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 تا او ...

 ملکیمحمدرضا سید

 

  گفتي چند سال مامان ؟-

نسيم دست ارميا را محكم گرفت ، حاال دقيقن همان جايي بود كه ميخواست باشد ، چشم هايش را بست ، 

ايستاد .آالن بايد ، صداي نعره يا سر و صداي كسي بلند ارميا را دنبال خودش كشيد و درست ميان خيابان 

شود ، بوي لنت ماشيني بلند شود و بعد انگار هيچ اتفاقي نيافتاده . يعني شايد هم بيافتد ، فردا چند تا از اين 

 مادري خودش و كودك "سايت هاي خبري و چند تا روزنامه ي اجتماعي از تصادفشان بنويسند ، تيتر كنند : 

، دست هايش عجيب ميلرزيد ، صدايي از ارميا در نمي آمد ، انگار خيابان خالي  "به كام مرگ فرستاد  ش را

. يك لحظه ي كوچك فكر كرد اگر تيتر  د و ماشيني كه از روبه رو مي آمدا باشخالي باشد فقط او باشد ، ارمي

. يك تصادف عادي در يك چهند يا اصلن جايي تيتر نكن "مادري كودكش را كشت و خود فلج شد  "كنند : 

شهر بزرگ ! شايد اين اتفاق براي چند خانواده فاجعه حساب شود ولي براي شهر چيز هاي بزرگ مال آدم 

ارزش خوانده  تر هاي بزرگ ميشود .انگار فقط دزدي هاي هاي بزرگ ، مرگ آدم هاي بزرگ و چيز هاي بزرگ

شدن دارند . فاجعه، فاجعه ، فاجعه ! دايم توي سرش اين كلمه به اين سو و ان سو پرتاب ميشد . اگر يك 

موسيقي متن درست مينشست روي همين صحنه ، از آنجا كه مادري دست كودكش را ميگيرد ، نگاهي به 

، مادر چشم هايش را ميبندد ، درست دور دارد ذره ذره نزديك ميشود ان ميكند ، يك ماشين بزرگ از خياب

وسط خيابان مياستد و موسيقي متن همانطور كه به انتهايش قرار است برسد ، صحنه ي تصادف آهسته 

ميشود ، آتقدر آهسته كه موسيقي در اوج ، خفه شود ، تصاوير خفه شوند و همه چيز بشود سياه ! سياه سياه 

گويا اين كلمه هم دايم توي سرش به اين سو و آن سو پرتاب ميشد ! سياه سياه سياه ! كلمات خفه شوند ولي 

، فاجعه ي سياه ! اين هم چيزي كم دارد ! مثل هميشه ي زندگي اش ! كم دارد . انگار اين صحنه ي لعنتي 

هم مثل همه ي صحنه هاي ديگر ، چيزي كم داشت ، نسيم فكر كرد قبل از اينكه اين موسيقي بخواهد به 

 سد ، بهتر بود نگاهي به صورت ارميا مي انداخت، لبخند كوچكي ميديد و بعد ...اوج خودش بر

 ؟ شهرا جواب منو نميدي ؟ چند سالمامان ! چ -

نه صورت ارميا نه ! بهتر است نترسد ، نبيند ، بعد فكر كرد وقتي نمي بيند ميترسد ، مثل كودكي اش ، هر 

چرا بايد ارميا را نبيند ؟ چيزي جز ترس هم وجود داشت . وقت توي شب چيزي را نميديد ، ميترسيد ، حاال 

مهر ؟ محبت ! ترحم ؟ وقتي ترحمي هست هم داري كسي ديگر را ضعيف ميبيني هم از ضعف ديروز خودت 

فرار ميكني ! نه ترحم هم نيست ! اين فكر ها هم چيزي كم داشت ، مثل هميشه ي زندگي اش ! نه نه نه ! 

 ر ميداد ، همه ي اين فكر ها را پس زد . تا آنجا كه ميتوانست چشم هايش را روي لب پايينش را محكم فشا

هم فشار ميداد ، يعني تا چند ثانيه ديگر ميرسد .ميرسد ! آخ فعل لعنتي رسيدن ! برسد بعد همه چيز سياه 

ه يك سياهي ديگر ، از ميشود . مگر نه اينكه همين لحظه هم همه چيز سياه بود . پس رسيدن از سياهي ب
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، جمع هزار صفر سياه ، هزار صفر هيچ ! يعني اگر نسيم صد سال ديگر استهيچ به هيچ ! مثلن صفر به صفر 

 هم رياضي ميخواند نميتوانست اينگونه به صفر فكر كند .

------------ 

 مسخره بازي در نيار حسام ! بي بي بياد اينجا چي كار كنه ؟-

 خاراند ، نگاهش را گره زده به آينه ، با موهايش ...سرش را دايم مي 

 با موهات ور نرو، حسام ، اينقد منو زجر نده ! ميگم بي بي بياد چي بشه ؟-

فت گاين چند وقت نسيم بيشتر از قبل غمگين بود ، ، با خودش مي فهميده بود نگاهي ، به اطراف انداخت .

آسايش نداره ، بياد پيش ما ، منم مثله پسرش .نسيم هم مثله فلي تو خونه طحاال بي بياد مگه چي ميشه ! 

يم ل قبل ها كه مادر نسيم اينجا بود نسثايد حضور كسي مثل بي بي بتواند مدختر نداشته اش.فكر ميكرد ش

 را آرام كند ، بي بي هم اخالق هاي مادرش را كم و بيش داشت .

 م خوش اخالق من ؟ آواز ...جدن چي ميشه ؟ نسيم من ، دلنواز ، روح نواز خانو-

 صدايش را قطع كرد و با خنده به نسيم خيره شد .

نسيم رويش را برگرداند ، ابرويش را باال انداخت و دست به سينه منتظر ادامه ي حرف هاي حسام شد . جوري 

 "خب "كه مثلن گفته باشد 

 نسيم جان ؟-

  ت و خنديد . هر دو خنديدند .نسيم بازهم ساكت مانده بود . حسام دست هاي نسيم را گرف

مراسم ناز و ناز كشي را از دانشجويي شان ياد گرفته بودند و هر وقت دعواشان ميشد انگار اين تنها راه فرار از 

 بحث و جدل هاي بيهوده شان بود. حسام با خودش فكر كرد توانسته كمي فضا را بهتر از قبل آرام كند .

ي ايستا شده بود . همه چيز آرام گرفته بود . صورتش ذره اي تكان نميخورد چهره ي در هم نسيم ، حاال ايستا

 و فقط با پريدن پلك اش دايم گوشه ي صورتش چروك مي افتاد .

