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 شتمادرم گناه دا

 خراسان رضوی -استادسمانه 
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ز به روز رومکه بابات مِرِه،ه جدا رِ، نسرین دِبیِی بیبینی امیر دوباره شروع کِرده؟ بِره چی مِخِی بیِی مادر»  -

 «خِی بیِی؟ ها؟چی مِبِرِه ! رِهپیرتر مِدِرِه 

 «مامان! خودت خوبی؟» -

ق مُکُنه، قلبُمم می گیره! زق زنِه مادر جان، خوب نیستُم، یَک چند وختیه که سرُم درد مُکُنه، پاهامم »  -

 «فک کُنُم دِرُم سِکتَه مُکُنُم.

 «خدا نکنه مامان جان، انشااهلل سایه ات حاال حاالها رو سر ما هست» -

 «مرگَه دیگَه مادر! خِبَر که نمُکُنِه»  -

 «؟دیگ رو چی کار می کنی»  -

 «هیچی! چی کار مُخوام بُکُنم، با ای همه درد و مرض که نمِتِنُم»  -

 «یعنی امسال دیگ بی دیگ؟»  -

 «ها! هم امسال، هم سالهای دیگَه، دیگَه کششِ نِدِرُم، پیر رفتُم دیگَه، همی ساالیی که دادُم بسَه.»  -

امیر نیستم، نگران بابا و نسرین هم  ام و فکر می کنم چه بالیی سر مادرم آمده! نگرانسرم را روی مهر گذاشته 

 نیستم. مادرم! چه اتفاقی برایش افتاده؟

 ا باال می آورم تشتتا سرم ر .ل خیسی شدههری که حاال تبدیل به گِهر بر می دارم. مُپشانی گلی ام را از روی مُ

لی شده و به لباس های م خالی می شود. لرزم می گیرد، چادر نماز یک دست سفیدم خیس و گِآب دیگری روی

دیگرم چسبیده، موهایم از زیر چادر بیرون زده و دست هایم می لرزد. به جای اینکه سر نماز آرامش داشته باشم 
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ی داشتم نماز مبه لرزه افتاده ام و منتظرم هر آن نفر دیگری از راه برسد و تشت آب دیگری را رویم خالی کند. 

 کردند. شروع اخواندم که بچه ها آب بازی ر

دنبال ظرفی برای ریختن آب روی بقیه آشپزخانه می روم. به با همان چادر گِلیبلند می شم و  ،سالم می دهم

یک ماه قبل بساطش را علم می کرد دست  ازفکر می کنم چرا مادر امسال از دادن نذری که هر سال  و مدمی گر

و به جایش به ند. دنبال تشت می گردم خبری از هیچ ظرف و ظروف دیگری نیست. همه را بردهاکشیده. 

ن کرده و روی اولی شآب ،به همان بسنده می کنم بزرگترین ظرفی که می رسم یک کاسه ی ماست خوری است.

شاید اتفاقی برای مادر افتاده، شاید نفری که می بینم می پاشم و همزمان پارچ آب دیگری رویم خالی می شود. 

احتمال پول کم  !مادر همیشه و همه سال پیش بینی همه چیز را می کرد، نه ؟اما مگر می شود ،پول کم آورده

 آوردن کم است.

یا تشت بزرگی می کنم. دختر سوئیت رو به رو می گوید که  قابلمهنها تقاضای آبه سوئیت رو به رو می روم و از 

ری رویم خالی می کند. راه پله پارچ آب دیگ اهمه را بچه های اتاق ما برده اند. رویم را که بر می گردانم سار

آب می شود و آب از پله ها شروع به پایین رفتن می کند. دختر سوئیت رو به رو هم خیس شده و اعصابش  خیس

 این را می شود از در به هم کوبیدنش فهمید. از دست همه مان خورد شده است.

 شاید امیر ... ،فکر می کنم شاید برای امیر اتفاقی افتاده

پارچ آب دیگری رویم خالی می کند. نکند ر حالیکه آب از بلوز و شلوار آبی اش قطره قطره می چکد، دمریم 

 نکند ... ،رده و به من چیزی نمی گویندنکند مُ  ؟!ردهامیر مُ

وارد سوئیت خودمان می شود تا ظرفش را دوباره آب کند، آن قدر آبی لباسش  شده ومریم به سرعت از من دور 

من را  ،خیس شده که انگار با رفتنش دریا را با خود می برد. هنوز مریم نرفته که مهسا از سوئیت بیرون می آید

می کند. یک آن مقابلش می بیند و قابلمه ای را که قرار بود در آن خورشت امشب را بار بگذارد روی من خالی 

 چکدآب از روی لباسم سر می خورد و پایین می قطرات خنک از ترس داغی خورشت سوزم می گیرد اما وقتی 

 شروع به لرزیدن می کنم.
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نمی توانست این قدر راحت مادر اگر مرده بود مادر حتما به من می گفت. مرده بود اگر ُمطمئنم امیر نمرده، 

بگوید. اگر مُرده بود شاید مادر را هم با خودش می برد. مگر مادر می تواند  بزند و از درد و مرض هایشحرف 

 ؟!بی امیر زندگی کند

. پر محمام می رو دوشظرف مهسا را به زور می گیرم و سراغ  ،رده خیالم راحت می شودنمُ امیراز فکر اینکه 

از من خیس کرده اند و آبی که رویش اولین نفری که می بینم خالیمی کنم. ریحانه را قبل و روی  آبش می کنم 

ند ؟! نکند از هتل بیرونش کرده اند؟! نکمی ریزم زیاد توفیری به حالش نمی کند. نکند برای بابا اتفاقی افتاده

ان مادر نمی تواست از من پنهفکر میکنم که اگر برای بابا هم اتفاقی افتاده بود  زو با بدهی باال آورده؟! نکند ...

، می دانم مادر هنوز هر صبح نیم ساعت زودتر بیدار می شود تا صبحانه را برای شوهرش آماده کند و یک کند

حس می کنم در صدای مادر صبح بی او آن قدر سخت می گذرد که نتواند آن را با دخترش در میان بگذارد. 

دلت می خواهد پنهانش هم ن حس هایی که آاز در موردش حرف بزند،  خواهدحسی پنهان وجود دارد که نمی 

 کنی و هم در موردش حرف بزنی تا خالص شوی از دستش.

