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 قدمه:م

 ستند؛یک که اندبرده ادی از هاستمدت

 

 !اندمخلوقات اشرف و است انسان نامشان اندبرده ادی از

 

 دستانشان در است یامانت یخاک جسم اندبرده ادی از

 

 !است اعمالشان بر واقف ستاده،یا کنارشان که دارند ییخدا اندبرده ادی از و

 

 !را؟ خودشان آورندینم ادی به چرا

 

 رنجور بازوان یروانه ظلم یمشت آگاهانه دیشا که گناهشان ینیسنگ مسبب ستیچ

  . ...شندیاندیم ایدر به پژمرده سراب نیا اندر که کنندیم یبندگان

*** 

 مشتان اندر را انشیعر بازوان و بود ساخته محبوس وارید کنج یهیسا انیم در را خودش

 چنان و کردیم احساس فشینح جسم بند -بند در را کشنده یوحشت هجوم. فشردیم خود
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 گونه بر اشک عجز یپ در افتیینم جرات که بود کشانده اسارت بند به را او یهراس

 نجوا دانستیم هاسوره و اتیآ از آنچه هر و نداشت سن سال شش از شیب. بغلتاند

 آن از و آورد خواهد یپ در یعاقبت چگونه روزش آن اشتباه به ارتکاب دانستیم. کردیم

 ریز به نگاه. برهاند را خود ای و بکاهد عقوبت یسخت از نداشت اریاخت در توان که دیرنجیم

 و قامت بلند مرد نگاه خشم یسرخ مقابل یاگونه به گرفتیم بر تالش و بود افکنده

 انیسال که یمرد. بسوزد حالش به مرد دل دیشا که باشد د،یبنما معصوم مقابلش تنومند

 بهر گشاده یآغوش پدران مگر اما شود؛یم شمرده بر او پدر ندیگویم است یدراز

 خروس و کنندیم فرزند نثار نگاه از لطافت پدران که است آن جز مگر ندارند؟ فرزندان

 دخترشان یستیبا دارندیم اظهار روند؟یم خود دختر یصدقه قربان سگ بوق به تا خوان

 محال یامر وندد؟یبپ وقوع به پدرش یسو از یامر نیچن اورند؟یب بار کرده ناز و لوس را

 !است ممکن

 

 فرو را خود انگشتان انیم یبسته جرم و گرفته خاک وانیل درون یباق یجرعه نیآخر مرد

 و آشفته یحلما دستان ظرافت بر ثابت چشمانش مردمک که مادام همان و خوراند

 نمناک یفضا. کشاند رونیب خود لباس بیج درون از گاریس ینخ بود، شیهاشانه یدگیخم

 زد؛یم هم بر را یجاندار هر احوال د،یرسیم مشام به آن از که یایکهنگ یبو و خانه

. کردیم ییخودنما شیرو بر واضحا که یروشن زرد یهاله و وارید یشده ختهیر یهاگچ

 بر واقع یهاچوب یدگیپوس انیم از که بود یآب قطرات و گذشته شب باران بارش از یناش

 چهار در سه یاتاقک! نهاد خانه را نامش توانینم البته. افتییم زشیر سرشان یباال سقف

 وارید یکناره بر زین فرسوده یاتشکچه خوانند؟یم چه را کنارش در یایانبار کوچک و

 خفته گریکدی بانیگر در سر و بودند کرده کز شیرو بر گرید فرزند سه که بود دایپ
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 چه بزنند، خواب به را خود بود ساخته وادارشان پدر از وحشت زین دیشا. نمودندیم

 ... .میدانیم

 گاریس نخ و دیقاپ اتاق کنج یشکسته هیپا و کوچک زیم یرو از را خود یمیقد فندک مرد

 یکهیبار یانتها. گرداند مشتعل رشیز به را فندک داده، قرار خود لبان انیم فواصل در را

 تا آنکه نه. کشاند خود بر در را اتاق یخفه یهوا یظیغل دود و شد رایپذ یسرخ گاریس

 .شدیم نثارش یشتریب یسخت حاال که داشت، تنفس یبرا یراه حلما آن از شیپ

 

 یریکارگ به با داشت قصد ایگو. برخاست یآرام به و راند یکنار را تأمل قامت بلند مرد

. بکشاند یزدگ سکته مرز به را ترسان یحلما خود، نگاه خشونت پس در آرامش

 یاند و چهل یمرد یبازو زور مقابل تحمل و تاب به چه را کوچکت مخلوق! خداوندگارا

 !ساله؟

 

 به کرد،یم غرق خود در را پدرش یخصمانه یچهره که یگاریس دود غلظت یورا از حلما

. کرد لمس را خود کمر حول دهیچیپ کمربند سگک که دید را مرد دستان شدن رانده جلو

 شب انیپا باشد گفته شاعر زین دیشا است؟ دیام یبس یدیناام اندر دیبگو که ستیک حاال

 !است موت و مرگ ه،یس

 

 گرشید دست. چاندیپ خود مستحکم ساعد حول و گشود خود کمر دور از را کمربند مرد

 کردن بازگو گرید که زین حلما آشوب احوال. چرخاندیم لبان انیم را گاریس زین

 قرار ایگو که فشردیم گرفته نم وارید یسخت به را خودش آنجا به تا دختر! خواهدینم
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 بود داشته نگه صورت مقابل را خود دستان از یکی. شود یکی آن یسرما با جسمش است

 ن*بد گرید یهاقسمت گرید دست و نرود غمای به اشییبایز از مانده یباق اندک زانیم که

 چنان روزش آن سخت کار دنبال به بدنش. پوشاندیم را ساعدها و بازوان اللخصوص

 مغزش. دهد نشان استقامت زین یدگید ضرب مقابل توانستینم گرید که بود کوفته

 سنگدلش پدر مگر آخر التماس؟ به چه را حلما اما التماس؛ به دیبگشا ب*ل دادیم فرمان

 شش یدختر یهاضجه یپ در بودند، ساخته بتن از را قلبش خلقت بدو در هم دیشا که

 او یهاخشونت کار آمد؟ خواهد حم*ر به باشدیم خودش خون و گوشت از که ساله

 روز آن بود نتوانسته. گذشت نخواهد حلما یخطا از قطعا و گذشته بخشش از هاستسال

 قرمز و زرد یهایخرس آدامس همان از بفروشد؛ آدامس شده مقرر وجه یاندازه و حد در

 دست پشت را شیرو یکاربن آرم و کند باز را اشانیکی شده هم بار کی بوده شیآرزو که

 اگر حالشان به یوا و دارد را خود فرزند چهار یفروش اجناس کیکای آمار پدر اما بزند؛

 ... .بشود کم هاآن تعداد از یکی

 و رفت هم در حنجره سوزش از اشچهره که آورد وارد خود گاریس بر قیعم یپک مرد

 از شدیم یراحت به. کرد دست آن و دست نیا هیثان یاند و یس حدود در را کمربند سپس

 که بردیم لذت شیهاشانه لرزش و خود دختر نگاه هراس یمشاهده از خواند نگاهش

 ضربات آمدن فرود نیح شیهاالتماس و ادیفر یصدا دنیشن گوش به گرچه. کندیم تأمل

 دیسف پوست ریز به یمردگ خون رد خود از که یرحمیب تیغا در گر،یکدی یپ در کمربند

 !کرد خواهد القا یشتریب یشادمان حس کماکان گذارد،یم یجا بر دختر ن*بد رنگ

 

 داد آن به تیرضا سرانجام دختر، آنکه تا کرد پا آن و پا نیا هم یگرید زمان کوتاه مرد

 شدت از سرخ چشمان و حنجره در محفوظ بغض پس در آرامش یصدا. دیبگشا ب*ل
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 علت! است آدم گرید که پدرش لرزاند،یم را جانیب یهاپنجره و درب دل اشک، زشیر

 !ست؟یچ تیعقالن و تیانسان چهارچوب از خارج یرفتار نیچن پشت به پنهان

 

 بودش یبار نیآخر گهید... گهید یکی نیا... نیا دمیم قول... دمیم قول! دیببخش ،ییبابا -

 ... .که

 

 :دهدیم ادامه وارالتماس عجوالنه، و کشاندیم باال را خود ینیب

 

 ... .کنمیم جبران... فردا خدا به! کردم کار کم که -

 

 بر مجال او به آن از شیب نداشت، را خردسال یحلما فیاراج یحوصله و حال که مرد اما

 و حلما چشمان یشدگ گشاد پس در برده، باال را کمربند خشونت تیغا در و نداد ادامه

 ادشیفر که آورد وارد دختر یپهلو بر هولناک یاضربه شیگلو در شده خفه «نیه»

 نییپا و باال پس در غیج و هیگر اوج در التماسش آن از پس و لرزاند را خانه چهارچوب

 ... .کمربند یچرمه رفتن

 

