
 دوزخ از یاآئیکه

 زن )ژانر وحشت(، آتنا ثنائی فردنویسی راما، ادبیات گمانهی داستامسابقهدومین 

جز آشو ندیده بود. صبح زود با هم بیدار  ماه زنیکان در آن هفتهیچ زنی در روستا نبود. ماهْ

رفتند. سفری بود هر روزه و طوالنی گذاشتند و تا رود هیرمند میای بر سر میشدند و کوزهمی

 ،گشتندمی که بازت. قدر کفای. کم بود؛ اما به آلودبود گلباریکه آبی  ،شدشان میچه نصیبو آن

های گنبدی، بر روی های کاهگلی با سقفدر شهر سوخته. خانه مانستمی به گورستانیروستا 

 مانند گوری بود که تازه کنده باشند. به بود، ی تاریکی که ورودی خانههم سوار شده بودند و حفره

آمد. حظاتی سخنی بر لب نمیشد، تا لشان پهن میدر سکوتی که همراه باد بر روی پوست

شان نجوا گویی رازی سحرآمیز در گوشدادند. ایستادند و گوش فرا میی هم میبه شانه شانه

ی کوزه های کوچکی که از دهانهگذاشت. قطرهی آب را آرام بر زمین میبعد آشو کوزهشد. می

 کشیدند. آهی از ماللت میهر دو شد. درنگ بخار میچکید، بیبر زمین می

-تر به نظر رسید. نفسچه بود، برآمدهها را بر کمر نحیفش فشرد و شکمش از آندستآشو 

های دانهرفت. اش سخت جلو و عقب میسینهدادند و هایش برای بیرون آمدن به هم رخصت نمی

های آبعرق را کنار هم نهاد و عقب زد. موهایش که از زیر چارقد بیرون آمده بود، به تیرگی 

 تاریکی شب.هامون بود در 

-دیگر نمی»دست بر شکمش گذاشت. !« 1ایموََلکه کو کَندَه»گفت:  ای کرد وخندهبریده آشو

 «کند.قراری میبی ام3هگوچَامانم بریده.  2توانم تا جای رود بیایم. آفتو

سرخ  ی پیراهندنبالهزادنش نزدیک.  زمانماه بود و فرخندههر دو آبستن بودند اما آشو پابه

رفت. آشو اش بود و رو به کهنگی میخورد. لباس عروسیآشو در باد تکان می یشده4دوزیسیاه

 شدند. ساله، هر دو برای اولین بار صاحب فرزند میساله و ماهکان هجدههفده
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-جان. به دادین می2دَهی طفل معصوم را اذیت نکن دَهگوچه !1خی تو بِگفتُو»ماهکان گفت: 

اند، بد شوهران ما هم خودشان را خالص کردهآخر این ها با هم برویم آب بیاوریم. گویم تا صبح

-شان میبه دهنای برند و علوفهدنبال خود می گاوی بهها نیست زحمتی به خود بدهند. صبح

 .«3بوس کو ،دستَه که نَمتِنی بَندیآورند. ولی چه کنم عزیز جان؟ نانی میتکه شب و دهند

های ی چارقدش را به صورتش کشید. دستگوشهآشو روی سنگی نشست تا نفسی تازه کند. 

 لرزید.اش آرام میاستخوانی

-میرند. خونش سر زا میها همهه ما زنخوف دارم ماهکان. از زائیدن خوف دارم. توی دِ»

 شود.قطع می نرود. بعد صداشاتر میطرفآید. جیغ و دادشان تا چند ده آنشان بند نمیریزی

دقیق بودم مُرد،  ی جوانم وقتی کوچکخالهشوند. روند، بعد دیگر بیدار نمیاول از حال می

م جا خاکهمین نگذاریدهی که دِه خودمان. قول می خواهم بروماگر بمیرم میسن من. هم

 « ؟کنند

سن بودند یا نحیف ها همگی یا کمقربانیسر زا رفتن اتفاق نادری نبود. ماهکان هیچ نگفت. 

شد. در آخر چند لغزید و به عقب رانده میواژگان روی زبانش مییا بعداً از عفونت مرده بودند. 

