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 مامان خانم

 کرمان -شیما شهید زاده

 

. فقط منتظر بود رويم را برگردانم  مي كنم ، اما خبري از مامان خانمم نيستخيلي اينطرف و آنطرف را نگاه 

راحت  مي بينم كهكنار كفشداري . كفشهاي خودم و مامان خانم را توي قفسه  مي گردمشود . بربتا غيب 

. سكه ي  مي گيردند . انگار نه انگار كه صاحبشان گم شده . فكر كرده اند آمده اند مهماني !  لجم لـَم داده ا

. خوب شد اين را از دست مامان خانم گرفتم وگرنه حتماً مامان خانم  استكفشداري توي دستم عرق كرده 

كفشها را  هم به آقاهه . او مي دهمرگ را اين را هم گم مي كرد و من بدون كفش هم مي شدم . سكه ي بز

دستم . كفشها كه تازه رفته بودند تو چرت به زور چشمهايشان را باز  مي دهدو  مي كندبيدار يواش يواش 

. زود  مي گيردند . از دستشان حرصم مي كن، خودشان را كج و كوله  مي بينندو من را كه  مي كنند

اين ادا و اطوارهايشان را نبينم . اما كفشهاي مامان خانم با آن قيافه  م تا بيشتر ازميپوشكفشهاي خودم را 

د و حيران مي پرن چهره عصباني من خواب از سر هر دوشان د. با دي اندي خواب آلود روي دستم مانده 

مي . از در  يستن . خبري از مامان خانم مي كنم. باز هم دور و اطراف را نگاه  ردنددنبال مامان خانم مي گ

د و با تعجب مي دوجلو من . با ديدن  استهمانجايي كه قرار گذاشته بوديم منتظر ايستاده  مبيرون . بابا آيم

كفشهاي ِ توي دستم  مبابا« گمم كرد ! » م : مي گوي با گاليه« چرا تنها آمدي ؟ مامانت كو ؟! » د : مي پرس

 « پس اينها چي اَن ؟ » د : مي پرسوباره و مثل وقتهايي كه سر از كار من درنمي آورد د مي بيندرا 

 : كفشهاي مامان خانم كه داديم به كفشداري . -

 : دست ِ تو چه كار مي كنند ؟      -

: سكه كفشداري را دادم به آقاي كفشدار ، اون هم كفشها را داد به من . مجبور شدم كفشهاي  -

 مامان خانم را هم من بياورم !
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د : مي دهد باال و مي پرسد . ابروهايش را ه خروجي ِ در خانم ها نگاه مي كنبو  استگيج و منگ مانده  مبابا

تو كه دوستش داري ، حاال برو : »  مي گويمو يواشكي  مي اندازمشانه هايم را باال « حاال چه كار كنيم ؟ » 

بيا برويم » :  مي گويم مطرف كفشداري . به بابا مي رويمو  مي گيردبابا دست من را « بگرد پيدايش كن ! 

دارم نگاهش مي كنم با  مي بيند. وقتي  نمي گويدهيچي  ماما بابا« مسافرخانه ، مامان خانم خودش مياد . 

از كجا  مم بابامي فهميم . نمي مانهمانجا منتظر  « مامانت با پاي برهنه بياد ؟!» :  مي دهدكالفگي جواب 

كه باالخره مامان خانم از در كفشداري مياد بيرون . فكر كنم با هم از قبل نقشه كشيده بودند !  دمي دان

لبهايش را با  مي بيندتا من را  را مي بينم كه شتابزده از در كفشداري مياد بيرون . مامان خانميكدفعه 

كالفه د و جلو مي دو ماد و صورت به صورت بابمي كن. حتي به من نگاه هم ن حرص روي هم فشار مي دهد

واي از دست اين . فكر كردم گمش كردم . داشتم از ترس سكته مي كردم . خير سرم آمدم : »  مي گويد

بعد دستش را !« بينم نيست  رواق نگذاشته بودم مياولين زيارت . ببين چه كار ميكند ؟ هنوز پايم را توي 