 ... .بابا... کردم... غلط بابا... توروخدا... تورو... بابا -

 

 متحمل دختر یپهلو و بازوان بار نیچند داندینم کس که انتها در و ضربه هاده ضربه، پنج

 دختر به زدن کتک و کرد بس گرید که آورد کم نفس مرد شد، پدر کمربند فشار یزمخت
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 نفس نفس زدن، ضربه هم پشت بر زور از و دادیم سر قهقهه انهیوحش. گذاشت کنار را

 بود سرد عرق از سیخ اشیشانیپ. شکافتیم را نییپا و باال اشیاعضله ینهیس که زدیم

 خود یپا دو یرو بر گرید که هم حلما. بودند ختهیآو شیرو بر نشیمشک یموها تار که

 یسرخ بر اندک -اندک هایکبود بود، شده رها کنج همان اندر نیزم یرو بر. نبود بند

 باال از وار،ید سست گچ بر درد زور از شیهادنیکش ناخن یجا و گشتندیم انینما بدنش

 ... .اما بود؛ دایپ اشنییپا تا

 هراس از ییبو که بود محسوس یخشونت مرد، نگاه یثانهیخب برق و یدرخشندگ انیم در

 کنار ساده نیچن نیا باشد گرفته بر میتصم مرد آمدینم نظر به چندان. دادیم یزدگ

 مقابل در گرید یقیدقا که بودند افتهی انیجر دیپل و شوم یافکار اذهانش در ایگو. بکشد

 ... .شد خواهند انینما دختر، یرخساره یدهیپر رنگ

 

 بدنش درون را درد ریدرگ ینقطه تواندینم واضح چندان داشت آن بر احساس که حلما

 یمهین به یحت اشزمزمه که خواند را خود مادر نام وار زمزمه به عاجزانه بدهد، صیتشخ

 . ...خوانندشیم عادل که دانا یپروردگار نزد گردون، اعماق به رسد چه دینرس فلک راه

 

 که آنجا از و نباشد روحش و جسم یشدگ رانیو شاهد که نهاد خود تار چشمان بر پلک

 کوتاه داده، یهیتنب نیچن به تیرضا گرید حال رحمشیب پدر بردیم گمان لوحانه ساده

 از که دیشا کشاند نییپا را خود یکهنه لباس بند و شد جمع خود در وارگلوله آمد، خواهد

 .شود کاسته سرما سوز رنجش
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 دیایب اذهانش به نیریش ییایرو کشاند انتظار و فشرد هم یرو به درد یپ در را چشمانش

 را او شیبازو پوست یکهیبار یانهیم در کشنده یسوزش ناگهان اما د،یبربا را افکارش که

 زور از شده گشاد یچشمان با. شد خانه یفضا در اشکودکانه غیج انداز نیطن و پراند جا از

 را خود یبازو هراسان آمده، وارد زجر و درد دنبال به لرزان یدستان و وحشت

 آمده دیپد چپش یبازو سرخ پوست یرو به رنگ رهیت و کوچک یارهیدا ست؛ینگریم

 !یسوختگ ماند،یم یسوختگ به که بود

 

 از یخال نگاه ملتمسانه که آورد بر سر و کرد درک خود جوارح و اعضا عمق به تا را یسست

 انیم یفاصله در و بود نشانده ب*ل بر ثانهیخب یلبخند. بنگرد را پدرش حم*ر

 ... .انگشتانش

 

 بود؛ دایپ گاریس یسوخته نخ مهین همان راستش دست یانیم انگشت و اشاره انگشت انیم

 ایگو و بود نهاده حلما یبازو بر را مشتعلش و سرخ قسمت شیپ یچند که یگاریس همان

 کار همان آوردن در اجرا به مجددا یبرا عطشش که وانگاه! داشت تیرضا قایعم آن از

 ... .شکاندیم هم در را حلما استقامت و شدیم احساس واضحا یوانیح

 

 وارید کنج درون شیپ از شیب را حلما که نشاند خود ب*ل کنج بر انهیوحش یپوزخند مرد

 در را گاریس نخ کند، دختر یگونه بر غلتان یهایگو نثار یتوجه آنکهیب سپس و فشرد

 و کور را چشمش چنان خشونت. برداشت جلو به یقدم چرخانده، خود انگشتان انیم

 هم را خودش دختر یهاالتماس عجز یپ در یحت که بود گردانده ناشنوا را شیهاگوش
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 دستش به که ییهااسکناس دسته داشتند؛ گردش مورد کی حول تنها افکارش و دیدینم

 .بود مقابلش جاندار فینح و کوچک جسم اشیبان و بودند دهینرس

 اشیوانیح مقاصد آمدن در اجرا به از مانع که دید را حلما یدانهینام یتقالها که یهنگام

 سپس و آورد ارمغان به حلما یبرا را یجیگ که کوفت دختر سر فرق بر شده یکفر بود،

 لرزانش یهاغیج و دیچیپ سرش یجا یجا در درد که افکند حلما یموها بر چنگ خصمانه

 کنار بر شیموها داشتن نگاه یواسطه به را دختر توجه،یب مرد. شکافت را خانه یفضا

... و ساخت متصل دختر ساعد بر را مشتعل گاریس تکه همان و داشت نگاه ستادهیا وارید

 ... .هایرحمیب آن یتمام از امان و رنج آن از امان! درد آن از امان

 

 خود دختر نیبلور پوست مختلف یهاقسمت بر را گاریس یانتها فشردن آنجا به تا مرد

 تماما سوخته، گناهش زور از و آمد حم*ر به یخشونت نیچن از گاریس دل که داد ادامه

 ... .نباشد حلما ن*بد یجا یجا شدن سوزانده شاهد گرید دیشا که شد خاکستر

 

 قابل مورد تنها. داد کف از توان و افتاد نفس از زین مرد د،یرس خود یانتها به که گاریس

 تیرضا سرانجام! آمدینم بر درنده موجود کی از یحت که بود نگاهش تیرضا مالحضه،

 یهاقسمت و درد زور از لرزان زین دختر و دیبگشا حلما یموها چشیپ از دست داد

 سوزش هادنیکش غیج آن یتمام از پس که یاحنجره با هم آن پوستش، یسوخته

 شرمسار مرد تیرضا دنبال به یخنده یصدا دنیشن از که ییهاگوش و داشت یمشهود

 و خواهران نزد مقابل، وارید یکناره یتشکچه یرو به را خود کشان-کشان نمود،یم
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 شیدردها آتش ا،یرو سرد دستان که باشد گذاشت؛ هم بر پلک و رساند شیخو برادران

 ... .دیبربا را

 

*** 

 

 از سالنه سالنه و بود برده فرو اشکهنه ژاکت یپاره یهابیج اندر را خود دست دو

 یشناسنامه نخست یصفحه بر قفل اشاشاره انگشت. شدیم دور خود خواهر و برادران

 و یخونسرد اوج در پدر که یهنگام صبح؛ روز آن عیوقا از ریمتح و بود بشیج درون

 به راجع یسادگ به که ایگو و داد قرار لباسش بیج درون را حلما یشناسنامه ،یدیقیب

 .آمد خواهد دختر کار به شناسنامه داشتن اریاخت در کرد اذعان د،یگویم سخن هوا اوضاع

 

 روانه یشگیهم یآشنا ابانیخ سر بر را خود فرزند چهار گذشته، یروزها یتمام چون مرد

 اجناسشان و بروند اطراف یهاچهارراه همان شان،یشگیهم استقرار محل یسو به که کرد

 خانمان ادیاعت مالزمات یهیته سراغ به باال یاحتمال درصد در که زین خودش. بفروشند را

 ... .رفته سوزش

 سرما سوز نیح آن در و نداشت هم نمانخ یگردن شال خانواده، یبضاعتیب یپ در که حلما

 بانیگر در سر عاجزانه بود، دایپ شیهاگوش و ینیب یسرخ از که رنجاندیم را او شدت به

 از یلحظه از د؛یدم را شیهاهیر اندک یهوا حسشیب کماکان دستان در و برد فرو خود

 خبر ایگو که کردیم درک خود حول را آورخفقان یجو و شوم یاحساس برخاستنش خواب

 کارش نثار را خود تمرکز شتریب داشت آن بر یسع حلما گرچه داد،یم بالگونه یرخداد از
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 فصل یانهیم در د؛ییبگو شما اما. نباشد یدگید رنج مستحق گذشته شب چون زین باز تا کند

 کند؟ یتومان ستیدو یهایخرس آدامس یهوا که شودیم دایپ یرهگذر و عابر کدام سرما

 درون همگان ر،یخ! بزند؟ قدم آهسته ،یزدگ سرما اوج در که شودیم دهید یعابر اصالً

 ساله شش یدخترک آشوب احوال از خبر و اندگرفته یجا گرمشان و باال مدل یهانیماش

 .ندارند

 

