داستان طنز
معصومه پاكروان

قصههاي خان داداش

 احضار روح

عمو بودن هزار دردس���ر دارد و از همه بدتر اينكه نميداني
كدام كارت درس���ت است و مورد تاييد خانواده خانداداش
است و كدام نيست! همين چندوقت پيش بود كه يك شب
اعضاي محترم خانواده خانداداش منهاي خود خانداداش
دور هم پش���ت يك ميز بيضي شكل نشسته بودند و از هر
داداش هم در فنجان و نعلبكي
زدند و زن
دري ح���رف مي
برايشان چاي آورد و رضا كه طبق معمول همه آتشها از او
شد دستش را گذاشت روي نعلبكي و با چرخاندن
بلند مي
آن با صداي ترسناكي گفت:
اي روح اگر اينجايي لطفا فنجان را بچرخان!
با صداي رضا ،شيما جيغ بلندي كشيد و به بازوي خواهرش
رعنا چسبيد و چشمهايش را بست و گفت:
من از روح ميترسم!
من كه از دور تماشايش���ان ميكردم ش���يطنتم گل کرد و
نزديكشان رفتم و گفتم:
مي خواهيد احضار روح كنيد؟
شيما يك جيغ ديگر كشيد و گفت:
من از احضار روح ميترسم!
تر آوردم و به آنها نزديك ش���دم و
صداي���م را كمي پايين
گفتم:
من ميخواستم بگويم كه احضار روح اص ً
ال كار خوبي نيست
بينند!
و روحها آزار مي
نيما چشمهايش گرد شد و به من نزديكتر شد و پرسيد:
تو احضار روح بلدي؟
به دنبال اين س���وال ،همه چشمهاي برادرزادههاي محترم
به من خيره ش���د و من در زي���ر بار آن همه نگاه كنجكاو
جواب دادم:
يك چيزهايي ميدانم!
شيما بار ديگر جيغ كشيد و گفت:
من از عمو ميترسم!
رس���يد از بقيه كنجكاوتر است آرام
س���يما كه به نظر مي
گفت:
عمو كه روح نيست او فقط احضار روح بلد است!
هايشان را
س���عي كردم آنها را آرام كنم و يكي يكي سوال
جواب بدهم .تعداد سوالها بيش از حد بود و نوع نگاههايشان
به من متفاوت شده بود .با صداي آرامي جوري كه زنداداش
نشنود گفتم:
اي���ن بين خودمان بماندها!هيچ كس االن از اين راز باخبر
نيست!
رعنا پرسيد:
اين كار را از چه كسي ياد گرفتي؟
گفتم:
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دوران سربازي از دوستانم ياد گرفتم!
چشمهاي رضا درشت شد و گفت:
پس در سربازي اين كارها را هم ياد ميدهند!
صدايم را آرام كردم و گفتم:
دهند .يواش���كي از يكي از دوستانم ياد
نه ،آنها كه ياد نمي
گرفته ام و هر شبي كه برق ميرفت شيطنتمان گل ميكرد
كرديم!
و از اين كارهايي كه نبايد ميكرديم مي
همين جا بود كه برق رفت و خانه تاريك ش���د و صداي
ها كه البته خود مرا هم ترس���اند در خانه پيچيد
جيع بچه
و زنداداش از همه جا بي خبر سراس���يمه به سمت ما آمد
و با ديده ش���دن او صداي جيغ دوباره شدت گرفت و همه
به گمان اينكه يك روح به آنها نزديك ش���ده با تمام وجود
داداش يك زهرماري گفت و به همه ثابت
جيغ كشيدند!زن
داداش
داداش است .زن
اند و اين خود زن
كرد كه روح نديده
كه از جريانات پيش آمده ميان ما خبري نداش���ت سري به
نشانه تأسف تكان داد و گفت:
شوند...
اينها درست نمي
بعد هم خواس���ت مرا كمي تحويل بگيرد يادآوري كرد كه
من از بقيه بزرگترم و بايد بچهها را كنترل كنم و حواس���م
به آنها باشد .براي همين زماني كه رضا دوباره بحث احضار
روح را وسط كشيد من قاطعانه گفتم:
تمامش كنيد!اص ً
ال درباره اش حرف هم نزنيد!
نيما گفت:
موقعيت خوبي است.بيا امتحانش كنيم!
االن برق رفته و
ّ
سيما هم ادامه داد:
بياييد روح خان عمو را احضار كنيم!
ش���يما يك ب���ار ديگر جيغ زد و من از جا بلند ش���دم و
گفتم:
من نيستم .خودتان هر كاري دلتان ميخواهد بكنيد!
نيما و رضا كه خيال كوتاه آمدن نداشتند دنبال من آمدند
و اصرار كردند كه كس���ي از موضوع خبردار نميشود و هر
تواند ميز را ترك كند .سيما در مقابل اين
ترسد مي
كس مي
اعالميه ي صادر شده از جانب برادرانش گفت:
ترسم!
من كه نمي
رعنا گفت:
من هم عمو را خيلي دوست دارم!
شيما گفت:
براي من هم فرقي ندارد اگر آن اتاق نشس���ته باشم و بدانم
كه در اين اتاق چه خبر اس���ت انگار در وسط ماجرا هستم
پس ترجيح ميدهم به جاي آنكه در آن اتاق باشم و مدام
فكر كنم كه چه اتفاقات ترس���ناكي دارد ميافتد همين جا
باشم و با چشم خودم احضار خان دايي را ببينم!
با اين حال من باخنده موافق كاري كه قرار بود بشود نبودم،
براي همين گفتم:
من خيلي چيز زيادي يادم نيس���ت و بهتر اس���ت نشنيده
بگيريدش كه من در سربازي گاهي از اين كارها ميكردم!اين
براي همه ما بهتر است!
اينجا بود كه رضا از ترفند لو دادن استفاده كرد و با صداي
ناخوشايندي گفت:
گوييم تو چه كاري
اما اگر اين كار را نكني ما به پدرمان مي
ترسد!
بلد هستي و ميداني كه پدرمان چقدر از روح مي
سيما هم گفت:
يعني ديگر خيلي هم فرق ندارد كه تو اين كار را االن انجام
بدهي يا نه چون در چشم ما انجام شده است و انجام ندادنت
براي تو بدتر هم هست!
رضا هم گفت:
ش���ايد انجام دادن و احضار روح خان دايي برايت بهتر از
انجام ندادن هم باشد!
اين تهديدها براي آنها جواب داشت چون من در حالي كه
شمعي روشن ميكردم روي صندلي درست وسط مجلس
نشس���تم و در حالي كه نفسم به سختي باال ميآمد دوباره
گفتم:
ها!بياييد فراموشش كنيم!روح خان دايي
هنوز هم دير نشده
اذيّت ميشود!

