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 گناهبی

 بعدیتک دنیایی بود و اسیر کاج درخت چوب از شدهساخته قفسی در

 پنجره و دیوار شکاف از که نوری پرتوهای. دیدمیها ضلعیشش پشت از را

که  دخترکی. کردمی روشن را اتاق کمی فضای تابید،می داخل به کوچک

 را او دل تا آورددرمی مختلفیهای شکلک بود،رو ایستادهبهپنجره رو پشت

 ببیند، ولی بهتر را او تا آوردمی باال را سرش گاهیگاه پسرک. کند شاد

 سرش موهای از قسمتی. کردمی برخورد دیواره قفس به هربار سرش محکم

 ایجاد سرش بر سطحی شکافی و ریخته متوالی این برخوردهای شدت از

 احساس سرش در ناپذیری تحمل دوباره، سوزش برخورد بار هر با بود.شده

 ایپنجره به را نگاهش پسرک. شد دور آنجا از زن دیدن با دخترک. کردمی

صفحه  و در دوخت، بودایستاده آنجا موحنایی دخترک قبل دقایقی تا که

 .رفت فرو خاطراتش کتاب از روشنی
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انم اندرسون آقا و خ از  دودلی و تردیدکمی  با، مدیر یتیم خانه ،آقای شارل
 «؟کنید مراقبت او ازخوبی به توانیدمی آیا»: پرسید

: فتگ لب بر شیرینی لبخند با و بوسید را پسرک پیشانی اندرسون خانم

 «.توانممی. بله»

 توانست وگوگفتکمی  با و داد خاتمه شارل آقای تردیدهای به ترتیب نه ایب
 پشتیبانش هک داشت خواهد والدینی که چرا ،بود خوشحال پسرک. سازد متقاعد را او

ها اسب ،ارافس خوردن تکان و اندرسون آقای صدای با .شدند کالسکه سوار. باشند
 و وزیدمی آن جانب از خنکی نسیم که رسیدند زاریعلف به. افتادند راه به

 به و گذاشتند سر پشت را زارعلف بعد دقایقی .دادمی نوازش راهایشان صورت
 یاقیاشت با پسرک و گرفت دست در را او دست اندرسون خانم. رسیدند دهکده
 در فقط ار بزرگی نه ایب کلیسایی حال به تا. دوخت چشم کلیسا به ناپذیر وصف
 فندقی سقفش و ایهقهو کرم رنگ به کلیسا دیوار. بوددیده خانه یتیمهای کتاب

 و زیبا ولی ،کوچک ایهکلب به تا گذشتند بزرگ و کوچکهای کلبه میان از. بود
 اندرسون آقای. شد پیاده کالسکه از اندرسون آقای کمک با جک. رسیدند باشکوه

 مال بعد هب حاال از خانه این !پسرم»: گفت و کرد او به رو آمیزمحبت لحنی با
 «.کن انتخاب ،داری دوست که را هر اتاقی و شو داخل. توست

 . نبود دیگر تنها  چون ،کردمی خوشبختی احساس پسرک

 پیرزنی. افکند زیر به را سرش ترس از جک. سرداد را اشناله صدای در ناگهان
 وارد و کوبید اتاق چوبی کف به محکم را کفششهای پاشنه بدقیافه و ریختبی

 برنج گلوله سه و کرد نزدیک قفس به را خود. داشت دست در ایهکاس. شد انبار
 راها گلوله سرعتی چنان با جک. انداخت قفس درون بهها ضلعیشش میان ازرا 
. نبود  گلوله سه از خبری بعد دقایقی. شود خفه بود نزدیک که بردفرو دهانش در

 قفس شکاف از و آورد ایهکاس زن. درآورد کاسه حالت به را کوچکش دستان جک
 وشد  خارج انبار از زن. نوشید را آب جک. کرد خالی پسر دستان در را آن محتوی
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 نگاهش، گودافتاده چشمانی با. فضای انباری را پر کرد بارمرگ سکوت همان دوباره
 .کشید انتظار خورشید طلوع تا و دوخت پنجره به را

