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اما این روز ها صدایش در نمی آمد. یک گوشه  دختر زیاد شلوغی نبود ولی خب خیلی هم آرام نمی نشست.

 به متر و مساحت و کسر و ضرب فکر می کرد.کمتر می نشست و 

به کسر تبدیل کنیم صورت کسری  وعدد مخلوط هفده و شش دوازدهم ر یماگر بخوا، مهال بگو ببینم -

 ؟همی شی که داریم چ

 کمی مکث کرد 

 هدصد و پانز-

 پا ی تخته نوشتیم حواست کجاست     ور اون االنصد و چهارده همین ه نه خیر می ش -

 مهال اصال به این فکر ها نبود. با خودش فکر می کرد

من نه آن سارایی هستم که می خواهد لباس بدوزد و نه  چه فرقی دارد صد و پانزده یا صد و چهارده. -

من توی خانه می نشینم و غذا گرم  ه رب می پزد هیچ وقت هم چند هکتار زمین نمی خرم.خاله مریمی ک

برای من هیچ فرقی  هر روز این کار ها را تکرار می کنم. می کنم و ظرف می شورم و حیاط را تمیز می کنم.

. برای آنها  چند می شود. برای خود عدد ها هم فرق نمی کند مندارد که مخلوط شده ی کسر پنجاه و سه نه

مهم نیست که با هر تقسیم  چند عدد می میرند و یا با هر ضرب چند نفر عدد بیهوده به دنیا می آیند که دو 

 دقیقه بیشتر عمر نمی کند و بعد یک عالمت تفریق می آید سراغشان .

کالس بیهوده او حاال در این  همه چیز دیگر تمام شده بود. حاال این فکر ها چه چیزی را تغیر می داد؟

زنگ ها برای مهال خیلی  پنج سال بود که هر سال نه ماه در این کالس ها گیر می افتاد. ها گیر افتاده بود!

به گریه هایی  به روز های اول. او میان درس به مادر جان فکر میکرد. طوالنی و بی مفهوم به نظر می آمدند.



هایی که به خاطر دیده نشدنشان باعث شدند همه  که برایش کرد. گریه هایی که هیچکس ندیدشان. گریه

.  به گریه های یواشکی آقاجان د.کر فکر کنند که او بی احساس است. او فکر کرد. به گریه های یواشکی فکر

به دستمال کاغذی های خیسی که همه جای اتاقش پراکنده میشدند. به بد خلقی  به بالشت خیس حسنا.

به اولین اخم هایش. این اتفاق برای همه شان سخت بود. بابا  یا شاید... ایش.به اخم ه هایی که حسن میکرد.

کلمه هایی که شاید خیلی برای یاد  کلمات تازه اش را مرور میکرد. مهساوقتی بیشتر غمگین میشد که  

.  جانگرفتنشان دیر شده بود. مادر جان هر روز با او کار میکرد. دوست داشت که او یاد بگیرد بگوید مادر 

یاد گرفته بود بگوید  ماجان. هر روز استکان ها را  مهساحاال  یاد نمی گرفت. و مادر جان غصه میخورد. مهسا

برمیداشت و به یاد بازی هایی که بامادرجان میکرد برای خودش و ماجان خیالی اش چایی میریخت و مدام 

 «چایی بوخولیدماجان ،  ییدبشرما» میگفت:

 می آمد که تازه مادر جان رفته بود. یادش از یک ماه پیش

مشهد به  .میرفت مشهد دنبال کار های مادرجان بابا خیلی دوست داشت مادر جان توی حرم دفن شود.

 دو سه ساعت بیشتر راه نبود. روستای آنها نزدیک بود.

 باالخره زنگ خورد و مهال از کالس کسل کننده نجات پیدا کرد.

بقچه اش را از ، خواست لباس هایش را عوض کندمهال با بی حالی به خانه رفت وقتی که به خانه رسید 

بقچه را  باز کرد . یک لباس چهار خانه  بقچه اش را مادر جان از سفر برایش آورده بود. گوشه ی اتاق برداشت.