. نهاد خود زانوان یرو را آدامس یهابسته و گرفت یجا بلوار سرد سنگ یلبه یرو بر

 مشت ک،یتراف پشت به ستادهیا یِهانیماش لیخ نیب رفتینم شیپ که بود رو کم یاندک

 .کردیم بسنده رهگذران به اجبار به ندارند؛ چیه اعصاب که هاهمان بکوباند؛ شهیش بر

 

 کف بر و پاره حسش،یب انگشتان لغزش یپ در یسخت به را بسته نینخست یلونینا روکش

 کرد نثارش یاغره چشم چنان و دید را او بلوار یسو آن رفتگر قضا از که کرد رها ابانیخ

. بقاپد را لونینا و بدود ابانیخ وسط به که دیپر نییپا عجوالنه و دیپر رخسارش از رنگ که

 شانیناسزاها که کرد جادیا رانندگان مقابل یناگهان یمانع زین دنشیدو ابانیخ به مهابایب

 .شد شرمش از سرخ یهاگونه آن و حلما یسو به روانه

 

 به که بازگشت دوان دوان و آورد چنگ به را لونینا ،یزییپا باد وزش وجود با ،یسخت به

 بر د؛یکش پر بدنش از روح ناگاه که بازگردد گرشید آدامس جعبه چند نزد بلوار، یکناره

 بر بودن شر از یظاهر که کردیم مشاهده را نوجوان یپسر آدامسش یهاجعبه تعدد کنار

 .بود نشانده ب*ل بر شخندین و بود گرفته
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 نگاه با شد؛ ابانیخ یسو آن یحلما متوجه که بود هاجعبه یسو به شده دراز دستش

 در حلما یبرا ییادا یدیقیب با پسر. چشمانش در زده حلقه اشک قطرات و ملتمسش

 به عجوالنه حلما، یبرا دادنش تکان هوا در از پس و برداشت را هاجعبه از یکی آورد،

 ... .اشیته دستان عجز و ماند حلما که شد ریسراز ابانیخ یانتها یسو

 یباال بر باشد، داده دست از فرزند که یمادر چون و مودیپ را ابانیخ عرض زانیر اشک

 اشکودکانه یهااندام ظرافت از. داد سر را هقش هق و زد مهیخ مانده باز یهاجعبه تعدد

 باز پدر به را خسارت میعظ حجم دهد اشیاری که آمدیم بر چه اشیجسمان یناتوان و

 هیته آدامس فروش با را اشروزانه یمقرر وجه توانستینم هم یعاد مواقع در دهد؟ پس

 بگذارد، یبرجا یمردگ خون رد بلکه شدیم نثارش که بود پدر کمربند ضربات و کند

 آمد؟ خواهد سرش بر چه فرستاده، هوا باد به را اسکناس یمشت که نباریا

 

 به شیپ شب که نهاد شیبازو یهایسوختگ بر دست و دیکش آغوش در زانوان هراسان

 که ایگو دیجنبینم بدنش در خون. بودند آمده دیپد بدنش بر گاریس گرفتن قرار دنبال

 !زد خواهد گردن را او پدرش ن،یقی بر قطع نباریا بود؛ خفته

 

 به. دیبزدا را شیهااشک بلکه آورد باال بود، بلند و بزرگ شیبرا که را لباسش نیآست

 افکارش. شد نیزم بر فشینح جسم سقوط از مانع و کرد خفه گلو در را هقش هق یسخت

 جد به که اوردیب یابهانه ای و کند جبران را خسارت تواندیم چگونه که دیچرخیم آن حول

 ... .باشد یشدن رد گونه هر از دور به قبول، قابل
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 به بدنش از روح آورد، باال شیزانو دو یرو بر لیمتما حالت از را خود سر آنکه محض به

 شیرو از رنگ شده، گرد چشمانش. شد خفه گلو درون غشیج یصدا و دیکش پر رونیب

 حولش آنچه متوجه که بود نشیشیپ قیدقا یفاجعه ریدرگ اذهانش چنان آن بود؛ دهیپر

 .بود نشده بود، داده رخ

 

 یهالباس شان،یهاگوش درون یگوشواره که نفر هشت ای هفت حدود در جوان، یاعده

 حلقه دورش به داد،یم بودنشان اوباش از نشان دستانشان بر بسته نقش خطوط و جلفشان

 نقش ثانهیخب یلبخند لبانشان یکناره بر و داشت خشن یحالت شانیهاچهره. بودند زده

 .بود بسته

 

 او از اندآمده بردیم گمان لوحانه ساده یطرز به درونش هراس انیم در که حلما طفلک

 بلکه برد جلو به دست. نشاند ب*ل بر رمقیب و گونه معذب یلبخند بخرند، آدامس

 بود آرام جاآن به تا فشیظر یصدا گشود؛ ب*ل یسخت به نیح همان و بردارد را یاجعبه

 :دیشنینم را آن واضحاً هم خودش که

 

 ن؟یخوایم آدامس -

 

 به را انسان کی روان که داشت خود در یادخترانه لطافت و ینرم چنان اشکودکانه لحن

 یکودکانه غرور بودند، نبرده تیانسان از ییبو ایگو که ییهااوباش اما کشاند؛یم تزلزل
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 که دادند سر یزیآم تمسخر یقهقهه چنان سوالش دنیشن با و گرفتند یباز به را حلما

 اشیبادوم چشم دو درون المصبش یهااشک بلور زین باز و شدند سرخ کودک یهاگونه

 ... .زد حلقه

 

 به یقدم ب*ل بر پوزخند باشد، گروه یسردسته یستیبا بود دایپ ظواهرش از که یپسر

 به دختر صورت یسرخ که شد خم حلما معصوم نگاه و کوچک صورت مقابل و نهاد جلو

 زرد یحوال در شده رنگ و فر یموها داشت، چهارشانه و بلند یقد آورد؛ رو گسترش

 .گردنش بر عقاب شکل به ییتأتو و روشن

 

 عمق که یمادام و دیکش دست حلما یگونه بر وارنوازش دستش، پشت یواسطه به پسر

 یصدا کرد؛ عنوان سربسته را شیدایناپ مقصود افت،ییم گسترش لبش کنج لبخند کج

 :ترساندیم را حلما دارشخش

 

 ... .یول! کوچولو خانوم نه -

 

 مقابل کشانده، رونیب یتومان ده اسکناس یادسته چسبانش شلوار بیج درون از بالفاصله

 !اسکناس یادیز تعداد داد؛ تکان حلما صورت

 

 سرفه به را او و دیپر حلقش بر حلما دهان آب ،یکاغذ پول ادیز یعده یمشاهده با ناگاه،

 !مستمرش کار هفته کی یاندازه و حد در پول مقدار. انداخت
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 !شهیم تو یبرا پول مقدار نیا یبد انجام برامون کوچولو کار هی اگه یول -

 

 پسر، حرف دنیشن با بود، شده جمع رنجش زور از حلما صورت شیپ یقیدقا به تا گرچه

 حلما به را هاآن تمام است قرار یعنی شکافت؛ را شیهاچشم یبرق و شدند گشاد چشمانش

 ؟یکار چه یازا در! بدهد؟

 :داد گونه پرسش و کوتاه پاسخ آرام، و کشاند ب*ل بر زبان حلما

 

 ؟یکار چه... چه -

 

 :شکافت را مقابلش یفضا پسر یخنده

 

 ... .کوچولو کار هی -

 

 یحلما مقابل و دیقاپ هوا در بود، کرده دراز شیسو به یکنار پسر که را یلونینا و

 !فلفل عدد هشت ای و هفت حدود در داد؛ تکان سرگردان

 

 را تند احتماالً رنگ؟ سبز فلفل یتعداد ست؟یچ پسر منظور د؛یچیپ هم در حلما صورت

 چه؟ که دهدیم حلما نشان
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 :داد تکان سر مغرورانه و افکند باال را راستش یابرو یتا پسر

 

 ه؟یاوک دم،یم بهت یتومن ده اسکناس هی ،یبخور که رو هافلفل نیا یدونه هی هر -

 

 با همگام که کند درک را اوباش پسر منظور واضحاً خردسال یحلما دیانجام طول به یقیدقا

 در نابسامانش اوضاع و خودش از حالش. بود اشگرفته یگلو اندر نیسنگ یبغض نشستن

 به تنها شود؟ یتلق نااهل جوان یاعده حیتفر بهر یجسم که بود دهیرس آنجا به. بود چشیپ

 بضاعتیب جرم به بودنش، ناتوان و بودنش کودک بودنش، مادر یب بودنش، آواره جرم

 ندارند؟ نهیس در دل هاآدم نیا آخر بشنود؟ یاکننده ریتحق شنهادیپ نیچن یستیبا بودنش

 ماده از هاآن دانند؟یم یدلسوز و حم*ر یمعنا اند؟نبرده احساسات خروش از ییبو

 ... .بر لعنت کرد؟ بزرگ خود یهاتوله مانند به را یمیتی سگ توله که اند کمتر یگرگ

 

