تقدیم به روح آقبابا که چقدر زود رفت و مامانبزرگالنگی را تنها گذاشت

#النگ

آخر همهی دعاهای مادربزرگ این است
که خدا هیچکس را سربار زندگی کسی نکند
فاطمه وردان« :النگ» بهشت کودکیام بود ،چون
محبوبترین پدربزرگ و مادرب�زرگ دنیا آنجا
زندگی میکردن�د؛ آقباب�ا و مامانبزرگالنگی.
آقاس�یدلطفاهلل خوشچهره که چشمهای سبز
و محاس�ن س�فیدش ،صورتش را نورانی میکرد
و مشهدیس�کینهی پ�ر جنب و ج�وش که روی
گشادهاش ضامن میزبانی هرروزهاش بود .خانهی
کوچک روستاییش�ان ب�ا دیواره�ای کاهگلی و
در کوتاه چوبی آبیرنگ ،همیش�هی خدا شلوغ
بود .ش�بیه قصهها ،حوض دالبری و ماهی قرمز
و گلدان س�فالی ش�معدانی نداش�ت اما همان
حوض سیمانی گوشهی دیوار س�نگی حیاط هم
ب�رای آببازی م�ا کافی ب�ود .یک ج�وی جمع و
جور از کنار حوض تا پش�ت دروازهی آهنی خانه
میرفت و هر بار که برای تمی�ز کردن حوض ،آن
را خال�ی میکردن�د ،آب در همین ج�وی جاری
میشد و میرفت پی کارش .آقبابا ظهرها از زمین
کشاورزی برمیگش�ت و از همان آستانهی در با
صدای بلند داد میزد« :مشهدیس�کینه سالم!
کجایی؟» و تا مامانبزرگالنگ�ی چای تازهدم را
در استکان کریستال انگشتی بریزد و با نعلبکی
سبزش در سینی اس�تیل بنشاند ،آقبابا هم کنار
همان حوض گوش�هی حی�اط ،دس�ت و پاهایش
را شس�ته بود و روی ایوان نشس�ته ب�ود .موقع
حال و اح�وال ،اخالقش این بود که روی اس�م ما
نوهها یک لقبی بگذارد« :حس�ین کدخدا خیلی

مرده ،مرد باخدا خیلی م�رده»« ،فائزهخانوم چه
نازه ،مثل گل پی�ازه»« ،فاطمه گل�ن ،گل گلن» و
من که نمیدانس�تم «گلن» یعنی چ�ه ،یکبار با
دلخوری پرسیدم« :آخه چرا به من میگی گلن،
آقبابا؟» گفت« :چون تو عروسکی! دختر کدبانوی
منی!» نمیدانم میخواس�ت ناز دخترک هفت-
هشتس�الهاش را بخرد ی�ا واقعا #گل�ن معنایی
ش�بیه عروس�ک و کدبانو داش�ت اما هرچه بود،
آقبابا گره از پیشانیام باز کرد و لبخند به صورتم
نش�اند و مرا همراه بقیهی بچهها روانهی بازی در
حیاط کرد .آقبابا که از دهسالگی پدرش را بهخاطر
شلاقهای ناجوانمردانهی نوچهی خان از دست
داده بود ،سخت کار میکرد اما عاشق خندههای
ما ب�ود و دم به س�اعت میگفت« :بچه چش�مش
ب�ه دس�ت بزرگترهاس�ت» .ب�ه خاط�ر همین،
همیش�ه دس�تش پر از خوراکیه�ای خوشمزه
بود .کش�اورز بود و هر فصل ،محصولی میکاشت
و محصولی برمیداش�ت .یک درخ�ت گردو هم
داشت و فصل گردو که میشد ،دست آقالطفاهلل

و مشهدیس�کینه به خاطر کندن پوس�ت سبز
گردوهای تازه ،س�یاه میش�د و چارهاش حنای
س�رخی بود که ش�ب تا صبح میهمان دستهای
پینهبستهشان میش�د .آقبابا اهل شعر بود؛ هم
خ�وب میخواند و هم خ�وب میس�رود« .رنج و
گن�ج» کتاب فارس�ی چه�ارم دبس�تان را حفظ
ب�ود و بارها برای�م خوانده بود« :ب�رو کار میکن،
مگو چیس�ت کار؛ که س�رمایهی جاودانی است
کار» .نمیدانم برای مشهدیس�کینه هم شعری
سروده بود یا نه اما خوب میدانم که نگاه مهربانش
برای مادربزرگ به اندازهی چندین دیوان ش�عر
میارزید .کاش میتوانستم عطر و رنگ و صدای
خان�هی آقباب�ا را در همه جای دنی�ا پخش کنم؛
عطر خاک بارانخوردهی حیاط ،عطر نان تنوری
دس�تپخت مادربزرگ ،صدای قلقل س�ماور و
قهقههی از ت�ه دل بچهها موقع جن�گ بالشها و
جی�غ و داد وروجکهای دخترعمو ک�ه دیوار به
دی�وار خانهی آقباب�ا زندگی میکردن�د .یا عطر
خ�وش گل محمدی که ب�ا درخته�ای انار ،یک
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طرف دیوار حی�اط را پر کرده بودن�د و همهی آن
چیزهایی که خان�هی کوچک کاهگل�ی آقبابا و
مامانبزرگالنگی را برایمان بهشت میکرد .چقدر
زود دیر میشود .االن نزدیک شانزده سال است که
دیگر آقبابا بین ما نیست و ما فقط با خاطرههایی که
از او داریم ،یادش را زنده نگه میداریم .مادربزرگ
هم دیگر در آن بهشت سبز زندگی نمیکند .حتی
دیگر مثل آن روزها سرحال و خندان نیست .دیگر
تنوری هم نیست تا نان بپزد .اصال کسی نیست که
برایش نان تنوری بپزد .هرکداممان قد کشیدهایم
و مثال بزرگ ش�دهایم و رفتهایم سر خان ه و زندگی
خودمان .گاهی هفتهای یکبار ب�ه خانهی جدید
مادربزرگ س�ر میزنیم و حالش را میپرسیم اما
خودمان هم خوب میدانیم که هیچوقت نمیتوانیم
برایش جای خالی مردی را پر کنیم که روزگاری با
هم سختی را به خوشی تبدیل میکردند و به ریش
دنیا میخندیدند .مامانبزرگالنگی برایم تجسم
واقعی یک زن قوی اس�ت که هی�چگاه اجازه نداد
عزت نفسش بشکند .حتی حاال که اغلب وقتها
تنهاس�ت ،حاضر نیس�ت در خان�هی فرزندانش
زندگی کند .همیشه دعاهایش عزتمندانه است
و برای هم�ه دعا میکند و آخر هم�هی دعاهایش
این است که خدایا! هیچکس را سربار زندگی کسی
قرار نده! مرا هم س�ربار زندگی کس�ی نکن! و این
مهمترین درسی است که از زندگی پربرکت آقبابا
و مامانبزرگالنگی در جانم نقش بسته است...

