
 ؟ هفته چندمبگو 

 سمنان -فهیمه میرسید

 

 :هشتمهفته 

راه دیگری بلد مان را گوش کنی.  حرفِبیای و ما نمی شناسیم ات. آخه ندیدیم ات. ولی ازت می خواهیم 

 «ماها رو دوست داری.»گفت:آمد، چند روز پیش که دوست سفیدپوش مان باید بیای. نیستیم. 

 «اشه؟دوست داشته ب هما رو ندید چه طور ممکنه»ما به هم گفتیم: 

می  ،دوست سفیدپوشمان خندید. کارش همین است. هروقت چیزی می پرسیم که نمی خواهد جواب بدهد

جایمان تنگ شده. خانه دیگر . می شودبا هم دعوایمان ما دوتا حسابی  رفتنشاز بعد هم می رود. بعد خندد. 

 هر روز کوچک تر می شود.دارد هم مان 

 

 :چهاردهمهفته 

 «یا رضا! رضایم به رضای باالیی، جواد منو نگه دار.»بارها گفته:  .دایش را می شنویمتوی این چندهفته، ص

 «رضاکیه؟ جوادِمن کیه؟!»به همدیگر گفتیم: 

هرچه منتظر دوست سفیدپوشمان شدیم امروز این صدا را شنیدیم.  ،ی که توانستیم بشنویم، بیشترزرواز 

تو  این را بهراستی  ؟چرا نمی آئیما را دوست داری، تو اگر بدانیم می خواهیم شد. نخبری  ،بیاید و بپرسیم

ن قیافه دقبل آن از دی .بگوئیم. دست و پاهایمان دیگر راحت حرکت می کند. قیافه مان دیدنی شده

و موهایمان هم زده بیرون. این چیزها زیاد  شدهسرمان کوچک تر  ولی االن .خنده مان می گرفت ،همدیگر

صدا هر روز می آید توی خانه مان.  بیشتر وقت هاهمین صدایی که . ناراحتیم برای او. نمی کند خوشحالمان

داشت خفه مان می کرد. ساعت ها سقف خانه مان را که صاحبش دارد ضعیف تر می شود. چند روز پیش 

 کی روشن است و کی تاریک؟بیرون خانه مان روی سرمان. کار هر روزش شده. ما که نمی فهمیم  ه بودآورد

قبل آن بلد مان را می بندیم.  ما هم چشم ،بندداو چشمانش را می .او بلند می شود، ما هم بلند می شویم



هم جای تو  .ریم. بازی مان گرفته بودمی گذامان را روی هم  تازه از چندهفته قبل است که چشمنبودیم. 

 از می کردیم.هی می بستیم و هی بچشم مان را و هم جای دوست سفید پوشمان. بود خالی 

می رود توی چیزی می خورد و بعد هم  .چشمش را باز می کند و ما هم پشت سرشصاحب صدا صبح ها 

 «فلکه ی آب! فلکه ی آب! حرم!»است: زیاد  ،جایی که صداهای درهم و برهم

 « حرم!»می گوید:  صدا بی حالصاحب 

هم گیر می کند بین  درازبند این  آن وقت است کهوقتی می نشیند حالی مان می شود. بعد می نشیند. 

ما بلد نیستیم خوب گریه گاهی وقت هم صاحب صدا گریه می کند. تکان شدیدی می خوریم. پاهایمان. 

یدایش نمی پیادمان داد. االن هم چندوقت است نیم. اسم این کار را هم بلد نبودیم. دوست سفیدپوشان ک

 !شود. تو هم که نمی آئی

 

 :یکم هفته بیست و

هایمان آنقدر جمع مانده توی شکم مان که گرفته. ما این حرف ها را بلد نیستیم. وقتی صاحب صدا آمد پا

اگه با این وضع ات زیاد بایستی یا چند ساعت پشت سر »گفت:بود، بهش کنارش که حرم، شنیدیم یک نفر 

 «می گیره. و هبیشتر اذّیتت می کن ، پاهاتهم بنشینی

 «بده. وصاحب این گنبد طال حاجتم راونقدر بیام تا سنگ نیستم. باید  ادرم!آخه م» صاحب صدا بهش گفت:

رود سوال کنیم تو چرا  آن قدر خوشحالیم که اوّل یادمان می. می شودپیدایش دوست سفیدپوشمان 

 «مادر کیه؟ اصالً چیه؟:»می پرسیمنیامدی؟ 

 «دوستتونه! مهربونه!» :می گوید

 «بهتره؟، وست مون هستیحتّی از تو که د» :سوال می کنیم

 «آره!» :جواب می دهد

هر روز گریه  ،پس چرا مادر مهربون:»می گوئیمبه همدیگر  .می رود و می دهدبعد هم بال هایش را حرکت 

