داستان کوتاه

نوشته :مهدي اصغري

محيـا

توانس���ت درکشان کند همين دو کلمه بود .با
تاريکي بود و س���کوت .تنها چيزهايي که مي
تاريکي بيگانه نبود ولي دو ماهي بود که با سکوت بيگانه بود .سومين کلمهاي که برايش قابل
درک شد ،درد بود و بعد تنهايي .بدنش درد ميکرد ولي دقيقاً نميدانست که کجاي بدنش
تر باز کرد و گوشش را هم تيزتر کرد؛ تاريکي بود و سکوت.
است .چشمهايش را درشت
زمان و مکان را تش���خيص نميداد و حتي خودش را هم به ياد نميآورد .خواست فرياد بزند
ولي چند س���رفه خشک بي رمق از گلويش خارج ش���د .طعم خاک را روي لبهايش حس
ميکرد؛ ماندگارترين طعمي که در ناخودآگاهش بود .به مغزش فش���ار آورد تا متوجه شود
چه اتفاقي افتاده است و االن کجا و در چه زماني قرار دارد و يا اينکه چه کسي است ،ولي بي
فايده بود .لحظهاي به خودش گفت نکند مرده است؟!! ولي بعد قانع شد که نميتواند مرده
کرد که او را به دنيا وصل ميکرد.
باشد چون دردي در زانوي سمت راس���تش احساس مي
پايش را تکان داد .زانويش تير کشيد و قيافه اش را جمع کرد تا درد را تحمل کند.
سعي کرد کمي بخوابد .چشمهايش را که روي هم گذاشت احساس کرد چشمهايش از يک
مشت شن پر شده است .چند بار پلک زد تا شايد آرامتر شود .بدنش آنقدر کوفته و خسته بود
که با وجود سوزش چشمهايش ،خوابي سبک او را در خود فرو برد .يک جور خواب و بيداري
قبال آن را تجربه نکرده بود .زمين و زمان دور سرش ميچرخيد و صداي
را تجربه مي
کرد که ً
شنيد که کم کم رو به خاموشي ميگراييد:
نالههاي مادرش را مي
-محيا ...محياااا ....محياااااا
همين يک کلمه کافي بود تا انبوهي از خاطرات به سمت مغزش هجوم بياورند .صداي مادرش
لعنتي نحس .شبي که هميشه از به ياد
بود؛ اولين چيزي که به ياد آورد .و بعد هم آن ش���ب
ِ
کرد .با اين که چيزهاي گنگي از آن شب به خاطر داشت ولي هميشه اين
آوردنش دوري مي
آورد؛ او چيز زيادي از جام جهاني نميدانس���ت ولي
چيزهاي گنگ انبوهي از غم برايش مي
نشس���ت و اخبار
آنقدر تحت تاثير برادرش قرار گرفته بود که پا به پاي او جلو تلويزيون مي
کرد .برادر پانزده ساله اش "سام" که پنج سال
بازيهاي جام جهاني فوتبال را با ولع تماشا مي
شکست....
از او بزرگتر بود ،چشم به صفحه تلويزيون دوخته بود و تخمه مي
به يکباره زمين ش���روع به لرزش کرد" .محيا" که تا آن زمان چنين چيزي نديده بود ،شوکه
ش���ده و مانند سام بي حرکت ايستاده بود .لحظهاي چشم به هم دوختند و انگار که کسي به
آنها توصيه کرده باشد ،به س���مت در خروجي خيز برداشتند .صداي ريزش آوار از همه جا
به گوش ميرس���يد .حفظ کردن تعادل سخت بود و محيا چند بار زمين خورد ولي توانست
قبل از فرو ريختن س���قف ،خودش را به حياط برس���اند .همه جا را خاک گرفته بود .چشم
به در دوخته بود؛ خبري از س���ام نبود .قدرت حرف زدن و فرياد را از دست داده بود .نگران
س���ام و پدر و مادرش بود که در اتاق خواب ،ساعتي پيش به خواب عميق فرو رفته بودند.
صداي فرو ريختن آوار که فرو نشست ،صداي خفيف مادرش را شنيد که از زير آوار به گوش
ميرسيد:
-محيا ...محياااا ....محياااااا
س���ه بار ،دقيقاً س���ه بار او را صدا کرد و تمام .صداهايي جسته و گريخته از جاهاي مختلف
رسيد .با قطع شدن برق ،روس���تا در تاريکي کامل فرو رفته بود .تعداد
روس���تا به گوش مي
کمي که صداهايش���ان از روستا به گوش ميرسيد نشان از عمق فاجعه بود و محيا با وجود
س���ن کمش ،به خوبي فاجعه را درک کرده بود .بعد از مدتي توانست جيغ بزند و گريه کند.
زني از همس���ايهها که جان س���الم بدر برده بود ،او را در آغوش گرفت و در آغوش همديگر
اشک ريختند.
تاريکي شديدتر از آن بود که بشود کاري کرد .چند نفري از اهالي روستا که زنده مانده بودند
گرفتند تا بتوانند مجروحين را از زير آوار
کردند و دنبال نالهها را مي
هايشان را تيز مي
گوش
بيرون بکشند ولي خيلي موفق نبودند؛ حجم آوار زياد بود و تعداد افراد سالم انگشت شمار.
تاريکي هم که جاي خود داشت .خبري از صداي مادر و پدر محيا و برادرش سام نبود .محيا
آنقدر گريه کرد تا بي اختيار خوابش برد.
صبح با صداي شيون و جابجا کردن آوار از خواب بیدار شد .دو سه نفر در حال جابجا کردن
آوا ِر خانه آنها بودند .محيا با چش���مهاي نگران شاهد بود که تقريباً نزديک ظهر ابتدا پيکر
بيجان سام و ساعتي بعد پيکر پدر و مادرش از زير آوار بيرون آورده شد .سعي کرد خود را به
آنها برساند ولي آغوش زن همسايه جلو حرکت او را گرفت و در آغوش او آرام گرفت.
ها نبود.
مي���زان آوار و افراد مانده زير آوار آنقدر زياد بود که که کس���ي به فکر دفن جنازه
ها
ها تا روز بعد بالتکليف مانده بود تا اين که چند نفري دس���ت به کار شده و جنازه
جنازه
را دفن کردند .دو روز بعد از حادثه بود که اولين گروه امدادي رس���يدند و کار دفن جنازهها

