زبانم الل ،دور از جان ،اجداد ما آن سفیدپوس��تانی بودند که در
آن زمس��تان سرد و کش��ندهی سیصد چهارصد س��ال پیش ،از
سرخپوستان بومی آمریکا نحوهی ش��کار و پخت بوقلمون را یاد
گرفتند و با راهنماییهای سرخپوستان از مرگ نجات پیدا کردند؛
که حاال ما باید به یاد آن زمس��تان و با پخت بوقلمون این روز را
جشن بگیریم و شکرش را به جا بیاوریم!
پرسشهای بهارستانی
جولیا در یکی از همین مهمانیها درب��ارهی مجلس نمایندگان
ایران پرس��ید و اینک��ه چند نفرن��د و چطور انتخاب میش��وند.
کمی س��ؤالش عجیب بود و غیر منتظره .ما ه��م بهصورت کلی
جواب دادیم و س��عی کردیم بحث را عوض کنیم تا بیشتر وارد
جزئیات نش��ود و احیانا کس��ی از بچهها آن وسط هوس نطق در
باب کارآمدی یا ناکارآمدی مجلس در ایران و فرق مجلس دهم
با نهم و نهم با هش��تم و الیآخر نکند! جولیای کنجکاو و مهربان
ما یک بار هم از نحوهی ازدواج در ایران پرس��ید .چیزهایی راجع
به خواستگاری شنیده بود و میخواست ببیند دختر و پسرها در
ایران قبل از ازدواج با هم دوست میشوند یا نه .دربارهی نحوهی
آشنایی من و همسرم پرسید و اینکه ما چطور ازدواج کردیم؛ که
ما باز هم به ص��ورت کلی جواب این س��ؤالش را دادیم و بحث را
عوض کردیم تا وارد جزئیات نشود!
با هانا در کافیشاپ
همین سؤال و جوابها با کمی چاش��نی تنبلی ،باعث میشد تا
برای ثبتنام در سایت و درخواست برای داشتن همیار زبان دودل
باشم و تعلل کنم .تا اینکه باالخره شش -هفت ماه پیش ،دیدم
اینطور نمیشود که همه این دوس��ت آمریکایی را داشته باشند
به جز من! رفتم توی س��ایت و ب��رای اینکه همی��ار زبان نگرفته
برنگردم ایران و آن دوس��تم ک��ه گفته بود« :برگش��تن به ایران
حماقت محضه» درشت دیگری بارم نکند،فرم درخواست را پر
کردم! از سن و عالیق و تفریحات و دلیل حضور در آمریکا پرسیده
بودند و همینطور جنسیت .جنسیت را برای این میپرسند که
تو را به یک نفر همجنس خودت وصل کنند .یک ماه بعد ایمیل
زدند و دختری به نام هانا را به من معرفی کردند .ایمیل و شماره
تلفنهای هر ک��دام را ب��رای آن دیگری فرس��تادند و یادآوری
کردند که باید همدیگر را هفتهای اقال یک ساعت مالقات کنیم.
فاصلهای نش��د که هانا پیام دادو قرار ش��د دو روز بعدش یعنی
سهشنبه ساعت  ۳بعدازظهر یکدیگر را در کافیشاپ کتابخانهی
دانشگاه ببینیم.
هاناهایی که نبودند
باالخره آن روز موعود فرا رسید! آیا واقعا این من بودم که باالخره
ن میگرفتم؟! هیچ کس نمیدانست! چند دقیقه
داشتم همیار زبا 
قبل از س��اعت قرار به هانا پیام دادم که« :من روسری آبی دارم

و جلوی در کافیشاپ ایس��تادهام» .ساعت داشت نزدیک به سه
میشد و من منتظر بودم رأس ساعت  ۳یک دختر آمریکایی بیاید
جلو و خودش را به من معرفی کند .هرکس از دور میآمد و کمی
به من نزدیک میشد ،به خیال اینکه این دیگر همان همیار زبان
من است ،به او لبخند میزدم و میدیدم که دخترک لبخندزنان
از کنارم رد میشود و میفهمیدم که خب ،این یکی هم هانا نبود.
همیار زبان چینی
داشتم به لحظات همیار زباندار شدن نزدیک میشدم .انگار فتح
بزرگی در انتظارم بود! دل توی دلم نبود! در ذهنم تصور میکردم
که بروم پیش بچهها و با افتخار بگویم باالخره من هم همیار زبان
گرفتم و از ای��ن به بعد من هم میتوان��م در بحث و گفتگوهای
شما پیرامون «خاطرات همیار زبان» شرکت کنم! در همین فکر
و خیالها بودم و داشتم به جوابها و عکسالعملهای احتمالی
بچهها و شوخیهایمان ریزریز میخندیدم که ناگهان یک دختر
چینی آمد جلو سالم کرد و گفت« :تو عطیهای؟ من هانا هستم!
