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 : نویسنده

 ((یهمت  ی آرا )هست)

 : نام اثر

 ( بطن خفقان)

 : نوع اثر 

 ( مجموعه شعر)

 : سطح اثر

 الماسی( )

  

 

 : ژانر اثر

 ( یاجتماع ،یتراژد)

 : تعداد صفحات

 (سی و پنج)

 : اختصاصی بودن اثر 

 ( بله)

 : حقوق اثر
 (تمامی حقوق این اثر نزد رمانیک محفوظ است.)

 اثر: اطالعات 

 

 اثر: لینک های 

 

 
 : لینک تاپیک اثر در انجمن

 )کلیک کنید(

 : لینک نمایه نویسنده

 )کلیک کنید(

 : انجمن رمانیک لینک 

 )کلیک کنید(

 : لینک سایت اصلی رمانیک

 )کلیک کنید(
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 معرفی تیم اجرایی اثر 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تیم اجرایی اثر: 

 

 : طراح جلد

 ((یهمت  ی آرا )هست)

 : کپیست

(S O-O M ) 

 ویراستار: 

 (می.م یهان)

 : منتقد

 ( نادیا بیرامی)
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 د یقالب: سپ 

 *** 

 مقدمه: 

 پیچدمی 

 صدای ازدحام

 بر گوشش 

 و نگاهش 

 .خیره به افق طالیی خورشید

 زمزمه گویان 

 به زیر ل*ب 

 دوید به سوی حوض آبیمی 

 کشید و دست می 

 .ی آبشبر زالل

 گاهی ماهی 

 !هایش بودهمدم زبان بستگی 

 هایی که بوی خواندن

 .دادندپا بر سن گذاشتن، می 

 خواند می 

 از مادری که جانش را 

 هایش میان رنج 

 سوزانده بود 

 و از همان پدری 

 که صد بر هیچ 

 !به تمامی دنیا، باخته بود
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 بیست و شش دِی ماه هزار و چهارصد 

 هشت و نیم صبح 

 *** 

 دلش

 ها های رنگی پنجرهیشه برای همان ش 

 .زدبال می 

 در خاطرش 

 قرآن قدیمی مادربزرگ، 

 روی طاقچه، 

 ته قلبش را 

 .کردخالی می 

 قدیمی،  همان خانه 

 ای که غبار با حیاط کاشی شده 

 نشست روی ایوانش می 

 و مادر 

 صبح به صبح 

 .زدجارویشان می 

 گفت از اتاقک کوچکی می 

 .که تنها اتاقِ خانه بود

 بزرگ مادر

 ماندجا می همان 

 .خوابیدجا می و همان 

 شاید 

 سواد نداشت؛ 

 های نظیر او رااما قصه گویی 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 جادیگر هیچ 

 .نشنیده بود

 دلش برای آغوش مادربزرگ

 ایهای رنگی شیشه و تمام آن شکالت 

 اش بود های نخیکه در جیب پیراهن 

 شد، آرام، و اگر پسری می 

 داد، به او می 

 !زدپَرپَر می 

 آرامش آن خانه را 

 دگر

 فروختند؟ کجا می 

 *** 

 همه چیز 

 آالیش خوب بود قدر ساده و بی آن 

 که هرگز 

 توانست بکند فکرش را هم نمی 

 دست دنیا 

 شاید 

 هایی باشد تر از آن گربه رحمبی 

 که برای سیر کردن شکمشان 

 پریدندمی 

 های خوش صدای نگون بخت را و بلبل 

 ی چپ خودشان، یک لقمه 

 .کردندمی 

 دور از دغدغه 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 دور از ازدحام

 در هوای پاک روستا 

 در خانه قدیمی مادربزرگ 

 با پدری که قهرمانش بود 

 و مادری که همدمش، 

 .دکرزندگی می 

 ای که شایدکودکی 

 هایش را رنگی رنگی 

 !هر کودکی، ندیده باشد

 ماهی لغزان حوضش را

 لمس نکرده باشد 

 های درختان حیاطش را و سقوط برگ 

 در پاییز 

 .احساس نکرده باشد

 اما درد 

 غم،

 گاه رنج 

 شان، تمامی 

 !اندخوش یک اتفاق دست 

 شاید 

 انگیزنخستین اتفاق غم 

 .رگ بود همان مرگ مادربز

 کهولت سن؟ 

 یا بیماری قند؟ 

 مشکل کلیه؟ 

 !یحتمل، سنگینی قلب
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 .شاید هم تنهایی

