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ادگارمون

كم كم به هم ريخت و كار به جايي رسيد كه عموهايم
از پدر شاكي بودند و هر چند روز يك بار به خانه ما
ميآمدند و من كه تنها فرزند در خانه مانده بودم
فريادهاي عموهايم را بر سر پدرم ميشنيدم و پدر
فقط سكوت ميكرد و گاهي اوقات همين سكوت
پدر ،چنان براي عموهايم آزاردهنده ميشد كه آنها
با لحني خشمگين پدر را تهديد ميكردند:׳׳داداش
كاري نكن كه بعدا هم خودت پشيمان بشي هم ما
كاريروكهدوستنداريمبكنيم!׳׳...آنروزهامنكه
فقط  16سالم بود ،از تهديدهاي عموهايم اين مفهوم
را برداشت ميكردم كه آنها ميخواهند از پدرم
شكايت كنند،اما البد پايبند به همان اصلي هستند كه
پدر هميشه ميگفت :׳׳آدم كه از همخونش شكايت
نميكنه!׳׳ اما برداشت من اشتباه بود!
٭٭٭
پدر سرانجام دق كرد .يا به خاطر بدهيهايي كه باال
آورده بود ،يا از ترس اينكه برادرانش از اوشكايت
كنند! ...پس از مرگ پدر اين سوال ذهن همه را
به خودش مشغول كرد كه پدر خدابيامرزم با دو
ميليارد توماني كه از حساب شركت بيرون كشيده
چه كرده؟ هرچند كه قبل از مرگش و در همان
بگومگوهايي كه با عموهايم داشت ،خودم بارها از
زبانش شنيدم كه به برادرانش ميگفت:
ـ اولًا كه من نزديك به  300ميليون تومان در همين
شركت از شما طلبكارم ،ثانيا اگر سهم االرث پدر
خدابيامرزمون رو هم ـ با سود بانكي كه در اين سالها
به آن پول تعلق ميگرفت ـ حساب كنيد ،مجموعش
از اين دو ميليارد باال هم ميزنه!...
آن روزها همين كه پدر اين حرف را ميزد،
برادرانش با همان تهديد هميشگي او را به سكوت
وادار ميكردند ،اما حاال پدر براي هميشه ساكت
شده بود ،ولي برادرانش همچنان دنبال آن پول
بودند .حتي به خاطر مداركي كه از شراكتشان با
پدر داشتند و با استناد به آن ميتوانستند طلبشان را
از ارث اوبردارند ،به سراغ خانه خواهر و سه برادرم
هم آمدند تا آنها را وادار به فروش خانه و پرداخت
بدهي پدر كنند ،كه آن موقع ׳׳راز بزرگ׳׳ فاش شد!
يعني برگ اول موقعي رو شد كه آنها و ما فهميديم
پدر قبل از مرگش هر چهار واحد آپارتماني را كه
در اختيار فرزندانش گذاشته بود فروخته است و
خريدار هم كسي نبود جز عموكاووس!
هيچكس باورش نميشد كه عمو كاووس آنقدر پول
داشه باشد كه بتواند آن چهار آپارتمان را بخرد!
اما نكته باورنكردني اصلي آن بود كه با تحقيقات
عموهايم معلوم شد آن دو ميليارد تومان هم كه پدر
از شركت بيرون كشيده بود به يك حساب واريز
شده است كه متعلق بود به عمو كاووس!
هنگامي كه عمو جليل و عمو خليل به سراغ كاووس
رفتند و دليل اين مراوده مالي را پرسيدند ،كاووس
گفت:من خبر ندارم ،...البد برادرتون دلش
ميخواسته اين پول رو به من كادو بده!...׳׳

نگاه آن لحظه عمو جليل و جملهاي را كه عموخليل به
زبان آورد فراموش نميكنم كه پوزخندزد و گفت:
ـ حتما همينطوره ،...شايد هم دستمزدت رو
پرداخت كرده!
يك لحظه رنگ صورت عمو كاووس كبود شد و
دستش را هم مشت كرد ،اما زير لب ׳׳لعنت بر
شيطان׳׳ گفت و اين بار عمو خليل با پوزخند گفت:
ـ تو اگه دوست داري سكوت كن ،ولي ما سكوت
نميكنيم ،اين بازي اينجا تموم نميشه آقا كاووس،
ميفهمي كه چي ميگم؟...
عمو كاووس آهي كشيد و با خونسردي گفت:
ـ شايد هم اين پول حق شماست و بايد بهتون
برگردونم و...
غرشي كرد :׳׳هنوز دو ماه از مرگ
ناگهان
مادر اما
ّ
برادرتون نگذشته كه دنبال ارث و ميراث هستين،...
آقا كاووس هم آدمي نيست كه حق كسي رو بخوره،
اجازه بديد كمي بگذره ،اون وقت سر فرصت
ميشينيم و حرف ميزنيم...
عمو جليل سر تكان داد و در حاليكه از جا بلند شد و
به برادرش هم اشاره كرد ،رو به مادرم گفت:
ـ آره زن داداش ،بهتره كه با صحبت حل بشه ،چون
اينطوري روح شوهر خدا بيامرزت هم توي گور
آروم ميگيره!...
هيچكدام از ما معني متلك و طعنه عمو جليل را
نفهميديم .در حقيقت همگي آنقدر از كاووس متنفّر
بوديم كه به چيزي جز اينكه او حق ما را خورده است
فكر نميكرديم!...
از فرداي آن روز و الاقل هفتهاي يك بار عموهايم
به مادر تلفن ميزدند و ميپرسيدند :׳׳زن داداش،
وقتش نرسيده؟׳׳...و مادر هر مرتبه ميگفت :همين
روزها ميشينيم و قضيه رو حل ميكنيم...
يكي از شبها از مادرم پرسيدم:
׳׳مامان چرا عموها به جاي اينكه به اون مرتيكه زنگ
بزنند با شما تماس ميگيرند؟!
مادر كه از شنيدن كلمه ׳׳مرتيكه׳׳ اخم كرد،
چشمانش را لحظهاي بست و سپس گفت:به وقتش
ميفهمي دليلش چيه ...همه چيز رو ميفهمي...
درست  103روز پس از مرگ پدر بود كه همه ما از
مادرمتنفّرشديم؛روزيكهبهخانهآمدوعقدنامهاش
را نشانم دادو گفت :׳׳به خواهر و سه تا برادرت خبر
بده كه من با آقا كاووس ازدواج كردم!׳׳
بهت من فقط با سكوت همراه بود ،خواهرم نيز
گريست .اما برادرانم ديوانه شدند و براي اولين
بار به مادر توهين كردند .حتي براي كاووس پيغام
فرستادند كه :׳׳ببينيمت ميكشيمت׳׳!
از سوي ديگر مادر براي خليل و جليل هم پيغام
فرستاد و قرار تعيين كرد :׳׳سه روز ديگه بيايين اينجا
تاحقّتون رو بگيريد...׳׳
آن روز قرار بود عموهايم ساعت  7بعدازظهر براي
تسويه حساب به خانهمان بيايند ،ولي مادر قبل از
ظهر به من گفت :به هر چهارتا بچهها زنگ بزن و بگو

