91
من و زهرا و علوی و الباقی قضایا

پارتی نیموجبی

ما جزو آن دسته از بچههای مدرسه بودیم که طاقت دین جدای از سیاست را نداشتیم
منص�وره صادقی :م��ا بچهه��ای عل��وی بودی��م .من و
کهنهرفیق��م زهرا؛ دختر ش��هید .پ��درم اصرار داش��ت در
مدرسهی اس�لامی درس بخوانم .ش��رط قبولی در ثبتنام
مدرسهی علوی (خیابان ایران) موفقیت در آزمون ورودی
بود؛ با آن س��ؤاالت کهکش��انیاش ک��ه بدت��ر و رومختر از
مسئلههای عجیبغریب پیک شادی ایام عید ،هیچ بنیبشری نمیتوانست
آنها را حل کند! هنوز هم نمیدانم در آن مدرسهی مستعجل ،قبول شدم یا
قبولم کردند! این را اما خوب میدانم که ورود من به #علوی برای خانوادهام
معادل گرفتن مدال طال در مسابقات المپیک بود؛ بلکه مهمتر!
در مدرس��هی ما #چادر الزامی بود و البته دخترها ه��م قرتیپرتی نبودند.
ف و کفشهای مارک! اغلب خانمزاده بودند؛
ساده #تیپ میزدند ولی با کی 
سنگین و باوقار! من و زهرا خلقیات شبیهبههم داشتیم که همین باعث شد
دوستیمان از همان روز اول مدرسه ش��روع شود و تا امروز هم ادامه داشته
ن کر!
باشد؛ گوش شیطا 
پدران ما برخالف پدران اغلب بچهها ،نه سفیر بودند؛ نه وزیر و مادرانمان ،نه
دبیر بودند؛ نه وکیل .خوب یادم هست که بعضی افکار خاص در مدرسه #موج
میزد و موجیهای محترم ،بهزعم خودشان منتظر ظهور بودند .پالکاردهایی از
موفقیت بچهها در فالن مسابقهی کشوری و بهمان مسابقهی منطقهای ،زینت
گ برآمریکا»! من و زهرا
راهروها بود اما دریغ از عکس یک شهید یا یک شعار «مر 
هم حزباللهی دوآتشه؛ طاقت دین جدای از سیاست را نداشتیم! تکلیف زهرا
که معلوم بود و من هم به قول مادرم؛ قبل از اینکه زبان به #مامان و #باباباز کنم،
امام را از بقیهی روحانیهای عمامهمشکی در تلویزیون #تشخیص میدادم و
مدام آقاآقا میگفتم! آن روزها برای من #آقا فقط #امام بود!
خیلی حرف دارم از روزه��ای علوی بزنم؛ خیلی چیزه��ای گفتنی! خیلی
ناگفته! خیلی خاطره! مثال اینکه دیوار حیاطخلوت مدرسه ،برای بندهی
خدا خانم محبی آینهیدق ش��ده بود .دریایی بود از عکس سلبریتیهایی
ف آبی بچهها!
ک و فامیل آنطر 
مثل عابدزاده ،مهدویکیا ،میناوند و حتی ف 
خالصه بازار عاش��قی چنان #داغ بود ک��ه #من و #زهرا ه��م چند روزی
همرنگ جماعت ش��دیم و «آیالویو» از زبانمان نمیافتاد! ولی راستش
را بخواهید ،نشد که بشود! یعنی اصال در قد و قوارهی این حرفها نبودیم؛
برای عاشقی ساخته نشده بودیم و در یک کالم #عشق به تنمان زار میزد.

چه کنیم ،چه نکنیم؛ بهانه آوردیم که این #بازیگر زیادی لوس است و آن
#بازیکن بیش از حد مغرور! این شد که بیخیال دنیای سلبریتیها و جهان
سلبریتیبازها ،چس��بیدیم به عالم صاف و سادهی خودمان! جای ما وسط
حیاط مدرس��ه بود ،نه دیوار حیاطخلوت! خانم محبی اما برای جلوگیری
از عشق و عاشقی بچههایی که ما دیگر جزوشان نبودیم ،هفتهای دو یا سه
بار عین بختالنصر #سرزده وارد کالس میشد و کیف بچهها را میگشت!
ناظمی بود برای خودش! یادش ب��ه خیر! یا حاال به هر چ��ی! موقع ورود،
چنان در نقش نیروهای امنیتی ظاهر میشد که دانشآموز دستگیر شده
را به چشم تروریست مسلح میدید! گوشش را میگرفت و کشانکشان تا
#دفتر میبرد و مرتب هم توصیه میکرد که عالج این عش��قهای پفکی و
دوستداشتنهای بادکنکی ،دو چیز است؛ ورزش و دوش آب سرد! دوش
آب سرد هم نه! دوش آب یخ!
ما درسخوان بودیم و بهانه دست معلمها نمیدادیم .البته هروکرکردنمان
سرجای خودش بود و ننگ خندههای تمامنشدنی ،حکشده بر پیشانیمان!
احتماال بزرگترین گناه من و زهرا این بود که ش��نیدهها و دیدههایمان،
خیلی سریع از سمت چپ قشر مغز به لوب پیشانی و از آنجا به سمت راست
قشر مغز میرفتند و بیآنکه درس��ت #تجزیهو #تحلیل شوند ،تبدیل به
#خنده میش��دند! این را من نمیگویم؛ دکترها میگویند! باالخره در یک
روز بارانی پاییزی -که فکر میکنم اول آذر بود -شیطنتهای پسرانهمان،
صدای شاهینخانم (مستخدم عاقلهزن مدرسه و نیروی نفوذی خانم محبی)
را درآورد! به زهرا نگاه کرد اما مخاطبش من بودم« :مگر تو قاطری دختر که
روی لبهی هرچیزی راه میروی؟» ماجرا از این قرار بود که عین بچهی آدم
راه نمیرفتم! میرفتم روی سکوها و جدولها؛ دستهایم را باز میکردم و
چشمهایم را میبستم و بنا میکردم راه رفتن! هر چی هم زهرا میگفت که
معصومه! االن میافتی ،عین خیالم نبود که نبود!
ما و مدرس��ه هر دو #خوب بودیم ،ولی با هم #تفاهم نداشتیم .سر همین،
خیلی زود نظر خان��وادهی جفتمان برای ادامهی تحصی��ل در برند علوی
#تغییر کرد .زهرا #روش��نگر رفت و گریهاش مس��بب #روشنگری من هم
شد .نگو اشکریزان به خانممدیر مدرسهی جدید گفته بود« :اگر با دوستم
#معصومه نباشم ،میمیرم!» به همین راحتی ،پارتی من شد نیموجبی! دل
خانم عزیزیان عزیز هم به رحم آمد و ما را با هم ثبتنام کرد تا نمیریم!

