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چون من و همســرم هر دو کارمندیــم ،ترجیح میدهیم
خودمان خانه را بتکانیم و مزاحم کارگرهای زحمتکش
و کیــف پولمــان نشــویم .بــرای همیــن مجبوریــم خانه
تکانی را از اواخر دی شــروع کنیم تا هر پنجشنبه و جمعه
یک قسمت از خانه را بتکانیم .البته آن شروع رسمیاش
است و شــروع اســمیاش از اواسط مهر اســت که شامل
برنامهریــزی و نوشــتن چــک لیســت و خریــد مایحتــاج
خانهتکانی مانند پودر و وایتکس و تیرک ضدحساسیت
و تِــی خوشدســت و انتخــاب تشــت مناســب و نشــان
کردن زیرشــلواریها و تیشــرتهای من برای تبدیل به
دســتمال گردگیری شدن اســت .خانه تکانی در منزل ما
مراحل و آداب و رســومی دارد که نســل به نســل و پدر به
پســر ،مثــل ژن خوب منتقل شــده اســت .ولــی مصیبت
اینجاســت که در کنار مزیتهایــش ،آفتهایی هم دارد
که هر ساله گریبان من یکی را میگیرد.
نخستین مرحله جمع و جور کردن کمدها و کشوهای
من اســت که باید حتماً با نظارت عیال انجام شود .همه
چیز بخوبی پیش میرود تا لحظهای که نخستین وسیله
در کمــد یــا کشــوی مــن به چشــم عیــال میخــورد و این
حرفها به دنبالش مطرح میشــوند« :مگه این همونی
نیســت که پارسال گذاشــته بودمش قاتی آشغاال و گفتی
بردی انداختی تو ســطل ســر کوچــه؟ اینو کــی خریدی؟
مــن خریدم؟ چطور خــودم یادم نمیاد؟! هنــوز اینو نگه
داشتی؟ نمیخوای ازش دست بکشی؟ آهان ،یادم نبود
کــه یــادگار دوران خوش مجردیته! از این خســته شــدم،
بذارش تو اون کیسه که بدم به خیریه !»...مرحله بعدی
مرتب کردن کمد و کشوهای خودش و کابینتهاست که
ایــن مونولوگها را در خاللش میشــنوم« :این که دمده
شــده ،اینم که برام تنگ شــده ،اینم که دلمو میزنه ،اینم

که تهش خط افتاده و پلو رو درست دم نمیکشونه ،اینم
کــه خوبه هنــوز ولی میخــوام بدم به خیریــه .بذارش تو
اون کیســه ...باز نبــری قایمش کنــی! اون آلبومها رو هم
ببــر تو انباری ،عکسها رو میبینــم حرص میخورم که
چقــدر الغــر و جوون بــودم .صد بــار بهت گفتــم باید اتو
بخــار بخریم ولی اینم مثل بخارشــور از زیرش در رفتی،
حاال صبر کن!»...
مرحلــه بعــدی جمع کردن وســایل برای دسترســی
بهتــر بــه ســقف و دیوارهاســت کــه در ایــن مرحلــه هــم
بهدلیــل نزدیــک شــدن بیــش از حد بــه وســایل و لوازم
خانــه ،تکــراری بودن و از مد رفتنشــان بیشــتر به چشــم
میآید و بیشتر مثل خار در چشممان فرو میروند و باید
هرچه زودتــر نو شــوند و قدیمیها یا بروند تــوی دیوار یا
منتقل شــوند به خیریهها .مرحله یکی مانده به آخر این

