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 گریستم نخواهد کسی برای مرگ

همه چیز بر علیه من است و از من قربانی می گیرد و برای کی درد دل کنم چون می دانم  !شکوه کنم چیراستش از 

به ندایم گوش فرا دهد و ببیند که  ه  لحظ وکه فریاد های معصومانه و کودکانه ام را بشنود هیچ گوش شنوایی نیست و 

یاد گرفتم که از  نمی خورد و حتی متوجه بودنم نیست،غم  ه  هیچ کسی برای من حتی برای لحظ خواست من چیست؟

را نداشته باشم چون وقتی خود را شناختم و به دنیای پیرامون راه یافتم آنگاه متوجه شدم هیچ هیچ کسی توقع چیزی 

وستی و ... فریبی بیش نیست چون محبت، شفقت، صمیمیت، د مؤلفه هاو همه  چیز رنگ اصلی خود را ندارد

ولی شنیده ام که در  فامیلم را از دست دادم ،در آوان کودکی حتی زمانی را که به خاطر ندارمخصوصاً برای من که 

آخر این جنگ لعنتی چه مصیبت بود که سر من آورد، همه کسم را از من گرفت و بدون اندک  جنگ ها کشته شده اند

 مصیبت ها تنها گذاشت بدون اینکه فکر به حال و آینده ام کند و به کودکی ام دل بسوزاند. ترحم مرا با سیل از غم ها و

 ،تا هنوز سرخی چای را حس نکردم آن هم شکم سیر نشسته و یکجا غذا خورده باشیم ه  سر سفر اصالً یادم نمی آید که

 پشک اش قیمت من خرچ یک روزه   ه اندازه  از البالی زباله های آدمک های که بو  مانده هوتل هاپسچون بیشتر از 

و دست نوازش بر سر  کسی اشکی را از گونه هایم پاک کرده باشد به خاطر ندارم که .شکمم را سیر می کنم ،می شود

کشیده اصالً در تخیلم نمی گنجد پس برای من که ازکودکی حتی برای  کشیده باشد، لباس های شسته و اتوم و صورت

اصالً صمیمیت برای من رنگ  مفهوم غریب است  و دوستی محبت را نگرفت و من را به تفریح نبردکسی دستم  ه  لحظ

آیا غیر  حقوق کودک یعنی چی، من که کودکم گاهی اوقات می شنوم که حقوق کودک، به خود فکر می کنم کهندارد. 

م همین حق من است مجادله برای اید این گونه که من می زییاز زجر و بدبختی، ظلم و ستم صاحب حقی هم هستم؟ ش

و  تلویزیون را می بینم از پشت پنجره دزدانه در هوتل هاکه ولی گاهی  !و روز چند بار لت خوردن مفصل زنده ماندن

افکارم من را به سوی ، کودکان او را می بینم یا پشت دیوار یک آقا زاده منتظرم تا پس مانده غذایش را بیرون بریزد

با از خانه کودکانه  شیطنتر پدر و مادر می داشتم شاید اینگونه نبودم، شاید مثل دیگر کودکان با ناز و دیگر می برد اگ

رس را با خود ـاوی دو بوتل رنگ بوت و چند عدد ب  به جای آنکه بکس ح به قصد مکتب می بر آمدمبکس کتاب هایم 

نقش سیلی آن را سرخ می کند و تا مدت ها و صورتم گرم بوسه های مادر و پدرم می شد به جای اینکه  حمل کنم

شاید دستان گرم پدرم را بار بار روی گونه های خود حس می کردم و شاید آهنگ  کبودی اش از دور هویدا می گردد

د تا چشمم به پاهای عابرین دوخته می شگام های او را در هنگام بدرقه ام به طرف مکتب، می شنیدم به جای اینکه 

 مفصل در امان بمانم.لت وکوب تا از یک  و پولی از آن عایدم گرددبه رنگ داشته باشد  نیاز یشاید بوت

و به این فکر کنند که اگر دست خالی برگردم چه  آدم های اطرافم کسانی نیستند که من را درک کنند بدبختانه؛اما 

پول تحقیر و توهین ای اکثر اوقات به ج از همین رو؛ مصیبت بر پا می شود و چه رفتار خشن در انتظارم هست

و این سبب  کردم رضایت خاطر اطرافیانم را فراهم نمی نی می کئدر نتیجه پول که کماو  دنیز نثارم می شوعابرین 

و است  گفتاروم که فقط ن مفهوم واهی است مفهباشد برای شکنجه ام از همین لحاظ شفقت به نظر م ه  تا بهان می شود

 .شاید در قسمت من شفقت وجود نداشته باشد و یا هیچ گونه جنبه عملی ندارد

و این که از کجا و به چه بهایی آن را کمایی نمایم برای کسانی که وادارم می من مکلفم پول بیابم مدرک عایدم  آری؛

ولی به  امم و حتی متنفر با وجودیکه نمی خواهگاهی دل به دریا می زدم  از همین رو ،مهم نیستکنند پول بیابم، 

چند  کند اگر بخت یاری که او هم به پول نیاز دارد، مندست به جیب کسی دراز می ک نجات از لت و کوب،خاطر 

و در غیر آن طعم تلخ سیلی محکمی را بر صورت  نجات می یابم وکوب ید در آن صورت از لتافغانی گیرم می آ

. به هر رو دیگر تحمل آن را ندارماز اطرافیانم خوردن نصیبم شده یا از مسافر و یا لت در این روز ها  بچشمباید خود 

س محل خود پسمانده غذا را می آورم و پولی جو کنم از پوسته  و  نان را در جاهای دیگر جست می شوم باالخره مجبور

محکمه اش را را بر گلویم گذاشته و حکم  ی بزرگکاردآدم بیرحم که  می شوم م یک زمان متوجهبا اطرافیانم می خور
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کارم با و  متهم شده ام و خوب می دانم که نجاتم ناممکن است ری می کند آری به جرم جاسوسی به دولتبر من جا

باالی سرم ایستاد اند تا کارد خود را نمی شود اینبار قضیه فرق می کند افراد که خالصه  خوردن و لت و کوبکتک 

فقط برای کشتن تربیه شده اند و شاید من چندمین  ، خیلی بیرحم اند از قیافه های شان پیدا است کهبر گلویم بفشارند

 کودک باشم که با کارد او ذبح شوم و کسی هم نخواهد بود که بر مرگم بگرید.
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