
 رد خون روی پیراهن 

 

 هانیه ناطقی 

 .   بود کرده سوزان را  یحول  کف کش نهیس   تموز  آفتاب و داغ شدت  به هوا ،  اسد زدهمیس 

 .   د یتاب یم برجانش میمستق دیخورش  و  است دهیخواب خانه  باال در  نیام

  طرف به را آب  شلنگ.   بخورد را اش صبح  یچا  که یبدون ، بود رفته  کورسش طرف به وقت صبح هم جالل

  یپا ر یز   باغچه کنار را  یفرش .   بسازد تازه را خانه  داخل  یهوا درختان یخنکا تا گرفتم یحول داخل   تاک درختان

 .   زدم  صدا  بود خانه باال در  که را  نیام.   شد  باال بخار  گید سوت یصدا.  کردم پهن درخت 

 ..  نیام ؟  ین ای جانم  یدار یب نیام ،  جان نیام -

 استوم  دار یب+ 

   ؟ داره درد تمیجا  کدام ؟  یحال  یب هنوزم ،  حالت چطوره-

 .   استوم خوب  یبخ ین+ 

 .   یشو تازه  یکم و نهیبش  جانت  د تازه یهوا که ایب ،  یهست که خوب  خو -

  سست میپاها ، آمد  یم نییپا ها نهیز  از پدر  ییگو آوردم  باال  که را سرم .   شد نییپا ها نهیز   از  نیام که  نگذشت یز یچ

 .   دادم هیتک پدر ی نشانده دست تاک درختان  به را خود .   شدن

  چوب چهار نیماب.  لرزاند یم  را رنگش  سبز  ر یحر  لباس شیپاها و  کرد یم نگاه پشتش  از  مهیفه.  شد یم نییپا پدر 

 .    چسباند  وار ید به را  خود  و ستادیا درازه

 .   د یلرز  ی م ز یر   ز یر   دلم  ، آمد یم طرفم به نیام

  ،  دومشیپال یم  شیبروتها ر یز   و بود پدر  لب یباال که خال  همو.   شد  پدر  به مانند قدریا اش چهره دفعه کی چطور 

 .   بود پدر  مال جانش  لباس  یحت و  نگاهشم ، شیباال و قد

 ...   نیام ، پدر ، ن یام ، پدر.   آمد ما تر شیپ نیام و کردم  ی م لیس     طرفش به

 .   خورد ی م تکان میچشمها  شیپ یدست

   ؟  توره شد  یچ  ، یماند خشک چرا ،  هیناز  شده  یچ+ 

   ؟  جان هه -

   ؟  یماند رانیح  ؟چطور  هیناز  توره شد  یچ ِمگوم+ 

  جانم  و صورت یرو  که یسرد عرق گردنم دور  شال   با.   کرد ی م لیس    رهیخ طرفم  به و بود ستادهیا میرو هیرو نیام

 .   کردم  پاک را بود دهیخز 

 .    کنوم پهن ره سفره  که یبش  ، نشده یز ی چ ،  جان چیه -

  سرم .   میبمان منتظرش ، امدین جالل :  گفت نیام.   شد  پهن سفره.   دیکش  دراز  درخت  ر یز   شده پهن  فرش یرو نیام

  شده  ز یر  یها نان و .  بخور ته یغذا تو ،  آخر  هیایم -:  گفتم بزنم یگر ید ی اضافه حرف کدام که یبدون و بود نییپا

 .    انداخت یم نییپا را  سرم بود  مانده طرف به که نیام نگاه.   ختمیر  ی م کاسه در   را میرو شیپ ی

 رفتوم  یحول  درب طرف به مه .  شد  بلند سفره سر از عجله با  مهیفه.   شد یم دهیکوب یدیشد ظرب با یحول  درب

  شان  یکد بسته ی کله و سر  با مرد دو که بود دهینرس  درب  به دستم هنوز  ، داشت  یادیز   ی فاصله خانه تا یحول  درب



  یحول  داخل بود بسته شان  کله  و سر   که ییمردها.   شدم  اتاق داخل رفتم  خانه باال طرف به و دمیکش  غیج.    شدن  داخل

