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 :مقدمه

 کندیم ینیاجبار بر سرم سنگ یهابه پرواز در آمدن گلوله یهیسا ینیسنگ

 .لرزندیم قتیب آوردن حق*دستانم از ترس به ل و

 مقدر کرد گونهنیا یاقانون نانوشته نیکدام دانمینم

 .نمیبیپس زدنش را در خود نم ییتوانا و

 امکز کرده یاگوشه اتیاریمحتاج  ا،یخدا

 ...ندارم که در خود خواهم مُرد دیترد و

*** 

 یاز هر لحظه شیپناه شده بود، حال ب یآزار منِ ب ریدرگ یروز متوال نیکه چند یدرد

در خود  یتیجد شانیهاحرف بردمی. گمان مداشتیشده، وجودم را به لرزه وا م یسپر

به  رِ یگرفته بودند، استوارتر از سا امندهیآ یکه برا یمیها بر سر تصمنداشته باشد؛ اما آن

 لیو باز هم هجوم س دندیکشیبودند؛ پا پس نم ستادهیشان اگذشته یهادنیشصُالبه ک

 خیام را به سشدهقلب تکه یغیکشنده که چون ت یهااز وانمود کردن یادر هاله میهااشک

 .دندیکشیم

و حرکت  کنمیگم م امزدهخیان جمع شده و در آغوش سرد و زانو انیرا م سرم

تارم  دگانید یکه تالش در پس زدنشان داشتم، جلو یتر از زهرخاطراتِ تلخ یگونهمواج

رقم زده بودند، از آغاز  را رمیحق یکه لحظات زندگ یشوم یرخدادها ی. تمامرقصندیم

اش به مبارزه پرداخت، احاطه کننده یِاهیبا س ییکه به تنها یدخترک ن،تولدم، همزمان با م

و هرگز هم نخواهم دانست که کدام دسِت  دانمیشروع به رشد و جوانه زدن کردند. نم
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 یشَوَم که تنها در پ  یادست خانواده ریرقم زد؛ تا اس نگونهیسرنوشتم را ا یسنگدل ریتقد

 ایکه حضورش و پا به دن یدخترشان هستند؛ دختر فینح مبر جس شانیهاخواسته لیتحم

به همراه نداشته است؛ چرا که او  یجز سرافکندگ یزیچ شان،یهاهیانیگذاشتنش طبق ب

موجود َنر، در درکش  نیا یکه به خاطر دارد علل برتر ییجنس* مقابل »پسر« بوده و تا جا

 .افتندین شینجاگ

وجود ندارد که به انتخاب خودم بوده باشد  یمیاز تصم یریمغزم تصو یهاهیال نیواپس در

کودک  کی اتیروح یاما سازننده ارزشیکه ب ییهانیترقلبم. از کوچک تیو مورد رضا

که  ییهانیتا بزرگتر یرنگ پشم یمانند به دست گرفتن بلوز صورت روند،یبه حساب م

 .لیتحص یدهیچیپ ندیخواهند بود، چون فرا ندهیآ ریسم یکننده نییتع

که با سرنوشتم درهَم  یبه همراه سکوت شانیاجبار یهاخواسته رشیدر کنار پذ بارها

بدل شدم که به دست بادِ  یبود، از درون ُخرد و در آتشِ حسرت به خاکستر ختهیآم

 یندهیاست و آ میهافنا شده یتر از همهترسناک قتیحق بارنیسپرده شد اما... اما ا اهایرو

 اهشیکه چشمان س یقرار گرفته، در کنار مرد یدرنگینه چندان دورم در حصار لباس سف

است.  دهیانیرا در قلبم رو یعلتیب یزاریلرزه بر اندامم انداخته و ب ام،رهیبه رنگ بخت ت

 یپسر توانمیکند و من چگونه م یروشیپ  تواندیغم تا چه اندازه م نیا نیسنگ یدردناک

به عقب برانم  پنداشتمیم یابد گاههیسرنوشت، او را مردِ خود و تک هرا که در نگاه کوتَهَم ب

پا لِه کنم تا محرم  ریغمِ نبودنم رها کنم؟ چگونه قول خود را ز یو او را اندرون خلسه

 ایهزار تکه شدنش گوش بسپارم. خدا یجز او شوم و دورادور به صدا یگریشخص د

 !چگونه؟
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کوتاه  نباریا داشتیم انیگشت؛ ب یوجودم را لرزانده و اندرون ذهنم تداع یفیضع یندا

ندهم؛ نگذارم  شانرحمانهیب یهاو تن به خواسته ستادهیا شیدر برابر حق مسّلم خو م،یاین 

اندک و توان خدشه دار  یرویدستان خشن زمانه کنند، اما... مگر از ن  میغرورم را تسل

من،  توانم؟یچگونه در برابرشان تاب آورده، مقاومت کنم؟ مگر م د؟یآیم برام چه شده

 چیهیبا سکوت، ب ختهیدر آم یهاشبانه و خُرد شدن یهااز جنس* هق زدن یدختر

 بکنم؟ توانمیچه م یاپشتوانه

اش که دلباخته شودیم یپسر یهاهیان یافکارِ سوزاننده موجب به خاطر آوردن ب نیا یتمام

تا  رمیکناره بگ ش،یخو مِیعظ یهاترس یو از رو یکه اگر به سادگ یبوده و هستم؛ پسر

کز  یاگوشه یستیبا زیسست خواهد شد و من ن شکیرا به عقب نرانم، ب شانیاجبارها

 !غرورش گوش فرا دهم یدر پ  یپ  یهاشدن شکسته یکرده و به صدا

 ستم،یبا شیکه ملتمسانه خواسته بود از خود مقاومت به خرج داده و به پا آورمیم ادی به

دستانم را به کرخت  اشیزالل ،دهیکش رونیب فمیلرزان که روح را از جسم نح یآن صدا

اشک و حال اگر در برابر  زیر یبا بلورها ختنیو چشمانم را به در آم داشتیشدن وا م

 یشخص مینکنم، در برابر نگاهش، خود را تسل یستادگیا نمیوالد یوارده از سو یفشارها

 !خواهم ساخت گرید

و خود را از  چدیپیدرون گوشم م یسوت یکه صدا دهمیتکان م نیرا با شدت به طرف سرم

پس زده و به سمت درب اتاق  زیها را ن اشک سازم؛یرها م میهاییتنها دنیدر آغوش کش

 یاز خود سنگدل توانمیکوتاه نخواهم آمد. مگر تا چه اندازه م یمن به سادگ برم،یهجوم م

 !رها سازم؟ شیاو را در پشت سر خو گونهنیا هبروز دهم ک
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 یهااما عربده زنمینم ادیفر ستم،یایکرده و مقابلشان م یط نییپا یرا به مقصد طبقه هاپله

