مامانجان! جدی جدی قرار است گلیم ببافی؟ خسته نیستی؟

بهتر از آب روان

محبوبه برزیگر :از نظر مادرم ،یک��ی از متنوعترین
اس��تانهای ایران به لح��اظ آبوهوا اس��تان فارس
اس��ت .همین که اردیبهش��ت ش��یراز را رو به خرداد
میبیند ،بهان��ه میگیرد که هوا دارد گرم میش��ود و
من تحمل این هوا را ن��دارم .برای همین روزهای آخر
اردیبهش��ت اس��باب و اثاثیهاش را جمع میکند و اول خردادش را در
خانهباغمان -نزدیک روستای کودکیاش -سپری میکند .روستایی به نام
«دشتبکان» که پاییزش سرد و زمستانش برفپوش است اما تابستان،
بهشتی است برای خودش .جایی که حتی باالی بلندترین کوهش هم
دسترسی به اینترنت غیرممکن است و گاهی آنتن درست و حسابی هم
ندارد اما مادرم در آنجا دل خوشی دارد .صبح زود بیدار میشود و به یاد
جوانیاش ،آرد را الک میکند و خمیرش را ورز میدهد .خمیرها را چونه
میکند و با چوب مخصوصش چونهها را صاف میکند .همین که نان را
روی ساج پهن میکند ،بوی مطبوع نان محلی را تا هفتفرسخی خانه
هم میتوانی حس کنی .پخت نان را که تمام میکند ،چوب مخصوص را
چند بار متوالی میبوسد و روی پیشانیاش میگذارد .علت را اگر بپرسی،
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میگوید« :زحمت کشیده و برایم #نان پخته .خدا را خوش نمیآید .باید
تشکر کنم» .سبزی ،گوجه و خیار تازهای را که در باغچه کاشته ،میچیند
و میشوید و کنار نان محلی داغ ،روی یک سفرهی پارچهای طرح ترمه،
همهی اینها را ردیف میکند و بعد بسماهلل میگوید .صبحانه که تمام
میش��ود ،دامن گلدار محلیاش را جمع میکند و سر زدن به تکتک
درختان را ش��روع میکند .با آنها حرف میزند و برایش��ان آوازهای
محلی میخواند .برگی اگر #زرد شده باشد و آفتی اگر افتاده باشد ،مانند
مادری بیقرار میش��ود و دنبال دوا میگردد .علف هرز اگر پای درخت
را گرفته باشد ،تیشه دس��ت میگیرد و به جان علفهای هرز میافتد.
حوالی ساعت یازده صبح از باغ راهی خانهباغ میشود .از باغچهاش کمی
شنبلیله ،گشنیز و جعفری میچیند .هویج را از دل خاک بیرون میکشد
و با گوجههایی که از صبح مانده ،دمپختکی بار میگذارد .بویش را؟ بویش
را فقط میتوانم خیلی کم در حد توان قلمم ،توصیف کنم .فرض کن ظهر
آبانماه اس��ت و #گرسنه و #تشنه از #مدرس��ه برمیگردی و درکوچه
بوی قرمهسبزی میشنوی .به خانه که میرس��ی ،میبینی برای ناهار
قرمهسبزی دارید و مادرت درحال چیدن سفره اس��ت .آن بو و حس و

حال را یادت هست؟ بو و حال خوش دمپختک مادرم صد برابر بهتر از آن
است! از غذای ظهرش حتما سهمی هم به کارگرانی میرسد که همه او
را #ننه صدا میکنند .بعد از تسبیحات حضرت زهرای نماز ظهر ،دلش
هوای گندمزار را میکند .چای را با هل و میخک دم میکند ،بقچهاش را
میبندد و به سمت گندمزار سرازیر میشود .غروب آفتاب را در گندمزار
به تماشا مینش��یند و بهترین الالیی مادرانهاش را میخواند .آنقدر با
سوز میخواند که من شک ندارم #آفتاب هم بیدغدغه به خواب میرود.
برای شام بادمجان کبابی ،ماست محلی و سبزی آماده میکند و آن را با
نانی که خودش پخته است ،چنان میخورد که تو خیال میکنی گوشت
گوسفندی بریان را به نیش کشیده .بعد از نماز مغرب و عشا میخوابد و
صبح قبل از نماز صبح بیدار میشود و عشق را از سرمیگیرد .سهم ما از
این همه زیبایی ،آخر هفتههایی است که به عشق مادرمان ظهر پنجشنبه
شال و کاله میکنیم و تا دقایق پایانی جمعه در آنجا میمانیم اما صد
حیف که باز مجبوریم برگردیم.
مادرم اواخر بهار که به «دشتبکان» میرود ،تا اوایل مهر آنجا میماند
و وقتی روستا با سرمایش شروع به بیمهری میکند ،مادرم هم بهانهی

