی کهبهت زده می

 بفهمم...  

جا برای  خوام بشنوم و همینهم دیگه نمی بحث مسخرهراجب اون   در ضمن؛

 کنی. همیشه چالِش می
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اش گرفته بود. با این  برد و هم خندهاش هم حساب میآوا از لحن دستوری

ی »زورگو« از جا بلند شد و خواست از میز دور شود حال، لب ورچید؛ با زمزمه 

اجبار نگاهش را به اهورا   که اسارت مچ دستش مانع از حرکتش شد و به

 دوخت. 

هایش را به صورت  را زیر انگشتش فشرد و بعد چشم SENDاهورا آیکون 

 دخترک دوخت. 

 کجا؟ -

که طلبکارانه نگاهش   ره نشاند و به صورت بداخم اهوراآوا اخم کمرنگی به چه

 کرد خیره شد.  می

خب...  یلیو صادر کردی، منم که گفتم خو زدی، حکمتبه تو چه؟ حرفات-

 دیگه کارِت باهام چیه که بخوام اینجا بمونم؟ 

زمان با اهورا با حرص خاصی او را جلو کشید و آوا که توقعش را نداشت، هم

گیر کردن دامن بلندش زیر پایش، »هعی«ِ آرامی گفت و برای اینکه زمین  

 ی اهورا فشرد. نخورد دست آزادش را به شانه
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 نی؟ کچته روانی؟ چرا همچین می-

بچگونه  های پری و با لجبازیروانی منم یا تو که مدام عین ترقه سرِ جات می-

 ریزی؟  و به هم میات اعصابممسخرهو 

 . یش بلند شدن و مقابل آوا ایستادنزمان بود با از جای حرفش، همو ادامه

دونی، و کج بزاری... و اگر نمیقبال بهت اخطار داده بودم که حق نداری پات-

ون که مهمونی امشب صوریِ و احتمال اینکه یکی از اهدافش کمین کردن بد

 واسه تو و به دام انداختنت باشه خیلی زیاده...  

های ظریف و  ی آوا، مچش را رها کرد و انگشتزدهبعد در مقابل نگاه بهت

 اش گرفت. های کشیدهکوچک دستش را محکم بین انگشت

طلبه که پا به پات  نجام بدی؛ یه سایه میهرجا بری و هرکاری رو که بخوای ا-

 شه...  ی تنها تنها گز کردن به نفع تو تموم نمیباشه... نتیجه

تر  آوا با حرص نگاهش را از او گرفت و خواست دستش را بکشد که اهورا محکم

 آن را فشرد.
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خوام... خودم خیلی  من به کمک هیچکس نیاز ندارم؛ وکیل وصی هم نمی-

 ز پسِ خودم برمیام...  تونم اخوب می

منم شک ندارم جسارت چشمات ممکنه خیلی جاها به دردت بخوره... اما -

  فکر اینکه اجازه بدم بدون هماهنگی و اینکه حواسم بهت باشه جایی بری رو

 ات بندازش بیرون! از کله  همین االن

 تونی واسه من تصمیم بگیری؟اونوقت چرا؟ کی گفته تو می-

باز صدای پیامک تلفنش شنیده شد و او بدون جواب دادن به آوا، کالفه همراه 

را از جیبش بیرون کشید و بعد از خواندن متن بلندی که روی صفحه پیدا بود،  

 یک دور نگاهش را توی باغ چرخاند و مشغول تایپ شد. 

  های پِی در پِی حواسچقدر آوا دوست داشت بداند چه کسی است که با پیامک

کند. ناخودآگاه با چشم بین جمعیت دنبال مانیا گشت و وقتی  اهورا را پرت می

او را کنار مردی با کت شلوار خاکستری رنگ پیدا کرد و تلفتی هم به دستش 

گاهش را سمت دست ندید، نامحسوس نفس عمیقی از سرِ آسودگی کشید و ن

ی  میان پنجههای کوچک و سفیدش که از دیدن انگشتد. خودش و اهورا کشان
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ی رُژ  های لبلبخند کمرنگش ناخودآگاه گوشهشد، ی اهورا فشرده میمردانه 

های اهورا را دوست داشت. هرچند  حمایتی رنگش جمع شد. ی کالباسخورده

هایش هم با اخم و تحکم همراه بود ولی همین اخالقش  حمایت و نگرانی

های سرد و  چشم  لت و مدلبرعکس حاچسبید. نهایت به دل دخترک می بی

های او، دست کوچک آوا بسیار گرم بود و از حرارت انگشت ، دستشمغرورش

 هم گرما گرفت.  

دونی  دلیلش اونیه که قدم قدم داره نزدیک میاد و خودت هم خیلی خوب می-

 چشمش چقدر دنبالته!

کرد کشیده شد و درنهایت به هامون و خط نگاه آوا به جایی که اهورا اشاره می

های شب رنگش ین رسید. هامون کت و شلوار مشکی به تن داشت و چشم شرو

 آمدند. ی درخشان به چشم می از میان نقاب، مثل دوتا تیله

پوشیده بود و به جای نقاب،   ای با کت و شلوار کِرِم رنگای قهوهشروین ژیله

پوشاند و کار دستیِ آوا بندی به صورت داشت که فقط چشم چپش را میچشم 

هایش را باز کرده و در حال اوج زیر خود پنهان کرده بود. طرح عقابی که بال را 
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زده شده بود که باعث شد اش نقشایبند چرمیِ قهوهگرفتن بود، روی چشم

 ی پا بلند شود. لبخند آوا بیشتر جان بگیرد و رو به اهورا، روی پنجه

او خم کرد و   سرش را سمت خواهد حرفی بزند،اهورا که متوجه شد آوا می

 صدای دخترک توی گوشش پیچید:

! دوزاریِ به درد نخور انگار امشب زیادی پیک  ییکاکائو کیکی مرتیکه- 

 بیچاره جنسش بهش نساخته... ترکیبی داده باال!

 هایش را به هم فشرد و حرفی نزد که آوا با شیطنت ادامه داد: اهورا محکم لب

کنه؛ اونوقت فاز عقاب  پشه هم حساب نمیدِ آخه پیزوری، کسی تو رو بال -

  قواص و دریانوردناست که با یه قاشق آب، آسیا بودن برداشتی؟ این از او

و کور کردم...  دونی چیه؟ همون بهتر که زدم چشم و چارشآ! اصال میمیشن

 خدا عقل بهش نداد، منم شدم وسیله که نقصش کامل بشه...  

ها و لحن آوا. چند بار دستش را به  به حرف اش گرفته بودبه وضوح خندهاهورا 

 هایش کشید تا توانست اخمش را بازسازی کند و نگاهش را به آوا دوخت.  لب

 خوای که دوباره شَر به پا کنی؟  آروم بگیر دختر! نمی-
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 آوا شکرک خندید و ابرویش را باال انداخت. 

ب و چیلی که  دونی چقدر منتظرم واسه یه فرصت چرشَر که نه... ولی نمی-

حساب اون یکی چشمش رو هم برسم و یه عینک دودیِ شیک و مامانی با برند  

 کبوتر چاهی بفرستم تنگ دماغ عملیش! 

 جدی جدی کنف کردن این اراذل اوباش صفا نداره جناب س...

با اخم پررنگ اهورا، حرفش را چرخاند و همزمان با فوت کردن نفسش، تند  

 گفت:

 اهورا خان! -

شان ایستاده بود و  رفی نزد و نگاه هردو سوی هامون که اکنون مقابلاهورا ح

 های سیاهش با لبخندی حریص روی صورت آوا بود چرخید. چشم 

اختیار کمی دست اهورا را  ی او، اخم کرد و بیدخترک از دیدن نگاه خیره

های ظریف آوا را فشار داد و بهش  تر انگشتفشرد که او هم متقابال محکم

 شد.   نزدیک
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به صورت بداخم او   شانهایاز دست های هامونبا همین حرکتِ اهورا، چشم

 کند.هایی نیمه سرخ نگاهش میافتاد که با چشم 

 باید باهم حرف بزنیم... مفصل! و البته کامال خصوصی... -

 اینکه حرفی بزند فقط یک بار سر تکان داد.  اهورا بی

اش برد که او  ند دستش را سمت چانههامون قدمی سمت آوا برداشت و با لبخ

ی اهورا کج کرد. در بدو ورود، هامون جلویش را  با غیظ سرش را سمت شانه 

های مزخرفش را به گوشش خوانده بود و آوا هم مثل همیشه  گرفته بود و حرف

با زبان تند و تیزش حسابی از خجالتش درآمده بود... اما این مردک انگار 

 ا بود... ه پرروتر از این حرف

هامون از واکنش آوا، لبخندش را محو و اخمی جایگزین آن کرد و صورتش را  

 جلو برد و از الی دندان غرید: 

وجبی... بعد از بالیی که سر شروین شه نیمکار من با تو هیچوقت تموم نمی-

آوردی و گرد و خاکی که سر شب به پا کردی، فهمیدم تو پنجول انداختن  
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گریت به ظرافت تنت غلبه  افسارت رو وِل کنن خوی وحشی زیادی قهاری و تا

 ی، تهش مال خودمی...بدقلق باشاما بدون، هرچقدر هم  کنه!می

اش بهش زل زده بود. با غیظ جمالتش را در میان  آوا با جسارت همیشگی

 شنیدشان، به زبان آورد: های عصبیِ اهورا که کنارش به وضوح مینفس

ی شاهپور راهِت بازه و  های بیهودهخودی و حرفادعاهای بیفکر نکن با -

ده برسی... من محاله زیر بار حرف  تونی به اهدافی که تو سرت جولون میمی

زوری که یه موجود رذل عین تو و یه هیوالی بی شاخ و دم عین شاهپور  

 ...  و بدون و دور بر نداررم! پس حد خودتناطقش باشه ب

 برد و باز قصد لمس صورتش را داشت که دستش روی هوا  هامون دستش را باال 

هایی ماند و او با بهت و خشم، به اهورا که دستش را محکم گرفته بود و با چشم

حد و  گفت نفرتی بی کرد چشم دوخت. اگر میبه خون نشسته نگاهش می

 ، دروغ نگفته بود...  اندازه نسبت به این مرد دارد

های به هم کلید  کشید، از الی دندانو بلند نفس می اهورا همانطور که کِش دار

 اش توی صورت هامون غرید: شده 
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خوای بهش دست بزنی؛ چون تکرارش  دم دفعه آخری باشه که میترجیح می-

اونوقت اتفاقی  ببندم و و رو هرچی قول و قرار و حرفِچشمم اینکه مساویِ با 

  اگر قرار بر اینه که  داری هامون!حق زیر پا گذاشتن قوانین رو ن بیفته که نباید!

چیزی این وسط بشکنه، شک نکن شرطمون نیست، دستیه که بخواد خطا بره  

 و ممنوع رو آزاد اعالم کنه...  

هایی از ترس در آن هویدا بود، به اهورا نگاه کرد  زده با نگاهش که رگهآوا بهت

لو رفت و  همان لحظه دست هامون را رها کرد و او با نفرت قدمی ج او که

هایی که انگار گلوله  ی لبش کشید. هردو بداخم و با چشمشصتش را گوشه

کرد به یکدیگر زل زده بودند. شاید اگر وسط مهمانی  سمت هم پرتاب می

 کردند.  نبودند، همین االن گالویز شده و تا سر حد مرگ مشت نثار هم می

ی که بی سند و کسرفتار ممنوع رو خوب اومدی! چون منم هیچ خوش ندارم  -

دونه کنه و اُرد نا به جا دادن رو آزاد میهام باز میی برنامهو به همهمدرک پاش

 رو بدون جواب بزارم...  

 بینمت...تر هم شدم... انبار میصمم گفتم باید حرف بزنیم، االن م
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سمت قسمت غربی،  به ظر کالمی از جانب اهورا شود، راهش راتو بی اینکه من

 کج کرد.  شتیِ ویال که سیلو و انبار آنجا قرار داشتیعنی باغ پ

هایش، به  اهورا با خشم دست کوچک آوا را رها کرد که از دوریِ گرمای انگشت

آنی نسیمی سرد به تن دخترک پیچید و او دستش را بین موهایش کشید و  

 زیرلب غیظ کرد:

 پست فطرتِ بی همه چیز...  -

اش را شکافته و  خواست سینهظه میزد که انگار هرلحقلب آوا طوری می

ترسید... از اینکه نکند خشم اهورا کار دستش  مقابلش روی زمین بیفتد. می

 کرد. ترسید. هامون آدم خطرناکی بود و اهورا را هر خطری تهدید میبدهد می 

دست سردش روی بازوی اهورا نشست و هنوز لب از لب باز نکرده بود که، 

گردم«، از او فاصله جا باش تا برمیکند با گفتنِ »همین اینکه نگاهش اهورا بی

 گرفت و همان مسیری که هامون رفته بود را از سر گرفت.  
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نگاه سرگردان آوا هنوز روی رد پایش بود و ذهنش درگیر این بود که این دوتا  

خواستند حرف بزنند؟ یا دعوا  خواهند با هم حرف بزنند؟ اصال واقعا می کجا می

 اری راه بیندازند؟ و کتک ک

اند. شروین کنار گوش شاهپور وز وزک  توی جمعیت چرخ یک دور نگاهش را

و داد؛ مانیا هم هنوز کنار همان مرد ایستاده بود کرد و او با اخم گوش میمی

این بار کمرش را با سخاوت به دست او سپرده بود که دورش حلقه شود؛ سعید 

ای  هم مشغول صحبت با دختر جوانی بود و نگاه آوا را که حس کرد، لحظه

 برگشت و چشمک کوتاهی به او زد و باز مشغول کار خودش شد. 

که   شناخت؛ اما... اهوراهای آشنای زیادی را میظاهرا بین این جمعیت، آدم

نبود، دخترک تنها بود... انگار وجود هیچکس به جز اهورا برای او حقیقی نبود  

آمد. به خصوص که نگرانش هم بود...  اش این همه به چشم میکه جای خالی

زد.  جوشید و به شدت شور اهورا را میدروغ چرا، دلش مثل سیر و سرکه می

های خوبی به  خره حرفکشی هم نکشد، باالدانست حتی اگر کارشان به یقهمی

 هم نخواهند زد...  
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 ..جا بماند. اهورا گفته بود صبر کند و همان

 دانست کارش اشتباه است...  می

 دانست نباید برود... می

 اما؛

تمام این افکار را کنار زد و روی رد پای اهورا قدم برداشت و رو به سمت غربی  

 حرکت کرد...

*** 

ی تلخ و زننده، یادآوردیِ  سریع. هجوم این همه خاطرههایش بلند بود و قدم 

که برای او حکم جهنم را   ایلعنتی و از همه بدتر سیلوی وامانده  این ویالی 

رفت. عصبی بود؛ آنقدر زیاد  داشت، استخوان تیزی شده و الی زخمش فرو می

خواست هامون گزکی دستش دهد و او تمام خشمش را سرش  که از خدا می

 . خالی کند

که هنوز هم برایش سخت بود   از این ویال، از آن سیلوی تو در تو و پیچیده

تصورش، چه برسد به اینکه قدم داخلش بگذارد، از ریکاوریِ اتفاقات گذشته 
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فر خشم  همه نزدیک و قابل لمس، تا سر حد مرگ متنفر بود و این تنآن هم این

 داد. عذابش میشد و به جانش افتاده و می

انبوه  راهی بود باریک و تاریک که اطرافش را  به سیلوتهی مسیر من

ا هر قدم، صدای خش خش  ی پاییزی فرا گرفته بود. بخشک شده  شمشادهای

 شد. ها ترکیب میزیر پایش با قار قار گاه و بی گاه کالغ  های ریخته بهبرگ

م سیگار اول را زیر پا انداخت و بی درنگ دومی را روشن کرد. انگار خودش ه

انتقام  ها شده بود. مُرده و افتاده روی زمین... فقط در دست بادِعین همین برگ

شد و در این میان عابرها هم هرکدام به نحوی قدم جا می اش جابهچند ساله

ساختند... ور ترش میر جرقه شعلهگذاشتند و با هروی خاکستر خشمش می

از میان  به و او به اجبار کشاند ی که بوی خون را بیشتر به مشامش میشعله

دانست که برای رسیدن به هدفش، کرد و میبرداشتن همین عابران هم فکر می

 باید روزی این کار را انجام دهد...  

شد، نفسش فرو رفته در تاریکی نزدیک میهرچه بیشتر به آن ساختمان 

اش بیشتر به جانش شرر  ی سیاه و لعنتیتر و عذاب یادآوری گذشتهتنگ
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های به هم  سوخت که وادارش کرد لباش به طرز بدی میکوفت. ریهمی

یگارش را از میان دو  هایی عمیق از هم باز کند و ساش را برای سرفه دوخته

 د.  انگشت رها ساز

قابل سیلو رسید. با خشم مشت  مهایش شدید و شدیدتر شد وقتی که سرفه 

اش  گرفتگیِ عصبید و سوزش و اش کوبید که آرام بگیرمحکمی به سینه

 فایده بود...رهایش کند. اما بی

هایش را به هم فشار داد. انگار باز  ناخواسته روی زانو نشست و محکم چشم

افتاد. این بیماری لعنتی باز هم عود کرده بود... مثل قبال... مثل  داشت از پا می

 وقتی که...  

دار  بغضظریف و  اش نشست و صدایهایی که روی شانهبا احساس دست 

های سرخ از  شنید، سرش را بلند کرد و طولی نکشید که چشم ای که دخترانه

 د. های فندقیِ آوا خیره شران مردمکدردش، توی آسمان خیس از با

 کنی؟ این چه حال و روزیه؟  چی شده اهورا؟ واسه چی داری سرفه می-
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ارثی و  تنگی توانست پاسخ دهد. حرصش گرفته بود. از خودش، از نفسنمی

 کرد. که رهایش نمیابدی 

. نقابش را از روی صورتش  هق کنارش زانو زدباز سرش خم شد که آوا با هق

های کوچک و ظریفش  در حصار دست و صورتش را   کشید و روی زمین انداخت

 قاب گرفت. 

چیکار کنم؟ تو رو خدا یه کلمه بگو چیکار کنم که خوب شی؟ دارو، اسپری...  -

ه کنم... فقط اینطوری نباش...  و بهم بگو که ازش استفاده داری ر هرچی ک

 کنم اینطوری نباش...  خواهش می

میان های های کوچکش... یا از زمزمهدست  احساس از صدایش بود یا از 

چه بود که عصبانیتش را خواباند. دانست اش... اهورا خودش هم نمیگریه

اسپری داشت، اما مگر  کیاز کود کرد.اش را تشدید می ی عصبی بیماریملهح

دانست طیِ تمام این  اهورا کسی بود که به دوا درمان اهمیت دهد؟ حتی نمی

 ...  و گم و گور شده اش کجا افتادهبیچاره ها اسپریسال 



www.taakroman.ir  

 
  

 
815 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

هایش را از دور صورتش برداشت و  تر شده بود که آوا دستهایش آرامسرفه 

 د.  ژ دااش را از روی لباس ماساسینه یآرام آرام قفسه

اهورا از ضعف متنفر بود. از اینکه کسی از پا افتادن و گرفتگیِ نفسش را ببیند  

بار، آوا که نزدیکش شد او با ولع  شد. اما اینبه طرز وحشتناکی خشمگین می

های دردآلودش کشید و صورتش از هم باز شد. اصال عطر نرگسش را به ریه

 عطر این دختر بود...  انگار این درد فقط یک مسکن داشت و آن هم 

 اهورا که آرام شد، آوا ازش فاصله گرفت و با پشت دست صورتش را پاک کرد. 

 حالت خوبه؟  -

به چهره نشاند.   را اهورا چند لحظه صورتش را نگاه کرد و بعد اخم کمرنگش

 صدایش گرفته و دو رگه شده بود. 

 ؟ کنی؟ بهت نگفتم منتظر بمون تا برگردمتو اینجا چیکار می-

اش قدمم  زاره تنها تنها بچرخم و بدون هماهنگییادمه یه نفر بهم گفت نمی-

زیر حرفش زده و وسط جماعتی که به قول   ت حاال کهجایی بخوره... اونوق 

خودش ممکنه هرکدوم چشمشون دنبالم باشه ولم کرده؛ تکلیف چیه؟ بزارم  
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کشی و دعوا مرافه با هامون برسه؟ یا اینکه همراهش  بره به یقهتک و تنها 

 بیام؟ 

 اهورا قدری رنگ به اخمش پاشید و از جا بلند شد. 

و به خودم برگردونی. اگر گفتم صبر کن و منتظر  خواد حرفای خودمنمی-

 بمون، یعنی همیشه یه استثا هم وجود داره...  

ای از  با لبخند کمرنگی که به لب نشاند، طره زمانهم آوا مقابلش ایستاد و

 موهایش را پشت گوش راند.  

 کنه؟ کیه که وضع می اونوقت این استثناها رو-

 خصه! جوابش مش-

 ده... و این نهایت خودخواهیت رو نشون می-

 تو باهاش مشکلی داری؟ -
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و  معلومه که دارم. اصال سرتاسرش مشکله... کسی که حرف کسی جز خودش-

 وانینباید قاگه هم این کارو کرد قبول نداره نباید با کسی قرار شراکت ببنده، 

 غیر از اینه عالیجناب؟ض کنه... ش رو عوقبلی

توانست خودش را گول بزند؛ این دختر با  ند لحظه نگاهش کرد. نمیاهورا چ

زد بدجوری  هایش، وقتی آرام آرام حرف میها و جسارتتمام زبان درازی

هایش نمیشد. حواسش برایش آرامش بخش بود. آنقدر که گاهی متوجه حرف

ای و ظرافت صدایی که در گوشش  های درشت قهوهرفت پیِ آن مردمکمی

 انداخت.  یطنین م

خوام داخل بیای. واسه یه بار هم که شده، و جای خوبی نیست... نمیاین سیل-

 و قبول کن و صبر کن تا بیام... بدون بحث و کِش دادن حرفم 

آ! در ضمن، هامون شیادتر از  مونم... اما به شرطی که زود بیایخب، میخیلی-

 اونه که بشه بهش اعتماد کرد... مواظب خودت باش... 

اینکه حرفی بزند وارد انبار شد. کاش اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد بی

گفت و  گفت »مواظب خودت باش«... کاش نمی گفت... کاش آوا نمینمی
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کرد. او نه به آرامش عادت داشت و نه با نفهمیده و حال اهورا را عوض نمی

خت. اما  ساظرافت خو گرفته بود. همیشه خشم بود و غرور که راهش را می

ب  ظاهرا این دختر شمشیر را از رو بسته بود و با تمام وجود قصد جدال با قل

 .  اش را داشتیخی و وجود سنگی

هایی منتهی  های پیچ در پیچ به اتاقکی که با راهاز راهروی نمور و تاریک

 سمت راست پیچید و واردش شد.  شد گذشت و سمت اتاقمی

اده بود که با صدای در، سمت عقب  هامون وسط تاریک و روشن آن ایست

 برگشت. 

 دیر کردی... -

 و بگو! کارت-

 خشمگین سمت اهورا قدم برداشت. 

کارم؟ از اولشم من و تو کاری نداشتیم... تو نونی بودی که شاهپور گذاشت تو  -

 ی مانیا کارم بیشتر بهت گیر کرد...  دامن من و با نقشه

 هایش را تنگ کرد. اهورا کمی چشم
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 کشونی...  و همین اول بزن چرا بحث رو به حاشیه میحرف آخرت-

 ش کشید. ن کالفه و عصبی دستش را به صورتهامو

ی من  دونی خواستهکنی که نمیزنی و تظاهر میو به اون راه میتو چرا خودت-

 چیه؟ حرف من از اول هم یه کلمه بود؛ آوا! 

 اهورا با اخم فقط نگاهش کرد و او ادامه داد: 

دونم چطور اون کفتارو  ی من و شاهپوره، فقط نمیاین دختر شرط معامله-

هم ریز  و  دخترشهم که مفت مفت  خامش کردی و چه ضعفی زیر دستت داره 

تونی چیزی  و بدون که تو هرگز نمیسپرده دست تو... ولی اینبه ریز اموالش رو 

 رو که متعلق به منه از خودم دریغ کنی! 

 منم چنین قصدی ندارم. -

 هامون کالفه فریاد زد:

همین امشب  طبق قرار مون به هم بخوره خوای معاملهنداری؟ اگه واقعا نمی-

 ردش کن بیاد...  
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 اخم اهورا رنگ گرفت و مشتش جمع شد. صدایش پُر از خشم بود.

بهت گفتم دختره مالِ توئه، منتها باید صبر کنی تا زمانش برسه... این همه  -

 غییر کنه...  ام تشه نظرم برگرده و عقیدهعجله فقط باعث می

اش را به صورت او  هامون با عصبانیت سمتش هجوم برد و اهورا مشت آماده 

 کوبید و با هم گالویز شدند.  

ی قتل اون گروه رو خودم کشیدم تا درنهایت نقشهآوا حقِ منه... از اولش هم -

 ام شرط و شروط تعیین کنی...  آوا رو تصاحب کنم... پس حق نداری واسه

ا  اش منم و شاهپور دست من سپرددش پس خیال خام نکن؛ ترهکااالن همه-

 زارم...  هم روی دوشِت نمی شوزمان مناسبش نرسه جنازه

ی لبش  ا فشرد. گوشهی اهورا را گرفت و او هم متقابال گلویش رهامون یقه

شد. ضرب شست تر بود اما حریفش نمیاش از اهورا درشتثهآمد. جخون می

 بود... اهورا چیز دیگری 

نکنه این همه کُری خوندن و وقت تلف کردن محض خاطر اینه که دلت  -

 پیشش گیر کرده، هان؟ یا شایدم قبل از من مالک تنش شدی که االن...  
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هنوز حرفش را تمام نکرده بود که اهورا محکم سمت دیوار هولش داد و عصبی  

اهورا بخورد،   سمتش قدم برداشت. مشتش باال آمد ولی قبل از اینکه به صورت

ی اهورا صورت هامون را کوفت و خوردهتوی هوا مهار شد و در عوض مشت گره

 اش فریاد زد:زمان با گرفتن یقههم

یه دفعه دیگه به خودت وجود بده و زری که زدی رو قرقره کن، اونوقت ببین  -

 کنم یا نه هیچی ندارِ حراف!جا رو قبرستونت میهمین

ی لبش را زدود و داد انگشت خون گوشه سر کرد، او با ی هامون را که رهایقه

 زد:

زاری آوا امشب مالِ من بشه؟ قرار من و شاهپور  پس مرگت چیه؟ چرا نمی-

 زنی؟  امشب بود پس توئه لعنتی چرا داری زیرش می

و گرفته و زیر دهنت مزه کرده که اینجوری  غیر از اینه که دختره چشمت 

 کنی؟زنی و تسلیمش نمیجوشش رو می

 یچید: ی سرد و خلوت اتاق پطهفریاد غریو اهورا توی محو
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و تا خودم خوردش نکردم مردک پفیوز! بین من و آوا کوچکترین  ببند دهنت-

خوام چیزی در این باره بشنوم... من کاری با  چیزی وجود نداره پس دیگه نمی

 شاهپور ندارم، حرف من از اولشم این بود که باید تا آخر بازی صبر کنی...  

ن چی؟ تو ظاهرت از دور دل گیریم که از طرف تو چیزی وجود نداره؛ ولی او-

بره و از نزدیک زَهره! احتمالش کم نیست که دختره تو خماری باشه... رو می

 اش تور پهن نکردی و قصد خیانت نداری؟ چه حسابی باور کنم واسه

چیز ریختین رو هم که   همهدونم با اون شروین بیرو حساب اینکه می-

دونه من مرتیکه  خیلی خوب میشاهپور رو دور بزنین و هرکی ندونه، اون 

و با این حواشی و روابط ببندم و تو دام هوس اسیر  آدمی نیستم که دست و بالم

 باشم...  

 هامون با پوزخند نگاهش کرد.  

ولی اینم خوب   ه تو قلب سنگیِ اهورا پا بزاره؛توندر جریانم که هیچکس نمی-

وش خوددار بود و بهش  شه جلسخت مییز متفاوته! دونم که این دختر یه چمی

 نه گفت... 
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برعکس تو، این دختر برای من کوچکترین ارزشی نداره... اما محض رضای -

و انجام بدی،  خوامفرستمش طرفت. قبلش باید کاری که میخدا هم نمی

 مال توئه... اونوقت آوا 

هامون کالفه دستش را به صورتش کشید. خسته شده بود از بس که برای  

تر همه کاری انجام داده و درنهایت باز هم نه شنیده بود. او  ین دخداشتن ا

 کرد... ترش میمردی بود در بند هوس و نبودن آوا در کنارش، روز به روز تشنه

ی مانیا را به هم بریزد و شاهپور و اهورا را با هم شد نقشهاگر امشب موفق می

ماند و آوا برای همیشه متعلق به او  نابود کند، دیگر هیچ مانعی سر راهش نمی

 بود. 

 چیکار باید بکنم؟ -

 من اون سنگ رو میخوام! -

را از  زده نگاهش کرد. برایش گنگ بود اهورا این موضوع ای بهتهامون لحظه

 کجا فهمیده. سریع خودش را جمع و جور کرد و گفت: 

 زنی؟ سنگ کدومه؟ راجب چی حرف می-
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های هامون با  پوزخند اهورا عصبی بود و لحنش کالفه، وقتی که خیره به چشم 

 هایی به خون نشسته غرید:چشم 

و به خریت نزن که خودم سَر تا تَهِ قضیه رو از بَرَم... پای یه سنگ خودت-

 گاوصندوقی خودش از  ه که یکی از آدمات به دستور تو یا با اجازهوسط

شاهپور دزدیده... اون سنگ باید به دست من برسه... هرچه زودتر بهتر! تا  

 کشی... وقتی هم که گیرش نیاوردی، دور آوا رو خط می 

دم بهت... چون همونطور که  اما به محض انجام کاری که گفتم، دختره رو می

گفتم ارزش آوا برای کمتر از اونه که بخوام سرش دبه دربیارم و زیر و رو  

 بکشم... 

و بی اینکه منتظر پاسخی از جانب هامون که در شوک فرو رفته بود شود، در  

 اتاق را باز کرد و از آنجا خارج شد. 

آورد و هم  رواقع با یک تیر، دو نشان زده بود. هم سنگ را گیر میاهورا د

شد. هرچند چه سنگ پیدا  ها راحت میخیالتش از بابت همکاری رامین با آن

 د. ه، او محال بود بگذارد دست هامون به آوا برسشد چه نمی
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دختری مقابلش ظاهر   نقشریز کوتاه و هنوز از خم راهرو نپیچیده بود که قامت

و بوی عطرش،  ها اش واضح نبود اما حالت چشم. توی تاریکی خیلی چهرهشد

 داد.بی اندازه آشنا بود و نقاب براقش هویت او را نشان می

 هایش گفت: اهورا اخمش را غلظت بخشید و از میان دندان

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

م بدی؟ تو  و نشنوم و بازم سرم کاله بزاری و دروغ تحویلحرفاتون خواستیمی-

به قد و باال و زور بازو نیست که اهورا خان!   یزاری مرد؟ مردو میاسم خودت

و بپیچونه و  مرد اونه که بشه رو حرفش حساب کرد... نه کسی که مدام حرفش

 ی شاهپور و هامون... هم سرش تو آخور من باشه هم تو توبره

 د.هایش را خیس کرده بو دار بود و نم اشک چشمصدایش بغض

هایش نیمه  بل کرد.می هایی خشمگین و به خون نشسته نگاهشاهورا با چشم

باز بود و هنوز چیزی نگفته بود که صدای در اتاق شنیده شد و تا آوا به خودش  

بیاید، اهورا دستش را کشید و او را پشت دیوار مخفی کرد. دخترک خواست  

استش را روی دهانش  جیغ بزند که اهورا زودتر دستش را خواند و کف دست ر
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فشرد و دست چپش هردو دست دخترک را روی شکمش قفل کرد که هرگونه  

 حرکتی ازش سلب شود. 

ی تلخ تن اهورا، حال خودش  نفس آوا حبس شده بود و از هجوم گرما و رایحه

 فهمید. را نمی

 دلخور بود... بدجوری هم دلخور بود...  

لی وقتی او دیر کرد، دخترک نگران  ی اهورا بیرون ایستاده بود وطبق خواسته

شد مبادا هامون بالیی سرش آورده باید یا اینکه باز به سرفه بیفتد... بخاطر  

 همین وارد سیلو شده بود. 

ی آخر اهورا را شنید، خودش هم نفهمید اما پشت در که ایستاد و دو تا جمله 

 چطور صورتش در عرض چند ثانیه خیس از اشک شد. 

ارزش بود که با یک سنگ کرده بود آوا را؟ واقعا انقدر برایش بیاهورا چه فرض 

تاختش بزند؟ آنوقت دخترک پیش خودش چه فکرهایی کرده بود... چه 

 های خامی... خیال



www.taakroman.ir  

 
  

 
827 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

های تیز قلب  اهورا امشب برای دومین بار دلش را شکسته بود و چقدر لبه

بستگی  که وجودش پر از زخم بود و تازه داشت حس دل اش برای اوخوردشده 

 کرد، برنده و دردآور بود... را تجربه می

 هایش را گرفت و دستتر دستمحکمبا یک دست با حرص تقال کرد که اهورا 

 ش را بیشتر به دهانش فشرد.  دیگر

که حس کرد کمی  ی کفشش را روی پای اهورا کوبید آوا محکم پاشنه

وان شُل شد، ولی همچنان محکم گرفته بودش و رهایش  های مرد جدست 

 کرد.  نمی

و  اکرد. دوست داشت از های بلند و عصبیِ اهورا را کنار گوشش حس مینفس

بترسد. از او بیزار باشد. از این همه نزدیکی متنفر باشد و حالش به هم بخورد.  

ی تلخ  اصال باید االن هزارتا حس منفی توی وجودش زبانه بکشد؛ اما... رایحه

دارش همراه  ادکلن اهورا در ترکیب با بوی سیگارش، وقتی با احساس تن تب

حق  هایش را ببندد... شم کرد؟ حق داشت چبود، دختر بیچاره چه باید می 

حق داشت برای  های داغش روی صورتش به گز گز بیفتد... داشت رد انگشت
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اش را  کنندهکند و با تمام وجود عطر دیوانهیک آن هم که شده، نفهمد چه می

 به جان بکشد...

های او و ناخودآگاه سرش دار شد از احساس داغیِ نفسهای دخترک کشنفس

اش تکیه داد. کامل در آغوش اهورا بود و سرش را که  سینهرا عقب کشید و به  

های شفاف و سبزرنگی شد که با کمترین هایش محو شیشهکج کرد، چشم 

 فاصله مقابلش بود. 

شده بود و قلب مرد جوان   موهای فر دخترک سمت راست صورت اهورا پخش

متوجه  هایش را آوا هم به وضوح تپش زد کهدار ضربان میچنان بلند و کش

 شد...  می

گیری داشته باشد، دستش را  روی  بدون اینکه بخواهد یا اصال قدرت تصمیم

های آوا  لبنامحسوس سر انگشتش که  آوا حرکت داد و... نازک و ظریف صورت

صورتش را بیشتر  رد؛ چیزی نمانده بود دلش به منطقش حاکم شود و را لمس ک

 خم کند که... 
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ی هامون آخرین بانگ را به گوششان رساند  دانه های مرصدای قدمهمان لحظه 

و صدای بسته شدن در انبار و چفت شدن قفلش که شنیده شد، اهورا دخترک  

را رها کرد و او با بیشترین سرعت ممکن دوید و مقابلش ایستاد. تنش 

هرچند متوجه حرکت   زد.هایش گر گرفته بود و نفسش تند میلرزید. گونهمی

و حالش نشده بود... اما همان نزدیکی هم کافی بود برای انگشت اهورا و حس 

 اش... تشویش درونی

اهورا دستش را بین موهایش کشید. از خودش حرصش گرفته بود. کالفه و  

خشمگین رو به جلو قدم برداشت و مقابل آوا ایستاد. قبل از اینکه دخترک لب  

 ته بود گفت: اش نشس از لب باز کند، با اخمی که طبق معمول روی پیشانی

یادمه بهت گفتم بیرون منتظرم بمونی... پس واسه چی اومدی تو این  -

 ی زبون نفهم؟  شده دختره خراب

آره من زبون نفهمم... احمقم... اصال هیچی حالیم نیست که هرچی هم دست -

ده تنها بمونی با بینم، باز دلم رضا نمیشه و بدی ازت میام رو میذاتت واسه

 افط...  اون هامون کث
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  سر چاقو زدن بگردم... ظاهرمن عین تو نیستم که دنبال فرصت واسه از پشت

 بینی... م همینه که میو باطن

کرد و آوا که دلش حسابی پُر بود، احساسات اهورا همانطور با اخم نگاهش می

 اش را با هر سختی که بود نادیده گرفت و بلندتر گفت:درونی

از تو یه نفر... حداقل از تو اهورا... نه بخاطر شغلت، نه بخاطر جایگاهت، فقط  -

و فقط به خاطر شخصیت لعنتیت و حرفایی که بهم زدی، بخاطر اون چیزی که  

 ازت تو ذهنم ساخته بودم توقع رکب خوردن نداشتم... 

  و فروختی به منفعت خودت...! توئم منی شاهپورولی توئم یکی بودی لنگه

ت، توخالی هستی جناب پناهی! درست مثل  و محکم توئم برعکس ظاهر معتمد

شن رو یدک میمردونگی اسم  ی مردهایی که فقط... مثل همهجنساتتموم هم

تون نامردین! و درواقع یه مویرگ مرد واقعی رو تو وجودشون ندارن... همه

 تون! همه

اش، م جمله هایت با اتماشد و درنگفت، اوج صدایش کم و کمتر میهرچه که می

، خیس از  های غمگین و پر دردشست و چشمبغض سنگینش توی گلو شک
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های سرخ و سبزش به خوبی پیدا  های عصبانی اهورا که رگتوی مردمک  اشک،

 بود خیره شد. 

اهورا چند قدم جلو رفت و نزدیک آوا که رسید، قبل از اینکه دخترک خودش  

 های درشتش غرید:و خیره به چشم را عقب بکشد بازوهایش را گرفت

و هنوز پیدا نکردی که به هر کس  دونی، یا جای درستشیا معنی نامرد رو نمی-

فرستادمت ورِ دی! من اگر نامرد بودم که همین امشب میو ناکسی نسبتش می

دلِ هامون و ککم هم نبود چی به سرت بیاره... فکر کردی اگر بخوام، بلد  

حقت تموم کنم و با هزار دنگ و فنگ نقطه ضعف شاهپور  نیستم نامردی رو در 

چی برات تموم  که طبق قرار همین امشب همه بیرون رو از زیر زبونش نکشم

 شد؟  می

عقل، من اگر وایستم جلو هامون و بدون هیچ دلیلی بگم  ی بیدِ آخه دختره

  رسه که بفهمه یه جایدم، اون مرتیکه انقدری عقلش نمیبهش تحویلت نمی

زنی آوا؟ این بود و به اون راه میلنگه و قضیه بو داره؟ چرا خودتکار می

 به ریش من ببندی؟   ولفظ نامردی  ،اعتمادت؟ که با شنیدن چهارتا کلمه



www.taakroman.ir  

 
  

 
832 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ش را گرفت و سعی کرد جسارتش را حفظ  وا به زحمت جلوی لرزش صدایآ

 کند. 

م کردی... رو چه  اارزش دونستی و با یه سنگ ناقابل مقایسه و بیتو که من-

حسابی ازم توقع اعتماد داری؟ وقتی عین روز برام روشنه واسه تو، همکارات،  

 ات...  پسرخاله

 و سرش را باالتر گرفت و بلندتر ادامه داد:

تون! پیش بردن پرونده و گرفتن شاهپور اونقدر مهم و باارزشه که  همــه-

چطوری بهت   نمیاد...کنارش به هیچ عنوان به چشم ی من حفظ جون و آینده

دی و راحت کردی کمِ کم تا آخر ماه هولم میاعتماد کنم وقتی امشب خیالم

شه؟ اصال االن منت چی رو داری چی تموم میسمت هامون و واسه همیشه همه

 زاری؟  سرم می 

 هایش را به هم سایید. رص کمی بازوهایش را فشرد و محکم دنداناهورا با ح
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گوش وایستادن پشت  فکر کردی با فال  گی؟ربط میبی منت کدومه دختر چرا-

در اون اتاق وامونده و شنیدن حرفایی که یه کدومش حقیقت نداشت، خیلی  

 و برداشتی؟ی خودتزرنگی کردی و یکه

 آوا چند لحظه ساکت و مات نگاهش کرد و بعد آرام لب زد: 

 منظورت چیه که حقیقت نداشت؟ من خودم شنیدم که... -

شو حتی توی خواب و رویا هم  و شنیدی، ولی الباقیدونم! تو نصف جریانمی-

 تونی حدس بزنی...نمی

کرد اهورا  کرد. دعا دعا می لحن اهورا آرام بود و آوا همانطور خیره نگاهش می

ها دلیل موجهی داشته باشد؛ وگرنه محال بود باز دل دخترک برای آن حرف

اش،  به دلش بنشیند. هرچند، احساس درونی باهاش صاف شود و اعتماد قبلی

محال بود نسبت به اهورا تغییر کند... اما؛ اعتماد دوباره و جمع کردن 

آمد... اهورایی که با یک های امشب قلبش، فقط از دست اهورا بر میشکستگی

های عصبیِ دخترک را حساس  توانست نورونلمس کوچک، خیلی راحت می

 نتقالش دهد. کند و به دنیایی دیگر ا
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 های اهورا از روی بازوهایش سُر خورد و به موازات تنش پایین افتاد.  دست 

و تو ویالی جاوید گذاشته بود و  دونی مانیا واسه چی در نبود من پاشمی-

 اونجا چیکار داشت؟ 

ن اهورا آرام بود و آوا صادقانه و مظلوم، فقط سرش را باال انداخت و با  لح

ه به او بود، درحالیکه حواس مرد جوان برای اولین بار،  های درشتش خیرچشم 

 ی یک دختر شده بود... پرت ظرافت و معصومیت چهره

زدم، اسمش یاقوت کبوده و برعکس تصورت نه  و میاون سنگی که حرفش-

ارزش! کامال قیمتیِ، هم بهای مالیِ زیادی داره، هم از نظر روحی  ناقابله و نه بی

 .  و معنوی باارزشه..

و از  نتها خیلی سال پیش شاهپور اونست؛ مدر اصل متعلق به یه نفر دیگه

دیگه از خودش کِش رفته... در   اصلیش دزدیده... االنم یه آدم ناتوی صاحب

 حال حاضر شاهپور دنبال دزد یاقوت کبوده و اولین مظنون هم هامونِ... 

 کوتاه ادامه داد:  کرد و او با مکثیآوا با کنجکاوی و پر از سوال نگاهش می
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تو   مانیا هم با خودش فکر کرده سنگ مفت، گنجیشک مفت، یه چاله واسه-

رسه... شاهپور که جریان  و میکَنه و بدون اینکه کسی بو ببره حسابتمی

گه، درست زمانی که من ویال نباشم راه میفته  دزدیده شدن سنگ رو بهش می

 شه... میاد که با شاهپور مالقات خصوصی داشته با

گه دیده که دخترش از اتاق شخصیش بیرون میاد و اون اطراف  به شاهپور می

پلکه... و با کلی چرب زبونی و شِر و وِر گفتن، تو رو متهم به دزدی و  زیاد می 

شه گزک دست شاهپور که بخواد سخت  کنه... و همین میارتباط با هامون می

 مجازاتت کنه...  

کرد... فهمید. اصال درک نمیهای اهورا را نمیحرف  کرد.زده نگاهش میآوا بهت

دانست آن ت دزدی بزند؟ آوا حتی نمینیا باید با چنین حرفی به او تهمچرا ما

سنگ وجود دارد! آنوقت بخواهد آن را بدزدد! آن هم به خاطر کی؟ هامون؟  

 زد؟ اش را با تیر میکسی که دخترک سایه

 .. مگه توئم اون لحظه اونجا بودی؟ دونی؟ مگه.تو اینارو از کجا می-
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توی هم کشید و فکش سفت   بیشتر  هایش رازد. اهورا اخمآوا باتردید حرف می 

شد. قدمی سمت دخترک برداشت و او متعجب از تغییر حالت اهورا، عقب  

 رفت.

و چی فرض کردی؟ پیش خودت چه فکری کردی؟ که یه آدم شیاد و تو من-

بی همه چیزم که جلو مانیا ساکت بشینم و وقتی   وجدانم و اونقدر پست وبی

 بافه بِر و بِر نگاهش کنم؟ این حرفارو به هم می

های آوا کمی گرد شد. این دیگر چه برداشتی بود؟ چرا اهورا از سوال او،  چشم 

 اش را در نظر گرفته بود؟ ترین جنبهمنفی

و فهمیدی،  بدونم چطوری قضیه رخواستم منظور من این نبود... فقط می-

 همین! 

قرار بود مانیا شاهپور رو بر علیه تو پُر کنه که من اتفاقی سر رسیدم... سر  -

 و خوندم و ورق برگشت... بزنگاه دستش

 و اثبات کنه؟  اما... اما آخه مدرکش چیه که بخواد حرفاش -
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مانیا خوب بلده بدون سند و مدرک طوری دلیل و برهان بیاره که مو ال درز  -

 اش نره... نقشه

ام درست کنه؟ مگه من چیکارش  چرا؟ چرا مانیا باید همچین پاپوشی واسه-

 کردم که بخواد اینطوری ازم انتقام بگیره؟ 

و یادت باشه، گفتم اینا  تو هیچ کار خطایی ازت سر نزده آوا. اما اگه حرفام -

و  باید توقع اینتو هم ی حزب باید تو رو از سر راه بردارن... پس  برای اداره

 داشته باشی که دنبال فرصتی باشن تا به هر نحوی بهت ضربه بزنن...  

و باز خودش را عقب  تر رفت و اآوا فقط نگاهش کرد که اهورا قدمی نزدیک

 کشید. 

کنی و  ی رو تموم نمیکنی؟ چرا این بازتو چرا هنوز باهاشون همکاری می-

 هاشون کافی نیست؟خونی؟ این همه مدرک برای اثبات گناهنمی شو فاتحه

بهت گفتم گاهی وقتا باید صبور بود! باید گرگ باشی، اما بری تو جلدِ بره و  -

 خنجر بکشی... نگفتم؟  کنار دشمنت بمونی تا به وقتش
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عقب رفته بود که کمرش به مده بود و آوا عقباهورا آنقدر قدم قدم جلو آ

ی سنگ سرد دیوار سیلو برخورد کرد و مورمورش شد و همان لحظه ادامه

 حرف اهورا را شنید:

ی آخر با این بازی هنوز تموم نشده؛ قاعده قانوناش طوریه که باید تا لحظه-

ها ادامه بدی، وگرنه های باز به کیش کردن یکی یکیِ مهرهحواس جمع و چشم

کنه! طوری که  ، ماتت میبه موقع حرکت ی شاه و یکطرف مقابلت با یک مهره

 نفهمی چی شد و از کجا خوردی... 

ام، نه قلعه و پیاده! به همین خاطر باید حاال که شروعش  من دنبال شاه بازی

 اش بدم...  کردم، تا آخر ادامه

ی آوا از آن همه نزدیکیِ اهورا و تن محکم صدایش وقتی که س حبس شدهنف 

 تر شد و بیشتر گرفت. زد، تنگمقابل صورت دخترک حرف می 

های اهورا با فاصله از کمر باریک و ظریف آوا روی دیوار نشست و آوا با دست 

های وحشیِ او  نفسی عمیق، سرش را پایین انداخت که از خیره شدن در چشم

ی  های بازو و قفسهآورد فارغ شود اما... نگاهش روی عضلهآدم را از پا درمی که
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کشیدند افتاد و مجبور  اش که با وجود کت و پیراهن هم خود را به رخ میسینه

 شد محکم بزاق دهانش را گلو خشک قورت دهد.  

 هنوزم بهم اعتماد نداری؟-

یچید، یا عطر تلخی که  از صدای گرمش بود، یا هُرم نفسی که توی موهایش پ 

هایش گُر گرفت و کمی توی خودش جمع  مشامش را پُر کرده بود، دخترک گونه

 شد. 

برگ   ی سه چهارتاه بود که شاید فقط به اندازهاهورا چنان به او نزدیک شد

 شان فاصله بود. نازک کاغذ بین

هایش را  دست های آوا باز و بسته شد اما حرفی نزد و اهورا همانطور که  لب

 کشید، لب زد: بیشتر به سمت کمر او می

 اعتمادیِ؟ یا بیزاری و تنفر... یا... فقط از بیها این نگاه نکردن و چشم دزدیدن -

هایش دوخته شد، اهورا لب فرو بست و ادامه نداد. نگاه متعجب آوا که به چشم

ای  یه زد. کدر شده بود انگار. مثل اینکه ساهایش دیگر برق نمیمردمک 

 های شفافش کشیده شده باشد.  خاکستری روی شیشه
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های سبز  پشت نقاب غرور آن چشم  انگار حواس دخترک پرت غم گنگی که

های آرام او را کنکاش  کننده نشسته بود، شد و همانطور که چشممجذوب

 کرد، لب زد:می

 من ازت متنفر نیستم... هیچوقت هم نبودم... -

بینم از چیه؟ اونم درست وقتی که و چشمات میاعتمادی که تپس این بی-

گم که از زارم و هرچی که نباید بدونی رو بهت میها رو زیر پا میتمام قدغن 

 ام کنی... اَنگِ نامردی تبرعه

های اهورا که نزدیک کمرش رسید، دخترک حس کرد دیگر کنترلی روی  دست 

   ضربان قلبش که وحشتناک و پر سر و صدا شده بود ندارد.

 اهورا صورتش را جلو برد و کنار گوش آوا لب زد:

 اعتمادی؟نکنه هنوزم به چشمت نامردم که این همه بهم بی-

دخترک از داغیِ نفس او، با رخوت پلک زد و اهورا که کنار گردنش نفس  

کرد پاهایش به لرزه افتاده و هر آن ممکن است از پا بیفتد  کشید، حس میمی

 و نقش زمین شود.  
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 ی کت اهورا گرفت و به سختی زمزمه کرد:دو دستش را لبههر 

اما ازم نخواه... ازم نخواه که بهت اعتماد کنم... چون  تو نامرد نیستی... -

 تونم!نمی

 تونی؟  چرا نمی-

زارم ولی پشت سر حاال به هر دلیلی،  چون کسی که جلو روم بگه تنهات نمی-

اره، از نظر من به هیچ عنوان قابل  عین یه کاال واسه رد کردنم قول و قرار بز

 اعتماد نیست...  

 حتی اگه شریکت باشه؟  -

کشی وسط؟ این معامله دو سر سود و میشه پای شراکتچرا هرچی که می-

 بود... االنم چیزی عوض نشده! 

یه آدم غیرقابل اعتماد به فکر سود طرف حسابش نیست؛ سهم خودش و  -

کنه... ولی من تنهات  پشت سرشم نگاه نمی ره زاره میچاپه و میو میشریکش

م و به خاطر  چی رو ندید بگیرنذاشتم... کنارت موندم... نه اینکه نتونم همه
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تونستم  وسط چه هچلی بیفتی؛ می ارم رو اینکه تو قراره بزی خودم پا پرونده

 نارو بزنم... ولی نخواستم! چون من آدم وسط راه نیستم...  

هایش هنوز به گردن و  را کمی عقب برد. اما نفس چند لحظه مکث کرد و سرش

 داد. های اهورا را گوش میخورد و او با تمام وجود، حرفی گوش آوا میالله

بنده؛ باید بتونه به شریکش  ده و قول و قرار میکسی که دست شراکت می-

چون  تکیه کنه... طوری که اگه طوفان هم اومد، نگران سقوط کردن نباشه، 

گاهشه و هر اتفاقی هم که بیفته، تنهاش  احته یه نفر هست که تکیهخیالش ر

 زاره و مراقبشه... نمی

گاهی  تونی به من تکیه کنی؟ اونقدری باورم داری که بتونم برات تکیهتو می

 باشم که مطمئن باشی با وجود اون هرگز سقوط طرفت نمیاد؟ 

های ظریف و کوچکش فشرد.  های کتش را بین مشتتر لبهآوا محکم

گاهی باشد که آوا همیشه به آن نیاز  توانست همان تکیهتوانست. اهورا میمی

داشت... اما اعتراف به این ضعف، آن هم االن که اصال در شرایط و موقعیت  

 خوبی نبودند را، زیاد دوست نداشت.  
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 ... ، شاید هم نهبتونی شاید... شایددونم... نمی-

های آوا کتش را رها کرد اهورا بعد از چند ثانیه از دخترک فاصله گرفت و دست 

های  کمرنگی به چهره داشت وقتی که خیره به فندقی اد و او اخم و پایین افت

 ناآرام دخترک گفت: 

 ست... ن هنوز هم اعتماد باهات غریبهزنها داد میاین چشم-

های اهورا داد  ت همانطور خیره به جنگل سرسبز چشم چقدر آوا دوست داش

خه من چطوری  زنن! دِ آبزند:»چشمام خیلی غلط کردن که زر اضافی می 

گی تا کنی و میتونم بهت اعتماد نکنم وقتی اینجوری جلوم قد علم میمی

 تونه از پا درم بیاره المصب؟«کنارم باشی طوفان هم نمی

کننده حرف غیرمعقولی  های هیپنوتیزمآن چشمولی قبل از اینکه تحت تأثیر 

ای از موهایش را دور انگشت اشاره پیچاند بزند، رد نگاهش را تغییر داد و طره

 و هول هولکی گفت: 

 خیالِ این بحث بشیم و هرچه زودتر از اینجا بریم...  به نظر من بهتره فعال بی-
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گ نگرانی گرفت. تند  و یهو مثل اینکه چیزی یادش بیاید، صورتش وا رفت و رن

 دوباره اهورا را نگاه کرد. 

 شده گیر افتادیم...  نگو که تو این خراب  لی هامون که درو قفل کرد! اهورا...و-

اش را گفته بود که لبخند خیلی خیلی محو و  آنقدر ساده و شیرین جمله

  ذره را هم پاک کرد و باهای اهورا نشست. اما سریع همان یک ناپیدایی روی لب

 اخمی کمرنگ از آوا فاصله گرفت.  

اینجا تا دلِت بخواد سوراخ موش و راه در رو داره که هر کدوم به یه جا ختم  -

ه درِ فرعی دیگه هست...  شن... واسه برگشتن به باغ هم جز در اصلی، یمی

 ممکنه طول بکشه...   بیشتر از مسیر اصلی چند دقیقهمنتها 

 فقط خالص شیم از اینجا... هرچقدر طول بکشه خیالی نیست... -

اهورا فلش الیت موبایلش را روشن کرد و درحالیکه اخم به چهره داشت رو به  

 آوا گفت: 

 بیا؛ از این طرف...  -
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دخترک تند تند سمتش قدم برداشت و با هم سمت مخالف اتاقی که هامون و 

 اهورا آنجا بودند به راه افتادند.  

های  گاهسیلو بسیار عظیم و پیچ در پیچ بود. درست شبیه به زندان و شکنجه

تر و سردتر رفتند، فضا تاریکبسیار بسیار قدیمی. هرچه که بیشتر پیش می

شد. صدای جیغ و  شان اکو میهایاد، صدای قدم شد و از خلوتیِ زیمی

تن آوا که تا آن لحظه بازوهایش   ششد، باعث شد لرزفریادهایی که شنیده می

اش داشته  گیریرا بغل کرده بود، بیشتر شود و بی اینکه اختیاری روی تصمیم

باشد، محکم بازوی اهورا را بگیرد. از گرمای تن او، حتی از زیر کت، انگار تنش  

 گرفت. و قلبش آرام می شدپر از قدرت می

آن   فضا و دیوارهای نمور  حاکم در ها، سرمایهققصدای داد و فریاد و گاهی ه

سیلوی حال به هم زن، رنگ دخترک را پرانده و او را بسیار ترسانده و لرز را به  

  های گازشدند با لولهدور تا دور راهرویی که ازش رد میتنش انداخته بود. 

دادند و محیطش آنقدر کثیف بود  احاطه شده بود که صدای بدی می زدهگزن

شدند و آوا شان رد میهایی نه چندان کوچک از زیر پایگاه موشکه گه

 داد. تر بازوی اهورا را فشار میمحکم
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؟ یا یا فاضالب خیلی دوست داشت از اهورا بپرسد اینجا واقعا انبار است

پیچد و آزارش  هایش میوحشتناک از اتاقگاه که این صداهای شکنجه

های اهورا چنان درهم بود که آوا اصال جرعت سخن  دهد؟ اما حقیقتا اخممی

ترس به کامش چسبیده بود و فقط  گفتن با او را نداشت. زبان خودش هم از

آور و دهشتناک  کرد هرچه زودتر از آن مکان منحوس و چندشمیخدا ا خد

 خالص شوند.

طویل که عبور کردند، مقابل یک در فلزی زهوار دررفته ایستادند. از راهروی  

 های قدیمی بود قرار داشت.   نارش تخته سنگی که حالت کنتور آب ک

نگ را برداشت و بعد از  اهورا تلفنش را دست آوا داد و روی زمین نشست و س

را  ای از آنجا بیرون کشید و در زده های زیرش، کلید آهنیِ زنگخاککنار زدن 

باز کرد و دوباره آن را سر جایش گذاشت. در رو به باغ، درست مقابل ساختمان 

 شد. ویال گشوده می

توانست از آن  زده نگاهش کرد. واقعا اگر اهورا اینجا نبود، چطور میآوا بهت

 های تو در تو جان سالم به در ببرد و یک همچین در فرعی را پیدا کند؟  مارپیچ
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 شو بلدی؟ چیبودی که عین کف دست همه تو قبال کِی اینجا-

اخم اهورا غلظت گرفت و آوا حس کرد بعد از شنیدن حرفش، فکش حسابی 

 پرغیظ گفت:  کوتاه، با لحنی ای مکث، آرام وسفت و منقبض شد و بعد از ثانیه

 خیلی وقت پیش...  -

 آوا ترجیح داد دیگر سوالی نپرسد و سریع از مکان منزجر کننده خارج شد. 

اهورا هزار برابر آنقدر که با او صادق بود، پر رمز و راز بود... اصال انگار وجود  

اش، همه و همه یک معمای بزرگ هایش، رفتار خشن و پر از کینهاین مرد، اخم

پیچ کردن و کنجکاویِ زیاد اعصابش  بود. ولی دخترک دوست نداشت با سوال 

اش  ه فعال دندان سر جگر فضولیرا به هم بریزد یا ناراحتش کند. همان بهتر ک

کرد به زمانی مناسب. چیز را واگذار میپرسید و همهگذاشت و چیزی نمیمی

چیز را به او  شک نداشت اگر صبر کند، به احتمال خیلی زیاد اهورا خودش همه

ای هم گوید. اما خب؛ برای دخترکِ کنجکاو، صبر کردن همچین کار ساده می

 نبود...  
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بست،  ا توی هم پیچ و تاب داد و اهورا درحالیکه در را میهایش رانگشت

 صدای ظریفش را شنید:

دونم اگه امشب تو اینجا نبودی، چه بالیی سر من میومد... باید تشکر نمی-

 کنم که... 

 نیازی به تشکر نیست.-

لحن اهورا چنان محکم بود که آوا فقط توانست خیره نگاهش کند. اتفاقا نیازی 

د! حداقل برای آوا که در آن سیلو، از سرما و شنیدن صدای به تشکر بو

های بلند، کم مانده بود از ترس سنگ کوب کند، یک تشکر پُر و پیمان  جیغ

 واجب بود.  

با صدای پیامک، اهورا تلفنش را از جیبش بیرون کشید و با اخمی که 

 د. های بلندش مماس کرده بود، آن را از نظر گذرانابروهایش را با مژه

ی موبایل گرفت و طوری آن را توی دستش فشرد آلودش را از صفحهنگاه اخم

 های بلندش کشیده شد. که، نگاه نگران آوا سوی انگشت
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زمان نگاهش را  زد و تکرار شد و هم ش زنگپیامک هامون دوباره توی ذهن 

 سمت ساختمان کشید. 

رو خفتش    تنهایی اون کفتار پیرسله رفیق! ترجیح دادم خودم به »قرارمون کن

شاهپور گیر افتاده و تا کنم که دودش تو چشم کسی نره و حیف میل نشه... 

شنوی تا  شه... از من می چند دقیقه دیگه میون آتیش به خاکستر تبدیل می

وقت هست از اینجا برو چون به آتیش جهنم اعتمادی نیست... به پر هر کسی  

 بینمت!«امانتی میممکنه بپیچه... موقع تحویل  

 اهورا؟! -

با شنیدن صدای نگران و لرزان آوا، سرش را سمت او چرخاند و دخترک 

 باتردید لب زد:

 چی رو به راهه؟ حالت خوبه؟ همه-

الت اهورا قطعا پیامکی  دانست مقصر این تغییر حآوا که میاهورا حرفی نزد و 

 است که االن خوانده بود، دوباره پرسید:

 کی بود پیام داد؟ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
850 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 اهورا نفس عصبی کشید و گفت: 

ای  باید هرچه زودتر از اینجا بری. برو سعید رو پیدا کن، بهش بگو بدون لحظه-

 کشن...جلو در همین ویال کشیک می وقت تلفی از اینجا دورِت کنه... نیروها

ی کتش را گرفت و مانع  و خواست سمت ویال برود که آوا از پشت محکم گوشه

آلود و  زمان صدای بغضهایش را به هم فشرد و همشد. اهورا محکم چشم 

 ی آوا را شنید:ترسیده 

گی چی شده؟ کی بود که تونست در عرض یه ثانیه اینجوری به  چرا بهم نمی-

 همت بریزه؟

 اهورا کمی سرش را کج کرد و بی اینکه نگاهش کند، با عصبانیت گفت: 

 اری رو انجام بده که بهت گفتم...  فقط ک ربط پرسیدن،جای سوال بی-

 آوا بی طاقت جلو رفت و بازویش را بغل کرد. 

 رم...  من بدون تو هیچ جا نمی -
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اهورا بازویش را از میان دست کوچک و ظریف او بیرون کشید و با تأنی سمتش 

کرد تحکم همیشگیِ  اش را گرفت و درحالیکه سعی میچرخید. دو طرف شانه

 با اخمی غلیظ گفت: صدایش را حفظ کند،

شه...  ی دیگه جهنم به پا میانقدر با من بحث نکن دختر! اینجا تا چند لحظه-

جهنمی که پر بیراه نیست تو هم جزء قربانیاش باشی... پس تا دیر نشده برو... 

 منتظر من نمون... 

شکش نچکد و زمزمه نکند:»بدون تو  آوا لب پایینش را به دندان گرفت که ا

« و هنوز حرفی نزده بود که اهورا با تغیر، چشم از او برداشت  م برم؟تونکجا می

توجهی از خود  کرد، بیو با تمام قدرت، در مقابل صدایی که اسمش را صدا می

 نشان داد و سمت ساختمان قدم تند کرد. 

تند  بین راه به یکی از خدمتکارها گفت مانتو و شال آوا را برایش ببرد و خودش 

م را گرفت و به سه بوق نکشیده تماس متصل شد. اهورا بی آنکه  ی شهراشماره 

 بگذارد او کالمی روی لب جاری سازد، مفید و مختصر گفت: 
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سره کنن... هامون معامله رو کنسل کرده قراره امشب کار جاوید رو یک-

بزار  و بزنن؛ فقط یه عده رو نیروها رو از انبار دور کن قبل از اینکه ردتون

کش جنوبی رو بکشن... درسته دیگه خبری از کشتی نیست اما نفتکشیک 

کشن... تنها راه خروجی که  ها نمیاینا همینجوری راحت دست از اون محموله

 کشِ... مونه نفتمی

 زمان با نفس بلندی که کشید، وارد ویال شد و شهرام گفت:هم

 و شروع کردن؟ شونخب متوجه شدم... نقشهخیلی-

... بهش خبر بده که  فعال کاوه برای مذاکره با جاوید نیومده داخل . هنوز نه..-

 تر سعید رو برداره و از اینجا برن...  هرچه سریع

ن اوضاعی که پیش اومده وایستادی اونجا که چی بشه  پس خودت چی؟ با ای-

 مرد حسابی؟  

اهورا رنگ بیشتری به اخمش پاشید. مانده بود که شاهپور را از آن مخمصه 

شد. هم برای ها کارش تمام میرون بکشد. مردک نباید االن و به این راحتیبی

داد، تا زمانی که  ی مرگ را به او نمیرسیدن به منصور نیازش داشت و هم اجازه
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خودش با روشی که مناسب اعمال و کردار پرگناهش باشد، خونش را بریزد و  

 نابودش کند. 

که یافت، با سر بهش اشاره کرد  با چشم اطراف را کنکاش کرد. شروین را 

 نزدش برود و کوتاه پاسخ شهرام را داد: 

 دونی... و خوب میمن اهل فرار و جا زدن نیستم شهرام، خودتم این-

فرار کدومه؟ آدم گاهی وقتا برای حفظ جونش، پیش بردن مأموریتش و  -

 نشینی کنه... این که به معنیِ ضعف نیست! عقبباید استراتژیِ درست حمله، 

 ی بحث کردن داشت و نه وقتش را.  اهورا نه حوصله

شاهپور نباید بدون مجازات از  یه کار نیمه تموم دارم که هنوز انجام نشده... -

 ه... بین بر

 و دیگر منتظر حرفی از جانب شهرام نماند و تماس را خاتمه داد. 

 چی شده رفیق؟ چرا انقدر آشوبی؟  -
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اش تمام زد اما هنوز جملهشروین مقابلش رسیده بود و با لبخند حرف می 

 نشده، مشت محکم اهورا توی صورتش خورد.  

اهورا مچاله  های اش بین دستبرق از سرش پرید و تا به خودش بیاید، یقه

 اش بود. های لرزان و ترسیده ی او مقابل چشمشد و نگاه به خون نشستهمی

 و دور بزنی مردک حمال! چقدر از هامون گرفتی که راضیت کرده من-

هایش قدری لرزید اما اهورا  شروین از صدای بلند او ترس برش داشته بود. لب

را فشرد و از الی   تر گلویشفرصت حرف اضافی زدن به او نداد و محکم

 هایش غیظ کرد:دندان

بوده و فکری   ی توپیچوندن نقشه ایده  وای به روزگارت شروین، اگر بو ببرم-

که تو سرمه درست باشه و بهم خیانت کرده باشی... دعا دعا کن حقیقت از این  

ی فرار کنی!  و صرف کشیدن نقشهتر نشه وگرنه باید مابقی عمرتبرام روشن

 مفت از خیر بریدن نفست بگذرم و بزارم از دستم قِسِر در بری... چون محاله 

 ی خشمگینش را نگاه کرد و بعد گفت: شروین چند لحظه با بهت و ترس چهره
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گی پسر؟ نقشه کدومه؟ ایده چیه؟ یه جوری حرف بزن منم بفهمم  چی می-

 گی... چی می

اهورا که هولش داد و محکم سرش را به دیوار کوبید، شروین زبان به کام گرفت 

 هایش گرد شد. و چشم

گریا از گور تو  نزن که عین روز برام روشنه تموم این ناشی  و به اون راهخودت-

 شه... بلند می

 تر اما پرغضب گفت: چند ثانیه مکث کرد و بعد با صدایی آرام

هپور بیاد، بدون که هزار برابرش رو به سر تو میارم...  امشب هر بالیی سر شا-

کشونیش بیرون وبه عنوان ری از اون اتاق میپس همین االن بی سر و صدا می

 دی... مفهوم بود؟  جبران مافات هم که شده، خودت شخصا نجاتش می

لرزید و دست و پایش یخ بسته هایش میشروین درحالیکه از ترس مردمک 

ا پرتابش کرد. بعد یا تقریب مخالف هولش داد،داد و اهورا سمت  بود، سر تکان

 اش انداخت و رو به شروین گفت: نگاه کوتاهی به ساعت مچی
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از االن ده دقیقه فرصت داری که از این ویال ببریش بیرون و یه جای امن دور  -

 از چشم هامون و هر کس دیگه نگهش داری...  

او بلندتر، طوری که تن شروین به رعشه   گرد کهشروین هنوز لرزان نگاهش می

 افتاد، غرید:

 دِ بجنب! هری... -

خورد از او دور  شروین بیچاره به هول و وال افتاد و همانطور که سکندری می

ی اهورا را بچشد و ترجیح بار دیگر طعم ضربهخواست یکشد. واقعا نمی 

سته بود انجام  اش را پاک کند و کاری که او ازش خوا داد خون بغل بینیمی

هرچند با وجود اطالعش از آتش سوزی، این کار برایش عین خودکشی دهد. 

 بود. 

چند ثانیه بیشتر از رفتن شروین نگذشته بود که صدای انفجار اول و پشت  

بندش جیغ و فریاد مهمانان شنیده شد. آژیر قرمز امنیتی به صدا درآمد و 

سیار قدیمی باهورا به سمت خروج اضطراری رفت اما در آهنی بسته بود. ویال 

کار بیفتند. کالفه  بود و طبیعی بود امکاناتش در مواقع حساس ارور داده و از 
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این  نگاهش را دور ویال چرخاند و با دیدن پنجره، سریع به آن سمت رفت. 

جا فرار کره پنجره برایش آشنا بود. خیلی سال پیش هم دقیقا از راه همین

 بود...

زمان با انفجار دوم از  کپسول گاز را برداشت و شیشه را شکست و دقیقا هم

 پنجره بیرون پرید...  

هایش را مقابل دهانش گرفته در حالیکه  ای نه چندان دور، آوا دستدر فاصله 

ی آخر از  از ترس آتش سوزی و انفجار وحشتناک و نگرانی برای اهورا که لحظه

رو به رویش را   لرزید، با نگاهی تار شده از اشک،میدل آتش بیرون جسته بود، 

 کرد. نگاه می

برای   ی برخالف تمام اصرارهای اوی اهورا، سراغ سعید رفته بود ولطبق گفته

 رفتن، برگشته بود که با اهورا از آن ویالی لعنتی خارج شود. 

خواست بدون اهورا زنده بماند... حتی اگر بنا به مرگ بود، دخترک واقعا نمی 

کرد، خون دشمنش هم نگاهش میاگر او به عنوان یک شریک یا دختر و هم

گاه قابل ی محافظ و تکیهوجود این سایه خواست بدوناشکالی نداشت! آوا نمی 
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تر، مردی که برای اولین و آخرین بار قدم به دلش گذاشته  اعتماد و از همه مهم

 اش ادامه دهد... ای به زندگیبود، حتی ثانیه

زیر لب شکر  د و ی اش را آرام بوساهورا که روی زمین نشست، آوا پالک »اهلل« 

از زنی که از پشت شمشادها با نفرت   سمت او دوید. غافلخدا را گفت و 

ی ریزنقش او مقابل اهورا رسید؛ با غیظ نگاه از  کرد و وقتی جثهنگاهش می

 جا بروند...اش اشاره کرد از آنها گرفت و به راننده آن

 نشست.   ی اهوراوی چهرهدیدن آوا، اخم غلیظی ت با

داری هرچیزی رو ده بار بهت گفتم همراه سعید برگردی، نگفتم؟ چرا دوست -

 ره دختر!تکرار کنم؟ چرا حرف تو گوش تو یه نفر نمی

ی آخرش را بلند ادا کرده بود که باعث شد دخترک اخم کمرنگی به جمله

 چهره بنشاند. 

کنم که دوزاریت  االخم، قبال بهت گفتم، دوباره هم تکرار میببین جناب دائم-

و نجات دادی و یه شراکت ن دو بار جونمپودر شه بیفته زیر پات... فکر نکن چو

شم و هرچی بگی  مون عقد شده من غالم حلقه به گوشِت میای بینو معامله



www.taakroman.ir  

 
  

 
859 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

عالی گم چشم قربان! نخیر آقای محترم... زورگویی و منم منم کردن جنابمی

 ره! اشه؛ اما آوا زیر بارش نمیشاید خریدار زیاد داشته ب

 او تقال کرد خودش را رها کند.  اهورا با خشم بازویش را گرفت و

و فراموش کنه و دور بر  جایگاهش هر چند دقیقه یه بار کنه کهجا میآوا بی-

ی  دی و هر کارداره! مگه شهر هرته یا هرکی به هرکی که حرف گوش ن

 خواستی بکنی و آب هم از آب تکون نخوره؟ 

تو  شه؟ غلدریولم کن... روانی! حرف تو آدم خودخواه رو گوش بدم که چی ب-

خیال شراکت و اعتماد بیشتر کنم فقط؟ اصال اگه یه بار دیگه سرم زور بگی، بی

شم و قبل از اینکه تو یا شاهپور دست به کار بشین،  ها می و تموم این داستان

 کنم...و دو دستی تقدیم هامون میخودم، خودم

ت خودش اخم اهورا به شدت رنگ گرفت و فکش منقبض شد. آوا را چنان سم

 اش کوبیده شد و اهورا غرید:کشید که دخترک محکم تخت سینه
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قلم جفت  و کج بزار، ببین ی احمق! فقط یه قدم پاتکنی دخترهتو غلط می-

کنم یا نه... یه بار دیگه جرعت کن اسم این مرتیکه رو به  و قیچی میپاهات

 زبون بیار، اونوقت...  

کنی؟ خب هرچی که هست  می  کنی؟ اعدامماونوقت چی؟ دستگیرم می-

خیلی بهتره تا اینکه عروسک خیمه شب   من زودتر انجامش بده! مرگ برای

 ام تصمیم بگیرین! بازی دست شماها بشم و هر دفعه یه مدل واسه

کشمت... شده باشه  شک نکن اگه پاش بیفته و بدونم که الزمه، آره، می-

 تی سر انگشت اون مردک رذلح کنم اما محاله بزارمو با هم نابود میجفتمون

 هم بهت بخوره... حالیت شد؟

زده نگاهش کرد و او  از فریاد بلند اهورا، دخترک میان بازوهایش لرزید و بهت

 هایش غرید: مچ دست چپ آوا را گرفت و از میان دندان

بندی و راه میفتی... که بهت ثابت کنم اون وقتی  و افسار می االنم زبون درازت-

و داشته گر رو زندگیت میندازم که خط به خط هواتی حمایت سایه که گفتم یه

 باشه و نزاره گزک دست هامون بدی؛ یعنی چی... 
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کشید که از باغ بیرونش ببرد و او  اهورا دخترک را تقریبا پشت سرش می

سوزی و انفجار  کرد. مردمی که با فریاد از آن آتشچنان تقال میهم

برعکس همه، تالش  کردند که زده آوا را نگاه میگریختند، همگی بهتمی

 کرد از باغ خارج نشود!می

ولم کن روانی! اصال   شه؟دِ مگه زبون آدم حالیت نمی با توئمولم کن دیوونه... -

 شاهپور کجاست؟ چی به سرش اومده که پیداش نیست؟  

با این حرف آوا، اهورا بداخم سمتش برگشت و نگاه نافذش را به صورت  

 اش دوخت. پریدهرنگ

 کنه کجا باشه!چه فرقی می -

 تش بود چرخید.  نگاه آوا یک دور بین صورت اهورا و ویالیی که غرق در آ

 خب... خب اون...  -

 پدرته؟! -
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خواست اسم مقدس پدر را روی آن مردک بگذارد. شاهپور  خواست... نمینمی

نه پدرش بود و نه برایش پدری کرده بود. حرفی نزد که اهورا با همان اخم و 

 لحن عصبی دوباره گفت: 

رانی که  اش نگاین نگرانیِ چشمات به خاطر چیه آوا؟ نکنه زیادی واسه-

 اینطوری دست و پات رو گم کردی؟  

 های آوا دوباره جمع شد.  اخم

که مدام چشمش دنبال حرومه و  گی تو؟ حال و احوال اون عوضییچی م-

دونه من کجام و چطوری مهمونی اومدم و برگشتم، برای من سر یه  حتی نمی

ط فق خونِ من که هست، نیست؟ اما باالخره همسوزن هم ارزش نداره... 

 ست یا نه؛ همین! خوام بدونم زندهمی

 اهورا چند لحظه خیره نگاهش کرد و بعد پرسید:

 هامون چی؟  -

های آوا از لحن پر از شک و نسبتا آرام اهورا، رنگ و بوی تعجب گرفت.  چشم 

 داد؟  چیز را به هم ربط میچرا این مرد انقدر همه
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 منظورت چیه؟  -

 ست یا نه؟ برات مهمه زنده-

 رنگ آوا کمی رنگ گرفت و با حرص دست آزادش را به کمرش زد.  اخم کم

این چجور سؤالیه! معلومه که نیست! همونقدری که از شاهپور متنفرم، از  -

شون جهنم بشه  خوره و امیدوارم همین آتیش واسههامون هم حالم به هم می 

 شن...  وش جزغاله شون تو از سَر تا تَه

د و آوا نفهمید چرا اخمش کمرنگ شد و حتی اهورا سه چهار ثانیه نگاهش کر

هایش سمت باال کج شد. ابروهایش از تعجب باال پریده  ی لبحس کرد گوشه

 اش گفت: بود که اهورا سریع نگاهش را دزدید و با لحن محکم همیشگی

 پس انقدر وقت تلف نکن و راه بیفت بریم... -

ها بر اثر آتشی  از درختکند که همان لحظه چندتا  آوا خواست دوباره مخالفت

شان دویده بود، روی زمین افتادند و دخترک از ترس جیغ بلندی  که به سوی

هردو به سرعت از باغ خارج   کشید و نفهمید چطور بازوی اهورا را گرفت و

 شدند. 
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*** 

کرد. هردو شد حرکت میسوار ماشین شدند و اهورا با تمام سرعتی که می

د و نگاه سرخش با اخمی غلیظ به مقابلش شدستش روی فرمان فشرده می 

ی  دید و نتیجهرساند و شهرام را میخیره بود. زودتر باید آوا را به ویال می

فهمید. مشتش روی فرمان کوبیده شد و زیرلب لعنت فرستاد به عملیات را می

چیز از کنترل  هامون. هامونی که تمام عملیات را خراب کرده بود و االن همه

 رج شده بود. اهورا خا

ی در را  هگیرهایش دستآوا از ترس توی خودش جمع شده بود. یکی از دست

کرد. فشرد و دست دیگرش به صندلی بود. ماشین انگار داشت پرواز میمی

راهی که سعید در مدت چهل و پنج دقیقه آمده بود، اهورا داشت در عرض 

روشناییِ آنجا دخترک را ی سیاه و بدون بیست دقیقه ِطی میکرد و جاده 

 بدجوری ترسانده بود که آرام زمزمه کرد:

 تر بری! شه آروماهورا... می-
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نقدر ذهنش درگیر  نزد. سرعت ماشین را هم کم نکرد. آاهورا شنید، اما حرفی 

بود و اعصابش به هم ریخته بود که ترس و اضطراب صدای دخترک برایش  

 زد...شاید هم کرد و او پسش میخیلی پررنگ جلوه نکرد. 

 هایی لرزان اهورا را نگاه کرد و لب زد: ای رنگ پریده و چشمآوا با چهره

ز این سرعت  ترسم... از تاریکی... ا کنم... من... من میاهورا خواهش می-

 ی خلوت... وحشتناک و جاده

 نگاهی به صورت او انداخت و سعی کرد کمی از سرعتش بکاهد.  اهورا نیم

جاده و آسمون که ترس نداره دختر... تا کنار منی الزم نیست از چیزی  -

 بترسی... اگر هم قرار باشه اتفاقی بیفته اول از همه...  

شان بود،  کی که خط به خط در تعقیبنگاهش به آینه بود و با دیدن فراری مش

 اش گفت:ی جملهاخم کرد و به جای ادامه 

 دنبالمونن!-

 صورت آوا از ترس سفیدتر شد و سمت عقب برگشت.  
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 مون؟ دنبالمونن؟ کیا؟ واسه چی اومدن پِی-

ی هامون هستند،  ها اجیر شدهای شک نداشت این آدمبا اینکه ذرهاهورا 

ها فاصله دهد. فرمان را به سمت ماشین را از آن حرفی نزد و فقط سعی کرد

چپ کج کرد که وارد شهر نشود و ماشین با صدای غیژ بلندی چرخید؛ اما  

شان شده، شروع به  سرنشینان فراری که دریافتند اهورا متوجه تعقیب

 تیراندازی کردند.

ی  ی ریزش را توی صندلبا صدای شلیک گلوله، اهورا سرش را دزدید و آوا جثه

هق آرامش در  زمان با جیغ نسبتا بلندش، بغضش شکست و هقجمع کرد و هم

سری گم و محو  های پی در پی ماشین پشتها و شلیکمیان صدای الستیک

 شد. 

توانست؟ دخترک چنان کرد اصال به آوا نگاه نکند. اما مگر میاهورا سعی می

رد. اما این عصبانیت،  کتر میترسیده بود که اهورا را از حالت معمول عصبانی

 کشید...  ی دخترک درد می درد هم داشت... اهورا از غصه
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چرخاند سر باشد و مدام سرش را مینگاهش به آینه بود که حواسش به پشت

ها کال سه نفر بود که دو نفرشان تیراندازی  که تیری بهش نخورد. تعداد آن

ی  نوع اسلحه و نحوههای شلیک، کردند و اهورا از روی صداها و زاویهمی

ها را تشخیص داده بود. باید هرطور که شده تیراندازی گیریشلیک و نشانه

شان به خط ساحلی ای نبودند و اگر قبل از رسیدنکرد. آنقدرها هم حرفهمی

 شان بربیاید. توانست از پسشد، شاید می دست به کار می 

 تونی تیراندازی کنی؟ می-

 گاهش کرد و فقط سرش را به طرفین تکان داد. آوا با شنیدن صدای او ن

 رانندگی چی؟ بلدی؟-

اش را باز کند و  های مقطع ترسیده های خشک از نفسبه سختی توانست لب

 بگوید: 

 بلدم. -

 پس بیا بشین! -

 زده نگاهش کرد. آوا بهت
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 و بیا بشین؟ دیوونه شدی؟ چی چی-

 یش اصابت نکند. اش را کج کرد که تیر به بازواهورا با اخم شانه

 تونیم فرار کنیم... اینا دست بردار نیستن... ما هم که تا ابد نمی -

 خوان؟  پس باید چیکار کنیم؟ اصال اینا کین؟ چی از جونمون می-

تیم، تنها راه زنده موندن،  دونم...اما تو شرایطی که هسمنم به طور قطعی نمی -

یم، درنهایت وقتی که جاده به مثله! اگه بخوایم به فرار کردن ادامه بد مقابله

 ...  گیرنشو میکنن و مشتولقون خالی میمتموم شه یه گلوله تو مغز جفت

 آوا حرفی نزد و اهورا ادامه داد: 

الاقل بشین پشت فرمون که من کارو  تونی تیراندازی کنی، تو که گفتی نمی-

 تموم کنم...  

 زده نگاهش کرد و اهورا متوجه لرزش صدایش شد وقتی که گفت: آوا بهت

 گی؟ ای چی داری میاما چطوری؟ اهورا خودت متوجه-

 اهورا کمی صندلی را عقب کشید. به پاهایش اشاره کرد و گفت:
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 بیا اینجا...  -

 بیام کجا؟ -

. این کار همینطوری هم سخت بود. اما انگار آوا قصد  اخم اهورا غلیظ شد

 تر و بدترش کند.  داشت از این هم سخت

 و عوض کنیم...  پاشو بیا اینجا... باید جاهامون-

و پاهای اهورا چرخید. این کار  ماشین ی آوا بین فرمان های گرد شده چشم 

 بنشیند!! توانست روی پای اهورا میبرایش عذاب بود؛ عــذاب! آخر چطور  

 اش فرو برد و گفت: بزاق دهانش را محکم به گلوی خشکیده

 نمیام... -

 اهورا کالفه و با عصبانیت، بلندتر گفت: 

فکر کردی اینا اگه از طرف  هیچ کنی دختر؟ چرا انقدر مخالفت الکی می-

و که خالص کنن، شک نکن تو رو  هامون باشن چی قراره به سرمون بیاد؟ من
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دن و قبلش باید به هامون تحویل داده  عزرائیل نمی مفت و مجانی دست

 بشی... 

ست و نه  گوش کن آوا؛ به خدای باالی سر قسم که من نه قصدم سوء استفاده 

جفتمون گیر افتادیم و منتها االن کنی... و میکه فکرشی ادیگه هرچیز

 دیرتر بجنبیم، به ضرر خودمونه... پس بین بد و بدتر، باید بد هم هرچقدر

 انتخاب بشه...  

های آوا روی صورتش خشک شده بود و اهورا طوری »باید« را محکم اشک 

ها از طرف هامون  گفته بود که آوا نتواند نه توی کار بیاورد. اگر واقعا این آدم

باشند، محال است به آوا رحم کنند و کمتر از یک ساعت او اسیر دست هامون 

 شود... و اهورا هم...  می

نکه اتفاق بدی برای اهورا بیفتد، احساس ضعف بدی توی دلش پیچید  با فکر ای

 و سرش گیج رفت... تند تند گفت: 

 خب؛ قبوله...  خیلی-
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هایش را از روی فرمان برداشت  نگاهی به آوا انداخت و یکی از دست اهورا نیم

 که جا برایش باز شود. 

آورده بودند، آوا خودش را جلو کشید. احساسات ضد و نقیضی که بهش هجوم 

ورا به روی بدنش یا های داغ اهدلیل حال بدش بود. حتی از تصور لمس دست 

 برد. نشستن در آغوشش، ضربان قلبش را روی هزار میاز آن بدتر،  

خیز بود که اهورا سرش را سوی او چرخاند و آرام  هنوز در همان حالت نیم

 غرید:

 بجنب... کنی دختر! دِ داری استخاره می-

آوا دوباره آب دهانش را با سر و صدا قورت داد و کمی بیشتر رو به جلو مایل  

 شد. 

اهورا دست دست چپش را سمت آوا برد و روی کمرش گذاشت. همین لمس  

کوتاه کمر ظریف دخترک، کافی بود برای رنگ گرفتن اخم اهورا. نفسش که تا  

کنون از خشم تند بود، االن به دلیلی دیگر ممتد شده بود و همین دلیل دیگر،  

 زد. دامن به عصبانیتش می
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. تمام عمر از هرگونه احساس و هایش را روی هم فشار دادمحکم چشم

 ها را هم نداشت... ی این برنامه وابستگی دور بود و اصال حوصله

 اما، این دختر...  

کشید و مرد جوان از  این دختر انگار همان دامی بود که اهورا را سمت خود می

شد، به هیچ عنوان در  اجبارهایی که باعث پررنگ کردن این احساس نوپا می

 ..  امان نبود.

ای  ی مردانهسروصدای آن ماشین مشکوک باال گرفته بود و آوا از داغیِ پنجه

که کمرش را گرفته بود، به حال و روزی افتاده بود که خودش هم از درک آن  

عاجز بود. در میان آن حیص و بیص و شلوغی، صدای گرومپ گرومپ قلبش به  

 وضوح پیدا بود.  

اهای اهورا قرار بگیرد. اهورا با اخم تنها به یک خیز نیاز داشت که روی پ

 نگاهش کرد و با لحنی کالفه و عصبی لب زد:

 زود باش آوا... عجله کن...-
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بینی چی به روزگارم آوردی  آوا در دل نالید:»چطوری زود باشم المصب؟ نمی

خواست  بشینم...!« ولی چون نمی عجله کنم و بیام بغلت  که حاال توقع داری

اهلل« زیرلبی، جلوتر  و شود، سر تکان داد و با گفتن »بسماهورا متوجه حال ا

 رفت. 

متریِ اهورا بود و چیزی نمانده بود به برخورد  ی چند میلیدر فاصله 

شان عبور کرد. آوا  شان که همان لحظه یک گلوله دقیقا از میان سرهایهایتن

را   حواس پرت بود اما اهورا تیز و سریع او را سمت عقب پرت کرد و سرش

 عقب کشید و بلند فریاد زد: 

 مواظب باش! -

  ای که آنقدر نزدیکز اصابت گلولههوا به عقب پرتاب شده بود و ترس اآوا بی

اش  های درشت شده پریده و چشم صورتش رد شده بود، هنوز توی صورت رنگ

ی در  پیدا بود و آنقدر توی شوک بود که چیزی از درد پهلویش که به دستگیره

 کرد. حس نمی خورده بود
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رو. کنترل ماشین اهورا یک چشمش به آینه بود و یک چشمش به مسیر پیش 

 با آن سرعت و در آن جاده و شرایطی که پیش آمده بود، حقیقتا سخت بود.

نگاهی که به آوا انداخت، اخمش باز درهم شد. اشک صورت دخترک را  از نیم

 لرزید.  پوشانده بود و نگاهش می

... بهت نگفتم تا من هستم، حق نداری از چیزی بترسی؟ پاشو  گریه نکن آوا-

 کارو تموم کنیم... بزار بیا 

 کنن...  فعال که اونا دارن کار ما رو تموم می-

 رنگ به اخمش پاشید.   دیگر از صدای پر بغض آوا، اهورا مشتی

شیم، حساب کنی، جفتمون از دستشون خالص می اگه پا شی کمکم-

و  مون نمیفته... اینکنیم سمتشون، هیچ اتفاقی هم واسهیکتابشونم حواله م

 گم! پس بهش شک نکن!من دارم بهت می

آوا به سختی سر جایش تکان خورد. این بار به جز درد روحش، جسمش هم  

کرد و شک نداشت پهلویش خون مرده شده. با این وجود، تمام توانش  درد می 

ترین ی کوچکو بدون اینکه اجازه هایش را از پا در آوردرا جمع کرد و کفش
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تر و فرز، با یک خیز بلند روی  دلش را به دریا زد و... حرکتی به اهورا دهد، 

 پاهایش قرار گرفت و هر دو دستش را به فرمان ماشین گرفت. 

های آوا  های اهورا نشست و هردو دستش روی دست لبخند محوی روی لب

 نشست. 

 دونستم از پسش برمیای بندانگشتی... می-

زده شد اما قبل از اینکه فرصت تعجب  نگاه آوا از لفظ »بندانگشتی« کمی بهت

 پیدا کند، دوباره صدای اهورا را شنید: 

زاری که بتونم  و سر جاش میاتزمان پاهو که از روی پدال برداشتم، همپام-

 بدون فوت وقت سر جات بشینم...  

 آوا بی حرف فقط سر تکان داد و پاهای کوچکش روی پاهای اهورا نشست.  

اهورا بی اختیار هردو دستش را نرم دو طرف کمر آوا گذاشت. احساس این  

ای بلندش توی  دخترک ظریف و ریزنقش در آغوشش، پخش شدن موهای قهوه

انداخت به گریبان بوی عطرش... گرمای تنش... همه و همه چنگ می صورتش،

اش را اولویت قرار داد و هرچند سخت،  اش اما او باز قلب یخیاحساسات مردانه 
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تمام آن حس و حال تازه را پس زد و حتی حاضر نشد به خودش اعترافش  

 کند... 

 ای؟ آماده -

دخترک کمی خودش را جلوتر کشید و نگاه مصممش را به مقابلش دوخت.  

داغیِ کرد. جایش تنگ بود و فرمان ماشین سینه و شکمش را اذیت می

 های اهورا هم که خود، دنیای دیگری بود... انگشت

 ها را کنار زد و گفت: با این حال تمام درد و سختی

 ام...  آماده -

د، پاهای آوا جایگزینش شد و او با یک حرکت  اهورا که پاهایش را عقب کشی

سمت صندلی شاگرد خیز برداشت و صندلیِ آوا را جلو کشید که همان لحظه 

گلوله به بدترین جای هایش را بست. ای شلیک شد و اهورا محکم پلکگلوله

اش، از  بی توجه به درد شانه ممکن، درست بغل استخوان کتفش خورده بود. 

در  ماشین ن رفت و مشغول تیراندازی شد. تشخیص پالکپنجره تا کمر بیرو
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آن هوا و فضای تاریک، تا حدودی غیرممکن بود اما اهورا هرطور که بود،  

 توانست شماره پالک را به حافظه بزند. 

کنترل ماشین با سرعت بیش از حدش و وضعیت جاده و ترسی که توی دلش  

گه گاه کنترلش را از دست در رفت و آمد بود، برای آوا بسیار سخت بود و 

 شد. داد و به سختی باز بهش مسلط میمی

نگاهی از بغل چشم سوی اهورا انداخت که با دست راست بازوی چپش را  نیم

کرد. با دیدن خونی که از میان  گرفته بود و با دست چپش تیراندازی می

 هایش هجوم آورد.هایش بیرون زده بود، اشک به چشم انگشت

 تو... تو تیر خوردی! اهورا... -

 ت باش...  رو  جلومسیر و زدم... تو فقط مراقب شونمهم نیست. یکی-

 لحن اهورا مثل همیشه سنگین بود و محکم.  

شد، جیغ زد و بلند تر می آوا با دیدن دریایی که پیش رویش نزدیک و نزدیک

 گفت:

 دریا... رسیدیم به دریا... جاده تموم شده!-
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 مستقیم برو...  -

 برم تو آب؟ از تیر اینا فرار کردیم که با خفگی بمیریم؟  -

 اهورا روی صندلی نشست و با اخمی کمرنگ نگاهش کرد.  

 میریم... ی مصیبت نخون دختر... اگه به حرفم گوش بدی نمیانقدر روضه-

های او،  هایی اشکی نگاهش کرد و اهورا حس کرد از خیسیِ چشم آوا با چشم

 زاند.  چیزی ته قلبش را سو

 ترسم اهورا... اگه من بمیرم...  می-

دستی که دور بازویش بود را برداشت و کنار صورت دخترک قرارش داد. 

 ی آوا سرخ شد از خون بین انگشتانش. گونه

مون نجات  رین اتفاقی برات نمیفته... هردوتهیششش... اگه کنار منی، کوچک-

 کنیم... پیدا می

ی او دوخته شد و هنوز حرفی های کدر شده های لرزان آوا به مردمک چشم 

نزده بود که همان لحظه تیر دیگری بازوی اهورا را خراش داد و ماشین 
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های شدیدی خورد و صدای جیغ بلند آوا، آمیخته شد با صدای آب که  تکان

 دریا... های میان موجناشی بود از فرو رفتن ماشین در 

*** 

های سرخش را محکم به هم فشار داد و دکتر پس از انجام آخرین مراحل  چشم 

 استریل، پانسمان را شروع کرد. 

ونت  متر بیشتر با استخگلوله یه میلی شانسی پناهی! اینتو چقدر خوش-

فاصله نداشت... برو خداروشکر کن از پسش بر اومدم، وگرنه این دست درست 

 شد... ا هم وبال گردنت می بشو نبود که هیچ، حاال حااله

اش کشید و با اخمی که روی صورتش جمع  اهورا دستش را به پانسمان شانه 

 شد، پرغیظ گفت: 

 االن هم وبال گردنمه... -

 ری بیمارستان خودتون؟ با مزایا و امکانات بیشتر...  تو چرا نمی-

ک  و ببینن و پشت سر به ریشم بخندن؟ من اهل گزبرم که چی بشه؟ شکستم-

 دست کسی سپردن نیستم دکتر!
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 صدایش گرفته بود. گرفته و سنگین.  

اگه هم بخوام زیادی حسابش ی کوچیک خوردی پسر! اول و آخرش یه گلوله-

کنم، با دو تا خط و خش هم کنار دستش... دیگه شکست کدومه؟ واسه چی 

 کنی؟ دی به قضیه و بزرگش میالکی بال و پر می

ارزش، گاهی وقتا حکم تیر خالص رو  کوچیک و بیی به ظاهر همین گلوله-

 داره... 

هایش  ی اهورا، نفس دکتر فوت شد و وسایلش را جمع کرد و دستکشاز جمله

 را روی میز گذاشت.  

 خوره که شلیکت رو درست نشونه بگیری...  تیر خالص وقتی به هدف می-

 اش گذاشت و ادامه داد: و انگشتش را کنار شقیقه

 های بی سر و ته...  ! نه با دروغ و دغل و نقشهجاتبا این-

سیگارش را از جیب شلوارش بیرون کشید و همان لحظه   پاکت حرفاهورا بی

 صدای دکتر را شنید:
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 متوجه شدی کی بودن؟ -

 فندکش را زیر فیلتر گرفت و پاسخ داد: 

از روز هم برام روشن تره کار کیه... منتها فعال مجبورم ولش کنم تا موقع -

 مناسب تصفیه حساب برسه...  

کرد، ادامه  پُک اول را به سیگارش زد و همانطور که با اخم مقابلش را نگاه می

 داد: 

 انگار بین دشمنام هم دشمن پیدا کردم...  -

 لبخند دکتر جمع شد و با حرفی که زد، نگاه اهورا به سمتش چرخید. 

تو اگه  کردم به اینکه خونِ کیاراد تو رگاته... اگه غیر این بود که باید شک می -

 سپرد...یاقوت کبود رو دستت نمی هیچوقت از جنس پدرت نبودی که

همیشه  اش درخشش ایهای شیشهنگاهش کدر بود و مردمکاهورا حرفی نزد. 

ی همان  را نداشت. اخمی که به پیشانی داشت، از خشم نبود. از غم بود... سایه 

 فهمید... شناخت و میغم نحس و قدیمی که دکتر بابک، خیلی خوب آن را می
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کنارش نشست و دستش را که روی پای اهورا گذاشت، مرد جوان پلک زد و  

رش را کمی کج کرد.  د و سهای سوزانش خارج کرتلخ سیگار را از ریه دود

دانست این سوزش، ناشی از آتش  سوخت و خوب میهایش بدجوری میچشم 

 قلب همیشه یخی و از درون ملتهبش است...  

خوام یه چیزی بهت بگم جوون؛ غرور چیز خوبیه، اما غروری که افسارش  می-

رو بسپری به دست تدبیر! گاهی وقتا سنگ بودن خیلی بیشتر از آتیش  

سوزونه و از پا درِت میاره... سعی نکن تموم عمر با خودت بجنگی که یه  می

 وقت پات از این دیوار سردی که دورِت کشیدی بیرون نره...  

ن حرفا رو چی تعبیر کنم دکتر؟ خسته شدی از مریض داریِ زمان ای-

 خوای دیگه سراغت نیام... استراحت؟ اگه می

 دکتر کوتاه خندید. 

پناهی؟ چیزی نگو که خودت هم پیچونی کنی و حرف رو میچرا مغلطه می-

 دونی دروغه...  می
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یت کرد و  حرف سیگارش را خاموش کرد و نگاهش را سمت پنجره هدااهورا بی

 همان لحظه صدای دکتر را شنید:

ها تا ابد نباید فهمیش... این چشمست و تو خوب میحرف من یه چیز دیگه-

تره تا سرد و یخی باقی بمونن اهورا! مطمئن باش کیاراد هم به تغییر راضی

تو رو هم بگیره و عین پدرت سمت جهنم   نفرین شده اینکه نحسیِ اون سنگ

ه که هربار  ر و آب کردن اون سنگ لعنتی، هزار بار بهتر از اینهولت بده... تغیی

 کنی تهِ قلبت...   با سقاوت تمام، زندگیت رو از نطفه خشک کنی و انبارش 

ها را محکم به  هایش حس کرد و آناهورا به وضوح درد و سوزش را زیر پلک

 هم فشار داد.  

 ...  کنی دکتر؟ این حرفا دیگه هیچ سودی ندارهنبش قبر می-

و  نبش قبر واسه وقتیِ که لحد بزارن فرق سر یه آدم مرده و الحمدِ زندگیش-

 بخونن... نه واسه تویی که هنوز اول راهی! 

 تر پرسید: اهورا نفس بلندی کشید و دکتر با لحنی نرم
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دونم یه چیزی وسط این همه پرونده و کار و درگیری، میخ شده و  من که می-

خوای نگی،  گیر کرده که اینجوری تو خودتی... می زندگیتمستقیم رفته وسط  

 و هم بچه و ناعقل فرض نکن... خب؛ نگو! اما منخیلی

 ی اهورا نشانه گرفت.  ی سینهاش را سمت چپ قفسهبعد انگشت اشاره

شاید بتونی همه رو گول بزنی و به عمد ادای سنگ بودن رو دربیاری؛ ولی من  -

داره، کنه و سر پا نگهت میونده بپر بپر میدونم تا این وامو خوب میاین

 شه! غیرممکنه آدم باشی و آدمیت نکنی...  نمی

 اهورا اخمش را رنگ بخشید و با لحنی سنگین و کالفه گفت: 

 من با زندگیم مشکلی ندارم...  -

 ریخت! زندگیِ تو از پایه مشکله وگرنه با حضور یه دختر اینطوری به هم نمی-

اهورا فقط نگاهش کرد که او با لبخندی کمرنگ، دستی به محاسن سفیدش 

 کشید. 

  این موها رو که تو آسیاب با کشک و دوغاب سفید نکردم، هرچقدر هم مردم-

و  فهمم این درداز بَرَم... میمو عین کف دست ساده فرضم کنن، پسرِ رفیق
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ه جز همونی که  تونه باشچشماشه، جدیده! علتش هم چی می  تو ی کهاغصه

 االن تموم فکرش درگیرِ بد و خوب بودنِ حال اونه؟ 

 اخم اهورا غلیظ شد و نگاه از دکتر گرفت. 

 بین من و آوا چیزی وجود نداره...  -

 دکتر کوتاه خندید و سرش را به طرفین تکان داد. 

فهمیدی منظورم کیه... برو پسر جون... برو  اگه چیزی وجود نداشت که نمی-

 گردم... رزی برمیو رنگ کن که من خودم از ایستگاه رنگخودت ر

 اهورا حرفی نزد. حرفی هم نداشت که بزند. تکلیف او با خودش هم معلوم نبود.  

های آوا بسته شده بود و علیرغم امشب، بعد از فرو رفتن ماشین در آب، چشم 

  خواست نفسش را حبس کند، دخترک از فرط ترس وهای او که ازش میحرف

 سرما کم آورده بود و از حال رفته بود...  

جسم ظریفش را که روی دست بلند کرده بود و برای رهایی از آن دریای بی  

ای را  سر و ته محکم به سینه فشرده بود، قلبش... قلبش آن لحظه، چیز تازه

ای در  احساس کرده بود... دخترک ریزنقش، امشب دوبار بی هیچ فاصله 
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لف داشته باشد، نه؛ اما اهایی مقابل جنس مخکه چنین ضعفآغوشش بود... نه 

گرفت،  تر او را در آغوش میآوا... آوا برایش مثل آهنربا بود... انگار هرچه محکم

 کرد...بیشتر طلبش می

از   ش، نگاهش را دوم مقابل پنجره ایستاد و همزمان با روشن کردن سیگار

خیابان دوخت و ذهنش انگار که  ی خوردهبه تن باران آلود،ی مهپشت شیشه

 منتظر دیدن همین قطرات باشد، تند تند شروع به ریکاوری کرد. 

غاز شده بود.  های ساحل خوابانده بود، نم نمک باران آزمانی که آوا را روی شن

ی دخترک، پیش  پریدهی ظریف و رنگای که نقابش را برداشت، چهرهلحظه

ویترین بود. کوچک و بسیار زیبا...  های پشت چشمش درست شبیه به عروسک

 های بلند و سیاه فرخورده... با مژه 

هایش ناخودآگاه و کتش را که دور تن ریز و ظریف او پیچیده بود، چشم

اش را  گونهاش که پوست مهتابایهای پیراهن سرمهسرکشانه، روی پارگی

ان دخترک داد، کشیده شده بود و باز به ناچار، برای اینکه بار نمایش می 
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تر نکند، آن عروسک ریزنقش را محکم میان القوه را از آن سرمازده ضعیف

 بازوهایش نگه داشته بود...  

 ی او با بوی باران یکی شده بود... دهندهآن لحظه که، عطر نرگس و نوازش

اش افتاده اش رها شده و روی شانه ایموهای فِر و قهوهپیچشِ آن لحظه که،  

 بود...  

ای که طول کشیده بود نیروها از روی جی.پی.اس  تمام آن چهل دقیقهدر طول 

 شان کنند؛ ماشین پیدای

کرد نگاهش سراغ اندام  اهورا برای اولین بار در تمام طول عمرش، تالش می

 دخترک نرود...   نقشدخترانه و ریز

 انگار... 

 آوا دیگر دخترِ دشمنش نبود...  

 ال شبیه به دخترِ جاوید نبود...  دیگر اص

 خونِ بانیِ دردهای نامحدود قلبش نبود...  دیگر هم
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 ...  لحظهآن 

آرامش  گرما و اهورا را با صدای ویولونش  قلب یخیِ او دختری بود که

 داد... های بیمارش را با عطر مالیمش، تسکین میبخشید و سوزش ریهمی

 آن لحظه...  

 او فقط آوا بود...  

 خواست که از خود دورش کند...  توانست، نه میی که، اهورا نه میآوای

هایش را محکم به هم فشار داد و سیگار را خاموش کرد. خواست دوباره چشم 

هایش به زنجیر سردی  پاکت سیگار را از جیبش بیرون بکشد که... انگشت

 برخورد کرد. 

ی پشت  روی شیشهپالک »اهلل« مردانه را مقابل صورتش گرفت و همان لحظه  

های سرخی که در صورت احاطه  های درشت فندقی و لبطرح چشمسر پالک، 

زد، هک  به رویش لبخند می  بود، هفِر درشت قرار گرفتشده در میان موهای 

شد و اخم اهورا را محو کرد و خیره به پالک »اهلل«، توی دلش زمزمه 

مدم یه جدیدش رو  کرد:»خدایا، دیدی از امتحان قبلی سربلند بیرون نیو
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ام رو کردی؟ این یه فقره رو چطوری باهاش کنار بیام؟ مگه قول ندادم نفر  واسه

بهت گفتم خون هیچکس آلوده نباشه؟ چهارم که کنار زده شه، دیگه دستم به 

که بتونم این آدما رو  ... انقدری بهم زمان بدهیه مدت چوب الی چرخم نزار

کنی؟ میختر چیه که داری باهاش امتحانم قصاص کنم... اما این دختر، این د

حرفی   خوای چرخم رو فلج کنی که سرم بخوره به دیوار و ببازم؟ باشهمی

دونم گناهکارم...  ! اما با دخترِ جاوید نه... میی و مختارنیست... تو حاکم

نشینیِ  که بشم یه نفر شبیه خودشون و به هم دونم این رسمش نیستمی

و بی   .. اما تو مثل همیشه پشتِ منِ به قولِ دشمنم یتیم.ی گرگ خو بگیرمگله

و جز تو به کسی تکیه   و گرفتمپشت و پناه که تا حاالش خودم دست خودم

تا حاالش   ... زمین بخورمنزار جلو دشمنم ... بمون و دست تنها ولم نکن نکردم

که   ... پس تور خم کنم، مِن بعد هم قاعده همونهباک نداشتم از اینکه جلوت س

 « دستت بازه، نزار این اتفاق بیفته...

با صدای زنگ در، زنجیر میان مشتش جمع شد و حواسش توی اتاق برگشت.  

دستی کرد و قبل از او به آن سمت قدم خواست سمت در برود که دکتر پیش

 برداشت. 
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 کنم... ، در رو هم باز میرم واسه ضدعفونی و شستن دستاممن که دارم می-

پرسی با دکتر، وارد سوئیت  شهرام و سعید بودند که پس از سالم و احوال

 شدند و سمت اهورا قدم برداشتند.  

ی اهورا، رنگ باخت و  نگاه خندانِ سعید، با دیدن شانه و بازوی باندپیچی شده

 زده شد. بهت

تا االن که   هسوزی رو زدحرف حمله و آتیش چی شده داداش؟ از وقتی که آوا-

وایستادم جلو روت هزار دفعه مُردم و زنده شدم... واسه چی اینه حال و  

 یات شرکت کردی؟روزِت؟ نکنه تیر خوردی و تو هم تو عمل

اهورا نیم نگاهی به شهرام انداخت و او که نامحسوس سرش را باال انداخت،  

فهمید کالمی از اتفاقاتی که افتاده را نزد سعید بازگو نکرده است. اخمی 

 کمرنگ به چهره نشاند و رو به سعید گفت:

 شو داد... چیز مهمی نیست؛ یه گلوله کوچیک بود که دکتر بابک ترتیب-

وقت واسه چی هنوز اینجایی؟ مگه بهت نگفته بودم مأموریت تموم شده و  تو

 ؟ برگشتته؟ باز سرپیچی کردی و چشم گفتن یادت رفت
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ی  آلود نگاهش را از شانهها، بغضصورت سعید بیشتر وا رفت و مثل پسربچه

اش امتداد داد و قدمی جلوتر های کدر و گرفتهی اهورا تا چشمپانسمان شده 

ی در حکم برادر کرد بیشتر جلو برود و محکم پسرخالهل دل می رفت. د

اش خوشحال  ترش را به آغوش بگیرد و بگوید که چقدر از بابت سالمتیبزرگ

جا که اخالق اهورا دستش بود، ترجیح داد با همان فاصله  است. اما از آن

 بایستد و گفت: 

و دست چرا منگم نوکرتم... اما چشم که سهله، من روزی صدبار هم می-

این مأموریت تازه بوی خونِش بلند شده  میندازی پسرخاله؟ کجا باید برم وقتی

خوای دم دستت نباشم، می اهلل واسه اتفاقات بعدی؟ب بسم و این یعنی

... اما با نگفتن حقیقت  به پَر و پات نپیچم و مزاحم نشمدم خب قول میخیلی

 دَکَم نکن که برم رد کارم... 

ور که باید ایفا کردی و بابتش  نطتو تمام و کمال، هموسعید؛ تو نقش گوش کن-

شه به ممنونیم و شک نکن تمام پاداشی که باهات ِطی کرده بودم واریز می ازت

شه  حساب مشترک تو و بهرام... اما حضور کوتاهت تو این مأموریت، دلیل نمی

 و تو تمام مسائل دخیل بدونی...  خودت
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ترین هر اتفاقی که پیش بیاد، تو نه مسئولشی و نه کوچکجا به بعد از این

کشی و با پروازی  و از این مهلکه بیرون میدخل و تصرفی بهت داره... پس پات

 گردی تهران...  ها رزرو کردن برمیبچه

کردن داشته باشد، اهورا با  سعید دهان باز کرد و قبل از اینکه فرصت مخالفت 

 لحنی پر تحکم گفت:

اول این   روز خوام کالمی مخالفت ازت بشنوم! قول و قرارمون از هموننمی-

 اطاعت کنی و سَر خودی رو بندازی دور...   بی چون و چرا  بود که هرچی گفتم

ساعت بعد به مقصد تهران سوار  میان دنبالت و نیم 9فردا صبح رأس ساعت 

فاقاتی افتاده و نه که رسیدی، نه یادت میاد چه ات شی... وقتی همهواپیما می

شه که تو اینجا  ... احدی جز خودت نباید خبر داشته باجایی همراه من بودی

به هیچ   و کوچکترین اطالعاتی مبنی بر همکاریت با پلیس حضور داشتی

 داده بشه... مفهوم بود؟  و آیدا نباید دست هیچکس، حتی بهرام   عنوان 
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په نشست. دلش پُر بود اما کاناسعید دستش را به صورتش کشید و کالفه روی 

ی اهورا و لحن محکمش حاکی از  ت جیک زدن نداشت. نگاه برافروختهجرع

 خواست محرک خشمش باشد.  عصبانیتش بود و سعید نمی

 ای که کشید، صدای اهورا را شنید: زمان با خمیازه هم

سعی کن چند ساعت باقی مونده تا صبح رو استراحت کنی... چیزی تا وقت  -

 نمونده...  رفتنت 

جا روی کاناپه به عمد با کفش دراز  سعید اخم کمرنگی به چهره نشاند و همان

 انداخت، گفت: کشید و درحالیکه کاپشنش را رویش می

که نه خواب و استراحتِ درست  موندم شماها چجور موجوداتی هستین -

نفر  ی ده زهخورین؛ اونوقت به اندادارین و نه عین آدم حسابیا غذا می درمون

گه گِلِ تقصیر خاله مهتاب نیست که می...  انرژی کار کردن تو جونتون ذخیرس

 اهورا و شهرام از بدو خلقت با ما یکی نبود...

کنی  را خان... اما بدون این رسمش نیست که وسط راه ردمرم اهو من فردا می 

 به امون خدا و خودت بری حاجی حاجی مکه...  برم 
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سمت  هایش را بست، قه بعد از اینکه سعید چشم اهورا حرفی نزد و چند دقی

دانست دکتر به عمد از آشپزخانه بیرون  شهرام رفت و مقابلش ایستاد. می

شان را راحت بزنند، با این وجود صدایش نسبتا آرام  هایها حرفآید تا آننمی

 بود وقتی که پرسید: 

 حالش چطوره؟  -

 ...  مقصود سوالش بدون اشاره و توضیح هم پیدا بود

 شهرام نفسش را بلند فوت کرد:

در واقع ظاهرا بود رو خارج کردن ولی   مونده هاشآب کمی که تو ریهخوبه... -

...  بود به خاطر ضعف جسمانی و ترس و استرس بیش از اندازه از حال رفته

وصل کردن و قراره تا فردا ظهر بیمارستان بمونه...  اش سرم تقویتی واسه

وقت اگه پزشکش تشخیص داد حالش خوبه، با چندتا قرص و دارو ترخیص  اون

 شه... می

 های اهورا کمی تنگ شد. چشم 

 تنها مونده بیمارستان؟ تو و سعید که برگشتین... نکنه -
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، اما صدایش شهرام به وضوح متوجه حساسیت اهورا روی این دختر شده بود

 را در نیاورد و با لحنی معمولی پاسخش را داد. 

 ها مواظبشن...  کاوه با یکی دوتا از بچه تنها نیست... -

اهورا از اینکه آوا با کاوه تنها مانده، اخمش درهم شد ولی به روی خودش  

 نیاورد و آن بحث را ادامه نداد.  

 فهمیدی چی به سر جاوید اومد؟ -

اش داده و برگشتن سمت تهران... تا االن البد  تحت امرت، شروین فراری-

عالی داشتی با روش سنتی و تو سوئیتِ اندازه  رسیدن و شک نکن وقتی جناب

وسط فرمانیه تو پنت  شدی، اون مرتیکه کف دستت از شرِ اون گلوله خالص می

 داده باال... هاوسش لم داده بود و قلوپ قلوپ زهرماری می

اخم اهورا رنگ بیشتری گرفت. از آن مردک تا سر حد مرگ تنفر داشت اما 

 داشت. همین که هنوز زنده بود، اهورا را راضی نگه می

کار کردی که هامون اینطوری باهات سر شاخ شده و آدم ببینم تو چی-

 فرستاده دنبالت؟ 
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 هایش رنگ شک و تردید گرفته بود. اهورا فقط نگاهش کرد. چشم 

 این همه اطالعات دقیق رو از کجا به دست آوردی؟  تو-

 هایش را باال انداخت.  شهرام شانه

 کاوه بهم گفت؛ چطور؟  -

آلودش را  اهورا حرفی نزد و توی فکر فرو رفت. شهرام چند لحظه صورت اخم

 نگاه کرد و بعد با تردید پرسید:

 به چی مشکوکی اهورا؟  -

 هایش را به هم فشرد.  اهورا لب

ی مذاکره با جاوید مدام ازم اعالم  مهمونی بودم، کاوه به بهانه ی کهزمان-

متوجه شدم اصال برای انجام معامله داخل  ست ولی درنهایتخواموقعیت می

از طرفی هم خواسته با آوا تنها بمونه که دلیلش فعال مبهمه و   ویال نیومده...

 اش داره... مطمئنم هدفی پشت این کار تو چنته
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گیره که  کاوه از کی خط می برام سواله، اینه که  بیشتر چیزی کهاینا، عالوه بر 

بدون هیچ   کنه و از طرف دیگه اطالعاتشپیچ میو سوالمدام من از یه طرف

انقدر محرضِ و صدتای منی که راه به راه واسه اون آدما بپا  مالقاتی با جاوید

 گذاشتم، خبرچین داره...  

کیفش  حرفی بزند، دکتر از آشپزخانه بیرون آمد و قبل از اینکه شهرام بخواهد 

 را برداشت. اهورا که دید او عزم رفتن کرده، مقابلش ایستاد. 

گه  کنی و هم ابمون تا صبح... هم استراحت میحداقل ست دکتر، االن بدموقع-

 ... مهمونم باشی، به نحوی از خجالت زحماتت درمیام

 ست و بازوی سالم اهورا را گرفت. های دکتر بابک نشتبسم کمرنگی روی لب

های تشکر تو اون وقتیِ که حواست به این قد و هیکل باشه و با مأموریت-

 رنگارنگ نسپریش دست آدمای نااهل...

ات نسخه نوشتم و گذاشتمش رو  دونم اهل دوا درمون نیستی، اما واسهمی

 اش کنی به نفع خودته... کانتر... اگه تهیه

 تر. نگاه اهورا سنگین بود و لحنش سنگین
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 کنه...  دونی که نسخه پیچیدن واسه من دیگه دردی ازم دوا نمیمی-

وار، طوری  تر شد و زمزمهدکتر چند لحظه سکوت کرد و بعد کمی به او نزدیک

 که شهرام متوجه نشود، گفت: 

ز جنایت  گم، قصاصِ پیش اخیلی سال پیش به کیاراد گفتم، االنم به تو می-

شه و بره... وگرنه یهو افسارش رها میتو آزاد بزار که راه خودشنکن پسر! دل

شه و گیر  وقت دیگه تو سنگ جلو پای اون نیستی، اونه که سنگ می و... اون

 کنه وسط زندگیت...  می

اینکه منتظر پاسخی از جانب او شود، با  ش را مردانه فشرد و بیسالم و بازوی

 شهرام خداحافظی کرد و از سوئیت خارج شد. 

دکتر که رفت، اهورا کالفه دستی بین موهایش کشید و پیراهنش را از روی  

کاناپه برداشت. ذهن خودش کم درگیر بود که دکتر هم عین آتش زیر خاکستر  

 شد؟  مدام مزید بر علت می

ظاهرا آرام بود؛ اما چنان پرغیظ پیراهن را پوشید که کتفش درد گرفت.  

تر از آن بود که بخواهد به درد زخمش توجهی نکرد. حال و روزش خراب
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بندند و توی  وقتی دردهای کهنه پینه می ن است کهاهمیت دهد. حقیقت امر ای

کند و  می ها نفوذشان به یکی یکیِ رگشوند، کم کم رسوبنشین میقلب ته

شود... روحی که آکنده از درد  آنوقت است که آدم نسبت به هر چیزی عایق می

 د... های جسم توجهی نداریگر به خراشباشد، د

اش پنهان  و اهورا، روحی بود پاره پاره که مدام آن را پشت نقاب سنگی

 کرد... می

 را پوشید و رو به شهرام گفت: کت اسپرتش

 تو بده... سوییچ-

 ام ابروهایش را باال انداخت. شهر

ری با این حال و روز؟ هوا سرده... بارون هم هنوز قطع نشده... کجا داری می-

 تو االن باید استراحت کنی! 

 ادامه داد:  ترای مکث کرد و با لحنی آرامبعد ثانیه

کنی هامون آدم سر راهِت گذاشته باشه و اونا واسه  اصال یه درصد فکر نمی-

 تو بهش بدن؟ پوتچندرغاز را 



www.taakroman.ir  

 
  

 
900 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 های اهورا نقش بست. پوزخندی محو روی لب

شن؟ شون تو سوراخ موش قایم می ام که از ترس جونمن شبیه آدمایی-

 سوییچ!

شهرام پوفی کشید و سرش را به طرفین تکان داد. بحث کردن با اهورا درست  

 مثل کوبیدن آب توی هاون، بیهوده بود. 

