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دوری و دوستی
نفیسه چوگان :یادم میآید بهار بود .سالش دقیق در
خاطرم نمانده .اصوال بهار فصل رفتن ما نبود .ترجیح
ما برای رفتن همان تابس��تان بود تا هم چند صباحی
از دست گرمای طاقتفرسای دزفول خالص شویم و
هم اوقات رهایی از درسو مدرسه را بهانه کنیم برای
سفر .کمکم که سنمان باالتر رفت و تعداد بچهها بیشتر شد ،مدتزمان
ماندنمان هم به همان نسبت کم شد و از یکماه و قدری کموبیش ،به
حدود ده روز کاهش پیدا کرد .بهقول پدر« :خوب نیس��ت برویم کنگر
بخوریم ،لنگر بیندازیم .نانخور اضافه میخواهند مگر!» ولی راستش
این حرف هیچگاه برای من جدی نش��د .مگر ما جز برای لذتبردن از
هوای خانهی مادربزرگ و بازی با خالهکوچیک��ه و داییهای دوقلویم
که یکس��ال ا ز خواهرزادهش��ان کوچکت��ر بودند ،میرفتی��م؟ البته
هرچه بزرگتر میشدیم ،شیطنتها و از سروکول هم باالرفتنهای ما
کوچکترها جایش را به حیا و احترام متقابل میداد.
بار و بنه بس��ته بودیم و با قطار اندیمش��ک به ازنا دمدمای صبح یکی
از روزه��ای ابتدایی فروردی��ن راهی ش��دیم بلکه عاقبت برس��یم به
روستای زرنان .ش��بی که قرار بود با قطار راهی ش��ویم ،من و خواهرم
تا صبح نخوابیدیم .اصال انگار خواب به چشممان نمیآمد و مدام سعی
میکردیم به مادر کمک کنیم .هرچند بیشتر دست و پاگیرش بودیم
تا کمکحال ،ولی ذوقمان اجازه نمیداد یکجا بند شویم .توی قطار
هم تا برسیم ،مدام کلههامان از پنجره بیرون بود و آتش میسوزاندیم؛
طوری که مادرم مجبور بود وقتی به راهآهن میرسیم ،ما را ببرد سرویس
بهداشتی ،سر و صورتمان را بشوید ،موهای سیخشدهمان را شانه بزند
و همهی لباسهایمان را عوض کند .جوری بود که وقتی از س��رویس
بهداشتی میزدیم بیرون ،همهی مسافرها رفته بودند و راهآهن خالی از
آدم میشد و تنها ما میماندیم.
خاطرهانگیزترین بخش کودک��یام را همانجا جا گذاش��تهام .در آن
خانه که بعد از گذر از پیچ جاده ،میشد اولین و بهترین خانهی روستا.
خانهای که حصار فلزی پیچیده دور حیاط��ش از دور پیدا بود .خانهای
ی تودرتو ،در آشپزخانهی دردار و در
که حیا در آن موج میزد؛ در اتاقها 
پردهی آویزان به در ورودی .خانهای که هنوز هم گرم است به نفسهای
پدرب��زرگ و مادربزرگم .خانهای با ب��وی زندگی« .ب��و » گاهی از هزار
خاطره بیشتر حرف برای گفتن دارد؛ مثل بوی سماورنفتی پیچیده در
آشپزخانه که یادآور همهی خاطرات تلخ و شیرین گذشته است .هنوز
هم گاهی بویش را -با آنکه این سماورهای زپرتی بیاحساس گازی و
برقی جایشان را گرفتهاند -زیر شامهام احساس میکنم و پر میشوم
از حسخوب گذشته.

