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داستــان مــاه

خانه تکانی
محمد رضاعباس زاده  -کاشان
از خواب كه بيدار شد احساس کرد سرش گیج می رود .هيكل چا قش را از رختخواب بيرون
اند ،شايد اين سرگيجه به خاطر بوي تینر و
كشيد.يادش آمد كه خانه شان را تازه رنگ كرده
رنگي بود كه تازه به در و ديوارها زدهاند و او را لَخت و بی حال کرده است .خانه شان چقدر
عوض شده بود .واردهال كه شد ،حس كرد وارد خانۀ نو و جديدي شده است .از بس نقاش
ساختمانشان ترو تمیز ،آنجا را رنگ زده بود .یک ماه مانده به عید ،لعیا هی به در و دیوار بی
ریخت و رنگ و رورفته خانه گیر داده و تنگ دلش غر زده بود که:
یا اینجاها رو رنگ می کنی یا امسال عید ،نه خونۀ فامیلهات میام ،نه می گذارم کسی پا شو
"
توی این خونه بگذاره .نا سالمتی ما هردو معلمیم و باید سرمشق تمیزی و نظم باشیم"
آخرش هم دم عیدی و توی این هوای سرد ،وادارش کرده بود نقاش بیاورد و،خانه را نقاشی
ها تمام
کند .س���ه چهار روزی هم مجبور شده بودند،خانۀ مادر زن جانش بروند تا کار نقاش
شود .با خودش گفت:
ولی دستش درد نکنه ،خونه یه رنگ و لعاب تازه ای به خودش گرفته.
-
خمیازه ای کشید و با صدایی خواب آلود ،زنش را صدا زد:لعيا ،لعيا
جوابي نش���نيد .به ساعت روي ديوار نگاه كرد .نه صبح بود .لعنت خدا بر شیطان ،حتماً لعیا
هی صدایش کرده و او مثل نعش خود را به بی حالی و مریضی زده .هیچگاه ،وقتی در خواب
سنگین بود و تکانش می دادند ،یادش نمی آمد چی گفته .اما موقعی که زنش از مدرسه می
آمد ،برایش تعریف می کرد:
هی جد و آباد منو جلو چش���مم می آوردی و بهشان بد و بیراه می گفتی،تا بگذارم بیشتر
-
بخوابی ،منم عصبانی ش���دم ،ولت کردم،رفتم .گور پدر خودت و خوابت ،به من چه؟ وااله به
خدا ...زير لب غريد:
-بخش���کی شانس.بازهم دير بيدار شدم .هی به زنم میگم به حرفام توجه نکن ،هرطور شده
بیدارم کن ،اما خانم نازک نارنجی من فوری بهش برمی خوره ،خوب گیرم چندتا فحش آبدار
هم به پدرت دادم ،دست خودم که نیس ،خوابم.بی هوشم .و ته دلش با شیطنت گفت ":تازه،
حقشه ،با این دختر تربیت کردنش ،دستم هم درد نکنه"
را شست و مس���واک زد .از آن جا بیرون آمد.
با عجله به س���مت دستشویی دوید .صورتش
نگاهش که به "ال سی دی " س���ی و هفت اینچی روی دیوارهال خورد،دوباره با خودش
غرغر کرد:
-از بس اين فوتبال کوفتی رو تا نصف ش���ب لفتش ميدن ،آخرش هم يه گل درس���ت و
حس���ابي نميزنن .حاال خانم معلم وقت ش���ناس ،لعيا خانم و دخترم ،مهسا ،سر كالس
من بدبخت،باز هم دير كرده ام .مجبورم كلي اخم و تخم ناظم و مدير
درسش���ان هستند و ِ
مدرسه رو تحمل كنم ،به خصوص ،نگاه جناب ناظم با اون چشمهای خيره شده اش به آدم.
مثه اینکه داره به یه قاتل خون آشام نگاه می کنه!
ياد سه روز قبل كه يك ساعت دير كرده بود افتاد.ناظم به او زل زده و با صدايي بلند گفته
بود:
روزهايي كه دير ميآيي بهتره تا زنگ بعدي س���ر كالس نري و همين جا ،تو دفتر مدرسه
-
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شه.
بنشيني .معلم كه دير كنه ،براي بقيه بچهها هم دير اومدن و بي نظمي عادي مي
اما عشق به فوتبال و تماشاي مسابقات لیگ اروپا ،نميگذاشت كه شبها زود بخوابد .با سرعت
به طرف جالباسی استیل گوشه اتاق رفت ،کت و شلوار سرمه ای تازه اتو شده اش رو پوشيد.
چقدر دلش می خواس���ت از آن قوری چینی روی سماور ،یک چایی قند پهلو بریزد و هورت
بکشد ،اما وقتش را نداشت.دلش شور دانش آموزان بی معلم را می زد .همیشه ،خودش هم
از دير رفتن به مدرسه ناراحت و كالفه بود .زير لب گفت:
-اين ماه بیش از سه چهار ساعت تأخير داشتم .ديگه شورش رو در آوردم.يعني تأخيرها را
به اداره گزارش ميكنه و توبيخ ميشم؟ واي! بايد زودتر و به دو برم.
هنگام خروج از خانه و نزدیک راهرو تازه موکت شده ،نگاهي به تنگ ماهيهای قرمزش كرد.