 حاال موقع ناز خواستن بود اين جور سكوت ميكني كه مثلن منت عليا حضرتو بكشم ؟ -

 نسيم جفت شانه هايش را باال انداخت.

  يو نداره . اينجا شهر مهمون نوازيه ها !ببين خانوم ، اون كس-

حسام بدون آنكه فهميده باشد كمي صدايش را باال برده بود .نسيم خنده ي خشك شده اش را خرد كرد و با 

 چهره اي در هم گفت :

 خب حاال ميگي بياد ؟-

 حسام سرش را چرخاند سمت ديگري و همانطور كه با انگشتر عقيقش بازي ميكرد گفت :

 ه ، يه هفته پيش ماست . بودنش منو ياد مادرت ميندازه نسيم .حرم  -

 نسيم حس كرد يكي از مويرگ هاي چشمش پاره شده ، روي صورتش احساس خنكي غير معمول ميكرد .



3 
 

هيچكي مادرم نميشه حسام ! بعدش من بايد حواسم به بچه باشه يا نه ؟ هر لحظه هر دقيقه كه كسي  -

دم ار به زندگي خوزحركت كوچيك .... نه حسام نه ! ب حسام ، ميترسم ، ارميا فقط يهاينجاس ترس برم ميداره 

به تو به بچم دقت كنم ، اين حرم چي داده كه بخوام مهموناشم عزيز كنم ؟ ، رفيق داري مياد اينجا ، فاميل 

ته بابا خسته ام ! خس بندر عباستون از جنوب ميكوبه مياد اينجا ، فاميالي دور فاميالي نزديك ،ميان اينجا !

 شوقت باليي سرش مياد تو جواب پسر شدم در طول ماه چند روز شده بي مهمون باشيم ؟ بي بي مريضه ، يه

 ميدي ؟بسمه حسام بسمه ! حاال حواسم بايد به بي بي باشه ؟ 

 نسيم شروع به فرياد زدن كرد ، خستم . خسته ام ! خسته اممم . ارميا كجاس؟

كجاس ؟ نكنه فرستاديش همراه اون پيرزن خرفت حرم ؟ گم شن چي كار كنيم حسام ؟ ها حسام با تو ام ؟ 

  ؟

نسيم اين بار ، سرش را با حالتي غير معمول تكان ميداد ، سرخ شده بود و فرياد ميزد جوري كه رگ گردنش 

 باال آمده بود .

ي كشيد و انگشتر عقيق اش را حسام دست هاي نسيم را رها كرد و دوباره رفت سمت آينه ، به صورتش دست

  در آورد دستش را مچ كرد ، و به سمت نسيم حركت كرد .

------------ 

 بي بي دست ارميا را محكم گرفته بود و ارميا سعي داشت دستش را رها كند

 ببين ارميا اين روزها ديگر كفترا زياد روي زمين و صحن ها بند نميشن .-

سير نميشد .يعني اصلن سير نميشد . و فقط فكر اين بود كالهش را بياندازد  ارميا از بازي كردن با كبوتر ها

  روي يكي از همين كبوتر ها و كبوتر را بياورد خانه .

بي بي ؟ نميشه بريم اونجايي كه رو نقشه كشيدم ؟ بي بي اگر طال هاي اين آقا رو يه روز برداشتم برات  --

 همشو النگو ميكنم ، خب ؟

چادرش را با دهانش گرفت ، چادرش را صاف كرد و نگاهي به انگشت اشاره ي ارميا كرد كه بي بي گوشه ي 

حرم را نشانه رفته بود . بي بي جلوي خنده اش را نميتوانست بگيرد ، چادر روي سرش سر خورد و افتاد و بي 

ز روي زمين برداشت و بي هنوز در حال خنده بود . ارميا كه حاال دست هايش رها شده بود ، چادر بي بي را ا

  شروع به دويدن كرد .

  كجا ميري ارميا ؟-

ه بود . نگاهي به اطرافش انداخت و پشت سر ارميا شروع به دويدن كرد . زدهوت خشكش مببي بي مات و 

 البته نميدويد فقط تند راه ميرفت ، ريه هايش چند سالي بود درست كار نميكرد و مجبور بود هر روز دو 

ساعتي اكسيژن بگيرد .بي بي نگاهي به مانتوي گل دار رنگي اش انداخت و دمپايي هاي پاره اش كه قبلتر زير 

چادر پنهانشان ميكرد . حاال فقط با يك چارقد سفيد بلند داشت توي صحن امام رضا خرد خرد. ميدويد . 
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ود و فقط زمين صحن ها را ميديد ارميا را ديدكه داشت البالي جمعيت گم ميشد ، بي بي نفسش گرفته ب

 ميديد و باز ميرفت ، با صداي بريده بريده ميكفت : وا. ي. سا بچه . وا. سا. ! ارميا .

---------- 

به نواها و صدا ها خوب دقت كنيد . جهان ما جهان ارواح ، ارتعاش ها ، حركت ها ، شادي ها ، رنج ها و عشق -

، سلسه اصولي به ما هميشه گوشزد ميكند ، اين جهان هميشه انرژي و معصيت و هزار عنصر ديگر است اما 

ت بگذارد ، كسي اينجا هس ست ، انرژي مفرط ! به همين دليل صدا نيز ميتواند بيشترين تاثير را روي اذهان

 د توضيح دهد چرا ؟كه بتون

وان جلوي آنها ايستاده بود و با ابرهمه دور تا دور اتاق ، چهار زانو نشسته بودند ، و مرد ميانسالي با لباس سفيد 

در هم آنها را نگاه ميكرد كه مستاصل به يكديگر نگاه ميكردند ، اغلب استاد سواالتي مي پرسيد ولي هيچ كس 

درست جواب آنها را نميدانست . دو تا از خاونم ها در انتهاي اتاق دست هايشان را باال برده بودند ، استاد بدون 

 داد : توجه به آنها ادامه

پاسخ ها ساده اند ، چون سوال ها ساده اند ، ذهن پيچيده ي شماست كه همه چيز را سخت ميگيرد . اگر -

 ببه سادگي به جهان اطراف خود بنگريد ، جواب ها را مي بينيد .

  يكي از مردهاي جلو اتاق گفت :

 درست مثل تائو استاد ؟ -

 سوال پرسيده بود خيره ماند :استاد دستش را زير چانه اش برد و به كسي كه 

 چون چشم ميبيند ، ولي ديده نميشود او را تائو خوانده اند -

 همه با هم جمله را تكرار ميكردند .

 "چون چشم ميبيند ولي ديده نميشود !"

