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  ندارمی پناھم باش کھ جز تو پناھایخدا

   را نداردی کسرشی کھ جز خودشو مادر بزرگ پییبای ھستم زبای من زیآر  
 ...گذردی مانند قرن ھا مشی ھا براروز

 .... پدرم رھا کرد روزه بودم مادرم مرا بھ دست ١٠ ی کوکی وقتمن
 .....سالھ ام داد۴۵ مرا در کوھستان بھ دست مادر بزرگ پدرم

 ... کردمی ھم نبود مادر را حس می روزگ١٠ در ی حتمن
 خشک ی نھی سی روزگ١٠ ھستم کھ انقدر گرسنھ بود کھ از ی ھمان کودکمن

 .... شدردهی خشک آن زن بھ امر خدا شنھی زد کھ سکیسالھ اش را م۴۵مادربزرگ 
 ..... کردمی معجزه زندگری دوسال با ھمان شمن

 .... را نداردی کسرشیسالھ ام کھ جز مادر بزرگ پ١٧ ی زخم خورده ی دخترحال
 ....گذردی سخت ممی ھا براروز

 ی از دوستان پدرم کھ در کاره چوپانیکی ی کھ غالمعلکنمی از آن روز درد ناک میادی
 .... آوردمانیبود خبره مرگ سردار بزرگ را بر اثر کاره فراوان برا

 ....  ھم مرا تنھا گذاشت مانند مادرمپدرم
 آرزو بر ی عروس داشت با کلدی تک دخترش را در رخت سفدنی دی کھ آرزویپدر

 .... قبرستان رفتی نھیس
 ....ی زندگنی مراھم ببر کھ خستھ ام از اپدر

 کناره ی غذا بھ چشمھ ی شستن ظرف ھاھی کھ برامیزه خورده بود بود ناھار را تاظھر
 ..... مان امدمیخانھ 
 ..... را داخل آب زالل چشمھ انداختمدستم

 گونھ نی گناھم من را انی اب پاکم پس بھ کدامنی من ھم مانند اایخدا....ی اب پاکچھ
 ..... باشدی امتحان الھنی ادیدرست است شا......یدھیزجر م

 رام شروع بھ شستن دو تکھ ظرف شدم اارام
 

 ...... مادر بزرگ مرا بھ خود اوردھیصدا
جانم ..... جوابش را دادمی رسا ترھیبا صدا......با؟؟؟یز....با؟یز: بزرگمادر
ظروف ھارا ...... خانھ شوی بس است راھگری دیمادر جان خستھ شد:ننھ.....ننھ؟؟

 ..... خانھ شدمی دامانم گذاشتم و راھی ھیدرون رو
 .... خانھ نشستھ بودو مشغول اواز خواندن بودی گلوانی ای بر روننھ

 ..... صدا است کھ تا کنون دوام اوردمنی بودم با وجود اشی صداعاشق
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 گوشھ گوسفند ھا در ی کھ اوازه میخواندی را میی ھا با مادر بزرگ شعر ھاظھر
 ......شدیچراگاه م

 ...... زدی لبخنددنمی بزرگ با دمادر
 ...می ای و مکنمی و ظروف ھارا جابھ جا مگذارمی را بر اجاق میننھ جان االن چا:من

 .... گرفت گل دخترمی قلب پاکت را از خدا خواھنیاجر ا: بزرگمادر
 ی را بر روی رفتم و چای کوچک گلی بھ اشپزخانھ دموی بر صورتش پاشیلبخند

 ..... رفتموانیاجاق گذاشتمو ظرف ھارا جابھ جا کردم و بھ ا
 .... مادر بزرگ نشستمکناره
 .... گل دخترمیخستھ نباش: بزرگمادر

  بروم؟؟؟شی بھ شھرگمی با اوس کردیننھ جان چھ وقت از روز با:من
 ....دیوفتی گفت کھ مغرب راه ممیحال زود است دختر اوس کر: بزرگمادر

  فروش ببرم؟؟؟ی بالشتک ھارا براننھ فقط ھمان:من
 ی و قابل حمل براشودی بار بر تو ھنجار ممی افزای اگر بر تعدادشان بیار: بزرگمادر

 ....ستی سالھ ن١٧ دختر کی
 بود ادی تا کنون زی ننھ جان آنقدر باره زندگییچھ گو: عجز زدمو گفتمی از رویلبخند

 بار بر من ھنجار نیھ ا کیی شد حال تو گودهی سالھ خم١٧کھ کمره دختره 
غم مخور ...... خواندمی شعر کوتاه براکی دویمادر بزرگ مرا در اغوش کش.....است

 ی اوجبر ینی بیی گھ بھ خود آچرخدیدختر کھ فلک م
 

 ..... بر لپ گل انداختھ اش نھادمی ابوسھ
 شی در پی شب راه طوالنی بخوابی کنارم دراز بکش تا کمای مادر بیبایز: بزرگمادر
 اش کھ نشانگر دهی چروکروی پی مادر بزرگ با دست ھادمویکنارش دراز کش.....یدار

جانم :ننھ.....ننھ جان؟:من.... را نوازش کردمی است موھای از زندگییرنج ھا
 را ی پس کبرنگونھی تورا تنھا رھا کنم ادی ای حال دلم نمییشب تنھا:من.....دخترم؟

باشد :ننھ.....شومی ھم من دل نگران نمییای در مییا ھم تو از تنھنجای ادیای شب بمیگویم
چشمانم را بستم و بھ .... بر چشمانت آوار نشودیمادر دگر بخواب کھ شب خستگ

 ......خواب رفتم
 نمی بھ ننھ کردم کھ ببی شدم اول نگاھداری از خواب باطی آواز خروس در حھی صدابا

 ماند چک کردن نفس مادر بزرگ ی عادت بر من باقنی ای نھ از کودکای کشدینفس م
 .... در خواب

 ..... نگاه کردنش بودم کھ لبخند بر لب اورد با ھمان چشمان بستھمشغول
نترس قشنگھ مادر من ھنوز زنده ام درست است : ارام چشمانش را گشود و گفتارام

  برود وشودی تو مگر می و پاکییبای بھ زی با وجود نوه ای ولدیای درنگ می نفس بنیا
 ....دیای نگرید