شيما با صداي لرزاني گفت:
يعني ممكن است روحها اذيّتمان كنند؟
رعنا گفت:
ترس���ي برو!من شنيده ام كه در احضار روح ممكن
اگر مي
اس���ت كه روح اشتباه ظاهر شود و شايد االن به جاي روح
خان دايي روح يك قاتل احضار شد!
شيما با تمام وجود جيغ كشيد و از جا بلند شد و گفت:
روم آشپزخانه پيش مامان!
من مي
رضا گفت:
ترسوها بايد بروند...فقط حواست باشد آنجا حرفي نزني كه
به ما شك كنند!
شيما در حالي كه به شدت ميلرزيد از كنار ما بلند شد و به
آشپزخانه رفت .من ماندم و سيما و رعنا و نيما و رضا!نمي
دانستم چه کنم که آنها را منصرف کرده باشم گفتم:
هنوز هم دير نش���ده اگر موافق هس���تيد از دور ميز بلند
شويم!
رعنا از جا بلند شد و گفت:
باش���د من هم ميروم..من خيال ميكردم تا االن شوخي
خواهيد احضار روح
بينم واقعا مي
كنيد ولي حاال كه مي
مي
كنيد ميروم!
رعنا هم بلند شد كه نيما گفت:
دهند!
ترسوها دارند يكي يكي خودشان را نشان مي
بعدهم فنجان را به سمت من هل داد و گفت:
شروع كن...
من كه ديگر راه چارهاي نداش���تم .چشمهايم را بستم و با
صداي آرامي گفتم:
..م���ا با روح خان دايي كار داريم..آيا اين روح ميخواهد با
ما حرف بزند؟
هنوز جمله ام تمام نشده بود كه سيما گفت:
يك دقيقه صبر كنيد..اگر يك روح اشتباهي بيايد چه؟ بهتر
است مجلس مردانه باشد!
س���يما خيلي راحت انصراف داد و رضا و نيما در حالي كه
چشمهايشان گرد شده بود و صدايشان ميلرزيد هم از جا
بلند شدند و رضا گفت:
راس���تش را بخواهيد خان دايي خيلي با من خوب نبود..
شايد وقتي من را ببيند شما را هم اذيّت كند!بهتراست من
هم با سيما بروم!
رضا و س���يما كه رفتند من احساس سنگيني زيادي كردم
و نفس���م سخت باال و پايين ميرفت .با گلويي خشك شده
به نيما گفتم:
فكر ميكنم روح خان دايي اينجا باشد..نعلبكي دارد تكان
ميخورد!
نيما من را محكم بغل كرد و گفت:
كني؟
شوخي مي
نه!نعلبكي را نگاه كن...دارد روي حروف ميچرخد..دارد يك
فهماند!
چيزهايي به ما مي
من و نيما همزمان جيغ كش���يديم و از صندليهايمان بلند
ش���ديم و ميخواستيم به سويي بدويم كه خورديم به مانع
قد بلندي كه روبرويمان در تاريكي ايس���تاده بود .نيما كه
خيلي ترسيده بود باصداي لرزاني فرياد ميزد:
غلط كردم خان دايي....ولم كن!
من هم س���عي داشتم نعلبكي فنجانها را به هم بريزم كه
ناگهان برق آمد و نيما در حالي كه به ش���دت عرق كرده
بود و ميلرزيد از بغل آن مانع قد بلند كه كس���ي نبود جز
خانداداش روي زمين افتاد و از حال رفت!
آن ش���ب به سختي تمام شد .همه كاسه كوزهها بر سر من
ها
شكس���ت و طبق معمول همه چيز گردن من افتاد و بچه
هم براي اينكه خودش���ان را از دعواي خانداداش و خشم
خان دايي تبرئه كنند همه چيز را به من نس���بت دادند كه
چون شخصيت ترسناكي داشتم از جانب مادرمحترم تا يك
هفته از خانه رفتن منع ش���دم و چون بدآموزي داشتم تا
ها محروم ش���دم و چون به خان
مدتها از تنها ماندن با بچه
دايي توهين كرده بودم قرار شد تا مدتها جلوي چشم خان
داداش پيدايم نشود.

