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 سالم به روی ماهت

  سمنان -حاجیان نژاد محبوبه 

 

 بال بال زنان رفت به سمت مشرق توی آبی مالیم آسمان وموج زد  سفید یک فوج کبوتر کردپنجره را که باز 

ت دس . شربت زعفران خسته بود زبان و گل گاوبوی دم کرده  از دیگر . مشرق....چیزی توی ذهنش جرقه زد  .

 به دیوارهای دود  شد. روی زمین ولو پرده توری مات شد.هایش لرزید و آبی آسمان پشت گل های سفید 

کرد  چکه می ایوان ی پیرشسته شده روی نرده هاآب قالی های  . نگاه کرد پنجره و تمیز سفید پرده گرفته و

راه خود را روی سیمان های زخم خورده باز می کرد و می رفت تا زیر نور خورشید اول مرداد  بی خیال اوو 

زیر گرمای قالی ها ی شسته شده  می دانست که خیلی زود ماه بخار شود.سرش را میان دست ها گرفت. 

خشک می خشک می شدند. قالی ها  با حرارت خود رنج های بیشمار او را به ریشخند می گرفتآفتابی که 

آرام و بی . بدون خون  .. بدون درد. همان تکان های گاه و بی گاه همه چیز بر می گشت جای اولششدند و 

قطره آبی کاغذهای رنگ به رنگ آزمایش ورق ورق  صدای هر توی ذهنش با خیال همچون تمام این چند ماه.

قالی ها خشک می . زنده می شد و می مرد بار لحظه هزار البه الی حروف مبهم آن هرکسی  وخورد می 

 شدند و او گریه می کرد.

چید نفسش پی . بلند شد جا از تکیه گاه تن سنگینش کرد و دست راست را به کمرگرفت و دست چپش را 

 ادرچ روی قالب تن دیوار از لنگ لنگان رفت ویک بار دیگر از پشت پنجره به آسمان نگاه کرد . توی سینه. 

. نگاهش را از عروسک مو طالیی روی تاقچه دزدید.سعی کرد نگاهش را از کرد سر ت وبرداش سیاه گلدارش را

اما نا خواسته توی آینه گیر کرد. چادر از سرش افتاد روی شانه ها. دست هایش سنگین  .همه چیز بدزدد

آینه  بودند. چقدر سخت بود چادر را دوباره سر کند. ولو شد روی گل های زرد و بی رنگ و روی قالی. از

شکسته کنار در می ترسید. بلند شد . سنگین تر از قبل. باید چشم هایش را می بست. چشم هایش را بست 

دای . ص ندید را ها شلوغی خیابان . یکی یکی پایین آمد را دست به نرده پله ها و خود را کشید تا جلوی در.
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نفسش را سد نکرد. توی صندلی های ایستگاه اتوبوس  هبوی دود ماشین ها را .بوق بوق ماشین ها را نشنید 

گل  بوی بوی زعفران، از بود ذهنش پر نکرد. ار جمعیت توی اتوبوس کالفه اش دنبال جای خالی نگشت. فش

 ...توی فشارجمعیت فرومی کرد توی ذهنش زنی شش ماهه آبستن تنش را . گاوزبان

سرش را روی سینه خم نکرد، سالم نداد، حتی  .دید طالیی گنبد دز از چشمش را روبه روی حرم که رسید

صبر کرد تا نم چشم هایش بیرون نزده خشک شود. پاهایش زیر سنگینی ایستاد. روی طالیی گنبد خیره نشد.

دندان هایش را روی لب ها فشار داد آنقدرکه جای پای  چشم هایش را بست ..باری که داشت می لرزیدند

دندان ها روی خشکی لب ها یخ زد. چیزی او را به عقب می کشید. کودکی شش ماهه توی شکم مادرش 

 ضجه می زد. چنگ انداخت و گوش هایش را با سرپنجه های زخمی انگشت ها فشرد.صدای ضجه باال گرفت. 

 ه بودی که باالیش نوشتضخیم سبزرنگ پرده  یش را بست و راه افتاد.نفسش را توی سینه حبس کرد چشم ها

قد کشید و بلند تر شب جمعه حرم چند دقیقه بعد صف  . توی صف و ایستاد زد کناررا  "ورودی خواهران"

 یدنوبتش که رس قدم قدم پشت زن هایی که جلویش بودند جلو رفت. .شد. دلش قرص شد. امشب وقتش بود 

ی که التماس دعاگویان کیف و لباس زن ها را می گشت زن به شیشه عینک  خیره شد و کرد باز بال چادرش را

دست  میان پاهایش را تا زیربغل و باالی شانه ها از با انگشت های الغر و استخوانی اشزن دست انداخت و .

،احتیاط شلوغه خواهرم  امشب خیلی  : حرمگفت و لحظه ای ماند سیاهش روی شکم او چشم های ریز کشید.

 کن...امام رضابه همرات..

 ...دعایی همراهش باشدهیچ نمی خواست  حتی یک کلمه.نمی خواست حرفی بشنود . 