 از اشک نیبلور یقطره که نهاد هم بر چشم اش،کودکانه غرور یشکستگ شرم سر از حلما

 سقوط عاجزانه و شد متصل نشیمشک پرپشت مژگان بر کرده، رها را خود پلکش ریز

 را او و دیبگشا دهن نیزم داشت آن یآرزو که بود آشفته تابشیب دل احوال چنان. کرد

 ... .ببلعد

 یستادگیا اندک اوج در و کرد ابراز چشمانش درون خشم یواسطه به را اشکودکانه خصم

 است قرار اگر جهنم به. ستادیا خود یپا دو یرو بر عجوالنه اش،کودکانه یگونه مقاومت
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! اشیپناهیب به دنیخند... ست یکاف گرید شود، پدر کتک متحمل انهیوحش یطرز به

 ... .بدانند چهیباز را او نما انسان یروان یاعده دهدینم آن به یاجازه

 

 پسرها نثار یتوجه آنکهیب و دیقاپ را آدامسش یهاجعبه افکند، چنگ شینما نخ ژاکت بر

 ... .اما شد؛ خواهند الیخیب هم هاآن گر،ید برود ست یکاف. راند جلو به گام کند،

 

 شنهادیپ نیچن که است حد نیهم در هااوباش رفتار وقاحت بردیم گمان یسادگ به حلما

 که اند آن از ترصفت وانیح هاآن بداند کجا از! گرید است کودک بدهند؛ یاکننده ریتحق

 !کنند؟ گذر مصرفشانیب قدرت کشاندن گرانید رخ به کنار از یسادگ به

 

 به ده،یچیپ رنجورش بازوان حول یپسر تنومند دستان که بود برنداشته قدم از قدم هنوز

. لرزاند را پروردگار عرش اشعاجزانه ادیفر یصدا که کرد بلند هوا در را او یراحت

 ابانیخ آسفالت کف بر ناهنجار، ییصدا یپ در و پراکنده طرز به زین آدامس یهاجعبه

 .شدند پخش اطراف به کرده، سقوط

 

 که هم هاآن از یکی آنکه دیام به بود دوخته هالیاتومب عیسر گذر به چشم ملتمسانه حلما،

 ...کس چیه یعنی! یایواه دیام چه ستد؛یبا بلوار، یکناره یآزار کودک یمشاهده با شده،

. 
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 همگان بفهمد؟ یقلب احساسات یمعنا که پردازدینم ستنیز به یانسان چیه گرید یعنی

 حلما آلود اشک نگاه عجز یمشاهده با که اندشده خودخواه و اندافتهی انهیوحش یخو

 اوج خداوندگار! اندزاده گرگ یمشت که خداوند ارجمند مخلوقات بر لعنت ستند؟یاینم

 نیچن یوجود قتیحق نهاده؟ واال یمقام شانیبرا و کرده هانیا نثار را خود یکینزد

 بر یاهیس ل،یقاب چون زین تاًینها! کرد درک لیقاب و لیهاب رخداد از یستیبا را یمخلوقات

 ... .ستین یشک آن در و شد خواهد رهیچ نگر، مثبت یهاانسان افکار یدیسپ

 یرو از اشک قطرات که داد تکان نیطرف به سر ملتمسانه خود، یدیناام تیغا در حلما

 دادینم آن بر اجازه که بود بسته را شیگلو راه چنان بغض. شدند پراکنده شیهاگونه

 و بود خود مقابل پسر سرد یگو دو بر رهیخ تنها. دیبگشا کودکانه یهاخواهش به ب*ل

 بتواند آنکه دیام به زدیم پا و دست بود، داشته نگاه را بازوانش که گرید پسر چنگال در

 .برهاند را خود

 

 حلما یگانهبچه مقاومت نثار شکننده یپوزخند ماند،یم شاندسته سر به که پسر همان

 انگشت حول را فلفل لونینا و برخاست راند،یم ب*ل بر «نوچ نوچ» که یمادام و کرد

 لبخندش طرز از و دیکشیم زبانه عطش یپ در یآتش نگاهش در. چرخاند خود یاشاره

 یبرا یابزار باشد که ندیبب یسرسخت دخترک از بود آن دنبال به زین ابتدا از دیفهم شدیم

 هم در یبرا یابزار را قدرت که شانهمه بر لعنت اش؛یبدن یباال توان نهادن شینما به

 !دانندیم گرانید شکستن
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 ریتحق غرور نگاهش در. ستادیا مقابلش و برداشت حلما یسو به یقدم دست به فلفل پسر

 متوسط زیسا در فلفل تکه کی پسر... آوردیم در را کودک اشک که بود مشهود یزیآم

 التماس نثار یتوجه. داد تکان حلما اشک از سیخ و شده جمع صورت ومقابل کشاند رونیب

 پسر براند، ب*ل بر یاکلمه عجز اوج در بتواند حلما آنکه از شیپ و کردینم دختر نگاه

 ... .ستینگریم را دختر بارخشونت و بود آورده باال را دستش کرد؛ قطع را حرفش

 

 باشه هم زور به ،یبش سرتق یبخوا اگه ن،یبب! یکرد انتخاب رو یراه بد... کوچولو شیه -

 ... .شهینم بتینص هم یپول! حلقت تو کنمیم رو فلفل

 

 :ساخت لیمتما را خود گردن و نشاند ب*ل بر یپوزخند

 

 !کوچولو خانوم بخورش پس -

 را پسر یچهره که بود رانده گونه بر چشم از اشک حقارت زور از چنان نیح آن به تا حلما

 هم بر حالش اش،کودکانه اندک توان و خود از. دیدیم خود اشک از تار یپرده پشت از

 رساندن آزار بود؟ کرده خلق چه یبرا را یشکل وانیح مخلوقات نیچن خداوند. خوردیم

 فان؟یضع به

 

 اند،داده کف از دیام که آوارگان چون و خوراند فرو یسخت به را شیگلو درون بغض حلما

 بود؛ ریدرگ یکلنجار اندر شیخو با خود اذهان در. فشرد هم بر شیخو یهاپلک

 خواست؛یم را شدن میتسل گرید یسو و پرداختیم مقاومت به شیسو کی که یکشمکش
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 یتعداد خوراندن خود به رنجشِ اگر افت؛ی تجسم افکارش در هااسکناس کیکای ریتصو

 آورد؟ خواهد دست به پول بخرد، جان به را فلفل

 

 احوال به تنفر از سرشار یحس. افتی شیافزا شیهااشک زشیر شدت ،یفکر نیچن از

 کند، جبران را آدامسش جعبه خسارت تواندیم ردیبگ را اسکناس دسته اگر داشت؛ خود

 از پدر نباریا دیشا د؛یشا داد؛ خواهد پدر لیتحو را اشروزانه مقرر وجه برابر نیچند

 مادر مزار سر به ماه یاند و سال کی گذر از پس بگذارد و شود خشنود کارش

 آغوشش شده؛ تنگ مادر ریتصو با گفتن سخن یبرا دلش اندازه چه تا! برود امرزشیخداب

 ... .دارد مادرانه یگرما و عطش اما باشد، سرد قبر سنگ پس در دیشا که

 

 که بود آلودش زهر و تلخ لبخند یبان تنها چشمانش مقابل در مادرش ریتصو شدن یتداع

 را هوا لبانش نیم از یزیآم غرور یخنده. افزود مقابلش پسر نگاه تمسخر عمق بر

 :افکند حلما تن بر رعشه آرامش، یصدا و شکافت

 

 کوچولو؟ دهیم موافقت یمعنا لبخندت -

 

 برخاست پسر یقهقهه که داد تکان سر دییتا نشان به اش،حنجره انیم بغض اوج در حلما

 حلما و کند رها را کودک یبازوها آورد وارد اشاره گرید پسر به دادنش، تکان سر نیح و

 .شد رها آسفالت کف بر دردناک یحالت با هم
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 خود شخندین عمق بر بکاهد، خود غرور و نگاه ارتفاع از آنکهیب و زد زانو مقابلش پسر

 حدود نگاهش یشدگ جمع. گرفت حلما درهم یچهره مقابل را فلفل لونینا و افزود

 .گذاشتیم شینما به کند، اشخفه بود نمانده کم که را اشحنجره درون بغض ینیسنگ

 

. آورد وارد اشاره حلما به سر با و نشاند یشانیپ انیم یاخم د،ید را حلما دیترد یوقت پسر

 و خوراند فرو را دهانش آب یسخت به رد،یبگ اشهیگر زین باز بود نمانده کم که هم حلما

 که دیگنجینم زین تصوراتش در رد؛یبگ پسر دست از را فلفل که راند جلو را لرزانش دست

 !بود؟ خواهد چه فلفل یتند رنجش

 

