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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
سیما
سیما و خواهرش برای پیادهروی به
پیست قائم آمدهاند .دو خواهر بیشتر از
اینکه پیادهروی کنند ،حرف م یزنند و آنقدر
درددل دارند که بیخیال راه رفتن میشوند
و مینشینند روی یکی ازنیمکتها« :بچهها
فکرمیکنن پدرو مادری که باهاشون سیگار
بکشه ،پدر و مادر خوبیه .میشه با بچهها
بشینیمسیگاربکشیم؟»سیماوقتیاینسوال
رامیپرسدلبانشمیلرزد«:ازنصیحتبیزارند.
اما اونقدر توی زندگی اشتباه میکنن که ما
چارهای نداریم که بعضی وقتها چیزهایی
را بهشان گوشزد کنیم .یک بار رفتم سرکار
دخترم .کلیدهای خانه را جا گذاشته بود ،ما
هم میخواستیم بریم روستا .رفتم کلیدها
را بهش بدم که پشت در نمونه .قبلش زنگ
نزدم.خبرنداشت کهدارممیرم.نه گذاشتنه
برداشت جلوی رییسش به من گفت اومدی
ببینی با رییسم روی هم نریختم .خدا میدونه
من دلم میخواست زمین دهن باز کنه منو
قورت بده .حتی رییس بندهی خدا ازخجالت
آب شد .خدایا توبه ،جوونا دارن به کجا
میرن؟ این همه وقاحت ،این همه پرورویی
از کجا میاد؟ ما که حتی جرات نمیکردیم
پامونو جلوی پدر و مادرمون دراز کنیم.
حاال اینا طلبکارند که چرا سرزده و بیخبر
میریم سرکارشون ».سیما ساکت میشود.
آب دهانش را قورت میدهد و با دستمال
کاغذیکهمیانانگشتانشاستبازیمیکند.
خواهرش سمیه هم دختری به سن و سال
دخترسیما دارد« :اوایل این دو تا دخترخیلی
باهمصمیمیبودن.دوتاشونتوییهمدرسه
درس میخوندن .کالسهای تابستونی با هم
میرفتن .خالصه همهی کاراشون با هم بود.
حتی لباسهای تنشون مثل هم بود .اما
از وقتی که به عقل و هوش اومدن ،دیگه
با هم نساختن .سر هر مسئلهی کوچیکی
دعواشون میشد .حتی آخریها داشتن بین
ما دو تا خواهر را هم به هم میزدن .دیگه
ولشون کردیم .راه خودمونو از این دو تا بچه
جدا کردیم .دیدیم این جوری که نمیشه دو
تا الف بچه برای ما تصمیم بگیرن ».سیما و
خواهرش راه میافتند تا دوباره پیادهروی کنند
اما چند قدم دور نشدهاند که میایستند و از
همخداحافظیمیکنندوهرکدامشانسمت
ماشینخودشمیرود.