 شانیهامنع کردن یهاو گلوله آزاردیرا م شانیهاگوش میهادر پس همِ عجز و التماس

 میسو زا یپافشار نیچن یو وقت کندیمغز کوچکم را ُپر م شانیدهایتهد رد؛یگیمرا در بر م

 .گرددیصورتم م یپدر روانه یلیس د،یآیبه پرواز در م شانیبه سو

 زندیتارم حلقه م دگانیو توانمندش، اشک درون د دهیمحض نشستن چهار انگشت کش به

و باز  کندیام مترسناک حواله یاچشم غره ش،یاز رفتار سر زده از سو یبان یو مادر به پشت

به قضاوت  هیسو کیآن  یها و همهآن حکم کردن یآن اجبارها، همه یههم... هم

 !هارفتن

 ردیگیم میکه او سبب تولدم گشته و تصم دارد؛یرا عنوان م هانیتر یتکرار زین  پدر

خواهد کرد و  یباز کرده است و داور ایمن را به دن  یچگونه رقم بخورد، مادرم پا امندهیآ

اوالدِ  یهاکردن عقده یتالف یبرا یهستم، جسم شانیهایباز یبرا یامن... همچنان مهره

 .شانشتنپسر ندا

 اریدر اخت یگاه گرمتا پناه ندیجویام را مکهنه یپالتو یهابیام جسرما زده دستان  

. باور آزاردیگرفته، به شدت مرا م یام جاحنجره یکه در انتها ینیو بغض سنگ رندیبگ

 نیترکه تلخ  کشمیرا م یو انتظار موعود امستادهیا ییجا نیاکنون چنکه هم کنمینم

را رقم خواهد زد؛ قتل احساساتش در کنار احساسات  امیو چند سال زندگ نیچند یصحنه

اش انگشتانم را کناره یام و سختبه دست گرفته شیکه خو یزیام توسط خنجر تسرد شده

 !سوزاندیم
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و  دیایبه خرج دهم تا بخواهم ب یا یسنگدل نیچن رفتمیچگونه پذ آورمینم ادیهم به  هنوز

 آنکهیبا هزار و صد آرزو، ب دیآیمان باشد و او م یزندگان  قیحقا نیتردردناک  یشنونده

 .نگاه گنگش خواهند شد یکه روانه ییهاشیداشته باشد؛ از ن  یاندک یآگاه یحت

را از حصار  شیمتوازنش، سر خو یهاگام برداشتن یدهندهو آرامش فیلط یدرک صدا با

چشمانم  وندیکه همراه شد با پ  دمیسمت عقب چرخ لباسم آزاد کرده، به یقهیبلندِ  یهالبه

 .اشرهیبه همان چشمان ت

بود،  ستادهیا میکه مسببش رو به رو یاسترس یبه عقب برداشتم و از رو یقدم یآرام به

از  یلیبه کف دستان فشردم؛ مدت طو میهابیاز گذشته انگشتانم را اندرون ج شیب

 صیتشخ توانستیم یبه راحت شناخت،یمرا م شیو بهتر از خو گذشتیم مانییآشنا

 !به مراتب نادرستم را حرکاتدهد؛ احوال ناخوشم را و تمام 

اش به و مردانه  دهیوار به حرکت در آوردن انگشتان کش زده و پس از نوازش یکج لبخند

ام  یشان یعلل پر یایوبود، ج دهیکه به کمک کِرِم رد دست پدر را پوشان میها گونه یرو

 ریاشک را به ز یشد که بغض پنهان گشته اندرون وجودم، به شدت آزارم داده و بلورها

 .دیکشان  االمژگان پرپشتم ب

کنم؟  هشیشرح دهم؟ از کجا آغاز کنم و چگونه توج شیبرا توانمیچگونه م دانستمینم

به  یتا شک دیرها کرد و اعتمادش را بخش میپاها ریبه ز یرا که قلبش را روزگار یمرد

 یبراق عسل دگانیخواهم کرد؛ اما حال من مقابل د شیرها یخود راه ندهد که روزگار

به شمار  شیهابودم که کابوس یزیبه زبان راندن همان چ تاربودم و خواس ستادهیرنگش ا

راه باهم بودنمان را  انیپا یامکان ساده نیزمان تهوع آور و چن نیکه چن میبگو رفتند؛یم

 ...را مانیهادنینفس کش انیزنده بودنمان را... پا انی... پادهدیشکل م
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 یبه سمت باال سوق داده و به رو ششیته ر یبا اشکم را از رو ختهیچشمان در آم 

از  ینیریرا داشت، همان صداقت و همان ش یشگیهم یشدم. حال و هوا قیدق شیهایگو

 .هوش بَرَنده

و  اشیپوست گندم یدگیهمراه شد با رنگ پر م،یهاگونه یسیمردمک چشمش با خ یتالق

مداومش در پِس تکرار کردن  یهامحصور شدن دستانم توسط التهاب دستانش، صدا زدن

ام  یاریبار  نیا ا،ی. خدانمودیجدا ماز روحم را  یااسمم که با هر بار به زبان راندن، تکه 

 دنیو پس از شن فتمیاز پا ن ستم،یعطا فرما تا بتوانم مقاومت کرده و با یتوان  بارنیبرسان! ا

 ا،یبشتابم! خدا تیرا برهم نگذارم تا به سو دگانمیخُرد شدن احساساتش، د یصدا

 ؟یشنویم

از دهانم راندم؛  رونیرا به ب قتیحرف حق یتام را با زبان تَر کرده و به سخترک گرفته لبان

را  امیجز او گم گشته و پاک یگریداشتم قرار است در آغوش مرد د انیب یبه سخت

به عنوان محرمش شناخته شوم و قرار  ندهیساعت آ نیچند یکنم، قرار است ط مشیتسل

 .اورمیا بیاست کودک او را به دن

و  یبُعد روحان  یها خروجِ هر کدام از حروفِ آغشته به زهر و آه، ترَک گرفتن با

را  میهاجانش گوش ینعره یسخنانم، صدا دنیرس انیو با به پا دمید نهیمعصومش را به ع

خشک گشته و  شیخو یهرچند خودش سر جانمود،  تیهدا یبه سمت مرز کَر شدگ

تا پلک بزند و در  دیبه طول انجام هاهیثان  یقفل نموده بود. حت گریکدی یلبانش را به رو

بر  جانشیپناه ببرد؛ جسم ب شیهابه آغوش ناله ،یسخت و سردِ سنگ نیزم یآخر به رو

 ینم ادیفر یتر گشت، حتآرام یگرید یاز هر لحظه شیهانفس  تمیرها و ر ابانیکف خ

%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

کاربر انجمن رمان فور هستی همتی  -دلنوشته اجباری به ابد  

9 

 

اما  شد،یم رایباران را پذ زیو بارش ت دهیکرد، فقط به پشت دراز کش یزد و ناسزا نثارم نم

