روزیتا زابلس�تانی :یک دختربچهی ریزه با موهای مجعد،
بلند و طالیی بودم .موهای خواهر و برادرهایم #خرمایی بود.
بین آنها از بس رنگ موهایم به چشم میآمد که همسایهها
به من «س��اریقیز» میگفتند؛ یعنی دختر موطالیی .مادرم
که #آبا صدای��ش میکردیم ،وقت��ی از حمامعمومی به خانه
برمیگشتیم ،موهایم را آنقدر #محکم میبافت که اشک چشمهایم درمیآمد.
با داد و بیداد میگفتم« :یواشتر بباف آبا!» آبا هم با دس��تش تشری به شانهام
میزد و میگفت« :حق نداری ت��ا وقتی دوباره برویم #حمام بازش��ان کنی!»
آنوقت من میماندم و چشمهای ژاپنیشده از سفتی بافت موی سرم که حتی
به سختی میتوانستم پلکهایم را روی هم بگذارم.
برخالف س��ه خواهر دیگرم ،برای کار خانه #تنبل بودم اما هر موقع یک سینی
چای خالی پیدا میکردم ،با انگشتهای کوچکم ،ضربآهنگی از آن درمیآوردم
و شروع به خواندن آوازهای اصیل آذری میکردم .چه حالی میداد آن شبها که
قبل خواب ،درازکش چشمهایم را میبستم و با خواندن آهنگ «ساریگلین»
خیال میکردم بهترین صدای دنیا را دارم« .ساریگلین» آهنگی بود در وصف
عروسی با موهای طالیی که بین ما ترکها هنوز هم خیلی محبوب است.
حال و اوضاعم در #مدرس��ه هم هیچ کم از #خانه نداش��ت .یادم میآید وقتی
کالس س��وم بودم ،خانم خلیلی (ناظم مدرس��ه) صدایم کرد .کاغذی دس��تم
داد و گف��ت« :فردا یکی از والدینت را بیاور مدرس��ه!» حوری��ه (خواهر بزرگم)
فردای آن روز با من به مدرسه آمد .خانم خلیلی به حوریه گفته بود« :این دختر
اینجا را کرده کاباره! زنگ تفریح که میشود ،با میزها #ضرب میگیرد و برای
خواند .زنگ آخر هم که میخورد ،سری

