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 :  خالصه

است، تمام    ده یاش، توسط پدرشان به قتل رسساله"آتور" که خواهر پانزده
حاضر است    یرا بهتر کند. او حت  سی مردم پرس  ی تا زندگ  کندیتالشش را م 

آزاد شدن    ان یم   نی قد علم کند. اما در ا  ان یکه در برابر پادشاه و مجلس اع 
 . دهدیم   ر ییتغ  شهی هم  یپدرش از زندان و بازگشت او به خانه، اوضاع را برا
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 *** 

دو   مه یسراس خانه  نفسدیبه سمت  م.  در    یصدا  زد؛ینفس  قلبش  ضربان 
که    کردیبه خدا التماس م  داشت یکه برم  یو با هر قدم   دیچی پیگوشش م

»کمک« به سان آواز قو بود و او گمان    ادیفر   یباشد! صدا  وفتادهی ن  یاتفاق
خانه به گوش    یخواهرش است، صدا از سو  ی آواز قو، صدا  نی که ا  کردیم
سرعتش   ت یبود که نها  ف یاما انقدر ضع   دیدو یسرعت م  تی رسد. با نهایم

ها  بود و چراغ  کی تار   ابانی نداشت! خ  اشیبا راه رفتن معمول  یفرق چندان
تا    دانستینم  ی و کس  کردندیشب، سوسو م  یهاساعت  ن یدر نخست  که 

  ی طوالن   ار یبه خانه، بس  یکوتاه منته   ر ینه. مس   ا ی  آورندیآخر شب دوام م 
  ابان ی ! خکردیاو را از خانه دورتر م  داشت،یکه برم   یهر قدم  ییبود؛ گو  دهش
بودند، سر از    دهیکه صدارا شن   یگانیخلوت بود و چند نفر از همسا   ض،یعر

جمله   کی. ذهنش فقط  گشتندیانداخته و دنبال صاحب صدا م   رونیپنجره ب 
به خانه مانده    قدم»رعنا با بابا تو خونه تنهاست!« چند    کردیرا مدام تکرار م 

که    یشاست. هر تالسخت شده    شیبرا   دنیبود که احساس کرد، نفس کش 
فرود   اشهیو خنجر بر گلو و ر  ر یهوا همچون ت   کرد،یم  دن ینفس کش   یبرا
چهار طبقه    ی. آپارتمان دیکه بود، باالخره به خانه رس   ی. با هر بدبختآمدیم

آن به  متعلق  دومش  طبقه  آ که  بزرگ  در  بود.  اثر    ی هنها  با  را  آپارتمان 
آنقدر   نی کف زم  یها یطبقه همکف شد. کاش   ی انگشتش باز کرد. وارد الب

سف  ز ی تم نور  که  م  یرو   یهاالمپ  دیبودند  انعکاس  را  .  دادندیسقف 
توانشان را از دست داده بودند    گر یکه د  یی نامنظم بود و با پاها  شیها نفس



  دیبود که شا   ن یا  دشیام  آمد؛ی»کمک« نم  اد یفر  یصدا  گر ی حرکت کرد. د
رعنا را    ادیفر  یصدا  دیشا   اند، دهیترش رسبه داد خواهر کوچک  هاهیهمسا

نم  ده یشن بودند.  داده  نجات  پدرش  دست  از  را  او  و  به    خواست یبودند 
رنگ باال   د یسف یمرمر   یهافکر کند؛ توانش را نداشت! از پله گر یاحتماالت د

  ده ینبود. باز هم ترس   هاهیهمسا  از   ی. خبر دیشان رسرفت و به مقابل خانه
ا  یبودند و سر خود را در الک فرو برده بودند. کار بلد نبودند!    ن یبه جز 

کوبش قلبش در چاهسار گوشش    یآرام و قرار نداشت؛ صدا  نهی قلبش در س
 دی لرزانش کل  یهاستبود. با د  و انعکاس صدا، سرش را پر کرده  دیچ یپ یم

  ی مانند ماه   دیکه دسته کل  دیلرزیآنقدر م  شآورد؛ دست   رون یب  فشیرا از ک 
به تمام بدن سرا لرزش دستانش  از دستش سر خورد.  بود.    کرده  تیلزج 

 :د یکه نداشت، بر در کوب   یدستانش را مشت کرد و با توان

 بابا؟...رعنا؟  -

 ض گفت: پر از بغ  ییاز چشمش روانه شد و با صدا  اشک

 ؟ یکنیبابا؟ در رو باز م -

 است! کمک از جانب خواهرش بوده  ادیداشت که فر نیقی  گر ید

 نداشته باش! شیبابا تو رو خدا کار  -

چموش    دیکه دسته کل  شدیکه خم م  ی . در حالآمدیاز داخل نم  ییصدا  چیه
رو  از  با صدا  ن یزم  ی را  م   ییبردارد،  از بغض  پدرش    د یلرزیکه  به  خطاب 
 گفت: 



 !م ی کن  یتو رو خدا بذار ما هم زندگ -

  ستادهیپدر ا   د، یلرز   شی . پاهادیرا انداخت و در را باز کرد؛ پدرش را د  د یکل
حبس شد. پدر با لبخند   اشنهی ! نفس در سدیچک یبود و خون از دستانش م

 به او نگاه کرد و با افتخار گفت: 

 تموم شد! -

هوا    یداد؛ دهانش خشک شده بود. خنجرها  نداشته دهانش را قورت  آب
المپ در   ک یبود و فقط  ک یکار خود را کرده بود. خانه تار   اشهیبه گلو و ر 

صدا  یاگوشه بود.  روشن  خانه  همسا   س یپل   نیماش   ر یآژ  یاز    ها، هیآمد. 
  ک دختر   یادهایبه داد فر  گونه نیجرأت نداشتند که خود به محل بروند و ا 

را دنبال کرد، به اتاق    دیچک یکه از دست پدرش م   یبودند! رد خون  ده یرس
قدم    توانست یو نم  د یلرزیم   شی! توان راه رفتن نداشت، پاها دیرس یرعنا م 

زحمت هر  به  اما  بردارد  قدم  قدم   یاز  هر  با  رفت.  آن سمت  به  که    یبود 
ب  داشت، یبرم خون  اشکشدیم  شتر ی رد  ر   شی ها.  فرو  رخسار  . ختندیبر 
  تر کی. هر قدم که نزدکردیکمرش احساس م   یعرق سرد را بررو   یهاهدان
خشکش    د؛یتر بود. باالخره به اتاق رس سخت  شیبرا  دنی نفس کش   شد،یم

را    یکارچی! توان انجام هتپدینم  نهیقلبش در س   گر یزد. احساس کرد که د
بود؛    ز اش غرق در خون بود! چشمانش هنوز باسالهنداشت. خواهرش پانزده

که او را   کردیروشنش هنوز هم به خواهرش التماس م  یابا چشمان قهوه
که   یاسر خورد و نشست. خون تازه وار ی د یاز چنگ پدرش نجات دهد. رو 

خون، سرد شده بود    یکرد. گرما  سیبود، پشتش را خ   ختهی ر  وار ید  یبر رو 



خانه    دو برادرش وار   دندیبه خانه رس  سی پل  یروهایزد! ن  خیو تن خواهر  
شان حمله  به خانه  یبه دست داشت و گمان کرده بود که دزد  ی اشد. اسلحه

 گفت:   یبرادر با شادمان دنیاست. پدر با دکرده 

 مژده بده پسرم که تمومش کردم! -

را باال آورد و    شیهنوز هم متوجه اتفاقات نشده بود. پدر دستان خون   برادر 
 با افتخار گفت: 

 رو تموم کردم! ییآبرو یکه ب  مژده بده -

هق خواهر بلند شد؛ توجه برادر به آن سمت جلب شد. خواهرش  هق  یصدا
. با سرعت به سمت اتاق رفت. خشکش  زدیاتاق رعنا از ته دل زار م  ی رو روبه

  ا یدن  ی جا  نیتر رها کرده بود و امن  ایدن  ی جا  نی ترزد. او خواهرش را در امن
و هر    گشتیم   سی پل   ی چراغ گردان قرمز و آب  گاه دخترک شد! به قتل  ل یتبد

ب  هیچند ثان از  دیکشیتر را به رخ برادر م خواهر کوچک  جانیبدن  . آنقدر 
آب    در چاله  ی پا  یی خواهر خون رفته بود که برادر با هر قدمش، گو  ی گلو
.  ختی رنگش فرو ر  یدو زانو افتاد. اشک از چشمان مشک  ی. بر رو گذاشتیم

 تکرار کرد: رلب یبه شماره افتاد و ز شیها نفس

 نه، نه، نه! -

 زد و گفت:  یابه سمت پدر رفتند تا او را بازداشت کنند. پدر قهقه ها سیپل

 که من لکه ننگ رو پاک کردم!  دیمژده بد  -



خون داغ خواهر،    س  یخواهر غرق در خونش را در آغوش گرفت؛ خ  برادر 
تر  خم شد. خواهر را محکم   شی هاو شانه  دیآتش بر دل برادر زد. تنش لرز

 زد: ادیدر آغوش گرفت و فر

 نــه! -

فرهق  یصدا خواهر،  قهقه  ادی هق  برادر،  عجز  سر  با    یها از  پدر  شادمان 
 کردند.  یساله عزادار سر دخترک شانزده یمخلوط شد و باال  گر یکدی

 _______________________________________________ 

 . دهدیه اتفاقات رمان در آن رخ م ک  یالیخ  ی نی: سرزم سی پرس

 . التی. استان. ایکشور  یبند  م یتقس   ی: نوعیساتراپ 

کشته   گناهیشدن خون و ب   ختهی به ناحق ر  یبرا  یخون داغ: اصالح   س  یخ
 شدن جوانان است. 

 . هاستیبخت  ره یت  م ی گل  نی: امثال

 .هاستاوشیخون داغ سهراب و س سیخ

 اخوان ثالث  یمهد

 *** 
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 برنامه به سمتش رفت و گفت:   یدهیو کت و شلوار پوش   کیش  یمجر

 . یخانم دهش دیممنونم که دعوت ما رو قبول کرد  یلیخ -

لبخند  یسر  آتور  و  داد  تکان  تواضع  سر  تلوز   ی از  مناظره  به  در    یون یزد. 
  ین یسرزم   سی دعوت شده بود؛ پرس  سی پرس  یبرنامه اجتماع   ن یترنندهی پرب

 ن یتر یم یقد  س یبود. درواقع، پرس  ایدن  ی اصل  نی از هفت سرزم  یک یپهناور و  
  یچرم   ی صندل  یبود. بر رو  نیهفت سرزم   انیدر م  نیسرزم   ن یتر و بزرگ
 ی آنقدر راحت بود که آتور دوست داشت، صندل  ی رنگ نشست؛ صندل  یمشک 

 وار خواند: نگاه کرد. زمزمه ز ی م  یرو  ی هارا با خود به خانه ببرد! به روزنامه

 پدر دخترکش، پس از پنج سال! یآزاد -

دور انگشتانش    یسرخ رنگش را چندبار   ی. نوک موهاد یکش   یقیعم  نفس
بود. غرق در روزنامه  ز ین  لمستان ید  یروزنامه  هیبق   تر ی. ت چاندیپ ها  مشابه 

 آمد:  یدختر فی ظر یبود که صدا

 ؟ یخانم دهش  -

رنگش را در شلوارش انداخته بود و از    ی مشک  شرت یبلند کرد. دختر ت   سر 
 بود. آرام جواب دختر را داد:  زان ی آو  م ی س نیکمربندش، چند  یرو 

 د؟ ییبفرما -



باال   ی ابود. شانه  یا قهی  کروفونیدستانش را باال آورد. در دستانش م   دختر 
 انداخت و با احترام گفت:

 رو وصل کنم؟  کروفونتون یم  تونم یم -

 برخواست: شی از جا آتور 

 البته.  -

اتاق انتظار افتاد؛ در    دیسف   وار ی د  یبر رو   یی طال   مرغی به طرح س  چشمانش
  یدارا  سی پرس  خورد؛یجا به چشم م در همه  مرغی نماد س  س، ی پرس  نیسرزم 

  یمتفاوت  یهاتیدمانش از اقشار و قومپنج هزار ساله بود و مر   یفرهنگ غن
افسانه اساس  بر  پرس  مرغی ها، سبودند.  به هم   س ی حافظ  و  سبب    ن یبود 

 و نمادش قائل بودند.  مرغیس  یبرا  یمردمان احترام خاص

کرد، جلو    م ی کمربند آتور تنظ  یپس از آنکه دستگاه فرستنده را بر رو   دختر 
ا   یرو آمد و روبه رنگ    یکت مشک  قه ی  یرا بر رو   کروفونیتا م  ستادیآتور 

حال در  نصب کند.  م   یآتور،  نصب  مشغول  اشاره  کروفون یکه  به    ی ابود، 
 ها زد و گفت:روزنامه

نکن  - ناراحت  رو  ا   د، یخودتون  موضوعات   ی ساتراپ  نیاخبار  انقدر کمه که 
 . شنیها م روزنامه  تر ی ت  یخانوادگ

  ی حالش خوب است و مشکل  به دختر زد تا نشان دهد که  ی لبخند مطمئن  آتور 
ت  ندارد. در  روزنامه  تر یبا    س، ی پرس  نیسرزم   یشمال   ی هایاز ساتراپ   ی کیها 
  س یپرس   ی و آموزش  ی فرهنگ  تخت یپا  لمستانی. د ستندیزیم  لمستان ید  یعن ی



مرکز  مدرسه  پرس  نی تربزرگ  لمستان، ید  یبود.  اع   س یمدرسه  و    انیبود 
.  فرستادندیم لمستان یآموختن خرد، ادب و دانش به د ی فرزندانشان را برا

مرکز د   ز ین   سیپرس  یدانشگاه  از سرتاسر    لمستانیدر  نخبگان  و  بود  واقع 
. کار دختر  آمدندیم   س یپرس  لمستان یبه د   لیتحص   ی برا  ا،یدن   یو حت  سی پرس

. ادکارش تکان د  نی به نشانه تحس  یعقب رفت و سر   یتمام شد. چند قدم 
 و گفت:  دیکش  شی هابر گوجه مو  یدست

 تموم شد.  -

  س ی شرکت کرده بود، تا با رئ  ون ی در تلوز  یابه او زد. در برنامه  یلبخند  آتور 
حضور در    یداشته باشد. شرطش برا  یا مناظره  ان یزنان مجلس اع   یشورا

آور دلهره  یبرنامه عدم حضور تماشاگران بود؛ پخش زنده برنامه به اندازه کاف
بود که    ی از اثرات  ی کی  ن یرا نداشت و ا  ت یجمع  ان یبودن در م   یی بود! توانا 

  شیاو گذاشته بود. دختر قصد رفتن کرد، اما پ  یبررو   شی حادثه پنج سال پ
 آتور بازگشت و گفت:  یاز آن به سو

فقط    - بگم که کار  خواستم یممن  دار یبهتون  م   دیکه  واقعا    دیدیانجام 
 بزرگه. 

راه آتور    ی  از سرسخت   یرنگ آتور دوخت. آه  یارا به چشمان قهوه  چشمانش
 : دیکش

 . دیکه موفق بش  دوارمیام -

 شدند.  دهیشکلش، به لبخند کش یهشت  یهالب د؛یکش  یقینفس عم  آتور 



 . م یکن یرو م  مونی ما همه سع -

رفت    رونیتکان داد و از اتاق ب  یلبخند آتور به دل دختر نشست. سر  ی گرما
ارشد مطالعات زنان    یمدرک کارشناس  ی و آتور را تنها گذاشت. آتور به تازگ

بر    یگرفته بود و در پژوهشکده علوم انسان   سیپرس   یرا از دانشگاه مرکز 
تمام    یزندگ   توانستیکه م   ی. طرحکردیاز زنان کار م   تیطرح حما   یرو 

. بر خالف مخالفت  دیکش   یقیرا متحول کند! نفس عم  سی پرس   ن یزنان سرزم
  ن ی که ا  کردیبرنامه آمده بود. گمان م  ن یمخصوصا برادرش به ا  ان، یاطراف

رساندن طرح    بیبه تصو   یخوب باشد. برا  ار یبس  اشیوجه کار  یبرنامه برا
 ی . طرحشتنداها دمردم و رسانه  ت یبه حما  یوافر  اجیاحت  ان،ی در مجلس اع
 نشد.  بیبه مجلس رفت و تصو  بیتصو   یکه بارها برا

بر گوش داشت، در زد و پس از اجازه آتور به ورود    یکه هندزفر  یجوان  پسر 
قدم به داخل اتاق انتظار برداشت و    ک یرنگ را باز کرد و تنها    دیاو، در سف 

 با عجله گفت: 

 رو آنتن.  می ریم  گهی د قهیپنج دق -

 تکان داد. یسر آتور 

 . امیاالن م -

  نه یرفت تا تدارکات را چک کند. آتور مقابل آ   رونیبه سرعت از اتاق ب  پسر 
اول    هیداشت که در چند ثان   یرنگ  دی سف  یهاچراغ  نهی. دور تا دور آ ستادیا

اذ  را  نور چشم  نگاه کردیم   تیبرخورد چشم، هجوم  آ   ی.  به خود   نهیدر 



سرخ رنگش را رها    ی بود. موها  هدیپوش  یرنگ  ی انداخت. کت و شلوار مشک
ز  در  و  پ  ر یگذاشته  آب  یراهنی کت،  رنگ  پوش   یبه  بود. گردنبند    دهیروشن 

از   یگردنبد حت   یبر رو   مرغی بود. نقش س  ختهی خود را به گردن آو   ی تیهو 
  گر یتر شده بود؛ درواقع دچاق  شی. به نسبت پنج سال پدی درخش یدور هم م 

و در دل    دیکش  یقی نبود! نفس عم  شی پنج سال پ   فی و نح  فیآن دختر ضع 
. پسر جوان به سراغش آمد و  دیآ یکار برم  نیداد که از پس ا  زه ی به خود انگ

گذر کردند و    کینسبتًا تار  یی کرد. از راه رو  ییاو را به سمت صحنه راهنما
بود. فاصله    انیدر م  یرنگ  دیشکل سف  رهی دام ین  ز ی . مدندیرس  ی اصل جیبه است

زنان    یشورا  س یو رئ تدو مهمان بود. آتور در سمت راس  ن یب  یادیز   ار یبس
اع  نشستند. مجر  انیمجلس  مقابل   یدر سمت چپ  و  در وسط  مرد هم 

بود    ی ونی تلوز  یهایمجر  ن یتربرنامه از با سابقه  ی گرفت. مجر  یجا  ن یدورب
دکور ساده    هیبق  ز ی بود. بجز م   ی خوب  ار یانتخاب بس  یامناظره  ن یچن  یو برا
آزاردهنده    ن یآغاز  قهیدق  ندرنگ بود. نور پرژکتورها در چ   ی اسورمه  و، ی استد

. برنامه کردندیهجوم نور عادت م   نی ها به ابودند و اما پس از آن چشم 
که در اکثر مواقع بر لب    یکمرش را صاف کرد و با لبخند  یشروع شد. مجر

 داشت، برنامه را آغاز کرد. 

. من به همراه خانم سی پرس  ر ی. درود بر مردم دلمرغیس  ننده ی به نام آفر  -
 . م ی باشما همراه هست ان،یزنان مجلس اع  یشورا سی و رئ  یآتور دهش 



رئ  آتور  سر  سی و  مجر  یشورا  دادند.  لب  یتکان  لبخند که  همان    یهابا 
سوال    نیو صورتش الغرش را مرموز، نخست   کردیم   تر دهیرا کش  اشدهیکش

 : دیرا پرس 

برس  - مناظره  حما  یموضوع  طرح  زنان هست. همونطور که    تیابعاد  از 
ز  یاد یز   یطرح سرو صدا  نیا   دیدونیم و مخالفان  موافقان  و    یادیکرده 

  شتر ی تا ب  د یطرح به مردم بد  ن یدرباره ا  ی حاتی لطفًا توض  یداره! خانم دهش 
 با موضوع آشنا بشن.

 تکان داد. یسر آتور 

  کنه یجد حقوق زنان رو از خانواده جدا مکه به صورت    هیطرح طرح  نیا  -
  می که تا به امروز اگر نگ  یزی. چدهیمستقل از خانواده م  ی تی و به زنان شخص

ن پ  ار یبس   وفتاده،ی اتفاق  وقوع  به  اساس وسته ی کم  قانون  پ  ی!  در  اون،    ی و 
 . زنهیم وندی در اکثر مواقع حقوق زن رو با با خانواده پ گهید  نیقوان

که به    یانتقاد  نیتر جامع به بزرگ  یچاک کرد. در همان اول پاسخ   ینفس
 را به زبان آورد.  شدیطرح وارد م 

پ   - از خانواده نباشد و    یعضو  گهیکه زنان د  م یست ی ن  نیا  یهر چند ما در 
طرح    ن یکه به ا  هی انتقادات  ن یگتراز بزر   ن ی. ام ی ها رو سست کنخانواده  انیبن

طرح    ن یها و پژوهشگران ااز نگارنده  یک ی. که بنده به عنوان  کننیوارد م
 ی ربط  چیه   خانواده حقوق زن از   ی. جدا سازکندیرو رد م  راداتیا نیتمام ا

 ها نداره!خانواده انیبن فیبه تضع 



 : دیآرام اما کنجکاو پرس ی با لحن یمجر

 ه؟ یجدا شدن حقوق زن از حقوق خانواده چ دیفوا -

 گذاشت:   ز یم  یتازه کرد. انگشتانش را در هم قفل کرد و بر رو  ینفس  آتور 

حقوق زن از حقوق خانواده جدا بشه و دو تا بحث متفاوت بشن،    یوقت  -
و زن در خانواده و خانواده در زن خالصه    کنن یم  دا یهر دو بحث استقالل پ

 !شه ینم

مکار به او نگاه   ی شورا مانند روباه  سی تر کرد. رئرا محکم انگشتانش    قفل
لبخند س کردیم م  شهیهم   مداراناستی.  نظر  به   نی او چن  ای   آمد یمکارانه 
 با همان لحن آرامش ادامه داد. پنداشت؟یم

و    رن یگیم   ده یاز خانواده، حقوق زن رو ناد  انت یهاست که به اسم صسال  -
مربوط به    یهایگذاراستیاز خانواده اکثر س   انتیص  ی. براذارنشیپا م  ر یز

م  ختم  ازدواج  به  سشهیزنان  از  تا   دیر یبگ  یشغل   ی هایگذاراستی. 
م  یجور  یل یتحص  ی هایگذاراستیس نها  شنیاعمال  در  زنان  به    تیکه 

. با جدا شدن  کننیازدواج هم اکثرًا زنان رو محدود م  نی برسن. قوان  ازدواج 
خاص خودش    یگذار استیشدن حقوق زنان از حقوق خانواده، هر بحث س 

  یهر دو بحث به صورت تخصص  یهارو خواهد داشت و مشکالت و راه حل
 !شنیبرطرف م 

شورا    سی کرد. رئ  انیزنان مجلس اع  ی شورا  سی رو به رئ  یسکوتش مجر  با
به رنگ سبز    ی و کاله  رهیسبز ت  راهنی بود، پ  شی انسالیاول م  یهاکه در سال



زمان    نیرا پوشانده بود، بر تن داشت. او که منتظر ا   شیروشن که اکثر موها
در    یربان مه  یآن را با چاشن  کردیم  ی که سع   یبود، دهان گشود و با تکبر

 شروع به صحبت کرد. زد،یهم آم 

مهمه  - خوب  فمن  م ی دونیمون  مباحث  به کار    ن یسرزم  نی ا   یتو  سمی که 
بر خالف قانونه! شما    گه ی! جدا شدن حقوق خانواده و حقوق زن از همد ادینم
بذار  انت یص  دییخوایم رو کنار  خانواده  م  دیاز  که    دیکن  یکار  دییخوا یو 

تأخ به  زنان  اوفته یب   ر یازدواج  م  نی !  فساد  بروز  باعث  ا شهیکار    گر ! 
 . ارهیم  دیرو پد  یها به ازدواج ختم نشه مشکالت بدتر یگذاراستیس

اع  س،ی پرس  دمداران سر  مفاه  انیمخصوصا  با  شدت  مخالفت   ی غرب  م ی به 
  انشیو پا   گذشتیم   ی غرب  یهانی. کمتر از ده سال از جنگ با سرزمکردندیم

پ  با  طرف  ی کی  یروزینه  س  ن یاز  ازدواج  با  با    اونا یشاهدخت    ی اس یبلکه 
از دو سال پادشاه پرس  سیشاهزاده پرس  درگذشت و    سیرقم خورد. پس 

رس سلطنت  به  داشتن  دیپسرش  هم  هنوز  سال،  هشت  از گذشت  بعد   .
  یی ها نبود. هر چند مخالفت  یعاد  چکسی ه  یدشمن، برا  ن یاز سرزم  یاملکه

انجام م از دشمنان نبود. گاه   ل یبه دل  ی همگ  دادند،یکه    جزم  ینفرتشان 
ها را به  نساکت کردن مخالفان، آ  یو برا   کردندیم  شهینقابدار را پ   یشیاند

با آن لبخند مکار و چشمان نافذش، به آتور    سی . رئدادندیم  بتغرب نس
. ترس از دست  دیکش   یقینگاه کرد تا پاسخ خود را بشنود. آتور نفس عم 

 :دادیرا داشت. لحنش اما آرامش را نشان م  شی دادن کنترل صدا 



از دوستان    یسر  کیبه لطف    س، یدر پرس و بحث حقوق زنان    سم یفمن  -
کدوم از    چیکه ه  ه یدر حال  ن یشد و ا  ده یکش  هیجاهل، پوچ شد و به حاش
  ی ستیفمن  میبه مفاه   ییهاشباهت دی طرح شا ن یمشکالت زنان حل نشده! ا 

  میها استفاده کرده باشه، اما ما تمام تالشمون رو کرد داشته باشه و از اون
که ما    دمیرو م  نانیاطم  نیو بهتون ا  م ی کن  یساز  یرو بوم   م یمفاه   نیا  که

  می حوزه رو رصد کرد  ن یشده در ا  ب یتصو  ن یتمام مشکالت حقوق زنان و قوان
طرح  مشکالتشون  برطرف کردن  با  تنظ  یو  مناسب  که کا  میکرد  م ی رو  ماًل 

 . نهی سرزم ن یو متناسب با مشکالت زنان ا  سیپرس  ی فرهنگ یفضا

گذرا    یبود. لبخندش را حفظ کرد. نگاه   ی راض  ار ی از روند مناظره بس  ی مجر
 را مطرح کرد.  یانداخت و سوال بعد  ز یم  ی به کاغذ رو 

رو مطرح    ی و فرزندکش  ی ناموس  یهاطرح، بحث قتل  نیاز طرفداران ا  ی لیخ  -
عمله. نظرتون در    ن یا  یبرا  یطرح بازدارنده خوب   نیکه ا  گنیو م  کننیم
 د؟ یدیم یا فاجعه نیاز چن یری جلوگ یبرا شنهادیچه پ  ه؟یباره چ نیا

عم  آتور  رو دیکش  یقینفس  بر  را  دستانش  و  باز کرد  را  دستانش  فقل    ی. 
.  خواستیبود که آتور م   ی زیچ  نیآخر  باره نیرها کرد. صحبت در ا  شیپاها 

مجر د  یبه  مهمان  داد که  تکان  رئ  گر یسر  دهد.  پاسخ    یپا  سی نخست 
رو  بر  را  س   یپا  ی راستش  به  تکبر    نه یچپش گذاشت. دست  با  و  نشست 

 : تگف  اشیشگ ی هم



شون مسئله ارتباط  گفت که همه  شهیم   یحت   ای  یناموس  ی هاقتل  شتر یدر ب  -
 د ی با   م ی انجام بد  م ی که بخوا  یهر کارمطرحه    به یپسر غر   کی دختر خانواده با  

 روابط باشه.  ن یا نه یدر زم 

 : دیگذاشت و کنجکاوانه پرس  ز یم  یتکان داد، دستانش را بر رو  یسر یمجر

 د؟یدار یشنهادی شما چه پ -

 به تکبرش اضافه شد و گفت:  نانی. اطم دیکش   یق ینفس عم سی رئ

دختر و پسرها به    نیکه ا  م ی بکن  جادیرو در جامعه ا   یطیشرا   م یبتون   دیما با  -
 بتونن ازدواج کنن! ی راحت

 _____________________________________ 

به استدالل    یازیکه ن  ین یی.نظم و آ یش ی. خشک اند سم ی: دگمات یشی اندجزم
 .رفتیبدون چون و چرا پذ  دیندارد و آن را با 

 عاند.ها و احزاب م مخالف به گروه  دی دار: نسبت دادن عقانقاب  یشی اندجزم

 ____ 

شروع به کندن پوست کنار ناخن شست    ار یاخت  ی. بدندیآتور باال پر   یابروها
آرام به  آرام  تیکه از تعجب مملو بود و عصبان  ییدست راست کرد. با صدا

 گفت:   شد،یآن افزوده م

  ر ی ها اکثرًا دختران زقتل  نی ا  یهایکه قربان  دهیازدواج کنن؟ آمار نشون م  -
ابرو    م ی خوایازدواج کنن؟ م  هانیکه ا  م ی رو فراهم کن  طیهجده سالن! ما شرا 



درست کن رو کور کن  میبزن  م؛ی رو  قتل  یبرا  م؟ی چشم    ی هادرست کردن 
 م؟ یبش  یدست به دامن کودک همسر م ی بر  یخانوادگ

 تا آرامشش را حفظ کند:  د یکش   یق یعم نفس

که اعتقاد    هیچه فکر  نیا هستن!    ی زودگذر نوجوان  ی هاروابط  نیاز ا   یلیخ  -
  یو تا زمان   نیاجتماع   یناهنجار  رنیم   رونیکه ب  یهر دختر و پسر  دیدار

که تجربه    م ی ها اجازه بدهبه جوان  د یبا  شن؟یکه ازدواج نکنن درست نم
 ازدواج کنن؟  دیکه همه با   هیچه فکر نی کسب کنن! ا

  شی انتخابات  یکه به رقبا  ییهامکارانه به آتور نگاه کرد. از همان نگاه  سی رئ
از آسمان به او نازل    یی که گو   کردیادا م  ی. سخنانش را به نوعانداختیم

 اند. شده

چه خبره!   دینی غرب رو بب  دی! برشه یروابط آزاد دختر و پسر باعث فساد م -
 یتا چهل سالگ  هایل یال رفته! خ انقدر روابط آزاد وجود داره که سن ازدواج با

 !کننیازدواج نم 

توجه به    ی و آتور ب  سوخت یزد. پوست کنار انگشت شستش م  ی لبخند  آتور 
تحمل    رقابلیغ   یمنطقیحجم از ب   نی. ادادیکار ادامه م   نی به ا  ار یاختیدرد، ب

 گفت:  یبود. با آرامش ظاهر

مانع بروز فساد؟   یروابط آزاد دختر و پسر باعث فساده، اما کودک همسر   -
شما به مشکالت زنان ازدواجه!    یهاچرا همه پاسخ  شم یمن واقعًا متوجه نم 

قتل   م ی گیها ازدواج باشه؟ مهمه دم و دستگاه، که آخرش همه جواب  نیا



آزار    م یگ ی! م اج ازدو   دیگیزنان؛ م  یکاری ب  م ی گیازدواج! م  دیگ یم   ؛یخانوادگ
! ازدواج  ست ین   ز ی! ازدواج راه حل همه چ گهی ازدواج! بسه د  دیگیم  ت؛یو اذ
 از مسائل آغاز بروز مشکالته! یل یدر خ

  شی را از کف داد و صدا  ار یکم عنان اختبه او نداد. آتور کم   ی پاسخ  س، ی رئ
 اوج گرفت. 

که    ی! پدره یت یحما  نیقوان   ب یمشکالت تصو  عیحل سر حل؟ راهراه  دیگفت  -
م  رو  خودش  ول خو  کشه؛یدختر  خ   یدش  م  یلیدمه!  فرزند    تونهیراحت 

  ن ی! ااد یب رون یاز زندان ب دنیخودش رو بکشه و بعد از چند سال حبس کش 
از زندان    ی. وقت ستنی ن  مون یکه انجام دادن پش  یوجه از کار  چیافراد به ه 

و توسط مردان خانواده    گردنیهاشون برمبا افتخار به خونه  شنیم  آزاد
ما حفظ    نیسرزم   ی ناموسشون رو حفظ کردن! تو  ؟یکه چ  شن؛یم  قیتشو

مشکالت رو    م ی و اگر بخواه  رهیگ یحذف ناموس صورت م  متیناموس به ق
بش  م ی بذار  یقانون   دیبا  م یحل کن  در صورت کشتن    نیا   م ی تا مطمئن  افراد 
 کنن!  مالی ارو پ یخون کس  یقصاص بشن و نتونن به راحت  انشونفرزند

و   ست ینگر یبه آتور م   روزمندانه یپ  سی سکوت حکم فرما بود. رئ  ه یثان  چند
م  خود  پ  دی شی اندیبا  ا   یروزیکه  ن   نیدر  است!   نیتضم   ز،یمناظره  شده 

 که در چنته داشت را رو کرد.   یریت  نی تربزرگ

که پدر خودتون هم دست به    ستین  ل یدل  ن یهمه تعصب شما به ا  ن یا  -
 قراره آزاد بشن؟  یبه زود کهنیعمل زدن؟ و ا نی هم



عصبان  یلبخند  آتور  سر  ب  ت یاز  انگشتش  سوزش  آتور    امان یزد.  و  بود 
م  ادامه  پوستش  به کندن  بها دادیسمجانه  ظاهرش  حفظ  و    یی .  داشت 

 : دیحفظ ظاهر شد. پرس نی ا  یانگشتش قربان

 !شمیمتوجه منظورتون نم -

 داد و گفت:  هیتک اشیصندل ی به پشت سی رئ

غ   - ا   ر یمگه  خواهر کوچک  نهیاز  و  که  شده  پدرتون کشته  توسط  شما  تر 
 ی خانوادتون درخواست قصاص نکردن؟ شما که مدع  یاز اعضا   کدوم چیه

 د؟ ینکرد ی اقدام ن یچرا خودتون چن دیقصاص 

با کش   کرد یم  یسع   آتور  آرام کند.    ق یعم  ی هانفس  دن یکه  را  خودش 
 نی تردردناک و حفظ کردن آرامشش سخت  ار یقضاوت شدن، بس  نی چننیا

ا بود. لبخندش پررنگ  ایکار دن    ی ادیز   یلبخند، دردها  نیتر شد و در پس 
خ  بود.  درم  ی س ینهفته  را  از کندن    انیخون  دست  حس کرد.  دستانش 

 همان لبخند پردردش گفت: اپوستش برداشت. ب 

و من    م ی مشکل رو برطرف کن  هیتا    مییجا نیکه ما ا   دید شما فراموش کر   -
  یکه از موضوعات شخص  ستم ین  جانی . من ا ستم یشما ن  ی انتخابات  بیهم رق 

و    دیرو ندار   یکار  ن یکه توان انجام چن  دیصحبت کنم اما شما مشخص کرد
 بحث ادامه بدم.  ن یبه ا ستم یمن هم حاضر ن 

 بلند شد:   شیجا  از 



 ؛یفکرامور زنان به دنبال بردن در مناظراتن نه هم   ن یکه مسئول  یتا زمان   -
 !شن یوجه حل نم چ یمشکالت ما به ه

حق با برادرش    دیرا در بهت تنها گذاشت. شا  سی و رئ  یرا گفت و مجر  نیا
 . کردیمناظره را قبول م  نیشرکت در ا  دیبود و او نبا

 !( استیدن یهااز همه زخم  تر یکار  زند،یکه پدر م  ی)زخم

 *** 

 دوم  فصل

 )والد( 

  کهنیدر خانه نبود. بدون ا  کسچیه  شهی خانه را انداخت. مانند هم  دیکل
تکالمپ رفت.  حمام  سمت  به  کند  روشن  را  سلولها  بدنش    یهاتک 

لباس  یمختلف  یها قسمت  د؛یلرز یم و  بود  شده  بدنش کبود  از    شی هااز 
اش کرده بود. نتوانسته بود زار بزند.  جا پاره شده بودند. بغض خفه  ن یچند
. تالشش را کرده بود، اما موفق نشده  رد یرا بگ   ی آن عوض  ی بود جلو  وانسته نت

به مقصودش رس نامرد  آن مرده  در    دهیبود.  بود  نتوانسته  و دخترک  بود 
ود. قلبش  به شماره افتاده ب  شیها بکند! نفس  ی نما کارمقابل آن گرگ انسان

اش،  خانواده  از متنفر بود. از خودش،    ی چ آرام و قرار نداشت. از همه  نهی در س
 و... .   ایکه نامش را مرد گذاشته بود، از دن   یاز آن عوض 

زباله انداخت.    سهیرا درآورد و در ک   شی هانداشت. لباس  ی جان  گر ید  دخترک
ب  ی. صدادیفهمیم   دینبا   کسچیه ذهنش  از  نامرد  که    رفتینم  رونی آن 



زندهگفتیم بفهمه  بابات  »اگر  نم:  ز ذاره یات  به  رفت.    ر ی!«  حمام  دوش 
م  ل   ف یکه کث  کردیاحساس  زخم  فی است.  مرز  تا  و  برداشت  شدن،   ی را 

ساب  تشپوس  تنهاد یرا  نم  یی! حس  نامرد   یکار  توانستیداشت.  آن  کند. 
  د یفهمی. اگر م دیفهمیم  یزیچ  موضوعنیاز ا   دی. پدرش نبا گفتیراست م

ها فکر کند. بغضش  به آن  خواستینم   ی داشت که حت  شی برا  ی چنان عواقب
. دلش  دینبود که بتواند دردش را به او بگو   ای دن  نی در ا  کسچیشکست. ه 

ح م  ال به  بدنش  نشست؛  حمام  بر کف  سوخت.    ه ی و گر  دیلزر یخودش 
  کردیم  باز هم احساس  سوخت،یپوستش م  کهبود. با آن  دهیامانش را بر
  ن یکه دست آن کثافت بهش خورده باشد، به ا  ی. بدنستین   ز ی که بدنش تم

روشودینم   ز یتم   ها یزود بر  هم  باز  ل  ی.    یهای. کبوددیکش  فیپوستش 
شده و از    جادی ا  یی ها زخم   ها یکبود  یک ی شده بودند و در نزد  حسیبدنش ب

  نی . او اصاًل در اکرد یرا احساس نم   ی. اما دخترک دردآمدیها خون م آن
را    شیموها   یکرد. آن عوض   خی. تنش  دیکش   شیدر موها   ینبود. دست   ایدن

زخم شده    شیموها   شهیبود که ر   دهی را کش   شی هم گرفته بود. انقدر موها
  توانست یرفت. پوستش را نم   ییبرخواست و به سمت روشو  شی بود! از جا

را برداشت    ی چیق   نبود.  ی کار سخت  ش،ی بردن موها  نیاز ب  یببرد؛ ول   نی از ب
موها  به کوتاه  شیو  م   یحد  ن یتررا  برا د یبر   توانستیکه    یتی اهم  شی. 

از    ش، ی مهم نبود. پس از جمع کردن موها  شی برا  یزیچ  چیه  گر ینداشت. د
  دیپدر و مادرش از راه برسند؛ لباسش را پوش   نیرفت. قبل از ا   رونیحمام ب

پدر و مادرش    خواستیبخوابد؛ نم   کهنیا   یخواب رفت. نه براو به تخت  
بب  نم ندیرا  د  کس چیه   خواستی.  م ندی بب  گر ی را  اگر  اگر    یوا  دند، یفهمی. 



به خانه بازگشتند.    گر ی دکی! پدر و مادرش به مانند هر شب با  دندیفهم یم
  بار نیدخترک را به دست دوستشان سپرده بودند و ا   ،یگر یهر شب د  نند ما

عم نفس  چند  را کرد!  خودش  بدنش   دی کش  قیدوستشان کار  لرزش  تا 
فا نشود.  رو   یادهی مشخص  بر  را  پتو  تا شا   ینداشت.  انداخت    د یخودش 

اتاق   به  مادر  پنهان کند.  مادرش  از چشمان  را  بدنش  لرزش  پتو  ضخامت 
 : به پدرش گفت آرامدخترک سر زد و 

 . دهیخواب -

دخترک    ی ایرا داشت؛ اما دن  اشیروال عاد  ز ی او را تنها گذاشتند. همه چ  و 
لرز   گر ید صبح  تا  دخترک  نبود!  سابقش  مانند  صبح   هیو گر  دیبه  تا  کرد؛ 

تکرار شد.    شی ذهنش صدبار به محل وقوع حادثه رفت و اتفاق صدبار برا
افتاده بود. به همه    شی اتفاق برا  نیکه چه کرده بود تا ا  پنداشتیم نیبه ا

که    ییمعلمش در مدرسه افتاد: »کسا  ی هاصحبت  ادیاحتماالت فکر کرد.  
ا  م  ن یبراشون  با   افته،یاتفاق  از خودشونه!  مناسب  دیکرم  داشته   ی پوشش 

  د ییمگر لباس فرم مدرسه مورد تأ وفته«ی براشون ن  یاتفاقات  نی باشن تا همچ
  یی چه؟ چه بال   د! اگر پدرش بفهم دیمعلمشان نبود؟ دخترک باز به خود لرز 

دستانش گرفت و در خود مچاله شد.    ان یسرش را درم   آورد؟یبر سر او م 
م اگر  م   د، یفهم یمادرش  حبس  خانه  در  را  مردک    کرد یاو  پدرش...آن  و 

! تازه متوجه  گذاشتیاو را زنده نم   د، یفهم یپدرش اگر م  گفت؛یراست م
  ده ینرس  وانی زورش به آن ح  درد بدنش شد. هرچقدر مقاومت کرده بود،

د خورد که  آنقدر کتک  هم  آخر  تک  گر یبود.  نداشت.  مقاومت  تک توان 



زخم   یهایکبود شکسته  یبدنش  روح  نمابر  آفتاب  بود.  و    ان ی اش  شد 
که بود از    یآمد. به هر جان کندن  رونیدخترک از دور متناوب تکرار حادثه ب 

اجازه    توانستی. نمدیوش پ  یاسک  قهیبلند و    ن یبرخواست و لباس آست  شیجا
به خودش    ی نگاه  نه ی. در آ ندیبدنش را بب   ی رو   یدهد که پدر و مادرش کبود

  شی انداخت و آه از نهادش برخواست. چشمانش قرمز و پف کرده بود. موها
 ... . دیدیچهره را م  ن یشکل ممکن کوتاه شده بود. پدرش اگر ا نی به بدتر

با   یا . چارهدیکش   یآه ب  دینبود.  اتاقش  . به مانند هر روز  رفتیم  رونیاز 
ا   یبرا نه از سر عالقه و احترام،    کار، نیپدر و مادرش صبحانه حاضر کرد، 

اولت  او  به  بارها  مادرش  بود.  ترس  سر  از  چن  ماتومیبلکه  بود که    ن یداده 
و مادرش آمد.    در باز شدن درب اتاق پ   ی انجام بدهد. صدا  د یرا او با   ییکارها

با خود    یالحظه  ی پدر و مادرش آمد. برا  یپا  یاال رفت. صداضربان قلبش ب
ها او را  افتاده است. آن  یکه چه اتفاق  دیها بگو اگر به آن  دیکه شا  د،یشیاند

پدرش تمام    ادیفر  یرا مجازات کنند. اما با صدا   یسرزنش نکنند و مقصر اصل
 بر باد رفت. شی آرزوها

 ؟ یبا موهات کرد ی چه غلط -

 !رید. متعصب و سختگ همان پدر بو  او 

 ؟یبا موهات کرد یبا توئم هلن! چه غلط -



ضربان قلبش را به وضوح    ینگفت. پدرش به پشت سرش رفت. صدا  چیه
چهره هلن جا خورد.    دنی. پدرش شانه او را گرفت و برگرداند. با ددیشن یم

 گفت:   تیچند لحظه در صورت دختر کنکاش کرد و سپس با عصبان 

  یهان؟ موهاتم به خاطر همون کوتاه کرد  یکرد  هیگر  یکدوم احمق   یبرا  -
 نه؟

حواله    یمحکم   یل ی شد و س  تر یعصب  د، یگوینم   یزیهلن چ  دیکه د  یهنگام
 زد:  ادی. پدر فرد یصورت هلن کرد. برق از سر هلن پر

 خوره؟ یدارن بهم م یکوتاه   یکه موها  ییکه من حالم از دخترا  یدونیم -

که    یانداخت. به مادرش نگاه کرد. نگران  ن یزم  ی او را بر رو   اش،یبعد  ضربه 
برا بود  صورتش  بود    یدر  ا  یصدا  ایاو  در  پدر که  صبح    نیبلند  موقع 

 کرد؟ یم  دار یرا از خواب ب   هاهیهمسا

 ؟یموهات رو کوتاه کرد  یابونیخ یمثل دخترا   یرفت -

 مشت و لگد گرفت.   ر ی هلن را ز وقفهیآن ب  یبه شکم هلن زد و در پ  یلگد

 *** 

اون    نارمی! امیخونه ما ندار  یتو  هایمسخره باز  نیبهت گفته بودم از ا  -
 داده نه؟ ادیآتور بهت  

 نبود. یمرد باهوش  گاه چیزد. پدرش ه  یدر دل پوزخند هلن

 . کشتیترش هم مدخ یک ی  نیا  دیباباش با  -



به او رفت   یا. مادرش چشم غرهدیکش  غی به هلن زد که هلن ج یمحک لگد
 نداشت. یت یاهم شیبود! پدر اما برا  را بلند کرده شی که صدا

تو ناموس من    یش عذابه. از اول تا آخر عذاب و دردسره. برا دختر همه  -
 دختره صاحب نداره؟  نیا  گنینم  رونیب یبر افهیق  نی با ا ست؟ی مهم ن

. دیچ ی. هلن از درد به خود پ دیباالخره از کتک زدن دخترش دست کش  پدر 
 .زدینفس منفس تی پدر از عصبان

به حال اون کله پوکت    یفکر  ه یتا من    ی برینم  رون یامروز تن لشت رو ب  -
 بکنم. 

صبحانه را با دستش پرتاب کرد و    ز یهنوز فروکش نکرده بود. م  تشی عصبان
رفت. مادرش به   رونیانداخت و از آشپزخانه ب   نیزم   یرا بر رو   لیتمام وسا 
 که در آشپزخانه به وجود آمده بود نگاه کرد و به هلن گفت:   یافتضاح 

 گند رو هم جمع کن!  نی! ادهیکار دستت م   تیخودسر ن یآخر سر ا -

 گفت:   رفت،یم  رونی که از آشپزخانه ب  یحال در 

 ؟ یبچه من باش  دیکردم که تو با  یچه گناه -

  هیتوان گر   ی حت  گر ی رفتند و هلن را تنها گذاشتند. د  رونیو مادر از خانه ب   پدر 
  یبود، احساس خرسند تمانم بدنش کبود شده که نی کردن هم نداشت. از ا

را در    یبدنش را بپوشاند. مدت طوالن   ی هایالزم نبود کبود  گر ی . دکردیم
از    ی اتکه  بهبرخواستن نداشت.    یبرا  ی لیهمان آشپزخانه کوچک ماند. دل



برم  یقور را  اگر آن  نگاه کرد.  تمام م  داشتیشکسته  را  چه؟    کردیو کار 
  رمیدراز شد. ناگهان به خود گفت »اگر بزنم و نم ز یدستش به سمت تکه ت 

تکه را به سمت    کنه؟«یم   کارم یبابام چ  ؟ یچاگر زنده بمونم بعدش    ؟یچ
رد! مرگش هم دست  یبم  توانستینم  ی. حت دیکش  غیپرتاب کرد و ج  ت یکاب

  یکه حال در آن زندگ  یپدرش به آتش جهنم  ماند؛یخودش نبود. اگر زنده م
ب  افزودیم  کردیم بود که  هلن  تنها  ا   گناهیو  م  نیدر  از  سوختیآتش   .
  یبرخواست. آب دهانش را قورت داد و مشغول جمع کردن افتضاح   شیجا

  داد،ینم   ی حس تازگ  انه تنه  یشد، که پدرش به وجود آورده بود. آفتاب بهار
نور م  یبلکه  چشمش  به  م  د،یتاب یکه  چشمانش  سوزش  به  شدیباعث   .

فرو رفت.    یکی و خانه در تار  د یرا کش  ره یرفت و پرده ت  ییرا یسمت پنجره پذ
را که مأمور عذابش به او وارد کرده بود،    یی ها را عوض کرد و زخم   لباسش

خاموش نگاه    ونیتلوز   بهمبل نشست و    یپانسمان کرد. تمام روز را بر رو 
برا باز هم  دور   ی کرد.  در  و  آن شب منحوس رفت  اتفاقات  به  بار هزارم 

ها  آن  کهنیتکرار حادثه افتاد. شب شد و پدر و مادرش آمدند. از ا  ینامنته
نوبت مادرش بود    بار نی خرسند بود و گرنه ا  خورند یرا م  شان ی سر کار غذا
را به سمت او   یکی. پدرش پالست دکتک زدنش را به رخ بکش  یهاکه مهارت
 انداخت.

 !رش یبگ -



که داخلش بود را در آورد. بهت زده به    یالهیرا گرفت و وس  ک یپالست  هلن
اشاره زد و    س یدرش به کاله گلخت و بلند نگاه کرد. پ  ، یمشک   سی کاله گ
 گفت: 

 !رون یب یریم  ن یاز فردا با ا -

 مکث کرد و سپس ادامه داد:  یالحظه چند

 تره!قشنگ یل یخودت خ یگوسفند   یاز موها -

 والد شدن را ندارند!(  اقتیها ل)همه آدم

 *** 

 سوم  فصل

 )پسر وراج( 

  ی رنگ  یرفت. کت و شلوار مشک   رونیبا مادرش از خانه ب  یاز خداحافظ  پس
  اده یداشت پ  میسرش جمع کرده بود. تصم  ی را باال شیبود و موها  ده یپوش 

برگزار محل  حما  ی تا  پ  یبرود. گروه  یت ی جلسه گروه  سال  دو  از   شی که 
بازماندگان و صدمه د  یتوسط روانشناس آتور برا   یهااز قتل  دگان ی تمام 

صدنفر    ک یگروه به نزد  یضاشد. حال بعد از دو سال اع   ل یتشک  ی نوادگخا
و عالوه    شد یبا تمام اعضا برگزار م  یا بودند. روز دهم هر ماه جلسه  ده یرس
گروه بود و به    نیا  یاعضا نیبرپا بود. آتور از اول  ز ین  یجلسات هفتگ نیبر ا 

  ی. تا مدت طوالن رفتند یگروه به شمار م   یاصل  یاز اعضا  گر ی همراه ده نفر د



آمدند و گفتند که    یکه بعض  دینکش  یفقط دختر بودند، اما طول  هایقربان
 خانواده کشته شده است.  گر ید  یپسرشان به دست اعضا ای برادر 

تنددیشهر رس  یمرکز  دان یم   به به سو  مرغی س  س ی .  آسمان    ی بال گشوده 
و نشان دهنده    سی نماد پرس  مرغیداده بود. س  یمرکز  دانیبه م   یجلوه خاص
بزرگ از    یسی تند  ، ی هر ساتراپ  یمرکز  دانیبود. در م   انیسی پرس  یغرور مل

س  مرغیس بودند.  بال  ی مرغیگذاشته  بدنبا  و    یهارنگ.غرفه  ییطال   ی ها 
 ده یپوش   یمیکه لباس قد  یمرد  یابود. در غرفه  یمرکز  دانیدر م  یککوچ 

برا افسانه  یبود،  از  غرفهگفتیم  سی پرس  یهامردم    ی غذاها  گر ید  یا. 
پرس م  سی معروف  مردم  به  غرفه  فروختیرا  به    یدنی نوش  یاو  را  "هوم" 
  ب ینام و ترک  نی به هم  ی اهیگ   دنیهوم، از کوب   ی دنی. نوش کرد یمردم عرضه م

  س ی در پرس  یدنینوش  نیتر و پر مصرف  نیتربود. هوم محبوب  ر ی آن با ش  رهیش
ناب،   ی هایدن یهوم را بر نوش ی دنیکه مردم نوش  ی. به حدرفتیبه شمار م 

برداشت و به راه    لمستان ید  یبزرگ ساتراپ   مرغی . چشم از سدادندیم   حیترج
.  دیرسجلسه    یبه محل برگزار  ابان یخودش ادامه داد. پس از گذر از چند خ

. در مقابل  کردندیجلسات را در طبقه دوم، ساختمان مرکز مشاوره برگزار م 
.  دیرخ رنگش کشموج دار س  ی در موها ی. دستستادی ساختمان چهار طبقه ا

 متوقفش کرد: یی برداشت تا وارد ساختمان شود. صدا یقدم

 !ی خانم دهش  دیتمام رسانه رو پر کرد -



  ی بود. پسر  یت یگروه حما  یاز ده عضو اصل   گر ی د  یک یسمت صدا برگشت.    به
  ی هود  شهیالغر. به مانند هم  یکل یبلند و ه یهم سن و سال خودش. با قد

 تکان داد:  یبه تن کرده بود. آتور سر زدیرا که بر تنش زار م  ی رنگ یمشک 

 یبهداد یآقا -

 زد:  یداشت. لبخند یرنگ  یی آشفته فر خرما  یموها پسر 

 کنترل خشمتون کار کنه.  یکه رو   م یبگ  یان ی به خانم ک دیبا -

 به او بدهد، پسر ادامه داد:   یآتور آمد که پاسخ تا

 نخورد! یدرد چی به ه ن یپنج سال تمر ن ی! ایوسط برنامه زنده قهر کرد -

وراج    یبود. پسر  ن یتا خودش را کنترل کند. او هم  دیکش  یق ینفس عم  آتور 
به    یزیبود که در هر چ  ییها . از آن آدمشناختشیم  یاد یمدت ز  یکه برا

که آتور ازشان متنفر    ییهاهستند. از همان  دنیو خند  ی دنبال مسخره باز
 یی انامرتب خرم   یدر موها  ی شد. دست  کیزدبه آتور ن   یبود. پسر چند قدم 

 : دیخود کش 

! تا ابد هم مجلس  نی دور شد   انیطرح تو مجلس اع   بیقدم از تصو  هیبازم    -
 چی نکنه به ه  بیطرح رو تصو   انیکه مجلس اع   یعوام پشتتون باشه، تا زمان

 ! همچنان همون آشه و همون کاسه.شهیوجه طرح اجرا نم 



پسر وراج    نیبه صورت ا   یمشت   توانستینگاهش کرد. کاش م  یعصب  آتور 
که فکش منقبض   یخدا، دهانش را ببندد. در حال   یحواله کند تا محض رضا

 گفت:   شد،یخارج م  شیها دندان انیکه از م  یآرام یبود، با صداشده

 دونم؟ یرو نم نیخودم ا  یفکر کرد -

 متوقف شدند.   یان یخانم ک یبود که با صدا  ده یجوابش را نشن هنوز 

 پس شما؟ همه منتظرن! دیی! کجا نیآتور! آبت  -

  کرد، یها نگاه مکه از پنجره طبقه دوم به آن  یانیبه خانم ک  نی و آبت  آتور 
 تکان داد و گفت: یدست  نینگاه کردند. آبت 

 . مییآ یم  م یدار -

  ی اافتاد و بدون توجه به آتور به داخل ساختمان رفت. آتور چند لحظه  راه
را حواله صورت آن پسر    یبار هزارم در ذهنش مشت یو برا  ستادی جا اهمان

 وراج کرد و سپس راه افتاد و به طبقه دوم رفت.

 ها یمنظم و پشت هم، صندل  ار یبه صورت بس  انشیبزرگ که در م   یسرسرا
  شد یباعث م   ها یصندل  نشی بودند. نوع خاص چ  دهیچ  یرا به صورت دوران 

را که در    ی مخصوص چوب  یکه نشسته بودند، بتوانند صندل   یکه تمام افراد
با    غذا  ز یم   نیاز سالن، چند   ی. در گوشه انندیبود، را بب   هایصندل  ره یمرکز دا 
ها که دو  داده شده بود. پنجره  نتیکه خود اعضا آورده بودند ز   ییغذاها 

 یینداشتند و نور آفتاب باعث روشنا یا پرده دادند؛یرا پوشش م ضلع سالن
گشت. به جز   یخال  ی کرد و دنبال صندل  ی. آتور به اعضا سالمشدیسالن م 



د. امروز روزش  یکش  یوجود نداشت. پوف  یخال   یصندل  چ یه  ن،ی در کنار آبت
  ن ینشان از ا   نیلب آبت  ینشست. لبخند مرموز رو   نینبود. رفت و کنار آبت

پسر وراج دهن    نی که اگر حرف زدن در جلسات ممنوع نبود، حال ا   دادیم
هم   گشودیم خزعبالت  م  اشیشگیو  زبان  به  خانم ک آوردیرا  که    یان ی. 
 به رنگ سبز روشن بر تن داشت به مرکز رفت:  یراهن یپ

دوباره دور    که نیمحترم. خوشحالم از ا  یبه تمام اعضا  کنم یسالم عرض م   -
شده جمع  ا  م؛ی م  از  هم   کهنی ممنونم  ما    یهمکار  ت ینها  شهیمثل  با  رو 
 . دیکنیم

 از حضار اشاره کرد.  یک ی به

 . دییبفرما -

چندماهه را در آغوش داشت به مرکز رفت. لباس    یاالغر اندام که بچه  یزن
بسته بود.    یارا گوجه  اشییطال  یبر تن کرده بود و موها  یرنگ   یخاکستر

  ف یشروع به تعر  ی مرکز نشست و پس از سالم آرام  یچوب   یصندل   یبر رو 
 کرد.  شیماجرا 

برادراش و پدرشون، خواهر کوچکترشون   یشوهرم با همکار  شی پنج ماه پ  -
 رو کشتن!

جا مراجعه  به آن  یمورد   نی باال رفت. تا به حال چن  یاهمهمه  هیچند ثان  یبرا
  شتر ی از مقتول باشد. آتور اما برعکس ب  تر کیزدکه به قاتل ن   ینکرده بود. کس

آرام در آغوش مادرش نشسته و به    کردیاعضا به نوزاد نگاه م  که چقدر 



 یمان ی از پش  یوط . صورتش مخلدیکش  یق ی. مادر نفس عمکندیها نگاه م آدم
 . کردیرا به مخاطبان عرضه م  ی و سردرگم

تازه    ن یا  ی وقت  - دخترم  رو کردن  هنوزه    کیکار  هنوزم که  بود؛  ماهش 
 !ست یکار رو کردن، اما اصاًل مهم ن   نیا  یچ  یبرا  دونم ینم

 . در پس چشمان سبز رنگش غم نهفته بود. دیکش  یآه

خواهر خودش رو بکشه، با من و دخترهاش هم هر    تونهیکه م  یمرد  -
م   یکار نم  کنه،یبخواد  اون   خواستم یمن  باشه.  دخترهام  پدر  مرد  اون 
  خواد؛ یبچه بهش بگه بابا. مادرشوهرم قصاص نم   هیرو نداره که    نیا  اقتیل
 عملشون برسن!  یکه دخترش رو کشتن به سزا  ییبذاره کسا  خوادینم

آتور بود!    یبرا  یی آشنا  ان یچه جر  خواهد؟یکه قصاص نم  یکرد. مادر  یمکث 
 زن با متانت ادامه داد:

هم صداش    کسچی هو    شه یم   مال یپا   ی راحت  ن یدختر جوون به هم  هیخون    -
همه    ی پا  د یزن با  گفت یبا خودم کلنجار رفتم. مادر شوهرم م  یل ی! خادیدرنم
 . ستهی مردش وا  یکارها

 زد:  یپوزخند

 کنه یم  یکار  نیکه شوهرم چن  نم ی بب  تونمی! نمستمین   یمن زن خوب   ی ول  -
رو به عنوان    ی انتخابم اشتباه کردم و کس  ی . من توستم ی و منم کنارش وا

 بود. شی پوست م  یتو یگرگ   کیانتخاب کردم که   م ی مرد زندگ



 نوزادش زد.   یبر موها یاتکان داد و بوسه یسر

گرفتم    م ی طالق گرفتم، تصم  یابیطالق رو امضا کردم و غ   یهابرگه  روز ید  -
سقف    هی  ر ی ز  ال ویه   ه یبذارم با    کهنی هام رو بزرگ کنم تا ا بچه  یی که تنها 

 بزرگ بشن. 

با همان    ی انیرا به اتمام رساند. خانم ک   شیها و صحبت  د یکش   یقیعم  نفس
 آرامش، گفت:  شهی لحن هم

  یتونست یکه م  یتنها کار درست   دیو شا  نی. بهتر ی درست رو گرفت  میتو تصم   -
 بود!  نیهم ی بکن

بود بلند شد و به سمت    ها یصندل  ره یکه در مرکز دا  یچوب  ی صندل  ی از رو   زن
و آرام با آن    نیری نشست. آن دخترک ش  ره ی اول دا  فی خود در رد  ی صندل
و چشمان سبزش، آنقدر بر دل آتور نشسته بود، که دوست    ییطال  یموها

و در آغوش    ردیبه جلسه برود و آن دختر را از مادرش بگ  توجه یداشت ب
تمام مدت توجه آتور    آمدند و صحبت کردند.  گر ینگه دارد. چند نفر د  خود

ش دخترک  آن  موها  نیری به  سف  یروشن   ی بود.  پوست  و  با    دش، یداشت 
هارمون رنگش  سبز  بزرگ  آبت   کرده  جادی ا  یی با یز  ی چشمان  آرام    نیبود. 

 آتور زمزمه کرد: رگوش یز

 !یحواست به جلسه باشه خانم دهش  -

چشمانش را تنگ کرد و به او نگاه کرد. صورت    د؛یکش  یقینفس عم   آتور 
که    یانیاصابت مشت آتور بود! خانم ک  ی برا  ی پسر، محل مناسب  شی بدون ر



و    نیآبت  یرنگش، برا  یانشسته بود بازگشت و با چشمان قهوه  شانی جلو
  گر یکدی به    یحت   گر ی د  ،ی انی. هر دو از ترس خانم کدیآتور، خط و نشان کش

از   گاهن پس  نکردند.  بلند  هم  نسبت  به  خانم ک  ،یمدت  ختم    یانیباالخره 
از خود پذ  از حضار خواست که  و  اعالم کرد  را  ب  ییرایجلسه  آتور    ی کنند. 
 درنگ برخواست و سراغ زن رفت. با خواهش گفت: 

 بغلش کنم؟  تونم یم -

ش  یلبخند  زن انگار  آتور که  آتور گرفت.  به سمت  را  نوزاد  و    ار یبس   ی زد 
 رد، نوزاد را در آغوش گرفت: ارزشمند را در دست دا

 ه؟ یاسمش چ -

 اش گرفته بود، گفت: که از ذوق آتور خنده  مادر 

 هالله  -

با آتور بدش   ییزد. از آشنا یگریلب تکرار کرد؛ مادر لبخند د ر یاسم را ز  آتور 
 : آمدینم

 منم هما هستم.  -

نگه داشتن هالله در آغوشش، به خود    یتکان داد، اما همچنان برا  یسر  آتور 
باالخره  کردیم   یریگ سخت ز  یک ی.  را  و   ر ی از دستانش  ران هالله گذاشت 

د رو   گرش یدست  رضا  یرا  لبخند  با  با    تی شکشمش.  و  نگاه کرد  هما  به 
 گفت:  خت،یر یم  شیکه از صدا   یشادمان



 خوشبختم، منم آتورم.  -

 ی ار یاسد؟ او الهام بخش بس که آتور را نشن  شدیم  دایپ  سی در پرس ی زن مگر 
 گفت:   نانیتکان داد و بااطم  یبود. هما سر  سی از مردمان پرس

 . دونم یم -

او    ،ی مجاز  یاش از فضاشده  ه یتوص  ی. دور دیآتور از تعجب باال پر  یابروها
. هما که آرام به داشتیدور نگه م  یمجاز   یرا موضوعات مطرح در فضا

شانه آتور گذاشت. با    یبر رو   یدست  رفت، یغذاها م  یل یمستط  ز ی سمت م
 همان لحن مطمئنش گفت: 

 !یخانم دهش  ی معروف  یل یخ جا نیتو ا -

 دور شد.  ی قدم چند

 ؟ یذره هالله رو نگه دار ه ی یتون یم -

و    نیر یبهتر؟ هالله آنقدر ش  نیاز ا  یز یتکان داد. چه چ  یبا لبخند سر  آتور 
روز، فقط او را در    ادامه  یبود که آتور دوست داشت برا  یداشتن   دوست

بگ  م ردیآغوش  دنبال  را  نگاهش هما  به ظرف   کردی.  ناگهان چشمش  که 
  هبود ک  یریخورد که مادربزرگ آورده بود. مادربزرگ، خانم پ  یقرمز  بیس

بود و    یتی گروه حما  یاصل  یداشت. از ده نفر اعضا  بیدر حومه شهر باغ س
. آتور طرفدار  آوردیاعضا م   ی محصوالت باغش را برا  بار کیهر چند وقت  

داخل ظرف فقط   یها بیقرمز باغ مادربزرگ بود. از س   یها بیس  کیشماره  
درارش    صعدد را برداشت و با لبخند حر   ک یآن    ن یبود که آبتعدد مانده    کی



از سر    ی! آتور آهدیخار یپسر واقعًا تنش م   نیتکان داد. ا  یآتور دست  یبرا
باغ مادربزرگ نبود! هالله انگشت    یها بی از س  ی. امروز خبردیشحسرت ک

با هالله شد   یانگشتان کوچکش گرفت. آنقدر غرق باز  انیاشاره آتور را در م
. آتور با  ردیرا بگ   لهکه زمان از دستش در رفت. هما به سمتش آمد تا هال

 هالله را به هما داد. با لبخند گفت:  اطیاحت

به من بگو. دخترت انقدر نازه که دوست    یداشت   اجیهر وقت کمک احت  -
 دارم تمام روز رو باهاش بگذرونم. 

 گرفتن هالله در آغوشش بود، آرام زمزمه کرد:  ر ی که درگ  هما

 حتمًا.  -

کردند و هما و هالله از سالن خارج شدند. اکثر اعضا   یخداحافظ  گر یکد ی  از 
ها  آن  یکه به خوب   یرادبودند. تنها آتور و چند نفر از افسالن را ترک کرده  

را    فی که ک  ی رفت. هنگام  فشیمانده بودند. به سراغ ک  یباق   شناخت، یرا نم
  ی مشک  چککو  فیک   پیشده است. ز  نیسنگ   یبلند کرد، احساس کرد کم

س به  چشمش  که  کرد  باز  را  با    بیرنگش  افتاد.  مادربزرگ  باغ  قرمز 
باغ    ی هابیدرآورد و شروع به خوردنش کرد. س  فشیآن را از ک  ی حالخوش

  ی برا  یکه حاضر  یی ها  بودند، از همان  از بهشت آمده  ماً یمادربزرگ مستق 
 !یشو دیخوردنشان از بهشت هم تبع 

 بود!( آتور گذاشته  یرا برا بی)پسر وراج، س 

 *** 



 چهارم  فصل

 )بازگشت پدر( 

به   بی عج  نشیریش  قرمز باغ مادر بزرگ زد. طعم   یاستخوان   بیبر س   یگاز
رفت.    نشی را زد. به سراغ ماش  یگاز بعد  یشتری مذاق خوش آمد و با ولع ب

رنگ    ن یبه هم   ز یرا ن  نشی روشن، ماش  ی به رنگ آب  ادشیبر اساس عالقه ز
پرس  ده یخر مردم  ماش   س یبود.  از  سرزم  یدی تول   ی هانیمعموال    ن یخود 

ماشکردندیم   دهاستفا نسبت    تیفیاز ک  یسی پرس  یهانی.  با    یکسانی به 
جنگ    انیپا  یحت  ن یبرخوردار بودند. عالوه بر ا  گر ید  یها نیسرزم   داتیتول

دهد.    ر یی " تغاونای"   نهی رید  بینفرت مردم را نسبت به رق  توانستیهم نم
استفاده    اونا یساخت    ل یکه تا حد امکان از وسا  شدیموضوع سبب م  نیا

بهبود    ی اسیس   یزخم با ازدواج  نی . مردم زخم خورده جنگ بودند و اندنکن
کنارش    یصندل   یرا رو   لشیشد. بعد از نشستن، وسا   نی. سوار ماشافتی ینم

بود که    دهیرا باال داد و درب را قفل کرد. بارها شنگذاشت. پس از آن پنجره  
خودرو اقدام    ره بدتر از آن، مزاحمان، با باز بودن درب و پنج  یحت   ا یدزدان و  
در    توانستینم   کهنی. از ادیکش  یقیاند. نفس عمو مزاحمت کرده  یبه دزد

چن  ب   یاقدام   یموجودات  نیبرابر  هم  باز  بود.  متنفر  دهد    ار یاخت یانجام 
خواست که پوست کنار انگشت شستش را بکند که با بن بست چسب زخم، 

کرد و به راه    م حک م  ن یو دستانش را دور فرمان ماش  دیکش  یمواجه شد. پوف 
همه ثابت    یبود و برا  اونایشاهدخت    س،یپرس   نی اول سرزم  یافتاد. بانو

. تنها  دهدی" نمسی و در کل "پرس  سی به زنان پرس   تیشده بود که او اهم 



که حال شش    یادغدغه او بزرگ کردن پسرش، شاهزاده بهمن بود. شاهزاده
  ی دیام  گاه چیس هی . مردم پرسشدیمدرسه م  ی راه  گر یسال داشت و سال د
و عوام    ان یبه دو مجلس اع  دشانینداشتند و چشم ام  ی به خاندان سلطنت 

  رانیپ  ز،ین   انیکه در مجلس اع   دانستندیبود. اما آتور و امثال او خوب م
هم    نیاند. ا اقداماتشان چشم به دهان شاه دوخته  یاند و برانشسته  یخرفت
جهان بود. پادشاه مردم را    ن یسرزم  نی تریمی نوظهور در قد  ی کتاتوری د  ینوع 

نها   کردیخواب م   ی با دروغ دموکراس  در    یی نها   رنده ی گ م یخود تصم  ت یو 
بعد از ساعت نه    شه ی آمد و حرکت کرد. معمواًل هم  رونیبود. از افکارش ب
  انهیداشت زودتر به خانه برود. در م  می اما امروز تصم   رفتیشب به خانه م 

زد. تلفن    ینام مادرش لبخند  دنی. با دراه بود که تلفن همراهش زنگ خورد
گذاشته بود، پاسخ داد   نیماش   ی جلو  شه ی استوار بر ش  یا هیپا  یرا که بر رو 

 بلندگو گذاشت: یو رو 

 سالم مامان خوشگلم.  -

 : دیچی پ ن یآرام مادرش در ماش یصدا

 سالم دخترم.  -

و بدون دغدغه    یخلوت بود و او به راحت   ابانی. خ کردیبه جلو نگاه م   آتور 
  ی که برا  ییداشت، گو  یقیدق  یشهرساز  لمستانید  ی. ساتراپ کردیم   یرانندگ
خ سازه  هاابانی رسم  حت   یهاو  م   یشهر  و    متر یلیاز  بودند  نگذشته  هم 
آزادراه  یچ همه جز  به  بود.  اصول  و  قاعده  اساس  طر بر  دو  در    فها، 
در    ی مسکون  ی هاساختمان  ، یساتراپ   ی هاابانیخ و  بود  باال  به  چهار طبقه 



جا  ییها ها کوچهساختمان  انیم تنها  ماش   یکه  م   نیدو  و    گذشتیبود، 
 ان ی. آتور که خرسند از پا کردیمجاور را راحت م  یهاابانیبه خ   یدسترس
 گفت:   یبود، با شادمان شی روز کار

 . ام یخوشمزه درست کن امروز زودتر م یغذا  هیمامان   -

 :دیپرس  ده یبر ده یبر  مادرش

 ... خونه؟ ی ... ای... میدار -

که    دیسخن گفتن مادرش، فهم  ده یبر  ده یو بر   ب یسوال عج  نیکه از ا   آتور 
 :دیوجود دارد، مشکوک پرس   یمشکل 

 شده؟  یزیچ -

 در پنهان کردنش داشت، گفت:  ی که سع  یبا همان اضطراب مادر 

 داداشت؟ شیپ  ی... امروز رو... بریتون یم -

 : دیعنوان متوجه منظور مادرش نشده بود؛ پرس چ یکه به ه  آتور 

 ؟ یچ  یعن ی -

 مادرش لرزان شد:  یصدا

 حسام... حسام آزاد شده! -

"من لکه ننگ رو پاک    ادیپدر! فر  یغرق در خون! دستان خون  یرعنا  حسام؛
 . دیلرز شی شدن خون رعنا! حسام! حسام! حسام قاتل! صدا  مالیکردم!" پا 



 حسام؟  -

 تر شد:مادر لرزان یصدا

 خونه بذار من درستش... .  ای امشب رو ن -

م   یاه ی. چشمانش سدینشن  یزیچ   گر ید  آتور  بدنش  تمام  و   دیلرز یرفت. 
قلبش تند شده بود و . ضربان  دیکشیسوت م   شی هاعرق کرده بود. گوش

سخت  د  توانستیم  یبه  بکشد.  ماش  گر ینفس  ه   نی کنترل  کنترل   چ؛یکه 
رم    یشد و مانند اسب   شتر یسرعتش ب   ن یخودش هم در دستش نبود. ماش

اما آتور   زدند یبوق م  ها نی. ماش رفتیم   ابان یخ  ی آن سو  وسو    ن یکرده؛ به ا
انجام ه ماش   یکار چیتوان  نداشت. سرانجام  به گاردر  نیرا  برخورد    ل یبا 
 متوقف شد. 

پله ها   با از  رفت؛ چندبار  مارستانیب  یسرعت  زم   کی نزد  یباال    نیبود که 
ب ب  ی مارستانی بخورد.  معمواًل  که  طبقه،  آن  یتصادف  ماران یدو  به  جا  را 

 مارستان یخودش را به ب  عی خبر تصادف آتور سر  دنیبا شن  ز ی. کاوه ن بردندیم
بود تا    هبر تنش بود و فرصت نکرد   سی فرم پل   یهاسانده بود. هنوز لباسر 

پلهآن از  را عوض کند.  دوم بخش    یهاها  طبقه  در  و  رفت  باال  اورژانس 
  ز ی و کاله مخصوص پشت م  یآب  یبا لباس پرستار  ی. پرستاردیاطالعات را د

صورتش    یتک اجزاکه از تک  ینشسته بود. به سمت اطالعات رفت و با نگران 
 : دیپرس  د، یبار یم

 ...کجاست؟ جانیآوردن...تصادف کرده آوردنش ا  یتصادف ض یمر  هی -



که    ایگو  الیخ  یبا آسودگ   اشدهیصورت رنگ پر  دنیبا د  دنش،یبا د  پرستار 
انسان چ و    ستمیباشد به پشت س  یعاد  یزیجان  با لحن خشک  و  رفت 

 : دیپرس یجد

 اسمشون؟  -

  اش یشان یو عرق را از پ   د یای به خود ب  یتا کم   دیصورتش کش   ی بر رو   یدست
 پاک کند. 

 ی آتور دهش  -

ک   پرستار  آن  صدا   بوردیبا  مته  شیکه  سوراخ    یاچون  را  کاوه  مغز  
 گفت:   افتنیکرد؛ پس از   ییکرد،جستجو یم

 هستن   نجایا  شونی بله ا -

خود،    یشگیو هم   یحرف زدن پرستار خسته شده بود با لحن جد   ی تلگراف  از 
 انگار که سر پستش باشد، گفت: 

 خب؟ حالش چطور؟ کجاست؟  -

 : دیپرس یکرد و با بدخلق  یبود اخم  امده یکه از لحن او خوشش ن  پرستار 

 د؟یباهاش دار  ی شما چه نسبت -

 نزند:  ادی تا فر د یکش   یق یعم نفس

 !یمن برادرشم کاوه دهش  -



آتور را    تیشد و وضع  م ی تسل  اوردیب  ی ابهانه  توانستینم   گر یکه د  پرستار 
 کاوه شرح داد:  یبرا

آس   ی حالشون خوبه؛ مشکل جد  - بهشون    ی جد  بینداشتن، خوشبختانه 
 وارد نشده. 