 ...من

بارش  یایو با پنهان کردن صورت غرق در در دهیکش ترنییرا پا شیخو یشمی کاله

 یبا قرار دادن سنگ پالتو، قلب کوچکم را پشت سر جا گذاشته و یهاچشمانم در لبه

رانده و آهسته فاصله  رونیرا ب شیمرد خو یو سنگدل یرحمیام، با بگرفته ینهیاندرون س

شده،  زیلبر یایصبریو تار که انتظارم را با ب رهیت یا ندهیآ یسوگرفتم؛ گام برداشتم به 

 .دیکشیم

*** 

رنگ،  یلیو ف یآن مبل مخمل یبود که بر رو یااز لحظه امیدردناک زندگ ریمس شروع

و  کردمیشان مکه سرکوب ییهاام، مقابل اشککنارش نشستم و در مقابل نگاه گرفته

 یکه بر گوشه یخوانده شد و پس از پوزخند تمانیمحرم یغهیگود رفته، ص یچشمان 

 یهاانگشت نیابرا م فمیدست ظر ،یو لطافت متیمال چیه یبلبانش نشاند، با خشونت و 

 .نمود قیرا تا به استخوانم تزر یگرفت و درد اشقوارهیب

بلند نشود که از  رمی»آخ« از وجود حق یتا صدا دمیلبم را گز ،یریدرد فراگ نیچن یرو از

گشت. هنوز به خاطر دارم که چگونه  شتریدور نماند و عمق پوزخندش ب نشیزبیچشمان ت

متوجه  یکس آنکهینشان به انگشتم، ب یساده یکردن حلقهاز وارد  شیبودنم را پ  فیضع

به خاکستر بدل شده را با خود به هر سو  یشود به سُخره گرفت. هنوز هم آن غرورها

 .شودیاز حضورش حس م قیو هنوز همان نفرت عم کشانمیم
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 مانیمراسم اصل یرخداد شوم، با برگزار نیچن انیم یزمان  یکه فاصله آورمیخاطر نم به

جسم قرار  نیکه اول شدمیم ییدهایخر یراه یایلیمیشد و من با چه ب یچگونه سپر

در  قیکردن سال نیسبک و سنگ یبرا یرغبت شد؛یم یگرفته در مقابلم، انتخاب من تداع

 یحواله یخشک و جد ینگاه ،یرحمیبا ب نمیبه خود آمدم که والد ین نداشتم و زما اریاخت

که  یرنگ، در کنار مرد دیبلند و سف یِجا، در آن لباس لعنتصورتم کردند و همان

 دگانیگرفته بود و پس زدن ترس در مقابل د یجا اشیشان یپ  یانهیخشونتش در م

را، از گوشت و  فشانیکردند؛ دختر ضع میرها د،یرسیممکن به نظر م ریغ اهشیس

و در  خواستندیکه مرا نم ینیاز او نگرفتند! والد یسراغ تیخونشان را رها کرده و تا ابد

و ناتوان را  فیضع یاز که گرفته شود، مرا، موجود دیُکشنده که مشخص نبود با یانتقام یپ 

نموده  تخابرا ان  شیخو تیکه مستحقش نبودم! مگر من جنس یمجازات کردند، مجازات

 !دم؟بو

 ریحق یستیجن نیچن ینمود نییکه تع یمگر تو نبود م؛یهاییتنها مرهم تنها خداوندگارم،

 !؟یادهیقصاص بر میبرا نگونهیام که امگر من چه کرده ا،یداشته باشم؟ خدا

*** 

آن  یام، روشن و واضح است؛ همه رهیمثل روز و بر ضد روزگار ت میبرا قیآن حقا یهمه

متفاوت،  یدگر و کنار شخص یاسرشار از خشونتش، اندرون خانه یها و رفتارها یگرسلطه

 .گرددیپناهم آوار م یکه بر سرِ ب یایدر پ  یپ  یاجبارها ینیسنگ ؛ینیاما همان سنگ

جمع گشتن صورتم با مجللش که مسبب  یکه پا به درون خانه یالحظه نیهمان اول از

کرد و حد  نییشکل ممکن تع نیتررا به سرسختانه فمیگذاشتم، تکل شد،یاز تنفر م یحالت
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و  کردمیمطابق آن کار م دیکه روزانه با یارا نشانم داد؛ برنامه شیدهایو نبا دهایو مرز با

 .به دنبال داشت یبد هیتنبهر خطا، 

ورودش  یو اما امان از لحظه گذراندیاز خانه م رونیهمان روز اول هم اکثر ساعات را ب از

و دستانم را به لرزش وا  گشتیتارم م دگانیکه مصادف با حلقه زدن اشک درون د

اش دل مرا که عربده یموارد اشتباه، توجهش را جلب کرده و صدا نیتر. احمقانهداشتیم

اشک آلود و کبود از زور کمبود  یو من با صورت لرزاندیم زیرا ن  نهخاچهارستون  چ،یه

باشدت  شدنِدهیکه کش ابمیب یتا پناه دمیدویاتاق م ینفس نفس زنان به سو ژن،یاکس

به  شد؛یصورتم م یحواله انهیکه وحش یایلیو س آوردیرنگم را به ارمغان م اهیس سوانیگ

نقش بسته  امدهیپوست رنگ پر یرد چهار انگشتش به رو ل،یوط ییهاکه تا مدت یاگونه

 .ماندیم یو باق

 یدر پس زدنش م یبروز داده و دست بر صورت، سع یدر برابرش از خود مقاومت اگر

 نیپنهان در واپس یحم ریسخت وجودش نفوذ کرده و با ب یها هیداشتم، حرص به عمق ال

توانست مشت و لگد به خوردم  یافتاد و تا م یم فمیبه جان جسم نح ش،یهاکتک یهاهیال

گوشت  یکه گاه گدار یاسوخته مین یهابه رنگ ذغال اهم،یس سرنوشت. امان از دادیم

اش که هر بار  یبه رنگ کمربند چرم گشتند؛یم کیتنم را سوزاننده و به استخوانم نزد

در  یریکه من تقص اشیقردادِ کار یها شکست یر پ د یحت ش،یها شدن یپس از عصب

نمودن نقش  یدر باز یکه سع آمدیفرود م یکرخدادشان نداشتم، بر ساعد دستان کوچ

 ...مدافع را داشت

سر باز  یآن رفتارها یتمام کردم؛یم اریو سکوت اخت دمیبلعیها را مآن خشونت یتمام

و  دیکشیملتمسم، احساساتم را به آتش م یهانگاه یرا که رو به رو شیهازده از عقده
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 زد،یو روحم نام خدا را نعره م دهی. هر بار دسپردیرا به دست بادِ آرزوها م شیخاکسترها