خرمن، هر کسی از راه  ر، شده ام هیزم سمریم تشت آبی را که از سوئیت رو به رو گرفته روی من خالی می کند

 :می گویممی رسد اول من را خیس می کند و بعد سراغ بقیه می رود. لزرم بیشتر می شود. خطاب به همه شان 

 «، این قدر خیسم کنین که سینه پهلو کنم امشبمسافرمخوب بی شعورها! من فردا »  -

 مریم جواب می دهد:

 «اصال هدف ما از این برنامه ی شوم همین بود»  -

 «؟که من سینه پهلو کنم»  -

 «که سفر کوفتت بشه»  -

 «اتون سوغاتی نمی یارمهم بر دسته بُزحاال که این جور شد تا آخرین لحظه مقاومت می کنم اما »  -

 «جنابعالی اول این گندی رو که زدی جمع می کنی، تا بعد به سفر و سوغاتی آوردنت برسیم.»  -

 صدای ایرجی است که می پیچید توی اتاق. بر می گردم و نگاهش می کنم.
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 «باور کنین خانم ایرجی من این بار بی تقصیرم، اینم شاهد »  -

 :دهم و به حالت عجز می گویملی ام را نشان می چادر نماز گِ

داشتم مثل بچه ی آدم نماز می خوندم، با خدا راز و نیاز می کردم که فردا به سالمت برم مشهد و »  -

 «هی تکرار می کردم که مبادا سوغاتی خانم ایرجی یادم بره

 م بچهمن نمی فهم آبه، سه نفر زمین خوردند! این فصل سال وقت این کارهاست آخه؟ پرتو راه پله »  -

های این سوئیت چرا فرق گرما و سرما رو تشخیص نمی دن، پارسال هم همین مصیبت رو راه 

 «ننداختین؟

 مریم می گوید:

 «آخه اینا هر سال نذری دارند»   -

 من هستم که جمعم بسته.« اینا» منظورش از 

 «چه ربطی به نذری اینا داره! خوب اینا نذری دارند این وحشی بازی ها واسه چیه؟» -

در کار نیست، که حسی در ی خانم ایرجی هم اشاره به من است. به هیچ کس نگفته ام که امسال نذری «اینا»

 صدای مادرم پنهان است.

 «های سوئیت خودتون سر دیگ امسال واسه سالمتی همه ی مریضای اسالم دعا کن، مخصوصا بچه»  -

 رو به جمع می کند و ادامه می دهد: 

یک بار دیگه از این اداها دربیارین و خوابگاه رو به گند بکشین همه تون رو بیرون به جان بچه ام اگه »  -

 «می کنم.

لبخند های یک وری که  اهمه می دانیم که ایرجی بچه ندارد و از این رو کسی حرفش را جدی نمی گیرد اما ب

سکته کرده ایم و به جان به هم می اندازیم وانمود می کنیم که از تهدیدش مو به تنمان سیخ شده و از ترس 
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از بچه های  شوهرهایمان قسم می خوریم که دیگر تکرار نشود. ایرجی هم قسم ما را جدی نمی گیرد چون هیچ

 د و تنها سوئیت تماما مجردی کل خوابگاه به ما تعلق دارد.سوئیت پنج شوهر ندار
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آب بازی در زمستان با اولین عطسه  انه ینشحوله را روی سرم می اندازم و موهایم را الیش می پیچم. اولین 

ظهور می کند. از حمام که بیرون می آیم همه جا مرتب شده است. بچه ها موکت های کف اتاق را با موکت 

ظرف و ظروف هم هم مرتب جای خود قرار گرفته، ایرجی دست اند.  های اضافه ی سوئیت رو به رو عوض کرده

است که دارند پله ها را طی می کشند. پنجره های اتاق باز است و قرار  اراسبه سینه در حال نظارت بر مریم و 

از قبلی سراغم می آید. خوشحال از اینکه از نظافت  تراست هوای بیرون نم اتاق را خشک کند. عطسه دوم بلند

 می کنم ون استفاده آفرار کرده ام به سمت تختم می رود. تختم طبقه ی دوم است. معموال فقط برای خواب از 

که طبقه ی اول است. حوله را روی تخت می است مریمولو شدن های همین طوری ام در طول روز روی تخت 

 می افتد. مریمخط  هدست نویسی ب بااندازم که چشمم به لیست بلند و باالی سوغاتی های درخواستی 

 نرگس عزیز! » 

االن زیر دوش آب داغ برای خودت کیف می کنی و ما را یک افت شانه خالی کرده ای و ظدر اینکه از زیر بار ن

مشت خر نفهم می خوانی که به همین راحتی متوجه غیبت تو نشده ایم شکی نیست. ولی اوال که خر نفهم 

خودت هستی و دوما ما نه تنها متوجه غیبت تو شده ایم بلکه خودمان امکان این غیبت را برایت فراهم کردیم 

ل داده باشیم و برای اینکه از زیر کار در رفته ای تو را مدیون خود کنیم. به همین جهت تو االن تا کمی به تو حا

به ما بدهکار هستی و باید برای جبران بدهی ات لیست زیر را در بازگشت از مشهد تهیه نموده و به ما تقدیم 

هوای استخوان سوز موکت هایی را کنی. در غیر این صورت مجبور می شویم تو را به حیاط بفرستیم تا در این 

 که چشم انتظار شسته شدن هستند از چشم انتظاری در بیاوری. 

 و اما لیست مربوطه:
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 نفری یک انگشتر فیروزه.به تعداد دوازده نفر از قرار هر نفر یک کیلو نبات و یک کیلو زرشک و البته 

الی سر ما ایستاده، با توجه به کَرَم خودت دست به سینه با یادداشتدر ضمن خانم ایرجی در حین نوشتن این 

 از خجالت ایشان هم در بیا.

 و البته فراموش نکن که تو حق انتخاب داری و ما به تصمیت احترام می گذاریم.

 «دوستداران تو و شهرت و سوغاتی هایش: بچه های سوئیت پنج

د فیروزه سوغات نیشابور است و نیشابور و با خودم می گویم این مریم چرا نمی خواهد بفهمتصمیم را گرفته ام 

 جزئی از مشهد نیست.
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ن را داخل صندوق بگذارد آورده و دستم می دهد. کمک راننده می خواهد آدر  دوششمریم کوله پشتی را از 

که مانع می شوم، بهانه می آورم که وسیله های الزمی را داخلش گذاشته ام. هنوز یادم نرفته که کوله پشتی 

ام به در صندوق گیر کرد و پاره شد و وسائلم را توی کیسه ی زباله به خانه بردم. مریم سفارش می کند قبلی 

که کتلتی را که پخته بخورم و توی راه غذایی نخرم. می داند وضع معده ام چندان تعریفی ندارد. دوباره تهدید 

 می کند که اگر لیستی را که داده نخرم، خوابگاه راهم نمی دهد.