 استاد سرش را تكان داد و با شعف و با صدايي بلند تر گفت :

  چون گوش ميشنود ولي شنيده نميشود-

 "نود ولي شنيده نميشود چون گوش ميش"

زني در جلوي كالس ، به نقطه اي خيره مانده بود . هيچ يك از جمله هايي كه تكرار ميكرد را نمي فهميد . 

ولي چون همه تكرار ميكردند او نيز تكرار ميكرد . ولي انگار چيزي كم داشت . اين جمله ها ، مثل زندگي 

 ها مي توانست آرامشي موقتي به او هديه كند .هميشه اش چيزي كم داشت . گم شدن ميان صدا 

  و از طرفي چون دسترس پذير است ولي دست او را لمس نمي كند -

 دوباره جمله ها را تر بردند . زناستاد اين بار صدايش را بالتر برده بود . افراد داخل اتاق هم صدايشان را باال

  كرديزير لب هجي م

 "دسترس پذير است ولي دست او را لمس نمي كند و از طرفي چون "

 آن را تائو خوانده اند !-



5 
 

 "آن را تائو خوانده اند  "

 خانم محفوظ ! ؟ -

  كالس ساكت شده بود . عده اي در گوش هاي هم چيزي پچ پچ ميكردند .

 خانوم محفوظ ؟ -

را نگاه كرد ، زن در جايي ديگري استاد روبروي زن ايستاده بود . دست هايش را در سينه اش جمع كرد و او 

حس  مشغول بود . نگاهش را دوخته بود به كبوتر بيرون پنجره . گهگاهي دستي به زير چشمش مي انداخت .

 ميكرد خون زير آن ميدود . حس ميكرد تمام بدنش كبود شده .

كه اخم هايش در هم  بغل دستي زن سقلمه اي به او زد ، زن آرام سرش را باال آورد و صورت استادش را ديد

  رفته اند .

 بله استاد ؟-

 آنرا چه خوانده اند ؟ -

 كبوتر استاد ! -

 همه شروع به خنديدن كردند ، استاد به او اشاره كرد تا جلوي اتاق برود و قيافه اي مصمم ، گفت :

  آن را تائو خوانده اند ! كبوتر ؟ -

 سوال اول را پاسخ بدهيد ، سر كار خانوم ؟

  اخن هايش بازي ميكرد و سرش را پايين گرفته بود .زن با ن

  كدوم سوال ؟ استاد ! -

  استاد را با دودلي گفته بود .

 چرا صدا ها مهم هستند دخترم ؟ -

د ،زن آب دهانش را زير پوستش بين خون مردگي ها ميدوكه خون داشت توهم زير گونه اش تير ميكشيد ، 

قورت داد ، چند سال در دانشگاه در كنار رياضي خواندش ، موسيقي خوانده بود ، خيلي قبلتر هم ميتوانست 

جواب را حدس بزند ، نگاهي به قيافه ي كساني كه در اتاق بودند انداخت . انگار همه ي اين آدم ها جمع شده 

هند . ته اتاق دو نفر هنوز دست هايشان براي جواب دادن بودند تا با ديدن ضعف ديگري خودشان را تسلي د

 باال بود . با خودش فكر كرد بعضي ها نيز براي اثبات خودشان ميخواهند هميشه اول باشند ، سريع 

باشند ، زودتر برسند ، باهوش تر ، زرنگ تر ، باشند ، عميق تر ببيند ، ميان اين همه تر و ترين ، خب به چه 

يرسند ، نه تحمل ديدن نگاه هاي تحقير كننده ي افراد اين اتاق را نداشت به خودش گفت كاش از ابتدا نيز م

 اينجا نيامده بود .سرش را پايين انداخت و با سرعت و به حالتي عصبي شروع به صحبت كردن كرد :

انرژي به هم ريخته باشه ، بدن به گمانم استاد جواب اينجاست ، بدن نيز مملو از انرژي ه و اگر تعادل اين -

نيز دچار اختالل ميشه ، صدا هم انرژي ، و هر صدا ميتونه باعث به هم ريختن و يا سر و سامون پيدا كردن 

اين انرژي ها بشه ، اينجا و اين جلسه ي اين كالس هم موسيقي در ماني استاد ، هر صدا ازچهار جز ارتعاش 
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ه تشكيل ميشه ،ارتعاش نوسان و بسامده ، مثل نوسان هر سلول اين بدن ! ، ريتم ، تن و انرژي به وجود آورند

هر ريتم مثل مجموعه ي حركت هاي اجزاي بدنمونه مثل قلب و ريتمشون ! تن هر صدا مثل بم بودن يا زير 

بودن صداي يه فرده ! هر چه بم تر نوسان كمتره ! ميشه با صداي ها بم سيستم عصبي بدن رو آروم تر كرد ، 

  نوسان ها رو كمتر كرد ، در مورد انرژي هم كه صحبت كرده بودين استاد !

جب عنه اي ميزد و صورت هاي پر از تزن صورت همكالسي هايش را نگاه كرد يعني حاال بايد لبخند پيروز مندا

تي ح همكالسي هايش را ميديد و حتي فكر كرد همين آالن است كه براي او دست بزنند ، سرش را باال آورد ،

تو يه احمقي نسيم ! يه احمق ! حسام گفت ، "صورت استاد هم تغييري پيدا نكرده بود ، با خودش گفت 

 "احمقانه ترين كار توي زندگي آدم ثابت كردن خودش يا چيزي به كسايي كه ارزشش رو ندارن! لعنت به من

 چشم هايش را بست و بدون هيچ حرف ديگري با سرعت از كالس خارج شد .

------------ 

شست به تنم ، شرط عقل همينه ، بريزي توي ننميتونستم بنويسم بعد مدت ها انگار خالي شد ، يه رعشه 

 ن تري سنگيخودت ، حرف نزني بهتره ، بزني فحش ميخوري، نزني دق ميكني ، بهتره نزني، نزني و دق كن

 . دكترا احمقن يه مشتزده كه نيشتن و مكيدن سم ماريه نيست ؟ حسام ميگه بنويس ، مثه بيرون ريخت

شيشه ، حسام ميگه روانشناس خوب  مه رو ميكنن توعوضي كه پول همه رو ميريزن تو جيبشون خون ه

روانشناسيه كه دين و ايمون داره ، مثلن داره از خودش تعريف ميكنه ، مگه ايمون آدم به گفتن ش له نميشه 

ن شدم الادري رواني ! حسام ميگه بيخيالي طي كن ، بريز سطل ؟ حاال حسام من شده روانشناس با ايمان و م

لعنتي ،پاك كن هاي بچگي من  ناك كن !،متنفر بودم از اين پاك كآشغال ، آشغالِ آشغال ، مثه زندگي ، پ