قصهی پدری که عمری است غصهی #خواندن و #نوشتن دارد

گیلقند

تهمینه س�عادتخواه :قرآنش را که ب��از میکند،
بغضی غریب گلویش را میفش��ارد .گ��ذر ایام آتش
عشق قدیمی را خاموش نکرده است؛ عشق به خواندن
و نوش��تن .روزی س��ه وعده در لحظات میمون اذان،
انگش��ت چروکیدهی پی��رش را روی صفحات قرآن
عتیقهاش میکش��د و برای آیه آیهی آن صلواتی #نذر میکند .اشک،
چشمهای کمسو و مهربانش را پر میکند و آهی از نهادش برمیخیزد و
باز هم به صلوات فرستادنش ادامه میدهد.
خاطرهی تلخ کودکیاش را بی��ش از هزار بار تعریف ک��رده و ما هر بار
مشتاقتر ،با جان و دل گوش دادهایم و به حال زارش #اشک ریختهایم.
دوران پهلوی بود و سایهی خان و ارباب روی رعیت سنگینی میکرد.
پدربزرگ تمام عمر از خواهر و برادری نالیده بود که سهماالرثش را باال
کش��یده و گریختهاند .او تنها فرزندی بود که از مال دنیا بینصیب و از
سهم خود بیبهره مانده بود .مشتیبابا س��ه تا پسر داشت و یک دختر.

البته دو تا دختر بودند که #بمانی در سن سیزدهسالگی به مرگی عجیب
از دنیا رفته بود .پدربزرگ روی زمین ارباب کار میکرد .بچهها همیشه
در سختی بودند .کم میخوردند و ساده میپوشیدند .پدرم ،پسر سوم
خانواده بود .مش��تیبابا #مالبنویس بود و در مکتبخانه #قرآن را از بر
کرده بود .از همان کودکی تمام خواهش پ��در از آقاجانش این بود که
اجازه دهد او هم درس بخواند و #باسواد شود اما دریغ که برای شنیدن
درد کودکی که #فقر اجازهی #درس و #مدرس��ه به او نمیداد ،گوش
ش��نوایی نبود .پدرم باید مثل آدمبزرگها #کار میکرد تا کمکخرج
خانه باشد.
باباجان تعریف میک��رد« :روزی یک حبهقند س��همیهی صبحانهاش
بوده تا چایش را ش��یرین کند اما او چای تلخ را ترجیح میداد ،چرا که
پدرش به او قول داده بود اگر پول کتاب را ج��ور کند ،اجازهی ورود به
مکتبخانه را صادر میکند» .ماهها از این وعده گذشته بود و پدرم هر
روز مخفیانه یکی یکی حبهقندها را در دس��تمالی میپیچید و داخل

شیشهای میگذاشت و در چالهای دفن میکرد .یک شب که فکر میکرد
قندها دارند به حد نصاب میرسند ،به آقاجانش میگوید« :آخر هفته
به #بازار میروم و برای خودم #کت��اب و #قلم میخرم تا درس بخوانم
و باسواد شوم» .پدربزرگ اما حرفش را جدی نمیگیرد و با تکان دادن
سر از رؤیای پس��ر میگذرد .فردا صبح سر سفرهی صبحانه ،پدربزرگ
متوجه پدر میشود و بنا میکند تعقیبش .به قلمباغ میرسد و میبیند
که پس��رش دارد چیزی را زیر درخت بلندی دف��ن میکند .پدرم که
میرود سر کار ،پدربزرگ گل را کنار میزند و شیشهی پر از قند را بیرون
میکش��د .همان روز برای ناهار ،غذای لذیذی آماده میشود .بچهها با
خوشحالی یک دل سیر میخورند و مینوشند .صبح فردا پدرم مثل هر
روز حبهقن��دش را برمیدارد و کنار درخت کهنس��ال قلمباغ میرود.
مخفیگاهش را باز میکند و ناباورانه میبیند که شیشه خالی است.
از آن روز هفتاد س��ال گذش��ته اما حس��رت خواندن و نوش��تن برای
#آقامهدی همچنان به قوت خود باقی است...

#شیراز را میگیرد .به خانه که برمیگردد؛ به خانه که برمیگردیم ،تازه
میبینیم کلی کار عقب افتاده داریم .با اینکه به قول اقوام و دوس��تان،
دختران کدبانویی ب��زرگ کرده اما نه غورهها را آبغ��وره کردهایم و نه
انارها را ناردانه .گوجهها رب نش��ده ماندهاند و گلکلمها لیته نشده .از
روزی که مادرم پای کار میآید ،یک روز بس��اط ناردانه و رب انار داریم
و یک روز هم ترش��ی مخلوط و لیته .هنوز هنر آشپزی و ترشی درست
کردنش را هضم نکردهایم که دار قالی یا گلیم را میبندد.
وقتی خودم را خس��تهتر از مادرم میبینم ،در گوش��ش آرام میگویم:
«مامانجان! جدی جدی قرار است گلیم ببافی؟ خسته نیستی؟» مادرم
لبخند میزند و میگوید« :دخترجان! من اگر بیکار باش��م ،خس��ته
میشوم .دعا کن خدا تن سالم بدهد و ما کار کنیم!»
من در کنار مادرم هرروز بیش��تر پی به درس��تی عب��ارت «ما جوانان
روغننباتی» میبرم .اینها را میبینم و میگوی��م« :مادری دارم بهتر
از آب روان» .بیتعارف ،م��ا هرچقدر هم تالش کنیم برای خوب و قوی
بودن ،کی میتوانیم مانند مادرانمان زندگی کنیم؟! بی شک روزگار ما
به آیندگانمان اینچنین مادرانی را بدهکار است...