 مادر رها
موهایبوروبلندرها آبشاری ازروشنایی
است .زن انگشتانش را میان موج موهای
رها فرو میبرد و موها را تا زیر گردنش با
قیچی کوتاه میکند .رها مثل برهی رامی
وسط تخت بیمارستان نشسته است
و تکان نمیخورد .گاهی ناخنهایش را
میجود .با هرقیچی که بازو بسته میشود
گویی خنجری درقلب مادررها فرو میرود
و بیرون کشیده میشود .صورت مادررها
پر از درد است ،پر از غم ،پر از ناامیدی.
پرستارمیپرسد«:چرادارینموهاشو کوتاه
میکنین؟» مادر با حواسپرتی جواب
میدهد« :خیلی موهاشو میکنه .کوتاه
میکنیم بلکه اینقدردست توی موهاش
نکنه ».غذای رها را آوردهاند .رها نگاهی
میاندازدبهسینیپلومرغ.جلوترمیخزدو
با کنجکاوی به ظرف حاوی غذا زل م یزند
بعد ازپرستارمیپرسد« :اینا چی هستن؟»
پرستارجواب میدهد« :مرغ» رها انگشت
میکشدبهسینهیمرغ«:مرغدیگهچیه؟»
پرستار میپرسد« :تا حاال مادرت مرغ
واست نپخته؟» رها جواب میدهد« :نه.
نپخته».مادرنگاهغمگینشراازرهامیگیرد
و از اتاق م یزند بیرون .ایستاده است
پشت در اتاق رها با شانههای فرو افتاده،
اشکهایش روی صورتش میغلطند و
فرو میافتند« :اعتیادش با کمیکال شروع
شد .اولش نمیدونستیم داره مواد مصرف
میکنه .گاهی سیگار دستش میدیدیم
اما فکر میکردیم سیگار معمولیه،
نمیدونستیم داره موادمخدر مصرف
میکنه .سرگیجه و تهوع داشت .گاهی
توهم میزد .زیاد میخندید .سرخوش بود.
چرت و پرت هم زیاد میگفت .آخه ما تا
حاال مواد صنعتی ندیده بودیم .پدرشوهرم
اون موقعها گاهی برای درد پا تریاک
میکشید .پدر بدبخت رها تا حاال توی
عمرش یه نخ سیگارهم نکشیده .بعد بیاد
دختر 20سالهاش معتاد شه؟ اونم به مواد
صنعتی .روزی که فهمیدیم دنیا رو سرمون
خراب شد .شما نمیدونیم این دختر با
معدل بیست دیپلم گرفت .این دختررتبه
دو رقمی توی کنکورآورد .نگاش کنید چی
اززیبایی کم داره؟» مادربرمیگردد به دختر
که هنوز گیج و منگ نگاه مرغش میکند
چشم میدوزد« :تهران دانشجو بود .همون

در آستانهی روز مادر

مادرانگیها

 زهرا خواجویینژاد
داستان ازیکدورهمیچهارنفرهشروعشد؛مهمانی کوچکبا آدمهای
مطمئن .برای همین نه نیازی به زدن ماسک بود و نه رعایت فاصله
اجتماعی .سرو صدا و شادیهای لحظهای .خوشی آن به یک هفته نرسید.
یکتماسوشروعیکداستانجانفرسا؛میزبان کرونا گرفتهبود.
یکهویی همه چیزعوض شد .تا  ۵دقیقه قبل در کمال صحت و
سالمت داشتیم میگفتیم و میخندیدیم و حرف میزدیم .حاال اما ترس
عجیبی ما را گرفته بود و مدام این سؤال توی ذهنمان وول میخورد؛
نکند ما هم کرونا گرفته باشیم .همسرم اما خونسردتربود و راحت خواب
شبانهاش را کرد من اما نگران بودم و مدام اتفاقات آن شب را رصد
میکردموهمینطوراضطرابمبیشترمیشد.
از روز بعد خودمان را قرنطینه کردیم .البته چون عالیم نداشتیم،
کورسوی امیدی دردلمان بود که کرونا نداریم .تا اینکه بعد ازگذشت چند
روزسروکله عالیم پیدا شد .ابتدا تب و بدندرد و سرفه به سراغ همسرم
آمد،منهمکمیگلودردداشتم.بنابراینمجابشدیمتستکرونابدهیم،

روایتی ازابتال بهکرونا
دل توی دلمان نبود تا وقتی که تماس گرفتند و گفتند همسرم تستش
مثبت و من منفی شده است .هم خوشحال بودم هم ناراحت .خوشحال
کهحداقلیکی ازما کرونانگرفتهوناراحت ازاینکهچه اتفاقیبرایهمسرم
میافتد .همان شب نزد پزشک متخصص رفتیم و دارو گرفتیم و پزشک
به من گفت شما هم کرونا دارید ،چون تستها  ۴۰درصد خطا دارند .دو
سه روزی گذشت و حال همسرم بهتر شد .اما دقیقا شب سوم بود که
بدندرد شدیدی به سراغم آمد .دردی که نمیتوانم حتی توصیفش کنم یا
اینکه میزان شدت آن را توسط کلمات بیان کنم .انگارتمام بدنم شکسته
بود ،ازنوکسرمتا انگشتانپایمدردمیکرد.نهمسکنهاجوابگوبودندونه
هیچ داروی دیگری .آن شب را خدا میداند چگونه صبح کردم .فردا صبح
اولین کاری که کردم رفتم تست دادم و سپس به دلیل تب و لرززیاد به
بیمارستاننزدپزشکمتخصصرفتم.پزشکشرایطمرادیددستوربستری
داد اما من ازبستری شدن ترس داشتم و بارها شنیده بودم آدمهای زیادی
با پای خودشان رفتند و جنازهشان را تحویل گرفتند بنابراین دربرابربستری
شدنمقاومت کردموبهقرنطینهدرخانهومصرفدارورضایتدادم.سرم

