داستان

شميال شهرابي

عيدانه مـــادر

سالم نماز را داد ودس���تانش را باال برد .دعایی رازير لب زمزمه کرد آمینی ازته دل گفت و
عطردل انگیزی راکه در اتاق پیچیده بود با تمام وجود در ریههایش فرو برد.سجاده را جمع
کرد .چادر نمازش را با وسواسی خاص تا کرد روی سجاه گذاشت و از اتاق بیرون رفت.
 س���الها بود وقتی دلش می گرفت وهوای او به س���رش میزد به این اتاق می آمد نمازش را
ب���ا خلوص ّنیت از ته دل می خواند وجالب بود همیش���ه انتهای نماز عطری خاص در اتاق
میپیچید ،گویی آنجا حضور دارد.از اتاق بیرون آمد تلویزیون را روش���ن کرد ،کمی صدایش
را بلند کرد .سمت آشپزخانه رفت ،میان راه نگاهی به ساعت انداخت ...تا آمدن حاج آقایک
ساعتی مانده بود.
درآشپزخانه زیرقابلمه را کم کرد.سماور قل قل می کرد ،یک پیمانه چایی توی قوری ریخت.
قوری را زیر ش���یر سماورگرفت،حواسش رفت به آن روز ...ناخودآگاه به گوشه ای خیره ماند
و به فکر فرو رفت.
یک سینی که قرآن،یک کاسه آب و گلهای یاس خوشبو که از باغچه حیاط چیده شده بود،
داخلش بود...t
همين كه قوری س���ررفت وآب جوش روی زمین ریخت و به پاهایش پاشید.از رویا بیرون
آمد.سریع شیر سماور را بست .قوری را روی سنگ مرمر کابینتهای بازسازی شده گذاشت.
دستمالی برداشت وزمین را پاک کرد.از آن روز بیست سال گذشته وهنوز چشمانش به راه
بود.سفره را آورد پهن کرد وسط نشیمن و دوبشقاب ،سبد سبزی،ساالد،پارچ سفالی دوغ را
میان آن گذاشت.
حاال دم دمای آمدن حاج آقابود.جلوی آینه ایستاد به چروکهای صورتش دست کشید.مکث
کرد اطراف خانه را براندازی کرد زیر لب زمزمه کنان باخودش حرف می زد :به حاجی بگویم
برای نوروز پردههارا عوض کنیم یک دستی به روی خانه بکشیم یکدست مبل وناهار خوری
هم بخریم شاید امسال بیاید...
هنوز با افکارش درگیر بود که صدای زنگ در حیاط بلند ش���د بدون سوال زنگ آیفون را زد
خودش در میان در ورودی خانه ایس���تاد این موقع شب چه کسی سرزده برای دیدن آنها
آمد؟ یقیناً حاجی بود .قد خمیده وچهره نورانی حمیدخان كه هميش���ه ميگفت:به به
مي
عالیه خانم همسر مهربانم.مثل همیش���ه بنده نوازی کردی آمدي پیشواز.با همان لبخند...
عالیه لبخندی زیبا تحویل حاجی داد .سبزی ومیوه را از دستش گرفت.با صدایی که هنوز از
بغض سرنماز دورگه بود گفت:تا دست ورویت را بشويي من غذا را می کشم.
دیس برنج زعفران داده شده و خورش���ت قیمه را در سفره گذاشت،حاج حمید هم سالم
وصلوات گویان س���ر سفره نشس���ت مثل هرش���ب وهرروز بالحن آرامی گفت:به به عالیه
خانم،حاج خانم چه کردی بویش که عالی است ،حتماً خودش هم خوشمزه است.ظرفش را
جلوبرد ،حاج خانم کفگیررا پر کردو در بش���قابش ریخت .دوباره حاجی گفت :کافی است...