ورا هنوز در را باز نکرده بود که صدای  سوییچ را کف دستش گذاشت و اه

 شهرام را شنید:

 این نسخه رو هم ببر با خودت! ضرر که نداره... -

اهورا حرفی نزد و با تأنی سمتش چرخید و نسخه را گرفت. نیم نگاهی به سعید 

 که اکنون دیگر خوابش سنگین شده بود انداخت و گفت: 

رد و نمیام نمیام راه انداخت یه  شقی کحواسِت بهش باشه... اگر هم صبح کله-

کنم به رفتن... اینجا موندنش بیشتر از این  زنگ بزن خودم مجابش می

 خوام اتفاقی براش بیفته...  خطرناکه... به هیچ عنوان نمی
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و گرفتی  تو جمعِ خودت کن که جونتو دارم... تو حواسنگران نباش هواش-

 کنی...  کف دستت و داری حلوا حلواش می

 را حرفی نزد و از سوئیت خارج شد.  اهو

ایستاده بود و با صالبت و  بیمارستان  و خلوت   بعد، در سالن طویل نیم ساعت

 گفت کاوه را صدا کند. می اش، به مأمور وظیفه تحکم همیشگی

*** 

با اخم نگاه از دیوار سفید گرفت و روبه مردی که دست به سینه مقابلش  

 پرخاش از تمام حرکاتش پیدا بود گفت:ایستاده بود، درحالیکه 

ام! نه سر پیازم، نه  کاره گم من هیچفهمی؟ دارم میتو چرا حرف حساب نمی-

 چی زیر سر از ما گنده ترونه... تهِ پیاز... همه

مون  یهو تا به خودم بیام دیدم یه عده آدم دیوونه دنبالمونن و ر به ر تیر سمت

سط آب... آخرشم که سر از بیمارستان کنن... بعدشم افتادیم وشلیک می 

درآوردم و از وقتی هم که چشم وا کردم، جناب عالی عین ملک عذاب باال  

 ... پرسیو هِی نکیر و منکر می سرم وایستادی
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 های مرد نشست و گفت:پوزخندی روی لب

کور خوندی دختر جون... هرچقدر هم زبونت تند و تیز باشه و بتونی مردم رو  -

تونی رنگ کنی! تا راست و حسینی هم ندازی، من یکی رو نمیسَر دست ب

 چی رو نگی اوضاع همینِ...همه

داد، به پای چپش را که تا االن روی پای راست انداخته بود و عصبی تکانش می

 ی تخت کوبید و با حرص گفت:لبه

شده  روی تو گذاشتهقانون  مأمور آ... موندم چطوری اسمعجب گیری افتادم-

 ونی!دگناه و گناهکار رو نمیفرق آدم بی وقتی

باز! این حرفا ممکنه برات ی زبونمواظب باش چی از دهنت بیرون میاد دختره-

 گرون تموم بشه...  

ام کردی از بس سوال تکراری پرسیدی...  شه که بشه! دِ دیوونهگرون تموم می-

  از بس گفتم اگهدونــم! واال بخدا این کلمه رو فهمی، نمیآقاجان چرا نمی 

 حافظه...  به بود تا االن هزار بار سپرده بود طوطی هم
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هایش به خون  مرد با اخمی غلیظ و صورتی برافروخته مقابلش ایستاد. چشم

کرد نشسته بود و فکش حسابی سفت بود. آوا کلی از حرص خوردن او ذوق می

ای نسبتا  فاصله ولی هنوز اخمش را حفظ کرده بود که او چند قدم جلو آمد و با 

 کم از دخترک ایستاد. 

و بسته و به خاطر جایگاهم باید خوددار باشم؛ حیف که قانون دست و پام-

کردم با کی  زاشتم و حالیت میو کف دستت میوگرنه همین االن حسابت 

 شرم... طرفی دروغگوی بی

 هایش را روی سینه جمع کرد و با غیظ گفت: آوا دست

یا تو که خیر سرت مأموری اما یه جو محرم و نامحرم   شرم منم اوال که بی-

گناهم و تحت  من یه آدم بیشه و اومدی وایستادی ور دل من؟ دوما؛ سرت نمی

خوای  دونم قصدت چیه که میتونه محکومم کنه... نمیهیچ شرایطی قانون نمی

تو اگه   بری... سوما؛و مجرم نشون بدی، اما بدون با این کارا راه به جایی نمیمن

دونستی که با وجود تنگی  و میخوندی، قطعا اینیه بند از قانون و فقه رو می

و به زور   شیکه مانع استراحتم می رفتار تو این  نفس و وضعیتی که من دارم، 
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، چه طبق قانون و شرع و چه حتی از نظر  م کنیدروغ وادار به اعترافخوای می

 ... شهف محسوب میاخالقی خال

نگاهی به اتیکت روی لباسش انداخت و اسم »کاوه برهانی« را از نظر گذراند  و 

 و پرخاشگرانه ادامه داد: 

 جناب برهانیِ به ظاهر محترم... -

 مرد با پوزخند از او فاصله گرفت. 

جا بودند، دخترک حالش خوب بود و شهرام با لحن آرام و  تا سعید و شهرام آن

رسیده بود و اتفاقات را تمام و کمال  های کافی را پموقر خودش، سوال

یادداشت کرده بود. اما این مرد، از همان بدو ورود به جانِ دخترک افتاده بود و 

اند خواست هرطوری شده وادارش کند بگوید با گروهی که تیراندازی کردهمی

 داند! ها را میدست است و هویت آنهم

که برای من دم از قانون و شرع   دختر جون، اتفاقا همین تو  کامال در اشتباهی-

های آنچنانی که بودی... بدون  تو مهمونیزنی، خالفت خیلی هم سنگینه! می

 نامه که پشت فرمون نشستی... و از همه بدتر...  گواهی
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 یک تای ابرویش را باال داد و با لحن بدی که آوا منزجر شد از آن، ادامه داد:

اره  تو جیکی و حرفت پیشش برو د شنیدم با هامون افخمی هم حسابی جیک-

 خواد... از کجا معلوم این احساس دوطرفه نباشه و...و زیادی خاطرت رو می

حد حکم سنگینه و همین حاال هم  زیادی  جرمتی ترازوی کفهبا این اوصاف، 

 شرعی رو شاخته... 

 کرد. زده بود و مات و مبهوت مأمور را نگاه مینگاه آوا بهت

گی تو؟ اصال تو کی هستی که  می  گی؟ واسه چی پرت و پالچی داری می-

و؟ بین  دار ثابت کنی مجرم بودن و نبودن منبخوای با این دروغ بزرگ و شاخ

 من و اون مرتیکه هیچی نیست و هیچوقت هم نبوده!  

 تقریبا با فریاد گفت:با خشم نگاهش کرد و 

جای اینکه این همه طفره بری و انکار کنی، یه کلمه بگو کار کی بوده و  -

 و خالص کن! خودت

 تر شد و با حرص نگاهش کرد. اخم آوا غلیظ
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ات و رخ  ننداز پس کلمهو جا بیمارستانه پس صدات؟ اینکنیچته چرا رم می-

هایی که از  من محالِ این دروغ ...عقاب نگیر واسه من که هیچ رقمه بهت نمیاد

خودت در میاری رو گردن بگیرم... اصال برو از سرگرد پناهی سوال کن، اون  

 دونه...  می  کامل و واضح چیزوهمه

 وقتی که گفت:  و چاشنیِ حسادت داشت لحنش به طرز بدی خاص بود

اگه  ! نویسم، نه حرفای بی سند و مدرک پناهیمن گزارش خودم رو می-

 ...بزنی، این راه اصال واسه فرار به کارِت نمیادای حرف خونمی

 های آوا نشست.  پوزخندی محو روی لب

خواد بدونم جلوی خودش هم جرعت زدن چنین حرفایی رو  خیلی دلم می-

تو لب وا کن، ببین طوری سند و مدرکِ شیش دونگ از آستینش   داری یا نه!

 درمیاره بکوبه به صورتت یا نه... 

 بعد دستش را به سینه گذاشت و با شیطنت ابرویی باال انداخت و ادامه داد:

 دونم رفتارِ جناب سرگرد به مالیمتِ حرفای من باشه... البته؛ بعید می-
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است که همه را  دانست اهورا خط قرمزیاخم مرد بسیار غلیظ شد. دخترک می 

کشد. به خصوص شان را از سوراخ بیرون میهایوادار به اطاعت میکند و دروغ

   راجب این مورد که خود او در جریان ریز به ریز جزئیاتش بود.

ی آبی رنگ دستش  روی صندلی نشست و درحالیکه چیزی توی پوشهمأمور 

 کرد، گفت:یادداشت می 

تونی خفه خون بگیری و هیچی نگی... اما به وقتش  . االن میخب..خیلی-

گم رو قبول کنی و گردن  برمت بازداشتگاه، اونوقت مجبوری هرچی که میمی

بگیری... اینم اضافه کنم، اونجا دیگه خبری از سرگرد پناهی نیست که بخوای  

 پشت سرش قایم شی و جبهه بگیری... 

 آوا با نفرت نگاهش کرد. 

و گفتم هرجا هم برم حرفم همینِ خواد بکن! من حقیقتدلت می هر کاری-

 چون حرف حقِ... 
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را روی   هایشمرد حرفی نزد و همچنان در حال نوشتن بود. آوا با اخم کفش

زمین انداخت و با خودش زمزمه کرد:»به درک! انقدر بنویس تا جونِت دراد... به  

 ..«شعوری بیکنه طرفت مرتیکهحواله میو وقتش اهورا حسابت

خودش را عقب کشید و به دیوار سرد بیمارستان تکیه داد و پاهایش را توی  

ی تلخ آن به هوش آمده ای که با احساس رایحهسینه جمع کرد. کت مردانه

تر به آغوشش فشرد و سرش را روی زانوهایش گذاشت. ظاهرا  بود، محکم

ا را تنش کنند اما  هسعید یک دست لباس به پذیرش تحویل داده بود که آن

هایش  لباسی خودش نگه داشته بود و همراه بقیه دخترک کت مردانه را پیش

 راهیِ کمد بیمارستان نکرده بود.  

ی  زمان با نفس عمیقی که کشید، بغضش ته سینه سنگین شد و رایحههم

عطر  هایش را بست.  هایش کشید و چشمی کت را به ریهی یقهچسب لبهدل 

، این  و چاشنیِ باران هم داشت ش عجین شده بوده با بوی سیگارتلخ اهورا، ک

تر کرده بود و نبودنش در آنجا، باعث ریزش  رایحه را از همیشه خواستنی

دانست کجاست... هایش شد. کاش می ی اول اشک دخترک به میان مژهقطره 

  آمد و از دست این مأمور کهحالش خوب است یا نه... اصال چرا سراغ آوا نمی
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ه بود سوا ددی و هروقت دیگر  هایی که آن شباز تمام پلیساش رفتار زننده

دهد کسی آوا  بود، نجاتش دهد؟ مگر نگفته بود تا پایان این شراکت، اجازه نمی 

داد را اذیت کند؟ پس االن کجا مانده بود که این لندهور به خودش جرعت می

 ش شود؟  پا به اتاق او بگذارد و مانع از استراحت و آرامش

ی کوتاه به در خورد و مأمور که »بفرمایید« گفت، دقایقی که گذشت، چندتا تقه

 در روی پاشنه چرخید و یکی از سربازهای وظیفه داخل شد و احترام گذاشت.  

 خوان شما رو ببینن...  قربان، سرگرد پناهی اومدن. می-

ان  »سرگرد پناهی« چناخم مأمور به شدت پررنگ شد و آوا با شنیدن اسم 

چرخاند که صدای ترق ترق گردنش درآمد. حتی از فکر   سرش را سمت سرباز

زد و گرومپ گرومپ حضور اهورا هم قلبش از تک و تا افتاده، تند تند می

 کرد. کنان، صدای بلندش را در تمام وجودش پخش می

کند، از روی تخت پایین پرید و خواست سمت  اینکه حواسش باشد چه می بی

 در برود که صدای مأمور، سر جا میخکوبش کرد. 
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شینی سر گیری میرم بیرون و میام، تو میری؟ یه توک پا میکجا داری می-

و به کار میندازی؛ چون وقتی برگردم ازت توقع حرفای جدیدی  جات و مغزت

 ات کرد...ی پروندهونا رو ضمیمه دارم که بشه ا

آوا با اخم و حرص نگاهش کرد و او که از اتاق بیرون رفت، بغض گرانش دوباره 

توی گلویش نشست. تمام امیدش به این بود که اهورا خودش داخل این اتاق  

بیاید و اجازه ندهد آن مأمور ناآشنا دوباره دخترک را مورد آزار رفتار زننده و  

ش قرار دهد. اشکی که از چشمش پایین ریخت را با سر  های رکیکحرف

انگشت پاک کرد و سرش را سمت ساعت دیواری چرخاند. با دیدن ساعت  

ظهر فردا باید اینجا  12اش شدیدتر و ماتم صورتش از اینکه تا ، گریه5:30

گرفت باشد، بیشتر شد. تنها بود آوا... همیشه باید خودش دست خودش را می

خیالی و جسارت به چهره  ه درمانی برای دردهایش بیابد، نقاب بیو بدون اینک

اش را حفظ کرده بود. زندگی که خالی بود از  با چنگ و دندان زندگیزد و می

روزهای خوب و حتی یک سر سوزن آرامش که دخترک خودش را به آن  

ها، انگ دختر شاهپور  خوش کند... کاش حداقل در میان تمام این بدبختیدل 
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اش نخورده بود که االن توسط مأموری چون کاوه برهانی، مورد دن به پیشانیبو

 تحقیر قرار بگیرد و مردک او را به هر کاری متهم کند...  

شد، تند تند سمت تخت هایی که از پشت در شنیده میبا شنیدن صدای قدم

هایش را بست.  ل کرد و چشمدوید و رویش دراز کشید و کت اهورا را سفت بغ

لرزید از ترس و اضطراب... از اینکه آن درِ واماده باز شود و ش میسم نحیف ج

 کسی به جز اهورا داخل بیاید، قلبش به تب و تاب افتاده بود. 

 اما... 

شد، در که باز شد، با هر قدم مرتب و سنگینی که مردانه سوی او گسیل می

کرد. تر حس میای که برایش حکم آب حیات داشت را نزدیکهُرم تلخِ رایحه

حضور اهورا، بهترین اتفاقی بود که در تمام لحظاتش، به خصوص موقعیتی که  

 توانست برایش رخ دهد...آنجا داشت می

او را درست کنار تختش حس کرد و  هایش تند شد وقتی گرمایِ حضور نفس

ندانست اهورا خطاب به چه کسی با صدایی خشمگین که به سختی آرام  

 کرد، غرید:می بودنش را کنترل
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ی کافی بهش رسیدین؟ این دختر  گین حالش بهتره و به اندازهاینجوری می-

 که رنگ به رو نداره!

 آوا حس کرد از توجهِ اهورا، حسی شیرین توی دلش پیچ و تاب خورد.  

 صدایی دخترانه که مملو از ترس بود و تاحدودی لکنت داشت را شنید: 

تاهی از ما نبوده... سرگرد برهانی گ... گفتن  جناب سرگرد با... باور کنید کو-

 خوان باهاش تنها حرف بزنن و ما نباید مزاحم کارشون بشیم... می

ودی رو به زبون آورد،  خم! زمانی که برهانی چنین حرف بیتوجیه نکنید خان-

ل به دستتون سپرده بودم نتونستید  اشمایی که مسئولیت بیمار رو تمام و کم

 به من بدید؟ یه اطالع کوچیک 

های های سبز و سرخ چشمپرستار سرش را زیر انداخت و آوا ندید که رگ

ایِ اهورا، چطور از طرفی بخاطر نگرانی برای سالمتی او و از طرفی تنها  شیشه

 بودنش با کاوه، پررنگ شده است.  

کرد که اهورا چند قدم از تخت دور شد و با لحنی که  خواهی میپرستار معذرت

 تر شده بود، گفت: آرام کمابیش
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  کنم در صورت قصورِگیرم... اما تضمین نمی این دفعه رو استثنائا نادیده می -

مونم... امشب هم خودم کنارش می برخوردم به آرامشِ االن باشه...دوباره، 

ی شماست که تا زمان صبحانه، ها رو مرخص کردم پس این وظیفهنگهبان

 مه؟  کسی وارد این اتاق نشه... مفهو

و مراقب   زنهخطایی از من سر نمی بله بله... م... مطمئن باشین دیگه-

 ...  استراحت بیمارتون هستم

 ای بعد صدایش را شنید: و ثانیه عمیق اهورا، نفس آوا را بند آورد نفس

اگه سرگرد برهانی دوباره به هر دلیلی اینجا اومد، چه   فقط تونید برید...می-

 ید به من اطالع بدید...  ی پرسنل مؤظف شما و چه بقیه

هایش را باز کرد  « آرامی گفت و آوا خیلی کوتاه، کمی الی چشمپرستار »چشم

ش  تشک نداشت علت لکنو دید که پرستار با چه ترسی از آن اتاق خارج شد. 

 اند...  ای بودهگرِ شیشهعصیانهای هم، همان مردمک 
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اش، هرکدام  های سنگین و مردانهصدای قدم ی پا چرخید.اهورا روی پاشنه

تر از دیگری توی گوش آوا پیچید و با آخرین گام، مقابل تختش رسیده  نزدیک 

 بود. 

های کالسیک قرن هفدهم بود.  صورت دخترک در نظرش، درست مثل نقاشی

 بخش...  همانقدر معصوم و زیبا... و همانقدر ظریف و آرامش

هایش،  دای واگویهآوا صورتش را جمع کرد و ص  اش بود کهمحو تماشای چهره

 شد.   وار بلندزمزمه

گوید، کمی اهورا کلمات نامفهومش را که شنید، به گمان اینکه هذیان می

تر به او ایستاد و چند بار پشت سر هم صدایش کرد که از خواب بیدار  نزدیک 

 شود. 

 ...  و دخترآوا... بیدار شو... با توئم آوا... وا کن چشمات -

های فندقی و مظلوم آوا که گشوده شد، نگاهش که به صورت نگران اهورا  چشم 

گره ایِ به غم نشسته های سبز شیشههایش که در آن تیلهافتاد و مردمک 

از باران اشک   هایش را خیستر شد و زیر پلکخورد، بغضش ناخودآگاه سنگین
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ودش را به آغوشش  فرصت کالمی حرف زدن بدهد، خ کرد و بدون اینکه به او

 انداخت و صدای هق هقش اتاق را پر کرد. 

شت و در عوض، سوز و گدازی  های اهورا را کُعطر نرگس، به آنی سوزش ریه

 اش گسیل کرد...ازه به سوی قلب یخیگنگ و ت

گرفت، اما... این حس،  برای اولین بار بود که مرد جوان دختری را در آغوش می

بودن هیچ ربطی نداشت! این حس و حال، فقط از به اولین یا صدمین دفعه 

 کسِ دیگر...  شد، نه هیچسوی آوا ساطع می

دخترک برای او، عین میدان مغناطیس بود... و اهورا، درست شبیه به  

کرد و ربایی معلق که با هر حرکت، بیشتر و بیشتر نیروی او را لمس میآهن

 شد...  جذبش می

های ظریف و الغر آوا افتاد و  رمش دور شانههای گاهورا کنارش نشست و دست

حصار تن لرزانش شد. جسم لرزانش را کمی به سینه فشرد و او محکم  

تر برد و با صدایی که مشت کرد. اهورا سرش را پاییناز سر شانه پیراهنش را 

محکم و پرغرور بود و آوا را از  وار بود و لحنی سنگین و گرفته که زمزمه
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ای رو به دنیای آرامش بود، کنار گوشش  رد و برایش دروازهککالبدش خارج می

 زمزمه کرد: 

 هات واسه چیِ آوا؟  چی باعثِ این حال و روزت شده؟ گریه-

ای آرام  هقش به گریهی او تکیه داد. هقاش را به شانهآوا در سکوت پیشانی

و  ی اهورا را خیس کرد. عطر دلچسب اهورا  تبدیل شده بود و پیراهن مردانه

آغوش امن و حمایتگرش که برای اولین بار آن را به عنوان پناهگاهی برای  

 تاب...  دلگرم شدن یافته بود، هم آرامش میکرد و هم بی

کشید و باعث اخم های او که انگار به جانش خط میاهورا در میان گریه

 هایش را بین دو تا دستش گرفت و گفت: کمرنگش شده بود، شانه 

ی سکوت گرفتی؟ چیه دلیل اینکه یه بند داری این  با توئم دختر چرا روزه-

 کنی؟ اشکارو پشت هم ردیف می

تر شده بود، پیراهنش را رها کرد و اهورا قدری او را از خودش  آوا که کمی آرام

های آوا روی  فاصله داد ولی هنوز هم نزدیکِ نزدیک نگهش داشته بود. دست
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های نافذش را نگاه نکند که همان  کرد چشم ود و سعی میی واسع اهورا ب سینه

 لحظه صدایش را شنید:

و نگاه کن آوا... وقتی من نبودم، کسی برات ایجاد مزاحمت کرده؟ یا من-

 دیدی که اینجوری اذیت شدی؟ کابوس می

تر و  هایش را تکان داد و کمی فشرد و محکمدخترک نگاهش نکرد که او شانه

 تأکیدوار گفت: 

یه چیزو تکرار کنم که بفهمی  باید ؟ چند دفعهوبلند کن سرت گممگه نمی-

 و ببینه؟  زنم چشمات چیزی غیر از منهیچ خوشم نمیاد وقتی باهات حرف می

های اهورا  ی آوا، نرم نرمک باال آمد و در جنگل سرکش چشمهای تیرهمردمک 

جذاب بود و در    آورِ او، در هنگام اخم یک طورهای جنونمردمک قفل شد. 

وقت آرامش، به یک شکل دیگر... اما؛ امشب غمی گنگ در پشت آن  

ای پیدا شده بود که انگار از پس آن کوهِ محکمِ غرور سرک  های شیشهدیواره

 خواست خودش را به آوا نشان دهد...  کرد و میکشی می 
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 توانستتر شد. کاش میی دخترک دوباره لرزید و بغض گلویش سنگینچانه

و   های کاوهآمیز طهموری تا اذیتچیز را به اهورا بگوید. از تماس تهدیدهمه

شان داشت... هایی که راجب خودش و غرق شدن یهوییهایش... و سوالحرف

اش  ی گرفتهاما  وقتش نبود. حداقل االن که او آرام بود و خستگی از چهره

 بارید، زمان مناسبی برای شرح ماوقع نبود. می

اختیار و از  ای اشک، کالمی را که بیزمان با چکیدن قطرهلرزید و هم هایشلب

 جاری ساخت: روی حکم دلش بود، روی لب

کابوسم... کابوسم نگرانی بود... نگرانت بودم و... دلم برات تنگ شده بود  -

 اهورا... 

ی آخرش را سر به زیر و با هق هق ادا کرده بود. اهورا حس کرد چیزی تهِ  جمله

هایش روی بازوهای ظریف و نحیف  قلبش گره خورد و اخمش محو شد. دست

 اش، نفس دخترک را بند آورد:آوا نشست و صدای مردانه 

 چند دفعه بگم منو نگاه کن موقع حرف زدن؟ -
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ی او سُر خورد پایین و خواست صورتش را بپوشاند  های آوا از روی سینهدست 

، مانع از این کار شد و  اشهایش زیر چانهتگذاشتن انگشکه اهورا قبل از او، با 

تر  وادارش کرد سرش را بلند کند. آسمان بارانیِ نگاه آوا، هوای دلش را گرفته

 کرد. از همیشه می

تو این دنیایی که هیچکس از فردای خودش خبر نداره، کی رو دیدی که با -

 پای خودش بره تو دهن مرگ؟  

 ی هایِ درشت آوا چرخاند و ادامه داد: با مکثی کوتاه، نگاهش را بین فندق

ش همراهم  دم... حاال که یه دفعه من روزی چند بار دارم این کارو انجام می-

 خوای نبینمت که بفهمم جرمم محرضِ و حکمم روشن؟ بودی، می

هایش از هم فاصله گرفت که اهورا به او  نگاه  آوا رنگ تعجب گرفت و لب

 گفت:ی حرف زدن نداد و سریع اجازه

بازی رو من راه انداختم، اما این دفعه رو مقصر نبودم...  جریانات این ی همه-

شه، ولی تو نباید فکر کنی اتفاق  برام مهم نیست که آخرش به کجا ختم می

 امشب عمدی بود و نخواستم ازت مراقبت کنم...  
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معمول کرد معمولی حرف بزند، ولی لحنش طبق با اینکه تمام تالشش را می

 محکم و عاری از احساس بود و رنگ کالمش بیشتر دستوری بود.

 آوا سرش را به طرفین تکان داد و گفت: 

دونم که این شوک، همونقدر که برای من  من همچین فکری نکردم... می-

بینی بوده... فکر کردی خودم غیرقابل باور بود، برای تو هم غیرقابل پیش

اش هر جنایتی برمیاد و این تعقیب و  ردههم دونم که از هامون و آدماینمی

 ی کوچیکش هم نیست؟  گریز یه چشمه

هایش را از نظر گذراند و بعد نگاهش را توی صورتش  یک دور چشماهورا 

خواست. که آوا باورش داشته باشد. انگار سردار به جای چرخاند. همین را می

بود... هرچند، این فرمان، از   انهدام حزب، به او دستور گرفتن اعتماد آوا را داده

مغز او نبود؛ از جایی دیگر بود... جایی دیگر از وجودش بود که مدام فکر آوا را  

 کرد... تر میداد و وجودش را هرروز و هرروز پررنگ و پررنگرشد می 

های او کشیده شد و های آوا برای پاک کردن اشک دست چپش، روی پلک

با خشونت همراه نبود اما، آوا   هایش را بست. حرکتشدخترک چشم 
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هایش شود. انگار این مرد اصال با ظرافت توانست منکر فشار نسبیِ انگشتنمی

هایش هم،  توانست با نرمی و لطافت رفتار کند. اما همین توجهآشنا نبود و نمی

 چسبید...کرد و به دل آوا میبدجوری دلبری می

ست، او دستش را عقب کشید و  هایش نشهمزمان با لبخند محوی که روی لب

 هایش را باز کرد، صدای گرم و آرام اهورا توی گوشش پیچید:آوا که چشم

 هات نگرانیِ... واسه چی نگرانِ من بودی؟  دلیل گریه گفتی-

هایش را  لبخند دخترک پاک شد و لب زیرینش را از داخل گاز گرفت. انگشت

اش شده بود، مِن مِن هم چاشنیبه هم پیچاند و با صدای ظریفی که نازی ذاتی 

 کنان پاسخ داد: 

خب... خب چون تو... منظورم... منظورم اینه که، همونطور که گفتی، ما  -

م که بازوت خونریزی  هردوتامون تو دلِ مرگ رفتیم و برگشتیم... و خودم دید

 داشت... پس... 

النم  ی کوچیک بود که خیلی سریع هم رفع و رجوع شد... ااش یه گلولههمه-

 شوره وجود نداره...و دلبینی، خوبم! پس دلیلی واسه نگرانی که می
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هایش را کمی تنگ کرد آوا حرفی نزد و او چند لحظه نگاهش کرد و بعد چشم

 و با تردید دوباره پرسید:

 ای نیست؟ هیچ اتفاقی نیفتاده؟ مطمئن باشم چیز دیگه-

تیمی بازگو کردنِ همچقدر دوست داشت بگوید طهموری زنگ زده و بعد از 

بازی تهدیدش کرده که یا خودش را به  شدنِ شاهپور و هامون، با هزار زبان

ی او و اهورا خوانده است؛ اما... به هر صورتی  کند و یا فاتحههامون تسلیم می

که بود جلوی زبانش را گرفت و برای یک امشب هم که شده، دندان سر 

 جگرش گذاشت.  

های سرخش نشاند و سرش را تکان داد و بعد آرام  لبخندی کمرنگ روی لب

 ادامه داد: 

و بزنی و  ترسیدم دیگه برنگردی... مأموریتتون تموم شه و قید شراکتمی-

 دونی چقدر خوشحالم که دوباره اینجایی... و یادت بره... اما االن؛ نمیوجود من

روهای اهورا  شد و اخم را بین اباش کمرنگ و محو میلبخند دخترک با هر کلمه

 انداخت. می
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و یادم بره و و اینطوری شناختی؟ که تا تقی به توقی بخوره حرفامتو من-

خرش کنارتم... طوری که حتی سنگینیِ  عهدنامه پاره کنم؟ بهت گفتم تا آ

 طوفان هم نتونه بهت آسیب بزنه، نگفتم؟ 

داشت و روی موج  ی دخترک را از دورر گردنش بر میزمان که شال افتاده و هم

 انداخت، ادامه داد: موهایش می

ای که  ازت خواستم قوی و صبور باشی، انقدر قوی که بتونی پا به پای سایه -

زنه پیش بیای... درست مثل یه آهوی  ده و زیرش هم نمیبهت قول حمایت دا

 وحشی... و تیزپا! 

لبخند آوا دوباره رنگ گرفت. دومین بار بود که اهورا، »آهو« را به او نسبت  

 داد. می

 اهورا با سر به تخت اشاره کرد: 

ساعت نزدیک شیش صبحه... اگه االن استراحت نکنی، دیگه خواب به  -

چشمات نمیاد... فردا کلی حرف دارم که باهات بزنم و تو هم باید همه رو گوش  
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کنی... پس االن ذهنت رو آروم کن و به جز استراحت و خوب شدن حالت، به  

 هیچ چیزی فکر نکن...  

ل، محکم مچ دستش را گرفت و  خواست از روی تخت بلند شود که آوا ناغاف

اش خیره شد به نگاه ترسیده و لرزان آوا وقتی که دخترک ایهای شیشهچشم 

 پر از نگرانی لب زد:

زنیم ولی تا این شب به صبح برسه من هزاربار  بهم گفتی فردا حرف می -

جا بمون... تنهام نزار  کنم همینشم... ازت خواهش میمیرم و زنده میمی

و ببندم و دوباره جایی بازشون کنم که تو اونجا  خوام چشمام میاهورا... ن

 نباشی... 

دست کوچکش  اهورا چند ثانیه مات نگاهش کرد و بعد دوباره کنارش نشست. 

اش گرفت و با لحنی مطمئن، خیره به  های کشیدهرا محکم بین انگشت

 هایش گفت: چشم 
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مونم...  .. همینجا کنارت میرم و نه قراره دوباره ازت دور شم.من نه جایی می-

و ببند و مطمئن باش مِن بعد هر دفعه که بازشون کنی،  با خیال راحت چشمات

 بینی...  و مقابلت میمن

لبخند کمرنگ آوا و نفس عمیقش، از سرِ آسودگی بود وقتی روی تخت دراز  

 کشید و جسم ریزنقشش را در خود جمع کرد. 

های  ی آغوشش... و چشمبود... به اندازه رفتار اهورا، امشب طور دیگری آرام

ی کهنه و سنگینِ حزنش را در سرسرای غرور و  وجود پرده  گینش که آواغم

 های او حس کرده بود. تحکم و قدرت جنگل چشم

ی اهورا، به جان دخترک نشسته بود.  های مردانهآرامش کالم و گرمیِ انگشت

دانست چکار کند و چه  دقیقا می انگار او دخترک را از خودش بهتر بلد بود که

بگوید که در لحظه، دل دخترک آرام بگیرد. همان آرامشی را به قلب کوچک او  

های ی خودش هم، از منبعی جز فندقیِ چشم خوردهکرد که، وجود زخمالقا می

 کرد. آوا درخواستش نمی
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ش  هایاش غرق همان لبخند محو بود وقتی پلکهای آوا بسته شد و چهرهچشم 

پر از آرامش روحش را  ها، برای اولین بار، خوابی  گرم شد و بعد از تمام این سال

 نوازش کرد. 

امشب اهورا بازخواستش نکرده بود... سوال پیچش نکرده بود... خبری از  

شان نبود. امشب اهورا واقعا متفاوت بود...  های همیشگیها و لجبازیکشمکش

 خیلی هم زیاد!  

اش آرامش بود و حس و حالش پر از  ن آغوشی که مزهحضور اهورا و چشید

 امنیت و حس دل دل زدن، برای آوا شبیه به طعم زندگی بود...

اش، انگار آرامش  درواقع وجود اهورا در نزدیکیِ او و زندگیِ همیشه آشفته

 دنیای کوچکش شده بود...  

ش را که  اهورا که دید آوا به  خواب فرو رفته، از کنارش بلند شد و کت خود

ی تخت افتاده بود، روی تن کوچکش انداخت و صندلیِ همراه را تا کنار  گوشه

اش را  ترین فاصله از دخترک رویش نشست. پیشانیتخت جلو کشید و با کم
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تر  هایش را آرامروی تخت گذاشت و چشم با فاصله جلوی کمر ظریف دخترک، 

 از همیشه بست.  

*** 

را روی میز بیلیارد کوبید. دستی  جنسینگتوی با حرص لیوان پایه بلند مح

اش را روشن  اش کشید و درحالیکه سیگار فرانسویمیان موهای جوگندمی

 کرد، گفت:می

ای مونده که برای بیرون اومدن از این هچل، باید چیکار کنم؟ کدوم راه نرفته-

 بست ختم نشده باشه؟ دست روش نزاشته باشم و تهش به بن

اش را خاراند و اخمی کمرنگ به چهره ی پیشانیگوشه شروین با انگشت اشاره

 نشاند.  

 تنها راهش اینه هرچی که داری و نداری رو گرو بزاری.. -

مگه االن غیر از اینه؟ تموم هست و نیستم رو دادم به اهورا و باهاش نشستم  -

ام رو حفظ کرد، اما ه جایگاهم رو حفظ کنم... هرچند محمولهپای میز قمار ک

منصور ازم بُریده! دیگه بهم هنوز یاقوت کبود رو گیر نیاورده... و از همه بدتر، 



www.taakroman.ir  

 
  

 
928 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

نفر آدم تور کنه و بفرسته سراغم   اعتماد نداره... همین امروز فرداس که چهار

 و زیر آب کنن...  که بی سر و صدا سرم

 شروین چند لحظه مکث کرد و بعد گفت: 

 ی اصلی همینجاست... طرف حسابت رو اشتباه انتخاب کردی ارباب! نکته-

پوزخند شاهپور، بی صدا سوک لبش نشست وقتی پُکی عمیق به سیگارش زد  

 و گفت: 

از اونم که شرط و شروط تعیین کنم...   ترمن گرفتار قافیه رو باختی پسر!-

تونستم اعتماد کنم تر دم دستم داشتم؟ به مانیا می و از اهورا امیندرضمن، کی

ن که قصدش از همون اول باال  هاموو بزنه؟ یا به که دقیقه نود اومده بود رای من

 ؟ ام بودمحموله کشیدن

شرایط پیش اومده، کسی مورد اعتماده جسارت نباشه ارباب... اما به نظرم با -

هامون برگشته  که قبال روی خوبت رو دیده باشه... توی همین مدت کمی که 

نه که همین شیخ  الش رو نگرفتی... اصال مگه غیر از ایبود ایران، کم زیر پر و ب

 اش به نام اون زده شد؟ بود ولی درنهایت قرعه مافی هم مشتری خودت
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 د نگاهش کرد:شاهپور گنگ و باتردی

 منظورت رو واضح بگو...  -

منظورم اینه که، از کجا معلوم تموم این قضایا تقصیر اهورا نباشه و از اول هم -

برای باال کشیدن سازمان خودشون بهت نزدیک نشده باشه؟ یادت که نرفته 

 زنن...ارباب؛ افراد هِرَمی برای منفعت خودشون دست به هرکاری می

 ش پرپشتش کشید و اندکی فکر کرد و بعد گفت:شاهپور دستی به ری 

راه حل تو واسه این دوراهی چیه؟ اونم االن که جز امالک تهران چیزی تو  -

 دست و بالم نمونده... 

ی اهورا را خراب کند و  های شروین برق زد و دانست که موفق شده چهرهچشم 

و حساب ترسید هامون را باال بکشد. هرچند از اهورا تا سر حد مرگ می

های هامون و وعده وعیدهای ملک و امالکش، او را وادار  برد، اما بوی پاپاسیمی

های توانست حرفتر میراحتکرد و حاال که اهورا اینجا نبود، به اطاعت می

ای هم که از آوا به دل داشت، شده بود هامون را نزد شاهپور بازگو کند. کینه

 مزید بر علت... 
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دن آواست! هامون تا اون دختر رو نداشته باشه از پا بهترین کار تور کر-

شینه... پس باهاش تماس بگیر بگو که آوا متعلق به خودشه و هرچه زودتر نمی

گیره و  بره از اون ویال بکشدش بیرون... بعدش؛ شک نکن هامون دستت رو می

 شه...این بازی درنهایت به نفع ما تموم میبا از بین بردن اهورا، 

گفت. شاهپور هم  شاهپور دستی بین موهایش کشید. شروین بد هم نمی

ی پرازشش، هم دخترِ نرگس و هم یافتن یاقوت کبود را به دست اهورا  محوله

سپرده بود... اما؛ از کجا معلوم خود او هم به قصد منافع شخصی از آغاز این راه  

 را انتخاب نکرده باشد؟ 

را، قدری زیاده روی بود و شاهپور بی گدار به  شاید، این حجم از اعتماد به اهو

 آب زده بود...  

 عصبی پک دیگری به سیگارش زد و رو به شروین گفت: 

 مون پذیرایی نشده... پایهبگو ببرنش اتاق مخصوص... هنوز از مهمون دون-

 شروین لبخند زد و کمی سرش را خم کرد و از آن محوطه خارج شد. 

 ها سر کشید و راه زیر زمین را در پیش گرفت.  را تا انت   شاهپور جنسینگش 
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د و انگشت ششستش را به حسگر فشرد. به محض مقابل درِ الکترونیک ایستا

باز شدن در، صدای فریادهای وحشتناک مردانه به گوشش رسید و اخمش را  

 میان دو ابرو غلیظ کرد. 

روی صندلی  ی مرد نشسته بر هایی که با شوکر و باتوم مشغول شکنجهنگهبان

، هایش را پشت کمر گذاشتهبودند، با دیدن او عقب رفتند و شاهپور دست 

 ی مرد گرفت و رو به نگهبان گفت: ر افتادهنگاهش را از صورت خونین و به زی

 مُُقر اومده یا نه؟!-

 اش کشید و گفت: نگهبان دستی به دور چانه

شما نگران نباش، من   نه آقا؛ طرف زیادی سگ جونِ... فعال دهن وا نکرده اما-

 عادت دارم به سر و کله زدن با سگ جماعت! 

 بعد چند بار شوکرش را فعال و غیرفعال کرد و ادامه داد: 

کنم که واق واق از یادش بره و عین بچه آدم هرچی  طوری سر به راهش می-

 و رو کنه... خوایمکه می

 شاهپور با اخم غیظ کرد: 
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یست و چهار ساعت شتی طیِ همین ب شو دانیازی نیست. تو اگه عرضه-

کنم صدای همون   کاری میی... پس لغز بیهوده نخون، و اِال شو وا کرده بوددهن

 ی... االنم بیرون! خودم باید به حساب این مردک رسیدگی کنم. سگ رو در بیار

نگهبان »چشم قربان«ِ زیرلبی گفت و با سر به همکارش اشاره کرد و هردو از  

د. شروین پشت دستگاه مولد الکتریسیته نشسته بود که با جا خارج شدنآن

اش از اتاق  زده نگاهش کرد و بعد علیرغم میل باطنیی او، ابتدا بهتاشاره 

 بیرون رفت.  

های شاهپور، توی گوش مرد اکو شد و مقابلش که رسید، با صدایی صدای گام 

 لرزان اما پُر حرص گفت: 

دی زیر زبونم رو بکشن ندادم، خودت رخ  هایی که فرستاغولچیه؟ جواب شاه-

 نشون دادی مهندس جاوید؟

 شاهپور با حرص موهایش را کشید و از الی دندان گفت: 

موش کثافط، فکر کردی شهر هرته که هر غلطی دلت خواست بکنی و بعدم  -

بزنی به چاک و هیچکی هم بو نبره تو کدوم سوراخی قایم شدی؟ خیانــت؟  
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یزوری، از مادر زاییده نشده کسی که بتونه به اموال  اونم به من؟ دِ آخه پ 

 شاهپور جاوید دست درازی کنه و تقاصش رو با خون خودش پس نداده باشه... 

 رامین که ترسیده بود، محکم بزاق دهانش را فرو برد و گفت:

 دم کور خوندی...  کنم و رئیسم رو لو میکنی من لب از لب باز میاگه فکر می-

وزخند عقب رفت و بعد آب دهانش را تف کرد کف دستش و تا  شاهپور با پ 

رامین بفهمد چه شد، با مشت وحشتناک شاهپور برق از سرش پرید و رو به  

 یک طرف خم شد. شاهپور برخالف سنش، ورزیده بود و قدرتمند...  

های  هایش را به چشمبا حرص گردن رامین را گرفت و خاکستر خونین چشم

 ی او دوخت:زدهبیرونترسیده و از حدقه 

و نکشیدم بیرون  کج تا خودم با همین دستام زبونتی دست خفه شو مرتیکه-

 و نریختم تهِ گلوت...  و تک به تک دندونات

 چرخاند گفت:نبر را میان انگشتانش میبعد او را رها کرد و همانطور که ا

بار بهتر از   های سنتی زیادی بلدم که هزارحتی اگر نخوای زِر بزنی، من روش-

 کنه؛ اولیش هم اینه... جریان برق و خفگی وادار به اعترافت می
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نبر گرفت و فشرد که صدای ترق ترق  ی رامین را میان اانگشت اشاره

استخوانش، با صدای فریاد غریو و وحشتناکش یکی شد و در فضا پیچید.  

میان فریادش، شاهپور با انگشت کوچکش هم همین کار را کرد و این بار او در 

ی گوشش در  اش شد گیر افتادن اللهالفاظ رکیکی را هم به زبان آورد که نتیجه

 ی شاهپور: میان انبر و زمزمه

شم کم از دستت شکار نیستم که بخوام مفت  غلط زیادی نکن که همینجوری-

 تو از اینکه هست بدتر نکن...  از جونِت بگذرم... وضعیت

 بود و بسیار بلند وقتی که گفت:  صدای رامین، شبیه به فریاد

 خوای به چی برسی؟ با این کارا می-

 ای که چشمش دنبال یاقوت کبودِ من بوده... به اسم اون حرومزاده -

 رامین پوزخند زد: 

 باش تا بهت بگم!-
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زمان شاهپور با حرص و خشم، گوشت گردنش را میان انبر گرفت و هم

بود، محکم به هم   شان را شکستهدوتایهای دست راستش که قبال انگشت

 فشرد. فریاد رامین که به هوا رفت، او با خشم گفت:

 ات کنم نمک به حروم؟! کنی یا باید تیکه تیکهتو وا میحاال چی؟ دهن-

 گم بهت...گم... ولم کن میخب... میخیلی-

 با غیظ گفت:  بدون اینکه دور شود، شاهپور رهایش کرد و

 بنال!-

ندتا نفس عمیق کشید و بعد، دلش را به دریا زد و سخنان مانیا را مو  رامین چ

همین بود. او بیاید، کمی به مو اطاعت کرد و روی زبان آورد. از اول هم نقشه 

آلود خواسته بود به زبان  نما و زهرد و بعد اعترافی که آن زنِ افعیشکنجه شو

 بیاورد.

نیستم، دختر خودت بهت خیانت  هامون و آوا دست به یکی کردن... من دزد -

کرده چون نه خواسته سیخ بسوزه و نه کباب! به خاطر به دست آوردن دل 

هامون سنگ رو دزدیده و واسه داشتن اهورا، مجبورش کرده جلو روی تو ازش  
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بینی، دوتایی نشستن و  دفاع کنه که دار و ندارت رو باال بکشه... االنم که می

 خندن... ره به ریش تو و هامون میبرن و با هر و کشو میکیف

زده نگاهش کرد. باورش برای او سخت بود، اما غیر  شاهپور خشمگین و بهت

ممکن نبود. اینکه آوا، دختر نرگس، به او خیانت کرده باشد و مثل مادرش 

ی مخالف را برگزیده باشد، خیلی هم دور از انتظار نبود... اما؛ نه با جبهه

دانست. پس  چون دخترک ارزش آن سنگ را نمیدزدیدن یاقوت کبود! 

شاهپور حدس زد البد حق با رامین است و هامون یک جوری از بهای زیاد آن  

که   مطلع شده و آوا را تیر کرده که سنگ را برایش بدزدد. اما اهورا... کسی

نفر کودکی که برای تحویل به مدارس   500ی او، تعداد اکنون محموله

ه بودند در اختیارش بود و شاهپور هست و نیستش را  تروریستی دزدیده شد

دانست و به نامش زده بود، مردی که او را چون پسر نداشته، امین خودش می

او را سپر خودش کرده بود، او دیگر چرا شاهپور  در مقابل ذکاوت هامون و مانیا 

  کرد به خاطر آوا... یک بار در گذشته نرگس میانرا دور زده بود؟ گمان می

شاهپور و آرش، آرش را انتخاب کرده بود و اکنون دخترش هم با دست به یکی 
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با اهورا، او را دور زده بود. انگار ساعت برگشته بود و تاریخ دوباره داشت تکرار  

 شد... انگار شاهپور واقعا از یک سوراخ، دو بار گزیده شده بود...می

ای که  زمان با نعرهو هم با عصبانیتی بی حد، دستش را روی میز فلزی کوبید

 اش ریخته شد. ی شقیقهزدهکشید، موهای بلندش روی نبض بیرون

ی مقصر بودن اهورا و قصاصی که از ابتدای  رامین در سکوت، توی دلش اندیشه

و با   پروراندکبود را در سر میورودش به دم و دستگاه مانیا و جریان یاقوت 

د. نفرت این مرد از رفیق قدیمی و دشمن کشیی قتل او را میتمام وجود نقشه

اش، آنقدر زیاد بود که حاضر بود با زنی چون مانیا همکاری کند و  کنونی

خودش را در اسارت این حزب درآورد اما... اهورا را درنهایت با دست خودش از 

 بین ببرد...  

شاهپور گردن او را درست از جای زخم گرفت و وادارش کرد سرش را بلند  

ی او  ی گُرگرفتهرامین صورتش را در هم جمع کرد و چشمش که به چهره کند.

 افتاد، شاهپور پُر خشم و غضب گفت: 
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دونم پادوی مانیا هم هستی و  و دلیل! یک اینکه میکنم بری، به دولت می-

خوام خوام به خاطر تو آدم به درد نخور از دستش بدم... و دو؛ مینمی

تا پایان مأموریتی که داری، چند  و بدون .. اینمسئولیت یه نفرو بهت بسپرم.

پس فکر دست از پا خطا کردن به  دورادور مراقبتن هاغولاز همون شاه نفر

 تونی از پسش بربیای؟ می... زنهات نمیکله

 رامین در میان درد، بزاق ترکیب شده با خونش را روی زمین تف کرد و گفت: 

اونقدری تیز هست که از   خوابیدم آقا... دندونامها ی گرگمن یه عمر الی گله-

تحویلت  و ما فقط اسم بده، به سه سوت جسدشبر بیام... ش پس هرکسی

 دم... می

 خواد لفظ و ادعا بیای، تو قرار نیست کسی رو بکشی... نمی-

 سیگاری روشن کرد و گفت:  گردنش را رها کرد، رامین فقط نگاهش کرد که او

رو برگردونی تهران و هرچه زودتر این کار انجام بشه  آوا! باید اون دخت-

  ری چون آدمای ویالخودت جلو نمیاینکه   بهتره... دو راه وجود داره؛ اولیش

بره جلو و دختره رو   گیی ورود ندن؛ پس به هامون میممکنه بهت اجازه
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داری سر و صدا برمیبرداره ببره ویالی خودش... و وقتی جاگیر شد، بی 

 پیش من... واضحه؟ میاریش 

 شو بگو.  واضحه آقا. المثنی-

 زمان با انداختن سیگارش روی زمین گفت: بعد، هم شاهپور کمی مکث کرد و

ممکنه اهورا شاخ و شونه بکشه و نزاره دست هامون به دختره برسه؛ در این  -

صورت یا توسط مانیا، یا بهتر اینه که خودت شخصا بری جلو... کمک هم اگه 

فرستم که دورادور مراقب اوضاع باشن... اما یادت نره؛ ه عده رو میخواستی ی

هرکسی هم  خوامش! چیزی که برای من مهمه، اینه که اون دختر رو زنده می

 که این وسط موی دماغت شد، کنارش بزن! هیچ استثنایی هم قائل نشو... 

 زد و »چشم آقا«ی زیرلبی گفت.   رامین پوزخند

*** 

 »آوا«

 معرفت؟ چه عجب یادی از ما کردی؟ به به! چطوری خانومِ بی-
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 صدای آیدا پر از گلگی بود وقتی لب ورچید و پاسخ داد: 

ست رفتی حاجی حاجی مکه از اونورم کربال  هفته معرفتم؟ یا تو که دومن بی-

هم یادت رفته و خبری ازت نیست؟ انگار گیالن زیادی بهت ساخته که کل

 حالی هم از ما بپرسی... 

آوا خندید و روی صندلی میز آرایشش نشست و همانطور که موهای نمناکش  

 کشید، با خنده و شوخی گفت:را شانه می

بدجوری پایین اومده بود! االنم که پاییزه و دیگه  آره جون تو شمالِ خونم -

شه بهتر... باور کن اگه یه جنازه رو لَت و پار بیاری وسط این بهشت بلند می

گم، یه چیزی  ... اصال یه چیزی میدهات قِر میکنه بندری واسهروع میش

 شنوی...  می

احل هاوایی  کنه خانوم برداشته رفته سوخب حاال! هرکی بشنوه فکر میخیلی-

 که اینجوری قمپز میاد... 

های سوگل را که از پشت خط شنید، با شوق و  کاریآوا خندید و صدای شلوغ

 ذوق گفت: 
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 گه این فندق کوچولوی خاله؟  چی می-

زنم، آویزونِ گردنم شده یه کله گیر داده بریم دونه دارم با تو حرف می می-

 ی... گه تماس عکستماس عکسی... به ویدیوکال می 

 آوا بلند خندید و گفت:

اش  اتفاقا دل منم واسه شکنی؟ مادر هم انقدر ظالم؟ خب چرا دل بچه رو می-

صاحاب رو چشمم به جمال و جبروت  یه ذره شده... عکسیش کن این بی

 خودت هم روشن شه... 

ی  نامه اونوقت غرغر و مصیبتپِی عشق و حالت   کور خوندی! رفتی-

 اری؟ تا برنگردی تهران خبری از دید و بازدید نیست...  شو واسه من میتنگیدل 

اش را با شلوار جین و  اش را توی گوشش گذاشت و حوله تنیآوا هندزفری

 شرت عوض کرد و در همان حال پاسخ آیدا را داد:تی

به عنوان مادر   مرده شورت رو ببرن مامان خانومِ حسود که باید اسمت -

بشه... تو یه ذره رحم نداری مگه؟ دلت به حال سوز و نمونه تو گینس ثبت دل 

 ی طفل معصوم رحم کن... سوزه به اون فسقل بچهمن نمی 
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این بچه که سرش با عروسکاش گرم شد... قصدم این بود تو رو تنبیه کنم که  -

 انگار موفق هم شدم...  

 آ...  شعور... بدجنس... دیگه به من زنگ زدی نزدیبی-

 آیدا خندید و گفت: 

تون ماهی هم تور کردی  ریف کن؛ از دریای این شهر جادوییشو! خب... تعگم-

 یا نه؟ 

ای که پای  آوا نفس عمیقی کشید و روی تخت نشست و خیره به چتر مردانه 

 تختش گذاشته بود، گفت:

تور که پهن نکردم هیچ، قالب گیر کرد تو دهن خودم و تا بخوام دست و پا  -

 ها...  بزنم، اَد افتادم تو دهن کوسه

که یه نفر پیدا شده مخِ رفیق شیطون بالی ما رو  شه؟! نگو نَــــــه! مگه می-

 بزنه و از راه به درش کنه؟  

 کشید. از لحن متعجب آیدا، آوا به خنده افتاد و روی تخت دراز 
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 زدن که چی بگم... تو بگو شِت و پِت! -

وجبی... دیدی حاال یه حکمتی تو کار  اوه اوه! پس اوضاعت زیادی خرابه نیم-

 بود که تشویقت کردم به رفتن؟  

 آوا کوتاه خندید و آیدا دوباره گفت:

که لیلی خانومِ ما دلش به رخت شستن   کی هست حاال این مجنونِ قصه-

 اش؟  افتاده واسه 

 شناسیش...  تو نمی-

ژیگول پیگوالی ایکبیریِ که وسط مهمونیا گیر سه    آوا! تو رو خدا نگو از اون-

 دادن بهت!پیچ می

 کرد.  آوا از توصیفات او به خنده افتاد. انگار دقیقا داشت شروین را توصیف می

ی این جماعت  نه دیوونه اونقدرا هم مغز خر نخوردم که با طناب پوسیده-

 شیرجه بزنم تهِ چاه...

 خب خداروشکر، خیالم راحت شد... دِ بگو کیه دیگه جون به لبم کردی!-
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یه   شناسیش... فقط انقدر بگم که هرچی آدم به عمرت دیدیگفتم که، نمی-

ست! جدی و مرموز...  هی جدا بافتافتهطرف، این یه طرف... المصب انگار ت

  ولی باابهت... درست مثل کوه! پرجذبه و مقتدر و... محکم... ...سرد... خشک

زنه که اصال  قد بلند و چشم رنگی... یه عطر تلخی هم میشم که ماه! قیافه 

 فرستدتت کما... می

 آیدا بلند شد و پرشیطنت گفت:  کوتاه یصدای خنده

یده و نشناخته با  منم ند ماهیِ!شاه  ماهی نیست، گی،می داری اینی که تو -

اش ضعف رفت... دیگه خدا به حال دل  ی که دارم دلم واسهاوجود ایل و طایفه

 تو رحم کنه دختر! 

 بگو خدا کمکم کنه دستم بهش برسه... که یه سورِ حسابی بزنم به حسابت... -

هم تو دلش حسابی جا وا من شک ندارم تو با زبون تند و تیزت همین االنش  -

وقتی برگشتین یه    که کردی... پس بی زحمت شامِ رستوران گردان رو رزرو کن 

 وقت مشکلی پیش نیاد... 

 آوا نفسش را فوت کرد و با خنده از روی تخت بلند شد. 
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ا هم کارد  خدا از دهنت بشنوه! ولی فعال شام رو بزار کنار چون تا دلت بخواد ب-

 یه نمه بهتر شده بود... ولی خب... شب پیش  سهو پنیریم... البته 

دو روز دم دستم نبودی امواج دریا از راه به   ای کلک! نگفتی شبا هم باهاشی!-

 ...آدَرِت کردن

 آوا لبش را گاز گرفت. 

 مرض! دیوونه...  -

 آیدا بلند خندید و آوا گفت: 

کنی تا من اون شیرین عسلت رو ببینم...  تو که تماس رو تصویریش نمی-

حداقل قطع کن برم به کار و زندگیم برسم... خودتم برو سراغ اون شوهر  

 ده... اش اُرد شام رو میمظلومت که تا یکی دو ساعت دیگه معده

زندگیِ تو همون  دونیم کار و کنه نمیمون کار نمیباشه باشه... ما هم عقل-

 آ...! ام تلگرام کنیشو واسهماهیِ دلبره... یادت نره عکسشاه 
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خب«ی گفت و بعد از خداحافظی تماس را قطع کرد. چقدر آوا با خنده »خیلی

توانست مثل یک خواهر رویش حساب کند و خوب بود حضور آیدا که می

 هرچه که در دل دارد، با او در میان بگذارد. 

ی چپش رها کرد و  وج موهای بلندش کشید و همه را روی شانهدستی میان م

شان شد. کارش که به پایان رسید، عطر نرگسش را  مشغول سشوار کشیدن

 کشید.  هایش یک دور برق لبی کمرنگروی لبها پخش کرد و بین آن

سشوار را روی میز گذاشت و ظاهرا به تصویر خودش خیره بود، اما در واقع، 

ترساند و واسش پیش اهورا بود. این تنها ماندن در ویال او را میتمام هوش و ح 

های سبز مغرور و نگاه از ترس گذشته، دلش هم بدجوری برای آن چشم

آمد. دخترک های غلیظ تنگ شده بود... کاش امشب دیگر میپرابهت و اخم

های شب بعد از آن شب در بیمارستان، دیگر خواب راحت نداشت و مدام نیمه

کرد... آن  ی تختش کز میشد و با گریه تا خود صبح گوشهکابوس بیدار می با

ی  را بازگو کرده بود ول کاوههای شان به ویال، آوا حرفروز صبح بعد از برگشت

حرفی از تماس طهموری نزده بود و نیز متوجه شده بود شب مهمانی، شاهپور  

به اهورا داده بود و سند  هایش رای تام نود درصد اموال و دارایینامه وکالت



www.taakroman.ir  

 
  

 
947 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ها به ظاهر خالی و درواقع  ی آناکثر امالکش را به نامش زده بود و اکنون همه

به نفع دولت مصادره شده بودند. همین... تمام مکالماتشان همین بود و بعد  

اهورا برای شرکت در مأموریت رفته بود و هنوز هم نیامده بود و حال آوا روز به  

 شد...یروز بد و بدتر م

به خیال اینکه یکی از  ای به در اتاقش را که شنید، صدای خوردن تقه

هایش  هنوز »بله« از میان لب از جا بلند شد. خدمتکارهاست، پوفی کشید و

ی ای بعد، قامت بلند و چهارشانهخارج نشده بود که در اتاق باز شد و لحظه

داد، در میان اش هم هویتش را تشخیص میمردی که آوا از روی سایه 

 چهرچوب در ظاهر شد. 

هایش در کسری از ثانیه به یخ  ترس بدی توی دل دخترک نشست و دست

ویال بود، به چه حقی بدون   کرد؟ اصال وقتی اهورا مالکچه می نشست. او اینجا

 اجازه و تایید او پا به اتاق آوا گذاشته بود؟ 

ه بود، چند بار چهره و  هامون با لبخندی پهن که سر تا سر صورتش را پوشاند

 اندام دخترک را از نظر گذراند و بعد در را بست و قدمی نزدیکش شد. 



www.taakroman.ir  

 
  

 
948 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ستم بی حد و اندازه لوند و تو دل برویی؛ اما این مقدار از زیبایی رو  دونمی-

کردی و تا و از چشمم پنهون میتونستم حدس بزنم وقتی مدام خودتنمی

 دادی...  موندن ترجیح می خواستم نزدیکت بیام، فرار رو بهمی

زمان ها و موقعیت خودش، بیشتر دلش ضعف گرفت و همآوا از یادآوریِ لباس

با پریدن رنگ صورتش، عرقی سرد پشت کمرش نشست و هامون تا نزدیکیِ او  

 جلو آمد.  

شاید اگه دلت باهام یکی بود و از همون اول باهام راه میومدی، شاهپور هم -

کشید که کار به اینجاها کشیده بشه و دوری و  و شونه نمیام شاخ انقدر واسه

 مون قد علم کنه...فاصله بین

اش  پوزخندی در صورت آوا نشست و کمی عقب رفت و با سرتقیِ همیشه

 گفت:

دلم باهات یکی بشه؟ هه! شتر در خواب بیند پنبه دانه! دلِ من شاید هردفعه  -

بخواد تموم محتویاتش رو خالی کنه رو قد  بیندت حالش به هم بخوره و که می

و ی قناسِت، اما اینکه بخوای انقده، قده یه نخود توش جا داشته باشی و قواره
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ل و قرارت با شاهپور هیچ  دود کن بفرست هوا که هارت و پورت کردنات و قو

 من تأثیر نداره...   رقمه رو

پیدا بود. آوا  اش  ی برافروختههای هامون سرخ بود و خشم از چهرهچشم 

ترسیده بود، اما ظاهرش را حفظ کرد. دست به سینه ایستاد و با اخمی کمرنگ، 

 با سر به در اشاره کرد:

دیگران   اجازه وارد حریم خصوصیِو نداری که بیر ایناالنم بیرون! اگه شعو-

و داشته باش که این موقع شب وقت استراحت منه، نه  نشی؛ حداقل درک این

 زدن با تو... عزت زیاد... رفتی درم پشت سرت ببند...   وقت سر و کله

هامون با حرص قدمی جلو رفت و با صدایی که تاحدودی بلند بود، توی صورت  

 دخترک گفت:

کنم که بعدا نیازی به  اش میگوش کن دختر؛ یه بار درست و حسابی دیکته-

شده که  تکرار مکررات نباشه... بین من و شاهپور یه تعداد حرف رد و بدل

شرط اصلیش  داد و ای که بوی خون میاش ختم شد به یه معامله... معامله تتمه

هم تو بودی! در ازای نابودیِ یه گروه تو رو از شاهپور طلب کردم و اونم بدون  
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کوچکترین فکری موافقت کرد... منتها بعدش که فهمید نه فقط کارم، که دلم 

دن و گربه رقصونی که هرچی بیشتر  هم پیشِت گیره، شروع کرد به دبه درآور 

 ازم دورِت کنه...  

و غمی که در قلبش زبانه   ...ضربان قلب آوا روی هزار بود از ترس و بهت

کرد  حرف فقط هامون را نگاه میکشید، بغض را در گلویش نشانده بود. بیمی

رفت، با لحنی که خباثت و  که او لبخندی روی لب نشاند و همانطور که جلو می

 کرد، ادامه داد: ص از آن چکه میحر

اما االن وضعیتش فرق کرده... پدرت، شاهپور جاوید! مردی که یه روزی واسه  -

ای داشت و یه مملکت از یال و کوپالِ اون تغذیه  خودش دبدبه و کبکبه

، االن جاش زیر پای منه و مجبور به اطاعت! تا امروز پیش اهورا بودی،  نشدمی

ی خودم اونجا  د رو میای ویالی من... به عنوان معشوقهاما از اینجاش به بع

کنی و کسی حق نداره چپ نگاهت کنه... من برای داشتن تو  خانومی می 

هرکاری کردم... پس ازم نخواه ازت دست بکشم و االن که عطشم برای 

 داشتنت هزار برابر شده، بیخیالت بشم... 
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د وقتی آسمان سیاه رنگ دخترک پریده بود و دست و پایش یخ بسته بو

های نافذ هامون اجزای صورتش را از نظر گذراند. جلوتر رفت و انگشتش  چشم 

ی آوا کشید که دخترک با انزجار اخم کرد و صورتش را  را نوازشگر روی گونه

جمع کرد و سرش را به سمت دیگری چرخاند. هامون با پرخاش و حرص،  

ک از دردش گره خورد و او  ی ظریفش را توی مشتش گرفت که اخم دخترچانه

حس بد بیزاری را توی وجود دخترک    صورتش را خم کرد. هُرم داغ نفسش،

های سرخ او، با لحنی پر از تمنا و عطش خواستن لب  انداخت وقتی خیره به لب

 زد:

تونه تو رو ازم  االن بدون هیچ حد و مرزی مال منی... دیگه هیچ چیزی نمی-

 دور کنه...  

پدرت تو رو توی یه معامله فروخت و اون اهورای سرد و سنگی، طبق معمول  

ارزش از جنس وجود ی جنس مؤنث زد و با یه سنگ بیدست رد به سینه

بینی؟ هیچکس غیر از  جات کرد که به منافع خودش برسه... میخودش جابه

 وجبی...من کنارت نیست نیم
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ا بهت زده شد و بغضش بیشتر گلویش را سوزاند. نه... محال بود...  رنگ نگاه آو

محال بود اهورا بیخیالش شود و او را در این ویالی درندشت تنها بگذارد...  

رساند؟ غیر از این بود که آوا  بست و به انتها میاصال مگر نباید پرونده را می

ت ثبت شده است؟ هم جزء ارکان اصلی این قضیه است و اسمش در آن گزارشا

پس... پس غیرممکن بود اهورا قید او را بزند... او قول داده بود! خودش گفته  

بیند... پس االن چرا  بود هروقت آوا چشم باز کند، اهورا را پیش چشمش می

نکند واقعا  رفته بود؟ روی چه حسابی دخترک را با این مردک رها کرده بود؟ 

اشد و اهورا هم در عوض به تسلیم کردن هامون یاقوت کبود را تحویل داده ب

 آوا راضی شده باشد؟

هایش رسیده بود و قبل از اینکه باران شود و به صورتش  ی چشماشک به پیاله

 هایش لرزید و زمزمه کرد: ببارد، آرام و لرزان لب

 منظورت چیه که اهورا...  -

 ی تکمیل حرفش را به او نداد و گفت: هامون اجازه
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که اهورا بی هول و واهمه، سهمش از معامله رو برداشت و رفت  منظورم اینه -

پِی زندگیش... شاهپور هم به خاطر حفظ جون خودش، برگشته تهران که یه  

دونی چرا؟ چون هردوتاشون احمقن! کور و  میوقت خط و خشی بهش نیفته... 

 گذاشتن... ارزش تلقی کردنت، تنهات و با بی نفهمن که از تو گذشتن

دونم و برام روشنِ که جات اینجا  عکس اونا، من ارزش واالی تو رو میاما بر

گم عاشقتم، چون  کنم... نمینیست... بهت گفتم دلم باهاته، انکارش هم نمی

ها نبودم و نیستم... اما حاضرم طول تموم زندگیم، تا هیچوقت اهل این برنامه 

ه ابروت بیفته...  کشم کنار خودم نگهت دارم و نزارم خم ب روزی که نفس می

 فهمی...  فقط کافیه به قصر من بیای؛ اونوقت معنیِ واقعیِ ملکه بودن رو می

وجبیِ لوند و تو دل برو... چون امشب اومدم که برای  وسایلت رو جمع کن نیم

 همیشه با خودم ببرمت...  

سوزاند. با اش ریخته بود و آتش غصه دلش را میهای آوا، روی گونهاشک 

از اینکه او  ی آخر هامون، عرق سردی پشت تیرک کمرش نشست و قبل جمله

ه مراد دلش برسد، محکم هر دو دستش را تخت  صورتش را خم کند و ب
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اش کوبید و هامون که عقب رفت، تند دوید و وسط اتاق ایستاد و با سینه

 رخاش گفت: پ

ه  هات رو باور کردم و با چهارتا ننکنی من شِر و وِر تو آشغالِ عوضی فکر می-

تونی ازم سواری بگیری؟  شم که سوارم شی و تا میخرت میبازی من غریبم 

نخیر جناب افخمی، تو بند و بساط آوا از این خبرا نیست! شاید تو رذالت و  

کاری با غگوی خوبی نیستی... گندکاری دومی نداشته باشی، اما اصال درو

ی توئه و اگه ازت بدتر نباشه، بهتر هم  دونم لنگهشاهپور ندارم چون می

 نیست... اما اهورا...  

هامون با چند قدم بلند سمتش گام برداشت و چنان با غیظ و بلند فریاد کشید 

هایش  ی غریو او گوشهایش را به هم فشار داد و نعرهکه دخترک محکم چشم 

 آزرد:را 

شاهپور داره که  ی فرصت طلب چه فرقی با من و اما اهورا چی؟ اون مرتیکه-

و پُر کردی از  دونی و چوب خط اونی و مارو شیطون میمسیرش رو عوض کرد

 به به و چه چه؟  
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 هایش را گرفت و بلند گفت: آوا حرفی نزد که هامون محکم شانه

واسه  اب بره بهت نزدیک شدهاونم یه نفره مثل من! یه گرگ درنده که با نق -

عقلی که هنوز نفهمیدی اهورا عضو یه  انقدر بی خاطر اینکه به اهدافش برسه...

شون خوابیده و سیبیل  سازمانِ که هزارتای من و شاهپور گند و کثافط زیر دم 

دونی طیِ همین مدت کمی که کنن؟ هیچ میریز تا درشت مملکت رو چرب می

چند نفر آدم رنگین شده و چند نفر رو به جرم   اینجا بوده، دستش به خون

ی احمق؛ ارزش تو برای مردی که از زندگیش  نکرده گردن زده؟ د آخه دختره

ی امثال شاهپور  نفهمیده و مدام درحال تلکه چیزی تازیجز سردی و یکه

زنی؟ دِ آخه اون  تونه باشه که اینطوری سنگش رو به سینه میبوده، چی می

  دونه! جذابه، اما بلد نیست از چهرهتار درست رو با یک زن نمی مرتیکه حتی رف

های یه دختر  و قدرتش استفاده کنه... برعکس من! که خوب از ناز و نوازش

تونم هرروز و هرشبت رو انقدر رویایی و زیبا بسازم که فکرشم  باخبرم و می

 تونی بکنی...  نمی

آوا را سوزاند و دخترک اخم   ش، بینیتند بعد او را جلوتر کشید. بوی ادکلن

 کرد وقتی که او با لحنی خاص زمزمه کرد:
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 انتخاب تو باید من باشم! نه اهورا... -

گرفتند که اینطوری روی صورت  های آوا، انگار از ناخودآگاهش دستور میاشک 

رفتند. شروع به تقال کرد که خودش را از دست هامون برهاند اش راه میمهتابی

 گفت: و در همان حال

خوام فقط  انتخاب من هیچکدوم از شما دو تا نیستین... میولم کن روانی... -

 آزاد باشم همین... نیازی هم به هیچکدومتون ندارم... ولم کن بهت گفتم...  

ی کوتاه هامون عصبی بود وقتی کمرش را محکم به دیوار چسباند و او را  خنده

 فت: اش گرفت و گمیان بازوهای داغ و آزاردهنده

وجبی! انتخابی که داری ازش  زنی نیمد نه د! این یه فقره رو داری اشتباه می-

کنی... االنم  بی چون و چرا قبولش  زنی قبال انجام شده و تو هم بایدحرف می 

کنی و همراه من میای به ویالیی که اتاق خواب مخصوصش  وسایلت رو جمع می

 کشه...  حاضر و آماده انتظارت رو می

ی آوا برافروخت و خودش هم نفهمید چطور توانست  ن حرف هامون، چهرهاز ای

ی حساس او ضربه بزند. صورت  زانویش را باال بیاورد و با تمام قدرت به ناحیه
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هایش را که شل گرفت، آوا تند دوید و  هامون از خشم و درد سرخ شد و دست 

 داد زد:او 

کی طرفی آشغالِ زبون  کنم بای لکاته؟ حالیت میچه غلطی کردی دختره-

دراز... زیادی افسارت رو شل گرفتم که هار شدی، اما از اینجا به بعدش سناریو  

 شه...عوض می

لرزید، با هر  های خونین هامون میی سرخ و چشم چهره آوا درحالیکه از ترسِ

 ضرب و زوری که بود لرزش صدایش را کنترل کرد و گفت: 

تر از دهنش حرف بزنه و هرچی که الیق جد و  حقت بود! کسی که گنده-

آبادشه به من نسبت بده، بایدم منتظر پای لرزش باشه... خوردی؟ نوش جونت!  

 ن...اش جمع کو واسه بقیهحواست

 هامون مشتش را از جلوی صورتش برداشت و با خشم و غیظ داد زد: 

دهن گشادت رو ببند و تا وضعیتت رو بدتر از اینی که هست نکردی، خرت و  -

 پرت هات رو بنداز تو کیفت و همراهم بیا...

 من با تو هیچ قبرستونی نمیام...  -
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 اتفاقا میای! اونم بدون هوچی گری و چموش بازی...  -

 اش را از توی صورتش کنار زد و مثل خودش با حرص داد زد: موهای آشفته آوا

 نکنه کری که نفهمیدی چی گفتم؟ نمــــیـــام!  -

هایی آرام و شمرده هایش را روی هم فشار داد و قدم هامون با غیظ دندان

 سمت او برداشت. 

پایین و  و بندازی ی آدم سرتبسیارخب... بهت هشدار داده بودم که عین بچه-

خواد  یاری و دلت میزر اضافه راه درست رو بیای... اما حاال که نه مبدون کالمی 

های دیگه رو بچشی؛ منم حرفی ندارم... رام کردن امثال تو رو از بَرَم!  زبون

 اصال چه اصراریِ که بیای ویالی من؟  

وحشت، وجود دخترک را فرا گرفت و تنش به آنی یخ زد و عرق پشت کمرش  

زمان با برق نما لبخند زد و همبه راحتی حس کرد وقتی هامون دندانرا 

و ظریف او چرخاند و با لحنی   نقشهایش، نگاهش را روی اندام ریزچشم 

 سرشار از غیظ  و حرص زمزمه کرد: 
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کنم بهت بد  و بسازم... تضمین میتونم همینجا خیلی راحت کارت رمی-

 ه... گذرنمی

شد و تا خواست سمت در بدود، هامون با یک خیز های آوا از ترس گشاد چشم 

بلند خودش را به او رساند و جیغ بلند دخترک، مساوی شد با افتادنش در کف 

 اتاق...  

ها توی گلویش خفه شد و طعم فریاد بلندش با کوبیده شدن صورتش به پارکت

 شور خون در دهانش پیچید.  

های کوچکش را میان سر روی کمرش خیمه زده بود و دستهامون از پشت

 های وحشی خود قفل کرده بود. خم شد و کنار گوشش حرص زد:پنجه

 وجبیِ چموش...  کنم نیمحاال دیدی آروم شدی؟ بهت که گفتم رامِت می-

کرد اما او جیغ و فریادهای آوا از سر گرفته شد و در میان بازوهایش تقال می

را بسته   هرگونه راه گریزیحاطه کرده بود و چون بختک دخترک ریزنقش را ا 

 بود. 
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با شالی که کف اتاق افتاده بود، هر دو دستش را محکم   آوا که روی کمر افتاد،

 بست.

ی دست چپ هامون جلوی دهانش را گرفت و دست دست راستش را سمت لبه

 تیشرتش برد.  

هق همراه بود وقتی که  اش با هقهای خفهو جیغ هایش را بستبا غیظ چشم

شون دوری  های شومخدایا... تموم عمر از این آدما و نقشهتوی دلش نالید:»

ام کردی، بگم تو  کردم که جلوت سرم بلند بشه... فردا روزی که محاکمه

بدترین شرایط، وسط جهنم بودم اما شیطان نتونست از راه به درم کنه...  

 شرف اینطلعی... نزار این هامون بیو دیدی و از اعمالم ممیشه منخدایا، تو ه

دم که اجازه ندی اتفاقی برام بال رو سرم بیاره... به بزرگیِ خودت قسمت می

بیفته و پاکیم رو از دست بدم... پدر و مادرم که تو این آتیش و بلبشو سوختن  

 یره...«و نابود شدن... اما نزار سیاهیِ این جهنم دامن منم بگ
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ی شلوار جینش را  کرد. هامون که لبهتنش یخ زده بود و با صدای بلند گریه می

  داد و بلندتر اسم خدا را توی دلش  هایش را محکم روی هم فشارگرفت، چشم 

 زمزمه کرد. 

  اق بازبود که در اتاق با صدای بلندی طاق به ط ی جینش هنوز باز نشده دکمه 

ی آوا را شدت  ی صدایی آشنا، گریهردانهپشت بندش، غرش بلند و مشد و 

 بخشید و تنش را لرزاند و باعث شد هامون تند از جایش بلند شود. 

 ی پفیوز؟! لقمهکنی حرومداری چه غلطی می-

است. نگاهش خیره به قامت از جا برخ هامون که از او دور شد، دخترک فرز

شد و برافروختگیِ  پایین میهای واسعش با شدت باال و بلند اهورا بود که شانه

های آوا هم به وضوح  ها و صورت درهم و خشمگینش از پشت حریر اشکچشم 

پیدا بود. دلگیر بود از او... تمام وجودش پر بود از بغض و گالیه... با این حال،  

 وسط اتاق ایستاد.  ، پشت سرشتند سمتش دوید و با فاصله از او
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زد و  اش تند تند میامون. نبض کنار شقیقهنگاهِ وحشیِ اهورا خیره بود به ه

دار و  های کشاش با نفسشده های مشت دست صدای تیریک تیریک استخوان

 اش یکی شده بود.  عصبی

 ی کوتاهی سر داد و یک تای ابرویش را باال انداخت:هامون، بی پروا خنده

وقت و ناموقع بود و و نشون دادی! هرچند حضورت بیچه عجب خودت-

ات پیدا شد و  خواست جوش بخوره سر و کلهمون میای که معامله رست لحظهد

دار برسه... اما در هر صورت، اتفاق نادریِ که باید به خودم نذاشتی حق به حق

 بگم دستمریزاد که نقطه ضعفت رو فهمیدم... 

شد و صدای دو رگه از خشمش با غیظ از  های اهورا روی هم فشرده می دندان

 خارج شد:اش های منقبض شده میان لب

و خالی نکردم وسط حلقومت که تا  و تا خودم یکی یکیِ دندوناتببند دهنت-

نفس داری از حرافی ساقط بشی! کدوم حق مردک؟ این دختر تا وقتی طرف  

 حساب معامله بود که شراکت درست درمون اجرا بشه...  
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! در  ی حناده تو کاسهوِل کر وو بسته و دستتنه االن که شاهپور خودش فلنگ

و گذاشتی تو  ای بین من و تو وجود نداره و غلط کردی پاتاین صورت معامله

 ملکی که تحت مالکیت من و متعلق به منه!

های سرخ و اخم غلیظش  چنان با چشم زده شد و اهورا همنگاه هامون بهت

رسید،  کرد. با حرص، چند گام بلند برداشت و مقابل هامون که نگاهش می

 اش را گرفت و با خشم، چنان فریاد کشید که تن آوا لرزید.یقه

جوره خود کردی قدمت به اتاق دختری کشیده شده که هیچو بدتر از اون، بی-

و فراتر از گلیمت رد  هیچ سَنَمی باهات نداره و شِر و وِر تحویلش دادی و پات

ت بکنی و آب هم کردی... فکر کردی هرکی به هرکیِ که هر غلطی دلت خواس 

 از آب تکون نخوره؟ اونم تو زمینی که شاهش منم؟  

او چون توقعش را نداشت،   ی اهورا صورت هامون را کوفت وخوردهمشت گره 

 ای کشید و سمتش هجوم برد.  ابتدا چند لحظه با گیجی نگاهش کرد و بعد نعره

با نگرانی هق  ها، از ترس و وحشتناک باهم گالویز شدند و آوا با فاصله از آن

هایش به کار  تمام تالشش را برای باز کردن شال از دور دستکرد و هق می
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که صدای جیغش بلند   دادهایش را به هم فشار می گرفته بود و محکم لب

 نشود. 

بل هم گارد ی حمله مقاهردو آماده ای کم مقابل اهورا ایستاد. هامون با فاصله 

 ی لبش کشید و گفت: تش را گوشهگرفته بودند. هامون شس

شه که صدای بوق و کرناش به گوش  از کِی این ویال جزء اموال تو حساب می-

 ما نرسیده؟  

سایید و همراه با پاسخ عصبی و پرغیظی که روی لب  اهورا دندان به دندان می

 جاری ساخت، دوباره چون شیری زخمی سمت هامون حمله کرد. 

اری که مانیا رو میز چیده بود نشست از همون وقتی که شاهپور پای بساط قم-

 و هست و نیستش رو به دستِ من باخت... 

مشتش، به خودش آمد و تا   نکرد که با باال رفتهامون هاج و واج نگاهش می

کمش خورد و او قدری به جلو خم شد و  خواست دفاع کند، آرنج اهورا توی ش

 مین افتاد. روی ز اش اصابت کرد وهورا به پیشانیلگد خشمگین ا  بعد
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های پِی در  اهورا امانش نداد و تا خواست بجنبد، روی شکمش نشست و مشت

پِی اش را به صورت او کوبید. از فرط خشم به نفس نفس افتاده بود و احساس 

کرد با هر ضربه، آن آتش داغ و شرربارِ عصبانیت بیشتر به قلبش چنگ  می

 دهد. زند و حس نفرتش را افزایش میمی

ی حواسش پرت شد به دخترک ریزنقشی که مقابلش ایستاده و الحظه

های غمگینش، از همیشه  چسبیده به دیوار توی خودش کز کرده بود. چشم

 اش حسابی رنگ باخته بود.  دارتر بود و صورت مهتابیغصه

شست و هرکدام به  ی ظریف و زیبایش را میهای اشک پشت سر هم چهرهدانه

زد. موج موهای فِر و بلندش، به روی  خراش میطرز خاصی قلب اهورا را 

  ده بود و تیرگیِ آن در تضاد با صورتهای ظریف و نحیفش رها ششانه 

 کرد... کشی می سفیدش، بدجوری رخ

ی یک نفس عمیق با  به اندازهای، شاید فقط برای چند ثانیه، فقط برای لحظه

های  فندقی  هایش در میان ایِ چشم عطر زندگی... جنگل سرکش و شیشه

ی آوا گره خورد و همان چند ثانیه کافی بود برای اینکه  غمگین و سرخ از گریه



www.taakroman.ir  

 
  

 
966 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

زمان با جیغ بلند آوا، مشت سنگین و  هامون از غفلتش سوء استفاده کند و هم

 خورد.  ب محکمش توی صورت اهورا 

 ی هامون را گرفت و پرغیظ گفت: از روی زمین که بلند شدند، اهورا یقه

کنی بیرون...  و برای همیشه از زندگیِ این دختر گم می ری و گورتاز اینجا می-

یک بار، فقط یک بار دیگه به خودت جرعت نزدیک شدن به این ویال رو بده، 

گردونم یا نه... مفهوم  ی پدریت برمیشده ات رو سمت خراباونوقت ببین جنازه

 بود؟ 

 و بعد سمت در رهایش کرد.

ی  هایش را به صورت برافروختهنگاهی به آوا انداخت و بعد چشم نیمهامون 

 اهورا دوخت و پوزخند زد:

وجبی خوددار باشی؛ اما از همون اولشم شک کرده بودم نتونی جلوی این نیم-

االن، خودت مطمئنم کردی که یه چیزی این وسط مسطا هست و ما تشنه لبان  

 یم...  گشتی پر از آب میدور کوزهبود  چون بوش هنوز به مشاممون نرسیده



www.taakroman.ir  

 
  

 
967 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

بعد برای اینکه مانع از افتادنش شود، دستش را به چهارچوب در گرفت. آن  

همه مشتی که خورده بود حسابی گیجش کرده بود و سر و صورتش غرق خون  

 بود. 

زارم یه آب خوش از گلوت پایین بره...  ام نمیو بدون، تا روزی که زندهاما این-

زارم، هم به وقتش آوا رو تصاحب  وت کبود رو به دلت میهم حسرت یاق

 کنم... می

فک اهورا از آمدن نام آوا به روی زبان او و لحن پر از نفرتش، منقبض شد و  

 اش غرید:های کلید شدههایش را مشت کرد و از میان دنداندست 

 تونی بکنی...  هیچ غلطی نمی-

 و بعد بلند داد زد:

 ببریدش...  -

ظه در اتاق باز شد و دو تا مرد هیکلی که عضالتشان از هامون هم  همان لح

تر بود، وارد اتاق شدند. سر تا پا لباس مشکی به تن داشتند و نقاب بر  درشت
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چهره گذاشته بودند. از دو طرف هامون را گرفتند و او لبخند کج و شیطانی 

 توی صورت نشاند و گفت:

هیچکدومش دریغ  یاد و شک نکن از انجام  اتفاقا این دفعه خیلی کارا ازم بر م-

نفهمی از دوست خوردی   هم کنم... به وقتش بالیی سرت میارم که خودتنمی

 یا از دشمن...!

 هایش را بین اهورا و آوا چرخاند و با لحنی خاص ادامه داد: بعد چشم 

 به خصوص حاال که متوجه خیلی چیزا شدم... -

ی اهورا، پر از  ی سرد فرا گرفت و زمزمهمو به تن آوا راست شد و کمرش را عرق 

 غیظ و خشم بود وقتی که گفت: 

 خفه شو رذلِ بی همه چیز!-

ها اشاره کرد که او را  هامون به لبخندش رنگ بخشید و اهورا با سر به نگهبان

 ببرند. 
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سوخت و  می شهایاهورا در را به هم کوبید و بهش تکیه زد. ریه ها،با رفتن آن

اش مثل سم بود و با  دار شده بود. خشم و هیجان، برای بیماریهایش کِشنفس

 شد... هایش بیشتر میهر تنش سوزش گلو و ریه

هایش را محکم به هم فشار داد و چند بار نفس عمیق کشید تا هوای تازه  چشم 

 هایش بدمد. به ریه

بخشید و  را حرارت و آرامش میاش با احساس عطری گرم و آشنا که قلب یخی

 هایش را باز کرد.  کرد، چشم هایش را مرتب میتم نفسری

های تر از همیشه مقابل چشمصورت ظریف و عروسکیِ دخترک، معصوم

شان را های شفافی که غم پشتای و پر رمز و رازش بود. همان شیشهشیشه

 فهمید... کرد و میاکنون آوا خیلی خوب پیدا می

ی اول پیراهن سیاهش پاره  کرد. سه تا دکمه دخترک فقط خیره نگاهش می

موهای  ته ریشش کمی بلندتر از همیشه بود. بود. شده بود و گردنش خونی 

ش، بغض  اش ریخته بود و رد خراش گونهاخرمایی رنگش، از جلو توی پیشانی

هایش برای گفتن حرفی از هم فاصله تر کرد. لبآوا را توی گلویش سنگین
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ت جلو کشیده شد و گرفت اما... قبل از اینکه فرصت کند چیزی بگوید، سم

گرمی که حصار تن های دست  ایی میان زمین و هوا، در میانای بعد، جلحظه

چسب مرد  لرزانش شده بودند و در آغوش امنی که مملو از عطر تلخ و دل

 شد... نهایت خواستنیِ حاکم بر قلب و وجودش بود، فشرده می مغرور و بی

اراده، عطر خوش  ی او خم کرد و ناخودآگاه و بیاهورا که سرش را روی شانه

ای پر جعد و شکنش را برای تسکین درد به عمق جانش کشید، آوا سرش  موه

زمان با مچاله کردن پیراهنش در میان  ی واسع او گذاشت و همرا روی سینه

 مهابا به روی صورتش راه گرفت. هایش بیهای کوچکش، اشکمشت

کنارم  و باز کنم، تو رو چرا گذاشتی این اتفاق بیفته؟ مگه نگفتی هربار چشمام-

بینم؟ این بود کنار من بودنت؟ با تنها گذاشتنم و ریجکت کردن تماسام  می

رسیده  تردونی اگه فقط چند لحظه دیرخواستی ازم مراقبت کنی؟ هیچ میمی

 بودی، االن...  

بیشتر او  تر کرد و هایش را تنگاز لحن پر بغض و نازدار آوا، اهورا حصار دست 

 گفت:  کنار گوششرا به خودش فشرد و 
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یه دفعه چی تموم شده... اگه وجودش رو داشت و بسه! هیچی نگو آوا... همه-

کنم و حکم آخر رو  دیگه دور و برت پلکید، اونوقت منم حسابش رو صاف می

زارم کف دستش... اونوقت شاید بتونه از گوشه کنار بهشت زهرا فقط  می

 .  بره..کشی کنه که در اون صورت هم راه به جایی نمی سرک 

 چی تموم شده...  پس آروم باش... چون همونطور که گفتم، همه

و صورتش را میان پیراهنش پنهان کرد و با  افتاد و کمی لرزید آوا به هق هق

 گریه نالید:

تر از اینن که بخوان  این تازه شروع ماجراست اهورا... اونا... اونا پست-

ت... برای اون عوضی  راحتمون بزارن... همین االن که دیدی هامون چی گف 

 مونه...  کشتن آدما عین آب خوردن می

 ی آوا را گرفت.  اخم اهورا جمع شد و دو طرف شانه

 و نگاه کن دختر...  منظورت از این حرفا چیه؟ من-

های اهورا موهای پخش شده در صورتش را  آوا که سرش را باال گرفت، انگشت

 های ظریفش را گرفت. عقب زد و دوباره شانه
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و بگیر ببین این آدما دنبال  گی این شروعشه، خیلی خب قبول! اما ردشمی-

شون ساطع بشه اونا رو  ی قصه؟ از من و تو چی سمتگردن واسه خاتمه چی می

 کنه؟ موفق می

هایش را فشرد و کمرش را به دیوار  آوا فقط نگاهش کرد که او کمی بیشتر شانه

های درشتش، شده بود و چشم های آوا روی صورتش خشکتکیه داد. اشک

خیره شده بود به نگاه مردی که در کمترین فاصله، هُرم داغ نفسش را مهمان 

 وار گفت: ی او کرد و زمزمهزدهصورت یخ

 ضعف! -

 های آوا لرزید و قبل از اینکه حرفی بزند، اهورا ادامه داد:لب

کنه...  میو به دست بگیره، ضعف تو وجودت رخنه اگه ناامیدی کلید قلبت-

 ده آزارت بده...  لرزی و هرکسی به خودش جرعت میاونوقتِ که با هر بادی می

 های او، آرام لب زد:ایِ چشمنگل شیشهنگاه آوا لرزید و خیره به ج

تونم کاری کنم این ضعف، این ترس لعنتی که  من زیادی ضعیفم اهورا... نمی-

 بره...   و و بگیرهمدام چنگ به دلم میندازه راهش
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 گیره، این تویی که باید پرش بدی و بفرستیش رد کارش...  و نمیراهش-

ی »آخه چطوری؟« بود و اهورا بعد از چند ثانیه نگاه های آوا، زمزمه لرزش لب

 هوا پرسید: هایش، بیکردن به چشم 

 به من اعتماد داری؟ -

وان چینی به  ی او، تنها نگاهش کرد که مرد جبارهآوا با تعجب از سوال یک

 پیشانی انداخت و کمی بیشتر بهش نزدیک شد.  

ای که بینمونِ باید سر قولم بمونم... اما من هنوزم شریکتم و به خاطر معامله-

خوام  های توئه! میده و اون ترس و تردیدِ چشمیه چیزی این وسط آزارم می

و نزاره  تونی به عنوان شریکی که قراره مراقبت باشه مطمئنم کنی آوا؛ می

کوچکترین بالیی سرت بیاد، بهم اعتماد کنی؟ یا هنوزم اون ترس توی دلت  

 گیره؟ پابرجاست و تردید چشمات از همون حس گنگ نشأت می

اش و اندازههای اهورا و نزدیکیِ بیآوا کمی توی خودش جمع شد. از این حرف

بود و با وجود   هایش تند شده، نفسها بدتر لحن آرام و گیرای او نی ایاز همه

سِر بودن سر انگشتانش، تمام تنش گُر گرفته بود. کاش اهورا انقدر عوض  
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زد و راه به راه تهدیدش  شد... کاش هنوز با او بد بود... توی ذوقش مینمی

 آورد...  ی دخترک را از پا درمی قلب دیوانهکرد... این همه خوبیِ اهورا، می

اعتمادی؟ یا موافقتت با  به ترس و بیو پای چی بزارم؟ رضای این سکوتت-

 باور؟ 

آوا از صدای گرفته و محکم او، سر به زیر لبش را گاز گرفت و اهورا دوباره 

 گفت:

 و نگاه کن و جواب بده...  من-

وار،  دخترک دستپاچه شده بود. لحن این مرد طوری بود که آدم اتوماتیک

صورت او قفل شد، بیشتر  کرد. نگاهش که در گفت را اطاعت میهرچه که می

دست و پایش را گم کرد و درحالیکه تمام تالشش را برای حفظ آرامشش به کار  

 گرفته بود، گفت: 

 چی باید بگم؟ -

اهورا هردو دستش را روی دیوار، دو طرف کمر آوا با فاصله قرار داد و صورتش  

 را جلو برد. 
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 بهم اعتماد داری؟  -

که به   ا کنار گوشش برد. داغیِ نفسشحرف نگاهش کرد و او سرش ر آوا بی

 هایش را ببندد.  خود چشم، باعث شد آوا خودبهگوش و گردنش خورد

باور  تونی ترس رو از دلت بندازی بیرون و همتونی بهم اعتماد کنی؟ میمی-

 من بشی؟ باور به شریکی که ازش قول مراقبت گرفتی؟ 

 فرو برد.  دخترک آب دهانش را با شدت

 ... من... دونمنمی-

همونطور که گفتم، طی تمام این مدت عین یه سایه تو زندگیت بودم و هر  -

اتفاقی که افتاد عقب نکشیدم... پس اگه رو ترازوی حق و با قاضیِ منطق هم 

 حساب کنی، حق من این همه ترس و نفرت نیست آوا...  

ه دیوار  هایش را بشد وقتی دست ی آوا با شدت باال و پایین میی سینهقفسه

 گرفت که از فرط آن همه گرما و هیجان از پا نیفتد.  

 من... من از تو متنفر نیستم... هیچوقت هم نبودم...  -
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 بینم... این ترسی که تو چشمات میاعتمادی از چیه؟ پس این بی-

 بهت اعتماد دارم... و اون ترس، از طرف تو نیست...  -

هایش را کمی عقب کشید و چشماز لحن محکم و غمگینِ آوا، اهورا سرش را 

 ریز کرد:

 پس از طرف کیه؟  -

و  هاش! مردی که بختک نحس وجودش اول زندگیِ مادرم پیالهشاهپور و هم-

 و داره...  گرفت و االن قصد گرفتن جون من

عالوه بر   حدس زدن اینکه دخترکاش، از چهرهاهورا چند لحظه نگاهش کرد. 

، خیلی برای او  شاهپور تهدید شده بود از طرف ، به تازگی همی قدیمیکینه

سخت نبود و حکم تاییدی بود به روی اعترافات طهموری که او و شهرام به  

  تازگی دستگیرش کرده بودند. 

ی ریزنقش آوا سایه انداخت وقتی صاف مقابلش ایستاد و قد بلندش روی جثه

 قلب کوچک او را تهِ سینه خالی کرد.  جای طعش،که لحن محکم و قا

 تونم مقابل شاهپور ازت مراقبت کنم؟  کنی من میفکر می-
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 ای و نافذ، نفسی گرفت و گفت:های شیشهمحو شده در آن تیلهآوا 

 کنم بتونی...  کنم... فکر میفکر می-

ی و اگه یه وقت موقعیتی مثل االن پیش بیاد که من نباشم و مجبور باش-

 خودت تنهایی از خودت دفاع کنی، اونوقت تکلیف چیه؟  

حرف فقط نگاهش کرد که اهورا محکم پلک زد و سیب گلویش تکان  آوا بی

 خورد.  

 باور کنی؟!  هم تونی همونقدر که به من اعتماد داری، خودت رومی-

اش را  زدههای آوا کمی از هم فاصله گرفت ولی حرفی نزد. اهورا دست یخلب

را روی قسمت سمت چپ   کوچک او دست داغ خودش گرفت و کف دستمیان 

. آوا از  ی خودش نگه داشتهای کشیدهو محکم زیر انگشت اش گذاشتسینه

اش  احساس کرد چیزی از گلویش رد شد، ته سینههای بلند قلب او، لمس تپش

 فرو افتاد و در میان دلش شروع کرد به پیچ و تاب خوردن... 

 و ببند... چشمات -
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نفس  آوا با تعجب نگاهش کرد که او آرام پلک زد و همان حرکت کافی بود برای 

 .هایشعمیق دخترک و آرام بسته شدن چشم

او، با   ماد وقتی که خیره به صورت عروسکیلحن اهورا پُر بود از قدرت و اعت

 صدای گرم و گیرایش لب زد: 

خوام فقط به من تکیه کنی و  نمی باشم...خوام این دفعه فقط محافظت نمی-

 اشم نتونی از خودت مراقبت کنی... اگه یه روز نب

کنی، با هر تپش سرما رو نفس  این قلبی که داری زیر دستت لمسش می

گم که بدونی فرسته بیرون... اینارو میکشه و با هر بازدم، داغیِ خشم رو میمی

 ...حقیقت وجود شریکی که گفتی بهش اعتماد داری چیه

 باشم و ازت بخوام فقط به من اعتماد  خوام به تنهایی مراقبتچون این بار نمی

من باید انقالب درونت باشم،  این اعتماد رو تو قلب خودت هم بساز... کنی...

 آوا! 
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های  هایش را باز کرد. دستش از لمس آن تپشو چشم ای لرزیدتن آوا، لحظه

مردانه و بلند به گز گز افتاده بود و تمام جانش از شنیدن کلمات جدید اهورا،  

 برافروخته بود.  

 زدی کنم؟ تونم این قدرت رو جایگزین ضعفی که ازش حرف میمی-

درت،  دخترک، لمس گرمایی جدید را زیر زبانش چشید. انگار خونی داغ و پرق

هایش شروع به دویدن کرده بود. خونی که پر  از ضربان قلب اهورا میان شریان 

اورد و  شد مقابل اهورا کم بیهمان احساسی که باعث می بود از اکسیژنِ 

 آرامشش را از دست بدهد...

 انقالب درون؟ مگر اهورا همین االن هم انقالب زندگی او نشده بود؟

ی که با او آشنا شده بود، روز به روز جسارتش  مگر غیر از این بود که از زمان

ست  راحتی میتوانافزایش پیدا کرده بود و االن که انقدر بهش نزدیک بود، به

 د؟لمس قدرت را در وجودش احساس کن

ی زندگیِ او بود... وجود این مرد، درست شبیه به نبرد آب و  شدهاهورا... گم

 آتش بود...  
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 های درونیِ آوا.. به روی آتش ضعف و ترسآبی خنک، پر از باور و قدرت، 

های محکم، دل دخترک را به قلب  توانست با این تپشتوانست... اهورا میمی

خودش گرم کند و اعتماد به نفسی به او بدهد که، تا کنون شبیهش را ندیده 

 بود...

 عریض او مشت کرد و قدمی جلو رفت. دستش را روی سینه

های سرخش نشسته بود وقتی خیره به  لب لبخند کمرنگ و زیبایی روی

ایِ مرد استوار چون کوه مقابلش، با صدایی محکم و های سبز و شیشهمردمک 

 صالبت او گفت: سرشار از بدون ترس، از اعتماد به حضور پرقدرت و 

 تونی...  می-

 های اهورا، به وضوح برق زد و جلوتر رفت.  جنگل چشم

ی سفت و  اش به سینهاش شد و پیشانیبا این حرکتش، آوا سینه به سینه

های تند تند قلب کوچکش را حتی اهورا هم از روی  عریض او چسبید و ضربان

 پیراهن حس کرد.  

 تونی از خودت دفاع کنی... این یعنی می-
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 آوا سر زبانش را روی لب پایینش کشید که از خشکیِ آن کم کند و گفت: 

ی  کنارم باشی... هر انقالبی بدون سردسته تونم... اما به شرطی که توئم می-

هاش سست کودتا، به یه مو بنده! کافیه یه ذره شرایط سخت بشه، اونوقت پایه

 خوره...  شه و هنوز هیچی نشده زمین میمی

 تر شد، دخترک عقب عقب رفت و کمرش به دیوار چسبید. اهورا که نزدیک

ا میان  های ظریفش ربرداشت و انگشتاهورا دست کوچک او را از روی قلبش 

 اش قفل کرد.ی مردانهپنجه

سرش را کنار گوش آوا که از هجوم آن همه گرما روی پا بند نبود، خم کرد و  

 وار گفت: زمزمه

 کنه؟ این دستا آرومت می-

 هایش گُر گرفت. آوا از این حرفش، شوکه شد و حس کرد گونه

 منظورت چیه؟  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
982 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

هایش را به هم فشرد و باز هم گرفت و آوا محکم چشماهورا دست دیگرش را 

آمد  ی اهورا فرود میهای تند و نامنظمش روی گردن کشیده و برنزهکرد. نفس

 برد.های داغ او، کنار گوش دخترک بود و حرارت جسمش را باال میو نفس

تونه آرومت  م هم مین قلبم تونست بهت قدرت بده، دستاهمونطور که ضربا-

تونم دلت رو گرم کنم؟ اعتمادت، مملو باشه از آرامش خیال و وقتی  یکنه؟ م

 تونی آروم باشی؟ کنارت حضور دارم، می

ی او را که با بوی تنش،  دخترک پلک خواباند و با تمام وجود عطر تلخ و مردانه

 ی ممکن را ساخته بود، به عمق جان کشید. ترین رایحهچسبهارمونیِ دل

 آرام بود...  

وارش را به گوش  اش وقتی اینطوری کلمات الالییغوش او، در نزدیکیدر آ

های واسع و  ی دور نگاهش را به شانهخواند، حتی وقتی از فاصلهدخترک می 

 شد...  دوخت... حالِ دلش خوب میراه رفتن پرصالبتش می

 ساخت... تر میهای اهورا و حضور محکمش، از هر وقتی آوا را آرامدست 
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توانست میزان  ه دخترک، نه مشابهش را تجربه کرده بود و نه میآرامشی ک

 زیبایی و لذتش را به زبان بیاورد...  

هایی دخترک بود و آوا، اهورا منبع آرامشی عظیم برای زندگیِ سخت و تنهایی

ها را ساخته بود  ای از گرما، برای قلب یخیِ اهورا... انگار خدا از ازل آنذخیره

الی زندگیِ هم باشند و خالها را یکی یکی پر کنند. درست  که مکمل جاهای خ

های دنیای یکدیگر را جور  های جورچین، اهورا و آوا، چون و چینمثل تکه

 کردند...  می

ای که گردنش را  های گرم و مردانههایش را باز کرد و در میان نفسآوا چشم

 کرد، توانست آرام و به سختی لب بزند:نوازش می

 کنم االن... االن آرومم اهورا...  نم... حس میکحس می-

 چرا آرومی؟  -

ی اهورا بدجوری گیرا بود. آوا لبش را از داخل گاز گرفت و توی دلش  زمزمه

زمزمه کرد:» دِ آخه اینم پرسیدن داره عالیجناب؟ تو یکی شبیه خودت جلو  

دلت   روت وایسته، بغلت کنه، با اون چشمای آدم کُشش هِی زل بزنه بهت...
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زاری شی و سر می اش میشی؟ به واهلل که دیوونهاش؟ عاشقش نمیره واسهنمی

به کوه و بیابون! خب معلومه این عشق اون چشمای المصبته که آرومم 

 کنه...« می

 هایش را فشرد و گفت: اهورا که سکوت او را دید، کمی دست 

 از من آرامش گرفتی؟ درسته؟ -

 :و بردبزاق دهانش را محکم فرآوا 

 اهورا! -

ی کم اهورا اخم کمرنگش را در هم کشید و سرش را عقب برد. از همان فاصله 

 های فندقی و درشت و پر از معصومیت او را نگاه کرد.  چشم 

گیرم  های تو میواسه چی انکارش میکنی دختر؟ منم همین حس رو از چشم-

 وای؟  خبندانگشتی... زیرش نزن و راستش رو بگو؛ از من آرامش می

هایی گُل  دخترک لبش را از داخل گاز گرفت و با شرمی شیرین، با گونه

ی تایید تکانش داد. لبخند  انداخته، سرش را پایین انداخت و به نرمی به نشانه

 ی او را نگاه کرد. های فِر خوردهای مژهاهورا محو توی صورتش نشست و ثانیه
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کنه و  گرمت می گیری، اگه دستای من دلهای قلب من قدرت میاگه از تپش-

و بدون که  کنیم؛ ایناین آرامش، چیزیِ که هردومون داریم احساسش می 

های قلب من، بیشتر از خودت نگران کودتای وجودته... پس آرامشِ  ضربان

 مونه... حضورشریکت، تا آخر این قرارداد کنارت می

شان در هم غرق شد. لحن دخترک آرام و پُر ناز  لند کرد و نگاهآوا سرش را ب

 بود وقتی که لب زد: 

تو مثل یه  از کجا مطمئن باشم این آرامش همیشگیِ؟ تجربه ثابت کرده -

 دریای طوفانی، سرشاری از تالطم و نوسان...  

 کنم!خودم تضمین می-

ی زمانی هم که به ی او، آوا ناخودآگاه لبخند زد. حتاز لحن محکم و کوبنده 

کرد، باز دستوری حرف  قول خودش آرام بود یا حداقل برای آرامشش تالش می

 داد.  زد و حاکمیتش را یک جوری نشان میمی
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هایش  هایش وارد کرد و دست اهورا لبخندش را که دید، فشار اندکی به انگشت

را رها کرد. هردو دستش دو طرف صورت آوا، روی دیوار نشست و لحنش  

 تر بود وقتی که گفت:رامآ

 تضمینِ من، یعنی مهر و امضای قاطعیت! و تو باید قبولش کنی... -

این دفعه از باید گفتنِ محکمِ او، آوا نتوانست خودش را کنترل کند و کوتاه 

های های اهورا برای دیدن لبخندید و صدای شکرکش، باعث شد چشم 

 های اناریِ او.   به لبتابی کند و زل بزند سرخش در حال خندیدن بی

 کنن؟ السلطنه بازم دارن حکم صادر میباید؟ جناب خودخواه-

خوای  دی به خودخواهی و میسنگ محکت چیه که هر چیزی رو ربط می-

 بحث رو بپیچونی؟  

های او، ابرویی باال انداخت و با  ایِ جنگل چشم های شیشهآوا خیره به تیله

 شیطنت گفت: 
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بینم و با رفتارت لمسش قتیِ که هربار تو چشمات می معیار من همون حقی-

همیشه حرف، حرف خودته و تحت هر شرایطی مغرور و خودخواهی...  کنم... می

 پس منکرش نشو! 

شم! اتفاقا تو تموم حرفات، این یکی رو بیشتر از بقیه قبول  منکرش نمی-

 دارم...  

ه جانب او، اول  بار آوا نتوانست جلوی خودش را بگیرد. از لحن حق باین

 هایش را به هم فشرد و بعد بلند زد زیر خنده. لب

هایش روی دیوار  دخترک که آرام گرفت، انگشتاش شد و اهورا محو خنده

برای لمس موهایش حرکت کرد... حرکتش ناخودآگاه بود... موج آن موهای پر  

 گرد. خورد، اهورا رد نگاهش را گم میجعد و شکن که تکان تکان می

ی موهای او، محکم دستش را مشت کرد و از او فاصله ا... در نزدیکیِ طرهام

گذاشت ذات محکم  گرفت. کالفه بود از خودش. از این احساس که نمی

اش را حفظ کند و در مقابل آوا خوددار باشد. از اینکه بی اراده بدون  همیشگی
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د حد و مرز دهفکر به اینکه هیچ نسبتی با این دختر ندارد، دلش فرمان می

 افتد...  بشکند و عقلش انگار از کار می

درحالیکه پشتش به آوا بود، وسط اتاق ایستاد و دستش را میان موهایش 

  کشید.

های گلگونش  اهورا که دور شد، آوا نفس بلندش را فوت کرد و دستی به گونه

 کشید. 

 و جمع کن...  هرچه زودتر وسایلت-

نگاهش کرد که اهورا کمی سرش را کج کرد و  زده با صدای محکم او، آوا بهت

 رخش شد. های آوا زومِ نیمچشم 

 واسه چی؟-

تونم بیست و چهار ساعت خونه بمونم و اینجا تنها موندن تو، مِن بعد من نمی-

هامون بهت  مانیا و خطرناکه... باید ببرمت یه جای امن... جایی که نه دست 

 از وجودش با خبر باشن... برسه و نه آدمای شاهپور 
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آوا سرش را تکان داد و موهایش را پشت گوش انداخت. خودش هم همین را  

 خواست. هرجایی بماند، جز این ویالی لعنتی.  می

 ی زیرلبی گفت و از مقابل اهورا گذشت. »باشه« 

گذاشت، نگاه اهورا انگار محو قامت وقتی داشت لوازمش را توی چمدانش می

ای نازک و ظریفش از آستین کوتاه  ی ریزنقشش شده بود. بازوهکوتاه و جثه

رفت، اهورا  تیشرت سفیدش پیدا بود و موهای فِرش که عقب و جلو می

های پیر پیچید. نیرویی که آن یخمیاش احساس کرد نیرویی داغ به قلب یخی

 کرد... و چندساله را وادار به ذوب و تبخیر شدن می

ش را روی موهایش گذاشت ای کاپشنش را بست و کاله بافتنیآوا آخرین دکمه

 ی چمدان را گرفت. با لبخند به اهورا نگاه کرد و گفت: و دسته

 ام. من آماده -

اهورا بی حرف چمدان را از او گرفت و سمت در رفت و آوا هم پشت سرش با 

ها بودند که آوا با یادآوریِ چیزی، تند  ی پلهدر میانه لبخند از اتاق خارج شد. 

 تند گفت: 
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شه چند لحظه صبر کنی؟ جلدی ه چیزی رو فراموش کردم! میای وای! ی-

 رم میارمش و میام...  می

هایش  اخمی کمرنگ بین ابروهای اهورا نشست و آوا به انتظار تشر زدن او، لب

را به هم فشرد و مظلوم نگاهش کرد. ولی برخالف تصورش، اهورا کوتاه و گیرا  

 گفت:

 برو بیار؛ فقط زیاد لفتش نده.  -

 اش نقش بست.  های اناریتر روی لبکنندهتر و خیرهبار پررنگد آوا، اینلبخن

 ای به چشم عالیجناب!-

ی چتر مشکی مردانه را و به تندی سمت اتاقش رفت و لحظاتی بعد، دستگیره

های اهورا با سید حسین  هایش گرفته بود و به انتظار اینکه حرفدر میان دست 

 فاصله کنارش ایستاده بود. و فاطمه سادات تمام شود، با 

ها داد. خواست بعد از سفارشات الزم، کلیدهای خودش و آوا را هم تحویل آن

آلود فاطمه های اشک ی دخترک و چشمهمراه آوا خارج شود اما، نگاه گرفته
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سادات را که دید، کمی رنگ به اخمش پاشید و درحالیکه سمت خروجی 

 رفت، آرام خطاب به آوا گفت: می

 در منتظرتم. سریع باهاشون خداحافظی کن و بیا... دم-

 آوا قدرشناسانه نگاهش کرد و با لبخند سرش را تکان داد.  

اهورا که رفت، فاطمه سادات سمت آوا دوید و محکم دخترک را به آغوش  

  اشک د وخواست که بشکنی او را میکشید. بغض آوا، انگار فقط آغوش مادرانه

 صورتش را نوازش دهد. 

 ری خانوم طال؟  داری می-

 کنم سیب سرخِ عمو سید... دارم زحمت کم می-

 فاطمه سادات خندید و آوا با لبخندی پر غم از او جدا شد. 

ی  زحمت کدومه مادر جان؟ تو مگه جز رحمت چیزی هستی؟ اونم تو خونه-

 خودت...  
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پاک  هایش را دارش زیر چشم ر روسری گلآوا حرفی نزد که فاطمه سادات با پَ

 کرد و گفت: 

اهورا خان، آدم مطمئنیِ... از همون اول که قدمش به این ویال خورد، فهمیدم  -

یه توفیری با بقیه داره... بهش اعتماد کن مادر؛ انشااهلل که خوشبختت کنه...  

لیاقت دختر باکماالت نرگس خانوم، الحمق که فقط آدمی به بالیاقتیِ اهورا  

 خانِ... 

د و قبل از اینکه بتواند  و بِر نگاهش کر ءتفاهم پیش آمده بِرزده از سوآوا بهت

حالل ماه در وسط آن به  ای که طرح حرفی بزند، فاطمه سادات دستبند نقره

 د، دور مچ دستش چفت کرد و با بغض گفت: خورچشم می 

ی خونه بخت کنم... اما خودش گواهِ که  و روونهخدا نخواست من دختر خودم-

تو چیزی کم از اوالد خودم نداری... آرزوم خوشبختیت بوده و هست... اینم یه  

ی محبتی که  پیکشیِ ناقابل به عنوان هدیه عروسیته؛ که همین یه ایپچه رشته

 اکبر عینهو قرص ماهی، ولی بینمونِ، تا ابد حفظ بشه... تو که خودت هزار اهلل

دخترم، اما   به دمشبخواستم این ماهک پیش من عرج و قرب زیادی داره... می
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و داشته باشی و قسمت تو بشه... ی خودمخواست خدا این بود که تو حکم بچه

 همیشه قشنگ و درخشان باشه... انشااهلل طالعت این ماهک 

قدردانی و عشق، اول به ماهک و بعد  آوا را پُر کرد و باهای ی چشم اشک کاسه 

به صورت اشکی و شاد فاطمه سادات نگاه کرد. با اینکه او دچار سوءتفاهم 

ی تپلش را بوسید و با بغض  شده بود، ولی آوا دلش نیامد دلش را بشکند. گونه

 گفت:

ام  دم تا زنده ات خیلی برام باارزشِ و قول میمرسی فاطمه سادات... هدیه-

نگهش دارم و مثل چشمام از ماهک مراقبت کنم... با این کاری که   کنار خودم

در حقم انجام دادی، خیالم راحت شد با اینکه مامانم دیگه نیست، خدا یه  

 خالجان مهربون سر راهم قرار داده که مهرِ مادری رو در حقم تموم کنه...  

رد فاطمه سادات دوباره بغلش کرد و آوا به سید حسین نگاه کرد. پیرم

 هایش را زدود و با لبخند گفت: اشک 

 سفرت به سالمت دخترم... دست خدا به همراهت باشه....  -

 آوا با لبخند از او تشکر کرد و بعد از خداحافظی از ویال خارج شد. 
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در، سمت عقب برگشت   صدای ها ایستاده بود که با شنیدناهورا در ابتدای پله

درهم رفت و    ینیِ سرخ آوا، اخمشسبیده و بهای به هم چو از دیدن مژه

 مقابلش ایستاد. 

 این چه سر و وضعیِ؟ مگه قرار نبود فقط یه خداحافظی کنی و بیای؟  -

ی زدههای سبز یخاش قفل تیلههای تیرهاش را باال کشید و مردمک آوا بینی

های اهورا شد. دلش برای مادرش تنگ شده بود... آرزوی دخترک این  چشم 

های امروز او را  ی فاطمه سادات، نرگس کنارش بود و روزی حرفبود که به جا

شد و نه فراموش؛ انگار فقط به  زد. جای خالی مادرش، نه کمرنگ می بهش می

یک تلنگر نیاز داشت تا دوباره دلش برای او تنگ شود و حتی با وجود عطر  

را کنار  کرد که او ی مادرش استفاده مینرگسی که همیشه برای یادآوریِ رایحه

باز هم فقدانش را با تمام وجود لمس کند و تنهایی به دورش  خودش حس کند، 

 حصاری سرد و سیاه بکشد. 

 های آوا و سکوتش، بیشتر اهورا را کالفه کرد. غم چشم 
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با تو نبودم دختر؟ واسه چی گریه کردی؟ باز یه لحظه تنهات گذاشتم و با -

 چشمای خیس برگشتی پیشم؟  

ی آخر اهورا آب  زد، جملهای که به قلبش چنگ میرد و غصهمیان آن همه د

هایش  ها و تنهاییروی آتش شد و دلش را آرام کرد. همین که بین تمام سختی

حمایت او را داشت، برایش کافی بود. همین که این مرد مغرور، با وجود تمام  

شد و میاش کالفه هایش، مقابل او آرام بود و به وضوح از ناراحتیخودخواهی

داد و رو کج  هایش را به هم فشار می هایش محکم لببرای نخندیدن به شیطنت

کرد، برای آوا کافی بود... االن که راهش با اهورا یکی شده بود، االن که مرد  می

جوان، حاکم و عالیجنابِ قلب او شده بود، از خدا فقط او و حضورش را  

 خواست... می

وار  کند. لبخند کمرنگی به لب نشاند و زمزمه  نخواست بیشتر از آن ناراحتش

 گفت:

 شه... ای میتو مراسم وداع و دلتنگیِ خداحافظی، آدم خواه ناخواه غصه-

 اش را باال انداخت و ادامه داد:بعد شانه 
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 فکر کنم منم هوای دم رفتن به سرم افتاده که از همین االن دلتنگ شدم... -

 ه کرد.  هایش را نگااهورا چند لحظه چشم

 دلتنگی برای این ویال؟  -

 هاست...خودِ این ساختمون که دلتنگی نداره؛ دلتنگی برای خاطره-

نرم  د و اخمش د، اهورا آن را جور دیگری تعبیر کرمنظور آوا، هرچه که بو

 نرمک، کمرنگ و محو شد.

ها برود که صدای ظریف آوا، اسمش  نگاهش را از او گرفت و خواست سمت پله

 صدا کرد:را 

 اهورا... یه لحظه صبر کن! -

سمت او که برگشت، دخترک با لبخندی شیرین، چتر مشکیِ باز شده را 

 سمتش گرفت و گفت:

و به دست سرما امیدوارم این دفعه رو دلت نخواد زیر بارون راه بری و خودت-

 بسپاری...  



www.taakroman.ir  

 
  

 
997 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 بعد قدری رنگ به سرخیِ لبخندش پاشید و ادامه داد: 

ها تا باغ مسافت کمی نیست، گفتن مسیر پلهیادمه قبال بعضیا خودشون می-

 پس...  

 باال انداخت.هایش را و سکوت کرد و با سر به چتر اشاره کرد و شانه

های فندقی او، تا مچ دستش پایین اهورا نزدیکش ایستاد و نگاهش از چشم

 آمد و روی دستبند ماهک مکث کرد. 

خواست دم رفتنی یه هدیه بهم داده  فاطمه ساداتِ... طفلی می یادگاریِ-

 باشه... اسمش هم ماهکِ. 

ور که چتر را  هایش زوم صورت آوا شد و همانطاهورا حرفی نزد و دوباره چشم 

 گرفت گفت: از او می

گیرم، منتها به شرطی که بندانگشتی باز ادعا نکنه  چتر رو روی سرمون می-

سردش نیست و دلش هوای سرما خوردن نکرده باشه... چون در اون صورت،  

 کنم این دفعه هم خبری از سیستم گرمایشی باشه... تضمینی نمی
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بلند تبدیل شد و اهورا چتر را روی   ایبا این حرفش، لبخند دخترک به خنده

 شان گرفت. سر هردوی

ای  رفتند، تمام فکر و تمرکز دخترک روی عطر تلخ و مردانهزیر باران که راه می

 تر شده بود! کننده بود که در ترکیب با هُرم هوای سرد پاییزی، چقدر دیوانه

ر اهورا و  داشت و نگاهش گاهی روی بازوی قطواش قدم برمیشانه به شانه 

های ونس  دست نازک خودش، گاهی هم روی پاهای ظریفش که در کفش

شد و ی اهورا کشیده میهای مشکی مردانهمحصور شده بود و کفش

ی اهورا، انگار از  ی ریز و ظریفش، با قامت بلند و ورزیدهچرخید. جثهمی

ر برایش  تر بود و این بار این ریزنقشی و تفاوت، چقدتر و کوچکهمیشه لطیف

 کرد...دوست داشتنی بود و بهتر احساسش می

کنار ماشین ایستادند. اهورا مشغول قرار دادن چمدان آوا توی جعبه بود و آوا  

با لبخندی کمرنگ و بغضی گنگ، نگاهش را روی ساختمان ویال و باغ 

چرخاند. تمام اتفاقاتی که از بدو ورود افتاده بود، عین فیلم برایش ریکاوری  می

ی از دست دادن تعادلش و اسارت بازویش در دست اهورا، تا  د. از لحظهش
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های گرم و محکم  زمانی که اشتباهی به اتاق او رفته بود و امشب که، دست 

ی اشکش، روی گونه چکید و  اهورا حصار تن کوچک و لرزانش شده بود... قطره 

اوید نبود؛  زمان با پاک کردنش، در دل زمزمه کرد:»کاش جایگاهم دختر جهم

و به  فهمیدی و انقدر منکاش حاال که تو عوض شدی، یه جوری حقیقت رو می

زدی... کاش، کاش این حس لعنتی رو همونقدر که قلب  نمیچوب اون عوضی 

زاشتی این جاده تا ابد یه طرفه نمونه...  سوزونه تو دلت داشتی و میو میمن

و یه روز داد بزنی چیزی رو که  چی رو از چشمام بخونی شد همهاهورا؛ کاش می

 دونم درسته یا نه... کاش...« از چشمای اغواگرت خوندم و نمی

 شی آوا؟  چرا سوار نمی-

صدای اهورا را دقیقا کنار گوشش شنیده بود و همین باعث شد کمی سر  

 جایش بلرزد و بعد نگاهش کند. 

 خواد همینجا بمونی؟  چیزی جا گذاشتی؟ یا نکنه دلت می-

سپرم دورادور چند نفر  خوای با من بیای، اجباری در کار نیست؛ مینمیاگه 

 کشیک ویال رو بکشن...  
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 آوا تند تند سرش را به طرفین تکان داد:

 خوام اینجا بمونم... منم همراهت میام...  نه نه... نمی-

نگاهی به  ی در را کشید و توی ماشین نشست. اهورا نیمو بعد سریع دستگیره

ت و بعد ماشین را دور زد. مثل روز برایش روشن بود آوا یک چیزیش  او انداخ

ی  هایش را بخواند، اما، این بار انگار در ترجمهتوانست چشم هست. خوب می

 ها ناموفق بود...  آن

*** 

هایش را مشت  از درگاه در که رد شد، سرما به آنی به تنش هجوم آورد. دست

 ی سوئیت چرخاند.  کرد و نگاهش را یک دور در محوطه

دیوارها همگی به  رنگ سیاه بود با خطوط نازک و درهم طوسی و زرد. یک  

دست نشیمن ساده و کالسیک به رنگ مشکیِ یک دست که روی کاناپه دو تا  

که ی گردی خورد. روی دیوار مقابلش، آینهخاکستری به چشم میکوسن زرد و 

به رنگ طوسی کار شده بود، نصب بود و روی   ی »هیچ«یک طرفش کلمه

قابی چوبی به چشم یک عطر مردانه و کنسولی که زیرش قرار دادشت، 
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هایش را قدری ریز کرد که متنش را بخواند و مفهومش  خورد. دخترک چشم می

 ی توانست آن را تشخیص دهد، توی دلش زمزمه کرد: را که به سخت

 »و در دنیای ما،

 تعبیر هیچ فایق آمد و 

 «...دفال زندگی را بر هم ز

، حقا که  اه و این نوشتهی سرد و سیابروهایش را باال انداخت. این خانه

ی بهشت ای درست شبیه به قبرهای حی و حاضر و از پیش کنده شده محوطه

ی  زهرا به وجود آورده بود. تنها قسمت روح دارِ خانه در نظرش، فقط شش پله

شدند و با رنگ چوبی بود که به اتاق خواب جمع و جور زیر شیروانی ختم می

 زرد رنگ آمیزی شده بودند. 

