
 من قشنگ کیف

 رضوی خراسان -نژاد خیامی فرزانه

 

 سال از بیشتر هام عیدی ولپ آنکه وجود با سال آن و نبود قشنگی عید من برای 97 فروردین همان یا گذشته سال نوروز عید

 پایش یک و  زده باال خونش قند پیش وقت چند باشد مادرم مادر که مادربزرگم تنها چون نشدم، خوشحال زیاد اما بود پیش

 وقت چند از که را مادربزرگم مادر و پدر روز، چند هر خالصه .شود قطع پایش باید گفتند می دکترها حاال که بود شده سیاه

 او به که دکتری آخرین فروردین 21 روز اینکه تا نشود قطع پایش و شود پیدا راهی شاید که بردند می دکتر بود ام خانه پیش

 بیمارستان در عمل برای روز همان مادربزرگم و کرد تکرار را دکترها بقیه حرف هم او و کرد معاینه را پایش گفتند می پرفسور

 .شد بستری

 نامی ثبت قبل از مادرم دیگر طرف از و داشت جراحی عمل بعد روز مادربزرگم طرف یک از بود، هم دیگری مشکل آنروز اما

 اعتکاف کار این به گفت می خودش. ماند می آنجا روز 3 و رفت می حرم شب باید و بود درآمده اسمش حاال که بود داده انجام

 حق دیگر سال 5 تا نرم اگه که اومده در حرم اعتکاف در اسمم عمری بعد :گفت می و کرد می گریه حسابی او گویند، می

 .... کنم چیکار خدایا .....اینه مادرم روز و حال که برم اگه ندارم، نام ثبت

 همه از هم او باشد؛ راحت چیز همه برای خیالت، برو تو گفتند و کردند راضی زحمت به را او ام خاله و خواهرم اینکه تا

 .رفت و کرد خداحافظی

 دو آنجا .شود عوض هوایمان و حال کمی تا رفتیم حرم نیز خواهرم دو و من مادرم، رفتن بعد پس .بود علی امام میالد شب آن

  ؟ چی یعنی نذر آبجی :پرسیدم بزرگم خواهر از زدند، می حرف نذر از گاهی خواهرم

 نذورات صندوق به پولی یا شد، برآورده دعایمان که بعد و بده انجام ما برای کاری رضا امام که کنیم می دعا ما مثالً :گفت او

  .دیم می نیازمند آدم یک به ای هدیه یا پول یا ندازیم می اینجا

  ؟...شه می خوب پاش دیگه صبح فردا کنم نذر مادربزرگ پای برای من اگه :گفتم

 زانو باالی تا رو پاش کن عاد فقط تو شه، می جراحی حتماً فردا و گذشته کار از کار دیگه عزیزم :گفت و بوسید مرا خواهرم

 .رسیده زانو باالی تا عفونت گفت می دکتر چون نکنن قطع



 زیر آرامی به پس نتوانم، من چرا کنند نذر توانند می ها این اگر گفتم خودم با بود، شده مشغول ذهنم ام کودکانه افکار با کلی

 که را کیفی کنم می نذر کنند قطع کمی یک  فقط رو پاش و باشه خوب عمل بعد مادربزرگم حال فردا اگر رضا امام :گفتم لب

 کیف با خواد می ها مدرسه شدن باز موقع گفت می خودش چون .بدم نفیسه همسایمون دختر به آورده کربال از باباجونم

 .نداره کیف خریدن برای زیادی پول باباش آخه مدرسه بره خواهرش کهنه

 .بودند کرده قطع را پایش از کمی فقط و بود خوب عمل بعد حالش شکر را خدا.مرفتی مادربزرگ مالقات به همگی بعد روز

 از رسیدیم که خانه به .بدهم را نذرم زودتر چه هر باید گفتم خودم با پس .بود کرده برآورده را ما همه دعای رضا امام انگار

 و گرفتم گلدارم چادر زیر یواشکی را کیف فهمدن کسی که طوری بعد بروم همسایه خانه به بازی برای تا گرفتم اجازه خواهرم