مثه زندگي م ميمونن ، يا ميشكنن و تيكه تيكه ميشن يا گم ميشن ، پاك كن هاي من هيچ وقت تموم 

ه زندگي همه چيش خوبه ،حتي بديش كنار خوبيش ، مريضيش كنار سالمتيش ، مثلن نميشدن ! حسام ميگ

پاك كن كنار مداد هم خوبه،بعد از اين من فكر ميكنم مداد بيشتر از مداد ميترسه !، از پاك كن نميترسه .اين 

 يا سرت يا اشكات ، شه فكرم بيخوده نه ؟ گاهي اوقات فكر كن ، اينقدر فكر كن تا منفجر 

چقدر انفجار خوبه فرض كن يه نارنجك داشتي ،يه نارنجك بزرگ مي انداختيش هر جا شد مثلن وسط اتاق 

، انفجار آخ بيفته بشكنه هرچي شكستنيه ، اين چرت و پرتاي مزخرف چي از دل ميگن ؟ دل شكستنيه ي؟ 

دل من شكسته جا زدش و رفت ،  دل از اولش شكسته بود الاقل من يكي اينجور فهميدم خدا موقع گذاشتن

نه هنوز ميخوام حس انفجار رو ، هرروز ميخوام انفجارو ، بندازي تو زندگي خودت همه چي ريز ريز شه لعنتي 

، لعنتي ، نارنجك و بندازي وسط اتاق استادت ، بندازي وسط يه مشت آدم الابالي ، سخته نميفهمنت نه نسيم 

فت ، بچه ات مريضه ، شوهرت از چرت و پرتاش هر روز ميگه ميگه اينقدر ؟ سخته بخواي بنويسي از درد و كثا

ه حسام ساكت شو مثه كسي كه مرده ، من هيچي از خدا ندارم ، سياميگه كه دق ميكني از اين همه حرف ، 

 رنيست ؟ نبوده ميدونم نيست ، اگه بود ارميام سالم بود ؟ بود و نبود من همين بچه بود بعد مرگ مادرم ، پد

يه چيزي گار زندگي ميخواد كه نداشتم كاش همين جمله رو هم نمينوشتم ، بعد رفتن مادرت مادر شي ان
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ولي بازم انگار كم داره ! مثل ارميام كه با اتساع شرياني توي مغزش هر لحظه هر دقيقه ميتونه بميره  بهت بگه

ات وچكتر ارميكوچيك يه لحظه ي ك ! خوبيش اينه من هر لحظه مردم قبل بودنت ارميا . فكر كن يه تكون

چكس كاري كنه .حسام ميگه ببر حرم ، حاال كه مشهديم ، دوسال ديگه حسام ميره يه ميره بدون اينكه هي

دانشگاه ديگه ، من چشمم به شهر ديگه است حرم تو اين دوسال جز فضله ي كبوتر چيزي بهم نداد ، حتي 

ميدونستي ؟مادر بودن سخته ؟، اصلن همين آالنشم نميفهم  خنكي صحناشم ديگه آرومم نميكنه ، آهاي حرم

اين كلمه چيه !از مادر ميرسم به ارميا ،لباي كوچيكشو جمع ميكرد بچه تر كه بودش ، لوس ميشد اينقدر كه 

تا نميبوسيدمش اين خوشحالي از سرم بيرون نميرفت ، كلمه ي خدا كمه واسه اين صحنه كمه ! راه رفتنش 

د ، آروم آروم پاهاشو نامتوازن ذره ذره ميذاشت زمين ، واييي خدا ! ميبيني حسام موقع حضور چقدر شيرين بو

ذره اي از شادي اسمش ميارم ، تو كه ميگي بگو خدا من ميگم دو جا اسمش مياد اصلن يا تو شاد ترين 

ش ت نگاهي به كفبايد حتمن صداش بزنم خدا ! راه كه ميرفا تو بدترين مواقع ،مثل آالن كه لحظات هست ي

ي دويد مجمع ميكرد توي سينه اش هاي رنگيش ميكرد ، يه نگاه به حسام يه نگاه به من ميخنديد ، دستاشو 

، ميدويد ميخنديد ، قربونش برم مادر مادر مادر ، من بهش ميگم مادر ، ياد مادر خودم مي افتم ، اصلن بچه 

ثه همه ي بچه هاي كوچيك توي پارك مثه ارمياي شيرين بودن و مادر بودن مگه فرقي دارن ، نميشه يه روز م

مادر ، دستامو ببندم سمت سينه ام بدوم احمقانه ي احمقانه، اينقدر كه گم بشم تو نگاه ها ، بعد لبامو مچاله 

 كنم خودمو لوس كنم ، يه نگاه بندازم به كفشام يه نگاه به حسام يه نگاه به مادرم .

------------ 

حسام دست مشت شده اش را باز كرد ، عقيق را گذاشت كف دست نسيم . به او نگاه كرد . نسيم هر بار با اين 

 ٠نگاه آرام تر ميشد

 با ارميا رفتن حرم .-

حرم چي داره حسام ؟ چي داده به من و تو ؟ ول كن . من افسرده ام حسام دلمرده ام ، راسته كه ميگن -

 يخوره .كوزه گر از كوزه شكسته آب م

 حسام چشم هايش را كوچك كرد به قيافه ي نسيم دقيق شد .

 خانمم ؟ اين حرفا چه ربطي به بي بي داره ؟ ما حرفمون سر چيزه ديگه اي بود عزيزم . همنظورت چي -

تو شغلت اينه ؟ من زن تو ! جناب دكتر افسرده ام ، من حالم از اين ادا و اصوالت بهم ميخوره ، كه چي ؟  -

رم كه چي ؟ صداي نقاره هاش آزارم ميده ، حرصم ميگيره ، گاهي فكر ميكنم همه ي اين داستان هاي حرم ب

شفا گرفتنا دروغه ، گفتي ايمان ندارم آره ندارم اون استاد بي شرف مديتيشن هم ميدونه كسي ايمان نداره به 

پرتا !، اگه داشتن همه اين كلمه همين خاطره هر روز يه روش ميگه يه راهكار من آروم نميشم با اين چرت و 

رو چه نيازي بود به آسايش ؟ ميگي برو مديتيشن تو كه ايمان نداري ، برو گفتاردرماني ، بعد ميام خونه از 

  ، حرف تو خوبه ؟ چرتن ،مثلن ميخواي بگي اينا بدن ! ايمان ميگي
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صبرهمين جا ست كه معني ميدهد حسام چشم هايش را بست ، سرش را انداخت پايين ، با خودش ميگفت 

. 