. هر وقت زمان 4شُوسنِگ دَِن گوِر تو میخوف نکن که خوف »: ای به چنگ و بر زبان آوردکلمه

 «شوی.ی من شوم. به شرطی که تو هم قابلهات میزائیدن رسید، خودم قابله

ی اگر گوچه»سر تکان داد و گفت: هایش را آفتابی کرد. ای آسمان ابریِ چشمآشو با خنده

خواهم دخترت عروس میی تو دختر، ناف دخترت را به اسم پسر من بِبُر. پسر باشد و گوچه من

چنین دیدم و حتی اگر زنده نماندم، از تو  5از تو چه پنهان، در خُوی پسرم شود. بریدهناف

 «خواهم چنین کنی.می
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با دیدن مردی « کنم؟فکر کردی به همین آسانی دخترم را عروست میها، »ماهکان گفت: 

هیکل بود به همراه گاوی شد، حرف در دهانش ماند. مردی درشتکه از دور به روستا نزدیک می

 کردند.با هر قدم گرد و خاکی به پا میند و داشتسیستانی؛ هر دو سنگین قدم بر می

 «، باید بروم.شوهرم آمده»ماهکان گفت: 

 

توانست دو کوزه گذشت. ماهکان که نمینشین شده بود میچند شبی از زمانی که آشو خانه

ی آشو رسید، نیمی از آب را در کوزهکرد و وقتی به روستا میرا پر آب کند، یک کوزه را آب می

کردند. البته تا زمانی برد و دقایقی صحبت میپخت، برای آشو میغذایی که میاز اندکریخت. می

گشتند و چندان گشت. چند وقتی بود که شوهرهایشان زود به خانه بر میکه شوهر آشو باز می

 توانستند با هم وقت بگذرانند.نمی

 

ی کرد که به پارچهرا تماشا میی خانه، ستارگانی شیشهی بیماهکان از پنجرهشب بود. نیمه

مانست به روی جهانی دیگر. ای جادویی میپنجره به دریچه .سیاه بیکران شب دوخته شده بود

ی هامون و در امتداد سوی دریاچهها و آنآن بیرون چه چیزهای دیگری در انتظار بود؟ پشت کوه

بنیه بود؛ به اش قویآمد. فرزند متولدنشدهنمیها از درد خواب به چشمش شبرود هیرمند. 

اش دانست؟ گفته بود نامش دادین است. به خواستگاریچیز از آن مرد میچهمحکمی پدرش. 

طال و جواهر داشت دهد. کیلو شیر میکه آمده بود، گفته بود گاوی سیستانی دارد که روزی پنج

 کند که دور است. در روستای دیگری زندگی می ه بودگفتای که کسی بشناسد. اما نه خانواده

صحبتی با هم کرد. اش زندگی میای داشت و در خانهدانست. اما از او بچهچیز از او نمیهیچ

غیبش ، شب پس از تاریکیها. کمی طور شبرود و همینها کجا میدانست صبحکردند. نمینمی

آورد دل خوش بود. به غذا و شیری که برایش میهرگز از او نپرسیده آمد. زد و تا صبح نمیمی

 گفت. و هیچ نمی کردمی

های سنگین دادین سکوتی کرکننده در هوا جریان داشت که با نفسدادین آن شب خانه بود. 

لرز به تنش برد، اولین شبی بود که دادین خانه بود. ها خوابش نمیاز وقتی شب. آمیختمیدر

دم خورد. یکبچه در شکمش تکان می هیچ به حالش سود نداشت.ی نازک ملحفه .افتاده بود



گرفت. ساعد بر دهان گرفت و دندان فشرد. اشک و عرق بود که از سر و صورتش آرام نمی

ه رفت. در دِداد، جان او هم میاگر آشو جان میخوف زائیدن به جان او هم افتاده بود. چکید. می

 گفت.گز سخنی با او نمیماند. با مردی که هرارواح تنها می

سر از بالشت برداشت و خیسی های جگرخراش آشو در روستا پیچید. . جیغصدایی شنید

چارقدی بر سر کرد و از دیوار گرفت، بلند که شد آهی از میان لبانش صورتش را پاک کرد. 

ی مار شده موشی که طعمه چیزی پایش را گرفت. با رنجیدگیِدر که شتافت، گریخت. به طرف 

 باشد، خواست پا بکشد اما انگار فلج شده بود. 

 «زاییدنش گرفته. 1. زن امسایَهچیزی نشده»

کشید. به خاطر سو دست میسو و آنماهکان به این« تاریک است مرد! شمعی روشن کن.»

ها ای. شبخودت بردهای؟ تو شمع را برده»ها و کبریت را کجا گذاشته است. آورد شمعنمی

-درد آشو انگار تمامی نداشت، فریاد رعدمانندش آسمان را می «دانم.روی بیرون. خودم میمی

 شکافت.