 با فلفل یتند اندرون و زد فلفل به بزرگ یااندازه با اما د،یترد یپ در که را گاز نینخست

 افتاده، برهم شیهاپلک و شد رها دستش از مانده یباق فلفل تکه کرد، دایپ تماس زبانش

 قطرات اشیشانیپ بر و بود افتاده جانش به یبد لرزش. کرد کر را فلک گوش غشیج

 .شدیم مشاهده سرد عرق درشت

 

 دهانش مقابل پسر دستان بالفاصله که ندازدیب رونیب به دهان از را فلفل تکه گشود ب*ل

 :گونه وانیح و انهیوحش جست؛ رونیب یاعربده دهانش از و داشت نگاه را

 

 !بخورش -
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 صورتش پوست یهاقسمت کیکای بر گونه لیس یباریجو چون اشک نیبلور قطرات

 زیگر یبرا یراه دانستیم مانست؛یم ناله به ادشیفر پسر، دست پس از و بود نشسته

 به عاجزانه اگر یحت و است شده ریاس تنومند یکرکس چنگ در که ست یشکار او و ندارد

 خواهد زنده شتریب یقیدقا آنکه از ریغ ندارد ینابود جز یعاقبت فکند،یب چنگ ییهاسمانیر

 ... .ماند

 

 خود پروردگار درگاه مقابل اعتراض توان یحت که بود آشوب چنان حالش! حلما طفلک

 خاکش سر بر دیام به خاکش، ریز مادر نرم یچهره به فکر با بود آن تالشش تنها. نداشت

 ... .کند خرج را اشرفته غمای به توان یمانده یباق رفتن،

 در که فلفل ذرات تعدد بکشد؛ ادیفر تابشیب دل اعماق از شدینم اعطا حلما به آن فرصت

 سوزاند؛یم را استخوانش اعماق تا که گذاشتیم یجا بر یسوزش و شدیم چپانده دهانش

 یمعده درون به تا د،یبلعیم را شانهمه اجبار اوج در خود خواست به د،یجویم دانه به دانه

 از پس اسکناس مشت به خوش دلش افکارش؛ اما ختیریم هااشک و سوختیم اشیخال

 و اشک اورد؛یب یسرانجام نیچن که ریتقد کیتار ینوشته به لعنت! بود اشلحظه آن عذاب

 ...اوردیب پول هزار هشتاد ای و هفتاد تنها که یپناهیب و یبضاعتیب جرم به ،ینیچن نیا زجر

. 

 

 نظرش به که بود شده یحسیب دچار سردش یچهره بود، رفته در دستانش از زمان گذر

 چشمانش. دیبلع را او نیزم یسخت و شد باز ساعدش حول از پسر دست ینیسنگ آمد

! زبانش یسوختگ دهانش؛ درد تنها و بودند شده مختل حواسش ریسا د،یدیم تار را اطراف

 !بودند کرده له را وجودش یتکه تکه ایگو که دیفهمینم آن جز
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 یواسطه به و ختهیر اشیشانیپ بر که اششانیپر یموها تار و دشید یتار یورا از

 یانهیم در. کرد روانه ینگاه بودند، دهیچسب صورتش پوست بر سرد عرق درشت قطرات

 تیغا و غرورشان میعظ حجم د،یدیم را پسرها بار تیرضا یهاچهره بازش مهین یهاپلک

 را زشانیآم ریتحق و بار تمسخر یهاقهقهه ناهنجار یصدا یسخت به نگاهشان؛ یرحمیب

 ... .شدندیم فشیلط روح بر یخراش یبان بار هر که دیشنیم

 

 دسته پسران اش،شده پاره صد یکودکانه غرور و نشیمشک چشمان مقابل در

 فانیضع رخ به دادند تیرضا سرانجام و کردند پرت شیسو به را یتومان ده یهااسکناس

 کار با رابطه در و دندیخندیم همچنان که یمادام بگذراند؛ کنار را شانهودهیب توان کشاندن

. بازگشتند بودند آمده که یراه از گفتند،یم سخن افتخار با بودند کرده که یبار حقارت

 ... .بودند دهیند را او هرگز ایگو که کردند رها خود احوال را حالیب یحلما چنان

 اشک درخشان قطرات و بود داشته نگاه را خود دهان مقابل دست کی با که یحال در حلما

 یپا دو یرو بر خوران تلو تلو و یسخت به کردند،یم سیخ را انگشتانش بند بند صدایب

 آن در که مغزش عطش آب؛ یاقطره از غیدر و بود آب یاجرعه یتشنه. ستادیا خود

 سوزش از که دیطلبیم یجسم د،یچرخیم دهانش درون دهیچیپ میعظ درد حول تنها لحظه

 .بکاهد دهانش
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. ابدیب را آدامس ینشده باز یهاجعبه که چرخاند خود دور به را دستش کورکورانه

 شده مچاله اسکناس یدسته داشت، نگاه خود یخسته آغوش در و دیقاپ را همه عجوالنه

 .شدیم رانده بلوار درون یسو به لرزانش یهاگام شد؛ چپانده بشیج درون حرص با ز،ین

 

 افکارش در و کرد رها را خود یصبحگاه شبنم از سیخ یهاچمن یرو به بلوار، یانهیم بر

 احساس از ییزهایچ شودیم گفته که هاآن نند،یبیم را او که ییهاآدم بود؛ مشهود یتعجب

 و گذرندیم کنارش از یسادگ اوج در اما کنند،یم مشاهده را شیهارنجش شودیم سرشان

 ... .زنندینم دم

 

 یکاینزد در یآب یبطر یحت که آن یپ در و زد هق بود، شده متحملش که یخفت زور از

 رونیب خاک از علف یادسته کند، کم را زبانش آور عذاب سوزش بتواند بلکه نداشت خود

 بر باشد یمرهم دیشا که چکاند خود زبان بر شانیرو شبنم دادنشان، تکان با و کشاند

 گسترش از مانع که داد قرار خود زبان یرو بر هم را یکوچک برگ. اشیجسمان یهازخم

 زور از دیایب خود به تا و کشاند هیر درون به هم را هوا شود، دهانش یسوختگ حس

 یسو به را افکارش شده، رها هاچمن یرو بر پشت از و آزادانه فشینح جسم ،یدگیرنج

 ... .شدیم یتلق آرامش اوج حلما، چون دهیکش رنج یدختر یبرا که کشاند یمحض یرگیت

 

*** 
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 که گشود چشم اکراه با صورتش، یرو به یزیر قطرات یگونه ضربه برخورد احساس با

 .دیبر را امانش و آمد فرود چشمش درون ماًیمستق گر،ید یاقطره بالفاصله

 

 اندامش. دیمال را چشمش کرد،یم ناله گلو در ،یآرام به که یمادام و شد زیخ مین عجوالنه

 هنوز. بود گشته سخت و کوفته بلوار، انیم یسخت بر شکل کی به دنیخواب هاساعت یپ در

 ... .داشت خود دهان در یآور عذاب سوزش حس زین

 درون اشک بودند، کرده او با اوباش پسران آنچه قبل، ساعات رخداد آوردن ادی به با ناگاه

 یدسته حضور هنوز افکند؛ خود یپاره بیج بر چنگ عجوالنه و افتی تجمع چشمانش

 و شود شادمان مرد که تا دهد خود پدر لیتحو را پول ست یکاف شد؛یم حس هااسکناس

 ... .برود مادر مزار سر بر دختر بگذارد انتظار، ماه یاند و سال کی از پس

 

 نشسته پروردگار باران امانیب بارش ریز به نشاند؛ ب*ل بر یتلخ و نامحسوس لبخند تک

 از را شیهادست! بود سپرده خود یواه دیام به توجه مش،یعظ یشدگ سیخ به توجهیب و

 هوا کشاند؛یم آغوش به را باران یگونه رگبار قطرات مشتاقانه و کرده گاه هیتک پشت

 مادر، قبر سنگ مجدد دارید شوق آتش یگرما زور از حلما اما بود، سوزناک و سرد بس

 .افتیینم سرد را هوا که بود گشته محفوظ

 

 را یجاندار هر دل که را تلخ لبخند همان هنوز گشود؛ را خود یبسته چشمان ینرم به

 تعجب زور از چشمانش ناگاه که ستینگر را افق متیمال با. داشت ب*ل بر لرزاندیم

 از و باشد خفته ساعت نیا تا آمده وارد زجر یپ در شدینم باورش ییسو از. شدند گشاد
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 غروب به و بود آمده در یرنگخوش ینارنج رنگ به افق یپهنه در آفتاب... گرید یسو

 دنبالش به پدرش چرا باشد؛ گذشته یمدت نیچن ردیبپذ توانستینم. آوردیم یرو کردن

 !شدیم دایپ اشکله و سر شیپ ساعت دو ای و کی حدود در یستیبا امده؟ین

 