آمد اگر اینجا متعلق به اهوراست، مرد جوان چقدر  لب ورچید و در نظرش 

ی عجیب و غریبی دارد که سوئیت به این نازنینی را اینطوری دیزاین  سلیقه

کرده است! و اینکه... چرا باید انقدر با سرما و تیرگی خو گرفته باشد که آن را  

نشان دهد؟ مدام هیچ و تهی بودن را اش تراوش کند و در جای جای زندگی
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گنگ و شدید پشت  فهمید این سکوت و سرما، با آن غمش میکا

 هایش چه ارتباطی دارد...  مردمک 

ی او، سمت عقب برگشت و صورت اخمویش را  ی تلخ و مردانهبا شنیدن رایحه

 نگاه کرد و سوالی که از بدو ورود ذهنش را پُر کرده بود، روی لب جاری ساخت:

 اینجا متعلق به کیه؟-

 چطور؟! -

 یک دور سالن نسبتا کوچک را از نظر گذراند و بعد گفت:  دخترک

هاش انگار  های اِد و لورین میندازه! رنگو یاد فیلمخب... دکوراسیونش آدم-

و حتی یه قسمت روشن که محض   س... بی سر و صدا رده... تیره و تاریکهمه مُ

 بچسبه نداره... رضای خدا به دل آدم 

 و ادامه داد: هایش را درهم قالب کرد بعد دست 

 ی ارواحه...  قعا خونهازه هواشم زیادی سرده... انگار وات-
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ی سالن ی گوشهتر شد و درحالیکه سمت شومینهاخم اهورا کمی غلیظ

 رفت، گیرا و محکم گفت:می

نه یه روح... منتها شاید سرمای روح اون شخصِ که  اینجا متعلق به یه آدمِ، -

 اینجا رو هم یخبندون کرده... 

آوا نگاهش را با شک به اهورا که اکنون کنار شومینه زانو زده بود دوخت و بعد 

 از چند ثانیه مکث، با شک لب زد:

 اینجا مال توئه؟  -

 اهورا بی اینکه نگاهش کند، فقط سر تکان داد. 

ها خیره بود و آوا احساس کرد فقط جسمش آنجاست و ذهن و  نگاهش به شعله

گذشت، اخمش امعلوم و موهوم. هرچه که میروحش پر کشیده به مکانی ن

های سبزی که از ساعد  کرد. رگشد و مشتش را بیشتر جمع می تر میپررنگ

اش پیدا بود، آوا را کمی ترساند و  های باالزدههایش از زیر آستیندست 

هایش را به هم  خواست قدمی سمتش بردارد که همان لحظه اهورا محکم چشم 

 د شد.  فشار داد و از جا بلن 
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شه و هامون  ی شاهپور بسته میبخاطر امنیت خودت، باید تا زمانی که پرونده-

هفته بیشتر طول    رسه، اینجا بمونی که سر جمع شاید یکی دوبه مجازاتش می

تونم مدام کنارت باشم پس تموم طول روز  ... من نمی، شاید هم کمترکشهب

آشپزخونه هم هرچی که الزم داشته باشی ها خودم هستم... تو تنهایی؛ اما شب

 تونی وسایلت رو اونجا بزاری...  هست... اتاق خواب هم باال، زیر شیروونیِ که می

دانست آن چند ثانیه خیالش به کجا رفته  کرد. نمیحرف فقط نگاهش میآوا بی

های زاللش، انگار مات کن خورده  که اهورا این چنین تغییر کرده است. مردمک 

ای سرد و تهی از هرگونه حسی  روح شده بودند، لحنش هم به گونهو بیبود 

 زد... بود، انگار داشت توی خواب حرف می

ای از دهانش در  هایش که ناخودآگاه، جملهای چشمخیره بود به جنگل شیشه

رفت و بعد از گفتن آن محکم لب پایینش را از داخل گاز گرفت و طعم خونش  

 را حس کرد.  

 و نیستی، من چطور اینجا تننها بمونم؟ وقتی ت-

 منظورت چیه؟! -
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های سردش را در هم پیچاند و قفل کرد. از خودش حرصش گرفته بود  انگشت

که این حرف را انقدر راحت روی زبان آورده بود. اکنون بدون شک برای اهورا  

خواند، دست دلش حسابی رو شده ها میکه بدون کالم هم حرف دل را از چشم

 . نفس عمیقی کشید و برای جمع و جور کردن حرفش گفت: است

تونه امن باشه که بدونم تو  خب؛ منظورم اینه که... جای من تا زمانی می-

مواظبمی... اگه قراره تموم طول روز تنها باشم، دیگه چه تضمینی واسه امنیت  

ندارم شاهپور با وجود اینکه  جانی من وجود داره؟ اونم درست زمانی که شک 

 ن هم... کنه دوباره گیرم بندازه و هامولحظه شماری مینیست، 

زمان با پایین انداختن سرش، توی گلویش  ی حرفش بغض شد و همادامه

 نشست. 

 اخم اهورا درهم رفت و با لحنی سنگین گفت: 

ی من قرارمون از اول چی بود آوا؟ مگه غیر از اینه که قرار گذاشتیم سایه-

مراقبت باشه؟ من که تضمینش کردم و تو هم که حکم تایید زدی به اعتمادت،  

 دیگه ترست از چیه دختر؟ 
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اش نشست. حق  های شفاف اشک، آرام آرام روی گونهبغض آوا شکست و دانه

خواست  داشت بترسد. با حرکتی که او از هامون دیده بود، حاال حاالها زمان می 

 که دوباره حال و روزش مثل سابق شود.  

 غم و...  ترسم فقط از اینه که... زمانی که تو نیستی اون عوضی بیاد سرا-

 هایش صورتش را پوشاند. ی حرفش، هق هق بود و با دستادامه

اهورا نزدیکش ایستاد و مچ هردو دستش را گرفت. سرش را خم کرد و 

 ی محکمش به جان آوا نشست: زمزمه

رسه، اونم اینه که من مُرده اون مرتیکه فقط در یه صورت دستش به تو می-

 باشم و دیگه وجود نداشته باشم...  

گین، اهورا را نگاه زده و غمروی صورتش برداشت و بهت  هایش را ازآوا دست

کرد و به نابودی ای نبودن اهورا، او را دیوانه میکرد. حتی تصور لحظه

کشاند... حاضر بود حتی جانش را هم فدا کند، اما کوچکترین اتفاقی برای  می

 اهورا نیفتد.  

 نکه حرفی بزند اهورا گفت: هایش از هم دور شد، ولی قبل از ایلب
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و گفتم که بدونی من آدمِ خیانت به اعتماد نیستم... یادت باشه من یه این-

تونم مأموریت رو رها کنم، پس صبح تا ظهر و گاهی تا غروب، تو  مأمورم؛ نمی

زارم بیرون از اینجا  اینجا تنهایی... اما تموم اون مدت یه عده از نیروها رو می

شونم، در صورت نافرمانی و سرپیچی از  و تا من مسئولمراقبت باشن... 

شن... غروب تا شب هم که خودم کنارتم و  شون سخت مجازات میمأموریت

 حواسم بهت هست. پس نگران هیچی نباش؛ مفهومه؟! 

هایش نقش بست. حتی از تصور  لبخند آوا، هرچند کمرنگ، ناخودآگاه روی لب

آن کسی که قرار است توسط اهورا   هم، دلش به حال شن«»سخت مجازات می

توانست به باطن چگونگی  مجازات شود سوخت. حتی از ظاهر کالمش هم می

 رفتارش پِی ببرد. 

ی ظریف  ای نگاه دقیق به چهرهآرام سرش را تکان داد و اهورا، بعد از دقیقه

ها ی چمدان را گرفت و سمت پلههایش را رها کرد و دستهاش، دستعروسکی

 رفت. 
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ای را که هنوز هم روی مچ باریک و های مردانهآوا با لبخند، جای انگشت

 سوخت، لمس کرد و پشت سرش روانه شد. ظریفش می

ی پایین، زرد رنگ شده بود و  اتاق نسبتا کوچک بود و دیوارش برعکس محوطه

ای بزرگ و  سقف شیروانی به حالت مورب بود که پنجره  ،رو به روی محوطه

 کشید.ریا را به چشم می مربعی در میانش پیدا بود که فضای دریای زالل و بی

ی ای قرار داشت و در گوشهتخت چوبی یک نفرهیک هیتر و ی اتاق، یک گوشه

کنی  ختای محصور بود و رهای شیشهیوارهدیگرش دوش حمامی که در میان د

 ای از میان در نیمه بازش پیدا بود.  کنارش بود و پیراهن مشکی مردانه که

رنگ کنار تخت بود و کف اتاق پارکت طرح چوب کار شده بود و از   رگالی چوبی

شد حدس ی فیلترهای سیگار و بوی دودی که آنجا را گرفته بود، میته مانده 

 شاهپور نگذاشته است.  زد اهورا این سه روز را کجا گذرانده که قدم به ویالی 

ی ویولون کنار رگال، با ذوق به اهورا نگاه کرد و او  دخترک با دیدن جعبه

 گذاشت، صدایش را شنید: درحالیکه چمدان دخترک را کنار تخت می

 زنی؟تو ویولون می-
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 اهورا با مکثی کوتاه پاسخ داد: 

 خیلی وقته دست کسی به اون ساز نخورده... -

ی راه متوقفش  لبخند زد و سمت جعبه رفت که صدای اهورا در میانهآوا با ذوق 

 کرد: 

ویولون آرتیست خوبی نیستم... و   من هاشو پاک کنی؛ چونخواد خاک نمی-

 هاش بریده شده رو وادار به گریه کنم... تونم سازی که سیم اگر هم باشم، نمی 

 دخترک رو به او ابرویی باال انداخت و گفت:

 کنم...هاش هم نباش، خودم درستشون میتم! نگران سیمولی من که هس-

های غلیظی که  اهورا حرفی نزد و او کنار جعبه نشست و از فوت کردن خاک

 رویش نشسته بود، به سرفه افتاد و دستش را جلوی دهانش گرفت. 

جعبه را که باز کرد، از دیدن سازی که چوبش از بلوط اصل و بسیار قدیمی بود، 

 اهورا نگاه کرد و گفت:  بهت زده به
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این یه گنجِ! چطوری گذاشتی مدت زمان زیادی این گوشه بمونه و خاک -

 بخوره؟  

 کسی نبود که ازش استفاده کنه...  -

 های بریده شده را لمس کرد و بعد آرشه را به دستش گرفت و گفت: آوا سیم

ته نشی دم اونقدر عالی باشم که خساشکالی نداره من استفاده کنم؟ قول می-

 از گوش دادن بهش...

 اهورا سیگاری روشن کرد و مقابل پنجره ایستاد و پاسخش را داد:

تونی ازش استفاده اگه تونستی تعمیرش کنی، تا هرزمان که اینجا موندی می-

 کنی...  

ی او، پشیمان شد. رخ گرفتهآوا برگشت و خواست چیزی بگوید که با دیدن نیم 

 د سر حال نبود. انگار اهورا امشب کال زیا

یک دور چشمش را توی اتاق چرخاند و  هایش را تکاند. از جا بلند شد و دست

 بعد گفت:
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 کنی؟ من اینجا بخوابم، تو کجا استراحت می اگه قرارباشه مِن بعد شبا رو-

اینکه نگاهش کند، پُکی به سیگارش زد و پاسخش را با لحنی مالیم و  اهورا بی

 جدی داد: 

 ناپه.پایین، رو کا-

 تونم...  ولی من اینطوری نمی -

 اهورا با اخمی کمرنگ سمت او برگشت و هنوز حرفی نزده بود که آوا گفت: 

خواد جام امن باشه، کنارت باشم، اما نه در شرایطی که بخوام  من دلم می -

 اذیتت کنم...  

 هایش را به سینه زد و ادامه داد:بعد دست 

 تو سلب کنم، همون بهتر که کال اینجا نباشم... اگه قرار بر این باشه که آرامش-

 هایش را ریز کرد:اهورا قدری چشم

 اونوقت کجا باشی به جاش؟-

 لحنش طوری بود که باعث شد آوا کمی توی خودش جمع شود و بگوید: 
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 جایی که اسباب زحمت نباشم، همین!-

زمان با رنگ بخشیدن به  هایش خارج شد و همنفس بلند اهورا از میان لب

ی فیلترهای مُرده ی سیگار را همانجا روی زمین، کنار بقیهاخمش، فیلتر نصفه

 انداخت. 

دونم چرا دوست موندن تو اینجا هیچ زحمتی برای من نداره... منتها نمی-

 چی رو بزرگ جلوه بدی... داری همه

  با اخمی کمرنگ نگاهش کرد و اهورا فرصت حرف زدن بهش نداد.  آوا متقابال 

بدون سر و صدا بمونی و مخالفت   مونی و ازت توقع دارمتم اینجا میبهت گف-

مونه جز اینکه وادار به تو این  ای نمیتحویلم ندی... چون در این صورت چاره

 اتاق خوابیدنت کنم... 

 ولی آخه...  -

 ی محکم خودش، کالمش را از نیمه قطع کرد. جملهاهورا سمتش برگشت و با 

خوام بیشتر از این کِش  ولی و اما نداریم؛ این بحث همینجا تموم شده و نمی -

 پیدا کنه...  
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پوفی کشید و او بی هیچ حرف دیگری از اتاق خارج شد و به سمت کالفه آوا 

 ها رفت.  پله

و یک دنده بود  روی تخت نشست و دستش را زیر چانه گذاشت. چقدر غد 

خبری  شد گفت میکرد و ا او جر و بحث نمی اهورا! با اینکه مثل قبال ب

الحاکم های اسبقش نبود، اما ذاتش همان ذات همیشه مغرور و مادامتندخویی

توانست دست از آن بکشد. ولی خب آوا هم آدم عقب  بود... انگار اصال نمی

ا قطعا بعدا باز هم این بحث را  کشیدن نبود، هرچند االن بیخیال شده بود، ام

 کشید.  پیش می

ی سیگار جدید را برداشت و مقابل  مانده خم شد و ته  سمت پنجره رفت،

اش گرفت. از بوی تلخش، ابرو در هم کشید و دوباره روی زمین انداختش.  بینی

آسا و  ی این سیگار، فقط وقتی روی پیراهن اهوراست به طور معجزهانگار رایحه

 تر بود.  کند وگرنه خودش به تنهایی از هالهل هم تلخای دلبری میکنندهدیوانه

های  ای خودش را با سیمکاپشن و کالهش را روی تخت انداخت و چند دقیقه

آمد و هم تصور اینکه اهورا امشب روی کاناپه  ساز مشغول کرد. هم خوابش نمی
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دل دخترک چیز  هرچند غیر از این، بخوابد خوابش را حسابی پرانده بود. 

خواست... شاید فقط خود او را... انگار آوا االن فقط او را طلب  دیگری می

 کرد... فقط کنارش باشد، همین... می

گشت که با دیدن دو تا پتو روی تخت، با  دنبال بهانه برای پایین رفتن می

های مردانه را از روی  لبخندی از روی پیروزی از جا بلند شد. یکی از پیراهن

کرد و یکی از پتوها را   روی تیشرتش به تن جلو باز  آن را گال کشید ور

 برداشت و از اتاق بیرون رفت.  

ی اول بود که با شنیدن صدای آهنگی که در آنجا پخش شده هنوز روی پله

در ضای سوئیت تاریک بود و آوا چشم که چرخاند، بود، سر جایش ایستاد. ف

 ی نیمه باز ایستادهد اهورا مقابل پنجرهمتوجه شمیان نور کمرنگ دیوارکوب، 

 کشد.سیگار میدوباره دارد د از سرخیِ میان انگشتانش، فهمی

 

 مازیار فالحی( -)آهنگ مترسک

 خیلی وقته تک و تنهام
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 توی باغی از ترانه 

 منتظر واسه یه خوبی

 بهانهیه رفیق بی

 توی دنیای پر از گل 

 واسه عالمی غریبم

 میون این همه خوبی 

 نصیبماین منم که بی

 روزگاری زیر بارون 

 قرارم  روزگاری بی

 جز یه لحظه مهربونی

 ای ندارمدیگه خواسته

 تو کنار من بشینی  
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 مو ببینی  دل خسته

 ام بیای از تو باغ قصه

 ای بچینی یه شکوفه

 منم اون مترسکی که شدم عاشق کالغا 

 واسه من ابد بریدن میون حصار باغا  

 آخه این صورت زشت رو کی به من داده خدایا 

 وست ندارم عاشق شمام کالغا رو دآدما 

 

ی اهورا را  های ورزیدهی دیوار تکیه داده بود و از همانجا شانه سرش را به گوشه

کرد. کاش تر شده بود، نگاه می ی پرجذبهشرت مردانه از هر زمانکه در میان تی

رفت و در  شد همین االن، بی هیچ ترسی، بی هیچ محدودیتی، جلو میمی

ای جرعت  خزید. آنقدر گرم و آرام که دیگر هیچ ترس و فاصهآغوشش می

فهمید دخترک داد. کاش اهورا یک جوری میوجود داشتن به خودش نمی
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احساس داغ و سرکش قلبش که هربار   خون شاهپور نیست و ای کاش اینهم

کرد، تنش را در عین یخبندان گرم میآورد و جنون را مقابل چشمش پدید می

شد. رفتار ضد و نقیض اهورا قدری امیدوارش کرده بود اما؛ روزی دو طرفه می

شان متفاوت بود! هنوز هم اهورا از او دور بود! خیلی هم دور  هنوز هم جایگاه

 بود...  

هایش آرام آرام و  م این افکار، بغضش ناخواسته سر باز کرد و اشکبا تما

 اش جاری شد. صدا روی گونهبی

 

 با تو این پالتوی کهنه

 مثل ابریشم لطیفه 

 تن پوشالی سردم 

 مثل خواب گل ظریفه

 ترسیدونم ازم می می
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 من با این چشمای خسته

 چجوری به دست بیارم

 و با دست بستهدلت

 کهنه من با این لباس

 صورت زمخت زشتم 

 خیلی وقته تک و تنهام 

 آره اینه سرنوشتم  

 های غمگینای پرنده

 از چشای من نترسین

 مو دیدن آدما گریه 

 برین از اونا بپرسین 

 ترسکی که شدم عاشق کالغامنم اون م
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 واسه من ابد بریدن میون حصار باغا

 آخه این صورت زشت رو کی به من داده خدایا 

 دوست ندارم عاشق شمام کالغاآدما رو 

 

دخترک که سمتش رفت، از صدای پایش برگشت عقب را نگاه کرد و از دیدن  

 .  از میان ابروانش محو شدی دلخور او، اخمش چهره

 هنوز نخوابیدی؟  -

 پتو را روی کاناپه گذاشت و کنار اهورا ایستاد. 

ودش، صاحب تخت  ی خ و بزار جای من؛ بری ور دل یه نفر و تو خونهتو خودت-

و رو کاناپه سر کنه،  و وسایلش بشی اونوقت اون به خاطر تو مجبور باشه شب

 تونی بخوابی؟  می

 تونم... و ازم بخواد، معلومه که میاگه اون یه نفر خودش این-
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روی آوا  ی پنجره خاموش کرد و روبهآوا فقط نگاهش کرد که او سیگارش را لبه

 ایستاد. 

 یین؟  واسه چی اومدی پا -

 آوا هنوز حرفی نزده بود که اهورا دوباره گفت:

 خوام!  دونم که پتو و کاناپه بهونه بود؛ دلیل اصلی رو میمی-

اش  ایهای شیشهزده نگاهش کرد. چشمآوا از این حرف اهورا جا خورد و بهت

سرکش، بیشتر از هر  سرخ و امشب، بسیار گرفته و کدر شده بود و آن غم 

 کشید.ه رخ میوقتی خودش را ب

موهایش را با استرس میان پایین کمی توی خودش جمع شد و بعد همانطور که 

 پیچاند، لب زد:انگشتانش می

شنیدم فهمیدم تو    وقتی صدای آهنگ رو دلیلی نداشت... فقط خوابم نبرد و -

توی سرما بخوابی، یکی از پتوها  خواستاز اونجایی که دلم نمی هم بیداری و... 

 رو برات آوردم...  

 موهایش را رها کرد و بی اینکه اهورا را نگاه کند گفت:
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 رم بخوابم... شب بخیر...  همش همین بود... االنم... االنم می-

ش از پشت سر، میان انگشتان  م دوم نرسیده بود که کمرهنوز قدم اولش به قد

او کمی خم شد و هردو داغ اهورا گیر افتاد و تا دخترک وقت کند پلک بزند، 

 صدای گیرایش را کنار گوشش شنید: دستش را روی شکمش قفل کرد و آوا 

 درسته؟  خواستی کنار من باشی،می خواستی تنها بمونی؛نمی-

سر و صدا کردن افتاده بود   آوا سر جایش لرزید و حرفی نزد. قلبش حسابی به

 زد. و انگار توی دهانش نبض می

به  سر او را گرفته بود، از دور کمرش باز شد و های اهورا که از پشتدست 

و  دستش حرکت کرد و پایین آمدموازات تنش، از روی بازو تا مچ 

ی آوا را لمس کرد، دخترک نفس  زدههای یخهایش که سر انگشتانگشت

 هایش را جمع کرد. مشت عمیقی کشید و

 بمون... همینجا، همین پایین -

آوا محکم آب دهانش را قورت داد و هنوز حرفی نزده بود که با احساس 

 هایش را به هم فشرد. های گرم و بلند اهورا کنار گردنش، محکم چشمنفس
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های بسته شده و حرکات اهورا ناخودآگاه بود. هیچ تسلطی روی چشم

زدند نداشت.  ز به عطر نرگس میان موهای دخترک را فریاد میهایی که نیاریه

اش را روی گردنش  بینی ی شیرین را بلعید و با نفسی عمیق، تمام آن رایحه

 بعد آرام گفت:  حرکت داد و

 پوشیدی؟ و پیراهن این چرا-

ی  خودش که در میان پیراهن مردانهجسم ریز و ظریف زده و لرزان، به آوا بهت

 ده بود نگاه کرد. اهورا گم ش

 بود...   . خب چون تیشرت تنم بود و... هوا هم سردخب..-

ی پیراهنی که تن آوا را محصور کرده بود  اراده سمت یقهدست اهورا کامال بی

رفت و هنوز آن را نگرفته بود که دخترک سمتش برگشت و او تند دستش را  

نگاهش   دید، های درشت و زیبایش را کهعقب کشید. صورت عروسکی و چشم

های سرخ و ظریف او کشیده شد. انگشتش را آرام روی  نرم نرمک سمت لب

 اخم گفت:  ی لب او کشید و بازخم سطحی و کبودیِ گوشه

 ست؟کار اون حروم لقمه-
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 آوا کمی سرش را کج کرد و تکان داد.

 شه زود...وقتی خوردم زمین اینطوری شد. اما چیزی نیست، خوب می-

های ظریف و  شد. لبهای سرخ دخترک جدا نمیای از لبلحظهنگاهش حتی  

های او را جذب خودش  نیمه بازش، انگار آهنربا داشت که اینطوری چشم

دست داغش را که کنار صورت دخترک گذاشت، آوا احساس کرد  کرد. می

شد که آوا سرش داشت کم کم خم میهایش سوخت و اش از جای انگشتگونه

 های مقطعش، به سختی لب زد:د و در میان نفسخودش را عقب کشی 

 کنی اهورا؟! چیکار داری می-

ی چنین اتفاقی را  دستش را مشت کرد و پایین آورد. از اینکه باز هم اجازه

حرصش گرفت. اعصابش چنان به هم ریخت که محکم    داده بود، از خودش

اصله گرفت و از او فزمان با اخم غلیظش، هایش را به هم فشار داد و همچشم 

 دستش را میان موهایش کشید.

 محاله اجازه بدم دوباره چنین اتفاقی بیفته... -
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آوا چند لحظه صورت عصبی، گرفته و شاید غمگینش را نگاه کرد و بعد 

 داد، بی هوا پرسید: اش را در هم تاب میزدههای یخدرحالیکه انگشت

 چرا خواستی بمونم؟ -

 گلویش تکان بخورد و زمزمه کند:ی آوا، باعث شد سیب زمزمه

 ... شهمیحِ که موندنت به نفع من تموم دونم! ولی واض نمی-

آوا چند لحظه با شک نگاهش کرد. سرش را کج کرده بود و نگاه آوا را که حس  

هایش را باال کشید و به صورت او که رسید، اخمش محو  کرد، نرم نرمک چشم

 و معصوم او.   های تیره شد و غرق شد در میان مردمک 

 دونم؟ حالت خوبه؟ چیزی شده که من نمی -

از آوا دور شد. سیگار دیگری از  دیگر سرش را به طرفین تکان داد و چند قدم 

 زمان با روشن کردنش گفت:میان پاکت روی میز بیرون کشید و هم

 برو باال آوا...  -

 آوا با تعجب نگاهش کرد. مگر االن خودش نگفته بود بماند؟  
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 ولی تو...  -

گم برو باال. دیر وقته؛ برو و  دونم؛ من گفتم بمون... اما االن بهت میمی-

 استراحت کن...  

و   های داغش، هنوز هم روی کمرد انگشتکرد. رآوا هنوز بهت زده نگاهش می

سوخت. خواست نزدیکش برود و چیزی بپرسد اما... حالت می اشگونه

جدی بود، اما محکم بودن همیشه را  اش، امشب مثل همیشه نبود. چهره

نداشت. انگار چیزی درونش شکسته بود... شاید یک خاطره، شاید هم یک  

 احساس جدید...

ترجیح داد قبل از اینکه باز حرکتی از خودش یا اهورا سر بزند، از او دور شود و  

 ها دویید و وارد اتاق شد.  با گفتن »شب به خیر«ی آرام و زیرلب، سمت پله

هایش باال پ را خاموش کرد. روی تخت دراز کشید و پتو را تا روی شانهالم

  بود و ضربان قلبش به طرزی وحشتناک تندکشید. نفسش هنوز منظم نشده 

اختیار نفس  شد، بیبود. با استشمام عطر تلخی که از پیراهن اهورا ساطع می

عمیقی کشید و از ذهنش گذشت که کاش امکانش وجود داشت به جای 
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 یراهنش، خود او را... پ

ی پیشروی بیش از آن را به افکارش  هایش، اجازهبا محکم فشار دادن چشم 

نداد و با هر مصیبتی که بود متوقفش کرد. اما نفهمید، چرا این بار به جای  

از   نبود، بی شباهت به حسرت ه خودش تشر بزند، آهی سرد و عمیق کهاینکه ب

 هایش خارج شد. میان لب

وی خودش جمع شد و تمام تالشش را به کار گرفت که بدون فکر  بیشتر ت

 اضافی، فقط بخوابد... 

*** 

اش را به  ایماگ محتوی قهوه را روی میز گذاشت و نگاه شفاف و شیشه

 های پر ذوق و شوق آوا دوخت.  چشم 

 شه! نمی-

 شو یاد بدی؟ شه به منم چندتا چشمه چرا نشه؟ خب تو که استادشی، چی می -

 یراندازی اونقدرا هم کشککی نیست که در عرض یه روز بهش مسلط بشی...  ت-
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تر به اهورا نشست و با لحنی که  آوا موهایش را پشت گوش انداخت. نزدیک

 امیدوار بود روی او تأثیر داشته باشد، گفت:

مگه همین خود تو نبودی که بهم گفتی من باید بتونم از پس خودم بربیام؟  -

مقابل شاهپور و هامون از خودم دفاع کنم، دست خالی که   خب اگه بخوام در

از این آب گل آلود تو  چیزی واسه بیرون کشیدن گلیمم تونم! باید یه نمی

 ام قایم کرده باشم یا نه؟ چنته

نگاه اهورا بدون کوچکترین اخمی، آرام اما جدی به صورت آوا خیره بود. 

 ف دخترک واقعا دلنشین بود. توانست گول بزند، صدای ظریخودش را که نمی

تر کرده تر و تن صدایش را شیریناش را شکرکبا لبخندی کمرنگ که چهره

 بود، کمی به جلو خم شد.

کنی... جون من این دفعه رو  چهار روزه که همش داری دست به سرم می-

 کنم ازت...  دیگه نه نیار؛ خواهش می

 اهورا چند ثانیه نگاهش کرد و بعد آرام لب زد:

 دم... خب، بهت یاد می خیلی-
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را به هم  هایش هایی درخشان، ذوق زده نگاهش کرد و دستآوا با مردمک 

 کوبید و توی جایش پرید.

و  دونی چقدر خوشحالم... برم لباساموااای مرسی اهورا! مرسی واقعا... نمی -

 بپوشم همین االن بریم؟ 

اش را زیباتر و دلنشین و  هایی آرم، لبخند پر ذوق او را که چهرهاهورا با چشم

انگار دوست داشت آوا همینطوری  تر از همیشه کرده بود نگاه کرد. عروسکی

 نشیند و لبخندش را نگاه کند.  فقط بخندد و او فقط ب

 ماگ محتوی شیرکاکائوی او را از روی میز برداشت و به دستش داد و گفت: 

 ...  نه االن-

هایش  ی »اهورا« آرام و دلخور از میان لبهای آوا کمی هاللی شد و زمزمهلب

 شنیده شد. 

باید  االن دیروقته و زمانش نیست، هوای اینجا هم که مدام بارونیِ و سرد...-

 تر از االن باشه...  صبر کنیم یه زمان مناسب بریم که هوا یه مقدار خشک
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ی او روی ماگ نشست و با  های کشیده های کوچک آوا، کنار انگشتدست 

 شیطنت خاص خودش، با لبخندی کمرنگ گفت:

 و اون زمان مناسب، فردا صبحه! درسته؟-

هایش را به هم  که محکم لب ی آوا به خنده بیفتداهورا کم مانده بود از جمله

 های او رها کرد و گفت: فشرد و سرش را کج کرد. ماگ را میان دست

بری، باید صبر کنی تا وقتش برسه،  با این همه عجله کاری از پیش نمی-

 گیری آهوی وحشی... چیزو تمام و کمال یاد می اونوقت همه

دلش زمزمه  ای از شیرکاکائویش نوشید و تویآوا کوتاه خندید و جرعه

کرد:»من و صبر؟ دِ آخه یه چیزی بگو که باهام جور در بیاد جناب 

شم...« و روی  السلطنه! تا بخواد اون روز برسه که من دیوونه میخودخواه

 زبانش جاری ساخت:

، پس فردا شد کنم که اگه این زمان مناسب به جای فردا مو میتموم تالش-

بعد هیچ تضمینی واسه صبوریِ من وجود  طاقت بیارم... اما از اون موقع به 

 نداره...
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این بار اهورا نتوانست جلوی لبخند محوش را بگیرد و قبل از اینکه آوا کامل 

ی تلخ و  و قهوههایش شود، پشت ماگ قایمش کرد متوجه رد آن به روی لب

 رو برد. داغ را به گلویش ف

 آوا چند لحظه سکوت کرد و بعد سمتش چرخید و گفت: 

 شه یه سوال بپرسم؟  می-

تواند کرد انگار میحوصله، در کنار این دختر حس میاهورای همیشه بی

 اش شود و فقط پاسخ سواالتش را دهد.بیخیال تمام کار و زندگی 

ی موافقت، از جا بلند شد و آوا هم پشت  زمان با تکان دادن سرش به نشانههم

سرش به سمت آشپزخانه روانه شد. ماگ او را از روی کانتر برداشت و هردو را  

کرد هایی منتظر نگاهش میتوی سینک گذاشت و سمت اهورا که با چشم 

 برگشت. 

زمان با عقب بردن  همهای سردش را در هم تاب داد و بعد کمی انگشت

 موهایش به پشت گوش، آرام گفت: 

 راستش... مدتیِ یه چیزی رو گم کردم... که برام خیلی باارزشه... یه گردنبند!-
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هایش را کمی ریز کرد. بدون اینکه دخترک حرف هم بزند،  اهورا چشم

خواهد بپرسید. با این حال »خب«ِ کوتاهی گفت و آوا  دانست راجب چه میمی

 ه داد: ادام

مون  کنم اون شبی که تعقیبست با پالک »اهلل«... حس مییه گردنبند مردونه-

کردن، یا یه نفر ازم دزدیده یا جایی گذاشتمش که یادم نمیاد... چون دقیقا از  

 همون موقع به بعد، دیگه خبری ازش نیست...

 اهورا فقط نگاهش کرد که او کمی سرش را کج کرد.  

جایی ندیدیش؟ یعنی منظورم اینه که، شانسی پیداش  خواستم بدونم تومی-

 نکردی؟ 

دست اهورا از داخل جیبش سردیِ گردنبند را لمش کرد و پالک »اهلل« را توی  

 مشتش گرفت. 

 چرا اون گردنبند برات باارزشه؟  -

 قدیمیِ؛ مال مامانمه... -

 ست!اما تو گفتی یه زنجیر مردونه-
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 هایش ر باال انداخت:آوا شانه

 و از مامانم به یادگار داشتم... مردونه یا زنونه، من اون-

 تر و باتردید گفت:اهورا حرفی نزد و آوا آرام

 نکنه پیداش کردی؟-

 و صدای اهورا، گیرا و جدی توی گوشش پیچید:

 نه، من جایی ندیدمش. -

ی جدیِ این مرد آوا چند لحظه با شک نگاهش کرد. واقعا به حالت چهره

 زی را پنهان کند یا گردنبند را پیش خودش قایم کرده باشد. خورد چینمی

ها را  ی سمت سینک رفت که ماگنفس عمیقی کشید و بی هیچ حرف دیگر

دید که او با  د و همان لحظه صدای زنگ تلفن همراه اهورا را شنید و بشور

چند ثانیه بعد، صدای اهورا درحالیکه عمدا طوری   اخمی غلیظ جواب داد و

زد که آوا هم بشنود، حواس دخترک را جمع کرد و تمام توجهش را  حرف می 

 سمت اهورا فرستاد. 
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کردم شرکت کنار هامون باشی... و ارتباط مسائل کِی برگشتی؟ فکر می-

انقدر شاخه به شاخه حرفت خصوصیِ تو به من چیه؟... نیازی به اطالع نبود... 

فعال حق نزدیک شدن به آوا رو   دونم، منتهارو نپیچون، اصل کارت رو بگو... می

 همش همین بود؟! نداره...

زند. خون دخترک در میان آوا دریافت که دارد با مانیا حرف می ،هایشاز حرف

کرد و تا ته جوشید که خشم غلیظش را کامال تراوش میشاهرگش چنان می

ها سوزاند. با حرصی آشکار که از چشم اهورا دور نماند، ماگاستخوانش را می

کوبید که انگار مقصر تماس مانیا آن شست و چنان روی خشک کن میرا می

 ها هستند.  بیچاره

خیسیِ دستش را با ژاکتش پاک کرد و نگاه اهورا، از درگاه آشپزخانه تا 

رسیدنش به کنار خودش، قامت کوتاه و ریزنقش آوا را دنبال کرد و مقابلش که  

 گفت: رسید، کنارش نشست و 

 خوام بشنوم...  ون راجب منه، خودم هم میاگه حرفات-
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ای نگاهش کرد و بعد تماس را در حالت پخش گذاشت و همراه را  اهورا ثانیه

 روی میز قرار داد. 

 صدای خوش و خندان مانیا توی گوش آوا پیچید و دخترک با حرص اخم کرد. 

 خواستم مطمئن باشم مهمونیِ شیخ مافی رو میای... می-

آوا نگاهی به اهورا انداخت و او بی اینکه نگاهش کند، سیگاری روشن کرد و در  

 پاسخ مانیا گفت: 

 چطور؟! -

 برات یه سورپرایز ویژه دارم! که باید شخصا، حضوری و خصوصی ببینیش...  -

 شده؟ الزم به تکراره که بگم سنگ من هنوز پیدا ن-

 بیخیال اهورا! حتی شاهپور هم از خیر اون یاقوت گذشته...  -

 شاهپور از خیرش گذشته، نه من! طلب من هنوز صاف نشده پا بر جاست... -

دم... اما خیلی خب، من سنگ رو هر طور که شده گیر میارم و بهت تحویل می-

 به شرطی که تو بیای...  
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گرفت و »عوضی« گفتنِ  م آوا رنگ لحنش چنان خاص و اغوا کننده بود که اخ

 ا هم شنید ولی به روی خودش نیاورد.  زیرلبش را اهور 

های خاصی رو ترتیب دادم که فقط با حضور تو  تو فقط بیا اهورا... برنامه -

دونی ت تنگ شده... هیچ میشن... و در ضمن؛ دلم هم خیلی براامکان پذیر می

 ه ندیدمت؟چند وقت

هایش گرفت و با حرص توی دلش زمزمه اخل میان دندانآوا لب پایینش را از د

کرد:»زنیکه عوضیِ مارموز، حیف اینجا نیستی که عینهو روزنامه باطله پخشت  

ی اتاق موذیِ به درد نخور... هرچند االنم خیلی بد نیست، مطمئنم  کنم گوشه

 ..« زنه که تا آخر عمرت بی کرک و پَر بمونی.گه نمیاد و چنان تو پَرِت میمی

اهورا که ریز به ریز حرکات آوا را زیر نظر داشت، به خودخوریِ او واقف شده 

به روی خودش نیاورد. پک کوتاهی به سیگارش زد و   چیزی  بود اما باز هم

 محکم گفت: 

 شرط دارم! -

 قبوله...   ، نشنیدهچه شرطی؟ هرچی که باشه-
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فت کند. یا  آوا با اخمی کمرنگ سرش را کج کرد. دوست داشت اهورا مخال

حداقل توی ذوق مانیا بزند و او را حسابی سر جایش بنشاند. دخترک خوب  

دانست اهورا هم این  های خاص چیست و بعید میدانست مقصود او از برنامهمی

 را نفهمیده باشد.  

ی حرصیِ آوا انداخت و همانطور که  نگاهی به چهره ی چشماهورا از گوشه

 مانیا را داد: کرد، پاسخنامحسوس نگاهش می

دی! و دوم؛ من تنها نیستم، یه  اول اینکه همون شب یاقوت کبود رو بهم می -

 نفر همراهمه...  

زده نگاهش کرد. حرکتش آنقدر  با این حرفش، آوا به تندی سر چرخاند و بهت

ی لبش کشید که لبخند نزند و همان بامزه بود که اهورا دستش را به گوشه

 شد: لحظه صدای مانیا شنیده

 همراه؟ منظورت چیه؟ -

 اهورا حرفی نزد که مانیا با شک از آن طرف خط دوباره گفت:

 ببینم، نکنه همراهت یه دختره؟ -
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هایش فقط خیره شده بود به چشم  سرش را چرخاند و دوباره سکوت کرد.اهورا 

 کرد.آوا که منتظر و پراسترس نگاهش می

 هایی از حسادت شنیدند:مانیا پوفی کشید و صدایش را همراه با رگه

 سکوت عالمت رضاست، پس دختره! خب، حاال کی هست؟  -

هایش  اهورا چند لحظه صورت آوا را نگاه کرد و بعد سیگارش را میان لب

بعد، صریح و محکم، با  گذاشت. دودش را جایی نزدیک به صورت او فوت کرد و 

های اش، با سرما و جدیت صدایش، درحالیکه چشمآرامش و قدرت همیشگی

ش را در  های اغواگر خودش حل کرده بود، اسم مد نظرفندقیِ آوا را در چشم

 آورد:  پاسخ به مانیا روی لب

 آوا...  -

هایش شک کرده بود. اهورا خیره بود  دخترک مات و مبهوت مانده بود. به گوش

های درشت او که با احساس سوزش چیزی روی انگشتش، رو از  به چشم

دخترک گرفت و فیلتر نصف شده را روی زمین انداخت و زیر کفشش له کرد.  

 همان لحظه صدای مانیا را شنید:  دستش را مشت کرد و
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 خوای با آوا بیای؟ آخه چرا اون؟  چی؟ منظورت چیه که می-

 اهورا بدون اینکه آوا را نگاه کند، با لحنی سرد گفت:

بینم بایت در حال حاضر شخص مورد نظر من پیدا شده... و دلیلی نمی-

 انتخابش به دیگران توضیح بدم...  

های بلندش را کف دستش  رد و با اخم ناخن خومانیا از پشت خط حرص می 

 داد که اهورا دوباره گفت: فشار می 

 حرفات تموم شد؟!-

اش فرو رفت و صدای نازکش را پر از عشوه از میان مانیا دوباره توی قالب اصلی

 هایش خارج کرد:لب

شو بزارم  دم بقیههای من که با تو هیچوقت تمومی نداره؛ اما ترجیح میحرف-

از االن یاقوت کبود رو متعلق به  مانی که دیدمت و رو در رو بهت بگم... واسه ز

 خودت بدون... تا بعد...  

اهورا آیکون قرمز را کشید و به محض خاموش کردن تلفن، صدای آوا را شنید  

 و سمت او برگشت.  
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منظورت چی بود که من همراهت میام؟ واسه چی از طرف خودت حکم صادر -

 ال دلم نخواد بیام چی؟کنی؟ اگه من اصمی

 هایش را دقیق نگاه کرد و بعد با اخم گفت: اهورا چند لحظه چشم

 کنم؟ تو واقعا فکر کردی من برای رفتن بین اون آدما لحظه شماری می-

 آوا قدری توی خودش جمع شد و صدای گیرای اهورا را شنید:

های یادته راجب دخترهایی بهت گفتم که توسط هامون، برای استفاده-

 شن؟ تبلیغاتی معامله می

 آوا فقط سرش را تکان داد و اهورا ادامه داد: 

که برای   های انحرافیِترین سایتبزرگ گزار چندتا ازشیخ مافی، بالگر و بنیان-

پیش بردن کارش، نیاز به دخترهایی داره تو فیلم و بنرهای تبلیغاتی به کارِش  

ها رو ضبط  ا فیلم و عکسصاحب چندتا هتل هم هست که اونجبیان... 

 کنن... می

 ای مکث گفت: آوا حس کرد دست و پایش یخ بست و اهورا بعد از ثانیه
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انتخاب  همونطور که قبال هم بهت گفتم، یه تعداد دختر توسط مانیا و هامون -

از افرادشون مدتی رو برای رقص و نمایش  ی چند تاشن و به وسیلهمی

بعد از یه مدت، طیِ یه مهمونی یا شوی لباس   کنن؛ اونوقتخودشون تمرین می

شن و که بستگی به موقعیت و مشتری داره، توسط خواهان استعدادیابی می 

  رو کنه و هرکیانتخابش می العجلاگر طرف دید دختری به کارش میاد، ضرب

 خره... های گزاف میبا قیمت که بخواد

 دونن قراره چی به سرشون بیاد؟  اون دخترها می-

دونن که دست آخر کارشون به جاهای خوبی ختم  به طور دقیق نه؛ اما می -

 شه... نمی

 زد.  کرد. آنقدر ترسیده بود که حتی پلک هم نمی آوا فقط نگاهش می

ی گروه ما اینه که طی این مهمونی، هم دخترا رو نجات بدیم و هم شیخ  نقشه-

 ر جرم به حساب نمیاد پسچون تو کشور خودش این کا مافی دستگیر بشه... 

از دست ما ساخته نیست، اما اینجا تموم این اعمال غیرقانونیِ و در   هم کاری

شه اون رو به سزای  صورت دستگیری و رو شدن خطاهاش، به راحتی می
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اعمالش رسوند... افراد زیادی از تیم ما برای این مأموریت تعلیم دیدن و اگر 

و ببنده و دیگه هیچوقت دستمون  شیم، امکان داره شیخ مافی فلنگموفق ن

 بهش نرسه... حاال فهمیدی چرا حضور من الزمه؟  

 ای توی فکر فرو رفت و بعد گفت:آوا لحظه

 خب... نقش من این وسط چیه؟ من چرا باید بیام؟-

ی آوا نشست وقتی که اهورا صورتش را جلو برد و گرمای نفسش روی گونه

 گفت:

ریک  ی این ماجرا باشی؛ تو شتو نقشی نداری و قرار هم نیست هنرپیشه-

ای رو نصفه نیمه رها کنم... با خودم  م معامله واقعیِ منی... و من عادت ندار

 خوام اینجا تنها بمونی... برمت، چون نمیمی

 آوا با شک نگاهش کرد.

 مطمئن باشم همش همینه؟  -

 چطور مگه؟ به من شک داری؟ -
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 هایش را کمی هاللی کرد و گفت: آوا لب

گی جفت و جور  شک که ندارم؛ اما چشمات همچین یه نموره با چیزی که می-

 نیستن...  

 اهورا چند لحظه صورتش را خیره نگاه کرد و بعد گفت: 

 و تعبیر کنی؟ تونی چشمای من تو از کِی می-

 آوا با شیطنت ابرویی باال انداخت:

اهلل گفته  و قرار شراکت با کسی بستم که هنوز ب بسم از همون وقتی که قول-

زاره کنار... از همجوار شما بودن باید یه چیزایی رو  می  بوسهنشده قرآن رو می

 گرفتم دیگه جناب پناهی! هم یاد می 

ی لبش کشید و سرش را عقب برد و لبخند محوش  اهورا دستش را به گوشه

 روی لبش بود وقتی که آوا گفت: 

 فتی قصد و قرضت چیه از بردن من؟ خب، نگ -

 اش زوم صورت عروسکیِ دخترک شد. ایهای شیشهمردمک 
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خوام وسط این بیغوله یه دستی هم به سر و گوش حس  تو فکر کن می-

 حسادت مانیا بکشم... 

 زده نگاهش کرد و بعد خندید و گفت: ای بهتآوا لحظه

 کنی...  آ... فقط کافیه ارادهتوئم به وقتش خوب بدجنسی-

 حاال حرفت چیه؟ هستی یا نه؟  -

آوا چهار زانو، با کمترین فاصله مقابلش نشست و با لبخند دستش را جلو برد و  

 مقابل اهورا گرفت.  

کوبه  پای دماغ سوزی و حال گیریِ مانیا که وسط باشه، شریکت مهر ابد می-

 ته...  پای این قرارداد و تا دلت بخواد پایه

 بعد دستش را تکان داد و ادامه داد: 

با ذکر شرایط، بشینیم پای  قراره که  عالیجناب!  تو هم دست شراکت رو بده-

 ی جدید... معامله 
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توی صورتش نشست. دستش را جلو برد و دست  لبخند اهورا محو و ناپیدا 

 سرد و کوچک آوا را محکم میان آن فشرد. 

*** 
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ی دامن بلندش را با دست چپش گرفت و دست راستش را دور بازوی اهورا  لبه

حلقه کرد. ورودیِ تاالر که رسیدند، اهورا متوجه لرزش نسبیِ تنش شد و آرام  

 پرسید:

 حالت خوبه؟  -

 افتاد گفت:دهانش را فرو برد و با وجود اینکه داشت از ترس پس میآوا بزاق 

 خوبم...  -

 ضعف که نداری؟  -

دخترک فقط سرش را باال انداخت و اهورا هم دیگر حرفی نزد. قبال راجب این  

ها، بین خودشان اسمش را پاتوق گذاشته بودند تاالر برایش گفته بود. حزب آن
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خرید و فروش و به چشم  مهمانی باشد، مجلسنکه مکانی برای و بیشتر از ای 

 آوردن دخترها بود.  

وسط باغ، سن بزرگ گردی کار شده بود که از جنس شیشه بود و زیرش آب  

مصنوعی پیدا بود و در قسمتی دیگر فضا برای رقص میله حاضر شده بود. 

های سفید رنگی گذاشته  ایِ باغ، سایبان و صندلیی دایرهدورتادور محوطه

بود و از بوی سیگار و مشروب و دودهای غلیظی که در بدو ورود به   شده

 ها فرق دارد. خورد، پیدا بود این محفل، با دیگر مهمانیشان میصورت

کنار   سرش را درهم کشید و خیلی کوتاه به سرفه افتاد.کمی را  آوا صورتش

 گفت: برد و گوش اهورا 

 گردیم؟  کِی برمی-

 رفتنی؟ جا زدن شبیهت نیست آهوی وحشی!نیومده به فکر -

 ده...  زنم؛ فقط... اینجا بهم حس خوبی نمیجا نمی-

توانست راستش را بگوید، وگرنه تمام جانش پُر از استرس بود و از  نمی

دهد. دروغ چرا، های مانیا، شک نداشت امشب کار غیرمتعارفی انجام میحرف
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شد و انزجار وجودش را فرا  حالش بد می ای تنهاییِ او با اهورا همحتی از ثانیه

 گرفت.  می

هایش  روی صندلی که نشستند، اهورا بی اینکه نگاهش کند، همانطور که چشم

شان به دنبال افراد خودش برای تعیین جایگاه و موقعیترا نامحسوس توی باغ 

 چرخاند، گفت:می

دهن ماهی گیر   ریم، فقط انقدری صبور باش که قالب توبه وقتش از اینجا می-

 کنه...  

ی  برهنه های نیمهی دختری که با لباسآوا حرفی نزد و نگاهش را به دسته

رقصیدند دوخت. در میان تاریکیِ هوا و رقص نور،  سفید نئونی وسط سِن می

ها را بدجوری باالتر برده هایشان، میزان جذابیت آنحالت خاص و شاین لباس

هایی شان، با صورتودند که از ترس جانبود و آنقدر خوب آموزش دیده ب

 رقصیدند. گر درد و ندامت، کامال هماهنگ و زیبا میغمگین و ساطع

ناخودآگاه نگاهش را سمت اهورا کشید و وقتی رد نگاهش را دنبال کرد و به 

مردی رسید که کراوات طالیی براقی به گردن آویخته بود و درحالیکه اگر دوتا  
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کرد  چهارتای دیگر قرض کرده بود و رقص دخترها را تماشا می چشم داشت 

هایش  کنار هامون نشسته بود، نفس عمیقی کشید و لبخندی کمرنگ روی لب

ها توجه  ای به رقص گروهی آننشست. واقعا این مرد انگار از جنس یخ بود. ذره

جه  شد از اینکه او به احدی تونداشت و آوا توی دلش کیلو کیلو قند آب می

زند. اصال اهورا،  ندارد و برعکس مردهای دیگر، تن و بدن دخترها را رج نمی

خودش بود   اش... انگار فقط و فقط مختص بهشخصیتش، رفتارش و حتی چهره

 کرد. و همین، خواستنی بودنش را صد چندان می

 اون شیخ مافیِ... -

د نگاهش  آلودش نگاه کرد و بعبا شنیدن صدای محکمش، اول به صورت اخم

زوم همان مرد شد که اکنون لیوان پایه بلند شامپاین را باال برده بود و به  

خندید. کرد و میتش نزدیک میهای سیاه پرپشهای محصور در زیر سبیللب

ابرو  عجب ابروهایش را باال برد. با اینکه رنگ پوستش تیره بود و چشمبا ت

به درشتیِ هامون بود، اما   زد و تقریبامشکی بود و تاحدودی هم هیکلی می

 ی »شیخ« توی ذهن آوا طور دیگری تعریف شده بود.  کلمه
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 چیش باعث تعجبه؟ -

 و پاسخ داد: باال انداختهایش را  شانه 

 ای ازش داشتم!ی دیگهآخه اسمش طوریه که توقع تیپ و قیافه-

هم   کنه و قبالی ترک و عربه، در حال حاضر ترکیه زندگی میاین مرد دو رگه-

اش صرفا بخاطر پیشبرد اهداف و  مدتی ایران بوده... ظاهر فریبنده و اتوکشیده 

 موقعیتیِ که توش قرار داره... مجبوره همیشه مؤقر به چشم بیاد... 

 ها کشیده شد. آوا حرفی نزد که همان لحظه نگاه مرد، سمت آن

جو همان اخم  رو به اهورا لبخند زد و سرش را تکان داد که او هم متقابال با و 

 پررنگ، کوتاه سری تکان داد. 

زمان با باال انداختن ابرویش، با لبخندی عریض  نگاه مرد به آوا خیره شد و هم

ای  رو از او گرفت و با دیدن اهورا، لحظهبا غیظ و انزجار لیوانش را باال برد. آوا 

و  تر از حد معمول شد. فکش کامال منقبض شده بود درشتهایش  از ترس چشم

ها  ی شیخ مافی را میان آنسایید که انگار خرخرهچنان دندان به دندان می

داد. مشتش را هم سفت و محکم جمع کرده بود. دست آوا گرفته و فشار می
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های محکم فشار داد و هنوز دور بازویش بود و کمی دستش را به آن ماهیچه

ترسید. میخود را بیشتر سمتش کشید. از فشار عصبی و خشمگین شدن او 

 بود... مانده های آن شبش، هنوز هم مثل کابوس جلوی چشمش سرفه 

 اهورا؟ خوبی؟! -

 اهورا حرفی نزد و از جا بلند شد. 

رم که هرچه زودتر تمومش کنم. همینجا بمون و تا خودم برنگشتم از باغ می-

 خارج نشو...  

و بلند سمت هایی محکم و بی اینکه منتظر پاسخی از جانب آوا شود، با گام

دیگر باغ رفت و دخترک متوجه شد که او عمدا طوری کنار شیخ مافی نشست 

دانست اش دیگر آوا را هدف نگیرد و همین رفتارش، فقط خدا میکه نگاه خیره

 که چقدر برای دخترک شیرین و باارزش بود...  

ی شیخ مافی تکان داد که همان لحظه صدای سرش را در پاسخ به جمله

 ی که کنارش ایستاده بود، باعث شد رد نگاهش را تغییر دهد.  خدمتکار

 قربان، این نامه برای شماست...  -
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 اش پرسید:نگاهش را به پاکت سفید دوخت و با لحن سرد همیشه

 از طرف کیِه؟  -

دونم آقا، ایشون چیزی به من نگفتن... فقط گفتن نامه به شما تحویل  نمی-

 داده بشه... 

 سرش را تکان داد و نامه را از او گرفت و باز کرد. 

کنم که گرفتن مژدگونی از دستم نره و  و معرفی نمی»سالم رفیق قدیمی. خودم

 ه هویتم بشی... وقتی رو در رو شدیم مستقیم متوج

ات و  اوستا شدی که هوس کارای بزرگ زده به کله اتاونقدر تو حرفهشنیدم 

پلکی... اما بزار خیالت رو  یه مدته به عنوان نفوذی زیادی این ور اون ور می

ای آب خوش از گلوت  زارم حتی قطرهام، نمیراحت کنم اهورا خان؛ تا من زنده

م در جریان تموم پایین بره و االنم بخاطر این پیغام فرستادم که بهت بگ

ات هستم و بهتره بدونی تموم افرادت تحت کنترلن و با یه حرکت نا به  نقشه

 شن...عرض یه ثانیه قلع و قمع می  جا، در
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ینارو نگفتم که ته دلت خالی شه، من اونقدرا هم آدم نامردی نیستم، یه  ا

ی  تست و باید یاد بگیره چطور از هر موقعی جواهر فروش، همیشه اهل معامله

 ها رو به دست بییاره... بهترین

 یاد داده، جناب سرگرد پناهی...« ونمهردو به  خیلی و پدرت این

شد و به انتهایش که  تر میبا خواندن لغت به لغت نامه، اخمش غلیظ و غلیظ

تواند باشد، نفس داغ و  رسید، از فکر به این که این نامه کار چه کسی می 

 همانجا را سوزاند. خشمگینش ته سینه گیر افتاد و 

نامه را با غیظ میان دستش مچاله کرد و چند بار سر چرخاند که پیدایش کند،  

تر تر از آن بود که خودش را نشان دهد. اما خبری از او نبود. مردک موذی 

دانست اگر اهورا او را ببیند، حتی در شلوغی این  خودش خیلی خوب می

کند و حقش را  کس، بهش رحم نمیترین باکی از هیچمهمانی هم بدون کوچک

گذارد که قصاص مرگ پیش چشمش تداعی شود. او هم  طوری کف دستش می

تر، از مانیا خط  ی خودش زرنگ بود. کارش را بلد بود و از همه مهمبه اندازه
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ضربه بزند که زهرش کاری شود و بخورد به  دانست از کجا باید گرفت. می می

 عمق استخوان اهورا. 

بلند شد و از باغ بیرون رفت. پشت دیوار که رسید، شهرام آنجا  از جایش

 منتظرش ایستاده بود و با دیدنش، نزدیک او رفت.  

 ها خیلی وقته که مستقر شدن و منتظر دستورن...  کجایی تو اهورا؟ بچه-

اهورا چند لحظه مکث کرد و بعد کالفه دستش را به صورتش کشید و با همان  

 اخم روی صورتش گفت: 

 شو بهم بگو... پرسم، راستشهرام؛ یه سوال می-

 شهرام گنگ نگاهش کرد و سرش را به نرمی تکان داد. 

 کاوه هم در جریان عملیات امشب بود؟  -

 دستور هدایت نیروهای پشتیبانی رو داشت... -

 کلیات نقشه رو چی؟ گفته بودی بهش؟ -
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بدونه چیکار باید   اش توضیح داده کهمن نه؛ اما یحتمل سردار خودش واسه-

 بکنه...  

های  هایش را روی هم فشرد و باز کرد. سرخیِ چشم اهورا محکم چشم

هایش بدجوری  گرش از خشم بود و نفسش عصبی گرفته بود و ریهطغیان

سوخت. اینطوری رکب خوردن، آن هم از کاوه و رامین، چیزی نبود که می

   بتواند راحت از آن بگذر و یا حتی قبولش کند...

 باید اون نقشه رو فراموش کنیم...  -

دونی چند ماهه داریم خوای به همش بزنی؟ تو که میچی؟ بخاطر چی می-

مونن... قبل از  شون تو مشتکنیم... االن همهواسه عملیات امشب تالش می

 ...سازیمو میی دقیق و حساب شده به راحتی کارشونرسیدن کاوه با یه حمله

 عصانی بود و کالفه و کمی هم پر غیظ وقتی که گفت:لحن اهورا 

هاش لرزید و به  این عملیات از همون وقتی که کاوه رو انداختن بین ما پایه-

شون فرستاده دیگه اونا تو مشت ما هم خورد... االنم از بس که آمارِ دقیق واسه

 ی اونا...  نیستن، این ماییم که افتادیم وسط تله 
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ی مچاله شده را از میان مشت جب نگاهش کرد که او نامهشهرام گیج و با تع 

 ش خشمش خارج کرد و مقابلش گرفت. عرق کرده از فرط آـ

تونی خودت بخونی، اونوقت  رامین بین این آدما و طرف مقابل ماست... می-

گرفت که هر دفعه اطالعات مو به مو و آپدیت رو  فهمی کاوه از کی خط میمی

 گرفتم...  ی تک تک افراد این حزب هم راپورت میکرد واسه منی که از سایهمی

لمه آخر را که خواند،  لغزید و کزده روی خطوط کاغذ می های شهرام بهتچشم 

 هایش را پایین آورد و زل زد به اهورا.  دست 

خوایم االن تکلیف چیه؟ من و تو به درک، این همه نیرو اگه تلف بشن چی می-

 جواب بدیم؟  

 شون کن...  بی سر و صدا از ویال خارج-

 شهرام حرفی نزد و اهورا دوباره گفت: 

آدمی نیست که حرف تو دلش  دونم که هامون از چیزی بو نبرده چون می-

ده؛ اما مانیا کار بلدتر از این حرفاست...  بمونه و هرچی بدونه رو سه سوته لو می

و از زیر زبونش کشیده... زنم رامین رو خام کرده و ریز به ریز جزییاتحدس می
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رم که بفهمم مانیا تا چه اندازه راجب ما کنی، منم میها رو دور میتا تو بچه

 .. دونه.می

 . ه شهرام از پشت سر بازویش را گرفتخواست سمت باغ برود ک

اگه بهت یه دستی زده باشه چی؟ تو رامین رو خیلی ساله که میشناسی... -

نشینی خودمون با دست دونی اگه این نامه دروغ یا تله باشه، با عقبمی

 زنیم رو خیاالتشون...  خودمون مهر تایید می

 بعد سمتش برگشت.  ای مکث کرد واهورا لحظه

تونم رو زندگیِ این همه نیرو قمار کنم... ترجیح حتی اگه دروغ هم باشه، نمی -

ای خون از دماغ کسی که  دم خودم به تنهایی نابود بشم، اما حتی قطره می

 گناهه نریزه...  بی

دونی مرد حسابی؟ کجا کم  و رفیق نیمه راه میخودت به تنهایی؟ از کِی من-

شینم و کنی اگه بالیی سرِت بیارن دست رو دست میفکر می گذاشتم که 

 کنم؟ نگاشون می

 اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت:
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ی  ی قدیمی و آتیش زیر خاکستره... و شروع کنندهی رامین، یه مسئلهکینه-

ی  تونم اجازه بدم بقیه پایِ اشتباهات و گذشتهاین بازی هم من بودم... نمی

 ه بشن... سیاه من تبا

 ی لبش جمع شد وقتی که بازویش را فشرد و گفت: لبخند شهرام گوشه

تونی  کنی که جلوی این تباهی رو بگیری؟ تو نمیپس چرا نقشه رو عوض نمی-

حرفمون همیشه این بود که  فرار کنی اهورا، چون این کلمه شبیه تو نیست... 

 ا آخرش بریم جلو...  در هر شرایطی، بین بد و بدتر، دست بزاریم رو بد و ت

 اهورا چند لحظه در سکوت توی فکر فرو رفت و بعد گفت: 

این گره کور فقط یه راه برای باز شدن داره... باید چند ساعت صبر کنیم تا  -

زمانی که وقت راه افتادن کاوه برسه، بدون اینکه کوچکترین اطالعی از نقشه  

شه به  اقع عملیات تبدیل میداشته باشه، اون موقع حمله رو شروع کنیم... درو

نوعی شبیخون! که در این صورت هم اعمال کاوه میفته رو دایره، چون قطعا  

ده... و هم شیخ مافی رو گزارش اشتباهیِ لو رفتن ما رو تحویل سردار می
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گیرم... و اگر بخت با ما یار باشه و مانیا و هامون وقت کافی برای فرار  می

 اونارو هم گیر بندازیم...  نداشته باشن، شاید بتونیم 

 لبخند شهرام رنگ گرفت. 

کنم، تو برو سر  دهی میها رو مستقر و سازماناین شد حرف حق... تا من بچه-

 و گوشی آب بده که خیالمون بابت شرایط راحت باشه... 

تو خالی کنم... هرچقدر هم اصرار داشته در ضمن، من بقیه نیستم که پشت

آمدی بدونی که اصال دست تو نبوده، تیم ما پا بر و مقصر پیشباشی خودت

 جاست... یا علی!

هایش  ای همانجا ایستاد که با چند نفس عمیق ریهشهرام که رفت، اهورا لحظه

هایش، دست خودش نبود که بخواهد  را صاف کند. اما موفق نشد... درد نفس

تر بود و همین باعث سرخیِ رفعش کند. آتش خشمش از هر زمانی افروخته

ن هم شاید گیال یِهایش شده بود. سرمای پاییزها و سوزش دردآور ریهچشم 

 کرد. برعکس همیشه، امشب حالش را بدتر می
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هایش در میان به سختی نفسش را حبس کرد و خودش را به باغ رساند. چشم

های مختلف  گشت و آنقدر روی صورتآن جمعیت، فقط دنبال یک نفر می

چرخید و دو دو زد که درنهایت، او را یافت. یک پایش را روی پای دیگر  

ود و  اش پیدا بتراشش در تضاد با دامن سرخ تیرهانداخته بود و مچ پای خوش

داد. نسیم پاییزی، موج موهای فِر درشتش را در  آن را با ریتم آهنگ تکان می

 وار به حرکت در آورده بود.  دست گرفته بود و نوازش

دانست که دیر یا زود، اگر امشب نه فردا، هویتش فاش  اهورا خودش خوب می

شود و دستش که برای همه رو شود، طولی نمیکشد که سراغش بیایند و  می

آورند. هرچند، مردی نبود که خواهند سرش میهرطوری که شده بالیی که می

بخواهد عقب بکشد و کم بیاورد، اما االن، تمام حواس و توجهش معطوف به آوا  

هایش هم آتش جان او  بود... دختری که پاکیِ ذاتش، حتی از معصومیت چشم

یش بسوزد. حداقل در خواست او هم به پاکرد و اهورا اصال دلش نمیرا آرام می

 حفظ جان آوا، او مسئول صد در صد بود. 

محو تماشایش بود که با صدایی از پشت سر، اخمش رنگ به شدت غلیظی 

 گرفت و میان ابروان پرپشتش گره خورد و سمت عقب برگشت. 
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 گیره... تو میدونستم یه روز چشم از همون اول هم می-

و برای همیشه خفه  هاترفتم و یاوهتو نگو هامون تا خودم نفسببر صدات-

 نکردم... 

هایش خارج شده بود. هامون به عمد لبخند زد. انگار  صدایش از میان دندان

 آمد اهورا را آنقدر تحریک کند تا باز هم با هم درگیر شوند.  بدش نمی

تونه تو دل هرکسی جا حقیقت واضحِ! دختری به لوندیِ آوا به راحتی می-

 ین همه ادعای استقامت و کتمانش واسه چیه؟  بشه... دیگه ا

هایش کامال بیرون زه بود را جلو برد   مشت اهورا جمع شد و دستی که رگ

ی هامون را مچاله کرد. او پوزخندی به لب نشاند و اهورا از میان  یقه

 هایش غیظ کرد:دندان

مت رد  و از گلیاون روز گذاشتم قِسِر در بری اما فکر نکن با هر دفعه پات-

تو پُر کنی از  کنم که راست راست بچرخی و دهنکردن مفت مفت ولت می

حرفای بیخود... بین من و اون دختر کوچکترین چیزی وجود نداره و اگر هم  

داشته باشه، هیچ ربطی به توئه پفیوز نداره! پس حواست باشه دیگه شِر و ور  
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که بی برو برگرد کنی مو پُر میهات رو نشنوم، وگرنه خودت مخزن اسلحه

 تو وسط همین تاالر حالل کنم...  خون

اش، ظاهرش را آرام حفظ کرد و با لبخند کجی  هامون برعکس درون عصبانی

 شباهت به پوزخند نبود، گفت: که بی

و مطمئن باش اگه جاش جا بود، منم همچین بدم نمیومد که همینجا حسابم-

 باهات صاف و صوف کنم... 

امشب هم بگذره، بعدش فرصت واسه دست به یقه شدن   کنم یهاما صبر می

 زیاده... 

 اش را فشرد:اهورا با غیظ یقه

دم و این شم بهت زمان رهایی نمیو شک نکن فرصتش که برسه، یه لحظه-

 دفعه در دم دخلت اومده... 

اش را رها کرد، کمی به عقب  هامون هنوز حرفی نزده بود که او با حرص یقه

اینکه منتظر کالمی از جانب او بماند، ازش فاصله گرفت و به   هولش داد و بی

 سمت مخالف رفت. 
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اش را صاف کرد و از پشت سر، نگاه سرخش را با نفرت به  هامون با غیظ یقه

 های اهورا دوخت. شانه 

زدند، با این حال نتوانست  های اهورا به طرز بدی سوزش را فریاد می ریه

 رفتند که...  ش ناخودآگاه سمت آوا می هایسیگاری روشن نکند و گام

ای از  رقصید، لحظهبا دیدن دختری که روی سِن، جلوی بقیه لوند و طناز می

حرکت ایستاد. لباس مشکی رنگش، بسیار برهنه بود و طرح تاتوی افعیِ سرخ 

جذابیت و مکر تمام به رخ کشیده  اش را با  های کشیدهو سیاهی که مردمک 

وندش را باال برد، پشت کمرش دیده شد و با برگشتنش،  بود، وقتی موهای بل 

زدند اش را که در آن فاصله هم برق میهای عسلیای خیره، چشماهورا لحظه

شم  ین دست به دست هم داده بودند که خنگاه کرد. امشب، انگار آسمان و زم

اهورا سر به فلک بگذارد. لقب افعی، درواقع فقط یک رد گم کنی بود که مانیا 

کرد و شک اهورا، چقدر دیر از این  برای پیشبرد اهدافش از آن استفاده می

 بابت به یقین تبدیل شده بود... 
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هایش را  ی مانیا به لبخندی جذاب شکفته شد. دست های رژ تیره خورده لب

ای رقصش را به اجرا گذاشت. پیرسینگی که روی  باالی سرش برد و کامال حرفه

ها را سمتش جذب  اش نبود، نگاهه اسم لباس برازنده نافش زده بود و لباسی ک

 پروراند...  ی اهورا در سرش نمیها که از نگاه خیرهکرد و او چه خوش خیالیمی

ای  اش را هم اجرا کرد و آهنگ که تمام شد، بدون لحظهانتهای رقص نشسته

های پاشنه ده سانتش محصور  اش را که در میان کفشمکث، پاهای کشیده

 شده بود، روی زمین گذاشت و به سمت اهورا رفت.  

توجه به حالت سفت و سنگیِ صورتش، هردو  اخم اهورا در هم بود و او بی

هایش گذاشت و با ناز موهای بلندش را یک طرف ریخت.  دستش را روی شانه

اش  های برهنههای درشت عرق روی سرشانهزد و دانهدرحالیکه نفس نفس می

 نشسته بود، گفت: 

که  شیتماشاچیِ رقصی می  دونستم میای... و از اون گذشته، شک نداشتممی-

 ماده کرده بودم و به اجرا گذاشتم... فقط برای تو آ
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اهورا در سکوت فقط نگاهش کرد که او جلوتر رفت و کنار گوشش، درحالیکه  

 کشید، زمزمه کرد:ی گوشش میهایش را نرم نرمک به اللهلب

 بریم تو ساختمون؟ اتاقای خالیِ زیادی هست که...  -

گرش خیره  های عصیاناهورا با اخم از او جدا شد و نگاه خمار مانیا که به چشم

 گفت:  شد، محکم و سرد

قبال هم بهت گفتم راه ما از هم سواست... پس برای تالشی که به نتیجه  -

 رسه انرژی صرف نکن...  نمی

هایش خیره شد ی آخرش به چشمهای او که با کلمهنگاه مانیا، خیره بود به لب

انداز  های جذابش بدجوری هوسو با لبخندی که ترکیبش با خماریِ عسلی

 شده بود، لب زد:

نبال امانتیت نیستی؟ بهت که گفتم سنگِت پیش منه... واسه اونم که  مگه د-

 شده نمیای داخل؟ 
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وش او را نگاه کرد و بعد بدون کوچکترین  های افعیاهورا چند لحظه چشم

کالمی، سمت ساختمان رفت که مانیا با شعف و سرمستی بازویش را گرفت و تا  

 کرد.  اش کج رسیدن به اتاق مدنظرش، سرش را روی شانه 

ای نه خیلی  و شاید مانیا متوجه نشد و اهورا نخواست که متوجه شود در فاصله 

کرد و ناباورانه، خیره بود به اهورا  شان میهایی گرد شده نگاه دور، آوا با چشم

برخالف سرمای وز چون بت، سفت و سنگی بود؛  هن  با وجود اینکه  که

 یک شود و االن هم...  هایش، اجازه داده بود مانیا آنطور بهش نزدچشم 

اش  با تصورات بدی که توی ذهنش پدیدار شد، قطره اشک درشتی روی گونه

چکه کرد و همراه با پاک کردنش، از جا بلند شد. آن لحظه وقت گریه و زاری  

های خودش رفت و حقیقت را خودش با چشمرفت... باید می نبود. باید می

 کرد. تماشا می 

را گرفته بود و جمعیت مست و سرخوش، وسط باغ  االن که تاریکی همه جا 

رقصیدند و سر هامون هم با شیخ مافی گرم بود، کسی حواسش به آوا نبود می
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و این بهترین فرصت برای این بود که از آن باغ دور شود و برود سمت  

 انداخت. ساختمانی که از دور هم حس انزجار را به دلش می

ی در نیمه باز اتاق  ستش که سمت دستگیرهها را چک کرد و دیکی یکی اتاق

ی در مشغول بعدی رفت، با شنیدن صدای مانیا تند عقبش کشید و از گوشه

 تماشای آنها شد. 

که مانیا درحالیکه کمرش را   ده بود از دود سیگار و بوی مشروبتوی اتاق پُر ش

 به میز تکیه داده بود، هرکدام را در یک دستش گرفته بود.

د رنگ روی میز، تا  سفیی مخمل ا ایستاده بود و نگاه آوا از جعبهاهورا سر پ

های او قرار داشت، کشیده آبی رنگی که میان انگشت سنگ درشت و مربع

 شد. 

ات آوردم و االن نوبت توئه  خب؟ حاال مرده و حرفش یا نه؟ من سنگ رو واسه-

 خوام رو انجام بدی...  کاری که می

عد همانطور که  گرفت و داخلش را با دقت نگاه کرد و باهورا سنگ را جلوی نور 

 گذاشت، پاسخ مانیا را داد:می آن را داخل جیبش 
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ای هم باقی من زیر قولم نزدم... گفتی بیا، اومدم و االنم اینجام... چیز دیگه-

 نمیمونه...  

کرد. قلوپ هایی حریص و تب دار، اهورا را نگاه میمانیا با عطش و چشم

مشروبش خورد و بطری را روی میز گذاشت و سیگارش را خاموش  دیگری از 

 کرد و از میز فاصله گرفت. 

تونی بخونی؛ نگو نه که به هیچ عنوان باورم  تو حرف دل منو از چشمام هم می -

 شه... نمی

 زده وقتی که گفت: اخم اهورا در هم بود و نگاهش سرد و یخ

 ی پایه و اساس؟ خودت خسته نشدی از پیش کشیدن این حرفای ب-

های مانیا بلند شد و نزدیک اهورا ایستاد. بوی ادکلن  صدای تق تق کفش

هایش را کنار گوش  شیرینش، اخم اهورا را به شدت رنگ بخشید و او که لب

 اهورا برد، آوا حس کرد نفسش در میان سینه گرفت. 

های  نگشتهایش را روی ازمان انگشتی مانیا طناز بود و لوند وقتی همزمزمه

 ی اهورا حرکت داد و گفت: کشیده 
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ارزه و بی معنیِ که از روی هوس  بی پایه و اساس؟ حرفای من وقتی مفت نمی-

گیره و این  دونی که این حس، از قلبم نشأت میباشه... اما خودت خوب می

عشق واقعیِ... نیاز جسمم نیست که بگم موقتیِ و زود از سرم میفته؛ تو ضعف  

 اهورا! روح منی 

هایی  تر، با چشم هایش از دو طرف روی بازوی اهورا نشست و حریصدست 

 ی او پایین برد و ادامه داد: هایش را سمت گردن کشیده خمار، لب

های تنم تو رو  خوام که ازت بگذرم... امشب که تموم سلولتونم و نه مینه می-

دم انقدر . بهت قول میمو باهات تقسیم کنم..خوان، نه نیار! بزار احساسازم می

 عالی باشه که بهترش رو حتی نتونی تصور کنی...  

های داغ و حریصش به گردن اهورا بچسبد، او خودش را عقب  قبل از اینکه لب

هردو دستش را روی کمرش گذاشت که با کشید وبه قصد دور کردن مانیا، 

گاز گرفت و   تر شد و مانیا با لبخند لب پایینش راهمین حرکت، بغض آوا سفت

هایش را از بازو تا گردن او باال آورد و دور  هایش تکان خورد و دستمیان پنجه

 گردنش حلقه کرد.  
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اهورا از خودش حرصش گرفته بود. کمر او را با اخمی پررنگ و غیظ رها کرد و 

هایش، با صدایی نازک که خوب بلد بود با همان لحظه زن جوان خیره به چشم

 رکیبش کند گفت: آلود تلحنی هوس

 هات...  ی بدقلقیهات، همهتموم سردیات، یکی یکیِ خستگی-

 اش را با طنازی روی ابروی او کشید و ادامه داد: بعد انگشت اشاره

دم اگه قبولم کنی، آغوش من ات... بهت قول میهای گره خوردهحتی این اخم-

 فرسته هوا...  کنه و میهمه رو دود می

شد مانیا  کرد و همین سکوتش باعث مینگاهش می  اهورا بی حرف، فقط

تر ببیند... و آوا؛ از پشت در توی دلش ناله خودش را به هدفش نزدیک 

کند:»پسش بزن اهورا... بفرستش بره رد کارش... دِ آخه چرا انقدر آرومی 

 گی؟ نکنه... نکنه...« لعنتی؟ چرا هیچی نمی 

اشته باشد و امشب مقابل چشمش حتی با تصور اینکه اهورا خیالی در ذهنش د

های درشت اشک به ای میان او و مانیا رخ دهد، بغضش شکست و قطرهفاجعه 

 اش راه یافت. روی گونه
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هایش را گرفت و  مانیا خواست کامل به آغوش او بچسبد که اهورا مچ دست

 شد، با اخم گفت:همانطور که ازش دور می

  هر چقدر هم تالش کنی، فایده نداره...-

ینش  ی لبش را به دندان گرفت و دستش را مشت کرد. توی قوانمانیا گوشه 

کرد. یک مرد... اما اهورا؛ بدجوری بت شکنی می نبود این همه التماس کردن به

این مرد با همه برایش فرق داشت که حاضر بود با علم به نفوذی و دشمن 

د که رامش کند و  آنقدر ناز و ادا بریزبودنش، هرکاری برای تصاحبش بکند. 

حداقل برای امشب، قبل از اینکه با یک تماس ساده توسط رامین، حقیقت به  

شان برای همیشه جدا شود، او را برای خودش داشه شاهپور گفته شود و راه

 باشد.  

ای نوشید، سیگاری روشن کرد و میان بطری مشروب را برداشت و جرعه

جلو رفت و مقابل اهورا که ایستاد، با هایش گذاشت. با طنازی، قدم قدم لب

آورد، سیگار را از  ها به راحتی هر کسی را با آن از پا درمیحالتی که قبل
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تیره رویش دیده  ور کرد و فیلتری که اکنون جای رژلباش د های تزریقیلب

 ی اهورا گرفت. شد را مقابل فک سفت شده می

زنم که اگه از بیابون و  ونبر میحتی اگه راه هم نداشته باشه، این وسط یه می-

 و به تو برسونه...  بیراهه هم سر در آورده، دست آخر من

های خمار و پرعطش و عسلی رنگ خیره شد به مردمکنفس اهورا بلند بود و 

دستی به سیگار مقابلش بزند،   حتی ای نگاهش کرد و بعد بی اینکهمانیا. لحظه

تاد. کالفه کمی گره کراواتش را شُل  از او قدمی فاصله گرفت و پشت بهش ایس

 کرد و گفت: 

کنه...  زنی هیچ تفاوتی تو اصل ماجرا ایجاد نمی سرابی که ازش حرف می -

 ست مانیا... فایده کارت بی

هورا غلیظ اخم کرد و  هایش را دور کمرش انداخت که امانیا از پشت سر دست

پشت سر، لب و  طر تنش را به جان کشید و همانطور که از او با عطش، ع

 کشید گفت:اش را به موهایش میبینی
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تونم باور کنم هیچ احساسی بهم نداشته أثیر داشته باشه... نمیشایدم ت-

شه تا االن چیزی نسبت به من تو وجودت  باشی... اصال مگه ممکنه؟ مگه می

 روشن نشده باشه؟  

منتها هدف آن   ای هم توی قلبش زده شده بود،نه؛ ممکن نبود... و اتفاقا جرقه 

تر از هر وقت  اش شفاف های فندقیاحساس، مانیا نبود... دخترکی بود که چشم 

دیگر در خاطر اهورا ظاهر شده بود و ذهنش رفت سراغ دیروز غروب که وقتی  

برگشته بود، دخترک روی کاناپه به خواب رفته بود... و او؛ با علم به اشتباه 

بای او را که  ی زیواقف بودن به گناه، چهرهبودن، با دانستن خیانت در امانت و 

اش در تضاد با رنگ کاناپه وجودی مثل یک تندیسه را پیش  پوست مهتابیبا 

چشمش ظاهر کرده بود، از نظر گذرانده و کنارش نشسته بود. دخترک تاپ 

بندی گیالسی به تن داشت که کمی هم کمرش باال رفته بود و اهورا فکر کرد به  

هایش جسارت کرده بود و با سرکشی روی گردن و  چشم اینکه چند بار

ش را تماشا کرده تن های دخترک کشیده شده بود؟ چند بار پوست سفیدشانه 

توجه باشد... اما خب، دخترک جلوی  خواست بیخواست نگاه نکند، میبود؟ می

چشمش بود... اصال چند بار دستش را برای لمس موهایش جلو برد و درنهایت  
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ه و عقبش کشیده بود؟ آخرش چه کرده بود؟ غیر از این بود که مشت کرد

 های شب سیگار دود کرده بود؟ کالفه از سوئیت بیرون زده بود و تا نیمه

لباس سرخ رنگ برای آوا سفارش داده بود، همین   امشب هم  شاید؛ دلیل اینکه

اش  ی فرشته خو و عروسکینهایت به چهرهتضاد و زیباییِ این رنگ بود که بی

 آمد.  می

کر قلب در حال حاضر اهورا حس میاین احساس، شاید ظاهرا جرقه بود؛ اما  

 اش با آتشی عظیم طرف است...  یخی

رد و خواست از اتاق بیرون برود که او سد  های مانیا را از دور کمرش باز کدست 

 راهش شد و گفت: 

 هنوز کارمون تموم نشده... -

ر گذراند و بعد، سرد و صورتش، چند بار صورت او را از نظ با همان اخم روی

 های مانیا را گشاد کرد و تن آوا را لرزاند به زبان آورد: ای که چشم محکم، جمله
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ی تو زندگیِ من جایی نداره... شاید تالش کنی  نه االن و نه هیچوقت دیگه، افع-

و بدون که من از هر کسی درونت رو پشت نقاب ظاهرت پنهون کنی، اما این

 شناسم...  بهتر ذاتت رو می

تو برای من فقط یه هدف بودی، همین! برای نزدیکی به جاوید مجبور بودم با تو  

از جایی که شروع شد  مون دقیقاو هامون دست بدم... و در حال حاضر، رابطه

تو راحت کنم، از طرف من کوچکترین  به انتهاش رسیده... پس بزار خیال

تونی حتی یه جای کوچیک شه و هرگز نمیتمایلی نسبت به تو ساطع نمی 

 ی ذهنم داشته باشی... گوشه

 کرد و حرف اهورا که تمام شد، گفت:مانیا بهت زده نگاهش می

آوا رو تسلیم نکردی... شرط   هنوز   تو ... چوناین معامله هنوز تموم نشده-

 و که یادت نرفته؟ آخر

تر شد و قبل از اینکه حرفی بزند، مانیا با لحنی  اخم اهورا از هر زمانی پررنگ

 دلگیر و پر از حسادت لب زد: 
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خوای  شاید به خاطر همینم هست که نمیزنی؟ و پس مینکنه گیرِ اونی که من-

 بفرستیش سمت هامون...  

ها بود. موهایش را از توی  هایی درشت شده روی آننگاه آوا با بهت و چشم 

تر واکنش اهورا را ببیند وقتی نفس عصبی کشید و  صورتش کنار زد که راحت

 کرد گفت: همانطور که با اخم مانیا را نگاه می

ی من و آوا کوچکترین ربطی نه به هامون و نه به هیچکس دیگه نداره  رابطه-

 م به خاطرش حقی رو ناحق کنم... که بخوا

کنی، فقط همونطور که گفتی به فکر منافع خودتی  تو حق کسی رو ناحق نمی-

 ... که و البد آوا هم این وسط برات یه سود بزرگ به حساب میاد

 چه سود باشه چه زیان، من عادت ندارم باج دست شغال جماعت بدم... -

د سر بازویش را گرفت و آوا دیو خواست سمت در برود که مانیا از پشت 

خ شده است و مانیا با اخم و پر از نفرت و  های سرهای اهورا پر از رگهچشم 

 حسادت گفت:
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نکنه واقعا بین تو و اون دختر چیزی وجود داره که حتی امشب هم دست تو -

دست اون اومدی به مجلس رقص؟ تو واقعا به خاطر دخترِ شاهپور داری دست  

 زنی؟ آره اهورا؟  ن میی مرد به سینه

 هایش را به هم فشرد و بعد، سنگین و سرد لب زد:ای چشماهورا لحظه

 اون فقط آواست...  برای من اما در باطن؛  شاهپور باشه، در ظاهر دخترِشاید -

و بی اینکه حرف دیگری بزند یا منتظر کالمی از جانب مانیا شود، بازویش را از  

 هایی بلند از اتاق خارج شد. با گام ن کشید و های داغ او بیرومیان انگشت

د و تند تند از در دیگر ساختمان  های اهورا جمع شآوا با صدای قدمحواس 

 خارج شد و تا رسیدن به باغ، یک سره دوید. 

زد، روی صندلی  کرد و به شدت تند میدر حالیکه قلبش گرومپ گرومپ می

و چند بار عمیق نفس  اش گذاشت ی سینهنشست و دستش را روی قفسه

 کشید. 

 ی اهورا توی ذهنش زنگ زد:چه شنیده بود خدایا؟ یک بار دیگر جمله

 اون فقط آواست...«   برای من »شاید در ظاهر دخترِ شاهپور باشه، اما در باطن؛
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لبخند کنج لبش نشست ولی سریع با یادآوریِ رفتارش با مانیا محو شد. دروغ  

چرا، از اینکه اهورا، مانیا را پس زده بود کلی خوشحال بود؛ اما از رفتارش، از  

خواست جلوی مانیا در نیامده بود و توی  سکوتش، از اینکه آنطور که آوا می

 خورد. پَرَش نزده بود، حرص و جوش می

های براق  ای مقابلش، آرام سر بلند کرد و همان مردمک ردن سایه با حس ک

شد توی جنگل سرسبز و  آشنا را مقابلش دید. ناخودآگاه چند لحظه غرق 

کرد، های سنگین قلبش را حس میو بعد درحالیکه کوبششان کنندهخیره

ی اهورا کنار صورش قرار  کشیده هایخواست سرش را بچرخاند که انگشت

مانع شد. دوباره صورتش را نگاه کرد و او دستش را مقابلش گرفت.  و گرفت

هایش با او  تر از لبهایش آوا را مسخ کرده و قشنگ زد، اما چشم حرف نمی 

 گفتند. آوا با اخمی کمرنگ به دستش نگاه کرد و گفت:سخن می

الزم نیست به خودت زحمت بدی عالیجناب... برو با همونی که تا حاال بهش  -

 خوریم...  کردی برقص... ما به شما نمیدادی و قلوه نوش جون میمی دل 

 من به کسی دل ندادم که بخوام بابتش توضیح بدم... و انتخابم هم مشخصه... -
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 آوا چند لحظه نگاهش کرد تا توانست زمزمه کند: 

 منظورت چیه؟ -

 اهورا به دستش اشاره کرد: 

پای من او کسی که تو ذهنته نیست... چه امشب و چه  منظورم واضحه؛ هم-

 رقصه...  هروقت دیگه، کسی جز شاهدخت با من نمی 

ای بعد دوباره صدای گیرایش را  کرد که ثانیهآوا بهت زده و ناباور نگاهش می

 شنید:

 خوام باهات حرف هم بزنم...  پاشو دیگه بندانگشتی... می-

ها و  ایش را پای حرص دادن مانیا بگذارد، اما کالمِ چشمهخواست حرفیم

 حالت نگاهش، چیز دیگری بود... 

ی اهورا گذاشت و از جا  توی دست گرم و مردانهدست کوچک و ظریفش را 

 بلند شد. 
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باورش برایش سخت بود. سخت که نه، غیرممکن بود. رقصیدن با اهورا و بودن  

 ز لمس رویا نداشت...  با او، برای دخترکِ چشم فندقی کم ا

آهنگ قبلی تمام شده بود و این آهنگ، آهنگی بود مالیم که محرک قلب 

 بود.   های پُر جنونشفریاد زدن تپش ی آوا برای بلندترکوچک و دیوانه

دست چپ اهورا پشت کمرش نشست و با دست راست، دست چپ دخترک را  

ش قابل وصف نبود.  ی او گذاشت. حالگرفت و آوا دست راستش را روی شانه

های نرم نرم باران احساسش را  مالیم و هماهنگ با صدای آهنگی که بارش

های اهورا در  رقصیدند و آوا از خیره شدن چشم داد میبیشتر نشان می

 کرد.تابی می هایش، هم آرامش نابی داشت و هم گنگ بیهای چشمفندقی 

 

(unbreak my heart- darin zanyar) 

 

Don’t leave me here in all this pain 

 و رنج تنها نزار  و توی این همه دردمن
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Don’t leave me out in the rain 

 نزار این بیرون زیر بارون تنها بمونم  

 

Come back and bring back my smile 

 برگرد و لبخند رو به لبام برگردون

 

Come and take these tears away 

 چشمام پاک کن بیا و این اشکا رو از  

 

I need your arms to hold me now 

 حاال به بازوهات برای در آغوش گرفتنم نیاز دارم 

 

The nights are so unkind 
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 ها خیلی نامهربون شدنشب

 

Bring back those nights when I hold you beside me 

 کشیدمت رو برگردون هایی که در کنارم به آغوشم میاون شب

 

ای  های اغواگر اهورا که االن کدرتر شده بود، توی خلسهه به چشمآوا خیر

اش به  شیرین فرو رفته بود که او همان لحظه سرش را خم کرد و پیشانی 

ی  پیشانیِ سرد دخترک چسبید. نفس آوا حبس شد و نفس گرم او روی گونه

 دخترک نشست وقتی که گفت: 

 تو باید اینجا بمونی...  -

هایش. شک کرده بود به ای وا رفت. شک کرده بود به گوشدخترک لحظه

 اینکه اهورا این حرف را زده باشد. 

 به سختی بزاق دهانش را فرو برد تا توانست لرزان و آرام لب بزند:

 بمونم؟ منظورت از این حرف چیه؟  -
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کرد امکان داشته باشه زمانی  اتفاقی افتاده که حتی به ذهنم هم خطور نمی-

 رخ بده...  

هایش را از پشت  آوا گیج نگاهش کرد که اهورا یک دور او را چرخاند و دست

 سر دور کمرش حلقه کرد و کنار گوشش گفت:

شناسه... آدمی هم نیست که میپیش و از خیلی وقت یه نفر اینجاست که من-

نش چفت و بست داشته باشه... پس احتمالش صد در صده که مانیا و هامون ده

ت  زمان عملیاو حتی شاهپور از هویتم اطالع داشته باشن... به همین خاطر 

 تغییر کرده و تا اون موقع احتمالش هست که مجبور شی تنها اینجا بمونی...  

اهورا، تنش بیشتر   ی آخرهدف به رو به رویش خیره بود و با جملهنگاه آوا بی

اش  های فندقی یخ زد و همان لحظه اهورا او را سمت خودش برگرداند و چشم

ی اشک سر باز نکرده دید، غم؛ دوان دوان خودش را به  را که زیر آن الیه

 تر دست دخترک را فشار داد. محکمهای سبزش کشاند و مردمک 

 

Un-break my heart 
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 قلبم رو ترمیم کن 

 

Say you’ll love me again 

 شیبگو که دوباره عاشقم می 

 

Undo this hurt you caused  

 این دردی که به وجود آوردی رو از بین ببر

 

When you walk out the door 

 در بیرون رفتی  این گم که از وقتی رو می

 

And walked out of my life 

 و از زندگیم خارج شدی

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1084 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 

هایش، با لحنی که تار و بود اری شدی اشک بغض آوا سر باز کرد و هم زمان با ج

 کشید، آرام زمزمه کرد:قلب اهورا را به آتش می

و قربانیِ مأموریت خودت کنی؟ انقدر مفت و الکی ولم کنی میون  خوای منمی-

مو برسن و بعد تحویلم بدن به شاهپور؟ پس اون  این جماعت که حساب

 شه؟ حرفات... اون همه ادعات چی می

 اهورا اخمی روی چهره نشاند و سرش را جلوتر برد و گفت: 

من حتی یه کلمه هم بهت دروغ نگفتم... هرچی که ازم شنیدی مو به موش  -

کنم،  زنم... اما شرایط خاص رو که من کنترل نمیحقیقت بوده و زیرش هم نمی

 کنم؟ می

 هایش نگاه کرد و با لحنی دلگیر لب زد:آوا با حرص توی چشم

دونم هدفت از تموم این کارا  تو یه دروغگویی؛ یه آدم پوچ و تو خالی... نمی-

چی بوده اما االن برام واضحه که از اول تا آخر این بازی هرچی که گفتی و  
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هرکاری که کردی بخاطر رسیدن به منافع خودت بوده... من، هیچوقت حتی  

 ای هم برات مهم نبودم... ذره

 

Un-cry these tears 

 ها رو ازم بگیر ا و این اشکبی

 

I cried so many nights 

 های زیادی رو گریه کردم من شبکه 

 

Un-break my heart 

 مو ترمیم کنبیا قلب

 

My heart 

 وقلب من
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اهورا با اخمی غلیظ نگاهش کرد و بعد بی هوا یک دور دستش را چرخاند و آوا  

گه داشت. دخترک همانجا نی او خورد و اهورا سرش را  که برگشت، توی سینه

کرد وقتی که اهورا کنار گوشش  اش حس میرا زیر گونه های بلند قلب اوتپش

 زمزمه کرد: 

گم تموم مأموریت در گی دختر؟ دارم بهت میچرا داری چرت و پرت می-

دونی این یعنی چی؟ یعنی جون تموم آدمایی که پاشون به این بازی  خطره، می

 گم؟ فهمی چی دارم مینیست... می باز شده دیگه در امنیت

 هایی او تا بازویش پایین آورد و مشت کرد و اشکآوا دستش را از روی شانه 

ریخت وقتی که با  درشتش با شدت بیشتری روی پیراهن سیاه اهورا می دانه

 بغض لب زد: 

داری  دونم اینه که خوام هم بفهمم... تنها چیزی که میفهمم... نمینه، نمی-

و با اون هامون پست فطرت و مانیایی که کرور کرور ازم متنفره  ی و منرمی
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تنها بزاری... اینه که سر هیچ کدوم از قول و قرارات نموندی... اینه که داری  

 زاری اهورا... تنهام می

هایش را دور تن  داد جانِ اهورا را. دستلحنش عین تیغ، تیز بود و خراش می

خوردند، کنار  که با ریتم مالیم آهنگ تکان میظریف او پیچید و همانطور 

 گوشش گفت: 

و باور داری باید از قلبم نیرو بگیری و  بهت گفتم باید قوی باشی، گفتم اگه من-

بتونی روی پای خودت وایستی... تموم این دوری، فقط برای چند ساعته که 

 اونم به خاطر امنیت خودت مجبورم بزارم بمونی...  

 نفس بلندش میان موهای فِر دخترک پیچید و ادامه داد:

گم زنم و میو به هم میا میام تو دل آتیش... مأموریتشده باشه تک و تنه-

زارم تو بیشتر از چند ساعت تو این خراب  گور بابای شاهپور و حزبش... اما نمی

 زنم که تو اذیت نشی آوا... چی رو میشده بمونی... پاش بیفته قید همه



www.taakroman.ir  

 
  

 
1088 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ی زیادی  عده تونم کنارت باشم، چون موضوع فقط من نیستم... زندگیِ االن نمی

ودیِ  شون رو واسه نابونفوذی و تحت فرمان من جآدم در میونه که به اسم ن

 ...این حزب گرو گذاشتن

تونی از خودت دفاع دونم انقدر زبر و زرنگی که میمن بهت اعتماد دارم آوا؛ می

تونم با خیال خوام بهم ثابت کنی که میخوام مطمئنم کنی... میکنی... اما می

ن ویال رو ترک کنم و وقتی برگشتم، مطمئن باشم که تو رو مثل  راحت ای

 بینم...  همیشه سرتق و محکم می

 

Take back that sad word say goodbye 

 بیا و اون خداحافظیِ غمناکت رو پس بگیر

 

Bring back the joy to my life 

 بیا و شادی رو به زندگیم برگردون
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Don’t leave me here with this pain away 

 ها تنها نزار من رو اینجا با این درد و زخم

 

Come and kiss this pain away 

 هات این درد رو از من دور کنبیا و با بوسه

 

I can’t forget the day you left 

 تونم روزی که ترکم کردی رو فراموش کنمنمی

 

Time is so unkind 

 زمان خیلی نامهربونه

 

And life is so cruel without you here beside me 

 رحمهتو در کنارم خیلی بی اینجا بدونو زندگی 
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ی واسع او برداشت و نگاه خیس و بغض آلودش توی  آوا سرش را از روی سینه

 هایش خیره شد. چشم 

دونم حتی اگه تو برای یه دقیقه کنارم نباشی چی به سرم میاد... من نمی-

 کنم؟ چطوری چند ساعت رو تضمین 

تر میان دستش گرفت و کمرش را جلوتر  های ظریفش را محکماهورا انگشت

 تر گفت: کشید و سرش را خم کرد و آوا دوباره غمگین

خوام  .. ولی تو نرو... من نمیکنه.و از زیر سنگم که شده پیدا میشاهپور من-

 ...  اشتنها بمونم که این پیدا کردن آبِ خوردن بشه واسه

هایی که حظه نگاهش کرد و بعد با صدایی گیرا و محکم، اما با چشم اهورا چند ل 

از فرط غم سرخ شده بود و لحنی که برعکس همیشه، سرد نبود و حس  

 کرد لب زد:اش را کامال منعکس میدلگیری

خوای  خوای سختش کنی دختر؟ همینجوریش برام عذابه، چرا میچرا می-

   بااین حرفات جهنم رو به جونم بندازی؟
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اش را  هایش به هم ساکت کرد که اهورا گونهآوا هق هقش را با فشار دادن لب

 ی خیس از اشک او چسباند و کنار گوشش زمزمه کرد:به گونه

و بکنی... یادت رفته بهت گفتم  گردم... خیلی زودتر از چیزی که فکرشبرمی-

وری که  کنارتم؟ پس فقط منتظرم بمون و همونج و باز کنی، من هربار چشمات

گفتی تا ته این شراکت کنارمی من بهت اعتماد دارم، باورم کن... سر حرفت که 

 بندانگشتی...  وایستا

 

Un-break my heart 

 قلبم رو ترمیم کن 

 

Say you’ll love me again 

 شیبگو که دوباره عاشقم می 
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Undo this hurt you caused 

 این دردی که به وجود آوردی رو از بین ببر

 

When you walked out the door 

 گم که از در بیرون رفتی وقتی رو می

 

And walked of my life 

 و از زندگیم خارج شدی

 

Un cry these tears 

 ها رو ازم بگیر بیا و این اشک

 

I cried so many nights 

 های زیادی رو گریه کردم من شبکه 
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Un-break my heart 

 مو ترمیم کنقلب

 

ی ریزش را به آغوشش  های آوا دور گردنش حلقه شد و اهورا محکم جثهدست 

فشرد و با تمام وجود، میان موهایش عمیق نفس کشید. دخترک در آغوشش  

وقتی او  کردهایش را پشت گردنش احساس میداغیِ اشک اهورا لرزید و می

 خم کرد و آرام گفت:  اشی مردانهسرش را روی شانه

 گردی؟ می مطمئن باشم بر-

 ی گوشش را سوزاند و صدایش پُر از غم بود. نفس داغ اهورا الله

 اگه زنده بمونم، آره... شک نکن میام...  -

 اهورا! -

 تر کمر دخترک ریز نقش را فشردحکملحن آوا بهت زده و دلگیر بود و اهورا م 

 و گفت: 
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وشته شد،  ی آخرم ناگه برگشتم که هیچ، اما اگه نتونستم بیام و امشب صفحه-

شناختی و نه کمکم کردی... اگه عملیات لو  و میو یادت باشه که تو نه مناین

شناختی و تو ویالی  رفت و هر بالیی سر من اومد، یادت باشه کسی که تو می

دیدیش، اهورا رادفر، عضو سازمان مربوط به حزب بوده؛ نه یه  شاهپور می

 نفوذی به اسم اهورا پناهی...  

تر هایش را به دور گردنش محکمهای دستوشش لرزید و حلقهتن آوا در آغ

 کرد و تند تند گفت: 

 خوام اینطوری راجب خودت حرف بزنی...  بسه اهورا... نمی-

تا وقتی یه نفر اینجا منتظر برگشتن توئه؛ حتی نباید فکر چنین چیزی به  

م که وسط ذهنت خطور کنه... بعدشم، تو واقعا فکر کردی من اونقدر دو دره باز

چی رو بزارم کنار؟ نخیر عالیجناب! مطمئن باش اگه  راه وِلِت کنم و همه

دم بمیرم تا اینکه با دروغ و دغل،  کوچکترین اتفاقی برای تو بیفته، ترجیح می 

هاش وجود نداره، زیر  ی سفید وسط تاریکیای که یه نقطهبخاطر زندگی
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

کنم و پا به  شو حفظ می فه بودنمون بزنم... تا آخر این شراکت، دو طرآشنایی

 دم جناب اهورا پناهی... و بهت قول میجنگم... و اینپات می

د، بدجوری گرفته و بغض دار بود که باعث  لحن آوا وقتی اسمش را به زبان آور

هایش را به هم فشار دهد. سر آوا روی  شد اهورا عمیق نفس بکشد و چشم

ای او چسباند و بی هیچ حرفی، فقط اش را به موهاش نشست و او گونهشانه 

 محکم بغلش کرد.

 

Don’t leave me in all this pain 

 این همه درد و رنج تنها نزار  یو تومن

 

Don’t leave me out in the rain 

 نزار این بیرون تو بارون تنها بمونم

 

Bring back the nights when I held you beside me 
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 پیشم بودی بهم برگردونهایی رو که  اون شب

 

Un-break my heart 

 مو ترمیم کنقلب

 

Say you’ll love me again 

 شیی م دوباره بگو که عاشقم

 

Undo this hurt you caused 

 بیا و این دردی رو که به وجود آوردی ازم بگیر 

 

when you walked out the door 

 گم که از این در بیرون رفتی وقتی رو می
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And walked out of my life 

 و از زندگیم خارج شدی

 

Un cry these tears 

 هام رو پاک کنبیا و این اشک

 

I cried so many nights 

 های زیادی رو گریه کردم من شبکه 

 

Un-break my heart 

 مو ترمیم کنقلب

 

Un-break my heart oh baby 

 مو ترمیم کن عزیزم قلب
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Come back and say you love me 

 برگرد و بهم بگو عاشقمی

 

Un-break my heart sweet darling 

 مو ترمیم کنعزیزم قلب

 

Without you I just can’t go on 

 تونم به این زندگی ادامه بدممن بدون تو نمی

 

Can’t go on 

 تونم ادامه بدم نمی

 

Say that you love me 
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 بهم بگو که عاشقمی

 

Tell me you love me 

 بهم بگو که عاشقمی

 

Un-break my heart 

 مو ترمیم کنقلب

 

 

های اهورا کمر ظریف آوا را رها کرد و تا دخترک از  با تمام شدن آهنگ، دست 

هایش نگاه کند، از  ای به چشمآغوشش بیرون خزید، بدون اینکه حتی لحظه

دانست  مقابلش گذشت و سمت خرجیِ تاالر رفت. انگار خودش هم می

های فندقی، های به هم چسبیده و معصومیتِ مردمک آوا، با این مژه  هایچشم 

 . دگذارد قدم از قدم بردارکند و نمیپاهایش را سست می
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

همان لحظه صدای رعد و برق  اهورا که رفت، باد سردی به تن آوا پیچید و 

لرزید  از ترس  باران بیشتر شدت گرفت. جسم نحیف آوا و سنگینی شنیده شد 

هایش از اشک تار شد. در میان باران ایستاده بود و نگاهش از پشت  و چشم

های بلند مردی بود که هر لحظه از او دور و  های محکم و قدمسر خیره به شانه

اغ شد و درنهایت، از باغ که خارج شد، آوا به خودش آمد و چشم از بدورتر می

 بارانی گرفت. 

رفت و بازوهایش را محکم بغل کرد. از سرما، از   های زیر سایبانسمت صندلی 

ها ی اینهای بد و منفی که توی دلش بود... و از همهترس، از تمام آن حس

 لرزید.  گذشته، از نبودن اهورا در کنارش، بدجوری می

با دیدن اسم   ساعتی گذشته بود که همراهش میان دستش لرزید و حدود دو

 اهورا، تند تند پسوردش را وارد کرد و پیامکش را خواند: 

آخرین اتاق   شیم. چند لحظه دیگه برو بهارد عمل میساعت دیگه و »تا یک

  برات گذاشته شده، ؛ اونجا یه دست لباسساختمون طبقه باالی سمت چپ

 بمون. اونارو بپوش و همونجا
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 «مونی بندانگشتی؟و منتظرم ب  صبر کنی تا زمانی که بیام، دیقول می 

هایش روی کیبورد لغزید و تایپ  بغض آوا میان گلویش سفت شد وقتی انگشت

 کرد: 

چون   مونم اهورا،بکشه، من منتظرت میتا هر وقت هم که طول دم؛ قول می »

  بهم قول بده که مواظب خودتی...تو هم فقط  گردی پیشم.مئنم برمی مط

 «مون که یادت نرفته؟شراکت

ی گوشی نقش گرفت و آوا زود و به دقیقه نکشیده، پیامک اهورا روی صفحه

 بازش کرد. 

االنم برو تو   ی وحشی.آهوتو جمع کنی یادم نرفته، به شرطی که تو هم حواس»

دم این بازی رو  بهت قول می از اونجا خارج نشو. ساختمون و تا خودم نیومدم

دما ی دیگه بین اون آنرسیده تموم کنم و نزارم حتی یه لحظهامشب به صبح 

کشم به نقشه و  که گفتم، الزم باشه خطِ بطالن می باقی بمونی. همونطور

 «زارم...عملیات، اما تو رو تنها نمی

 تایپ کرد: بعد دوباره با بغض های آوا نشست وروی لب ، موقتیلبخند کمرنگی
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فهمم این دونم نباید از چیزی بترسم... اما نمیمیای... میده »دلم گواهی می

 ی لعنتی از چیه که افتاده به جونم... نگرانتم اهورا...«دلشوره

جویید و بعد پیامکش  تا زمانی که اهورا پاسخ دهد، تند تند پوست لبش را می

 را خواند: 

تیش بیرون اومده،  »واسه آدمی که تا االن بارها و بارها به جهنم رفته و از دلِ آ 

باشه  که شده  . تا خیالم راحته منتظرمی، هرطورینگران نباش آهوی وحشی

 گردم...« برمی

اش  نرم نرمک روی گونهی اهورا، با خواندن جملهبغض آوا تا همانجا سفت بود و 

 های لرزانش تایپ کرد:ریخت وقتی با انگشت

  خرم.و به جون میش»اگه این برگشتن تا قیامت هم طول بکشه، من انتظار

 کنم تا برگردی پیشم...« شم و کم نمیارم، اونقدر صبر میخسته نمی

از جا ه منتظر پیامک اهورا ماند و وقتی که او پاسخی نداد، دخترک چند دقیق 

 بلند شد و سمت ساختمان رفت. 
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کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

پیراهنش را با کاپشن و شال عوض کرده بود و روی تخت منتظر نشسته بود.  

داد که با جویید و گوشی را توی دستش تکان می ت لبش را میتند تند پوس

جایش بلند شد و خواست  هایی که شنید و بعد باز شدن در، تیز ازصدای قدم 

 آشنایی که بهش قول آمدن داده بود، سمت در بدود که...  برای دیدن

پوزخند  زده وسط اتاق ایستاد. مانیا با با ورود مانیا، دخترک جا خورد و بهت

 سر تا پایش را از نظر گذراند و بعد گفت: 

دونم منتظر یه نفر دیگه بودی، اما متاسفانه باید بگم من زودتر از اون  می-

 ی مزاحم... پیدات کردم و اومدم سراغت دختره

کرد. دست و پایش یخ زده بود. مانیا پالتوی جلو  آوا بی حرف فقط نگاهش می

رم رنگ ساق بلند سِت کرده بود و چند قدم که های کاش را با بوتباز شکری

هایش توی اتاق اکو شد. مقابل آوا ایستاد و با اخمی جلو رفت، صدای پاشنه

 کمرنگ گفت:
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دونم  زنی... اما نمیکنم، همچین چنگی به دل نمیمن که هرچی نگاهت می-

ات سر و  ی مارت رو کجا قایم کردی که هامون و اهورا اینجوری واسهمهره

 شکنن...  دست می 

اش را به  های عسلیبعد با نفرتی که سراسر کلماتش را فرا گرفته بود، مردمک 

 های آوا دوخت و ادامه داد:چشم 

شد، نه که به خاطر تو، نیم وجبیِ زبون  که باید سهم می  به خصوص اهورا-

اش منفعت داشت و  ی کسی بزنه که همه جوره واسهدراز، دست رد به سینه

 برد... می باالترش

ید، او هم شمشیر را از رو بست و کم نیاورد. با پوزخند  شنآوا لفظ تیزش را که  

 هایش را به سینه گذاشت و گفت: دست 

تو راحت کنم؛ بین تموم نیمچه مردهایی که دورِت ریختن،  ببین بزار خیال-

شون ارزشی واسه وجود خودت قائل نیستن... پس  یه کدوممطمئن باش حتی 

روت بَرِت داشته که زیادی خفن و دلربایی، باید در جوابش بگم  اگه هپ

 زنی!هم داری اشتباه می! چون کلزِکـــی!
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باهات  ارزش تو واسه اونا فقط اینه که مفت و مجانی به دستت میارن و عوضش 

ی شماها واسه همیشه کنن و حاال بگذریم از آدمایی که به واسطهمعامله می 

 شن تهِ چاه بیچارگی...  تون سرنگون میب پاره پورهشن و با طنابدبخت می

کرد که او موهایش را پشت گوش انداخت و با  مانیا فقط با اخم نگاهش می

 آورد ادامه داد: لحنی که خوب حرص مانیا را باال می

و مرد بدونه، دنبال آدم اما راجب اهورا، قضیه فرق داره... کسی که خودش-

سی هم که نه گفتن به بقیه رو بلد نباشه و هرروز تو  گرده، دنبال کموقتی نمی

واد که فقط خافته... کسی رو میراه نمی جا بشه همدستای این و اون جابه

هاش رو فقط خودش ببینه، نه اینکه  ناز و ادا و زیبایی متعلق به خودش باشه!

اینه    دونی، فرق بین من و تو،تموم شهر با تن و بدنش خاطره داشته باشن... می

دونم تعهد، شراکت و پای کسی موندن یعنی چی... اما تو نه! فقط به  که من می

فکر خودتی و پاش که بیفته، زیر پای همون کسی که یه عمری سنگ 

 کنی...  کوبیدی خالی میشو به سینه میعاشقی

 حاال متوجه شدی چرا انتخاب اهورا منم، نه تو؟! 
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فشار داد و دستش برای سیلی زدن به آوا باال  هایش را روی هم مانیا دندان 

رفت و دخترک فرز برای گرفتن مچش آماده شد که... او قبل از پایین آوردن  

دستش، توی هوا مشتش را جمع کرد و بی اینکه منتظر حرفی از جانب آوا  

 شود، چند قدم از او فاصله گرفت و گفت:

ببینم وقتی فرستادمت  خوادی گستاخ! دلم می خونی دخترهخیلی کُری می-

پیش شاهپور که مثل قدیم از خجالتت در بیاد و واسه همیشه از اهورا دورِت  

 کنه، بازم زبونت همینقدر دراز هست یا نه... 

آوا مات فقط نگاهش کرد که او پوزخند زد و همان لحظه مرد جوانی با موهای  

 ت:کرد گف پشت وارد اتاق شد و درحالیکه مانیا را نگاه میکم 

کاوه هم تماس گرفت، گفت   ی دیگه رزرو کردم خانوم.ی هفتهبلیط رو برا-

 پس جایی برای نگرانی وجود نداره...    را بهش گفته عملیات امشب کنسله؛اهو

 مانیا سمتش چرخید و با اخمی کمرنگ گفت: 

 محاله عملیات رو کنسل کنن...  -
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عقب بکشه. حتما این شناسم؛ آدمی نیست که انقدر الکی من اهورا رو می

العملش رو  حرف رو به خاطر این زده که به کاوه مشکوک شده و خواسته عکس

شو تکون بده بفهمه قصد  ببینه... سریع باهاش تماس بگیر بگو تن لش

ه همین یه رابط هم از  اهورا بهش یه دستی زده باش شون چیه... اگهاصلی

 ره...  دستمون می 

و بعد دستی به پشت گردنش کشید و »چشم«ِ  رامین چند لحظه نگاهش کرد 

زیرلبی گفت. نگاهش که سمت آوا چرخید، دخترک توی خودش جمع شد و 

 کمی عقب رفت و مانیا گفت: 

ا نیازی نیست خودت  . امش تهرانیبفرستترتیبی بده این دختره رو -

ها و انجام زودتر از موعد  واسه جمع و جور کردن دارایی همراشون بری،

 ا تا زمانی که از کشور خارج بشم، به کمکت نیاز دارم... همعامله 

کرد، لبخند چندشی زد که باعث شد چند رامین همانطور که آوا را نگاه می

 قطره عرق سرد پشت کمر دخترک بنشیند و اخم کند و او رو به مانیا گفت: 
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سپرم مهرداد اینا ردیفش کنن. فقط؛ مگه هامون خان هم  اطاعت خانوم. می-

 راه شما نمیاد؟  هم

 رفت، پاسخش را داد:ای زد و همانطور که سمت در می مانیا لبخند موذیانه

اهورا باید از این جریان یه قربانی بگیره، نه؟ خب منم با کمال میل هامون رو  -

 دوونه تو کارام...  کنم سمتش... اتفاقا تازگیا زیادی هم موش میحواله می

مانیا نیم نگاهی به آوا انداخت و بعد رو به  رامین فقط سرش را تکان داد و 

 رامین گفت: 

در ضمن، این دختره زیادی چموش و پرروئه... حواست باشه هیچ جوره نتونه  -

با اهورا ارتباط برقرار کنه، وگرنه جیک و پوک هرچی که امشب شنیده و  

 ...اندازه پسِ معرکهو باد میمونگه و اونوقت کالهنشنیده رو بهش می

گران نباشین خانوم. بابت این یه فقره، اگه بخوام سر خرده حساب شخصیِ ن-

ی دختره رو هم من و اهورا به حسابش بیارم، همه رقمه حواسم جمعه سایه 

 نبینه... 
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که هزارها حرف ناگفته در نی نی  مانیا لبخند مرموزی زد و رو به آوا، با نگاهی 

 ن خوابیده بود، گفت:آ

 مزاحم کوچولو...  بینمتقصر شاهپور می-

 آوا با اخم نگاهش کرد و زیرلب »برو به درک«ِ پر حرصی تحویلش داد. 

مانیا که از آنجا خارج شد، رامین جلو رفت و مقابل آوا ایستاد و چند بار قد و  

 قامت ریزنقشش را برانداز کرد.

پس آوا تویی؟ این روزا حرفِت زیاده، اما چشمم به جمال خودت روشن نشده -

 که االن با دیدنت مهتابیاش سَر تا تَه سوخت...   بود

 آوا با غیظ نگاهش کرد. دخترک انگار عادت به جواب ندادن نداشت. 

 ارت سوخت رو کال فرستاده مرخصی!ی درخشانِ توئه که کمشکل از کله-

 وگرنه مهتابی که مفتی مفتکی از کار نمیفته...  

رامین با خشم نگاهش کرد که او هم متقابال اخم کرد. ترسیده بود و دست و 

 پایش یخ بسته بود، اما اهل کم آوردن نبود. 
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 تر رفت و توی صورتش توپید: مرد جوان قدمی نزدیک

وار کن بعد زر  دی بچه! یه نشخو قورت میخیلی پررویی که نجوییده حرفات-

 زر بزن که ضرر نشه و بیفته به جونت...  

ی رامین را از نظر گذراند و  آوا با پوزخند و نگاهی تحقرآمیز، دو بار قد و قواره

 اش، ابرویی باال انداخت و گفت:های عصبانیبعد خیره به چشم

و مو به و قانوناشی خوبی هستی که قاعده از وجناتت پیداست نشخوارکننده-

 دی...ری و آموزش میمو از بَ

خورد. قبال از زبان تند و  های دخترک خون خودش را میرامین از حاضر جوابی

ی »شنیدن کِی بود مانند دیدن« پی تیزش شنیده بود، اما االن به معنیِ جمله

 برده بود. 

رد و خواست چیزی بگوید که همان لحظه صدای تیراندازی و شلوغی  لب باز ک

های آوا برق زد و خوشحالی از تپش بلند قلبش، تا  از باغ شنیده شد. چشم 

های ظریفش، در سراسر وجودش دوید. رامین با غیظ زیر  مشت کردن انگشت



www.taakroman.ir  

 
  

 
1111 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

لب لعنتی فرستاد و با خشم بازوی آوا را گرفت و دخترک را سمت خودش 

 . کشید

راه بیفت بیا بچه... کارای زیادی باهات داشتم، منتها حیف که مجالش نیست  -

 و باید ردت کنم بری ور دست بابات...  

گرفته بود و همانطور که تالش   ی مخملپرده یش را به حاشیهیهاآوا دست

 کرد بازویش را از دست او بیرون بکشد و توی اتاق بماند، بلند گفت: می

 . جهنم شاهپور که سهله، من با تو بهشتم نمیام... ولم کن عوضی..-

شود، کمرش را با یک  رامین که دید با کشیدن بازویش حریف تقالهای او نمی

دست گرفت و با دست دیگرش از روی شال موهایش را گرفت و محکم کشید.  

هایش که پرده را رها کرد، رامین او را  صورت دخترک از درد جمع شد و دست 

 کرد، سمت در برد. زد و تقال میجیغ میدرحالیکه 

دِ عجب سرتقی هستی تو دختر... چیه؟ منتظر قهرمانتی؟ بزار روشنت کنم  -

زنه...  خونِ شاهپور، ناجیِ جناب عالی یه امشبه رو بدجوری به کاهدون میهم
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رسه... پس جای  تونه تو رو نجات بده و نه دستش به مانیا و هامون مینه می

 ین آدم راه بیا و کولی بازی درنیار...  گری، عوحشی

دهانش چسباند که  هایش را به هم فشرد و زبانش را به سقفآوا محکم لب

اند و این مردک کال دارد اشتباه اصال هامون و مانیا نبوده ، اهورانگوید هدف 

 زند. می

شد و شالش دور گردنش افتاده بود. سر پاهای دخترک روی زمین کشیده می

خواست هرطور که شده خودش را گرفت و میه هرچیزی دست می راهش ب

های دخترک و جیغ و  تر از او بود و تالشتوی اتاق بند کند، اما رامین قوی

ای به او توجه  فریادهایش، جوابگوی زور بازوی او نبود و رامین بی اینکه ذره

های او  دست تیزش، مچهای کوتاه اما کند، از اتاق خارجش کرد. آوا با سر ناخن

 کشید. کوبید و بلند جیغ مید و پاهایش را روی زمین میزرا چنگ می

کرد هرطور که شده در  بغض، توی گلویش نشسته بود و با تمام وجود تقال می

 آن ساختمان لعنتی بماند.  
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اند و شک وارد عمل شده  داد تیمِ عملیاتیک و رگبار، نشان میصدای شلی

ورا برای بردن آوا وارد اتاق شود... آنوقت او؛  کشد اهنداشت طولی نمی

 های این حیوان وحشی اسیر شده بود. اینطوری توی دست

ان خارج شده بودند که دو نفر نگهبان مقابل رامین ایستادند و آوا را  از ساختم

 هایش را قفل کردند. از او گرفتند و از دو طرف محکم نگهش داشتند و دست

های خراش  کرد و رامین درحالیکه مچ دستیدخترک هنوز هم تقال م

 مالید، رو به او غرید: اش را میخورده

 آروم بگیر توله سگ... چه چموشی هستی تو...  -

 ها گفت:و بعد رو به نگهبان

و چهار چشمی جمع کنین و بدینش به این ورپریده... شک ندارم یه حواستون-

 خوره و الفرار! میلحظه غافل بشین عین ماهی از دستتون سُر 

ها چشم گفتند و خواستند آوا را ببرند که دخترک پاهایش را روی  نگهبان

 زمین کوبید و جیغ بلندی زد و گفت: 

 ولم کنین عوضیا... با شمام مریضای روانی راحتم بزارین...  -
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 رامین با خشم صورت ظریفش را بین دست چپش گرفت و غرید:

 ی کولی...  گیر دخترههیششش! خفه شو و زبون به دهن ب -

خوام ببینم ساکت نشم چه غلطی ات خفه شه شارالتانِ وحشی! میعمه-

خوای بکنی؟ ببینم اصال کاری ازت بر میاد؟ حدس زدنش زیادم سخت می

 ی مانیا وجود انجامِ هیچ کاری رو نداره... پایهنیست که پادوی دون

و نشده، دستش را باال  ی دخترک تمام شدهرامین با غیظ نگاهش کرد و جمله

ی محکمش که به صورت او خورد، با کج شدن سرش، دخترک برد و کشیده

ر شد و بغضش اش از شدت ضربه سِحس کرد یک طرف صورتش سوخت و گونه

یک تلنگر باشد، شکست و سر باز کرد و در کسری همین فقط منتظر   که انگار

 هایش خیس شد. از ثانیه گونه

 که از همان سمت توی صورتش پخش شده بود، گرفت ورامین، موهایش را 

های آوا سرکش و طاغی،  های او خشمگین و چشمعقب کشید. چشم  سرش را

 به یکدیگر خیره شده بودند. رامین با غیظ توی صورتش گفت:
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  هپور شاجا نکردم و به جای جهنمِتو جابهتو تا خودم فک کوچیکببند دهن-

کنی این  اقی... دِ آخه بچه پررو، چطور جرعت میدیار ب سمت برزخِ نفرستادمت

 ترسی از عاقبتش؟ همه حاضر جواب باشی؟ نمی 

 آوا با حرص نگاهش کرد و گفت: 

 خیالم راحته توئه نکبت وجود هیچ کاری رو نداری...  -

هایش را بست و لب  تر موهایش را کشید که او محکم چشمرامین محکم

در دهانش پخش کرد، گاز گرفت تا یک  پایینش را با شدتی که طعم خون را

 وقت جیغ نزند.  