 .... حالم شودھیای در چشمانم حلقھ بست نخواستم دمھ رفتن مادر بزرگ جواشک
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 را ببافم تو ھم کم کم لباست را بپوش تی تا موھااوریخوشگلم شانھ را ب: بزرگمادر
اخ :مادر بزرگ....دیای ھم میلیننھ جان ل:من..... استکی نزدمیوقت امدن اوس کر

 یستی در راه دست تنھا ندانمی دگر میحت کرد من را ھم راالیمادر خ
 

 داشتم تا ی بلندھیموھا..... راشانھ زد می را اوردم و مادر بزرگ آرام آرام موھاشانھ
 بر ی کردو بوسھ اسی بلندم را گیموھا.....یی تر از کمرم است بھ رنگ خرمانییپا

 .... نھادمیمو
 رفتم اطی بود را جمع کردم و حختھی را کھ بر اثر شانھ ریی و موھادمی رابوسدستانش
 ... انداختم تا بسوزدزمی را در ھمیو موھا

 بھ زدیری را کھ از سرم میی داد کھ موھاادی کودک بودم بھ من ی بزرگ از وقتمادر
 و بندندی و بختم را مسازندی می من خانھ ایحال خود رھا نکنم کھ جن ھا با آن مو برا

 .....شومی عروس نمگریمن د
 من ی بھ بدبختی اخر کدام پسر است کھ با دختریکنی مالی خوجستھ دلم چھ خیھ  ننیا

 .....ازدواج کند
 قرمز ی اسھی دامان پلراھنوی پمی در اتاقک کوچک و لباسم را عوض کردمو رفتم
 ....  و شالم را بر سر گذاشتمدمیپوش
 .... مرا بھ خود اوردیلی لیصدا

 با؟یبا؟زیز
 ... دندان بر جگر بگذاریلیامدم ل:من

 ....  شده است پدر منتظر استرید: رسا تریی با صدایلیل
 ..... بھ راه رفتمیلی با لدموی ھارا برداشتم و مادر بزرگ را بوسبالشتک

 .... اوردمایمن امروز لوب:یلیل....؟ی فروش اوردی چھ برایلیل
 .. کم است؟؟؟تیامروز چرا جمع:من

 ینفر کاف١٠ نی فروش ندارد ھمی برایزی چی و کسمیروی ممی موقع دارریچون د:یلیل
 ....میھست

 را گری ھمدیلی با او بزرگ شدم خی ام است کھ از کودکیمی از دوستان صمیکی یلیل
 ...یلی،لی من،کبرمی ما کال سھ دوست ھستمیدوست دار

 ... کناره ھم استمانی ھاخانھ
 ....شدمی قبرستان می راھیی ھا نبودند من از تنھانی ااگر

 
 .... قاطر بگذاردی بررومی بالشتک ھارا بده بھ اوس کری خستھ شده ابایز:یلیل

 .....  خودش را نداردی جامی است اوس کریکی امشب قاطر باینھ ز:من
 ....پس بالشتک ھارا بده تا کمک کنم:یلیل

 .....اورمی خودم میلی لنھ
 ....  تاول زده بودندمی پاھامی در راه بودی چھار ساعتسھ
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 .....ستندی قادر بھ حمل من نگری کھنھ ام دھی ھاگالوش
 »نکتھ«
 در ان بھ کار نرفتھ ی دوختچی ساده است و ھاری است بسیمی قدیگالوش نامھ کفش(

 )****دندیپوشی کفش می ھا آن را جایمیاست و قد
 ی گوسفند گالوشای از پوست گاو می ندارد بھ مشت رجب بدھد تا برای بزرگ پولمادر

 ...... تا بھ پول برسمکنمی کفش ھا بھ سر منی من با ھمنی ھمیدرست کند برا
 در نی ھمی برادی خستھ شده ادانمی شب است می ھامھین: رسایی با صدامی کراوس

 یلیل....میدھی بھ راه ادامھ مشی گرگو می و در ھوامیزنی ممھی رودخانھ خنیکناره ا
 ی از ھم محلگری دیکی و فاطمھ خانوم یلی زد و منو لمی اش را بھ کمک اوس کرمھیخ
 ....می کردتراحت بھ صبح اسکی تا نزدمھی در خمانیھا

 ... کردمھی و تا صبح گردمی پا نخوابادهی من از درد زھرچند
 ستی اش چجھی کرمت را شکر نتایخدا

 
 ... شدمداری از خواب بمی اوس کریباصدا

 .... خانم فاطمھ خانم؟فاطمھیلی؟لیلیل
 ....می شدشی شھر گی راھیقی شدند و بعد از دقاداری بجفتشان

 .... دور بودیلی از کوھستان خشی گشھر
 .....میدی رسباالخره
 .....رفتی سمت مکی بھ ھرکس
 .... بازار جمعھ استشی در شھر گامروز

 آنجا یلی لیای و بالشتک ھارا بھ ھمراه لوبمی کرددای پی کنجکی یلی بھ ھمراه لمن
 ....مینھاد

 .....گفتمی رسا مییباصدا
 ....بالشتک....بالشتک

 .... دینیبی ضرر نمدی مطمعن باشدی بخردییایب
 ...ستندینگری با تعجب من را مھمھ
 .... استی کارنی مشغول بھ چنییبای ھمھ زنی با ای سالھ ا١٧ چرا دختره کھ
 .... ندارندی سالھ خبر١٧ درست است آنھا از حال دخترک یآر

 .... بالشتک ھا شدندھی دورم جمع شدندو مشغول تماشای نفرچند
 .... بالشتک٧ مانده بود از ی بالشتک باقکی فقط دندی بالشتک ھارا خری نفرچند

 .... را بفروختھ بودشی ھاای لوبی ھم تمامیلیل
 ... سوزناک بودافتاب
 ...م سوختھ بود پوستیتمام

 بھش انداختم انگشتانم تاول زده ی را از گالوش در اوردم و نگاھمی شده بودم پاھاخستھ
 ....بودند
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 کشمی خجالت مزندی مرونی قسمت انگشت شصتم باز شده است و انگشتم بگالوشم
 .... بپوشمی کسیجلو

 ....ری تقدنی راه ای من مجبورم مجبور بھ ادامھ یول
 .... سمت مندی دوی با خوشحالیلیل