 «؟هسرش داد می زناون آقائه  می کنه؟ چرا



 «حرم!»جای پر سر وصدا و گفت: همانرفت پیش ز دو رو

آقا! :»کاری کرد. صداها کمتر شد و دور و برمان آرام تر. مادر گفت ولی نمی شد ،ما سخت مان بود .تسو نش

تا  یکی باشه و سالم . با بدبختی و نذر و نیاز خدا بهم داده. نذر دارمهر روز می رمبچّه ام  زندگیِندارم برای 

 «!برسونبی کرایه بده. منو هم آقا امام رضا حاجت شما رو دست تنهام.  .بهتر سروسامونش بدم

نه بچّه های خودمو چکار کنم؟ وکرایه خ»ی ها حرفی به او نزدند. ولی آن صدای کلفت داد زد و گفت:قبل

 «!توی این شهر پره ،تو می یای پول بدی؟ آدم مثل تو ،می ره خونه بخت مدختر

از این پول یعنی چه! دوست مان هم  نه بخت ووکرایه و خاصالً نمی دانیم ما این حرف ها را نمی فهمیم. 

ولی خودمان را جا بعد برایمان بگوئی یعنی چه؟ به تو بگوئیم. که نمی آیی  . تو همنزدهحرفی چیزها برایمان 

» گفت:  مادرتوی حرم کناری مثل وقتی که دل مان دارد تند تند می زند. . خانه مان دادیم یک گوشه

 «ترسیدی؟

 «از گرسنگی دستام داره می لرزه!نه! » گفت:  او

برای ویمان کوچک است. ولی با شنیدن صدای کلفت اون آقا دارد می لرزد. انگار ترسیدیم. دست های هر د

 .دیگر یک کدامتان بیایین ما ناراحت نیستید؟

 

 :بیست و نهمهفته 

از وقتی چشم باز کرده نشسته. آن قدر خم شدیم و سقف خانه مان چسبیده به مادر داریم خفه می شویم. 

چی »حرکت می دهد. یکی از او می پرسد: دارد چند ساعتی است که دستش را . سرمان که پاهایمان گرفته

 «نامه است؟ ؟می نویسی؟ دعاست

 «بنویسم بچّه بعدِ من بخونه منه. بدبختی اوّلی نرفته، دوّمی میاد. سرگذشت سیاه و تارِ»می گوید: 

حتّی توانیم بنویسیم. با دست مان نمی اصالً آدمها با چی می نویسند؟ ما که ما نگاه می کنیم به دست مان. 

نمی توانیم این طناب را بزنیم کنار. همین چند لحظه پیش داشت یکی مان را خفه می کرد. ما حرف 



خدا و بنده های خوبش همه حرفا رو » یم تا به تو گوید. او که می گفت: ئهایمان را به دوست مان می گو

 «نامه نوشت.حتماً نبایدبراشون می دونن. 

 د:وشمی . صداها دوباره درهم و برهم می گیردخوریم به دیوار خانه مان. سرمان درد می محکم و یکه

 !زن بیچاره از ضعف حالش بد شده-

 حامله است. ببرینش بیمارستان.-

 وقت زایمانش نزدیکه. ،معلومهکه از حالش  یاین جور-

 واه! از کجا می دونی شاید دوقلو باشن.-

یم. ولی مادر حتّی وقتی می نویسد، می گوید: ئما هم می دانیم دو تادوقلو است.  تازه فهمیدیم. اسم مان

 «!جواد من ،جواد من:»ویدمی گ یا توی حرم« بچّه!»

نه تو پیدایت می شود و نه  به هم نگاه می کنیم و می مانیم. آن یکی چه؟ ،شود جوادبمان  یاسم یکحاال 

 ؟دوست سفیدپوشمان. مادرمان چه می شود

 

 ته سی و سوّم:هف

 حرف ها تازه: و چند وقت است توی بیمارستان ماندیم. صداها جدید است

 ؟یرو داد 803قرص فولیک اسید تخت -

 !می خوام فشارت رو بگیرم. آستین ات رو بزن باال-

 ،صدای مادرمانصدایشان مثل  ولیاز حرف هایشان چیزی نمی فهمیم. «. پرستار!»این ها را صدا می زنند:

صدای  صداهای چند نفرشان را می شناسیم.این را یکی از پرستارها گفت.  بهتر شده.مادر امروز  است.آرام 

 «شوهرت کجاست؟ !خانم»: می پرسدمادر ازش نزدیک 

می افتد. ما از دست مادر ناراحت هستیم. دلمان نمی خواهد او گریه کند. توی این چند هفته مادر گریه 

خوش که خودمون  داشتیم زندگی می کردیم.» :مادر بی حال جواب می دهد خوبی نیست.فهمیدیم این کار 

ر یه بچّه طواسه خا. کردیمشروع  ودرمون دوا وهر دو تامون ومدیم مشهد. امردم ول مون نمی کردن.  ،بودیم



می رفتیم بیرون. از این دکتر به  نزدیک حرم گرفتیم. صبح ،یه اتاق توی مهمانسراکه دهن همه رو ببنده. 