 :دی کش   یاز سر آسودگ یق ینفس عم کاوه

 کجاست؟   -

 انداخت و گفت:  تور یبه مان  یدوباره نگاه  پرستار 

 .صد ی ت راست، اتاق سطبقه دوم، سم -

پله  یسر به سمت  و  داد  پلهتکان  را دوتا  ها رفت.  از   یکیها  کرد و پس 
 ی گشت. بو  صدیخلوت به دنبال اتاق س  یبه طبقه دوم، در راهرو   دنیرس

پرستارها و  بود  پر کرده  را  دماغش  سبزآب  ییالکل  لباس  در  رنگ    یکه 
. کردند یها در رفت و آمد بودند، او را نگران ماتاق  نیمخصوص خود در ب

کند. در زد    دایتا اتاق را پ  دیطول کش  یاقهیسر راست بود، اما چند دق  اهرو ر 
  مارستان ی تک تخت اتاق نسبتًا کوچک آن ب  یو سپس وارد شد. آرتور بر رو 

که در    یبزرگ   باً یتقر  یبه جز کبود  گفتیبود. پرستار راست م   ده یدراز کش 
بدرنگ    ی رتبود. لباس صو  ده یند  یبی آس  گر ی شده بود؛ د  جادی وشه لبش اگ
را بر تن داشت. متوجه حضور کاوه شده بود اما همچنان از پنجره    مارستانیب

کنار    یصندل  ی. کاوه رفت و رو کردیکه در اتاق بود به آسمان نگاه م   یبزرگ
روز بود    ی انیپا   یها بود. ساعت  یگری د  ی ایدر دن  یی تخت نشست. آتور گو



خورش م   شیها نفس  ن یآخر   دیو  دکتردیکشیرا  لباس  ی.  با    دیسف   یکه 
به تن داشت وارد اتاق شد. کاوه از جا برخواست و آرام به    ییطال   یهابارقه

 دکتر مرد گفت: 

 حالش چطوره؟  -

 به پرونده آتور نگاه کرد، او هم آرام گفت:  دکتر 

 کلمه هم حرف نزده.   کیکه اومده    یاز وقت یخوبه ول  یاز نظر جسم -

 تکان داد. ی . سردیرنگش کش  یمشک یدر موها یدست کاوه

 ببرم؟  تونم یم  یک  -

 باالسر آتور نگاه کرد.  یهابه سرم دکتر 

 . گهید می دو ساعت، دو ساعت و ن -

رفت و کاوه    رونیتکان داد و با احترام تشکر کرد. دکتر از اتاق ب   یسر  کاوه
کنار آتور نشست. آتور هنوز هم به آسمان زل زده    یصندل  یو دوباره بر ر 

نگفت. مدت   چیور بود. کاوه دست آتور را گرفت و هبود و در افکارش غوطه
برداشت و به کاوه که در سکوت    ره ی گذشت که آتور چشم از آسمان ت  یطوالن

سو دورتا دور    کم   یها. اتاق تنها با رشته المپستینگر  کرد یبه او نگاه م
 اش گفت:گرفته  یسقف روشن بود. با صدا

 امروز مامان زنگ زد. -

 دست آتور را فشرد و آرام گفت:  کاوه



 !دونمیم -

 : دیکش   یآه  آتور 

 بعد از پنج سال... . -

عصبان   دی کش  یقیعم  نفس با  و    یتیو  انداخته  رعشه  به  را  وجودش  که 
 خ کرده بود، گفت: صورتش را سر

 برگشته!  یبعد از پنج سال اون عوض -

پدر    یاز آزاد  یاز او نداشت؛ چه کس  ی کاوه نگاه کرد. کاوه هم دست کم   به
 آتور با بغض گفت:  شود؟یفرزندکشش خوشحال م

 کنه!  یمامان زندگ  شیپ خوادیبرگشته و م  -

 لحن ملتمسانه گفت: با

 !می نک  یکار  هی  دیبا ؛یریجلوش رو بگ  دیبا -

در اتاق نسبتا کوچک راه رفت تا آرام   ی برخاست. چند قدم  شی از جا  کاوه
 گفت:   قیشود. بعد از چند نفس عم

انتخاب خودش    د،یقصاص نشد و حسام رو بخش   ی که مدع  یمامان وقت  -
 رو کرد!

 چشمش، به خون نشسته بود: اهیمردمک س اطراف

 !م ی براش انجام بد  م ی که بتون  ست ی ن ی کار  چیه -



برون    اشدهیضرب د  ینهیاز س  ینفس  گر ید   ایکه گو  دیکش  یقینفس عم  آتور 
 نخواهد آمد. 

 ... . یول -

را به زبان آورد که اعماق    ییهاو حرف  دیحرفش پر   انیبا تشر به م  کاوه
 . دیکشیوجودش را به آتش م 

اون موقع   یچ   یول  ؟یچ   یول  - پا  یآتور؟  و  افتا  یکه به دست  ده  مامان 
سرمه    هیحسام سا   گفت یکه م   یاون موقع  ؟یکه قصاص بخواد چ   م ی بود
که به خاطر حرف    ی اون موقع ؟یدار شم چ بعد از رعنا دوباره داغ خوامینم

که ما رو هم مجبور    یاون موقع  ؟یشه چ  مالیمردم گذاشت خون دخترش پا
 ؟ی چ میش  خفهکرد 

و با    یهنوز شاک   شیرا کم کرد؛ اما صدا   شی تخت رفت و صدا  کینزد  به
 بود.  هیکنا 

  یتون ینم   یکار  چیه  گهیپشت سرش رو خراب کرده، د  یها مامان تمام پل  -
 !ی بکن

 رفت:  ی و به سمت درب خروج د یکش   یق یعم نفس

 . ایسرم تموم شد ب  یمنتظرتم وقت ن ییپا -

به    رفت. آتور دوباره  یگریحرف د  چی تکان داد و کاوه بدون ه  یسر  آتور 
که مادرش هم    زدیمانند کاوه به او تشر م   ز ی آسمان ن  رهینگاه کرد. ت   رونیب



 یبود. مادر  یگناهکار است! او هم از دست مادرش عصبان   ان،یجر   ن یدر ا
را   او  نکرد!  را قبول  که به خاطر حرف مردم درخواست قصاص همسرش 

و او فقط به پنج سال حبس محکوم شد. مادرش به خاطر همسر   دیبخش 
در    یخود از خون فرزندش گذشت! نگذاشت که همسرش را اعدام کنند ول 

شود و حال قاتل آن دختر    مالیاش پاعوض گذاشت خونه دختر پانزده ساله
آمد و سرم را از    یپانزده ساله به خانه برگشته بود! سرم تمام شد. پرستار 

بلند کاوه رفت و هر دو با هم    یشاس  نیآورد. آتور به سمت ماش در   ستشد
در طول مس رفتند.  ا  چیه   ر ی به خانه کاوه  و  و    نی نگفتند  در خانه  سکوت 

  یریحفظ شد. قبل از خواب آتور تنها به گفتن شب بخ  ز ی هنگام صرف غذا ن 
 بسنده کرد و پس از آن به اتاقش رفت تا بخوابد. 

رعنا    یادهایفر  یصدا پ»کمک«  سختدیچی در گوشش  به  تا    ر یمس   ی .  را 
نداشتند گذر کرد و    یکه انگار تمام   ییهاکرد. از پله  یشان طبه خانه  دنیرس

به شماره افتاده    شی ها. نفسزدینم  ادی فر  گر ی . رعنا ددی به درب خانه رس
در    که  ییبود و از چاقو   ی. دستانش خوندیخانه د  انیبود. حسام را در م 
 : دیلب پرس  ر ی. آتور ز دیچکیدستش بود خون م 

 ؟ یکرد  کار یچ -

ب  چشمش به سمت حسام    جان یبه جسد  افتاد.  و    ورشیخواهرش  برد 
 زد: ادیفر

 !ی عوض -



 .دیخند وار وانهید  حسام

 من لکه ننگ رو پاک کردم! -

که بر لبش بود،   یچشمان غرق در خونش به آتور نگاه کرد و با لبخند   با
 گفت: 

 حاال نوبت توئه! -

 . دیآتور را بر یا باال آورد و گلور  چاقو

که در خانه کاوه    اوردیتا به خاطر ب  دی طول کش ی. مدت دی از خواب پر ناگهان
  ی. کاوه که صدادی کش   قی. چندبار نفس عم ستیاست و جانش در خطر ن 

  شان ی آتور که پر  دنیبه اتاق آمد. با د  مه یبود؛ سراس   دهی او را شن  یادهایفر
 : دیداد و با غم پرس  ه یبود؛ به چهارچوب درب تک

 ؟یدیدیبازم کابوس م  -

  ی تکان داد. از رو   یو سر  دیکش   یقیتر شده بود؛ نفس عم آرام  ی که کم  آتور 
به صورتش بزند.   یرفت تا آب   ی بهداشت  س یتخت برخاست و به سمت سرو

و رفت تا صبحانه را آماده کند. به رسم عادت،    د یبه صورتش کش  ی کاوه دست
روشن    انصب بود ر   وار ی د  یرنگ، بر رو   ی را که مقابل کاناپه خاکستر  ونیتلوز 

شبکه خبر گذاشت. خانه دو اتاق خواب داشت. از همان اول    یکرد و بر رو 
آتور نگه داشته بود.    یرا برا  گر یخودش و اتاق د  یها را برااز اتاق خواب  ی کی

رفته   ی به دانشگاه انتظام  ماً یمستق   رستانی شدن از دب  لی التحصفارغ  پس از 
 ی بود. در ژاندارمر  شده نائل    یکه به درجه سرگرد  شدیم   یسال  کیبود و  



.  کردیهمان محل کمک م  تیامن   نیمعاون بود و به تأم   اشیمحل زندگ 
 : دیبه او انداخت و پرس  ی باالخره آتور به آشپزخانه رفت. کاوه نگاه

 ؟ یخوب -

تکان داد    یسر  گرفت،یرفتن چشمانش نشأت م  یاه یکه از س  یجی با گ  آتور 
که    یچهارنفره رفتند و نشستند. آتور در حال   یغذاخور  ز یو هر دو پشت م 

 گفت:  گرفتیلقمه م 

 مامان.  شی پ رم یامروز بعد از انجام کارام م  -

 قرار گرفت. به او نگاه کرد.  ز ی م یاز تعجب دستانش شل شد و رو کاوه

 خونه؟ یبر یخوایم -

 تکان داد:  یهنوز مشغول لقمه گرفتن بود. سر آتور 

 مامان رو تنها بذارم!  دینبا -

 بحث را ادامه نداد هرچند کاماًل با آن مخالف بود. بحث را عوض کرد.  کاوه

 نگه یآوردن، تو پارک  رگاه یرو از تعم  نتی صبح ماش -

 تکان داد: یسر آتور 

 ممنون  -

 (ن؟یخون ی انیپا  ا ی شودیبازگشت، منجر به بخشش م نی)ا

 *** 



 پنجم فصل

 )تنها در جهنم!( 

 

کت و دامن    ر یبه ز  شه یاز دو روز باالخره به مدرسه رفت. به مانند هم   بعد
که    ییکتش را تا جا   یهانی و آست  دهیپوش   یاسک  قهیرنگ مدرسه،    یاسورمه

تا کبود   نییپا   توانستیم بود  نباشد.   ی رو   یهایآورده  دستش مشخص 
  ستچه که هاز آن  اشیکه زندگ  کردیدو روز، بارها گمان م   نیاز ا  شیپ

گمان    گاهچیرا تجربه کرد که ه  ی دو روز جهنم  ن یبدتر نخواهد شد اما در ا 
 هم وجود داشته باشد! یعذاب   نیچن  کردینم

  ی رفت. چشمش به در خانه آتور و مادرش افتاد. پانزده سال  رون یخانه ب  از 
با   هم   هیهمسا  گر یکدیبود که  رعنا  و  هلن  با    ی بچگ  یبازبودند.  و  بودند 

با هم دوست بودند. حال پدر رعنا    شهی تر بود اما همو بزرگرعنا از ا   که نیا
که از    کردینم   تجرأ  یخانه بازگشته بود و هلن حت  نیکه قاتل او بود به ا 

گرمابه و گلستان بودند    قیرف  گر یدکیهر دو با    شانی ! پدرهاردیبگ   یآتور خبر
.  کندیم  رتر یگ که بازگشت حسام، پدرش را سخت  دانستیو هلن خوب م

منتظرش بود.    نیرفت. مادرش در ماش   ن ییها پا و از پله  د یکش  یقینفس عم 
ماش دانش  ن یسوار  راه  طول  در  بروند.  مدرسه  به  تا  ز شد  را   یادیآموزان 

دانشدندید در گروه  یآموزان .  اکثرًا  با خوش  ی هاکه    یراه   ی حالچندنفره 
م  دشدندیمدرسه  ا.  تن  انیم   نیر  دانش  یچند  تنهااز  به   یراه  ییآموزان 

برا دل  در  هلن  بودند.  مدرسه    شان ی مدرسه  در  دوستانشان  آرزو کرد که 



تجربه نکنند. خودش    ز ین   مدرسهرا در    ییتنها   نیها ا منتظرشان باشند و آن
آن حس را تجربه    کسچیو دوست نداشت ه   شناخت یحس را م   نیخوب ا 

که هلن بر تن داشت، به نسبت    ی. دامندیدامنش کش  یبر رو   یکند. دست 
بود که مأمور عذابش    ییهاهم از عذاب  نیاستاندارد مدرسه بلندتر بود و ا

وا   او  به  بود  پدر گذاشته  را  نام خود  را جلو  داشته که  او  مادرش    یبود. 
زد کرد که آن مرد  وباره گوششد و مادر د  اده یپ   ن یکرد. از ماش  ادهیمدرسه پ

.  دیبار هزارم به خود لرز   یو هلن برا  دی آ یرساندن او به خانه دنبالش م   یبرا
که قبول    یا. مدرسهخواندیدرس م  لمستان ید  یساتراپ   یدر مدرسه مرکز

و ماندن در آن از آن هم سخت تر بود. درب    بودن  یاشدن در آن کار ساده
متصل کرده    ن یبه زم  ی بی شت و با سرآشفاصله دا  ن یمدرسه با زم  یورود

بودند تا    یبیبودند و دانش آموزان دختر و پسر در حال باال رفتن از سرآش
 و به راه افتاد.  دیکش  ی ق یمدرسه شوند. نفس عم اط یوارد ح 

افتاده، اگر    یبفهمه چه اتفاق  دیکس نبا   چیبرخورد کنم. ه  یعاد  د یبا  »من 
  ی بفهمن که چه اتفاق  دیوجه نبا چی! به هگهیبفهمه به مامان بابام م  یکس 

 افتاده!« 

داشت. به کالسش    رستان یو دب  ییراهنما  ییسه ساختمان بزرگ ابتدا  مدرسه
نشست    مکتین  یآموزان در کالس حضور داشتند. بر رودانش  شتر یرفت. ب

ادرش با  پدر و م  یها   یریگ گذاشت. به خاطر سخت  ز یم  ی و سرش را بر رو 
مدرسه اتمام حجت کرده بود که    ر یدوست نبود. مادرش با مد  یپسر  چیه
ندارد هلن را با پسر  یمعلم  چیه که    یگروه قرار دهد. وقت  کیدر    یحق 



  گر یکد یپسر دوست شد و همه جا با    ک یبار با    ک یبود،    یی آموز ابتدا دانش
به    دیفهم . آن هنگام که پدرش موضوع را  خواندندیبودند و با هم درس م 

  ی حت  ی پسر  چیراه انداخت که از آن به بعد ه  یی مدرسه رفت و چنان غوغا
 !دادیهلن سالم هم نم هب

را خبرداد. همه بر سر    یکالس روشن شد و شروع برنامه صبحگاه  ونیتلوز 
نما   ر یمد   ر ی خود نشستند. تصو  یجاها م  انیمدرسه  مرد  که    یسالانیشد. 

مشک  شلوار  و  مد  یو کروات  دیسف  راهنیپ   ،یکت  بود.  بسته  رنگ    ر ی قرمز 
پرس اهتزاز درآورد. پرچم  سی مدرسه پرچم  به  و   نهیبا پس زم   یرا  بنفش 

آن نقش بسته بود. با باال رفتن    انیکه در م  یرنگ  ییبال گشوده طال  مرغیس
از جا برخواستند و   صدا شروع به خواندن سرود    کیپرچم دانش آموزان 

 کردند:  سیپرس   یمل

 می بر ی کیدست ن تا همه   ای" ب

 میجهان را به بد نسپر  جهان

 او را مخوان کردگار جهان  جز 

 آشکار و نهان  شناسنده

 سپر  سی پرس  شیپ  یی هر بد تو ز 

 گسترده پر   مرغ یچو س  شهی هم

 چ یه  یاسایخورد و ز بخشش م ز 



 جیدانش و داد دادن بس  همه

 ی و بشنو زهر دانش اموز یب

 ی رامش   یز هر دانش  ی ابیب

 ست ی کار ن  یبه از مردم  یت یگ  به

 ست ی ن کار ی با تو دانش به پ نیبد

 می سر به جنگ آور کی ی رو   همه

 میتنگ آور  شیبر بداند  جهان

 میسر به سر تن به کشتن ده   اگر 

 "م ی به دشمن ده  سی آن به که پرس  از 

است    ییآموزان راهنماکه از لباس فرمش مشخص بود که از دانش  یپسر
بود    مدرسه آماده کرده یرا که شورا یاهیان یرفت تا ب   نی دورب  یبه رو به رو 

 خواند:  ز یرسا و لحن شورانگ   یبخواند. با صدا

آفر  - نام  مرکز  یآموزدانش  یشورا  مرغ،یس  نندهیبه    یساتراپ   یمدرسه 
آموزان دختر  دانشگاه دانش  یورود  هیشدن سهمدر واکنش به کم    لمستانید

طرح را به   نیطرح اعالم و ا  نیمخالفت خودش رو با ا  ه،یانیب  نیبا انتشار ا 
 !کندیشدت محکوم م 

 بودند. با آب و تاب شروع به خواندن کرد: صادر شده    هیانیب   ش،یبعد   جمالت



شاه    ار یاسفند  یونی هما  حضرت یاعل   س،یبا عرض درود بر شاهنشاه پرس   -
 لمستان،ی د  یساتراپ   ی مدرسه مرکز  یآموز دانش  یشورا  له یوس  نی سوم، بد

آموزان دختر  دانشگاه دانش  یورود  هیمخالفت خود را با طرح کم شدن سهم 
 ن یرزم س  نی آموزان دختر و پسر در ا. از گذشته تا کنون دانشکندیرا اعالم م
همان  ن یافتخارآفر مستحضر بودند.  دانش  یم ین  دیگونه که  ااز    نی آموزان 

تشک  نیسرزم  دختران  تحصدهندیم  لیرا  حق  و    لی. گرفتن  دانشگاه  در 
تحص قوان  لشانیمحدود کردن  خالف  سرزم  المللنی ب  نیبر    س یپرس   نی و 
مجلس    یسناتورها  نیدولت و همچن   یاعضا  گر یو د   یاست! لذا از جناب عال

ا  انیعا نظر    دیطرح تجد   ن یا   بیتا در تصو  می رخواست را دار د  نی و عوام 
 کنند. 

. پسر که  اوردیآموزان را به وجد ببود که دانش  یی هانوبت به صحبت  گر ید
 داشت، با همان لحن پر شورش ادامه داد:   یدر سخنران   یا العادهفوق  یی توانا 

 !میمان یساکت نم یعدالت یب نیدر برابر چن  یس یآموزان پرسما دانش -

 مختلف باال رفت.  یهاآموزان در کالسدانش قیتشو  یصدا

که در دولت    ییهازدهتیدارند و جنس   یحق زندگ  نیسرزم  نیدختران ا   -
 . رندیبگ نی سرزم ن یحق را از دختران ا نی ا توانندیدواندند، نم  شهیر

 باالتر رفت.  هاقیتشو  یصدا



هدف    نیوزان بر ا آم و دانش  نه یسرزم   ن یآموزان ادرخواست تمام دانش  نیا  -
بنابرا  القولند.    س یپرس  یآموزرا که مجلس دانش  ی امیپ  انی در پا  نیمتفق 

 . کنم یمنتشر کرده را اعالم م 

 کرد.   انیب د یآخرش را با تهد جمالت

دست به    ی سیآموزان پرسطرح باطل نشود، دانش  ن یا  نده یاگر تا هفته آ   -
  ان ی . پاشوندیها حاضر نم در کالس  کدامچیو ه  زنند یم   ی اعتصابات سراسر

 !ام یپ

آموزان در  بود. دانش  آموزان گوش فلک را کر کردهدانش  یهاقیتشو  یصدا
سرزم  مدارس  رسم  ی امیپ  ن یچن  نیتمام  نامه  و  خواندند  برا  اش یرا    ی را 

که    یبودند. مردمان نی هم  انیسی و عوام فرستاده بودند. پرس  انیمجالس اع
برا د  یسرشان  ماعتراضات  مسئول کردیرد  م  نی.  خوب  که    دانستندیهم 
  دانستند یرا که م  یطرح   یموضوع را کنترل کنند. هر از چندگاه  نیچگونه ا 

ز  تصو  یادیمخالفان  مجالس  در  را  آن  کردند یم   ب یدارد  با  مردم  ها  و 
. پس از  شدیمخالفت به اعتراضات بدل م   ن یا  ی و گاه  کردندیمخالفت م 

زدند.  یدونشان م  ر یت   کیبا    کار نیو با ا  کردیآن پادشاه آن طرح را وتو م
ا اول آن که  و دوم آن  دادندیم   انیب  یپز آزاد  ایاعتراضات، در دن   نیکه با 

 . افتییم  ت یپادشاه نزد مردم محبوب

 ی آموزان گرم در بحث بودند و کسبرنامه صبحگاه تمام شد؛ دانش  باالخره 
 اشیم یو دوست صم   نشستیاو نبود. آتوسا که در کنار او م حواسش به  



که در    یگذاشت و به پسر  مکتی ن یرنگش را بر رو   یمشک  یبود؛ کوله پشت
 حال بحث با او بود گفت:

ا  تیباشه وضع   گه ید  نی اش واسه سرزم که ملکه ینیسرزم   - از    ن یزنانش 
 !شهیبهتر نم

 رنگش کرد و پاسخ داد: یاکت سرمه  ب یدست در ج پسر 

  ی بهش نگاه کن  نانهیب واقع  یول  اوناست،ی  نیسرزم  یدرسته که ملکه برا  -
 اون تا االن کاماًل مشغول بزرگ کردن شاهزاده بود.

 را نازک کرد:   اشدهیکش  ییزد و چشمان کهربا یپوزخند  آتوسا

ود  اومد، خوشحال ب  ای شاهزاده بهمن به دن  ینرفته که پادشاه وقت  ادمونی  -
بچه توکه  پسره؛  ا   یش  زنده،  بچه  زدیبرنامه  شکر گفت که  دختر  رو  اش 

 !ست ین

 باال انداخت: ییابرو  پسر 

 است؟  زده تیکه پادشاه جنس  یبگ  یخوایم -

 . با هشدار گفت: دیکش  شی بر موها یتکان داد. پسر دست  ی سر آتوسا

 آتوسا.  یهات باش مراقب حرف  دیبا -

 وارد شود، جمله آخرش را گفت:  ر یدب نکه ی از ا شی پ  آتوسا



 دیاش بهش تأک که پادشاه همه  ستی ن   یاز همون اصول  انیب  یمگه آزاد  -
 داره؟!

او به پا خواستند. دب وارد کالس شد؛ همه دانش  ر یدب   ر یآموزان به احترام 
اجتماع  یمرد علوم  درس  بود که  تدر   ی جوان  مدرسه  کردیم   س یرا  در   .

  راهن یبود. پ محبوب بود و بارها به عنوان معلم نمونه مدرسه انتخاب شده  
را   راهنشیپ یهانیبر تن داشت؛ آست   یمشک   ی ارنگ با شلوار پارچه  ی طوس

را بسته بود. دستبند    ی تیتا آرنج باال زده بود و در دست راستش، دستبند هو 
تراشه   نیا  داد؛یم  یدر خود جا را    یاتراشه  ،ی تی به مانند گردنبند هو  یتیهو 

  یهاکارت  فهیوظ  ، ی تی بود، عالوه بر اطالعات هو  مرغیپالک س  انیکه در م
ها  . به طور معمول، زندادیمرا انجام    هانیمترو، اتوبوس و مانند ا   ،ی بانک

در کار نبود و مردها    یدستبند، اما اجبار  داشتند و مردها  یتی گردنبند هو
  یکه نوزاد  یها از دستبند استفاده کنند. هنگام از گردنبند و زن  توانستند یم

که فرد    یو هنگام   دادندیاش م او را به خانواده  ی تی پالک هو  شد،یمتولد م
که  ن. پس از آردیرا بگ  یسال پالک بزرگ  توانست یم  د،یرسیبه شانزده سال م 

 مشتاقانه به آتوسا گفت:   ر یشدند، دب آموزان آماده کالس  دانش

 ؟ یرو دوباره تکرار کن  یکه زد  یحرف شه یم -

دب  آتوسا به  نم  ر ی گنگ  دب  کردینگاه کرد؛ گمان  را شن  ر ی که  او    ده یسخنان 
که از   یصاف کرد و با جرات   ییبا لبخند سر تکان داد. آتوسا گلو   ر یباشد. دب
 گرفته بود، گفت:   ر یلبخند دب

 داره؟  دیکه پادشاه بهش تأک   ستی ن ی از همون اصول انیب یمگه آزاد -



بحث و    ه یاو، بر پا  سیتدر   وهیکه ش   دانستندیم  یتکان داد. همگ  یسر  ر یدب
  آوردیآموزان را به وجد موگو است. با همان لحن مشتاق که دانشگفت
 گفت: 

 داره؟ یپاسخ  یکس  -

پسر  لوکا پ  یهمان  ا   شی که  باال    ن، یاز  را  بود، دستش  آتوسا  با  در بحث 
 گفت:  نانی به او اجازه صحبت داد. لوکا با اطم ر ی گرفت. دب

 در چارچوب باشه! د یبا ان یب یآزاد نیبه نظرم ا  -

تکان داد. آتوسا با حرارت    یسر  ر یدستش را به سرعت باال برد و دب  آتوسا
 گفت: 

  ه، یآزاد  ،ی! آزادستی ن  یاسمش آزاد  گهیکه در چارچوب باشه که د  یآزاد  -
 . یو شرط  دیق چیبدون ه 

.  دیکش  ششیبر ر   ی دست  کرد، یها گوش م آن  یهابا دقت به صحبت  ر یدب
 : دیرا بر چشمش زد. کنجکاوانه پرس  نکشیع

 د؟ یدیرس  نجای به ا  یبپرسم از چه بحث تونم یم -

انگشتان ظر  یسر  آتوسا داد.  با جسارت    فشیتکان  و  قفل کرد  را در هم 
 گفت: 

  نی از اون سرزم  ین ی ملکه سرزم  یکه وقت   م ی زدیحرف م  نی راجع به ا  م ی داشت  -
 . م ی نیب یم  سیپرس  یتو شه یم یز یمثل چ  قاً یزنانش دق ت ینباشه وضع



مطلوب همه نبود، اما    د یمشتاقانه به او نگاه کرد. جسارت آتوسا شا  ر یدب
 و گفت:  ستیبه آتوسا نگر  نی. با تحس دییستایجسارت او را م ر یدب

 کرده؟  یکوتاه  فشیکه ملکه در برابر وظا  ی گیم  یپس دار -

و کالس   دیتابیتکان داد. نور آفتاب از پنجره به داخل کالس م  یسر  آتوسا
  ران، یمخصوص دب  ی چرم  یصندل   یبه پشت  ر ی . دبکردینفره را روشن م  یس
 داد: ه یتک

 . هیبزرگ  یادعا -

ا هلن ببحث  نی که حوصله  نداشت،  را  رو   حوصلهیها  بر  را    ز یم   یسرش 
کرد و با    یپر شور از حقوق زنان صحبت م  نیچن   شهیگذاشت. آتوسا هم 
ناپذ  وصف  تغ  یر یشور  برا   یم  تی وضع   ر یی از  چن  یگفت.  اما   نیهلن 

نداشت، نه االن و نه در گذشته. آتوسا هم به مانند آتور    ت یاهم  یی زها یچ
 ان یجر   م ی . هلن اما تسلکنندیشنا م  انیکه در مقابل جر   ییهاانبود، از هم 

.  رفتیبرد، او هم به همراهش م یاو را با خود م  ان یبود و هر کجا که جر
 چ یمواقع به ه  شتر ی بحث آتوسا گذشت، به مانند ب  یتمام زمان کالس در پ 

چرا    د،ندارن  انیبه پا  یازی بحث ها ن  نی معتقد بود که ا  ر ی. دب دینرس  یاجهی تن
  رونیاز کالس ب   ر ی. دب ستی سخت است و الزم ن  ار یبس  یختام  نیکه وقوع چن
که    ییآتوسا و هلن جمع شدند. گو  یی جلو  ز ی ها مشتاقانه دور مرفت. دختر 
آتوسا و    یجلو  ز یکه در م   ی. دختررندی جا بگرا قرار است از آن  یخبر مهم 
  هیرو به بق   ،بسته بود  یاش را دم اسبرنگ شده  یو موها  نشستیهلن، م

 گفت:   اقیدخترها، با اشت 



و واسه درس خوندن به    شهیشاهزاده بهمن هفت سالش م   گهیسال د  -
 . ادیمدرسه م  نیا

 :دیکنجکاوانه پرس  آتوسا

 ره؟ ینم تختیبه مدرسه پا -

تکان خوردند.   شی دم اسب  یکه موهابه چپ و راست تکان داد   یسر دختر 
 داد: حیبا دقت توض 

. تازه تختهیبهتر از مدرسه پا   ی لیاز نظر آموزش خ  یساتراپ   نینه مدرسه ا   -
  یلی خ  ت یجرم و جنا  زان یم  نه،یسرزم   ن یا  ی ساتراپ  نیترامن  ،ی ساتراپ  نیا

 کمه. 

باال انداخت و با    یی کرد. ابرو   دهیرا کش  شیا بر لب آتوسا، لبان قلوه  پوزخند
 جسارت گفت: 

اش  که دختر خودش رو کشته بود االن آزاد شده و به خونه  یحسام دهش  -
جرم و    زانیمعلومه که م   شناسهیقانون مجرم رو مجرم نم  یبرگشته؛ وقت

 !ادیم  نییپا  ت یجنا

 زد. معترضانه گفت:  ی اغره  به آتوسا چشم  دختر 

 !یکن یم   یها رو جدهمه بحث شه یتو هم  -

 باال انداخت.  یاشانه الی خیب  آتوسا



نبودند،    ی شکل  نیا  گاه چیلختش که ه   ی به هلن کرد؛ موشکافانه به موها  رو
 : دیهلن زل زده بود. با دقت پرس  ی که به موها  ینگاه کرد. در حال

 تره. قشنگ  یلیفر خودت خ  یموها   ؟یامروز موهات رو صاف کرد -

 گفت:   حوصلهیچپ و راست تکان داد و ببه   یسر هلن

 . ستی خودم ن  یموها -

 :دیپرس  دی. با ترد دیرنگش کش  ی قهوه ا یدر موها یدست آتوسا

 ه؟ یمنظورت چ -

  یآموزان خال از کالس که حال از دانش  ی و به گوشه نامعلوم  دیکش  ی آه  هلن
که با آتوسا چشم در چشم شود. چشمانش    خواستیشده بود انداخت. نم

راحت  به  آتوسا  و  بودند  لق  بکشد؛    توانستیم   یدهن  از چشمانش حرف 
 مغموم گفت: 

 خودم رو کوتاه کردم.  یموها -

مدرسه بودند    اطیآموزان، گروه گروه در ح از پنجره نگاه کرد. دانش  رون یب  به
 . با همان غم ادامه داد: گذراندندیرا م ح یو زنگ تفر

 که آبروش نره!  دیخر  سیبابامم برام کاله گ  -

چ   دیفهم   آتوسا آن  ر یی تغ  یزیکه  از  هلن  چون  است  نبود که    ییها کرده 
  نیو محتاط بود، انجام چن   یمنطق  یرا کوتاه کند؛ او فرد   شیموها   دفعهکی

روز را گذراندند و رفتار هلن، آتوسا را    ه یبود. بق   د یبع  ار ی از هلن بس  یکار



ه حوصله  و  بود  خودش  در  همش  بود.  نداشت.    ز یچ  چی نگران کرده  را 
رفتن رس ی هنگام فهم  د،یکه وقت  است.   دیآتوسا  قرار  از چه  که موضوع 
  شی در جا  د،یآن مرد را د  نیرفتند، هلن ماش   رونیبا هم از مدرسه ب  یوقت

به آن مرد که از   یه هلن و نگاه ب  ی. نگاه دیخشک شد و به خودش لرز
لبخند کر  ادهی پ  ن یماش با  و    کرد، یبه هلن نگاه م   یهی شده بود و  انداخت 
را بفهمد. دستش را در دست هلن قفل کرد.    انیبود که جر  ینگاه کاف  نی هم
رفتند.    نیشد. به سمت ماش   ر ی وجود آتوسا به دستان سرد هلن سراز  یگرما

.  رفتیاز خود ندارد به دنبال آتوسا م  یرایاخت  چیکه ه  ی هلن مانند عروسک
 :فتزد و به مرد گ یآتوسا از درون در حال فوران بود، اما لبخند

 خونه! م ی بر  م ی خوایم  گهید  سالم من آتوسا هستم و امروز با هم  -

 صحبت کردن به مرد نداد:   مهلت

 ندارن.  یاونا مشکل  دیاز پدر و مادرش بپرس  دییخوا ی اگر م -

آتوسا تنها دوست هلن بود که پدر و مادرش به او اعتماد    گفت؛یم  راست
داشتند. مرد با اکراه به مادر هلن زنگ زد و مادر هم موافقت خود را اعالم  

جا دور شد. آتوسا  به هلن انداخت و بعد از آن  یآورکرد. مرد نگاه چندش
. بعد  شدنگفت و تنها دست هلن را در دستش فشرد؛ قلب هلن گرم    یزیچ

  شان ی که اگر پا  دانستندیاحساس آرامش کرد! خوب م   یاز دو روز باالخره کم 
و مدفون کردن    یاتفاق به کم   نیبه خانه برسد، قولش مبنا بر عدم گفت ا

فراموش مآن م  یو همه چ   کندیرا  آتوسا  به  اتوبوس دو  دیگو یرا  . سوار 
خانه    طبقه زرد رنگ  مخصوص مدرسه شدند و به خانه هلن رفتند. هلن در 



  ه یرا باز کرد و وارد خانه شدند. بستن در توسط آتوسا مصادف شد با آغاز گر
د بود.  در چشمانش جمع شده  اشک  آتوسا  در چن  دنیهلن؛    نی دوستش 

زجرآور بود! هلن را در آغوش گرفت و هلن از ته دل زار زد.    ار یبس  ، یتی وضع
پاک    را  شی منوال گذشت که هلن آرام گرفت و اشک ها  نیبه هم   ی مدت

  ده، یبر   دهیبه آتوسا نگاه کند، بر   کهنیانداخت و بدون ا  نیی کرد. سرش را پا
شرمسار    ار یو بس   د یکشیکرد؛ از آتوسا خجالت م  فیاو تعر  یرا برا  انیجر

و چ بود  آتوسا سکوت کرده  اگفتینم  ی زیبود.  را گ  ن ی.    جیسکوت هلن 
  شی ها. اشکدیکش  یقیافزود. آتوسا نفس عم   ش،ی کرده بود و بر شرمسار

 دست هلن گذاشت. آرام گفت:  ی را پاک کرد. دستش را بر رو 

 من رو نگاه کن! -

 گفت:   یبه چپ و راست تکان داد. آتوسا آرام اما دستور  یسر هلن

 من رو نگاه کن.  -

چشمان    هلن آتوسا  بود.  شده  قرمز  چشمانش  بلند کرد.  را  سرش  آرام 
دست  یرنگ هلن دوخت. دستش را بر رو  یاچشان قهوه را به شییا یکهر

 گفت:   نانیهلن گذاشت و با اطم

 !ینکرد  یکار اشتباه  چیتو ه -

 هلن از تعجب گرد شد. آتوسا با همان لحن ادامه داد.  چشمان

 . ستی تو ن  ر یتقص  ن یو ا ضه ی مرد مر  هیاون  ست،یتو ن ر یتقص  یچی ه -



 هلن را محکم در دست فشرد:  دست

 کنم؟ یم  تی جوره ازت حماکه من کنارتم و همه  یدونیم -

بود. دستش را    یگزاراشک سپاس  خت،ی که از چشم هلن فرور  یاشک   بار نیا
 دست آتوسا رها کرد و او را در آغوش گرفت. آرام زمزمه کرد:  ر ی از ز

 ممنونم.  -

 سکوت، گفت:  یزد. پس از مدت کوتاه  یلبخند آتوسا

 !می کن  تیازش شکا  دیبا -

  ی عقب رفت و سر  ی افتاد. کم  ن ییهلن شل شد و از دور تن آتوسا پا   دستان 
 ترس مشهود بود.  شی به سبک چپ و راست تکان داد. در صدا

 .ذاره یبابام اگر بفهمه من رو زنده نم -

 گفت:   یو با کالفگ  دیرنگش کش  یاقهوه یبر موها  یدست آتوسا

 تو نبود! ر ی تقص ،ینکرد  یتو که کار -

 باال انداخت.  یی. ابرو دیکش  یآه هلن

 بابام مهمه؟   یبرا  یکنیفکر م  -

سکوت کرد، حق با هلن بود. پدرش از آن    ی کم  د؛یکش   ی ق ینفس عم  آتوسا
مانده    یی مردها  خلقتشان  در  هم  خدا  همانبود که  از  که   ییها است. 
ه  دشانیعقا و  بسته  عنکبوت  نم   گاهچی تار  استفاده  مغزشان  !  کنند یاز 



داشتند و اگر از آن قواعد    یزندگ   یبرا  یمثل پدر هلن، تنها قواعد  ییهاآدم
باور داشت    ی تا مجازاتت کند. آتوسا حت  کردیم   یهر کار  ،ی شدیم  خارج

  به کشتن دخترش کرده   یحسام نشسته و او را راض   یپا   ر یکه پدر هلن ز 
 . ناگهان گفت: آمدیبرم  ی زیهر چ کتاتور، ی د نیاست! از ا 

 . م ی بگبه آتور  دیبا -

. البته شناخت  شناختیاقامت داشت و آتور را م  ابانیخ  نیهم در هم   آتوسا
آتور را قبول    ار یبه اقدامات آتور مربوط بود و آتوسا بس  تر شیاو از آتور ب 

م بگ دانستندیداشت. هر دو خوب  آتور کمک  از  اگر  به    رند، یکه  او حتمًا 
  شه ی هم  اوداد.    به چپ و راست تکان  ی ها کمک خواهد کرد. هلن سرآن
 گفت:   یدی. با ناامدانستیرا بر خود ارجح م گران ید

 !ستی نه باباش تازه برگشته، حالش اصال خوب ن -

  ی که اگر برا  دیشی بست خورده بودند. با خود اندبه بن  د، یکش  یپوف  آتوسا 
پاسخش    گرفت؟ یمنجالب قرار م   نیاو هم در ا  افتاد،یاتفاق م  ن یخودش ا 

ا اگر  نه!  بود،  برا  ن یساده  م  یاتفاق  را    افتاد، یاو  مرد  آن  مادرش  و  پدر 
هر کار  کردند یم  یدادگاه  برم  یو  دستاشان  انجام    ساآتو   یبرا  آمد، یاز 

 و گفت:  دیبر صورتش کش  ی. دست دادندیم

 م؟ی کن  کار یپس چ  -

 گفت:   یدستانش گرفت و با کالفگ  انی سرش را در م هلن

 !دونمینم -



 !( ستند یتنها ن  کنند،یچنان که گمان م ها، آنآدم دیا)ش

 *** 

 ششم فصل

 ها( )حرمت

 ؟یآتور تو چرا ساکت  -

بر تن داشت و    یا کت و شلوار زنانه  شهی نگاه کرد، مانند هم  یان یخانم ک   به
کتش انداخته بود. نور    یداشت بر رو   یبلند  یرا که بندها  شی تی گردنبند هو

. در  کردیم   تیو گاها چشم را اذ  افتیانعکاس م  مرغ،ی پالک س  ییدر طال
بودند. تنها ده عضو    یت یگروه حما   یاصل   یجلسه کوتاه با حضور اعضا  کی

گروه    ندهیآ   یهاها حضور داشتند و معمواًل درباره برنامهجلسه  نیدر ا   ی اصل
به   ی انی . خانم ککردندیصحبت م ر   دوباره  را  نگاه کرد. چشمانش    ز یآتور 

 :دی پرس یو کنجکاو  یکرده بود و با نگران 

 شده؟  یزیچ -

 نگاه کرده و آرام گفت:  یان ی. به خانم ک دیکش  قینفس عم  آتور 

 حسام آزاد شده! -

به خوب   همه تمام حضار  نگاه کردند؛  او  به  تعجب  ماجرا  یبا  خبر    یاز  او 
که کاوه    یداشتند، از کشته شدن رعنا به دست حسام، از درخواست قصاص

و آتور دادند و مادرشان نگذاشت تا حسام قصاص شود. از همه اتفاقات خبر  



انداخت.    االب  یاداشتند و حاال بازگشت او همه را متأثر کرده بود. آتور شانه
 د: بو یاما در دلش آشوب  دادینشان م  ال یخیظاهرش ب 

 !کنه یم  ی االنم تو خونه با مادرم زندگ -

سخن    گر یکد ی. فضا متشنج شده بود. همه با  دیکش  یقینفس عم  یانیک   خانم 
  یانی. خانم ککردندیم  ینی بشی خانواده پ  نیشوم ا   ندهیو درباره آ   گفتندیم

ا  یان یاما خانم ک  دند،ید ینم  گرانیبه آتور نگاه کرد؛ د از  پنج سال،    نی بعد 
م را تشخ  انست تویخوب  آتور   ی ا قهوهدهد. در پس چشمان    ص یحاالت 

و پس از    دیترس یاز غم، ترس نهفته بود! او از پدرش م   شتر ی روشن آتور، ب
 گرمش گفت:   ینداشت. با صدا  تیدر خانه خودش هم احساس امن  نیا

 .اومدیبر م  ی از دست کس یمن واقعًا متأسفم، کاش کار -

 تکان داد و آرام گفت:  یسر آتور 

 ممنونم.  -

آزاد   یبار بود که قاتل   ن یکرد، نخست  یاب یارز   ن یسنگ  ار یجو را بس یانیک  خانم 
اتفاق   ن یخود را در پس ا  ندهیآ   تی. جمعگشتیبود و به خانه برم   شده
ها هم  زود بر سر آن  ا ی  ر ی د  ،یی بال   نی که چن  دانستندیو خوب م  دند یدیم

 کرد:   عالمجلسه را ا  انیبرخواست و پا ی چوب یصندل  ی خواهد آمد. از رو 

 ! فقط قبل رفتن... . میکن یتموم م جانی خوب جلسه امروز رو هم یلیخ -

 گفت:   متی مختلف بود زد و با صم ی هایکه پر از خوراک   یزیبه م اشاره 



 . دیامروز برامون آورد م ی نیتا بب  د یبزن  ز یبه م  یسر   هینره  ادتونی -

جلسات، مرسوم    نی اول آغاز ا   یرفتند. از همان روزها  زهایبه طرف م   یهمگ 
تا آن    اوردی ب  ییهایبه اندازه توان خود خوردن   یشد که در هر جلسه هر کس 

رفت. ذهنش مشغول   ز ی شوند. آتور به طرف م  م ی سه  گر یکد یرا با    هایخوراک
که دوست داشت آن را همراه پدر خانه آتش    یاخانه بود؛ خانه  ی هااتفاق

نگاه کرد. خودش    یل یکوچک مستط  ز یرا راحت کند! به م  یجماعت بزند و  
بخورد، فقط   یزیهم نداشت که چ  ییبود، اشتها   اورده یامروز ن   ی برا  یزیچ
بق  نکه ی ا  یبرا از  زودتر  نداشت  را    ی خانگ  کیتکه ک  ک یبرود    هیدوست 

 کنار گوشش آمد:   یامردانه ی برداشت و در دهانش گذاشت. صدا

 !ی پاره کن که یحسام رو ت  یدوست دار بندمیشرط م -

قرمز رنگ به همراه    یداشت، هود  ینگاه کرد قد بلند و بدن الغر   نی آبت  به
  ن یا  یبرا  ینداد؛ وقت  یرنگ بر تن داشت. آتور پاسخ   یشلوار گشاد مشک  کی

بدون تمسخر    د،یشن   شد یکه کمتر از او م  یبا لحن   ن یپسر وراج نداشت. آبت
 ه داد:ادام  ی و تکبر و تنها جد

 که بتونه کمک کنه.   شناسم یرو م  یی من جا  -

نم  آتور  اصال  ا   خواستیکه  با  را  با    نیصحبتش  دهد،  ادامه  وراج  پسر 
 گفت:   یحوصلگ یب

 دمت رو بذار رو کولت و برو! -



  یگاز زد. لحنش باز هم به حالت عاد  کیبرداشت.   ز ی م یاز رو  یب یس  نیآبت
 باال انداخت و با تمسخر گفت:  یی برگشت. ابرو

 و گرنه؟  -

 به او گفت:  دیو با تهد   دیکش  یقینفس عم  آتور 

م   - بهشون  تو خبرنگار  گم یوگرنه  نزد  ی کینفر که    ه ینه    ،یکه    کانشی از 
 بوده! یقربان

 گفت:  تفاوتیزد و ب  یگریگاز د   نیآبت

 بهت کمک کنم.  خواستمیمن فقط م  -

 رد شد. باال انداخت و از کنارش  یاشانه

  کرد یعضو گروه که ادعا م  ن یبود ا   دهیبود که فهم   یمدت  د؛یکش  یپوف  آتور 
 یی گو دختر کشته بودند دروغ  را که دوست داشته است را خانواده  یدختر

برا  ستین   شیب تنها  ا  اشیکنجکاو   یو  م   نیوارد  درباره شودیجلسات   .
  اش یکه او خبرنگار باشد. هندزفر  زدیمطمئن نبود، اما حدس م  ن یشغل آبت
از ک حال   فشیرا  در  م   شیها که گره  یدرآورد،  باز  اعضا    کردیرا  همه  با 

آن  یخداحافظ از  پس  گرهکرد.  کردن  باز  به  موفق    ت ینها  یب   یهاکه 
پخش کرد و به سمت   ی گوشش گذاشت؛ آهنگ  یشد، آن را رو   اشیهندزفر

در بخش مطالعات   ی علوم انسان  راه افتاد. در پژوهشکده  اده یمحل کارش، پ 
م  مدتکردیزنان کار  با  .  بود  پژوهش   ک یها  بود.   یگروه  به کار  مشغول 
که    یکه به دور از تمام اتفاقات بد  ییدوست داشت. تنها جا  ار یکارش را بس 



زندگ صدا  توانستیم  افتاد،یم   اش یدر  باشد!   یق یموس  یخودش 
  ن یی. سرش را پا دیشن ینم  اطرافش را  یاش در گوشش بود و صداموردعالقه

آدمیم به  توجه  بدون  و  م انداخت  راه  ا رفتیها  از  باال   نی .  را  که سرش 
که    ندیرا بب   یاز آن بدتر مرد  ا ی  کند یکه به او نگاه م   ندیرا بب   یو فرد  اوردیب

 یهندزفر  لی دل  یول   دانست یبه او دارد متنفر بود. خودش نم   ی گرینگاه د
مشابه هم  هندزفر  لشیدل  نیا  گذاشتنش    ی صداهاتا    گذاشتیم   یبود. 

 منزجرکننده به گوشش نرسد! یهامزاحم و متلک

 ی ا شهی ش  یبرج کوچک ده طبقه، با نما  کی.  دیساختمان محل کارش رس  به
ها اختصاص داشت. وارد ساختمان  که چهار طبقه آخرش به پژوهشکده آن

کرد    یکوتاه  یساختمان سالم و احوال پرس  با نگهبان  شهی شد. به مانند هم
داشت. سوار شد    ی و به سمت آسانسور رفت؛ پژوهشکده آسانسور اختصاص

  ی قیپخش شد. موس   یس یپرس   لی اص  یقیموس   ینهم را فشار داد. صدا  قهو طب
و اصالت از تمام    شد ینواخته م  نیمخصوص سرزم  ییای قیکه با آالت موس 

رسانه    م ی به اضافه ت  یپژوهش   م ی. در طبقه نهم، چهار ت دی چک یم  شیها نوت
و    یعموم   یگذاراستیس   ، یشناس مطالعات زنان، جامعه  م ی حضور داشتند. ت

ماه بود که  به شش  کیبودند. نزد   یگروه پژوهش   نیا  یاز اعضا   یشناس روان
بفرستند.    انیاز زنان را اصالح و به مجلس اع  ت یدر تالش بودند تا طرح حما

با دو مجلس داشت. مجلس عوام که    یپادشاه  ینظام  سی پرس  نیسرزم 
که    انیو مجلس اع  دادندیم  لیاشراف تشک   ر یرا مردم و طبقات غ  شیاعضا
. مجلس عوام قدرت  شدندیانتخاب م یاز اشراف و خاندان سلطنت  شیاعضا



از روزنامه    ی که برخ  یداشت. به حد  انیاز مجلس اع  یکمتر   ار یبس   یی اجرا
مترسک را  عوام  خبرنگاران، مجلس  و  ق  یریجلوگ  ی برا  ی نگاران    یهاامیاز 

ها بود که در مجلس عوام  از زنان مدت  تی. طرح حمادانستند یم  یمردم
  انداختیطرح سنگ م   نیا   یبر سر اجرا  ان یب شده بود، اما مجلس اع یتصو

  م ی بزرگ که هر ت  ار ی سالن بس  کیبود. وارد دفترشان شد؛  و همه را ذله کرده  
بودند و    ده یدور هم چ   ره یرا به صورت دا  زکارهایمستقر بود. م  ی ادر گوشه

دور    شتر یب   یهمکار یبرا  هام ی سالن بود تا همه ت  ان یبزرگ در م   زگردیم   کی
همفکر  گر یکدی و  شوند  پنجره  یجمع  را  کنند.  پژوهشکده  طرف  سه  از  ها 

روشن کرده   ار ی را بس  طی و مح  دیتاب یمحاصره کرده بودند، نور به داخل م 
 رفت. زشیبود. آتور به چند نفر سالم داد و سپس به پشت م

به سمت او رفتند، دختر کت    یاز همکارانش آمد. همگ   یک یکه    دینکش  یطول
بود.    دیپاشنه بلندش به رنگ سفبه تن داشت و کفش    یرنگ   ی و دامن طوس

 :دیآتور با استرس پرس 

 شد؟ طرح رو قبول کردن؟  یچ -

ناام  دیکش   یپوف  دختر  با  شکست  یدیو  از  سرچشمه    یهاکه  مداومشان 
 گفت:   گرفت،یم

 ... . یطرح رو گرفتن ول  -

صدا  گر ید  ی کی با  حضار،  ناش   یبلند  یاز  ه  یکه  بود،    اش یدرون  جانی از 
 : دیپرس



 ؟ یچ  یول -

  ی کم   یبر اثر فشار کار  دشی. پوست سف دیصورتش کش   یبه رو  یدست  دختر 
 بود:  قرمز شده

م   ی لیخ  - نمکردیتعلل  فکر  ا  کنمی.  اع  ها یزود  ن یبه  مجلس   انیبه 
 بفرستنش!

ناام   یعصب   همه  برگردند.    شان ی تکان دادند و رفتند تا به کارها  یسر  دی و 
 :د یآتور به سمت دختر رفت و آرام پرس 

 طرح رو بفرستن؟  خوانینم  یدیاز کجا فهم  -

 . زدیموج م  شیدر صدا  یدی باال انداخت. باز هم ناام  یاشانه دختر 

 آخه؟  کنن یکار رو م   نیا یک  -

کده انداخت و با  گذرا به افراد حاضر در پژوهش  ی. نگاهدیکش   یپوف  آتور 
 گفت:   ینگران

 . م ی شیکار م  یمون از کار بر طرح به مجلس فرستاده نشه، ممکنه همهاگ -

بود، رفتند.    گر یدکی که کنار    زشانی تکان داد و هر دو به سمت م  یسر  دختر 
 برخاست و با ذوق گفت:  شی آتور ناگهان از جا  قه، یپس از چند دق

 دارم.  یادهیا هی -



ها را به سمت  همه توجه ، یدیآنقدر بلند بود که در آن سکوت ناام شی صدا
آتور کم  جلب کند.  به    ی خودش  رو  بعد  و  جور کرد  و  جمع  را  خودش 

 سرپرست گروه گفت:

 دارم.  یدرخواست جلسه فور -

 تکان داد و گفت: یبا اکراه سر  ده،یکت و شلوار پوش  سرپرست

 !گهیربع د کی -

  ادهیکاغذ پ   یرا کامل رو  اشدهیمشغول شد تا ا  عی تکان داد و سر  یسر  آتور 
ب  و  برداشت  برگه  چند  رو  اشدهیا  وقفهیکند.  نوشت. برگه  یرا  ها 

را    اش دهیا  ن یبنابرا  دیبه جز چند جمله در جلسه بگو   تواندینم  دانستیم
  ی وهش شد و تمام هفتاد عضو گروه پژ   یکاغذ نوشت. زمان سپر  یمو رو موبه
آماده شدند؛   یکه همگ سالن جمع شدند. پس از آن  انیگرد بزرگ م  ز یدور م

 گفت:  تیآتور با جد 

 د یما نبا  ی اصالح طرح جمع شده ول  یگروه برا   نی ا  دیدونیطور که مهمون  -
 . م ی محدود کن  نیکار رو به هم 

ا   سرپرست در  شده  بارهنی که  م  یبود، کمکنجکاو  سمت  و    ز ی به  شد  خم 
 : دیپرس

 ه؟ یمنظورت چ -



که    یتی انداخت و سپس با همان جد  شی رو روبه  یهابه برگه  ینگاه   ور آت
 موقع کار داشت، گفت:

و هم    انی فرستادن طرح به مجلس اع  ی. هم برام یار یبهشون فشار ب  دیبا  -
 . بشیتصو  یبرا

 و دستانش را در هم قفل کرد. ز یچشمانش را ر سرپرست

 م؟ ی اری بهشون فشار ب می تونیما چطور م -

 و ادامه داد:   دیکش  یقینفس عم  آتور 

 . م یراه بنداز  یاموج رسانه هی  دیبا -

 گفت:  نانی رسانه کرد. با اطم میبه ت  رو 

طرح    نیفرستادن ا   یها برارسانه  یکه مردم تو  م ی کن  یکار  هی  نی بتون  دیبا  -
 . ارن یفشار ب 

طرح ارائه شده از آتور    یاب یحاضر در حال ارز  یشد. اعضا  جادی همهمه ا  یکم
خسته شده بود،    م، ی شده در ت  جادی رسانه، که از رخوت ا   م ی ت ت بودند. سرپرس

 گفت:   اقیبا اشت 

 روش فکر بشه.  یکم  دی. فقط با هیخوب  ده یبه نظر منم ا  -

 موافق بود.  دهیا  نیتکان داد. او هم با ا  یسر  یاصل  سرپرست

 رو اعالم کنن.  شونیکه موافقن رأ  یافراد -



تکان   یمثبتشون رو اعالم کردند. سرپرست سر یبه اتفاق رأ بیقر تی اکثر
 گفت:  تیداد و با رضا

موضوع کار کنن و بعد    ن یسر هم  هام یرو همه ت   ندهی خب سه روز آ   یلیخ  -
 . م یکن  یهاتون رو بررس  تا طرح میذار یجلسه م کیاز اون هم  

 بازگشتند.  شان ی موافقت کردند و به سر کارها  یهمگ 

 *** 

که به خانه نرود. چند    کردیدش به او التماس متعلل کرد، بندبند وجو  ی کم
انگشت شستش لعنت فرستاد.    یو بر چسب بر رو   د یکش  قینفس عم   یبار

ناد  یهاالتماس را  زد. کل  دهیوجودش  را  در  زنگ  و  اما   دیگرفت  داشت، 
. با  ردمادرش در را باز ک   هیداد که از آن استفاده نکند. پس از چند ثان  حیترج
کفت و او را در آغوش گرفت و شروع به قربان صدقه  گل از گلش ش  دنشید

 رفتن کرد: 

که دوست    ییتو، برات غذا   ا یتو، ب  ایمامان؟ ب  ی سالم دختر خوشگلم خوب  -
 رو درست کردم. یدار

سرخ رنگش را که به آتور    یتپل بود و موها  ی دو وارد شدند؛ مادرش کم   هر 
و بعد با    دیکش  قی ارث داده بود، کوتاه کوتاه کرده بود. آتور چند نفس عم

که در جز به    ینکرد با اضطراب  شیدای پ   یچشم به دنبال حسام گشت، وقت
 :دیجز کالمش بود، پرس

 کجاست؟   -



با همان مهربان  مادر    ی که در آشپزخانه مشغول درست کردن شربت بود. 
 است، گفت:  وفتادهین  یاتفاق چیکه ه  ییگو  ش،یذات

 .ادیاالن م رونی رفته ب  ؟یگیبابات رو م -

 گفت:  تیبا جد  آتور 

 !ستی من ن  یاون بابا -

 آمد و سرزنشگرانه گفت:  رون ی شربت به دست از آشپزخانه ب مادر 

 معلومه که باباته.  -

 گفت:   دیشربت را از دست مادرش گرفت و با تهد آتور 

 !ست ی اشه پدر من نب  ی اون مرد هر چ -

م  مادرش فا  دانستیکه  او  با  مهربان   دهیبحث کردن  لبخند  به    یندارد، 
 و با آرامش گفت:   دیصورت او پاش 

 . نی بش  ایخب، ب ی لیخب، خ یلیخ -

  دن یبه صورت او انداخت و با د  یمبل نشستند، مادرش نگاه  یهم رو   با
پا  ر یز  یکبود را  سرش  شرمندگ   ن ییلبش،  با  و  صدا  یانداخت  از    شی که 

 گفت:   د،یچک یم

 ؟ یدیند ی بیکاوه که گفت آس  ره،یمادر برات بم   یاله -



  ییطال  ی سلطنت  یها که به مبل  یاز شربتش را خورد و در حال  یاجرعه  آتور 
 گفت:  د،یکل   یگوش به زنگ صدا  کرد،یرنگ مادرش نگاه م 

 نبود. ی خاص ز ی نه چ -

افتاده بود کنجکاو و نگران    روز یکه د  یاتفاق  که به شدت نسبت به   مادرش
 :دیبود، پرس 

 شد نه؟ یجورنیبه خاطر من ا -

برخاست و به سمت پنجره    شی به چپ و راست تکان داد. از جا  ی سر  آتور 
پذ  یها نم   ییرای بزرگ  صدا   دانستیرفت؛  در  شماتت  را   شیمادرش 
 از آن استفاده کرد:   ینه، ول   ای  فهمدیم

 چرا اون اتفاق افتاد! یدونیخودت خوب م -

مادر    آمد،یم  انیکه بحث حسام به م  یسکوت کرد. هنگام   ه یچند ثان  مادر 
که مادر هنوز حسام را به    کردی. آتور گمان مکردیم   یزندگ   یدر خال بزرگ 

نم  رعنا  قاتل  ا  ند یبیعنوان  م   نیو  انکار  را  ا کندیموضوع  بارها  اما  را    زدی. 
و سر    شدیم  وانهیو گرنه د   د،یسپاس داد که آن شب مادر جنازه رعنا را ند

کرم   ین یزای داشتند؛ سالن بزرگ با د  ی بزرگ  ار ی! خانه بس گذاشتیم  ابان ی به ب
  می رنگ به همراه آشپزخانه در طبقه اول بود و سه اتاق خواب در ن ییو طال
 بود. دند،یرسیکه با شش پله به آن م   یاطبقه

را شکست. کم   مادر  متما  یسکوت کوتاهش  با خواهش    لی به جلو  و  شد 
 گفت: 



توروخدا بهش    ا،یکن   یحسام اومد آبرودار  یآتور جان مادر تو رو خدا وقت   -
 نگو! یزیچ

 کرد. مادر محتاطانه ادامه داد:  ین باز به مادرش نگاه م با دها آتور 

ها رو  حرمت  دیبا  م ی اخانواده  ه یها، ما  هم باز شه    یروتون رو رو   ینذار  -
 . م ی نگه دار

  شیها دندان  انیکه از م  یینزند؛ با صدا  ادیتا فر  د یکش  قی چند نفس عم   آتور 
 گفت:  آمد،یم  رونیب

 نگم؟  یزیبهش چ  -

که مقابلش بود، مادرش    ی. کاش آدم دیصورتش کش   یرا محکم رو   دستانش
 : گرفتیآرام اوج مآرام شی نبود. صدا

 نذارم روش به روم وا شه؟  -

 بودند: شده  انیبدنش، نما یهاتک رگباز شد، تک شیها دندان قفل

 ها شکسته بشه؟ نذارم حرمت -

 را در گوشتش فرو برد:  شیها ناخن

 ! ؟یشنو یخودت رو م   یهامامان حرف -

در   شیی عدم توانا  رای قدم به سمت مادر برداشت، مادر قرمز شده بود ز چند
 بود:   دهیآتور به اوج خود رس  ی! صداکرد یاو را آشفته م  ت، یکنترل وضع 



 خواهر من رو کشته! شرفیاون ب  ؟یچه حرمت -

  د یمادر ش،. به مادرش که چشمانش غرق در اشک بود نگاه کرد. شا  کینزد
از دخترش دوست داشت! شماتت چون خون از    شتر یمادرش همسرش را ب
 : کردیواژگان آتور چکه م 

 دخترت رو کشته! کهی مامان اون مرت  یدیشن -

 : دیلرزیم  شیچندبار سرتکان داد، صدا  مادرش

 . دمیمنم بخش  دی خدا گفته ببخش -

 کرد:   تیاز سر عصبان یاخنده آتور 

  که ی شدن خون دخترت؟ اون مرت  مالی پا  متیبه ق  ؟یمت یبه چه ق  دن یبخش  -
ا به    کنه،یافتخار م   ؟یدی! مامان شنکنهیرعنا رو کشته افتخار م   کهنیبه 

م  بر  گه یرعنا  رو  معصومت که گلوش  طفل  به  دخترت،  به  ننگ!    د؛یلکه 
 لکه ننگ! گهیم

 گفت:   یلرزان  یبا صدا مادر 

ز گل کمتر به اومده ا  یعوض شده، زندان عوضش کرده، از وقت  یلیاون خ   -
 شده.  یمرد خوب   یل یمن نگفته، خ

عصب  آتور  خنده  با  یدوباره  چقدر  فرو    شیهاناخن  دیکرد،  در گوشتش  را 
را به شماتت   شیخون را احساس کند؟ تمسخر جا  سیکه گرما و خ   بردیم

 حد ساده لوح باشد؟  نیتا ا توانست یداد. مادرش چگونه م



اون قاتله،    ، یچ یعوض کنه! ه   تونه ینم  ی چ یرو ه   ی عوض شده؟ اون عوض  -
 قاتل که خون خواهر پونزده ساله من رو دستاشه! هی

از جانب مادرش باشد به اتاقش رفت و در را    ی منتظر پاسخ  کهنیا  بدون 
تا آرام    دیکش  قیتختش پرت کرد. چند نفس عم   یرا رو   فشیمحکم بست. ک 

اما فرسنگ انعکاس ضربان قلبش در  شود؛  با آرام بودن فاصله داشت.  ها 
لحظه هم    ک ی. چهره رعنا  دیلرزیم   تی و دستانش از عصبان دیچ یپ یسرش م 
ها را پوشانده  تختش نشست. پنجره  ی. رو رفتیچشمش کنار نم   یاز جلو
ا  و  ب  ینور   چیکه ه   شدیباعث م   نیبود  ن  رون یاز  اتاق  تنها  دیا یبه داخل   .

 شدیاتاق م  یی که در صورت خاموش بودن چراغ اتاق باعث روشنا   یزیچ
عم   یی نماشب  ینوارها نفس  چند  هم  باز  بود.  نصب کرده  .  دیکش  قیکه 

  نیکه نفس نکشد و گرنه ا   کندیبه او التماس م   اشهی کرد ریاحساس م
  ی داشت؟ برآفروخته بود و حت  یگرید   لی چه دل  دنیسخت نفس کش  ن یچن

زنگ در آمد و پس از آن    یاو را آرام کند. صدا  توانست یهم نم   خیاز    یسطل
آور    ادی  شی بم و منحوسش! صدا  ی. آن صدا دیچی حسام در خانه پ  یصدا

که    دیبود. "مژده بد  ده یشن  شی بود که آتور در زندگ  یا لهجم  نیتر دردناک
 من لکه ننگ رو پاک کردم!"

"من لکه ننگ رو پاک    اد یپدر! فر  ی غرق در خون! دستان خون  ی نا)حسام! رع 
 شدن خون رعنا! حسام! حسام! حسام قاتل!(  مالیکردم!" پا 



کرده    ر ی بود افتاد. ذهنش در آن شب گ  زشی م  ی که رو   یچی به ق  نگاهش
برخواست. تلو تلو    شیاز جا   د؟یخانه رعنا به قتل نرس  ن یبود. مگر در هم

 رفت.   رونیرا برداشت و از اتاق ب   یچی . قدیلرزینم  گر ی. دستانش دخوردیم

نفوذ   شیدر پا   هاکیی موزا  یآمد. سرما  نییپا   یسنگ   یهاتلو خوران از پله  تلو
 کرد. 

"من لکه ننگ رو پاک    اد یپدر! فر  ی غرق در خون! دستان خون  ی )حسام! رعنا
 شدن خون رعنا! حسام! حسام! حسام قاتل!(  مالیکردم!" پا 

  غیآتور ج   دن یدر دست گرفته بود. مادر با د  یارا مانند قاتالن حرفه  ی چیق
و    دیلرزیشده بود. تنش نم   شی موها  ی چشمان آتور به سرخ  دی. سفدیکش
. با حسام چشم در چشم شد. به جز چند تار  کردیسر نم  ایدن  نیدر ا   ییگو 
موها  دیسف   یمو همان    یگرید  ر ییتغ   چیه   ش، ی در  هم  هنوز  بود.  نکرده 

  ی و همان صورت استخوان  ی پرپشت، همان چشمان مشک  ی جوگندم  یموها
 مرتعش بود. شیو صدا  دیبار یرا داشت. آتش از چشمان آتور م 

 ؟ی به خونه برگرد یچطور جرأت کرد -

 آتور باالتر رفت. ی. صداگفتینم  ی زیساکت بود و چ حسام

 !ی هست ی قاتل عوض هیتو   -

در برابر آتش چشمان آتور ساخته    نی باز هم ساکت بود. سپر فوالد   حسام 
 زد:  ادیبود. آتور فر 



 ؟یزن یچرا حرف نم -

پا   حسام را  شرمندگ  نییسرش  ب   ش،یصدا   ی انداخت.  خال  از  را   رون یآتور 
 آورد. 

 بگم؟  یچ -

شرمندگ  دستانش آورد.  باال  سو  یرا  به  واژگانش  حرف  به  حرف    یاز 
 .کردیم  جیو مخاطب را گ  شدیمخاطب پرتاب م   یهاگوش

 بگم؟  تونم یم  یچ -

 . دیسرش کوب یدو دستش را رو  یچارگ ی ب با

 من  خاک بر سر دختر خودم رو کشتم! -

 . دیبه سرش کوب  گر ی د بار 

 م رو کشتم!من خاک بر سر جگرگوشه -

چشمانش را به    گر یاشک بودند. بار د  البی روشنش در س  یاقهوه  چشمان
 چشمان آتور گره زد.

 بگم؟ یخوایم  یچ -

مبل نشست    کی  ی به رو   ی. حسام با سختکردیبهت زده به او نگاه م  آتور 
 گفت:  یلرزان  یو با صدا

 !کشتمیرعنا خودم رو م یبرگردم عقب و به جا  تونستم یکاش که م  -



 کرد.   هیبه گر شروع

و    مردمیجلدم! کاش م  یاومده بود تو  طانی! ش بودم   یاون شب عصبان   -
 .افتادیاتفاقات نم نیا

 هم به آتور نگاه کرد.   باز 

رعنا من مرده    یبه جا  شد ی! کاش مافتاد یاتفاق نم  نیکه ا   شدیکاش م  -
 بودم!

ها هق هقش آغاز شد و شروع به زدن خودش کرد.  حرف ن یاز گفتن ا پس 
نفر و  لعن  خودش  صورتش    فرستاد یم   ن یبه  به  محکم  دست  دو  با  و 

بگ  اش یکرد؛ جلو  ی. مادر به سمتش رفت. سع دیکوب یم اما حسام    ردیرا 
بود و با بهت به حسام نگاه    ستاده یها بود. آتور هنوز ا حرف  ن یتر از ا سمج

  ییکند. اما صدا  جیتوانسته بود که آتور را گ  قهید دقچن  ی. حسام برا کردیم
 . دیچیدر پس ذهن آتور پ 

"من لکه ننگ رو پاک    اد یپدر! فر  ی غرق در خون! دستان خون  ی )حسام! رعنا
 شدن خون رعنا! حسام! حسام! حسام قاتل!(  مالیکردم!" پا 

م  که در حال انفجار بود، آرا  یاش و رگ گردنبا چشمان به خون نشسته  آتور 
 گفت: 

 بسه! -



  ی بار با صدا  نی. ادی رس یآنقدر آرام بود که به گوش حسام و مادر نم   شی صدا
 گفت:   یبلندتر

 بس کن! -

شد. چشمانش، مانند    کیها نزدو مادر به او نگاه کردند. آتور به آن  حسام
سر  کی ابرو   یحس   چیه   ، ی الی قاتل  رفت.   یراستش کم  ی نداشتند.  باال 

نفرت و    ی نداشت. نه ترس، نه اضطراب و نه حت  ی حس  چ یهم ه  شی صدا
 . کردیتر مآتور را ترسناک نیا

 ؟ یکشتیکاش رعنا رو نم  یگیم -

آتور را کنترل    یگری . احساس کرد شخص ددیلرز یچشمان مادر م  مردمک 
اکندیم روبه  یشخص  نی .  شا   شانیرو که  نبود.  او  دختر  او   دیبود،  هم 

به سمتشان برداشت.    گر یقدم د  کیر  . آتو شناختینم  یدخترش را به خوب 
 . کردیم  ق یسرما را بر تن حسام و مادر، تزر  ش،ی صدا

 !ی تو رعنا رو کشت  یول -

نشست. به حسام نگاه کرد. سپر حسام،    شی زاو   یها بر رو آن  یچند قدم  در 
 !آمدیبرم  یدختر هرکار  نیبود. از ا  دهیچشمان آتور نبود. حسام ترس  فیحر

 ؟ یرعنا مرده بود یکاش خودت به جا  یگیم -

اش،  جمله  ایبود    شیاشاره کرد. صدا  یچی را در مقابلش گذاشت. به ق  یچیق
 که تن مادر و حسام را لرزاند؟ 



 برش دار! شانست رو امتحان کن! -

 زد.  یبا بهت به آتور نگاه کرد. آتور پوزخند حسام

 !یزن یم  یفقط حرف تو خال -

اتاقش    شی جا  از  به  درب    فشیرفت. کبرخاست.  طرف  به  و  برداشت  را 
 :دیپرس  ی رفت. مادر برخاست و به دنبالش رفت. با نگران ی خروج

 ؟یریآتور مادر کجا م -

 قاطع گفت:  د؛یپوشیکه کفشش را م   یحال در 

 خونه کاوه! -

مملو از  یخانه را ترک کرد مادر همان جا کنار درب نشست و با دل عاً یسر و 
 غم گفت: 

 !کنم یون دق مآخرش از دستت  -

  ن، ی. فاصله خانه مادر تا کاوه با ماش کردیم   ی را ط  ابانی خ  یادی سرعت ز  با
دق ده  از  ا  قهیکمتر  آتور  و  دق  ر یمس  ن یبود  پنج  در  وارد    یط  قهی را  کرد. 

داد و با سرعت به سمت طبقه سوم و خانه    ی ساختمان شد. به نگهبان سالم
آن صدا را در ذهنش    گر ی . ددیدیم  کی تار   ار یروشن را بس   یکاوه رفت. راهرو 

  د ی. کلدیلرز ی. حال خودش فرمان را به دست داشت و باز هم مدیشن ینم
و    یها روشن بودند و خانه خاکسترانداخت و وارد خانه کاوه شد. چراغ

د. انتظار حضور کاوه در خانه را نداشت؛ اما کاوه را روشن کرده بودن  دیسف



بر    ،ی رنگ  یو شلوار مشک  شرتیزودتر از محل کارش به خانه آمده بود. با ت 
خاکستر   یرو  تماشا   رهیت  یمبل  مشغول  و  بود  به    ونیتلوز   ینشسته  رو 
 :دیآتور با تعجب پرس دنیبود. با د شی رو 

 ؟ یچرا برگشت -

و عرق کرده بود. وارد خانه شد. چند نفس    د یلرز یآشفته بود. تنش م  آتور 
است؟    دیآرام شدن مف   ی برا  ق یگفته بود که نفس عم  ی. چه کسدیکش  قیعم

هم    شی به چپ و راست تکان داد. صدا  یسر  کرد؟یاو کار نم   یپس چرا برا
 .دیلرزیبه مانند تنش م 

 نشد! نتونستم! -

 شمانش جمع شده بود. کاوه نگاه کرد و اشک در چ   به

 خونه با اون بمونم!  هی  یتو  تونم ینم -

فرش پرز   یرا بر رو  شی مبل نشست. پاها کی یها رفت و رو سمت مبل به
سف م  دیبلند  در  را  سرش  آنقدر که گمان    انیگذاشت.  دستانش گرفت. 