 مهال دور و برش را نگاه کرد. بود. این ها را هم مادر جان گرفته بایک شلوار سیاه. ی آبی و کرمی برداشت

 عروسکش عسل خانوم و... آینه کوچک ، یک موبایل اسباب بازی، صندوق کوچک ، روبالشتی گلدار،

مستقیم به سمت  را مادر جان برایش گرفته بود. همه چیز این اتاق او را یاد مادر جان می انداخت. این ها

 چیز  مهمی نگه داری میکرد. یک شکالت. صندوقچه اش رفت. صندوقچه ی کوچکی که در آن

 اما این یکی برایش خیلی مهم بود. مادر جان همیشه به او شکالت میداد. این شکالت را هم او داده بود.



اولین بار که بعد از مادرجان مهال شکالت را دیده بود و با آن درد و  این آخرین شکالت مادر جان بود.

عصر که بابا  مهمان ها تازه رفته بودند و هنوز مادرجان را خاک نکرده بودند. یک ماه پیش بود.دل کرده بود 

  مهال را یاد خودش می انداخت. خسته بود. آمد کسل بود.

نمیشه. میگن نمیشه ...انگار مادر رو نمی تونیم تو حرم دفن کنیم. میگن کسی که قبال خادم بوده تو  -

 که اونقد پول نداریم که مادر رو تو حرم دفن کنیم حرم دفن نمیکنن. میگن پولش خیلیه... ما

بابا همین را گفت. بعد از آن دیگر هیچ چیز نگفت ... ساکت ماند... خیلی ساکت. دل مهال گرفت. فکر 

میکرد برای دیدن مادرجان میتواند به حرم برود اما نه... برای بابا ناراحت بود تنها دلخوشی بابا این بود که 

 آرزویش برساند. حاال بابا میخواست چکار کند؟ مادرجان را به

او هر روز این اگرچه  تنها کاری که مهال برای آرام تر کردن بابا میتوانست انجام بدهد چای آوردن بود.

ل تر ها از این قب غذا میداد. مهسابه جوجه های کوچک  حیاط را جارو میکرد. چایی می آورد. کار را میکرد.

چای را که توی  حوصله اش را سر میبرد. همه چیز حوصله اش را سر میبرد. .نهآنروز اما کار ها لذت میبرد 

استکان میریخت به لیوان خالی اش که باید آن را میشست فکر کرد.چای را میریزد و از آخر لیوان خالی 

ا انگار بدنیا آمده است ت رد کهکبه این فکر  فکر کرد.برمیگردد. به دنیا می آید و بعد مرده اش برمیگردد. 

خاصی  بی آنکه هیچ کار بعدش هم بمیرد. کمی باشد. «همه چیز»یعنی به دنیا بیاید. برای خالی نبودن  بمیرد.

وی ت او دیگر هیچ کار نمی کرد. او فقط فکر میکرد... بکند. او فکر می کرد!... «کار غیر خاصی»یا حتی بکند.

 داتاق که برگشت مامان داشت حرف میز

ه از تو ک تقصیر ما که نیست. تو هم ولش کن نداریم. اگه پولدار تر بودیم ... االن همه چیز به پوله... -

مادر جان رو میبریم یک جای خوب خاک میکنیم . اون خدابیامرز هم اینجوری  صبح تا شب جون میکنی.

 راحته.

 با هر بدبختی پول جور میکنم. بود. مادر بیچاره ی من تنها آرزوش همین نمیفهمی فاطمه...» بابا گفت:

 « پول جور میکنم»: زمزمه کردباز و  «داداش هم کمک میکنه... شده پول جور میکنم...



 توی مشتش اسکناس های مچاله شده و سکه های پنجاه تومانی بود. تاتی تاتی کنان آمد کنار بابا. مهسا

 بابا باز کرد. مشتش را رو به کل دار و ندارش را توی مشتش ریخته بود.

 دالم... منم پول -

 چشم های بابا سرخ شد. را بست و بغلش کرد. مهسابابا مشت 

 پول هایش را توی جیب بابا ریخت. مهساو فقط مهال فهمید که 

×××××× 

مهال دوست داشت امروز هم با آقاجان  عصر قشنگی بود. هوا به صورتی میزد. باران مالیمی میبارید.امروز 

اجان دلش گرفته بود. آق میشدند. دحسن و حسنا همیشه وقتی از کارگاه برمیگشتند از آنجا ر چشمه.برود لب 

آقا جان روی تختش نشسته بود و شمعدونی کوچکش را آب  مهال پیش آقاجان رفت. هم دلش گرفته بود.

 مهال هم آمد کنار آقاجان نشست. میداد.