 بعدِو یک شیشه آب سر می کردیم. آخرش  با چندتا کیکاز صبح  خسته. اون دکتر. شب می رسیدیم

هزینه اش ولی  :»نگفت. برامون یه کاری کنن دکترهامیدیم باید هفدری توی شهر غریب،  چندماه در به

 «باالست.

 «رد.رگذاشت و مُسپول نباشه باید »صدای نزدیک مادر می گوید:

این ما حال مان می شود. کند تا صدایش باال نرود. می سختش است. خودش را جمع می نشیند. نیمه مادر 

توی  ،یا پای من توی چشم اوست و یا دست اوبعضی وقت ها دیگر دعوایمان نمی شود. طور که بنشیند، 

شود. همه دنبال کار خودشان هستند. حق داریم دعوا کنیم. خانه مان هم دارد کوچک تر می دهان من. 

بگیرد. دوست سفیدپوشمان برای خودش برود و دور بزند. تو هم که سرگرم مهمان دست را پرستار فشار 

بریده بریده . مادر بگویدهایت در حرم هستی. صدای نزدیک مادر هم می خواهد او برایش همه چیز را 

م گرفتیم. به این دوست و اون دوست اخودمون. و برگشتیم شهر:»می گویدحرفش را دنبال می کند و 

ل دو سه هفته معطّ یم و برگشتیم مشهد.دپول جور کربه غریبه ها رو انداختیم. . ، دارن بدنسفارش کردیم

 «کنم؟ه حاال کنار اون خرج، پول بیمارستانو چ عمل کردن و جنین بهم پیوند زدن.شدیم و آخرش 

از وضع ات معلومه  خوبن؟ تجنین ها:» یش می شود که از مادر بپرسدحرم، یک صدا پیداهر وقت می رویم 

 «دوقلو باید باشن!

یکیه! انشا... آقا نظر کنه یکیه! شنیدم کسی بره بیمارستان بچّه دار بشه دوقلو می شه و »مادر هم می گوید: 

 «دعاکن یکی باشه. .شاید بیشتر

 

 هفته سی و پنجم:

 «کاری ها رو بده!هسته قسط وام و بدو نتون پدر بچّه ها رفته زندان»

می به هم نگاه این را مادر توی این هفته به چند نفر گفته. به یکی از مهمان های تو و کفشداری خانم ها. 

 «بچّه ها مائیم؟؟ پدر چیه؟ کیه: »کنیم



مت ربونه! هر دو تاشون نعهمثل مادر م»و او می گوید: می کنیمدوست سفیدپوشمان می آید. ازش سوال 

 «ان!

و توی شکم، هستن چه وقتی جنین  !شو نعمتخدان بچه ها لطف »گفت:ش می هم به صدای نزدیک مادر

 «آدم.ی چه وقتی به دنیا بیان و بشن بچّه و جگرگوشه 

 

 :مهفته سی و هفت

دست مان آمده. . می شودپیدایش هم تو. دوست سفیدپوش مان  مادر امروز دوباره رفت حرم. آمد پیش

حتیم می شه کاری اراما ن:»در بیاید حرم، دوست سفیدپوشمان بیشتر پیدایش می شود. می گوئیمت ماقهرو

این حرفا یعنی بد؟ پدر  !ای بابا !بیچاره !آخ :می گه می شنوهجای بدیه؟ هرکی زندون  .کنیم؟ پدر ما زندونه

 «ما اینا رو نمی فهمیم.ما بده؟

 «ندارن برن اونجا!دما دوست آآره! :»می گویددوست سفید پوش مان 

 «ما چکا رکنیم؟»پرسیدیم: 

 «!از خدا بخواین. از بنده های خوبش بخواینیعنی  !دعا»جواب داد: 

 «کی؟بنده خوب کیه؟یعنی » :سوال کردیم

 «مثل امام رضا!»داد:  بجوا

وقت  ناله می کند و نماز می خواند. گاهیحرمش.  رود تر روزها میشبی ،مان سی و هفت هفتهرماد همان که