داد وقتی که نزدیک به او از الی دندان  نفس رامین، بوی گند شامپاین می 

 غرید:

 وردم و کاری کردم مسلمان نشنود کافرهروقت بالیی که نباید رو سرت آ-

 ی احمق...  فهمی چیا ازم برمیاد دختره، اونوقت مینبیند

باز کرد و چند لحظه فقط با غضب نگاهش کرد. رامین که   هایش راآوا چشم

گمان کرد دخترک دیگر آرام گرفته، موهایش را رها کرد. اما به محض عقب  
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اش  اش را توی بینیکشیدن دستش، تا به خودش بیاید، آوا محکم پیشانی

 کوبید.

اش به راه افتاد و های سرخ شده رامین آخش را خفه کرد و آب از چشم

 اش را بین هردو دستش گرفته بود، قدمی عقب رفت.  ور که بینیهمانط

شدت ضربه،   ازش هایکشید و سرش درد گرفته بود و چشمپیشانیِ آوا تیر می

اما به روی خودش نیاورد و پوزخندی به لب نشاند و با سرتقیِ دید، کمی تار می 

 اش گفت: همیشه

 ایوال! اینم بالییِ که کافر بچشد و به مسلمان بگن -

اش بود وقتی رو به رامین با عصبانیت نگاهش کرد و دستش هنوز جلوی بینی

 ها گفت: نگهبان

و خفه  ببریدش این لکاته رو... یادتون نره دست و پاش رو ببندین و صداش-

 ده...مون رو لو میکنین... وگرنه به دقیقه نکشیده همه
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عقبیِ باغ بردند.  ها دخترک را کشان کشان سمت خروجیِ مخفی و نگهبان

آنجا آنقدر تیره و تاریک بود که حتی تشخیص مرز آسمان از زمین هم ممکن 

 نبود.  

کرد خودش را از دست آن  و مدام تقال می شدپاهای آوا روی زمین کشیده می 

 دوتا لندهور خالص کند. 

 ا...  ولم کنین وحشیا... بزارین برم... با شماهام ولم کنین گفتم... اهورا... اهور-

در  با عجز، درد، غصه و آتش سوزان غم، ، و فریاد زدنش صدا کردن اسم اهورا

 ریخت، ناخودآگاه بود. هایی که میمیان اشک 

محکم جلوی دهانش را گرفت و هرچقدر او  تر بود، که هیکلیها یکی از نگهبان

 اش شد اینکه رو به رفیقش بگوید: گازش گرفت رهایش نکرد و نتیجه

ریزن  ی وحشی رو... وگرنه همین االن میاش کن دخترهمعطلی؟ خفهچرا -

مون رد  آب خنک خوردن کمترین مجازاتیِ که واسه اونوقت تا ابد سرمون

 کنن... می
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مرد دیگر، سریع دستمالی از جیبش بیرون کشید و جلوی صورا آوا گرفت.  

ی شانه انداخت و  ها او را رونهای دخترک که روی هم افتاد، یکی از نگهباپلک

 دیگری درِ ماشینی که منتظرشان بود را باز کرد و سوار شدند.

*** 

 »اهورا« 

انداخت، ی برتایش را پر کرد و درحالیکه آن را سر جایش جا میخشاب اسلحه

 خطاب به شهرام گفت:

گیره و جریان نقشه منتفیِ؛ قرار شد اونم  به کاوه گفتم عملیاتی صورت نمی-

و نفرسته... بعدشم خیانتش از طریق رامین رو به سردار اطالع  دیگه نیروها ر

 دادم، منتها رأی آخرش بستگی به رفتار امشب کاوه داره... 

شهرام فقط نگاهش کرد که او اسلحه را در غالف گذاشت و رو به شهرام ادامه  

 داد: 

تم بهشون یه دستی بزنم، شک نکن رو همین  کنه خواسمانیا خیال می -

ها رو  و گوش نده و بچهگه کاوه رو خبر کنه که حرف منامین میحساب به ر
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برداره و بیاد... که اگر اینطور بشه و بیاد، مهر تایید زده رو تموم حرفایی که به 

 سردار زده شده و حذفش قطعیِ... 

به خاطر همین هم   بود اهورا فکر همه جا را نکند. شهرام کوتاه خندید. محال

سپرد. تجربه ثابت کرده بود بود که او همیشه ریش و قیچی را دست اهورا می

 تر است.  در مواقع حساس، کاردان

 شه؟ آخر عملیات امشب چی می-

 ای اشتباه و خطا... ره؛ بدون ذرهخوایم پیش میچی همونطور که میهمه-

آوردن حرفی که در دلش  دانست به زبانشهرام چند لحظه نگاهش کرد. نمی

 ست یا نه؛ با این حال نظرش را یک دله کرد و گفت: است، کار درستی

   !حتی راجب آوا؟-

اهورا سرش را چرخاند و با اخمی پرنگ، عصبی دستش را بین موهایش کشید  

 و شهرام دوباره گفت:

 منظورم اینه که، تکلیف اون درنهایت قراره چی بشه؟ -
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اش  چه بود این حس وامانده که تا سر حد مرگ عصبانی اهورا کالفه شده بود.

اش.  زد به قلب یخیتر بود و بیشتر سوز میکرد، ولی باز هم آن حس قویمی

توانست دروغ بگوید؛ دخترک اش! به خودش که نمیالبته قلب به ظاهر یخی

های درشت و  بدجوری آن آدمکِ سرد و سنگی را از پا درآورده و مغلوب چشم 

 صدایش کرده بود.  لطافت

ریز شده و فکی که سفت  هاییچند لحظه شهرام را نگاه کرد و بعد با چشم 

 زد گفت:درحالیکه نبض کنار گردنش عصبی و تند میشده بود، 

 خوای برسی شهرام؟ به چی می-

اش را از دیوار گرفت و همانطور که دستش را توی هوا تکان  شهرام کالفه تکیه

 اهورا گام برداشت و گفت:داد، سمت می

و بشناسی مرد مومن... اینکه بین تو و آوا  و خودتخوامبه هیچی! فقط می-

چیزی باشه، هیچ اشکالی نداره... اما نزار با کارِت تداخل پیدا کنه. ما که 

 دونیم اون دختر، بهرحال دخترِ شاهپوره؛ پس تحت هیچ شرایطی نباید... می

 مش را قیچی کرد:اهورا با لحنی کالفه کال
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شون بودم کار خالفی شاهپور به آوا ربطی نداره... تموم این مدت که بین-

گناهیش کافیه. ما هم که مدرکی انجام نداده و همین به تنهایی برای اثبات بی

 ازش نداریم، پس...  

حرفش را نیمه رها کرد. نگاهش را به جلوی پایش انداخت و دوباره شهرام را  

 دامه داد: نگاه کرد و ا

ای، با وصاتت و وکالت من به عنوان  پس تو هر دادگاه و طبق حکم هر قاضی-

ی آوا بدون  گناهی و تبرعهمأموری که پرونده رو پیش برده، حکم موثقِ بی

 ترین تالشی به دست میاد...  کوچک

ای نگاهش کرد. رفتار اهورا در این مدت عجیب و متفاوت بود، اما  شهرام لحظه

این حرفش، اخالقیاتِ عجایبش را تکمیل کرده بود! رسما داشت از آوا،   االن با

گناهش  کرد و بیترین دشمنش... دفاع می دخترِ شاهپور جاوید، بزرگ

دانست به خون جاوید  آن هم اهورایی که تا جایی که شهرام میخواند؟! می

النش،  های اشد. پس حرفتشنه بود و نباید برای دخترش هم استثنا قائل می 

 هایی که از سعید شنیده بود. م و حرفتنها اثباتی بود برای تصورات شهرا
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 هایش را توی جیبش فرو برد و گفت:دست 

دونی که تغییر کردی... و دلیل این تغییر و  و بهتر از هر کسی میخودتم این-

تونه باشه به جز دخترِ ی قبلی، چی میعوض شدن، اونم یه باره و بدون برنامه

 جاوید؟ 

 اهورا با خشم دستش را بین موهایش کشید و عصبی از الی دندان گفت: 

خودی داری بزرگش  بیاون دختر برای من کوچکترین ارزشی نداره... -

 کنی... می

م این حجم خوای بگی تموم این مدت بادیگارد شخصیش شدن و االنیعنی می-

ی رامین رو براش بیاری هیچ  که اگه بخوای بهونه منطقاز عصبانیت بی دلیل و 

 ای داره؟!  ره، دلیل دیگهرقمه تو کَتِ من یه نفر نمی

اش را روی  انگشت شست و اشاره اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد کالفه 

هایش فشرد. هنوز پاسخی در قبال سوال شهرام نداده بود که یکی از  چشم 

 کنارش آمد و بعد از گذاشتنِ احترام گفت:  ،افراد
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شیم؛ کِی دستور حمله قربان داریم به زمانِ از پیش تعیین شده نزدیک می -

 دین؟ می

 به او گفت: اهورا نیم نگاهی به شهرام انداخت و بعد رو 

دارن قسمت پشتیِ باغ رو پوشش بدن و نیروهای   گروه اول که تعداد کمی-

جای  سر اصلی، یعنی گروه دوم و سوم، طبق نقشه هرکدوم خیلی سریع

تون جمع  و به نقاب و پوشش چهرهخودشون مستقر بشن... همگی حواستون

 کنین، چون حتی یک نفر از شما هم نباید شناسایی بشه...  

های  ی ما و این مأموریت اول شیخ مافی و بعد دختراییِ که تو اتاقهمههدف 

 شه...طبقه پایین ساختمون ازشون نگهداری می

اند... پس به  ای و کارکشتهشون هم حرفهاون تو پُر از نگهبانه که همهدر ضمن، 

 خوام کم کاری و قصور از کسی دیده بشه... مفهومه؟ هیچ عنوان نمی

 و گفت: جنباندمرد، سری 

 شدم.   بله قربان. متوجه-
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آماده باش، منتظر دستورِ حمله هرکدوم سر  در حالتِ نیروها رو مستقر کن و-

 جای خودتون باقی بمونین...  

زمان با »چشم« گفتن، برایش احترام نظامی گذاشت و او که دور شد، مرد هم 

 اهورا رو به شهرام گفت: 

 دستور حمله با تو.  -

 شهرام با اخمی کمرنگ نگاهش کرد. 

 ولی حرفمون هنوز تموم نشده... -

اش، از  زمان با گفتن جملهاهورا دست چپش را با شدتی زیاد مشت کرد و هم

 شهرام دور شد. 

ای ختم نشه، همون بهتر که نیمه ناتموم رها شه و  بحثی که به هیچ نتیجه-

اینه که درحال حاضر مسئولِ ادامه پیدا نکنه... ربطِ من و اون دختر فقط 

 و الغیر! گناهم که به خاطر من پاش به این تاالر باز شده... زندگیِ یه آدم بی

شهرام از پشت سر نگاهش کرد و اخمش آرام آرام به لبخندی محو و کمرنگ 

کرد و شاید  تبدیل شد. اهورا به وضوح داشت از خودش و احساسش فرار می
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حرکاتش چنان واضح بود که شهرام به راحتی   دانست، اماخودش این را نمی

 خواند.  دستش را می

 دقایقی بعد، شهرام دستور حمله را صادر کرد و نیروها وارد عمل شدند. 

شان را حفظ  تیراندازی شروع شده بود و نیروهای محافظ، طبق دستور پوشش

بودند  افراد شیخ مافی، اکثرا زخمی و تعداد زیادی هم کشته دادهکرده بودند. 

و خودِ او مغلوب شبیخونِ ناگهانی شده بود که حتی یک درصد هم فکر رخ  

 کرد. دادنش را نمی

در ثانیه نشانه گرفت و  ش را روی هم گذاشته بود و سریع وهاییکی از چشم

ای که شلیک کرد، مستقیم به قلب مرد سیاه پوش مقابلش فرود آمد. گلوله

و بعد از اینکه مطمئن شد مشکلی در یک دور نگاهش را توی باغ چرخاند 

حمله وجود ندارد، سمت ساختمان رفت. عملیات از نظر او تمام شده بود و 

شان را لمس کرده بودند؛ اما... هدف خودش هنوز تمام نشده و به دیگر هدف

 دست نیامده بود.  
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ها خواست سد راهش بشود که تا او به خودش  از نگهبان جلوی ساختمان، یکی

و جسد بی جان مرد   شاهرگ گردنش کشیدرا روی  ا سیم گاروت، اهوربجنبد

 ی باال قدم تند کرد. ای وقفه رو به طبقهکه روی زمین افتاد، تند و بدون ثانیه

ی هم گذاشت. حتی هایش را روای پلکبه اتاق مدنظرش رسید و برای ثانیه

ه روی  ب لبخند دلنشینیکه  و ظریف دخترک چشم فندقی ی شادتصور چهره

ی حضور او قلب  به استقبالش بیاید، به اندازه و شاندهای سرخش بنبل

با رویاییِ  را که گشود؛  اتاق در تاب کرد. اما...را مثل همیشه گرم و بی اشیخی

ی در، مات و ساکن ایستاد. بهت زده و با  ی خالی و سردش، در آستانهمحوطه

اق، حتی توان اخم کردن را هم از  صورتی که از فرط شوک نبودن آوا در این ات

 کرد. دست داده بود، اتاق پوچ و یخ زده را نگاه می

ی پاره شده و وسایلی که توی اتاق افتاده و فضایش را به هایش روی پرده چشم 

جایِ خالیِ علت چرخید و همین کافی بود بفهمد  ،دادندهم ریخته نشان می

 آوا، وادار کردنش به خروج از آنجاست.  
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با تمام خشم و نفرتی که در وجودش تنیده شد و عین آتشی حجیم و سوزان  

اش را  های کشیدهتهایش را به هم فشرد و انگش، دندانه بودبه جانش افتاد

های دستش همگی منقبض و بیرون زده شد و زیرلب،  رگ چنان مشت کرد که

 و کینه زمزمه کرد: پُر از غیظ 

 ...کشمت رامینِ حرومزادهمی-

کرد و جزء به جزء  ها را با لگد باز میدر یکیِ یکیِ اتاق بی معطلی پایین رفت.

 ساختمان را با دقت زیر و رو کرد، اما خبری از آوا نبود.  

 ی او، بهت زده سمتش دوید. ی برافروختهشهرام، با دیدن چهره

 اقی افتاده؟ آوا کجاست؟ چه خبر شده اینجا؟ اتف -

 آوا اینجا نیست...  -

دن دستش یبا کش  اش خارج شده بود وهای کلیدشده اش از میان دندانجمله

 با خشمی کم سابقه ادامه داد:  میان موهایش،

 دزدیدنش... -
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 تعجب شهرام از این حرف اهورا بیشتر شد. 

 یعنی چی که دزدینش؟ نکنه... -

 دهانِ او گرفت و غیظ کرد:اهورا حرف را از 

 کار خودِ پفیوزشه... -

شهرام کالفه دستی به صورتش کشید و هنوز حرفی نزده بود... که صدای جیغ  

ی انتهاییِ باغ شنیده شد و پشت بندش فریادی که اسم  ای از محوطهدخترانه

  هالفور، بدون اینکخواند، نگاه هردو را سمت هم کشید و اهورا فی»اهورا« را می

بماند یا برایش مهم باشد که خودش دستگیریِ شیخ مافی و نجات  منتظر

دخترها را مدیریت کند، سمت خروجیِ ویال دوید و شهرام هم پشت سرش 

 رفت. 

هایش را سمت درِ کرم رنگ باریکی که به سختی با چشم در تاریکیِ باغ، چشم

 کشید و به همان سمت قدم تند کرد.شد دیده می 

متوجه افرادی که سوارِ جیپ سفید رنگ شدند، شد؛ اما تا بیرون رفت، جیپ با  

 صدای بلندی از جا کنده شد و به سرعت از مقابلش گذشت.  
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اهورا چند قدم پشت سرش دوید و بعد سمت عقب برگشت و رو به چند نفر  

کردند، با صدای بلندی که لرزه به تنِ  نیرویی که بهت زده صحنه را نگاه می

 انداخت، فریاد زد: ها مینآ

شماها اینجا وایستادید که چه غلطی بکنید؟ اسلحه دستتون دادن که عین  -

 اسباب بازی دستش بگیرید یا به وقتش ازش استفاده کنید احمقا؟ 

 نیروها در شوک و بهت زده یکدیگر را نگاه کردند که اهورا با خشم غرید: 

ین که یاد بگیرین کِی و کجا چه کاری  خور تون از دَم سه ماه بازداشت می همه-

 ... رو باید انجام بدین

نیروها هنوز فرصت حرف زدن پیدا نکرده بودند، یا بهتر آنکه جرعت جیک  

ها را که روی موتور نشسته بود گرفت ی یک از آنزدن نداشتند، که اهورا یقه

 کرد، زیرلب غرید:و درحالیکه از جا بلندش می

 خالی نکردم...  یه نفر و سر تو تونعرضگیبی برو پایین تا تالفیِ-

، تند از روی موتور بلند شد و بیچاره از بس که  مأمور، ترسان و با رنگی پریده

 بیفتد. روی زمین هول شده بود، پای چپش پیچ خورد و کم مانده بود
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را میان   هادستهو  پاهایش را روی پدال گذاشتاهورا روی زین نشست و 

 مشتش فشرد. 

 رام سریع خودش را به او رساند و کالفه گفت:شه

االبختکی و بدون نیروی  خوای بری مرد حسابی؟ صبر کن اهورا... کجا می-

 ی کوهستان رفته باشن چی؟اگه از جادهشون بربیای! از پس تونیکافی که نمی 

، با روشن شدن صفحه کیلومترش، با  فشار داد و موتورِ بی کینگ  را اهورا دنده

 روشن شد.  صدای خاص خودش

ی جهنم هم  ی کوهستان که سهله، از جاده وقتش یا االنِ یا هیچوقت... جاده-

 کنم... اگه رفته باشن واسه عمل کردن به قولی که دادم پیداشون می

اش که به پایان  بی اینکه شهرام را نگاه کرده باشد، حرفش را زده بود و جمله

پای   پیدا نکرده بود که اهورا با کالمی حرف رارسید، شهرام هنوز فرصت گفتن 

 ی به حرکت درآمد. دنده را فشار داد و موتور با صدای خاصدوباره چپش 

که  ی خیس از بارانِ شدید و برفِ نسبی را های سرخ از خشمش، تنِ جاده چشم 

هایش نفسش کرد و در این میان، از سوزش ریهرصد میرو به تند شدن داشت، 
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شان دست خودش نبود، دنبال  هایی که کنترلزمان با سرفه ود و همبند آمده ب

گشت که پیدا کردنش زیاد هم طول نکشید و قدری جلوتر آن  جیپ سفید می

سیستم این موتور شاید  تر، به سویش شتافت. را یافت و با سرعت هرچه تمام

د و  خیلی هم مناسب کوهستان نبود، با این حال اهورا ریسکش را پذیرفته بو

باز هم خطر کردن را به سکوت ترجیح داده بود. به خصوص االن که پای قول و  

ماند، پس باید این کار  گردد و کنارش میقرارش با آوا وسط بود. گفته بود برمی

 افتاد، اهورا دیگر اهورا نبود. داد... و اگر غیر از این اتفاق میرا انجام می

*** 

به هوش نیامده بود که با احساس تکانی پلک دخترک لرزید و هنوز کامال 

 شدید، به جسم سفت و محکمی برخورد کرد و بعد دوباره به عقب پرتاب شد. 

کرد و نگاهش از مرد غول   ترهای درشتش را کمی درشتزده، چشمبهت

خواست پیکری که کنارش نشسته بود، تا دو مردی که جلو بودند کشیده شد. 

ت و پایش با طنابی قطور بسته  دسفهمید آمد، تکان بخورد اما به خودش که 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1132 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ه را احاطه کرد هایش تا دور سرشو یک رج از همان طناب هم از میان لب شده

 بود. 

همین که موقعیت خودش را فهمید، بغض توی گلویش نشست و شروع کرد به 

 شد.  تقال و بلند بلند جیغ زدن که البته با وجود طناب، صدایش خفه شنیده می

به مردی که کنارش نشسته بود  هی به او انداخت و بعد با اخم ه از آینه نگارانند

 حوصلگی گفت: بی نگاه کرد و با

و آوردن... هر وحشیِ  رو... اینا هم نوبرش ی هرجاییاش کن دخترهخفه-

و  چنگول اندازی گیرشون میفته میبندش به نافِ ما که تا مقصد هِی زر زرش

 تحمل کنیم...  

های زردش را نمایان ار آوا نشسته بود، لبخند بدی زد که دندانمردی که کن

 را داد:  کشید، پاسخ رانندهمت خودش میساخت و بعد درحالیکه آوا را س

گفتن  کنم مهرداد خان. دختره زیادی وحشیِ... میاالن آرومش می-

شو گرفتن دونم چه غلطی کرده که دمی هامون خان بوده؛ منتها نمیخوابههم

 شون پرتش کردن بیرون...  از دم و دستگاهو 
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بلندتر جیغ زد که   با عصبانیت تر شد وهای آن مرد سنگینبغض آوا، از حرف

هایش گرفت و همانطور که تالش در ثابت نگه  مردک جسم ریز او را میان دست

 کرد، گفت:داشتنش می

درمیاری وقتی  زی بگیر ورپریده... واسه چی کولی با هوووش وحشی! دِ آروم-

تو اصال کی گفت تو چشای کور شده یاد؟دونی تهش هیچی از دستت برنممی

 انقدر زود وا کنی هان؟ 

مردی که روی صندلی شاگرد نشسته بود، درحالیکه آن دو با هم درگیر بودند، 

 های گرد شده آینه بغل را نگاه کرد و بعد رو به راننده گفت:با چشم 

 خان... یکی دنبالمونه مهرداد -

 به پشت سر انداخت و اخمش بیشتر رنگ گرفت:  مهرداد، از آینه نگاهی

مون  شناسم، بهمون برسه فاتحه ای به خشکی شانس... من این یارو رو می-

 خوندس...  
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رنگ از رخ دو نفر دیگر پرید و آنها که سمت عقب برگشتند، آوا هم برگشت و  

شان را حفظ  ی برف هم درخششی که در میانههایچشم  با دیدن برق سبز

 اش روان شد. هایش روی گونهکرده بودند، بغضش ناخودآگاه شکست و اشک 

و دربیاره... به واهلل من هزار گیر و گرفتاری  چیکار کنیم آقا؟ نگیره پدرمون-

  هایسفته  ،خوادشو پاس شده می دارم... آسد حشمت تا فردا شب چک 

قول همه رو خانوم بهم داده بود، ولی اگه دست این بیفتیم  خواهرمم مونده... 

 ره حاجی حاجی مکه...  زاره میزنه و میکه اونم زیر قول و قرارش می

نگاه آوا، همچنان ماتِ اهورا بود که مهرداد از آینه به مردی که عقب نشسته  

 بود نگاه کرد و گفت: 

تو  موندهی واسلحهانقدر آیه یاس نخون و جای دست رو دست گذاشتن، ا-

 مون پذیرایی کنیم... از مهمون بگیر دستت که شاید مجبور شیم

اش را طوری بیان کرده بود که آوا با ترس نگاهش کرد و هردوی آن  جمله

 زمان گفتند:مردها هم 

 خوای چیکار کنی آقا؟ می-
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 و پاسخِ او، تنِ آوا را لرزاند وقتی که گفت:

 کشونمش سمت کوهستان...  می-

موتور برداشت و کلتش را از غالف بیرون   یدستهدست چپش را از روی 

خوب ببیند و نشانه  بارید و شرایطش طوری نبود که بخواهد کشید. برف می 

  زدگی کشیده بودینش، تنش را به یخهای زهرآگ ها و نفسگیری کند. درد ریه

برای تشخیص  و دیدش را حسابی تار کرده بود. با این حال، تمام تالشش را 

ت بیشتری به حرکت واداشت. ها به کار گرفت و موتور را با سرعموقعیت آن

  هیچ وهستان، پر از سنگالخ و حسابی پیچ در پیچ بود، با این حال،مسیرِ ک

روی   های برفِ. دانهدر سر داشت، پیش رویش نبود ای جز انجام آنچهچاره

ی  نفسی عمیق، سرفه هایش را با چندبار پلک زدن پاک کرد و با مژه 

را میان دست راستش   در گلو حبس کرد و خیلی سریع، دستهدردآلودش را 

نگام فشرد و موتور روی چرخ عقبش بلند شد. با »بسم اهلل« زیرلبی که گفت، ه

اش را هم به  وبار فشرد و تیرهای انتهایی اسلحهعبور از بغلِ جیپ، ماشه را د

 ها مصرف کرد...مامیدِ از بین بردن دو نفر از آن آد
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ی هیکلیِ مرد و خونی شدن صورت و لباسش، جیغ بلندی کشید  با افتادن جثه

و خودش را عقب کشید که همان لحظه از سرِ مردی که روی صندلی شاگرد  

نشسته بود هم حجمی از خون غلیظ، روی شیشه و فرمان ماشین ریخت و  

»لعنتی«ِ بلندی گفت. تن آوا از ترس  کوبید،  مهرداد درحالیکه روی فرمان می 

اش خارج  به هق هق افتاد و زمانی جیغ بلندش از میان تارهای صوتی .لرزیدمی

شان دو دور چرخید و بعد راهِ جیپ را  شد، که موتور مشکیِ بی کینگ مقابل

فشرد و ماشین که از حرکت  زیر پایش سد کرد و مهرداد محکم پدال ترمز را  

ی  رفت و سرش محکم به صندلی خورد و داغیِ چیزی را گوشهایستاد، آوا جلو 

 اش احساس کرد. پیشانی

زین پایین آمد، مهرداد پیاده شد و دخترک را مقابل خودش    روی  تا اهورا از

بود و دست   انداخته گرفت. درحالیکه دست چپش را با اسلحه دورِ کمرش

 شد. راستش با چاقو، زیرِ گردنِ ظریف آوا فشرده می 

هایش را به  گرفت و با غیظ و خشم، درحالیکه دندان اش را رو به اوهورا اسلحها

 داد، تاحدودی بلند گفت: هم فشار می 
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ی نمک به حروم... طرف حسابِ شماها منم، نه این  ولش کن بره مرتیکه-

 دختر!

 تر زیر گلوی دخترک فشار داد و گفت: مهرداد پوزخندی زد و چاقو را محکم

ات باید بگم من همینجوری مفت مفت هم تقدیمت  یِ معشوقهاگه اومدی پِ-

شو بده و  .. مشتولوقخوام.و ازت میکنمش؛ اما در عوض جونِ خودممی

سپرم دستت... بعدشم شماها رو به کن، منم دختره رو می مو تضمینزندگی

 خیر و ما رو به سالمت!

های  سته میان دست اهورا نیم نگاهی به آوا انداخت. تن ظریفش، دست و پا ب

هایش حتی با وجود بارش سنگین برف کوهستان هم  لرزید و اشک مهرداد می 

دانست که چه بالیی به جانِ اهورا  هایش، فقط خدا می کامال پیدا بود و غمِ چشم 

 اندازد... می

ای از اخمش کم نشد وقتی با سیب گلویش تکان آرامی خورد، ولی حتی ذره

 هایش را پایین انداخت.  و دست هایی آرام جلو رفتقدم 

 خیلی خب، کاریت ندارم. حاال بفرستش بیاد... -
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شان رسیده بود می ی چهار پنج قدمهرداد نگاهش کرد و او تقریبا به فاصله

 وقتی که مهرداد گفت:

اون حسن نیتت هم که شده  شه که همینجوری... واسه نشون دادنمی دِ ن-

 کنیم...  وقت مذاکره می و وِل بده رو زمین؛ اون ماسماسک 

دانست تا بلند شود، اهورا کمی خم شد و اسلحه را روی زمین گذاشت. می 

کند، پس بدون اینکه قد صاف کند، سمت او خیز  مهرداد سمتش شلیک می 

گرفت، مهرداد از ترس هول شده بود یا برای ازش اش را که برداشت و اسلحه

بلند جیغ زد و سُر  دفاع از خود، آوا را از بلندی پرت کرد پایین و دخترک که 

و کتفش سوخت   گرفتنش قدم برداشت که همان لحظه شانه خورد، اهورا برای

که برای پس گرفتن  مهرداد هایش را روی دستِ انگشت و تا به عقب برگشت 

اسلحه روی قنداقش نشسته بود گذاشت و تا او به خودش بیاید، اهورا سریع  

ی  ا در کوهستان اکو کرد، نالهکه صدایش ر تش را پیچاند و او با فریادیدس

 روی زمین افتاد.  به از دستش  ،بلندی سر داد و چاقوی خونین
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اش به خس خس افتاده بود و از همه چیز  زد و سینهبا اینکه نفس نفس می

اش را  که هنوز هم زخم کهنه ایدقیقا در جایِ بخیه اش رامهرداد ضربه بدتر،

شکافته شدنِ دوباره و بیشترِ کتفش، به   نکرده بود، کوبیده بود و اینمداوا 

قوایش را حفظ کرد و مهرداد را در همان  شدیدی منجر شده بود؛  خونریزیِ

حالت نگه داشت. دست آزادش را سمت غالف پشت کمرش برد و اسلحه  

 اش را بیرون کشید و با خشم کنار گوش او غیظ کرد:  یدکی 

و وقتی رسیدی  ره... ایننمی اهورا پناهی هیچوقت بدون اسلحه یدکی جایی -

ی اجلِ اکثرشون  هات هم بگو؛ چون شک ندارم واسطهکاسه ی همجهنم به بقیه

   هاش بازی خوردن... ی همین اسلحه بوده و از یکی از گلولهماشه 

و تا مهرداد فرصت کند کالمی سخن بگوید، اهورا ماشه را کنار سرش چکاند و  

 رِ جیپ پخش شد.در یک لحظه، محتویات مغزش روی د

جسد مردک را روی زمین انداخت و اسلحه را سر جایش گذاشت. زانوهایش از  

شد و دیدش  ی چاقو داشت خم میدرد بیماری، سرما و خونریزیِ شدید ضربه
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اش  هایش را روی هم فشرد و مشت محکمی وسط سینهتار بود وقتی چشم

 کوبید و با خودش واگویه کرد:

 بگیر لعنتی...«اینجا خفه خون  اقال»

بلندی را لمس کرد، نیازی به تالش نبود که از شیبِ   هایش که خاک سستِقدم 

 ارتفاع نه چندان بلندش پایین برود.  

دخترک روی زمین نشسته بود و از ترس و سرما توی خودش جمع شده بود که  

 هقش از سر گرفته شد و از جا بلند شد. با دیدن او، هق

ی کاپشن  ش خوردهکمرنگ روی زخم پیشانی و آستین خرا نگاهِ اهورا با اخمی 

اش فشرد و ریزش  او کشیده شد. در یک قدمیِ او بود که آوا سرش را به سینه

هایش را  ی اهورا را روی هم انداخت و چشمهای خستههایش، پلکشدید اشک 

 سوزاند.  

  هایشدستش را پشت سر دخترک برد و به محض اینکه طناب را از میان لب

هایش  هایش را رها ساخت، او به آغوشش خزید و در میان گریهباز کرد و دست

 گفت:
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دونم سر حرفم نموندم... ولی من... من  دونم بدقولی کردم... می دونم، می می-

گم... قسم راست می نامرد و آدمِ وسطِ راه نیستم اهورا! به ارواح خاک مامانم

 یه نفر اومد از اتاق کشیدم بیرون و... یهو 

رمق زمزمه  های سرد اهورا، غالب تنش شد و کنار گوشش گرفته و بیدست 

 کرد: 

مو چشم گی که محاله دست رو آدمِ اشتباهی بزارم و شریک اینارو به من می-

 بسته انتخاب کنم؟  

چون   مونی...دونستم حتی اگه قول ندی هم منتظرم میوقتی گفتم بمون، می

منم بدون قول دادن، با خودم عهد بستم واسه برگشتن هم که شده زنده  

 بینی، تا رسیدن کنارت سر پا موندم...  بمونم... االنم که می

تر بیان کرده بود که ناشی از سوزش  اش را با لحن خاصی، آرامانتهای جمله

اهورا   هایاش بود و آوا که از او جدا شد و بهت زده نگاهش کرد، دستریه

هایش را از  سرفه   او وقتی را دخترک شنید  اشپایین افتاد و خس خس سینه

 سر گرفت. 
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های آوا دوباره جاری شد و اهورا که سرش را به سمت عقب خم کرد، اشک 

 دخترک با گریه و لرزان گفت: 

 کنی!! بازم... بازم داری سرفه می -

اسپری، دارو، یا هایش شد برای پیدا کردن و تند تند مشغول گشتن جیب

 هرچیز دیگری که فقط حال اهورا را خوب کند.  

خوای، هیچوقت تو جیب  گردی بندانگشتی؟ اون چیزی که میدنبال چی می -

 لباسام نبوده و نیست...  

روح او دوخت و اهورا سر انگشتش را  های بیآوا با هق هق، نگاهش را به چشم

 هایش، به سختی لب زد: اشک  زمان با پاک کردنهایش کشید و همروی گونه

و باز کرد میونِ دریای خون که  ها؟ بخاطر کسی که پاتواسه چیه این گریه-

 حال و روزت بشه این و با دیر اومدنش گذاشت اون کثافطا آزارت بدن؟  

ی اهورا را از کنار صورتش برداشت و  زده ی آوا ریز ریز بود وقتی دست یخگریه

 رزان گفت: هایش، لمیان هردو دست ظریف خودش گرفت و خیره به چشم
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که باهاش زاده شدم؛ چرا  ه وضعیتیِ به خاطر گی؟ شرایطِ منچی داری می-

 خوای تموم تقصیرا رو خودت گردن بگیری؟  می

های داغش  زمان با »ها« کردنش، اشک بعد دستش را مقابل دهانش گرفت و هم

 ی اهورا ریخت و لب زد: های کشیدهروی انگشت

اهورا؟ این سرما و این حالتا... اصال شبیه  چرا یخ زدی؟ چرا این همه سردی -

 تو نیست...  

خواست فقط او را در این لحظات نگاه کند و با  اهورا ماتِ رفتار آوا بود و می

کرد که وجود لرزش زانوهایش، به سختی سر پا ماند و آوا تمام تالشش را می

و متوجه   کدام ندیدنددمای دست او را کمی هم که شده باال ببرد و شاید هیچ

ها، جیپ صحراییِ سیاهی ایستاده و ی نه چندان زیادی از آننشدند در فاصله 

ی  اسلحهرامین با اخم پشت رُل نشسته و خطاب به مرد بغل دستش که 

 گوید:گیرد، میهجومی را نشانه می
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و خیلی خوب  شو بیاری. من این آدمتیر دخل یه تو جمع کن که فقط باحواس-

و  تونه سر پا بمونهترین شرایط هم میدترین حال و روز و سختشناسم، با بمی

 حمله کنه برای قصاص!

 مرد پوزخندی زد و گفت:

خطا نداره که اگه ایم... تیرمون خیالت راحت آقا، ما خیلی وقته این کاره-

مون که کردن... پیجولکیوان عقاب صدامون نمی شما  داشت، کوچیک

 تونه از تیغِ تیزش قِسِر در بره...  گیری کنه، احدالناسی نمیهدف

 رامین با اخم غیظ کرد:

لغز نخون و حواسِت به کارِت باشه، ثابت که شد مجالش نده و شلیک کن... -

 خوام مستقیم به قلبش بخوره...  دونی که، می می

 دری تکان داد و گفت: مرد اسلحه را ق

 دقیقِ دقیق تنظیمه آقا... دختره رو هم بزنم؟ -
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نه الزم نیست. مهم اینه اهورا از پا بیاد... اون جوجه مصنوعی رو یا سرمای  -

شه که از بوی  هایی میکنه یا تا چند دقیقه دیگه خوراک گرگهوا نفله می

 شون...  خون میان سراغ

زمان با روشن شدن ماشین را زد و هممرد حرفی نزد و رامین استارت 

 ی حرکت شد و رو به مرد غرید:موتورش، آماده 

بزن ناکارش کن... باید زود برگردیم قبل از اینکه مانیا  دِ ؟ معطل چی موندی-

 بفهمه چی به سر این دو نفر اومده و متوجه غیبت من بشه... 

از خم شدن آوا  ای بعد ی اسلحه حرکت داد و لحظهمرد دستش را روی بدنه

برای باز کردن طناب دور پاهایش و پیدا شدن اهورا در میان عدسی، انگشت  

 اش ماشه را لمس کرد...اشاره 

زمان با صدای شلیک، سکوت سرد و سنگین کوهستان را در هم شکست و هم

اش، صدای چرخش  ی سینهگرفتن نفس اهورا از برخورد چیزی به قفسه

کرد، به  و جیغ بلند آوا که اسمش را صدا می های جیپ شنیده شد الستیک

 آسمان رفت. 
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ی کاری، کارِ خودش  توان اهورا برای سر پا ماندن تا همانجا بود. انگار آن ضربه

های سرد زانو افتاد و قبل از اینکه سرش به سنگ  دو را کرده بود که اهورا روی

اش را به  یشانیکوهستان برخورد کند، آوا دستش را هایل آن کرد و با گریه پ

 پیشانیِ اهورا چسباند. 

هایش به  اهورا بی حال روی زمین افتاده بود و آوا در آغوشش بود. دندان

لرزید. کمی که تکان های اهورا میخورد و در میان دستوضوح به هم می

های اهورا بی رمق از دو طرف تنش سُر خورد و روی زمین افتاد. خورد، دست

هایی گشاد شده، نگاهش کرد و بیشتر  د کرد و با چشم آوا با وحشت سر بلن 

تنش لرزید. این بار این لرز، فقط از سرما نبود. از ترس بود. ترس از دست دادن 

 اهورا...  

ی همیشه  بسته بود و چهره تمالیمبا  هایش را برعکس آوا، او آرام بود. چشم

شده   معصوم  ایخشمگینش، االن با آن همه آرامش، درست شبیه به پسر بچه

فرو رفته است.  ی عمیقبود که به خواب  

 اما...
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   نه... 

 نه...  

 االن وقت خوابیدن اهورا نبود! 

اش را تکان داد: زدههای لرزان و یخبه سختی خودش را جلوتر کشید و لب  

اهورا... -  

او هنوز ساکت بود و آرام. برف صورتش را پوشانده بود و باد شدید، موهایش را  

هایش حس  ی چشم آوا جوشش اشک را توی کاسهداد. روی پیشانی تکان می

های داغ، انگار  هایش را گرفت و کمی تکانش داد. از همان اشککرد و شانه 

زد و گفت:  توانسته بود کمی بیشتر جان بگیرد که بلند جیغ  

اهــورا!! -  

های اهورا قدری لرزید و بعد به اندازه یک رج باریک،  با فریاد دومش، چشم

فروغش که دوباره پشت  ای کامال خمار باز شد و نگاه بیفقط برای لحظه

اش  های منجمد شده دستزده نگاهش کرد و شد، آوا وحشت هایش مخفیپلک

نش گرفت. با تمام وجود، حرارت  های کوچک خودش، مقابل دهارا میان دست
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هایش را بوسید.  هایش کشاند و تند تند دستباقی مانده در وجودش را به لب

مغزش قفل کرده و از کار افتاده بود. ترس و درد و سرما، چنان به جانش افتاده 

گفت هرطور  بود که عقلش را از یاد برده بود و فقط با تکیه با حرف دلش که می

کرد و با هق هق  عمل می ،ورا را گرم نگه داردرارت باقی مانده، اهشده باید از ح

گفت:می  

و نبند... توروخدا... ازت خواهش  نخواب اهورا... نخواب لعنتی... چشمات-

و تنها نزار اهورا... توروخدا بیدار بمون...  کنم زنده بمون... منمی  

اش را زدود.  ههایش را روی صورتش حرکت داد و برف انباشته بر چهردست 

هایش،  ی اهورا را نگاه کرد و با شدت گرفتن اشک ی رنگ پریدهی چهرهلحظه

های نیمه سردش را روی  خودش را باال کشید و صورتش را جلو برد و لب

هایش را با پیشانی و گونهی اهورا گذاشت. تند تند و بی وقفه  زدهصورت یخ

را قاب صورتش کرده بود و  کرد. هر دو دستش ها می گرمشهای نیمهنفس

. بخشیدصدا کردن اسمش، صورتش را گرما میدرمیان گریه و   
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هایش را باز  اهورا با احساس ردی از گرما روی صورتش، به سختی الی چشم 

نور  های او سرش را کمی عقب کشید. کرد و دخترک با احساس لرزش پلک

ی ده بود. چهرههای اهورا، برعکس همیشه درخشان نبود و کدر ش سبز چشم

آوا را که در میان برف و سرما خودش را از یاد برده بود و برای زنده ماندن 

کرد نگاه کرد و برای چندمین بار توی دلش اعتراف کرد این  اهورا تالش می

چقدر زیباست... ی ظریف و دلنشین،چهره  

نگاه کرد. هایش را به سمت آسمان خاکستری کج کرد و دوباره به آوا مردمک 

انگار تمام  هایش لرزید، اما هر بار در حرف زدن ناکام ماند.چند بار لب

 عضالتش از فرط سرما از کار افتاده بود. 

 آوا سرش را جلو برد و با بغض گفت:  

بگی؟ بهم بگو اهورا...   خواچی می-  

  ی اهورا تکان خورد و با صدایی گرفته و خیلی خیلی آرام، کنارزدههای یخلب

 گوشش گفت: 
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اگه... اگه دیگه نتونستم... ببینمت... خیالم راحته... که... زیر آخرین قولم... که  -

گردم، نزدم...گفتم... شب به صبح نرسیده برمی   

با این حرفش، آوا به هق هق افتاد و صورتش را قاب گرفت و تند تند سرش را  

 تکان داد. 

دم... از این  و بهت قول میی، اینبین و میهیچ اتفاقی نمیفته... تو بازم من-

شه... ریم و این بازیِ مسخره برای همیشه تموم میکوهستان لعنتی بیرون می  

رنگی به لب نشاند. چند لحظه صورت آوا را نگاه کرد. اهورا لبخند محو و بی

لرزید و با  ایش میهاش از برف سفید شده بود و لبی موی جلوی پیشانی طره

هایش پایین  از چشم برف های ریز و درشت سفید، دانهنهر بار پلک زد

ریخت.  می  

ی توانی که در وجودش باقی مانده بود، با هر زحمتی که بود، دستش را  با تتمه

موهای دخترک را از توی صورتش  به سختی از روی زمین بلند کرد و خواست 

و نفس بلندی  ی آوا افتاد کنار بزند... که نتوانست و دستش بی رمق روی شانه

هایش را بست.  اش را سوزاند و اخمش را جمع کرد و چشمکه کشید، سینه  
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زد که نامعقول بود.  های نیمه باز او ماند. دلش، حرفی مینگاه آوا روی لب

هایش، حرف دیگری داشت. صورتش را بوسیده بود، اما لب  

افکار   محکم آب دهانش را فرو برد. در آن اوضاع بغرنج، دخترک دچار چه

 صاعقه مانندی شده بود...  

خواست نگاه از او بگیرد، اما... انگار تمام حواسش را از دست داده بود. دست و 

پاهایش از سرما بی حس بود و تمام تنش انگار فلج شده بود. با فکر به اینکه؛  

شاید خورشید فردایی برای او و اهورا طلوع نکند... شاید این کوهستان، محل  

ماند، باش پاره شود و اگر اهورا هم زنده ا باشد... شاید کتاب زندگیوداع آنه

هایش را روی هم فشار داد بود کند...؛ یک بار چشم اسرما او را از پا بیندازد و ن

هایش را  و بعد صورتش را جلو برد و با صورت او مماس کرد، بدون مکث، لب

ی گرما و در باطن به  هانهر به بای آرام، در ظاههای او گذاشت و بوسهروی لب

های مردی که برای اولین و آخرین بار  روی لباش، اطر احساس قلبیخ

عاشقش شده بود و حاضر بود فنجان سردِ مرگ را در میان آغوش او سر  

نشاند.  ،بکشد  
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ی فکش پایین رفت و از آنجا روی  ها تا تیغهای درشت از اشک، از مژهقطره 

بهش وصل کرده  دوباره ی آوا، انگار جریان زندگیبوسهی اهورا که با گونه

شان مماس شد وقتی آوا سرش را عقب کشید. اهورا  هایباشند گسیل شد. مژه

کردند.  بهت زده و آوا غمگین یکدیگر را نگاه می  

دست اهورا، هنوز کنار گردنش بود که به سختی آن را حرکت داد و پشت  

سرش را خم کند و این بار، با تمام توانی  سرش گذاشت و وادارش کرد دوباره 

های کوچک او قفل کرد و  های سردش را به لبکه در جانش باقی مانده بود، لب

دار بوسید.  های آوا که بسته شد، دخترک را با تمام وجود، عمیق و تبچشم   

هایشان نشسته بود که دیگر  ای نگاهش کرد. آنقدر برف روی صورتآوا لحظه

زد.  های اهورا دیگر برق نمیشان به سادگی قابل تشخیص نبود. چشم چهره

 کدرِ کدر بود. 

آمد.ار شده بود. انگار خوابش میهای آوا هم دیگر درشت نبود. خممردمک   

ی هوس و در تنگنا ماندن نبود. از  هردو اولین بارشان بود، اما این بوسه، بوسه

سوءاستفاده هم نبود. فقط و فقط، احساس بود! احساسی که آوا قبولش کرده  
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اما االن، به خودش اعتراف کرد، از اعماق جان،   جنگید.بود و اهورا با آن می

شده بود را، برای خودش  ی نجاتش ی مرگ فرشتهدخترکی که در لحظه

د...خواهمی  

حسیِ مطلق رسیده بودند و از فرطِ انجماد، برودتِ ه هردو به بیدرست زمانی ک

ی او، در قسمتی که گلوله  کردند، آوا سرش را روی سینههوا را حس نمی

آمد، رنگین شد و خونی که بند نمی اش ازنخورده بود گذاشت و گونه

هایش را بست. چشم   

ذاشت. طاقت های آوا گاهورا به زحمت، دستش را مثل سایبان روی چشم

زند. نداشت ببیند برف به صورتش شالق می  

ست... برو آوا... نمون اینجا... هنوزم... دیر نیست... ماشین همون باال-  

ی شکستنش نمونده...چیزی به لحظهاین قلب یخی... که  نمون به پایِ  

زد و لحن آوا هم بهتر از او نبود  رف می را بریده بریده و با حالتی خسته حاهو  

هایش دویده بود، حالی به چشمهای بسته، درحالیکه خواب و بیقتی با چشمو

وار گفت: زمزمه  
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 مونم... حتی اگه خودم هم... باهاش یخ بزنمتا آخرش... کنار این قلب یخی می-

... و بشکنم  

های اهورا  ش، چشمدو فقط یک ثانیه طول کشید که از هوش برود و پشت بن

  زمان با طلوع آفتاب،کوهستان ببیند و هم درخشش نور زردی را از پسِ

.  ..هوشی و خواب را لمس کنندهای سنگینش، بیپلک  

 

مازیار فالحی(-)آهنگ آخرین نفس   

 تو نگو که خیال محاله 

 رفتنت واسه این دل تنها  

 یه سوال بی جوابه  

 مثه خوابه یه عذابه  

دونی چه تیره و تاره نمی  

دوریت   حال قلبی که از تو و   
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قراره قراره بیبی  

میره نگو دیره که می  

 آخرین نفسامه و بی تو  

میرم کنم که میدارم حس می  

 الاقل بزار این دم آخر 

و بگیرم  چی ر از چشات همه  

ی دلخوشی  ی خستهتوی لحظه  

کشی و میکه تو بی نفسی من  

مو پس بدی  کاش بهم دل خسته  

 یا به قلب یخی تو نفس بدی 

باور و ترسم از اینه   همه  

روم و بشینه  که بیاد روبه  
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و ببینه  غم و درد چشام  

 بگه حال و روالش همینه 

گذرم از همه دنیا گاهی می   

 مثه قایقی از دل دریا 

و ببندی  که یه لحظه چشات  

 بخندی بخندی  

 آخرین نفسامه و بی تو  

م میرکنم که میدارم حس می  

 الاقل بزار این دم آخر 

و بگیرم  چی ر از چشات همه  

ی دلخوشی  ی خستهتوی لحظه  

کشی و میکه تو بی نفسی من  
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مو پس بدی  کاش بهم دل خسته  

 یا به قلب یخی تو نفس بدی 

 به قلب یخی تو نفس بدی 

*** 

 

تاحدودی به تاری   حال بود و دیدشهایش را گشود. بیبا رخوت الی پلک

زد. چند دفعه پلک زد تا توانست محیط اطرافش را واضح ببیند. پذیراییِ  می

ای و سفید هایی به رنگ سرمه ها و بالشتکمربعی شکلی که دورتادورش پشتی

ی پشمی سفید رنگی پهن شده بود و  چیده شده بود و جلوی هر پشتی، قالیچه

ی پذیرایی، آینه و شمعدان . یک گوشههای کریستالیِ قجری چیده بودندقلیان

 یک ی دیگرای که بسیار قدیمی بودند قرار داشت و گوشهبرنز و فیروزه

ش،  هایکه معلوم بود قدمت دارد. مقابل چشمی بوفه مانندِ چوبی صندوقچه

ود کار دست است، به دیواری از جنس سنگ  ب الکرسی که پیداتابلو فرش آیت

های ابریشم میانش به خوبی پیدا بودند.  که نخ آویخته شده بود و ساروج  



www.taakroman.ir  

 
  

 
1158 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

های شومینه، چرخید و  هایش در میان ترق ترق و سر و صدای هیزمچشم 

چرخید تا به خودش رسید. پتویی پشمی و گرم دورش بود و پاهایش زیر  

ای رنگی روی  کرسی بزرگی بود که مقابلش قرار داشت و روکش براق سرمه

چندتا پیش   رار داشت. روی کرسی،ه بودند قپتوی سفیدی که رویش کشید

های  های سرخ و بنفش قرار داشت و سبد گل کوچکی با گلدستیِ چینی با گل

 شمعدانی.  

ش نشست که با تر کشید و صاف سر جایکمی جا به جا شد و پتو را پایین

اش، اخم روی صورتش جمع شد. ی سینهاحساس درد در قفسه  

آورد، کوهستان بود و دردی که  آخرین جایی را که در ناخودآگاهش به یاد می 

باره مثل تیر اجل به سمتش شتافته ای که یکسوزاند و گلولههایش را میریه

های  ها، در لحظات آخر نفسبود و... دخترک زیبا و غمگینی که مثل فرشته

 زندگی بخشش را به قلب یخیِ او دمیده بود. 
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های نیمه باز پیراهنش پیدا بود را لمس کرد.  سمانی که از زیر دکمهدستش پان

اش را پوشانده بود. گلوله به جای قلبش، به  رد سفیدش، سمت راست سینه

 طرف مخالف خورده بود و همین باعث زنده ماندنش شده بود. 

اش داد و  و سرش را عقب برد، به پشتی تکیه اش کمرنگ شدچین روی پیشانی

ش را روی هم گذاشت. اینکه چطور چشم باز کرده بود و االن کجا بود،  هایچشم 

برایش معما بود، اما مهم این بود که آوا االن کجاست و در حال حاضر فقط 

هایش را  نبودن او مغزش را درگیر کرده بود که همان هم باعث شد با اخم چشم 

 باز کند. 

های دختر جوانی با لباس خواست از جا بلند شود که همان لحظه در باز شد و

ی رنگی داشت،  ی سیاه و دامن بلند سیاهی با حاشیهکه جلیقه لی سفیدمح

زمان با رنگ ای نگاهش کرد و بعد هموارد شد و با دیدن اهورا، اول لحظه

با لبخندی   های نافذ او گرفت وگرفتن اخم اهورا، پلک زد و نگاه از چشم

گفت: کمرنگ  

پس باالخره بیدار شدین، چشم آوا جان روشن...  -  
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هایش را با سر زبان تر کرد و با صدایی گرفته اما محکم با شنیدن اسم آوا، لب

 پرسید:

آوا اینجاست؟ حالش خوبه؟  -  

 لبخند دختر رنگ گرفت و پاسخ داد: 

ی اون باال باالهایین و اعیونی نشین  ، معلومه بچهننگرانش باشی نحق داری-

سرمای کوهستان اونطوری گرفته بودتون؛ ولی هیچ نگران نباشین، حال که 

تون خوبِ خوبه...  خانوم خوشگل  

دوباره در باز شد و  تا اهورا بخواهد دوباره لب بگشاید و سوال دیگری بپرسد،

های سیاه، وارد های یک دست سفید و چشماین بار مردی کهنسال با ریش

با دیدن اهورا لبخند زد و همانطور که  شت. تن داشد. او هم لباس محلی به 

اش را  دار تالشیگذاشت و کاله ترکی صندلی چوبی میشوالیش را روی دسته

داشت گفت:از روی سرش برمی  

؟ جاناوقور به خیر شاه پسر! ساعت خواب! کِی بیدار شدی بابا-  

شه... ای میچند دقیقه-  
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 دختر جوان به جای اهورا پاسخ داده بود. 

پشتش دستی کشید و سمت اهورا رفت و کنارش  رمرد روی موهای کم پی

 نشست و رو به دختر گفت: 

مون تازه سر حال آرا برو دوتا چایی بهارنارنج بیار بابا... هوا سرده و مهمونگل-

کنه...  شو خراب میهاش گرم بمونه وگرنه این هوا باز حالاومده، باید ریه  

 دختر سری تکان داد. 

خواستم برم، گفتم بمونم تا شما بیای بعد... خودتون  االن میجان. اچشم آق-

 یادم دادین حبیب خدا رو نباید تنها گذاشت... 

 پیرمرد با لبخند نگاهش کرد و او که رفت، رو به اهورا گفت: 

حالت بهتره بابا جان؟ -  

 اهورا کمی گلویش را صاف کرد.  

بهترم. اینجا کجاست؟ -  
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جونم برات بگه بابا جان که شما االن تو ده مائین؛ یکی از روستاهای کوچیک -

از طوایف تالش که اهالی لطف دارن و به اسم من، دهِ حاج علی خطابش 

کنن... می  

تو نداره... منم کدخدای این ی درویشی که قابلکلبهی منه، اینجا هم خونه

بانوی همراهت... میزبان شما و گل دهم...  

ای نگاهش کرد و بعد گفت: هورا ثانیها  

من چطور از اینجا سر درآوردم؟ -  

جلو کوتام   ،های کوهنورد دهپیش بود که یه عده از جوونک تقریبا یه هفته-

قیل و قال راه انداختن، اومدم ببینم چه خبره، دیدم تو و یه دختر جوون رو  

برف و بوران  ی وسط کوهستان زیر گفتن تو تنگهروی دوش گرفتن و می

ن رو برفک گرفته هاتوون کردن... هردوتون یخ زده بودین و مو و میجیکپیدات

 بود...  
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اهورا چند لحظه نگاهش کرد. با وجود آن برف شدید و خونریزی وحشتناکِ  

ی خدا بود که از آن آوار یخ و سرما  اهورا و ضعف جسمیِ آوا، واقعا فقط معجزه

 جان سالم به در برده بودند. 

اون دختر... االن کجاست؟ -  

 پیرمرد کوتاه خندید. 

دلواپس خانومت نباش... زودتر از تو چشم وا کرد و االنم حالش خوبه. هزار  -

 ماشااهلل با سر و زبونی که داره همه رو تو اندرونی دور خودش جمع کرده...

هایش را جمع کرد:اهورا کمی چشم  

خانومم؟! -  

گه؟  آره باباجان! خانومت نیست م-  

های اهورا در هم رفت. اگر آوا چنین حرفی زده باشد، قطعا اهورا بعدا از او  اخم

کرد. کوتاه و محکم گفت: خواست؛ اما االن باید سکوت میتوضیح مفصلی می  

خانوممه.  ،چرا-  



www.taakroman.ir  

 
  

 
1164 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

خورد و   ای به در چوبیید و همان لحظه تقهپیرمرد نفسی از سر آسودگی کش

ها از چوب گردو بود.مام در و پنجرهجنس ت بعد روی پاشنه چرخید.  

از دخترهای کدخدا بود،  یکی آرا نام داشت وهمان دختر لباس سفید که گل

درحالیکه سینیِ استیلی روی دست داشت، مؤقر و سر به زیر وارد شد و پشت  

روی دست   دیگری سرش دختر دیگری با لباس محلی زرد که او هم سینی

ایی که محو اهورا شده بود، داخل اتاق شد. هگرفته بود، با لبخند و چشم  

های محلی  آرا سینی را روی کرسی گذاشت. عطر خوشِ بهارنارنج و کلوچهگل

ند. پراهوش را از سر آدم می  

بفرمایید آقاجان. -  

با دست به اهورا اشاره کرد: کدخدا  

جان...اول مهمون بابا-  

آرا اول استکان کمر باریک چای را جلوی اهورا روی نعلبکی گذاشت و بعد گل

ها را هم روی کرسی گذاشت و کلوچهاستکان دوم را مقابل پدرش قرار داد. 

 سینی خالی را زیر بغلش زد.  
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موهای خرمایی رنگش را   ،آراهای مشکیِ گلبافتگیس دختر دوم، که برعکسِ

شانه رها کرده بود، با لبخند جلو آمد و سینی که  آزادانه روی از زیر روسری 

محتوی پلوی زعفرانی و کله گنجشکی و یک کاسه ساالد شیرازی بود را روی  

 کرسی گذاشت و خیره به اهورا گفت: 

تون  سالم. خوشحالم که به هوش اومدین و حالتون خوبه. همه خیلی نگران-

 بودن...  

یستاد و با همان لبخند، ادامه داد:اهورا حرفی نزد و او صاف کنار خواهرش ا  

تغاریِ کدخدا علی... آرا و تهتر گلمن ترنجم. خواهر کوچیک-  

حرف، تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد و ترنج که از این  اهورا طبق معمول بی

حرکت اهورا حسابی توی پرش خورده بود، کمی دمغ شد. کدخدا رو به دخترها  

ز اتاق بیرون رفتند، اهورا رو به او گفت:ها که اای زد و آناشاره   

م حاجی... تون شدباعث زحمت-  

خوریم و  شینیم با هم می چه زحمتی باباجان؟ یه چیکه نعمت خداست، می-

گیم... شکرش رو می  
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کرد داغی و طعم خوبش که معلوم می ای از آن چای گرم نوشید.را جرعهاهو

ی خیلی  لی... این چای مزهکرد و روی سماور زغالی دم کشیده، وجودش را گرم

بعد از تمام این   خاصی داشت! انگار طعمش یک طوری با اهورا آشنا بود... انگار

   ..های مادرش انداخته بود.مدت، او را به یاد چای

با تعجب و اخمی کمرنگ، استکان را نگریست. چایی آتیشی، یا روی سماور  

، اما این احساس را، هیچوقت تا های قدیمی کم تا به حال نخورده بودزغالی

رسید، جز دلتنگی؛  االن حس نکرده بود و برای علتش هم چیزی به ذهنش نمی

مخصوص این چای یک جور   طعم ولی بهرحال که آن هم از اهورا بعید بود.

 دیگری بود و شاید زیادی به دلش نشست...

اموش بود و  پتو را کامل برداشت و تلفنش را از جیب شلوارش بیرون کشید. خ

شد. اش چندتا ترک ریز و درشت دیده می روی شیشه  

نگاه کرد و پرسید: به کدخدا  

جایی نداره حاجی؟  ،اینجا پاسگاهی-  
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کشیِ درست ست که هنوز تا هنوزه برقنه باباجان؛ اینجا یه ده دور افتاده -

شون رو باید از چاه و رودخونه بکشن...  درمون نداره و مردم آب واسه خوردن

ی اصلی شکسته و هنوزم درست نشده...چون لوله  

پاسگاه هست، منتها باید تا چهارتا ده باالتر بری و برسی به روستای   البته یه 

 اصلی...  

ما تو ده خودمون فقط یه درمونگاه داریم که اونم به لطف دختر برادرم، حورا  

ی شهره و طبابت خونده کردهکه از بچگی با خودمون بزرگ شده و تحصیل

ی شخصی خودش و اهالی... تأسیس شد... اونم با همت و هزینه  

کرد. این همه سال به هایش را گوش میاهورا با اخمی غلیظ، سر به زیر حرف

کرد، آنوقت حتی  خیال خودش درگیر جرم و جنایت بود و اشرار را دستگیر می

تر از اینکه  از وجود این ده و امثال آن هم خبر نداشت... و چه جرمی سنگین

نوعی که اینگونه  هم هم خیال باشی؟ آناطالع و گاهی بینوعت بینسبت به هم

اش راه  خواند و به خانهشناسد را مهمان میهایی که نمیریا، غریبهپاک و بی

دهد و درواقع ناجی اهورا و آوا شده بود. می  
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ی کدخدا دوخت. گلویی صاف کرد و نگاهش را به چهره  

دین حاجی؟ چرا برای این مشکالت درخواست نمی-  

باهت به تلخند نبود، روی لب نشاند و گفت:شکدخدا لبخند کمرنگی که بی  

دادیم باباجان؛ اونم نه یه بار و دوبار، که سر حساب بخوام راست و حسینی  -

شو بسپره  دفعه... ولی کیه که گوش درخواست ماه قبل شده دوازدهمین بگم، با

بشنفه؟  و حرفمون دست ما و   

تر شد. چه این  چین پیشانی و گره میان ابروهای اهورا بیشتر و پررنگ

کرد و وضعیت مردم اینجا را درست می اول مأموریت تمام شود چه نشود، باید

شد.  بعد از این ده خارج می  

خط تلفن چی؟ دارین؟ -  

ده... کال به دو جا وصله، یکی  ی اهالی که آنتن نمیداریم؛ اما برای همه-

 درمونگاهِ حورا، یکی هم مسجدِ محل...  

درمونگاه حاجی؟  و ببری تونی منمی-  
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و بخور که از زور ضعف رنگ به رو نداری...  آره باباجان. فقط قبلش ناهارت-

زخم به اون وخامت شوخی که نیست، هنوز تا هنوزه خونریزی داری و تا موقع  

 بهبودی باید حواس جمعِ خودت باشی... 

گار  عطر انداخت. حق با کدخدا بود. انرنگ و خوشاهورا نگاهی به غذای خوش

  اش بود. چیزهایی که اصال شبیه به اهورا نبود...واقعا ضعف داشت و گرسنه

گفت:»انقدر از خودت  شد که همیشه می ای حرف شهرام در ذهنش تکرارلحظه

مونی... تو ماشین نیستی که؛ آدمی! آدم  کار نکش مرد حسابی، تهش یه جا می

ز کنه، بازم باید  جماعت هم ضعیفه و هرچقدر هم رو خودش حساب شجاعت با

چربه و کله  جانب باختن رو در نظر بگیره، وگرنه یه جا زور زندگی بهش می

خوره...«شو میکنه و چوب اون همه نترسیپاش می  

زد و  نفس عمیقی کشید و قاشق را برداشت و همانطور که با کدخدا حرف می 

.  شناخت، ناهارش را خورداش را میضمن معرفیِ خودش او و خانواده  

دستت درد نکنه حاج علی. خیلی زحمت افتادی. -  
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نوش جونت بابا. چه زحمتی؟ مهمون رحمته باباجان، نه زحمت... حبیب خدا  -

ش خیر و برکته که واسه صاحب خونه  ای که پا بزاره، از قدمهر خونه تو

ریزه. برکت وجود شما هم حفر قناتی بود که اهالی مدت زیادی درگیرش می

 بودن...  

ای مکث، کمی سرش را خم کرد و  اهورا حرفی نزد که کدخدا بعد از لحظه

 دوباره گفت:

گم باباجان، برو یه سر به زنت بزن. دختر بیچاره از اون وقتی که چشم وا  می-

  زد،کنه... مدام میومد باالسرت بهت سر می تو صدا می رده یه بند اسم ک

رفت از اتاق بیرون...  کرد و میبغض می تو میکرد... دست آخرمپرستاری  

دختر خوش بر و رو و خوش سر و زبونیه، هزارماشااهلل خیلی هم به هم میاین...  

فهمم عین مرغ میکنه، ولی من که خنده و با دخترا خوش و بش میدرسته می

شو آروم  س واسه خاطر تو! طفل معصوم یه دم آروم نداره... برو دلسر بریده 

 کن پسرم...  
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های آوا، رد اخمی روی  بغض و گریه اهورا نفس بلندی کشید و از تصور

اش نشست.  پیشانی  

بینمش.  رم میچشم حاجی، بعدا می-  

صر پیشش بمون که بعد بریم بعدا نه باباجان، همین االن برو... برو و تا ع-

تو بزنی...  درمونگاه و اونجا تلفن  

گفت  گفت در پاسخ این پیرمرد؟ میاخم اهورا رنگ بیشتری گرفت. چه باید می

گفت هر نگاهش  گفت زنم نیست که بخواهم با او خلوت کنم؟ میروم؟ مینمی

ر  افکند؟ مگداند چه آتشی به جانش میبه او حرام است و فقط خدا می 

توانست؟!  می  

کدخدا »یاعلی«گویان از جا بلند  حتی یک کلمه هم حرف نزد و بعد از اینکه 

از جا برخاست. کدخدا چند لحظه نگاهش کرد و بعد چینی به   او هم شد،

 پیشانی انداخت.  

شه، باید یه دوش مفصل بگیری بعد بری پیش زنت... با نخیر... اینجوری نمی-

تونم بزارم ببیندت...  می نمیاین لباسا و سر و روی زخ  
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الزم نیست حاجی... -  

بره...  تو هم از بین میالزم بودنش که معلومه باباجان... آب گرم کوفتگی-

 تعارف نکن بابا جان... این کلبه درویشیِ مارو هم عین خونه خودت بدون...  

 بعد بی اینکه به اهورا مجال حرف زدن دهد، بلند بلند صدا کرد:

هادی! هادی!-  

ست و هشت، سی ساله که چند دقیقه بعد در باز شد و پسر جوانی، حدود بی

هایی و حالت موهای لخت سیاهش درست شبیه به کدخدا بود، با لباس چهره

رو به کدخدا دست به سینه ایستاد و با اخمی کمرنگ،   محلی داخل شد و

گفت: خیلی سرد  

؟! بله حاج علی-  

یه دست  بعدم و نشونش بده، مون سر حال شده باباجان، ببر حموممهمون-

یز، از همونا که کامران از شهر میاره بده بپوشه... لباسای خودشم لباس نو و تم

 بده دخترا رُفت و روب کنن...  

 و بعد رو به اهورا ادامه داد: 
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دارِ اهالی ده... این جوون، هادی پسر بزرگمه. شوهر حورا و امانت-  

برخالف چند دقیقه پیش، لحنش گرم   هادی با لبخند نگاهی به اهورا انداخت و 

گفت:  و دوستانه بود وقتی رو به او  

خوش اومدی برار! مشتاق دیدار... -  

 اهورا فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد و کوتاه با او دست داد.

هادی دوباره به سردی به کدخدا نگاه کرد. انگار چیزی این بین اتفاق افتاده 

دلگیر کرده است.بود که مرد جوان را از پدرش   

؟ ای نیست کار دیگه-  

توجه به  کدخدا دستی به ریشش کشید و »نه« آرامی زیرلب گفت و هادی بی

 او، به اهورا نگاه کرد و با دستش رو به بیرون اشاره کرد:

بفرما، از این طرف... -  

ی حیاط به راه افتاد.  اهورا همراهش به سمت اتاقک گوشه   
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سعی کرد مراقب   ی حمام انداخت وریِ گوشههایش را توی سبد حصیلباس

 پانسمانش باشد وقتی خودش را به داغیِ آب سپرد.

ای که به خیال خودش او  کجای دنیا ایستاده بود؟ چه آمده بود به سر بازی

های دیگرش را بیرون بیندازد؟  درنهایت قرار بود شاهش شود و یکی یکی مهره

بخاطر یک لحظه غفلت... و بیماریِ لعنتی  واقعا اهورا باخته بود؟ انقدر راحت؟ 

ای دست از سرش بردارد؟ اینطوری  که انگار قصد نداشت حتی برای ثانیه

خواست انتقام این همه سال را از شاهپور بگیرد؟ با ضعف نشان دادن و می

ای که خودش هم موقعیتِ درست و حسابی آن را  پنهان شدن در ده دورافتاده

دانست؟  نمی  

ش را مشت کرد و به دیوار تکیه داد. سرش را پایین انداخت و  هردو دست

هایش اش غلتیدند. محکم چشمی موهایش تا روی چانهقطرات آب، از حاشیه

را روی هم فشار داد و همین کافی بود برای مجسم شدن یک جفت چشم  

هایش. تمام این ضعف و  فندقی و موهایی بلند و فرفری در پشت پلک

گرفت که همین ر از تار به تار همان گیسوان مواج نشأت میاشتباهات، انگا

تر برای  حاال هم حاضر نبود از او دست بکشد و با علم به اینکه از این ده امن 
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اش خشمگین بود و  دخترک وجود ندارد، از االن برای تنها گذاشتنِ دوباره

اغ شده اش از فکر کردن به او حرارت گرفته و بسیار دکرد پیشانی احساس می

 است. 

ی گردی که آنجا آویزان بود، نگاهی به  اهرم شیر آب را پایین کشید و از آینه

همیشگی و   های سبزش، در حصار همان اخمصورت خودش انداخت. چشم

درخشیدند و ، هرچند کدرتر و با حالتی بسیار خسته، اما میابروهای پرپشت

ی  گوشه کوبیدند. اش میی مردانهخودشان را به در و دیوار جذابیت چهره

شد و ریشش بلندتر از حد معمول شده بود. اش چند خراش دیده می پیشانی  

هایی که  ، لباسریش همیشگی و برگرداندن همان ته بعد از اصالح صورتش

رنگش بود  مشکی و ژاکت یقه بافت هم   امل شلوارهادی برایش گذاشته بود و ش

 را پوشید و از اتاقک بیرون رفت.

ی نه رونی معرفی کرده بود و از فاصلهدی که هادی آن را انبزرگ ت اتاقسم

رسید، به راه  ی دخترها از داخلش به گوش میچندان زیاد هم صدای خنده
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های  ای که به در زد، صدای پچ پچهافتاد و پشت در ایستاد و پشت بند تقه

 دخترانه را شنید: 

آوا! آوا! ببین شوهرت اومد...  -  

حاال دیدی اون همه جلز ولز کردی همش الکی بود؟ حالش از تو هم بهتره...  -  

گفت حالش خوبه...  آره منم شنیدم هادی می -  

گفت بدنش خیلی قوی بوده، وگرنه هرکی دیگه بود در دم جون  کدخدا می -

 داده بود... 

 و صدای آوا را شنید که گفت: 

تو کوتاه کن دختر!خدانکنه، زبون-  

اش، ناخودآگاه روی  رنگ، از شنیدن صدای ظریف او و جملهلبحندی محو و بی

ی دخترها را شنید.  های اهورا نشست و صدای خندهلب  

گه، حیف اون جوونِ رشید نیست که طوریش بشه؟ راست می-  
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ب... کوفت  خداییش حیفه... من یه نظر دیدمش، چه چشایی هم داره المص-

 بشه بره تو جونِت دختر...  

هایش را به هم فشار داد که  و صدای پُر ناز و حرصیِ آوا را که شنید، محکم لب

 به لحن او نخندد. 

کشن جلو چشم خودم این حرفا رو  ساکت شین بچه پرروا! خجالتم نمی-

زنن! جای اینکه اینجا وایستین راجب شوهر مردم حرف بزنین، برین  می

شو انداخت  و بدین باال که شاید حاال نه مثل اهورا، اما خدا یه خوباتونآستین

تون...  تو دامن  

وگرنه با همین ناخنام جفت   چپ چرخیده ها! بعدشم، نشونم چشماتون جایی

و از کاسه درآوردم و انداختم وسط انارکله... چشاتون  

آرا را شنید: دوباره صدای خنده بلند شد و صدای گل  

گه دیگه، به شما چه؟ پاشین بریم که یه پاتوک زن و شوهر  یراست م-

 همدیگه رو ببینن بعد این چند روز...  

آرا را شنید که گفت:چند ثانیه که گذشت، دوباره صدای گل  
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وجبیِ... آوا چند دفعه بگم  برم درو وا کنم، بنده خدا یه ساعته معطل این نیم-

آ...!تی مفتکی نشونش ندیو همینجور مف و بنداز؟ هنرماون روبندت  

ی آرام آوا که به جان اهورا نشست وقتی که گفت:و صدای خنده  

و از بس گفتی... برو وا کن درو دیگه...  خب بابا... توئم کشتی منخیلی-  

و ی در کشیده شد دستگیره اهورا قدمی از اندرونی فاصله گرفت و همان لحظه

مقابل اهورا ظاهر شد.  ا آری شاداب و آغشته به لبخند گلچهره  

سالم اهورا خان.  -  

اهورا با همان اخم کمرنگ، جواب سالمش را آرام داد که از واکنشش دخترِ  

 بیچاره لبخندش را درسته قورت داد و گفت:

اومدین آوا رو ببینین؟ -  

آرا از سردی و محکمیِ رفتار او ناخودآگاه اهورا فقط سرش را تکان داد. گل

کرد از این مرد و  ت چرا، اما حس میدانسشده بود و نمی عذب و دستپاچهم

برد. ترسد و انگاری از نگاهش حساب میبراقش میهای چشم   



www.taakroman.ir  

 
  

 
1179 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 تند تند گفت: 

و خلوت کنن...  گم دخترا دورشچشم. االن می-  

دقیقه   آرا تند و تیز داخل اندرونی برگشت و چنداهورا دوباره حرفی نزد و گل

ی دخترها درحالیکه هر کدام قبل از رفتن  ترنج و بقیه آرا و بعد بعد، اول گل

شدند، پشت سرش روانه شدند. ای به اهورا خیره میثانیه  

هایش را جلوی در چوبیِ اندرونی درآورد و نگاهش را که باال کشید، کفش

لوی در ایستاد.  ای ثابت جناخودآگاه انگار پاهایش حرکت را از یاد برد و لحظه

ماتش برده بود به دخترکی که مقابلش با فاصله ایستاده بود. لباس محلی براقی  

ی دامن سیاه بلندش، تعداد  به رنگ سرخ آتشین به تن داشتت که در حاشیه

ی سیاه  های جلیقهخورد و لبهی سرخ و زرد به چشم می زیادی نوار درخشنده

وسری را از پشت گردنش گره زده بود های سرخ رنگ. ررنگش پر بود از ریشه

اش  تر کرده بود توی پشانیهایی که صورتش را از قبل عروسکیو از جلو چتری

اش پیدا بود و صورتش به  اش از دو طرف شانه ریخته بود و موهای بافته شده 

پوشاند قرار داشت. زیر نقاب حریر و نازکی که از زیر چشم تا گردنش را می  
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ها را کشید.  ی پنجرهی همهو در را پشت سرش بست و پرده اهورا داخل رفت

نشین فرق داشت. دکوراسیون اینجا با شاه   

ای احاطه شده بود و روی دیوار  های سرخ و سرمهدورتادور با پشتی و گلیم

ای را در آغوش  های گیلکی که برهتابلوی فرشی از یک دختر بچه با لباس

یزهای بافتنیِ تزئینی قرار داده بودند و شد و در کنارش آوداشت دیده می 

شد و در زیر آن  آویزان شده دیده می ای میخکی یکی از دیوارها شاخههگوش

ای که ظروف سفالی قدیمی رویش چیده شده بود. عالوه بر  میزخاطرهرشته، 

ها، دو تا دار قالی بزرگ هم در اتاق گذاشته بودند که یکی تا نیمه پیش  این

اش بود.  های بافتن قالی دیگری هنوز اول اولرفته بود و   

اهورا که مقابلش ایستاد، لبخند دخترک که از زیر نقاب هم تاحدودی پیدا بود، 

هایش رنگ گرفت و با تمام قدرت جلوی خودش را گرفت که یهویی  روی لب

ی او  خودش را به آغوش مرد جوان نیندازد و اقرار نکند چقدر از دیدن دوباره 

است. خوشحال   
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در کرد که می  گاهن اش را های سرمه کشیده خیره چشماهورا در سکوت، فقط 

تر از همیشه جلوه  تر و درشتزیر موهای چتری و در ترکیب با نقاب، آهویی

کردند. می  

های خشکش را با سر زبان تر کرد و آرام  لب که سکوت او را دید، دخترک

 گفت:

سالم!-  

رش را کوتاه تکان داد و آوا ادامه داد: اهورا س  

حالت خوبه؟ درد نداری؟ -  

دوباره فقط سرش را به طرفین تکان داد. دروغ چرا؟ آوا آنقدر در آن لباس  

ده،  ظه هم که شسرخ محلی و موهای بافته زیبا شده بود که انگار برای چند لح

 حرف زدن را از یاد اهورا برده بود. 

هایش را جلو برد و نقاب دخترک را از دو طرف گرفت. آوا پلک ناخودآگاه دست 

های بلندش، چقدر امروز به دل اهورا نشست. خواباند و نقش مژه  
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اش شد که نقابش را که برداشت، دوباره برای چند ثانیه محو صورت عروسکی

شد ژسرخ، چقدر زیباتر از قبل شده بود و به جرعت میی کمرنگ و ربا رژگونه

های درشتش هم به آن  برد. آوا که سر بلند کرد، چشم گفت دل از هرکسی می

اراده ای نفسش گرفت و بیاهورا حس کرد لحظهی نقاشی اضافه شد و صفحه

 روی زبانش چرخید:

بهت میاد...! -  

ای  قلب آوا که انگار منتظر همین حرف اهورا بود تا به تند کوبیدن بیفتد، لحظه

جنبه؟ یه تعریف  ی بیلرزید و دخترک سر خودش داد زد: »چه مرگته دختره

خشک و خالی که اینجوری به هول و وال افتادن نداره!« ولی داشت! از این هم  

نیدن. بیشتر هول شدن داشت تعریف اهورای سرد و یخی را ش  

د به وضوح متوجه منظور  کمرنگ، دستی به دامنش کشید و هرچنبا لبخندی 

 اهورا شده بود، اما خودش را به آن راه زد و همانطور سر به زیر گفت: 

ها رو خودش بافته... یه پا هنرمنده آراست... هم لباس و هم تابلوفرشمالِ گل-

 واسه خودش...  
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دانست بزند. شاید خودش هم نمی شد راجب آرایش صورتش حرفرویش نمی

گیرد؛  اش چطوری کوتاه شده و این شرم و حیا از کجا نشأت میزبان دومتری

هایش، امروز بدجوری به دل اما هرچه که بود، اداها و رو گرفتن و ناز کردن

توانست حرفی بزند و نه توان این را داشت که نگاه  اهورا نشسته بود که نه می

 ازش بردارد.  

ش جلو رفت و بازوی آوا را گرفت و تا دخترک نگاهش کند، سرش را روی  دست

اش گذاشت و هردو دستش را دور کمرش حلقه کرد. آنقدر دلتنگش بود سینه

ها و جای  که باز یادش رفت این دختر برای او ممنوع است و با وجود درد ریه

اش انهزخمش، تن ظریف و ریزنقشش را سفت بغل کرد و سرش را خم کرد و چ

را به پشانی او چسباند. دخترک در آغوشش زیادی ریز بود. درست شبیه یک 

در میان بازوهای گرمش   همانقدر نازک و خوش تراش  عروسک بندانگشتی،

شد.فشرده می   

اش را بیرون داد و  هاش بلند قلبش، نفس حبس شدهآوا از شنیدن تپش

او چسبید. آغوش  های کوچکش مشت کرد و بیشتر به ژاکتش را بین دست
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اش... همه و همه حس  های سوزانندههایش، حتی رد انگشتگرمش، هُرم نفس

 زندگی و طعم جنون داشت. 

آرام  های دخترک بسته شد و کرد، چشم  اهورا که روی کمرش حرکتدست 

 لب زد:

ایم؛ اینکه هردومون اینجاییم، درست شبیه به یه معجزس... اینکه زنده-  

کنه تا بهمون ثابت  ها رو ممکن میاقعیتِ که گاهی ناممکنشایدم معجزه یه و-

 شه امکان وقوع هرچیزی تو این دنیا وجود داره...

اهورا که کمی گره   زمان با نفس عمیقی که کشید، سرش را بلند کرد وآوا هم

ایِ او لب زد:های شیشهخیره به چشم هایش را شل کرد، دخترکدست   

ای مثل مردهرم... حالم یه جوری عجیب و غریبه... انگار دارم تو خواب راه می-

 که دوباره از قبر بلند شده باشه...  

مگه غیر اینه که برای دومین بار با من تو دل مرگ رفتی و برگشتی؟ -  

نشینش او را نگاه کرد. آوا کوتاه خندید و با لبخند دل  



www.taakroman.ir  

 
  

 
1185 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

سته پشت در و  انگار از روز ازل مقدر شده هردفعه که با توئم عزرائیل وای-

و بکشه...  کشیکمون  

آمد یش حسابی به چشم می هااهورا چند ثانیه لبخند دخترک را که روی لب

های خودش هم  چشم هایش را از دور کمر او برداشت. و دست  نگاه کرد

هایش بنشاند.خندید، اما دریغ از یک لبخند هرچند مات که روی لبمی  

مقدمه پرسید:بیهوا و بعد بیچند لحظه   

تو به اینا گفتی ما زن و شوهریم؟ -  

دخترک لب پایینش را از داخل به دندان گرفت و سرش را تکان داد و به زیر  

 انداخت. 

چرا؟  -  

مجبور بودم...  -  

چه اجباری وجود داشت که همچین دروغی بهشون بگی؟  -  

 آوا ساکت بود که اهورا با اخمی کمرنگ گفت:



www.taakroman.ir  

 
  

 
1186 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

زنم...دختر! دارم با تو حرف میو نگاه کن من-  

هایش را به  آوا آرام آرام سرش را بلند کرد و سعی کرد خودش را نبازد. دست 

زمان با فرو بردن بزاق دهانش گفت:اش زد و همسینه  

خب توقع داشتم چی بگم؟ بگم جناب عالی مأمور مخفی هستی و منِ بخت  -

ونوقت به نظرت این عزت و  بردار؟ ابرگشته هم دختر شاهپورِ کالش و کاله

وسط کوهستان که   نکردپرتمون میو داشتیم بازم؟ یا احترامی که االن داریم

 همونجا از سرما تلف بشیم؟ 

دانست؟ پس چرا دوست داشت  دانست، نمیاین را اهورا خودش خوب می

ی آرامشش  حرص آوا را باال بیاورد؟ چرا این گارد گرفتنش را هم به اندازه

زد، کم کمک اخم اهورا محو شده بود و زل زده شت؟ آوا که حرف میدوست دا

کردند.  های سرخ و ظریف او که چطور رگبار کلمات را ادا میبود به لب  

هایش را روی هم فشار داد. حرصش گرفته بود از خودش. کم مگر  محکم چشم

یراهن  های آنچنانی را که االن با یک پهای میکاپ شده و لباسدیده بود صورت

، کنترل نگاهش را از دست داده بود؟ ی این دخترمحلی و یک رژ ساده  
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اخمش را حفظ کند وقتی که  هایش را باز کرد و سعی کرد همان نیمچهچشم 

 گفت:

گیرم.  رم درمونگاه و هرطور که شده با شهرام تماس میامروز عصر می-

که همین چند روز   خوام مدت زیادی اینجا بمونیم، چون االن اوضاع طوریِ نمی

خوان انجام بدن و اگه یه  غیبتم هم حسابی به اونا زمان داده که هرکاری می

خوام  و من نمیشه  هم موفق به فرار شده باشن، این عملیات فلج می درصد

 مسبب زمین خوردنش باشم... 

دم و مونده تا مجازاتی که به خصوص که هنوز تکلیف شاهپور رو هم روشن نکر

چیزو از دست بدم... خوام اونقدر دیر برسم که همه. نمی ..منتظرشم  

اش را نگاه کرد و بعد گفت: ی گرفته و عصبانیآوا چند لحظه چهره  

یه چیزایی هست که باید بهت بگم... -  

هایش را ریز کرد:ای نگاهش کرد و بعد کمی چشم اهورا ثانیه  

چه چیزایی؟! -  
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کنم الزمه  حس مینیدم که اون شب که تو باغ تنها موندم، چیزایی ش-

...بدونی  

تر به او ایستاد که از هُرم تنش دخترک قدری در خودش جمع  اهورا نزدیک

هایش را توی جیبش گذاشت و منتظر نگاهش کرد.شد و او دست  

هایش را در هم هایش را کنار زد و بعد دستدخترک با دو انگشت چتری

 پیچاند و گفت: 

خواد هامون رو واسه رد گم کنی بکشه و تا سر شما بهش اوال اینکه، مانیا می-

شو ببنده و بدون اینکه هیچ شکی متوجهش بشه  گرم شه، خودش بار و بندیل

اش رو با شاهپور کشیده، چون  انگار نقشهو ببنده و دِ بدو که رفتیم... فلنگ

از حرفاشون اینطوری  خبرم، ولی شون چیزایی هست که من بیباالخره بین

زنم... دس میح  

ای نگاهش کرد و بعد گفت: اهورا لحظه  

فقط همین؟  -  

نه... بازم هست...  -  
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هایش االن دقیقا شبیه به  کرد. حالت براق چشماهورا در سکوت نگاهش می

حال مجبور شده هایی که تابهشغلش شده بود و آوا دلش سوخت به حال متهم

آورش جواب پس دهند. های رعبشماند به این مرد جدی و چ  

که  باشه زنم طرف همون مأموریحدس مییه نفر هست به اسم کاوه... که -

داره   و وادار به اعتراف کنه... انگارخواست مناون شب تو بیمارستان می 

ده به یکی از آدمای مانیا به اسم رامین...  راپورت می  

یا رامین نفهمیده بود که هدف شما  دونم اطالعات این یارو ناقص بوده فقط نمی 

اون شب مانیا نبود و قصد دستگیریِ شیخ مافی رو داشتین؛ وگرنه قبل از  

دادن... اینکه برسین همه رو فراری می  

هایش های سبز و سرخ چشماخم اهورا به شدت رنگ گرفت و آوا به وضوح رگه

 را دید و آرام و با شک زمزمه کرد: 

؟  مأموره... درستهاین کاوه، همون -  

 اهورا سرش را تکان داد: 
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یه مدت بود به جاسوس بودنش شک کرده بودم بخاطر همین نه اطالعات  -

سازی شده بود... دقیق نیروها رو داشت و نه هدف براش شفاف   

اون شب قرار بود طیِ یه فرضیه، گناهکار بودن یا نبودنش با آزمون و خطا ثابت  

من االن از هیچی خبر ندارم...   چی عوض شد وبشه، اما همه  

های بلندش چکید.  ای اشک، روی مژهبغض آوا میان گلویش نشست و قطره  

خوام...  اش به خاطر منه... واقعا معذرت میهمه-  

اخم اهورا از دیدن اشک او رنگ گرفت و بیشتر نزدیکش ایستاد که دخترک  

.  او نگاهش کرد ی خیلی کم ازبا فاصله کمرش به دیوار چسبید و اهورا   

کنی به خاطر چیزی که نه دست تو بود نه حتی اگر  معذرت خواهی می-

بودی؟ نخواستی قادر به عوض کردنش می  

کنی واسه برگشتن تردید به دلم ها شدم که فکر میمن از کِی شبیه بدقول

 میفتاد و نمیومدم که از اون جهنم ببرمت؟ 

ناخودآگاه نفس عمیقی کشید که این بار به جای ادکلن  از آن همه نزدیکی، آوا 

که از تن او ساطع   تلخ همیشگی او، بوی خاص دیگری در مشامش پیچید
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ای که در  و ناخودآگاه، ذهنش پرت شد وسط کوهستان و ریکاوریِ بوسه شدمی

شان را مدیونِ یکی شدنِ هُرم  عین سرما، داغ بود و شاید همین زنده بودن

شان بود. های تنی یکی شدنِ اکسیژنودند که نتیجههایی بنفس  

هایش را روی هم گذاشت و باز کرد و نگاهش که به اهورا افتاد، باز  آرام چشم

ن  شان در کمرکش کوهستان در ذهنش رنگ گرفت و ضرباتصویر دوتایی

بدبختی شیرینیِ آن بوسه را از خیالش   قلبش روی هزار رفت وقتی با کلی

گفت:  بیرون راند و  

من کِی گفتم همچین فکری کردم راجب تو؟  -  

خوام دیگه این بحث ادامه پیدا کنه، یا بخوای دوباره پیشش بکشی.  پس نمی-  

 آوا کوتاه خندید و آرام لب زد:

ی همین حکم صادر کردناته...  گن، کامال برازنده السلطنه که میخودخواه-  

هیچکدام حرفی نزده بودند که اهورا یک تای ابرویش را باال انداخت و هنوز 

شان به آن سمت تغییر پیدا کرد. ای به در خورد و رد نگاهتقه  
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کمی از آوا فاصله گرفت و همزمان با کشیدن دستش در میان موهایش، گلویی  

 صاف کرد و گفت:

بله؟  -  

آرا پیدا شد. ی اخموی ترنج و لبخند به لب گلدر باز شد و چهره  

دیم؟ ببخشید، مزاحم که نش-  

 آوا لب گزید و اهورا با اخمی کمرنگ، محکم و گیرا گفت: 

مزاحم نیستید.  -  

هایی که راجب خلوت اهورا و آوا پیش خودش  آرا از فکر و خیاللبخند گل

شد. خواست پررنگ شود و هِی نگاه جدی اهورا مانعش می کرده بود، هِی می  

 چند بار دهانش را باز و بسته کرد تا توانست بگوید: 

خوان بیان اندرونی... راستیتش... اومدم بگم که... دخترا می-  

نشین برای مردونِ و اندرونی برای زنون... اینه که  دونین که؟ شاه آخه می

هم حکم مهمون   از اتاقای باال که شه شما برین یکیآقاجان گفت اگه می
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سپرده   ...نتون به جا بیاد و هم اینکه دخترا با سر و صدا اذیتتون نکنبودن

تون تمیز مرتبش کرده... یه چندتا چیز میز هم تو جیب  حسابی واسه هادی 

لباساتون بود که دادم بزاره همونجا... چراغم گذاشتیم، تا االن حتما گرمِ گرم 

 شده... 

هایش را  اهورا نگاهی به آوا انداخت که او لبخند کمرنگی زد و با شیطنت شانه

ترک در یک اتاق تنها باشد. اما خواست با دخبود. نمی باال انداخت. اهورا مردد 

ی دیگری نبود...  ر فعال چارهانگا  

های خودش کرد. آوا  های ظریف آوا را قفل انگشتدستش را جلو برد و انگشت

شان نگاه کردند و هایآرا با ذوق و لبخند و ترنج با اخم به دست زده، گلبهت

 اهورا جدی و محکم گفت:

افتادید. از قول من از کدخدا هم تشکر کن.   خیلی زحمت-  

آرا لبخندی زد و دستپاچه گفت:گل  

ای بابا زحمت کدومه؟ شما رحمتین... بفرمایین... بفرمایین... ببخشید من  -

آ...  رمدارم جلو جلو می  
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ها که آن را باالخانه آرا در یکی از اتاقهای چوبی باال رفتند و گلاز پله

ی خوبش اتاق مخصوص مهمان بود، باز کرد. اهورا  طر تهویهگفتند و به خامی

آرا نامحسوس توی گوش آوا پچ پچک کرد:که داخل شد، گل  

تو گلوت گیر نکنه یه وقت بالمرده!-  

صدا خندید و چپ چپ نگاهش کرد و اهورا خودش را به نشنیدن زد.  آوا بی  

خوب استراحت کنین، هرچی هم الزم بود به خودم بگین براتون بیارم...  -

تون که برین درمونگاه...  فرسته پِیو میآقاجان گفت دم عصری یکی  

آرا »با ، گلاهورا فقط سرش را تکان داد و آوا از او تشکر کرد و چند ثانیه بعد

 اجازه« آرامی گفت و چشمکی به آوا زد و در را بست و رفت.  

آرا که رفت، آوا نفس عمیقی کشید و سرش را سمت اهورا چرخاند. ولی  گل

هایش را که گرفت، به رخت خواب  نگاه او انگار به چیز دیگری بود. رد چشم

که انگار برق  ی رویش رسید و طوری ی مخمل آبی رنگ و پتوی دونفرهدونفره

سه فاز بهش وصل کرده باشند، رسما سر جایش خشک شد. االن تا غروب که  

بکند؟   خواستامشب را تنها با اهورا، روی این تشک چه غلطی میهیچ، ولی   
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شک گرفت و به اهورا که االن او هم بهش زل زده بود،  نگاهش را از لحاف و ت

داد، چه درونش خبر می های تبدارش همینطوری هم از سرنگاه کرد. چشم 

اش زیر یک پتو بخوابد و...  برسد به اینکه بخواهد کنار این مرد، در نزدیکی

آنوقت دیگر واویال! اگر اهورا تا االن هم متوجه حس و حالش نشده باشد، آن 

  فهمد چه در دل آوای به قول خودش بندانگشتیموقع دیگر صد در صد می 

گذرد. می  

چاند و با استیصال به رخت خواب نگاه کرد و آرام  هایش را در هم پیدست 

 گفت:

چیکار کنیم حاال؟  -  

 پاسخ اشدرچهره اخمی کمرنگنشستن با  زمانوقتی هم نفس اهورا بلند بود

: داد  

کاریِ که شده و فعال هم عالجی براش نیست. اون لحظه که چنین دروغی  -

کردی... گفتی باید به اینجاهاشم فکر می   
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اش را چین انداخت. درست نگاهش کرد و اخم کمرنگی پیشانیآوا با حرص 

ین  شد بگذارد انقدر روی  ا است این مرد را دوست داشت، اما خب دلیل نمی

بدهد.  یک کالم دروغ مصلحتیِ آوا مانور  

هایش را به سینه زد و گفت: دست   

  تونم از پسِ گم بخاطر اینه که زبون ندارم و نمیببین فکر نکن هیچی نمی-

خودم بربیام؛ اتفاقا تا جایی که یادمه خوب بهت ثابت کردم که به موقعش با 

زارم کف  شونو میحقرم و لفظِ تیز چطور به ستیز آدمای حق به جانب می

 دستشون... 

 اهورا فقط نگاهش کرد که او قدمی جلو رفت و رو از اهورا گرفت و ادامه داد: 

و زدم، صرفا به خاطر این بود که مجبور بودم یه چیزی سر هم  اگه اون حرف-

شن اینجا بهمون پناه بدن... بعدشم، کنم که تا عالیجناب از خواب ناز بیدار می

خوابه... چه  شون جداس و هیچکس ورِ دلِ اون یکی نمیاینجا کال زنونه مردونه

کنن با  گیرن و وادارمون میمیر دونستم واسه من و تو اتاق مشترک در نظمی

 هم یه جا بمونیم؟  
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من مشکلی با اینکه توی یه اتاق بخوابیم ندارم. -  

ی محکم و صدای سرد اهورا، با تعجب به سمتش برگشت و با  با شنیدن جمله

هایی درشت شده گفت:چشم   

نداری؟!  -  

تو مشکلی داری؟  -  

د، اخم کمرنگش را  زدگی تبدیل شولحنش طوری بود که تعجب آوا به بهت

 تجدید کند و بگوید:

معلومه که دارم. من محاله بتونم با تو اینجا بمونم...  -  

 اخم اهورا رنگ گرفت و چند قدم سمتش رفت و مقابلش ایستاد. 

تا جایی که یادم میاد قبالنم همچین از هم دور نبودیم که االن داری ادا اطوار  -

بودی چطور گذشت؟ اجبار این مدتم بزار به  ی من درمیاری... مدتی که تو خونه

 حساب همون موقع...
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:»دِ آخه المصب،  آوا با شدت آب دهانش را فرو برد و توی دلش زمزمه کرد

که مونم به هم نمیفتاد چه برسه خوابیدم، تو مشرق... نگاهمن مغرب می اونجا

کنار  جا یه  نزدیک هم باشیم... توی یه محل و یه خونه بودن خیلی فرقشه با

خوابیدن...« هم   

بافت ژاکت او باشد و صورت و به خصوص کرد نگاهش فقط به یقهسعی می 

هایش را نگاه نکند وقتی که گفت: چشم   

تونم با یه غریبه یه جا بمونم و از همه بدتر کنار دستش بهرحال، من نمی-

 بخوابم...  

رفت، ادامه داد:و همانطور که سمت در می  

گم که... آرا و بقیه بهشون میش گلرم پیاالنم می-  

هنوز نه قدم سومش به چهارم رسیده بود و نه حرفش تمام شده بود که 

بازویش میان دست اهورا اسیر شد و او را که به سمت عقب کشید، دخترک 

چون توقعش را نداشت، جیغ کوتاهی کشید و اهورا کمرش را به دیوار چسباند  

زد، گفت:آوا درحالیکه نفس نفس میو با اخمی کمرنگ نگاهش کرد.   
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کنی داشتم میفتادم!چرا همچین می-  

هایش، محکم  اهورا دقیق صورتش را نگاه کرد و بعد خیره به فندقیِ چشم 

 گفت:

همین اتاق، کنار من  زنی... تو ری و نه به کسی حرفی میتو نه جایی می-

 ه معرفیش کردیاسم شوهرت به بقی  رو هم کنار مردی که به مونی و امشبمی

کنی... سر می   

 آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت: 

ای داشتی هم بگو درخدمتیم، توروخدا تعارف نکن بیا تو  دیگه چی؟ امر دیگه-

 دم در بده...

 بعد مشتی رنگ به اخمش پاشید و ادامه داد:

تونم به مردا اعتماد کنم!من هیچ جوره نمی-  

هایش لب زد: بود وقتی خیره به چشمنگاه اهورا به طور خاصی متفاوت   

ولی خودت گفتی به من اعتماد داری...  -  
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گاه محو شد.اخم آوا از آرامش صدای او، ناخودآ  

ولی تو این یه مورد به خصوص... نه! اعتماد دارم، -  

اش، داغیِ نفسش به گوش  اهورا سرش را زیر گوشش برد و همراه با جمله

دخترک خورد و باعث شد محکم دستش را به دیوار بگیرد که یک وقت روی  

 زمین نیفتد.  

اعتماد اعتماده، حاال  ره بندانگشتی؛ تغییرعقیده تو کَتِ من یه نفر نمی-

ه صادر شده اونقدرا کاش هرچی که باشه مهم نیست، جزئیات تو حکمی فقره

... کنههم دخالت نمی   

ده دیدِ نظامی به زندگی داری که اصال هم خوب  و این حرفت نشون می-

 نیست! 

قب  در مشامش پیچید، باعث شد سرش را ع عطر موهای آوا که درآن فاصله 

بکشد و آوا از دور شدن گرمای وجود او، نفس عمیقی کشید و همان لحظه  

 صدایش را شنید: 
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ا خوب، این اصل از قبل بنا شده و کسی هم که تصویبش کرده خودت بد ی-

خوام ازت لجبازی ببینم و نه زیرش بزنی و همین یه ساعت  بودی... پس نه می

 استراحت رو هم ازمون دریغ کنی...  

 و صورتش را جلو برد و هُرم نفسش به صورت آوا خورد وقتی با گفتنِ: 

مفهوم بود بندانگشتی؟ -   

خلع سالحش کرد و دخترک اخمی صوری بین ابروهایش نشاند و در سکوت رو  

 از او گرفت.  

دانست! این آرامشِ  دید و میدر دلش غوغایی به پا شده بود که فقط خدا می 

داد و با او  هایش را با تندخویی جواب نمیرفتار اهورا که مثل قبال حاضرجوابی

ای آرزو کرد ای  نشست و لحظهسر جنگ نداشت، طور به خصوصی به دلش می

ماند، نه اینکه با این رفتار  کاش اهورا، همان اهورای سرد و بداخالق باقی می 

ی دخترک دامن بزند و دانسته یا ندانسته،  طرفهضد و نقیض به احساس یک

 هِی آتش خواستنش را تند و تندتر کند.  

طرفه نباشد چه؟ اما... اگر این احساس، یک  
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فتار اهورا هم از بنیاد همین جنونی که به جان آوا افتاده بود، نشأت اگر تغییر ر

گرفت چه؟  می  

های او باال کشید و از پشت سر، او را درحالیکه در اتاق را  نگاهش را تا سرشانه 

یعنی ممکن بود؟  گذاشت نگاه کرد.  کرد و کلیدش را توی جیبش میقفل می

د که انقدر رفتارش با او تغییر کرده  ممکن بود او هم نسبت به آوا بی میل نباش

هایش های گاه و بی گاهش... مالیمت صدا و غم چشماست؟ به آغوش کشیدن

توانست دلیل  ها، میی اینی عمیق میان کوهستانش! یعنی همهو... بوسه

 دیگری هم داشته باشد؟ 

 اهورا که سمتش برگشت، برخالف میل باطنی اخم کرد و گفت:

رم  تونی حکم صادر کنی و منم زیر بار کاری میر دادن می فکر نکن با دستو-

خوام انجامش بدم...که نمی  

خوابی...  مونی و شب هم همینجا میانقدر با من بحث نکن دختر! تو اینجا می-  

اونوقت چرا باید این کارو بکنم؟  -  
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اهورا مقابلش با کمترین فاصله ایستاد و نگاهش را بدون اخم، میان 

رخاند و با لحنی آرام و گیرا گفت: هایش چچشم   

دونم اگه رو  رخ نداری و می  کنه و رنگ بهچون از چشمات خستگی بیداد می-

شی و از پا میفتی... شک خوابت نبره، سر پا بیهوش میاون ت  

ی کوتاهش،  ای مکث کرد و سرش را بیشتر خم کرد و با جملهبعد لحظه

 دخترک آرام پلک زد.

ی جر و بحث  گم اینجا بمونی و حوصلهی اینا، من دارم بهت میعالوه بر همه-

 الکی هم ندارم...  

تونم...  ولی... ولی من نمی-  

 اهورا فقط با اخم نگاهش کرد که او یک تای ابرویش را باال انداخت و ادامه داد:

ور مواقع  اینج شه اعتماد کرد... تو این یه مورد، از نظر من به هیچ مردی نمی-

شه حساب تفاوت روشون باز کرد...نه استثنایی وجود داره و نه می  

اش را چطوری پیش خودش تعبیر کرد که اخمش رنگ  ندانست اهورا جمله

هایش پیدا شد. مچ دست دخترک را محکم گرفت  های سرخ چشمگرفت و رگ
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ه فریاد تبدیل ب کردهایش، با صدایی که تالش میاز الی دندان فشار داد و و

 نشود، توی صورتش غرید:

کنم  کنم و دیگه هم تکرارش نمیو واسه اولین و آخرین بار شیرفهم میاین-

دونم پس خوب گوش کن و بزنش به حافظه که زیادی به کارِت میاد... نمی

الی کیا بزرگ شدی و چیا تو زندگیت دیدی، اما بدون هرچی که بوده، من  البه

  رج زدم ولی قدمشو جلو چشمم هم امثال له زدم و هم با صد برابرش سر و ک

که به سمتش برم...   برنداشتم  

چرخید، تا االن کم  دونی که اگه ریگی به کفشم بود و چشمم کج روت میمی

ی پُر و  فرصت نداشتم که هر غلطی دلم خواست بکنم و آخرشم با یه پرونده

ه زیر آب و خودت  رشو هم بیارم که به سه سوت سرت بپیمون طوری سر و ته

 نفهمی از کجا خوردی...

هایش  زد و نفساش به طرز وحشتناکی تند میمکث کرد. نبض کنار شقیقه

های دست ظریفش هر  دار شده بود. دخترک از او ترسیده بود و استخوانکِش
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کرد سکوت شد و وادارش میهای او فشرده می لحظه بیشتر درمیان انگشت

های اهورا نگاهی بیندازد. چشم کند و حتی جرعت نکند به  

و با عوضیای دور و برت، چهارتا عین اون  پس دفعه آخریِ که حساب من-

کنی و چیزی رو زبونت میاد که نه هامون پفیوز و شروین بی دست و پا یکی می

خواد بشنومش و نه باید دوباره از طرف تو تکرار بشه... فهمیدی آوا؟ یا  دلم می 

 الزمه بیشتر بگم؟  

های او خیره شد، دخترک های اهورا که به فندقیِ چشم آوا نگاهش کرد و چشم 

نگاهی به مچ اسیرش انداخت و با لحنی دلگیر گفت: نیم  

نه خیر نیازی به طول و تفسیر نیست اهورا خان... فقط اگه حرفات تموم شده  -

مو وِل کن که برم پِی کارم...  دست   

ست دیگر او را هم محکم گرفت و اهورا دستش را که رها نکرد هیچ، د

هایش اش قفل کرد و با همان اخم، خیره به چشمهایش را میان پنجهانگشت

 گفت:

خوای بری؟ در قفله پس فکر فرار به سرت نزنه...  کجا می-  
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هایش را به هم فشرد و بعد با حرص گفت:آوا لب  

یبت...  کور نیستم دیدم کلیدو برداشتی و جای قفل در چفتش کردی تو ج-

مو بزارم...  خوام اگه اجازه بدی برم واسه یه ساعت هم که شده کپه مرگمی  

و بیداری  من که عین تو تا همین چند دقیقه پیش خواب نبودم، کل دیشب

ی سحر چشم رو هم نزاشتم... االنم خوابم میاد، خیلی هم  کشیدم و تا کله

 خستم... 

هایش را نگاه کرد، مچ دستش را رها کرد و دست اهورا چند لحظه چشم

های دستش فشرد: دیگرش را کمی میان انگشت  

دیگه؟   مونیهمینجا می-  

 آوا با حرص نگاهش کرد و گفت: 

مونم... حاال تونم برم؟ آره، میآخه با در قفل کجا میعجب گیری افتادما... دِ -

 ولم کن...  

هایش را روی  اهورا آرام دستش را رها کرد و به عمد یا غیرعمد، انگشت

های ظریف او حرکت داد و دخترک با همان اخم کمرنگ سمت رخت انگشت
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د و  اش باال برلحاف را تا زیر چانه شک دراز کشید وی ت خواب رفت و رو 

هایش را بست. چشم   

شک  دلنشینش را نگاه کرد و بعد سمت ت رخ عروسکی واهورا چند لحظه نیم

د. کمرش باال دا از او دراز کشید و پتو را تا روی  قدم برداشت و با فاصله  

ولی هیچ حرکتی نکرد و در همان   آوا از تکان خوردن پتو متوجه آمدنش شد،

 حالت باقی ماند. 

های سرخ و انحنای بینیِ ظریفش، با  رخ دلنشین او بود. لبنگاه اهورا محو نیم

هایش سایه انداخته  های سیاهی که روی استخوان گونهپشت و مژهابروهای کم

بود و موهای چتری که روی بالش سر خورده بود و پیشانیِ بلند سفیدش را  

ساخته بود که اهورا انگار قادر نبود  شخص کرده بود، همه و همه تصویری را م

 نگاه از آن بگیرد.  

آرام اسمش را صدا کرد: بعد هایش را به هم فشرد ولب  

آوا؟  -  



www.taakroman.ir  

 
  

 
1208 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

های قلبش سر به فلک دخترک برخالف اینکه بیدار بود و صدای ضربان

: گذاشته بود، حرکتی نکرد و دوباره صدای اهورا را شنید  

دونم هنوز نخوابیدی، پس سعی نکن به چیزی تظاهر کنی که  من که می-

 واقعیت نداره! 

اش گرفت و با اینکه لبش را گاز گرفت که نخندد، رد  از این حرفش، آوا خنده

هایش را باز کند هایش نشست و بدون اینکه چشممحوی از لبخند روی لب

 گفت:

ره؟ زاری کسی اینجا خوابش بب مگه تو می-  

ای مکث کرد و بعد پرسید:اهورا ثانیه  

و بیدار موندی؟ چرا دیشب-  

های بسته تکانی خورد و پاسخ داد: آوا همانطور با چشم  

و یادت بیاد که مواقع ناخوشی   ی تب خودت بندازیاگه یه نگاه به درجه-

فهمی واسه چی نخوابیدم...  ، میره باالبدنت به صورت غیرطبیعی می یدما  
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د و تن ظریفش را زیر پتو پنهان  خورد و بیشتر توی خودش جمع ش کانیبعد ت

 کرد.

تونی  می که شه، ولی حداقلدونم تشکر کال تو بند و بساطت پیدا نمیمی-

تونی؟ بزاری خوابم ببره، نمی  

تبش حسابی  نست مواقع بیماریدااش را نگاه کرد. میاهورا چند لحظه چهره

رود، اما اینکه آوا شب تا صبح کنارش مانده بود، طور دیگری برایش  باال می

 ارزش داشت...  

اش گذاشت و نفهمید  روی کمر خوابید و مچ دست چپش را روی پیشانی

ی دور از او، سد غرورش را شکست و از آن عبور کرد و روی  چطور، یک کلمه

 زبانش جاری شد.

ممنونم.-  

اش را گفته بود که باعث شد آوا  وار، ولی محکم و گیرا، کلمهمهآرام و زمز

اش را نگاه کند. اهور های بستهرخ و چشمزده نیمهایش را باز کند و بهتچشم 
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خون شاهپور جاوید  کرد؟! آن هم از دختری که او را همبود که تشکر می

دانست؟! می  

بست. اگر  یش را هاآوا نشست و آرام چشم هایلبخندی کمرنگ روی لب

گفت از زمین تا آسمان، اخالق محکم اهورا و از در خشونت وارد شدنش  می

این  گذشت،برای نگه داشتن او را دوست دارد، دروغ نگفته بود. هرچه که می

د و اکنون آنقدر در قلب آوا ریشه دوانده بود که شنهال، درخت تنومندتری می

ین یک کلمه حرف اهورا، آتشش را  هایش یکی شده بود و همبا تمام شریان 

 تشدید کرده بود.  

هاش  ای شیرین فرو رفت و نفهمید کِی چشم در کنار اهورا، آرام بود و در خلسه

هایش سنگین شد.  گرم شد که در عرض یک ثانیه خوابش برد و نفس  

*** 

ی شب خیره شده بود که سیگار بعدی را روشن کرد. نگاهش به آسمان تیره

داد، در ترکیب با هوای سرد اواخر  هایش بیرون میدود غلیظی که از میان لب

توانست نکشد. حداقل نه زمانی که ذهنش،  آذر، برای او عین سم بود اما نمی 
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هایش، همراه با چشمانقدر پُر از فکرهای گوناگون بود و یک دم آرام نداشت. 

شان ها حرکت کرد و با نشستنهای گرد و سفید برف در راستای حرکت آندانه

 که به کف حیاط، ناخودآگاهش روزهای گذشته را ورق زد و به جایی رسید

خواست به یادش بیاورد و همانجا متوقف شد. می  

را به   حدود سه سال پیش، دقیقا همچین روزی... و تعقیب و گریزی که راهش

یک مسیر فرعی کشانده بود. در راه بازگشت بود که کنار دیوار قدیمی بانک 

ای نه خیلی دور،  ایستاد و نگاهش زوم دخترک ریزنقشی شد که در فاصله 

های بسته، موسیقیِ آرامی را  کشید و با چشمهای سازش میآرشه را روی سیم

های اهورا را  یم، قدم وای مال نواخت و همان نتوی گوشش بود، می که هنوز هم

خواند و شاید زد و آرام آرام آهنگ را میمی ویولون سست کرد... دخترک

درخت بیدمجنون نشسته و   یسایه  روحش هم خبر نداشت مردی زیر

بارید  های برفی شده که از آسمان میاش، خیره به دانههای سرد و خستهچشم 

گرفت...د و آنجا پناه میغلتیدار او میو مثل مروارید بین موهای موج  

هایش را محکم روی هم گذاشت.  چشم   
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ترین آوای ممکن  یناز همان روز بود که صدای ویولون دخترک برایش دلنش

های این جنونِ آنی، از کِی در رگ و  خودش نفهمیده بود ریشه شده بود و

های وجودش دویده بود و شاید مدت زمان زیادی بود که این آوای  ریشه

در دل اهورا   های وجودش، آتش به دستبه قصد سنگسار کردن یخ  جنون،

، این حس قوی  صاحب ساز را در نزدیکی خودش داشتنشسته بود و اکنون که 

اصال اهورا به یاد کرد و طعمش در مشامش پیچیده بود. را کامال لمس می

های یک دختر نداشت تا به حال حتی یک دفعه نگاهش جسارت کند یا اشک

ی  انقدر زیاد تحت تاثیر قرارش دهد... اما آوا فرق داشت انگار! کنار او همه

توانست  شد که اهورا نمیانداخت و مرزها شکسته میبایدها و نبایدها سپر می

چکش را نگیرد. اصال انگار برایش  های کوتوانست دستلمسش نکند. نمی

اش برای دخترکِ چشم فندقی را جز با در آغوش گرفتنش  ناممکن بود دلتنگی

 رفع کند. 

سیگار سوخته را زیر پایش انداخت و  اخم کرد و با احساس سوزش دستش، 

برف کمی  ی ایوان گذاشت. هایش را روی نردهدست یک نخ دیگر روشن کرد. 

گرفت. نگران شهرام بود که  نوز هم روی زمین را نمیشدیدتر شده بود ولی ه
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آلود و سرد این راه را با ماشین بیاید و امیدوار بود که در  باید در این هوای مه

ها قطعا تا صبح کوالک چون این بارشی راه مشکلی برایش پیش نیاید. میانه

آورد و به سادگی دست بردار نبود. شدیدی به بار می   

هایی از پشت سرش شد و سیگار زده بود که متوجه صدای قدم پُک دوم را به 

به دست  وان را گشود و درحالیکه فانوس کوچکیتا برگشت، کدخدا در ای

 داشت، با تعجب نگاهش کرد و گفت: 

باشی...  یدهکنی باباجان؟ االن باید کنار دست زنت خواباینجا چیکار می-  

که او ساعت سه صبح توی ایوان   اهورا توی دلش پوزخند زد. آوا اگر زنش بود

کشید. خوابی نمیایستاد و بیی سرما نمیو در میانه  

 حرفی نزده بود که کدخدا نگاهی به سیگار الی انگشتانش انداخت و گفت: 

دونستم سیگاری هستی...  نمی-  

هایش را به هم فشرد و اخم کرد و دوباره صدای کدخدا را شنید: اهورا لب  

؟کشی پسرمچرا می-  
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ها روی هم انباشته چرا؟ چراهای زیادی وجود داشت که در طول تمام این سال

 شده بود. 

کشم حاجی. تفننیِ، محض تنوع.  همیشه نمی-  

ی ایوان  ی چوبی گوشهرا روی چهارپایه کدخدا نفس عمیقی کشید و فانوس

 گذاشت. 

  گفتم محض تنوع... ولی االن خوب درد بی درمون اینمنم یه روزی می-

چون هرچی گذشت تنوع که پیدا نکردم هیچ، سیاهیِ   ،دونمو میالمصب

 دنیامم بیشتر شد... 

زد و سوز داشت صدایش. سوزی  اهورا نگاهش کرد. پیرمرد از دلش حرف می

سوزی شبیه به حس عجز و ندامت. آمد. که انگار از اعماق قلبش می  

اش را زیر  های چروک خوردهدستی چوبی تکیه داد و هردو آرنجش را به نرده 

کرد گفت:ای نامعلوم نگاه میبرف گرفت و همانطور که به نقطه  
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درد تو این دنیا زیاده باباجان... منتها آدمی هم یه چیزی داره به اسم صبر!  -

ده. زندگی همینطوری هم فقط عذابه و  ده، صبرشم می و میخدا اگه دردش

علت...  شه مزید بر م میمونده هاصه. این ومصیبت و غم و غ  

 بعد به اهورا نگاه کرد و ادامه داد: 

به خاطر جوونیت، به خاطر اون دسته گلی که صبح به صبح  نکش باباجان! -

کرد که چشم وا کنی... با این نکبتی  کرد و با گریه نوازشت میات میپاشویه

و از بین نبر...  خودت  

ه کرده بود؟ نوازشش کرده بود؟ به کرد. آوا او را پاشویاهورا مات نگاهش می

ی بعدی هایش، اما جملهخاطرش حتی گریه کرده بود؟ شک کرده بود به گوش

ی را در میان خونِ  و حس غلیظ کدخدا مهر تایید زد به چیزی که شنیده بود

:هایش جاری کرد رگ  

  ذاشت غیر خودش کسیگشت. نمی دختر طفل معصوم عین پروانه دورِت می-

باال سرت وایسته... طول روز به یه ساعت   جام بده و حتی یه دقیقهو انکارات
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خواد چشم باز گفت میشد که همش پیش تو باشه. می خواب راضی می

تو با چشمای خودش ببینه...  کردن  

دونم چطور سر از اون تنگه درآوردین، اما با وجود  زندگیت قشنگه پسرم. نمی

یتی نباشه... منِ پیرمرد این چیزارو  شغلت، شاید خیلی هم چیز دور از راست 

دونم آدم وقتی همدمش گم قشنگه، بخاطر اینه که میفهمم و وقتی می می

 خوب باشه، زندگیشم خوبه... 

 بعد قامت صاف کرد و با لبخندی کمرنگ ادامه داد: 

عدد سن و سالم هرچی که باشه، چهار برابرش پیرهنِ تجربه پاره کردم... با -

فهمم این دختر دلی دوستت داره باباجان!  یه نگاه می  

های کدخدا برایش تازه بود و شاید دلش این اهورا هنوز هم ساکت بود. حرف

کرد و انگار  حس را پذیرفته باشد، اما عقلش هنوز هم با درکش مبارزه می

رنگ کدخدا، خواست زیر بار باورش برود. از طرفی هم، از لحن ساده و یکمین

بود، اخمش در هم بود.   شده ی خودش و آوا گفتهبابت دروغی که راجب رابطه  
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کرد، باالخره که باید واقعیت را  بهرحال که چه؟ اگر االن هم کتمانش می

گفت!می  

ت: ای مکث گف سیگارش را خاموش کرد و بعد از لحظه  

اون دختر، زنم نیست کدخدا!-  

های کدخدا مثل اینکه صاعقه بهش وصل شده باشد، تند برگشت و با چشم

 گرد شده نگاهش کرد:

زنت نیست؟ پس... -  

پناه بود.  ترسید و بیمجبور شد دروغ بگه. چون می-  

یعنی چی؟ پس شما دوتا... -  

 سری جنباند و ادامه داد:

تون باهم چیه؟  نماستغفراهلل! پس ص-  

 اهورا نگاهش کرد:

فعال فقط دوتا دشمنیم که مجبور شدیم تو یه جبهه باهم شراکت کنیم...  -  
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ها اهورا و آوا را آورده بودند، کرد. وقتی آن جوانکدخدا با دهان باز نگاهش می

اصال قبل از اینکه آوا بیدار   اند وگفته بودند آن دو را در آغوش هم پیدا کرده 

کردند باهم زن و شوهرند و دخترک درواقع در عمل  ، تمام اهالی فکر میدشو

های این  انجام شده قرار گرفته و مجبور به دروغ گفتن شده بود. اما خب، حرف

 مرد برای تفکرات مردی چون کدخدا اصال سازگار و قابل هضم نبود.  

