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 ایرانی فرش و دوزک کفش

 آلیشان لئوناردو

 هاینا: »گفت خواهید احتماالً باشید، آشنا کارهایم و من با اگر. اممادری بزرگ مادر است، من مادربزرگ یدرباره داستان این

 ناچارم. ریانع حقیقت نماد؛ بدون استعاره، بدون بار این و کنم تعریفش دوباره باید اما. شماست با حق.« ایمشنیده بارها که را

 آدم که تاس شیاطین و ارواح این اما. کنم بیرونش توانمنمی و کرده تسخیر را روحم اجنه همچون کنم، تعریف برایتان دوباره

 حاال .است بیمار کمی روزها این اگرچه است؛ واقعی کامالً و گنده و مُر و سُر مادربزرگم که حالی در کند،می بیرون روحش از

 .کنم تکرار را داستان این ناچارم چرا که بفهمم بعدها شاید

 ایخانه تیوق. کرد انتخاب مرا بنابراین. کند تقسیم هایشنوه بین درست را خودش توانستنمی اما داشت، نوه چهار مادربزرگ

 خانه در یدیگر کس و کردمی گریه معمول طبق او وقتی. سوختم بود، سالم نُه وقتی من. میرندنمی همه لزوماً گیرد،می آتش

 سعی و ــپریدهرنگ گیاه و گل نقش از پوشیده نرمی و کهنه لباس روی واقع ــدر گذاشتم بزرگش دامن روی را سرم نبود،

 زیرو بله،. ریختمی صورتم چپ طرف روی او هایاشک. کنم بغل را عظیمش کمر کوتاهم بازوهای با نتوانستم، اما کردم

 .سوختم آن با هم من و شد نابود و سوخت مانخانه که بود

 روانی آسایشگاه به کارش گاهی از هر چرا کرد،می گریه قدر این چرا که گفت من به باالخره مادربزرگ که بود روز همان

 و بود، سالش چهارده که گفت من به روزهایی به راجع مادربزرگ. کردمی فالکت احساس همیشه چرا خالصه و کشیدمی

 یزهاییچ او. کنند محو روزگار صحنه از را ارامنه بودند گرفته تصمیم هاترک چون پیمود،می پیاده پای را سوریه هایبیابان

 خانواده ایاعض نفر شصت از. باشد مادربزرگش عاشق که ایساله نه پسربچه مگر کرد،نمی باور کسی که کرد تعریف برایم

 برادرش ،سرخ صلیب کمک به بعد سال پنجاه مادربزرگ. بردند در به سالم جان برادرهایش از یکی و مادربزرگ تنها او، بزرگ

 را هاآن زا یکی فقط من اما کرد، تعریف برایم زیادی هایداستان خاموشش هایاشک با مادربزرگ. کرد پیدا کالیفرنیا در را

 .بود کرده تسخیر را روحش همه از بیش که را داستانی کرد، خواهم تعریف شما برای است، مانده خاطرم همه از بهتر که

. بود اشدارایی عزیزترین که بوده سرش سرخی روسری مادربزرگ. گذردمی کنارش از ابلقش اسب با ترک افسر یک روزی

 که بیندیم شب. کندمی را کار همین. بیاندازد دور را اشروسری که گویدمی او به پیرزنی.« سراغت آیممی شب: »گفته افسر

 بش آن مادربزرگ. گرددبرمی دخترک بدون افسر. بردمی کرده سرش و برداشته را مادربزرگ روسری که را دختری افسره،

 نه ردیگ او کالم، یک در. داد پس را شب آن کفاره ندامت، اشک ریختن با عمرش باقی و شود سبک قدری تا ریخت اشک

 .ندارند ما داستان به چندانی ارتباط اتفاقات این اما. بود گناه مجسمه که دختر،

 هب که رسید نتیجه این به مادربزرگ که زمانی. افتاد اتفاق 8791 سال در. است کرده مشغول خودش به را ذهنم که ایحادثه

. بگردد شخود برای دیگران توجه جلب بدون بتواند که است بخور توچشم و گنده آن از بیش پیر، و فربه مجسمه یک عنوان

 سپ را تاوانش باید که مانده چیزها خیلی هنوز. خوبه زیادی من برای مردن عزیزم،: »گفت و آمد من پیش شب یک پس



 

 ندگیز تو ایرانی فرش توی سروصدابی و شوم تبدیل دوزک کفش یک به شودمی. ناراحتم خیلی هم جوری این اما. بدهم

 «ای؟کرده انتخاب مرا حقیر ترکمنی فرش چرا فهممنمی اما. داری دوست که طور هر. مادربزرگ شودنمی چرا: »گفتم «کنم؟

 بودن، دهزن گناهِ خاطر به باید من که است جایی جا،این و. رسید انتها به دنیا پیش سال شصت. منه دوزخ باغ این: »گفت

 ویت بود، افتاده که ایبرهنه چاق یفرشته هیأت در. سپردم خاطرش به بارآخرین برای و بستم را هامچشم.« بکشم عذاب

. کردم گریه. دیدم فرشم روی دوزکی کفش کردم باز را هامچشم وقتی. زدمی شامپو را ایپسربچه سر موهای و حمام

 .شد دور آهسته و برگشت دوزک کفش

 باور را هایمحرف کدام هیچ طبیعتاً. کردم تعریف زنم و مادرم برای بود افتاده اتفاق که را ماجرایی روز، آن فردای صبح درست

 راه امایرانی فرش روی کنم امر فرزندانم و زنم به که دارم اقتدار قدر آن هنوز و امارمنی-ایرانی یک باالخره من اما. نکردند

 اروج را فرش خواهممی وقت هر. اندنگذاشته فرش این روی پا هم بار یک است سال سیزده. کنندمی گوش هم هاآن. نروند

 فقط نم؛کنمی را کار این تر بیش باریک ماهی اما. امشانه روی گذارممی و کنممی بلند را بزرگ مادر بشویم، یا بزنم برقی

 از و منشینیمی هم کنار دوتایی خوابند، همه وقتی هاشب. باشم کرده تمیز خاک و گرد از ایاندازه تا را دوزخش که این برای

 ناگفته. خوابدمی من موهای توی هم او و خوابممی و گذارممی فرش روی را سرم من گاهی. بریممی لذت هم مصاحبت

 ساعت یک باید. کنم پیدایش ندارد دوست مواقع این در. امکرده مست باز چرا که رنجدمی من از مستم، وقتی که پیداست

 .کنم بخشش طلب ازش و کنم پیدایش تا بگردم تمام

 باور هیدخوامی بکنید، باور را حرفم خواهیدمی. کنمنمی سبکی احساس ایذره هنوز و گفتم گفتم،می باید که را هرچه خب،

 وقت. بروم ایدب دیگر حاال. بود شده تنگ هازنده تو بودن برای دلم چون شاید. داشتم نیاز شما توجه به لحظه چند تنها. نکنید

 .کنم پیدا تازه و تره سبز برگ یک مادربزرگ برای باید و است شام

 

 

 

 

 

 

 



 
 