 را به زبان آورد.   یتلخ قتیحق ،ی چارگینبود! با ب یقو کرد،یم

 !تونم ینم -

از    شیروهروب  کاوه اما  آتور در آن خانه خوشحال بود  نماندن  از  نشست. 
 نه! به آتور نگاه کرد و با آرامش گفت:  لشیدل

 !ی جا بمون ن یهم  یتون یم -



بر رو  دستانش لبخند   یرا  باال آورد.  را  آتور سرش  آتور گذاشت و  دستان 
 شد.  قیآتور تزر یهادر رگ ی بخشبخش کاوه، مانند آرام نانیاطم

 خونه توعه! شه یهم   جانیا -

سپاس  یسر  آتور  داد.  تنها گذاشتن تکان  از  وجدانش  و  بود  برادرش  دار 
و زمزمه وار    دیصورتش کش  یرو   یدر عذاب بود. دست  وال،یمادرش با آن ه 

 گفت: 

 !زنم یبه مامان سر م رم یهر روز م   یول -

 به نشانه مثبت تکان داد و گفت: ی سر کاوه

 خودش رو کرده!  مامان انتخاب یباشه! ول  -

وجه    چیو ذهنش به ه  گرفتی. وجدانش آرام نم دیکش  یقینفس عم  آتور 
تا    د یگویکه با خود سخن م   یی. گودادیبه او اجازه حضور در آن خانه را نم

 لب گفت: ر یبتواند وجدانش را آرام کند، ز 

که انجام    یبمونم که هر شب به خاطر هر اشتباه  یاخونه  ی تو  تونمینم  -
 تمال مرگم باشه!بدم اح

که خواهرش    یحس ناامن  نی بر قلبش زدند. از ا  یاحساس کرد خنجر  کاوه
به او    یکه آتور حت   کردیاوقات احساس م  یداشت؛ متنفر بود! گاه   شهی هم

بود    ن یا  شیهم اعتماد ندارد. جلو رفت؛ آتور را در آغوش گرفت. تنها آرزو
کند.    اکتمام اتفاقات آن شب به بعد از آن را از ذهن آتور پ   توانستیکه م 



  ی بیآن حادثه نبود! آس  یآن شب حسام رعنا را کشته بود اما رعنا تنها قربان 
اضطراب    ، یبود! حس ناامن   گر رانیبود؛ و   ده یکه به آتور پس از آن شب رس

به او دست    ی محرک  نی که با کوچکتر  یعصب   ی هاو حمله  ی و استرس دائم
تر در  را محکم   آتور وارد شده بودند. کاوه    ی هابی از آس  ی . تنها بخش دادیم

تا شا ناامن  دیآغوش گرفت؛  از    ی بتواند حس  برادر  آغوش  را کمتر کند.  او 
 کرده بود!  تر هم، آتور را آرام ق یهزاران نفس عم

 شکست؟(  توان ینمانده را، چطور م   یکه باق  ی)حرمت 

 *** 

 هفتم  فصل

 ( ارزش یب یها)آدم

 کرد و گفت:   اوشیداشبورد گذاشت. رو به همکارش س یرا بر رو   پرونده

 چقدر به مقصد مونده؟  -

اس   ی پ  ی به چ  ی . نگاهدیکش   اشیپرپشت مشک  یدر موها  ی دست   اوش یس
 انداخت و گفت: 

 !گهید قهیدق ست یتا ب  -

نقطه شهر    ن یترنیی را در پا  یدوباره به پرونده نگاه کرد. خانه فساد  کاوه 
 . دیکش  یکرده بودند. پوف  دایپ

 ان؟ یچندتا واحد دارن باهامون م -



 گفت:  کردیرو نگاه م که به روبه  اوشیس

 پنج تا! -

 یخلوت صبح نگاه کرد. خلوت   ابی تقر  ابانیداد و به خ   رونینفسش را ب   کاوه
مد  ین یچن  نیا را  مردم   ون ی شهر  پرس   یاعتراضات گسترده  بودند.    س یدر 
تظاهرات    ل یبود که به دل  ی و مدرسه، چندروز  ی مرکز  دان یم  انیم  ابان یخ

ه و  بود  نم  ینی ماش  چیبسته  آمد  و  رفت  آن  پلکرد یدر  از    سی.  معموال 
خود را به ثمر  یهااتیتا عمل کرد،یاستفاده م هاابانیخ  یو خلوت  اهراتتظ

سه طبقه بود    یابودند، خانه  شی  که در پ    یابرساند. پرونده را ورق زد، خانه
جا  در آن  توانستندیم   ی. هر جرم کردندیم   ینفر در آن زندگ   ی از س  شیکه پ 

مخدر. وارد منطقه    وادم  دیو قتل تا فروش و تول  ی. از دزددادندیانجام م
د  سی پرس  ن ینش  ر یفق مردم  یخبر  جانی ا  گر ی شدند.  تظاهرات    یاز  به  که 
تا بتوانند    زدندیم  ینقطه شهر، دست به هرکار  نینبود. مردم در ا  رفتندیم

  ست،ی خوردن ن  یبرا   یکه نان   یکنند. هنگام  ر ی شان را سشکم خود و خانواده
  یفقرا  زان یم  اد؟یز  ای دختران کم است    ی ورود  ه یدارد که سهم  ی تی چه اهم

قسمت    ن یمنکر وجودشان شد. ا شدینبود، اما نم   ادیآنقدرها هم ز   سی پرس
 ،ی رفتیداشت و هر چه به سمت جنوب م  ی می قد  یهاشهر، هنوز هم خانه

زاغه  شدیها عوض مشکل خانه به  آن  از  م و پس  منطقهیدیرسیها   یا . 
تا    کردند،یبود استفاده م   شان که مردم از هر چه که دم دست   نی نش  هیحاش

 خود بسازند.  یبرا  یسرپناه



که   ییهامتوقف شد. خانه سه طبقه با پنجره  نیخانه فساد ماش   یک ینزد  در 
 نیشده بودند. سه واحد از ماش   ده ینه با پرده بلکه با مقوا و روزنامه پوش

  اتیکه مسئول عمل   اوشیشدند و خانه را محاصره کردند. کاوه و س  اده یپ
مستحکم    نداننه چ  یوارهای شدند و با فاصله از د  ادهیپ  ن یاز ماش  ز یبودند ن

اش  ضد گلوله  قهی ضد گلوله، موضع گرفتند. کاوه جل  نیخانه، در پشت ماش 
جا کرد و  در تنش جابه  یبر آن حک شده بود، کم  مرغیرا که نشان بزرگ س

از د اسلحه   خزه  وار یاش را مسلح کرد. فرمان حمله را صادر کرد. ماموران 
که باز شد، دو    اطیح   یبسته باال رفتند و وارد محوطه خانه شدند. در ورود

  ی بان یپشت   یواحد برا  کیو کاوه وارد شدند و    اوشیبه همراه س  گر یواحد د
بتوانند وارد خانه شوند، از    سی پل  یروهایکه ن از آن  شیخانه ماند. پ   رونیب

ر گلوله خودند.  مورد هجوم قرار گرفتند و چند نف  یی مقوا  ی هاپشت پنجره
 اخطار داد. یبلند یا با صد اوشیپناه گرفتند و س  ها سیپل

 !م ی کنیبا تمام قدرت بهتون حمله م   د، ینش م ی اگر تسل  -

 .د یچی پ  طی در مح یزمخت مرد  یصدا

 انجام بده! خوادیدلت م  ی هر غلط -

 در مصالحه کرد. ی بلند، سع یباز هم باصدا اوش یس

 ن...  ن یجرم خودتون رو سنگ -



که پشتش پناه گرفته بودند،    یواریمدافعان خانه، به د  کی با شل   شی هاحرف
استفاده کرده بود و   یریکه از درگ   یبه واحد   مشیسیکاره ماند. در ب  مهین

 خود را به پشت خانه رسانده بود، اعالم کرد: 

 !د یوارد بش -

کردند    یسازخانه را پاک  شتر یکه ب   دی نکش  ی وارد خانه شدند و طول  مامورها 
خانه نشده بودند.    س ی رئ  یریاما هنوز موفق به دستگ   ر،ی و مجرمان را دستگ 

رفت که گمان    یی به سمت جا  اوش یخود وارد عمل شدند. س  اوشیکاوه و س 
انقدرها    مداست. در داخل خانه رفت و آ   ده یجا شنمرد را از آن  یصدا  کردیم

در فصل بهار هم داخلش    یو حت  دادیم  یبی عج  یهم راحت نبود. خانه بو
  ل یوسا   یخاک نشسته بود و در هر گوشه و کنار  لیوسا  یسرد بود. بر رو 

نکرد.    دا یپ  یزیوم را گشت، اما چ. طبقه دشدیم  دهیافراد خانه، د  یشخص 
را از پشت    یریگدر   ی نکرد. صدا  دایرا پ   ی زیجا هم چبه طبقه سوم رفت و آن

  یکه دختر بچه کوچک   دیرا د  سی . رئدی . به سرعت به آن سمت دو دیبام شن
ا    ر یاو را دستگ   تواند یو نم   ستادهیرا گروگان گرفته و کاوه که در مقابلش 

کرد و در فاصله   کی بود شل  د که اسلحه در آنمهابا، به دست مر   یکند. ب
  ن یزم   یو بر رو   دیکش   یادیکرد. مرد فر  کیمرد شل  یکاوه به پا  هیچند ثان

گوشش    یبود و دستانش را بر رو   ستادهیا   نیزم  یافتاد. دختر بچه بر رو 
به سراغ مرد رفت و کاوه پس از    اوشی. سدیلرزیگذاشته بود و بر خود م 

اش را غالف کرد، آرام به سمت دختر بچه قدم برداشت. آفتاب  که اسلحهآن



رو  م   شان ی پر  یموها  یبر  بچه  موها  خورد یدختر  قهوه  تر  را روشن  شی و 
 کرد. با هق هق گفت:   هیشروع به گر د، ی. دخترک که کاوه را دکردیم

 !دینداشته باش  یبه من کار -

اش، چند سکه خورده نه یوصله و پ  بی برد. از ج  بشیبه سمت جرا   دستش
  رد،ی هق هقش را بگ  یکرد جلو  یآورد و به سمت کاوه گرفت. سع  رونیب

 قدرها هم موفق نبود. اما ان

 !دمیهام رو بهت م همه پول -

 اش را با دخترک حفظ کرد. آرام گفت:دستانش را باال گرفت و فاصله کاوه

 م!من اومدم کمکت کن  -

 زمزمه کرد:  دخترک

 کمک؟  -

 تکان داد. یزد و سر  یلبخند محو کاوه

 بهتر.  یجا هیکه ببرمت   دمیقول م  ، یایاگر با من ب  -

آرام  دخترک قدم  را غورت داد.  با    ی آب دهانش  برداشت.  به سمت کاوه 
 چشمان مظلومش گفت: 

 م؟ی نزن یدیقول م  -



.  دیدست دخترک را د   یبر رو   یهایاز نهاد کاوه برخواست و تازه کبود   آه
را    شی هابه سمت کاوه برداشت. پول  یگریتکان داد. دخترک قدم د  یسر

 گذاشت. آرام گفت:   بشیدر ج

 !م ی پس بر  -

. قدم برداشت و  دی شنیرا در تک تک کلمات دخترک م  نانیعدم اطم   کاوه
بود و    ستادهی کاوه ا  کیرفتند. دخترک نزد  ن ییها پابه همراه دخترک از پله

. سه آمبوالنس که در آماده باش  دندی رس  اطی. به حخوردیاز کنار او جم نم
  اوش ی . سکردندیم   ی دگیبودند، به خانه اعزام شده بودند و به مجروحان رس 

د را  و کاوه  بچه  دختر  ب  د، یکه  و   م،یسیبا  روانشناس کودک  درخواست 
به   و  سپرد  را  امور  معاونش  به  ارسال کرد.  را  به کودکان  مربوط  مسئول 

  میپشت کاوه قا   اوش،یس   دنیسمت کاوه و دخترک رفت. دخترک اما با د
به چپ و    ی . به کاوه نگاه کرد و کاوه آرام سرستادی از حرکت ا  اوش ی شد. س

 و آرام گفت: د یراست تکان داد. دخترک لباس کاوه را کش

 من رو بزنه؟   خوادیاون آقا م -

رو   کاوه  بر  و  برگشت  دخترک  به سمت  لبخند  ی آرام  نشست.  به   ی زانو 
 و گفت:  دیصورت دخترک پاش 

 اون آقا دوست منه! -

زد و دخترک همراه آن    یهم لبخند  اوشینگاه کرد. س  اوش یبه س  دخترک
  ت یموفق  ات یعمل  همه سکوت کردند.  ر ی شد. در تمام طول مس  ن یدو سوار ماش



جا بود،  که آن  یا شده بودند. تنها بچه  ر ی بود و تمام عوامل خانه دستگ  ز یآم
دخترک  س  یهمان  کاوه  با  که  ژاندارمر  اوشیبود  ساختمان  سمت    ی به 

را پارک کردند. هر سه از    نی. وارد محوطه ساختمان شدند و ماش رفتندیم
وارد ساختمان شدند،    ی شدند و به سمت ساختمان رفتند. وقت اده یپ  ن یماش

او آمده    یو روانشناس زن   سرپرست یمسئول سازمان کودکان ب که همراه 
  کرد زانو نشست و با دستش به روانشناس اشاره    ی . کاوه بر رو دندیبود را د
 و گفت: 

 !کنهیاون خانم بهت کمک م  -

دست   یکم  دخترک رفت.  روانشناس  سمت  به  آرام  بعد  اما  تعلل کرد، 
 ی گرفت و آرام جلو  دهیگرفتن دستش دراز شده بود ناد  یرواشناس را که برا 

 زن حرکت کرد. پس از رفتنشان، کاوه به مسئول گفت: 

 د؟ یاش رو بفهمدختر و خانواده تی هو دیتونست  -

 به چپ و راست تکان داد. ی سر مسئول

 هنوز نه! -

 به کاوه گفت: اوش یس

 . م ی بر سی به اتاق رئ  دیبا -



سر  به کردند.   یمسئول  حرکت  به  شروع  راهرو  در  و  دادند  تکان 
رو  یهاکییموزا زم یبر  افراد    قلیقدر ص آن  نی کف  بارها،  بودند که  داده 

 آرام گفت:  اوش یافتادند. س  نی زم یسر خودند و بر رو  شیمختلف بر رو

 هاش کبود بود!تمام دست -

 .دیکش   یآه کاوه

 !ارمشیها بغلش کنم و ب پله نیی اجازه نداد که تا پا یحت -

 . دیبر صورتش کش  ی دست اوش یس

 سرش آوردن! ییکه چه بال  ستیها معلوم ن ی عوض -

 گفت:   نیبلند شد و با تحس  شی از جا  سی شدند. رئ سی اتاق رئ وارد

امروز    اتیکه کار رو به کاردون سپردم! صبر کردن واسه عمل   دونستم یم  -
 !گم یم  ک یارزشش رو داشت. بهتون تبر

 اشاره کرد و گفت:  شی رو روبه یچرم  یهایصندل به

 !دین یبش -

  ی که در مقابلشان بر رو   سی نشستند و به رئ  یصندل   یبر رو   اوشیو س   کاوه 
 لبخند گفت:  با  سی پنجره نشسته بود، نگاه کردند. رئ ی جلو ی صندل

 !د یباند بزرگ رو تموم کن هیشبه کار   هی  دیتونیم  گهی شما دوتا با همد -



بزرگش گذاشت. سنش آنقدرها هم باال نبود،    ی چوب  ز یم  ی را بر رو   دستانش
  ی شده بود. با همان لبخند که بر رو   دیسف  اش قهیتنها چند تار مو کنار شق

 نازکش بود، ادامه داد:  یهالب

و  دیبه گشت بر  ستی بعد از اون الزم ن گهی ! دادیم  عیبراتون ترف یبه زود -
 . دیدیمثل امروز رو انجام م  یی ها اتیفقط عمل 

س  کاوه اند  اوشیو  ب  شهی در  و  بودند  رئ  تر شیدخترک  را    سیسخنان 
چند   ان یپس از ب   سی " بودند که رئ دیکلمه "مرخص  دنی. منتظر شندندیشن ینم

  ی بلند شدند، احترام نظام  ی و کاوه از جا  اوشیجمله آن را به زبان آورد. س 
 گذاشتند و از اتاق خارج شدند. مسئول به سمتشان رفت و گفت: 

 !میکرد  دایرو پ تشیهو  -

 مسئول بودند. تبلتش را باال آورد.  یهامنتظر ادامه حرف  اوشیس  کاوه

ب   - بوده،    یکه تو  یتی هو  یهاپالک  نیاز  به هم  شون ی کیخونه    ن ی متعلق 
 . دیکرد  دای که پ  هیادختر بچه

 دختر بچه را باال آورد. مشخصات 

 . ستان ی! چهارساله، متولد سیآرتادخت مستوف  -

 :دی باتعجب پرس  کاوه

 کنه؟ یم  کار یچ  جانیا -

 به چپ و راست تکان داد. ی سر مسئول



کشته شدن و از    شی پ   سالهکیپدر و مادرش    یول   ستی ن   یادیاطالعات ز  -
 . کردهیم ی خونه زندگ نیا یاون موقع تا االن تو 

 .د یکش   یق یعم نفس

فروش  ها به عنوان دستچهارراه  یچهره، اون رو بارها تو  صیتشخ   ستمیس  -
 کرده.   ییشناسا

 : دیپرس  اوشی تعلل کرد. س ی کم

 و؟  -

 . دیکش  اشغهیصورتش صاف و شش ت  یبه رو   یدست مسئول

 شده! دییبهش تا یتا االن ضرب و شتم و دست دراز -

دستانش را در پشت سرش قفل کرد.    اوش یدستانش را مشت کرد و س  کاوه
 اخبار متاثر بود، ادامه داد:  نیمسئول که خود از ا 

 !ره یگینکرده و فقط سراغ شما دو تا رو م یهنوز با روانشناس همکار -

 گفت:   کاوه

 مش؟ی نیبب  میتون یم -

 تکان داد. ی سر مسئول

 !دییا یدنبالم ب -



رنگ،   ییطال  یراهرو   یهااز اتاق  یکیآسانسور به طبقه چهارم رفتند. در    با
س و  کاوه  بود.  روانشناس  همراه  به  شدند.    اوشیآرتادخت  اتاق  وارد 

.  ستادیاز جا برخواست و به سمتشان رفت. با فاصله ا   دنشان، یآرتادخت با د
هم   و آتش بر دل حضار انداخت. هم کاوه    گرفت،یکه از همه م  یافاصله

رو   اوش یس حال  ی بر  در  آرتادخت،  باز  یزانو نشستند.  انگشتانش  با    ی که 
 گفت:   کرد،یم

 من رو با خودشون ببرن! خوان یم -

 زد و گفت: یاگرم کنندهلبخند دل کاوه

 !ی کن  دایدوست پ یجا که کل  هی ببرنت  خوان یم -

رنگش، به کاوه نگاه کرد و    ی اقهوه  ده یشبا چشمان درشت و ک   آرتادخت
 : دیپرس

 دوست؟  -

 گفت:  نانیبا اطم  اوشی. سدیکه چه بگو  دانستینم کاوه

 !دنیخوشمزه م یعالمه غذا  ه یبهت  ،ی اگر باهاشون بر -

سست    یوعده کم   نیا   دنینخورده بود، با شن  یزیبود، چ  یکه مدت  آرتادخت
 : دیپرس کرد، یم   یکه با انگشتانش باز  یشد. در حال 

 د؟ییا یشما نم -

 زد. یلبخند اوش یس



 . م ی زنیبهت سر م م یی ایما هم م  -

 ؟یدیقول م  -

 تکان داد.  یسر اوش یس

 !دمیقول م  -

 رو به روانشناس کرد و گفت: آرتادخت

 !م ی پس بر  -

نگهدار  آرتادخت،  مرکز  سمت  به  هم  با  مسئول  و  کوکان    یروانشناس 
آخر    یبرا  ها یبعد از انجام کاغذباز  ز ی و کاوه ن  اوش یرفتند. س  سرپرستیب

 رفتند.  شان ی هاهفته، به خانه

 *** 

شده بود اما همچنان در تختش دراز    دار یشد که از خواب ب  ی م  یساعت   کی
ب  دهیکش و  افکارش  کردیاتاقش نگاه م  دیتنها به سقف سف  حرکتیبود   .

. به سقف زل کردیفکر نم   یزیمدت به چ   ن یبوده و در تمام ا   چیمملو از ه 
از جا    تیور بود. باالخره رضاغوطه  هاچیه  نیزده بود و در سرزم داد که 

موهازدیبرخ جا  ی .  چند  و  بود  آشفته  دارش  رو   یموج  صورت    ی جوش 
بار هزارم به خود قول   یبرا  دیبلندش کش  یدر موها  یمشخص بود. دست 

  یا. شانه را برداشت و موه شودیموها خالص م  نیاز شر ا  یداد که روز
به دست و صورتش زد، به    ی که آب. پس از آندیسرخ رنگش را شانه کش



ا و  رفت  اتاق کاوه  بسته  در  مانند کل  ستادی پشت  به  و  بود  جمعه  روز   .
بودند. دستش را باال برد و چند ضربه به در    ل یتعط  شانیهر دو   س، ی پرس

کاوه    از   یو جواب  زدیکه در م  یدوباره در زد. هر بار  د ینشن  ی جواب  یزد. وقت 
 خواب آلود کاوه آمد:  ی. صدازدیتر در مبار بعد محکم  د، یشن ینم

 آتور؟  هیچ -

 . دیکش   ازهی خم آتور 

 تو؟   امیب -

 کاوه آمد.   دن یپوف کش یصدا

 !ایب -

اش بود  در را باز کرد و وارد اتاق نامرتب کاوه شد. گشنه  یبا خوشحال   آتور 
  ی برود. کاوه طاق باز بر رو   دیکه خود به خر   دادیبه او اجازه نم  شیو تنبل 

  ی هاکه در حالت  شدیباعث م   نیداشت و ا  یبود. قد بلند  ده یتخت خواب 
به    یبا شلوارک   یرنگ   یاسرمه  شرتیبزند. ت   رون یاز تخت ب  شیپاها   یادیز

ب   ده ین رنگ پوشهما  خواب    یبود و با همان صدا  یداریبود. در خواب و 
 : دیآلود پرس

 ؟یخوایم  یچ -

 گفت:   تیخواب زل زده بود، با جد  مهیکه به کاوه ن   آتور 

 پاشو برو نون بخر! -



 گفت:  تیکه هنوز چشمش را باز نکرده بود، با عصبان   کاوه

 ؟ی گیم  یدار یچ -

 گفت:  یهم جد آتور 

 حال ندارم برم! -

ز   کاوه  رو   ر یبالش  بر  و  برداشت  در    ت یصورتش گذاشت. عصبان  یسرش 
 .زدیموج م  شی صدا

 برو خودت بخر! یخواینداره! نون م ی به من ربط -

بود،    یجد  ییکردن کاوه و فرستادنش به نانوا  دار یدر ب  مشیکه تصم  آتور 
 فت:بلند گ یبرداشت و به سمت کاوه پرتاب کرد و با صدا ی بالش

 پاشو برو نون بخر!  گم یبهت م  -

شکل بود. آتور و کاوه که در    ن یبه هم  شه ی جمعه هم  ی هاصبح  ت یوضع
بودند فقط به    کار یجمعه که ب   یتمام هفته سرشان گرم کار بود، در روزها

هم   ی لی. دلکردندیم   تیرا اذ  گر یدکی  توانستندیو تا م   دادندیم  ر ی گ  گر یکدی
 داشت؟  یخاص   لینداشتند. مگر آزار رساندن به خواهر و برادر دل   کار نیا  یبرا

و    دادیصورتش برداشت. ساعت نه صبح را نشان م  یبالش را از رو  کاوه 
بخوابد. چشمانش را باز کرد  شتر یساعت ب کیکاوه قصد داشت که حداقل 

 گفت:   زد،یکه با مجرمان حرف م   یو با همان لحن

 !رون یبرو ب -



بب   یاشانه  آتور  در  چارچوب  از  انداخت.  و    رون ی اال  تر  قدم عقب  ک یرفت 
آتور نشد. کاوه    فی کاوه هم حر  ینظام  ت یجد  ی . حتدیکش  ازهیو خم   ستادیا

 تکرار کرد.   گر ی بار د

 !رونیگفتم برو ب  -

 گفت:  یال یخیبا ب  آتور 

 !ستمیمن که تو اتاقت ن  -

آشفته و چشمان پف کرده،    ینشست. با موها  شی و در جا  دیکش  یپوف  کاوه
 گفت:   تیبه آتور نگاه کرد. با مظلوم

 ؟ یکنیولم م گهیاگر برم بخرم د -

 زد و با ذوق گفت:  یلبخند آتور 

 بذارم!  یچا رمیمن م -

برخواست.    ی . از جادیکش  یبه سرعت به سمت آشپزخانه رفت. کاوه پوف  و 
را شانه نکش آشفته  یموها ب  دیاش  لباس خانه  با همان  از    رونیو  رفت تا 
  ز یم   دن یشروع به چ  ی بخرد. آتور هم با خوشحال  یخانه، نان   کینزد  یینانوا 

دق از ده  آب   قه یصبحانه کرد. کاوه پس  داد.  آتور  به  را  نان  به    ی برگشت. 
 صرف صبحانه به آتور ملحق شد. یدست و صورتش زد و برا

 درصد اضافه شده! ست ی نون ب متیق -



  ی زیاز خواب برخ   کهنیدوتا نبود. ا   یک ی  س ی. مشکالت پرس دیکش   یپوف  آتور 
  ی بیو عج   د یجد  ز ی داشته باشند؛ اصاًل چ  شی افزا  ی بدون اطالع قبل  ها متی و ق

ا تنها نکته مثبت  از پس    زانی بود که م  نی نبود.  بود و مردم  باال  درآمدها 
  ی تا بدان   یداشتن  یبه تخصص در علوم اقتصاد  یازی اما ن  آمدند،یمخارج برم

  ی. در حالشودیم  ل یتبد  سی بزرگ در پرس  یبه مشکل   یمسئله روز   نیکه ا 
 گرفت، به کاوه گفت:   یاکه لقمه

 !یخوش اومد س یبه پرس  -

 که مشغول لقمه گرفتن بود، گفت:  کاوه

 د؟ یرو درست کن یاوضاع اقتصاد دیکنینم  یتون سع چرا همه -

انسان از »همه  کاوه   منظور  از شن  یتون« نخبگان علوم  آتور    ن یا  دنیبود و 
  ت یبه کاوه نگاه کرد و بعد با جد  هیبود. چند ثان خسته شده    ار یحرف بس 
 پاسخ داد:

رو بلند کنن. اجازه استفاده    نیسنگ سنگ   هی   خوانیفرض کن ده نفر آدم م  -
کار رو انجام بدن. به نظرت    ن یا  دیهم ندارن و خودشون با  یاهرم   چیاز ه 

 اون سنگ رو بلند کنن؟  دیچطور با

به آتور نگاه کرد. عاشق بحث کردن با آتور درباره مسائل مختلف بود.    کاوه
 پنهانش کرده بود، گفت:  ی که به خوب  یاقیبا اشت 

 بلندش کنند. گهی دو با هم   ستهیطرف سنگ وا  هیهر کس   -



که در هم   یخاص  یال یخ یو ب  ت یان جدرا خورد. با هم   یاز چا   ی اجرعه  آتور 
 ادامه داد.  کردیو بحث م  ختیآم یم

و همه زورشون بزنن    ستنی طرف سنگ وا  ه ی! حاال اگر همه ده نفر  قاً یدق  -
 ؟ یتا اون سنگ رو بلند کنن چ 

 آتور قرار است به کجا برسد. پاسخ داد:  دانستینم کاوه

 !شهیطرف سنگ بلند م کیفقط  -

 . دیشک   یقینفس عم  آتور 

موضوع توجه    هی. اگر قرار باشه همه ما فقط به  نهی جواب سوال تو هم هم  -
اگر هر کس    یول  هی آرمان  یلی. خ م یکار درست رو انجام بد  م ی تونینم  م،ی کن

 !میندار  یمشکل   گهیکار خودش رو درست انجام بده د

کدامشان درباره حسام و    چینگفتند. ه  یزیچ   گر یتکان داد و د  یسر  کاوه 
اتفاقات آن شب حرف   نی. حرف زدن درباره حسام آخر زدندینم  یخانه و 

صحبت کنند،    یزیدرباره هرچ   دادندیم   حیو ترج  خواستندیبود که م  یزیچ
 به جز حسام!

رفتند.    یی رایرا جمع کردند و هر دو به سالن پذ   ز یاز خوردن صبحانه، م   بعد
  ی دست   شیکه کاوه به خود بجنبد، آتور پ از آن  شیکاناپه نشستند. پ   یبر رو 

  شه یرا روشن کرد و به مانند هم   ونیزی را برداشت. تلو  ون ی ز یکرد و کنترل تلو
ز عالقه  انتخاب کرد.  را  خبر  شن  یادیشبکه  از    ی رهااخبا  دن یبه  متفاوت 

  گفت یو م  کردیاوقات کاوه او را مسخره م  یمختلف داشت. گاه  یجاها



همه عالقه   نیاخبارگو شده است؛ و گرنه ا  یکه عاشق پسر خوش بر و رو 
نداشت. آتور اما عاشق پسر خوش    یگر ید   هیتوج   جیاخبار، ه   ی تماشا  یبرا

  حیداشت. ترج  دوستاخبار را    یاخبارگو نشده بود، او تنها تماشا  یبر و رو 
جا  دادیم به  برنامهآن  ی که  تماشا  ون یتلوز   مفهومیب  ی هاکه  از    را  کند، 

کت و    شه،ی اخبارگو، مانند هم  یاخبار لذت ببرد. پسر خوش برورو   ی تماشا
به لباسش    ی جلوه خاص  اش،قهی  یبر رو   مرغی بود و سنجاق س  دهیشلوار پوش

 بود.  شه ی. اخبار مانند هم کردیداده بود. اخبار ساعت ده صبح را اعالم م

پرس   هر  در  اوضاع  سرزم  سیچقدر  در  است،  است.   گر ید  یها نیبد  بدتر 
اقتصاد    ر یمردم. وز   ینان و اعتراضات مجاز  متیق  یدرصد  ستی ب  شیافزا

.  کندیم  دایپ   شیافزا  ات یمال  ا یو    د یرا قبول کن  مت یق  شیافزا   ا یاعالم کرد که  
کم شدن   یدر پ  سی پرس  یالعجل مجلس دانش آموزضرب  ان یسه روز تا پا 

دانش آموزان در    ی دختران! اعتصاب سراسر  یادانشگاه بر   یورود  هیسهم
مانده بود و امتحانات از    یباق  یلیسال تحص   انیماه تا پا   کیراه است؟ تنها  

شاهزاده بهمن به سن    گر یبودند. سال د  تر کیآموزان نزد رگ گردن به دانش
 .شدیو روانه مدرسه م   دیرسیمدرسه م

ملکه    شهیفرزند شاهنشاه که در ناز و نعمت بزرگ شده بود. به مانند هم  تک
از    ی ریشاهزاده بود تصاو   ا یکه در کنار پادشاه و    یبود و تنها زمان   ه یدر حاش 

م نشان  قرباندادندیرا  را  ملکه  او  نبود.  متنفر  ملکه  از  آتور  ب   ی.    نیجنگ 
افتاده بود و راه    ر ی گ  یاس یازدواج س  کی. او در  دانستیم  اونا یو    سی پرس
به او نداشت.    یاعالقه  چیهم نداشت! ملکه جوان بود و همسرش ه   یزیگر



حد  یتوجه یب   نیا حت  ادیز   یبه  که  هم    س یپرس   یها رسانه  ی بود 
که به صورت    توانستیم  یکنند. پادشاه به راحت   یآن را مخف  توانستندینم

وا  ی رسم اما  باشد،  داشته  روز  ی معشوقه  آن  ملکه کم  یبر  کج    یپا  ی که 
داشت    یکه عنوان بزرگ   یبود! زندان  یزندان   کی! از نظر آتور، ملکه  گذاشتیم

  ل یو بر اساس قانون، ملکه تبد   مردیاگر پادشاه م  دی. شاکردیبر سر م  یو تاج
ه پادشاه آدم  متفاوت بود اما ن   ی لیخ   شی اوضاع برا  شد، یبه نائب السلطنه م 

کشتن همسرش را داشته باشد. به    تبود که جرأ  یمردن بود و نه ملکه کس 
بود؟ هر   یواقعًا ملکه بود، چه زمان   سی در پرس  یکه زن  ی بار  نیآخر   یراست

تار پا  خیچه  و  باال  وس  کرد، یم  نییرا  را  دن  یبرا   یالهیملکه  آوردن    ایبه 
شاهدختشاهزاده و  م ها  بزرگ کردنشان  و  تارفت اییها  در  حداقل    خی. 

که تنها مادر وارث تاج و    یاملکه باشد. ملکه  اً نبود که واقع  یامعاصر، ملکه
مجلل بر تن   یهاو لباس  گذاردیبر سرش م  یکه تاج   یا تخت است، ملکه

.  کندیم   ی بزرگ زندگ   یکه در کاخ   ستی ری. او تنها اس ستی ملکه ن  کند، یم
اند خود  با  ملکه  رسدیم   ی روز  ای»آ   دیش یآتور  پرس   ، یقیحق   ی اکه    س یبر 

جواب  یحکمران  زمان  شکند؟«  تا  بود،  وضع   یساده  است   نیچن نیا  تی که 
 !ریخ

 مقدمه گفت:  یب

 ؟ یدونیراجع به افسانه لجارگان م یزیچ -

  ی را برا  یخ یبه آتور نگاه کرد. آتور عادت داشت که ناگهان موضوع تار   کاوه
 دوست داشت. مشتاقانه گفت:   ار یبساو را    کار نیو کاوه ا  دادیکاوه شرح م



زن  کی  - از  اهرگروه  با  بودن که  عل   مانیپ   منیها  بر  و  پادشاه    هیبستن 
 !ستادن یپادشاهان ا 

م  یسر  آتور  آرام سخن  داد.  انگار در ذهنش درحال مقدمه  گفتیتکان   .
 است.  ی نیچ

 که شوهر و پسراشون، کشته شده بودن؟   یدونست یم -

.  کردیسکوت کرد. کاوه به او که در داستان غرق شده بود نگاه م هیثان  چند
 آتور آرام بود. یصدا

از    یک ی  ه یزن به انتقام همسراشون بر عل  یسر  ه ی  ش، یشش هزار سال پ   -
که    دونستیکردن. فرماندشون، خوب م  امیجهان ق  خیشاهان تار  نی بزرگتر

که    دهیبهشون وعده م  منی عمل کنن. اهر  یی پادشاه تنها   هیبر عل   ونن ت ینم
 وقت نتونه شکستشون بده!  چیه  یتا پادشاه  کنه یم  یکار  هی

 حسرت نهفته بود.  شی . در صداد یکش   یق یعم نفس

و حکومتش رو متزلزل   ستادنیسال مقابل شاه شاهان ا   ستی ها، بلجاره  -
ها به دستور  لجاره  یبود که کشته شدن شوهر و پسرها  ی در حال  نیکردن. ا 
و   کنهیکار رو م  نی پادشاه پادشاهان نبود. به افسر ساده ارتش ا  م یمستق 
از آدم  هی   شهی ! مثل همکنهیهم مجازاتش نم  یکس   ارزش یب   یهااشتباه 

 . شهیاتفاقات م  نی باعث بوجود آمدن بزرگتر

 : دیکاوانه پرسکنج  دانست،یکه داستان را کامل نم   کاوه



 سر لجارگان اومد؟  ییچه بال  -

 سرنوشت لجارگان؟  ایکاوه بود    ی. لبخندش به سادگ زند یم  یلبخند آتور 

بسته بودن و مقابل شاه شاهان قرار گرفته بودن، به    مان ی پ  من ی اونا با اهر  -
 سرشون اومد؟  یینظر چه بال

زنگ تلفن آمد. کاوه برخاست و تلفن    یکه کاوه پاسخ دهد، صدااز آن  شیپ
به نزد آتور بازگشت. از صورتش    یتماس تلفن  قهیرا پاسخ داد و بعد از دو دق

 : دیبرخاست و نگران پرس  شیاز جا ی . آتور کمدیباریبهت و تعجب م 

 بود؟ ی شده؟ ک یچ -

 . غرق در تفکر بود. آرام گفت: کشدیصورتش م ی بر رو  یدست کاوه

 مامان بود! -

 . آمدیحرف زدن خوشش نم  دهیبر  دهیدستش را باال آورد. از بر  ر آتو

 و؟  -

 سخت بود را به زبان آورد.  شی که باورش برا   ینشست. کلمات  کاوه

 !کنه یهلن داره ازدواج م -

 مهمان صورت آتور هم شد.  بهت

 اش تموم نشده!هلن؟ هلن خودمون؟ اون که هنوز مدرسه -

 را باال انداخت.  شی هاشانه کاوه



 عقدشه! گه یمامان گفت چند روز د -

 با همان بهت گفت:  آتور 

 امکان نداره! -

آدم  ی)اشتباه از  بزرگ  ارزشیب   یهاکوچک  آغاز  اتفاقات    ن یترباعث 
 .( شودیم

 *** 

 هشتم  فصل

 تنت را"  دندی"خر

 سال قبل  هجده

  یکه برا  دید  یاخانه را باز کرد. کفش همسرش را در کنار کفش زنانه  در 
. دهانش خشک بود و  دیاش کششکم برآمده  یبر رو   یخودش نبود. دست

تک    ر یاز ز  یبود و تنها بارقه نور  کی. خانه کوچکشان تارآمد ینفسش باال نم
ب به  خانه  خواب  رو   رون یاتاق  بر  را  ساکش  بود.  چرم    ینفوذ کرده  مبل 

اتوبوس  به مشکل  یگذاشت.  ببرد  مادرش  و  پدر  نزد  به  را  او  بود  قرار    که 
مانده بود    یدو ماه باق  مانشیخورد و مجبور شد به خانه برگردد. تا زمان زا

کند. آرام به سمت اتاق    یو قصد داشت دوماه آخر را در نزد مادرش سپر
نفس    یشده و در تقال  نی سنگ  شیخانه برا  یکه هوا  کردیرفت. احساس م 

د و بر  . دستش را دراز کر دیدر اتاق رس   ی. به جلو زدینفس نفس م   دن،یکش



صدا  رهیدستگ  یرو  پ   ی گذاشت.  گوشش  در  قلبش  بود.    ده یچ یضربان 
که توانش    ی. با دستکندیم  ی قراریهم در شکمش ب  احساس کرد که بچه

 رفته بود، در را باز کرد و...  لیتحل 

مانده بودند   حرکتیها ب آن  ی. هر دو دید  گر ید  یرا به همراه زن   همسرش
  ی. براستندی نگریکه قرار بود تا دو ماه در خانه نباشد، م   یو با بهت به زن 

خواب    سی و سرو   وارهایشد. د   اهیچشمانش س  یدر جلو  ز ی همه چ  یالحظه
بودند. چند    شان ی پا  ر ی به رنگ فرش ز  ینبودند و همگ   دیسف   گر ید درآمده 
. به دیکش  غیدش جدر شوک بود، اما به خودش آمد و با تمام وجو  هیثان

دستان با  و  برد  هجوم  حت  یسمت همسرش  هم   کیقدرت    یکه  را  بچه 
نداشتند، به سر و صورت همسرش ضربه زد. دچار جنون شده بود و قوه 

ج  بود،  داده  دست  از  را  ج  دیکش یم  غ یتکلمش  ج  دیکش یم  غ ی و    غ ی و 
انداخته بود و به    نیی. سرش را پا گرفتیرا نم  شی جلو  ش. همسر دیکشیم
  یکه با دستان ناتوانش او را بزند. چقدر شرمندگ   دادیاجازه را م  نی نش از 
ا  یبرا د  اج یاحت   یشرم یب   نیجبران  لباس گر یبود؟ زن  بر تن   شی هاکه  را 

  ی مشک  ی بود. موها  شرم یو ب   ال یخیکرده بود، به سمت خانم خانه رفت. ب 
رنگش    یاقهوه  شرمیو بلند بود. چشمان ب  کیو اندامش بار  اشتد  ی لخت
خانم خانه را گرفت و او را به    یهانداشتند. دست  یمانی از پش  ینشان  چیه

 آرام طعنه زد:  یداد و با صدا شین یبه ب ین یسمت خود برگرداند. چ

 انقدر خودت رو کوچک نکن! -



به اندام پف کرده خانم    ر ی با تحق  گر یخانه با بهت نگاهش کرد. زن د   خانم
 خانه نگاه کرد. 

 باهات بمونه که؟  تتیوضع  نیبا ا  یانتظار نداشت  -

صورت غرق در اشک خانم خانه برد. دستانش را رها کرد   کیرا نزد  صورتش
ب و دست د  جان یها  زن  رها شدند.  خانه  خانم  بدن  بر    یدست  گر یدر کنار 

دستش احساس کرد،    ر ی را که ز  یی. گرمادیفر و بلند خانم خانه کش  یموها
 سوزان داشت.  ی گرفت، اما خانم خانه تب  دهیناد

 خودش رو داره! یازهایشوهرت هم ن  -

 تشر زد.   گر،ی خانه به زن د مرد

 ساکت شو! -

 را باال داد.  شی کمان   یزد. ابروها  یپوزخند  گر ید زن

 !یشدکه از دستش خسته   یخودت بهم گفت  -

کردم؟ " در ذهنش    کار یخانه به همسرش نگاه کرد و سوال " مگه چ  خانم 
  یادیرا در شکمش احساس کرد. خم شد و فر  یبازتاب شد. درد وحشتناک 

احساس کرد.    شی پاها  ان یرا م   ی عی. صورتش قرمز شد و مادیاز سر درد کش
چه کند. همسرش    دانستیهمسرش به سراغش رفت. هل شده بود و نم

رو    یدیسف  ی خون، بر رو   ی تخت گذاشت. قرمز  ی کرد و بر رو   ندام بل را آر 
خانم    دنیبود و به درد کش  ستادهیگوشه ا  کیتنها    گر ینشست. زن د  یتخت 



به اورژانس زنگ زد.   عا ی. مرد سر کردیمرد خانه نگاه م   یپاچگ خانه و دست
.  دیچی پیو از درد به خود م  دیکشیم  غیلباسش را بر تن کرد. خانم خانه ج 

شده بود.   ی تا اورژانس برسد، از حال رفته بود و تمام تخت از خونش رنگ
ماش  پ  مانی زا  نیدر  و  ا   شی کرد  ب   کهنی از  داد.    مارستان یبه  جان  برسند، 

که دو ماه زودتر    فی نح  یهند. دختردکترها تنها توانستند که بچه را نجات د
  یراز  نند آن شب ما  یمتولد شده بود. نام دختر بچه را هلن نهادند. ماجرا

ازدواج کردند.    گر ی دکیماند. بعد از دو ماه با    ی و مرد خانه باق  گر یزن د  نیب
هلن قطع کردند و اجازه ندادند    یتمام ارتباطشان را با خانواده مادر واقع

 ی سخن گر ی. بعد از آن شب دستین  شی مادر واقع  گر،ین دکه هلن بفهمد، ز 
خانم خانه به طور کامل از    ماه، و بعد از چند  اوردندیاز آن واقعه به زبان ن 
ا و  شد  پاک  همراه    ن یذهنشان  به  زندگ   ادگار یدو  خانه،  خانم    یکوچک 

 را ساختند! یدیجد

 *** 

 حال  زمان

که آمد تا دانش آموزان    یریو باز هم مد  ی هم مدرسه. باز هم سرود مل  باز 
مانده بود و  ی العجل باقضرب  انیرا به مدارا موعظه کند. تنها چهار روز تا پا

  ی را خاتمه دهند. اما همگ  ان ی جر  نی مدارس مأمور شده بودند تا ا  رانیمد
. از  ستی ن  ر هکاها بدحرف  نیآموزان به ا که گوش دانش  دانستندیخوب م 

دل  یطرف مسئول  یلی هر  سهم   یبرا  ن یکه  برا  یورود  هیکاهش   ی دانشگاه 
اعتراضات را تندتر    نیبود که آتش ا   یمنطق  ر ی آنقدر غ  آوردند، یدختران م



آنتن زنده رفت و    یبه رو  انیاز مجلس اع  یاندهینما   شی . دو روز پکردیم
به سوال چرا پاسخ  برا  یورود  هیکم شدن سهم ییدر  دختران،    یدانشگاه 

»برا داد  آ   که نیا  ی پاسخ  در  تحص  ندهیدختران  کرده    ل یخواستگاران 
است.    س یخواست خود دختران پرس  ن یباشند!« و در ادامه گفت که اداشته
جمله کاف  نی هم بر گروه  یدو  عالوه  تا    ی هاگروه  ،ی آموزدانش  ی هابود 

ا   ییجو دانش به  اصناف هم  ملحق شوند  نیو  داعتراضات  فقط  ی. حال  گر 
دانش اعتصاب  دانشبحث  نبود.  بازار   ان یجو آموزان  جنبش    انی و  به  هم 

  نی ملحق شده بودند و در صورت عدم توجه دولت به درخواستشان، سرزم
در    ی اقدام  ن یوجود هنوز هم مسئول  ن ی. با اشدیمواجه م  یبا مشکالت بزرگ 

بود، اما    افته ی ن  ان یپا   العجل ضرب  که نی با ا  یباره انجام نداده بودند. حت   نیا
دانش  یهاکالس و  بودند  معلق  ها  به کالس  انیدرم  یک یآموزان  مدرسه 

به محل    ل یتبد  لمستانید   یساتراپ  یمدرسه مرکز   یجلو  ابان ی . خرفتندیم
و دانش بود  به کالس یآموزان هنگام اعتراضات شده  نمکه  در    رفتند،یها 

دختران    یبرا  اهدانشگ  یورود  هیضد طرح کم شدن سهم  ی شعارها  هاابانیخ
 . دادندیسر م 

  گر یدکیمسئله بودند. هر روز با    نیهم   ر ی و آتوسا هم تمام مدت درگ  هلن
آتوسا که مشخص    فی. تکل آمدندیو با هم به مدرسه م  رفتندیبه خانه م 

  که نیا   ی. اما هلن براکردیگونه اعتراضات درد م   نیا  ی بود. او سرش برا
جر  یبه کار و  باشد  سرگرم  برا  اناتیسرش  به    ی مدت  یرا  فراموش کند 

که    آمدیم   ادش یبود. انقدر سرش شلوغ بود که به ندرت    وسته ی اعتراضات پ



که    گذاشتیافتاده است. در تمام مدت آتوسا کنارش بود و نم   یچه اتفاق
و در   د یرا فهم  ان یجر  د یبگو ی زیهلن به او چ  که نیتنها باشد. آتوسا بدون ا 

هم   باز  نگذاشت.  تنها  را  هلن  توانش  د  کیحد  نصف   گر یروز  در    شکه  را 
د نصف  و  خ  گرشیمدرسه  در  سوار    ابانی را  دو  هر  گذشت.  بودند، 

بودند و    ابانیخ کی زرد مدرسه شدند تا به خانه بروند. ساکن  یهااتوبوس
ابل خانواده  بزرگ شده بودند. خانواده آتوسا نقطه مق  گر ی دکیبا    ی از کودک

  خانواده بودند،    ر یگهلن بودند. هر چقدر که خانواده هلن متعصب و سخت
  مارستان ی منطق بودند. مادر آتوسا پرستار بود و در بآتوسا روشن فکر و با

مشغول به کار بود. مادر هلن اما معلم بود و حال به مدت    لمستانید  یمرکز
مشغول به کار بود. پدر    یسال به عنوان معاون آموزش و پرورش ساتراپ  کی
در بازار داشت. در فاصله چند مغازه از مغازه   یبزرگ  یفروشمغازه لباس  زایل

  یبرا  گر ید  یم یاز آن پدر هلن و ن  یمیبود که مالک ن  یاو، مغازه خواربارفروش
 حسام بود. 

  یت یداشتند اما محدود  گر یدکیکه دو خانواده با    یادهیوجود اختالف عق   با
در نظر نگرفته بودند. آتوسا دختر    گر یدکیرفت و آمد فرزندانشان با    یرا برا

م   یدردسریب خوب  و  والد   دانستیبود  با  تا کند.    نیچگونه  دوستانش 
ا  به  پد یرس   ابانشان یخ   ستگاهیاتوبوس  خ   ادهی .  معمواًل    ها ابانیشدند.  شهر 

در نظر گرفته    نگیپارک   یبرا  نیدو ال  کهنیبودند و عالوه بر ا   لیو طو   ضیعر
ال  چهار  بود،  ماش  یبرا  گر ید  نیشده  مرور  و  داشت.    هانی عبور  وجود 

ها معموال از چهار تا ده طبقه بودند. هر چند در مرکز شهر آسمان  ساختمان



حاش  یادیز   یهاخراش در  اما  داشت،  خبر  یهاهیوجود  آسمان    یشهر  از 
خودشان رفت. هلن    کرد و به خانه  یها نبود. آتوسا از هلن خداحافظ خراش

  ی خانه شد. آپارتمان   یو راه   دیصافش کش  یمصنوع   یبر موها   یهم دست 
  ی هاکییموزا   یورود  ی چهار طبقه که در هر طبقه دو واحد خانه بود. الب

و فضا را    دادندیمسقف را انعکاس    دی زرد و سف  یداشت که نورها  یدیسف
  شه ی . مانند همدی. در راهرو آتور را دکردندیروشن م   شتر یاز حد معمول ب 

بر تن کرده بود. آتور با    یبا تن آب   یبسته بود و لباس   یا را گوجه  شی موها
م اما گمان  هلن  آمد.  او  سمت  به  د  کردیلبخند  حسام،  بازگشت    گر ی با 

سالم    ک یاز    شتر یشان، ب. مکالمهندیبیساختمان نم   نی آتور را در ا  وقت چیه
خود رفتند. هلن در   یهاو هر دو به خانه دیول نکشساده ط یو احوال پرس

تعجب کفش در کمال  و  کرد  باز  را  د  یهاخانه  را  مادرش  دیمادرش   .
را درآورد   شیها کفش  الیخی. ب آمدیموقع روز به خانه نم   ن یدر ا  وقتچیه

داشت و پس از آن وارد سالن   یکوچکخانه راهرو    یو وارد خانه شد. ورود
نشسته بود و    یامبل چرم قهوه  ی که بر رو   یکس  دنی. با دشدندیم   یی رایپذ

 ستاد ی ا  دن یخشک شد. قلبش از تپ  شی در حال صحبت با مادرش بود، در جا
. »آن مرد« با مادرش  استدیب  شی پاها  ی بر رو   تواند یو احساس کرد که نم
  ، یالم داد و سپس بدون گفتن حرفس  هلنبه    اش هیدست داد. با لبخند کر

خانه را ترک کرد. هلن آب دهانش را قورت داد. به مادرش نگاه کرد که در  
  شتر ی ب  شهی واژگانش از هم  ی فکر بود. چند قدم به سمت هلن برداشت. سرما

 بود. شده



 زد.  ی جالب یهاحرف -

خ  هلن مادرش  به  ترس  س   رهیبا  مانتو  مادر  بود.    ده یپوش   یبلند  اهیبود. 
را   شیگشاد داشت. موها  یو در ادامه دامن  شدیکه در کمر تنگ م  ییانتوم

به صورت    رهیبر صورتش نقش بسته بود. خ  یارهیچشم ت  شیبسته بود و آرا 
چشمانش    یدر چشمانش نبود. مشک   ینگران  ایغم    چی. هکردیهلن نگاه م

 شماتت داشت.  ،ی و نگران  یناراحت یبه جا شیبسته بود و صدا خی

 افتاده.  یبهم گفت که چه اتفاق -

  ل ینبود؟ چرا آن مرد را تحو  یهلن گشاد شد. چرا مادرش عصبان  چشمان
 توانستندینداده بود؟ مجرم خود به جرمش اعتراف کرده بود و حال م  س یپل

مادر اما تا مغز استخوان هلن را    یدهند. حرف بعد  سی پل   ل یکه او را تحو 
 سوزاند. 

 !رهیپذیرو که انجام داده رو م یکار  تی مسئولگفت که   -

 گفت:  یو بزرگ انگار  نیآوا تحس سکوت کرد. سپس هم  هیثان  چند

 !ه یفیچه مرد شر -

. آن  دانستیم   ف یهلن به شماره افتاد. مادرش »آن مرد« را شر  ی هانفس
  نی خطاب کرده بود. ا  ف«یهم بدتر بود را »مرد شر   منی که از اهر   یوان یح

 . افتیواژه در ذهن هلن انعکاس 

 گفت:  د،یبار یم  نیکه از آن تحس   یبا نگاه نافذش و لحن  مادر 



 با پدرت صحبت کرده! -

مبل چرم نشست. لحن مادر    ینداشت، بر رو   ستادنیتوان ا  گر ی که د  هلن
 گرانه شد. سرزنش

 کرده!  یبابات ازش معذرت خواه  -

 گفت:  آمد،یکه از ته چاه م   ییبا صدا  هلن

 کرده؟  یمعذرت خواه -

 تکان داد. یبه سمتش رفت. سر مادر 

 آره! -

 هلن افتاد.  یبر صدا  لرزه

 اون... .   یول -

مبل گذاشت و به    یهارهیدستگ   ی. دستانش را بر رو ستادیا   شی جلو  مادر 
 زد.  وندی چشمانش را به چشمان هلن پ ی سمت هلن خم شد. مشک

 ؟ یچ  یول -

او ه   هلن از دست داد.  را  را   گاهچیقدرت تکلمش  با مادرش  توان مقابله 
  ی خود تکان نخورد. زبانش پتک بر دست گرفت و ب  ینداشت. مادرش از جا

 وقفه بر سر هلن کوفت.



  دنت، یصدبار بهت گفتم که حواست جمع باشه. به رفتارت، به لباس پوش  -
قبلت ادامه   ین رفتارهاتو انگار نه انگار! به همو  یبه مدل حرف زدنت. ول

ا یداد بود.  خودت  از  خورداشجهینت   نم ی. کرم  خربزه  هم    یپا  ی.  لرزش 
 !ن یبش

جرأت نداشت از مادرش بپرسد که    یدر چشمان هلن جمع شد. حت   اشک
رفتارها از  چ  یمنظورش  حت  یاو که کار  ست؟ ی سابق  بود.  نداده    یانجام 

بفهمد که چگونه او مقصر تمام اتفاقات شناخته شده است. به   توانستینم
  د یرا د  یت ی. عفردیچشمان مادرش نگاه کرد. در پس چشمان او مادرش را ند 

 . کندیخدمت م من یاهر  ه که ب

آورد   - شانس  شده.  خوب   یقرارها گذاشته  آدم  با  . گفته که م یطرف  یکه 
 حاضره باهات ازدواج کنه. 

 شد.  یه هدف خورد. اشک از چشمان هلن جارب  م یآخر مادر، مستق  ر یت

 . تونهی عروس  گهی پنچ هفته د -

 ادی فر  توانست یبه اتاقش رفت و هلن را در بهت تنها گذاشت. کاش م   مادر 
  گاهچیرا نداشت. او ه  کار نیمخالفت کند. اما توان ا   توانستیبزند. کاش م

ه شد. باالتر از  در برابر پدر و مادرش قد علم کند. در خود مچال  توانستینم
  ی. در دل پوزخندکندیکه به مقتول لطف م   یبود؟ قاتل  یز یجهنم هم چ  نیا

اند تا  آورده  ا یبار هزارم مطمئن شد که پدر و مادرش او را به دن  ی زد. برا
برا  دهند.  زندگ  بار نی اول  یعذابش  آن  اش،یدر  حت از  شد.  متنفر    ی ها 



ها  باز هم از آن  زدند،یکه پدر و مادرش او را مانند اسرا کتک م  ییها زمان
 ها متنفر بود.از آن ش متنفر نبود. اما حال با بند بند وجود

 کفنت را!"  دندی"و بر

 *** 

 نهم فصل

 "شکستند دلت را، و غرور و حرمتت را!"

خانه  اخبار را به آتوسا رساند. مادرش اجازه خروج او را از    ی امی تنها با پ  هلن
نم   دادینم ب به خانه  ی هم کس   گذاشتیو  با شن دیایشان  آتوسا  خبر    دن ی. 

شد. از دست همه مسببان    یکه عصبان  دینکش   ینخست شوکه شد و طول
عصبان   نیا دائم  یازدواج  سکوت  از  و  خانواده  ی بود  برابر  در    اش هلن 

پشت   اناتیاز جر   خبر ی! خبر به سرعت در محل پخش شد و همه ب تریعصبان
برا  نیا آرزو   یازدواج،  مرد«  »آن  و  آتوسا  کردندیم  ی خوشبخت   یهلن   .

  ی بزند که »آن مرد« تنها گرگ  ادیو فر  ستدی کوچه با  انیدوست داشت در م 
  به . دوست داشت در برابر خانواده هلن قد علم کند و  شی است در پوست م

  تر یکه چقدر کوته فکر و نفهم هستند. از دست خود هلن کفر  دیها بگوآن
  رفت، یم   شی که پ  ییوی . با هر سنارگذاشت یهلن م  یبود. خودش را جا 

  دانستیمشکل بداند. خوب م   نیحل ا  یبرا  یانهیسکوت را گز  توانستینم
با  با    یانجام دهد. شال و کاله کرد و به سمت ژاندامر  یکار  دیکه  رفت. 

. دور ستادی ا  یگذشت و مقابل ساختمان بزرگ ژاندارمر  ابانیخ   سرعت از سه



  ده یخاردار کش  م یس   وار ی د  یشده بود و بر رو   دهیکش  وار ید   یتا دور ژاندارمر
نگهبان در ورود  ها وار ی از داخل د  یز یچ   چیبودند و ه از    یمشخص نبود. 

بود.    نیهم   دیرسیکه به ذهنش م   یخواست تا کاوه را صدا کند. تنها راه حل
که کاوه از    دینکش  ی هلن انجام دهد. طول  یبرا  یکار  توانستیکاوه م  دیشا

 گفت:   ییرو رفت. با خوش زایآمد و به نزد ل رونیب  یساختمان کالنتر

 کشونده آتوسا؟   جانیتو رو به ا  یزیچه چ -

را بر تن داشت نگاه کرد. نفس    سیفرم پل   ی به کاوه که لباس مشک  آتوسا
 علل کرد و بدون نگاه کردن به چشمان کاوه، آرام گفت: ت  ی. کم دیکش  یق یعم

 رو بهتون بگم! ی زیچ هی  دیبا -

  ی کوچه تا حدود  ک یکردن در    یمنتظر به او نگاه کرد. به سبب زندگ  کاوه
بود. آتوسا که در    یگی اما شناختشان در حد همان همسا  شناختند،یهم را م

 تعلل داشت، آرام گفت:   ار یبس  شیها گفتن حرف

 مورد هلنه! در  -

 زد.  یلبخند کاوه

 . شهیکه داره عروس م   دمیآره شن -

 . دیلرز یهم م  شیصدا  گر یبه چپ و راست تکان داد. د ی سر آتوسا

 . اون مرده... . کنهیبه زور داره ازدواج م  -

 . اوردیکلمات را بر زبان ب  توانستینم



 اون مرده بهش... . -

 و باالخره حرفش را زد.  د یکش   یق یعم نفس

 کرده!  یاون مرده بهش دست دراز -

مهمان    تیبزرگ مهمانش شد. عصبان  یو اخم  دیاز صورت کاوه پر کش   لبخند
 شد.  شی صدا

 !شرفیب -

 تند تند ادامه داد.  آتوسا

  مشی کنه، چون که هنوز هجده سالش نشده. ق  تیشکا  تونه یخودش نم   -
  کار چیکرده که دخترش رو بهش بده. ه  هم که پدرشه و با اون مرد زد و بند

بگم. اومدم به شما    یکه به ک  دونستم یبراش کرد. منم نم  شهینم  یقانون
 گفتم. 

برا  یتکان داد. عصبان   یسر  کاوه  اما  با اطم  ی بود،    نانیآرام کردن آتوسا، 
 گفت: 

 . ذارمتیم ان یو در جر   کنم یبراش م یفکر هی خب. من  یلیخ -

 درآورد و به آتوسا داد. بشیاز ج  کارتش

به هلن نگو و تمام حواست جمع باشه    یزی. فعاًل چریفردا با من تماس بگ  -
 نبره.  اناتی جر ن یاز ا ییکه پدر هلن بو 



 جا را ترک کرد. تکان داد. کارت را از دست کاوه گرفت و آن ی سر آتوسا

اهمان  یمدت  کاوه م ستادیجا  خوب  را  هلن  پدر  خوب  شناختی.  به    ی و 
ا  دانستیم برم نیکه  او  از  و  دی آ یکارها  او سگ دست آموز حسام بود   .

پنج سال به جز مادرش،    نیدر ا   یرا داشت. حت  ییکارها  ن یانجام چن   ییتوانا 
  ن در زندا  یپدر هلن بود. حسام حت   رفت،یکه به مالقات حسام م  یتنها کس
فروش  شان را برعهده داشت و پدر هلن تنها عامل مغازه  یاصل  تی ریهم مد

خوبش،    یوضع مال   ل یبود که حسام در زندان به دل  دهیبود. کاوه بارها شن 
جدا شده است. چرا   انیزندان   گر یخودش رقم زده و از د  یرا برا   یخوب   ط یشرا

  یهم با کس   ن خالفکارا  ن یترعیشن  یها حت در زندان  دانستند، یکه همگان م
  ی به راحت   توانست یو او در زندان نم  ساختندیکه فرزند خودش را کشته نم 

که حسام    یزیو تنها چ  شدیمسائل با پول حل م  نیسر کند! هر چند تمام ا
. دنبال  دیکش   یقیداشت، پول بود. کاوه نفس عم   ادیز   اش،یشرم یبعد از ب 

برا هلن  بود.  چاره  کوچک  یراه  خواهر  مانند  به  کاوه    ترشاو  و  بود 
چن  توانستینم ب  یی بال   ن یبگذارد که  او  سر  قانوندیا یبر  نظر  از    ی کار  ی. 
قانون   یبرا شی هابکند. هلن هنوز هجده سال نداشت و حرف توانستینم
مدیارزینم  یزیپش پدرش که  با    یهاحرف  توانستی.  ارزش کند،  با  را  او 
دخترش انجام داده بود.   کارها را با  نی بود که بدترداستان شده  هم   یمرد
پدر شدن را    اقتیکه ل   ییهااز تمام آدم  گر ی. ددیصورتش کش   یبر رو   یدست

ا  از  بود.  شده  خسته  زندگ   کهنیندارند،  تمام  جلو  اشیدر  بود    یمجبور 
بس  یمردان نزد  ار یکه  او  بگ   ک یبه  را  آس  ردیبودند  دخترانشان  به    ب یتا 



لحظه هم،    کی  یبرا  یحت   اام   دانستینم   کس چینرساندند، خسته بود. ه 
از سر   یهاقه. قهرفتیچشمانش کنار نم  یجسد غرق در خون رعنا از جلو

از ذهنش پاک شود. جسد    هایراحت  ن ینبود که به ا   یزیپدرش، چ   یخرسند
آتور  جان یب بود.  و    شی رو که در روبه  یرعنا که در آغوشش  بود  نشسته 

مخلوط شده بودند،    هم و اورژانس که در    سی پل  ر یآژ  یصدا   زد،یضجه م
که    یو پدر  کردندیخانه را روشن م   ی که فضا  یگردان قرمز و آب  یهاچراغ
بودند که کاوه    یی زها ی»لکه ننگ رو پاک کردم!« همه و همه چ   زد یم   ادیفر

م شبانه  ی هادر کابوس قودیدیاش  بود که  مجبور  او  اما  برا  ی.    ی باشد. 
خودش که مجبور بود آتور را  یامه دادن نداشت. بر ادا ی نا گر ی که د  یآتور

  ی رابطه خوب  گر یدکیها بود با  مادرش که مدت  یبرا  یسر پا نگاه دارد. حت 
داشت که چقدر به مادرش التماس کرد که   ادیبه    ینداشتند. کاوه به خوب

زن مادرش  اما  نگذرد؛  رعنا  خون  از  که  دهد.  قصاص  بود    ی درخواست 
ه فرمان دهان مردم. نه تنها خودش درخواست و گوش ب  شیاند مصلحت

کرد، تا از قصاص دست    نیبه نفر  دی قصاص نکرد، بلکه کاوه و آتور را تهد
م ن  گفتیکشند.  روا  اعضا  گر ید  یعضو   ستی که  بم   ی از  .  ردیخانواده 

خدا امر    گفتیاست. م  مانیکه حسام اشتباه کرده و از کارش پش  گفتیم
با  همه  ما  و  است  بخشش کرده  باش  دیبه  خدا  امر  فرمان  به  .  م ی گوش 

که    دانستی. کاش مشودیو داغ رعنا سرد م   آوردیم  یخاک سرد   گفتیم
  تر شیداغ رعنا در دل فرزندانش، نه تنها سرد نشده بود، بلکه روز به روز ب 

  شتر ی ز به روز بو آتور و کاوه در باتالق داغ خواهرشان رو   سوزاندیها مآن



به صورتش    ی بود. کاوه دست  نده به غرق شدنشان نما  یز یو چ رفتندیفرو م
 فرستاد.  یام یکمک کند، پ   تواندیم کرد یکه گمان م   یو به تنها کس  د یکش

ساعت  به چند  و  برگشت  تعو   ی محل کار  از  پس  بود.  به کار    ضیمشغول 
به سمت م   یمشک  یهالباس از محل کار  راه  ش  یمرکز  دانیفرمش،  به  هر 

  ا یکه به دن   یبود. هنگام یچون سرو داشت و از نامداران نظام  ی افتاد. قامت
  ی گمان   نی او را برکت داده است. ا  مرغی آمد، مادرش اعتقاد داشت که خود س

  یمدرک  چ یفرزند نخستشان دارند. هر چند ه  ی که تمام تازه مادران برا  است
بود. ولد    ستهیشا   ار یو کاوه وجود نداشت، اما کاوه بس  مرغیدال بر ارتباط س

ا  و  ا   ن یتربزرگ  ن یصدق پدرش نبود  او بود.  چطور پسر    که نینقطه قوت 
را    ان یرافها ذهن اطبود که که مدت  یاست، سوال   رمردی ش  گونهنیحسام، ا

 دیسپرده شد. شا  یبه فراموش   پاسخ یکه ب   یبه خود مشغول کرده بود. سوال
ن ماش  ی امونههم کاوه،  بود.  پدر  از  نشان  ندارد  از پسر کو  در    نشی بارز  را 

  ار یشهر، بس  یمرکز دانیرفت. م  یمرکز دانیگذاشت و به سمت م   نگی پارک
شهر،   یمرکز  دانی. مودب   ینظم در رانندگ  یبرقرار  یبرا  دانیم   کیاز    تر شیب
قدر بزرگ  آن  دانی بود. م  دهیها رسبه آن انی نیش یبها که از پ بود گران یراثیم

بتوان  نداشت  امکان  م  یبود، که  به  ورود  بدو  را   دان، یدر  خروجش  محل 
خوش کرده بود. کاوه به سراغ    یجا  مرغ یس  س ی تند  دانی. در مرکز مین یبب

فروش هوم  نوش  یدکه  از  جام  دو  و  خر   یدن یرفت  دستبندش،  دی هوم  با   .
  اچه یدر  در کنار   یمکت ین   یرا پرداخت کرد و به محل قرار رفت. رو   نه یهز

آفتاب قرار    م ی تابش مستق  ر ی در ز  مکتی بود و ن  ی کوچک نشست. هوا آفتاب



  مکت ی ن ی رو   یت ینداشت که در چه وضع ی تی کاوه اصاًل اهم  یداشت؛ اما برا
ور  بود و در افکارش غوطه  زدهزل    اچهیدرون در  یهاینشسته است. به ماه

ه دوسال   دانستینم   کس چیبود.  هم  درمان   شدیم   ی که کاوه  تحت  که 
خانم کروان و  بود  ن   ی انیشناس  رح  ز یدکتر کاوه  خانم  باالخره    ی می بود. 
. خانم  کردینگاه م  اچه ی. کنار کاوه نشست. کاوه هنوز به درون دردیسررس

 آرام گفت:  یان یک

 ؟ یدهش یرو داشته باشم آقا دنتیباعث شده که افتخار د یزیچه چ -

ماهچشمان   کاوه از  را  ذهنش   یش  نگاه کرد.  رو  به  رو  به  برداشت.  ها 
 بود. آرام گفت:  ی مشوش بود و جمع کردنش کار سخت 

 سالم! -

را به تن کرده بود.    شی شگیزد. همان کت و دامن هم  یلبخند   ی انیک  خانم 
مادرشان، خانم    یهمسن و سال مادر کاوه و آتور بود و در خال نبود عاطف 

 مادر شده بود.  ها همچونآن ی برا یان یک

 سالم.  -

 و با عجله گفت:  مقدمه ینگاه کرد و سپس ب  ی انیبه خانم ک  کاوه

 د؟ یکار رو انجام بد  نیا  دیتونیم  د یکن  م ی نفر را قا ک یاگر ازتون بخوام که  -

 : دیپرس  یوجه متوجه منظور کاوه نشده بود؛ با سردرگم  چ یبه ه  یان یک  خانم 

 ؟ یچ  یعن ی -



 بود.به زبانش رسوخ کرده شیذهن شی. تشو دیکش  یق ینفس عم کاوه

گرمابه و   قیاست. باباش رفدختر هفده ساله  ه یهلن،    مون، هیدختر همسا   -
 . شم ی اومد پ مشیگلستانه حسامه. امروز دوست صم 

 و ادامه داد:  دیکش  یآه

کنه! به هلن دست    کار یچ  د یبا  دونهینم   گفتیبود و م  شون یدوستش پر   -
ازدواج    یکه با اون عوض   کنهیشده و حاال باباش داره مجبورش م  یدراز
 کنه!

  ی نی چننیا  یها. چرا تمام موقعبتدیاز تعجب باال پر   یان یخانم ک   یابروها
 کاوه ادامه داد:  داد؟یخواهر و برادر رخ م نیا  یک یدر نزد

  هیدستش تو    ی بکنه و باباش هم که با اون عوض  یکار  تونهیخودش نم  -
 کاسه است. 

 : دیصورتش کش یبه رو  یدست

حداقل    م، ی کن   مشیجا قا  هی  شه،یکه هجده سالش م   یتا زمان   م ی اگر بتون  -
 . رهیحق خودش رو بگ  تونه یم

 : دیلرزیم تی از عصبان شی برخاست. صدا  شیجا  از 

 ازدواج کنه! یبا اون عوض   ستیالزم ن گهیحداقل د -

قرار گرفته بود؛ اما آرامشش را    ر ی تحت تاث  ار ی مسئله بس  ن یاز ا  ی انیک   خانم 
 حفظ کرد و گفت: 



کار صد درصد جرمه و اگر انجام بشه تو    نیا   یرو بکنم ول  کار نیا  تونم یم  -
 ؟ یرو قبول کن سکشی ر یتون ی! م ی هم مجرم

 . دیکش   یقیعممصمم بود. نفس   مشی تصم  یتکان داد. کاماًل رو  ی سر کاوه

 دارن؟  یت یچه اهم  نی قوان ت ینفر رو نجات داد؛ رعا کی   شهیکه م   یوقت -

  ار یرا گرفته بود بس  م ی تصم  نی کاوه ا  کهنی تکان داد. از ا  یسر  یان یک  خانم 
 خوشحال بود.

 که خارج از شهره!  یکلبه باغ   یتو مشیببر  میتون یم -

 تکان داد. ی سر کاوه

 فقط...  ارمشی خب من م  یلیخ -

 منتظر ادامه جمله کاوه بود. کاوه محتاطانه ادامه داد: یان یک   خانم 

 نفهمه! یزیچ  ه یقض ن یآتور از ا -

 گفت:   نانیتکان داد. با اطم   یسر یان یک   خانم 

 راحت! التیخ -

و    ی انی. خانم ک دیکش ی نفس  کاوه به سمت کاوه گرفت  را  جام  آرامش  با 
 گفت: 

 . ییا یراحت. از پسش برم التیخ -



 ی . مدتدیرا نوش  یدنیو جرعه جرعه نوش  یان یجام را از دست خانم ک  وه کا
به    گر یدکیدر سکوت کنار   و هر کدام  و سپس خداحافظ کردند  نشستند 

 رفتند.  شی خو   یسراغ زندگ

مرکز   یفردا مدرسه  به  روز کاوه  هر   لمستانید  یآن  به  هم  آتوسا  رفت. 
با خود به د  یبدبخت  بود، هلن را  که چشم    یاکاوه برد. در گوشه  دار یکه 

کردند.    فیهلن تعر   یو نقشه را برا  ستادندی ا  خوردیبه آنان نم  کسچیه
 گفت:   تیهلن با عصبان شانی هاصحبت  انیپس از پا

 نه! -

که در چشمانش   یو کاوه با تعجب به هلن نگاه کردند. هلن درحال   آتوسا 
 وسا گفت: اشک بود، رو به آت 

 !شیبگ  یراز تو نبود که بخوا نیا -

 گفت:  یبا گنگ آتوسا

ازش    شهیکه نم   ی جرم بزرگ! جرم   ه یجرم بود!    ه ی  نیراز نبود! ا   ه ی  نیا  -
 گذشت!  یسرسر

 .کرد یبا شماتت سخنانس را ادا م هلن

 د؟ یر یبگ  گهیجرم د ه یجرم رو با  هی  یجلو  دییخوایم -

 گفت:   یسردبا خون کاوه

 . یبش  میقا ییجا  هی که هجده سالت بشه،   یتو قراره فقط تا زمان -



 نبود! ییکارها   نی به چپ و راست سر تکان داد. او آدم چن هلن

 !شه ینه! نم -

شد. چشمان جسورش را به چشمان ترسان   کیچند قدم به او نزد   آتوسا
 گفت:   وار کتهی هلن دوخت. د

 !م ی درستش کن  گه یدبا هم  م ی تونی! م یازدواج کن  یبا اون عوض دیتو نبا  -

 هلن اوج گرفت. یصدا

 !ذارتمیو اگر نشه، بابام زنده نم شه ینم ؟ی فهم ی! مشه ینم -

 غرق در اشک به کاوه گفت: ی چشمان با

 !کشن یمنم مثل رعنا م -

 ادامه داد: د،یلرز یم  شی که صدا  یحال در 

 که لکه ننگ رو پاک کردن.   زننیام داد م و باال سر جنازه کشن یمنم م -

 شد.  کیسردش فاصله گرفته بود، نزداز حالت خون یکاوه که حال کم   به

بابام رو م  - از دستش بر    کار نی . به نظرت ا یشناسی. خوبم میشناسیتو 
 آد؟ ینم

م   یبرا  یحرف  کاوه راست  هلن  نداشت.  خود که گفت یگفتن  حرف  از   .
 تر گفت: شده. آراممطمئن 

 نه.  گم یکه م   نهیهم یبرا -



 دو را ترک کند. کاوه او را صدا کرد.قدم برداشت تا آن چند

 هلن؟  -

 .ستادیا  شی در جا هلن

منتظرتم.   نی ماش  یتو   تر نیی روز عقدت من تمام مدت، چندتا ساختمون پا  -
 اگر نظرت عوض شد...

 .دی حرف کاوه پر انیبرگشت و در م هلن

 !ره یبابام رو بگ  یجلو تونهینم کسچی! هافتهیاق نم اتف نیا -

که از    ی. به کاوه نگاه کرد و با کالفگد یکش  یها را ترک کرد. آتوسا پوفآن  و 
 گفت:   د،یبار یم  شی صدا

 کنم.   شی که راض  کنم یم  یمن سع -

دارش را آزادانه باز  موج  یبود که ماها  ی فیبه او نگاه کرد. دختر نح  کاوه
 تکان داد و آتوسا هم به دنبال هلن رفت.  ی گذاشته بود. سر

 "و سکوتت گرفت از تو تمام فرصتت را"

 *** 

 دهم فصل

 ( ی )خانه پدر

 کاوه؟ کاوه؟   -



آمد.    رونیاز اتاقش ب  کرد؛یرا با حوله خشک م   شیکه موها   یدر حال   کاوه
باال   یی . ابروکندیتلفن در دست، منتظر به او نگاه م  یکه گوش  دیآتور را د 

 : دیانداخت و پرس 

 شده؟  یچ -

 گفت:   گرفت،یرا م ی اکه شماره  یدر حال  آتور 

 ؟یخور یم  ی چ تزایپ -

 باال انداخت.  ییبا تعجب به او نگاه کرد. آتور ابرو  کاوه

 !ع یسر -

 و گفت:   دیکش   یپوف  کاوه

 مخصوص! -

نشست.    تزای مبل منتظر پ  ی را داد و رو   تزایتکان داد. سفارش دو پ  ی سر  آتور 
بسته بود و    یارا گوجه شیبود. موها   دهیپوش  یرنگ   یو شلوار مشک شرتیت

از آن دخترها  یاز گشنگ  ب  ییکالفه شده بود.  به    ی مناسبت  چیه   ی نبود که 
ط  آمد، فقیو کار خانه بدش نم   یآشپزخانه برود و غذا درست کند. از آشپز

را    ونی زیرا نداشت. کاوه هم کنار آتور نشست و تلو   کارهانیحوصله انجام ا
خواهر و برادر    نی. ا دیکرد تا به اخبار رس   نییروشن کرد. چند شبکه باال و پا

  یکاوه هم عاشق پسر خوش بر و رو   دیبه اخبار داشتند. شا   یب یعالقه عج 
  نیعوض نکرد. انگار ا   شبکه را   ی اخبار را کم کرد ول  یبود! صدااخبارگو شده



م خاطر  آرامش  او  به  م  دادیکار  را  امروز  اخبار  ه   ی حت  داند؛یکه    چیاگر 
نگاه    ون ی زیبه تلو   رهیزد و خ   هی مبل تک  ی کرد. به پشت  یکدامشان را گوش نم

  ب یو امروز انقدر عج  روز ینبود. اتفاقات د  ونیز یکرد؛ اما اصال حواسش به تلو
  شیکند. او انقدر آتور و رفتارها  یچه کار  قایدق  دانستیبودند که کاوه نم 

برا   دهیرا د در    یکس   شدیبود! مگر م  ب یعج  ار یرفتار هلن بس   شیبود که 
  یسردخون  یباشد؟ از طرف  انیجر   م یسر خم کند و تسل  نی چن  ماتیبرابر نامال 

نم  پاک  از ذهنش  آتوسا  استقامت  به  کم سن و سال  ی. دخترشدیو  که 
مد  طی شرا  یخوب نگاه   تیریرا  نم  یکرد.  انداخت.  آتور  که   دانستیبه 

از آن نگران    شتر ی. بدیترس یاو م  دینه. از واکنش شد  ای   دیموضوع را به او بگو 
سر    یی انجام دهد؛ خانواده هلن بال   یرا بداند و کار  نیبود که اگر آتور ا  نیا

 . اورندیآرتور ب 

 زنگ درب آمد. آتور با ذوق گفت: یصدا

 آوردن! تزایپ -

 کرد و گفت:   کرد؛یبه کاوه که با تعجب به او نگاه م رو 

 !گهید ر ی برو بگ -

به نشانه تاسف تکان داد و به سمت در رفت. در را باز کرد. با    یسر  کاوه 
 فرد پشت در بهت زده شد. با تعجب و بهت گفت: دنید

 مامان؟  -



مادرش با تعجب از    دنیزد و وارد خانه شد. آتور هم با دکاوه را کنار    مادر 
بود    دهیپوش   یرنگ  یدر دستش بود. مانتو مشک  یبرخاست. مادر ساک   یجا

مرتب بود. آتور با تعجب به ساک نگاه    شهی کوتاهش مانند هم  یو موها
 : دیکرد و پرس

 شده؟  یچ -

ار دهنده  گذاشت و با اخم به آتور نگاه کرد. هشد  ز یم  یساک را رو  مادرش
 به او گفت: 

 سالمت کو؟  -

 گفت:  یآرام  یشد؛ با صدا  یکه هر لحظه متعجب تر م  آتور 

 سالم! -

  ر یگذاشت. ز   ز یم  ی آورد بر رو   رونیساک را باز کرد. چند ظرف ب  پیز   مادر 
 لب غرغر کرد:

  ن یهمه راه رو ا  نی مجبورم ا  رزنیخونه! من پ   د یایب   دیشیشماها که پا نم   -
! انقدر فست  ارم یواسه دوتا بچه سرتقم غذا ب   نجایا   امیموقع شب بکوبم ب 
 !د یکالباس شد  سی سوس هیشب  دیفود مس فود خورد 

 لب گفت: ر ی آتور نگاه کرد و دوباره ز به



دست    یسرکار ول  فرستهیسرم دختر بزرگ کردم! داداشش رو گشنه م  ر یخ  -
  گه ی اله شه! دو روز دو چهار س  ست یسرش ب   ر ی ! خزنهینم   د یو سف  اهیبه س

 غذا درست کنه! ه ی  تونهیبره خونه شوهر. هنوز نم  دیبا

نگاه   همان درآمد. کاوه  به صدا  درب  زنگ  آتور    یموقع  انداخت.  آتور  به 
جلوخنده اما  بود  پ   یاش گرفته  و  رفت  را گرفت. کاوه  را   تزاها یخودش 
در    تیانگار کبر   دید   تزا یمادرش کاوه را با دو جعبه پ   یگرفت. وقت   ل یتحو

 . شدو منفجر  دییگرا   یصورتش به سرخ یدیانبار باروت انداخته بودند. سف 

  ن یا  ی به جا  کنم یخونه، من براتون غذا درست م   ادیب  دی پاش  گم یبهتون م  -
  ی آشغاالست. کس  ن یهم  اقتتونی! اصاًل لد یکنیواسه من ناز م  د؛یآشغاال بخور 

بر سر من که واسه    یداره رو چه به غذا   یکه خونه مجرد مامان؟ خاک 
 شماها غذا درست کردم و آوردم!

