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همهی حقوق چاپ و نشر انحصارا برای نشر هوپا محفوظ است.
هرگونه استفاده از متن این کتاب ،فقط برای نقد و معرفی و در قالب بخشهایی از آن مجاز است.

رعایت «کپیرایت» یعنی چه؟
یعنی «نش��ر هوپا» از نویس��ندهی کتاب ،ربکا وستکات ،برای

چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همهجای دنیا اجازه

گرفته و بابت انتش��ارش ،سهم نویسنده ،یعنی صاحب واقعی

کتاب را پرداخت کرده است.

اگر هر ناش��ری غیر از هوپا ،این کتاب را به زبان فارس��ی در

ای��ران یا هر جای دنیا چاپ کند ،ب��دون اجازه و رضایت ربکا

وستکات این کار را کرده است.

سه ماه بعد

بعضی وقتها به صندوقچهای که ته کمدم دفن کردهام ،فکر میکنم

و با خودم میگویم شاید دوباره بازش کنم .شاید روحش آن تو باشد
و بخواهد بیاید بیرون و آزاد باشد .اگر بود و میدید من چهجور

آدمی شدهام چه میگفت؟ اما خُ ب ،خیلی هم به این ماجرا فکر
نمیکنم ،چون نظرش را میدانم و با آن موافق نیستم .خندیدن،
لذتبردن و زندگیکردن یعنی فراموشکردن و اگر بگذارم چنین
اتفاقی بیفتد ،هیچوقت خودم را نمیبخشم .راستش او من را تنها

گذاشت ،پس فرصتی برای نظردادن ندارد .اگر میخواست دربارهی
اینکه من چطور زندگی کنم ،نظر بدهد ،باید میماند ،مگر نه؟ نباید

من را با یک صندوقچهی چرت و قدیمی و چند تا دفترخاطرات که
به هیچ دردم نمیخو َرد ،تنها میگذاشت.
نباید میرفت.
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سیزده هفته قبل

کلی پرسوجـو کردم .کار سخـتی هم نبود .تنها جایی که توی این
1
شهـر ِزپ ِرتی میتوانی گوشَ ت را سـوراخ کنی ،مغـازهی ِهر اَند تینگز

است .مغازهی لوس و بیمزهی دخترانهای که پُر است از بدلیجـات و

کالهگیس و یک عالم الک ناخن براق .آلیس 2امروز صبح طبق قرارمان
آمد دنبالم.

اگر میشد کسی از خجالت بمیرد ،من االن مرده بودم .کاش یک

جور منشور یا اعالمیهی حقوق بشر برای مادرها وجود داشت که
آنها را از بعضی چیزها منع میکرد .مث ً
ال از اینکه طوری رفتار نکنند،
انگار اولین نفری هستند که در دنیا مادر شدهاند .انگار مامان نمیداند

همهجای دنیا مامانها دارند بچه بزرگ میکنند و فکر هم نمیکنند
ِ
جزئیات زندگی بچههایشان دخالت کنند .بچهها
که باید در همهی

همینطوری هم بزرگ میشوند ،بدون دخالت مادرها ،بدون کمک و

وقتی به مغازه رسیدیم ،کلی دختر توی صف ایستاده بودند .دستپاچه

شده بودم .فکر کردم کاش دوربینم را آورده بودم .عکسگرفتن همیشه

ذهنم را آرام میکند .دختری که جلوی من ایستاده بود ،موهای

خیرهکنندهی بنفش و صورتی داشت که میشد ازش عکس محشری
گرفت .آلیس به من گفته بود که درد سوراخکردن گوش بیشتر از درد

نیش زنبوری که زنگ ورزش نیشم زده بود ،نیست .حرفش همچین

دلگرمکننده هم نبود ،چون نیش آن زنبور خیلی درد داشت .بههرحال،
باالخره ِ
نوبت من رسید و روی چهارپایه ،جلوی ویترین نشستم.

هیچوقت درست نفهمیده بودم چرا چهارپایه را جلوی ویترین

«نصیحتهای» زورکیشان.
چیزی نمانده بود قِ ِسر دربروم .خیلی وقت بود داشتم نقشه میکشیدم

گذاشتهاند ،اما االن میدانم .نکتهی ماجرا این است که اگر مادر فضول

چون اگر بو ببرند من برخالف میلشان کاری کردهام و تازه مجبورشان

و آدم را ببیند که آن پشت نشسته و میخواهد «بدن زیبایش را ناقص

و پولتوجیبیهایم را جمع میکردم ،تا از مامان یا بابا پول اضافی نخواهم.

کردهام پولش را هم بدهند ،حسابی از کوره درمیروند.

