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مقدمه

هميشه در اين سرزمين هستند زناني كه مردانه در مقابل نا ماليمات
شكستن شان رامي شكنند اما كسي صداي .هاي زندگي ايستاده اند 

  .در خود مي شكند بي صدا و آرام . نمي شوند 
زندگي بعضي آدمها سالهاي سوخته عمري است كه به خاطر كسي يا
كساني تباه شد همانهاي كه به خاكسترهايش نيز رحـم نكردنـد و در
به باد دادنشان از هم پيشي گرفتن افسوس زماني مـي فهمـيم چـوب

ديگران سوخته كه ريشه ها جان باخته اندهاي تر زندگيمان در آتش 
.ديگر مجالي براي جوانه زدن نيست و
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رسول زود باش ديرم شد -من
  -رسول  با خون سردي جلوي آينه ايسـتاد و يغـه پيـراهنش را مرتـب كـرد     

  .خيلي خوب االن حاضر مي شوم 
تو يعني نيم ساعت ديگه من امـروز هـمبا عصبانيت گفتم االن حاضر ميشم 

  .بايد با تأخير برسم 
باشه مريم جان گفتم االن حاضر ميشم ديگه اول: برس را برداشت و گفت

  .صبحي حال ما را نگير جون رسول 
خسته شدم از اين گفته هاي بي عملـت صـد بـار...گفتم ! گفتم! گفتم –من 

خودم مـي روم هـم مـن زود مـي تذكردادم اگه نمي توني از خوابت بزني من
  .رسم سر كار هم جناب عالي حالتون اول صبحي گرفته نمي شه 

حاال بيا خوبي كن بشو راننده شخصي خانم سر وقت ببرش:با شيطنت گفت 
اي آقا رسول بشكنه، بشكنه)سرش را به دو طرف تكون داد (سر وقت بيارش 

).زد رو دستش(اين دست كه نمك نداره 
البتـه.بود تا عصبانيت من را مي ديد مسخره بازي در مي آورد هميشه همين

غريب به نود درصد هم نتيجه مي گرفت همچين كـه لحـن صـداش بـا طنـز
  .همراه مي شد خنده ام مي گرفت 

اين سر وقت را خوب -من كش چادرم را روي سرم مرتب كردم و ادامه دادم 
دواج با شما معني اول وقـتاومدي خدا را شكر كه ما نمرديم و از صدقه سراز

  .را هم فهميدم 
اختيـار -)از جلو آينه اومد كنار و روبه من ايسـتاد لبهـاش را گـاز گرفـت     ( 

دارين خانم معلم نفرمايين تو را خدا از شـما بعيـده در طـي ايـن همـه سـال
فراگيري علم و ياد دادن آن به آينده سازان مملكت هنوز معنـي اول وقـت را

ما مي دونيم اول وقت يعني چي بگيم) دستش را برد باال(اجازه خانم. ندو نين
.....اول وقت يعني:
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مي دونستم اگه خنده ام را. جلوي خنده ام را گرفت و با تحكم گفتم رسول 
.ببينه ديگه وا دادم و كلي بايد منتظر بمونم تا آقا رسول تشريف بيارن

يمم آمـاده شـدم صـبحانهمـن تسـل  ) دستهاش را برد باال (باشه باشه -رسول
  .بخورم و بريم 

اگه سفره صبحانه را ببينه ديگه بيرون رفتنش با خداست كيفشو برداشـتم و
كت اش را كشيدم و گفتم تو را خـدا رسـول بيـا بـريم  خيلـي زود از خـواب

و با دسـت ديگـه ام چـادر را جمـع.پاشده آقا صبحانه هم مي خواهند بخورند
. همون جور به زور از پله ها پايين كشيدم اش كردم كه زير پام نره و 

رسول با خنده گفت مريم االن مي افتم ديوونـه چـي كـار مـي كنـي جلـوي
 ا.همسايه ها خوب نيست ول كن دختر مي گم زشته 

چيه ديگه نمك نمي -من همون طور كه پله ها را دو تا يكي پاييم كي آمدم 
را در حين پايين رفتن از پله هـا ريزي از فردا اگه دير پاشي مجبوري كت ات

.بپوشي
رسول حالي كه جلوي در پارگينگ ايستاده بود و كـتش را مرتـب مـي كـرد

هيچي ديگه، من بعد ازدواج استقاللم را كه از دست دادم، صبحونه هـم:گفت 
كه نمي تونم بخورم ،خوابم كه ندارم، مونده همين شخصيت مون كـه اونـم از

 .رفت هوافردا به بعد دود شد 
چشم ها را كوچيك كردم و دستم را روي سينه ام گذاشتم آخه بميـرم مـن،

.كه تو اينقدر در زندگي مشترك با من در حال فداكاري و ايثار هستي
 !شانه هاش را باال انداخت ،چه فايده كيه كه قدر بدونه؟

بعد از تموم شدن حرفش رفت ماشين را از پار كينگ در آورد ، سـوار شـديم
  .وراه افتاديم 

چيه مريم جان چرا اخمات تو همه؟ -رسول
رسول من چند بار بهت بگم بابا اول صـبحي خـانم تـوكلي كلـي سـين -من