 ادر راچگوشه  نمی خواست گریه کند. چشم هایش نم برداشتند. سالم نداد.. نگاه کرد ایستاد. روبه روی گنبد

نی ز زنی توی ذهنش قالی می شست. شکم بزرگش.روی آن را انداخت   گوشه دست یک وبابه دندان گرفت  

آنها را روی  باال می رفت و پله ها از روی دوش می گرفت. شش ماهه آبستن قالی های خیس شش متری را

آب ازتوی پرزقالی زنی شش ماهه آبستن هر روز و هر روز قالی می شست.نرده ها می آویخت.توی ذهنش 
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تکان های همان حیاط چکه می کرد و باز هیچ خبری نبود. شده روی سیمان فرسوده های شش متری شسته 

  چیزی که چه او بخواهد و چه خواهد باز هم هست. .که خبر می داد چیزی در او هست  گاه و بی گاه

وسط راه مردمی که سالم گویان از کنارش می  و درآورد پا از دم پایی های سبزش را ایستاد. حرم جلوی در

ش هلگذشتند و داخل می شدند ایستاد .منتظر ماند. هیچ کس موقع رفتن به حرم به او تنه نزد. هیچکس 

. بی فایده بود. باید می  "خانم وسط راه وانایست "نداد. حتی هیچکدام از خادم ها هم اعتراض نکردند که 

به تن جمعیت که هرچه  سپرد تنش را و پیچید دورشکمش محکم تر را چادر د.پایین آم را پله هارفت داخل. 

بار رختخواب  توی ذهنش زنی شش ماهه آبستن روزی هزار هزار جلوترمی رفت توی هم فشرده تر می شد.

پاره می  درد هزار کمرش از و می کرد جابه جا زنی دیگ های مسی سنگین را هارامی ریخت وازنومی چید.

 چسبیده بود به زندگی. باز می مرد واز درد م مادرش ، توی شکذهنش طفل شش ماهه ایتوی  شد.

وقتی  داد روی هم فشار نبود.چشم هایش راخودش کشیده می شد.تنش مال  تنش همراه جمعت به جلو

را به درون می فشردند، ایستاده بود.طفل شش  توی دل جمعیتی که ازشش سو او روبه روی ضریح، بازکرد

 که توی آن توی دنیایی بگذارد پا که زود،هرچه زودتر وبی قرار بود ای توی شکم مادرش تکان می خورد ماهه

 نمی خواست. هیچکس آمدنش را

نصف  و ازدرد پیچ می خوردفشارچادرهای سیاه  تنش از مچاله می کرد. توی خود را کم کم فشارجمعیت او

 ..چقدر؟؟.بردارد وا سر دست از معصوم این طفل تا شمرد می بایدچند  تا که بشمارد. حاال وقت بود می شد.

 زعفران چقدرباید هر روز دیگ های مسی راجابه جا میکرد. روز و هر کی باید تا قالی می شست، کی باید تا

 می خورد...چقدر.خسته بود دیگر..خسته... 

 البه الی جمعیت از نفسش به زور همه ی صداها وضجه ها وناله ها می شنید. از بلندتر صدای کوبش قلبش را

 توی فشارجمعیت بیشتر شکمش را وقتش بود. حاال چادرازسرش سر خورد و افتاد روی شانه ها. باال می آمد.

 "د... بکن بی مادر...دل بکن.... ": نالید الی دندان هایی که توی گوشت لب ها فرومی رفت و از کرد فرو
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 این دنیا او را نمی خواست. اما او دنیا را می خواست و دل نمی کند.دل نمی کند. هیچ چیز و هیچ کس توی 

با سرپنجه های کوچک انگشت ها ش چسبیده بود به تن مادرش و روز می شمرد تا به دنیا بیاید. حتی اگر 

این دنیا دنیایی باشد که توی آن پدرش یک تن پوسیده و کرم خورده باشد که عمرش را پای دود و قمار 

و مادرش یک زن نزار و تنها که از همه زنهای بی شوهر بیوه تر. طفلک زندگی را می خواست...دست گذاشته 

 کند.دل نمی خودش نبود . 

وشه گعرق ازپیشانی اش می جوشید و توی شیارهای گونه راه باز میکرد وچکه نکرده به ثانیه ای یخ می شد و

طفلی توی لخته  .طفل شش ماهه اش می گذاشت زیر گلوی  توی ذهنش زنی چاقورسوب می کرد.  لب ها

 هم چشمش به زندگی بود. باز و می زد های خون دست پا

تنش  بوی دود. بوی دندان های کرم خورده . بوی خون. بوی یک لخته خون روی تشت. مد.بوی سیگار می آ

ی های دست باف خیس شش تنش روی پاها مثل قالتوی ذهنش کسی می شمرد...یک ...دو ...سه....لرزید.

