60
زینب گلیتاالری :اتاقخوابمان پنجرهای
دارد رو ب��ه ش��الیزار که نیم بیشتر س��ال
س��بزپوش اس��ت .کمی آن طرفتر ،بعد از
ی که فارغ از پیچ و تاب مس��یر ،راه
رودخانها 
خودش را میرود ،درختانی از س��ر و کول هم باال رفتهاند
تا به بلندی تپهها برسند و از آنجا به همهی اطراف سرک
بکش��ند .اتاق یک در شیش��های دارد رو به تراس��ی که از
بچگی پاتوق دنجی برای لحظههای بیحوصلگیام میشد.
درس��ت روبهروی کوچه و مقابل خان��هی متروکی که در
سالهای کودکی برای ما خاطرهس��از بود .خانومباال -که
هرگز نفهمیدم چرا اینطور صدای��ش میزدیم -به همراه
همسر و چهار فرزندش سالها پیش اجارهنشین این خانه
بودند .زنی ساده با صورتی گرد و پوس��تی سبزه .همیشه
آرام به نظر میرسید .دخترش چند س��ال بزرگتر از من
بود و دو پس��رش با یکی -دو سال کمتر و بیشتر همسن و
س��الم بودند .تهتغاریاش دختری یکساله و شیرین بود.
خانومباال در خانهی قدیمی و همیش��ه ت��ر و تمیزش یک
#ننو برای حمیده میبس��ت .یک س��رش قالب میشد به
این طرف اتاق و سر دیگرش به دیوار روبهرو .زن کاری و با
سلیقهای بود .در حیاط خانه سبزیکاری میکرد و مرغ و
جوجه پرورش میداد .هر وقت مشغول کارهایش میشد،
حمیده را میخواباند توی نن�� و و دخترک را آنقدر به چپ

ی و لجبازیهای عجیبغریبم ندارم
هنوز هم عذابوجدانی بابت شیطنتهای کودک 

ننو

آن سالها دوران دورهمیهای پر سر و صدا بود
و راست تکان میداد تا چش��مهای عسلیاش قشنگ گرم
خواب شود .گاهی هم که لج میکرد ،او را با یک چادرشب
دس��تبافت ابریش��م به پش��تش میبس��ت و به کارهای
روزمرهاش میرس��ید .حمیده که روی دوش خانومباال تا
گردن در چادرشب فرو رفته بود ،فقط صورت گرد و موهای
ی طالییاش پیدا بود که زیر نور آفتاب روشنتر هم به
فرفر 
نظر میرسید .پدر بچهها کارگر بود .خیلی وقتها برای کار،
از قرآنتاالر به زیرآب ،پل سفید ،دوآب ،قائمشهر و جویبار
میرفت و چند روزی در شهر میماند .خانههای ما فقط به
اندازهی عرض یک کوچهی باریک با هم فاصله داش��تند.
سعی میکردیم در تنهایی هوای خانومباال و بچههایش را
داشته باشیم .آن سالها دوران دورهمیهای پر سر و صدا
بود .خانمهای همسایه هر از گاهی یا «ساعتدهی» خانهی
یکی دور هم جمع میشدند یا «عصرانه» وعده میکردند
منزل آن یکی همسایه .خانومباال هم کم نمیآورد .نوبت او
که میرسید ،عصرانه وعده میگرفت و با سبزیهای محلی
و سیبزمینیهای ریزی که همهاش را از ییالق میآورد،
آش ترش میپخت .م��ادرم جلوتر ب��رای کمک میرفت.
محصل نبودم و آزاد از قید و بند درس و مش��ق ،با عش��ق
همراهش میرفتم .خانومباال و مامان ،پایین پلهها آتش��ی
روشن میکردند و آش را بار میگذاشتند و در همان حیاط،
گرم حرف میش��دند اما یک چشمش��ان همیشه به دیگ

بزرگ آش بود .پسرها هم وسط کوچه مشغول گلکوچیک
میشدند .من اما س��راغ حمیده میرفتم .عاشق این بودم
که او را در آن تخت رؤیایی -که به چش��مهای کودکانهی
من ،کم از تخت پادشاهی نداشت -تابش بدهم .خانومباال،
حمیده را با پارچهای به ننو میبس��ت تا مب��ادا برگردد و
به پایین پرت ش��ود .آرام تکان��ش میدادم و ب��ه این فکر
میکردم چرا من نباید آنقدر خوشش��انس باش��م تا در
همچین تاب��ی بخوابم .دلخور بودم که چ��را حتی یکبار
هم خانومباال نگفته بود بیا تو هم کمی ت��اب بخور! بعد از
ظهر سر و کلهی همسایهها پیدا میش��د و روی ایوانی که
نردههای چوبی قدیمی صفایش را بیش��تر کرده بود ،دور
هم مینشستند .ما کوچکترها یکی در میان روی پلههای
س��یمانی لم میدادیم .عطر تازگی س��بزیهای جنگلی
در فضا میپیچید و لذت خ��وردن آش را بیشتر میکرد.
گپوگفت بزرگترها و بازی ما در حیاط خانهشان قسمت
ی بود .به خانه که برمیگشتیم ،تازه مثل
جذاب این دورهم 
جوجهی از مادر جدا افتاده ،شروع به جیکجیک میکردم
و به پدرم میگفتم یک ننو عین ننوی حمیده برایم ببندد.
هر چقدر هم توضیح میدانند که تو بزرگ ش��دهای و ننو
تحمل وزنت را ن��دارد ،در کتم نمیرفت ک��ه نمیرفت .از
آنجا که تهتغاری و عزیزکردهی پدرم بودم و میدانستم با
لجبازی نتیجهی دلخواهم را میگیرم ،آنقدر نق میزدم

تا همانی بش��ود که من س��رتق میگویم .یک شب پدرم،
مادر و خواهرهای��م را به خط کرد و یک ملحفهی س��فید
بزرگ آورد و گفت وسط آن دراز بکشم .هر کدامشان یک
گوشهاش را گرفتند و شروع کردند به تاب دادن .به زیبایی
ننویی که خانومباال برای حمیده میبست نبود اما به قدری
میخندیدم و خوش میگذشت که کمی از آتش حسادتم
کم میکرد .این وس��ط اصال به خس��تگی خان��وادهام فکر
نمیکردم .البته هنوز هم عذابوجدانی بابت شیطنتهای
کودکی و لجبازیه��ای عجیبغریبم ن��دارم .خالصه هر
وقت ننوی حمیده را میدیدم ،هوایی میش��دم و ش��بش
بس��اط خانهمان همین میش��د .تا اینکه خبر رسید قرار
اس��ت خانومباال و خانوادهاش از ش��یرگاه بروند .شوهرش
کار مناسبی در قائمش��هر پیدا کرده بود .چشمبههمزدنی
بار بس��تند و جایشان حس��ابی خالی ش��د .صاحبخانه
هیچ کس��ی را جای آنها نیاورد .بعد رفتنشان دیگر دلم
ننو نخواست .حاال س��الها از آن روزها میگذرد .گاهی که
روی تراس میایستم و مشغول تماشای اطراف میشوم ،در
خانهی روبهرو جز سیاههای که از پشت شیشههای شکسته
و پنجرهی چوبی به چشمم مینشیند ،چیزی برای تماشا
نیس��ت .اما میان خیالپردازیهایم ،خانومباال را میبینم
که حمیده را به دوشش بسته ،از پل ه پایین میآید و دستی
برایم تکان میدهد...