رای اولین بار،  های برف دوخت و چیزی که شاید باهورا نگاهش را دوباره به دانه

در دکان مغز و منطقش را کال تخته کرده بود و در عوض با حکم عقل و احساس  

هایش جاری ساخت:کرد، با نفس عمیقی که کشید روی لببازارگرمی می  

خوام عقدمون کنی حاجی... می-  

ی او نگاه کرد و بعد گفت:رخ گرفتهکدخدا به نیم  

ای  گی دشمنین باهم؟ خطبهمگه نمی من که عاقد نیستم مرد مؤمن! بعدشم؛-

ختم    و خونریزی  که بخواد بین دوتا دوشمن خونده بشه آخرش فقط به خون 

شه... می  

 اهورا نگاهش را از حیاط گرفت و رو به او گفت: 
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قصه از اول هم با  دشمنیِ من با پدرشه، دخلی به این دختر نداره... این -

شد، آخرشم...   خواهی شروعخون  

ی او گذاشت و پدرانه  اشت حرفش را تمام کند، دستش را روی شانهکدخدا نگذ

 گفت:

اهلل پیِ جواب شمشمیر که شمشیر نیست باباجان؛ ولی اگه از ب بسم-

خواهی اومده بودی، حقش نیست از اون دختر سوءاستفاده کنی... خون  

 لحن اهورا گرفته بود وقتی که پاسخ داد: 

هم برای اون، هم واسه  جبران کنم براش...  خوام بحث سوءاستفاده نیست. می-

خواد... فهمم چی از جونم میخاطر دل المصبی که دیگه خودمم نمی   

زد. از همان لبخند کدخدا رنگ گرفت. اهورا صادق بود و واقعا از دلش حرف می 

شنید،  ا میها راول که سیگار کشیدنش را دیده بود، تا االن که این حرف

گذشته از تیرگی اش را قطعا سر دراز دارد... و آینده اوی دانست که قصه می

خورشید طلوع  ساخت، اما... شاید با حضور آوا در دنیای سوت و کورش،  می

هم بشکند. حاال که خودش این را خواسته بود، کار   کند و این غروب را در
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 ها نامحرم باقی بمانند، پسگذاشت آنکدخدا هم راحت بود. او که بهرحال نمی

رفت و کار را هرچه  گچه از این بهتر که همین االن حرف را از دهن اهورا می

کرد؟ میزودتر یک سره   

که دوره  ن آسد نریمان... پسر سید مهدیِگجا یه روحانی داریم، بهش میاین-

و پیش گرفت... آسد جوونیِ من امین این مردم بود و بعدانم پسرش راه خودش

تو پاک   و ایمونِ... یه مقدار جوون هست، امانریمان آدم باخداییِ و اهل دین 

خونن و عقد  میسرش نماز ای وجود نداره... مردم ده پشت بودنش هیچ شبهه

ه...  کنجوونارو اون جاری می  

کنم که هرچی زدی از دله و دو به شک نیستی، من خبرش می اگه حرفی که

 زودتر دست شما رو بزاره تو دست هم...  

ای فکر کردن، سریع گفت:اهورا بدون لحظه  

بگو بیاد حاجی...  دیگه شبسه -  

؟!سه شب دیگه-  
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لحن کدخدا کمی متجب بود. اهورا نگاهی به آسمان که داشت رو به خاکستری  

انداخت و بعد رو به کدخدا گفت:رفت شدن می   

درمونگاه، چون   هرچی زودتر خطبه رو بخونه بهتره... سپیده که بزنه باید برم-

و بیاره، بعدم برگردم شهر و کارای ناتموم رو انجام ماشینسپردم همکارم 

بره...بدم... که دو سه روزی زمان می  

این دختر طوری نیست  توضیح بدم، فقط همینقدر بگم که اوضاع  زیاد تونمنمی

بعد تصمیم  ،فکر کنه  اول خوامکه برش گردونم گیالن؛ از یه طرف هم می

 بگیره... 

اینجا بمونه  خوام در حقم پدری کنی حاجی... آوا رو بسپرم دستت، بزارم می

اش امنه و اتفاقی براش نمیفته...  که خیالم راحت باشه ج  

را قدری فشرد.  ی اوکدخدا کمی رنگ به لبخندش پاشید و شانه  

آرا و ترنج نباشه، کمتر هم نیست.  شک به دلت راه نده که اگه بیشتر از گل-

اکبر از بس که خانوم و نجیبه، هم اهالی دوستش دارن هم مهرش به  هزار اهلل
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دل خودم افتاده... تا هرزمان که بخوای جاش روی چشم منه و خیالت راحت  

...سپریتو دست آدم نااهل نمیامانت  باشه که  

ه شد. کدخدا صلواتی که همان لحظه صدای اذان صبح شنید اهورا حرفی نزد

برداشت و گفت:  را فرستاد و فانوس  

بریم داخل باباجان. صالة صبح رو بخونیم و یه ناشتایی بخور، بعدش برو  -

تر بتونه نظرش رو  درمونگاه که تو نبودت من با آوا حرف بزنم... اونم راحت

 بگه...  

نشین شد. تکان داد و پشت سر کدخدا وارد شاه بار یکاهورا فقط سرش را    

*** 

و آوا  گذشت رمانگاه رفته بود می ساعت از زمانی که اهورا به دچهار حدود سه 

ی دیروز را  آرا و ترنج کنار کرسی نشسته بود و گردوهای چیده شده کنار گل

 شکستند که با ورود کدخدا، هرسه از جا بلند شدند. می

 کدخدا با لبخند به آوا نگاهی انداخت و گفت: 
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ایی  آ! اون از چکشنحالت چطوره عروس خانم؟ خوب دخترای ما ازت کار می-

 شو من تا حاال نخوردم، اینم که گردو شکستنت...  هات که مثالبهارنارنج

 آوا لبخند کمرنگی زد و سر به زیر گفت: 

با زحمتای شما، خوبم کدخدا ممنون. این چه حرفیه؟ من هرکاری هم بکنم  -

 های شما هم نیست...ی محبتجبران یه گوشه

ی  غرهی بگوید که با چشم چشمی نازک کرد و زیر لب خواست چیزترنج پشت

 هایش را به هم فشرد و با اخم از آنجا بیرون رفت.  کدخدا، لب

 آرا انداخت و گفت: کدخدا نگاهی به گل

 ری یه استکان چایی واسه من بیاری؟  باباجان می -

های روی کرسی اشاره کرد و خواست بگوید هنوز داغ هستند که  آرا به چایگل

خواهد تنها و خصوصی  دخترک که فهمید پدرش می کدخدا به او اشاره کرد و

 با آوا حرف بزند، »چشم« زیرلبی گفت و از اندرونی خارج شد. 

هایش را درهم  کدخدا در را بست و به آوا که معذب و پراسترس انگشت

 پیچاند اشاره کرد و گفت: می
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 بشین باباجان. سرپا نمون. -

مشغول جمع و جور کردن دامن  اشزدههای یخآوا روی زمین نشست و با دست

 ای مکث گفت: دارش بود که کدخدا هم مقابلش نشست و بعد از ثانیهبلند و پف

 خوام یه مطلبی رو بهت بگم دخترم... می-

 آوا با نگرانی نگاهش کرد و ترس در صدایش مشهود بود وقتی که لب زد: 

 چه مطلبی کدخدا؟-

 کدخدا لبخند کمرنگی به لب نشاند. 

 تون نیست...  دونم که چیزی بینچیزو بهم گفت... میجناب سرگرد همه-

هایش برای  آوا با رنگی پریده نگاهش کرد و بغض توی گلویش نشست و لب

 هایش لرزید که کدخدا سریع گفت: جاری شدن اشک 

 چرا پکر شدی باباجان؟ خوبی دخترم؟ -

 گفت:  بود وقتی که ارادههایش بینداخت و ریزش اشکآوا سرش را زیر ا
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ی شمام که همچین دروغی گفتم... شما این همه به من... من واقعا شرمنده-

و پس دادم... اگه... اگه  من خوبی کردین، اونوقت من اینطوری جواب محبتاتون

ه  شخواین... ما رو از اینجا بیرون کنین... اشکالی نداره... فقط اگه میمی

انقدری به من فرصت موندن بدین تا اهورا برگرده... اونوقت برای همیشه از  

 رم...  اینجا می

 کدخدا از حالت گریه و حرف زدن آوا، لبخندش را رنگ بخشید و گفت: 

واسه چی بندازمت بیرون باباجان؟ اصال کی گفته من از تو ناراحتم؟ تو که  -

مجبور شدی واقعیت رو  د که شرایط طوری بو فقط قصد دروغ گفتن نداشتی،

نگی... هیچ اشکالی هم نداره... تا وقتی راه حل وجود داره، نیاز به غم و غصه  

 نیست که باباجان!

 تونین محرمِ هم شین...می

ی آخر کدخدا، چنان سرش را بلند  آوا هنوز سر به زیر بود که با شنیدن جمله

 کرد که صدای تیریک تیریک گردنش در اتاق پیچید.  

 چ... چی؟ محرم بشیم؟ ولی... ولی من مطمئنم اهورا نه میاره... -
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 کدخدا کوتاه خندید. 

اتفاقا پیشنهاد خود جناب سرگرده... منتها خواست اول من باهات حرف -

 بزنم... 

شنید، باور  باز ماند. چیزی که میهایش همانطور نیمهتعجب آوا بیشتر شد و لب

میت داده باشد؟ آن هم به آوا؟ دختر  کردنی نبود. اهورا پیشنهاد محر

خواهند بکنند... البد قصد اهورا  دشمنش؟ اما... با خودش فکر کرد عقد که نمی

فقط یک محرمیت ساده است برای اینکه راحت اینجا بمانند و حرف و حدیثی  

 پشت سرشان نباشد. 

ره  داد که دوباو خیال جوالن میفکر سرش را زیر انداخت و در ذهنش هزارها  

 صدای کدخدا را شنید:

 خب، حاال حرفت چیه باباجان؟ راضی هستی به این وصلت؟ -

گفت؟ دخترک روی نگاه کردن به کدخدا را نداشت، چه برسد به چه باید می 

 اینکه با او مخالفت کند و نه بیاورد. 

 ی رضاست دیگه؟ سکوت نشانه-
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دامنش را مشت   اش،زدههای یخآوا کمی بیشتر توی خودش جمع شد با دست 

 آمد، آرام گفت: کرد و با صدایی که انگار از ته چاه درمی 

، هرطور که شما صالح  جای پدر و بزرگتر هردوی ما هستید شما االن-

 اگه راضی باشید، منم حرفی ندارم...دونید کدخدا. می

 گفت: رفت و لبخند کدخدا رنگ گ

تر،  از همه مهمخوام دوتا جوون باهم زیر یه سقف برن و  من که از خدا می-

حرف و حدیث این مردم از بیخ و بن قیچی بشه... ولی عالوه بر من، نظر خودتم 

 مهمه... 

هایش رنگ بگیرد و  حس شرمی که به جان آوا افتاده بود، باعث شد گونه

 سرش را بیشتر پایین ببرد.

بهت فرصت داده که خوب به پیشنهادش فکر کنی...    روز اهورا خان سه-

تونی با این موضوع کنار بیای؟ اصال  و با خودت وا بکنی و ببینی میسنگات

 شو داری؟ آمادگی 
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ای که اهورا  نفهمید چرا، اما بغضی گنگ و سنگین بیخ گلویش نشست. از لحظه

االن... ای کاش  را دیده بود، آرزوی در کنارش بودن و داشتن او را داشت؛ اما 

گفت،  کرد و پیشنهادش را میخودش اینجا بود. خودش دلِ دخترک را آرام می

تابیِ دلش برای این تنهایی و فکر کردن سه روزه بود و تمام نه کدخدا. شاید بی 

 خواست...وجودش فقط حضور خودِ اهورا را می

نکند و   کدخدا که دید دخترک توی خودش فرو رفته، ترجیح داد زیاد اذیتش

 اجازه دهد خودش تنهایی فکرهایش را بکند.  

 شد گفت:درحالیکه بلند می

انشااهلل گیری.. دونم اونقدر دختر عاقلی هستی که تصمیم درست رو میمی-

زنم که هماهنگ و مبارکی، با آسد نریمان، عاقد محل حرف می  که به یمنی

 باشه...

ت و نه توانست حرفی بزند؛ نه فرصت مخالفت داش زده نگاهش کرد.آوا بهت

چون کدخدا از آنجا بیرون رفته بود و او را با دنیای فکر و خیالش تنها گذاشته  

 بود. 
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های بارانیِ آوا را که دید، دوید  آرا وارد اندرونی شد و چشمچند دقیقه بعد، گل

 و کنارش نشست و گفت: 

چی شده دختر؟ آقاجان چی گفت بهت؟ -  

ایش را پاک کرد و آرام لب زد: هآوا با سر انگشت اشک  

کنم...   خواد باهاش عقد. گفت اهورا میگفت..-  

آرا بیشتر گرد شد: های گلچشم   

وا؟ مگه زن و شوهر نیستین؟  -  

آرا چند لحظه با  ی آوا شدت گرفت و سرش را به طرفین تکان داد. گلگریه

 بهت نگاهش کرد و بعد جلوتر رفت و سر دخترک را به آغوش گرفت. 

خب اینکه چیز بدی نیست دختر... کی بهتر از اهوراخان؟ ماشااهلل -

  و قیافه که چیزی کم نداره، خیالم راحتههزارماشااهلل چشمم کف پاش از قد 

و داده... تو هم که از قبل  آدم مطمئنی هم هست که آقاجان بهت پیشنهادش

کنی؟ شناسیش... دیگه مشکل چیه که بخاطرش گریه میمی  
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هایش را روی هم فشرد. مشکالت او که یکی و دوتا نبود.  جز چشمآوا با ع

اهورا را   خواستدخترک خودش هم تکلیف خودش را نمیدانست. از خدا می

دانست چه باید برای خودش داشته باشد اما؛ با هویتی که خودش هم آن را نمی 

کرد؟ با زندگی که شاهپور از یک سو و هامون از سوی دیگر برایش دندان  می

تیز کرده بودند! و از همه بدتر، با شغل و شخصیت اهورا که ازدواج با آوا برایش  

ها  ی ایناش... همهی زندگیبه صفحه خوردشد و می ی سیاه میمثل یک لکه

کرد. حالش را بد و بدتر می  

گیرد، سعی کرد فکرش را منحرف کند و گفت: آرا که دید دخترک آرام نمیگل  

م جانم هنوز فوت نشده بود... بعضی ع که من و حورا بچه بودیم، خان اون موق-

یم، میومد کردتابی میگرفت و بیمون میشبا که بارون شدید بود گریه

مون یه الالیی خوشگل  کرد واسهو ناز میمون، موهاموننشست بغل دستمی

به پنج دقیقه   ود دونم طلسم داشت یا جادو، ولی هرچی که بخوند... نمیمی

کرد... هنوزم یاد دارمش...  و کله پا مینکشیده عینهو قرص خواب هردوتامون

خوای بخونم  شم... میمیخونمش آروم گیره، با خودم میهروقت دلم می

 برات؟  
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آرا همانطور که دستش را بین موهایش  آوا آرام آرام سرش را تکان داد و گل

هایش را از هم فاصله کرد، بعد از چند دقیقه مکث لبکشید و نوازشش میمی

 داد: 

تی بیا بیرون )ای ماه بیا بیرون( اال تی-  

نکن(  بیا نو کن می دیله خون )بیا و دلم رو غرق خون  

 تو می لیلی، مو تی مجنون )تو لیالی منی، من مجنون تو( 

 هوا ایمشو چه تاریکه )هوا چقدر امشب تاریکه(

ی باریکه( می دل چون رشته باریکه )دلم مثه یه رشته  

 بوشو آی شو بوشو آی شو )برو ای شب برو ای شب( 

ترسه(تی جی ترسه می کیجه )دختر کوچیکم از تو می  

ی من کوچیکه ای خدا( کوچیکه واهلل، ای خدا )بچهمی زاکی   

ی من خوشگله ای خدا(می زاکی خوشگله واهلل، ای خدا )بچه  

 حاال الال الال، حاال الال الال...  
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 در ئی دنیا غمی دانم )در این دنیا غمی دارم(

کار داره(دونم این غم با من چهدانم )نمی ز غم چشمه نمی  

و بگو( ای شب تا سحر اینگو آی شو تا سحر با تو )  

ی کوچیکی دارم( زاکی جان عالمی دانم )از این دنیا بچه  

 حاال الال الال، حاال الال الال...  

نگاهش کرد.  محوی آرا که سکوت کرد، آوا از او فاصله گرفت و با لبخند گل  

و...  خیلی قشنگ بود... خدا رحمت کنه مادرت-  

د. هایش را پاک کرآرا اشک زیر چشمگل  

پاک بود،  دل جانم خیلیتو... خانمخدا رحمت کنه عزیزای از دست رفته-

خیلی مهربون بود... منتها زمونه باهاش چپ افتاد و جوونمرگش کرد... و اِال اون  

دید کِی قصد رفتن داشت؟ تا من و حورا رو با رخت سفید بخت نمی  

خیره شده بود، انگار که   ایآوا با ناراحتی نگاهش کرد و او همانطور که به گوشه

برد، گفت:ها به سر میدر زمان سفر کرده بود و در گذشته  
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ی زن و شوهرای دیگه عروسی کردن... بدون جانم مثه همهآقاجان و خانم -

شو جان رو پسند کرد و یه هفته بعدم دست عالقه و سنتی، مادربزرگم خانم 

کردن کی بهتر از   نم هم فکرجاگذاشت تو دست پسرش... خونواده خانم

و قد ی کدخدای محل که اون موقع هم ی خونوادهخان؟ تک بچهراد علی

باالیی داشت و حسابی دل از دخترای ده برده بود... غافل از اینکه آقا دلش  

اسم و رسم و دبدبه و ست! اونم گروِ کسی که با وجود تموم گروِ یه نفر دیگه

با   بشه... دخترِ خانِ روستای باالتپه!ای که داشت، محال بود سهمش کبکبه

شم به خودشون ندیده حاال مثالحشم و قِر و فِر که مردمِ ما تا هزارتا خدم و 

 بودن...  

شون بود و یه پیاله برنج  شون لنگِ نهو بکن، اون وقتی که مردم هشتفکرش

واسه شام شو نداشتن، خونواده خان به فکر غارت و غنیمت جمع کردن بود که 

جان کنن...  شب به شب بره کباب نوش  

بافی، و قالی  تو شالیزار وقتی دخترا همگی دستاشون ترک برداشته بود از کار

م به آفتابه  ش هرفت دست به آب که خانم حتی دستاش میدخترِ خان با ندیمه 

 نخوره و یه موقع نجس نشه...  



www.taakroman.ir  

 
  

 
1234 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 من تو چه  اینارو میگم که بفهمی تفاوت از کجا تا کجا بوده و آقاجانِ

و گیر انداخته...  ای خودشخونهمصیب  

آوا کمی جا به جا شد و دستش را آرا مکث کرد و سرش را به زیر انداخت. گل

ی آرا افکارش را نظم دهد و ادامهزیر چانه گذاشت و سکوت کرده بود که گل

 ماجرا را تعریف کند. 

ازه یه سالم تموم خالصه... گذشت تا وقتی که هادی پنج ساله بود و من ت-

و کرد تو یه کفش که من باید با گلرخ ازدواج کنم...  شده بود؛ آقاجان پاش

زن   که توده! تازه و نمیخان به هرکسی دخترشهرچی گفتن مرد حسابی، 

نرفت که نرفت... به خرجش   ... ولیمحاله قبولت کنن داری،هم داری، دو تا بچه  

بیار معرکه... هِی راه به راه به  این وسط مادربزرگم هم شده بود آتیش 

داد تا اینکه زنِ بیچاره مجبور شد سکوت کنه و برخالف  جانم گیر میخانم 

های پدربزرگم، آقاجانم و مادرش پاشدن رفتن خواستگاریِ  هارت و پورت

 گلرخ...  
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خان اولش مخالفت کرد، اما بعد وقتی دید گلرخ خودشم به آقاجانم راضیِ، 

سی کردن یاد... یه ماه رفتن و اومدن تا آخرسر گلرخ رو عرومجبور شد کوتاه ب

خان که االن از حورا، دختر برادر مرحومش هم  راد و اومد شد سوگلیِ علی

کرد... مراقبت می  

ی پسر خودش بیشتر از  شه آوا؟ مادربزرگم حاضر نبود حتی از بچهباورت می

 ولش کرد و کاری به  مخصوصا بعد فوت پدربزرگم که کال یه سال مراقبت کنه،

گفت گناه داره،  و زیر پر و بالش گرفت... میجانم اوناما خانم  کارش نداشت...

چوقت به روی حورا  جانم هیپدر مادرش تو تصادف مردن و یتیم یسیره... خانم 

نیست؛ اما مادربزرگم تا دلت بخواد یتیمیِ این طفل   نیاورد که مادر واقعیش

ید...  کوبمعصوم رو توی سرش می  

بازی  داشتیم عروسجمع بودیم  های فامیلی بچهحتی یه بار یادمه، همه

زاشتیم و گرم بودیم، مادربزرگم هم رو  مون میکردیم؛ سنگارو رو دستمی

کشید... یهو هادی یه سنگ انداخت که خورد به دست حورا و  ایوون قلیون می

گلرخ رو گرفت  دامن  و لوس کردن خودش اونم بلند شد مثال واسه شوخی

و اذیت کرده... گلرخ اون موقع باردار بود...بهش گفت هادی من  



www.taakroman.ir  

 
  

 
1236 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

چشمت روز بد نبینه! مادربزرگم همین که دید حورا دامنِ گلرخ رو گرفته، نگم  

بازی افتاد های عروسچطور حمله کرد سمت این دختر بیچاره و با همون سنگ

ه به این کارا؟ آدم یتیم رو  گفت آدمِ بی پدر مادرو چبه جونش... همش بهش می

  که چه به نزدیک شدن به دختر خان؟ اون طفل معصوم هم دردش میومد، گریه

شد... تا آخرش خواست با ذغال قلیون داغش کنه...  تر میکرد این جریمی

جانِ من که داشته اونجا خونه  ولی قبل اینکه ذعال بخوره به دست حورا، خانم

رو بچه و ذغال میفته رو لباسش و پای   و میندازهشکرده، میاد خودمیز میرو ت

سوزونه...  و میاون  

هایش را محکم روی هم فشرد و آوا با احساس دردی که به دلش پیچید، لب

آب دهانش را با شدت فرو برد. مگر گناه آن دخترک طفل معصوم چه بوده که  

شد؟  باید اینطوری مجازات می  

دوباره مشغول گردو شکستن   ایهردو بعد از لحظه و کشید  آرا نفس عمیقیگل

ادامه داد: آرا گلو  ندشد  
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جانم  آقاجانم از همون وقتی که گلرخ رو عروسی کرد دیگه زیاد کاری با خانم-

زد... که با به دنیا اومدن ترنج، همون سالم  نداشت فقط گاهی یه سری بهش می

جانِ خ و ترنج و خانم چیزش شده بود گلرعلیکشم با ما قطع کرد... همه

ه فقط رُفت و روب  داشت کمن جای زنِ اون خونه، نقش کلفتی رو  یبیچاره

شون غذا بپزه...  کنه و واسه  

پاشا، یکی از  شست، متوجه شد امینتا اینکه یه وقتی داشت جلو حیاط رو می

که قد و هیکل قشنگی هم داشت با گلرخ جلو در جیک مردهای جوونِ محل 

. تو جیکن..  

کنه، اهالی فقط انقدری خبر  پاشا درواقع چیکار میدونست امینهیچکی نمی

و   داشتن که چو افتاده بود یه مغازه تو گیالن اجاره کرده و اونجا مشغوله

شد که چشم  خالصه همین شهرنشین بودنش یه امتیاز براش محسوب می

...دخترا دنبالش باشه  

، اما بعد متوجه شد که نه،  نداد جانم اولش انداخت پشت گوش و اهمیتخانم 

شون زیادی جدیِ و تا خیلی جاها با هم پیش رفتن...  انگار رابطه  
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گفت  زد، یا می من یادمه یکی دوبار بهش تذکر داد، ولی گلرخ یا زیرش می

خان  راد کرد که به علیگه هم تهدیدش میجانم ربطی نداره؛ ازندگیش به خانم

شوهر رو  کرد که تو کم از بیوه نداری و زنِ بییخندید و تحقیرش مگم، می می

جانم هیچوقت اهل فضولی  چند خانم گری و راپورت دادن؟ هر به سالوسی چه

پاشا برداره و این  گفت که شاید گلرخ دست از امیننبود، ولی الکی می

فایده بود... حیثیتی رو بیشتر از این ادامه نده، اما بیبی  

و بعد ادامه داد:  ای مکث کردآرا لحظهگل  

تا اینکه مادربزرگم یه مرض العالج گرفت... دست و پاش ورم کرده بود و -

فهمم ، ولی من االن مین باال میاورد... اهالی نفهمیدن چِشهمدام کف و خو

شو نداشتن... واسه خاطر دوا درمون  فهم اینجا سرطان بوده و اون موقع مردم

خدا بیامرزدش، ولی   .ر دادن تموم کرده..هفته نکشیده خببردنش شهر و به یه  

 هم زبون تلخی داشت و هم بد تا کرد با ما... خیلی هم بد... 

شو بیارن دِه واسه خاکسپاری؛ اول قرار بود از همونجا چند نفر از اقوام جنازه

خودش بره  دونم گلرخ چه وردی تو گوش آقاجانم خوند که مجابش کرد اما نمی 
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ش،  ... اونم که شده بود غالم حلقه به گوشِ سوگلیشهر واسه آوردن جنازه

با چندتا از مردا راه افتادن  بندیل بست و فردا صبحو سریع چشم گفت و بار 

 سمت شهر... 

های و از جا بلند شد. از میان شیشه ی قصه که رسید، سکوت کردبه اینجا

نیست،  رنگیِ در بیرون را نگاه کرد و وقتی خیالش راحت شد کسی آن اطراف 

 دوباره سر جایش برگشت و ادامه داد: 

پاشا شب و گذاشت و قرار بود امینپاشا قرار مداراشهمون شب گلرخ با امین-

و از اونجایی شک ندارم و مطمئنم قصدشون همین  بیاد پیش گلرخ بمونه... این

  خودش  گفت چونبود که گلرخ ترنج رو فرستاد بیاد پیش ما بخوابه... الکی 

سری بوده باشه و اگه ریضی مُممادربزرگم نزدیک بوده امکان داره زیاد به 

خواد ترنج هم مریضی رو بگیره... اون موقع ترنج سه مریض شده دلش نمی

 سالش بود... 

شب که خواستیم بخوابیم، من متوجه یه سایه شدم که از در پشتی اومد تو،  

جیب  شدی... انقدر که این زن ن جانم گفتم، گفت خیاالتی ولی وقتی به خانم



www.taakroman.ir  

 
  

 
1240 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

های خودش ببره و سکوت  شو پیش بچهیببود، دلش نخواست حتی آبروی رغ

 کرد...

دونم چقدر گذشته بود... یهو صدای جیغ و داد گلرخ و فریادهای خالصه نمی

 آقاجان ما رو از خواب بیدار کرد...  

ی کارای  همهشه و چون از قبل دکتر خودش نگو اونجا کارشون زود تموم می

مجوز دفن و گواهی فوت رو انجام داده بود، زود راه میفتن و وسطای شب 

رسن ده... می  

آرا افتاد  »هعی«ِ آرامی کشید و گردوها از دست گل ز شدن ناگهانیِ در، آوابا با

وقتی تند سمت عقب برگشت. با دیدن ترنج، هردو ناخودآگاه نفس عمیقی  

انش نشاند و دست به سینه گفت:کشیدند. ترنج اخمی میان ابرو  

آ... با شهرنشینا نشست و برخواستت زیاد شده آرا خیلی تنبلی شدیآی گل-

رتا گردو باز امونه رو زمین همش؟ چهات که کارات میهواشون خورده به کله

 کردن که این همه لفت دادن نداره... 

توانست؟  خواست حرفی نزند؛ اما مگر میآوا می  
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اند و دامنش را میان دوتا  پشتش نشی کمرنگ میان ابروان کممتقابال اخم

تکاند و بلند شد.  مشتش گرفت و  

ببین عزیزم، پدرت اونقدر مرد محترمیِ که اگه تا االن جلوت سکوت کردم  -

های اونه... اما بزار روشنش کنم که محبت ترام ریش سفید وفقط و فقط به اح

گیره و ام میها گریهی عین بچهگفکر نکنی بی سر و زبونم و هرچی می

تو بدم...  تونم جوابنمی  

ی شهرم، درست... تو اون تهران خراب شده به دنیا اومدم و بزرگ  من بچه

شه فکر کنی تموم عمر الی پر قو خوابیدم و  شدم، اینم درست... ولی دلیل نمی

اگه دونی بدون، بالهایی سر من اومده، که هیچ سختی به خودم ندیدم! نمی

زاری به کوه و بیابون... پس تو که از زندگیِ  همین االن برات تعریف کنم سر می

کسی خبر نداری، یه دفعه دیگه حق نداری چنین اراجیفی رو پشت سر هم  

 ردیف کنی و بیاری رو زبونت...  

 ترنج با غیظ و غضب نگاهش کرد و بعد پشت چشمی نازک کرد و گفت: 
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داره واسه من! بی  ی پررو چه دور هم برمیالیدهی پاچه ورمخبه خبه، دختره-

زاریم کنار و  و میدست و پاییت که از گردو شکستنت معلومه، ولی اون

چسبیم به اصل کاری...  می  

  اندیشید منظورش از این حرف چیستو می کردآوا همانطور فقط نگاهش می

آرا از جا بلند شد و رو به ترنج گفت:که گل  

به دهن بگیر! زشته، عیببه، این دختر مهمون ماست... بسه ترنج زبون  -

 آقاجان تربیت یادت نداده مگه؟ 

 ترنج با حرص نگاهش کرد. 

دونم تو یکی واسه من حرف از تربیت نزن که هرکی ندونه من یکی خوب می-

دی و کرور کرور  چطور دلت واسه کامران رفته و هردفعه که میاد دورش قِر می

البد اینم از اصول تربیتیِ آقاجانه  بلکه یه نگاه بهت بندازه...ریزی تا عشوه می

تی به دید ف ا شه و بیکه تا پسر همسایه میاد مرخصی دوتا چشمت چهارت

 زدنش!
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کرد که او با لبخندی از سر پیروزی رو ازش گرفت آرا با دهان باز نگاهش میگل

هایش قرار داد:و این بار آوا را هدف حرف  

دونم چه باطن مارصفت و  ای ولی من میو اما تو... خانومی که به ظاهر فرشته-

کردی با جماعت درازگوش و آدمای نفهم طرفی؟ فکر کردی  پلیدی داری... فکر

قلم هم ناقصه که نفهمم هیچ محرمیتی بین تو و اهورا  من اگه سنم کمه، ع

و بندش کردی؟ وجود نداره؛ اونوقت تو به زور خودت  

های آوا یخ بست و عرقی سرد روی تیرک کمرش نشست. توقع این یکی ت دس

های کوچکش را یواش مشت کرد و گفت:را دیگر نداشت. دست  

کنی؟ بین من و اهورا...  گی روانی چرا شِر و وِر بلغور میچی داری می-  

اش را به او نداد و  بارید، مهلت تمام کردن جمله ترنج که آتش از زبانش می

نه وسط حرفش پرید:پابره  

ی ساده هم وجود نداره! شاید بتونی آقاجان و  بین تو و اهورا حتی یه صیغه-

م پسره  بقیه رو با زبون چرب و نرمت گول بزنی، ولی من خر نیستم که نفهم

و موی  خوش نداره حتی یه نظر تو رو نگاه کنه و این تویی که مدام خودت
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ی باهاش دلند شبای که وِل و هرزهقدر دماغش کردی و ول کنش نیستی... ان

رفتی وسط کوهستان که معلوم نیست چه غلطی بکنی... البته؛ اینطور که  

دیشب تک و تنها تو   بردن کارِت موفق نبودی، وگرنه معلومه زیادم تو پیش

زاشت بره حاجی حاجی مکه و... و االنم نمیکرد اتاق ولت نمی  

ی ترنج سرخ شد و سرش روی  گونه ای که توی اتاق پیچید،با صدای کشیده 

های بارانیِ آوا روی  آرا و چشمی گلزدهی چپش کج شد و نگاه بهتشانه 

 صورت غضبناک و سرخ از خشم کدخدا کشیده شد.  

زنی و  وایستادی مقابل دختری که به ما پناه آورده، به دروغ بهش تهمت می-

شدی ترنج؟! حیا کنی که چی بشه؟ کِی تو انقدر بیشو بد میخوب  

اش را چنان فریاد کشیده بود که تن ترنج لرزید و آوا  کدخدا قسمت آخر جمله

هقش بلند نشود. دستش را مقابل دهانش گرفت که صدای هق  

اش را رو به پدرش نشانه گرفت و با سرتقیِ تمام های کهرباییدخترک چشم 

 گفت:
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مرد غریبه مچش گرفته   حیا نیستم آقاجان؛ حیا رو کسی نداره که با یهمن بی-

شده و اونقدر پرروئه که حتی به روی خودش هم نمیاره... شما هم جای اینکه  

دونی شناسیش و نه میگیری که نه میپشت دخترت باشی، طرف کسی رو می

 از کجا اومده...  

های کدخدا سرخِ سرخ شده بود از فرط خشم و صورتش به کبودی  چشم 

زد.می  

گیره که حق باهاش باشه، نه کسی که نفهمه چی  یمن طرف رو کسی رو م-

و  شونی محرمیتروی زبونش میاره... این دختر نامزد اون مرده... خودم نامه 

شه دلیل  دیدم، حاال اینکه عقدنامه ندارن و فقط پشت قرآن امضا کردن، می

و روش چنین اراجیفی سر هم کنی؟!که تو بیای ت   

لرزید.  ا از ترس و ناراحتی به خودش میهایش گرد شده بود و آوترنج چشم   

هایش لرزید و با صدایی لرزان به پدرش گفت: دخترک لب  

ولی... ولی من خودم دیدم که... دیدم که اهورا اون شب... تو ایوون با شما... -  

بینه باید جار بزنه؟ سر! آدم هرچی رو میی خیرهساکت باش دختره -  
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د: ترنج سکوت کرد و کدخدا ادامه دا  

...  تو معلوم کنمتا بعدا بیام و تکلیف اتاق پایینبرو -  

کرد که با  هایی درشت شده آوا را نگاه میترنج هنوز ایستاده بود و با چشم

 فریاد کدخدا، سمت او برگشت:

دِ مگه با تو نبودم؟ بهت گفتم برو بیرون از اینجا...  -  

هایش به روی هم، از اندرونی  نگاهی به کدخدا انداخت و با فشار دادن لب

کوبید.  دویدن تا اتاق روی زمین می رون رفت و پاهایش را با حرص هنگامبی  

کدخدا نگاهش را سمت صورت اشکیِ آوا کشید و دستش را روی پیشانیِ 

زمان با زدودن عرقش گفت:رکت داد و همداغش ح  

خواهی  من به جاش معذرتهیچوقت با این دختر دهن به دهن نشو باباجان... -

کنم، چون ایراد از منه که نتونستم براش پدری کنم و احترام گذاشتن به  می

 مهمون رو یادش بدم...  

کوبید و از آنجا آرا شود، در را به هم اینکه منتظر حرفی از جانب او یا گل بی و

 بیرون رفت.  
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آرا کنارش رفت و  هایش نشست که گلهای آوا باشدت بیشتری روی گونهاشک 

 او گفت: 

آرا من... هیچوقت اینجوری نبوده... من... گل-  

خوای اثبات کنی دخترجان؟ محرم هم نباشین، باالخره نامزد و میای بابا چی-

زنه...  که بودین... ولش کن ترنج حرف الکی زیاد می   

ی این  ام گرم شد و نفهمیدم سر و کلهاش تقصیر من بود، چونهاصال همه

 ورپریده از کجا پیدا شد و عین اجل معلق هوار شد سرمون...

آرا همانطور که دستش را  اش پاک کرد و گلبا کنار روسری هایش راآوا اشک

برد گفت:گرفته بود و او را سمت در می  

و بخوریم تا غش نکردی نیفتادی رو دستمون... تو بالیی  بیا بریم ناهارمون-

خواد جواب اهورا خان رو بده؟ شک ندارم یه تار مو از سرت  سرت بیاد کی می 

کنه تا پیداش کنه و باز بندش کنه الی  ر میکم شه تموم این خونه رو آوا

 موهات...  
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آرا نخندد و لبخندی روی لب  هایش، نتوانست به این حرف گلآوا در میان غصه

 نشاند.  

شان را سه نفره خوردند و آوا  ی ناهار حاضر نشد و غذایترنج سر سفره

آرا وارد آشپزخانه شد. ها بود که گلمشغول شستن ظرف  

های ترنج به  درهم و برهم آقاجان و قهربازی اخالق و باامروزمونخدا عاقبت -

 خیر کنه...  

چرا؟ مگه چیزی شده؟ -  

رفته تو اتاق بغ کرده درو بسته، یکی هم به  یکی چیزی که نشده، ولی -

ی شعر و شاعری مردای ده رو جمع کرده دورش که فکر و خیاالت  بهونه

 نکنه...  

های  آرا مشغول چیدن کلوچهک کرد و گلهایش را با دامنش خشآوا دست

 محلی روی سینی بود که رو به او گفت: 
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ریزی؟ آقاجان یه چهارشنبه  م تو چایی می بون دستت تا من اینارو بچینقر-

  بازاری راه انداخته که نگو! حاال من موندم سر ظهر این همه آدم عالف از کجا

وراجی کنن... گیر آورده که همه رو ریسه کرده ورِ دلش بشینن و   

های کمرباریک محتوی چای بهارنارنج را روی سینی آوا کوتاه خندید و استکان

آرا خواست دوباره نشین رفتند و بعد از پذیرایی، گلگذاشت و هردو سمت شاه 

 سمت آشپزخانه برود که آوا بازویش را گرفت و گفت: 

میای باال بمونی پیش من؟ -  

خواست، با لبخند قبول کرد. آرا که خودش هم همین را میگل  

اش  ها را یک طرف شانه روسری را از روی موهایش برداشت و همانطور که آن

ریخت، گفت: می  

یه چیزی بگم نه نمیاری؟  -  

دستش را زیر چانه زد و  گذاشت و  را روی پاهایش آرا بالش گلدوزی شدهگل

 پاسخش را داد:

گی؟ خوای بچی می-  
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پاشا ی داستان گلرخ و امینمون نصفه نیمه موند... ادامهترنج که اومد، حرف-

گی؟  رو بهم نمی  

آرا سرش را تکان داد و گفت: گل  

آره خودمم تو فکرم بود که بگم...  -  

های شب بود که با صدای جیغ زدن گلرخ از  تا کجا گفتم؟ آهــان! خالصه نیمه

و روشن کرد و من و هادی و حورا و ترنج چراغجانم سریع جا پریدیم... خانم 

 پشت پنجره نشستیم به تماشای معرکه... 

دوید و آقاجان با کمربند دنبالش گلرخ با موهای باز و لباس خواب، تو حیاط می

و بکن تو چه حالی بود... آقاجان هیچوقت دست بزن نداشت، خودت فکرش

گفت: کشید می زدش و داد میمی  پاشا رو دیده بود که با کمربندگلرخ و امین  

خوار  ی نجسِ شرابحیثیت... حاال با این مرتیکهبیی کشمت زنیکه»می -

بازیات برسی؟ کنی که به هوسریزی رو هم و از نبود من سوءاستفاده میمی

تو نگیرم...«تو یه سره نکنم و جونمرد نیستم اگه همین امشب تکلیف  
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کنه... ولی اون انقدر  ه و آقاجان اشتباه می گفت کاری نکردگلرخ هم همش می

داد... کفری بود که به حرفاش گوش نمی  

و سر کرد و دوید تو حیاط که  جانم که دید هوا حسابی پسه، چارقدشخانم 

دونم چه جانم خورد، یهو نمیجداشون کنه، ولی همین که چشم گلرخ به خانم 

یادش رفت... سریع سر پا ها و سر و صورت خونیش جونی گرفت که درد ضربه

 شد و گفت:

پاشا  س آقا... این بود که با امینی من این زنیکه»باعث و بانیِ آتیشِ خونه-

و به این خونه باز کرد... چند دفعه خودم دیدم با هم جیک تو  رفاقت کرد و پاش

یت استفاده کرد و آورد که  جیک بودن... امشبم که شما نبودی، از جای خال

خبر چی زده بود که اتاق  ز خدا بیی ادونم مرتیکهخوابش باشه... منتها نمیهم

و با این اشتباه گرفت و...«من  

جانم رو که همونجوری مات مونده بود و بیچاره از ترس و  آقاجانم برگشت خانم

 تعجب الل شده بود نگاه کرد و سرش داد زد:

تشن کار تو بوده؟ آره سحر؟«ی غولگه؟ آوردن این مرتیکه»گلرخ راست می-  
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و همونجور که   شو زد به کمرشجانم هنوز هیچی نگفته بود که گلرخ دستخانم 

جانم گفت:کرد، به جای خانم حق به جانب نگاشون می  

اش کار خودشه، االنم خفه خون گرفته  بینی چطور الل شده آقا؟ همه»می -

از اولشم  رعیت بده... این  بینه دستش رو شده و هیچ جوابی نداره کهچون می

پوش و پر از نجاست بود... وگرنه دختر خان رو چه به  کهنهدور این آدمای 

پاشای پاپتی؟«امین  

جانم بازم هیچی نگفت. انقدر ساده بود و ترسیده بود که اون لحظه حتی  خانم 

کرد... شون مینتونست از خودش دفاع کنه... مات وایستاده بود و فقط نگاه  

اینکه آقاجان حمله کرد سمتش و به روش کمربند کشید... به روی زنی که  تا 

و به گلرخ ترجیح  خواست اوندونست، ولی نمیو میپاک بود و خودشم این

و گرفته بود که عقلش از کار افتاده بود...شایدم انقدر خون جلو چشماشبده...   

هایش  هایش روی گونهابر چشم آرا که به گریه افتاد، بغض آوا هم شکست وگل

هایش ادامه داد: آرا در میان اشکوقتی گل بارش گرفت  
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تازه اون موقع زنِ بیچاره مغزش به کار افتاد... شروع کرد به گریه و التماس...  -

گه و کار او نبوده... ولی آقاجان گوشش بدهکار نبود...  گفت گلرخ دروغ میمی

ر  و نزنه، ولی انقدگفتیم مادرمونمن و حورا و هادی ترسیدیم و رفتیم بیرون 

کمربندش حسابی نوازش کرد...  د که مارم با و گرفته بوخون جلو چشماش

مخصوصا هادی که چون نوجوون بود و بیشتر از ماها ادعا داشت، بیشترم کتک  

کرد... خورد... گلرخ هم یه گوشه وایستاده بود با ذوق و لبخند نگاه می  

جون  مون و جسم نیمها در و همسایه ریختن خونهدونم چقدر گذشته بود تنمی

ی آقاجان بیرون کشیدن... جای سگک جانم رو از زیر کمربند پاره شده خانم 

هاش زیر مشت و  کمربندش رو تموم تنش مونده بود و همون شب یکی از دنده

 لگدای آقاجان شکسته بود...  

لو رفت و او را در  ریخت. جکرد و آوا پا به پایش اشک می آرا هق هق میگل

 آغوش گرفت و گفت:

بکنه؟  الهی بمیرم... آخه کدخدا چطوری دلش اومده این کارو با زنش -  
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شو  ی من رو نگه داشته بود که فقط کارای خونهجان بیچارهکدوم زن؟ خانم-

 انجام بده و از مهموناش پذیرایی کنه...  

هایش را روی هم فشار داد و ادامه داد:آرا چشمی آوا شدت گرفت و گلگریه  

اون شب هرطور که بود به صبح رسید... بین اهالی پچ و واپچ افتاده بود که  -

کردن... جانم با بدی یاد می راد خان خیانت کرده و همه از خانملیسحر به ع

شون رو پر کرده بود که یادشون رفته بود تا همین دیروز  حرفای گلرخ همه

ازه یه کتاب پشتش صفحه  چقدر خوبی از این زن دیده بودن و االن نفری به اند

چیدن... می  

بود، با کامران پسرش زندگی  مونچهره خانم داشتیم، همسایه بغلیفقط یه ماه 

جانم  کرد... خدا رحمتش کنه خیلی زنِ خوبی بود... اون اومد پیش ما و خانممی

و وا کنه...  و دو شب ازش پرستاری کرد تا چشماش   

جانم که به هوش اومد، انگار یه نفر دیگه شده بود... چشماش، انگار دیگه  خانم 

حسِ  ر دیگه روحی تو تنش نبود! بیزدی انگازنده نبود... باهاش که حرف می

حس...  بی  
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 یادمه اولین چیزی که خواست، این بود که گلرخ رو ببینه، اونم خصوصی!

وقتی گلرخ اومد باال سرش، همه از اتاق رفتن بیرون... ولی من تو کمد قایم  

و بشنوم...  شده بودم که حرفاشون  

کنم... ولی  وش نمی کلیت حرفاشون، فقط آتیش زیر خاکستره که االن بازگ

جان به گلرخ زد رو هنوز یادم مونده:حرف آخری که خانم  

شاید این یه دفعه رو فتنه دوخته باشی و کرده باشیش تنِ زندگیِ من؛ اما »-

مونه... آخرش صبح  پنهون نمی و بدون، ماهِ حقیقت هیچوقت پشت ابراین

رسواییت چنان   فهمن چه غلطی کردی و یه روزی صدای طبلشه و همه میمی

ش کنی...  رسه که دیگه نتونی جمع و جور به گوش عالم می  

بخشمت گلرخ... نه فقط بخاطر کتکی که خوردم، چون زخم  هیچوقت هم نمی

های دروغی که شنیدم، بابت شه... بابت تهمتتن با دارو و مرهم خوب می

کنم و  نت میناسزاهایی که خوردم و به خاطر افترایی که بهم زدی، تا ابد نفری

ی  شیم و اونوقت دستِ منه و یقهمون دور هم جمع میدونم یه روزی، همهمی

 تو و پیشگاهِ خدا...«
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جانم به واقعیت گلرخ بهش خندید و رفت... ولی ندونست تموم حرفای خانم

شه... هرچند، خودش نموند تا رسواییِ گلرخ رو ببینه... تبدیل می  

هایش لرزید و ادامه داد:د لبای مکث کرد و بعآرا لحظهگل  

ی  جان به بهانهی شام جمع شدیم، خانم مون سر سفرههمون شب، وقتی همه-

 اینکه هنوز پاهاش درد داره از اتاق بیرون نیومد...  

یه ساعت نگذشته بود که صدای جیغ اهالی بلند شد و تا رفتیم بیرون، اتاق  

ی مردا سطل .. آقاجان و بقیهسوزه.جان رو دیدیم که داره تو آتیش میخانم 

فایده بود... آتیش، آتیشِ  و خاموش کنن؛ ولی بیسطل آب بردن که آتیش

گرفت... بنزین بود و هر لحظه بیشتر از قبل دم می  

جانم با یه طناب دار  ی خانمآخرشم وقتی خاموشش کردن، که جسد سوخته

و  تیش زده، خودشدور گردنش رو زمین پیدا شد... فهمیدیم وقتی اتاق رو آ

آویز کرده بود که مطمئن شه دیگه برنمیگرده... حلق  
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ی ننگ  پاک و معصوم بود که طاقت این افترا زدن و لکهزنِ بیچاره انقدر  

و از بین  دروغی که به پیشونیش خورده بود رو نداشت و واسه همیشه خودش

 برد... 

ریخت و نوازشش  پایش اشک میکرد و آوا پابهآرا بلند بلند گریه میگل

کرد.  می  

گریه نکن عزیزدلم... مهم اینه االن روحش در آرامشه...  -  

جانم عین برگ گل پاک  یدوارم خدا هیچوقت از باعث و بانیش نگذره. خانمام-

شو به آتیش کشید و ما رو هم  بود، ولی اون عوضیِ دورو با فتنه و افترا زندگی

 به خاک سیاه نشوند...  

ای  چ شیشهرتر شد و آوا بلند شد و از پاآرا آرامچند لحظه که گریه کردند، گل

آرا داد.  ق بود، لیوان آبی پر کرد و به دست گلکه روی صندلی چوبی اتا  

ام که ناراحتت کردم... یه خرده آب بخور حالت جا بیاد. واقعا شرمنده -  

اش را آرام باال کشید.  ای آب نوشید و بینیآرا جرعهگل  
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ی دنیا ای؟ تو که تقصیری نداری... خدا اون کسی رو شرمندهتو چرا شرمنده-

ی ما زهر کرد و دست ان اومدنش زندگی رو به کام همهو آخرت کنه که از زم

 آخر هم آقاجانم رو سر کار گذاشت و از این ده فرار کرد... 

فرار کرد؟!-  

آرا  هایی درشت شده حرفش را زده بود. گللحن آوا متعجب بود و با چشم

 سرش را تکان داد و گفت:

آره، فرار  ت؛ ولی حیثیتیش تموم طایفه رو گرفهرچند آخر سر صدای طبل بی-

 کرد. گلرخ از اولش هم زنِ زندگی نبود.

ای مکث ادامه داد: و بعد از ثانیه  

جانم وضعیت من و حورا خیلی بدتر شد... دو تا بچه هشت، ده بعد از خانم-

ساله بودیم، ولی تموم کار خونه رو دوش ما دوتا بود... گلرخ صبح تا غروب  

زاشت و وقتی هم میومد رفت که ما رو با ترنج تنها میمعلوم نبود کجا می

کنم...  گین داغتون مین بکرد اگه به هادی و آقاجازد و تهدید می مون میکتک

 ما هم مجبور بودیم سکوت کنیم...  
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کرد، آقاجان هم  اون موقع هادی وردست اوس ممد، بنای محل شاگردی می 

درگیر کارای انارکله و شالیزار بود... هردوتاشون غروب تا شب خونه بودن و  

شد تو همون چند ساعت... صبح که از  تموم زندگیِ من و حورا خالصه می

های گلرخ و نگهداری از ترنج شروع شدیم، باز دوباره وظیفها میخواب پ

شد... حاال ای کاش مشکل فقط کار بود، از بس که این زبونش نیش داشت،  می

عرضه و بی دست و پایین، آخر هم عینهو  زد که شما دوتا بی مدام تنشر می

بره... و میتون افتضاح به باد میارین و آقاجان سرتونجانخانم   

چهره خانم یه روز با یه قابلمه آبگوشت  یکی دو ماه گذشته بود، تا اینکه ماه

شو گرفت و ست، از ما سراغمون... وقتی دید گلرخ نیمد خونههوا اودستش بی

تش  بود؛ همون لحظه شسدونیم.. خدا بیامرزدش، زن عاقلی و ما هم گفتیم نمی

فرسته  یه هفته کامران رو میخبردار شد اوضاع چه خبره و نگو دور از چشم ما 

گیره  فهمه خانم صبح به صبح سواری میکشیِ گلرخ... که اونم میواسه کشیک

 شه... و راهیِ شهر می

دونست هم خان و هم آقاجان به خونش  پاشا که تو این مدت مینگو امین

ی اینکه  و تو یه سوراخی قایم کرده و هرروز گلرخ رو به بهونهاند، خودشتشنه
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کشونه اونجا و حاال اینکه چیا  و کارش که قاچاق مشروب بوده کمکش کنه، میت

فهمه گلرخ چه چهره خانم که میدونه... ماه شون گذشته رو فقط خدا می بین

مون و من و حورا دیدیم با آقاجان کنه، چندباری اومد خونهغلطی داره می

ه... آقاجان هم مدام  کنه، ولی حقیقت نفهمیدیم ماجرا از چه قرارپچک میپچ

 شه...  پرش ننده خدا توپید که دیگه دمکرد و آخرش به اون بمخالفت می

شد. حال  های خودش مرور میکرد و در ذهنش، کودکیآوا همانطور نگاهش می

دانست انگار. او هم چشیده بود این روزها آرا و حورا را از خودشان بهتر میگل

دام گریه و عزاداری را. حداقل اگر حورا و  مادری و مدانست درد بیرا. می

شان به هادی گرم بود، او حتی برادر یا خواهری هم نداشت که آرا پشتگل

و روز دخترک فقط و فقط  درد و دلی با او کند. رفیق شب بهش پناه ببرد یا اقال

زمان با لب باز کردن ویولون سفیدی بود که از مادرش به یادگار داشت... هم

 هایش را پاک کرد و از فکر و خیاالت بیرون آمد.  ، اشکآراگل

بارید اومد خالصه... گذشت تا اینکه یه روز هادی با دهنی که ازش آتیش می-

ی آقاجان رو گرفت و با چشمایی که انگار یه خونه و تا ما بفهمیم چی شد، یقه

 مشت خون توش پاشیده باشی بهش گفت:
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کدخدای محل... بیشتر به  تو بزار باالتر کالهراد خان! علی »حاشا به غیرتت-

یال و کوپالت برس پسرِ محمدحسن خان... زنِ عین دسته گل داشتی، مفتی و  

هزاررنگ که هربار یه طور زهر بهش بریزه و  مجانی سپردیش دست اون مارِ 

دست آخر هم بفرستدش به کام مرگ و با دست به سر کردنت هِر هِر به ریشت  

تو با دست خودت خاک یزاد آقاجان... باریکال به غیرتت که زنبخنده؟ دست مر

ی ورودش به این خراب شده برعکس  کردی... اونم به خاطر کسی که از لحظه

و سوزوند به آتیش  موناصل و نسبی که داشت فتنه بود و آخر سر هم پر همه

 خودش...«

همون روز   گه... نگو کامرانآقاجان مات مونده بود که هادی چی داره می

زاره کف دست هادی، ولی خب دیگه دیر شده بود... چون صبح و میچیهمه

الطلوع، قبل از اینکه مسجد مجل صالة صبح رو جار بزنه، گلرخ بار و  علی

 پاشا از اینجا رفته... شو جمع کرده و با امینبندیل

 داد:آرا با نفسی عمیق ادامه زده دستش را جلوی دهانش گرفت و گلآوا بهت
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دونم مرتیکه با چه وعده وعیدی خامش کرده بود که اینجوری یهویی و  نمی-

 ناغافل جمع و جور کردن و رفتن...  

 پس دخترش چی؟ دلش به حال ترنج نسوخت که آخرسر چی به سرش میاد؟ -

داد... تا وقتی کوچیک بود مادربزرگم  اون اصال به این بچه اهمیت نمی-

الی ما بُر خورد و کم کم قد کشید... گلرخ فقط به فکر  مراقبش بود و بعدانم که 

 سم چیزا بود... دونم، از این قِخودش و خرید کردن و آرایش و لباس و چه می

گم از اولش هم زن زندگی نبود... منتها  ی ایناس که بهت میبه خاطر همه

وت  آقاجان دیگه گیرش افتاده بود و از طرفی به خاطر داماد خان بودن، یه ثر

 شون بده...  خواست از دست کلون و چند قطعه زمین گیرش اومده بود که نمی 

ای از ذهنش  هایش را روی هم فشرد و سرش را زیر انداخت. لحظهآوا لب

در سن کم رهایش کرده و پِی زندگی  گذشت، نکند مادر او هم مثل گلرخ 

خودش رفته باشد؟ ولی نه... نرگس در دفتر خاطراتش چیزهای دیگری نوشته  

 بود...  
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یک  هایش گرفت و باز بغضش توی گلویش نشست. کاشسرش را بین دست

 نفر بود که از دست این همه ابهام نجاتش دهد... 

 آرا نگاهی به او انداخت و دو به شک پرسید:گل

 خوای برم آب قندی چیزی بیارم بدم بهت بخوری؟ حالت خوبه دختر؟ می-

 آوا نگاهش کرد و سرش را تکان داد:

نه خوبم... فقط ذهنم درگیر حرفای تو شد... خب، چی شد عاقبت گلرخ؟ -

 پاشا؟  نست زندگی کنه با امینتو

 آرا پوزخندی زد و ادامه داد:گل

پاشا از دست مأمورا فراری بود زندگی کنه؟ دلت خوشه ها خاخور جان! امین-

وقتی گلرخ رو دنبال خودش ریسه کرد؛ وگرنه فکر کردی عقلش کم بود که از  

 یه سوراخ دو بار گزیده بشه؟!

چیزو به آقاجان گفت، اونم معطل نکرد و سریع به خان اون روز که هادی همه

خبر داد که اگه آب دستشه بزاره زمین و پاشه بیاد که برن دنبال گلرخ بگردن 

 و خالصه گندش دراومد که قضیه در اصل چی بوده...  
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  اشا تحویل زندان داده بودش وپدست آخر، گلرخ رو وقتی پیدا کردن که امین

 دونه کجا روونه شده بود پِیِ عیش و نوش خودش...  و بسته بود و خدا میفلنگ

گرده واسش پاشا وادارش میرفته، امیننگو اون وقتایی که گلرخ از خونه می

جا کنه و خانوم یه جورایی ساقی بوده! پلیس هم که جنس و مشروب جابه

گن گلرخ  می ونق بهشمتوجه شده گلرخ یه دستی تو ماجرا داره و بعد از تحقی

برن که آب  کنن میریزن سرش و دستگیرش میتو کار پخشه، سر بزنگاه می 

 خنک بخوره...  

هارو چرب  اون باالباالیی  ن با هزار رشوه و ریخت و پاش و سیبیلخالصه خا

ای که  کردن تونست از زندون آزادش کنه... اما آزادی که چی بگم؟ از لحظه

کردن و همون مردمی که تا دیروز انگ  نش میبرگشت، مردم لعن و نفری

گفتن نور به قبرش بباره و گلرخ هدف  زدن؛ امروز میجانم می عفتی به خانمبی

 حرفاشون شده بود... 

اش کرد و اونم رفت خونه  آقاجانم به اجبار خودِ خان، در دم گلرخ رو سه طالقه

چون طاقت این   و کشته... پدرش... یه هفته بعدشم خبر آوردن خان دخترش
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گیره، یه تپونچه از جیبش  شون باال میحیثیتی رو نداشته، یه شب که بحثبی

و خالص  ریزه تو دهنش و بعدشم خودشکشه، اول مغز گلرخ رو میمی

 کنه... می

هایی گرد شده و رنگی که با گچ دیوار یکی شده بود، هردو دستش  آوا با چشم

 را جلوی دهانش گرفت و زمزمه کرد:

 خدای من... چه وحشتناک... -

جان زده بود متی که به خانم که فیصله پیدا کرد، آقاجانم از تهقضیه گلرخ -

کرد... واسه همینم توبه کرد و عازمِ حج شد که اونجا از  احساس پشیمونی می

جانم دوباره برگشت؟ یا جوونیش  خدا طلب استغفار کنه... اما چه فایده؟ خانم 

لمون یه مثقال شاد شد؟ آقاجان شاید خودش ندونه، ولی  زنده شد؟ یا ماها د

مون روحِ  مون جسمِ زنده و روحایم، جسمبالیی به سر ماها آورد که تا زنده

 تا کفن پوسونده باشه... ی هفتمرده 
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هادی هنوزم دلش با آقاجان صاف نشده... بعد ازدواجش با حورا خواست  

را مخالفت کرد... اونم مجبور شد  شو بگیره و از این خونه برن ولی حودست 

 اینجا بمونه... وگرنه چشم دیدن آقاجان رو نداره...  

آرا که دید آوا توی فکر فرو رفته، دستش را گرفت و با لبخندی که به  گل

 کرد روی لب حفظش کند گفت:سختی سعی می

شده... تو به فکر خودت   یگه تمومدول کن دخترجان تو فکرش نرو... گذشته -

شااهلل قراره تا سه روز دیگه سر و سامون بگیری و بری پیِ  که ان باش

 خوشبختیت...  

سر  آرا کافی بود تا دوباره تشویش به دل دخترک بیفتد و همین حرف گل

کرد اهورا هرچه زودتر بیاید و  هایش از استرس یخ ببندد. دعا دعا می انگشت

ای  کدخدا برنامه  قبل از اینکه ماجرای این مراسم دهن به دهن بپیچد و

 شان بچیند، بفهمد که پاسخ آوا واقعا چیست...  برای

*** 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1267 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ی  کرد، آرنجش را لبههمانطور که ماشین را به سمت ورودیِ شهر هدایت می

 پنجره گذاشت و صدای شهرام را شنید: 

شو  همون شب خیانت کاوه اثبات شد و سردار بی برو برگرد حکم دستگیری-

 داد... االنم بازداشته... 

 تونستی ازش اعتراف بگیری؟  -

سربسته یه چیزایی گفت، اما نه کامل... ظاهرا همسرش با گروه در ارتباط  -

از ی مِلک و مزایا پای کاوه رو هم به ماجرا ببوده و بعد از یه مدت به بهونه

 کنه... می

 ی پیشانی کشید. اش رنگ گرفت و انگشتش را گوشهاخم اهورا روی پیشانی

شه؟ حتما باید ما حضور داشته باشیم... جلسه دادگاهش کِی برگزار می-  

ی دیگه... هرچند سردار گفت به حضور ما نیازی نیست، اما حدود دو هفته-

شون رو  ئولین هم باید اظهاراتمنم با تو موافقم... در کنار ارائه مدارک، مس

 بیان کنن... 

 اهورا سرش را تکان داد و گفت:
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 خبرم؟  تو این مدت دیگه چه اتفاقایی افتاده که ازشون بی-

ریشش  زمان که دستش را به تهنفس بلندی از گلوی شهرام خارج شد و هم

 کشید گفت:می

های ما انگار به کل از  ردیابدونم چطوری بگم... اما سیگنال و حقیقتش... نمی-

چیزو از دست دادن و هرچقدر برای  تی کنترل همههای آیکار افتاده! بچه

 ست!فایدهکنن بیدوباره وصل شدن تالش می

از هامون و مانیا هم هیچ خبری در دسترس نیست؛ انگار آب شدن و رفتن تو  

 زمین...  

 و؟ ن کجا قایم کردن خودشون؟ خبر ندارمخبرهامون چی-

خبرن. ظاهرا مانیا یه پولی داده بهشون و همه رو مرخص کرده که  اونا هم بی-

 دردسر بزنه به چاک...  و خلوت کنه و بتونه بیدور خودش

 شاهپور چی؟  -

 دونم که هنوز تهرانه. یعنی امیدوارم که باشه... فقط انقدری می-
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 مشت کرد.  هایش رادست ی اهورا از خشم روی هم فشرده شد و هادندان

ها را  توانست االن عقب بکشد و آناو که تا اینجای بازی را آمده بود، نمی

دانست. هر ی شکست را میبسپارد به امان خدا. او نه اهل باختن بود و نه مزه

کرد و حق و  ها را پیدا می طوری که بود، حتی از زیر سنگ هم که شده باید آن 

ه خصوص شاهپور! که تصویه حساب  شان. بفرستاد سمت شان را میحساب

 اهورا با او از دست قانون هم ساخته نبود. 

شه شهرام؛ این همه زحمت نکشیدیم که یهو وسط داستان اینطوری نمی-

مون هر غلطی  و باز بزاریم که با دست به سر کردنقافیه رو ببازیم و راه

 خوان بکنن...  می

 ه که بشه دست خالی بازش کرد!تر از اونپیشنهاد تو چیه؟ این گره محکم-

اهورا دستی میان موهایش کشید و همانطور که ماشین را به جلوی ستاد 

 کرد گفت:راهنمایی می

های خروج از کشور، چه آبی، چه هوایی و چه هر مسیری که اجازه تموم راه-

ی شیخ  بده یه قدم از مرز دور بشن باید کنترل بشه... با به هم خوردن معامله 
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و جمع و  کشه تا مانیا بتونه خودشو ضرر بزرگش، اقال یه ماه طول می مافی

 تونه فعال از اینجا رفته باشه. جور کنه؛ پس نمی

شینه و  راجب شاهپور هم خیالم راحته تا دستش به من و آوا نرسه از پا نمی

و  شه... پس اونم فعال نرفته و شک ندارم تو یه سوراخ موشی خودشآروم نمی

 اش گیر کنه زیر تیغ ما...  رده که نه دست منصور بهش برسه و کلهقایم ک

اهورا ماشین را متوقف کرد و شهرام در سکوت، درحالیکه کمربندش را باز  

 کشید. هایش را میی حرفکرد انتظار ادامه می

باید بریم سراغ کسی که سرش تو آخور هردو نفر باشه و بدونه کجا قایم -

شدن... قبل از پیدا کردن شاهپور، باید بدونیم هامون و مانیا کجان، سر نخ رو  

ریم و اون اطالعات اولیه هم فقط  که بگیریم، خود به خود تا آخر مقصد جلو می

 از دست یه نفر بر میاد... 

 از کی؟  -

 شروین!-

 رام با تعجب نگاهش کرد:شه
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 شروین؟ مطمئنی اون ازشون باخبره؟ -

شک ندارم اطالعاتش کامله. شروین کارش جور کردنِ مشتریه، پس خیلیا رو  -

شه پیداشون کرد... االنم که صرافی هامون باید بشناسه و بدونه کجا می

 شه پیداش کرد... دستشه و اونجا رو کرده پاتوق، پس راحت می

شو  و نباید ببینه، چون از هویتم آگاهه... اما زمانی که خواستی زیر زبونمن

بکشی، باید کامال خاطر جمع شی نفهمه کی هستی، وگرنه لب از لب باز  

کنه... در قالب مشتری بهش نزدیک شو و دست آخر بندازش تو تله... اون  نمی

 مرتیکه وجودش هم واسه این جامعه آفته... 

 تکان داد و چند لحظه که گذشت، پرسید: شهرام سرش را

 کنیم رو به تهران؟  کِی حرکت می-

تا یک ساعت دیگه... انقدری که تو گزارشات کامل رو تحویل بدی و منم  -

 جمع و جور کنم...   وسایل آوا رو 

باید برگردم تهران و به خاطر جبران محبت اون مردم هم که شده، تو این چند  

 ون رو رو به راه کنم...شروز وضعیت آب و برق
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ی چه کنم و بمونه رو  تصمیمت قطعیه اهورا؟ یه کاری نکنی که بعدا بشه کاسه -

 دستت! اون دختر، هنوزم...  

اون دختر، دخترِ شاهپوره و هیچ چیزی   هزار سالم که بگذره !دونمخودم می-

تم  ای جز اینی که گف کنه... اما االن هیچ چارههم این واقعیت رو عوض نمی

شو به  تونم بیارمش وسط میدون مین و دستی دستی جونوجود نداره... نمی

 خطر بندازم... 

ای از ذهنش گذشت کاش سعید اینجا بود و  شهرام نفس عمیقی کشید و لحظه

 آید. هایش دارد درست از آب درمیبینیدید که تمام پیشمی

 خوای چیکار کنی؟ ی پدرش میبا اجازه-

 کنن...  ی پدر هم خطبه رو جاری میلیا هستن بدون اجازهنگران نباش. خی-

شهرام سرش را به طرفین تکان داد و بی اینکه حرف دیگری بزند، از ماشین 

 پیاده شد و اهورا ماشین را رو به سمت مخالف به حرکت درآورد.  

در سوئیت را که باز کرد، هوای سرد خانه به صورتش خورد و اخمش را در هم  

اهش در بدو ورود متوجه تابلوی »هیچ« شد و چند لحظه نگاهش  کشاند. نگ



www.taakroman.ir  

 
  

 
1273 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ی »و در دنیای ما، تعبیر هیچ فایق آمد و فال زندگی را بر کرد. زمانی که جمله 

انتها و در  ای بیچالههم زد...« را برای حکاکی سفارش داده بود، در میان سیاه

بود. اما  اش زندگی ی خأل گیر افتاده بود و این متن به شدت شبیه بهآستانه

 ن تابلو، در این خانه بود و این جمله، شرح حال او؟  االن چه؟ هنوز هم جای ای

کالفه سمت آن قدم برداشت و قاب را روی کنسول خواباند که تا زمان عوض  

اش پیش چشمش پیدا نباشد. ظاهرا این هم به کارهای نیمه  کردنش، جمله

 تمام این سه روزش اضافه شده بود. 

ای تأمل کرد و بعد سرمایش ها را باال رفت و هنگام کشیدن دستگیره، لحظهلهپ

 هایش گرفت و آن را پایین کشید.  را در میان انگشت

بادی خنک که با عطر نرگس ترکیب شده بود، صورتش را نوازش داد و نفس  

ی گرم و آشنا که انگار هنوز نیامده دلش صاحبش را  عمیقش در میان آن رایحه

ش بود که همان  ی قلب بار کامال خودآگاه و از سر سوز تازهکرد، اینمی طلب

هایش انگار قصد آرام شده که نداشت  نفس اخمش را درهم کشاند. درد ریه

 هیچ، بدتر هم شده بود. 
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ی اتاق بود گام برداشت و کنارش  سمت چمدان کوچک بنفش رنگی که گوشه

خواست مطمئن شود تمام  فقط می روی زانو نشست و زیپ جلویش را باز کرد. 

تر به ویالی سابق شاهپور که االن در  مدارک آوا همینجاست که اگر نبود، سریع

 ی دولت بود برود. مصادره 

کرد و بعد هردو را   انای نگاهشای که آنجا بود، لحظهدو تا شناسنامه  با دیدن

ور به عنوان پدر،  بیرون کشید. اولی را که باز کرد، دیدن مهر المثنی و نام شاهپ

ی  اخم کمرنگش را رنگ داد و خواست دومی را باز کند، که همان لحظه ورقه

نازک عکسی از میانش سُر خورد و تلوتلوخوران خواست کف اتاق بنشیند که  

 ی راه آن را گرفت و سمت خودش برگرداند. اهورا در میانه

داد، اخمش محو شد  میبا دیدن مرد آشنایی که عکس تصویرش را به او نشان 

 . زده به تماشایش نشستته بود، بهتهایی که کمی از هم فاصله گرفو با لب

چند لحظه که گذشت، عکس را روی زمین گذاشت و چشمش که به اسم آرش  

افتاد،  ی شناسنامه آوا در صفحهو نرگس در کنار هم و به عنوان پدر و مادرِ

 .هایش لرزیدمردمک ایهثانیبرای 
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 رش سخت بود...  باو

 توانست بفهمد... اصال نمی

 کرد؟!کار میی آوا چهمیان شناسنامه ها، و این اسم عکس آرش

 اگر این عکس اینجا بود، پس... پس تعبیرش این است که آوا...  

 اما این امکان نداشت!

 اند... همان موقع آرش و نرگس گفته بودند بچه را از بین برده

همان وقت از زندگی ساقط شده بود، پس دختری که  ولی خب؛ اگر آن طفل 

زد تمام  ای که حدس میو شناسنامه   حی و حاضر تمام این مدت کنارش بود

که بتواند برای آوا   بود ها شاهپور با دوز و کلک پنهانش کردهاین سال 

 اش را بگیرد، سند راسخ و کافی برای اثبات این حقیقت نبود؟ المثنی

را سر جایشان گذاشت و همراهش را که در طول راه به  ها و عکس شناسنامه 

 متصلش کرده بود، از جیب کتش بیرون کشید.   USBکابل 
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کرد چیز سنگینی سرش را احاطه  مغزش تقریبا از کار افتاده بود و حس می

کرده است. برای حل این معما، فقط یک نفر را سراغ داشت که حقیقت را بداند 

 کند. و بتواند خیالش را راحت 

ها که در  ی مادرش را گرفت. صدای بوقمعطلی شماره روی تخت نشست و بی

ر فشار اش را بیشتهای مشت شده صبی انگشتگوشش پیچید، با هرکدام ع

تا اینکه درنهایت بعد از پنجمین بوق،  شد تر میهایش بیرون زدهداد و رگمی

 مهتاب تماسش را پاسخ داد و اهورا سنگین و گرفته گفت: 

 بانو...  سالم ماه -

 آلود مهتاب را از آن طرف خط شنید: و صدای پُرشعف و بغض

بانو... معلوم  بانو... سالم دورت بگرده الهی ماه ی ماه دونهعلیک سالم یکی یه-

دونی چند وقته که رفتی و یه خبر از منِ مادر هست کجایی تو مادر؟ می

... واسه یه نظر دیدن قد و نگرفتی؟ واال دلم لک زده بود واسه شنیدن صدات

 باالت...  
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اش را محکم روی آن فشرد. ت و اشارههایش را بست و انگشت شس اهورا چشم

حق داشت گالیه کند، نداشت؟ گناه او چه بود که مدام باید پاسوز  

 های اهورا شود؟ شقیکله

گفت ببینم حالت خوبه؟ چیزی که کم و کسر نداری؟ این سعید ورپریده می-

 گه مادر؟ شمالی االن؟  شمال، راست می رفتی

لقیِ سعید بیشتر درهم رفت. باز جای شکرش باقی بود نگفته  اخمش از دهن

مویش را کف دست مهتاب نگذاشته بود که دلِ بود برای چه رفته و اخبار موبه

 همیشه نگرانش را بیشتر به آشوب بیندازد. 

تا آخر امشب خونه باشم...  کنممجبور شدم به خاطر مأموریت بیام، سعی می-

 حالم هم خوبه.

فقط سپردمت به زنه واسه دیدنت... الهی شکر مادر، من که دلم پر پر می-

کنه مو حفظ میدونه و چراغ خونهمو میدونم خودش درد دل خدا... می

 ام... همین که بدونم خوب و سالمتی، واسه من کافیه... واسه

 بعد گفت: ای مکث کرد و اهورا لحظه
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بانو، من زمان زیادی واسه حرف زدن ندارم؛ فقط یه سوال ازت  گوش کن ماه-

 خوام که مفید و مختصر بهم جواب بدی...  پرسم و می می

 زد وقتی که پاسخ داد: صدای مهتاب به نگرانی می

 خیر باشه مادر، چه سوالی؟! -

 دونم... شو نمییه نفر اینجا با منه... یه دختر... که هویت-

ام  و واسهتونم همین االن یه استعالم بگیرم و بسپرم ثبت احوال ته و توشمی

ن شم... کمکم  و از تو بشنوم که بابتش مطمئقیقتخوام حدربیارن؛ اما می

 کنی؟ می

پسرش برای اولین بار از  دانه مهتاب با دلواپسی و قدری کنجکاوی از اینکه یک

 ای سکوت کرد و بعد گفت: یک دختر حرف زده بود، لحظه

کنم مادر. مگه من مرده باشم که پسرم جز خودم از  معلومه که کمکت می-

 خوای بپرسی؟ کسی کمک بخواد... بگو دور قدت بگردم، چی می
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د  دستش را میان موهایش کشیهایش را محکم روی هم فشار داد و اهورا چشم

ای مکث، سوالی که خودش هم از بابت آن دو دل بود، روی لب  و بعد از دقیقه

 جاری ساخت:

دایی آرش دختر داره؟ منظورم اینه زمانی که نرگس باردار بود، قبل از  -

 و از بین بردن؟...  شونی قتل، به دروغ چو انداختن که بچهقضیه

*** 

ود، رسیده بود. از صبح در  آخرین روز از سه روزی که اهورا حرفش را زده ب

ی کدخدا سر و صدا بود و دخترها مشغول تمیزکاری و غذا پختن و چیدن  خانه

گفتند از  بی فرخنده می آرا به همراه خانمی که او را بیوسایل حجله بودند و گل

ی  ی از حالت دخترانهصبح صورت آوا را اصالح کرده بودند و ابروهایش را کم

های طبیعی برای آرایش بعدازظهر  دند و با ماسک کرده بوهمیشگی خارج 

 اش کرده بودند. آماده 

مدام توی اتاق راه  لرزید، که از فرط استرس یخ زده بود و می ییو پا با دست 

گرفت و گاه بلند گرفت. گاه بغضش میی لبش را زیر دندان میرفت و گوشهمی
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فرخنده مانده بود و قرار  بیی بیکرد. دو ساعت تا آمدن دوبارهبلند گریه می

ها ی اینبود غروب کدخدا دنبال آسد نریمان برود و او را به اینجا بیاورد و همه

تر  درحالی بود که اهورا هنوز نیامده بود و نبودنش برای آوا از عذاب هم سخت

 بود. 

ی اتاق نشست و پاهایش را توی شکمش جمع کرد و سرش را روی  کالفه گوشه

ی این  شت و بلند زد زیر گریه. اگر اهورا برنگردد؟ اگر همهزانوهایش گذا

او بتواند راحت به   ها را به کدخدا زده تا قبول کند از آوا مراقبت کند وحرف

مأموریت و زندگی خودش برسد چه؟ اگر... اگر... آنقدر سوال و معما توی  

 ذهنش بود که حد و حساب نداشت. 

آمد، تند ی سر و صدایی که از حیاط میچند دقیقه که گذشت، با شنیدن صدا

هایش را زدود و از اتاق بیرون رفت و به ایوان بزرگی که  از جا بلند شد و اشک

 رو به حیاط بود دوید. 

نگاهش که به قامت بلند مردی آشنا که درحال حرف زدن با کدخدا بود افتاد و 

عمیقی کشید و میان دستش دید، ناخودآگاه نفس که چمدان بنفش خودش را 
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هایش درست ی ایوان گرفت. حضور او، برای دلشورهی نرده دستش را به لبه

خواست که مثل آب روی آتش بود. انگار این سه روز فقط بودنِ اهورا را می

بود و دلش به تک و تا افتاده بود. اهورا همانطور که به   شده  اینطوری حالش بد

اش  ایرش را باال گرفت و نگاه شیشهای سداد، لحظههای کدخدا گوش میحرف

هایش  ایستاده در ایوان خیره شد، نفسی بلند از ریهکه به دخترک ریزنقش 

خارج شد و آوا که نگاه آشنای او را دید، بغض به گلویش دوید و نفسش گرفت  

وید و درش را بست و کمرش را  و وارد خانه شد و تا رسیدن به اتاق یک نفس د

هایش به شدت تند و ممتد شده بود و حس کرد خون به  فستکیه داد. ن به آن

همان سبک آشنای در صدای هایش دوید وقتی بعد از چند لحظه، دقیقا گونه

 زدن به گوشش خورد و بعد صدای اهورا را شنید: 

 خوای درو باز کنی بندانگشتی؟  نمی-

ر  اش را به در چسباند و ندید که اهورا از آن طرف دستش را روی دگونه

 هایش را بست و باز کرد. گذاشت و چشم 
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زارم پشت در و  تو میخوای همینجا بمونم حرفی نیست، چمدوناگه می-

 رم که... می

اش تمام نشده بود که آوا در را باز کرد و نگاه او که به صورت  هنوز جمله

 اختیار محوش شد. اش افتاد، چند لحظه بیانداخته و اصالح شده گل

دونم دست به رفتنت خوبه، ولی این  خوای بری عالیجناب؟ مینیومده می-

 و بزاری و بری...  دفعه رو شک دارم فقط بخوای چمدون

ی سفید بزرگی  هایش نشست و آوا تازه متوجه جعبهلبخند محو اهورا روی لب

 که به دست دیگرش بود افتاد. 

ی اتاق  را گوشه و جعبه  و در را بست و قفل کرد و چمداناهورا وارد اتاق شد 

رفت، با صدای برداشت و همانطور که نزدیکش میگام قرار داد و طرف آوا  

 گیرایی که آوا با یک دنیا دلتنگی به آن گوش سپرده بود گفت:

و بهت  چی دونم کدخدا همهرفتم که فرصت فکر کردن داشته باشی... می-

بتونی تصمیم درست رو ذهنت آزاد باشه و  خواستم نباشم کهگفته، پس 

 ... بگیری
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 اش زد و دلگیر نگاهش کرد.  هایش را به سینهآوا دست

از  ی آخر باهام حرف بزنی که نتونم نه بیارم و بس... گذاشتی لحظهاینا بهونه-

 حرف بشه حرف خودت... 

برعکس تصورش، اهورا نه عصبانی شد و نه حالت نگاه آرامش تغییر کرد وقتی  

 ی کمی ایستاد و گفت:رو به رویش با فاصله

و بزنم که بفهمی پاش بیفته واسه من کاری نداره گذاشتم دقیقه آخر حرفام -

ای  دیگه اوضاع رو طورچیزو به هم بریزم و حتی در عرض یه ثانیه همه

 بچرخونم...  

 تو سلب کنم... و نبود که االن بخوام آزادیقصد من از اولشم به اسارت گرفتن ت

هایش را در هم قفل  هایش را پایین انداخت و سر انگشتآوا حرفی نزد و دست

خواست بگوید را تمرین و در ذهنش  کرد. بارها و بارها تمام کلماتی که می 

 . در مقابل اهورا انگار کامال فراموشی گرفته بود. ردیف کرده بود، ولی حاال..

 با این محرمیت موافقی؟-

 ای نگاهش کرد و بعد گفت:صدای محکمش را که شنید، لحظه
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 ست؟ موقتی؟ منظورت از محرمیت... صیغه-

 اخم اهورا میان ابروهایش نشست.

زنن و  خوره جا می میام؟ از اونا که تا تقی به توقی من شبیه آدمای موقتی-

 فقط به فکر منفعت خودشونن؟

توئم کم فرصت طلب به نظر من هر مردی فقط دنبال منفعت خودشه... -

 نیستی... 

های درشت او چرخاند و بعد با لحن  هایش را میان مردمکاهورا یک دور چشم

 خاصی گفت:

جیح  و ترشاید منم اگه فرصتش پیش بیاد، پای میز که بشینم منفعت خودم-

چی ببندم... ولی واضحِ که سود موقتی بهم نمیاد... من و رو همهبدم و چشمام 

 شم! دنبال همیشگی

 منظورت چیه؟  -

 منظورم واضحه! -
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شید و موهایش را  هایش را روی زمین کآوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد چشم

توانست پشت گوش انداخت. رفتار اهورا زیادی عجیب شده بود و آوا نمی

بردار بود که  کند یا جدی است. اصال مگر این قضیه شوخیمد شوخی میبفه

 اهورا بخواهد دست پایینش بگیرد؟ 

هایش را در هم پیچاند و با دوباره بلند کردن سرش، ای، انگشتبعد از ثانیه

اش ریخت. دخترک امروز وقعا دلبر شده بود یا به عمد با موهایش توی پیشانی

نازش  کرد که حرکات و حرف زدنش، حتی تن صدای ظرافت رفتارش دلبری می

 ؟ نشستانقدر به دل اهورا می

خوای آزاد  بود؟ اینکه اسیرت نباشم، اینکه میچی پس منظورت از اون حرف -

 آزادی با سودطلبی فرق داره، نداره؟ باشم، معنیش فقط اینه که... 

رک حبس شد اش که ایستاد، نفس دختاهورا قدمی جلو رفت و سینه به سینه

اش فرو ریخت وقتی که او کالمش را با حرف خودش  و حس کرد چیزی ته سینه

 قیچی کرد:
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ی متضادن... تو حق زندگی داری و هیچکس  اسارت و آزادی، دوتا واژه-

ای نباید بدون  تونه از این حق محرومت کنه... چه من و چه هر آدم دیگهنمی

هایی  خواستم انتخابمن فقط نمیمیل و رضایت خودت وارد زندگیت بشه... 

وگرنه تو در   که ممکنه در آینده برات وجود داشته باشه رو ازت دریغ کنم...

کنی که بخوام بابتش به اجبار متوصل  کنار من، هیچوقت احساس اسارت نمی

 بشم...

اگه قراره انتخابت من باشم؛ به جای شراکت موقتیت تو مأموریت، شریک ابدیِ  

 شی... نه اسیری که بخوام وادارش کنم کنارم بمونه... یه عمر زندگیم می

و رو کن، ببین کیه که ازت  و برگ اولسودطلبی هم که کال بحثش جداست... ت

 نگیره... 

های داغش،  اش در ترکیب با نفساش را زده بود و رایحهعطر تلخ همیشگی

های قلبش  توانست کوبشتمام تن آوا را به آتش کشیده بود. خیلی راحت می

ی آخر اهورا، کم مانده بود هالل با جمله از زیر کت اسپرتش بشنود.حتی را 

میان  هایش بنشیند که دوباره با یادآوریِ موقعیتش، بغض لب  لبخند روی
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ی  گلویش جا خوش کرد. چقدر دوست داشت همین االن سرش را روی سینه

واسع و محکم او بگذارد، عطر تنش را به جان بکشد و فارغ از تمام فکر و  

 آرام بگیرد.  دمی هایش را ببند وچشم هایش،مشغولیها و دلخیال

 ی اشکش، قدمی عقب رفت و سر به زیر گفت: زمان با ریزش قطرههم

 تونم باهات عقد کنم...  ولی من نمی-

هایی اخم اهورا جمع شد که همان لحظه آوا سرش را بلند کرد و با چشم 

کرد جلوی ریزش  م وجود سعی مین و صدایی لرزان، درحالیکه با تماغمگی

 هایش را بگیرد گفت: اشک 

وایستادی؟ جایگاهت کجاست و   خودت بنداز؛ ببین کدوم طرف میز گاه بهیه ن-

 ات رو هم یادت نره به حساب بیاری...  گردی؟ خونوادهاصال دنبال چی می

و ببین... دختری که از اولش هم دردسر بود و از ب بسم اهلل به عنوان  حاال من

از آب   یه گروگان پاش تو زندگیت باز شد و آخرشم که دختر شاهپور جاوید

 درومد... 
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  ی برگه گرفتن، اونم از نوع دائم و همیشگیش، ازمعامله   حاال خودت فکر کن

کنی، به  شو ورق بزنی یه صفحه سفید هم پیدا نمیدختری که اگه تموم زندگی

 مونه؟ شه ضرر و تا ابد بیخ ریشِت مینفعته؟ یا می

واست دوباره ی آخرش، خ هایش، ناخودآگاه جاری شده بود و با جملهاشک 

اش را آرام گرفت و مانع شد. یک قدمی که سرش را زیر بیندازد که اهورا چانه

ی خیس آوا گذاشت و خیره به  شان بود را جلو رفت و دستش را کنار گونهبین

 هایش لب زد:چشم 

دونیم  خوای اسمی رو به خودت بند کنی که هم تو و هم من می چرا می-

نداره و فقط به دالیلی که گذشته رو به االن بند کوچکترین نسبت خونی باهات 

 تظاهر به دخترش بودن کنی؟ ه حال مجبور بودیکرده، تا ب

هایش از هم فاصله گرفت که اهورا سرش را کنار  ای لرزید و لبآوا لحظه

 گوشش برد و فرصت حرف زدن به او نداد. 

کردن وضعیت   عالوه بر درستکنی این سه روز واسه چی رفته بودم؟ فکر می-

باید مدارک رو جمع و جور  ی کارم این بود که آب و برق ده حاج علی، عمده
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کردم که بشه عقد رو بعدا محضریش کرد... اونوقت کدوم دختریِ که بتونه  می

 ی پدرش ازدواج کنه که تو دومیش باشی؟ بدون اجازه

شست،  هایش که از دو طرف کمر آوا روی دیوار نای مکث کرد و دست لحظه

 ادامه داد: 

ای که متعلق به توئه واقعیِ... دختری  باید گواهی فوت رو میاوردم و شناسنامه-

اش  که کتاب زندگیش اصال هنوز نوشته نشده که کسی بخواد رنگ واسه

 انتخاب کنه...  

ایِ  های گرد و درشت آوا به جنگل شیشهاهورا که سرش را عقب کشید، چشم

 هایش خیره شد و گفت: چشم 

دونی درسته؟ نگو نه که شک ندارم یه چیزی هست که  تو اصل قضیه رو می-

 کنی... داری ازم پنهونش می

 ربط به حرف او گفت: اهورا بی

 و ببند...  چشمات -

 آوا ابروهایش را باال انداخت که او دوباره حرفش را تکرار کرد. 
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 و ببند...  فقط چند لحظه چشمات -

هایش را روی هم گذاشت. نگاه  د و بعد چشم ای با شک نگاهش کرآوا لحظه

اش بود وقتی انگشتش را روی گونه و زیر  اهورا به صورت ظریف و عروسکی

 کرد گفت: هایش را پاک میهایش کشید و همانطور که اشکپلک

کنم بندانگشتی... بی کم و کاست قضیه رو بهت  من چیزی رو ازت پنهون نمی-

 ... چون نه وقتشه و نه مکان مناسبش...  ی بزنمحرف گم، اما االن ازم نخواهمی

خوام این چشمارو اینطوری خیس و غمگین ببینم... حداقل یه نمی هم دیگه

امروزه رو باید همون آهوی وحشی باشی که با زبون تند و تیزش مدام جواب  

 کشید... و از تو آستینش بیرون میحرفام 

هایش را باز کرد و اهورا دستش را پایین آورد. تحت تأثیر صدا و  آوا چشم

 خود آرام شده بود. ودبههای اهورا خنوازش انگشت

خوای آروم باشم وقتی از هویتم و بدونم... ازم میولی این حق منه که حقیقت-

 باخبر نیستم؟

 ازت خواستم اعتماد کنی... -



www.taakroman.ir  

 
  

 
1291 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 ولی...  -

 تونی باورم کنی؟ می-

 ست، با اعتماد فرق داره!گذشته حقایق کنی؟ این بحثو قاطی میچرا مسائل-

رو   هاشست که جای همین حقیقتثل یه زخم کهنهگذشته م فرقی نداره؛-

و  خوای روز عقدمون این گردابهای هردومون مونده... ولی ازم که نمی شونه

 خودمون بره؟  هم بزنم که دودش تو چشم

 من که هنوز نگفتم راضیم...  -

هایش را از دو طرف صورت آوا روی دیوار  ای مکث کرد و بعد دست اهورا لحظه

 هایش گفت: ش را جلو برد و خیره به چشم گذاشت و سر

 گفتی! -

 کِی اونوقت؟  -

چیزو کف دستم تر داره همهزبونت چیزی نگفت، ولی چشمات خیلی قشنگ -

 زاره...  می
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هایش  اش را بگیرد و لبخند روی لباز این حرفش، آوا نتوانست جلوی خنده

و به باال  ی لب اهورا رشکفت که همین حرکتش کافی بود برای اینکه گوشه

 جمع شود و بگوید: 

 رار به مخالفت داری؟ مهر تایید به حرف چشمات؛ بازم اص اینم-

 های اهورا برق زد.  و چشمآوا به لبخندش رنگ بخشید 

 اگه بخوام دوباره فکر کنم چی؟  -

اش انداخت و بعد دوباره به نگاهی به ساعت مچیاهورا از کنار سر آوا نیم

 های او خیره شد. چشم 

 تا یکی دو ساعت دیگه کدخدا عاقد رو میاره، پس تا اون موقع زمان داری... -

 و بی اینکه مهلت حرف زدن به او دهد، سریع و محکم گفت: 

 و یادت باشه جواب منفی تو دادگاه من خریدار نداره...  -

 آوا یک تای ابرویش را باال انداخت: 

 و این یعنی اجبار! -
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مو باز کنم و بزارم چیزی که متعلق به  مشت تونمگاهی وقتا الزمه... نمی -

دونی که؛ اگه پای سود و زیان وسط باشه بلدم میخودمه ازم دور شه... 

 مو بگیرم...چطوری حق

اش باعث رنگ  هایش را به هم فشرد که نخندد، ولی نتوانست و خندهآوا لب

 گرفتن لبخند کج اهورا شد.  

 مون چیه؟  اونوقت اگه یهو خودت پشیمون بشی، تکلیف-

هایش عوض شد وقتی صورتش را بیشتر  اص بود و حالت چشملحن اهورا خ

 هایش به صورت آوا خورد و گفت: جلو برد و داغیِ نفس

العمر گردم آهوی وحشی، مخصوصا اگه مادام هیچوقت از انتخابام برنمی من -

 باشن... 

های او تا های اهورا از چشمهایش رنگ گرفت و چشم آوا حس کرد گونه

به دخترک  های سرخ نیمه بازش خیره شد.هایش سُر خورد و نگاهش به لبلب

 سختی توانست لب بزند:

   ولی من راضی به این عقد نیستم...-
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 هایش خیره شد.نگاه مات اهورا باال آمد و با اخمی کمرنگ به چشم 

 این همه تردیدت واسه چیه آوا؟  -

 هایش را به سینه زد.  هایش را باال انداخت و دستآوا شانه

 خوای عقد کنیم؟ تو چرا می-

 اهورا فقط نگاهش کرد و او ادامه داد:

ون تو این دِه و مبرا شدن از  مغیر از اینه که حرفای کدخدا و اجبار موندن-

 مردم وادار به این وصلتت کرده؟  و تهمت حرف 

 یا... یا اینکه...  

حرفش را نصفه رها کرد و لب پایینش را از داخل گاز گرفت. اهورا صورتش را  

های آوا مماس با ابروهای او شد وقتی درکمترین فاصله به جلوتر برد و مژه

های سرخ اراده به لباو همانطور که بیاش زل زد و ایهای شیشهمردمک 

 دخترک زل زده بود، توی صورتش گفت: 
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و مجبور به کاری کنه که  هیچ چیزی تو این دنیا وجود نداره که بتونه من-

خوام... اگه االن اینجام، اگه اومدم که باهات حرف بزنم، فقط و فقط بخاطر  نمی

شو نکه بزارم کدخدا حرف ی منم هست و قبل از ای اینه که این عقد خواسته

 و دادم...  پیش بکشه، خودم پیشنهادش

این حال، دستش را به دیوار   . بافتدممکن است از پا بی   آوا حس کرد هر آن

 گرفت و بزاق دهانش را فرو برد.  

 بخاطر حرف و حدیث مردم؟ -

هایش به نگاه فندقیِ دخترک  های چشمهای اهورا باال کشیده شد و تیلهچشم 

 شد وقتی که زمزمه کرد: خیره 

خوام، داره! یا میی من حرف اهمیت داده به این یکی اون یکی برنمی خواسته-

مو لحاظ کنم...  خوام... و برای این مورد به خصوص، ترجیح دادم منفعتیا نمی 

 پیچه... ای که تو ذهنت میبدون هیچ فکر و خیال اضافه 

 هایش نشست:لبلبخند کمرنگی ناخودآگاه روی 

 خیلی خودخواهی اهورا خان... -
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 دونم! می-

کنم تو رفتارت تجدیدنظر کنی... چون این عالیجناب  ولی توصیه می-

السلطنه زیاد با مزاج من سازگار نیست... یهو دید باز آهوی وحشی  خودخواه

 شدم و... 

او اش چسبید، حرف در دهانش ماند و و پیشانیِ اهورا که به پیشانی

 ی دخترک پایین کشید. هایش را روی دیوار تا کنار شانهت دس

تونم آهوی وحشی رو تبدیل به شاهدختی کنم که تو فقط  خوای بگی نمیمی-

 تو دستای خودم آروم بگیره؟  

 آوا آرام پلک زد.  

 ...  شاید بتونی شیر باشه، ،اگه انتخاب آهو-

اش بمونه و هرگز  تونه زیر سایهکنه؛ چون میشیر درنده رو آهو انتخاب می-

 هاش، تاوانی نداره که بخواد پس بده... دست گرگا بهش نرسه... اعتماد به غرش

 از کجا مطمئنی انتخاب آهو، شیره؟  -
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 شناسمش و به ذاتش واقفم... از اونجایی که بهتر از خودش می-

 هایش گفت: ه اهورا سرش را فاصله داد و خیره به چشمآوا لبخند کمرنگی زد ک

 نیستم؟! -

 ای کوتاه انداخت. لحن حق به جانبش آوا را به خنده

دونم که تو از خودراضی بودنت شکی نیست... ولی شناختن  و میفقط این-

 دونم... و بعید میمن

روز بار  اهورا جمع شد و آوا با ذوق به لبخند کمرنگش زل زد. ام ی لبگوشه

 زد. چندم بود که هرچند کج و کمرنگ، ولی لبخند می

 شایدم از بس از خود راضیم تو رو از بَر شدم آهوی وحشی! -

کرد و درحالیکه  با او مماس را بار بلندتر خندید که اهورا دوباره صورتش آوا این

 های آغشته به لبخند او کرده بود، گفت:را زوم لب اشایهای شیشهمردمک 

 کنی؟ و ببندی، قبول میگه دوباره ازت بخوام چشماتا-
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کرد آوا حس کرد تنش گُر گرفت از داغیِ نفس او و رد نگاهی که معلوم می

 هایش را ببندد چیست. خواهد آوا چشمقصدش از اینکه می

بار  ی اهورا که از روی دیوار تکان خورد و از دو طرف، اینشدههای مشتدست 

فش روی دیوار نشست، دخترک نفسش گرفت و درمیان چسبیده به کمر ظری 

 هایش را بست.  داد، چشم های گرمی که صورتش را نوازش میلمس نفس

سر  اش چرخید. دخترک تندتند و پشتهای اهورا توی صورت عروسکیچشم 

کشید و صدای گرومب گرومب قلبش کامال واضح بود. صورت اهورا  هم نفس می

شان به ف آوا قرار گرفت و چیزی نمانده بود فاصله متریِ صورت ظرییک میلی

 صفر برسد که...  

برداشت و دستش را به   از روی دیوارهایش را ای که به در خورد، دستبا تقه

های نیمه بازش را به هم چسباند و  بصورتش کشید و آوا با نفسی عمیق، ل

 هایش را باز کرد.چشم 

کرد، به اش را روی لب جاری میاز او فاصله گرفت و درحالیکه جملهاهورا 

 سمت در رفت. 
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ها رو هم ست... حلقهفکر کنم آرایشگرت اومده... کفش و لباست تو این جعبه-

 سپردم بزارن سر سفره... 

کرد که او سمتش برگشت. یک  پشت سر نگاهش می  هایی گلگون ازآوا با گونه

 ش حرکت داد و بعد گفت:قد و باالی ریز نقش هایش را رویچشم دور

 خوای بگی؟ چی می-

هایش را در  آوا از اینکه او دوباره ذهنش را خوانده بود، دستپاچه شد و انگشت

 هم پیچاند.  

خواستم بپرسم... اگه قبل از غروب پشیمون شدی و شیر از آهو دست  می-

 کشید چی؟ 

اش یه سود  کشه... مخصوصا اگه واسههیچ شیری از انتخابش دست نمی -

 العمر باشه...مادام 

درست مثل  پنهانش،  لحن اهورا گیرا بود و محکم و حتی با وجود شیطنت

 همیشه، دلِ آوا را آرام کرد.
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ایش را از هم فاصله داد ولی قبل از اینکه حرفی بزند، اهورا کلید را  هآوا لب

آرا  بی فرخنده و گلزمان با خارج شدنش از اتاق، بیتوی قفل چرخاند و هم

همراه چند نفر دیگر از دخترها کِل کشان داخل اتاق آمدند و همانطور که آوا را  

 خواندند:ایش میزدند و بلند بلند برنشاندند، دست می روی صندلی می

 عروس خانوم هل داره-

 نمک و فلفل داره

 شیشه گالب به پهلوش  

 به چشم و ابروش  ماشااهلل 

 شیشه نمک شکسته

 گردش به ما نشسته

*** 
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و آن را مقابل آوا  کرد ی گرد بزرگ را از روی طاقچه بلند بی فرخنده آینهبی

آرا دستش را از  لسه بلندی گفتند و گ   ،دولحظه دخترها یک،  گرفت که همان

 های آوا برداشت که خودش را در آینه ببیند. روی چشم

و بلند   در آینه نگاه کرد. لباسش نباتی رنگشده زده به تصویر منعکس بهت

تر رفت و فقط قسمت کمرش کمی تنگین میتا انتهای دامنش راسته پایبود 

. روی موهایش تاج گل نرگس بود که موهایش را باال نگه داشته بود و  شده بود

هایش پراکنده توی صورتش ریخته بود و دقیقا شبیه به  فقط چند تار از چتری

 گلش، دستبند گل نرگسی به دور مچ دستش بسته شده بود. تاج

  ی محو، اصالح ابروها، خط چشم و سایه آرایش صورتش ساده بود. ولی با وجود 

داد. به خواست خودش مژه هایش را درشت و گیرا نشان میحسابی چشم 

های فِر و بی فرخنده هم تایید کرده بود که مژهمصنوعی نگذاشته بود و بی

هایش به رژ لب زرشکی ماتی کند. لببلند خودش برای آرایش کفایت می

رنگ   ،های سفیدشزد، در تضاد با دندانآغشته بود که وقتی لبخند می

 داد.  قشنگش را بهتر نشان می
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 آرا نگاه کرد و گفت: بی و گلبا لبخندی قدرشناسانه به بی

 دونم چی بگم... دستتون دردنکنه خیلی خوب شده... واقعا نمی -

 اش را بوسید و گفت:بی جلو آمد پیشانیبی

 چیزی که قرار نیست بگی دخترجان! انشااهلل سفید بخت بشی مادر... -

 آرا صورتش را بوسید و گفت:او تشکر کرد و بعد گلبا لبخند از 

 مبارکت باشه عروس خانوم... دست راستت رو سر ما خاخور جان...  -

نفس نفس  آوا خندید و همان لحظه یکی از دخترها در را باز کرد و درحالیکه 

 زد گفت:می

بی! کدخدا عاقد رو آورده و دوماد منتظر عروسه که  بی بجنبونین دست-

 بشینن پای خطبه...  

 آگاه باال رفت. شال نباتیِ نازکی که همراه خود لباس بودضربان قلب آوا ناخود

ی دامن بلندش را گرفت و همانطور که دخترها  را روی موهایش انداخت و لبه

 اق بیرون رفت. زنان دورش را گرفته بودند از اتکشان و دستکِل
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نشین رسیده بود و دخترها که از دورش پراکنده شدند، سرش را  مقابل شاه 

ای سر جایش مات ایستاد و نگاهش کرد. کت و  بلند کرد و با دیدن اهورا لحظه

دوختی به تن داشت و زیرش پیراهن سفید پوشیده بود  شلوار مشکی خوش

هایی  هایش و چشممات روی لبحالتش را باال زده بود و با لبخند موهای خوش

هایشان را به نمایش گذاشته بود،  شان، نور سبز کریستالکه برق همیشگی

 کرد. دخترک را نگاه می

گلی که دستش بود را  آوا سمتش قدم برداشت و مقابلش که رسید، اهورا دسته

همگی در میان  و ها را گرفته بود  های رز زرد اطراف نرگسمقابلش گرفت. گل

 ی محصور شده بودند. نازک رنگذ شکری کاغ

 ها را بو کشید و با لبخند نگاهش کرد:آوا گل

 دونستی رز زرد و نرگس دوست دارم؟ از کجا می-

ی کوچیک رز زرد  از اونجایی که میون باد و سرمای شمال، سمت یه بوته-

 کنه چقدر دوستش داری...  رفتی و عطر نرگست هم از چندقدمی معلوم می
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ا لبخند تشکر کوتاهی کرد و لحظاتی بعد، درحالیکه حورا و یکی از  آوا ب

ی سفیدی روی سرشان گرفته بودند  کردند پارچهدخترها که لیلی خطابش می

سایید، کنار اهورا روی صندلی نشسته بود و قرآن را به دستش  آرا قند میو گل

 خواند.هایش را زیرلب مید و آیهگرفته بو

  ها روی صندلیای به تن داشت و با فاصله از آنقهوهآسد نریمان، عبای 

نشسته بود و مشغول ثبت اطالعات عروس داماد بود و  دیگری کنار کدخدا

اش، سکوت به مجلس  کارش که تمام شد، گلویی صاف کرد و با تک سرفه 

ی عقد و  حاکم شد و او بعد از خواندن دعای فرج، شروع کرد به خواندن خطبه

 بعد گفت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم. به میمنت و مبارکی، پیوند آسمانی عقد، ازدواج  -

ی محترمه، سرکار خانم آوا سهیلی و جناب آقای  دائم و همیشگی بین دوشیزه

 گردد. اهورا پناهی منعقد و اجرا می

ی مکرمه، سرکار خانم آوا سهیلی، آیا بنده وکیلم شما را به  ی محترمهدوشیزه

ی یک جلد  همیشگیِ جناب آقای اهورا پناهی، به صداق و مهریهزوجیت دائم و  
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ی  اهلل مجید، یک جام آینه، یک جفت شمعدان، یک شاخه نبات و مهریهکالم

ی تمام بهار آزادی رایج در  سکه 500العقد و بقیه به تعداد معین ضمن

جمهوری اسالمی ایران که تماما به ذِمۀ زوج مُکَرَم دِین ثابت است و 

المطالبه به سرکار علیه عرضه خواهند داشت... و شروطی که مورد توافق  عند

 ین بوده درآورم؟ آیا بنده وکیلم؟  فطر

 آوا حرفی نزده بود که صدای حورا از پشت سرشان شنیده شد: 

 عروس رفته گل بچینه...  -

 آسد نریمان دوباره گفت: 

ار خانم آوا ی مکرمه، سرکی محترمهکنم؛ دوشیزهبرای بار دوم عرض می-

سهیلی، آیا بنده وکیلم شما را به زوجیت دائم و همیشگیِ جناب آقای اهورا  

اهلل مجید، یک جام آینه، یک جفت  ی یک جلد کالمپناهی، به صداق و مهریه

و شروطی که مورد توافق  العقد ی معین ضمنهریهشمعدان، یک شاخه نبات و م

 ین بوده درآورم؟ آیا بنده وکیلم؟  فطر

 وس رفته گالب بیاره...  عر-
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ی اهورا را  آرا بود. آوا به وضوح صدای نفس عمیق و کالفهاین بار صدای گل

توانست حدس بزند اخمش از این  هایش نشست. میشنید و لبخندی روی لب

همه معطلی تا چه حد درهم رفته که اینطوری کالفه و پشت سر هم نفس  

بود و از استرس انگار قلبش  دروغ چرا؟ خودش هم دل توی دلش نکشد. می

 زد.  توی گلویش می

ی مکرمه، سرکار خانم آوا ی محترمهکنم؛ دوشیزهبرای بار سوم عرض می -

سهیلی، آیا بنده وکیلم شما را به زوجیت دائم و همیشگیِ جناب آقای اهورا  

اهلل مجید، یک جام آینه، یک جفت  ی یک جلد کالمپناهی، به صداق و مهریه

شروطی که مورد توافق  العقد و ی معین ضمنیهک شاخه نبات و مهرشمعدان، ی

 ین بوده درآورم؟ آیا این دفعه بنده وکیلم؟ فطر

ی  ی آخر سورهنگاهی به آوا انداخت. دخترک آیهی چشم نیماهورا از گوشه

هایش را روی هم یاسین را هم زمزمه کرد و قرآن را بست و بوسید و چشم

ا تکیه به خودت به مردی که یه برای  ه کرد:»خدایا... بگذاشت و در دلش زمزم

شه خواستمش و دیگه هم کسی تو دلم جانشینش نمی اولین و آخرین بار 
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کنم... تو هم کنارمون باش و تنهامون  دم و برای همیشه قبولش میجواب می

 «...نزار

 و همانطور که سر به زیر نشسته بود گفت:  قرآن را پایین آورد

 ی بزرگترهای جمع... بله!ی کدخدا و بقیهبا اجازه-

دست و کِل   صلوات و  ی اهورا، بین صدایصدای نفس عمیق و آسوده

زمان با »بله«  هایش را همها گم شد، ولی آوا شنید و دید که چشمکشیدن

 گفتن آوا روی هم گذاشت و باز کرد. 

 جمع که ساکت شد، دوباره آسد نریمان گفت: 

ی خود،  جناب آقای اهورا پناهی، آیا از طرف شما وکالت دارم که ایجاب موکله-

سرکار خانم آوا سهیلی، با مهریه و شرایط ذکر شده قبول نمایم؟ آیا بنده  

 وکیلکم؟  

هایش را روی هم  چشم های تندتند و نامنظم قلب کوچکش،و آوا در میان تپش

 گفت:  و گیرا  ی او را شنید که مثل همیشه محکمصدای گرم و مردانه گذاشت و

 بله.-



www.taakroman.ir  

 
  

 
1308 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ی عقد را  خطبه لوات بلند شد و آسد نریمان برای بار دومصدای صدوباره 

خواند و کدخدا و هادی به جای شهود عقدنامه را امضا کردند و بعد جلو آمدند 

 و هردو با اهورا دست دادند و کدخدا گفت: 

 انشااهلل که به میمنت و مبارکی... مبارک باشه -

 آوا آرام و پر شرم و اهورا مثل همیشه محکم و جدی تشکر کردند. 

میان صدای کِل کشیدن و شادیِ  در ی اول را باز کرد واهورا باکس حلقه

جمعیت که شامل تمام اهالی محل بود که به پاس قدردانی بابت وصل شدن  

شان در آن مجلس  برقِ ده کوچک ط خطو رفع مشکلو   ی آب شهریدوباره

های سفید تزئین  ی نقره که با برلیانحلقهشرکت داشتند بود، حلقه و پشت

ای بود که  ی نقرهی خودش هم رینگ ساده شده بود به دست آوا کرد و حلقه

 آوا آن را دستش کرد. 

باورش برای دخترک، مثل خواب بود. مثل لمس رویایی شیرین که طعمش  

 شد.  شتر از قبل در جانش پخش میهرلحظه بی
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ذاشت و کارش که  شان گکردند، مقابلآسد نریمان دفتری را که باید امضا می 

رارهای کدخدا، برای شام نماند ولی پیرمرد سهمش را  تمام شد برخالف اص 

 همراهش فرستاد. 

وی  خورش مرغ آلو، همراه پلو  شامل اناربیج و ترش کباب  شام آن شب،

ها سرو  در میان دست زدن و بزن بکوبعطر شمالی بود که طعم و خوشخوش

 شب هم ادامه پیدا کرد.  شد و مهمانی تا بعد از نیمه

بی فرخنده کسی کنار آرا و بیها رفته بودند و جز حورا و گلکم تمام مهمان کم 

کرد که دختر بیچاره  هایی میزد و توصیههایی میبی فرخنده حرف آوا نبود. بی

 گفت:شد و او با حرص میوش سرخ میتا بناگ

اوی دخترجان شرم و شکومت واسه چیه؟ کسی که شوهر داره، دیگه نباید -

که به حرفای من رسیدی،  وقتی شو داشته باشه... حاالخلق و خوی دخترونه

بینی که اگه چهارتا دونه پیرهن بیشتر از تو پاره نکرده بودم هیچوقت این  می

 زدم... حرفارو نمی 
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گشت، اما نبود.  چرخاند و دنبال اهورا میا نامحسوس میان مردها چشم می آو

اواسط مهمانی بود که اهورا از دیدش پنهان شد و االن هم او را در میان جمع 

ی خوبی ندارد، اما فکر دانست اهورا با مهمانی و دورهمی میانهدید. می نمی

یوان ایستاده و سیگار  کرد انقدر زود خسته شود و ندانست اهورا توی انمی

ی اواخر آذر  کشید و از فکر و خیالِ خود او، در آغوشِ هوای یخ و سرمازده می

 کرد... هایش حس نمیماه، چیزی جز گرما در میان شریان

بی فرخنده هم ساعت بعد که همگی عزم خوابیدن کردند و بیحدود نیم

عد از شب به خیر گفتن  خداحافظی کرد، آوا با لبخند از اندرونی خارج شد و ب

ای مکث  ها باال رفت. دستش که روی دستگیره نشست، لحظهبه دخترها، از پله

ای از تنها بودنش با اهورا، توی این اتاق، حس  کرد و سر جایش ایستاد. لحظه

های گنگ و گسی زیر زبانش پیچید و ته دلش را خالی کرد. از طرفی هم حرف

شد. اما خب... او این احساس شدید و شدیدتر میآورد، بی را که به یاد میبی

خواست... مخصوصا حاال که محرم بودند و او در جایگاه  خودش هم اهورا را می

 شوهرش بود.  
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ی شوهر که توی ذهنش پیچید، لبش را گاز گرفت و با نفسی عمیق  از واژه

هایش را چرخاند و  که دید، کمی چشم  را دستگیره را کشید. جای خالی اهورا 

هایش را به  دستاش را روی ایوان پیدا کرد. طولی نکشید که قامت ورزیده

همانطور که سمت ایوان قدم رو. بهها گرفته بود و زل زده بود به رونرده 

آمد و  داشت، لبخند کمرنگی به لب نشاند. چقدر پیراهن سفید به او میبرمی

 سش، چقدر دل دخترک را شاد و گرم کرده بود. این تغییر رنگ لبا

به محض اینکه روی ایوان رفت، سرمای هوا لرز به تنش انداخت. صبح برف 

باریده بود و االن هم بارش باران شدت گرفته بود. اهورا مشکل برق و آب دِه را  

حل کرده بود، ولی بحث گاز هنوز سرجا بود و داخل اتاق نه به سردیِ بیرون،  

 .جا هم سرد بودهرحال آناما ب

پیراهن نازک در آن سرما ایستاده بود نگاه  الیه آوا باتعجب به اهورا که با یک

  کرد. بیشتر تعجبش به خاطر این بود که اهورای تیز و همیشه حواس جمع،

ای نامعلوم  روح به نقطههایش سرد و بیچشم ه آمدن او نشده بود!چطور متوج

 در عالم افکار به دام افتاده است.  کردود و معلوم میبخیره 
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 قدمی جلو رفت و آرام صدایش زد:

 اهورا! -

العملی نشان نداد. آوا بیشتر نزدیکش ایستاد و بازویش را  باز هم هیچ عکس

های دخترک به گز گز افتاده بود، اش انگشتگرفت و درحالیکه از داغی

بار... انگار که از عالم دیگری  این. که دستش را تکان داد و دوباره صدایش زد

های نگران و  برگردد، نفس عمیقی کشید و پلک زد و سرش را سمت چشم 

 آلود آوا چرخاند و او با ترسی مشهود پرسید:بغض

 خوبی؟ چرا اینجا وایستادی تو این سرما؟ -

هایش را از هم فاصله داد، ولی قبل  اینکه پاسخش را بدهد، کمی لب یاهورا برا

اینکه کالمی بگوید، با احساس سوزش دستش، اخم کمرنگی به صورتش  از 

نشاند و با »هیس« آرامی که کشید، ته سیگاری که توی دستش تبدیل به  

خاکستر شده بود را کف ایوان انداخت. آوا با دیدن دست سوخته و  

 ی اهورا، دستش را جلوی دهانش گذاشت و با ناباوری گفت: شده سرخ

 گذاشتی این بال سرت بیاد؟   چرا اهورا؟ چرا -
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 لحنش سنگین و گرفته بود: 

 حواسم نبود...  -

خواستی از یه چیزی  اینجوری که تو غرق بودی تو فکر و خیال، مطمئنم می -

 دونم! فرار کنی... حاال از چی؟ نمی

؟ یا از آن احساسات سر باز  از خودش گفتمیگفت اهورا؟ باید باید می چه 

فهمید و سوزاند و هیچکس بجز آوا نمیه وجودش را میکرده؟ یا از تب تندی ک

 کرد! درکش نمی

چیزی نگفت و به ظاهر ساکت و آرام بود، اما درونش طوفان پرتالطمی به پا  

 دانست. خدا میتنها شده بود که 

آوا با ابروهایی خم شده به زخم دستش نگاه کرد و مچ دست دیگرش را گرفت 

 و گفت: 

ترسم دمای بدنت بیشتر بشه و یه  اینجا سوزش زیادی سرده؛ میبیا بریم تو...  -

 دونی که، هنوز خوب نشده! وقت خدایی نکرده جای زخمت عفونت کنه... می
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حق با آوا بود، ولی اهورا از بس درونش ملتهب بود که هیچی از سرمای هوا  

 اش هم نبود. کرد و حتی به فکر زخم التیام نیافتهحس نمی

ای آرام، گوش به  اق برگشتند. اهورا در سکوت و با چهرههردو داخل ات

ش نبوده  گفت چرا مراقب خوددر حال وارسی دستش میغرغرهای آوا که 

های دخترک هم برایش دلنشین و  کرد گالیهکم داشت حس میسپرده بود. کم 

سر هم حرف کرد و تند و پشتجذاب است وقتی ابروهای کم پشتش را خم می

 زد. می

چی دارن که بیارم و بیام... مواظب   رم پایین سریع ببینم وسایل پانسمانمی-

 آ... تو ایوون هم دیگه نرو...  باش دستت به جایی نخوره

خواست بگوید نرو. پانسمان هایش لرزید. میاهورا نگاهش کرد و کمی لب

ی خواست سرش داد بزند که همهخواهم. فقط خودت کنارم باش... اصال مینمی

سر رفتنش را  ها تقصیر توست. ولی حرفی نزد. فقط سکوت کرد و از پشتینا

کرد از صدای فریادش  نگریست. سکوت شبیه اهورایی که هر زمان اراده می 
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آرام بود... آنقدر آرام که چیزی از   ،لرزید نبود! اما کنار آواچهارستون خانه می

 خواست، همین. فمید. فقط او را میدرد نمی 

ی خودشان چیده ی سفید و ظرف عسلی که روی حجلهچندتا تکه پارچهآوا با 

، دامن بلند لباسش  ها را گرفته بودشده بود، وارد اتاق شد و با دستی که پارچه

را باال داده بود که جلوی پایش نیفتد و بتواند راحت راه برود. نگاه اهورا برای  

رک که کنارش  و دختچند لحظه، سمت مچ پای ظریف و سفید آوا رفت 

 هایش قفل شد. نشست، دوباره توی چشم 

 تو...  بده من دست -

اهورا دستش را مقابلش گرفت و او دوباره اخم کمرنگی میان ابروهایش  

 نشست. 

سیگار لعنتیِ که مدام ببین چیکار کرده با خودش! همش تقصیر اون -

سر دستت  ی... بیا! خوب شد حاال؟ حیف نبود این بالرو با اون نکبتیکشمی

 بیاری؟  
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  کرد و دخترک همانطوری عروسکیِ آوا را نگاه میاهورا با لبخندی مات، چهره

زد. کارش که تمام شد، کرد، عسل را روی زخمش میبا خودش غرغر می که

 پیچید گفت: ها را برداشت و همانطور که دور دستش مییکی از پارچه

محلول ضد عفونی یا الکل پیدا نکردم... حورا هم خواب بود ازش بپرسم... -

کنه و هم تمیز نگهش  تو خنک میمجبور شدم عسل بیارم که هم زخم

 داره... می

کشی  ها رو هم همگی با آب داغ شستم و تمیز کردم که میکروباین پارچه

 بشن... 