 و کخش سرما شدت از بدنش تمام. نبود موحنایی دختر از خبری زود صبح
 کف اندازه یک به که بسترش زخمعفونت . ندبودشده منقبض بدنش عضالت

 . بوددهبیشتر ش قبل روزهای از، بود دست

. سوزاندمی را پوستش ،تابیدمی درون بهها شیشه پشت از ظهرکه آفتاب
 رخ به را جدیدش عروسک و نگریستمی او به شیشه حصار پشت از دخترک

 محکم رشس که ببیند بهتر را عروسک بتواند تا  آورد باال را سرش جک. کشیدمی
 رشس فرق و پیشانی روی را گرم عیمای شدنجاری. کرد اصابت چوبی سقف به

 انشدیدگ مقابل و آورد پایین را آن ،کشید سرش روی را دستش. کرد احساس
 رورفتف فکر به پسرک. دوید خانه سمت به کنانگریه و کشید جیغ دخترک. گرفت

 . شد تداعی ذهنش در گذشته خاطرات و

 را مدرسه باالجبار. دادنمی امان او به نامادری، اندرسون آقای مرگ از پس
. کند یدگیرس خانه کارهای به تا واداشت را او اندرسون خانم که چرا ،گفت ترک

. کردمی سپریها کاه طویله، روی در راها شب و کردمی تمیز را اصطبل روز هر او
 از خواستمی و بودشده خسته .نداشت را فرساطاقت کارهای همه آن توان دیگر
 که یطور ،پنجه پا روی و شمرد غنیمت را وقت شب تاریکی در. بگریزد آنجا

 ،رسید که انهخ در نزدیک. برداشت نانی تکه و شد خانه وارد ،نشود متوجه نامادری
 نزدیک که طوری ،زد کتک را او و گرفت را مچش اندرسون ناباوری، خانم کمال با

 دستگیره .برخاست جا از و کرد جمع پاهایش در را توانش جک. برود حال از بود
. کرد وارد کمرش هب ایهضرب ای آهنیمیله با اندرسون خانم که گرفت دست در را

 که اندرسون خانم. برود راه نتوانست دیگر و شد نخاع قطع لحظه همان جک
مه و محاک ترسش را بگیرد، از گریبان حادثه این و شود فاش قضیه ترسیدمی

 .       شتگذمی ماجرا آن از چهارسالحاال  .کرد زندانی قفسانبار و این  در را او، زندان
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 به. بود جاآن ساعت همین در و روز هر مادر. شد تاالر وارد ریزاناشک دخترک
 و حال ندر آ دختر دیدن با مادر. کشید را دامنش از قسمتی و دوید مادر سمت
 هپنجر تپش دخترک. افتاد راه به کلبه طرف او به همراه و برخاست جا از وضع

 غبارهای شیشه به سبابه انگشت با و نگریست مادر به مبهوت نگاهی با ،ستادای
 ،بود کتاری داخل فضای. چسباند پنجره به را صورتش مادر. کرد اشاره گرفته
 زدود را شیشه روی غبار دستش با. کند مشاهده را چیزی توانستنمی که طوری

 قفسی کی، تاری میان در. کرد عادت تاریکی به چشمانش کمکم. شد خیره دوباره و
 به رو. بودتهنشس درونش برهنه و الغراندامساله، تقریباً دوازده پسری که دید را

 اًبعد. کن یباز مری عمههای بچه با و برو !سوفیا»: گفت نگرانی با و کرد دخترک
 « .آمد خواهم دنبالت

 خانه تسم به شتابان و کرد جمع دستانش در را بلندش و دارچین دامنسپس 
 .دوید کالنتر

 براساس. یافت ترمیم شو بدن سر هایزخم و بازگشت خانهتیمیبه  جک
 کردندمی منتقل بیمارستان به لحظه همان را جک اگر، شده انجام آزمایشات

 آیا ولی، استشده جک سرپرستی خواهان سوفیا مادر زیاد بود. اشبهبودی احتمال
 .دانمنمی، کندمی رد را شانخواسته یا کند زندگی آنها با که پذیردمی جک

 

 

 

 

 

 

 

 


