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قصهی ستارهدار کالس توهمیها

فرق پراید و پژو با پیکان را نمیدانستم ولی به عشق «ن» ماشین مورد عالقهام شده بود دوو سیالاوی نقرهای
فاطمه عبد امان�ی :کالس ما معروف
ب�ود ب�ه «توهمیه�ا» .نعوذب�اهلل نه
اینکه روانگردان مص�رف کنیمها،
نه .توهم ما نوع خاص�ی از توهم بود.
به قول دبی�ر فیزیکمان خان�م عربمقدم که به
اونکالس�یها گفته ب�ود« :الی کت�اب هر کدوم
از بچههای کالس صفرش�ش رو بگردی ،باالخره
عکس یک بازیگر یا فوتبالیست یا خواننده پیدا
میکنی .اصال توی این دنیا نیستن .بدجور توهم
میزنن» .یکی از بچههای نفوذی ،این را به گوش
ما رس�انده بود .البته خانم عربمقدم خیلی هم
بیراه نگفته بود .نمونهاش خ�ود من؛ عکس «ع.
و .ن» یا خودمانیت�ر بگوی�م «ن» را از روزنامه و
مجله میبری�دم و الی کتابهای�ی که حوصلهی
معلمشان را نداشتم ،جاس�از میکردم و تا پایان
کالس ،محو چشمهای همیشه خمارش میشدم.
همتختیام سحر ،توهمش خیلی سنگینتر بود.
صبح به بهروز پیرپکاجکی دل میبست و عصری
عاشق پوالد «زیر آس�مان شهر» میشد .روز بعد
با پوس�تر محمدرضا گلزار میآمد و روز بعدترش
عکسهای امینحیایی را الی کتابش میگذاشت.
نیمکتمان را دو قسمت کرده بودیم .قدرالسهم
خودم را با نوشتن اسم «ن» و شعارهای استقاللی،
آبی کرده بودم ولی سحر ماشاءاهلل هزار ماشاءاهلل
آنقدر خوشاش�تها و تنوعطلب بود که سهمش
جای خالی نداش�ت .من هم که با تم�ام وجود به
ش�عر «ما در ره دوس�ت ،نقض پیم�ان نکنیم؛ گر

جان طلبد ،دری�غ از جان نکنی�م» معتقد بودم،
هر بار قس�مت کوچکی از س�همم را با ساندویچ
ت سحر معامله میکردم تا جا برای عشق تازه
کتل 
داشته باش�د .آغاز س�ال تحصیلی جدید ،وقتی
کالسها عوض میش�د ،با خواه�ش و التماس از
مدیر و ناظم اج�ازهمیگرفتیم تا همان نیمکت را
ب�ه کالس جدید ببریم و چ�ون بچهزرنگ بودیم،
به شرط اینکه خودمان جابهجایش کنیم ،اجازه
میدادند .اونکالس�یها وقتی جانکن�دن ما را
موقع جابهجایی نیمکت میدیدند ،مس�خرهمان
میکردند .صفرهفتیها عاش�ق لوازم آرایش�ی
بودند و خودم با همی�ن گوشهای خودم از عامل
نفوذی ش�نیده بودم ک�ه اجناس ممنوع�ه رد و
بدل میکنن�د .برخالف آنها بچهه�ای کالس ما
با ظاهری معص�وم ،تنها در توهم�ات دخترانهی
خودش�ان س�یر میکردند .حدیثه عاشق داوود
فنایی بود .از آنپرسپولیس�یهای دوآتیش�هی
تخس که هر روز با هم کلکل داش�تیم .نعیمه به
ش�ادمهر عالقهمند بود .از ویدئوکلوپ دوس�ت
برادرم ،برایش سیدی شادمهر میگرفتم و نعیمه
هم با پوستر تمامرنگی «ن» از خجالتم درمیآمد.
طفلکی بعد از رفتن شادمهر از ایران خیلی غصه
خورد .چ�ه دوران جاهلیتمان در مدرس�ه ،چه
حاال ک�ه دو دهه از آن روزها گذش�ته ،هیچ وقت
نفهمیدم چطور کس�ی عاش�ق پژمان جمشیدی
میشود؟ کاری به پژمان بازیگر ندارم ولی خدایی
پژمان فوتبالیست ،عاشقشدن نداشت که زهره

