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 هاي گمشدهخانم مامان 

 کرمان –شهیدزاده شیما 

 

خط و نشان مي و  مي كندسجاده اش را پهن ،  مي بيندايوان طال روي اولين قالي اي كه رو به مامان خانم 

نمي تونم  مي خوام دو ركعت نماز بخونم . از كنارم تكون نخوري ها . بذار بفهمم چي مي خونم .: »  كشد

 مي دهمسرم را مظلومانه تكان « باشه ؟  دو روز اومديم زيارت . خرابش نكني ها ، م .ه ي حواسمو به تو بدهم

با شناختي كه از من دارد ، باور نمي كند .  مي كندمشكوك نگاهم  معصوميتم را باور ندارد . . مامان خانم

ذارم دو ركعت گب رم. اما من واقعاً اين دفعه قصد دا مورد اعتمادش نيستمهنوز خيلي حرفش را گوش بدهم . 

 .  زندب جانشنماز به 

انگار كه . مي كنم و دور و برم را نگاه  مي نشينمم همان طور مظلومانه ه . من مي بنددمامان خانم نمازش را 

همان طور بي حركت هيچ شيطنتي از من سر نزده است . اصالً از جايم تكان نخورده ام و از صد سال پيش 

 مده اند زيارت . من هم اگر اينطور آزاد بودم ، حتماً آنگاه مي كنم كه خوشحال  به انواع بچه هاي رنگارنگي

ي خوب. حيف كه فعالً بايد بچه ي  تمام صحن ِ براق و تميز را مي دويدمباال و پايين مي پريدم و  مثل آنها

 انشبعضي  : هاي آزاد حسودي ام مي شود! به بچه بكنم بايد دانستم چكار  وگرنه مي باشم و تكان نخورم

 الهم بي خي شانكه انگار آمده اند تا حتماً گم بشوند . بعضي  اندهمچين دست مامان بابايشان را چسبيده 

مامان و بابايشان هم اصالً دنبالشان نمي  . ندوتوي جمعيت گم مي ش . ندمي دوسنگهاي صاف و براق  روي

. بعضي بچه ها هم كاري به  ندوپيدا مي ش وخيلي زود راه ِ رفته را برمي گردند  انخودشدوباره گردند چون 

 ناحرف گوش كن و آرام پا به پاي بزرگترهايش همين كه يك خوراكي به دستشان داده اند ،.  رندهيچي ندا

آب بازي به بهانه ي آب خوردن ، تا  ها هستندبعضي بچه ها هم كه فقط دنبال آبخوري .  روندمي تا هركجا 

. اين طرف مي پرند ، آن طرف  هست. حواسشان به همه چي  هستندكبوترها ، بامزه تر از بچه ها اما  . كنند

با چشمهاي كوچولو ند تند و تند رند و احوالي مي پرسند . شايد هم دانمي پرند ، به همه ي زائرها سر مي ز
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خوش به حالشان كه آن  . مي برند)ع( براي امام رضا از زائرها عكس مي گيرند و خبرهاي داغ را و شفافشان 

ه مامان بكنار مامانشان زنداني بنشينند . . اصالً خوش به حال بچه كبوترها كه مجبور نيستند باال هستند 

به  ونمازهاي دوركعتي مي خواند كه زود زود تمام بشوند و بتواند برگردد  خانم نگاه مي كنم . از ترسش دارد

 كند من نمي فهمم كه در طول نماز خواندن هم چند بار چادرش را از رويفكر مي ! ند . تازه كبمن نگاه 

. دلم براي مامان خانم واقعاً و خيالش راحت بشود صورتش كنار مي زند تا با گوشه ي چشمش من را ببيند 

 ست . همي سوزد . هميشه نگران همه چيز 

خيالش از بابت من راحت  كم كم من را باور مي كند وكه مي بيند از كنارش تكان نمي خورم ، مامان خانم 

ديگر در طول ِ نماز . مي بندد بعدي را  و نماز ِ هدمي دتند و تند سالم نمازهاي چهارركعتي را  . مي شود

. ناگهان رها نگاه مي كنم چه ها و كبوتطور مظلومانه به جمعيت ِ بمن هم هماننمي زند . هم چادرش را كنار 

كوچكتر از من است . .  يدمي آ اين طرفگريه كنان به كه  مي افتدچشمم به يك دختر بچه  ميان جمعيت

. با دستهاي كثيفش هم مرتب  مي زندسياه  ، سياهرد اشك روي صورتش  وند اتوي صورتش ريخته  موهايش

بابا . جوش بزنم و نگرانش  مثل باشم ياخانم نمي دانم در اين شرايط بايد مثل مامان د . چشمهايش را مي مال

 . ودمي ش نزديك تردخترك  .بشوم يا بدون اينكه خيلي خودم را ناراحت كنم ، بقيه ي بچه ها را نگاه كنم 

.تازه مي فهمم بيشتر طاقت نمي آورم مامان خانم تازه دستهايش را بعد از تكبيرة االحرام پايين مي آورد كه 

ا ت مي گيرمبا مهرباني دستهايش را  . دخترك ترسيده است . مي شومبلند  شبيه مامان خانمم تا بابا .