اســت که درون تشت کف درســت کنیم و برای اثرگذاری
بیشــتر کمــی هم وایتکــس بریزیــم و برای اینکــه کوالک
کنیم چند قطره هم تیرک بریزیم .فرمول سری این هم
پشت به پشت منتقل میشود ،فقط باید مواظب باشیم
که با دســت هم نزنیم و دودش بــه حلق خودمان نرود،
کــه معمــوالً هــم مــیرود .دود و بویــش به کنار ،پوســت
دســت و پایمان که تبدیل میشــود به پوســت کرگدن و
کت و کــول و کمرمان که دوال میمانــد و میگیرد ،باعث
میشــود به مرحله آخر خانهتکانی برســیم .آن مرحله
هــم چیزی نیســت جــز زنــگ زدن بــه نظافــتکاری که
شــمارهاش را از پــدرم میگیــرم و پــدرم هم شــماره پدر
نظافتچــی را از پــدرش بــه ارث بــرده و همین طــور به ما
رســیده اســت و التماس کردن بهش که شب عیدی یک
روزش را برایمان خالی کند ،به دو برابر دستمزد!
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مــن کالً اعتقــاد دارم دیــد و بازدید عید مراســم خیلی
تبعیضآمیزیــه .یادمه بچه که بودیم همیشــه رقابت
نفســگیری بیــن مــن و نیمــا پســرخالهام بــود .البتــه
رقابتمون صرفاً واســه من نفســگیر بود و واســه نیما در
حــدی بــود که فقــط بدنش گــرم و آمــاده بمونــه .نیما
همیشــه اتو کشــیده بود و لباسهای جدیــدش از اینها
بــود کــه به هیــچ عنــوان پــاره هــم نمیشــد؛ حداقل با
تیــغ مدادتــراش من کــه پاره نمیشــد .من امــا یه کت
آبــی نفتی داشــتم کــه از بابام بهم رســیده بــود .یعنی
بعــد از پدربزرگ خــدا بیامــرزم ،بزرگتر و ریشســفید
فامیلمــون کــت آبی نفتی مــن بود .به ایــن کت اضافه
کنید یه یقه اســکی ســفید و یه شلوار ورزشــی سه خط و
یــه کتونــی میخی پالســتیکی .وقتــی واســه عیددیدنی
میرفتیــم خونــه پدربزرگم ،کل فامیل به ســمت نیما
گســیل میشــدن و فقــط پدربزرگــم بود که بــه صورت
انفــرادی روبــهروی مــن مینشســت و زل مــیزد تــو
چشــام .خب اولش خیلی خوشــحال میشدم از اینکه
وزنــه فامیل ســمت منه ،ولــی وقتی شــروع میکرد به

امیــن خیرندیده نبینمداری شــلوغکاری
گفتن اینکــه ِ
میکنــی ،بــاز لباسهــای آقــا نیما رو خــراب نکنــی و از
این دســت صحبتها ،تازه حســاب کار دستم میومد.
ایــن بدبینیها نســبت بهم و دیدن نیما کــه لم داده رو
دســتهای جمعیت و با خیس کردن دو تا انگشــتش
اسکناسهای عیدی رو میشماره اصالً برام خوشایند
نبود.
یــه بار تــوی یکــی از همیــن مراســم دیــد و بازدیــد ،یه
اســکناس ده تومنی از عیدیهای نیما گم شد .با اعالم
خبر مفقودی اســکناس نیما ،کلههای کل فامیل مثل
گجت به سمت من برگشت.
تنهــا کلــهای کــه برنگشــت همــون پدربزرگــم بــود که
خیره روبــهرو رو نگاه میکرد و زیرلبی فحشــم میداد.
بزرگترهــای فامیــل وقتــی دیدن مــن زیر بــار نمیرم،
خواســتن به روشــی خیلی مــدرن مچم رو بگیــرن و یه
آزمون برامون گذاشــتن .آزمون اینجــوری بود که دو تا
ســبزه عیــد دادن به مــن و نیمــا و گفتن هرکی راســتگو
باشه ،ســبزههاش تا شب چند ســانت کوتاهتر میشه.
خالصه آخر شب شــد و در عین ناباوری متوجه شدیم
سبزه من  ۱۰سانتیمتر کوتاهتر شده .من که این صحنه
رو دیــدم بــا خیال اینکه ایول پس من راســتگو هســتم،
کت آبی نفتیام رو دســت گرفتــم و چند دور دور زمین

چرخیــدم .اما وقتــی فحشهای زیرزبونــی پدربزرگم
و فحشهــای رو زبونــی بابــام بلندتــر شــد ،بــه خودم
اومــدم .تــازه متوجه شــدم کــه تو ایــن آزمــون اونی که
دروغگوئه میره ســبزه خودش رو کوتاه میکنه تا الکی
خودش رو راستگو نشون بده.
واقعاً ُحقه زیرکانــه و ناجوانمردانهای بود .من هرچی
گفتــم کاری به ســبزهها نداشــتم و خودش کوتاه شــده
هیچکس حرفم رو باور نکرد .خالصه مجبور شــدم ده
تومن از خودم به نیما بدم .به هرحال ســالها گذشت
و من یه طنزنویس ســاده شــدم و نیما واسه خودش به
ُپست و مقام و برو و بیایی رسید .اما داستان کوتاه شدن
سبزه عید همیشه برام سؤال بود تا اینکه عید امسال که
من و نیما همدیگه رو خونه مرحوم پدربزرگم دیدیم،
بــا کف دســت کوبید به پشــتم و در حالی کــه از کت آبی
نفتــیام گــرد و غبــار بلنــد میشــد گفت :یــادش بخیر
امیــن! تــو این ســالها خیلی چیزهــا خــوردم ،از زمین
بگیــر تا پــول و کوه و دشــت؛ ولی هیچکــدوم طعم اون
سبزه عیدی که اونسال یواشکی خوردمش و بقیه فکر
کردن کار تو بوده رو نداره!
همین؟
 بله آقای قاضی وگرنه که آدم الکی پســرخالهاشرو نمیکشه!