 را نذرم قصه و دادم او به را کیف من شدیم اتاقش وارد هم با و کرد باز را در همسایه دختر زدم که را در. آمدم بیرون خانه از

 مادرم وقتی گرفتم تصمیم و نزدم حرفی هیچ مورد دراین خواهرهایم به شب آن .کردیم بازی کمی هم بعد. گفتم برایش هم

 .کنم تعریف را چیز همه بعداً آمد

 آمده دیدنش به مهمان تعدادی شب آن و بود شده بهتر کمی حالش او بود ما خانه هم مادربزرگم آمد حرم از مادرم که شبی

 کردم تعریف شبرای بریده بریده را نذرم قصه و زدم صدا اتاقم به را مادرم ،ها مهمان رفتن بعد .بود هم نفیسه مادر که بودند

 کرد تعریف برام رو چیز همه همسایه خانم !دخترم :گفت و زد لبخندی او اما .کند دعوایم نکند که بودم ترسیده کمی راستش،

 مشورت بدون وقت هیچ دیگه بده قول اما نشکنه، کوچیکت دل تا نکردم قبول من که برگردوند من به هم رو کیف حتی و

 .خرم می برات قشنگتر کیف یک دیگه وقت ندچ ضمن در .نکنی کاری بزرگترت

 ...شه نمی تکرار ،دیگه جون مامان دم می قول چشم:  گفتم و نشاندم لب بر ای خنده 

 دیدن با چون رفتم نمی نفیسه پیش زیاد دیگه که آنقدر شد، تنگ کیفم برای دلم ذره یک گذشت نذرم قضیه از که کمی

 برعکس .رفتیم حرم مامانم با پیش ماه یک تقریباً .گفتم نمی چیزی کسی به هم ازب اما گرفت می ام غصه کوچولو یک کیفم،

 را روزم و حال که مامانم نداشتم، کاری هیچ حوصله و نبود خوب زیاد حالم دفعه این کردم می ورجه و ورجه آنجا که همیشه

 گرفت، را مامانم تلفن شماره اول مربی خانم نجاآ. شود عوض هوایم و حال بلکه تا کبوترانه اتاق برد مرا و گرفت را دستم دید

 داد ما ی همه به نقاشی برگه  وقت نآ کردیم، بازی هم با که کمی یک بودند، ساله 8 الی 4 که برد هایی بچه بین را من بعد

 .بکشید دارید دوست که نقاشی هر ها بچه : گفت و



 بین جون آقا: گفتم می دلم توی کشیدم می قاشین که طور همین و شدم قشنگ کیف یک کشیدن مشغول هم من که 

 قشنگ چقدر ببینیدکه تا کشم می براتون رو شکلش دارم همین برای شده تنگ کیفم برای دلم کمی یک من باشه خودمون

 .....بودش

 .دادم وتحویل کردم رنگ رو نقاشی هم بعد 

 کرد نگاهی من به شد تمام مامانم های حرف وقتی. دکر صحبت کمی  باهاش و زد زنگ مامانم گوشی به نفر یک بعد روز چند

 بده؟ جایزه بهش یکی نداره دوست من نازدونه دختر: گفت و

 .... بده جایزه خواد می کی بگو خدا تورو جون مامان :گفتم و بغلش پریدم خوشحالی با 

 برو  نشده تموم اداری وقت تا حاال پس شده اول ها بچه بین حرم کالس توی نقاشیت آخه رضا، امام :گفت و بوسید را صورتم 

 .بگیریم جایزتو بریم که شو حاضر

 مهربون خانم یک بعد لحظه چند رسیدیم که ها جایزه توزیع اتاق به. رفتیم حرم به و شدم حاضر سرعت به نبود دلم توی دل

 مال دنیا همه انگار تمشگرف دستم وقتی .بود شده چاپ حرم سقاخانه عکس جلوش که داد من به صورتی زیبای کیف یک

 مهربونم امام هدیه من قشنگ کیف چون بود؛ همسایه دختر دست حاال که بود کیفی از تر قشنگ خیلی کیف این بود، من

 ....بود

 


