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  تیک تاك ؛تیک تاك

  تیپ تاپ ؛تیپ تاپ

می ساعت، به گوش بقیه همهاي مثل صداي عقربهصداش  کنممی که فکر زنهمی قلبم انقدر تند

  . مزدهیجان همین جوري همیشه موقع تحویل سال،  رسه.

اهی حبابی از دهنش و هر ازگ ز کردهکِ ،نگتُ کفِ ،ه ماهی قرمزي که بی خیال از دنیاي ما آدمهاب

رنگ و رو  نِگَشاید دلش براي لَ گیره.می مجَ لَ بودنش حرکتاز بی کنم. می نگاهده، می بیرون

ما ي یافههم از قنگ شده. شاید زدن تَ می دیگه مثل خودش وول تا ماهیِ  صدکه توش اي رفته

نگ و شکست ها به خاطر انحناي تُ گفت ماهیمی مونمعلم . آخهکه اینجوري رفته پایین ترسیده

، دوست ندارم جاي اون هستهرچی   بینن. می تر از چیزي که هستیمنور، ما رو کج و کوله

  نگ، بیکار و بی هدف، ...باشم. توي یه جاي تَ



  تیپ تاپ ؛تیک تاك

بوسه، می رو در حالی که قرآنه. ن رو از توي سفره برمیدارو قرآکنه می مادرم دستش رو دراز

ولی  کنهمی شنوم چی زمزمهنمی. لباسشخوره و میفته رو می لچشمش قِي اشکی از گوشه

  خوبی بیفته. هاي کنه سال جدید اتفاقمی مطمئنم داره دعا

  تیپ تاپ ؛تیک تاك

ویژه تحویل سال رو ي تلویزیونه که برنامه سمت نگاهش به ردّ کنم.می زیرچشمی به بابا نگاه

کنه ولی می اونم داره مثل مامان دعاشاید س. که حواسش جاي دیگه کنه ولی معلومهمی پخش

  دلش. يتو

  تاپ یپت ؛تاك یکت

بندم و می کنه. چشم هام رومی پر جونم روي ههمطر خوش سوسن، کشم. عمی قینفس عمی

یه لحظه  .»است، بهشون بدهخدایا هرچی مامانم دعا کرد، هر چی بابام ازت خو«گم: می زیر لب

 دعاي بزرگتري بکنم. مثل وقتایی که امتحان شفاهی دارم ومیاد میشه به نظرم  نم وکمی مکث

اصال هر « گممی کنم ومی م رو اصالحبلدم رو به معلم بگم، زودي جمله خوام تند تند هرچیمی

  »کنه، دعاش رو مستجاب کن.می دعا االن سر سفره هفت سین نشسته و داره جا هر ،کی

دارن همزمان  -زن و مرد، بزرگ و کوچیک، ... از  –ر نفمیلیون د االن چنکنم می با خودم فکر

خرید فالن اسباب ش، یکی براي پدرش، یکی براي خوشبختی بچه شفايیکی براي  ؟کننمی دعا

  بازي، یکی براي قبولی توي کنکور، ... 

 ،بیمار، هیچ کس غمگین یه کاري کن که دیگهخدایا؛ «گم می بندم ومی چشمام روبا این فکر، 

 بختخوشهمه یاد حرف مادرم میفتم: وقتی که امام زمان بیاد، » ن، ... نباشه.گرفتار، محتاج، نگرا

  گم: می تحویل سال همزمان با صداي توپ .شنمی

  »ار بده.خدایا؛ امسال رو سال ظهور امام مهربون مون قر«
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