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تهمینه س�عادتخواه :پاییز به نیمه رس��یده ب��ود و باران
#ش�لاقی میبارید .هوا سرد ش��ده بود و مثل اینکه زمستان
عجله داشت برای رس��یدن .روز جمعه بود و جمعهبازار بهراه
بود .کبالیی مرا به همراه چند گالوش دیگر به جمعهبازا ر برد تا
رزق روزش را تأمین کند اما باران بر خاک نمدار گیالن پایان
نداشت .زمین گل بود و آسمان غران .کبالیی ما را داخل چانچو قرار داده بود و
پالستیک کهنهای بر سر خودش و ما کش��یده بود .در راه ،محلیها را میدیدم
که هر کدام یک چیزی برای فروش ب��ه جمعهبازار میبردند؛ یکی مرغانه ،یکی
خیارچنبر ،یکی پامادور و باجان و یکی هم حصیر و گمج و آغوز و خوج و خیلی
چیزهای دیگر .خوشبختانه باران کار فروشندهها را کساد نکرده بود .عادت کرده
بودند بندگان خدا به این وضع و خودشان از همه بهتر میدانستند که ناف گیالن
را با باران بریدهاند .من از البهالی خورجین کبالیی دنیا را نظاره میکردم و خیلی
دلم میخواست ببینم قسمتم چه میشود؛ میروم خانهی بخت یا حاالحاالها
ماندگارم در خورجین کبالیی.
در همین افکار ب��ودم که به جمعهبازار رس��یدیم .کبالی��ی خورجین را زمین
گذاشت ،پالستیک را از سر ما کشید و چهارطرفش را گره زد به یک چهارچوب
کج ومعوج و میخ کرد به زمینی که خاکش با #باران چل شده بود .زیر چتری که
ساخته بود ،دانه دانه ما را با سرآستین خیسش پاک کرد و روی زمین چید .در
بین ما گالوش دخترانهای قرار داشت که رویش با رنگ و لعاب گلگلی طراحی
ش��ده بود .چنان مغرور به ما گالوشهای س��اده نگاه میک��رد که گویی کفش
بزبلند است.
آدمهای زیادی از اطراف و اکناف به بازار آمده بودند .از کنارمان رد میشدند و
نیمنگاهی هم به ما میکردند .یکی دو نفر هم قیمتی پرسیدند و رفتند .اما از قرار

به این راحتیها بختمان بازشدنی نبود.
ساعتها گذشت .نگاهم را به دوردستها دوخته بودم .پسرکی نظرم را بهخود
جلب کرد .تنها و غریب با یک جفت دمپایی کهنه که با کش به پایش چفت شده
بود ،دوان دوان به سمت بازار میآمد .کنار ما که رسید ،ایستاد .به گمانم مقصدش
ما بودیم؛ ش��اید حتی خود من! دست نوازشش را روی س��ر تکتک گالوشها
کش��ید؛ از جمله خود من! طفلی از س��ر تا پایش #آب میچکی��د .دلم برایش
سوخت .کبالیی گفت« :بشو کنار ری ،بیخودی نوایسان!»
پس��رک کر بود انگار ،حرکتی نمیکرد .کبالیی بلندتر صدا زد« :اوهی! گالوش
خایی»؟
پسر سرش را باال گرفت .مثل اینکه تازه کبالیی را دیده بود .گفت« :ها بله!»
 پول داری؟ ها بله! خا پس ،پسند بوکون!پسرک دست برد و گالوش دخترانهی رنگ و لعابدار را برداشت و کنار گوشش
گفت« :ای سفر بیم ،تره میخاخور هینم!»
کبالیی یکی از م��ا گالوشها را -که #من نبودم -انتخاب ک��رد و گفت« :پا تود
بیدین خبه؟»
و پسرک پوشید .اندازهاش بود؛ انگار برای پای او دوخته بودند .خیلی به پایش
ی ایسه؟ چند؟»
میآمد .با شادی گفت« :ها بله! خرم گالوش 
 دو قران!پسرک دست به جیبش برد .تمام داراییاش دو قران بود .حرف دلش را جوری
زمزمه میکرد که شنیدم« :پول کرایه نارم ،باید تا خونه پیاده بوشوم!»
 -ور میدارم کبالیی!

 مبارک بوبو زای!خوشحالی از چشمان سیاه و ریز پس��رک میبارید .گالوش را پوشید و دمپایی
پارهاش را به زیر بغل��ش زد و رفت اما هنوز دو قدم نرفته برگش��ت و پرس��ید:
«کبالیی! او گالوش بزرگه چنده؟» و اشاره به من کرد.
کبالیی گفت« :دو قران!»
 اوو! این به ای کوچیکی دو ق��ران؛ او به اون پیلهای ه��م دو قران؟ پس من اوبزرگهی برم  .خوام تا پیله بوستم گالش بدرم.
پسرک این را گفت و گالوش کوچک را با اجازهی کبالیی گذاشت سر جایش و
مرا پوشید.
اندازهی پایش نبودم .نشان به این نشان که هنگام راه رفتن زیر باران ،مدام توی
گل فرو میرفتم و با هر بار بیرون کشیدنم ،چالپ و چولوپ ،گل و چل به رخت و
لباسش میپاشیدم .ولی انگار برایش مهم نبود .مثل رقص باران بر خاک گیالن
در پای پسرک میرقصیدم و او هم با رقصیدنم میرقصید .وقتی به خانه رسیدیم
هوا حسابی تاریک شده بود.
پسرک رفت و با کردخاله از چاه حیاط ،آب کش��ید .اول سر و روی مرا شست و
بعد دست و صورت خودش را .سپس عاش��قانه به آغوشم کشید و مرا با خود به
داخل اتاقی برد از جنس کاهگل و رفت کنار دیواری که هیزم آتشی بهپا بود شبیه
بخاری هیزمی .مرا کنار کلهآتش گذاشت و پتویی دور خودش پیچید و تا صبح
چشم از من برنداشت...
پاورقی# :کردخال�ه ی�ا #دوالخندی چوبی اس�ت که با آن س�طل را
میگیرند و از چاهها آب برمیدارند یا بهواسطهی سر آن میوه میچینند.
کردخاله در گیالن و غرب مازندران فراوان به کار میرود .نامهای دیگر
آن #دوکیتی و #دوخاله است.
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