 «دانند چه کنند، بنشین.خودشان می»

 «م را آتیش نزن! شمعی به دستم بده، شمعی بده.2جغر»

 «، ها؟3مگر کوتّی»

 «معصوم جان دهد؟ تا دختر کنی 4موجموج خواهیمیپس ها، »

بوی عرق ماهکان هیکل بزرگ دادین را دید که در ظلمت قیرگون شب به حرکت درآمد. 

در گوشش زمزمه کرد:  های سنگین،الی نفسآرام و از البهتنش با بوی پِهِن گاو آمیخته بود. 

 «ات کنند.پارههای بیابان تکهدهم سگبیرون از خانه بگذاری، میپایت را »

 ای که به جان ماهکان چنگ انداخته بود، رهایش نکرد.گونهی بختکتا صبح، رعشه
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شناخت. شب بود یا در روشنی روز سیاهی شب از صبح نمیپاهایش دیگر قوتی نداشت. 

کرد جنین ل بود که از چاهی باال کشند. گمان میدید؟ سرش به سنگینی سطلی پر از گِمی

چندین بار بهم خورد و پیراهن سفید کوبد. حالش اش میخود را به دل و رودهن شکمش، درو

 نه، دیگر رمقی در جان نداشت.اش را به گند کشید. عروسی

 هشیار بود که صدای دادین را شنید.نیمه

 «ی آب خالی است.کوزه»

 ...«کوزه»ماهکان زیر لب تکرار کرد: 

 «امروز صبح که نبودم، تا جای رود نرفتی؟»

دستش را خواست به بیرون سرازیر شود. لحظه میجوشید و هر چیزی در گلوی ماهکان می

-بریدهمحکم... داماد نافدهد، مگر نه؟ یک پسر قوی، اش شیر میآشو به بچه»بلند کرد و گفت: 

 «مان...

 «زن امسایَه سر زا رفته.»دادین گفت: 

شب آورد. خورد، باال میماهکان آن روز نه از بستر بلند شد و نه لب به چیزی زد. هر چه می

 بود.شنید؛ یا شاید در رویا ی بچه میصدای گریه

ماهکان هشیار بود اما رفت. ها بیرون نمینشین شده بود، دادین شبکه خانهبعد  تا چند روز

هایش ، لبلرزیدخورد. تنش داغ بود و دستانش مدام میآورد و نه تکانی مینه حرفی به زبان می

گفت، دادین چیزهایی میتوانست فرو دهد. چیز دیگری نمیای نان، ای آب و تکهجز جرعههم. 

دستمال خیسی بر  گاهی شد کهکه باید غذا بخورد وگرنه تلف خواهد شد. متوجه میمثل این

 گوید. اما مهم نبود.گذارد و زیر لب چیزهایی میاش میروی پیشانی

 گرداند.که آشو را به او باز می چیزچیز مهم نبود؛ مگر آندیگر هیچ

 



خانه بیرون رفت. ماهکان چارقدی بر سر کرد، از دیوار گرفت و پا به تاریکی شبی دادین از 

 دید یاچشمش تار میی سگی در دوردست. ناله رسید وها به گوش میسرایی زنجرهگذاشت. هم

خوابیده بود و شاید هنوز در بستر تابید؟ ای به بیرون میی خانهنور مرتعشی از پنجرهبه راستی 

تابید، نور میکرد. اش حس میوزید و خاک سرد را زیر پاهای برهنهدید. باد میدر رویا چنین می

 ی آشو بود.خانه

کشید. سنگینی پاهایش را روی خاک میکشاند. نور سحرش کرده بود و او را به دنبال خود می

ی به پنجرهدمی از حرکت نایستاد. ون زمین بکشانند، اما خواستند او را به درهایش میشانه

توانست ی کاهگلی کوتاه بود و از پنجره داخل را میاز دیوار گرفت. قد خانهنورانی که رسید، 

دید. چیزی یا کسی کنار شمع بود. تا چند لحظه تنها شمع را میشمعی روشن بود. ببیند. 

