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شبی که #ماه خوابش برد

آه بیبی

گاهی گمان میکردم ماهبیبی خودش را به مریضی میزند
تا آن اسمارتیزهای دوستداشتنی را بخورد
زهرا حسنی :کنارش نشسته بودم .با نگاهم
آخرین نخهای کالفی را میشمردم که دیگر
تاالبی ش�ده بود برای گوزنهای تش�نهی
قالی .دس�تهی آه�وان انتهای دش�ت در
حاشیهی نقشه ،توجهم را جلب کرد .گفتم:
«ماهبیبی! گوزنها شوهر آهوخانمها هستند؟!» خندید.
نوچروک
از آن خندهها که چشمان س�یاهش را میان چی 
صورت�ش پنهان میک�رد و یک چ�ال عمیق زی�ر گونهی
راس�تش حفر میکرد .ص�دای کوفتن دفتی�ن ،نگاهم را
برد سمت دستان خضابشدهاش .س�نگ آبی فیروزه ،بر
سرخی دست ماهبیبی میدرخشید .نمیدانستم #انگشتر
زینت دست اوست یا #دست زینت انگشترش .سنگینی
نفسهای ماهبیبی مرا از بهش�ت دستانش بیرون کشید.
میل و دفتین را زمین گذاش�ت و با همان قامت خمیدهاش
به طرف پنجره رفت .فهمیدم وقت قرصهایش ش�ده .بابا
همیشه سفارش میکرد که حواسم باش�د قلب ماهبیبی
ناراحت است؛ باید #قرص بخورد تا #خوشحال شود! دروغ
چرا! گاهی گمان میکردم ماهبیبی خ�ودش را به مریضی
میزند تا آن اسمارتیزهای دوستداشتنی را بخورد! حتی
دلخور میشدم از اینکه همهاش را خودش میخورد و یک
تعارف هم به م�ن نمیزد! رفتم و قرصه�ای رنگارنگش را
همراه با یک لیوان آب ،برایش آوردم .روی صندلی نشسته
بود و شیطنت شاخههای بید مجنون را -که با وزش #باد این
سو و آن سو میشدند -از پشت پنجره تماشا میکرد و به
ابروهای سفید و بلندش پیچ و تاب میداد .وقتی ماهبیبی
آنطور ابروهایش را بههم گره میزد و مشتش را روی قلبش
فشار میداد ،دلم برایش میسوخت و توهم اسمارتیزبودن
قرصها را فراموش میکردم .با همهی وجود میخواس�تم
#زمان بگذرد تا ماهبیبی دوباره بخندد...
هر س�ال اواسط تابس�تان ،ماهبیبی #نقش�ه میکشید
برای میوههای ب�اغ؛ آلوها را #لواش�ک میکرد ،انگورها
را #ش�یره میکرد ،کدوها را #مربا میک�رد و گوجهها را
#رب میکرد! پسرها محصوالت را میچیدند و عروسها
ماهبیبی را همراهی میکردند برای تبدیل آن محصوالت
به خوشمزههای س�فره! آخرین تابس�تانی که قرار بود
میوهها ب�ه واس�طهی ماهبیب�ی عاقبتبهخیر ش�وند،
عموعلی جعبهی گوجهها را هل داد توی حیاط و مامان و
زنعمو آنها را ریختند توی همان طشتی که ساعتی قبل،
دختر دوسالهی عمهمهین در آن آبتنی کرده بود .طشت
را پر آب کردند و گوجهها را یکییکی شستند .ماهبیبی
چادر گلگلیاش را دور کمرش پیچی�د و گره کوری زد.
زیرانداز کوچکی را هم پهن کرد و همانجا وس�ط حیاط
نشست .گرفتن پوست گوجهها -طوری که گوشتشان
حیف نش�ود -فقط در تخصص ماهبیبی بود! عمهمهین
سطلها را آب کش�ید و جلوی ماهبیبی گذاشت .صدای
جیغ و خندهی بچههای عمو و عمه از داخل خانه به گوش
میرس�ید .من اما با فاصله روبهروی ماهبیبی نشس�ته
بودم و نگاه میکردم که چطور نازکی پوست گوجهها را به
تیزی تیغ چاقو میسپرد .ساعتی بعد ،خورشید درست
باالی سرمان ایستاد .حرارت پنجههای آفتاب ،صورتم را
میسوزاند .من خودم را به سایهی گوشهی حیاط رساندم
و همانجا کنار گلدانهای نرگس و ش�معدانی نشستم؛
ولی بیبی در آغوش گرم آفتاب ماند تا تصویری از وصال
خورشید و ماه ،در دل زمین مصور شود...
رأی همهی بچهه�ا ،قایمباش�ک بود .یک دس�تمان را
پشتسر میبردیم تا هرکس #تک بیاورد #چشم بگذارد.
البته این نوع قرعهکشی هرگز به درد ما نمیخورد؛ محال
بود بین ما بچههای تخس و بازیگوش -که خدای جرزنی
بودیم -یک نفر تک بیاورد! در نهایت ،آن بچهای که بیسر
و زبانتر از بقیه بود ،مجبور میشد چشم بگذارد .آن روز
ی عمو به بقیه نرسید و بهناچار چشم گذاشت.
هم زور لیال 