 هایش را باال انداخت و ادامه داد:بعد شانه 

اری فت و فراوون! االن حداقل خیالم راحته تا االخره اینجا امکانات کمه و بیمب-

 کنه...  و میمونه... عسل کار خودشصبح تمیز می

اهورا هنوز حرفی نزده بود که دخترک کارش تمام شد، سرش را بلند کرد و  

خواهد بزند،  هایش مردد بود و معلوم بود برای حرفی که مینگاهش کرد. چشم

 دل است.  دو
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 هایش را در هم پیچاند و بعد گفت: کمی انگشت

 و باز کنی؟  تونی موهاممی-

 چرا؟  -

ی بلند  پیچید متوجه شدم دوتا گیرهو میبی فرخنده داشت موهاموقتی بی-

 ش کنم... متونم پارچه رو محکالش گذاشت... با اونا میسیاه البه

 نیازی به این کارا نیست... -

اتفاقا نیازی هست! این زخم کمِ کم باید تا صبح پانسمان بمونه وگرنه  -

 شه... حاالحاالها خوب نمی

 عسلش را باال آورد: عد پشت به او نشست و دست آغشته بهب

 گفتم بهت...  دستم کثیف شده، وگرنه نمی-

تر از همیشه میان جعد تهاهورا شالش را برداشت و نگاه سرکشش، افسارگسیخ

های بلند موهای آوا چرخید. عطر نرگسش دوباره تیر شده بود و  و شکن موج

قلب او را هدف گرفته بود. دستش را یک بار مشت کرد و بعد تاج گلش را  
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نیمی از موهای   فرخنده بیبرداشت و مشغول باز کردن گره موهایش شد. بی

 اش رها ساخته بود.  را روی شانه بلندش را از باال پیچیده بود و بقیه

های اهورا  های ظریفش ریخت، انگشتموج موهایش که تمام و کمال روی شانه

زمان با مشت کردنش، کمی سر آوا را عقب کشید و  بین تارهایش خزید و هم

صورتش را میان موهایش فرو برد. نفس عمیقش، پوست گردن آوا را سوزاند 

 کشید، گفت:هایش را عمیقا بو میی مووقتی همانطور که رایحه

 بهت گفته بودم منم عطر نرگس رو دوست دارم؟ -

های آوا از هم فاصله گرفت، ولی نتوانست حرفی بزند. چون همان لحظه  لب

را پشت گردنش    های داغشی چپش ریخت و لباهورا موهایش را روی شانه

 احساس کرد. به خوبی  ست،که روی پوستش نش ایبوسهداغیِ نشاند و آوا 

اش را دور کمر دخترک انداخت و او را سمت خودش دست باندپیچی شده

از  لباسش را پایین برد و های دخترک وقتی تندتر شد، که اهورا  کشید و نفس

اش را بوسید و آن حرارت و گرما را تا گودیِ گردنش ادامه داد.  گردن تا سرشانه 

اهورا ریخت وقتی او عطر  ی سر آوا از عقب خم شد و موهایش روی شانه 
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کرد. می ی عمیقش را مهمان گودیِ گردنش برد و بوسهدخترک را به جان می

 صدایش کرد:دست ظریفش، روی مچ اهورا نشست و آرام 

 اهورا...  -

 اهورا گردنش را گاز ریزی گرفت و صدایش گرفته بود وقتی که پاسخ داد: 

 جانم؟ -

اش، یا حرارتی که به جان دخترک هاز پاسخ غیرمتعارفش بود یا صدای گرفت

 افتاده بود، نفسش ته سینه گره خورد و بعد گفت:

 ها رو پیدا کردی؟ گیره-

ی گر  اش را به گونهاهورا سرش را باال آورد و آوا صاف سر جایش نشست. گونه

ای  از آن خرمن قهوهی آوا چسباند و دستی که میان موهایش بود را  گرفته

 مقابلش گرفت و گفت:رنگ بیرون کشید و  

 همیناس دیگه؟  -
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آوا به سختی سرش را تکان داد و دست لرزانش را جلو برد. درحالیکه مشغول  

 تر به خودش شنید: محکم کردن پارچه بود، صدای اهورا را از هروقتی نزدیک

 دونی؟ تو این چیزارو از کجا می-

 کدوم چیزا؟  -

 عسل و آب داغ! -

روی لب نشاند و صدای ظریفش، به جان   که رد غم داشت، آوا لبخند کمرنگی

 اهورا نشست:

من همچینم زندگی مرفه و بدون سختی نداشتم... چیزای زیادی یاد گرفتم  -

 که این کنارشون اصال به حساب نمیاد... 

ای مکث کرد و هردو گیره را که قفل کرد، نگاهش را به مقابلش  بعد لحظه

 دوخت و ادامه داد:

ر وقتی خیلی کوچیک بودم، شاهپور تنبیهم کرد... به خاطر اینکه اون  یه با-

مهمون داشت و من ندونسته ویولون زده بودم و صدای سازم به گوش  

کلی کتک خوردم و دست آخر هم شون  مهموناش رسیده بود، بعد از رفتن
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گفت این انگشتا باید اینطوری تنبه بشن تا یاد مو گذاشت رو بخاری... میدست 

 بگیرن وقتی من مهمون دارم، حقِ سمت ساز رفتن ندارن...  

اش نشسته بود برگشت و همزمان با ریختن  سمت اهورا که اخم در چهره

 ی او گذاشت و ادامه داد: ی درشت اشکش، سرش را روی شانهقطره 

 کردمچون بچه بودم فکر و می  خیلی گریه کردم؛ به خاطر کتک نه ها،-

 تونم ویولون بزنم...  ز کار افتادن و دیگه هیچوقت نمیانگشتام برای همیشه ا

و دوست داشت... کرد، خیلی مناون موقع یه نجمه خانوم تو آشپزخونه کار می

رو دستم مو نشونش دادم... اونم زود دست سریع دوییدم رفتش پیشش و

عسل زد و چندتا پارچه رو با آب داغ شست و گذاشت رو دستم... گفت چون  

 شه...زیاد عمیق نیست، اگه بزارم تا فردا بمونه خوب میسوختگی 

راستم گفت؛ فرداش دیگه خبری از سوختگی نبود، فقط یه رد قرمز ازش 

اش هنوز  مونده بود که اونم با چند دفعه پماد زدن خوب شد. ولی خب، خاطره

 مونده... دقیقا هم به اندازه همون روز اول درد داره... 
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کرد، دستش را کنار صورتش گذاشت و نوازش می  اهورا که موهایش را

اش را همانجا قرار داد و هایش را پاک کرد. موهایش را بوسید و چانهاشک 

 گفت:

 زارم دیگه دست شاهپور بهت برسه... نمی-

ترسم دوباره  ترسم اهورا... میولی اون ناتوتر از این حرفاست. من ازش می-

 برم گردونه و...  

و خودش  هایش را محکم به هم فشردبه سینه گرفت، آوا لب اهورا که سرش را 

در حال  های بلند قلبش را شنید و اورا در آغوشش جمع کرد. طنین تپش

 نوازش موهایش، آرام کنار گوشش گفت: 

تا جایی که یادمه، از همون اولش فقط بخاطر انتقام گرفتن از شاهپور بود که  -

لرزید، این ترسی که االن تو دلت افتاده تن به این شراکت دادی... چشمات نمی 

زدی، ولی حرفات  کردم... مطمئن بودی، از روی کینه حرف میرو احساس نمی

ها دی؟ این گریهمحکم بود... االن چی شده که داری از خودت ضعف نشون می

 شبیه تو نیست آهوی وحشی... 
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اش را به  آوا دست تمیزش را روی مچ دست او گذاشت و همانطور که پیشانی

 داد زمزمه کرد: اش فشار می ی سینهقفسه

 دونم... دونم... باور کن خودمم نمی نمی-

 روز آخر، تو اتاق خودت، چی گفتم بهت؟ نگفتم باید قوی باشی؟  -

 تونم!و یادم نرفته... اما نمیگفتی، حرفات-

 خوای قبولش کنی...  تونی... منتها نمیمی-

 و قبول کنم؟  چی-

 زنی... آرامشی که داری... شجاعتی که تو دلت افتاده و مدام داری پسش می-

کرد از  احساس می  هایش را بست و باز کرد. آرام بود االن؟ای چشمآوا لحظه

گفت اش را باال کشید و حقیقتی که دلش میترسد؟ انگار بود! بینیچیزی نمی

 را به زبان آورد: 

 کنار تو آرومم... ولی اگه نباشی، بازم همون ترس میاد سراغم... -

 مگه قراره نباشم؟ -
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های محکم و  به چشمی او برداشت و نگاهش که آوا سرش را از روی سینه

 فتاد، اهورا لبخند محوی به لب نشاند و آوا دوباره صدایش را شنید: ا آرامش

 امشب چه شبی بود آوا؟  -

آوا احساس کرد جریانی گرم، مثل صاعقه از تنش گذشت و تمام وجودش را به  

 های قلبش را باال برد. آتش کشید و تپش

خوام موقتی کنارم باشی، گفتم مدت معلوم رو من جواب  بهت گفتم نمی-

تو ول کنم... گفتم تا من هستم،  ده چون قرار نیست وسط راه دست ینم

 ی هیچ گرگ و شغالی دورِت پیدا بشه؛ نگفتم؟ زارم سر و کلهنمی

 آوا نرم و آرام گفت: 

 گفتی...  -

اش زد و مانع و خواست سرش را زیر بیندازد که اهورا انگشتش را زیر چانه

 شد. 

 ت ببینم.خوام تردیدو تو چشماپس دیگه نمی-
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 اش نگاه کرد.ایهای شیشهای به مردمکآوا لحظه

 برای کنارت بودن کوچکترین تردیدی ندارم...  -

دونم، همون وقتی که با کلی معطلی بهم »بله« گفتی و که خودمم میاین-

 خیالم بابتش مطمئن شد. 

 و اهورا ادامه داد: اش لبخند زد آوا از این جمله

شه همون انقالب درونی که قبال بهت  هم بودن می اگه اراده کنی، این با-

 گفتم...  

آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد لبخندش را رنگ بخشید و همانطور که  

داد و درنهایت او محکم  هایش را روی مچ دست اهورا حرکت میانگشت

هایش را قفل کرد، با ناز و صدایی که ذاتا ظریف و  دستش را گرفت و انگشت

 ت: زیبا بود گف 

 شه! اگه اراده کنم، اگه بخوام و تو هم کمکم کنی، می-

ی پاهای آهو ظریفه، ولی اگه به ابهت شیر زندگیش تکیه کنه و اونم سایه

 شون بشه؟ شو رو دنیاش بندازه، دیگه کیه که بتونه حریفمردونگی
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حرف فقط صورت آوا را  هایش را باال برد و بیلبخند اهورا، کمی سمت چپ لب

زد و درنهایت  لغزید و روی اجزای صورتش چرخ چرخ میکرد. نگاهش می نگاه

 قفل لبخند دلنشینی شد که با رژلب زرشکی زیباتر هم شده بود. 

هایش خمار شود و صورتش را خم کند، آوا دستش را از  قبل از اینکه چشم

 میان دست او کمی عقب کشید و اهورا که نگاهش کرد، گفت:

 و بشورم. خوام برم دستاممی-

 هایش را نگاه کرد.چشم ای اهورا لحظه

 برو.. -

 و آرام دستش را رها کرد و ادامه داد: 

 ی اتاقه... آب همین گوشه ولی حق پایین رفتن نداری، پارچ -

 زده نگاهشش کرد:آوا بهت

 اهورا! -

 دم!ی همینم نمیدونی که اگه بخوام اجازههمین که گفتم! می-
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را به  های باقی مانده ف عسل و پارچهابرویش را باال انداخت و ظر آوا یک تای 

 شد گفت:دست گرفت و همانطور که از جایش بلند می

 دونی که اگه بخوام نیازی به اجازه و این حرفا ندارم...  می-

 گذاشت که صدای اهورا را کنار گوشش شنید: پارچه و عسل را روی طاقچه می

 وی وحشی... گم آهدونم که بهت میمی-

رفت که اصال  هایش سمت اهورا برگشت. چطوری راه میبا لبخند روی لب

 شد؟  صدای پایش شنیده نمی

ریخت و آوا داشت از پارچ آبی که توی اتاق بود، روی دست دخترک آب می

زده کرد که اهورا دستش را مقابلش گرفت و او بهتهایش را خشک می دست 

 رویش را باال انداخت: نگاهش کرد. اهورا یک تای اب

 شون با هم نرقصن؟  کدوم زن و شوهرین که شب عروسی-

 آوا پارچه را روی طاقچه گذاشت و با لبخند گفت:

 شه رقصید!بدون آهنگ که نمی-
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 شه... اگه من بخوام می-

ترین ردی از  های سبز و براقش را نگاه کرد. کوچکآوا چند لحظه مردمک

 زد.  اهورا کامال جدی حرف می شوخی یا دروغ در آن نبود. 

هایش را قفل کرد و او را سمت خودش  انگشتش را جلو برد و اهورا راست دست

اش نشست و دست دیگر او کمرش را محکم  چپ آوا روی سینه کشید. دست 

اش، بدون اینکه کوچکترین حواسی برایش  ایهای شیشهگرفت. خیره به چشم

شد و در آغوشش نرم نرمک جا میبههای اهورا جامانده باشد، توی دست

 رقصید. می

ی تلخ و دلچسبش با  های داغ اهورا تمام تنش را گرم کرده بود و رایحهانگشت

 کرد. های بلند قلبش را آوا به راحتی حس میهُرم تنش یکی شده بود و تپش

دست دخترک را گرفت و او را از خودش فاصله داد. آوا یک دور چرخید و  

از پشت سر توی صورت اهورا پخش شد، او نفس عمیقی کشید و   موهایش که

وقتی  زمان که آوا به سمتش برگشت، کلید برق را زیر انگشتش فشار داد وهم

دخترک را محکم در آغوش گرفت و آوا تا به   فرما شد،تاریکی به اتاق حکم
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ی  هایش قفل بوسهخودش بیاید، نفسش حبس شد و در کسری از ثانیه، لب

 گشت. فرصت مناسب می  اهورا از سر شب برای کاشتنش دنبالی بود که داغ

های اهورا که کمرش را گرفت و او را به  های آوا روی هم افتاد و دست چشم 

   .ی پیراهن او گرفتهایش را به یقهدیوار چسباند، دست

داد، صورتش را عقب کشید و درمیان همانطور که کمرش را فشار می 

اش هم رد ی لبش را بوسید و چانههای آوا، سرش را پایین برد. گوشهنفسنفس

  تابرش را زیر گردنش برد و تند و بیهای او را لمس کرد و بعد، سداغ لب

طاقت  گردنش را بوسید و پوست ظریف گلویش را زیر دندان گرفت. آوا بی

، بدون اینکه  دستش را کنار صورت اهورا گذاشت و او که سرش را بلند کرد

ترین حرکتی به او دهد، دوباره روی صورتش خم شد و این دفعه مهلت کوچک

. آوا نفس  های سرخ و شیرینش را به کام کشیددوباره لبتر، تابتر و بیحریص

از  هایش را دستکرد روی پا بند نیست وقتی اهورا برایش نمانده بود و حس می

هایش  زیپ لباسش را میان انگشت حرکت داد و سرتا پهلوی او روی کمرش 

 نکشید. انگار برای این کار تعلل داشت. شپایین لی و لمس کرد
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موهای او فرو کرد و عمیق عطرش را به   چند دقیقه بعد، صورتش را میان موج

 و کنار گوشش با لحنی آرام زمزمه کرد:هایش کشید ریه

 مون بیفته... خوام امشب اتفاقی بیننمی-

اش نشسته بود، با این حرف اهورا از حرکت ایستاد روی سینهکه   های آوادست 

 زده گفت: و بهت

 خوای؟ پس...  نمی-

 خوام! منظورم اون چیزی نیست که تو فکرته... فقط امشب وقتش نیست...  می-

 هایش چرخید و گفت: شمی آوا بین چزدهسرش را که عقب کشید، نگاه بهت

 منظورت چیه؟  -

ی من خیلی چیزا رو دفن کرده، ولی باید گذشته قبلش باید باهات حرف بزنم؛-

 رو بهت بگم. برای تو همه رو دوباره نبش قبر کنم و حقیقت 
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خوام قبل از اینکه  نمی تو بهم بگو.بعد از شنیدن حرفام، اونوقت تصمیم اصلی

گه جایی برای جبران  چون اونوقت دیسر بزنه...  واقعیت رو بدونی ازم خطایی

 وجود نداره.

 کنه...هام سنگینی می، به حق یا ناحق، همین االنشم رو شونههای منگناه

 آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد آرام لب زد:

 گی... منظورت از گناه چیه؟فهمم چی داره مینمی-

 بشی...رو  همون حقایقی که باید باهاشون روبه-

تونی چیزی ازش  راجب پدرمه؟ درمورد هویتی که گفتی فعال نمی این حقایق،-

 بهم بگی؟  

 هایش را از دور کمر آوا برداشت. اهورا نفس عمیقی کشید و دست

هم درمورد پدرت... و هم راجب آدمی که انتخابش کردی و قراره دائم و ابدی  -

 کنارش بمونی...  
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گوید.  آورد اهورا چه میکرد. اصال سر در نمیزده نگاهش میآوا گیج و بهت

حالت غمگین را به خود گرفته  هایش، دوباره همان چشمدید که خوب میولی 

 . بود

 رفت گفت: چند قدم از آوا دور شد و همانطور که سمت تشک می 

 و عوض کن.. سه ساعت بیشتر تا صبح نمونده... لباسات-

و پشت سرش گذاشت. رکابی جذب  تن بیرون کشید  پیراهنش را ازاهورا 

ی دخترک را افسار گسیخته روی بازوها و عضالت  اش، نگاه خیرهمشکی

سر جایش دراز کشید و دستش را به عادت معمول  اش کشید و او کهورزیده

با  روی پیشانی گذاشت، آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد بی اینکه حرفی بزند، 

چمدانش روی زانو نشست و زیپش را باز  کنار نفسی عمیق سرش را چرخاند و 

اهورا شده بود که نفهمید چه   هایکرد. اصال انقدر فکرش درگیر حرف

حتی به ذهنش هم خطور نکرد که   کند ورا جایگزین پیراهنش میهایی لباس

کند؛ فقط وقتی  هایش را نبسته و هنوز دارد نگاهش میشاید اصال اهورا چشم

سفیدی تنش کرده بود و قد شلوارکش تا روی  به خودش آمد که تاپ بندی 
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زانو بیشتر نبود. با لرزی که به جانش افتاد، از خودش حرصش گرفت و سریع 

در فصل سرما سمت رخت خواب رفت و زیر پتو خزید. دخترک سرمایی بود و 

ی دوباره لباس  شد، اما االن حوصلههای ضخیم گرم نمیزی جز ژاکتبا چی

 عوض کردن نداشت. 

های اهورا بسته بود که با احساس لرزش پتو و صدای به هم خوردن  م چش

چیزی، پلک زد و از پشت سر نگاهش به آوا که توی خودش جمع شده بود  

خواب است یا بیدار.   آوا دانستنمیحدود یک ساعتی گذشته بود و افتاد. 

 بیند. واقعا سردش شده، یا باز هم کابوس می

 لرزی؟  چی شده آوا؟ چرا داری می-

هایش را بسته بود، کمی بیشتر در خودش جمع شد همانطور که چشمدخترک 

 :حالش شنیده شدهایش، صدای ظریف و بیبه هم خوردن دندانو در میان 

 ...  س... سردمه... دارم... یخ... می-
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اش نشد. او را سمت خودش کشید و سرش را روی  ی جملهاهورا منتظر ادامه

اش پنهان شد، دست دیگرش را  صورت آوا که در میان سینهبازویش گذاشت و 

 دور کمرش پیچید و کنار گوشش لب زد:

 و دراز کن...  پاهات-

آوا با احساس گرمای آغوش او، خودش را بیشتر جلو کشید و مطیعانه کاری که 

 ی واسع او گذاشت.خواسته بود انجام داد و دستش را روی سینه

د. پاهای ظریف او پیچید و کامال دخترک را به خودش چسبانپاهای اهورا دور  

کمی خودش را باال کشید و در   وقتینفس عمیق آوا گردنش را هدف گرفت 

 زمزمه کرد: میان خواب و بیداری

و   آغوشت از هر شومینهاین همه حرارت چطوری... چطوری انقدر گرمی؟ -

 تونه گرمم کنه... پتویی بهتر می

 اش را بوسید.  ندش را نوازش کرد و پیشانیاهورا موهای بل 

 هیچی نگو بندانگشتی... فقط سعی کن بخوابی...  -

 و باز کنم بازم کنارم باشی؟  دی وقتی چشمام اگه بخوابم، قول می-
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 اش صورت ظریف آوا را سوزاند.اهورا نفس عمیقی کشید و داغی

 دم تا ابد کنارت باشم... دم... قول میقول می-

دار شد و سرش را دوباره روی بازوی اهورا گذاشت.  آوا عمیق و کِشهای نفس

چند لحظه که گذشت و اهورا مطمئن شد دخترک خوابش برده، پاهایش را رها 

اش بدون هیچ  کرد و روی کمر خوابید و نگاهش خیره شد به سقف. بندانگشتی

که اگر   ای در آغوشش به خواب رفته بود و تمام ذهن او درگیر این بودفاصله 

کند و  این دختر حقیقت را بداند، باز هم همینطوری کنارش احساس امنیت می

اهورا را بیشتر از    ماند؟ اگر پسش بزند... اگر نه بیاورد و بدیِدر آغوشش می

؟ اصال اگر آوا بخواهد برود، اهورا طاقت دوری از او را  اش تلقی کندخوبی

 و کوچکش؟ توانست دست بکشد از آهوی ظریف  داشت؟ می 

اش را نرم و آرام  تر در آغوش گرفت. گونهدوباره سمت آوا چرخید و او را محکم

بوسید که یک وقت بیدار نشود و بعد صورتش را میان موهای معطر و مواجش  

ی حس هایش را بست. شاید بعد از این همه سال، دوباره تجربهفرو برد و چشم

نداشتن آوا.   از از نبودن آوا. ترسگنگ و تلخ ترس به دلش افتاده بود. ترس 
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ی خودش مرتکب  ترس پس زده شدن، به خاطر اعمالی که با خواست و اراده

 شده بود. 

زمان با نفس بلندش، دستش را  هایش را محکم روی هم فشار داد و همچشم 

 تر به دور کمر دخترک حصار کرد. محکم

مگر خودش! فقط   ای آوا را از او دور کند؛ توانست حتی ذرههیچکس نمی

توانست پاسخ نه بدهد و اهورا را نخواهد و آنوقت... حتی  خودش بود که می

واهد بود. شاید هم اش چه خدانست اگر آوا او را نخواهد، واکنش بعدینمی

به آن بیندیشد و تصورش کند. االن مهم این بود، که   خواستاصال نمی

ه بود و همین برای توقف  شاهدخت دنیایش در آغوش او امن و آرام خوابید

هایش  آرامش را به پلک هایش را ببندد وزمان و عمق شبش کافی بود که چشم 

 تزریق کند.

*** 

 حورا سبد خالی شده را کناری گذاشت و دستش را به پیشانی کشید و گفت: 
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ای قربون رحم و مروتت برم آقاجان که نزاشتی یه دونه انار تو انارکله بمونه و  -

 ب کردی سر ما... همه رو خرا

 آرا و آوا خندیدند و لیلی گفت: گل

 آ! شب یلدا اگه انار نداشته باشه که چلهاز وقتی ازدواج کردی نق نقو شدی-

 کنه دختر جان...  رو کامل نمی

حورا رو به آوا و لیلی چشمکی زد و بعد در ظاهر رو به آنها و در باطن خطاب به  

 بار گفت: شیطنتآرا، با لحنی گل

دونی، این انارا حکایت داره... واسه این آقاجان بزم و مهمونی شب  آخه نمی-

 یلدایی راه انداخته که قراره امشب مهمون داشته باشیم... اونم از شهر! 

 کرد، چینی به پیشانی انداخت:آرا همانطور که سر به زیر بود و انار دان میگل

های آقاجان به خیر کنه... حاال کی هست  کشیشونخدا عاقبت ما رو با این ق-

 این مهمون شهری که شده باعث زیاد شدن کارای ما؟ 

 حورا و لیلی و آوا با لبخندی معنادار یکدیگر را نگاه کردند و بعد باهم گفتند: 
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 کــامــران! -

گیجش که به صورت آنها افتاد،  آرا سر خورد و نگاههای گلن دستانار از میا

 را به خنده انداخت.  هر سه

 گین؟گرده؟ راست میتوروخدا؟ کامران داره برمی-

 گرده. آره دروغمون چیه؟ خدمتش تموم شده داره برمی-

 لیلی بود که پاسخش را داد و بعد آوا لبخندش را رنگ بخشید و گفت: 

 دی بهمون؟ شو کِی میچشم و دلت روشن گلی... حاال شیرینی-

دلش نبود، اخم کمرنگی از روی مصلحت به چهره   آرا با اینکه دل تویگل

 نشاند و دوباره مشغول انارها شد. 

جانِ شو باید خانم پایان خدمت وا به من چه که بخوام شیرینی بدم؟ شیرینی-

داد که بنده خدا عمرش به دنیا نموند... االنم آقاجان خودش به خدابیامرزش می

 کنه...  عنوان کدخدا اینکارو می

 شیطنت کرد:حورا 
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آرا ناردون  توئم دختر کدخدایی دیگه! تازه کامران بدش هم نمیاد از دست گل-

گن آدم تا از دست دختری که دوستش داره  بگیره تا کدخدا! نشنفتی مگه؟ می

ی ریز انار از سر  شه... ولی همین که یه دونهانار نگیره، اون دختر قسمتش نمی 

شه و  شون جفت و جور میی بختارهانگشت اون دختر بخوره به دستش، ست 

البته حکایت برعکسشم هست، اونم واسه  نویسن... و میتو آسمون عقدشون

وقتی که پسر دلش واسه یه دختر رفته باشه و انارو به غرض خاصی بهش 

 تعارف کنه...

ی انار بود  زنیا خاخور جان! قسمت و سرنوشت اگه به دو تا دونهچه حرفا می -

نصف پسر دخترای دِه محرم هم و زن و شوهر بودن... ولی کو؟ این   که االن باید

 همه دختر جوون و این همه پسر عذب هنوز رو زمین مونده... 

آخه همینجوری الکی نیست که؛ باید از ته دلت اعتقاد داشته باشی... من این  -

 کنی به پسرش نگفته؟  چهره خانوم شنیدم، اونوقت فکر میقصه رو از خودِ ماه 
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انار  گیره و نه بهم ناردون میدست من  نه از هرچی... من مطمئنم کامران-

کجا به انار عالقه دارم که  گیرم... اد بده، من ازش نمی اگرم بخو اصال ده...نمی

 این بار دوم باشه؟ 

 کنه...  عالقــه! چه نازی هم مینکشیمون بابا بی-

 چپ نگاهش کرد.  آرا چپاز لحن پرشیطنت آوا، همگی خندیدند و گل

همان لحظه در باز شد و ترنج و دو تا دیگر از دخترها، صندوق بزرگی پر از  

 سیب سرخ داخل آوردند. 

 ها، یکی از آنها را برداشت و باال انداخت و گفت:حورا با دیدن سیب

ی سیب سرخی!  دونم کشته مرده انار دوست نداری، قبول... ولی من که می-

 کنه...شو جور می، خدا خودش اسباب و بهونهببین وقتی قسمت باشه

 ی حرف حورا را به دست گرفت:آوا هم ادامه

اتفاقا سیب نطلبیده هم بدجوری مراده! بزن روشن شی که واسه امشب -

و گرفتی گاز زدی نپره گلوت اون طفل معصوم  آمادگی داشته باشی یهو سیب

 هم از تصمیمش برگرده عقب...  
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آرا همراه با گزیدن لبش به ترنج اشاره کرد که  حورا و لیلی ریز خندیدند و گل

 یعنی در حضور او راجب کامران حرف نزنند. 

نازک شده، کنار آنها نشست و همانطور که مشغول انارها ترنج با پشت چشم 

 شده بود گفت:

و گفت آقاجان گفته دون کردن انارها که تموم شد باید سیبا رهادی می-

دونم چه عذابیه که  چی مهیا باشه... نمیبچینیم تو ظرف که واسه امشب همه

و ما  برن، جورششو اونا میتراشه... کیفهرشب یه نفر میاد و واسه ما کار می

 کشیم... می

 بعد با همان اخم کمرنگ به آوا نگاه کرد و ادامه داد: 

نگرونش  شوهرت اومد... همراه هادی بود... گفتم بهت بگم یه وقت دل -

 نباشی... 

با اینکه لحن ترنج زیاد دوستانه نبود، اما از حضور اهورا و وادار کردن این  

هوا به اطالع آمدنش را  به آوا دادن توسط او، لبخند را روی  دخترک سربه

 ورا دستش را گرفت:هایش نشاند. خواست انار دیگری بردارد که حلب
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 خواد دیگه، برو هم یه نفسی تازه کن، هم به شوهرت برس...  نمی-

 زده نگاهش کرد: آوا بهت

دونی دون کردن این  شه دست تنهاتون بزارم... میطوری که نمیولی آخه این-

 کشه؟  همه انار چقدر طول می

 لیلی این بار پاسخ داد:

ری پیش شوهرت  همش یه ساعت میما عادت داریم خاخورجان... بعدشم تو -

 و میای... تو یه ساعت که ما از کارمون عقب نمیفتیم...  

همانطور   یکی از انارها را برداشت و هایش را پاک کرد وآوا لبخند زد و دست

 شد گفت:که بلند می

 رم... ولی زود برمیگردم کمکتون...  باشه می -

کرد اهورا تا خود شب بماند و آوا گردد، اما ته دلش آرزو میگفته بود زود برمی

مدام کنار او باشد. اسمش را هم که شنیده بود، دلش به تب و تاب افتاده بود و  

 کرد. تابی می برای عالیجنابش بی
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کاپشنش را برداشت و راهروی منتهی به خروجی را پشت سر گذاشت. 

شد و همانجا  خواست از خانه بیرون برود، که با دیدن هادی در کنار اهورا، دمغ

هیکل  ی چهارچوب در ایستاد و نگاهش از همان فاصله محو قد بلند و  در میانه

داد و مدام ای از حیاط را نشان می ی اهورا شد. هادی با دست گوشهچهارشانه

کرد، با اخم کمرنگی که زد و اهورا درحالیکه همان نقطه را نگاه میحرف می 

 گفت. ای میه گاه کلمه داد و گتوی صورتش بود سر تکان می

اش را به چهارچوب تکیه داد و با لبخندی که ناخواسته روی  دخترک شانه 

های درشتی که انگار اصال به جز اهورا کسی را  هایش نشسته بود، با چشم لب

دید، او را نگاه کرد. چند دقیقه که گذشت، اهورا سرش را چرخاند و  نمی

ای  ی راه، نگاهش برای لحظهه در میانهخواست سمت دیگر حیاط را نگاه کند ک

پرت عروسک ظریفی که در درگاه در ایستاده بود و با لبخند قشنگش او را  

کرد شد و دوباره برای دیدنش سر چرخاند. آوا به لخندش رنگ پاشید نگاه می

و کمی سر جایش تکان خورد. لباسی که تنش بود، همان لباس محلی سرخ  

با هادی ر رو از دخترک گرفت و مشغول صحبت رنگ بود. اهورا به اجبا

ی قدیمی شد. ظاهرا هادی قصد بازسازی آنجا را  سوخته ی بازسازیِ اتاقدرباره
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خواست راضی کردن کدخدا را کرد و او االن میداشت، اما کدخدا مخالفت می

 به اهورا بسپارد.  

باغ انارشان  چند دقیقه که گذشت، هادی به قصد برگشتن به انارکله، یا همان 

از حیاط بیرون رفت و آوا خواست سمت اهورا برود که او بهش اشاره کرد این 

حرکت ایستاد، اهورا سمت پشتیِ حیاط به راه  کار را نکند و دخترک که از 

لرزید و دخترک مشغول  وا توی جیب کاپشنشه بعد، تلفن آافتاد و یک دقیق 

 خواندن پیامکش شد:

همه چشمی که تو ایوون منتظر یه حرکت کوچیک خواستی که جلو اون »نمی -

 بدویی بیای پیشم؟ حیاط پشتی منتظرتم...« از جانب من و تو بودن، 

هایش را پوشید و سمت با لبخند دوباره آن را توی جیبش گذاشت و کفش

 حیاط پشتی به راه افتاد.  

برده  ر جیب شلوارش فرو هایش را داهورا زیر درخت گردو ایستاده بود و دست

اش هارمونی  اش، حسابی با موهای خرماییهای سوختبود. یقه اسکی قهوه

های  ایجاد کرده بود. با شنیدن صدای پای آوا، سمت او برگشت و چشم 
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ی حیاط، چقدر حالت  ی مردی که فضای برف گرفتهدخترک خیره شد به چهره

 تر کرده بود. کنندههای براقش را مجذوبجدی و چشم

قدمی سمتش برنداشته بود که او جلو دویید و به آغوشش خزید.   هنوز اهورا

اش را مماس هایش را دور کمرش انداخت و سرش را خم کرد و گونهاهورا دست

 ی او قرار داد و کنار گوشش گفت: با گونه

جادوم کردی یا ورد تو صورتم خوندی بندانگشتی؟ چیکار کردی که اینجوری  -

 کنم؟ تابی میبرات بی

 تر کرد.هایش را تنگی دستریز خندید و اهورا حلقه آوا

گه وقتی شت آرومم؟ عقلت چی میتو بگو چیکار کردی که من اینجوری پی-

 کنه؟شو با رفتن و اومدن تو تنظیم میدلم ساعت 

نفس داغ و عمیق اهورا، صورتش را سوزاند وقتی دخترک را از خودش فاصله 

 کرد:صورتش را جلو برد و زمزمه داد و 

 گذاشت... گر عقل در جدال جنون مرد جنگ بود، ما را در این مبارزه تنها نمی-
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شان را به صفر رساند و نفس دخترک  آوا هنوز حرفی نزده بود که اهورا فاصله

هایش گذشت و تمام جانش را به آتش کشید، ته  ی داغی که از لببا بوسه

داد و نفس  تاب او نفس میبیهای تند و سینه حبس شد و در میان بوسه

چسباند و شاید برای یک ثانیه   ی دیواررفت. اهورا کمرش را به گوشهگمی

هایش را توی صورتش چرخاند و دوباره آوا بود که با لمس گرمای چشم 

هایش را دور گردنش هایش را بست و دستهای او، چشمبخش نفسلذت

های اهورا روی  ن خرید. دست هایش را به جاانداخت و با تموم وجود بوسه

شد و سرش را که توی گودیِ گردنش فرو کرد، آوا دستش را  کمرش کشیده می 

ی گوشش خورد وقتی او لباس  میان موهای او کشید و نفس بلندش به الله

هایش را از  اش را بوسید و دوباره لبدخترک را کمی پایین کشید وسرشانه 

اد و آوا حتی فرصت نفس کشیدن پیدا  های ظریف او امتداد دهمانجا تا لب

بازش را به  های سرخ نیمهتاب لبنکرد وقتی اهورا دوباره و دوباره، حریص و بی

 کام گرفت.  

های هایش را باز کرد و خیره به چشماهورا که عقب کشید، آوا آرام چشم

 زد گفت: مخمور او، درحالیکه هنوز نفس نفس می
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 کنی؟ ریم، قبول میاگه بگم بیا یه قرار جدید بزا-

 اش را بوسید و همانجا زمزمه کرد: اش را نرم نوازش کرد و چانهاهورا گونه

 چه قراری؟  -

 اش اینه که برگرده... قبوله؟  تا آخر این شراکت، هرکی رفت، جریمه-

های ی لب اهورا را باال برد و خیره به چشملبخندی کج و کمرنگ، گوشه

 دخترک گفت:

 کنی دختر؟ ز پیش تعیین شده صادر می چشم بسته حکم ا-

 گی؟ و رو چه حسابی از قبل تعیین کردی، چی میاگه بگم این حکم-

 کنی؟ اگه بگم از همون وقتی دلم کنارت آروم گرفت، باور می-

 کنم... اگه بدونم این آرامش از چیه، آره... باور می-

ز چه حسی  دانست این آرامش البخند اهورا رنگ باخت. خودش خوب می

 توانست به زبانش بیاورد.  گرفت، اما نمینشأت می
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های ظریفش  ی دستهایش را از دور کمر آوا بردارد که او حلقهواست دستخ

هایش به صورت اهورا خورد وقتی  بخار نفستر کرد و را به دور گردن او محکم

 که گفت: 

کنم و نه  ای نداشته باشه، هیچ جوره نه قبولش میکنندهولی اگه دلیل قانع-

 شه که عالیجناب همینجوری الکی و رو هوا از من آرامش بگیره...  باورم می

 هایش را ریز کرد و گفت:بعد ادای خودش را درآورد و چشم

 مفهومه؟ یا الزمه دوباره تکرارش کنم؟  -

هایش را توی  ته بود. کمی سرش را کج کرد و لباش گرفاهورا به وضوح خنده

هایش که برق  کس چشم دهنش کشید که نخندد و دوباره آوا را نگاه کرد. برع

 ش جدی بود.  حالت صورت زد، می

 دونی... شو میخودت دلیل-

ی  هایش را برداشت و به سینه گذاشت و اهورا به اجبار حلقهآوا دست

 هایش را شل کرد. دست 

 پرسیدم...  دونستم که نمی دونم... اگه میمن هیچی نمی اتفاقا-
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 زنم این دفعه رو از رو دونستن بود که سوال پرسیدی... ولی حدس می-

 هایش را باال انداخت:آوا شانه

 خوام از زبون خودت بشنوم...  تو فکر کن می-

اش را در  ایهای شیشهاهورا چند لحظه صورتش را نگاه کرد و بعد مردمک 

 هایش را از دور کمرش برداشت. هایش چرخاند و دست یان چشم م

زمان با نفس عمیقی که کشید، دستش را میان موهایش کشید و آوا  هم

 صدایش را شنید: 

 هت گفتم دنبال یه فرصت مناسبم که باهات حرف بزنم؟ یادته ب-

دانست که اش فرو ریخت. میآوا حس کرد از این حرف اهورا، چیزی ته سینه

خواست از  دیر یا زود باید با حقیقت رو به رو شود. اصال مگر خودش دلش نمی

هویتش را بشناسد؟ پس چرا االن ترس  دست این همه سردرگمی راحت شود و  

 رفت وتوی دلش نشسته بود و این حس گنگ و عجیب در وجودش می

 آمد؟  می

 هایش را در هم قفل کرد. آرام آرام سرش را تکان داد و انگشت
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 خوای بهم بگی؟ االن می-

 گم، اما اینجا نه...  امروز بهت می-

 آوا سوالی نگاهش کرد و او گفت: 

خواستی یه چیزی رو بهت یاد  قبل از اینکه بریم مهمونیِ تاالر، یادمه ازم می-

 بدم... 

 ده نگاهش کرد و بعد با شک گفت:ز آوا چند لحظه بهت

 تیراندازی...  -

های دخترک نشست و با اهورا در سکوت نگاهش کرد و لبخندی روی لب

 شده گفت: هایی درشتچشم 

 خوای بهم یاد بدی؟  واقعا می-

هایش را توی جیب  اهورا چند لحظه صورت دلنشینش را نگاه کرد و بعد دست 

 شلوارش فرو برد و گفت: 

 م ساعت دیگه آماده باشی و راه بیفتی بریم؛ آره.  اگه تا نی-
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 هایش را جلوی دهنش گرفت و سمت او دویید و با خنده گفت: آوا با ذوق دست

شه... اون روز فکر کردم سر کارم گذاشتی که دیگه اصرار  وااای باورم نمی-

 نکنم...  

ی  کرد که همان لحظه دخترک روی پنجهاهورا فقط در سکوت نگاهش می

ریش اهورا نشست و نرم و آرام او را  های ظریفش روی تههایش بلند شد. لبپا

 بوسید و با ناز گفت: 

 دونی چقدر خوشحالم... مرسی اهورا... نمی-

  ی داغش را خواست صورتش را عقب بکشد که اهورا بازویش را گرفت و بوسه

 های دخترک نشاند و بعد کنار گوشش گفت: روی لب کوتاه

 تظرتم... فقط دیر نکنی بندانگشتی...  تو ماشین من-

 آوا ذوق زده خندید. 

 ای حاضر باشم و بیام بشینم بغل دستت...  دم ده دقیقهدیر کنم؟ قول می-
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و تا اهورا بخواهد حرف دیگری بزند، تند تند سمت خانه دوید و اهورا به سمت  

 ماشین رفت. 

ی  اش کشیده شد و جثهموتور ماشین تقریبا گرم شده بود که دستگیره

 با لبخند نگاهش کرد. ریزنقش و ظریف آوا روی صندلی قرار گرفت و 

اپشن خردلی و شال و اهورا یک دور نگاهش را روی او چرخاند. شلوار جین و ک

تر نشان ی قشنگش را از همیشه عروسکیآمد و چهرهکاله زرشکی به او می

 داد.  می

 زود اومدی! -

کنن چون  ای حاضرم؛ ولی گویا بعضیا فکر میبهت که گفتم ده دقیقه-

یه وقتی مدام تأخیر داشتن منم باید با تأخیر بیام... اما خدمتت  که خودشون

 تایمم قربان!تایمِ آنعرض کنم که من کامال آن

اش کند، سرش را چرخاند و  قبل از اینکه لحن پرشیطنت او وادار به خنده

 ی اصلی قرار گرفتند. ماشین را دور زد و لحظاتی بعد در مسیر جاده 
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به برف نشسته و فضای آنجا بود که اهورا دستش را سمت های نگاه آوا به کوه

 شان را شکست. پخش برد و صدای خواننده سکوت میان

 

 ( مازیار فالحی _)آهنگ تو فقط باش

 تو فقط باش تمومه کم و کسرش با من  

 با تموم دوری و طاقت و صبرش با من 

 تو فقط تب کن از این عشق بالتکلیفم  

 زجرش با من موندن و سوختن و باقیِ 

 تو دلت قدم زدن تو روز بارونی بخواد 

 روزای بهاری و بارون و ابرش با من 

 و زیر بارون تن کن  هاتپیرهن خاطره

 خوندن ترانه و پاییز و عطرش با من  

 تو فقط باش فقط باش تمومش با من
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ای جدی و تاحدودی گرفته به جاده خیره نگاهش را سمت اهورا که با چهره

هایش را احساس کرد، سرش را سمت شده بود انداخت و او که سنگینیِ چشم

 دخترک چرخاند. 

 خوایم بریم؟کجا می-

 جایی که بشه تمرین کرد... -

 شه تمرین کرد یا کوهستان؟ تو شهر بهتر می-

 ی من باشه... نهتو جنگلی که نزدیک خو-

آوا با خنده نگاهش کرد که او صورتش را سمت جاده برگرداند و دخترک 

اش را  اش گذاشت. اهورا گونهخودش را سمتش کشید و سرش را روی شانه

 و گفت:نوازش کرد و ا

ها خواب و  کنم تموم این لحظهگذره، بیشتر احساس میهرچی بیشتر می-

 رویاست... 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1355 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

و  تونم بگم به قیمت جونمم شده جلوی زنگ زدن ساعتاگرم خوابه، فقط می-

 گیرم که از خواب بیدارمون نکنه...  می

 اگه بیدار شیم چی؟ -

دم تو دنیای واقعی هم کنار هم شکنه... و بهت قول می اونوقت مرز زمان می-

زارم چیزی تو  آوا... هیچوقتم نمی کنه... من نیومدم که برمبودن ما تغییر نمی

 ی شراکت رو قیچی کنی...  رو ازم جدا کنه... مگه اینکه خودت قولنامه

 بازویش را بغل کرد و بیشتر خودش را سمتش کشید.  آوا محکم

 ی تو، اومدم که بمونم... ست! چون منم به اندازهقیچی با من بیگانه-

ی دخترک را  شد و همانطور که گونههایش خارج  نفس بلند اهورا از میان لب

 اش را آرام بوسید. پیشانی سرش را کج کرد و  کرد، نوازش می

 

 و مثل یه قصه بنویس  هامونعاشقانه

 خوندنش با دل و جون سطر به سطرش با من 
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 تو فقط دلت بخواد یه روزی مال هم بشیم 

 التماسش به خدا حاجت و نذرش با من  

 مرهم باشی روی زخمای دلم کاشکی تو 

 آرزوم اینه همیشه تو کنارم باشی 

 آرزوم اینه فقط مال تو باشم ای کاش 

 تو فقط باش فقط باش فقط با من باش

 تو فقط باش فقط باش فقط باش  

 

*** 

ی درست ایستادنه... پاهات باید در اولین چیزی که باید بدونی، نحوه-

ترین موقعیت باشه که در مواقع ترین حالت ممکن و در عین حال راحتمحکم

 تو حفظ کنی...  الزم سریع حرکت کنی و بتونی استحکام
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هات  ی عرض شونهو به اندازهسه نوع ایستادن هست که برای اولی باید پاهات

دی... نوع سوم  باز کنی و در روش دوم پای اصلی رو یه قدم جلوتر قرار می

 ترکیب این دوتاست، که بهترین حالت برای تیراندازی به حساب میاد... 

شانه باز کرد و پای  ی عرض داد، آوا پاهایش را به اندازهاهورا که توضیح می

راستش را کمی جلو برد. اهورا کنارش روی زانو نشست و زانوی دخترک را  

 گرفت و کمی پایش را عقب کشید. 

صاف وایستا. زانوهات نباید خم بخوره. انحنای پاهاتم درست کن... یه مقدار  -

 بیشتر... خوبه. کمرتم صاف کن... 

 شد و گفت: ی صحیح ایستاد، اهورا بلندآوا که به نحوه

های زیادی  روشبعد از ایستادن، باید بدونی اسلحه رو چطور دستت بگیری... -

ترینش، به خصوص برای شلیک با کلت، اینه که  هست که بهترین و مبتدی

 اسلحه رو بین هردوتا دستت بگیری. 

و صاف و محکم بیار جلو و بگیر جلو صورتت... گردنت خم نخوره!  دستات 

 دار که انگشت شستت در تیررس نگاهت باشه...   و نگهطوری دستات
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بارید اما خیلی داد. نم نمک باران می هایش را انجام میموی حرفآوا موبه

ای از همان فاصله که مقابلش بود، ایستادنش را نگاه  شدید نبود. اهورا لحظه

 کرد که او با لبخند گفت: 

دم اگه یه روزی  به محکمیِ خودت که نیستم جناب سرگرد، ولی قول می-

دوره رو کنار  خدمت واسه من اجباری شد و مجبور شدم از آموزشی تا پایان

خودت بگذرونم و شاگردی کنم، از این شُل و ماستی در بیارم و یه خرده هم که  

 تو یاد بگیرم...  شده اوستایی 

 اهورا حرفی نزد که او سرش را با ناز کج کرد و ادامه داد: 

 ترم اولی درست سر جاش وایستاده یا نه قربان؟ حاال این کارآموزِ  -

اهورا چند لحظه صورتش را نگاه کرد و بعد جلو آمد و پشت سرش ایستاد و 

 کنار گوشش گفت: 

ی تو زود یاد ی کارآموزا همون اول راه کم نمیاوردن و به اندازهکاش همه-

 گرفتن... می

 آوا بلند خندید و گفت:
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بدی و بقیه متوجهش نشن؟ یه چیزی بگو که تو  شه تو چیزی رو یاد مگه می-

 مخیالتم بگنجه جناب پناهی! 

های اهورا بیشتر به گوشش نزدیک شد و او از داغیِ نفسش، کمی توی  لب

 خودش جمع شد و ادامه داد: 

ها حقم دارن بترسن از ابهت چشم و ابرویی که یا براشون خط و  البته بیچاره-

 الفور برگردن...  رخن و راه نیومده رو فیکنه بگکشه یا کاری مینشون می

هایش از پشت سر  هایش نشست و دسترنگ اهورا روی لبلبخند مات و بی

هایش دوباره از  کمر آوا را گرفت و محکم بغلش کرد و دخترک حس کرد گونه

 گر گرفت. او نردیکیِ

ار  دم، تو یه کف دست بچه واسه چی اصراگه انقدر سخته و همه رو فراری می-

 داشتی بیای که فن یادت بدم؟ 

ی او خم کرد و اهورا سرش  تر برد و روی شانهآوا کوتاه خندید و سرش را عقب

 را زیر گردنش برد.  

 ی دیگه جناب سرگرد! اموقعیت این بچه توفیر داره با اون وچون شرایط -
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 و گفته؟  کی این-

 خودت گفتی! یادت نمیاد؟ -

کاری نیستم... شک نکن اگه گفته بودم االن یادم میومد... من آدم فراموش-

 پس بیخودی حرف تو دهنم نزار...  

لبخند آوا رنگ گرفت و اهورا که گره شال گردنش را باز کرد، پاهای آوا شُل  

  ی اوراستش را روی گونه های دستهایش پایین افتاد و انگشتشد و دست 

 کرد.  ریشش را لمسکشید و ته

زارم... ولی یادمه یکی دو روز پیش یه نفر بهم گفت  من حرف تو دهنت نمی-

و یادت نرفته، باید بگم که زنن... اگه اینتر از لبای آدما حرف می چشما قشنگ 

 ها رو از همون موقع از چشمات خوندم عالیجناب!منم ناگفته

کشید و عطر تن دخترک  بوسید، نفس بلندی اهورا همانطور که گردنش را می

ی دخترک را  هایش برد. آوا نرم پلک زد و او سرش را باال کشید و گونهرا به ریه

 بوسید و بدون اینکه صورتش را فاصله دهد همانجا گفت:

 صاف و محکم وایستا شاهدختِ عالیجناب... -
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  آوا با خنده سرش را باال گرفت و دوباره پاهایش را به موقعیت اول برگرداند و

 گفت:

 پیچونی که گیر اعتراف نیفتی؟  آ اهورا خان! سر بزنگاه میخیلی بدجنسی-

 اهورا صاف پشت سرش ایستاد و اسلحه را از غالف کمرش بیرون کشید.  

تو و دیگه راه   بستِی بنشه ته کوچهسر بزنگاه نپیچونم که آخر عاقبتم می- 

 برگشت ندارم!

خوام اسلحه رو بدم  جلو که میو ببر  جای این همه زبون ریختن دستات

 دستت... 

شد زیرش ایستاد، دخترک باران کمی شدت گرفته بود و با اینکه هنوز هم می

خواست حاال که کمی سردش شده بود. اما به روی خودش نیاورد. دلش می

ی تیراندازی را یاد  اهورا قبول کرده، هرطور شده همین امروز اصول اولیه

 بگیرد. 

 مانطور که اهورا گفته بود، صاف جلو برد و او مقابلش ایستاد. هایش را هدست 
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هوا دستت خورد اسلحه در حالت عادی باید روی حالت ضامن باشه که اگه بی-

قع اسلحه  کنی و دروامی شلیک، ضامن رو خارج تیر شلیک نکنه... ولی مواقع

 گیره.روی حالت آتش قرار می

ضامن و آتش رو  نطور که گفتم حالت ی ناظم آتشه... و همواین قسمت برگه

شه ازش  کنه... نگاه کن، ضامن که آزاد باشه ماشه میاد جلو و میتنظیم می

 استفاده کرد... 

تفاده از هر سالحی برای  این قسمت هم گلنگدنِ... نه فقط کلت، که برای اس

ات باید کشیده بشه... برای حرکت دادنش هم اصال به  اسلحه مسلح شدن 

 شو بلد باشی... مانی نیازی نیست، فقط باید قلقنیروی جس

 ی شلیکه... وقتی این دوتا کارو انجام دادی، کلت آماده 

یا بلند باشه... خشاب بلند تا سی،  تونه معمولیسمت هم خشابه... که میاین ق

تا بیشتر روش  15کنه، اما این درحال حاضر سی و دوتا گلوله رو هم پُر می

ی پُر کردن و جا انداختن خشاب  د استفاده نشده... نحوهخشاب بلن از  نیست و

 دم... رو هم بعدا کامل بهت توضیح می
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 کنه...  فعال همین که اجزای اصلی رو بشناسی کفایت می

آوا با شوق لبخند زد و سرش را تند تند تکان داد. اهورا دوباره اسلحه را روی  

هایش که  اد. سر انگشتهای دخترک قرار دآن را میان دستضامن گذاشت و 

عجب باال پرید. برعکس ظاهر  ی سالح را لمس کرد، ابروهایش از تی فلزبدنه

ی فوالدی و  کوچک و تقریبا جمع و جوری که داشت، سنگین بود و بدنه

 مستحکمش وزنش را باال برده بود.  

های کوچک آوا که اکنون اسلحه را در  اهورا هردو دستش را دو طرف دست

 میان خود محصور داشتند، قرار داد و گفت:

خب... صبر کن و تا وقتی بهت  لیتو محکم بپیچ دورش... خیهردو دست-

 نگفتم از حالت ضامن برش ندار...  

توانست حرف بزند. اهورا پشت  زده بود که حتی کالمی نمی آوا آنقدر هیجان

هایش را دراز کرد و دو طرف ی او دستسرش قرار گرفت و از سرشانه 

 های او قرارشان داد. انگشت
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ات رو قنداق  اشه شست دیگهتو بزار روی ماشه... حواست بانگشت شست-

 نباشه... آفرین درسته! یاد گرفتی... 

 آوا سرش را عقب کشید و شیطنت کرد:

ده! وگرنه من که تو عمرم به عکس اسلحه هم دست معلمم خوب تعلیم می-

 نزده بودم... 

 اش را کوتاه بوسید و کنار صورتش گفت: سرش را که برگرداند، اهورا گونه

، اما اونقدر  گیری، که شاید ظاهرا مهم به نظر نرسههدف رسیم به حاال می-

، اگه وضعیت چشمیِ اثیر داره که موقع مبارزه با سالح گرمبرای تیراندازی ت

 تو باختی!  مناسب نداشته باشی جون

ته کنن... یکی این قسمت که ثابخص میگیری رو مشدو قسمت از اسلحه هدف

گیره، یکی هم مگسک که جلوتره... باید طوری تنظیمش  و روی بدنه قرار می

 ای نداشته باشه... کنی که رد نگاهت صاف و مستقیم باشه و کوچکترین زاویه

هایش را بست و دیدش را تنظیم کرد و  های اهورا، یکی از چشمآوا طبق حرف

 وقتی رد نگاهش واضح شد، گفت:
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 ینم...  تونم خوب بباالن می-

 ابهام یا پستی بلندی نداره؟ -

 چی واضحه.نه؛ همه-

خب، حاال گلنگدن رو بکش... ضامن رو هم آزاد کن... حاال آروم  خیلی-

 تو بزار رو ماشه... فشارش نده، فقط نزدیکش کن...  انگشت

هایش را روی  تر انگشتهای دخترک، زیر باران لرزید که اهورا محکمدست 

 و کنار گوشش گفت: دست او فشار داد 

سرتم... خب، حاال  محکم وایستا آوا، هیچ اتفاقی نمیفته... من همینجا پشت-

 تو فشار بده به ماشه... تو حبس کن و با شمارش من انگشتنفس

 یک...

 دو...

 سه...
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هایش یخ زده بود و با شنیدن صدای اهورا و شمردن عدد سه، سر انگشت

ا که چکاند، در کسری از ثانیه صدای  انگشت شستش را عقب برد و ماشه ر

ای که اسلحه به  مهیب و بلند شلیک توی جنگل پیچید و آوا با احساس ضربه

هایش شل شد. شانس آورده هایش وارد کرد، جیغ کوتاهی کشید و دستدست 

بود اهورا پشت سرش بود، وگرنه االن هم اسلحه از دستش افتاده بود و هم 

 خودش نقش زمین شده بود. 

هایش برداشت، دخترک سمتش چرخید و به  اهورا که اسلحه را از میان دست 

گرفت، صدای ظریفش را  آغوشش خزید و او درحالیکه خالصیِ اسلحه را می

 شنید:

 چرا آخرش همچین شد؟ قرار بود من به این شلیک کنم نه این به من...  -

به هم فشرد و هایش را حال، لباش گرفته بود. با ایناهورا به وضوح خنده

لبخندش را فرو برد. یک دستش را دور کمر او انداخت و دست دیگرش را زیر  

 اش زد که آوا نگاهش کند.  چانه
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ها شاید در صنعت پیشرفته به حساب بیان، اما اصول چکوندن  این اسلحه-

ماشه همون انفجاره که باید باروتش آتیش بگیره و بعد گلوله شلیک بشه... بر  

انفجار، ممکنه پرت شه عقب که خیلی چیز عادییه و اصطالحا به این  اثر این 

های دیگه  گن اسلحه لگد انداخته... البته این کلت نسبت به سالحاتفاق می

 لگد خیلی کمی داره!

اگه  آ! گی کم؟ از قِبَلِ همین کم نزدیک بود پخش زمین بشمکم؟ تو به این می-

کردی... عجب وضعیتیه  ی درختا جمعم می زیاد بود که االن باید از الی ریشه

 خوری اونوقت... زنی، دو تا می ها! یکی می

اش با رعد و برق سنگینی که زد، قطع شد و با »هعی«ِ بلندی که کشید،  جمله

تر شد. اهورا اسلحه را در غالف کنار کمرش  تنش کمی لرزید و به اهورا نزدیک

اش را  آغوش گرفت. پیشانی گذاشت و جسم ریزنقش و لرزان او را تنگ به

 هایش را میان موهایش کشید و کنار گوشش گفت:بوسید انگشت

ترسی بندانگشتی؟ یه رعد و برقِ و پشت بندش بارون که تا حاال  از چی می-

 هم دستش رو سرمون بود... تو که جات اینجا امنِ، دیگه ترسِت واسه چیه؟  
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فشرد و در آغوشش  ی او میبغض آوا توی گلویش بود وقتی سرش را به سینه

 لرزید. می

هام ترسم اهورا... از این صدای لعنتی... از رعدوبرقی که هنوز تو خاطرهمی-

 زد... ترسم... شبی که مامانم... شبی که مامانم رفت رعد و برق میپررنگه می

 سرش را کمی تکان داد و به هق هق افتاد. 

 یه نفر دیگه رو ازم بگیره... اگه... دوباره تکرار بشه... اگه دنیا -

ش یه سری شه... هرکسی از گذشتههیششش! هیچ اتفاقی دوباره تکرار نمی-

گرده... خاطره داره که عین همین ابرا، منتظر یه تلنگر واسه ریزش بارونش می

شه تا من اینجام اجازه بدم چیزی باعث آزارت بشه...  دلیل نمی  هیچکدوم اما

گیرم، رعد و برق که  بهت گفتم پاش بیفته جلو طوفان رو هم به خاطرت می

 شه... انگشت کوچیکش هم حساب نمی 

هایش باشد و  ی تنومند درخت چسبانده بود که زیر برگکمر دخترک را به تنه

اش آرام و محکم حرف قی های فندنم باران خیسش نکند و خیره به چشم

حالتی که  های خیس از باران او بود و موهای خوشزد. نگاه آوا، محو لبمی
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اش ریخته بود. ذهنش، عقب عقب  خیس شده بود و چند تارش توی پیشانی

رفت و رسید به روز ورودشان به گیالن. وقتی اهورا تند و باتحکم به او گفته  

اش همینطوری بود و  قیقا حالت چهرهبود چتر را خودش روی سرش بگیرد؛ د

 شان را به یاد داشت:آوا هنوز مکالمه

زدن سر به نظرم باید از همون اول یه تابلوی استفاده برای آقایان ممنوع می-»

و زیر خودش جا داده، درِ این سایه بون، چون برخالف اینکه راحت من

 کنه... پس... های بارون هنوزم تو رو اذیت میقطره 

 بیشتر از من، به کارِ تو میاد... این

و جمع کنی که به حساب زیر این  نیازی نیست. جای اینکه یه گوشه خودت-

نیمچه سایه بون باشی، راحت وایستا و جای بذل و بخششِ بیهوده، چترو رو  

و  کنم تا صارمی ماشین سر خودت بگیر. من تحمل سرما رو دارم، صبر می

تونی چهارتا دونه  شده، برخالف من؛ تو اصال نمیبیاره... اما قبال بهم ثابت 

 و رو لباست تحمل کنی و زود به لرز کردن میفتی...ی آبقطره 
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جای مغلطه و لج کردن با خودت و یادآوری اشتباهاتت، یه خرده به فکر -

سالمتیت باش حضرت آقا... من بخاطر خودت گفتم ولی حاال که گوشِت 

 خوای.... بدهکار نیست و نمی

دونی، من یه گیرم. به قول خودت یهو دیدی لرز کردم... خب آخه میودم میخ

زده که هرچی از زمین و آسمون بباره و هر  آدمِ عادیم، نه یه آدمک سنگیِ یخ

ترین تأثیری روش نداشته باشه و هِی باعث آزار بقیه  اتفاقی هم بیفته، کوچیک

ارن و تن و بدنشون به  های سنگی، احساس دبشه... آدمای عادی، برعکس بت

 «سرمای زیاد حساسه جناب سرگرد...!

خش برگ خشکی که زیر پای اهورا تکان خورد، دخترک از خیال  با صدای خش

ایِ اهورا خیلی  های سبز و شیشهو ریکاوری بیرون آمد و محو شدنش در تیله

اش، پلک زد و هردو دست او  ی او به روی پیشانی طول نکشید که... با بوسه

اش پایین  های داغ و سرکش اهورا از گونه تا چانه روی بازوهایش نشست. لب

اش  های کشدیده کشید. انگشتهایش را هم پاییش میزمان دستآمدند و هم

های سرخش را به کام  های ظریف و کوچک آوا را قفل کرد، لبکه انگشت

که   های دخترک روی هم افتاد و او برعکس تمام این روزهاگرفت و پلک
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هایش را محکم گرفته بود و آرام آرام دخترک را  تاب بود، دست ملتهب و بی

دانست در هرلحظه، چه کاری را چگونه انجام دهد بوسید. انگار درست میمی

تا دلِ آوا آرام شود و احساسات منفی از اطرافش پراکنده شوند و تمام 

یتی که فقط و  ب اهورا و احساس آرامش و امنطر دلچسوجودش پر شود از ع 

 کند.  توانست به جانش القااین مرد می فقط 

اش بیرون گریخت و  ی آوا از سینهشده سرش را که عقب کشید، نفس حبس

ی او نگاه کرد و بعد  های خمار شده هایش را باز کرد و چند لحظه به تیلهچشم 

 گفت:

ترسم هوا سرد میکنه... برگردیم خونه؟ تا یه ساعت دیگه خورشید غروب می-

 شه و...

! در حال حاضر انقدر التهابم زیاده که انگار تب از سرما حرف نزن دختربا من -

 دارم...

 اش کشید و نگران گفت: آوا دستش را روی سینه

   نکنه به خاطر زخمته؟ تو هنوز خوب نشدی اهورا! -
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  ت.شان را هم جلو رفاهورا سرش را به طرفین تکان داد و نیمچه قدم بین

تر کمرش را بغل کرد.  هایش گرفت و محکمموهای فر آوا را بین انگشت

های گونهاش، اش را به پیشانیِ دخترک چسباند و همراه با زمزمهپیشانی

و   های سرخ او به صفر رساندی صورتش را با لبدخترک را آتش زد و فاصله

هایش را  تر لبتاببیشیرین فرو برد و این بار  دوباره او را به همان حال و هوای

 بوسید.

زخم گران همی کشم زخم بزن که من خوشم/ گرچه درون آتشم جمله زرم  -

 به جان تو...  

ای  گرفت. آوا اما، انگار در کورههوا سرد بود و باران هر لحظه بیشتر شدت می

ی  از آتش گیر افتاده بود و اصال متوجه آب و هوا نبود. تمام وجودش، خلسه

هایش را بوسید و رها کرد،  کرد و او که دوباره لبهورا را طلب میداغ آغوش ا

 قبل از اینکه دوباره سرخیِ آنها را به کام بکشد، آوا نفس زد:

 بریم اهورا... دیگه بریم خونه... بیشتر از این رو پا بند نیستم...  -
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هایش به وضوح خندید و برق  صورت اهورا کوچکترین تغییری نکرد ولی چشم 

 قتی دخترک را روی دست بلند کرد و کنار گوشش گفت: زد و

و ببره سمت  خوام... رو پا بند نباشی که پاهای من هردومونو میمنم همین-

 خونه...  

 ی او تکیه داد و گفت: آوا کوتاه خندید و سرش را به سینه

 اگه کسی ببینه چی؟ -

ه که راهیِ  زنتو این بارون جز من و تو کی هوس ماشه چکوندن به سرش می-

 جنگل شه و از قضا تو تاریکیِ مه و غروب ما رو هم ببینه؟  

آوا اینبار بلندتر خندید و خودش را باالتر کشید. دست چپش را روی پیشانیِ 

هایش نریزد و  های باران بیشتر از آن روی ابرو و مژهاهورا گذاشت که قطره

 اش گذاشت و گفت: سرش را روی شانه

گن شب یلدا رو باید آرزو کنی... اونوقت حافظ بخونی که تو فالت تعبیر  می-

 آرزوت مشخص شه... 
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هایش کمی کدر شد و نگاهش رنگ باخت و آوا  اهورا حرفی نزد، ولی مردمک 

 متوجه نفس عمیقش شد. دوباره گفت:

 خونی که آرزو کنم؟ امشب برام حافظ می-

 اینکه نگاهش کند گفت:بی نگاه مستقیم اهورا رو به جلو بود و

 دم خودم حافظ زندگیت بشم...و به من بگو؛ قول میتو فقط آرزوهات-

تاب سرش را خم کرد و گلوی بلورینش را  آوا ریز و شکرک خندید و اهورا بی

وا را؟  گفتن حقیقت و احتمال رفتن آ  بیاورد خواست تاببوسید. اینطوری می

های این عروسکِ بندانگشتی، دوباره  اصال فکرش را کرده بود دوری از خنده

 آورد؟  اش میچه بالیی سر قلب یخی

قبال که هرجوری هم باشه، هرچی که تو   خنده داره بندانگشتی؟ ثابت نکردم-

 شه؟ بخوای همون می

 رنگش.  های خوشآوا چند ثانیه مکث کرد و زل زد به چشم

دونی، آرزویی هم نیست که تو دل من و میمن  فظ هم بهتر حرفایتو از حا-

 باشه و تو از حفظش نباشی، منتها شب یلدا حکمش فرق داره! 
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 جلوی در رسیده بودند که اهورا گفت: 

 رسیم... فعال کلیدو از جیبم در بیار بریم تو، بعدا به فال حافظ هم می -

های ساق کوتاه دخترک را از پایش  تو داخل رفتند. اهورا بو  آوا در را باز کرد

 های خودش کنار شومینه گذاشت که خشک شوند. بیرون کشید و همراه کفش

او را که روی زمین گذاشت، آوا از لمس پاهایش روی پارکت، حتی با 

های پشمی، کمی لرزید. حسابی سردش شده بود. سمت شومینه رفت و  جوراب

ورا همانجا روی کاناپه بود. یقه  هایش را روی آن گرفت. پیراهن اه دست 

اش را که کامال خیس بود از تن بیرون کشید و خواست پیراهنش را  اسکی

 بپوشد که با صدای آوا سمت او برگشت.  

 ای وای... زخمت خونریزی کرده...  -

هایی گردشده به هایش را جلوی دهانش گرفته بود و با چشمدخترک دست 

کرد. اهورا اخمش در هم رفت و  ده بود نگاه می خونی که از پانسمان او بیرون ز

های کوچکش را روی  خواست پیراهنش را بپوشد که آوا سمتش دوید و دست

 هایش گفت: بازوهای او گذاشت و خیره به چشم
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 شو عوض کنم، بعد بپوش... خب؟  صبر کن پانسمان-

 اینجا وسایل پانسمان نیست...  -

دم گاز استریل و محلول رو تو کابینت  الکی نگو... مدتی که اینجا بودم خو-

 رم میارم و میام...  دیدم... یه لحظه اگه صبر کنی می

اهورا که سکوت کرد، آوا سمت آشپزخانه رفت و گازاستریل و محلول  

ام  ضدعفونی را از کابینت بیرون کشید و روی کانتر گذاشت. آنها را شهر

ی اهورا بیرون کشیده  از شانه تر بابک گلوله را خریده بود و از دفعه پیش که دک

 بود به جا مانده بودند. 

ش را هم همانجا قرار و کاپشن  هایش را از پا بیرون کشید و شال و کالهجوراب

توانست آن را هم  دار بودنش، نمیای تنش بود که با وجود نمتیشرت سرمه داد.

دستش را میان موهای خیسش کشید و همه را یک طرف سرش  دربیاورد.

ی کوتاه اهورا، تند برگشت و نگاهش کرد. پیراهن  هاسرفه صدای یخت. بار

هایش روی هم  سیاهش را جلو باز پوشیده بود و روی کاناپه نشسته بود و چشم 

 بود و سرش را به پشتیِ کاناپه تکیه زده بود. 
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سریع محلول و گاز را برداشت و سمتش رفت. جلویش روی زمین نشست و  

 اشت و بازویش را گرفت و صدایش کرد:وسایل را کنارش گذ

 اهورا؟  -

هایش را باز کرد، آوا غم آنها را تشخیص داد و نگرانیِ نگاهش  اهورا که چشم

 بیشتر شد. 

 ها رو بهم بگی؟ خوای دلیل این سرفه نمی-

 کشید و صاف سر جایش نشست.  اهورا نفس بلندی

و نگرانش کنی... یه  دلیل خاصی نداره و اونقدرا هم مهم نیست که خودت-

ی تنفسی که قرار بود کوتاه مدت باشه، اما انگار مزمن شده که  نارساییِ ساده 

 شه... در اثر یه سری عوامل تشدید می گاهی از اول زندگیم تا االن مونده و 

 یکی از اون عوامل هم سرماست؛ درسته؟-

 اش گفت: که اهورا با نوازش گونه ه بودآوا بغض کرد

 اشکای توئه...  دونم؛ ولی شک ندارم یکی از اون عوامل سرما رو نمی-
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ی او  آوا در میان بغض، چپ چپ نگاهش کرد که لبخند محوی روی چهره

 نشست و آوا گفت: 

 تو عوض کنم... باید پانسمان -

شد. پانسمان قبلی را اهورا حرفی نزد و آوا که سکوتش را دید، دست به کار 

ای پنبه با سر پنس بلند کرد و توی ظرف محلول زد و روی  برداشت و تکه

زخمش کشید. اخم اهورا خیلی کمرنگ جمع شد و وقتی دخترک مجبور شد 

ای گرفت  ی او بگذارد، نفسش لحظهبرای پانسمان دوباره دستش را روی سینه

بود. خیلی هم سخت بود مقابل  وار تپید. سخت اش دیوانهجنبهو بعد قلب بی

خواست و اکنون در حکم همسرش بود بنشیند، به  وار او را میمردی که دیوانه

گیر هم بود زل بزند،  اش، که از قضا عضالنی و عریض و چشمی برهنهسینه

ای رویش تاثیر نداشته باشد و بخواهد خودش را به آن راه آنوقت حتی ذره

توانست مقابل اهورا باشد و بیخیالی طی  مگر می توانست؟بزند. اصال مگر می

 کند؟ 

 های او دوخت و آرام لب زد:های غمگین چشمنگاهش را به شیشه
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 خوای بهم بگی؟ چیزی می-

ی تایید فقط یک بار سرش را به نشانه  بست،هایش را میدرحالیکه دکمه اهورا 

 تکان داد. 

 خب اون چیه؟  -

 ز تصمیمت منصرف بشی... چیزی که اگه بشنویش، ممکنه ا-

هایش را شست و از همانجا  آوا ظرف محلول را به آشپزخانه برگرداند و دست

 گفت:

 و از انتخابم برگردونه!تونه منهیچــی نمی-

هایش را نگاه کرد و دست چپش را میان  کنارش نشست و دوباره چشم 

 های کوچک خودش گرفت.دست 

 بینم اهورا...  شو تو چشمات میچیه که انقدر بابتش نگرانی؟ واهمه-

 هایش را فشرد. سیب گلوی اهورا تکانی خورد و کمی انگشت

 ی من، نبودن تو، توی زندگیمه... واهمه-
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 هایش نشاند.آوا کمی جلوتر رفت و لبخند کمرنگی روی لب

مونم... قرار نیست ما  کشم کنارت میمن هستم... تا ابد، تا زمانی که نفس می-

 بشیم...   از هم جدا

 مونی؟ تحت هر شرایطی کنارم می-

 مونم!معلومه که می-

ست؟ یه نفر  به خون خیلیا آلوده  دست قاتلی رو گرفته باشی که حتی اگه-

 شبیه شاهپور؟  

حس شد و  هایش بیهای آوا خشکید و دستاز این حرفش، لبخند روی لب

لحظه نگاهش کرد تا زده چند ها پایین افتاد. بهتدست اهورا از میان آن

 توانست پلک بزند و بگوید: 

 منظورت... منظورت از این حرف چیه؟ -

هایش را محکم روی هم فشار داد و از جا بلند شد. سمت پنجره رفت و از  چشم 

پاکت سیگاری که آنجا بود، یک نخ گلدتاچ بیرون کشید و آتش زد و روی  
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ر را ورق بزند، آنوقت  شد قصد کند این کتاب قطوهایش گذاشت. مگر میلب

 هایش بسوزد... احتیاجش به سیگار نیفتد؟ حاال هرچقدر هم ریه

 همانطور خیره به پنجره گفت: 

ای دروغ  ذره و، همونطور که اتفاق افتاده، بدونمچیزو موبهدم همه من قول می-

 خوام که یه قولی بهم بدی...  اما در عوض از تو هم میو ریا برات تعریف کنم... 

 فسش را همراه با دود خاکستری فوت کرد و ادامه داد: ن

خوام قول بدی تا آخر ماجرا، الم تا کام، هیچی نگی و فقط گوش بدی... به  می-

تو قاضی کنی و بعد تصمیم بگیری که  آخرش که رسیدم، اونوقت وجدان

 تو جدا کنی... خوای کنارم بمونی، یا بری و برای همیشه راهمی

 اش لب زد:ه های درشت و متعجب و ترسیدبه چشمو خیره سمت آوا برگشت 

 تونی؟می-

آوا فقط توانست سرش را دو بار تکان دهد. اهورا سیگار دوم را روشن کرد و  

زمان با پک عمیقی که به آن زد،  ی سالن خیره شد و همچند لحظه به گوشه

 هایش را از هم فاصله داد: لب
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های اشتباه بشه... تو لباس خیر،  شاید جایی که ایستادم باعث قضاوت-

های شر و قاتل به کالبدت آویزون بشه و مجبور باشی مسیر رودخونه رو دست 

شی وسط یه دور بزنی و تو یه مسیر انحرافی شنا کنی، آخرش پرت می

تونی بگذری از اونی که  چاله که نه تکلیفت با خودت معلومه، نه میسیاه 

ناخواسته، در حال حاضر دستاش تنها غریق   آوردیش وسط بازی و خواسته یا

 تو بگیره...  تونه جلوی غرق شدننجاتیه که می

تو بهت بگم و پرده از هویتی بردارم که برات  قصدم اینه که حقیقت گذشته

ی من و تو، با هم عجین شده آوا! شاید اگه تو این  مبهم و سواله... اما گذشته

باالخره یه روزی، یه جای دیگه و تو یه   دیدمت،مأموریت به صورت اتفاقی نمی 

کردم... اما شرایط برای هردوتامون فرق داشت و  ی زمانی دیگه پیدات میبازه

 شاید خودِ خدا بود که سرنوشت رو وادار کرد تو رو سر راهم بزاره...  

این اسب زودتر از موعدش شروع به تاخت و تاز کرد و االن در جایگاهی که 

ده حق آزادی و  خوام و نه وجدانم اجازه میه گفتم نه میهستی، همونطور ک

تو   تو ازت سلب کنم و به اجبار حکم عقدی که کنار من نگهت داشتهانتخاب

 این خونه بندت کنم... 
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خوام حقیقت گذشته رو از هر دو طرف بدونی... هم قسمتی که مربوط به  می

از بخش سیاهی که رد انگشتای من    هم ده... وتو میجفتمونه و جواب سوال

 روش معلومه... 

دود سیگار را که بیرون داد، نفسش شبیه به آهی عمیق و تلخ از میان  

اش را روی زانو قرار داد و  هایش خارج شد. آوا توی خودش جمع شد و چانهریه

ی وجودش چشم شده بود و خیره هایش را دور پاهایش حلقه کرد. همهدست 

اهورا که زودتر باز شوند و دخترک بفهمد این حقیقت را که   هایبود به لب

 کند.  های او سنگینی میانقدر روی شانه

 اهورا چند لحظه مکث کرد و بعد با لحنی سنگین و آرام گفت:

تموم اتفاقات از دست دوستی دادن و رفاقت بین دو نفر شروع شد... کیاراد و  -

 شاهپور!  

کجا شروع شده بود، اما از زمانی که یادم میاد،   دونم این ارتباط از کِی ونمی

 ی ما باز شد... پای شاهپور توسط پدرم به خونه
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شو تو تموم طایفه پیدا  ای بودم که شبیهاز زمانی که چشم باز کردم، تو خونه

ترین جواهر فروشا بود و تونسته بود  کردی... پدرم، کیاراد پناهی، از بزرگنمی

پرسیدی و  های دیگه بزنه و خالصه از هرکی میتهچندتایی شعبه تو راس

 رسید... به گوشِت می اشو میاوردی، آوازهشاسم 

بچه بودم و سنم کم بود، با این حال یادمه چند باری پدر و مادرم سر رفت و  

کردن... بگو مگوشون هم سر این بود که مادرم آمدهای شاهپور مشاجره می 

خواست زیر بار ناتو بودن  گفت شاهپور آدم درستی نیست، اما پدرم نمیمی

 رفیق قدیمیش بره... 

شد دلش راش مزیت داشت و باعث میاز طرفی هم رفت و آمدش با شاهپور ب

نخواد این رابطه رو بخاطر اینکه صرفا شاهپور چند باری پای میز قمار نشسته 

پرید ها میو دست به مشروب برده از دست بده... اون مرتیکه زیاد با باالباالیی

کرد بهرحال بهتر از مردم کوچه بازار و  هایی که برای پدرم جور میو مشتری

 ندهای عادی بودن... حتی ثروتم
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گذشت تا اینکه آرش، برادر مادرم، از پدرم کار طلب کرد و اونم یکی از  

شون... بعد یه مدت بهش گفت  ها رو سپرد دستش و این شد آغاز شراکتشعبه

هاش آدمای دونه مشتریکنه و میفهمیده شاهپور زیرزیرکی یه کارایی می

ا وقتی آرش به صورت مخفیانه به  درستی نیستن... پدرم اوایل نه آورد، ام

شون آشنا شد، فهمید که های اونا بردش و با آموزش و اهدافچندتا از محفل

ها رو  ی انحرافی و قاچاقچیِ انسانه و یکی از حلقهشاهپور درواقع عضو یه فرقه

انگار قانع شده بود به شخصیت واقعیِ شاهپور... اون  کنه... هم خودش اداره می

سه تا حلقه داشت که قبال راجبش بهت گفتم و همگی تحت نظر   حزب درواقع

 کردن... منصور که اون زمان هنوز از کشور خارج نشده بود فعالیت می

شو گرفت و وقتی  اش با شاهپور کمتر شد، شاهپور بیشتر پِیهرچی رابطه

ده فهمید پدرم از اصل قضیه خبر داره، تهدیدش کرد که یا تن به همکاری می

 اش پای خودشه... ا خون خودش و خانوادهو ی

پدرم سفت و سخت مخالفت کرد، اما شاهپور دست بردار نبود... تو کار  

جواهرات شریک پدرم بود و وقتی دید راه نفوذ نداره، از درِ باال کشیدن 

 سهمش وارد شد... 
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خواد ازدواج کنه... اون موقع تو گذشت تا اینکه یه روز آرش گفت می

سی نبود و از قضا دلش برای دختری رفته بود که چشم شاهپور  جواهرشنا

 خیلی ساله دنبالشه... 

 ده بیشتر شد... تا جایی کهبا وصلت آرش و نرگس، نفرت شاهپور از این خانوا

ها برداشت، واسه آرش یه پاپوش بزرگ دوخت  شو از شعبهسهمبعد از اینکه 

به کسی جز پدرم اعتماد نداشت  که با کله فرو بره تو مبلغ زیادی بدهی و چون

شم پیچید، پدرم مابقی ثروتو آتیش اون قضیه درنهایت به پای هردوشون می

خواست با بابت طلب به شاهپور تقدیم کرد؛ اما اون بازم راضی نشد... انگار می

 شونو ببینه...  چشمای خودش به خاکستر نشستن

و چند هفته بعد،   حدود شیش ماه بعد، خبر رسید که آرش ناپدید شده

 شو تو یه باغ دور افتاده نزدیک گیالن پیدا کردن...  جنازه

هایش درشت شده بود و رنگش  آوا هردو دستش را جلوی دهانش گرفت. چشم

 هایش اصال دست خودش نبود.  پریده بود و ریزش اشک 
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توانست حین  کرد. اصال نمیاهوراسیگارش را خاموش کرد. آوا را نگاه نمی 

ی ترسیده و معصوم دخترک را نگاه سرنوشت دردآور پدرش، چهره بازگوی

کند. حقیقت امر این بود که اصال خبری از جنازه نبود! کالبد آرش، جسم تکه  

های وحشتناک شاهپور جان  ای بود که در تمام آن مدت تحت شکنجهتکه

وله  اش هم رحم نکرده بود و چنان به تنش گلباخته بود و گویا مردک به جنازه

کرد.  شلیک کرده بود، که کالبدش نه قابل غسل دادن بود و نه کفن را پُر می

تر برای نرگس هم رقم خورد...  دقیقا مثل سرنوشتی که بعدا به صورت فجیع

ی آرش را فقط کیاراد دیده بود که خودش برای تکمیل پرونده، همراه  جنازه

و را به خاک سپرده  مأمور مربوطه باالی سرش رفته بود و با دست خودش ا

 .فقط دکتر بابکبود... و جسد نرگس را 

اما اهورا جزئیات را نگفت. همین که دخترک سرنوشت والدینش را بداند، به  

خواست روح پاکش را بیش از  افتاد و اهورا نمیی کافی دلش به سوز میاندازه

 دار کند. آن خدشه

خصوص حزب اونا به پلیس   و تهدید کرده بود که اگر کالمی درشاهپور پدرم-

شونه، به  ی همکاری که بینسازی و جعل اسناد و سابقهحرفی بزنه، با صحنه
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و مقصر جلوه بده... که بعدا  و تبرعه کنه و پدرمتونه خودشراحتی می

 همینکارم کرد...  

سوخت و پاهایش بیشتر از آن توان ایستادن نداشت. پاکت هایش میچشم 

توانست  داشت و با فاصله کنار آوا نشست. هنوز هم نمیسیگار و فندکش را بر

 نگاهش کند.  

دقیقا یک روز بعد از مرگ آرش، نرگس دزدیده شد و وقتی هیچکس  -

ی سکوتش رو  ترین خبری ازش بگیره، پدرم درنهایت روزهنتونست کوچک

ریزی کرده  دونست شاهپور قبال برای عملی که انجام بده برنامه شست... اما نمی 

 بدون اینکه روحشم خبر داشته باشه، تو دام عظیم شاهپور افتاد...  و

پاش که به آگاهی رسید، خودش باید به جرم اتهامی که شاهپور با یه سری  

شد... اما اونا دستگیرش  اسناد جعلی و برابر اصل بهش زده بود بازداشت می 

الخروجش کردن... دقیقا نکردن و به جاش فقط تحت نظر گرفتنش و ممنوع

 و داشت...  خواست و انتظارشچیزی که شاهپور می
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های سوزانش فشار داد. تا  اش را محکم روی چشم شارهانگشت شست و 

دانست اینجای ماجرا جاهای خوبش بود... ولی مِن بعد را خودش هم نمی 

 چطوری باید تعریف کند. 

ریخت و سکوت سنگین او لرز به تنش انداخته بود. کمی آوا ریز ریز اشک می

ند اهورا از  به سمتش رفت و خودش را که به بازوی داغش چسباند، نفس بل

 اش شنیده شد:اش بیرون آمد و صدای گرفتهعمق سینه

ی ما هم کوچیک و  های شاهپور بیشتر شد، سفرههرچی تهدید و تحریم-

ها و منم  تر شد و تهش رسیدیم به یه آلونک تو یکی از بدترین محلهکوچیک

اشتم هام... یه بار که دیروقت بود و دتبدیل شدم به یه بچه تخس عین همبازی

مونه... تعجب کردم از دیدنش، چون  گشتم خونه، دیدم شاهپور سر کوچهبرمی

خیلی وقت بود دیگه با پدرم ساخت و پاختی نداشت، ولی وقتی رفتم جلو  

 ر من وایستاده... بهم گفت: فهمیدم منتظ

 ای که دوتایی بریم یه جای خوب...« پدرت گفته برنگردی خونه، با من بی»-

 بهش گفتم:
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 »مگه با پدرم آشتی کردی؟« -

 اونم گفت: 

ه حرف از  ای کهاست! مگه تو بچهکنیم، قهر مال بچه»ما هیچوقت قهر نمی -

 زنی؟«قهر و آشتی می

شرف بلد بود چی باید بگه که یه پسر بچه جَری بشه و واسه خاطر اینکه  بی

ثابت کنه بچه نیست، یادش بره مادرش هزار دفعه گوشزد کرده حق نداری  

نزدیک شاهپور بری و پدرش بارها گفته چیزی بین اون و شاهپور وجود نداره  

 و... همراهش بره و مطیعانه به حرفاش گوش بده...  

سوار ماشینش شدم... اون موقع وضع مالیِ ما زیادی خراب بود و خودت  

ای با شرایط پسربچهی شخصی و محافظ واسه با راننده BMWو بکن یه فکرش

تونه جذاب باشه که انقدر محوش بشه، حتی یادش بره  چقدر می اون موقع من

 برین؟ و کجا دارین میبپرسه من

آمد گویی به گیالن رو جلو  زمانی به خودم اومدم که فضای سبز و تابلوی خوش

 م... تازه اون موقعبود که پرسیدم:چشمم دید
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 »ما چرا اومدیم شمال؟« -

 بهم خندید و گفت: شاهپور 

 »واسه اینکه خوش بگذرونیم...« -

 من اخم کردم گفتم:

 گذره...«ام جایی بهم خوش نمیادهبدون خانو»-

 اونم گفت: 

 کنم پدرتم زود بیاد پیشِت...«می نگران نباش، دعوت»-

دار بود، اما وقتی وارد یه باغ کهنه و بی  اون موقع نفهمیدم لحنش چقدر معنی

دونستم راه یه سیلوی پیچ در پیچ که نه میو انداختن تو سر و ته شدیم و من

و تشخیص بدم؛ تازه گوشی تونستم مسیر وارد شدنشدرروش کجاست و نه می

کنم... ولی دیگه دیر شده  دستم اومد که قضیه از چه قراره و من اونجا چیکا می

 بود...  
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کرد. دست و هایی پر از ترس نگاهش میزده، با رنگی پریده و چشمآوا بهت

 لرزید. های ظریفش کمی میتیشش از سرما سِر شده بود و انگشپا

سوخت. انگار آتش سرکش  هایش میاهورا اما تمام تنش گُر گرفته بود و چشم

 سوزاند.  دوباره به جانش افتاده بود و تمام تنش را میغم، بعد از این همه سال 

 دستش را که مشت کرد، آوا دست کوچک و لرزانش را روی مشت گره

هایش به گز گز افتاد و صورت  ی او گذاشت و از حرارتش، انگشتخورده

اش انگار با رنگ سیاه درآمیخته ایهای شیشهی او را نگاه کرد. مردمک گرفته

 های بلندش، آوا را نگران کرد. بود که آن همه کدر شده بود و صدای نفس

 هایش آرام لرزید و گفت: لب

شو بزار  تونی ادامه ندی... بقیهخوای میاگه می به نظرم تا همینجا کافیه...-

 واسه یه وقت دیگه... 

 نفس اهورا، عمیق بود وقتی سرش را تکان داد و گفت: 

تونم آتیش موشکافی رو  گفتن این حرفا و شکافتن گذشته باروته... من نمی-

 شون بندازم...  یه بار بیشتر به جون
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های اشکی و صورت  اش به چشمسرش را که چرخاند، نگاه غمگین و گرفته

 آلود آوا دوخته شد و گفت:بغض

نم این گره  خودمم خستم از این همه تحمل... بزار واسه یه بارم که شده باز ک-

شو یاد نگرفتیم و االن اونقدر  و که جز من و خدا تو این همه سال قلقالمصب

 کنه... هام سنگینی میسفت و محکم شده که وزنش رو شونه

خوام چیزی مسکوت باقی بمونه آوا... دونستن حقیقت حقِ توئه... و  نمی

گفتن واقعیت   چیزو بهت نگم، دیگه هیچوقت زبونم بهدونم اگه امشب همهمی

 شه... باز نمی

حرف فقط نگاهش کرد و او پاکت سیگار را از روی میز برداشت و یک نخ آوا بی

هایش گذاشت و آتش زد. چند پُک عمیق زد و دستش را که روی زانو  روی لب

 رویش ادامه داد:گذاشت، خیره به روبه

دونم چه مدت می اونجا از بس تاریک بود، شب و روز از دستم در رفته بود و ن -

تا اینکه در باز   تا پسربچه هم سن و سال خودم زندونی بودم؛ کنار ده دوازده

و از اونجا کشید بیرون... وقتی بهش گفتم چی شده،  شد و یه نگهبان من
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هیچی نگفت... چند دفعه پرسیدم و جواب آخرش مشتی بود که وادارم کرد 

 آروم بگیرم...  

 رخیدیم تا اینکه رفتیم تو یه اتاق دیگه...  توی همون سیلو دور خودمون چ

برعکس سردابی که من توش زندونی بودم، اون اتاق بزرگ بود و پُر از وسایل  

کشید د سیگاری که شاهپور میعتیقه و یه گرامافون قدیمی... تموم اتاق از دو

جا پخش بود... از همونجا داد زدم چرا ری شده بود و بوی گندش همهخاکست

نگاه کوتاهی بود و اشاره به یکی از  دونی کردی؟ ولی جوابش نیمو زنمن

 زیردستاش که بره یه نفرو بیاره...  

 وقتی برگشت یه نفرو دست بسته همراه خودش آورده بود...  

 اون یه نفر، پدر من بود... 

 جلوی شاهپور وایستاد و بهش گفت: 

 اینجام... بزار پسرم بره...« خواستی، من االن چی همونی شد که تو می»همه-

شو دور انگشتش  شاهپور با یه حالت عصبی خندید و همونطور که اسلحه

 چرخوند گفت:می
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»بزارم بره؟ نمایش اصلی تازه شروع شده! این پسر اینجاست که شاهد ورق  -

 خوردن تقویم به دست من باشه... 

قعیِ زندگی رو بهش  اتفاقا تو باید ازم ممنون باشی کیاراد! چون دارم درس وا

 دم؛ نه مزخرف و دروغایی که تو به گوشش خوندی... می

خوام بهش بگم رفیق هیچوقت ارزش اسمی که بهش داده شده رو نداره و  می

برای اینکه ازش خیانت ببینی، یه ثانیه زمان و یه تحریک کوچیک کفایت  

 کنه...می

م بپردازین... این بچه،  شو هتو و آرش، نرگس رو از من گرفتین پس باید غرامت

گی پسرم؛ گروگان منه و من به  از اینجا به بعدش از آنِ تو نیست که بهش می

کنم به وقتش بره پیش جماعتی که یادش بدن چطور  عنوان مالکش حکم می

 بجنگه و بکشه تا کشته نشه...«

 بعد اسلحه رو زیر گلوی پدرم گرفت و محکم فشار داد: 
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بازی تباه شو رو حساب فامیل و فامیله آدم زندگیخوام یاد بگیره اگ»می -

خوره! چون دست باالی دست بسیاره و امثال من کنه، قطعا یه جا چوبشم می 

 عادت رو دست خوردن از کسی ندارن...  

تونم... چون در اون صورت قوانینم شکسته  خواد بزارم بری، اما نمیدلم می 

ه، فقط و فقط با مرگه که کف شه! سزای آدم خائن تو این دم و دستگامی

 شه...« دستش گذاشته می 

بگو مگوشون خیلی طول نکشید که به یه دعوای بزرگ تبدیل شد و چند  

 دقیقه بعد، شاهپور جلو روم وایستاد و گفت: 

 »چند سالته؟« -

 »یازده سالمه...« -

گه یا با عکس و  خب پس مدرسه بهت یاد داده وقتی بزرگترت یه چیزی می»-

 ده، باید تا آخر عمر بزنیش به حافظه...مثال نشونت می
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ای نیست  خوام درسی رو بهت یاد بدم که تو هیچ مکتب و مدرسهامروز میمن 

ولی اگه با زبون خوش یادش نگیری، دنیا به زور کتک و توگوشی حالیت  

 کنه... می

کشیدن   ی این مردی، پس بدون شک دودره بازی و زیر و رواگه از تخم و ترکه

زارم تو مثل پدرت راه و رسم رو هم خوب ازش یاد گرفتی؛ اما من نمی

دم راه و  گری بیفتی... خودم یادت میپیچوندن رو یاد بگیری و به سالوسی

 و...«رسم درست زندگی 

 شو بدم، ولی همون لحظه پدرم سرش داد زد:خواستم جوابمی

قبول؛ دندم نرم، جفت  خب ی تو از منه، خیلی»ولش کن شاهپور! کینه-

مونم... اما این چشمامم کور باهات دست رفاقت دادم و تا آخرش هم پاش می

 ای باهاش نداری! پس دلیل این رفتارت چیه؟«گناهه... تو که خرده برده بچه بی

شه کرد. با نفرت. با یه احساسی که با کالم نمیشاهپور با حرص نگاهش می

 لحظه بیانگرش بود.   گفت و فقط حالت چشماش در اون
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آره، دست رفاقت دادی پناهی، ولی همون دست شد باعث و بانیِ شکستن  »-

کردم هرچی هم که بشه تو با منی... ولی  استخون من... منِ خر فکر می

پرست بودی! پس همون بهتر که پسرتم شاهد عینیِ عاقبت پدرش باشه غریبه

 شه...«  که بفهمه عاقبت ناتوگری چیه و به کجا ختم می

شو روی گلوش گذاشت و بلند  رو به پدرم گرفت. دست دیگه ، بعد اسلحه رو

 گفت:

مو بگذرونم پس؟  »این پیاله اگه از خون امثال تو پر نشه، من چطوری زندگی-

خواهی! پس ازم نخواه وقتی دارم لذت برای همیشه از پا  عادت دارم به خون

 ازه بدم پسرت شاهد قائله نباشه...« کنم، اجتو زیر زبونم مزه مزه می درآوردن

سیگار اهورا، از سر انگشتش روی جاسیگاریِ کریستالی که روی میز بود افتاد 

هایش را به هم فشار داد. سوزش پشت  و هردو دستش را مشت کرد و چشم

کرد، همان اتفاق سهمگینی بود که  ها و چیزی که در گلویش سنگینی میپلک

که او پشت دیوار کینه و  ها د و انگار تمام این سال خواننعوام آن را بغض می

 گشت که به جانش بیفتد.  اش کرده بود، تنها دنبال یک تلنگر میغرور مخفی
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 همون لحظه پدرم برگشت نگاهم کرد... هیچی نگفت، فقط نگاهم کرد... -

 ره...  و یادم نمیهیچوقت حالت چشماش 

 سرد، غمگین، پر از حرف اما آروم... و شاید پشیمون و عاجز...  

شو رو ماشه بزاره و تا صدای  همش چند ثانیه طول کشید تا شاهپور انگشت

شلیک گلوله تو فضای سیلو پیچید، پدرم روی زانو افتاد... و از اون لحظه به  

ا ابد زیر ی دنیا خط خورد و هم کمر من تبعد، هم اسمش برای همیشه از صفحه

 داغش شکست...  

تر شد. آوا  صدای آن شلیک لعنتی، دوباره توی گوشش پیچید و مشتش جمع 

اش گذاشت و محکم بازویش را  کرد، سرش را روی شانههق میهمانطور که هق

گفت حال بدش دست کمی از اهورا  لرزید و اگر میگرفت. تن ظریفش می

 ندارد، دروغ نگفته بود... 

اش روی موهای ابریشمی دخترک نشست و نفس  کج کرد و گونهاهورا سرش را 

 های سوزانش بیرون داد. عمیقش را آه مانند از عمق ریه
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هایش پاشیده و هایش چنان سرخ بود که انگار یک کاسه خون به مردمکچشم 

دمای تنش باال رفته بود. آنقدر زیاد که انگار دوباره توی آن سیلوی لعنتی  

هایش دیده بود و  اره روی زانو افتادن کیاراد را مقابل چشمایستاده بود، دوب

 ی نحس، در سرش اکو شده بود. شلیک آن گلولهدوباره صدای 

زد. انگار آتیش دلش سرد شده بود.  شاهپور اومد جلوم وایستاد، لبخند می-

 بهم گفت: 

ره... یه روزی پدرت و داییت  خوای پیش نمی»دنیا همیشه اونطور که تو می-

دست به یکی کردن و اونی که متعلق به من بود رو ازم گرفتن... و امروز  

و یادت باشه که من آدم بدی تقاصش رو با خون خودشون پس دادن... پس این

زننت و اگه خوردی و انتقام نگرفتی، تا ابد نیستم، فقط یاد گرفتم اگه نزنی، می

 تو بخوری...«باید چوب سکوت

تونستم بگم. انگار یه چیزی درونم شکسته بود.  نمی هیچی نگفتم. اصال هیچی

 کردم و پر شده بودم از خأل و پوچی.  ی خودم رو احساس نمی یه نیمه
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ی آخر شاهپور، یادم افتاد چی شده که تونستم با تموم نفرتی که  ولی با جمله

و تو قلبم  در آن واحد بهم تزریق شده بود و آتیشی که از همون موقع جاپاش

مو بهش بگم. اهل کم آوردن نبودم. سنم کم بود، اما بلد بودم کرد، حرفمحکم 

چیزو سر خودم خالی جلو بقیه نشکنم، عوضش موقع تنهایی خورد بشم و همه

 کنم. 

تو یادم بره...  »من شاید بچه باشم... شاید تو رو نشناسم... شاید یه وقت اسم -

کنم... اگه تو امروز انتقام گرفتی، یه روزی  نمیاما بدون پسر کیارادم و سکوت 

رسه که من میام سراغت و اونوقت این تویی که باید چوب درسی رو  هم می

 دادی...« کنی ای کاش هیچوقت بهم یاد نمی بخوری که روزی صدبار آرزو می

 و از اونجا ببره بیرون. اون لحظه بهم خندید و به نگهبان گفت من

ین اتفاق این بود که بیماریم عود کرده بود و تا یک ساعت تو اون شرایط بدتر

زدم و بعدش انگار تازه یادم افتاده بود چه بالیی سرم اومده فقط نفس نفس می

و گذاشتم رو پاهام و یه بار، برای تموم زندگیم، برای قلبی که جلو  که سرم

رفته شد، ی وجود منم ازم گهمون یه لحظه همه در عرض چشمم از کار افتاد و
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ونم چطور و با چه قدرتی رو  دانگار منم مُرده بودم، فقط نمی  کردم...گریه می

 رفتم... پاهام راه می

 آوا بیشتر خودش را به او فشرد و هق زد: 

 شه... چطوری... شاهپور چطور تونسته این کارو بکنه؟  باورم نمی-

ودت نگه داری و با  اصال... تو چطوری تونستی این همه سال این رازو تو قلب خ

 سنگینیِ دردش بسازی؟! 

ای او گذاشت وقفه سرش را روی سینهدست اهورا کمرش را لمس کرد و آوا بی

 ای کوتاه شد گفت:و اهورا همراه با بازدمی که منجر به سرفه

تونستم... چون انگیزه داشتم... شاهپور بذر نفرت رو تو وجودم کاشت و من با -

ای که ثانیه به ثانیه بیشتر رشد کرد و وقتی به  کینه این کینه بزرگ شدم...

ی انتقام شد! تبدیل شدم به یه  خودم اومدم، انقدر ریشه دوونده بود که انگیزه

کرد و دستایی که به جز خون،  ظاهر یازده ساله با قلبی که دیگه احساسش نمی

 شد... به هیچ چیز دیگه راضی نمی 
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های ید فقط برای چند ثانیه توانست چشمآوا سرش را بلند کرد و اهورا شا

 معصومش را نگاه کند و دوباره رو از او گرفت و کمرش را رها کرد. 

شون تکه تکه و قاچاق  هایی بودم که باید همونجا بدنمن درواقع جزء بچه-

ای که شاهپور از  شد؛ اما خوب یا بد، بخاطر اختالل تنفسی که داشتم و کینهمی

ی بعدی به یه  و قربانیش کنه، قرار شد با محمولهواست منخپدرم داشت و می

 گروهک فعال تحویل داده بشم و اونجا برای تروریست شدن آموزش ببینم...  

م و  پیچ در پیچ رد شداز یه مسیر قبل از رفتن، از اونجا فرار کردم و  اما شب

بود از رو  و همراه یه اسلحه که اونجا یه در آهنی رسیدم، کلیدشوقتی جلو 

 زمین برداشتم...

و گرفت، شد اولین رد خونی که حضور  و شلیک به اولین نگهبانی که جلوم

 شاهپور تو زندگیم رو دستام به جا گذاشت...  

هایی به هم چسبیده هایی خیس و مژهآوا کمی آرام گرفته بود و با چشم

فاق و نبش قبر  های اهورا به وضوح از ریکاوریِ آن همه اتکرد. شانهنگاهش می

لرزید. دستش را میان موهایش کشید و یک نخ اش میخاطرات سیاه گذشته
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زمان با بیرون دادن دود هایش گذاشت و همسیگار روشن کرد و روی لب

 خاکستری رنگش گفت:

شناختم، جز دکتر فرزاد بابک، که از آشناهای پدرم بود و  کسی رو اونجا نمی-

اش بودم تا اینکه بعد از یه هفته خبر  ی خونهکرد. چند روزتنها زندگی می

االسالمی مثل توپ ترکید، ولی به اسم پدر من... انحدام حزب ساسان شیخ

شو پای تمام مدارک زده بود و با چون شاهپور بعد از مرگش اثر انگشت

چیزو گردنش  هاش، تونست همهقماشسازی و چرب کردن سیبیل همصحنه

سم جعلیِ منصور فراری بده و خودشم بره تهران و یه  بندازه و ساسان رو با ا

 بیزینس جدید راه بندازه... 

وقتی برگشتم خونه، مادرم بیمارستان بود... ظاهرا نتونسته بود شوک خبر از  

دست دادن پدرم رو تحمل کنه که حالش بد شده بود و مجبور شدن بستریش  

نه پدرش کنارش بود، نه  کنن... اون لحظه بدترین حال، حالِ خواهرم بود که 

ای که رسیدم و خودم بغلش کردم و نزاشتم کسی مادرش... و نه من... لحظه

نزدیکش بیاد، فهمیدم از اینجا به بعد باید هم پدرش باشم، هم برادرش... و هم  

 گه گاه جای مادرش رو پُر کنم... 
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لم اضافه  ونم دقیق بگم، اما از همون موقع بود که رقم زیادی به سن و ساتنمی

ای که دیگه انگار رنگ و روحی نداشت... هرکاری که  شد و شدم مرد خونه

ی  پیک موتوری و پادویی جلو خونه بکنی انجام دادم... از کارگری و وفکرش

ی خیابون و وسط مترو... مادرم هم بافتنی مردم گرفته تا بساط کردن گوشه

 مک خرج بود... کرد، با اینکه درآمدش کم بود، ولی واسه ما کمی

و مسئول  رفتم... خودمدکتر بابک خیلی اصرار داشت کمک کنه، اما زیر بار نمی

ای احتیاج  گفتم تا این خونه مرد داره، ما به نون صدقهدونستم و می می

نداریم... نه فقط اون، که از هیچکس حتی یه اسکناس هم نگرفتم و فقط رو  

 پاهای خودم بودم...  

ه شاگرد داشت به اسم رامین... که اون موقع تنها دوستم به چند سالی پدرم ی

 حساب میومد... 

 ای مکث کرد و بعد ادامه داد: لحظه

ی پنج  ام یه بچهو با سختی آشنا کرد... ظاهر و قیافهاز همون اول پدرم من-

دونست خواست مرد بارم بیاره... شایدم خودش میشیش ساله بود، اما اون می
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مونم زیر بار مسئولیتی که اون موقع هیچی ازش  من میره و زود می

 فهمیدم... نمی

شد، هنوز به  کردم و شب که میروزا با رامین تو جواهرفروشی شاگردی می

 شدم...  هوش مینرسیده بی 9ساعت 

 ها، فقط روز جمعه رو آزاد بودم...  الی تموم اون سختگیری

برد خیابون سی گرفت و میشد، دست من و رامین رو مییادمه غروب که می

ام و نه حس  رم اونجا، نه عصبانیتیر... تنها جاییِ از تهران که هنوزم وقتی می

ی که شب و  کنه؛ اما غصه برای منو زنده میهامبدی بهش دارم... درسته غصه

 شه، بهترین تیماره...  روزم با نفرت سپری می

خریدیم... هایی بود که از اونجا میمون چای سماوری و بستنیتموم خوشحالی

چیز اون خیابون خاص ی نبش... همههای گوشههای خیابونیش... نوازندهنمایش

 بود، یا الاقل برای من اینطور بود...  

روزا شروع شد و تا چند سال بعدشم بیخ پیدا و رامین از همون رفاقت من 

 کرد... یه بار اومد بهم گفت:
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بینم غروبا میای پِی کار... ولی این  ی باجنمی هستی، می»خوشم میاد بچه -

محل خطرناکه، باید یه چیزی دم دستت داشته باشی که باهاش از خودت دفاع 

 کنی...«

اقو دوباره شد یه تلنگر...  بعدشم یه چاقوی دسته چرم گرفت جلوم... همون چ

ای که از نفرت ساخته بودم و یه جرقه برای شکستن  یه سنگ روی شیشه

تر  و سیاهخواست که دوباره حصار سرد و یخی بکشه به چشمام و روزاممی

 کنه... 

چاقو رو ازش گرفتم و رفتم سراغ جواهرفروشی پدرم... یه نفر قبال رو مغازه  

رفت اون وامیستاد رو مغازه و کارا رو  پدرم نمیدستش بود و وقتایی که کمک 

داد... شنیده بودم شاهپور شعبه رو بهش واگذار کرده و االن برا  انجام می

 خودش برو بیایی داره... 

 همینم شد که تبدیلش کرد به نفر اول!  

ی  ی که وقتی دم غروب تو یه کوچهامن، پسر چهارده ساله نفر اول برای انتقام

ام رفت و هیچوقت یادم  ی خونش الی انگشتدرگیر شدم، مزه  اشبست باهبن
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زم تا از پا افتاد و جلوی چشم خودم ره با چه غیظی بهش چاقو مینمی

 و برای همیشه بست... چشماش 

 شم؛ اما نشدم...  کردم آروم میفکر می

، قضیه رو بهش نگفتم، اما فکر کنم خودش فهمید که دوباره رفتم سراغ رامین

 سیگار داد دستم و گفت: 

راه برسه...  راه بره که به شاه »اشکال نداره، آدم گاهی وقتا الزمه یه نمه کج -

 و بکش آروم شی...«ولی بیا این

 آوا حس کرد تنش لرزید و اهورا سیگارش را خاموش کرد.  

هرچی گذشت، بیشتر و بیشتر نسبت به زندگی سرد شدم و هرروز بیشتر از  -

کردم... انگار از عالم و  ها رو تو قلبم احساس می ستن سنگقبل روی هم نش

ها و مردی که رو  آدم کینه داشتم... قصدم فقط چهار نفر بود، سران حلقه

 ی پدرم بود... مغازه 

ی نرگس، درست تو همون باغی که  بعد از چند سال، بعد از پیدا شدن جنازه

ز سر گرفت و با کمک  قبال آرش کشته شده بود، پلیس پیگیریِ پرونده رو ا
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دکتر بابک تونستم مدارک کافی رو به دست بیارم و به دادگاه ارائه کنم... و با  

ی پدرم از جرمی که هرگز مرتکب نشده بود، اثبات حقیقت و تبرعه

ای که داشتم از بین رفت و باالخره موفق شدم وارد نظام بشم... سوءپیشینه

تونستم به سه نفر بعدی  میو هم  ی من سازگار بودجایی که هم با روحیه

 کردم نزدیک بشم... و شب میخوابیدم و روزمها با فکرش میای که سالنقشه

دو نفرشون رو به مرور پیدا کردم و همونطور که دوست داشتم، به سبکی که به  

 نظرم مستحقش بودن از بین بردم...  

ار بار مردن هم براش  من هز ... کسی که به نظراما هنوز اصل کاری باقی مونده

 ... کمه

کردن زمان با جمع اهورا که سکوت کرد، صدای رعد و برق شنیده شد و آوا هم

 پاهایش توی سینه، لرزید و از ترس آنی که به جانش افتاد نفسش بند آمد. 

ی اهورا را مقابل صورتش  ای و کدرشدههای شیشهسرش را که بلند کرد، چشم 

 دید و او ادامه داد:
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تو رو دیدم و اسم  بعد از بیست سال زها گذشت و گذشت، تا اینکهرو-

شو بگم، بعد از اولین مالقاتم با شاهپور و  شاهپورو آوردی... اگه بخوام راست

ای  ی اون مرد بدم میومد... کینهمطمئن شدن از هویتش، از تو هم به اندازه

ذاب بود و از  خون بودنت با شاهپور برام مثل ع وجود نداشت، اما تصور هم

زبون  گرفت... کشیدی حرصم میو سمت خودت میدلیل مناینکه هردفعه بی

تر  شد این احساس تو وجوم پررنگهاتم مدام باعث می تند و تیز و سرکشی

 بشه...

های منفی که تو وجودم بود و بوی گند  طی تموم این ساال، نفرت و احساس

عاطفه ساخته بود...  دی سرد و بیشد، از من موجوخونی که از دستام بلند می

یه آدم سرد و سنگی که با خلق خشمگینش خو گرفته بود و با هر حرف و  

احساس خوبی بیگانه بود... آرامش تو زندگی من جایی نداشت... همش درد بود  

و درد... دردی که تا امشب، با هیچکس در میون نذاشتم و خودم تنهایی 

 و به دوش کشیدم... بارش

 خوام تموم این دردارو باهات شریک بشم...امشب من می  و از-
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با شنیدن صدای او، اهورا سکوت کرد و آوا از جایش برخاست. سمت اهورا قدم  

هایش بیرون کشید برداشت و مقابلش که رسید، سیگار نصفه را از میان انگش

 و با لبخندی کمرنگ زمزمه کرد:

تونم جایگزین سیگاری  گفتی از سیگار آرامش نگرفتی؛ ولی من چی؟ نمی-

 باشم که همیشه آتیش زیر خاکستره؟  

 ی دخترک کشیده شد و آرام زمزمه کرد:ی اهورا روی گونهانگشت اشاره

 تونی...  می-

 های اهورا تکان خورد:لبخند آوا کمی بیشتر رنگ گرفت و لب

، یه چیز خاصی تو نگاهت بود... یه زیباییِ به  از همون دفعه اولی که دیدمت-

شد آروم بشم... درست شبیه به  معصومیت گنگ که باعث میخصوص و یه 

 مسکن... تو برای دردام مثل دوا بودی دختر! 

رفت که بارانی شود بغض دخترک توی گلویش نشست و آسمان نگاهش می

 های اهورا کنار صورتش نشست. وقتی انگشت
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شدم... رفتار و اخالقت برام جذاب  دیدمت بیشتر جذبت میهر بار که می-

و از روت  شد نتونم چشمام گرفتم باعث میبود... زیباییت و آرامشی که ازت می

داد... اوایل برام  بردارم... اولین و تنها دختری بودی که این احساس رو بهم می

منو هم  ره زندگی سیاه تلخ بود، اما با گذشت زمان فهمیدم شیرینیش دا

 تونستم که ازت دور باشم... خواستم و نه میکنه... دیگه نه میشیرین می

 هایش روان شد و اهورا ادامه داد: های آوا نرم نرمک روی گونهاشک 

جا... بجز  جا بودی... توی قلبم؛ توی ذهنم؛ توی رویاهام؛ همهکم کم تو همه-

موقعتی که توش بودیم، یه دنیا ازم فاصله کنارم! نزدیکم بودی اما به خاطر 

ی داشتی... بخاطر وجود جاوید... جایگاه و مأموریت من... پیدا شدن سر و کله

چی دست به دست هم داده بود که تو بشی دست  هامون... انگار همه

 ترین آرزوی زندگی من... نیافتنی

یف و  های آوا با شدت بیشتری باریدن گرفت که اهورا صورت ظراشک 

 هایش قاب گرفت و سرش را خم کرد. اش را بین دست عروسکی
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تو به کار گرفتی که زنده وقتی با هم تو کوهستان گیر افتادیم و تموم تالش-

های تو قلبِ یخیِ من جون  بمونم... وقتی برای اولین بار بوسیدمت و از نفس

ندگی بده... گرفت... اون لحظه فقط از خدا خواستم یه بار دیگه بهم فرصت ز

و پیدا کرده بودم... من تو رو قبل از اینکه بفهمم دختر دایی چون راهم

تو  خودمی، قبل از اینکه بدونم چقدر بهم نزدیکی، قبل از اینکه شناسنامه 

خون شاهپور نیستی انتخاب کردم... تو رو به  ببینم و متوجه بشم تو اصال هم

رومی که چشماش هرشب و هرروز  عنوان خودت، به عنوان آهوی تند و تیز و آ

خواستم برگردم؛ پشت پلکام بود، برای زندگی خودم خواستم... فقط می

و چشیدم، تو رو برای همیشه برگردم و اگه یک بار دیگه طعم نفس کشیدن

 کنار خودم نگه دارم و دیگه هم دست ازت نکشم...  

به آغوش گرفت.  ی آوا بلند شده بود که اهورا محکم تن ظریفش را صدای گریه

 لرزیدند... و اهورا شاید کمی بیشتر. هردو می

من این کتاب رو از خط اول تا همین االن برات خوندم که ریز و درشت -

هایی که نخواستم انجام بدم، اما تو راهش  مو بدونی... از اشتباهات و گناهزندگی

 تم...  افتادم و همه رو به جون خریدم و تا خرخره وسط باتالقش فرو رف
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تونی کنار من بمونی و آرامشی کنم... میانتخابت هرچی که باشه؛ قبولش می

که منبعش فقط و فقط چشمای خودته رو برام حفظ کنی و سراسر زندگیم نگه  

بری و با یه جواب نه، دیواری که با مکافات داره قد راست تونی هم داری... می

ی قبال و این دفعه دیگه خدا رابهکنه رو تنها بزاری که دوباره بشه همون خمی

 اش بزنه... هم نتونه چوب زیر سایه 

های سرخ های خیس و معصومش توی چشمآوا کمی از او فاصله گرفت و چشم

های اهورا از دورش پایین افتاد و دخترک ی او گره خورد. دستو کدرشده 

 دوباره صدایش را شنید:

ترین  درسته رو انجام بدی... کوچک تونی کاری که به نظرت تو آزادی آوا... می

اجباری مبنی بر با من بودن وجود نداره و اگه االن بگی نه، این محرمیت در  

 خوره و...  ترین فرصت به هم مینزدیک 

اش را تمام نکرده بود؛ که آوا هردو دستش را دو طرف صورت او  هنوز جمله

نفسش را بیرون دهد،  ی پا بلند شد و تا اهورا فرصت کند گذاشت و روی پنجه
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هایش نشاند و  ی گرمش را روی لباش، بوسهدخترک با ظرافت و آرامش ذاتی

 قبل از اینکه بخواهد کمرش را بگیرد، خودش را عقب کشید.  

 هایش از هم فاصله گرفت. زد و لبهای اهورا برق میچشم 

ش را  اش را پاک کرد و در میان بغض سنگینی که گلوی آوا قطره اشک روی گونه

 احاطه کرده بود، لبخندی روی لب نشاند و گفت: 

خواد که  همین کافی نبود که بگم دختری که جلوت وایستاده، انقدر تو رو می-

دونه؟ کافی نبود که بهت  گی گناه رو اشتباه نمیحتی خطاهایی که تو بهش می

ثابت کنم نسبت خونی و فامیلی برام مهم نیست، من همون اهورایی رو  

م که وسط ترسام آرومم کرد و بهم گفت تا وقتی کنارمه، طوفان هم  خوامی

خوام تا ابد اسیر  تونه از پا درم بیاره؟ کافی نبود که اعتراف کنم من مینمی

 آغوشت باشم و تو حرارت دستات جون بگیرم؟ 

 ای مکث کرد و بعد ادامه داد:لحظه 

در جایگاهی که تو هستی، گاهی وقتا الزمه که حق آدما رو با اهدای مرگ  -

شون بزاری... حاال اگه نیتت از این کار عالوه بر اجرای عدالت، انتقام  کف دست
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کنم! چون تو از افرادی انتقام  هم بوده باشه، بازم من تو رو مقصر تلقی نمی

رفتن و با این کار نه فقط  ن میگرفتی که خواه ناخواه، باید به دست خودت از بی

خودت، که یه جامعه رو از فساد نجات دادی... حضور یه آفت مثل شاهپور چه  

سودی داره برای دنیا؟ به جز اینه که هرجا پا بزاره فقط سیاهی و ویرونی پشت  

زاوار چنین عاقبتی  باید بخاطر نابودیِ افرادی که س زاره؟ چرا منسرش جا می

 ه کنم؟ بودن تو رو موعظ

هایش  های کوچک خودش گرفت و به لبهای اهورا را میان دستبعد دست 

 هایش با بغض ادامه داد: نزدیک کرد و خیره به چشم

داد؛ یا توسط ارتا کشته و نجات نمیاین دستا، همون دستاییِ که اگه من-

 مو میاورد...  کشید، یا شاهپور دخلو به بیچارگی میشدم، یا هامون منمی

دونم هرکاری کرده، به تونم اسم قاتل رو بهشون نسبت بدم وقتی میطور میچ

خاطر من و امثال من بوده؟ میدونم که تو این راه، هدف تو فقط همون آدما 

بیاد؛ پس   گناهی آدمای بیبوده و اجازه ندادی حتی یه چیکه خون از دماغ بقیه



www.taakroman.ir  

 
  

 
1417 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

تموم این جامعه بوده ازت  تونم و نه حق دارم به خاطر کاری که به نفع نه می

 دلگیر باشم و خطاکار بدونمت... 

ی  کرد که او جلوتر رفت و از دو طرف یقهاهورا همانطور خیره نگاهش می

 اش.  ایهای شفاف و شیشهپیراهنش را گرفت و خیره شد به چشم

شو  خوام که تموم این مدت دست شراکت باهام داد، ولی حریمو میمن کسی-

مو وِل کنه وسط تاالر، تو ویالی  تونست دست کسی که می رعایت کرد...

تونست دنبالم نیاد شاهپور یا حتی اتاق خودم که برای همیشه نابود بشم، می 

پام که هیچوقت کارش به کوالک وسط کوهستان نکشه؛ اما حمایتم کرد و پابه

 موند... چون آدم وسط راه نبود...  

اونقدر بهت اعتماد دارم... و اونقدر تو دلم باورت دارم... که هم قلبم و هم 

 کنن...  ترین دالیل تو رو انتخاب میمنطقم با اساسی 

هایش را از  خواست صدق گفتهاهورا چند لحظه صورتش را نگاه کرد. انگار می

 های درشت و زیبایش بخواند.  چشم 
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اش را به پیشانیِ او چسباند و پیشانیهردو دستش را پشت کمر او قفل کرد و 

 زمزمه کرد: 

هایی که ممکنه برای چند ماه بینمون  به شغلم... به خطراتش... به مأموریت-

فاصله بندازه فکر کردی؟ حتی همین االنشم خیلیا بیرون این خونه منتظر یه  

اند! این مشکلی کمی خطای کوچیک از طرف من نشستن که به خونم تشنه

 تونی باهاش کنار بیای؟  مینیست... 

شون بدون سختی  هیچ دو نفری با هم زیر یه سقف نرفتن که تموم زندگی-

و  بگذره... دنیا گاهی وقتا سنگ میندازه، منتها این ماییم که باید سپرمون

 تر جلوش وایستیم...  تر کنیم و پرقدرتمحکم

 شه... یدر ضمن، دوریِ جسم، هیچوقت باعث دوریِ قلب آدما از هم نم

مون چی؟ من یازده سال ازت بزرگترم آوا... شاید دنیای تو، اختالف سنی-

از زمین تا آسمون فرق  هات، با دنیای من و طرز فکرم سطح تفکرات و خواسته

 داشته باشه... 
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های همدیگه رو تکمیل  اگه آدما نتونن با اختالفات همدیگه کنار بیان و عیب-

دونم،  ی اینارو میخوره؟ من همهدردشون می کنن، پس زندگی مشترک به چه

 شو مشکل گذاشت...  اما اصال اونقدری بزرگ نیستن که بشه اسم 

 هایش گفت:اهورا صورتش را کمی فاصله داد و خیره به چشم

 یعنی برای با من بودن، هیچ تردیدی نداری؟  -

د و با را دور گردن او حلقه کرد و سرش را به طرفین تکان دا شهایآوا دست

 لبخند نگاهش کرد.  

 حتی یه ذره...  -

من اهل جدایی و طالق نیستم دختر! اگه االن قبولم کنی، تا ابد باید کنارم -

 بمونی...  

 مونم... می-

 پا به پا؟  -

 پا به پا...  -
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 بدون ترس و لغزش؟ -

و ده بهم نزدیک شه و پامتا تو رو داشته باشم، ترس به خودش جرعت نمی-

 ..  بلرزونه.

اهورا چند ثانیه نگاهش کرد و توی دلش، برای چندمین بار، به وجدان و قلبش  

ی  اعتراف کرد که چقدر زیاد خواهان این عروسک ظریف، با قلب پاک و چهره

 زیبایش است.  