 آقاجان میشه بریم کنار چشمه؟ -

 چکار؟ بریم اونجا -

 هیچی همینجوری گفتم. -

 آقاجان صدایش کرد و خواست بلند شود.

 با این لباس ها که نه! -

 مهال خوشحال شد آقا جان را بوسید و رفت لباس هایش را پوشید.

 

باران بند آمده بود و هوا بوی باران داشت.بوی لطیف هوا مهال را یاد حسنا انداخت. یاد کالس اول و الف 

 سال. 31حسن هم سالش بود. 31حسنا با او کار میکرد.آن وقت ها حسنا کوچک تر بود . ب هایی که 



آقاجان دراز کشید. مهالهم دراز کشید.مهال کف پایش را روی چمن ها کشید و خیسی آن ها را احساس 

ک کوچکرد. به قطره های شبنم نگاه کرد.  حسنا خیلی آن ها را دوست داشت .به آسمان نگاه کرد. تکه های 

ابر  کنار هم شکل های زیبایی میساختند.مهال سرش را برگرداند.آقاجان یک برگ درخت گردو در دست 

 داشت. او عاشق بوی برگ درخت گردو بود.هر جا درخت گردویی میدید برگی میکند و ساعت ها بویش میکرد

غم هایش را سر  مهال فکر کرد هر وقت دلش میگرفت می آمد و کنار چشمه مینشست.انگار میخواست

سنگ ها و میوه های کاج خالی کند.. آنها را توی آب می انداخت و فرو رفتنشان را در آب تماشا میکرد.این 

کار او را از غم آزاد میکرد.احساس خنکی به او دست میداد.حسن دراز کشید.مهال سرش را برگرداند..آقاجان 

ه  مادر جان عاشق این بو بود. او هم برگ های درخت برگ درخت گردو را بو میکرد و اسم مادرجان را زمزم

گردو را دوست داشت.مادرجان هم این هوا را دوست داشت. شبنم هارا.آسمان صورتی را...و خیسی الی 

ان مادرج انگشتان پایش...آقاجان را هم دوست داشت.وقتی که کنارش مینشست و پرستو هارا نشانش میداد.

جان میماند لبخند کوچک گوشه ی لب مهال هنوز را دوست داشت. شاید اگر مادمهال ر او را هم دوست داشت.

میدانست ن مهال فکر کرد فراموش نمیکند.فکر کرد تا سال ها بعد این اتفاق را فراموش نمیکند. باقی مانده بود.

عا مرگ هایی که شاید واق مرگ هایی که شاید برایش سخت تر باشد. را هم خواهد دید. دیگریمرگ ها 

 فراموششان نکند شاید جای خیلی ها را قرار باشد تا آخر عمر خالی ببیند.

میوه های کاج زیادی را توی آب انداخته بود.انگار هروقت مهال می آمد میوه های کاج از روی زمین جارو 

 سنگ ها هم همینطور.  میشدند.

ز کنار چشمه توی مشتش ریخت هفت تا سنگ ا از انداختن کاج ها خسته شد و به درخت کاج تکیه داد.

 و به ترتیب شکل و اندازه چید

این یکی مامانه که چای می ریزه . این هم بابا که نشسته و شکمش هندوانه ای شده . این آقا جان که   -

که چرم می دوزند . ن ها هم حسن و حسنااون نبات از جیبش در میاره و به این یکی که من هستم می ده . 

یک برگ کوچک را مثل پتو رویش  یک سنگ سفید را هم برداشت. «مهساسو گرد هم یک این سنگ کوچ

باورش نمیشد تا یک ماه  که این هم تخت خالیه مادر جان است. کشید و کنار سنگ ها گذاشت و فکر کرد



انگار روح مادر جان موقع پیش مادر جان روی همین تخت بود. انگار سال ها از مرگ مادرجان میگذشت. 

شاید همان شب لعنتی  .توی آسمانفتن تکه شده بود یک تکه اش توی سر مهال رفته بود و بقیه اش هم ر

سنگ های خیس که تا نزدیک های شب همانجا ماندند. یک ستاره به ستاره های توی آسمان اضافه شده بود.

با مادرجان کنار چشمه  با نور مهتاب از توی آب میدرخشیدند مهال را یاد مادرجان می انداخت روزهایی که

 می آمدند.

شب  شلوغی ها اشک ها. شبی که مادر جان فوت شد و توی خانه ی عمو جمع شده بودند را یادش آمد.