 .... نی را ببنی ابای زبایز
 ... قرمز براق افتادی جفت گالوش ھاھی بھ چشمم

 می پدر براینیبی گالوش ھارا منی ابایز:یلیل.... با ذوق شروع بھ حرف زدن کردیلیل
 قشنگ یلی خبای زیوااا...گفت کھ پاداشت کاره امروزم است....دی بازار خرنیدر ھم

 .... قشنگ استنی بنداز ببتیدر پا... دی آیرمزم ماست بھ آن لباس ق
 ی کاش من ھم پدرم زنده بود کاش من ھم روزای در دلم گفتم خدای حسودم ولمیگوینم
 .... رمی بگھی ھدکی از دست پدرم توانستمیم

 .... تاول زده ام را در گالوش ھا کردمیپاھا
 .... گالوش قرمز را داشتمی آرزوشھی بودند من ھمبای زیلی آمد خی ممی پابھ
 
 ...دی آی متی چقدر بھ پایواااا:یلیل

 ... ھارا کندم و بھ دستش دادمگالوش
 بای زایب.... در اورد و بھ سمت من گرفتشی اش را از پایمی قدی ھاگالوش

 ... ندارمیازی نگری تو دی گالوش ھا برانیا
 ...خواھدی را نزد او صالح من را می حرفنی از عمد ھمچیلی لی ولدی رنجدلم
 داشتم از تو قرض ازی اگر ھروقت نخواھمی دستت درد نکند نمیلی لیمرس:من

 ....رمیگیم
 ... گذاشتھ بود خوردممی مادر بزرگ براری تکھ نان و پنکی ناھار بود کھ ھنگام

 .....می کوھستان شدی بھ بعد از ظھر راھکینزد
 .... قادر بھ حرکت نبودمی پاھاگرید

 ...می در راه بودی ساعتچھار
 ... ماندنیی استراحت در جای برایھمگ
 ھمش خون دمی را از گالوش در اوردم دمیپاھا.... دادمھی تکی درختی بر تنھ رفتم
 ...است
 ....زدی فواره مخون
 تکھ از دامانم را با دندانم کی.... کردختنی مجال بر من ندادو شروع بھ رمی ھااشک

 .... بستممیپاره کردمو بر پا
 .... کندیری خون جلو گاز

 می را بر دست گرفتمو بھ راه ادامھ دادمی ھاگالوش
 
 .... بھ کوھستانمیدی کھ رسدادی شب را نشان مھی شب نمیاھیس
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 ... رفتندشانی شھر ھرکدام بھ خانھ ھایاھال
 .... نشود وارد شدمداری کھ مادر بزرگ ب لنگان در را ارام باز کردملنگان

 ... استدهی خوابدمید
 ... خوب من را ھم کناره خودش انداختھ استرخت

 ....دمی ھمان لباس خواببا
 ....  شدمداری با اواز خروس از خواب بصبح

 ....کندی مھی مادر بزرگ باال سرم نشستھ است و زار زار گردمید
 ... و نشستمدمیترس
  افتاده؟؟؟ی شده  اتفاقننھ جان چھ:من

 .... افتدی متی چشمانم بھ پاھای وقتردیگیحال دلم آتش م: بزرگمادر
 ی کھ بستھ بودم باز شده است و زخمم چرکی تکھ پارچھ ادمی نگاه کردمو دمی پاھابھ

 ....شده است
 ... زدمی جانی بلبخند

 یکنی مھی مھربان دلم بر چھ گریننھ :من
  گذارمی را درونش ممی چشمھ و پارومیم

 ....شودی خوب مزخمم
 ؟؟؟یقادر بھ تحملش ھست: بزرگمادر

  رمی پی ننھ رسدی مانی دل تحملش دارد بھ پانیزخم ا: اغوش گرفتمشو گفتمدر
 ... بودنگونھی زخم ھا ای ھمھ کاش
 ...  استدهی ھمھ عذاب کشنی کھ اردی قلب پاکت بمیمادر برا: بزرگمادر

 را ی کسگری را نگو مگر من جز تو دنی اگریخدا نکند د: اخم نگاھش کردمو گفتمبا
 .... دارم
 ...بلند شو برو زخمت را درون چشمھ بگذار: بزرگمادر
 ...  شدمو لنگان لنگان بھ سمت چشمھ رفتمبلند

 .... را درون چشمھ گذاشتممیپا
 ... بلند از سره درد سر دادمی آکی

 ....  کمکم کنایخدا
 .... را با چشمان بستھ شستمخممز

 .... را بستممی از خانھ اورده بودم و پای پارچھ اتکھ
 .... دی آی دارد بھ سمتم می کبردمید

  دختر؟؟یکنی چکار می داربایسالم ز:یکبر
 .... زخم کوچک استستی نیزی چیسالم کبر:من
  از من؟یکنی می مخفی دارباز
  یدھی چرا حرف گوش نمبایز
   من دو جفت گالوش دارمای بمیگویم
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 ....دھمی جفتش را بھ تو مھی
  شدمو دامانم را تکان دادمبلند
 ...یلی بابت تو و لکنمی خدارا شکر میقربانت بروم کبر:من

 .... نشدمدنشی جفت گالوش خواست بھ من بدھد اما من قادر بھ پوشکی یلی لروزید
 ... با اخم نگاھم کردیکبر
 ؟ی محل شوی اھالی مسخره دی آی خوشت مبایز چھ یعنی کار ھا نیا:یکبر

  د؟یای تاول بزندو خون بتی پادی آی خوشت مای
  ی ممنون کھ بھ فکرم ھستیکبر:من
   من دوست ندارماما
 .... مال خودم کنمدی بھ دست آوردی سختی را کھ شماھا با کلیزیچ

 ...میگوی نمیزی چگریباشد من د:یکبر
 ؟یی آی گوسفندان را بھ چرا ببرم مخواھمی از ظھر مبعد
 ...می آی میآر:من
 .... باشد فعال خداحافظ:یکبر
 .... داری ددیبھ ام:من

 .....کندی مھی مادر بزرگ دارد گردمی خانھ درفتم
 مادر بزرگ چھ شده؟:من.... زدم کنارشزانو