 .رزن گدایی وارد اتوبوس می شود. مریم هنوز کنارم نشسته تا نفر بغل دستی ام بیاید و اتوبوس حرکت کندپی

 :پیرزن برای همه ی مسافرهای مشهد دعای خیر و سالمتی می کند. کنار مریم که می رسد می گوید

 «انشاهلل خدا یه شوهر خوب نصیبت کنه» -

زن می دهد. پیرزن که می بیند مریم از دعای خیر او خوشش امده مریم می خندد و دوهراز تومان به دست پیر

 ادامه می دهد.
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 «آقا و پولدار ،نجیب ،یه شوهر خوب» -

 :مریم می گوید 

 «از یه خانواده ی کم جمعیت تحصیلکرده و ترجیحاخوش تیپ و »  -

مریم رویم را  ،ت کندسالمتی می کند. راننده اعالم می کند که میخواهد حرکآرزوی پیرزن می خندد و دوباره 

 گوید:می بوسد و پیاده می شود. در گوشم می 

حاال اگر خواستی بگو یه برادر  ،به امام رضا می گی یه شوهر خوب و پولدار و نجیب و حرف گوش کن»  -

 «بگیریم، جاری بشیم.خل و چل هم داشته باشه تو رو واسش 

 می گویم:

بعد حاال اگه وقت شد واسه تو دعا می کنم. تازه امام رضا  ،سوم خودم ،اول خودم، دوم خودم! عمرا» -

 «هوای هم والیتی هاشو بیشتر داره.

مثکه ما هم هشهری خواهرش هستیم ها! بگو آبجی معصومه اش سالم رسوند و سفارش این مریمی »  -

 «ما رو کرد.

تکان و کنار ماشین دست هم سوار می شود. مریم پیاده شده  مسافرحرکت می دهد. آخرین را راننده ماشین 

 می دهد. می دانم دلم برایش تنگ خواهد شد.

ورد و شروع می کند آرا در می  )ع( زنی میانسال نشسته که به محض راه افتادن زیارت نامه امام رضاکنار دستم 

توی حرم زیارت نامه همیشه مادر و من همه ی جمالت را همراه او تکرار می کنم. به خواندن. زیر لب میخواند 

ها ن روزآخوب شود. دکتر ها گفته بودند سرطان دارد. امیر  زودتررا بلند بلند می خواند و دعا می کرد که امیر 

پی  ن واه سالم بود و تازه یاد گرفته بودم نماز بخوانم. مادر می گفت از ته دلت نماز بخودوازده سالش بود. من نُ

همان روزها بود که مادر برای اولین  حال امیر خوب می شود.نی ابخو دل از ته می گفتاگر برنامه کودک نباش.

برای هیچ  عید آن سال مادر. عالیهوا  و سال دیگ نذری اش را بر پا کرد. روز شهادت امام رضا بود. بهار بود
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د که دلمان که پرسیده بودیم مامان لباس نمی خری؟ سوال کرده بوو در جواب ما  لباس نخریده بودان مکدام

 می خواهد لباس نو داشته باشیم یا حال تنها برادرمان خوب شود؟

می گفتیم سالمتی امیر از باید  ومادر مشخص بود جواب سوال می خواست اما  کدام یک را مدلنمی دانم واقعا 

 نسرین هم گفته بود حال امیر خوب شود بهتر است. نسرین آن روزها کالس دوم هر چیزی مهم تر است.

مده بود. پسر عصمت خانم، همسایه خاله، نسرین را خانه ی آدبیرستان بود و برای اولین بار برایش خواستگار 

ی به نسرین گفته بود می خواهد بعد سربازی ر. آن روزها سرباز بود و توی خواستگابودمده آخاله دیده و خوشش 

اما مادر گفته بود نمی  می آمدنسرین خوشش  د می خواهد دکتر بشود.وهم کار کند و هم درس بخواند. گفته ب

 نمی .برادرش خوب شود یاتواند فعال جهزیه جور کند و از نسرین پرسیده بود که دلش می خواهد عروس شود 

دانم نسرین دلش چه می خواست اما مادر گفته بود می خواهد برای سالمتی امیر نذر کند. گفته بود دیگ خرج 

و عروس بی جهاز مثل شتر بدون کوهان است،  ه بخردعروس کند نمی تواند برایش جهزیاهد او را واگر بخ ،دارد

 بی خاصیت است، به درد نخور است.

گوسفند به خاطر دیگ کشته و ازدور و بری ها خواسته بود بیایند و هم  یکمادر دیگ شله اش را باز گذاشت، 

عدش هم ادامه یافت. بد و سال عختم نشد و سال بسال بزنند و برای سالمتی امیر دعا کنند. این ماجرا به همان 

شخیص تدکتر قبلی دکترگفتهبود اصال سرطانی در کار نبوده و  ،که رفتند دکتر دوبارهامیر حالش خوب شد. 

ه کرده. معقتد بود فرشته ها حال پسرش را خوب زاما مادر معتقد بود دیگ نذری اش معج است،اشتباه داده 

 کرده اند.

مادر ادامه یافت، سیزده چهارده سالی می شود که مادر هیچ سالی عید برایمان لباس نمی خرد و  دیگ نذری

خواست عروس شود، خودش کار کرد می نسرین هم وقتی  کند تا دیگ نذری اش را برپا کند.خرج اضافه نمی 

ر بخواهم عروس شوم هم گرفت. تا پارسال فکر می کردم من هم اگ یو جهازش را خرید، ناگفته نماند که وام

باید خودم جهازم را تهیه کنم، هر چند فکرش کمرم را به درد می آورد اما همین که می دانستم حال مادرخوب 

است و دیگش به راه است بهتر از این بود که تمام راه کرمان تا مشهد را فکر کنم که چرا مادر خواسته بود 

 برنگردم، چرا از نذرش گذشته بود.
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که آن را هم زده بچه دار شده، منیره، دختر خاله  دومیتر، خواستگار اول نسرین معتقد بود سال دیگی که دک

ی مادر می گفت سر دیگ نذر کرده خانه بخرد و سال بعدش خریده بود، عموی بزرگم می گفت تا سر دیگ 

شنیده بود دیگ حاجت دختر همسایه ی دختر خاله ام وقتی  ،گفته خدا توفیر دهد برود مکه رفته بود. نازنین

 می دهد سر دیگ دعا کرده بود که شوهرش اعتیادش را ترک کند و شوهرش سه ماه بعد پاک بود و ...

 مادر داشت چه کار می کرد.