ش که اندرون یجسم ینماشب یکیاز تار تررهیو به روزگار ت ساختیرا روانه م شالتماس

 .ستیگریم شیگشته بود، در خلوت خو هیتعب

احساساتم،  یهاکه در کنار به مِه بدل شدن دمیخود رس یبه انتها یمنِ گم گشته، زمان  اما

که در خانه را باز  یاش خُرد گشت. زمان محکم شده یهاغرورِ غُبار مانندم درون مشت

که  یاحمق یه گذاشت؛ شانه به شانهپا به داخل خان  ییبایکرده و به همراه دختر جوان و ز

دارم مرا  ادیاش باخته بود و من، واضحاً به و ضعف دهنده یداشتنخود را به ظواهر دوست

 !امنمود؛ خدمتکار خانه یاش معرفو به معشوقه دینام یبه چه عنوان 

 گذاشتیم شیمگر ترس از زور بازو م؟یبگو توانستمیمگر من چه م خداوندگارم،

مگر توان داشتم آن  ندازم؟یتف ب اشهیکنم و در صورت کر رتشیرگ غ یحواله یایلیس

از  یاکرده چیه توانستم؛یمن نم ا،یبروم؟ خدا تیشکا یبرانم و در پ  رونیاحمقِ کودن را ب

را به جلو براند، هر چه بود حضور نداشت که م یقوت چیه آمد،یبر نم امبسته نهیدستان پ 

پرتگاه به داخل رها  یتا از لبه کشاندیپشت سرم م یخراب گشته یهامرا به سمت ُپل

 .سازد

به خاطر  د،یگردان  سیاش را که چشمانم را خزجردهنده یآن رفتارها ریهم تصاو هنوز

را کنم،  اشیفراهم کرده و کلفت زیجوانش همه چ یمعشوقه یکه وادارم کرد برا آورم؛یم

امر  نیچن نینسازم. ا یو جز »چشم« بر زبان جار اوردهیحرفش، حرف ن یبه رو

 یشدن چشمه دهیبند وجودم گشت؛ مسبب خشک دکه مسبب لرزش بن شیهاکردن

از دست و  چیکه ه یروانه کردن غرور یدان و به زباله میهااشک نیخروشان قطرات بلور

 .نمانده بود یاش باقهشکست یپا
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به من تعلق داشته و به همراه  اشیمیگذاشت که ن  یدارم به همراهش پا اندرون اتاق ادی به

 یشدن سرما رایکرد و چه زجرآور بود با آغوش باز پذ میسخت، در هال رها یراندازیز

 آمد؛یکه از اتاقِ در بسته م ییو گوش سپردن به صداها هاکیسرام یآزار دهنده

که  ییهابازگرداندند، همان ایدن  نیو به ا دندیمرز مرگ کشان  هکه مرا ب ییهاهمان

با عجز خواندن  لِیکه دل ییهاام کردند و همانبه مراتب بدتر را مهمان حنجره ییهاهقهق

 .اسم خداوندگارم شدند

در  یپ  ییها یرحمیسرشار از رنج و عذاب در پس ب یهاندارم با او بودنم، آن ماه ادی به

هر چه  ش؛یاز روزِ قبل از خو ترنیو هر روز روت روزیچگونه گذشتند. هر روز بدتر از د یپ 

 دیپد تراهیبه مراتب س ییدترهایرفت گذشت و جد یکه به شمار م یکه بود، هر کابوس

رفته  لیشدم، جسم تحل شیکردن برا یر خانه ماندنم کم نبود، وادار به کلفتد تنهاگشتند. 

ها  نیا یجوانش را به خانه راه داد و تمام یها را نکرد که معشوقه شیهاعقده  تیام کفا

 یراض ییهاخشونت نیچن ینبودند! به تمام یعذاب منِ درمانده کاف یدر نگاهش برا

آرامش دهنده به راه  یآشوب د؛یوجودش را رام بنما سرکش ینگشت و نتوانست خو

را در دستم  ییکذا شیکه جواب آن آزما یاام در لحظهانداخت و امان از آن حال فنا شده

در شکم دارم! همان  یمعصوم نیگذاشتند؛ خداوند لعنت کند آن را که اظهار داشت جن

 !شانآوارها بر سرم کوباند. لعنت به همه شیکس که با زبان خو

 یآن هنگام که در پس وحش آزارد؛یدگر مرا م زیاز هر چ شیخاطرات پس از آن ب وضوح

بر شکم  گریکدیر*حم نکرده و ضرباتش را در پس  شیبه کودک خو شیها شدن

 .نددر برابرش بود یو دستان ناتوانم تنها سالح دفاع آوردیام فرود مبرجسته
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 ای آورمیاز امتحاناتت سربلند سر بر م یریتا بپذ اورمیتاب ب دیتا چه اندازه با خداوندگارم،

 نیا ی! مگر من چه کردم که مستحق تمام؟یگناه نیباز پس گرفتن کدام یمگر در پ 

 یبنده نیام؟! پس آنان که اچه کس را رنجانده ایام ظلمات هستم؟! حق که را خورده

 یها را چه زمان مجازات خواهرها ساختند چه؟! آن کیتار ییهایتلخ پسا در ر رتیحق

 شیخو یداد؟! عدل و دادت در چه مکان  یکار آنان را چه زمان نشانم خواه ینمود؟! سزا

 اتیکه از حکمران  ییهاآن گفته ندی! پس کجاشان؟نمیبب توانمیاند که نمگردانده یرا مخف

 . ...ای! خدایشنویرا م میهاضجه ای ینیبیبگو که مرا م داوندگارم،و... خ کردندیم تیحکا

آن هم  اورم؟یکرده و دگر به خاطر ن رونیرا از ذهن ب هایرحمیآن حجم از ب شودیم مگر

از گوشت و استخوان خودش! مگر چه کرده بودم؟  یخودش، فرزند یدر قبال فرزند خون 

نبود که از زور  نیمورد زجر واقع شد؟ جز ا نگونهیداشت که ا یریفرزندمان چه تقص

از حد به نمک  شینداشتند و دستانم ب اریدر اخت زین  ییسوکور یچشمانم حت ،یناتوان 

! گرفتم؟یقرار م هیآن گونه مورد تنب دیاندک شور؛ چه بود که با ییشدند، غذا دهیکش

منِ خار شده و  ،ییباال یآن توانا زیداشت و باز هم ن یدر پ  میعظ یکوچک زجر یاشتباه

 دهیحقوقِ ناد فِیو آن حجمِ به دور از توص دیحال و احوال ناخوشم را ند د؛یکوچک را ند

 امیاریتا  دیکاران نازل گرداند، ند ریرا بر سر تقص اشیتا تالف دی. نددیگرفته شده را، ند