  .اشك ، روي گونه اش آرام اش ميكردحس غلتيدن يم اشك گوشه ي چشمش را رها كرد ،نس

 .تگرفت ، به جز زماني كه حسام نفس هاي عميق ميگرفسكوت خانه را 

گه نه ، مببين نسيم من ، مثل قبل ميگم ذره اي اميد ، اعتقاد ايمان داشتن به چيزي همه چيزو آروم ميك -

 نگفت از رگ گردن نزديك تره ؟

بس كن حسام "نسيم دندان هايش را روي هم فشرد ، صداي زجه اش باال رفت ،دايم زير لب زمزمه ميكرد : 

 "بس كن

نسيم ديشب خواب ديدم ، خواب ديدم تو چادرتو كردي سرت ،با ارميا رفتي حرم ، بر گشتي شاد بودي ، -

  گفتي ديدي حسام شد ؟ ديدي ؟

خب حسام ديگه احتمالن مادرمم ديدي ، يه سيب دستش بود ، ميگفت نسيم من مومن شده همه چي -

 خوش بود ؟ نه ؟ حسام بسه اين بازيا ، دلم ميخواد نباشم . كاش ميشد ميمردم .

برو اگه نشد من خودم  ر واسط تو و اون كه حقه بشه ،زده به سرت نسيم ؟ خب برو ازش درست بخواه ، بزا-

كشم به جاي هر حس بدي كه تو داري ، ، آتيش ميزنم جلوي تو خودمو جلوي حرم ! نميخواي كه بشه مي 

 ، اين خواستن خود ايمانه ميفهمي ؟ همين خواستن ! ، هزار بار رفتي ، يه بار خواستي ؟ از ته دل خواستي 

بهت صبر بده ، ايمان بده ، توكل بده ، حتي بشه ؟ من نميگم كه بگو بچه مو خوب كن و تموم ! برو بهش بگو 

اگه ارميا نباشه ايمانت باشه ! حتي اگه من نباشم ، مادرت نباشه ، جهان نباشه ! اون اصل كاره نسيم ، ميفهمي 

 ؟

حسام آستين هايش را باال زد ، رفت كه وضو بگيرد . خيلي اوقات ميترسيد حرفي بزند كه نسيم از همه چيز 

 وت كرده بود .سيم سكببرد . ن

 بس كن حسام بس كن ! بسسسس كن !-

 يم اخم هايش را برد توي هم ، فرياد هايش شايد چند ديوار يك گوشه از خرابه هاي شهر را خرد كردند .نس

فشار ميداد ، دست هايش را گرفت روي صورتش صداي گريه اش بلند شد ،  محكم عقيق را در دست هايش

ذاشت ، به سمت نسيم دويد ، ميدانست اين مواقع كه گريه اش اينقدر بلند حسام وضوي اش را نيمه كاره گ

ه بود ارميا چه مشكلي شود غش ميكند ، مثل اولين بار كه جسد مادرش را ديده بود ، مثل وقتي كه فهميد

 سامح ه بود هزار لحظه ،بيست متر راه حاال شده بود يك ماراتن چند روزه و لحظه شد به سمت او دويد،،دارد 

نسيم را ديد كه داشت مي افتاد ، صدا ها محو شده بودند ، دست هاي حسام دراز شد كه نسيم را بگيرند ، 

ولي هر چه دست هايش را بيشتر جلو ميبرد انگار كوتاه تر ميشدند ، نسيم افتاد روي زمين. عقيق درست زير 

 . روي صورتش سر مي خوردخون  چشمش و توي دست هايش بود ،

----------- 
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 بي بي افتاد زمين .

دور سرش همه چيز بزرگ ميشد ، كوچك ميشد ، حس ميكرد رگ هاي اطراف چشم هايش دارند منفجر 

ميشوند ، دور تا دور او آدم هاي زيادي ميرفتند و مي آمدند ، نگاهش را هزار سمت چرخاند ، داشت با چشم 

پا ايستاده است ، با چشم هاي لوچ شده اش به هايش طلب كمك ميكرد ، نكند نخورده بود زمين و آالن سر 

لباس گل گلي مندرس اش نگاهي انداخت ، چادرش نبود بپيچاند دور خودش ، مي دانست اگر كسي در اين 

آمد ،  اال نميحال او را ببيند البد فكر ميكند گداست كه نشسته زمين و چيزي طلب ميكند ، نفس اش ب

، آدم هايي زيادي از كنارش گذشته بودند ، كسي نمي ديد يك پيرزن  تا رسيد به ديوار صحنخودش را كشيد

نفس اش گرفته ، كسي زمين خوردنش را نديده بود ؟ تكيه داده بود به ديوار ، پناه هر شب تنهايي اش توي 

 ٦٠خانه ي نقلي اصفهان ، خانه اي كه بيچاره شوهرش با جان كندن رسانده بود به بي بي و پسر عزب معتاد 

له اش ، كه ماه به ماه مي آمد و عايدي بازنشستگي پدر را از مادرش ميگرفت و بي بي را با ماهيانه چندر سا

غاز مي گذاشت توي خانه . بي بي را كه ميديدي و تصويرش را ميگذاشتي كنار پسرش اينقدر هر دويشان 

و  بچه هاي برادرش بودند كه به حال د ديگري پسر بي بي باشد ،كه هيچ كس حدس نميز ندتكيده و پير بود

 روزگارش ميرسيدند آنهم سالي دوازده ماه يكي دو بار براي دكتر بردن او. بي بي سرش را 

چسابند به ديوار صحن و فكر كرد مثل هر روز كه درب خانه را اباز ميكرد و تا دم غروب مينشست به ديدن 

بيفتد هم بنشيند و ببيند ، كاري از دستش بر نمي آمد جز ديدن ، نه  رهگذر ها ، بايد آالن تا نفس اش جا

بشنود ، جديد تر ها فكر ميكرد آدم ها كه به حرف مي افتند  خواست د و نه حرفي را ميحرفي ميتوانست بزن

،آن د وو دلش را بگويد و نتوانسته ب دبگويند ! مثلن هر وقت خواسته بود درآن چه كه بايد را يعني نمي توانند 

و دل ش گرفته بود عجيب ،  دحاال هم دربرد .و دلش را از ياد ب دكه همه ي درحرف زده بودقدر بيهوده 

ن آ روي زمين خودش را كشيد ، آدم ها ميگفت هيچكس نديد كه بي بي افتاد ، هيچ كس نديد كه پيرزني

رفتار خود شده بودند كه نفهميدند اينقدر گ گنبد مطال ، به هر چه بود ،نگاهشان به آسمان بود يا ، لحظه 

 پيرزن سكته كرد.

 بي بي افتاد زمين .

