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 رفته خواب به یظیغل یکیتار در حوطهم ،دیکش سرک

 چراغِ وتوکتک یکورسو در شدمی زحمتهب د،بو

 ییصدا چیه و داد صیتشخ را هاهیسا ،درختان یالبال

  .دیرسنمی گوش به هابرگ خشخش جز

 آغوشش در خفته کودک معصوم یچهره به ینگاه

 افکار یهمه به یقیدقا یبرا عشق لیس و انداخت

 رختخواب در را کودک یآرام هب د.دا انیپا ندیناخوشا

  ت.برگش پنجره یپا و گذاشت

 آشفته افکار ظهور یبرا یمناسب عرصه سکوت و یکیتار

 روحش اعماق از ناخواسته دهیتن درهم خاطرات بود

 یادآوری با گرفت جان ذهنش در و آمدمی باال

 در شکا ع،جم زیتمسخرآم هایخنده و او هایحرف

  .دیجوش چشمانش

 ،دکرمی گل شییگوبذله فتادامی نفر دو به چشمش تا

 وسط را او یپا یشکل به بود هرچه صحبت وضوعم

 و هیکنا و شین با گرانید خنداندن یبرا و دیکشمی

 چیه به گوشش و گذاشتمی او سرسربه انداختن متلک

  د.نبو بدهکار ییتمنا و اعتراض

 رفتهرفته اما گرفتنمی یجد را شیهاحرف هاترشیپ

 از وبدتر بود افتهی یادهندهآزار التح شیهایشوخ

 گل شانیطبع شوخ هم هایبعض بود شده باعث همه

  .دکرمی اشآزرده شتریب نیا و کند

 به و کردمی قهر هاماه یاعتراض نیکوچکتر با لیاوا

ی هیتنب هایرفتار به زین را شبانه هایکردنرید یتازگ

 بود افزوده شیخو یانهیجو مقابله و

 تا کرد اوروبه دلشکسته هامهمان رفتن از بعد بش آن

 کهیحال رد د،بپرس را هایحرمتیب نیا یواقع علت

 چیه کرد حس ناگهان بود خورده گره درهم نگاهشان

 یزیچ د،ش یخال ذهنش و ندارد او به یخاطر تعلق

 !...نداشت وجود هیتوج و حیتوض یبرا

 شمانچ در دیبگردان را صورتش او که یالحظه تا

 یبخشلذت احساس و زد زل اشگانهیب زیرآمیتحق

 ...گرفت فرا را وجودش

 که را او و انداخت نیطن شب سکوت در یکالغ یصدا

 دیپران ازجا کردمی ریس گرید یزمان در باز چشم با

 ...بود نمانده شبمهین به یزیچ
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 یصدا به وشگ د،بو خفته آرام برلب یلبخند با کودک

 دوباره و سرگرفت از را هاهیسا میان در ستجوج ،هابرگ

 ...رفت فرو خود در

 یلیدل و بود یعاد زیچ مهه م،نگفت یزیچ که شبید

 مثل بحص ت،نداش وجود یاحتمال یدلخور یبرا

 و داده تکان یسر زین وا د،بو کرده اشبدرقه شهیهم

 ...شهیهم ثلم ،یخداحافظ دونب د،بورفته

 که یانتظارت و تاداف شیهاآرزو ادی ،دیکش یبلند آه

 ره یدختر آن یبرا لشد ،شدمی گرفته دهیناد همواره

 ...سوخت شدمی گم وجودش درون قبل از شتریب روز

 را اشافکارآشفته یشتهر ،دیکل چرخش یصدا

 شتابان و دیکش شیرو و سر به یستد ،تخیگس

 .کرد سالم و دیرسان در یپا را خودش

 بدون آوردمی رد پا پشت با را شیهاکفش کهیدرحال

  !؟یدیخوابن ت:گف پاسخ رد د،کن نگاهش آنکه

 هایدست یرو عجوالنه نگاهش و بودم منتظرت -

 رید یلیخ ت:گف دهیبر دهیبر و خورد سُر او یخال

 ...شدم گرانن ،یکرد

 دوستان اب م،ابچه مگه!! گرانن ت:گف و زد یپوزخند-

 کنار یسفره به ینگاه با و میزد یدور هی و شام میرفت

 خودیب ،یدیخوابمی ،یخوردمی رو امتش د،افزو وارید

 ...یشد منتظر

 ت،گرف گُر شیهاگوش و دیدو شیهاقیشق به خون

 تکه کی د،بزن ادیفر توانش یهمه با خواستمی لشد

 کی نتظرم د،خور بچه دادم سرشب که بود یخال نان

 ...بودم نان لقمه

 صورتش بر هک یتمسخرآلود نگاه دانستمی تجربه به

 خشم رنگ یسخن نیکوچکتر با تا است نتظرم ،هزدزل

 ...ردیبگ

 را رشس د،افتا اشخفته یفرشته معصوم یچهره ادی

 به را یخال یسفره کهیحالدر و انداخت نییپا

 ینغمه وجودش اعماق از ییندا بردمی آشپزخانه

 مشکل حل یبرا ذهنش و سرداد یازینیب و ییجدا

 ...پرداخت تکاپو به نان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