و آمپولها را که زدم دردم کمترشد و لرزم تمام شد .همین که کمی حالم
بهترشد ،رفتم دوش گرفتم تا حال و هوای بیماری ازتنم بیرون رود اما
نمیدانستم با دوش گرفتن چه درانتظارم است .ازحمام که بیرون آمدم
تماس گرفتندو گفتندتستشمامثبت است.دیگرمطمئنشدم کرونا
دارم .چند ساعتی خوب بودم تا اینکه بازهم بدندرد و گلودرد به سراغم
آمد ،حالم به حدی بد شد که شب تا صبح خوابم نبرد و فردا صبح بازهم
نزد دکتررفتم و دوباره دارو و سرم و آمپول ...دکتراما چند توصیه کرد؛ اول
اینکه یک هفته حمام نروم ،دوم یک هفته استراحت مطلق داشته باشم
و سوم رژیم غذایی را رعایت کنم و داروها را سروقت مصرف کنم .این بار
بدندردم تمام شد اما گلودردم شدیدترشد .چند روزگذشت هرچه دکتر
گفته بود اجرا کردم ،هرکه هرچه توصیه کرده بود خورده بودم اما گلودردم
خوب نمیشد که نمیشد .آنقدرشدید بود که نه توان حرف زدن داشتم
و نه توان قورت دادن آب دهانم .هربار که چیزی میخوردم ازشدت درد
اشکم جاری میشد... .
ادامه درصفحه آخر

جا معتاد شد .رفتیم تهران و ترکش دادیم.
حاال دوباره معتاد شده .دیگه نمیدونم چه
کوفتی مصرف میکنه اما هر چی هست
دکترا میگن سلولهای خاکستری مغزرا
سوزونده و نابود کرده .دیروز نمیدونست
قرمه سبزی چیه» مادر با پشت دست
اشکهایش را پاک میکند .مینشیند روی
دو زانو .کف دستانش را میگذارد روی
چشمانش،بیصدااشکمیریزد.
مهدیه
مهدیهیکسالاستبابیماریسرطان
میجنگد .آمده مطب دکتر و در سالن
انتظارمطبمنتظراستنوبتششود.یک
نامه بلند باال برای دکترنوشته« :سوال زیاد
دارم .نمیخواهم وقت دکتررا بگیرم خیلی
مریضداره.نامهنوشتمدکترشبدرمنزل
بخواند و به سوالهایم جواب بده ».نگران
است مزاحم دکترباشد« :آقای دکترخیلی
محبتدارند.بهتمامسوالهایمنجواب
میدن .خیلی خجالت میکشم که مدام
سوال میپرسم .اما چارهای ندارم بیشتر
از خود بیماری سرطان ،ترس این بیماری
داره منو میکشه ».شوهرش کنارش
نشسته است« :اشکال نداره هر سوالی
داری بپرس .خود آقای دکتر گفت که به
همهی سواالت جواب میده ».منصور؛
شوهرمهدیهخودشمریض احوال است:
«تا حاال دو بار سکته مغزی کردم .گاهی
به شریکم یه پیامکهایی میدم که بعدا
خودم از خوندنشون خجالت میکشم.
میبینم کال چرت و پرت نوشتم .بعد
بهش زنگ م یزنم معذرتخواهی میکنم.
بندهی خدا میدونه حال و روز من چیه
هیچی نمیگه .درک میکنه .بهش میگم
ازعوارضسکتهمغزیه».مهدیهنامهرامیان
دستانش میفشارد« :دو تا بچه داریم .یه
پسرو یه دختر .پدرشون براشون نفری یه
آپارتمان خریده .پسرم وقتی رفت سر کار
خونهشو از ما جدا کرد .رفت و مستقل
زندگی کرد.دخترمهممغازهلباسفروشی
داره .آپارتمانش انبار لباسهاش شده.
مدتی میگفت میخوام برم لباسها را
مرتب کنمببینمچی کمهبیارمبرایمغازه.
کمکمشبتوی آپارتمانشموندوخوابید
حاال همهی وسایل خونه را خریده و دیگه
با ما زندگی نمیکنه .من و پدرش دلمون به
این خوشه که طبقهی باالی خونه برادرش