 

4 

شامشان را خورده و سوار می شوند. کتلت های مریم را به همراه زن میانسال کنارم می  ،همه نماز را خوانده

خوریم. طعم کتلت های مریم حتی از کتلت های مادر هم بهتر است. دختر کوچکی روی صندلی رو به رو نشسته 

رده. مادرش و گریه را سر داده و بقیه اهالی اتوبوس را شاکی کرده است. دخترک هوس سیب زمینی آتشی ک

همان طور که دختر را ساکت می کند، می گوید دیشب در باغ پدرش آتش کوچکی درست کرده و سیب زمینی 

زیر تل خاکستر انداخته اند و دختر هنوز بهانه ی آنها را می گیرد. به دخترک حق می دهم بهانه بگیرد. سیب 

 انه نگرفته ام.زمینی آتشی ارزش بهانه گرفتن دارد. خودم هم کم به خاطرش به

از یک هفته قبل از اینکه مادر دیگ را راه بیاندازد، من و امیر و پسرهای حوری خانم که از ما کوچکتر بودند 

پول هایمان را روی هم می گذاشتیم تا یک کیلو سیب زمینی بخریم، قرار بود پول سیب زمینی ها را خودمان 

ه بود کسی از خانه اش سیب زمینی نیاورد، می گفت این بدهیم و همه اش را هم خودمان بخوریم. امیر گفت

جوری هزار تا صاحب پیدا می کند و نفری یکی هم به ما نمی رسد. مصطفی همیشه پول کم می آورد و می 

گفت خوردن لواشک را به سیب زمینی ترجیح می دهد. اما تا سیب زمینی های آتشی را می دید طاقت نمی 

مُو »می کرد فریاد را هم می خورد و وقتی امیر از دادن سیب زمینی پخته دریغ آورد و سهم مرتضی برادرش 

 اش بلند می شد. « هم مُخوام
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جای سیب زمینی های ما گوشه ی راست اجاق بود، زیر کنده های بزرگی که مادر سفارش داده بود حاج عمو 

 فردمادر یا نسرین و گاهی هم  برایمان بیاورد. سمت چپ اجاق هم سیب زمینی هایی بود که بعضی وقت ها

 دیگری روی هوسش زیر خاکستر می گذاشت و سالهای زیادی هم یادشان می رفت.

ر . امیصبح روز نذر امیر چوپان تنها گوسفند میدان می شد. گوسفندی که همیشه ریحان های مادر را می خورد

و به حساب خودش چوپانی می کرد. گاهی چوب را لب دهانش می برد و مثال نی می می گرفت چوبی دستش 

مادرم همین موقع ها پدر به همراه قصاب از راه می رسید. از زمانی که یادم می آید پدر از خون می ترسید. زد. 

ی پایشان می گوید زمان عروسی شان هم از خون می ترسیده و به همین خاطر از روی خون گوسفندی که جلو

بود. شاید برای همین توی زندگی رنگ آرامش را نمی دیدند. اینها را مادر می گفت. همین کشته بودند رد نشده 

 آرامش و اینها را می گویم.

امیر تا لحظه ای که پدر از او می خواست برود برای گوشت ها تشت بیاورد حالش خوب بود و بعد از آن خودش 

 ایاد همه می آورد که دیگ به چه نیتی علم شده است. کار پاک کردن کله و پاچه برا می زند به مریضی و به 

مد. بوی جزغاله شدن، بوی مرگ. ناهار آن روز آحوری خانم بود. همیشه از بوی سوختن موهای کله بدم می 

د. یکی دل و جگر گوسفند قربانی بود و شامش کله و پاچه. چه روزهای شلوغی اند روزهای نذر. همه می آین

حبوبات پاک میکند، یکی آنها را می پزد اما بیشترین داوطلب ها مربوط به بخش گوشت ریش کردن بودند. می 

شود گفت همه داوطلب می شدند که گوشت ریش کنند و همان طور که گوشت پخته ی گوسفند قربانی را 

در بین مان  هیچ کسیی بودیم که ریش ریش می کردند لقمه ای هم در دهان می گذاشتند. ما از معدود قوم ها

یک نفر مسئول پرت کردن حواس مادر بود، دیگری نان میان ریش کنندگان تقسیم در این میان گیاه خوار نبود. 

. مادر هم از تک تک گذاشتندمی کرد و سومی در زمان مناسب عالمت می داد و همه لقمه ها را در دهان می 

که مادر می داند اما این پنهان کاری دسته جمعی طعم گوشت را افزون مراحل خبر داشت، ما هم خبر داشتیم 

 می کرد. در پایان کار هم مادر می آمد و تذکر می داد مبادا کسی گوشت بخورد و برای دیگ کم بیاید. 

 یکی می گفت: 

 «نه! نه! کسی نمی خوره، آره کم می یاد.»  -
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 دیگری می گفت:

 «یاه خوارممن که اصال گوشت نمی خورم، من گ»   -

 چند نفری هم حرف او تکرار می کردند و بعد از لحظه ای به تعداد گیاه خوارها اضافه می شد.

 نفر بعدی می گفت: 

 «گوشت آب پز که خوردن نداره، گوشت باید توی چربی خودش سرخ بشه » -

 دیگری می گفت:

 ...«ما که خانوادگی فقط گوشت سفید می خوریم، مرغ و ماهی و »   -

از این حرف بیشتر خوششان می آمد، خود را در دسته ی تایید کنندگان آن جمله قرار می که چند نفری هم 

 جمع بیشتر اضافه می شد.« گوشت قرمز! هرگز!» دادند و به تعداد 

اما همین که مادر رویش را بر می گرداند، نفر سوم دوباره اشاره می کرد و اهالی همه ی گروه های گیاه خوار، 

 گوشت سفید خور و گوشت آب پز هرگز دوباره حمله برده و لقمه ی دوم را می رفتند باال.

 پنهان کاری شیرینی بود.

همین موقع ها بود که صدای عالیه خانم، همسایه ی رو به رو به گوش می رسید که از دست دو قلوهای حوری 

یالسش را شکسته اند تا زیر دیگ بیاندازند دو قلوها شاخه ی درخت گ چراکهخانم به مادرش شکایت آورده بود 

 و ...

نگاه می کنم به دخترک داخل اتوبوس. در آرزوی سیب زمینی آتشی خوابش برده، با خودم فکر می کنم از 

پانزده سالگی به بعد که مادر و نسرین بزرگ شدنم را به یادم آوردند دیگر پول هایم را برای خریدن سیب زمینی 

 جمع نکردم.
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5 

پیاده شده و یک راست به سمت  من له پشتی به دوش از اتوبوس پیاده می شوم. زن میانسال کنارم قبل ازکو

می رود. مسیر اولش حرم است. چقدر این زن شهر من را بلد است، چند بار آمده که این قدر  44ایستگاه خط 

مثل همه ی مسافران رو به حرم سریع مسیرش را باز می شناسد. سالنه سالنه از در ترمینال خارج می شوم. 

سالم می دهم. با خودم حساب می کنم اگر با اتوبوس بخواهم به خانه برسم دو ساعتی طول می کشد، حساب 

 و کتابم را می کنم و اولین تاکسی زرد جلوی ترمینال را دربست می گیرم.