14

دی96
شماره 2250

سرعت گرفت و رسيدگي به مجروحين شروع شد .چند چادر در ميدان وسط روستا برپا شد.
تمامي اقوام محيا فوت شده بودند و زن همسايه که خودش تعداد زيادي از افراد خانواده اش
را از دست داده بود ،محيا را در پناه خود گرفت و مثل دخترش به او رسيدگي کرد.
روستاي آنها که فاصله کمي با رودبار داشت به روستايي غمزده تبديل شده بود .زلزله با چند
رانش زمين ،مس���ير تنها رودخانهاي را که از وسط روستا ميگذشت عوض کرده بود و ديگر
ِ
روستاييان باقي مانده از زلزله
کم
تعداد
س���ال
دو
يکي
از
بعد
نبود.
آب
پر
رود
آن
از
خبري
ِ
ِ
توان ماندن در روستاي بي آب را نداشتند .محصوالت روستا ضعيف شده بود و کفاف زندگي
بازماندگان را نميداد .زن همسايه دوسال بعد به همراه محيا و پسرش "افشين" که پنج سال
از محيا بزرگتر بود ،راهي يکي از روستاهاي اطراف شد تا در کنار تعدادي از اقوامشان که در
آن روستا زندگي ميکردند ،زندگي جديدي را آغاز کند.
کرد .ده سال
تر و خشکش مي
محيا خوش شانس بود که زن همسايه او را زير بال و پرش گرفته و
از آن فاجعه گذشته بود که محيا با افشين ازدواج کرد و به خاطر کار افشین به بم رفتند .دو سال
و نيم بعد از ازدواجشان خدا دختري به آنها داد که اسمش را "نسيم" گذاشتند.
***
-نسيم ...دخترم ...نسيم...
محيا از خواب پريد .نسيم کجا بود؟ اين س���وال مثل پتکي بر سر او فرود آمد .زانويش تير
کش���يد ولي برايش مهم نبود .به اطراف خيره شد تا شايد چشمش به تاريکي عادت کند
مي
ولي همه چيز کام ً
ال محو بود .به يکباره همه چيز به خاطرش آمد؛ براي ش���ير دادن به نسيم
از خواب بيدار شده بود .عادت داشت که هر شب بين ساعت پنج تا پنج و نيم از خواب بيدار
ش���ود و به نسيم شير بدهد.مدتی بود که مادر افشين هم به خانه آنها آمده بود .افشين که با
يک گروه توريس���ت به عنوان راهنما به ارگ بم رفته بود ،گفته بود که شايد دو روز همراه با
توريستها باشد و خانه نيايد.
آخر شب نسيم شروع به گريه کرده بود و آرام نشده بود .مادر افشين او را در آغوش گرفته و
در اتاقي روي پا انداخته و خوابانده بود .محيا که بي خواب بود جلو آش���پزخانه خوابش برده
بود .محيا که به عادت هرش���ب از خواب بيدار شده بود تا به نسيم شير بدهد دوباره با اتفاق
سيزده سال پيش مواجه شده بود :زلزله.
محيا به ياد آورد که زمين و زمان لرزيد و او تعادلش را از دس���ت داد و روي زمين س���قوط
کرد .نميدانست چه مدت گذشته است .نميتوانست دست روي دست بگذارد .دستش را به
اطراف کشيد .چند تا از اسباب بازيهاي نسيم به دستش خورد .فکري به ذهنش رسيد؛ يکي
نسيم سه ماهه از آن استفاده ميکردند.
از اسباب بازيها چراغ داشت و براي سرگرم کردن
ِ
اس���باب بازي را با احتياط برداشت و جلو چشمهايش گرفت .دستهايش را به آرامي روي آن
اي را فشار داد .پيانو اسباب بازي شروع به آهنگ زدن و چشمک زدن کرد.
چرخاند و دکمه
توانست به
مانست .صدا و نورش ،مي
وجود اين اسباب بازي در آن شرايط به يک معجزه مي
محيا کمک کن���د .آرام آن را به طرف زانويش گرفت .خط باريکي از خون از زانويش جاري
و خشک ش���ده بود .تير چوبي سقف بهصورت اريب افتاده بود و به طرز عجيبي مانع از فرو
ريختن آوار روي محيا شده بود .پايش را به آرامي تکان داد .دردشديدي بدنش را فرا گرفت.
به آرامي ناليد .چند بار مادر افشين را صدا کرد ولي صدا زير خروارها خاک خفه ميشد.