 کرد مادر را آرام کند.   یرا از کاوه گرفت و سع  تزاهایجعبه پ  آتور 

ها رو   تزا یپ  نیا  ایاصاًل ب ؟یخوریحرص م  یالک نقدر یمامان خوشگلم چرا ا -
 !زنهیبهش لب نم یچک ی ه خچالی  یتو ذارم یم

 کارانه گفت: چپ چپ به او نگاه کرد و طلب مادر 

 نه؟یاالن درد من ا  -

پا پس   ها یراحت   نی . مادر به ا دیکش  ی قیمبل نشست. نفس عم  ی رو   آتور 
دوباره جمع    خواست،یکه م  یزی. او در گذشته مانده بود و تنها چدیکشینم

 اطانه گفت: اش دور هم بود. آتور محتشدن خانواده



 خونه! م ی آ یچرا نم   ی دونیخودت م  -

اما هنوز هم در صداتکان داد. آرام  ی سر  مادر    تیعصبان   شی تر شده بود، 
 مشهود بود. 

 ؟یخونه. تو چ  ی آ یخب تو به خاطر بابات نم یلیخ -

 به سمت کاوه برگشت.   تیعصبان با

 تو چه مرگته؟  -

وجود    ی نگران  کی. در ذهنش فقط  کردیبا تعجب به مادرش نگاه م   کاوه
 گفت:   تیگرفته!" مادر با همان عصبان  یداشت " نکند مادرش فراموش

خونه؟ ده    یاومدیقبل از اومدن حسام هم نم   ی چه مرگته که حت  گهی تو د  -
 مامانت مرده است؟ زنده است؟ کجاست؟  ستی سال هم بگذره برات مهم ن

رل کند. با همان لبخند به  کرد خودش را کنت  یزد. سع   ی لبخند تصنع  کاوه
 مادرش گفت: 

 چرا! ی دونیتو خودت بهتر م  -

 تر از همه، نگران. بود و ناراحت و مهم  ی . عصبانستادیکاوه ا  یرو روبه  مادر 

آدم کشته    هی نذاشتم    نکهیاز ا   ؟یبهت گفتم بابات رو ببخش ناراحت  نکهیاز ا  -
ه؟ اون روز آتور باباتون عوض شد  دیفهم یچرا شما دوتا نم  ؟یبشه ناراحت 

 !مونه یکه چقدر پش  دیکه چقدر فرق کرده. د   دتشیهم د



موفق    شهیبه مانند هم   تشی. در کنترل کردن عصبان دیکش  قی نفس عم  کاوه
 بود. به مادرش نگاه کرد و با تحکم گفت:

! اون  ستیمن ن  یبابا   ز ی همه چ  ی! اون قاتل بستی من ن  یبابا  کهی اون مرت  -
 که خواهر من رو کشته!  هی عوض  هیمرد فقط  

 مادر دوباره اوج گرفت. یصدا

ن  - بابات  عوض   ست ی که  م  ه؟یها؟ که  بزرگتون کرده.  چقدر    دیدونیاون 
واسه بزرگ کردن شما دوتا؟ چقدر از خودش زد که شماها    دیکش  یبدبخت 
 !دیدون یراجع به باباتون نم ی چی شما دو تا ه  د؟ینکش یسخت 

کرد   یبازوان کاوه گذاشت. سع  یا بر رو تر شد. دستانش ر   کیکاوه نزد  به
 . دیمتقاعدکننده سخن بگو

کرد    ییبال و پرتون رو گرفت؟ کم آقا  ر یکرد؟ کم ز  یحسام کم براتون پدر  -
فراموش    کیاشتباه کوچ   ه یبا    د یخوایهاش رو م  ی خوب  ن یبرامون؟ همه ا

 د؟ یکن

بلد نبود. چهار   ی کنترل احساساتش را به خوب  ییبرعکس برادرش توانا آتور 
 گفت:   دیلرز یم  تی که از عصبان  یینشست و با صدا  د یمبل سف ی زانو رو 

تو چرا همش    ک؟ی اشتباه کوچ  ه ی  - قاتل    ره یم   ادت یمامان  مرد  اون  که 
 دخترته؟ 



سع   گر ی د  مادر  تمام  بود.  شده  م  یکالفه  را  هم    کردیاش  از  خانواده  که 
 رو به آتور و کاوه گفت:   دیرا دوباره دور هم جمع کند. با تهد اشدهیپاش

 !د یبه اسم من ندار  یمادر گهی د ا یخونه،  دیآ  یفردا شب شام م ای -

را برداشت تا از خانه   لشیکدامشان را نداد و وسا  چیاعتراض به ه  اجازه
 برود. کاوه به دنبالش رفت.  رونیب

 !برمتیمامان! مامان! صبر کن بزار من م -

 با تحکم گفت:  مادر 

 !رمیالزم نکرده! خودم م -

صورتش   یبه رو   یرفت. کاوه دست   رونیاز درب ب   یگریحرف د  چیبدون ه  و 
آتور هماندیکش رو .  ثان  یجا  از چند  با    هیمبل نشست. پس  آتور  سکوت 
 گفت:   ینگران

 فردا قراره جنگ بشه! من مطمئنم! -

 تکان داد. ی سر کاوه

 !رفت یانتظار نم  نیبه جز ا -

مبل نشست. هر دو در فکر فرو رفتند.   ی جا کنار آتور رو را گفت و همان  نیا
ه  چیه به  راض   چیکدامشان  اما    یوجه  نبودند  مادرشان  با  رابطه  قطع  به 

. حال  کردیهر دو نفرشان سخت م   ی کار را برا  نیحضور حسام در خانه ا
 . نندینش سفره ب  کیمجبور بودند با قاتل خواهرشان بر سر 



بود و چشم بر    دار ی کاوه زودتر به محل کارش رفت. شب را تا صبح ب  صبح
آشفته    شیقرمز بود و موها   یخواب یهم نگذاشته بود. چشمانش از ب   یرو 

بلند و ورز  لباس فرم مشک   شهیاما مانند هم   اشدهیبود. قد و قامت    یدر 
رش دوست    دیرنگش،  و  همکار  رفت.  اتاقش  سمت  به  بود.  تنومند  و 

  ی دو کمد و دو جا لباس   ز،یبود. در اتاق دو م   امدهیبه اداره ن  نوز ه   شی می صم
دکوراس داشت.  قر  یاتاق مشخصا کار کس   ون یوجود  وسواس    نه ی بود که 
شده    دهیچ  نهیاتاق با ظرافت و دقت به صورت قر  لیداشت، چرا که وسا

 ی به داخل اتاق بتابد. طول ی بودند. پرده پنجره را کنار زد تا آفتاب صبحگاه
با    دیکاوه، وارد اتاق شد. کاوه را که د  یمی"، دوست صم اوش یکه "س  دیشنک

 : دیتعجب پرس

 ؟یدیضبط شده کش   یهااز جنس -

 به او انداخت و با طعنه گفت: ینگاه چپ  کاوه

 برات نگه داشتم! کمم یآره   -

کاوه    یمی زد و بحث را ادامه نداد. الزم نبود که دوست صم  ی لبخند  ش او یس
 زش یبه پشت م  اوشی ! سی زبان او شو فی حر یتوان یکه نم  یتا بفهم  یباش

از   شانیها پرونده  یادار  یرا صرف کارها   ی رفت و مدت کوتاه کرد. پس 
 : دیاز سکوت کاوه خسته شد و کنجکاو از او پرس ،ی مدت

 شده؟  یچ یجد -

 و خالصه گفت:   دیصورتش کش ی بر رو  یدست کاوه



 امشب قراره برم خونه مامانم! -

 : دیپرس  جان ی تکان خورد و با ه  شی در جا اوش یس

 شت! حسامم خونه است؟  -

داد. س  یسر  کاوه  نم   دانستیم  اوشیتکان  ا  خواهد یکه کاوه    باره نیدر 
ا   شیب بگو  نیاز  برادیسخن  د   نی هم  ی .  وقع . همان م دینپرس  یگریسوال 
 به صدا در آمد.  مشانیسیب

 داده شده! یریگ . گزارش معرکهدینهم بر  ابون ی واحد چهار! به خ  -

پشت فرمان نشست و   اوشیرفتند. س  نشان یدو به سرعت به سراغ ماش   هر 
کردند. آفتاب در مرکز    یط   قهیپنج دق  ر یرا ز   ر یشاگرد. مس   ی کاوه در صندل

روشن کرده بود. مردم    یرا به خوب  ر یمعرکه گ   ش،ی آسمان بود و صحنه نما
م   یادیز نوع  ابان یخ  ان یدر  به  بودند،  شده  نم   ی جمع  مرکز   شدیکه 

د   یریگهمعرک مردمدی را  خ  ی.  در  پنجره  ابانیکه  از  هم    یهانبودند 
 آمد. یمرد عربده  ی منظره بودند. صدا  یمشغول تماشا شان، یها خانه

 !رون ی ب یبدون اجازه من اومد یغلط کرد  د یچشم سف یتو -

و کاوه به    اوش ی. سدیچی در چاهسار گوش پ  یاانهیتاز  ی آن صدا  یدر پ  و 
در    ی خانگ  یهابا لباس  سال انیم  یرفتند. مرد  یریگ سرعت به مرکز معرکه

که    یدختر جوان   نی زم  یرا در دست داشت. بر رو  یبود و کمربند چرم  انیم
  باسشل   ی. در چند جادیچ یپ یبود، از درد به خود م   دهیپوش   د یسف  یراهن یپ



و با    ی دستور  اوشیبود. س  انیآن مرد، نما  امان یب   یهاانهیرد خون از تاز
 بلند گفت:  یصدا

 آقا! دیبذار ن یزم یلطفًا کمربند رو رو  -

 عربده زد:  ش، او یبه هشدار س  توجهیب مرد

از خونه من    رونیشدم که بذارم دخترم شب ب   شرفیکه انقدر ب  یفکر کرد  -
 باشه؟

دختر بزند، که کاوه در    جانیرا بر تن ب   یبعد  انهیرا باال برد تا تاز   دستش
. با در  دیچی راه با دستش کمربند را گرفت و کمربند به دور دستش پ  انیم

محکم    ینافذش را در چشمان مرد دوخته بود با لحن   یکه چشمان مشک  یحال
 گفت: 

 هشداره!  نیآخر  نیا -

به خود،    ه یاز افراد شب  گر ید  یاری مرد را خون گرفته بود. مانند بس  چشمان
  چیه   س، ی پل  یرو ی استفاده گذاشته بود و به عواقب دعوا با ن  ی مغزش را ب

 :دی کش   ادی فر تی. با عصبان کردینم یفکر

 !کهی برو کنار مرت -

 کاوه دارد.  یبرا ی چه معن شی که جمله بعد  دانستینم چیه

 بکشمش! تونم یدختر خودمه، دلم بخواد م  -



باز رعنا!    ی ! چشماده یبر  ی در ذهن کاوه زده شد. )رعنا! حسام! گلو  یرعد
 "لکه ننگ رو پاک کردم!"خون! خون! خون!(  ادیفر

نشسته  با خون  به  حملهچشمان  مرد  به  رو   اش  بر  را  او  و   نیزم   یکرد 
  نهی س  ینداد. به رو   انهیبه سوزش دستش بر اثر برخورد تاز  یت یانداخت. اهم

 زد: اد یمشتش فر نیمرد نشست و با اول

 تو باشه!  یکه برا  لهیوس  هی آدمه! نه   ه یاون  -

از کف نداده بود،    ار ی . عنان اختدیمشت به صورت او زد و عقب کش  چند
دهد. بعد از آن به    ی مالرا گوش  سر رهی مرد خ  نی که ا  دانستیفقط الزم م 
 آمبوالنس خبر کرد.  دپوشیدختر سف  یبند زد و برااو دست

 *** 

پس از اتمام کارش عزم رفتن به خانه مادرش را کرد. دوست نداشت    آتور 
رفت    یت؛ اگر نمنداش   یبرود که حسام در آن بود، اما چاره ا  یابه خانه

  نشی. سوار ماشخواستیمسئله را اصاًل نم   نیو ا   دادیمادرش را از دست م
استرس    د؛سقف باش  کی ر یقرار است با حسام دوباره در ز   کهنیشد. از فکر ا 

  یلحظه هم تصور دستان خون   کی  یبرا   ی تمام وجودش را پر کرده بود. حت
. چند  رفتیانش کنار نمچشم  یکه غرق در خون بود از جلو  ییحسام و رعنا 

  ی مواقع اضطرار  یرا که برا   یقرص آرام بخش   فشی. از کدیکش   قینفس عم 
 اجیاحتبود که او به آن    یداشت، درآورد. امشب از همان مواقع اضطرار

 ی چشمانش را بست و سرش را به پشت  هیداشت. قرص را خورد، چند ثان



را روشن کرد و راه افتاد.   نی. ماش دیکش  قیداد. چند نفس عم  هیتک   ی صندل
 نی ماش  دن یتر شده است. پس از رساحساس کرد که آرام  قه یپس از چند دق

کرد و    گذر   یمرمر  د یسف  یرا پارک کرده به سمت خانه راه افتاد. از راهروها
. زنگ در خانه را زد. مادرش در را باز ستادی رنگ، ا  ی مشک  ی مقابل در چوب

 گفت:   یکرد و با خوشحال 

 مادر! ز ی زسالم ع -

زد. وارد    ی کرد و لبخند مصنوع  ی بعد آتور را در آغوش گرفت. آتور سالم  و 
که    ینبود! کسان  یمانند خانه پدر  شی وجه برا  چیکه به ه   یاخانه شد. خانه

با    ،یآگاه نبودند که خانه پدر  چیه   ساختند،یم  یها درباره خانه پدرافسانه
وجود نداشت. پدر    هخان   ن یکه حال در ا  یزی. چ کندیم   دا یوجود پدر معنا پ

  ون ی زیتلو   یرو مبل روبه  ی بود، فرزندکش! حسام رو   یقاتل  ، یخانه پدر  نیا
پ  بود.  آب   یاژامهینشسته  رنگ  ت  یبه  و  تن    ی رنگ  دیسف  شرت یروشن  به 

کامال    شی هاشی را باال داده بود و ر  شی پرپشت جوگندم   یبود. موهاکرده
 گفت:  خندبرخاست و با لب شی اآتور از ج دن یمرتب بود. با د

 سالم دخترم! -

ن   ادیدستانش را مشت کرد تا فر   آتور  تو  !". در عوض  ستمینزند"من دختر 
را در اتاق    فشیلب سالم کرد. سپس به اتاقش رفت. ک  ر ی تکان داد و ز   یسر

رفتار کند که انگار حسام    یبود " به نوع   نیکه داشت ا  یاگذاشت. تنها برنامه
ب  اتاق  از  ندارد!"  آن خانه حضور  آشپزخان  رون یدر  در  و  مادرش    هرفت  به 

 : دیکه مادر شده بود با تعجب پرس  یتدارکات فراوان  دن ی. با دوستیپ



 ؟یغذا درست کرد قدر نیمامان چه خبره؟ چرا ا -

 گفت:  یبا خوشحال مادر 

 ! شاه پسرم! گل پسرم!د ایچرا درست نکنم مادر جان؟ پسرم داره م -

 گفت:  یشتریبا تعجب ب  آتور 

 کاوه بخوره؟   یغذا رو درست کرد  نیهمه ا -

 گفت:   یبا همان خوشحال مادر 

 !کنم یرو که دوست داره درست م یپسرم هرچ  ی معلومه که برا -

 تکان داد و گفت:  یسر آتور 

 گه؟ یمنم کشکم د -

 با لبخند گفت:  مادر 

 درست کردم!نه قربونت برم واسه تو هم  -

تکان داد و بحث را ادامه نداد. همان موقع زنگ در به صدا در    یسر  آتور 
 گفت:   یآمد. مادر با خوشحال

 پسرم اومد! شاه پسرم اومد! -

 زد و گفت: یاز ذوق مادرش لبخند آتور 

 در رو باز کنم! رمیمن م -



به او    ی تی مبل نشسته بود. اهم  یبعد به سمت در رفت. حسام هنوز رو   و 
سالم کردند. کاوه وارد خانه شد.    گر ید کیکاوه باز کرد. به    ینداد. در را برا

 کاوه را محکم گرفت و آرام گفت:  یآتور بازو 

 فقط خودت رو کنترل کن! -

نگاه   کاوه آتور  سر  یبه  و  عصبان  یکرد  حرکاتش  تمام  از  داد.    ت یتکان 
  شه ی بود و برعکس هم  دهیپوش   یرنگ  ی امردانه سورمه  راهنیمشهود بود. پ 

  ی ریدستش را که بر اثر درگ   یکبود  ی را باال نداده بود تا کس  شی هانیآست
  از و به داخل رفت. حسام    دیکش  یقی . نفس عمندیشده بود، نب  جادی امروز ا

توجه به حسام به آشپزخانه رفت. مادرش    برخاست اما کاوه بدون  شیجا
 : دیبه سمتش رفت. او را در آغوش کش ی او با خوشحال دن یبا د

 ! یمادر! چشمم رو روشن کرد  یسالم گل پسرم! خوش اومد -

 غذا اشاره کرد و با ذوق گفت:  به

 برات درست کردم! یدوست داشت  یمادر، هر چ   نیبب -

 زد. ی بود، لبخند یبه هر جان کندن کاوه

امروز،    انی. بعد از جراوردیب   تیعصبان  شیانقدر برا   تیموقع  نیا  کردینم  فکر 
  دیکوب یم  محابا یب  شی هاقهیمطمئن نبود بتواند خودش را کنترل کند. شق

همراهش    قرمز شده بود. اگر اسلحه  یصورتش تا حدود  ی و پوست گندم
  ذاها شده رخ دهد. غ  ن یخانواده نفر  نیدر ا   ی گریبود امکان داشت قتل د

سفره را آماده    لیاش، وسا آماده بود و مادر سرخوش از جمع شدن خانواده



در خ کردیم روابط خانواده  یآغاز   ی دورهم  نیا  الشی.  بهتر شدن  شان  بر 
اند و  دورهم نشسته  ،یکه چهارنفر  د یدیرا م   یبود. او در ذهن خود روز

شده بود.    ی استهیاو مرد شا   یاند. حال حسام براروزها را فراموش کرده  نیا
را داشت. صبر او    شی مشترکشان آرزو   یکه در تمام طول زندگ   یهمان مرد

بود. مادر شده  یاهایسال، حسام مرد رو  ی جواب داده بود و حال بعد از س
  د، یرس یکه به نظر م   یزیشان بود! چ تر پانزده سالهخون دخ ر یی تغ  نیا  یبها

اما همان موقع حسام   ندیرا بچ   ز یمادر فراموشش کرده است. خواست که م 
 گفت:   نانیو با اطم   دیسررس

 !نمیچیرو م  ز یبذار من م -

نداشتند   ادینگاه کردند. در تمام عمرشان به    گر یدکیو آتور با تعجب به    کاوه 
بود    یاز همان مردان  اشیکه حسام در خانه کار بکند. حسام در تمام زندگ

و تا موقع غذا به ندرت از   دادیکاناپه لم م   یبر رو  آمدیبه خانه م  یکه وقت 
پ   یرو  همانشدیم   ادهیمبل  از  انتظار    ییها .  موقع   داشتندکه  همسرشان 

بودند که   ی نتظر تشت آب که م   ییبکند. از همان ها  یهر کار  شانیآمدن برا 
را در آن بگذارند و    شان فینشسته و کث  ی ها پاهاو آن  اوردیهمسرشان ب 

از سر وظ از سر لطف بلکه  را بشورد و ماساژ    شانی پاها  فه یهمسرشان نه 
را در    شانیکه پا   ییها اندست مردان بود. از هم  نی دهد. حسام هم از هم

نم  دل  گذارند؛یآشپزخانه  به  دل  شان یمشغله کار   لی نه  به    کهنیا  ل یبلکه 
خودشان   یبرا یو حضور در آن را کسر شان  دانندیزنان م  یآشپزخانه را برا

  ی که بر رو   یریبه حسام و تاث  تیتمام شد. مادر با رضا  ز یم   دنی! چدانند یم



.  شدیتر مپررنگ و پررنگ  شیا یو رو   کردیآتور و کاوه گذاشته بود نگاه م 
  ی باال  ی تک صندل  یکه حسام بر رو   شه ید. بر خالف هم رفتن   ز یهمه پشت م 

از رفتار   ر ی در کنار همسرش نشست. آتور و کاوه متح  بار نیا   نشست؛یم   ز یم
  یرعنا در صندل یخال ی مادر و حسام نشستند. جا  یرو روبه  گر ی دکیاو کنار 
و شروع به خوردن    دند یغذا کش  ی. همگزدیذوق م   ر ب  ب یعج  ز، یم  یانتها

 غذا کردند. 

هحکم   ینی سنگ  سکوت بود.  برازدینم   ی حرف  کسچیفرما  و کاوه  آتور    ی. 
  خواستند ینم   وجهچی. به هکردندیسکوت م  یریاز هرگونه درگ  یریجلوگ

که مادرشان را ناراحت کنند، هرچند مادر در عذاب دادن فرزندانش، خبره 
ا  شی ائفرمبود که سکوت حکم   یبود. مدت طوالن  بود.    ن یرا مستقر کرده 

 سکوت خاتمه داد و گفت:  یفرمائ چرا که مادر به حکم   دی نکش  یطول  استقرار 

 چند وقت سرکار چطور بود؟ نی خب کاوه مادر بگو ا -

و   دیکش   یقیهلن، داغ دلش تازه تر شد. نفس عم  یماجرا  یادآوریبا    کاوه
 آرام گفت: 

 !ستیبد ن -

 فت: حسام نگاه کرد و با طعنه گ به

 !ه یباعث خوشحال شهیها همکردن مجرم  ر یدستگ -

نشان نداد. مادر در جواب کاوه با    یمتوجه طعنه کاوه شد اما واکنش  حسام
 گفت:   یحالخوش



 خدا رو شکر مادر! -

را خوردند. در تمام    شانیغذا   یدر سکوت گذشت و همگ   یگرید  قهیدق  چند
.  اندازندیبه حسام ب  ی نگاه  ی تا حت  اوردند یمدت نه آتور و نه کاوه سر برن

  بیحسام را فر  یرا جمع کند. کاوه که تمام رفتارها   ز یحسام برخواست تا م 
 . با طعنه گفت:دانستیم

  شه؛ یبازم باعث نم  ی کارها رو بکن  نیاگر تا آخر عمر هم ا   یکه حت   یدونیم  -
 ده شه؟ رعنا زن

بود. هر چقدر هم    ی نگفت. کاوه اما عصبان  ی زیبه کاوه نگاه کرد و چ  حسام 
سفره، آن هم با قاتل    کیکنترل خشمش را داشت، نشستن بر سر    ییتوانا 

بود    یقاتل پدرنما، زمان   نیمالقاتش با ا   نیظالمانه بود. آخر   ار یخواهرش، بس 
  ی ! صداستی ن  مانی رش پشکا   نیکه با افتخار به کاوه نگاه کرد و گفت که از ا

  شیاز جا   تی. با عصبان دادیزدن، سوق م   ادیتند ضربان قلبش، او را به فر
 گفت:   گرفت،یکه اوج م   ییبرخاست و با صدا 

رعنا    یعوض   یکه تو  رهیم   ادمون یبا چند تا ظرف بردن و آوردن    یفکر کرد  -
 ؟ یرو کشت 

!  اورد یبر سر حسام ب  یی باال انداخت و در دل آرزو کرد که کاوه بال   ییابرو   آتور 
 مادر سرزنشگرانه گفت:

 کاوه بس کن!  -

 گفت:   تیبا همان عصبان کاوه



که   یخواهر من رو کشته! به زور مجبورمون کرد  یعوض  نیبس کنم؟ ا   -
بره    ادمونیکه    یمجبورمون کن   یتون ینم  یول  مین یسفره بش  هیباهاش سر  

 سر رعنا آورده! ییچه بال 

که تا آن موقع ساکت بود سکوتش را شکست و با آرامش رو به کاوه    حسام
 گفت: 

 کم بشه؟   تتیکنم که عصبان   کار یچ -

م  کاوه هم  به  را  اعصاب کاوه  آرامشش،  نگاه کرد.  حسام  .  ختیر یبه 
 در اوج خود بود.  شی صدا

 ؟یتون یرعنا رو برگردون! م -

 با همان لحن گفت:  حسام

هممون خوب    ی من غلط کردم! خوبه؟ من شکر خوردم رعنا رو کشتم! ول  -
کارها  م ی دونیم چه  رعنا  م   ییکه  بود!  گوه   نیدون یکرده  هر  که    یکه 
 با اون پسره خورده بود! خواستیم

از عصبان  صورت و رگ  ت یکاوه  بود  با    برافروخته  انفجار.  درحال  گردنش 
 :دیکش   ادیفر ت یعصبان

  ی حت  یکه کرده بود؛ تو حق نداشت   یاون فقط پونزده سالش بود! هر کار   -
 !یروش دست بلند کن 



د  حسام حرف  روبه  یگریخواست  و  رفت  .  ستادهیا   شی رو بزند که کاوه 
بر   یینمانده بود که بال  یزیرنگش به خون نشسته بود و چ یچشمان مشک 
بلد بود که رسا   . او خوب دیلرزینم  تی از عصبان  شی . صدااوردیسر حسام ب 
 . دیسخن بگو 

 به تو پناه آورده بود و تو...  ایدن  یاون دختر از تمام مردها  یتو باباش بود  -

صدااشاره  انگشت  در  حسام گرفت.  سمت  به  را  بود    شی اش    ای سرزنش 
 هم هر دو! د یشا ؟یخواهخون

 !ی بچه خودت رو کشت -

و از کاوه    کرد یم   ون ی بلند کرد. مادر ش  یحسام را گرفت. او را از جا  قهی
  ره یخ   شیروبرو  ر یکه حسام را رها کند اما آتور با لذت به تصو   خواستیم

 گفت:  یسردشده بود. حسام هنوز هم آرام بود. با خون

 !میازش بگذر د ی! باادیبر نم  کدوممون چیاز دست ه یکار  گهید -

او را رها کرد.    قهی در انبار باروت کاوه بود.    ی تی ابه کبرحرف حسام به مث  نیا
حواله صورت حسام کرد. حسام با مشت    ی دستش را باال برد و مشت محکم

و به طرف حسام رفت. کاوه    دیکش   غی پرت شد. مادر ج  ن یزم  یکاوه به رو 
 .کردیبود. از کارش احساس آرامش م  ستادهیباال سر حسام ا 

 !زدم یم  شیوقت پ ی لیخ  دیرو با نیا -

 بعد رو به آتور کرد و با تحکم گفت:  و 



 !میبر -

را برداشت.    فشیتکان داد و ک   یلذت برده بود؛ سر  ار یکه از اتفاقات بس  آتور 
 با کاوه از خانه خارج شدند و مادرشان را با حسام تنها گذاشتند. 

 بود، فرزندکش! (  ی قاتل ،یخانه پدر  ن ی) پدر ا

 *** 

 ازدهمی  فصل

 ( )اجبار

در سالن حضور داشتند و سخت مشغول    یهمگ  هام ی پژوهشکده شد. ت  وارد
روشن    ی تمام توانش را برا  د یبود و خورش  ی انجام کارشان بودند. هوا ابر

اش  که محاصره  ییاما زورش به لشگر ابرها   برد،ینگه داشتن هوا به کار م
نم  بودند،  ددیرسیکرده  اتفاقات  از  پس  دعوا   شبی.  و کاو  یو  ه،  حسام 

بس حالش  تصوراتش،  مشت   ار ی برعکس  بود.  حسام    یخوب  صورت  بر  که 
حسام    ها یباز  بیسبک کرده بود. خرسند بود که کاوه فر   ار یخورد، او را بس

بود    شبی خود نشانده بود. در فکر اتفاقات د  یرا نخورده و حسام را بر جا
پرس  یکی که   احوال  و  سالم  از  پس  و  رفت  نزدش  به  همکارانش  با   ،ی از 
نازکش به لبخند باز بود و گوشه   یهاکه لب  یابه گونه  یو خوشحال   جان ی ه

 خورده بود، گفت:  نیچ  یخوشحال نیچشمانش از ا 

 !شنیرسانه اضافه م  م ی امروز چند نفر به ت -



 همکارش نشده بود با تعجب گفت:   یخوشحال  لی که متوجه دل  آتور 

 ؟یچرا انقدر خوشحال -

 با همان حالت گفت:  همکارش

 ارن؟ یرو دارن همراه خودشون م یچه کس  یدونیم -

 . دیکش  یطور متعجب به همکارش نگاه کرد. همکارش پوفهمان آتور 

 !ارنیرسانه رو با خودشون م   ی ! پسر وحشیتو چقدر از مرحله پرت  -

 : دیآتور از تعجب باال پر  یابروها

 رسانه؟  ی پسر چ -

 : دیخند همکارش

 رسانه! ی پسر وحش -

 و با تمسخر گفت:  دیکش  یقینفس عم  آتور 

 کنه؟ یم  کار یچ  قایرسانه دق یپسر وحش   نیو ا  -

 با همان ذوق گفت:  همکارش

! تا به حال  ستی سوژه ول کن ماجرا ن ان یدستش بدن تا پا  ی اسوژه  یوقت   -
 شکست بخوره! یاپروژه چینشده تو ه 

 باال انداخت: یاشانه آتور 



 خب؟ -

 کت بلندش را مرتب کرد.   همکارش،

  ب یرو تصو  حهیکه ال  یبه ما ملحق بشه تا وقت  یوقت  گه؛یخب معلومه د  -
 !ست ینکنن ول کن ماجرا ن

کرد مشتاق به نظر    یتکان داد و سع   ی تازه متوجه منظور او شد. سر  آتور 
 برسد.

 خوش به حالمون! -

 . همکارش با ذوق گفت:دندیرسانه سر رس  دیجد  م ی موقع ت  همان

 اومدن! -

  دنیبرگشت. با د  یبه نشانه تاسف تکان داد و به سمت در ورود  یسر  آتور 
  ار یآتور بس  ینفرشان برا  کیرسانه بهت زده شد. سه نفر بودند که    دیجد  م ی ت

بلند    یبود. هود  یبان ی که با آتور در گروه پشت  یآشنا بود. همان پسر خبرنگار
پوش  یمشک  و موهابو  دهیرنگ  با    شانشیپر   ی د  ورز   کیرا  کنترل    یشتل 

  دیآتور نفهم   گاهچی که ه  یبر لبش بود. لبخند  شیشگیکرده بود. لبخند هم
به    گاهچیه   ی! ول هی تمسخر بق   یبرا  یخند   شی ن  ایکه نشانه غرورش است  

صرفا    ن یندارد و آبت  یگرید  ر یتفس   چیلبخند، ه   نیا   دیکه شا  کردیفکر نم   نیا
رسانه    ی پسر وحش  بپسر وراج که حال لق  ن یاست! او از ا  یفرد خوش اخالق

بعد از سالم و    نیزل زده بود. آبت   نی طور به آبترا داشت، متنفربود. همان
  ی بر بلوز خاکستر  یبا سرپرستان به سمت آتور رفت. آتور دست   ی احوال پرس



پسر متخصص    نیا .  دیانداخته بود، کش  یرنگ که در شلوار چهار دکمه مشک 
 آتور بشنود، گفت:  قطکه ف  یی با صدا  نیمعذب کردن افراد بود. آبت 

 !یخانوم دهش  ست؛ی درست ن دی پسر زل زد  هیکه شما به    یطور نیا -

 زد و گفت:  یز یآم  طنت یلبخند ش نیچپ چپ به او نگاه کرد. آبت  آتور 

 !د یکه به من نظر دار  گفتم یشناختمتون م ی اگر نم -

 نی آبت   یرا نداد، اما با چشمانش برا  نی و پاسخ آبت   د یکش  یقینفس عم   آتور 
  یول   دانست،یکه آتور نم  یزد. لبخند  یهم لبخند  نی. آبتدیخط و نشان کش 

را فقط زمان   نی ا  نیآبت را م  یلبخند  آتور  ا زدیم   د،یدیکه  آتور  را هم    نی! 
است و  کرده  ودرا در بند خ  نیاست که آبت   یوشی چنان پرکه آن  دانست،ینم
زمان  یهوا  ی ب  ن یآبت مدت  ندارد!  قرار  و  آرام  آبت  یاو،  و  آتور  کنار    نیکه 
. همکار آتور جلو آمد و  دیطول کش  شتر ی از حد معمول ب  ستادند،یا   گر یدکی

 :دیها نگاه کرد. از آتور کنجکاوانه پرس با تعجب به آن

 د؟یشناس یرو م  گر ید شما هم  -

 گفت:  دهیبر ده یزد و بر  یلبخند تصنع  آتور 

 ... شونی ! اییجورا هی -

 را نشان داد و گفت:   نیآبت

 هستن! یبهداد یآقا -



تفاوت    صی تشخ  کرد، یزد، اگر آتور دقت م  یرو به همکار آتور لبخند  پسر 
هرگونه    یجا بود که آتور جلونبود. مشکل آن  ی کار سخت  نیآبت  یلبخندها
 .گرفتیم  نیخودش را درباره آبت  یکنجکاو 

 !د یصدام کن نی آبت  دیتون یشما م -

 زد و با متانت گفت:  یلبخند همکار 

 هستم! یخوشبختم من محمود -

ها رفت.  از کنار آن  یتکان داد. محمود  یلبخندش را حفظ کرد و سر  نیآبت
 رو به آتور کرد و گفت:   نیآبت

 طرحت رو خوندم! -

  نیبا ا   شیپروژه زندگ   ن یترمهم   یقرار بود برا  . ستادی ا  نهی دست به س  آتور 
و شک و    یاعتمادیاز ب  یابر  د،یدیکه او را م   یپسر وراج کار کند. هنگام

.  گذاشتیابر را نفرت م  نیو او نام ا   افکند یم  هیمنطقش سا   یبر رو   د، یترد
بود که   دهحسام باعث ش  ن یاما در اعماق ذهنش، نفر  دانستیخودش نم

  کرد یشک م   ز یاوقات به کاوه ن  ی گاه  ی مردان اعتماد کند. حت   آتور نتواند به
ها  که او را سال  یخودش نبود! مرد  ر یبابت از خود متنفر بود. تقص  نیو از ا

که پدرت چاقو به دست   یخواهر کوچکش را کشت. هنگام  کرد،یپدر صدا م 
تو را به    ،یامحاکمه  چیهیو او ب   یارتباط برقرار کن  یمنتظر است تا با مرد

مجهول    گاهچیتا ه  سازدیاز نفرت م یمرگ محکوم کند، ناخودآگاهت سپر
 نشود. دایمعادله پ  نیاول ا 



 خب؟ -

 باال انداخت: یاشانه نیآبت

 واضح بود!  یلیخ -

"باز هم قراره که چرت و پرت  دیشیمتوجه منظورش نشد. با خود اند  آتور 
 بگه!" 

 ؟ یچ  یعن ی -

  یآتور نشست. قدش بلند بود و با نشستن رو   یرو روبه  ز ی م  یبر رو   نیآبت
کوتاه  یفقط کم  ز، یم آتور  م از  م**س.تشدیتر  روشن  قهوه  به  کننده  . 

 چشمان آتور نگاه کرد.

گفتم    لیهوشمندانه آوردن. منم با کمال م  ی لیطرح خ  هی به من گفتن که  -
 خوندمش... یوقت  یول   ارن؛یکه طرح ب

 گفت:   یال یخیبا ب ن یبود. آبت  نیآبت یهامشتاقانه منتظر ادامه حرف آتور 

 بود! ی سطح  یلیخ -

 یشد. با صدا  تر کیسرخ رنگش نزد   یبه موها  دیآتور از تعجب باال پر  یابرو 
 گفت:   یبلند

 ؟ یچ -



واکنش   ن یها برگشتند. آتور که اکه اطرافشان بودند به سمت آن  ینفر  چند
 گفت:   یترآرام یبا صدا د؛یرا د

 بود؟  ی سطح  یچ  یعن ی -

 گفت:  یالیخ یبا ب بردیکه از حرص خوردن آتور لذت م   نیآبت

 د ی نشوندن حرفش با  یبه کرس   یکه برا  دونهیبچه ده ساله هم م   ه ی  ی حت  -
 بود!  دهیکه زودتر به فکرتون نرس  بهیاز رسانه استفاده کنه! عج 

 کرد. گوشه لبش به تمسخر باال رفت.  ر یچشمانش را ز  آتور 

 رسانه؟   یپسر وحش ؛یچرا قبولش کرد ی که سطح  یکنیاگه فکر م  -

شد    کیبه آتور نزد  یزد. کم  یلقبش توسط آتور لبخند کج   دنیبا شن  نیآبت
 و لبخند گفت: ی الیخیو سپس با همان ب 

 ... یول  ام یب  خواستم ینم -

 : دیکارانه پرسشد و طلب نه یدست به س آتور 

 ؟ یچ  یول -

 گوشش آرام گفت:   کیشد و نزد  تر کیبه او نزد  نیآبت

 !ی خانم دهش دم؛یطرح د یاسم تو رو پا -

رفت.   زشی برخاست و بدون توجه به آتور متعجب به سمت م  ز یم  یرو   از 
 بر دل آتور نشست! بیپسر وراج، عج   بار نی ا ی هاچرت و پرت



دستانش را به هم    ی سالن بزرگ رفت. چندبار  ی اصل  ز ی به سمت م  نیآبت
 گفت:   یبلند ی که توجه همه به او جلب شد، با صدا  یو هنگام  دیکوب 

 !جا نیا ان یب  قهیچند دق یلطفا همه اعضا برا -

به    سرپرستان تعجب  ب  گر یدکیبا  تعجبشان  اما  بود.    موردینگاه کردند. 
.  دادیش خودش انجام مرسانه بود و تمام کارها را به رو   یپسر وحش   ن،یآبت
  ی که رو آن  یبه جا  ن یجمع شدند. آبت  ز یکه همه اعضا دور م   دینکش   یطول
داد    الرا با  شی هود  یهانیچهار زانو نشست. آست   ز یم  یرو  ند،یبنش   یصندل
 گفت:   جانیو با ه 

مجلس    یکه تو  نهیطرح، ا   ن یا  ب یتنها راه تصو  د، یدونیطور که مهمون  -
مجلس    ی تمرکزتون رو رو   که نیا  یشماها به جا   ی بشه، ول  ب یتصو   انیاع
 . دیمجلس عوام رو با خودتون همراه کرد  د،یبذار  انیاع

 نشی گزیرخت بربست و تمسخر جا   شی از صدا   جانی باال انداخت. ه  یاشانه
 شد.

م   - خوب  فقط    م ی دونیهممون  عوام  مجلس  مسخره   ی شوخ  کی که کل 
 است!

  ن یبه ا  انشیکردند. حرفش راست بود، اما ب حضار با تعجب به او نگاه    همه
 . خواستیم یادیصراحت، جرات ز 

که    م ی دار  اجیکردن، احت  انی طرحشون ب  یتو  ی طور که خانم دهشهمون  -
کار    هیقض  نیهم   یرو  د یبا  ها م یتمام ت   ن ی. بنابرا م ی راه بنداز  ی اموج رسانه  هی



  ل ی تبد  نیعامه مردم به دغدغه بزرگ سرزم   نی طرح رو ب  ن یا  ی جور  ه یکنن.  
اع  د،یکن نتونه جلوش رو    چ،یکه ه  انیکه مجلس  پادشاه هم  !  ره یبگخود 

 اما... 

 به سرپرستان گفت: رو 

 !می بد ر ییکه اسم طرح رو تغ  م یمجبور  -

 متعجب حضار گفت: ی هاسکوت کرد و در جواب چشم  ی کم

  م ی دونیممون خوب مه   ی از زنان، ول   ت یطرح حما   د یاسم طرح رو گذاشت  -
 !شهیطرح به امور زنان خالصه نم  نیکه ا 

 :دیپرس  یمحمود  خانم 

 ه؟ یمنظورتون چ -

 گذاشت.  یچوب ز یم  یدستش را بر رو  نیآبت

رو از    ی مردم   یهاتیاز حما   یل یطرح، خ  یاستفاده کردن از اسم زنان تو  -
  ن یطرح هست، جامعه مردان ا  یاسم زنان فقط تو  ی! وقتکنه یطرح دور م
  ی که همکار  ییهااز اون  یل یو خ  دوننیبه خودشون م   ربطیموضوع رو ب

 هاست!کمک به زن  یهم صرفا برا  کننیم

 باال انداخت. یاشانه



. اسم  م ی اسم طرح رو عوض کن  د یبا   اد،ی ن  شیپ   ت یوضع  نی ا   د ییخوایاگر م  -
طرح رو    هیوجه بن ما  چیاسم به ه   ن یو ا  اشه،هیطرح، نشون دهنده بن ما

 !ده ینشون نم

 : دیاز سرپرستان پرس  یکی

 ه؟یچ شنهادتون یپ -

 بدون تعلل گفت: نیآبت

 !ی اجتماع تی طرح جامع حما -

آبت  یسر  سرپرست داد.  ب   نیتکان  القول  گفتینم  راهیپر  متفق  همگان   .
 هم کردند.  نیبودند که نام طرح را عوض کنند و چن 

اگر چند کلمه نامربوط به هم را به عنوان    یبود که حت  یوراناز آن سخن   نیآبت
م  کی ب   گفت،یجمله  جمله  تاث  یبرا  ز ین  یمعنیهمان  گذار    ر یمخاطبان 
 . دیکش   ی. پوفکردندیبه او نگاه م یجد  ی . به اعضا نگاه کرد. همگنمودیم

 د؟ یحوصله هست یو ب  یچرا همتون انقدر جد -

  تر بی . حرکاتش لحظه به لحظه، عجستادیا   ز ی م  یبرخاست بر رو   شیجا   از 
 درحال اوج گرفتن بود.  جان ی از ه  شی . صداشدندیم

 !د یرو عوض کن نی سرزم ن یشماها قراره قانون ا -

 اش به چند نفر از حضار اشاره کرد.انگشت اشاره با



 ! دی ریرو بگ گناهیآدم ب یکشته شدن کل  ی شماها قرار جلو -

که به مخاطب    یشتر ی ب  جان ی. با ه ستادی ا  ز ی م  انیبرداشت و در م  یقدم   چند
 گفت:   شد،یهم منتقل م

به خون اون    یوقت  د؟یهست   حوصله یو ب  یبعد شماها انقدر آروم و جد  -
وقت   چ یهاشون هشد و قاتل  ختهی ر  نی زم   یرو   گناه یکه ب  ییها و مردهازن

 اد؟ی خونتون به جوش نم دیکن یمجازات نشدن، فکر م

 مکث کرد و سپس با خروش خشم گفت:   یاهیثان  چند

! به همه دخترها  دی که مجبور به ازدواج شدن فکر کن  ییهابه همه اون بچه  -
تو    ییهاشد! به همه زن  یکه بهشون دست دراز  ییو پسرها که هر روز 

ن!  بکن  تونن ینم  یکار چیو ه   خورنیو کتک م   شنیهاشون شکنجه مخونه
! به حس  دیفکر کن   ادیم   شی پ  هاابونیکه تو خ   یو درشت  ز ی ر   یهابه مزاحمت

 !کنن یهر روز تجربه م  کانتون،یکه خودتون و نزد   یناامن 

 چندبار سر تکان داد.  نیشده بودند. آبت  انشی محو کالم و قدرت ب حضار 

  ییها ! به مزاحم چرخنیکه االن آزاد دارن م   یقاتل  یبه پدرها و برادرها  -
که اسم خودشون رو پدر    ییگرها نداره! به شکنجه  شونی کار  یکسچیه ه ک

 !دیو شوهر گذاشتن فکر کن 

 . دیباریم  جان ی خشم و ه شی . از صداد یکش   یق یعم نفس



تر  رو امن  نمون یسرزم   نده ی ! ما قراره آ جاستنیا   یل یدل  هیهر کدوم شما به    -
! ازش استفاده دیبزن  اد یکه درونتون وجود داره رو فر  ی! خشم می و بهتر کن

  رن یم یم   هایلیخ  م،ی! چون اگر ما موفق نش دیو کارتون رو بهتر انجام بد   دیکن
و مسببش    شه یم  ی زدرابهشون دست  ها یل ی! خشهیو قاتلشون مجازات نم

نم خشه یمجازات  مجرم  ننیبیم   بیآس  هایلی!  هو  مجازات    وقتچیها 
 !شن ینم

 را باال برد. شیصدا  تن

. پس خودتون رو  م یموفق بش   د ی. بامی رو عوض کن  تیوضع   نیا   دیما با  -
تار  دیجمع و جور کن  رو   کار نی ا  دیتون ی! مدیرو عوض کن   نتونیسرزم  خیو 

 د؟ یانجام بد

تاث   حضار  تحت  آبت   ر یکه  را    نیسخنان  او  سخنان  آرام  بودند،  قرار گرفته 
 گفت:  یبلندتر  یبا صدا نی آبت کردند!   قیتصد 

 د؟ یرو انجام بد کار نیا دیتون یم -

با جوش و خروش    ن یاز خود سر دادند. آبت  د ییتا   ی آوا  یبلند   یبا صدا  حضار 
 ادامه داد:

 !د یکارتون رو درست انجام بد  دیتونیسر کارتون و تا م دیپس بر  -

کار خودش    نیخودشان رفتند. آبت یزها یو به سمت م دندی" کش ی"ه  حضار 
تالش    نیترشیهمه ب  ،یسخنران   نیکه بعد از ا  دانستیم   ی را کرد. هر کس

را    ن یو ا   شودیشکل خود انجام م  نی خود را خواهند کرد و پروژه به بهتر



و    دآم  نیی پا  ز ی م  یاز رو  ن یرسانه بودند. آبت  یقدرت کالم پسر وحش   ون یمد
به    یحرف  چیآتور داد و بدون ه  لیرا تحو مخصوص آتور    یاز همان لبخندها

 خود رفت. ز یم  یسو

 *** 

  یرو   نی آبت  یهاداشت. حرف  یروز خسته کننده کار  کی شد.    نیماش   سوار 
نگذاشته بود، آتور بود. روزش را خوب شروع کرده بود   ر یکه تاث   یتنها کس

سوق داد. تمام تماس    ی کی مادرش او را دوباره به سمت تار  ی هااما تماس
وجه قصد پاسخ دادن به مادرش را    چیکرد و به ه   یمادرش را رد م  یها

  ن یبود. پس از آخر   دهی. حالش خوب نبود و تپش قلب امانش را بر نداشت
آرامش    گر یکه خورده بود آرام بود؛ د  یکه به لطف قرصمالقاتش با حسام  

را نداشت. هر شب همان کابوس ها با حال    دیدیرا م   ی تکرار  یسابق  و 
نشسته    نیکه در ماش   شدیم  یاقهیشد. چند دق  یم   دار ی از خواب ب  شانیپر
. به شدت در هراس بود  دیکش  گر ید  قی . چند نفس عم کردیو حرکت نم   ودب

 ن یزد و ماش  ایبشود. آخر دل را به در  یدچار حمله عصب   یرانندگ   نیکه در ح
سه ربع    ر یگذاشت و حرکت کرد مس  ی آرامش بخش  یقیرا روشن کرد. موس 

او    ی برا  ی نی ماش  ر ی مس  یهاانهی. در م کرد یم  ی ط  دیتا خانه کاوه را با   یساعت 
از    او را  خواهندیدارد و م  یمشکل   نیچند بار بوق زد. آتور فکر کرد که ماش 

آورد    نییآن مشکل آگاه کنند. سرعتش را کم کرد. پنجره سمت شاگرد را پا 
آتور سرعتش را کم کرد.   نیهم کنار ماش نی. آن ماشستی مشکل چ  ندی تا بب

 راننده گفت: 



 سالم خانم محترم! -

تکان داد و سالم کرد. پسر با لبخند    ی که هنوز متوجه نشده بود سع  آتور 
 گفت:  یامنزجرکننده

 !می ! در خدمت باشییبایخانم ز چه  -

سرنش  و  خند  ن ی هر سه  به  شروع  دوزار  دنیخودرو  تازه  آتور    شی کردند. 
آن که مزاحم    دیکرد. به ام  ادیرا باال داد و سرعتش را ز  نی ماش  شه یافتاد. ش

ها دست از سرش بردارند. دوباره تپش قلب به سراغش آمده بود. پسرها  
کردند.    جادیمزاحمت ا   شیبرا   توانستند یاما دست از سر او بر نداشتند و تا م

 کردندیکار را م  نیها هم هم آن  برد، یرا باال م   ن یهر چقدر آتور سرعت ماش
پا پ   ی آوردن سرعت هم راه  ن ییو  خودرو مزاحم،    نانیسرنش   نبرد.  شیاز 

پاپنجره را  ب  نیی ها  و  بودند  توه  ی آورده  حرف  هانی وقفه  منزجر    یهاو 
  رونی که از دهان مزاحمان ب  یی. با هر آوا کردندیکنندشان را روانه آتور م 

  دانستی. آتور خوب مکردندیم   تر کی نزد  ی کیقدم به تار   ک یآتور را    آمد، یم
به داد  بهی غر  کیکه   یبار نی رسد! آخربه دادش ب  ستیقرار ن  کسچیکه ه

  ستادهی در لبه پرتگاه ا کرد یبود؟ احساس م  ی بود، ک دهی رس  گر ی د به یغر  کی
مزاحمان را زنده زنده    توانستیم   شکرد که کا  ییآرزو   یا لحظه  ی است. برا

نزد خ  کیبسوزاند.  در  کاوه  د  یاصل  ابانیخانه    توانست ینم   گر یبودند. 
م  یرانندگ داشت.  قلب  تپش  بود.   دیلرزیکند.  عرق کرده  بدنش  تمام  و 
م  شی هاگوش سرش گ  دیکش یسوت  پ رفتیم   جیو  را  فرمان  و   چاند ی. 
افق  نیماش متومزاحم   نیماش  یرو روبه  یرا  خ  قفها  ال  ابانیکرد.    نی دو 



ترمز    ی نبود. صدا  ی آن بسته شد و راه عبور  ان ی داشت و با توقف آتور در م
صورت نگرفت.    یتصادف  ابانیخلوت بودن خ  ل یآمد اما به دل  نیچند ماش

اما کارساز ساز نبود.    دیکش یم  قیها را قفل کرد. پشت سر هم نفس عم درب
. احساس  دیا یب  نی به درون ماش  ازه ت  ی پنجره را باز کند تا هوا  توانستینم
بود. سه پسر از    راه افتاده  ی طوالن  کیندارد. تراف  دنیتوان نفس کش  کردیم

را کنار ببرد؛   نیاز آتور خواستند که ماش  کیشدند و با الفاظ رک   اده یپ  ن یماش
فرمان گذاشته بود و    ی. سرش را رو دی شنیها را نمحرف  یاما آتور به درست 

. دستانش  دیآتش د  انی آرام کند. هر سه پسر را در م  اخود ر   کردیم  یسع
 نی و سرش سنگ  دیکشیم   صوت   شی هاگذاشت. گوش  شی ها گوش  یرا رو 

بود    یسوزاندن تمام افراد د،یش یاندیکه م   یزیبه تنها چ ق،یتعل  نیبود. در ا 
 ! کردندیناامن م گران ید  یرا برا یکه زندگ 

را    ابان یرو به رو آمدند تا خ  نی. از ال دندیها سر رس   سی گذشت تا پل  یمدت
رفت. آتور هنوز    نی به سمت ماش   عیآتور سر   نیماش  دنی باز کنند. کاوه با د

مردم    سینداشت. پل   یفرمان گذاشته بود و به اطراف توجه   ی سرش را رو 
ماش  دور  از  ا   نیرا  و  رفت  راننده  درب  به سمت  آتور    ز پراکنده کرد. کاوه 

خواست تا در را باز کند. پس از چند بار درخواست باالخره آتور سر از فرمان  
  ی اوه متوجه شده بود که به آتور حمله عصببلند کرد و درب را باز کرد. ک
اتفاق    نی که چرا ا  دیکرد و از او پرس   اده یپ   ن یدست داده است. او را از ماش
کرد. کاوه دستور    فی که بود ماجرا را تعر  یافتاده است؟ آتور به هر زحمت



  ی آتور و آن سه پسر راه  نیسه پسر را داد و بعد از برداشتن ماش  یریدستگ
 شدند.  یژاندارمر

داد که از دور بشود. آتور    یآتور را کنار خود نگه داشته بود و اجازه نم   کاوه 
زده بود که خاموش کردندش   یابحران را رد کرده بود، اما در ذهنش جرقه

همشون رو    تونستم ی" کاش م   کردیساده نبود. مدام در ذهن خود تکرار م 
 :دیو نگران پرس   اشتکاوه آتور را نگه د  دند،یکه رس  یژاندارمربسوزونم!" به  

 حالت خوبه؟  -

 تکان داد.   یآمد. سر رونیب شیها خواسته چالاهیاز س آتور 

 خوبم! -

 تکان داد. آرام گفت:  ی سر کاوه

 بهشون نگو حالت بد شد! -

 : دیتعجب پرس  با

 چرا؟ -

 . دیکش  یق ینفس عم کاوه

 فرستنت واسه تست سالمت روان. یاون موقع به زور م -

 تکان داد.  یکنترلش کند. سر  توانستیتپش قلب داشت اما م   هنوز 

 خب! یلیخ -



  یکاوه گوش کرد و در مورد حمله عصب   هیشدند. آتور به توص   یژاندارمر  وارد
کردند و آن سه پسر    م ی تنظ  یت ینگفت. شکا   یزیکه به او دست داده بود چ

  ک، یتراف  جادیبستن راه و ا   لی مجبور به پرداخت غرامت شدند اما آتور به دل
  نگی هفته در پارک  ک یهم به مدت    نیبه مدت شش ماه و ماش   اشنامهی گواه

جا  باالخره توانستند از آن  ی ها حضور در ژاندارمرضبط شد. پس از ساعت
با   ژاندارمر  گر یدکیرها شوند.  وسا   خارج   یاز  ماش   لشیشدند.  از    نشیرا 

را در صندوق عقب گذاشت   لی کاوه رفت. وسا  نیبرداشت و به سمت ماش
 بود:  نیکه زد ا  یحرف نی شد. اول نیو سوار ماش 

 ارزشش رو داشت! -

 باال انداخت: یی ابرو کاوه

 گه؟ یبرسونمت سرکار د دیکه از فردا من با  یدونیم -

 : دیتعجب پرس  با

 !گهی د رمیخودم با مترو م  یرو برسون  چرا من -

 به آتور نگاه کرد. کاوه

 اگر مترو شلوغ بشه؟  -

نگفت.    یزیتکان داد و چ  ی. سرستیبود که منظور کاوه چ   دهیتازه فهم   آتور 
قرار بوده روزها آتور را    که نیرا روشن کرد و حرکت کرد. از ا   نیکاوه ماش 



  ی ناراحت نبود؛ ناراحت  اوردیبه محل کار برساند و هر روز او را از محل کار ب 
 بود که آتور در آن قرار داشت.  ی وضع  ل یاش به دل

 !( م ی هست  زشی بهبود اوضاع، مجبور به خ ی)برا

 *** 

 دوازدهم فصل

 "دی" چو زندان بشکست 

 ی شاد  ی ! زندگزمیهت باشه عزپشت و پنا  زدی! ایچه عروس خانم خوشگل   -
 !ی رو با همسرت بگذرون

آ   به انعکاس    شگر ی آرا  یهانگاه کرد. حرف  نهیچهره خودش در  در ذهنش 
از او بود که    یاهیخودش نبود، تنها سا   دیدیم نهی که در آ   ی. آن دخترافتی

و  نابودش کرده  ی رانگری طوفان  مادر،  و  پدر  اسم  ابه  و    زد یبودند.  پشت 
  د یشا .  کردیرا اطراف خودش حس نم   زدیها بود که ا و مدتپناهش باشد؟ ا 

ها را به حال خود رها  هم در خلقت پدر و مادر هلن مانده بود و آن  زدیا
که نام خود را مرد گذاشته بود؟ تنها    یشاد؟ با آن گرگ   ی کرده بود. زندگ 

نابود شده    تیابد  ی برا  شیبود که زندگ  نیا   دانستیکه هلن م   یزیچ  ،
را به سبک مدل   شی . موهادیاش کششده  ون ین یش  یبر موها  ی است. دست 

که پدرش    یس یبودند. کاله گمو ملکه، در مراسم آغاز سال نو درست کرده
را در پشت جمع و چند    شی کار بود. موها  نیمناسب ا   ار یبود، بس  دهیخر

جلو بودند.  آزاد گذاشته  عمد  به  را  او  زلف  فرق کج   را   شی موها  یحلقه 



جا از  تا  بودند،  و در پشت گوشش سفت کرده  تکان نخورد.   شیگذاشته 
به بختش زد،    یخندشی بود. در دل نبار اصالح کرده  نیاول   یرا برا  صورتش
حت موها  یبرا  یاو  احت  یاصالح  هم،  مرد  اجیصورتش  تا    یبه  داشت، 
ش  برخورد پاشنه کفش مادر، در چاهسار گوش   یاش را صادر کند. صدااجازه

آ دیچ یپ از  آرا   نه ی.  نگاه کرد. سرد  شگاه یبزرگ  او    چیچهره مادرش، ه  یبه 
صورت مادرش، انعکاس    ینداشت. سرد  شگاهیآرا   دیسف  ی به نورپرداز  یربط

سنجاق و    چیرا روشنش آنقدر صاف بودند، که ه  شیاو بود. موها   یروح ته
بر    ی. دستستادیرا نداشت. کنار هلن ا  شیتوان در بند گرفتن موها   ،یکش 
پ   ی هاشانه  یرو  هلن گذاشت.  آن  شیبرهنه  چاز  با    د،یبگو   یز یکه  هلن 
 که از مادرش قرض گرفته بود، گفت:   یدسر 

 ؟ یکن یفرت رو صاف م  یچند ساله که موها -

  ی زیچ نی چن ان یمنظور او را از ب توانستیبا تعجب به او نگاه کرد. نم  مادر 
 لن ادامه داد.متوجه شود. ه

! چند  یبر رونیفر ب یکه با موها  دمی تا حاال ند یول  ،یدار یفر یتو موها -
 ؟ یکن یوقته که موهات رو صاف م

 نگاه کرد.  نهیبه چشمان به رنگ شب هلن در آ  مادر 

 که با پدرت ازدواج کردم!  یاز وقت -

 شد.   یمنحن یلبان هلن، کم  خط

 اد؟ یفرت بدت م یاز موها -



 تکان داد. یبه نشانه منف  ی سر مادر 

 ؟یکه دوستش ندار  یکن یدرست م  یپس چرا؟ چرا موهات رو جور -

د  چشمان رنگ  رنگ  یگریهلن  نم   یداشت!  مادرش  را    توانست یکه  آن 
بار در    نیاول  یکه مادر را ترساند! از صالبتش کم شد و برا  یبشناسد. رنگ 

 گفت:   یبدون تکبر و حق به جانب ی با لحن شی زندگ

 دوست داره! یجورنیبابات ا چون  -

 شد.  شتر ی خط لبان هلن ب ی منحن

 ه؟ یچ ر یاس هی بدتر از   یدونیم -

را در پس    شی جا  از  د  خیبرخواست. مادر خودش  . هلن دیچشمان هلن 
 با طعنه گفت: بار نیا

 !هیکه از اسارتش راض   یریاس -

آن  شین ز حرفش  ب   اد یقدر  مادر  از    ، ی واکنش  چیه یبود، که  گذاشت هلن 
 کنارش بگذرد. 

مجعدش    ی به تن کرده بود. موها  یساده زنانه مشک  راهنی. پ دیسر رس  آتوسا
نظر به شکل    ک یبود. در    شیاز آرا   یبسته بود و صورتش عار   ی را دم اسب

  دیبه هلن انداخت. لباس سف  ی. نگاه رفتندیبود که به مراسم ختم م  یکسان 
ب ل  شتر یتنش  تا  داشت  به  به کفن شباهت  دو  عروس. هر    گر ید  کیباس 
که تنها راه نجات هلن    دانستندی. خوب م کردندینگاه م  یگفتن حرف  بدون



ا در گوشه  نیاز  ا   یباتالق،  مکان    ابانیخ   نیاز  در  را  تا هلن  است،  منتظر 
امان دهد. چشمان ب  از آتوسا برداشت. نزد  روحشینامعلوم  شدن   کیرا 

آن به  تصم مادر  درباره  پرسش  فرصت  آتوسا  شد که  باعث  را    م یها  هلن 
  شیبه صدا  ،ی . تکبر و حق به جانبستادینداشته باشد. مادر آمد و کنار هلن ا 

 سردتر به آتوسا گفت: ی سرد و لحن یبازگشته بود. با نگاه

 ؟ یباشه آتوسا! مگه به مجلس ختم اومد ر یخ -

 داخت و گفت:به مادر ان یزینگاه ت  آتوسا

 از مجلس ختم کمتر نداره! ی زیمراسم چ  نیا -

 باال انداخت. یی ابرو مادر 

 چطور؟  -

 با همان لحن استوارش گفت:  آتوسا

 !د یامروز قراره دوستم رو به اعماق جهنم بفرست -

به اعماق    د،یبار یکه از آن آتش م  یشد. با چشمان  تر کیقدم به مادر نزد  چند
 . چشمان مادر نفوذ کرد خی

 مادر سال رو به شما بدن! ن یبهتر زهیجا  دیبا -

 .دی را بر خیآمد و رشته نزاع آتش و   شگاهیبه داخل آرا یزن

 آقا داماد اومدن! -



هلن را بدرقه کردند.    یو با خوشحال   دندیبودند، کل کش  شگاهیکه در آرا   یزنان
  ی را باز کرد و قامت مرد را در پوشش  شگاهی. درب آراستادی آتوسا کنار هلن ا

سف شلوار  و  پد دید  دیاز کت  با  تمام کسان   دار ی.  هلن،  ب  یشدن    رون ی که 
. فاصله خانه هلن  دسر دادن  یاز سر شاد  یامنتظر او بودند، هلهله  شگاه یآرا

آرا ا  شگاهی تا  بود.  ساختمان  چند  بس  ن یفقط  بود که  شده  از    ی اریباعث 
. هلن به مهمانان نگاه کرد. پدرش  ندی ای داماد ب  عروس و   ی زبانیمهمانان به م
!  زد یم  ادیرا فر  یشاد  شانیها و صورتش  بودندستادهی ا  گر ی دکیو حسام کنار  

را از تازه عروس و داماد    بدخواهانمادر آتور اسپند به دست آمد، تا چشم  
ثان  چند  جر   یاهی دور کند!  آتور  اگر  نگاه کرد.  آتور  م  انی به    دانستیرا 

.  ستندینگر یبه او م   یبود؟ همه حضار با لبخند و شاد  ن یچن   نیا   تیوضع
غوطه هلن  ا ذهن  در  ه   شه یاند   نیور  که،  ا  چیبود  خود    هانیکدام  از 

ازدواج کند که همسن پدر اوست؟    یمرد   با  خواهدیکه چرا او م   انددهینپرس
  ی ازدواج هر چند مطابق قانون، ول  نی داشت که ا  تیاهم  یکس   یاصال برا

 ی که در چند مراسم عروس  دیش یاند  نی است؟ ناگهان به ا   تیبرخالف انسان
است و روحش هم خبردار نشده است؟ داماد  شرکت کرده  ی طیشرا   ن یبا چن 

 گوش او زمزمه کرد.   ر ی دستانش را در دست هلن قفل کرد و آرام در ز

 !یمن  یبهت گفتم تو برا  -

. سرش  دیکش  نیزم  یبر رو   یرا به سخت   شی ر شد. وزنه پاهاهلن مور مو  تن
متحرک به دنبال داماد حرکت کرد.    یاانداخته بود و مانند مرده  نییرا پا 

راه داشت، کاوه را    یکنار  ابانیکه به خ  ابانیخ یهااز کوچه یک یناگهان در  



ا   انیداده است. در م  هیناشناس تک   ی ن یکه به ماش  دید ها،  ن بحرانیتمام 
 دانستیکاوه گرم شد. او مرد حرفش بود و هلن خوب م  یبانی قلبش به پشت

 . ستندی ایجا منتظر او مکه کاوه تا آخر شب همان

.  د یلرزیدستش نم  گر ی به او داد که د  ی جا چنان قوت قلبکاوه در آن  حضور 
موها  ینگاه  انداخت.  داماد  شق  یبه  و کنار    د یسف   اشقهیکنار  بود  شده 

.  کردیم  ی بر لبش، هلن را کفر یروزی چشمانش چروک افتاده بود. لبخند پ 
نداشت. به خانه   ی شود؟ پاسخ   روز یبگذارد او پ خواهدیکه م   دیاز خود پرس 

  ی زندگ   یمرحله بعد  یبود و او راه  افتهی . جهنم هلن حال ارتقا  دندیرس  یپدر
و هلن با    دادندیهلهله سر م   ی. مهمانان از سر شادشدیاش م شده  نینفر
نابود    شهیهم  یبرا شیسرگرم بود که چه کند؟ اگر بماند، زندگ   شهی اند نیا
  د یکه هر روز با  یا ندهیآ نامعلوم خواهد داشت.    یاندهیو اگر برود، آ   شودیم

اگر    دانست، یکند. چرا که خوب م  دای که نکند پدرش او را پ  شدیم  یمخف 
بالفعلبرود قاتل  پدرش  به   شودیم  ی،  دارد.  را  فرزندش  که عطش کشتن 

دو    نیبودند نگاه کرد. اگر برود، ا   شی پدرش و حسام که مشغول بزم و ع
.  کنندیمجازات م  اش یسرکش  ی و او را برا  کنندیمرد تا قله قاف دنبالش م

رش  دوست بود و تا پد  ی را نکردند؟ رعنا تنها با پسر  کار نیمگر با رعنا هم
پاک کرد. سرنوشت او هم    ی و آن لکه را به راحت  دیاو را لکه ننگ نام   د،یفهم
 ...رفتیبود، اگر م  نی هم

سرخش را    یبود و موها  ده یپوش  یرنگ  یبه سراغ هلن آمد. لباس آب   آتور 
 :دیسرش جمع کرده بود. کنار هلن نشست و آرام از او پرس  یباال



 چرا؟ -

 که داماد نشنود، گفت:  یتنها به او نگاه کرد. آتور به نحو   هلن

 ؟یازدواج کن  رمردی پ نی با ا  ی خوایچرا م  -

  د؟ یرا بگو   ان یدر چشمان هلن جمع شد. وقت آن بود که به آتور جر  اشک
 آرام گفت: 

 مجبورم! -

 . دیکش   یقیآتور شد. هلن نفس عم  مهمان صورت  اخم 

 شده! ر ید یلی خ گه یاالن د  یول -

را    انیکه جر  خواستیبرخواست و آتور را تنها گذاشت. آتور م  شی جا  از 
که هرگونه حرکت اشتباه و حساب نشده، در    دانستیخوب م   یبداند، ول 

.  ستادی جا او همان  دیکش  یقیدارد. نفس عم   ینی خانواده، عواقب سنگ  نیا
 : دیلن به سمت او رفت و پرس پدر ه

 اد؟یآتور جان! کاوه نم  -

 مرد هم متنفر بود!  نیزد. او از ا  یلبخند مصنوع  آتور 

 !ادیب  تونستینه متاسفانه! امروز سرش شلوغ بود و نم -

 زد.  یلبخند پدر 

 !کنه یعدالت کمک م یخوبه که به اجرا یلیخ -



 زد.  یپوزخند آتور 

 !گرفتیازدواج صورت نم  نیا  وقتچی اگر قرار بود که عدالت اجرا بشه، ه  -

او هم  چهره  اشتباه حسام نه کشتن    شه ی پدر در هم رفت.  بود که  معتقد 
  ن یبود و آتور سرکش و ا   ی رعنا، بلکه زنده گذاشتن آتور بود. رعنا دختر آرام

شلوغ    ار یس زن سرکش متنفر نبود! خانه ب  کیبه اندازه    یزیچ   چیمرد از ه
ب  شیاز گنجا   تیبود و جمع  را    گر ی دکیها  از آدم  یاری بود. بس  شتر ی خانه 

زندگ  ی اریبس  یو حت   شناختند ینم و    بار کی  شان یدر  را    ا یهم هلن  داماد 
جمع   دهیند عقد    تیبودند.  به  داماد  و  عروس  تا  بودند    گر یدکیمنتظر 
.  کردیبود که در اتاقش به سر م  ی. هلن در کنار داماد نبود و مدتندی ایدرب

چند    انیم   نیهم در ا  دی. شااوردیعقد ب  یمادر به سراغش رفت تا او را برا
داماد    ایسر دهد تا پدر و    ینکرده رفتار  یینکته را به او گوشزد کند تا خدا 

  ی روس بر رو که لباس ع  دی. درب اتاق را باز کرد و ددیا یاز آن خوششان ن 
کاغذ، در کنار لباس    یبر رو   یادداشتی .  ستیاز هلن ن   یتخت افتاده و خبر 

. کاغذ را کردیبار بود که احساس استرس م  ن یاول  یعروس بود. مادر برا
 را نوشته بود.   ییبا یشعر ز  ت یبرداشت. هلن با خط خوشش ب

 حفره زندان  ی پ دیر یبگ شهی ت ی کی -

 دی ر یهمه شاه و ام د،ی زندان بشکست  چو

رو   مادر  بر  را  نم   یدستش  فرمان  مغزش  چه    دادیدهانش گذاشت.  که 
صورتش   یلختش رو   ی. موهادیکش  قینفس عم  یسر دهد. چندبار  یرفتار



ر  آمد یم به هم  را  اعصابش  نفسکردیم   تر ختهی و  به کارش    ق یعم   یها . 
تا به حال هامدین به  یهلن سرکش   وقتچی.   چ یه  نکرده بود و مادر هلن 

 ل یتا دل  دیرا کنترل کند. پدر سررس   طی شرا  ن یکه چطور ا  دانستیوجه نم
مادر و لباس عروس بدون عروس،    تیوضع   دنیشود. با د  ای را جو  ر ی تاخ  نیا

را از مادر گرفت. مانند    ادداشتی  تیاش به سان آبنوس شد و با عصبانچهره
طور آکبند گذاشت.  نکرد و آن را همان  یااز مغزش استفاده  هاتیتمام موقع 

رفت. کاغذ را مچاله    رونیاز اتاق ب  تی از سر خشم سر داد. با عصبان  یادیفر
رو  بر  و  عصبان  نی زم  یکرد  با  آتوسا که کنار    تیانداخت.  و  آتور  نزد  به 

باشد، قطعا آتور    انیدر م  یزن   ی سرکش  ی بودند رفت. اگر پا  ستادهی ا  گر یدکی
و    صورتش  یهاو رگ  زدیم  یاست. چهره پدر به کبودداشته    یدر آن نقش 

 .دی کش   ادیگردنش در حال انفجار بود. فر

 ه؟ی هلن کدوم گور -

از آتوسا هم    ی فرارش حت  ی و آتور با بهت به او نگاه کردند. هلن برا  آتوسا
 زد:  ادیفر گر یشد و بار د تر یکمک نگرفته بود. پدر از سکوتشان عصبان

ر   - من  دختر  تا  دو  اغفال کردشما  نبود دی و  اگر شماها  فرار    دی.  من  دختر 
 . کردینم

راه افتاد. عروس از مراسم عقدش فرار کرده بود و    ت یجمع  ن یب   یاهمهمه
 شده بود. آتور با متانت پاسخ داد: نی ها تام تا مدت بتی خوراک مجالس غ

 . م ی ندار ی ما اطالع -



برا   ت یاز سر عصبان  ی اخنده  پدر  به مانند دشنام    شی سر داد. حرف راست 
بشود که پدر   کشانی در نزد او ارجمند نبود. خواست نزد یبود، چرا که راست 

 آتوسا جلو آمد و با احترام گفت: 

 !دیلطفا حد خودتون رو بدون -

م  پدر  خون  چشمانش  عقب کش دیباریاز  را  او  و  رفت  جلو  حسام  .  دی. 
  یریجلوگ  ایاز دخترش بود و    تیحما  یبرا  حرکتنیکه ا  دینفهم  کسچیه

رفتند. آتوسا به سراغ    رون ی. حسام، داماد و پدر از خانه ب یریاز بروز درگ 
  را و هر دو با هم شعر درون کاغذ    ستادیکاغذ مچاله رفت. آتور هم کنارش ا 

که از کنار آتور به  زد. هلن پس از آن  تیاز رضا  یخواندند و آتوسا لبخند
 ان یهم که شده، بر خالف جر  بار کی  یرا گرفت که برا   م یتصم   ن یاتاق رفت، ا
  یرا نوشت. لباس عروسش را در آورد و با لباس مجلس   ادداشتیحرکت کند.  

جا   یاساده را  رو   ی کرد. کاله   نیگزی آن  و    یبر    ان یم   در سرش گذاشت 
از خانه خارج شد. با سرعت به سمت کاوه رفت. کاوه با    انهیمخف   ت،یجمع

که نفس    یشد و با لبخند او را نگاه کرد. هلن در حال   ادهیپ   نی از ماش  دنشید
 ن یشد. کاوه ماش  نی رفت و سوار ماش   ن یبا سرعت به سمت ماش   زد ینفس م

 به سمت خانه امن رفتند.  گر یدکی را روشن کرد و با  

 زندان!"   حفره یپ  د یریبگ  شهی ت  یکی"

 *** 

 زدهمی س فصل



 )استاد( 

از هلن نبود.    یبودند، خبرانداخت و وارد خانه شد. مردها هرچه گشته  دیکل
  ی و آشفتگ  تیتر شده بود. عصبانهلن ناممکن  افتنیزده بودند،  یبه هر در

کرد، که دست    نیبر دل آتور نشسته بود. در دل هلن را تحس  بی ها عجآن
  داشتند، جا حضور  که درآن  یزنان   شتر ی زده است. هرچند ب  ی کار  نیبه چن 

  م ی و تکر  نی تحس  ق یسرزنش کردند. اما هلن ال   ، یرفتار  ن یچن   یهلن را برا
دست    رانه ینبود و هلن دل  یزد که انجامش کار هرکس   ی بود! دست به کار

هفته    کی  ،ییهاتی موقع   نیسخت زد. بر اساس قانون، در چن  یبه انجام کار
  ی سالگهجده  دتول  گر یو هشت روز د  شدیوارد عمل م  سی فرد، پل   پس از فرار 

 پرونده را ندادند. جادی به خود زحمت ا  هاسیهلن بود و پل

  ن یکه ا  یدرآورد و مانند هربار  ی رنگش را از پا  ی پاشنه بلند مشک   یهاکفش
م را  ا  د،یپوشیکفش  فرستاد که  لعنت  خود  مغ   نیبه  پا    النیخار  به  را 

. دامن  دادیاز حضور کاوه در خانه خبر م   ییرای است. چراغ روشن پذکرده
به پذ  راهنشیپ باال داد و  لباس راحت  ییرای را  بود و    دهیپوش  یرفت. کاوه 
آتور رفت و خود را بر رو   یمشغول تماشا  الیخیب مبل کنار    یاخبار بود. 