لنگوئج پارتنر تو!» کاخ آرزوهایم فرو ریخت! باورم نمیشد همیار
زبان انگلیسی من چینی باشد! با خودم میگفتم یعنی قرار است
من زبان انگلیسیام را با لهجهی چینی تقویت کنم؟! خودم که در
آن حد انگلیسی حرف زدن را بلدم!
زرنگی در طرح سؤال
با هانا احوالپرس��یهای اولیه را کردیم و دنب��ال میز و صندلی
خالی بودیم که بنش��ینیم .به نظرم آمد لهجهاش خوب است .با
خودم گفتم« :آهان! این حتما آمریکا دنیا اومده و بزرگ شده...
و در نتیجه لهجهش آمریکاییه! پس خوب��ه دیگه ...من هم که با
لهجهش کار دارم!» یک میز خالی پیدا کردیم و نشس��تیم .چند
دقیقهی اول با سؤالهای مرس��وم اولیه گذشت و کامال مطمئن
شدم که لهجهی آمریکایی دارد و خیالم راحت شد! وقتی پرسید:
«چند س��اله که اومدی آمریکا؟» دیدم فرصت مناس��بی است
که من هم همین س��ؤال را از او بکنم .البته کم��ی زرنگی کردم
و س��ؤالم را اینطور پرس��یدم« :ت��و اهل همین ایال��ت کنتاکی
هس��تی؟» گفت« :من در واقع اهل چین هستم .وقتی یک ساله
بودم ،یک خونوادهی آمریکایی سرپرس��تی من رو قبول کردن و
من رو به آمریکا آوردن ...و م��ن االن دیگه خودم رو اهل کنتاکی
میدونم» .خیلی دلم گرف��ت! انتظار چنین جوابی نداش��تم .از
خودم که چند لحظهی قبلش از دیدن او کمی ناراحت ش��ده و
جا خورده بودم ،خجالت کشیدم! دوست داشتم بدانم چه اتفاقی
برای خانوادهاش افتاده و چرا از آنها دور شده است .آیا اصال پدر
و مادرش را میشناسد و آنها را دیده است یا نه .اما دیگر چیزی
نپرسیدم .آن روز دربارهی تفریحات و سرگرمیهای مورد عالقهی
یکدیگر صحبت کردیم و اینکه من در این دو س��ال چه کردم و
چه میکنم.

هانای متفاوت
در هفت��هی دوم مالقاتم��ان ،از آنجایی که میدانس��تم همیار
زبانها زیاد سؤال میپرسند ،س��عی کردم پیشدستی کنم و من
سؤالکننده باش��م .دربارهی چین پرسیدم .اینکه آیا در این مدت
به چین س��فر کرده و آیا زبان چینی هم بلد است یا نه .جوابش به
هر دو منفی بود! روی گوشیاش نقشهی چین را آورد و یک شهر را
نشان داد و گفت« :من فقط میدانم که اهل این شهر هستم ».هانا
 ۱۹س��الش بود .معلوم بود که تازهوارد است و بهتازگی این کار را
شروع کرده .مثل بقیهی همیار زبانهایی که دیده بودم ،نه خیلی
سؤال میپرسید و نه خوب بلد بود مثل جولیا و استیو -همیار زبان
همسرم -جواب سؤالها را بدهد .خیلی پیگیر ایران نبود و دربارهی
دین و مذهب هم س��ؤالی نمیپرسید و به چند س��ؤال کلی اکتفا
میکرد .فقط یک سؤالش کمی چالش��ی و البته خیلی جالب بود!
پرسید« :من دیدم که بعضی از خانمهای مسلمان محجبه با مردها
دست میدهند و بعضی ها نه! جریانش چیست؟»
تعجب پدر استیو
هانا راست میگفت ،یعنی حق داشت که برایش سؤال باشد و از
این مسئله تعجب کند .ممنوع بودن دست دادن با نامحرم با دین
و فرهنگ آمریکاییها متفاوت اس��ت و به خودی خود برایشان
تعجببرانگیز است .اینکه بعضی از خانمهای محجبه و مردهای
مسلمان و مذهبی با نامحرمهای غیرمسلمان دست میدهند و
بعضیها نه ،تعجب مس��ئله را کمی بیش��تر میکند .شاید اصال
بهخاطر همین دست دادن بعضیهاست که هنوز بعد از اینهمه
سال و با وجود جمعیت بسیار زیاد مس��لمانان در آمریکا ،دست
ندادن مسلمانان با جنس مخالف مس��ئلهی جاافتادهای نیست.
اینطور که بیش��تر آمریکاییها اصال انتظار این را که دستشان
روی هوا بماند و با آنها دست ندهی ندارند و این مسئله برایشان
جدید و عجیب است! مثل پدر استیو که وقتی برای اولین بار به
خانهشان رفتیم ،از اینکه با او دست ندادم حسابی جا خورد!
