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بچهها جوری نگاهم میکردند
که انگار ظهر به ظهر بعد از مدرسه
سوار سفینهی شخصیام میشوم
و روی مریخ فرود میآیم

چمباتمه

بعدها فهمیدم ایفل نماد خوبی نیست
و جلیقهزردها را کور میکند

بابا ،عموشهرام ،عموصدرا
و الباقی قضایا

اسپرتیج

طاهره آمره :بابای من از عموشهرام بزرگتر
بود .عموش�هرام رفیق قدیم�یاش بود .هم
رفیق بودند و هم بچهمح�ل .به قول معروف،
سری از هم سوا داشتند .عموشهرام مدتها،
وردس�ت بابای م�ن ،توی ی�ک کارگاه بزرگ
نجاری کار میکرد و همهی فوت و ف�ن کارش را از بابای من یاد
گرفت ه بود .درآمدشان هم خیلی خوب بود .تا اینکه دو سال پیش ،وقتی
که من سیزدهساله بودم ،بازار کسب و کار بابا کساد شد و چکهایش پشتسر هم برگشت خورد.
بابا هم از پس اجارهی کارگاه و حقوق کارگرها بر نیامد و مجبور شد کارگاه را جمع کند .اوضاع به
قدری خراب ش�ده بود که بابا برای مدتی رفت و پیدایش نشد .همه میگفتند از دست طلبکارها
#فرار کرده اما مامان میگفت رفته شهرس�تان تا طلبهایش را جمعوج�ور کند و برگردد .ولی
#راست نمیگفت .چون بعدترها از حرفزدنهای یواشکیاش با خالهسوسن فهمیدم که #قضیه
چیز دیگری است و #بابا را بهخاطر بدهیهایش گرفته بودند و برده بودند زندان!
پنج ماه طول کش�ید تا از زندان #آزاد ش�ود .ظاهرا عموصدرا (ش�وهر خالهسوسن) کارهای
آزادیاش را کرده بود .این را از دعاهایی که مادرم دائم به جان عموصدرا میکرد فهمیدم .بعد
از آزادی بابا ،مادرم خیلی خوشحال بود و امیدوار اما بابا به لحاظ روحی ،حسابی بههم ریخته
بود .یک بخش�ی از ناراحتیاش بهخاطر بدهیهایش بود ولی بیشتر غمش از این بود که چرا
عموش�هرام کاری برایش نکرده .توقع داش�ت عموش�هرام ،زودتر از همه دنبال آزادیاش
باشد ،نه عموصدرا .به نظر من #حق هم داشت که توقع داشته باشد .باالخره یک عمر در حق
عموشهرام #برادری کرده بود و حاال نوبت جبران محبتهایش بود ولی عموشهرام به محض
زندانیشدن بابا ،راهش را کشیده بود و رفته بود سراغ یک آدم دیگر و برای او کار کرده بود.
طوری که انگار ،اصال رفیقی به نام #مهدی که بابای من باشد ،نداشته!
بابا آن روزها از اینکه رفته بود زیر بار منت باجناق و ح�رفو حدیث مردم ،خیلی بدش
میآمد .ولی خب! چارهای هم نداشت .یا باید توی زندان میماند و آبخنک میخورد یا
باید به کمک عموصدرا بیرون میآمد و دنبال کارهایش میافتاد تا مشکالتش را
حل کند .حاال االن دو سال از آن ماجرا میگذرد .من پانزدهساله شدهام اما وضع
بابا بعد از آن همه بدهی ،دیگر هیچ وقت خوب نشد .آن وقتها پژو پارس صفر
سفیدی داش�تیم که هر هفته با عموش�هرام و بچههایش میزدیم به دل جاده و
جنگل و بساط جوجه و جگر راه میانداختیم و حسابی خوش میگذراندیم اما حاال
یک پراید چپی سیاه داریم که برای رفتن تا خانهی خالهسوسن هم جان میکند؛
چه برسد به جاده و جنگل!
ولی خب! خدا را شکر بعد از دو سال وضع عموشهرام خوب شده .برای خودش
دم و دستگاهی بههم زده .یک اسپرتیج دوهزار و شونزده هم گرفته و انداخته
زیر پایش .هرچند که هنوز کوچهی پش�تی ما مینشیند و #مستأجر است.
چند روز پیش هم بعد از مدتی باالخره س�راغی از ما گرف�ت .در را که باز
کردم ،اسپرتیج س�فیدش را دیدم که کنار دیوار #پارک شده بود .با چه
قیافهای به اسپرتیجش تکیه داده بود .متالیک ماشینش حسابی زیر نور
خورشید #برق میزد .کیسهی نایلون بزرگی دستش بود .خوشوبش
کوتاهی کرد و گفت :امیر! بیا عمو ...این س�ه تا غ�ذا رو بگیر ...نذریه!
یادمه جوجهکباب خیلی دوس�ت داش�تی ...گفتم یه وقت میشنوی
نذری جوجهکباب دادیم ،هوس میکنی!
به زحمت نگاهم را از اس�پرتیجش برداشتم .تشکر کردم
و تعارفش کردم که بیاید تو .بهانه کرد که س�رش ش�لوغ
است و وقت ندارد .بعد هم یک نگاهی به پراید ما انداخت و
در حالی که سعی داشت پوزخند بیریختش را از نگاه من
#پنهان کند ،گفت به بابات #سالم برسون!
بعد از رفتن�ش حالم #بد ش�د .زهر پوزخن�دش به دلم
نشس�ته بود .حال�م از همهچیز ب�ه هم میخ�ورد؛ از
عموشهرام ،از پراید چپی بابا ،از جوجهکباب و حتی
از خودم که آن روز هوس اسپرتیج کرده بودم!