همکالسیهایش هاهاهاهاها #آواز می
(یونیفورم) مدرسهاش را از تنش درمیآورد و از آستینهایش میگیرد و شروع
میکند طناببازی!» دختر بازیگوش و سربههوایی بودم؛ خیلی زیاد!
آقاجون #کربالیی بود .آن سالها کربالییبودن بین مردم کوچه و محله -مثل
ی به همراه دوستانش
نشان سرداری -شأن و رتبهای داشت .او میگفت در جوان 
عازم #کربال شده ،آنهم با بهترین خودروهای شاسیبلند همان سالها به نام
#اسب و #قاطر در سال هزار و دویست و نود و نمیدانم چند! آن روزگار ،زیارت
اباعبداهلل به خاطر مش��کالت و سختی س��فر ،به این راحتیها روزی هر کسی
نمیشد .به همین دلیل کربالییعزت در محلهی تاالر از احترام ویژهای برخوردار
بود .همیشه یک سر ختم غائلهی دعواهای محله ،آقاجونم بود.
درآمد خانوادهی ما کم بود .من هم که تهتغاری بودم ،حق انتخابی نداشتم ،جز
اینکه لباسهای کوچکش��دهی خواهرهای بزرگترم را بپوش��م .کفشهای
تابس��تانیمان اما قضیهاش فرق میکرد و نمیش��د به ارث بچههای کوچکتر
خانه برسد .کفشهایی که قیمتش مناسب با جیب آقاجون بود ،در زبان محلی
#گالش میگفتند .نوکش تیز بود .کف کفشها هم به نظرم از مقواهای کلفتی
بود که به پارچهی رویی کفش دوخت ه میشد .وقتی آقاجونم آنها را میخرید،
حسابی برایمان خطونشان میکشید .میگفت اصال #حق نداریم برویم توی
#آب یا اینکه در #باران بپوشیمشان .چون میدانست اگر روزهای بارانی بیرون
برویم -کف کفشهایمان که خیس بخورد -کفشها دورانداختنی میشوند.
اما گوش من یکی بدهکار این حرفها نبود.
همینطور روزه��ا را با #ش��یطنت میگذراندم؛ تا اینکه ی��ک روز #لیال دختر
همس��ایهمان را -که همبازیام بود -با کفشهای نو قرمز براق دیدم .مثل پری
قصهها دامنش را تکان میداد و پاهایش را جوری باال میگرفت تا کفشهایش
بهتر دیده شود .دلم برای داشتن آن کفشها پرمیکشید .عصر همان روز برای
مخزنی -با معصومانهترین حالت ممکن -شروع به تعریف کفشهای قشنگ لیال
پیش آقاجون کردم اما با دیدن بیمحلیاش تیرم به سنگ خورد .سالح دوم را
که رو کردم ،طاقت اشکهایم را نیاورد .راضی ش��د برایم هفتهی بعد ،از همان
کفشهایی که دوست داشتم بخرد .برای رسیدن آن روز لحظهشماری میکردم.
عصر روز موعود آقاجونم از یک مغازهی کفشفروشی نزدیک محله ،کفشهای
قرمزم را خرید .من هم پایم کردم و فروش��نده ،کفشهای کهنهام را داخل یک
پاکت کاغذی گذاشت و دستم داد .آقاجونم گفت« :فریده! خودت برو خونه ،من
توی قهوهخانه کار دارم» .گفتم #چش��م و راه افتادم به طرف خانه .را ه رفتنم با
آن کفشها #تماشایی شده بود و چش��مهایم روانه بلکه دیوانهی هرقدمی که
برمیداش��تم .تصور میکردم آنقدر هنرمندانه راه میروم که همهی نگاهها به
قدمهایم خیره شدهاند .اولین کفش واقعی دخترانهای بود که پایم کرده بودم.
گاهی آهس��ته راه میرفتم و گاهی هم لیلی میکردم .زیبایی این تصویر را آن
دو گیسوی طالیی بلند -که با روبانهای خالدار سفید و قرمز بسته شده بود-
تکمیل میکرد .وقتی راه میرفتم ،گیسوهایم به اینسو و آنسو تاب میخوردند.
در همین خیاالت شیرین بودم که ناگهان پایم به چیزی گرفت و زمین خوردم.
در چند لحظهی اول چشمهایم را محکم بستم .حس میکردم روی دستهایم
توپهایی سرد و خیس میریزند و قلمیخورند .چرت رؤیاهایم پاره شده بود.
ت شد ه بود داخل جوی
چشم که باز کردم ،پاکت کفشهای کهنهام از دستم پر 
آب و دور و برم پرشده بود از تخممرغهای شکسته .از زمین که بلند شدم ،تازه
فهمیدم چه اتفاقی افتاده .آنقدر در فکر کفشهای نو و گرم نگاه کردن به آنها
بودم که #مس��تقیم رفته بودم روی طبق تخممرغهای مغازهداری که آنها را با
وسواس تمام ،جلوی مغازهاش روی هم چیده بود .همهی طبق را روی زمین که
نه ،روی خودم خالی کرده بودم.
حیران به دور و برم نگاه ک��ردم و توی دلم گفتم« :اینجا دیگه کجاس��ت؟ این
بقالی کی اینجا سبز شد؟» اینبار متوجه شدم س��ر کوچهی خودمان را که رد
کردهام هیچ ،نگو چند صدمتری را هم به افتخار کفشهای جدیدم سیر #آفاق
و #انفس کردهام.
برای اینکه خفتم نکنند ،پا ب ه فرار گذاشتم .مرد فروشنده مثل عقاب سر رسید
و داد زد« :اون دختره رو بگیرید؛ زده همهی تخممرغامو شکونده!» چند قدمی
دور نشده بودم که کسی گیس موهایم را گرفت و کشید .چشمتان روز بد نبیند.
یک لحظه خیال کردم از حمامعمومی برگشتهایم و آبا دارد موهایم را از پشت
میبافد؛ به همان سفتی! از قرار ،زودتر از خودم گیسوهایم به دست همدستان
فروشنده رسیده بود .بدشانسیام را در چند ثانیه مرور کردم؛ رد کردن کوچه،
شکستن تخممرغها و کثیف شدن سر تا پایم .تازه! اصلیترین بدبختیام ،بلند
بودن موهای طالییام بود که به خاطر آنها گیر افتاده ب��ودم .در دلم با خودم
#آرزو کردم کاش #پس��ر بودم تا مثل داداشغالمرضا ،آقاجونم س��رم را از ته
میتراشید تا گیر مرد بقال نمیافتادم .همه جمع شده بودند .در شوک واقعهای
بودم که رخ داده بود .دیگر طاق��ت نیاوردم و زدم زیر گریه .خیلی کنف ش��ده
بودم .من مانده بودم و اینهمه بختبرگشتگی .ناگهان مرد همسایهی دیوار به
دیوارمان مثل یک فرشتهی نجات سررسید .جلو آمد و گفت« :من این #دختر
رو میشناسم .تهتغاری کربالییعزته» .مرد فروشنده دستش را به سرش کشید.
آقاجونم را شناخته بود .گره ابروهایش از هم باز شد و عصبانیتش مثل آبی که
روی آتش ریخته باشند ،سرد و خاموش شد.
 کربالییعزت مرد خوبیه .به گردن همهی ما حق داره .دخترجون! از این به بعدحواستو موقع راه رفتن بیشتر جمع کن .تخممرغها هم فدای سرت!
از #خجالت زیرچشمی نگاهش کردم .س��رم را به عالمت پذیرش حرفهایش
تکان دادم و از آنجا دور شدم.
بابت خالص شدنم خوشحال بودم اما هنوز در فکر حرفهای مرد فروشنده ،مدام
با خودم تکرار میکردم« :کربالییعزت مرد خوبیه.»...
به خاطر این کلمات -که انگار بیش��تر از کفشهای نو به دلم نشسته بودند -با
خودم عهدی کودکانه اما دلچسب بستم« :منم وقتی بزرگ شدم ،با اسب آقاجون
میرم کربال و اونقدر آدم خوبی میشم تا وقتی دخترم مثل من گیر افتاد ،اونو
بشناسن و بگن ولش کنین؛ این دختر کربالییفریده است!»

تقدیم به پدرم کربالییعزت

#تاالر

آرزو کردم کاش پسر بودم تا مثل داداشغالمرضا
آقاجونم سرم را از ته میتراشید
تا گیر مرد بقال نمیافتادم
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