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درون بقچه ،پیژامهی راهراه ماماندوزم بود برای اینکه شب بتوانم راحت بخوابم
زهرا تدی�ن :لنگهکفش دایی که به س�رم
خورد ،حس�ابی درد داشت و یک بادمجان
زیرچشمم که نه ،روی کلهی کچلم کاشت؛
اما خب ،ارزشش را داشت! دایی وقتی عزم
مرا در کار #خبرچینی دید و فهمید منبع قابل اعتمادی
ب�رای دادن راپورت بچهها هس�تم ،به قولی ک�ه در ازای
لو دادن پس�تهدزدها به من داده بود ،وفا کرد و به همین
راحتی قرار ش�د ف�ردا صبح زود راهی مش�هد ش�ویم.
لباسهای پلوخ�وری خ�ودم دیگر برایم کوچک ش�ده
بودند و اگر میپوشیدمشان ،ممکن بود دکمهی پیراهنم
در برود و چش�م و چال ملت را کور کن�د .به خاطر همین
متوسل شدم به لباسهای پلوخوری علی .البته که راضی
کردن علی ،از اینکه خودم بخواهم کار کنم و پولدار شوم
و لباس نو بخرم هم س�ختتر بود! اما م�ادرم که وضعیت
داغون لباسهایم را دیده بود و از طرفی هم میخواست
جلوی همس�فرها #آبروداری کند ،ب�ا ترفندهای خاص
خودش برادرم را خر ...یعنی ببخشید؛ راضی کرد .از ترس
اینکه مبادا علی #پشیمان شود ،همان شب لباسها را به
تن کردم و با همانها خوابیدم .البته بهتر است بگویم فقط
دراز کشیدم ،چون از شدت ذوق همراه با اضطراب ،مدام
#قند در دلم #آب میشد و گالب به رویتان؛ دم به دقیقه
باید میرفتم مستراح!
صبح ،مادر بقچهای دس�تم داد و مرا به داییغالمحسین
و زنداییش�هربانو س�پرد .درون بقچه ،پیژامهی راهراه
ماماندوزم بود برای اینکه ش�ب بتوان�م راحت بخوابم؛
به اضافهی کمی نان و شیراز .با پدر و مادرم #خداحافظی
کردم و همراه دایی عازم ش�دم .غیر از خانوادهی دایی،
چند خانوادهی دیگر هم از #روستا راه افتاده بودند تا با ما
به #مشهد بیایند .با اسب و االغ و قاطر ،خودمان را به تربت

(حیدریه) رس�اندیم و به گاراژ اتوبوسه�ا رفتیم .گاراژ
شرکت اتوبوسرانی ترانسپورت ،اسم باکالستری داشت
اما از آنجایی که ما اساسا با مقولهی #کالس بیگانه بودیم،
به گاراژ ش�رکت میهنتور رفتیم و سوار یک بنز بیدماغ
شدیم .راننده روی در و دیوار اتوبوسش را پر کرده بود از
عکسهای #هایده و #حمیرا و #مهستی و چند تا خانوم
خوشگل دیگر .من آن موقع هیچ کدام از آن ذلیلمردهها
را نمیش�ناختم اما دلم میخواس�ت در آین�ده بتوانم با
یکیش�ان #ازدواج کنم .عکس بزرگی از #فردین را هم
زده بود باالی شیشهی جلوی ماشین و زیرش نوشته بود:
«سلطان قلبها» .این یکی را استثنائا میشناختم اما دلم
نمیخواست با او ازدواج کنم!
علیمراد و محمد به خاطر ریختن خاکس�تر در آبگوشت
همس�ایه ،تنبیه ش�ده بودند و همراه ما نیام�ده بودند.
برای همین ،من همبازیای نداش�تم؛ جز معصومه ،دختر
کبالییاسماعیل .من و معصومه با اشتیاق از پنجره بیرون
را تماشا میکردیم و بینیمان را به شیشه میچسباندیم
و مثل این دیوانهها برای مردم #ش�کلک درمیآوردیم.
بعد او رف�ت کنار مادرش نشس�ت و من هم کن�ار دایی.
در پیچوخمه�ای «گردنهی خماری» دایی داش�ت برای
چوخم دارد
بقیه توضیح میداد که این گردن�ه آنقدر پی 
و طوالنی اس�ت که تا تمام ش�ود ،آدم #خمار میش�ود
و خواب�ش میگیرد .برای همین اس�مش را گذاش�تهاند
گردنهی خماری! من هم همانطور که درگیر فلس�فهی
خماری بودم ،خوابم برد!
بعد از چند ساعت ،باالخره رسیدیم مشهد .با اینکه کلی
بار و بندیل داش�تیم ،اما به رس�م ادب باید اول به #حرم
میرفتیم و بعد به مسافرخانه .چند درشکه کرایه کردیم
و به سمت حرم راه افتادیم .از کوچهپسکوچههای تنگ

