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كمعقل نيستم .خيلي هم احمق نيستم .از آنهايي هم نيستم

كه وقتي اتفاق بدي براي كسي ميافتد ،آب دماغشان راه

ميافتد يا اشك از چشمهايشان سرازير ميشود .اما بايد اعتراف

باتالق غمانگيز ـ يعني كالس
كنم همينكه چشمم به آن
ِ
جديدم ـ افتاد احساس ناخوشايندي پيدا كردم .درست است،
قطعاً من آدم بدعنقيام.

ـ بچهها همه گوش كنيد ،خبرهاي خوب و جالبي برايتان دارم.
خانم تيت دستهايش را به هم زد و به طرف رديفي برگشت

كه خِ نگهاي خپله از روي نيمكتهاي كثيف و شلختهشان به
من ُزل زده بودند.
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خانم تيت گفت« :امسال يك دانشآموز جديد داريم .به

نظرتان خبر خوبي نيست؟» و لبخند زد« :او اينجاست .تازه از
آمريكا آمده و اسمش هووارد چستر است».
تصحيحش كردم« :چستر هووارد».

اما گوش نكرد .مشغول قدمرو رفتن توي كالس بود.

دنبال يك نيمكت خالي ميگشت .نميتوانستم دوباره حرفم
را تكرار كنم .فكر كردم حتماً آنقدر باهوش هست كه به
موقع حرفش را اصالح كند .براي همين فقط وسايلم را

برداشتم و راه افتادم طرف نيمكتي در رديف آخر كه به آن

اشاره كرده بود.

بدعنق
تحمل یک آدم ُ

خانم تيت آهسته و ماليم گفت« :و اين هم كه كنارت

نشسته ،جو گاردنر است».

همينطور كه مينشستم ،زير لب گفتم« :سالم ،گاردنر جو».
خندهدار بود ،اما معلوم بود گاردنر از خانم تيت هم مغز

نخوديتر است.

پچپچكنان گفت« :گاردنر جو ،نه .جو گاردنر».
حوصلهي توضيح دادن نداشتم.

گفتم« :آره ،درسته ».و يكدفعه حالم بدجوري گرفته شد .به

فكر تنظيم يك گزارش شخصي و خصوصي براي خودم افتادم؛
گزارشي كه بتواند تنفرم را از مدرسهي جديد (و احتماالً از تمام
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دنيا) شرح دهد .بيشتر از تمام قسمتهاي يك سريال كارتوني،

مدرسه عوض كردهام .به مدرسههاي زيادي رفتهام .مدرسهي

بچه خرخوانها ،مدرسهي ورزشي ،و از آن مدرسههايي كه

معلمهاش ،آدم را به كالس پايينتر ميبرند و صاف جلوت

ميايستند و توي چشمهايت نگاه ميكنند و ازت ميپرسند:
«واقعاً چه احساسي داري؟»

حتي يكبار چهار ماه تمام به مدرسهاي رفتم كه هيچكس
بهجز من انگليسي حرف نميزد .اما قب ً
ال هيچوقت اينقدر

سريع عليه هيچ مدرسهاي مثل اين مدرسه ،يعني مدرسهي
والباتل مانور جبهه نگرفته بودم.

عجب ساختمان بزرگي! گمان ميكنم كار اصلي سازندهي

اين ساختمان ساختن سردخانه و كشتارگاه بوده و زمان
استراحتش اين ساختمان را ساخته است .ديوارهايش سبز

روغني و قهوهاي روغني بودند (رنگ روغني بدترش ميكرد).
از سال  1643ميالدي تا حاال ديوارهايش را نشُ سته بودند.

تمام نقاشيهايي كه دورتادور اتاق چسبانده بودند مثل هشت

لكهي آب دهان گاو به نظر ميرسيد .اما ُخب ،هيچجا بيعيب

نيست.

سقلمهاي به گاردنر جو زدم« :اين چطوره؟»
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ـ كي؟

به سمت جلو اشاره كردم« :معلومه ،همان خمرهي آن باال».

به من خيره شد« :خانم تيت؟ او كه خيلي دوستداشتني
است».

حاال نوبت من بود كه ُزل بزنم به بغلدستيام ،شايد

يكجورهايي ُخل بود؟ يا باليي سرش آمده بود؟ جلو ما يك

كيسهي وراج زنده بود كه يكبند دربارهي اينكه اين هفته

نوبت كيست كه مبصر باشد يا چيزهايي مثل اين حرف ميزد
و گاردنر جو مح ِو او شده بود .خيلي خوب ميدانستم اين از

آن مدرسههايي است كه همهي دانشآموزهايش آرام صف
ميبندند و ميخواهند كار واقعاً هيجانانگيزي انجام دهند؛

مثل باز كردن در براي معلم .و اگر يكچيز هيجانانگيز بهشان
صندلي لق و لرزان ،مسلماً در
بدهي تا باهاش بازي كنند ،مثل
ِ
تمام طول زنگ تفريح از ته دل خوشحال خواهند بود.
به ساعتم نگاه كردم.
با ناراحتي ُغر ُغر كردم« :شش ساعت!»

جو گاردنر به طرفم برگشت« :شش ساعت تا چي؟»
برايش توضيح دادم« :تا وقتي بتوانم به مامانم ُغر بزنم و

شكايت كنم».
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ـ شكايت از چي؟
ـ از اينجا.

صورتش از حيرت و گيجي مچاله و درهم شد« :واسه چي

شكايت كني؟»

و البته حق با او بود .چرا خودم را به زحمت بيندازم و

شكايت كنم؟ اينهمه گله و شكايت هيچوقت من را به جايي
نرسانده است .پدرم هميشه ميگويد« :ازدواج با آن زن يعني

ازدواج با يك شغل».