زهرا تدین :در دبیرستان دو تا معلم ادبیات
داش�تیم .وجه اشتراک جفتش�ان این بود
ک�ه #موالن�ا را خیلی دوس�ت داش�تند اما
فرقهایش�ان بیشتر بود .اولی یکی از این
خانمهای امروزی و باکالس بود که لباسهای
شیک و خوشفرم و متنوع میپوشید ،پاشنهی کفشهایش
از قد م�ن بلندت�ر ب�ود ،رژ قرمز م�یزد و ب�وی یک عطر
گرانقیمت خارجی میداد که نامش را یادم نیست .کتاب
هم زیاد خوانده بود و زیاد میدانست .تقریبا همهی بچهها
عاش�قش بودند و آرزو داشتند او معلمش�ان باشد .دومی
خانم سعادتمهر بود .اهل تیپ زدن و این حرفها نبود .دو
دست مانتوشلوار داشت که یکیشان کرمقهوهای بود و آن
یکی زغالسنگی .همیشه هم همانها را میپوشید .ساده
و آرام و متین .صدای گرمی هم داشت و میخورد در رادیو
نقش یک خالهگیتی مهربان را گویندگی کند .اسمش البته
#گیتی نبود ولی من فکر میکردم اسم گیتی به او میآید.
این را خجالت میکشیدم جلوی بچهها بگویم اما در دلم او
را بیشتر از آن یکی معلم چیتانپیتانمان دوست داشتم.
وقتی با آرامش و با لهجهای که گاهی خودش را نشان میداد،
برایمان #شعر میخواند ،من خیال میکردم خود حضرت
موالنا است که دارد میسراید و میسماعد و عروج میکند.
او هم زیاد خوانده بود و زیاد میدانس�ت .یک�ی از دالیلی
که من عاش�ق کتاب خواندن ش�دم ،همین زنگ ادبیات و
کالس خانم سعادتمهر بود .دلیل دیگرش هم کتابخانهی
مدرسهمان بود .کتابخانهای با میز و صندلی و قفسههایی
از چوب گردو و پردههای حریر یاس�ی رنگ ک�ه به خوبی
#نور را از خود عبور میدادن�د .کتابهای کتابخانه هم از
«کافکا در کرانه»ی موراکامی و «کنت مونت کریس�تو»ی
الکساندر دوما بود تا کتابهای قطور و زمخت کمکدرسی
از انتشارات کوفت و نشر زهرمار.
یادم هست یک بار س�ر کالس ادبیات ،ردیف اول نشسته
بودم .البته که م�ن نه بچهمثبت کالس بودم و نه س�وگلی
معلم .هم صندلیام ردیف آخر بود و هم انضباطم «فردا بگو
پدرت بیاد مدرسه!» اما آن روز دری به تخته خورده بود و
من ردیف اول نشسته بودم .همانطور که خانم سعادتمهر
درس میداد ،بحث رسید به خوشبختی و مظاهر آن .معلم
بعد از صحبت دربارهی خوشبختی ،رو به ما کرد و پرسید:
«کدوم یکی از شماها احساس خوشبختی میکنه؟ دستشو
بگیره باال!» من هم خوش و خرم دستم را باال گرفتم و فکر
میکردم به جز آن همکالس�یام که همیش�هی خدا ادای
افس�ردهها را درم�یآورد و آهن�گ راک گ�وش میداد و
دستهایش را با تیغ خطخطی میکرد ،بقیهی بچهها هم
دستشان را #باال میآورند .یکی دو ثانیه گذشت و وقتی
نگاه متعجب معلم ب�ه خودم و کالس را دیدم ،برگش�تم و
پشت سرم را نگاه کردم .حتی یک نفر هم دستش باال نبود.
بچهها جوری نگاهم میکردند که انگار ظهر به ظهر بعد از
مدرسه سوار سفینهی ش�خصیام میشوم و روی #مریخ
فرود میآیم و در یک قص�ر رؤیایی زندگی میکنم .من اما
به این فکر میکردم که نه خانهیمان شبیه قصر است و نه
ماشینمان شبیه س�فینه و نه حتی مثل خیلی از آنها تا
به حال به س�فر آنتالیا رفتهام؛ مریخ پیشکش! با خجالت
دستم را پایین آوردم و خانم س�عادتمهر هم که از جواب
بچهها ناامید شده بود ،درس را ادامه داد .اما من هنوز درگیر
پیدا کردن دلیل خوشبختیام بودم.
همانطور که یکی از بچهها داشت متن درس را میخواند،
رس�ید به کلمهی «چمباتمه» .یک نفر پرسید« :چمباتمه
یعنی چی؟» من هم که خورهی جواب دادن به س�ؤالهای