ه بلند قرمز شده بودند،  کفش پاشن  دنی را که اثر پوش   شیکاوه، پرت کرد. پاها
 . دیکش  یاازهیگذاشت. خم  ز یم  یبر رو 

 سالم! -

 :دیدرباره اتفاقات ندارد، پرس  یکه اطالع   یو به نوع  الی خیب  کاوه



 خوش گذشت؟  -

سادگ   آتور  خند   یساختگ  یبه  از خنده    ی اقهوه  یها. چشم دیکاوه  رنگش، 
 خنده گفت:  ان یبسته شده بودند. در م 

 شده! یچ  یاگر بدون  -

ته    یبر رو   ی از اندازه بود. دست  شیآتور ب  ی به او نگاه کرد. خوشحال  کاوه 
 :دیپرس کرد، یکه به آن وانمود م  یو با کنجکاو   دیکش   ششیر

 شده؟  یچ -

  ر ی خود صاف شد. دستش را بر ز  یدر جا  یخنده آتور کمتر شد. کم  شدت
 اش گذاشت و با لذت گفت: چانه

 هلن از مراسم فرار کرد! -

 واقعا خرسند بود.  یاتفاق نی. از چندیخند  دوباره

  یو درموندگ   تیانی ! از عص ی دیدیاحمقش رو م  یاون بابا  افه یق  دیبا   یوا  -
 نتونستن! یکنن ول   داشیکردن که پ   یقرمز شده بود. با حسام و داماد سع 

  دانست،یان را م . داستگفتینم   چیو ه  کردیمشتاقانه به آتور نگاه م   کاوه
داشت.    ی گریلذت د  اق، یاشت  همهنیاز زبان آتور، آن هم با ا   دنشیاما شن
 گفت:   جانی خنده آتور باالتر رفت. دستش را باال آورد و با ه یصدا

و هلن هشت    شهیباز نم  گه یهفته د   ک یرو بگو! پرونده فرارش تا    ن یا  یی وا   -
 !شهیمحسوب نم  یفرار  گهیو د   شهیهجده سالش م  گه یروز د



  ی . پس مدت کوتاهدیشکمش گذاشت و از ته دل خند  یرا بر رو   دستش
 : دیبرداشت و مشکوک از کاوه پرس  دن یدست از خند

 ؟یتو چرا تعجب نکرد -

 اعتنا گفت:  یانداخت و ب  شیپا   یرا رو  شی. پا دیکش   یاازهیخم کاوه

 صحبتش بود!  یتو کل ژاندارمر اد؟یب  سیمگه زنگ نزدن پل  -

 تکان داد و گفت: یمشکوک نشده بود، سر  یزیکه به چ  آتور 

 آهان! -

را از لوازم    شی و صورت و موها  ضیبرخواست تا لباسش را تعو  شی جا  از 
در    ی اخبار ادامه داد. هلن را به خانه امن  ی برهاند! کاوه به تماشا  یش یآرا

بزرگ! هر چند نخست   ی باغ  ان ی کوچک در م  یاخارج از شهر برده بود. خانه
آن در  هلن  تنها گذاشتن  اطم از  او  به  هلن  اما  بود،  نگران  داد که    نانیجا 

سرش    ، یرا در خانه گذاشته بود و با تلفن موقت   لشیحالش خوب است. موبا 
تماس نگرفت و تمام کارها را به   کسچیکاوه با ه   دیاک ه یگرم بود. به توص 

  ر ی آمد. ز  رون یاز اتاق ب  ی و لباس راحتبر سر    یکاوه سپرد. آتور با کاله حمام 
 لب گفت:

 شام بهمون ندادن! هی -

پ   به دو  و  رفت  در    ی تزایآشپزخانه  را که  نخورده  در   خچالی دست  بود، 
آشپزخانه نشست و منتظر    ی اپن سنگ  یگذاشت تا گرم شود. بر رو   وی ماکروو 



را بشنود.    وی بوق ماکرو   یو منتظر بود تا صدا  دادیرا تکان م  شیماند. پاها 
را برداشت و کنار کاوه نشست.    تزاها ی . پدیکه به مقصودش رس  دینکش   یطول

 یخود را گرفت و هر دو مشغول شدند. اخبار اعتراضات سراسر   تزای کاوه پ
.  دادیدختران را نشان م  یدانشگاه برا  یورود  ه یطرح کم شدن سهم  ه یبر عل
اعتصاب کرده بودند و آموزش   ی به صورت رسم  انیآموزان و دانشجودانش

و    انیبازاراز    ی. برخرفتیها نمبه کالس  کس چیکشور مختل شده بود. ه
بودند.  را به دولت اعالم کرده  یاالعجل سه روزهشرکت داران بزرگ، ضرب

  ن ید سرزمبلکه اقتصا  ن،یضرب العجل، نه تنها آموزش سرزم   ن یا  ان یپس از پا
با   یا. مصاحبهشدندیمجبور به انجام کنش م   نی و مسئول  شدیمختل م  ز ین
دانش  سی رئ پسرمجلس  شد.  پخش  س  یآموزان کشور  آخر    ی هاالکه 
م   رستانیدب موهاگذراندیرا  بس   شی .  و کت    ار یرا  بود  داده  باال  مرتب 

متانت مداران به تن کرده بود. با    استی فرم مدرسه را به مانند س  یاسورمه
 قابل انکار نبود.  شی اما صالبت صدا کرد،یصحبت م

 شود.  مالیپا نی سرزم ن یداد که حق دختران ا می ما اجازه نخواه -

اشاره کرد و با    یمرکز  دان یم   ان ی م  مرغی را باال برد و به مجسمه س  دستش
 خروش گفت: 

دست از اعتراض    م، ی که به مقصود خود نرس  یقسم که تا زمان  مرغی به س  -
 داشت! میبرنخواه 

 گفت:   یال یخیزد و با ب شی تزای به پ یگاز  آتور 



 شه؟ یم  یماجرا چ  نیبهت بگم ته ا  ی خوایم-

 گاز زد و با دهان پر گفت:   شی تزای هم به پ  کاوه

 شه؟ یم  یچ -

 گفت:  یاحرفه انیشگوی دهانش را قورت داد و مانند پ اتیمحتو آتور 

طرح رو    نیو ا   ادیم   یاابرقهرمان افسانه  کیه مثل  پس فردا، پادشا  ا یفردا    -
م  اکنهیوتو  از  مردم هم سپاسگزار  زندگ   نی .  به  پادشاه  خودشون    یلطف 
 . گردنیبرم

 زد و با تمسخر گفت:  شی تزایبر پ یگرید گاز 

 نخ نما! وی سنار -

 ---- 

است.    ی ریجلوگ  یی  توانا   ا یاز عمل است، و »حق وتو« حق    یری: وتو جلوگ وتو
  ی دستگاه برا  یاعضا  ای دستگاه    کی  ی  حق وتو، قدرت  قانون  ا یوتو    ن، یبنابرا 
 است. گر یدستگاه د ایدر آن دستگاه   یاز عمل یریجلوگ  یبرا

 ___________ 

. کاله حمامش را برداشت  دیکش   ی. آتور آهدیچی زنگ در، در خانه پ  یصدا
  شیپا   یرا از رو   تزای . جعبه پختیاش رشانه  یبر رو   سش،ی سرخ خ   یو موها

 برداشت و گفت: 



 بخورم؟   تزایپ  هی  ذارنیمگه م -

 : دیباال انداخت و پرس   ییشد و به سمت در رفت. درب را باز کرد. ابرو بلند

 ؟ یکنیم  کار یچ جا نیتو ا -

زد    ی. لبخنددیرنگش کش  یمشک   یدر موها  ی باال انداخت. دست  یاشانه  پسر 
 و گفت: 

 !میم یت صم اومدم خونه دوس  -

در را بست و به دنبالش    دیکش   یرا کنار زد و وارد خانه شد. آتور پوف  آتور 
 پسر با تعجب گفت: دن یرفت. کاوه با د

 اوش؟ یس -

 زد و گفت:  یمبل نشست. لبخند یبر رو  اوش یس

 دلت برام تنگ شده؟ -

 گفت:  یبلند ییبا صدا آتور 

 !برم یسرت رو م   جانیهم ، یمن بزن   ی تزایدست به پ  -

که اگر    دانستیباال آورد. خوب م  م ی دو دستش را به نشانه تسل  اوش یس
آتور به شدت عصبان  یدست به غذا بزند،  از دب شودیم   ی آتور  با    رستانی. 

  گر ی دکیبه مثابه برادر بودند. با    گر ید کی  یبود و برا  یم یکاوه دوست صم
افسر دانشگاه  در    ی به  دو  و هر  بودند    آتور .  دندکر یمحل کار م  کیرفته 



  کهنیکمرش گذاشت. از ا  یو دو دستش را بر رو   ستادی ا   اوشیسر س   یباال
 :دیپرس  اوش یمتنفر بود! از س  وفتد،ی غذا خوردنش وقفه ب ان یدر م 

 ارم؟یبرات ب  ی خوریم  یزیچ -

. او که از حرص  ندیحد ممکن باال داد، تا آتور را بب   نیسرش را تا آخر  اوشیس
 بر لب گفت:   یبا لبخند  برد،یخوردن آتور لذت م 

 آب لطفا! وان ی ل هی -

  یخرد کند. سر  اوشیرا در سر س  ی درخواست  وان یدوست داشت همان ل   آتور 
خود را از دست داده    یخونسرد  ی تکان داد و به آشپزخانه رفت. کاوه که کم

و    وقفهیبشنود، ب  وش ایکه فقط س   یصدا به نوع   زان یم  ن یتر نییبود، با پا 
 پشت سر هم گفت: 

من اداره بودم. اگر    کنهیاداره. فکر م   ومدم ی به آتور نگو که من امروز ن  -
! االن  هی چ  انیکه جر  دمیم   حی. بعدا بهت توض شهیبفهمه من نبودم، شر م 
 فقط دهنت رو ببند!

کاوه را نداد. آتور    یهادرباره صحبت  دنیاجازه پرس  اوشی آتور به س  آمدن
رفت. اخبار همچنان،   شی تزای پ یبه سو اقی داد و با اشت اوش یرا به س  وانیل

کاوه را برداشت    ی تزای از پ  ی اتکه  اوشی. س دادیاعتراضات را نشان م  ر ی تصاو 
 و با دهان پر گفت: 

 د؟ین یبیچوگان نم -



 :د یزل زده بود، پرس ون ی که به تلوز  آتور 

 دارن؟  ی باز ایک  -

 لم داد و گفت: اوش یس

 و آذرخش سارد! لمستان ید مرغیس -

تغ  دیکش   یاازهیخم   آتور  ورزش  به کانال  را  با کنترل کانال خبر  داد.    ر یی و 
ها نشسته بودند و در مقابل هم صف  اسب  یبر رو   م ی در دو ت  کنیهشت باز 

 گفت:   اوشیرا برداشت و به س شی تزای کرده بودند. آتور تکه آخر پ  ییآرا

 که!چوکه آخره   -

 گفت:   یالی خیباال انداخت. با ب  ی اشانه اوش یس

 !دونستم یرو نم یساعت باز -

 ------ 

چهار نفره، سوار بر اسب و چوب   میکه در آن دو ت   یباستان  ی: ورزشچوگان
ب دروازه  به  را  توپ  تا  تالشند  در  دست،  دوره  اندازندی بر  شش  چوگان   .

 دارد. یاقهیزمان)چوکه(، هفت دق

 . سیپرس   یهایاز ساتراپ  یک ی: سارد

 در چوگان.  ی اقهیهفت دق  یدوره زمان ک ی: چوکه



پ  یگری د  گاز  تلوز   شیتزا یبر  از  و چشم  دق  ونیزد  در  شش    قهیبرنداشت. 
  یو مهاجم گو  دیرس  لمستان ید  مرغیس  میبه مهاجم ت   یچوکه آخر بود که گو

به گ تبدرا  فر  لی ل  نفر  سه  هر  جا  ادکشانیکرد.  آوا  یاز  و    ی برخواستند 
بود و بعد از جنگ در تمام    س ی پرس  یسر دادند. چوگان، ورزش مل   ی خوشحال
پرس  دا یپ   یریگ چشم   ت یمحبوب   جهان، در  بود.   چکس ی ه  سی کرده 

فوتبال را! ورزشگاه    ایدوست دارند    شتر یکه مردم چوگان را ب   دانستینم
  نیا   دنید  یبرا  یو مردم شوق خاص   شد یهر دو ورزش پر م  یهایباز  یبرا

چند    کنان ی. باز افتی  انیپا   لمستان ید  مرغ یبا برد س  یدو ورزش داشتند. باز
ب تا دور زم یهااسب  ادور  قامتشان، دور  کردند و سپس    یرا ط   نی کوتاه 
  افته ین  انی ورزشگاه پا  ر ی تصاو دادند. هنوز    لیها را به مسئولشان تحو اسب

صفحه ظاهر شد!    ی بر رو   ،ی قطع شدند و آرم قرمز خبر فور  ر ی بود که تصاو 
 صورت بود:   نی بد امیمتن پ

  ی مهم به رو   ی حکومت  ام یاعالم پ   یسوم، برا  ار یشاه اسفند   گر ید  ی قی"تا دقا
 !" ندیآ یآنتن زنده م

را دراز کرد و    شی گذاشت. پا  یاشهیش   ز یم   ی را بر رو   تزای پ  ی جعبه خال  آتور 
 بر رو هم انداخت. رو به کاوه گفت: 

 بگه! خوادیم   یحدس بزنم که چ   تونم ینم یحت -

پادشاه را    ی هاخود متن صحبت  یی بود که گو   ادیآنقدر ز   شی صدا  تمسخر 
و س  تا فرما دند یخند  اوشینوشته است! کاوه  بودند    شات ی. هر سه منتظر 
با   یشد. مرد  انیزنده پادشاه نما  ر یکه تصو   دینکش   یپادشاه را بشنوند. طول



  ر ب   یدیبود! کت سف  شیدهه چهارم زندگ   یهاانهیکه در م  یاقهوه  یموها
! آتور  کردیکتش چکه م  یجا  ی و درشت از جا  ز یر   یهاتن کرده بود. مدال

  نینداشته است، چگونه ا   ی که در جنگ نقش پر رنگ   یمرد  د، یش یبا خود اند 
در کنار   شیاست؟ پادشاه با غرور و تکبر اشراف  ها را به دست آوردهمدال

 گفت:   شی رای بم و گ یو با صدا  ستادی ا س یپرچم بنفش رنگ پرس

 !سی پرس   فیمردم شر  -

به نظر برسد. سپس با همان    رگذارتر یتاث   شیها مکث کرد تا صحبت  یکم
 گفت:  یصالبت اشراف

  ه یدوم، طرح کاهش سهم  ارشاه یاسفند! من!  دم یاعتراضات شما رو شن   امیپ  -
و عوام    انیکه مجلس اع   یدختران به دانشگاه رو با استفاده از قدرت  یوررود

 !سی باد پرس نده ی! پاکنم یمنان به من داده، وتو م زدیو ا 

پا  شیها صحبت سدیرس   ان یبه  چشم   ی دست  اوشی.  با    د یکش  شیها بر  و 
 تمسخر گفت: 

 هام جمع شد!اشک تو چشم  -

 زد. یخندشی ن آتور 

ره ا  کنهیمرد واقعا فکر م  نیا -  داره! یزدی که ف 

 را مانند پادشاه بم کرد.  شی صدا

 منان به من داده! زدی که ا  یباقدرت -



 را برگرداند و دستانش را در هم قفل کرد.  شی صدا

 برو بابا! -

 خنده گفت:   ان ی. کاوه در م دندی خند  شی و کاوه به لحن صدا اوش یس

توه   - جرم  به  بشه،  ضبط  صداتون  هر    نیاگر  پادشاه  مقدس  ساحت  به 
 !کنن یدوتاتون رو اعدام م 

شان انفجار خنده  یهر سه نفر به هم نگاه کردند و سپس صدا   ی اهیثان  چند
 گفت:   دهیبر  دهیبر  آمد،یبلند شد! آتور که از خنده نفسش باال نم

 فحه سخنگو...نصب کنن!هامون... صفرض...کن.. تو خونه -

 بود، گفت:  نییطور که سرش پااز خنده، شکمش را گرفته بود. همان  اوشیس

که روش    دهیکاغذ م  هیتو راهرو بهم    ا یروز جول  هیاشکال نداره! عوضش    -
 { 1نوشته دوستت دارم!}

 .دندیباز هم هر سه خند و 

 ---- 

 . یآسمان  دییتا   ی: نوعیزدیا فره
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ه  ییجا  کی  از  بعد  فقط    شان یهاخنده  یبرا  ی لیدل  چ یبه  و  نداشتند 
کرد. از    دنیمنوال گذشت که آتور قصد خواب  ن یبه هم  ی . مدت دندیخند یم
نم دار بود و سف   یبرخواست. موها  شیجا   ی اچشمان قهوه  یدیسرخش 

بسته    یکه صدااتاقش رفت. پس از آن. به سمت  زدیم  یرنگش، به قرمز
آمد، چ در  ر  شی شد. چشمان مشک  یجد  اوشیس  هرهشدن  با  ز ی را  و  کرد 

 : دیپرس یآرام اما عصب  یصدا

 ؟یداد ی تو هلن رو فرار -

پر یابروها باال  از تعجب  و  دیکاوه  آتور چرخاند  اتاق  به سمت  را  . سرش 
 گذاشت و زمزمه کرد.  اشین یب ی انگشتش را بر رو 

 ه؟ یمنظورت چ -

اما هر دو   رفت، یمهمان شد. صدا به اتاق آتور نم  اوشیبر صورت س   اخم 
. انگشتانش را در هم دیکش   یق ینفس عم  اوشی. س کردندیمحتاطانه عمل م
 گفت:   رد،ی اوج گرفتنش را بگ یجلو کرد یم ی که سع  ییقفل کرد و با صدا

 ؟ یزد یدست به چه کار یدونیزده به سرت؟ م  -

تکان داد.   دییبه نشانه تا   ی نبود، سر  مانیوجه از کارش پش  چیکه به ه   کاوه
 مصمم گفت: 

 !دونم یآره خوب م  -

 سخت بود.   ار یبس  شیزد. کنترل صدا  تی از عصبان یخند شی ن اوش یس



م   - رو  بال  یدون یم   ؟یدونیعواقبش  چه  م  ییکه  خودت    ارن؟یسرت 
 ... یچی ه

 . دیصورتش کش  یبر رو  یدست

 ارن؟ ی سرش م یی کنن چه بال  دایاگر دختره رو پ یدونیم -

 . دیخروشیدر سکوت م  اوشیسکوت کرده بود و س کاوه

بگ   - تو  با  رو  م   رن،یاگر دختره  به جفتتون  انگ  تهشم  چسبوننیهزار    ای! 
 !دیبا هم ازدواج کن  دیمجبور  ای زندان،   دیوفتی م

دو    اوشیبود. س  ادی ز  ار یانداخته بود. عواقب کارش بس  نیی سرش را پا   کاوه
  تشی هرچند آرام بود، اما عصبان  شیکوفت. صدا   شی پاها  یدستش را بر رو 

 بود بر صورت کاوه.  یلیس

جرمش دو    وفتهیبراش ب   یاون دختره هنوز هجده سالش نشده! هر اتفاق  -
 برابره!

 را مشت کرد.   دستانش

 گه؟ ید  یدون یرو م   نایا -

 وار گفت: تکان داد. زمزمه د ییبه نشانه تا ی سر کاوه

 باهاش ازدواج کنه...  خواستیکه م   یاون مرد -



  شی هادندان  ان یاز م   شیها ورم کرده بود. حرف  ت یگردنش از عصبان  رگ
 . آمدیم  رونیب

 رده بود!ک  یبهش دست دراز کهیاون مرت -

 و گفت:  دی صورتش کش  یبر رو  ی برخواست. دست اوشیاز نهاد س آه

 ؟ یکن  ی نجات دادنش از قانون تخط  یبرا یگرفت   م ی و تو تصم -

 به نشانه مثبت تکان داد.  ی سر کاوه

  ی تونیکه م  هیکار  نیتر کردن ازش، درست  یقانون اشتباهه، تخط  یوقت   -
 !یانجامش بد

 مهمان شد.   اوشیس میضخ   ی هابه لب پوزخند

 !میما نه! ما مامور قانون  یبرا -

 شد.  لیسمت کاوه متما  به

افسر  یروز  - دانشگاه  وارد  چ  یدونست ینم  ،یشد  یکه  قانون   ه؟یکه 
 ه؟ یشکل  نیا  نیسرزم نیقانون ا یدونست ینم

 کرد و ادامه داد.  سی را خ شی هالب

قانون    نیا   که پاسدار   یخودت انتخاب کرد  ه یشکلنیقانون ا  ی دونستیتو م   -
 !یباش

 برخواست.  شیجا  از 



 !یکرد  یتخط ،ی انتخاب کرده بود فتیکه به عنوان وظ   یزیتو از چ  -

که از هر    ییبرخواست و با صدا  شیرفت. کاوه از جا   یسمت در خروج   به
 گفت:   دیچکیحرفش، سوال م

 ؟یلوم بد  یخواینم -

 زد. به کاوه نگاه کرد و آرام گفت: یپوزخند صدادار اوش یس

 !ستم ی ن ی منم مامور خوب  کهنیمثل ا -

 رفت. رون یاز خانه ب ،یگر یحرف د  چیرا گفت و بدون ه  نیا

  ی . نان را بر رو دیصبحانه نان خر  یرفت و برا  ییروز بعد، کاوه به نانوا   صبح
را روشن کرد و به پشت در اتاق    یکتر   ر ی آشپزخانه گذاشت. ز  یاپن سنگ 

 آلود آتور آمد.بخوا یبر در کوفت. صدا یآتور رفت. چندبار 

 بله؟ -

 گفت:  یبلند   یباصدا کاوه

 !شهیم  رتیپاشو د -

 اومدم! -

  ی به سر و صورت زد و بر صندل  یآمد. آب  رونیگذشت و آتور از اتاق ب   یچند
 : دیو پرس  ختی ر یچا وانی. دو لدیصبحانه را چ   ز ی نشست و کاوه م

 باشگاه؟  ی ریامروز م -



 تکان داد.  یگرفت. سر  یالقمه آتور 

خانومه آشنا شدم، بهم زنگ   ه یبا    یبانی آره. اون روز تو جلسه گروه پشت  -
 باشگاه که بهشون آموزش بدم! ارهیهاش رو م زد که امروز بچه

 خورد.  یاز چا   یاجرعه کاوه

 پسر؟   ایچندسالشونه؟ دخترن   -

 . دهدیو بعد پاسخ م  کندیفکر م ی کم  آتور 

  رن یم  گهی که سال د گفتیپسر. مامانشون م  هیدختر و    ه یدوقلوئن.    -
 مدرسه!

نگفتند. آتور و کاوه پس از صرف صبحانه    یزیچ   گر یسر تکان داد و د  کاوه
کاوه رفتند. در    نی ماش   یو به سو  دندیپوش   رونی لباس ب  ز، یو جمع کردن م 

کرده بود که حال    ن یتمر  یس یپنج سال گذشته آتور انقدر در رشته رزم پرس 
همان    ور اما آت  دانست،یم  بارهنیدر ا  یشاگردان خودش را داشت. کمتر کس

  ،ی از کشت  ی بی بود. ترک  ین یورزش سنگ  ن یچن ونی را هم مد  اش یآرامش نسب
ف کردند. آتور با کاوه  باشگاه توق  ی! جلویشرق  یو فنون رزم   ی زن  ر ی شمش

  کیکه تنها    یکرد و به سمت باشگاه رفت. باشگاه کوچک رزم   یخداحافظ
.  داشت مختلف    یزهایبوکس با سا   سهی به همراه پنج ک  یسالن بزرگ صدمتر 

پ  در  را  باشگاه  مخصوص  تابلو  و  باز کرد  را  باشگاه  به   رو ادهیدر  گذاشت. 
روشن    ی و شلوار آب  شرت یرفت و لباسش را با ت  هایرختکن مخصوص مرب

پنج    ایو تنها چهار    آمد یروز به باشگاه م  کیعوض کرد. در هفته    یورزش 



باشگاه آم  دینکش   یشاگرد داشت. طول  با سه فرزندش به  . دو  دندکه هما 
بودند. با لبخند به    ده یپوش  یسبز به همراه شلوار مشک  یفرزند بزرگش، هود
 سراغشون رفت. 

 !دیالم! خوش اومد س -

 اشاره کرد و گفت:  شیبر لبان نازک هما نشست. به دوقلوها  لبخند 

 . گفتم یکه بهت م   یاز اون دوتا وروجک  نم یا -

  ی به هما بودند و موها  ه یدو نگاه کرد. هر سه بچه شببا لبخند به آن  آتور 
و چشمان سبز داشتند. پسر بچه با شوق و ذوق به سمت آتور آمد و   یی طال

 گفت: 

 !ائهیسالم اسم من آر  -

 ا یآر  یبه بامزگ   یشود. لبخند  ای نشست، تا هم قد آر  شی زانو  ی بر رو   آتور 
 و گفت:  د یکش  ایفر آر یدر موها  یزد. دست

 خوشبختم جناب! -

ساکت و دست به    ا یبا همان ذوق به خواهرش اشاره کرد. برعکس آر  ایآر
ابروها  ستادهی ا  نه یس پ   یی طال   یبود.  هم  در  آست  دهی چ یرنگش    نی بودند. 

دست   ی را بر رو   ید یشد   یسوختگ   یباال رفته بود و آتور جا   یراستش کم 
 گفت:  یبلند یبا صدا ای. آر دیدخترک د

 !وتابهیخواهرم   نم یا -



 گفت:   وتابی لبخندش را حفظ کرد و به  آتور 

 . دیخوش اومد  -

 گفت:  یبا بدعنق  وتاب ی

 نم؟ مشت بز   سهی به اون ک تونم یم  یک  -

  گر یدکیتا آسمان با    ن یخواهر و برادر زم  نی. ادیآتور از تعجب باال پر  یابرو 
 تفاوت داشتند. 

چندتا مشت    دیتونیآخر کالس م  دیکن  نیاگر خوب تمر   ی االن که زوده ول  -
 ! دی هم بزن ها سهیبه ک

  ییبا زمزمه فاصله داشت. بدعنق بود، گو  یآرام بود و فقط کم  وتابی   یصدا
ه  یبرا  یاقیاشت رو   یکار  چیانجام  از  را  دستانش    اش نهیس   ینداشت. 

 : دیبرداشت و پرس 

 م؟ی کن  کار یچ  دیبا -

 سرفه کرد و سپس گفت:  یبهت زده بود. چندبار وتابیکه از رفتار    آتور 

 !دیده دور، دور باشگاه رو بدوئ  دیاول با  -

 د.تکان دا یسر وتاب ی

 راحته! -

 گفت:  یبلند ی با صدا ایکرد. آر  دنیشروع به دو  ا یتوجه به آر بدون 



 . امیواستا منم ب -

به شدت تعجب کرده    وتاب ی . از رفتار  ستادیبه راه افتاد. آتور کنار هما ا  و 
 گفت:   زد،یکه خنده در آن موج م   ییبود. هما با صدا

 متفاوته! کیبهت که گفته بودم، دخترم   -

 . دیخند آتور 

 حد متفاوت باشه! نیتا ا  کردم یفکر نم  -

 . آتور به هالله نگاه کرد.دندیدو خند هر 

 خوشگل خانم من چطوره؟  -

را تکان داد. آتور    شی و دست و پا  دی که در آغوش مادرش بود، خند   هالله
ه سمت هالله گرفت و او را در  که از رفتار هالله ذوق کرده بود، دستش را ب

  ا یو آر  وتابی رنگش زد و به    ییطال  ی بر موها  یاآغوش خود گرفت. بوسه
  زد، یم   سنفس نف  ایبودند نگاه کرد. دور چهارم بود. آر  دنیکه در حال دو

بود. توجه    دن یدرحال دو   ی مشکل  چیو بدون ه   تیباجد  وتابی که    ی در حال
تمام دستش را در بر گرفته    با ی قرکه ت  وتابیدست راست    ی آتور به سوختگ

 :دیبود، جلب شد. آرام پرس 

 شده؟ یدستش چ  -

 نگاه کرد و گفت:  وتابی. به دیکش   یآه هما 



داخل    وتاب ی گرفت.    شی بود که خونه مادر شوهرم آت  شی سال پ   ک ی  با ی تقر  -
 کرده بود.  ر یگ   شیآت

 . دیصورتش کش  یبر رو  یدست

  که نی ! تا اارهیب   رونیرو ب  وتابیبشه و    شیوارد آت  تونستینم  چکسیه  -
 آورد.  رونیرو ب وتابی و    شیرفت تو آت   ی تعلل  چیو بدون ه   د یباباش سر رس

 زد.  ی خندشین

نجات    یبرا  ره،یگیکه جون خواهر خودش رو م   یمرد  ست؟ین   ز یطعنه آم  -
 !زنه یم  شیجون دخترش به دل آت

 . دیکش   ینداشت که بدهد. هما آه   یکرد. پاسخ  شهی سکوت پ آتور 

که    ی! در حدترسهیم   ی لیخ   شی سوخته. از آت  نیهم   یبرا   وتابی دست    -
 . م ی و جاش شوفاژ بذار  م ی رو از خونه جمع کن هایبخار   م ی مجبور شد

آر  دور  بود.  رو ایهشتم  بر  و  آورد  اما هرچند    وتابینشست.    نیزم  یکم 
که غم    ییهما با صدا  شدن نداشت.  می سرعتش کم شده بود، اما قصد تسل

 گفت:  زدیدر آن موج م

! ومد ی سمت آشپزخونه هم نم  ینبود، حت  یکه گاز آشپزخونه برق  یتا وقت  -
آت   وقت چیه  گهید اون  به  ول   شیراجع  نزد،  که    یاز چشماش وقت   یحرف 
 !ترسه یم  شیاز آت یلی معلومه که خ  نه،یبیرو م   شیآت



به سراغ آتور رفتند.   وتابیو    ای. ده دور تمام شده بود و آردیکش   یآه  آتور 
 :دی پرس تیدر همان وضع  ای. آرزدندیهر دو نفس نفس م

 ه؟یشکل  ن یا جا نیها امامان چرا فرش -

رو به    یتفاوت یبا ب   وتاب یبدهند،    ی هما بتوانند پاسخ  ا یکه آتور و  از آن  شیپ
 گفت:   ایآر

سفت    ن یکه زم   نهی ! واسه ای تاتام  گنیم خنگول! بهشون    ستنیفرش ن   نا یا  -
 . ادین  شی پ ی ورزشکارها مشکل  ینباشه و موقع ورزش برا

. آتور  دیباال انداخت و خند یابا تعجب به هما نگاه کرد. هما هم شانه آتور 
که داده بود    یکرد و به خاطر قول  نی ها تمر هالله را به هما داد و با بچه
 بوکس مشت بزنند.  سه یاجازه داد که آخر کالس به ک 

 *** 

قول   بر  راه   یاساس  باهم  بودند،  داده  آرتادخت  به  نگهدار  یکه    ی مرکز 
 : دیپرس اوشیراه س   انی شدند. در م سرپرستیکودکان ب

 !گردنیحسام و پدر هلن دارن در به در دنبالش م  -

آفتاب   امانیشت تا از هجوم ب چشمش گذا  یرا بر رو   شی آفتاب   نکیع   کاوه
 ماه در امان باشد. آرام گفت:  بهشتیارد

 !دونمیم -

 . دیچ یدستانش را دور فرمان محکم پ اوش یس



 نکنن! داشیپ  شیکه تا قبل از هجده سالگ  م یباش  دوار یام  د یفقط با -

نزدند. به ساختمان مورد نظر    یحرف  باره نیدر ا   گر یتکان داد و د  یسر  کاوه
ساخدندیرس د  ی تمان .  با  پنجره  د یسف  ی وارهای چهارطبقه    یلیمستط  یهاو 
تا    ستادندی ا  ی. در مقابل ورودآمدیساختمان م  اطیها از حبچه  ی. صداادیز

را    رودشانالزم انجام شود. پس از آن که مسئول آرتادخت و  یهایهماهنگ 
سه    اط، یشدند. در ح  اط یو کاوه وارد ح   اوشیکرد، در را باز کردند و س  دییتا
از    یل یبودند. با ورودشان خ  یها درحال بازوجود داشت و بچه  یباز  ن یزم

را    ی ها سالم کردند. روح زندگبه آن  یاریها نگاه کردند و بس ها به آنبچه
  یی خانه احساس کرد. وارد ساختمان شدند و با راهنما  م ی ت ی  نیو در ا  شدیم

تن داشت، به نزد آرتادخت و مسئولش    که لباس پرستارها را به   یخانم جوان
و به سمتشان رفت. اما باز هم با    دیپر   ی از جا  دنشان یرفتند. آرتادخت با د

 با لبخند گفت: اوشی. سستادیها افاصله از آن

 ها چطوره؟ حال خانم خانم  -

 دخت آرام گفت: آرتا

 خوبم! -

 و گفت:   دیرنگش که کوتاه کوتاه شده بود کش  یاقهوه یبر موها یدست

 موهام رو کوتاه کردن!  یول -

تم  حال سف  زشیکه  پوست  بودند،  هم    انینما   دشیکرده  هنوز  بود.  شده 
 ی بر رو   نکی صورت و دستش مشهود بود. ع  یبر رو   یکبود   یجا  نیچند



کردند و به مشکالتش    نهیاو را معا   ی چشمش نشان از آن بود که به خوب 
بودند را به او داد. آرتادخت   ده یخر   شی را که برا   ی لواشک  اوش یند. سا  ده یرس

لواشک را از او گرفت و به خانم مسئول نگاه کرد. خانم مسئول که کت و  
تکان داد و آرتادخت مشغول    یبر تن داشت، با لبخند سر  یرنگ   ی شلوار مشک 

باز  اتاق  از آن آرتادخت را به  م  فرستادند. خان   یخوردن لواشک شد. پس 
آرتادخت را شرح    تیو کاوه رفت تا به آنان وضع  اوشیمسئول به نزد س 

 دهد. لباسش را مرتب کرد و گفت: 

. به  مشیچکاپ کامل برد  ش،یمطمئن شدن از سالمت   یآوردنش، برا  ی وقت  -
بدنش هم   یهاینبود. کبود  یاگهیچشمش مورد د یفیو ضع   هیجز سوتغذ 

 ... یو روان ی! اما از نظر روح رنیم  نیاز ب  یبهتر شدن و به زود یلیخ

 کرد و سپس ادامه داد:  یمکث 

بدنش    یسه هفته گذشته رو رو   یتو  یدرازاز سه بار دست  شیاثرات ب   -
ا   دییتا که چه    م یدون یسال اونجا بوده و ما نم   ک ی  ک یبچه نزد  ن یکردن. 
 دنش هست!ب ی رو   یمیقد یهایکبود  یسرش آوردن! جا یی بال

 . دیکش  یآه

بهش دست   که نیو از ا  کنه یخودش رو جمع م  می شیم   کی بهش نزد  یوقت   -
بچهترسه یم  م ی بزن با  نم  گهی د  ی ها!  باز   شه یاخت  باهاشون  اصال   ی و 
 ! و... کنه ینم

 انداخت و گفت:  نیی را پا سرش



 که بخنده!  م ید یتا حاال ند -

  ییخود را کنترل کرد که به جا  اوش یو س   د یصورتش کش  ی بر رو   ی دست  کاوه 
 :دی مشت نزند! بحث را عوض کرد و پرس

 د؟ یچرا موهاش رو کوتاه کرد -

 . دیکش   یقینفس عم   مسئول

  یقو  ی شی گره موهاش باز نشد! استفاده کردن از لوازم آرا  م یکرد  یهرکار  -
  نیکه موهاش رو با ماش   م ی مجبور شد  ن یهم   یبچه ضرر داشت، برا  ی هم برا

 !م ی بزن

صحبت کردند و پس از آن با آرتادخت    گر ید   یتکان داد. کم   ی سر  اوش یس
 جا را ترک کردند!کرده و آن  یو مسئول خداحافظ

 ( آورد؟یبه ارمغان م   ینسل بعد یرا برا یزی)زمان چه چ 

 **** 

 چهاردهم فصل

 ( ییدای)ش

از باشگاه تا پژوهشکده    ر ی پژوهشکده باال رفت. تمام مس  ی هاسرعت از پله  با
نفس    ی خم شد. چندبار  ی و کم  ستاد ی ا   ی سالن اصل  یبود. در ورود  ده یرا دو 
گرد وسط    یچوب  ز یسرخش را مرتب کرد و به سمت م  ی. موها دیکش  قیعم



  ن ی ترکیرساند. نزد   ز یسالن رفت. همه اعضا حاضر بودند. آتور خود را به م
 گذاشت و آرام گفت:  ز یم  ی تخاب کرد و نشست. دستانش را رو را ان   ی صندل

 کردم!  ر ید  دیببخش -

دورتر    ار یکه بس   نی سر تکان دادند و به ادامه بحث پرداختند. آبت  یچندنفر
از آتور نشسته بود، از جا برخواست. آتور در دل خدا خدا کرد که دوباره به  

آبت  ز ی م  یرو  مانند یاما؛ کم   نی نرود.  و  بود  نم   شهیهم   گرفته  .  کردیرفتار 
  ی لبخند  ن یبود. آبت  ه نشد  نی رفتار آبت  ر یی تغ  نیبه جز آتور، متوجه ا   کسچیه

را در دست داشت.   یی ها نبود. برگه شهیلبخندش هم به مانند هم  ی زد؛ حت
 لب به سخن گشود.

  می تونیزحماتتون کمال تشکر رو دارم. طرح کامل شده و م  ی تون برااز همه  -
و از    فرسته یم   ان ی! امروز سرپرست طرح رو به مجلس اع نقصه یکه ب  م یبگ

 . شهیترند م  ی اجتماع یهاشبکه ی طرح تو تمام نیفردا بحث ا 

  ن یآبت   ی لحن صدا  ی که، حت  دیش یاندیم   نیو آتور به ا   گفتیسخن م   ن یآبت
 با همان لبخند ادامه داد. نیت . آب کندیفرق م ز ین

.  مینمونده. فقط چند قدم تا آخرش فاصله دار   ر یمس   نی ا  ان یتا پا   یزیچ  -
 . م یبه مقصودمون برس یتا به خوب  د یلطفا همه تالشتون رو بکن

نشست. آتور به او نگاه کرد و    اشیصندل   یگفت و بر رو   یممنون   رلبیز
نفهم زمان  دیخود  چه  از  است.    ن یآبت  ی رفتارها  ر ی درگ  ن یچن  ی که  شده 

بود که    نیا  دانستیکه م  یزیدارد، اما تنها چ  یکه چه حس  دانستینم



آبت  ر ییتغ  ن یا  یبرا نامحسوس  پا  نی رفتار  و    افتی  انینگران است. جلسه 
کالس به باشگاه رفته    کی  ی براخود بازگشتند. آتور تنها    یزهایم  به   یهمگ 

  لشیگذاشته بود. درحال جمع کردن وسا  ز ی م  یرا بر رو   لشیبود و تمام وسا
آبت  خود بود،    ز ی تر در حال رفتن به سمت مطرفآن  یرا که کم  نیبود که 

 برسد، گفت:  نینسبت بلند که به آبتبه یی. با صدادید

 !گم یم  ک یتبر -

دور و بر را نگاه    یبرگشت. لبخند بر لب نداشت. کم  ستاد، ی ا  شیدر جا   نیآبت
  که،نی . پس از ادی گو یکرد تا، مطمئن شود که آتور خطاب به او سخن م

 : دیپرس   یجی شد و با گ  کیآتور نزد ز یبه م  افت؛ی  نانیاطم

 ؟ یچ -

  یادآوریبر لبان آتور نشست. به تلنگر ذهنش که مدام به او    ی محو  لبخند 
  ن یآبت   شانی پر  یسر وراج است، توجه نکرد. به موهاهمان پ   نیکه ا   کردیم

نداشتند،    یی با آن آشنا   نی که تا به حال نه خودش و نه آبت  ینگاه کرد. با لحن 
 گفت: 

 . م یجنبش رو راه بنداز   نیا  م ی تونستینم هایراحت نیما به ا  یاگر نبود -

بود. با    شتر ی باال انداخت. تعجبش از لحن آرام و طناز آتور ب  ییابرو  نیآبت
 :دیذوق در آن نهفته بود، پرس  یکه کم  ییصدا

 ؟یخانم دهش  یکنیم  فی از من تعر یدار -



 باال انداخت. یا آتورشانه 

 ازش استفاده کن! ادی نم شیپ  ادیز -

ده بود،  خرسند ش  نینشست. آتور که از لبخند آبت   نیلبخند بر لب آبت  باالخره
 محسوس بود، ادامه داد.  ن یآبت یاش که برا نامحسوس یبا همان طناز

 !ده یبع یزیچ  نیانجام چن یخبرنگار لی التحص فارغ ه یاز  -

 تر شد. پررنگ نی آبت لبخند 

 رسانه نبوده؟  ا یو  یخبرنگار میل یکه من رشته تحص  یدونیم -

 : دیپرس  یبر صورت آتور مهمان شد. با کنجکاو  بهت

 ست؟ ین -

به چپ و راست تکان داد. آتور دستانش را در هم قفل کرد و   یسر  ن یآبت
 گفت:   اقیبا اشت 

 !یگفته بودن که دکترا دار  -

 تکان داد. ی سر نیآبت

 !ه یاسیام علوم سرشته یآره! ول  -

دهانش قرار داد و    کیشگفت زده شده بود، دستانش را نزد   ار یکه بس   آتور 
 گفت:   یبا شوخ 

 !یکشور رو اداره کرد  نی تو ا یروز ه ی د یشا ؟یاس یواقعا؟ علوم س  -



 و گفت:   دیبه حرف آتور خند نیآبت

 هات باشه!تو رگ ی خون پادشاه دیکشور، با   نیواسه اداره ا -

 انگشتش چند ضربه به رگ دستش زد و گفت:  با

 ها فقط خون عوامه!رگ نیا  یتو -

 نقش بسته بود.   شیها تکان داد. لبخند هنوز هم بر لب یسر آتور 

 !ست یممکن ن  ر ی غ  یچی ه -

را   لشان یخودش رفت. وسا  ز یتکان داد و به سمت م  یبا لبخند سر   ن یآبت
  چ یرفتند. بدون ه  ی بان ی تبه سمت ساختمان گروه پش  گر یکد یجمع کردند و با  

  یآفتاب عصرگاه  ر ی زنان در زهمراه شدند و کنار هم، قدم  گر یکد یبا    یهماهنگ 
  یسکوت ط   ر د  ی طوالن  ر ی . مسزدیدر فکر بود و حرف نم  نی حرکت کردند. آبت

بود که   یی ها از آن آدم  نیبود. آبت  بی عج  ار یآتور بس   یمسئله برا   نیشد. ا
وراج بود! آتور دل   ینبود. به هر حال او پسر  یساکت کردنشان کار هر کس 

 :دیزد و پرس  ایرا به در 

 شده؟  یزیچ -

  ی زد. از همان لبخندها  ی آمد. به آتور نگاه کرد و لبخند  رون یاز فکر ب   ن یآبت
 مخصوص آتور. 

 نکنه! ب یکه طرح رو مجلس تصو  ترسم یم  ی نشده ول یزیچ -

 اال انداخت.ب یی ابرو  آتور 



 ترسه؟یهم م   یزیرسانه از چ  ی پسر وحش -

 :دیبا تعجب پرس نیآبت

 ؟یکرد  فی دوباره از من تعر -

 . دیخند آتور 

 !ده یکردن. واقعًا بع  زخورمیچ  ادیبه احتمال ز  -

نرم شدن آتور به    نیاز ا  اشیدرون  ی زد. خوشحال  یترلبخند پررنگ  نیآبت
 کرد.  تیسرا  شی صدا

 ندارم! ی تیمن که شکا  -

 گفت:  یبود. با همان طناز گر ی د ی تکان داد. امروز او آدم یسر آتور 

 استفاده کن! اد، ینم  شی پ  ادیبهت گفتم ز  -

شلوغ بود    ابان یتکان داد و به راهشان ادامه دادند. خ  یبا لبخند سر   ن یآبت
تراف زمان  تا  چ  کیو  سخنران   ی باق  یزیغروب،  از  پس  بود.  شب    ینمانده 

خگذ پادشاه،  عار  هاابانی شته  معترضان  دانش  یاز  بودند.  و  شده  آموزان 
تعطبه کالس  انیدانشجو به  و کار  بازگشتند  نکش   یل یها  بدیبازار  محل    ه. 
  اشبیآتور زنگ خورد. دست در ج  ی. گوش دندیرس   ی بانیجلسه پشت   یبرگزار

و گوش  رو   یکرد  بر  نام کاوه  درآورد.  م  یگوش   یرا  به چشم    . خوردیآتور 
 پاسخ داد:

 جانم داداش؟  -



 اش نگران شد. چهره ناگهان

 !م ی بانیمن جلو ساختمان گروه پشت  -

عم  یاهیثان   چند نفس  چندبار  تمام کند.  را  سخنانش  تا کاوه   ق یصبر کرد 
 گفت:  یشانیو با پر  دی سرخش کش  ی در موها ی . دستدیکش

 باشه منتظرم! -

به    نیرا قطع کرد. باز هم با ناخنش به جان انگشت شستش افتاد. آبت   تلفن
 :دیدست آتور نگاه کرد و پرس 

 شده؟  یچ -

باعث    نیبود و هم   ی . در آستانه حمله عصبدیکش  قینفس عم   ی چندبار  آتور 
 گفت:   دهیبر  دهیآرام رفتار کند. آتور بر  ار یبس نیکه آبت   شدیم

 !مارستانیش بمامانم...حالش... بد شده... بردن  -

که    دیش یبا خود اند  نیمشوش بود و آبت   ار یتکان داد. آتور بس   یسر  نیآبت
از ترس    یو آرامش کند. اما به خوب   ردیاو را در آغوش بگ   توانستیکاش م

  ، یبان یگروه پش   کیاز سه سال حضور در    شی آتور از لمس شدن خبر داشت. ب
  نی. آبتندرا بشناس گر یدکیچه که گمان کنند،  از آن  شیباعث شده بود که ب 

زد و با آرامش به او    یزانو نشست تا هم قد آتور شود. لبخند  ی رو   ی کم
 نگاه کرد.

 من رو نگاه کن! -



با همان    نی نگاه کرد. آبت  ن یکه برافروخته بود، نفس نفس زنان به آبت  آتور 
 آرامش گفت: 

 !ی نی بیو مامانت رو م یریم   یدنبالت و به زود ادیکاوه داره م   -

 سرش را جلو برد. ی کم

نم   یخودت گفت  - چ  ی خوایکه  حمله  ی زیمامانت  به    تیعصب   ی هاراجع 
 بدونه! درسته؟ 

از خود   گر ی د  یاجمله  نی تکان داد. آبت  ی سر  آمد، یکم به خود مکه کم   آتور 
 آتور نقل قول کرد. 

خودش   تونه ینم   یکه تو مواقع بحران   ه یکس  یکه نرفته! " بازنده واقع   ادتی  -
 رو کنترل کنه!" 

  یاو را از افتادن در واد  نیآبت  یها. صحبتدیکش   یو طوالن  قیعم   ینفس  آتور 
آتور متح  ش،یعصب   یهاحمله  کیتار و    ن یآبت  یهااز صحبت  ر ی باز داشت 

به زبان آورده    یبانیخود در جلسه پشت  ش،ی ها پکه مدت  ییها بود. حرف
از    شی ن بیآتور تکرار کرد. آبت  یها را براآن  یمو  مو به  نیت بود و حال آب

 !دادیم  تیبه او اهم  پنداشتیچه آتور مآن

زل زد و آرام    نی. به چشمان آبتدیکش  یق ی. آتور نفس عمدیاز راه رس   کاوه
 گفت: 

 ممنونم! -



رنگ کاوه رفت.   یمشک  نیتکان داد. آتور به سمت ماش  یبا لبخند سر   نیآبت
  مارستان یکاوه گاز داد و با سرعت به سمت ب   نی به محض بسته شدن در ماش

 .د یلب غر  ر یرفتند. ز 

 کار خودش رو کرد!  کهیآخر اون مرت -

صورتش    دستانش و  بود  شده  منقبض  فکش  شد.  سفت  فرمان  دور 
 . برافروخته

 !م ی ذاشتیمامان رو باهاش تنها م   دینبا -

 آرام گفت: کرد، یگاه مرو ن که به روبه  آتور 

 آروم باش! -

 زد که از چشم کاوه پنهان ماند.  یلبخند

 خودش رو کنترل کنه! تونه ینم یکه تو مواقع بحران  هیکس   یبازنده واقع  -

  ع یرا سر   یطوالن  ر یتکان داد. مس   یو سر  دیکش   قینفس عم   یچند بار  کاوه
  نگ یرا در پارک   نی. ماش دندیرس   لمستانید  ی مرکز  مارستان ی و به ب  مودندیپ

م در  و  اورژانس    ی هاساختمان  انیپارک کردند  دنبال  به  معتدد  و  برزگ 
چندبار از  پس  ساختمان  یگشتند.  ش  ی هادور  باالخره    شه ی تمام  گشتن، 

که  از آن  شیکردند. به داخل ساختمان رفتند و پ   دایاورژانس را پ   ختمانسا
پذ سراغ  انتها  رشی به  در  را  حسام  سف  یبروند،  به  دندید  دی راهرو  . کاوه 



سمتش رفت. حسام در حال صحبت با دکتر بود. کاوه دستانش را مشت  
 به حسام گفت:   تیکرد و با عصبان 

 ؟یکرد  یچه غلط -

و خطاب    ست یکه سوهان بر روح کاوه بود، به او نگر  یبا همان آرامش  حسام 
 به دکتر گفت: 

 دختر و پسرم هستن! -

نزد. آتور  یرا کرد و حرف مارستانیب تی تر شد. رعادستان کاوه محکم  مشت
 : دیاز سکوت دو مرد استفاده کرده و از دکتر پرس 

 مش؟ی نیبب  میتون یم -

اتاق تک تخت را    د یاشاره کرد. آتور در سف   یتکان داد و به اتاق  یسر  دکتر 
حضار    گر یتر از دقلباز کرد و هر چهار نفر وارد اتاق شدند. دکتر که آتور را عا

بم    یصورتش جا به جا کرد و با صدا  یرا بر رو   نکشی. به او رو کرد. عدید
 اش گفت: و مردانه

 .دیمراقبش باش   دیبا  یفشار خونشون باال رفته. چند روز -

  ده یتخت دراز کش   یتکان داد و دکتر اتاق را ترک کرد. مادر بر رو  یسر  آتور 
شده بود و    دتر یسف  دش،یبه او وصل کرده بودند. پوست سف   یبود و سرم

تر. آتور و کاوه در سمت راست تخت و حسام در  سرخش کم فروغ  یموها
  د بودند. مادر به پنجره پشت سر آتور و کاوه زل زده بو ستاده یسمت چپ ا 



  ن،یرساندن مهرش به زم  ی برا  د یخورش  ی هاتالش  نیآخر  ی و مشغول تماشا
 آسمان بود. کاوه با لحن محکم و استوار رو به مادر گفت:  نیدر نبرد خون 

 !میخونه ما، ما مراقبت هست ا یچند روز ب -

که    یاز در مخالفت در آمد و با لحن  ش،یاز زمان آزاد   بار نیاول  ی برا  حسام 
 آتور و کاوه آشنا بود، گفت: ی برا ار یبس

 . مونهیزن من تو خونه خودش م  -

 گفت:   ش،ی گاه کند، با صالبت نظامبه حسام ن  کهنیبدون ا کاوه

 !ادیمامان با ما م ،ی بحث خارج نیتو از ا  -

پا  نقاب صورتش  از  و    آمدیم  نیی حسام، کم کم  محکم  لحن  با  حسام  و 
 اش، رو به کاوه گفت: قلدرانه

 با من بمونه دیبا گمی زن منه. من م -

. چند قدم به سمت  دیباریبه او نگاه کرد. از چشمان هر دو آتش م   کاوه
 حسام برداشت و گفت:

 چشمت کبود بشه؟  ر یدوباره ز یخواینکنه م -

  ز ی و چند قدم به سمت کاوه برداشت. در آستانه گالو   دیهم عقب نکش  حسام
 گفت:  یبلند یشدن بودند که مادر با صدا

 !دیبس کن  -



تر شکسته  ار یاه کردند. صورتش به نسبت سنش بسو کاوه به مادر نگ  حسام 
از صدا  یپشت  یبود. کم و  باال آورد. چشمانش بغض داشت  را    شی تخت 
 . دیبار یزجه م 

 . دمیروز خوش ند ه یکه رعنا رفته   ی. از وقت دیبه خدا خستم کرد -

نم   کاوه  خسته که  انقدر  بود.  خسته  هم  او  نگاه کرد؛  مادر    توانست یبه 
مادر   حال  پامراعات  موضعش  از  بکند.  برا  امدین   ن ییرا  به   ی و  هزارم  بار 

 کرد.  یادآوریمادرش  

 کشتش!  یعوض  نیرعنا نرفته مامان! ا -

در حال افتادن بود. مادر به    گر ی داد. نقابش د  رون ینفسش را محکم ب   حسام 
خانواده نشان نداده    نیرا به ا   شی رو   یها بود که شادآن دو نگاه کرد. مدت

 گفت:   د،یلرزیکه از بغض م   ییوار، با صدابود. طعنه

 شده؟ یچ  فهمم ینم یفکر کرد  دونم؟یخودم نم یفکر کرد -

 شد.  یاز چشمانش جار اشک

 !د یفهمیر گوشم رو کشته. شماها نم جگ  دونم ی. م فهمم یخوبم م   فهمم،یم  -

 که صورتش غرق در اشک شد.  دینکش  یطول

  ی زیچ  د یفهمی. نمیچ   یعن ی شوهرت دخترت رو بکشه    ،ی وقت  دیفهم ینم  -
 . یچ یعن ی از دست ندادن  یبرا

 بر قلب آتور و کاوه بود. یخنجر شی و صدا کردیهق م   هق



 .مردمیمن م  د یکه رعنا مرد، با  یاون شب  -

تر شده بود. از بغض بم   شیدست مادرش را در دست گرفت و صدا   آتور 
 ملتمسانه گفت: 

 حرف رو نزن.  نیمامان ا  -

چند سال    نیانباشته ا  تی. عصباندیکش  رونیدستش را از دست آتور ب  مادر 
م  بارهکیبه   اشک  چشمانش  از  شد.  ابروها  دیباریمنفجر  هم    شی و  در 
 تر بود.ترسناکبلندتر و  شهی از هم شی بود. صدا  ده یچ یپ

  یعمر با آبرو زندگ  کیمنه.    ی زندگ  نی. ا کشم ینم   گه ید  د،ی خستم کرد   گهید  -
نذاشتم کس   یوقت   یکردم. حت  رو کشت  رو    یشوهرم دخترم  آبروم  بتونه 
  گه ی! من ددیبکن   د؛یبکن   د ییخوایم  ی! هر غلط نهی به بعد هم هم  نی ببره. از ا

 !دیهم رو بکش  د یبه کارتون ندارم. اصال بزن یکار

ابه حسام که چهره  رو بود، کرد. در  با    ی پنچ سال، جور  ن یاش بهت زده 
  ن یاست و حسام از ا   وفتاده ی ن  یاتفاق  چیکه انگار ه  گفتیحسام سخن م 

 امر مسرور بود و اما؛ حال... . 

پنج ساله    طعنه و سرزنش  شی با دستش به آتور و کاوه اشاره کرد. صدا  مادر 
 را داشت. 

تو که    کنه؟ یم  یدو تا هم بکش! چه فرق   ن یا  ا ی! ب یرو کشت   شون ی کیتو که    -
 شده! یمن رنگ   یدستت به خون بچه ها



داد و آتور و کاوه    انیپا شی چشمان حسام زل زده بود و به سکوت دائم به
و    زند یبار هم که شده، حرف خود را م  کی  یمادر برا  که نیبهت زده از ا

 بر تن حضار خورد.  شی . شالق صداکندین حسام را تکرار نمسخنا 

خودت    ی برم! من رو زندون  تونمیهمه کارات بازم نم   نیبا ا  ه؟یچ  یدونیم  -
 افتادم.  ر یو حاال من کنارت گ  یکرد

 زد و صورتش غرق در تناقض شد.  یپوزخند

افتاده که   ادش یاز خون دخترش گذشت االن    که نی ا  گنیکجا برم؟ نم   -
 برم.  دیبرم و نبا  تونم ینم ه؟یشوهرش چه کس

 کرد.   یمکث 

 خودم و خانوادم! یآبرو  یبرا -

 از حسام برداشت و به کاوه نگاه کرد. لحنش سرد و آمرانه بود.  چشم

باشه. ه   یکس  خوامی! نم مونم یپس من خونه شوهرم م   -   چ یهم مراقبم 
نم رو  هدی خستم کرد  خوام،یکدومتون  نم  چکدومتونی .    دیبر   ! خوام یرو 

 !رونیب

 گفت:   یبلندتر یاعتراض کنند که مادر با صدا  خواستند

 !رونیب-



بود و امکان داشت با هر    یرفتند. کاوه هنوز هم عصب   رونی سه از اتاق ب  هر 
تاث  ی ااشاره تحت  آتور که  شود.  منفجر  حسام،  جانب    ی هاصحبت  ر ی از 

 مادرش قرار گرفته بود، آرام رو به حسام و کاوه گفت: 

 !مونمیم  ششی من دو سه روز پ -

حسام برداشت. چشمانش  یاعتراض به کاوه نداد. چند قدم به سو فرصت
 بود.  شی هاچشم   دیضامن تهد  شیداشت و صدا دیتهد

 !نمتیام نب تو خونه ی بهتره که وقت -

 را باال داد.   شیابرو

 !کنم یوم دفعه قبل رو تموم موگرنه کار ناتم  -

را در بهت رها کرد و خود به نزد کاوه رفت. حسام با دستان مشت    حسام
ب شده و  را ترک کرد  ا   رونیاش ساختمان  نفس    ی. چندبارستادیساختمان 
اند،  او به وجود آورده  یبرا  شیرا که زنان زندگ  یتا حس حقارت   د یکش  قیعم

 : در ذهنش زمزمه کرد یی عقب براند. صدا 

 !"دن ی"دو تا زن برات خط و نشون کش 

اش را هر  و چهره  کرد یسرش سوسو م  یرفت. چراغ باال  هامکتیسمت ن  به
بم    ی. صداکردیرا روشت م  نشیچهره عبوس و خشمگ  بار،کی  هیچند ثان

 . افتیانعکاس   شی هاپدرش، در گوش



واسه  ی مرد  ه ی"تو   افت شخص  ه ی!  واسش تصمداره که زن  ت یمرد    می ها 
 !" رن یبگ

بودند که در ذهن خود    یتوجه به مرد  یو ب   شدندیرد م  رو ادهیاز پ   مردم
. هر چقدر که  دیرنگش کش  یمشک   یها شیبر ر   یغرق شده بود. حسام دست

  ن یتر حسام بود. هر کس که ابه مادرشان بود، کاوه نسخه جوان  هیآتور شب
رعنا    ادیدو پدر و پسرند. به    نیکه ا  دیفهمیم  د،یدیم  گر ی دکیدو را کنار  
روشن چشمانش را از    یابود و قهوه  ی دختر کوچکش مشک  یافتاد. موها

چاله پنج سال    اهیمادرش به اثر برده بود. رعنا! آه رعنا! ذهنش او را به س 
 برد.  شیپ

پانزده    یو رعنا  دادیمبل نشسته بود. ساعت هشت شب را نشان م   ی" بر رو 
  ی خانه خاموش بودند و تنها چراغ  یها بود. چراغ  امدهیوز به خانه نساله هن 

  ی انداختن در قفل آمد و طول  دیکل  یدر پشت سر حسام روشن بود. صدا
که    یمنگرد و دا   یاسک   قهیشد. تاپ    دار یکه رعنا در چهارچوب در پد  دینکش
برهنه رعنا    ی بود. حسام نخست به پاها  دهیبود را پوش  شیزانوها   یتا رو 

 :دیپرس  ی خشک ینگاه کرد و سپس با صدا

 ؟یکجا بود  -

آن  رعنا در  پدرش  حضور  متوجه  جکه  بود،  نشده  .  دیکش   یکوتاه  غی جا 
 دهانش گذاشت و با ترس گفت:  یدستش را بر رو 

 بابا؟  یچرا اونجا نشست  -



پ  یمشک   ابروان از  دیوب کی. رگ گردنش محکم مدیچی حسام در هم  . صدا 
 آمد.  رونیب   شیها دندان انیم

 ؟یکجا بود  دمیپرس -

 گفت:   الیخ یدر خانه را بست. ب رعنا 

 بودم!  رون یبا دوستام ب -

 گفت:   یال یخیحسام منقطع شده بود. رعنا با همان ب   یهانفس

 . رسهیآتور االنا م  -

چشمانش، فک    ظی غل   شیمبل کنار حسام پرتاب کرد. آرا   یرا بر رو   فشیک
حسام را به هم قفل کرد. رعنا که حواسش به چهره برافروخته پدر نبود،  

 : دیپرس

 ...یمامان هنوز خونه خاله است؟ تا ک -

  ی را خفه کرد. دستش را بر رو   شیکه بر صورتش خورد، صدا  یمحکم  یلیس
 گفت:   مهابایاه کرد. ب نگ  یصورتش گرفت. با نفرت به حسام عصبان

 .یقبل  یتو هنوز همون عوض  یول  ،یآدم شد کردمیفکر م  -

  ر یز   ایو    دیدار  یحساس  هی! اگر روحزه یجمالت خشونت آم   یپارت دارا  نی* ا
 !* دیپارت رو نخون  نیکه ا  کنم یم  شنهادیپ  د،یپونزده سال هست 



نازکش   ی قرمز شده بود، نداد. صدا  تی به پدرش که از عصبان  یت یاهم  چیه
 . دیچی حسام پ یهاطور در گوش غیج

که فکر کرده    یهست  ی آدم عوض  ه یچرا مامان با تو مونده! تو    دونم ینم  -
 !ه یآدم خاص  یل یچون مرده خ

و    یچنان مشت   حرفش آورد  باال  را  پدر کوباند، که حسام دستش  بر غرور 
شد. چشمان حسام را    نیزم  چنان بر صورت رعنا کوفت، که رعنا پخش بر 

همراه با دشنام    یهاهیگر  یو صدا  دیکشیسوت م  شی هاخون گرفت. گوش
 شیرا برداشت. رعنا از جا   ی بزرگ  ی. به آشپزخانه رفت و چاقودیرعنا را نشن 

.  دیشد. خواست دهان به دشنام باز کند که چاقو را در دست حسام د  بلند
ودش نفوذ کرد. آب دهانش را  بند آمد و وحشت در بند بند وج   اش هیگر

 : دیپرس  د، یلرزیکه از ترس م   ییقورت داد و با صدا 

 ؟ یکنیم  کار یچ  یبابا دار -

نم   یاما صدا  پدر  را  قدم دیشن یاو  ج   ی.  رعنا  و  برداشت  رعنا    غ یبه سمت 
لب زمزمه  ر ی"کمک" سر داد. ز ادیفر یاپ یحسام، رعنا پ  ی. با قدم بعد دیکش
 کرد: 

 . رسهیآتور االن م  -

 :دی کش   ادی فر گر ی د بار 

 کمک!  -



و   د یچی پیکمک رعنا در ساختمان م  یادها یبه او نداشت. فر ی اما توجه  پدر 
نم  کسچیه او  آخر شتافتیبه کمک  با  و  فرار کرد  اتاقش  به سمت    نی. 

 کرد:  ویکه داشت غر   یتوان 

 کمک!  -

نم  شیصدا   گر ید م آمدیدر  بسته  و  باز  را  دهانش  تارها  کرد، ی.    یاما 
  ی به او را نداشتند. دخترک تنها بود و تنها قدم  یکمک رسان   یارای  ش، ی صوت

با مرگ فاصله داشت! در چهارچوب اتاقش به چنگال حسام افتاد. رعنا دهان  
  سامبکشد، اما در دهانش تنها طعم خون را حس کرد. ح  غ یباز کرد تا ج 
کمر او گذاشت و با دست   یرا بر رو   شی انداخت. زانو  نی زم  یرعنا را بر رو 
اال آورد و  را ب  غی. پدر تدیکش   ر ی. تمام وجود رعنا تدیرعنا کش  یچپش موها

از جلودی دختر کش   یبر گلو ناگهان پرده قرمز  به    ی.  چشمانش کنار رفت. 
را از    شیکه در حال جان دادن بود نگاه کرد. زانو   ییو رعنا  شیدستان خون

 : دیلرزیم   شی کمر رعنا برداشت و به مقابل رعنا رفت. صدا  یرو 

 رعنا بابا؟  -

سرش را باال    یرا گرفت. کم پدر   قهیو لرزانش را باال آورد.    یدست خون   رعنا
به   هیکه شب  یی را به چشمان پدر دوخت. با صدا  شی اآورد و چشمان قهوه

 گفت:   دهیبر دهیبود، بر  رمردانیپ

 !ییوالی ... ههی... تو هیتو   -



پدر جدا شد. نفسش بند آمد و چشم در چشم پدر، فروغ    قه یاز    دستش
آتور در خانه    یدر پدر را به خود آورد. صدا  دن یکوب   یچشمانش رفت. صدا

 از پشت در آمد: 

 بابا؟ رعنا؟  -

بلند شد. چاقو هنوز هم بر دستش بود و تنش به رعشه    شیاز جا   حسام
 . ختی ریم   کییموزا  یخون از دستش بر رو  یها افتاده بود. قطره

 بابا تو رو خدا کارش نداشته باش.  -

 را باال آورد. زمزمه کرد: دستش

 من...  -

. باز هم زمزمه  دیلرزینم   گر یبرداشت و به سمت در رفت. دستش د  یقدم
 کرد: 

 الزم بود.  کار نیانجام ا -

 . دیچی ملتمس آتور در گوشش پ یصدا

 . م ی کن  یبابا تور رو خدا بذار ما هم زندگ -

  ی زد. با آسودگ  یلبخند  دی. آتور در را باز کرد. آتور را که دستادی مقابل در ا  در 
 خاطر گفت: 

 تموم شد.  -



آورد و شماره   رونیب   ب یرا از ج  اشیآمد. گوش  رون یب   شی پنج سال پ   ال یخ   از 
 را گرفت. پس چند بوق دوستش پاسخ داد. اش یمی دوست صم

 بله حسام؟  -

  یداد. به آمبوالنس مقابلش نگاه کرد. لبخند  ه یتک  مکتی ن   یبه پشت   حسام
 بر لبش نشست و گفت: 

 ندادن! یآتوسا فرار ای . هلن رو آتور م ی کردیاشتباه م -

 از حل معما، با افتخار گفت:  خرسند

 کار، کار کاوه است!  -

 "ییدایحال ش یچه دان یدار  شتنی "تو دل با خو

 *** 

 ( والی پانزدهم)ه فصل

 شیسال پ   57

 لمستان ید یساتراپ   ، سی پرس نیسرزم 

 آمد و رو به پدر گفت:  رونیب  یحالنوزاد آمد. قابله با خوش ه یگر  یصدا

 بچه پسره! -

را شکر گفت. به دو    زدیزانو نشست و ا   یسر داد. بر رو   یاز شاد   یادیفر  پدر 
 زد.   یدخترش نگاه کرد. لبخند



 باالخره پسر دار شدم. -

اما پدر حت  به نگاه هم    یداخل خانه رفت. مادر از هوش رفته بود؛  او  به 
 کودک را در آغوش گرفت.  ی حال نکرد. با خوش

 پسرم! شاه پسرم! -

 پسر زد و در کنار گوشش زمزمه کرد.   ی شانیبر پ یابوسه

 . زمیریرو به پات م  ایدن -

ب   از  به همراه کودک  ز   هاهیرفت. همسا  رونیاتاق    اطیح   در   ردستانشیو 
  ت یبودند. کودک را بر دستانش بلند کرد و رو به جمعبزرگ خانه جمع شده

 گفت: 

 اسمش رو حسام گذاشتم! -

شاد  اهویه  جماعت و  بزم  به  را  روز  شبانه  هفت  آن،  از  پس  و    ی کردند 
  ی پسر دار شدن خائف، بزرگ خاندان دهش  ی گذراندند. در تمام شهر آوازه

 . وارث نماند  یکه او ببودند   نی و مردم شاد از ا  دیچ یپ

ها بزرگ شد. پدر تمام  گذشت و حسام کوچک به مانند شاهزاده  یسال  پنج
و   بردیاش را معطوف به پسرش کرد. روزها او را با خود به بازار متوجه

که تخم نفرت را  خبر از آن  ی. ب کشاندیپسرک باهوشش را به رخ جماعت م
م دخترانش  و  همسر  دل  وقتکاردیدر  م به    ی.  و    رفتیخانه  همسر  با 

خود و پسرش    یها سال داشتند، به مانند برده  زده یکه هر دو س   دخترانش



ها  آن  یبود. زن برا  یرسم مردان خاندان دهش  نی. چرا که ا کردیرفتار م
نبود. روز  یبرا  له یوس  کیبه جز    یزیچ بر سر    ی کار خانه و فرزند آوردن 

بودند.   از دخترانش درحال آوردن ظرف خورشت    ی کیسفره شام نشسته 
رو   دبو بر  خورشت  و  افتاد  دستش  از  ظرف  ر  یکه  با  ختیفرش  خائف   .

 برخواست و به سراغ دختر رفت. شی از جا ت یعصبان

 نداره.  نمی عرضه هم -

ج  یلگد  و  دختر  دختر کرد.  با دستش  دیکش  یغیحواله شکم  را  . شکمش 
ش  تا  پدر کار  دیاگرفت  لگد  اما  بشود.  ا   تر یدردش کم  بود.  حرف  نیاز  ها 

 به کمر دختر زد و گفت: یدختر بلند شد. پدر لگد ه یگر  یصدا

 صدات رو ببر. دختره لوس! -

 سر سفره بازگشت. خطاب به دختر گفت: به

 . ستیاز شام ن  یشو برو تو اتاقت. امشب خبرگم   -

  شانی شد و به اتاقش رفت. خانهبلند    شیکه بود از جا   یبه هر سخت   دختر 
پر    اط، یداشت و دورتا دور ح  یحوض   اطیح   انیبود که در م  یم یقد  یاخانه

  ی ادور بود. دخترک گوشه  ار یبس   یی رای از اتاق بود. اتاق دخترک تا سالن پذ 
 کرد.   هیو گر   دیچ یدر اتاقش، در خود پ

هنگام که پدر به اتاق رفت، تا بخوابد. حسام کوچک،  از صرف غذا، آن  پس 
بود و پوست صورتش بر    یبه سمت اتاق خواهرش رفت. بچه تپل  انهی مخف



موها  سخت   ش،یخالف  هر  با  بود.  ش  یروشن  در  بود  اتاق   یکار  شهیکه 
 اش گفت:بچگانه یخواهرش را باز کرد و داخل شد. با صدا

 ؟یآج -

 کز کرده بود رفت. دستانش را باال آورد.   یکیکه در تار   سمت خواهرش به

 . شهیبابا زده رو بوس کنم، خوب م یی جا  ایب -

رفت و با دستان کوچک و تپلش، خواهرش را در آغوش گرفت. خواهر    جلوتر 
 . دیکش   ادیبا تمام قدرت او را پس زد و به عقب پرت کرد. با نفرت فر

 برو گمشو! -

 ام کوچک نگاه کرد و گفت: چشمان غرق در اشک حس به

 توعه شازده! ر ی تقص   هانیهمه ا -

 اتاق را نشان داد. در 

 گورت رو از اتاق من گم کن.   -

گذراند، اما    ه یآمد و به اتاق خودش رفت. شب را به گر  رونیاز اتاق ب  پسرک 
چ  کی پدر  به  خواهرش،  رفتار  درباره  هم  آنقدر    یزیکلمه  پسرک  نگفت. 

سالگ  پنج  همان  در  بود که  و کالس  ی باهوش  رفت  مدرسه  جهشبه    ی ها 
از لطف مادر بود. مادرش    ی او غرق در لطف پدر و عار  ن یب  ن یگذارند. در ا

م  تنها سخن  او  با  خدمتکارش  مانند  جمالت گفتیبه  تنها  مادر   ی.  از  که 
ارباب و چ  د، یشن یم " بود. پسرک در حسرت مهر  د؟یندار  اج یاحت  یزی"بله 



با زنان خانواده    نی. اگر پدر چن دیدیرا از چشم پدرش م  نی مادر بزرگ شد و ا 
  ی هاسال  نیت. در نخس شدیبزرگ نم   یاعقده  نی او هم با چن  کرد، یرفتار نم
  یصدا  دنیشن  گر ی. دردیپدرش را بگ  یگرفت که جلو   میحسام تصم  ،ی نوجوان

خورد محکمش بر تن خواهرها و مادرش، او  زوزه کمربند پدر در آسمان و بر 
توان سکوت نداشت. نگاه پرنفرت خواهرها و مادرش   گر ی را ذله کرده بود. د

. در پانزده  خواستیآرام م  ی ا. او تنها خانوادهکردیتر م به او، عزمش را جزم
مدرسه را تمام کرد. به نزد پدر رفت و به او مژده داد. پدر با افتخار    یسالگ
صورتش در حال جوانه زدن بودند و    ینگاه کرد. حسام که حال موهابه او 
م  یجا  یدر جا اشت  شد،یصورتش جوش مشاهده  با  و  از    اق یلب گشود 

 گفت:   خواستیکه م   یاندهیآ 

 برق بخونم.  یو مهندس یبرم دانشگاه مرکز  خوامیم -

 ادامه داد.  اقیهمان اشت  با

 رشته رو بخونم.  ن یکه ا   خواستم یم ادمه یکه    یاز زمان  -

 گفت:  تیبرخواست و با جد  یپدر در هم رفت. از جا یهااخم 

 !ا یدنبالم ب -

بزرگ و کوچک را رد    یهاو منگ به دنبال پدر راه افتاد. دکان  جیگ  حسام
. چهار طبقه بازار با  ستادیمحل بازار بزرگ رفتند. پدر ا   نی کردند و به باالتر 

رو زل زده بود. با  ا همان اخم به روبهمتعلق به او بود. ب  ش، ی هاتمام دکان
 گفت:   شیخشدار و جد یصدا



 آوردم و بزرگت کردم؟ ا یتو رو به دن یچ   یبرا یفکر کرد -

 . انداختیمکثش هم اضطراب بر دل حسام م   یحت

 ها باهات رفتار کردم. مثل شاهزاده -

 رنگ حسام نگاه کرد.  ی چشمان مشک به

 به تو برسه. پس...  هانیبزرگت کردم که بعد از من همه ا  -

 شانه حسام پانزده ساله گذاشت.   یرا بر رو  دستش

 !یکه مهندس بش   ستیتو قرار ن  -

 به جلو برداشت. یقدم

 رو انتخاب کن. یکی و اقتصاد   ی مال تی ر یمد ، یحسابدار  یهارشته  نیاز ب -

 گوش حسام زمزمه کرد.   کنار 

فکر مهندس شدن رو از مغزت    اد،یسگم باال ب  یاون رو   کهنیو تا قبل از ا  -
 . یندازیم  رونیب

. حال ختیحسام فرو ر   یبه شانه حسام زد و رفت. کاخ آرزوها  یچندبار
  ی خود را ابزار  ی. پدرش خانوادهکردیاحساس خواهران و مادرش را درک م

  ی از نفرت شد. پرده جلو  . وجودش مملودانستیبه اهدافش م   دنیرس  یبرا
 قرار   گر یدکیپازل در ذهنش آرام آرام کنار    ی هاهافتاد و تک  ن ییچشمش پا

 گرفتند. 



افرادنیرزم ی"ز ز   ی!  به  زور  به  ب  بردندیم  نیرزمیکه  روز  چند  تا    رون یو 
و    یها! خون! صورتادی فر  ی! صداادیفر  ی ! صداآمدند ینم و دست  کبود 

 شکسته!" ی پاها

تر  واضح  ز یچشمش را بر تمام اتفاقات درون خانه بسته بود و حال همه چ   او 
را    گذشتیکه در پس ذهنش م   ییزهایچ   خواستی. اما حسام نمشدیم

 رفت.  شیو او به کام دلش پ   خواستیقبول کند. دلش انکار م

 گذشت؟ یچه م هایعمارت دهش نی رزم ی در ز یراست  به

اقتصا   حسام  انتخاب رشته  به  ممجبور  بر خالف  و  دانشگاه    لشید شد  به 
به خواندنشان    یاعالقه  چیرفت. از تک تک دروس دانشگاه متنفر بود و ه 

و با حسرت به مهندسان    ستادی ایم   ی به دانشکده فن  کی نزد   ی نداشت. گاه
منوال گذشت و حسام روز به   نی . روزها به همکردینگاه م  نیسرزم   ندهیآ 

. سرانجام از دانشگاه اخراج شد و به نزد پدر  کردیافت م  شی هادر درس  روز 
. او که حال از هر نظر تحت ردیبازگشت تا آرام آرام زمام امور را به دست بگ

م  خورده  شکست  را  خودش  و  بود  پدرش  از  گله  یروز  د، یدیکنترل  مند 
ا   ط یشرا رفت.  مادرش  م   ن ینخست  ن یبه سراغ  بود که  او    با   خواستیبار 

ت کند. مادر در آشپزخانه بزرگ خانه، مشغول طبخ مانند مادر و پسر صحب
داشت.    یاشام بود. حسام به آشپزخانه رفت. مادر قد کوتاه و اندام فربه

که مادر از خانه خارج شده بود را به خاطر نداشت. زنان   یبار  ن یحسام آخر
اضطرار  مواقع  خانه  یتنها  از  به    را  یخائف دهش  یاجازه خروج  داشتند. 



با    ی د که خواهرانش حتبو  لیدل  نی هم مادر  بودند.  نرفته  به مدرسه هم 
 گفت:   یپاچگ حسام با اضطراب و دست دنید

 افتاده ارباب؟  یاتفاق -

 مادر، با طعنه گفت:  ی پاچگبه دست توجهیپر از خشم بود. ب  حسام

 !ستمیمن اربابت ن  -

 اش را سر داد.بلند، عقده چند ساله  یصدا با

 من پسرتم! -

  ی مادر مهمان شد. حسام با همان صدا  خوردهنیو چ   دهی بر صورت تک   بهت
 بلند گفت: 

 چرا؟ چرا؟  -

 : دیآرام پرس مادر 

 ؟ یچرا چ -

. چشمان ترش را به چشمان مادر  دیکش   شانشیپر   یدر موها  یدست  حسام
 دوخت. سرشار از احساسات سرکوب شده بود.