من هم به او يادآوري ميكنم« :اما من كه با او ازدواج نكردهام.

من چرا بايد رنج بكشم؟»

پدر هشدار ميدهد« :ميتوانست بدتر از اين هم بشود .ممكن

است مادرت اخراج بشود .بعد ما براي هميشه همينجا گير

ميافتيم».

اين حرف معموالً باعث ميشود خيلي سريع از اين بحث

در بروم.

جو گفت« :از اينجا خوشت ميآيد .ما يك عالمه كار هنري

انجام ميدهيم».

به نقاشيهاي پراكنده و لكه لكهي روي ديوار نگاهي انداختم:

«آره ،خيلي قشنگند!»
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ـ زنگ تفريحها هم سرگرميهاي جالبي داريم.

ـ خشك شدن گودالهاي آب را تماشا ميكنيد؟

نگاه سرگردان جو کمانه کرد و به خودم برگشت .و بعد

اینطوری حرفش را تمام کرد« :و روزهاي جمعه هم آواز

ميخوانيم».

گفتم« :جدي ميگويي؟ باور كن نميتوانم تا جمعه صبر

كنم».

اما اين جو گاردنر مثل منطقهي آزاد خوشرويي بود.

گفت« :من هم گاهي چنين حسي دارم .اما صبر كن تا ببيني.

خيلي سريع همهچيز تغيير ميكند».

چشمهايش چنان ميدرخشيد انگار داشت دربارهي تولدش

يا جشن سال نو حرف ميزد.

گفتم« :آواز خواندن روز جمعه .وقتي اوضاع سختتر شد،

فكرش حالم را جا ميآورد ».و بعد برگشتم ببينم با اينهمه

هيجان امروز چهكار كنم؛ حاال نوبت رسيده بود به انتخاب
نمايندهي كالس و مراقب تخته.

خانم تيت گفت« :پس موافقيد ،نه؟ اين هفته فلورا و هفتهي

بعد ،بن».

تصور ميكنم وقتي قرار است دربارهي چنين موضوع
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پيچيدهي جهاني و مهمي تصميمگیری شود ،هميشه بهتر
است يكبار ديگر همهچيز كنترل شود.

خانم تيت گفت« :همه با اين تصميم موافقند؟»

حاضرم تمام داراييام را سر اين بگذارم كه هيچ كلهپوكي

در دنيا نميتواند موضوعي احمقانهتر از اين ،يعني انتخاب

نمايندهي كالس و مراقبت از تخته ،براي اين هفته يا هفتهي

بعد ،پيدا كند .اما ـ همينجا صبر كنيد ببينم ـ اشتباه ميكردم.
خيلي هم اشتباه ميكردم.

دستي كه كنارم بود ،رفت باال« :خانم تيت؟»

ـ بله ،عزيزم؟

ـ فكر ميكنم بهتر باشد هووارد...

ديگر نميتوانستم ساكت بنشينم و تصحيحش نكنم« :چستر».

مشغول سر و شكل دادن به
اما او گوش نميكرد جايي
ِ

زندگي من بود.

ادامه داد« :هووارد اين هفته مراقب باشد .چون او دانشآموز

جديد است و فكر نميكنم خيلي هم مطمئن باشد از اينجا
خوشش بيايد .چون همين االن داشت حساب ميكرد كه شش

ساعت ديگر مانده تا »...

باور ميكنيد چشمهايم داشت از حدقه در ميآمد؟ اما چيزي
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كه باعث گيجيام شد اين بود كه اين رفيق خوب داشت بهم

نارو ميزد! او سعي ميكرد ،به من لطف كند!
ـ  ....تا برود خانه.

بر اثر اين ضربههاي نابودكننده ،تكاني ناگهاني خوردم ،اما

هيچچيز جلودارش نبود .داشت همينطور به من لطف ميكرد.

ـ براي همين فكر ميكنم ايدهي خوبي است كه اين هفته او
را به عنوان نماينده و مراقب انتخاب كنيم.
جو با رضايت كامل س ِر جايش نشست.

خانم تيت دستهايش را از هم باز كرد ،مثل آدمهاي توي

نقاشيهاي مذهبي.

ـ فلورا ،بن ،از نظر شما اشكالي ندارد؟
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عجب ،واقعاً شگفتانگيز است! بن نزد زير گريه و فلورا هم

از اينكه اين هفته نمايندهي كالس نيست ،دندانقروچه نكرد
و عصباني نشد.

رئيس
ُخب ،اين هم از اين .فقط در عرض ده دقيقه،
ِ
تختهپاككنها شدم .چه شانس بزرگي! خانم تيت خيلي واضح

و روشن و درحاليكه لبخند معنيداري به من ميزد ،گفت:

ُ
«خب! به نظرم تختهسيا ِه من ميتواند در شروع روزش يك
تختهپاككن خوب داشته باشد».

آهي كشيدم .از جايم بلند شدم .ديگر چهكار ميتوانستم

بكنم؟ تختهپاككن نر ِم چوبي را از توي ِ
دست با ِز فلورا برداشتم.
و وقتي فلورا لبخند شيريني به من زد ،من هم در جوابش

كن نرم
لبخند زدم .تخته را پاك كردم و بعد با دقت تختهپاك ِ
و پشمالو را لبهي تخته گذاشتم.

خانم تيت گفت« :خيلي ُخب .عالي بود .كارت را خوب انجام

دادي».

اينقدر تعريف كرد انگار بودجهي مملكت را تراز كرده بودم

يا كاري شبيه اين.

با تواضع و فروتني خاك گچها را از انگشتهايم تميز كردم.

خانم تيت گفت« :حاال همينطور كه هووارد دارد ميرود
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