 
 ... مادر تو نگران نباشستی نیزیچ: بزرگ بغلم کردو گفت مادر

 .... ً جان چھ شده بگو بھ من لطفاننھ
 ... کندی درد ممی پاھایکم:ننھ

 .... بلندش کردمو بھ اتاقک بردمشآرام
 .....  و درازش کردمشی خوابش را پھن کردم برارختھ

 .... شدم چھ وقت خواب استداری دخترم من تازه از خواب ببایز:ننھ
   گفت کھبی طبی حرکت کندیننھ نبا:من
 .... ی دراز بکشدی بادی آی بھ درد متی پاھایوقت

 ....دمی را مالشی پاماد پادردش را آوردمو پاھارفتم
 ...  مادر بزرگ بھ خواب رفتدمید

 .... و بلند شدمدمی گونھ اش را بوسآرام
 ... ھم کوچک استیلی سمتھ آشپزخانھ کھ خرفتم

   تخمھ مرغ را کھ مرغمان تازه کرده بود را برداشتمدو
 ....  درست کردممرویر ن نھای براو

 ی و گذاشتم بر برودمی بھمان را آب کشدھدی می ھر سال کممی را کھ اوس کریبرنج
 ....اجاق
   را حفظ کندمی اوس کرخدا
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 ..... می آوردی برنج را از کجا مدی او نبود معلوم نبود ما بااگر
 ...کنندی در امور غذا بھ ما کمک می محل اندکیاھال

 
 ..... را پھن کردم و مادر بزرگ را صدا زدمسفره

 ننھ؟ننھ؟
 ....  چشمانش رو گشودننھ
 ... رومی بھ چراھگاه میلی و لیمن با کبر:من
 .... را بخورتی شو غذابلند
 .... خورمیباشد مادر برو من ھم م:ننھ

 ....  کناره جوب منتظر ھستندی و کبریلی لدمید
 .... چراھگاه شدمی سمتشان و با آن ھا راھرفتم
 .... زمی ھی ھی تھی برامی جنگل شدی بھ مغرب راھکینزد

 .... دور بودی از خانھ کمجنگل
 ....می آمدی مزمی ھی ھی کاش زودتر بھ تھی وقت است ارید:یلیل

 .... می کھ بروبای جمع کن ززمی ھیزود:یکبر
 د؟یترسیاز چھ م:من
  شب افتاده است:یکبر

 .... استادی آمدن راه زن ھا زامکان
 ....می شدزمی تند مشغول جمع کردن ھتند

 ... تاالب تاالب پا مرا بھ خود آوردھیصدا
 ..... با ترس نگاھم کردیکبر
 د؟؟یشنویشما ھم م:یکبر

 ...  پا استیصدا:یلیل
 .... راه زن ھا ھستندکنمیگمان م:من

 ***نکتھ
 و بھ آن ھا تجاوز دندیدزدی بودند در کوھستان کھ دختران را مییراه زن ھا مردھا(
 )کردندیم
 ... بھ گوشم آمدکی از نزدیکیریستی ھی خنده ھای حرف صدانی ابا
 .... شدندکی نزددییبدو: گفتمادی فربا

 .... مانی سمت خانھ ھامیدییدوی با دو مھرسھ
 .... دامانم گذاشتھ بودمی ھارا در پره زمیھ
 

 ....دی پا بھ گوشم ترسی صداگری راه دیوسطا
 ....ستادنی ھم ای و کبریلی لستادمیا

 ...ندی آی نمگرید: یکبر
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 ....میبرو:من
 ... می سمت خانھ رفتھی آرام آرام
 ..... شده بودکی تارھوا
 ..... مرغو خروس ھارا بستمی کردم و رفتم دره النھ ی خداحافظیلی و لی کبراز

 ....  مادر بزرگ نشستھ استدمی باال درفتم
 ....؟ی قشنگم آمدیبایز: بزرگمادر
 ... ی گفتم آردموی اش را بوسگونھ
 .....می خوردری نان و پنی شدمو سفره پھن کردم و بھ ھمراه ننھ چند لقمھ ابلند

 
 ..گذردی از آن شب می ھفتھ اچند
 ...میروی منی زمالنی محل بھ گینفر از اھال٢٠ و یلی و لی با کبرحال
 .....  فروشی برا تخمھ مرغ آوردملی زنبکی ی بھ اندازه من

 ....  ھم تخمھ مرغ آوردندیلی و لیکبر 
 ....  بزرگی روستا است روستاھی نی زمالنیگ

 .....  پنجشنبھ بازار استامروز
 .....نی زمالنی بھ گمیدی رسباالخره

 .... می آی منجای است بھ ای بارنیاول
 .... مشغول فروش ھستنھمھ
 .... تخمھ مرغ تخمھ مرغ:گفتمی رسا میی نشستمو با صدای در گوشھ امن
 کنج نشستم نی کھ در ایتخمھ مرغ را فروختم از لحظھ ا٣٠ آمدندو حدود ی نفرنیچند
 .....کنمی خودم حس می را بر روی نگاھینیسنگ
   قد بلندی مرددمی را باال آوردم دسرم

  دهی ورزیکلی ھبا
 ....نی گندمگیپوست

 شخص نبود می فاصلھ بھ خوبنی صورتش از ای اجزاگرید
 

 .......می بروابری ماه بود فردا قرار است بھ آساواخر
 ..... زندی می درخت نرهی محمد بر زھرروز

 .....  مطمئن شده ام کھ دلم را بھ او باختھ امگرید
مشغول کار در مزرعھ بودم ...... استنگونھیسرنوشت من ھم ا.....  کردشھی چھ ماما

از صبح پونھ لبخند بر لب .... ننھ تنگ شده استی کھ چقدر دلم براکردمی فکر منیبھ ا
در رودخانھ مشغول شستن دستو صورتم ...دی رسانیکارمان بھ پا.....  چرادانمیدارد نم

 صحبت کنم ی موضوع مھمی درباره خواھمی جان مبایز...بودم کھ پونھ مرا صدا زد
 .... چرا کھ نھیآر:من....یوقت دار

 ..... و پونھ صحبت را باز کردمیست مرز نشیبررو
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 .... میگوی محمد را میشناسی جان تو برادر شوھرم را مبای زنیبب
 شیو از من درخواست کرده کھ تورا برا.... دی آی از تو خوشش میلی خاو