گوشت خوک و عید پاک
قضیه از این قرار بود که ما به مناس��بت عید پاک ( Easterیکی از
بزرگترین اعیاد مسیحیان) مهمان استیو و خانوادهاش بودیم .عید
پاک همان روزی است که به اعتقاد مسیحیان ،حضرت عیسی بعد از
چند روز که به صلیب کشیده شده بود ،دوباره زنده شد .مسیحیان-
حداقل مسیحیان آمریکایی -مراسم این روز را مثل روز شکرگزاری
به صورت خانوادگی برگزار میکنند .ب��رای همین هم کمی جای
تعجب داش��ت که ما را به دورهمی خصوصی و جش��ن خانوادگی
خود دعوت کرده بودند .وقتی وارد خانهشان شدیم ،پدر استیو برای
خوشآمدگویی آمد جلو و دس��تش را به سمت من دراز کرد .شاید
حدود  ۱۰ثانیه -که برای من انگار ده دقیقه گذشت -دستش روی
هوا مانده بود و باور نمیکرد که من نخواهم با او دس��ت بدهم! واقعا

ناراحت بودم از اینکه دست بندهی خدا روی هوا مانده و ضایع شده
است اما چارهای نبود! او از اینکه خیط شده بود ،سرخ شده بود و من
هم از شرمندگی او که ضایع شده است ،از همان لبخندها و sorry
های معروفش��ان تحویلش دادم و در یک جملهی کوتاه گفتم که
اینکار در دین ما ممنوع است .س��عی کردم در کل مدت حضورم
آنجا ،مهربان و خوشاخالق باشم که بدانند دست ندادن به معنی
بیادبی یا بداخالقی نیس��ت .آن روز بعد از کمی خوش و بش ،ما را
به اتاق پذیرایی و میز غذاخوری هدایت کردند و نشستیم سر میز.
قبل از اینکه غذا را بیاورند ،دربارهی این مناسبت و سنتها و آداب
و رسوم این روز صحبت کردند .غذا را آوردند و دیدیم همانطور هم
که گفته بودند ،وعدهی اصلی گوشت خوک است! اینکه چرا در این
عید گوشت خوک میخورند را نگفتند و ما هم پیگیر نشدیم .یک نوع
املت خوشمزه و تخم مرغ آبپز هم به عنوان مخلفات آوردند که البته
برای ما نقش وعدهی اصلی را ایفا میکرد!
سفر استیو به هند
اس��تیو بعد از چند ماه گفت که قرار است با گروهی که برای یک
پروژهی کش��اورزی به شهری مسلماننش��ین در هند میروند،
همراه شود .رش��تهی تحصیلیاش ربطی به کشاورزی نداشت و
کمی برایمان عجیب بود که چرا همراه این گروه به هند میرود.
البهالی صحبتهایش گفت که او قرار اس��ت با مردم آن منطقه
دربارهی مس��یحیت حرف بزند .اینطور که خ��ودش میگفت
دفعهی اولی نبود که میخواس��ت برای اینجور کارها به کشور
دیگری سفر کند .حضور در س��ودان جنوبی و قطر را هم تجربه
کرده بود .استیو با ما خداحافظی کرد و به هند سفر کرد.
دوباره بیهمیار شدم
دوست داشتم از خاطرات خودم با هانا بیشتر بگویم اما راستش
ارتباط من با او خیلی طول نکشید و کارمان به اینجاها که بخواهد
ما را در مناسبت خاصی به خانهاش دعوت کند و خاطرهای از او
داشته باشم ،نرسید! هانا بعد از یک ماه یعنی بعد از  ۴جلسه که
همدیگر را دیدیم ،گفت باید به شهر دیگری برود و دیگر نمیتواند
همیار زبان من باشد .این هم از ش��انس من! خیلی سریع دوباره
بیهمیار زبان ش��دم! برای اینکه باز موجی از نگرانیها به سمت
همیار زبان نداشتن من سرازیر نشود ،بالفاصله دوباره در سایت
درخواس��ت دادم .اینبار به یک دختر  ۱۸س��اله وصلم کردند .با
خودم میگفتم درس��ت اس��ت که او هم مثل هان��ا خیلی از من
کوچکتر است و با هم  ۱۰سال اختالف سنی داریم و قاعدتا خیلی
حرف مشترکی با هم نداریم ،اما باالخره کاچی به از هیچی! همین
که یکی هست که بگویم من هم همیار زبان دارم ،غنیمت است!
ک مرتبه یکدیگر را مالقات کردیم
اما آن هم ادامهدار نشد! فقط ی 
و هفتهی بعدش #کرونا مهمان شهرمان شد .قرار دوم را مجبور
شدیم لغو کنیم و از آن موقع هم هنوز یکدیگر را ندی دهایم!
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