---------------- 

برداشته بود برود گوشه اي از صحني كه كبوتر ها بيشتر جمع ميشوند ، ارميا هم با همه كوچكي را ارميا چادر 

رم ها هر روز شده و حز كننده ي زمين به حرم باز ن روزي كه پاي اين ماشين هاي تمياش ميفهميد از آ

ا دفعه ارميتر ها ديگر زياد اين اطراف پيدا نميشوند ، جز گوشه ي يكي از صحن ها كه بوبزرگتر شده اند ، ك

به آنجا آمده بود ، آنجا را نشان كرده بود ، بچه ي باهوشي بود ، از آن دفعه به بعد كه  ي قبل كه با پدرش

رنگي هايش نقشه ي رسيدن به اين گوشه را كشيده بود ،نقشه از گوشه را ديده بود روي يك كاغذ با مداد 

ازرسي بيكه يك مستطيل كج و معوج به ميرفتند شروع ميشد تا ميرسيد ورودي كه هميشه با پدرش به حرم

اي و رفته بود داخل ، يك ج كه بازرسي ميكردند چشمكي زده ، چند دفعه هم به يكي از آنهاييبدني ميكنند 
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سياه و آبي و زرد چند تا حوض كشيده بود يك جا چند دايره ي زرد رنگ كه به يكي شان  نقشه با مداد

،چند جايي هم شكل هاي مخصوص خودش را كشيده بود و خط قرمزي روي مسير كشيده "اسماتال"ميگفت 

يد د بود تا برسد به شكل كبوتر ! كبوتر سفيدي كه خيلي وقت بود نشان كرده بود ، نقشه اش را باز كرد و

يد مشتاقانه ميدو ي دنج خودش ، رسيده به يكي از دايره هاي زرد ، خط قرمز را كه ميگرفت ميرسيد به گوشه

.خنكي صحن توي صورتش ميخورد ، نور خورشيد از البالي ساختمان هاي در حال ساخت حرم روي صورتش 

پهن شده دراز كشيده بودند  ميجهيد ، دست هايش چادر را محكم بغل كرده بودند ، عده اي روي فرش هاي

، چند نفري سرشان را سمت آسمان گرفته بودند و گوشه اي از ابر ها را نگاه ميكردند ، بچه ها ي كوچك 

بازي ميكردند ، عده اي از پسر هاي كوچك با اسباب بازي هاي خريده شده  كنار حوض نشسته بودند و با آب

ادند ، عطري خاصي مثل هميشه در حرم پيچيده بود . )راوي از دست فروش هاي كنار حرم به يكديگر پز ميد

 حق دارد اينجا از متن بزند بيرون ! اينجا واقعن بهشت است گاهي 

!(ارميا بدون توجه به هر چيز كه اطرافش بود .در حال دويدن بود كه حس كرد دستي از پشت سر دارد جلوي 

  ارميا را گرفته بود . دويدنش را ميگيرد ، يكي از خدام حرم

 گم شدي عزيزم ؟ يا مامان و بابات اينجان ؟ همين اطرافن؟-

 ارميا با چشم هاي گرد شده اش سعي ميكرد جواب خادم را ندهد .

 آره ؟ گم شدي ؟-

ارميا باز با لجاجت به سكوتش ادامه داد ، سرش را انداخته بود پايين و چادر را در دست هايش محكم ميفشرد 

. 

م دست ارميا را گرفته بود و به او لبخند ميزد ، يعني چيزي نيست . و اطرافش را به دقت مي پاييد ، چند خاد

 دقيقه اي بهمان حالت ايستادند ، وقتي ديد كسي نيست كه دنبال او بگردد .دستش را كشيد تا با خود ببرد .

 د و بيداد كردن.ارميا ناگهان زد زير گريه ، محكم چادر را گرفت و شروع كرد به دا

 "بذار برم !آقا تو رو خدا ، بذار برم ."

خادم ارميا را بلند كرد تا ببرد بخش بچه هاي گم شده .ارميا تا مي توانست گريه و زاري ميكرد . و تقال ميكرد 

كه دستش از دست خادم رها شود ، خادم ارميا را بلند كرد و در آغوش گرفت ، ارميا همچنان داشت تقال 

، فرياد ميزد ولم كن و خادم داشت از روي خط قرمز ميگذشت و از آن گوشه ي مخصوص كبوتر ها  ميكرد

 هر لحظه دورتر ميشد .

 نقشه ي كودكانه ي ارميا از دستش افتاد روي زمين .

 مداد رنگي ها همه جا پخش شد . سرتا سر زمين حرم .ارميا ديد : 

--------------- 

پاك ميكرد ، عقيق توي دست هايش مانده بود و با زمين خوردنش زير چشم  حسام صورت خون آلود نسيم را

اش زخم شده بود .دكتر به حسام گفته بود حتي نياز به بخيه هم ندارد ، نسيم بيحال روي تخت بود ، هنوز 
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داشت اشك ميريخت ، حسام چشم هاي نسيم را آرام نوازش ميكرد و زخمش را از گزند اشك دور نگاه 

 و چشم هاش به حسام فهماند كه نگران ارمياست . ااشت با دست ه، نسيم ناي حرف زدن ندميداشت 

 ارميا ، كجاست ؟ با بي بي ه نسيم ، تو كه مرخص شدي از اينجا ميريم پي اونا خب ؟-

به بيرون خيره بود كه حسام  نه سرازير شد ، نسيم سرش را انداخت پايين ، و دوباره قطره هاي اشك از گو

خارج شد ، دست رد، حسام از اتاق ن اش زنگ خورد ، نسيم با چشم هاي نگران به صورت حسام نگاه ميكتلف

از روي تخت حركت يد ،هاي حسام كمي لرزيدند ،نسيم ترسيده بود ، سرمي كه به دستش وصل شده را ند

  كرد تا صداي مكالمه ي حسام را بشنود ،

  كجاست ؟فاطمه گرامي ، آره ! آالن  -

 نسيم روبروي حسام در آمد و به او نگاه ميكرد ، زير لب دايم ميكفت ، چي شده ؟

 حسام با عجله تلفن را قطع كرد ، نسيم با چشم هاي باز از حسام پرسيد ، چي شده ؟

 حسام دستي به ريشش كشيد ، رو به نسيم كرد و گفت :

 نيست يكي از همكار ها كارم داشت .چرا بلند شدي نسيم ؟برو رو تختت استراحت كن ، چيزي 

دروغ ميگي حسام ، تو اهل دروغ نيستي باشي هم ميفهمم كي دروغ ميگي ، بي بي چش شده ؟ تو گفتي  -

  فاطمه گرامي

 چيزي نشده عزيزم ، شما برو استراحت من ميرم يه نيم ساعت ديگه ميام خب ؟-

 ش جدا كرد ، خون روي ساعدش ميغلتيد ،حسام چي شده ؟ نسيم بدون اينكه بفهمد سرم را از خود-

 همين بيمارستان . آوردن شبد شده ، اتفاقن  چيزي نشده بي بي يكم حالش-

 حسام ! حسام ديدي خاك بر سر شديم .-

  حسام دست نسيم را گرفت تا او را روي تخت بنشاند .