 ؟ یمن رو بچه خودت ندونست  وقتچیچرا ه  -

 را مشت کرد.   دستانش



بزرگ نکنه؟ چرا جلوش رو   ی جورنیکه من رو ا   یبابا رو نگرفت ی چرا جلو -
 رفتار نکنه؟  یشکل نیو رعنا ا  ا یکه با لع  ینگرفت

ه  ستادهیا   مادر  حت گفتینم  چیبود،  او  خوب   ی.  به  هم  را  خود    یفرزند 
 به سمت مادرش برداشت. ی. حسام چند قدم شناختینم

 خدمتکار.  هینه   ی خونه هست نی تو خانم ا -

 تر شد. دستانش محکم  مشت 

 به خاطر تو...  -

 .د یکش   یق یعم نفس

 به خاطر تو و بابا، خواهرهام از من متنفرن! -

 زد.  یپوزخند

 !ی ز من متنفرخود تو هم ا یحت -

 سر تکان داد. ی در چشمان مادر جمع شد. حسام عصب اشک

بدم.    صشی که بتونم تشخ  دمید  ا یانقدر اون نگاه پر از نفرت رو از رعنا و لع  -
 . کنن یها نگاه م که اون  یکن ینگاه م   یجورتو هم به من همون

 زد: ادیفر

 چرا؟-

 به چپ و راست تکان داد. آرام گفت:  ی سر مادر 



 تو بود.   ر یتقص  -

.  دیآنقدر آرام بود که به گوش حسام نرس  شی به او نگاه کرد. صدا  حسام
 بلندتر گفت:  ی حرف زدن را هم از دست داده بود. کم ییمادر توانا

 تو بود.   ر یتقص  -

به مادر نگاه کرد. زمزمه   یچارگیرا به بهت داد. با ب  شی حسام جا  خشم 
 رد. ک

 ه؟یمن... منظورت چ  -

 جان دوباره گرفته بود. با نفرت به حسام نگاه کرد.  ییگو  مادر 

 . شدیمن و دخترهام بهتر م   ی زندگ آوردم، ینم  ا یاگر تو رو به دن -

مادرش    یهااش بود. شانهخانواده  ی. او مسبب بدبخت دی به خود لرز   حسام 
 گفت:   نانیرا در دست گرفت. در پس نفرت چشمان مادرش نگاه کرد. با اطم 

 . کنم یمن درستش م -

 تکان داد.  یسر

 کنه.   تتونی اذ ذارم ینم  گهید -

 ی . نفرت چشمان مادر رنگ باخت. لبخنددیاشک از چشمان مادر چک  یاقطره
نشست. گام حسام  لب  رو   ی بر  بر  مادر  دست  برداشت، که  عقب    ی به 

 .دیلرزینازکش م یقفل شد. صدا راهنشیپ



 .نی رزمیز  برتتیم  یستی اگر مقابلش وا -

 : دیباز شدن در خانه آمد. حسام آرام پرس یتر شد. صدادستش محکم  گره 

 چه خبره؟ نیزم  ر یز  یتو -

 . مادر آرام گفت: دیچی پ  اطی خائف در ح یصدا

 سال مقابلش ساکت بودم.  همهنیمن ا   کهنیا لیدل -

 گوش چپ پسرش زمزمه کرد:  ر یز

 .والستیه  ه یپدرت  -

گذشت. حسام    یرفت و حسام را در بهت سخنش گذاشت. چند ماه  مادر 
نگاهش    گر یهجده ساله بود و تمام چم و خم بازار را آموخته بود. اما د   گر ید

که پدر در دلش کاشته    یانهیبه پدر مانند آن پسر پانزده ساله نبود. نهال ک
ا  یبود، حال درخت   چشماننفرت را در    نیپر شاخ و برگ شده بود و پدر 

  خبر یو پدر ب  دادیپدرش را به باد م   یها آرام پول. حسام آرامدیدیپسرش نم
اند. رابطه حسام به دور از چشم  خورده  یکه به مشکالت مال  کردیگمان م 

طول    اد یروال ز  نی . اما ا شدیبهتر م   پدر، با خواهرها و مادرش روز به روز 
  دزدد، یکه از او پول م   یکس  کهپدر به او اطالع داد    ی هااز نوچه  ی کی.  دینکش

طول  و  است  صم   د ینکش  یحسام  رابطه  متوجه  خائف  با    تر مانهیتا  حسام 
نظر   ر ی حسام را ز  یسکوت کرد و رفتارها   یخواهرها و مادرش شد. چند روز
 ی به امروز متوجه نفرت در پس چشمان مشکگرفت و شگفت آمدش که تا  

مدت سر پدرش    نی بود و تمام ا  یعال  گر یاست. حسام باز رنگ حسام نشده



ش چن  ده یمال  ره ی را  از  خائف  پسر    یکفر   ار یبس  ی اتفاق  ن یبود.  بود.  شده 
را خبر    شیها*نت کرده بود. چند تن از نوچها یاش به اعتماد او خ**دردانه

بلند.    یش یو ر   ختی ریب  یهالی کرد. مردان چهارشانه و بلند قامت، با سب
که دست    یبالغ بر ده نفر در دکان خائف جمع شده بودند. خائف به مرد

 . دیچک یخشم م شی راستش بود، نگاه کرد. از صدا

 عمارت.   م ی ریامروز با هم م  -

 گفت:  یچشمش برد و با چاپلوس کیدستش را به نزد مرد

 چشم! یبه رو  -

از خشم، قرمز شده    شی دیکه سف  یاو، با چشمان  ی به چاپلوس   توجهیب   خائف 
 بود، گفت: 

 آشنا کنم.  نی زم  ر ی وقتشه که حسام رو با ز -

مهمان شد. خائف از جا برخواست و قصد    کر،ی پبر صورت مردان غول  بهت
  ی ابچهرفتن کرد. مردان را توان راه رفتن نبود. فکر بردن حسام، همان پسر  

گمان    ی. چه کس گرفتیها م رفتن را از آن  ی نا  دند، یکه بزرگ شدنش را د
 باشد؟  یکار  ن ی که خائف قادر به انجام چن  کرد،یم

 از مردان لب به اعتراض گشود.   یکی

 آقا! حسام پسرتونه! -

 .دیغر  خائف 



 کرده!  یاز من دزد یاون عوض  -

 تکان داد.  یسر مرد

ماه از جاش   کیکه نتونه تا    مشیبزن  یآقا! شما دستور بده ما جور   دونم یم  -
 دونه بچه است.  هی ! اون فقط هی آقا... نامرد نی رزمی ز  یتکون بخوره ول 

 گفت:  ت یبه سمت او رفت و با عصبان خائف 

  ی! حاال واسه من داری ساخت  نیزم   ر ی اون ز  یخود تو کار سه نفر رو تو  -
 ؟ یکن ینطق م

 :گفت  یبلند  یصدا با

ول   ه،یناراض  یهر ک  - بره.  و    تونه ینم  وقتچیه  گهید  یگورش رو گم کنه 
 برگرده!

ده نفر، پنج نفر بدون تعلل دکان را ترک کردند و نفر ششم هم پس    انیم  از 
زمان کوتاه م   یاز  نفر  هر شش  چرا که  ترک کرد.  را  که    دانستندیدکان 

 زد:  یبزنند! مرد دست راست خائف پوزخند  یکار  نیدست به چن  توانندینم

 ترسوها! -

باق  چهار  با    یمرد  را  تا حسام  به همراه خائف، رهسپار خانه شدند  مانده 
 آشنا کنند.  نیرزمیز

شدند. حسام در   اطیوارد ح  کر یشد و مردان غول پ  دهیخانه محکم کوب  درب
د  با  مادر  بود.  نشسته  به سخن  داال   دنیکنار خواهرانش  از    یهانمردان 



که از   یی. با التماس و صدادی. به پشت سرش رسدیحسام دو  یخانه به سو
 به حسام گفت:  د، یلرز یترس م

 فرار کن.  -

از جا برخواست.    انشیپدر و اطراف  دنیگنگ به اطراف نگاه کرد. با د   حسام
. حسام دهان  دادیحسام را م  یکارها  یصورت پدر، خبر از افشا  تیعصبان

 نفرت به پدر نگاه کرد و گفت:   به حاشا نگشود. با 

 ؟ یدیپس فهم -

 و رعنا، گفت:  ا ینگفت. حسام رو به خواهرانش، لع یزیچ خائف 

 داخل! دیبر -

قلچماقان در خانه به    نیکه حضور ا   دانستندیم  یاما به خوب  خواهرانش؛
  یابه حسام نگاه کردند. حسام لبخند دلگرم کننده  ی چه معناست! با نگران

 زد.

 داخل.  دیبر -

 زد.  ی و رعنا از جا برخواستند و به داخل خانه رفتند. خائف پوزخند  ایلع

 ؟یدیم  ت یاهم نای تا حاال به ا  ی از ک -

 هم پوزخند زد.  حسام

 و رعنا!  ایاسم دارن! لع نا؟یا -



 گفت:  تفاوتیب خائف 

دخترن،   یبزرگ خائف دهش   یهامنن! بچه  یهادوتا فقط شکست  اون  -
 .نی ز اباالتر ا یچه ننگ 

 . ستیپدرش نگر ی منطقیبا بهت به ب  حسام

 توان.  یاونا دخترا ؟یانقدر پست باش  یتون یچطور م -

 پوزخند زد.  خائف 

 ها دخترن. اون -

 :دیپرس   حسام

 کنه؟یم  یچه فرق -

 نگاه نافذش را به حسام دوخت. خائف 

 که اومدن تا به ما خدمت کنن.   نی ها فقط موجوداتاون ،ی فهمیتو نم -

 .دی خند  ی عصب  حسام

 اونا آدمن بابا! آدم! -

 .د یکش   یق یعم نفس

 ؟ یگ یم  یکه چ   یشنویم ؟یشنو یخودت رو م   ی هاخودت حرف -

 را مشت کرد.   دستانش



 دنش؟ یها هم آدمن. انقدر سخته فهماون -

 شد.  کیبه حسام نزد ی چند قدم پدر 

ها جادوگرن و تو رو  . زنیبش  کشونی نزد  ذاشتم یبود که نم   نی هم  یبرا  -
 افسونت کردن. 

 آرام گفت:  حسام

 باز کردن.  قت یها فقط چشمم رو به حقنه اون -

 باال انداخت. با طعنه گفت: یی ابرو  خائف 

 قت؟یحق -

 . ستادی در چشم حسام ا چشم

 . یاهنوز بچه -

 زد.  یپوزخند

 گوساله!  کنم،یآدمت م  -

 به قلچماقان گفت: رو 

 !ن یرزمیز  دشیببر -

نداشت. دو قلچماق بازوان الغر حسام را گرفتند    یاجهی حسام، نت  اومتمق
نامطبوع خون کهنه    ی بو  ن،یرزمی بردند. با باز شدن در ز  ن یزم  ر ی و او را به ز

  ن یبه ا  شی. زور بازودادیقد نم   ز یچ  چی. فکرش به ه دیچ ی حسام پ  ی نی در ب



برهاند؛    دستشانتقال کرد تا خود را از    ی. چندباردیرسیمردان قلچماق نم
م بن بست  به  پلهخوردیاما هربار  از  پا   ی ها.  رو   نییپرتعداد  بر   ی رفتند. 

  ر ی را نه با طناب بلکه با زنج  شی او را نشاندند. دست و پاها  یفلز  ی صندل
سو  کم   ار یچراغ بس  ک ینداشت و تنها با    ی روزنه نور  چیه   ن یزم  ر یبستند. ز 
هم آمدند. حسام    گر ید  مردلچماق عقب رفتند و چهار  . دو قشدیروشن م

 چندبار با شدت تکان خورد و سپس رو به خائف گفت: 

 ؟ یکن  کار یچ یخوایم -

شد.    انینما  ش،یمرتب جوگندم  شیر  ر ی در ز  یهیشد، لبخند کر   کینزد  خائف
 .دیدست راستش را بر صورت، حسام کش 

 ببندم.  ی صندل  ن یکه مجبور بشم تو رو به ا  کردمیفکر نم  وقت چیه -

 پر رنگ تر شد. با حسرت گفت: لبخندش 

  شیهنرت رو به نما  یو داشت   یبود  ستادهی وا  جا نیا  شهیتو هم   اهام یتو رو   -
 . یذاشت یم

 زمزمه کرد.  حسام

 هنرم رو؟  -

 تکان داد.   یسر پدر 

 . سازمیها رو مآدم جانیمن ا  -



. پدر از جا برخواست؛  شدیرا متوجه نم  پدر   یهااز حرف  کدام چیه   حسام 
 وقفه.   یب د، یخند

 . یدینفهم جانیاز ا ی چی همه سال ه ن یا که نیچهره گنگت، ا نیا -

صورتش    دنیو د  افکند یم   ه یاش ساسو اتاق بر چهره. نور کم دیهم خند   باز 
 سخت بود. از حسام دور شد.  ار یبس

 و من...  مونن یخراب م یهانیها مثل ماشهمه آدم -

 را از هم باز کرد.   دستانش

 . کنهیها رو درست م که آدم  م یرکاریمن همون تعم -

. با  دیبر لبش کش  ی بر اعصاب حسام بود. پدر زبان  یاش سوهان. خندهدیخند
 به حسام گفت:  زد،یم  رون یکه از چشمانش ب  یاقیاشت

 . یشکست من هست  نیتو بزرگتر  -

 سر داد.  قهقه

 . چون تو... م کن یمن درستت م  یول -

رو  دستانش بر  صورت    یصندل   یفلز  ی هادسته  یرا  در  نفسش  گذاشت. 
 حسام بخش شد. 

 . ی تو پسر من -

 به مرد دست راستش کرد. رو 



 . دیکن  رشیتعم  -

چشمش گذاشت و به سمت حسام رفت.    یکوتاه قامت دستش را بر رو   مرد
 اش، نازک بود.به نسبت قد و قواره شی صدا

 م؟ ی گشتیچند وقت بود که دنبال دزد م یدونیم -

 . افتیاش در اتاق انعکاس نحس خنده یو صدا  دیخند

 .یکردیم  یاز ما دزد  یمدت تو فنگله بچه داشت ن یتمام ا -

 حسام برد.   کیرا نزد صورتش

 هرات و مادرته. خوا  ر یتقص   نایتمام ا   ،یبود   یتو پسر خوب و حرف گوش کن  -

 حسام گشاد شد. محکم به چپ و راست سر تکان داد. چشمان

 . ستنین یا نه! نه! اونا کاره -

 زد.  یپوزخند مرد

مثل تو رو از راه به در    یمرد سر به راه  تونه یزن م  کیامکان نداره! فقط    -
 کنه. 

 که مرد ادامه داد.   د یخواست دهان به سخن بگشا حسام

دانشگاه   یعرضه نداشت ی که حت  ی. اونقدریآروم بود بره  هیوگرنه تو که  -
 . یرو تموم کن



ب  حرف مرد  شد.  دهان حسام خشک  به    یزندگ   قی حقا  رحمانهیدر  را  او 
 .کوباند یصورتش م 

. یزدیم   دیرو د  نی سرزم  نی ا  ندهیآ   یها مهندس  یرفتیهر روز م   دمیشن  -
 ؟ یها بشمثل اون  یکه عرضه ندار  یدونست یچون م  ی کردیرو م   کار نیا

 *** 

  ر یز   ایو    دیدار  یحساس  هی! اگر روحزه یجمالت خشونت آم   یپارت دارا  نی* ا
 !* دیپارت رو نخون  نیکه ا  کنم یم  شنهاد ی پ د، یپانزده سال هست

تر  رنگش را خاراند. از حسام دور شد و عقب  یبلند مشک  شی . ر دیهم خند  باز 
 .ستادیا

ازش استفاده    تونن ینم  ی که مغزش رو دارن، ول  یهست   یی ها از همون آدم  -
 کنن!

محو شده بودند و    ی کی. همه در تار دی چ یدر سکوت اتاق پ   شیها قدم  یصدا
نازک مرد باز هم در اتاق    ینبود. صدا  کدامشان چیه  دنیحسام قادر به د 

 د. منعکس ش

به اتفاقات اطرافت    یتیاهم   چیو ه  یگوشه نشسته بود  هی  تیتمام زندگ  -
 !ی مقابل بابات قرار گرفت  ،ی مادر و خواهرات شد  ک یکه نزد  نی! هم یدادینم

 مکث کرد و سپس حسام حضورش را در پشت سر احساس کرد.  یچند

 ها نبوده؟ که کار اون  یگیو م -



 .را کنار گوش حسام برد و زمزمه کرد سرش

 خانوادت باشن! ی اگر از اعضا ی ! حتیبهشون بها بد دیکه نبا   یبدون دیبا -

 . خوردیبر صورت حسام م  نفسش

انقدر ازت  شنیسوارت م  ،ی اگر بهشون قدرت بد  ،یاگر بهشون رو بد  -  .
! تو که  شنیو بعد از روت رد م  یوفتی و ب  یکه خسته بش   رنیگ یم   یسوار
 ؟ یخوایم وفته؟ی برات ب یاتفاق  نیهمچ  یخواینم

 .دادیادامه م   توجه،ی. مرد اما ب زدیبد دهانش حال حسام را به هم م  یبو

اجازه رو    نیاش ابه برده  یکنن! کدوم ارباب   فی تکل  نییبرات تع  یبذار  دینبا  -
 ده؟ یم

 باالخره دهان گشود.  حسام

 !د ی! همتون رواندیضی شماها مر  -

خند   مرد بلند  ادیکنار گوش حسام  از  سوت    یصدا  ن ی. گوش حسام  بلند 
 توجه ادامه داد.  ی . بدیکش

 ... یخزعبالت رو پشت سر هم م  ی سر هی!  ه یمنطق ر یتمام حرفاتون غ  -

آمد، باعث شد که نتواند حرفش را ادامه    د یکه در دستش پد  یدیشد  درد
فر درد  از  ادیکش  ادیدهد.  با  قامت همراه  ناخن    ینبر دست. مرد کوتاه  که 

 گفت:   تی . با جدستادی حسام ا یرو انگشت شست حسام در آن بود، روبه



 من نپر! یها وسط صحبت -

. مرد کوتاه قامت کنار گوشش  زدیم  اد یو فر دیچی پیاز درد بر خود م  حسام
 زمزمه کرد: 

 مادر و خواهراته!  ر ی تقص اد، یکه سرت م  ییهر بال -

 . دیکش  اد یباز هم فر حسام

  ،یدادیها نماگر عقلت رو دست اون ،یدادیافسارت رو دستشون نم  اگر   -
 !ینبود  جانیاالن ا 

 عربده زد:   حسام

 خفه شو! -

انگشت اشاره حسام برد و ناخنش را    کیکوتاه قامت انبر دست را نزد  مرد
 وار گفت: . مرد زمزمهدیکوبیم  ن یزم  یرا به رو  شیکند. حسام از درد پاها 

 من نپر!  یهابهت گفتم وسط حرف -

 ناخن حسام گذاشت. باز هم زمزمه کرد.   یخال یجا  یرا بر رو  دستش

 ! یرس یم  جانیبه ا  ی بد  تیبهشون اهم   یاون سه نفره! وقت   ر یتقص   نای همه ا  -

 حضار گفت:   گر یرفت. رو به د  عقب

 امروز بسه! یبرا -



از رفتن رو به حسام    شیشش نفر قصد رفتن کردند. مرد کوتاه قامت پ  هر 
 گفت: 

 !ی لذت ببر یقی از موس دوارم یام -

اتاق موس   از  اطراف  بلندگو  نوع موس  یتند  ی قیچهار    چیه  یق یپخش شد. 
پخش    ی هم، اگر در زمان بد  ای ها دنآهنگ  ن یباتریز   ینداشت. حت  ی تی اهم

تبد د  لی شوند،  دن  نیتر کنندهوانهی به  تنش خشوندیم  ایآهنگ  تمام    سی . 
. بدنش خسته بود و  دیکش یم  ر ی عرق بود. دست راستش از درد مدوام ت

 . کردیرا متشنج م شی هادار تک تک عصبتکرار ممتد آهنگ ضرب

د  نی به هم  یروز  پنج باق   یناخن   چیه  گر یمنوال گذشت.    یدر دستشانش 
  شد، یهم قطع نم   یاهیثان  یکه برا  یدار آهنگ تند و ضرب  ینمانده بود. صدا

اجازه  یبود. صدا  دهیرا خراش  شی هاگوش او  به  را    قیخواب عم  یآهنگ 
دشوار شده بود. هر بار که چشم    شی برا  ایو رو   تیواقع  صی . تشخدادینم
. هر شدندیتکرار م   شیباز هم تمام اتفاقات آن روز برا   گذاشت،یهم م یرو 

  کردند یگوش او زمزمه م   ر یها را زخائف، همان حرف  ردستانی از ز  یک یروز  
  یبند  رهیعذاب دادن او را ج  یی. گو کندند یو هر روز تنها دو ناخنش را م 

بود.    داختهرا از کار ان  اشییا یخون و عرق تند، حس بو  یکرده بودند. بو
 . دیرا کنار گوشش شن  یی صدا

 حق با اوناست. دیشا -

 از سمت چپش آمد.   یگرید یصدا



 معلومه که حق با اوناست.   د؟یشا -

جلو آمد. کت و شلوار    ی. فرد سمت راستزدندیمو نم   گر ید  کیبا    صداها 
 اش نامشخص بود. بر تن داشت. چهره  یرنگ یاسورمه

 ... دادمینم  ی تی اگر اهم  بستم،یهام رو م اگر چشم  دیشا -

سمت حسام بازگشت. چشمان حسام از تعجب گرد شد. خودش بود. او   به
را    اشیمشک   یبه تن کرده بود و موها  یخود حسام بود که کت و شلوار

 سمت شانه زده بود. حسام کت و شلوار پوش ادامه داد.  کیمرتب به  

 !اومد یبالها سرم نم  نیا  گهید دادمینم یت یاگر اهم -

  راهن یکه پ  یرفت. او هم حسام بود. حسام نور    ر یسمت چپ هم به ز  فرد
آشفته است.   شیباز و موها  شی و جلو  ن یآست یهابر تن دارد. دکمه دیسف
  یصورتش النه کرده بود. با صدا  یدار بود و خشم بر رو خش  یکم  شی صدا
 گفت:  وقفهیدارش، بخش

. سوارمون شدن و افسارمون رو  م یاون سه تاست، بهشون روداد  ر یتقص   -
 گرفتن. 

 گفت:   رلبیسرش را تکان داد و ز  یچندبار سامح

. دارم  سازهی. مغزم داره توهم ممهیخواببه خاطر کم   د،یشماها توهم هست   -
 .دمیعقلم رو از دست م 



را به    اش یشد. چشمان مشک  ی حسام اصل  ک یکت و شلوارپوش، نزد  حسام
 چشمان حسام دوخت.

 م؟ ی ما توهم هست ی کنیواقعا؟ واقعا فکر م -

. کت وشلوار دیشانه حسام گذاشت. حسام به خود لرز  یرا بر رو   دستش
 زد.  یپوش پوزخند

 . م ی تریواقع  ی کنیکه فکر م  یزیما از اون چ -

 به سمت حسام برداشت. ی. قدم دیخند  دپوشیسف  راهنیپ

 قبولش کن.  -

 . آمدیباال م  یو نفسش به سخت  شدیم  نییحسام پاال و پا نهیس

 رو... قبول کنم؟  ی... چ یچ -

 و شلوارپوش دستانش را در هم قفل کرد.  کت

 . م ی راجع بهش فکر کن  شتر یب  دیبا -

 با پرخاش به کت و شلوارپوش گفت:   دپوشیسف  راهنیپ

  نی. تو ا کنهیتک تک انگشتامون داره عفونت م  م؟ی بهش فکر کن  وی چ  ی چ  -
 . م یر یمیم  م،ی مقاومت کن  شتر ی. اگر ب م ی وعده غذا خورد  هی  ی پنج روز فقط روز

 گفت:   یسردو شلوارپوش با خون  کت

 .ستی اون پدرمونه، قصدش کشتن ما ن -



  خته ی صورتش ر  یبر رو  اش یمشک  یتکان خورد. موها   یصندل   یبر رو   حسام 
 گفت:   رلبیشده بود. ز س یخ  اش،یشان ی بود و از عرق پ

 !دیخفه ش -

 زد.  ادیرا باال آورد و فر سرش

 !دیخفه ش -

آن محو شدند. حسام نفس    کیبه    دپوشیسف  راهنیلوارپوش و پ و ش  کت
  ن یرزمیخائف در ز   یآن صدا  یباز شدن درب آمد و در پ  ی . صدازدینفس م 

 . دیچ یپ

 !زم یسالم پسر عز  -

دستانش در چهارچوب در    ر یراه پله نگاه کرد. پدرش به همراه ز  ی باال  به
. چشمانش  سوزاندیچشمانش را م  آمدیکه به داخل م  یبودند. نور   ستادهیا

آهنگ قطع شد. احساس    یهم فشار داد. با ورود پدرش صدا  یرا محکم رو 
  ود ب   ی اند. سکوت موهبتبرداشته  شی ها را از گوش  ن یکرد که دو وزنه سنگ

  ی پا  ی آمد. صدا  نیی ها پا. خائف از پلهدانستیوقت قدرش را نم   چ یکه ه
رژه مانند  قلچماق  اعصاب    یامردان  بود. صدا  یشده  فیتضعبر    یحسام 

 . دیچی کت و شلوارپوش را در گوش راست حسام پ

 عذاب نجات بده! نی قبول کن و ما رو از ا -



که خودش بودند و نبودند،    یکسان   ی. صداشدیم   نییحسام باال و پا  نهیس
چشمانش کبود شده بود و به شدت وزن کم کرده    ر ی. زکردیم   اش وانهید

 مهربان بود. شی . صداستادی حسام ا یروبود. خائف روبه

 امروز حالت چطوره؟  -

باال برد و به خائف نگاه کرد. لبخند رو   سرش او را کفر  یرا    ی لب خائف 
  راهن یوضع انداخته بود. پ   ن یبود که حسام را به ا  ی . او همان روانکردیم

 گوش چپ حسام زمزمه کرد.   ر یخشدارش ز یصدا   با دپوش،یسف

مقصر اول و   کنم یاونه؟ از هر طرف که بهش نگاه م   ر یکه تقص   یمطمئن   -
 ماجرا مادر و خواهرهاتن.  ن یآخر ا

 لب تکرار کرد.  ر یبه چپ و راست تکان داد و ز  یسر

 نه! نه! نه! -

پوش    د یسف  راهن یاش، پ و شلوارپوش با همان لحن آرام و حق به جانب  کت
 کرد.   دییرا تا 

 مادر و خواهرهاته.   ر ی تقص ی. همه چحق با اونه -

 . دیچی در گوشش پ دپوش،یسف  راهنی. پوزخنده صدادار پ دیلرزیم  حسام

 فرمون رو بده دست ما.   ، یخودت رو نجات بد یتونیاگر نم -



کرد. مقابل    سیبرداشت و آن را خ  ی کنار حسام، دستمال   ز یم  یاز رو   خائف 
و    دیصورت حسام کش  ینشست. دستمال را بر رو   شی زانو  یحسام بر رو 

 را پراند.   شی خستگ ی دستمال کم یس یکرد. خ  ز یصورتش را تم 

 .یدیها نم افسارت رو دست اون گهی که د  یوقتشه که نشونمون بد -

  یاروزمندانهیگنگ به خائف نگاه کرد. خائف از جا برخواست. چهره پ   حسام
 د گرفت. رو به مرد کوتاه قامت نازک صدا گفت: به خو

 . اریبرو اون دختر الغره رو ب -

 را باال داد.   شیهانیها باال رفت. خائف آستاز پله مرد

  ن یا  یول   م ی کنیم  دایشوهر خوب براش پ   هیبر و رو داره،    کم ی  یک یاون    -
 رو نداره.  یکار  چیعرضه ه  یکی

 . دیرا به هم کوب   دستانش

 . حداقل واسه ساختن تو به دردم بخوره -

باز شد و مرد، خواهر    نیرزم ی. در زدیفهمینم  چیخائف، ه  یهااز حرف  حسام
نگاه به    ک ینگاه به پدر و    ک ی. حسام آوردیحسام را کشان کشان با خود م 

 قرار گرفتند. دهان گشود.  گر ید کیپازل کنار    یهاتکه ییخواهر انداخت. گو 

 رعنا؟ رعنا؟  -

 رعنا غرق در اشک بود. با التماس به حسام نگاه کرد. صورت 



 داداش؟ -

  شی که به دست و پاها  ییرها ی زنج  یبا تمام توان تکان خورد. صدا  حسام
 مملو از دستور و التماس بود.  شی بسته بودند، بلند شد. صدا

 د؟ یکن  کارشیچ  دییخوای! م ا یعوض  د یولش کن -

 گفت:  یبلندتر  یصدا با

 !ا یوض ع  د یولش کن -

بر لبان خائف    ی هی. لبخند کر دیلرزیرعنا را گرفت. رعنا از ترس م   ی بازو   خائف 
 نشست. 

 نه؟ یافتاد، ا   نجایکه ا  یکه مسبب همه اتفاقات  یدونیم -

! به سمت  دانستیصفت، شنکجه فرزندانش را اتفاق م   و یمرد د  ن ی! ااتفاق
 شد.  ل یحسام متما

 رفتنت بهت بدم. رونیراه واسه ب  هی بذار  -

 را جلوتر آورد.  رعنا 

 .یبر   جانیکه از ا   ذارمیم  ش، ی اگر بزن -

 تر شد.با بهت به پدر نگاه کرد. لبخند خائف پر رنگ حسام

 رونی و اون ب  کنم یآزادت م  ش،یکه بزن  یسراغتون. اگر قبول کن امیفردا م -
 صورت...   نیا  ر ی. در غ شهیتو م  یکه مال منه برا  ییزهایهمه چ 



افتاد.    نی زم  یو بر رو   دیکش  یغ یبه صورت رعنا زد. رعنا ج  ی محکم  یلیس
رعنا، باال رفت. رعنا را برداشتند و    ادیفر   گر یبه کمر او زد و بار د  یخائف لگد

  ی هادسته  یدر مقابل حسام بستند. خائف دو دستش بر رو   یصندل   یبر رو 
 کم بود.   ار ی گذاشت. فاصله صورتش با صورت حسام بس  یصندل

و آخرش    ارم ی رو م  ی ک ی! بعد از اون، اون  رهیبم  نجا ی تا هم  زنمشیانقدر م   -
 مادرت رو. 

 رفت و قصد رفتن کرد.  عقب

 پسرم.  ر یرو بگ  مت یخوب تصم  -

و حسام به    کرد یم   ه یرفتند و خواهر و برادر را تنها گذاشتند. رعنا گر  همه 
. به رعنا نگاه کرد که از  ستی آهنگ ن  ی از صدا  ی که خبر  دیش یدانیم  نیا

 خاطر گفت: نانی. با اطمدیلرز یترس م

 برسه.  خوادیکه م  یزیبذارم که به چ  ستی قرار ن جام،نینترس! من ا -

و لجوجانه    کردیم  ینی نگفت. چشمان حسام سنگ  چیو ه  دیرعنا لرز  چانه
 نداد و به خواب رفت. جه ی. مقاومتش نت خواستیم  قیخواب عم  ی مدت

م  دور  بر  پ   یزی"  و  شلوارپوش  و  نشسته   دپوش یسف  راهنیبه همراه کت 
دو طلب پ بودند. هر  بودند.  زده  زل  به حسام  با   دپوشیسف   راهنی کارانه 

 دارش گفت: خش یصدا

 . یستین  دونیم  نیقبول کن که مرد ا -



 . دیغر  حسام

 خفه شو! -

 . دیخند  دپوشیسف  راهنیپ

 ؟یهم بلد  یاگهی د ز یجمله چ  نیبه جز ا -

 قاطعانه گفت: حسام

 . گهی. چه رعنا باشه چه هرکس دکنم یمن دست رو زن بلند نم  -

 تکان داد.  یو شلوارپوش سر  کت

 . خب، پس فرمون رو بده دست ما یلیخ -

 : دیگنگ پرس  حسام

 فرمون رو؟  -

 و شلوارپوش انگشتانش را در هم قفل کرد.  کت

تر  برات راحت  یهمه چ  م،ی ریسخت رو به عهده بگ  یما کارها  یاگر بذار  -
 . شهیم

 به چپ و راست تکان داد. ی سر حسام

 . دیشماها خود من  یول -

 تچ گفت.  دپوش، یسف  راهنیپ



 افتادن.  ر ی بدن گ هی. سه تا آدم که تو  م یهم   هید نه د! ما فقط شب -

 شد.  لی متما  ز ی مت مس به

 خودخواه نباش و فرمون رو دست ما هم بده! -

و حسام حس کرد که    دیدار از دور به گوش رس آهنگ تند و ضرب  یصدا
  راهن یکت و شلوارپوش و پ  ز،ی. مکشدیم  رونیب   ایرو  ن یاو را از ا   یمکش 
کت و شلوارپوش،    یلحظات، صدا  نیدور و دورتر شدند. در واپس   دپوش یسف

 . دیچی در گوشش پ

 رو کمک ما حساب کن! ،یاگر تو مخمصه افتاد -

پر  حسام خواب  صدادیاز  مگوش  ی.  آهنگ  چه    آمدیخراش  حسام  و 
. به رعنا  ستیصدا ن  نیاز ا   یامروز خبر  کرد،یبود که گمان م  الیخخوش

  ش،یا هاما درپس چشما قهو  کرد،ینم  ه یگر   گر یبود نگاه کرد. د  شیروکه روبه
 ترس و وحشت نفهته بود.

تو    یدارش، صورت الغرش را احاطه کرده بود. با صدابلند و موج  یموها
 گفت:   شی دماغ

 !رمی بم  خوامیمن نم -

 گفت:  نانی به او نگاه کرد. با اطم حسام

 !وفتهی ب ی اتفاق نی همچ  ستی قرار ن -

 گفت:   اقیرعنا برق زد. با اشت  چشمان



 م؟ی بزن  یخوایم -

 . دیبه چپ و راست تکان داد. نال ی سر حسام

 رو بکنم!  کار نیا  تونم ینم -

 گفت:  دانهیناام رعنا 

رو و آخر سر هم   ای بعد لع  کشه،ی. اول من رو ممونهیحرفش م یاون رو  -
 مامان رو. 

 اشک چشمانش را در برگرفت.  یپرده

 . کشهیچشمات م  ی هممون رو جلو -

ب   حسام . با بغض  دیبه رعنا نگاه کرد. اشک بر رخسار رعنا چک  ی چارگ یبا 
 گفت: 

 ما! یهمه ی خودت، برا  ی من رو بزن! برا -

 . دیلرز  اشچانه

 . یمرگ ما رو تحمل کن  یتونی. نمیمهربون ی لیتو خ -

. باز هم تا  ختیاشک ر  شانیدرماندگ  یانداخت و برا نیی سرش را پا  حسام
قلچماقانش آمدند. باز هم حسام    صبح نتوانست بخوابد. باز هم خائف و 

  یزیاش تنها چ. شکم برآمدهستادی . خائف در کنار حسام اشی بود و درماندگ



و با التماس به حسام زل زده    رفتی. تن رعنا رعشه مدیدیبود که حسام م 
 : دیبود. خائف کنجکاوانه پرس 

 پسرم؟  هیچ  متیخب تصم  -

پا  حسام  را  گوش  نییسرش  ت   شی هاانداخت.  سرش  و  ممتد    ر یسوت 
 زار و ناالن گفت:   ی. با حالدیکشیم

 !تونم ینم -

 گفت:  دانهیناام  خائف 

 . یفیضع   یلیخ -

 به قلچماقان گفت: رو 

 .دیدختره رو باز کن  -

 دهان به التماس گشود. رعنا 

 نه! نه! نه! -

وش  کت و شلوار پوش در گ   یحسام بر صورت رعنا نشست. صدا  ی لیس   شالق
 . دیچی حسام پ

 سرت رو بلند کن.  -

 . دینال حسام

 !تونم ینم -



 زد:  ادیو شلوارپوش فر  کت

 . ر یسرت رو باال بگ -

که به شکم رعنا    یبه ناچار سرش را باال گرفت و به رعنا نگاه کرد. لگد  حسام
دارش  خش  یبا آن صدا  دپوش یسف  راهنی. پاوردیخورد، باعث شد خون باال ب 

 گفت: 

 کنترل رو بده دست ما.   ،یریجلوش رو بگ  یتونیاگر نم -

 . دیکش   ادیرعنا فر  ،یلگد بعد با

 داداش!  -

. صوت ممتد دیکوب یبدنش م   ی ها. تک تک رگزدینفس نفس م  حسام 
 . دیچی وار کت و شلوارپوش در ذهنش پزمزمه  ی بود. صداگوشش بلندتر شده

 فرمون رو بده به ما! -

 تکان داد. آرام گفت:  ی سر حسام

 د؟ یر یجلوش را بگ دیتون یم -

 به ما اعتماد کن! -

 شد.  میتسل   حسام

 !دینجاتش بد  -



آمد و فرمان را به دست گرفت. حسام را   دپوش یسف  راهنیخنده پ   یصدا
 زد.  ادیبه عقب راند و با دهان او فر

 !دیبس کن  -

.  دیم حسام نگاه کرد. در چشمانش حسام را ندسر برگرداند. به جس   خائف 
زد. او حسام را ساخته بود    یاست. لبخنداو شده  ن یگزیجا  یگری فرد د  ییگو 

رو او خواهد بود. عقب  به بعد دنباله  ن ی که حسام از ا  دانستیم  یو به خوب 
 . دیکش

 !دیبازش کن  -

نگاه کرد. کبود بود و زخم    رها یزخم زنج   ی را باز کردند. به جا  شی و پا  دست
دست و    یکه تا آخر عمرش بر رو   ییها مشهود بود. زخم   شی جا  یدر جا

باق ه  یپاها  و  بود  آرام  اما  او  نم  یدرد  چیماندند.  لبخند کردیاحساس   .
او را از    خواهدیکه م  دید  یبر صورت رعنا نشست. حسام را منج   یمحو

.  کردیبه ماجرا نگاه م  شه یاز پشت ش   یینجات دهد. حسام گو  ،ی مرگ حتم
 راهنیاز حرکاتش به دست او نبود. فرمان را به دست پ   کدامچیکنترل ه

بود. جلو رفت. دستش را باال آورد    دهی داده بود و خود عقب کش   دپوش یسف
  رعناتر.  تر زد. محکم و محکم را محکم   یو بر صورت رعنا کوفت. ضربه بعد

بارش    چار ی و ل  زدیوقفه او را م   ی ب  دپوش یسف  راهن ی و پ  آوردیخون باال م 
جرکردیم ناظر  حسام  نم  انی.  و  بگ  یجلو  توانستیبود  را  .  ردیخودش 

  ین یقصد عقب نش  دپوش، یسف  راهن یاما پ   د، یمقابلش کوب   شه ی به ش  یچندبار
تقال   ر . آنقد زدیم  ادیاش فرصدا در زندان خود ساخته  ینداشت و حسام ب 



زانو نشست.    ی. رو ردیبه دست بگ  کرد، که توانست کنترل بدن را دوباره 
دست لرزان حسام گذاشت.   یاما به هوش بود. دستش را رو   حرکتیرعنا ب
 . شدیم  ده یشن  یبه سخت شی صدا

 تو...  -

 توانش گفت: ن یآخر با

 الزم بود! کار نیانجام ا -

 . دیکت و شلوارپوش را کنار گوشش شن  یسپس از هوش رفت. حسام صدا  و 

 !یف یضع ی لیتو خ -

فرمان را از حسام گرفت و حسام تا   ،یسخت   چیو بدون ه  ی به راحت  بار نیا   و 
  راهن یکه پ  یبود. تنها زمان   شی زندگ  یمشغول تماشا  شه،یابد از پشت ش 

چند لحظه کنترل را   ی برا ی پوش، کمر به قتل رعنا بست، حسام واقع  دیسف
نتوانست حر اما  آن    ف ی به دست گرفت،  از  شلوارپوش شود. پس  و  کت 

  اش ییاش وفا کرد و حسام را وارث تمام دارا پدر به وعده  ن،یرزم ی در ز  اقفات
هرگز   گر ی کرد. رعنا، خواهر حسام، پس از آن جراحات از نخاع فلج شد و د

نتوانست نه راه برود و نه حرف بزند. بعدها پس از مرگ خواهر، اسم دختر  
توانا کوچک پدر،  مرگ  با  رعنا گذاشت.  را  تمام    ییترش  را  کنترل  ثروت 

از آن را به باد داد. هر شب موقع خواب، سه حسام    یادینداشت و بخش ز 
ها  داشت تا آن  یسع  ی. حسام واقع گفتندیو سخن م  شدندیدور هم جمع م 

را متقاعد کند، که فرمان را به او باز گردانند. اگر فرمان دست او بود، نه  



م  باد  به  م  رفتیثروتشان  فرزندش  قاتل  او  نه  از کشتن  .  شدیو  پس 
د بگ  خواستینم  گر یدخترش،  به دست  را  بدن  در  ردیکه کنترل  و  رفت   .

و بدن   یاعماق ذهنش محو شد. مالک اصل  که    یذهن، خود را حذف کرد 
زاده ذهن   وانهیباهوش و مهربان بود، به دست دو د  یپسر   زبانی م  ،یروز

بود    ی نبود و حال تنها جسم   ی از حسام اصل  یخبر  گر یافتاد. د  دهیشکنجه د
محکوم به فنا    وانگانی. دکردندیاو، آن را کنترل م  یوانهی د  یهاهیکه سا

بود که کت و شلوارپوش، دائما از خود    ی سوال  ن یا  ن؟ یوارثان زم  ا یهستند و  
 . دیپرسیم

 !( دیآ ینم ایبه دن  وال ی ه ی آدم چی) ه

 *** 

 شانزدهم فصل

 ( قت ی)زمان حق

و اعضا در طبقه همکف مرکز    افتی  ان یپا   ی بانی پشت  ماهانه گروه  یجلسه
  وتاب، ی بودند. قرار بود که آتور از    گر یدکیمشاوره مشغول خوش و بش با  

  یانجام کارها  یبرا  گر ی دکیو هما با    ی انیو هالله مراقبت کند تا خانم ک   ایآر
خانم ک   یان یپا بروند.  دادگاه  به  همسرش  از  هما  ا  ی انیطالق    ان یم   ن یدر 

انجام دادن   یبرا  یاست و کار   کار یبعد از ظهر را ب  ز ین  نی متوجه شد که آبت
و آتور بسپارند تا به آتور    نیها را به آبت ندارد. با هما مشورت کرد تا بچه



اده بودند تا به  کرد و هر دو آم  یابراز خرسند  ز ی. هما ن د یای فشار ن  اد یهم ز
 گفت:  یبلند ی ابا صد یان یدادگاه بروند. خانم ک

 !جانیا دییا یب  ن؟یآتور؟ آبت -

  ی که هرکدام مشغول صحبت با افراد مختلف بودند، عذرخواه  نیو آبت   آتور 
کنار هما و سه فرزندش    یان یرفتند. خانم ک  یان یخانم ک  یکردند و به سو

  اش رهیت   یو موها  دهیروشن پوش  یبه رنگ صورت  یبود. کت و شلوار  ستادهیا
را   نشو دستا  دیشدن آتور به سمتش دو   کیبا نزد  ایرا محکم بسته بود. آر

 گفت:   اشیبانمک و تو دماغ  یدور آتور حلقه کرد. با صدا

 سالم استاد! -

 گفت:   ییرو و با خوش  دیکش  ایآر یموها  ی زد. دست بر رو  یلبخند آتور 

 سالم وروجک! -

.  دیرا گرفت و جلو رفت. با هما دست داد و لپ هالله را آرام کش   ایآر  دست
 خم شد و با لبخند گفت:  وتاب ی رو به 

 حال خانم نابغه چطوره؟  -

  یمحو  ینتوانست در برابر نابغه خطاب شدندش، مقاومت کند. لبخند  وتابی
 گفت:   نی خطاب به آبت یان یزد و آرام سالم کرد. خانم ک

 ؟ یکاریامروز ب -

 آرام و متواضع گفت:  یان یبه نشانه مثبت تکان داد. خانم ک  ی سر نیآبت



ها  . قرار بود که آتور از بچهم یدادگاه بر   ی کارها  یامروز من و هما قراره برا  -
که دست تنها    یبهش کمک کن  یتون یبدونم که م   خواستم یمراقبت کنه، م 

 نباشه؟ 

نداشت،    یرابطه خوب  ادی ها زفرو برد. با بچه  شی دستش را در موها  نیآبت
کردن با آتور و گذران وقت با او باعث    یو همراه   یان یاما درخواست خانم ک

 را بدهد.  ی انیبزند و با کمال احترام پاسخ خانم ک  یشد که لبخند

 .شمیحال مخوش -

  کرد یرا قبول نم   یهمراه   نیبود ا   شی پ  یکه اگر چند  دانستیخوب م   آتور 
 . اما حال... .گرفتیفاصله م  نیز آبت و ا 

 نگفت.  ی زیزد و چ  یلبخند رلبیز

 و گفت:  دی قرمز رنگش کش راهنیبر پ ی دست هما 

 . دیوفت یتو زحمت م  گهی شرمنده د -

انجام    نانیتکان دادند و به او اطم   ی هر دو سر  ن یو آبت  آتور  دادند که از 
  نیهالله را به آبت  ل یوسا   فیک  ،یان ی. خانم کشوندیحال هم مخوش  کار نیا

 داد و گفت: 

 ساک هست.   ن یداخل ا ازتونیمورد ن  لیهمه وسا  -



کرد. هر دو سالن را ترک    تی را بر پشت هما گذاشت و او را هدا  دستش
گذاشتند. آتور، هالله را در کالسکه گذاشت. رو    شانیها را براکردند و بچه

 گفت:   نی به آبت

 ؟یکرد  یتا حاال بچه دار -

 گفت:   یآرام یباال انداخت. با صدا یاشانه نیآبت

 نه! -

آبت   فی ک  آتور  از دوش  جا  ن یرا  بر  و  در کالسکه  مخصوص  یبرداشت  اش 
 گفت:   یال یخ یگذاشت. با ب

 نداره.  یکار  -

 کرد.   وتابی و   ای به آر رو 

 !ایتو با من ب   ایآر -

 اشاره کرد. نی آبت به

 باش.  نی تو کنار آبت وتاب ی -

سنگ فرش شده به راه    یرو ادهیپنج نفر از ساختمان خارج شدند و در پ   هر 
که  . بدون آنستادیا  نی شلوارش کرد و کنار آبت   بیدست در ج  وتابیافتادند.  

 به او نگاه کند، گفت:

 !دمتید ون ی تو تلوز -



اش برد. خواست دهان رنگ ساده  یاسورمه  ی هود  بیدستانش در ج  ن یآبت
 ادامه بدهد.  وتابیکه    و فخر بفروشد، دیبگشا 

 بهتر بود! یل یخ  افتیاونجا ق -

به آتور نگاه کرد. تا    نی. آبت دیچند قدم جلوتر رفت. آتور بلند خند  ال یخیب
آورد.    نیاش، لبخند بر لب آبت بود. خنده  دهیرا از آتور ند  یا خنده  ن یکنون چن
 خنده گفت:  انیآتور در م

 !ه یبچه عال نیا -

رنگ بر    ی با هالله بود. هر سه بلوز و شلوار اسپرت نارنج  ی سرگرم باز  ایآر
 خطاب به آتور گفت:  وتاب ی تن داشتند. 

 م؟ یر یکجا م  -

 نگاه کرد و بدون مشورت با او پاسخ داد:  نیبه آبت آتور 

 !ی مرکز  دونیم -

  گرفت یم  م ی از آتور نداشت، او خود تصم  یگری تکان داد. انتظار د  یسر  ن یآبت
 . کالسکه را از آتور گرفت و آرام گفت: کرد یو خود اجرا م 

 . ارمشی خودم م نه، ی سنگ -

شد از   ز ی که در وجودش لبر  یحس خوب   د ینفهم   چ ینکرد و ه  یمقاومت   آتور 
 شدند.  یمرکز  دانیم  ی . هر پنج نفر راهستیبهر چ 



کالسکه هالله را هل    نیت و آبترا در دست داش  ایو آر  وتابی دست    آتور 
  ی . باد بهاررفتیم   یکیروز بود و هوا رو به تار   یهاساعت  نی. آخردادیم

تا سردش نشود.    د یهالله کش  یپتو را بر رو   نی آنقدرها هم سرد نبود، اما آبت
. هر از چند  کردیهالله در کالسکه نشسته بود کنجکاوانه به اطراف نگاه م 

د  یگاه  و    ییها نیماش  دن یبا  بودند  حرکت  حال  در  با   یمردم   ایکه  که 
را تکان   شیو دست و پا   کردیذوق م  دند،یدو یم  ایو    رفتندیسرعت راه م 

 . دادیم

تو    یرفت. با صدا  نیسراغ آبت   دستش را از دست آتور رها کرد و به  ایآر
 او را صدا زد: اشیدماغ

 ن؟ یآقا آبت -

 پاسخ داد.  کرد،ینگاه م  کی در تراف ر یاس  یهانیکه به ماش   نیآبت

 بله؟ -

 گفت:  مقدمهیب  ایآر

 ؟یتو استاد رو دوست دار -

  وتاب ی بازگرداند. باعجله به آتور و    ای با تعجب سرش را به سمت آر   ن یآبت
  شانیها کم نبود که صحبت  یشان انقدرتر بودند، نگاه کرد. فاصلهکه عقب

 بماند ادامه داد.  نیکه منتظر پاسخ آبتبدون آن ا یرا بشنوند. آر

 ! یبه مامانم گفت که تو استاد ما رو دوست دار یان یخانم ک  -



 : دیپرس  یمآرا  یباال انداخت. با صدا یی ابرو نیآبت

 شما سه تا رو سپردن به ما؟  ن یهم یبرا -

افتاده بود و آن را به    نی زم  یبر رو   یتکان داد. به جان تکه سنگ   یسر  ایآر
 .کردیجلو شوت م 

تو    مشیبذار  دیبا   ست،ی گذاشتن ن  شی خودش آدم پا پ   نی گفتش که آبت  -
 عمل انجام شده!

بود که همه به جز خود    اش به آتور واضحتکان داد. آنقدر عالقه  یسر  نیآبت
که ذهنش به جز   شدیم  یچند روز  د،ی کش  یآتور متوجه آن شده بودند. آه

رفتار    ر ییخود آتور هم متوجه تغ  ی و حت  جست ینم  یگرید   ز ی آتور چ  ی هوا
را    کارها شده بود. به مانند سابق وراج نبود و حال و حوصله انجام    نیآبت

  یقدم   نیکه آبت  شدیآن هم توسط آتور، باعث م   دنینداشت. ترس از نه شن
که آتور ترس از ورود به    دانستیو م   شناخت ینذارد. آتور را خوب م  شیپ

ود  مشابه کشته شده ب   لی رابطه دارد. هر چه نباشد، خواهر کوچکش به دال
.  دندیرس  ی مرکز  دانی. به مگذاشتینم   شیاز ترس جان آتور، پا پ   ن یو آبت

و منتظر ماندند تا چراغ سبز شود. با سبز شدن    ستادندیدر پشت چراغ عابر ا
بزرگ رفتند. بعد از ظهر بود    دان یبه سمت م   تیچراغ، همراه با انبود جمع 

 فت:و آتور گ  ای رو به آر ن یشلوغ. آبت  ار یبس  ی مرکز دان یو م

 د؟ یخوریم  یچ -

 رنگش برد و آرام گفت: یشلوار نارنج  ب یدست در ج ایآر



 !خوامیمن پشمک م  -

نظرش را    ا یبپرسد، آر   ی سوال   وتابیکه از  از آن  شیتکان داد. پ   ی سر  ن یآبت
 گفت:   یبلند یعوض کرد. با صدا 

 . خوامیم  ی کینه! ذرت مکز  -

 گفت:  تیگذشت که با مظلوم  هیثان  چند

 هر دوتاش رو بخوام؟  شه یم -

 گفت:   ییرو با خوش نی . آبتدندیو آتور هر دو خند  نیآبت

 .شهیمعلومه که م -

 گفت:   وتابی کرد. خواست دهن باز کند که   وتابی به  رو 

 . خوامیبزرگ هوم م  وانی ل هیمن   -

 تکان داد. ی سر نیآبت

 !ی هست  گهیلول د ه یواقعا تو  -

آرام جلو  ن هالله بود و کالسکه را آرامآتور نگاه کرد. آتور مشغول خواباند   به
  ی اسرخ و چشمان قهوه  یمحو موها  یاچند لحظه  نی. آبت کردیو عقب م

  ک ینزد  یتر شده بود، شد. چند قدمروشن  د،یآتور که در اثر برخورد نور خورش 
 آتور شد. 

 . م ی شد ی میقد یهازوج  هیشب -



آبت   آتور  انتظار  بر خالف  تنها    یاجواب پرخاشگرانه  نینگاهش کرد.  نداد و 
بود. قلب آتور آنقدرها هم از    نی بر آتش درون آبت  ی لبخند زد. لبخندش آب
درست   نبود.  دور  آبت  ا یاو  چن   خواستیم  ن یغلط،  آرام شدی اندیب   نیکه   .

 : دیپرس

 ؟یخوریم  یچ -

 گفت:  تعارفیب آتور 

 بزرگ هوم.  وان ی ل هی -

 را بخرند. هایرفتند تا خوراک ا یتکان داد و با آر ی سر نیآبت

به    ر ی نگاه کرد، سه مس  ی رو ادهیپ  ر یموفق شد هالله را بخواباند. به مس  آتور 
  ر یمس  ک یوجود داشت و در هر پنچاه متر،    دان یموازات هم، دور تا دور م 

م  یافق به  م   هیتعب  شد،یم   یمنته   دانیم  انه یکه  بودند.  از    دانیکرده  پر 
دست پر آمدند. به    نیو آبت  ایسبز بود. آر  ن یدرختان بزرگ و کوچک و زم

  وان یو آتور هر سه ل   ن یآبت  وتاب،ی را بخورند.    ها یرفتند تا خوراک  یقیآالچ
نوش  ی بزرگ آر  ی دن یاز  و  خوردند  را  مکز  ا یهوم  ذرت  و    یک ینخست  خورد 

  ی باز ن یزم ن یاش کند. آبتمزه سپس پشمک را نگه داشت که به ندرت مزه 
 که مقابلشان بود را نشان داد و گفت: 

 !د یکن  یجا بازاون دی ها بربچه  دیپاش -

که به    نی با خود همراه کرد. آبت  ز ی را ن  وتابی از جا برخواست و به زور    ایآر
 به آتور گفت:  کرد،یها نگاه مبچه



 ه؟ یچ یبرا وتابی دست  یسوختگ -

انقدر جذاب بود؟ به خود    شه یهم   شانشیپر   ی نگاه کرد. موها  ن یبه آبت   آتور 
 زد و پاسخ داد. بینه

دستش    ر یگ  یسوزآتش  هی  یتو  - بده،  نجاتش  برسه که  باباش  تا  کرده، 
 !سوزهیم

 با تعجب نگاهش کرد. نیآبت

 باباش نجاتش داده؟ -

سخت    شیبرا   ان یکه باور جر   نیبه نشانه مثبت تکان داد. آبت   ی سر  یآتور
 : دیباز هم پرس  بود

 که خواهر خودش رو کشته؟   یباباش؟ همون آدم -

 .دی کش   یبر چشمان آتور نشست. آه  غم

 هستن.  یعاد یها ها دست دارن معموال آدمقتل نیا ی که تو  ییهاآدم -

  ن یبر قلب آبت  یخنجر  شیاش نگاه کرد. غم صدا دستان در هم قفل شده  به
 شد.

 بود. طور نیمن که ا   یحداقل بابا -

  یدرد  نیمرحم چن   توانست یم   ی. چه حرفدیکه چه بگو   دانستینم  نیآبت
 شود! تنها به او نگاه کرد. آتور آرام گفت:



 که رعنا توش مرد.  ییکه اونم هست. جا  ییامشب برم خونه، جا دیبا -

 زد.  یپوزخند

 کشته شد!  -

رنگش را پوشانده    یااز اشک، چشمان قهوه  ی نگاه کرد. پرده نازک  نی آبت  به
 بود. 

  ششی کنم و آت  شی اتاق زندان  ه ی  یکه تو  کنم یفکر م   نی اوقات به ا  یگاه   -
 بزنم. 

 سکوت کرده بود و گوش جان به سخنان آتور سپرده بود.  نیآبت

 کار رو کرد؟چرا اون دونمیهنوزم نم   یول -

 شت شستش افتاد. اش، به جان پوست کنار ناخن انگ انگشت اشاره با

اوقات خون    یآروم بود و بعض   شه ینبود. هم  یقدرها هم پدر بداون اون  -
  هاشیخوب  تونمینم   کنم یم  ی. هر چقدر سع گرفتیچشماش رو م  یجلو

  ی ذهنم هست. اون مرد  یتو  یمبهم  ر ی تصاو   امیاز بچگ   یول  ارم،یب  ادیرو به 
 . کردنیتا آسمون فرق م   ن یکه االن هست زم  یها بود، با مردکه اون موقع

 . دیبه صورتش کش یدست

 انگار دوتا آدم کامال متفاوتن.  -

 نگاه کرد. نی. به آبت دی جرعه هوم را نوش ن ی. آخردیکش  یآه



 ناراحتت کنم.  خواستمینم  د،یببخش -

 انداخت. نیی را پا سرش

باهاش حرف بزنم، البته به جز    نایع به اکه بتونم راج  ستی ن  یفقط کس   -
 دکترم. 

 شد. تک تک کلماتش به آتور قوت قلب داد. کشینزد  یکم  نیآبت

با من    ،یخوایکه م  یزیراجع به هر چ   یتون یهر وقت که دلت خواست م  -
 . یصحبت کن 

  م ی را ن   شانیهردو  ،ی باز  نیاز زم   ایآر  غ ی ج  یبر لبان آتور نشست. صدا  لبخند
 کرد.   ز یخ

  ی بر رو   ایو آتور کالسکه را هول داد. آر  دیبه سمتشان دو   دیترد یب   نیآبت
نه    ایکه به نظر هشت    یگرید  ی. پسر بچهکردیم  هیافتاده بود و گر  ن یزم

  ن یپشتش بودند. آبت  گر یبود و چند پسر د  ستاده ی پشت سر او ا  آمد، یساله م
 زد.  شی صدا  یبلند یخواست که دخالت کند، اما آتور با صدا

 !ن یآبت -

. تمام تالشش  زدیبار بود که آتور او را به اسم کوچک صدا م   نینخست   نیا
 و به او نگاه کرد. آتور گفت:   ستادی . تنها ادیرا کرد که در پاسخ او "جانم" نگو 

 دخالت نکن.  -

 . ستادیا  نیآبت  کنار 



 . انیخودشون از پس خودشون برم -

ه داشت. هر دو به منظره مقابل  خود نگ  ی را در جا  ن یآبت  ش،یصدا   نانیاطم
که    یرا پاک کرد، از جا برخواست و به پسر  شی هااشک  ای نگاه کردند. آر
 بود، گفت:  ستادهیپشت سرش ا 

 ؟ یدیچرا هول م -

 گفت:   یجمع کرد، با تخس نه یدستانش را در س پسر 

 بهت گفتم که تندتر برو! -

در صورتش    هیاز گر  یاثر  گر ی که د  ای. آرستادی جلو آمد و کنار برادرش ا  وتاب ی
 نبود، با اخم گفت: 

 چطور تو سرسره تندتر برم.  -

 پاسخ داد. یباز هم با تخس  پسر 

که االن سرت    ییبال  نی وگرنه هم  یتندتر بر  دیتندتر برو، با   گم یمن م  ی وقت  -
 .ارمیاومد رو سرت م

کودک شش ساله که در    کی  یاش براجلو رفت. چهره  گر ید  یقدم  وتابی
بس  یت یموقع   نیچن ب   ار یاست،  لحن  همان  با  بود.   حوصله یآرام 
 گفت:  اشیگی شی هم

 رفتار کنه؟  ی گیطور که تو ماون دیچرا با  -



 پسر شد.   ک ینزد یگرید قدم

 ؟ یکن   فی تکل  نییتع  هیبه تو اجازه داده که واسه بق  یک  -

 : گفت  یباز هم با تخس  پسر 

 !زنمتاینم  یفکر نکن چون دختر -

  کرد،یدخالت نم   کسچیجمع شده بودند. ه  ی باز  ن یدور زم  یادیز  افراد
 . کشدیدو کودک به کجا م  نیجدال ا ندیهمه منتظر بودند تا بب   ییگو 

 کرد.   یاتک خنده وتاب ی

 ؟ یمن رو بزن یتون یم  ی باعث شده که فکر کن یو چ  -

  ی گر ماجرا بودند، برانظاره  یباز  نیاز زم   یاپسر نوجوان که در گوشه  چند
 داد زد.  شیخروس  یبا صدا ی دست و سوت زدند و پسر وتاب ی

 دختر. زادی دست مر -

چن   پسر  از  تحق  ،ی واکنش  نیبچه که  برا  کرد، یم   ر ی احساس  و    ی قرمز شد 
 هشدار داد.  وتاب ی بار به  نیآخر

 !زنمتا یبه خدا م -

 گفت:   یحوصلگیهمان ببا   وتاب ی

 زورته؟  یکه دار  یزیچون تنها چ  -

 شد.  کینزد  گر ید یقدم



 .ستیتو کلت ن   یچون معلومه که عقل -

  رون یکودک شش ساله ب  کیواژگان از زبان    نیا  کهنیمتعجب از ا  همگان
گرد و خاک    یو کم   دیوز   ی. بادستندی نگر یبه مشاجره دو کودک م   د،یآ یم

نوجوان، دست    ی. باز هم پسرهادیچیپ   ی باد در سرسره تونل  ی بلند شد و صدا
 ورش ی   وتابی زد و به سمت    یزدند و پسر بچه دستانش را مشت کرد و داد

داد، دست مچ دست پسر را گرفت، پشت به   ی از مشت جا خال  وتابی برد.  
ها  ت. دهانانداخ  نیپسر را بر زم  گرشیخم شد و با کمک دست د  یپسر کم 

آتور خند و  ماند  باز  تعجب  آبت دیاز  پرتعجب  نگاه  در جواب  با خنده    ن، ی. 
 گفت: 

 دادم.  ادشیحرکت رو  نیخودم ا  -

  وتاب ی و    کرد یم   هی ها رفت. پسر بچه گرو به سمت بچه  دیکش   یپوف  ن یآبت
 بود. خطاب به پسر گفت:  ستادهی سرش ا یباال  نهی دست به س

 . ادیاز همه قلدرها بدم م  -

  یترهاکه بزرگاز آن  شیرا گرفت و تا پ   ا یو آر   وتاب ی جلو رفت دست    ن یآبت
آن به  زمپسر  از  برسند،  شدند.    یباز  ن یجا  آبت  وتابیدور  راه    ن یکه کنار 

 که آتور هم بشنود گفت:   یبلند یبا صدا رفتیم

 . ستم ی ن مون یم پشمن از کار   ی! ولد یدعوا کن  د، یدعوام کن دییخوا یاگر م -

 زد و رو به آتور گفت:  یلبخند نیآبت



 ؟ یدعواش کن یخوایتو م -

زانو خم شد تا با    ی . رو ستادی ا  نیتکان داد. آبت  یبه نشانه منف  یسر  آتور 
 هم قد شود. با آرامش گفت:  وتاب ی

 . دیشما دوتا امروز حقتون رو گرفت  -

 . با افتخار گفت: دی کش  ایآر یی فر طال ی در موها ی لبخند زد و دست وتابی به

 بود. ی کارتون عال  -

هم کنار    نیلبخند زدند و سرخوشانه جلوتر حرکت کردند. آبت  ایو آر  وتابی
 آتور به راه افتاد. به هالله که هنوز هم خواب بود نگاه کرد.

  ی آروم   ن یبچه به ا  فهیبزنن و پخش کنن. ح   یچندتا کپ   د یبچه با  نیاز هم   -
 دونه باشه.  هیفقط 

 گفت:   کردینگاه م ای و آر  وتابیکه به    کهی. در حال دیخند آتور 

 منتظرمونه!  یضلع شرق یداد که تو امی هما پ -

مادرشان دادند    لی ها را تحوتکان داد و به آن سمت رفتند. بچه  یسر  نیآبت
تعر  حال  در  دو که  آن  با  خداحافظ  ی برا  انیجر  ف یو  بودند،    ی مادرشان 

 کردند. 

در حال شکست بود   نیخون یباز هم در نبرد دیبود و خورش ینارنج  آسمان
 ی . هواآمدینم   کسچیبه چشم ه  گر یبود که د  یو شکستش آنقدر تکرار

بهار سرد  ی غروب  به  ا  یرو  و  بود  نفس  ن ینهاده  را    ی هاسرما،  آخرش 



تابستان نزد  د،یکشیم انتظار هجوم گرما  سی بود و پرس  کیچرا که    یدر 
به آتور نگاه کرد.    ن یرزندانش از نظر محو شدند. آبت . هما و فبودتابستان  

 زد و گفت:   یلبخند

 چسبه؟ یم ی االن چ یدونیم -

 نگاهش کرد. جیگ  آتور 

 ؟ یچ -

 تر شد. گسترده  نی آبت لبخند 

 !یزید -

مکث کرد و سپس به   یا. لحظهدیسرخ رنگ آتور از تعجب باال پر  یابروها
 اشاره کرد.  ی مرکز  دانیم  انه یم

 جا هست. خوب اون یپز  یزید هی -

ب  یبرا  موافقتش آبت  شتر ی گذارندن وقت  به    خواستیم   ا یبود    نی با  رفتن 
. تعجب از صورت آتور  دانستیخود هم پاسخ را نم  اندازد؟یخانه را عقب ب

آبت  دیپرکش  ثان   نی و در صورت  تا به    دیطول کش  ی اهیجا خوش کرد. چند 
 تکان داد.  یخند بزند. سرو دوباره لب  دیا یخود ب

 !م ی پس بر  -

  ن ی چند  ،ی مرکز  دانیم   انهیهم لبخند زد و کنار هم به راه افتادند. در م  آتور 
به    نیشده بود. آتور و آبت   ه یتعب  ی و فرنگ  یغرفه و دو رستوران بزرگ سنت 



که دور تا دورش پنجره بود و    یشکل  ره ی رفتند. رستوران دا  یرستوران سنت
ز تختپنجره  ر ی در  رو  یسنت  ی هاها  بر  بودند.  تخت  ی کی  یگذاشته  ها از 

د و  تلو  ی زینشستند  دادند.  سفارش  را  مخلفاتش  مقابلشان    ونی زیو 
 آرام گفت:   ن ی. آبت دادیاز ملکه به همراه شاهزاده بهمن را نشان م   ی ریتصاو 

لت و    ی خوایقشنگ معلومه که م  ، یکن یکه تو به ملکه نگاه م   یطورنیا  -
 . یپارش کن

 نگاه کرد. او هم آرام گفت:  نیبه آبت آتور 

 هست که نخواد ملکه رو لت و پار کنه؟   نیسرزم ن یتو ا  یکس  -

 زد. یلبخند مرموز  نیآبت

آدم  - خارج اکثر  خاطر  به  ا   یها  هم  تو  متنفرن!  ازش  افکار    نیبودنش، 
 ؟ یخانم دهش ،ینژادپرستانه رو دار 

 کرد.  یاتک خنده ر آتو

خارج  نیاگر هم   - وظا   یاستهی ملکه شا  ،ی ملکه  و  عنوان    فشیبود  به  رو 
 هاشیصف اول حام  یخود من تو  داد، یانجام م  ن یسرزم  ن یاول ا  یبانو

 بودم. 

 داد و پاهاش را جمع کرد. هیتک ی تکان داد. به پشت ی سر نیآبت

 ه؟ی چ  ستهی ملکه شا -

 . دیکش  ی دستانش را در هم قفل کرد. آه آتور 



برابر قدرت    یرو انجام بده و قدرت  فشیکه بتونه تمام وظا  یملکه قدرتمند  -
 . عهدهیکه صرفا مادر ول   یپادشاه داشته باشه. نه کس 

 . م ی نداشت یاستهی ملکه شا  چیه  خیاوصاف، تا به حال در طول تار  ن یبا ا -

 تکان داد. یسر آتور 

 . شهیم  ستهی ملکه شا  کی یدارا  نیسرزم  نیا  نده،یآ تو  ی روز  هی  یول -

 ی را خوردند و پس از مدت طوالن یزی تکان داد. د یزد و سر یلبخند نیآبت
آتور را به خانه رساند و رفت. آتور از   ن، یصحبت درباره مسائل مختلف، آبت 

را    ییو طال  دیروشن و سف  یرنگ ساختمان باال رفت. راهرو   د یسف  ی هاپله
خانه    یورود  یرد کرد و با آسانسور به طبقه مورد نظر رفت. مقابل در چوب

و عرق سرد بر کمرش نشسته بود.    دیکوب یمحکم م  نهی. قلبش در سستادیا
  د یکوبش قلبش را کمتر کند. کل  دیکوفت، تا شا  نهیبا مشت بر س   یچندبار

  یتماشا  مبل نشسته بود و مشغول  یانداخت و وارد خانه شد. حسام بر رو
برداشت    ی گام  ر بود. از ظواهر مشخص بود که مادر خواب است. آتو   ونیتلوز 

 حسام متوقفش کرد.  یتا به سمت اتاقش برود، که صدا

 ساعت ده شبه.  -

 : دیباال انداخت و پرس  ییبه سمتش بازگشت. ابرو  آتور 

 خب؟ -

 حق به جانب گفت: حسام



 باشه.   رونیساعت ب   نیکه تا ا   ستیخانم ن ک یدر شان  -

 بود. ت ینهایمرد، ب ن یا  یشرم یب  زانیزد. م  یپوزخند آتور 

 نه؟   ایزن هست   کیدر شان   یزیکه چه چ   کنهیم نیی تع ی و چه کس -

 حسام اشاره کرد. به

 تو؟  -

  یبه حسام به اتاقش رفت. در اتاق را بست و چندبار  توجهیزد و ب  یپوزخند
که حسام در آن هست، بدون    یاهدر خان  توانستی. نمدیکش  قینفس عم
  نیداشت و آتور ا  ی کند. هر چه نباشد، آن مرد سابقه دخترکش  یترس زندگ

  بتواند . در اتاق را سه قفله کرد تا  کردیخطر را با پوست و استخوان حس م
  ی کوچک  یبود که با هر صدا  دهیخواب   ار یبخوابد. هرچند آنقدر هش  یبه راحت

 .شدیم  دار یاز خواب ب

  یرا برداشت و باصدا  یاز خواب برخواست. گوش  یزنگ گوش   یبا صدا  صبح
 خواب آلود پاسخ داد.

 بله؟ -

 . دیچی نگران کاوه در گوشش پ یصدا

 حالت خوبه؟  -

 .دی کش   یاازهی خم آتور 



 آره؟  -

 بود.  یکاوه نگران   یهم در صدا  باز 

 . رونیب  ایزود لباس بپوش ب -

 . دیسرخ رنگش کش ان شی پر یدر موها  ی نشست. دست ی در جا آتور 

 نهار درست کنم بعد.  دیبا -

 گفت:  یعصبان   کاوه

 نداره.  ی جا. اون مردک تعادل رواناز اون رون ی ب  ایب  گم یبهت م  -

 . دیکش  یقینفس عم  آتور 

 اومدم؟ یچ  یباشم، برا جا نیاگر قراره فقط واسه خواب ا  -

ب   یصدا تعادل روان   تی نهایپوف کاوه آمد.  از عدم  بود.  حسام و   ینگران 
 . آتور با آرامش گفت: اهشیسابقه س

 راحت.  التیخ  ام،یاز پسش برم -

 . دیکش  یق ینفس عم کاوه

 .ییجا م ی بر د یبعد از ظهر آماده باش با -

 آرام گفت:  آتور 

 باشه! -



اتاقش، دست و    ی بهداشت   سیکه در سروتماس را قطع کرد. پس از آن  و 
را شانه کرد، قفل اتاق را باز کرد و از اتاق    شیو موها صورتش را شست  

بود. آرام    دهیمبل دراز کش  یخارج شد. حسام در خانه نبود و مادر بر رو 
 سالم کرد. مادر نگاهش کرد و گفت: 

 ؟ یکنیکه شب در رو قفل م  یترسیانقدر از بابات م -

بخند را نداشت. ل  یصراحت   ن یخشک شد. از مادر توقع چن  شی در جا  آتور 
 زد و گفت: ی مصنوع

ا  - نگران  نباش  نی قرار شد که شما  االنم می مسائل  نهار خوشمزه    ه ی  رم ی! 
 ... یدرست م 

 گفت:  تی حرفش پرسد و با جد ان یبه م  مادر 

 جواب من رو بده! -

برا  یامانند دختربچه  آتور  بود، مواخذه   یکارخراب  یکه  آورده  بار  به  که 
 دهان گشود. شد،یم

بال    ن یهست که ا  ی رو کشته! چه ضمانت  اش گهیدختر د   ه یاون آدم قبال    -
 اره؟ یرو سر من ن 

 . دیصورتش کش   یبر رو  ی. دستدیکش   یآه مادر 

 . نشیدیروز بخش  هی  دیشا -



را    نیا  توانستیبود و آتور نم  الیخوش خ  ادی نگفت. مادرش ز  یزیچ   آتور 
فرزندانش    یبه خوب   دهد. به آشپزخانه رفت و غذا درست کرد. مادر   ر ییتغ
تنها با چند جمله، ممکن است که    پنداشتیچگونه م  کهنیو ا  شناختیرا م 

به خانه    هار ن  ی. حسام برادادیکاوه و آتور، حسام را ببخشند، او را آزار م 
کردن آشپزخانه،    ز ی و نهار را مادر و آتور در آرامش خوردند. پس از تم  امد ین

 برود.  ید که با کاوه به مکان نامعلوم آتور به اتاقش رفت تا آماده شو

رنگش، منتظر    یمشک   ن یکرد و به نزد کاوه که در ماش  یمادر خداحافظ  از 
را    یدود  نکیبر تن داشت و ع   یرنگ  ی اسورمه  راهنی آتور بود، رفت. کاوه پ

چشمانش زده بود. آتور نشست و سالم کرد. پس از روشن شدن    یبر رو 
 : دیپرس  ن،یماش

 م؟ یر یکجا م  -

 رو زل زده بود، گفت: که به روبه  کاوه

 بهت.  گمیم -

اش مشخص نبود، اما  هر چند در چهره شی تشو  نیمشوش بود و ا   افکارش
  کی  ی. از داخل شهر رفتند و در جلودادیرا لو م  اشیدرون   شی تشو  شی صدا
در دستش    یک یبر تن داشت و جعبه ک  یسبز رنگ   راهنیآتوسا را که پ  ،یقناد

  یی و در دستش و کاوه که گ  کیبه آتوسا و ک   جیبود، را سوار کردند. آتور گ
 بلند گفت: هیدر افکارش غرق است نگاه کرد و پس از چند ثان 

 کار شما دوتا بود؟   -



 نگاهش کرد. کاوه

 کار ما دوتا بود؟  یچ -

 کرد.   ز یچشمانش را ر  آتور 

 . دیداد یشما دوتا هلن رو فرار -

 کاوه و آتوسا از تعجب باز ماند. آتور ادامه داد.   دهان

 .یتا هلن رو ببر یمنتظر بود ، یپس اون روز سر کار نرفته بود -

 کارانه گفت: و طلب د یکش  یپوف

 د؟یچرا به من نگفت -

 آمد و با آرامش گفت:  رونی آتور ب عی سر یریگ جهی از تعجب نت کاوه

 . م ی دیترسیاز واکنشت م  -

 اخم کرد.  آتور 

 . گهید د یازدواج احمقانه رو گرفت هی یجلو  ؟یواکنش چ -

 محتاطانه گفت:  آتوسا

کرده بود و    یازدواج نبود! اون مرد به هلن دست دراز  کیفقط    ان یجر  -
 د ازدواج کنه!که به زور با اون مر   خواستنیخانوادش م  نیهم یبرا

 . دیکش  ادیفر بای تقر آتور 



 ؟ یچ -

 تکان داد. ی سر کاوه

نگفت   نیبه خاطر هم  قایدق  - به    یزدیو گند م   یشدیم  ی . عصبانمیبهت 
 نقشه. 

 ناباورانه به کاوه نگاه کرد. آتوسا با آرامش گفت:  آتور 

نباشه   یرو. هر چ   انیجر  نیا  دیار یهلن ن  یکه به رو   کنم یفقط خواهش م  -
 امروز تولدشه!

