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 دیخندیم طانیش
 

دست بر کودک نوزادش  کباریدر تاالب خون غوطه ور بود. تالش داشت خودش را تکان بدهد تا  زن
 . دیدیاش م ییفاطمه زن پهلو یتش باروت تنش را سوخته بود وبعد از هر تالش سوآبکشد . مگر 

 

 . تتوانسیمگر نم دیبگو یزیچ خواستی. م کردیم یئرا گدا یزیبود که از فاطمه چ ینگاهش طور
 

 . گشتندیفاطمه بر م یبه سو یکودکش و گاه یبه سو یبود که گاه شینگاه ها طفق
 

 نیری. او از شور و ش کردیکودک آغشته با خون مادر بود . خون شور را در دهنش مزه م یرو
 .دانستینم یزیچ
 

شکسته بود . فاطمه زنده بود ، اما او را  شهیبود ، کودکش در کنارش مانند ش یزخم زین فاطمه
زده بود . از ترس منجمد شده بود . اطرافش را کابوس انباشته بود . زن با چشمانش از  خیجابجا 

 . ردیرا در آغوش بگ خودش کودک زنده او تا به عوض کودک مردهٔ  خواستیفاطمه م
 

 تیپشتون بود . اما به حکم انسان دیهزاره بود ، شا دیتاجک بود ، شا دی. شا شناختین را نمز فاطمه
 یشد . دهن کودک در جستجو کیبه کودک آن زن نزد دی، آهسته آهسته خز یو به حکم احساس مادر

 درد همهبار آن رین کودک گذاشت . چشمان آن زن زآمادر بود . فاطمه پستان خود را در دهن  نهیس
 . بسته شدند شهیهم یو بعد برا دندیبه عنوان سپاس درخش

 

که در  یآن همه اجساد یو به سو دیخودش د جانیو ب یکودک زخم یچند لحظه به سو فاطمه
 احساس کرد دیمک یرا م او ریکه ش ییکودک نا آشنا یاطرافش در خون شناور بودند و بعد به سو

 دندیاش جوش نهی، سپس در س ختندی. همه چشمه ها با تار و پود وجودش در آمجهان چشمه شد یتمام
 . ختندیو در فر جام از چشمانش فرو ر

 

 .  ستندیگریبا او م کجاینجات در اطرافش  ی، فرشته ها سوختی، تنش مستیگریم فاطمه
 

 . نددیخندیبزرگ{ م طانیبا ش} کجایاما دلقکان در برزخ خدا از ته دل 
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