کلید سفید زنگ را که میزنیم ،خودمان صدایش را از بیرون میشنویم.
با صدای خشخش دمپاییهایی که روی زمین کشیده میشوند ،چند
ثانیه بعد در آبی رنگ حیاط با صدای قیژ گوشخراشی که نشان میدهد
مدتهاست روغن نخورده باز میشود .یکی یکی وارد حیاط میشویم.
به محض ورود دست راست ،حوض س��یمانی کوچک و مربعی شکلی
است که دم غروب معموال جلبکهایش را میشستیم و پرش میکردیم
از آب تمیز برای گاو و گوس��فندهایی که از چرا برمیگش��تند و جالب
آنجا بود که وقتی دس��تهایمان را درون آب ح��وض فرومیکردیم،
دیگر از آن آب نمیخوردند و برای همین مس��ئله همیشه مورد عتاب
و خطاب مادرب��زرگ بودیم .انتهای حیاط کن��ار طویله پرچینی فلزی
برای نگهداری از گوسفندها بود که شبها وقتی روی ایوان بساط پهن
میکردیم ،درست روبهرویش��ان قرار میگرفتیم .یکیشان پشتش را
میخاراند ،آن یکی کشوقوس میآمد و همهشان البته داشتند غذای
ظهرشان را دوباره نش��خوار میکردند! یادم میآید یکی از همان روزها
دوتایشان عاشقانه کنار هم نشسته بودند و سرهایشان را به هم چفت
کرده بودند که کلی بهشان خندیدیم و سوژهشان کردیم .حاال اما دیگر
خبری از پرچین نیست و گاو و گوسفندها هم همگی رفتهاند.
کنار حوض ،تکدرخ��ت انگور خان��هی مادربزرگ بود ک��ه هنوز هم
سایهاش مستدام است و پرثمر ،و اغلب میشود یکی دو لیتری سوغات
آبغوره برای هر کدام از دخترها و پسرهایش .برای ما این درخت محترم
بود .یک جور احترام که آدم برای کسی یا چیزی که برایش مهم است،
قائل باش��د .مادربزرگ همیش��ه با درخت انگور داخل حیاط یک جور
خوبی تا میکرد .ج��وری که انگار بچهاش را تر و خش��ک میکند تا به
هنرنمایی سال بعد هم برسد .برکتی خدا همیشه هم پر و پیمان انگور
میداد .البته به جث��هی نحیفش نمیآمد ،ولی ج��وری بود که نگذارد
سهم آبغورهی هر سالهی بچهها کم شود .این تقسیم سوغات هم یکی
از آن امتحانات سخت الهی است که برای عدم اخالل در نظم عمومی،
عدالت حتما باید رعایت ش��ود و تو یک درصد فکر کن رعایت نشود! با
ماجراهای بعدش چه کنیم؟! از قضا این هم یکی از دردسرهای داشتن
خانوادهی بزرگ است.
من و عاطفه همیش��ه از اینکه میدیدی��م غورهها انگور نش��ده چیده
میشوند ،حالمان گرفته میش��د .آنهایی هم که میماندند تا انگور
شوند ،مادربزرگ کیسهپیچشان میکرد تا خوراک گنجشکها نشوند و
به مرحلهی انگورشدن برسند .خالصه تا غورهها میخواست انگور شود
باید صبر میکردیم و روزها را میشمردیم .فکر کنم اولین ضربالمثل
عمرمان را هم همان س��الها یاد گرفتیم« :گر صبر کنی ،ز غوره حلوا
گی میشویم ،دلمان هوس یک
سازی» .حاال هم که گاهی دچار روزمر 
تابستان دلچسب با هوای مطبوع عصرگاهی کنار همان درخت زیبا را

میکند که با هم روی ایوان بنشینیم انگور بخوریم و به هیچچیز دیگری
فکر نکنیم.

هستیم .البته همه چیز از شب قبل آماده است ،مثل مواد غذایی سپرده
شده به آشپز ،بساط چای و پذیرایی از مهمانها و...

بعد از پشتسرگذاش��تن ش��یب ورودی حیاط و گذر از دوی ماراتن،
دو پله را ک��ه رد میکنیم ،روی ایوان همه به اس��تقبالمان میآیند؛ از
جمله دایی و خالههایم که قبل از ما رس��یده بودند .روبوسیکنان وارد
خانه میشویم .از سوز سرما یخ میزنیم .سرمایش حتی این وقت سال
هم وحشتناک است .بخاری را زیادتر میکنیم و نزدیکش مینشینیم.
عجیب آنکه مادربزرگ و پدربزرگ از این حجم س��رما ککش��ان هم
نمیگزد و برایشان انگار خیلی هم سرد نیست ،اما من بعدش سرمای
مفصلی میخورم و این بار خودم سوژهی متلکهای نیشدار مادربزرگ
میشوم که در نظرش #زن حتی باید از #مرد هم قویتر باشد؛ و همیشه
هم وسط میدان!

از عروسی بگویم که حسابی شلوغ شده .همهی اقوام و آشنایان آمدهاند و
خیلی به ما خوش میگذرد .من و خواهر کوچکترم با دخترخالهام الهام
وقتی خاله آمنه را از آرایشگاه میآورند ،مثل عروسندیدهها بر و بر به او
زل میزنیم و خودمان را در آن لباس تصور میکنیم و اجازه میدهیم
کبوتر خیالمان آزادنه به هر کجا که میخواهد به پرواز درآید؛ به اسبی
با بال سفید و آسمانی نیمهابری با رنگینکمان و کلی رؤیای دیگر...