 .....  کنمیخواستگار
 .... ی کنی خانھ زندگھی با ما در ی قبول کناگر

  خانھھی سھ کوچ در یعنی
 

 ....  با تعجب نگاھش کردم اما بعد بھ راحت شدن از آن ھمھ عذاب فک کردماولش
 ....  با محمدشومی خوشبخت میعنی ایخدا

 ..... ھمھ کار کنمنی استی الزم نگری دیعنی
 .... شکرتایخدا
 ...... مادر بزرگم را چھ کنم:من

 .....  ات بزارد کھی پا بر خوشبختستی مادر بزرگت قرار نبایز:پونھ
 ...... کنمیباشد قبول م:نم

 ...... خوشحال بود ھم او ھم منیلیخ...... کھ لبخند بر لب داشتدمی محمد را دخالصھ
 ...... با محمد ازدواج کنمخواھمیبھ ننھ گفتم کھ م..... می رفتابری محمد با ھم بھ آسمنو
 ....  راه دور شوھر کنمدی مخالفت کرد کھ نبایکل
 ..... ھم او... .. من عاشق محمد بودماما

 را ھم آورده لمیوسا.....  آمدمنی زمالنی بزرگ را تنھا گذاشتمو با محمد بھ گمادر
 ..... بودم
 .....میکردی می خانھ زندگکی کوچ در سھ
کناره برادر شوھر ..... میبھ خانھ رفت.... محل مارا عقد کردی کد خدامی عقد رفتیبرا
 ....کردمی نمی احساس راحتمیھا
 

فکر ..... میکنی می است باھم زندگیحال چند ماھ....  مرا دوست داشتیلی خمحمد
 ........  فراوان تر استییییلی خنجای کم است اما کار در ایلی خنجای کار در اکردمیم

امروز محمد با برادر شوھرم حسن دعوا کرد و او مارا از ....... ندارمی توانگرید    
 روز کی آن طرف تر از خانھ شان در مدت یکممحمد ھم .....  انداخترونیخانھ ب

 .....من ھم کمکش کردم.... کوچک درست کردیلی خیلی خی چوبی خانھ کی
 ..... می کردی داخل آن خانھ زندگی رختھ خوابچی بدون ھی لباسچی ھبدون

 بھ من دی آی ھرچھ از دھنش در مکندی می با من بد رفتاریلی است محمد خی مدتکی
 ..... دیگویم
 از محمد خواستم ھیبا گر.....  رفتو افتادمجی مشغول کار در باغ بودم کھ سرم گروزید

 گفت کھ باردار نھی آمدو بعد از معابیطب.... نزد مندیای بدی بگوبیکھ بھ طب
 .......... ھستم
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 کوچک یلیشکمم خ.... ماھو سھ روز است کھ باردار ھستمشی بھ مدت شحال
 ..... است

 ریمحمد د..... میبا برادران محمد ھم قطع رابطھ کرد..... میدار خوردن نی برایزیچ
.....  بھ غذا داشتازیبچھ ن...... دمینالی میشب ھا از گرسنگ.....  آمدیوقت بھ خانھ م

 ........ خوردنی نبود برایزی چیعنی.... خوردمی نمیزیاما من چ
 

 کھ شب ھا از درد دستانم را گاز کردمیآنقدر کار م...... کردمی کار میلی ھا خروز
 کھ بر تن داشتم پاره یلباس....... نالھ ام بھ گوش محمد نرسدھی کھ صداگرفتمیم

 ......  بر من نداشتیمحمد توجھ ا.....بود
 دگر دهی برای خدارمی سیمن از زندگ......دنی رنج دی من زاده شدم برایعنی ایخدا
 ......  زنده بمانمخواھمینم
 محمد مرا دوست کردمیفک م.....ی داشتیزخم خورده چھ دلھ خجستھ ا یبای زیا

 شکم بچھ بھ کیحال مرا با .... ھفتھ بودکی یاما دوست داشتنش فقط برا..... دارد
 .....  بدون غذا بدون رختو لباسیکنیحال خود رھا م

 ..... دی آی محمد دارد مدمی شخم زدم باغ بودم با آن شکم کھ دمشغول
 ..... عجز نگاھش کردمبا

 ..... شخم بزنی باغ را کمایمحمد دگر خستھ شده ام حال تو ب:من
 و با نیافتادم بر زم..... شدیکی محمد بر صورتم یلی حرفو نشستن سنی گفتن ابا

 ..... گفتادیبا فر..... نگاھش کردمی بارانیچشمان
 ....؟ی نانخور اضافھ تر شوکی کھ چھ نجای چھ آوردمت ایبرا
 .... ی کھ کار کنی شده انمز
 از ھمان شیزدن ھا.....زدی بود کھ محمد مرا می بارنی اولنی تعجب نگاھش کردم ابا

 ......روز شروع شد
 روز کھ بر خانھ نشستھ بودم بحثمان شد کھ محمد با کی.... شی با دستو پازدی ممرا

 .... مشت و لگدش بر جانم افتاد
 ..... بچھ اش ھم نبودفکر

  شکمم بودی افتاده بودم و فقط دستم بر رونی زمبر
 

 .....  محمد بر شکمم نخوردی ضربھ ھاکھ
 .... بر من وارد شدیکھ درد بد.... دی کھ بچھ در شکمم چرخدمی لحظھ دکی در
 ....بردمی بھ سر می ھشت ماھگدر
 ...... گفتم بچھ امدموی نالغی و جھی گربا
 ...... رونی بدیدو..... دی کلمھ را از دھانم شننی اتا
 .... دمیچیپی درد بھ خود ماز
 .... اورمی بای بچھ را بھ دندی آمد نزدمو گفت کھ بابیطب
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 غی جزدمویتا توان در من بود زور م...... را باز کردممی دادمو پاھاھی سرد تکواری دبر
 ....  نھدمیکشی کھ میاز درد....... زدمیم

 .....  درد استنی از اشتری بیلی خدیکشی قلبم منی کھ ایدرد
 شتری کھ ھست بنی از اشی زخم خورده تعداد زخم ھایبای زنی کمکم کن نگذار اایخدا
 ......شود
 .....  بھ محمد داشتیادیچھره اش شباھت ز..... پسر بودکی آمد ای بھ دنبچھ

 ..... بغلش کردی با خوشحالمحمد
 ..... میت کاه گذاشی بچھ را بررونی ھمی برامی خواب نداشترختھ