 شده بود؟کور ، آیا نیمهدیدهایش نمیچشم

هایش گاوی بود. دستکف خانه افتاده بود. تنش به سفیدی اولین شیر مادهی آشو پیکر برهنه

مایعی غلیظ باز بود و طور پاهایش. دهانش نیمه، و همینین بدنش به حال خود رها شده بودطرف

ی سیاه دو حفره هاودند یا بسته؟ جای چشمهایش باز بهایش، چشمچشم. و تیره از آن جاری

های خون مزین شده بود؛ تا جایی جای تنش با لختهعید. جایبلدر خود میبود که گویی زمان را 

رسید. و شکمش. شکمش را دریده بودند. دریدگی از ی شمع به چشم میشدهکه در نور لعنت

چه در درون داشت، به نمایش درآمده هایش تا پایین ناف امتداد پیدا کرده بود. هرآنبین سینه

رسید، از دل و روده که در هم پیچ خورده بود و بویی که از آن به مشام میبود. مخلوطی انزجارآور 

 ای بود.ی تحمل هر جنبدهفراتر از آستانه

دست بزرگی به سمت شکمش رفت و مشتی از محتویات متعفن را شکمش را دریده بودند. 

گرفت و بعد  روده رابزرگ، دو طرف  هایای از روده در هوا معلق ماند. دستبیرون کشید. تکه

سری جلو آمد و روده دو تکه شد. نوزاد درشتی روی زمین کنار آشو نشسته بود. شوهر آشو از 

ی کوچکی درست کرد و بر دهان نوزاد گذاشت. نوزاد همه را چیزی که در دست داشت، لقمهآن

  شان به هیجان آمده بود.داد. گویی از ضیافت شبانههایش را تکان میبلعید و دستمی

تر هایی داشت سرخنامقدسش تابید. چشمی ای نوزاد بر زمین غلتید و نور شمع بر جثهلحظه

زبان پهن سیاهش را ای شترمانند. از خون مادرش؛ و بدنی تمامًا پوشیده از موهای سیاه و چهره

و کش و قوسی به خودش  زدآروغ بلندی  اطراف دهانش را بلیسد. ای بیرون انداخت تا خونِلحظه



هایش کم سرخی چشمچشیدن خون، قدری آرام گرفت و کم، مشعوف از لذت اهریمنیداد. جانور 

 ها پنهان کرد. را پشت پلک

هایش به جای بند دور خودش چرخ خورد. انگشتمنگ از چیزهایی که دیده بود، ماهکان 

شد. صداها در گوشش از خانه دور می خورانسکندریشدند تا هیکلش را ایستاده نگه دارند. نمی

پاهایش ی آشو و فرزند جهنمی کریهش. شکم دریدهدید جز تصویرِ و چیزی نمی زدزنگ می

 خوردند. موقع راه رفتن به هم پیچ می

را او  توانستقدر دور که پاهایش میرود که دور باشد. هماندانست به جایی میماهکان می

پاهایش با درد جانکاهی به شکم ی هامون باشد. کرد دریاچهگمان میرفت که به سمتی می. ببرد

فراخوانده شده  دوزخفرزند آشو از قعر دانست، میخوردند. کجا را داشت که برود؟ اش میبرآمده

 بود.

تا  ندرفترفت که هر روز با آشو میس جلویش را نگرفت. ادامه داد، همان راهی را میکهیچ

صدای جریان آب که به گوشش رسید، امیدی در دلش جوانه زد. آب هاشان را پرآب کنند. کوزه

کند. بدن کرختش را رها کرد تا به هر سمتی برود که آب هدایتش میهمان نزدیکی بود. 

تلوتلوخوران تا جایی رفت که آب در میان انگشتان پایش عبور دانست چه مدت گذشته. نمی

خاموش بود،  آن شب هاموندریاچه چشم دوخت.  به انعکاس نور ماه در آبروی زانو افتاد.  کند.

 روی زانو که نشسته بود، جلوتر رفت. اجازه داد آب اطرافش را فرا بگیرد. ساکن بود. آب

تنی کند. بردند تا آبهر سال زیباترین دختر روستا را به دریاچه میاش، در روستای مادری

ای زیبا در هامون آبستن خواهد شد و فرزندش سوشیانت ، دوشیزهاعتقاد بر این بود که روزی

حاال در کرد. زدود و از خیر آکنده میخواهد بود. سوشیانت، منجی جهان که شر را از هستی می

 هامون بود و آبستن.

 «دهی؟ماهکان، در هوایی چنین سرد چرا خودت را عذاب می»

 هیچ تقال نکرد. قدرتمند او را عقب کشیدند.هایی های اطرافش به ارتعاش درآمد. دستآب

تر رفت چند قدم عقبدادین . شودی هامون کشیده روی خاک نرم کرانه هایششنهپااجازه داد 

چیز بزرگ را پایین انداخت، اش انداخته بود. چیز بزرگی بر روی شانهو ماهکان به او نگاه کرد. 