 عزيزم همين جا باش تا من بيام ،گفت اوضاعش بده . -

  كي بوده ؟ يعني مرده ؟ همراهش -

 نميدونم خدا نكنه نسيم ،ميگن كسي همراهش نبوده.-

 حسام از اتاق خارج شدو

 دوان دوان به سمت انتهاي سالن رفت . 

 "...اگر كسي همراه بي بي نيست  " نسيم انگار او را برق گرفته باشد .با خودش فكر كرد

 "، پس ارميا ؟؟! حسام وايسا "

---------------------- 

نوشت ، همه كساني كه ميشناخت ، هر كس كه لحظه  مه چيز را ، اسم همه را روي كاغذپاك ميكرد ، هبايد 

 يا ميخنديد نوشت : عابر پيادهمر پياده اي كه هر روز به او و اراي كوچك زندگي را با او گذرانده بود ، حتي عاب

  هر روز ! ي
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د ، تصميم اش را گرفته بود ، بايد از تمام متعلقات دل ميكند ، همين فتبياز قلم نمي بايست هيچ كس 

وابستگي ها به گمانش همه چيز را از او گرفته بودند ، وابستگي به مادرش به دست هاي چروكش كه موهايش 

هاي را نوازش ميداد ، در لحظه اي كه زمان ايستاده بود ، او روي پاهاي مادر پيرش لم داده بود ، به نوازش 

گريه هاي ، به ولي خيلي وقت بود دست هاي چروك و نولزش هاي مادرش رفته بود مادرانه وابسته بود 

 و سوال هاي بچگانه اش كه يا كالفه اش ميكرد يا ساعت ها ميخنداندش كودكي ارميا به حرف ها

، به حسام كه سالها پيش جلوي دانشكده رياضي ولي خيلي وقت بود كه از ترس مرگ ارميا ، نسيم مرده بود 

ديده بودش ، جا نماز پهن كوده بود نماز بخواند ، غروب بود ، با شير آبي كه چمن ها را با آن آب ميدادند 

نسيم را ، حسام نمازش را شكسته بود ، حمد را سه بار خوانده هم نسيم او را ديده بود هم او وضو گرفته بود ، 

حسام هم را بعد افسردگي اش از دست ير بود ولي گويا نسيم آن روز از حسام سر به زير تر بود ، بود ، سر به ز

ي دلخواهش رفته بود ، انگار نسيم اعطر و هوحرم الي ، بي بي توي هم گويي وابسته بود به بي بي داده بود . 

ه مثل مادرش ، دلش براي بي سال ها بود بي بي را نديده باشد ، فكر كرد حتمن قيافه ي بي بي چيزي بود

اغذش بودند ، داشت همه را ميديد ، همه كنار همه روي كبي هم تنگ شده بود . دلش براي همه تنگ ميشد ،

 پاك كن شكسته اي از ميان پاك كن هايش برداشت . هم و كاغذ پر بود از همهمه.

  پاك شد .را بوسيد ،  پير او دست نسيم را گرفت ، نسيم دست هايمادرش 

  حسام خنديد ،پاك شد .،حسام اشك هايش را پاك ميكرد ، نسيم خنديد 

 يم دست بي بي را همبي بي ، بدون چادر گوشه ي حرم نشسته بود ، چادرش را به سمت نسيم دراز كرد ، نس

  پاك شد .بوسيد ، 

يش را دراز كرد ارميا دست ها پاك شود اماارميا مثل بچه ها مي خنديد ، نسيم خواست كه او مثل برود ،

نسيم با ترديد دست ارميا را گرفت، همه را پاك كرده بود جز او ، او را همراه خود ميكشيد ببرد حرم .  ،

ميخواست اين بار بخواهد ، بخواهد همانطور كه حسام گفته بود ، بخواهد و اگر نشد ، حاال كه همه را پاك 

 بود را حس كند ، شايد جهاني را روشن شد .تنهاكه چيزي نديده  ه بود  ، با ارميا برود ، كرد

----------- 

سر و صدا زياد بود ارميا گوشه ي اتاق بچه هاي گم شده خوابش برده بود ، نسيم تمام راه را با صورت باند 

پيچي شده اش ، دويده بود ، چند جا از حرم را گشته بود تا بالخره ارميا را پيدا كرده بود ، تا ارميا را ديد ، 

يغ خفيفي كشيد ، با خودش فكر كرد نكند قلب ارميا طوري شده باشد ، تا انتهاي اتاق دويد ، به صورت و ج

د ، ديگري خوابيي زد و به سمت غلتنفس ميكشد ، ارميا همان موقع  شكم ارميا خيره شد تا مطمئن شود كه

از اتاق  ش داشته باشداطراف اتاق و مسير توجهي به او را بلند كرد ، ارميا بيدار نشد ، نسيم بدون اينكه نسيم

به درب ورودي ضريح خيره شده بود ،هر قدر به درب ورودي طاليي نزديك تر ميشد ، قدم هايش  .بيرون رفت

سست تر ميشد ، چشم هايش را بست ، صدا ها را نميشنيد ، نمي خواست بشنود و نميشنيد ، راه ميرفت و 

تازه اش را حس نميكرد ، جمعيت را نميديد ، اگر بودند هم او ديگر  منگ تر مي شد ، حتي ديگر درد زخم
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نميتوانست هيچ كسي را ببيند ، فقط آينه كاري را ميديد ، راهروها و اتاق هاي خالي ، نور كه از همه جا روي 

 سر و صورتش ميباريد ، چهلچراغ هاي بزرگ را ميديد كه مي چرخيدند ، دور خودشان ، آينه 

ريح تا ض فاصله ي زياديا نزديك تر ميشد ، نسيم هاي ريز و هندسه هاي عجيب را ميديد كه هر لحظه به آنه

نداشت ، مسير روبرويش ، قدم هايش لنگ و بي هيچ فكري فقط ميخواست برسد ، رسيده بود روبروي ضريح 

فته بود و با دست ديگرش چسبيده ، نميداست ارميا خواب است هنوز يا نه ، با يك دست ارميا را در آغوش گر

بود به ضريح ، يعني ميشد اين سكوت اطراف بشود فقط صداي ناله و زاري او ؟ آنقدر كه ضريح بلرزد و تمام 