ش�مارش معکوس که ش�روع ش�د ،هرکس به گوشهای
خزید .من هم پناه بردم به کمد لباسهای ماهبیبی .تمام
لحظاتی که در تاریکی و بیاکس�یژنی داخل کمد سپری
ش�د ،فکرم پیش گوجهها بود .با خودم میگفتم« :نکند
به طعم حنای دستان ماهبیبی آغش�ته شوند!» تا اینکه
صدای کشیدهشدن یک جفت پا روی فرش اتاق ،رشتهی
خیالم را پاره کرد .حتم داشتم لیالست و همین که دستش
را روی در کمد گذاشت ،خودم را جمعتر کردم .اما به ثانیه
نرسید که ب ه جای لیال ،زنعمو را روبهرویم دیدم! آهسته
گفتم« :زنعمو درو ببند ،داریم قایمباشک بازی میکنیم!
به کس�ی هم نگی من اینجاما!» بعد هم #مچاله شدم الی
لباسهای ماهبیبی .زنعمو گفت« :بیا بیرون فاطمهجان!
میخوام لباس�ای ماهبیبی رو بردارم!» با غرولند از کمد
بیرون پریدم .دودقیقهای طول کشید تا زنعمو لباسها
را بردارد و برگردم س�ر جایم .کمی بعد ،صدای آش�نایی
به گوشم رسید؛ صدای نفسهای س�نگین ماهبیبی بود.
س�رم را از الی در بیرون آوردم .داشت موهای قرمزش را
با شکوفههای سپید روسری میپوشاند که آرام صدایش
زدم« :ماهبیبی! من اینجام!» جرعهای از نگاه دلکشش را
در جام چشمهایم ریخت ،لبخند کمجانی حوالهام کرد و
مشغول پوشیدن لباسهایش شد .بیخیال بازی شدم و از
کمد بیرون آمدم .دو سه قدم برداشتم و کنارش ایستادم.
چادر گلگلیاش را از دور کمرش باز کرد .گفتم« :ماهبیبی!
کجا میری؟» گفت« :قلبم درد میکنه جانم! میرم دکتر!»
دوباره گفتم« :میخوای کفشقشنگاتو برات بیارم؟» قامت
خمیدهاش را خمتر کرد و بوسهی آبداری روی پیشانیام
نشاند .چادر مشکیاش را بر سر انداخت و بیآنکه چیزی
بگوید از اتاق بیرون رفت...
بارها پیش آم�ده بود که قل�ب ناراح�ت ماهبیبی #درد
بگیرد ،چادر مش�کیاش را س�ر کند و با عمو یا بابا سوار
تاکس�ی ش�ود و برود بیمارس�تان .هربار به دو س�اعت
نمیکش�ید که با چند خش�اب ق�رص و هم�ان خندهی
شیرین همیشگیاش برمیگشت .آن روز ولی میدیدم
که عقربهها با شتاب از دو ساعت عبور کردهاند و کسی هم
زنگ خانه را نمیزند .مامان با اضطراب #تلفن را برداشت
و شمارهی بابا را گرفت .مشترک مورد نظر #مشغول بود!
دکمهی تکرار را زد .باز هم مشترک مورد نظر مشغول بود!
گوشی را گذاش�ت .چند دقیقه بعد دوباره تماس گرفت.
این بار مشترک مورد نظر مش�غول نبود اما پاسخگو هم
نبود! تک�رار! تکرار! تکرار! نیمس�اعتی طول کش�ید تا
#بابا جواب داد و البته پاسخش به الوگفتنهای مامان ،از
هقهق گریههایش فراتر نرفت...
ماهبیبی! سراغت را که از بابا گرفتم ،گفت خسته بودی،
خوابی�دی! توضیح بیش�تری ن�داد اما م�ن میدانم این
#خ�واب از آن خوابخرگوش�یهای ظهر پاییز نیس�ت
و حاالحااله�ا بعید اس�ت بیدار ش�وی! اگرن�ه ،بابا آدم
گریهکردن نیست! راستش از وقتی تو رفتی ،من ترسوتر
شدهام! میترس�م از رفتنهای بیخداحافظی! از اینکه
یک نفر از در خانه بیرون برود و دیگر هرگز بازنگردد! من
اگر میدانستم قرار نیست دوباره ببینمت ،بیشتر نگاهت
میکردم! س�رم را میگذاشتم روی ش�انههای نحیفت و
عطر حنای دس�تانت را #نفس میکش�یدم! اصال همان
موقع که زنعمو آمد و خواست از کمد بیرون بیایم ،باید
آنقدر میماندم و وقت را تل�ف میکردم تا نروی دکتر و
قربانی یک آمپول فشار و خطای پزشکی شوی! من هنوز
اینجا ،کنار دار قالی نشس�تهام .منتظرم بیدار شوی ،با
همان قامت خمیدهات که درس�ت مثل انحنای قرص ماه
بود کنارم بنش�ینی و گلبوس�ههایت را سنجاق موهایم
کنی؛ بعد #قالب را برداری و با معجزهی دستانت ،خزان
دشت قالی را #بهار کنی! راستی ماهبیبی! نگفتی؛ باالخره
گوزنها شوهر آهوخانمها هستند یا نه؟!