 ...  ؟ یهاا ؟ نیهست یک -:  زد  صدا بود مانده باز که ینیکلک پشت از پدر  رفتم پدر طرف به شدن

   ، زدن  صدا  بودن کرده باز سرشانه دستمال  که مردها

 .   گفت شهینم اوالدها یرو  شیپ شده مهم گپ  دیشو نییپا دفعه کی ،  تانیاورهای صاحب قومندان میهست ما+ 

 .    طرفشان  به رفت  و ماند ش یجا د  نخورده را  آب دستش   در   آب وانیل که پدر 

  شد یم باال و ته ،  کمر  به  دست بود مانده شانیپر  کاملن که مهیفه. کرد یم ان یگر  بود کرده بسته اش ی قنداق در  که نیام

 .  کرد صدا.   زدیم د ید را  یحول داخل  باز  مین و بسته مهین یها پله نیما از دیرس  ی م  نیکلک پشت به که بار  هر  و

 .    کو ساکتش  ره بچه بخز هیناز  -

  ام خنده  دنیمک به کرد شروع  او و گذاشتم شیلبها نیماب.  بود افتاده دهانش  از  اش  یچوشک که شدم  کینزد نیام به

 .   گرفت

 .   زد یم پس آمد  یم شیرو  دم که  را شیموها تیعصبان با که رفت  مهیفه طرف به نگاهم 

  خاد  یروز  مره ها نیا:   گفت یم و د یکش  یم بو را  آنها و باستیز  چقدر  دارش فر  یموها که بود گفته او به بارها پدر 

  خوشحال  است یعصبان شان دست از حاال او نکهیا از  و.  آمد  یم بدم مهیفه یموها از  من.   دیخند ی م بعد و کشت

 .   بودم

  به رهیخ  رهیخ و ش یچمشها  مقابل درست.  نشست پدر  یرو  شیپ مهیفه.  بود گرفته آرام  نیام.  شد اتاق داخل پدر 

  را شوربا داخل ی شده  ز یر   هاب نان سفره  کنار  در  من.  کند باز را دهانش  پدر  تا بود منتظر .  کرد  یم نگاه طرفش

 .   کردم  یم نییپا و باال

  یم خوب  او و ساخت ی م آرام را پدر شهیهم اش دهی کش  و کیبار  انگشتان.  گذاشت پدر  صورت یرو را  دستش مهیفه

 .  برد  شیموها یال یدست و انداخت مهیفه به ینگاه پدر .  است  یداشتن دوست پدر  یبرا که دانست

   ؟  شد  گپ ی چ بگو ،  یساخت  ما جانِ  مهین جان  جالل  شد  یچ -

  کنن ر یگ که  هرکدامشانم و پالن  یم ره یدولت نفرات  هم  حاال  و ساختن  اعدامش و کشتن ره  خان  هللا بینج ِمگن+

 .   برن  یم  سرشانه

  جان بروم دیبا که یفامیم اما نیهست مه ز یچ همه  هیناز  و تو یدانیم خودت جان مهیفه.  گفت  و کرد طرفم به ینگاه

 ...  و میبت نجات ره نفرا گهید

  هوشته هم تو.  بروم دیبا مه  - داد  ادامه پدر .  دیکش   بغل را  خود یزانوها مهیفه ماند ساکت یکم.  کرد قطع را  حرفش

  به و کرد  رها  را شیزانوها دور  ی حلقه بود افتاده  نییپا شیها شانه  که مهیفه . رفت  فرو فکر  در  و ینمان نجهیا ر یبگ

 .   داد هیتک وار ید

 .   بود کده  یچ  او مگم کشتن ره خان هللا ب ینج چرا ،  شد  خاد  یچ  یحال+ 

  که ِمگوم یکس  اما بروم دیبا مه گومیم ی چ برت ر یبگ گوش  ،  کو گمش ره ییالیا یها حرف  مهیفه:  گفت آرام  پدر 

  و نیبر  همراهش امدومین گهید  روز   سه ای دو تا اگه اما ،  بته انجام تاته یکارا و باشد  مراقبتان و شود کمک تانیهمرا