می کشید.انگارهزار هزارجنین شش ماهه توی  به ماه را روی زانوها زن پا متری سنگین بود.انگاربارهزارهزار

 چهار...پنج...توی کمروپهلوهاش.  شکمش مرده بودند.وحاال درد...درد...درد بودکه مثل مارزخم خورده پیچید

توی ذهنش چشم هایش می سوخت. نمی خواست گریه کند. طفل شش ماهه توی شکم مادرش تکان خورد.

و گردن به گردنش می سایید...پنج ...شش...دیگرچیزی  پستان مادرش رامی مکید آهویی  .می زاییداز درد زنی 

ثل قالی های خیس روی تنش م.وشکمش رامی فشرد انداخته بود نمانده بود.هزار هزار دست نامرعی چنگ

ه .زنی شش ماهسبز ییک بوی خیل . طفل شش ماهه توی شکم مادرش گریه می کردبچکان بود.نرده ازعرق آ

دندان ها را روی لب   توی شکم مادرش نفس های آخررامی کشید. ضجه زد....چیزی نمانده بود.طفل نآبست

 ها فشرد و از البالی ارتعاش نامنظم لب ها خندید. دیگر کارش تمام بود.

 چشم هایش . توی دهانشد کرد.زبانش یک تکه چوب خشک  بند نفس را راه توی شکم و پیچید درد ازکمر

به چادرهای  چنگ زدتا ضجه نزند.  فرو کرد لب ها تویدندان ها را  الی فشارجمعیت مچاله شد..  سیاهی رفت

صدای با جمعیت  فشار جمعیت.فرو کرد توی تنش را وزد  پا . دست و پهلوهای جمعیت و به شانه ها سیاه،
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 شککشاند به سمت ضریح...فرصتی نبود. و مچاله کرد فشرد ، درون خود  را و او  موج خوردصلوات  سالم و

 .شش ...هفت...نداشت که کارش تمام بود

 .د.توی ذهنش زنی شش ماهه می زاییدبودکه به پهلو وکمرش فشار می آور زانوهایش تا شدند.حاال این زانوها

 هفت ...هشت...

یا امام هشتم نمی خواهمش نمی  " دستش را ازالبه الی جمعیت باال آورد و ضجه زد:زنی شش ماهه آبستن 

 "خواهمش

 دستی ازالبه دست یک طفل شش ماهه. دوربند خیسبوی پارچه ی سبز بوی جانماز، شد. بوی گالب بلند

ودش مال خدیگرتنش  برد. خود مثل پرکاهی با و و کشید گرفت توی دستها دست زن را الی جمعیت باال آمد.

بیا  بیا دخترم "زنی دستش را گرفت و صدایی بلند شد باز باز.  جمعیت توی هم موج خورد و راه باز شد.نبود.

  . "ی قدم دیگه که بیای دستت رسیده به ضریح...بیا بیا مادر نترس. دستته بده من جلو...چیزی نمونده .

برداشت. گره از ابروهایش از هم باز شد. سربرگرداند  تنش پرکاهی بود توی دست باد. دندان ها را از روی لب ها

و با چشم های گرد شده به جمعیت انبوهی که بودند و انگار نبودند نگاه گرد. پس کجا بودند آنهایی که با ید 

به او تنه می زدند. کجا بودند آنهایی که باید فشارش می دادند، هلش می دادند تا به ضریح برسند. همه بودند 

 نگار هیچکس نبود. راه برای او باز بود. باز باز. طفل شش ماهه توی شکمش تکان می خورد.اما ا

بوی جانمازخیس می آمد، بوی تسبیح،بوی نم قالی،  بوی یک تکه پارچه ی سبزکه به بند دست نوزادی شش 

وی ت یک بوی خیلی سبز. دستی سبز دستش را گرفت و گذاشتیک بوی سبز می آمد.  ماهه بسته باشند.

طفلی شش ماهه توی شکم مادرش  آرام وسبک. نفس کشید. توی دست باد.شد پرکاهی . تنش دست زن 

زنی   آهویی پستان مادرش را می مکید.طفلی شش ماهه خودش را چسباند به تن مادرش. تکان می خورد.

 می زایید....
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یار باال آمد و دور شکم را دست هایش بی اختچشم هایش سوخت. داغی اشک روی گونه هاش شیار انداخت. 

 حصار بست. طفلی شش ماهه توی شکم مادرش خندید و خودش را زیر دست های مادر پناه داد. 

 . "خودت پناهش باش  یا امام هشتم  "داغ شد و لرزید:  لب های زن

وسبک آرام  جاری شود، سنگ هاالبه الی  بازکرد ویک زن شش ماهه آبستن مثل آب زاللی که از جمعیت جا

 . به ضریح رسید تا رفت  رفت و .خرامید

آب قالی های شش متری شسته شده چکه  به تن ضریح. سپرد توی حرم یک زن شش ماهه آبستن تنش را

به خنکی ضریح  غش راتوی حرم زنی شش ماهه آبستن خیسی گونه های دا ش.روی گونه ها افتاد و کرد

 "سالم...سالم به روی ماهت ": می لرزیدند، نالیدچسباند و ازالبه الی لب هایی که درآغوش هم 

 

 پایان