می بایست حبوبات ها را با حوری  پشت در خانه می ایستم، در نیمه باز نیست، هیچ صدایی نمی آید. مادر االن

خانم پاک می کرد. کلید می اندازم و وارد می شوم. حیاط مثل هر سال تر و تمیز نیست، پر از خاک است. سبزی 

های باغچه زرد شده اند. جای دیگ و پایه اش خالی است. حتما مادر از انباری درش نیاورده. هیچ چیز این خانه 

 ای قبل نیست. رنگ پارسال نیست، رنگ ساله

وارد خانه که می شوم اولین چیزی که توجهم را جلب می کند سیم کشیده ی تلفن است. سیم را به پریز می 

با خودم می گویم شاید مادر رفته  .خوابیده ،زنم و دنبال مادر می گردم. خانه نیست، وارد اتاق امیر می شوم

حبوبات بخرد، شاید رفته سوارخ بدنه ی دیگ را تعمیر کند و با این فکر سراغ انباری توی حیاط می روم. دیگ 

 سرجای پارسالش جا خوش کرده. 

 و دمپایییبیست ساله اش چادر مشکی گلدار بازنی پنجاه ساله چای را آماده میکنم که مادر از راه می رسد. 

 می بوسدم و می گوید چرا این همه راه آمده ام. می پرسم:جلو باز مشکی. 

 «کجا بودی مامان؟»  -

 «حرم بودُم مادر! کجا رِ دِرُم بُرُم؟»  -

 «خوبی؟»  -

 «نِه! خوب نیستُم»  -

 «چی شده؟»  -
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ش خُ یَک کم خسته یُم، چیزی نیستش، نِه! راستش، یک کم زیادتر خِسته یُم، نمدِنُم چیم رِفتَه، حالم»  -

 «نیست ای روزا

شروع به گریه می کند. زار زار می گرید و اشک هایش را با چادر مشکی اش پاک می  و این حرف را می زند

 کند. بغلش می کنم و می پرسم:

 «چی شده مامان؟ بهم بگو!»  -

 «غریبی امام هشتم یِفردا شهادت امام رضایَ، بِرِیِ ای گریه مُکُنُم، بِرِپس »  -

که دیگر کسی سوالش را ادامه نمی داد. مادر ی رای گریه هایش بهانه های خوبی داشت! بهانه مادرم همیشه ب

برای همه ی گریه هایش امام هشتم را بهانه می کرد و من همیشه باور می کردم اما این بار ته دلم می گوید 

 مادر دلیل دیگری برای گریه دارد، دلیلی که با امام هشتم گره خورده.

 !«مُو هم تو ای دنیا مثل خودت غریبُم، هوامو داشته باشرضای غریب!  یا امام»  -

 

6 

، دختر پسر عموی مادر کنارش نشسته، مادر زهرامی دهم.  یصمریضی زده، این را دیگر تشخخودش را به مادر 

 زهرا می گوید:پتو را بیشتر روی خودش می کشد. 

تر عمو خگفتم خودم باید بیام ببینم حال د ،کردموقتی بابا گفت دختر عمو امسال دیگ نداره، تعجب » -

 «چطوره، به جان فاطمه دلم شور می زد از پارسال، دیدم پارسال هم خیلی نا نداشتی.

دختر سه ساله ی زهرا، گوشه ی اتاق خوابش برده، رو اندازی رویش می کشم و به ادامه ی حرفهای زهرا فاطمه 

 گوش می دهم.
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از دیگ دختر عمو گرفتم، بابا گفت برو نذرتو امسال جای دیگه بده، گفتم  وبه بابا گفتم من فاطمه ر» -

نمی رم. گفتم دختر عمو نیتش پاکه، خیره که دیگش هر سال حاجت  جا به غیر دیگ دختر عمو هیچ

 «برآورده می کنه.

 مادر بهانه ی دیگری می آورد.

 «رُم.فلج مُ رُمم دِنُفکر کُ ه،نِکُق مُزق ز، امسال هم مِکِردپارسال هم پاهام خیلی درد » -

یام ، قبل اینکه ببگه یه وقت بذاره کنار برای شما شگفتم به رفیق جوادبه آقا  !خدا نکنه دختر عمو » -

دکتره! دو سال پیش دیگ شما رو  جوادهم خیلی زنگ زدم اما کسی گوشی رو برنداشت، دوست آقا 

وون بوده خوب بشه، می گفت ماه بعد که هم زد، می گفت دعا کرده یکی از مریضاش که یه دختر ج

می گفت دیگ دختر عموت حاجتها رو نقدی حساب خوب خوب شده بود! دکتر مطب دختره اومده 

 «می کنه

 مادر هم مثل من می خندد.

 «واال مال خودمانِه که قسطی مِدِه، اویم قسط جیگربند»  -

 ...«راستی شما نیتت خیره دختر عمو! انشاهلل زودتر حاجت روا می شی. »  -

 و ادامه می دهد: کمی من و من میکند

 «دختر عمو اگه ... ببخشید پرورویی می کنم که می گم ولی... اگه .. یه وقتی مشکل مالی داری...» -

 .مادر حرفش را قطع می کند

 هر بدبُر دیگ حاج رمضون. اصال بُبُبُ م. نذرتِرُدِنِ جان، مشکل مالی نیست، دیگه بنیهش رِ زهراه نِ»  -

 «حرم.

 دختر خوابش را بغل می کند و می رود.  زهرا
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دیگر نیازی به تظاهر مریضی نیست. انگار مادر هم  بلند می شود و می نشیند. زهراکنار مادر می نشینم. با رفتن 

 می داند که می دانم دارد تظاهر می کند.

 «؟ چرا تلفن رو کشیدی؟مامان چی شده» -

 «امیر خوابیده»  -

 «خوابه امیر که هر روز»  -

 «دیگ خیلی زنگ مِزِنن، دیگَه حوصلَه نِداشتُم جِواب بِدُم از هفته ی پیش بِرِیِ»  -

 «بابا چیزی گفته؟»  -

 «نِه»  -

 «امیر کار دیگه ای کرده؟ دزدی کرده؟»  -

 «نِه، هنوز به او جاها نرسیده، همی که از جیب مُو ور مِداره خرج مُکنِه بسه شه مثکه»  -

 «؟چته مامان؟ چی شده خوب»  -

ه شروع ب شرا نگه داردپاهایش را بغل می گیرد، پتو را روی خودش می کشد و همان طور که سعی می کند بغض

 حرف زدن می کند.