که خودِ  یمرد خشن ینهیشده اندرون س هیبدر سنگ تع یاندک مهر دیبرساند؛ تا شا

به حال زِن پا به  اشاشتهدِل ند دیخداوند به مخلوقْ بدلش ساخته بود، قرار دهد تا شا

 .اش بسوزدنگذاشته ایماهش نه، به حال کودکِ پا به دن

و نشستن  ییکذا یمقدار از آن غذا نیدارم به محض بر دهان قرار دادن نخست ادی به

 یگرسنه و تشنه به خون که جز به دنبال بهانه یزبانش، همچون ببر یطعمش بر رو

با  یام کرد و به راحتحواله راهیبرخاست و عربده زد، بد و ب یاز جا گردد،ینم یارزشیب
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اش، نداشتم، به دور دستان مردانه دنیتوان دو میکه به دنبال وزن باال یمن یِموها چاندنیپ 

افکند  هاکیسرام یمرا بر رو م،یبه پهلو دیشد یاو با وارد آوردن ضربه دمیه عقب کشان ب

وجودم را در بر  یدرد وحشتناک ن،یزم یو سخت یبه سرد شیکه از برخورد محکم خو

ضربات  لینرانده بودم که س رونیدهانم را هم به ب رد دهیچیپ  یناله یگرفت، اما هنوز حت

گشت و از وجود  ریسراز جانیبه سمتِ منِ ب اشیرنگ و چرم یپر قدرت کمربند مشک

 یایدر پ  یپ  یهاو التماس لرزاندیخانه را م یهاوارهیکه د ییادهایناتوانم، جز فغان و فر

 .ماندن  یباق چیه شد،یم ادآوریکه حضور فرزندش را 

به  یبه عقب راندن ضرباتش و محافظت از کودکم در ازا نیرا در ع شیتالش خو تمام

به کار بردم تا خود را به سمت درب  فم،یرد کمربندش بر انگشتان ظر دنیجان خر

از  زیفرار کرده و جان کودکم را بخرم که او ن  یقیطر نیعقب بکشانم و از چن ،یخروج

نبرده و توانستم  یم پبود، به مقاصد دهیگردان  رکه چشمانش را کو یدیشد تیفرط عصبان 

که همراه شد با سقوط از  زمیبگر رونیتنِگ قرار گرفته در ب یاش به درون راهرواز خانه

وحشتناک به جانم افکند و خود،  یکه درد یپاگرد؛ سقوط یمرتفع، به سو یشش پله یرو

گر بود، جز ها نظارهپله یالشوم را درک نمودم؛ اما او که از با یقتیاحساس حضور حق

بر  ستادهینجات جان کودکش که ا یبرا یام نکرد و حتحواله چیه زیتمسخرآم یپوزخند

بازگشت به درون  شیرویصرف ن  رِ یرا به کار نبرد. تنها مس اشیل*ب مرزِ مرگ بود، سع

عمق  یمنگاآکنده از درد و ه یبا قلب کسیخانه و بستن درب بود و من ماندم، تنها و ب

را به  شانیبه کمکم شتافتند و قوا نیریسا م،یهاناله یگشت که در پ  ترقیعم یزجر نیچن

 ایو  یشاوندینسبت خو آنکهیبرسانند؛ که کودکم را نجات دهند ب امیاریکار گرفتند تا 

 . ...به گردنشان داشته باشم، اما همسرم ینیدِ
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ذهنم به باال  شیدر پساپ  یچه افکار دمیرسم، چه کشتولد نوزادم ب یتا به انتها داندیم خدا

مورد  یاست که با چه عجز انیدر جر یو به خوب داندیحرکت نمودند؛ خودش م نییو پا

که  ییهازدم؛ صدا زدن شیگونه، از اندرون وجودم صداخطاب قرارش دادم و التماس

در آن لحظه جز سالمت نوزاد  رفتندیبه حساب نم شینجات خو یبرا ییهاخواهش نباریا

 فیکه با مخلوق ضع یمرد دنیاعمال رس یجز به سزا خواستم؛ینم چیه جانمیب

 .کرده بود نیچن نیخداوندگار ا

که دستان خشن  یخنجر یزیاز ت ؛یجانم آگاه یهااز نعره یتو به خوب پروردگارم،

 فیضع یاگر صدا ،ینیبیم را ماروزگارت بر قلبم وارد آورده است! اگر وجود شکسته

مادر  نی. او را به اخواهمینم چیجز سالمت کودکم ه ،یشنویدر رکابت را م یبنده

 .گردان رهیرا بر سرنوشتش چ رحمشیپدر ب اعمال یدلشکسته باز گردان و سزا

*** 

 یآن ضربات روح یتمام رغمیعل شد؛یوجودم حس م یهاقسمت یدر تمام یدیشد درد

 یبر من وارد گشته بود، هم اکنون درد شدیم دهیکه همسرم نام یمرد یکه از سو

 یگذاشتنِ کودک یریحق یایدن  نیکه پا به چن ینموده بود؛ درد ریمرا درگ زین  یجسمان 

پدرش و بنا بر  یهاکه هنوز، صدقه سر منع کردن یدکداشت؛ کو یمظلوم و معصوم را در پ

پسر  دانستمینم یمن نکردنش، حت یبرا یاز خرج اضاف یحاک اشرحمانهیب یهاگفته

 ایقرار است با نقص عضو از وجودش مواجه شوم...  ایسالم است  دانستمیدختر! نم ایاست 

 !یاضاف یدست و پا یتعداد یحت

 یِایبا ترِس در ختهیدر آبِ شورِ در آم زین  یافکار نیور گشتن چنو غوطه دنیچیپ  یحت

منحرف نمودن ذهن  یبرا نمودیو وادارم م دادیبه شدت مرا مورد آزار قرار م م،یهارنج
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بد و بدتر، بد را انتخاب کنم؛  نیرا چنگ زده و از ب درنگیسف یام، رو تختزدهوحشت