این و آن بودم و آنقدر بابت همین قضیه و حرف زدن بیجا
از کالس بیرونم کرده بودند که چوبخطم پر شده بود ،باز
پریدم وسط و همانجا روی صندلی ،زانوهایم را بغل گرفتم
و گفتم« :یعنی این ش�کلی نشس�تن!» خانم سعادتمهر
اما نه از کالس بیرون�م کرد و نه نمرهی منفی گذاش�ت .به
جایش خندی�د .خندید و بع�د رو به بچهها گف�ت« :دلیل
اینکه احساس خوشبختی میکنه دقیقا همینه :در لحظه
زندگی کردن!»
من نمیدانس�تم «در لحظ�ه زندگی ک�ردن» یعنی چه و
نمیدانس�تم ربط کلمهی بیخ�ودی مث�ل #چمباتمه به
#خوش�بختی چیس�ت .من فقط میدانس�تم قرصهای
رنگیرنگ�ی اس�مارتیز زود تمام میش�وند؛ پ�س باید از
خوردن تکتکش�ان لذت بب�رم .میدانس�تم اعتیاد به
قهوه باکالستر اس�ت اما معت�اد چای ب�ودم و این چیزی
از خوش�بختیام کم نمیک�رد .حتی یک بار چ�ای زغالی
خوردم که چون روی آتش درس�ت ش�ده بود ،مزهی دود
گرفته بود و من نامش را گذاش�ته بودم «چای دودی» .من
میدانس�تم در وسط شهر ،داش�تن خانهای شبیه خانهی
«آنه شرلی» در «گرین گیبلز» غیرممکن است اما موهایم
را دوطرفه میبافتم و زیر درخت آلوی حیاطمان ،خودم را
جای آنه تصور میکردم و همان لرزش خفیفی که او موقع
شادیهایش احساس میکرد ،زیر پوست من هم میخزید.
میدانستم اینکه دوس�تانم برای گذران اوقات فراغت به
کافه میروند و من به کتابخانه ،چیز عجیبی است اما این
هم دلیل قانعکنندهای نبود برای خوشبخت نبودن.
من در یک شب گرم تابستانی ،شهابی را در آسمان دیدم
که مثل یک گوی آتش�ین میدرخشید و تا صبح فردایش
آنقدر با خواهرم -که در اصل خواهرم نیست و زنبرادرم
است اما من او را #خواهر میپندارم -خندیدیم که صدای
همسایهها درآمد .یک بار اسمم را با #صدف روی ماسههای
ساحل نوش�ته بودم و در جنگلهای شمال ،چند گراز را از
نزدیک دیده بودم .در بچگی النهی مورچهها را خراب کرده
بودم تا راهروی زیرزمینیشان را ببینم که البته نشد و بعدا
فهمیدم خراب کردن النهی مورچهها کار خوبی نیست .یک
روز وقتی پدر ماشینش را فروخته بود ،مرا سوار موتورگازی
قراضهای ک�رد که ی�ادگار جوان�یاش بود و م�ن از آنجا
فهمیدم که از موتورسواری میترسم و ش�اید هم #فوبیا
دارم .من  apple watchنداش�تم اما ساعت شیری رنگ
خودم که عقربههای طالیی داشت و #یادگاری بود را خیلی
دوست داشتم .ساعت دیگری هم داشتم که رویش عکس
برج ایفل بود .خودم خریده بودمش .بعدها فهمیدم #ایفل
نماد خوبی نیست و جلیقهزردها را #کور میکند و دورش
انداختم .من از ج�دول اللیگا و بوندسلی�گا و فالنلیگا و
بهمانلیگا خبر نداشتم اما سر آن هفت تا گلی که #آلمان
به #برزیل زد ،خیلی خندیدم .من آخرش یک بار به #کافه
رفتم ام�ا هیچ وقت فرق شکالتگالس�ه و ش�یکنوتال را
نفهمیدم و باز هرچه فکر کردم دلیل خوش�بختیام را هم
نفهمیدم!