 ..... بودسردش
 .....  کاه گذاشتمشی و بررودمیچی از لباسم کھ بر تن داشتم دورش پی تکھ ابا

 .....  پسرکیمادر .....  زخم خورده مادر شده استیبایبا،زی زنمیبی چھ مایخدا
 )احمد( میگذاری با افتخار گفت نامش را ممحمد

 ام از دهی عذاب کشیلیدرست است کھ خ.... درد نگاھش کردمی از روی لبخندبا
 ری و در زدی آی منجای دختر بھ اھیامروز :محمد.... دستش اما او پدر بچھ ام است

.... یشوی تو مشغول بھ کار مکندوی و از بچھ مراقبت مکندی می زندگنجای انیزم
 ....؟یدیفھم

 ی انداختمو گفتم آرنیی را پاسرم
 
اورا در آغوش ..... کردی مھیاحمد گر.....  بلند شدو مرا تنھا گذاشتشی جااز

من ...... دھدی بھ آدم دست میواقعا حس خوب........  دادمریو آرام بھ او ش...... گرفتم
 خوردنش را ری شیوقت...... مادر شدن ھستم؟قی من الایآ.....  پسر ھستمکیمادره 

 ازی مادر نیتن من بھ بو.....  مادر شدمی بی ده روزگدر  کھوفتادمی خودم مادهی دمیدیم
اما .....  بزرگ شدممیتی داشتم اما چھ شد من ھم ازی منت مادر نیداشت من بھ آغوش ب

 کھ چقدر دلم ی وایا......  مادر بزرگ باال سرم بودی ھی کھ ساکنمیخدارا شکر م
 شعر یبرا..... تنش ر عطیبرا...  آغوششیبرا....  مادر بزرگ تنگ شده استیبرا
 .....  دم کردنشی چایبرا..... خواندی ممی کھ قبل خواب براییھا

 دانھ ات کی یکی ی نوه ینی کھ ببیی وجودت تنگ است کجای بزرگ دلم برامادر
 من بھ ی گلی برگردم بھ ھمان خانھ خواھمیمادر بزرگ من م.... استری اسنجاھمیا

 .... ھستمیھمان زخم خوردن ھا راض
 

 .....  کاه گذاشتمی را پاک کردم و احمد را بررواشکم
از موقع تولد ..... خوردی طفل معصوم خوب رقم منی سرنوشت اشدی چھ مایخدا

 ....  کاه استیسرنوشتش بررو
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 ی دختر با قامتکی......  شددهی دره خانھ بود با شتاب کشی جای پرده ادمی موقع دھمان
 بود اما از ی قشنگبایدختره تقر.....و پشتش محمد بودبلند بر چھار چوب در استاده بود 

 ....  منییبای نھ بھ زگرانینظر د
 .....  استراحت بس استبایبلند شو ز...... آن را وارد کردو گفتمحمد
 ی تاجی برانی زمریاتاقک ز..... شودی بزرگ می از امروز احمد بھ دستان تاجاکنون

 رساتر ییبا صدا..... ھی ھمسانھی در زمیشوی حال مشغول بھ کار منیاست تو از ھم
 .... ییییییدیگفت فھم

 .....  تنم بھ لرزه در آمدادی آن فربا
 .....  گفتم چشمدیچکی کھ اشک از گوشھ چشمم مھمانطور

 رونیبلند شدم و رفتم ب....  داشتم اما چاره چھ بودیدی درد شدھنوز
 

 مشغول بھ کار بودم کھ با یاعت سھ سھی......  مشغول بھ کار شدمھی باغ ھمسادر
 ........  بھ خانھدمی احمد با عجلھ دوی ھی گریصدا
 ......  مشغول بھ تکان دادنش استی استو تاجی احمد در بغل تاجدمی درفتم
 ی کھ محمد آورده بود گذاشتم وقت برای احمد را از دستش گرفتم و در گھواره ارفتم

 بزرگ کندمو در ری انجکی و از درخت اطی رفتم در حنی ھمی دادن نداشتم براریش
 .....  قسمت را پاره کردمکی و دمشیچی پیتکھ پارچھ ا

 .....  گھواره بستمھی چوبی دستھ ی بر دھان احمد بر رومی را مستقری باال و انجرفتم
 ...  شدری زدن آن انجکی مشغول ماحمد

 .....رونی کردمو رفتم بی تاجنیی نگاه بھ باال تا پاکی راحت شد و المی ھم خمن
 
 کامل بھ درد می کھ پاھایوقت......  ھوا مشغول کار کردن در باغ بودمیکی ھنگام تارتا

 یتاج.....  بر من نمانده بودی حالگرید..... انداخت وارد خانھ شدمھیآمدو مرا بھ گر
 دختر بھ سن خودش کناره گھواره نشستھ بودندو مشغول کی زن و ری پکیھمراه با 

با اخم وارد شدمو .....  خوردن بودندی بود مشغول چاده آوری محمد ھم چادنیھ خندب
....  دادنش شدمری لب گفتمو احمد را در آغوش گرفتم و مشغول بھ شری سالم زکی

 آوار میبغض بر گلو....  بودی حواسش بھ تاجی و تمامکردی بھ من نمیمحمد توجھ ا
 ..... شده بود

آنھا ....  برودنی زمری و خواھرو مادرش گفت کھ بھ اتاقک زی با لبخند بھ تاجمحمد
 دی آی از احمد بھ باال می نگھداری گفت کھ فردا برای رفتندو تاجنییھم بھ اتاقک پا

 
 آن طرف تر دراز یمحمد ھم کم......  دادمری کھ بر تن داشتم بھ احمد شی خستگبا

 ...... دیکش
 فردا تمامش ادینھ ز:من.....انده؟؟ از کاره باغ مشت رجب مگری دیلیخ:محمد

 ..... کنمیم
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من ھم احمد را کھ خواب بود بر ..... دی را بستم خوابشی بدون حرف چشم ھامحمد
 ھمھ نیبا ا...... دمی نان و گوجھ خوردم و کناره محمد خوابیگھواره گذاشتم و تکھ ا

 شدم احمد داری آواز خروس از خواب بیصبح با صدا...... عذاب باز ھم دوستش دارم
 ی با تاجدمی درونیرفتم ب.....ستی محمد ندمی دادمو دری شی بھ او کمکردی مھیگر

