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 ليال يوسفی

  ٢٠١۴ دسمبر ١١
  

   روحی به نام محرمۀشکنج
  

 کودک نمی داند مذھب چيست؟

  .بی دفاع است. ستکودک از ھر آنچه که به خوردش می دھيد و به سرش می آوريد، بی خبر ا

.  دلھره می گيرد!زجر می کشد از خيال بافی ھای بھشت و جھنم مذاھب. غصه می خورد. کودک اما ترس را می فھمد

 …او تنھا  پر از احساسات و کنجکاوی  است

  !الخره خوابيدابال گرفته، ب! چه عجب: اولين بار مادرش گفت

وقتی که بيدار شد، بی قرار بود و گريه . مادر راضی بود.  توجه نکردکسی. خوابش در آن قيل و قال خيلی طوالنی شد

چند روز . فردا اما در خانه، مادر بی ھوش شدنش  را به چشم خود ديد و بعد گريه و گريه. طوالنی و وحشت زده. کرد

  :پيش دکتر ھق ھق کنان ، به زبان کودکی اش به سختی  تعريف کرد.  رفتند پيش دکتر. به ھمين منوال گذشت

اولش خوب بود، اما يک مرتبه چراغھا . آن شب مامانم مرا به مسجد برد و گفت که می توانم با بچه ھا بازی کنم«

فقط . قمه زدند و خون ريخت.  و يقه پاره کردندتوی سرشان کوبيدند. مردان سياه پوش فرياد می زدند. خاموش شد

اما . کمک خواستم. مردی با چاقو آمد به طرفم، جيغ کشيدم. مادرم ھم گريه می کرد. خيلی ترسيدم. تاريکی بود و ضجه

. حاال ھمه اش به ياد می آورم. بعد ھمه چيز چرخيد و چرخيد .بدنم لرزيد و چشمانم سياھی رفت. ھمه گريه می کردند

 .ی ترسمم

 از چراغ خاموش

 از فرياد مردان

 زنانۀ از ضج

 از سياھی و خون

 ».من از محرم می ترسم

 

 ).او لکنت دارد. اين کودک ھنوز تحت درمان است و ھر روز بی ھوش می شود(

  ١٣٩٣ ]قوس[ آذر ماه١١٩ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري
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