 تکان داد. با حرص گفت:  یسر آتور 

 اعصابم رو کنترل کنم.  تونمیم شتر ی ب د، یکنیکه فکر م   یزیاز اون چ -

خند  کاوه آرام  آتوسا  در  دندیو  راند.  شهر  خارج  سمت  به  از    یک ی. کاوه 
  ان یو در م   ییالی ها و که تمام خانه  ییجا  ،ی اطراف شهر اصل  یهاشهرستان

.  دندیباغ رس   ی شده بود. به مقابل درب آهن  ی بودند، هلن مخف  بزرگ   ی باغ
با ماش باز کردند و  ب  ن یدر را  از درختان بزرگ  پر  و در    ود وارد شدند. باغ 

خانه    یاخانه  انش،یم در  چهارچوب  در  هلن  داشت.  قرار  نسبتا کوچک 
 شدند و به داخل خانه رفتند. ادهی منتظرشان بود. هر سه پ

را در آغوش گرفتند. آتور با لبخند به هلن سالم کرد    گر ید  ک یو هلن،    آتوسا 
. پس از خوش و بش کردن  دیبزرگتر احوال او را پرس   یمانند برادر  ز یو کاوه ن

رنگ   یادست مبل قهوه  کیساده بود.  ار یدند. خانه بسهر سه وارد خانه ش



تلوز  ن   ونیدر مقابل  را    ه یاول  ل یوسا  اتنه  ز یکوچک قرار داشت و آشپزخانه 
بود. آتوسا به آشپزخانه رفت و با ذوق    ده یچی غذا در خانه پ  یداشت. بو

 گفت: 

 ؟یغذا درست کرد -

 بست و آرام گفت:  یارا گوجه اشرهیت  یموها  هلن

 دارم وقته.  ادیز  نجای که ا  یزیتنها چ -

 با ذوق گفت: آتوسا

 ! یفرار کرد تیاجبار یتو کل مدرسه پر شده که تو از عروس  -

 . دیخند

 مدرسه! ی دخترها کیبه قهرمان درجه   یشد ل یتبد -

هلن را سرزنش    شان،یها در صحبت  م ی . هر چقدر که نسل قددیهم خند   هلن
  ی اشهی بود به نقل خود، ت  ی . او کسدندییستایاو را م  دینسل جد   کردند؛یم

 در دست گرفته بود و زندانش را شکسته بود.

مهمانانشان رفتند. آتور    یی را یگذاشتند و با شربت به پذ  خچالی را در    کیک
 رو به آتوسا گفت: 

 وارد کار شد.  مای . پادشاه مستقدیکه شاهکار کرد  نم یب یم -

 گفت:   آتور و کنار هلن نشست. با حرص ی رو روبه  آتوسا



و بعد خودش    ابون یتو خ  زن یمردم بر   کنه یم  یکار  هیکار پادشاهه!    نیا  -
 و همه رو نجات بده.  ادی ها ب مثل ابرقهرمان

دب  نیا  ای زد.    یلبخند  آتور    یهاروش  ای و    دانستیم  ادی ز  یرستانیدختر 
 بود. بحث را عوض کرد.   یاز اندازه ساده و تکرار شی پادشاه ب

 ؟ یبخون  یخوایم  یاچه رشته ؟یدانشگاه بر یخوایم -

 پاسخ داد.  اقی با اشت  برد،یبا آتور لذت م   یاز هم صحبت ار یکه بس   آتوسا

 بخونم! ییجنا  ی شناسرشته روان خوام یبله! م -

 شربت بود، گفت:  دنیکه در حال نوش  کاوه

 . یپس قراره همکار ما بش -

 : دیبا لبخند سر تکان داد. آتور از هلن پرس  آتوسا

 یهجده سالت شده و رسما آزاد گهیاالن د ه؟ی هلن؟ برنامت چ  یتو چ -

  یادیز  یهاآتوسا تفاوت  یایاو و دن   ی ایدن  انی . مدیکش  یقینفس عم   هلن
و هلن به زنده ماندنش. آتوسا سخن از   د یشی اندیم  اشندهیبود! آتوسا به آ 
انتخاب  اند  گفتیم  شیدانشگاه  اش بود.  از خانواده  ییرها   شهی و هلن در 

 ی ندگکه ز   خواستیرا عوض کند و هلن تنها م  ایکه دن  خواستیآتوسا م 
 . آرام گفت: کند

ن  - اگر مشکلستم ی مطمئن  بمونم،    جانیا  گهی ده روز د-هفته  هی  ستی ن  ی ! 
 . کنم   کار یکه چ  رمیگ یم  م ی بعدش تصم 



 تکان داد. ی سر کاوه

 !یبمون  جانیا یتون یم  خواد، یتا هر وقت که دلت م -

 گفت:   نانی دست هلن را در دست فشرد و با اطم آتوسا

 بزنه! یب یبهت آس یکس   م ی ذاریما نم -

هلن   یلبخند زد. دور هم شام خوردند و از دست پخت عال  ار یاخت یب   هلن
پ  فی تعر او  به  آتور  و    یآشپز   یداد که حرفه  شنهادیکردند.  دنبال کند  را 

  شی را آوردند، هلن شمع هجده سالگ  کیکردند. ک  قیآتوسا و کاوه، او را تصد
رفتن،    نگام را گذراندند. در ه   یخوب  ار ی. شب بسدیرا بر  ک یرا فوت کرد و ک

منتظر آتوسا بودند. آتوسا هلن را در آغوش    نیکه آتور و کاوه در ماش   یان زم
 گرفت و گفت: 

 . م یانجام دادن دار  یکار برا  یذهنت رو جمع و جور کن که کل -

 کرد.  قیهم تصد  هلن

بکنم،    خوام یکه م  یکار  نیدادگاه تموم شد، اول  ی اومدم و کارها  یوقت   -
 رو بگردم! س ی که کل پرس  نهیا

اش خنده بر لب هلن آورد. دستان هلن . خندهدیاو نگاه کرد و خند  به  آتوسا
 بود، گفت:  شییکه در پس چشمان کهربا   ینانی را گرفت و با اطم

 !نمتیبیم یبه زود -

 گفت:   یبلند یراه افتاد. هلن با صدا  نیسمت ماش  به



 !دار ید دیبه ام  -

 دست تکان داد. نیماش  نانیسرنش ی برا و 

 بزرگ؟(  ینعمت  ایاست   نی سنگ  ی بار قتی)حق

 *** 

 هفدهم  فصل

 )مبارز( 

ها به کردن مردم و رسانه  لیبود و حال نوبت به دخ   دهیبه مجلس رس   طرح
در پژوهشکده منتظر بودند تا    هام ی ماجرا بود. تمام ت  نیدر ا   ر یگ صورت همه

  ده یچ  نیکه آبت  یارسانه کار خود را آغاز کند و سپس بر اساس برنامه  م ی ت
پژوهش    تیر یمدکاغذ سرپرستان    یبر رو   دیببرند. شا   شی ود را پ بود، کار خ

  ن ی از همان نخست  نیآبت  ت،یطرح را بر عهده داشتند، اما در واقع   م یو تنظ
پ  را  تمام کارها  ورودش  نظارت    بردیم   شیلحظه  انجام کارها  به  و خود 

 کرده بود.  ر ی کار همه را متح  نیدر ا  شیی بود و توانا   ی عال  ی. او رهبرکردیم

کوتاه    راهنی نشسته بود و سخت مشغول انجام کار بود. پ  زشی پشت م  آتور 
  یرا آزاد گذاشته بود. شب را به خوب   شیبود و موها   دهیپوش  یرنگ  یمشک 
صورتش مشخص   ی از تک تک اجزا یحوصلگ یو ب   یبود و خستگ  ده ینخواب

  نم اد. بدون توجه به او رو به خاد  هیتک  زش یبه نزد او آمد و به م  نیبود. آبت 
 همکار آتور، گفت:  ، یمحمود



 د؟ یببخش -

همه اعضا   زد،یموج م  نی سرش را باال آورد. در نگاهش تحس  یمحمود  خانم 
آبت  نی هم به  نسبت  را  موها  ن یحس  مشک   یداشتند.  پشت    شیکوتاه  را 

 گوشش فرستاد و با لبخند گفت: 

 د؟ ییبفرما -

و از    اندازدینم   نیحرف او را زم   یکه خانم محمود  دانستیخوب م   نیآبت
ا  خواست یم  کهنیا نبود!    ن یاز  اصال شرمنده  استفاده کند،  از    یکی مسئله 

 آتور را برداشت. باز هم به آتور و واکنشش نگاه نکرد.  ز یم   یرو   یخودکارها

 د؟ یمن عوض کن  ز ی رو با م زتون ی ممکنه که م -

 :دید و سپس پرسفکر کر  یصاف نشست. کم  یمحمود  خانم 

 واسه امروز؟  -

تکان داد. لبخند مرموزش اعصاب آتور را به هم    یبه نشانه نف  یسر  نیآبت
انتخاب نکرده بود. آتور   کار نیانجام ا یرا برا یزمان خوب  نیبود. آبت  ختهیر
  یدر جواب خانم محمود  ن یو در همان زمان آبت  د یکش  ی اازهیخم   ار یاخت یب

 گفت: 

 هستم!  نجایکه من ا   یتا زمان   ر یخ -

شده بود اما هنوز    ن یمهمان لبان آبت  ی نگاه کرد. لبخند  ن یتعجب به آبت  با
  ی مشکل  شی تعلل کرد؛ اما برا  یکم  ی. خانم محمودکردیهم به آتور نگاه نم 



  ن ینه گفتن به آبت  گر ید   یعوض کند. از طرف  ن یرا با آبت  شینداشت که جا 
 . تکان داد ینبود! سر  ی کار آسان

 !ست ین  یمشکل  -

محمود  آتور  خانم  به  التماس  حوصله کس  یبا  اصال  امروز  را    ینگاه کرد. 
به همان پسر وراج شده بود!    ل یاو تبد  ن، ینداشت و با توجه به رفتار آبت 

نداشت. خانم    ر یتفس  ن یبر ا  ی کم  یری آتور، تاث   ی حوصلگیو ب  یالبته خستگ
وسا   یمحمود آتور  به  م   ل یبدون توجه  به سمت  و  برداشت  را   ز یاندکش 

کنار آرتور    یصندل  یزد و به رو   یا  روزمندانهیلبخند پ   نی رفت. آبت   دشیجد
 نشست. با همان لبخند گفت: 

 !ی خانم دهش م ی شد ه یهمسا -

ت  آتور  نگاه کرد.  او  رنگ  شرتیبه  سبز  داشت. حت  یگشاد  تن  ا   یبر    ن یبا 
.  دیآ یم   ن یبه آبت  ار یرنگ بس  ن یانکار کند که ا  انستتویهم نم  شیحوصلگ یب

  یاصال برا  ن یو هم گرسنه بود و ا  آمدی. هم خوابش مد یکش  یق ینفس عم
 خوب نبود. دستانش را منقبض کرد و گفت:   دارش یاعصاب ناپا 

 نکنه.  ابون یگرگ ب   بیبد رو نص  هی گفتن خدا همسا  م ی از قد -

اش را  . خندهبردیلذت م   ار ی بس  خورد،یحرص م  نیآتور چن   کهنی از ا  نیآبت
 مقابلش اشاره کرد و گفت:  وتر ی به طعنه آتور، به کامپ  تفاوت یکنترل کرد و ب

 اگر اجازه هست کارم رو شروع کنم! -



زد و    ی به ستوه آمده بود؛ لبخند تصنع  ن یآبت  یکه از تک تک رفتارها  آتور 
برا  یزیچ خنده  سخت  نی آبت   ینگفت. کنترل  بر   یکار  پرت کردن    یابود. 

  ی ام ی پ  ی بریسا   یهاها و رباتحواسش، مشغول به کار شد. به تمام گروه
طرح را داد. پس از چند   ب یمشترک فرستاد و دستور تمرکز بر موضوع تصو

ها پاسخ مثبت  ها و رباتگروه  یکه سخت مشغول کار بود، از تمام   قهیدق
با ه  را به هم کوفت و  با صدااز جا برخواست  جان یگرفت. دستانش    ی . 

 گفت:   یبلند

 !می انجامش داد -

شده بود. دست راستش را مشت کرد   یاعضا عاد   یبرا  شی رفتارها  نیا  گر ید
 گفت:   جانی و باال برد و با ه

 !میش یم  ی ترند جهان گهیتا چند ساعت د -

  ی به آتور که حت  نی کردند. آبت  یدست زدند و شاد  یحالاعضا از خوش  همه
  ی که آتور امروز، مشکل  دانستیبلند نکرده بود، نگاه کرد. م  ستمی سر از س

  ی هم نبود! با صدا  ستشیاول ل   یتاجز ده  ی و خواب، حت  یدارد، اما گرسنگ 
 بلند و رسا رو به همه اعضا گفت: 

 !میر یجشن بگ  دییایب -

حوصله  آتور  شد.  وارد  مخالفت  در  شده    یشلوغ   یاز  هرطور  و  نداشت 
 بلند شد و گفت:  شی . از جارد یرا بگ  وقوعش یکه جلو   خواستیم

 !میر یبهتره که بعد از ترند شدن جشن بگ -



  ست، ی باال انداخت. دوست داشت از آتور بپرسد که مشکلش چ  ییابرو   نیآبت
 :د یاما در عوض پرس

 چرا؟ -

 زد. یخندشی ن آتور 

 نشده احمقانه است! یکه هنوز قطع   یکردن واسه موضوع   یخوشحال -

کرد. آتور آنقدر در بحث    ز یشد. چشمانش را ر   ک یچند قدم به آتور نزد  نیآبت
 تنها در چند جمله، شکستش دهد.   توانستیم  نینامطمئن بود که آبت

 م؟ ی کن  یخوشحال  فتهیب خوادیکه م   یاتفاق یاحمقانه است برا  -

تبد   خند شین پوزخند  به  را کنار گذاشت  ل یآتور  منطق  لج  شد.  را    یبازو 
 کرد.   نشی گزیجا

 !م ی که احتمال وقوعش هست خوشحال باش  یااحمقانه است واسه واقعه -

 نبود! یشگ ی آتور، آتور هم ن یزد. ا یهم پوزخند  نیآبت

 همه آدم رو گرفت؟  ن یا ی خوشحال یعاقالنه است که جلو  نیو ا  -

مالحظه  در حال    یبه افراد حاضر در پژوهشکده کرد که همگ   یابعد اشاره  و 
به بحث    گر یخودش را جمع کرد و د  یبودند. آتور کم   نیآتور و آبت   ن یجدل ب

  دهیبه خود فرستاد و حسرت خورد که شب را خوب نخواب  یادامه نداد. لعنت 
 آمد و گفت: ن یرسانه به سمت آبت م ی ت یاز اعضا  ی کیاست!  



 شروع شد! -

اش    ستم یو پشت س   دیبه آتور انداخت. آتور نگاهش را دزد   ینگاه  نیآبت
  قهیرسانه رفت. پس از چند دق  م ی تکان داد و به سمت ت  یسر   ن ینشست. آبت 
از    رودیرا جمع کرد. به سرپرست گفت که زودتر م  لشیآتور وسا  و پس 

رستوران    ک یدر    ها یک یاجازه سرپرست از پژوهشکده خارج شد. در همان نزد
به    م ی مستق  یشد، با تاکس   ر یکه س خورد. پس از آن  تزایشست و پن  ییای تالیا

بخوابد. حسام در خانه نبود و مادر هم حالش بهتر شده    ی خانه رفت تا کم
 به خانه کاوه بازگردد. گر ی دو روز د ای  کی توانستیبود و او م 

نشسته بود،    ییو طال  دیمبل سف  یانداخت و وارد خانه شد. مادر بر رو   دیکل
 آتور با تعجب گفت:  دن یبا د

 ؟ یکن یم کار یاالن خونه چ -

گذاشت.   یدارش را درآورد و در جا کفشپاشنه  یها. کفشدیکش  یپوف  آتور 
 گفت:  یحوصلگیبا ب

 !ادیخوابم م -

نداشتند، تمام    یبود که اگر خواب کاف   ییها. آتور از همان آدمدیخند  مادر 
. به اتاقش  شدندیم   یگری به آدم د  ل یتبدو    شدیعوض م  شانیخلق و خو 

شد، گمان    دار یب   ی. وقت دیخواب   یمدت طوالت   یو برا  د یپوش  یرفت. لباس راحت 
افتاد.    نیتبحث احمقانه صبحش با آب   ادی است! به    افتهی کرد که خود را باز 

غلت   د یکش  یپوف موها  یو  پر  شی زد.  ب  تر شانی را  نشست.  و    د یتردیکرد 



پاسخ    ن یکه آبت   دی نکش  ی را گرفت. طول  نیرا برداشت و شماره آبت   یگوش 
 داد.

 !ی خانم دهش نم،ی بب  م یگوش   یشمارتون رو رو  کردم یفکر نم  -

  ی خواهاش به خود لعنت فرستاد. آدم معذرترفتار صبح  ی باز هم برا  آتور 
 . دیکش  یق ینبود. نفس عم

اعصابم رو آروم    تونهیکه م   یراه دار  هیکه    یگفته بود  شیچند وقت پ   -
 کنه!

رفتار آتور متعجب    ر یی از تغ  ای   آوردینم  ادیسکوت کرد. به    یاهیچند ثان   ن یآبت
چهره    توانستیآور بود، چرا که نمآتور عذاب  ی برا  یشده بود؟ تماس تلفن

 سکوتش را شکست.  ن یو صورتشان را بخواند. باالخره آبت  ندیافراد را بب 

 جا باش!اون گه یساعت د ه یتا  فرستم،یم  شنی لوک هیبرات  -

 گفت و تماس را قطع کرد.   ی"باشه" آرام آتور 

پرآوازه در مرکز    یرزم   یهااز باشگاه  ی کی فرستاده بود،    ن یکه آبت  یشنیلوک
باشگاه مقدور بود. گرمکن    یاعضا  یشهر بود. رفتن به داخل باشگاه، تنها برا 

انداخت و راه افتاد. سر  را در ساکش    یورزش   له یو چند وس  د یپوش  یورزش 
  ن یزایو محو د   ودب   ستادهی باشگاه ا  یگفته بود، مقابل ورود  نیکه آبت  یساعت 

  ی طراح  یورود  یدر باال   یبزرگ   اهیس  مرغی شده بود. س  یورود  یقرمز و مشک 
بود. دو    ده یند   اهی س   مرغی که تاکنون س  پنداشتیم  نیشده بود و آتور به ا
د و  رنگ  قرمز  ترک   ییوارهایستون  ا   ی بیکه  به چشم   نیاز  بودند  رنگ  دو 



بود و در    ستاده یا  یکت و شلوارپوش در مقابل درب ورود   ی. مردخوردیم
 ی با مضمون "تنها ورود اعضا مجاز است" نصب شده بود. صدا  یکنار او بنر

 . دیچی در گوشش پ نیآبت

 !یهست  یشناس. آدم وقتزدمیدرست حدس م -

آبت   آتور  بازگشت.  صدا  سمت  مشک   نیبه  و  زرد  و    ده یپوش   یگرمکن  بود 
 شهی مانند هم نیزد. حال که آبت  ینسبتا بلندش را بسته بود. لبخند  یموها

  ن یآبت   کرد، یآنقدرها هم که گمان م  د یبود، آتور فهم  دهیلباس گشاد نپوش 
 با شوق گفت:  ن یسالم کرد. آبت  رلب ی! زستی الغر ن

 کنه؟یم ن یتمر یمل   م ی که ت  ییقراره ببرمت جا کهنیاز ا یردا یچه حس  -

مخصوص به خود    یروشنش را باز کرد. با طناز  ی گرمکن آب  پیز  یکم  آتور 
 گفت: 

 !ه یچالش خوب -

رفتند. نگهبان کت    یتکان داد و هر دو به سمت ورود  یبا لبخند سر   نیآبت
و آتور    ن یآمد گفت و آبتبه او خوش  ن یآبت  دنیدر با د   ی و شلوارپوش جلو

بود که در بدو ورود    دیسف   یرنگ شدند. آنقدر همه چ  دیسف  یوارد ورود
نشسته    ز یکه پشت م  یرفتند. دختر جوان   رشی . به سمت پذزدیچشم را م
 گفت:   اقی از جا برخواست و با اشت ن یآبت دنیبود با د 

 !ن یآبت -



 ر را نشان داد. زد و به دختر سالم کرد. آتو  یلبخند نیآبت

 !ان یقراره به عنوان همراه من از امروز ب  شون یا -

که هر    یآتور انداخت. بدون توجه به آتور با لحن   ی به سرتاپا  ی نگاه  دختر 
 گفت:  دیکشیم  از یاز حد ن شتر یکلمه را ب 

 ی مبارزه ورود  دیثابت هم با  یهمراهان اعضا  ی که حت  یدون یجان م  ن یآبت  -
 رو بدن؟ 

 تکان داد. رو به آتور کرد و گفت: ی سر نیآبت

 ؟یدار یبا مبارزه ورود ی تو مشکل -

تکان    یبه نشانه منف  یکه به شدت از برخورد دختر بدش آمده بود، سر  آتور 
  کرد ینگاه م   نیکه به آبت  یچند برابر شد و در حال  اشیرقابت   ه یداد. روح

 گفت: 

 !ه یگفتم که چالش خوب  -

 به دختر گفت:  تکان داد. یبا لبخند سر  نیآبت

آتور رختکن رو نشون م   - به  به مرب   دم،یتا من  بد   ها یشما  که   دیاطالع 
 !میدار  دیجد یورود

نگاه   دختر  پا  یباز هم  تا  باشه  یبه سر  اکراه  با  و  انداخت  گفت.    یاآتور 
با تعجب    دیدیرا م   ن یکرد. هر کس آبت  تیآتور را به سمت راست هدا   ن یآبت

 . دیکش  ی. آتور پوفستندی نگریو سپس به آتور م   کردیبه او سالم م 



 چشونه؟   نایا -

  یمخصوص آتور را زد. دستش را باال آورد و تاب   یاز همان لبخندها  ن یآبت
 گفت:   طنتیبر گردنش داد. با ش

 !شنیها ممردم متوجه روح بزرگ آدم -

 تر شد.گسترده  لبخندش

 !کنن یم  یروح بزرگ حسود  نیبا ا ی همراه  یراحاال همه دارن بهت ب -

 اش را گرفت. با طعنه گفت: خنده ی باال انداخت. جلو یی ابرو  آتور 

 به حالمه پس! خوش -

را    15با لبخند کارت کمد شماره    ن ی. آبتستادندیرختکن بانوان ا  یبه رو   رو
 به آتور داد و آرام گفت: 

 بزنن! ینتونن حرف گهیساکتشون کن که د  یجور -

 گفت:   یگرفت. با طناز  نی زد و کارت را از دست آبت یلبخند آتور 

 !نهی کار من هم  -

 زد و آتور به داخل رختکن رفت.  یلبخند نیآبت

با طرح چوب روشن و   یرنگ، پارکت   یا قهوه  ی چوب  یبزرگ با کمدها  رختکن 
شده بود. دو دختر هم سن    ه یرختکن تعب  انیرنگ در م  ی دو مبل گرد مشک

 دا یگشت و با پ  15و سال او در رختکن بودند. آتور به دنبال کمد شماره  



  یک ی.  ندکردنش، در کمد را با کارت باز کرد. دخترها با تعجب به او نگاه کرد
 :دیداشت به نزد آتور رفت و پرس   ی کوتاه  یاها که قد بلند و موهاز آن

 ؟یاومد نی تو همراه آبت -

ساکش را    کهیو در حال  دیکش   یق یبا تعجب به او نگاه کرد. نفس عم  آتور 
 : دیپرس  گذاشتیدر کمد م

 کنن؟ یچرا همه انقدر تعجب م -

 گفت:  تیبا جد دختر 

 بود؟  ی ک  یکمد برا  نیا  یدونیم -

 باال انداخت. یاشانه آتور 

 نه! -

 آتور برد. آرام گفت:  کیصورتش را نزد  دختر 

 ! قبل از اون... هی کمد هفت ساله که خال  نیا -

 .د یکش   یق یعم نفس

 فرانک بود! یبرا -

 نگاهش کرد. دختر ادامه داد. جیگ  آتور 

عاشقش بود و به خاطر رابطه عاشقانشون، پدر    ن یکه آبت   یهمون دختر  -
 فرانک اون رو کشت!



 . گفتیدروغ نم  باره نیدر ا  نیآتور از تعجب باز ماند. آبت  انده

 یتو  کسچیکمد رو رزرو کرده و ه  نیا   نیتا االن، آبت   شی از هفت سال پ  -
 کمد استفاده نکرده!  نی هفت سال از ا  نیا

به مغزش وارد شده بود، به سمت مبل رفت   یادیکه حجم اطالعات ز   آتور 
  نیکرده بود و آبت   ییگو متهم به دروغرا    نی مبل نشست. او آبت  ی و بر رو 

  یقیآتور، تنها لبخند زده بود! نفس عم   یرحمانهیاتهام ب  نیهم در جواب ا
 . دختر کنارش نشست. دیکش

 !ی براش با ارزش یل یخ  یعنیکمد رو به تو داده    نیاگر ا -

 گفت:  گر ی . دختر ددی چه بگو  دانست یدختر نگاه کرد. نم به

 یزیچ  ه یحتما    جانی خودت رو نشون بده! اگر آوردتت ا   یمبارزه ورود   ی تو  -
 !دونهیم

 را تکرار کرد. دختر گفت:  کار نیا  گر ی. چندبار ددیکش  یقینفس عم  آتور 

 !رنیگیسخت نم ادی ز یمبارزه ورود  ینترس تو -

متنفر بود. او استاد    رندی او را دست کم بگ  که نی به دخترها نگاه کرد. از ا  آتور 
  ی باشد که او بتواند همه چ  ا یدر دن  جاکیبود. اگر    س یپرس   ی رزم  ینرهاه

مبارزه بود! به دختر نگاه کرد و با   نگی جا رببرد، آن  شی را به نفع خود پ 
 آرامش گفت: 

 !رمی گیآسون نم  یمن به کس  یول -



 .دندیدو دختر خند هر 

  یاز پس مبارزها  تونه ینم   ی . هر کسستی ن  گهید  ی هامثل باشگاه  جانیا  -
 !اد یبرب جانیا

 گفت:   نانیکنش را باز کرد و با اطم گرم  پیز آتور 

 !ستمی ن ی منم هر کس -

  شرت یبحث را ادامه ندادند و از رختکن رفتند. آتور لباسش را با ت  دخترها 
 ی کرد. کتون  ضیاش بود، تعو که لباس مخصوص مبارزه  یرنگ   ی و شلوار مشک

را در    لشی . وسادیچی را به دور انگشتانش پ  یو باند بوکس قرمز رنگ   دیپوش 
صحبت    مانمنتظرش بود. االن ز   نیرفت. آبت  رونیکمد گذاشت و از رختکن ب 

 :دیپرس ت یو با جد  ستادی ا  نینبود. کنار آبت  شی هادهیدرباره شن

 مبارزه قراره چطور باشه؟  -

اسب   ینگاهش کرد، موها  نیآبت دم  را  رنگش  ا  یسرخ  در  و  بود   نی بسته 
 گفت:  تیمشخص بود. او هم با جد  شی لباس، اندام عضالن

 ... ی. ولکنن یقبولت م ، یباالتر باش  یحد  ه یمبارزه ساده است. اگر از  هی -

 ادامه داد. ی پس از مکث کوتاه  نیمنتظر نگاهش کرد. آبت  آتور 

 !کننیات رو نماصال مالحظه ،ی هست یا حرفه ننی اگر بب -

 گفت:   تیلب آتور نشست. با رضا بر  لبخند 



 خوبه! -

 زد و گفت: ن یآبت یبر بازو یمشت  آرام

 بود!  یعال شنهادتیپ -

 . دندینگفت. به سالن مبارزه رس  یزیبا لبخند نگاهش کرد و چ  نیآبت

داشت و   ی تماشاچ  گاهیسالن بود. دور تا دور سالن جا انیمبارزه در م  نگیر
ب   ش،ی گنجا بود.  نفر  جا  شیهزار  در  صدنفر،  نشسته    هایتماشاچ  گاهیاز 

او آگاه بود. با    یبه آتور انداخت. از اضطراب اجتماع   ینگاه   نیبودند. آبت
 مشهود بود، زمزمه کرد.   شیکه در صدا  یتی عصبان

 چرا انقدر شلوغه؟  -

 زد و گفت: یلبخند آتور 

 روح بزرگت اومدن! یبرا -

 آتور، نگاهش کرد.   ی جه به شوخبدون تو ی با نگران نیآبت

 حالت خوبه؟  -

 گفت:   نانیتکان داد. با اطم  یسر آتور 

 نگران نباش! -

بود.    یقدرتمند  فی آتور نگاه کرد. حر  فیبه حر   نیرفتند. آبت  نگی سمت ر  به
 در کنار گوش آتور زمزمه کرد. 



 !ن یسه بار بزن به زم ،ی ادامه بد ،یهر وقت نتونست  -

 د. را در اطراف چرخان چشمش

 !ه یمل  میت  کنیطرف باز -

 بود نگاه کرد. رشی که در پذ  یخشم به دختر با

 کردن.   یرو ادهیز -

 را گرفت. با طعنه گفت:   نیساعد دست آبت آتور 

 !گه یمبارزه است د ه ی  ؟یمن تو استرس دار یچرا به جا -

کرد و پس از خواندن اسمش    ینگاه  ن ی رفت. آتور به آبت  نگی ر  ان یبه م   داور 
بود و با وارد شدن مبارزان    یرفت. تمام سالن مبارزه مشک  نگیبه داخل ر 
روشن    یهااطراف را خاموش کردند و تنها چراغ  یهاچراغ  نگ، یبه داخل ر 
ر زن   ی باق  نگی کننده  که  داور  اندام  انسالیم   یماند.    بود،   یورزش  یبا 

 مبارزه کرد.  نی قوان ح یدر دست داشت. شروع به توض یکروفون یم

  ن یدر ا   یکی . استفاده از هر تکنشهیبرگزار م  یاقهیمبارزه در دو راند پنج دق  -
زمان خطا  تنها  آزاده.  حر  هیمبارزه  مبارز  با    فی که  رو  ضربه    ک یخودش 

و نتونن ادامه بدن،    وفتن یب   نیزم   یکنه! اگر هر کدوم از مبارزها رو   هوشیب
راند دوم    انیصورت در پا   نیا  ر ی. در غ شهیانصراف بدن مبارزه تموم م  ای
 . کنهیبرنده رو اعالم م   یژور ئت یه

 گفت:  یبلندتر  یصدا با



 د؟یا آماده -

که مقابل    یکردند. دو مبارز در مقابل هم قرار گرفتند. دختر  اهویه   ت یجمع
بود.    دهین دبود که در رختک  یاز همان دو دختر  ی کیآتور قرار گرفته بود،  

قد آتور داشت. موها  یدختر  از  قرمز   شیبلندتر  مبارزه  لباس  و  بود  کوتاه 
تن کرده  ی رنگ با  به  رف  گر یدکیبود.  عقب  داور  دادند.  و شروع    ت دست 

اول،    قه یدق  کی.  کردندیمبارزه را اعالم کرد. هر دو طرف محتاطانه عمل م
از آن، به آت  پا کرد و پس  تنها رقص  ور حمله کرد. مشت  مبارز قرمزپوش 

راست، مشت چپ، مشت راست، مشت چپ، مشت راست، مشت چپ،  
. رقص پا! آتور در  ینیچپ. عقب نش   یراست. سه لگد با پا  ی سه لگد با پا

. باز هم مبارز کردیمدت تنها گاردش را نگه داشته بود و دفاع م   نیا  تمام 
  قه یاستفاده کرد. چهار دق  کیقرمزپوش به او حمله کرد و دوباره از همان تکن 

آخر راند اول آتور گاردش را باز کرد و    قهیشد. در دق  یمنوال ط   نیبه هم 
  التشصورتش خورد. ضرب حم   ی مشت راست را دفع و مشت چپ بر رو 

خورد. ضربه اول    شیراست بر پهلو  ی نبود. هر سه لگد پا  اد یآنقدرها هم ز
  یپا  یاتفاق برا  نی تر به نسبت ضربات قبل بود. هممحکم و ضربه آخر، آرام

رقص پا رفت.    یاهی . مبارز قرمزپوش، عقب رفت و چند ثان افتادیچپ هم م 
سر ز  عی حرکاتش  قدرت  اما  برا  ی ادیبود  و  و    ی استقامتمبارزه    ینداشت 

ور مشتش را دفع نکرد.  نداشت. باز جلو آمد. آت  ی مناسب  کیتکن  یش یفرسا
شد. مشت چپش از مشت راستش    یآتور خورد و خون جار   ی نی مشت به ب

به داخل    ن ی. آبتدادیراند اول را م  افتنی  انیزنگ، خبر پا  ی بود. صدا  تر یقو



. بدون  ستادی نشسته بود، ا  نگی آتور که در گوشه ر  یرو آمد و روبه  نگیر
 شی . بردی را بگ  یزیخون ر   یآتور گذاشت تا جلو  ین یدر ب  یاپنبه  یحرف  چیه

  ن یا  ی که او برا  دیمهارت آتور حساب کرده بود و حال فهم   یاز حد بر رو 
 نگاه کرد.  نیو به آبت  دینوش  ی آب ی. آتور از بطرست ین  یکاف  دانیم

 ... یگفتیراست م -

 زد.  یمرموز لبخند 

 !ه یقدر فیحر -

  ی گریبه آدم د  لی تبد  ییست. گوزنگ شروع راند دوم آمد. از جا برخا  یصدا
 بود، گفت:   نگیرفتن از ر  رون ی که در حال ب  نیشده بود. آرام به آبت

 نوبت منه! گهیاما االن د  -

در سر    یاکه آتور چه نقشه  دانستینم   چیبا تعجب به او نگاه کرد. ه   نیآبت
قرار گرفتند. مبارز قرمزپوش    گر یدکیخارج شد. دو مبارز مقابل    نگی دارد. از ر

 با طعنه گفت: 

 !ی ستیمبارزات ن  نی آدم ا کهنیمثل ا -

 زد.  یپوزخند آتور 

 من که هنوز شروع نکردم! -

برابر  مبارز  در  آتور  آغاز شد.  مبارزه  و  زد  داور سوت  نگاه کرد.  او  به  گنگ 
مبارز قرمز پوش همان بود. مشت راست،    ک یحمالت اول تنها دفاع کرد. تکن



شت چپ، مشت راست، مشت چپ، مشت راست، مشت چپ، سه لگد م
. رقص پا! مبارز دوباره به  ین یچپ. عقب نش  یراست. سه لگد با پا  یبا پا
  نی داد و با مشت چپ هم چن  یحمله کرد. آتور از مشت راست جا خال   ر آتو

را در با دست گرفت و مبارزه قرمزپوش را متوقف   یکرد. مشت راست بعد
به مبارز قرمزپوش که    شیسکوت کردند. آتور با چهره جد  کرد. حضار همه

مشهود    یتنها رقابت طلب  شی . در صداستینگر   کرد،یبا بهت به او نگاه م
 بود. 

 نوبت منه! -

شدند.    ز ی خم ی ن  ان یانداخت. تماشاچ   نی زم   ی و او را بر رو   چاندیمبارز را پ   دست
داد. لگد سوم که باال    ی مبارز از جا برخواست. آتور از لگد اول و دوم جا خال

ز خال  گر ی د  یپا  ر ی آمد،  زم   یرا  پخش  مبارز  و  صدا  نیکرد    ق یتشو  یشد. 
کرد. لگد اول را که    ه آتور حمل  بار نیبلند شد. مبارز برخواست. ا   ان یتماشاچ 

متوقف شد. مبارز    ی اهیثان  یرازد، مبارز لگد دوم را با دستانش گرفت و آتور ب
 رجز خواند. 

 تموم بشه! یفقط الزمه که پات رو بکشم تا باز -

بود را ستون کرد،    ف یکه در دست حر   یی جلوتر رفت. پا  یبا پرش کوتاه   آتور 
که    نیانداخت. هم  ن یانداخت و مبارز را هم با خود با زم  ن یخود را بر زم 

ن ز   ز یخ م ی مبارز  آتور  را   هی  ر یشد،  زم خمش  بر  را  او  و  اجازه    نیگرفت  زد. 
او نداد و او را ف   گر یو د   زدینفس م کرد. مبارز نفس  چیپ   لهیت یواکنش به 

زم   یی توانا  به  را  بار دستش  نداشت. سه  را  مبارزه  آتور   نیادامه  و  کوفت 



آبت   ی برا  وقفهیب   انیو تماشاچ   دیباال پر   یاز خوشحال  نیبرنده مبارزه شد. 
. با لبخند  ستادی ا  نی آبت  یرو آمد و روبه  رون یب  نگیآتور دست زدند. آتور از ر 

 گفت:  یبخش  نانیاطم

 بهت گفتم که نگران نباش! -

 . آرام بر شانه آتور زد و گفت: دیبلند خند نیآبت

 !ی ادختر تو معرکه -

تر شد. به سمت رختکن رفت. دوش گرفت و لباسش را  آتور گسترده  لبخند 
از رختکن    رون یکه ب  نیبه نزد آبت   لشیس از جمع کردن وسا عوض کرد. پ

 را باال آورد و گفت:  یکارت   نیبود رفت. آبت ستادهیا

 شد.  دییباشگاه تا   یتو  تتی عضو -

 گفت:   یشوخ  با

 !ی مل  م ی ت  کننیدعوتت م   گهی دو روز د ی کی -

 نگاه کرد و گفت: نی. به آبتدیهم خند آتور 

 م؟ی شام بخور میبر -

 تکان داد و آرام گفت:  یماند. سپس سر  رهیبه او خ هیچند ثان  یبرا نیآبت

 !میبر -



که در    ی. دختردندیرس  ی ورود  دیسف  یراه افتادند. به الب   گر یدکیکنار    در 
از جا برخواست و خطاب    دنشانیجا بود. با دآن  بودند،دهید  رشی ابتدا در پذ

 به آتور گفت: 

 !دیبه مجموعه ما خوش اومد  -

بود. از نگاه    امدهی دختر خوشش ن   نی تکان داد. اصال از ا  یسر  با لبخند  آتور 
آبت  و  او  به  نم  ن،ی دختر  آتور خوشش  از  هم  او  بود که  از  دیآ یمشخص   .

بود. آتور    نیمملو از ماش  ابانیشده بود و خ  کیباشگاه خارج شدند. هوا تار
کرد و    تسکو   نیهم   یرختکن اشاره کند. برا  اناتی قصد نداشت که به جر

 نگفت.  چیه

 گفت:   اقی. آتور با اشتدندیرس  یرستوران کوچک کباب  به

 م؟ ی کباب بخور  م یبر -

 هم با شوق گفت:  نیآبت

 !یذهنم رو خوند -

نزد  ی خوشحال  با رفتند.  رستوران کوچک  داخل  ب  ک یبه  از    خیس  ست یبه 
که منتظر بودند تا سفارششان    یمختلف سفارش دادند. در حال  یهاکباب

 گفت:   نیت برسد. آب

 !کنه یراحت استاد کوهستان قبولت م  یلی خ ،ی که تو دار  یمهارت  ن یبا ا -

 :دی بود، گنگ پرس دهیرا نشن  ی اسم نیکه تا به حال چن  آتور 



 استاد کوهستان؟  -

 داد. حیتکان داد. دستانش را در هم قفل کرد و توض  ی سر نیآبت

  ی رزم  یاستاد بزرگ هنرها  کیکوهستان،    یتو  گنیاست. م  عهی شا  هی  -
شاگردها   کنهیم   ی زندگ  ی سی پرس م  ی کم  یل یخ  یکه  قبول    یول  کنه یرو 

 !ن یقو ی لیهمونا خ 

 : دیسرش کرد و پرس گاه هی دستش را تک آتور 

 کدوم کوهستان؟   -

 فکر کرد. یکم  نیآبت

 !لمستانیکوه درشته یفکر کنم بخش مرکز -

 : دیتکان داد. دوباره پرس یسر آتور 

 ه؟ یخودت واقعبه نظر  -

 داد. هیتک ی صندل یفلز  یبه پشت  نیآبت

 . ادهی ز  یل یامکانش خ یول  ستم، ی مطمئن ن -

 چرا؟ -

 جمع کرد.  نهیدستانش را در س نیآبت

 دارن!  تیواقع  شترشون ی . بر یرو دست کم نگ  یمحل  عاتیشا -



آبت  یسر  آتور  و  آتور  و  آوردند  را  غذا  داد.  م   نی تکان  کباب    توانستندیتا 
آتور را به خانه رساند. ساعت از ده شب گذشته   ن،یخوردند. پس از آن، آبت

وارد خانه شد، حسام بر    یحوصله حسام را نداشت. وقت   چیبود و آتور ه
صورت    یخانه خاموش بود و بر رو   یها چراغ  شتر ی مبل نشسته بود. ب  یرو 

حسام    یبه او برود، که صدا  توجهیافتاده بود. آتور خواست ب   ه یام ساحس
 متوقفش کرد. 

 !می صحبت کن   دیبا -

 گفت:  حوصلهیب آتور 

 با تو ندارم! ی من حرف -

 گفت:  شرمانهیب  حسام

 چرا رعنا رو کشتم؟   ی بدون یخواینم -

 بجنگد؟(  تواندیمبارز تا کجا م  کی)

 *** 

 هجدهم  فصل

 دوباره!(  ی )شروع

نحس حسام باز هم    یخشک شد. توان حرکت نداشت. صدا  شیدر جا  تور آ
 آمد.



 ؟ یخواینم -

شد. دستانش را مشت کرد و   ن یو سرش سنگ  د یآتور سوت کش  ی هاگوش
به سمت حسام بازگشت. خشم چشمانش، حسام را به رگبار بسته بود. با  

 گفت:   شد،یخارج م شیها دندان  انیکه از م  ییصدا

 ؟ یباش یانقدر عوض  یتون یچطور م -

 اشاره کرد. شی رو خونسردانه به مبل روبه حسام

 !یتا بفهم  ن یبش -

آتش    شیها مبل نشست. از نفس  یو. بر ر دیکش  قینفس عم   ی چندبار  آتور 
 انداخت و گفت:  شیپا  یرا رو  شی . حسام پا دیبار یم

 کن و تا آخرش ساکت باش!  یلطف هی -

 نگفت و فقط با خشم به او نگاه کرد. حسام دهان گشود.  یزیچ آتور 

  ر یبودم. دوتا خواهر بزرگتر داشتم و تو بازار ز   یمن تک پسر خاندان دهش  -
شدم. بزرگ  بابام  ه  دست  نم  وقتچیبابام  نزد  دادیاجازه  من    ک یکه 

و وقت گذروندن   دونستیها رو کمتر از ما م مادرم بشم! اون  ایخواهرهام و  
 !دونستیباهاشون رو تلف کردن وقت م 

 کرد.   یکوتاه  مکث

به جز    ی چی . چون هدینی اجازه ندادم که شماها خانوادم رو بب  وقت چیه  -
 !اوردن یمن ن  یو عذاب برا   یناراحت 



 .د یبار یهم از چشمان آتور آتش م   هنوز 

تقر   - م  با یبابام  رو کتک  خواهرهام  روز  صدا  زدیهر  با  من  و    غ یج  یو 
هجده سالم بود به سراغ مامانم رفتم. اون    یبزرگ شدم! وقت   هاشونهیگر
ارباب. رفتم   گفتیبهم م   شهی من رو پسرم خطاب نکرده بود و هم  وقتچیه
  یجا  هچرا ب   ره؟یگیبابام رو نم   یاد زدم که چرا جلوکردم. د  هیو گال  ششیپ
 مادر من باشه، خدمتکارمه؟ اون فقط دو تا جمله گفت. که نیا

 گذاشت.   شیزانو  ی را بر رو   دستانش

 !" والستیه  ه ی" و " بابات ارم ی در ن نیرزم ی سر از ز  کهنیا ی" برا -

  گاه چی. آتور منتظر ادامه داستان بود. پدر و مادرش هدیکش   یقیعم  نفس
پدر خانواده  نم   شانیدرباره  حتکردندیصحبت  مرگ    یزمان  ی .  خبر  که 

اش هم  حسام به مراسم نرفت و اجازه نداد که خانواده  د،یپدربزرگشان رس
 به آن مراسم بروند. 

ت دارم  که دوس  یینگرفتم. بابام بهم اجازه نداد کارها   یهاش رو جد حرف  -
جبران کارهاش،   یانداخت. منم برا   ر ی رو انجام بدم و من رو کنار خودش گ

ام رو با مادرم و خواهرام  هم رابطه  نیب   ن یپول ازش. ا   دنی شروع کردم به دز
 که کار من بود...  دیفهم ی بهتر کردم. وقت

سخت    شیبرا   بارهنیصحبت کردن در ا  یی. گودیصورتش کش  یبر رو   یدست
 بود. 



بسازتم. گفت که ذهنم توسط مادرم    خواد یبرد. گفت م  ن یرزمیبه ز من رو    -
 و خواهرهام مسموم شده!

هم سکوت کرد. آتور آنقدر غرق در داستان شده بود که خشم را به کل    باز 
 فراموش کرده بود. 

شکنجه   ن یرزمیز  یهفته تو   کیمن رو به مدت    ی ول  گم،یرو نم   اتشیجزئ  -
 کردن!

 دهانش گذاشت.  ی از تعجب دستش را بر رو  آتور 

  ه یو دوتا آدم شب  دم یشنیمغزم م  یرو تو   ییاز روز سوم چهارم، صداها   -
 خواهرم رو آوردن. اسمش رعنا بود! که نی . تا ادمیدیخودم رو م

 .د یکش   یق یعم نفس

م  ای  ش،ی زن یم  ایگفت    - انقدر  بم   زنمشیخودم  اونره یکه  بعدم   ی کی! 
 و بعد هم مادرت رو!  ارمیخواهرت رو م 

 دستانش گرفت.  ان یرا در م   سرت

که دوستشون    ییرو انجام بدم! زدن کسا   یکار  نیهمچ  تونستمیمن نم  -
ذهنم    یاون دو نفر رو تو  یبود. همون موقع صدا  رممکنیکار غ   هیدارم،  

 "فرمون رو به ما بده!"  گفتن،یکه م   دمیشن

 را مشت کرد. دستش

 . همون موقع... . کردیبه خواهرم نگاه کردم که بهم التماس م -



شده    ج یرا باال آورد و چشمان پر از اشکش را به آتور دوخت. آتور گ  سرش
 بود. 

بهشون گفتم که نجاتش بدن و فرمون رو دادم دستشون. اون موقع انگار    -
اتفاقات نگاه م   شه یش   ه یاز پشت   اما  . بدن، بدن من بود،  کردمیبه همه 

 کنترلش رو نداشتم.

نگر  آتور  پدر  به  بهت  بود.  ستی با  بسته  نقش  ذهنش  در  سوال  هزاران   .
 حسام ادامه داد: 

 !ادی نم ادم ی یزیکه رعنا رو کشتم، چ   یمن از اون شب  -

 داد. آتور به او نگاه کرد. هیمبل تک   یو به پشت  د یکش   یق یعم نفس

 حدسم درست بود. -

 د. آتور اخم کرد. تعجب مهمان صورت حسام ش  بار نیا

 !یبود ضی مدت مر  نیتو تمام ا  -

 برخواست.  یجا از 

 !ی و دنبال درمان نرفت یبود ض یمر -

 گفت:   تیعصبان با

 !یکه تهش دختر خودت رو کشت   یانقدر نرفت  -

 هم برخواست. با آرامش گفت:  حسام



توج   هانیا  - رو  بخوام خودم  نگفتم که  لحظه  هیرو  از همون  که    یاکنم. 
. اگر بهشون  دونستم یماجرا م   نی بهم دستبند زد، خودم رو مقصر ا  س یپل
  گمیکه راست م  شدن یدارم، با چندتا تست متوجه م  ی ماری که ب  گفتم یم

 چرا؟  یدون ینگفتم. م  ی ! ولکردن یام مو تبرئه

 روشن آتور نگاه کرد.   یاپس چشمان قهوه در 

  یازی ن  ، یرو هم بهت گفتم که بدون   نای ! ادونستم یچون خودم رو مقصر م   -
ها  فرمونم رو دست اون  گهی! من د ارمیسرت ب   ییکه بال   ینگران باش  ستین
 !دمینم

به اتاق خودش رفت و    هیو آتور را تنها گذاشت. آتور پس از چند ثان   رفت
توسط    یتخت نشست. پدرش در جوان   یلباس عوض کند، بر رو   کهآنیب

توانش    ای  دیبگو   خواست ینگفت. نم   اتیپدر خود شکنجه شده بود. از جزئ 
کنترل خود را از دست ندهد؟ مادرش   گر یبود که د   ین یرا نداشت؟ چه تضم

. دی درخواست قصاص نکرد؟دراز کش  لی دل   نی و به ا  دانست یرا م  ها نیا   م تما
که پدرش   دیرا پشت سر گذاشته بود. حال فهم  یادیز  یخود مشکالت روان 

با چن سال  ز ین نم  نی ها  است!  نرم کرده  پنجه  و    خواست یمشکالت دست 
باشد، اما خشم و نفرتش به نسبت حسام کم شده بود. سرش را    نی چننیا

خواهرش را    د،یدیم   شی رو را که هر روز روبه  یمرد  نی کوفت. ا  لشبه با
نه؟    اینکرده بود! حسام گناهکار بود    ی کارنی حال چن  نی کشته بود و در ع

است چرا به پزشک مراجعه نکرده بود؟ ذهنش به    مار یب   دانستیاو که م
  هکه دانشگاه اجبارش نکرده بود، تن ب  یاو تلنگر زد که خود او هم تا زمان



مراجعه به متخصص را نداده بود. از جا برخواست. باز هم در اتاق را قفل  
ب تا زمان  ا یباشد    مار ی کرد.  برا  ینه!  بود،  آتور خطرناک    یکه درمان نشده 

سحر بخوابد.    یهایکی بود و نتوانست تا نزد  هاشهیاند  نی است. تا صبح در ا
در خانه    یسبزقورمه    ینشد. بو  دار یسحر که شد خوابش برد و تا ظهر ب 

رفت.    رونیکه مادرش سرحال است. از اتاق ب  دادینشان م  نی بود و ا  دهیچ یپ
 گفت:  ی بلند یمادر در آشپزخانه بود. با صدا

 وقت خواب! -

به    آتور  هم  رو  شبید  ادیباز  بر  افتاد.  اتفاقاتش  با   یو  نشست.  اپن 
حرفش تعلل داشت. مادر که تعللش را    انیو در ب  یکرد  یانگشتانش باز

 . گفت: دید

 خونه کاوه؟  یبر یخوایم -

 گفت:   یبود با شرمندگ نیی که سرش پا   آتور 

 آره! -

 باال انداخت. یاشانه مادر 

 !یایب ست ی از اول هم بهت گفت که الزم ن -

 با انگشتانش بود. آرام گفت:  ی همچنان مشغول باز آتور 

 سرش اومده! یی چه بال ن یرزمیبهم گفت که تو ز  شبید -



آتور بود و در دل خدا خدا    یهامادر خشک شد. منتظر ادامه صحبت  دستان
 از بخشش باشد.  یاثر شی هاکه در صحبت  کردیم

 درمان بشه! دیمامان! با ضه یاون مر  -

را کنار گذاشت و    ی. مادر آشپزکردیفکر کرده بود که سرش درد م  آنقدر 
 آتور بغض بود.  ی . در صداستادی آتور ا یرو روبه

 !تونم یببخشمش مامان! نم  تونم ینم -

 دستانش گرفت.  انیرا در م سرش

 اون رعنا رو کشته! -

 شد. نیسنگ   نفسش

 اون نبوده.  ر یتقص  یول -

 . با چشمان پر از اشکش به مادر نگاه کرد. دیکش  یآه

 کنم مامان؟   کار یمن چ  -

اما اجازه نداد که   د؛ی و دختر را در آغوش فشرد. آتور لرز  اوردیطاقت ن   مادر 
 ش بشکند. بغض 

 درمان بشه.  شی ببر  دی. با ضهیبهش اعتماد کنم، اون هنوزم مر  تونم ینم -

 آمد.  رونیآغوش مادر ب از 

 درمان بشه مامان! دیبا -



تکان داد. آتور صبحانه و نهار را    یاش سربا چشمان به اشک نشسته  مادر 
  هایصندل  یبر رو   ی . دو نفردیرا چ  ز ی و آتور م  دیکرد. مادر غذا را کش   یکی

 : دیبود که مادر پرس ختهیر  یخودش قورمه سبز ینشستند. آتور تازه برا

 ه؟ یک  رسونتتیپسره که م نیا -

 چپ زد. ی خود را به کوچه عل آتور 

 کدوم؟   -

نگاه  مادر  "من  یهااز همان  در خود  م  یکه همه چمادران که    دونم، یرو 
 گفت:   الیخیبچه!" داشت، به آتور انداخت. آتور قاشقش را پر از غذا کرد و ب 

 همکارمه! -

 باال انداخت. یی ابرو مادر 

 آهان! -

 گفت:   تعارفیبشقاب گذاشت. ب یقاشق را بر رو آتور 

 دوسش دارم! -

  وانی. مادر ل ختیآب ر   یاشهی ش  وانیدر ل   شی. آتور برا دیمادر پر   یدر گلو  غذا
 . دیبه غذا خوردن ادامه داد. مادر خند  الیخ ی! آتور بدیرا برداشت و سر کش

 . یکه تو دوسش دار  هیچ گه یاون د -

 خنده گفت:  انی. در مدیهم خند آتور 



 .رسه یدخترت نم  یبه پا  یوونگی تو د کس چیباور کن ه -

 تکان داد. ی سر مادر 

 . ستین  ی در اون که شک -

عز   شان یغذا آتور  وسا را که خوردند،  رفتن کرد.  در    لشیم  و  را جمع کرد 
 رفت. به مادر گفت:  رونی انداخت. کوله به دوش از اتاقش ب  یاکوله

 برم! گهی من د -

 :دیو آرام پرس  دیاو را در آغوش گرفت. عطر تنش را چش  مادر 

 ؟ یایدوباره م  یک  -

 جا کرد. اش جابهرنگ را در شانه  ی آمد. کوله مشک  رونیاز آغوش مادر ب  آتور 

نکنم. بعدم که دو    یکارچیسه چهار روز خونه بمونم ه  ه یکه    نهیبرنامم ا  -
 !نمتیب یم  امی کده کار دارم. بعد از اون مسه روز تو پژوهش

 .دیکش   یآه مادر 

 !ایمن رو چشم به راه نذار  -

 گفت:   نانیبر گونه مادر زد. با اطم  یابوسه آتور 

 رو کردم آخه؟ کار نیا یک  -

د  مادر  نم   گر یبار  آغوش گرفت.  در  را  دل  دانستیآتور  بهر  شورهکه  اش 
 از اندازه نگران بود.  شیآتور ب  یاما هر چه که بود، برا  ستیچ



  ادی انداخت و درب خانه را باز کرد که با فر  د ی. کلدیکاوه رس   یبه خانه  آتور 
متوجه حضور    یو بعد به کاوه که حت  د یکش  قی. چند نفس عم دیکاوه از جا پر 

  ی نشسته بود و در حال تماشا  اوشینشده بود نگاه کرد. کنار س آتور هم  
 گفت:  یبلند  یفوتبال بودند. آتور با صدا

 سالم! -

. به اتاقش رفت  دی کش   یگفتند. آتور پوف   سیو کاوه هر دو به او ه   اوش یس
  قهیدق  یاتاق رفت. باز  رونیبه تن کرد. ب  یاش را گذاشت. لباس راحتو کوله

نفره    کیمبل   یو کاوه عقب بود. بر رو   اوشیس  م ی بود و از قرار معلوم ت  88
بود و    ی آخر باز  قهیعقب بود. دق  کی -دو   لمستانید  مرغیس   مینشست. ت 
بود که    یکاف  قهیدق  ک یوقت تلف شده گرفت. همان    قهیدق  کیداور تنها  

. نددیپر   یاز جا  کنانیو کاوه شاد  اوشیرا بزند. س  یگل مساو   مرغ،یس  م ی ت
 که تمام شد با اخم به هر دو نفرشان نگاه کرد.   ی. بازدی کش   یاازهی آتور خم

 سالم عرض شد! -

 گفت:   ییرو آخر داشت، با خوش  قه یدق یکه از مساو   یبا سرخوش  کاوه

 سالم خواهر گلم! -

 گفت:   یهم با همان سرخوش اوش یس

 درود فراوان بر آتور! -

 . آتور به مبل لم داد و سرش را خاراند. دندیسه خند  هر 



 سر و کله زدن با مجرما چطوره؟  -

 را باال داد.  شی پرپشت مشک یابروها اوش یس

 ؟ یپرس یراجع به کار ما م  یآفتاب از کدوم طرف دراومده که دار  -

 باال انداخت. یاشانه آتور 

 . یطورنی هم -

 باال انداخت.  یا هم شانه اوش یس

 .ستی ن یخبر خاص  -

 .دی چی سرخش را به دور انگشتش پ یاز موها یادسته ور آت

 د؟یندار ی زیچ یارهی پرونده قاتل زنج  -

 خنده گفت: انیدر م اوشی . سدندیو کاوه هر دو خند  اوش یس

 . وفتهی نم  جا نیها ااتفاق نیا  سه،ی پرس  جانیا -

 .دی کش   یاازهی خم آتور 

 نداره.  یجان ی ه  گهیبودن د س ینباشه، پل  یا رهیاگر قاتل زنج  -

 در آن حل شد.  بای داد و تقر هیمبل تک  یبه پشت اوش یس

در    نیسرزم  یعن ینداشته باشه،    یجانی که بهتره! اگر شغل ما ه   یطورنیا  -
 امن و امانه. 



 ره؟ یحوصلتون سر نم -

 گفت:   جانیشد و با ه  لیجلو متما  به

 خودم دست به کار بشم؟   دییخوایم -

 :دی با خنده پرس کاوه

 ؟ یکن   کار یبشه که چدست به کار  -

 گفت:   جانی با همان ه آتور 

 دارم.  ییبلند باال  ست ی. باور کن لگهیآدم رو بکشم د یسر هی -

 با همان خنده گفت: کاوه

 . م ی ستیبه زحمت ن  ینه راض -

 دوباره در مبل حل شد.  آتور 

 !د یجفتتون حوصله سر بر -

 را برداشت.   اشیگوش   اوشیس

 سفارش بده!  یمرغ سوخار  خوادیآدم حوصله سر بر، م   نی ا   دیاگر اجازه بد  -

 زد.  یلبخند آتور 

 کارها کن.   نیاز ا خوادیتا دلت م -



تکان داد و غذا را سفارش داد. هر سه کنار هم غذا خوردند و    ی سر  اوش یس
از رفتن س   اوشی آخر شب، س اتاق   اوشیعزم رفتن کرد. پس  به  آتور هم 
به کاوه   ن یرزمیز  یه حسام و ماجرا قصد نداشت که دربار   چیخود رفت. ه

.  ندی را به کاوه بگو  قت یحسام و مادر بود که حق  فه یوظ  نی. ا دیبگو  یزیچ
انجام نداد و    یکارچیکرده بود، ه  یزی رطور که برنامهرا همان  ندهی روز آ   سه

آمد.    رونی اجابت مزاج و غذا خوردن از تخت ب  یو فقط برا  دید  ال یتنها سر
 داد که در باشگاه منتظر اوست. امی به او پ نیروز چهارم، آبت 

  شی هابه لب  یرنگژرلب کم   شه، ی . برعکس همدیرا پوش  اش یورزش   کنگرم
نکرده    شی به خود نگاه کرد. آنقدر آرا  نهی. در آ دیکش  ملی زد و بر مژگانش، ر 

 یادارش را گوجهموج  ی شده بود. موها  با یز   ز یه نساد   شی آرا   ن یبود که با هم
مانند هم و  بود  آب گرم  شهی بسته  شلوار  و  پو  یکن  را  . ساک  دیشروشنش 

رنگ    ی رفت. سوار اتوبوس آب  رون یرا برداشت و از خانه ب  اشیکوچک ورزش
و قرمز    ی. به سر در مشک شودیم  ادهی باشگاه پ  یهایکیشد و در نزد   یشهر

شد. دختر پشت    ی و قدم تند کرد. وارد ورود  دیکش   یقی نگاه کرد. نفس عم 
را   ینداد. گوش  یت ینگاهش کرد. آتور به دختر اهم تیبا عصبان رش،ی پذ ز یم

 .د یرا د  نیآبت امیدرآورد که پ بشی از ج

 . شرمنده!" رسم یم  رتر ید کمی کردم،   ر یگ  کی" تو تراف

  د یسف  ی صندل  یجا بر رو گفت. همان  ی ازد و در دل دشمنت شرمنده  یلبخند
آبت و منتظر  به    رونیب   ز یاز پشت م  رشی ماند. دختر پذ  نیرنگ نشست  و 



 کارانیبه رزم   هیعضالت بدنش، شب  زانیسمت آتور آمد. آتور نگاهش کرد. م
 گفت:  یامقدمه چیه ینبود! کنار آتور نشست. ب 

ر دار - ر و س   ؟ یتو باهاش س 

از دوست  یاذره  کدامشانچیه  ینگاهش کرد. چهره  آتور  نداشت.    ینشان 
 گفت:   تیآتور نگاهش کرد. با جد

 شه؟ یم  یاگر بگم آره چ  -

 اخم کرد.  دختر 

 ؟ یدونیراجع به فرانک م یزیچ -

 باال انداخت. یی تکان داد. دختر ابرو یسر آتور 

 خودش بهت گفت؟ -

تکان داد. دختر    ینه منف که قصد حرف زدن نداشت، سرش را به نشا  آتور 
 زد.  یپوزخند

 فرانک بودم! یم ی من دوست صم -

  ن یرا به روشن چشمان آتور دوخت. حدس آتور درباره ا  اشرهیت  چشمانش
 اشتباه بود.  ار یدختر بس

 . ادمهیبعد از مرگ فرانک خرد شد رو    ن یرو که آبت  ییهامن تک تک لحظه  -

 داشت. دیتهد شی صدا



 ازش دور شو! ، ینکن   تشی اذ یتون ی. اگر نم دهیش ک  یاون به اندازه کاف -

 ؟ یکنیم  کار یچ یدار -

بود نگاه کردند. با همان    ستادهی سرشان ا  یکه با اخم باال  نیدو به آبت  هر 
 اخم به دختر گفت: 

 من دخالت نکن؟  یبهت نگفتم تو زندگ -

خود    یجواب   منتظر  دنبال  و  دست گرفت  در  را  آتور  دست  نشد.  دختر  از 
واکنش آتور  اول  یکشاند!  افتاد.  راه  دنبالش  و  نداد  بود که    بار نینشان 

م   ت یعصبان را  ا دیدیاو  راه  بار نی.  قبل از  راه  یرو  و  دنرفتند  را    یگری رو 
کدام    هر بود که بر    یرنگ   یمشک   ی هارو درب. در دو طرف راهدیمقابلشان د

درب گذشتند. به در شماره پانزده    نیچند   ی درج شده بود. از جلو  یارهشما
که از او شرم دارد.    ییگو   کرد،ی. به آتور نگاه نمستادیا  نیآبت   دند،یکه رس
  یبه رنگ مشک  یو کف  وارهای با د یمتر ست یب  ی زد و در باز شد. اتاق ی کارت 

 ی ها همان باشگاه  نی . ا ودبود. آتور محو اتاق ب   ی کوچک  نگی ر  انشیکه در م
وارد شد و آتور هم    ن یبود. آبت  ده یرا شن  فشان یبود که بارها تعر  ی خصوص

را از هم باز    ن یآبت  ی هاتا اخم   د یکه چه بگو  دانست یبه دنبالش رفت. نم
 :دی نگاه کرد و پرس نگی. به ر دیکش  یقینفس عم ن یکند. آبت

 ت؟ بهت راجع به فرانک گف یک  -

 آرام جواب داد. آتور 



رو اون روز اون دو تا   انیاصل جر یول  ،یگفته بود  ییزای چ  هیخودت قبال  -
 دختره تو رختکن بهم گفتن. 

 با همان لحن خشک گفت:  نیآبت

 گم؟ یکه دروغ م  یمگه بهم نگفته بود -

از آن صحبتشان به خاطر نداشته    یزی چ   نیبود، آبت   دوار ی که تا االن ام  آتور 
انداخت   نیی ها لعنت فرستاد. سرش را پاگفتن آن حرف  یباشد، به خود برا

 و گفت: 

 !خوام یمعذرت م -

پا  نیآبت آتور همچنان سرش  اعتراف    نیینگاهش کرد.  اشتباهش  به  بود. 
قدر نابالغ نبود که  هم آن  نیکرده بود. آبت   یخواه معذرت  شیکرده بود و برا 

 آتور شد.  کیرا کش دهد. نزد ان یهد جر بخوا 

 قبوله.   تیمعذرت خواه -

 . دیکش  یپوف

 هاش سر جاش بشونم. حرف نیا  یاون دختره رو برا  دیبا  یول -

  ی که در حبس تل ورزش   نیآبت   شانیپر   ی سرش را بلند کرد. به موها  آتور 
 بود نگاه کرد. آرام گفت: 

 اون فقط نگرانت بود.  -



 تکان داد. ی سر نیآبت

 به کارش ندارم. یط به خاطر تو کارفق -

 باال انداخت و گفت:  ییآتور نشست. ابرو  یبر لبان هشت  لبخند 

 نگ؟ یتو ر  میبر -

 نشست.  شی پراند و لبخند را به جا ن یاخم را از چهره آبت حرفش

 ؟ یطلبیم  فیحر -

تکان    یرنگ گوشه اتاق گذاشت. سر  ی مشک  ی صندل  یساکش را بر رو   آتور 
 داد.

 م؟ ییجانی ا ی چ یپس برا -

  نگ یهم لبخند به لب به داخل ر   نیرفت. آبت   نگی ر  یرا گفت و به رو   نیا
 گفت:   طنتیرفت. آتور که در حال گرم کردن بود، با ش

 کنم؟   اتکهیت  کهیت یچطور یخوایم -

 . دیبلند خند نیآبت

 بادها بلرزم.  ن یکه با ا  ستم ین ید یبرو بچه! من ب  -

 گفت:   طنتشی. با همان شدیقفل کرد و به باال کش  دستانش را در هم  آتور 

 د؟یتو چنته دار   یچ  گهیکردم. د  چیپ  لهیتی رو ف تونیمل  می ت کن یباز -

 باال انداخت. یی ابرو نیآبت



 !رمی گیآسون نم  ی پسر، به کس ایطرف دختره   کنه ینم  یمن فرق یبرا -

 زد.  یلبخند کج  ستاد، ی صاف ا آتور 

 کمتر ازت انتظار ندارم.   نی از ا -

 . ستادی هم صاف ا   نیآبت

 م؟ ی شروع کن -

حمله    ن یسر تکان داد. هر دو گارد گرفتند و رقص پا کردند. آتور نخست  آتور 
 همه را دفع کرد.  نی را انجام داد. چند ضربه با پا زد و آبت

 .یداد ر ییروش مبارزت رو تغ -

 گاردش را باال آورد.   آتور 

 . یداشته باش   یروش متفاوت  دیبا یفیهر حر  یبرا -

زد. آتور در مبارزه واقعا خوب بود. چند مشت روانه آتور کرد    یلبخند  نیآبت
  یبه هدف نخورد. آتور ناگهان گاردش را باز کرد، به سراغ پا  کدام چیکه ه

آبت  رو   هیرفت.    نیراست  بر  و  بلندش کرد  را گرفت،  زد.    ن یزم  یخمش 
به خود آمد و بدل زد. هر دو    نیفن بزند که آبت  شی خواست باز هم بر رو 

 تر رفت و گفت:عقب یکم   نی. آبت ستادندیا

 !ه یسکیر  یلیها خ زن  یبرا ی کشت  یها استفاده از فن -

 باال انداخت. یی ابرو  آتور 



 باهاش نداشتم.  ی من که مشکل -

حمله  یلبخند  نیآبت هر  حمله کرد.  و  م   یازد  دفع   رد،کیکه  را  آن  آتور 
نم   کردیم اصابت  اجازه  نم  کدامچی . ه دادیو  زور گذاشتندیکم  هر چند   .
  ی احمله  نی بود، اما سرعت و مهارت آتور باالتر بود. سر انجام آبت  شتر یب   نیآبت

انداخت.    نی زم  یرو انجام داد. به سمت آتور رفت. او را از کمر گرفت و بر  
ن دستانش    ز یخود  و  نشست  باالمقابلش  آتور که    یرا  قفل کرد.  سرش 
که    یکرد خود را از دستان او برهاند، اما تا زمان  یشده بود، سع  ر یگ غافل

.  زدندیداشت. هر دو نفس نفس م   یبر آتور برتر   نی بحث زور مطرح بود، آبت
کرد و ...   کیبه او نزد  ا. صورتش ر دیصورت آتور چرخ  یدر اجزا   ن ینگاه آبت

. 

تا    دیطول کش  یا. چند لحظهدیآتور حبس شد. به خود لرز  نهی در س  نفس
ب   ن یآبت بود،    دی ایبه خود  تازه متوجه کارش شده  انگار که  و عقب بکشد. 

سر نکرد.  نگاه  او  به  آتور  رفت.  و کنار  رها کرد  را  آتور  جا    عایدستان  از 
 . دیصورتش کش   یبر رو  یدست  نیرفت. آبت  رون یب نگیبرخواست و از ر

 آتور! -

بود، نگاه کند.    شهی تر از همکه آشفته  ن یو اما برنگشت تا به آبت  ستاد ی ا  آتور 
تمام موانع را کنار زد و صاف    یالحظه  ی آب دهانش را قورت داد. برا  ن یآبت

 و ساده حرف دلش را به زبان آورد. 

 دوستت دارم! -



  ن ی. آبتاوردی " را به زبان بطورنی. نتوانست "منم هم دیبر گونه آتور چک  اشک
 ادامه داد.

با من وارد رابطه    ی خوایکه نم   دونم ی! به خدا مهیکه کار سخت   دونم یم  -
 . یبش

ها بر دلش انباشته شده بود را بر که سال  ییهاجلو آمد. حرف  یقدم  چند
 زبان آورد. 

.  ستیهم ن   روز یکنم. دوست دارم! حرف امروز و د  شیکار   تونم ینم  یول  -
 دارم!حس رو بهت   نیوقته که ا  یلیمن خ 

. آتور هنوز هم برنگشته بود.  ستادیآتور ا  ی آمد و چند قدم  نییپا  نگی ر  از 
 شد.  نی سنگ نیآبت  یصدا

 ! دوستت دارم!نه یحرف اول و آخرم هم  -

بردارد تا به آتور برسد، که آتور ساکش را برداشت    یگریچند قدم د  خواست
آبت  رونی از اتاق ب  ،یحرف  چیهیو ب بلند او را    یبا صدا  ،یچندبار  نیرفت. 

  یمشک  یمحکم بر صندل  یلگد  نیبه او، رفت. آبت  توجهیصدا کرد. اما آتور ب 
 پرت کرد.  گر ید یرا به سو یزد و صندل 

 !یلعنت  -

. به خود لعنت فرستاد  دیامان بر آن کوب   یبوکس رفت و ب   سهی سمت ک  به
زود بود. آتور   ار یاعتراف کردن بس  یانجام داده است. برا   یکار  نی که چن



چهار سال، به نسبت او نرم شد بود و خود به سمتش    ایه پس از سه  تاز 
 نی دل به ا   یبوکس زد. از چه روز  سهی بر ک  یگریآمده بود. مشت محکم د

اش به آتور روز به  ها عالقهزمان  نیقدر در اباخته بود؟ آن  یسرخ مو  ختر د
را دوست نداشت. هنوز    کسچیاز آن، ه   شیپ   یی که گو   شدیروز افزوده م 

مرگ او سرزنش    یو هنوز هم خودش را برا   گذاشت یهم به فرانک، احترام م 
  وت متفا   ار ی که عشقش به آتور بس  دانستیاما خودش هم خوب م  کرد،یم

آن م بود.  گمان  که  هم   کرد،یگونه  او  قلب  با  آتور  نبود. قلب  داستان 
از رفتار آتور    ی . برداشت اشتباهدیکوبیم  سهی بر ک  امان یرا ب   شی هامشت

اما گمانش اشتباه    ست، ین   توجه یکه آتور هم به او ب  کردیداشت. گمان م
بود    ی برداشت  نیدروغ، ا  ای. راست  دی د یها را مانند دوست مبود. آتور آن

  یبر رو   ی در پ  یپ  ی هایزن   ی از رفتار آتور داشت. خسته از مشت  ن یکه آبت
کار   یبود که کجا  شهی اند  ن یغرق شد و در ا نشست. در افکار خودش    ن یزم

را    اشیاز جا برخواست. گوش  ی را اشتباه کرده است؟ پس از مدت کوتاه
 نوشت. ییبلند باال  امیآتور پ  یبرداشت و برا

از گل  دی"ببخش  که تو هم به من    کردمیدرازتر کردم. فکر م  مم ی که پام رو 
  ی ازم سر زد؛ ول  ییخطا   نیاما اشتباه کردم. متاسفم که چن   ؛یست ی ن  لی میب
بدون  یزیچ  هی  دیبا ز   ،ی رو  انقدر  دارم!  دوستت  ه  ادیمن  به    کسچیکه 
  ه یکاف  طفق  ،یبه من ندار  ی حس  چیفکر کنم. اگر تو ه  تونمینم   یحت   یاگهید

باره ساکت بشم! اما فراموش نکن    نی در ا   شه یهم   یتا من برا  ،ی که بهم بگ
 تت دارم!" که دوس



 از باشگاه خارج شد.  د،یشد یرا ارسال کرد و خود با سردرد ام یپ

 ها!" افتاد مشکل ی " که عشق آسان نمود اول، ول

 *** 

 نوزدهم فصل

 )حماقت( 

 ساختمان شدند. مسئول با لبخند به سراغشان رفت.  وارد

 . دیا یامروز نم گهیکه د  م یکردیفکر م  -

 زد. یلبخند اوش یس

 .دی کارمون طول کش  کمیشرمنده امروز   -

حرکت کردند.    ز یو کاوه ن  اوشیرنگ به راه افتاد. س  دیسف  یدر راهرو   مسئول
 مسئول متواضعانه گفت: 

 دشمنتون شرمنده! -

. تنها در اتاق بود و مشغول حل کردن پازل مقابلش  دندیاتاق آرتادخت رس  به
بود، از    دهیآرتادخت خر  یرا که برا  یعروسک   اوشیبود. وارد اتاق شدند. س

ا  یدرآورد و در چند قدم  کیپالست  تازه متوجه  ستادیآرتادخت  آرتادخت   .
 حضورشان شده بود. از جا برخواست و با شعف گفت: 

 !دیاومد  -



رو   اوشیس آرتادخت گرفت.    یبر  مقابل  در  را  عروسک  و  نشست  زانو 
پارچه ارتش  ی مشک  یبا مو  یدختر  یاعروسک  لباس  بود، که  برتن   ی بلند 

در دست گرفته بود. آرتادخت به عروسک نگاه کرد.    یداشت و اسلحه کوچک
 با لبخند گفت: اوش یس

 !کنه یازت مراقبت م نی ا م،یست ی که ما ن  ییها به بعد زمان نی از ا -

س   آرتادخت  از دست  را  پا   ی گرفت. کم  اوشیعروسک  و  و   نشییباال  کرد 
 گفت: 

 کنه؟ یازم مراقبت م یمطمئن -

ا  یتکان داد. آرتادخت لبخند  ی سر  اوش یس بار بود که   ن ینخست  ن یزد و 
م را  لبخندش  آرتادخت  دندیدیحضار  نشست.  همگان  لبان  بر  لبخند   .

