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َ َعلَیِْه َفِمنُْهم مَّن َقَضی نَْحبَُه  ِمَن الُْمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ

لُوا تَبِْدیًل َوِمنُْهم مَّن یَنتَِظُر َوَما بَدَّ

برای ارائه مفهومی واال و ارزشمند از زبان و قلم شاهدان واقعی حماسه ای که چند دهه 
پیش به وقوع پیوست و تا قرنها، نسل به نسل و سینه به سینه نقل خواهد شد. حماسهای 
بس بزرگ و شگفت و ماندگار در تاریخ چند هزار ساله این سرزمین که تا همیشه تاریخ 

خواهد ماند.

الگوهای صبوری   این  ادای احترام و دین به همسران شهید است،  گام اول این جشنواره 
ربابهایی که با تأثیر از همسر بزرگوار امام حسین )ع(، رسالت زینبی خود را به نحو شایسته و 
بایسته ای به انجام رساندند، زنان نجیبی که هم فداکارانه همسرانشان را راهی جبهه ها کردند و 
هم نگاهبان یادگاران شهدا در تمام این سالها بوده اند و چه کسانی بهتر از فرزندان شهدا برای 
نقل و روایت و به تصویر کشیدن ده ها ایثار، فداکاری و پاس داشت مادران این یادگاران شهدا.

اگر شهدا آغازگر ایثار و فداکاری بودند و از جانشان برای حفظ و حراست این مرز و بوم 
گذشتند، همسران شهدا ادامه دهنده این راه با حفظ و حمایت و حراست و تربیت فرزندان 
شهید بودند. ایثاری که چند دهه گذشته جاری و ساری بوده و نشان دهنده نقش بی بدیل 

این ستارگان جاودان است.
فرزندان شهدا جدا از شاهد بودن شهادت و ایثارگری پدرانشان، در همه این سال ها شاهد 

   

آغاز سخن



ادامه این ایثارگری توسط مادران خود بوده اند و هنوز این جمله حضرت امام از خاطرشان 
نرفته است که خطاب به آنان فرمود: از شما فرزندان شهدا مي خواهم که با مادران داغدیده 
خود به عطوفت و مهرباني رفتار کنید که »الجنه تحت اقدام االمهات« و چه روایتگرانی 

بهتر از آنها برای روایت این ایثار در قالب شعر، داستان و قطعه ادبی.

 ■ ■ ■

خدا را برای شکل گرفتن این اتفاق فرخنده شاکریم و امیدواریم روایتگر بخش کوچکی از 
ایثار هر روزه مادران این فرزندان و همسران نابترین و خاصترین بندگان خداوند یعنی شهدا 
باشیم تا در راستای این سخن مقام معظم رهبری گام برداشته باشیم که فرمودند: فضیلت 

زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، کمتر از شهادت نیست.
برای  ادبی  جشنواره  این  و  کرده اند  ایفا  تاریخی  نقشی  شهدا  همسران  راه  این  در  یقینًا 
پاسداشت این ایثار هر روزه است، باشد که بتوانیم سپاسگزار اندکی از این ایثار بوده و بخش 

کوچکی از آن را به تصویر بکشیم.

الله افتخاری
رئیس هیئت امناء کانون همبستگی فرزندان شاهد



این سخن نغز و پر مغز که »مرد از دامان زن به معراج می رود« تعریف بسیار روشنی است 
از »سبك زندگی« در دیدگاهی توحیدی و الهی. دیدگاهی که زن در آن اسوه ی صبر و 
بردباری است و به عنوان اولین آموزگار در شکل گرفتن شخصیت تك تك افراد خانواده 

به ویژه فرزندان مطرح است.
از این منظر است که زن در نقش مادر و همسر، بنیان گذار شیوه ای خاص از رفتار و کردار 

و گفتار است که پسندیده ترین روش سبك زندگی در جامعه ای متعالی است.
این جشنواره فرصت و بهانه ای است برای قدردانی از مقام زن در نقش »همسر شهید« هر 

چند در قبال عظمت خانواده معزز شهدا، وظیفه ای که داریم بضاعتی اندك است.
بار دیگر دریابیم که خداوند متعال اگر اراده کند، لطف و نعمت و رحمتش بی دریغ تر از آن 
است که محدوده ی عقل و خرد بشری بتواند آن را درك کند. نعمتی که خداوند آن را در 
جلوه های مختلف فرهنگ و هنر و آن چه که با خردورزی متعهدانه و مبتنی بر باورهای 
دینی نسبت دارد، به تماشا گذاشته و آن را به برترین بندگانش ارزانی داشته است. بندگانی 
که به شایستگی عنوان مقدس و ارجمند »خانواده شهید« و »همسران شهدا« را به فرهنگ 

و هنر و ادبیات انقالب افزوده اند.
پاس می داریم سبکی از زندگی را که شایسته ی اولیای خاص خداوند است و در آن هیچ 

انسانی به هیچ بهانه ای مگر داشتن تقوا و شرافت انسانی ارجح و از دیگری برتر نیست.
همسران شهدا همان گونه که خود به فرزندانشان درس صبر و ایثار و مروت می آموزند 
بدون تردید در دامانی پرورش یافته اند که این مفاهیم از عناصر بنیادین آن بوده و باورها و 

اصالت ها و کرامت انسانی میراثی است که از نیاکان ایشان به یادگار مانده است.
این جشنواره در حقیقت بزرگداشت کرامت و نکوداشت شرافت و گرامی داشت صبر و ایثار 
است و چه زیباتر که مزین به نام پاك و منزه شهدا، این شاهدان همواره زنده ی تاریخ است.

  
  

یادداشت

دبیر هنری جشنواره
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متولد 1349 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

شاعر و کارشناس ادبی

سوابق هنری:
با نگاهی به پرونده هنری فریبا یوسفی این آثار به چشم می آید: انتشار مجموعه اشعار: حاال تو 
) نشر تکا، 1387(، تا روح تنهای تن ها )انتشارات سوره مهر1390(، طور در طهران )نثر ادبی، 
نشر تکا، زیر چاپ( و انتشار اشعار در چند مجموعۀ شعر گزیدۀ شاعران زن از جمله: " شعر 
جوان"، " از عاشقانه ترین سرزمین ها"، " زنان همیشه"، " همراه آهوان" و ... همچنین برخی 
از فعالیت ها و موفقیت های هنری او به این شرح است: برگزیده چهارمین دوره جایزه ادبی 
پروین اعتصامی در سال 89 در بخش شعر کالسیك، برگزیده سطح اول دومین کنگره شعر 
زنان تهران در سال 87، همکاری با مرکز موسیقی صدا و سیما با ارسال شعر و تولید چندین 
ترانه از اشعار او، دبیر چهارمین دوره نشست های ادبی سرای اهل قلم،. دبیر نشست های شعر 
ویژه بانوان در موسسۀ فرهنگی ادبی شهرستان ادب، داوری شعر در برخی جشنواره های ادبی.
فریبا یوسف عالوه بر طبع شاعری به خوشنویسی نیز عالقه داشته و دارای مدرك ممتاز از 

انجمن خوشنویسان ایران است. 

یادداشت:
وقتی سخن از ادبیات است، عموماً ذهن ها به سمت شعر و داستان میل می کند و فعالیت های 
دیگر ادبی از جمله نمایشنامه نویسی و خاطره نویسی، و حتی ادبیات شفاهی مثل قصه گویی 
و ... گاهی کم رنگ تر ظاهر می شوند. در زمینۀ موضوع این جشنواره، به نظر می رسد عالوه 
بر قالب شعر و داستان، می توان از دیگر شاخه های ادبیات نیز به خوبی بهره برد. این که آیا 
به قدر کافی از ظرفیت های ادبیات برای ادای دین به همسران شهدا استفاده شده است یا 
خیر، پاسخ قطعی من این است که خانواده های شهدا، بازماندگان و وارثان اندیشه های ناب 
و خالص مردانی هستند که برای ماندگاری و سربلندی و سرافرازی وطن، جان خود را هدیه 
کرده اند. وارثان چنین خلوصی، بی شك، نظاره گر و پی گیر آثار جان بازی عزیزان خود هستند و 
ادا کردن این دین، هرقدر و با هر تالشی باشد، کافی نخواهد بود، اما به اندازۀ توان باید کوشید.

بازخوان بخش شعر
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متولد 1360 کارشناس زبان و ادبیات فارسی 

شاعر و منتقد ادبی

سوابق هنری:
حبیبی کارشناس دفتر شعر مرکز آفرینش های ادبی حوزۀ هنری )1388 تا کنون( و سردبیر 
سایت »ادب فارسی« )1392 تا کنون( است. از جمله فعالیت های ادبی و موفقیت های وی در 
این حوزه می توان به این موارد اشاره کرد: انتشار دو مجموعه »منشور« و »دساتیر« ، »تصحیح 
دیوان طالب آملی« )در دست چاپ(، داوری در کنگره ها و جشنواره های ادبی، برگزیدۀ چندین 
کنگره و جشنواره های ادبی، عضو تحریریه نشریۀ »نگاه پنجشنبه« )1390 الی 1391(، عضو 
هیأت علمی مجلۀ تخصصی »شعر« )هم اکنون( و تدریس شعر در کارگاه های فرهنگسراها و 
خانه های فرهنگ شهر تهران )1383 الی 1387(، ساخت بیش از 20 ترانه و تصنیف برای صدا 
و سیما جمهوری اسالمی ایران و آلبوم های موسیقی تا امروز شاعران این سرزمین که زبان 
گویای ایثار و شهادت بوده اند، از هشت سال دفاع مقدس بسیار سروده اند و وجوه گوناگون و 
زوایای مختلف این واقعۀ تاریخی را به تصویر کشانده اند و خیل امت را نیز به نّظاره نشانده اند.

یادداشت:
تا امروز شاعران این سرزمین، در ماندگاری و نشر و گسترش نام و مرام شهدای جبهه های 
نبرد، بسیار کوشیده اند و از جام تصویر و تحریر آن ُمحرمان محرم بسیار نوشیده اند. اما به 
جز نام و مرام، از آن الله های سرافراز این دشت سرخ، یادگاران دیگری نیز به جای مانده 
است که ما کمتر به آنها پرداخته ایم. همسران شهدای دفاع مقدس، اسطوره های راست 
قامتی در روزگار قدهای خمیده اند و اسوه های استقامت در عصر ناپایداری ها. بانوانی که 
هم عطوفت مادر بودن را داشته اند و هم بار سنگین پدر بودن را برداشته اند، بانوانی که 
چند دهه به جای دو نفر زیسته اند، به جای دو نفر خندیده اند و به جای دو نفر گریسته اند. 
و چه فعل صعبی است جای خالی ابرمرد میدان نبرد را پر کردن... لذا بر ماست که به مانند 
شاعرانی که در این کنگره جایگاه و پایگاه همسران شهدا، این شیرزنان بیشه شجاعت 
و یادگاران عقاب های آسمان شهادت را به تکریم و تجلیل نشسته اند، بیش از پیش این 

بازماندگان ایثار را دریابیم و بشناسیم تا بتوانیم از ایشان بسراییم.

بازخوان بخش شعر
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متولد 1333 فارغ التحصیل دانشسرای تربیت معلم

نویسنده، شاعر و روزنامه نگار

سوابق هنری:
اهم فعالیت های فرهنگی و هنری جواد محقق، عبارتند از سردبیری ماهنامه های »رشد 
نوجوان« و »رشد کودك«، »جوانه« و »رشد آموزش هنر«، تأسیس انجمن ادبی میالد،  
بچه ها،  کیهان  مجلۀ  شعر  مسئولیت صفحات  گوناگون،  کنگره های  و  داوری جشنواره ها 
شعر  شورای  در  عضویت  جوان،  روزنامه نگاران  خانۀ  برنامۀ  و  طرح  شورای  در  عضویت 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دبیر علمی بیش از 10 جشنوارۀ ملی در حوزۀ 
شعر، داستان، کتاب و مطبوعات، عضو هیئت علمی جایزۀ کتاب فصل، داور ده ها جشنوارۀ 
و  مدیره  هیئت  در  ادواری، عضویت  نشریۀ   7 مسئولی  مدیر  مطبوعات،  و  کتاب  انتخاب 
نایب رئیس انجمن نویسندگان کودك و نوجوان، انجمن قلم ایران و انجمن معلمان انشاء. 
برخی از آثار ادبی استاد محقق به این شرح است: قصۀ مرد بزرگ پاپتی، مردی چو آفتاب، 
با آخرین رسول، تاوان عشق، مثل من به انتظار، علم و ایمان در گفت وگو با دانشمندان، 

کلمات در خط مقدم، شکفتن در آتش، پشت پلك پنجره، و...

یادداشت: 
جنگ همچون منشوری است که از جوانب مختلف می توان به آن پرداخت. اینکه جشنواره 
به موضوع همسران شهیدان پرداخته است، به نظرم تصمیم درست و اتفاق مبارکی بوده 
چون همسران شهدا نباید فراموش شوند. از سوی دیگر بسیاری از شاعران جوانی که در 
این حوزه به هنرنمایی مشغولند، در سال های جنگ یا به دنیا نیامده بودند و یا در سنین 
آنها همسران و  اما  ندارند؛  از دفاع مقدس  بنابراین تصور عینی  به سر می بردند.  کودکی 
خانواده شهدا را می بینند و تجسمی دقیق از شیوه زندگی و ارزش های آنان دارند و بر این 

اساس می توانند شعرهای قوی تری را خلق کنند. 

داور بخش شعر



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
15


متولد 1342 دکترای ادبیات فارسی

شاعر، پژوهشگر ومنتقد ادبی 

سوابق هنری:
علیرضا قزوه فعالیت ادبی خود را با سرودن شعر در سالهای نوجوانی و در اوایل انقالب آغاز 
کرد. برخی از مسوولیت های قزوه در این سالها به این شرح است: مسئوولیت صفحه ادبی 
روزنامه اطالعات )بشنو از نی(، نماینده فرهنگی ایران در کشورهای تاجیکستان و هندوستان، 
در  دفاع مقدس  کنگره سراسری شعر  دبیر  فجر،  المللی شعر  بین  نخستین جشنواره  دبیر 
استان کرمانشاه، ریاست شورای شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیر کانون های ادبی 
فرهنگسراهای تهران، مدیر آفرینش های ادبی حوزه هنری. از علیرضا قزوه تا کنون آثار 
بسیاری در حوزه شعر منتشر شده است که بیشتر آنها در زمینه  جنگ، دفاع مقدس و فلسطین 
سروده شده است که از آن جمله اند: از نخلستان تا خیابان، شبلی و آتش، پرستو در قاف 
)سفر نامه حج(، غزل معاصر ایران )گزینش و جمع آوری(، دو رکعت عشق، چه عطر شگفتی 
)یادواره احمد زارعی (، غزل معاصر ایران، خورشیدهای گمشده، عشق علیه السالم، با کاروان 
نیزه، من می گویم، شما بگریید، دیوان دو جلدی بیدل دهلوی، تذکره  کلمات الشعرا، انگشتری 

سوم خاتم ) اشعار عاشورایی منتشر شده در هندوستان( و ...

یادداشت:
از بررسی اشعار رسیده به نخستین جشنواره ادبی شاهد، به جرأت می توانم بگویم،  پس 
سطح کیفی آثار رسیده در بخش شعر بسیار مطلوب بود و به نسبت جشنواره های دیگری 

که من در آنها داور بودم ، شاهد آثار بسیار خوبی بودم.
این نشان می دهد که برگزار کنندگان جشنواره ادبی شاهد، به خوبی جشنواره را هدف گذاری 
با درك  نیز  و شاعران  انجام شده  مطلوبی  در سطح  رسانی  اطالع  و  تبلیغات  و  کرده اند 
درستی نسبت به موضوع فراخوان در این جشنواره شرکت کرده اند. مطمئنًا بخشی از آثار 
و  مقدس، شهدا  دفاع  موضوع  با  آثار خلق شده  موفق ترین  این جشنواره جزو  به  رسیده 

همسران شهدا ست که تا کنون با آن مواجه شده ام.

داور بخش شعر



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
16

 متولد 1355 کارشناس ارشد الهایات
شاعر و منتقد ادبی

سوابق هنری
قدر  همین   ، نوح  پسر  عاشقانه های  شعرهای  مجموعه  به  توان  می  شاعر  این  آثار  از 
می فهمیدم از جنگ ، مرده های حرفه ای و مجموعه الف های غلط و انتشار چندین مقاله 
و مصاحبه در مجالت سوره، شعر، گلستان قرآن، روزنامه های جام جم ، قدس،همشهری، 

رسالت، ایران، یادنامه سلمان هراتی اشاره کرد.
وی برگزیده بیش از دهها جایزه ادبی از جشنواره ها و کنگره های ادبی سراسری و بین 
ادبی و صفحه شعر چندین روزنامه و نشریه در  المللی است.همچنین مسولیت سرویس 
کارنامه مودب به چشم می خورد. مدیر دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری استان تهران 
به مدت دوسال، عضو مؤسس کمیته شعر بنیاد دفاع از مردم فلسطین، دبیر جایزه ادبی 
تهران در سال 85 ، مدرس شعر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال های 
84 – 85 و داوری و دبیری چندین جشنواره و مسابقه ادبی از دیگر فعالیت های فرهنگی 

ادبی او به شمار می رود. 

یادداشت: 
آنچه که با بررسی آثار توجه مرا جلب کرد، این بود که رویکردها و نگاه های منفی به دفاع 
مقدس به عنوان یك جنگ طوالنی، در اشعار دیده نمی شد. ویژگی آثار این جشنواره، نگاه 
روشن و بومی در عمده آثار بود و این که عزیزان شاعر، مغلوب فضای تقلیدی ضد جنگ 
نبودند. تقدس جهاد و تقدس شهادت طلبی و ایثارگری، زمینه هایی هستند که یأس را در 
موضوع جنگ بی معنا می کنند. هنرمندان می بایست در مورد ادبیات دفاع مقدس و اشعاری 
که در این حوزه سروده می شود، تقدس شهادت و جهاد را در نظر داشته باشند که موجب 
پدید آمدن نگاهی روشن به جنگ می شود. ما نباید از آثار ضد جنگ ادبیات غربی تقلید 
کنیم، بلکه در مورد دفاع مقدس، باید نگاه و رویکرد دیگری داشته باشیم. خوشبختانه در 

آثار جشنواره، نگاه روشن و سفیدی را شاهد بودم.


داور بخش شعر
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متولد 1344 کارشناس ادبیات مقاومت

نویسنده، خاطره نگار و کارشناس ادبیات مقاومت

سوابق هنری:
کاظمي را همه با کتاب»دسته یك« مي شناسیم. »دسته یك« جلد یکم از یك مجموعه 
دو جلدي و حاوي احوال و اقوال افراد یك دسته بیست و نه نفره نظامي است که در شب 
عملیات هر کدام سرنوشتي پیدا کرده اند. گفتني است کار تحقیق ،پژوهش و نگارش این 

کتاب 3 سال به طول انجامیده است. 
از اصغر کاظمي کتاب دیگري به نام »بمو« توسط انتشارات سوره مهر درسال 78 منتشر 

شده که در رشته خاطره و تحقیق به عنوان کتاب سال 1380 برگزیده شده است.
از دیگر آثار وي مي توان به کتاب »خرمشهر در اسناد ارتش عراق«، »از لندن تا فاو«، »قله 

1904« و » قصه  قصر شیرین« اشاره کرد.

یادداشت:
از اوایل دهه هشتاد به این طرف، پرداختن به جنبه های انسانی دفاع مقدس به شکل جدی 
تری آغاز شد. تا قبل از آن بیشتر جنبه های نظامی جنگ مورد توجه قرار می گرفت. این 
تغییر زاویه دید از متن به حاشیه باعث شد تا بیشر به اهمیت و نقش مادران و همسران 
شهدا پی ببریم. اگر رزمندگان با آسودگی خاطر از خانه و خانواده در سنگرها مشغول دفاع 
بودند، به خاطر مدیریت و درایت مادران و همسرانی بود که با تحمل مصائب و مشکالت، 
انگیزه دفاع را در جوانانش حفظ می کردند. شنیدن و روایت کردن فداکاریها، درد دلها، 
رنجها و تحمل دوری ها به تعداد تك تك اعضاء خانواده شهدا و ایثارگران عبرت انگیز و 

پندآموز است. پس این مسیر همچنان همپای راه می خواهد.

بازخوان بخش داستان
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متولد 1358، فارغ التحصیل مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما 

نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما

سوابق هنری:
بازیگری، نویسندگی و کارگردانی بیش از 60 نمایش، مجموعه تلویزیونی، تله فیلم و فیلم 
سینمایی )از سال 1374 تا کنون( از جمله: مجموعه تلویزیونی زیر تیغ، مجموعه تلویزیونی 
مداد، مجموعه تلویزیونی فروغ بی پایان، مجموعه ترکیبی جنگ آفتاب، مجموعه ترکیبی برپا 
برپا، مجموعه ترکیبی آب و آیینه، بخش نمایشی جشن رمضان، بخش نمایشی مجموعه 
بهار آمد، مجموعه تلویزیونی مداد، بخش نمایشی مجموعه میهمانی، مجموعه تلویزیونی 
شهرآشوب ، فیلم کوتاه نغمه های سکوت، تله فیلم ول وله 1و 2، سینمایی سطل پرنده، تله 
فیلم خانه اسرارآمیز، تله فیلم گنجشك و قناری، و نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی آدم 
آهنی و نمایش های: برزو کیه زورش چیه، حکایت مطربان این دیار، مظلوم اول، پهلوان، خط 
فاصله، خط فاصله، یکی نبود یکی بود، گربه لوس، اتفاق در محله و ... . وی همچنین سه سال 
به عنوان مدرس کارگاه فیلم نامه نویسی دفتر طنز حوزه هنری به فعالیت مشغول بوده است.

یادداشت: 
متاسفانه از ظرفیت های ادبیات برای ادای دین به شهدا و همسران آن ها بطور مطلوبی 
استفاده نکردیه ایم. آن هم به دلیل نبود مطالعه، نداشتن نگاه متفاوت، نداشتن عالقه مندی 
کافی و منابع ادبی و از همه مهتر نداشتن فرم متنوع است. اگر فرم مشخصی در میان 
نویسندگان توانمند استفاده شود بقیه نویسندگان نیز از آن فرم استفاده می کنند. از این رو ما 
در فرم تنوع نداریم. مارهای جشنواره نیز در ساختار و فرم شباهت ریادی با یکدیگر داشتند 
یکسری آثار بشدت ضعیف بودند و یکسری دیگر قوی و این بنظرم به دلیل نداشتن شرایط 
سنی بوده است. سطح کیفی آثار در نخستین دوره مطلوب بوده است و اگر جشنواره ها از 
نظر موضوع و ساختار متکی به یك موضوع نباشند می توان شاهد آثار بیشتر با موضوعات 
متنوع بود. محدودیت موضوع دست و بال نوسینده را برای خلق آثار جدید و جذاب می بندد. 
چرا که او مجبور است آنچه را که می نویسد از زبان همسر شهید و ... بنویسد و این جلوی 

هنر خالقانه را می گیرد.

بازخوان بخش داستان
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متولد: 1326 ، تحصیالت کارشناسی 

نویسنده، کارشناس و مدرس ادبیات داستانی 

سوابق هنری:
فرهنگی باز نشسته ، مدرس داستان نویسی، دبیر انجمن قلم، عضو شورای هنر و مسئول 
جلسات نقد و بررسی داستان سه شنبه های حوزه هنری است. از آثارش می توان: نرگس ها، 
زن شیشه ای، هفت بند، شعله و شب، کوچه اقاقیا، از خاك تا افالك، سفر به ریشه ها و 

چندین اثر دیگر را نام برد که در مجموع 22 اثر چاپ شده و زیر چاپ دارد.

یادداشت: 
با وجود اینکه شاعران و نویسندگان رویکرد خوبی داشتند؛ اما هنوز جای کار بسیار زیاد 
است، و کلی آن ها می توانند حرف جدید بزنند و نگاه نو داشته باشند. این جشنواره باعث 
شناسایی استعدادهای نو در زمینه داستان و شعر شده است و آثار خوبی در این جشنواره 
دیده شد، اما هنوز با ایده آل ها یمان فاصله داریم. بدیهی است که حرف های جدیدی 
مانده است. تنها آسیب برگزاری برخی از جشنواره های ادبی انجام دادن نویسندگی صرفًا 
بدلیل حضور در جشنواره ه است. امیدوارم پس از پایان جشنواره استعدادهای شناخته شده 
رها نشوند و با برگزاری دوره های آموزشی، آنها را به نوسیندگان و شاعران نسل های 

آینده تبدیل کنیم.

داور بخش داستان
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متولد 1336 لیسانس حسابداری

نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات داستانی

سوابق هنری:
حسین فتاحي متولد 1336 یزد، داراي مدرك کارشناسي در رشته حسابداري است. فتاحي 
نوجوانان  و  براي کودکان  فارسي  آثار کالسیك  بازنویسي  و  ترجمه  تألیف،  در سه حوزه 
آثار متعددي منتشر کرده که آتش در خرمن، پسران جزیره، عشق سالهاي جنگ، پري 
تا  قدم  چند  کوچك،  سرباز  صبور،  سنگ  توفان،  و  کودك  انقالب،  مدرسه  نخلستان ها، 
بهشت و پرواز، زندانی قلعه هفت حصار، تکه ای از آسمان، امیرکوچولوي هشتم، بازنویسي 
قصه هاي شاهنامه و سمك عیار از جمله آثار اوست. "قصه هاي مزرعه سیب" نمونه ای از 
آثار ترجمه شده او به زبان فارسی است.و دبیر دومین جایزه ادبی دفاع مقدس بوده است. 
دبیری و داوری در جشنواره ها و مسابقات ادبی بسیاری در کارنامه فعالیت های هنری 
او به چشم می خورد. حسین فتاحی همچنین صاحب جوایز متعدد ادبی  از کنگره ها و 
جشنواره ها است. وی سال هاست به عنوان مدرس ادبیات داستانی به تربیت عالقمندان 
به نویسندگی مشغول بوده و کتاب "داستان، گام به گام" او که به آموزش اصول و مباني 
داستان با نگاهي به آثار جنگ و دفاع مقدس مي پردازد، نزد عالقه مندان و صاحبنظران از 

جایگاه باالیی برخوردار است.

یادداشت:
اینکه با رویکرد همسران شهید به ادبیات پرداخته شده، به نظر من کار خیلی خوبی بوده. 
اما این جشنواره برای سال های بعد باید کارهای تازه ای انجام دهد. اگر قصدمان این است 
که جشنواره در خلق آثار ماندگار مؤثر باشد، باید برنامه بلندمدت تری داشته باشیم و اینطور 
نباشد که دو ماه مانده به جشنواره، فراخوانی منتشر کنیم و تازه به راه بیافتیم. باید جلسات 
منظمی برگزار شود و موضوع جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا فضای همدلی 
بیشتری ایجاد شود. اقداماتی مثل این را می توان کارهایی آموزشی و انگیزشی دانست که 
می تواند اطالعات خوبی را در اختیار نویسندگان قرار دهد و آنها را با فضایی که قرار است 

در موردش بنویسند، آشناتر کند.

داور بخش داستان
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متولد 1342 دارای لیسانس ادبیات انگلیسی

نویسنده، پژوهشگر و منقد ادبیات داستانی

سوابق هنری:
تاکنون 17 اثر ادبي در قالب مجموعه داستان، رمان و نقد و پژوهش ادبی و 290 مقاله 
تخصصي در نشریات و مجله هاي گوناگون از پارسی نژاد به چاپ رسیده است. همچنین 
جوایز ادبی متعدد از جمله: برگزیده سومین جشنواره »انتخاب رسانه و خبرنگاران برگزیده 
دوره  دهمین  ادبي  پژوهش  بخش  در  دوم  مقام  کتاب،  هفته  در   1383 ماه  آذر  کتاب«. 
آبان  داشتیم"  داستاني  داشتیم،  "جنگي  کتاب  مقدس  دفاع  سال  کتاب  بهترین  انتخاب 
کانامه  در   1385 آذر  اول   . منتقد  عنوان  به  کتاب  نقد  جشنواره  سومین  برگزیده   ،1385
هنری وی به چشم می خورد. دبیری و عضویت در هیات داوری و شورای سیاستگذاری 
در  و عضویت  دبیری  نویسی،  داستان  تدریس  ادبی مختلف،  و همایش های  جشنواره ها 

چندین نشریه ادبی، از جمله فعالیت های هنری پارسی نژاد به شمار می رود.  

یادداشت:
وقتي یك اثر ادبي برگزبده مي شود ابن بدین معناست که اثر برگزیده هم ازجنبه ساختاري 
و هم از جنبه به کار گیري مضامین ناب و تازه در صدر آثار ارسالي قرار دارد. البته هر اثر 
برگزیده ممکن است از یك جنبه خاص مورد توجه داوران و منتقدین قرلر گیرد. همچنین 
احتمال مي رود هر نویسنده به یکي از سازه هاي داستاني توجه کند و سایر عناصر را کمتر 
به بازي گیرد. با اینجال هر اثر ادبي برگزیده از سوي داوران  معموال  از جنبه ساختاري ، 

نثر ادبي و درونمایه هاي نهفته در اثر به تناسب در حد قابل قبولي  است.

داور بخش داستان
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 باز هم عصر جمعه می ریزی، چای خوش رنگ دارچینی را
 باز هم پاك می کنی با عشق، لکه ی چای روی سینی را
 ناز انگشت های زیبایت رنگ پیری به خود نخواهد دید
 تو شکسته نمی شوی اما بشکن این ظرف های چینی را

 تو شبیه معلم هنری، با سرانگشت های مینیاتوری
 تا زمانی که با منی بردار چادر آن دبیر دینی را

 حرف های پزشك ها این است که تو را مثل سایه می بینم
 کورم از هر دو چشم و می بینم این پری واره ی زمینی را

 با عصای سپید خود هرشب من برایت ستاره می چینم
 جنگ این هدیه را به من داده ست دوست دارم ستاره چینی را

 باز هم شب رسید و درد آمد، باز هم لحظه ي  نبرد آمد
تا حواسم دوباره پرت شود می زنی حرف شب نشینی را

 ■ ■ ■
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 تو نیستي و سکوت مرا نمي شکني
 به سرفه اي، به نگاهي به بال و پر زدني

 تو نیستي و برایت جلیقه مي بافم
 دلم خوش است به این میل هاي بافتني

 به میل ها که برایم خیال مي بافند
 خیالبافي یك روز دوست داشتني

 به میل ها که از اخبار شهر بي خبرند
 نخوانده اند که لیال شده دوباره زني

 نخوانده اند از آغوش خاك و تاول و برف
 نخوانده اند از آتشفشان سوختني
 لباس گرم نپوشیدي و تو را بردند

 بدون شال و کالهت، بدون پیرهن
 که دکمه دکمه براي تو بسته ام هر روز
 تو با نگاه که مریم، عصاي دست مني

 عصاي دست تو بودم، کدام دست عزیز؟
 همان دو دست که جا مانده اند از کفني

تو آمدي و صدا از دري بلند نشد
 تو آمدي و نیامد صداي در زدني

 مرا دوباره به حال خودم رها کردي
خدا نشان ندهد داغ مرد را به زني
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 جایی برای حرف نمی ماند وقتی که بی قراری و دلتنگی
 وقتی میان خانه ي خود با جنگ، بی وقفه سال هاست که می جنگی

 گاهی به شکل آه می آید غم، گاهی به شکل گریه، زیاد و کم
 عمری درآمده ست به هر شکلی، عمری درآمده ست به هر رنگی

 مهرت نشسته است به دل هرچند خون شد دل از نیامدنت ای مرد
 بر دوش می کشم غم هجران را چون کوه را به دوش کشد سنگی

 دلتنگ این منم که نمی دانم باید کدام گوشه ي دنیا را
 دنبال بوی پیرهنت باشم، در این هزار پاره ي فرسنگی

 از روز رفتن تو هزاران سال گویی گذشته است بر این پیکر
 وقتی سپرده چشم به هر راهی، وقتی نشسته گوش به هر زنگی

 وقتی تو نیستی به چه امیدی گیسوی من شکوفه برویاند
 آن روسری مخمل قرمز هم دیگر نمی زند به دلم  چنگی
 هر شب به فکر آمدنت تا روز، هر روز فکر آمدنت تاشب

این گونه روزگار گذشت از من در اوج بی قراری و دلتنگی.

 ■ ■ ■
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 جوانه مي زند انگار تاول از بدنت 
 در آستانه ي گل دادن است پیرهنت

 یکي دو تاول کوچك شکفته خواهد شد
 وچند لکه، که گل شد به سبزه ي بدنت
 به دوست داشتنت خیره مي شوم وقتي 

 که شاخه ي گل سرخي ست گوشه ي دهنت 
 به دوست داشتنم خیره مي شوي وقتي 

 که من نمي گذرم از چروك پیرهنت
 شگرد فتح تو بر دشمنت چه بود اي مرد

 که چند سرفه فقط مانده تا به باختنت
 پلنگ بودي و آهو شدم ولي حاال 

 به ناگزیر مرا خوانده اند شیر زنت
 امان نمي دهد این سرفه عاشقم باشي 
همیشه در دل تو مانده نیمي از سخنت
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چگونه سرخ نخوانمت
وقتی کودکانت

انگشتانشان را می تراشند
تا شهید را سرخ تر بنویسند

وقتی تانك ها
ادامه ی چادرت را زیر پا می گذارند

و کارخانه های مهمات
تیراژ گلوله هایشان را

با جمعیت فرزندانت هماهنگ می کنند
چگونه سرخ نخوانمت

تو را که این همه زخم برداشته ای
تو را که کودکانت 

زخم هایی بزرگ تر از سنشان دارند
و گاهی فکر می کنم

چاه های نفت
زخم هایی عمیق اند

که در سینه ات می سوزند
این روزها تمام دنیا

تعجب می کند از صبوری ات
از این که این همه سال

حتی دیوارهای خانه ات کوتاه نیامدند
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این روزها باید
کره زمین را بچرخانم

و چسب زخمی بزرگ بزنم
روی سرزمینت

روی خونی
که در سراسر تاریخش جاریست!
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پس از عبور زمستان بود، در امتداد گذر خسته
دو سایه مثل درختان سبز، دو سایه از دو نفر خسته

اگر چه کوچه نمی فهمید، صدای آبی آنها را
همان دو سایه که می رفتند- همان دو شانه به سر- خسته

هوا لطافت مرطوبی، شبیه واژه ی باران داشت
یکی شمایل مادر بود، یکی شبیه پدر خسته

چقدر زمزمه می پیچید، چه کوچه بوی غزل می داد!
و سایه ای نگران می زد، همیشه ضربه به در خسته

و خانه بوی سفر می داد، درست چندم فروردین
به کوچه گفت: خدا حافظ! صدا شکسته و پر خسته 

کسی که مثل درختان بود، کسی که بغض تغزل داشت
تمام کودکی اش را داد، به دوستان دگر خسته
و صبح از ته آن کوچه، صدای سرفه نمی آمد

شبیح سوره ی یاسین بود؛ شبیه مرغ سحر خسته
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شبیه سیب قشنگی که میرسید شدی
و پیش حضرت ارباب روسفید شدی

خدا برای تو خوش خواست روز رستاخیز
خدا صدات زد و بعد تو شهید شدی

همیشه بال برای پریدنم بودی
شبیه کفتر عاشق که می پرید شدی

صدای خوب تو انگار در خیال من است
نجابتی که خداوند آفرید شدی

و خنده های منی که صبورتر شده ام
صبورتر شده ام که تو ناپدید شدی

چقدر حسرت آن روزها به جان من است
به شوره زار دلم بارش شدید شدی

آهای تو که سر سفره ی خدا شادی
تویی که منتخب مالك مجید شدی

و پشت هر دل مجنون نگاه لیالیی است
من امتحان شده ام که شما شهید شدی
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کنار سفره عقدی که بوی باران داشت
و عطر گرمی  نان، عطر خوب ریحان داشت

چقدر ساده نشستیم پیش همدیگر
دلم به گرمی  آن دستهات ایمان داشت

تو مرد خانه شدی یك مبارز عاشق
و انقالب شد و ظلم بوی پایان داشت

چه روزهای قشنگی که پشت هم رفتند
و خصم نقشه شومی  برای ایران داشت
و جنگ آری این زشت روی ناموزون

به دست حکم بدی داشت، حکم ویران داشت
و بعد بدرقه ی تو که با خودم گفتم

چقدر مرد من امروز - بوی رحمان- داشت
هزار فکر بد و خوب توی مغزم بود

و فکرهام همیشه برای من جان داشت
تورا به دوش گرفتند مردها، بردند
تمام ثانیه ها حکم تیرباران داشت
نگاه کردمت انگار خواب بودی تو

و خواب خوب تو تعبیر وصل و هجران داشت
وصال تو به همانی که عاشقش بودی

و هجر من ز همان کس که سخت ایمان داشت
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چه زود رفتی و فرصت نشد بدانی که
تمام خانه ما حس خوب مهمان داشت

و میهمان عزیزی که زودتر آمد
لبی شبیه تو چشمی  شبیه مامان داشت

حسین هستی من شد تمام من آری
و وقف او شدم و چشمهام ایمان داشت

پسر شبیه پدر مرد خانه خواهد شد
چرا که باور ما عطر و بوی قرآن داشت
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تو را بروی دو دست ادب، جدا بردند
به میهمانی باغ خود خدا بردند

مرا هزار زن از روی خاك قبرستان
کشان کشان به در خانه شما بردند

چهل شدو... سر سالت گالیل آوردند
گالیه ای نشنیدند، صبر را بردند

تمام شد، تو شدی عکس گوشه ی دیوار
تمام هستی ما را به ناکجا بردند

و لحظه های من و بچه های تو، انگار
که رنگ مشگی گیسوی بسته را بردند

و پیرتر شدم و هی بزرگشان کردم
به آه قلب مرا این فرشته ها بردند

دلم شکست نبودی عروسشان کردم
و مردهای جوان لیلی مرا بردند

برای یاد تو مردم چقدر سینه زدند
برای نام محل عکسی از شما بردند

شکستم و کسی از حال من خبر نشد و
همیشه نام تو را لحظه ی دعا بردند
و من تمام شدم آه خسته ام دیگر
که تکیه گاه دلم را غریبه ها بردند

ُ
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بیا ببین که تو امروز میهمان داری
بیا که روح مرا تا ستاره ها بردند
هزار بانوی زیبا هبوط کردند و

مرا به آنطرف باغ... تا شما بردند
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تمام اهل محل مثل من عزادارند
نشسته اند دلم را به خاك بسپارند

نشسته اند میان قرار آخرمان
نشسته اند که ما را به گریه وادارند

چه مختصر شده ای! ای بلند قامت من
بلند شو مگر از گریه دست بردارند

هنوز کوه غرورم، فرو نخواهم ریخت
به زحمت همه ی ابرها که می بارند

سکوت می شوم و در تو خیره می مانم
که چشمهای من و تو به هم بدهکارند

 ■ ■ ■
چقدر عکس تو در قاب همدمم بود و

چقدر گفتم و ناگفته هام بسیارند
و حال روبروی من نشسته ای ساکت
و گوشهای من از تو گالیه ها دارند...

نخواب ای سر و پایی که مانده ای از خود
نخواب! بی سر و پاها هنوز بیدارند
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بزرگراه رسیدن به عشق! کافی نیست
همینکه نام تو را روی کوچه بگذارند

 ■ ■ ■
کنار پنجره صد سال صبر خواهم شد

اگرچه پنجره ها بی تو رو به دیوارند
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با هر غروب انگار خورشید از جهانم می رود
این رِد خون تا انتهای داستانم می رود

هر بار خواب خوب می بینم گمانم آمده
هر بار تا کابوس می بینم گمانم می رود

وقتی که می خندم کنار قاب عکسش می رسد
وقتی که می خواهم نمازم را بخوانم می رود
هرچند گاهی با در و دیوار صحبت می کنم

بی اختیار انگار نامش بر زبانم می رود
در نامه های آخرش حال و هوایی تازه داشت
می گفت هر ساعت یکی از دوستانم می رود

تا سربلند امتحان عشق باشد می رود
تا سالهای سال باشد امتحانم می رود

))در رفتن جان از بدن گویند هرنوعی سخن
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود((
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نشان دهید به ما راه پر کشیدن را
شما که تجربه کردید داغ دیدن را
به ذهن مزرعه جاری کنید خاطره
بهار بودن و گل دادن و رسیدن را

خدا شما و شما هم حماسه را یعنی 
به اشتراك نشستید آفریدن را

هنوز روی تن شاخه هایتان دارید
نشان تیزی از غنچه دل بریدن را 
چقدر ما به علفهای هرز دل بستیم
شما چگونه از این باغ دل بریدن را

شبیه کاسه از آش داغ تر ماییم
که دیده اید شما، ما فقط شنیدن را... 

به دستهای خدا داده بازوان شما
تمام لذت از شاخه میوه چیدن را

شما حماسه سرودید و آبرو دادید 
میان این همه تحقیر، واژه » زن« را
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هر روز اروندی به خون خفته، از گونه هایت مي شود جاري
جامانده خرمشهر در چشمت، با زخم هایی کهنه و کاری 

هر لحظه دارد نقش می بندد، خطی شکسته روی پیشانی ت 
قدت خمید و چشم هایت شد، استاد نستعلیق بیداری 

تقسیم کن این درد را با من، این آه های سرد را با من 
تا حس کنی سرشانه هایت را، یك لحظه در حال سبك باری 

دیوارهای خانه فهمیدند، زخمی ست سرتاپای لبخندت 
یك عمر با چشمان ِکنج قاب، کردند از قلبت پرستاری

مویت گلوله های برفی را، آرام با خود می کشد هر سو
از جنگ جامانده ست تا امروز، در تو نشانه های بسیاری 

از شانه هایت درس می گیرند، گاهی تمام مرد ها حتی 
دنیا سرش باالست وقتی تو، سرمشق زن های وفاداری 

طاقت بیاور بار غم ها را، طاقت بیاور بیش و کم ها را 
من حتم دارم عشق را هرگز، در خود به زانو در نمی آری
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 یك دست این سو دست دیگر آنطرف تر
 چند استخوان اینجاست، سنگر آنطرف تر
 همسنگرت می گفت: پیدایش که کردم
 دیدم پالك اینجاست، پیکر آنطرف تر

 از تو فقط سربند یازینب رسیده
 ای کاش قدری تیر آخر آنطرف تر...

 داغ تورا دیده که تقویمش عقب رفت
یك چند قرنی رفت همسر آنطرف تر

 ■ ■ ■

 با چشم خود از دورها انگار می دید
 جسم عزیزش اینطرف سر آنطرف تر

 چشمی به سمت علقمه چشمی  به گودال
 لب تشنه اینجا... آب آَور آنطرف تر
 وقتی علمدارش زمین افتاد دیدند
 مو دست باد افتاد معجر آنطرف تر
 یك دشت را باید به دنبالت بگردد

یك دست این سو دست دیگر آنطرف تر
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 خودم آتش به جان شعرهای ناب می ریزم
 خودم پشت سرت با اشك هایم آب می ریزم

 خودم از عکس هایت روح برمی دارم و آن را
 برای یادگاری در تن یك قاب می ریزم

 ببین که همچنان ساز موافق میزنم باتو
 ببین که پا به پایت شور در مضراب می ریزم

 شبیه باغبان ها هم پدر هستم َو هم مادر
 که عطر الله بر پیراهن مرداب می ریزم

 نباشی شب به شب با گوشه ای از خاطرات تو
 درون چشم های کودکانت خواب می ریزم

 اگرچه چادرم مشکی ست اما نخ به نخ نور است
 که با آن روشنی بر چهره ی مهتاب می ریزم

 اگر داغی ست بر پیشانی ام با ُمهر می گویم
 اگر اشکی ست بر سجاده در محراب می ریزم

 برای من همین که خواب می بینم تورا کافی ست
تو آن آرامشی که در دل بی تاب می ریزم
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تقدیم به همسران صبور کاروان شهدا به پاس عشق:

بساط شادی ام را چیدی اما شکستی پیش آن بغض گلو را
مرا دیدی و با هر آه سردت کشیدی روی تابوتم پتو را

نشستی بشنوی باز از زبانم، صدایم می کنی: »آرام جانم!« 
منی که چند تکه استخوانم...کجا دارم توان گفت و گو را

حاللم کن اگر دیر آمدم باز، اگر دلتنگ و دلگیر آمدم باز
سرم را روی پاهایت بگیر و مگیر از من بهشت روبرو را

تمام عمر اگر لب وا نکردی که دنیا بر سرت بی من چه آورد
ولی امروز با موی سپیدت برایم شرح دادی مو به مو را

به عشقت روسپیدم هر کجایم، فدایت دانه دانه زخم هایم
امید من نخی از چادر توست که بسته رشته ی این آبرو را

 ■ ■ ■
 

شب است و آسمانی ُپرستاره، برایم شعر می خوانی دوباره:
»گلی گم کرده ام می جویم اورا... به هر گل می رسم می بویم او را...«
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»به همسران و همدالن صبور شهداء به پاس عشق«

هوای خاطر من باز هم غم انگیز است
بهار بی تو پر از رنگ و بوی پاییز است

کویر همنفس آسمان نخواهد شد
دلی که پیر تو گردد جوان نخواهد شد

دلی که پل زده با درد اتفاق ات را
دلی که دائم از این جاده ها سراغ ات را...

چقدر نامه نوشتم که خسته ام برگرد
که من امید به عشق تو بسته ام...برگرد!

جواب نامه ام آمد اگر چه دیر آمد
به جای زنِگ در، آن شب صدای تیر آمد

صدای زنگ که بین )سجود( من می خورد
صدای تیر که بر تاروپود من می خورد

دوید خاطره ات بیقرار در چشمم
شکست عکس تو با یك انار در چشمم
شکست و خون انارت به چادرم پاشید

دل تو آب شد و بر تصورم پاشید
)سالم( دادم و پیشانی ام به خاك افتاد
همین که پا شدم از گردنم پالك افتاد
همین که پا شدم و... جانماز باقی بود
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حیاط خانه پر از ارتش عراقی بود
دویدم و دلم انگار پشت سر جا ماند

دلم که پشت سر از ترس یك خبر جا ماند
خبر دوید و دلم را گرفت و چنگ انداخت

خبر به شانه ی من تا ابد تفنگ انداخت
خبر مرا وسط چارچوب گم می کرد

خبر که خون جگر وارد ِسُرم می کرد
خبر رسید و به دنیا اسیر برگشتم

جوانی از کف من رفت و پیر برگشتم
حیاط از تو به یکباره دور شد با من

حیاط روز و شبش سوت و کور شد با من
کنار چفیه و ساکت نشست و جار کشید

غمی که دور دلم سیم خاردار کشید
غمی که در سرش آژیرهای قرمز داشت
غمی که بر سر من بی امان هوار کشید

غمی که دور من از این جهان توو در توو
فقط به وسعت سجاده ام حصار کشید

کسی که طرح جهان را کشید، بعد از تو
تمام سهم مرا )خانه تا مزار( کشید

مپرس این زِن تنها چگونه تاب آورد
چه ها مپرس که از دست روزگار کشید

کنار عکس تو با زندگی کنار آمد
کنار عکس تو از زندگی کنار کشید...
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»به همسران چشم به راه شهداء و مفقودین هشت سال دفاع مقدس«

 دوباره باد وزید و تب خزان آورد
 دوباره قصه ی تلخی به ارمغان آورد

 اگرچه اهل همین گوشه ی زمین بودم
 تو را برای من از هفت آسمان آورد

 کمی نشست ببیند که خوب دل بستیم
 و بعد حادثه ای را کشان کشان آورد

 تو را سپرد به دست کویری از آتش
 مرا به دامن شهری عرب زبان آورد

 چقدر سوز دعاهای هرشبم را برد
 چقدر رفت و خبرهای بی نشان آورد

 تمام سهم من از عشق را پس از سی سال
فقط به هیئت یك مشت استخوان آورد 

 عروج کردی و بغضی که در گلویم بود
ترك به شیشه ی آیینه شمعدان آورد... 

2
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به شهید مصطفی احمدی روشن و تنها یادگارش »علـــــی«

 می روی تا نگاهت از امروز، خالی از خنده ی علی باشد
 می روی تا بدون تو عمری، کوچه شرمنده ی علی باشد

 می چکد با...بابا...یی از لب هاش، بغض کرده ست که کنارم باش!
آه از آن قصه ای که آغازش، اشك لغزنده ی علی باشد

 می روی...کودکانه می بخشد، باز هم بی بهانه می بخشد
شاید این یادواره مدیوِن، دست بخشنده ی علی باشد

گرچه سخت است مهر و آبان را...، پله تا پله ی دبستان را
سال ها از پدر فقط اسمی، روی پرونده ی علی باشد

باز هم لحظه ی فداکاری ست، در نگاهت غم وطن جاری ست 
 می روی تا شکوه این کشور، مشق آینده ی علی باشد...

3
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 از بالهای تو فقط مشتی پر آوردند 
مشتی پر از آن بال های پرپر آوردند

رفتی که برگردی ولی یك روز با تابوت 
از استخوان هایت کمی خاکستر آوردند

من سوختم من سوختم من سوختم انگار 
از آتش داغت برایم مجمر آوردند 

گفتند او زندست اما من نمیدیدم
گویی برایم چشمهایی دیگر آوردند 

آن وقت دیدم که به سمت آسمان رفتی 
از آسمان گویی برای تو پر آوردند 

من در زمین ماندم، تك و تنها، تو ندیدی که 
غم ها چگونه روی زخمم خنجر آوردند 

رفتی که برگردی ولی یك روز با تابوت 
از استخوان هایت فقط خاکستر آوردند. 
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... و از یاد بردی نگاهــی غمین را 
به قرآن زدی بوسه ی واپـــسین را

به تو اقتدا کرده بودم همان شب 
تو »اّیاك« خواندی و من»نستعین« را

چه شبهای سردی که دنبال جسمت 
به سر ریختم خاك این سرزمیـن را

عروسی که دنبال تو در دل خاك 
شبی یافت، انگشتری بی نگیـــن را

عروسی که هر عید می چیند اینجا 
به عشق حضور تو هر هفت سین را

سرت، الله شد روی این خارها تا 
منقّش کند با تو میدان میـــــن را

سیه پوشم و شك ندارم که باید 
تو روشن کنی جاده های یقیــن را

من و یك دل زار و یك کربال درد 
کجا دیده دنیا غمی این چنیــن را

صبوری کند عاشقی که سپرده
به دست خدا دلبری نازنیــــن را
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از کدامین بهار بنویسم؟ روی این برگ های پژمرده؟!
پای این فصل های ناموزون! آسمانی همیشه افسرده 

قامتش خم شده است ماِه کبود اشك هارا سپرده در دِل رود
قهرمانی که با تمام وجود پای این عاشقی قسم خورده

فرض کن آیه آیه بنویسم، درد را با کنایه بنویسم، 
از کدامین گالیه بنویسم؟ خم به ابروی خود نیاورده!
قلب را خلوت خدا کرده، او که با هرچه زخم تاکرده، 

استغاثه به کربال کرده، با نگاهی همیشه آزرده
نام زیبای او زِن درد است او که در جایگاِه یك مرد است

دل سپرده به تیرها اما لب به میدان ِشکِوه نسپرده 
پیش آیینه ی شهادت او، پای هر بار استقامت او، 

عرصه ی شاهکاِر ما، تنها، روزگاریست با دلی مرده
کاش با دردش آشنا باشیم شاید این روزها دوا باشیم

تا که بیگانه ها نمك نزنند روی این زخم های نشمرده
گرچه عمری است نابسامان است، سهم دنیای او زمستان است، 

باز هم به بهار دلگرم است توی این فصل های پژمرده
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تمام سروهای سرزمین با تو نسبتی دارند
از این گونه با شکوه که ایستاده ای
این چندمین روز، ماه، سال است؟!

...آن ظرف اسپند هنوز باالی طاقچه
امان از جنگ، جنگ، جنگ
که گیسو را سپید می کند، 

یار را شهید.
تمام کوچه را گریستی؛

دلتنگی را...
که لبخند توی قاب بازگشته بود، 

با پرچم سه رنگ.
تکه ای از وطن را به خانه ات آورده بودند
و دلت را زیر سنگی پنهان کرده بودند.

بازگشتی نیست؛
هر ساعت، هر لحظه، هر...

تنها عشق را ساعت ها فرسوده نمی کنند
این قصه بی پایان است؛

تو نام پدر را در گوش کودکی زمزمه می کنی
و عشق را با پالکی شریك می شوی.

این چندمین ماه، سال است
که تو صبوری، غمگین و سربلند.
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برای مریم همسر شهید

 از سرفه های تك تك تو کم نمی شود
 از درد کهنه ات چه بگویم؟ نمی شود
 تندیس و جشنواره و تقدیرنامه...نه!
 این ها برای زخم تو مرهم نمی شود
 هی خواستم تو را بسرایم، شبیه درد

 مانند نوحه های محرم...نمی شود
 مجنون عاشقانه ترین روز های جنگ

 آن روزها دوباره فراهم نمی شود
 تو کوه باصالبت صبر و شهامتی
 که در برابر احدی خم نمی شود

 تو کامال شبیه به دریا دچار موج
 کس بی دلیل شهره ی عالم نمی شود

 از یاوران باکری و همتی عزیز!
 باتو اگر مقایسه رستم نمی شود

 هرگز به رغم خستگی و درد، چهره ات
 طوفانی و شکسته و درهم نمی شود
 باخون دجله جای وصیت نوشته ای:

 هرگز زعشق تو به وطن کم نمی شود
 قرآن و آب و آینه در دست همسرت
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 گفتی به او که بیش بمانم؟! نمی شود
 مجنونم و جنون زده، پیوسته عاشقم

 حال کسی شبیه به حالم نمی شود
 مجنون ترین منم، وتو لیالترین من
 هرمریمی که مثل تو مریم نمی شود!!
 لیالی مهربان تو هرچند خسته است

هرگز اسیر پنجه ی ماتم نمی شود
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دو دل بود، مي خواست اّما بگوید
فقط با خودت، با تو تنها بگوید

نشست و کمي گریه کرد و به هم ریخت
دو دل بود ساکت شود یا بگوید؟

اگرچه دلش از تو ُپر بود اّما
سکوتش نمي خواست این را بگوید

ولي موج راهي ندارد به جز این
که دلشوره اش را به دریا بگوید!

خودش را ورق زد، به دیروز برگشت
کمي بعد آماده شد تا بگوید 

علي! باوفا! رسِم مردي همین است؟
کناَرت کسي هست از ما بگوید؟

علي! چارده سال پاَیت نشستم
که دنیا بََدت را مبادا بگوید

تو رفتي و بعد از تو این بّچه باید
به یك عکِس در قاب بابا بگوید

قرار است جاي تو هر شب برایش
همین عکِس در قاب امال بگوید

›› من این عکِس در قاب را دوست دارم! ‹‹
قسم خورد این را به دنیا بگوید!



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
55

 شب شهادت تو مثل جد مظلومت، درست شام غریب ده محرم شد
 سیاهپوش غم جانگداز عاشورا، تمام اهل محل غرق سوگ و ماتم شد
 شبیه کوه، پرم از فرازها و نشیب، دلم به وسعت دریاست بی گمان اما
 شهادت تو پس از افتخار جانبازی، تکان دهنده ترین اتفاق عمرم شد

 نفس نفس همه شب گر گرفتی و شمع وجود ملتهبت آب شد، شهید شدی
 وبرگ برگ دعاها همیشه تا به ابد، برای روح و تن زخ می تو مرهم شد

 پدربه رنگ خران شد، عصابه دست گرفت، نشست برف زمستان به گیسوی مادر
 سراب شد همه ی التهاب تابستان، بهار-دخترمان- صبر و طاقتش کم شد

 برادران تو -رزمنده های همرزمت- ، در آرزوی شهادت، چه حسرتی خوردند
 و قاب عکس تو و جانماز و تسبیحت، تمام دلخوشی همسرتو مریم شد

 شهید زنده که عنوان گرفتی و جانباز، به دین و میهن خود دین خود ادا کردی
 به پاس آن همه بی باکی و جوانمردی، ادای دین تو برعالمی  مسلم شد

 به نام نامی  جد تو -سیدالشهداء- ، به نیت دل ما و تعالی درجات
 برای شادی ارواح طیب شهدا، به لحن عاشقی الفاتحه مع الصلوات
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به مقام همسر شهید 

هرگز به روسپیدی این موسپید نیست 
آنکس که خاك همسفرش ناپدید نیست 

برفی که جای خاك به گیسو نشسته است 
برف است، برف پیری، برف امید نیست 

ای مرد، همسر تو جوان بود، پیر شد 
این معجزات از غم دوری بعید نیست 

ساعت، سکوت، سردی و سختی و صبر و سوز 
این هفت سین سفره سزاوار عید نیست 

صحرا نشین بارش عشق است بی گمان 
ای مرد، همسر تو کم از بایزید نیست 

از آفتاب هر چه نوشتند شرح اوست 
از وصف نور هر چه بگویم جدید نیست 

همراه هر صدای دری مرد و زنده شد
حاال بگو که همسرت آیا شهید نیست؟



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
57

هنوز منتظرت، خیره سوی راه نشسته
کنار کهنه قطاری در ایستگاه نشسته

زن ِ تو آخر مردانگی ست، آخر عشق است
در انتظار تو عمری ست روبراه نشسته

هنوز غصه ندارد، هنوز اهل نبرد است
هنوز خیره به عکست – به این نگاه – نشسته

لباس رزم پلنگی تو هنوز همین جاست
کنار جامه ی تو روبروی ماه نشسته

هنوز سنگر تو مانده است این طرف خط
هنوز همسر تو پشت جان پناه نشسته

اگر چه خم نشده زیر بار غربت و اندوه
ولی نماز شبش ایستاده است و گاه نشسته

شکفته است سر خاك الله های کویری
نه بی نشانه رسیده، نه اشتباه نشسته

زن تو اهل زمین نیست گر چه شهر ببینند
کنار خاك تو با چادر سیاه نشسته
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به همسران جانبازان شهید 
دنیا اگر با درد هایت آشنا می شد 

نام تمام سرزمین ها کربال می شد 
ای گریه های روشنت اروند! دلتنگی 

امشب برای کربالی چند دلتنگی؟
دلتنگ شب های پریشانی مادر ها 

اندوه خواهر ها و لبخند برادر ها 
دلتنگ عطر کوچه وقت روضه خوانی ها 

سربند جا مانده کنار شمعدانی ها
در آسمان انگار ماهی نیست این شب ها 

گاهی شهابی هست و گاهی نیست این شب ها
اندازه “ُتنگی” دلت “ تَنگ” است می دانم 

شب های خوب و روبراهی نیست این شب ها 
حتی به قدر گریه آرامش نمی بینی 

حتی به قدر گریه چاهی نیست این شب ها 
دلتنگی قبل قیام هر اذان با توست 

آرامش بعد نگاهی نیست این شب ها
اما نگاهت روضه ای دارد تماشایی 

از قمقمه تا مشك راهی نیست این شب ها 
با چشم های بسته اما باز برگشته
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سرباز رفته همسرت جانباز برگشته 
هر چند دلتنگی برای ساعت رفتن 
از کربال باید کسی باقی بماند زن! 

طاقت بیاور جمعه های سرد تهران را
این شهر بی روح خیابان در خیابان را
افسوس که این روز ها زنده نگه دارند

تنها مگر اسم خیابان ها شهیدان را
دلگیر باش از اینکه شب ها ساکت و ابری ست

این نسل بعد از تو نمی فهمند باران را
تقدیر این شد، با نشان رنج برگردد 
زخمی  شوی، از کربالی پنج برگردد
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به همسران معظم شهیدان

وقتی که گوشه گوشه زمستان بهار شد
هر معبری که باز نشد الله زار شد 

یك شاخه یاس، کاسه و قران و... بعد از آن 
معشوقه ات ستاره ی دنباله دار شد

یك کاروان رسید که عطر بهشت داشت 
یك کاروان رسید و عزیزت سوار شد 

در ماتم نیامدن مرد ها به شهر 
باران دلش گرفت، شبی آبشار شد

منصور ها یکی یکی از راه آمدند
هر چند هر که آینه آمد به دار شد

مجنون شدند با تو تمام جزیره ها 
ماندی و سهم آینه ها انتظار شد

آن وقت خاطرات تو سرمایه ات شدند 
اجبار عشق عاقبتش اختیار شد 
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هر منطقه که بوی عزیز تو را گرفت 
آنقدر گریه کرد که باغ انار شد 

آرام سر به شانه ی خاکش گریستی 
هر کس که دید حال تو را بی قرار شد 

بیگانه است هر چه به غیر تو با غزل 
غیر از تو هر چه شعر نوشتم شعار شد
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برای صبر همسران شهدا 

خیره به ساعت شدن به کار نیامد 
اسب به ده آمد و سوار نیامد 

خسته و درمانده کنج خانه نشستی 
با غم تو هیچ کس کنار نیامد 

هر چه بهار آمد از کنار تو رد شد 
هر چه زمستان شدی بهار نیامد 

خیره به ساعت در ایستگاه نشستی 
سوت قطار آمد و قطار نیامد 

پرسش هر صبح تو شنیده نمی شد 
پاسخ شب های انتظار نیامد 

آینه در آینه به خاك نشستی 
هیچ کسی از دل غبار نیامد 

عشق تو در ساعت قرار شبی رفت 
عشق تو در ساعت قرار نیامد 

خانه ی تو گرچه بی ستاره و سرد است
صاحب این خانه افتخار نبرد است

پیر شدی، گیسوی سپید همین است 
همسر مردی که پر کشید همین است 
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خسته ای اما هنوز چشم به راهی 
تا به ابد معنی امید همین است 

دیدن یك قاب عکس و خواندن نامه 
آه... برای تو صیح عید همین است 

منتظر یك بهار بعد بهاری 
قصه ی گل های ناپدید همین است 
صفحه به صفحه در انتظار گذشتی 
سر برسد باد، سررسید همین است 

زندگی تو مرور خاطره ها شد 
حرف بزن، ماضی بعید همین است 

فخر به مردی که رفته است و نرفته ست 
زندگی همسر شهید همین است 

هر چه روایت کنی، حکایت خوبی ست
عشق همین قاب عکس کهنه ی چوبی ست 

هرکه از این ماجرا خبر بنویسد 
دوست ندارد که مختصر بنویسد 

آینه در پیش آفتاب گرفته 
هرکه بخواهد از این سفر بنویسد 
کاش کسی باشد از نهایت غربت 

از قدم خسته بیشتر بنویسد 
از غم بی انتهای تازه عروسان 

چون که پسر رفت از پدر بنویسد 
همسر تو اهل عشق، اهل خطر بود 

شاعر از این عاشقی مگر بنویسد 
شاعر اگر عاشق است کاش بخوابد 

باقی این شعر را سحر بنویسد 
می شود این شعر بوی ماه بگیرد 

اسم عزیز تو را اگر بنویسد 
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اسم عزیز تو، اسم اعظم کوچه ست
چفیه ی او اهتزاز پرچم کوچه ست
کوچه پس از رفتنش نشانه ندارد 

هیچ امیدی به این زمانه ندارد 
شهر پس از کوچ دسته جمعی گل ها 

باغ به باغش دگر جوانه ندارد 
شهر بدون ستاره هیچ تفاوت 

هر طرفش با مریض خانه ندارد 
در قفسی مانده ای که نور ندیده 

سرد و سیاه است و آب و دانه ندارد 
موی سپید شکسته از غم دوری 
هیچ نیازی به رنگ و شانه ندارد 

هر که تو را دیده است و بعض نکرده ست 
قلبش اگر می زند بهانه ندارد 

شاعر از این جا به بعد مرثیه گفته 
شعرش اگر بار عاشقانه ندارد 

شکوه بکن، حرف تو گالیه ی خوبی ست
سایه ی باال سر تو سایه ی خوبی ست

خاطره ات از لباس های زیادی ست 
اشك تو با التماس های زیادی ست 
قدر تو را هیچ کس درست ندانست

عصر ِ نمك ناشناس های زیادی ست 
شان تو این نیست... گر چه گوشه ی خانه 

شاهد لوح سپاس های زیادی ست 
سهمیه، درصد، حقوق، بهره، مزایا 
زمزمه ی ناسپاس های زیادی ست 

اسم عزیز تو را به یاد ندارند 
هر طرفت بی حواس های زیادی ست 
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غنچه اگر دل به آفتاب ببندد 
سوژه ی تهدید داس های زیادی ست 
زندگی ات شعر بود و ناظم این متن 

مرتکب اقتباس های زیادی ست 
راز و نیاز تو والسالم ندارد

قصه ی عشق تو اختتام ندارد
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چادر سیاه 
اشك 

شیشه ای گالب 
این تمام کوله بار مادر است 

اشك های او معطر است 
عطر چادرش 
نا مکرر است 



پنج شنبه ها 
خانه اش 

در کنار سنگ هاست 
مادری که عاشق کبوتر است 

خسته از تفنگ هاست 



فکر می کنم 
اشك های او همیشه تازه است 
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گرچه قصه هاش 
قصه ای جدید نیست 

بی گمان 
هیچ غصه ای 

در حدود غصه های مادر ِشهید نیست



آخرین ستاره های شهر 
از قلم گرفته تا شراب 

احترام این جهاد واجب است 
بی گمان عبارت شهید 

بهترین مناصب است
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به پای حلقه ی عشقی که روز پیوندت...
هنوز هم که هنوز است مانده پابندت

چقدر اشك که رفتی و ریخت، می دانی-
- برای او چقدر آب خورده لبخندت!؟

)به مرد شوق شهادت، به زن شهامت صبر
به هر کسی هنری می دهد خداوندت(

اگرچه سهمیه ها بود، زیر بار نرفت
خودت بگو، بفروشد به این و آن چندت!؟

به خواب رفته چه شب های گریه بارانی
درست پهلوی عکس کنار اروندت

به جای کوچه و معبر، به نام تو دل او-
- پالك خورده و از آن نمی شود َکندت

به زور سیلی اگر، کرده صورتش را سرخ
مباد کم شود از نام آبرومندت
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چقدر شسته و پخته، چقدر کوك زده
اگرچه سخت، نشسته است پای فرزندت

درست مثل خودت بار خواهد آوردش
درست مثل تو و روح بی همانندت
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سوت خمپاره در سرت پیچید...
 سفره را جمع کن تمام شده-

احمد احمد... -
به گوشم احمد جان...-

 نخود و لوبیا تمام شده-

سوت خمپاره در سرت پیچید...
 پلك هایت به رعشه افتادند

سیم بي سیم را جویدي یا ارتباط صدا تمام شده؟
 

در و دیوارکافه: سرخ شده  میز: تخت  و مالفه : سرخ شده
مزه خون گرفته فنجانت سوت خمپاره تا تمام شده

 
)با »تك« خنده هاي مشتریان خم شد و زیر میز قایم شد( 

نخود و لوبیا فراهم شد؟ »پاتك« بچه ها تمام شده...-

احمد... احمد-
 ... به گوشم احمد جان-

 ا..ح..م..د    ا..ح..م..د    تو خوب میفهمي-
...ماجرا از کجا شروع شده ماجرا در کجا تمام شده
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 هر شب از کافه تا در خانه شهر با خنده از تو مي پرسند
»حاج پوتین چفیه آبادي! جنگ باقي ست یا تمام شده؟«

سوت خمپاره در سرت پیچید... سوت خمپاره در سرت پیچید...
سوت خمپاره در سرت پیچید... سوت خمپاره ناتمام شده
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صدا کن صدا کن مرا بار دیگر
نفس کم نیاور نفس کم نیاور

 
به جاي تو کپسول اکسیژني سرخ

نفس میکشد روزها توي بستر
 

تو آیینه هستي نباید ببینم
تو را با دم آه سردي مکدر

 
ریه هایت _این باغ پاییزي_ اما

پرند از درختان خشك تناور
 

دو گلدان بي شاخه ي شمعداني
دو گلدان زخمي دو گلدان پرپر

 
دو النه دو تا النه سرد و کوچك

براي دو قمري براي دو کفتر
 

دو النه دو تا النه وقتي بریزند
دو قمري در آن پر دو کفتر در آن پر
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نفس کم نیاور که در تنگ سینه
دو تا ماهي سرخ داري شناور

 
نفس کم نیاور که این جفت ماهي

نکوبد به دیواره ي شیشه اي سر
شریك نفس هاي من باش و با من

از این باغ پاییزي خسته بگذر
 

گره خورده با ما نفس هاي اول
گره خورده با ما نفس هاي آخر

 
به دکتر بگو جاي کپسول از این پس

دو تا شاخه شمعداني بیاور
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شاید این سوي آغوش کارون پاي نیزاري افتاده باشم
یا به نخلي در آنسوي دیگر داده ام پشت و جان داده باشم

 
شاید اینجا که میدان مین است روي هر مین نشان جبین است

در نمازي که پایانش این است: گرم در خون سجاده باشم
 

شاید از این همه نخل بي سر تشنه لب هاي داغ مکرر
یکنفر نیز من - خوب بنگر- ایستاده لب جاده باشم

 
شاید آن ردپا برتن خاك... شاید آن چفیه بر شانه باد...
شاید آن پیرهن بر سر آب... غربتي اینچنین ساده باشم

 
خون اگر خون تابوت لیال  شاید آن بیدمجنون زخمي

داغ اگر داغ باال بلندان  شاید آن سرو آزاده باشم

با نشانها که در بي نشان ست خانه ام را بیا جستجو کن
شاید از راه مهمان بیاید باید امروز آماده باشم
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از زبان همسران شهداء

فکر می کردم که قدری استخوان می آورند
بعد فهمیدم که با تابوت جان می آوردند

بعد فهمیدم که در واقع کبوتر بوده ای
چون قفس پشت قفس هی آسمان می آورند
درخور روح گران سنگ تو این تابوت نیست

پس چرا این ماه را با شمعدان می آورند؟
روزه دارانی که افطار عسل می خواستند
 بعد از این نام تو را روی زبان می آورند

بعد از این در سفره ی ما نان و غم هر روز هست
در جهان هستند غم هایی که نان می آورند

جای تو ای مرد! روی شانه ی این مردم است
حق بده، دارند با خود قهرمان می آورند
آسمانی ها زمین را هم هاللی دیده اند

خب زمین هم پیر شد بس که جوان می آورند
در گذار از کوی مفقوداالثرها بادها

بوی یاس از سوی قبر بی نشان می آورند
شادم از برگشتنت ناراحتم از رفتنت

عشق ها لبخند و بغض همزمان می آورند
فکر می کردم که قدری استخوان می آورند

بعد فهمیدم که با تابوت جان می آورند
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 ننه جون! رخت و پخت اشکامو
 از کنار تو ور نمی چینم

 بیست و چن سالی میشه سنگ تو رو
 هفته ای هفت روز می بینم 
پیش سنگ تو میره از یادم
 شور مرداد و چله ی بهمن 

 ننه جون! سنگ تو نمی شناسه
 بیست و چن ساله زائری جز من
 ننه جون! از تو قد یه کف دست 

 پیرهن تیرخورده رو سنگه 
 پیش سرخیش تن تموم گال 

 یه کف دست خاکه ؛ بی رنگه
 ننه جون! جز من اونکه داغ دلش

 سوی چشماشو برده این شمعه
 اما باز روشنه دلم هر شب

 پیش سنگ تو خاطرم جمعه 
 ننه جون! خلوت منو با تو

 میگن از تلوزون نشون دادن
 کی به جز من میفهمه درد دل

 مادرایی رو که جوون دادن؟
خیمه ی گریه میکنم ننه جون!
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 و خودم چادری رو که  سرمه
 چادر کهنه ای که رو سر سنگ 

 سایبون بهار پرپرمه
  مثه سنگ تو ساکت و خیسه

 قاب عکسی که دستمه ننه جون!
 ننه! حرفامو میشنوی مگه نه؟

 بیست و چن ساله خستمه ننه جون
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 نسیم با خودش آورده عطر پیرهنت را 
که گم نکرده نشانی خانه و وطنت را

 شبیه برف که بر سبزه زار و الله نشیند
سه رنگ دوختم از پرچم وطن کفنت را

 چقدر چشم امیدم به قاب عکس تو باشد؟
چقدر خواب ببینم دوباره آمدنت را؟

 تو تکه تکه ی این خاك را چگونه گرفتی 
که پس نمی دهد این خاك تکه های تنت را؟
 هنوز -حضرت ققنوس-زنده ای که خدا هم، 

میان آتش و خون دید شوق پر زدنت را
 عزیِز من! تو عزیز بهشتیان شده ای که
نسیم با خودش آورده عطر پیرهنت را 
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می فشارد گلوی تنگم را بغض مانند ماده ببری که...
دوست دارم ببارم امشب را، دوست دارم شبیه ابری که...