 کم. دلم یَهم نزدُ نه، دیگ رِکُه مُه به دختر منیر خانم اشارِرِم هاشم سر دیگ دِتی دیدُخپارسال و»  -

محض  مُوم خدایا گرفت. گفتُخیلی م گرفته دلُ تی نسرین گفت هاشم دختر منیر خانم رِخ، ورفتجوری 

می گیری چه هامو بِدانه دانه  یردِ ، محض غریبی امام هشتم، اما تو چی؟نمکُم، نذر مُنُزِرضای تو دیگ مِ

 «.ازم

بیشتر از این نمی تواند بغض در حال انفجارش را نگه دارد. شروع به گریه می کند و با اشاره می خواهد در اتاق 

ندم تا صدای گریه اش به اتاق امیر نرسد. صدایش را کمی پایین می آورد و رازی که خودم هم می دانستم را بب

 برایم بازگو می کند.
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م دُزَمِهم  دیگ رِکه ه بود. هر سال ردِه امیر که ترک کِدیده، وگرنِ نستی امیر سر دیگ جعفر رِدِمِ » -

 «.قاطی بقیه عاقبت بخیر بِرِههم مُو ، پسر رَنعاقبت بخیر بِ یووناجهمه ی خدایا  مُگُفتُم

 اشک ها و بینی اش را با روسری اش پاک می کند و ادامه می دهد:

چی امیر که مُخواس ورگِرده سمت مواد از همو شب نذر  یِمِدِنی دلُم از چی درد مُکُنِه؟! از ای که بِرِ»  -

ون تو ای شهره، ای همه کوچه و میالن تو چی سر دیگ جعفر رِ بیبینِه، این همه خیاب یِ، بِرِکُنهشرو 

 ؟! چی سر دیگ بهش مواد بده یِبِرِ ،این شهره

 سرش را با تاسف تکان می دهد، چشم هایش را ریز می کند و می گوید:

تی خه. وشَیکیه بود با جعفر بفتَه بود. رِردَ، بهانه کِمِرَه بگیرَه دیگ حبوباتش کمه وشکه گفت وختیهمو »  -

، دلُم یَک جوری شد، فکر کُنُم مردُشک کِ هجنهمومثل یَک کاسه خون، ،چشماش قرمزهم گشت دیدُور

 «گرفتدلُم 

 «مامان شک کردی؟» -

سر دیگ  که آمدسال اولی  بعد بیست سال همو زهرام تی دیدُخم، وردُسه سال پیش شک کِ ،دو» -

 مم امیرُردُبیست و دو ساله، هر سال سر همی دیگ نذر کِ وم، گفتم یا امام رضا مُردُحاجت گرفت شک کِ

 «رفت؟ی خوب اما کِ ره،حالش خوب بِ

امیر که خوب شد مامان، مگه نگفتی دکتره گفته از اول هم مریض نبوده، نگفتی دیگ شفای امیر رو »  -

 «گرفته؟

همو سالی که بی رفت، رد و از مدرسه اخراج راب کِخِ درس هاشِ رفت در عِوَضشمریضیش خوب ها! » -

خِبر پا شد رفت تهران، جونُم به سر نِیامد؟ مردُم و زنده شدُم تا بابات رفت ورگردوندش، اعتیاد کوفتیش 

واس دختر حوری رِ بِرَش بیگیرُم. مُو مادر شوهر خوبی هم که همه چی رِ خِراب کِرد. چقدر دلُم مُخ

 «مِشُدُم

 «شاید قسمت نبوده»  -

 «بقیه یِمُو خواست، هر چی خوشیه بِرِ یِبدبختیه خدا بِرِقسمت چیه مادر؟ هر چی »  -
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 «مگه تو نگفتی برای رضای خدا؟» -

 «مچرا گفتُ» -

 «خوب شاید خدا صالح ندیده» -

م رُال دیده پسه. چطور خدا صِپایین برِ بیچارتو اون بابای  مُو ک بار آب خوش از گلویالندیده یَخدا صِ» -

 «تو ای زندگی هسرش اما صالح ندیده یه کم خوشی بی بیه، دخترم هوو رِهمعتاد بِ

 «من از همین دیگ حاجت گرفتم و دانشگاه قبول شدم. ؟مامان اون روی دیگه اش رو چرا نمی گی» -

 «ندی.اخوندی مادر! یادمه چطور صبح تا شب تو انباری باال درس مُواتو درس خ» -

 امیر صدایش را بلند کرده: 

 «واب بده!جِنیست  کسی او تلفن بی صاحاب رِ»  -

بعد رفتن زهرا تلفن را به پریز زده بودم، با سر و صدای امیر من و مادر همزمان متوجه تلفن می شویم. مادر 

 اشاره می کند که حوصله ی تلفن جواب دادن ندارد، کمی از اشک هایش کم شده، گوشی را بر می دارم. زهرا

رفته مطب دوست شوهرش و  ،خانه ی ما زده بیرون تا ازتر گرفته، می گوید کخبر می دهد برای مادر وقت د

 زهرامی گوید نمی رود. می گوید به  اما برای مادر وقت گرفته، از او تشکر می کنم و به مادر خبر می دهم.مادر

 .از این حرف ها گذشته شم کارزنگ بزنم و بگوی

رفته دکتر و برای رفتن به خانه ی خودش قبل از  زهرااینکه دلم می خواهد به مادرم بگویم خدا دوستش دارد، 

. مبکن می توانمکاری نمن مادر نوبت گرفته نشانه ی چه می تواند باشد. می بینم ایمان مادرم دارد می رود و 

 : می زندامیر دوباره فریاد 

 «ای موبایل المصب مال کیه؟ مگه شماها کَرِن که صدا رو نمُشنُفن؟»  -
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 .با شنیدن صدایش ضربان قلبم باال می رود.را جواب می دهم. محمد پشت خط است، پسر خاله ناهیدموبایل 

از هجده سالگی تا پارسال که دیگ مادر بر پا بود هر سالش را دعا کرده بودم محمد ند ساله ام می افتم. چیادنذر 

مده بودم. ترسیده بودم اگر مادر آراه را شاید بیشتر برای محمد بود که این همه امسال به خواستگاری ام بیاید. 

دیگش را علم نکند محمد را از دست بدهم. زندگی بدون محمد همان قدر برایم بی معنا می شود که زندگی 

 برای نسرین شده است.

ش را تمحمد نگران از حال مادر سوال می کند و دلیل برپانکردن نذری امسال را می پرسد. دلم می خواهد راس

 ادرم اعتقادشاما ته دل برای آبروی مادر می ترسم. اگر کسی بفهمد که م ،کند ماز محمد بخواهم کمک و بگویم

میان است. می پرسد  درن می کنم که فقط پای بیماری مادر ئمحمد را مطم چه می شود؟ را از دست داده است

 ببینمت!... باید این همه راه را برگشته ام. می گویم  چرایست نکار  دراگر امسال دیگ نذری 
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 نگاهم می کند.  و بر می گردد ،توی صحن رضوی نشسته ایم. محمد زیارت نامه اش را تمام می کند

 «نرگس خاله چش شده؟» -

 !«هیچی» -

سال  3نرگس اینجا حرمه، مقدسه، پاکه، تو هم دختری نیستی که دروغ بگی! می شناسمت. از همون » -

پیش که درس های کنکور رو باهات می کردم می شناسمت و می دونم تو این چند سال عوض نشدی، 

 «حاال راستش رو بگو.و می دونم با این قراری که گذاشتی می خوای یه چیزایی رو بهم بگی، 

 «چی بگم؟» -

 «خاله شک کرده؟» -

 دهم. سرم را به نشانه ی بله تکان می آب شور چشم هایم را پر می کند،

 «حدس زدم.» -



19 
 

نگاهش را از من می گیرد و می دوزد به گنبد از نگاهم می خواند که باید توضیح دهد از کجا حدس زده است.