ساعت  5اينجا باشند ،خودت هم جايي نرو و بمون
توي خونه ،باهاتون كار واجب دارم!...
رأس ساعت  5خواهر و برادرانم آمدند .يكي دو
تاشون زير لب ׳׳سالم׳׳ گفتند و بعضيها سالم هم
نكردند .مادر تلخ نگاهشان كرد و به آرامي گفت:
ـ ميخوام يك قصه براتون بگم...
يك قصه واقعي از دو تا رفيق كه يكيشون باباتون
بود و دومي كاووس! بعدش هم ميخوام قصه سه
تا برادر رو براتون بگم كه يكيشون باباتون بود و دو
تاي ديگه هم عموهاتون! اما داستان دو رفيق :سالها
قبل وقتي كاووس بيست ساله بود و تازه از سربازي
برگشته بود ،با دختري كه خيلي عاشقش بود نامزد
كرد؛ يعني با من!
برادر بزرگم با عصبانيت گفت :׳׳مامان ديوونه
شدي؟׳׳ بقيه هم هاج وواج ماندند و مادر ادامه داد:
׳׳چند ماه كه از نامزديمون گذشت ،كاووس كه بيكار
بود تصميم گرفت بره ژاپن و كار كنه و پول دربياره
و برگرده و عروسي كنيم ،اون روزها من و مادر
خدابيامرزم دو تايي تنها زندگي ميكرديم ،يعني
كس ديگهاي رو نداشتيم و بعد از رفتن كاووس،
چون پول اجاره خونه هم نداشتيم مجبور شديم بريم
خونه بهترين رفيق كاووس كه قبل از رفتنش به ژاپن
گفته بود :׳׳هر كار داشتيد به او مراجعه كنيد׳׳ و او
كسي نبود جز پدرتون! اون روزها من فقط  18سالم
بود واسه همين كاووس هر چي پول درميآورد
ميفرستاد واسه پدرتون تا براش سرمايه گذاري
كنه ،...تا اينكه بعد از چند ماه نامههاي كاووس قطع
شد و يكروز پدرتون اومد و خبر تلخي رو به من داد:
׳׳كاووس تو ژاپن با قاچاقچيها همكاري ميكرده
و واسه همين توي يك درگيري مسلحانه كشته
شده!׳׳...
بدترين روز زندگيام اون روزي بود كه فقط اشك
ميريختم .اما به قول مادر مرحومم كه ميگفت׳׳
بايد به فكر آيندهات باشي׳׳ سعي كردم به زندگي
برگردم و همون روزها بود كه پدرتون از من
خواستگاري كرد .من هم با اينكه هنوز مهر كاووس
تو دلم بود ،با اصرار مادرم كه درست هم ميگفت،
زن رفيق كاووس يعني پدرتون شدم .زندگيمون
داشت كم كم سر و سامان ميگرفت و پدرتون كه
پولهاي كاووس توي حسابش بود ،وارد بازار شدو
كارش هم خوب گرفت و من ابتدا دو تا از شماها
رو ׳׳دوقلو׳׳ به دنيا آوردم و سوميتون رو هم باردار
بودم كه كاووس برگشت! وقتي خبر زنده بودنش
رو شنيدم نميدونستم خوشحال باشم يا ناراحت؟
چون تازه فهميدم پدرتون چه كلك ناجوانمردانهاي
به كاووس زده و چه دروغ كثيفي به من گفته .قضيه
اين بود كه كاووس به خاطر حضور غيرقانوني در
ژاپن دستگير و زنداني شده بود و حاال پس از سه
سال ونيم آزاد شده و به ايران برگشته بود! ...با اينكه
از پدرتون متنفّر بودم ،اما وقتي كاووس با چاقو به
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