و خودرأی آدم خیلی اتفاقی س ِر راهش به سوپرمارکت از آنجا رد شود

2. Alice

1. Hair & Things
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کند» ،بتواند راهش را بهسمت مغازه کج کند ،وارد شود ،صدایش را

مامان بعد از اینکه مدیر را لِهولورده کرد و قسم خورد تا زنده است،
دیگر پایش را توی ِهر اَند تینگـز نگذارد ،برگشت و مثل فشـنگ از

بعد با صدایی گوشخراش که تا ته مغازه میرسد ،سؤال کند چطور

معلـوم بود که انتظار داشت من و آلیس دنبالـش برویم .ما هـم

ببرد باال و با گفتن «همیناالن ،خانوم جوون» از شاگرد مغازه که دارد

زهرهترک میشود ،بابت این ماجرا توضیح بخواهد.

یک فروشگاه خوشنام اجازه میدهد یک دختر جوان خودش را از

در بیرون رفت.

ریخت بیندازد .مطمئنم چند تا از دخترهای مدرسه را ته مغازه دیدم

رفتیم .مامان بیرون منتظر ما بود و تا برسیم به ماشین حتی یک کلمه
هم حرف نزد .تمام ِ
طول راه تا خانهی آلیس هیچکس چیزی نگفت.

با عجله خودش را به ما رساند و گفت من به آنها گفتهام بیشتر از

گرفته بود ،اما هر بار یادم میافتاد چه شده و تا دوشنبهصبح که بروم

که قایم شده بودند و داشتند نیشخند میزدند .همان موقع مدیر مغازه

من و آلیس مدام به هم نگاه میکردیم ،نیمی از وجودم خندهاش

شانزده سال دارم ،اما مامان خندهی ناجوری کرد و از مدیر خواست

مدرسه ماجرا چطور مثل برقوباد توی فیسبوک پخش میشود،

میخورد؟ مدیر گفت نه ،حاال که فکرش را میکند ،سر و وضع من
اص ً
ال به یک دختر شانزدهساله نمیخورد .بعد هم پرسید آیا میتواند

اگر بخواهد میتواند تبدیل به هیوال بشود.

خوب به من نگاه کند و بگوید قیافهی من به یک دختر شانزدهساله

برای جبران این اشتباه یک بُن هدیهی پنجپوندی به مامان تقدیم کند؟

نمیدانم مامان در جواب چه گفت ،چون نزدیک بود از خجالت

آب شوم و بروم توی زمین .تا آن لحظه هممدرسهایهایم داشتند به

تمام حرفها گوش میدادند و به هم سقلمه میزدند و میخندیدند.

آلیس که درست مثل یک فرشته است ،کنار من ماند ،اما رنگ

پوستش صورتی شده بود ،صورتی بدرنگ.

دیگر دلم نمیخواست بخندم .انگار آلیس حسابی ترسیده بود .مامانم
آلیس را جلوی خانهشان پیاده کردیم ،مامان همچنان ساکت بود.

آلیس دستم را فشار داد و از روی حرکت لبهایش فهمیدم که
میگوید امیدوارم شانس بیاوری .هر دویمان میدانستیم که واقع ًا به
شانس احتیاج دارم.

مامان راه افتاد ،اما یک کم جلوتر ماشین را کنار خیابان نگه داشت.
همهی دلوجرئتم را جمع کردمِ .
مدل مامانم اینطوری است که هی
ِ
پشتسرهم حـرف میزند و حـرف میزند .به گمانم نیروهای مسلح
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دارند خودشان را از یک نیروی خبره برای مبارزه با تروریسم و دفاع از

از این است؟

دشمنان سخنرانی کند که تسلیم بشوند .قول میدهم یکیدو ساعت که

سوراخ کنم ،یک کلمه هم حرف نزد .درعوض شروع کرد به حرفزدن

را از گلیمشان درازتر کنند ،چه بالیی سرشان میآید و التماس میکنند

گوشم با مشکل مواجه میشد ،چه اتفاقی ممکن بود بیفتد؟ پرسید

جهان آزاد محروم میکنند .آنها باید مامان را بفرستند تا آنقدر برای

با او باشند ،هم درستکار میشوند و هم دستشان میآید که اگر پایشان
آزاد شوند.

بااینحال ،مامان این بار پاک غافلگیرم کرد .فکر میکردم از اینکه

بااینحال مامان دربارهی اینکه من یواشکی رفته بودم گوشم را

دربارهی خطری که تهدیدم میکرد و پرسید میدانم اگر سوراخکردن

دربارهی عفونت و جای زخم چیزی میدانم؟ فکر کنم یکجایی هم

«ازریختوقیافهافتادن» را به کار برد ،ولی راستش گوش نمیدادم.