 .از متولد گشتن نوزادم یدردِ ناش یتمرکز بر رو

که  یروحیاز اتاِق ب رونیکه به ب دیگرد دهیکش یهر آن کسان یافکارم به سو بارنیا

که جز  ییهاهمان دند؛یکشیتخت دراز کش بودم، انتظار حال بهترم را م یدرونش بر رو

 یمیعظ یکوچک کلمه چه معان  نیفقط »انسان« بودند و هم شدند؛ینم ی»انسان« تلق یتعداد

 مارستانیبه خرج داده، مرا به ب یکه از خودگذشتگ ییهادهد. همانیم یرا در خود جا

 ییبرخوردها نیچن نیبوده و ا ارزشیب رشیپدرِ حق یرساندند؛ جان کودک من برا

 !بود افتهیبروز  شناختمشانیکه نم یگان یهمسا یدلسوزانه از سو

به  یبه خود آمدم، به آرام ،یاآزار دهنده «ژیغ ژی»غ یصدا جادیگشوده گشتن درب و ا با

 دهیچیپ یکه نوزاد یپوش دیمواجه شدم؛ فرد سف یو با پرستار جوان  دمیسمتِ مخالف چرخ

احساس لرزش  بیرنگ را در آغوش گرفته بود. عج یصورت ییگشته اندرون پتو

 !بود دهیوجودم را غرق گردان  یندیخوشا

زده و کودک را پس از به  یبه حال آشوبم، لبخند گرم ینگاهمین یپس از حواله پرستار

بالفاصله دستش را باال  زیام قرار داد و نوزاد ننشستنم، در کنج آرنج جمع شده یسخت

 یحت ایبه من و  شباهتیو ب بایز یراند. دخترک یصورتش به کنار یآورده، پتو را از رو

باال  یکه دستانم را به سخت یو هنگام تیغایب یتیمتفاوت و معصوم ی! ظاهرارزششیپدرِ ب

که  ییمشامم را غرق ساخت؛ بو ندیخوشا ییبوسه بنشانم، بو اشیشان یآوردم تا بر پ 

که مرا تنها به  یاییداشتم؛ آشنا ییمتعلق به کودک نبود و من به شدت با آن آشنا شکیب

 یصورت یو جز از پتو انداختینموده بودم م شیرها یگساد بههمان که  م،یاهایمرد رو ادی

 !گشتیرنگ ساطع نم
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پرستار را که اکنون کنار درب قرار گرفته بود و قصد خروج داشت، مورد خطاب  یآرام به

رنگ از کجا آمده است و پاسخش جز  یصورت یدهد پتو حیقرار دادم؛ خواستم توض

احوالم بوده و  ریگیپ یتابیبا ب یکوتاه نبودند؛ جز آنکه اذعان داشت مرد جوان  یکلمات

 چیرا! دگر ه مانمیزا ینهیهز ینموده و... و حت نیامرا ت دکمکو یهیاول حتاجیما یتمام

 .از افکار متناقض تنها گذاشت یانبوه لینگفت و مرا با س

 شیکه نوزادِ اندرون آغوشم از خود در آورد، توجهم به سو ینیریآرام و ش یصدا با

 ستتوانیم شکیگشتم؛ او ب رهیرنگش خ یمادرانه به چشمانِ طوس یشد و با مهر دهیکش

زمانه تاب  یهاام باشد تا جا نزده و در مقابلِ خشونتقلبِ خاکستر گشته یتنها محرک برا

 !نمیریدخترک ش یبرا م؛ینما یکودکم مادر یِو برا مآورم؛ که ادامه ده

 یو سرشار از آرامشش بودم که دستان ملتهب شخص یداشتندوست یهادر نگاه غرق

به سمت عقب  یاخفه ن«یام قرار گرفته، مرا به خود آورد و با »هشانه یمجهول بر رو

 دگانیهمان د گشت؛یم یتلق ییایکه در یدرخشان  یو... باز هم آن نگاه عسل دمیچرخ

بود. همان  دهیم کشان احوالم در ه دنش،یها دماه ازمدهوش کننده. خودش بود و پس 

شناختش بود؛ چرا که دگر به  یکه تنها مجرا نمودیصورتم م یسابق را حواله یهانگاه

ها عذاب از سال اشدهیچروک یمانند سابق آن ظاهر خندان را به خود نداشت و چهره

آنطور به  ام! باشان من بودههمه مسبب قتاًیاش و... حق! چشمان گود رفتهکردیم تیحکا

عبور  شیو کامل او را در هم شکسته، از رو یمنطق یحاتیناگاه رها ساختنش، بدون توض

 نیو ا دانستیمرگ دوستش دارم! م یغهیتا به ل*بِ ت داندیخودش م شکینمودم. اما ب

و  چیدر پ  یبود و آثار دلخور دهیآرام بودنش بوده است؛ که مرا بخش لِ یهمان تنها دل

بر دِل  یانهیصورتش مشخص نبوده است؛ او از من ک یدهیپوست در هم تاب یهاچیواپ
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و قطرات  ندیرا بجو گریکدی میهاآن که پلک یبرا یقتیحق نیپاک و معصومش ندارد و چن

 .بوده است یگردند، کاف یجار میهاگونه یبر رو شانیهااشک از کناره

قرار داد، گرفته  صیصورتم را مورد تشخ یبر رو یجار یهاکه نگاهش رد اشک یهنگام

ها را با کمک انگشتِ صورتم قاب نموده، اشک یمغموم دستانش را دو سو یشده و با حالت

و  دیکشیکه وجودم را به آتش م ییهاشست دو دستش به کنار راند و امان از آن زمزمه

 . ...بودند میو مرهمِ دردها امیآواز لحظات شاد م،یاهشب ییالال یروزگار

آگاه گشته بود و  نمانیبِ یشده جادیآورِ امشهود از جو خفقان یکودکم را که به طرز یوقت

و به پرستار بازگرداند، من ماندم و  دهیکش رونیاز آغوشم ب ست،یگریآرام م ییبا صدا

به  نوبتیکه صف را به هم زده بودند و ب یخاطرات میبا حجمِ عظ میخودش؛ ما ماند

که من از نگاهش  ییهااز همان هجوم آوردن آوردند؛یذهنمان هجوم م شِیپساپ 

 .میهااشک نیاندرونِ قطرات بلور دهیچیو او از انعکاسِ پ خواندمیم

 ینمود و من بر خود برا انیمتحمل گشته بود ب مانیدور لیهرآنچه را که در مدتِ طو او

 یکه مرا سوزاند و خاکسترم را در هوا ییهاترکش لعنت فرستادم و او تنها گفت. گفتن

 نمودیم نیآنچنان محکم و سنگ ش،یهاهیان یبه پرواز در آورد و سکوتِ پس از ب اشییایرو

 دیاز ام ییاش را که همچنان کورسوو عمق عالقه دهیقلبش را شن دنِیتپ یآهسته یکه صدا

 .در دلش روشن نگاه داشته بود، مورد درک قرار دادم

کرده،  جادیا تابمیرا در قلبِ ب ییسکوت موجود حس شد و سرما ینیو مجدد، سنگ تاًینها

در  میل*ب گشودم تا بگو زیراند و من ن شیوجودم پ قیعم یهاهیال یآن را تا انتها

 یاش بر کنارهکلمه با نشستن انگشت اشاره نی. اما خروج نخستامدهیدش چه کشنبو

مدت زمان  یدر تمام رمیبپذ توانستمیهمراه شد تا مرا ساکت نگاه دارد و... نم اشینیب
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من متمرکز کرده و نقش  یسخت و دردناکمان، حواسش را بر رو ییِگذشته از جدا

بود؛ او از هرآنچه که به رخداد بدل گشته بود، با وضوح  نموده فایرا ا هیدر سا یمحافظ