چهلچراغ هاي به زمين بيفتند ، حسام به او گفته كه بخواهد ، خواستن از چيزي كه نميبيند ، يا نميشنود ، 

ميكرد ، با صداي بلند گريه ميكرد ؟ مي خنديد ، يا ارميا را نشان ميداد ، اصلن خواستن را چگونه بايد آغاز 

همه چيز توي سرش مي چر خيد ، دست هايش را محكم فشار داد  "ببين ، اين ارمياست ، اين منم  "ميگفت

 ره پنجره ها انداخت و فرياد زد ، نگاهي كه پارچه هاي گره زده به پنج

 ".هزار سال اينجام چند سالته ؟ مگه من چند سالمه كه ل اينجايي ؟اينجايي ؟ چند سا"

ر هايش را ي فكسكوت كرد، يعني ميشد صدايي بشوند ، كسي را ببيند ، كسي بيايد ، با او حرف بزند . جلو

 عقيق از دست هايش افتاد . ايستاد ، اشك هايش جاري شد .گرفت ،

 حهمه خودشان را مي كشيدند جلو برسند به ضري چند لحظه بعد ضريح را ول كرد ، همه جا پر از صدا شد ،

 ، زني فرياد ميزد

 "همه حاجت دارن....برو ! نسا خانم واي"

چراغ ها نگاه كرد ، تكان نميخوردند ، مثل او كه ، نميتوانست تكان بخورد ، به چل شت گريه ميكرداارميا د

  ، دستش را كشيد روي صورت ارميا .ميان جمعيت گير افتاده بود ، به ارميا نگاه كرد ، به او خنديد 

 مامان صورتت چي شده ؟ چرا به اون ميگفتي چند سالته ؟ مامان اون چند سالشه ؟-

------------- 

  بي بي تازه به هوش آمده بود ،

  حسام ، باالي سر بي بي ايستاده بود ، كتاب دعايش را كنار گذاشت ،

گشتر حسام ان چادر مشكي كه كنارش بود را به حسام نشان داد .ش را برد روي ميز كنار تختش ، ستبي بي د

 عقيق اش را ديد كه روي چادر مشكي تا شده ي بي بي قرار گرفته بود .

--------------- 

م كم دارد ، چشم ههنوز ماشيني نرسيده بود ، نسيم گفت اين هم چيزي كم دارد .اين كه خودت را بكشي 

 نآرفش مي آمد ، نگاهش را برگرداند رش نبود ، ماشيني داشت با سرعت به طهايش را باز كرد ، ارميا كنا

سمت خيابان ، ارميا را ديد كه كبوتري خاكستري را در آغوش گرفته ، مي خنديد ، خواست به طرف ارميا 

حركت كند ، پاهايش تكان نميخورد ، انگار او را خيلي وقت بود آنجا چسبانده بودند ، خيابان را ديد ، روي 

 يره هاي زردي بودند كه داخلشان خيابان خط هاي قرمز مداد شمعي بود ، يه گوشه ي ديگر را ديد كه دا
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آبي بود ، مردم ، از كنار آنجا با يك ليوان آب دور ميشدند ، گوشه اي كه ارميا ايستاده بود ، پر بود از كبوتر 

هاي كوچك ، كبوتر ها را كه ميديد فكر ميكرد ، نه ديده ميشوند نه شنيده ميشوند و نه كسي دستش به آنها 

همه فرياد ميزدند ، چون چشم ميبيند ولي ديده نميشود چون گوش .....،  ،ها همان تا ئو بودند  ميرسد كبوتر

ماشين داشت به سرعت به او نزديك ميشد ، توي گوش هايش پر شده بود از صدا ، ال تدركه االبصار و هو 

ه شده بود هم صداي نقاره االبصار و هو يدرك االبصار ! هو يدرك ! صداي نقاره ها بلند شد يدرك االبصار ! 

هر صدا ازچهار جز ارتعاش ، ريتم ، تن و "ها را ميشنيد هم ميشنيد ال تدركه االبصار و هو يدرك االبصار ! 

انرژي به وجود آورنده تشكيل ميشه ،ارتعاش نوسان و بسامده ، مثل نوسان هر سلول اين بدن ! هر ريتم مثل 

قلب و ريتمشون ! تن هر صدا مثل بم بودن يا زير بودن صداي مجموعه ي حركت هاي اجزاي بدنمونه مثل 

يه فرده ! هر چه بم تر نوسان كمتره ! ميشه با صداي ها بم سيستم عصبي بدن رو آروم تر كرد ، نوسان ها رو 

 به دقت حاال داشت به صداي نقاره ها گوش ميداد. "كمتر كرد،

ير ميگرفت ، همين حاال كه نقاره را شنيده بود بود ، يعني چشم هايش را بست ، حاال ديگر بايد ماشين او را ز

درست شنيده بود ،مي بايست برود ، مي رفت و تا ابد ارميا هم با كبوتر ها شاد بود ، حسام بود كه توي گوشش 

مي خواند تدركه االبصار ! درست مثل روز اول جلوي دانشكده رياضي كه از او پرسيده بود چرا نماز ميخونين 

 واب داده بود چون حس ميكنم مارو ميبينه ، سوره ي انعام رو خونديد ؟؟ ج

اشكي از گونه ؟  يعني ميشد ، بماند و بخواند  باخودش گفت كاش ميشد خواند ،همه چيز را حتي انعام ! 

 ."ميخوام "اش غلتيد ، زير لب زمزمه كرد:

 ميكرد ،فرياد زد چشم هايش را باز كرد ، ماشين كف شوي حرم ، داشت صحن را تمييز

 گفتم برو كنار ؟مگهنخانم برو كنار ، چرا اينجا وايسادي ، -" 

واال اينا ماشين كثيف كننده است ن ماشين ها اومده خيلي هامون ميترسيم بخوريم به زائرا از اون وقتي كه اي

 "الاله اال اللهاصلن مگه ميذارن بيايم و ....نه تميز كننده .

هاي مرد نگاهش را برگرداند سمت ارميا .مرد همانطور داشت براي خودش صحبت نسيم بي توجه به صحبت 

 ميكرد .

ارميا ، كاغذ نقاشي را به نسيم نشان داد ، گفت : ديدي رسيديم مامان همين جاس مامان ، كبوترا رو ميبيني 

 "چند سالشه ؟"مامان نگفتي                                   ؟

هايش را نميتوانست بگيرد ، دستي به صورت باند پيچي شده اش كشيد ، انگار كسي نسيم جلوي اشك  -

 صورتش را نوازش داده باشد ، ياد واژه ي مادر افتاد ، هم ميخنديد هم ميگرييد .

 خيلي سال داره مامان خيلي . تو عدد نمي گنجه . -

 