 هر چه بود 

 اش ی زندگیآغاز تمام مسیر تغییر کرده

 ترین فاجعه با تلخ 

 .مصادف شد

 شاید هنوز هم

 از شوک از دست دادن 

 آن لبخند 

 های مصنوعی با دندان 

 هایی و چشم 

 که در حصار چین و چروک غرق شده بودند، 

 .بیرون نیامده بود

 *** 

 .آیدیادش نمی

 چند عمو داشت؟ 

 و یا چند عمه؟ 

 چند نفر؟ 

 مادربزرگش چند بچه داشت مگر؟ 

 آخر درست تا روزی که 

 خبر مرگ پیرزن 

 در روستا نپیچید، 

 کدامشان را هیچ 

 .ندیده بود

 تنها 

 .از این و آن شنیده بود
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 از پدرش

 که مادربزرگ 

 .های دیگری هم داردبچه 

 کجا بودند؟ 

 ها جایی که آن 

 .خواندندمی  "شهر"آن را 

 گویی پی خوشبختی 

 های ترقیپی طی کردن گام 

 به شهر 

 کوچ کرده بودند؛ 

 اما او

 فقط از شهر 

 هایش رارحمیتوانست بی می 

 .به خاطر بیاورد

 گرچه تا پیش از مرگ مادربزرگ 

 او هرگز 

 .ه بودرخ شهر را هم ندید

 توانست حتی تصور کند یحتمل نمی 

 جایی باشد که مزارع کشاورزی

 ی سیب، های سر به فلک کشیدهو درخت 

 های گلی زمین 

 و چراگاه برای گوسفندان 

 .نداشته باشد

 چرخد،جایی که تا چشم می 

 .ستدنیا خاکستری 

 ها هم، نگاه
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 !ها نیزقلب 

 آید جایی که به نظر می 

 احساس در شریانش 

 !تپدنمی

 *** 

 پیرزن که به دیار باقی کوچ کرد 

 !به صبح فردایش هم کشیده نشد

 ها حتی نم اشک 

 مجال خشک شدگی نیز پیدا نکردند؛ 

 اما کمی پیش از طلوع آفتاب 

 صدای شدید کوبش درب خانه 

 او را که از غم هجران مادربزرگ 

 بود،   نخوابیده

 .بیدار کرد

 ای آدم به داخل خزیدندعده

 که او پیش از این 

 آورد خاطر نمی به 

 .شان را دیده باشدهیچ کدام 

 خونسرد 

 .و نه چندان نگران

 یحتمل 

 شد در نگاهشاناحساس می 

 معنایی حضور ندارد

 و نه موجودِ موجودیتی 

 که به حقیقت انسان، 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 .بخشدمعنا می 

 شدند،طور که معرفی می آن 

 .خواهر و برادرهای پدرش بودند

 طور؟چه 

 !ناگاه سر رسیدند

 ها امن این سالمام گذر بی در ت

 کدامهیچ 

 ای هم حتی لحظه 

 پیدایشان نشد؛ 

 اما یک شبه 

 با مرگ مادر پیرشان 

 که شاید اندوه چشمانش

 ها بود از همین دلتنگی 

 شان سر و کله 

 در حوالی آرامگاه زنِ پیر 

 !پیدا شد؟

 *** 

 زود بود؛ 

 اما دلِ سنگ 

 .شوددیر و زود سرش نمی

 کور که باشی 

 ها راحرمت 

 ماندیادت نمی 

 نفس بودنی که نهی کند تو را و آسودگی و بی 

 شکنی هایی را می حرمت 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 کنیلگدمال می  هایی راو دل