های آهویی و تن بلورین و سفیدش، با زبان  آوا؛ دخترک بندانگشتی با چشم 

بدجوری  ای و اعتیادآورش، هوههای شکرکش، با موج موهایی قشیرین و خنده

 ی او را شُل کرده بود. ی احساسات مردانهپایه

 خواستن این دختر، از قلبش بود...  

 افتاد... دید، به تک و تا میقلبی که تا او را می

 قلبی که یخ و سرمایش، به حرارت نگاه آوا محتاج بود...  

 وجود اهورا دیگر متعلق به خودش نبود! 
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وار به دختری تسلیم کرده بود که از جان خودش هم بیشتر او  وانهروحش را دی

 خواست...  را می

 آوا برای اهورا مثل معجزه بود...  

 مثل تلنگر...  

 مثل بیداری از خواب خشم... 

 و غرق شدن در رویای جنون! 

و اهورا چقدر دوست داشت این اسارت در دستان کوچک آوا و این جنون گرم  

 و دلچسبش را...  

یک دور دخترک را چرخاند و کمرش که محکم به دیوار خورد، دست چپش 

میان دست راست اهورا قفل شد و آن را باالی سرش برد و دست دیگرش را  

روی کمر دخترک کشید و آوا فرصت نفس کشیدن نداشت وقتی اهورا خم شد 

های آوا شروع شد و تمام تنش را به آتش  تابش، از لبی داغ و بیو بوسه

 شید. ک
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هایش را میان  بوسید و آوا که انگشتتر میتر و عمیقگذشت محکمهرچه می

ی لب تا  هایش را از گوشهدستش فشرد، اهورا صورتش را عقب کشید و لب

دارش را به سینه چسباند و گردنش را  م لرزان و تبی او پایین برد و جسچانه

ایش را روی گردن و  ههای دخترک بسته شد و انگشتزیر دندان گرفت. چشم 

ی اهورا جناقش را نشانه گرفت و دخترک پایین موهای او حرکت داد. بوسه

کرد اگر اهورا محکم نگهش نداشته بود، قطعا از فرط آن همه حرارت و  حس می

 افتاد.  گرما از پا می

اهورا صورتش را میان موهای او فرو برد و با نفس عمیقی که کشید، آوا با  

 صدای گیرای او را زیر گوشش شنید: رخوت پلک زد و

مو های زندگیی زندگی منی آوا. همون روز سفیدی که سیاهیِ شبتو معجزه-

 بره...کنه و از بین میکم می 

های داغش را تا گردن ظریف او امتداد داد و عطر نرگس گودیِ گردنش را نفس

 به جان کشید:



www.taakroman.ir  

 
  

 
1423 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ام  دونم... ولی تا زندهشو نمیسم تونم بگم؛ تو هم فعال ازم نخواه، شاید انمی -

کنه رو تو قلبم نگه  و بهت تسلیم میو این آتیشی که مدام من این احساس

 دارم... تویی رو که آب روی آتیشی و هر دفعه جنون رو به جونم میندازی... می

و او را روی پایش   کمر آوا بود که روی کاناپه نشستهایش هنوز دور دست 

هایش، موهایش را چنگ زد و عمیق کنار گوش آوا نفس  شنشاند و میان نواز

ی داغش که پوست  کشید و همانجا را بوسید و تا گردنش امتدادش داد. بوسه

اش، سرش را عقب  های تندشدهبلورین او را به کبودی کشاند، آوا میان نفس

 کشید و لب زد: 

 جنون؟ جنون شبیهت نیست اهورا!  -

از گرفت که آوا بلند نفس کشید و او کنار گوشش  اهورا زیر گردنش را دوباره گ

 تاب نفس زد: بی

و از وقتی فهمیدم که یه آهوی وحشی  اتفاقا جنون دقیقا خودِ خودِ منه... این-

ام، نه  دونستم کیکرد و با هربار دیدنش، نه میخوابم میشبا رو از خواب بی

 خواستم... و میفهمیدم کجام... فقط اونمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
1424 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

باره او را  آوا، وقتی باالتر رفت که اهورا داغ و حریص، دوباره و سهضربان قلب 

های های لرزان دخترک ناخودآگاه برای باز کردن دکمه بوسید و دست

هایش را روی عضالت  پیراهنش باال رفت و آن را کنار کاناپه انداخت و انگشت

 ی او کشید...  برنزه

های اهورا بود و او  دستاش روی ای بعد، جسم ظریف و شکنندهو لحظه

 ها باال رفت.  بوسید، از پلههایش را میتاب لبهمانطور که گرم و بی

 

 محسن چاوشی(  -)آهنگ دزیره

 مو باال گرفتم دست 

 تو ضیافت اسیری  

 تا تو تا آخر دنیا  

 و باال بگیری  سرت

 مو باال گرفتم دست 
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 تا تو قلبت پا بگیرم  

 تا ببینی با چه عشقی 

 پذیرمو میاین شکست

 

بارید و صدای شرشرش، با صدای آرام آوا و نفس  برف و باران از سر می

 تاب اهورا ترکیب شده بود.  های بیزدن

کرد تنش از داغیِ اهورا  زد، ولی آوا حس میهوا هنوز هم سرد بود و سوز می

 اهورا هم شاید بهتر از او نبود...  سوزد. حال دار او میگُر گرفته و در آغوش تب

ناک و حریص او بود که روی تخت افتاد و های عطشهایش هنوز قفل بوسهلب

هایش در امتداد تنش شروع به حرکت کرد و اهورا روی او خیمه زد. دست 

ای  هایش را روی هم گذاشت و دقیقههای تیشرت او را که گرفت، آوا چشملبه

ار بازوهای محکمی بود که از فرط حرارت، سرمای بعد، جسم بلورینش در حص

دار  های تبهای خمارش خیره به چشم باران را به فراموشی سپرده بود و چشم
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بوسید و رد داغ  تاب رج به رج تنش را میو پر از خواستن اهورا بود وقتی او بی

 گذاشت. هایش را از انتهای موها تا پایین کمرش به جا مینوازش

 

 فان من جزیره تو یه طو

 من ناپلئون تو دزیره 

 تونست از من  جز تو کی می

 همه دنیا رو بگیره  

 همه دنیا رو بگیره  

 

تر دخترک را  تابی اهورا نشست و اهورا بیی سینهنفس بلند آوا روی قفسه

هایش گرفت. تمام های کوچکش را میان انگشتدر آغوش گرفت و انگشت

کرد و با کمال میل، امشب  آوا را طلب میوجودش خواهشی بود که مالکیت 
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های آوا سپرده بود که جنون سر به سودای  ه به دست یشغرورش را برای هم

 دلش بگذارد.  

ی پر عطش  هایش خارج نشده، به بند بوسهنفس عمیق آوا هنوز از میان لب

های او را محکم اهورا کشیده شد و دخترک بیشتر توی خودش جمع شد. شانه

زمان با همان لحظه نفس غلیظ اهورا کنار گوشش فوت شد و هم چنگ زد و

هایش کمی ی آوا گذاشت. انگشتهایش، سرش را روی سینهبسته شدن پلک

شل شد، اما دستش را رها نکرد و هنوز آن را میان دست خودش نگه داشته  

 بود. 

 

 ی تسلیم محضمنقطه

 ی آرامشم بود  نقطه

 تو زمزمه کردم  اسم 

 شورشم بود این تمام 

 تو هوای تو که باشم 
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 صاحب کل زمینم  

 من همه دنیامو دادم  

 زیر چتر تو بشینم 

 

های بلند و منظم  هایی بسته، در آغوش اهورا آرام گرفته بود و تپشبا چشم 

ش را نوازش  موهای های اهورا موج موهای بلندداد و انگشتقلبش را گوش می

اش در میان مه پشت  اش به ماهی که سفیدیکرد و نگاه به آرامش نشستهمی

درخشید خیره شده بود. دلش انگار بعد از بیست سال آرام گرفته شیشه می

کشد، فروکش کرده بود. بود و آتشی که دمادم توی وجودش زبانه می

هایش،  دقلقیشاهدختش بلدش بود. درست مثل کف دست. انگار کلید تمام ب

هایش  آهویی بود که االن با حضورش اهورا نه چشموجود همین دخترکِ چشم

 عصبانی بود... و نه نگاهش گرفته...  

ی آوا حرکت  و شانه  ترقوهزبانش جاری شد، دستش را روی  ای که رویبا جمله

 هایش را باز کرد.  داد و دخترک چشم 
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 و باید دور هم جمع شد...  گن شب یلدا رفکر کنم االن فهمیدم چرا می-

وار روی  هایش نشست و دستش را باال برد و نوازشلبخند کمرنگ آوا روی لب

 ریشش کشید.  ته

 چرا؟  -

های فندقی و پُر از نیکوتین اعتیاد اهورا مچ ظریفش را بوسید و خیره به چشم 

 به جنونش، لب زد:

با هم بودن دست  تر هم بشه، بازم من از اینچون حتی اگه از این طوالنی-

 کشم...  نمی

آوا ریز خندید و اهورا که سرش را خم کرد، او چشم روی هم گذاشت و اهورا  

اش  هایش را تا استخوان گونههایش را نرم بوسید و گرمای لبپشت پلک

 کشاند.  

 

 شوق تسلیم تو بودن 
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 لحظه لحظه تو تنم بود 

 بهترین تصویر عمرم 

 عکس زانو زدنم بود 

 زدنم بود   عکس زانو

 

 ات نیست آوا؟  گرسنه-

کرد، آوا سرش را به طرفین تکان داد و اهورا همانطور که خیره نگاهش می

 اش کشید و با لحن خاصی گفت: پشت دستش را روی گونه

 درد نداری؟ -

 درد؟ چه دردی داشته باشم؟ -

 کنه؟  دردی، چیزی... جاییت درد نمی دونم... دل نمی-

ت پلک خواباند، لبش را از داخل گاز گرفت و کمی توی  آوا چند لحظه در سکو

خودش جمع شد. انگار هنوز هم خجالت و شرم دخترک کامل از بین نرفته بود. 
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ضعفه داشته  درد یا دل خودش هم شنیده بود در چنین شبی ممکن است دل 

 کرد. باشد، اما هیچ دردی احساس نمی

ین رفت. داشت کمربند شلوارش  اش را بوسید و از روی تخت پایاهورا پیشانی

کرد که آوا دستش را زیر سرش گذاشت و آرنجش را به تخت تکیه  را سفت می

 کرد گفت:داد و همانطور که از پشت سر نگاهش می

 خوای بری؟ من که گفتم درد ندارم... به چیزی هم احتیاج ندارم...  کجا می-

هایش آنقدر خاص و آرام بود، که آوا  اهورا برگشت و نگاهش کرد. حالت چشم

 شد.  اش غرق میکنندهناخودآگاه در میان جنگل انبوه و هیپنوتیزم

نخوردی   شه... شام همشاید فعال احساسش نکنی، ولی به مرور شروع می-

 دم...  شو نمیامکانش هست ضعف بگیری که به هیچ عنوان اجازه

هایش نشست هایش را بوسید و لبخند آوا روی لببعد خم شد و کوتاه لب

 ها پایین رفت.  وقتی او در اتاق را نیمه باز رها کرد و از پله

 

 تو یه طوفان من جزیره 
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 من ناپلئون تو دزیره 

   تونست از منجز تو کی می

 همه دنیا رو بگیره  

 همه دنیا رو بگیره

 

تخت گذاشت و همانطور که روی تخت نشسته بود، ملحفه   ظرف پاستا را پایِ

را روی تنش باالتر کشید که اهورا ماگ محتوی چای زعفران را دستش داد. کم 

کم محتویاتش را مزه مزه کرد و او روی زمین نشست و هیتر را روی آخرین  

 درجه تنظیم کرد. 

شه... تر نمیی هیتر از این بیششه ولی درجهدمای هوا هر لحظه کمتر می-

 مون داره یا نه...  تونه گرم نگهدونم تا صبح می نمی

های ظریفش را  صدای آوا را درست کنار گوشش شنید وقتی دخترک دست 

 دور گردن او حلقه کرد و گفت: 
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 ری سراغ جزئیات که یادم بره زیر قولت زدی عالیجناب؟ می-

ید و همانطور که روی  اهورا یک تای ابرویش را باال انداخت و او را جلو کش

اش ریخت و  زمین نشسته بود، روی پایش نشاند. آوا موهایش را یک طرف شانه 

 شان پخش شد وقتی که گفت: نفس گرم اهورا میان

 چه قولی؟  -

شه فال و آرزویی که مونده حکمش چی میشب یلدا و حافظ خونیش! -

 امشب؟

کمر خودش انداخت.   اهورا او را کیپ در آغوش گرفت و پاهای ظریفش را دور

هایش دور گردنش بود که  قد آوا االن چند سانتی از او بلندتر شده بود و دست

های آوا را به  اش لبهاش را بوسید و به ثانیه نکشیده، التهاب بوساهورا چانه

هایش را بسته بود و در میان التهاب  آتش کشید و کمرش را چنگ زد. آوا چشم 

 کرد.  آورش را همراهی مینهای جنوآغوش اهورا، بوسه

اش خیره شد و  ایهای شیشهاهورا که عقب کشید، نگاه مخمور آوا توی چشم

 او گفت: 
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 مگه آرزویی هم مونده؟ -

 آوا شکرک خندید و اهورا دلش ضعف رفت برای ناز صدای او وقتی که گفت: 

و به دست آورده آ جناب پناهی! شاید تو آرزوتخیلی از خودراضی هستی-

 ای تو دل من نمونده باشه... شه چیز دیگهشی، ولی دلیل نمیبا

 تای ابرویش را باال انداخت:یک  اهورا 

 حاال شد آرزوی من؟ کی بود حرف از احساس زد که جلوش خلع سالح بشم؟ -

 دونم... من که نمی-

ی قوانین سفت و سخت  البد اونی که با زبون تند و تیزش تیشه زد به ریشه-

 شناسی؟ اهورا رو هم نمی

های اهورا که به دورش تنیده شد، اش گذاشت و دستآوا سرش را روی سینه

شنید بوسید و  های قلب همسرش را میدخترک دقیقا جایی را که از آن تپش

 با ناز گفت: 
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که بخاطرت تموم باید و نبایدهاش رو   شناسمش... همونیِچرا؛ اتفاقا خوب می-

 زیر پا گذاشت که بتونه کنارت بمونه و همینجایی که االن نشسته آروم بگیره...  

 اش کشید و او ادامه داد: اهورا در سکوت انگشتش را روی شانه

 شه آرزو کنم؟ حاال می-

 اش گفت:زمان با بوسیدن پیشانیاهورا هم

 شه، منتها به شرطی که آرزوت فقط در رابطه با خودم باشه... می-

ی هایش جدا شد، گوشهی »خوادخواه« که از میان لبآوا خندید و با زمزمه

ی آوا چسباند و همراه با اش را به گونههای اهورا سمت باال کج شد و گونهلب

  ها و عطر صدایش پخش صورت آوا شد.اش، هُرم داغ نفسزمزمه

 معاشران گره از زلف یار باز کنید-

 اش دراز کنیدشبی خوش است بدین قصه

 

 حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند
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 و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید 

 

 گویندرباب و چنگ به بانگ بلند می

 که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

 

 به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد 

 لفاظ کارساز کنیدگر اعتماد بر ا

 

 میان عاشق و معشوق فرق بسیار هست  

 چو یار ناز نماید شما نیاز کنید 

 

 نخست موعظه پیر صحبت این حرف است
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 که از مصاحبت ناجنس احتراز کنید  

 

 هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق 

 بر او نمرده به فتوای من نیاز کنید  

 

 و گر طلب کند انعامی از شما حافظ  

 حوالتش به لب یار دلنواز کنید  

 

هایش را از هم فاصله داد، ولی قبل از اینکه حرفی  آوا سرش را بلند کرد و لب

 هایش نشست.ی اهورا روی لببزند انگشت اشاره

ی لبات کنم یارِ  ش رو حوالههیچی نگو بندانگشتی؛ فقط آرزو کن که اجابت-

 دلنواز...  
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آوا کوتاه خندید و اهورا محکم در آغوشش گرفت. با نفسی عمیق، عطر تنش  

 هایش را بست.  را به جان کشید و چشم 

آرزویش که در دل گفته شد، زیرلب آمین گفت و از روی پانسمانی که خودش 

ال بوییدن و نوازش  ی اهورا را که درحی سینهسر شب انجام داده بود، قفسه

 موهایش بود، آرام بوسید... 

اش و چند دقیقه بعد، دخترک در آغوش مرد محکمی که از اینجا به بعد زندگی

های های او سپرده بود به خواب رفته بود و اهورا کنار گوشش زمزمهرا به دست

های  خواند که نرم نرمک، عطر نرگس مستش کرد و نفسآرامش را می

 ی از خواب آرامی بود که آوا برایش به ارمغان آورده بود.  سنگینش، حاک

*** 

هایش، کمی صورتش را جمع کرد و رو به  با احساس نور خورشید پشت پلک

شد که با احساس هایش داشت دوباره غرق خواب میپهلو دراز کشید. چشم 

اش چکید، سرش را عقب برد و بعد از چند ی خنک آبی که روی پیشانیقطره 
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ایِ های شیشههایش را باز کرد و نگاهش خیره به چشمپلک زدن، چشمبار 

 ای نه چندان زیاد، به صورتش خیره شده بود. سبز رنگی شد که از فاصله 

های هایش را زیر سرش گذاشته بود و دست دیگرش روی انگشتیکی از دست

ات  چک قطراش برهنه بود و از موهای خیس و چکشد. باالتنهآوا کشیده می

 شد فهمید تا چند دقیقه پیش حمام بوده است. ی اتاق، میآب و هوای دم کرده

 هایش، کِش و قوسی به تنش داد و گفت: آوا با لبخند کمرنگ روی لب

 صبح به خیر... کِی بیدار شدی؟ -

 شه... صبح تو هم بخیر... دو ساعتی می-

اش جمع شد سینهآوا صورتش را جمع کرد و خودش را جلو کشید و نزدیک 

آلودی  دار و خوابکه موهایش توی صورت اهورا پخش شد و او با لحن کِش

 گفت:

 چقــدر سحرخیزی عالیجنـاب! من هنوز نصف خوابم مونده... -

هایش را بین  های اهورا نشست و همانطور که انگشتلبخند محوی روی لب

 اش را بوسید. کشید، سرشانه موهایش می
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ی سحر به حساب  ی حساب کنی ساعت ده صبح کلههرجوری هم بخوا -

 نمیاد... 

بوسیدش و  داد و ریز ریز میی واسع او حرکت میآوا صورتش را روی سینه

اش، سرش را عقب کشید و با  کشید؛ که با اتمام جملهعطرش را به جان می

 هایی گرد شده نگاهش کرد: چشم 

 ده صبح؟ مطمئنی ساعت خواب نمونده؟ -

هایش صورتش  هورا دو طرف تنش افتاد و همانطور که خیره به لبهای ادست 

 برد گفت: را جلو می

 ساعت خواب نمونده؛ ولی ای کاش تو همیشه خواب بمونی...  -

دار و نگاه دخترک مخمور  متریِ صورت آوا بود. نگاه او تبصورتش یک میلی

 بود وقتی در کمترین فاصله نگاهش کرد و لب زد: 

که وقت داشته باشم به جای دیدنت، برای چند ساعت هم شده فقط نگاهت -

 کنم... 
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آوا حس کرد طعم شیرین و ملسی به اسم »خوشبختی« توی دلش پیچید و  

هایش را  هایش روی هم افتاد و دست های اهورا شد، پلکلبخندش که شکار لب

ی ظریفش  هاپشت گردن او کشید. اهورا کیپ در آغوشش گرفت و او انگشت

را تا موهای خیس او باال برد. از هُرم تنش، دوباره ملتهب شده بود که او  

هایش پهلوی  های آوا دور گردنش افتاد. انگشتصورتش را عقب کشید و دست

های او شده بود. چندتا رنگ داد و آوا انگار غرق چشمدخترک را نوازش می

رنگش، تا خاکستری و  های پرها؟ از سبز کمرنگ و رگهبودند این مردمک 

ی عسلیِ کمرنگی که دورش دیوار کشیده بود، شاید همراه با آبی طوسی و هاله

و مشکی توی این یک جفت چشم مردانه جمع شده بود و شاید هم به همین 

 کننده شده بودند.  خاطر بود که انقدر جذاب و خیره

 ست... اول هفته رو چطور نرفتی اداره؟  شنبهامروز یک-

تونه اعتراض  خوام... مگه کسی میامروزه رو خواستم جایی باشم که مییه -

 کنه؟ 

 آوا خندید و گفت: 
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 بهتره بگی کسی جرعت اعتراض نداره!  -

ی آوا را بوسید و  همان لبخند محو، توی صورت اهورا نشست و کوتاه گونه

 کنارش روی پهلو دراز کشید.  

 هم باشه.  ترشه اینم گفت... شاید درستآره خب... می-

آوا بلندتر خندید و حرفی نزد. خواست از تخت پایین برود که اهورا کمرش را  

 گرفت و دوباره به پشت افتاد و او دخترک را سمت خودش کشید.

 کجا؟!-

شو صبحونه گذاشت و با رم صبحونه رو آماده کنم... البته اگه بشه اسم می-

ی  در دوست داشتی... با قهوهناهار یکی نشه... هنوز یادمه کاکائوتلخ رو چق 

 ترک! 

 نیازی نیست عجله کنی... قبلش یه دوش بگیر...  -

ریش اهورا کشید و تا لب پایین او  اش را روی تهآوا با شیطنت انگشت اشاره

بازش را نگاه کرد و بعد خیره به  های نیمهای لبامتدادش داد. لحظه

 هایش لب زد:چشم 
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 از اینکه دوش بگیرم... یه چیزی رو جا ننداختی؟ قبل -

اهورا سر انگشتش را بوسید و قبل از اینکه سرش خم شود، آوا صورتش را  

قاب گرفت و او که روی کمر خوابید، موهای دخترک از دو طرف روی  

های اهورا همراه با  هایش ریخت و بدون مکث صورتش را جلو برد و چشمشانه 

 چنگ زدن کمر باریک آوا روی هم افتاد. 

اش را به پیشانیِ اهورا چسباند و همانطور که او کمرش را نوازش  یپیشان

 کرد، به آرامی گفت:می

ی کدخدا... چطوری  من که اینجا لباس واسه عوض ندارم، چمدونم مونده خونه-

 برم دوش بگیرم؟  

های من هست... هنوز یادم نرفته دفعه قبل رنگ مشکیش چقدر بهت  پیراهن-

 میومد... 

اش را زیر دندان گرفت. دخترک خودش را  دید و اهورا چانهآوا شکرک خن

 عقب کشید و با دست موهایش را پشت سرش انداخت و گفت:

 بهت گفتم ویولون رو درست کردم؟ -
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 نگفتی، ولی از صداش متوجه شدم...  -

 زنی؟ داری وقتی خودت ساز نمیچرا نگهش می-

 از کجا انقدر مطمئنی؟ -

کرد که بیکار  اون طفل معصوم رو کسی نوازش می خب... از اونجا که اگه-

 اش هم بگی نگی زدگی داشت...ی اتاق نمیفتاد... آرشهگوشه

 زدم... اما خیلی وقت بود دست کسی بهش نخورده بود... قبال می-

 بعد صبحونه بریم کنار دریا؟ -

نگاهی به  نیمای مکث کرد. از پشت سرش ی او، لحظهاهورا از سوال غیرمنتظره

 پنجره انداخت و بعد گفت: 

 بارون هنوز تموم نشده... -

 تموم نشده ولی شدید هم نیست... -
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دانست آوا از پیش کشیدن این دوتا موضوع با هم، اهورا که خوب می

هایش برای مخالفت دوباره باز شد که آوا تند  خواست به کجا برسد، لبمی

 گفت:

تو  ی دریام! از دیشب هم که دوباره ویولونونهکنم اهورا... من دیو خواهش می-

دیدم این فکر مثل خوره تو سرم افتاده که با تو برم کنارش و برام ویولون  

 بزنی...  

اخم کمرنگ اهورا، وقتی آوا سرش را با ناز کج کرد و موهایش را پشت گوشش  

دانست چقدر روی  راند، محو شد و دخترک دقیقا با لحنی که خودش خوب می

 هورا تاثیر دارد گفت:ا

خوای که انعام حافظ بدون تعبیر و حواله کردن  جون من نه نیار دیگه... نمی-

 بمونه؟ 

خب«ِ آرامی که از میان  نفس بلند اهورا از گلویش بیرون آمد و با »خیلی

اش را  هایش را به هم کوبید و محکم گونههایش خارج شد، آوا با ذوق دستلب

بوسید و قبل از اینکه اهورا نظرش را عوض کند، ورجه وورجه کنان از تخت  
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ت... و اهورا  کن شد و درش را روی هم گذاشپایین رفت و سریع وارد رخت

ای که اکنون کامال  هایش را زیر سرش گذاشت و زل زد به اتاقک شیشه دست 

 بخار گرفته بود...  

برخالف چیزی که آوا خواسته بود، چند ساعت قبل غروب بود که اهورا با 

اصرار خودش موهای نیمه خیس دخترک را باالی سرش جمع کرد و با اخم و  

وقت سرما نخورد و  کالهش جا داد که یک تخم همه را با وسواس خاصی زیر 

 کنار دریا رفتند. 

های نرم آنجا نشسته بود و پاهایش را توی شکمش جمع کرده  آوا روی ماسه

زد، از پشت  های درشتی که به وضوح برق میبود و با لبخند کمرنگ و چشم

را روی    ای کم، کنار دریا ایستاده بود و ویولونکرد. با فاصله سر اهورا را نگاه می

پیچید و موهای کوتاهش را  اش گذاشته بود. باد سرد دی ماه در فضا می شانه 

اش، در کاپشن خاکستری داد. قد بلند و قامت ورزیدهکمی تکان تکان می

گیرتر شده  رنگی که با اصرارهای آوا و به حرف او پوشیده بود، از همیشه چشم

ای و مسلط، آرشه را و او حرفهداد های دریا، سر کفشش را نوازش میبود. موج

 کشید و ملودیِها میروی سیم
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 (Cant help falling in love_ Elvis Presly) کرد و آوا با  را اجرا می

تمام وجود چشم شده بود و خیره به مردی بود که چندین برابر وسعت دریای  

کران، دوستش داشت. ذهنش به سمت سوئیت و قاب روی کنسول  زالل و بی

کشیده بود. قابی که جایگزین قاب قبلی شده بود و آوا شانسی موقع   عقب

دانست همان چهار خط جمله، چقدر دل خروج آن را دیده بود و فقط خدا می

تر کرده بود و تب این عشق عمیق  اش گرمدخترک را به وجود اهورا در زندگی

ا توی ذهنش  تر. همزمان با نفس عمیقش، آرام جمله رو ریشه دوانده را سوزان

 تکرار کرد و قدری رنگ به لبخندش پاشید:

 »در این زمستان سخت

 زدهو در این زمین سرد و یخ

 ها را زدود  ای که یختنها دانه

 و رشد کرد؛ 

 تو بودی...« 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1448 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

اش  از جا بلند شد و دستش را دور بازوی اهورا حلقه کرد و سرش را روی شانه

 ولون را پایین آورد و گفت: گذاشت. اهورا نت آخر را هم نواخت و وی

خیلی سال پیش ویولون زدن رو از داییم یاد گرفتم. سنتور و کمونچه هم بلد  -

 بود، ولی وقت نشد بهم یاد بده... 

بغض آوا، سالنه سالنه توی گلویش نشست و اهورا داشت ویولون را داخل  

 گذاشت که صدایش را شنید:اش میجعبه

 ولی اون روزا دیگه گذشته... -

 هایش گفت: اهورا مقابلش ایستاد و خیره به چشم

گذره... شاید از تقویم خط بخوره و ظاهرا تموم بشه،  بعضی روزا هیچوقت نمی-

مونه و فقط منتظر یه  اش تا ابد تو ذهن و وسط قلب آدما باقی می اما خاطره 

 و جلو چشمت بکشه...  تلنگره که دوباره خودش

و بسازم و خودم تلنگر دنیات  هاتن خاطرهتریاگه بگم دوست دارم پررنگ-

 گی؟ باشم، چی می 

 اش را میان دو تا انگشت گرفت و کشید:اهورا گونه
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 گم زیاد براش تالش نکن... تو همین االنشم دو هیچ از بقیه جلویی...  می-

 آوا خندید و اهورا بعد از چند دقیقه گفت:

 چرا هنوز چشمات غمگینه؟  -

 های اهورا بازوهایش را گرفت. خت و دستآوا سرش را زیر اندا

 و نگاه کن آوا؛ راضی نیستی از گذشته؟ من-

 آوا بی اینکه نگاهش کند، تلخندی روی لب نشاند: 

ی پدر باال سرم باشه و نه محبت  ای که نه گذاشت سایه راضی باشم از گذشته-

 ی کافی بچشم؟  مادر رو به اندازه

ی او گذاشت اهورا کمی بیشتر به او نزدیک شد و دخترک سرش را روی سینه

 هایش چکید. و بغضش آرام آرام روی گونه

ده باشی و دست سخته... سخته تموم این ساال فقط خودت، کنار خودت بو-

و گرفته باشی که از جا بلند شی و بخور و دم نزن، زندگی که نه،  خودت
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روزمرگی کنی و رو زخمات کاورِ خنده و بیخیالی بکشی... هیچکس هم درکِت 

 نکنه... 

 هایش را دور او انداخت و گفت:اهورا دست

  کنه...خورده رو کسی که باالش شکسته باشه خیلی خوب درک مییه زخم-

 و بهم بگو...  ایه؛ اوندونم این غصه از چیز دیگهولی می

ی ریز و  هایش را دور کمر اهورا انداخت و جثهی آوا شدت گرفت و دستگریه

 اش در آغوشش گم شد.  عروسکی

 چند لحظه سکوت کرد و بعد آرام لب زد:

و  راستش... ازت ناراحتم... هم از تو، هم از تموم آدمایی که هویت من-

 دونستن ولی نیومدن که از دست شاهپور نجاتم بدن...  یم

نفس گرم اهورا کنار صورتش فوت شد و جسم مرتعشش را بیشتر به خودش  

 فشرد.  
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حق داری گله کنی و دلت بگیره از اینکه آشنا داشتی، ولی وسط غربت -

 افتادی... 

رش افتاد،  اما این قصه مقصر نداره؛ چون همون موقع، قبل از اتفاقی که برای آ

 ای رو که دو ماهه بوده از بین برده... پدر و مادرت گفتن نرگس بچه

زاشتم تو، تو  هیچکس از وجود تو خبر نداشت آوا... وگرنه فکر کردی من می

 ی لعنتی کنار شاهپور بمونی؟  اون خونه

 هایش را روی هم فشرد.  ی آوا شدت گرفت و اهورا محکم چشم گریه

 مو از همه مخفی کنن؟  ن دروغی بگن و هویتچرا؟ چرا باید چنی -

 بخاطر حفظ زندگیت...  -

هایش را شُل کرد، نگاه خیس از  آوا کمی تکان خورد و اهورا که حصار دست

 های او خیره شد. اشک دخترک، سوالی به چشم

 ی استخوانیِ او کشید و آرام گفت: اهورا سر انگشتش را روی گونه
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کنه... این  زود، باالخره شاهپور از هم جداشون میدونستن که دیر یا اونا می-

نقشه رو کشیدن که هم از زندگیِ تو محافظت بشه، هم نرگس به عقد شاهپور  

 در نیاد و هم خون پدرت پایمال نشه... 

ای رو که متعلق به  دونست نرگس بارداره، اونم بچهفکر کردی اگه شاهپور می

 برد؟بمونه؟ یا هرسه تاتون رو یه شبه از بین میزاشت زنده آرشِ، بازم می

کرد و ذهنش درگیر این بود که آرش و نرگس،  آوا همانطور فقط نگاهش می

ها عشق را به اشتباه، به مردن برای هم تعبیر  اند. شاید خیلی واقعا عاشق بوده

کنند؛ اما عشق، درواقع یعنی برای هم زندگی کردن. نرگس آرش را ازدست  

خون او بود، هویتش را پنهان  ود، اما برای حفاظت از دخترکی که همداده ب

کرده بود که همان هم برایش دلیلی بود که هرگز به عقد شاهپور درنیاید و او  

ی آوا را به اسم خودش گرفته البد غیرقانونی و با رشوه و آشنابازی شناسنامه 

 بود.

اش را بوسید و بدون  یشانیهای آوا را از توی صورتش کنار زد و پ اهورا چتری

 اینکه صورتش را عقب بکشد گفت: 
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داد که موندی؛ چون خدا باید یه روز سر راه من قرارت میتو باید زنده می-

 و عوض کنی...ی نجات و دنیامبشی فرشته 

های درشتش، از جیب کاپشنش  آوا کوتاه پلک زد و اهورا خیره به چشم

 سرمای سنگ را بین انگشتانش گرفت.  

 خوام یه چیزی رو ببینی...  می-

 آوا سوالی نگاهش کرد و او گردنبند یاقوت کبود را مقابلش گرفت. 

های نیمه باز آوا، خیره به گردنبند زیبای مقابلش بود. طرح  زده و لبنگاه بهت

ی طالیی که هر دو بالش را گسترده بود و تاج گلی به سر داشت و رو به  فرشته

هایش، سنگ گرد یاقوت کبود پیدا بود. تاج  در میان دست عقب خم شده بود و  

هایش نقره کار شده بود و لباسش از جنس همان یاقوت ی بالگل و حاشیه

 نواز بود. خوشرنگ و چشم

اهورا سنگ را مقابل نور خورشید، که چیزی به غروبش نمانده بود ولی هنوز  

 زرد رنگ بود گرفت و گفت: 

 و نگاه کن...کزشو ببند و مریکی از چشمات-
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ی سنگ را نگاه کرد و با دیدن آوا چشم چپش را بست و با چشم راستش میانه

زد، یکی از  ای در میانش برق میاسم »اهورا« که با خط نستعلیق و به رنگ نقره

 هایش را جلوی دهانش گرفت و آرام لب زد:دست 

 اهورا... چقدر قشنگه...   -

و  تو سیلو اسم یه سنگ رو آوردم و تو منظورم مهمونیِ هامون رو یادته؟ وقتی-

 اشتباه برداشت کردی؟ 

 آوا سرش را تکان داد و او ادامه داد:

این همون سنگه... پدرم سفارشی و خاص واسه من درستش کرده بود... مدام -

و به باغ شمال باز همراهم بود تا زمانی که شاهپور با استفاده ازش پای پدرم

 ع گمش کردم تا االن...کرد و از همون موق

بعد پشت سر آوا ایستاد و دخترک که سرمای یاقوت را روی گردنش حس کرد، 

اهورا قفل زنجیر را چفت کرد و از پشت سر دخترک را در آغوش گرفت و کنار  

 گوشش گفت: 
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خواست چیزی که برام باارزشه رو تا ابد تو گردن کسی ببینم که برای  دلم می -

 دونم که منم کم تو دلش جا ندارم...  این دنیاست و می ترین شخصمن، باارزش

 آوا لبخند زد و او همزمان با بوسیدن گردنش ادامه داد:

دادم طرح فرشته رو بزنن؛ چون جز این نتونستم چیزی رو بهت نسبت بدم...  -

 با قلبی به پاکیِ دریا؛ که تمام وجود اهورا رو تو دستاش گرفته...  یه فرشته

هایی گرد شده، سمتش برگشت و اهورا با لبخندی محو نگاهش کرد  آوا با چشم

 وقتی که او گفت: 

 خوای بگی...  منظورت از این حرف... منظورت اینه که می-

های اهورا یک دور توی صورت  های داغ اهورا شد و  چشم کمرش، اسیر دست

رد، کی اهورا را باور نمیباره اش که هنوز اعتراف یکزدهعروسکی و بهت

اش را  قراریچرخید و بعد با لحنی که هم ولوله انداخت به جان آوا و هم بی

 داد، آرام و گیرا لب زد: آرام کرد و هم تمام شیرینیِ زندگی را به او نشان می

یعنی آهوی وحشی جنون رو انداخته به جون این مرد مغرور... یعنی دوستت  -

 دارم شاهدختِ اهورا...  
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رک فرصت تعجب، بهت، خندیدن، فریاد زدن یا حتی پاسخ و قبل از اینکه دخت

ی داغ اهورا  زمان با به غروب نشستن خورشید، بوسهدادن داشته باشد، هم

هایش را دور  هایش زد و میان زمین و هوا معلق شد. دستمهر سکوت به لب

قرارتر از اهورا که مدام گردن او حلقه کرد و پاهایش دور کمرش افتاد و بی

بوسید، عالیجناب  ی اجزای صورتش را میتاب بود و گرم گرم همهاو بی برای

 دنیایش را همراهی کرد و دستش را میان موهایش کشید...  
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نشین نشسته بود و آوا کنار دخترها  ی مردها توی شاهاهورا کنار کدخدا و بقیه

ت.  گف در اندرونی بود. جمع تاحدودی شلوغ بود و هرکسی از دری سخن می

زد و  البته نقل اصلی جمع االن کامران بود که هرکسی راجب او حرفی می 

 ها، از اهورا و آوا به کامران تغییر پیدا کرده بود.  ی داغ برای گفتمان زنسوژه

اهورا استکان کمر باریک چای بهارنارنج را برداشت و با اخم کمرنگی درمقابل 

امحسوس و تاحدودی نگران، روی  داد. نگاه آوا نهای کدخدا سر تکان میحرف

آلود و متفکر او بود که از سر شب توی خودش بود و حتی یک  ی اخمچهره

داد و هرچقدر  های خوبی نمیلحظه هم با آوا خلوت نکرده بود. دلش گواهی

ی اهورا ی عبوس و گرفتهکرد این احساسات منفی را پس بزند، چهرهسعی می 

 انداخت. به جانش میشد و بیشتر تشویش را مانع می 

آرا نشسته بود و سیب سرخی که به دست داشت را پوست  بین حورا و گل

های درشت و نگرانش روی اهورا بود که همان لحظه او هم رد  کند و چشم می

های براقش که به صورت آوا دوخته شد، از فرط  نگاهش را چرخاند و چشم 
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اینطور نبود... اما االن؛ چرا   تیزیِ نگاهش، نفس دخترک گرفت. اهورا تا دیروز

زد؟ اصال این غم گنگ  هایش انقدر عصبانی بود؟ چرا دوباره به سرخی میچشم 

داد، چرا توی نی نی  و کمرنگ که آوا از این فاصله هم آن را تشخیص می

 های سبزش نشسته بود؟ چشم 

های او نشده بود که اهورا سرش را چرخاند و همان هنوز کامال محو مردمک 

هایش لحظه در اصلی خانه با شدت باز شد. آوا سر جایش لرزید و دست

حس شد و سیب سرخ، غلتان غلتان روی بشقاب افتاد و صدای بلندش،  بی

 بیشتر دلش را به ضعف انداخت.  

هایش از سرمای هوا سرخ  پسرکی حدودا دوازده ساله که نوک بینی و گونه

چهارچوب در ایستاده بود. ورود او برای  زد، توی شده بود و نفس نفس می

 ی جمع و صدای شلوغی را خواباند.ای ولولهلحظه

یکی از اهالی که انگار پدر همان پسر بود، کمی سرش را باال کشید و کدخدا 

 خطاب به پسرک گفت:
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ای باباجان؟ دم در واینستا، بیا تو نفسی  چی شده حسن؟ چرا انقدر سراسیمه-

 چاق کن...  

 هایش را از پا درآورد و نفسی تازه کرد و رو به کدخدا گفت:پسرک چکمه

شناختمش ولی هرچی گفتم بیاد تو قبول نکرد...  یه آقایی از شهر اومده، نمی -

 گفت با اهورا خان کار داره...می

 شد گفت:دستش را به زانویش گرفت و همانطور که از جا بلند میکدخدا 

ی من وایسته و من  شه مهمون بیاد در خونهیعنی چی که قبول نکرد؟ مگه می-

بزارم پشت در بمونه؟ به خصوص که آشنای اهورا خان هم باشه... اقلکم یه 

 چایی رو باید اینجا بخوره، بعد بره...  

اهورا کشیده شد. اهورا از چند لحظه پیش نگاهش   ی آوا سمتپریدهنگاه رنگ

کرد و وقتی متوجه نگاه او شد، نامحسوس به باال اشاره کرد و آوا فهمید که  می

 خواهد تنها توی اتاق باهاش حرف بزند. می
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خودش هم شاید متوجه نشد چطور با سرعت از جا برخاست و چطور آنقدر  

ی اتاق به انتظار  برق را زد و در میانه سریع آن چندتا پله را باال رفت و کلید

 اهورا ایستاد.  

ی در باال پایین شد و به محض اینکه اهورا وارد شد، چند دقیقه بعد، دستگیره

 آوا سمتش دوید و با بغض نگاهش کرد: 

 کنم اون چیزی که تو ذهنمه رو به زبون نیار... ازت خواهش می-

بست و  و همانطور که در را می اش رنگ باختاخم اهورا کمی از روی چهره

 کرد گفت:قفلش می

 تونم راجبش اظهار نظر کنم یا حرف نزنم؟  تا ندونم چی تو ذهنته چطور می-

ری؟ کیه که ناشناس اومده و با تو کار داره؟ اصال باهات چیکار  چرا طفره می-

 داره؟

 ا کشید.  وار روی کمر آوشان را پر کرد و دستش را نوازشاهورا چند قدم میان

 تموم رو به آخرش برسونیم...همکارم... اومده که باهم بریم و کارِ نیمه-
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لحنش آنقدر محکم بود و صدایش آنقدر گرفته؛ که آوا خودش متوجه اصل  

جاری گشت. نگاه اهورا کدرتر شد و  هایش به روی گونهقضیه شد و اشک 

 هایش گفت: دخترک خیره به چشم 

 و تنها بزاری که چی بشه؟ خوای منمی خوای بری که چی بشه؟می-

ی صورت خیس از  تر کمرش را گرفت و دست دیگرش را گوشهاهورا محکم

 اش گذاشت. گریه

 سپارمت به خدا، بعد به خودت...  زارم آوا... اول میمن تو رو تنها نمی-

کرد، هایش را پاک میهایش را روی صورتش کشید و همانطور که اشکانگشت

 اد: ادامه د

 جه سوم به کدخدا که مطمئنم عین دخترهای خودش مراقبته...  و در در-

هایش را دور گردن اهورا حلقه کرد. صدایش هق افتاد و دست آوا به هق

 لرزید وقتی که گفت: می

خوام پیش کدخدا ی خوبی از این رفتنات ندارم اهورا... نمیمن خاطره-

خواد کنار خودت جام  م باشه... دلم می خوام کسی جز تو کناربمونم... اصال نمی
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مو گرم کنه، نه خوام که دلو میامن باشه نه هیچکس دیگه... من آغوش خودت

 اینکه به یه گرمای غریبه تکیه کنم...  

اصال... اصال منم با خودت ببر... مگه غیر از اینه االن که اسمم تو شناسنامته 

 جا همراهت باشم؟  باید همه

اش را به  تر کرد. سرش را جلو برد و گونههایش را تنگدستی اهورا حلقه

 ی او چسباند و گفت:گونه

خوای کجا ببرمت دختر؟ سمت شهری که شاهپور تو تک تک سوراخ  ازم می-

 دن؟گرده و آدمای هامون سرتاسرش جولون میهاش دنبالمون میسنبه

هایش را به هم  های آوا، صورت اهورا را هم خیس کرد که او محکم چشم اشک 

 فشار داد و کیپ در آغوشش گرفت.  

بره! مثل یه  سوزونه، اما با پنبه سر میشغل من از آتیش هم بدتره... نمی-

تونه تا طاق هفتم  حباب که گاهی منتظر یه تلنگر واسه شکستنِ و گاهی می

 باال بره...  
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ی منه... به خواست خودم، به خواست وجود یخی که  آره اسمت تو شناسنامه 

زندگیم؛ ولی مگه تعبیر کنار هم تو دستای تو گرم شد و آروم گرفت اومدی تو 

مون فاصله بندازن، بازم  بودن، چیزی غیر از اینه که هرچقدر هم کیلومترها بین

 این قلب لعنتی جای کسی غیر از تو نیست؟ 

ی اهورا گذاشت. اهورا  ی دخترک شدت گرفت و سرش را روی شانهگریه

د. آوا در آغوش  ی خیسش را نرم و آرام بوسیتر کمرش را گرفت و گونهمحکم

گرش میان  های نوازشاش را برداشت و وقتی انگشتلرزید. اهورا روسریاو می

هایش را روی هم گذاشت و صدای موج موهایش کشیده شد، دخترک چشم

 گرم و گیرای او را شنید:

ی  تو مدت زمان زیادی به چشم من یه گناه بودی... یه اشتباه... یه میوه-

کرد؛ اما بازم هامو آروم میپیچید و عطرش ریهمم می ممنوعه که بوش تو مشا

داشتنش قدغن بود... یه خیال محال و آرزویی که یک درصد هم احتمال 

 واقعی شدن نداشت...
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کردم تو هیچ بعدی  ی عمیق بود که فکر میچالهمون یه سیاهی بینخط فاصله 

 زاره...ی ما دو تا باز زمان قرار نیست تموم بشه و نقطه آخر جمله

کرد، خیره اش را ناز میآوا سرش را کمی عقب کشید و اهورا همانطور که گونه

 هایش ادامه داد: به چشم

زارم دوباره دیدنت برام حسرت بشه  ولی حاال که داشتنت ممکن شده، نمی -

 آوا...  

 شکنی کنم...  من آدمی نیستم که از یه طرف قول بدم و از طرف دیگه پیمان

وباره لرزید و هردو دستش را دو طرف صورت اهورا گذاشت. اهورا  ی آوا دچانه

هایش را بست و مچ ظریف دست راستش را بوسید و همان لحظه صدای  چشم 

 نازکش را شنید: 

تونه مجابت کنه کنارم بمونی  این داشتن، این خواستن و این یکی شدن، نمی-

 و از اینجا نری؟  
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اش پُر از غم بود و کدر  ایی شیشههاهایش را باز کرد. مردمک اهورا چشم

شان هم حاکی از همین بود. هردو دست آوا را گرفت و از دور صورت  شدن 

 هایش دور کمر آوا افتاد و دخترک را به دیوار چسباند.  خودش برداشت. دست

های فندقیِ آوا جایی جز صورت اهورا را  های او بود و مردمک نگاهش به چشم

مقدمه سرش را خم کرد و در بود که... اهورا بی دید و منتظر پاسخشنمی

 ای عمیق به جان آوا منتقل کرد.  هایش را با بوسهکسری از ثانیه داغیِ لب

زمان با مشت کردن پیراهن اهورا  هایش همنفس دخترک حبس شد و چشم 

 اش او را همراهی کرد.  روی هم افتاد و با ظرافت همیشگی

د که او راه نفس کشیدن نداشت و با هر حرکت  بوسیاهورا طوری دخترک را می

های کشیده و مردانه و داغ او روی کمر و پهلویش، ضربان قلب آوا  انگشت

 زد.  رفت و بیشتر پیراهن او را چنگ می باالتر می

هایش حسابی زد و لب و گونهاهورا که عقب کشید، دخترک نفس نفس می

هایش که شد، از  و محو لبسرخ شده بود. نگاه اهورا توی صورتش چرخید 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1467 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

تر سرش را خم کرد و تر و حریصتابزمین بلندش کرد و این بار بی

 شان را به کام کشید. سرخی 

کرد تمام آوا در آغوش گرم او، دوباره طعم جنون را چشیده بود و احساس می 

 سوزد. تنش از داغیِ این عطش گُر گرفته و در میان آتش می

بازش را باال گرفت و او  های نیمهی اهورا کشید و لبهایش را میان موهادست 

هایش کمی باالتر رفت بوسید. یکی از دستوقفه، گردن و فکش را میتند و بی

تر  ی پیراهن محلیِ او را کمی پایینزمان با بوسیدن گودیِ گردنش، یقهو هم

 کشید. 

هایش را  ه او لباش، آرام اسم اهورا را صدا کرد کهای تندشده آوا در میان نفس

اش باال کشید و پاهای آوا که زمین را حس کرد،  ی پیشانیاز خط فک تا گوشه

 اش را بوسید.  ها و گونهبا رخوت پلک زد و اهورا پشت پلک

هایش به صورت عروسکی آوا خیره شده بود که با دو انگشت چشم 

قا بو کشید.  اش را بوسید و عطرش را عمی هایش را کنار زد و گرم پیشانیچتری

 با لحنی پُر از غم و حسرت و صدایی گرفته و آرام، لب زد:
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زدی، همینقدر تند و تیزه... این  اون آتیش خواستنی که ازش حرف می-

چیزو فراموش  شه بخوام به خاطر تو از تموم دنیا بگذرم، همهاحساس، باعث می

 کنم و موقعیت و جایگاهم رو یادم بره، ولی تو رو کنارم داشته باشم... 

نشیند؛ ولی با  هایش برفت که روی لبلبخند آوا، با فرض موافقت اهورا، می

هایی در شرف بعدیِ او محو شد و جایش را به بغضی سنگین و چشم جمله

 بارانی شدن داد: 

و بزنم و بیخیالِ  ولی خودت بگو بندانگشتی، من اگه االن قید این مأموریت-

تونم تو چشم  شاهپور بشم و هامون و مانیا رو آزاد بزارم؛ اونوقت چطوری می

 ها کشیدم نگاه کنم؟ ن سالسختیایی که طیِ تموم ای

تر او را به  ی آوا، باعث شد سیب گلوی اهورا تکانی بخورد و محکمنگاه گرفته

 آغوشش بفشارد. 

ام فاصله گرفتم که  مو حصار یخ کشیدم و انقدر از خانوادهتا اینجاش دور قلب-

باک کسی بهم وابسته نباشه و اگه یه وقت برنگشتم، هیچکی ضربه نخوره... بی

خواستم فقط اون و سرکش بودم و تموم فکر و ذکرم شده بود هدفم! می 
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پیچید رو جبران کنم و  ی لعنتی که روزی صدبار صداش تو گوشم می گلوله

هرطور که شده شاهپور رو از پا دربیارم... شاید برام مهم نبود خودم هم تو این  

گرفته بود و   خواهی بود... دستام بوی مرگراه از بین برم، قصدم فقط خون

 کشید... شو دوباره زیر زبونم می نفسم با هر دم و بازدم طعم تلخ و کشنده

 ام فرق داره! ولی االن قضیه

کرد و اهورا به اینجا که رسید، لبخند خیلی  آوا بی هیچ حرفی فقط نگاهش می

وار میان موهای فر  خیلی محو و غمگینی به لب نشاند و دست چپش را نوازش

هایش ی ظریفش را نوازش کرد و خیره به چشمو با دست راست گونهآوا کشید 

 ادامه داد: 

خوام که از خواستنش دست تونم و نه میاالن یه نفر تو زندگیمه که نه می-

و  مزه نیست؛ بوی عطر نرگس اونبکشم... نفسام دیگه مثل زهر، تلخ و بی

ندگار شد و تا به ده... مثل یه آهوی وحشی دویید وسط قلبم و اونجا مومی

و انقدر سفت کرده بود  خودم بیام، شده بود آوای جنون این قلب یخی و جاپاش

 که تونست مهر جنون رو بکوبه به پیشونیم... 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1470 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ی یخی نیست که بزاره هر اتفاقی آوا... تا دلم به تو گرمه، خبری از اون دیواره

 دارم... م برمیرو به هیچ تلقی کنم و برام مهم نباشه بین چه آدمایی گا

ایِ که وجودم رو تو دستاش ام فرشتهمن دیگه فقط اهورا نیستم؛ نصف دیگه

 گرفته... 

بغض آوا، نرم نرمک باریدن گرفت و اهورا که دوباره او را در آغوش امنش  

 ی او گذاشت و زمزمه کرد: محصور کرد، دخترک سرش را روی سینه

 خوام جای دو نفر باشم...  خوام فقط آوا باشم... میمنم دیگه نمی-

بهم گفتی از قلبت، از وجودت، از آغوش محکمت قدرت بگیرم و رو پاهام  

 وایستم...  

 کنم... اون موقع نفهمیدم، ولی االن دارم اون نیرو رو حسش می

ی موهای  اش را روتر پیراهن اهورا را مشت کرد و او چانههایش محکمدست 

 ای مکث، صدایش را شنید: دخترک گذاشت و بعد از ثانیه

های اون نیرو، دوست داشتنیِ که از قلب تو شروع شد و یکی یکیِ ضربان-

 و به جریان انداخت....  قلب من
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 ی دوم منی اهورا...  تو... تو نیمه

اهورا سرش را خم کرد و عمیق عطر موهایش را بلعید و گردنش را بوسید و  

خواست تا استخوان با او یکی شود.  ری آوا را به خودش فشرد که انگار میطو

کرد و چطور خون را میان  اینکه اعتراف آوا، چقدر ته دلش را گرم می

 دانست و خودش... انداخت، فقط خودش میغل میهایش به غلرگ

 تونی مراقب خودت باشی؟ ی دومت هم که شده، میپس به خاطر نمیه-

زمان با ی اهورا، پیراهن او را خیس کرد و همزمان با جملهآوا همهای اشک 

 بوییدن عطر تلخش، لب زد: 

 تونم... می-

 شه بندانگشتی؛ باید بهم قول بدی! یه تعهد از جنس جنون...  اینجوری نمی-

 خوام برگردم و دوباره با جای خالیت رو به رو بشم...  نمی

 رام زمزمه کرد: اش را بوسید و آی سینهآوا قفسه
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ی دومم سر پا نگهم داره و دیگه  دم این بار جنون نیمهدم... قول میقول می-

 نه خبری از فاصله باشه و نه جای خالی... 

 هایش را توی صورتش چرخاند. اهورا او را از خودش فاصله داد و چشم 

ی وسط کوهستان ختم بشه، عهدشکنی اشکالی  البته اگه تهش به بوسه-

 دم بعدش خبری از مجازات نباشه...  ... منم قول مینداره

 اش گرفت و با لبخند گفت: دار او خندهآوا در میان اشک، به لحن شیطنت

 اهـورا...! -

 هایش خارج شد و چیزی نگفت. نفس عمیق اهورا از میان لب

خواین شب راه بیفتین؟ وضع جاده خرابه و ممکنه وسط راه زیر برف  چرا می-

   بمونین...

بینیِ هواشناسی بارش برف تا یک ساعت دیگه اتفاقی نمیفته؛ طبق پیش-

کنیم که فردا صبح گزارش کتبی تحویل  بیشتر ادامه نداره... شب حرکت می

 داده بشه و بعدش بریم سراغ هامون...  
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 اگه یه وقت گزارش هواشناسی اشتباه از آب دربیاد چی؟ -

شو دی داشته باشه، تا من اجازهنگران نباش، اگه هواشناسی هم چنین قص-

 بره... ندم کاری از پیش نمی

ی ریزنقشش را بغل کرد. انگار به هیچ  آوا کوتاه خندید و اهورا دوباره جثه

 ی نود رفتن، او را از خودش جدا کند.خواست تا دقیقهعنوان نمی

 اون دفعه گفتی چند ساعت، این بار قراره چه مدت پیشم نباشی؟  -

قطعی بگم؛ اما پیدا کردن مانیا و هامون و زدن ردِ شاهپور ممکنه دو   تونمنمی-

 سه روز طول بکشه... بعدش باید برای جلسه دادگاه کاوه برگردم گیالن...  

 موهایش را عمیق بوسید و ادامه داد: 

و زمانی که تموم این ماجراها تموم بشه، دیگه هیچ مانعی برای کنار هم  -

 مون وجود نداره... بودن

 مونم...  تا هر زمان که طول بکشه منتظرت می-

 هایش گفت: اهورا او را از خودش فاصله داد و خیره به چشم
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 ره آهوی وحشی؟  قولت که یادت نمی-

ی او قرار  هایش را روی سینهنشاند و دستهایش  آوا لبخند کمرنگی روی لب

 داد. 

  ره عالیجناب...یادم نمی -

*** 

هایش را روی فرمان ضرب گرفته بود و چند  اهورا با اخمی کمرنگ، انگشت

دقیقه بعد از بیرون آمدن مشتری از مغازه، شهرام از ماشین پیاده شد و سمت  

 ی خیابان به راه افتاد. صرافی گوشه

ا که باز کرد، شروین که در حال حرف زدن با تلفن بود، تماسش  ای ردر شیشه

 را قطع کرد و رو به او گفت: 

 جونم بفرمایید؟ واسه تبدیل اومدید یا انتقال؟ -

 شهرام یک دور نگاهش را در محوطه چرخاند و بعد رو به او گفت: 

 واسه انتقال؛ ولی انگار نرخ افزایش هنوز درنیومده... -
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 و گفت:  شروین کوتاه خندید

شو هرجوری که شده گیریم و نرخشو میشما حواله رو بده، ما نوسان -

 درمیاریم... 

شهرام قدمی جلو رفت و یک دسته تراول مقابلش روی میز گذاشت. شروین 

هایی درخشان، به نگاه جدی او زل  یک تای ابرویش را باال انداخت و با چشم

 زد:

 مناسبتش چیه؟  -

 شو بدی دست من... نوسانیِ که قراره سر نرخفکر کن شیرینیِ همون -

 ها برد. لبخند شروین روی لبش کش آمد و دستش را سمت تراول

 قالب مالب نباشه؟ -

تونه ای! اگه باشه جز هنر دست خودت، کارِ کی میتو که خودت اینکاره-

 باشه؟  

 خوای؟  و میخب؛ اصل کارت چیه؟ کی-
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 دنبال هامونم... -

 اهش کرد و شهرام سرد و جدی پاسخ داد: شروین سوالی نگ

 مونه که باید صاف شه قبل از دیر شدن... یه خرده حساب شخصی بین-

ای ناکس، سهم توئم کشیده باال؟ این روزا بدجوری زده به کاهدون، اخالقش  -

تو  کنن که یا بدهیو خرکش میشده اخالق سگ! روزی ده نفر میان اینجا من

 نشونیمت پای سفره عقد با عزرائیل...  کنی یا میصاف می 

 اخم کمرنگی میان ابروهای شهرام نشست. 

شه و اونوقت وصلت با عزرائیل  هی دوبله مینگو خبر نداری کجاس، وگرنه بد-

 کنم... شو جلو پات پهن میرو هرکی از پسش برنیاد، خودم سفره

 شروین چند لحظه نگاهش کرد و بعد گفت:

شه... چون  گم؛ ولی باید تضمین کنی جز خودت احدی خبردار نمی بهت می-

 گردم... من دنبال شر نمی 
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که اگه بودم االن جات اینجا نبود و ردت  کشی و قشرق نیستممنم دنبال یقه-

کرده بودم جایی که ده دور بچرخی دور خودت و دست آخر برگردی سر جای 

 اولت... پس هرچه زودتر لب وا کنی به نفع خودته...  

هایی که طی این مدت  ای نگاهش کرد. این مرد با تمام شاکی شروین ثانیه

های جدی و حرف زدن محکمش سراغش آمده بودند متفاوت بود. حالت چشم 

 گشت. کرد و انگار راست راستکی فقط دنبال هامون میمتمایزش می 

روان نویسی که روی میز بود را برداشت و سررسید را باز کرد و همانطور که  

 کرد گفت: چیزی داخلش یادداشت می 

تونه قایم بشه... یا ویالی پدریش  حقیقتش اینه که هامون فقط دو جا می -

شو باال  ، یا باغ لواسون اینجا... حتما خبر داری که مانیا هست و نیستگیالن

و آزاد گذاشته که آالخون  کشیده، ولی مثیکه مردونگی کرده این دو رقم

 واالخون نشه...  

 برگه را از سررسید جدا کرد و مقابل شهرام گرفت:
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آ! یه موقع دردسر نشه  خدمت شما... فقط حواست باشه شتر دیدی ندیدی-

 واسه من...  

 شهرام نگاهی گذرا به کاغذ انداخت و بعد گفت:

اگه کلکی تو کارِت نباشه دردسر نداره؛ ولی کافیه بو ببرم ریگی تو کفشته،  -

، چی  هوا رو زمین بشینهفهمی اگه بار شتر ناغافل سرریز کنه و بیاونوقت می

 کارش میاد... به سر سوارِ ناشی و تازه

شروین بزاق دهانش را فرو برد و شهرام بی اینکه منتظر حرف دیگری بماند یا  

چیزی بگوید، از آنجا خارج شد و چند دقیقه بعد، توی ماشین نشسته بود و  

 گرفت. برگه را سمت اهورا می

شه پیداش  اونجاها میشو داد و ادعا کرد آدرس ویالی پدری و باغ لواسون-

 کرد... ولی دروغ بود حرفاش... 

 دونی؟ از کجا می-

های متخلخل و دری که پشت سرش بود و انصافا هم خوب میون  از دیواره-

 کاغذ دیواریا کار شده بود...  
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 اهورا بی اینکه چیزی بگوید فقط نگاهش کرد و او ادامه داد:

دن، نه یکی... هرجوری هم به  های قبلی دو نفر بواگه یادت باشه مشتری-

قضیه نگاه کنی طرف برگه کاهی نیست که بشه زیر میز و وسط کتاب قایمش  

 کنن...  

اش را سر جایش محکم کرد و  اهورا کاغذ را توی داشبورد گذاشت و اسلحه

 گفت:

و از اونجا بکشن بیرون... بدون  ها بی سر و صدا شرویندستور بده بچه-

خوام خودم دستگیر  توجه... اون مرتیکه رو هم دلم میای جلب دستبند و ذره

 کنم قبل اینکه از قفس بپره...  

 و از آینه رو به دو نفر نیرویی که روی صندلی عقب نشسته بودند ادامه داد: 

 شما دوتا هم همراه من میاین...-

شهرام سرش را تکان داد و آن دو »چشم قربان« گفتند و لحظاتی بعد دو مرد  

پوش وارد صرافی شدند و همانطور که اهورا خواسته بود، بی سر  شکی سرتاپا م

 و صدا شروین را سوار ماشین کردند و سمت بازداشتگاه به راه افتادند.   
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اهورا از ماشین پیاده شد و بعد از او مأمورها پشت سرش رفتند. بعد از  

ی در  یرهورودشان به صرافی، اهورا در را از داخل قفل کرد و بی سروصدا دستگ

ای که فضای آنجا را  مخفی را کشید که به محض فاصله دادنش، صدای داد خفه

پر کرده بود به گوش رسید و اهورا به سمت مردی که روی زمین افتاده بود 

 قدم تند کرد.  

نگاهش که به دست و پای محصور در میان نوار چسبش افتاد، از میان  

ای که  پلههای نامرتب و راهی نوارچسبهایش »لعنتی«ِ آرامی غرید. از رو دندان

توانست بفهمد چند دقیقه بیشتر از  رد کثیفیِ کفش روی آنها تازه بود، می

 گذرد. رفتن هامون نمی

و وا کنید که بتونه تا کنار ماشین راه بیاد... این جماعت هرچی فقط پاهاش-

 شون بسته بمونه بهتره...  بیشتر دهن

هایی که  ای وقت تلف کردن از پلهورا بدون لحظههردو »اطاعت« گفتند و اه

ی سمت راست صرافی منتهی به پشت بامِ ساختمان تجاریِ چند طبقه

 شدند باال رفت. می
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ی شلیک کرد. غروب دی ماه و  اش را میان دستش گرفت و آن را آماده اسلحه

تر کرده بود. آرام و بااحتیاط که صدای پاهایش  بارندگی شدیدش کار را سخت

داشت که با شنیدن  های جمع شده قدم برمی جلب توجه نکند، از میان آب

و سمت او  هایش را روی هم فشار داد تر دندانصدایی از پشت سرش، محکم

 برگشت. 

بینی که... تصوراتت  و خودت رقم بزنی، ولی میخواستی آخرشیادمه می -

واهی از آب در اومد و االن امتیازمون شده یک به هیچ! این دفعه رو باختی  

 اهورا خان... 

ها انقدر خراب  های اهورا مثل زهر سنگین و پردرد بود. از کِی این ریهنفس

 باران را هم نداشتند؟  شده بودند که دیگر طاقت

کرد که او متقابال  هامون اسلحه را سمتش گرفته بود و با پوزخند نگاهش می

 اش را باال آورد و با اخم و خشمگین گفت: اسلحه

زنه که بتونه رو فرداش حساب باز کنه، نه تویی  کسی حرف از برد و باخت می-

 ه بودی...  که همین االنشم ته خطی که عین موش تو سوراخ قایم شد
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ی اولش برگرده، همونطور که گفتی، من باختم و آدمی هم که دوباره سر خونه-

 نیازی به قایم شدن نداره و بخاطر همونم هست که االن جلوت وایستادم...  

 اش را روی زمین انداخت و ادامه داد: بعد اسلحه

به هم  هامو موقعش تموم نقشهاالنم قصدم جنگیدن با کسیِ که با حضور بی-

 زد و دختری که حق من بودو ازم گرفت... رو در رو و دست خالی... 

 اش را روی زمین انداخت. اهورا هم متقابال اسلحه

شو داشته باشه نه تویی که مدام تو کصافط  اون دختر حق کسیِ که لیاقت-

فرستمت جایی که دیگه حتی اسمشم  زنی... و دیر یا زود، میدست و پا می

 بون بیاری...  نتونی به ز

ای که کشید، سمت زمان با نعرههایش را روی هم سایید و همهامون دندان

 اهورا خیز برداشت و دست به یقه شدند. 

بام حسابی لیز شده ی پشتبارید و کف ایزوبام شده باران با شدت زیادی می

تر مها، دو نفری که به خون هم تشنه بودند بیشتر و محکی اینبود؛ ولی با همه

 کردند. هایشان را سمت هم حواله میمشت
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اش را گرفته بود  اش رد شده و شانهاهورا متوجه باز شدن پانسمانی که از سینه

کرد و االن با تیر  اش بود و رهایش نمیشد و اخمش از دردی که در میان سینه

ای حس کرد دیدش اش یکی شده بود، حسابی غلیظ شد و لحظهکشیدن شانه 

اش خورد و قدمی عقب رفت و او با وقتی مشت هامون به استخوان چانه تار شد

 پوزخند نگاهش کرد و گفت: 

تونی رو پات وایستی... آوا چی  نه ضرب شستت عین قدیمه و نه مثل قبل می-

 آورده به سرت که در عرض همین چند روز انقدر از پا افتاده شدی؟ 

هش کرد و فریاد پرغیظش بلند بود  اهورا با تمام نفرتی که در وجودش بود، نگا

 وقتی سمت هامون خیز برداشت و غرید:

 ی کثافط... و با دهن کثیفت نیار مردک حرومزاده اسم زن من-

دارش را میان دستش  هامون که انگار منتظر همین حرکت او بود، چاقوی ضامن 

ی آخر او بهت زده نگاهش کرد و  گرفت و منتظر آمدنش بود که با جمله

هایش، لگدی که اهورا  ی »چی گفتی؟!« روی لبزمان با جاری شدن زمزمههم

 به گردنش زد، گیجش کرد و روی زمین سر برد و چاقو از دستش افتاد. 
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ی دیوار رسید، با اهورا سریع چاقو را از روی زمین برداشت و هامون که به لبه

نش بزند که اش را گرفت و خواست با دست دیگر چاقو را به گردیک دست یقه

 هامون زودتر دستش را روی هوا گرفت و دوباره درگیر شدند. 

ی پشت بام قرار گرفت، طوریکه فقط  یک دور چرخیدند و پای اهورا روی لبه

جا سُر  متری کافی بود که پاهایش روی سطح لیز آنجاییِ چند سانتییک جابه

که او را هول   تر و حسابی سنگین بود و همانطوری هامون درشتببرد. جثه

کرد چاقویی را  داد و قصد از ساختمان پایین انداختنش را داشت، سعی میمی

اش میان  ی برنده که اکنون برعکس شده بود و سرش به دست هامون و لبه

 ی اهورا بکوبد.دست اهورا بود را به سینه

به شدت درگیر بودند که اهورا کامال زیرکانه، یکی از پاهایش را روی زمین  

کشید و نگاه هامون را که منحرف کرد، آرنجش را به کتف او کوبید و همین که  

هامون خواست سمتش هجوم بیاورد، تیز خودش را کنار کشید و هامون که  

هایش درشت شد و نتوانست روی  توقعش را نداشت، چاقو را رها کرد و چشم

که صدای زمین لیز خودش را کنترل کند و... چند ثانیه بیشتر طول نکشید 
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ی درشتش به روی زمین ترکیب شد و  آخرین نفس بلندش با فریاد و فرود جثه 

 در فضا پیچید... 

مشت اهورا باز شد و چاقوی غرق خون از میان دستش روی زمین افتاد و باران  

رحمش را به سر و صورت خسته و جمع شده از دردش کوبید. این  شالق بی

 اعث آزارش بودند.  ها در هر لحظه و هر مکان فقط بریه

های پشت سرش را که شنید، سر چرخاند و شهرام با نگرانیِ سمت صدای قدم 

 رفیقش دوید و گفت:

 چی شد اهورا؟ کار هامون رو تموم کردی؟ -

 زد گفت: اش میاهورا سرش را تکان داد و همانطور که مشتش را وسط سینه

از شروین اعتراف بگیرم و  اش افتاده کنار خیابون... تا دیر نشده باید جنازه-

خیالم بابت مانیا و شاهپور راحت بشه... چون اگر لفتش بدیم و بزاریم خبر  

 و بستن...  مردن هامون بپیچه، تا بخوایم بجنبیم جفتشون فلنگ

ی سالمش را گرفت و قبل از اینکه از  ها را پایین آمده بودند که شهرام شانهپله

 عقب کشید و با اخم گفت: صرافی خارج شود، کمی او را 
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خوای بری سروقت  گیریم اعتراف هم از شروین گرفتی... با این حال و روز می-

مانیا؟ صورتت کبود شده مرد حسابی! امشب وقت یه عملیات دیگه، اونم 

 های شاهپور باشه نیست...!  های مانیا و حقهعملیاتی که پر از دام

گذاشتند های آرامش نمی. سرفه اهورا با اخمی غلیظ، چند لحظه سکوت کرد

حرفی بزند. حق با شهرام بود، نبود؟ چه به آوا گفته بود؟ غیر از این بود که  

قول داده بود به خاطر او هم که شده، مراقب خودش باشد؟ اصال مگر معنیِ  

 ی دست چپش هم همین نبود؟ حلقه

شنیده شد و اش زمان با نفس عمیقی که کشید، صدای خس خس سینههم

 زد، سمت در رفت:همانطور که حرف می

ها کشیک ویالی گیالن و باغ لواسون رو  زاریم بچهتموم طول فردا رو می

بکشن... و زمانی که از وجود مانیا مطمئن شدیم یا تونستیم ردی از شاهپور  

رم سراغ شیم... اگر هم دیدیم فایده نداره، اونوقت میبگیریم، وارد عمل می

 کنم... شو تمام و کمال وا می و زبون شروین
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های شهرام نشست و پشت سرش از صرافی خارج شد.  لبخند محوی روی لب

انگار اهورا بعد از این همه سال، واقعا عاقل شده بود. آوا خوب توانسته بود  

روی این مرد سرسخت تأثیر بگذارد و به ذات آرامِ خودش عادتش دهد که 

عاری از خشم و غرور تصمیم گرفته بود. این دفعه عجله  اهورا برای اولین بار، 

نکرده بود و عالوه بر دیگران، مصلحت و حفظ جان خودش را هم اولویت قرار  

 داده بود. 

*** 

 »آوا«

ی بلند دامنش را گرفت و بغضش را با آمد، لبههمانطور که از اندورنی بیرون می

 ترنج...«  مشت کردن دستش فرو برد و زیرلب گفت:»لعنت بهت

زد که چون همسرش او را به  کرد. مدام به او کنایه میترنج زیادی اذیتش می

ی آنها  اجبار عقد کرده تنهایش گذاشته و آوا نزدیک یک ماه است در خانه

آرا و حورا، او با دخترک سر لج مانده. برخالف رفتار خوب کدخدا و هادی و گل

کرد و باعث شده بود آوا  بار تلقی می هایش مدام او را سر خلقیداشت و با کج
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خودش هم به این یقین برسد که واقعا سر بار کدخداست و در آن خانه نقش  

زد، اما همین که روز  ها که بقیه بودند حرفی نمی یک آدم اضافی را دارد. شب

آرا کارهای آشپزخانه را به دست رفت و گلشد، حورا به درمانگاه میمی

 شد.  هایش شروع میو کنایهگرفت، باز نیش می

بافی نشسته بودند، همین  االن هم با دخترهایی که داخل اندرونی برای قالی

های پچک گفته بود و گفته بود، تا نگاهبحث را باز کرده بود و آنقدر پچ

زیرچشمی به سمت آوا کشیده شده بود و درنهایت دخترک با پای خودش از  

 آنجا بیرون آمده بود. 

 اسه چی تو خودت بغ کردی دخترجان؟ آوا؟ و-

هایش را پاک  آرا، سرش را بلند کرد و با سر انگشت اشکبا شنیدن صدای گل

 زده نزدیکش شد و گفت: کرد که او بهت

 کنی؟ نکنه بازم اون ترنج ورپریده اذیتت کرده؟  خاکا می سر، داری گریه می-

آرا بود اشاره کرد و  تن گلآوا سرش را به طرفین تکان داد و بعد به پالتویی که  

 گفت:
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 خوای بری؟ شال و کاله کردی! جایی می -

چی بگم واهلل؛ آقاجان و هادی خودشون رفتن شهر واسه مجلس ختم یکی از  -

آشناها، االن زنگ زدن گفتن یه جعبه سفارشی دارن که مونده انارکله و من 

 برم بیارمش...  

 اشکال نداره من برم؟ -

نتی! چطور بزارم تک و تنها راهیِ انارکله بشی؟ الزم  وا دخترجان تو اما-

 گردم... رم و برمینکرده... یه پاتوک می

 قبل از اینکه دور شود، آوا بازویش را گرفت و گفت: 

خواد یه بادی  اش خونه بودم، دلم می کنم بزار برم... این مدت همهخواهش می-

همش چند قدم از روستا    ام... بعدشم، انارکله که دور نیست،بخوره به کله

 رم زود جعبه رو میارم و میام... فاصله داره... می 

 آرا خواست مخالفت کند که آوا دوباره گفت: گل

ی کارا برس که امشب ممکنه کدخدا رم، تو هم بشین به غذا و بقیهتا من می-

 برگرده و بازم یه عده مهمون با خودش بیاره...  
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 : آرا نفس بلندی کشید و گفتگل

شو بگو دخترجان، ترنج چی بهت گفته که شدی اسپند روی آتیش و  راست-

 گردی که از اینجا بری بیرون؟ پِیِ بهونه می

دانست. گفت؟ خودش هم نمیهایش را در هم پیچاند. چه باید می آوا انگشت

توانست که جلوی چشم این خواهر از آن یکی خواهر بدگویی کند. اصال  نمی

 اندازی و حرف بردن و آوردن نبود. فقط توانست لب بزند: دخترک اهل فتنه  

اون بیچاره که کاری به کار من نداره... از همون وقتی که کدخدا علی روش  -

ام سر رفته، هم  پَرَم نیست... خودم یه ذره حوصلهدست بلند کرد دیگه زیاد دم 

 اینکه عادت به تو خونه موندن ندارم، هم اینکه...  

 آرا با لبخند گفت:سکوت کرد، گلآوا که 

 هم دوری از اهورا خان... -

 آرا گفت: آوا با لبخندی کمرنگ، سرش را تکان داد و گل

ها هم عینهو دعوا و جر و بحث نمک و ای بابا خاخور جان این دوری و فاصله-

 گرده...و ناراحت نکن... زود برمیی زندگیه... خودتادویه
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 هایش را گرفت و گفت: به سختی جلوی ریختن اشکتر شد و بغض آوا سنگین

 شه من به جات برم انارکله یا نه؟ حاال می-

 و پیدا نکنی و گم شی... ترسم بری راهشو بلدی؟ اونجا خارج از دهِ؛ میآدرس-

 آ!  بلدم؛ مثل اینکه همین دیروز با حورا رفتم -

خب، پس زودتر راه بیفت که قبل از غروب برگردی... اگه هم دید جعبه  خیلی-

ی کامران که بیاد چربه، یه زنگ بزن به شماره سنگینه و زورِت بهش نمی

 کمکت... 

اش را با کاپشن و شلوار عوض کرد. آوا »باشه«ی زیرلبی گفت و لباس محلی

را دور گردنش بپیچد،  کالهش را روی موهایش گذاشت و قبل از اینکه شال 

 گردنبند یاقوت کبودش را بوسید و زمزمه کرد:

کجا موندی عالیجناب؟ گفتی چهار روز، ولی هنوز دو روز گذشته و من این  -

شد این دوری و فاصله... کاش تمومش همه دلتنگتم... کاش زوتر تموم می

ترس   کردی که دیگهکردی و دوباره میومدی پیشم و انقدر محکم بغلم میمی
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صد قدمیم هم نیاد... توروخدا زودتر برگرد... زودتر بیا و خودت مراقب آهوت  

 باش...  

هایش را  شالش را دور گردنش پیچید و از خانه خارج شد. تمام طول راه، دست

توی جیبش فرو برده بود و شال گردن را تا باالی بینی باال کشیده بود. باران  

اش با اهورا بود. به او  ا، درگیر دیشب و مکالمهبارید و تمام فکر آونرم نرمک می 

گفته بود زنگ نزند، چون ممکن است میان مأموریت باشد و نتواند پاسخ بدهد؛  

ای  ولی خودش طیِ این دو روز نزدیک ده بار زنگ زده بود و هر دفعه به بهانه

 کرد. صدای دخترک را طلب می

هایش نشسته بود و شانس  شان روی لبلبخند کمرنگش، از ریکاوریِ مکالمه

کردند راجب دختری که  آورده بود شال گردن دارد؛ وگرنه مردم چه فکری می

 ها که از دل آوا خبر نداشتند... خندد؟ آنبی خود و بی جهت با خودش می

ی نسبتا بزرگ خاکی تا جعبهی انارکله رسیده بود که با دیدن سه به میانه

، یک تای ابرویش را باال انداخت و جلوتر  رنگی که روی هم چیده شده بودند

 رفت. 
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ها برد و خواست اولی را بلند کند که اخمش در هم رفت دستش را به سمت آن

آرا گفته بود  هایش درد گرفت. کدخدا چه فکری کرده بود که به گلو انگشت

کلفت باید دور هم  ها را ببرد؟ دست کم پنج نفر مرد گردنخودش تنهایی آن

 ها یک اینچ حرکت کنند.  شدند که این جعبهجمع می 

ای نبود، باید به کامران همراهش را از جیب کاپشنش بیرون کشید. چاره

 گفت چند نفر را بردارد و بیاید کمکش. می

جا را گرفته بود و از گوشه کنار صدای  زد و مهِ دم غروب همههوا سوز بدی می

لرزید و  ید. دخترک از سرما می رسکشیدند به گوش میهایی که زوزه میگرگ

 کرد تنهایی در این محیط باعث ترسش نشود. تمام تالشش را می

گوشی را کنار گوشش گرفته بود ولی برقراری ارتباط سخت بود و گه گاهی  

error داد. به سختی تماس را برقرار کرد و هنوز بوق اول نخورده بود که با  می

ده شدن کمربند، »هعی«ِ آرامی کشید شنیدن صدای چیزی مثل شالق یا کوبی 

و پشت سرش را نگاه کرد. میان مه کسی معلوم نبود، ولی آوا به خوبی توانست  
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ی مردی که با فاصله از او ایستاده بود را تشخیص دهد. نفسش ته سینه  سایه 

 گرفت و رنگش از ترس پرید: 

 کی اونجاست؟ کامران تویی؟  -

 لوتر رفت و این بار بلندتر گفت: هیچکس پاسخش را نداد که او قدمی ج

ی  ها رو برداریم ببریم خونهکامران؟ اگه خودتی بیا کمکم کن این جعبه-

 تو...  کدخدا علی... خیلی سنگینه من تنها نمی

اش تمام نشده بود که با افتادن طناب قطوری به دور پایش، جیغ  هنوز جمله

 بلندی کشید و تلفن از دستش افتاد. 

کشید و آوا روی زمین کشیده شد. صدای فریادش در انارکله  مرد طناب را 

پخش شده بود و گوشی از دستش افتاد و متوجه نشد همان لحظه کامران 

ها، چیزی  خش برگتماسش را پاسخ گفته بود و جز صدای جیغ بلند او و خش

 از پشت خط نشنیده بود.  

او را روی زمین   شد و مرد با قصاوت تمامسر و صورتش  روی زمین کشیده می

 برد. کشید و انتهای انارکله میمی
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فایده  گرفت، اما بیها میزد و دستش را به شاخ و برگآوا بلند بلند فریاد می

 شود. جا می ی او جابهبود. مثل برگی شده بود که به دست باد افتاده و به اراده

ها،  از درخت ی یکیی قطور و از خاک بیرون افتادهبا برخورد سرش به ریشه

هایش برای  اش، جلوی چشمجیغ بلندی کشید و با احساس مایعی کنار پیشانی

 ای تار شد.  لحظه

مرد همان لحظه از حرکت ایستاد. طناب را چند دور، به دور مچ دستش پیچاند 

 و سمت آوا گام برداشت. 

ی راه اومدن نداری، کم هم از زبون  ی فکستنی، خودت که عرضهدختره-

گری میفتادی؛  گفتم بیا وسط راه به کولیت نشنیدم و شک ندارم اگه میدراز

 کِشمت بازم انقدر بی دست و پایی؟ حاال هم که رو زمین دارم می

ی درخت، توی خودش جمع  تمام تن آوا از ترس و سرما لرز گرفته بود. گوشه

 شده بود و با صدایی که به وضوح لرزش داشت گفت:

 تو کی هستی عوضی؟ چیکار داری با من؟ -
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اش از مه بیرون افتاد.  پوزخند صدادار مرد شنیده شد و همان لحظه چهره

اش، با آن هیکل درشت و قدبلند،  های پرپشت و موهای بلند و بافته شده ریش

 بیشتر وحشت به جان دخترک انداخت و او با صدای زمختش گفت: 

و بدون که تو دختر شاهپوری و من  ه؛ فقط اینهرکی که باشم به تو دخلی ندار-

 آدم شاهپور... اجیر شدم که بَرِت گردونم بچه پرروی فراری...  

آوا با شدت بیشتر به خودش لرزید و رنگ چنان از رخش پرید، که ضعف توی  

 هایش سِر شد. دلش پیچید و انگشت

داد که ل میهای داغش بوی الکمرد با پوزخند جلو آمد و مقابلش نشست. نفس

باعث شد آوا با انزجار سرش را کج کند و بیشتر توی خودش جمع شود و او  

 گفت:

دونستم شاهپور خان الکی پلکی آدم اجیر  ی بدی هم نیستی... میولی تیکه-

 لرزه... کنه و دل اهورا مفت و مسلم با دو تا عشوه خرکی نمینمی

 ماسه یا نه؟ ا می ی چرب و نرم چیزی هم به مببینم؛ از این لقمه
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ترسید. با این حال سعی کرد  ترسید. خیلی هم میآوا با ترس نگاهش کرد. می 

 ظاهرش را حفظ کند و بگوید:

شو آشغال بی همه چیز... جرعت کن و یه قدم نزدیکم بیا، اونوقت ببین  خفه-

 تو یاد کنی یا نه...  جا رَب و رُبکنم همینکاری می

هقهه زد که صدایش بیشتر دخترک را ترساند و او  مرد از ادعای او، بلند ق

 شد گفت:همانطور که نزدیکش می

و بگیره؟ تو  خواد جلومدوم میام جلو ببینم کی می یه قدم که سهله، می-

جوجه فکلی؟ دِ آخه پیزوری تو اگه دست بهت بزنن پودر شدی و افتادی کف 

 زمین...  

یغ زد و شروع کرد به تقال  هایش که کمر آوا را گرفت، دخترک بلند جدست 

خندید و شاید قصد سوئی هم نداشت، فقط برای ترساندن او کردن. مردک می 

شد. انگار مریض و  و لذت بردن از ترسیدن و تقالهایش بهش نزدیک می 

 پریش بود.  روان
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زد که همان لحظه با فکری که به سرش زد،  های دورش چنگ میآوا توی خاک

ک و خاشاک کرد و یک لحظه که آن مردک نگاهش هایش را پُر از خامشت

 هایش پاشید.  کرد، فورا خاک را به چشم 

کرد، ی مرد بلند شد و آوا همانطور که طناب را از دور پایش باز میصدای ناله

چرخاند که چیزی برای دفاع از خودش پیدا کند. با دیدن  دور و برش چشم می

ن را برداشت و قبل از اینکه مرد به  ای که روی زمین افتاده بود، تند آشاخه 

سمتش برگردد، محکم چوب را پشت گردنش کوبید که صدای »آخ«ش بلند  

 شد و آوا گفت: 

تو نداشت آدم شاهپور... یادت باشه وقتی برگشتی عمارتش بهش بگی  قابل-

 که چطوری از دخترِ آرش کتک خوردی... 

 شد گفت: د میمالید و داشت بلنهایش را میمرد همانطور که چشم

 کشمت توله سگ وحشی... می-

بار چوب را به ساق پای او کوبید و انگار که کمی جرعت گرفته باشد، آوا این

 بلندتر گفت: 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1499 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 ی لندهور...  سگ هفت جد و آبادته مرتیکه-

 و قبل از اینکه آن مردک سر پا شود، پا به فرار گذاشت. 

ر آن تاریکی چیزی را تشخیص  بارید و دخترک بدون اینکه دباران شدیدی می 

شد در پیش گرفته  ی اصلی منتهی میدهد، مسیر مخالف روستا را که به جاده

 بود. 

کرد تمام جانش  های اشکش در میان بارش باران گم شده بود و حس میقطره 

 حس شده است. از سرما کرخت و بی

کرد و حسابی نفس  ی اصلی که رسید، دیگر پاهایش را حس نمیروی جاده

گذشتند و او مدام برای  تفاوت از کنارش میهای عبوری بیزد. ماشیننفس می

گفت که بایستند و سوارش  ا صدای بلند می داد و بهرکدام دست تکان می

 کنند. مقصد برایش مهم نبود، فقط قصد رفتن داشت و بس.  

جیپ سفید و شیشه دودی که مقابلش ایستاد، بدون اینکه بداند چه کسی 

خواهد به کجا برسد، آید و میراننده است و آن ماشین اصال از کجا می

 کرد گفت:که بیرون را نگاه می اش را کشید و سوار شد و همانطوردستگیره
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تونی دور شو از  کنم زودتر برو... هرچقدر که میآقا برو... ازت خواهش می--

 این باغ لعنتی...  

کرد و تنها هدفش این بود که هرطور شده شاید آن لحظه اصال مغزش کار نمی

هایش شدت از دست آن مرد فرار کند؛ اما صدای راننده را که شنید، نفس

 های سرد عرق پشت کمرش نشست. و دانه گرفت

دونی  ی دفعه اولت، نه به حال و روز و شلختگیِ االنت! نمینه به تیپ و قیافه-

 وجبی...  چقدر از این تجدید دیدار خوشحالم نیم

زده سمت رامین برگشت و خواست جیغ بزند و در ماشین را باز کند که  بهت

اش خورد و سرش، دقیقا از جای زخم قبلی به شیشه مشت محکم او به بینی

 کوبیده شد. 

هایش حصار کشید، جز سیاهی چیزی را ندید و تاریکی که جلوی چشم

 حال روی صندلی افتاد. هایش به آرامی بسته شد و بیپلک

*** 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1501 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

کرد هایش خشک بود و احساس می های را آرام و با رخوت باز کرد. لبچشم 

 ای از جایش تکان بخورد. اینجا... اینجا که اتاق خودش بود!  تواند حتی ذرهنمی

چند دفعه پلک زد تا دیدش واضح شد و توانست دوباره اطرافش را نگاه کند.  

لی و دهانش با شال گردنش  دست و پایش با طنابی قطور بسته شده بود به صند

هایش را تکان داد تا دو طرف شال قرار گرفتند؛  بسته شده بود. کمی لب

هایش را محکم روی هم فشار داد و با تمام وجود از ته دل جیغ بلندی چشم 

 هایش خارج شد. کشید و اصواتی نامفهوم، مبنی بر کمک خواستن از میان لب

اندامی با اخمی غلیظ به روی چهره  ن درشتهمان لحظه در اتاق باز شد و نگهبا

وارد شد. شالش را طوری پایین کشید، که دندانش کشیده شد و حس کرد تا 

هایش را همانطور وحشی و  اش تیر کشید. با این وجود، حالت چشم انتهای لثه

 نترس حفظ کرد و اخم کمرنگی بین ابروهایش نشاند. 

 بچه!  زنی؟ افسار پاره کردیچته چرا داد می-

زنم، تو رو سننه؟ اصال سگ کی باشی که بهت جواب پس بدم؟  زنم که میمی-

 برو با بزرگترت بیا...  
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های به خون  نگهبان چند قدم جلوتر رفت و مقابلش ایستاد. حالت چشم 

 اش، آوا را بدجوری ترساند. نشسته

  ی وحشی... بگیر آروم بتمرگ سر جات و خفه خونانقدر زر زر نکن دختره-

 بگیر...  

 کنی؟ آروم نشینم چی؟ هان؟ چه غلطی می-

با مشت محکمی که به صورتش کوبیده شد، جیغ بلندی زد و اشکش  

 اش ریخت و موهایش توی صورتش پخش شد.  ناخودآگاه از فرط درد روی گونه

 سرش را که کج شده بود، دوباره به سمت نگهبان چرخاند و داد زد:

و آورده اینجا بیار  گم برو بگو اونی که منمی چه غلطی کردی عوضی؟ دِ بهت-

 کنی حیــوون؟  چرا رَم می

 از این حرفش، انگار نگهبان بیشتر عصبانی شد که دوباره دستش را باال برد.  

فهمی حیوون کیه  جا کردم که صدای سگ بدی می تو جابههروقت چنان فک-

 ی احمق...  دختره
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و هنور مشت دوم نگهبان توی  هایش را روی هم گذاشت آوا محکم چشم

زمان ای شنیده شد و دخترک همصورتش نخورده بود که صدای بلند و مردانه

هایش را باز کرد و با نفرت به یک جفت چشم خاکستریِ خشمگینی که  چشم 

 مقابلش بود خیره شد. 

 بکش کنار اردالن... -

ی و با اشارهنگهبان از آوا فاصله گرفت و کمی سرش را برای شاهپور خم کرد 

 او کنار در ایستاد. نگاه فندقیِ آوا پر از نفرت بود وقتی رو به او گفت: 

شه؟ اسم  ای شرم تو وجودت پیدا میکشی؟ ببینم اصال ذرهتو خجالت نمی-

شه... تو یه نامردی... یه و گذاشتی مرد، اما مرد که بی رگ و ریشه نمیخودت

 و تباه کرده... مادرم خودم و نامرد پست فطرت که تموم زندگی

هایش را توی جیبش گذاشته بود و با دست دیگر، سیگار  شاهپور یکی از دست

 کشید. نت شرمان را به کام می

 تر شد و به نگهبان شاره کرد بیرون برود. از حرف آوا، اخمش غلیظ

 نگهبان که رفت، سیگارش را زیر پا انداخت و گفت: 
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ی شارالتان و هزاررنگ ! انگار اون مرتیکهی زبون درازدم درآوردی دختره-

 خوب تونسته پُرِت کنه و حرف زدن یادت بده...  

 بعد کمی جلوتر رفت و با لحن بدی ادامه داد: 

شد... هرچند؛ هرکس دیگه هم جای تو بود و از شکم نرگس، بهتر از این نمی-

 وقیحی! درست مثل مادرت...

 آوا بلند جیغ زد و گفت: 

صفت به چه حقی اسم  خفه شو... خفه شو شاهپور... اصال تو عوضیِ حیوون-

 مو با دهن نجست میاری؟  پاک مامان

تو و امثال تو لیاقت هیچی ندارن... مامان من حیف شد... حیف شد که دست 

 شیطانی مثل تو افتاد... 

اری؟  داش هم برنمیتا زنده بود که نزاشتی زندگی کنه؛ االن دست از سر مرده 

خواست مثل تموم این مردم یه عوضی مگه گناهش چی بود جز اینکه می

 دغدغه زندگی کنه؟ی دنیا آروم و بیگوشه

 بعد با پوزخندی که زد، سرتاپای شاهپور را از نظر گذراند و ادامه داد: 
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 هرچند؛ آدم بودن بین شما الشخورا خودش جرم به حساب میاد... -

د، حرفش توی دهان خشکید و سرش به سمت با سیلی که به صورتش زده ش

اش ریخت و لبش را محکم گاز هایش با شدت روی گونهچپ چرخید. اشک

هقش بلند نشود. انگار عمدا دقیقا به همان طرفی که جای  گرفت که صدای هق

مشت نگهبان بود سیلی زده بود و سوزش وحشتناکی داشت. از خیسیِ مایعی  

 اش شده گرفت. شد خون دماغ شده و گریه هایش نشست، متوجهکه روی لب

 اش را به دست گرفت و سرش را چرخاند و توی صورتش فریاد زد:شاهپور چانه

ی نفهم تا خوردم از ریشه درنیاوردم و حروم  و بگیر دخترهجلوی زبون درازت-

 سگش نکردم...  

ای او  های که میان انگشتآوا هیچی نگفت. از درد سیلی که خورده بود و چانه

شد، اصال توان حرف زدن نداشت. فقط با نگاهی که سراسر نفرت  فشرده می 

 کرد. بود نگاهش می
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ی دخترک را رها کرد و مقابلش ایستاد. چند تار مویی که توی  شاهپور چانه

صورتش پخش شده بود را عقب راند و آنچنان بلند، که تن آوا به لرزه افتاد 

 فریاد کشید: 

 دغدغه؛ کابوس دنیای من بود...  گی زندگیِ آروم و بیاونی که بهش می-

دونی بین من و نرگس چی گذشته که به دِ آخه تو از چی خبر داری؟ چه می

 دی؟ خودت حق اظهار نظر می

 هایش را حرکت داد و گفت: کرد، کمی هالل لبآوا همانطور که گریه می

ست... از  دونم؛ پس انقدر برای کتمانش تالش نکن که بیهودهچیزو میمن همه-

 دشمنیِ تو و کیاراد گرفته تا عشقِ بین نرگس و آرش؛ همه رو از بَرَم...  

 شاهپور با پوزخند سیگار دیگرش روشن کرد و گفت: 

  ای ندارم که این اراجیف رو اهورا تحویلت داده و تو هم عین احمقاهیچ شبهه-

 زرد کردی و بله چشم گفتی...  

و روشن کنم که بفهمی هرچی که به خوردت داده یه اما بزار خودم حقیقت

 مشت یاوه بوده و بس!  
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 کرد که او ادامه داد: آوا در سکوت فقط نگاهش می

ی تو  کرد و وقتی خوابت برد به بهانهسر شب داشت با تو ویولون تمرین می-

 ای بود...  بیرون رفت... اما قصدش چیز دیگه باغ رفتن و هواخوری از ویال

ای که حتی آرش نبود! اون  ... غریبهخواست با یه نفر فرار کنه؛ یه مرد غریبهمی

 لعنتی رو چند سال پیش خودم از بین برده بودم... 

اون مرتیکه رو همون لحظه خالص کردم؛ اما نرگس رو نه... حبسش کردی، ولی  

 گذاشتم زنده بمونه... 

و شکسته  موهاشتا اینکه بعد یه هفته فهمیدم خودکشی کرده... یکی از قلم

 شو ببره؛ اما من قبل رفتن برش گردوندم... بود که شریان اصلی دست 

تو هوشیاری مالکش نشدم، اما دم مرگ، تصاحبش کردم... زنی که تموم 

د به مو به گند کشیده بود و بازیم داده بود، انقدر دست رهای زندگیسال 

ام زد تا مجبور شدم از درِ زور و اجبار وارد بشم... اجبار بدون محرمیت،  سینه

خواستم عقدش کنم، اما و فهمیده بودم... میبرای اون جهنم بود! منم این
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اونقدر نه آورد که بعد از چند سال به آتیشی که خودش ساخته بود گرفتار  

 شد...

ا بمونه... منم برای همیشه نفس  بعدش... بعدش اصال جونی نداشت که سر پ

کردم هردومون راحت  خائنی که بهم دروغ گفته بود رو گرفتم... فکر می

تر و  گذشت، این بند انگار هرلحظه برام تنگشیم... اما هرچی که میمی

 شد... آورتر میعذاب

کرد و دلش ضعف افتاده هق افتاده بود. سرش به طرز بدی درد می آوا به هق

 به شاهپور داد زد: بود. رو

خوره... لعنت بهت...  ازت متنفـــرم شاهپور! از وجود نحست حالم به هم می-

 تری...  فطرتلعنت بهت که از شیطان هم پست

ای حال بد آوا برایش مهم نبود که  شاهپور نزدیکش شد. انگار اصال ذره

 کشید. همانطور بیخیال نفس می

نفس دخترک که به خاطر گریه گرفته بود، با استشمام دود تلخ سیگار او،  

 بیشتر تنگ شد و به سرفه افتاد.  
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شاهپور فهمید، اما به سیگار کشیدنش ادامه داد. مقابل آوا با کمترین فاصله 

اش به نگاه غرق نفرت  های گُر گرفتهایستاد و سرش را خم کرد. خاکستر چشم

 آوا خیره شد و گفت: 

ی من  هرچی از اهورا پناهی؛ پسرِ کیاراد، شوهرت، همونی که بدون اجازه-

 دونی بهم بگو...  مالکت شد و یاقوت کبود رو به گردنت انداخت می

زده نگاهش کرد. از کجا فهمیده های آوا کمی از هم فاصله گرفت و بهتلب

 بود؟ شاهپور پیش از اندازه اطالعات داشت؛ نداشت؟ 

 که دید، قدری رنگ به اخمش پاشید و گفت: سکوت دخترک را 

 مگه کری؟ نشنیدی چی گفتم؟ یا نکنه زبون دومتریت از کار افتاده؟  -

 و بعد فریاد زد: 

 دِ بنال جواب بده... -

آوا همچنان سکوت کرده بود که شاهپور عصبی موهایش را کشید و صورت  

 گرفت.  اش ریزشهای بستهدخترک از درد جمع شد و اشک از میان پلک
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کردی و ی احمق؟ تا حاال که خوب زِر زِر میمونی گرفتی دخترهدِ چرا الل-

و خفه کردی و  گرفتی! چطور حاال که بحث به اهورا کشیده شد صداتپاچه می

 زبونت غالف شده؟ 

تر موهایش را کشید و مشتش را چنان روی ران پای ظریف او کوبید، که  محکم

ورد شد و آنقدر محکم لبش را از داخل گاز  هایش خآوا حس کرد استخوان

هقش در میان گلو خفه شد. کاش  گرفت که طعم خون در دهانش پیچید و هق

کرد با رد کرد دستی را که چنین میاهورا بود. کاش اهورا بود و خودش قطع می

 های او...  نوازش

ین  دونم چقدر چموشی؛ ولی  منم اکنی هان؟ بسیارخب... میپس لب وا نمی-

کردم که االن ندونم چطور باید  همه سال با کنارم نگه داشتنت گِل لگد نمی 

 آدمت کنم... 

دستش را که از روی پای آوا برداشت و موهایش را رها کرد، نفس عمیق  

 اش شدت گرفت. اش رها شد و گریهدخترک از ته سینه
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اشت. یک دور ی اتاق بود را بردرنگ در گوشهشاهپور بطری که پُر از مایعی بی

توی اتاق چشم چرخاند و بعد با غیظ چاقوی بزرگی را که از قبل خودش روی  

 میز گذاشته بود، بلند کرد. 

خواست هرکاری بکند که آوا  هایش را گرفته بود و انگار میخون جلوی چشم

 لب وا کند و بگوید اهورا االن کجاست و هدفش درواقع چه بوده. 

شید سر ظهر که به صورت آوا خورد، دخترک کمی  پرده را کنار زد و نور خور

گذرد. شاهپور  صورتش را جمع کرد و فهمید یک روز از دزدیده شدنش می 

 چاقو را جلوی نور گرفت و زمزمه کرد:

آساتر... تو  ای مرگخوب بهش نگاه کن... زیادی تیزه و به وقتش از هر گلوله-

شو ه خرج بدم تموم تنهم کسی نیستی که بخوام از جونش بگذرم و مروت ب

تکه تکه نکنم... پس عین بچه آدم، با زبون خوش حرف بزن و نزار کار به  

 جاهای دیگه کشیده بشه...  

کرد. تر از همیشه شده بود نگاهش میآوا با صورتی که از فرط وحشت، مهتابی

دفعه قبلی که شاهپور اینطوری تنبیهش کرده بود را خیلی خوب به یاد  
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اجازه  هش چه بود؟ دخترک سیزده ساله تنها جرمش این بود که بیداشت... گنا

وارد اتاق شخصی شاهپور شده بود. بخاطر همان هم دست نوازش کمربند او به  

جانش کشیده شده بود و بعد هم آن مردک بیمار، با چاقویی به همین تیزی  

کمرش را خراش داده بود. از همان وقت هم بود که آوا به فکر هک کردن 

خواهد برود و  سیستم امنیتی افتاد. که بتواند به راحتی در خانه هرجا که می

 ها متوجه رفت و آمدش نشود.  دیگر آن شیطان با چک کردن دوربین

اش گذاشت، آوا از سرما و تیزیِ آن به خودش لرزید و  چاقو را که کنار گونه

د اهورا سخن  تر زبانش را به سقف دهانش چسباند تا مبادا کالمی بر ضمحکم

 بگوید و شاهپور را به هدفش برساند. 

و درآوردم و  دونم اهورا پسر کیاراده و هم آمارشحرف بزن آوا... من هم می-

گرده؟ چرا اومد تو گروهم فهمیدم که مأموره... فقط یه کلمه بگو دنبال چی می 

و مولی دستگیرم نکرد؟ بارها و بارها زمان داشت که مفت و مسلم در دم دخل

شناسه... چــرا؟؟!  و میبیاره، اما حتی به روی خودش نیاورد که از گذشته من

دونم تو رو در جریان صفر تا صد ی کثافت! من که میدِ زر بزن دختره

 تو...  هاش گذاشته؛ پس وا کن اون دهننقشه
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ی آخر او بیشتر لرز گرفت و شاهپور باز هم موهایش را چنگ زد تن آوا با جمله

های به هم  های آوا با درد بسته شد و لرزش لبرا عقب کشید. چشم و سرش

اش بود. موهایی که اهورا میان موج معطر  اش نشان از شدت گریهچسبیده

کرد؛  بخشید و آوا را آرام میهایش را التیام میکشید، سوز ریهها نفس میآن

 شد... اکنون چطور میان انگشتان این مرد شیطان صفت کشیده می

اش فشار داد و تا گردنش پایین کشید. آوا دیگر طاقت نیاورد.  چاقو را به گونه

کرد. هایش سوزش زخم را بیشتر میزد از درد و شوریِ اشکبلند جیغ می

 های بلند او فریاد زد:شاهپور در میان گریه

 بهت گفتم حرف بزن احمق! داد و فریادت به کار من نمیاد... -

د که او با غیظ چاقو را روی زمین انداخت و در بطری را  آوا همچنان ساکت بو

باز کرد. سر بطری که کج شد و محتویاتش روی صورت آوا ریخت، دخترک  

هایش را روی هم فشار داد. الکل، آنقدر زخمش را  بلندتر جیغ زد و چشم 

 کرد. هایش هم درد گرفته بود و ذق ذق میسوزانده بود که عمق استخوان
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تو بگیرم و با چاقویی که تونم جوناگه بخوام؛ همین االن می دونی کهمی-

تو از جا دربیارم و یه یادگاریِ ابدی حک و خوشگل کرده قلب کوچیکصورتت

ات... پس بنال و بگو اهورا تموم این مدت دنبال چی کنم سمت چپ سینه

 و نکشت و راحت از جونم گذشت...؟! گشت که من می

هایش را باز کرد. نفرت، توی  ه گرفته بود، که آوا چشمشاهپور کمی از او فاصل

شد وقتی که زل زد ای معصوم و خیس از اشکش دیده میهای قهوهنی چشم نی

ی شاهپور؛ هرچه اراده در وجودش داشت، در آن  های به خون نشستهبه چشم

های فندقی جمع کرد و ندانست قلبش از کجا و از کدام انرژی نیرو گرفت  تیله

هایش را روی هم فشار داد و بعد با تمام احساسی که در وجودش  دندان که

 کشید، با لحنی محکم و عاری از لرزش گفت: نفس می

و بدونی شاهپور؛ عشقی که از اهورا تو وجودم دارم، هزار برابر ترسیِ  باید این-

 کنه...  که تو و چاقوت بهم القا می
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و ازم  ز گلوم پایین بره، پدر و مادرمها نزاشتی یه آب خوش اتو تموم این سال 

ی  گرفتی، که از وقتی فقط  پنج سالم بود تنها باشم و بدون حامی، زیر سایه

 خدا و به امان خودش بزرگ بشم...  

ارزش تو برای من، از همون مشروب نجسی که دستت گرفتی و مردم تف  

 تره... میندازن تو کثافتش هم کم

مو از ریشه دربیاری و بندازی جلو  دم همین االن، همینجا قلبپس ترجیح می

 ترین آدم زندگیمه به زبون نیارم...  پام؛ اما حتی کالمی به ضرر کسی که باارزش

اش در اتاق  زده نگاهش کرد و بعد صدای قهقههو بهتشاهپور چند لحظه مات 

پیچید. چند دقیقه همانطور هیستریک خندید و بعد با حرص، بطری را کف  

اتاق کوبید که به صد تکه تبدیل شد و او فریاد بلندی کشید و سمت آوا خیز  

ی محکمی به صورتش زد که آوا  زمان با جیغ بلند او، کشیدهبرداشت و هم

 ناک شاهپور را شنید: سمت صورتش سِر شد و صدای خشم  حس کرد آن

ی هرزه! اونم عاشق کی؟ پسر دشمن  که اینطور! پس عاشق شدی دختره-

 قدیمی من؟ عشق اشتباهی تاوان داره... 
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ی او که کشیده صورت ظریف و کوچکش را میان یک دست گرفت و زخم گونه

 شد، صورتش را جمع کرد و بزاق دهانش را محکم فرو برد. 

زنی،  شو به سینه میتو راحت کنم... مردی که سنگ عشقپس بزار خیال-

شو همین امروز صبح برای همیشه از بین رفت... خودم، با همین دستام نفس

و به آب و  فتم که بدونی داری به خاطر کسی که وجود نداره خودتگرفتم... گ

 زنی...  آتیش می

آوا مات و مبهوت نگاهش کرد. نفسش انگار برای چند لحظه باال نیامد. دست و 

 پایش یخ زد و دنیا دور سرش چرخید. 

 پریش؟! گفت این مردک روانچه می

 رها کند و تنهایش بگذارد.   ی راه دست آوا رامحال بود؛ محال بود اهورا میانه

هایش را باز و بسته کرد تا توانست با لکنت،  ناباورانه پلک زد و چند بار لب

 بریده بریده و لرزان لب بزند:

 گی روا... روانی؟  چ... چی دا... داری می-
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رفت، خون نشسته به  شاهپور صورتش را رها کرد و همانطور که سمت در می 

 پیراهنش پاک کرد و گفت: ی روی دستش را با گوشه

شو همین که شنیدی، اهورا مُرده و تو هم دیر یا زود؛ بعد از اینکه هدف-

 فرستمت سمت جهنم... ری ور دلش و میسازی کردی میشفاف 

ی در گرفت و بدون  باخته و ناباور آوا، دستش را به دستگیرهبعد زیر نگاه رنگ

 وار گفت: اینکه نگاهش کند، زمزمه 

 انِ قدیمیت خوش اومدی دخترِ آرش...  به زند-

*** 

 »اهورا« 

گردن شروین را میان مشتش گرفت و سرش را بلند کرد و توی صورتش که از  

 فرط درد جمع شده بود با خشم غرید:

ی پفیوز که بفهمی کنم مرتیکهیک بار! یک بار برای آخرین بار روشنش می-

گی شاهپور تو کدوم  نی و میکتو وا میمن دنبال چرند شنیدن نیستم... دهن
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جایی که دادم از االن  خواد بفرستمت همونسوراخی قایم شده یا دلت می 

 و بکنن؟  گورت

اش  هایش را به هم فشار داد. جای مشت اهورا روی چانهشروین محکم چشم

 های گردنش هم به ذق ذق کردن آن اضافه شده بود.  مانده بود و االن درد مهره

دونم کجاست! من فقط یه داللم اهورا... تو که خودتم  واهلل نمی دونم! به نمی-

فهمم چرا اصرار داری به چیزی اعتراف کنم که روحم هم دونی؛ نمیو میاین

 ازش خبر نداره...  

اش را به میز فلزی کوبید  اش تمام شده یا نشده بود، اهورا چنان پیشانیجمله

و صدای فریادش در اتاقک بازجویی  های او پیچیدکه درد در میان تمام مویرگ

 پخش شد.  

هایش به خون نشسته بود،  زده بود و چشم اهورا رگ کنار گردنش بیرون 

زد وقتی با صدای اش نبض میی پیشانیصورتش از فرط خشم کبود بود وگوشه

 آورش غرید:بلند و رعب
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که تو  و! قسم دروغ نخور که هرکی ندونه، من یکی خوب خبر دارم ببر صدات-

ها هم کشیده شد! ی شاهپور بودی که کارِت به بقیه مشتریاز اولش هم نوچه

ات بنداز بیرون که اگر پا کج بزاری و بازم زبونت به  پس فکر پیچوندن رو از کله

ات با وساطتت  کنم که روح وامونده خلف بچرخه، چنان از هستی ساقطت می

 خودِ خدا هم برنگرده روی زمین...  

ترسید به اهورا که اکنون دستش را از  ش را بلند کرده بود ولی میشروین سر

 داشت نگاه کند. روی گردن او برمی

 اش گفت: های کلیدشده اهورا جلوی موهایش را مشت کرد و از الی دندان

و ببنده که اگه  دونم شاهپور هنوزم تو این کشوره و نتونسته فلنگمن می-

خوندی و  تو میی دار غزل خداحافظیرفته بود، تو خیلی وقت پیش پای چوبه

 شد... کار هیچوقت به آدمِ هامون شدنت کشیده نمی 

شروین از ترس الل شده بود. اهورا موهایش را رها کرد و هردو دستش را روی  

های بُراق و  گذاشت و کمی رو به جلو خم شد. مرد بیچاره از ترس چشم میز 
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تر هم شده بود، های سرخ و اخم غلیظ ترسناکآور او که االن با این رگهرعب

 سر جایش لرزید و اهورا با صدایی نسبتا آرام توی صورتش گفت: 

ی تو چوب دو سر سوزه و اگر یه درصد قصد زیر و رو کشیدن داشته قضیه-

کنه سوزونه و دود میباشی، این آتیش زودتر از موعد تمام وجودت رو می

ی  پرسم و توقع دارم عین بچهست که میفرسته هوا... این آخرین دفعهمی

خوام رو  کاری دهن وا کنی و چیزی که میکشی و چک و چکآدم، بدون یقه

حکمت بگیرم  بهم بگی... و شاید در اون صورت، منم بتونم یه تجدیدنظر برای 

 تو حفظ کنی...  که اقال بتونی جون

کرد و تغییر حالت  شروین درحالیکه سکوت کرده بود، با ترس نگاهش می

ی آخر اهورا تحت تأثیر قرارش داده هایش، حاکی از این بود که جملهچشم 

 است. 

های رنگارنگ را باز کردن، فهمیده بود که او بعد از این همه سال زبان متهم

دهد و با  ها جواب نمییز مثل حرف زدن از تخفیف در مجازات روی آنچهیچ

کسی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و کارش تمام است، خیلی از  
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کند. اما تهدید نباید سخن گفت و فقط در حد اینکه بیشتر بترسد، کفایت می

استفاده از گرفت که های مختلف را به کار میکرد و روشهمیشه آنقدر صبر می

 اش باشد. تخفیف آخرین هربه

یه کالم، مفید و مختصر، جمع و جور و سریع بنال شاهپور کجاست؟ کدوم -

 و که هیچکس ازش خبر نداره؟  گوری قایم کرده خودش

 شروین محکم بزاق دهانش را فرو برد و بعد، با صدایی لرزان گفت:

رامین بهش سیر تا پیاز   شاهپور برگشته... از هویت تو هم کامال مطلعه...-

 قضیه رو گفته...  

 منظورت از برگشتن چیه؟ کجا برگشته؟ -

ویالی خودش... تموم افراد رو مرخص کرده که کسی بهش شک نکنه، اما -

 درواقع همونجا قایم شده... 

 ای مکث کرد و بعد گفت: اهورا لحظه
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کنترل دارم...  گی مردک؟ من یک ماهه که اون ویال رو تحت چرا شِر و وِر می-

کوچکترین رفت و آمدی مبنی بر حضور شاهپور یا هیچکس دیگه صورت  

 نگرفته...  

و خلوت کرده که سرش به باد صورت نگرفته چون همونطور که گفتم دورش-

دونن باید چیکار کنن... االن فقط رامین براش کار  نره... دِ اینا کاربلدن، می

 کنه... می

ودی اصلی نیست، سمت چپ باغ یه راهروی مخفیِ  راه رفت و آمدش هم از ور

شه به جنوب ویال و براشون یه راه در رو وقتِ لو رفتن به حساب که وصل می

 میاد که بی سروصدا بزنن به چاک...  

ی کدخدا، دوباره های او ناخودآگاه کمی رنگ باخت و جملهاخم اهورا از حرف

 توی گوشش پیچید:

تو رو  رو سیاه دنیا و آخرتم که نتونستم امانتی ام اهورا خان... شرمنده -»

و با  و مرگ بده که جواب خوبیاتچشمام بزارم و ازش مراقبت کنم... خدا من

دم دستت... خبر مرگم رفته بودم عرض تسلیتی کنم  خبر گم شده خانمت می
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و داده به شما... این کاش قلم  به پسردایی بزرگم که برادرزنش به تازگی عمرش

خوردم ولی از این ده وامونده بیرون  شکست، ای کاش به زمین داغ مییپام م

 رفتم که برگردم با این خبر رو به رو شم... نمی

کامران پشت سر ماشینی که آوا خانوم باهاش رفته چند قدم دوییده بود،  

 گه یاد داره که یه جیپ صحراییِ سفید بوده...« پالک رو ندیده ولی می

ان موها و روی صورتش کشید و به کمرش زد. یعنی طی این کالفه دستش را می

گذشت، او در همین تهران و در ویالی  پنج روز که از دزدیده شدن آوا می

 شاهپور بوده و اهورا اینطوری اینجا ایستاده  و نرفته که او را برگرداند؟  

خواست، پاسخ منفی به او  قطعا اگر برای انجام عملیات از سرهنگ نیرو می

شد. سرهنگ حسابی تحت تأثیر کمالی بود و عالوه بر باز شدن پای اده می د

اش با کمالی هم دلیل دیگری  اهورا به شمال و همکاری با افراد جدید، دشمنی 

چیز را تمام و کمال بود که شده بود باعث اینکه سرهنگ ملکی مثل قبال همه

را برایش سخت کرده در اختیار اهورا و شهرام قرار ندهد و همین، چقدر کار 

 بود...  
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داد خودش به جای  تمام فکر و ذکرش آوا بود. اگر بنا به مرگ بود، ترجیح می

های خشک آوا بمیرد ولی کوچکترین اتفاقی برای آهویش نیفتد. نقش اشک

هایش، جلوی چشمش نقش بست و صدای خودش  ی دخترک به روی گونهشده 

 توی گوشش زنگ خورد... 

 دست شاهپور بهت برسه...  زارم دیگه نمی -»

ترسم دوباره  ترسم اهورا... میولی اون ناتوتر از این حرفاست. من ازش می-

 برم گردونه و...  

و اهورا سرش را به سینه گرفته بود و در حال نوازش موهایش کنار گوشش  

 زمزمه کرد: 

که   تا جایی که یادمه، از همون اولش فقط بخاطر انتقام گرفتن از شاهپور بود-

لرزید، این ترسی که االن تو دلت افتاده تن به این شراکت دادی... چشمات نمی 

زدی، ولی حرفات  کردم... مطمئن بودی، از روی کینه حرف میرو احساس نمی

ها دی؟ این گریهمحکم بود... االن چی شده که داری از خودت ضعف نشون می

 شبیه تو نیست آهوی وحشی... 
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 دونم... دونم... باور کن خودمم نمی نمی-

 روز آخر، تو اتاق خودت، چی گفتم بهت؟ نگفتم باید قوی باشی؟  -

 تونم!و یادم نرفته... اما نمیگفتی، حرفات-

 خوای قبولش کنی...  تونی... منتها نمیمی-

 و قبول کنم؟  چی-

 زنی... داری پسش میآرامشی که داری... شجاعتی که تو دلت افتاده و مدام -

 کنار تو آرومم... ولی اگه نباشی، بازم همون ترس میاد سراغم... -

 مگه قراره نباشم؟ -

های محکم ی او برداشته بود و نگاهش که به چشمو آوا سرش را از روی سینه

 و آرامش افتاد، اهورا لبخند محوی به لب نشاند و آوا دوباره صدایش را شنید: 

 د آوا؟  امشب چه شبی بو -
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ده خوام موقتی کنارم باشی، گفتم مدت معلوم رو من جواب نمیبهت گفتم نمی

زارم سر و  تو ول کنم... گفتم تا من هستم، نمی چون قرار نیست وسط راه دست

 ی هیچ گرگ و شغالی دورِت پیدا بشه؛ نگفتم؟  کله

 گفتی...  -

 خوام تردیدو تو چشمات ببینم.پس دیگه نمی-

 بودن کوچکترین تردیدی ندارم...  برای کنارت -

دونم، همون وقتی که با کلی معطلی بهم »بله« گفتی و که خودمم میاین-

 خیالم بابتش مطمئن شد. 

 هایش نشسته بود.  و لبخند شیرین آوا که روی لب

شه همون انقالب درونی که قبال بهت  اگه اراده کنی، این با هم بودن می-

 گفتم...  

 شه! اگه بخوام و تو هم کمکم کنی، می اگه اراده کنم،-
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ی پاهای آهو ظریفه، ولی اگه به ابهت شیر زندگیش تکیه کنه و اونم سایه

 شون بشه؟«شو رو دنیاش بندازه، دیگه کیه که بتونه حریفمردونگی

های بلند از بازداشتگاه  نفسش از یادآوریِ او گرفت و با تمام این فکرها، با قدم

گر بدون شاهدختش زندگی داشت؟ این چند روز که او را  بیرون رفت. او م

ندیده بود، صدایش را نشنیده بود، آغوشش تن ظریفش را یک دل سیر به 

سینه نگرفته بود، تمام ایمان به فردا و امیدی که از آن یک جفت چشم درشت 

گرفت، دیگر در کنارش نبود، اصال توانسته بود زندگی کند؟! یا فندقی می 

ز اوقاتش به تلخیِ قبل شده بود و باز هم مدام با اخم و صورت کبود از  اینکه با

 کرد؟! خشم عالم را نگاه می

آوا، سهمی بود که خدا برای داشتن او به زندگی برش گردانده بود و اهورا مرد 

داد، ولی ی راه مغلوب شدن نبود. او همیشه شکست میجا زدن و در میانه

 خورد... شکست نمی
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ی برافروخته و خشمگینش را که  ی راهرو منتظرش بود و چهرهانهشهرام می

ی دیگری از جانب او  دید، خودش فهمید که باید منتظر تصمیم غیرمنتظره

 باشد.  

 فهمیدی کجاست؟ -

 برگشته ویالی شخصیِ خودش...  -

شو گفته؟ ما یک ماهه که اون ویال رو تحت نظر  مطمئنی این مرتیکه راست-

 و آمد مشکوکی صورت نگرفته...  داریم، هیچ رفت

 رن و میان...  ظاهرا یه راه مخفی هست که از اونجا می-

 این یعنی...  -

 یعنی آوا هم اونجاست... -

وقتی که گفت »آوا«، واقعا صدایش غمگین بود؟ یا شهرام اینطوری فکر  

 کرد؟  می

 . زاره..دونی که سرهنگ به این زودی نیرو در اختیارمون نمیخودتم می-
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 خوام تنها برم... بخاطر همینم هست که می-

گی مرد حسابی؟ زده به سرت؟ یه باره تک و تنها بلند شی بری چی داری می-

 و بیارن؟  تونبین اون آدما که به جای برگردوندن آوا، دخل جفت

گذشت و شهرام در کنارش بود. تقریبا به خروجی  اهورا تند تند از راهرو می

هایش را مشت کرد و با صورتی گرفته و  رسیده بودند که اهورا ایستاد. دست

های زخم دلش و  خشمگین سمت شهرام برگشت. صدایش پُر بود از رگه

نه خواست خم شود. حداقل نفسش در شرف بند آمدن بود. ولی اهورا نمی

 اینجا. نه در ستاد و مقابل چشم این همه آدم. 