 نه، که آشو باشد، بند آمده بود. ولیترس این . زبانش ازجان انسان بودکنار ماهکان. جسد بی

 سن و سال بود.دختری کم. را ندریده بودندشکمش 

 شکافت.از باال تا پایین شکمش را با چیز تیزی دادین چمباتمه زد و لباس دخترک را درید. 

 مشتی دل و روده بیرون کشید. 

 «نای تکان خوردن نداری. ای وام. چند روزی در خانه افتادهاین را برایت شکار کرده»

 ،ناپذیرباز ماهکان برد و در آن چپاند. میلی اجتنابقدرش را به سمت دهان نیمهی گرانهدیه

. وقتی بود و سردآمد؛ لیز ی گوشت زیر دندانش کش میماهکان را وادار به بلیعدن کرد. توده

بخشی دیگر، تمنای گوشت  خواست آن را باال بیاورد وتوده را قورت داد، بخشی از وجودش می

 کرد.بیشتر می

 «رسد. ولی دیگر راه فراری نیست.به زودی وقت زائیدن می»دادین گفت: 

 « راه فرار نیست.»ماهکان سر تکان داد و گفت: 

. همین که گوچه بیرون آمد، راه شودآب میچیز در بدنت بعد از زاییدن، همه»دادین گفت: 

دهی. جان خودت را برای چیز بزرگی می اماد و خواهی مُرد. پیچفراری نیست. سم در بدنت می

ماند. باید گوشت و خون مادر بخورد تا بزرگ شود، تا قرمزی گوچه بی گوشت مادر، زنده نمی

ات خواهند کرد، در جهانی دهم که ملکهچشمش برود و سیاهی زبانش. ماهکان، تو را قسم می

 « دیگر.

به جای دسته، یک  واش صیقل خورده در دست دادین بود. تیغه تیز نگاه ماهکان به شیء

 چکید؛اش میخونی تیره و غلیظ به سستی از لبه پیچانده بود. شرا به دور 1برگ پهن لوخ

 گسست. زدنی میبرهمای چنان تیز که پوست و گوشت انسان را در چشمتیغه

ی دخترک فرو ی سینهدر قفسه سنگینش کرد. آن رادر دست گرفت. سبکتیغه را ماهکان 

در  چیز را از هم بگسالند.خواست همهمی انی سرش را به دوران درآورده بود.جنونی حیو برد.

فشرد و را می تیغهها را از کاسه بیرون کشید. با دو دست فرو برد و چشم دخترک هایچشم

                                                           
-محلی استفاده می ی هامون برای حصیربافی، ساخت کپر و ساخت قایقنشینان دریاچهحاشیه. گیاه لوئی؛ نوعی گیاه که 1

 کنند.



ردی از خون لخته لوها را درید. پهپاره کرد. زد. شکم را پارهزد. به تمام تنش تازیه میضربه می

-ی گوشت میهای پراکندهبیشتر شبیه تکهحاال دخترک  شده دورتادور گردن برجای گذاشت.

 مانست که به اجبار کنار هم قرار داده باشند.

 وقت حرفی با هم نداشتند.ها هیچآندادین هیچ نگفت. 

کرد دیگر فرو کرد. تا دستش کار میمجال نداد، بار را در شکم خودش فرو کرد.  تیغهماهکان 

کرد. دادین خودش را رویش انداخته بود ی شیطان را قبل از تولد نحسش نابود میباید فرستاده

های لیزش بیرون بکشد. مایع گرمی از شکمش سرازیر را از میان دست تیغهکوشید که و می

 شنید.هایش نمیزد، انگار گوشو هر چه فریاد می شدمی

ای گمان کرد که زیباترین کرد گرما بود. لحظهچه حس میهر آنخود را به هامون سپرد. 

زیباترین بود، نبود؟ هیچ دختری در روستا نمانده بود اند. تنی شبانه آوردهدختر روستا را به آب

خاطرات به سرش آمیختند. پیوستند و با ماه میهم میگویی ستارگان بهتا با او رقابت کند. 

ای از دوران 1ها، آئیکهگویی در دوردستشدند. رفته محو میآوردند و افکار رفتههجوم می

. همان آئیکه که اگر مادر خواندکه مادرش موقع خواباندنش می رسیداش به گوش میکودکی

 خواند:شد، برای فرزندش میمی

 2اگَه مِه مُردََی صد ساَله باشو، جمال تو که بینو زنَده مِشا. 
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