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 صاحب خانه

ي قهوه ايم.وسايلمو گذاشتم توي كيف قهوه اي كوچولوم وچادر سفيدمو پوشيدم با كفش هاي واكس زده

مي.كه يه پاپيون قهوه اي هم روش بود؛جوراباي نقره اي قشنگي هم پوشيده بودم  صداي قلبمو حس

چند سالته؟گفتم كردم؛به در كرم رنگ تكيه كردم يه آقاهه اومد ورو زانو هاش نشست وگفت 

س؟":خنديد وگفت!نميدونم و بست"بابات خونه بابا كليد سوييت.مامان بغلم كرد.بابا از در اومد بيرون ودر

ازمون":مامان گفت,اما.دوست داشتم عروسكمو بيارم.رو از آقاهه گرفت وپول سوييت رو بهش داد

بال":نگاهي به كيف قهوه ايم كردو گفت.ميگيرن چي! دختر دستشو به كيفم نزديك كرد"گذاشتي؟توش

!ميخوام ببينم چي توشه؟.مامان گفت ميدونم.مال خودمه!نه: ؛كيفمو عقب كشيدم وگفتم

!خواهش ميكنم!مامان خودم-

ها- م سر رفته  راستي اونجا هي نگي حوصله

ي مردونه- .چشم بابا جون قول مردونه

.قربون دخترم خودم برم-

 خسته شدم؛يه كم پياده بيا:تمامان منو زمين گذاشتو گف

ي- !ماماني يي

.خب خودتو لوس نكن ديگه؛يه كم ديگه مونده-

و گفت.چادرم تو پام پيچيد خوردم زمين خب دوس داشتم:؛گفتم!گفتم نپوش:مامانم دوباره بغلم كرد

.بپوشم

!باشه ناراحت نشو-

گفتم نه خانم ها از اينور!بيا بامن:با گفتبا.به يه راهرو نزديك شديم كه يه پرده سبزرنگ دمشو گرفته بود

.زير زيركي بهم خنديد ومنم يه بوس براش فرستادم.مي رن

چي.نكنه نذاره ببرمشون.يهو دلم ريخت پايين. اونجا نشسته بود؛زيپ كيفمو باز كرد خانمي كه بعد حوصلمو

يه مدادشمعي هامو.چشام شده بودن قد يه تخم مرغ!قول مردونمو چي؟!كار كنم؟ كه ديد زيپ كيفمو بستو
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و گفت منو خودشون:امامتو چه قدر دوست داري؟تو گوشش گفتم:لبخند زد ودستاشو تودستام گذاشت

رو.مامان رفت زيارت ومن كنارديوار سنگي تكيه دادم.ميدونيم م ولم نميكرد ؛مداد شمعي ها حوصله

تو.برگه نياورده بودم!درآوردم از تو كيفم؛واي به سنگفرشا نگاه كردم ؛از امام رضا اجازه.هماخمام رفت

ي صورتي چرا اينجا نقاشي: يه خانم به شونم زد گفت.گرفتم وشروع كردم به كشيدن يه فرشته

مامان مشغول دعا كردن بود نميتونست بياد ونجاتم بده.ميكشي؟ناراحت شدم واشك تو چشام جمع شد

.! گفتم ببخشيد ولي شما كه صاحب سنگهانيستين

دست كشيد رو سرمو اخماي دوتامون.من از صاحبش اجازه گرفتم تازه من اينو به امام رضا جونم هديه دادم

.وا شد