عروسی خاله آمنه بهانهی خوبی میشود که دوباره همگی دور هم جمع
شویم و گل بگوییم و گل بشنویم .همیش��ه همینطور است که وقتی
بعد مدتها دور هم جمع میشویم ،تا پاس��ی از شب بیدار میمانیم و
صحبت میکنیم .خالهها میروند یک گوش��ه دور هم جمع میشوند؛
قبلش رختخواب شوهرهایش��ان را پهن میکنند و بچههایشان را
گوشهای میخوابانند .ما کوچکترها نیز روی ایوان بساط پهن میکنیم
و تا دیروقت از هر دری س��خن میگوییم و سرخوش��انه میخندیم و
ستارهها را دانهدانه میشماریم و صبح از خواب بیدار میشویم و همهی
رختخوابها را با بگوبخند جمع میکنیم و س��رجایش میچینیم و در
یک کالم #عشق میکنیم .خوبی تعداد نفرات زیاد به همین حس و حال
است دیگر؛ و به همین که هرکس سراغ کاری میرود و اینطوری ،کارها
زودتر پیش میرود.
امروز ظهر عروسی است .اینجا عروسیهایشان را روز میگیرند .برای
همین خانوادهی عروس و دام��اد صبح زود از خواب بیدار میش��وند.
مادربزرگ زودتر از همهی ما بیدار شده اس��ت و شیر گاو و گوسفندها
را دوش��یده .همیش��ه بعد از خوردن صبحانه با صدای بوق نیسانی که
شیرها را میخرد ،کارت فروش ش��یر را همراه سطل قرمزرنگ شیر با
خود میبرد .اما امروز شیر را نگهداشته و آن را برای ما گرم کرده است.
من و الهام دخترخالهی بزرگم که یکی دو س��الی از من بزرگتر است،
همیشه میرفتیم حیاط و پرچین را جارو میکش��یدیم .امروز ولی به
خاطر عروسی ،آقایان حیاط را شستند و ریسهها را به نشانهی «خوش
آمدید» نصب کردند.
خاله را بعد از خوردن صبحانه میبرند آرایشگاه .بعد همهی ما میرویم
برای آراویرا .حاال همه آالگارسون کرده ،آمادهی پذیرایی از مهمانها

خانوادهی مادریام مذهبی هستند و اهل آوردن ساز و آواز و موسیقی
برای عروسی نیستند؛ برای همین خانوادهی داماد خودشان دست بهکار
میشوند و موقع بردن عروس ،با خودشان ساز کمانچه میآورند .خالصه
ی دوستداشتنیمان
اینکه ما میان دست و پایکوبی مهمانها ،خاله آمن ه 
را -که به دستپخت خوشمزه و صبر زیادش شهره است -با گریه و دعا
برای خوشبختیاش بدرقه میکنیم.
حاال اما سالهاست از آن روزهای خوش گذشته .روزهایی که انگار دیگر
برنمیگردند و من نمیدانم چرا این روزها آن حال خوش را از خود دریغ
میکنیم .چرا هر کس س��عی میکند وقتی به پدرب��زرگ و مادربزرگ
س��رمیزند ،جوری برود و برگردد که با دیگری تالق��ی نکند .از کی به
اینجا رسیدهایم و این گونه شدهایم را خودمان هم نمیدانیم .راستش
را بخواهید دقیق یادم نمیآید از کی شدهایم مصداق جملهی«دوری
و دوس��تی» .نمیدانم چه کس��ی بود که این ضربالمثل بهدرد نخور
و بیمفهوم را وارد زبان فارس��ی کرد .احتماال یا نمیدانسته #دوستی
چیست یا نمیدانسته #دوری چیست ،وگرنه هر عقل سلیمی میداند
که دوس��تیها در کنار هم معنی پیدا میکند .این مقوله که دیگر برای
خواهر -برادری باید شبیه شوخی باش��د .حاال اینها زیاد مهم نیست؛
مهم روزهای رفتهای است که با کدورت از هم دریغکردهایم و لحظات
به خیال خودمان خوش��ی که به تنهایی س��پری میکنی��م .خانواده
اصالت ماس��ت .شناسنامهی ماس��ت .حال س��هجلدهامان این روزها
خوب نیست .روی صلهرحم ،مهربانی ،گذشت و ایثارمان غبار نشسته.
انگار میکنم اینک وقت گرفتن زنگار از دل و جان رابطههاس��ت و من
این روزها عجیبتر از گذشته ،پی عشقی نثارشدنی ،محبتی دیدنی و
دوستداشتنی ابراز شدنی میگردم .آخر من فکر میکنم چارهای دیگر
جز این نیست .دنیا همهاش معطل درستشدن رابطههاست .رابطهها...
یادش بهخیر آن بلندترین روز تابستان کودکی را که مادربزرگ حین
دوشیدن شیر غلیظ گاو پیشانی سفید همهاش با خود زمزمه میکرد:
«مگو شرط دوام دوستی دوری است ،باور کن همین یک اشتباه از آشنا
بیگانه میسازد».