 وجودش ییسرما کرد، درک ذهنش آنچه و کرد عبور ذهنش از که یتصور هراس از ناگاه

 شیپ یقیدقا تا. شدند لرزش دچار شیهااندام ،یعیطب ریغ یطرز به و کشاند بر در را

 و بود شده سردش بیعج. کردیم درک را یسوز حال و کردیم گرما احساس بیعج

 .بود کرده محصور را شیگلو کشنده یبغض

 

 را نگاهش. دیپر نییپا به بلوار از لرزان و افکند چنگ آدامسش یهاجعبه بر عاجزانه

 افتیینم یاثر یحت! یاهودهیب دیام چه ند؛یبب خود پدر از یرد آنکه دیام به چرخاند اطراف

 رفته، هاآن دنبال زودتر پدر یعنی. اندکرده عبور آنجا از برادرانش و خواهر دهد نشان که

 !کندینم رها خدا امان به را خود دختر یپدر چیه ندارد؛ امکان! نه کرده؟ رها را حلما

 

 :داشت یپرسش به اذعان آورد؛ بر ندا درونش از ییصدا

 

 !فشارد؟یم خود دختر فینح ن*بد و فیلط پوست بر گاریس یپدر کدام -

 را بغضش و کرد دیتشد را شیهااندام لرزش افکارش، در یپرسش نیچن شدن یتداع

 .کردیم تصرف گام به گام را شیهااندام هراس و بودند ختهیر برهم افکارش. ترنیسنگ
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 را یدیناام سرد و شوم یهیسا ینیسنگ که یمادام و خوراند فرو یسخت به را دهانش آب

 زمزمه به دل در. داد یدواریام خود به عاجزانه شود،یم رهیچ وجودش بر که کردیم حس

 که افکندیم چنگ یادهیپوس سمانیر بر دارد؛ نگاه پا سر را خود که باشد بود پرداخته

 ... .بودند دهیبر را آن شیپ هاماه

 

! را کشنده صبر نیا کند قبول رد؛یبپذ که کرد اجبار برخود و کرد کز ابانیخ یکناره بر

 ده،یکش طول کارش ییجا احتماالً. آمد خواهد پدر گرید یقیدقا به تا قطعاً که بکشد انتظار

 ... .آمد خواهد کرده؛ لیزا را وقتش

 

 یپرتوها تابش انیم در ،یزمستان غروب آن اندر و کرد خوش را دلش گونه نیا حلما،

 یموها از ینشان که ماند منتظر و دوخت هالیاتومب عیسر گذر به چشم رنگ ینارنج

 که بود افکنده هیسا وجودش بر ترس چنان قتاًیحق ند؛یب پدرش عبوس یچهره و شانیپر

 بود؛ پدرش آمدن خواستار عاجزانه بود، پناهش تنها که آنجا از پدرش، از تنفرش اوج در

 سنگ دنید گرید بار یبرا دلش که افسوس و آه! شود هیتنب سخت باشد قرار اگر یحت

 .است جوشش در مادرش مزار یگرفته خاک قبر

 

 و ماند منتظر! ساعت کی و قهیدق پنج و چهل ساعت، مین ساعت، ربع کی ماند؛ منتظر حلما

 مرد و سپرد ماه دست به را درخشش آفتاب! امدین پدر اما شد، قرارتریب هیثان به هیثان

 چیپ سر بر پدر برهم یموها چشیپ اما شد، کاسته هالیاتومب گذر و معابر یشلوغ از امد؛ین

 ... .آواره و ساله شش یکودک ناخوش احوال از امان و... نشد داریپد جاده
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 داد؛ سر را زدنش هق بلند یصدا با آمد، که خود به و کند خفه گلو در بغض نتوانست دگر

 مخلوق نیا به حواسش آمدیم نظر به که ییخدا امان به بود کرده رها را او پدرش قتاًیحق

 !ستین کوچک

 را آدامس یهاجعبه ریسا ترسان که یمادام و آورد باال دهانش یسو به را راستش دست

 داشت، هراس یکیتار از. دیجو را راست دست یهاناخن د،یقاپیم چپ دست یواسطه به

 وا لرزش به را شیهادندان هم سرما و ساختیم ترناخوش را احوالش بودنش تنها

 .داشتیم

 

 اشپاره یهابیج در دست وزنده باد سوز شر از ییرها دیام به زد، آغوش ریز را هاجعبه

. بماند امان در باد یهاانهیتاز زور از صورتش دیشا که کرد خم قهی در سر و برد فرو

 .بود دارا میعظ یآشوب وجودش و داشتند انیجر شیهاگونه بر اشک درشت قطرات

 

 مرد نبود آن در یشک اگرچه! نداشت رفتن بهر یراه. دیشیاند و کرد مشت را دستانش

 که دیشا برود؟ که دارد را کجا اشیپدر یخانه جز مگر اما اشت، کرده رها را دخترش

 دیشد وزش از مانع که ست یپناه سر اما دارد، را قتلگاهش حکم کیتار و تنگ مکان آن

 وار تگرگ بارش گذاردینم که دارد خود یباال یسقف اما ست،ین گرم که دیشا شود؛یم باد

 !کند دهیکش آب موش را کودک باران،
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 داشت، ازین قهیدق پنج از کمتر یزمان مودیپ که یمسافت. شد ریسراز ابانیخ یانتها یسو به

 به توانستینم که کردندیم ینیسنگ چنان اشکهنه یهالباس و بود گشته سیخ حلما اما

 به توانستینم که ساختیم تار را دشید مقابل زین باران بارش. بردارد گام متعادل طرز

 .دهد صیتشخ را رشیمس یدرست

 

 هنوز. برود شانکوچه درون که دیچیپ راست سمت به حلما د،یرس خود یانتها به که ابانیخ

 تعداد همان اشیدلخوش تنها. پدر واکنش از ترس و داشت یمشهود دیترد زین

 خودش میتی دختر کردن آواره ریخ از ها،آن یمشاهده با پدر دیشا که بود هااسکناس

 .بگذرد

 

 که زد دور را چیپ چنان و آمد مقابلش از زین یلیاتومب کوچه، درون حلما دنیچیپ محض به

 و دیپاش حلما یرو و سر به ابان،یخ یکناره در شده جادیا آب یجو درون افتهی تجمع آب

 .کرد بدنش لرزش مهمان را شتریب ییسرما

 گام شیپ قیدقا از کندتر ،یشدگ سیخ زور از و کرد راننده نثار ییناسزا دل، در حلما

 درب مقابل د؛یرس کیبار یکوچه یانهیم به سرانجام، و کرد یط را یریمس کوتاه. برداشت

 شیرو یاقهوه رنگ. بود گونه انبار یاخانه به متعلق و آمدینم چشم به چندان که یکوچک

 .بود رفته نیب از شیپ هامدت زین

 

 مقابلش که حال بود، خانه به خود رساندن حلما افکار تمام شیپ یقیدقا تا آنکه وجود با

 برخورد او با چگونه پدرش کرد؛یم احساس را اشیوجود دیترد میعظ حجم بود، ستادهیا
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 نداشت؛ را یگرید عذاب تاب گرید روزش، آن گذر بیمه رنجش از پس کرد؟ خواهد

 !بود کشانده پس پا مقاومتش

 

 یهاتپش امان و برانند گام جلو به کرد وادار را شیپاها ،یدرون کلنجار یقیدقا یپ در

. نهاد خانه یرفته در زهوار زنگ یرو بر و برد جلو به دست! ترسانش قلب یتابانهیب

 !نبود حقش قتاًیحق که بود هراس در یعقوبت از. نداشت نانیاطم و دیترسیم

 

 درهم اشگونه بر باران زشیر با اشک قطرات که یمادام و خوراند فرو را دهانش آب

 اما گذشت، هیثان یاند و قهیدق دو! انتظار هم باز و ماند منتظر و فشرد را زنگ خت،یآمیم

 گر؛ید یبارها و گرید بار! سکوت زین باز و فشرد دوم بار یبرا. نزد دم و نگفت چیه کس

 شکل رهیدا یپنجره یشکسته یشهیش یورا از را کوچکش خواهر یهیگر آرام یصدا

 ... .او! نبود او یبرا یپاسخ اما د،یشنیم

 

 زانوانش آمد، که خود به و بست بر رخت وجودش از توانش، از بازمانده اندک مقدار همان

 به را درب اما بودند، خانه درون اشخانواده پدرش،. بودند کرده رها ابانیخ کف بر را او

 از رونیب به رانده، خود از را او پدرش است؛ راه انیپا دِگر نیا قتاً،یحق. گشودندینم شیرو

 .است زده پس خانه

 

 که نیح همان تنها، و فینح مخلوق نیا و کرد آزاد شیگلو از را خود ش،یگلو درون بغض

 احساس زادگاهش محل شهر، یهیناح آن از یمیعظ نفرت و ختیریم اشک عاجزانه
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 شده سیخ یهاآدامس یهاجعبه همان هنوز. برخاست خوران تلو تلو و یسخت به کرد،یم

 ...شیهارنجش اثر تنها و اشیپناهیب همدم تنها اش،ییدارا تنها داشت؛ آغوش ریز به را

. 