 که تقاصشان 

 !ستدوزخ ابدی 

 حرف حسابشان 

 !ارث مادری بود

 آه، مگر این پیرزن 

 چیزی هم داشت 

 که از خود به جای بگذارد؟ 

 آمدتا جایی که او یادش می 

 مادربزرگ 

 .ی کاهگلی را داشتهمین خانه 

 همین دیوارهای سست 

 همان حوض 

 .های فرتوتهمان دار و درخت 

 در خانه  نه حتی دامی

 و یا زمین زراعی

 !که بخواهد ارث بماند

 تنها 

 همین خانه بود 

 ی یادگار خاتون و تمام باقی مانده 

 همان تک اتاقش بود 

 که هنوز 

 صدای لرزان قصه گویش 

 ها را عجیب گوش 

 .کردنوازش می 

 طلب ارث 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 مقصود به همان خانه بود؟ 

 !آمدطور که به نظر می این

 اما

 در وجه دیگر چه؟ 

 او

 اشخانواده

 پایشان به تنها همین خانه بند بود 

 !و بس

 جای دیگری را 

 .نداشتند که بروند

 از تمام فرزندان خاتون 

 قدر ترقی را باال رفتندشان آن تمام

 شان رخنه کرد که ثروت در دل 

 و از روستا 

 به دیار خاکستری شهر 

 .دندکوچ کر

 تنها پدر او بود 

 که به زادگاه خود 

 .ورزیدعشق می 

 نه سوادی داشت 

 !و نه کاری حسابی

 ها را اما حرمت 

 .خوب یادش بود

 هرگز نشد 

 دست از پا درازتر کند 

 ی انتهای روستا راو بخواهد فراتر از چمن زار تپه 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 .فتح کند

 ساده زیستی 

 اشتباه بود؟ 

 !دانمنمی

 *** 

 به هرحال 

 .شان همان بودزندگی

 !جاشان همان خانه 

 معشیت و زندگانی را

 های پدربا تکه تکه کار کردن 

 روی زمین مردم 

 .گذراندندمی 

 شان دست و بال 

 تنگ بود؛ 

 شان اما دل 

 فراخ؛ 

 ولی گویا 

 ها آمد آن آدم به نظر نمی 

 ای بخواهندحتی ذره 

 از این ارث مادری 

 !پا پس بکشند

 شاید همه چیز 

 مانند بود؛ یک اتفاق فیلم 

 !یک نمایش

 قدر زودکه آن 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 با چنان سرعتی 

 آغاز شد 

 و ناگَه 

 !به انتها رسید

 آید یادش هم نمی

 ی بین مرگ مادربزرگفاصله 

 ای که فروخته شدو خانه 

 .مدت بودچه 

 هرچه بود 

 !تر از پلک برهم زدنیسریع 

 تمام آن چیزی را 

 که از پیرزن مانده بود 

 و تمام خاطراتش بود، 

 ترین شکل ممکن تفاوت به بی 

 رها کردند 

 دار ثروتمند روستا و شاید در ازای فروشش به مزرعه 

 پولی نیز دریافت کردند؛ 

 پرداختند اما تمام ثروت دنیا را نیز می

 چیز هم هیچ باز 

 توانست نمی

 جای خاطرات خاتون را

 !بگیرد

 *** 

 چه که برایشان آن 

 به ارث مانده بود 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 قدر مالی نبود آن 

 که بتواند

 !به کار بیاید

 اهالی روستا نیز 

 کدامهیچ 

 هایشان را کدام از خانهقصد فروش هیچ 

 !نداشتند

 درحالی که خریدار خانه 

 زدمدام نهیب می 

 ای که دیگر مُلک اوست، باید از خانه 

 .بیرون روند

 میان دو راهی 

 !ماندند

 ناچار بساط را بسته، 

 ها سرانجام به دیار خاکستری 

 .کوچ کردند

 با همان اندکی پول 

 توانستند پول پیشی بدهند 

 ایو کمی را در گوشه 

 .جمع کرده و نگه دارند

 خانه 

 .داد عجیب بوی غریبگی می 

 ارم ساختمانی بلند ی چهدر طبقه 

 با دیوارهای گچی خفقان آور

 !رسیدو فضایی بسته که به صد متر نیز نمی

 !چیز با او غریبه بود همه 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 شاید باورش 