کاش می شد دقایقی کوتاه تو بیایی کنارمان تا من
بگذارم دوباه این سر را روی آن شانه ی ستبری که...
مثل یك کوه پشت من بودی، و ستون تمام زندگی ام
باورم هم نمی شد آخر تو جا شوی در میان قبری که...

کاش جانباز می شدی ای مرد، درصدش هم مهم نبود اصال
الاقل سایه ات به روی سرم... من ندارم هنوز صبری که...

نه خدایا بگیر نشنیده، سخت این روزها دلم تنگ است
بی اراده است شکوه هایم از سرنوشت و قضا و جبری که...
قصد ناشکری ات ندارم نه، دست من نیست گریه هایم نیز

می فشارد گلوی تنگم را بغض مانند ماده ببری که...
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آن طرف ازدحام خاطره هاست، این طرف چند رد پا مانده
از تمام نوشته هات فقط، چند حرف نگفته جا مانده 

عطر تو مانده بین شب بوها، قاصدك ها در انتظار تواند
مادرت بعد رفتنت عمریست، مات و مبهوت و بی صدا مانده

ماه می آید و نگاهش را، می کشد بی اراده سمت خودش
از تو تصویر تازه ای دارد، که میان ستاره ها مانده

می نشیند جلوی عکست تا، خاطرات تو را مرور کند
پشت این خاطرات یك طرفه، بوی پیراهنت کجا مانده؟



راز های نگفته ای دارد، خش خش نا منظم بی سیم
دشمن از روی خاکریز گذشت، از تو تنها پالك جا مانده... 
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باز می گردی... این را پدرت می گوید
اشك جاری شده ی پشت سرت می گوید

تو سبك بارتر از هرچه مسافر هستی
من نمی گویم، ساك سفرت می گوید

پشت این عکس، دری باز شده رو به بهشت
خنده ی جمعیت دور و برت می گوید

جنگ انگار کمر بسته جدامان بکند
گره چفیه ی دور کمرت می گوید

خوب پیداست که از جنگ دلی پر داری
نامه ات، درد دل مختصرت می گوید

از شهادت خبر آورده رفیقت این بار
چون که دارد در گوش پسرت می گوید

و شهادت هنر پاکترین مردان است
روز و شب تلویزیون از هنرت می گوید
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قرار است دل بی قرار تو باشد
که یك عمر چشم انتظار تو باشد

تو وصلی، وصالی، جدا از زوالی
جدایی بعید است کار تو باشد

چرا عکس با نخل بی سر گرفتی؟
که آزاده ای در کنار تو باشد؟

بمیرم! دو تا آستین تو خالی ست
الهی ابالفضل یار تو باشد

بهار تو مرگ است و من ترس دارم 
خزانم قرین با بهار تو باشد

تو فرزند این سرزمینی و باید
که هر مادری داغدار تو باشد

رساندم به سن خودت کودکت را
از این لحظه در اختیار تو باشد

لباس خودت را تنش کرده ام تا
به جایت کسی از تبار تو باشد
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از این پس زنی رو سفیدم که باید
ته عمر را سوگوار تو باشد

سر هر مزاری گلی می گذارم
به شوقی که شاید مزار تو باشد
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گاه ابر
گاه آفتاب

مثل چشمه ای صبور و سر به زیر
گاه رودخانه ای پراضطراب بوده اید

ای نجابت تمام قطره ها
زاللی شگفت آب

وارثان آب و آفتاب و روشنی
سالم

آب مهر مادر شماست
ذهن خسته ی کویر

با نگاه سبزتان
رود می شود

آنچنان که آب
در مسیر سنگ ها و صخره ها
بر لبان الله ای سرود می شود

ای بزرگتر ز واژه ی شهید
صبر نام دیگر شماست

رود
قله

دشت
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کوه
آفتاب

واژه ها برای وصفتان
کوچکند

شعر قاب کوچکیست
عطر چادر نمازتان

در سپیده دم نسیم خوش
نسبت شما

با شهید
نسبت گل است
با شمیم خوش
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تقدیم به همسران صبور شهیدان

هنوز ساده و زیباست طرز لبخندش
به راه مانده ولی چشم آرزومندش
و دست های دعاگوی پیرترشده ای
که انتظار تو را می کشند هر بندش

از آن زمان که تو را غرق دود، بدرقه کرد
پر است کوچه از آن بوی خوب اسفندش

از آن زمان که تو را... کوچه خیس و کاسه ی آب
به روی طاقچه... تا بّچه ها شکستندش
چه قدر بر سر این کاسه غّصه هایش را

نشست و زمزمه می کرد با خداوندش
شکست کاسه که نه! او شکسته شد؛ آری

شکستنی که ندیده کسی همانندش
از آن به بعد که دیگر فشار باالیش...

از آن به بعد که باالبلنِد دلبندش...
قرار شد که نیاید، قرار شد که فقط

به دست او برسد جانماز و سربندش...
و مّدتی ست که شیرینی وصالت را...
و مّدتی ست که پایین نیامده قندش
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و مّدتی ست که قلبش گرفته است و حکیم
به جای نسخه و دارو فقط دهد پندش؛

عجیب نیست اگر استوار مانده هنوز
عجیب نیست اگر کوه صبر نامندش...
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این روزها شبیه  ترینی به سیب زرد
مثل غروب گرم جنوبی نجیب زرد

گاهی که التهاب دلت اشتعالی است
گلگونه ات شبیه به گل های قالی است

امشب نگاه منفعلم را قدم زدی
آرامش غریب دلم را به هم زدی
تکرار می  شود همه جا رد پای تو

پر می  شود فضای سرم از هوای تو
یك عمر تکیه  گاه من بی سوار، تو
یك عمر سر پناه گریز و فرار، تو
وقتی دلم برای پدر بی قرار بود

 وقتی خزان خانه ما بی بهار بود
دیوارهای کوچه سیاه و جهان سیاه
خورشید هم سیاه و تن آسمان سیاه

وقتی هوا برای تنفس سیاه بود
چشمان غصه  دار دلم، محو ماه بود
این ماه چهره پر از احساس، مادرم

این ماه، می  گشود بغل در برابرم
دستم گرفتی و به من آموختی بایست

همچون شکوه نخل اگر سوختی بایست
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گفتی بخند! نام پدر جاودانه شد
گفتی بهشت رفتنمان بی بهانه شد

گفتی پدر که نیست چه غم؟ رهبرت که هست!
 زهرا نشان وارث پیغمبرت که هست

گفتی شتاب کن که شهادت چشیدنی است
این میوه درخت بهشت است چیدنی است

گفتی بخند و باز بخند و طلوع کن
فصل جدید زندگی  ات را شروع کن

اما همیشه شعله  وری در برابرم
ای مهربان معلم دلسوز مادرم

من غرق خواب نغمه الالیی توام
شرمنده شکوه شکیبایی توام
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دوباره یاد خودت را به دل جوانه زدی
درون دفتر دل نقش جاودانه زدی

به رازهای دلم مرهمی نهادی و بعد
سری به فصل غزل های عاشقانه زدی

کنار پنجره ی دل نشستی و با شوق
به گیسوان ظریفم دوباره شانه زدی

به آستان دل بی هوا و غمگینم
طراوتی به بلندای این زمانه زدی

چقدرراه رسیدن به دیدنت دور است
تویی که دل به افق های بی کرانه زدی

شب است و دشت پر از عطر مهربانی تو
دوباره یاد خودت را به دل جوانه زدی
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از مرز انسان گذشتی
قرآن برایت گرفتم، از زیر قرآن گذشتی
بارید تا آسمان هم، از زیر باران گذشتی

با اینکه دل کنده بودی، بغضی پر از خنده بودی
از ِمهرم آکنده بودی، اما چه آسان گذشتی
برگشت تا روی ماهت، تا بار آخر نگاهت

افتاد چشمم به راهت، تا از خیابان گذشتی
پائیز دل را به سختی، مانند برگ درختی

از شاخه ات َکند وقتی، مثل بهاران گذشتی
در خواب دیدم که دارم، می خندم و بی قرارم

دیدم نشستی کنارم، اما شتابان گذشتی
وقتی خبر را شنیدم، گوئی به پایان رسیدم
پر باز کردی و دیدم، از مرز انسان گذشتی
دیدی دلت جان ندارد، دیگر غم نان ندارد

زخم است و درمان ندارد، از خیر درمان گذشتی
هرچند دردانه بودی، در عشق دیوانه بودی
با خانه بیگانه بودی، مانند مهمان گذشتی

با تو ُگِل یاس خندید، در چشمت عباس خندید
برساقه ات داس خندید، از قید گلدان گذشتی

مانند قرآن جیبی، تنها ولی بی رقیبی
آخر به شکل عجیبی، از خط پایان گذشتی
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امشب که روي صندلي چرخدار خود، 
با آن نگاه هاي پدر دربیار خود، 

مثل همیشه قلب مرا چنگ مي زند، 
مثل همیشه کرده مرا بي قرار خود، 
آید به یاد خاطره ي آن شب قشنگ

وقتي که کرد قمرِی دل را شکار خود
آن شب که گفت نکته به نکته براي من

از فکر و از عقیده و از کار و بار خود
چیزي به غیِر یك دل بي غّل و غش نداشت

این شد که کرد عقل مرا هم دچار خود
مثل نسیم آمد و در سینه ام وزید

گم کرد روِح سرد مرا در بهار خود
یادش به خیر بعد ِ عروسي چه زود رفت

با دوستان خیبري هم قطار خود
این سالها به دیدنش عادت نکرده ام

از بس مرا گذاشته در انتظار خود
در عکس هاي جبهه اش او را شناختم
مردي که برد قلب مرا در حصار خود

طوري همیشه اسلحه دارد به دست که
گویي گرفته در بغل خود سه تار خود
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وقتي کنار قبر شهیدي نشسته  است
مثل کسي که آمده سوي مزار خود
با گریه آه از ته دل مي کشد ولي، 
هرگز نمي کند گله از روزگار خود...
آتش به سینه ام نزند کاش دیگر او 

با سرفه هاي ممتد و بي اختیار خود...
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»بااحترام به همسراِن صبور شهدا«

آرام می گیرم کناِر سنگرت امشب
شاید بیاید قطعه ای از پیکرت امشب

سربند و ُمهر و چفیه و باروت می بینم
درخواب هایم پشت هم تابوت می بینم
مانند دختر بچه ی شش ساله لج کردم
راِه خودم را سمِت آغوِش تو کج کردم



دردی که می گفتی به من شاید همین باشد
شاید تماِم جاده ها میداِن مین باشد

تا جاده ها با خیسِی چشم تو همسایه ست
باید مسیرت مثل سابق بهترین باشد

این قمقمه پر می شود از تشنگی هربار
وقتی شلمچه با محّرم هم نشین باشد
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با زخم های تازه ات قد خم نمی کردم
از بغض هاِی هر شِب تو کم نمی کردم



آن سوتر از چشماِن من پرواز می کردی
توعشق را با رفتنت ابراز می کردی!

هربار سوِز دردو دل هایت شنیدن داشت
وقتی که مثل زخم ها سر باز می کردی



باید کسی از من جدا می کرد فالت را
از لخته های خوِن سرخت، دستمالت را
پوتین های تابه تایت »کربالیی« شد

با رفتِن تو خطبه ی »والفجر« جاری شد
دستاِن شعرم را قلم کردم که بعد ازتو...

تا پرچمت من قد علم کردم که بعد ازتو...



گردن نمی گیرند مدت هاست آهت را
ازهم نمی پاشد نگاِه شب سپاهت را

این ماه پشِت ابر باشد بهتر است انگار
بیرون نیا از سنگرت تا روی ماهت را...
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به جانبازان شهید

جزر و مد کرد چشم آرامش، مضطرب شد، دلش به شور افتاد
قطره ای اشك بود و ماهی شد، که به یك کاسه بلور افتاد

قرص سردرد خورد و... خمپاره، منفجر شد کنار بالش او
هی سرش گیج رفت و تیر کشید، یاد آن سال های دور افتاد

توی جیبش کنار عکس امام، چند خط گریه مچاله شده
بغض او نامه ای اداری شد، زیر پوتین حرف زور افتاد
آسمان با نگاه ابری دید، چشم های پلنگی اش را بعد
ماه را از پریز برق کشید، مرد از چشم شهِر کور افتاد
بین بی درد مردم دلسرد، در صف نان گرم از هر سو
معبر مین به خاطرش آمد، خاطراتی که در تنور افتاد

»پل چوبی« معلق از فکرش، هی قدم زد پل هوایی را
جعبه قرص، مثل نارنجك، باز در لحظه عبور افتاد

جلوی خانه قدیمی شان، سایه ای رمز شب از او می خواست
گفت: یا نور و باز از چشمش، توی چشمان سایه نور افتاد

نرسیده به طاقی ایوان، نفسش پس کشید و بعد از آن
جلوی پله های خاك آلود، صورتی خسته و نمور افتاد
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احسان غدیری

رانندۀ آژانس مثل همه پنج شنبه شب های گذشته وارد محله کاووسیه شد 
و در فرزان غربی جلوی منزل خانم سرآسیابی توقف کرد. تا خانم برسد، 
سیگار پایه کوتاه مشکی رنگش را بی وقفه دود داد و مشغول تمیز کردن 

شیشۀ جلوی ماشینش شد... 
وقتی در ساعت 20:15 شب، راننده آژانس مثل همه پنج شنبه های قبلی 
پس  کوچه  از  و  کرد  روشن  را  ماشین  و  چرخاند  سوئیچ  توی  را  کلید 
کوچه های کاوسیه نزدیکترین راِه در ُرو به بلوار ولیعصر را پیمود تا سِر راه 
به قنادی معروف خیابان تورج برود، خانم سرآسیابی زیارت عاشورا را تمام 
کرد و مفاتیح را بست و گفت: مبارك باشه آقای نجاتی! راننده خندید و 
گفت: قابلی نداره حاج خانوم، ماشیِن از دم قسط که تبریك نداره! پرایده 
رو تو بازار گرونیِ  ماشین دادمش به هشت تومن. دو میلیونش رو گذاشتم 
روی رهن خونه م، بقیه شم دادم واسه این سمند لیزینگی. حاال می بایس 

تا چند سال قسط هاشو بسلفم! 

از  تا  دو  کمك  به  را  شیرینی  سینی های  بود.  غلغله  )ع(  صالح  زاده  امام 
خادم های حرم بین زوار دوره چرخاندند و دست آخر راننده خداحافظی کرد 
و سینی های خالی را برد... خانم سرآسیابی برای زیارت به سمت ضریح 
توی  تا شمع  دو  پیشین،  جمعه  تمام شب های  مثل  آن  از  قبل  اما  رفت، 
سقاخانه روشن کرد. یکی به نیت بهنام و یکی به نیت کامران... گرداگرد 
ضریح را بوسید و به نماز زیارت ایستاد. تا شروع دعای کمیل هنوز وقت 
اول  به صفحه  همیشه  عادت  به  و  کرد  باز  را  مفاتیح  کتاب  بنابراین  بود 
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انداخت: به یاد برادران شهید کامران و بهنام رضایی... سفارش چاپ کتاب  آن نگاهی 
مفاتیح را خودش داده بود. آنهم در پنج هزار نسخه و همه شان را وقف امام زاده کرده 
به دلش  باز غم عالم  انداخت و  بهنام نگاهی  با دقت به عکس  بار  برای هزارمین  بود. 
نشست. طوری به عکس او نگاه می کرد که انگار می خواهد قیافه اش را به یاد بیاورد! 
انگار بعد از اینهمه سال فراموش کرده بود که بهنام چه شکلی بوده؟! اشکش را با گوشۀ 
زندگی  میوه های  و  او  بین  تمام سال هایی که  درازای  به  آهی  آه کشید.  و  چادر گرفت 
اش و تمام سرمایه های دنیایش فاصله انداخته بودند. برای کامران چندان نمی سوخت، 
شهادت کامران برایش ملموس بود، چون وقتی مجروح شد او را برای درمان به تهران 
آوردند. توی بیمارستان مدام در کنارش بود. یك ترکش نخودی به گردنش خورده بود 
و به کما رفته بود. دکترها گفته بودند که بعد از عمل جراحی همه چیز با خداست، و او 
خودش برگه رضایت نامه عمل را امضا ء کرده بود، درست مثل برگه رضایت نامه اعزام 
به جبهه. آقای رضایی - شوهرش – راضی نبود. رضایتش نمی داد که برود. تنها دو پسر 

داشتند. کامران هجده ساله بود و بهنام چهارده ساله. 
آقای رضایی می گفت: پسر بزرگ نکردم که حاال پای خونش امضا بزنم! و کامران هم 
تهدید کرده بود که بی اجازه می رود تا اینکه خودش دل کند و رضایت نامه او را امضا 
کرد و شوهرش را هم راضی کرد. ترکش را درآوردند اما چند روز بعد کامران شهید شد. 
خانم سرآسیابی همه اینها را به چشم دیده بود، خوشحال بود که چند روز پرستاری اش 
را کرده، حتی خودش موقع دفن کامران توی قبر رفته بود و سر کفن را گرفته بود! که 
آخر شب  بود. چون  فامیل  با  است هنوز! و حق هم  داغ  خیلی ها می گفتند حاالکله اش 
که دور و بری ها توی خانه مشغول اختالط و برنامه ریزی برای مراسم روز بعد بودند، 
با  بیارین...  منو  کامران  کجاس؟  بچه م  می زد:  داد  و  هال  وسط   بود  آمده  برهنه  سر  با 
را  قلبش  بود!  تازه  برایش  بهنام هنوز  داغ  اما  بود.  کامران ساخته  با شهادت  این وجود 
می سوزاند، روحش را زخمه می زد. چند ماهی از شهادت کامران گذشته بود که بهنام پا 
روی  دندان می گرفت!  به  را  او  خانم سرآسیابی  زندگی اش گذاشت.  بهار  پانزدهمین  به 
چشمهایش می گذاشت، خودش را، شوهرش را بلکه زندگی اش را به پای او می ریخت. 
می خواست به مدرسه برود از زیر قرآن ردش می کرد و آیه الکرسی پشت آیه الکرسی! 
دم  برود  حمام  به  می خواست  می کرد،  رد  صدقه  برایش  برود  نانوایی  به  می خواست 
پایی های ابری را بر می داشت که مبادا کف حمام لیز بخورد... اما بهنام حال وهوای او 

را نمی فهمید!
بهنام می خواست تفنگ کامران را بردارد! اولین بار که از دهانش درآمد »می خوام برم 
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که  حیاط  قامت  بلند  بود. سروهای  زمستان سختی  بود.  بهمن  روز  اولین  »دقیقًا  جبهه 
هیچ وقت به آسمان نمی رسیدند لخت و عور بودند و شاخه هایشان به حیاط دهن کجی 
می کردند. کاج ها زیر بار برف رفته بودند و از شاخه هایشان قندیل یخ روئیده بود. بهنام 
از  بشکند.  را  یخ ها  تا  می پرید  پایین  و  باال  و  بود  ایستاده  حوض  زده  یخ  سطح  روی 
توی خانه بوی پشم سوخته می آمد. خانم سرآسیابی روی گاز پاچۀ گوسفند می سوزاند. 
می خواست برای ظهر سرد اولین روز بهمن کله پاچه بار بگذارد. یك سر آمد توی حیاط:
- خدا مرگم بده، می چائی مادر، یااهلل بیا برو توی خونه. و بهنام را توی اتاق نشیمن به 
زیر لحاف کرسی برد تا گرم شود. از روی بخاری نفتی که صدای پت پت سوختنش اتاق 
را برداشته بود، قوری چای را برداشت. یك لیوان چای داغ میان دستهای بهنام گذاشت 
و پیشانی اش را بوسید. بلند شد تا به آشپزخانه برود. به چارچوب در نرسیده بود که از 
آنچه شنید خشکش زد! جمله خیلی کوتاه و مختصر بود ولی اثر آن تا مدتی نفس را در 

سینه او حبس کرد. بهنام مانند قدیسی به نقطه ای نامعلوم زل زده بود:
- من باید برم جبهه! کلمه »باید« آواری شد روی سر مادرش. مثل جن زده ها خودش 

را به بهنام رساند و انگشت اشاره اش را روی لبهاش گذاشت:
عصبی  حالتی  با  بود،  داده  دست  از  را  خود  کنترل  حالیکه  در  بعد  و  هیس س س!   -
و  نگران  چشم های  وقتی  شدند.  سفید  لبهایش  داد.  فشار  بهنام  دهان  روی  را  انگشت 
پرسشگر بهنام را دید، تازه به خودش مسلط شد و گفت: هنوز سال کامران سر نیومده، 

هنوز پشت لبت سبز نشده...

صدای مداح خانم سرآسیابی را به خودش آورد. ال بالی دعای کمیل داغش دوباره تازه شد.
فکر کرد: اینهمه سال، شب به شب جمعه نذری آوردم امام زاده، اینهمه اشك ریختم، 
چرا بهنام به خوابم نیومد...؟! دیگر توی امام زاده نبود! به جای فرازهای دعای کمیل، 
زاده،  امام  گلدسته های  و  به جای ضریح  می شنید.  را  ناله های خودش  و  صدای شیون 
او  نگذاشت  را می دید. شوهرش هرگز  پوش  و جماعت مشکی  بسته غسالخانه  درهای 
و  دست  به  شوند  پابند  و  دستبند  که  بود  سپرده  را  خواهرهایش  شود.  غسالخانه  داخل 
پایش و نگذارند داخل شود. مبادا که بهنام را ببیند. وقتی هم که به هوش آمد کت و 
تلقین  دعای  بود!  تمام شده  چیز  کرد همه  باز  که  بود. چشم  زن ها  روی دست  کولش 
را هم خوانده بودند و مردها خاك را روی گور پا بیل کرده بودند. ناخن هایش شکسته 
بودند بس که خاك را خراش داده بود تا به جنازه برسد. اما انگشتان او برای برگرداندن 
خروارها خاك خیلی نحیف بودند... خانم سرآسیابی از بیستم بهمن زمستان همانسال که 
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بهنام را بدرقه جبهه کرد، تا اواخر اسفند همان سال که جنازه اش برگشت دیگر او را ندید. 
حتی نگذاشتند برای آخرین بار کفن را کنار بزند و روی بهنام را ببیند...! 

داشت.  ادامه  زندگی  تجریش  میدان  دور  زد.  قدم  و  کرد  پایین  و  باال  را  کمی  بازارچه 
جلوی مغازه ها بساط بود. بوی سیر تازه، ترشیجات محلی، ماهی ها، سبزیجات و... فضا 
را آکنده بودند. میوه های عجیب وغریب و رنگارنگ و ماست و لبنیات محلی تازه جلوه 
گری می کردند. مردم توی هم می لولیدند و از یك سوی بازار به سوی دیگر می رفتند... 
برای لحظه ای کنار خیابان مات زده ایستاد و به اطراف خیره شد. فکری به سرش زده 
بود و خوره روحش شده بود. فکر کرد: خدایا برای چی؟! واسۀ چی؟! و باز مات زده به 
خیابان و بعضی ها زل زد!! آنجا هم بازار مکاره ای به پا بود. بازار چشم ها و تن ها! انگار 
بعضی از آدمها با لباس و ظاهرشان به او دهن کجی می کردند! به خود لرزید و هاج و 
واج کنار خیابان روی جدول نشست.چیزی گلویش را پنجه پنجه می کرد و می خواست 
نفسش را ببرد، مثل خفه خون! وقتی آقای نجاتی رسید تا او را به کاوسیه ببرد، شیطان 
را لعنت کرد و رو به آسمان گفت: به معامله ای که با تو کردم چوب حراج نمی زنم، منت 
نمی زارم! خدایا توبه. امنیت و آسایش این مردم برای من بسه، همین که خوشن بسه... 
تلویزیون فوتبال پخش می کرد. راننده ها جمع شده بودند دور تلویزیون و باهیجان مسابقه 
راتماشا می کردند. همین که تیم آبی پوش گل زد همه به هوا پریدند و خوشحال شدند. 
درهمین لحظه در باز شد و پیرمردی وارد آژانس شد. مدیریت آژانس از پشت میز برخاست 
و گفت: به به جناب رضائی، خیلی خوش آمدید قربان! آقای رضایی دست برد توی جیبش و 
گفت: سالم، با زحمتای ما؟ اومدم پول سرویس های ماه گذشته رو حساب کنم... موقع رفتن 
آقای رضایی رو به آقای نجاتی کرد و گفت: پسرم لطفاً یه لحظه بیاین دم در! مدیر آژانس 
گفت: بپر پسر، آقا کارت دارن! توی پیاده رو آقای رضایی انعام جداگانه ای به راننده داد و گفت: 
ناقابله، همیشه زحمتای ما روی دوش شماست. راستش حاج خانوم خیلی ازتون راضیه، واسه 

همینه که امام زاده رو همیشه با شما میاد. آقای نجاتی پول را گرفت و تشکر کرد:
-سپاسگزارم حاج آقا، فقط، فقط... 

- چی جونم؟
- توی این یکی، دو سال که حاج خانوم رو امام زاده می برم یه سؤال برام پیش اومده! تعلق خاطر 
ایشون به آقا بهنام خیلی برام عجیبه، اسم ایشون مدام سر زبونشونه. بعضی روزا مدام توی مسیر 

اشك می ریزن و اسم آقا بهنام رو زمزمه می کنن، جریان چیه؟
خودروی سمند از فرزان غربی وارد بلوار ولیعصر شد و به سمت امام زاده صالح )ع( رفت... 
وقتی خانم سرآسیابی سینی های خالی را روی صندلی عقب گذاشت و خداحافظی کرد، آقای 
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نجاتی - راننده آژانس - هنوز درگیر بهنام بود! همان بسیجی افتخاری که سحرگاه یکی از 
روزهای اسفند بیست و چند سال پیش توی کردستان مظلومانه شهید شده بود... 

ساعتی بعدآقای نجاتی با چشمانی اشکبار به سمت آژانس برگشت و خانم سرآسیابی کنار 
ضریح صفحه اول مفاتیح را باز کرد و به عکس بهنام خیره شد. او هنوز هم خبر نداشت که 
چرا به هنگام دفن از دیدن روی بهنام محرومش کرده بودند؟! هنوز خبر نداشت که جوان 15 
ساله اش در سحرگاه یکی از روزهای اسفند بیست و چند سال پیش، توی کوه های کردستان 
چطور شهید شده بود؟! احتمااًل خانم سرآسیابی نه آن پنج شنبه شب، و نه هیچ پنجشنبه شب 
دیگری نخواهد فهمید که کوموله های بعثی چطور با سیم سر بهنام او را جدا کرده بودند و 

گوشها و بینی اش را بریده بودند... 
لباس ها و صورتهای خاص  با  زاده بعضی ها  امام  از  بیرون  بود.  دعای کمیل شروع شده 

جوالن می دادند و بعضی چشم ها مدام به چپ و راست می چرخیدند...
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بچه م  دستای  می شنوم:  را  مادرش  شکسته  صدای  جمعیت  البالی  از 
کجاس؟ دستای بچه م کجاس؟ و باز بی قراری های جانسوز و ناله های جگر 
سوزش فضا را پر می کند. پدرش با اقتدار فریاد می زند: تمومش کنین، بچه 
را بخوابون توی قبر آقا! پشت به جمعیت می ایستم و بی صدا گریه می کنم. 
یکی از خواهرهایم آهسته می گوید: قاسم جان، داداش، مواظب باش نیفتی 

توی قبرهای خالی....
و سال های  از هم سن  است  پر  تکیه  توی  است.  توی دستمان  ولی  نامۀ 
خودمان، یك سال کوچکتر، یك سال بزرگتر، شش ماه بزرگتر، شش ماه 
کوچکتر... خیلی هایشان با سگرمه های درهم، طلبکارانه و بدون خداحافظی 
دو  دو  چشمهایم  می کنند.  ترك  را  تکیه  بسیج-  خزاعی-فرمانده  آقای  از 
می زنند. نگرانی ام را که می بیند درگوشی می گوید: غمت نباشه، ما سفارش 
شده ایم، بعدشم! سن و سالمون درسته خره... نوبت ما دو تا که می رسد و 
می رویم جلوی میز، آقای خزاعی دستی به سر پسری که جلویش ایستاده 
و مثل ابر بهار می گرید، می کشد و می گوید: باز این دو تا یه چیزی! کالس 
چندمین؟ و چشمکی می زند. با خوشحالی به هم نگاه می کنیم و هر دو با 
هم جواب می دهیم: سوم راهنمایی... از تکیه بیرون می آییم و در حالیکه باپا 
به میوه کاج ضربه می زنیم، خوش و خرم دست در گردن هم می اندازیم و 
بی قید شعر همیشگی را می خوانیم: ما دو تا پسر خاله، می رویم خونۀ خاله... 
ناگهان می ایستم و خیره خیره نگاهش می کنم. انگشت اشاره اش را تا بنِد 

دوم فرو کرده توی بینی اش. می زنم پس کله اش: 
- تو هنوز آدم نشدی؟ توی جبهه آدمای دماغو رو راه نمی دن. پس گردنیام 
هم  دومی  را  می خواهد  و  می دهد  جواب  می کند  حواله ام  که  لگدی  با  را 
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بفرستد که شروع می کنم به دویدن و او هم به دنبالم...
و  می کنم  سالم  آقا.  حسین  بقالی  می رویم  یك راست  می رسیم  که  خودمان  محله  به 
چطور  خالی  شیکم  می زند:  غر  همیشه  مثل  مشکی.  یکی  زرد،  یکی  نوشابه،  می گویم: 
نوشابه می خورین؟ می نشینیم روی سکوی جلوی مغازه. هر بارکه نوشابه را سر می کشد، 
نگاهی هم به باقیمانده آن می اندازد. می گوید: آقام راضی بود ولی ننه م هی می گفت: عاّقت 
می کنم. می گفت ما یك بزی هستیم بچه، بیا برو سر درس و مشقت! دست آخر گفتم: 
تو رو به صاحب اسمم بزار برم ننه. گفتم یعنی اگه نذاری برم، به صاحب اسمم بی اجازه 
می رم... و ته مانده نوشابه اش را خالی می کند روی آسفالت شل شدۀ ظهر تابستان و ادامه 
می دهد: آقا! تا دیروز پریروز که فهمید پسر عمه َمم رفته. باالخره راضی شد. یعنی مجبور 
بود وگرنه عاّقش می کردم بخدا! می زنم پس گردنش و می گویم: خره، بچه که نمی تونه 
ننه شو عاق کنه. می خندد. می پرسم: یك بزی یعنی چی؟ جواب می دهد: ضرب المثله دیگه. 

می گن گرگ می زنه به گلۀ دو تا چوپان. یکی شون ده تا بز داشته، اون یکی، یکی!...
 منظور مادرش را می فهمم! باز خوب است اگر من تك پسرم، الاقل سه تا دختر دور و 

بِرمادرم هستند. به خانه هایمان که می رسیم همدیگر را در آغوش می گیریم:
- تا فردا صبح.
- تا فردا صبح.

خانه آنها روبروی خانه ماست. دستش می رود روی زنگ. دستم می رود توی جیبم، کلید را 
فرو می کنم توی قفل. انگار چیزی یادش آمده باشد: 

- راستی! 
- چی؟

- صبر کن، صبر کن!
و می رود توی خانه و کمی بعد بر می گردد و دستش را که مشت کرده، جلوی صورتم می گیرد: 

- تولدت مبارك 
مشتش را باز می کنم...

نماز مغرب و عشا را که تمام می کنم، می روم سراغ ساکم و وسایلی را که آقای خزاعی 
گفته بود توی شکمش جا می دهم. از توی  هال مامان ُو سمیرا و سمیه ُو صفورا بی وقفه 
صدایم می کنند: امیر قاسم، امیر قاسم بیا دیگه، بیا بیرون... همۀ المپها را خاموش کرد ه اند. 
چشم چشم را نمی بیند. شصتم که خبر دار می شود، می زنم توی ذوقشان: تولدم مبارك، 
باز می کنم. خواهرها برای  تولدم مبارك... شمع ها را فوت می کنم و هدایا را یکی یکی 
تك برادرشان سنگ تمام گذاشته اند: گرمکن ورزشی و یك جفت کتانی سفید. و مامان! 
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از همان سه روز پیش که رضایت نامه ام را امضا کرد، دیگر خنده به لبهایش ندیده ام. بی 
صدا و در حالیکه مثل همیشه پوست لبش را به دندان میَجَود نشسته روی تك مبل گوشۀ 
 هال و مات زده نگاهم می کند. کادویش را باز می کنم. شبیه دوربین است. می گوید: دوربین 
نگاه کنی عکسای خونۀ خدا و طبیعت رو می بینی...  از توی چشمی اش که  پالستیکیه. 
وناگهان بغض فرو خورده اش را پس می دهد و به آشپزخانه پناه می برد. بی اختیار دوربین 
از دستم می افتد. مسیر ِقل خوردنش را بروی فرش دنبال می کنم که می رود زیر مبل کنار 
تلویزیون. می روم توی آشپزخانه. سر و رویش را غرق بوسه می کنم و می گویم: مامان جان، 

من جبهه رو از علی اکبر »ع« خواستم...
فرمانده فریاد می زند: گرا درسته، گرا درسته. روی همین گرا بکوبین، یاعلی...

مسئول قبضه 107 آقا میثم است. همان دو ماه پیش که آمدیم گردان ادوات ما را کمك 
قبضه کرد... حاال دارد دوازده خاِن قبضه را با گلوله ها پر می کند. دانه های درشت عرق که از 
سر و رویش فرو می ریزد، تا فاق شلوارش را تر کرده است. از عقب لندکروز می پرد پایین و 
شروع می کند به چرخاندن هندل. برق می رود توی قبضه و ماشه ها عمل می کنند...اهلل اکبر 
اهلل اکبر. سرهایمان را می دزدیم. آخر بعضی از گلوله ها فاسدند و احتمال دارد باالی سرمان 
بترکند. میثم می گوید: معطلش نکنین. شما دو تا فقط جعبه های مهماتو بیارین پای ماشین، 
گلوله ها رو در بیارین، گریسها شم پاك کنین، الباقی با خودم! بعد هم بِدو می رود طرف 
فرمانده. از زمین و زمان ُهرم گرما پس می زند. تاچشم کار می کند سراب می بینم. نگاهش 
می کنم. لبهایش خشکیده اند و رمقی برایش نمانده است. همانطور که گریس پاك می کند 
می خندد ُو می پرسد: درس بهتر است یا جنگ؟ جواب می دهم: ثروت. کالهخودش را جابجا 
می کند و می گوید: تو چه جور بچه محلی هستی؟ تو چه جور همکالسی ای هستی؟ بابا 
یه لیوان آب بده دست ما... کلمن آب روی سینه کِش خاکریز است... شیشه مربا را که پر 
می کنم، ناگهان صدایشان را می شنوم! توی این دو ماه آنقدر آموزش دیده ام که صدای 
سوت خمپاره را بشناسم. برای لحظه ای او را می بینم که روی جعبۀ مهمات نشسته است. تا 
می خواهم روی زمین دراز بکشم زمین زیر پاهایم می لرزد. وجب به وجب خاك را می کوبند. 
گرد و غبار همه جا را فرا گرفته است. چشم باز می کنم شیشه مربا را می بینم که کنارم 
افتاده است آب به زمین ریخته و خاك را گل کرده است. چشم باز می کنم، دست می بینم، 

خون می بینم. چشم باز می کنم، همه جا تیره و تار است... 
با صدای صفور به خودم می آیم: قاسم جان، داداشی مواظب باش نیفتی توی قبرهای خالی! 

و من می گریم. مادرم می گوید: برات خوب نیست امیر قاسم...
به خانه که می رسیم یکراست به حمام می روم. آنجا می شود سیر گریست و کسی هم از 
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روی ترحم نگوید: برای چشمهات خوب نیست، ضرر داره، خطر داره... می روم زیر دوش و 
لیف را زیر دندان هایم می گذارم و نعره می کشم:

َع ب ب اااس، عباِس نامرد! چرا منو فرستادی پِی آب؟ عباس، تو رو به صاحب اسمت قسم 
بگو که خبر داشتی ُو رو نکردی؟! حتمًا خبر داشتی که برای هدیۀ تولدم بزور انگشتری رو 
بهم دادی که مادرت از مدینه برات آورده بود، انگشتری که به جونت بسته بود... عباس، 
اما من دیگه  بزن  آروغ  و  زرد بخور  نوشابۀ  بیا روی خاك! هر چقدر دلت می خواد  پاشو 
نمی گم همۀ تك فرزندا لوُس و بی ادبن! پاشو بیا روی خاك هر چقدر دلت می خواد انگشت 

بکن توی دماغت! ولی من دیگه بهت پس گردنی نمی زنم... 
مامان توی اتاق دیگر گریه می کند. می گویم گریه نکن تو که یك بزی نیستی! و ناگهان 
چیزی به ذهنم می رسد، هدیۀ مامان! به هزار جان کندن هدیه اش را که از شب تولدم 
برایم چای می آورد. می گویم بنشین.  پیدا می کنم. صفورا  زیر مبل جا خوش کرده است 

می نشیند کنارم. دوربین پالستیکی را می دهم دستش: آبجی کوچیکه!
- جانم امیر قاسم 

-توی دوربین نگاه کن، هر چی می بینی به منم بگو!
را جلب می کند.گوش  نظرم  بدهد  دلداری  را  مامان  اما حرفهای سمیه که سعی می کند 
جلو  که  مادرایی  اون  طفلك  نشده!  چیزیش  که  قاسم  خداروشکر  می گوید:  می کشم، 
چشمشون بچه شونو فرستادن سینه خاك، جنگه دیگه! صدا ی قرآن رو می شنوی مامان؟ 

میگن شهید آوردن. مال همین کوچه پشتیه، پسر خانوم نجاتی بوده...
برزن  و  کوچه  سرهر  که  جوانهایی  این  مادر  به  خدایا!  می گیرم.  دستهایم  میان  را  سرم 
برایشان حجله علم کرده اند صبر بده. به مادر عباس صبر بده... و باز به یاد آن زنی می افتم 
که روز اعزام، پای رکاب اتوبوس جلوی یکی از فرمانده ها را گرفته بود و نشانی های پسرش 
را می داد و می گفت شش ماه است خبری از او ندارم، نه نامه ای فرستاده و نه تلفن زده 
است. وبا گریه زاری و التماس می خواست خبری از او برایش بیاورند... آنجا، پای رکاب 
بر  بیم  از  نه  نگاه کردیم و ك می پایمان سست شد...  بهم خیره  و عباس  اتوبوس، من 

نگشتنمان.که از عاقبت مادرانمان... 
صدای تیك تیك دکمۀ دوربین را می شنوم. صفورا عکسها را نگاه می کند: تیك... عکس مّکه س 

داداش، تیك... عکس قبرستان بقیعه، تیك... عکس میدون آزادی خودمونه... 
انگشتر را به چشمهایم می کشم... چشمام فدای دستات عباس... بگو صفورا، بگو چی می بینی! 

آخرین چیزی که من دیدم دستای قلم شدۀ عباس بود...
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وقتی در ساعت9:30 دقیقه صبح که هنوز پرندگاِن پرچانه بر شاخسار درختان 
ریزه خوانی می کردند، خبری عجیب توی روستا چو افتاد و دهان به دهان شد 
که مو به تن تك تك اهالی راست کرد! کانون خبر چایخانه قدی می روستا 
بود که حاال قرق پیرمردها و میراب ها شده بود. میراب هایی که آفتاب نزده 
خودشان را به کرته ها و جالیزها رسانده بودند تا آب بگیرند و زمین را آبیاری 
کنند، و حاال که هرکدام با بیلی بر روی شانه هایشان به چایخانه می آمدند 
تا چای بنوشند و خستگی در کنند، خبری می شندیدند که باورش برایشان 
خیلی عجیب بود! بعضی ها مات زده به سقف دود زده و تیرك های چوبی 
چایخانه زل زده بودند وسگرمه هایشان را بهم کشیده بودند. بعضی ها سبیل 
نفری هم  چند  می کردند.  بحث  موضوع  به  راجع  ناباورانه  و  می دادند  تاب 
پیاپی سیگار آتش می زدند و متفکرانه پك هایی عمیق می کشیدند... ناگهان 

قهوه چی پرسید: پس ننه کریم کجاس؟!

دختر جوان با دلخوری جلوی آینه ایستادو لباس عروس را روی شانه هایش 
گرفت و با حسرت خودش را انداز و برانداز کرد. سپس با سگرمه های درهم 
لباس را توی روکشش گذاشت و آن را توی کمد لباس هایش آویزان کرد. 
پر  ُغرو  پدرت  جلوی  وقت  یه  خدا،  به  عیبه  نمی فهمی !  تو  گفت:  مادرش 
نکنی که ناراحت می شه، هر چی باشه پسر برادرشه! و ناگهان پشت دستش 
کوفت ودر حالیکه اشك می ریخت گفت: الهی بمیرم، دیدی وقت عروسی 
تو برگشت؟!! دختر به سمت پنجره چوبی آبی رنگ اتاق رفت و درحالیکه 
و  انداخت  پنجره  لب  شمعدانی های  به  نگاهی  می کرد،  باز  را  آن  لت های 
گفت: آخه چه ربطی داره؟ چرا مجلس عروسی من بهم بخوره؟ اونم به خاطر 
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یه مشت... ولی حرفش را خورد و سکوت کرد. زن با غیط نگاهی به دخترش انداخت و 
گفت: حرف همون بود که بابات گفت! چاره ای نیست. به احترام ننه کریم باهاس مجلس 
رو عقب بندازیم. دختر به سمت تقویم دیواری گوشه اتاق رفت و در حالیکه برگ های آن 

را ورق می زد زیر لب گفت: همه برنامه هام بهم ریخت!

زد.  دیوار زل  به قفسه چوبی روی  با چشمان کم فروغ خود  و  آشپزخانه رفت  به  پیرزن 
اما  بود.  برچسبی  از ظرف های شیشه ای که روی هرکدامشان  پر  قفسه چوبی  ردیف  دو 
نوشته های روی برچسب ها به مرور زمان کم رنگ شده بودند و به زحمت می شد نوشته های 
روی آنها را خواند. سربلند کرد و ظرفها را یك به یك از نظر گذراند: تخم شربتی، گلپر، 
بنۀکوهی و... پیش ترها که  کاکوتی، زنجبیل، زیره، چهارتخم، کلپوره، خارشتر، آویشن، 
ادویه و گیاهان داروئی پر می کرد و  از  را  جوان بود و دل و دماغ داشت مرتب ظرف ها 
نمی گذاشت هیچ کدامشان خالی بمانند. مردم روستا هم که می دانستند او دست خیر دارد 
و از طبابت سنتی با گیاهان دارویی چیزهایی سرش می شود، گاه و بیگاه پیش او می رفتند 
و درد و مرض خود را عالج می کردند. اما حاال سال ها از آن روزها می گذشت. خیلی وقت 
بود که پیرزن سراغ ظرف ها نرفته بود و حتی درب خیلی هاشان را هم باز نکرده بود. بیشتر 
ظروف خالی بودند، آنهایی هم که چیزی داشتند یا کرم و شپش بهشان افتاده بود یا لوچ 
شده بودند و شتك بسته بودند. تا شوهرش زنده بود اوضاع بهتر بود، ولی او هم که رفت 
تنها تر شد و روز به روز افسرده تر و پژمرده تر. دیگر دل و دماغی برای سر و سامان دادن 

به مجموعۀ گیاهی اش نداشت...
آهی کشید و در حالیکه اشکش سرازیر بود دست دراز کرد و سطل برنج را از پایین قفسه 
برداشت و مقداری برنج توی کاسه ریخت و به حیاط رفت. این سطل برنج از برنج مصرفی 
اش سوا بود! خودش را به تاك های انگور کنار تنور رساند و روی زمین نشست تا نفسی 
تازه کند. سر چرخاندو تمام حیاط را نگاه کرد. دیوار سمت مرغدانی پوشیده از پیچك و 
عشقه های رونده بود.بوته های محمدی به گل نشسته بودند و عطرشان هفت تا خانه را بر 
می داشت. حوض سفالی رنگ و رو رفته زیر درخت انار به سرسبزی های پیرامون خود دهن 
کجی می کرد. آب ته حوض لجن گرفته بود و از آخرین باری که ماهی قرمز به خود دیده 

بود سال ها می گذشت...چشمهایش را بست و آه کشید...
کریم طول دیوار سمت مرغدانی را قدم می زد و همزمان کف دستش را روی پیچك ها و 
عشقه ها می کشید و می خندید. ساِك او را روی تخت چوبی گذاشت و با گوشۀ روسری 

اشك هایش را پاك کرد و آنقدر این کار را تکرار کرد که کریم صدایش درآمد:



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
109

- منم یکی مثل بقیه، مگه همه نمی رن؟ و به سمت حوض رفت و پایش را روی لبه آن 
گذاشت. در حالیکه بندهای پوتینش را می کشید گفت: جون من حال کردی ننه؟! ببین 
چه رنگ آبی قشنگی به این حوض زدم. و با انگشت ته حوض را نشان داد و گفت: ماهیا 
بچه کردن. شکم یکی از ماده ها هنوزم قلنبه س! گمونم تخم داشته باشه، همین روزاس 
که اینم کلی بچه بزاد! بعد در حالی که پای دیگرش را روی لبه حوض می گذاشت با دقت 
توی پوتینش را نگاه کرد. یك جیرجیرك را بیرون کشید و گفت: اِ اِ! کجا به سالمتی؟ و 
در حالیکه می خندید به پدرش گفت: می بینی جون ما؟ می خواست قاچاقی بیاد جبهه! بعد 
رو به مادرش کرد و گفت: یعنی من از این جیرجیرك کمترم؟ و در حالیکه سرش را تکان 
می داد و می خندید بندهای آن یکی پوتینش را هم محکم کرد... چه داشت که بگوید؟ هر 
چه کریم بیشتر شوخی و طنازی می کرد او بیشتر اشك می ریخت و کمتر حرف می زد. 
شوهرش محکم بود. شب قبل گفته بود: رضایتش بده بره، رضایت ندیم پنهونی می ره. 
بعدشم! به راه خالف که نمی ره، می خواد بره جبهه... از لبۀ تخت بلند شد و ساك را گذاشت 

جلوی پای یکدانه پسرش:
- برات همه چی گذاشتم ننه، گردوی مغز کرده، خشکه سیب، برگه زردآلو... کریم دوباره 

خندید:
پشت دست  با  ننه!  نگیر  تحویل  رو  ما  اینقدر  جبهه س،  بابا  نمی رم،  که  اردو  هه  - هه 
چشمهایش را خشك کرد و گفت: برو، برو بی معرفت! بندای پوتینت رو محکم کن و بی 
اعتنا به من برو! انگار نه انگار که مادری داری! کریم نگاهی به پدرش انداخت و گفت: آخه 

شما یه چیزی بگو پدر من.جنگه! اگه ماها نریم پس کی باهاس بجنگه؟
- تو فقط سیزده سالته!

- خب قاسم )ع( هم سیزده سالش بود!...

و  قمری ها  برای  همیشه  کریم  که  همانجا  انگور.  تاك های  پای  ریخت  برنج  مشتی 
گنجشك ها برنج می پاشید. از برنج همان سطلی که کریم از توی آن برنج بر می داشت. راز 
آن سطل را فقط خودش می دانست! برنج آن سطل هیچ وقت ته نمی کشید... کسی به در 
حیاط کوبید. از همانجا گفت: در بازه بیا تو. پسر بچه همسایه بود. دوان دوان به سمت او 

آمد و سالم کرد: ننه کریم ننه کریم!
-جانم محمد رضا، چی شده؟

- مادرم میگه کی می رسن؟ مردم می خوان سر راه برن استقبال...
عصا زنان خودرا به قهوه خانه رساند و با دستهای چروکیده اش در را باز کرد و داخل شد. 
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همه جلوی پایش بلند شدند و تقریبًا همه چشم به زمین دوختند. رحیم قهوه چی از پشت 
تنور دیزی ها داد زد: چشمت روشن ننه کریم، به خدا از صبح همه مات و متحیر موندن! این 
معجزه س. باالخره بعد این همه سال حرف، حرف تو شد! پیرزن با خلق خوش و مهربانی 
با همه چاق سالمتی کرد و دست آخر به برادر شوهرش اشاره کرد که بیرون بیاید... روی 
سکوی آجری جلوی قهوه خانه نشستند. موسی دستمال عرق چینش را از کتش بیرون 
کشید و جلوی صورتش گرفت و گریست. ننه کریم پرسید: حال عروس و داماد چطوره؟ 
زن  می کرد  فکرشو  کی  گفت:  و  کرد  پایین  و  باال  را  موسی سرش  جان؟  موسی  خوبن 
داداش؟ اونم بعد از این همه سال!؟ اونم درست همون چیزی که خودش گفته بود! و کوبید 
پشت دستش و گفت: اهلل اکبر! ننه کریم لبخندی زد و گفت: اون روز وقتی اون حرف رو 

زد همه بهش خندیدن و گفتن چه حرفا!؟
-کریم خبر داشت، بخدا می دونست! پیرزن کمی خودش را جابجا کرد و گفت:

- خبر دارم که تا برنجتون رو خیس کردین و کارت های عروسی رو هم پخش کردین. 
خوبیت نداره موسی! من از تو بزرگترم، به حرف من گوش کن و تعصب رو بزار کنار.

- که چی زن داداش؟!
- امشب مجلس عروسی برگزار می شه، یك موی تنم راضی نیست که مجلس بهم بخوره.

- ولی...
- حرف همون بود که گفتم! و عصا زنان از آنجا دور شد و به خانه برگشت...

وقتی نماز ظهرش را خواند، خودش را به تلفن رساند و شماره آقای رجب پور را که در چند 
روز گذشته مدام با او در تماس بود گرفت و از او خواست کریم را بی سر و صدا و مستقیم 

به خانه بیاورد...

روستا غرق در شادی بود و صدای ساز و دهل همه جا را برداشته بود. توی خانه عروس 
همهمه ای به پا بود و صدایِ کل های کشدار زنان هر از گاهی به گوش می رسید. عروس و 
داماد روی تخت تزئین شده ای نشسته بودند و عکاس در حالت های مختلف از آنها عکس 
می گرفت. بچه ها زیر دست پا می دویدند و از روی زمین شکالت و شاباش جمع می کردند. 
همه توی حال خودشان بودند که ناگهان یکی داد زد: ننه کریم اومد! سر و صدا ها خوابید 
و هیاهوی چند لحظه قبل فرو نشست. صدای ننه کریم از توی راهرو به گوش می رسید 

که نفس زنان می گفت:
-مبارکه انشاءاهلل، مبارکه. و لحظاتی بعدکه وارد اتاق عروس شد، همه انگشت به دهان به 
او خیره شدند. کریم را در آغوش گرفته بود و می خندید! پس از سال ها لباس نو به تن کرده 
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بود و به خودش رسیده بود. شاد و خندان به سمت عروس و داماد رفت و به آنها تبریك 
گفت و روی عروس را بوسید. دختر با تعجب به قنداقۀ توی دستان او زل زد و پرسید: این 
چیه زن عمو؟! ننه کریم گفت:کریم منه، اومده عروسی دختر عموش! اومده برای تبریك 
گفتن! جمعیت لب می گزیدند و های های می گریستند. ننه کریم رو به جمعیت کرد و گفت: 
بیست و هفت سال پیش خودش گفت! بخدا خودش گفت! رو کرد به عروس و ادامه داد: 
تو یك ساله بودی که رفت جبهه.شیر میخوردی هنوز. وقتی می خواست سوار ماشین بشه 
پرسیدم کی بر می گردی مادر؟ جواب داد: وقتی که دختر عموم عروس بشه! اون روز خیلیا 

به حرفش خندیدن، اما من تمام این سال ها منتظر عروسی تو بودم...
صبح روز بعد، موسی و بچه های بنیاد ننه کریم را پای تاك های انگور پیر حیاط دیدند. یك 
مشت استخوان را در آغوش گرفته بود و چشمهایش به لبه های دالبر دالبر دیوار حیاط، آنجا 
که پیچك ها و عشقه ها جلوه گری می کردند ثابت مانده بودند. کنار یکی از تاکهای انگور 

سطلی خالی افتاده بود!
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الناز معتمدی

نور خورشید از سوراخ هاي پردۀ توري مستقیم مي خورد به چشم هایم. نمي شود 
بیشتر خوابید. با اینکه تخت خواب گرم شده پتو را روي سرم مي اندازم تا شاید 
دوباره خوابم ببرد. زیر پتو به امروز فکر مي کنم. چند ساعتي مي شود که سي 
ساله شده ام... چند ساعتي مي شود که... نمي خواهم بیشتر از این فکر کنم. 
پتو را با پاهایم پرت مي کنم از تخت پایین. تمام تنم عرق کرده. روي تخت 

مي نشینم. خندۀ عکس روي دیوار بر سرم سنگیني مي کند.

***

هر بار که از اتاق پشتي به این اتاق آمدم، به عکس موسي نگاه کردم که 
لبخند مي زد. این چند روزي که موسي رفته و تنها بودم هر روز رختخوابم 
وسط همین اتاق پهن است. از چند ساعت پیش دردها شروع شده. این دو 
اتاق را مدام رفتم و آمدم. هنوز وقتش نیست. دکتر گفته بود یکي دو هفتۀ 
دیگر. موسي به همین امید رفت. به عکس لبخند مي زنم؛ بچه اش عوض 
مهرباني لگدي به شکمم مي زند و من را بیشتر به خنده مي اندازد. قبل از 
رفتن مي گفت: »اگر این شیرمردي که تو شیکم توست رضاي منه که بدون 
وامیسته عراقي ها رو به کل نابود کنیم بعد میاد...نگران نباش اینقدر« و با 

همین حرفها رفت.
یکي دو ساعت دیگر بیشتر به شروع عملیات نمانده. بچه ها هرکدام گوشه اي 
تا  از جیبم درآوردم  را یواشکي  براي خودشان خلوت کرده اند. عکس رضا 
نبیند. عباس دیشب مي گفت: »آخرم عکس پسرت رو به ما نشون  کسي 
همان  بخیل!«  ببینیم  هم  ما  رو  عکس  این  بده  نمي خوره  چشم  ندادیا!... 
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دیشب گذاشتمش توي جیبم. پسر من قرار است یك هفته دیگر بیاید. به هیچ کس نگفتم 
که این، عکس معصومه است و پسرم از زیر پیراهنش پیداست. اّول دورم را نگاه کردم تا 

بچه ها نبینند و دست بگیرند و بعد فوري بوسه اي بر عکس شکم معصومه زدم.
صداي تیك تیك ساعت توي سرم پیچیده. نزدیك یك صبح است. خوابم نبرد... هرچه 
کردم خوابم نبرد. پهلو درد گرفتم. بچه تکان هاي بدي مي خورد.کاش وقتي درد کمتر بود 
و هوا روشن تر مي رفتم پیش مامان. حاال تنها این وقت شب چه گلي به سر بگیرم؟ مدام 
نفس عمیق مي کشیدم و دست روي شکمم مي مالیدم تا شاید بچه آرام شود و دردم کمي 
ساکت تر؛ اّما هر ساعت بدترم. دکتر به من گفته بود از دوازده مهر به بعد منتظر درد باش. 

هنوز هفت روز به دوازدهم مانده. خدایا چه کنم؟
یك ساعتي هست که پیاده و اسلحه به دوش در تاریکي مي رویم. فقط صداي خش خش 
پایمان را مي شنویم. صورت هایمان را سیاه کرده ایم تا استتار شویم. من و عباس گاهي که 
دورمان خبري نیست تنه اي به هم مي زنیم و ریز ریز مي خندیم. عباس سر شب در گوشم 
گفت: »َمَشدي نیگا کن ببین امشب مي خوام چه جوري شراب شهادت رو تا ته سر بکشم!« 
دلم نمي خواست عباس در این عملیات شهید شود. دخترش دو ماهش نشده بود و عباس 

هنوز ندیده بودش. با وجود خنده هایمان تنم اضطرابي عجیب داشت.
نتوانستم دمپایي به پا کنم. شاید بیشتر ترسیده باشم. درسته همینه وگرنه وقتش که االن 
به قول  به سمت خانۀ پري خانم. مي دانستم  پابرهنه رفتم  به دریا زدم و  را  نیست. دلم 
خودش اگر َدِر خانه اش را این ساعت شب بکوبم حتمًا سگ مي شود. اما چاره اي نداشتم. 
حیاط یه وجبي مان را نمي توانستم درست راه بروم. فکر کنم ده دقیقه اي طول کشید تا به 
در خانۀ پري خانم برسم. به زحمت در زدم. درد یك آن به وجودم آتش زد. بي اختیار افتادم 

زمین و جیغ بلندي کشیدم. همۀ دنیا سیاه شد.
نمي دانم چشممان به سیاهي هوا عادت کرده بود یا واقعًا خورشید زودتر قصد داشت طلوع 
کند. آسمان روشن بود و پر از ستاره. عباس جلوي من مي رفت و من پشت سرش. اسلحه ها 
را از روي دوشمان برداشته بودیم و قدم قدم با احتیاط مي رفتیم. پشت یکي از تانك ها 
عباس نشست، من هم که چند قدم پشت عباس بودم نشستم. بچه ها پشت ما میآمدند. 
یك نگهبان عراقي جلوي تانك ایستاده بود و آواز مي خواند. عباس برگشت و چشمکي 
به من زد؛ من هم برایش سر تکان دادم. آرام از پشت تانك درآمد. پشت نگهبان ایستاد و 
دهانش را چسبید. نگهبان دستش را به سرعت به سمت کمرش برد. متوجه چاقویش شدم. 
نشانه گرفتم و زدم. نور نارنجي رنگ گلوله را دیدم که رفت و نگهبان را خم کرد. عباس 
رهایش کرد. برگشت و نگاهي به من انداخت و خندید. چشمم را به ثانیه اي بستم و زیر 
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لب گفتم: »یا ثامن االئمه! اي آقام... این عملیات به اسم توئه نه؟ یه مددي برسون این 
پسر دخترش رو ببینه بعد...«

چشم هایم از دردي که تمام بدنم را سیخ مي کرد باز شد. روي صورتم آب پاشیده بودند. 
اتاِق پري خانم خوابیده بودم. چند تا از زن هاي همسایه باال سرم بودند. یادم آمد  وسط 
که خودم آمده بودم دِر خانه اش. صداها مبهم بود. همه نگران نگاهم مي کردند. پري با 
دستمال، عرق پیشاني ام را خشك مي کرد...»دختر چرا زودتر نیومدي؟ توي این سیاهي 
شب حاال چي کار کنیم تو رو؟« من نگاهش مي کردم اما انگار نمي دیدمش. درد بدي بود. 
با دستمال لبم را تر کرد  از دم در فریاد زد: »اومد اومد.« پري خانم آرام  از زن ها  یکي 
و گفت: »ناراحت نباش مادر! قابله خبر کردیم.« مي  ترسیدم... درد این بار دیگر نرفت...

همانطور ماند... نفسم باال نمي آمد....زن داخل شد... رو کرد به پري خانم و گفت: »شوهرش 
کجاست؟« پري خانم جواب داد: »جبهه است.« قابله آمد کنارم و دستم را گرفت و سر 
تکان داد؛ دستي هم به شکمم مالید. یکي از زنها با یك منقل اسفند که حسابي دود مي کرد 

از در داخل شد. چشم هایم را بستم و از ته دل جیغ کشیدم.
چند دعا که بلد بودم خواندم و چشم هایم را باز کردم و فوت کردم سمت عباس. رو کرد به 
من و برایم ژست گرفت. نزدیکم شد و نشست روبرویم و گفت: »حاج آقا دمت گرم! از کي 
تا حاال انقدر دست به شلیکت خوب شده؟ مگه َمَشدیا شلیکم بلدن به قربانت؟«. لبخندي 
زد و لب هایش که خشك شده بود را چسباند به پیشاني ام. توي چشمهایش حلقۀ اشکي 
جمع شده بود. سرش را باال آورد. آني از کنار سرش نوري نارنجي رنگي را دیدم که از دور 
نزدیك مي شد. صدایم خفه شده بود. دهانم را باز کردم و به زور فریاد زدم: بخواب عباس!
نفس  بگو...  »ذکر  مي گفت:  نمي آمد.  بچه  مي داد.  فشار  و  بود  افتاده  شکمم  روي  قابله 
عمیق... جیغ بکش... فشار بده... یك دو سه... حاال...« بچه مان اسمش رضا بود... قرار بود 
او موسي باشد و پسرش رضا. مي گفت: »مگه میشه بچه َمَشدي باشي و اسم بچه ات رو 
نذاري رضا؟«. همۀ ذکرهاي دنیا یادم رفته بود. فقط اسم موسي یادم بود و پسرش رضا. 
چسبیدم به یا امام رضا گفتن...یا امام رضا کمکم کن و صداي قابله که مي گفت: »یك دو 

سه حاال...«. یا امام رضا کمکم کن... این بار دردي آمد که همۀ وجودم خالي شد...
بدنم سوخت؛ انگار آتش گرفته باشم. روي زمین پهن شدم. چشمم به عباس افتاد. او هم 
پهن شده بود روي زمین. لبم خشك شد. نگاهم روي عباس مانده بود. نمي دانستم چه 
شدم. عباس تکاني خورد و سرش را برگرداند سمتم: »مي بینم که بچه َمَشدي امشب داره 
کوالك مي کنه« بهش لبخند زدم. لبم خشك شده بود. عباس چند لحظه نگاهم کرد. از 
روي زمین به سرعت بلند شد و سمتم دوید. »موسي... موسي داداش... موسي چي کار 
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کردي پسر با خودت؟« صدایش آرامتر مي شد. تنم داشت گرمي اش ته مي کشید. سردم 
شد. لرزشي به تنم افتاد. مي خواستم دستم را به سمت عکس پسرم ببرم اما نمي توانستم 
حرکتش دهم. انگار خواب رفته بود. عباس باال سرم بي صدا فریاد مي زد و دستش را محکم 

گذاشته بود کنار گردنم و فشار مي داد. آسمان روشن تر شده بود...