 : » مي گويدبا گريه مثل مامان خانمم !  .به من اعتماد مي كند چشمهايش را بيشتر از اين خراب نكند . 

مرا چك مي كند تا خداي امان خانم ِ خودم بروم كه مرتب دلم برايش مي سوزد . قربان ِ م« گم شده .  مامانم

صم ، حراي بي فكر كه همش بچه هايشان را گم مي كنند هاز دست ِ اين مامان خانم .  نكرده يكوقت گم نشوم

اشك  به جاي او چند رده. اگر من هم تشنه باشد حق دارد نگاهش  مي كنم . « . آب : »  مي گويد مي گيرد .

. اول  برم ميبه طرف آبخوري و  مي گيرمدستش را  . افتاده بودبدنم به خشكي تا به حال مي ريختم ، 

از دهانم در مي رود : !  دختر خوشگلي استعجب  : مي كنمو بعد موهايش را مرتب  مي شويمصورتش را 

مي ترسم دستش چند تا ليوان آب مي خورد تا سرحال مي شود . واقعاً مامان ِ بي فكري داري . نمي شنود . 
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انم چند تا خ عربي ِ . مي گويد مامانش چادر عربي پوشيده است . چادر نگرانم باليي سرش بيايدرا رها كنم . 

لي خي كالفه مي شوم ..  اندازددخترك ابروهايش را باال مي ، ند مي گردانرا مي گيرم و مي كشم . اما رو كه بر

به قول حفظ نيست .  از هيچ شماره موبايلي همكرده است .  راه مي رويم . حتي نمي داند كجا مادرش را گم

چهار تا شماره خيلي سنگينه كه توي جيبتان نمي گذاريد » مامان خانمم كه هميشه به من و بابا مي گويد : 

 ناگهان صدايي مي شنويم :  كه رفته ايمنمي دانم چه قدر راه « ؟ 

 : معصومه ! معصومه ! -

دست من را رها مي كند و به طرف صدا مي دود . در يك لحظه مي گرداند . با شنيدن صدا رو بردخترك 

دست دور گردن هم مي گيرد و غرق بوسه مي كند . دخترك  در آغوشخانمي كه چادر عربي پوشيده او را 

 ومن هم منتظر مي مانم ببينم كي اين ديدار غير منتظره به پايان مي رسد .  شوداو مي اندازد و گريه مي 

. ند مي ايست بلند مي شوند وباالخره هر دو بعد از كلي ابراز احساسات ، . از من تشكر مي كند  يكيباالخره 

ش دستمادر معلوم است كه به هر دو خيلي سخت گذشته است و اصالً طاقت دوري ِ يكديگر را نداشته اند . 

 اصالً يادش نيستفراموشكار  خترك ِ د. كوچكش را به دستهاي او مي سپرد  را دراز مي كند و دخترك دست ِ

، چه كسي پا به پايش تمام حرم را به دنبال ِ مادري كه چادر  گرفته بودبا مهرباني چه كسي دستش را تا االن 

 ه حتينبود كاصالً يادش .  سيرابش كردشست و با آب خنك چه كسي صورتش را عربي پوشيده گشته بود . 

حتي مادرش هم به خاطر نمي آورد وقتي دخترش را پيداكرد ، او را گم شده و االن تازه پيدا شده است . 

راه  با مادرشكه دخترك  جا مانده است . تنها انگار نه انگار كه يك نفر پشت سرشانهمراه كسي ديده باشد . 

عجب كاري كردم  « . مانده امحيران  وسط يك صحن بزرگاي واي ! » تازه مي فهمم :  ،مي افتند و مي روند 

ار نمي دانم بايد چه كبه اطرافم نگاه مي كنم . فكر كنم خيلي گم شده ام . چون هيچي برايم آشنا نيست .  !

كنم . به هر چهره اي كه نگاه مي كنم ، نمي توانم جلو بروم و درخواست ِ گوشي اش را بكنم تا به بابا يا مامان 

 .به طرفش مي دوم  .يكي از خادمان حرم است  تنها آشنايي كه مي توانم به او اعتماد كنم ،خانم زنگ بزنم . 

آدرس ايوان طال را مي پرسم . خادم ِ مهربان با همان چوبي كه توي  خجالت مي كشم گوشي اش را بخواهم .