 .کمی برای او سخت بود

 ی ابتدای روستا بودپشت تپه  چه رها کردن آزادی آن 

 ایبه قیمت چنین چهاردیواری 

 مانست؟ به احمقانگی نمی 

 ن لحظه اما شاید آ

 تنها بخش کوچکی 

 از عذاب اشتباه 

 !دست تقدیر بود

 *** 

 ی کوچک روستا خانهبه جای مکتب 

 به جای زمین گرمی که رویش

 نشستند می 

 و تماما  

 شد، صمیمیتی عجیب احساس می

 ای دولتی در آورد سر از مدرسه 

 که دیوارهای تیره و بلندش 

 عجیب او را 

 بس ابد هایی برای حبه یاد زندان و قلعه 

 .انداختندمی 

 گفتند شهر که می 

 جا بود؟ این

 !آه

 چه چیزی دلیل ترجیح این دنیای خاکستری 

 در برابر 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 های طالیی گون و فراخ گندم زمین 

 های رسیده و سرخی سیب 

 روی درختان سر به فلک کشیده

 شد؟می 

 دانست شاید او نمی

 تنها طمع ثروت 

 های نفسانی تنها حرص 

 شاید 

 دلیل تمام این 

 .ها بودنددرجا زدن 

 گاه باید گفت؛ 

 !باید پذیرفت

 احساسات پاک یک کودک 

 برخی اوقات 

 شوندباعث شعوری می 

 که از یک انسان میانسال 

 !آیدبر نمی 

 *** 

 دردسرساز بود 

 و سخت؛ 

 اما نهایت 

 پدر

 توانست جایی 

 ای در کارخانه 

 ت شب به عنوان نگهبان شیف 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 .کاری دست و پا کند

 !کار نان و آب داری نبود

 گرفت شان را نمیمالی دست 

 که چندان

 !شان را خوش کنددل 

 اشبیش از نیمی 

 شدصرف اجاره خانه می 

 اش را نیز باید گفت و باقی 

 زندگی

 !بس خرج دارد

 !آه

 ی کاهگلی مگر آسایش آن خانه 

 چه چیزش اشتباه بود 

 که دچار به اجبار 

 برای این نقل مکان شدند؟

 کنم که یحتمل گمان می 

 ترین قسمت روایت دردناک 

 آن جایی باشد 

 که حسرت در دل کودکی 

 .بنشیند

 در روستا و آن مکتب خانه 

 آالیش چیز بی همه 

 و همه کس باهم 

 .صمیمی بودند

 های ساده گاه حتی با لباس 

 !و شاید خاکی
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 !شان بود های از ته دل مهم خندیدن 

 های شلوغ شهری نه آن کالس 

 با کودکانی 

 که لوازم گران قیمتشان را 

 آن دفترهای سوپرمن دارشان را 

 بسته بندی شده 

 و کامال  براق 

 گذاشتنداز کیف روی میز می 

 کشید قدر حسرت می و چه 

 سوخت و شاید نیز در شرم می 

 از در آوردن دفترهای کاهی

 .قدیمی و

 کهنه  هایمدادرنگی

 !های دست دومو کتاب 

* ** 

 اما اوضاع به مراتب بد 

 !و بدتر نیز شد

 دلی گویی سنگ 

 در تمام جماعت خاکستری نشینان 

 !حد و مرزی داشت رواج بی 

 های زنگ تفریح از مسخره شدن 

 مانستندکه به کابوس می 

 های ساعات کالس و از تحقیر شدن 

 !پرسیدندکه از شغل پدر می 

 لزوم این پرسیدن چه بود؟ 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 جا شاید دل کودکی آن 