***

باید بلند مي شدم. نور خورشید نمیگذارد بخوابم تا روز تولدم را فراموش کنم. روز تولدم 
برایم بدترین روز دنیاست... هیچ وقت دلم جشني نمي خواست... از زماني که یادم است 
مامان اّول اشك چشمش را در آشپزخانه پنهاني طوري که من نفهمم پاك مي کرد و با 
یك کیك وارد اتاق مي شد... بعد از اینکه شمع را فوت مي کردم رو مي کرد به عکس بابا 

که روي دیوار بود و مي گفت: »ببین عبدالرضایت یك سال بزرگتر شد و تو...«
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الهام مزارعی
 

به خودت می گویی: مردانگی این طور حکم می کرد. شاید برای هزارمین بار 
باشد که این را می گویی، تمام آن شب هایی که با صدای جیغ افسانه از خواب 
ارغوان می دوزی و زیر لب  تمام روزهایی که چشم در چشمان  یا  می پری 

زمزمه می کنی: مثل سیبی که از وسط نصف شده. 
ارغوان با موهای بافته ی سیاهش، با صورت سبزه ی نمکی، گوشه اتاق خط کش 
را روی میز طراحیش باال و پایین می برد و نقشه می کشد، خیره می شوی به 
خطوط صورتش برآمدگیها و فرو رفتگیهایش را از نظر می گذرانی، هر قدر 
از روی میز  را  بیشتر می شود. سرش  بیشتر و  افسانه  به  می گذرد شباهتش 
بلند می کند »باز چی شده بابایی، دوباره که تو هپروتی جناب سرهنگ، نکنه 
مثل اونوقتا بازم نقشه ی جنگ می کشی...« صدایش توی گوَشت می پیچد و 
می خواهی بیاد آوری صدای افسانه را....از حرف هایش همین می شنوی که از 

جنگ می گوید.
آسمان شب پر شده از ستاره های زرد و قرمزی که برسر زمین می ریزند، صدای 
خمپاره توی گوَشت می پیچد، یکی دو کوچه دورتر شاید هم نزدیکتر از این 
باشد که فکر می کنی، خس خس کنان خودت را می رسانی پشت دیوار مسجد 

هنوز یك چهارراه و سه کوچه مانده تا به درمانگاه برسی........
ارغوان روبرویت زانو میزند، اُِتد به دست، دستش را جلو صورتت تکان می دهد: 
هی بابا! کجایی؟ حالت خوبه؟ خنده ات را می پاشی توی صورتش، می گویی: 
همین جام بابا، میخواسی کجا باشم، ابرو باال می اندازد و دست می کشد روی 
موهایت: نمی دونم، ولی هر جایی هستی جز اینجا، میدونی چن بار صدات 
زدم...، می خندی: باز چی می خوای شیطون؟ دستش را پس می کشد: بابا، با 
شما نمیشه یه کم خوش و بش کرد تا یه کم نازتون کنم، فوری می گید چی 
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میخوای، بلند می شود و می رود پشت میز: خواسم ببینم حالتون خوبه؟ همین به خدا، میگویی 
که خوبی، بلند می شوی و می روی توی حیاط، می ایستی زیر درخت نارنج و زل میزنی به بازی 
بچه گربه هایی که زیر جا کفشی جا خوش کرده اند. فوت می کنی تا گر می نََفَست انگشتهای 

سردت را گرم کند......
َکَمَرت را می چسبانی به تیر چراغ برق فوت می کنی توی دستهایت، برگ زرد و خشك درخت 
روی سرت می افتد، اسلحه از الی پاهایت بر می داری، خیره می شوی به دو سرباز عراقی 
که ته خیابان پاورچین جلو می آیند، توی دلت می شماری )1، 2، 3( صدای تیر کالش توی 
خیابان می پیچد، عراقیها کف خیابان دراز می شوند. آرام نزدیکشان می شوی نفس نمی کشند، 
هیچکدامشان، اسلحه راروی شانه ات می اندازی از ته خیابان صدای زنجیر چرخ تانك می آید. 

می دوی بی آنکه پشت سرت نگاه کنی. 
 

***

ارغوان تند تند ضرب و تقسیم می کند و خط می کشد، از پنجره میبینیش، دوست داری بروی 
و همین االن راز دلت را برایش فاش کنی. با خودت سبك سنگین می کنی که از کجا بگویی، 

به این فکر می کنی که اگر بشنود اولین جمله ای که می گوید اعتراض است یا...
دانه های برف نرم نرمك روی موهایت می نشیند، این وقت سال سابقه نداشته، صورتت را 
می چسبانی به شیشه زل می زنی به ارغوان، فکر می کنی قدش باید کمی کوتاهتر از افسانه 
باشد، آنروزها افسانه همسن و سال االن ارغوان بود، دوسالی می شد ازدواج کرده بودید، با 
خودت می گویی ارغوان هنوز بچه است و به این فکر می کنی که افسانه چند سالی بزرگتر از 

سنش رفتار می کرده....
می پری پشت پیکان زرد رنگی که گوشه خیابان توی جدول افتاده، سرت را پایین می بری، 
تانك عراقی از کنار ماشین رد می شود، زمین زیر پایت می لرزد دلت هم، می خواهی بیرون 
بیایی، صدای چند سرباز عراقی توی گوَشت می نشیند، سرت را می دزدی، دو جیپ عراقی 
اند دراز می کشی تا نور  توی خیابان می پیچند ده نفری اسلحه بدست توی جیپ نشسته 

ماشین شان که حاال خیابان را روشن کرده از روی پیکان رد شود. 
دانه های برف را از روی شانه هایت می تکانی، بچه گربه ها گوشه حیاط کنار جاکفشی جا خوش 
کرده اند، یکی ببری و یکی سیاه و سفید، ارغوان هنوز ندیدتشان، اگر بفهمد توی اتاق برایشان 
جا درست می کند و هر روز جلویشان سوسیس می ریزد. تکیه میزنی به نرده حیاط و نگاهشان 
می کنی، چشم هایشان مثل چهار گوی سبز می درخشد. افسانه همیشه می گفت: چشماش به 
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تو رفته، تیله ای مثل چشمای گربه، می خندیدی: دِست درد نکنه، من گربم دیگه؟ اینجور وقتها 
سرخ می شد و انگشت اشاره اش را گاز می گرفت. 

افسانه را از صبح ندیده ای، آخرین بار دیشب وقتی مجروح رساندی درمانگاه توی آخرین 
اتاق دیدیش، داشت گلوله را از سینه سربازی بیرون می کشید. التماس کردی نمانَد، گلوله را 
با پنس بیرون کشید، مجروحش ناله می کرد، از گلوله خون می چکید روی روپوشش، گفت: 
تا گلوله عراقی توی این شهر هست، یکی باید باشه تحویلش بگیره، می خوام برای ارغوان 
گلوبند درست کنم. این گلوله های خونی مثل الماس با ارزشند. این رو از صدف دل یه ایرونی 

بیرون آُوردم.
داد زدی، برای اولین بار سرش داد زدی: اینجا جای موندن نیس، نمی بینی ریختن تو شهر، 
خوبیت نداره زن جماعت تو شهر باشه گفت: باشه می رم، همین االن، دیگه هم برنمی گردم، 
به یه شرط! پریدی وسط حرفش: هرچی باشه قبوله. گفت: بگو به جان افسانه گفتی: به جان 
افسانه، برای اینکه مطمئن بشی، به جان ارغوان هم روش، حاال خوبه؟ خندید، گفت: حاال که 
قسمتو دو قبضه کردی نه نمی یاری، همین االن هر دومون میریم، دیگه هم برنمی گردیم. 
تکیه زدی به تنها نخل مانده در حیاط درمانگاه، دستهایت را روی سرت قالب کردی، گفتی: 

تسلیم، بمون، اصاًل هرکار دوس داری بکن.

بر می گردی طرف پنجره، ارغوان پشت میز نیست، بدون آنکه بفهمی  چرا هول می کنی، با 
انگشت به شیشه می کوبی: ارغوان!... دستش به شانه ات می خورد و اورکت را روی دوَشت 
می اندازد: اینجا چه می کنی بابا، سرما بخوری من چکار کنم؟ نفس عمیق می کشی، احساس 
می کنی امشب بیشتر از هر شب دیگر به تو نزدیك است فکر می کنی، ُهرم نفسهای افسانه 
روی صورتت می نشیند، دانه های برف روی گونه هایش می افتد، بخار نفس هایش دانه ها را آب 
می کند. گونه هایش ارغوانی می شوند. دوست داری حرف بزند، بخندد و حرف بزند و تو فقط 
نگاهش کنی، دستش را روی دماغش می گذارد و فوت می کند: داری می ترسونیم بابا، امشب 
عجیب غریب شدی. می گویی: عجیب و غریب؟! می زنی زیر خنده: منظورت که دیوونه نیس 
هس؟ برای اولین بار مثل افسانه انگشتش را گاز می گیرد: بمیرم اگه منظورم این بود، می گم 
فقط امشب یه طور دیگه شدی، نکنه...، نکنه.... سرش را پایین می اندازد: باز یاد مامان افتادی؟ 

افسانه توی چشم هایت می نشیند. می گویی: باید یه راز بزرگ بهت بگم.
جیپ های عراقی از اولین کوچه رد می شوند، پشت سرشان بی آنکه ببینندت می دوی، کوچه 
بن بست است، مشت به دیوار می کوبی: لعنتی باید یه راهی به درمانگاه باشه صدای تیر از 
کوچه بیرون می کشدت، جیپ ها ایستاده اند، دو سرباز رزمنده ای را روی زمین می کشند و توی 
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جیپ می اندازند، از پایش خون می رود، یاد افسانه می افتی که االن حتماً دارد گلوله ی دیگری 
برای ارغوان از تن رزمنده ای بیرون می کشد، جیپ ها حرکت می کنند به کوچه دوم نرسیده 
دوباره صدای تیر بلند می شود، جنازه رزمنده را از ماشین پرت می کنند بیرون می گذاری دورتر 

شوند می دوی طرفش سرش را بلند می کنی روی دستت جان می دهد. 
از صدای جیغ ارغوان به خودت می آیی، می دود طرف جا کفشی: نگاه کن بابا دو تا بچه گربه 
چقدر خوشگلند، طفلکیا از سرما چپیدن زیر جا کفشی. چشمهای تیله ایش را به چشمهایت 
می دوزد، دست هایش را جلو سینه اش قالب می کند: بابایی، ببریمشون توی خونه؟ گناه دارن، 
بلندشان  آرام کمرشان را می گیرد و  حتما خیلی گشنشونه. منتظر نمی ماند اعتراض کنی، 
می کند، صدای گربه ها بلند می شود. می دود داخل  هال، از پنجره می بینیش که گربه ها را داخل 
کارتن کنار بخاری می گذارد. با انگشت به شیشه می کوبی، پنجره را باز می کند مگه نمی گفتی 
مامان همیشه به من می گفت مثل بچه گربه می مونه، حتما گربه ها رو دوست داشته، به خاطر 
مامان می گویی: تسلیم به خاطر مامان، فقط همه سوسیس ها رو ندی بخورن، یه کم هم 
برای من بذار. ارغوان بلند می خندد. خیره می شوی به گلوبند گلوله روی دیوار که سالهاست 

زیر عکس افسانه آویزان مانده. 

***

درمانگاه  باالی سر  که  ای  دیده  را  کرده اند، عصر هلی کوپترها  تخلیه  تقریبا  را  درمانگاه 
می چرخیدند، افسانه نرفته است، از بچه های قرار گاه شنیده بودی، گفته می ماند تا آخرین 
مجروح را ببرند، باید هنوز توی درمانگاه باشد، شهر بیشتر شبیه گورستان متروکه است، اگر 
صدای تیرها نبود فکر می کردی جنبنده ای توی شهر نمانده، جیپ های عراقی توی سومین 
کوچه می پیچند، خیره می شوی به تابلوی درمانگاه که سر کوچه نصب شده، جیپ ها وارد 
حیاط درمانگاه می شوند. از توی درمانگاه صدای تیر می آید. فریادهایی توی راهرو درمانگاه 
از تیرها روی سرت آوار می شود.  بلندتر  می پیچد و بعد خاموش می شود، خنده عراقی ها 

البالی خنده هایشان جیغهای افسانه را می شنوی: کثافتا...آشغاال...
با خودت فکر می کنی نوزده سال زمان زیادی است برای خاطره شدن، افسانه باید سالها 
پیش برایت خاطره می شد، اما زنده است و نزدیك، درست به فاصله ی چند قد می که با 
ارغوان فاصله داری، آنقدر نزدیك که می خواهی دستت را دراز کنی و موهای بافته سیاهش 

را لمس کنی، موهایش هنوز خیسی باران را دارد. 
افسانه کف کوچه زانو می زند و روی زمین می نشیند، سرباز عراقی مقنعه اش را از سرش 
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تف  صورتش  توی  افسانه  می افتد،  موهایش  روی  باران  درشت  دانه های  می کشد، 
سرباز  ایرانیم....  یه  مجروحا  اون  مثل  منم  کثافت،  کن  خالصم  می زند:  داد  می اندازد، 
عراقی می خندد، تیری کنار پایش می زند، افسانه جیغ می کشد و نیم خیز، دست هایش 

را روی گوش هایش می چسباند. 
زل میزنی به ارغوان که بچه گربه ها را نوازش می کند، رد موهای سیاهش را روی کمرش 
دنبال می کنی و یاد موهای افسانه می افتی که زیر رگبار باران پریشان شده بود و به یادت 
با خودت  ِگلهای خیس خورده و زرد رنگ دیده نمی شد.  می آید که سیاهی موهایش زیر 

می گویی هیچگاه نمی گذارم موهای ارغوان پریشان شود. 
عراقی ها دور افسانه حلقه زده اند، خشاب اسلحه ات را بیرون می کشی فقط یك گلوله توی 
خشاب می درخشد. می خواهی از پشت دیوار بپری بیرون، تك تکشان را زیر مشت و لگد 
بیاندازی، رزمنده ای زخمی  از حیاط درمانگاه لنگ لنگان بیرون می آید و به عراقی ها تیراندازی 
می کند، عراقی ها سینه اش را سوراخ سوراخ می کنند، افسانه جیغ می کشد، از البالی ِگلهای 
کف کوچه مقنعه ی خیس و خاکیش را بر می دارد و روی سرش می کشد، سرباز عراقی لوله 
تفنگ را زیر چانه اش می گذارد، سرش را بلند می کند به عربی چیزی می گوید، نمی فهمی ، 
نه حرفهایشان و نه خنده هایشان را، سرباز عراقی افسانه را روی زمین می کشد و به طرف 
ماشین می برد، چشمهایت را می بندی، فریادهایش تنها صدایی است که توی گوَشت می پیچد 
خالصم کنین، کثافتا.... اسلحه را طرف عراقی ها می گیری، برای لحظه ای تك تکشان را توی 
ذهنت با تك تیر می زنی، افسانه مقاومت می کند. دست هایش را روی زمین می کشد. فکر 
می کنی حضورت را حس کرده، فریادش بلند می شود: محمد! چشمان پراشکت را باز می کنی 

و اسلحه را نشانه می روی لبخند افسانه توی چشمهایت می نشیند. 
صدای تاپ تاپ قلب ارغوان را می شنوی، برمی گردی، پشت سرت ایستاده، بچه گربه ها 
را بغل کرده، روی سرشان دست می کشد و بهشان غذا می دهد، گربه ها دستهایش را لیس 
می زنند. می خندد: منو با مامانشون اشتباه گرفتن. فکر می کنی سالها بی مادر بوده اما چه خوب 
در حق بچه گربه ها مادری می کند. شادی بچه گانه ای توی چشم هایش موج میزند، از زالل 

لرزان قرنیه ی چشم هایش می گذری و افسانه را می بینی.
می دوی توی تاریکی، می خواهی آنقدر دور شوی که دیگر خاطره ای از آن شب برایت نماند، 
آنقدر که فراموش کنی عر اقی ها جنازه اش را جلو درمانگاه توی جو انداختند و رفتند و به یاد 

نیاوری صدای گلوله ها را.
گلوبند گلوله ها را از روی دیوار بر می داری، توی دستت می چرخانی و دانه می اندازی، ارغوان 
کنارت می ایستد، صورتش کنار قاب افسانه توی آینه می نشیند، افسانه توی قاب می خندد، 
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پشت به قاب رو به ارغوان می ایستی، ارغوان خیره به چشمهایت می پرسد: گفتی امشب 
میخوای برام یه راز و بگی، یه راز بزرگ اشك توی چشمهایت حلقه میزند، یکی از گلوله ها 
را توی دست می گیری: فکر میکنی برای شنیدن یه راز بزرگ، بزرگ شدی؟ متعجب نگاهت 
می کند، چیزی نمی گوید، گلوله ها را جلوی چشمهایش میگیری و می گویی: بین همه این 

گلوله ها این یکی که از همش طالیی تره، گلوله ایه که از سینه ی افسانه بیرون آوردن
ارغوان به چشم هایت زل میزند گلوبند را می گیرد و گلوله را لمس می کند و تو برای اولین بار 

برایش از آن شب بارانی می گویی....
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الهام مزارعی 

زن بچه را بغل گرفته بود، کوچه ها را تند تند رد می کرد، صدای مردش هنوز 
توی گوشش بود: جونتو بردارو برو، ای بی پدرو مادرا چه می فهمن ناموس 

چیه، برو شیرازپیش برادرت، آتش توپخونه هاشون به اونجا نمی رسه. 
کنار دیواری دو زانو نشست، نفس نفس می زد، بچه توی بغلش هق هق 
می کرد، از توی جیب لباسش لقمه ی نان و پنیر درآورد و دستش داد، بچه 
به لقمه گاز زد و آرام گرفت، خورشید غروب کرده بود، از دور صدای رگبار 
تیر می آمد، دستش را روی صورت کودك کشید و اشك هایش را پاك کرد: 
بالیی...  نکنه  نداره،  لیس  و  لفت  ایقدر  که  آوردن  وانت  یه  مرد،  )کجایی 
انگشتش را گاز گرفت خدا نکنه.. دست بچه را گرفت و دنبالش کشاند، بچه 
ناله کرد تشنمه...آب به دور و برش نگاه کرد، در تمام خانه های کوچه بسته 
جیغ  بچه  نمیزد،  پر  جنبنده ای  باشند،  مرده  کوچه  مردم  انگارهمه ی  بود، 
کشید: آّب! کودك را کنار خانه ای که آجرهایش پایین ریخته بود گذاشت: 
نالید:  زن  منم...  کرد:  گریه  بچه  داخل.   برم  دیوار  از  باید  وایسا،  همینجا 
نمی شه، خودم به زور بتونم رد شم، از رو دیوار، مگه تشنه ات نیس؟ بچه 
سرش را پایین آورد، زن پیراهنش را داخل شلوارش فرو برد، دستهایش را 
به دیوار گرفت، پایش از روی آجر شکسته لیز خورد و افتاد توی حیاط خانه، 

قوزك پایش تیرکشید، دادزد: االن آب میارم نترس، جایی نری مادرا.
بچه پشت دیوار نیمه فرو ریخته ایستاده بود، زن لنگ لنگان به داخل خانه 
رفت، گرد و غبار تمام خانه را پر کرده بود، بوی گوشت و خون زن را به 
عق زدن انداخت، شالش را روی دماغش کشید، به طرف آشپزخانه رفت، از 
صدای گریه ی بچه دوید به طرف حیاط، صدای چرخ ماشین ها که نزدیك 
را شنید، خواست  دور صدای سربازها  از  کرد،  میخکوبش  می شدند، سرجا 
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جیغ بزند، دستش را جلو دهانش گرفت، صدای تیر توی هوا پیچید، گریه کودك خاموش 
شد، زن کف حیاط زانو زد، ماشین دور شد، زن جیغ کشید، به طرف دیوار دوید، خودش را 
توی کوچه پرت کرد، بچه کف کوچه در خود مچاله شده بود، رد قرمز رنگ خون کنارش 
شر گرفته بود، زن دستهایش را توی سرش کوبید، جیغ کشید، بچه را بغل گرفت، دوید، 
کوچه ها را یکی دوتا پشت سرگذاشت، دوید و فریاد زد، گاه می ایستاد زل میزد به کودك 
که آرام توی بغلش خوابیده بود، صورتش را می بوسید و ناله می کرد، توی تاریکی خیابانها 
را بی هدف باال و پایین می رفت، نفسش به شماره افتاده بود، کنارنخلی وسط کوچه ای 
زانو زد، کودك را زیر نخل خواباند، دستهایش گرم و لزج بود، به دست هایش نگاه کرد، 
عق زد، زارزد، فریادزد، توی تاریکی صدای ناله ای به خود آوردش، ته کوچه سایه ی سیاه 
را دید که خر خرمی کرد، چشم هایش را گشاد کرد پسربچه را دید، پسر زیر دست و پاهای 
سگ می لولید، با آخرین رمق می خواست سگ را دور کند، به طرفشان رفت، سگ له له 
می زد، منتظر بود پسربچه آخرین نفسهایش را بکشد تا بی دغدغه تکه پاره اش کند، پسر 
ناله کرد زن به طرف فرزندش برگشت، آرام زیرنخل خوابیده بود، صدای جیغ پسربچه به 
خود آوردش پاره آجری از کف کوچه برداشت و به طرف سگ حمله کرد، پاره آجر به شکم 

سگ خورد، سگ لیکه کشان از کنار زن دوید و دور شد، 

پسربچه رابلند کرد، زیر نور ماه سوراخ گلوله را در پهلویش دید، خون از پهلویش بیرون 
می زد، زن پسربچه را بغل کرد و به طرف نخل دوید، خواست کودکش را بغل کند، توان 
بوسید،  را  صورتش  خواباند،  نخل  زیر  همانجا  را  کودك  نداشت،  را  دوتایشان  هر  بردن 
با  بیشتر  کوچه  انداخت، یك  کولش  روی  را  پسربچه  زن  کرد،  ناله ی ضعیفی  پسربچه 
بیمارستان فاصله نداشت، دوید، نفس زنان وارد راهروی بیمارستان شد، همه جا پر بود از 
صدای ناله و بوی خون، روبروی جنازه ای خشکش زد، زل زد به حلقه ی توی دست جنازه، 
پسربچه ناله کرد او راتوی بغل اولین پرستاری که دید انداخت و دوید سمت در، سربازی 
جلویش را سد کرد: خواهر کجا؟ عراقی ها مثل مور و ملخ ریختن توی شهر. زل زد به 
چشمهای سرباز: بّچم! دوید، سرباز پشت سرش راه افتاد: بچه ات رو که دادی دست پرستار. 
زن داد زد: بّچم زیر نخل تو کوچه منتظره برگردم. سرباز قدم هایش را تندتر کرد تنها نباشی 
بهتره. چند بار کوچه ها را دور زدند، باالو پایین رفتند، از دور نخل را دید، داد زد اونجاس! 
بچه آنجا بود، زیر نخل، آرام و بی صدا خوابیده بود، انگار خواب خوش می دید. مادر اما 
کابوس می دید، کابوس کودکی که دست مشت شده اش را سگی سیاه به دندان کشیده بود.
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آمنه سمیع قهفرخی 

اسم نوشته ام را هر چه می خواهید بگذارید. شرح پریشانی، نعمت و نقمت، 
زندگی در جنگ، گنج زندگی، جنگ و عشق و یا هر آنچه که خود می پسندید.

این شرح سری دراز دارد، به درازی خستگی دل ها. چشم که باز کردم نه یك 
روستا نشین کامل بودم و نه بیابانگردی به تمام معنا. نه جزو عشایر بودم که 
دائم در حال کوچ باشد؛ در عین حال که تمام این زندگی ها را تجربه کردم 
به دنیا آمدم. درخانه پدری  ونهایتًا شهر نشین شدم، در همان شهری که 
بسیار بزرگ، با چند خانوار که هر کدام سمتی از حیاط خانه را مسکن گرفته 
بود. زمستانها در همین خانه سپری می شد با درس و مدرسه و تابستان که 
با خانواده راهی صحرا و  امتحان می دادم وهمراه  از بچه ها  میرسید زودتر 

بیابان می شدیم.
از  فامیل  بقیه  اتفاق  به  ما  و  می آورد  را  گله  خوزستان  طرف  آن  از  پدر 
وعسل کشان  بختیاری  کاّلر  دامنه های  به سمت  می کردیم  کوچ  فرخشهر 
و.... زندگیمان در دشت و صحرا سپری میشد تا باز زمستان از راه برسد، بابا 
گوسفندها را به سمت قشالق هی کند و ما برگردیم در همان خانه بزرگ، 
و زندگی دوباره آهنگ بگیرد برای خواندن درس و رفتن به مدرسه. گاهی 
نبود که نیمی به کوچ  امتحان های آخر سال میماندیم وچارهای  باید برای 
شوند و نیمی منتظر تا امتحان ها سرآید و بچه ها را همراه ایل کنند. دلواپسی 
آن جا بود که تجدید می آوردیم که البته برای ما به ندرت اتفاق می افتاد. 
وآن وقت این قصه سر دیگری داشت وبار سنگین این مسئولیت بر دوش 
خواهر وسطی می افتاد، چون مدتها بود خواهر بزرگم سر و سامان گرفته بود.

جد اندر جد پدر و مادرم که هر دو پسر عمو و دختر عموبودند کربالیی و حج 
رفته بودند که ذرّیه ی مطهری برای همه نسل ها رقم میزد. و من دختر آخر 
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خانواده بودم و قبل از من دو خواهر و دو برادر به دنیا مانده بود و پسر آخر که بچه آخر هم 
می شد ما را خانواده ای هشت نفره کرده بود.

پدر، مردی خودساخته و مؤمن بود که نماز اول وقت و عبادتش در اوج مشغله کاری هم 
ترك نمیشد. نامش یداهلل ودر جوانی حاج یداهلل شده بود. او آخرین فرزند خانواده اش که به 
قول خودش با سه تا زمستان اکابر خوانده و باسواد بود و قران را فصیح می خواند و بسیاری 
از آیات و دعاها، زمزمه هر روزش که آنها را حفظ کرده بود. حساب و کتابش دقیق دقیق 
بود و به روش سیاقی می نوشت که من هیچ وقت از خط ها و شکل هایش سر در نیاوردم. 
بود و حتی در شهر هم  باز  بر روی هر رهگذر خسته ای  به طور طبیعی  خیمه زندگیش 
درب منزلش خانه ی امیدی شده بود برای احقاق حق نیازمندان و کسانی که توان دفاع از 

حقوقشان را نداشتند.
اما مادر زنی خودساخته - که همپای پدر می آمد و سینه خسته اش شرح دیگری می خواهد 
- نه سواد خواندن داشت و نه نوشتن که پس از فرمان حضرت امام مبنی بر نهضت سواد 
را  امنیت  معنای  دامنش  در  که  ما  برای همه ی  بود  خوبی  همراه  شد.اما  با سواد  آموزی 
احساس کنیم و هیچگاه غم دوری پدر، دل پریشانمان نکند. از طرف دیگر خواهر وسطی 
هم به خانه بخت رفت. بافتن فرش و تأمین لوازمات گله داری از مشغله های حتمی  مادر 

بود تا یك لحظه هم مدیریت زمان را از دست ندهد.
کالس اول راهنمایی بودم که روستایمان از قهفرخ تبدیل به شهر کوچکی به نام فرخشهر 
شد تا به جای خانه انصاف و کدخدا، شهردار پیدا کند. مادر اما از همان زمان می نالید از 
دردی که سالها گریبانش را گرفته و حاال رخ می نمود تب مالت از پایش انداخت و دیگر 

نتوانست پدر را همراه باشد در کوه و کمر ودشت و دمن.
قد  انقالب  که  می رسید، سال هایی  و 57   56 سالهای  به  تا  می گذشت  پی هم  از  روزها 
می کشید و شعله اش طاغوت را ذره ذره می بلعید. من تازه وارد دانشسرای مقدماتی شده 
بودم تا معلم شوم. مرزها و خط و خطوط سیاسی برای من که بیشتر عمرم را دور از شهر 
و مقضیات رنگ وارنگش گذرانده بودم، معنی دار می شد و می فهمیدم که روح بسیاری از 
هم ساالنم، از زالل طبیعت و پاکی آن رنگ نگرفته و اختالف روش و منش زیادی با هم 
از پیش جان می گرفتند. عده ای به اصطالح آن روزها  داشتیم. گروهك ها هر روز بیش 
چپی و طرفدار گروهك فدائیان خلق شده و از سوی شوروی آن روز حمایت می شدند و 
بعضی استادها هم آنها را جهت می دادند. بعضی هم بر اصول و عقاید مذهبی باقی مانده 
و گروهك مجاهدین خلق سعی در جذب آنها داشتند. بقیه هم کم کم امام را یافته بودند 

و در مسیر والیت قدم می زدند.
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اما برای من طاغوت رنگ دیگری داشت، بارها از پدر شنیده بودم که از نظام شاهنشاهی 
به بدی یاد می کرد و می گفت: »خدا لعنت کند پهلوی را، ای کاش تخت و تاج این شاه 

وارونه شود که زنها را از دین بیرون آورد و بر مردها مسلط کرد.«
پدر با تمام مشغله های دامداری و دوری از شهر و مردمانش ذهنی روشن داشت و همیشه 
اخبار کشور را به راحتی با همان رادیو دستی باطری دار، دنبال می کرد و اطالعاتش به 
ساکن  دیگر  ما  برچید  را  طاغوت  بساط  و  کشید  زبانه  انقالب  شعله های  وقتی  بود.  روز 
او یك جا نشین  با  به خاطر همراهی  بیماری و پدر  به خاطر  بودیم؛ مادر  شهرمان شده 
رادیو  همان  از  من  و  شد  برقی  ما  قدیمی   فیلیپس  رادیو  فروخت،  را  گوسفندهایش  شد، 
صدای پیروزی انقالب راشنیدم که اعالم کرد »شنوندگان عزیز توجه فرمایید این صدای 
ملت ایران است« در حالی که همیشه شنیده بودیم این صدای ایران است که از تهران 
ایران  می شنوید، چقدر شنیدن صدای سرود »قسم به الله ی در خون خفته« و »ایران 
این که  از  این کالم محقق می یافتم. غافل  در  را  آرزوهایم  و من  بود  دلنشین  ایران...« 
نظام  مردم،  »آری«  قاطع  رأی  با  داشت.  ارمغان  به  را  استکبار  ناخوشی  ما  قلب  خوشی 
برای  بصیرت الزم  هنوز  رسته،  بند  از  تازه  مردم  قاطبه  اما  شد  اسالمی مستقر  جمهوری 
تشخیص همه مدعیانی که همراه امام بودند را پیدا نکرده، وهمه را به یك چشم دیدند و 
در انتخاب رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن بینات و شاخص های مورد نظر والیت، تسلیم 
تبلیغات شده و به آقای بنی صدر رأی دادند و من خداوند را سپاسگزارم که در انتخاب اولم 
هم نلغزیدم وبه آقای حسن حبیبی که مورد تأیید حوزه علمیه قم بود، رأی دادم. واین از 
خصلت آزاد اندیشی و بزرگ منشی امام امت بود که به مدعیان میدان می داد تا امتحانات 

خودشان را بدهند و بروند.
هنوز طعم شیرین پیروزی بر مذاق جانمان ننشسته بود که جنایت در کردستان رخ نمود 
امام فرمان تشکیل سپاه و  بلوای ترکمن. در حالی که  از آن قیام خلق عرب و و  وپس 
ارتش بیست میلیونی را صادر نمود و نهایتًا در سی ویك شهریور 1359 جنگی نابرابر پیدا 
شد. برادرانم ولی اهلل پایه اول راهنمایی را رهاکرد و عبداهلل که تازه سلوك معلمی  را پیش 
می گرفت، رهاکرد و راهی جبهه های جنگ شدند. ولی اهلل پاسدار شد و عبداهلل منقضی 

خدمت پنجاه و شش.
جنگ هم چنان ادامه داشت در حالی که فکر میکردیم به چند ماه نشده ختم می شود اما 
نشد و یك سال بعد شهریور شصت هر دو برادرم جام شهادت را به فاصله چند ساعت 
نوشیدند و آسمانی شدند و برادر دیگرم قدرت اهلل نیز راهی دیار عاشقی شد تا از سهم عشق 

الهی به قدر طاقت بنوشد. 
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 دو خواهرم، هر کدام سرگرم زندگی خود بودند وپس از مدتی اولین فرزند شهید خواهرم 
بزرگم که از اعضای اولیه جنگهای نامنظم تحت فرماندهی شهید چمران بود در بستان به 
شهادت رسید تا سند افتخار این دیار باشد و من که حاال بسیجی آموزش دیده ای بودم، 
فکر می کردم اگر جنگ هم چنان طول بکشد دیگر نوبت من خواهد رسید که قدم جای 

پای آنان بگذارم.
سال 1361 رسید و من از میان تعداد بسیاری از خواستگاران و علی رغم مخالفت خانواده 
با جوان پاسداری از شهر خودمان پیمان زندگی بستم. کسی که بعدها نامش بر تارك این 
دیار به عنوان فرمانده گردان یا زهرا سالم اهلل علیها درخشید و به خیل شهیدان پیوست 

»شهید غالمرضا کاووسی«
غالمرضا به عضویت کمیته انقالب در آمده بود و من فکر می کردم همراهی با یك پاسدار 
یعنی حضور در جبهه؛ به خصوص عشقی که از امام در دل داشتم و با او زنده شده بودم، به 
من فرمان میداد تا همیشه به فکر او باشم. در اولین دیدار و صحبت های اولیه از او خواستم 
تا خطبه عقدمان را حضرت امام بخواند و ایشان مخالفتی نکرد اما.... افتاد مشکل ها و این 

اولین ناکامی  روحی من بود. 
مراسم عقد و ازدواجمان در اوج سادگی بی هیچ نوا و آهنگی انجام گرفت و به قول خودش 
بسیار دوست داشت با همان لباس پاسداری واسلحه بر سر سفره عقد بنشیند. ده روز از 
این ازدواج بیشتر نگذشته بود که سومین وآخرین برادر بازمانده خانواده راهی جبهه های 
نبردشد. سفری بی بازگشت... و هنوز یك ماه نگذشته بود که غالمرضا نیزعازم جبهه های 
نبردحق علیه باطل شد که البته قبل از آن در کردستان شرکت داشت و این اولین تجربه 
او در زندگی مشترکمان بود. نبودن او را تنها یك کالم امام حل کرده بود و آن دستور پر 
کردن جبهه ها بود و خطیبان جمعه هم دائم در وعظ و خطابه به این نکته اشاره می کردند 

که اگر کسی از رفتن به جهاد ممانعت کند خدا لباس خواری بر او خواهد پوشاند.
هم  من  خواسته  این  زمان  آن  در  ولی  شوم  عازم  او  همراه  داشتم  دوست  خیلی  گرچه 

خریداری نداشت ومن دومین ناکامی خودم را تجربه می کردم.
نبرد با دشمنان قسم خورده ادامه داشت. غالمرضا بیشتر اوقات در میادین جنگ بود و من 
در کار و مدرسه و بعد هم بارداری و بچه داری.گاهی سالم بر می گشت و زمانی با کتف 

زخمی تیر خورده و زمانی با پای گلوله خورده، که گلوله جا مانده بود.
کم کم در خانه ای جداگانه، مستقر شده بودیم و از قضای روزگار، همسایه خواهربزرگم 
شدم که دومین پسرش را به خدا تقدیم کرده بود و من داغدار سه برادری که دو برادرم 

مفقود االثر بودند و دو خواهر زاده ای که بزرگ نشده آسمانی شده بودند.
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بسیاری از دوستان و آشنایان اصرار داشتند غالمرضا با توجه به شرایط موجود بماند اما او 
بین من و خودش حریمی کشیده بود که نه زن و نه فرزند، مانع حضور عاشقانه او در صحنه 
جهاد و شهادت نباشد و ما با حفظ همین حریم او را همراهی می کردیم. برای همین وقتی 
اطرافیان بیش از اندازه اصرار کردند و او را در جمع رزمندگان اعزامی  ندیدم، باورم شد که 
نرفته و این بار برای دل ما مانده. غافل از آنکه خودش را زیر صندلی پنهان کرده و رفته 
بود و من به تصوراتم خندیدم که می دانستم عشق او به من و بچه هایش در طول عشق به 

خدا بود و من چه بچه گانه تصور کردم می ماند که ماندنش، در رفتن بود.
با این حال هر لحظه منتظر بودم جنگ تمام شود و من از نو زندگی کنم اما گویا این جنگ 
تمام شدنی نبود. یك بار از او پرسیدم: غالمرضا این جنگ کی تمام می شود و او خیلی آرام 

گفت: تا انقالب مهدی عجل هلل تعالی فرجه.
باید به خودم می قبوالندم که زندگی بدون حضور او جریان داشته باشد و سختی آن بر 
شانه هایم احساس شود ولی مگر این شانه ها چقدر تحمل سختی داشت؟! کوه هم که باشی 
خرد می شوی می شکنی. و من ذره ذره می شکستم بدون این که صدای شکستن روحم 

راکسی بشنود.
آنها اصاًل از ما نبودند ما آنها را از پدر ها و مادرها می دانستیم و پدرها و مادرها از حضرت 
وعده  امت  امام  که  بودند  سربازانی  همان  این ها  علیه.  اهلل  پیامبر صلوات  از  امام  و  امام 
وفاداریشان را داده بود آن هم زمانی که درگهواره بودند. انسان هایی خاکی و مخلص با 
ساده ترین سبك زندگی. شاید برایتان باور کردنی نباشد که بگویم غالمرضا به جز همان 
یك دست لباس دامادی که باالجبار خرید وچند بار پوشید هرگز لباسی نخرید و همان 
پیدا  اندك فرصتی  این حال هر وقت  با  را می پوشید.  لباس خاکی رنگ بسیجی بی ادعا 
می کرد، وقتش را صرف خانه می کرد از بّنایی گرفته تا ساختن یك صندلی اسباب بازی 

برای بچه ها که از کوچکترین امور غافل نمی شد.
البته الزم بود به تجهیز جسمی و روحی خود نیز بپردازد. حتی درعملیات هایی که نیاز به 
آموزش غواصی بود و این جا در استان ما استخری برای شنا نبود به اصفهان می رفت و 

این آموزش ها را پشت سر می گذاشت.
باید می دانستم که نباید به او وابسته باشم ولی من آنقدر مشغول مشکالت زندگی شده 
بودم که از تالقی آنها سرم به شدت تیر می کشید و سردرگم می شدم و الزم بود ذهنم را 
خلوت کنم. دیگر دنبال شناختن او نبودم حتی به جایی رسیدم که من، دختر رها در دشت 
و صحرا، که ذره ذره ی وجودم از زیبایی طبیعت رنگ گرفته بود؛ آن چنان درگیر مشکالت 

زندگی بشوم که خودم را هم فراموش کنم.
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زندگی در فضایی جلو می رفت که باید عالوه بر شغل معلمی  و مسئولیت سنگین اجتماعی 
دو بچه قد و نیم قدم را تر وخشك می کردم و هم به کارهایی می پرداختم که در سرشتم 
نبود و تمایلی به انجام آن ها نداشتم. واین انرژی زیادی از من می گرفت. باید شرایط و 
استرس های خاص آن زمان و بینش دوستان و دشمنان راهم اضافه کنم تا بدانیدکه این 
قصه سر دراز دارد و به من اجازه نمی داد زندگی را جوری منظم کنم که حداقل برای خودم 

قابل تحمل باشد. 
تنها یك بار گریه غالمرضا را دیدم و آن هم زمانی بود که پس از اقامه نماز جمعه برگشت 
ومن در حال شستن لباس های بچه ها بودم. وارد منزل که شد صدایش گرفته و چشمانش 
پف کرده و قرمز بود. پرسیدم: چی شده؟ ناگهان بغضش ترکید و گفت: امام جمعه شهرمان 

به وسیله عوامل ضد انقالب در کردستان به شهادت رسیده.
واین گونه بود که حاج آقا توسلی با رفتنش دلهای بیقرار ما را هوایی کربال کرد.

غالمرضا قبل از آخرین اعزام راهی زیارت خانه خداشد و در جریانات جمعه سیاه مکه و 
راهپیمایی برائت از مشرکین معجزه آسا نجات پیدا کرده بود در حالی که تا مدتها آثار چند 

باتومی که به کتفش خورده بود، باقی بود.
و عملیات  اتمام می رسید  به  داشت  بود؛ سال 66  ماهه شده  فرزند سوممان شش هفت 
والفجر10 در شرف وقوع بود وقتی می خواستم او را بدرقه کنم آب و قران و آردی که طبق 
معمول هر اعزام باالی سرش می گرفتم را نبردم. چشمانم لبالب اشك بود انگار کسی به 

من می گفت: این بار آخر است آب و قرآن دیگر اثر نمی کند.
وارد شهر  وقتی  بارها می گفت:  و  بارها  افتاد که  یادم  نگاهم کرد.  بودم،  ایستاده  کنارش 
می شوم انگار وارد زندان شده ام؛ او در آن سوی آخرت بود و من در این سوی دنیا. حتی 
موقع بودن هم نمی توانستم روی بودنش حساب کنم چون در اوج عالقه ای که هیچ گاه 
ابراز نمی کرد ما را برای روزی آماده می کرد که بدون او بودن را برای همیشه تجربه کنیم.

ومن می دانستم تا زمانی که جنگ باشد به این زندگی بی سامان، امید سامان نیست. همین 
کنم  احساس  و  بریزد  هم  به  مرا  دنیای  آمدنش  موقع  حتی  که  می شد  باعث  بالتکلیفی 
می ماند و برای همیشه کنارمان هست. ولی وقت رفتن که می رسید این دل من بود که 
دریایی می شد و امیدم را به یأس تبدیل می کرد. چون بودنش از همه دنیا فارغم می کرد. 
من همه چیز را در او می جستم واو همه چیز را در خدا. همینطور که نگاهش می کردم 
احساس کردم دارم خفه می شوم نه می توانستم بگویم بمان و نه می توانستم بگویم برو. 
سرجایم میخکوب شده بودم. اشکم جلو دیدگانم را گرفته بود. وقتی متوجه شد نه آب و 
آمدم، اشك  به خودم  تازه  قران و آب نمی آوری؟  آورده ام؛ گفت: پس  آرد  نه  و  نه قرآن 
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چشمم را خالی کردم و گفتم: وای یادم رفت االن می آورم. باالی سرش قرآن گرفتم، دیگر 
نمی توانستم حرف بزنم. باید تسلیم تقدیری می شدم که برایم رقم خورده بود. او رفت و 
بعد ازمدتی یکی از همرزمانش که او هم شهید شد برایم نامهای آورد، جوابش را نوشتم و 

فرستادم که به گمانم هرگز دستش نرسید.
موقع عملیات که می رسید، هر کس عزیزی در جبهه داشت، دلش غوغا بود. رادیو وتلویزیون 
روشن میشد همه سرتاپا گوش و با هر کالم آب می شدند.گاهی روبروی تلویزیون و گاهی 
کنارش می نشستم. گوینده که با احساس خبر از عملیات والفجر ده می داد و این که فالن 

منطقه آزاد شده برزخ من شروع می شد این که ناراحت باشم یا خوشحال!!
و  می شد  پخش  پیروزی«  این  باد  پیروزی خجسته  »این  و سرود  حمله  و  آهنگ جنگ 
نغمه ای که می خواند: شقایق کی پرپرت کرده – پرستو کی بالت و شکسته.... ومن محو 
تماشای شهر حلبچه بودم که حتی روی پشت بام هایش بر خالف غرب کشور ما سبز سبز 
بود. راوی و گزارشگر از ورود رزمندگان به شهر حلبچه خبر می داد و گویا همین استقبال از 
رزمندگان بالی جانشان شد و خشم صدامیان را برانگیخت و منطقه بمباران شیمیایی شد. 
وما غافل از این بودیم که گردان های محور  هاشم در دامنه های شاخ سومر و شاخ شمیران 

بر قله های افتخار وشهادت به خون غلطیده اند.
کم کم خواب های آشفته و نگاه های سنگین آدمهای کوچه و خیابان به من می فهماند که 

اتفاقی افتاده ومن مصداق این شعر شده بودم که: 
در کار گالب و گل حکم ازلی این بود  کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

بیست و سوم اسفند تاریخ شهادت عزیزانی بود که جنازه غلطیده در خونشان شیمیایی شده 
بود. به گونه ای که چهره هاشان قابل شناسایی نبودومن فقط از روی لباس فهمیدم این 

همان غالمرضایی است که قرار بود سامان بی سامانیم باشد.
شهدا را تشییع کردند. در خیل کاروان شهدا عالوه بر پدر بچه هایم برادرش علی رضا و 
سومین فرزند شهید خواهرم روی دستها می رفتند تا در آرامگاه ابدی سکنی بگیرند. بیچاره 
مادرم که عالوه بر سه پسر و سه نوه اش حاال داغدار داماد جوانش شده بود و بیچاره تر من 
که در طول شش سال زندگیم حتی شش ماه هم او را ندیده بودم و حاال مسئولیت سه بچه 

قد و نیم قد و مادر و پدر کمر شکسته ام را باید به دوش می کشیدم.
تا  را می خوردم  تا می شد بغضم  بود، حتی نمی توانستم راحت گریه کنم  فضای سنگینی 
دشمن، شاد نشود. جلو بچه ها هم نمی شد گریه کرد. فقط گاهی که تنها می شدم برای دلم 
روضه می خواندم وکمی  راحت می شدم که این مرا با این همه داغ بس نبود. با این حال 
اتهام بی احساسی و سنگدلی و بی عاطفگی کمترین اتهامی  بود که به من زده می شد. همه 
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را به جان خریدم که در چنین مواقعی اگر به جای محکمی  متصل نباشی حتمًا می شکنی.
بعد از غالمرضا عکس امام را به بچه ها نشان دادم و گفتم این بابای شما و ماست. این 
آقا که باشد همه بچه ها بابا دارند. بچه هایم این سرود را می خواندند و هربار از شنیدن این 

سرود که:
 بابا سالمت می کنم حالت چطور است 

من سخت غمگینم تو احوالت چطور است
وقتی تو رفتی خنده از لبهای ما رفت 

غم ناله هامان نیز تا عرش خدا رفت
***

دلمان ریش ریش می شد. نگاه معنی دار بچه هایمان به زندگی روزمره مردم وبچه هایی که 
دست در دست پدرهایشان می رفتند دلهای ما و فرزندانمان را به آتش می کشید.

ما بعد از شهدا فقط و فقط به امام و کالم او چشم دوخته بودیم. همه بر این باور بودیم 
که اگر این جنگ بیست سال طول بکشد ایستادهایم که ناگهان در یکی از روزها ناباورانه 

اعالم شد ایران قطع نامه را پذیرفت.
پس از پذیرش قطع نامه ولوله ای در میان مردم ایجاد شد آنهایی که به دنبال شهادت بودند 
بی تاب و بی قرار زار زار می گریستند بعضی هم ازجنگ خسته شده بودند و خوشحال به نظر 

می رسیدند. عده ای هم انگار هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده، سرگرم زندگی روزمره بودند.
اما قطع نامه 598 و به خصوص پیام باال بلند امام در زندگی من طوفان به پا کرد. روزی که 
پیام امام خوانده می شد تمام وجودم گوش شده بود در این پیام پس از بیان آیاتی از قرآن 
کریم به بیان عظمت حج و سپس جنایات آل سعود و امریکا، خطاب به جوانان فرمودند: 
قدر لحظات شیرین زندگی و جوانی را بدانید و خود را آماده یك جهاد علمی و عملی کنید 
اوج پیام این گفته بود که فرمودند: گفته بودم تا آخر ایستاده ایم و هنوز هم براین باور 
هستم ولی تکلیف الهی و مصالح کشور باعث سرکشیدن جام زهر کشنده پذیرش قطع 

نامه شده است. واین که اگر آبرویی داشتم با خدا معامله کردم؛ مرا از خود بی خود کرد.
پسر کوچکم را که هفت هشت ماه بیشتر نداشت روی دست گرفتم و آنقدر دور باغچه 
کوچك منزل چرخاندم که هر دو بی حال شدیم. بیچاره پسر کوچکم نه می توانست فریاد 
بزند« نامسلمان چرا با من چنین می کنی؟« و نه من متوجه وضع و حال او بودم فقط با هر 

دوری که می زدم چشمان او هم می چرخید تا پیام به پایان رسید.
افتاده که امام عزیزمان را مجبور به نوشیدن  اتفاقی  هیچکس نبود ما را روشن کند چه 
جام زهر کشنده کرده است یا شاید مصلحت نمی دانستند. بار غم این پیام و بی کسی خود 
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وبی سرپرستی فرزندان و بی کسی پدر و مادر پیرم و هزاران مشکل دیگر به تدریج از 
من انسانی ساخته بود که در اثر فشارهای روانی طاقت فرسا از واقعیت های زندگی فاصله 
و  تمام صالبت  با  میکردم جنگ  احساس  تفاوت شدم.  بی  به همه چیز  نسبت  و  گرفتم 
هیمنه اش به پشت جبهه انتقال پیدا کرده و من و زندگیم مرکز ثقل آن شده ایم! کم کم 

زمزمه ای بر سر زبان ها افتاد که من دچار بیماری روانی شده ام.
با این حال تنها خواسته من دیدار با حضرت امام شده بود تا در حق من و بچه هایم دعا 
کند. بار سنگین روی شانه هایم، پناه بزرگ می خواست تا بدان متوسل شوم و یا معجزه ای 
رخ دهد. از من اصرار بود و التماس که شما را به خدا من وبچه هایم را به دیدار امام ببرید 

و از دیگران برچسب مریضی و نبردن ونمی شود بچه ها را برد وچنین و چنان......
با اصرار بیش از حد من، پدرم با امام جمعه وقت شهرکرد صحبت کرد که وقتی برای مالقات 
با امام برایم بگیرند که این درست زمانی بود که بیماری امام شدت گرفته و امکان مالقات 
وجود نداشت و ما بی خبر بودیم و من لحظه شماری می کردم به خدمت امام برسم، اما نشد! 
در یکی از این شب ها در اوج پریشانی مقام معظم رهبری را در خواب دیدم و ایشان دارویی 
به من دادند صبح واقعًا احساس می کردم حالم بسیار خوب است و همین باعث شد مرا 
به مشهد مقدس ببرند. اما تمام حواسم پیش امام بود و همان جا بود که اعالم شد برای 
شفای حضرت امام دعا کنیم دیگر ذهنم کار نمی کرد، نمی دانستم برای خودم دعا کنم یا 
حضرت امام و هیچکس نبود که بتواند پس کوچه های قلب مرا جستجو کند و مرا از خیال 
گنگ رهایی نجات بخشد. تنها حوادث ناگوار یکی پس از دیگری بانگی به گوش خواب 

سکونم، می زدند و می رفتند.
پس از بازگشت از مشهد، همان شبی که امام رحلت کردند بی خوابی عجیبی داشتم انگار 
از پنجره روبرو به آسمان خیره شده بودم،  شب اول قبر را تجربه می کردم. همینطورکه 
شب از نیمه می گذشت، ناگهان ستاره دنباله داری بزرگی را دیدم که از آسمان به زمین 
افتاد. متحیر به آسمان خیره شده بودم تا سپیده سرکشید. صبح همان روز گوینده خبر با 
صدای گرفته، محزون ولرزان اعالم کرد»انا هلل وانا الیه راجعون« روح بلند و ملکوتی امام 

به ملکوت اعلی پیوست!
مات و مبهوت از فرود آن ستاره از فراز خورشید انقالب، از خدا کمك خواستم. امام جای 
خالی شهدا را پر کرده بود ومن شرمنده بچه هایم بودم حاال چه باید به آنها می گفتم؟ دیگر 
بابایی نبود که به جای غالمرضا به آنها معرفی کنم. اگر چه خورشید انقالب به ملکوت سفر 

کرد اما ستاره ای از همان دست آسمان بر ما درخشید و ماه مجلسمان شد. 
کم کم شروع به نوشتن کردم تا شاید تسکینی بر غم هایم بشود اما هر چه می نوشتم قطار 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
133

کلمات برای تسکینم کافی نبود. با فشار به ذهنم از شعر هم کمك خواستم و شعر گونه ای 
که اگر چه ناقص ولی با احساسی وصف ناشدنی که برای خودم خیلی ارزش داشت سرودم 

با این مضمون که تقدیمتان می شود:
با توام اللــــــه ایوان صفا خیز روان بخش جمـــاران با تو 
شاهـــــــد آن روح بلنــــد است، و من یك شنوا می طلبم 
شبنـــم هجـــر گـــل از غنچــه آاللــه ی دل می فــشرم

خون خورشید به جان، عطر بیفشانده به گلدان جهان می طلبم 
گل بشــکفته زمســــــتان وپرش چیــــده بهاران عجبــا

چهرمهـــــتاب ملك برده به مهمانی خورشـید لقاء می طلبم 
گل من داغ ضعیفان به دل و پرچم احسـان یتـیمان به سرش
گل حسرت به دالن را به تماشاگری سر بقـــــا می طلـــبم 
غنچه از شاخه بنــــشانده او رســته غـــــم هجــر بشوی 
من بقا ریشه گل، بـــرگ وبر و ساقــه اورا زخــدا می طلبم 

اگر چه نتوانسته بودم به دیدارش نائل شوم، اما همین عشق به خمینی هم چون اکسیری 
انرژی بخش روح امید را در من زنده نگه داشت و کم کم احساس کردم دوباره به لطف 
پروردگار و عنایت شهدا و دعای خیر کسانی که اطرافم بودند می توانم کمر راست کنم، و 
در اوج ناباوری وارد دانشگاه شوم. در دانشگاه اتفاق جالبی رخ داد. استاد درس روانپزشکی 
من همان پزشکی بود که مدتها تحت درمان او بودم. او خوشحال از بهبودی بیمارش و 
من خوشحال تر که در رشته ای تحصیل می کنم که این امکان را برایم فراهم میکرد تا 
پس از فراغت به کسانی کمك کنم که نمی توانند بار طاقت فرسای زندگیشان را بر دوش 
بکشند و از خم شدن شان جلوگیری کنم.و جالب این که در همان درس، نمره عالی گرفتم 
و توانستم دوره کارشناسی را در وقت خود، با موفقیت پشت سر بگذارم.گرچه دوست داشتم 

تمام عمر را به تحصیل در دانشگاه بگذرانم که نشد.
پس از رحلت امام سروده حضرتش با مطلع »من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم 
تا آن زمان شنیده  دلنوازی که  ترانه ی  زیباترین  به عنوان  بیمار شدم«  ترا دیدم و  بیمار 
بودم، زمزمه زندگیم شد و آنقدر این ابیات را تکرار کردم که هر سه فرزندم آن را از حفظ 

میخواندند ویا زمزمه می کردند.
غربت،  در  علیها  اهلل  به حضرت هاجر سالم  می کنم  تقدیم  را  این خطوط  تمام  اینك  و 
مریم سالم  اهلل  علیها در عزلت، زهرای مطهر سالم  اهلل  علیها در مظلومیت، زینب کبری 

سالم  اهلل  علیها در بند اسارت و تمامی  منتظران حق و عدالت. 
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جمشید عباسی شنبه بازاری 

تا از پیچ کوچه نگذشته بود، چشم برنداشتی. لبخندی روی لبت نقش بسته 
بود. باالخره فرصتی پیش اومد تا یادگاری محمد رو بهش بدی. چقدر چفیه 
محمد بهش میومد. دست کشیدی به لبه ی پنجره. کمی خم شدی و خاك 

لبه ی پنجره رو به کوچه فوت کردی.
باد خاکها رو پشت سر سعید از کوچه گذراند. پرده رو کشیدی و رفتی سراغ 
کتابها. انگار برات تازگی دارن. حتی طاقی باالی کتابخونه که توی دیوار 
خشتی کار شده بود. عقب تر رفتی. کوچیك بود اما هنوز چند تا کتابی توش 

مونده بود.
آخر«.  »وضعیت  بود:  معلوم  خب  کردی.  نگاه  داشتی.  بر  رو  کتاب  یه 
پوزخندی زدی. با خودت گفتی چطور این کتاب از اون سر دنیا رسیده به 

همچین جایی!
بازش کردی. یادگاری محمد توی صفحه ی اولش بود. بوش کردی. بوی 

بهار نارنج می داد.
دلت گرفت.کنار کتابخونه روی کف اتاق نشستی و چشم دوختی به سقف. 

آه کشیدی و گفتی:
چه زود رفتی محمد! چه زود! 

دردی توی پوست سرت حس کردی.
انگارکسی داشت گیس تو می کشید. جیغ زدی. مادر گفت: 

مرگ! خجالت نمی کشی سر به سر یه بچه میذاری؟
بعد نزدیکتر شد و گفت:

ببین مریم دیگه دارم ذله می شم از دستت. به داییت میگما!
دایی که گفت یه جور کرختی توی زنوانت دوید. چقدر پدر روکم استفاده 
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کردی! چقدر پدر مثل دایی بود. تاج چن دنخل توی پنجره تاب می خورد. پدر هنوز اون 
باال بود و داشت خرما می چید.

تو داشتی از مدرسه بر می گشتی. هنوز توی کیفت آینه نداشتی هنوز عکس هنر پیشه ها 
برات مهم نبود. هنوز کتاب وضعیت آخر رو دزدکی بر نمی داشتی ببری.

اون روز دم در خونه چقدر شلوغ بود. مادر ضجه می زد. محمد یه گوشه مثه سنگ نشسته 
بود. پدر افتاده بود. تو افتادی و از حال رفتی. از اون وقت، دایی مثل پدر شد و سعید دیگه 

پیش دایی زیر آبت رو نمی زد. زن دایی مدتی مهربان تر شده بود. 
پلکاتو بستی و نفس عمیقی کشیدی. مادر صدا زد:

قرارتون را باهم گذاشتین؟
جوابت که نرسید، سرش رو آورد توی اتاق و گفت:

آهای!! با توأم!
گفتی:

ها... آره مادر. تقریبًا
چرا تقریبًا!؟

فقط قضیه خونه مونده 
چرا؟

آخه اگه ما بریم شما تنها می شین.
باالخره که چی؟!

آخه خود سعید هم راضی نمیشه.
حاال شما برین جیرفت... شاید من هم اومدم. تازه... راهی هم نیست. هفته ای یکبار هم 
بیاین بم کافیه. یه کار نکنی بیچاره از کارش بیفته. تازه خودت هم ممکنه اونجا کاری 

پیدا کنی.
نه مادر! برای رشته ی ما بازار کاری نیست.

مادر با تشر گفت:
تازه فهمیدی؟!

نه به حرف بابات گوش دادی، نه به حرف محمد!
آخه روانشناسی هم رشته بود که تو رفتی؟!

مادر که از کادر در خارج شد، دمق شدی. با خودت گفتی:
راستی راستی عقل اون از من بیشتره ها!

چی می خواستم و چی شد. اگه مثل سعید کشاورزی خونده بودم اآلن یه جایی گیر بودم....
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وضعیت آخر رو بی حوصله ورق زدی. یاد داشت محمد جای جای کتاب بود.
به آخر کتاب رسیدی. روی جلدش نوشته بود:

“آخرین برگ سفر نامه ی باران این است
که زمین چرکین است”.

امضاء: 290357
روی شماره ی پالکش دست کشیدی.

یاد پوگه ی گرینوفی افتادی که بهت داده بود. چشمات خیس شده بودن. چقدر دلت گرفته 
بود! چقدر حوالی عروسیت برادرت رو کم داشتی! پدرت رو کم داشتی!

با خودت فکر کردی این غمها خیلی شیرینن.مثل خارك توی آفتاب مونده.نفس کم آوردی 
به حیات  رو  احساس کردی. خودت  قفسه ی سینه ات  توی  تنگی  یه جور  آه کشیدی.  و 

رسوندی. روی تخت کهنه نشستی.
نخل های دوقلو گهگاه سایه شون رو می دزدیدند. موهای خرمای ات توی پاره ی نور روشن 

و خاموش می شد. تخت رو چسبوندی به تنه ی نخی و تکیه دادی.
غوغای برگهای نخل توی باد، نگاهت رو باال کشید. آسمون چشمت رو زد و نگاهت ریخت 

توی حوض بی آب.
خستگی راه هنوز توی تنت مونده بود. از اون بدتر آزمون استخدامی بود که ازش راضی 

نبودی. بهانه های یه چرت حسابی فراهم بود.

دستت که به لبه ی تخت رسید تازه فهمیدی که داری می افتی. چشم باز کردی. یه جور 
گیجی بهت دست داده بود.

نمی دونستی تهرانی با خونه ای. اصاًل نمی فهمیدی چه وقتیه.
به آسمون نگاه کردی: ستاره ها واضح تر از همیشه بودند.

سرمای گزنده ای به صورتت خورد. پتو رو باال کشیدی و پهلو به پهلو شدی. تعجب کردی، 
مادر کنارت خوابیده بود. بلند شدی. خواب از سرت پریده بود. چشماتو مالیدی. مادر بیدار 

شد. پرسیدی:
- من کجام؟

- عصری خوابت برد. دلم نیومد بیدارت کنم.
- ساعت چنده؟

- خروسخون دوم باید باشه.
- یعنی چی؟!
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- یعنی دم دمای صبحه.
- اووه... پس تمام دیشبو از دست دادم؟!

- شامت رو هم.... اگه گشنته برو آشپزخونه، یکی دو لقمه
بگیر تا صبحونه.

بلند شدی و رفتی. صورتی به آب زدی. لقمه گرفتی و اومدی کنار مادر. ازت پرسید:
- دلشوره داری؟

- نه... بیشتر فکرم مشغوله. همش به گذشته میرم.
به خونه کوچیکمون به خانواده ی کوچیکمون به.... 

- ااا... اونا که غریبه نیستن. چیزی از پسر دائیت مخفی نیست
- از مهمونا چی؟!

بعدها می فهمی که خیلی راحت مي گذره. تو به این چیزها فکر نکن!
توی دلت احساس قوت کردی. کمی  سبکتر شدی. حرفای مادر بهت آرامش می داد.

صدای بم و عجیبی قوت گرفت. انگار صدای چرخای تریلیه که داره نزدیك میشه. توی 
یه لحظه همه چیز بهم ریخت.

یکی از نخلها خم شد طرف خونه. مادر هلت داد پشت نخل بعدی. سقف خونه شکاف بر 
داشت و با نخل اولی رفت پائین. هنوز زمین تکون می خورد.

مادر تو رو کشید کنار یه ستون سیمانی. همونی که کنتور برق داشت. دوتایی نشستین پای 
ستون. زمین هی می لرزید و آروم می گرفت تو می لرزیدی و آروم مي گرفتی.

باشد جز دوتا قاب  نداشت که نگرانش  بود. آخه کسی رو توی خونه  مادر کمتر ترسیده 
عکس...

یهو دوتایی یاد خونه ی دایی افتادین. چشمتون گرد شد.
یه پس لرزه اومد. خودتون رو جمع کردین. نخل دومی هنوز تکون می خورد. مادر توی 

کورسو گاز خونه رو بست.
یه چیزی از باالی دیوار افتاد. از کوچه و همسایه صدای جیغ و فریاد میومد. جز نور نصفه 

نیمه ی آسمونا چیزی نبود که بشه روشن کرد. با اضطراب گفتی:
- مادر...!!

مکث کردی. مادر پرسید:
- چی میخوای بگی؟!

مامان به نظرت دائیم اینا چه وضعی دارن؟!
بذار یه خورده زمین وایسته. خودمون رو می رسونیم خونه شون.
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االن خطر ناکه؟ دیوارا می ریزن!
با دلهره پرسیدی:

- سعید...؟!
- مگه برنگشت جیرفت؟!

نه... رفت یه سری به دایی اینا بزنه. فردا هم مرخصی داره.
روی پاهات قرار نداشتی. نشستی و زانوهات رو بغل کردی. حیاط روی سرت می چرخید. 

یاد روزی افتادی که بابات رو بردن. یاد روزی افتاد که محمد رو آوردن. شاید...
زبونت رو گاز گرفتی.

صدای در بلند شد. مطمئن نبودی. کسی در مي زد. صدای ضجه پیچیده بود. گوش خوابوندی. 
دویدی طرف در به زور بازش کردی....

سعید خاك آلود دم در بود. گفت:
- شما سالمین؟!!

- آره، مامان اونجاست
- دایی...؟!!

سعید که دیگه رمقی نداشت روی زانوهاش فرود اومد. اسپری سالبوتامول را توی دهنش گرفت.
ته مانده ی  با  باهاش نشستی توی چارچوب در. چند نفس اسپری رو سر کشید.  تو هم 

صداش گفت:
فقط همین برام موند.

و چفیه محمد رو جلوی چشماش گرفت و بغضش ترکید. 
- یادگاری....م... حم ...ده ه ه ه 

و هق هقش رو توی چفیه خفه کرد.....
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حسین بذرافکن            

هنوز گرمای تابستان در تن پاییز جا مانده بود. آسمان غمبار و غبار آلود؛ 
دود سیاهی در غرب کرخه از آتشبار کاتیوشا خمپاره انداز و شلیك توپخانه 
صدای  دور  از  می گشود.  دامن  جلگه  سمت  به  وغرش  می پیچید  درهوا 

یکنواخت رگبار گلوله و انفجاردرفضا موج می زد. 
خانه ها  در  پایین،  مغازه ها  کرکره  که،  خسته  و  روح  بی  عصر  رخوت  در 
بسته و از مردم شهر اندکی باقی مانده بود، گاه انفجار خمپاره ای، زوزه ی 
تانکی به گوش می رسید و گاه غرش گلوله توپی در آسمان خط می کشید 
خانه ها  پشت  از  و  می آورد  در  لرزه  به  را  شهر  زخمی   تن  بعد  لحظاتی  و 

ستون دود و آتش و خاك قد می کشید.
خلیله، عبای سیاه به سر و بلوز سیاه و دامن سیاه به تن، در حالی که دست 
جمیله را گرفته بود وارد بیمارستان شد. دخترك دامن بلند و مندرسی با 
گل های زرد و قرمز به تن داشت وعروسکی در بغل، روی چشمهایش نیز 
پانسمان شده بود. زن به نگهبان دم در که با چشم های ریز به آنها نگاه 
انداخت  پا  زیر  را  سیگارش  ته  بی حوصله  پیر  نگهبان  کرد  می کرد سالم 
و سری تکان داد. وارد راهرو شدند. بوی رطوبت و بوی ساولون و الکل 

نفسش را پس راند.
پشت پیشخوان اطالعات کسی نبود. انتهای راهرو مردی با روپوش آبی، 

زمین را تی می کشید. خلیله گفت: »ببخشین آقا... شماره می خوام«
مرد انگار صدای زن را که با لهجه عربی ادا شده بود نفهمید. عقربه ساعت 

دیواری روی عدد پنج گیر کرده بود. خلیله صدایش را بلند کرد و گفت:
»گفتم یه شماره چشم پزشکی می خوام.«

پیرزن مریض حالی که روی زمین نشسته بود به زبان عربی گفت:
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»چند دقیقه صبر کن االن دکتر می یاد«
مرد سرایدار سرش را بلند کرد و انگار تازه متوجه حضور زن و دخترش شد.

»چی گفتی؟«
»گفتم شماره چشم پزشکی می خوام«

مرد خسته کمر راست کرد و گفت: »شماره نداریم، مگه دم در نخوندی کسی مراجعه 
نکنه؟ رو کاغذ نوشته، پشت شیشه«

زن با تعجب ابرو ها را باال انداخت و گفت: »برا چی شماره ندارین؟«
سرایداربا لحن تندی گفت: »دکتر رفته تهرون، تو این بمبارون جونشو برداشت و رفت، 

شماره چشم نداریم.«
جلوتر آمد و به کفش های زن و دخترش نگاه کرد و گفت:
»با این کفش های گلی زمین رو کثیف کردی، برو عقب«

زن بی اعتنا به صحبت های سرایه دار جلو آمد وشتاب زده گفت:
»دکتر هفته گذشته نوبت زده برا عمل دخترم«

مرد تی دسته بلند را به دیوار تکیه داد و گفت: »جلو نیا گفتم. همون جا بمون!«
زن ایستاد سرایداروارد یکی از اتاق ها شد و چند لحظه بعد با زنی چاق و آبله رو بیرون آمد 

»اسمت چیه خانم؟«
»اسم من خلیله... اما نوبت برای دخترم زده آقای دکتر، جمیله حسینی«

پرستار از کشوی میز اطالعات، دفتر پذیرش را بیرون کشید و به اسامی  هفته قبل نگاه 
کرد و گفت: 

- »آره، اسمش اینجا نوشته شده، ولی برای دوشنبه... نه امروز!«
»مشکل داشتم خانم... نتونستم به موقع بیارمش«

مسئول  که  ما  تهران؛  رفته  پزشك  »دکتر چشم  گفت:  و  بست  را  پذیرش  دفتر  پرستار 
مشکل تو نیستیم که هر وقت بی کار بودی مراجعه کنی.« 

تن زن یخ کرد و ناباورانه زیر لب گفت: »رفته تهرونّ؟«
پرستار با تعجب گفت: »چرا دوشنبه نیوردیش ؛ مگه نوبت نزده بودی؟«

خلیله بغض آلود سر فرو انداخت خواست چیزی بگوید: »شوهرم...« بغض مثل خار بیخ 
گلویش فرو رفته بود ساکت ماند. 

