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 و من. زیارت برویم گرفتیم تصمیم گذاشتیم هتل در که را وسایلمان. رفتیم مشهد به دوستانم از یکی و مادرم با گذشته سال

 آنجا هوای در خوبی عطر چه. نشستیم حرم های حیاط از یکی در و کردیم زیارت ما. رفتیم مادرها از زودتر نرجس دوستم

 گذشت، چقدر نفهمیدیم. گشتیم بازار در کمی نرجس با بردیم لذت حرم هوای و حال از حسابی اینکه از بعد. بود شده پخش

 .برگردیم بیا. شن می نگران مامانامون گذره، می که وقته خیلی! عطیه :گفت نرجس

 آشنا برایم ها مغازه از کدام هیچ کردم حس دقیقه چند از بعد. افتادم راه کردیم می حرکت که یجهت مخالف و گفتم ای باشه 

 . بود غرغرو و ترسو خیلی نجس چون. نکنم نگران را نرجس که نیاوردم خودم روی به. بودیم شده گم واااای!! نیست

 !نه؟ شدیم، گم انگار عطیه :گفت درآمده حدقه از های چشم با نرجس دفعه یک که رفتیم و رفتیم طور همین

 مثل نرجس. رسیدیم مردی به جلوتر. شود روشن کردنش غرغر دکمه نکند که نکردم هم نگاهش حتی ،ندادم را سؤالش جواب

 هم مرد آن و رفت خطا به تیرش اما پرسید، را هتلمان آدرس و مرد آن جلوی پرید باشد دیده را هایش قصه قهرمان که کسی

 .  نبود بلد را ها آدرس و ودب مسافر خودش

 را نرجس صدای که کنم پرت ها کوچه اسم و ها مغازه با را خودم حواس کردم می سعی. شد شروع نرجس نوق و نق کم کم

 می راه او با حسابی کشی گیس و گیس یک آورد می باال را رویم آن اگر که بودم پریشان و سردرگم آنقدر چون. نشنوم

 دو و شد سبز سرراهمان فروشی بستنی یک. بود شده خشک دهانمان دیگر که رفتیم راه آنقدر. کنم خالی را خودم تا انداختم

 بلعید می را قیفی بستنی تند تند و بود کرده من به را پشتش که بود عصبانی دستم از آنقدر نرجس. خریدیم قیفی بستنی تا

 !!بلعیدم می و بود قیفی نان توی بستنی جای به من ی کله خواست می دلش کردم حس که زوری

. داد می متفاوت آدرس یک هم کسی هر. پرسیدیم می را هتلمان آدرس بود راهمان سر که هرکس از و افتادیم راه دوباره

 سفارش و کرد پیدا را فروشی ساندویچ یک خانم نرجس دفعه این. شدیم گرسنه حسابی که رفتیم طرف آن و طرف این آنقدر

 . شود آماده تا بنشینید کشد، می طول کمی :گفت آقاهه!!« ساندویچ مشهد» :بود جالب خیلی شاسم. داد ساندویچ



. شدیم ور حمله سویش به و کردیم پیدا خالی صندلی تا دو باالخره. نبود انداختن سوزن جای که بود شلوغ آنقدر ساندویچی

 خودش نرجس اگر که طوری. نشستند ها صندلی روی باد و برق سرعت با چاق چادری خانم تا دو بنشینیم ما اینکه از قبل اما

 خبرته؟ چه خانم آهای :زدم داد عصبانیت با. بود شده پرس ها خانم آن از یکی زیر بدنش نصف االن بود نکشیده عقب را

 !بکش خجالت سنت از کردی؟ می له دوستمو داشتی

 گریه یا بخندیم دانستیم نمی. شدیم کوب میخ جایمان سر خورد گره نگاهشان به نگاهمان و برگشتند ها خانم آن که همین 

 .بگذاریم فرار به پا شصتشان ضرب ترسِ از یا کنیم بغلشان اشتیاق با. کنیم

 .بود شده شان گرسنه حسابی بودند گشته ما دنبال بس از هم آنها که بودند مادرهایمان چاق چادری خانم تا دو آن بله

 خوابوندیم می چنان اآلن وگرنه نزنیم کتکتون کنیم پیداتون اگه کردیم( ع)رضا امام نذر که حیف :زد فریاد عصبانیت با مادرم 

 ! ها گرفته بال کردید عمرمون نصف! نرید جایی سرخود دیگه که گوشتون زیر

 ساندویچی صاحب بیچاره. لرزاند را ها شیشه و شکست را ساندویچی صوتی دیوار جنگی هواپیمای مثل مادرم عصبانیتِ فریاد

 در که دیگر روز سه. ندارد را قابلمان پولش که کرد تعارف کلی و کرد آماده بقیه از زودتر را ما سفارش جانش ترس از هم

 با و گرفتند می ساله چهار، سه های بچه مثل را نرجس و من دست مادرانمان حرم، برویم خواستیم می وقت هر بودیم مشهد

 .گفت می بیراه و بد من به لب زیر هم نرجس. شویم گم دوباره مبادا کشیدند؛ می طرف آن به طرف این از خودشان

 

 

 

 

 

 

 

 