 در شد؛ ریسراز ابانیخ یانتها یسو به و شد خارج کوچه از کرده، تند پا و زانیر اشک

 از یلیاتومب یگاه از هر فقط و زدینم پر آن در پرنده یحت که دیدویم یابانیخ یپهنا

 یمیعظ حجم نیچن ردیپذیم کس چه! کردینم نثارش یتوجه یحت که گذشتیم کنارش

 باشد؟ کشانده بر در را جهان یسنگدل و یاحساسیب از

 

 نوک سرما زور از. بکشد که بود نمانده ینفس یحت گرید د،یرس ابانیخ آخر به یوقت

 یحت. کردینم احساس را شیهااندام مختلف یهاقسمت و بودند شده حسیب انگشتان

 ییهاخراش ابان،یخ انیم یهاچاله در خوردنش نیزم بارها دنبال به بود آن از مطمئن

 !کردینم احساس یدرد چیه که بود سرد و سیخ چنان اما برداشته، قیعم

 

 سوزاند را اشینیب سرد یهوا اما کند، جبران را شیهوا کمبود که باشد دیکش قیعم ینفس

 !ریتقد دستان خشونت بر لعنت... شکافت را فضا غشیج و

 

 از یکاف یاندازه به کردیم احساس محدودش افکار و خود نظر در آورد؛ باال را سرش

 .بود انشانیم فاصله ابانیخ کی تنها اگرچه شده، دور شانخانه
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 که یپارک نشست؛ لبش بر نامحسوس یلبخند ناخواسته بود، مقابلش آنچه یمشاهده با

 ... .بود رفته جاآن به مادرش همراه به اشیکودک دوران در هم آن کباری تنها

 

 و ختیر هم بر را افکارش شانشیپر یموها تار انیم در باران از یسمج یقطره سقوط

 یهافلفل آن خوردن به تن! بود چشیپ در دلش کرد؛ یادآوری او به را ناخوشش احوال

 مادرش مزار سر به رسد چه کند، جور یپناه سر نتوانست یحت عوضش در و داد یلعنت

 .بود کرده را مادرش یهوا شدت به دلش رفتن؛

 

 کمتر آنکه دیام به بود، کرده حائل سر بر دست که یمادام و زد پس را شیهاگونه یسیخ

 یپرده پشت از. چرخاند نهاده،چشم پارک درون به پا یپناه سر افتنی یپ در شود، سیخ

. کند گرم را اندامش و محافظت وجودش از فردا صبح تا که افتیینم چیه نگاهش، تار

 کار به هم زهایم و هامکتین گذاشتند،ینم یچندان ریتاث کماکان قامت بلند درختان

 !کدامشان چیه! آمدندینم

 

 شدیم یتلق یمکان تنها رشانیز یخال یفضا افتاد؛ هاسرسره و هاتاب به حلما چشمان ناگاه

 .باشد رنجورش و فینح جسم با آب قطرات امانیب برخورد از مانع بتواند که

 

 به یسخت به. راند گام هاسرسره ی کفه ریز پناهگاه یسو به و زد یلبخند تلخ یخستگ با

 و شد سیخ شیپ از شیب ن،یزم بر افتهی تجمع آب یواسطه به لباسش که دیخز رشیز

 .کرد نثارش را یترکشنده یسرما
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 یتوجه گرفت بر یسع دند،یلرز یم دستانش و خوردندیم برهم شیهادندان که یمادام

 آب قطرات از پر شانیرو یلونینا روکش که را آدامس یهاجعبه. نکند بدنش یسرما نثار

 یهامانده یباق نیهم که داشت هراس آن از کرد؛ جمع خود آغوش در بود، شده

 !ندیبربا دستانش از شب مهین را، اشییدارا

 

 هی که راند لباس درون به را سشیخ سوانیگ و دیچیپ خود حول شیپ از شیب را ژاکتش

 رسته پناهیب مخلوق نیا وجود از امان که یدرحال و گذشت پشتش از وحشتناک یایزدگ

 .شد جمع خود در و دیکش دراز پهلو به بود،

 

 برهم پلک خواست که هنگام آن به تا و دیدم دستانش در هوا خواند، ییدعا دل در

. دیترس کماکان شده، دورش چندان نه یفاصله از یجسم حرکت متوجه ناگهان بگذارد،

 آشکار شیبرا حرکت در جسم یوجود قتیحق که شد ترقیدق و افکند خود لباس بر چنگ

 ییموها و رنجور یبدن متوسط، ابعاد در آمد؛یم شیسو به دوان دوان که یسگ... گردد

 ... .روشن

 

 و فینح جسم اما. شد فرار و برخاستن خواستار و زد هیگر ریز به ترس، یپ در حلما طفلک

 یسرما زور از ایگو! بود کشانده کنار توانش گرید! دن؟یدو به چه را او یدهیکش عذاب

 و هراسش بود، مانده حلما و دادینم خوردن تکان بر فرمان که بود زده خی مغزش کشنده،

 .آمدیم ترکینزذ که یسگ
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 دنبال را سگ حرکت و خواند را مادرش نام دل در بود، گرفته فاصله دیام از گرید که حلما

 پاره تکه را او االن فکر؛ کی و ماند حلما شد، متوقف صورتش مقابل قاًیدق وانیح که تا کرد

 !کرد خواهد

 

 کمال در اما د،یآیم سرش به چه ندینب که تا فشرد برهم پلک و داد سر را خود هق نیآخر

 را سگ صورت یگرما اش،بسته پلکان پشت از حلما! نکرد حمله شیسو به سگ تعجب،

 در را بازوانش که یاتپنده یگرما آن از پس و شد کشانده صورتش به که کردیم احساس

 ... .کشاند خود بر

 خود سگ. افکند چنگ شیگلو بر بغض د،ید آنچه از و گشود چشم گشود؛ چشم هراسان

 موج یمهر چشمانش در کند؛ گرم را دختر یزده خی جسم که تا بود چسبانده حلما به را

 از شتریب وانیح کی سگ؛ آن! بود دهیند خود خواهر چشم اندر یحت دختر که زدیم

 ... .کرد حلما نثار یدلسوز و محبت گذشت،یم کنارشان از روزانه که ییهاآدم

 

 خود حال به آرام و کرد نوازش را سگ یموها د،یشیاند تلخ یقتیحق نیچن به حلما

 ... .ستیگر

 

*** 
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 یریز قسمت به سرش فرق که نشست و دیپر خواب از مهیسراس سگ، واق بلند یصدا با

 .گذاشت یجا بر یبد درد و کرد برخورد هاسرسره

 

 که کردیم پارس یبان پارک یسو به و بود ستادهیا کنارش سگ چرخاند؛ اطراف به چشم

 دراز سگ یسو به را شیجارو خصمانه، و ستینگریم را حلما عبوسش، یچهره یپ در

 .بود کرده

 

. ختیآم هم در سگ چشمان یرگیت با نگاهش و بازگشت سگ یسو به یآرام به حلما

 فوراً که خواند را قبل شب از اشافتهیباز آرامش اندک حلما چشمان در سگ که ایگو

 .رفت و برگرداند یرو شده، ساکت

 

 را حلما اشیعصب ظاهر که بازگشت شیسو به و آمد خود به بان پارک یسرفه تک با

 شیپ از شیب را شیهااخم نگرد،یم را او حلما شد آن متوجه که یهنگام زین مرد. ترساند

 :زد ادیفر یرحمیب یپ در و دیکش هم در

 

 !بچه؟ دنهیخواب یجا نجایا مگه -

 

 زدیبرخ خواست عجوالنه. کرد اعمال او بر یزدگ شتاب که افکند رهیچ حلما اندام بر یلرز

 با و نکرد ییاعتنا درد به اما کرد، دایپ تماس سرسره یآهن یرهیز با سرش مجدداً که
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 که یمادام و دیخز رونیب فوراً. کرد جمع را اشپراکنده آدامس یهاجعبه سرخ، ییهاگونه

 :کرد نجوا شد،یم دور عجوالنه

 

 ... .دیببخش -

 .گفت ترک را پارک دوان دوان و

 

 یسیخ هنوز شیهالباس ستاد؛یا و آورد کم نفس گرید د،یرس که پارک یورود مقابل بر

 بود؛ آمده سرش بر بالها چه گذشته روز آوردیم ادی به تازه و داشتند یمشهود

 !آمدیم ادشی به تازه اشیآوارگ

 