پرستار نگاهی به چهره ی معصوم جمیله انداخت وخلیله قطره اشك روی گونه اش را با 
گوشه ی رو سری پاك کرد و گفت: »حاال چکارکنم خانم؟«

میاد، گفتم که دکتر  انداخت و گفت: »دکتر عمومی  چند دقیقه دیگه  باال  پرستار شانه 
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نداریم.« متخصص 
خلیله گفت:»دکتر عمومی  چیه؟«

پرستار بی حوصله صدایش را بلند کرد»می خوای شماره یا نه؟«
جمیله.  کنار  برگشت  و  گذاشت  میز  روی  تومانی  دو  واسکناس  گرفت  شماره  خلیله 
التهابی برای زن  زن مریض حال به آرامی از درد ناله می کرد. لحظات کسل آلود و پر 

سپری شد.
پر درد آهسته زیر لب نجوا کرد. »کجایی جواد؟ کجایی!«

اتاق موج می  زند. حرف   چقدر نبودن جواد، دلش را غصه دار کرد. بوی جواد هنوز در 
چشم  آسمان  به  شکسته  پنجره ی  از  صبح  تا  دیشب  دل گیر،  و  تنها  خنده اش.  زدنش، 
را می کاوید.  نگاهش رد ستاره ها  بود وقطره های اشك روی گونه اش می غلتید.  دوخته 
بر گونه های سیاه  گاه شهابی سینه ی آسمان را می خراشید و جرقه ی نوری، که چنگ 

شب می کشید انفجاری شهر را تکان می داد. 
به یاد لحظه های با جواد بودن، خاطره ی آشنایی و ازدواج و زندگی اش، خاطرش را تسلی 
داد هفته ی گذشته که... جواد سراسیمه وارد خانه شد زیر نگاه زن توی همین اتاق آمد، 

سراغ دوالب رفت و گفت:»یه عده از بچه های کارخونه می خوان برن جبهه.«
دل خلیله ریخت گفت: »تو چی کار می کنی؟«

زن  جان  به  غریبی  آخرش حس  نگاه  بود.  رخت هایش  دنبال ساك  داشت  عجله  جواد 
ریخت. جمیله را بغل کرد و بوسید.
»منم همراشون می رم... خداحافظ«

سکوتی  بودند.  آمده  جلو  دشمن.  تانك  زنجیر  و  تیر  بود، صدای  جنگ  دور صدای  از   
غریب بر شهر خیمه زده بود. نگران و پر التهاب به رفتنش چشم دوخت. 

ماند. همان  در خیره  به  نگاه زن  و  رفت  بود. جواد  احساس  و  از عشق  پر  نگاه،  همان 
شب، چشمهایش آرام آرام با خواب آشنا شد. لحظه ای پلك هایش سنگین، روی هم افتاد 
ناگهان صدای  آتش...  و  آشفته، دود و خون  و  پریشان  و خواب جراده دید. خواب های 
انفجاری شهر را لرزاند و سراسیمه از جا کنده شد. قلبش رمیده بود و تندتند می زد. برق 
ماند.بدن  ثابت  جمیله  پای  روی  و  خورد  سر  دستش  فانوس،  دنبال  تاریکی،  در  و  نبود 

جمیله داغ بود مثل کوره ای می سوخت. یك ماه می شود مرتب ناله می کند. 
»چشمم تار می بینه، درد می کنه... خوب نمی بینم!«

دکتر قطره داد که شب ها بریزد توی چشمش. ریخت اما خوب نشد. بی تابی می کرد و 
سیاهی چشمش رو به سفیدی می رفت. لکه ی خونی توی چشمش پخش می شد.
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بود وبه  تا صبح به شب خیره مانده  نتوانست بخوابد.  بوسید. دیگر  بغل کرد و  را  دختر 
و  می لرزید  دلش  و  می شد  شکسته  خمپاره ای  انفجار  به  که  بود  سپرده  گوش  سکوت 

لحظه های پر خوف و خطر را سپری می کرد...
با شنیدن صدای گلوله ی توپی که غرش کنان از فراز بیمارستان عبور کرد به خود آمد 
و لحظاتی بعد صدای انفجاری شهر را تکان داد و ستون دود و آتش از پشت بقعه نبی 

دانیال زبانه کشید.
داشت.  چشم  به  طبی  عینك  که  رنگ،  ای  قهوه  کیف  و  شلوار  و  کت  با  جوانی  دکتر 

هراسان وارد راهرو شد.
پرستار سالم کرد و خواست چیزی بگوید اما خلیله مهلت نداد. سراسیمه هجوم برد طرف 

دکتر و گفت:
»آقای دکتر... این بچه باید عمل بشه«

دکتر ایستاد و به جمیله نگاه کرد که چشم هایش بسته بود و گفت: »چشه که باید عمل بشه؟«
»آقا شما دکتر هستین، من که نمی دونم مریضیش چیه، چشماش معیوب شدن.«

زنی که روی زمین افتاده بود از درد ناله ای کرد. دکتر پانسمان چشم جمیله را برداشت 
به سرخی لکه خون چشمش خیره ماند ناگهان صدای غرش توپی سوت کشان فضا را 
شکافت. دکتر سرش را بلند کرد و به سقف نگاه کرد. صدای انفجار از مرکز شهر شنیده 

شد. خلیله بی توجه به صدای انفجار گفت: »اگه امروز عمل نشه... چی میشه؟«
دکتر به خلیله نگاه کرد و گفت:»دیگه خیلی دیر می شه خانم. ممکنه کور بشه، ولی عمل 
این بچه کار من نیس. من دکتر عمومی  هستم. متخصص چشم و جراح قرنیه نیستم.«

آمبوالنسی دم درمانگاه آژیر کشان ترمز کرد و همه ی نگاه ها را به سمت خود کشاند. 
دکتر با نگرانی از شیشه راهرو به بیرون نگاه کرد. در آمبوالنس باز شد و سه نظامی به 
سرعت بیرون پریدند و زخمی ها را که همه ی جانشان خون آلود بود از عقب آمبوالنس 
و  رفت  بیرون  عجله  با  دکتر  آوردند.  اورژانس  طرف  به  دست  روی  و  کشیدند  بیرون 
خودش را به مجروحین جبهه رساند. خلیله چند لحظه وسط راهرو معطل ماند و دست 

جمیله را گرفت و باز روی نیمکت نشاند.
ای  بود خون مثل چشمه  داشت شکافته شده  تن  به  لباس سربازی  سینه ی جوانی که 

فواره می زد. سرباز دیگری ترکش به گردنش خورده بود 
خلیله دیگر نتوانست نگاه کند.به یاد جواد افتاد که سینه اش شکافته شده بود و چشم هایش 

بسته، انگار خواب بود. امروز سومین روزی است که خاکش کرده اند.
قرار و آرامش نداشت. هوای داخل سالن دم کرده بود. مرد پیری که روی زمین نشسته 
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بود دست در جیب بغل فرو برد و سیگار اشنویی بیرون کشید و به لب برد. کبریت که 
کشید باز صدای سرایه دار بلند شد. 

»داخل راهرو سیگار نکش آقا«
مرد دمغ شد، دوباره سیگار را در جیب گذاشت. توی حیاط چند نفر جمع شده بودند. یك 

آمبوالنس دیگر هم آمد و چند مجروح روی دستها، به ساختمان مجاور بردند.
خلیله گردن کشید تا بهتر بتواند ببیند. از پشت شیشه در اورژانس خط سرخ خون دید 

که روی زمین کشیده شده بود. جمیله گفت:
-»مامان... این سر و صدا برا چیه؟«

االن  بمون  تو همین جا  عزیزم؛  نیس  گفت: »چیزی  و  دختر کشید  به سر  دستی  خلیله 
برمی گردم.«

با گام های بلند از راهرو بیرون آمد و توانست مجروحان را ببیند. یك زن بود با دو بچه، 
غرق خون. دست یکی قطع شده بود، دیگری فرق سرش شکافته. پرستاری با چند بسته 

خون تند وارد ساختمان شد. نفس نفس می زد.
دستی روی شانه مردعرب دشداشه به تن نشست و صدای آشنایی را شنید. 

»سالم عمو اینجا چه می کنی؟«
»علیك سالم بویه... خوبی مجید؟«

 مرد دشداشه پوش سرباز را بغل کرد و بوسید و گفت:
»وضع چطوره عمو؟«

اندوه در چهره سرباز هویدا شد و به تلخی گفت:
آب  از  فردا  ممکنه  اومدن...  جلو  کرخه  تا  عراقی ها  عمو...  نیس  خوب  هیچ  »وضعیت 

بگذرن...«
»یعنی میگی شوش رو میگیرن؟«

خلیله با نگرانی سر چرخاند و گوش داد سربازپاسخ داد:
»معلوم نیس. فعاًل که بچه ها با دس خالی جلوشونو گرفتن.«

صدایی از داخل حیاط شنیده شد:
»راننده آمبوالنس نظامی کیه؟«

سرباز، عمو یش را در آغوش فشرد و گفت:»من دیگه باید برم عمو، فی امان اهلل«
خداپشت و پناهت. 

مجید پشت فرمان آمبوالنس نظامی  نشست و عقب عقب از بیمارستان خارج شد و خلیله 
برگشت و اندوهگین و دلگیر، کنار جمیله نشست.
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صدای  بود.  کرده  دم  و  هواگرم  می چرخید.  یکنواختی  جیر  جیر  صدای  با  سقفی  پنکه 
توپخانه و انفجارهای پیاپی از دور شنیده می شد. مردی که کنار زن مریض حال ایستاده 

بود گفت:»خرمشهر سقوط کرده، بستان و سوسنگرد رو هم گرفتن«
خلیله با نگرانی پرسید: »االن عراقی ها کجان؟«

هم  رو  حمید  پادگان  که  گفت  و  زد  زنگ  دیروز  سربازه،  »برادرم  گفت:  تلخی  به  مرد 
گرفتن... حاالم طرف اهواز حرکت می کنن«

خلیله تنش لرزید و عرق سردی به جانش نشست چند لحظه به فکر فرو رفت و گفت: 
»ممکنه عراقی ها شوش رو بگیرن؟«

مرد به تلخی لبخند زد و گفت: »خدا می دونه، فعال که به دروازه شهر رسیدن، ممکنه 
رو کرخه پل شناور بندازن و از آب بگذرن«

هر دو خاموش شدند. غرش دو گلوله شنیده شد و صدای دو انفجار شهر را لرزاند. خلیله 
به فکر فرو رفت مدتی است که مردم، شهر را ترك می کنند ولی او مانده بود. به خاطر 

جواد، جمیله همانطور روی نیمکت نشسته بود و عروسك را به سینه می فشرد گفت:
»مامان اگه عراقی ها شوش رو گرفتن، ما رو می کشن؟...«

»نه دخترم... من نمی ذارم کسی تو رو اذیت بکنه«
لکه ابر تیره ای از قاب پنجره دیده می شد که گوشه ی آسمان پرسه می زد. پنکه سقفی 
هنوز با صدای جیر جیر یکنواخت می چرخید. ناگهان صدای انفجاری بیمارستان را تکان 
داد و چراغ های سقفی و پنکه خاموش و اورژانس تاریك شد دکتر برگشت، تمام لباسش 

خون آلود بود.
خلیله تندو بی قرار بلند شد و گفت: 

»دکتر، ما چیکار کنیم؟«
»دس بچه رو بگیر و ببر اهواز«

امروز  ممکنه  بستن،  توپ  به  شهرو  عراقی ها  دکتر.  بدتره  »اهواز  گفت:  ناله کنان  خلیله 
فردا اهواز رو بگیرن.«

ببرش  هس،  بالت  و  دس  تو  پول  خوبه،  وضعت  اگه  تهران،  ببر  اصال  دزفول،  ببرش 
تهران... البته امروز... شاید بچه خوب بشه.«

خلیله ناباورانه گفت: »شاید؟!«
را  گلویش  بغض  که  حالی  آرامی  در  به  و  کرد  دور  جمیله  از  قدم  چند  را  دکتر  خلیله 
می فشرد گفت: »دکتر من همین یه بچه رو دارم. غریبم - اشکش سرازیر شد - اگه کور 

بشه تا آخر عمر خودمو نمی بخشم...«
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خلیله با چادر صورتش را پاك کرد. دکتر چند لحظه به فکر فرو رفت و گفت:
من  کار  جراحی چشم  عمومی  هستم.  دکتر  من  مادرجان،  برنمیاد.  من  از دس  »کاری 

نیس. می فهمی چی می گم؟«
زلزله ای حس کرد و از درون فروریخت. سرش را چرخاند و به جمیله نگاه کرد و ادامه داد:

همه  که شروع شد  اما جنگ  کنم،  مداواش  تهران  ببرم  رو  بچه  خواستم  دکتر،  »آقای 
زندگیشون رو گذاشتن و رفتن.«

»چرا تو نرفتی؟«
»من جایی رو ندارم که برم آقای دکتر... شوهرم کارگر فصلی تو کشت و صنعت هفت 
تپه بود. عراقیا که کارخونه رو بمبارون کردن تعطیل شد و هفته گذشته رفت جبهه...«

صدای انفجار دیگری پنجره را لرزاند و چند صدای توپ و خمپاره درگوشه و کنار شهر 
منفجر شد. پرستار دکتر را صدا زد و دکتر تند رفت. هزار پایی روی دلش می خزید وسط 
راهرو بالتکلیف ماند. نمی دانست چکار باید بکند. با گام های سنگین و ناتوان به سوی 
جمیله رفت. یك خودرو سواری به سرعت آمد و جلوی اورژانس توقف کرد. پسر بچه ای 
بود.  افتاده  بیرون کشیدند که تمام بدنش غرق خون بود کس دیگری عقب ماشین  را 

راننده گفت:
»این یکی شهید شده، کجا ببرمش؟«

نگهبان، سردخانه را با انگشت نشانه گرفت و راننده گاز داد به سمت انتهای بیمارستان 
پسر بچه را درون اورژانس آوردند.

بدن نحیفش به رعشه افتاده بود. سرم و اکسیژن به پسرك وصل کردند تمام لباسها و 
تخت خون آلود شد و چند قطره روی زمین چکه کرد.

دکترگفت: »ببرش رادیو لوژی برا عکس برداری از جمجمه.«
بقعه  بعد پشت  ای  لحظه  کوبید  را  قلعه  و حوالی  آشفته کرد  را  توپ سکوت  باز غرش 

دانیال نبی گلوله ای منفجر شد و ستون دود و آتش و غبار فواره کشید. جمیله گفت:
»مامان من کور می شم؟«

چیزی مثل صاعقه خلیله را درنوردید. دست و پایش را گم کرد و گفت: 
»نه، این حرفو نزن دخترم، تو خوب می شی بهت قول می دم.«

با  می زد.  نفس  نفس  و  بود  شده  سرخ  صورتش  شد.  سالن  وارد  شتابان  مردی  ناگهان 
چشم های دریده و موهای ژولیده آمد طرف مردی که کنار زن ایستاده بود و گفت:

»بلند شو... دست مادرو بگیرو بریم.«
مرد با نگرانی پرسید: »چی شده؟«
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»عراقی ها خط رو شکوندن با چند لشکر و هزار تانك دارن می یان.«
همه ی نگاه ها طرف مرد چرخید زن مریض ناله ای کرد:»خدا بهمون رحم کنه«

خلیله طرف مرد رفت و گفت:»تو از کی شنیدی؟«
»یه سرباز همین االن بهم گفت. امشب ممکنه شوش رو اشغال بکنن«

 همهمه ای در اورژانس پیچید. سرایدار که مثل گچ سفید شده بود گفت:
»تو خرمشهر به هیچ کس رحم نکردن!«

شیشه های  انفجار،  صدای  از  و  خورد  زمین  بیمارستان  حیاط  وسط  توپی  گلوله  ناگهان 
پنجره فرو ریخت. سرایدار با دست سرش را پوشاند وپرستار جیغ کشید. 

دکتر هراسان به طرف در رفت. خلیله گفت: »دستم به دامنت، یه کاری برا بچم بکن.«
دکتر با عصبانیت فریاد زد: »تو هم مارو خفه کردی. مگه نمی بینی دارن مردم رو قصابی 

می کنن، اصال حرف منو گوش نمی کنی. گفتم این بچه رو از این شهر ببر.«
بیمارستان خشکش زده بود همه  اما خلیله لحظات طوالنی وسط راهرو  دکتر رفته بود 
رفته بودند اما او مثل آدم های منگ شده بود جمیله سرفه کرد خلیله برگشت و به دختر 
نگاه کرد. مثل آدم های درمانده، دست جمیله را گرفت و بلند کرد. دختر دست مادر را 

کور مال فشرد و گفت: 
»کجا میریم مامان؟«

خود خلیله سردرگم، نگاهش رمیده و بی قرار نمی دانست چکار باید بکند.
یك لندکروز دیگر هم از راه رسید. چهار رزمنده زخمی را از عقب خودرو بیرون کشیدند 

و روی دست داخل آوردند
صدای پرستاری از پشت سر شنیده شد: »دیگه دارو و سرم برامون نمونده!«

خطی از خون سرخ روی زمین نقش بست. غرش دیگری شنیده شد و صدای انفجار شهر 
بود. گلوله دیگری پشت  بیخ گلوی خلیله گیر کرده  را تکان داد. بغضی مثل استخوان 

بازار ترکید و توده خاك بلند شد.
حال  در  خورشید  آسمان  ته  درازتر،  سایه ها  می رسید.  نظر  به  همیشه  از  غبارآلودتر  هوا 
جان کندن بود و لکه های سرخ ابر، به رنگ خون در تمام افق چنگ زده بودند. انفجار 

دیگری جمیله را تکان داد.
»مامان نگفتی کجا میخوایم بریم«

»می ریم گاراج مامان، ما از این شهر می ریم«
»کجا؟«

»هرجا که باشه مامان... مهم نیس. می ریم جایی که چشمای تو رو عمل کنن«
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جمیله ایستاد و گفت: 
»نمیای بریم پیش بابا؟« 

خلیله تند و شتاب زده گفت: 
و  میفتیم  اونا  نریم دست  اگه  راهن،  تو  عراقیا  گفتن،  نشنیدی چی  نداریم، مگه  »وقت 

اذیتمون می کنن« 
جمیله با لجبازی گفت: 

»من نمی یام نمی خوام...« 
خلیله عصبانی فریاد زد: 

»مگه نمی فهمی چی می گم؟ باید بریم.« 
دست جمیله را با خشونت کشید و به البه های دختر گوش نداد. پیاده از بیمارستان بیرون 
آمدند آن طرف خیابان تپه های شهر باستانی در غرش توپ و خمپاره در آغوش هم کز 
کرده بودند. صدای اذان در فضا پیچید. گام ها بلندتر، شتابان از کنار ردیف درخت های 
خشك و تشنه عبور کرد زیر پایش تکه های ترکش، پاره آجر های پراکنده، آهن پاره و 

شیشه خرده پخش شده بود.
دلشکسته تر از همیشه به گاراژ مسافربری خط دزفول رسیدند. هیچکس نبود. خلوت و 
سوت کور. نه مینی بوسی، نه مسافری. در بزرگ گاراژ بسته بود. شهر در بغضی تاریك 
فرو رفته، روی زمین جابه جا اثر حفره های انفجار گلوله توپ، خانه هایی از انفجار فرو 

ریخته و ترکش، دیوار بلند قلعه باستانی را زخمی  کرده بود. 
سر درگم دور خودش چرخید. دست الغر و استخوانی جمیله میان پنجه اش بالتکلیف 
نا  چشم های  با  روزی  اینکه  فکر  روحش.  در  خلیده  بود  خاری  جمیله  غم  بود.  مانده 
او  افتاد. حاال غمی بزرگتر، دشمن در راه و  بیفتد مثل خوره به جانش  بینا روی دستش 

زمین گیر شده بود. آهسته بغض آلود زیر لب زمزمه کرد: 
»کجایی جواد؟ چی کار کنم«

برای لحظه ای چهره ی جواد را به خاطر آورد سه روز پیش جواد را آوردند. تیری روی 
پیشانی اش نشسته بود و لکه ای خون روی سینه اش پخش شده بود. خواب بود انگار. 
باند  باچشم  جمیله  می گذاشتند  خاك  درون  را  جواد  وقتی  باز.  اما  دهان  بسته،  چشم ها 

پیچی، باالی قبر ایستاده بود و نرم گریه می کرد. 
تا  میدان چرخید  دور  مأیوسانه  مادر  نگاه  افتاد.  به سرفه  اشك،  گونه های جمیله خیس 
شاید ماشین سواری را پیدا کند اما هیچ. پرنده ای پر نمی زد شب از راه می رسید و آفتاب 

جان داده بود و تاریکی هولناکی آهسته سایه می گسترد.
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»می ترسی مامان؟«
و  خراشید  را  سیاهی  قامت  ای  جرقه  پیچید  فضا  در  شاهور  پشت  از  انفجاری  صدای 
سایه ها خیلی زود مردند.خلیله پاسخی نداد. ردیف مغازه های حاشیه خیابان بسته بود. باد 

گرمی آرام کاکل درختان حاشیه خیابان را نوازش می کرد. جمیله خسته نشست.
»مامان آسمون چه رنگیه؟«

مادر به آسمان نگاه گرد. از جانب غرب تیرگی دلگیری پیش آمد و آسمان، رنگ باخته 
بود یك دسته کبوتر مهاجر به سوی جنوب پرواز می کردند.

»حرف بزن، آسمون چه رنگیه؟«
»شب شده دخترم«

چند لحظه سکوت برقرار شد. احساس خستگی مفرط کرد. جمیله بغض آلود گفت:
»دیشب بابامو تو خواب دیدم. نمی دونم چرا زود رفت!«

این مصیبت دچار نمی شد.  به  بود  اگرپدر جمیله  تازه شد. شاید   زخم دل خلیله دوباره 
ناگهان صدای غرش توپی شنید که از دور، از درون تاریکی نزدیك می شد و هر لحظه 
بیشتر فضا را مرتعش می کرد وآسمان را می شکافت. خلیله سرش را بلند کرد و نگاهش 

آسمان را کاوید. 
ای  جرقه  ناگهان  دوید.  پوستش  زیر  خفیفی  ی  رعشه  کرد.  تیز  را  جمیله  گوش های 
گداخته از آتش در مقابلش شعله کشید کنده از زمین، میان چاهی تاریك غوطه ور شد.
اتفاقی رخ  زمین پاره شد و در بستر توفان زده و متالطم، تا مدت مدیدی نفهمید چه 
داده است. گردبادی توی سرش زبانه کشید. از پس غبار و خاك و دود نفس گیری که 

در هوا شناور بود نگاهش به دنبال جمیله چرخید.
تمام تنش مثل آبکش سوراخ سوراخ شده بود و دلمه های خون از حفره های تنش بیرون زد.

- »جمیله!«
جوابی نیامد روی زمین افتاده بود. آشوبی به دلش افتاد خواست بلند شود نتوانست. باز 

به زحمت صدا کرد.
»جمیله...«

صدا از حنجره اش بیرون نمی زد. گلویش خشك شده بود هر چه سعی کرد فریاد بزند 
در هم  نامفهوم چون کالف  فریادهای  و غریو  آمبوالنس  از دور صدای  افتاد  به سرفه 

به گوش می رسید. خودش را روی زمین کشاند. سیاهی مقابل چشمانش گسترده شد.
دختری با پیراهن سبز و دامن بلند با گل های قرمز و زرد را دید که کنار جوی آب افتاده، 
از درد به خود پیچید. تمام  رعشه ای تنش را می لرزاند. خودش را روی زمین کشاند و 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
149

دهان و صورتش پرخاك و خون شده بود.
شانه های دختر را تکان داد. اما دید که جمیله سر ندارد. ترکش بزرگی گردنش را درو 

کرده بود. صاعقه ای روحش را پاره کرد. ناباورانه زیر لب گفت:
»جمیله!«

چند نفر شتاب زده سر رسیدند و بهت زده باالی سرش ایستادند. یك نفر گفت: 
»یه ماشین پیدا کنید ببریمشون بیمارستان«

کس دیگری گفت: »ماشین از کجا پیدا کنیم.« 
از درد به خود پیچید. حس کرد نفسش باال نمی آید. قطره اشکی گوشه ی چشمش غلتید 

و برگشت به جمیله خیره شد و چشم هایش خیره ماند.
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حمیدرضا شاملو  
 

برایش از پدری که رفته بود جز خاطراتی محو در خیال های آفتابی دوران 
کودکی چیزی نمانده بود و بجز آن، سواالتی که از این رفتن داشت و زبانی 
که با خیال پدر نیز سخن به تلخی می گفت. اما برای مادرش از آن شوهری 
که مردانه در رگ و پی تك تك لحظات زندگی زنش جریانی پر رنگ و 
امید بخش داشت، حاال چیزی جز گوری و اشك های گاه و بی گاه بر آن 

چیزی نمانده بود.
پدرش را می ستود اما رنج های نبودنش را آنقدر می دید که رفتنش به جنگ و 
شهادتش و رها کردن زنی و کودکی بی پشت و پناه را در این آبادی غریبه، 
سؤال انگیز و ظالمانه بداند. رنج هایی که از نبود پدر می دید و می چشید او 
را صاحب تجربه ای کرده بودند که هر تعبیر ماورایی از یك زندگی را ساده 
دالنه می دید؛ بارها شده بود که در چالش های بی حاصلش بر سر چراگاه 
و گوسفندی گمشده و... با مردم دهی که آنان را غریبه می پنداشتند، خود 
را تنها و بی یاور دیده بود. دیگر سال ها بود که از دست غیب در زندگیش 
اثری نمی دید، آنچه می دید چنگال های پر زور طبیعت و روزگاری بود که 

رشته خواست ها و آرزوهایش را از هم می گسستند.
این تفکرات در ذهنش آن گونه روشن و پرفروغ نبودند که وجدانش بیدار شود 
و او را در کنج های تاریك به خاطر آنها گریبان بگیرد، بلکه در سایه اندوه های 
بی پایاِن سختی و بی پناهی، دزدانه دهلیزهای قلب شکسته از فشار روزگارش 

را تسخیر می کردند و هر روز بیشتر تسلیم این تفکرات می شد.
اما در سوی دیگر مادرش را می دید که سرشار از ایمانی عمیق به شوهرش و 
راه خونین او روزهایش را در آرامشی بی تناسب با دردهای روحی و جسمی اش 
به سر می برد. دردهایی که مادرش را هم راز فاطمه زهرا )س( نموده بود 
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و پسر به خوبی می دید که چگونه مادرش تیغ ایمان را به کار سرطانی که سالی چند بود 
سینه او را به تسخیر در آورده بود گمارده بود؛ تیغی که از نظر پسر برای این کار کند و بی 

اثر می نمود و جواب شدن مادر از سوی پزشکان خود دلیلی بر این کندی و بی اثری بود.
سینه های مادرش را مدتی بود که از هول این مرض بریده بودند و پسر شب های بی پایانی 
را به یاد می آورد که مادرش در اوج درد، فاطمه زهرا )س( را به کمك می طلبید و روزهایی 
را به یاد می آورد که در چشم های بی رمق مادر برق بی فروغ شفاطلبی ماورائی می درخشید 

و این همه در چشم پسر جز امیدی بی حاصل چیزی نبود.
اما حاال، این شب های پایانی مادر، مادری که تنها دارایی پسر بود، در دردی کشنده به 
صبح های تاریك می رسیدند و مادر در کشاکشی آن به آن با دیو مرگ حیاتی پیدا و نا پیدا 
خواب  به  اضطراب  پر  آرامشی  در  گاهی  و  می شد  بی هوش  درد  هول  از  گاهی  داشت؛ 

مشکوکی فرو می رفت.
ناله های  میان  در  مادر  بود،  آمده  مادر کش  تب  و  درد  کوره  در  لحظاتش  که  شب،  آن 
استغاثه اش تنگ دالنه آغوش خود را برای پسر گشود و او را طلبید و پسر که چشمانش از 

اشك های گرم خیس شده بود در آغوش مادر فرو رفت...
مادر مرده بود. مثل همیشه گورستان ده در هجوم گرد و غبار، وهم آلود می نمود و اجسام 
آدم هایی که به تشییع مادر آمده بودند مثل خیاالتی ترسناك، لرزان و بی رنگ بودند. پسر 
از پایین گورستانی که بر سینه تپه قرار داشت تابوت مادر را دور از دست هایش بر دوش 
غریبه هایی می دید که بر خالف خواست مادر او را به سوی دیگر گورستان و دور از قبر 
همسر شهیدش می بردند؛ این همه پسر را به تقالیی سخت که با دردی سنگین در سینه 

همراه بود وا می داشت ولی هر چه می دوید به تابوت نمی رسید.
پس از این تقالی بی حاصل خود را بر باالی قبر یافت. اما دیر رسیده بود و جنازه مادر را در 
گور نهاده بودند. صورت مشایعین را نگاه کرد، همه ناشناس و ترسناك بودند. در حالی که 
غرق در اضطراب و اندوه بود نگاهی بی اراده از سر ناچاری به گور انداخت. فضایی تاریك 
دید که در انتهای بی پایانش جنازه ای با کفنی کهنه و مندرس در تنگنای لحدی هول آور 
در تقال و تپش بود. پسر احساس کرد از عمق رعب انگیز گور سر گیجه ای به جانش هجوم 
آورده و او پیش پیش می داند که این سر گیجه او را به درون این مغاك مکنده می کشاند... 

ناگهان با فریادی خفه و دست و پا زدنی زبون به عمق مغاك گور فرو افتاد...
با تکانی شدید و فریادی بلند پسر از خوابی که برایش قلبی پر تپش و جانی خسته و تنی 
را کنار مادر و در خنکای سپیده ای  از عرق به میراث نهاده بود بر خاست و خود  خیس 
تراونده از تمام روزنه های خانه یافت. نگاهش با هراس به سوی مادر لغزید. او را زنده و 
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پر آرام از خوابی با آرامشی لذت بار یافت. صورت مادر بی هیچ نشانه ای از دردهای این 
سالیان شاداب و پر امید می نمود و فضای خانه را عطری نا آشنا و غریب پر کرده بود. پسر 
با جهشی شدید از فکری گذرنده به سوی پنجره کشیده شد و در آرامش رنگین سپیده، 
شبح بانویی را دید که در تراکم گوسفندان آماده ی چرا، راه خود را باز می نمود. اینك به 

دانشی جوشنده از سینه اش می دانست که او فاطمه زهراست. 
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زهرا حیدری

چادر  صفیه،  می آمد.  تو  و  می کشید  راه  در،  لنگه ی  دو  بین  درز  از  باد 
را  بخاری  گذاشت.  ساك  کنار  و  برداشت  رخت آویز  از  را  گل گشنیزی اش 
خاموش کرد و پیت کوچك نفت را از کنار بخاری برداشت و گوشه ی حیاط 
گذاشت. برگ درخت ها کوت شده بودند کنار باغچه. باد، سوز داشت. چند 
پوست خشك و نازك پیاز با باد این طرف و آن طرف می رفتند و خش خش 
می کردند. دست هایش را به هم مالید و برگشت توی خانه. سماور را خاموش 
کرد. در یخدان را باز کرد. یخدان، بوی نفتالین می داد. اورکت شوهرش را از 
میان رخت ها برداشت و تنش کرد. اورکت، به تنش زار می زد. آستین آن را 
به دقت تا کرد و دکمه هایش را بست. نایلون قرص و داروها را از روی تاقچه 
برداشت و همراه چسب اوهو، در جیب کوچك ساك جا داد. چادر را به سرش 
انداخت. ساك را به دست گرفت و قبل از این که در را ببندد، برگشت و یك 
بار دیگر خانه را از نظر گذراند. دِر حیاط را پیش کرد و از میان دسته کلیدش، 

یکی را بیرون کشید و در را قفل کرد.
اتوبوس  سوار  خیابان،  سر  می گذاشتند.  المپ  کوچه  سر  چوبی  تیر  باالی 

دوطبقه شد و ایستگاه جلو بانك پیاده شد. 
صندوقدار، کاغذی روی پیشخوان گذاشت و گفت: »این جا را امضا بزن، خانم.«

صفیه گفت: »امضا ندارم... انگشت می زنم.«
انگشت زد و چهار هزار تومان  او ُسراند. صفیه  را جلو  صندوقدار، استامپ 
پول را از روی پیشخوان برداشت؛ هشت تا اسکناس پانصد تومانی. تای شان 
کرد و توی کیف بافتنی اش گذاشت. کیف را همراه دفترچه ی حساب توی 

ساك دستی اش جا داد.
پای پیاده به طرف گاراژ اطمینان راه افتاد. اتوبوسی داشت از گاراژ بیرون 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
154

می آمد. شاگرد شوفر سرش را از شیشه بیرون آورد و داد  زد: »مشهد، بوفه...«
صفیه لحظه ای ایستاد. باد، دور چادرش می پیچید و به لباس گل و گشادش می چسبید. 
انداخت و زیر لب گفت: »یا امام  اتوبوس از در گاراژ بیرون می رفت. نگاهی به اتوبوس 

غریب! مراد دل مِن ناامیدو بده...« 
و با انگشت، گوشه ی چشمش را پاك کرد. کارگری، چمدان ها را باالی مینی بوس جاسازی 
دو  افتاد. جمعیت،  راه  گاراژ  دفتر  به طرف  و  زد  دور  را  مینی بوس  پوزه ی  می کرد. صفیه 
پشته، سه پشته جلو پیشخوان ها بودند. مردی صدایش را سرش انداخته بود و مسافرهای 
کیف  و  گذاشت  پیشخوان ها  از  یکی  روی  را  ساکش  صفیه  می کرد.  جمع  را  بندرعباس 

بافتنی اش را در آورد و گفت: »یه بلیت برای اهواز آبادان می خوام.«
پسری که پشت پیشخوان بود، سرش را باال آورد و گفت: »باالخره کدومش؟ اهواز یا آبادان؟«
صفیه زیپ کیف بافتنی اش را که گیر کرده بود، کشید و گفت: »هر کدوم به ام الرصاص 

نزدیك تره، پسرم.«
پسر، لحظه ای  هاج و واج ماند. گفت: » ام الرصاص؟! قوم و خویش دارید آن طرف ها؟«

صفیه اسکناس را روی پیشخوان گذاشت و آه کشید: »هووم... یه قوم و خویش نزدیك 
دارم آن ورها.«

پسر با بی خیالی گفت: »یکسره به آبادان نداریم. اتوبوس اهواز ساعت 1 حرکت می کنه. بدم؟«
صفیه به ساعت روی ستون نگاه کرد و زیر لب گفت: »اآلن یه ربع از ده کمه... خوب تا 1، 

می کنه سه ساعت و ُخرده  ای... خب، من که این قده انتظار کشیدم، اینم روش...«
و برگشت رو به پیشخوان و گفت: »آره همین خوبه، پسرم... ممنونم، خودم یه دنیا ممنونتم...« 
پسر، اسم صفیه را نوشت. کاغذ بلیت را جدا کرد. پول را توی دخل انداخت و به دوستش 

گفت: »بازی دیروز چند چند شد؟«
صفیه، بلیت را توی جیب اورکت گذاشت و ساك  به دست به سمت حیاط گاراژ رفت. چهار 
طرف حیاط را ورانداز کرد. اتوبوس ها و مینی بوس ها یك طرف حیاط نامرتب پارك شده 
بودند. راننده  ای از پشت فرمان پایین آمد و با ضربه ی پا، باد الستیك ها را امتحان کرد. 
آفتاب  زیر  و  گرفت  بغل  را  بود. ساك  افتاده  آفتاب  که  رفت  گوشه ای  به  پاکشان  صفیه 
نشست. زنی بچه اش را دنبال خود می کشید و به طرف توالت می برد. بچه گریه می کرد 
و آب بینی و مفش درهم بود. زن، دست بچه را کشید و گفت: »پرپر زده، تا خدمت ات 

نرسیدم، صدات رو بُبر...«
برق  لبش  بور پشت  تمام تنش می بارید. کرك  از  بود و خستگی  چشم های صفیه سرخ 

می زد. سرش را به دیوار سیمانی تکیه داد.
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سینه اش  سینه اش.  روی  بود  افتاده  سرش  بود.  برده  خوابش  صدا  و  سر  همه  آن  وسط 
با  از خواب پرید. دور و برش را نگاه کرد.  با صدای غار غار ماشینی  خس خس می کرد. 
این که کسی حواسش به او نبود، خجالت کشید. چادر را به رویش کشید و کیپ نگه داشت 

و گفت: »الاله اال اهلل... دم دم های ظهر است... خواِب چه وقتی؟ وضوم هم باطل شد...«
به زحمت بلند شد. خاك چادرش را تکاند و به سمت دستشویی رفت. چند کف دست آب از 
شیر دستشویی به صورتش زد. ساك و چادر را به گل میخ دیوار آویزان کرد و جوراب های 
کلفت سیاه را از پایش کند. جای کش جوراب گز گز می کرد. کونه ی ترك خورده ی پایش 

را روی کفش ها گذاشت.
روبه روی دفتر گاراژ، پسربچه ای کنار سماور بزرگی، روی پیت زنگ زده و شکسته پکسته ای 
نشسته بود و چای می فروخت. صفیه جلو رفت و ساعت پرسید. دوباره برگشت و همان جا 
زیر آفتاب نشست. باد سردی آمد و یکدفعه لرزید. دستانش را توی جیب های بزرگ اورکت 
فرو کرد. چند دانه نخود و کشمش ته جیب مانده بودند. در آوردشان و نگاه کرد. کشمش ها، 
پالسیده و سفت بودند. یکی را به دهان گذاشت و گفت: »آخ هی،  هاشم آقا، خودم این ها 
رو توی جیبت ریختم. گفتم ببر اون جا با دوستات بخور. بس که شکمو بودی. تا از بیرون 
باز دخترعمو صدام  زنت هم که شدم،  داری، عم قزی.  می آمدی، می گفتی خوردنی چی 
می کردی، مثل من که بهت می گفتم پسرعموهاشم... آخ که چه دورانی بود... چقدر گفتم 
نرو. به حرفم گوش نکردی، گفتی تکلیفه، همه می رن... آخ، آدم سگ باشه، زن نباشه، 
 هاشم آقا ... گفتم همه شاید اوالد دارن، کس و کار دارن... شوهرشونم شهید بشه، باز دختر 
دارن، پسر دارن، پشت و پناه دارن... به همین امامزاده جعفر قسم بخیل نیستم. خدا ایشااهلل 
همه  ی اوالدهارو برای مادرشون نگه داره... اما من فقط تو یکی رو داشتم،  هاشم. اوالد 
که نداشتیم... ناشکری نباشه، خودم هم که کس و کار آن جوری ندارم... فقط مادرت که 
زن عموی خودم باشه، مونده بود، اون هم که رفت و منو تنها گذاشت... خوش به حالش که 
ُمرد و این روزهای منو ندید... یه عمر از انتظار می ترسیدم، پسرعمو هاشم. انتظار خیلی بده، 

آخر سرم اومد... این زمستون که بیاد می شه پنج سال. پنج ساله که منتظرتم...«
کفش هایش را بیرون آورد. دستی به پاهای بادکرده اش کشید و گفت:

پرس  هزار  با  کرده.  باد  پاهام  کارات،  پی  رفتم  ساختمون  اون  و  ساختمون  این  »این قد 
کجاست،  نمی دونم  موندی.  جا  ام الرصاص  جزیره ی  توی  گفتن  بهم  سر  آخر  واپرس،  و 
اما من می خوام  آبادانه. می گن قدغنه، نمی شه رفت؛  اهواز  و  اون طرف  خرمشهر  می گن 
بیام پیش ات، پسرعمو هاشم. بهم گفتن عملیات کربالی 4، غواص بودی. سردسته بودی. 
راه بلد بودی. سرت از آب بیرون بوده، سرتو با تیر زدن.... آخ، قربون سر امام حسین برم... 
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تو که به من نگفته بودی غواصی هم بلدی. تو هم مثل بابای خدابیامرزم بودی، حرف 
بیرونو خونه نمی آوردی.... تو که این قد سرمایی بودی، همیشه خوابیدنی باهاس یه چیز 
می کشیدی روت... حاال تو این سوز و سرما، بدون پتو اون جا چطور سر می کنی،  هاشم آقا . 
آخ... این جیگرم داره می سوزه، تابستونا چی، از وقتی فهمیدم افتادی تو اون جزیره، آب 
خنك نخوردم... آخه من چطور آب خنك بخورم، تو اون جا تشنه باشی،  هاشم آقا... قربون 
لب تشنه ی امام حسین... سرم مثل گرگره  می چرخه... کله ام انگار مال خودم نیست، سرتو 
درد می آرم... منو ببخش... خودت که می دونی من از او زنا نبودم که سفره ی دلم همیشه 
پهن باشه، سرم تو الك خودم بود... اما دیگه دلم ُپکید، اینا رم به تو نگم، به کی بگم؟ 
تو هم که حرف نمی زنی، می ترسی از زبونت کم بیاد. تو که این قد خوش سر زبون بودی، 
همه جا، جای خودتو باز می کردی. حاال دیگه می خوام بیام پیش ات، تا پیدات نکنم، دلم 

آروم نمی گیره...« 
آب بینی اش را باال کشید. دستمال بزرگی از جیبش در آورد و اشك هایش را پاك کرد. لحظه ای 
لب ورچید. آرام شده بود. دوباره چشم هایش تار می دید. دست برد و از توی ساك، عینکش را 
همراه چسب اوهو بیرون آورد. با وسواس و احتیاط دسته ی عینك را چسب زد. دماغش را باال 
کشید. عینك را گذاشت کنار دیوار تا زیر آفتاب خشك شود. سینه اش به خس خس افتاده بود؛ 

مثل لوالی دری که سال ها روغن نخورده باشد. قوز کرد تو خودش و گفت: 
ـ دو هفته پیش کوچه مون بزن و بکوب بود. صفورا دختر اعظم  السادات هم عروس شد. بگو 
زن کی شد؟ زن پسردایی اش. از شوهر اولش که خیری ندید، اما این یکی مرد خوبیه. الهی 
به پای هم پیر شن و از هم سیر نشن. مرد خوبیه. جای برادرم، قدبلند و هیکل داره ماشاءاهلل. 
اما قد تو رو نداره. قسمت نبود. چشمم موند دنبال دختره. نجیب و همه چی تموم بود. 
هی گفتم این بار که برگردی، صفورا را نشان می گذارم برات. می رویم یه خانه ی دواتاقه 
می گیریم. گفتی نه. گفتم تو که نباس پاسوز من بشی. باید یه اوالدی، نشونی چیزی ازت 

بمونه. گفتی نه، زن یکی، خدا یکی...«
و به تلخی آه کشید:

به در موند که  ننه ی خدابیامرزت هم چشماش  برنمی گردی.  و  ـ چه می دانستم می ری 
یتیمچه  نخواد،  دلت  ناهار،  برا  بخوابه...  یه چرت  گذاشت  رو  برگردی... سر ظهر سرش 
گذاشته بودم. بعد از ناهار گفت یه چرت بخوابم. رفت و از تو یخدون پتوی سربازی تو رو 
برداشت کشید روش. نگو دلش هواتو کرده بود. می دونستی که چه قدر تودار بود... تنگ 
غروب دیدم هنوز بیدار نشده. خدا رحمتش کنه، خاك به گوشش خبر نبره، اخالقش را 
اوقات تلخی  بیدارش کنم،  از خواب  که می دانستی، گفتم شاید حاال که شیرین خوابیده، 
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بلقیس،  زن عمو  زدم  صدا  چی  هر  نیاورد.  طاقت  دلم  گذشت،  که  ساعت  دو  یکی  کنه. 
زن عمو بلقیس بلند شو، دم غروبی نخواب، سنگین می شی. دیدم حالش ناخوشه... همین 
قدر که من االن نشسته ام و برات حرف می زنم، این قدر هم طول نکشید که تموم کرد. 
خدا رحمتش کنه. تا اون دم آخر هم هاشم،  هاشم از دهنش نیفتاد. چشماش همین جور 
به در راهرو مونده بود... آخ آخ، چه پیشونی نوشتی، چه روزگاری... مرگ حق است، اما من 
می خوام بیام ببینمت و بعد بمیرم. اگه یه بند انگشتت رو هم پیدا کنم، آروم می گیرم... آخه 

بی انصاف، یعنی یه بند انگشت از اون قد و هیکل رعنات زیاده،  هاشم؟!
و هق زد. دماغش را باال کشید و باز مثل بچه ها لب ورچید. نایلون داروها را بیرون آورد. 
گره نایلون را با دندان باز کرد و یك قرص فشار خون خورد. صحن گاراژ شلوغ شده بود. 
اتوبوسی تازه رسیده و مسافرها پیاده می شدند. راننده کش و قوسی به بدنش داد و فالسك 

به دست به سمت دفتر گاراژ رفت.
شاگرد شوفر با صدای بلند، مسافرهای اهواز را یکی یکی صدا می کرد. صفیه هول بلند 
شد، چادرش را سرش انداخت. دور خودش چرخید. کفش هایش را پیدا کرد. کفش ها را به 
پا کرد و ساك را به دست گرفت. چند برگ خشکیده به تریژ چادرش چسبیده بود. مسافرها 
جلو اتوبوس کپه شده بودند. خودش را از پله ی اتوبوس باال کشید. چند مرد و زن و بچه 
توی ماشین بودند. صفیه ساك را بغل کرد و روی یکی از صندلی ها کنار زنی کز کرد. 
زن، برای بچه اش قندداغ درست می کرد. مردش، پایین ایستاده بود و دست به لب پنجره، 

بدرقه شان می کرد. 
اتوبوس زود ُپر شد و تك و توك صندلی خالی ماند. راننده، دور گرفت و از گاراژ خارج شد. 
صدای گریه ی بچه بلند بود. زن، پستانك شیشه ی قندداغ را لغزاند توی دهان بچه. بچه 

با ولع مك می زد.
کارگری حیاط گاراژ را جارو می کشید. عینکی کنار دیوار زیر آفتاب مانده بود.
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سید ابراهیم پیره

سرما می ریزد توی وجودم، نمی دانم از طعم نارس فروردین ماه است یا لبخند 
مامان، وقتی صورت عرق کرده ام را می بوسد. هنوز صدایش را ناباورانه توی 

گوشم  مزمزه می کنم: مبارکه دخترم .... 
نفس هایم آرام تر می شوند. نمی دانم جیغ بکشم یا بدوم توی آغوش مامان 
که خیلی هوایش را کرده ام. دستم می رود طرف شکمم و آرام خودم را و 
این دهلیز  و  این دل آشوب ها  نمی دانم در البه الی  را لمس می کنم.  تو 
تاریك، آنقدر وجود داری تا حرف های من را بفهمی یا نه؟ کاش حرف هایم 
را می فهمیدی کوچولوی من.... کاش بابایت اینجا بود تا موقع دادن خبر، 
را  خودم  نامه ای  هر  از  زودتر  کاش  می دیدم!  را  شده اش  ِگرد  چشمان 
تعاون  می آید  همیشه  عادت  به  که  وقتی  پشتی اش  کوله  توی  می انداختم 
ِپشت خط تا نامۀ بچه های رزمنده را تحویل بگیرد و همه را بیاندازد توی 
کوله اش، گاز موتورش را بگیرد و بزند به جاده خاکی، با همان موتوری که 
موقع عکس انداختن یك وری رویش نشسته است وکوله به دوش دارد ریز 
می خندد به سیب گفتن عکاس یا به تنهایی من...! همین خندۀ ملیح بود که 
موقع برگرداندن کاسۀ نذری دلم را پشِت دِر چوبی خانه قدیمی جا گذاشت. 
در را بستم. کاسه نذری پر شدۀ از گلهای محمدی را بو کشیدم. بوی تو...
ای  افتاده  مامانی  گیر  نیامده  من  کوچولوی  ببخش  بی...  بی  بوی سجاده 
که کلی حرف برای گفتن دارد.یادم باشد امروز که از هیأت برگشتم خیلی 
تو  را الاقل  بابایت  تا جور  بدهی  دارم که مجبوری گوش  برایت  حرفهای 

بکشی. می دانم حرفهایم را می فهمی کوچولوی من...

***
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امروز زودتر از خواب بیدارت می کنم دوست دارم تا مطب خانم دکتر پیاده بروم. راستش 
را بخواهی دوست دارم بدوم مثل روزهایی که عاشق راه رفتن روی لبه ی سیمانی خیابان 
بودم. نمی دانی چقدر لبهای آرایش کردۀ خانم دکتر، تکان خورد و حرف زد در حالیکه من 
فقط به تو فکر می کردم که حاال وجود کوچولویت را کمی بیشتر به من باورانده ای! موقع 
برگشت مجبورم تاکسی سوار شوم تنگی نفس گرفته ام. می رسم خانه، هنوزچادرم را کنار 
نیانداخته ام که صدای زنگ می پیچد توی گوشم، چادر روی زمین کشیده می شود وقتی زن 
دایی نفس زنان گفت: ابراهیم پشت تلفن انتظارم را می کشد. گوشی را دو دستی می چسبم. 
رنگ  به  رنگ  نه؟  یا  تلفن شنیدی  گوشی  توی  را  بابایت  کوچولویم حرف های  نمی دانم 
می شدم وقتی قربان و صدقم می رفت. خدا کند زن دایی حرفهایمان را نشنیده باشد. امروز 
بچه های کالسم، گل وکادو برایم آورده بودند که روی آن ها نوشته بودند روزت مبارك 
خانم معلم... دوست داشتم تمام بچه های قد و نیم کالسم را بغل کنم. صورت های سفید و 
تپل، استخوانی، قد کوتاه و قد بلند... خجالتی یا شیطون و بازیگوش... راستی تو شبیه کدام 

یك خواهی بود کوچولوی من...

***

آخرین ورقه امتحانی خرداد ماه را تصحیح می کنم. عینکم را می گذارم روی میز کوچکی 
که مجبور است وزنم را تحمل کند. من را ببخش کوچولویم...گاهی یادم می رود دارم مامان 
می شوم. باید بیشتر هوایت را داشته باشم. اخبار امروز کمی حالم را بد کرد باز هم شهرهای 
دزفول و اندیمشك را موشك باران کرده بودند.چشمانم را بستم و بغض کردم وقتی چند 
کودك را از زیر آوار بیرون کشیدند با موهایی خاك آلود و صورت هایی که هنوزآرام خوابیده 
بودند. دارم به مادرانشان فکر می کنم دوباره چشم  هایم را آرام باز می کنم دختری کوچولو 
با موهای طالیی اما خاکی دارد توی خواب می خند. دلم ضعف رفت. دستم را می گذارم 
اما نمی دانم چرا هر  با خودم عهد می کنم دیگر هیچ اخباری را نگاه نکنم.  روی شکمم 
شب، عقربه که روی هشت می ایستد و ساعت قدیمی هشت بار آهنگ را مثل ناقوس کلیسا 
می نوازد ناخودآگاه می روم طرف تلویزیون و روشنش می کنم. امروز حسابی دلخورم ازدست 
بابایت  بگذار  است.  بابا شده  نمی کند  فکر  ناسالمتی  بیاید.  بود همین هفته  قرار  بابایت.. 
بیاید ببین چطور حالش را می گیرم. دست می کشم روی شکمم، می دانم کمی نگران شده 
ای.ناراحت نباش این ها دعوا نیست عزیزم. می دانم آنقدر دوستم دارد که نازم را بکشد. این 

نازها الزم است تا بیشترهوای من و تو را داشته باشد کوچولوی من....
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ـ نه بی بی... منم میام 
می شنویی؟ هنوز دارد قانعم می کند تا در مراسم تشییع پیکر شهید شرکت نکنم! دیروز که 
لندکروز خاکستری جلو در خانه ایستاد و پسرجوان با لباس سبز در خانه را زد. دلم هری 
ریخت وقتی از گوشۀ در، ساك را دستش دیدم. کم مانده بود بیافتم... انگشتم را به طرف 
خانۀ مشتی اصغر رفتگر دراز کردم که دو خانه باالتر از ما می نشستند. در را بستم و همانجا 
روی سکو نشستم. شاید گرمای تیرماه با من سازگار نیست شاید هم این شوك خبری 
ناگهانی که همیشه دلواپس شنیدنش هستم..اخم نکن عزیزم! راستی آنقدر بزرگ شده ای 
که اخم کنی؟ مامان فدای اخم کوچولویت...چشم! دیگر حرف بد نمی زنم. قول قول! دوست 
ندارم خانه بمانم و هم پای زنان محله پشت سر تابوت سه رنگ راه نیافتم. بگذار برایت 
تعریف کنم همه آمده بودند. غلغله ای بود. ننه قمر محکم قدم برمی داشت. بغض عجیبی 
داشت اما اشك نمی ریخت. فکر می کردم من هم مادرم و اگر یك روز تو به دنیا بیایی و 
من ذره ذره با تمام وجود بزرگت کنم قربان و صدقه ات بروم. بلند باال و رشید بشوی مثل 
علِی ننه قمر، و.... نه... نه... اصاًل دوست ندارم باقی اش را بگویم. اصرار نکن عزیزم... مامان 

خسته است مثل تو. چشمانم را می بندم تا کمی بخوابم.

 ***

اولین لرزش خفیف زیر پوست شکمم یك تجربه جدید و خوشایند، جا خوردیم من و بابا 
ابراهیم. نمی دانم چطور دلش آمد و باالخره برای دیدنت، قید جبهه را بزند و چند روزی 
به مرخصی بیاید. دستش را می گیرم با همان انگشتر عقیقش. آرام می گذارم روی شکمم 
درست همان جایی که تو باید لگد بزنی و می زنی. سرانگشتانش تکان مختصری می خورند. 
لبخند می دود روی صورتش، بغلم می کند و مرا می بوسد. بوی گلهای محمدی می پیچد 
توی مشامم. هندوانه را از توی حوض قدیمی  بیرون می کشد و روی تخت، زیر درخت 
سیب توی سینی می گذارد و قاچ می کند. نمی دانی در این گرمای مرداد چقدر ویار هندوانه 
را کرده بودم آن هم از دست بابایت با آن لبخندهای زیبایش... کاش این ها را  می فهمیدی 

کوچولوی من!

 ***
پاییز چند روز یست زودتر خودش را کشانده است توی شهر ان را از جا به جایی برگها و 
گرد و خاك توی حیاط می شود فهمید. هر روز که بزرگتر می شوی به جای این که هوای 
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من را بیشتر داشته باشی حسابی اذیتم می کنی. کشیده ای به بابای پدر صلواتی ات! خوب 
بلدی ناز کنی و من را وادار کنی مدام دست از کار بکشم یك جا بشینم و دستی به سر 
بابایت از در می آید.  بابایی؟! که وقتی  ورویت بکشم. نمی دانم دختر می شوی یك دختِر 
بدوی و از همان دور خودت را لوس کنی و خودت را بیاندازی توی آغوشش و برایش زبان 
بریزی و من از همان دور فقط بگویم: مواظب باش عزیزم زمین نخوری.... شاید هم پسر 
باشی! دوست دارم قد و قامتت به بابایت کشیده باشد و مژه های بلند و چشمان کشیده ات 
به من! همان چشمانی که بابایت را یك دل نه بلکه صد دل عاشق من کرد. تا مجبور 
شد چند بار بیاید خواستگاری و با سماجت روبروی پدر خدابیامرزم بیایستد و بگوید: من 
برا خوشبختی دخترتان هیچ چیز کم نخواهم گذاشت... امروز دوباره دویدم خانۀ زن دایی. 

بابایت کلی به تو سالم رساند و سفارش کرد هوایت را بیشتر داشته باشم کوچولوی من!

***

از سر صبح که تلویزیون را باز کرده ام صدای مارش جنگی دلم را می لرزاند. هول بَرم می دارد 
وقتی می فهمم عملیات دیشب در منطقه غرب کشور انجام شده است. کاش به جای بهانه 
گرفتن و ویارهای جورواجور و لگدزدن های گاه و بیگاهت آرام می نشستی و می فهمیدی چرا 
مامانت روبروی تلویزیون نشسته و چشم از صفحه آکواریمی  آن برنمی دارد. امروز دستم به 
هیچ کاری نمی رود. ظهر سجاده ام را باز کردم و مدام مهره های تسبیح را از الی انگشتانم 
چرخاندم و ذکر گفتم با تو کوچولوی عزیزم.... خیره می شوم  به طاقچه که بی خیال کنار سنگر 
نشسته ای و به دور دست ها خیره شده ای. این بار خبری از لبخند هایت نیست. حاال می فهمم 
چرا برای آمدن به مرخصی بهانه می آوردی که انشاهلل اگر شهریور نشد اوائل مهر حتماً.... 
کاش کمی قول هایت را جدی می گرفتی. کاش می فهمیدی توی این دل آشوب یك زن 
باردار فقط تو می توانی آرامش کنی... هی... تکانی به خودت می دهی و توی دنیای کوچکت 

کمی جابه جا می شوی تا بدانم الاقل توحرف های مرا می فهمی کوچولوی من..

 ***

اصاًل حوصله جیغ و داد بچه های کالس اول را ندارم بچه هایی که هنوز اسمشان را هم 
نمی دانم. حاال تو هم یکی از آن ها شده ای ودست کمی از این ووروجك ها نداری. هر وقت 
دوست داری باال و پایین می شوی لگد می زنی و تا چشمم به هر چیزی می افتد برایت مهم 
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نیست که با آن چندغاز حقوق و کلی قسط و کرایه خانه باید جواِب ویارهای تو را بدهم. 
بابایت هم که مدام وقتی گالیه می کنم و از مشکالت برایش می گویم فقط می خندد و 
می گوید: فاطی جون به خدا دلم برا تو و کوچولومون حسابی تنگ شده، یه کم کارا راست 

و ریس بشه حتما میام... 
زنگ آخر می روم دفتر و اجازه میگیرم تو را ببرم خانه، خسته ام. خسته ای. راه می افتم آنقدر 
کم حوصله ام که دیگر به بهانه های تو اهمیتی نمی دهم حتا به بوی آش نذری که سرتاسر 
کوچه دنبالم می دود. کلید را تندی می چرخانم توی قفل و بوی غذا پشت در جا می ماند. دم 
در حیاط چادرم را می اندازم روی پله ها و توی راهرو خودم را بغل می کنم. کوچولوی من، 
کاش دستانت آنقدر بزرگ بود که بغلم می کردی. سبك می شوم وقتی اشك هایم بهانه 
آمدنش را می گیرد. لگد می زنی و من در بین این اشك های مزاحم می خندم. به خودم به 

تو به این دلشوره های مزاحم.. 

 ***

شال وکاله می کنم و از خانه می زنم بیرون، دلم امروز هوای محله قدیمی  و خانه بابا فتاح 
را کرده است. از کوچه های تنگ و باریکش که شاخه های درخت نارنج بیرون زده اند راه 
می روم. برگ های رنگ پریده و نارنجی و دل نازك پاییزی زیر گامهایم سمفونی مینوازند. 
توی راه دارم به خواب دیشبم فکر می کنم. دوست دارم حتما معنایش را از بی بی بپرسم.  
می دانم که می گوید: آب روشنی است و دسته گل هم حتما خوب است. می ماند عروسی... 
راستی کوچولو، کاش مرا دیشب توی لباس عروسی می دیدی خیلی جالب بود من و بابا 
دست تو را گرفته بودیم. می خندی؟ رسیدیم خانه خوب گوش بده تا بشنوی بی بی در 
مورد خوابم چه می گوید. در باز می شود و گم می شوم در آغوش بی بی. وای نمی دانی چقدر 
فضای ساده و قدیمی حیاطش را دوست دارم. می نشینیم کنار حوض، هنوز چاق سالمتی 
نکرده ام که صدای کوبیدن پیاپی در نگاهمان را می کشاند سوی دهلیز در.. دلشوره می ریزد 
توی وجودم. حتمًا زنگ خانه خراب است. انگار زنگ تمام خانه ها کار نمی کند. بی بی چادر 
لباس  از پشت پرده، می بینم. ساك و  از سر طناب برمی دارد و می رود به سمت در...  را 

سبزپوش و لندکروزی و افتادن بی بی... می افتد. می افتم. می افتی... 

 ***
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بی خود نیست می گویند پاییز سلطان فصل هاست. باید عاشق باشی تا از پاییز لذت ببری.
آن هم پاییز امسال که سوز سرمایش استخوان سوز است. الیه ای نازکی از اولین نوبرانه 
دستان  بابایت  کنار  درست  تو  است.  نشسته  من  شانه های  و  بابایت  و  تو  روی  زمستان 
کوچك ات را در دست راستش گره زده ای با انگشتر فیروزه ای، شمع تولدم را باز می کنم 

و منتظر می مانی با هم فوتش کنیم. من... تو... بابا
فوت می کنم شمع می لرزد و خاموش می شود. صدای خنده ای ریز توی گوشم می پیچد 
وبه شیرین زبانی هایت دل بسپارم. خنده بابا رنگ می بارزد روسریم را مرتب می کنم توی 
دلم دعا می کنم موهای سفید را ندیده باشد.  همان چند تار مویی که دارند هر روز شکوفه 
می زنند. درست مثل این برف ناخوانده روی شانه های برفیم در واپسین روزهای پاییز... 
آرام  دستی می کشم روی صورت کوچکت، تصویرات توی ذهنم شکل می گیرد کودکی 

خوابیده با چشمانی بسته که نمی دانم اگر چشمانش را باز می کرد آیا شبیه من بود یا....
شیشه گالب باد را خوشبو می کند. خم می شوم صورت سرد تو و لبهای گرم بابا را می بوسم. 
دست به زانو بلند می شوم. غروب نزدیك است. تنهایتان می گذارم می دانم حرفهای زیادی 
برای بابایت داری دخترکم! به راه می افتم. صدای نجواهایی کودکانه را می شنوم. سرم را 
برمی گردانم. نمی دانم کدام قصه زندگیم را برایش گفته ای که دیگر خبری از آن لبخندهای 

همیشگی اش نیست... کوچولوی من!
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طیبه سیدی

نمي نویسم.  نامه  هم  براي  دیگر  که  است  وقت  خیلي  جان.  یوسف  سالم 
اینها را مستقیم نمي گویم و برایت  االن هم حتما تعجب مي کني که چرا 
مي نویسم. به قول بي بي شاید رویم نمي شود توي چشم هایت نگاه کنم و 
این حرفها را بگویم. آخرین باري که براي هم نامه نوشتیم زماني بود که تو 
هرمزگان بودي. بندر عباس. یادت هست؟ تلفني صحبت کردیم. گفتي تازه 
رسیده اي بندرو زود باید بروي. زود زود. اما گفتي از ترس همین که نتوانیم 
البته اگر  زیاد با هم صحبت کنیم همه چیز حتي تاریخ عقد و عروسي را 
من موافق باشم توي نامه نوشته اي. گفتي نامه را از بندر برایم مي فرستي 
و از سه دقیقه اي که زمان صحبت داشتي، فقط دو دقیقه اش را حال من 
از من قول گرفتي. قول  و بي بي را پرسیدي و یك دقیقه آخرش را فقط 
گرفتي مواظب خودم باشم که بودم. قول گرفتي منتظرت بمانم که ماندم. 
و قول گرفتي که خوب درس هایم را بخوانم که وقتي با هم عروسي کردیم 
هر شب کتاب دستم نباشد و به هواي درس گرسنگي ات ندهم. بعدها که با 
هم ازدواج کردیم همیشه با خودم فکر مي کردم تو با این زخم معده و آن 
وضیت بدني، بدون آذوقه )اینهارا البته از دوستانت شنیدم( روي آن دریای 
لعنتي چه طور دوام آوردي؟ اولین بار هم سر همین که من کلمه لعنتي را 
به زبان آوردم حرفمان شد. یادت هست؟ کلمه لعنتي اینقدر برایت سنگین 
بودکه انگار به خواهرت یا مادرت بد و بیراه گفته ام. اخم هایت را کشیدي 
توي هم و گفتي »از تو که زن مني انتظار بیشتري دارم. ما براي هر وجب 
این آب و خاك....« من پریدم وسط حرفت و گفتم شعار نده. تویك جوري 
حرف مي زدي که به هر وجب این آب و خاك حسودیم شد. انگار که از 
هوویم حرف مي زدي. نه یوسف. من تحمل هوو نداشتم. تحمل اینکه براي 
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چیزي که اینقدر بین ما فاصله انداخت، صدایت را ببري باال. 
نمي دانم این ها را که مي نویسم اینقدر دقیق یادت هست یا نه؟ 

این نامه را مي دهم پیك برایت بیاورد تا قبل از نامه اصلي برسد. مي ترسم پستش کنم و 
توي پست گم شود. مي ترسم این نامه به دستت نرسد و حرف هایم توي دلم بماند.