سخنانم نداد تا نه  افتنیبه ادامه  یاهنسبت به من اطالع داشته است! پس اجاز یشتریب

 یرحمیب شش،یآالیب یقلب یِو پاک یدر کمال فروتن زین  تاًیو نه مرا آزار ندهد، نها شیخو

در خود حبس نمود و من جسم ناپاک شوهرم را  رفتیرا که پدر کودکم به شمار م یمرد

 یبود تا اکنون مرد تهفروخ یاندک بر حراج یمتیق یرا در پ  رتشینمودم که غ نینفر

 شد،یم دهیکه ظاهراً قتلگاه نام یاقرار دهد و به خانه صیهمسرش را مورد ترخ بهیغر

 .برگرداند

 :پنج سال بعد*

به ساعت بازگشتش به  یزیهنگام که نگاهم معطوف ساعت گشت و درک نمودم چ آن

 دیو نبودش نو رفتیمن به شمار م یشگیکه همراه هم ینمانده است، استرس یخانه باق

گوشه و کنار خانه را از  یبه جانم افتاد و وادارم نمود تمام بود،یم یرعادیغ یروز یدهنده

و امان از  گشتندیاش واقع ماشتباهات مورد بهانه نیآمد و کوچکترینظر بگذرانم؛ باز م

بر سرم؛  شیها یدق و دل یآوار شدن تمام یعنیآن لحظه که احوالش ناخوش باشد که 

مرگم را  میهارنگ معروف که در کابوس اهیهمان کمربند س یدر پ  یفرود ضربات پ  یعنی

دختر کوچکم که  یعنیاندک و  یاز آرامش تیممحرو یعنیبودم؛  دهیدر پس ضرباتش د

 .مورد مجازاتش قرار خواهد گرفت لیدلیب

باشد،  ستیبا یخانه را از آنچه که م دمانیو وسواس گونه چ دمیلبم را گز ،یتصور نیچن با

که کم از دخمه  یاتاق کوچک تنها فرزندم گام برداشتم؛ همان اتاق یبهتر آراستم و به سو

نموده بود که پدرش نبود؛  هیته یقرار گرفته اندرونش را شخص لیوسا یمنداشت و تما
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که هم  رتشیغ یرفته است؛ نه آن پدرِ ب یسابق مادرش به شمار م رخواهتنها عاشق و خاط

 .انداخته بود یخون خود را پس زده و به کنار

بر  خکوبیآشپزخانه، نگاهم م یواقع در کنار ورود ی ستادهیا نهییحال عبور از مقابل آ در

بسته  نهیپ  یگود رفته، دستان  یچشمان  ستند؛یبر حالم گر نهییقاب آ ناتیاندامم گشت و تزئ

 یدر تنم زار زده و گشاد م میهالباس زیسا نیکه کوچکتر ییآب رفته تا به جا یو اندام

 !رمیخانه نهاده بود و... لعنت بر تقد نیه انبودم که پا ب یمن دگر آن دختر قتاًی. حقدنمودن 

 ریاش را که به ز دهیضرب د یپا به درون اتاق دخترکم گذاشتم و اوضاع بازو یآرام به

قرار دادم و  یفت، مورد بررس ریم شیگسترده پ یا یکبود یآن ملعون به سو یهاکتک 

چشم گشود و نگاه مظلومش  یاش نشاندم که برخالف تصورم، به آرام یشان یبر پ  یابوسه 

تر از سنش باشد و بود!  دهیفهم آمدیرنگش بر م یطوس یها لهیرا به من دوخت؛ از ت

توانست به  یاست، در اتاقش بماند و تا آنجا که مکه پدرش در خانه  یآموخته بود زمان 

 ی چاله اهینجات من در س یام باشد؛ او فرشتهته به روان در هم شکس یدنبال همدرد

 یوارده از سو یها تحت شعاع عذاب زیاز آن است که او ن  ردمروزگار بوده است، اما... د

 .آن مرد قرار دارد

خشک گشته، حلقه زدن اشک را در  میهاهال برخاست، خون در رگ یکه از سو یانعره با

 شیاز سو میشدن موها دهیبه هال هجوم بردم که با کش همیو سراس دمیچشمان کودکم د

 تیحکا ایام شد و نعره بر آوردنش؛ گوگونه یهمراه گشت و مشت محکمش که حواله

و او را فرزند  کردیخطابش م نگونهیکه او همواره ا ودکمک یداشت از آن که اسباب باز

 !رفته شیپا ریبه ز انگاشت،یخود نم
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 ده،یخشم در وجودش زبانه کش یهاکه شعله کردیآن را م تِیکوچک کفا مورد نیهم تنها

شدنم مطلع  جانیو آن هنگام که از ب ردیاش بگضربات کوبنده ریوادارش سازد مرا به ز

ام حاضر بوده خت؛یفرو ر نهیبرد و قلب منِ مادر در س ورشیشد، به سمت اتاق فرزندم 

 ییرویتنش ن  یو همان ترس از کبود ردیدخترکم را هدف نگ شیهاجان دهم، اما کتک

قرار  وارید یدست بر کناره ستم؛یسر پا با مینمود تا تالش نما جادیمحرک در وجودم ا

لرزانم را به سمت اتاق  یهاقدم افتم،یرا باز  جانمیب یپاها یحس المسه یدادم و به سخت

درب  تاً یکردم تا دستانِ ناتوانم نها یستادگیا میهاخوردننمودم و در مقابل تلو تلو  تیهدا

گرفته بود و  شیهاکتک ریو به داخلش قدم نهادم؛ او دخترک مرا به ز افتندیرا  یچوب

با دردش پاره گشت. وجودم  ختهیعجز و در آم ادِیفر یگوشم از صدا یبالفاصله پرده

 . ...لعنت به گفت؛بدنم را وداع  امدهید بیدرهم شکسته و روح آس

اش بردم تا عقب برانمش که ضربه ورشیرا جمع نمودم و به سمتش  میمانده قوا یباق

 یوحش یکودکم و خو نیتالشم جز سپر قرار دادنم ب نیرا هدف قرار داد و آخر گاهمجیگ

 .شوهرم نبود

*** 

 یبودم و از سو رهیمقابلم که بسته گشته بود، خ یِبه درب آهن انیترسان و گر یچشمان  با

که خودش را در آغوشم مچاله  دمیکشیام مزدهکودک وحشت یدست بر سر و رو گرید

 دانستیم شیخو یهاییکه آن را جزو دارا یانموده بود؛ او... او من و فرزندمان را از خانه

 !رانده بود رونیب م،یرا بد نموده بود آنما  ایو گو

نداشت،  ییرا که رنگ و رو یشال نازک و سبز م،یهاگزنده اندرون اندام یسرما دنیچیپ  با

