چگونه لیموییترین سرهمی دنیا نصیب من شد؟!

عــــــــمورضـــــــا
مطهره مظهری :بیس�ت و شش س�ال پیش در
یک�ی از همین روزه�ای پایی�زی ،کاخ آرزویم
خراب شد .جناب سردبیر! لطفا ننویسید «کاخ
آرزوها»! من فقط یک #آرزو داش�تم و از همان
یکی ،کاخ ساخته بودم...
همهچیز از مهر ش�صت و دو شروع ش�د .از همان شب سردی
که #مادر را با گریههایم خس�ته کرده بودم .همان شب بود که
#عمورضا آمد و گفت« :زنداداش! شما یهکم استراحت کنین.
نگه داشتن #مطهره امشب سهم منه!»
نمیدانم عمو چه در گوش�م گف�ت و چطور از پ�س گریههای
کولیکیام برآمد .آخر آن شب تازه دومین شب حضورم در این
دنیا بود .درست چند ساعت بعد ،وقتی من درون قنداق سفید

گلدوزی شدهام آرام خوابیده بودم ،عمو داشت بند پوتینش را
میبست و با جدهرقیه و بابابزرگ خداحافظی میکرد...
در خانهی ما همیش�ه صحبت از عمو بود .صحب�ت از تهتغاری
خانهی جدهرقیه که روزهای عمر من روزش�مار عینی روزهای
بیخبریاش بود...
هرس�ال موقع خانهتکانی عید ،وقت�ی مام�ان چمدانها را از
زیرزمین بیرون میکشید ،یک سرهمی لیمویی را دستم میداد
و میگف�ت« :یکماه بعد از رفتن عموت ،دوس�تاش ساکش�و
آوردن .این لباس و یک نامه توی ساک بود .توی نامه نوشته بود
لباسو برای تو خریده .نگهش داشتم که برات یادگاری بمونه».
اینها تمام خاطرات من از عمورضاس�ت .یک خاطره از دومین
روز زندگی و یک س�رهمی لیموی�ی که مام�ان آن را با جهازم

فرستاد خانهی بختم...
بقیهی خاطرههایم نه از خود عمو که از نبودن عموست .چقدر
جدهرقیه توی «روایت فتح» تلویزیون سیاهوس�فید چهارده
اینچیمان دنبال عمورضا گشت .چقدر من و برادرم فیوز برق را
قطع کردیم که جده کمتر جلوی تلویزیون اشک بریزد و کمتر
قرصهای گرد قرمز را زیر زبانش بگذارد .چقدر خواب دیدم که
کوچهمان چراغانی شده و عمو برگش�ته .از وقتی یادم میآید
موضوع خوابها ،بعد انش�اها و بعدتر داس�تانهایم برگشتن
عمو بود...
در همهی اینها عمو اس�یر ش�ده ب�ود .در همهش�ان یک روز
برمیگش�ت و از دیدن من که بزرگ ش�دهام تعج�ب میکرد.
گاهی موهایش از آنچه در عکسه�ای خانهی بابابزرگ دیده

بودم سفیدتر بود ،گاهی یک دست نداشت و گاهی روی ویلچیر
میآمد .اما میآمد...
باالخره هم آمد .هنوز امتحانات ثلث اول کالس اول راهنمایی را
نداده بودم که عمورضا آمد .اما نه مثل خوابها و انشاهایم .نه با
موهای سفید و نه روی ویلچیر .حتی کسی کوچه را هم چراغانی
نکرد .آخر هنوز تا چهلم جدهرقیه چند روزی مانده بود...
عمو آمد؛ بدون پ�ا و حتی بدون س�ر! پیچی�ده در یک قنداق
کوچک سفید که البته گلدوزی نداش�ت ...کاخ آرزویم خراب
شد ...اما تا س�الها برای هر موضوع انشایی قصهی عمورضا را
مینوشتم؛ عمورضایی که یک روز زنگ خانه را میزد ،جدهرقیه
در را باز میکرد و یوسفش را که در طول سالها اسارت موهایش
سفید شده بود ،در آغوش میکشید...
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