توي آخرین نامه اي که از بندر به دستم رسید و مثال توي آن تکلیفم را روشن کردي گفتي 
نیامدي.  تو  نیامدي. سه ماهت شد سه سال و  اما  براي عقدکنان مي آیي.  ماه دیگر  سه 
تمام این سه سال من زار زدن هاي بي بي را مي دیدم که انگشتانش را را به آسمان شیراز 
مي شمرد و به خدا التماس مي کرد که من را نجات دهد. مي بیني. تو اسیر بودي و بي بي 
دعا مي کرد من نجات پیدا کنم. اینها را دیگر تو یادت نیست. تو من را ول کردي به امان 
خدا و رفتي که کجاي دنیا را پس بگیري. مهم نبود به سر من و بي بي چه بیاید. مهم نبود 

که من عاشقت بودم و تو قول داده بودي که برگردي. 
تمام آن روزها عشق تو بود که من را نگه مي داشت. عشق تو بود که به من نیرو مي داد. 
اما حاال که مي بینم زندگي با تو آن بهشتي نبود که پیش خودم ساخته بودم، دیگر رمقي 
براي ادامه دادن ندارم. دیگر رمقي ندارم که ادامه دهم. البته با تو. تمام آن روزها که من و 
بي بي از شیراز برایتان قوطي هاي کنسرو و مربا و لباس هایي را که خودمان با دست بافته 
بودیم مي فرستادم فکر مي کردم تو فقط و فقط عاشق من هستي. اما زماني که اولین سیلي 
تو صورتم را سرخ کرد فهمیدم نه! حاال که برگشته اي من فقط یك پرستارم. همین. چه 
بهتر که درسش را هم خوانده ام. شاید دلیل موافقت خانواده ات با ازدواجمان همین بود که 
من پرستاري خوانده ام. در غیر اینصورت البد باز مخالفت مي کردند، درست مثل قبل از 

رفتنت به آن ناوگان لعنتي در آن دریای...
حاال که دیگر قرار است جدا شویم، هرجور دلم بخواهد حرف مي زنم. به تمام چیزهایي که 

تو را از من گرفت هم اگر دلم بخواهد پسوند »لعنتي« مي دهم. 
داشتم مي گفتم. همانجا که اولین سیلي را توي گوشم خواباندي فهمیدم من براي تو عشق 
نیستم. تا قبل از رفتنت عشق بوده ام. حاال فقط برایت یك پرستارم.کسي که صبح به صبح 
باید قرص آرامبخشت را بگذارد کف دستت و لیوان آبت را بدهد و منتظر بشود تا حتما 
قرصت را بخوري. تا آن موج لعنتي نیاید سراغت. فهمیده ام که باید ازتمام خواسته هایم 
بگذرم تا پرستار تو باشم. به خاطر تو و آن عشق عجیبت به آن چیزهایي که از من مهمتر 

است. همان چیزهایي که تو مرا فداي آنها کردي.
بندر انزلي را یادت هست؟ باید یادت بیاید، چون زمان زیادي نگذشته. باید به خاطر بیاوري 
که وقتي استخدام آنجا شدم و فقط قرار شد یك ماه آنجا باشم تا کارهاي انتقالي ام به شیراز 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
166

راست و ریست شود، چه دسته گلي به آب دادي. مادرت حتي یك ماه هم نتوانست تحملت 
کند. آمدي آنجا و از اقبال من راست آمدي دم همان بیمارستان کنار دریا. و با دیدن اولین 
موج شاید دوباره آن موج لعنتي آمد سراغت. وقتي برمي گشتیم توي راه فهمیدم من باید 
به خاطر تو ازهمه چیزم بگذرم. دلم نمي خواست وقت جدایي این حرف ها را بگویم. اما اگر 

نگویم از غصه دلم مي ترکد.
به خدا یوسف جان هنوز هم مثل تمام این سالها براي شفایت دعا مي کنم. بارها از خدا 
خواسته ام یا دعاي من را مستجاب کند یا راحتم کند. هزار بار به خدا گفته ام که اینجور 
عذابت ندهد. به خدا هزار بار بیشتر از تو من عذاب مي کشم. حاال که دارم مي روم عذاب 
بعد رفتنم، در چشم  تازه خوب مي دانم که  به تمام زجرهایم اضافه مي شود.  وجدان هم 
همه بدترین آدم دنیا خواهم بود. این را هم خوب مي دانم که همه چه قدر نفرینم خواهند 
کرد. اما مهم نیست. این سالهایي که زندگي مشترك داشتیم آنقدر عذاب کشیدم که اصال 
نه! نمي خواهم  با تو زندگي مي کنم.  مهم نیست دیگران فکر کنند چه قدر فرشته ام که 

فداکارترین زن دنیا باشم. 
جشن فارغ التحصیلي ام را یادت هست؟ وقتي توي جشن شیریني قبولي فوق لیسانسم را 
پخش کردم شنیدم که یکي از دخترها گفت: »اگر سهمیه شوهرش نبود که این دختره 

فوق قبول نمي شد.«
مي بیني یوسف جان؟ درکنار تو هم کسي باورم ندارد. هیچ کس، حتي خودم. درکنارت که 
باشم و تو هم باورم نداشته باشي، پس امیدي نمي ماند براي ادامه ي با تو. بگذار بي بي و 
تمام فامیل ها فکر کنند که من بدبختم که از تو جدا شده ام. اما حقیقت اینست که دیگر 
به  زند  بلندي و هر موجي که مي  با هر صداي  ندارم  ندارم. تحمل  را  این وضع  تحمل 
مغزت، زیر دست و پایت له شوم. به خدا مي دانم که دست خودت نیست. ولي یوسف سر 
جدت به من حق بده. حق بده که هر وقت زیر دست و پایت پرپر مي زنم دیگر جاني 
برایم نمي ماند. از کجا معلوم که یك بار از همین دفعات به جاي آن دشمن فرضي جانم را 
نگیري؟ نه! نه یوسف جان! من هنوز مي خواهم زندگي کنم. آنجور که دوست دارم. تورا 
در کنار بقیه چیزهایم مي خواهم نه در مقابل آنها. چرا همیشه من باید گذشت کنم؟ این بار 
نوبت توست. نوبت تو که فراموشم کني. مي خواهم بروم انزلي. مي خواهم آرامش از دست 
رفته ام را دوباره پیدا کنم. دلم آشوب است از این همه تالطم. هر بار که مي خواهم از زیر 
دست و پایت خالص شوم و آرام بخشت را تزریق کنم، هربار که سرت را مي کوبي توي 
دیوار و بعد باید زخم پیشاني ات را پانسمان کنم دلم آشوب مي شود. هربار که مي گویم 
طالق و بي بي مي گوید خدا را خوش نمي آید دلم آشوب مي شود. آخر گناه من چیست؟ به 
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بي بي مي گویم: دیگر طاقت ندارم. جوانیم خاك شد. بي بي من را مي پیچد الي دستك 
چادرخال خالش و التماس مي کند: اون که دست خودش نیست مادر. نمي بیني بعد هر باري 
که موج مي آید سراغش چه قدر گریه مي کند و پشیمان است؟ مادرجان، تو براي رضاي 
از  از گریه هاي بعد  از این همه تحمل هم دلم آشوب مي شود. متنفرم  خدا تحمل کن. 
جنجال هایت. یعني درحقیقت از این که براي تو دل بسوزانم متنفر مي شوم. من هنوزهم 
عاشق تو هستم یوسف. یك روز تو براي من در اوج بودي. همان وقتي که بچه بودم و 
تو نوجوان. درست مثل شاخه هاي درخت نارج جایي بودي که فکر مي کردم دستم به تو 
نمي رسد. یادت مي آید؟ تو از درخت نارنج مي رفتي باال و برایم نارنج مي انداختي. بهار که 
مي شد تمام خانه را بوي نارنج مي گرفت. توي چشم هایم که نگاه مي کردي بوي نارنج هزار 
برابر مي شد. روي ایوان کنار بي بي مي نشستم و صداي خنده هاي تو و خواهر برادت را 
گوش مي کردم و دلم مي خواست بدانم چرا من توي خانواده شما نیستم. همان خانواده اي 
که وقتي سالم بودي با ازدواجمان مخالف بودند. راستي حاال چرا نمي آیند زیر بال و پرت 
را بگیرند. البد ازخدا هم خواسته اند که یك دختر بي کس و کار بشود تیماردار تو. بهشان 
بگو که مرضیه دیگر طاقت پرستاري ندارد. مرضیه مي خواهد عاشقم باشد، نه پرستارم. 
بگو مرضیه خسته است و مي خواهد مدتي را براي خودش زندگي کند. بگوکه مرضیه نه 
فرشته است، نه قدیسه. صبر ایوب هم ندارد. مرا ببخش که اینطور مي نویسم. من همیشه 
دوستت خواهم داشت. مثل تمام روزهاي بچگي و جواني ام. حتي آن لحظه هایي که موج 
هم مي آمد سراغت و مرا به باد کتك مي گرفتي، ازهرچه موج و دریا متنفر مي شدم. اما 
تورا دوست داشتم. به هرچه موج لعنت مي فرستادم، اما تو را هرگز لعنت نکردم. تمام آن 
لحظات زیر دست و پایت چشمهایم را مي بستم که صورتت را نبینم یوسف. نمي خواستم 
نفهمیدم.  هم  لحظه  این  تا  مي شوي.  شکلي  چه  کني  مي  بلند  دست  رویم  وقتي  بدانم 
به  بود.  معصوم  قدر  چه  که  مي کردم  فکر  سالگي ات  یازده  صورت  به  لحظه ها  ان  توي 
چشم هاي بیست سالگي ات که چقدر عاشقانه نگاهم مي کرد، دزدکي. من همان چشم هاي 
عاشق بیست سالگي ات را مي خواهم یوسف جان. دلم مي خواهد ساعت برعکس بچرخد.

اگربرعکس مي چرخید اینبار نمي گذاشتم بروي جنگ. این بار یك جور دیگر زندگي مي کنم. 
اما افسوس که ساعت ها فقط به جلو مي روند و این ماییم که اگر ندویم جا مي مانیم. دیگر 

نمي خواهم جا بمانم.
بي بي مي گوید از تو جدا شوم هم سفید بخت نخواهم شد. مي گوید از خدا بترسم.

بیاید  موج  ناغافل  خوابم  که  شب  یك  مي ترسم  هم  ازتو  جان.  یوسف  مي ترسم  خدا  از 
سراغت و ناغافل...
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نه! تو هیچ وقت یادت نمي رود که من مرضیه ام. همان همسایه دیواربه دیوار که عاشقش 
بگذار  هم  حاال  بگیري.  مرا  زندگي  تو  نمي گذارد  موجي  هیچ  وقت  هیچ  مي دانم  بودي. 
زندگي کنم. یك مدتي تنها. شاید هم دوباره آرامش از دست رفته ام را پیدا کردم و برگشتم.

نمي دانم. هیچ چیز معلوم نیست. اما چیزي که معلوم است این است که بعد از این نامه، 
نامه را مي خواني هم آن  این  دادخواست طالق به دستت مي رسد. نمي دانم حاال که 
موج لعنتي مي آید سراغت یا نه. نمي دانم کي آمپول آرامبخشت را مي زند. مي بیني؟ هنوز 

نگرانت هستم. پس بدان همین لحظه هم دوستت دارم. 
خواهش آخر اینکه روز دادگاه عجز و البه نکني. بگذار بي سرو صدا تمام شود. نمي خواهم 
تورا درمانده ببینم. تو هنوز هم براي من در اوجي. پر از غرور و عشق. در مورد تو چیزي 

عوض نشده. تو همیشه در اوج مي ماني، اما من فرشته نیستم که همیشه در اوج بمانم. 
من تو را محکم مي خواهم. یادت باشد که من هم آدمم. خدا را چه دیدي؟ شاید هم انقدر 
دلتنگ شدم که برگشتم، اما حاال فقط رفتن آرامم مي کند. مي دانم که من را مي بخشي. از تو 
به جز این هم انتظار ندارم، اما مي خواهم که برایم دعا کني. مي خواهم بداني که تو همیشه 
برایم یوسف خواهي بود. همان یوسف همیشگي. اصاًل رفتنم هم به همین دلیل است که تو 

یوسفم بماني. شاید هم عزیز تر از یوسف. 
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طیبه شجاعی

توی  کفشهایم  از  لنگه  یك  مهمانسرا  آمدیم  حرم  از  که  دیروقت  دیشب 
با دمپایی هایم آمدم حرم. دلم برای  تاکسی جا ماند. صبح امروز هم من 
لنگه  این یك  از  بود. حتی  لنگه ی گم شده خیلی سوخت. خیلی قشنگ 

هم قشنگ تر. 
از حیاط حرم رد شدیم وبه اتاق های آینه ای رسیدیم. مامانم کفش هایش را 
درآورد و به آقای کفش فروش داد. آقای کفش فروش هم مثل عمه فاطی 
داشت.  کفش  هم  عالمه  یك  بود.  پوشیده  سفید  دستکش  بود.  وسواسی 
داشتم کفش هایش را نگاه می کردم که مامانم گم شد. نگرانش شدم. آقای 
کفش فروش پرسید: »مامانت کفشهایش را همین جا سپرد؟« گفتم: »بله.« 
گفت: »پس بیا همین جا بایست، برمی گردد.« دوباره پرسید:»بابات از کدام 
به  تا  انگار  جبهه.«  رفته  نیامده.  همراهمان  »بابام  گفتم:  شد؟«  داخل  در 
حال اسم جبهه را نشنیده باشد، تکرار کرد: »جبهه؟!« کله ام را تکان دادم. 
مهربان نگاهم کرد. من هم رفتم کنارش ایستادم و خوش به حالم شد. از 
نزدیك همه ی کفش هایش را نگاه کردم. یك جفت کفش خوشگل و نو 
هم پسندیدم. خواستم آن ها را بردارم و بپوشم که آقای کفش فروش گفت: 
»دست نزن!« پولم را نشانش دادم و گفتم: »این ها را می خرم.« آقای کفش 
را  این ها  نیستند.  فروشی  »این ها  گفت:  و  کرد  ریز  را  فروش چشم هایش 
فکر  کردم.  نگاه  به چشمهایش  و  کردم  کج  را  گردنم  می دارم.«  نگه  من 
پرسید:  کفش نگه دارید؟«  آقای  شما  »پس  پرسیدم:  می گفت.  راست  کنم 
از  است.  لنگه  یك  فقط  ولی  »دارم.  گفتم:  نداری؟«  کفش  خودت  »مگر 
کفش فروشی نزدیك حرم خریدم. شکل گربه هستند. یك گربه ی قرمز. 
تازه! گربه اش سه تا سبیل هم دارد. مثل شما.« زورکی جلوی خنده اش را 
گرفت و پرسید: »آن یکی فرار کرده؟« گفتم: »نه! مثل مامانم گم شده.« 
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یاد مامانم افتادم. بغض کردم. می خواست از چشمهایم اشك در بیاید. آقای کفش نگهدار 
گفت: »حاال غصه نخور. حتمًا رفته موش بگیره. خودش برمی گرده میاد پیشت.« پرسیدم: 
»کی؟ مامانم؟!« جواب داد: »نه! لنگه کفشت. راستی بابات کی از جبهه برمی گرده؟« گفتم: 

»برنمی گرده. از همون جا رفته پیش خدا.« 
یك دفعه صدای مامانم آمد: »آقا میشه کفشهای منو بدین؟« صدای مامانم می لرزید. از 
پشت قفسه بیرون پریدم و گفتم: »نترس مامان! من پیشتم.« مامانم با تعجب نگاه کرد. 
بغلم کرد و بوسید. بعد گریه شد و گفت: »الهی قربونت برم. کجا بودی مادر؟« گفتم: »هیچ 
جا. همین جا پیش آقای کفش نگهدار.« مامانم سرش را باال گرفت و به آقای کفش نگهدار 
گفت: »خدا خیرتان بدهد. اجرتان با آقا امام رضا )ع(. روز آخری که مشهد هستم، نزدیك 

بود َزهَرم بشه.« 
آقای کفش نگهدار همین طور که کفش ها را می گرفت و پس می داد، سرش را تکان داد. 
را  بود  پسندم شده  که  کفشهایی  و  آمد  دختری همسن خودم  برویم،  می خواستیم  وقتی 

پوشید و رفت. دلم برای لنگه کفشم خیلی سوخت. 
با مامانم برگشتیم مهمانسرا. یاد بابام افتاده بودم. پرسیدم: »بابام االن کجاست؟« مامان 
چشمهایش را ریز کرد که یعنی این سوال را از کجا آوردی؟ بعد جواب داد: »همین جا. 
هر روز از خدا اجازه می گیره و میاد زیارت.« بعد یك کم فکر کرد و گفت: »بابات عاشق 
اینجا بود. تو رو هم از امام رضا گرفت.« ذوق زده پرسیدم: »یعنی من مال امام رضایم؟« 
توی  از  را  بابا  مامان عکس  کردی؟«  خیال  چی  پس  »بَـــله.  خندید:  مامان  چشمهای 
قرآنش برداشت و گذاشت جلوی آینه. بابام مثل قهرمان ها شده بود با آن تفنگ قهوه ای و 

سربند سبزش. تازه یادم آمد روی سربندش نوشته: »سالم به امام رضا!«
صبح روز بعد مامان همه ی وسایل را جمع کرد. لنگه کفش قرمزم را سر ساك گذاشت. 
برش داشتم. مامانم با کالفگی پرسید: »اینو می خوای چه کار؟!« گفتم: »می خواهم نشان 
آقای کفش نگهدار بدهم ببیند چه قدر قشنگ است!« مامان آه بلندی کشید و گفت: »داریم 

می ریم از امام رضا خداحافظی کنیم. یادت باشه برای مریض ها هم دعا کنی.«
وقتی رسیدیم حرم، رفتیم پیش آقای کفش نگهدار. لنگه کفشم را نشانش دادم و دمپایی هایم 
را هم دادم تا برایم نگه دارد. از دیدن من و کفشم این قدر خوشحال شد. بعد هم ازلنگه 
کفشم تعریف کرد و گفت: »خیلی قشنگ است.« لنگه کفش گربه ای ام را هم دادم بگذارد 
توی قفسه. گربهه می خواست با من بیاد. از توی قفسه ی سفید نگاهم می کرد. ترسیدم 
گم شود. به آقای کفش نگهدار گفتم مراقب این یکي باشد یك وقت دنبال موش ها نرود! 
 با مامانم رفتیم باالی پله ای رو به روی ضریح ایستادیم. مامانم تند تند اشك می ریخت 
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»از  گفت:  مامانم  به  و  آمد  رنگی  جلینگ  جلینگ  خانمی  با  می زد.  حرف  رضا  امام  با  و 
از  توی راه بروید کنار بایستید.« خانمه با جلینگ جلینگ رنگی مثل فرشته ها شده بود. 
همان روز اول هرچی به مامانم گفتم من هم از این ها می خواهم گفت: »از این ها فقط به 
خادم های امام رضا می دهند.« به ضریح نگاه کردم. خیلی شلوغ بود. می خواستم داد بزنم 
ولی نمی خواستم مامانم بشنود. برای همین آرام گفتم: »سالم امام رضا! مگه من مال شما 
نیستم؟ مامانم گفته پیش شما که آمدم، برای مریض ها دعا کنم. خب! خواهش می کنم 
اول حال مریض ها خوب بشه. بعد کفش گربه ای ام برگردد پیشم. بعد میشه یکی از این 
بشم.«  خادم شما  بیام  بزرگ شدم  وقتی  می دهم  قول  بدهی؟  من  به  جلینگ ها  جلینگ 
ایستاد. نگاهش کردم. توی  یك جلینگ جلینگ آمد و درست روبه روی چشم های من 
دست های یك فرشته بود. اولش آبی. بعد نارنجی. بعد زرد می شد... مامانم دستم را کشید. 
حرم شلوغ تر شده بود. از امام رضا خداحافظی کردیم. بعد رفتیم پیش آقای کفش نگهدار 
تا از او هم خداحافظی کنیم. دمپایی هایم را گذاشته بود روی یك جعبه ی شکالتی رنگ. 
جعبه را دستم داد و گفت: »برای شماست.« در جعبه را باز کردم. یك جفت کفش مثل 
کفش های گربه ای ام توی جعبه بود. سه تا بودند. آن یکی لنگه را هم گذاشته بود داخلش. 
مامانم خیلی تشکر کرد. گفتم: »دستتان درد نکند. االن پولش را می دهم.« و پولم را از 
توی جیبم در آوردم. آقای کفش نگهدار خندید و گفت: »فروشی نیست. یادگاری از امام 
رضاست. انشاءاهلل هروقت دوباره آمدی مشهد بیاورشان خودم برایت نگه می دارم که فرار 
نکنند.« گفتم: »پس تا برمی گردم مواظب بابام هم باش. بابام هم هر روز میاد زیارت«. 
آقای کفش نگهدار خشکش زد. فکر کنم زبونش بند آمده بود. مامانم یواشکی و با اشاره 
یك چیزی گفت. دلم نمی خواست فکر کند پول ندارم. گفتم: »من می خوام این ها را بخرم. 

این پول مال شماست.« 
پولم را روی قفسه گذاشتم و به کفش هایی که خریده بودم نگاه کردم. گربهه پیش آن دو 
تا لنگه خوشحال نبود. از قفسه های سفید خوشش می آمد. می خواست همان جا بماند. از 

آقای کفش فروش خواستم او را سر جایش بگذارد. 
مامانم هم خیلی خوشحال شده بود. برای همین یك دانه جلینگ جلینگ از مغازه های دم 

حرم برایم خرید. گنبد طال را نگاه کردم. حاال من هم یك فرشته شده ام. 
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فاطمه موسوی 

باد از البه الی کاج های کوچك و بی جان گرد و خاك ها را با خود می کشاند 
سمت قبرها و زیر چادر زن می زند. زن مدام می ایستد ظرف آب را زمین 
می گذارد کف دستش را باالی پیشانی، سایه بان چشم هایش می کند. چشم 
می گیرد.  شده  نوشته  دعایی  با خطوط طالیی  رویش  که  آهنی  تابلوی  از 
دندانهایش  بین  را  اش  لبه  و  مرتب  روی سرش  و  می کند  باز  را  چادرش 
می گیراند. نزدیك به تابلو که می شود قدم هایش را کند می کند. ظرف آب 
را دست چپش می دهد با دست دیگر چادرش را روی سرش مرتب می کند 
زیر  قبر  به  و  برمی دارد  آرام گام  آرام  به هم چسبیده  قبرهای  بین  ما  از  و 
تابلوی سبز رنگ با نوشته های طالیی می ایستد. زانوهایش را خم می کند 
و ظرف آب را آرام زمین می گذارد. چادرش را باز می کند و کیف دستی را 
از روی شانه می گیرد و کنار ظرف آب می گذارد. دوباره قد راست می کند 
و همان طور که چادرش را توی دست هایش جمع می کند مشغول خواندن 
نوشته های طالیی رنگ روی تابلو و نگاه کردن به سنگ قبر جلوی پایش 
نوك  با  و  می برد  قبر  سر  آلمینیومی  باالی  قاب  روی  را  دستش  می شود. 

انگشتان دست می زند روی آن.
سالاااااا م... مهمون نمی خوای؟

خنده اش می گیرد. سرش را خم می کند و میان قاب فلزی را نگاه می کند...
سالم علیکم... ترسیدی نه...؟ 

با همان لبخند روی لب و چشم هایی که فشار گونه ها ریزشان کرده می رود 
باالی سر قبر می ایستد. درست روبروی قاب. قابی که پشت شیشه اش قاب 
عکسی چوبی ست و تسبیح 11 دانه ای سنگی با چند تا گل سرخ خشك 
شده که روی پیراهن کهنه و خاکی رنگ، با نظم کنار هم چیده شده اند . 
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درست لبالب شیشه، قاب آلمینیومی  و درست جلوی قاب عکس چوبی، مردی با موهای 
بلند و لخت که رنگ خاك های خاکریزهای اطرافش را گرفته. مردی که دارد می خندد. 
نگاه به پشت لنز دوربین انداخته و می خندد. مردی که آستینهای پیراهن کهنه و خاکی 
رنگش را تا باالی آرنجش تا زده و با دست و صورتی خیس دارد می خندد. شاید خنده های 

زن یا شاید هم خنده های او زن را به خنده انداخته. 
محمد حسین...!!! دوباره که مواظب نبودی... ببین... روی سنگت کاًل شده لکه ی جای پا. 

کفش بچه کوچیکم بوده. بازی کردن روش؟ آره؟خوب بود آب با خودم آوردم... 
دستمال را می کشد روی شیشه. برش می گرداند و دور ادور قاب را هم پاك می کند. خم 

می شود و ظرف آب را بر می دارد. 
تنها اومدم... میبینی چقدر هوا گرم شده؟ تا اینجا هزار بار وسوسه شدم در ظرف رو باز 
کنم آبش رو بخورم... باز اینجا خوبه اوه اوه اوه بایست بیای داخل شهر رو ببینی. اینقدر 
گرمه که نگو... از ساعت ده، دیگه شهر سوت و کور از آدم میشه تا هفت غروب. همین 
که هفت میشه ، یهو می بینی عینهو این مورچه ها هست کار می کنن میان و میرن برا غذا 
جمع کردن؟ آدمه که میریزه بیرون از خونه. من که دیگه کولر رو از اول صبح که روشن 

می کنم تا ساعت 11 شب خاموشش نمی کنم.
با کف دست آب را می کشاند روی سنگ و جاهای خشکش را خیس میکند. 

معصومه نتونست بیاد... نگران شدی آره...؟ نگران نباش. با خودم نیاوردمش. راستش اصاًل 
نگفتم که میام پیشت. میدونی کی بوده تنهایی اومدم اینجًا

سر باال می آورد و زل میزند توی صورت خندان مرد .
برنامه کارگاه خیاطی. گفتم  اون  برا جریان مغازه و  بودم  اومده  یادته؟  بود.  پارسال  پاییز 
دیشب خوابت رو دیدم. بارون می اومد... حاال امروزم فکر کن دیشب اومدی تو خوابم... 

ولش کن معصومه رو. بچه ام خبر نداره که اومدم. االن حتمًا منتظره برگشتنه منه. 
باقیمانده آب را خالی می کند روی سنگ قبر... دست می کشد روی تمام سنگ. آرام خم 

می شود و لبهایش را می چسباند روی نوشته ی قرمز رنگ روی سنگ و می بوسدش. 
برای این معصومه رو نیاوردم. نه... شوخی کردم. باهات کار داشتم... 

در ظرف آب را می بندد و می برد می گذارد کنار کیفش. 
محمد حسین تو رو خدا یه کم مراقب باش. این همه راه برای رفت و آمد برا چی میان از 
رو سنگ قبر راه میرن؟ می بینی کلن این البه الی نوشته ها پر آت و آشغال شده. دستمال 
بکشم بهش. دستمال میان دستش را چندبار تا می زند و می گذارد روی سنگ قبر و مشغول 

تمیز کردن گودی نوشته های روی آن می شود.



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
174

محمد حسین...؟ تازگی ها سر سنگین شدی باهامون. عید بوده که اومدی خوابم. حاال پیش 
معصومه نمی تونستم چیزی بهت بگم ولی انصافًا چیزی شده که نمیای؟ دیشب خدا خدا 
می کردم بیای ببینمت. نمی دونم چجور خوابیدم چجور بیدار شدم. به معصومه می گم یه 
چند ماهیه هر شب کل شب رو خواب می بینم همین که چشم وا می کنم یادم نمیاد چی 
بوده و چی دیدم. میخنده میگه خوش به حالت. چند روز پیش دوباره همینو گفتم پرسید 
که چه اصراری داری بفهمی چی خواب دیدی؟ گفتم اصرار ندارم بفهمم فقط می ترسم. 
می ترسم تو این چند ماه بابات اومده باشه خوابم چیزی حرفی گفته باشه... بهم میخنده. 
حاال اومدنی خودمم خنده ام گرفته بود. االنم نمی دونم از دستت شاکی شم یا نه. می ترسم 
گالیه کنم که چرا نیومدی. می گم شاید اومده باشی من یادم نمونده باشه بعد تو گالیه کنی 
و ناراحت شی. ولی خوابهایی رو که تو و مامانم، خدا بیامرز توشون هستید رو ببینم یادم 
می مونه. نگرانی نه؟ میدونم خیلی نگران مایی ولی هیچ نگران نباش. برات تعریف کردم دو 
تا شاگرد دیگه گرفتم. خدا رو شکر کارگاه از اون چیزی هم که فکر می کردم بهتر و ماشاهلل 
بزرگتر شد. یادت میاد اون روزای اول. این دو طرف قبرت خالی بود می شستم اینجا. روی 
زانوهات؟ هر کی رد می شد می خندید. این کاج ها اون موقع ها هنوز نکاشته بودنشون. االن 
بزرگ شدن دور تا دور اینجا رو گرفتند چیزی معلوم نیست. دیگه جون میده واسه حرف 

زدن و درد دل کردن. االن بشینم دوباره روی زانوهات؟ 
نگاه به عکس می کند. مرد دارد می خندد. زن آرام بلند می شود و می رود و می نشیند درست 

وسط روی سنگ قبر. 
نمی دونم  ولی  شده  بزرگ  معصومه  خنکه.  چه  اینجا  افتاده  هم  تابلو  این  سایه  آخیش... 
این  انجام بدم. نمی دونم، شاید فکر می کنم  چرا جلوش خیلی چیزا رو خجالت می کشم 
کارا برای اونم مسخره باشه. مثل بقیه آدم ها شاید خنده اش بگیره اگه ببینه االن نشستم 
باقی اون کتاب داستانی رو که نخونده ولش  اینجا روی پاهات. یادت میاد روزای اول؟ 
کردی و رفتی رو می اومدم برات می خوندم. مامانم بنده خدا نمی دونست جریان چیه بدش 
می اومد. می گفت دختر جان جای قرآن دعا خوندن اومدی نشستی باالی سر شوهرت متل 
میخونی؟ اونم بهمون میخندید. اوالش دلم میشکست ولی حاال اصاًل مهم نیست. شاید اگه 
منم جای اونا بودم و یکی رو می دیدم که داره باالی سر شوهرش رمان عاشقانه میخونه 
می خندیدم و مسخره می کردم یا مثل خیلی ها سر تکون می دادم و می گفتم طفلی... خدا 
بهش صبر بده. االنم میگن ها... باور نمی کنی؟ ولی این مسخره کردن خیلی بهتره از زخم 
زبونه. قبول داری...؟ یادمه وقتی آقام اومد اون خونه رو قولنامه کرد و با پولش این خونه 
جدید رو خرید و خودش هم پول گذاشت سرش، همسایه هامون کج کج نگام می کردن و 
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تبریك می گفتند. سمیرا مون می گفت زن آقا رحمان اینا میگفتن، خوش به حال فالنی. 
یعنی من. خوش به حالش. ما بعد از چهل سال آزگار کرایه نشینی، هنوز شش دنگ خونه 
از خودمون نداریم ولی آبجیت برا خودش صاحاب خونه شده... سر این مغازه که خریدم که 
دیگه نگو نپرس. هرکی از در می اومد تو می گشت دنبال یه تابلویی، پالکاردی یا سندی از 
بنیاد شهید. یعنی هیچکی مبارکت باشه بهم نگفت غیر از بچه های خودمون که خبر داشتن 
خودم مغازه رو خریدم و مغازه شش دنگ مال خودمه. یعنی همه فکر می کردن بنیاد شهید 
داده. جوری شده بود که چند نفری رفته بودن پیش آقا موسوی امور همسران شهید که آره 
چرا خانم فالنی بهش مغازه دادید ولی فالن کس رو بهش ندادید. بنده خدا میگفت کلی 
قسم و آیه که ما ندادیم. خودش کار کرده خریده... سخت بود. من برام مهم نبود... به خدا 
االنم مهم نیست. بیشتر دلم برا این طفلی معصومه ام می سوزه. تا بزرگ شد و خانم شد و 

فهمید چی به چی و کی به کیه دلم از غصه و درد ترکید.
زن سرش را باال می آورد و توی صورت مرد می خندد. سر تکان میدهد و نفس عمیقی 
می کشد و بعد آرام میدهد بیرون. با کف دست موهای چسبیده به عرق روی پیشانی اش را 

می دهد داخل مقنعه اش. 
آهان... اینو برات تعریف نکردم که همکالسی معصومه سر کالس چی گفته بود؟ بشنوی 
خنده ات می گیره. من اولش که شنیدم خیلی گریه کردم ولی بعد از یه چند ساعت کلی 
خندیدم. معصومه، معلمشون تو کالس می پرسه که دوست دارید در آینده چکاره بشید؟  
چکار می خواید بشید و چرا این کار رو می خواید انتخاب کنید؟ از این حرفها که همه معلم ها 
اینو داشته  انشاء. معصومه نوشته بود می خوام دکتر بشم.  می پرسن و می کننش موضوع 
باش. دکتر شدن معصومه رو می گم ها. اینو داشته باش... هر کی یه چیزی گفته بود. یکی 
از همکالسی هاش نوشته بود، البته کاملش رو نه. دارم حدوداً میگم برات. نوشته بود که در 
آینده میخواهم شهید بشوم. معلم خیلی خوشش اومده بود و بهش یه بیست داده بود. بعد 
همین جوری پرسیده بود حاال چرا شهید؟ نمیگم دختر کیه، چون می شناسیشون. میگه برای 
اینکه بچه هام و خانواده ام راحت زندگی کنند. فقط بخند. معلم گفته بود، آفرین این حرفای 
خوب رو شما خودت گفتی یا از کسی کمك گرفتی؟ دختره گفته، اینو مامانم همیشه تو 
خونه به همسایه هامون میگه.که خوش به حال فالنی. زندگی میکنه برا خودش. ما دلمون 
میخواد مثل بابای معصومه دلفانی شهید بشیم. مامانم میگه به خاطر اینکه باباش شهید 
شده هم بهشون خونه دادند هم براشون مغازه خریدن هم هر ماه کلی بهشون پول و مواد 
خوردنی میدن بعدش هم شما بهش همیشه بیست میدین.گرفتی؟ بچه ام شبش تا صبح 
گریه کرد، صبح شم پاهاشو کرده بود تو یه کفش که نمیرم مدرسه. دیگه مدیرشون، به 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
176

خدا قسم خودش اینکارو کرده بود. زنگ زد همون مدرسه شهید هاشمی نژاد که برات تعریف 
کردم و االن شده شاهد 2 و ثبت نامش کرد که من اونموقع گفتم خودم بردمش و نزاشتم 
جریان رو بفهمی ... به خدا قسم االن یك سال و خورده ای هست که این مغازه و کارگاه 
رو باز کردم هنوز یه نفر از بنیاد شهید نیومده از جلوی کارگاه یا مغازه رد بشه چه برسه بیاد 
تو. حاال این چیزا دل آدم رو به درد نمیاره میدونی چی بده؟ اینکه همه فکر میکنن که من 
و تو برای خونه و ماشین و کارگاه و مغازه و پول از هم جدا شدیم. بدبختی اینجاست که 
دعا میکنن کاش جای من بودند. ناراحت ند که چرا شوهراشون باالی سرشونه. نمی دونند 
که من راضی دارم تمام این چیزایی رو که با خون دل خوردن و روز و شب کارکردن به 
دست آوردم رو بدم ولی مثل اونا شوهرم رو سایه باالی سرم رو بابای دخترم رو که مزه 
بغل باباش رو نچشیده رو باالی سرم داشته باشم. چقدر باید آدم ناشکر باشه. به خدا قسم 
اون سفر مکه رو هم دارم میگم به خدا قسم، به خاطر رفتن مامانت و آقاجونت اینا رفتم. 
اونم چون اونا گیر داده بودن که رفتی خوابشون و گفتی حتمًا با خودشون ببرنم و بدون 

من نرن خونه ی خدا. 
زن اشك هایش را پاك می کند. بلند می شود. 

پاهات خسته شدن نه؟ االن میام... 
می رود و کیف دستی اش را از روی زمین بر می دارد و بر می گردد و دوباره می نشیند کنار 

سنگ قبر. 
پله های  از  خونه  به  برگشتن  موقع  که  اونقدر   . بودم  خوشحال  خیلی  موقع  این  پارسال 
پا،  درد  ولی  میکرد.  درد  هم  خیلی  می زدم؟  لنگ  یادته  خورد.  پیچ  پاهام  افتادم  اتوبوس 
یه قرص مسکن خوب  با  بود  این  بود. حداکثرش  قابل تحمل  به خدا  نبود  بد  و  کشنده 
میشد. فامیل هامون و آشناهامون. همونایی که قرار بود بعد از شهید شدن تو مواظب من و 
دختر یك ماهه ام باشند تا نبودنت رو احساس نکنم بدجوری درد روی دلم گذاشتن. کاری 
کردند که تا دو ساعت پیش تمام بدنم و قلبم درد می کرد. دردی که هیچ چیز نمی تونست 
خوبش کنه. محمد حسین ناراحت نشی ولی درد دل رو باید گفت تا بتونی خوبش کنی. اگه 
بمونه تو دلت میشه کینه و مرض. به خدا حرفم بین خودم و خودت رد و بدل شده. محمد 
حسین شاید خودت هم از همه چیز خبر دار شده باشی و مثل ما به دلت گرفته باشی، ولی 
با معصومه اومدیم  نگفتن این حرف و غصه های دلم بدجوری آزارم میده. پارسال یادته 
بره  اومدیم گفتیم که معصومه قبول شده دانشگاه و قراره  اینجا روزنامه دستمون بود و 
مامایی بخونه؟ یادته چقدر بچه ذوق و شوق داشت که تا وقت رفتنی گریه کرد و عکست 
رو بوسید؟ یادته چقدر خوشحال بود از اینکه قبول شده و تو بهش افتخار می کنی؟ بچه 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
177

طفل معصوم به چه دل خوشی یه شب همه فامیل رو بعد از ثبت نام دانشگاه دعوت کرد 
و یه جشن کوچیکی گرفت که اونارو خوشحال کنه. با چه ذوق و شوقی طفلی... آبجیت 
آدم برگشت موقع  نابود کرد. جلوی کلی  آخرش یه چیزی گفت که تمام وجود بچه رو 
تبریك جای خوشحالی از قبول شدن تنها برادرزاده اش گفت معصومه جان مبارکت باشه، 
حاال اگه بدون سهمیه خانواده شهید می خواستی قبول بشی کدوم دانشگاه قبول می شدی؟ 
به خدا قسم عین حرفش بود... این بچه صدای ترکیدن قلبش به گوشم خورد. داشتم آتیش 
می گرفتم. حاال بقیه هم به جای اینکه درستش کنن، هرکی یه متلکی می نداخت. یکی 
می گفت کبریت سازی زنجان یکی می گفت چنگال سازی اصفهان یکی می گفت کاپشن 
دوزی زاهدان. با همین متلك هاشون کاری کردن که بچه ام رفت انصراف داد و نرفت 
دانشگاه. بچه اینقدر ناراحت بود که نذاشت حداقل برای توتعریفش کنم. واقعًا که هر کس 
به طریقی دل ما می شکند. بیگانه جدا دوست جدا می شکند... هی... محمد حسین خوش به 
حالت که نیستی. خوش به حالت که هر موقع نگاهت می کنم داری می خندی. از دستم که 
ناراحت نیستی. به جان خودت معصومه نذاشت بهت بگم چی شده. نمی دونم اونموقع خیلی 
بهش فشار آوردم که انصراف نده ولی خب... نشد. انصراف داد. آقات کلی با آبجیت بگو 
مگو کرد اونم مدام میگفت که مسخره نکردم راستش رو گفتم. بنده خدا کاری نمی تونست 
بکنه مدام دلداریمون میداد که خدا بزرگه. حتمًا مصلحتی تو کاره. 10 ماه از خونه بیرون 
نیومد مگر بعد از ظهر پنجشنبه ها واسه دیدن تو. نشست و مدام خوند و خوند. حاال دیگه 
اصاًل هیچی برام مهم نیست. اون چیزی که منتظرش بودم امروز بهش رسیدم. همون 
چیزی که به خاطرش یکشنبه اومدم دیدنت نه پنجشنبه. اولین نفر خودم بودم دومین نفر 

تویی. چشمات رو ببند. صبر کن... اینجوری قبول نیست. 
دست می کند توی کیفش چفیه مشکی رنگی را بیرون می کشد و می اندازد روی قاب فلزی. 
دست می برد و از توی کیفش روزنامه لوله شده ای را بیرون می کشد. روزنامه را باز می کند. 

دست می برد و لبه ی چفیه را می گیرد.
آماده ای...؟ یك... دو... سه... 

روزنامه را جلوی قاب عکس چوبی می برد مرد هنوز دارد می خندد. با دست و صورتی خیس. 
با لباس هایی خاکی و کهنه. زن انگشت اشاره اش را میان هجوم اسم ها و شماره ها ی 
سیاه رنگ باال و پایین می کند و بعد نگه می دارد. انگشتش را فشار می دهد روی روزنامه.

راحت  رقمی شده.  دو  دلفانی...  معصومه  اینجارو.  ببین  بخونی؟  می تونی  حسین  محمد 
پزشکی دانشگاه تهران قبول می شه. نگاه کن معصومه دلفانی 46. دو رقمی شده اونم چی 
بدون هیچ سهمیه ای. آزاد آزاد... حاال با غرور سرم رو باال می گیرم و می گم که من تو 
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رو برای اونا از دست دادم. من محمد حسین رو گذاشتم بره بجنگه تا بچه های اونا بتونن 
راحت درس بخونن و دکتر بشن. من بدون مرَدم موندم تا اونا سایه های باالی سرشون 
رو داشته باشند. من تو رو برای هیچ سهمیه ای از دست ندادم... سهم من تنهایی شده. 
سهم من حرف ها و نگاه های معنادار مردم شده. از این دنیای بزرگ، سهم من همین سنگ 
قبر سفیدی شده که میام کنارش می شینم و فراموش می کنم که چه چیزایی رو کنار تو 

می تونستم داشته باشم و ندارم.
اشك  قبرستان.  وسط  بلندتر  درخت های  پشت  کشانده  را  خودش  آفتاب  گرفته.  آرام  باد 
دارد  مرد  می چکند.  قبر  سفیدی سنگ  روی  دانه  دانه  و  کرده اند  را خیس  زن  گونه های 

می خندد. دارد به روزنامه ی میان دست زن نگاه می کند. به زن...
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فاطمه گایینی

داشتم کارتون می دیدم که مامان صدایم کرد:
- ترانه مادر بیا قربونت برم این پار چه ها را ببر پهن کن تو حیاط.

ادامه داد: »پاشو دیگه دخترم، آفرین.« حوصله ام  تا آمدم غر بزنم مامان 
سر رفته بود حوصله ی غر غر های مامان را نداشتم با بی حوصله گی پاشدم 
دستمالهای آشپزخانه را برداشتم واز پله ها باال رفتم دیگه خسته شده بودم 
از این همه تنهایی و روزهایی که همه شان مثل هم بودند. دوباره صدای 
مامان بلند شد داد زد: »ترانه با کدوم بزنم شبکه یك.« گفتم: »با کنترل 
را  کنترلها  بود  همین  عادتش  شد  بلند  تلویزیون  بلنده« صدای خش خش 

قاطی می کرد. داد زدم: »صبر کن خودم میام« 
تلویزیون روشن شد تصویر چند رزمنده جوان آمد روی صفحه، با هم شوخی 
می کردند و می خندیدند و برای همدیگر سربندهای قرمز را می بستند. مامان 
دست کشید روی سرم و گفت: »قربونت برم برو به کار هات برس.« گفتم: 
»باشه مامان زهره خوبم« بازهم چشمهای مامان سرخ شده بود. از وقتی 
بابا شهید شده همین جوری بود. من که اصال از جنگ و شهادت خوشم 
نمی آمد. جنگ بابا را از من گرفته بود و چشمهای مامان را سرخ کرده بود.
دل من هم گرفت. دلم تنگ شد برای بابا. اصال با بابا قهر کردم. چرا بابا 
دلش برایم تنگ نمی شد که دیدنم بیاید. تو خوابم بیاید؟ رفتم حیاط داشتم 
آسمان  آسمان.  به  خورد  لحظه چشمم  یك  که  می کردم  پهن  را  پارچه ها 
زیباتر از روز های دیگر بود. یاد بابا افتادم. آخر یکی از ابر ها شبیه بابا بود، 
یکی شبیه دوست بابا یك دفعه ابری که شبیه بابا بود آمد و مرا بغل کرد 
و برد در آسمان ها. صورت بابا را بوسیدم و با هم آشتی کردیم. وسط ابرها 

چرخیدیم و دور زدیم. در بغل بابا خوابم برد. 
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مامان صدایم می کرد اما من چسبیده بودم به دیوار و در خیالم دست بابا را گرفته بودم.
مامان آمد در حیاط، بغلم کرد. بیدار شده بودم اما دلم می خواست بغل مامان باشم. به اتاق 
که رسیدیم چشم هایم را باز کردم و قصه آشتی با بابا را تعریف کردم. مامان گفت: »تو 
نباید از بابا ناراحت باشی. اگه بابا نرفته بود جبهه ما آواره شده بودیم ودشمن خانه مون رو 
گرفته بود. اون وقت ما حیاط و آسمون آبی نداشتیم که تو با بابات بری بین ابرها بچرخی« 
از کنار پشتی بلند شدم و دور خودم چرخیدم و گفتم: »مامان تو هم دیگه گریه نکن. بیا 

بریم حیاط، تو هم بابا را ببین«
من و مامان دویدیم به حیاط، ابرها آمده بودند پایین. بابا با یك دسته گل کنار اولین ابر 

منتظر ما ایستاده بود.
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فاطمه نقدی

همین دو جفت چشم قهوه اي کافي ست تا درتمام جاده، سبز پررنگ دره ها 
ازجاده  جایي  به  رسیدیم  نباشدکي  حواسم  و  نیایند  چشمم  به  جنگل ها  و 
از  باید  گمانم  به  که  جایي  بیابانست...  نیست،  شالیزار  دیگرسبزنیست،  که 

شهرهاي مرکزباشد...

که  برودجایي  حواسم  تا  کافیست  خواهش،  از  پر  چشم  دوجفت  همین 
محمدحسین از بچه هاي گردان مي گوید: حتماً جاي خوبي ست که درنمیایي...! 

ومن فقط لبخند بزنم. وحال سرتکان دادن هم نداشته باشم.

چشمهات وقتي دنبالم مي آمد توي کوچه را، هي پشت سرهم، توي ذهنم 
بازسازي مي کنم. یك جایي، نمي دانم ته ته چشمت، هنوز دنبال آن عکس 
تاخورده ي الي قرآن بود که کاش دستم مي شکست و از روزنامه جدایش 
و  بدنت.  از  نمي شد  ازخودت. دلت جدا  نمي شدي  تو هم جدا  تا  نمي کردم 
آسفالت  آب،  کاسه ي  وقتي  یادم هست،  آقا....خوب  نمي رفت سمت حرم 
کوچه راخیس کرد، اشك ها افتادند به جان چشم هات و اول سفیدي چشم هات 
اشك ها کجا  نفهمیدم  رسید،  که  سیاهي وسطش  به  کم  وکم  رفت  خورد 
رفتند... با »خداپشت و پناهت« گفتنت، بقیه شان فرو رفتند توي گلویت... 
تا حاالحتما یك جایي بغضت شکسته شده. یا پشت در وقتي که من رسیده 
به  باشي  ایوان. شاید هم قرآن راچسبانده  پله هاي  یا روي  بودم سرکوچه، 
است،  آن عکس الیش  بیایدکه  بخواهي صفحه اي  که  و طوري  سینه ات 
آن را بازکرده اي و همه ي بغضت همان جا ترکیده... شاید هم هنوز نگهش 
داشتي... اصاًل مي خواهي نگهش داري تامن برگردم و برویم پابوس آقا و 
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باب الجواد، همه اش را بریزي بیرون... من مطمئن بودم قطره هاي بیشتري از اشك هات 
رابه خاطر آن عکس الي قرآن، ریختي. از وقتي بهت گفتم: فعاًل نمي تونیم بریم پابوس 

آقا! وقتي ازجبهه برگشتم مي برمت...، خوب یادم هست، دلت ریخت...
همین نوك انگشتات که خیسي چشمات را مي گیرند، براي صبح هاي جبهه بس است که تا 
نوك خورشید مي زند بیرون، یاد طالیي گنبدي بیفتم که دوستش مي داري. دوست مي داري 
نوك انگشتات بخورند به ضریح. خنك شوند... حتي ازرفتن به پارك سر خیابان وقدم زدن 
درآن بیشتر. از خیس شدن زیر باران های بهار بیشتر. از رها کردن موهای خرمایی ات توی 
باد بیشتر. حتي از دونه کردن انارهای سرخ وتیك تیك افتادنشان توی کاسه ی سفالی 
فیروزه ای بیشتر. ازدرخت هاي بهارنارنج توي حیاطمان بیشتر...ها! گفتم بهارنارنج، سعید، 

همرزمم را مي گویم، به خاطر شربت بهارنارنجي که برایم گذاشتي تشکرمي کند...

بهت نگفته بودم! آخرین باري که زخمي شدم، همان وقتي که تیرخورده بود توي دستم، 
مي خواستم یك راست با بچه ها بروم مشهد. ترسیدم نکند دستم قطع بشود قبل ازاینکه به 
ضریح برسد.گفتم بایك چیزي مي بندمش و مي روم حرم.گفتم نکند قبل از اینکه دستم را 
فروکنم الي پنجره هاي مشبك حرم و محکم بفشارمشان، بي دست شوم.؟! قبل ازاینکه 
دست  دیگر  توي ضریح،  بیندازم  و  دربیاورم  دست هام  با  جیبم  از  را  پولهایم  مانده ي  ته 
نداشته باشم...؟! اما راستش دلم نیامد. تو بیشتر از من دلت مي خواست بروي مشهد. بیشتر 
از من دلت مي خواست دستهات را متبرك کني و بکشي توي صورتت. و صلوات بفرستي. 
بیشتر از من مي گفتي وقتي دستت را بگیري زیرآب سقاخانه، هي ازآن مي خوري و سیر 
نمي شوي. اصال دستان توالیق تر بودند که گندم بپاشند براي کبوترهاي حرم... دست هاي 

تو، بوی بهشت می دهند...

دلم  خیلي  که  بداني  حرم،  تورفتي  و  برنگشتم  اگر  که  نامه،  توي  نوشتم  را  این ها 
مي خواست آرزویت را برآورده مي کردم. آرزوي تو، مال من هم بود. حواسم به آرزویت 
بود. به چشمهات بود. به قولی که شب عقدمان بهت داده بودم، بود. حواسم به روسري 
بود. ریز صورتی چادرعروست  به گلهای  بود.  سفیدي که مي گفتي مشهد سر مي کني، 
مي فهمیدم چقدردلت مي خواست مثل اکبرآقا و زنش که ماه پیش رفتند ماه عسل مشهد، 
راخوب مي کرد...  ازحرم، چقدر، حالت  اکبرآقا  تعریف هاي زن  بروي. مي فهمیدم  تو هم 
دیشب سرنماز از امام رضا خواستم خودش کاري کند که ببرمت پابوسش. خودش بطلبد. 
مقداري پول هم گذاشته ام زیرفرش توي پذیرایي. به برادرت سپرده ام برنگشتم، برایت 
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بخري،  زعفران  آبجي ت  براي  اگرخواستي،  که  هست  پول  قدري  مشهدبخرد.آن  بلیت 
براي مریم شان عروسك، براي مادرت نبات. براي من هم دعاکن.

قربانت، همسر تو: محمد
***

نامه را درست روبروي ضریح، محسن دارد بلند بلند مي خواند. درست جایي که جنازه ي 
محمد را آورده اند تا توي حرم بچرخانند و طواف بدهند. سیدمرتضي مي گوید: جنازه ي این 
شهید قرار بوده برود شهر خودش، اما نمي دانیم چطور سر از مشهد و حرم آقا در آورده. 
را  جنازه ي همسرش  رضا)ع(  امام  آقا  توي صحن  بیاید مشهد،  راخواسته اند  خانم  راضیه 

تحویل بگیرد...

***
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مجید راستی

نسرین خانم به تمام فك و فامیلش خبر داده بود که روز جمعه توي حیاط 
خانه اش باشند. براي همین از چند روز قبلش فرش ها را شسته و از لبه  ي بام 
پهن کرده بود تا خشك شوند. دستي به پرزهاي قالي کشید و به شوهرش 
از  را  نردبان  بدو  هم  بیاوري.« صفر  پایین  را  همه  »مي  تواني  گفت:  صفر 
جاروي  با  هم  خانم  نسرین  شد.  پشت  بام  روانه  و  برداشت  حیاط  گوشه  ي 
مرمري افتاد به جان اتاق  ها و تك تك شان را گردگیري کرد. یاد پسرهایش 
مردي  خودشان  براي  و  کشیده اند  قد  اتاق ها  همین  توي  چطور  که  افتاد 
دید  به خودش جنبید،  تا  رفت.  قربان صدقه شان  کلي  توي دلش  شده اند. 
کلي کار ناتمام دارد. از پنجره نگاه کرد و زیر لب غرید: »سر و کله ي آفتاب 
هم که پیدا شد.« سري به آشپزخانه زد و قابلمه  ها را وارسي کرد. تمام نخوْد 
لوبیاهایش نیم پخت شده بودند. سر تکان داد و زیر اجاق را خاموش کرد. 
حیاط را جارو مي کرد که دخترهایش سر رسیدند و موقع آب دادن باغچه، 
پرده اي که جلو در خانه نصب کرده بود، کنار رفت. هر دو عروسش را دید که 
سالنه سالنه مي آیند. با سر جواب سالمشان را داد و گفت: »بروید آشپزخانه، 
کلي کار ریخته سرمان.« براي لحظه اي نردبان را نگاه کرد که صفر آقا با 
فرش روي دوشش از آن پایین مي آمد. شلنگ را همانطور رها کرد و دوید 
سمت نردبان. دو دستي نردبان را چسبید که تکان نخورد. داد زد: »مرد توي 

این روز عزیز کار دستمان مي دهي.« صفر آخرین پله را هم پایین آمد.
- کجا پهن کنم؟

- خودت که مي  داني. این دوتا کناره  ها را مي  اندازم  هال. آن دوتاي دیگر هم 
مال اتاق بچه  هاست. فقط یادت باشد دیگ  و اجاق را سر وقت بیرون بیاوري 

که ظهري شرمنده ي خلق نشویم. بعد خودت را آماده کن. یادت که نرفته؟
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صفر فرش لوله شده را به دیوار تکیه داد و رو به نسرین خانم گفت: »یادم نرفته است. 
عجله اي ندارم. ماشین اعزام ظهري حرکت مي کند. همه ي بچه  ها که آمدند، خداحافظي 
مي کنم و مي روم.« نسرین خانم ُشرُشر آب را که شنید، رفت سراغ باغچه. شیر آب را بست 
و دور باغچه را گشتي زد. گل هاي شکفته  ي محمدي را تماشا کرد، زرد، صورتي و چندتایي 

هم سرخ مخملي. دلش غنج مي رفت که داد دخترش را شنید.
- مامان سبزي ها را هم تمام کردیم، نمي آیي؟

رفت آشپزخانه و دید که همه چي روبراه است. هویج  و سبزي ها همه خورد شده اند و آب 
سماور ُقل ُقل مي کند. بي هوا قوري را برداشت، گذاشت زیر شیر سماور. نگاهي به اطراف 

انداخت و در کابینت را باز کرد. 
- اسمر، نمي دانم چاي را کجا... پیدایش کردم.

چاي را آماده کرد و ایستاد کنار پنجره. صفر را نگاه کرد که دیگ بدست از زیرزمین بیرون 
مي آید. توي دلش گفت، جلّل خالق این مرد کي اجاق  ها را بیرون آورد، کي... گوشه ي حیاط 

را دید که تنها همان کناره ي اولي آنجاست. 
- مامان به چي مي  خندي؟

- چیزي نیست. آماده شوید برویم حیاط.
نسرین خانم دستش را کاسه مي  کرد و هویج هاي خرد شده را می  ریخت توي دیگ پر از 
آب، که روي اجاق در انتظار بود. مي گفت: »همه ي لطفش به همین است. هر کسي مشتي 
از این کار را به دوش مي کشد. همه از این آش کوچك ثواب مي بریم.« به دخترش اشاره 
کرد و گفت: »هواي بابات را داشته باش. چاي نخورد خستگي از تنش بیرون نمي  رود.« 
دخترش خواست بلند شود که نسرین خانم گفت: »نمي خواهد، خودم مي روم.« رفت توي 
خانه و از توي گنجه ساك صفر را بیرون آورد. نخود و کشمش، کلي کنسرو لوبیا و ماهي 
از همانجا داد کشید:  باز کرد و  خریده بود. همراه لباس ها گذاشت توي ساك. پنجره را 
»یکي صفر آقا را صدا بزند.« پنجره را نیمه باز رها کرد. رفت سراغ سماور و یك لیوان ُپر 
چاي ریخت. از یخچال ظرف خرما را برمي  داشت که صداي صفر را شنید: »کارم داشتي؟« 

برگشت و نگاهش کرد. 
- ببین صفر آقا ساك را نگاه کن کم و کسري نداشته باشد. 

صفر همانجا توي آستانه ي در نشست و تکیه داد به دیوار.
- انگار عجله داري؟ فرش ها را پهن کنم، بچه  ها را ببوسم و آخر از همه وقتش برسد مي روم.

نسرین خانم چاي و خرما را که مي  گذاشت جلوي صفر گفت: »فرش  ها را ول کن، خودمان 
برم  و  دور  همه  بچه  ها  مي  بیني  که  خودت  نباش،  هم  من  نگران  برمي  آییم.  پسش  از 
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هستند.« صفر عرق پیشاني اش را با آستین پیراهنش پاك کرد.
- نکند نمي خواهي یك کاسه از آن آش به من بدهي. عجب روزگاري شده.

خندید و نسرین خانم که ته دلش شاد شده بود روانه  ي حیاط شد. موقع هم زدن آش بود 
و همه منتظر بودند که بعد نسرین خانم مالغه را بدست بگیرند. با سالم و صلوات مالغه 
را دست به دست مي دادند که صداي زنگ در آمد. نسرین خانم گفت: »غریبه  ست. خودم 

مي  روم.« دم در مردي با لباس خاکي ایستاده بود و ِمن ِمن مي کرد. 
- چي شده پسرم؟ آمدي دنبال صفر آقا؟

مردي سري تکان داد.
- راستش را بخواهید، برایم سخت است اینطور بگویم. پسرهاي شما...

- جان به لبم....
- خوشا به سعادتشان، شهید شدند.

نسرین خانم بي اینکه چهره اش تغیري کند، پرسید: »هر دو؟« مرد با سر تایید کرد و پاکت 
نامه را بدستش داد. همینطور که مي گفت: »خوشا به سعادتشان دور شد.« پاکت را زیر 
چادرش قایم کرد و برگشت توي خانه. جلدي رفت توي یکي از اتاق ها. پاکت را که باز کرد 
نامه ي تسلیت بود. کمي نشست و آه کشان اطراف را نگاه کرد. با پَر چارقد، نِم چشمانش را 
گرفت. توي حیاط هم که بود بي اینکه بخواهد اشکش درمي آمد و قائمکي پاکش مي کرد. 
شیر آب را باز کرد. دست و صورتش را شست. دخترش نزدیك آمد و گفت: »مامان طوري 

شده؟ از دم در که برگشتي حالت عوض شد. خبري شده؟«
- نه مادر جان، فقط خواستم سر و رویي خنك کنم. 

داد زد: »پس این پیازها چي شد. صفر آقا نرفتني مي خواهد دل سیر آش بخورد.« صفر 
را نگاه کرد که ساك توي دستش ایستاده روبرویش. ساك را زمین گذاشت و با صداي 
گرفته گفت: »آره، چرا کاسه اي آش به من نمي دهید.« نسرین خانم نشست و شوهرش را 
تماشا کرد. صفر مي خواست کاسه را سر بکشید که داغ بود. آرام آرام خورد و کاسه را داد 
دست دخترش. با همه  ي فامیل خداحافظي کرد. به نسرین خانم که رسید، نامه را بطرفش 
دراز کرد و گفت: »انگار وسط اتاق رهایش کرده بودي.« هر دو بغض  آلود همدیگر را نگاه 
کردند و صفر از زیر قرآن گذشت. نسرین خانم که پشت سر شوهرش کاسه ي آب را خالي 

مي کرد براي چندمین بار با پَر چارقد خیسي چمانش را گرفت.
***

صفر ساعت ها بود که تکیه داده بود به خاکریز. منتظر دستور بود تا صد متري سینه خیز 
برود. همانجا زودي غلت بخورد توي گودال و منتظر فرمان آتش باشد. اسلحه اش را بغل 
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کرد و توي خودش مچاله شد. به پسرهایش فکر کرد و به آن مردي که سراغش آمده بود 
تا از محمد برایش حرف بزند. توي سنگر چمباتمه نشسته بود که یکي تو آمد. سالم داد 
و آمد کنارش نشست. رو به صفر پرسید: »شما باباي محمد و جلیل هستید؟« صفر با سر 

تایید کرد.
- خدا صبرتان دهد. 

- رفیقت بودند؟
مرد ساکت نشست. انگار تمام دنیا روي سرش آوار شده باشد، الم تا کام حرفي نزد. تنها 
شانه  هاي صفر را بغل کرد و زار زار گریست. بیرون رفت و چند ساعت دیگر دوباره سراغ 
صفر آمد. از هوا گفت که چقدر سرد و طوفانی شده بود و حاال صفر سرما را به همان اندازه 
تا مغز و استخوان حس مي  کرد. نشست کنار صفر و گفت: »بچه  ها با زحمت توانسته بودند 
ارتفاعات حلبچه را پشت سر بگذارند و تمام پایگاه  های دشمن را بگیرند. من و تقی برای 
سرکشی به یکی از پایگاه  ها رفته بودیم. همان اول ورودمان چیز عجیبی میخ کوبمان کرد. 
محمد کنار شهیدی نشسته بود و داشت حرف می زد. محمد را می  شناختم، فرمانده گروهان 
بود. ولی نمي دانستم چرا آنجا نشسته و از ته دل زار مي زند؟ خواستیم پنهانی دیدش بزنیم 
تا به اصطالح تو حالش نزده باشیم. اما آني سرش را سمت ما چرخاند. تا ما را دید، بلند 
شد. لبخند زد و به طرفمان آمد. انگار نه انگار. گفت: »خوش آمدید. صفا آوردید. چي شده 
یاد ما کردید؟« تقی گفت: »بد جوری تو حالش بودی بابا!« محمد گفت: »چیزی نیست، 
یکی از بچه  های گردان بود. دیشب تو درگیری شهید شد.« گفتم: »بابا، بنده خدا حاال هم 
که شهید شده، دست از سرش برنمی داری؟!« خندید. فقط همین. بررسی وضعیت پایگاه 
زیاد طول نکشید. محمد را با پایگاهش زود ترك کردیم. منطقه را نابلد بودیم. یك نفر را 
همراهمان کرد تا مسیر را نشانمان بدهد. توی راه مدام به محمد و جنازه فکر مي کردم. 
را  محمد  که  بود  کی  خدا  بنده  »این  پرسیدم:  بود،  همراهمان  که  کسی  از  هم،  آخرش 
بدجوری آشفته کرده بود؟« نگاهم کرد: »یعنی نمی دانید؟!« آهی کشید و گفت: »چطور 
به شما نگفته؟ برادر بزرگش بود.« باورمان نمی شد. اشك توی چشمانمان حلقه زده بود. 
محمد چه صبر و استقامتی داشت. اما اشتباه کرده بودیم، انگار محمد زیاد هم صبور نبود. 
فردایش شهید شد.« صفر اشاره را دید و آماده شد. یکي جهید و پشت سرش صفر. تا به آن 
لحظه حس نمي کرد، صد قدم اینقدرها طوالني باشد. محوطه  اي باز که اگر دست از پا خطا 
کني توي دید هستي و کالهت پس معرکه  ست. اینطور گفته بودند و صفر فقط لبخند زده 
بود. با منوري که از باالي سرش جهید، خودش را کاماًل به زمین چسباند. نفسش را توي 
سینه حبس کرد و کمي منتظر شد تا آبها از آسیاب بیافتد. کمي سرش را باال داد و وضعیت 
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را بررسي کرد. تنها چند قدم با گودال فاصله داشت. تندي خودش را رساند و غلتید توي 
گودال. دستش را گذاشت روي گلنگدن. توپخانه ي خودي که شروع به کار کرد، گلنگدن 
را کشید و بلند شد. شلیك کرد و نشست. توي یکي از همین نشست و برخاست  ها بود که 
حس کرد چیزي شکمش را گزید. نمي توانست بلند شود. دستش را گذاشت روي زخم و 

چشمانش را بست.
***

مرد،  میان حرف هاي  از  تنها  نمي شد.  باورش  محسن  حاج  مي دادند دست  را  نامه  وقتي 
منافقین و بمب گذاري را شنیده بود. وقتي فهمید نسرین خانم توي تابوت دراز کشیده و 
رویش پرچم سه رنگ کشیده  اند، کلي گریه کرد و باورش شد. به خودش بد و بیراه گفت 
و آرزو کرد، کاش آن حرف ها را هیچ وقت به زبان نمي  آورد. نشست کنار قبر خواهرش و 

یاد خط و نشاني که کشیده بود، افتاد.
نسرین خانم که پیکر شوهرش را تحویل گرفت، خم به ابرو نیاورد. همان وقت حاج محسن 
گفت: »حاج خانم شما دو بچه ات شهید شده، نباید مي  گذاشتي شوهرت برود جبهه. حاال 
تك و تنها چه مي خواهي بکني؟ فکر چهار روز دیگر را هم باید کرد.« نسرین خانم فقط 
نگاهشان کرد. آن ها گفتند و او الم تا کام حرفي نزد. فقط تسبیح چرخاند و بس. همه 
رفتند توي ماشین ها تا بروند خانه  هایشان. فقط نسرین خانم مانده بود کنار قبر شوهر و 

دو پسرش. 
گفت:  دوباره  حاج محسن  و  نکند  دلتنگي  که  ببرندش  تا  آمدند  نفر  چند  و  حاج محسن 

»خواهرم وهلل به خودتان سختي داده اید. کاش نمي  گذاشتید شوهرتان برود جبهه.« 
نسرین خانم کم حرف مي زد و اصال عصباني نمي شد. اما این بار داغ کرد و گفت: »خوشا 
به سعادتش، وهلل خودم هم مي خواهم شهید شوم! باشد که همه  تان ببینید. این خط و این 
هم نشان!« حاج محسن زنش را نگاه کرد و گفت: »خدا بیامرز خط و نشانش را کشیده 
بود. چطور دلشان آمد، خلق خدا را توي مسجد قتل عام کنند.« دو کف دستش را چسباند 

به صورتش و از ته دل گریه کرد.
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مجید راستی

چند شب پیش که بعد از سال ها یکی از دوستانش سراغش آمد، جا خورد. 
خیال کرد دزد آلومینیوم است. چفت در را انداخت و از میان نرده های پنجره داد 
کشید: »همانجا توی نور بایست تا ببینمت.« همانطور که چماق توی مشتش 
را محکم می  فشرد، چشمانش را لوچ کرد. آشنا که نیست. جز ننه فاطمه که 
آن هم تازگی ها سر و کله اش پیدا شده، کسی شب ها راه نمی  افتد، بیاید اینجا. 
تازه، ننه فاطمه دم غروب می آید و چند قلپ اشك نریخته، تاریکی شب را می  

بیند. خوف به جانش می افتد و راهش را می  کشد سمت خانه  اش.
- نصف شب اینجا چکار می کنی؟ دست این بیچاره ها از این دنیا کوتاه است. 

برو دنبال کسب و کار حالل. مرده خوری آخر و عاقبت ندارد ها.
مرد چند قدم نزدیك آمد و گفت: »سر کارم گذاشتی عین  اهلل؟ منم  هادی، 
نشناختی؟« عین اهلل صورتش را میان دو میله جا داد. سر تا پا براندازش کرد. 

 هادی! کدام  هادی؟ 
- من کلی هادی می  شناسم اما تو یکی را، وهلل که به یاد ندارم. حاال کارت را بگو.

هادی ِمن ِمنی کرد و گفت: »شاید... اشتباه می  کنم. تو آن کسی نیستی که 
دنبالشم.« سری تکان داد و نُچ  نُچ کرد.

به پای من،  بودند  پابند زده  را  انگار ده ساعت پای چپ جنابعالی  - مرد، 
یادت نیست؟

عین اهلل گوشه  ی لبش پرید و چماقش را غالف کرد.
- صد سال سیاه می  خواهم یادم نباشد. بیا تو.

سریع به سمت در رفت و چفت را باال داد.  هادی را در آغوش گرفت و بچه وار 
مبهوت  و  مات  و  گرفت  دست  پشت  با  را  چشمانش  خیسی  کشید.  شیون 

نگاهش کرد.
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- مرد، شدی پوست و استخوان. به والی علی نشناختمت. آنجا نایست بِربِر مرا را نگاه 
کنی، بیا تو.

کنار رفت و هادی داخل شد. 
- همینجا بنشین، من آبی به این قوری بیاندازم.

بیگاری  این  سراغ  دیگر  می  گفتی  که  »تو  گفت:  کرد.  نگاه  را  دیوار  و  در  نشست.  هادی 
برنمی  گردی؟«

- هادی بلند حرف بزن. داد بکش. از اینجا صدایت را نمی شنوم.
هادی می خواست داد بزند که سرش را بلند کرد و عین  اهلل را دید که ایستاده جلو رویش. آرام 

گفت: »باز که برگشتی سر خانه  ی اولت.«
عین  اهلل نشستنی، گفت: »دلم رضا نمی داد بروم جای دیگری. پیرمان جلد اینجا بود، من هم 

چکار کنم، کار دل است. خدا رحمت کند حسن را، می  گفت...«
- حسن مرده؟

عین  اهلل دستش را گذاشت روی زانوی هادی.
- نه جانم. شهید شده، شهید.

هادی سرش را کمی عقب کشید و گفت: »می  خواهی بگویی من این همه راه را برای هیچ 
کوبیده و آمده  ام.« سرش را تکان داد.

- امکان ندارد. وقتی جنگ تمام شد با همین دوتا چشم هایم دیدمش که سرحال و قبراق 
اینسو و آنسو می  رود. حتی پیش من آمد تا حاللیت...