و باریک عباس�قلیخان گذش�تیم و جلوی ح�رم پیاده
شدیم .همهی وسایل را گوشهای گذاشتیم و دو نفر مأمور
نگهداری از آنها ش�دند تا بقیه بروند زیارت .وقتی وارد
حرم ش�دیم ،از تعجب دهانم باز مانده بود و گیج و منگ،
اطرافم را نگاه میکردم .تا آن روز ،هیچ وقت حرم را ندیده
بودم .یک پیاز گندهی طالییرنگ آن باال میدرخش�ید.
بعدا فهمیدم نامش #گنبد است اما آن موقع مطمئن بودم
#پیاز اس�ت؛ چون با دیدنش ،همهی همس�فرها به گریه
افتادند .زندایی با گوشهی چادر گلگلیاش اشکهایش
را پاک میکرد و چیزهایی میگفت که من نمیفهمیدم.
انگار داشت با یک نفر درددل میکرد .از بهت و حیرت که
درآمدم ،با معصومه شروع کردیم به بازیکردن و دویدن.
آنجا آنقدر برایمان بزرگ بود ک�ه هرچه میدویدیم،
تمام نمیشد .عکس صورت معصومه ،درون آینهکاریها
هزار تکه میش�د و من دلم میخواس�ت آن تکهآینهای
که چشم معصومه را قاب گرفته بود ،بردارم برای خودم.
آخر چش�مهای #معصومه خیلی #قش�نگ ب�ود؛ حتی
از چش�مهای هایده و حمیرا و مهس�تی هم قش�نگتر!
معصومه با چش�مهایش با آدم حرف م�یزد اما برعکس
چشمهای پرحرفش ،دهانش اصال به صحبت باز نمیشد.
از وقتی برادر کوچکش جلوی چشم او در چاه آب افتاده
بود و مرده بود ،معصومه دیگر حرف نزده بود!
کم�ی بع�د ،رفتی�م جای�ی ک�ه دای�ی میگف�ت نامش
«پنجرهفوالد» اس�ت .هیچ کدام از پنجرههایی که من تا
آن روز دیده بودم ،به آن زیبایی نبود .همه زیارت کردند
و خواس�تیم برویم که م�ادر معصومه بنا کرد ب�ه گریه و
زاری .معصومه را بغل گرفت و کنار پنجرهفوالد نشست.
گفت میخواهد همانجا بمان�د و دلش را دخیل ببندد تا
دخترش #ش�فا بگیرد .اصرار بقیه هم بیفای�ده بود و او

راضی نشد با ما بیاید .من نمیدانستم دخیل بستن یعنی
چه اما با خودم فکر کردم اگر امام رضا میتواند معصومه
را ش�فا بدهد ،پس حتما میتواند لنگهی راست چکمهی
مرا هم پی�دا کند و به م�ن برگرداند .چس�بیدم به چادر
زندایی و اصرار و التماس کردم ت�ا بگذارد من هم آنجا
بمانم و دخیل ببندم تا چکمهام پیدا شود .زندایی گفت:
«دیوانه شدهای بچه؟ خدا را شکر تنت سالم است! برای
چه دخیل ببندیمت؟» باید میگفتم که تنم سالم است اما
روحم پیش چکمهام جا مان�ده و مثل زبان معصومه الکن
شده؛ اما عقلم به این چیزها نمیرسید و دایی توانست با
وعدهی دیدن بازار و مسافرخانه ،راضی ...یعنی ببخشید؛
خرم کند تا همراهش�ان بروم و از معصومه و پنجرهفوالد
دل بکنم .در ب�ازار ،دایی برایم نانقن�دی خرید و بعد به
مس�افرخانهای رفتیم ک�ه نامش #تمیز ب�ود اما خودش
هیچ نسبتی با نامش نداشت و تا دلتان بخواهد #کثیف
بود! اتاقه�ا دور تا دور حی�اط ،در دو طبقه ردیف ش�ده
بودند .یک حوض و شیر آب هم وسط حیاط بود که بچهها
اطرافش ورجهوورجه میکردند .صدای ونگونگ بچههای
کوچکتر هم مغز آدم را میخورد .هر کدام از خانوادهها
در یک اتاق س�اکن ش�دند و من و دایی و زندایی هم به
اتاقی رفتیم تا استراحت کنیم .آن شب ،تا وقتی که خوابم
برد ،به معصومه و چکمه و پنجرهفوالد فکر کردم و به امام
رضا قول دادم اگر معصومه ش�فا پیدا کند و چکمهی من
هم پیدا شود ،بیخیال هایده و حمیرا و مهستی میشوم
و فقط با معصومه ازدواج میکنم!
️پینوشت :ش�یراز در گویش خراس�ان ،به ماستی گفته
میش�ود که در بهار ،درون پوست گوس�فند میریزند تا
برای زمستان سالم بماند .واضح است که شهر شیراز درون
بقچهی من جا نمیشد!