آنجور دلباخت�هاش بود! ب�ه ه�ر دری زدیم تا
منصرفش کنیم ،نشد که نش�د .علی انصاریان و
نکونام را پیشنهاد دادیم؛ مرغش یک پا داشت.
البته من نکونام را هم خیلی دوست داشتم ولی از
آنجا که «خدا یکی ،عشق هم یکی» و از آنجاتر
که دایی نداش�تم ،نکون�ام را «داییج�واد» صدا
میزدم .مژگان که کمی ش�یرین م�یزد ،باورش
ش�ده بود نکونام واقعا دایی من است .طفلی چه
رؤیاهایی س�اخته بود ب�رای خودش ک�ه بعدها
زندایی من بش�ود .هن�وز هم با ی�ادآوری بالی
ناخواس�تهای که س�ر مژگان آورده بودم ،عذاب
وجدان میگی�رم و از پی�شگاه خداون�د ،طلب
استغفار میکنم...
حکم انصاف این است که خط این خاطره را روشن
کن�م .در اوج خیالباف�ی ،م�رام و معرفت ،حرف
اول را میزد .زمانیکه مهس�ا به جم�ع ما اضافه
ش�د و متوجه عالقهی من به «ن» شد ،خودش را
کنار کشید و علیسامره را جایگزین کرد .چنان
حس مالکیتی نسبت به «ن» داشتم که وقتی در
یک مهمانی ،نگاههای هیز نیلوفر پرسپولیس�ی
عمهصغ�ری را روی پوس�تری که ب�ه در یخچال
چسبانده بودم دیدم ،عصبانی شدم و با تندترین
لحن ممکن گفتم« :چش�ماتو دروی�ش کن! عمرا
#ن به پرسپولیس�یها محل بده!» و بگذار نگویم
که متأسفانه بعد از مدتی «ن» به پرسپولیسیها
مح�ل داد و قرمزپوش ش�د و نیلوفر ه�م ازدواج

کرد و بهخاطر همسر اس�تقاللیاش ،طرفدار پر
و پا قرص آبیها ش�د .من اما گوش�م بدهکار این
چیزها نبود .کارم به جایی رسیده بود که آمار ریز
و درشت زندگی «ن» را داش�تم .فرق پراید و پژو
با پیکان را نمیدانستم ولی به عشق «ن» ماشین
مورد عالقهام ش�ده بود دوو س�یالاوی نقرهای.
آمار خواه�ر و مادر و بقیهی اعض�ای خانوادهاش
را ه�م از زردترین مجلهه�ا درآورده ب�ودم و به
رؤیاهایم بال و پر صورتی میدادم .مرگ رؤیاهای
من ام�ا روزی از راه رس�ید که س�یدی مهمانی
مختلط استقاللیها منتشر شد .بچههایی که فیلم
را دیده بودند ،مدام دربارهاش صحبت میکردند
و به حال زارم افس�وس میخوردند .برای روبهرو
ش�دن با واقعیت ،باالخره خ�ودم را راضی کردم
فیلم را ببینم .نه! باورم نمیشد کسی که با گریهی
مظلومانهاش -در شهرآوردی که پرویز برومند با
مش�ت به صورت پایان رأفت زده بود -مرا عاشق
خ�ودش کرده ب�ود ،اینج�ور بیرحمان�ه دلم را
بشکند .شکست عشقی را با تمام وجود پذیرفتم،
تمام پوس�ترهایش را پاره کردم ،در دادگاه قلبم
«ن» را مفس�د فیالدل ش�ناختم و برای وجدان
ذلیلم�ردهاش متقاضی اش�د مجازات ش�دم .با
گذش�ت زمان اما دلم به رح�م آم�د و «ن» را به
دخترک جذاب و موفرفری شب مهمانی بخشیدم
و قلبم را از هر چه تعلق خاطر این مدلی بود ،پاک
کردم و مثل کنه چسبیدم به انتگرال و ماتریس و
هندسهی هذلولی و پیوند کوواالنسی...