 طال.

خونه تون. رفتم کارهای خاله رو انجام بدم. دیگش رو از تو اینکه بیای مشهد رفتم  یکی دو روز قبل » -

و صبح تا شب هتله، مخصوصا  دونستم آقا رضا وقتش رو ندارهانبار دربیارم، خریدهایش رو انجام بدم، می 

، امیر هم که ... خالصه رفتم خونه تون. خاله سر که االن هم مسافر زیاده و به خدمه مرخصی نمی دن

مد و سوره خوند، نه قنوت رفت. فقط واستاده بود سر نماز. رکوع هم حنماز بود اما هیچی نمی گفت. نه 

کر می کرد واسه چی سر نماز واستاده. بعد رفت سجده، باز هم ذکر سجده فا خودش نرفت. انگار داشت ب

رو نگفت. نشست. چادر رو از سرش در آورد. زانوهاش رو تو دلش جمع کرد. نگاه کرد به قرآن توی 

نمی دونست من تو طاقچه. رفت برش داشت. نگاهش کرد، حتی نبوسیدش، دوباره گذاشت سر جاش. 

 «وقتی در رو باز کرد من هنوز زنگ نزده بودمامیر خونه ام. 

 «؟مگه اینا نشنونه شکه» -

 «نیست؟» -

 «نه» -

چرا هست. خودم هم شک کردم. سال اولی که تو قبول شدی کرمان من شک کردم. هر سال از همون » -

که هر هفته که نری یه راه دور.  ،رده بودم مشهد قبول شیکشانزده ساله ات بود نذر  ها که تازه موقع

اید گفت شسر دیگ نذر رفتی کرمان. ماه به ماه نمی اومدی. دو سال پیش که خاله  ،اما رفتیببینمت! 

هم ولی  موندم،پای دیگ نمیومدم. یعنی  ،مشهد عروسی کنیاومده با اون همکالسی شیرازی ات که 

 زاری شوهر می کنی و من باکه ببینم تو د ؟اومدم اینجا چیخوندم. با خودم گفتم واسه هم ن، دعا نزدم

 «؟!م پای دیگی که تو رو از من گرفتهبیا چیواسه  ؟ر کنمنذمی کنم، اصال واسه چی باید  ذرن دارم

. حتی زمانی که ،ن این حرف ها بودسرم را انداخته ام پایین. اشک هایم بیشتر می ریزد. چقدر محتاج شنید

همیشه اعتراف به عشق شیرین است حتی در تلخ ترین لحظات  مرز کفر و ایمان قدم می زد.روی مادرم داشت 

 زندگی.
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فهمه ،ترسیدم خاله بمی دونی نرگس! من نذاشتم کسی بفهمه، ترسیدم کسی بدونه من نماز نمی خونم» -

ی تدم وقآمی دونی نرگس  و شوهر بی ایمان نخوای. یو سر دیگش راهم نده، ترسیدم تو عروسی نکن

 «خوب شک هم می کنه. از چیزی توقع زیاد داره

جوی در خانه. ولی هر دو او چشم های خودش هم خیس شده، چشم های من رود نیل شده و چشم های 

 خیسند. 

 می پرسم: 

 «باید چی کار کنیم حاال؟»  -

 می گوید: 

 «نگرانم نرگس! و می دونم این نگرانی هیچ چی رو درست نمی کنه!»  -
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تجربه های زندگیم را به به روزهای کنکور فکر می کنم، روزهایی که اولین دلم به حرفهای محمد قرص شده. 

بود که عاشق می شدم. دو تجربه ای که دیگر هم . بار اولی بود که کنکور می دادم و بار اولی دست می آوردم

 دستتوی ذهنم اعترافات محمد به دوست داشتنم را، به ترس از هیچ وقت تکرار نشد. دوتجربه ی خوشایند. 

دادنم را مرور می کنم، صدایش برای همیشه در ذهنم خواهد ماند. هم صدای او و هم فریاد نسرین که از 

 آشپزخانه می آمد. 

شوهرت رو سرت هوو آورد بازم بردگی اگه آره مادر من! من بی دینم، بی ایمانم، من ایمانی که می گه » -

 !«شو بکن رو نمی خوام. اقا اصال من کافر

ن . نسری، مثل پارسال با این تفاوت که امسال گریه هم می کنددارد قند می شکندمادر نه می روم. به آشپزخا

 :با قرص اعصابی که تازگی ها استفاده می کند سر می کشد. می گویم ولیوانی را آب می کند 



21 
 

 !«ایمان یا بی ایمانی تو واسه خودت نگه دار، قرار نیست عالم و آدم رو ازش باخبر کنی» -

 «تو حرف نزن، هنوز واست زوده بخوای تو این زمینه ها نطق کنی.» -

 «اینکه تو شک کردی به من و مامان ربطی نداره.» -

شتم، شک پیش من لنگ می اندازه. ثانیا شک کردن هم عرضه می ذاوال که من شک نکردم، از شک گ» -

 !«داری نه مامانتو خواد که نه 

 فریاد می گوید: رو به مادر می کند و با 

 «رو از من گرفت، شوهرم رو هم ازم گرفت، ایمانمم ازم گرفت، دیگه چی می خوای؟ دکتردیگ تو »  -

 مادر قند شکن را پایین می گذارد، روسری را روی صورتش می کشد و هق هق سر می دهد.

 «خدایا! مُو که نیتُم خیر بود! یا امام رضا مُو هم گناه دِرُم بقرآن»  -

ر آب می برم که نمی خورد. کنار نسرین می نشینم، آرام تر شده، دستش را در دستم می گیرم. می برای ماد

 گوید:

من  پس ، اگه خودمم بگیره دیگه چیزی باقی نمی مونه.خودم موندمدیشب داشتم فکر می کردم فقط » -

 «کی تموم میشم؟

 به صورتش چشم می دوزم. جای تیغ روی دستش را می بینم، دستش را باالتر می آورم و با وحشت

 می گوید:

 «ندارم. جراتش رو نداشتم.»  -

می زند زیر گریه، مادر هم گریه می کند. من هم گریه می کنم، با خودم فکر می کنم خدا چطور دلش برای 

 نکند دارم شک می کنم.مادرم گناه دارد، دست های مادرم، برای ذوق مادرم نسوخته. 
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 :دیمحمد میگو

 !سنرگ است.دیگ نذرش، واسطه  و و قرار گرفتی، بهش فکر نکن. خالهشک نیست، فقط توی جَ !نه» -

 «پای خدا توی همه چی وسطه.