م به بابام . بابام ميانجيگرانه دستش را بين ي چسبمم عقب و مي كشم و خودم را مي ترسآورد طرفم . مي 

. مامان خانم از  مي دهدو براي مامان خانم لبهايش را بين دندانهايش فشار  مي گذاردمن و مامان خانم 

د و مي كش. كفشهايش را از دست من  مي آيدو كوتاه  يردگمي ند ، رو رند نگاهمان مي كنچند نفري كه  دا

. مامان خانم كه  مي گيردم . خنده ام مي بينند . تازه نم از خاك سفيد شده امامان خا د . جورابهايمي پوش

م و سرم را به آرنج باباي مهربانم مي آورد . به روي خودم نمي كش، برايم خط و نشان  مي بيندرا  نخنده م

اصالً مامان من نيست . م . اصالً مامان خانم را دوست ندارم . گاهي وقت ها فكر مي كنم اين خانم مي چسبان

تمام عكسهاي بچگي ام را از وقتي كه به دنيا آمده بودم و توي بغل  مقبالً كه مطمئن بودم . اما وقتي بابا

قسم خورد من را از توي كوچه نياورده ، يك كم باورم به جان خودش مامان خانم خوابيده بودم نشانم داد و 

 ت . شد كه مامان خانم ، مامان ِ واقعي من اس

شيريني  م بههمي خوا امروز: »  مي گويد محرم مامان خانم خيلي جدي به بابا مي آييمصبح روز بعد كه 

م ه . من دپذيرمي بابا «  م .ه ام آمده . با بچه نمي شود . تا شما دوري بزنيد من برگردمبروم زيارت كنم و 

همراه مامان خانم بروم و از توي جمعيت همه را  هدم . البته خيلي دلم مي خوامي آوراز خوشحالي بال در
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هل بدهم و بچسبم به ضريح طاليي ، بعد خودم را توي آينه هاي كوچولوي ِ روي ديوار نگاه كنم ، بعد براي 

مثل مامان  م. چون بابا است ماندن هم خيلي خوب مبچه هاي كوچولو ادا در بياورم تا بخندند اما پيش ِ بابا

ه گريه هم نمي كند و قرص نمي خورد .  اصالً مامان خانم ، تاز همش دعوا نمي كند بي حوصله نيست ،

و  مماشين پيش باباتوي همه جا تنها برود . مثل وقتهايي كه من را تنها مي گذارد توي خانه يا  دوست دارد

د . خودش مي رود . هر وقت هم كه زورش به من نمي رسد خودش را مي زند به مريضي و قرص مي خور

خبر «اينقدر مامانت را اذيت نكن ! » دلش براي مامان خانم مي سوزد و به من مي گويد :  ماينطوري بابا

قرص من كه مريض نيستم ، همه آدم بزرگها » به من مي گويد :  پشت سرش هميشهخانم ندارد كه مامان 

 «مي خورند . 

م . بعد وشمي . خنك  مي شويدصورتم را  م. بابايم مي خورسقاخانه آب  مي رويم م. با بابا مي شودتشنه ام 

. توي رواق آيينه  مي گذرديم توي يك رواق پر از آيينه . خيلي خوش ورمي . بعد  مي كنيمكبوترها را نگاه 

مي . انگار كه ذهنم را خوانده باشد ، نگاهم  مي كنمنگاه  م.  به بابا هستندبچه ها با مامان باباهايشان با هم 

.  مي نشيندو  مي دهدبعد به يك ستون تكيه « اييم اينجا .  يكبار ما هم با مامانت مي: »  گويدكند و مي 

نه هاي كوچولو كوچولو خودم يو توي آي بلند مي شوم.  مي رودم اما حوصله ام سر يننشمي من هم يك كم 

را راحت روي آيينه ها مي  آيينه ها برايم زبان در مي آورند . دستم.  مي شوم. كج و كوله  مي كنمرا نگاه 

