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كﻠبﻪ ﻧفرين شده

 .سمت اتاق رفتم .مادرم درحال جمع كردن لباس هايش در چمدان بود...
با تعجب گفتم  :جايي قرار هست بريد؟

مادرم گفت  :چارلي عزيز.فراموش كردم بهت بگم كه براي من و پدرت سفر كاري پيش اومده و سريع تر بايد به محل اعﻼم

شده جهت كمك به شركت اعزام بشيم.

همينطور كه داشتم به حرف هاي مادرم گوش ميدادم به اوضاع اين چندهفته محل فكر كردم .چند روزي بود كه سرقت تو

كوچه هاي ما تمومي نداشت.خب يكم هم ترسيدم.درسته قبﻼ هم تجربه تنها موندن تو خونه رو داشتم ولي فكر كنم شرايط

اين بار با هميشه فرق ميكرد.

ديگه نتونستم صبر كنم و گفتم  :مامان پس من چي؟

يكم مكث كرد و گفت  :عزيزم .من و پدرت تصميم گرفتيم تو رو ببريم پيش خانم راميﻼ.

اسمش رو يك بار شنيده بودم،شايد هم دو بار! ولي آشنايي خاصي باهاش نداشتم.چجوري بگم! يعني خودم هيچ وقت دنبال

اين نبودم كه ببينم خانم راميﻼ كيه يا كجاست چون ناخودآگاه وقتي اسمش به گوشم ميخورد عرق سرد ميومد رو پيشونيم.

هميشه فكر ميكردم خانم راميﻼ موهاي وز وزي زيادي داره و پاهاش حداقل سه برابر حالت معمول هست و چاقه ...
اگر بخوام اعتراف كنم خب همين اﻻن هم فكر ميكنم خانم راميﻼ همينطوري هست...

عصر بود...

كوله پشتي من آماده بود و همه وسايلي كه ترجيحا براي  ٢روز فقط ﻻزم بود جمع شده بود .با پدرم چمدون و كيفم رو در

صندوق عقب ماشين گذاشتيم و كم كم آماده راه افتادن به سمت كلبه خانم راميﻼ راه افتاديم.

كلبه!

يعني چه شكلي هست؟ از چي درست شده؟ خانم راميﻼ تنهاست؟ اتاق خوابي براي من هست؟ خب عيب نداره! دو شب هم
نهايتا رو كاناپه خونه خانم راميﻼ سر ميكنم.كاناپه! خونه خانم راميﻼ كاناپه داره ؟ اصﻼ خانم راميﻼ كيه!

سوال هاي ذهن خط خطي من تمامي نداشت...

شايد اولين بار بود كه مغز مرتب و چيده شده من اينقدر دچار سردرگمي شده بود.
رسيديم!

مادرم گفت  :اينم خونه عمه راميﻼ!
عمه! عمه من؟

عمه!

شايد عمه پدرم...

شايد عمه مادرم...

كس ديگه اي نبود خب؟!

فنرهاي مغز پيچيده من از جا در اومد و ستاره ها دور و سرم ميچرخيدن...شايد ابر هم ميچرخيد...حتي شايد كلبه خانم راميﻼ

هم درحال چرخيدن بود.
.
.
.

جالب بود !

يا عجيب بود !

خانم راميﻼ همون خانمي بود كه فكر ميكردم !

هم موهاي وز وزي داشت ...هم پاهاي دراز و كلفت ...يه عينك هم داشت...عينك مثلثي!
خونه و زندگيش مثل خودش بود.
شلوغ و پر سر و صدا !

صداي همه وسايل خونه ميومد ! انگار همگي فرياد عجيبي تو سكوت كلبه ميزدند...

حرف نميزد...

فقط يه كلمه گفت چارلي عزيز خوش اومدي...

بعد قورت دادن آب دهانم فقط گفتم  :ممنون!

.
.
.

ديگه كم كم داشت خوابم ميگرفت .حسابي خسته شده بودم  .از صبح كه مشغول بستن كيف و جمع كردن وسايل بودم ديگه
اﻻن فقط دنبال آرامش بودم .دنبال همون سكوت بين برگ هاي جنگل كه يه جيجيرك اون رو ميشكست ولي خب ترس هم

داشت .خانم راميﻼ رو كاناپه خوابيده بود و من هم تو اتاق كوچيك كلبه كه تقريبا شبيه انباري بود روي تخت فلزي كه پر از
صدا و قرچ و قورچ بود ميخواستم بخوابم .يه كلبه كوچيك وسط جنگل به اين بزرگي !

كم كم چشمام سنگين شد !
.
.
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دم دم صبح حدود ساعت  ٤از خواب پريدم .صداي عجيبي بود كه از توي كمد به گوشم ميخورد .

ديگه نميتونستم تحمل كنم .هرچقدر تﻼش كردم در كمد باز نشد كه نشد .مجبور بودم تا صبح با اين صدا سر كنم هرچند كه
ديگه خورشيد داشت طلوع ميكرد.

سمت تخت كه رفتم ﻻي در يه نامه توجه من رو جلب كرد.

_ چارلي عزيز .همسر من حال خوشي نداره .خيلي زود بر ميگردم !

پايين نامه نوشته شده بود از طرف عمه راميﻼ.

.
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خوابم نميبرد .مگه خانم راميﻼ همسر داشت؟ اصﻼ كي ميومد با خانم راميﻼ ازدواج كنه؟ نه اخﻼق داره نه قيافه ! اگر من بودم

تو تصميمم يه تجديد نظر ميكردم .حتما!

.
.

ساعت  ٨صبح بيدار شدم.

بارون شديدي به شيشه كوچيك و بخار گرفته اتاق ميزد و من تنها تو يه كلبه وسط جنگل به اين بزرگي مونده بودم .احساس

گرسنگي كردم .سمت در اتاق رفتم تا در رو باز كنم...
باز نشد ! در باز نشد...

