برای #مولودننه و #آقاجون و حسرت بوسهای که ماند به دیدار قیامت

عصرانهی عسلی

ی میشود که در گورستان بهشتی «قرآنتاالر» آرمیدهاند
چند سال 
زینب گلیت�االری :در ورودی همیش��ه
پیش بود ام��ا از روی ادب #زنگ میزدیم
و وارد میش��دیم .حیاط کوچکی داشتند
با ی��ک باغچ��ه و چند درخ��ت و کمی هم
س��بزیخوردن .خانهش��ان ایوان کوچکی
داشت؛ سه پله از کف حیاط باالتر .اول مادرم و بعد خواهرها
وارد میش��دند .من هم که کوچکتر بودم ،آخ��ر از همه.
باباب��زرگ و مولودننه هم��ان جای همیش��گی ،کنج اتاق
هال -که یک در چوبی بزرگ با شیش��ههای رنگی داشت-
مینشستند .پدربزرگ روی قالیچهی کنار بخاری به بالشت
بزرگش #تکیه میزد و تسبیح ش��اهمقصود خوشرنگش
را در دس��تهای پینهزدهی خود میچرخان��د .پینههایی
که هر کدامش حکایت از س��الها کار س��خت در راهآهن
داش��ت .چه روزها که پای پیاده ،وقت و بیوقت ،در س��وز
س��رمای زمس��تان و گرمای ظهر تابس��تان ،برای ترمیم
ریلهای آهنی زمخت ،حدفاصل بین #زیرآب و #شیرگاه را
میرفت و میآمد .مولودننه روی تخت ،درست زیر پنجره
مینشس��ت .زمینگیر بود و خانهنش��ین .الغ��ر و الجون،
با صورتی گرد و چش��مهایی کمس��و ،ولی مهربان .بیشتر
جوانیاش را در #روس��تا و به دور از همسر ،با هفت بچهی
قد و نیمقد سر کرده بود .به وقتش #مادر بود و دلسوز و به
وقتش کوههای س��بز پر از دار و درخت «قرآنتاالر» را باال
میرفت و #هیزم به دوش میکشید تا اجاق خانه #خاموش
نش��ود .بابابزرگ س��رحالتر بود .قد بلندی داشت و کمی

خمی��ده ،بدنی نحیف و صورتی کش��یده .موهای س��رش
پرپشت ولی کوتاه بود و یکدست سفید .چشمهای روشنی
هم داش��ت که هرگز نفهمی��دم چهرنگی ب��ود .میرفتیم
سمت مولودننه و دیدهبوس��ی میکردیم .معموال هر هفت ه
به دیدنش��ان میرفتیم؛ ولی نمیش��د از بوسیدنش��ان
گذشت .تا با مولودننه خوشوبش��ی کنیم ،آقاجون لباس
راحت��یاش را ع��وض میک��رد .حتی جلوی ما #رس��می
میپوشید و این را نشانهی احترام میدانست .با او هم نوبتی
#روبوسی میکردیم و من اینجا هم نفر آخر بودم .کنارش
مینشستم و دستم را دور گردنش حلقه میکردم و تندتند
میبوسیدمش .با حرص همراه با ش��وقی نگاهم میکرد و
میگفت« :نکن دختر! اینقدر من پیرمرد رو اذیت نکن!»
وای که چقدر دوس��ت داشتم سربهس��رش بگذارم .او هم
طبق معمول برای تالفی لوسبازیهایم ،مرا نمیبوس��ید.
همان زمان مادرم مشغول آمادهکردن سوروسات عصرانه
میش��د و خواهرها هم کمکحالش میشدند و آقاجون با
یک نگاه معنیدار به من زل میزد« :دختر! تو باید بشینی
و مادرت چای بی��اره؟» من هم که انگار ن��ه انگار ،خودم را
میزدم به آن راه .بساط چای عصرگاهی پهن میشد و طبق
معمول #عسل ش��یرینی دائمی سفرهشان بود .نیست که
داییها چندتایی #کندو داشتند؛ از برکت کندوها سفرهی
فامیل هم بینصیب نمیماند .عسل بهارنارنج آنقدر معطر
بود ک��ه انگار میکردی ش��کوفههای نارنج هم��ان حوالی
#جوانه زدهاند .خوردن عصرانه کن��ار مولودننه و آقاجون،