نمی خوام. بی رو دو تا  .این بی پولی یکیش بمونه ییا امام رضا! تو»بلند بلند گریه می کند و می گوید: 

 «مت هم نمی تونم پول بدهکاری پدرشونو بدم.وده. تا قیوم قیپولی بَ

وصله دیدند حتوی بیمارستان  ، پرستارها و صدای نزدیک مادرنمی داند ما دو تا هستیم. دور وبری هاهنوز 

یک یا  را ببینیم تواز خدا خواستیم و تنها است، بهش نگفتند.  هم رفته مانپدر .ارد و بی پول استدن

 دوست سفیدپوشمان هم که دیگر یکی در میان می آید.تو هم نمیایی.  .یکمک کن به مادر تدطورهایی خو

 اصالً هر دو نیایید، ولی کمک کنید.



 

 هفته آخر:

 «آقا امام رضا! آقای غریبان! اگه دو تا بشن من بدبختم.»قط می گوید: مادر توی حرم نشسته و ف

او که ما را ندیده هرچند امروز صدایش طور دیگری است.حال مان شده فرق دارد. التماس دیروز را ندارد. 

چرا این را می گوید. تازه االن موهایمان در آمده و دست هایمان هم باز می شود و بسته. دیشب یکی مان 

میگه. آقا امام رضا هم ناراحته. برا  ایناروناراحتم! چرا مادر »خواب دوست سفیدپوشمان را دیده و او گفته: 

 «م.یاییهمین دیگه کمتر می 

خواهر!  ؟شما بودی که چند هفته قبل اینجا حالت بهم خورد»می پرسد:  صدایی نزدیک مادر می شود.

 «می شناسم.دیگه  ن.ومی بینمت روزآخه چند ماه هر  .ر ندارمومنظ

آره. بیرونم نکنین. بخدا دیگه پول اتاق ندارم. رو ندارم از بی » مادر بلند می شود و می ایستد. می گوید: 

 «ن. نمی گن پول نداشتین این خرجا چی بود؟وپولی برگردم شهر خودم

دنبال  ،یم بیمارستاناون روز که حالتون بد شد و ما شما رو رسونداز من خادم آقا هستم. »صدا می گوید: 

و  ها خادمچند تا از یک شب جلسه گذاشتیم با  کارهایئم. پرس و جو کردیم و از وضع شما با خبر شدیم.

پول بیمارستانم داده  ن کردن و این هم پولش!ولریزگبه نیّت آزادی پدربچّه ها براتون . هاو خیّرکفشدارها 

 «شد. برا همین گذاشتن بیای.

می کند. ما نمی فهمیم برای چه. آخه آدم ها یک جوری هستند. حرف هایی می زنند و دوباره گریه مادر 

هم گریه باز  .مثل وقتی به مادر خبر دادند عمل خوب بود و مادر شدیکارهایی می کنند که ما نمی فهمیم. 

می زد. یک شب با ما حرف  درماگریه می کنند.  ،کرد. خوشحال هستند گریه می کنند و ناراحت هستند هم

 «دوست داره؟اونجا  ؟زندون تاریکه. تنگه. پدرت چکار می کنه» . می گفت: مخیال می کرد یکی هستی

یئم. جواد و آن یکی مان که هنوز اسم دوتا تنهاما فقط میدیم. خانه ما هم تاریک است و هنفاین را هم ما 

صدای مادر را می شنویم. می گوید: . ولی مادر یک بار برایمان ناراحت نشد که خانه مان تاریک استندارد. 

ولی شکر نعمت بجا بیار. م. گفت کمک ات می کنم و پسرهات بیان کنار خودم. دخواب آقا رو دی بدیش»



بهتر من  :آقا گفت .دوا و درمونه: آقاجان یکیه! این یکی هم با نذر و نیاز و مگفتمصلحت تو رو ما می دونیم. 

 «جواد و رضام خادمت!باورم نشد. اصالً امام رضا جون جوادت خودم کنیزتم!  هر دو رو بیاری ها. یا !می دونم

 .بنده خوباست بشود حرم هم شده رضا. خانه هر دویمان قرار  ن یکی مانآهر دویمان می خندیم. اسم 

از دست مادر ناراحت نیست. دیگر می آید. می خندد. او هم دوست سفید پوشمان اسمش را یادمان داد. 

السالم :»می گوید. به سختی خم می شود و طالروبروی گنبد دمی ایست خوشحال است ما دوتایئم. مادرانگار 

 !«علیک یا امام رضا

 با زبان خودمان میما هم خم می شویم. سرمان را می بریم بین زانوهایمان و چیزها رو بلد نیستیم.  اینما 

 «.مبنده خوب خدا سال: »گویم

 