تازه يادم افتاد خانم راميﻼ پشت نامه گفته بود براي اينكه نترسم و كسي وارد كلبه نشه درب رو قفل كرده بود.

آخه اين چه كاري بود !

مگه كسي مياد تو اين جنگل كه در رو قفل كردي راميﻼ ! ببخشيد .خانم راميﻼ ! چي ميگم من ! اصﻼ از كي عذرخواهي
ميكنم.

خب مشكلي نبود .چاره يه زنگ بود به مادر و پدرم كه وقتي رفتم گوشيم رو بردارم ديدم واي گوشي بيرون از اتاق مونده...

من حاﻻ تنهاي تنها بودم بدون هيچ ارتباط با كسي !

ولي انگار...

انگار يكي داشت حرف ميزد ...

با من ؟!

كي رو صدا ميكرد؟

من ؟!

.
.
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خواستم پنجره رو بشكونم تا برم ! رفتم جلو ولي يكهو پام خورد به يه شيشه و شيشه شكست ! روي اين قوطي شيشه اي

نوشته بود  :لطفا باز نشود.

به خودم كه اومدم ديدم يه مايه لزج از شيشه ريخته رو زمين !

عيب نداره ...فقط يه كم بو ميداد...

.
.
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وقتي به خودم اومدم ديدم كل اتاق پر شده از اين مايه اي كه ديگه لزج نبود ! فقط بو داشت ...فقط بو!

اصﻼ اينجا كي به كي بود...

دستاي من چرا بسته شده بود...

چشماي چه كسي بود كه اينطور به من خيره بود.

ديگه حرفي هم نمي تونستم بزنم واقعا انگار گير كرده بودم حس ميكردم اين مرحله آخر اي هست كه دارم توي اين سفر

پشت سر ميذارم نميدونم دنبال رفتن بودم دنبال بودن بودم يا دنبال اينكه مادرم پدرم خانم راميﻼ بهم سر بزنن.

آره انگار يكي داشت حرف ميزد .با من ؟ اسم منو صدا كرد .اسم خود خودم رو .خيال نبود فكر نبود .اين بار خود واقعيت بود.
_ روزي كه شما با دستهاي خودتان ما را به دامن طبيعت سپرديد فكر نمي كرديد ما بزرگ شويم و يك روز جمعيت ما از
شما هم بيشتر شود ،از زباله هاي تان از روزمرگيهاي تان از بطري هاي پﻼستيكي هر روز شما...

شما خودتون ما رو به وجود آورد ايد خودتون خواستيد كه اﻻن من بعد از قتل خانوم راميﻼ سراغتو بيام  .سراغ مرگ تو.

خودتون نخواستيد زندگي كنيد توي فضايي با فضاي راحتي ،در يك فضاي تميز.

نمي دونستم چي بگم يعني اين همون زباله هاي ما بود همان بطري ها يا همون آشغالها يعني اﻻن هم اين آشغال همين

جناب آشغال را مي ﻻرو نابود كرده بود نكنم نابود ميكرد اما يه روز من خودم طبيعت و نابود كردم شايد نميدونم شايد ولي
اگر من باعث مرگ يه حيوون شده باشم باعث مرگ يك گياه شده باشم خوب عادﻻنه است كه زباله بخواد منو نابود كنه تو

قصه ها نبود واقعا اﻻن دارم به زباله حرف ميزنم زباله از اين شيشه در اومد من فكر مي كنم فقط تو داستان ميشه خيالي

حرف زد ميشه خيالي گفت من خودم توي داستانم شايد بين كلمه هاي داستان گم شدم نميدونم چيكار كنم نميدونم كجا
برم نميدونم از كي كمك بخوام فقط ميدونم اشتباه كردم كه اﻻن بازم نميدونم چطور و توانش رو پس بدم

خيلي حرف زدم نميدونم با كي فكر كنم همون زباله !

از ماجراي  ٥٠سال پيش گفت .در مورد يك زن كه به آتش كشيده شده بود و اﻻن جز خاكستري كه گوشه آشپزخانه ازش

مونده چيزي باقي نبود

چرا نفرين شده بود شايد به خاطر همين زن به خاطر راز اين زن

ولي خوب اين زن با طبيعت چه كار كرده بود

چندتاحيوان رو كشته بود كه شكارچي ماهري بود

چه كسي رو كشته بود !

طبيعت رو ؟!

ترسيده بودم از اينكه ممكن بود از اين مخمصه بيرون نيام ،از بين زباله هايي كه سالها من توليد كرده بودم .نفسم باﻻ نميومد

انگار همه اينها داشتن رو قفسه سينه من سنگيني مي كردند فقط مي خواستم فرار كنم ميخواستم بدونم كاشكي خواب باشه

 .ميخواستم ه برم برم جايي كه هيچكسي نباشه و يا دستم به كسي برسه.

.
.
.

با صداي چارلي چارلي به خودم اومدم خواب بود خيال بود يعني واقعاً واقعي نبود

مادرم بود بيان داشت منو صدا ميكرد تا...

همش خواب بود همش خيال بود اصﻼ خونه خانم راميﻼ نرفته بودم ولي انگار اﻻن بايد از ماشين پياده ميشدم تا كجا برم؟!
خانم راميﻼ در رو باز كردن يه خانومي با موهاي وزوزي و پاهاي كلفت به من گفت سﻼم چارلي خوش اومدي .

يعني اين واقعيت بود .تمام اين داستانها اين شب بيداري يا و اين ترس و قرار بود به واقعيت تبديل بشه!!
اين اول راه بود...

اول داستان خيانت هاي ما به طبيعت!