 .   خانه  از  نیبکش  خوده

 .   بودم دهیند یجد قدر یا را  پدر  حال به تا

  د بان  کردن انیگر  ی است آدم  کالن شهیم پوره سالت  ۱۰  خو یحال  تو جان  نازه:   گفت و آمد شم یپ پدر  ،  شدم انیگر  به

  دیکش  میموها و سرم  بر  یدست و دیبوس  را  صورتم پدر .   شد  خارج  اتاق از  مهیفه.  دیکش  بغل در  را  من و دیخند و نیام

  مراقب دیبا و یشد بزرگ یحال  تو جانم هیناز  یبگ گوش:  گفت و برد ام چانه  ززر   را دستش .  کردم ان یگر  شتر یب. 

  تو مثل و است  باز  لج چقدر مهیفه  یفامیم خودت  . داد ادامه زرد که  یچشمک  و لبخند با و ،  یباش مهیفه و برادرت

  به بلندش هیشانیپ به کردمیم نگاه بود خسته و زدیم برق که پدر یچشمها  به.   دمیخند دو  هر  و . ستین یقو یوار 



  و شدن  یحول  داخل پدر  یها اور ی و بود باز یحول در.   بود مانده پنهان لبش پشت  که ی خال به و  پشتش کم  اهیس  یموها

  در   آمد طرفم به.   دیبوس  را ن یام بست کمرش  دور  را  اش اسلحه و دیپوش  را  لباسش و شد  بلند شیجا  از  عجله  با پدر 

   ، داد  فشار  را  میبازوها و زد  زل میچشمها

  داخل که مردب .  ن یبر  نجهیا از  امدمین اگر  تا بکن یکار  هر ، یکنیم مراقبت نیام و مهیفه از که بده قول هیناز  -

  شیها شانه  و نشست نیزم  بر  او و دیبوس  را مهیفه   هیشانیپ پدر .  دیکن عجله  لطفن جالل  قومندان ، زد  صدا بود یحول

 .   لرزاند یم  را لباسش  شیپاها شد ز یر 

 

  داد  تکان دلم در  را  یز یچ دلم یحول  درب شدن  باز  ، رفت  یحول  درب طرف به نیام.  شد  بلند ی حول درب یصدا

  هوش .  شد  بخار گید داخل  پشتش  از  دستم ، رفت ی م شدن دیناپد سمت به و افتاد بخار گید داخل  دستم  از  مالقه

   بود درب  طرف

 ؟  گهیم یچ  ، هست  یک نیام -

  مانده باز  دهانم.  آمد  یم طرفم  به نیام شدم  بلند می جا  از  دنیچک  یم انگشتانم از شوربا  سرخ یروغنها امدین ییصدا

 .   سوخت   یم دستم بود

   ؟ شده  یچ نیام -

 .   بود نییپا سرش .   زدیم سرخ   لباسش یرو انگشتانم رد  کردم بند لباس به را  دستم.   زدیم شور  دلم و بود ستادهیا نیام

   ؛ میبرو دیبا+ 

   ؟ شده  یچ  ،  میبر  کجا -

 ...  و شده یزخم  گنیم جالل  شیپ میبرو دیبا+ 

  سوراخ  از و گذاشتم میگوشها یرو را  دستم ، مهیفه دن یکش  غیج یصدا مثل زدیم غیج  سرم در ی بزرگ سوت یصدا

 .   زدم یم د ید را ی حول داخل خانه  ر یز   آجر 

  نهیز  نیاول یرو را شیپاها که بود گفته یطور   را  نیا.   میر ینم جا  چیه ما جالل:   بود گفته مهیفه رفت  یم که پدر 

  هیگر  گر ید مهیفه و بودم دهیترس  من.  کرد یم نگاه را  رفتنش  پدر  پشت  از  و.  بود نداده هیتک هم یوار ید و بود مانده

 .   نکرد

  و شد  سوم  روز .   آورد ی م ره ما یها ضرورت  بود گفته پدر  که  نفر  کی.  نشد  یخبر   پدر  از و بود گذشته روز  دو

.   شد یم رنگ  تر  کم  آسمان و رفته آفتاب.  بود شده تاب یب مهیفه داشت   کار  د  ر یش   و کرد یم ان یگر  نیام امدین مرد