شم ولی مو نجات بدم، نشد؟ به درک! خودم هم کنارش تموم میرم که زنمی-

 زنم...  زیر قولم نمی

تو مگه تا حاال حرف نامردی شنیدی از من که توقع داری این دفعه رو هم بزنم  

 به چوب خطش؟  

ست، ولی عقالنی  حرفت مردونه نامردی ندیدم و نشنیدم؛ این دفعه هم  -

 نیست! 
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تونی تنها و بدون پشتیبانی بری  یه نگاه به خودت بنداز، با این حال و روز، نمی

 سراغ شاهپور... 

 هایش؛ عصبی بود...  هایش نشست، لرزش آنیِ انگشتپوزخندی که روی لب

 از خشم...  

 از درد...  

 از نفرت کهنه...  

 ی تلنبار شده... از کینه

 یدی که در یک قدمیِ حسرت شدن بود...  از ام

اش، در چنگال گرگ اسیر بود و شهرام از عقل حرف  آوای او، تمام زندگی

زد؟! آن هم با اهورا که فقط از جنونی که نسبت به آوا داشت آرامش  می

 گرفت؟ می

گیرد و به کل  شد فریاد بزند که عقل، برای این یک مورد تصمیم نمیکاش می

 است...   از کار بیکار
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هایش را هایش را به هم فشرد و پلکولی نگفت. هیچی نگفت و در سکوت، لب

محکم بست. پالک »اهلل« هنوز توی جیبش بود. پس باید فقط به صاحب اسمش 

 خواست...  کرد و یک بار دیگر آوا را از خود او میاعتماد می 

باشد، اهورا قید این نقطه برای اهورا، همان آخرِ خط بود! پای آوا که وسط 

 زد... چیز را میهمه

ی ماشین را بکشد که لرزید وقتی خواست دستگیرهدستش به وضوح می

 شهرام قبل از او، مچش را گرفت و اهورا که نگاهش کرد، او گفت: 

شینم... دست فرمونم به خوبیِ تو نیست ولی حداقل وضع و حالم  من می-

 تره... نرمال 

*** 

از کرد و وارد باغ بزرگ و بی سر و ته عمارت شاهپور، که  با کلید آوا در را ب

های  زمانی پُر بود از خدم و حشم و اکنون عاری از هر رفت و آمدی به زیر برف

 رسید شد.  انباشته شده، گویی مُرده به نظر می 
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فقط جلوی در یک نفر نگهبان ایستاده بود. اهورا مثل همیشه آهسته و  

اشت و پشت سرش ایستاد و وقتی نگهبان سمت او  صدا، اما محکم قدم بردبی

هوای اهورا توی صورتش خورد و تا او به خودش بجنبد، با  برگشت، مشت بی

 ای که اهورا به کنار گردنش زد، روی زمین افتاد.  ضربه

کشیک   ی داخل عمارت تعدادی نگهبانبرخالف حیاط سوت و کور، در محوطه 

و همانطور که اسلحه را در دست گرفته  کشیدند. اهورا حواسش جمع بودمی

دانست داشت که متوجه حضور یک بیگانه نشوند. میبود، بادقت قدم برمی

شاهپور را کجا باید پیدا کند. مردک یا در اتاقش بود و یا در استخر جوالن  

 داد.  می

اسلحه را کنار صورتش گذاشت و از کنار دیوار سمت اتاق شخصی شاهپور  

که جلوی در بود، متوجهش شد؛ ولی قبل از اینکه فرصت  رفت. نگهبانی 

سر سیم گاروت را روی گلویش  کوچکترین حرکتی داشته باشد، اهورا از پشت

 ای مکث در اتاق را باز کرد.  کشید و او که روی زمین افتاد، بدون لحظه

 اما کسی نبود... 
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 پایین رفت.  های منتهی به استخر را دستش را عصبی بین موهایش کشید و پله

 این دفعه حدسش درست بود...  

شاهپور در میان آب بود و دوتا دختر دو طرفش بودند. اهورا با اخمی غلیظ،  

 هایش را جمع کرد و سمتش قدم برداشت. مشت

های  خندید که با صدای گام شاهپور در حال و هوای خودش بود و مستانه می

های سبز و خونین مرد دیدن چشم محکم و مرتب او، سرش را چرخاند و با  

آشنایی که به هیچ عنوان توقع دیدنش را در این عمارت، آن هم انقدر نزدیک  

زده به او خیره شد. چند لحظه که گذشت، از توی آب بلند  نداشت، مات و بهت

ی تنی به خودش پیچید و سمت عقب  شد و به دخترها اشاره کرد بروند. حوله

 سرش دید و با اخم گفت:  که برگشت، اهورا را پشت

 بازِ شیاد؟ ی دودرهو گذاشتی تو عمارت من مرتیکهبه چه جرعتی پات-

شان را پُر کرد و بدون مقدمه، مشت  اهورا عصبی و خشمگین، قدم میان

ها برای چطور هدف گرفتنش تمرین کرده بود، به صورت  محکمش را که سال

 شاهپور کوبید.  
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ی دوم، پای چشمش  درنیامده بود که ضربه مردک هنوز از گیجیِ مشت اول

ی استخر پایش  خوردهخورد و او با قدمی که عقب رفت، روی سطح سُر و آب

زمان لیز خورد و نزدیک بود روی زمین بیفتد که دستش را به میله گرفت و هم

 صدای بلند و خشمگین اهورا در سرش اکو شد:

 یز؟چهمهی بیلقمهآوا رو کجا قایم کردی حروم-

از همین حرفش، شاهپور از این نقطه ضعف که احساسی دوطرفه میان او و آوا  

 تر شد و با پوزخند خون دماغش را زدود و گفت: بود، مطمئن

ده، نباید اشتباه ی با شاهپور جاوید درافتادن می کسی که به خودش جربزه-

 بازی پسر!  کنه! ولی این دومین باره که تو داری می

 تر از تو هم براومدم، یادت که نرفته؟  گمن از پس بزر

لرزید از خشم وقتی که با تیریک تیریک های اهورا، داغ بود و میانگشت

های سوزانش، مثل زهر سنگین و درآور بود وقتی که  شان کرد و نفسجمع 

 غرید:
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خودی نرو جاوید؛ بگو آوا کجاست تا همین االن با یه اشاره خودت  ی بیطفره-

 تو به آتیش نکشیدم...  شالیو عمارت پو

شاهپور با پوزخندی محو و عمدی، که از قصد و برای بیشتر عصبانی کردن 

 اهورا بود، نگاهش کرد و گفت: 

کردم اومده باشی برای زدن  تو قبال هم شنیدم، فکر میادعا و لفظ اومدن-

 حرفای جدید! 

شاهپور هم  هایش را به هم سایید که صدای فکش به گوش اهورا چنان دندان

 رسید. 

 اتفاقا تا دلت بخواد حرف جدید دارم؛ منتها شنیدنی نیست، دیدنیه...  -

و قبل از اینکه به شاهپور مهلت حرف زدن دهد، سمت او خیز برداشت و 

شاهپور هم مقابلش گارد گرفت. با وجود اینکه سنی ازش گذشته بود، مثل یک  

تر  امروز از هر وقتی سنگینکرد، ولی ضرب شست اهورا مرد جوان مبارزه می

 بود.

 سرشار بود از خشم... 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1536 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

 خواهی...  از خون

 از نفرت...  

آمد که قصد تقاص کردن ها، فقط و فقط از دل شیر زخمی برمیی اینهمه

 گرگی که دزد آهویش بود را داشت...  

ی شاهپور زد و او که سرش کج شد، مشت بعدی را کنار  مشت محکمی به چانه

و او ناخودآگاه قدمی غقب رفت که همان باعث لیز خوردنش   گیجگاهش زد

 شد. 

 روی زمین که افتاد، اهورا دیگر مجالش نداد. 

به روی صورت افتاده بود و قبل از اینکه بلند شود، اهورا گردنش را گرفت و  

سرش را زیر آب برد. نفس شاهپور تنگ شده بود و در همان حال، صدای اهورا  

 را شنید: 

ها منتظر این لحظه بودم که باهات رو در رو شم... گلوله به  ن سالتموم ای-

گلوله و قدم به قدم تمرین کردم تا وقتی امروز تو مشتم گرفتمت، بدونم چطور  

 باید از شرت خالص شم که الیقت باشه... 
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مردک به دست و پا زدن افتاده بود که اهورا با غیظ سرش را باال آورد و صدای  

زمان شد با بانگ خشمگین و فریاد غریو و پُر  ی او، هماد شده نفس عمیق و آز

 ی استخر اکو شد: از تنفر اهورا که در محوطه

 ولی تو اگه هزار بار هم بمیری، بازم برات کمه کثافط حرومزاده... -

های عصبی و  فرصت حرف زدن به شاهپور نداد و او که روی زمین افتاد، مشت

مان با غیظ و نفرتی که دوباره در میان زمحکمش را به فکش زد و هم

 کرد: اش را بیان میهایش به غلیان افتاده بود، قسمتی از جملهشریان 

 بخاطر خون پدرم... -

 ی آرش...  بخاطر جسد تیکه تیکه

 بخاطر نگاهت به نرگس...  

 ی اشکای آوا...  بخاطر همه

 بخاطر زندگی که توئه کثافط سیاهش کردی... 

 مو به تباهی کشیدی...  تونستم زندگی کنم، ولی تو زندگیبخاطر روزایی که می
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خیال ازشون رد  گناهی که زیر پات ریخت و توئه ناکس بیهای بیبخاطر خون

 شدی... 

 ی عذابی که کشیدم و دم نزدم تا به این لحظه برسم... بخاطر همه

و اسیر و عبید خودش کردی و  ی لعنتی که بیست ساله منبخاطر این کینه

 زارم زنده بمونی شاهپور...  تموم فکر و ذکرم شده نمی 

دمت؛ ولی به سبک خودم، اونجوری که سزاوارش باشی  دست قانون نمی 

 کنم... تمومت می

هایش،  زد و صدایش دو رگه بود. چشم اهورا از فرط خشم نفس نفس می

هایش نشسته بود و صورت گلگونش، حاصل  رنگ خونی بود که روی دستهم

سوختند و در هر لحظه و  هایی بود که میها و گرفتگیِ ریهجلوگیری از سرفه

 کردند.  هر شرایطی، اذیتش می

هایی که خورده بود، مست و ملنگ شده بود و صورتش را  شاهپور از مشت

هایی گرم بود که دلش به دوربینگفت. کرد، اما مردک »آخ« نمی جمع می 
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رسد  اند و رامین به محض اینکه بفهمد اهورا اینجاست، سر میدانست فعال می

 گیرد. و جلویش را می

اش را به خس خس انداخت، با احساس نفس اهورا که ته گلویش گرفت و سینه

دم ی شاهپور را رها کرد و بلند شد. با چند هایش، به اجبار یقهتار شدن چشم 

خواد ضعف داشته باشد خواست سرفه کند. نمی عمیق، نفسش را تازه کرد. نمی 

 اش را تباه کرده بود. اما نشد... های مردی که تمام زندگیدر مقابل چشم

هایش خارج شد، شاهپور دستش را به میله  های کوتاهش که از میان لبسرفه 

تش را خون گرفته  گرفت و از جا برخاست. از بس مشت خورده بود تمام صور

 هایش تا مچ، از خون او رنگین بود.  ی پلیور اهورا و آستینبود و یقه

خواد آوا رو بهت برگردونه؟  ری اهورا... من اگه بمیرم، کی می داری تند می-

ست... فکر کردی اگه من بمیرم، واسه  این خونه پُر از نگهبان و سوراخ سنبه

تنها اینجایی، به سه سوت بزنه به چاک و  ات کاری داره االن که رفیق دیرینه

ی گنده زیر بغلت، دوباره جریان کیاراد آوا رو ببره و با حواله کردن یه پرونده

 تکرار بشه؟ 
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اش غیظ های چفت شده اهورا با حرص و نفرت نگاهش کرد و از میان دندان 

 کرد: 

رو به  داره؛ چون برعکس ظاهرم، سکوت پدرم  اون جریان دوباره کاری برنمی-

ارث نبردم و هرچقدر که کیاراد باهات ساخت و پَرِت داد به اون باال باالها،  

 فرستدت به قعر زمین...  شکنه و میتو میاهورا شاخ

 اش را که از غالف کشید، شاهپور قدمی عقب رفت و او ادامه داد:اسلحه

قط تو خواستی از کیاراد و آرش انتقام بگیری، اما دودش فبه خیال خودت می-

مو با سیاهی رشد دادم و سنگ رو  چشم من رفت... من بودم که تموم زندگی

ات سَر  گذاشتم جای قلبم که بتونم یه روزی اینجا، جلوت وایستم و بگم دوره

اومده شاهپور جاوید! یه بار یه گلوله جلو چشمم شلیک کردی و صداش تا ابد  

اش به سمتت حواله  نهزنگ شد و تو گوشم ناقوس زد، همون صدا رو با قری

کنم که بفهمی هرکی به هرکی نیست و زمین گرده، آدما رو یه روزی دوباره  می

 خوری...  و میرسونه... اگه یه جا زدی، یه جا دیگه بدترشبه هم می

 هاشو به جون بخر...  ور کردی، پس خودتم شعلهو خودت شعلهاین آتیش
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ساق پای شاهپور شلیک کرد و   ی اول را سمتاش که تمام شد، گلولهجمله

 اش بلند شد، فریاد زد: غروچهفریاد او که با دندان 

کنی پسر؟ تا حاالش هرچی که بوده رو بنداز جلو سگ که  چرا ناعقلی می-

کنی  ام... فکر میی سیاهی که خودِ منم یک عمره ازش فراریتموم شه گذشته

 کنی!  دشمن منی، اما اشتباه می 

ست، کوچکترین فرقی با یه قاتل ون یه نفر آلودهکسی که دستش به خ

 ی بیشتری داشته که پیشروی کرده... ای نداره، جز اینکه اون جربزهزنجیره

 ذاتِ تو، ذاتِ منه اهورا... نه ذاتِ کیاراد... 

ای نداره که بخوای صدر و کافور به پاش بریزی؛ کشتن من  این قبر، هیچ مرده

کنم حماقت نکنی و یه بار هم که شده با  اد میی ضعف توئه پس پیشنهنشونه

 درایت تصمیم بگیری بیای تو راهی که به نفعته...  

 و مردک! ببر صدات-
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ی دوم را به زانوی پای دیگرش زد و  زمان با فریادی که زد، گلولهاهورا هم

شاهپور این بار بلند فریاد زد و برای اینکه روی زمین نیفتد، دستش را به  

 تخر گرفت. ی اسمیله

زد، سر اسلحه را  اهورا چند قدم جلو رفت و درحالیکه از خشم نفس نفس می

 ی او نشانه گرفت. رو به شقیقه

دونم خون چند نفرو تو شیشه کردی که به اینجا برسی، ولی االن خوب  نمی-

ریزه و تقاص پس  و نگاه کن... این خونِ توئه که درنهایت داره میدور و برت

 ده...  می

اهپور هنوز حرفی نزده بود که با مشت اهورا، زانوهایش سست شد و روی  ش

 زمان پایین آمد. ی اهورا هم همزمین افتاد و سر اسلحه

ی  خوای بری و چی تو چنته داری که کسی بخواد توشهدونم چطور مینمی-

هات رو  فطرتی بخشش همراهت بفرسته؛ اما دنیا از اینجا بیشتر گنجایش پست

 نداره... 
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های کرد. انگار تصور مرگ و پیچش دستزده نگاهش میشاهپور مات و بهت

بود، اما شاهپور پشت سر   سردش، هراس به جانش انداخته بود. نگاه اهورا به او 

دید که رامین همراه چهار نفر نگهبان ایستاده بود و با پوزخند  اهورا را می

دید؛ اما شاهپور خوب  آمدند. اهورا نمیکرد. هیچکدام جلو نمینگاهش می

دید که چطور تمام کسانی که تا همین یک ساعت پیش از او اطاعت  می

ن شاهد مرگش هستند. شاید فقط برای شدند، اکنوکردند و جلویش خم می می

هایش کنار رفت و تصاویر گوناگون پیش  ی جلوی چشمای، پردهلحظه

های  هقهای گریان نرگس... تصویر هقهایش نقش گرفت. تصویر چشممردمک 

برد... تصویر سیلوی نحسی که  آوای پنج ساله که از دوری مادرش خوابش نمی

ها اشرار نام گرفته  ناهی که االن خیلی از آنگتأسیس کرده بودند و کودکان بی

اش  ای که او را بی نفس کرده بود و جوانی و زندگیی آرش، لحظهبودند... چهره

را برای همیشه به تاراج برده بود... قامت کیاراد، وقتی مقابل پسرکش روی زانو  

ده  ای که خیره نگاهش کرهای سبز و معصوم پسربچهافتاد... و درنهایت، چشم 

 گردد... بود و گفته بود که روزی برای انتقام برمی
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اهورا خیره شد. چه  هایش به نگاه سرخ و عصبانیای، چشم شاید برای لحظه

کرده بود شاهپور با او؟ از کجا به کجا رسانده بود اهورا را؟ اصال چند اهورا را  

چند کیاراد  وادار کرده بود بدون پدر و سرپرست، از یازده سالگی مرد شوند و 

 و آرش به دست او جوانمرگ شده بودند؟ 

هایش را روی هم گذاشت. تمام این فکرها شاید چند ثانیه بیشتر طول  چشم 

کرد، یک اش مینکشید، اما برای او، بیشتر از شصت سال بود و هرچه دوره

کرد. شاید پشیمان بود. شاید هم االن که  ی مثبت در میانش پیدا نمینکته

کرد. هرچند، االن هم که دید، احساس پشیمانی مییش چشمش میمرگ را پ

خواست این ندامت را  این حقیقت بدون فرار به بالینش آمده بود، باز هم نمی

ها را  اعتراف کند... شاید سیاهی، آنقدر او را خورده و جویده بود، که سفیدی

 دید... دیگر نمی

اش، محکم و  صدای دورگه ی اهورا، روی ماشه قرار گرفت وانگشت اشاره

 گرفته و با لحنی آرام، در گوش شاهپور پیچید: 
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بینم که تو حتی  خواستم اینکارو خودم انجام بدم، اما االن... میهمیشه می-

بخشمت شاهپور... بحششی که لیاقت قصاص با مرگ رو هم نداری... من می

ی عدالتیه که  گلوله  ی تیز تیغ و شلیککنه، ولی برای تو، لبهو آروم میروح من

 داد...  هر مأموری اگر االن جای من ایستاده بود انجامش می

خوام دستام بخاطر انتقام به خون کثیفت آلوده بشه؛ ولی بخاطر پدرم،  نمی

فرستمت سمت  شونوجهنم کردی، میمادرم، آوا... و تمام آدمایی که زندگی 

 جایی که خدا خودش قصاصت کنه... 

هایش را بست و انگشتش که ماشه را عمیقی که کشید، چشمزمان با نفس هم

فشرد، صدای شلیک سنگین و غریو گلوله در فضای استخر پیچید و اکو شد. 

جان شاهپور خیره شده بود؛ که با شنیدن  ایِ اهورا، به جسم بینگاه شیشه

 سرش را نگاه کرد. صدای دست زدن، با طمأنینه برگشت و پشت

ها،  سرش صف بسته بودند و در رأس آننگهبانی که پشتبا دیدن چهار نفر 

زد،  هایش دست می رامین با ژاکت چریکی ایستاده بود و با پوزخند روی لب
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اش را مشت کرد. های کشیدهاخم دوباره به صورتش برگشت و انگشت

 هایش را روی هم فشار داد و غیظ کرد: دندان

 کنی؟ تو اینجا چه غلطی می-

 ش را به سینه زد و گفت: هایرامین دست

کردم ریسک کنی و  دونی چقدر از این دیدار دوباره خوشحالم... فکر نمینمی-

و اینجا پیدات بشه، اما با پای خودت افتادی تو تله... صبر کردم کار ناتموم من

با شاهپور تموم کنی و بعد نوبت خودت برسه... نمایشت عالی بود رفیق  

 قدیمی...  

ا با لحن خاصی بیان کرده بود که باعث شد اخم اهورا غلظت  »رفیق قدیمی« ر

ها اشاره کرد بگیرد و قبل از اینکه سمت او خیز بردارد، رامین با سر به نگهبان

 و به سمت اهورا رفتند. 

*** 

هایش را باز کرد. نور سفید  الی موهایش، آرام چشم با احساس دستی البه

هایش را باز و بسته  ، چند بار چشمهایش خوردمهتابی که مستقیم توی چشم
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کرد تا دیدش واضح شد. در اتاقی بود با دیوارهای سفید و سرم به دستش 

کرد تنش کرخت و به شدت کوفته شده بود. به سختی  وصل بود. احساس می

سرش را چرخاند و با دیدن آیدا که کنارش نشسته بود، رد تعجب توی  

شنید چه خورد، ولی آوا نمیمیهای آیدا تکان تکان صورتش نشست. لب

هایش انگار پر بود از هوا و هیچ صدایی  گفت. سرش سنگین بود و گوشمی

 آمد. رفت و میشنید، جز چیزی مثل صدای هو هوی باد که در سرش مینمی

 هایش را دوباره روی هم گذاشت. چه گذشته بود به او؟ چشم 

 زنده بود، پس نکند اهورا... هایش را باز کرد. خودش که هنوز  با وحشت چشم

خورد. این بار انگار صدایش  هایش تکان میسمت آیدا چرخید. یاز هم لب

 دارش را شنید:تر بود که آوا لحن بغضواضح

 شنوی؟و میآوا... حالت خوبه عزیزدلم؟ صدای من -

های خشکش را باز و بسته کند و درنهایت،  به سختی توانست چند بار لب

 هایش خارج شد:ضعیفی از میان لبصدای 

 اهورا... اهورا کجاست...؟! -
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های آیدا نشست، دل دخترک را بیشتر به شور و  لبخند تلخی که روی لب

ترسید... زهر نبودن اهورا،  رنگش سفیدتر شد. می ضعف انداخت و صورت بی

 تر از مرگ بود برای آوا. هالهل

کسی نزدیکت بیاد... ولی امروز  تموم این مدت رو خودش کنارت بود، نذاشت -

 صبح کاری براش پیش اومد که مجبور شد یه سر بره ستاد... 

هایش خارج شد و آیدا  نفس عمیق آوا، از سر راحتی خیالش بود که از میان لب

 که از روی صندلی بلند شد، دخترک تند گفت: 

 خوای بری آیدا؟کجا می-

 ی او را بوسید. هنوز بغض داشت. آیدا سرش را خم کرد و گونه

تو چک کنه... این مدت که چشمات بسته بود، و خبر کنم بیاد حال رم دکترمی-

 مون...  مون نصفه عمر شدیم از ترس از دست دادن امانتِ تازه پیدا شده همه

آیدا  نگاه مات و متعجب آوا، هنوز روی در اتاق بود و حواسش نبود که

اش زل زده. منظور او  ست که از آنجا خارج شده و او فقط به جای خالیدقایقی 
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شناخت که مون« نفهمیده بود. اصال اهورا، آیدا را از کجا میی »همهرا از کلمه

 خبرش کرده بود؟

حس و حالش گنگ بود و سرش سنگین. ذهنش، پر شده بود از سوال و دلش  

 کرد. فقط اهورا را طلب می

نش کرخت شده بود که کمی خودش را تکان داد و تازه متوجه کانوالی  ت

 اش فرو رفته بود شد. سبزرنگی که در بینی

دقایقی بعد، آیدا به همراه مردی میانسال و دختری جوان که هردو روپوش  

 سفید پوشیده بودند، وارد اتاق شد. ظاهرا دکتر و پرستار بودند. 

نداخت و پرستار سمت سرمش رفت و همانطور که  دکتر با لبخند نگاهی  به آوا ا

 کرد، صدای دکتر شنیده شد: آن را چک می

پس دلیل اون همه قشقرق و واویالیی که هرروز شوهرت تو بیمارستان به پا -

کرد، تو بودی! از بس تنبلی کردی واسه باز کردن چشمات، تموم کادر می

که جلو روت وایستادم و  درمان از رئیسِ بیمارستان شروع کن تا همین منی 
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شون جلو  ای نداره؛ گردنبرو تا مستخدمی که بنده خدا جز تمیزکاری وظیفه

 برن...  تر شده و تا دلت بخواد ازش حساب میشوهرت از مو باریک

کرد. سر در آیدا لبش را از داخل گزید و آوا گیج و نامفهوم نگاهش می

اش تاحدودی  نشده بود و شنواییگوید. هنوز ذهنش کامال باز آورد چه مینمی

 ضعیف بود.  

هایش انداخت که صورت  دکتر منتظر پاسخ آوا نماند و نوری میان چشم

هایش را نگاه کرد و بعد  دخترک کمی جمع شد. دکتر دقیق چشم

دهد، او به  هایش را مقابلش گرفت و خواست هر عددی که نشان میانگشت

 د.  زبان بیاورد و آوا هم همین کار را کر

 پرستار مشغول نوشتن چیزی شد و دکتر از آوا پرسید: 

ای  دیدت که مشکلی نداره، این یعنی چشمات آسیب ندیده. مشکل دیگه-

 شی؟ نداری؟ جاییت احساس درد نداره؟ یا موقع تنفس اذیت نمی

تونم صداها رو واضح بشنوم. تموم  تنفسم مشکلی نداره، فقط گوشام... نمی-

 کنه...  د می بدنم هم کرخته و در 
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 ای کرد و در پاسخ آوا گفت: دکتر، با سر به پرستار اشاره

مشکلی نیست، درد بدنت عادیه و در عرض یکی دو ساعت آینده رفع -

شه... ضعف زیادی داری و این یک هفته رو تخت بیمارستان بودن، باعث  می

 درد عضالنی شده... 

 دخترک زمزمه کرد:  آوا آرام پلک زد و پرستار که کانوال را برداشت،

 یک هفته؟! -

ی دوباره داشت، بله دخترم. بدنت ضعیف بود و زخم دستت نیاز به بخیه-

ظاهرا دفعه اول یه آدم ناشی و بدون تخصص انجامش داده بود که منجر شده 

ی جسمانیت ضعیف بود و تنش  بود به عفونت و خونریزی مجدد... چون قوه

ی  ودی کامل و به هوش اومدن، باید پروسهزیادی رو تحمل کرده بودی، تا بهب 

ی مشکالت رفع شده و کامال کردی... خداروشکر االن همهدرمان رو طی می

 حالِت خوبه...  

 آوا حرفی نزده بود که آیدا رو به دکتر پرسید:

 تونیم برش گردونیم خونه دکتر؟ کِی می-
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ر باشین... این  ی برادرت به تو هم سرایت کرده دخترم؟ فعال باید صبوعجله-

و باز کرده، دست کم باید سه روز تحت مراقبت باقی بمونه، دختر تازه چشماش 

 تونین کارای ترخیصش رو انجام بدین...  بعدش آزاده و می

آیدا با نگرانی سری جنباند. دکتر در حضور آوا حرفی نزده بود، اما حقیقت این  

بود و به سختی و با دستگاه بود که تمام این مدت را دخترک در بیهوشیِ کامل 

هایش را باز کرده بود، احتمال کشید. اکنون که بعد از یک هفته چشمنفس می

داشت که این هوشیاری موقتی باشد و بعد از یک الی دو ساعت، بیمار به مرگ  

 مغزی دچار شود. 

ی دکتر توی ذهنش زنگ ی آیدا بود و جملهی آوا، روی چهرهزدهنگاه بهت

 ی برادرت به تو هم سرایت کرده دخترم؟«  لهخورد:»عج

نکند منظورش از برادر، اهورا باشد! یعنی واقعا این آیدا، همان آیدایی بود که 

 اهورا به عنوان خواهرش معرفی کرده بود؟ 

های آیدا در های دکتر و حرفذهنش آنقدر درگیر بود که اصال چیزی از توصیه

ش آمد، که دکتر رفته بود و آیدا داشت با پاسخ به او نفهمید و زمانی به خود
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های او آشنا بود و همین که  زد. اسم »سعید« در میان حرفتلفن حرف می

 اش تمام شد، آوا سریع گفت: مکالمه 

 شناسی؟ گفت آیدا؟ کی برادر توئه؟ اصال... سعید رو چطوری میدکتر چی می-

 آیدا با خنده دستش را گرفت و گفت: 

داداشم بشی، هیچوقت باهات رفاقت م یه روزی قراره تو زندونستمن اگه می-

کردم که دستت بیاد خواهرشوهر  گرفتم و اَخ و اوخ میکردم! انقدر رو مینمی

بازی و دلبری از داداش من یعنی چی... منتها حیف که دیر فهمیدم و االن  

 دیگه کار از کار گذشته...  

 : آوا هنوز توی شوک بود که آیدا دوباره گفت

دیدی... اصال انگار  و میتو این مدت که چشمات بسته بود، باید حال و روزش-

تر از  تر و عصبیخودش نبود! یه نفر دیگه شده بود... خیلی خیلی خشن

همیشه... از دکتر هم که شنیدی، حتی یک نفر از کادر نبود که از داد و  

کنار تو آروم بود...  بیدادش در امان مونده باشه و اهورا مدام بهش نپره... فقط 
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کشید و دوباره رفت تو حیاط یه سیگار میاستراحتش این بود که می

 گشت... برمی

 مگه تو بیمارستان سیگار کشیدن ممنوع نیست؟  -

 هست! منتها کیِه که بتونه حریف اهورا بشه و بهش امر و نهی کنه؟ -

ای سعید از بیرون  آوا کوتاه خندید و قبل از اینکه دوباره آیدا حرفی بزند، صد

 شنیده شد: 

دِ آخه من چه دروغی دارم بگم داداش من؟ واال حالش خوبه همین االنم به  -

ای واسه به هم ریختن دکوراسیون  هوش اومده... تو هم که همش دنبال بهونه

ی الکچری و ماشین دنده اتومات که ندارم، الاقل بزار با این سر و  ما! خونه

گم... چشم داداش من خیالت  بهمون بها بده... میی دوزاری چهار نفر کله

 بینمت... راحت... اشکال نداره ما هستیم... قربون تو... پس شب می

 همراهش را توی جیب شلوارش گذاشت و رو به آیدا گفت: 

کنی سر منِ المصب تو که اخالق شاه داداشت دستته واسه چی خرابش می-

 بخت برگشته؟  
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 ابرویش را باال انداخت و با شیطنت ادامه داد: آیدا یک تای 

زنه تو پَرِت و کنفت  چون روت زیاده و بچه پررویی! ای خوشم میاد می -

 کنه... می

بله دیگه، تقصیر خودمه که سنگ مفت دادم دستتون! کی همیشه حرف -

گه زندگی به فدای رفیق؟  شه اولین نفر میزنه؟ سعید... کی هرچی میمی

شه سوارش شین؟ سعید... ای  تره و راحت میدیوارش از همه کوتاه سعید... کی

ات  برگشته که مدام با خرده فرمایش هاشون نفلهاقبالت بیاد سعیدِ بخت

 کنن... می

زد، که آوا و آیدا با هر حرکتش به او  کوبید و حرف میطوری پشت دستش می

 گرفت و گفت: خندیدند. حرفش که تمام شد، آیدا دسته گل را از او می

گیره  تو میریزه سرت دمتر حرف بزن پسر! االن حراست میهیششش! یواش-

 آ... کنهو بیرونت می

 بزار بیاد! بزار حراست بیاد بفهمه من جز جیگر شدم از دست شماها... -

 ای گذاشت و گفت: ها را توی گلدان شیشهآیدا با خنده گل
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اش زحمت یه تماس رو  ده! همه یه جوری کولی بازی در میاری انگار چی ش-

 کشیدی دیگه...  

 هایش را از زیر کاپشن به کمرش زد. سعید پوفی کشید و دست 

ای  نگاهش را سمت آوا چرخاند و صورت رنگ پریده و الغرش را که دید، لحظه

هایش در امتداد تنش پایین افتاد. آوا قبال هم الغر و  خشکش زد و دست

 !ظریف بود، اما نه در این حد

با این وجود، سعی کرد حالت صورتش تغییر نکند و لبخندش را بازسازی کرد.  

خیز شود که  روی صندلی کنار تخت، سر جای اول آیدا نشست. آوا خواست نیم

 سعید تند تند گفت: 

و... شوهرت تو این یه هفته اونقدر از  خواد اذیت کنی خودتخواد... نمینمی-

هاش بودم که  درومده و مهمون خوش خلقی ترِ ماخجالت گردن از مو باریک

نوازه!  اصال به میزبانیِ تو احتیاجم نیفته... چشمم کف پاش حسابی مهمون

 خطی باشه، رو تن عالم و آدم خط و خش میندازه...  اعصابش که خط
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نگاهی به آیدا انداخت و وقتی دید حواسش با  آوا آرام خندید و سعید نیم

 پچک کرد:گرم است، رو به آوا پچ ها در گلدانمرتب کردن گل

 آ شاهدخت! چطوری جادو کردی عالیجنابِ ما رو؟ ولی ایول داری-

 های آوا کمی گلگون شد و دوباره صدای سعید را شنید: گونه

شد و خبر؟ این وصلت باید از تریبون اینستاگرام اعالم میچطور انقدر بی-

 و دور از چشم همه... کردیم! نه که پنهونی  توییتش رو هم جهانی می

های سردش را در هم  هایش را باال انداخت و همانطور که انگشتآوا شانه

 پیچاند، پاسخ سعید را داد:می

 چی یهویی شد که خودمونم نفهمیدیم... راستش... انقدر همه-

شه انداز ساختنم... مگه میو دست ننداز وروجک! من خودم اوستای دست من-

ی دلش بلرزه واسه یه دختر؟ اونم واسه هیچی نه، یه باره بگه  اهورا دیمی و الک

 و رنگ نکن...  تو جای دیگه حواله کنه... برو منازدواج؟! دِ برو خدا روزی
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زد که آوا مقابل او زبانش  آوا لبخند زد. پسرک آنقدر رک و راحت حرف می

ها  اینی بسته بود. به خصوص االن که حال و روز خوبی هم نداشت و از همه

 خواست که کنارش باشد... بدتر، اهورا را می

سعید که دید دخترک باز در فکر و خیال فرو رفته، کمی خودش را جلو کشید  

 هایش برای حرف زدن از هم فاصله گرفت: و دوباره لب

دیدم... منتها اهورا خان  از اولش هم امروز رو مثل روز روشن جلو چشمم می -

خواست قبول کنه و زیربار حرف دلش بره که  خب الحمدهلل واسه یه بار هم نمی

 گفتم...  چی همونی شد که میکه شده من شدم پیروز میدون و همه

مو با ته سایهو ببینه... یادت رفمنظورت چیه؟ اهورا اوایل چشم نداشت من-

 گرفت؟ تیر نشونه می

های زیرچشمیِ شازده خانوم! منظورم فکر و خیال منظورم تعبیر رفتار و نگاه-

ست دختردایی! منظورم این وصلت  و غرق شدن تو حال و هوای یه نفر دیگه

ی ما یه روز بیشتر واسه سر  ست که شک ندارم پسرخالهدور از چشم همه

 دن نداده... گرفتنش بهت مهلت فکر کر
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تموم اون تیر انداختن و کمون قایم کردنا رو هم شاید واسه تو واضح نباشه، اما  

 جنگید... دونم واسه خاطر این بود که داشت با خودش میمن می 

 دل آوا، از لفظ »دختر دایی« گفتن سعید حسابی گرم شد و با لبخند گفت: 

 یه روز نه؛ سه روز بهم مهلت فکر کردن داد... -

ی عقدکنون رو جلو پات  تعلل کردن بعیده از اهورا! باز دمش گرم در جا سفره-

 پهن نکرده... 

 ای مکث، با لحنی پُر شیطنت گفت: آوا کوتاه خندید و او بعد از لحظه

شه تو  ات دارم که اگه ببینیش، کیلو کیلو قند آب میولی یه سورپرایز واسه-

 دلت!

همراهش را باز کرد و با لبخند روی یکی از  آوا سوالی نگاهش کرد که او گالری 

 ها ضربه زد و آن را مقابل آوا گرفت.عکس

ی عقد خودش و اهورا بود.  زده به عکس مقابلش نگاه کرد. سفرهدخترک بهت

کرد. لبخند  های اهورا بود و او حلقه را دستش میدست کوچکش، میان دست
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ان انگشتش بود و کریستال  ی میهایش بود و نگاهش به حلقهمحو آوا روی لب

 کرد.  های اهورا، صورت ظریف او را نگاه میچشم 

 زده سعید را نگاه کرد که او با لبخند ابرویی باال انداخت و آوا گفت: بهت

 کنه؟  این عکس... این عکس تو گوشیِ تو چیکار می-

جا اونقدر دوست و آشنا  آ شازده خانوم! من همهتو دست کم گرفتی پسرعمه-

 کنی...  رم که فکرشم نمی دا

 کرد که او دوباره گفت: چنان باتعجب نگاهش میآوا هم

 بزن اسالید بعد...  -

های موقع ی آوا، اسالیدها را یک به یک رد کرد و عکسزدهانگشت یخ

عقدشان را نگاه کرد. هر کدام در حالتی گرفته شده بود و عکسی که هردو به  

کمتر هم گرفته شده بود، بیشتر از همه به دلش  ی کردند و از فاصلههم نگاه می

هایش،  نشست. موج موهایش از یک طرف صورتش را پوشانده بود و مردمک 

ی  کرد و محو چهرههای اهورا که بدون کوچکترین اخمی نگاهش میجز چشم

 دید. اش بود، جایی را نمیعروسکی
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 د و گفت:نگاه متعجبش را به صورت سرشار از شیطنت و خندان سعید دا

 شه... کی این عکسا رو گرفته؟ باورم نمی-

ام بود... مدتی که دورهباورت بشه! اینارو هادی گرفته... خدمت که بودم، هم-

گیالن بودیم چند باری دیدمش و این رفاقت از سر گرفته شد، اومده بود واسه  

 های باغشون...  ی میوهمعامله 

زدم خاموش بودی،  به تو زنگ می خبر بودم و هرچی هموقتی از اهورا بی

دونم چطور به ذهنم رسید که با هادی حرف بزنم... هم یه حالی ازش  نمی

های اونجاس و  مو بگیرم... گفتم باالخره هم از بومیبپرسم، هم سراغ پسرخاله

اش فراموش  هم رفت و آمدش به شهر زیاده؛ اهورا هم آدمی نیست که چهره

 بشه... 

اشت، دیدم دورش شلوغه. گفتم چه خبره اونجا؟ گفت  وقتی گوشی رو برد

مجلس عروسیه! گفتم مبارکه، وصلت کی هست حاال؟ یهو برگشت گفت، به  

گن از هر دستی بگیری از همون دست پس  قسمت اعتقاد داری؟ راسته که می

گیری... ما به یه جوون کمک کردیم و از کوالک نجاتش دادیم، حاال اون  می
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 رفع مشکالت مردم ده ما... تک و تنها بلند شده رفته تهران  شده باعث و بانیِ

 که به بدبختی و کمبودهای ما رسیدگی کنه... امشب هم عروسیشه... 

وقتی بحث رو ادامه دادم، دیدم ای دل غافل! اون جوون همون اهورای  

ی عقد بشینه، همون شازده خودمونه و کسی هم که قراره باهاش سر سفره

 زبون دار!  خانومِ سر و 

رفتم به خاله مهتاب خبر دادم که از نگرانی درش بیارم، یهو دیدم گفت خودش  

دونه و وقتی فهمیدم تو در واقع همون دختری هستی که  ی قضیه رو میهمه

 ست، انگار که خدا دنیا رو بهم داد... دونست هنوز زندههیچکس نمی

گم... و بابت برگردوندن اهورا به  برگشتنت به این خانواده رو بهت تبریک می

 زندگی، ازت ممنونم... 

آوا با لبخند بغضش را فرو برد. احساس داشتن خانواده، برای دخترکی که تا به  

حال جز یک شاهپور به اسم پدر و درواقع در جایگاه ملک عذاب و حضور  

اش چیزی را نفهمیده بود، درست مثل  دگینرگس در چند سال محدود اول زن

خواب و رویا بود. سعید گفته بود آوا، اهورا را به زندگی برگردانده است، اما 
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درواقع شاید اینطور نبود... همانقدر که عطر نرگس دخترک برای او هُرم  

جانِ آوا دمیده بود و زندگی داشت، حضور گرم اهورا هم روح به کالبد بی

های اهورا و آغوش امنش، مگر خالصه در چیز  به جز شانه  زندگیِ دخترک،

 دیگری هم بود؟  

فهمیدم، تا دلت بخواد ازت دلگیرم!  ولی بابت اینکه من باید آخرین نفر می-

مونه که یادت باشه مِن بعد خبرا رو اول کار به  پس این عکسا دستم گروگان می 

 من بگی بعد بقیه...  

رفی نزده بود که آیدا کنار تخت نشست و  لبخند آوا رنگ گرفت و هنوز ح

 خطاب به سعید گفت:

 بهرام چرا همراهت نیومد؟  -

گی چرا داری؛ اونوقت میسوگل رو گذاشتی ورِ دلش و نشوندیش به بچه-

 ی بیرون اومدن نداد...نیومد؟ معلومه عزیز من، کارای خونه به کدبانومون اجازه
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آیدا چپ چپ نگاهش کرد و هنوز حرفی نزده بود که آوا از بیرون، صدای  

خیز نشست. خودش  ای را شنید و سر جایش نیمهای بلند و مرتب مردانهقدم 

 رود... بود... دخترک شک نداشت که بجز اهورا، هیچکس اینطوری راه نمی

 خیز شده بود که آیدا گفت:تند سر جایش نیم

و... تو باید استراحت کنی فعال... واسه  اذیت نکن خودت کنی آوا؟چیکار می-

 خوای بلند شی؟چی می

 اهورا داره میاد...  -

 ای یکدیگر را نگاه کردند و سعید رو به آوا گفت: سعید و آیدا لحظه

زدم گفت  میاد، منتها نه االن... من همین چند دقیقه پیش باهاش حرف می -

 کارش هنوز مونده و... 

تر شد و  های آشنا نزدیک عید تمام نشده بود که صدای آن قدمهنوز حرف س

ها به سمت او اش که توی اتاق پیچید، نگاهی تلخ ادکلن همیشگیرایحه

ی در ایستاده بود و نگاهش قفل شده بود به آوا که با بغض و  برگشت. در آستانه

ت و  هایش، با وجود تمام خستگی که داشکرد. جنگل چشمناباوری نگاهش می
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زد و دیدن آوا، بعد از یک  ای که زیر آن افتاده بود، هنوز هم برق میهاله

های درشت و زیبایش را بسته دیده بود، درست مثل ماه بود ای که چشمهفته

 کرد. در آسمان تاریکی که هنوز هم اهورا را احاطه می

 زد گفت: سعید از جایش بلند شد و همانطور که لبخند می

کشه پسرخاله! این تن بمیره نگو که  کارِت تا غروب طول میتو که گفتی -

 واسه اولین بار تو عمرت پیچوندی و وِل کردی اومدی اینجا... 

اهورا با اخم نگاهش کرد که او لبخندش را درسته قورت داد و صدای محکم او  

 را شنید که خطاب به آیدا گفت: 

دش بتونه به کارای گالری  بانو بمونه که خوبهرام سوگل رو گذاشته پیش ماه-

 برسه... به نظرم بهتره به جای خونه، برگردی اونجا...  

 و رو به سعید ادامه داد: 

 تو هم صالح نیست بیشتر از این بهرام رو دست تنها بزاری...-
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کرد که خودش و آوا تنها  ها بیرون میهمین حرفش، یعنی رسما داشت آن 

پا بند نبودند، ولی بجز آوا که با لبخند  باشند. سعید و آیدا از فرط خنده روی 

 کرد، مگر کسی جرعت خندیدن داشت؟ زمین را نگاه می

هایش را به هم فشار داد و کیفش را برداشت و درحالیکه سمت آیدا محکم لب

 آمد گفت: آوا می

شناسی، بدطاقتی  حق با اهوراست، من باید برگردم عزیزم... سوگل رو که می-

شه... مواظب خودت باش، هر  گیر مید از خودم دور باشه بهونهکنه و اگه زیامی

کاری هم داشتی بهم زنگ بزن... یادت هم نره سوپت رو که آوردن تا آخر  

 بخوری... 

ای بعد، هردو  اش خم شد و دقیقهآوا از او تشکر کرد و آیدا برای بوسیدن گونه

 خداحافظی کردند و از آنجا رفته بودند.  

داشت، قلب دخترک با را بست و با هر قدمی که سمت آوا برمیاهورا در اتاق 

شد. دیدن اهورا و  تر میکوبید و دیوانهتر میتابصدای پایش تندتر و بی

 هایش...  قراریحضورش، مثل آب بود به روی آتشِ بی
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روی تخت، کنارش نشسته بود و میز فلزی را عقب کشیده بود. کوچکترین  

کرد.آنقدر در طول این مدت دور بودن از  ا نگاه میزد. فقط او رحرفی نمی 

 شد. اش دلتنگ او بود که انگار از دیدنش سیر نمیهای فندقی مردمک 

بغض آوا که از همان ابتدا توی گلویش جا خوش کرده بود و فقط منتظر یک 

توجه به موقعیتی  هایش آب شد. بیتلنگر برای شکسته شدن بود، روی گونه

توجه به احتمال کشیده شدن سرمی که به دستش متصل بود  یکه در آن بود، ب

و بدون احساس درد زخم عمیق شاهرگش، خودش را جلو کشید و یک ثانیه  

بخش آغوش اهورا جسم لرزان و نحیفش را احاطه کرده بود  بعد، گرمای زندگی

فشرد. آنقدر محکم و آنقدر پُر از امنیت که آوا سرش را به  و او را به خودش می

هایش آرام آرام، از گونه تا خط فکش پایین ریخت و  ی او تکیه داد و اشکشانه 

 ی اهورا را نمناک کرد. سرشانه 

شالش دور گردنش افتاده بود که اهورا صورتش را میان موهای او فرو برد و با 

تابش کشید و زمزمه  های بیشان را به ریهنفسی عمیق، عطر گرم جعد و شکن

 کرد: 
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م آوردم بدون عطر موهات؟ به یه ماه هم نکشید، ولی  چطوری دوو-

 تر از یک سال بود...  اش سنگینهرلحظه

ی دخترک شدت گرفت و بیشتر خودش را به او فشرد. پیراهنش را مشت گریه

 دار زمزمه کرد: هایش، با لحنی بریده بریده و بغضهقکرد و در میان هق

گفت تو دیگه  گفت تو... مییچرا دیر کردی اهورا؟ شاهپور... شاهپور م-

 نیستی... دیگه نمیای پیشم... 

تر کمرش را گرفت و دخترک استخوانی در آغوشش جمع شد.  اهورا محکم

 کرد، لب زد:کنار گوشش، آنطور که قلب کوچک او را گرم و آرام می

های من دیگه نیستم؟ قرار ما مگه نبودن بوده آوا؟ حرف شاهپور سنده یا قول-

 ت به همچین کاری زدی؟  من که دس

اومدن من رفتن و نصفه نیمه رها کردن نداشت که بخوام با یه مشکل کوچیک  

از پا بیفتم و بزارم هر اتفاقی بیفته... مگه به من تکیه نکردی بندانگشتی؟  

تو به بازی نگیری بخاطر چهارتا  اونقدری نبودم برات که باورم کنی و زندگی

 ره؟  بافیِ شاهپوری که یک کالم حقیقت به زبون نمیایاوه
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 تر کرد و با تمام غم دلش نالید: کرد، مشتش را محکمآوا همانطور که گریه می

تو همون مردی هستی که نفسام به نفسای اون گره خورده و تا آخر زندگیم  -

و بزار جای  دم... ولی فقط یه لحظه خودتاگه کنارم باشه، ترس به دلم راه نمی

، چی کمتر از مرگ داشت که با یک من... تو اون جهنم و با شاهپور تنها بودن

 و تموم کنم؟ درصد احتمال دیگه ندیدنت نخوام واسه همیشه خودم

های های ظریفش را گرفت و او را از خودش کمی فاصله داد. دست اهورا شانه

های او چرخید تا در  ی واسع اهورا بود و نگاه اهورا بین مردمک آوا روی سینه

هایش، با لحنی که جنون را به جان آوا  نهایت ثابت شد. خیره به چشم

 انداخت، محکم گفت: می

و بگی دختر... من انتخابت نکردم که ضعف از خودت نشون  خوام ایننمی-

بدی... تو و من، یه نفریم... کی تا حاال از قلبش گذشته و راحت تسلیمش کرده 

 که من دومی باشم؟ 

های ه پیشانیِ او چسباند. پلکاش را بهای آوا هاللی شد که اهورا پیشانیلب

 لرزید وقتی که زمزمه کرد:دخترک روی هم افتاد و صدای اهورا، انگار می
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هیچوقت... هیچوقت دوباره با نبودنت امتحانم نکن... من از پسِ این یکی  -

 برنمیام آوا!  

اش را به ته ریشِ او  های آوا، صورت اهورا را هم خیس کرد وقتی گونهاشک 

 های داغ اهورا کمرش را احاطه کرد و دخترک آرام لب زد:ست چسباند و د

 دیگه هیچوقت ازم دور نشو... چون منم بدون تو از پس این جهنم برنمیام... -

تر بغل کرد و دست چپش را باال آورد. روی  اهورا، آهوی ریزنقشش را محکم

 پانسمانش را نرم و آرام بوسید و لب زد: 

کنم که دوباره آتیش بشه و بیفته به جون  نمی  تموم شده این جهنم! تکرارش-

گزه... ولی همینجا نگهت  دم و ککم هم نمیزندگیم... بهاش هرچی که باشه، می 

 دارم... می

 اهورا!  -

اهورا آرام و با احتیاط، طوری که دست دخترک کشیده نشود و درد نگیرد،  

ش را با دست  هایش، همانطور که موهایهایش را گرفت و خیره به چشمانگشت

 کرد گفت:دیگرش نوازش می
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ها فقط تقویم رو الکی رج  مو بزنم... آوا... من طی تموم این سالنه... بزار حرف-

دونستم زندگی کردن چیه... اما زدم و روزا رو شب کردم... زنده بودم، اما نمی

هایی که پشت سر گذاشتم، بعد از خونی که پاک ی سیاهیامروز، بعد از همه

شو برای همیشه محو کردم، وقتی برای دومین بار خدا  ی تلخی مزهد و سایه ش

ی گناهانی که اونقدر غلیظ  خودش تو رو بهم پس داد و نذاشت اشتباهاتم، همه

بود که تبدیل به سنگم کنه بین من و تو فاصله بندازه، برای اولین بار حس  

کنار زده شده که تو ی ابرهای زندگیم کنم همهکنم خوشبختم... حس میمی

 خورشیدش باشی...  

هایش نشست و دست گرم اهورا که کنار صورتش  لبخند کمرنگ آوا روی لب

هایش حرکت داد، آوا  اش را لمس کرد و انگشتش را روی اشکنشست و گونه

 پلک زد و صدای اهورا در گوشش طنین انداخت:

خوام... انگار من فقط به دنیا اومدم که ام و چی از این دنیا میاالن فهمیدم کی-

و زیرورو کردی و جنون، اگه از طرف تو باشه با تمام  تو رو پیدا کنم... تو دنیام

و یخ گرفته بود و  ی قلبی شدی که دورتادورشپذیرمش... معجزهوجود می
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برای من، معنیِ تو رو داره آهوی   فهمید... نفس کشیدنچیزی جز نفرت رو نمی 

 وحشیِ اهورا...  

های شفاف جنگل هایش نیمه باز بود. تیلهاش گره خورد و لبنفس آوا، ته سینه

های قلب آوا را هم التیام  های اهورا آرام بود. آنقدر آرام که ترکچشم 

 اش، گرم و باهایش نرم و آرام، روی پیشانیِ آوا نشست. بوسهبخشید. لبمی

هایش را  ی آوا پایین آمد. انگشتهای سرخ شده تعشق، آنجا نشست و تا گونه

قدری فشرد و عطر تنش را عمیق و پرعطش بو کشید و آوا خودش را جلوتر  

ی او، بسته  هایش با احساس گرمای بوسهکشید و به یک ثانیه نکشیده، چشم

 هایش را روی گردنش حرکت داد. شد و سر انگشت

پایش گذاشته بود و برعکس اینکه در آغاز آرام او را   دخترک را روی 

 دارش شدت گرفته بود. های تبکرد و بوسهتابی میبوسید، دوباره برایش بیمی

های اهورا بیرون کشید و  زد، دستش را از میان انگشتآوا همانطور که نفس می

  های اهورا، قفل صورت عروسکی او که اکنوندو طرف صورتش گذاشت. چشم

 رمقیِ یک ساعت پیش نبود شده بود.  کمی بیشتر جان گرفته بود و به بی
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های دخترک را گرفت و او را دوباره روی تخت خواباند و  چند دقیقه بعد، شانه

 کرد کنارش نشست. خودش همانطور که صورتش را نوازش می

های ی قاعده قانونا و ساعتاالن شام رو میارن... این مدت با همه-

 شون آشنا شدم...مشخص

 ربط به حرف او، آرام و دلخور گفت: دخترک چند ثانیه نگاهش کرد و بعد بی

 گفت تو این مدت دوباره سیگار کشیدی...  آیدا می-

 اهورا حرفی نزد و او دوباره ادامه داد: 

 چرا؟ مگه قرار نبود آرامشت من باشم، نه سیگار؟  -

 خواستم؟ کی گفته من از سیگار آرامش می-

خوای بیاری؟ اگه واسه آرامش نبوده، پس چه دلیلی  عذر بدتر از گناه می-

 داره؟ 

دیدم بخاطر من تموم این اتفاقا برات افتاده، دود از خشم میاد! هر بار که می-

 کردم... نه بخاطر آرامش، بخاطر سرزنش...  مو دود می باید یجوری عصبانیت
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های گرد و درشتش، مات نگاهش کرد و قبل از اینکه  زده و با چشمآوا بهت

های یک بار ای به در خورد و چند لحظه بعد، اهورا ظرفچیزی بگوید، تقه

مصرف را روی میز فلزی گذاشته بود و دست به سینه کنار تخت آوا ایستاده 

  کرد.بود و پرستار زیر نگاه بداخم او سرم دخترک را عوض می

پرستار که رفت، نگاه آوا سمت اهورا کشیده شد که اخمش کمرنگ شده بود 

 ای مکث، آرام لب زد: ولی هنوز هم باقی مانده بود و با ثانیه

 دی که دیگه سیگار نکشی؟ بهم قول می-

 و واسه یه مدت طوالنی نبندی؟ دی دوباره چشمات بهم قول می-

   دن عالیجناب!سوال رو با سوال جواب نمی-

 ولی طرفین معامله باید شروط رو بیان کنن، نه؟  -

 کنی؟ واقعا که اهورا! داری گروکشی می-

 خوام...  مو میفقط حق-

 حقت اینه که واسه خاطر سالمتیِ خودت بهونه بیاری و مخالفت کنی؟  -
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اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد چند قدم جلو رفت و کنارش روی تخت  

 هایش گفت: خیره به چشم  نشست. سرش را خم کرد و

 حقم اینه که دیگه با رفتنت تهدیدم نکنی...  -

اوال که من جایی نرفتم، بعدشم؛ تهدید در حال حاضر از سمت توئه که نه  -

حاضری یه اسپری تو جیبت بزاری، نه به خاطر منم که شده بیخیالِ سیگار  

 شی... می

 شی؟ چرا تو با تضمینِ بودنت، اسپری و سیگارم نمی-

 باز نگاهش کرد و او ادامه داد: ای مات و خیره، با دهانی نیمهآوا لحظه

تونی  تو باید سیگار من باشی، چون نَسَخ توئم... همونطور که فقط خودت می-

هام... بازم بگم که متوجه بشی این معامله اکسیژن بشی و بپیچی به ریه

 گروکشی نیست، شراکته؟!  

ی کم، پخش  های داغ اهورا در آن فاصلهآوا چند لحظه نگاهش کرد. نفس

خورد و همین،  های آوا میصورتش شده بود و با هر کلمه، هُرم سوزانش به گونه

 باعث شد لب پایینش را از داخل گاز بگیرد و بعد بگوید:
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 ولی این دلیل خوبی برای اینکه اسپری همراهت نداشته باشی نیست! -

 نارمی... من ندارم، تو داشته باش که همیشه ک-

 ولی من...  -

اخم کمرنگ اهورا، میان ابروهایش جمع شد و سرش را خم کرد و بدون اینکه  

هایش را  باز او را بوسید و شانه های نیمهبه آوا فرصت حرف زدن بدهد، لب

اش گره خورد و اصال یادش  تاب، که نفس آوا تهِ سینهگرفت. آنقدر گرم و بی

ی پیراهن او را گرفت. صورتش را  طرف یقهخواسته بگوید و دو رفت چه می

 متریِ صورت آوا قرار داد و همانجا لب زد: یک میلی

 ست...  فایده دونی که بیانقدر با من بحث نکن شاهدخت... می-

هایش را با دلبریِ خاص خودش، از  خیز نشست و سر انگشتآوا سر جایش نیم

 ایش ادامه داد:هشانه تا گردن اهورا امتداد داد و خیره به چشم 

دونم که اگه انقدر از موقعیتت سوءاستفاده نکن عالیجناب... چون می-

فایده نیست... وگرنه تکلیف دست  شاهدختِ اهورا بهش بگه، قطعا بی

 شه؟ مون چی میشراکت
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رنگ های آوا که پایین موهای اهورا را لمس کرد، لبخند محو و بیسر انگشت

 گفت:ی لبش جمع شد و اهورا گوشه

 کنه؟ حاال کیِه که داره سوءاستفاده می-

 ی ریز آوا، مساوی شد با نفس عمیق اهورا: خنده

 گم بهت سوءاستفاده یعنی چی...  گذره و تموم که بشه، میاین دو روز هم می-

 این بار آوا بلند خندید و بعد گفت: 

 دونستی خیلی بدجنسی اهورا خان؟ می-

حرف فقط یک تای ابرویش را باال انداخت که دخترک دوباره خندید و اهورا بی

هایش را روی هم فشار داد و سرش را کج کرد. انگار خندیدن،  اهورا محکم لب

 هنوز هم برایش قدری سخت بود. حتی اگر مقابل آوا باشد.  

 اهورا...؟ -

اعث شد سرش را کج کند و آوا نگاه او را که دید، کمی صدای ظریف دخترک، ب

 هایش را در هم پیچاند و بعد گفت:انگشت
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 کنه... یه چیزی هست که خیلی اذیتم می-

تر نشست و سوالی نگاهش کرد.  اهورا کمی بیشتر سمت او مایل شد و نزدیک 

حرکت  شد، شروع به نگاه دخترک، رو به راهی که درنهایت به بغض منتهی می

 کرد و بعد آرام لب زد:

خب... اینکه من چیزی از پدرم ندارم... جز یه شناسنامه و عکس قدیمی که -

 ی کدخدا... و یه گردنبند نقره که... مونده خونه

 تر ادامه داد: بغضش را به سختی قورت داد و سرش را زیر انداخت و آرام

 چند وقت پیش گمش کردم... -

فرو برد و گردنبند »اهلل« را بیرون آورد و مقابل آوا   اهورا دستش را توی جیبش

گرفت. برق پالک که منعکس شد و به صورت آوا خورد، دخترک آرام آرام  

هایش رنگ بهت  هایش را باال کشید و به گردنبند که رسید، مردمک چشم 

هایش کمی از هم فاصله گرفت و چند بار تر شد. لبگرفت و درشت

کرد و صورت اهورا که با همان لبخند محو نگاهش می هایش را بین پالکچشم 

 چرخاند. 
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هایش را جمع کرد و دستش را  دستش باال آمد و نرسیده به پالک، انگشت

 عقب کشید و جلوی دهانش گرفت و اهورا گفت: 

 همین گردنبنده و همین پالک، درسته؟ -

ی به نشانه حرف، فقط سرش راای کوتاه بیرون داد و بیآوا نفسش را با خنده

 تایید تکان داد. 

اهورا گردنبند را کف دستش گذاشت و او هردو دست کوچکش را دو طرف 

ی اهورا گذاشت و خم شد و پالک »اهلل« را بوسید. بغض در دست مردانه 

های ظریف او به کف دستش،  گلویش نشست و سیب گلوی اهورا از برخورد لب

 قدری تکان خورد.  

کرد، چیزی به بارانی شدن آسمان نگاهش نمانده بود  دخترک که سرش را بلند

هایش  اش، مانع شد و او لبخند زیبایی روی لبکه اهورا با بوسیدن پیشانی

 تر کرد.  تر و آرامنشاند و قلب اهورا را از همیشه گرم

 چطوری پیداش کردی؟ خیلی وقته گم شده بود... از همون شبی که... -
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تعقیبمون کردن و ماشین رو کشوندی به قعر همون شبی که آدمای هامون -

 دریا؟ 

آوا کوتاه خندید و سرش را تکان داد و بعد از چند لحظه، با تردید اهورا را نگاه  

کرد و لبخند کمرنگ او که سوک لبش کمی پررنگ شد، دخترک با شک لب 

 زد:

 نگو که تموم این مدت پیش تو بوده؟  -

هایش بود هایش بیانگر حرفم اهورا فقط در سکوت، درحالیکه برق چش

 نگاهش کرد که دخترک لب ورچید و گفت:

دونی چقدر شو گرفتم بهم نگفتی؟ هیچ میپس چرا همون وقتی که سراغ-

کرئم واسه همیشه از دستش دادم و دیگه هیچوقت  دنبالش گشتم؟ فکر می

 کنم... نگو عالیجناب قایمش کرده بود که... پیداش نمی

تش را گرفت و او را نزدیک خودش کشاند، حرفش از میانه  اهورا که دست راس

قیچی شد و نصفه نیمه ماند. در آغوشش بود، درحالیکه اهورا دو تا بازویش را  

 کرد. های درشتش را نگاه میگرفته بود و چشم
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شال را که همان اول دور گردنش افتاده بود، از آنجا برداشت، موهایش را کنار  

گوشش را بوسید و همانجا، درحالیکه نفس داغش تن آوا را  ی زد و گردن و الله

 انداخت، لب زد:گُر می

که به وقتش خودش دوباره قفلش کنه تو گردنت... اونوقت دیگه فکر  -

کنه و از چشمات بیشتر حواست  خیالی و گم کردنش به ذهنت خطور نمی بی

 بهش جمعِ...  

داد، ی او امتداد می تا چانه هایش راآوا لبخند زد و اهورا همانطور که بوسه

 صدای پُر نازش را شنید:

 ست؛ واسه گردن من زیادی زمخته...  ولی این پالک مردونه-

اش نشست و دخترک سرش را جلوتر برد و موهای  ی اهورا کنار گونهبوسه

ریشش، کنار  هایش را روی تهرنگ او را بو کشید و انگشتحالت و خوشخوش

 اش گذاشت.  گونه

باشه! متعلق به پدرته و باید هم دست وارثش بمونه... اینکه تو   خب-

 بندانگشتی از آب درومدی که تقصیر پدر و مادرت نیست...  
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اش وادار به  ی همیشهلبخند آوا رنگ گرفت و قبل از اینکه اهورا با هربه

 سکوتش کند، تند تند گفت:

یه دختر به قول خودت  منظورم اینه باید تو گردن یه مرد دیده بشه... نه -

 بندانگشتی! 

اش که اکنون طور خاصی برق  های فندقی های او تا چشمهای اهورا، از لبچشم 

 زد باال آمد و با تردید گفت:می

 منظورت چیه؟  -

تر از همیشه، صورتش را زیبایی بخشید و گردنبند را از میان  لبخند آوا گرم

 د بیرون کشید.  های اهورا که حاال کمرش را گرفته بوانگشت

هایش را  اهورا فقط مات حرکاتش بود که او خودش را جلوتر کشید و دست 

پشت گردن اهورا برد. موهایش، پخش صورت او شده بود و نفس عمیق اهورا  

ی گوشش  هایش را به اللههایش پخش شد، آوا لبخند زد و لبکه میان موج

 ی عشق، زمزمه کرد:یحهچسباند و با لحنی که پُر بود از عطر خواستن و را
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ی  خوام یادگاریِ پدرم رو تو گردن مردی ببینم که قراره صفحه به صفحهمی-

زندگیم تو آغوشش رقم بخوره... مردی که بهش قول دادم کنارش باشم، 

انتخابم بود و به طور رسمی شریک زندگی و همسرم شد... مردی که از اعماق  

باشه... و این وابستگی؛ احساسیِ که از    خوام کنارمام و میقلبم، بهش وابسته

ی اول دیدنش تو دلم جوونه زد و به مرور تبدیل شد به یه درخت همون لحظه

 تنومند و محکم... 

این احساس، محکم و باصالبتِ، درست مثل خودت! و باشکوهِ، مثل چشمایی 

ز  ده... و پر اکه با هر پلک زدن بیشتر و بیشتر رنگ زندگی رو بهم نشون می

گیره و یادم میاد  اش، قلبم جون میقدرتِ، شبیه اسمت که حتی با زمزمه

تونم با تکیه کردن بهش،  مردی که کنارمه، اونقدر قابل اعتماده که منم می

و روی زمین سفت نگه دارم و از نفس نیفتم و هروقت هم که بخوام، مثل  پاهام

گیره ش پر از امنیتش میو تو آغویه ناخدای کارکشته، عاقل و پر از قدرت، من

 زاره خم به ابروم بیفته...  و نمی

ی صدا و کلماتش بود که سردیِ پالک را روی گلویش  اهورا غرق در خلسه

 دار ادامه داد:احساس کرد و آوا آرام و بغض
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مون چقدر  این گردنبند، پالکش به اسم همون کسیِ که دید برای با هم بودن-

خوام همیشه  ی رو پشت سر گذاشتیم... میهایسختی کشیدیم و چه لحظه

همراهت باشه و مراقبت باشه... چون تو این دنیا، یه نفر هست که قلبش وصله  

شو برای همیشه باهات تقسیم کرده و اگه یه وقت کنارش  به قلب تو و روح

 نباشی؛ بلد نیست بدون تو زندگی کنه... 

هایش را گرفت.  را شانههایش پایین افتاد و اهوقفل را که چفت کرد، دست

همسر ریزنقش و ظریفش را روی پایش گذاشت و او را محکم در آغوشش  

هقش  اش را خیس کرد و صدای هقی سینههای آوا، به آنی قفسهفشرد. اشک 

بلند شد. هردو دستش روی پیراهن اهورا بود و میان بازوهای او، توی خودش  

ی کابوس نبودن  م، هنوز واهمهجمع شده بود. انگار بعد از این چند ساعت ه

اهورا را داشت. زخم دستش، رد عمیق عشقی بود که آوا برای حک کردن آن  

عجله کرده بود و االن شاید از انجام آن پشیمان بود... اما؛ جایی که اهورا  

 نباشد، برای دخترک در حکم جهنم بود. 

با صدایی که پُر کرد، بوسید و نوازش میاهورا همانطور که موج موهایش را می

 از قدرت بود و آرامش، کنار گوش شاهدختش زمزمه کرد:
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باره خدایی که به روزام سختی داد و دید مدام بارون خون به سر زندگیم می-

و تو رو چتر قلبم کرد که با حضورت معنی نفرت یادم بره و با بدی بیگانه بشم؛  

و ازم جدا کنه... تو مال مطمئن باش اگه سر راه هم قرارمون داده، محاله تو ر

شو ندیدم، دختریِ که خود  منی آوا... سهمم از دنیایی که هیچوقت روی خوب

اش کردم... حتی اگه یه روز از  خدا سر راهم قرارش داد و با خودش معامله 

 اش بدون تو بگذره... خوام یه ثانیهزندگیم مونده باشه، نمی

 و کمی که آرام شد، زمزمه کرد:  ی او حرکت دادآوا سر انگشتش را روی سینه

 گی چی به سر هامون و مانیا اومد؟ بهم می-

هایش خارج شد و همانطور که کمر او را نوازش  نفس بلند اهورا از میان ریه

 کرد گفت:می

هیچکدوم دیگه وجود ندارن... نه قصاص و قانون و نه مجازاتی در کار نبود،  -

 کرد... اعمال خودشون بود که اونا رو نابود 
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های ای شُل کرد. چشم هایش را ذرهآوا کمی تکان خورد و اهورا حصار دست

های بلندش به هم چسبیده بود وقتی که خیره  آوا، سرشار از نگرانی بود و مژه

 ایِ اهورا لب زد:های شیشهبه چشم

 شاهپور چی شد؟  -

آوا   اخم اهورا، حتی از آمدن اسم او هم در هم رفت. فشار دستش روی کمر

 ناخوآگاه بیشتر شد و گفت: 

دیگه شاهپوری در کار نیست که اسم کثیفش بتونه دنیا رو به جهنم مبدل -

مرد براش کم بود؛ اما فقط فرصت یک بار کنه... اون آدم اگه هزار بار هم می

 کشتنش برام پیش اومد و منم از دستش ندادم... 

زندگی برام ارزش نداشت...   ای که راه افتادم سمت ویالی شاهپور، مرگ ولحظه

 تمام تمرکزم روی پیدا کردن تو و نابودیِ شاهپور بود...  

 ترین شانسم این بود که شهرام تنهام نذاشت...  شاید بزرگ

داد که بخاطر یه سری مشکالت، سرهنگ نیروی زیادی در اختیارمون قرار نمی

تنها بیام... ولی وقتی  بشه عملیات رو انجام داد، به همین علت من مجبور بودم 
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بیشتر از یک ساعت گذشت و هنوز از اونجا خارج نشدم، شهرام با مرکز ارتباط  

برقرار کرد و از اونجایی که طبق قانون، وقتی زندگیِ یکی از سران در خطر 

باشه، فرمانده حق دریغ کردن نیروها رو نداره، مجبور شد نفرات در اختیار  

 شهرام بزاره... 

شه و  رامین بازداشته و بعد از تکمیل پرونده، دادگاه تشکیل میدرحال حاضر 

 کنه... حکم قطعی رو تنظیم می 

اش را به پیشانیِ او  آوا نامحسوس لرزید که اهورا سرش را خم کرد و پیشانی

ی  هایش را از پشت کمرش برداشت و روی گونهتکیه داد. یکی از دست

 کشید. اش های خشک شده ظریفش، درست سر جای اشک 

 چی تموم شده آوا...  دیگه همه-

 کنی؛ برای من تازه شروع شده... اشتباه می-

اهورا فقط نگاهش کرد که او با لبخند ابروهایش را باال انداخت و نقش مات و  

محو چیزی به شکل لبخند که توی صورت اهورا نشست، دخترک کوتاه 

 خندید:
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 هنوز مونده تا تموم شدنش... -

 اگه بگم قرار نیست بزارم هیچوقت تموم بشه چی؟ -

 السلطنه! گم از تو هر کاری بر میاد جناب خودخواهمی-

و کمی خودش را باال کشید و اهورا که رو به عقب خم شد، دخترک سرش را  

 :خم کرد و موهایش از دو طرف توی صورت اهورا ریخت و باشیطنت زمزمه کرد

 نهایت...  ی بیالبته این دفعه رو استثنائا منم باهات موافقم و بدجوری پایه-

 هایش، ده برابر آن بود.  لبخند اهورا خیلی کم، رنگ گرفت ولی برق چشم

هایش را  دستش را پشت گردن آوا گذاشت و سرش را خم کرد و او که چشم

 هایش نشست... ی عمیق و دلتنگ اهورا روی لببست، بوسه

خورد های تند او کنار گردنش میبست و نفسهای روپوش دخترک را میدکمه 

 وقتی که زمزمه کرد:

 شد این تخت گنجایش دو نفرو داشت؟ چی می-
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های اهورا، کج شد و گردن بلورین او را زیر دندان گرفت و  ی لبگوشه

 اش باال کشید و همانجا گفت: هایش را تا چانهلب

کافی بود، هنوز قوای جسمانیت برنگشته... پس  حتی اگه گنجایش تخت -

 و نکن...  فکرش

 اهورا!  -

 جانم؟ -

کرد در قلبش. های اهورا، ولوله به پا میآوا کوتاه خندید. این »جانم« گفتن

هایش را نگاه کرد، همزمان که سر انگشتش را  ایِ او که چشمهای شیشهچشم 

 کشید، لب زد: ریشش میروی ته

 ست... هیچ احساس درد یا ضعفی ندارم...  من که چیزیم نی-

 رنگ نگاه اهورا خاص بود و لحنش متفاوت وقتی که گفت: 

 کنم... ها رو تموم میی ناتمومحالت که خوب بشه، شک نکن همه-
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آوا ریز در آغوشش خندید و اهورا موهایش را چنگ زد و گرم و عمیق، میان  

 ها نفس کشید. آن

*** 

روی نمد برداشت و توی کابینت گذاشت. دورهمیِ   آخرین بشقاب را هم از

اش کرده بود. مهتاب همانطور که زیرلب  حوصلهامروز، زیادی خسته و بی

کرد، مشغول تمیز کردن خاک گلدانی بود که سوگل میان  غرولند می

هایش به آن خورده بود و روی زمین انداخته بودش. هرچه آوا گفته بود  دویدن

هتاب قبول نکرده بود و درعوض او کارهای آشپزخانه را  کند، م او تمیزش می

 تمام کرده بود.  

ای  گذشت، اما هنوز هم انگار عدهاش در این خانه میحدود دو سال از زندگی

خواستند زیر پایش را سست و از زندگی بودند که به حقیقت یا دروغ، می

 دلسردش کنند. 

نه گذاشت و از پشت سر  صندلی میزغذاخوری را کشید و دستش را زیر چا

مهتاب را نگاه کرد. یعنی واقعا او از حضور آوا ناراضی بود؟ پس چرا به اهورا  
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ی باال را از مستأجر پس بگیرند تا نزدیک خودش گفته بود بیایند و طبقه

کرد و ای از گذشته تعریف میشد، خاطرهباشند؟ چرا هربار با آوا تنها می

ها به کنار؛ اگر از  ی اینشست؟ اصال همهندرنهایت بغض توی گلویش می

انداخت را  ی که به او و اهورا میزدههای ذوقعروسش ناراضی بود، پس آوا نگاه

گشت و دخترک پایین  هایی که اهورا از ستاد برمیکرد؟ یا وقتچه تعبیر می

تون کور  رفت، اسپند دود کردن و »چشم حسود و بخیلبود و به استقبالش می

 گذاشت؟  وشنا« گفتنش را روی چه حسابی میرو بی

های ویدا دوباره توی گوشش  نفس عمیقی کشید و نگاهش را از او گرفت. حرف

زنگ خورد وقتی تا یک لحظه چشم مهتاب را دور دید، کنار آوا نشست و  

 زیرگوشش وز وزک کرد: 

 کشی، نه؟ الهی بمیرم برات، اینجا خیلی سختی می-»

 ل زد:آوا بهت زده به او ز 

 ام؟ ده که از زندگیم ناراضیی من نشون میسختی بکشم؟ کجای قیافه -
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ای بابا عزیزدلم، االن که دیگه رضایت عروس جماعت معنی نداره، مهم -

رضایت مادرشوهره که همیشه با غر زدن و سوسه اومدن دلِ پسرو از زنش  

شه و کنه و دختر بدبخت با هزار امید و آرزو زا به راه میتیره و سیاه می

 شه به طالق و طالق کشی... عاقبتش ختم می

اش  ی گونهکرد که او دستش را گوشهزده نگاهش میآوا هنوز مات و بهت

 گذاشت و ادامه داد: 

گم،  و بهت میآ! رو حساب خواهری دارم اینتوروخدا از من نشنیده بگیری-

 وگرنه من چیکاره حسنم که بشینم پای حرف بزرگترا و آنتن بقیه بشم...  

گفتن یه عده چو انداختن که تو زبونم الل  ولی شنیدم، یکی دو روز پیش می

نحس قدم بودی! اونم واسه خاطر شکستن ظرفا و منفجر شدن کتری... بخاطر  

گن توئم عین مادرت مرگ و میر  اتفاقی هم که واسه دایی آرش افتاده، می

 همراهت میاری...  

بدی از تو ندیدم... ولی مردم یک آ آوا جون! من که البته این حرف من نیست

زارن  و گفتن، واسه نفر بعدی دوتا میسر دارن و هزار سودا... به من تا اینجاش
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ده به بعدی... آخرشم طوری یک  زاره و پاسش میروش و اونم چهارتا دیگه می

مونی حقیقت حرف اوناست یا چیزی که کنن که خودت میکالغ چهل کالغ می

 اتفاق افتاده... 

بهرحال خاله مهتاب هم آدم سنتی و قدیمیِ، یهو دیدی یکی از حرفا تو  

گوشش رفت و مثل بقیه قضاوتت کرد... اینه که صالح دونستم تو عالم فامیلی، 

 بهت بگم و یادت بیارم حواست به خودت باشه...«

هرچند آوا کم نیاورده بود و با زبان تند و تیزش حسابی از خجالت ویدا درآمده 

ای درهم بدرقه کرده بود، اما باز هم  دست آخر هم او را با اخم و چهره بود و

 کرد. هایش عین خوره به جانش افتاده و اذیتش میحرف

 آوا؟ آوا دخترم؟  -

با صدای مهتاب، دستش از زیر چانه افتاد و با نفس بلندی که کشید، پلک زد و  

 گفت:

 جانم مادرجون؟  -

 د و بعد گفت:مهتاب چند لحظه با شک نگاهش کر
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 خوبی مادر؟ خیر باشه، چیه تو فکر و خیالی؟ -

هایش نشاند و از پشت  با سختی و از روی مصلحت، لبخند کمرنگی روی لب

 میز بلند شد. 

 چیز خاصی نبود... تونستین گل رو دوباره بکارین؟  -

مهتاب با این حرف آوا، انگار که دوباره یادش بیاید تا حاال بابت چه 

بی کشیده است، دوباره چینی به پیشانی انداخت و همانطور که  خرااعصاب

 کشید گفت:ها را از فریزر بیرون میسبزی

شه دوباره بریزی تو دریا؟ اصال اگه هم بریزی،  نه مادر مگه آب ریخته رو می-

 چه توفیری داره؟  

وه دگم، مادرِ من، عزیزِ من، به این بچه یاد بده وقتی میهرچی به این دختر می

ره؟ کنه حواسش به جلو پاش باشه! ولی مگه به خرجش میو بازیگوشی می

 کنه!ام بهرام چطور با این دختر سر میموندم بچه
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دونم کجای زندگی کم کاری کردم که اوالدام هیچکدوم به خودم نکشیدن  نمی

اند... عین خودِ و این همه غُد از آب درومدن! هردوتاشون لجباز و یه دنده

 د که مرغش همیشه خدا یه پا داشت...کیارا

هایش، آوا دوباره خندید و او همانطور که روغن را توی ماهیتابه  از حرف

 ریخت گفت: می

نگفتی واسه چی دلخوری دخترم؟ نکنه باز اره و اوره دور هم جمع شدن  -

 چرت و پرت زیر گوشِت خوندن مادر؟ 

ها مشغول  یخ سبزی آوا کمی صورتش را جمع کرد و خودش را با آب کردن

 نشان داد و گفت:

دلخور نیستم مادر جون... اون بنده خداها هم که کاری با من نداشتن... یه  -

 و خوردن و رفتن...  توک پا اومدن ناهارشون

دست مهتاب که روی بازویش نشست، به اجبار نگاهش را از سینک گرفت و او  

 گفت:را نگاه کرد که با لبخند می

 کنی دخترم؟ میبا من غریبی -
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 معلومه که نه! این چه حرفیه؟!  -

 و پُرِ ناراحتی کرده؟  گی چی چشمای عروس منپس چرا بهم نمی-

های سردش را در هم  آوا چند لحظه نگاهش کرد و بعد، همانطور که انگشت

 کرد نگاهش نکند گفت: پیچاند، درحالیکه سعی می می

 شما از ازدواج من و اهورا ناراضی هستین؟  -

ای بهت زده نگاهش کرد و دستش از روی بازوی او پایین سُر  مهتاب لحظه

 خورد.  

 چرا باید ناراضی باشم؟ کی همچین حرفی زده مادر؟ -

آوا بیشتر سر به زیر شد و مهتاب، کالفه سرش را به طرفین تکان داد. خودش 

اش بیرون نزده است. ان کسی جز خواهرزادهدانست این حرف از زبخوب می

یک لحظه از عروسش غافل شده بود و همان هم کافی بود برای اینکه ویدا  

حسابی گوش دخترک را پُر کند. زیر لب به خودش بیراه گفت که روزی  

گفتمانش با خواهرش راجب اینکه اهورا شاید با دختر او وصلت کند، االن  

 . اینطور گریبانگیرش شده بود
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کسی بهم نگفته، فقط خودم فکر کردم که شاید... شاید با خودتون بگین  -

دختره پاقدمش نحسه که به محض اومدنش کتری آشپزخونه آتیش گرفت و  

 نزدیک بود چند نفر آسیب ببینن...  

یا شایدم فکر کنین باالخره زیر پر و بال شاهپور بزرگ شده و این همه سال 

 مناسبی برای پسرتون نیست...  و گرفته و مورد تربیت اون

گزید و دست به روی دست زد و مهتاب لبش را میآوا با بغض حرف می

کوبید. حاضر بود قسم بخورد این کلمات، کلمات آوا نیست و همه را ویدا به  می

او یاد داده و روی ذهن این طفل معصوم تأثیر گذاشته. وگرنه دخترک چرا باید 

کرد؟ بازگو می حرف دو سال پیش را دوباره  

چند قدمی جلوتر رفت و آوا که سرش را بلند کرد، مهتاب با لبخندی کمرنگ 

 گفت:

کنی مادر جان؟ تو شاید زیر دست اون دیو سه سر چرا همچین فکری می-

تو از نرگس بریدن! هم خونِ آرشِ منی... اصلت،  بزرگ شده باشی، ولی بند ناف
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زام، باال  و رو چشام می و االنم دخترشاز همونیِ که یه روزی نور چشمم بود 

 کنم به اینکه عروسمه... گیرمش و افتخار میسرم می 

 آوا لبخند کمرنگی زد و مهتاب دستش را گرفت و ادامه داد:

ی من غریبه  ی آرشم بلرزه به اینکه تو خونهزارم دل یکی یه دونهمگه من می-

 ه؟  اش ممکنه باهاش بد تا کنه یا ناراضی باشو عمه

هایش را از هم فاصله داد، دخترک ی آوا از بغض لرزید و مهتاب که دستچانه

 اش خزید و او با بغض موهایش را نوازش کرد. به آغوش مادرانه

گلی هستی که بعد  آ عزیزدلم... تو همون دستهنبینم دیگه این حرفا رو بزنی-

زنه یا  کلمه حرف می سی سال مهرش به دل پسرم افتاد و اگه االن اهورا چهارتا 

 اش بخاطر حضور تو، تو زندگیشه... یه لبخند رو لبش میاد، همه 

و پیدا کرده، از همون روز  همون وقتی که اهورا بهم زنگ زد و گفت دختر آرش

با خودم عهد بستم که مِن بعد یه دونه دختر ندارم، دو تا دارم! خدا به سر  

 ..  تری مادر.شاهده که از آیدا هم برام فرض 
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هایش را با کف دست پاک کرد. با لبخند نگاهش کرد و  آوا از او دور شد و اشک 

 گفت:

صد سال عمر شما باشه، منم هر دفعه پیش شمام، انگاری که مامانم برگشته -

 کنه... و داره نوازشم می

 زمان با کشیدن نفس عمیقش گفت: مهتاب هم

 شو زیاد کنه...  اش نگذره و عذابخدا از باعث و بانی-

من شرمنده توأم مادر که انقدر دیر پیدات کردم... غفلت از خودم بود که وقتی  

و بیارم و  نرگس گفت بچه رو انداخته، پیِ قضیه رو نگرفتم که یادگاریِ برادرم

 پیش خودم بزرگش کنم...

 ین تکان داد و گفت:زده نگاهش کرد و سرش را به طرفآوا بهت

تون شرمنده باشه عمه جون... چه غفلتی؟ اون شاهپور کالش یه عمر دشمن -

ی تقلبی گرفت... از کجا باید ام شناسنامه ی خودش کرد و واسهو بازیچهمن

 ام؟ شدین که زندهخبردار می

 بعد با لبخند ادامه داد:
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مو خودِ خدا ی زندگیهمین که االن کنارتونم، پشتم به اهورا گرمه و همه-

 ی تموم دنیا باارزشه...  دوباره بهم برگردونده، برام به اندازه

 مهتاب با لبخند بیشتر دستش را فشرد و گفت: 

 ها رو بده من سرخ کنم، خودتم برو یه آبی به سر و صورتت بزن...  اون سبزی-

 آ مادر! دیگه هم نبینم از این فکر و خیاال کنی

ها را به دستش داد و صورتش را که شست، دوباره نگ سبزیآوا با لبخندی کمر

 سمت آشپزخانه برگشت. 

های سرخ شده، انگار که کسی هنوز داخل نرفته بود که با استشمام بوی سبزی

 تهِ دلش چنگ بیندازد، عُق زد و دوباره سمت سرویس بهداشتی برگشت. 

مهتاب که متوجه حالش شده بود، پشت سرش رفت و همانطور که صدایش  

 کرد گفت:می

ه بهش  آوا دخترم؟ خدا مرگم بده چِت شد تو یهو؟ چیزی خوردی ک-

 ای وای نکنه بخاطر آش سر ظهر رو دل کردی؟حساسیت داشتی؟ 
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آوا همانطور که دستش را دو طرف روشویی گذاشته بود، پاسخش را بریده 

 بریده داد: 

 ها اذیتم کرد... چیزی نخوردم... بوی... بوی سبزی-

ای باتعجب نگاهش کرد و بعد، با فکری که توی ذهنش جرقه زد،  مهتاب لحظه

ناباوری، همراه با شوق توی صورتش نشست و سعی کرد لحنش تغییر   بهت و

 نکند وقتی که محتاطانه گفت: 

 قبال هم اینطوری شدی مادر؟ یا دفعه اوله؟  -

 آوا صورتش را شست و اهرم شیر را پایین داد و گفت: 

دلیل از بوهای عادی حالم  یکی دو بار دیگه هم دقیقا همین بال سرم اومد... بی-

پلو گذاشته بودم، ولی از بس بوی مرغ  خوره... همین دیشب زرشکمیبه هم 

اذیتم کرد نتونستم حتی یه لقمه درست درمون بخورم... دست آخر هم همه رو  

 آوردم باال...  

 دکتر نرفتی؟ -
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اهورا اصرار داشت بریم، ولی چیز مهمی نبود... خسته هم بود دلم نیومد اون  -

 م...  شو به هم بزنوقت شب استراحت

 مهتاب چند لحظه سکوت کرد و بعد با لحن خاصی گفت:

اشکال نداره مادر، همون بهتر که نرفتی... اینجور خبرا رو بعدا به مردا بدی -

 ریم... و عوض کن االن با هم میبهتره... برو لباسات

 آوا با تعجب نگاهش کرد. منظورش را اصال نفهمیده بود.  

 .  ولی من که گفتم چیزی نیست..-

آره مادر انشااهلل که خیره... تا تو لباس بپوشی، منم یه سر و سامونی به غذا  -

 بدم و راه بیفتیم...  

اش، دست او را  زمان با گفتن جملهآوا هنوز پاسخی نداده بود که مهتاب هم

 اش کرد. ی خودش راهیها برد و سمت خانه گرفت و سوی پله

   ها را باال رفت و در را باز کرد.پله
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ی  ی مردانهگرفت. سلیقه هایش رنگاسیون خانه، لبخند روی لباز دیدن دکور

 شد.  یماهورا در جای جای دکوراسیونش دیده 

با کنسول و   ،دیوارهای خاکستری که فقط پشت ال ای دی به رنگ دودی بود

های دودی، مربعی چیده شده بود و روی آنها  کرم رنگ. نشیمنوی میز تی

شان آباژور آلبالویی  شد و یک طرفآلبالویی رنگ دیده می  های کرم وکوسن

تر، جعبه مهماتی  چیز جالبها کرم بود و از همهقرار داشت. مینیمال و تزئین

ی چوب افرا کار شده بود و میانش را از گلیم سرخ رنگی  بود که زیرش پایه

شکل درست  داده بود آن را به این سفارش پوشانده بودند و خودِ اهورا شخصا 

 کنند. هم برای نشیمن بود و هم داخلش پُر بود از وسایل. 

ی  شان اما کامال متفاوت بود و دیگر خبری از آن سلیقهدکوراسیون اتاق خواب

شان به رنگ سفید و فندقی بود و میز توالتِ  مردانه نبود. تخت دو نفره

اتاق گلیم   دار و باکس طبقاتی کنارش و کمد، همگی ستِ آن بودند. کفالمپ

شان که در  روی عسلی، عکس دو نفرهافتاده بود و  رنگی فرش کوچک فندقی 

 خورد.  آتلیه سعید گرفته شده بود به چشم می 
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روی کمد ایستاد و مانتو و شالش را پوشید. آرایش مختصری برای سر حال روبه

اش روی چهره نشاند و سوئیچ و همراهش را توی  پریدهی رنگآوردن چهره

 اش گذاشت و از خانه بیرون رفت. دستی کیف

کرد و صدای قربان ی آزمایش دستش نگاه میزده به برگهچند ساعت بعد، بهت

شنید. آنقدر شوکه شده های پُر از خوشحالیِ مهتاب را کنار گوشش میصدقه 

 توانست کالمی لب از لب باز کند. بود که نمی

ای که اکنون بخشی از وجودش  چهسه نفره شدن او و اهورا، آن هم با ورود ب

 کرد؟ بود، برای آوا زیباتر از رویا بود... اصال چطور باورش می

گذرد، ولی چطور خودش متوجه نشده اش میدکتر گفته بود سه ماه از بارداری

 د دقت نکرده بود؟ دااتفاق و حالتی که برایش رخ می بود؟ چرا به هیچ

رسونی... می  مو به آرزوقشنگم که داری منالهی من دورت بگردم دختر -

زری از یه دونه پسرم رو  دونی چند وقته من حسرت داشتن یه نوه کاکلمی

 مو ببینه...  تونه خوشبختیِ بچهدلمه؟ الهی کور بشه چشم هرکی که نمی
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آوا با لبخند نگاهش کرد و از سالن مطب که بیرون رفتند، ریموت را زیر  

 ره صدای مهتاب را شنید:انگشتش فشرد و دوبا

هم بسپر به اهورا که خیلی  آ مادر، از این به بعد خریدای خونه رو کلمیگم-

بیرون نری... واسه کارای خونه هم که من هستم، آیدا هم میاد کمکت... نهایت  

از پسش برنیومدیم، یه نفرو میاریم واسه پخت و پز و تمیزکاری که تو دست به  

 سیاه و سفید نزنی... 

 کرد، با خنده گفت:آوا در ماشین را بست و همانطور که کمربندش را چفت می

های اول که نیاز به مراقبت شدید نیست مادرجون... اگه از خونه بیرون  ماه -

 نرم کارای بافتنی و مؤسسه رو کی انجام بده؟ 

 مهتاب سرش را به طرفین تکان داد و زیرلب نچ نچی کرد:

لجاجت اهورا به تو هم سرایت کرده؟ وقتی من یه حرفی ال اله اال اهلل! نکنه  -

دونم دیگه... بعدم، بارداری که ماه اول و ماه آخر زنم، البد یه چیزی هم میمی

 اش به مراقبت احتیاج داره...  شناسه، همه نمی
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اش را که به زبان  ی او را بوسید و جملهخندید، خم شد گونه آوا درحالیکه می

 هایش شروع شد. هتاب شکفت و دوباره توصیهآورد، گل از گل م 

و چشم عمه خانوم، من که چیزی نگفتم. اصال از این به بعد این ماشین-

شینم کنج خونه و دست به  ی حیاط خاک بخوره، خودمم می زارم گوشهمی

 زنم... خوبه اینطوری؟  هیچی نمی

*** 

رتش ریخت.  حوله را از روی موهای نمناکش برداشت و همه را یک طرف صو

ها بود که  روی صندلی میز توالت نشسته بود و مشغول برس کشیدن آن

های اهورا را دید که تکیه به در،  نگاهش از آینه به چهارچوب در افتاد و چشم 

 . برس را روی میز گذاشت و سرش را سمت او چرخاند. ندکردخیره نگاهش می

 کِی اومدی باال که من متوجه نشدم؟  -

 که مشغول حموم بودی و کال حواسِت به بیرون نبود.  همون وقتی -

اش را از در  کرد و هنوز حرفی نزده بود که او تکیهآوا با لبخند نگاهش می

 گرفت و قدم قدم جلو آمد. 
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های  دستش را میام موهای مرطوب او کشید و کمی سرش را عقب برد و نفس

ورت اهورا به  داغش گردن آوا را سوزاند وقتی آرام پلک زد و هرچه ص

گرفت و او که  هایش شدت بیشتری میشد، نفستر میهایش نزدیکلب

های ظریفش را  هایش را بست و انگشتشان را به صفر رساند، آوا چشمفاصله 

 بین موهایش کشید. 

 خواست روی دست بلندش کند که آوا سریع گفت:

 آ... گیرهنه نه... سنگین شدم اهورا... کمرت درد می-

رفت که اخم کند، ولی  ای توی صورتش چرخید و ابروهایش میلحظهاهورا  نگاه

آوا فرصت غر زدن به او نداد. از جایش بلند شد و دو طرف پیراهنش را گرفت و  

رفت، او را همراه خودش جلو کشید و نزدیک تخت همانطور که سمت تخت می

ابرویش را   که رسید، پیراهنش را رها کرد و صورتش را عقب کشید. یک تای

 باال انداخت و گفت: 

 دیدی حاال نیازی نبود؟  -
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های پیراهنش را  اهورا نفسش را عمیق و کالفه بیرون داد و همانطور که دکمه

 کرد، پاسخش را داد:باز می

شنوی  دونم این بچه اگه بدونه چقدر جلو تو خلع سالحم، بازم ازم حرفنمی-

 داره یا نه... 

هایش را گرفت و  آوا با این حرفش، بلند زد زیر خنده و اهورا دو طرف شانه

 خواباند، صدایش را شنید: همانطور که او را روی تخت می

چیز کوچیکی    و نشنوه؟ کیِه که هنوزم سر هرکنی که واقیعتشوخی می-

ه؟ یادت نمیاد همین چند ماه پیش سر دکنه و دستور میخطاب و عتاب می

 ه چیکار کردی؟ نی قرنطیقضیه

هایش، با لحنی جدی ولی  اهورا دستش را روی کمر او کشید و خیره به چشم

 آرام گفت: 

شه همین... پای یه  دی عاقبتش میمو گوش نمی کنی و حرفوقتی لجبازی می-

ایِ وسط بود، اون  های زنجیرهباند که کارشون ترانزیت کیلو کیلو مواد و قتل

 ها بار منو تهدید کرده بودن... آدما نه یه بار، که ده
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 چرا اینارو همون موقع بهم نگفتی که قضیه رو بدونم؟  -

 وش ندادی!بهت گفتم، گ-

 گفتی ولی نه کامل... -

اگر هم بابت این یکی  چون اتفاقات اداره به خونه ربطی نداره که بخوام بگم، -

بهت تذکر دادم، بخاطر امنیتت بود... پای تهدید وسط بود و تو بهتر از هرکسی  

 ام که وسط باشه، من همون اهورای سابقم... دونی پای جونِ خانواده می

عث شد آوا نفس عمیقش را ته گلو حبس کند و یک بار پلک  اش، بالحن جدی

ی اهورا، هنوز همان حالت سابقش را حفظ کرده بود و شاید کنار آوا  بزند. جذبه

توانست همان اهورای ترسناک و فرمانرو  ها میگرفت، اما گاهی وقتآرام می

 کند.  باشد که جز خودش، حرف احدی را قبول نمی 

وار روی کمر و پهلویش بود که با احساس حرکت نوازشهای اهورا هنوز دست 

کرد اش را به آوا که با خنده نگاهش میزدهچیزی زیر دستش، نگاه بهت

 دوخت. 

 این چی بود؟  -
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 همین حرفش کافی بود که آوا کوتاه بخندد و خودش را جلوتر بکشد. 

 باشه... هیچی، فقط تکون خورد... ماه آخره، عادیِ که انقدر حرکاتش واضح -

 من چرا تا حاال متوجهش نشدم؟ -

هایش را باال انداخت که همان لحظه، بچه تکان دیگری خورد  آوا با لبخند شانه

 سمت باال کج شد.  هایشی لببار گوشهرد و اینو اهورا دوباره احساسش ک

 و از کی به ارث برده...  کنه، کامال معلومه شیطناشاین همه ورجه وورجه می-

لند خندید و اهورا گودیِ گردنش را بوسید. دست چپش را زیر سرش  آوا ب

گذاشت و دست دیگرش میان موهای آوا بود وقتی صدای ظریف و نازش را  

 شنید:

 مو بهت بگم...  خوام تصمیم راجب اسمش فکر کردم... می -

 دونیم، چطور براش اسم انتخاب کردی؟ شو نمی ما که جنسیت-

 تخاب کردم...  برای هردوتا احتمال ان-
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خواهد کند و تا بچه دنیا نیاید، نمیآوا از همان ابتدا گفته بود سونوگرافی نمی

جنسیتش را بفهمد. اهورا هم مخالفتی نداشت و در رابطه با این یک قضیه، از  

همان اولین روزی که فهمیده بود تا االن که ماه آخر بود، طبق میل آوا پیش  

به او سپرده بود و خودش فقط قرار بود روی اسم  رفت و انتخاب اسم را هم می

 انتخابیِ او تاییدیه بزند. 

 ای نگاهشش کرد و بعد گفت: نگاه منتظرش خیره بود به آوا که او لحظه

 مو روش بزارم... نرگس!  خوام اسم ماماناگه دختر به دنیا اومد، می -

 کرد، با لحنی آرام پرسید: اهورا همانطور که نگاهش می

 ه پسر باشه؟  و اگ-

آوا کمی توی خودش جمع شد و نگاهش را از او گرفت. اهورا تعللش را که دید، 

 دستش را روی بازویش گذاشت و گفت: 

تم قبول دارم که سپردم انتخابت هرچی که باشه برای من مهمه؛ سلیقه-

یادت باشه حرف من حرف توئه و انتخابت هرچی که  خودت انتخابش کنی.

 باشه، انتخاب منم همونه...
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های خمار و روشن او،  هایش را نرم نرمک باال کشید و خیره به چشمآوا چشم

 ای مکث لب زد: بعد از لحظه

کنیم، همیشه به  سعی کردم اسمایی رو انتخاب کنم که وقتی صداش می-

چشم به یادگاری بهش نگاه کنیم... بخاطر آدمایی که برامون عزیز بودن،  

کنارمون بودن، ولی ما هیچوقت نتونستیم وجودشون رو برای همیشه داشته  

 باشیم و خیلی زود ازشون جدا شدیم...

 در سکوت نگاهش کرد و او ادامه داد: دوباره مکث کرد.اهورا همچنان 

تونستم فقط یدونه خوام اسم پسرم، ترکیبی باشه از اسم پدرهامون... نمیمی-

ی هرکدوم رو به اون  شه نیمهرو انتخاب کنم، اما اگه کنار هم بزاریشون، می

 دن...  یکی اضافه کنی... کیاراد و آرش باهم یه اسم رو تشکیل می

 زمان زمزمه کردند: ش کرد و بعد از چند ثانیه، هماهورا چند لحظه نگاه

 کیارش!  -

درخشید که  های اهورا میهایش نشست و کریستال چشم لبخند آوا روی لب

 همین یعنی موافقت صددرصدش با انتخاب آوا.  
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ی او گذاشت و همانطور که اهورا موهایش را نوازش  سرش را روی سینه

م او را شنید که در عین جدیت، چقدر  هایش را بست و صدای گر کرد، چشم می

 گیرا بود.  

و پُر  ها پیش، زمانی که هنوز با احساس بیگانه بودم و سیاهی دنیامیادمه سال -

کشوندن،  و به دام خودشون میمدام من ی کههایی مرگکرده بود، بین همه

 ی سفید تو زندگیم وجود داشت... فقط یه نقطه

 یه چیزی شبیه به؛ آوای جنون! دور و غریبه...  یه صدا... یه آوای آشنا، ولی

ترین حادثه و تنها  کامال اتفاقی بهش برخوردم ولی همون اتفاق، شد اصلی

خورد به  کردم، می دادم و از دور نگاهش میسنگی بود که وقتی بهش گوش می

 زاشت. های یخیِ قلبم و روش ترک و شکستگی به جا میپنجره

نگاه ماتش را به صورت اهورا دوخت. دست اهورا روی  آوا سرش را بلند کرد و 

 اش نشست و ادامه داد: شانه 

دادم به صدای نشستم و گوش میهرپنجشنبه، زیر درخت بید مجنون می-

ی  سازی که برای آتیش عصبانیتم، شبیه یه لیوان آب سرد بود... بین همه



www.taakroman.ir  

 
  

 
1614 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

اب کرده بود که ها، دنیا تو رو از همون اول برای آسونیِ زندگیم انتخسختی

 و بهت متصل کرد...  من

 تند تند گفت: کرد و او که مکث کرد،نگاهش میآوا همچنان خیره 

کرد... تو  و نگاه می نشست و منهای قدیمی میپس اون مردی که... رو پله-

 بودی؟ 

هایش را بست و باز کرد. لبخند آوا بیشتر رنگ گرفت و  اهورا فقط یک بار پلک

 االتر کشید. کمی خودش را ب

برای شندین   شینه،ی بید مجنون میسایه همیشه برام معما بود، کیِه که زیر -

 ست...  زاه، ولی خودشم درست مثل یه سایهصدای سازم وقت می

ی اشتیاق من برای ساز زدن زیر برف و بارون جلوی  شاید باورت نشه، ولی همه

دونستم که همیشه نوت  یپارک، فقط همون سایه بود... چون باورش داشتم و م

 ده... اول تا آخر رو دقیق گوش می

های اهورا، به لبخندی مات باز شد و آوا که روی کمر خوابید، روی صورتش  لب

 خم شد و گفت:
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و سپردم به صدای ی بید مجنون نشستم و خودمشایدم از بس زیر سایه -

االن، اینجا  و مجنونِ آهوی وحشی کرد که ویولون تو، آخرش آوای جنون من

 کنارم باشه... 

ی  شه که تو همهمن اهل خونه و تشکیل خانواده نبودم آوا؛ هنوزم باورم نمی

 اتفاقا رو رقم زدی و ورق رو برای همیشه برگردوندی... 

هایش رنگ گرفت و همان لحظه صورت اهورا خم شد و او  لبخند آوا روی لب

نتوانست بگوید پس خودش چه؟ خودش مگر توی خواب هم زندگی امروزش را  

گرفت، حضور  دید؟ غیر از این بود که اگر او از صدای ساز آوا جنون میمی

ی هرکدام  خودش هم آوای جنون بود برای قلب دختری که پُر بود از زخم و برا

 ها، احساسش نسبت به اهورا را مرهم ساخته بود؟ از آن

*** 

 شش سال بعد... 

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1616 

 

آوای جنون نرما     

کاربر انجمن تک رماننیلوفر رستمی    
 

ها و جیغ و شادی که خیابان را پُر کرده بود، باعث ترافیک صدای بوق زدن

شدید شده بود. حق هم داشتند، عروسیِ سعید، باید هم مثل خودش زلزله به  

کرد! آنقدر خودش شیطنت کرده بود و بقیه را خندانده بود که حتی در  پا می

 کرد. ی می گرمآمد و مجلسمجلس خودش هم گل سر سبد جمع به حساب می 

کیارش روی پای آوا نشسته بود و در آغوشش به خواب رفته بود. آوا موهای  

 کرد که صدای اهورا را شنید:خرمایی پسرکش را نوازش می

از بس از سر شب آتیش سوزونده و این طرف اون طرف رفته، ببین االن  -

 چطور بین این همه شلوغی و سروصدا خوابش برده...  

ای سمت او  ش کرد که همان لحظه اهورا هم برای لحظهآوا با خنده نگاه

 چرخید و بعد دوباره گفت: 

شناختم که بعد از هر دفعه دعوای لفظی و  یادمه قبال هم یه دختر رو می-

 برد... شیطنت و لج و لجبازی، همینطوری رو صندلیِ ماشین خوابش می

 آوا لب ورچید و گفت:
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شد و خم نمی یومد! سرش جلو حرف زورقط کوتاه نماون دختر لجباز نبود، ف-

 ی لج میفتاد...  خواستن وادار به اجبارش کنن که اونم رو دنده ظاهرا بعضیا می

 های ظریف آوا را گرفت.  دست اهورا، از روی دنده برداشته شد و انگشت

کردم که مدام باید در حال باج دادن و گردن خم اگه وادار به اجبارش نمی-

 کردن بودم... 

 بعد نگاهش را به او دوخت و ادامه داد:

 به نظرت اینا شبیه منه آهوی وحشی؟  -

 ای کوتاه باز شد و نگاهش را از او گرفت.  های آوا به خندهلب

 چیزو عوض کرده باشه...  توی قدیم، انصافا نه! ولی االن شاید اون دختر همه-

 نسبت به استثنای زندگیش؛ شاید! -

ی او بخندد که با صدای  های در لفافهبلند به اعترافرفت که های آوا میلب

 ها را به هم فشار داد. کیارش و تکان خوردنش، محکم آن

 آلود گفت: های مشت شده مالید و با لحنی خوابهایش را با دستپسرک چشم 
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خوام برم پیش سهند... یادته شن برامون خریده بودی؟ عمو  مامان... من می -

 ب برامون قلعه شنی درست کنه...  بهرام قول داده امش

رخ بدون اخمش را دید که جدی به نگاهی به اهورا انداخت و وقتی نیمآوا نیم

مقابلش دوخته شده، موافقتش را فهمید. سر شب آیدا به خودش هم گفته بود 

گیری نکند و آخر هفته را کنار هم باشند، کیارش را ببرند که سهند هم بهانه

 کرد. ماهنگی با اهورا چنین کاری نمیولی خب او بدون ه

 مون برسیم... مامان این تن بمیره نه نیار بزار یه شب به رفیق-

 هایی گرد شده نگاهش کرد و گفت:آوا با چشم

کیارش! مگه من به تو نگفتم دیگه حرفای عمو سعید رو تکرار نکنی؟ قرار  -

 شد تو مثل کی حرف بزنی؟ 

هی به اهورا انداخت و بعد کنار گوش مادرش  نگای چشم نیمکیارش از گوشه

 گفت:

دن، به حرف من که گوش  مثل بابا... ولی آخه همه به حرفای بابا گوش می-

 دن... نمی
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 دن. اگه تو هم حرف بد نزنی و پسر خوبی باشی، همه به حرفت گوش می-

 ام؟  من پسر بدی-

 کسی دوسِت نداره...شی و دیگه اگه حرفای خوب نزنی، آره... پسر بدی می-

 یعنی بابایی از دستم ناراحته و دیگه دوسم نداره؟ -

 حال صورتش جدی را حفظ کرد و گفت: اش گرفته بود. با اینآوا خنده

معلومه که دوسِت داره عزیزدلم، ولی باید قول بدی دیگه حرف بد نزنی، -

 خب؟ 

اهورا چرخید و  فین تکان داد و سمت سرش را به طر  با حالتی کودکانه، کیارش

 دوباره به آوا نگاه کرد و کنار گوشش گفت:

 ده برم پیش سهند؟  یعنی اگه بهش بگم، اجازه می-

اگه خوشگل و مؤدب بگی شاید قبول کنه... بعدشم باید به من قول بدی دیگه -

هیچ حرفی از عمو سعید یاد نگیری و اگه هم چیزی شنیدی، تکرارش نکنی...  

 باشه مامان؟  
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تکان داد و »چشم« زیرلبی گفت و   ا شوق و ذوق دوباره سرش راکیارش ب

دوباره به اهورا نگاه کرد. همیشه محبت پدرش را داشت، ولی رفتار اهورا با او  

هیچوقت طوری نبود که پسرکش را لوس کند یا به خصوص در جمع، مثل  

 خیلی از پدر و مادرها بهش پر و بال دهد. 

 دست پدرش را گرفت.  کیارش خودش را جلوتر کشید و 

 شه یه چیزی ازت بخوام؟  بابایی؛ می-

های  های آوا از این همه تغییر یهوییِ کیارش به لبخند باز شد. شیطنتلب

های  ، دقیقا شیطنتزدو اینکه مقابل اهورا چطور آرام و مؤدب حرف می پسرش

 کودکیِ خودش بود.  

 کرد گفت:ش را نوازش میاهورا نیم نگاهی به او انداخت و همانطور که موهای

 خوای بابا؟ چی می-

ی عمه؛ امشب با سهند و عمو بهرام قلعه شنی درست خوام برم خونهمی-

 دی؟ کنیم... بهم اجازه می

 از مامان اجازه گرفتی؟ -
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 آره بابایی بهش گفتم، گفت اشکال نداره...  -

انداخت میبعد نگاهی به آوا انداخت و با صورت ملتمسی که او را به خنده 

 گفت:

 مگه اجازه ندادی؟مگه نه مامان؟ -

 اش را کنترل کرد و گفت: آوا به سختی خنده

 من نگفتم اشکال نداره عزیزم، گفتم باید از بابا اجازه بگیری...  -

 ی کیارش وا رفت و ناامید دوباره به پدرش نگاه کرد. چهره

 ؟ مگه من بهت نگفتم هرکسی شب باید تو اتاق خودش بخوابه-

تازه قراره عمو بهرام هم باهامون بازی   چرا بابایی، ولی آخه سهند دوستمه...-

 دم فقط همین امشب اونجا باشم... بهت قول می کنه...

 گردی خونه...  فقط همین امشب! فردا ظهر دوباره برمی-

هایش را به هم کوبید و  صدای جیغ و خوشحالیِ کیارش بلند شد و کف دست

 ی اهورا را بوسید.  محکم گونه
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زد، کلید را به در  لحظاتی بعد، همانطور که با اخم کمرنگش تلفن حرف می

 انداخت و روی کاناپه نشست. 

ن  آوا آباژور را روشن کرد و خودش سمت اتاق رفت. مانتویش را توی کمد آویزا

های پاشنه بلند و کت لباسش را درآورد. چون یقه و آستین لباس  کرد و کفش

خورد. فقط باز کردن زیپش مانده بود که زیادی باز بود، روی آن کت می

اش را باز کرد و  ماند. موهای پیچیدهرسید و باید منتظر اهورا میدستش نمی 

رژلب زرشکی   شان را تجدید کرد وهمه را دورش ریخت. عطر نرگس میان

غلیظی را جایگزین رژ کمرنگش کرد. صدای پاهای او را که شنید، از پشت میز  

ریخت که همان لحظه  بلند شد و موهایش را با دست یک طرف صورتش می

 اهورا داخل شد.  

فرستی دادسرا... کنی و پرونده رو میهمین فردا اعترافاتش رو ضمیمه می-

و به ماجرایی باز  داره که بخوام پای خودماین قضیه کوچکترین ربطی به من ن

 کش شده و جایی برای رفو کردن نداره... کنم که از همه طرف نخ
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زد که با دیدن آوا، اخمش نرم نرمک رنگ با اخم، کالفه و بلند بلند حرف می

کرد، های کتش را گرفته بود و از تنش خارجش میباخت و او همانطور که لبه

 کشید. اش میگردن و گونههای سرخش را به لب

کمرش دست اهورا پشت کراواتش که میان انگشتان ظریف او جمع شد، 

دارش، لحن محکم صدایش را  های کِشهای آوا و نفسنشست و با وجود دلبری

 حفظ کرد وقتی دوباره در پاسخ به مخاطب پشت خطش گفت:

ره توضیح  دم و نه اهل دوباو وا کن فکوری، من نه باج میخوب گوشات-

ی گوشِت بمونه؛ فردا صبح گم که تا آخر عمرت آویزهدادنم... پس یه دفعه می

فرستی همونجایی که  الطلوع تمام اطالعات رو میزم باشه و پرونده رو میعلی

بینم... اما فقط کافیه دم، چون نیازی بهش نمیبهت گفتم... دوباره توضیح نمی

لحظه حکم اخراجت تنظیم بشه و فرداش  کاری ببینم ازت تا همون  ای کمذره

جایی که ازش اومدی... مفهوم بود؟... دیگه هم به من  هم بفرستمت به همون

 زنی... زنگ نمی
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را که کشید، همراهش را روی عسلی گذاشت و بدون اینکه به آوا  قرمز آیکون 

فرصت نفس کشیدن دهد، کمرش را به دیوار چسباند و سرش را روی صورت  

 خم کرد. ظریف او 

 هایش را باز کرد و اهورا کنار گوشش گفت: آوا با رخوت پلک

 زنه، باید فکر اینجاشم باشی شاهدخت! هوس شیطنت که به سرت می-

آوا کوتاه خندید و اهورا که گردنش را گاز گرفت، روی تخت نشست و آوا  

 مقابلش ایستاد و زمزمه کرد: 

 شه منم یه چیزی ازت بخوام؟  می-

 راجبِ؟  -

  رفت برداشت و همانطور که سمتش می ی اتاقآوا ویولون سفید را از گوشه

 گفت:

 راجب این! -

 تو مهمونم کنی، من مشکلی ندارم.  خوای صدای ویولوناگه می-
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هایش را که از هم باز کرد، روی زانوی چپش نشست و  آوا خندید و او دست

نداخت که او  اهورا موهایش را ناز کرد و یک طرف تن ظریف و کوچکش ا

 های شیطونش گفت: دستش را دور گردن اهورا حلقه کرد و با لبخند و چشم

 شه عالیجناب! تو قراره برای من ساز بزنی...  امشب قاعده عوض می-

 اهورا یک تای ابرویش را باال انداخت که آوا سریع گفت: 

بشنوم...  و خوام صداشمشب که کیارش نیست، میآ... یه امخالفت نداریم-

 مثل همون دفعه که لب دریا برام ویولون زدی...

اش را از گردن به روی  اهورا نفس بلندی کشید و همانطور که انگشت اشاره

های خمارش را  داد و چشمی لباسش حرکت میاستخوان ترقوه و از آنجا تا یقه

 های فندقیِ او دوخته بود، لب زد:به چشم

اش نکنیم و اونجوری چرا یه امشب که این بچه اسباب زحمت نیست، دو نفره-

 خوام آرومم نکنی؟  که می

دست دیگرش از پشت سر، زیپ لباس را تا نیمه باز کرده بود که آوا قبل از  

 اینکه او آن را تا انتها پایین بکشد، مچ دستش را گرفت و گفت:
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خواد با ؛ ولی قبلش... دلت که نمیخوایشه که تو میامشبمون همونجوری می-

 نه آوردن باز آهوی وحشی رو کنارت داشته باشی؟ 

 اهورا چند لحظه نگاهش کرد و بعد، نوچ بلندی کشید و آرشه را گرفت.  

 ول کن نیستی، نه؟ -

 و نشنوم، نه! تا صدای ساز زدن شوهرم-

 خوای، تکلیف چیه؟ اگه منم همون مسکنی رو بخوام که تو می-

که انگار منتظر همین حرف از جانب همسرش بود، لبخند شیرینی زد و   آوا

 ی ریزش را بیشتر در آغوش اهورا جمع کرد.  جثه

ی تهاتری  شه و با یه معامله اونوقت امشبمون با یه شراکت دوطرفه شروع می-

 رسه... به پایان می

 کرد. اهورا با لبخند محوش او را نگاه می
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ی بدی ندارم! یه بار باهات سر میز نشستم و سودی که من از معامله خاطره-

سراسرش آرامش بود نصیبم شد... شریک بدی نیستی که بخوام رو پیشنهادت  

 نه بیارم شاهدختِ اهورا...  

ی خودش گذاشت و خطاب به اهورا که موهایش را  را روی شانه  آوا، ویولون

 بوسید گفت:می

 هامون هماهنگه...  ها بکش... نوتفقط آرشه رو روی سیم-

 اش را سوزاند وقتی که گفت: نفس اهورا گونه

 و ملودی چیه؟  -

 همون متنی که یه هفته پیش خوندم و کلی ازش استقبال کردی... -

کرد، با لبخند  ای کمرش را رها نمیهای او که لحظهآوا در میان نوازش

د به نرمی ها تنظیم کرد و بعهایش را بست و اهورا آرشه را روی سیمچشم 

 حرکت داد. 

ها، صاصها و قها را تمام کرده بود. در میان تمام جنگدنیا انگار، واقعا سیاهی

به دست گرفته بود و طرح را با تغییر آغاز کرده بود.   موی سفیدانگار خدا قلم
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خواست  های آوا را میی چشم حصار سرد و سنگی قلبِ یخیِ اهورا، فقط شعله

رد و پیدا کردن مسیرش، فقط تلنگر این دختر را نیاز  تا سر به جنون بگذا

 داشت. 

ها را موم  قصه آنقدر چرخید و چرخید... و عالیجناب و شاهدخت آنقدر سختی

اش جان بگیرد و  کردند و آرام آرام زدودند، تا شیر مغرور در کنار آهوی وحشی

 د برای بیان احساساتش: نکلمات، فقط یک جمله باش

 هر حسی است، قلبی که عاری از 

 در اعماق آن جایی وجود دارد،

 کند... که با عجز تو را درخواست می

 

 نیاز نواب و اروین خاچیکیان(  -)آهنگ چرخیدیم

 فارغ از همه عالم از لحظه و از هر دم  

 ی این دنیا من غرق خودم بودم یک گوشه
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 سرد  یه لحظه ورق برگشت تو نیمه شبی دل

 تو ظلمت تنهاییم یه ستاره چشمک زد  

 کرد و سحر مییه ستاره بود اما یه شب

 چرخیدیم و چرخیدیم تا تازه بشیم از نو  

 ی قصه هیچکسی نبود جز تو  تک ستاره

 یه لحظه شدی خورشید یه لحظه شدی بارون  

 تابیدی و باریدی تا من بگیرم جون  

 جنسِ نوازش شد قشنگ تو هم حرفای

 ی خواهش شد ی احساسم فوارهتک قطره 

 ی دنیا  ه شدی من شعر تو محکمهصتو ق

 حکم سرنوشت این شد پیوند دوتا رویا  

 چرخیدیم و چرخیدیم تا تازه بشیم از نو  
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 ی قصه هیچکسی نبود جز تو  تک ستاره

 یه لحظه شدی خورشید یه لحظه شدی بارون  

 تا من بگیرم جون  تابیدی و باریدی

 

 

 

 دوستان عزیزم، سالم...

های قشنگتون که داستان رو دنبال کردید و به پایان ها و نگاهمرسی از چشم 

 رسوندید... 

ی نویسندگی، برای من حکم نفس  رمان آوای جنون، به عنوان اولین تجربه

 کشیدنم رو داشت... 

با تمام وجود لمسش  طی این یک سال که زمان گذاشتم برای نوشتنش، واقعا 

 هاشون گریه کردم... پای گریههای اهورا و آوا خندیدم و پابهکردم... با خنده
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شون داشته باشید و به دل مهربونتون نشسته  امیدوارم که شما هم دوست

 باشن... 

اگه کم و کسر و یا غلط نگارش و امالیی تو متن وجود داشت، به بزرگیِ  

ابهاماتی که   رسه و قطعان کتاب صد در صد به چاپ میخودتون ببخشید... ای

 ی چاپی رفع خواهد شد... براتون به وجود اومده، با خوندن نسخه

 واقعا از ته دلم دوستتون دارم...  

آالیشی ذات آوا،  امیدوارم زندگیتون به جذابیت چشمای اهورا، پاکی و بی

عاشقانه و محکم بودن  و رفاقت شهرام و سرزندگی و شادابی سعید، مردونگی 

 پیوند عالیجناب و شاهدخت قصه باشه... 

تر شدن قصه  های اصلی رو در کاور آخر، برای قابل لمسعکس شخصیت

ی آرزوهاتون، براتون تبدیل به یادش به خیر  براتون گذاشتم... امیدوارم همه

 بشه... 

 یا حق...! 
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*** 

. برداری پیگرد قانونی دارداین فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی   

. برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید  
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