ده ساله از خدا می خوام یه بچه بهم بده، گفتم خدایا اگه بچه بدی شوهرم : »صدای نسرین توی گوشم می پیچد

ر مثل نذاه بده. چبهم ب !یا امام رضا !م گفتم خدایاسرش به زندگی گرم میشه. هر سال نصف حبوبات دیگ رو داد

 «شوهرم رو هم ازم گرفت. ،نداد که هیچتو غریب بمونم. 

 :می پرسم

 «محمد اگه ما به هم نرسیم ...»   -

 «خوب ...» -

 «محمد تو سر دیگ برای رسیدن به من نذر می کردی؟» -

 «آره» -

 .«می ترسم» -

 «از چی؟» -

 «برعکسش بشه ...ه گاگه حرف نسرین راست باشه، ا» -

 «نرگس! اگه نشد حتما حکمتی داره.» -

 «اگه نشد ... پس تو هم به نشدش فکر می کنی ...» -

 «من به همه چی فکر می کنم.» -

 «می گم خوب شد امسال مامان نذرش رو نمی ده ... یعنی ...» -

 «. خاله امسال نذرش رو می ده. به خاطر بقیه هم که شده باید بدهاین حرف رو نگو نرگس! » -

 «می خوای چی کار کنی؟» -
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دستم را بگیرد و این یعنی بار بعد  حرم می آییممحمد قول داد، توی حرم که نشسته بودیم قول داد بار بعد که 

 ،ندکاگر مادر هم نخواهد دیگ را برپا من و او وارد مرحله ی جدید از زندگی شده ایم. محمد قول داده بود حتی 

 روز شهادت امام رضاست.خودش این کار را انجام دهد. فردا 

و آشنا و دور و نزدیک یکی یکی وارد می شدند.  قوممادر هر سال مثل امروز در خانه را از سحر باز می گذاشت و 

وردند و بعضی هم نه. مادر برای بچه دارها آبعضی ها قسمتی از مخلفات دیگ را برای اضافه کردن نذر خود می 

بچه ها دغدغه ی خیس کردن جای بچه شان را نداشته باشند، برای  تشک مخصوص درست کرده بود که مادرِ

باردارها اتاق امیر را خالی می کرد که ساعت هایی را بروند و استراحت کنند، برای مسن تر ها گوشه ای از حیاط 

 .را فرش می کرد که روی آن بنشینند

 وقرآن  ا از داخل بقچه بر می داشت، همه ی جانماز ها را دم دست می گذاشت.مادر در آن روز چادرهای نماز ر

ر کسی خواست گا مفاتیح را هم کنار جانماز ها می گذاشت. چند تا پتو و متکا هم کناری از هال قرار می داد تا

 خستگی در کند راحت باشد. 

گلهای حیاط را آب داده، کف حیاط را شسته امروز هم روز شهادت امام رضاست. مادر از صبح زود بیدار شده، 

یر چوب االن ام ندو کنار پنجره نشسته و به بیرون نگاه می کند.نمی دانم به چه فکر می کند. شاید فکر می ک

شاید به اولین دیگ نذری که  وبد و مثل سالهای بچگی فراری اش می دهد توی کوچه،گوسفند می ک بدنرا به 

تیاق خبر خانه خریدنش را شآمد و با ا ته کوچه، به آن سالی که معصومه خانم همسایه ی فکر می کند داده بود

به دیگ اضافه کند، به آرزو که در سی و پنج سالگی ازدواج کرد  عدسداد و گفت نذر کرده از سال بعد دو کیلو 

غلش را عوض کرده و که ش جوادو دو سال بعدش یک دوقلو به دنیا آورد و گفت به دیگ مدیون است. به آقا 

 به ... ،و زهرا که بچه دار شده بودند نجمهو  سمیهترفیع گرفته بود، به نیما که دانشگاه فردوسی قبول شد. به 
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د از راه برس خاله ناهیداالن است که  ند. شاید فکر می کاستاما چشم به راه  کندنمی دانم مادر به چه فکر می 

 ان راخریده، یا پدر در را باز کند و بگوید نرگس برو تو اتاق تا این حیوکه چرا گوسفند الغری  دعوایش کندو 

 ذبح کنیم. 

ت. ش اسقسمتی از خیاالت می کند اشتباه دیده و این هماول فکر  می زند،ناگهان محمد در  است کهمادر منتظر 

امیر گوسفند را به داخل خیاالت مادر من را هم در بر می گیرد و ورود محمد را باور نمی کنم.محمد به همراه 

د. به اتاق امیر نگاه می کنم که خالی است. پشت سر محمد و امیر خاله ناهید، زهرا و شوهرش و نهل می ده

ماتش برده.  ،دوست دکتر شوهرش، معصومه و حوری خانم، دوقلوها و ... وارد می شوند. به مادر نگاه می کنم

ه قصاب وارد می شود و از من می خواهد رویم را برگردانم تا اه همرخودم هم ماتم برده است. بعد از همه بابا ب

گوسفند را ذبح کند. دوست دکتر شوهر زهرا سراغ مادر می آید و می گوید امسال مادر نباید دست به سیاه و 

 سفید بزند و فقط نگاه کند. می گوید جمله ی از ته دل مادر که هر سال سر دیگ می گوید و از خدا می خواهد

 حاجت همه ی حاجتمندان را بدهد باعث همه ی حاجت های برآورده شده است.

 محمد به من نگاه می کند و می گوید:

 «ان فقط استراحت می کنه، در عوض کار تو و نسیرین زیاد میشهامسال خاله ج»  -

به سمت در چشم می دوزم. نسرین شاخه های خشک باغ مادر شوهرش را مثل هر سال به داخل حیاط می 

 آورد. نزدیکش که می روم می گوید: 

 «نتونستم! نمی تونم!»  -

 مادر توی گوشم می گوید: 

 «ه، می بینیرِنرگس! خدا هوامو دِ»  -

 یاد دعای هر ساله ی مادر می افتم: 

 «خیر کنرِ عاقبت بخدایا همه »  -
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 دعای مادر را زیر لب تکرار می کنم و پیامکی را که برایم آمده می خوانم. مریم نوشته:

اهالی سوئیت پنج به همراه خانم ایرجی بزرگ که همچنان دست به سینه باالی سر ماست به این »  -

له قابلمه شیک  ،نتیجه رسیدیم که لیست سوغاتی ها را تغییر داده و در عوض خواسته های قبلی خود

 از دیگ در حال تدارک طلب نماییم. 

 .«چشم انتطارندفراموش نشود که موکت ها هنوز 
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