كشم . نرم و صاف هستند . مامان خانم اجازه نمي دهد روي آيينه هاي توي خانه دست بكشم . مي گويد 

خيلي دور  م. از ستون بابا هستندزيارت . خيلي بامزه  مي آيندچند تا بچه كوچك هم . كثيفشان مي كني 

حتماً بابا خواسته برايش روضه بخواند روضه مي خواند .  رداد مم . يك حاج آقايي كنار باباردگمي . بر شده ام

م گريه ه . من ندهم هاي هاي گريه مي ك م. بابا حضرت زينب)س( خيلي صبور بوده اند ويدمي گ. حاج آقا 

د مي بوسو من را  مي كنداشكهايش را پاك  م. بابا مي گيرم. بغلش  مروي پاي بابا مي نشينم.  مي گيردام 

حضرت زينب )س( : »  مي گويد ردبه حاج آقا . حاج آقا هنوز دا مي دهدآورد و مي جيبش پول در. از توي 

دلم براي حضرت زينب)س( و حضرت « رقيه را بغل گرفت و بوسيد . نمي گذاشت دشمن به او تازيانه بزند . 

اشك بابام مثل آيينه ها نورها توي دانه هاي  اشكهاي بابام هنوز دارند مي ريزند ..  مي سوزدرقيه)س( خيلي 
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اشكهاي بابام مثل آيينه ها شده اند . از روي صورت بابام برشان مي دارم . بابام دستم را گاز  مي درخشند .

. با ديدن ما  ايستاده استپيش مامان خانم . مامان خانم منتظرمان  با بابام مي رويممي گيرد . مي خندم . 

. به  ند. چشمهايش هنوز قرمز مي كندبه من نگاه  مبابا! «  دگذر بد كه نمي: »  مي گويدو  مي آيدجلو 

اونجا هم داشتند درباره حضرت » م : مي پرس.  ند. چشمهاي مامان خانم هم قرمزمي كنم مامان خانم نگاه 

د و مي خندم . بابا مي كنمنگاه  مد . به بابامي فهممامان خانم منظورم را ن« زينب)س( مي گفتند ؟ 

 «آخ جون ! : »  مي زنمبا شنيدن اسم بستني داد « بريم بستني ؟ » د : مي دهپيشنهاد 

مي دهند به د به حرم . آنها هم براي تبرك سه تا ژتون غذا مي دهكه پولش را  رديك گوسفند نذر دا مبابا

خيلي آرزو داشتم تا اينجاييم فقط يكبار از غذاي : »  مي گويدو  مي شود. مامان خانم خيلي خوشحال  بابام

 م.  هيچوقت نديده بودم مامان خانم براي چيزي ذوق بزند ! بابا مي كنمبا تعجب نگاهش « حرم بخوريم . 

 «برويم پيش آيينه ها . »  : مي گويمزود « تا ظهر وقت زياد است . كجا برويم ؟ » د : مي پرس

هر ده تا  مثل بابام و مامان خانم.  مي كنيمزيارت ضريح را جلو  مي رويم.  تاسرواق آيينه خيلي خلوت 

انگشتم را به پنجره گره مي زنم . خيلي خوشم مي آيد . انگار يكي دستهايم را محكم مي گيرد . صورتم را 

ي حس شيريني دارم . نفس عميقي مي كشم . صدا به پنجره مي چسبانم . مثل بوسه هاي بابا خنك است .

.  مي نشينيمكنار حاج آقا  مي رويم. با مامان  مي دهم . به بابا نشانش ماسرا مي شنحاج آقاي آن روزي 

جاي : »  مي گويدبابا آيينه ها برايم نور مي دهند . نورهاي رنگي رنگي . مي خواهم بروم با آنها بازي كنم . 

امام حسن و امام حسين )ع( كنار  » روضه اش را شروع مي كند . مي گويد :حاج آقا « دوري نروي ! 