ها عالقه داشت .دو هفته قبل
تنگ بلور روی یک عسلی و کنار دیوار بود.خيلي به اين ماهي
آنها را خریده بود ،با یک تنگ جادار که راحت شنا کنند .با تعجب ديد یکی از ماهيها که
اسمش را "امید " گذاشته بود ،روي آب آمده،در حالي كه به پهلو خوابيده ،بي حركت شده
است".ش���ادی" ،اما همچنان سرحال ،دم پهنش را تکان می داد و بی خیال شنا می کرد .با
افسوس گفت:
-ماهيهاي سفره هفت سين،هيچوقت نميمونن .تا می رن به خونه جديد شون عادت كنن،
ميبينن كه ريق رحمت رو سر كشيدن ،خدا کنه" شادی " جون تا عید زنده بمونه وگرنه با
سفره هفت سین بی ماهی چهکنم؟
عجله اش برای رفتن به مدرس���ه ،مجال غصه خوردن و ماندن بيشتر را به او نداد.وگرنه تا
نیم ساعتی می نشست و به ماهی مرده زل می زد و اگر لعیا و مهسا در خانه نبودند ،سیگاری
می گیراند و با شوک وارد کردن و سوزن زدن به بدن ماهی ،تالش می کرد،دوباره او را زنده
کند ،اگر چه می دانس���ت کوشش او بیهوده خواهد بود .دم "امید " را گرفت و داخل سطل
زباله انداخت .با س���رعت از خانه بيرون زد .مدرسه،نزديك خانه شان بود .حیاط را طی کرد.
وارد دفتر مدرسه ش���د .ناظم روی ميز خودش خم شده و در حال نوشتن نامه ای بود .اين
دفعه ،حتي نيم نگاهي هم به او نینداخت .با خودش فکر کرد:
از ب���س دير كردم و عصباني���ه ،باهام حرف هم نميزنه ،،البد در حال نوش���تن گزارش
-
هاي منه!
تأخير
او هم خودش را به بی خیالی زد ،تندی دفتر كالس را برداش���ت .تقریباً به دو،راهرو طوالنی
ها ،كالس را روي سرش���ان
بین دفتر و کالس را طی کرد و وارد كالس ش���د .ديد كه بچه
گذاشتهاند و از سر و كول هم باال ميروند .داد زد:
-ساكت.
اما هيچكس به او توجه نكرد .گويي بين دو نفرش���ان دعوای سختی شده بود و همه سرگرم
تماش���ای بزن بزن آن دو بودند .روي صندلي خود نشس���ت و دفت���ر كالس را باز كرد تا
دادن نمره صفر ،آنها را ساكت كند .معموال با اين روش بيشترشان ساكت
بوسیله تهديد به
ِ
شدند.
مي
در حال ورق زدن دفتر بود كه ناگهان ناظم در كالس را باز كرد و نگاهي غضب آلود به بچهها
ها با عجله روی نیمکتهای خود نشس���تند و
انداخت .با ديدن صورت اخم آلود ناظم ،بچه
كالس ساكت ش���د .همیشه همین طور بود .آنها از آقای محسنی بیشتر حساب می بردند.
محسنی ،بدون توجه به او ،فرياد زد:
كنين؟
-چي شده؟ چرا اين قدر سرو صدا مي
با خودش فکر کرد:
-ببین چه طوری به من اهانت می کنه ،انگار نه انگار منم س���ر کالسم .ناظم و این قدر بی
معرفت؟
نمايندۀ كالس از جا بلند شد و گفت:
-آقا اجازه؟ ما اسم اونهايي رو كه شلوغ كردندرونوشتيم ،بيارم بدم به شما؟
نگاهش به سمت ناظم چرخید.
چهرۀ آقای محس���نی ،ناظم خش���ک مدرس���ه ،این بار درهم و گرفته بود .چش���مهای
اش مرطوب بود .بدون توجه به حرفهای مبصر ،پوفی کشید ،بعد گلویش را صاف
خاکستری
کرد ،با صدايي لرزان گفت:
-بچهها ،مجبورم خبر بدی رو بهتون بدم ،همين االن از بيمارس���تان زنگ زدن .معلم علوم
شما ،آقای صمدی ،ديشب تو خواب سكته كرده... 
گوشهایش را گرفت.نمی خواست ادامۀ حرفهای اورا بشنود.ترس ناشناخته ای وجودش را پر
کرده بود.بی اختیار از روي صندلي بلند شد و فرياد زد:
-دروغه! بچهها دروغه! این با من لجه.می خواد جر منو در بیاره .منم معلم علوم ش���ما،مگه
منو نميبينين؟سالم و سرحال!
اما هيچكس صداي او را نميشنيد .همه در باره اخالق و رفتار خوب او حرف ميزدند .چند
نفری هم می گفتند معلم خوش اخالقی بود ،حیف ش���د .خدا بیامرزدش...عدهاي هم گريه
ميكردند .از كالس بيرون آمد ،ناظم وس���ط راهرو بود .از پشت سر ،پیراهن ناظم را چسبيد
و فرياد زد:
-آقاي محسنی! اين دروغها چيه سر كالس گفتين .من كه زنده ام! دير كرده ام خوب تآخيرم
رو گزارش كنين .ديگه فيلم بازي كردن وشكنجه روحي دادن چه معنايي داره؟
آقاي محس���نی رویش را برگرداند .ناگهان جا خورد .به جاي آقاي محسنی ،مرحوم پدرش
را ديد.لباس یک دست س���فیدی به تن داشت .با قيافهاي آرام و موهاي شانه زده،او را نگاه
می کرد.