 کنم بغضم نیی کھ صبحانھ را از گلو پانی ای جایاول صبح.....  استدنیمشغول خند
 .......  کردمنییرا پا

 .....  را صدا زدمی رسا تاجیی صدابا
 بر من ی چشم غره ایتاج......  احمد تنھاسترومی خانم من دارم می خانم تاجیتاج:من

 ..... زدو بلند شد
 .... خودت بھ من صبر بدهایخدا

 
 ی از احمد نگھ داری است کھ تاجی ھفتھ اکی.....  شب مشغول کار کردن بودمتا
رابطھ اش با ....  بر من ندارد حال انگار من وجود ندارمیمحمد توجھ ا.... کندیم

ظھر بود کھ ... رودی میشب ھا بعد از شام نزد تاج....  استی و خانواده اش عالیتاج
 ......  زدمیھا بودم کھ محمد صدا ھی از ھمسایکی یمشغول کار در خانھ 

 ..... بھ خانھ برو احمد تنھا است:محمد.....؟یبل:من
 ..... کجا است؟یپس تاج:من

با ......  ھم سوال نپرس و بھ خانھ بروگری دمیروی بھ پنجشنبھ بازار میمن و تاج:محمد
 ..... مودمی راه خانھ را پھیگر
 تی ھمھ صدانی کھ انی ا؟ازینگری حال مرا مایخدا....  مگر گناه من چھ بودایخدا

 .....جوابم را بده..... اھمی رو سکنمیم
 

 ....  کردمھی را بغل کردمو زار زار گراحمد
 ست؟؟ی را پس بدھم مگر گناھم چینی سنگنی تاوان بھ ادی چرا من باایخدا
 .... را مال خودم کردم؟یگری کرده ام؟قتل کرده ام؟ شوھر دیدزد

 ....  گناه دارمستی حق من ننی انھ
 ...... دھمی ام کھ خودت را بھ خودت قسم مدهی رسیی بھ جاایخدا

 .....  ندارمی من جز تو پناھری را بگدستانم
 .... دی آی می کھ سوار بر قاطر ھمراه با تاجدمی روز غروب محمد را دآن

 .....  بھ سمت من آمدیلی شد و با زنبادهی با لبخند از قاطر پیتاج
 کی لیو از زنب.... دی چھ خرمی محمد برانیبب.... ی خوب باشدوارمی امبایسالم ز:یتاج

 آن کھ خودم بخواھم اشک از یب......  بوددهی بھ رنگ بنفش خریدست لباس محل
 ..... دی چشمانم چکیوشھ گ
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 برو لباس را بر تن کن تا من یتاج..... گفتی ھم با لبخند بھ سمتمان آمدو بھ تاجمحمد
 رفتو محمد بھ باال آمدو احمد را بغل کردو ی را گفت تاجنیبعده آن کھ ا...... میایھم ب

 ... کردیبا او باز
 

 من یبرا..... محمد بلند شدو گفت.....  درست کردمیزی شام چی ھم رفتمو برامن
 ......  ھستمی تاجیآماده نکن من شام کناره خانواده 

 ......  را گفتو رفتنیا
 .....  توان صدا کردن خدارا نداشتمگرید
 خواستی دلم پدر را مخواستیدلم ننھ را م.... دمی تالھی افتادمو با گرنی عجز بر زمبا

 تنش را حس شھی سال پ١٩ ی کھ ھنوزم کھ ھنوز است بوستخوای را میدلم مادر
 ..... کردمیننھ کاش تورا آن گونھ رھا نم.... ی گذاشتمیمادر چرا تنھا...... کنمیم
   آرام بلند شدموکندی مھی احمد گردمید

 ........  دادمری سمتش رفتمو بھ او شبھ
 باره دوم ی ھستم برا امی آخر بارداری من ماه ھاگذردی از آن موضوع می وقتچند

 ..... شومیدارم مادر م
اما چون .....  جا باشدنی در ای تاجستی نازی نگرید.....  بزرگ شده استیلی خاحمد

  کھ
اما قرار شد کھ .....  کھ برودگذاردی خوب است محمد نمیلی اش با محمد خرابطھ

 مرا تنھا ی مدتخواھدیم..... رودی مابریمحمد ھمراه آن ھا بھ شھر آس....... امشب برود
 بگذارد

 
 فرق یلی درد با درد اول خنیا....  گرفتمانی آن روز محمد آمد کھ مرا درد زاھیفردا

من از درد دوره خودم ....  آمدبیطب..... درد وقت احمد آسان تر بود..... داشت
تا توان بر من ......  زور بزنمگفتی مبیطب.....  را گرفتمیمحمد دست ھا.....دمیچیپیم

 .....  کردم کھ از حال رفتمھی گرغویج آنقدر..... زدمیبود زور م
 .....  چند ساعت گذاشت کھ چشمانم را وا کردمدانمینم
 ...... دمیچشمانم کھ کامل باز شد محمد را د.....خواھمی کھ بچھ ام را مدمینالی لب مرهیز

 ..... محمد ماه بانو کجاست:من
 ...  کھ دارم احتمال دارد بچھ ام دختر باشدی گفتھ بود کھ از طمعبی قبل طباز
 ....  قرار شده بود نامش را ماه بانو بزارمنی ھمیبرا
 .... محمد با تو ھستم ماه بانو چھ شد:من

 سخت مانی ماه بانو بر اثر زابایز.....  کھ اشک در چشمانش جمع شده بود گفتمحمد
 ...... مرد

 خواھممممممممیمن ماه بانو را م.... دمیچیپی خود م برغی جبا
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 بود کھ بھ من ی چھ سرنوشتنی اایخدا..... رونی افتاده بودو رفت بھی ھم بھ گرمحمد
 کھ دمی کشیکم بد بخت.... کشمی دارم عذاب منگونھی بخاطر کدوم گناھم من اای خدایداد

 .....  رفتنیحال تالش نھ ماھم از ب
 ....؟ییجا بانو؟دخترکم کماه

بغلش کردمو تا ....  چارچوب در کنار زده شدو احمد چھاردستو پا آمد کنارمی پرده
 ..... ختمی اشک رتوانستمیم