که تماشینشان را و که مهمان ها رفتند نشستند تا درباره ی مادر جان تصمیم بگیرند. عموشان هم مثل بابا 

مهال همه ی اینها را از حرف های آرزو  .روش گذاشته بودندبه فزمین کوچکی که مال آنها و عموشان بود 

بابا و عموحساب کردند دیدند که پول با فروش ماشین ها و زمین جور میشود اما معلوم نبود فروش  فهمید.

هال نگران م بودند تا فکر کنند ببیند چکار میکنند. نشستهعموشان هم برای همین  .رفتنشان چقدر طول بکشد

ماجرا را  نمیدانست چه خبر شده؟ تعجب کرده بود. مهال اما نه توی حرم. مادرجان را دفن کردند. فردا بود.

توی عروسی مادر فهیمه خیلی از  که به عروسی فهیمه نوه ی عموی بابا رفتند.وقتی فهمید  همین روز ها

 نمیشد.میگفت بدون کمک شما هیچ وقت این عروسی برگزار  مادر و پدر مهال تشکر میکرد.

بعد از عروسی حاج آقا صالحی را هم دیدند که تشکر میکرد و میگفت با آن پول مشکل خیلی ها حل 

 شد!
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حسنا هم دستمال کاغذی ها را جمع کرد و بیرون  حسن اخم نمیکرد. آن ها شاد تر بودند. بعد عروسی

 و بابا با دیدن بازی های مهسا لبخند میزد. ریخت.

 صورتش سرخ شده بود و مدام چشم هایش را می مالید. اشک می ریخت. آنروز فقط مادر

 خیلی تندن -

 «از کجا می دونید؟» این را مادر گفت.مهال پرسید:



 هرچی پیاز تند تر باشه بیشتر چشم آدم رو می سوزونه. -

 یک تکه از آن پیاز های نگین نگین شده را برداشت و خورد. مهال کنار مادر نشست.

 خیلی تندنآره  -

 شام را خوردند و خوابیدند.

مهال چراغ را خاموش کرد و به رختخواب رفت. صورتش را به بالشتش که حاال خنک شده بود مالید و 

کیف کرد.پتویش هم خنک بود . او گاهی صبح ها رخت خوابش را گوشه ی حیاط می گذاشت که تا شب  

فت ر اه را نپوشانده بود.برعکس شب های قبل ابری روی مبه ماه نگاه کرد.بلند شد و .مهال حسابی خنک شود.

اش آرزو کرد کتخت مادرجان را که گوشه ی اتاقش بود مرتب کرد و پتو را به یاد مادرجان کمی پایین کشید.

پنجره را باز کرد.یکی از گل های قاصدک را نشان کرد که فردا بچیند و برای مادر از مادرجان خبر داشت .

مادر جان عاشق قاصدک بود و پدرجان هم شمعدونی را دوست داشت.باد مالیمی  ی تخت.جان بگذارد رو

یکی از قاصدک های کوچک آمد کنار  رده بود پرپر کرد.مهال ناراحت شد.وزید و قاصدکی را که مهال انتخاب ک

مادر  اقل مهال اینطور احساس کرد. قاصدک روی تختحد «سالم»پنجره.از کنار گوش مهال رد شد و گفت:

جان نشست.مهال احساس کرد که حاال مادر جان میخواهد پیش او باشد.انگار مادر جان همان قاصدک کوچک 

 بود که آمده بود توی اتاق مهال بخوابد. قاصدک و مهال برای همدیگر شب خوبی را آرزو کردند و خوابیدند.
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مادر میرفت و دست مادرش را گرفته بود.فهیمه را از دور دید که با لباس عروسی توی حرم راه  مهال

 نزدیک تر آمدند.چینمیزد و آرام با فهیمه راه میرفت و کبوتر ها را نشانش میداد. فهیمه خوشحال بود.لبخند

هرچه نزدیک تر میشدند چین چین و چروک های دلنشین و زیبا .و چروک هایی روی صورت مادر فهیمه بود.

ک نزدین و چروک هایی که انگار صورت مادر فهیمه را عوض کرده بودند.چیو چروک های بیشتری دیده میشد.

 تر آمدند.نزدیک تر و نزدیک تر.آنقدر نزدیک که حاال مهال میتوانست بفهمد فهیمه دست مادر جان را گرفته...

 