 !شکستمی 

 شد گفت ولی می 

 دست تقدیر 

 به آن تمام 

 !شداضی نمیر

 .آمدباز هم یادش نمی 

 آغاز بیچارگی بعدی 

 از کجا آمد؟ 

 یحتمل 

 از همان شبی بود که پدر 

 در شیفت نگهبانی 

 خسته و بس 

 .خواب آلود بود

 غفلت کوتاهی کرد 

 !شاید او مقصر نبود 

 اما یک حواس پرت 

 یک ندانم کاری 

 تمام زندگی کوچک نوپایشان را

 شدکه به مراتب بدتر از پیش می 

 تماما  

 به غباری ابدی 

 !بدل کرد 

 *** 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 یک آتش سوزی کوچک 

 و یک کبریت 

 که خاموش نشده بود، 

 یک سیگار 

 تقریبا  یک سوم ابعاد فراخ کارخانه را 

 های آتش در شعله 

 !سوزاند

 و شاید این اتفاق 

 جمع زیادی را 

 از نان خوردن 

 !انداخت

 فاجعه به مراتب 

 !اثرات ناگوارتری داشت 

 شکایت و دادگاه، 

 مدام رفت و آمدها به پاسگاه

 و مامورینی که بارها 

 درب خانه آمده بودند 

 و آبرویی 

 که در همسایگی 

 تماما  

 !فرو ریخته بود 

 یک ماه تمام 

 ها کش مکش 

 به طول انجامیدند

 بایست و آیا می 

 نامش را شانس گذاشت که رأی دادگاه 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 طور صادر گشت این

 که پدر 

 !زندان نرود

 حبس نکشد 

 و در ازایش

 ماهانه 

 کماکان 

 مبلغی بپردازد 

 شاید که پس از چند سال 

 تمام بدهی 

 !تسویه شود 

 !باز هم، شاید

 *** 

 های پدرسگ دو زدن 

 .ی آغاز بودتازه در مرحله 

 کارگری کردن برای مردم 

 !شبانه روز 

 شاید در ماه

 کمتر از پنج روز 

 دیدپدر را می 

 و بدتر 

 ای بود جاره خانه ا

 ایو صاحب خانه 

 که اگر سر ماه 

 شدحسابش تغذیه نمی 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 انداخت ای به راه می الم شنگه 

 که آن سرش 

 .ناپیدا

 مگر یک مرد 

 یک پدر

 با تمام اوضاع اقتصادی 

 زیر خط فقر 

 تا چه اندازه 

 توانش یارای همت دارد؟ 

 اما باید گفت ناشکری 

 همه چیز را بدتر کرد؟ 

 یا بی رحمی اقبال؟ 

 !آه

 بدبیاری تمامی نداشت؟ 

 آخر تا به کجا؟ 

 رودگمان می 

 تا همان شب بارانی 

 چیزی نمانده به سال نو 

 شاید سه هفته کمابیش، 

 کرد تصور می 

 بدترین فاجعه در ابتدا

 .مرگ مادربزرگ بود

 سپس حبس شدن در چهاردیواری خاکستری 

 و پس از آن 

 ح به بار آمدهافتضا

 .در کارخانه
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 *** 

 اما

 درست در همان شب که بوران

 جا را سفید کرده بود همه 

 و بخاری خانه 

 ها برای کاهش حداکثری هزینه 

 سوخت ی ممکن می در کمترین شعله 

 و او

 در حین لرزیدن از سرما 

 های کهنه با ژاکت 

 نوشت، چسبیده به بخاری مشق بابا نان داد می 

 ه ضرب درب خانه را ب 

 .کوفتند

 .آه یادم نبود

 تر این است درست 

 که زنگ خانه را

 .به ضرب نواختند

 توانست باشد؟چه کسی می 

 پدری که به شب کاری 

 در یک ساختمان نیمه کاره رفته بود 

 یا صاحب خانه 

 که برای گله و تهدید به تخلیه آمده بود؟ 

 !نه

 .توانست باشدپدر نمی

 ها او تمام این ماه 

 کردروزها کارگری قالیشویی را می 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 ها را یا کارواشی 