:   گفت و د یکش  سر  به را  اش  هیچادر  و ستادیا میرو  شیپ.  بود زده قدم را خانه تمام مهیفه.   شد  ینم بند اش هیگر  نیام

 ...   مه  و داره کار  د ریش  بچه  یا ، ومیایم تز  و رومیم  رونیب مه ینکن باز کس چیه بر ره دروازه ر یبگ هوشته هیناز 

  یمخف اتاق د برو رخانهیز  د  گرفته ره نیام هیناز   زد صدا رفت  یم نییپا که نهیز  یباال از و د یکش  نییپا را ش یچادر 

   ؛  خانه باال  د ینمان پشتتان ومیایم مه ایب در 

  ر یز   طرف به و بستم شیقنداق یتو را  نیام.  ادیز  هی گر  از برد خوابش دهانش  بر  چوشکش نیام.  شد گم مهیفه یصدا

  گرفته نان یمقدار  و یچا الهیپ کیو گذاشتم اتاق د  را نیام رفت  ضعف دلم.  م یآمد در  یمخف اتاق در میرفت خانه

  اما.  کرد یم  خی خی جانمه  یحول درب  شدن دهیکوب یصدا نهیز  ن یآخر  در شدم  نییپا ها نهیز   از .  گشتم یبرم ششیپ

  از  یچا ی الهیپ لرزاندیم را  دلم  و خورد یم  زن به شیصدا.  امدیم غیج یصدا.  نکنم باز  ره دروازه بود گفته مهیفه

  بلند یصدا با که یمردان.  شد  انداخته باغچه داخل یزن.   پراند را هوشم  یحول درب   شدن کنده یصدا.  افتاد دستم

  زن  دمید ی م را  یحول داخل  بود مانده لق که یآجر  شکاف از.   بودن شده جمع  زن  دور   کردن یم تر  بلند ییخندها

  زدیم غیج  زن  ، د یکش  سرش  از  را  زن  یچادر  دمید  ی م را کمرش  تا فقط که یمرد.   زدیم غیج و بود افتاده خاک یرو

  بود شده دهیکش  زن  سر   از  یچادر .   زدن یم کمرش و پهلو به و افتادن  جانش به تفنگشان قنداق با گرید مردان و

  از مرد . افتاد  خاک بر صورتش و خورد صورتش به یظرب چند  و.  گرفت قرار  یمرد دستان  نیماب زن  صورت.



  را نگاهم زد یم غیج بلند زدیم غیج مهیفه گذاشتم دهانم یرو   را  دستم دمید را  صورتش.  گرفت را  زن یموها سر  پشت

  انداخته مهیفه یرو را  خود  یمرد.   بود زد  وحشت  چشمانش که  یحال  در   شد  ساکت باره کی به و  انداختم درچشمانش

  ،  کیتار  ،  شد کیتار  هوا.  بود گوشم یرو  دستم بود  خواب هنوز  او رفتم  نیام طرف به . کرد  پاره را  لباسش و بود

  کیتار 

 .  بود زده  جانم  تمام من و بود خواب هنوز  نیام

 

 .   اندیکش  یم خود  دنبال از  مرا و  رفت یم تر شیپ نیام.  کشاند یم یاهیس   سمت  به را چشمانم یتند یدیسف

  یصورت با یحول وسط  در  مهیفه شدم  باال خانه ر یز از.  بود خواب هنوز  ن یام و دیخز   یم شدن  روشن  طرف به هوا

  آب را میچشمها شدم   کشینزد.   زدیم اهیس  بود شده  خشک که یخون  و خاک  از  دهانش و بود افتاده پاره یلباس  و کبود

  هوا.  بودم ستادهی ا سرش یباال.   بود شده خشک چشمش ی گوشه و تر باز  دهانش و  بود باز شیچشمها مهیفه.  زدیم

  شروع  نیام ،  بودن برده را  شیصدا مردها آن انگار  ،  بود ساکت.   بود اهیس  مهیفه صورت  و بود شده روشن  کامل

 .   میشد باال ها پله از سبک ی لیخ  بود شده  سبک کردم  بلند را  مهیفه.  ان یگر  به کرد

 

