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توپ هفتسنگی که ما را ناتنی کرد

میم جیم یا دال
مری�م حاجیعل�ی :مجی��د ب��رادر ب��زرگ و تنها
برادرم بود؛ یعنی هنوز هم هس��ت .اگر یادتان باش��د
دههی ش��صت بیش��تر فیلمها یا دربارهی اعتیاد بود
یا داس��تانهای هندیطور به هم رس��یدن خواهر و
برادرهای گمشده و سر راهی« .تنی و ناتنی» مفهومی
بود که از قبل نشستن ما پای تلویزیونهای بیستویک اینچ در ذهنمان
ش��کل گرفته بود .من و مجید ،دختر و پسر ارشد خانه بودیم و گاهی با
بدجنسبازیهای ویژهی آن سن و سال ،دو خواهر کوچکمان را دست
میانداختیم که شما سر راهی هستید و بعد خیلی زود ژست همدردی
میگرفتیم و فیلمی میگفتیم« :ولی ما ش��ما را مثل خواهرهای تنی
دوست داریم!» تا جایی که یک روز #مهناز با گریه توی دفتر خاطراتش
نوش��ت« :هیچکس مرا دوس��ت ندارد ،حتی پدرم! حتی مادرم! حتی
برادرم! و حتی خواهرانم!» #مرجان خواهر دیگرمان هم یک بعدازظهر
تمام مثل کوآال چس��بیده بود به پاهای مامان و زار میزد .یادم هست
یکروز وقتی دفتر خاطرات مهناز را بلند بلند میخواندیم و غشغش
میخندیدیم ،بابا حسابی از دستمان شاکی شد و برایمان خط و نشان
کشید .خالصه اینکه با چاشنی خشونت یک پدر دههی شصتی شیرفهم

شدیم که باید با هم بخندیم ،نه به هم!
گذشت تا اینکه یک روز داشتیم با دخترهای همسایه توی کوچه لیلی
بازی میکردیم .مجید هم که داش��ت با چند تا از پس��رها هفتسنگ
بازی میکرد ،رفت پش��ت خط نش��انهگیری برای ریختن س��نگها.
نشانهگیریاش چنان خوب بود که پسرها «مجید خرشانس» صدایش
میکردند! آنروز یادم هس��ت محبوبه هم بود؛ دختری که دس��ت به
قهر کردن و مو کش��یدن و حتی گاز گرفتنش بد نب��ود .خود من طعم
نیشگونهایش را چش��یده بودم .ولی جرأت نداشتم به او که پنجسال
بزرگتر از من بود ،دستدرازی کنم .نه به او؛ به هیچ جاندار دیگری هم!
من حتی برای مرگ جوجههای رنگی عزادار میشدم و وقتی به گربهی
روی بالکن میگفتم پیشته ،چشمهایم را میبستم تا از دو طبقه پرت
شدنش را نبینم!
چشمتان روز بد نبیند؛ همین که مجید توپ را با شتاب پرتاب کرد طرف
سنگها ،عدل خورد پش��ت پای این محبوبهی لوس و دستدراز! خیز
ک لحظه انگار حیا کرد مجید را بزند؛
بلندی برداشت به طرف پسرها اما ی 
نه گذاشت و نه برداشت ،رو به او گفت« :بیپدر!»
مجید خط قرمز م��ن بود .چند لحظه بعد هیچک��س حتی خود مجید

هم باور نمیکرد من ،مریم -همان دختری ک��ه حتی مورچهها را لگد
نمیکرد -افتاده باشم روی سینهی محبوبه و با هر دو دستم بیخ گلویش
را گرفته باشم .دست خودم نبود .مجید خودش بدن نحیف من را از روی
محبوبه بلند کرد و محبوبه تا بلند شد ،دوید سمت در خانهیشان و از
الی در گفت« :مگه دروغ میگم بیپدره؟ شماها ناتنی هستید دیگه!»
این را گفت و بساط بازی هفتس��نگ و لیلی را روی سر ما و بچههای
کوچه خراب کرد و در را کوبید و رفت...
«ناتنی!» این واژهی لعنتی مرا رها نمیکرد .مفهومی که اینهمه با آن
بازی کرده بودیم ،حاال #آوار شده بود روی سر خودم! مجید؛ عزیز برادرم
را یک دختربچهی لوس و بیادب به خاطر توپ هفتسنگ ،از تن من
جدا کرده بود .انگار مرا پرت کرده ب��ود در دنیای فیلمهایی که بهنظرم
دیگر خندهدار و سرگرمکننده نبودند .دختربچه بودم ولی آنقدر فیلم
دیده بودم که میدانستم اینجور وقتها باید بروم سراغ شناسنامهی پدر
و مادرم .کشوی کوچکی داشت میز دراور تنها اتاقمان که قفل میشد
ولی مادرم کلیدش را برنمیداش��ت .ما بچهها بر اساس قانونی نانوشته
میدانستیم که این کشو مخصوص اسناد و مدارک است و ابدا نباید به
آن دست بزنیم .اعتراف میکنم که بیاجازه شناسنامهها را پیدا کردم

و دیدم اسم #مجید در شناسنامهی مادرم هست ولی در شناسنامهی
پدرم نیس��ت! یک آن حس کردم که هر هفت سنگ بازی هفتسنگ
توی سرم کوبیده شده .قلبم به شدت میتپید .باید شناسنامهی مجید
را میدیدم .حتما اشتباهی رخ داده بود اما در شناسنامهی مجید هم نام
مادرمان بود و نام پدرمان ،نه!
یادم هس��ت از آن به بعد کارم ش��ده بود گریه کردنه��ای پنهانی! تا
نیمههای ش��ب بیصدا #اش��ک میریختم و به مجید ،ب��ه تنی که از
تن کودکانهی م��ن به خاطر یک توپ هفتس��نگ ناقابل جدا ش��ده
بود ،به برادری که بچههای کوچه او را بیپ��در صدا میکردند ،به توپ
هفتس��نگ ،به لیلی ،ب��ه محبوبه و ب��ه آن زب��ان دراز بیادبش فکر
میکردم .به روزهایی که با واژههای #تنی و #ناتنی بازی کرده بودیم.
چهاردهس��اله بودم که به #دخترعمو کش��فیاتم را گفتم .او هم برایم
تعریف کرد که #عموصفاح همسر اول مادرم بوده است که وقتی مجید
فقط یکسال داش��ته از دنیا میرود و پدرم وقتی از جبهه برمیگردد و
خبر مرگ برادرش را میش��نود ،همان روزهای اول احس��اس میکند
مسئولیت مجید و مادرش روی دوش او افتاده است و میشود همان تنی
که ما خواهرها را به تن تنها برادرمان وصله میزند...