 هاو شب 

 .رفتبه سراغ همین ساختمان نیمه ساخته می 

 در حاشیه شهر بود 

 ساختندو چون غیرقانونی می 

 عمال  در خفا 

 و تاریکی شب 

 .شدتازه کارشان شروع می 

 ای در کار بود نه بیمه 

 .ی دیگری و نه هیچ پشتوانه 

 *** 

 .مادر، ل*ب گزید

 مشخص بود در این چند ماه

 چند قرنی پیر شده، 

 .پوستش چروک برداشته است

 با وحشت و هراس 

 چادر گل گلی به سر کرد 

 .و عجوالنه به حیاط رفت

 او

 از همان باال 

 ل*ب پنجره

 .تنها نظاره کرد

 دید که نه پدرش بود مردی را می 

 !نه صاحب خانه 

 د، کرد مراحساس می 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 ست یکی از همان کارگرهایی 

 که با پدرش 

 .کردکار می 

 جا رااو از ساختمان تا آن 

 آن هم بی پدرش 

 برای چه آمده بود؟ 

 پاسخ این سوال را

 آن شب 

 .هرگز درنیافت

 حتی زمانی که مادر 

 با صورت درهم رفته 

 چشمان خیس 

 و نگاه غمزده 

 .داخل آمد

 تند و هراسان سفارش کرد 

 درب را روی هیچ کس باز نکند 

 و هیچ جا نرود 

 .تا مادر برگردد

 او نفهمید

 و ندانست

 .تا فردایش

 تا روزی که پدرش را 

 .خفته در تخت دید

 تا زمانی که سپیدی دیوار بیمارستان 

 دور سرش چرخید 

 و او
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 از اعماق دل

 .ضجه زد

 دنیا را لعن کرد 

 !و دنیایش را، منع

 کرد ی که عاجزانه تالش میپدر

 شان را زندگی

 .با چنگ و دندان نگه دارد

 !اشهمان قهرمان زندگی 

 چه دردناک 

 های ماندگار های داستان همچون تمام قهرمان 

 ذره ذره

 .آب شد

 سقوط از کف طبقه دوم 

 مجوز درحال ساخت و آواری که از ساختمان بی 

 رویش ریختند 

 .و نخاعی که قطع شد

 قیمت  شاید به

 !ی امید یک زندگی بودقطع شدگی باقی مانده

 *** 

 !آه

 .لعن بر این دست تقدیر

 نفرین بر پیوند زجر 

 .ی یک زندگیبر ریشه 

 پدری که در بستر خوابید 

 .تر از پیش شدو روز به روز افسرده 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 نومند ای که روزی تچهره

 و نماد امید 

 برای او بود 

 جز چروک 

 اشی گونه و استخوان ور آمده

 .چیزی از او نمانده بود

 احتماال  حال 

 .نوبت مادر فرا رسیده بود

 نوبت پیرتر شدنش

 سوختنش در آتش این غم 

 و درد 

 و دویدن 

 !برای نرسیدن

 روزها کارگری در خانه مردم

 و شب ها 

 .پرستاری از سالمندان

 او مانده بود 

 اش؛ و غم دیدن رنج دو والد سوخته 

 .اشوالدین فدا شده 

 شرایط حتی 

 به جایی کشانده شد که دیگر 

 !به بن بست مانست

 آمد درآمدی که کم می 

 ای که دیگر و مدرسه 

 .شدکابوس مطلق می 

 تنها یک واژه
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 !تر بودشاید این نیز دردناک 

 .صادر شدترک تحصیلی که 

 حال او نیز 

 با آن دستان کوچک 

 اش و قلب پاک سوراخ شده 

 .ها را بکندرفت تا شاگردی بقالی می 

 ها را، تمیزکاری مغازه

 !ها رامتحمل شدن سرکوفت 

 *** 

 آید دور از ذهن به نظر می 

 اگر بگویم 

 باز هم 

 ها تمام این درجا زدن 

 کاستی داشت؟ 

 باز هم همه چیز 

 !آمدکم می 

 آتش سوزی کارخانه  بدهی 

 ی خانه ی سر به فلک کشیده اجاره

 های پدرو دوا و درمان 

 شدکه قطع بر یقین اگر به آن رسیدگی نمی 

 اشاوضاع جسمی 

 از چنین چیزی 

 !شدبدتر نیز می 

 ترین حقیقت این میان نیز دگرگون کننده 

 شد که پدرچنین تلقی می 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 کنترل جسمی نیمی از بدنش را