بشقاب را جلویش کشید.کمی خورشت روی برنجش ریخت وبا بسم اهلل شروع کرد .لقمه اول
را دردهانش گذاش���ت که عالیه خانم سر صحبت را باز کرد؛ حاج حمید اگربرای امسال عید
ازت بخواهم کمی تغییر در دکورخانه بدهیم قبول می کنی؟ حاجی با لبخندی از ته دل بله
بلندی گفت.دراین بیست سال و بعد از شنیدن خبر مقفود
ش���دن منصوراین اولین باری بود که عالیه حال وهوایش
های
عوض ش���ده بود دلش تغییر می خواست.تمام خانه
اطرافشان ساخته شده بودند .این خانه هنوزهمان باغچه
کوچک،همان حوض ،همان حیاط و همان وسایل رنگ و
رو رفته قدیمی را داشت .با خوشحالی که در چشمانش می
درخشید پرسید چه می خواهی عالیه خانم!.؟
عالیه لقم���ه در دهانش را کمی جوید بعداز فرو دادنش با
صدای آرامی گفت :فرش وپردههاراعوض کنیم،یکدست
مبل وناهار خوری چند تابلوی جدید بگیریم.همه خانه را
تغییر بدهیم.حمیدخان با چشمانی گرد شده پرسید :همه
خانه؟!عالیه کمی مکث کردو با بغض گفت:همه خانه جز
اتاق منصور...حاجی س���ری تکان داد وگفت:فردا مغازه را
س���پارم می آیم باهم برویم خرید ...تا عید یک
به علی می
ماهی مانده میتوانی سرفرصت خرید کنی ،به منصوره هم
زنگ بزن بیاید .هرچه باشد اواز ماها در این چیزها باتجربه
زنم .امسال
تراست...عالیه لبخندی زد :بعداز شام زنگ می
نوروز به دلم برات شده مهمان داریم.حمیدخان باتعجب
آیند یا خانواده من؟عالیه
پرس���ید میهمان؟خانواده تومی
س���ری تکان دادو با تردید گفت :پسرم میاد...حاج حمید
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سری تکان دادو زیر لب زمزمه کرد :بازم...
منصوره دختر عالیه و حمید ،خواهر بزرگتر منصورکه بایک مرد باایمان ومهربان والبته سمت
دار ازدواج کرده بود.سمت دیگر شهر،اون باالها زندگی می کرد .ماهی یکبار به مادروپدرش
س���ر می زد .معلم پایه (دبستان) بود ...دوتا فرزند پسر داشت منصور وناصر ...وقتی تلفن آن
موقع ش���ب زنگ خورد وصدای مادرش را پشت خط ش���نید ،قلبش شروع کرد به تند تند
زدن ...با حالتی نگران پرسید :مامان اتفاقی افتاده؟چیزی شده،پدرخوبه؟عالیه خانم با صدای
مادرانه وآرامی گفت:منصوره جان چرا نگران ش���دی مادر ،چیزی نشده.فقط یک خواهش
ازت داشتم ...منصوره نفس راحتی کشید.جواب داد سابقه ندارد دیر وقت به من زنگ بزنید
هایش
برای همین نگران شدم.حاال تعریف کن ببینم!عالیه شروع کرد با اب وتاب از خواسته
وطرحی که توی ذهنش برای تغییر خانه داش���ت برای منصوره تعریف کرد.ودخترش هم
باشور وشعف از این تغییراستقبال کردو برای فردا ساعت پنج بعدازظهر قرار گذاشتند.بعداز
ساعتی تلفن را قطع کرد،وبه حاجی گفت :حمید خان حسابی افتادی تو خرج...حاج حمید
که در فکر بودس���ربلند کرد و با عشقی که ته چشمان کمسئوپیرش مثل ستاره در شب می
درخشید با خنده گفت :همه دنیا فدای یک تار موی همسر و همدم همه عمرم...
صبح باصدای جیک جیک گنجشکهای ش���یطان میان شاخه برگها ،عالیه چشمانش را باز
کرد.س���ریع خوابی که بعداز نماز صبح دیده بود به خاطرش آمد".کوچه آذین بس���ته شده
بود همه کِل می کش���یدند و منصور با کت وشلوار دامادی از در حیاط وارد شد ،همه فامیل
درحیاط یکصدا سالم وخوش آمد می گفتند.
لبخند محوی روی چهره زیبای مادرانه اش نشس���ت ،مثل هر صبح بعدازشس���تن دست
وصورتش روبروی آينه موهای یکدست سفیدش را پشت سرش جمع کرد .برای اولین بار در
سالهای گذشته دست برد یک رژبرداشت روی لبهایش کشید ،پیراهن گلدارش را پوشید.