  اوشیحلقه کرد. س  اوشیعروسک را کنار گذاشت و دستانش را دور گردن س 
 گفت:  فشیظر  یبهت زده ماند. دخترک با صدا یالحظه یبرا

 !ی مرس -

آرتادخت حلقه کرد. مدتبه خود آمد    اوش یس را دور  جا  آن  یو دستانش 
آرتادخت   یبهبود  دی ها نو کردند. روانشناس به آن  یماندند و با آرتادخت باز

با چندنفر دوست شود. س  او توانسته  ن  اوشیرا داد و گفت که    ز ی و کاوه 
 . دخود رفتن یهاجا را ترک کردند و به خانهاخبار آن نی خرسند از ا

 *** 



را هم بدون    یالحظه  ی بود و حت  قرار یبار هزارم خواند. ب   یرا برا  نیآبت  امیپ
لحظاتگذراندینم  نیآبت  شهیاند تک  تک  ا  ی .  در  او  با  چندسال    نیرا که 

  ن یداده بود، چرا او را چن  ن یگذرانده بود به خاطر آورد. او که خود دل به آبت
. اگر با  رفتدستش گ  انی تختش نشست. سرش را در م  یپس زد؟ بر رو 

  آورد؟یبر سر او م  یی چه؟ چه بال  دیفهمیو پدرش م  شدیوارد رابطه م   نیآبت
در بند   گر یذهنش به او تشر زد، که د  شد؟ یاو هم به عاقبت رعنا گرفتار م

ن به خوبست ی پدر  او  طرف  تواندیم  ی!  از  مراقبت کند.  ن   ،یاز خود    ز یکاوه 
 ی برسد. باز هم در هوا  ور که دست حسام به آت  گذاشتیبود و نم  ار یهوش 
. همان که آمد شناختیخوب م  ار یغرق شد. همان کس که او را بس  ن یآبت

به داد   ن یچن  گاهچی ه  ییو آشنا  بهیغر  چیو چنان به آتور کمک کرد، که ه 
  ن، یآبت   شانیپر  یو تاب موها   چی. پدیتخت دراز کش   یبود. بر رو   دهیآتور نرس

کردن به آن پسر وراج، لبخند بر لبش    ر خوب آتور را در بند کرده بود. با فک 
بود که از پس    یخواهان آتور نبود! او دختر   کسچینشست. تا به حال ه

خواهرش   یخون  رهنینداشت. همان که پ  اجی احت  یو به کس  آمدیخود برم 
  نی ا تحسآتور ر   ن،ی در سرزم   یادی. مردان ز ستادیمردم ا  ی را علم کرد و برا

عمر کنارشان    ی باق  ی که برا  یرا به عنوان زن   وا   کدامشان چیاما ه  کردند، یم
تا مردان،    خواستیها زمان م سال  شد،ی. هر چه هم مخواستند یباشد، نم

  شرویاز همان مردان پ   نیاما آبت   رند؛یبه خود را بپذ  از ین یزنان مستقل و ب
ها  . همانکردندیمبارزه م   ی ناعدالت  ه یها که دوشادوش او برعل بود. همان
که ارزش   رفتند،یم  یبه دنبال زنان  شهی بودند و هم  زار یوابسته ب  نکه از زنا
 داد. ام یپ  نی را برداشت و به آبت  ی. گوشدانندیخود را م



 !"میباشگاه که با هم صحبت کن  ام ی"فردا م

طرح توسط مجلس    ب یتا تصو   یزی. چدیرا ارسال کرد و به پهلو خواب   ام یپ
  ب یطرح تصو  نیا   بار نیداشت که ا  نان ینمانده بود و آتور اطم   یباق  انیاع
مشودیم بار  به  آتور  ساله  پنچ  زحمات  زندگ  ندی نشی.  مردمان    ی برا  ی و 

  ستاده ی ا  حق   ی. او کار خود را انجام داده بود و براشودیتر م عادالنه  سی پرس
  ین یچن نیبه مبارزه ا   ی ازین   گر یطرح د  بی داشت که پس از تصو   نانیبود. اطم 

را اجرا   دیقانون جد  هایکه تمام ساتراپ  دیکشی! تنها چند ماه طول م ست ین
به مرور زمان،   ،یکنند و از آن پس با گذشت چند سال و با وجود منع قانون 

م  سی پرس  تیوضع لبخند شدیبهتر  او کا   ی.  به خوب   ر زد.  را  انجام    یخود 
 و روبه سقف خوابد.  دیداده بود. چرخ

در اتاق ماند و به استقبال کاوه نرفت.   ی باز شدن درب خانه آمد. مدت  یصدا
که آشفته است و آتور خود    شدیمتوجه م   یبه خوب   د، یدیکاوه اگر او را م 

برادرش هم شرح بدهد.   یاوضاع را برا  توانست،یقدر سردرگم بود که نم آن
رفت. کاوه را    رون ی غروب آفتاب مانده بود که آتور از اتاقش ببه    ی چندساعت

روبه دید مانند هم   ونی تلوز  یرو که  و  تماشا  شهینشسته  اخبار    یمشغول 
 : دیاست. کنارش نشست و پرس 

 ؟یچرا انقدر زود اومد -

 را کم کرد.  ونیتلوز   یصدا  کاوه



و س  - ترف  اوش ی من  امروز هم ساعت کارم ی ر یگیم   ع یآخر هفته  از    مونی . 
 کمتر شده!

 تکان داد. آرام گفت:  یسر آتور 

 چه قدر خوب! -

 را نداشت.   شیشگ ینگاهش کرد. آتور نشاط هم  کاوه

که اون    ییجا  یبر  ستی الزم ن  گهیخونه! د  یبرگشت  کهنیحالم از ا خوش  -
 قاتل هست! کهیمرت 

رش بود را به زبان  ها در س که مدت  یز ی. چ چاندیانگشتانش را در هم پ   آتور 
 آورد. 

 که چرا مامان از قصاص رعنا گذشت؟  یفکر کرد ن یبه ا -

نزده باشد!    ز یآتور را ن  ینگفت. در دل خدا خدا کرد که حسام را  چیه  کاوه
 آتور ادامه داد: 

  یبرا  ی دوست داره! حاضره هرکار  تر شیب   ز یهاش رو از همه چاون بچه  -
 ما بکنه... 

 .د یکش   یق یعم نفس

 ده؟ یاتل دخترش رو بخشچرا ق -



آتور، به کاوه که آماده بحث و جدل بود، اجازه حرف   ی زنگ گوش  یصدا
 زدن نداد. آتور تماس را پاسخ داد. 

 بله؟ -

 . دیچ یهلن در گوشش پ  یصدا

 سالم آتور، منم! -

.  ابدی  ییکرده بود رها   جادیکه خود ا  ین یسنگ  یجا برخواست تا از فضا  از 
 زد.   یلبخند

 . زمیسالم عز -

کالفه شده    ییسکوت کرد. آتور حدس زد که هلن از تنها   یاهیچند ثان  هلن
 کرد و گفت:   یدست شیاست. پ 

 جا. اون  م یی ایب  م یی خوایمن و کاوه م   ؟یخوایامشب مهمون نم  -

 مبدل کرد.  ن یقیهلن، حدس آتور را به   یدر صدا ذوق

 !شمیخوشحال م ی لیواقعا؟ خ  -

 !نمتیب یپس م -

در   ی . کاوه به آتور نگاه کرد. دلخورافتی  ان یکردند و تماس پا   یحافظخدا
 انداخت.  نیی . سرش را پاکردیآتور را ناراحت م اشیپس چشمان مشک 

 !ششی پ می ریبه هلن گفتم که م -



را خاموش کرد. به سمت اتاقش رفت تا لباس عوض کند. بعد   ون ی تلوز  کاوه
 راه افتادند. یحرف  چیربع هر دو آماده بودند و بدون ه ک یاز 

حاکم    انشان یم   ین ی. در تمام راه سکوت سنگ دندیهلن رس   ی محل اختفا  به
کردند که حفظ    یبود. کاوه از آتور دلخور بود و آتور همچنان سردرگم. سع 

هلن ناراحت نشود و هم شب را بر خود تلخ نکنند. هلن  ظاهر کنند تا هم  
ها سالم کرد. کاوه جوابش را داد و  به آن  یبلند  یآمد با صدا  رونیاز خانه ب

آتور که محو گوشه به  باغچه شده  یاهر دو  آرام  از  نگاه کردند. کاوه  بود، 
 کرد.   شی صدا

 آتور! -

 : دین پرساز هل  یبلند یکه همچنان محو باغچه بود با صدا  آتور 

 تازه در اومدن؟  نایا -

آمد و    نییخانه پا   وانی ا  یهاکه متوجه منظور آتور نشده بود، از پله  هلن
 . ستادیآتور ا  کینزد

 کدوما؟   -

 اشاره کرد.  یقرمز رنگ  یهابه گل آتور 

 !هایسوسن عنکبوت نیا -

  ی بر موها  یفکر کرد. دست   ی . هلن کم ستادی هم جلو آمد و کنار آتور ا  کاوه 
 . دیکش  شیمتر ی لیم



 ! دقت نکرده بودم!دونمینم -

 : دیکه از رفتار آتور تعجب کرده بود، پرس  کاوه

 حاال چرا برات انقدر مهمه؟  -

 باال انداخت. یاشانه آتور 

 ؟ یبود ده یقرمز د ی تا حاال گل سوسن عنکبوت -

منف   یسر  کاوه نشانه  رو   یبه  بر  آتور  داد.  چراغ    یتکان  نشست.  زانو 
  ی قرمز رنگ را به خوب یهاها فاصله داشت و گلبا آن یکم   اطی ح یی وشنار 

گل    ییبا ی. محو زد یگل کش  یهاگلبرگ  یبر رو   ی . آتور دستدادیم   شی نما
 شده بود.

 بودمش! دهی ند  کی! منم تا حاال از نزده یابی گل کم  -

. آتور ادامه  دادندیو هلن سکوت کرده بودند و به سخنان آتور گوش م   کاوه
 داد:

 ... یول است یدن ی هاگل  نی تر از قشنگ ی کی -

 .کردیقرمز رنگ نگاه م  یعنکبوت  ی هاجا بلند شد. هنوز هم به گل از 

 به عنوان سم استفاده کرد.  شهیم  ازش یاز پ  -

 ها برداشت.از گل چشم

 !ست ین  یاالبته کار ساده -



 را عوض کرد. بحث

 داخل؟  میبر -

برق   یزیو کاوه موافقت کردند و با هم به داخل خانه رفتند. خانه از تم   هلن
مبل،    یجلو  یعسل   ز یم   یخانه را پر کرده بود. هلن بر رو   مهیق  یو بو  زدیم

  یشربت گالب گذاشته بود. آتور و کاوه نشستند و هلن هم بر رو   وانیدو ل 
 :دیپرس  مقدمه یشست. ب ن ی نفره چوب  کیمبل  

 کنم؟  کار یچ  دیازشون با تیشکا  یبرا -

 گذاشت و پاسخ داد:   یعسل  یرا بر رو  وانیل  کاوه

  د یکه حتما با  نهیموضوع ا  ن ی. اولیکنیرو پر م  تتیو شکا  یکالنتر  یایم  -
حکم    یتون یم  یجورنی . ایکن   یجرم اون آدم معرف  کیپدر و مادرت رو شر 

 که تا آخر دادگاه ازت محافظت بشه!  یریبگ

 از شربت را خورد و سپس ادامه داد.  یاجرعه

به    ی چ. همهقاتیواسه تحق   ارن یبعد هم اون مرده و پدر و مادرت رو م  -
 نه! ایها اعتراف کنن داره که اون یبستگ  نیا

 ها رو زد.ادامه حرف آتور 

ا  - مختلف  جرم  با  جانیچندتا  برا  دیهست که  باشه  همشون    یحواست 
 . یپر کن  تیشکا



بود. آتور لبش    ینبود، اما انجامش ضرور   ی اها کار سادهزبان آوردن جرم  به
 را تر کرد. 

 به عنف، اجبار به ازدواج و قصور در کفالت فرزند.  یدست دراز -

 داد.  ه یمبل تک ی پشت به

 !یرو هم بهش اضافه کن  ی خشونت خانگ یتون یم -

 . دیکش  یآه هلن

 ارن؟ یسرشون م ییچه بال  -

 گفت:  یسردداد و با خون ه یتک  کاوه

 گرفتم؟   ادیرو   یز یحسام چه چ  یاز ماجرا  یدونیم -

را گذرانده    ینگاهش کرد. چهره کاوه خسته بود و مشخصا روز سخت   هلن
 بود. آرام گفت: 

 ؟ یچ -

 آتور راه داشتند.  طعنه به یبو شی هالم داد. حرف کاوه

 . ادیاز دستشون برم یزیها هر چهم آدمن و آدم  ناتی ترکینزد -

صحبتش کامل با آتور بود. مشخصا انقدرها هم که   یرو  گر یکرد. د  یمکث 
 حفظ ظاهر کند!  باره نیدر ا  توانست ینم  کردیگمان م



اعضا  - برابر  اون  یدر  نباش!  احمق  مخانوادت  هم    ی کارها  توننیها 
 انجام بدن. ی وحشتناک

 آرام گفت:  د، یکاوه را فهم  یهاکه طعنه حرف  آتور 

 . کنن یاوقات اشتباه م یبعض  -

بلندتر    ییتند نگاهش کرد. سرزنش چشمانش، قابل انکار نبود! با صدا   کاوه
 از حد معمول گفت:

 !ما یزن یراجع به حسام حرف م   م یدار -

امان نداد و  ی تکان داد. آشفتگ   ی سر  آتور  زبان گشوده    پروا یاو ب  ذهنش 
 بود! سمجانه ادامه داد:

 !م ی دونینم ز یما راجع به همه چ -

صاف نشست. اخم بر صورتش مهمان شده بود و ذهنش در کنکاش    کاوه
 از آتور بود! یسخنان  نیچن  لیدل

چرا حرفات مثل    ؟ی دونیم  یتو چ  م؟ی دون ینم  ز یراجع به همه چ   یچ   یعنی  -
 مامان شده؟ 

 زد.  یپوزخند

 تو رو هم از راه به در کرده؟  یاون عوض  -



کاوه    نیرنگ خشمگ  ی جرات نداشت که سر بلند کند و در چشمان مشک  آتور 
 نگاه کند. باز هم مصرانه ادامه داد: 

 !م ی دون یما همه ماجرا رو نم -

 .دی با بهت به آتور نگاه کرد. سپس خروش   یاهیچند ثان کاوه

 !دونمیرو م قت یحق هیمن   -

مشتش را    یو چندبار  دیکش  شی بر موها  یدست   یبلند شد. عصب  شی جا  از 
ها  خط قرمز او بود و سخنان آتور آن  گر ی حسام د  دنیباز و بسته کرد. بخش

. پوستش قرمز شده بود و رگ گردنش به وضوح  کردیم  یواد  نیرا وارد چن 
.  دبودن  دهیند   نیخشمگ  نیمشخص بود. نه هلن و نه آتور تا به حال او را چن 

 . دیلرز یم  شی صدا

  یکه دستش به خون خواهرم رنگ   دمیاومدم، بابام رو د  ی اون شب وقت  -
 شده. 

 را باال آورد و به آتور اشاره کرد.  دستانش

  یکه حت  کردیانقدر هق هق م  یکیخواهرم غرق تو خون بود و اون  هی  -
 نفس بکشه! تونستینم

 زده بود.   رونیب  تی زانو نشست. رگ گردنش از عصبان  یآتور بر رو  یرو روبه

 !زدیچشمم پرپر م  یجلو  یکی خواهرم مرد و اون  هی -

 پر از التماس شد.  شی صدا



 آتور! -

چشمان پر از اشکش را به چشمان او دوخت. کاوه با التماس و خشم    آتور 
 گفت: 

 رو با من نکن!  کار نیا -

 . زدینفس م  نفس

 کرده!  کار یه اون چفراموش نکن ک گهیتو د  -

 .د یکش   یق یعم نفس

 نکن! ی تو پشتم رو خال  -

بلند شد. رو به   شی تکان داد و از جا   ی . کاوه سردیبر گونه آتور چک  اشک
 هلن کرد و با دستش به آتور اشاره کرد.

 !نهیخانوادت احمق نباش منظورم ا ی در برابر اعضا گم یم  ی وقت -

قدم زد و سپس به   اط یدر ح  یساعت می رفت. ن رونیرا گفت و از خانه ب نیا
 داخل خانه بازگشت.

اند   ذهنش چ  نیا  یشهیدر  چه  که  تغ  یزیبود  را  خواهرش    ر ییرفتار 
به بخشش    توانستیاست. در آن چند شب چه گذشته بود که آتور م داده

شا فکر کند؟  جادوگر  دیحسام  حسام  را    یهم  مادرش  و  خواهر  بود که 
قدم زد تا آرام    اطی در ح  یاز دل برآورد و چند  یمحسور خود کرده بود. آه 

  یآرام شد و به داخل خانه بازگشت. هر سه جور  قهیشود. پس از چند دق



خراب کردن    دانستند یرخ نداده است. هر سه م   ی بحث  ییرفتار کردند که گو 
نم  یشان دردشب درمان  و مشغول شدند. چند    دندیرا چ. سفره  کندیرا 
 گذشت که کاوه سر صحبت را باز کرد.   یاقهیدق

اگر قفل بشه ه  -   تونهینم  دشیبه جز کل  یزیچ   چیدر خونه ضد سرقته! 
 بازش کنه!

 اش گذاشت.اش را در بشقابقاشق هلن

 ها هم حفاظ دارن!آره! تمام پنجره -

 که در دهانش بود را قورت داد.   یالقمه کاوه

 نگ قلعه ساختن!قش -

  ی ساکت بود و تنها به بحث کاوه و هلن گوش سپرده بود. کاوه برا  آتور 
 .ختی خودش نوشابه ر

 ... یراست -

 گذاشت و در نوشابه را بست.   ز ی م ینوشابه بر رو یبطر

 ن؟ یچندتا دبه هست، اونا چ رونیب -

 فکر کرد و سپس پاسخ داد.  یکم  هلن

 !نه یبنز -

 کرد.   یکوتاه  مکث



برق قطع شد، بشه باهاش ژنراتور رو    یروز  هیکه اگر    نهیفکر کنم واسه ا  -
 راه انداخت!

از جمع کردن    یسر  کاوه را در سکوت خوردند. پس  ادامه غذا  تکان داد. 
 سفره باز هم دور هم نشستند. هلن به کاوه گفت: 

 انجام کارها؟  یبرا م ی دنبالم، بر دییا یب نده یآ  یتو روزها  شه یم -

 زد.  یخندلب کاوه

 دنبالت.   امیفردا م  نیفقط فردا و پس فردا کار دارم، پس  شه،یمعلومه که م  -

 گفت:   یانگشتانش را در هم قفل کرد. با شرمندگ هلن

 که باعث زحمتتون شدم.   دیببخش -

 داد. ه یمبل تک  یبه پشت  کاوه

 !ه یچه حرف نیا -

  گاه هیتک  که پدر و مادرش  یهلن دلگرم کننده بود. در زمان   یبرا  لبخندش
ا  ا   نینبودند،  هلن  پشت  مانند کوه  بود که  او    ستادیکاوه  از  برادرانه  و 

را آورد و به   یدیقصد رفتن کردند. هلن کل  یمحافظت کرد. پس از چند
 : دیپرس یآتور داد. آتور با گنگ

 ه؟ یچ  نیا -

 کرد.   یبه در ورود ی ااشاره هلن



 است!خونه دیکل  -

 باال انداخت. یاشانه

اصل  - دروازه  از  م   یل یخ  ی البته  د  شهیراحت  شد!  دورش    یوارهایوارد 
 در... .  ن یا ی کوتاهه! ول

 در دست آتور اشاره کرد.  دیکل  به

 !شهیباز و بسته م نیفقط با ا  -

 :دی کار هلن نشده بود، پرس  لیکه هنوز هم متوجه دل   آتور 

 به من؟  شیدیچرا م  -

 . دیکش  یق ینفس عم هلن

 نفر باشه!  کیقفل، دست  ه ی دیکه دو تا کل   ستیعاقالنه ن -

 گفت:   یالیخ یکرد و سپس با ب  مکث

 شد! از ین  دیشا ی دیخدا رو چه د -

رفتند. باز هم چشمان   رونینزد. از خانه ب یحرف گر یتکان داد و د  یسر آتور 
قرمز باغچه افتاد و به حافظه خود فشار آورد،   یعنکبوت  یهاآتور به سوسن

  ادیبه  چی! اما هری خ   ایجا بودند از آن هم آن شیها پ که آن  اوردیب  اد یتا به  
 گفت:  یبلند ی. رو به هلن کرد و با صدااوردین

 هلن!  نمت،یبیم یبه زود -



با    شد،یم  نی که سوار ماش  یزد و دست تکان داد. کاوه در حال  یلبخند  هلن
 بلند گفت:  یصدا

 دنبالت! امی فردا م نی پس ار، یدو سه روز هم طاقت ب  نیا -

لبخند سر تکان داد. کاوه پ   هلن بشود،   نیکه کامال سوار ماش از آن  شی با 
 تکان داد. یدست

 !دار ید دیبه ام  -

در    دهد، یها دست تکان ممو را که به آنخندان هلن کم   ر یهر دو تصو  و 
 ذهن ثبت کردند. 

که ساکت بودند، تنها به گفتن شب    ر یو مانند طول مس  دندیخانه که رس  به
بدون    یریبخ فردا صبح کاوه  رفتند.  اتاق خود  به  و هر کدام  اکتفا کردند 

فهم  آتور  و  رفت  کار  محل  به  صبحانه  جمله   دیصرف  چند  همان  که 
نآن  اش، شبید او حاضر  ناراحت کرده است که  را    ی حت  ست ی چنان کاوه 

آبت   را صبحانه   ظهر،  از  بعد  دو  ساعت  آتور صرف کند.  باشگاه    نیبا  در  را 
  ی کن و شلوارگرم  بار نی. نهار را زود خورد و به سراغ کمدش رفت. ادیدیم

انتخاب    را   رهیبه رنگ بنفش ت   ی کنرا انتخاب نکرد. گرم  دیپوش یم   شه یکه هم 
ظرافت    باسرخش را    ی. موهاکردیکرد که تنها در موارد خاص آن را به تن م

بافت. عطر خوشبو  از دوطرف  باز کرد و  از خانه    ییاز فرق  و  به تن زد  را 
جا   رون یب به  تاکس   یرفت.  روبه  یاتوبوس،  و  باشگاه    یرو دربست گرفت 
و شور   زدیتند م! قلبش تند  قهیشد. به ساعت نگاه کرد. دو و پنج دق  ادهیپ



متوجه حضور    ی. به راه افتاد. حتکردیرا در خود احساس م   یو شعف خاص 
پذ و    رش یدختر  راه  ک ینشد  سمت  به  سالنراست  مخصوص    ی هارو 
. کارت زد و درب را باز کرد.  ستادیسالن پانزده ا  یرو رفت. روبه  ی خصوص

هم    یالحظه  ینشسته است. کوبش قلبش برا  یک یکه در تار  د یرا د  نیآبت
  لیدل  ا یبود،    ی خوابیچشمانش از بهر ب  ی . قرمزستادی ا  ن ی. آبتشدیقطع نم

موها  یگرید هم  شانشی پر  یداشت؟  شرمندگ   تر شانیپر   شه ی از  از    ی بود. 
با   شی. دهان باز کرد. صدا کردیبود و به چشمان آتور نگاه نم  نییسرش پا 

 حت و شرمنده بود.. ناراکردیفرق م شهی هم

 که از حدم فراتر...   خواستم یمن... من متاسفم! نم  -

که    دانستیاما م  د؛یکوبی. قلبش محکم م دیپر   شی هاحرف  انیبه م   آتور 
را    شی. آرامش صدا کشدیتا ابد حسرتش را بر دل م   د،ی اگر االن سخن نگو

 کرد.  قی تزر نیبه جان آبت 

 نوبت منه! گه ی! االن دیتو حرفات رو زد  -

ذهن آتور را    توانست، یبا تعجب نگاهش کرد. آرزو کرد که کاش م  نیآبت
 بخواند. آتور چند قدم جلو رفت. 

 . من متاسفم که همون روز بهت نگفتم! اما...  -

بودند،    ی . آب دهانش را قورت داد. هر دو سخنوران خوبد یکش  یق یعم  نفس
 که تازه زبان باز کرده!  دشدنیم  ی به مانند کودک یت یموقع   نیاما در چن 

 شدم! یمن از حرفات ناراحت نشدم! عصبان  -



جلو رفت. سالن تنها با    گر ی چندبرابر شد. آتور چند قدم د  نیصورت آبت   بهت
 چند المپ کم نور، در دورتادور روشن شده بود.

 ! یبودم که تو اول اعتراف کرد  ی عصبان -

آبتبرداشت. فاصله  گر یقدم د  چند چند قدم کوتاه بود. آتور  تنها    نیاش با 
 کارانه گفت: طلب

 !یلذت اول اعتراف کردن رو از من گرفت  کارتنیبا ا -

 کردند.  قی تزر نی آبت ی هاآرامش را به رگ شیها کرد. حرف  یمکث 

 نداره. یاشکال   یول -

 دوخت. نیرا پر کرد. چشم در قهوه چشمان آبت  انشان یم  فاصله

از تو رو به عنوان    ر یغ   ی نتونستم آدم  وقتچیمن ه   کنم،یاالن که فکر م  -
 تصور کنم!  م ی مرد زندگ

  وستهیپ   ت یاش به واقعساله  ن یچند  یا یحبس شد. رو  نی آبت   نه یدر س   نفس
که آتور گردنش را باال ببرد.    شدیباعث م   شان یزد. فاصله قد  یبود. لبخند
 گفت:   نی . چشم در چشم آبت دیکش  قینفس عم

 دوستت دارم! -

شانس را دارند که از   ن یا  ایجمع شد. چند نفر در دن   نیآبت در چشمان  اشک
حلقه    ن یرا بشنوند. آتور دستش را دور گردن آبت  ی حرف  نی معشوقه خود چن 

 زد.  نیآبت  ی دهایبردن فاصله، مهر بر لغو تمام ترد  انی کرد و با از م



  دن یتا عطش رس  دی طول کش  یآب و آتش، فضا را پر کرده بود. چند  وندیپ
س معشوق  صحبت  راب یبه  و  بودند  ساکت  دو  هر  با    شانیها شود.  را 
م آبتزدندیچشمانشان  برا  ی ابوسه  نی .  زد.  آتور  بافته  زلف    ی الحظه  یبر 

را نشان    نگ یر  ی. آتور نگاهش کرد. با طنازشدیلبخند از صورتش محو نم 
 داد.

 بزنمت؟ نگ یتو ر  تونم ینم  م، ی ن که با هم سر و سر داراال -

 باال انداخت.  یی. دست آتور را گرفت. ابرو دیخند نیآبت

 اد؟ یدلت م -

  نی آبت  ی برا  گر ید  شی برد. طناز  ن یآبت  ک ی. صورتش را نزددیهم خند   آتور 
 نبود.   بیغر

ا   - درگ  نیانقدر  رو  ذهنم  وقت  معن   یکرد  ر یچند  به  کلمه    ی واقع  یکه 
 و کبودت کنم!  اهیس  خوامیم

نگذارد   گاهچیو ه  ردی. دوست داشت او را در آغوش بگدی باز هم خند   نیآبت
 تکان داد.  یکه برود. سر

 ؟ یمن رو بزن   یخوایواقعا م -

 یبلند  ی رفت. با صدا  نگ یبه سمت ر   ن یتکان داد. آبت  ی با لبخند سر  آتور 
 گفت: 

 !رما ی گیفکر نکن بهت آسون م -



 دنبالش رفت. به آتور 

 !ر یانقدر من رو دست کم نگ -

 گفت:   تی . برگشت به آتور نگاه کرد. با جدستادیا  نیآبت

 تو رو دست کم نگرفتم! وقتچیمن ه -

 انداخت و آرام گفت: ن ییسرش را پا آتور 

 !دونمیم -

 شد و آرام در گوشش زمزمه کرد.   کیبه او نزد  نیآبت

 دوستت دارم! -

 *** 

چنان شلوغ نبود.  بازار آن  گاهچیهفته، ه  انیباال رفت. در م  یم یقد  یهاپله  از 
بود،   دهیکه فهم کت و شلوارش را مرتب کرد. دست پر آمده بود. پس از آن

ماند که    یداشت. منتظر زمان  رنظر ی داده است، کاوه را ز ی کاوه هلن را فرار
پا  فهم  دی ا یب  ن ییگاردش  آن  از  بعد  اختفا   دن،یو  با   یمحل  هم  آن  هلن، 

. مغازه  ستادی اش انبود. در مقابل مغازه  یکاوه و آتور کار سخت   یاطیاحت یب
پدرش،    شمار یاز پنج شعبه داشت. از ارث ب  شیپخش عمده خواربار که ب

انتقامش از    نیتربزرگ  دیمانده بود! شا   ی تعداد اندک مغازه باق  نیتنها هم 
مده بود. وارد از پس انتقامش بر آ   یبود و او به خوب  راثشیم  یپدر، نابود

به سمتش    ی منتظرش بودند. مرد عوض  یمغازه شد. پدر هلن و آن مرد عوض 



از حد در خطر    شی بود. با هجده ساله شدن هلن و فرارش، او ب  شانیآمد. پر 
 . دیچی کلفتش در مغازه خلوت پ  یبود. صدا

 حسام! ، یدار یکه برامون خبر مهم   یگفت  -

  چیکه ه   ییرا داشت. با صدا  شی شگی هم   یسردتکان داد. خون  یسر  حسام 
 گفت:   شد،یاز آن احساس نم یحس

جفتتون رو    ی زندگ تونهیباز بشه، م   ی هلن به کالنتر  یکه اگر پا  یدونیم  -
 نابود کنه؟

  یمشک   راهن ی پ  دنی با پوش  یهلن جلو آمد. حسام به شکم بزرگش که حت  پدر 
 گفت:   تیهلن با عصباننگاه کرد. پدر   شد، یهم کوچک نم

 حسام؟  یبگ  یخوایم  یچ -

م  حسام پشت  رو   یچوب   ز یبه  بر  و  نشست.    ی راحت  ی صندل  یرفت 
 و پدر هلن بود.  ی بر اعصاب مرد عوض ی سوهان اشیسردخون

 !د یکن  شیمجبور به انجام کار  دیتون ینم  د،یکن  داشیاگر پ -

 . دیلرز یم  تیاز عصبان شی زد. صدا  یهلن پوزخند  پدر 

و کار   چوندیمن رو پ   ی ! اون دختره عوضذارمشیکنم، زنده نم   داشیاگر پ  -
 خودش رو کرد!

 را مشت کرد.   دستانش



 ازدواج کنه! من! دیمن بهش گفتم که با -

 است.  ستادهی جا اپادشاه در آن  ییمن را محکم گفت که گو انقدر 

آوردمش و بزرگش کردم! پول خورد و خوراکش رو    ا یدن  نیکه به ا   یمن   -
چ  اون  بعد  حرف  کار یدادم!  ه  یها کرد؟  رو  واسه    چ یمن  و  حساب کرد 

 گرفت!  م یخودش تصم 

 کرد.   یرو به مرد عوض   حسام

 ؟ یتو چ -

 . دیباریم  شیتر بود، اما باز هم خشم از صدااز پدر هلن آرام یعوض مرد

 اون من رو سر سفره عقد ترک کرده! -

 افزون ادامه داد. یرا باال انداخت و با خشم   شیبروا

 که واسه من نجوشه، سر سگ توش بجوشه!  یگید -

گذاشت. چشمانش به خون نشسته   ز ی م  ی را بر رو   شی هاهلن دست  پدر 
ن  رون ی بود. رگ گردنش ب  تمام وجودش را فراگرفته بود.  تی زده بود و م 

 رو بکشم!  یکه اون دختره عوض  خوامیمن م -

 در چشمانش نگاه کرد. حسام

 ؟یرو انجام بد کار نی ا یتونیکه م   یمطمئن -



تکان داد. حسام    یسر  زد، ینفس نفس م   تیکه از عصبان   یهلن درحال  پدر 
 انگشتانش را در هم قفل کرد. 

 خوبه! -

  یگذاشت. لبخند  شی پاها  یداد و دستانش را بر رو   هیتک   یصندل  یپشت   به
 زد.

 کردم!  دایدخترت رو پ  -

خانواده   یاعضا  ، یها، حماقت بخشش گناهان نابخشودن حماقت  ن ی)بدتر
 است.( 

 *** 

 ستمی ب فصل

 !( گری د ی در زندگ دی)شا

 آب نرو خطرناکه! کیکاوه جان مادر نزد  -

باز هم به آب نزد  کاوه شد. آتور    کیکوچک بدون توجه به تذکر مادرش 
سرخش را دو گوش    یبر تن کرده بود و موها  یسبز  راهنیهشت ساله که پ 

 . ستادیاو ا  یکیو در نزد  دیبسته بود، به سمت کاوه دو

 سمت آب؟  ی! بزن بهادر! مگه مامان بهت نگفت نری ه -



ا  کاوه نگاه کرد.  لوسش  به خواهر  درگ  شیخم کرد. صداده ساله    ر ی هنوز 
 بلوغ نشده بود.   راتییتغ

 برو رد کارت! -

  شیو ابروها زان یرا آو  شیها لب د،یا یمانده بود تا اشکش درب   یکه کم   آتور 
 . دیچ یرا در هم پ 

 !یحرف بزن  یطورنیبا من ا یحق ندار -

از رودخانه فاصله گرفت.    ی ها بود، چند قدم حرف  ن یتر از اکه تخس  کاوه
 گفت:  ییجلوتر آورد و با پرروسرش را  

 !زنهیباهات بد حرف نم   یکس  ،ی نکن یاگر تو کار همه فضول  -

 . دیکش  غی. جدیو بغض لرز تی آتور از عصبان  چانه

 !ر یاصن برو تو آب و بم -

مخلوط    ه ینازکش که با گر  ی. با صدادیبه سمت پدر و مادرش دو   هیگر   با
 شده بود، بلند گفت:

 !یی ! بابا ییبابا -

باز هم آتور و کاوه با هم    که نیجوان به سمتش برگشت. حدس ا  حسام
نبود. دستانش را باز کرد و آتور سرعتش را    ی شده اند، اصال کار سخت  ر یدرگ
آتور   یها. حسام با دست آزادش، اشکدیکرد و به آغوش حسام پر   شتر یب

 از جا بلند کرد. را پاک کرد و او را 



 شده پرنسس؟ یباز چ  -

  ده یتمام نشده بود، به دشت مقابلش نگاه کرد و بر  اشهیکه هنوز گر  آتور 
 گفت:   دهیبر

 کرد!  تم یکاوه اذ  -

 زد.  یلبخند حسام

 شه؟یدرست نم ه یبهت نگفته بودم با گر -

دوشش گذاشت.    ی و سرش را بر رو   د یچی دستش را دور گردن پدر پ  آتور 
چهار ساله را گرفته بود، به سمت آتور و حسام آمد.    یت رعنا مادر که دس

 گرانه گفت:سرزنش

 انقدر لوسش نکن! -

 آتور زد.  ی بر موها ی ابوسه حسام

 که!  م ی ندار  شتر یدونه آتور خانم ب  هی -

 . مادر با اخم نگاهش کرد. دیخند آتور 

 نکن! ه یگر  یزیتو هم واسه هر چ -

 کرد.  یاش حاضر جوابنازک و بچگانه یبا صدا آتور 

 !کنهیم  تم یاذ  یکاوه است که ه  ر یتقص  -



بلند اسم کاوه را    یی اسم کاوه، چشمانش گشاد شد. با صدا  دنیبا شن  مادر 
 گفت:   یو آشفتگ  ی. رو به حسام کرد و با نگران دینشن یصدا زد و جواب 

 !ستی ام نحسام، بچه -

 سرعت به سمت رودخانه رفت.  گذاشت و با  نی زم یآتور را بر رو حسام

 کاوه؟   -

 کرد.   شتر ی سرعتش را ب د،ی نشن  ییصدا   یوقت

 کاوه؟   -

 . دیاز او د یو نه اثر  دیاز کاوه کوچک شن  ییصدا  نه

  د یرا بلندتر کرد که شا   شیاز کاوه نبود. صدا   ی . خبردیکنار رودخانه رس  به
 کاوه پاسخش را بدهد. 

 کاوه؟   -

. به  دیسرش آمده باشد، امانش را بر  ییبال  کهنی. فکر اد ینشن  چ یهم ه  باز 
جر اما  نبود،  خروشان  نگاه کرد.   کل یه  فی حر  توانستیم   انشیرودخانه 

اسم کاوه    وقفهیرودخانه حرکت کرد. ب  ان یکاوه شود. به سمت جر   فی نح
 . دیکاوه را شن   یجلوتر صدا ی . کم زدیرا صدا م 

 بابا؟  -

 زد.  شی اعتماد نکرد. صدا شی هاگوش  به



 کاوه؟   -

 کاوه به گوشش خورد.   انیگر  یصدا

 بابا؟  -

  یی درخت گردو  ر یکه ز  دیو به سمت صدا رفت. کاوه را د  د یکش  یراحت   نفس
. مقابلش دست به کمر  کندیم هیرا در آغوش گرفته و گر شی افتاده، زانوها

  یی در خود جمع شد. حسام ابرو  شتر ی ب  کرد،یم  نیف  نی . کاوه که فستادیا
 باال انداخت. 

 شده؟  یچ -

 را نشان حسام داد. با بغض گفت:  شیزانو   کاوه

 درخت افتادم! یاز باال -

 کرد.   یاتک خنده  حسام

 ؟ یکردیم  کار یدرخت چ  یباال -

شلوارش گذاشته بود    بی که در ج  ییبه گردوها  د،یدماغش را باال کش   کاوه
 اشاره کرد. 

 !دمیگردو چ  -



آب و آواز    ان یجر  یزانو نشست. صدا   یزد و مقابلش بر رو   یلبخند  حسام
آنپرنده آرامشها،  همانقدر  داشت  دوست  بود که حسام  دراز  بخش  جا 

 بکشد و چشمانش را ببندد. آرام به کاوه گفت: 

 !ی تو اصال گردو تازه دوست ندار  یول -

 در خودش جمع شد.  شتر یرا پاک کرد و ب   شیها اشک کاوه

 آتور و رعنا دوست دارن.  یول -

 شد.  تر قیحسام عم لبخند 

 درخت؟  ی باال یرفت   نیبه خاطر ا -

 به نشانه مثبت سر تکان داد. حسام بلند شد. با لبخند به کاوه گفت:  کاوه

 ؟یخودت بهشون گردوها رو بد یخواینم -

  ییکاوه افتاد. ابرو  یخون   یپاسخ نداد. حسام به تازه نگاهش به زانوها  کاوه
 باال انداخت. 

 ؟ یراه بر یتون یم -

آخر   کین   کیتکان داد. حسام، کاوه را کول کرد. پ   یبه نشانه منف   یسر  کاوه
براهفته ماجرا   یشان  بود. هوا  ییخودش  در    ی شده  را  تابستان  اول  تازه 

مانده بود   عت یبر طب  یادهیبهار گز وصفیب ی فرو برد. از سرسبز شیها هیر
. مادر  دندیخانواده رس   یاعضا  هیت کنار رودخانه، سرسبز بود. به نزد بقو دش

 گفت:   شیگی شی هم ی به سمتشان رفت. بر دست خود کوفت و با نگران



 شده؟ یخاک بر سرم، چ  ییوا -

نگاه    شی گذاشت. آتور کنارش رفت. به زانوها  ر ی حص  یکاوه را بر رو   حسام،
 : دیاش پرسبچگانه  یکرد. رعنا با صدا

 ؟ یشده داداش ی چ پات  -

از ج   کاوه و    شیهادر آورد در دست  شیها بیدو گردو  گرفت. لبخند زد 
 دستانش را به سمت آتور و رعنا گرفت.

 !دمیبراتون گردو چ  -

 آرام گفت:  کرد، یها نگاه م بود و به بچه  ستادهیکه کنار همسرش ا   حسام

 !نییافتاده پا  یول   نه،یدرخت که گردو بچ  ی رفته باال -

که کاوه گردو    دانستیم   ی نتوانست لبخندش را کنترل کند. به خوب  مادر 
 را کرده است.  یکار  نیخواهرانش چن یتازه دوست ندارد و برا

بهتر شده بود، دست آتور و رعنا را    شی از صرف نهار، کاوه که زانوها  پس 
در حال    گر،یدکیکنند. حسام و مادر هم کنار    یگرفت تا در دشت سبز باز

م  ی تماشا لنگ  هنوز  بودند. کاوه  فرزندشان  ا  زد،یسه  باز  ن یاما    ی مانع 
چندبار نبود.  دو   یکردنش  هم  دن  دندیدنبال  دادند.  سر  خنده    یایو 

  ی هنگام هر پنج نفرشان، خود را عضو  بود. در آن  ن یریش  ی بس  شان، یکودک
خوشبخت دن   ن یتراز  شاددانستیم   ایخانواده  کودک  سه  کنان    ی. 

. دندیسبز، دراز کش  ی هاچمن  ی که خسته شدند و بر رو تا آن  دند، یدویم



اجازه  کردیم  یتاز  کهیآسمان    یآب ابرها  به  بود.    یو  نداده  اندام  عرض 
بر    د یرا چندبرابر کرده بود. خورش  دینشدنش با ابرها، تابش خورش  ست همد

 بودند. کاوه با شوق گفت:  ی ها محو آسمان آبو آن  دیتاب یصورتشان م

 !میکن   یباز هی  دییایب -

 و رعنا نگاهش کردند. کاوه با همان شور و شوق ادامه داد. آتور 

  زننیحرف م  نیدارن راجع به ا  هاییکه سال باال  دمیتو مدرسه د  روز ید  -
 شن؟یم  کارهیچ گه،ی سال د  ستیکه ب 

 . دیدستانش را به هم کوب آتور 

 دکتر بشم! خوامیمن م -

از آتور    ت یبود، به تبع  دهینفهم  شانیها از حرف  یادیز  ز یکوچک که چ   یرعنا
 گفت: 

 دکتر بشم! خوامیمنم م -

 . دیخند کاوه

 ؟ یچ ی عنی دکتر   یدون یتو اصال م  -

 اش گفت:و بچگانه  یتو دماغ  یبا صدا رعنا 

 آدما رو آمپول بزنم! خوامیآره! م  -

 گفت:   کرد،یها نگاه م . کاوه که به دسته کالغدندیو کاوه هر دو خند آتور 



 بشم! س یپل  خوام یمن م  یول -

توجه  آتور  دسته کالغهم  به  لباش  شد.  جلب  و   شی ها ها  غنچه کرد  را 
 گفت: 

 خطرناکه!  ی لیبودن خ  سی پل گه یمامان م   یول -

 اش را باال آورد.دست مشت شده کاوه

 با آدم بدا بجنگم!  خوام یمن م  یول -

 : دیمادر بود، پرس  یهاینگران شی که ذهنش پ  آتور 

 ؟یکنن چ   تتیاگر اذ -

 کرد.   تیو سپس محکم به باال هدا   نییپا   یاش را کم دست مشت شده  کاوه

 !دم یآدم رو نجات م  یبکنن هم، بازم کل   تم یاگر اذ یحت -

 نشست.  شیدر جا رعنا 

 ؟یداداش -

 نگاهش کرد. رعنا ادامه داد. کاوه

 ؟یبریمنم با خودت م -

 :دی باتعجب پرس  کاوه

 کجا؟   -



 . دیآتور و کاوه دراز کش  انی بلند شد و رفت م رعنا 

 !ی هر جا که رفت -

 زد.  یلبخند کاوه

 خطرناکه! رمیکه من م   ییجاها  -

 دست رعنا را گرفت. آتور 

 !ادینم  شی پ  یمشکل   م،یباش گه یکه اگر ما با هم د  گهیمامان م -

 باز هم به آسمان نگاه کرد.  کاوه

 ا باشم!مراقب شما دوت  دیکه من با  گهیبابا م -

 خواهرانش نگاه کرد. انگشت کوچکش را باال آورد.  به

 بدم!  یقول هی بهتون   خوامیم -

 : دیاش پرس غنچه شده  یهابا لب آتور 

 ؟ یچه قول -

آتور و رعنا هم چن   شیدر جا   کاوه کردند. کاوه که در سرش    نینشست. 
 گفت:  اشیکودک   نانی کردن بود، با همان اطم  یبرادر  یهوا

 کنه!  تی شما دوتا رو اذ  کسچیه  وقت،چیه  ذارم یمن نم -

 کوچکش را جلو آورد.   انگشت



 !دم یبهتون قول م  -

 تعلل کرد و سپس انگشت کوچکش را در انگشت کاوه قفل کرد.  ی کم  آتور 

 نکنم!  تتیاذ  گهیکه د  دمیمنم قول م  -

 . دیخند کاوه

 نده! ی روبه کس  یانجامش بد یتون یکه نم  یقول -

 ا اخم نگاهش کرد.ب آتور 

 !ی نی بیحاال م  -

کار را کرد. کاوه دو    ن یرفت. رعنا هم هم   رون یاز انگشت کاوه ب  انگشتش
 گفت:  یحالدستانش را باال برد و با خوش

 کنه!  تتونیاذ یکس   ذارمیمن داداش بزرگتونم و نم  -

 بلند پدر آمد. یصدا

 !میبر  م یی خوایم  دییایها ب بچه -

قدر در جو قولش بود، که دست آتور و رعنا را  بلند شد. آن  شی از جا  کاوه
 برد.  ن یگرفت و با خود به سمت ماش

 که پدر باعث شکستنش شد... .(   ی) و عهد

 *** 

 ( یان ی)پا  کم یو    ستی ب فصل



 )آتور( 

بود و صبح اول وقت نان به    فتیرا باز کرد و وارد خانه شد. شب را ش  در 
اپن    یاست! نان را بر رو   دار یآتور ب  که   دیدست به خانه آمد. با تعجب د 

 : دیگذاشت و با تعجب پرس  یسنگ

 ؟ یداریچرا ب -

موها  آتور  تن   شی هنوز  بر  را  شلوارک خواب  و  تاپ  و  بود  نکرده  شانه  را 
از   تمام وجودش مملو  و  بود  افتاده  داشت. به جان گوشه ناخن شستش 

 دورگه گفت:  یاسترس بود. با صدا 

 . انیجلس اعم  فرستنیامروز طرح رو م -

 . کردیمتر م  شی هاو عرض سالن را با گام طول

 سه سال زحمتمونه! جهی نت -

 .د یکش   یق یعم نفس

 ؟ینشه چ بیاگر تصو  -

 برد.  شیدستانش را در موها یعصب

 طرحه!  نیا  بیبه تصو  دشونیآدم ام یکل  -

 کرد.   تر ختهی را بهم ر  شی موها

 اگر نشه... .  ینگران نباشم ول   گهیم  نیآبت -



خود را گرفت    یآورد. جلو  رونی ب  شی دستان آتور را گرفت و از موها  کاوه
ا  به  راجع  م  ینام  نیآبت   نیتا  را  نامش  مدام  با    یزیچ  شنود، یکه  نپرسد. 
 آرامش گفت: 

 !یتر بش . آرومر یدوش بگ هیبرو   -

را روشن   ساز یو به سمت حمام رفت. کاوه چا  د یکش  قی چند نفس عم   آتور 
دم بکشد.    ی گذاشت و منتظر ماند تا چا  ز ی م  یو مرباها را بر رو   ر ی کرد. پن

کنجکاو   ار یو کاوه بس  گفتندیشان سخن نم درباره بحث آن شب  کدامچیه
دانست  یداده است؛ اما خوب م  بیبود تا بداند که حسام چگونه آتور را فر 

. آتور بالخره از  ستیمناسب ن   ی زمان  ن یدر چن  باره نی در ا  دن یکه سوال پرس
صرف صبحانه رفت. کاوه    یلباس، برا  دنیآمد و پس از پوش  رونی حمام ب

و نشست. هنوز شروع به خوردن صبحانه نکرده بود که آتور    خت ی ر  یچا
 گفت:   مقدمهیب

 !ذارم یقرار م نیمن با آبت  -

نشده بود.    کینزد  یکس چیبا تعجب نگاهش کرد. آتور تا به حال به ه  کاوه
  ی رفت و آمدش به اعضا  رهینداشت. دا  ی کار دوست  یایخارج از دن   یاو حت

نشده بود.    یبا کس   یوارد رابطه عاطف   گاه چیو ه  شد یاش خالصه مخانواده
 گفت:   یغرق در نگران  ینگران! با خوشحال  ایحال باشد  که خوش  دانستینم

 د؟ یبا هم بود یبان ی همون پسره که که تو گروه پشت -



عم  یسر  آتور  نفس  داد. کاوه  تکان  مثبت  نشانه  بدیکش   یق یبه  در    ان ی. 
 زد و گفت:  ایداشت، اما دل را به در  دیحرفش ترد 

 ؟ یترسینم -

 . ستیکه منظور کاوه چ   دانستیآب دهانش را غورت داد. خوب م  آتور 

 منه! یزندگ  -

موج    د یو تهد  نانیاطم  شی. به کاوه نگاه کرد. در صداد یکش  یقیعم   نفس
 . زدیم

درازتر کنه،    مشیمن بشه. اگر پاش رو از گل  ه یزندگ   کهی حق نداره که نزد  -
 !شونمیخودم سر جاش م 

 باال انداخت و ادامه داد.  یاشانه

 کرده!  ر یی که بهمون بفهمونه که تغ  کشهیدر ضمن خودش رو داره م -

 و هم زد.  ختی ر یرا در چا شکر 

 رو بکنه! کار نیا  خوادیچطور م  نمی منتظرم که بب -

گرفت و به   ییصورت کاوه نشسته بود. آتور لقمه مربا   یبر رو  ار یاخت یب   اخم 
 کاوه داد. آرام گفت:

. بعد  گهیکه به من گفته رو به تو هم م  ییزایبرو باهاش صحبت کن. چ   -
 !میکن   کار یکه باهاش چ   م ی ریبگ  میتصم  میتون یم



  شیکنجکاو  فیحر  تش،ی تکان داد. نفرت و عصبان یو سر د یکش  یپوف  کاوه
پدر برود. پس از صرف صبحانه، کاوه که   دار یگرفت که به د  م ی نبود و تصم

از رفتن، به    شیبود، از جا بلند شد تا به اتاقش برود. پ  دار یتمام شب را ب 
 آتور گفت: 

 ؟ یایدنبال هلن. تو هم م  رمیفردا صبح م -

 به چپ و راست تکان داد. یسر آتور 

 فکر نکنم! -

 گفت و به اتاقش رفت.   یاباشه کاوه

 کرد.  افتیدر ن یاز طرف آبت  یام ی تمام نشده بود که پ  اشصبحانه

 دنبالت!" امیم  گه یساعت د هی"

نوشته   یزیآممحبت  یقلب داشت و نه واژه ینه اموج امشیزد. پ یلبخند
از سخن، دوست   شی که در عمل ب  ی. کسدادیرا م  نیآبت  یبود. متنش اما بو

  ب یرا جمع کرد. هنوز هم نگران جلسه تصو  ز ی. م دادیشان مداشتنش را ن 
 کمتر   شی را در سر داشت و نگران  نیآبت  یبود، اما هوا  انی طرح در مجلس اع 

  خواست یبود. او م  شانیقرار رسم   نی نخست  نیشده بود. به اتاقش رفت. ا 
بلند با دامن    راهنیرا باز کرد. پ   شیخودش باشد. در کمد چوب   ن یکه بهتر

 یرا بر رو  راهنیبه رنگ قرمز انتخاب کرد. پ  یکوتاه پف  یها نیراسته و آست
 شی . آرادرا با سشوار خشک کرد و حالت دا  سشیخ  یتختش نهاد. موها 

را   راهنیبه رنگ قرمز زد. پ   یمحو  کی مات  شیها لب  یکرد و بر رو  یمی مال



  ار یاًل بد نبود و او بس موها و لباس، اص  یبر تن کرد. بر خالف تصورش، همرنگ 
با پاشنه کوتاه    یمشک  یرنگش را برداشت و کفش  یمشک   فی شده بود. ک  بایز

  دن یرفت و با د  نیی پا  یمعطل یاست، آتور ب  ده یداد رس  امی که پ   نی. آبتدیپوش 
آتور با آن    دنیشد. د  ادهیپ  نیاز ماش  نیبه سمتش رفت. آبت   نیآبت   ن یماش
کرد. لبخند بر لبش نشست.    قیرا به او تزر   یادی شور و شعف ز  با، ی ز  راهنیپ

که سالم  از آن  شی پ  نیو آرام سالم کرد. آبت   ستادیا   کشیآتور با لبخند نزد
 گفت:   یآرام یو با صدا  دبر گونه آتور ز   یابوسه د،یبگو

 سالم دلبر! -

که استفاده کرده بود،    ییها یآتور سرخ شد و به مجموعه سرخ  ی هاگونه
آتور باز کرد و آتور نشست. پس از سوار شدن    یدر را برا  نی افه شد. آبتاض
راه    انهی حرکت کردند. در م  یراه افتادند و به سمت مقصد نامعلوم   نیآبت

 : دیآتور پرس 

 م؟ یر یکجا م  -

 گفت:   کرد،یکه به جلو نگاه م  یدست آتور را در دست گرفت. درحال  نیآبت

  د یبا  م ی و ن  کیخب ساعت    ی زوده، ول  یل یخرستوران! البته االن    هی  میر یم  -
 !م ی پژوهشکده باش

 . دیچ یپ  ن یخواننده در کاب یتکان داد و ضبط را روشن کرد. صدا یسر آتور 

 دلت گرفته غمت نباشه من هستم.  ا ی"اگه از دن



 رو که با تو هم صدا شه من هستم."  یکس   ینکرد دایپ

 با خواننده کرد. ی خوانشروع به هم  نیآبت

 من هستم  ومدیبا تو راه ن  یکه زندگ   یدی"اگه د

, من هستم من    یعشقه من کل   واسه سال بعد دل تو لک زد من هستم 
 هستم" 

 به آتور نگاه کرد و ادامه داد.  یچشم ر یز  د،یاوج آهنگ که رس به

 . شهیآدم از عشقش که خسته نم  شه ی"رو عشق من حساب کن هم 

 من هستم! یمن رو تو ذهنت نگهدار تا تو بخوا تنها 

 ، ی که صدا ش   ای  یغرق سکوت ش ، ینباش  یمن باش  کهینزد

 من هستم"   ی من هستم آ  یدار تا تو بخوابه تو خدانگه گم ینم هرگز 

 هم با او و خواننده هم صدا شد.  آتور 

 من هستم  یو فکر کنم هست  یتو نباش   یعن ی"اگه عشق  

 من هستم ی منو شکست  یعمر نکه یشم با ا  نگرانت

 من هستم  ومدیبا تو راه ن  یکه زندگ   یدید اگه

سال بعد دله تو لک زد من هستم , من هستم من    یعشقه من کل   واسه
 هستم" 

 کردند.   یخوان هم  گر ید کیاوج آهنگ را با  بار نیا



 شه، یآدم از عشقش که خسته نم  شه ی"رو عشق من حساب کن هم 

 من هستم،  یر تا تو بخوادامن رو تو ذهنت نگه تنها 

 ، یکه صدا ش   ای یغرق سکوت ش   ینباش یمن باش  کینزد

 من هستم!"  یمن هستم! آ   یدار، تا تو بخوابه تو خدانگه گم ینم هرگز 

 نی. ماش دندیکه به رستوران مورد نظر رس  دینکش  یو طول   افتی   انیپا  آهنگ
پارک  در  پ   نگ یرا  هم  با  و  تار  ک یشدند.    ادهیپارک کرد  با   ،ی خی ساختمان 

  ز ی بزرگ بود و دور تا دور حوض پر از م  ی حوض  انشیبزرگ که در م  ی اطیح
  ران رستو   اط یدست آتور را گرفت و وارد ح   ن یبود. آبت   یچوب   ی هایو صندل

  قهیدق  ی و س  ازدهی در ساعت    انشان یمشتر   ن یشدند. کارکنان از حضور اول 
اب کردند و نشستند. بر کنار حوض را انتخ  یزیظهر، تعجب کرده بودند. م 

 یریجلوگ  یآفتاب ظهرگاه  م ی بود که از تابش مستق  یچتر  یبان ی سا  ز ی م  یباال
 . کردیم

  ی حوض بود و صدا  انیدر م  یی نما را سفارش دادند و منتظر ماندند. آب  غذا
آبت  ان یجر بود.  شکسته  را  خلوت  رستوران  سکوت  ج   نی آب  شلوار    ب یاز 
  ن یآورد و به آتور داد. آتور گنگ نگاهش کرد. آبت  رون ی ب   یاجعبه  نش،یج

 به جعبه کرد و گفت:   یااشاره

 بازش کن! -

در    یی به رنگ طال  ، یجعبه را برداشت و باز کرد. فندک کوچک مربع   آتور 
 شده بود.  ی فندک حکاک  ر ی جعبه بود. لبخند بر لبش مهمان شد. بر ز



 دختر آتش!"  ی" برا

 داده بود، گفت:  هیتک یچوب  ی که به صندل   نیآبت

 بخرم.  یبرات چ  دونستم ینم -

 سرخ آتور شد.  یموها  محو

 د؟ یخر شهیم  یزیدختر آتش چه چ  ی که برا  دمیاز خودم پرس -

 باال انداخت. یاشانه

 . دمیبرات آتش خر ن یهم یبرا -

 که محو شعله بود، گفت:  یفندک را روشن کرد. در حال آتور 

 عاشقشم! -

اش توقف کند. غذا  نقطه ن یدر هم یزد. دوست داشت زندگ   یلبخند ن یآبت
  شان ی اقهیده دق  ر یاند و تاخ پژوهشکده شده  یرا آوردند. پس از صرف غذا راه 

با آغاز جلسه مجلس    قهیدق  ستیبرسند. تنها ب  رتر یباعث شد که از همه د
  ی هاپنجره  ی هابزرگ پژوهشکده روشن بود. پرده  تور یفاصله بود. مان  انیاع
به سمت    ن ی. آتور و آبت دیای بودند تا نور به داخل سالن ن  دهیرا کش  شمار یب
 یگذاشت و خود بر رو   ز یم   یرا بر رو   نشی ماش چیسوئ  نی رفتند. آبت  زشانیم

مان  ی صندل هر کجا  تور ینشست.  از  هر کس  بود که  بزرگ  سالن،    ی آنقدر 
استرسش    دیکرد تا شا ی. آتور مشتش را باز و بسته مندیآن را بب   توانستیم



از جا    نیزا بود و استرس در هوا پراکنده بود. آبتکمتر شود. جو سالن تنش
 که همه بشنوند گفت:   یبلند یبرخواست. باصدا

! همه  دیطرح فکر کن   بی به بعد از تصو  د، یقدر نگران باش ان  که نیا   یبه جا  -
 !شنیمردم م  ی هابه قهرمان ل یهستن، تبد جا نیکه ا   ییهاآدم

 :دیکه هنوز هم استرس داشت، پرس   آتور 

 اگر نشه... .  -

 . دیحرفش پر  انیبه م  نیآبت

حت   - تالش کرد  شتر ی ب  یما  توانمون  خاطر کم کارم یاز  به  نشه  اگر  ما    ی. 
 !ست ین

اعالم شد.   انیبزند، شروع جلسه مجلس اع  ی گریکه آتور حرف داز آن  شیپ
بزرگ و  دور هم    گرفتند، یرا م   نیسرزم   مات ی که تمام تصم  یزادگاناشراف 

برا تا  بودند  نفع مردمان    یم یهم که شده، تصم   بار کی  ی جمع شده  به  را 
.  نداز جا برخواست   ندگان ی پخش شد و نما  س یپرس  ی . سرود ملرندیبگ  نیسرزم 

 ها را پر کرده بود. گوش  یشعر حماس  یسکوت فضا را پر کرد و تنها صدا

 می بر ی کیتا همه دست ن  ای" ب

 میجهان را به بد نسپر  جهان

 او را مخوان کردگار جهان  جز 

 آشکار و نهان  شناسنده



 سپر  سی پرس  شیپ  یی هر بد تو ز 

 گسترده پر   مرغ یچو س  شهی هم

 چ یه  یاسایخورد و ز بخشش م ز 

 جیدانش و داد دادن بس  همه

 ی و بشنو زهر دانش اموز یب

 ی رامش   یز هر دانش  ی ابیب

 ست ی کار ن  یبه از مردم  یت یگ  به

 ست ی ن کار ی با تو دانش به پ نیبد

 می سر به جنگ آور کی ی رو   همه

 میتنگ آور  شیبر بداند  جهان

 میسر به سر تن به کشتن ده   اگر 

 "م ی به دشمن ده  سی آن به که پرس  از 

نشستند. تمام سالن بزرگ    شانیها یصندل   یبر رو   ندگانی تمام شد. نما  سرود
بلند و  ی هاو با تاج  یسلطنت   هایبود. صندل یی از کرم و طال ی بیمجلس، ترک 

  یمرد، کت و شلوار به تن داشتند و بر رو   ندگان ی رنگ بود. تمام نما  یی طال
س   شانیهاکت  قهی مجلس    مرغیسنجاق  اندک  زنان  بودند.   ز، ینزده 
  پوشاند یرا م  شان ی موها  شتر ی که ب  یسبز رنگ، به همراه کاله   یهاراهنیپ



بود،    نیمجلس، که برادر پادشاه و شاهزاده سرزم  سی. رئکردندیبه تن م 
 جلسه را آغاز کرد. 

  ی . موضوع جلسه امروز بررسکنم یجلسه رو آغاز م  مرغ،ی س  نندهی به نام آفر  -
!  لمستانهید  ی پژوهشکده علوم انسان  یارسال   ، یاجتماع   ت یطرح جامع حما 

 مجلس فرستاده شده.   نیشده و به ا  بیمجلس عوام تصو   یکه تو  یطرح

 ی مجلس بر باال   سی که در سمت راست رئ  انیاول مجلس اع  سیرئ  ئبنا
کرد.    ینشسته بود، متن طرح را روخوان  ندگانیمقابل نما  است،یر   گاهیجا

آن   از  و    ندهینما  کیپس  با   ندهینما  ک یموافق  رو   دیمخالف  سکو    یبه 
از نظرشان دفاع م  آمدندیم سبزپوش و    ی. مخالف طرح، که زنکردندیو 
شروع    زدی سکو رفت. با نام ا  یبود، بر رو   انی زنان مجلس اع  یاشور   سی رئ

 کرد.   انی کرد و سپس با تب و تاب نظرش را ب 

  ی بر نابود یدییطرح، مهر تا نیا  بی! تصوان یمحترم مجلس اع   ندگانینما -
 !سهی پرس نی خانواده در سرزم ادیبن

 گفت:   یسوزد و با دلش تر قیصورتش عم  یهارا باال آورد. چروک دستش

 که زن رو از خانواده جدا کنه!  خوادیطرح م  نیا -

 سرش گذاشت.   یرا بر رو  دستش

 داره؟  یی! خانواده بدون مادر چه معناره یکه مادر رو از خانواده بگ   خوادیم  -

 زده بودند.   رونیب  شی شانی پ  یهارگ



اجازه رو بده    نیا  ن یسرزم   نیطرح قصد داره که به دختران و پسران ا  نیا  -
 با هم رابطه داشته باشن!  یکه بدون ازدواج و اذن پدر به صورت قانون

 سرش کوفت.  بر 

بسته    نیسرزم  نی ا   یفرهنگ   یهاانیبن  یبر نابود  شهی طرح ر  نی! ابتایوا مص   -
 کنه!  لی تبد  اونای  نیکه ما رو به نسخه دوم سرزم  خوادیو م

 بود.  یخوب  گر یگذاشت. باز  شنهیس  یرا بر رو  دستش

  شه یبر ت   شهی که ر  خوامیم   ان یمحترم مجلس اع   ندگان یاز همه شما نما  -
پادشاهانمان به قهقرا برود و چند    راثیکه م   دی. نگذاردینزن   سیفرهنگ پرس

 را بزنند!  نمانیرزم  ی تبر نابود  ن ید، نخستانآمده  رون یجوان که از دل فساد ب

  انیبن  یبود. نابود  ده یچ یپ   ندگان ینما   ان ی در م  یی ها . زمزمهافتی   ان یپا   وقتش
  گر یبار د  ،یی تمام شده بود که گو   نیسنگ   شان ی خانواده و ازدواج، چنان برا

 است!حمله کرده نی سرزم  یبه مرزها اونای

برود. زن سبزپوش د  نده ینما   نوبت  به پشت    یگریموافق بود که به سکو 
لختش،    یرنگش را درآورد و موها  ی سکو رفت. نخست کاله مشک  کروفونیم

 گاه یچنان در علم جا. از اشراف رده باال نبود، اما آنختندیر  شی هاشانه  ی بر رو 
 یهابه آرمان  یدهن کج   ان،ی داشت، که عدم حضورش در مجلس اع  یی باال

 بود.  رایرسا و گ شیپادشاه بود. صدا  ییاگر نخبه

 !مرغیس  ینندهیبه نام آفر -



 مقابلش گذاشت. ز یم  یرا بر رو   کالهش

!  دینسپر   ان یگو اوهی  ی ها! گوش به گزافهانیمحترم مجلس اع   ندگان ی نما  -
طرح    نیا   ی! کجاد یادهیطرح را خوانده و شن  ی هامفاد و ماده  ی خود تمام

 مادر را از خانواده گرفته؟

 کرد.   یمکث 

بروز خشونت  یریتا حاال جلوگ  یاز ک   - و    ی کودک همسر  ،ی خانگ  یهااز 
 خانواده شده؟  یهاانیبن ینابود ، یفرزندکش 

 کرد.   تیاش هدا را به پشت شانه شی لخت مشک ی تازه کرد و موها  ینفس

به زنان دادن،  تیتا حاال شخص   یاز ک  - از خانواده    ان یبن   ینابود  مستقل 
 !دیخانواده شده؟ با خودتون رو راست باش

 دوخت.  ندگانینافذش را به چشمان نما  چشمان

  د ییخوایم  ای  د،ییخوا یو رام شده، گوشه خونه و آشپزخونه م   عیزن رو مط   -
حفظ    یبرا  یالهیاز وس   شتر یو زنان رو ب   دیمتحجرانه دست بکش  دیاز عقا 

 د؟ ینی خانواده و بچه آوردن بب

 را باال آورد. دستش

هم که    بار کی  یبرا  خت،ی ر  نی زم  یکه بر رو  یگناهان یخون تمام ب   یبرا  -
 !د یریبگ   م ی تصم  نیو بر اساس مصلحت سرزم  دیشده، از بند تعصبات رها بش



خود نشست.   یصندل  یرفت و بر رو   ن ییتمام شد. از سکو پا  شیها صحبت
 را اعالم کنند.  شان ی هایرا ندگانی الم کرد که نمامجلس اع سی رئ

  نده یناظر اتفاقات به صورت زنده بودند. نما  م یت   یپژوهشکده، تمام اعضا  در 
  ی موافق سع   ندهیبرخاسته از فساد خوانده بود و نما  یها را جوانانمخالف، آن

دستش را دور آتور    ن یکند. آبت  دار یرا ب  ندگان یکرده بود که وجدان خفته نما 
مجلس به   س یرئ   قه،یدقانداخته بود و هر دو منتظر بودند. پس از پانزده  

  وار وانهی را داد. قلب آتور د  شانیها یصندل  یتمام اعضا دستور نشستن بر رو 
مجلس، با   سی و دستانش از استرس سرد شده بودند. رئ دیکوبیم   نه یدر س

 د. را خوان جیآن چهره سرد و لحن سردتر، نتا

ب  - ب  نده،ینما  ستی دو   نیاز  بودن که  نفر حاضر  نود  و  را  ستیصد    ینفر 
 آورد.  یمنف ی را کیمثبت و نود    یممتنع دادن. طرح هفتاد و نه را

 . دیکوب   ز یم  یرا بر رو  چکشش

 نشد! ب یتصو -

و   یخود شک کردند. زورشان بر رأ  یها در پژوهشکده، به گوش  ن یحاضر
برسانند.    بیبود و نتوانسته بودند که طرح را به تصو  دهینظر اشراف نچرب 

  شانی هاو تمام زحمت  ختیآن فرو ر   کیبه    شانیها و آرمان  دهایتمام ام
به    یکه با خوشحال   یندگانی نما  ر یو تصو   تور ی به مان  نیبه باد فنا رفت. آبت 

م  گر یدکی به    دادندیدست  بود.    هر یخ  گفتند، یم   کیتبر   گر یدکیو  شده 
  یتلخ   ن یو ا  کردیمزه مزبانش مزه  ر ی بود که طعم شکست را ز  بار نینخست



تلخ  تمام  م تلخ  ایدن  ی هایاز  بود. راست  پ گفتندیتر  ممتد،    ی هایروزیکه 
  ن یاصال ا  ایآ   هبود ک  شهی اند  نیدارند! در سرش ا  یبزرگ را در پ  یهاشکست

 ی ت یاهم  شان یبرا   نی اصال مردم و سرزم  ا یآ   کنند؟ یبه مردم فکر م  ندگان ینما
 !کرد ینم  دا ی" پریاز "خ یترپاسخ مناسب گشتیدارد؟ هر چه م

آبت   ی آتور کم  وضع  نم   ن یاز  اما  بود،  خوب گفت.    شدیبهتر  حالش  به 
  ی برا  توانستیرا نم  دیام   گر یاش به باد فنا رفته بود. دسه ساله  یهازحمت

ب ارمغان  به  نماوردیمردم  خون  ختهی ر  یجلو  توانستی.   ی هاشدن 
  ز ی چ  چ ی. هردیرا بگ   گناهانیخون ب  یجزا  توانستی. نم ردیرا بگ   گناهان یب
ام  وضع و  بود  بهبود  یدینشده  لرز   اشینبود. گوش   ی به  دستش  .  دیدر 

  یق ی. نفس عمدیصفحه د   یخواست تماس را رد کند که نام هلن را بر رو 
به آتور اجازه صحبت بدهد. با هق هق و    کهآنیو پاسخ داد. هلن ب   د یکش
 ملتمسانه گفت:   د،یلرز یکه از ترس م  ییصدا

 آتور... بابام و حسام و... اون مرده اومدن! -

 . هلن ادامه داد. دیبرخود لرز آتور 

  رون یکه... اگر نرم ب  گنی. م زن یریم   نی دارن دور تا دور خونه رو... بنز  -
 !زننیم  شی و آتخونه ر 

 . آمدیشدن در از پشت تلفن م  ده یکوب   یصدا

 به کاوه زنگ زدم، اما خاموش بود! -

 اش رعشه بر تن آتور انداخت.جمله نیآخر



 !رم یبم  خوامیمن... من نم -

 دورگه گفت:  ییبا صدا آتور 

 !امیمنتظرم بمون، دارم م  -

 کس، چیقدر همه در شوک بودند که هرا برداشت. آن  نی آبت   نیماش   چیسوئ 
شا  ن یآبت   ی حت نشد.  آتور  رفتن  فهم  دیمتوجه  رو   دند یهم  به  خود    ی و 
  د ی. نبادادیرا روشن کرد. بدنش فرمان به حرکت م  نی. آتور ماش اوردندین

  ر یس . مزدی بر  ن یزم  یبر رو   یگرید   گناهیکه خون ب   دادیاجازه م  وجه چیبه ه
ن  ساعتهکی ط  م ی را  سر   یساعته  آنقدر  دورب  ع یکرد.  تمام    ی هانیراند که 

  نیخانه پارک کرد. از ماش   ی را جلو  نی کردند. ماش  مهیکنترل سرعت او را جر
نم   یی شد. صدا  اده یپ به  خنده  ی. صداآمدیجز خنده چند مرد  اورا    اد یها 

از رو انداختیدور م   یاخاطره پر   وار ی د  ی.  باغ  به    واردو    دیکنار  باغ شد. 
  خته یر   ن یو زم  وارها ی د  یکه بر رو   ینی بنز  ی سرعت خود را به خانه رساند. بو

ب پر کرد. کل   شینی بودند،  از    دیرا  بود درآورد.  او داده  به  را که هلن  خانه 
 پنچره به داخل نگاه کرد که... 

ادیبر   نفسش او  ب   نی .  و  باز  ا  ده یرا قبال د   روحیچشمان  او    ی گلو  نی بود. 
  جان یبود! هلن را کشته بودند! تن ب   دهیسم غرق در خون را دو ج   دهیبر

.  کردیافتاده بود و چشمان منتظرش، آتور را سرزنش م   نی زم  یهلن بر رو 
  سخت   شی و راه رفتن برا  رفتیرفت. تنش رعشه م   یآتور به سمت در ورود

بودند. آتور    ستاده ی سر جنازه هلن ا  یبر باال   ن یبود. سه مرد به دستان خون
را بست. توجه هر سه مرد به سمت آتور جلب    یو در ورود  دیکش  یادیفر



که سر برسند، آتور در را قفل کرد. حال سه مرد به همراه  از آن  شی شد. پ
 در خانه حبس شده بودند. جان،یهلن ب 

 باز، سرزنش، خون، خون، خون!(  یها)رعنا، هلن، جسد، چشم 

 گفت:   م ی ها قفل کرد و با تحکانش را بر حفاظپنجره را باز کرد. دست  حسام

 آتور در رو باز کن! -

که تمام صورتش، غرق در    دینکش  یشد و طول   یاز چشمان آتور جار  اشک
 تقال کرد.   گر یاشک شد. حسام بار د

 آتور در رو باز کن! -

از دهانش خارج شود، پشت سر هم  ی حرف چیه  کهآنی. ب دیکش   ادیفر آتور 
سرش    ی سرش را درد آورده بود. دستش را بر رو   ن، یبنز  ی . بودیکش   ادیفر

 افتاد.  نیزم  یزد. بر رو  ادیفر وار وانهی گرفت. د

"من لکه ننگ رو پاک    اد یپدر! فر  ی غرق در خون! دستان خون  ی )حسام! رعنا
 شدن خون رعنا! حسام! حسام! حسام قاتل!(  مالیکردم!" پا 

 ! هلن!( شانیها سه مرد! خنده ی)هلن! دستان خون 

  ی. رو به رو دیلرزیاش م اما چانه  کرد،ینم   هیگر   گر یاز جا برخاست. د  ناگهان
 :دیلرزان پرس  یها نگاه کرد. با صدااش از پشت حفاظ. به چهرهستادی حسام ا

 چرا؟ -



 زد:  ادی سپس فر و 

 چرا؟ -

 گفت:  یبا سرد حسام

 الزم بود! کار نیانجام ا -

 . زدینفس نفس م  تین از عصبا آتور 

 الزم بود؟ گناهیکشتن دوتا دختر ب  -

 . دیکش  غیج

 !یخت ی رو ر گناهیتو خون دو تا آدم ب -

 حرفش را تکرار کرد.  یسردنگاهش کرد. با خون حسام

 الزم بود! کار نیانجام ا -

 بر لبش نشست.  یپوزخند

 !د یریگ یما رو م   یزندگ  م،یر یشماها رو نگ  یاگر جلو -

از دستش خون جار  دهیقدر گوشه ناخنش را ناخن کشآن  آتور    یبود، که 
 . رفتیم  جیو سرش گ  دیکشیسوت م  شی هاشد. گوش

 فقط توهمه امثال توئه! نیبه اسم ما و شما وجود نداره! ا یزیچ -

 تر شد. حسام پررنگ پوزخند



 !مونمی من از کشتن رعنا پش ،ی دونیم -

 گفت:  رحمانه یرد. پدر ب با تعجب در چشمان پدرش نگاه ک آتور 

 !کشتمیتو رو م   دیمن با  -

 . دیتر رفت. حسام خندحرف پدر، چند قدم عقب  رحمانهیب   یلیس   نیاز ا   آتور 

 !یدردسر یهیاز رعنا ما شتر یتو ب -

ها بود مدت  شی را در چشمان غرق در اشک آتور قفل کرد. صدا  چشمانش
 که حس پدرانه نداشت.

 در رو باز کن! -

 ی ممکن است و طول  ر یغ  شی برا  گر ید  ستادن ی. گمان کرد که ا دیرزل یم  آتور 
ا  کشدینم در  برود.  حال  از  صدا  نی ا  ن یکه  ذهنش    ن یآبت  یبحبوحه،  در 

 پخش شد. 

 نتونه خودش رو کنترل کنه!"   ،یکه تو مواقع بحران  هی کس   ی"بازنده واقع 

را در ذهن خود   شی نبود. باز هم صدا   نیاز آبت  یاطرافش نگاه کرد، خبر  به
 . دیشن

 !" یآتور! تو دختر آتش  ای "به خودت ب

.  ستادی را متوقف کند. محکم ا  شی تا لرزش پاها  د یطول کش  یالحظه  چند
اشکدیلرزینم  گر ید مرد    شی ها.  نگاه کرد. هر سه  پنجره  به  پاک کرد.  را 



جلو رفت.    ید قدمبودند و منتظر بودند که آتور در را باز کند. چن  ستاده یا
مرد نگاه    ه افتاده بود، برداشت. به س ن یزم  ی را که بر رو  ن یبنز  ت یپ نیآخر

  شی را باال انداخت. از صدا  شی رنگ ترس نداشت. ابرو   گر یکرد. نگاهش د
 . دیچکیسرما م

 من از باختن خسته شدم! -

پ   ن یبنز   ت یپ و  آورد  باال  نش  شیرا  رو  ی ن یاز عقب  بر    ن یبنز   شان یمردان، 
 . دیکش  ادی. حسام فرختیر

 آتور؟ یکن یم  ی چه غلط -

  رون یب راهنشیپ ی مخف   بیبود، از ج  دهیخر  شیبرا  نیرا که آبت  یفندک آتور 
با د  زد. فندک را روشن   یصورت مردان، پوزخند  یترس بر رو   دن یآورد. 

 گفت:  یسرد کرد. به حسام نگاه کرد و با خون

  ی زندگ  نیسرزم   نی ا  یمثل تو تو  ینذارم آدم   گهیکه د  دمیبهت قول م  -
 کنه!

رو   فندک بر  زدن  نیزم  یرا  هم  به  در چشم  و  چ   یانداخت  آتش    ز یهمه 
  سوختند،یکه در آتش م   یمردان   ادیفر  ی و به سمفون  ستادی جا اگرفت. همان

از    شیاز مرگ هر سه نفر، پ  نان ی و اطم  ادهایفر  افتن ی  انی گوش فرا داد. با پا 
  یشد و به سو نی رفت. سوار ماش  رونیاز باغ ب  سر برسند،  ها هیکه همساآن

 نامعلوم حرکت کرد.  یمقصد

 !( یبود که بدهکار بود یفقط خون   ،ی ختیکه ر   ی)خون