 بلند زائران ،  ِقدّن از ميادستش است ، راه را نشانم مي دهد . حواسم را جمع مي كنم تا توي آن شلوغي و 
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همين كه از زير طاق رد مي شوم ، به همان سمتي مي روم كه خادم آدرس داده است . راه را اشتباهي نروم . 

و هنوز مشغول  شده باشدنبه ايوان طال سالم مي دهم . خدا خدا مي كنم مامان خانم از سرجايش بلند 

 شيتوي اين شلوغي بگردم پيداچه طوري حاال مي شود .  حتماً گم اگر بلند شده باشد ،.  نمازخواندن باشد

د چناالن تا ماً تخر او نمي تواند يك جا بماند . حآ ؟ گم شده باشدنگران مي شوم . نكند مامان خانم  ؟ كنم

فكر اين كه حاال بايد بگردم قدمهايم را تندتر بر مي دارم . از شدت دلشوره بار تمام صحن ها را دور زده است . 

جواب بابا را چي بدهم ؟ ديگر حوصله ي قايم باشك ندارم . تا مامان خانم را پيدا كنم ، ديوانه ام مي كند . 

 م ؟ ه اكرد زنش را كجا گمبگويم 

چشمم با خانمي حرف مي زند . مي بينم كه دارد  روي همان اولين قالي اي كه رو به ايوان طالست ، بابا را

قدمهايم را تندتر برمي دارم . خوب موقعي سر رسيدم !  . روشن ! حاال يك دقيقه من و مامان خانم گم شديم

مامان خانم است كه نتوانسته يك دقيقه تنها بماند . بالفاصله زنگ زده اين بَـله ! جلوتر كه مي روم مي بينم : 

م هه شلوغ بازي در مي آورد . باباي بيچاره و مثل هميش دخترت كجا غيبش زده استبه بابا كه بيا و ببين 

امان مامان خانم هم مثل هميشه صبورانه ايستاده و به حرفهاي مامان خانم گوش مي دهد تا از جوش بيفتد . 

صد بار تا نمازمو مي بستم گفتم از پيشم تكون نخوري » ... توضيح مي دهد :  عصبانيتتند و تند با نمي دهد . 

ي هرچ اين آخرش منو مي كشه .تا رومو برگردوندم ديدم نيست . دو دقيقه طاقت آورد و نشست . ها ! اما فقط 

نم . حاال من چه كار كاز تو بهتر حساب ميبره به حرفم گوش نميدي ، هم به تو ميگم دو دقيقه پيشش بمون 

لم د... «  اون يكي دروازهعين خودته . اين گوشش دره ،  ؟ كجا دنبالش بگردم ؟ اين دختر چه قدر بي خياله ؟

د تا ببين از جيبش بيرون مي آوردبابا موبايلش را هميشه به خاطر من دعوا مي شود . براي بابا مي سوزد . 

و يك نگاه به مامان  مي اندازد. يك نگاه به من  مي افتدكه چشمش به من  به گوشي اش زنگ نزدهكسي 

شاره به من ا با گوشه ي ابرويشبابا . حواسش به اطرافش نيست  و اصالً د نبه بابا غر مي ز ردخانم كه هنوز دا

 د ، دهانشبه من مي افتكه نگاهش  . ، رو مي گرداند است مامان خانم به طرفي كه بابا اشاره كردهد . نكمي 

 باتو من زيارتمو خونده بودم كه زنگ زدي . االن هم » بابا به مامان خانم مي گويد :  ماند .مي از تعجب باز 

مامان خانم خوشحال از اين كه از دست من « آرامش نمازتو بخون . هر وقت زيارتت تموم شد ، خبر بده . 
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يم وو همين طور كه از مامان خانم دور مي ش مي گيرددست من را هم بابا  ، لبخند مي زند . مي شودراحت 

هنوز از در ايوان « بستني بخوريم . يم بر: »  مي دهمبا خوشحالي جواب « ؟  كجا بريمحاال » د : مي پرس، 

چشمم به يك دختر بچه مي افتد . كوچكتر از من است . موهايش توي صورتش يم كه اطال بيرون نرفته 

ريخته اند و رد اشك روي صورتش سياه ، سياه مي زند . با دستهاي كثيفش هم مرتب چشمهايش را مي مالد 

يا بابا ؟ جوش بزنم و نگرانش بشوم يا بدون اينكه  خانم اشم ؟ مامان. نمي دانم اين دفعه بايد مثل چه كسي ب

پرسد  ميبه بابا نگاه مي كنم . .  ، بقيه ي بچه ها را نگاه كنم . دخترك نزديك تر مي شود جوش بزنمخيلي 

 دخترك نزديك تر مي شود .« اين زائر كوچولو گم شده ؟ : » 

 

 

  