- تند می روی  هادی. تعدادی از سربازها که تو هم جزء آنها بودی را فرستادند عقب اما جنگ 
هنوز تمام نشده بود. قرار بود ساعت 6 صبح آتش بس شود. با دستور فرمانده لشگر قرار شد 
همراه یگان هایی از ژاندارمری، خطوط خالی پدافندی در شمال  غرب پاسگاه فکه را اشغال 

کنیم. من همراهش بودم. خودم ندیدم اما گفتند که شهید شده. حاال چکارش داشتی؟
هادی حرفی نزد. فقط نگاهش کرد. عین  اهلل بلند شد و به سمت آبدارخانه رفت. از همانجا داد 

زد: »نگفتی، چکارش داری؟«
عین اهلل صدای بهم خوردن در را شنید و خیال کرد بازش گذاشته. باد هم که اینجاها امان 
نمی دهد، تا دری نیمه باز می بیند پشت سر هم می کوبد به دیوار. با سینی چای که وارد اتاق 
شد، دید هادی بی خداحافظی رفته. سینی را روی میز گذاشت. از در نیمه باز  هادی را دید که 
چمباتمه نشسته و شانه هایش می لرزد. ِهق  ِهقش را که شنید نخواست خلوتش را بهم بزند. از 
همانجا تماشایش کرد که چطور بغضش می  ترکد و دل سیر گریه می  کند. نه اینکه آنجا غریبه 
نداشتیم. باهم می  خندیدیم، باهم اشك می  ریختیم. عین  اهلل هم اشك ریخت برای حسن. 
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 هادی به صدای ناله  ی عین  اهلل سر چرخاند سمت او. 
- دو دقیقه دلمان گرفت، خواستیم این بار رو دوشمان سنگینی نکند. چی شده؟ نکند مثل 

بچه  های شش ساله شما هم آره، دلتان می خواهد چش  هایتان باباقوری.... استغفرهلل.
اشك ها را با آستین کتش پاك کرد و دستش را به سمت عین اهلل دراز کرد.

- امشب مرا کلی بهم ریختی. برو استراحت کن. فردا شب می بینمت.
زمان مثل باد می گذشت و نزدیکی  های غروب انگار هر ثانیه اش به درازای یك قرن باشد، 
دل عین اهلل پر آشوب می  شد. منتظر بود که سر و کله  ی هادی پیدا بشود که حس می کرد دیر 
کرده. میان قبرها راه می رفت. گالب بدست پای هر کدام می نشست و هنگامی که با کف 
دست آب و گالب را به همه جای سنگ قبر می رساند، نوشته هایش را می  خواند. شهید گمنام. 
حسن توی کدام خفته ای؟ سیبك گلویش جهید و دل سیر گریه کرد. صدای ننه فاطمه را که 

شنید، سرش را چرخاند سمت او.
- آب می خوری؟

بطری را دراز کرد سمت عین  اهلل.
- نه ننه. میل ندارم.

ننه فاطمه در بطری را باز کرد و بطری را گذاشت کنار پای عین  اهلل. 
- شما که این  ها را نمی  شناسید، برای چی هر روز خدا می  آیید اینجا؟

- دکترها گفتند؛ این صاحب مرده دیگر برایم پا بشو نیست. یك ُتك پا نمی توانستم بروم خانه  ی 
همسایه. می  ماندم توی خانه و دلم می  پوسید عین گل  های ختمی  ام که از بس بی آب ماندند 

پالسیدند. نذر کردم اگر پاهایم قوت گرفتند، چهل روز بیایم اینجا و برایشان فاتحه بخوانم.
دوست داشت ختمی  های ننه فاطمه را ببیند و یاد حسن بیافتد که هربار می  آمد با خودش 
یك بغل ختمی می  آورد. می  گفت: »گل شانس است، یکی به سینه بزنید شاید شانس آوردید 
و شهید شدید.« می  خندید. شاید میان یکی از همین خنده  ها بود، در مورد آن خلبان عراقی 
که وسط دو کوه هلی کوپترش را حسن ترکاند، حرف می زدند. با سقوط هلیکوپتر عراقی  ها 
خیال کردند که کلی نیروی پشتیبانی آن اطراف کمین کرده است. راهشان را کشیدند و عقب 
رفتند. خاطر درست و حسابی که ندارد. عین  اهلل فقط پای خلبان که تنها عضو باقی مانده از 
بدنش بود را، با دو چشم خود دید. بعد نمی  توانست از حسن چشم بردارد. حسن تکه  هایی 
از هلیکوپتر، پا و لباس سوخته ی خلبان را جمع کرد. گودالی کند و همه را یکجا دفن کرد. 
نشست پای گودال و فاتحه خواند. بلند که می  شد، غوغایی بپا شده بود. همه  هاج و واج حسن 
را نگاه می کردند. همانجا بود که بعد چندین سال دوستی دلش لرزید. می خواست بگوید؛ الحق 
و االنصاف مردی، که نگفت. تنها مریدانه، گوش به فرماْن نگاهش کرد. گوشه ی لبش پرید 
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و همینکه سرش را باال گرفت ننه فاطمه را دید که آهسته دور می  شود.
بر حسب عادت روانه  ی اتاقکش شد. صندلی را بیرون آورد و جلو در گذاشت. نشست. حس 
جلدی  کرد.  باز  را  پوتین  هایش  بند  و  شد  خم  تنش.  توی  ریخته  دنیا  تمام  خستگی  کرد 
جوراب  هایش را درآورد و به نوبت انگشتان پاهایش را با دست مالید. حسن می  گفت: »تمام 
رازش به همین است.« چرا می  گفت خدا می داند. عین  اهلل سابق حس می کرد می  فهمد و 
همه  ی این کلمات را حرف به حرف بلعیده، اما هر چه تمرکز کرد، نتوانست به یاد بیاورد حسن 
برای چی چنین حرفی می زد و انگار تو نخ چیزی رفته باشد از جایش جم نمی  خورد. زل می زد 
به نقطه ای دور در ناکجا آباد. همین موقع  ها بود که کارهای عجیبی از او سر می زد. جسته و 
گریخته به یاد آورد که اولین شب عملیاتشان چقدر برای حسن کسل کننده شده بود. گفت: 
»ما را باش آمدیم خانه  ی کی.« سرنیزه را از اسلحه جدا کرد و برای چند دقیقه انگار زمزمه  وار 
دعا بخواند، لب هایش تکان می خوردند. با اتمام نیایشش بلند شد و رفت. همه خیال کردند که 
در رفته، حتی عین  اهلل که سال  ها او را می  شناخت. ببین چطور مرا رو سیاه عالم کردی. خدا 
بگویم چکارت نکند. عین اهلل داغ کرد. تا خود سحر نتوانست بخوابد. بیرون از سنگر نشست. 
حتی وقتی هیس هیس مارها را شنید، نخواست برگردد داخل سنگر. همین یك مشت آبرو 
را داشتیم که آن هم تو به باد دادی. نگاهش لغزید به دور دورها. حسن را توی آن لباس گل 
و گشاد کردی شناخت. رفیق خودم است. دل شیر داری حسن. لبخندی زد و زودی دیده بان 
را خبر کرد که تیری در نکند. حسن رسیده نرسیده داد کشید: »سوغاتی آوردم.« عین  اهلل دو 
عراقی اسیر را نگاه کرد که کت بسته تقال می کردند. صدای َچك را که شنید سرش را چرخاند 
سمت حسن که دستش را چسبانده بود به صورتش. فرمانده عربده زد: »می  خواهی بروی 

شکار برو ولی جان یك گردان را به خطر ننداز.« عین  اهلل را نگاه کرد.
- این دوستت را جمع و جور کن. می فرستمتان جایی که از این خبرها نباشد.

عین  اهلل بلند شد. چند قدمی  راه رفت. سردی زمین دوید توی پاهایش و مو به تنش سیخ 
شد. همینطور که دستهایش را بغل کرده بود، یکی را دید که سایه  وار نزدیك می  شود. سریع 
قدم برمی دارد و چند قدم یکبار می  پرد. اغلب مردم دلشان می  لرزد وقتی پا روی سنگ قبری 

بگذارند، تو چطور هادی؟ هادی نفس  زنان روبه رویش ایستاد. 
- ماشین گیرم نیامد.

از آن سر وادی  آستانه  ی در که گذشتند  هادی گفت: »شکر خدا که سوسوی چراغت  از 
پیداست، داشتم گم می  شدم.« هر دو نشستند. 

- دلم...
هادی مجال نداد.
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- به جان عین  اهلل بریده  ام. هر شب که می  خوابم بر حسب عادت همه جا روشن است. سوار 
کول یکی می روم به ناکجا آباد. 

- صبر کن چایی...
- خانه  مان پر این چایی  هاست. آره، می گفتم. سوار کول یکی که نمی دانم کیست، می  چرخیم. 
نمی  توانم تکان بخورم. اطراف را نگاه کنم. ناچار زمین را نگاه می کنم که با هر قدمی که 
برمی دارد، خونم می چکد روی شن  ها. شن  ها چه اشتهایی دارند. اصال یادت هست، سر تا پا 

که زخم و زیلی شده بودم کی مرا بلند کرد؟
صاف توی چشم های عین اهلل نگاه کرد.

- یادت هست؟
یاد درست و حسابی که ندارد. 

سه  راهی  به  را  خودم  دادند،  خبر  من  به  می کند؟  فرقی  چه  سال  همه  این  گذشت  بعد   -
جمهوری، نزدیکی تنگه  ی ابوغریب برسانم. قرار بود چیزی را به ستاد فرماندهی بدهم یا 
بگیرم. موقع برگشت تو را دیدم که دراز به دراز افتاده ای. هوش و حواس که نداشتم، فقط 
سایه ای دیدم که از نوك تپه به آنسو سرازیر شد. شاید هم خیال کردم. نمی  توانم بگویم حسن 
بود یا نه؟ آن شب که سراغ حسن می  رفتم غرق عرق و خون بود. زیرپیراهن سفیدش را شسته 

بود و داشت می  چالند. پرسیدم. چیزی نگفت. تنها لبخند زد.
عین اهلل برای چند دقیقه  ای ساکت ماند. ناگهان همه چیز به ذهنش خطور می کرد و برای آنی 

همه چیز محو می شد. اینطور نبود؟ چند باری آرام با مشت کوبید به گیجگاهش.
- انگار مالجم از کار افتاده. ِکی پای تو را زنجیر کرده بودند به پای من؟

- فکر کنم چای بیاوری بهتر راه می  افتی. آن زمان  ها هم بدون چایی موتورت کار نمی کرد.
عین اهلل بلند شد و چای آورد، چای لیوانی. یکی را گذاشت کنار هادی و آن یکی را هورتی 

باال کشید. 
- جور حسن را می کشیدیم، یادت نیست؟ 

عین  اهلل سرش را پایین انداخت. 
- ده نفر هم نمی  شدیم، نه، سرانگشتی هم حساب کنی نه نمی  شدیم. محوطه را خالی دیدیم و 
خواستیم پیشروی کنیم. تو هم که پیرو امر حسن، ما هم که بدمان نمی  آمد. خب، جوان بودیم. 
یکهو حسن غیبش زد و خیال کردیم رفته شکار. اولین تانك عراقی  ها را که دیدم، دلم هری 

ریخت. رو در رو، شاید صد متر فاصله داشتیم. هلی کوپترشان باال آمد و بومب منفجر شد. 
چشم های عین اهلل آب دواند. برای چی تکرار می کنی؟ خیسی چشمانش را گرفت و گفت: 
»جور که نکشیدیم. کارهای حسن که بی حکمت نبود.« داد کشید: »اگر دنبالش نمی  رفتیم 
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چه کسی می  فهمید که دشمن آن دور و اطراف کمین زده؟«
عین اهلل خبر عقب نشینی عراقی  ها را به فرمانده داد و منتظر شد. دلش می  خواست فرمانده 
تشویقشان کند. ولی فرمانده نیم  لبخندی زد و گفت: »بی امر فرمانده این کارها تنبیه دارد.« 

دستش را گذاشت روی شانه  ی عین  اهلل.
- خب، سربازها باید یاد بگیرند که فرمانبردار باشند. غیر این آجر روی آجر بند نمی  شود.

عین  اهلل لیوان چسبیده به لب هادی را نگاه کرد که می لرزید. لیوان را زمین گذاشت و گفت: 
»راستی آخرین باری که حسن را دیدی کی بود؟«

- نمی دانم، شاید هزار سال قبل، شاید هم همین دیروز که توی تختم وول می  خوردم. گاه 
حس می  کنم همه  ی ما چیزی از حسن به یادگار داریم که اینطور چسبیده به خوابهایمان. 
نمی  توانم آنروز را فراموش کنم. بچه  ها را دو به دو چنان بهم بسته بودند که پشتشان بهم 
بچسبد. با یکی از افسرانشان تنهایمان گذاشتند. افسر راه می  رفت و با یك تیر هر دو نفر 
را می  کشت. دلم نمی  خواست آنطور بمیرم. می  گفتم اگر قرار است کشته شوم باید در میدان 
جنگ آنقدر بجنگم تا تمام مهماتم تمام بشود. در آن وضعیت که محاصره شدیم، خشابم تا 
ته پر بود. حتی مجال پیدا نکردم یك تیر بیاندازم. تعدادمان فرد بود. برای همین پشت کسی 
نچسبید به پشت من. نوبت من که رسید خنجرش را بیرون کشید. صدای پژواك گلوله را که 
شنیدم، افسر روبرویم روی زانوهایش نشست و با صورت نقش زمین شد. حسن نزدیك آمد 

و دست  هایم را...
- خب اینکه ناراحتی ندارد؟

- نه، ندارد. من هر شب با این خواب دست و پنجه نرم می کنم که چرا همه  ی هم لباس هایم 
ختمی به سینه دارند و من که از همه به حسن نزدیکترم نباید داشته باشم؟ به من گل نمی  داد. 

می  گفت: »تمام رازش به همین است.« منظورش را نمی  فهمم. 
- شاید دلش می  خواست تو زنده بمانی.

عین  اهلل بلند شد. عرض اتاق را قدم زد. کالفه شده  ام. دستانش را در هوا پراند.
- تنها چیزی که دلش می  خواست این بود که همین  جا دفن شود. من این را هم نابود کردم. 
نباید بقچه  اش را می  گرفتم. پالك و تمام وسایلش را داد به من که برمی گردد. خبر دادند 

شهید شده، همین.
- چطور شهید شد؟

- آن پسر را یادت هست، همان که می لنگید؟ 
- مال کدام گروهان بود؟

- نمی  دانم. پیش فرمانده بودم که تو آمد. زار زد و گریه کرد. گفت: »این پا که علیل است. 
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حداقل به درد روی مین رفتن که می  خورد.« فرمانده دو پایش را توی یك کفش کرد که 
نمی شود. باید برگردی عقب. سر و کله  ی حسن پیدا شد. خم شد دم گوش فرمانده و چیزی 
گفت. فرمانده خندید و رو به پسر گفت: »خدایت رسانده. بچسب به همین آقا.« خب، تا آخرین 
لحظه که پای سالمش رفت روی مین چسبیده بود به حسن. توی بیمارستان دیدمش و کلی 
حرف زدیم. گفت خودش حسن را دیده که خونین و مالین افتاده بود زمین. گفت: »تمام تنش 
پر خون و خاك بود. مشتش افتاد جلو صورتم، باز که شد شکوفه  ی ختمی توی دستش بود.«

عین  اهلل جابجا شد. زورکی تبسمی  زد و گفت: »جایت را کجا پهن کنم؟« رفت گوشه  ی اتاق. 
تشك و متکا آورد. همان وسط اتاق پهن کرد.

- تو بخواب. من کمی دیرتر می  خوابم.
چراغ  ها را خاموش کرد و دم در رفت. به صندلی اش لم داد و آخ کشان چشمانش را بست. فکه 

چطور بود؟ غرق گرما و عرق و خون. 
- حسن، حسن، حسن.

- جانم.
- چی نمی  گذارد راحت باشی؟

- چیزی نیست. تمام رازش به همین است. چیزی نیست و همه  چیز است. قول می دهی 
باالی قبرم ختمی بکاری؟ 

حس کرد مثل بادکنك سبك است. باال سر همه  ی گم نام ها ختمی کاشته  ام. دیگر چی؟ هوا 
تاریك بود که به نزدیکی  های خطوط پدافندی در تپه  های شرهانی رسیدند. عین  اهلل قدم به 
قدم پشت سر حسن حرکت می کرد. قرار بود چند ساعت بعد آتش  بس رسمیت پیدا کند. 
حداقل فاصله را با دشمن رعایت می  کردند تا قبل از ساعت مقرر تپه را اشغال کنند. فرمانده 
به حسن و چند نفر دیگر اشاره کرد که از سمت راست بروند. حسن پالك و چندتا عکس را 

پیچید توی دستمال و داد دست عین  اهلل. 
- راهمان از اینجا جدا می  شود. نترس، برمی  گردم.

با دور شدن حسن، عین  اهلل چشمانش را باز کرد. نیمی از آفتاب را دید که بیرون زده. چشمانش 
را مالید. صدای باد را  شنید و سردش شد. نگاهش لغزید روی یکی از قبرها. ننه فاطمه را دید 
که انگار سجده کرده است روی یکی  شان. این موقع صبح اینجا چکار می  کند؟ چند قدمی راه 
رفت و بعد دوید. داد زد: »ننه فاطمه.« جوابی نشنید. ایستاد. گل  های ختمی را نگاه کرد که 
باد روی زمین می  روبید و همه  جای قبرستان پخش می  کرد. خم شد و یکی را برداشت. توی 

مشتش فشرد. چشمانش آب دواند. بی  اختیار نشست و گریست.   
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محسن آقا احمدی

این آخرین دیدارما ست و اولین آن که رو در روی هم، چشم در چشم - و 
گفته  به من  در دست - صحبت می کنیم.  بگویم دست  ای کاش می شد 
اند راه ما از ابتدا هم یکی نبوده، دو خط موازی بودیم که تصور کردیم هم 
راهیم. این تصور، این رویا لحظه های شورانگیزی را با تو خیال کردم. چقدر 

خوشبخت هستم، شاید تا همین لحظه و بعد از این... 
 این همه سال انتظار این همه سال تنهایی. انتظاری که پایانی و تنهایی که 
درمانی ندارد. انتظار برای من بی تو بودن است و تنهاییم زندگی، بدون تو. 
هر زمان که باشم، هرکجا که نباشم. با این حساب از روزی که تو را دیدم 
تنها هستم، منتظر هستم، ناتمام هستم و خواهم ماند. یادت هست؟ اولین 
نبود، خودش بود،  بار که همدیگر را دیدیم، روزی را که مثل هیچ روزی 
یکه، بی مانند، آفتابی، بارانی، بارنگهای شاد ولی دلگیر. آن روز، روز من بود، 
نه، روز تو بود، بعد از آن تمام روز های من روز تو است. نمی دانم چه مدت از 
آن گذشته و برایم مهم هم نیست، اینکه چنین روزی وجود داشته – وجود 
دارد – و مرا از پوچی، از بیخود بودن و ازبی تو بودن رهانده اهمیت دارد.
نگو که دیوانه شده ام. تو در کنارم نیستی پس تنهایم، تو در منی پس از بی 
تو بودن رهایم. ارزش آن روز با سال ها و ماه هایی که به هم گره زده ام تا 

بافته ای از چهره ی تو را بر دیوار زندگیم بیاویزم برابر است. 
برایت تنگ شده، همیشه دلم  عمر من! می دانم و می فهمم! من هم دلم 
برایت تنگ است. حق داری گالیه کنی. جز شرمندگی چه دارم؟ خواهش 
دیدیم؟  را  همدیگر  بار کی  اولین  داری  یاد  به  راستی  نکن.  گریه  می کنم 
هنوزخانواده ی برادرم در طبقه اول خانه شما مستاجر بودند، در آن کوچه 
قدیمی و بن بست. شانزده سالم بود، پدرت می گفت خط پشت لبم هنوز نقطه 
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چین هم نشده. چرا می خندی؟ خب درست می گفت واقعا یادش به خیر تو چهارده ساله 
بودی و به قول همسر برادرم فرشته ای که روی زمین راه می رود. هرچند که من درآسمان 
هم فرشته ای مانند تو نمی شناسم. نه، نه، این را نگو. نمی دانم چیست ولی چین های پیری 
نیست، هنوز محبت و مهربانی در نگاهت هست، پس هنوز جوانی. قالب بافی می کردی 
که من وارد شدم. سالم کردم، سالم کردی و من چهل و هشت ساعت نه توانستم بخوابم 
ونه چیزی بخورم. یادت می آید، مادرت می گفت آب به آب شده ام، آن روز حرف او را 

نفهمیدم ولی حاال می دانم با همان نگاه کوتاه، در چشمانت غرق شدم. 
برادرم مرا پیش دکتر برد. بله دکتر ابراهیمی ، معاینه ام کرد، لبخندی پدرانه زد و به برادرم 
گفت دو هوا شده ام، ولی تو اولین و آخرین هوایی بودی که در آن نفس کشیدم. دکتردر 
انداختم  پایین  را  نه. سرم  خیلی خوشگله،  گفت:  درگوشم  آهسته  و  خیره شد  چشم هایم 
بگویم. فرشته ی من، ای کاش می شد  نتوانستم چیزی  نزدم حتی در دل هم  و حرفی 
همیشه اینگونه به چشم هایم نگاه کنی، ای کاش یك دنیا فاصله بینمان نبود.چقدر خوب 
به خاطرت مانده . به یاد دارم دوسال از آن روز گذشته بود، غروب که به خانه آمدم با یکی 
از دوستانت در حیاط درس می خواندی. سالم کردم، سالم کردی. تنها گفتگوی ما همیشه 
همین بود. وارد اتاق شدم ، صدایت را می شنیدم، می دانستی؟ یعنی وقتی به همکالسی ات 
حال  هر  به  می شنوم؟  من  می دانستی  باشد  تحصیلکرده  همسرت  می خواهد  دلت  گفتی 
مسیر زندگیم را نشانم دادی. آن شب شام مفصلی خوردم و راحت خوابیدم. خودم هم باورم 
نمی شد که بتوانم دو سال عقب افتادگی را جبران کنم شاید اما با خودم عهد بستم که بعد از 
خدمت نظام وظیفه، وقتی که دانشگاه ها دوباره باز شوند لیاقت زندگی با تو را بدست بیاورم.  
این کدام دختر خوشبختیه که تورا به این روز انداخته، کاری کرده کارستان، تویی که حاضر 

نبودی الی هیچ کتابی را باز کنی حاالبه خاطرش جهشی درس می خونی.
غافلگیر شده بودم، گفتم: دختر... دختر...کدام دختر؟ شما از کی صحبت می کنید؟ مادرم 
لبخند زد از همان لبخند های مهربانی که وقتی مچ ما را می گرفت بر لبانش ظاهر می شد. 
خودتو به اون راه نزن، بگو. من هم گفتم. قرار شد بعد از سربازیم به خواستگاریت بیاییم. 
می دانم سال هاست همه اینها را می دانی. اما نمی دانی درپادگان دوستان زیادی پیدا کردم 
که همه مثل من دل تنگ بودند. همه آنجا بودیم ولی دلمان سرگردان کسی یا جایی: 
عشق، مادر، نامزد، عشق، خانه، پدر، شهر، عشق، دوست، کار، مزرعه، عشق. حتی روزی 
ارشد مان گفت به آموزش هایش دل نمی دهیم. تو بگو چه باید می کردیم؟ به پرچانگی من 
نخند، شاید از حسرت چند سال ندیدنت باشد یا ذوق زدگی دوباره دیدنت. دلدار من! ای 
کاش می شد گرمی  دست هایت را برای یك بار هم که شده در دستانم حس کنم. این پایین 
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انداختن سر و این حجبت همیشه... بگذریم. می دانی مدتی قبل پدرت را دیدم. می گفت 
چند سالی است از تهران رفته ای، می گفت دانشگاهت که تمام شد گفتی تحمل زندگی 
در آنجا را نداری، به شهر من رفتی، ای کاش من هم آنجا بودم! حالش خوب است، دلش 
برایت تنگ شده، آرزو داشت می توانست او هم بیاید معذوراتی هست، نمی دانم، شاید چند 
وقت پیش که مادرم را هم دیدم گفت اگر با تو ازدواج می کردم خوشبخت می شدم. ازدواج 
نکردیم ولی آرزوی سعادتت را داشتم و دارم ... نه، نه، باید مرا فراموش کنی، فرصتی برای 

با هم بودن نداشتیم و نخواهیم داشت. چرا؟خواهش می کنم. با خودت مهربان تر باش.
سال هاست، نه انگار قرن هاست ندیدمت. آخرین مرخصی قبل از پایان سربازیم بود. من هم 
فراموش نخواهم کرد. برادرم تازه خانه ی آقای شکری را خریده بود، نامه ای که این خبر را 
برایم آورد دنیا را هم برایم ضمیمه داشت. دیگر نگران دور شدن از تو نبودم، فقط یك دیوار 
فاصله و من امیدوار که روزی آن دیوار هم از بین ما برداشته شود. بنا بر عادت - نمی توانم 
دروغ بگویم - برای دیدن دوباره ات، زنگ خانه ی شما را زدم برادرکوچکت، بله پیمان، 
در را باز کرد. سر را از پنجره ی اتاقی که زمانی خانواده ی برادرم در آن ساکن بود بیرون 
آوردی و از او پرسیدی کیست. سالم کردم، سالم کردی. بدون حرف دیگری به طرف 
خانه ی برادرم رفتم. دوباره بی خوابی به سراغم آمد انگار اینبار تادم مرگ نمی خواست 
رهایم کند. بعد از سه روز بی خوابی جنگ شروع شد. مرخصی ها لغو شد و من به پادگان 
و از آنجا به منطقه جنگی اعزام شدم. آنجا تا قبل از بی خوابی من نامش شهر بود. اما بعد 
جبهه ی جنگ، خاکریز و سنگر. عمر ها، فرشته ها و دلدار های بسیاری از همرزمانم دیگر 

فرصت پاسخ عاشقانه به سالمی  را نداشتند. 
آرزوهای هم قطارانم هم مانندگلوله از خشاب عمرشان خارج می شد. دلم برایت تنگ شده، 
همیشه دلم برایت تنگ است. دلی را که مال من نبود به دریا زدم و نامه ای برایت نوشتم 
عزیز من! »سالم عزیز من، جمالت و کلماتی را که اینك می خوانی احساس من نیست، 
خود من است وجود من است همانگونه که من توام، این واژه ها نیز من اند. دوستت دارم، 
سال هاست که دوستت دارم و تا همیشه دوستت خواهم داشت. سال هاست که می خواهم 
اینها را به تو بگویم ولی هر بار که پاسخ سالمم را از تو می شنوم، پر می شوم، لبریز می شوم 
از تو و از نگاهت که هیچگاه بر من نیافتاده، نه افتاده ولی تشنه ترم کرده. در دل می گویم 
سالمش سرشار از محبت است و نگاهش که به زمین دوخته شده لبریز از عشق، پس او 
هم مرا لب هایم با تمام قفل های دنیا بسته می شود و همه ی آتش جهان در سرم شعله 
می کشد. نمی دانم اینجا چه بر سرم آمده که جرات ابراز عشقم را یافته ام، شاید همنشینی با 
مرگ این جرأت را به من داده. انتظار دریافت جواب نامه را ندارم، برایم همین کافی است 
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که فراموشم نکنی... «
ادامه اش همین است که می گویی. پدرت گفته که آنرا از خودت جدا نمی کنی، گفته مرا 
بخشیده ای که عاشقت بودم ولی هرگز بر زبان نیاوردم وخودت را سرزنش می کنی که چرا 
هیچگاه به چشمانم نگاه نکردی. از من راضی هستی که تالش کردم آنطور که می خواهی 
باشم و از خودت دلگیری که چرا به من نگفتی عاشقم هستی. دوستم داری چون برایت 
نامه نوشتم وخود را نمی بخشی چون فرصت پاسخ نیافتی. خوب من. خودت را سرزنش 
نکن، به خاطر من با خودت مهربان باش . زندگی کردن با یاد کسی که ترکت کرده.... 
که از کنارت برده شده.... بگذار اینگونه بگویم، قرار نبوده ما با هم باشیم... تو مرا فراموش 
برد، ولی جان من، زمان آن رسیده که مرا  نبرده ونخواهم  یاد  از  ترا  نکرده ای من هم 
با همان نامه درصفحه ای از آلبوم خاطراتت بگذاری. بگذار تا خوشبختی ات به من هم 
آرامش دهد. عشق من. این اولین و آخرین باری است که به من اجازه داده شده به خوابت 
بیایم، دوست داشتم صدایت را هم بشنوم اما دستور این بوده که تو بشنوی. حاال علت 
صحبت نکردن ترا می فهمم. چشمانت، نگاهت، احتیاج به کلمات نبود. نمی دانم چقدر از 
این دیدار به یادت خواهد ماند، اما امیدوارم - وگفته اند باید - مرا از یاد ببری، فراموشم 
کنی... فراموش نخواهمت کرد، از یاد نخواهمت برد. ای کاش چشمانت را... دستانت را... 

ای کاش... مزارم را با نگاهت روشن کن. خدانگهدار.
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محمدمهدی قادری
تقدیم به بهترین مادر دنیا، 

حضرت زهرا سالم اهلل علیها
که  می افته  ماشین  داغ  کاپوت  به  چشمام  می دوم.  خونه  تا  رو  کوچه  کل 

دونه های ریز بارون رو دود می کنه هوا...
-»کیه...؟«

-»منم مامان خانوم! میشه این در رو باز کنی؟!«
-»تویی مامان؟ بدو بیا باال تا خیس نشدی عزیزم! چرا اینقده زود برگشتی...؟!«
هه! فکر کرده با این حرف ها می تونه خامم کنه! عمرا دیگه کوتاه بیام.آبروم 
جلوی همه بچه ها رفت... همین مونده بود که این دختره ی پرروی عقده ای 
می ترکه. بغضم  باید...  چرا  آخه  کنه!  پولم  یه  سکه ی  بچه ها  بقیه  جلوی 
دیگه نمی تونستم تو این دلم نگهش دارم. پله ها رو دو تا یکی می دوم باال.
اونقدر سریع که متوجه نگاه متعجب اکرم خانوم و سالم حسین کوچولوش 

نمیشم...کفشام رو پرت می کنم گوشه جاکفشی و محکم می کوبم به در.
نداری  کلید  خودت  مگه  اصال  می زنی؟!  در  اینطوری  چرا  -»اااا...چته؟! 
مامان...؟!« جوابش رو نمی دم.اصال هم دیگه برام مهم نیست که ناراحت 
میشه یا نه؟ نمی دونم چرا نمی خواد بفهمه که این هیکل گنده، دیگه اون 
زهرا کوچولوی 10 سال پیش نیست؛ می فهمه تو این خونه چی می گذره...

اشك هام رو که می بینه، جا می خوره...«
-»چیزی شده؟!« 

سرم رو می اندازم پایین و راست می رم تو اتاقم. کالفه ی کالفم... نمی دونم 
باید  که  کردم  چیکار  من  مگه  من؟  چرا  جون!  خدا  آخه  کنم.  چیکار  باید 
اینطور آبروم بره؟ اصال چرا گذاشتی اینطور شه؟ چرا نذاشتی پیشمون بمونه؟ 

دونه های اشك رو روی صورتم حس می کنم...
اینا  خاله ات  نمی زنی؟!  حرف  چرا  شده؟!  چیزی  مامانی...  -»زهرا... 
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منتظرن ها... زشته...«
-»من نمیام. خودت برو... تازه می تونی تو راه...«

دوباره گریه ام می گیره. ایندفعه با اون صدای قشنگش میگه:
-»چرا نمیگی چی شده مامانی؟!«

جرأتم بیشتر میشه. می دوم سمت در و محکم بازش می کنم. این بار، وقتی چشم های قرمزم 
رو می بینه، نگرانی ای رو که تو چشماش موج می زنه حس می کنم.

بهم  رفت...چرا  دوستام  پیش همه  آبروم  خانوم...؟!  مامان  بشه  -»دیگه می خواستی چی 
نگفتی که... آخه این چه کاریه که می کنی؟! اصال شاید اگه بابایی اینجا می بود، االن«

-»چرا درست حرف نمی زنی مامان؟! منظورت چیه...؟!«
-»تو مسافرکشی می کنی؟!«

سرش رو می اندازه پایین و روش رو برمی گردونه. منتظرم یه چیزی بگه، اما... اما این فقط 
از  اتاقش. حالم  تو  آور میره  با یه سکوت عذاب  شونه هاشه که بی صدا تکون می خوره. 
خودم بهم می خوره. چشم هام می افته به عکس بابایی. بابایی که برام همیشه توی اون قاب 
بوده. روی طاقچه. این بار اما، اون خنده ی همیشگی اش که آرومم می کرد رو نمی بینم... 
خنده ای که هر وقت دلمون می گرفت، با مامان می نشستیم و یه دل سیر باهاش درد و دل 
می کردیم. با یه خنده... می رم پشت در اتاقش. انگاری داره با یکی حرف می زنه. خجالت 
می کشم که برم پیشش. این موقع ها که گریه ام می گرفت، فقط اون بود که می تونست 
آرومم کنه. با اون دست های مهربون و الالیی های قشنگش. اما حاال... خدایا! چرا؟! چرا 
باید مامانی دوست داشتنی من که همه فامیل حسرت نجابتش رو می خورن، یه همچین 

کاری بکنه؟! مگه خودش نمی گفت که تو همیشه هوامون رو داری؟! 
دوباره گریه ام می گیره! میدوم تو اتاقم و ولو می شم روی تخت. دارم دیوونه می شم.

***
-»چطوری زهرا خانوم!«

-»چیه؟ بازم می خوای شر به پا کنی سیما؟ ببین، من حوصله کل کل کردن با تو یکی 
رو ندارم ها...!«

-»چیه بابا توام! عین خروس جنگی می مونه. خواستم بگم از مامانت تشکرکنی، همین!«
تعجب کردم! از سیما که چشم دیدن من رو هم نداشت بعید بود که تو جمع، اون هم از 

مامانم، تشکر کنه
-»اونوقت، بابت چی؟!«

-»این که دیروز تو اون بارون شدید من و مامانم رو سوار کرده«
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-»خب! مامان منه دیگه! دیده یه کم دیگه بمونید موش آب کشیده می شید خواسته یه 
کمکی کرده باشه!«

مثل اینکه سیما هم منتظر همین جواب بود.نیشخندی می زنه و میگه:
-»نه! خواستم ازش تشکر کنی که کرایه کم تری ازمون گرفته...«

-»چی؟! این چرت و پرتا چیه که می گی؟!«
-»هیچم چرت و پرت نیست! خودم کرایه رو دادم دستش و اون هم قبول کرد. راستی 

نگفته بودی که مامانت مسافرکشی می کنه. البته حق هم داره ها«
سرم داشت گیج می رفت! دیگه نمی فهمیدم سیما چی می گه. فوری از مدرسه زدم بیرن و 

تا خونه یه نفس دویدم. زیر نم نم بارون.
***

-»زهرا جان... مامان... آماده شدی؟! داره دیر میشه زشته باید بریم«
بحثمون  و  جر  از  ساعت  یه  هنوز  کرده..؟!  فراموش  رو  همه چی  زودی  همین  به  یعنی 

نگذشته، اما اون... در رو باز می کنم. داره موهای بلند طالیی اش رو شونه می کنه... 
-»مامانی...! میشه این موهام رو برام ببندی...؟!«

تو  می زنه  زل  خنده  با  همینطور  آینه،  تو  از  می رم...  دلخورم،  دستش  از  هنوز  اینکه  با 
چشم هام!

-»چقده چشم هات شبیه مرتضاست!«
سرم رو با ناراحتی میذارم روی شونه اش

-»مامانی...! چرا بهم نگفته بودی که... که مسافرکشی می کنی؟«
چیزی نمیگه... سکوتش برای من هزار تا معنی داره و البته مثل همیشه عذابم میده

-»ااا... زهرا جان تو که هنوز آماده نشدی! پایین منتظرتما، عجله کن«
این رو میگه و با اون چادر مشکیش میره تو کوچه. حواسش نیست که از تو پنجره نگاش 
می کنم. از روی داشبور ماشین، چند تا کاغذپاره رو بر میداره و می ذاره تو کیفش. می بینم 
که سرشو گذاشته روی فرمون و آروم آروم شونه هاش دوباره می لرزه. لباسام رو می پوشم 

و از خونه می زنم بیرون. 
چه ترافیکیه! دلم گرفته! خیلی دلم می خواست که باهام حرف بزنه. نمی تونستم سکوتش رو 
تحمل کنم. دلم می خواست که دوباره با اون صدای قشنگش برام الالیی بخونه و من مثل 
همیشه رو پاهاش خوابم ببره. بارون شدیدی گرفته. یه خانوم و آقایی رو گوشه خیابون می بینم 
که به زور با بچه کوچولوشون چپیدن زیر یه چتر. مامان با یه لبخندی که منتظرش بودم، بهم 

نگاه می کنه و می پیچه جلوشون. با تعجب بهش نگاه می کنم!
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-»میدون... میدون فردوسی می رید؟!«
آقاهه تعجب کرده بود. شاید براش جالب می بود که یك زن... نمی دونم... 

-»بله! بفرمایید! مثل اینکه خیلی خیس شدید!«
خانومه در حالی که داشت لباساشو می تکوند گفت:

-»آره خانوم! خدا خیرت بده. مگه این موقع شب تاکسی پیدا میشه؟! االن یه ساعته اینجا 
وایستادیم منتظر یه ماشین«

راست می گفت! با اینکه این همه ماشین تو خیابون بود اما هیچکدومشون سوارشون نکرده 
بود. چشم هام می افته به بچه شون که تو بغل مامانش خوابش برده. چقده ناز بود!

-»متشکر خانوم. اگه همین گوشه و کنارها نگه دارید، ما پیاده می شیم خدمت شما!«
و یه اسکناس 5000 تومنی رو تعارف می کنه به مامان... مامان روشو بر می گردونه سمت 

من، با یه لبخند...
-»ممنون! قبال حساب شده...!«

راه  دوباره  پیاده میشن!  دوباره  با تشکر  و  نگاه می کنه  به خانومش  تعجب  با  مرد جوون 
می افتیم سمت خونه خاله اینا...

***
تو مهمونی، همه داشتن راجع به عروسی دختر خاله راحله صحبت می کردند.اینکه مراسم 
خواستگاریش چطوری گذشت و چه قرار و مدارهایی گذاشته بودن. تو مهمونی، یه چند بار 
خود راحله ازم پرسید که چرا پکرم؟ اما نتونستم چیزی بهش بگم. تو راه برگشت، جرات 
نکردم باهاش حرف بزنم... بارون بند اومده بود و خیابون ها هم خیلی خلوت شده بود... 
می رسیم خونه... طفلك مامانی که چقده خسته شده بود...! از صبح تا حاال مشغول بوده... 

اونوقت من هم به جای اینکه مونسش باشم، سنگی شده بودم که دل مهربونش رو...
از جبهه  بابایی  به عکس های روی طاقچه خیره میشه. عکس هایی که  دوباره چشم هام 
برای مامان فرستاده بود. دلم دوباره می گیره... میرم تو اتاقش. از خستگی با همون لباس 
و چادر، رو تخت خوابش برده...! جوراب هاشو در میارم و بوسه ای به پاهاش می زنم... از 
خواب می پره. بغلش می کنم و کنارش روی تخت دراز می کشم. با تعجب بهم نگاه می کنه. 
دست های زحمت کشش رو که برام هم پدری کرده و هم مادری می بوسم. اشك امونم 

نمیده... دست هاش رو الی موهام حس می کنم...
-»ال ال الالیی...«

چشم هام به عکس بابایی می افته... که داره با اون چفیه و سربند قشنگ یا زهراش، از توی 
حال، بهمون نگاه می کنه... با یه لبخند شیرین...
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محمدباقر سیدی

سکوی دوشکا درست در مرکز تپه بود. فقط یك موشك آرپی جی مانده بود. 
رسول، چشمش را به دوربین آرپی جی چسباند و مدت زمان زیادی، بدون 
آن که پلك بزند، به دوشکا خیره ماند. یك لحظه دلش مالش رفت. از دیروز 
جز کنسرو ماهی ای که از سنگر عراقی ها پیدا کرده بودند، چیزی نخورده 

بود. کنسرو، سر دلش مانده بود. دلش هوای چای زن اش را کرده بود...

شد.  بلند  چرخ  پای  از  برداشت.  خیاطی  چرخ  پدال  روی  از  را  پایش  زن، 
دستش را روی چراغ عالءالدین گرفت و گفت: »اآلنه که بارون بزنه، برم 

رخت های روی طناب رو جمع کنم.«
از  انار کوچك  تا  بعد، گره روسری اش را محکم کرد و به حیاط رفت. دو 
شاخه های درخت گوشه ی حیاط آویزان بودند. زن با یك بغل لباس برگشت. 
یه  بنداز  یادم  دختر.  ببینی،  خیر  »الهی  گفت:  و  گذاشت  زمین  را  لباس ها 
کیسه درست کنم برای یکی از انارهای روی درخت. سهم باباته. می ترسم 

گنجشکی چیزی بندازدش.«
برگشت:  زن  کاغذ،  با صدای جر خوردن  کرد.  دفتر جدا  از  کاغذی  دختر، 

»کاغذ را چرا حرام کردی، بچه؟«
دختر موهایش را کنار زد و گفت: »مگه نگفته بودید برای  بابا نامه بنویسیم؟«

زن گفت: »آها... چرا گفتم... الهی بال گردونت شم، حواس ندارم که...«
و نشست تا لباس ها را تا کند و گفت: »از صبح پلکم می زنه، خدا خیرش کنه.«
دختر، مداد سیاه سوسمارنشانش را تراشید. زن نگاه کرد و گفت: »صد بار 

گفتم دو سر مدادت را نتراش. خطرناکه!«
و لباس دخترش را تا کرد. دختر خم شد روی کاغذ. آبشار موهایش روی 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
205

کاغذ ریخت. زن گفت: »بنویس با عرض سالم خدمت شوهر عزیزم.«
بعد لب هایش را جمع کرد. فکر کرد و گفت: »نه، نه... این طوری خوب نیست. بنویس با 

عرض سالم خدمت آقارسول عزیز. آره، آره... این طوری بهتر شد.«
دختر نوشت: »با عرض سالم خدمت آقا رسول عزیز.«

زن گفت: »بنویس اگر از احواالت ما خواسته  باشی، الحمدهلل همگی خوب هستیم و ماللی 
نیست جز دوری تو.«

و دختر نصفه و نیمه نوشت. 

نکنه  می زنه،  پلکم  از صبح  نگرانت شدیم.  نزدی.  زنگ  هفته س  دو  »بنویس  گفت:  زن 
از وقتی رفتی،  جلو توپ و تانك بری، آقارسول. چی کار کنم، دست خودم که نیست... 
آب خوش از گلوم پایین نرفت. همه اش فکر می کنم که چه می خوری، چه می پوشی، چه 

جوری می خوابی...«
دختر گفت: »این ها را بنویسم که بابا ناراحت می شه؟«

زن، روسری سه گوش را تا کرد. آه کشید و  گفت: »خودت که زن شدی، این چیزها را 
می فهمی؛ به خصوص که شوهرت سفر باشه و چشم انتظار باشی.«

و ادامه داد: »بنویس این بار که آمدی، رخت چرکاتو بیار بشورم. لباس پاره، دوخت و دوز 
هر چی داری، بیار بدوزم.«

نوك مداد شکست. دختر گفت: »خیلی تند می گی، مامان!«
و سر مداد را برگرداند. خم شد و با نوك آن طرف، درشت نوشت.

زن گفت: »بنویس ِکی برای مرخصی می آی؟ این بار چند روز بیشتر مرخصی بگیر. هر بار 
که  آمدی، نتوانستم دل سیر ببینم ات. تا دو روز می آی، جلدی برمی گردی جبهه. عمو فیض اهلل 

گفت این بار که آمدی، یه سر به خانه ی آن ها هم بروی. همه دلشان برایت تنگ شده.« 
دختر نوشت و با خود فکر کرد: فیزاهلل... فیض اهلل... 

و دِر جامدادی اش را باز کرد. پاك کن اش نبود. دور خودش چرخید. زن، پاك کن را از کنار 
عالء الدین پیدا کرد. دختر پاك کرد و نوشت: فیض اهلل.

زن گفت: »ریزتر بنویس، همه اش توی یك کاغذ جا بشه.« 
دختر، با نوك مداد، پشت گوشش را خاراند. زن گفت: »بنویس راستی مشتلق بده! آبجی 

ثریات بار شیشه داره. خدا دامنشو سبز کرده.«
و زیر لب گفت: »قربون کرم خدا برم.«

دختر سرش را باال آورد و گفت: »بار شیشه یعنی چی، مامان؟«
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زن گفت: »یعنی عمه ثریا می خواد نی نی بیاره، فدات شم.«
و چند جفت جوراب شسته شده و تمیز را گندله کرد و روی لباس های تاشده گذاشت.

دختر شانه باال انداخت و نوشت.
این ماه کلی سفارش  نداریم، خدا رو شکر.  زن گفت: »بنویس پول مول کسری چیزی 
دوخت لباس گرفته ام. دو تا هم لحاف برای عروس پولك دوزی کرده ا م و دستمزد خوبی 

گرفته ام. باید بودی و می دیدی، چه قدر قشنگ شده بودند.«
بنویس  بنویسی.  را  این ها  نمی خواهد  اصاًل  نه...  »نه،  گفت:  زن  بنویسد.  خواست  دختر 
رسول جان زنگ بزن و از وضع حال و احوال ات برامان بگو... نتونستی، اقل کم دو کلوم 

کاغذ بنویس.«

بعد، دست گذاشت به کاسه ی زانو و بلند شد. لباس های تاشده را توی بقچه گذاشت. سینی 
استکان نعلبکی را از سر تاقچه برداشت و به طرف چراغ عالء الدین رفت. از گل گاوزبان هایی 
را روی  تو استکان. سینی  بود، ریخت  بود و هنوز ته کتری  که شب پیش درست کرده 
زمین گذاشت و گفت: »بنویس اآلن که داریم این نامه را می نویسیم، داریم گل گاوزبان 

می خوریم. کاش تو هم این جا بودی، آقارسول.« 

کنسرو، سر دل رسول مانده بود. دلش هوای چای زن اش را کرده بود. دِر قمقمه را باز کرد. 
آب قمقمه گرم بود و بوی پالستیك می داد. دو قوطی دیگر کنسرو هنوز میان خاك و 
خل بودند. با دیدن قوطی ها دل و روده اش به هم ریخت. روی زانو نشست و دوباره چشم 
به دوشکا دوخت. بوی باروت سوخته همه جا را پر کرده بود. آخرین افراد گردان در حال 
عقب نشینی بودند. رد خون خشك شده، از ابروها و پیشانی  رسول راه گرفته بود. برگشت و 
سمت تنگه را نگاه کرد. نیروهای حمل مجروح خودی، افراد را از تنگه خارج کرده بودند. 

فقط یکی از نیروهای حمل به طرف رسول می آمد. 

دختر، نگاهی به استکان توی سینی کرد. زن گفت: »خدا مرگم بده، برای تو نریختم!؟ یادم 
رفت... حواس ندارم که مادر... خب، اینو تو بخور، من برای خودم می ریزم.«

دِر  بلند شد.  پیدا شد.  لثه هایش  سیاهی  و  لب هایش پخش شد  بر  پهنی  و  پت  لبخند  و 
کتری را برداشت و ته آن را نگاه کرد. هنوز به قدر یك استکان، گل گاوزبان ته اش بود. 
استکان را گرفت زیر لوله ی کتری و گفت: »از وقتی رفتی، جایت خیلی خالی است. خواهر 
اما خب، آن ها هم درگیر زندگی و  و برادرهای تو و خودم گاهی می آیند و سر می زنند؛ 
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که  خودت  خب،  زد.  سر  و  آمد  شهرستان  از  بار  یك  هم  برادرم  خودشان اند...  بچه های 
می دانی عیال وار است، صبح تا شب می دود و نان به نانش نمی رسد... مادرم، نور به قبرش 
ببارد، می گفت سایه ی مرد یك چیز دیگر است. از وقتی رفتی، خیلی دست تنها شده ام...«

و خواست چیزی بگوید و حرفش را خورد. گفت: »بنویس راستی، به کالس نهضت می روم. 
دوست دارم زودتر خودم نامه ای برایت بنویسم. خب، خیلی حرف ها دارم که نمی شود جلو 

ریحانه زد...«
گوشه ی  روسری  بال  با  و  کشید  باال  را  بینی اش  آب  بود.  شده  اشك  از  پر  چشم هایش 
چشم هایش را پاك کرد. دختر سر باال آورد و با دیدن اشك های زن، بغ کرد. زن، سرفه های 
نفس گیر کرد و گفت: »خب، صفحه دارد تمام می شود. همین بس است. آخرش بنویس: 

همه از دم سالم می رسانند. پناهت به خدا. دوستدارت: همسرت منیژه.«
دختر مداد آبی را برداشت و نوشت: »همه از دم سالم می رسانند. پناهت به خدا. دوستدارت: 

همسرت منیجه و دخترت: ریحانه.«
زمین گذاشت و  را  آدامس  َکند.  را  آن  آورد. کاغذ روی  در  آدامسی  توی جامدادی،  از  و 

عکس برگردان کنار آن را در آورد و آخر نامه چسباند. 
زن تکه کاغذ کوچکی از جیب در آورد و به طرف دختر گرفت: »این آدرس رو هم روی 

پاکت بنویس. آخرین آدرسی که بابات داد، همین بود.«
دختر کاغذ را گرفت و به سختی خواند:

ـ شهرك دار... دارخو... دارخوین...
زن به آشپزخانه رفت و یك مشت آب به صورتش زد. چشم هایش سرخ بود. 

باالخره نیروی عراقی آمد پشت دوشکا. زیرپیراهنی سفید تنش بود و توی تاریك روشن هوا 
به خوبی دیده می شد. رسول، روی زانو نشست و نشانه گرفت. نیروی عراقی، دِر قمقمه اش را 
باز کرد و به دهان نزدیك کرد. دستان رسول بی حرکت ماند. گذاشت تا آب خوردنش تمام 
شود. برگشت و یك بار دیگر تنگه را پایید. ستون نیروهای خودی خارج شده بودند. خیالش 
راحت شد. دوباره چشم هایش را به دوربین چسباند. دیگر کسی پشت دوشکا نبود. دید و دیگر 
ندید. گیج شده بود. بوی باروت سوخته و کنسرو ماهی دلش را آشوب می کرد. یك بار دیگر 

محکم نشست و نشانه گرفت. اما هنوز نیم خیز بود که با تیربار، روی زمین غلتید.
آن طرف تپه، چند عراقی با زیرپیراهن های سفید هلهله کردند. نیروی حمل مجروح، حاال 
سینه خیز خودش را به رسول رسانده بود. بیسیم فرماندهی روی زمین بود و صدای پیام 
می آمد. نیروی حمل مجروح، بیسیم را به گوشه ای برد و با بغض به مرکز فرماندهی گزارش 
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کرد و گفت: کی خبر را به زن و بچه ی رسول بدهد؟
ریحانه کنار عالءالدین به خواب رفته و خانه ساکت شده بود. پاك کن اش روی فرش مانده 
بود. بوی نم می آمد و باران ریزی می بارید. زن، پرده را پس زد و توی حیاط را نگاه کرد. 

نگاهش به درخت انار افتاد. زیر لب گفت: »آخ... دیدی، گنجشك زده انارها رو انداخته.«
و پرده را انداخت و به حیاط رفت. 
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 محمد رضا پُستک

مرضیه جلو درب قهوه اي رنگ خانه اي قدیمي مي ایستد و نیم نگاهي به 
پالك آبي شماره 44 که روي آجرهاي نم کشیده ي باالي درب به چهار میخ 
کشیده شده مي اندازد، دوباره به آدرسي که روي کاغذ مچاله شده ي دستش 
است مي نگرد و دگمه ي زنگ در را مي فشارد، نگاهي به کوچه مي اندازد، 
کوچه باریك وخلوت است و جوي آبي آلوده از وسطش عبور مي کند صداي 

زنانه اي از پشت آیفون معمولي جواب مي دهد
-کیه؟

-ببخشین منزل آقاي صبوري؟
-بله، شما؟

-من، من توفیقي هستم، دیشب بهتون زنگ زده بودم.
-بله، بله، بفرمایین.

را  چادر مشکي اش  کرده  مکثي  مرضیه  باز مي شود،  در  ایي  تق  با صداي 
سفت مي گیرد و در را به آرامي هل مي دهد هنوز وارد خانه نشده دو پسربچه 

با فاصله سني کم به پر و پایش مي پیچند:
-سالم خاله.

-سل الم.
مرضیه جواب سالم بچه ها را مي دهد و دستي به سرشان مي کشد

-سالم، مامان تون کجاست؟ 
صداي همان زن که ظریف و نازك است تو گوشش مي نشیند

-سالم خانوم، بفرمایین خوش اومدین.
خانه ي صبوري کوچك و محقر است، یك تخته فرش نخ نماي آذرشهر با 
یکي دوتا مخده ي کج و کوله به همراه یك کمد چوبي زوار دررفته بایك 
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در آویزان کل وسایل اتاق را تشکیل مي دهد، پسر بچه ها در گوشه اي از سرو کول هم 
باال مي روند، زن با سیني چاي از سمتي وارد شده دامنش را زیر زانوهایش جمع مي کند و 

مي نشیند، یکي از استکان ها را جلومرضیه مي گذارد و مي گوید:
-بفرمایین.

-دستتون درد نکنه، مزاحمتون شدم.
-نه بابا، چه مزاحمتي.

زن براي این که کاري کرده باشد گره روسري عنابي اش را کمي سفت مي کند و چشمان 
درشت و سیاهش را به مرضیه مي دوزد مرضیه نیم نگاهي به زن مي اندازد، معلوم است 
که روزگار به او نساخته، اندامي الغر و ظریف دارد، پیراهني که به تن کرده به حدي گشاد 
است که بخش اعظم دامن پلیسه دار سیاهش را پوشانده است و تا روي زانوهایش مي رسد، 
دست هایش را مرتب بهم حلقه مي کند تا اضطراب درونش را پنهان کند، مرضیه استکان را 
برداشته لب مي زند هنوز داغ است، نگاهشان باهم تالقي مي کند، بارقه ي امید در البالي 
نگاه مضطرب زن دیده مي شود، مرضیه با لبخندي که چهره ي سالخورده اش را جذاب تر 

نشان مي دهد مي گوید:
-شما خانم آقاي صبوري هستین؟

-بله، ببخشین دیشب که به موبایل شوهرم زنگ زدین گفتین به شوهرم بدهکار هستین، 
-شما شوهر منو از کجا مي شناسین؟ 

مرضیه جمله ي آخر زن را خوب مي گیرد، فکر مي کند اضطراب زن به همین موضوع مربوط 
مي شود، بالفاصله جواب مي دهد: 

-نه، من نه، همسرم بدهکاره، البته مال خیلي وقت پیشه، من تازه متوجه شدم، یك ماهه 
که دارم دنبال آدرستون مي گردم، خدا را شکر که باالخره پیدا تون کردم.

-مثال چند وقته؟
-درست نمي دونم، فکرکنم مال بیست بیست وپنج سال پیش باشه.

زن چشم هایش گرد مي شود، بیست و پنج سال پیش او هنوز شوهر نکرده بود، مرضیه فکر 
زن را مي خواند.

مي کرد،  کار  راهي  بین  خونه  قهوه  تو یك  وقتا  اون  دونم شوهر شما  مي  که  اونجا  -تا 
مي خوره به تور همسر من، کیف پول اش گم شده بود، یه کم پول قرض مي گیرد، اما خوب 

قسمت نبود که خودش پس بدهد.
خنده ي نصفه نیمه ایي صورت زن را پر مي کند

-آره، جعفر خودش تعریف مي کرد که یه مدت شاگرد قهوه چي بوده، مال خیلي وقت پیشه، 
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-اما در مورد شوهر شما چیزي به ما نگفته، حاال چرا خودشون نیومدن؟
-همسر من شهید شده.

خنده روي لب هاي زن خشك مي شود و یك نمه اشك گوشه ي چشمش مي دود.
-شهید شده؟ خدا رحمتشون کنه، کي؟

-همون روزا که از شوهر شما قرض گرفته بود، فکر کنم یکي دو ماه بعدش، البته ما خبر 
نداشتیم، مفقود بود، دو ماه پیش پیداش کردند، کوله پشتي اش کنارش بود، من اسم شوهر 

شما را از دفترچه توي کوله پشتي یادداشت کردم، خودش نوشته بود، خطشو مي شناسم.
زن لبش را مي گزد، کمی سر در گم شده است، بچه ها هم چنان بازي مي کنند.

-اوه، اونوقت چه جوري مارو پیدا کردین؟
-مفصله، تا همون قهوه خونه رفتم، قهوه خونه چي آدرس عموي شوهرتون را که توي ِده 
از شما نداشت یعني  نزدیك قهوه خونه زندگي مي کنه بهم داد، عموي شوهرتون خبري 
آدرس تونو بلد نبود، اما راننده میني بوس ِده شوهر شما را مي شناخت، به یکي دو جا زنگ 

زد و باالخره شماره تلفن شوهرتون را پیدا کرد.
-پس خیلي سختي کشیدین، چاي تون سرد شد، مي خوایین عوضش کنم؟

-نه، زیاد داغ نمي خورم، حاال شوهر شما کي میان؟
-نمي دونم، راننده است، شاید.... یعني دست خودش نیست، شما مي تونین پولو بدین به 

من، من مي دم بهشون.
یکي از پسربچه ها همانطور که مشغول بازي است داد مي زند

-بابام زندانه، پول نداره زندونیش کردن.
زن رنگ پریده سرش را پایین مي اندازد، دستش آشکار مي لرزد، مرضیه معطل مانده که 

چه بگوید، یکي دو قلپ چایي مي خورد.
-خدا بد نده، چي شده؟

-چي بگم خانوم، تصادف کرده بیمه اش تموم شده بود، زده پاي یه بنده خدایي را شکسته، 
دیه مي خوان نداره، ماشین هم مال خودش نیست که بفروشه.

-ناراحت نباش خدا کریمه، حاال دیه اش چقدري هست؟
فروختم،  مو  طالها  یعني  کردیم،  جور  میلیون  یك  شدن،  راضي  تومن  میلیون  سه  -به 

دویست هزار تومن هم آقا جونم جور کرده، اما دیگه چیزي نداریم.
مرضیه به فکر فرو مي رود، رضا را مي بیند که کاپشن نواش را به برهنه اي داده وبا تن 
لرزان وارد خانه شان مي شود، خنده و اشك باهم تو صورتش جا خوش مي کنند، با محبت 

به زن مي نگرد. 
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خیلي خوب، پس حله، فردا مي توني بري پي شوهرت.
مرضیه به زور دو تا از النگو هایش را در مي آورد، پوست دستش سرخ مي شود و مي سوزد، 
زن با تعجب نگاه مي کند، مرضیه النگوها را به زن مي دهد و دوهزار تومان نیز از داخل 

کیفش که سوا گذاشته است بر مي دارد و کنار النگو ها مي گذارد.
-این بدهي همسرم، اینا روهم بفروش برو شوهرتو خالص کن بگو رضا را حالل کنه.

زن مبهوت به مرضیه مي نگرد، مي خواهد حرفي بزند نمي تواند بغض راه گلویش را بسته 
است، با دست میان اشك و آه اشاره مي کند که نمي توانم قبول کنم، مرضیه بغلش مي کند 
و صورتش را مي بوسد، بچه ها دست از بازي کشیده و متعجب به آن ها مي نگرند، مرضیه 

در حالي که اشك چشمش را پاك مي کند مي گوید
-اگه قبول نکني روح رضا دلگیر مي شه از دست همه مون ناراحت مي شه، به شوهرت بگو 
بقیه شو رضا بهش قرض داده اگه عمري باقي بود بعد بیست بیست و پنج سال برگردونه.
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مرضیه فعله گری

آن قدرها راحت نبود. روز به روز همه چیز سخت تر می شود. این که دوره بیفتی 
همه را تك به تك قانع  کنی، دیگر از من ساخته نیست.

باز  را  پنجره  رسیدم  تا  می خواست.  اساسی  جاروی  و  آب  حیاط،  و  باغچه 
 کردم. باد خنکی تمام صورتم را پوشاند. نفسی کشیدم، نه خیلی عمیق. بعد 
جارو برداشتم و افتادم به جاِن حیاط. علف های هرز باغچه را چیدم. قبل تر 
اسکاچ زبر جواب می داد. رفتم پیدایش کردم و حوض را حسابی کیسه کشیدم.

بلند می شوم کنار پنجره می ایستم، زنی دست دختر کوچکی را گرفته و دارد 
می رود، با چادری که نمی توانم تشخیص دهم نقطه های روی آن صورتی 
است یا، حتمًا صورتی است، معصومه که به سن او بود، همه چیزش صورتی 
جز  نیست،  پیدا  چندان  چهره  شان  صورتی«.  »پلنِگ  می گفت:  احمد  بود. 
گونه های درشت دختر که از چادر بیرون زده. سرش را به سمت زن بلند 
می کند. لبش می جنبد. پنجره را باز می کنم. زن، دست دختر را می کشد و 

می روند ته کوچه.
دارد یادم می رود که احمد چقدر مرا با چادر سفید گلدار، دوست تر می داشت. 
رهایش  آن سو  از  و  سرت  دور  می پیچانی  را  چادر  لبه ی  وقتی  می گفت 
می کنی، چیزی شبیه... نه، او فرشته بود، من کجا؟ همیشه دوست داشت 
صدای آرام ام را بشنود. بشنود که چطور ریز و نازك می گویم: »سبحان اهلل 

و الحمدهلل و...«. کجا می بردمش؟
دارم به حافظه ام شك می کنم. پای هوش و حواس که می آمد، احمد همیشه 
مرا مثال می زد و کنکور و رتبه و این  حرف هام را پیش می کشید. دارم به 

ته خط می رسم؟
اگر نمی آمدم چه می شد؟ نه! باید می آمدم. مگر نه این که برای هر کاری 
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باید هزینه ای داد؟ خب من هم دارم هزینه می دهم. هرکه هرچه دلش می خواهد بگوید. 
همین که جلو روم نمی گویند، باز جای امیدی هست. من چکار به حرف دیگران دارم؟ اگر 
به این چیزها باشد، که همه باید کارشان را ول کنند بیفتند دوره که این چه می گوید آن 

چه می خواهد.
بزرگ نیست این خانه، ولی هرچه هست، یاد است و خاطره. بوی احمد دارد و به حرف 
آمدِن معصومه. جنگ که تمام شد، از این جا رفتیم. گرچه آن قدرها خوب نبود که مشتری 
پاش بخوابد، ولی نگذاشتم فشار زندگی، مجبورمان کند، بوی احمد و بچگی های معصومه 
را معامله کنم. گفتند ولی گوشم را گرفتم و حاال که همه چیز باال کشیده، دم از عقالنیت 
و آتیه نگری ام می زنند که: »خوب شد بچگی نکردی این جا را مفت از دست بدهی.« ولی 
چرا به این روزها که می رسم، صدایم به گوش کسی نمی رسد؟ چرا پای هر حرف و کاری 
می رسد، عقل کلّم و حرف هام حسابی اند و بحث احمد را که پیش می کشم، صدا از کسی 

بلند نمی شود؟

وقتی همه دست از انتظار برداشتند، نذر کردم هر سال این موقع بیایم این جا، معتکف شوم، 
که خبری از تو شود، که خودم را پیدا کنم.

حاال خبرهایی شده. سر و کله ی دوستش پیدا شده، آن هم بعد از این  همه مدت. کجا بود؟ 
چرا سراغمان را حاال می گیرد؟ معصومه و علی رفته اند پی اش. هرچه کردند نرفتم. خبر 
هرچه می خواهد باشد، با خوب و بدش کار ندارم، ولی تاِب شنیدن برایم نمانده. دیگر عادت 
کرده ام به انتظاِر خودم. دیروز که قرار شد بروند، بار و بندیلم را جمع کردم آمدم این جا. 
گفتم هرچه شد خبرم کنید. انگار انتظار هیچ وقت دست از سر زندگی ام برنخواهد داشت. 

انتظار احمد کم بود، انتظار خبرش هم آمد روی اش.

پاهایم دارد خواب می رود. دردی توی اش افتاده. دست می کشم به پایم. احمد می گفت درِد 
هر سال با سال قبل فرق دارد. روز به روز به مرگ نزدیك تر می شویم و ضعیف تر. دردم 
هنوز ساکت نشده. دارم پیر می شوم؟ مرگ پشِت در ایستاده؟ مگر چند سالم است؟ جوانی 
نکرده پیری آمد سراغم؟ نه! تا احمد را نبینم، تا او به قولش عمل نکند، آماده ی هیچ مردنی 

نیستم. تا ناخالصی هایم را پاك نکردی مرا از این دنیا نبر!
صدای اذان می ریزد توی خانه. دلم هّری می ریزد. بلند می شوم به نماز می ایستم. نور آفتاب 
ظهر از پنجره توی اتاق را روشن کرده است. نگاهی به آسمان می کنم که انگار اذان از 
البه الی ابرها به سمت من می آید. نزدیك تر می روم. آفتاب، چشمم را می زند. توی صحن 
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که می نشستیم، چادر را می کشیدم روی چشم هام و احمد زیارت نامه می خواند. دست می برم 
روی چشم ها و تکان خوردن شاخه ها را نگاه می کنم. ابرها تکه تکه می شوند. احمد وقتی 
رفت، شاخه ها عجیب تکان می خوردند. نسیم بود یا باد؟ گوشم بدهکار هیچ حرفی نیست.

وقتی اسمش توی هیچ لیستی نیست، این یعنی چه؟

من به معنایی که آن ها می گویند کاری ندارم. نمی توانم داشته باشم! مگر وقتی رفت و 
نامه هایش این طرف و آن طرف گم شد، کسی آمد این ها را برایم معنا کند؟ مگر وقتی که 
لحظه لحظه ی مشهد آن سال را زنده می کرد برایم، یکی آمد بگوید زیارت قبول خواهر؟ 
مگر وقتی گفتند تیر خورده، گفتند اسیر شده، گفتند معلوم نیست کجاست، کسی معنایی 
برایشان پیدا کرد؟ آن اوایل که داشتند یکی یکی برمی گشتند، خیلی این در و آن در زدم، 
راه به جایی نبرد. همه آمدند جز او. لیست، لیست، لیست. لعنت بر این لیست! دیگر دلم 
را خوش کردم به حرف های احمد. او گفته می آید و هر طوری شده می آید. امسال نشد، 
سال بعد، سال بعدتر. سر چرخاندم که خیسی صورتم را نبیند، بازویم را فشار داد:  »هر کجا 
باشم، آب شوم بروم زیر زمین، دود شوم از الی این شاخه ها بروم باال، توی همچین روزی 

می آیم، این جا، همین جا.«

***

یعنی چه خبری دارد؟ از کجا آمده، کجا بوده اصاًل؟ سال هاست که دیگر کسی آزاد نشده. اگر 
قرار بود بیاید، تا حاال آمده بود، نه؟ نه، او می آید، مطمئنم. مگر نماز شکرش را بارها نخوانده ام 
پیش از آن که بیاید؟ مگر همین پارسال نبود که حاِل عجیبی بهم دست داد؟ دلم بدجوری 
تنِگ احمد شده بود. دلم می سوخت که نبود که ببیند بدون او چه می کشم. نبود که ببیند دیگر 
هیچ کس برایم نمانده و تنهای تنهایم. رفته بودم پابوس حضرت معصومه)س( شوم. از دِر 

مهمانسرا که درآمدم، یکی جلوم را گرفت، گفت: »شما زائرید خواهر؟«
پیر بود. گفتم:  »بله.«

دست کرد توی جیبش: »امروز مهمون خانمید. غذاخوری حرم رو که بلدید؟«
دلم لرزید. ژتون را داد دستم. اشك آمد توی چشم هایم. چه زود صدایم را شنید، قرباِن 

معصومیت خانم بشوم! این همه سال آمدم این جا، هیچ وقت قسمتم نشده بود.
دادم،  سامان  و  سر  را  دخترم  نکردم؟  که  برمی آمد  دستم  از  کاری  می کردم؟  باید  چکار 
نگذاشتم آب توی دلش تکان بخورد. غِم بی پدری سخت است، می دانم. من نکشیدم، ولی 
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غم بی همسری را خوب می فهمم. کارم شده انتظار و انتظار. به هرچیز که دست می برم، 
احمد کنارم ایستاده و نگاهم می کند. به حرفش که می گیرم، هیچ نمی گوید. سِر گله را که 

باز می کنم، می رود پیدایش نمی شود مدتی.
چیزی به اذان مغرب نمانده. بلند می شوم مي ایستم به نماز. سرم را از روی سجده برنمی دارم 
و غِم این همه سال را خالی می کنم و یك دل سیر اشك می ریزم. چقدر خوب است این 
اگر شهادت،  باشد.  او  از  باشد. فقط خبري  باشد،  باِر دل!.... خدایا! هر خبري  خالی کردن 

نصیبش شده، مبارکش، خوش به حالش؛ اگر هم نه، قدمش روي چشم من.