 اون نوی ای دنبال دختر ھاکندی می توجھی از آن روز گذشتھ محمد باز ھم بی ماھچند
 یلی دختر باردارم خکی است یحال شش ماھ.... گذاردی شب ھا مرا تنھا مرودیم

 ی سالو خورده اکی بزرگ شده است گریاحمد د.... خوشحالم اما استرس ھم دارم
  بگذارمانو گرفتم نام دخترم را صفر بمیتصم..... دارد

 
 .... رودی کجا مدانمی من نمدی آی بھ صبح مکی نزدرودی شب ھا ممحمد
 کم یلی ام ھم خنھی سرهیش.... میکنی مھی گری من و احمد از گرسنگشودی میی ھاشب

 ....  استیاست از کم خور
 .... خواستی محمد را مکردوی مھی گراحمد

 ی صدادی پا بھ گوشم رسی کھ صدامیکناره ھم خواب بود....  خواباندمشی بازی کلبا
چنان ....  راه زن ھا باال سرم ھستندمیچشمانم را باز کردم د.... ینفس نفس زدن کس

 و از خانھ دندی را شنغمی جیراه زن ھا صدا....دی زدم کھ احمد از خواب پریغیج
دم محمد کتش بر دوشش استو دنبال راه زن ھا ی درونی رفتند من ھم رفتم برونیب
 کندیم
 

 ..... کردمی مھی نشستمو زار زار گروانی ای روبر
 .... کردی مھی نشستھ بود او ھم گرمی پای بر رواحمد
 ....  آمدی اقھی بعد چند دقمحمد

 ....  بھ اشک نشستھ نگاھش کردمین چشمابا
 .... ست؟؟؟ی من چری اما تقصی ادهی ترسدانمیم:محمد

 نگونھی اتی با منو بچھ ھادی آیمحمد چطور دلت م: چشمانش نگاه کردمو گفتمدر
 .... یکن

 شب ھا ھم نزد دوستانم در قھوه خانھ خواھدی نکند دلت مکنم؟یچھ کار م:محمد
 ....نروم؟؟

 .....  را گفتو وارد خانھ شونیا
 .... دمی را بغل کردمو بھ خانھ رفتم خواباحمد
 ..... ستی محمد ندمی شدم دداری از خواب بی وقتصبح
 ....  استدنی مشغول بھ خندھی با دختره ھمسادمی درونی برفتم
 ....  از صدا کردنماھمی رو سگری دایخدا
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 ....  بار ھم کھ شده جوابم را بدهکی
 رهی محمد خییبای کھ خودش مقصر است آن دختر ھا ھم مقصر ھستن چون زھمانا

 کنندست
 .... گذردی می بھ سختمی ھا براروز

 .........  بزرگ شده استیلی خشکمم
 ..........  توجھ استی ھمچنان بمحمد

 مرا مانی بودم درد زاھی ھمسای روز کھ خانھ کی.....  ھستمی آخر بارداری ھاماه
 بھ من بود ھی شبقایدق....  آوردمای دختر بھ دنکی ھی ھمسایگرفت و ھمانجا خانھ 

 .....  داشتوستھی پیابروان
 ......  بھ من بودھی شبیلی خیلیخ

 ....  پسرکی دختر و کی....  حال من دو بچھ دارمیعنی شودی باورم نمایخدا
  و صفر بانواحمد
 . ..گذشتی مبای زی برای ھا بھ سختروز
 .... کردی می کم محلمحمد

 ....  ھم مقصر بودبای وقت ھا زی البتھ بعضدادی را عذاب مبایز
 .... مانی صاحب ده فرزند شد کھ سھ تا از آن مردند موقع زابایز

 .... زدی میلی را خبای علت زنی بھ ھممحمد
 ...  دختر و سھ پسر دارندچھارتا

 گرفتو دخترش را مانیآنجا درد زا...  دختر را باردار بودکی کاره مزرعھ کھ موقع
 بچھ را بھ یوقت....  آوردو بند نافش را با داس زده بودای بجار بھ دنی مرز ھایبررو

 ... باز ھم مجبور بھ کار کردن شدنیدر ھمان ب...  آوردایدن
 ....  شده بودری پبایز....  بچھ ھا بزرگ شدندخالصھ

...  محمد دردو دل کردی کھ آن مرد برادی را دیبھ بازار مرد محمد در پنجشنیروز
 بچھ اش ده روزش بود مجبور شد یمادرش وقت....  خواھر دارد گمشدهکیکھ 

 .... دخترش را رھا کندو بھ شھر خودش برود
 شی پاکی...  نداردی حالگرید....کندی میتابیب...  آن دختر کور شده استھی از دورحال

 ....ای آن دنشی پاکی استو ای دننیا
 ...  بودبایکھ رضا گفت نامش ز....  کھ نام آن دختر چھ بوددی پرسی با کنجکاومحمد
 گفتی در دل مدی رضا را دبایز... و رضا را بھ خانھ برد...  محمد بر طرف شدشک

 ...چقدر چھره اش آشنا است
 ...  خواھرش استنی بود ادهی فھمرضا

 .... دیفھم بای داد کھ زحی را توضانشیجر
 بلند شدو نزد رضا رفت اورا بغل کردو از او خواست کھ آن را ی با چشمان اشکبایز

 ....نزد مادرش ببرد



  اختصاصی کافھ تک رمان                                   ه زخم خوردی دختربایرمان ز

@cafeetakroman 19

 از شیاز بو...  لمس کردبارایمادرش دستان ز.... نزد مادرش رفتبای زخالصھ
اما نھ آنچنان ...  آوردی روبای بھ زیخالصھ خوش....  استشیبای کھ زدیدستانش فھم

 .... یخوش
دخترانش پسرانش .... رود باال آمدو خانھ اش را آب برددیآب سف.... شدری پرهی پبایز

 .... بزرگ شدند ھرکدام صاحب فرزند شدند
 بر ی سالگ٨٣ فراوان در سن ی ھای با سختبایز....  رفتای بعد از چند سال از دنمحمد

 ........  رفتای با آب جوش از دنیاثر سوختگ
 ....  سخت نکندنگونھی کس را اچی سرنوشت ھخواھمی می تعالی خدا از

 ...  را نچشدیی زخم ھانی اش چنی کس در زندگچی ھانشا
 **انیپا**
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