چه  دیبردم. حال با مینمانخ یپالتو ریو کودکم را بر ز چاندمیبر دور بازوانم پ شتریب
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که با  یی! کجا بروم و چگونه از سرماآمد؟یو ناتوانم بر م ریچه از وجود حق کردم؟یم

ام را در امان بمانم؟! فرزند گرسنه د،ینمایاز قبل در جسمم رسوخ م شیب ظهگذشت هر لح

 !چه کنم؟ داند،ینم چیاطرافش ه یِ وحش یایکه از دن 

روان گشته بودند، عقب راندم و از ساختمان  میهاگونه یرا که بر رو ینیبلور قطرات

به بازگشت به درونش وجود ندارد، فاصله گرفتم؛  یدیام دانستمیم یکه به خوب یمرتفع

محسوب شده و حداقل در  زین  یعذابم بوده، اما سرپناهِ مستحکم یدرست است که دخمه

 .شدیحس م شیهاماندن کودکم در پس خشونت هبه زند یدیآنجا اندک ام

دستان سوز آلوِد بادِ در  ایو  رهیخ یهاپنهان ساختنم از نگاه یرا دور زدم و برا چیپ نیچند

 توانستیروش م نیها پناه بردم؛ اما مگر تا چه زمان ابه کوچه و پس کوچه ان،یجر

از زور سرما و  شیهاآرامِ دخترکم برخاست و ناله یهیگر یصدا تاًیکارساز باشد و نها

. خداوندم، بگو دیوجودم را به چالش کشان  ساخت،یم رمانیگنیزم شکیکه ب یایگرسنگ

از چنگال  ییرها یبرا یپر مشقت رِیچه مس بارنی! ام؟یکنار آ میهایحال چگونه با سخت

 ینیبیمحتاجت را م یبنده ای! آ؟ینیبیم مرا ا،یوجود دارد؟! خدا ریتقد نیسهمگ یهاپنجه

 . ...! خداوندگارم؟یپوشان یم شیرو زو عدالتت را ا

 رومیم شیدر هم فرو خورده پ یسست و وجود ییپاها ان،یگر یلرزان و چشمان  یدستان  با

 یصدا م،یبر مقابل پا یتکه سنگ یریخوردن به دنبال قرار گ نیتا آنجا که در پِس زم

 شودیم نیعج ز،یعجز آم ییهاهق هق یکودکم با صدا یهیو گر شنومیم زیشکستنم را ن 

 !خشکاند؛ خداوندم، چه کنم؟! چه؟یو قلب کوچکم را م
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 ادیمرا به  ینداشتم حت دیکه ام ییهاسست عنصرم، همان سنگدل نِیآوردن والد ادیبا به 

برخاستم، فرزندم را  یسخت و سنگ نیزم یاز رو ،یدشوار یو در پ  دهیبرخود لرز اورند،یب

گذشته، به  یهیاز چند ثان  دوارتریاستوارتر وام نباریتر از قبل در آغوشم فشردم و امحکم

 . ...نمودیم یلحظه هم واه نیگام برداشتم، هرچند که از نخست ممقصد یسو

*** 

که در  یتر در جهان بخت هی! از من س؟رمیقطرات اشکم را بگ زشیر یجلو توانستمیم مگر

وجود دارد  یاوجود دارد؟! خانواده دهد،یمرگ م یکه بو یستنیمشغولم، ز ستنیآن به ز

 !خداوندم؟ یرفتار کند؟! آر سرپناهشیبا فرزند ب نگونهیکه ا

ات را بنده یصدا ایهاست گومدت زیتو ن  ا،یخدا فرستم؛یم رونیرا با فشار به ب نفسم

 ،یاکه خود خلق نموده ییهاگرگ انیتوجه در م یاذرهیکه ب ینیبیمرا نم ای! گویشنوینم

هستم، حداقل به  یعذاب نیکرده باشم که مستحق چن یی! اگر هم من خطایارها کرده

کشنده که جسم را از روح جدا کرده و  یسرما نیر*حم کن! او در ا امسالهکودک پنج 

 !خواهد مُرد رد،یگیس المسه را مح

کودکِ مظلومم را که در آغوشم به خواب رفته است،  شنوم،یاز جانبش نم یباز هم پاسخ و

از مِهرِ درون  یاندک دیتا شا فشارمیتر به خود مکبود از زور سرما دارد، مادرانه یاما لبان 

 مگر گردد،یساطع م فشیاما ضع یدر پ یو ضربانات پ  امدهیچیکه از قلبِ در هم پ امنهیس

تا  یکهنه و مداد یام را که جز دفترچه خاطراتشده دهییکوچک و سا فیشود و همان ک

 اشیو بالفاصله بند کنار کنمیام جا به جا مدگر در خود ندارد، بر شانه چیه دهیتراش مهین 

 .شودیپاره م
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 خیدر گرم نمودن دستان  ثمریب ییهاو پس از تالش فرستمیم رونیسوزناک به ب یآه

توان آن را ندارند  گریو هرچند دستانم د زمیخیبر م م،یهاگرم نفس یام توسط هواکرده

 شیو مقصد در پ تیغایب یریو مس زنمیدم نم ند،یوزن دختر کوچکم را بر خود تحمل نما

 صدایآرام و ب یدارد، مرگ انیدر ذهنم جر دهنیکه از چند ساعت آ یریتصو نهات رم؛یگیم

 . ...شهرِ پر آشوب است یهازباله انیدر م

 دهیگرم و آشنا کش یکه از پشت اندرون آغوش گذردینم میهااز قدم یتعداد محدود هنوز

منظمش را از سر  یهادنیدوباره به من داده، قلبم تپ یجان ایکه گو یآغوش شوم؛یم

به آن نداشتم که بازگردم تا با چشم  یازیآشنا! ن یاو خودش بود و همان بو رد؛یگیم

 ی! صداگذاشتینم یبر جا دیخودش بود و ترد م؛ینما اشییشناسا شاگرداندن بر چهره

 یدییبود، مُهر تا دهیکشان ندیخوشا یایقلبم را به مرز سوختگ یآرامش، همان که روزگار

 !. خداوندگارم، منِ شرمسار را ببخشرفتیبه شمار م

بزرِگ مقتدرم! مرا ببخش و در آغوش خود پنهان ساز!  م؛یپروردگار توانا و دانا یآر

رسان  میاریاند؛ مرا ببخش و اشتباه بوده تیرهایام مقابل تدبعجوالنه یهاقضاوت دانمیم

بگذر و سپاس  راتمیشک راه ندهم. مرا مورد لطفت قرار ده، از سر تقص مانمیبه ا گریتا د

و  ریبپذ تپد،یاکنون به شوق حضورش م تابمیات، همان که دل بفرستاده یدر پ  ار امییگو

 . ...حفظ بنما رتیرا بر سر بندگان حق اتینگهبان  یه یسا

 پایان«»

 هیمهد: راستاریو

28/3/99 

*** 
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