 داشت به طبع ن

 اش در خانه و تنها گذاشتن هر روزه

 !آورددل آشوبگی به همراه می 

 یقینا  این مرد 

 به تنهایی 

 !شدی یک قوم می اسطوره

 های مادر و فرزندشبانه روز کار کردن 

 .شدبه هیچ جا بند نمی 

 گذاشتند چشم که برهم می 

 !مانددیگر پولی برای اجاره خانه نمی 

 آن روزهای آخر زمستان 

 های رنگین که آدمیان پی خرید 

 رفتند و نو کردن دلشان می 

 زندگی این خانواده 

 هایی و چه بسا جمع زیادی از چنین خانواده 

 !شدکهنه و تارتر می 

 *** 

 شاید یک هفته 

 به سال نو مانده بود 

 شاید حتی کمتر 

 .آوردمیدقیق به خاطر ن

 از پادویی مغازه میوه فروشی

 .به خانه آمده بود

 حوالی ظهر بود 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 ی کوچکشو دستان پینه بسته 

 گویی بیش از این 

 .کشیدنددیگر نمی

 به مقابل درب که رسید 

 یک جفت کفش تماما  مردانه

 .توجهش را جلب کرد

 مکث کرد؛ 

 .ایستاد

 مردی در خانه؟ 

 آب دهانش را فرو داده

 .تبه داخل رف 

 مرد صاحب خانه بود 

 روی زمین بی فرش خانه 

 .نشسته بود

 آره یادش آمد که فرش را

 فروخته بودند 

 تا پولش 

 .شاید به دردی بخورد

 مادر 

 نگریست طوری می 

 که تمام صورتش 

 ماندبه مردگان می 

 و پدر

 سر در گریبان 

 .کردبا صدای نامفهوم زمزمه می 

 فلجش 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 .زبانش را هم بسته بود

 خانه تا او را دید مرد صاحب

 دیگر درنگ نکرد 

 برخاست و با صدایی مرتعش

 و بس جدی 

 به سوی خروجی 

 .گام راند

 گفت فریادی که می 

 یا تا شب بساطشان را بسته و

 رونداز خانه می 

 یا با حکم تخلیه درون دستش

 رودمی 

 و حکم جلبشان را 

 !آوردمی 

 *** 

 !خدایا

 تر هم مگر چنین تلخ 

 شد؟می 

 شد؟ شان پس داده می تقاص چه چیز از جانب 

 اصال  کجا بودند؟

 ها و عموهایی که بر سر ارثهمان عمه 

 به روز نکشیده آمدند؛

 اما در این درد 

 و در این زجر 

 گم و گور شده بودند؟ 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 همه چیز 

 که دردش احساس شود تر از آن سریع 

 آغاز 

 .و تمام شد

 مادری که با فغان 

 زدر می اثاث خانه را با

 و پدری دست و پا بسته 

 که از شانس خود خسته 

 .و سرگشته و پریشان بود

 گاه با لبخند ضعیف 

 نگریست او را می 

 تا هنوز به فرزندش بگوید 

 !نگران نباشد

 دیر نبود؟ 

 شاید هم بتوان گفت مرد، 

 .کشیدبیش از همه عذاب می 

 دیدن آن که سربار خانه بود

 و همسر و فرزندش 

 چشمانش  درست مقابل 

 .دادندجان می 

 صاحب خانه چه؟ 

 یحتمل نشسته بود 

 ی کذاییو با آن حکم تخلیه 

 زدخودش را در حیاط باد می 

 تا خیالش راحت باشد؛ 

 که نظاره کند تمامِ خانه 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 .شودخالی می 

 به راستی 

 سنگ دلی 

 ها بود؟ بخش جدا ناپذیر از دنیای خاکستری 

 

 

 

 پایان 

 

 بیست و هشت دِی ماه هزار و چهارصد 

ی بعدازظهرساعت دو و چهل و پنج دقیقه 
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 ( ی همت  ی آرا )هست  |  بطن خفقان

 
 »با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.«

 

 

 

 بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک 

این  برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید.  لینک
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