***

به صدای اذان بیدار می شوم. می روم وضو می گیرم و سجاده ام را پهن می کنم. صدای زنِگ 
در می آید. می خواهم بروم در را باز کنم، پاهایم به زمین چسبیده. نمی توانم تکان بخورم. 

صدای زنگ بلندتر و بلندتر می شود.
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مرضیه نفری

مرد آخرین قرص را خورد. قوطی خالی قرص را کنار گذاشت. در قوطی ها 
خوب سفت می شد.  دخترش گفته بود قوطی های خالی را به او بدهد برای 
کلیپس های مو. زن سوزن های خیاطی را می ریخت تویشان و پسر قوطی ها 
را می گرفت برای ترقه هایش. دوز داروها باال رفته بود و مرد خوشحال بود 

که به اندازه همه قوطی دارد.
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مرضیه نفری

عاشقم شده بود. این را خودم می دانستم. دوستم داشت این را از نگاهش 
می فهمیدم. لبخند می زد، ابروهای پیوندی اش باال می رفت. مش صفر، بابای 
محمد، این را فهمیده بود، مامانش هم فهمیده بود خیلی خوشحال شده بودند. 
دنبال بهانه ای بودند که محمد را یك جوری توی روستا نگهش دارند. دست 
از این کارهایش بردارد دیگر راهپیمایی نرود. اعالمیه پخش نکند. کله اش 
بوی قورمه سبزی می داد این حرف را مش صفر هزار بار گفته بود. مش صفر 
بهترین سرایدار دنیا بود. نظافت می کرد. سبزی می کاشت، عالیه خانم هم 
کمکش می کرد باغچه باریك کنار حیاط پر شده بود ازسبزیهای جورباجور، 
تره و نعناع ها از همه بیشتر بودند. دو سه تا از اتاقهای خانه مش صفر دست 

معلم ها بود که در آن زندگی کنند. اتاق بابا از همه آفتاب گیرتر بود. 
***

بابا  که  بود  مانده  مهر  به  هفته  سه  دو  بود.  شده  خنك  قزوین  هوای 
گفت:»ریحانه بیا کمکم، پرونده بچه ها را مرتب کنیم، ثبت نامها را تکمیل 
کنیم، این روزها کارم زیاده، چند تا معلم هم کم دارم.« از خدایم بود روستا 

بروم، عاشق روستا بودم، عاشق مدرسه بابا و.... 
بیشتر  روز  دو  یکی  باشد  که  جا  ولی هر  نباشد،  االن هست؟ شاید  یعنی   
نمی ماند و برمی گردد خانه. رویم نمی شد از بابایم بپرسم. من نه به خاطر 

کمك به بابا، به خاطر دیدن محمد به روستا می رفتم.
 ***

سالم ریحانه خانم، زحمت این اعالمیه ها با شما، تا پنج شنبه آماده می شه؟
از  چند وقتی می شد که اعالمیه ها را من می نوشتم. کاغذها را دستم داد. 
هر کدام باید صدتا می نوشتم. دستش را از پشتش بیرون  آورد، لواشك ها را 
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جلویم گرفت. من من کنان گفت:»اینها رو مامانم داده برای آقای مدیر و...« مکث کرد و 
ادامه داد:»برای خانواده تون« آستین لباس سفیدش را تا کرده بود موهایش بلند شده بود، 
قهوه ای روشن. عالیه خانم با شنیدن صدای محمد، دست از دستمال کشی برداشت و دم 
دفتر آمد: »اِ تو اینجا چکار می کنی؟« لواشك ها را به سمتش گرفتم و گفتم:»عالیه خانم 

دستتون درد نکنه.« 
تا عالیه خانم بیاید و مچ محمد را بگیرد، محمد جیم شده بود. عالیه خانم سر تکان داد 
و آرام گفت:»کی بشه که آقای مدیر ما رو اخراج کنه. امان از دست تو محمد!« هم من 
هم عالیه خانم می دانستیم که بابا در فکر اخراج هیچ کس نیست. محمد نشسته بود زیر 
پنجره. سربه زیر شده بود شمرده شمرده حرف می زد. زل زده بودم به گلیم کرمی رنگ. 

نمی توانستم نگاهش کنم انگار که آدم دیگری شده بود.
رو  دانشگاه. درسم  بشیم می رم  پیروز که  بیاد،  امام که  مدیر خوشبختش می کنم  آقای   

می خونم. من... من...
بابا خیلی وقت بود که عاشقی  با لبخند نگاهش می کرد.  بابا داشت  حرفش را قطع کرد 
محمد را فهمیده بود. بابا خیلی وقت بود که بی تابی های من را درك کرده بود. بابا راضی 
اول  بخش  و  منطقه  مسابقات  توی  شاگردهایش  که  بود  وقت هایی  مثل  نگاهش  بود. 

می شدند وقت هایی که بابا واقعا کیف می کرد.
***

بعد از محمد آرام و قرار نداشتم. بابا گفت که دیگر روستا جای ماندن من نیست. گفت که 
من باید تحت نظر دکتر باشم. گفت که باید برگردم قزوین. برگشتم قزوین. نمی توانستم 
بود.  بود چقدر سرد شده  آفتابگیر  این که  با  بدون محمد تحمل کنم  را  خانه مش صفر 
دوقلوها را حامله بودم. چند سال اول تا عالیه خانم زنده بود می آمدم. دوقلوها کوچك بودند. 
آقاجون که مریض شد و خانه ما آمد دیگر حال روستاآمدن نداشتم. خودم را مشغول بزرگ 

کردن بچه ها کردم تا نبودن محمد از پا نیندازتم، اما نشد. 
***

بودند. کنار میدان  را توی میدان روستا زده  بزرگ محمد  بود. عکس  روستا عوض شده 
می ایستم و زل می زنم به عکس. 

مامان کاش این عکس رو عوضش می کردن رنگ و رو رفته شده، مامان شهدای انقالب 
چرا اینقدر مظلوم و غریبن! تا حاال دقت کردی هیچ وقت براشون یادبود نمی گیرن، شب 

شعر نمی ذارن؟ 
نگاهش می کنم این حسین من است که بزرگ شده و دارد حرفهای جدی می زند. محمد 
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رفت و دو تا پسر شبیه خودش برای من یادگار گذاشت. کیفم را دست به دست می کنم و 
می گویم: »درست می گی مامان ولی پیش عمه زهرا از این حرفها نزنی ها.«

با حسین و عمه زهرا وارد خانه می شویم رنگ قهوه ای در پریده است رنگ کرمی زیرش 
بیرون زده است. مثل همان وقتی که محمد را شناسایی کرده بودند؛ پیرمرد ساواکی با لگد 
به در زد تا محمد از دیوار پشتی مدرسه فرار کند و مش صفر در را باز کند نصف رنگ در 

ریخته بود. 
سقف خانه ترك برداشته است. دلم می خواهد اول از همه سراغ اتاق مهمانی برویم، همان 
اتاقی که مال من ومحمد بود. یعنی اول مال مدیر مدرسه بود بعد مال ما شد. همان چند 
ماهی که تازه عروس بودم. همان شش هفت ماهی که با هم بودیم. من هم نتوانستم 

جلوی رفتنش را بگیرم. بعدها اسم مدرسه عوض شد: مدرسه شهید محمد مقدم 
سالها بود که چراغ این خانه خاموش شده بود. برای سرایدار، خانه نو ساخته بودند. سرایدار 

فقط سرایدار بود. معلم ها خانه اش نمی رفتند، سبزی هم نمی کاشت. 
پرده رنگ و رو رفته را کنار می زنم، خاك بلند  می شود. عمه زهرا کنار دیوار سرمی خورد 
زمین. آرتورز پایش اذیتش می کند. حسین عکس بابایش را که روی تاقچه افتاده برمی دارد 

و تکیه اش می دهد به دیوار، محمد توی عکس به دوردست ها خیره شده است. 
 عمه زهرا کی می خواد خونه رو بخره؟ داغون شده خونه.

عمه زهرا گوشی تلفن را روی تاقچه می گذارد. سفارش کرده بودم که گوشی را بیاورد.
 شورای روستا، می خواد خرابش کنه زمین بازی درست کنه، ورزشگاه می گن، سالن فوتبال، 

هر کس یه چیزی می گه.«
 گوشی را برمی دارم. صدای حسن توی گوشم می پیچد:»مامان کی برمی گردی؟« دوقلوها 
همیشه با هم هستند. بابای محمد خانه ما بود. حسن مجبور شد کنارش بماند.با هیجان 

تعریف می کند: »آقاجون رو امروز حمام بردم«
مواظب باش سرماش ندی، کولر رو خاموش کن. 

چشم... مامان.... جان.
چشمش را می کشد قیافه اش جلوی چشمم می آید مثل محمد است. محمد هم کلماتش 

را می کشید      
- چشم خانمم دیگه نمی رم فقط این دفعه رو اجازه بده تا آخر عمر مخلصتم.

با اینکه به محمد قول داده بودم مانع کارهایش نشوم، التماسش می کردم که نرود:
»محمد این روزها خیلی شلوغه. می دونی چند هزار نفر تو این دو سه ماه مردن، جنازه هاشون 
معلوم  نمی نویسن.  هیچی  اعتصابن،  تو  که  روزنامه ها هم  می ترسم.  من  نشده؟  پیدا  هم 
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با بی  خیالی همیشگی اش می خندید و می گفت:»چرا معلوم  به کیه« محمد  نیست کی 
نیست من االن برات می گم، دیروز قزوین مثل شهرهای جنگ زده شده بود. باورت نمی شه 
با تانك اومده بودن تو شهر. می دونی یعنی چی؟ یعنی ترسیدن، وقتی به گاز اشك آور 
از کرج  نیروی کمکی  تازه چقدر  پی...رو...زیم.  ما...  پیروزیم.  ما  یعنی  میارن  پناه  وتانك 
را  اومدن، دکترمون هم که جوره، تو نگرون چی هستی؟« عق می زدم، دستم  و تهران 

می گرفت انگشت هایم را فشار می داد.
 قبول کن دیگه اگه دلت راضی بشه حالت اینقدر بد نمی شه ها

دستم را از دستش بیرون می کشیدم و می گفتم:»اِ چه ربطی داره برو کنار، لگن رو بده حالم 
داره بر می گرده« هیچی توی دلم بند نمی شد. حاملگی هم عجب دردسری بود. آبرویم 

جلوی همه رفت. همه فهمیده بودند عروس مش صفر حامله است.
را جدی  انگار هیچ چیز  بلند می خندید.  بلند  از تعقیب و گریزها تعریف می کرد و  محمد 
نمی گرفت.مش صفر حق داشت بگوید:»تو دیگه زن و بچه داری، بچه بازی ها رو ول کن. 
بچسب به زندگی ات« و محمد جواب می داد:»زندگی ام خودش گفته برو، خودش قول داده 
که...« و من یاد قول هایم می افتادم و دلم پر از آشوب می شد. کاش خودم می توانستم بروم 

پابه پای محمد. مدام سوال می پرسیدم:»راستی زخمی ها رو کدوم بیمارستان می برن؟«
- بیمارستان. بابا کوتاه بیا! بیمارستان کجا بود؟ اگه اونجا برن که دو ساعته گیر می افتن. 

نیروهای امدادی تو خونه ها پخش شدن. 
***

 به انباری خالی نگاه می کنم و می گویم:»حسین نمی دونی خانم جان چقدر با سلیقه بود 
یك روزهایی از این انباری بوی مربای سیب و ترشی لیته و خیارشور و لواشك آلو و سیب 
می اومد« حسین تا به طناب قرمز دست می زند طناب پاره می شود و روی زمین می افتد.

گله مند می گوید:»تا به ما رسید وا رسید!« گربه مشکی از کنار پایم رد می شود چشمهایش 
همه  بود  جان  خانم  اگر  می خوانم.  چهار قل  سریع  می کند.  نگاهم  بد جوری  می زند.  برق 
سوراخ سنبه ها را می گرفت تا گربه نتواند بیاید. همه جا را کثیف کرده است. گوشه انباری 
چند بستو تکیه داده اند به دیوار. انگار نه انگار که سالهاست کسی در این خانه نبوده است.

مامان این بستو ها رو ببین هنوز سالمند.
بستوی سبزرنگ را برمی دارم و به حسین می گویم: »چند تا از دوستای بابات رو گرفته 
بودند بابات اومد همه اعالمیه رو تو این بستوها گذاشت روشون رو با برگه آلو پر کردیم. 
نوارهای سخنرانی امام رو تا باغچه چال کردیم. بعضی هاشون رو توی گونی آرد گذاشتیم 
یه  بلند داد می زند:»اینها وسایل  با صدای  و سرگونی ها رو دوختیم.« حسین می خندد و 
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قهرمانند. دست نزنید« به سمت عمه اش برمی گردد و می پرسد: »عمه چطور همه رو نگه 
داشتی؟« عمه روی صندوقچه قدیمی می نشیند و می گوید: »همه این ها ارزش دارند عمه. 
این سینی های مسی رو می دن سفید می کنند. بعضی ها عاشق این وسایل قدیمی ان. چند 
نفر تا حاال سراغ سماور زغالی ها اومدن، ندادم. حاال که آقا جون خودش گفته همه چیزا رو 

بفروشید، رد می کنم برن.«
***

به اتاق محمد که می رسیم، بوی محمد می پیچد توی مشامم. بوی عطر محمدی. حسین 
در کمد آهنی را باز می کند قیژی صدا می دهد. 

- مامان این کمد بابا رو نفروشیم، ببریمش خونه. 
به من باشد هیچ چیز را نمی فروشم. اما آپارتمان کوچك ما جا ندارد و من آه می کشم. 
تعجب  ومن  است  کمد چسبیده  در  به  آ سید مصطفی  با  طالقانی  اهلل  آیت  و  امام  عکس 

می کنم که چطور بعد از این همه سال عکس ها کنده نشده اند! 
حسین مثل یك محقق زل زده است به عکس ها

- مامان این عکس ها رو بابا چسبونده؟
توی کمد را نگاه می کنم و جواب می دهم: »آره اگربابات زنده بود، تا این پایین عکس 
افتخار می گوید:»پس  با  و  تکان می دهد  را  اتاق شما.« حسین سرش  دیوار  مثل  می شد 
عالقه به عکس ارثیه! ما کال با سلیقه تشریف داریم به جز این حسن!« سرش را از تو 
 .65-55 سال  مال  ببین.  رو  روزنامه ها  می گوید:»مامان  زده  ذوق  و  می آورد  بیرون  کمد 
کاغذهایشان  بهترن.«  که  اینها  رومی آورد.   75 سال  روزنامه های  ما  مدرسه  فجرها  دهه 
زرد شده اند مثل کاغذ نامه های محمد که توی ساك سفید قایمشان کرده ام. اگر حسن 
وحسین نامه ها را پیدا کنند. سوژه می کنند و تا ماه ها و سالها به نامه های عاشقانه بابایشان 

می خندند. 

گوشی سبز رنگ را برمی دارم. حسن از بیکاری دقیقه به دقیقه زنگ می زند:»مامان چرانمیای؟ 
دلم تنگ شده، مامان، مامان!«جواب می دهم:»سالم پسرم غذا توی یخچال هست دلت 
برا چی تنگ شده؟ یه روزه اومدم ها« می خندد و با لهجه داش مشدی می گوید:»نه عزیز 
دل برادر! غذا چیه، خودت رو عشقه، تازه آقاجون هم سراغت رو می گیره، می گه توی اتاق 
ببر خونه شون،  بابا بوده، به عمه زهرا بگو  نانوایی، باالی تنور کوچیکه یه فانوسه، برای 

نفروشیدش ها.« حسن از بهانه گیری های آقاجون می گوید، از بی قراری های پیرمرد. 
اون  به  هست  خونه  خریدار  هم  هنوز  بنا  رسول   حاج  اگه  می گه  آقاجون  مامان  راستی 
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بفروشید. مامان آقاجون ناراحته، از صبح که شنیده میخوان خونه اش رو خراب کنند بهم 
ریخته. کاش عمه زهرا بهش نمی گفت.

این ها را آرام می گوید. حسین با صدای بلند داد می زند:»مامان این حسن خودش رو کشت 
چقدر زنگ می زنه؟« حسن می شنود و می گوید:»به اون آی کیو بگو سفارش های آقاجون 
رو به ذهنش بسپاره، آقاجون می گه از توی اتاق نشیمن، زیر رختخوابها صندوق قرمز رو 
نفروشید یادگار عالیه است.به عمه زهرا بگید چادر سفید مکه ای عالیه رو پیدا کنه یادگاری 
نگه داره. دیزی کوچك محمد رو هم پیدا کنید.« صدای حسن آرام می شود: »مامان مگه 
بقیه وسایل یادگار کیه ان؟ این آقاجون هم مشکوکه ها.« با صدای بلند می خندد. حسین 
دستهایش را در هوا تکان می دهد و می گوید:»مامان مثل اینکه باید کل زندگی رو برداریم 
ببریم آقاجون یکی یکی یادش می افته« به سمت تاقچه می رود و عکس امام را برمی دارد 
-مامان این عکس رو ببریم خیلی قشنگه! آخه از جوونی های امام عکس خیلی کمه. چقدر 

اینجا سرسبزه!
ومن زل می زنم به عکس و زیر لب می گویم:»نوفل لوشاتو، وقتی امام تبعید بود.« 
وجور  برو من هم کمی جمع  »تو  است می گویم:  و کالفه شده  زهرا خسته  عمه 
می کنم میام. حسین تو هم برو عصری با مردها بیایید اتاق ها رو خالی کنید. هر 
کی هم خریدار وسایله، بیاد. امشب تمومش کنیم فردا خونه رو تحویل بدیم« نفس 
عمیقی می کشم مثل وقتهایی که دکتر قلب می روم. دکتر می گوید نفس عمیق 
بکش.من نفس عمیق می کشم. اکو می دهم. آخرش هم مثل همیشه می گوید:خانم 
سفارش  تا  هزار  و  باش  آروم  باش،  نداشته  استرس  نامنظمه،  قلبت pvcمی زنه. 
روی  خالی.  خانه  و  مانده ام  من  حاال  ناآرامم.  من  سالهاست  که  نمی داند  دیگر، 
صورتم  می رسد.  زمین  به  پاهایم  اند،  ه  کوتا  می نشینم  اتاق  گوشه  رختخوابهای 
صورتم  به  شده،  خاکی  و  کثیف  از صبح حسابی  که  آبی ام  شال  می شود  خیس 
اتاق می پیچد. دستم  می کشم گوشه شالم نمناک می شود. هق  هق گریه ام توی 
را روی قلبم می گذارم، تیر می کشد داد می زنم محمد کجایی تو؟ خانه ات دارد 
اتاقت،  خراب می شود، همان خانه ای که پایگاه تو و دوستهایت شده بود. گلیم 
کمدت، سینی های لواشکت. اتاقت، پنجره های رو به آفتابش. تاقچه ات، عکس امام 

وسرسبزی آنجا، محمد!محمد! دلم گرفته محمد. 
امام توی عکس دارد نگاهم می کند. اشکهایم را پاك می کنم و می گویم:»آقا دیگه هیچ 
جا صفا نداره! تو که نیستی محمد که نیست. محمد خیلی خیلی زود رفت کاش می موند 

و پیروزی رو می دید«
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صدای عمه  زهرا می آید: »زنداداش! زنداداش! ریحانه خانوم« به حیاط می روم. عمه زهرا 
متعجب نگاه می کند و می پرسد:»قرار شد یه ساعته بیای، کجایی پنج ساعته منتظرتیم!« 

به دیوارنگاه می کند فانوس را به دیوار کاهگلی حیاط آویزان کرده ام. 
- فانوس رو چه جوری روشن کردی؟ مگه نفت داشت؟

پنج تا المپ خریده ام. برق حیاط را روشن کرده ام، المپ اتاق مهمانی، اتاق نشیمن، اتاق 
باید همه جا  نانوایی، حتی دستشویی را. زیرلب می گویم:»می خوام همه جا روشن باشه. 

روشن باشه.«
خالی  برای  بیان  گفتم  هم  مردها  به  میاد،  وسایل  خریدار  دیگه  ساعت  نیم  زنداداش 

اتاق ها.  کردن 
نگاهش می کنم با التماس. مثل وقتهایی که با التماس به محمد نگاه می کردم: »نرو، نرو، 
بچه که به دنیا اومد بعدش برو، این چند وقت رو بیرون نرو، همه جا ناامنه« بغض ام را فرو 
می دهم. می خواهم گریه نکنم. زل می زنم به عمه زهرا و می نالم: »عمه زهرا نیان، مردا 
نیان، بگو دخترا بیان کمکم. می خوام خونه رو تمیز کنم. نفروشیم. آقاجون دلش راضی 
نیست از صبح ده بار زنگ زده. حداقل تا آقاجون زنده است. می خوام آقاجون رو بیارم اینجا. 
می خوام یه مدت بیام اینجا، اصال آذرماه براش سالگرد می گیرم همه رو دعوت می کنم. 
آقاجون رو میارم، عکسای محمد رو میارم. اینجا خونه یه قهرمانه. اینجا این.. جا...ن...باید...
خراب بشه« عمه زهرا دست می کشد روی ابروهایش و و روی دیوار خالی حوض می نشیند. 

و هاج و واج مرا نگاه می کند. چقدر دلم می خواهد حوض را تعمیر کنیم و پر ازآب.
حسین دستش را روی شانه ام می گذارد و می گوید: »مامان ما هم می آییم، گریه نکن، اگه 
دارم«عمه  مامان فکرهای خوبی  بدونند، چقدر ذوق می کنند. صبر کن  آقاجون  و  حسن 
نزدیکتر می آید، اشکهایش را پاك می کند و می پرسد:»چی بگم زن داداش، آخه چی شد؟ 
دلت نیومد نه؟ هر جور خودت می خوای. هر جور آقاجون می خواد. زحمت آقاجون که با 
خودته، هر جور صالح می دونی.« می روم به رویاهایم، شب است شبهای آذر ماه، شاید هم 
بهمن ماه، همه جا برف باریده است. بچه ها می دوند و جای پاهایشان روی برف ها می ماند. 
عکس جوانی های امام در میدان روستاست. محمد فانوس به دست پیش میدان ایستاده 
است. انگار نوفل لوشاتو است. مش صفر فانوس به دست توی برف ها راه می رود.. برف 

سنگین می بارد، خانه ای از دور پیدا می شود. چراغ خانه ای روشن می شود. 
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مریم بیات تبار
یادداشت اول- دوم آذر ماه سال 1390

حامد جان سالم!
امروز بعد از بیست و هفت سال این دفتر خاك گرفته را از توی صندوقچه ی 
نامزدی مان،  اول  بیرون. همان دفتر صد برگی است که  آورده ام  قدیمی ام 
دلتنگی  وقت  که  بود  تو  پیشنهاد  خریدی.  سالگی ام  هجده  تولد  برای 

حرف های دلم را برایت بنویسم و بی تاب دوری ات نباشم.
حتما می پرسی: چرا حاال؟ چرا بعد از این همه سال آمده ام سراغت؟ شاید هم 
نمی پرسی و شاهد سختی هایی هستی که تحمل کرده و دم نزده ام. اما حاال 
قضیه فرق می کند. جان پسرت علی در میان است. همان پسری که نه ماه 

انتظار دیدنش را کشیدی و یك هفته قبل از آمدنش رفتی.
یك ساعتی می شود که نشسته ام توی این انباری، بین این خرت و پرت هایی 
که از تو برایم یادگار مانده. هوای این جا سرد است اما این نوشته ها دلگرمم 
حسرت  و  می خوانم  می خوانم.  را  یادداشت هایم  دارم  و  نشسته ام  می کند. 
وقت  را  یادداشت ها  این  ی  همه  می ریزم.  اشك  و  می خوانم  می خورم. 
دوری از تو نوشته ام. روزهایی که عملیات می شد و من دلشوره ی آمدنت را 

می گرفتم. 
و  می خواندی  را  نوشته هایم  مرخصی،  می آمدی  وقتی  هست؟  یادت 
حاللیت  و  می خواندی  می کردی،  نوازشم  و  می خواندی  می خندیدی، 
تر  بیش  می خواست  دلم  که  می کردی  ذوق  قدر  آن  گاهی  می خواستی. 
قشنگ  قدر  آن  بخدا  ناهید!  شاعری  »تو  می گفتی:  بنویسم.  تر  بیش  و 
می نویسی که از خواندنش سیر نمی شوم.« برایم کتاب شعر می خریدی و 
تشویقم می کردی بروم دانشگاه و ادبیات بخوانم. اما حاال دستانم می لرزد 
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حامد! یادم نمی آید آخرین بار کی کتاب شعر خوانده ام و کی متن نوشته ام. ببخش که 
انقدر کج و کوله می نویسم و هی قلم خورد می کنم. 

حامد عزیزم!
بعد از تو آن قدر بال کشیده ام که دیگر امیدی به زندگی بهتر ندارم. آن قدر حرف نگفته 
توی دلم تلنبار شده که دارد خفه ام می کند. نگاه ترحم آمیز مردم و اذیت های برادر بی 

غیرتت را تحمل کرده ام اما تحمل دیدن علی را پشت میله های زندان ندارم.
اگر اصرار خانواده های مان نبود، دلم نمی خواست غیر از تو هیچ مرد دیگری پا توی زندگی ام 
بگذارد. دوست داشتم علی را مثل تو بزرگ کنم و به حرف زدن با عکس هایت دلخوش 
باشم. اما نشد! آن قدر توی گوشم خواندند، آن قدر رفتند و آمدند که آخر سر تسلیم حرف 
شان شدم. می گفتند: »این بچه محبت پدر می خواهد، حمایت می خواهد، سعید با غریبه ها 

فرق دارد، از گوشت و خون خودمان است.« 
گول همین رابطه ی برادری را خوردم و خیال کردم که می تواند مثل تو باشد و جای خالی ت 
را برای مان پر کند. اما سعید با تو فرق داشت. آن قدر که گاهی شك می کردم او هم پسر 

همان خانواده ای باشد که تو را بزرگ کرده اند.
چند ماهی رابطه مان خوب بود، آن قدر به علی محبت می کرد که یادش داده بودم او را بابا 
صدا کند. سعی می کرد ایده آل باشد و راضی نگهم دارد. من هم راضی بودم و تالش می کردم 
دوستش داشته باشم. خودش که می گفت؛ قبل از تو عاشقم بوده، از همان سالی که باهم 

همسایه شدیم. وقتی من انشاء هایش را می نوشتم و او مسائل ریاضی ام را حل می کرد.
اما کم کم رفتارهایش عوض شد. شب ها دیر به خانه می آمد، کم حرف شده بود، بدخلقی می کرد.

 وقتی فهمیدم کارش را توی شرکت از دست داده و قاطی معامالتی شده که حالل و 
حرامش مهم نیست، از خانه اش رفتم. دوباره آمد سراغم، قول داد و قسم خورد که دیگر 

سراغ قاچاق دارو نمی رود. 
بعد از به دنیا آمدن سارا بود که فهمیدم قسم دروغ خورده و دور از چشم من، معامالتش را 

بیش تر هم کرده. اگر زیاد اعتراض می کردم؛ بی خبر می گذاشت و می رفت.
یك بار سر همین کارهای پنهانی اش حسابی دعوای مان شد، نصف شب از خانه زد بیرون 
و یك ماه پیدایش نشد. همان موقع درخواست طالق دادم. خانواده ها که قضیه را فهمیدند؛ 
نشستند به نصیحت کردن من. گفتند دست از لج بازی بردارم و سعید را با تو مقایسه نکنم. 

دلم می خواست بگویم سعید قابل مقایسه با تو نیست، اما سکوت کردم و هیچ نگفتم. 
یادت هست یك بار وسط روز، توی هوای بارانی خیس و آبکش آمدی خانه. پرسیدم چرا 
نیاوردی؟ گفتی که دیدن من، کار شخصی است و جیپ سازمان، مال  جیپ سازمان را 
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بیت المال است. گفتی که بچه توی راه داریم و باید بیش تر مواظب لقمه های مان باشیم.
با کم فروشی و کالهبرداری سعید، لقمه حرام قاطی زندگی ام شد که حاال همه چیز روی 
هم  سارا  و  است  زندان  توی  علی  کماست،  توی  بیمارستان  ی  گوشه  خودش  هواست. 
گوشه ای کز کرده و فقط اشك می ریزد. از وقتی آن اتفاق افتاده؛ به نقطه ای خیره می شود 
با گوشی اش ور  و یك کلمه هم حرف نمی زند. سر کالس هایش نمی رود و فقط گاهی 
پیامی به گوشی اش رسید که یکدفعه های های زد زیر گریه.  می رود. دیشب نمی دانم چه 
چندبار از ته دل آه کشید و گوشی اش را به دیوار کوبید. مثل دیوانه ها شروع کرد به کندن 
موها و سیلی زدن به صورتش. جلوتر رفتم و بغلش کردم. محکم هلم داد و جیغ کشید. 

هی تکرار می کرد:
برو کنار! آبرومو بردید... بدبختم کردید...

نمی دانستم....
***

یادداشت دوم- ششم آذر ماه سال 1390
حامد عزیزم دوباره سالم!

ببخش که یادداشتم را نصفه گذاشتم، صدای ناله های سارا اجازه نداد حرفم را تمام کنم. 
اگر دیر رسیده بودم، خدا می دانست که حاال چه حالی داشتم. هنوز هم باور نمی کنم چه 
بالیی می خواست سر دخترم بیاید. مصیبتم کم بود؛ این یکی هم می خواست داغدارم کند. 
از درد معده به خودش  باور می کنی؟ کلی قرص خورده بود و  داشت خودکشی می کرد، 
عصبانی  گرفتمش.  پشت  از  که  بیندازد  پایین  بالکن  از  را  می خواست خودش  می پیچید. 
بود و نمی توانستم حریفش شوم. آن قدر الغر شده ام که دیگر جانی برایم نمانده. یادت 
هست؛ دوست داشتم چند کیلو وزن کنم و نمی شد، وقتی غصه می خوردم؛ تو لپ هایم را 

می کشیدی و می خندیدی.
سارا توی خواب می خندد. نشسته ام باالی سرش، آن روز که معده اش را شستشو دادند، فقط 
داشت هذیان می گفت. حرف های پراکنده ای از اتفاق آن شب لعنتی. دیشب از بیمارستان 
مرخصش کردیم. بعد از آن اتفاق اولین بار است که خنده اش را می بینم. پای چشم هایش 

گود افتاده و لب هایش ترك برداشته. 
همه می گویند؛ خیلی شبیه جوانی های من است. چشم درشت و کمی تپل. اما حاال شباهتی 
به هم نداریم. بعد از تو به قدری گریه کرده ام که دیگر خبری از آن چشم هایی که تو را 
اونوقته که اشك هات  ناهید!  باشه  عاشق کرد، نیست. می گفتی: »گریه هات به خاطر خدا 
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خریدار داره.« گریه هایم زیاد شده اند حامد! آن قدر که فراموش می کنم؛ کی به خاطر خدا 
اشك می ریزم و کی به خاطر بدبختی هایم؟ 

تنها مانده ام میان اینهمه سختی و بالتکلیفی. دیروز رفته بودم مالقات علی. بچه ام رنگ 
پریده و پریشان بود. با این وضعیتی که پیش آمده، نگران بود کارش را توی بانك از دست 
بدهد. چه قدر به خاطرش دوندگی کرده و آزمون داده بود. با آن سوء سابقه ای که سعید داشت، 
اگر نام تو در شناسنامه اش نبود؛ بعید می دانستم توی مصاحبه قبول شود. قول داده بود با اولین 
حقوقش من را می فرستد مشهد. سومین حقوقش را هم گرفت و داد برای اجاره های عقب 
افتاده ی این خانه. دیروز اصرار داشت؛ حقوق این ماهش را از حساب برداریم و با سارا برویم 

پابوس آقا. برویم تا حال و هوایمان عوض شود و برای او هم دعا کنیم.
از اتفاقی که برای سارا افتاده بود؛ چیزی به او نگفتم، کاری که از دستش برنمی آید جز غصه 
خوردن. تودار و کم حرف است. این اخالقش به تو رفته. غصه هایش را زیاد بروز نمی دهد و 

دیر عصبانی می شود. 
یادت هست؟ یك بار اجازه نمی دادم بروی و شرط کرده بودم که مرا هم با خودت ببری 
خانه های سازمانی آبادان، دوست نداشتم جنگ باعث جدایی مان شود. به خاطر غر زدن هایم، 
اوقاتت تلخ بود و دق دلی ات را سر در ورودی اتاق خالی کردی. آن قدر محکم کوبیدی که 
شیشه اش شکست و پای مرا هم را زخمی کرد. اولین بار بود که آن طور ناراحت می دیدمت. 
گوش خودت را کشیدی و بالفاصله معذرت خواهی کردی. آخر سر یك ساعت مچی برایم 
هدیه خریدی و باالخره رضایتم را گرفتی. هنوز آن ساعت را دارم که با نبض دستم کار 
می کرد. تا سال پیش می بستمش. اما سعید در یکی از خماری هایش آن را از دستم کشید و 

بندش را پاره کرد. شیشه اش را هم شکست.
حامد مهربانم!

انگشت هایم درد گرفته و یاری ام نمی کند. سارا هم چشم هایش را باز کرده. سر فرصت 
دوباره برایت می نویسم.

***

یادداشت سوم- 30 دی ماه 1390
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
229

حامد عزیزم! این شعر خواجه حافظ را یادت هست؟ پایان یکی از نامه هایم برایت نوشته 
بودم و تو هم آن را از حفظ بودی. داشتم خاطره ی آن شب چله ای را می خواندم که با بی 
خبر آمدنت حسابی غافلگیرم کردی. برایم دیوان حافظ آورده بودی و وقتی به آن تفال 
زدی؛ دوباره همین شعر آمد. حاال که در کوی یارت آرام گرفتی، معنی آن بغض و سکوت 

طوالنی بعدش را می فهمم.
این همه  از  من و سارا امشب چله ی تلخی داشتیم. من نگران علی بودم و سارا شاکی 
پا  برای  سال  دو  که  آرزویی  خراب شده.  آرزوهایش  دنیای  آن شب،  اتفاق  با  بدشانسی. 
گرفتنش انتظار کشیده بود. هنوز باور ندارد که مصطفی آب پاکی را روی دستش ریخته و 

برای همیشه ترکش کرده. 
به نظر پسر متین و معقولی می آمد. پدر و مادر تحصیل کرده و محترمی داشت. بار اولی که 
آمدند خواستگاری، سعید حالش خوب بود. سارا کلی به او رسیده بود تا سر و وضعش معلوم 
نکند یك معتاد شیشه ای است. اگرچه مصطفی خودش همه چیز را می دانست. می گفت؛ به 

زحمت توانسته خانواده اش را راضی کند، نباید بگذاریم بویی از این قضیه ببرند.
با اصرار سارا، از محله ی قبلی اسباب کشی کردیم و سه ماه پیش آمدیم این جا تا کسی 
نشناسدمان. توی این سه ماه، سارا چپ و راست ناز سعید را می کشید تا یك وقت فیلش 
یاد هندوستان نکند. برای تحقیقات، آدرس خانه ی آقاجان را هم داده بودیم. با اعتباری 
که او دارد و پرچم رنگ و رو رفته ای که به نام تو به سردر خانه شان نصب کرده اند؛ 

خیالم راحت بود. 
یك هفته طول نکشید که زنگ زدند و هماهنگ کردند برای مراسم بله برون. با وجود 
اختالف طبقاتی و فرهنگی که داشتیم؛ سارا را پسندیده بودند. از دانشگاه که رسید؛ توی 
دستش یك جعبه شیرینی بود. وقتی در را باز کردم؛ پرید توی بغلم و بوسه بارانم کرد. 
مصطفی قبل از من به او خبر داده بود. از سر خوش حالی گریه ام گرفته بود، اما ته دلم 
نگران بودم. یك ماهی می شد که سعید، سر به راه شده بود و توی شرکت پسر عمویش 

پست نگهبانی می ایستاد. داشتم امیدوار می شدم که زندگی مان دارد درست می شود.
آن شب علی را فرستاده بودم دنبال عزیز و آقاجانت. به سعید هم سپرده بودم زود بیاید و 
سر راهش میوه و شیرینی بخرد. هوا تاریك شد و سعید نیامد. گوشی اش هم آنتن نمی داد. 
راهش دور بود و احتمال دادم توی مترو یا ترافیك گیر کرده. دلشوره ی عجیبی داشتم. 

دیدم که دارد دیر می شود، خودم رفتم برای خرید.
وقتی برگشتم؛ صدای نعره هایش تا سر کوچه می آمد. قلبم هری ریخت و پاهایم سست 
شد. ایستاده بود توی بالکن و داد می زد: »آهای فالن فالن شده ها! زن منو کجا بردید؟« 
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همسایه ها سرشان را از در و پنجره بیرون آورده بودند و با تعجب نگاهش می کردند.
توی محله ی قبلی به اندازه ی کافی آبروریزی کرده بود. وقت و بی وقت، شب و نصف 
شب دیوانه بازی اش گل می کرد. تّوهم می زد و هذیان می بافت. اگر صدای اعتراض کسی 

درمی آمد، به او بد و بی راه می گفت و می رفت سر وقتش. 
وقتی خمار بود؛ خیال می کرد من دارم به او خیانت می کنم. یك بار توی پذیرایی خوابم 
برده بود؛ نصف شب به صدای نفس نفس زدن ها و بوی گند دهانش بیدار شدم. باالی 
سرم نشسته و زل زده بود به صورتم. چاقو توی دستش بود. خشکم زد. توی تاریکی از 
چشم هایش ترسیدم. آرام خودم را کشیدم کنار و چسبیدم به دیوار. آمد طرفم. خواستم جیغ 

بزنم که دست روی دهانم گرفت. چاقو را زیر گلویم گذاشت و آرام پرسید.
راستشو بگو! داشتی سرجات با کی حرف می زدی؟ با حامد؟ 

خواستم دستش را از جلوی دهانم کنار بزنم که چاقو را فشار داد. سوزشی را زیر گلویم 
احساس کردم. علی چراغ ها را روشن کرد. این جور وقت ها از او می ترسید. سریع کشید 
کنار و با چاقو کوبید روی فرش. وقتی می کوبید؛ داشت با خودش حرف می زد. یعنی داشت 
با تو حرف می زد و تهدیدت می کرد. حاشیه ی فرش را سوراخ کرد. علی کنارم نشست و 
سرم را بغل کرد. بغضم وا شد و های های گریه کردم. سعید چاقو را انداخت کنار و وحشت 
زده دست هایش را نگاه کرد. یکدفعه بلند شد و دوید طرف پنجره. سرش را بیرون برد و 

بلند بلند داد زد:
- کشتمش! باالخره کشتمش، من برادرمو کشتم. حامدو کشتم.

بعد از کشتن خیالی تو. تا یك مدت دست از سر من برداشته بود. این بار وقت خماری اش 
به سارا گیر می داد. فکر می کرد پسر همسایه می خواهد او را با خودش ببرد. می رفت و 
درشان را می بست به مشت و لگد. گاهی تا چند روز حالش خراب بود و آخر سر مجبور 
می شدیم زنگ بزنیم پلیس تا ببرندش. چند وقت توی کمپ می ماند و وقتی حالش خوب 
می شد؛ قول می داد دیگر سراغ مواد نمی رود و از این حرف های تکراری. اما دوباره روز از 

نو و روزی از نو.
آن شب هم بعد از مدت ها دوباره به من گیر داده بود. وقتی روی بالکن دیدمش؛ انگار دنیا 
روی سرم خراب شد. دلشوره ام بی خود نبود. میوه ها از دستم افتادند و قل خوردند وسط 
کوچه. کلید را توی در چرخاندم اما باز نکرد. زبانه ی در را از پشت انداخته بود. مرا که دید 

صدایش را باال برد.
کدوم گوری بودی؟ ها؟ بدون اجازه ی من با کی رفته بودی خوش گذرانی؟

بود.  شده  بیش تر  بدبینی اش  شیشه،  به  اعتیاد  از  بعد  نمی رفتم.  جایی  او  ی  اجازه  بدون 
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خودش درست و حسابی سرکار نمی رفت که هیچ، اجازه نمی داد من هم بروم و کمك خرج 
زندگی مان باشم. گاهی آن قدر دست مان تنگ می شد که مجبور می شدم به آقاجانت رو 
بیندازم. چندباری تابلو فرش آوردم ببافم؛ وقت عصبانیت تارهایش را قیچی کرد و نیمه 

تمامش گذاشت.
آن شب هم عصبانی بود. هرچه در زدم و صدایش کردم؛ جواب نداد. همسایه ها از ترس 
شان نزدیك نمی آمدند. ناچار شدم بگویم: »غلط کرده ام!« آن قدر این کلمه را تکرار کردم 

که آخر سر در را به رویم باز کرد. 
خون،  کاسه ی  بود  شده  هم  چشم هایش  ریخته.  بهم  موهایش  و  بود  پریشان  چهره اش 
دست هایش هم خونی بود. با دیدنش تمام تنم یخ کرد. چه بالیی سر سارا آمده بود. جلویم 
را گرفته بود و سوال پیچم می کرد. هلش دادم و از پله ها دویدم باال. صدای سارا از اتاق 

خواب می آمد. یك ضرب به در می کوبید و التماس می کرد.
بابا خواهش می کنم! بابا درو باز کن.....

مامان؟«  حالت خوبه  جان!  پرسیدم: »سارا  در  پشت  از  بزنم.  نمی کرد حرف  یاری  نفسم 
صدای مرا که شنید، گریه اش قطع شد.
من خوبم مامان! به مصطفی زنگ بزن.

در اتاق خواب را قفل کرده بود. دوباره پرسیدم: »کجاتو زخمی کرده، خونریزیت زیاده؟«
صدایش را باال برد.

گفتم که من خوبم! زنگ بزن مصطفی بگو نیان.
پرسیدم: »دست و بالش چرا خونی بود.«

صدایش با گریه قاطی شد.
- قناری های علی رو کشته. من حالم خوبه. زنگ بزن مصطفی بگو امشب نیان... تورو خدا 

زود زنگ بزن مامان! تورو خدا!
خیالم راحت شد. دویدم طرف گوشی و شماره ی مصطفی را گرفتم. داشت بوق می خورد 
که از پشت روسری ام را کشید. گوشی از دستم افتاد. از موهایم گرفت و دور اتاق کشید. 
سارا از پشت در جیغ می زد و بی تابی می کرد. نشست روی شکمم و دستش را دور گلویم 

حلقه کرد.
راستشو بگو با کی رفته بودی بیرون؟

نمی توانستم تکان بخورم. دهانش کف می کرد و صدایش می لرزید. جنون تمام وجودش را 
پر کرده بود. بی اختیار نام تو را صدا زدم و ازت کمك خواستم. همان لحظه علی وارد اتاق 
شد و او را از پشت گرفت. گلویم را محکم تر فشار داد و رهایم نکرد. زور عجیبی پیدا کرده 
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بود. نفسم داشت قطع می شد و چشمانم سیاهی می رفت. علی گلدان را از گوشه ی دیوار 
برداشت و کوبید به سر سعید. آخ کوتاهی گفت و دستانش شل شد. افتادم به سرفه کردن. 
همان لحظه آقاجان و عزیز هم وارد شدند. هاج و واج مانده بودند. انگار زبان شان بند آمده 

بود. خوش حال شدم که بابای من زنده نیست تا بدبختی دخترش را ببیند. 
سارا هنوز داشت التماس می کرد که به مصطفی زنگ بزنیم. اما دیگر کار از کار گذشته بود. 
همسایه ها پلیس خبر کرده بودند. فك و فامیل مصطفی زمانی رسیدند که سعید را توی 

آمبوالنس می گذاشتند و علی را دست بسته می بردند.
حامد جان!

وقتی به آن لحظه فکر می کنم. قلبم فشرده می شود و دلم می خواهد بمیرم. احساس سارا 
را درك می کنم اما کاری از دستم برنمی آید. مگر این که تو در حق بچه هایم دعا کنی 

حامد! تو پیش خدا آبرومندتری.
***

یادداشت چهارم-سی ام دی ماه 1390
حامد خوب و مهربانم!

این بار سالمم را در گوش کبوترهای حرم خواندم تا از حال و هوای این جا برای تو خبر 
زیارت  برای  فرشته ها ساعتی  امشب، همراه  و  قبول کنی  را  تا شاید دعوت من  بیاورند. 
بیایی و حرف هایم را بشنوی. حرف هایم تو هیچ وقت تمامی ندارد. کاش الاقل سنگ قبری 
داشتی تا این همه سال وقت دلتنگی می آمدم سراغت. باور می کنی که همیشه چشم به 
راهت بودم. بعضی شب ها خواب می دیدم که برگشته ای و من خودم را توی هر سوراخ 
سمبه ای پنهان می کنم تا چشمم به تو نیفتد. تا مبادا دوباره دلم بلرزد و شرمندگی ام را 

ببینی.
نشسته ام لبه ی حوض، روبروی ایوان طال، همان جایی که دست های هم را گرفتیم و 
پیش امام رضا)ع( عهد کردیم که از راهش دور نشویم و باهم صادق و مهربان باشیم. از 
او خواستیم که تا پایان عمر محبت ما را بهم دیگر بیش تر کند. این جمالت را چند دقیقه 

پیش، از روی یادداشتی خواندم که همین جا، توی همین دفتر نوشته ام. 
بعد از یك سال نامزدی، اولین سفر دونفره مان بود. گفتی از ریخت و پاش عروسی خوشت 
نمی آید. من هم پایم را کردم توی یك کفش که ااّل و باّل باید خودم را توی لباس سفید عروس 
ببینم. قبول کردی و بعد از یك جشن ساده و مختصر، ساك مان را بستیم و همان شب راهی 

شدیم و آمدیم این جا. چه روزهای قشنگی بود حامد! چه قدر کنار تو خوشبخت بودم. 
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در این یك ماه آن قدر نگران دادگاه علی و مراسم ختم سعید بودم که فرصت نکردم چیزی 
برایت بنویسم. راستی! از حال سعید خبر داری؟ شاید از این حرفم دلخور شوی اما صادقانه 
می گویم که از مرگش خوش حال شدم. هم به خاطر خودم و بچه ها، هم به خاطر خودش که 

روز به روز بار گناهش سنگین تر می شد.
 با این که برایم سخت بود؛ اما همان شبی که در آن حال بد خوابش را دیدم؛ برایش نماز 
وحشت خواندم و حاللش کردم. اما سارا نمی تواند او را ببخشد. یعنی هنوز نتوانسته قضیه ی 
آن شب را فراموش کند. آن قدر گریه کرده که پای چشم هایش گود افتاده. بعد از آن اتفاق، 
سر کالس های دانشگاه هم نمی رود. می ترسد دوباره مصطفی را ببیند و هوایی شود. آوردمش 

این جا تا شاید دلش آرام بگیرد و با خودش کنار بیاید. شك ندارم که آقا کمکش می کند.
حامد خوش قلبم!

هوای بیرون سوز داشت و خودکارم کم رنگ می نوشت. آمدم داخل تا هم زیارت کنم و 
هم سراغی از سارا بگیرم. دیدمش، کنار ستون داشت زیارت نامه می خواند، خانم مسنی 
هم کنارش نشسته بود و کلمات را با او تکرار می کرد. وقتی فهمید من مادرش هستم، پیله 
کرد که شماره بدهم برای امر خیر. نشست و کلی از پسرش تعریف کرد. خودشان ساکن 
مشهد هستند و پسرشان در فردوگاه تهران کار می کند. می گفت؛ چهره ی سارا معصومیت 
خاصی دارد و خیلی به دلش نشسته. می گفت پنج شنبه های آخر ماه، توی هئیت شان نذری 
می دهند و ما را هم دعوت کرد. وقتی من شماره ندادم، آدرس شان را داد و رفت. هئیت 

شان نزدیك مسافرخانه ی خودمان است. شاید امشب یك سر رفتیم.
حامد عزیزم!

درست نشسته ام روبروی ضریح، دیواری از جمعیت دورش را گرفته اند و گاهی هم دیگر 
را هل می دهند. یك بار رفتم نزدیك، اما دستم نرسید. باید منتظر باشم که خلوت تر شود. 
عطر حرم هم همه جا پیچیده. این بو همیشه از پیراهنت می آمد. همان بوی خوشی که 
دوست داشتی. آن سالی که باهم آمده بودیم مشهد، نصف سوغاتی های مان همین عطر 
انگار!«.  است  بهشت  بوی  ناهید،  دارد  خاصی  »آرامش  می گفتی:  و  می کشیدی  بو  بود. 

آرامش عجیبی دارد این جا. آرامشی که این همه سال منتظرش بودم.
 یادم باشد که یکی هم برای علی ببرم. او هم این عطر را دوست دارد. وقتی رفتم برای 
او  دفاع مشروع  با  دادگاه  تا  پر شد و سفارش کرد که دعا کنم  خداحافظی، چشم هایش 
از آزادی می کند؛ این است که مستقیم بیاید  موافقت کند. آن وقت اولین کاری که بعد 

برای پابوس آقا. 
عزیز و آقاجان و سارا که هیچ شکایتی ندارند، حتی به نفع علی شهادت داده اند. قاضی که 
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می گفت؛ اگر تحقیقات هم صحت داشته باشد، در عرض همین یکی- دو ماه تبرئه می شود. 
با حقوق خودش ما را فرستاده که نذرش را ادا کرده باشد. نامه ای هم داده که بیاندازمش 

داخل ضریح. اگر دستم برسد، یك دنیا حرف دارم با آقا!
حامد جان!

بدهی که دیگر  باید قول  ببندم.  تو عهد  با  آقا می خواهم  پیش  بار دیگر همین جا،  یك 
تنهایم نگذاری. دلم می خواهد کمك کنی یك بار دیگر روی پاهایم بایستم. می خواهم 
برای بچه هایم تکیه گاه باشم. چه قدر کار ناتمام و چه قدر حرف نگفته دارم. دلم می خواهد 
ساعت ها بنشینم و همین طور برایت بنویسم. اما این دفتر دیگر صفحه ی خالی ندارد. باید 

یك دفتر نو بخرم برای باقی حرف هایم با تو.
 دوستدار همیشگی ات: ناهید
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بدنم سرد سرد بود. برف همین طور آرام می بارید. الیه ای از برف روی من 
شکل گرفته بود. زیر آن دفن شده بودم. مثل باقی سنگ های تپه. دهانم را 
از برف پر کرده بودم. از سرما بی حس شده بود و دندان هایم داشتند خرد 
می شدند. موقعیت من برتر بود. تك تیر انداز عراقی باید خودش را کامال 
به خاکریز می چسباند و در برفها فرو می رفت تا بتواند خود را پنهان کند. 
موقعیت او را داشتم. یك حرکت کوچك کافی بود تا سرش را به باد دهد. 
اما او باهوش بود. تقریبا یك ساعتی که در کمین هم هستیم، معلوم شده 
در کارش بسیار حرفه ای است. بیخود نیست این قدر خونسرد است. احتماال 
موقعیتم را به دو سرباز بیسیم زده. شاید تپه را دور بزنند. در این فکر ها بودم 
و چشم در دوربین، خاکریز سفیِد دوردست را نگاه میکردم که نوری در یك 
لحظه روشن و خاموش شد. مثل پیام های چراغ قوه در شب. شمردم: یك، 
دو... یك را که گفتم، صدای شلیك در دره پخش شد و از درون صدا با 
گفتن دو، چیزی به سرعت هر چه تمام تر هوا را شکافت و از کنار گوش 

راستم به آسمان رفت. 
آرام بودم. نقطه صفر دوربین را روی محل روشن و خاموش شدن نور گرفتم. 
دوره آموزشی تك تیر اندازی، یك ارتشی پیر مربیمان بود. کماندویی بود 
برای خودش. از این ها که اگر قرار باشد، شکم گاو را پاره و در آن می خوابند. 
می گفتند از فاصله سه کیلومتری توانست با یك تیر سه هدفش را متالشی 
حدس  که  را  محدوده ای  کردنش  شهید  برای  عراقی ها  جنگ  اوایل  کند. 
توپخانه ی  آتش  بستند.  به توپ و خمپاره  استتار کرده  آنجا  در  او  می زدند 
عظیمی ، به میزانی که برای نابودی چند گردان کافی بود، در آن محدوده 
خالی کردند. تا دو هفته خبری از او نشد تا اینکه روزی با اسلحه ی دراگانوف 
بر دوش، آمد در سنگر نشست. هم رزمانش با چشمان متعجب و بهت زده او 
را نگاه می کردند. او خیلی ساده و آرام به یکی شان گفت: برو یك استکان 
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چای برایم بیاور. خیلی وقت است چای نخوردم. انگار که نه انگار دو هفته است یك گردان 
به دنبال او می گشتند. هر کس که از او می پرسید آن روز کجا رفتی؟ چطور زنده ماندی؟ 

چیزی نمی گفت. 
او با موهای سفید مربی اول و آخر بود. هنوز زیر برف ها آرام بودم و چشم در دوربین داشتم. 
یاد حرفش افتادم. می گفت: اگر فاصله شما تا دشمن بیشتر از برد موثر اسلحه تان بود هر کدام 
مثل رعد و برق می شوید. می دانید منظورم چیست؟ اگر قرار باشد رعد و برق به شما بخورد 
هیچ صدا و عالمتی نمی شنوید. اما اگر نور رعد را دیدید از زنده بودن خود مطمئن شوید. برای 
اینکه سرعت نور بیشتر از صداست. یعنی اول نور که همان برق است به وقوع می پیوندد و 
بعد که تمام شد، صدایش فاصلهی تا شما را طی می کند و به گوشتان می رسد. شرط می بندم 
شما در همین زمان می ترسید. اما اگر قرار باشد به شما بخورد بدون هیچ صدا و نوری ناگهان 
ذغال می شوید و می روید نزد حورالعین تان. حورالعین تکه کالمش بود. می گفت: وقتی فاصله 
تان با دشمن بیش از برد موثر اسلحه بود او را هدف نگیرید. جایی را باید هدف بگیرید و از 
آن نقطه به بعد گلوله را بسپارید در امان خدا. همه خندیدم. فریاد کشید سرمان و گفت: اماِن 

خدا برای شما تك تیرانداز ها، یعنی باد. یعنی زمین. یعنی گرانش. 
 وقتی نور اسلحه اش را دیدم، نزدیك به یك ثانیه بعد صدای آتش و تقریبا یك ثانیه بعد 
از صدا آن گلوله سمتم آمد. حدودی، دو کیلومتر با او فاصله داشتم. نمودار دوربین دراگانوف 
هم تقریبی همین را می گفت. فاصله بیشتر از برد موثر بود. یعنی امان خدا. گلوله را باید به 
او بسپارم. باد نبود. برف ها آرام و در یك خط صاف به زمین می رسیدند. من در موقعیت برتر 
و باالتر بودم. من روی تپه ی مشرف به خاکریز عراقی ها بودم. دهانم را با چند مشت برف 
پر کردم. هیچ بخاری نباید از دهان خارج شود. همین بخار کار دست مربی تیراندازی مان 
داد. نمیدانم به آن پیرمرد هم حوری تعلق می گیرد یا نه. می گفت: به محض اینکه گرمای 
باشید.  تان  حورالعین  دیدن  آماده  باید  کند  بخار  و  شود  ترکیب  بیرون  سرمای  با  دهان 
می خندیدیم. و او اضافه می کرد: البته مجرد ها. هنگام نبرد در برف، بخاِر نفس، یعنی مرگ. 
تك تیرانداز ها در برف تیر انداز نیستند. شکارچی نفس هستند. نباید نفس کشید. بدنم سرد 
بود. دهانم بی حس بود و دندانهایم داشتند از سرما خرد می شدند. چشم در دوربین داشتم. 

منتظر بودم. آرام بودم. من برفم. سپید سپید. نفس نمی کشم. اما مثل رعد هستم. 
در دوربین نگاه می کردم و منتظر یك حرکت از کماندوی عراقی بودم. اگر تکان می خورد، 
اگر شلیك می کرد، اگر نفس می کشید و اگر حتی در دوربینش نگاه می کرد، مرده بود. او 
حتما موقعیتم را لو داده بود. آرامشش طبیعی نبود. باید زودتر کارم را تمام می کردم. اگر 
سربازها تپه را دور بزنند. اگر اسیر شوم... دستم را درون کاپشن سفیدم کردم. پاکت نامه 
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را که در کسیه ای گذاشته بودم، برداشتم و زیر تکه سنگی که کنارم بود قرار دادم. پالکم 
را هم از گردن درآوردم و همانجا کنارش مخفی کردم. عقل حکم می کرد تکان نخورم 
اما باید کاری می کردم. ناگهان نور شدید و سفیدی از داخل عدسی دوربین، چشمم را زد. 
چشمم همه جا را سفید می دید. تا دیدم کامل شود گلوله ای با سرعت، چند متر جلوتر روی 
برفها اصابت کرد و گودالی به اندازه بیست سانت روی برف ایجاد کرد. گل داغ و برف 
روی صورتم پاشید. برفی که که بوی باروت می داد. کماندوی عراقی باهوش بود. با آینه نور 
خورشید را انداخت روی دوربین من. آن هم همان یك لحظه که می خواستم نامه و پالکم 
را مخفی کنم. باید موقعیتم را تغییر می دادم. اطراف را نگاه کردم. تکه سنگی بزرگ ده متر 
آن طرف تر بود. ناگهان بلند شدم و به سرعت سمت آن دویدم. صدای شلیك آمد. ردم را 
زده بود. نشستم. برف توی دهانم را تف کردم بیرون. خشاب دراگانوف را باز کردم. گلوله ها 
را یکی یکی بیرون آوردم. آخرین گلوله، یك تیر انفجاری بود. آن را برای موارد خاص 
این گلوله می افتاد  به  افسر آموزشی وقتی چشمش  بودند. به عنوان ضد زره.  به ما داده 
دقایقی نگاهش می کرد. بعد روبه ما می کرد و می گفت: پسرا، این گلوله مثل چشماِن سیاِه 
حوری ها است. اگر به کسی بخورد خشکش می کند. سپس قلب، و بعد کل بدنش را تکه 
تکه می کند. همیشه از این چشم ها دوری کنید. همه گلوله ها را درون خشاب گذاشتم. یك 
گلوله معمولی را نگه داشتم. گلوله انفجاری را به عنوان تیر دوم، ودر آخر آن گلوله معمولی 
را به عنوان تیر اول در خشاِب با غالف تمام فلزی قرار دادم. آن را جا زدم. ضامن را روی 

اتوماتیك گذاشتم. نگاهی به آسمان سپید انداختم. یا زهرا...
سرم را از جان پناه بیرون بردم. چند ثانیه نشد که نوری به سرعت روشن و خاموش شد. 
تك تیر انداز عراقی موقعیتش را تغییر داده بود. گلوله ای که شلیك کرد به کنار سنگ خورد. 
کمی جلوتر دویدم. دراز کشیدم. برای برف در دهان گذاشتن فرصت نبود. نقطه صفر دوربین 
را روی محلی که تیر از آنجا شلیك شد گذاشتم. گلوله اول را شلیك کردم. یك، دو، سه... 
و گلوله تقریبا ده متر جلوتر از موقعیت تك تیر انداز عراقی، روی زمین اصابت کرد. در 
آن نقطه برف ها به هوا بلند شدند و پراکنده شدند. اثر تیر چون گودالی کوچك در دوربین 
مشخص بود. به سرعت دوربین را در محل قبلی گرفتم. سه درجه عمودی زیر نقطه صفر را 
روی موقعیت قرار دادم. نوبت تیر دوم، همان تیر انفجاری بود. نوبت آن چشِم سیاه بود. آرام 
زیر لب گفتم: بگیر، این هم چشم سیاه ما. برو خوش باش مرتیکه ی متجاوز، و انگشت یخ 
و بی حسم را روی ماشه ُسر دادم. گلوله با صدایی خاص شلیك شد. سر عراقی از خاکریز 
بیرون آمد و لوله اش سمت من بود. یك، دو... شلیك کرد. سه... و دقیقا جلوی صورتش 
خاك سیاه و برف یکی دو متر به هوا پخش شد. تا برخورد گلوله ام را دیدم، سرم را دزدیدم. 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
238

گلوله ی او زوزه کشان از کنارم رد شد. طوری که حرارتش را در گونه ام حس کردم. برگشتم 
با دوربین اسلحه به موقعیت تك تیر انداز عراقی نگاه کردم. چند متر پشت خاکریز، روی 
برفها به پهنای یکی دو متر سیاه شده بود و بدنی بی جان و سرخ افتاده بود وسط سیاهی 
برف ها. بی جان مثل بقیه سرباز هایش. بی جان مثل بقیه سرباز های گردانش. بیشتر دقت 
کردم. بدن تك تیر انداز عراقی بود. متالشی شده بود. دستش چند متر آن طرف تر افتاده 
بود. انگشتش هنوز داخل ماشه اسلحه گیر کرده بود. نصف سینه اش شکافته شده بود. 
سرش را هم ندیدم. برف ها هم سیاه نبودند. خون او بود که اطراف را سیاه و نجس کرده 
بود. نفسی عمیق کشیدم. بخار از دهانم در آمد. صورتم عرق کرده بود. دست هایم داغ شده 
بودند. نگاهی به آسمان سفید انداختم. همه جا غرق در سکوت بود، اما صدایی شبیه به 
فشرده شدن برفها از پایین تپه آمد. صدا، صدای له شدن برف ها زیر پوتین بود. نگاهی به 
آن سنگ کوچك انداختم. همانجا که پالك و نامه را زیرش مخفی کردم. دراگانوف را قفل 
کردم و روی کولم انداختم. دکمه غالف چاقوی کمری ام را باز کردم. دستم را روی دسته 
ی چاقوی کماندویی گذاشتم. بلند شدم و نیم خیز به سمت پایین تپه رفتم. سمت صدای 

دو سرباز که با هم عربی صحبت می کردند. 
من شکارچی نفس هستم. بدنم سرد است. چشمانم تیز است. نفس نمی کشم. آرام هستم. 