، نم سراغ آيينه ها . توي هر آيينه اي كه نگاه مي ك مي روم .. «. نشسته اند و دارند گريه مي كنندمادرشان 

م اما خيلي محكم دارخودم بر رايم چند تا از اين آيينه ها را برم . خيلي دوست دابينعكس خودم را مي 

با  مچند تا را برايم دربياورد . مامان خانم و بابا بخواهمم پيش ِ بابام تا ردگمي ند . برو. كنده نمي ش هستند

د به جان رقيه امام حسين)ع( كه اين هقسم ميد ردند . حاج آقا دارند گريه مي كنصداي حاج آقا دوتايي دا

نه هايش تكان است و شام . بابام سرش را بين دستهايش گرفته مي رس. كنار بابام  دبچه را بي مادر نكن

بود . حاج  شده اشكها تَـر از . پيراهنش  تكان مي خورند . تا به حال نديده بودم بابام اينقدر شديد گريه كند
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مامان ناله « يا ضامن آهو !  دست ِ اين مادر هم به دامن ِ شماست كه شما ضامنش شويد . » آقا مي گفت : 

مي د . او هم گريه هدمي د . روضه اش را ادامه نمي افتن . چشم ِ حاج آقا به ممي ترسم .  مي زندبلندي 

به چپ و سرش را د . ان خانم از زير چادر هنوز مي لرز. مام مم روي پاهاي بابايننشمي م . مي ترسد . وش

خورد به شانه مي . دستم  مي گيردمحكم بغلم  مبه ستون . بابا هددمي تكيه راست مي چرخاند و بي پناه 

آن را . انگار  و سرخ استآورد . صورتش خيس مي مامان خانم سرش را از زير چادر بيرون مامان خانم . 

دوباره  هدخندد . مي خوامي .  مي كندو به من نگاه  مي گذاردشسته باشد . دستمالش را توي كيفش 

نمي دانم چرا اينكاري مي كند . يك وقتهايي اينقدر گريه مي كند تا « ببين حالم خوب است . » بگويد : 

و دم من را مي بوسد  مدوست داشته باشد . بابااز من او را بيشتر  محالش بد بشود . حتماً مي خواهد بابا

احت مي شود . مي روم سمت آيينه ها . خيالم ر « مي خواهي دوباره گازت بگيرم ؟ » گوشم مي گويد : 

حرف  ممي خواستم . برمي گردم . مامان خانم دارد براي بابا ها آيينه ه ام از ايننگفت ميادم مي آيد به بابا

خدا را » مي زند . حتماً مي گويد من را اينقدر لوس نكند . يواشكي گوش مي دهم . مامان خانم مي گويد :  

اگر » مامان خانم مي گويد : « آخرش كه چي ؟ بچه اذيت ميشود . : »  مي دهدواب ج مبابا« شكر نفهميد . 

تو هستي . همين االن هم جاي مرا كه خدا را شكر .  به من وابسته نباشد حتي يك ذره هم اذيت نمي شود

مثل عاقبتش نميخواهم برايش پر كرده اي . ايني كه من مي بينم شايد از رفتن ِ من خوشحال هم بشود . 

به فكر فرو مي رود  مبابا« چه حالي داشتم ؟  آيد . يادت مي هنوز هم از مرگ مادرم مي سوزممن بشود كه 

 .  و هيچي نمي گويد

 مبغض مي كنم . بابا« كي آمدي بابا ؟ » متوجه من مي شود . دستپاچه مي پرسد :  مخشكم مي زند . بابا

» دوباره با نگاهش مي خواهد بگويد :  گيرد و مي ايستد .بلند مي شود . مامان خانم هم دست به ستون مي 

به آينه هاي كوچولو نگاه مي كنم . توي همه « بريم بستني ؟ » مي گويد :  مبابا «ببين حالم خوب است ! 

 من از اين آيينه ها مي خواهم ... .يادم مي آيد .  شان عكس مامان خانم را مي بينم

 

 