 باال دست دختر که تا شود شکسته آنکه از شیپ اما بست، را شیگلو راه بغض مجدداً

 دلش در یبد درد د،یبزدا خود یدهید خراش و یخاک صورت از اشک قطرات براند،

 شدت به زین احوالش! گذشتیم بود خورده که ییغذا نیآخر از تمام روز کی د؛یچیپ

 مهین ییهالباس بود، افتاده ریگ برگ و شاخ انشانیم که شانیپر ییموها بود؛ نابسامان

 او بر کماکان زین یگرسنگ! آلوده و یگل یصورت و دهید خراش ییساعدها پاره، و سیخ

 ... .ببُرد را امانش توانستیم شکیب که شدیم رهیچ

 

 اشکشنده یگرسنگ حول از را افکارش ذهنش، داشتن نگاه مشغول با گرفت بر تالش

 که ندارد یپدر گرید کند؟ چه یستیبا حال که نبود آن جز پرسش نینخست کند؛ منحرف
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 تمام چون یستیبا ایآ! کند مشخص را اشروزانه یکارها ریس کرده، ینه و امر او بر

 بفروشد؟ آدامس و برود چهارراه سر بر نیشیپ یروزها

 

 در خون ،ییآشنا زیآم تمسخر یصدا دنیشن ناگاه با که کردیم ریس افکار نیهم در

 عقب به نامتعادل و یآرام به. شد ترسخت شیگلو بغض و آورد یرو انجماد به شیهارگ

 پیاک و یروزید پسر همان شد؛ اندام درشت یپسر ظواهر بر قفل چشمانش و بازگشت

 !اوباشش

 

 یصدا با زین پسر. دیبگو چیه نتوانست باشد، دهیچسب دهانش سقف بر حلما زبان که ایگو

 .شد چندشش دختر که کشاند حلما صورت به یدست داده، سر قهقهه بلند

 

 !ف؟یکث انقدر چرا! کوچولو خانوم اوه -

 

 .زدیم هم بر را حلما حال اشکننده ریتحق لحن و دادیم تعفن یبو شیصدا

 شومشان مقاصد از هااوباش دیشا آنکه دیام به برود، که برگرداند یرو حرص با حلما

 و کشاند را دستش پسر ، آمد که خود به و بود لوحانه ساده گمانش اما بکشند، دست

 یاسباب زین شدنش رها. شد رها قبل شب بارش از سیخ نیزم بر خورده، هم بر تعادلش

 ... .بود شانخنده یبرا

 

 ... .کوچولو ،یآخ -
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 یرو به آنکه از شیپ اما د،یلرز حلما دل که برداشت شیسو به یقدم اشیلودگ نیح پسر

 گرفته را وجودش یبد درد آمدیم نظر به رفت؛ درهم اشچهره ناگاه شود، خم صورتش

 پسر همان یسو به گونه، یجد و زیانگ هراس که یزمخت یصدا زین آن از پس. باشد

 :بود اوباش

 

 !کنار بکش رو فتیکث دست -

 

 دست و گفته نیچن که بود ستادهیا سرد یاچهره با قامت بلند یمرد اوباش، سر پشت به

 .بود چاندهیپ را پسر

 

 :دیغر خشم و درد زور از سرخ صورت با و رهاند را خود بود یزحمت هر به اوباش پسر

 

 ... .که یباش یک تو -

 

 :بست را اوباش دهان یجد مردِ ادیفر

 

 !ریبم خفه -
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 :دیکاه خود یصدا تن از یکم و

 

 !یفتیب در من با ای یش گم یتونیم -

 

 اشزهره و نبود یخال تو یابسته جز که او اما خواند، را خصم شدیم پسر چشمان در گرچه

 مبهوت و جیگ افراد همراه به ،یعصب و کرد مرد نثار یاغره چشم آمد،ینم دعوا حدود در

 ... .شد پراکنده حلما حول از گروهش،

 

 یاخفه «نیه» ده،یپر جا از و آمد خود به ناگاه ش،یبازو بر بهیغر مرد دست نشستن با

 .بود داده امانش که چند هر بود، هراس در مرد بار خشونت رفتار از یحدود به تا گفت؛

 

 آغوش ریز به از پس و نکرد افاقه چندان که تکاند را سشیخ لباس برخاست، عجوالنه

 دوان دوان که باشد برگرداند یرو. کرد یتشکر گونه نجوا و ریز به سر ها،آدامس زدن

 :داشت نگاهش مرد یصدا اما برود، چهارراه سر بر

 !کنم کمکت بذار... تنها و یپناه سریب دونمیم -

 

 مرد یسو به شده گرد چشمان با نداشت، نانیاطم چندان بود دهیشن آنچه از که حلما

 و یسرد همان هم هنوز که صورتش بود؟ رانده زبان بر یحرف نیچن او قتاًیحق بازگشت؛

 ... .دادیم نشان را خشک تیجد
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 حلما یسو به یاری دستِ منتظره ریغ یشکل به مرد بود، کلنجار در خود با دختر که یمادام

 که ظواهرش... اما! دارد کمک قصد جد به او د؛یپر شیگلو به دختر دهان آب و کرد دراز

 ... .اند بار خشونت

 

 آورد ادی به. کشاند یمیقد یخاطرات یسو به را او ناگاه تابش،یب دل اعماق درون از ییندا

 قضا از که کردیم تیروا شیبرا یتراژد یداستان دل و جان با ها،شب مادرش که را یزمان

 کشانده خوب ییجاها به ماجرا اما داد، جان مادر که چرا دند،ینرس آخرش به هرگز

 هارنج که آورد خاطر به را کوزت. است بوده انینوایب داستان نام بردیم گمان... شدیم

 هااشک کوزت، و هیتنارد زن یماجرا نیاندوهگ تیروا طول در که هاشب چه و دیکش

. داد نجاتش زدوده، را کودک ریتقد یاهیس و آمد که بود والژان ژان تیغا در اما. ختیر

 در که داشت سرد یاندک و رایگ ،یجد یاچهره نبود؛ بایز والژان ژان گفتیم مادرش

 همان هم مرد نیا دیشا! داشت مهربان بس یدل اما افکند،یم اندام بر لرز نخست یوهله

 ... .برهاند اسارت بند از را او آمده که باشد حلما والژان ژان

 

 را هااشک آلودش گل نیآست با که نیح همان در و زد حلقه حلما چشمان در اشک

 دید را مرد ب*ل بر نامحسوس و سرد لبخند و برداشت قدم مرد یسو به آرام زدود،یم

 به حلما بود، چه هر... داشت مهربان یدل هم او دیشا اما. ترساندیم را حلما نبود، رایگ که

 لیاتومب یروانه همراهش و افتی اعتماد مرد به والژان، ژان قهرمانش، و کوزت تیروا ادی

 ... .شد متشیق گران
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 یخمار کرده، درک را هوا کمبود و افتییم گسترش اشکش از تار یپرده که مادام همان

 یهودگیب با همچنان به گرید دست با و افکند خود لباس بر چنگ شد،یم شتریب چشمانش

 دانست؟یم چه او آخر داد؛ ادامه کوفتن بسته یشهیش بر مشت

 

 کینزد یخفگ به بود، شده پخش شیفضا در که یگاز و محصور اتاقک آن در حلما احوال

 هم شهیش و دندیدینم واضح گرید چشمانش. بود رسته ستنشیگر کف از امانش و شدیم

 ... .شکستینم فشیضع یهازدن مشت ریز به

 

 ن*بد یاعضا انیقاچاقچ بودند؛ نبرده تیانسان از ییبو که شد یگرگان دست ریاس حلما

 کرده، تکه تکه را بدنشان و کنندیم خفه گاز با کرده، خام را پناه سریب کودکان... انسان

 ... .فروشندیم

 

 دور در کس چه! دهد نجاتش که نبود کس چیه و وستیپ کودکان آن لیخ به هم حلما

 به نفسش و بود گرفته دوار سرش که دیدیم را یکودک یعاجزانه یهازدن مشت هادست

 رها وارید یکناره بر و آورد کم که دید را ساله شش یدخترک کس چه د؟یرسیم انتها

 در آورعذاب و آرام یطرز به قلبش و کند محصورش مرگ سرد دستان داد اجازه شده،

 یبستن چوب تکه دو با شده ساخته یچوب عروسک که ینیح گرفت، آرام ار،یبس یزجر یپ

 دید کس چه! دستش؟ در یخرس آدامس یابسته و بود زانوانش بر پارچه، تکه کی و

 !را؟ میتی یکودک مرگ کالبد از سرد جسم زانیر یهااشک آشوب احوال
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 خشونتِ یپا رد دنبال در سنگدل یصفتان وانیح دست به کشنده، ییهوا خفقان در حلما

 ها،قصه والژان ژان ،یزندگان تیواقع در دیشیاندیم که یحال در هم آن ، سپرد جان زمانه

 ... .آمد نخواهد مادریب کوزت نجات یبرا هرگز

 «انیپا»

 

 

99/7/15 

Time: 10:40 p.m 

 

*** 

 مهدیه )تک پر(: کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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