 .   گشت  ی م جالل دنبال به  ماستانیب یها ی زخم  و تیجمع انیم در و  کرد رها  را  دستم نیام 

.    نداشت صدا  یحت گر ید.   شد  ی م تر  ساکت  و ساکت مهیفه.   شد  یم ادیز   و ادیز   مارستانیب داخل ی ناله و آه یصدا

 و خنده یصدا فقط خانه  در .  بود رفته که بود ماها پدر  و.  شد  ی م تر  چاق  و تر  بزرگ  مهیفه و گذشت یم روزها

  به ،  رفت  هوش از  و دیخشک دهانش  که زد غیج  انقدر زد غیج مهیفه اما  روز  کی.  شد یم دهیشن نیام یها انیگر 

  از من .  بزن  زور  گفت ی م زن.   آورد  هوش به را  مهیفه.  آوردم را  بود ما از  تر  دور  خانه چند  که یزن  رفتم ابانیخ

.   کند ی م را  جانش  تمام و زدیم داد  و رفت یم حمام در که ییها وقت مثل زد یم داد فقط مهیفه کردم یم نگاه در  سوراخ

  چارهیب دخترک:  گفت و  داد تکان را  سرش  و کرد نگاه طرفم  به . بود سرخ هنوز  که یدستان با شد رونیب اتاق از زن

   دهان  طرف به.  نهیبب ره  روز  یا تا  ستین پدرت  شد  خوب  کنه کمکت خدا یکن جمع ره  ناپاک دو یاست مجبود یحال

  نیام ی خنده یصدا با شده متولد تازه بچه هیگر   یصدا.   برود و شود  خالص گپش  بودم منتظر  و کردمیم نگاه زن

  لبخند.   ماند یم مهیفه به قرمزش  یلبها و رنگش دیسف  صورت رفتوم طرفش  به.  بود شکستانده را  خانه سکوت

.   رفت  آرام آرام و شد بلند ش یجا از.   نکرد نگاهش اما مهیفه.   میگذار یم جالل  را  نامش گفتم مهیفه و زدم  یبزرگ

  حاال  و انداخت ریز  به  خانه باال بام پشت  از   را  خود که فیضع آنقدر.  بود شد فیضع و بو شده کوچک مهیفه

.  بود رفته پدر بود رفته مهیفه.   ساخته  تر  یقو را یحول  داخل   تاک درختان قدرتش و صدا و است  ساکت  که  سالهاست

 .    شد  پسرم جالل و بود برادرم نیام  ، شد ی م تر  بزرگ  و بزرگ  جالل .  زدی م سر   ما به یگاه پدر دوست

  یم  را تنم مهیفه غیج یصدا کردمیم نگاه طرفش به که بار  هر و بودم کرده بزرگ  را  او نبود مهیفه یبرا گر ید جالل

 .   بود متنفر  او از مهیفه و بود پسرم او.  دم یشن  یم شتر یب را مهیفه یصدا شد  یم تر بزرگ چه هر و لرزاند

   زد صدا نیام

 .   است  نجهیا ایب هیناز + 

 یموها.  بود گرفته را  میبازو ریز  پدر.   زدیم چرخ میرو  شیپ مهیفه.  رفتم  یم طرفشان  به آرام آرام گرفته وار ید از 

  هنوز  پدر .  گرفت یم موج جانش  در رنگش  سبز   ریحر   لباس.  کرد یم تار را  چشمم  شیپ کنان رقص مهیفه دار فر 

  ی م مهیفه.  است  پسرم  جالل  پدر گفتم.   رفت یم ضعف دلم  و کردم  یم نگاه طرفش به.   بود گرفته را  میبازو ر یز 

  ،  جالل  سر  یباال درست  نشستم ن یزم یرو.  شد  یم تر  نییپا و نییپا سرش  و کرد یم نگاهم دور  از  نیام.  دیخند

  هیشب چقدر هیناز  گفت پدر  و شان یپر  بود شان یپر  من یموها مثل شیموها ، شیلبها یحت نبود مهیفه هیشب گر ید نگاهش

   ، یقو و بایز .  است یوار  تو

 مهیفه دهان مثل خون  و خاک  از  بود پر  که یدهان.   بود مانده باز  دهانش اما