بدون اطالع او و بابا رفتم آنجا عصبانی شود ،هرچند که بابا خیلی

توی این فکر بودم که برای تنبیه ...ببخشید ،برای درس عبرت چه

این است که چون دختر نیست ،درک نمیکند اینهمه جاروجنجال

مامان بهخاطر اینکه میتواند درس عبرتی متناسب با خرابکاریهایمان

هم به اینجور چیزها اهمیت نمیدهد .بابا چیزی نمیگوید ،حرفش
س ِر چیست .بابا همیشه و در هر جروبحثی طرف مامان را میگیرد.

ما بارها دربارهی سوراخکردن گوشهای من سروکله زدهایم و

مامان همیشه میگوید باید صبر کنم تا سیزده سالم بشود .سوراخکردن

گوشهایم راه خوب و مناسبی است برای نشاندادن اینکه سالهای
نوجوانیام شروع شده .من هم همیشه میگویم که ماجرا را اینقدر

بزرگ نکند .پدر و مادر همهی همکالسیهایم آنقدر باحالاند

که اجازه میدهند بچههایشان هر کاری دلشان میخواهد بکنند.
یازدهسالگی شبیه سیزدهسالگی است ،همچین فرقی هم ندارند ،غیر

خوابی برایم میبیند.

تعیین کند ،به خودش افتخار میکند و من میخواستم بفهمم اینبار
چی توی ذهنش است.

ممکن است مجبورم کند خودم گوشم را با سوزن و یک تکهنخ
سوراخ کنم؟ یا مجبورم کند به تمام مغازههای ِهر اَند تینگز نامه
بنویسم و ازشان بخواهم عکسم را همراه با ممنوعیت مادامالعمرم

برای ورود به مغازهی آنها بزنند پشت ویترین؟ بار اولی که مامان
حرفش را زد اص ً
ال نشنیدم ،درنتیجه مجبور شد حرفش را تکرار کند

و او از این کار متنفر است.
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«اولیویاِ ،1
گوشت با منه؟ گفتم خودم یه جای مناسب که کارشون
رو بلد باشن پیدا میکنم و با هم میریم که ِ
گوشت رو سوراخ کنی.
اگه اینقدر برات مهمه ،باشه ،اما نمیخوام بدون اینکه به من بگی

یواشکی بری».

ایول! حـدسش را هم نمیزدم! راستیراستی قرار است گوشـم را

سوراخ کنم! دیگر من تنها دختر با گوشهـای سوراخنشده و بدون
َزلَمزیمبو بین همسنوسالهـایم نخواهـم بود .درسـت است که توی
مدرسه تعداد کمی از بچهها هستند که گوششان را سوراخ نکردهاند ،اما

من عالقهای به معاشرت با آنها ندارم .از همیناالن دارم نقشه میکشم

که چهجور گوشوارهای بخرم .مطمئنم با گوشواره معرکه میشوم .یک

جفت گوشوارهی چوبی براق شکل طوطی دیده بودم که میتوانم هروقت

میخواهم بازیگوشی کنم ،بیندازمشان گوشم .خیلی بامزه میشود! برای
مدرسه هم یک گل کوچک نقره میخرم .شاید یک جفت گل داوودی.

قانون مدرسه این است که گوشوارهی ساده بیندازیم ،اما هیچکس از
این قانون پیروی نمیکند.

باورم نمیشود مامـانم با سـوراخکردن گوشم موافق است! خـیلی

دوستش دارم! اما هنوز از دستش عصبانیام و دوشنبهصبح برایم
1. Olivia

تبدیل شده به یک کابوس .تا آن موقع همه میفهمند چه اتفاقی توی

شهر افتاده .شاید تا آخر هفته از حقارت بمیرم و بعد مامان بینهایت

متأسف میشود و روی بدن سرد ،غمزده و گوشهای سوراخ نشدهی
من ِ
اشک حسرت میریزد .مامان رسم ًا آدم را آزار میدهد و جلوی
دیگران آبروی آدم را میبرد .اص ً
ال درک نمیکند یازدهسالهبودن
یعنی چه و شرط میبندم تا زمانی که سیزده سالم نشده اجازه نمیدهد

گوشم را سوراخ کنم.

«به عقیدهی یک کرم ،عجیب است که
انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»  /رابیندرانات تاگور

هوپا ،ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بینالمللی ،از کاغذهای مرغوب با زمینهی ِک ِرم استفاده میکند ،زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس میکنند و در نتیجه ،چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبکتر از کاغذهای دیگرند و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن ،آسانتر است.
و مهمتر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع میشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالمتر

