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 در كالس را كه باز كردم چشم هاي 
فهميدم  مي زد.  برق  دانش آموزان  همه  
مثل قبل نيســتند. همين كه نشستم 
هوا  بعدش  و  بادكنك  تركيدن  صداي 

رفتن بادكنــكاي رنگي بود كه در 
در  من  و  مي كردند  پرواز  كالس 
ميان همهمه و دســت و جيغ و 
روزت  عزيزم  جملة «معلم  هورا 
مبارك» را شــنيدم. كه بچه ها 
از گوشــه و كنــار كالس تكرار 

مي كردند.
 خوب كــه داد و هــوار و كف 

رفتند  شــد  تمام  بچه ها  زدن هاي 
ســراغ كيك .... كيك را روي ميز، 
كنــار دفتر نمره قــرار دادند و يك 
چاقوي تزئين شده هم به من دادند 
و گفتنــد: خانم! خودتــان كيك را 

ببريد!  
چاقــو را گرفتم و دفتــر نمره را هم 

كناري گذاشتم كه كثيف نشود: داشتم 
با چشــمم محاسبه مي كردم كه چطور 
به گونه اي  را  كوچك  نســبتًا  كيك  اين 
بــرش بزنم كــه هم ٢٧ قاچ مســاوي 
داشــته باشــد و هم يك تكة نســبتًا 
بزرگش را براي دفتر مدرسه بفرستم... 
كه صدايي از آخــر كالس گفت: خانم! 
اول عكــس بگيريم بعد قــاچ كنيد! به 
چشم برهم زدني همه ريختند دور ميز 
كــه بتوانند بهترين جايگاه را در عكس 
و نزديك ترين مكان را نســبت به كيك 

و مِن معلم كسب كنند. 
با صداي ســيب عكس گرفته شــد و 
دوبــاره يك صداي ديگــر گفت: خانم! 

قبل از برش يه خاطره بگيد! 

حرفش تمام نشده بود كه همه با لحن 
كشــدار ادامة حرفــش را گرفتند: آره 
خانم خاطره بگيد! و با دست زدن  هاي 
مكــرر و ريتميك با هم تكــرار كردند: 
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خاطرررره خاطره خاطرررره خاطره...
معلم كه باشــي مي داني كــه نبايد 
به دلخواه رفتــار كرد... بايد روي دلت 
و احســاس آن لحظه ات پــا بگذاري و 
به مغــزت فشــار بيــاوري و از ميان 
خاطراتت يك خاطره قشــنگ و شــاد 
متناسب با حال و هواي االن بچه ها بر 

زبانت بياورد.
ســخت بود. ... گفتم:  قشنگ ترين و 
خنده دارترين خاطره ام از وقتي اســت 
كــه يكي از تنبل تريــن و هيكلي ترين 
بچه ها، روز معلم در ســالن مدرســه، 
جلوي مرا گرفت و بــا صداي مهيبي، 
در حالي كه يك تخم  مرغ دستش بود، 
گفت: «يا نمره ام رو بيســت مي كني يا 

تخم مرغ را رو سرت مي شكنم!»
و بعــد بــه بقيه بچه ها كــه دور من 
حلقه زده بودند اشــاره كــرد و گفت: 
«اين بچه ها شــاهدن! به وهللا اين  كار 

رو مي كنم!»
من مات شدم و عصباني. نمي توانستم 
بفهمــم چه اتفاقــي در حال رخ دادن 
است؟ فقط از قســم سختي كه خورد 
فهميدم خيلي جدي اســت. به بچه ها 
نگاه كردم: ديدم يه عده هم در انتهاي 
ســالن منتظرند كه ببينند چه اتفاقي 

مي افتد! 
... دختــر تنبــل و هيكلــي كه اكثر 
چشــمم  جلوي  صفرهايش  و  منفي ها 
رژه مي رفــت، صدايش را بلند تر كرد و 

گفت: «بيســت را مي دي يا تخم مرغو 
بشكنم؟!» 

بــا توجه بــه اينكه از او تــا حاال به 
جز «ببخشيد، درس نخوندم» و «ديگه 
تكرار نمي شه» و از اين دست جمالت 
و  كشيدن  داد  اين جور  بودم  نشــنيده 

تهديد كردنش برايم عجيب بود... 
ترجيح دادم بايســتم و دل را به دريا 
بزنم و آرامشم را حفظ كنم، فكر كردم 
شكسته شدن تخم مرغ روي سرم بهتر 
از شكستن قانون مدرسه و ترس نشان 
دادن است ، و حتي بهتر است از كمك 
خواستن از دفتر و خنديدن بچه ها.... 

ســعي كردم عصبانيتم را زياد نشان 
ندهــم. فقط گفتم:  نكــن، اين كار را! 

نكن دختر!
خنــده بدي كــرد و گفــت: «حرف 
نزن! يــا قول بيســت بده يــا مقنعة 

تخم مرغي؟!»
چيــزي نگفتم. چيــزي هم به ذهنم 
نمي رســيد كه بگويــم. از لحن تندش 
معلوم بود كه جايــي براي نصيحت و 
نگاهش  اســت ،  نمانده  باقي  گفت وگو 
كــردم و آخريــن جمله را بــا حالتي 
فردا،  گفتــم: «ولي  تهديد گونه  و  آرام 
نه همين امروز پدرتــو مي گم بياد...» 
تا معلم نباشــي نمي دانــي كه چقدر 
ســخت  مواقع  اين  در  تصميم گيــري 
است، كه هم نترسي، و هم كم نياوري، 
معلمي ات  خــاص  ابهت  مواظــب  هم 

باشــي و هم يك جوري تسليم نشوي 
كه بچه  ها بي احترامي برايشــان عادي 

بشود.... 
تخم مــرغ را كه پرت كرد من در يك 
لحظه چشــم هايم را بســتم و صلوات 
و  بچه ها  خنــده   ناگهــان  فرســتادم. 
صداي آهنگ  اي معلــم و جملة معلم 
عزيزم روزت مبارك به گوشــم رسيد. 
چشم  هايم را كه باز كردم بچه هايي كه 
دور من حلقه زده بودند دست مي زدند. 
پوسته هاي تخم مرغ رو مقنعه ام بود اما 
نه از زرده خبري بود نه از سفيده. همة 
هيكلم پــر بود از خرده ريزه هاي كاغذ 
رنگياي براق، و مــن ديدم تخم مرغي 
كه به ســقف زد و روي سر من پايين 
آمد پر بود از خالقيت كاغذ  رنگي هاي 
زيباي يك دانش آموز ســاكت كالس و 

غافلگيرانه ترين نمايش روز معلم.... 
بچه ها از شــنيدن اين خاطره لبخند 
رضايت و تحســين بر لبانشــان بيشتر 
شد و با هيجان تا آخرش را در سكوت 
گوش دادنــد. خاطــره ام را كه گفتم 
كيــك را بريدم. شــيرين بــود كيك 
خوردن همراه با احساس كاغذ رنگياي 

تخم مرغ... 
معلــم كــه باشــي مي دانــي كيك 
آميخته با لبخند شــوق و تحســينت 
براي خالقيت ســاكت ترين دانش آموز 
مي كردي  فكر  اشــتباه  به  كه  كالست 

تنبل است چه طعمي دارد... . 
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