یکی از بهترین لذتهای دنیا بود برای من .بابابزرگ چای
را در #نعلبکی میریخت و قند خیسک��رده را در دهانش
میگذاش��ت .قس��مت خوبش همینجا بود؛ قن��د را #گاز
میزد و من ه��م همین کار را #تک��رار میکردم و همزمان
با او ،چای را #هورت میکش��یدم .صدای قرچقورچ قند و
هووووورت چای ،بقیه را کفری میکرد .چه لذتی داش��ت.
به ویژه اینکه بهخاطر شریک جرمی در حد آقاجون ،کسی
هم نمیتوانس��تند تش��ری به من بزنن��د .مولودننه طبق
معمول از گذش��ته حرف م��یزد؛ از روزه��ای تنهایی .آن
سالهای جوانی که شبها از سر دلتنگی تا صبح #اشک
میریخت .به اینجای قصه که میرسید لغت کم میآورد و
برایمان میخواند .انگار رنج سالهای زندگیاش را جمع
میکرد و ب��ه صدایش رنگ غم م��یداد .بابابزرگ هم دوام
نمیآورد .مستقیم میرفت سراغ صندلی کنج ایوان و رو به
باغچه .میدانستم ماجرا چیست .پاورچین پاورچین پشت
س��رش میرفتم .حاال دیگر بوی دود تمام فضای اطراف را
پر کرده بود .موزیانه نگاهش میک��ردم .زیر لب میگفت:
«الالهاالاهلل! بیا دختر ،من که میدونم دردت چیه؛ بیا بگیر»
سریع میپریدم ،سیگار نیم سوختهاش را میگرفتم ،پکی
میزدم .نگاهم میکرد و س��ری تکان میداد؛ «استغفراهلل!
این کارس��ت!» اینکاره نب��ودم .فقط ادا
پدرصلواتی انگار 
درمیآوردم تا خندهی از سر ذوقش را ببینم و دلم غنج بزند.
هیچ وقت اجازهی پک دوم را نمیداد ،خودش میکش��ید.
رد تهس��یگارها را میگرفتم .کنار باغچه روی سنگریزهها

را پوشانده بودند .بوی تلخی دود در سرم میافتاد! پیرمرد
همراه سوختن این همه سیگار چه خاطراتی را مرور کرده و
چه رنجهایی قلب او را سوزانده؟ کنارشان زمان از دستم در
میرفت .چشمبرهمزدنی وقت رفتن میشد .از آنها #اصرار
که بمانید و از مادرم #انکار که باید بروی��م .من هم دوباره
میرفتم س��راغ آقاجون« :نمیخوای ببوس��ی منو؟! داریم
میریما» .او با چشمهایی که میخندید و لحنی آمیخته با
حرص میگفت« :برو وگرنه ج��وری میزنمت که .»...هیچ
وقت هم نگفت که چه! گاهی صدای مادرم هم در میآمد:
«خب آقاجون ببوسش؛ شاید آرزو داشته باشه این دختر».
سالها مرا نبوسید .چه وقتی که سرحال بود و چه آن زمان
که مدتی بعد رفتن مولودننه ،بوی الرحمانش همه جا را پر
ی عصرانه و دورهمیهای شلوغ و شیرین
کرده بود .در مهمان 
فامیلی هم مرا نبوسید .حتی در دید و بازدیدهای نوروز .عید
غدیر هم که سید اوالد پیغمبر میزبان همه میشد و بزرگ
ی میکرد که فقط من ببوسمش
فامیل بود ،جوری دیدهبوس 
و خودش قسر در برود .از این کار چه لذتی میبرد .من هم
ی میشود که در
ش��یفتهی همین ذوقش بودم .چند س��ال 
گورستان بهشتی «قرآنتاالر» آرمیدهاند .نقش صورتشان
روی سنگ س��رد ،مثل عکس س��ه در چهار صفحهی اول
سهجلد ،خشک و بیروح است .به دلم نمینشیند .نه رنگی
بودن چشمهای آقاجون پیداست و نه مهربانی نگاه ننهمولود.
حاال دیگر من ماندهام و حس��رت بوسهای که ماند به دیدار
قیامت...
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