هستو اگرمشکلیواسشپیشبیاد،برادرش
کنارشه».مهدیهسرشرازیرانداخته است«:من
پرستاردارم .بچهها رفتن یه بزواسم خریدن که
صبحها شیر تازه بخورم .من ازشون انتظاری
ندارم همین که حالشون خوب باشه برای من
کافیه .اما دلم میخواست ازدواج میکردن
بعد میرفتن جدا زندگی میکردن .اینجوری»...
منشی مهدیه را صدا م یزند .مهدیه که میرود
شوهرش میگوید« :خودش خبر نداره .اما
دکتربه من و بچهها گفته دیگه نمیشه کاری
واسش انجام داد .خیلی زنده باشه  4ماه دیگه
است .هر چی به بچهها التماس میکنم این
 4ماه برگردن خونه قبول نمیکنن .میگن
میاییمسرم یزنیم».منصورآهمیکشد«:خدایا
این مزد ما نبود .ما چه زحمتهایی برای پدرو
مادرمون کشیدیم .بچههای ما چجوری جواب
زحمتهای ما را میدن».
مهین
زن نشسته است کنار قبر پسر جوانش.
یک بطری آب معدنی را میپاشد روی خاک
و بعد شیشهی گالب را بازمیکند .بوی گالب
توی هوا میپیچد« :عاشق دخترعموش بود.
از بدشانسی برادر شوهرم اومد همون حوالی
خونهی خونه خرید .شدیم همسایه .ساعت
رفتن به دانشگاه دخترعمویش را میدانست،
میرفت میایستاد سر کوچه از دور رفتنش
را نگاه میکرد .بعد هم آمدنش را .رفتیم
خواستگاری .جواب رد دادن .حق داشتن نه
شغلی داشت نه کاری .نه سربازی رفته بود .نه
دانشگاه .رفت خودشو معتاد کرد .شیشهای
شده بود .همه توی فامیل فهمیده بودن .اگه
یه درصد امکان داشت دخترعمویش را بهش
بدن همون یه درصد هم ازدست رفت ».مهین
دست کشید روی عکس پسر« :چکار کردی
مادرباخودت.برایدوستانشتعریف کردهبود
گفته بود ازعشق دخترعموم معتاد شدم .برای
اینکهدردعشقشرافراموش کنم .آخرشهم
خودشو کشت .تموم رفت زیرصد من خاک.
حاال چند ساله روزگار من شب شده .دختر
عموش عروس شده دو تا بچه داره ».مهین
حلواتعارفمیکند«:ببخشیدکروناهمهست.
چکار کنم حلوا خیلی دوست داشت .حلوا
درست میکنم اما هیچکس برنمیداره .دفعه
بعدمیگمکیکی،بیسکویتیبیارمکهبستهبندی
داشته باشه بلکه مردم داخل فاتحه بشن .بعد
که میام میرسم سرخاکش میبینم بازم حلوا
درست کردم».
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مهندس ایمان عتیقی

انتصــاب جنابعالــی را بــه مدیرعاملــی مجتمــع معدنــی و صنعتــی
گلگهــر تبریــک عــرض مینماییــم .ضمــن آرزوی موفقیت در ســمت
جدیــد از آنجایــی کــه شــما از نیروهــای باتجربــه بومــی و فرزنــد
بزرگــوار شــهید میباشــید ،امیــد اســت نســبت بــه پیشــرفت
ســیرجان و اســتفاده بیشــتر از نیروهــای بومــی نیــز توجــه خــاص
مبــذول فرماییــد.
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