 به اش���پزخانه رفت .رادیورا روشن کرد تاصدای ترانه محمد اصفهانی که از رادیو پخش می
های رو به تراس را کنارزد،روبرویش سفره
شد در کل خانه بپیچد،صبحانه را آماده کرد ،پرده
صبحانه را پهن کرد .حاج حمید باسروصدایی که درخانه به پا شده بود بیدارشد،از اتاق بیرون
آمد وقتی به راهرو رس���ید ،متوجه صدای رادیو از آشپزخانه شد ابروهایش را باال داد خیلی
سال بود دیگر صبحها صدای ش���اد هیچ مجری از آشپزخانه بیرون نمی امد .داشت سمت
آشپزخانه می رفت که عالیه سرراهش سبز شد باسالمی کشدار صبح بخیر دلپذیری به حاج
اقاگفت :درسته سرد وزمستان نمی ش���ود در تراس نشست ،اما می شود از پشت پنجره از
منظره و شیطنت گنجشکها لذت برد.
بادیدن چهره عالیه برق از س���ر حمیدخان پرید چشمانش از تعجب گرد ودهانش باز مانده
بود.با تردید پرس���ید عالیه جان حالت خوب است؟می دانیچندسال است که تورا اینگونه
سرحال ندیدم؟.عالیه سری تکان دادو گفت:خواب دیدم منصور آمده...خواستم اگر سرزده
آمد به چشم پسرم همان مادر زیبای بیست سال پیش باشم.
حاج حمید سری تکان داد،خیراست خیراست،خوابت انشااهلل...و سمت دستشویی رفت!...
س���اعت پنج بار نواخت و همان لحظه صدای زنگ آیفون بلند شد .عالیه از یک ساعت پیش
حاضر ش���ده کیف وچادر بهدست نشسته ،چشم به در دوخته بود.با زنگ آیفون جواب داد:
دارم میام مادر صبر کن .حتی منصوره هم از پش���ت آیفون متوجه موج ش���ادی در صدای
مادرش شد.درباز شد مادرش با هیجان سمتش آمد بعداز روبوسی واحوالپرسی گفت:منصوره
جان،دخترم همه چیز خانه باید عوض بشود فرشها نخ نما شده وپردهها چرک مرده هستن.،
مبل وصندلی هم بگیریم ،آخر پیری روی زمین نشس���تن وبلند شدن کمردرد من وپدرت
را بیش���تر می کند.منصوره با لحنی که ناباوری درآن موج میزد سر تکان داد و گفت:چشم
مادر قشنگم...چه عجب،تواز این وسایل کهنه دل کندی؟!.عالیه خانم سعی کرد بحثی نکند
خندید .در ماشین را باز کردوسوار شد.
تمام یک ماه اسفند عالیه درگیر خانه تکانی وتمیز کردن
خانه بود .اولین سالی بود که بوی عید درخانه شان پیچیده
کار گرفت���ه بود "حاج حمید"،منصوره،علی
بود.همه را به
شاگرد مغازه حاج حمید،حتی "منصور وناصر" وروجکهای
منص���وره دخترش،دامادش هم گه گداری برای کمک به
حاج حمید برای کاشتن گلهای بنفشه در باغچه می آمد.
هارا سفید و یاسی گرفت.
ش���وروحالی به پا بود.همه پرده
فرشهایی با گلهای برجس���ته،حتی لوسترهارا هم عوض
کرد،ازاین لوسترهای جدید حباب دار گرفت.مبل وناهار
خوری ی���ک مدل.س���رویس خواب.آباژورها..حتی برای
آشپزخانه هم یک میز س���ه نفر صبحانه خرید.این همه
تکاپو از عالیه در آن سن وسال وبعداز بیست سال خیلی
بعید بود.اما خواب���ی که هرصبح بعداز نماز می دید باعث
انگیزه دوچندانش می شد.
چهارشنبه س���وری رس���ید،عالیه برای تمام همسایهها
ش���یرینی فرس���تاد از منصوره هم خواست با دوقلوهای
ش���یطانش بیايند توحیات آتش روشن کنند.درست مثل
زمانی که منصور هنوز نرفته بود...حتی سبزههایش راهم
س���بز کرده بود ...برای همه عدس اما یک ظرف گندم هم
به نیت منصور...
همه اهل خانه ،هم خوشحال بودند،هم نگران مادر که هی