مثل برف، سپید سپید. مثل رعد سریع.
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محبت نعمتی است از خدا. مانند نعمت های دیگر باید شناختش و شاکر بود. 
همین جمله تنها چیزی بود که از او باقی مانده بود. در یك تکه کاغذی که 
فرسوده و کهنه بود. حتی اسم هم نداشت. یك تکه کاغذ که تنها یك جمله 
آن هم با خط ناخوانا رویش نوشته شده بود. حاج آقا صبوری، امام جماعت 
مسجد امام زمان )عج( به محض اینکه از وجود این تکه کاغذ مطلع شد آن را 
برای مسجد طلب کرد. آنرا در یك جایگاه کوچك شیشه ای قرار داد. مثل یك 
موزه. یك یادمان کوچك. دلیل اینکه این کاغذ در مسجد نگهداری شود آن 
هم در یك جایگاه شیشه ای محفوظ و زیبا را کسی نمی دانست. البته افرادی 
چون جواد ستاری و ابراهیم محسنی پیش خود حدس هایی می زدند. حتی حاج 
آقا صبوری، جمله درون کاغذ را داده بود به بچه های مسجد تا بر روی یك 
تابلوی زیبا و مجلل بنویسند و در حیاط کوچك مسجد نصب کنند. خیلی ها 
دلیل این کار را از حاج آقا می پرسیدند. جمله ای ساده، که حتی اسم هم ندارد. 
اما او هر روز قبل از اینکه وارد مسجد شود و نماز بخواند و اهل محل به او 
اقتدا کنند، به این جمله نگاه می کرد و تأمل می کرد. محبت نعمتی است از خدا. 
مانند نعمت های دیگر باید شناختش و شاکر بود! او خوب می دانست این جمله 
نوشته ی ناصر منیری است. کسی که روزگاری از آتش درونش آنقدر سوخت 

و چون آیینه، زالل و درخشان شد. 
از جنگ.  او بر می گردد به روزهای قبل  اما ناصر منیری که بود؟ داستان 
را  ناصر  نبود که  تهران. در آن محله هیچ کس  در محله سی متری جی 
اما  دیگر.  شرارت های  حال  در  یا  می دیدند  دعوا  حال  در  یا  را  او  نشناسد. 
پول  دیگری  نامحرم.  به  نگاه  یکی  نرفت.  کار  دو  سمت  به  هیچوقت  او 
حرام. همیشه با بچه های بسیج مسجد درگیری داشت. یا با گردن کلفت های 
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محله های دیگر. او تنها یك مادر داشت که در یك اتاق و یك کوچه پایین تر از مسجد 
زندگی می کرد. برای همین ناصر را همیشه اطراف مسجد می دیدند. کاِر روز و شب مادر 
شده بود عذاب کشیدن و دعا برای عاقبت بخیری ناصر. ناصر هیچوقت مسجد نمی رفت. 
گاهی با دوستانش، نمازگزاران را که به مسجد می رفتند، نگاه می کرد و بیشترشان را دست 
می انداخت. یکی از آن بچه مسجدی ها ابراهیم محسنی بود که همیشه با ناصر جر و بحث 
می کرد و گاهی دعوایشان می شد. ابراهیم محسنی یکی از بچه مسجدی های محل بود. 
همیشه در مسجد حاضر اما یك شب هم در حال گشت شبانه و حضور در بسیج دیده نشد. 
بیشتر بابت این قضیه، توسط ناصر و دوستانش به سخره گرفته می شد ؛ که بزدلی بیش 
نیست. ناصر دو رفیق داشت که آنها همیشه با او بودند. شر بودند و هیچ ابایی از عربده 
کشی و چاقو کشی نداشتند. اما اینکه چرا از ناصر حساب می بردند و مانند نوچه های او شده 
بودند را باید از خودشان پرسید. سالهای سال بعد، یك بار کسی در صف نماز در همان 
مسجد، از فردی پشت سرش شنید که ناصر همیشه یك مکث و تاملی قبل از هر کارش 
داشت. وقتی برگشت دید جواد ستاری است. یکی از دوست های ناصر. او با موهای سپیدی 
به نماز نشسته بود و داشت برای یکی از رفقایش خاطره اش از ناصر را نقل می کرد. او 
مکثی  کنیم یك  دعوا  می خواستیم  وقتی  حتی  خود،  آن چهره مصمم  با  ناصر  می گفت: 
می کرد. یك تأملی می کرد. این ویژگی، حسی از احترام نسبت به او به من و باقی دوستانش 
می داد. یك جورهایی حساب می بردیم. آن فرد که در صف نماز مسجد برگشت و این را 

شنید، همان ابراهیم محسنی بود ؛ که او هم برای خود مویی سپید داشت. 
اما برگردیم به همان روزها. یا دقیق تر روزی که داستان ناصر شروع شد. ناصر یك روز 
عصر تنها از محل می گذشت. مانند همیشه از حصار نگاه های سنگین و معترضانه اهل 
محل و کاسبهای محل عبور می کرد و از کوچه ها می گذشت. او از کنار مسجد محل عبور 
کرد تا به خانه برود. خسته بود. از دعوا یا – دقیق معلوم نیست – از جایی برمی گشت. 
به مسجد  نگاهی  می کرد.  عبور  کوچه  از  آرام  و  لب  گوشه  سیگاری  و  بود  پایین  سرش 
انداخت. هنگام نماز بود. راهش را گرفت و رفت. چند قدمی بر نداشته بود که از میان نماز 
گزاران چشمش به یك دختر چادری افتاد و سریع چشمش را به زمین دوخت. اما قلب او 
با اینکه هیچ چیز از آن دختر چون سایه ای در ذهنش نمانده بود به شدت لرزید و پاهایش 
سست تر شد. چند قدمی برداشت و به پشت برگشت و دختر چادری را دید که وارد مسجد 
شد. او همان طور رفت و به خانه رسید. روز بعد مانند روزهای قبل. نه هدفی در زندگی 
داشت و نه کاری و نه... هیچ چیز. دو دوست داشت که همیشه با آنها خوش بود و وقت 
می گذراند. اما دلش می خواست بداند آن دختر کیست، و ببیند چه چهره ای دارد. برای همین 
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عصر روز بعد بدون اینکه دلیلی داشته باشد رفت و جلوی مسجد ایستاد. هیچ چیز ندید. چند 
چیز درشت هم از چند نفر شنید. روز بعد و روز بعد هم همینطور. روزها گذشت و خودش 
نفهمید که چطور شده هفت روز موقع نماز می آید و به دیوار روبروی مسجد تکیه می دهد. 
آن روز ها امام جماعت مسجد یك مرد مؤمن و انقالبی بود و بسیار متفکر. نام او حسین 
صبوری بود. او متوجه ناصر شده بود. یك بار او را به نماز دعوت کرد و ناصر بی توجه به او 
سیگاری روشن کرد و بدون اینکه چیزی بگوید همانجا روبروی مسجد و آن طرف کوچه 
ایستاد. هفت روز شد هشت روز ؛ و روز نهم، بعد از نماز، ناصر از داخل مسجد دید که کسی 
با چادر مشکی وارد کوچه شد. همین که دختر در داالن مسجد بود، نگاه ناصر لحظه ای به 
چشمان دختر که در حجاب و حیای چادر زیباتر می نمود افتاد. اما سریع چشمش را به زمین 

دوخت و چیز بدی نثار خود و دلش کرد. 
در این روزها دوستانش متوجه تغییر رفتار او شده بودند. او صبور تر و درونی تر شده بود. 
به  رفتارش  دیگر،  بود.  ملس شده  قول خودشان کتك خورش هم  به  بود.  تر شده  آرام 
شرارت و به تندی ها و تیزی های اخیر نمی مانست. کم کم دوستانش این جرات را پیدا 
کرده بودند که رسم رفاقتشان را زیر پا بگذارند. کسی که بیش از همه به او تکه می انداخت 
و با او مقابله می کرد همین جواد ستاری بود. او که خود شرور محل بود و از انجام هیچ 
شرارتی ترس نداشت از ناصر درشت تر بود و اندام خشنی هم داشت. او مانند دوستان دیگر 
متوجه آن دختر و رفتار ناصر شده بود. اما او بیش از همه ناصر را آزار می داد و او را برای 
دعوا تحریك می کرد. و فقط می خواست برتری خود را در جمع دوستان ثابت کند. روز ها 
و شب ها آتشی در دل ناصر شعله ور شده بود که خود نمی دانست. او دائما به بهانه های 
مختلف به مسجد سرك می کشید. حتی عصر ها می رفت در حیاط کوچك مسجد و به بهانه 
و هیچ  نمی دانست چرا  و  نمی خواست  را می پایید. خود  اطراف  و صورتش  شستن دست 
پاسخی به هیچکس و حتی دوستانش نمی داد و اصال حرف نمی زد. متوجه درونش هم 
نبود. اما چشمان قلبش می خواست بار دیگر چشمانی را ببیند و در قلب بسپارد. بعد ها او 
حتی مجبور شد داخل مسجد برود و منتظر بماند. نگاه های سنگین نمازگزاران هیچ اثری 
در او نداشت. او در این روزها بارها و بارها حاج آقا صبوری را می دید. ابراهیم محسنی هم 
هر وقت چشمش به او می افتاد تکه ای می انداخت و او را مسخره می کرد. مثال یك بار ورود 
او به مسجد را مسخره می کرد و یکبار او را هنگام وضو دست می انداخت. اما ناصر مدتها 

بود که به سکوت محض مبتال شده بود.
البته اینکه او برود داخل مسجد، حرکتی ناخواسته بود. خود هم علتش را نمی دانست. ریش 
او فقط می رفت حیاط  بود.  آقا منصوری دلیلش  نگاه های خاصه حاج  سفید های محل و 
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به خاطر عطری یاس که به مشامش خورده بود و چشمی  زیبا که دیده بود و حس کرده 
بود. اما جمع مسجد او را بیشتر در خود کشید. مانند جریان آبی قوی در رودخانه ای عظیم. 
روزی با نگاه های عمیق حاج آقا صبوری او مجبور شد نیت کند و مانند سایر نمازگزاران 
نماز بخواند اما چیزی بلد نبود. به یکماه نرسید که او دوستانش را فراموش کرد. ظهر ها و 
عصر ها می رفت مسجد و باقی روز به انتظار می نشست. ضعیف تر شده بود. نوعی تشویش 
و استرس را در قلبش حس می کرد. حتی بیمار هم شد. اما داستان مسجد رفتن او در محل 
دست به دست چرخید و حتی به گوش مادر ناصر رسید. او دیگر فارق از هر چیزی، در 
دنیای خود غرق بود. نمی دانست به چه دردی گرفتار شده. اما در ظاهر آرام بود و کم حرف 
و ضعیف، و در باطن می سوخت و می سوخت و سخت می سوخت. تنها کسی که گاهی چند 
کلمه ای با او حرف می زد همان حاج آقا منصوری بود. اما او هم در این یك ماهی که ناصر 
را زیر نظر داشت خوب می دانست که درد ناصر چیست. چون همیشه به دقت به چشمان 

ناصر چشم می دوخت. 
یك روز که ناصر از مسجد بیرون می آمد با حیرت متوجه چیزی شد. یك دختر چادری 
که با وقار از مسجد بیرون آمده بود و به انتهای کوچه میرفت. ناصر او را از پشت دید. 
حتی چهره اش را هم ندید. اما درونش آتش همینطور شعله می کشید و بزرگتر و پر حرارت 
می شد. دوستان ناصر که او را جلوی مسجد دوره کردند متوجه نگاهش شدند. ناصر متوجه 
جواد ستاری شد که از روبرو و جلوتر از دختر می امد. او از آن فاصله نگاه می کرد و دید که 
جواد با چشمان شرارت بار، که روبروی دختر رسید، با لبخندی و نگاهی عمیق به دختر، 
راه او را سد کرد. شاید جواد با خود فکر می کرد که با این کار ضربهای به ناصر بزند. یا 
اصال شاید می خواست به ناصر کمك کرده باشد. کسی چه می دانست. دختر خود را کشید 
گوشه پیاده رو باریك و بیتوجه از جلوی جواد ستاری که راه او را سد کرده بود گذشت. 
نگاه ناصر به چادر دختر افتاد که به دیوار کشیده می شد. با دیدن این صحنه، او ناگهان 
مانند برق به خود آمد و با سرعت در امتداد پیاده رو دوید سمت جواد. چنان شتاب گرفت 
و ناگهانی دوید که همه آدمها که در کوچه بودند و یا از مسجد بیرون می آمدند متوجه 
او شدند و او را با چشم هایشان دنبال کردند. ناصر با شتاب می دوید. دندانهایش از خشم 
فشرده شده بود و عضالت الغرش مثل آهن سفت شده بود. و درونش مانند سنگ گذاخته 
شده داغ بود. او به جواد نرسیده بود که متوجه خنده شرارت بارش شد و مزاحمتی که برای 
دختر ایجاد کرده بود. به ثانیه ای نکشید که ناصر به جواد رسید و با تمام قدرت مشتی به 
بینی جواد زد. ضربه ناصر آنقدر قوی بود که خون به سرعت از بینی جواد بیرون ریخت و 
آن لبخندش را محو کرد. همین که جواد آمد یقه ناصر را بگیرد ناصر با یك دست گردن 
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جواد را گرفت و صورتش را محکم کوبید به شیشه ماشینی که آنجا کنار پیاده رو پارك 
بود. شیشه ماشین شکست و صورت جواد چندین خراش برداشت. همین که جواد افتاد کف 
پیاده رو اهل محل خود را رساندند باالی سر این دو. اما ناصر گردن جواد را گرفته بود با 
صدای خش دار و پر قدرتش فریاد می کشید: اگه رفیقم نبودی جفت چشماتو در می آوردم 
و جلوی چشمات تو مشتم له شون می کردم. فهمیدی. و صورت جواد خونی و خراشیده بود 
و چشمانش باز نمی شد. ناصر را سه چهار مرد و با تقالی بسیار از روی جواد برداشتند و 
جدا کردند. همین که ناصر به دست مردها محکم گرفته شده بود، چند متر جلوتر چشمش 
خورد به آن دختر که ایستاده بود و نگاه می کرد. چشم ناصر و دختر لحظه ای به هم گره 
خورد. یك لحظه هم نشد که دختر چادرش را در هم کشید و برگشت و به راهش ادامه داد. 
ناصر هم با مشت های گره کرده و صورت داغ و پریشان که در میان دستان چند مرد محل 
تقال می کرد با نگاه به چشمان دختر ناگهان آرام شد و سرد شد و کم کم ضعف وجودش 

را فرا گرفت و از هوش رفت. 
و  برگشت  محسنی  ابراهیم  نماز  در صف  که  روز  آن  اما  نمی شود.  ختم  اینجا  به  داستان 
خاطره ای از ناصر را از زبان آن مرد شنید، متوجه پوست صورت مرد شد که چند جا عالمت 
پارگی داشت. هنوز هم که سالها از آن ماجرا گذشته و مسجد محل میزبان نمازگزاران است 
خیلی از اهالی محل متوجه داستان ناصر نشدند. حتی تامل هم نمی کردند. برای همین همیشه 
از حاج آقا صبوری می پرسیدند که چرا جمله ای بهتر به روی دیوار نزده. مثال جمله ای از یك 
شهید. یا همچین چیزی. اما حاج آقا صبوری که اکنون بسیار پیر شده بود و خمیده بود ریش 
سپیدی داشت و به آرامی و با سری پایین راه می رفت، سر قضیه نصب آن جمله همیشه با 
قدرت و گاهی با عصبانیت دفاع می کرد. اما کسی چه می دانست که جملهی محبت نعمتی 

است از خدا. مانند نعمت های دیگر باید شناختش و شاکر بود، از کیست. 
بعد از قضیه دعوا جلوی مسجد، محل آرام تر شده بود. چراکه جواد ستاری در بیمارستان 
بستری شده بود. ناصر منیری هم بعد از اینکه از حال رفت بردنش خانه و او تا چند هفته 
در بستر بیماری افتاده بود. بدنش داغ بود. گاهی در خواب اشك می ریخت و گاهی هذیون 
آقا  آمد حاج  به هوش  بار که  اولین  می گفت. همانطور در خود می سوخت و آب می شد. 
صبوری را باالی سر خود دید. او با لبخند به ناصر چشم دوخته بود. همین که ناصر او را 
دید. بلند شد و نشست. اولین جمله ای که گفت این بود: حال جواد چطور است؟ حاج آقا 
گفت: مردی. مرد! مادر ناصر چای آورد و گذاشت روی زمین. خانه شان یك اتاق بود تقریبا 
سه متر در چهار – پنج متر! حاج آقا با لبخند به ناصر نگاه کرد و گفت: کار اشتباهی کردی. 
ناصر سرش را به دستانش تکه داده بود و خسته بود. حاج آقا صبوری گفت: همان روزها 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
244

که می آمدی مسجد حدس زده بودم که دردت چیست. چشمانت همه چیز را می گفت. ناصر 
با تعجب نگاه می کرد به حاج آقا صبوری. گفت: حاجی گرفتار شدم بدجورد. حاجی گفت: 
این گرفتاری نیست ناصر جان. این نعمت است. درد و مرضت را بریز دور و بیا مسجد. 
دلمان تنگ شده. ناصر تا اسم مسجد را شنید زد زیر گریه. با صدای بلند. حتی مادرش هم 
نمی دانست چه به سر ناصر آمده. او بیشتر از اینکه ناصر شرور محل باشد حرص می خورد و 
دعا می کرد. کار مادر شده بود دعا کردن. با گریهی ناصر حاج آقا هم متأثر شد و چشمانش 
را غم گرفت. گفت: خدا بزرگ است ناصر جان. بعد به چشمان ناصر چشم دوخت و گفت 
پدرت هم چشمانش مثل تو بود. مرد بود. او یك دانه ی برنج حرام هم داخل خانه نیاورد. 
خدا رحمتش کند. ناصر جان من به مادر همه چیز را می گویم. خدا هر چه خیر است مهیا 

می کند. او بلند شد و از خانه خارج شد. ناصر در بستر افتاد و به خواب رفت. 
بعضی آدم ها هستند که خدا در همین دنیا عذابشان می کند تا پاك از دنیا بروند. قدیمی ها 
می گفتند خدا همین جا با آنها حساب کرد. این چیز ها را همه می دانند اما هیچوقت به چشم 
کسی نمی آید. شاید حتی خود آدم. ناصر هم شاید داشت حساب پس می داد. کسی چه 
می دانست. هنوز او را شر محل می دانستند. دو هفته نشده بود که شیشه ماشین یکی از 
کسبه محل را به وسیله صورت یکی از دوستانش خورد کرده بود و صدای فریادهایش تا 
آسمان می رفت. آن هم بعد از نماز و نزدیك مسجد. خب، این چیز ها خوب به چشم می آیند. 
اما چشمی  بینا می خواهد و نگاهی عمیق به چشمانی که خبر از سر درون می دهند. سِرّ درون 
ناصر را حاج آقا صبوری دیده بود. و خوب می دانست که چه کند. حال ناصر که بهتر شد 
رفت مسجد. نیت کرد و نماز خواند. رنگ و رویش باز شده بود. اما هنوز زیر نگاه سنگین 
مردم بود و به آن عادت داشت. دوستانش از او فاصله گرفته بودند. جواد ستاری هم به آنچه 
می خواست رسیده بود. او اکنون رفقا را به دور خود جمع کرده بود. می شود گفت ناصر دیگر 
این چیز ها برایش مهم نبود. چند روزی گذشت. مادر از همه چیز خبر داشت. و یك شب که 
ناصر از مسجد بازگشت به او گفت که می داند در دلش چه می گذرد و قرار گذاشت بروند با 
خانواده دختر آشنا شوند. ناصر حتی خجالت می کشید کلمه عشق را بزبان بیاورد. آن ناصر 
که حتی هیچ تصویری از آن دختر در ذهن نداشت. او به آتشی گرفتار شده بود که کمرش 
را خرد و جسمش را فرسوده کرده بود. اما آن شب او بسیار راضی و شاد و خوش چهره 
شده بود. رنگ و رویش روشن و زیبا شده بود. پس از مسجد دسته گلی زیبا خرید و رفت 
خانه. شب بعد با اجازه از حاج آقا صبوری به همراه مادر و یکی از ریش سفید های محل به 
خواستگاری دختر رفت. اما نمی دانست که این بازِی دنیا ادامه دارد، و برای این زخم ها و 
دردها هیچ مرحمی در دنیا نیست. به همین دلیل او خبر نداشت که چه در انتظارش است. 
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صبح روز بعد قبل از نماز ظهر، ناصر را یکی از کسبه محل می بیند که آرام به سمت مسجد 
می رفت. آقای احمدی که نزدیك مسجد یك بقالی داشت، آن روز صبح را اینطور تعریف 
می کند: ناصر را دیدم که خیلی آرام از جلوی مغازه ام عبور کرد. سرش پایین بود. از مغازه 
آمدم بیرون تا ببینم کجا می رود و باز چه شری می خواهد به پا کند. جرأت نداشتم بگویم 
نسیه هایی که برده را باید حساب کند. سرش پایین بود. قدم هایش به زمین کشیده می شد. 
رنگ صورتش مثل رنگ صورت مرده بود. خاکستری. موهایش روی صورتش ریخته بود. 
چشمانش سرخ و خشك بود. دیشب که او را در مسجد دیدم زمین تا آسمان فرق می کرد. 
صورتش سرخ و زیبا. گونه هایش گل انداخته بود. شاد بود و موهای تمیز و شانه کرده ای 
داشت. معلوم نیست این جوان ها چه می کنند. به گمانم دیشب مست بود. مسجد را هم 
نجس کرده اند. خالصه قدم هایش را دنبال کردم. او رفت داخل مسجد. چند دقیقه نشد که 
فقط صدای زجه و ناله و گریه از داخل حیاط مسجد به گوش رسید. آقای احمدی باز تکرار 

کرد که کسی از کار این جوان ها سر در نمی آورد و گفت خدا به دادشان برسد. 
آن ناصر که تمام شرور های محل از او حساب می بردند ؛ آن ناصر که تاملش قبل از هر 
کاری شخصیتش را سنگین و گیرا کرده بود ؛ آن ناصر که نزد گردن کلفت های محل، 
بزرگی به حساب می امد ؛ آن ناصر که شرور های محل از ترس او جرات عربده کشی و 
مزاحمت برای دختران را در محدوده مسجد امام زمان )عج( و آن محله نداشتند ؛ آن ناصر 
که به قول حاج آقا صبوری مرِد مرد بود، اکنون چون کودکان تازه متولد شده ای چشمانش 
را بسته بود و با تمام توان گریه می کرد. افتاده بود در آغوش حاج آقا صبوری و زّجه می زد. 
آن روز او از خانه راه افتاد سمت مسجد. مسجد شده بود قبله اش. آرام از کنار مغازه آقای 
احمدی گذشت و بی توجه رد شد. چرا که او همیشه از آنجا برای خود سیگار می خرید. 
آرامی شنید که مربوط به قرائت  به مسجد رسید و داخل شد. وقتی در حیاط بود صدای 
قرآن حاج آقا صبوری بود. در مسجد کسی نبود. حاج آقا صبوری نشسته بود و قرآن را زیبا 
تالوت می کرد و صدایش مانند عطر یاس در حیاط پیچیده بود. ناصر شنید و به در و دیوار 
و پله های مسجد نگاه کرد و افتاد زمین و شروع کرد به گریه. صدای قرآن قطع شد و حاج 
آقا با ترس دوید و در حیاط چشمش به ناصر خورد. فهمید که او به چه آتشی شعله ور، و به 
چه زخمی دردمند شده. رفت و کنار او، روی زمین نشست و در آغوشش گرفت. گریه های 
ناصر آرام شد. حاج آقا آرام در گوش ناصر گفت: پسر، آخر تو چه دیدی که اینطور شدی؟ 
ناصر پیش خود فکر می کرد. او هنوز هیچ چهره ای از دختر در ذهن نداشت. تنها حسش 
از او یك سایه بود که عطر یاس می داد و بوی محبت. ناصر همانطور که اشك می ریخت 
با صدای آرام طوری که گویی در عالم خود نباشد، برای حاج آقا تعریف کرد : مهربانی از 
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چهره اش می بارید. مثل باران. حاجی، باران که ببارد زمین نرم می شود. هوا صاف و زالل 
ببارد گل ها  باران که  این است حاجی؟  رنگین کمان می شود. غیر  نور خورشید  می شود. 
می رویند.  درختان  و  می خوانند  پرندگان  نرگس ها.  و  یاس ها  و  الله ها  می دهند.  شکوفه 
باران محبت با روح همین کار را می کند. مگه نه حاجی؟ شما که بهتر می دانید؟ مهربانی 
از چهره اش می بارید. و اینها تنها جمالتی بودند که پس از ماه ها از زبان ناصر شنیده شده 
بود. آن هم گویی ناصر نمی گفت. صدایی در درون او می گفت. حاج آقا صبوری ناصر را آرام 
کرد. یك لیوان آب به او داد. او را داخل مسجد برد. او آرام شعری برای ناصر خواند: عشق 
یعنی سر سپردن در الست، از می  وصف الهی مست مست. سپس نگاهی عمیق، در چشم 
ناصر کرد و گفت: ناصر جان محبتی که تو را به مسجد کشانده محبت بزرگی است. این 
محبت نعمت است. این محبتی که احساس کردی، از چهرهای می بارد که حیا داشته باشد. 
این محبت خرج چشم و لب و جسم نمی شود. این محبت را هدیه کن به فاطمه زهرا )س(. 
هیچ کس از این اتفاقات باخبر نبود. هیچکس نفهمید اصال داستان ناصر چه بود. در یك 
تغییر در  اما هیچ کس نمی دید  ؛  محله، در یك مسجد، و در کنار هم زندگی می کردند 
قلب ها را. هنوز که هنوز است هیچ کس ناصر را نمی شناخت. حتی برادر آن دختر که نه 
متوجه محبت ناصر بود و نه متوجه آنچه داشت انجام می شد. کسی که مراسم را بر هم زد 
و به مادر ناصر بی احترامی کرد ؛ و حرمِت ریش سفیِد محل را نگه نداشت، و بدون اجازه ی 
پدرش آنها را از خانه بیرون کرد. همان شب خواستگاری. مثل همیشه با ناصر دعوا و کل 
کل کرد. اما آن شب هیجانی تر و از خود بیخودتر شده بود. او بدون هیچ تاملی مراسم 
آن شب را بر هم زد. دل مادر ناصر را شکاند، و آتشی تازه در دل ناصر شعله ور ساخت. 
خود را بر حق دانست، که آنگونه رفتار کرد. با دیدن ناصر و دسته گلش حتی اجازه نداد 
که خواهرش را آنها ببینند. و ناصر تا آخر عمر هیچ وقت آن دختر را ندید. هیچ وقت. اینطور 
شد که صدای زجه های صبح ناصر در محل پیچید. برادر آن دختر همان بود که روز و 
شب در صف اول نماز در مسجد حضور داشت. اما هیچکس او را در صف های اول انقالب 
و بچه های بسیج و فعالیت هایشان در محله ندیده بود. او همان بود که به خاطر همین، از 
جانب دوستان و خود ناصر مسخره می شد ؛ و گاهی با ناصر دعوایش می شد. او همان بود 
که روزهایی که ناصر به مسجد می آمد، به او تکه می انداخت و او را به سخره می گرفت. 
او همان ابراهیم محسنی بود. ابراهیم برادر آن دختر بود که ناصر هیچ تصویری جز رایحه 
یاس از او در قلبش نداشت. حتی نقش چشمانش را. او کسی بود که شِب دعوای ناصر و 
جواد، جلوی مسجد برای نماز نیامده بود. این را هم کسی نمی داند. اگر هم داستان ناصر را 
بخوانند و بدانند شاید بگویند کار خدا بود. چرا که ابراهیم هیچوقت ندید که چطور ناصر از 
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مزاحمتی که جواد برای خواهر او ایجاد کرده بود برافروخته شد. چطور با دیدن چادر دختر 
که به دیوار کشیده و خاکی شد، تا خود را از کنار جواد رهایی دهد و عبور کند، ناصر را آتش 
زد و برافروخته کرد، و ندید چطور ناصر صورت جواد را با شیشهی ماشین آقای احمدی تکه 
تکه کرد و چطور مانند سنگی گداخته به سینه جواد چسبیده بود. ابراهیم ندید که چشمان 
ناصر چطور به چشمان دختر گره خورد و او با تمام قدرتش از هوش رفت. ابراهیم اینها را 
ندید. هیچکس اینها را ندید. هیچکس با خبر هم نشد. شاید درست این است که بگوییم 
کار خدا بود. تنها کسی که متوجه شد همان کسی بود که با تامل و تفکر به چشمان ناصر 

چشم می دوخت و سعی می کرد قلب ناصر را ببیند تا عملش را. 
مدتها از آن اتفاق گذشت. جنگ شروع شده بود. جوان های محل دسته دسته با اتوبوس ها 
به جهاد می رفتند. ناصر از آن روزی که در مسجد با حاج آقا صبوری صحبت کرد، زندگی 
خود را در مسیر دیگری قرار داد. کمتر مسجد می رفت. بعضی روزها و برای نماز عصر. یا 
مسجد او را به یاد محبتی از جنس دیگر می انداخت. یا دیدن چهره افرادی مانند ابراهیم 
محسنی او را آزار می داد. او صبح ها می رفت و کار می کرد. و پولی به خانه می آورد. مادرش 
آنقدر برای ناصر حرص می خورد که خیلی زود پیر و شکسته شده بود. ناصر اول از همه 
مانند پروانه به دور مادر می چرخید. رضایت او را جلب کرد و به او محبت می کرد. بیشتر 
کنار او بود. از پدرش می پرسید. شبانه روز دست ها و پاهای مادر را می بوسید و برای او با 
پولی که از کار کردن بدست می آورد چیز های تازه می خرید. لبخند کم کم به روی چهره 
مادر نشست. اما چند روزی دوام نیاورد. یك روز عصر که ناصر سمت خانه می رفت دید 
اعضای محل جلوی خانه شان جمع شده اند. با دیدن ناصر اشك ریختند. مادر ناصر از دنیا 
رفته بود. او یك عمر برای ناصر می سوخت و از خدا طلب عاقبت بخیری برای فرزندش 
می کرد. اما این روزهای آخر شاهد محبتی بود که مثل باران بر سرزمینش می بارید. و مانند 
گل های الله و نرگس که شکوفه دهند، از محبت ناصر شکفته شد و از دنیا رفت. با از دنیا 

رفتن مادر و تنها کِس ناصر، او بیش از قبل شکسته شد.
او تنها در خانه زندگی می کرد. به کارش ادامه داد. گاهی به مسجد می رفت. اهالی محل 
او را خیلی کم می دیدند. تقریبا ناصر را از یاد برده بودند. او روزها کار می کرد. اما تنها بود. 
در خود می سوخت بدون اینکه کسی از حال او خبر داشته باشد. هنوز هم بیشتر آدم های 
محل او را شرور می دانستند. اما او چیزی نشده بود جز محبت خالص. او پول هایش را جمع 
کرد و روزی به مغازه آقای احمدی رفت. رفت پشت دخل. آقای احمدی با دیدن او ترسید. 
پیش خود فکر می کرد که ناصر االن با چاقو می خواهد از او زورگیری کند. اما ناصر دست 
برد در جیبش و مقدار زیادی پول گذاشت در دست آقای احمدی و گفت: این پول خسارت 
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ماشین. و الباقی، بدهکاری من است به شما و نسیه هایی که گرفتم. حاللم کن. و سپس 
دست آقای احمدی را بوسید. و از مغازه بیرون رفت. آقای احمدی خشکش زده بود. او 
دیگر ناصر را ندید. او را ندید و هفت هشت سالی بعد از جنگ فوت کرد. اما مغازه اش هنوز 

نزدید مسجد امام زمان )عج( باز است و فعال. 
ناصر حتی به دیدن دوستانش هم رفت تا از آنها حاللیت بطلبد. جواد ستاری از روزهای 
بعد از جنگ که پایش به مسجد باز شده و مانند ناصر به سکوت، می آید و می رود، روزی 
تعریف کرد که: ناصر شبی آمد پیش ما. مثل شبهایی که می خواستیم برویم و شر به پا 
کنیم. آرام می آمد و هیچکس در کوچه های محل خبردار نمی شد. حتی بسیجی هایی که 
شبها در محل مشغول گشت زنی بودند. یك شب آمد در خانه مان. در را باز کردم و دیدم 
ناصر است. ترسیدم و خود را برای دعوا آماده کردم. ناصر مرا در آغوش گرفت و بوسید. 
تمام صورتم را بوسید. اشکش را روی خط و خطوطی که در صورتم نقاشی کرده بود ریخت 
و فقط گفت: حاللم کن. او مثل محبتی بود که دل آدم را آرام می کرد. یعنی نمی توانستم 
حس، کنم اما در دلم چیزی شروع به جوشیدن کرد. سالها که گذشت آرام تر شدم. به یاد 
تأمل ها و مکث های او افتادم و همین طور مانند او شدم. به سکوت محض مبتال شدم. کم 
کم پایم به مسجد هم باز شد. خدا از ما بگذرد. شبیه همین خاطره را دوستان دیگر ناصر 
نقل کرده اند. حتی گردن کشان و شرور های محل که اسمشان، موجب ترس و وحشت 
اهالی محل بود، شبیه همین را تعریف می کردند. داستانی که آنها از آخرین دیدار با ناصر 
در ذهنشان باقی مانده بود. همه آنها آخرین بار بود که ناصر را دیدند و دیگر تا آخر عمر 

او را ندیدند. 
روزها گذشت و ناصر خانه شان را فروخت. همان اتاقی که با پول حالل و زحمت های پدر 
به دست آمده بود. همان اتاقی که یك عمر مادر در آن می سوخت و زندگی می کرد. و رنگ 
دیوار اتاق شده بود دعاهای عاقبت به خیری مادر برای ناصر، و اشك های او. ناصر خانه را 
فروخت. تمام پول ها را به مساجد داد تا برای رزمنده ها خورد و خوراك بفرستند. آن روز ها 
مساجد شده بودند پایگاه هایی پشت جنگ. بیشتِر مساجد شلوغ بودند و جوان ها برای ثبت 
نام و اعالم آمادگی برای جهاد به مساجد می رفتند. روزی در شلوغی های جلوی مسجد 
امام زمان )عج( و اعزام نیرو و تجهیزات و وسایل به جبهه های جنگ ناصر در آن شلوغی 
دیده شد. او رفته بود مسجد تا فقط ابراهیم محسنی را پیدا کند. وقتی او را دید، بدون اینکه 
در چشمانش نگاه کند رفت جلوی او ایستاد. ابراهیم هم مثل بقیه آدمهایی که ناصر برای 
طلب حاللیت نزدشان می رفت، ترسید. چهره ناصر با مکث و تامل خاصه خود او بسیار 
عظیم و مردانه می شد. شاید ابراهیم آنجا فهمید که چرا تمام شرور های محل و دوستان 
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ناصر از او حساب می بردند. ابراهیم دهانش خشك شد و نمی دانست چه کند. ناصر بدون 
اینکه به چهره و چشمان ابراهیم نگاه کند ساعد او را گرفت و فقط دو کلمه گفت: حاللم 
کن. و برگشت و رفت. شاید نمی خواست به چشم ابراهیم نگاه کند به این دلیل که چشمان 
خواهر او را بیاد بیاورد. یا شاید با نگاه به چهره ابراهیم آن خشم درونش که سالها خفته بود 
بیدار شود. این ها را هم کسی نه می داند و نه می فهمد. هیچکس ابراهیم را ندید. هیچکس 

او را تا آخر عمر ندید. غیر از حاج آقا صبوری که به صورت اتفاقی او را از خیابان دید. 
انگار از محل رفته بود. فراموش شده بود. روزی که خیلی  حاج آقا صبوری گفت: ناصر 
یادش در دلم افتاده بود، از خیابان میگذشتم که او را در اتوبوسی دیدم. از پشت پنجره. 
ندید.  مرا  او  بود.  می رفتند،  جهاد  به  که  رزمندگانی  میان  در  بود.  روشن  خیلی  صورتش 
هیچوقت از من خداحافظی نکرد. از او چیزی بیاد ندارم. آخرین جملهای که به من گفت، 
مربوط می شود به همان روزی که آمده بود مسجد و در آغوش من گریه می کرد. در تمام 
زندگی ناصر فکر می کنم آنروز بود، که او فقط بیش از دو سه جمله گفت. آن را هم انگار او 
نمی گوید. او کم حرف بود. همه چیز در درونش می گذشت. ظاهرش همیشه همراه مکث 
و تامل بود. اگر خیلی زور می زد، یك جمله یا دو جمله بیشتر حرف نمی زد. وقتی آنروز 
خواست از مسجد بیرون برود، به من فقط یك جمله گفت. آن هم با چشمان اشك بار. 
گفت: حاج آقا برایم دعا کن. دعا کن شهید شوم. و رفت. از مسجد بیرون رفت و دیگر او 
را ندیدم. هیچوقت او را ندیدم. تا روزی که او را همراه با رزمندگان دیدم. او رفت و دیگر 
نیامد. وقتی شنیدم کاغذی در شلمچه پیدا شده که فقط یك جمله درون آن نوشته، آن هم 
بدون اسم به دلم افتاد که مربوط به ناصر است. با زحمت آن را گرفتیم و نزد مسجد آوردیم. 
ناصر خانواده ای نداشت. حتی خانه ای. هیچ چیز از ناصر روی زمین نمانده بود. جز همان 
یك جمله. آن هم بدون اسم. تازه خیلی ها با من دعوا می کنند که این چیست که در حیاط 
مسجد زده ام. بگذریم. ناصر آنروز رفت و دیگر هیچوقت او را ندیدیم. او را نفهمیدیم. او را 
نخواندیم. و از او برای نسل جدید نگفتیم. و به جوانهایی که می آیند مسجد و می روند، او 

را نشناساندیم. چرا که خودمان هیچ وقت ندیدیمش و نفهمیدیمش. 
چند سال بعد حاج آقا صبوری هم فوت شد و از دنیا رفت. امام جماعت مسجد امام زمان 
)عج( یکی از طلبه های جوان شد. فضای مسجد تغییر پیدا کرد. مسجد ساخته شد و زیباتر 
شد. حیاطش را بزرگ تر کردند. بخش های جدیدی به مسجد اضافه کردند. معماری مسجد 
را بسیار زیبا کردند. زیبا ترین کاشیکاری های منقوش به آیات قرآن را، دور تا دور مسجد 
بکار بردند. یك تصویر بزرگ از شهدای محله در مسجد با اسمهایشان گذاشتند. عکس و 
اسم ناصر منیری بین آنها نبود. تنها چیز از ناصر همان تابلوی زیبا بود وسط حیاط که حاج 
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آقا صبوری گفته بود بسازند و نصب کنند. و تکه کاغذی در میان ویتریِن زیبای شیشه ای 
که جلوی مسجد قرار داشت. تکه کاغذ، همراه با چند پالك و چند یادگاری از شهدا، در 
محلی با عنوان یادمان شهدای مسجد قرار داشت. محلی که جلوی مسجد ساخته شده 
به عبور خانم ها و در اصلی مسجد. هیچکس  پله های مربوط  بود. کنار  زیبا  بود و بسیار 
نمی دانست آن کاغذ مربوط به کیست. و هیچ کس هم نمی دانست که چطور هنوز تابلوی 
زیبا با آن نوشته، که در حیاط نصب شده، مربوط به کیست. و دیگر کسی نبود که بپرسد 
معنی آن جمله چیست. آن کاغذ و تابلو همیشه در مسجد ماندند بدون اینکه اسمی داشته 
باشند. برای همیشه و روی کاغذ و تابلو نوشته شده بود: محبت نعمتی است از خدا. مانند 
نعمت های دیگر باید شناختش و شاکر بود. همین. از آن روز ها به بعد هیچکس ناصر را 

ندید. هیچکس. و ناصر هیچ وقت آن دختر را ندید. هیچوقت.
ناصر هیچوقت بر نگشت. هیچ اسمی از او در ذهن ها باقی نماند. او خانواده ای نداشت. تنها 
کسی که او را شناخته بود حاج آقا صبوری بود که نوشته ناصر را به مسجد آورد، و آن را 
قاب کرد و آنجا نصب کرد. آن هم بدون اسم. قطعًا اگر جستجویی شود و از هم رزمانش 
درباره او پرسیده شود خواهند گفت: مرِد جنگ بود. ناصر در میان شهدای گمنام هم نبود. 
که  شهیدی  گمنام.  شهدای  از  تر  گمنام  بود  شهیدی  شلمچه.  در  بود.  شده  شهید  ناصر 
استخوان هایش هم برنگشت. شهیدی که هیچ وقت پیدا نشد. شهیدی که در محدودهی 
شهادتش، همیشه عطری یاس به مشام می رسید. اما هیچکس از جای او خبر نداشت. و 
در این محدوده بود که تنها یادمان او پیدا شد. و فقط یك نفر بود که فهمید این یادمان از 
ناصر منیری است. او حاج آقا صبوری بود. آن چیزی که هنگام تجسس در شلمچه، آن هم 
به صورت اتفاقی پیدا شد، یك تکه کاغذ بود و یك سربند. سربندی که رویش نوشته شده 
بود، یا فاطمه زهرا )س(. سربند معلوم نیست کجاست. اما کاغذ در یادمان شهدای مسجد 
امام زمان )عج( نگهداری می شود. کاغذی که حامل این جمله است: محبت نعمتی است 

از خدا. مانند نعمت های دیگر باید شناختش و شاکر بود. 
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مصطفی رضایی

آسمان آرام و به رنگ آبی تیره بود. گلهای باغچه همه در آرامش، خواب 
بودند. نوای اذان صبح در حیاط خانه پیچید. بوته های یاس که به کمك قامت 
دیوار نه چندان بلند خانه، استوار بودند، با عطر خود به استقبال شتافتند. هر 
چند دقیقه یکبار قطره ای از شیر کنار حوض به درون آب می افتاد تا ماهی ها 
را با ندایی آرام بیدار کند. چراغ ایوان خانه روشن شد. درب سفید چوبی با 
صدای کهنه ای باز و مادر آرام از خانه خارج شد. او با مقنعه ای سفید با نقش 
گلهای ریز، که به رنگ محمدی های باغچه حیاطش بودند، چند قدم جلوتر 
آمد و کنار نرده های ایوان ایستاد. تسبیح فیروزهای رنگی به دست داشت و 
ذکر می گفت. نگاهی به آسمان و ستاره ها انداخت. ستاره ها هم خفته بودند. 
کنار  که  گلدان هایش  به گل های  و  گرفت  زمین  را سمت  نگاهش  سپس 
پله های ایوان چیده شده بودند، چشم دوخت. دستش را پشت کمر گذاشت 
و آرام و شمرده از پله ها پایین آمد. مادر خم شد و روی پله آخر نشست و 
به یکی از الله ها نگریست. الله ای که غنچه بود. با انگشت دستش گلبرگ 
سرخ کوچك را که از حصار برگ پیدا بود نوازش کرد. نگاهی به بقیه گل ها 
که درون گلدان بودند انداخت و سپس دستش را روی زانوی خود گذاشت 
و بلند شد. سمت حوض آمد. نگاهی به ماهی های سرخ انداخت که به عمق 
آب رفته بودند و آرمیده بودند. کنار حوض روی یك چهارپایه چوبی نشست 
و دستش را روی سطح آب کشید. موجی روی حوض به حرکت درآمد و 

رخسار سرخ ماهی ها و آبی سرد آسمان را ترکیب کرد. 
مادر شیر آب را باز کرد و با طمأنینه وضو گرفت. سپس بلند شد و نزدیك 
باغچه رفت. چند گل یاس چید و در مشت گرفت. حیاط خانه کوچك بود. 
یك باغچه کنار دیوار و یك حوض کوچك وسط حیاط، آن را پر کرده بود. 
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آنگاه نگاهی به گلهای باغچه انداخت و برگشت و از پله های ایوان باال رفت. وارد اتاق شد 
و از طاقچه جانماز را برداشت و با خود بیرون آورد. آن را روی ایوان خانه گذاشت و سمت 
قبله بازش کرد. تسبیح فیروزه ای رنگش را دور مهر قرار داد و یاس ها را به دور مهر ریخت. 
سپس ایستاد. چادر نمازش را گذاشت. چادر نماز سپید با گلهایی به رنگ گلهای باغچه و 

گلدان هایش. و سپس آرام در آسمان خویش و در راز و نیاز با محبوب خویش فرو رفت. 
آسمان روشن شده بود. مادر ظرف آبیاری باغچه را از گوشه حیاط برداشت و از شیر کنار 
حوض آن را پر از آب کرد. او با قامتی خمیده و آرام راه می رفت. چهره ای روشن داشت. 
چهره ای زیبا چون غنچه های باغش. اما غنچه هایی که ریشه در آسمان دارند. ظرف آب را 
برداشت و سمت در حیاط رفت. آن را زمین گذاشت و در را باز کرد. نگاهی به کوچه باریك 
و خلوت انداخت. سپس ظرف آب را برداشت و چند متری از کوچه را و جلویه درب خانه اش 
را خیس کرد و سپس با جارو آنجا را شست. مادر آرام و در فکر خود بود و خم شده بود و 
با یك دست زمین را آب و جارو می کرد و دست دیگرش را پشت کمر مشت کرده بود. گر 

چه جسم خسته و خمیده ای داشت ، اما وقار در قامت وی پیدا بود. 
بوی خاك و رطوبت خنك آب بلند شد. مادر، دقایقی جلوی درب ایستاد و به انتهای کوچه 
چشم دوخت. انتظار، نقش چین های چشم مادر بود. مادر وارد حیاط شد و درب خانه را 
بست. خورشید طلوع کرده بود. از ایوان باال رفت و وارد اتاق شد. اتاق یك کرسی داشت. 
در کنار آن، سماور، گوشه اتاق روی میز کوچکی بود و چند استکان جلوی آن روی سینی 
قرار داشت. روبروی کرسی و بر دیوار، طاقچه ای بود که یك آینه بر روی آن، و یك جلد 
قرآن کنار آینه و یك قاب عکس سمت دیگر آینه چیده شده بودند. مقداری گلبرگ خشك 
شده هم آنجا پراکنده بود. رنگ دیوار اتاق آبی روشن بود. آنقدر روشن که به سفیدی سقف 
می مانست. مثل آسمان. مادر رفت کنار سماور. دستش را روی کرسی تکیه کرد و آرام 
نشست. سپس سماور را روشن کرد. بعد همانجا به پشتی تکیه داد و نگاهی به اتاق سفید 
و کوچکش انداخت. اتاقی به روشنی روز و به رنگ آسمان و رایحه گلبرگ های خشك 

شده الله و طراوت یاس.
مادر رادیوی کوچك دستی را از روی کرسی برداشت و روشن کرد. موسیقی پخش می شد 
و برنامه صبحگاهی. دقایقی گذشت و صدای جوش آمدن سماور بلند شد. مادر چند پیمانه 
چای از ظرف فلزی کنار سماور به درون قوری ریخت. آن را روی سماور گذاشت. سپس 
تسبیح آبی رنگ در دست و به رادیو گوش می داد. موسیقی تمام شد و خبر صبحگاهی 
توجه مادر را جلب کرد. خبری که هر از گاهی از رادیو به گوش مادر می رسید. خبر از وصال 
گمگشته ای ؛ و مادر که تمام زندگی خود را به انتظار می گذراند، امیدش از خبر بازگشت 
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پرندگان کوچ کرده به آسمان، قوت می افت. 
او صبحانه را خورد و پس از آن رادیو را خاموش کرد. رفت حیاط و دوباره وضو گرفت. 
صدای ماشین ها و مردمی که بیرون آمده بودند از کوچه می آمد. وارد اتاق شد. قرآن و رحل 
را از روی طاقچه برداشت. نشست و به پشتی تکیه داد. قرآن را روی رحل و جلویش قرار 
داد و مشغول خواندن قرآن شد. نسیمی از صدای قرائت وی در حیاط و میان گلها می وزید. 
ماهی ها به سطح آب آمده بودند و گلها آرام جان می گرفتند. گلهای زرد و سپید و غنچه های 

آبی و بنفش و سرخ باغچه.
ساعتی گذشت. نزدیك ظهر بود. هوا داشت رو به گرمی می رفت. مادر قرآن را بست و آمد 
حیاط. دوباره کنار حوض ایستاد و وضو گرفت. آنگاه کنار باغچه رفت و یك گل الله قرمز 
را انتخاب کرد و آن را چید. داخل اتاق شد. جلوی طاقچه ایستاد و به قاب عکس چشم 
دوخت. قابی که یك عکس سیاه و سفید درونش بود. عکسی از یك جوان که نیم رخ 
نشسته بود. چشمان نافذ و صورتی زیبا داشت. مادر چند دقیقه ای به عکس خیره شد و 
سپس آن را برداشت و روی کرسی گذاشت. یك پاکت پشت قاب بود و آن را هم برداشت 
و الی قرآن قرار داد. سپس تکه دستمالی سفید برداشت و با دقت شیشه قاب عکس را از 

غبار تمیز کرد. بعد دوباره به عکس خیره شد و آن را بوسید. 
مادر با تصویر جوان صحبت می کرد. با قلبش. گاهی هم با کلمات. آن را گاهی می بوسید. 
بعد خیلی آرام و منظم از وسایل خیاطی اش یك تکه چسب برداشت و گل الله را خیلی 
زیبا گوشه عکس گذاشت و آن را با چسب به قاب چسباند. باز به عکس و گل الله روی 
آن خیره شد. دایم صلوات می فرستاد. سپس بلند شد. از کنار آینه انگشترش را برداشت. 
انگشتری با نگین عقیق سبز. سپس شیشه کوچك عطر یاس را برداشت و کمی از آن را 
به روسری اش زد. چادر مشکی اش را به سر گرفت. عکس آن جوان که به گلی سرخ رنگ 
مزین شده بود در دست مادر قرار گرفت. مادر نگاهی به دیوار و اتاق ساکت خانه انداخت 
و از آن خارج شد. درب چوبی را بست و کفشهایش را پوشید. سپس از حیاط گذشت و از 

درب بیرون رفت.
او از چهارچوب درب نگاهی به داخل خانه انداخت. از گلها و از ماهی های قرمز حوض و 
از دیوار های خانه خداحافظی کرد. دلش برای تنهایی خانه می سوخت. دلش برای سکوت 
خانه می سوخت. بغض کرد، و دلش می سوخت برای تنهایی گلها. چرا که سالها درد انتظار 
و تنهایی را چشیده بود. درد انتظار کاری با دل می کند که صدای گریه و گلبرگها و ذکر 

غنچه ها را بشنود. و مادر این را خوب می دانست. 
مادر از کوچه گذشت و وارد خیابان شد. از کنار مغازه ها با قدم های کوتاه و آهسته و تنی 
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خمیده عبور می کرد. هر کس او را می دید به احترام سالمی  می داد و نگاهی به عکس در 
دست مادر می انداخت. مادر صلوات گویان از خیابان گذر کرد و به مسجد محل نزدیك شد. 
صدای قرآن در فضا پیچیده بود. بوی اسپند هم احساس می شد. خانم های چادری گروه 
گروه به سمت مسجد می رفتند. جوان ها هم با سرعت به سمت مسجد می رفتند. گاهی با 
موتور از البالی ماشین ها و گاهی دوان دوان و پیاده. جمعیت زیاد و زیاد تر می شد. مادر 
همین طور آرام از کنار پیاده رو تنگ و باریك گذر می کرد و قاب عکس پسرش را در دست 

گرفته بود. چند دقیقه بعد خود را میان جمعیت انبوهی دید. 
صدای مداحی سوزناکی از بلندگوها پخش می شد. چند تابوت به دست مردان تشییع می شد 
را جلوتر  مادر خود  بود.  آن  ایران طرح  پرچم  تابوت هایی که  به سمت مسجد می آمد.  و 
کشید تا از میان جمعیت به محل تشییع نزدیك تر شود. فضا از دود اسپند پر شده بود و 
خورشید با حرارت خود مستقیم به جمعیت می تابید. گاهی بارانی از گل و گالب به صورت 
تشییع کنندگان می ریخت. صدای بلندگوها بلند و بلند تر شده بود. مادر نزدیك سکویی شد 

که بسیاری از تابوت ها روی آن قرار داشت. 
بعضی عکس.  و  نوشته ای داشت  آنها  از  بعضی  بودند.  میان گل ها غرق  در  تابوت شهدا 
جمعیت سیاه پوش مردم، زنها و مردها و جوانان گریه کنان به سمت سکو می آمدند. زمین 
مثل دریا شده بود و تابوت ها چون ماهی های سرخ و سپید و سبز میان موج مردم آرام به 
حرکت در می امد. مادر، میان خانم ها بود و ذکر می گفت و عکس را در دستش گرفته بود. 
گاهی تنه ای به او می خورد و گاهی راهی برایش باز می کردند تا به نزدیك تابوت ها بیاید. 
مردم دریا شده بودند و قطره قطره اشك می ریختند. هر کس گمگشته ای داشت و دلتنگ و 
تنها اشك می ریخت. هر چند دقیقه یکبار قطره ای از چشمی  از درون این دریا برمی خواست 
تا شهیدان را با ندایی آرام بیدار کند. مادر آرام و آرام با موجی از جمعیت نزدیك تابوت شهدا 
شد. عکس فرزندش را دردست داشت که به آن شاخه گلی چسبیده بود. گوشه چادرش را 
به دندان گرفته بود و به تابوت ها و به تعدادشان که چون ماهی های این دریا بودند چشم 
دوخت. اشك از گوشه چشمش روی گونه اش جاری شد و قطره قطره روی گلبرگ های 
کنار  را  خود  مادر  بود.  گرفته  آرام  گمگشته اش  روی عکس  که  الله ای  افتاد.  الله  سرخ 
تابوت ها دید، اما کدامشان گمگشته و محبوب او بود؟ زانوهایش درد گرفته و در کمر فشار 
احساس می کرد. چشمانش کمی تار می دید. به امتداد تابوت های روی سکو چشم دوخت. 
سکو آرام بین جمعیت حرکت می کرد. چشمش چند متر آنطرف تر به جوانی سفید پوش 
افتاد که تکه کاغذی را با چسب روی تابوتی می چسباند. دقت کرد. جوان با دستهایش، 
کاغذی روی تابوت چسباند و شاخه گلی کنار آن گذاشت و رفت بین جمعیت سیاه پوش.



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
255

مادر کنار سکو ایستاده بود. سکو آرام حرکت می کرد و تابوت شهدا از جلوی چشمانش 
عبور می کردند. مادر فاتحه ای خواند و می خواست برگردد و عقب برود که تابوتی را نزدیك 
خود دید که یك کاغذ با نوشته ای شبیه شعر به روی خود داشت. او سرش را جلو برد و 

چشمانش را کمی  تیز کرد تا نوشته را بخواند. 
یك مصراع از شعری با خط درشت و زیبا روی کاغذ نوشته شده بود و یك گل همراه با 
آن روی تابوت چسبیده بود. تا چشمان مادر به شعر افتاد حالش دگرگون شد. مادر صدای 
بلند گوها و مداح را نمی شنید. صدای صلوات های بلند مردم. گریه ها و شیون های مادران 
منتظر ؛ و دیگر بوی اسپند را حس نمی کرد. بوی گلها و گالِب روی تابوت ها. مادر در میان 

سیل مردم به شعر روی تابوت خیره شده بود:
»گمگشتـه ی روی تـوام  از خـانه و کویـم مپرس... «

مادر به شعری که یك الله کنار آن چسبیده بود خیره شد که از جلوی او دور می شد. آرام 
بود. آرام آرام. نه می شنید و نه درد زانو و کمرش را حس می کرد. لبخندی بر چهره اش 

رنگ گرفت. 
مادر عکس فرزندش را باال گرفت و کمی دستانش را کشید تا قاب عکس جوانش را کنار 
تابوت و کنار شعر قرار دهد. خانم قد بلندی که رد اشك روی چهره اش پیدا بود و کنار 
مادر دست بر تابوت ها می کشید و فاتحه می خواند، قاب عکس را گرفت و کنار آن شعر 
و به تابوت تکیه داد. سپس به مادر نگاهی انداخت و از جمعیت برای سالمتی مادر شهدا 
صلوات خواست. صدای صلوات جمعیت بلند شد. و وقتی صلوات جمعیت تمام شد، تابوت 

دور شده بود و مادر میان جمعیت.
او آرام آرام عقب می رفت. صدای مداحی آرام و آرام تر می شد. مادر از جمعیت بیرون آمد و 
دیگر عکسی در دست نداشت. یك دستش را روی کمر گذاشته بود. نگاهش سمت زمین 
بود. آرام آرام راه خانه اش را طی می کرد. دلی آرام داشت اگر چه عکس فرزند شهیدش، 

تنها گمگشته اش را در دست نداشت. 
از کوچه خلوت و باریك گذر کرد و چشمش به درب کوچك خانه و دیوار های آجری افتاد. 
کلید را برداشت و درب را باز کرد و وارد حیاط شد. خانه خلوت، آرام و خاموش بود. مادر 
دردی در دل داشت. با دیدن تنهایی و سکوت خانه یاد فرزندش افتاد و باز دلتنگ شد. 
همه جای خانه بوی عطر یك گمگشته را می داد. در شهر از این خانه ها کم نیست. شهر 

ما دریایی از این گمگشته هاست.
مادر چادرش را روی لباس آویز آویخت. رادیو را روشن کرد. کمی مشوش و دلتنگ بود. 
که  آمد  یادش  افتاد.  شعر  آن  یاد  دوخت.  طاقچه چشم  روی  قاب عکس  خالی  جای  به 
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پاکت نامه را الی قرآن گذاشته. جلوی رحل نشست. قرآن را باز کرد. پاکت را برداشت و 
نوشتهای را از درونش درآورد. شاید صد بار، یا حتی هزار بار این نوشته را خوانده. آخرین 
نامه از فرزندش بود. کاغذی تقریبا رنگ و رو رفته با دستخط فرزندش. هنوز قبل از اینکه 
نامه را بخواند آن را بو می کشید و می بوسید. نامه با بسم ا... ؛ و پس از آن با »برای مادرم« 
شروع میشد و با شعری به اتمام می رسید. مادر صدای رادیو را کم کرد و عینکش را زد و 
چشمش را مستقیم به شعر دوخت. به آن خیره شد و نفس هایش تند شد. آن شعر این بود: 

»... گمگشتـه ی روی تـوام از خـانه و کویـم مپرس
     آن چشم بیمارت نبند از شـوق چشـمانم مپرس

من قطره ای سر در زمین تو آن گلی رخ آسمان   تـو خاك را دریا کنی  از رنگ آسـمانم مپرس
برای مادرم، دوستت دارم... «

مادر لبخند به لب داشت. پشت رحل نشسته بود و به پشتی تکیه داده بود. سرش را هم به 
دیوار تکیه کرده بود. دلش آرام گرفته و با چشمان بسته، نامه را روی سینه ی خود گرفته 
بود. رد اشك از روی گونه هایش پیدا و چشمانش بسته بود. خانه در سکوت فرورفته بود. 

صدای قطره های آب در حیاط بگوش می رسید. ماهی ها آرام بودند. خورشید غروب کرده 
بود. گلهای باغ چشمی  به در خانه داشتند و چشمی به ظهور ماه. گلهای یاس با عطرشان 
میزبان تنها نوای خانه بودند. نوایی آرام که از درون اتاق مادر در حیاط پیچیده می شد. نوایی 

که از رادیوی روشن خانه به گوش می رسید:
از خون جوانان وطن الله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده

در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریـده
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معصومه عیوضی

 با وحشت ازخواب مي پرم. آخرین فکري که دیشب درسرم داشتم مثل برق 
از ذهنم عبور مي کند؛ کلت کمري داخل کمد.

یك گلوله به پایش مي زنم تا نتواند برود!
با چشمان بسته دستم رادراز مي کنم وروي جاي مصطفي مي گردانم.نیست. 
مصطفي رفته. نفسم تنگ مي شود. نکند سر نماز باشد! گوش مي کنم.گوش 
مي کنم. صداي گریه اش رانمي شنوم. چشم هایم رابه زور بازنگه مي دارم. نور 
از روزنه هاي میان پلك هایم سرك مي کشد.خش خشي ازدور.صداي پوتین. 
فکرهاي  کارمي افتد.  به  مغزم  اعصاب  در.  شدن  بسته  غیژ خشك  صداي 

درهم وبرهم.
مصطفی رفت؟ چه حماقتي دختر! باورم نمي شود. چرا بیدار نشدم؟ خدایا! با 

آن حرف هایی که دیشب زده بود چرا گذاشتم برود؟
نگاهي به عقربه هاي ساعت مي اندازم. هفت و چهار دقیقه. یعني یك چرت 
چنددقیقه اي پایان همه چیز است؟ به مادر فکر مي کنم. به لبنان. دیوانه! 
امروز قرار است همان اتفاقي که مادرگفته بود بیافتد. خط پایان زندگي من 

و مصطفي! خودش دیشب گفت.
-من فردا شهید مي شوم!

-مگرشهادت دست توست؟
-دست خداست. اما مي خواهم بارضایت توباشد!

بلند مي شوم و مي نشینم. بلند بلند چند بار تکرار مي کنم: من نمی گذارم برود!
مرور  مصطفي  با  را  آخر  لحظات  مي کشم.  پایین  را  خودم  تخت  روي  از 
مي کنم. چشم هایم سیاهي مي رود. هاج و واج درآینه نگاه مي کنم. چشمانم 
هراسان و نگران است. چانه ام لرز دارد. چادرم را به سرم می اندازم. خودم 
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رابه زور از در اتاق بیرون مي کشم.
خدایا! حتمًا هنوز زیاد دور نشده! غاده! بو کن! هنوز بوي لباسش در راه پله ها مانده. صداي 
پوتین هایش را ازکوچه مي شنوم. صداي زمزمه اش. هنوز دیرنشده. اما من با دست خالي 

نمي توانم برش گردانم.نمي توانم. هیچ وقت نتوانسته ام. التماس فایده اي ندارد.
برمي گردم. عکسش روي دیوار لبخند مي زند. نور پنجره بي پرده چشمانش را روشن ترکرده.

از دیدن اولین لبخندش جا مي خورم. خیلي گریه کرده بودم ازدیدن نقاشي شمع و خواندن 
شعر عربي زیرش.

-غافلگیر شدم. اسم شما در لبنان با جنگ گره خورده! همه از شما مي ترسند!
لبخندش باز تر مي شود. همان تقویم را مي دهد به دستم. شمع را نشانش مي دهم. شمعي 

که در زمینه سیاه صفحه نور مي افشاند.
-این را چه کسي کشیده؟

-من!
-شما؟ شما که درجنگ و خون زندگي مي کنید، مگر مي شود اینقدر احساس هم داشته باشید.

نه! نخیر مصطفي! تو حق نداري این قدر خودخواه باشي. پس من چه؟ من نمي گذارم. 
مردمك هاي لغزان چشمانم به طرف در کمد مي چرخد. چاره اي ندارم. درکمد راباز مي کنم. 
لوله اش به طرفم نشانه رفته. دیر شده.  را دراز می کنم به طرف کلت سیاهي که  دستم 
باید دنبالش بروم. باید باتیربه پای مصطفی بزنم. باید زخمی اش کنم! درست است. اگر تیر 

بخورد نمی تواند راه برود.
کلت ازهمیشه سنگین تراست.

-چه کار مي کني غاده؟ دیوانه شده اي؟
لوله کلت در دستانم مي لرزد. حقت بود. تقصیر خودت بود غاده!

شب خودم لباس و اسلحه اش را آماده کردم و بطری آب پرکردم برای راهش. انگار مسخ 
شده بودم. انگار مصطفی جادویم کرده بود. مادر راست می گفت که دخترم را جادوکرده ای.

-مصطفي برایت ماندني نیست! نمی خواهی برگردی لبنان؟
شود.  مي  زنده  چشمم  جلو  آورده  افریقا  از  بابا  که  عاجي  مجسمه هاي  با  مجللمان  خانه 

خدمتکاري صدایم مي زند: خانم غاده! خانم غاده!
هی غاده! مادرت راست می گوید. فکرگرین کارتت باش! باید برگردی لبنان. دیگرکسی 
نیست. هیچ کس نیست. مصطفي یعني همه! تو دیگر مصطفی را نمی بینی. چرا حواست به 
نشانه ها نیست؟مگر دیروز عصر وقتي که حرف هاي آخرش را مي زد، ندیدی چراغ یك 
لحظه خاموش شد و دوباره روشن شد؟ ندیدی؟ این ها نشانه نیست؟ حرف هایش چطور؟ 
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نشنیدی دیروز چه حرف هایی می زد؟ گفت در تمام عمرم هواپیمای خصوصی سوار نشده 
بودم؛ اما امروز به خاطر تو هواپیمای خصوصی سوار شدم تا شب آخر را پیش تو باشم. من 

به خاطر تو برگشتم غاده! از بقیه بپرس!
مي خواهم فریاد بزنم.

مسواك و شانه و لباس هایم رادر نایلون مي گذارم و راه مي افتم.
-کجا؟

-خانه شوهرم!
 مادرجلو راهم را مي گیرد.

- دو تا اتاق آن مؤسسه لعنتي مي شود خانه؟ پس آبروي ما چه مي شود؟
آن قدر سرمن و مصطفي فریاد مي زند که ازحال مي رود.

-تودخترم رادیوانه کرده اي!جادویش کرده اي! من نمي گذارم برود مؤسسه و با چهارصد تا 
بچه یتیم زندگي کند. دختر من زندگي مي خواهد! خانه و وسایل.
مادر مي لرزد. مصطفي مادر را بغل مي کند و سرش را مي بوسد.

اگر مصطفي امشب برنگردد، جواب مادر راچه بدهم؟ روز هاي آخر به مادرم قول داده بود.
-من نمي توانم برایش مستخدم بیاورم؛ اما قول مي دهم تا زنده ام وقتي بیدارشد تختش 

رامرتب کنم و لیوان شیر و قهوه اش را روي سیني بیاورم کنارتختش!
نزدیك  ستاد  به  مي دارم.  نگه  زیرچادرم  را  آماده  مي پیچد.کلت  چادرم  الي  باد  می دوم. 
گرفته  خاك  تویوتاي  در  و  می کند  بلند  را  پایش  که  رامی بینم  ازدورمرتضی  می شوم. 
می گذارد. مي خواهم شلیك کنم. مي خواهم صدایش کنم؛ اما صدا درگلویم گره مي خورد. 
درماشین بسته می شود.تا من برسم مصطفی رفته است. ماشین ستاد دور می شود. چادرم 

دور پاهایم می پیچد. نفس نفس می زنم. داد می زنم: نگهش دارید!
-تو دیوانه شده اي! این مرد بیست سال ازتو بزرگتر است. ایراني است. همه اش وسط جنگ 

است. پول ندارد. همرنگ ما نیست.
داد  می کنند.  نگاهم  واج  و  هاج  همه   نمی کند.  گوش  کسی  است.  خفه  و  گرفته  صدایم 

می زنم: صدایش کنید! نگهش دارید! شما را به خدا!
پاهایم روي زمین نیست. انگار روي توده اي ازهوا ایستاده ام. خالي ام. خالي.

-مصطفي دیوانه است! آبرویمان مي رود!
خواهرم همراه مي شود.

-اگردیوانه نبودکه جاي انگشتر، شمع سرعقد هدیه نمي داد!
بچه هاي ستاد صدایم مي کنند. پاهایم را روي زمین مي کشم و برمی گردم. تمام شد غاده! تمام شد!
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بدنم حس ندارد. سرتا پا مي لرزم. باید خودم را آماده کنم. حتمًا مصطفي درست مي گفت.
مانتو شلوار قهوه ای ام رابرمی دارم ومی پوشم. در اتاق راه مي روم. ازحاالبه رفتن فکرمي کنم. 

براي رفتن چیزي ندارم که همراه ببرم. مصطفي هیچ نداشت.هیچ!
صداي گریه مصطفي را مي شنوم. صداي حرف زدنش.

-چقدرگریه مي کني مصطفي!
یعني این همان مردي است که آن اوایل روزنامه ها عینکش راشکل تانکي مي کشیدند که 

شلیك مي کرد؟ همان مرد خسته وگرسنه کوچه هاي سردشت؟
خدایا! لیال کجاست؟ من باید درآغوش یك نفر گریه کنم! به جز لیال هیچ زن دیگری در 

ستاد نیست. اوهم تازه آمده.من بودم وستاد. من بودم و فکرمصطفي.
کجایي مصطفي؟ من فارسي بلد نیستم! من مانده ام وسط آتش وجنگ و مرگ! همه وجودم 

تنها یك گوش است که ناگهان بشنوم: مصطفي تمام شد!
می روم سراغ لیال. درخانه اش را می زنم وخودم را در آغوشش رها می کنم. اشك امانم نمی دهد.

-امروز مصطفی شهید می شود!
گره روسري ام شل مي شود.

-چرا این حرف را می زنی؟ مصطفی هر روز درجبهه است.
ازلیال جدا مي شوم وروي زمین مي نشینم. اتاق لیال بوي خاصي دارد.

کفش هایم را مي کنم ودرتنها اتاق موسسه لبناني روي زمین مي نشینم. اولین هدیه اي راکه 
ازمصطفي گرفته ام سرم مي کنم. اولین روسري عمرم. یك روسري گل قرمز با گل هاي 
درشت. مصطفي لبخند مي زند. بچه هاي موسسه دورش رامي گیرند. مصطفي هم پدرشان 

است. هم دوستشان وهم همبازي شان.
با دردشان گریه مي کند.

-این ها بچه شیعه اند غاده! این ها بارسنگین هزار و سیصد سال ظلم را به دوش مي کشند.
لیال حرف مي زند. مادر گریه مي کند.

-دخترم را طالق بده!
نمي توانم به مادر بگویم که مصطفي یك روح بزرگ آزاد است. با چه کلماتي این حرف 

رابزنم؟ مادر نمي فهمد که ازدنیا و متعلقاتش رها بودن یعني چه! کسي نمي فهمد.
-نمي خواهم دخترم را ببري!

مصطفي سرش را پایین مي اندازد و اشك البالي ریش هایش فرو مي رود.
-نمي برم مادر!

مادر را که شوك زده شده روي دستانش به بیمارستان مي رساند. بمب هاي اسرائیل جاده 
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صور و بیروت را مي کوبد. شیشه هاي خانه لیال از صداي انفجار دوري مي لرزد. لیال خیره 
نگاهم مي کند.

-چه مي گویي غاده؟ مصطفي هیچ طوري نمي شود.
-خودم می دانم! امروز ظهر دیگر مصطفی تمام می شود. خودش گفت!

چشم به تلفن تا ظهرپیش لیال می مانم. ظهر تلفنش زنگ می زند.
-برو گوشي را بردار! می خواهند بگویند مصطفی تمام شد!

لیال عصبي و بي حوصله مي خندد.
»تو خیاالت کرده ای برای خودت. اآلن می بینی که این طورنیست »وگوشی را برمی دارد.

صدایش قلبم راچنگ مي زند.
-نه! نه! باور نمي کنم!

حاال من با این درد به کجا بروم مصطفي؟
-بعضي ازدردها کثیف هستند غاده؛ اما دردي که براي خداست، زیباست!

ازدستان لرزان لیال فرارمي کنم و به خانه برمي گردم. بو مي کشم. بوي لباس ستاد مصطفي 
را حس مي کنم. صدایش. زمزمه اش. شب ها گریه مي کند و آرام و قرارم را مي گیرد.

- مصطفي! مگر تو چه گناهي کرده اي که من خبر ندارم؟ چقدر مي نالي؟
کجایي نقاش شمع!

وسط  که  سیاهي  زمینه  نقاشي  به  مي رسم  شده.  کدر  ورق هایش  کنم.  مي  راباز  تقویم 
بود: من  نوشته شده  زیرش  به عربي شاعرانه اي  و  سیاهي اش شمع کوچکي مي سوخت 
ممکن است نتوانم این تاریکي را ازبین ببرم؛ اما کسي که دنبال نور است، این نورکوچك 

نیز درقلب او بزرگ خواهد بود.
اتاق ازگریه هاي مصطفي لبریز شده. از هق هق من. مصطفي دلیلي براي گریه نمي خواهد.

هرچیزي مي تواند دلش را به شوق یا درد بیاورد.
-نگاه کن! چه زیباست غاده!

زیر آتش بمباران، زیبایي آسمان سرخ غروب اشکش را در مي آورد.
تو چه بودي مصطفي؟ یك روح؟ یك روح آسماني که فقط آمده بود تا در گوش هایم کلمه 

عشق را زمزمه کند و برود؟
درهواپیما  را  تمام حرف هایم  کاش  رادارد.  آداب خودش  اینجا  نیست.  لبنان  اینجا  خدایا! 
به مصطفي مي زدم. مي خواهند دور از مصطفي شب را به صبح برسانند. مي خواهند مرا 
ازمصطفي دورکنند. این آخرین شب من و مصطفي است! من نمي گذارم این رسوم دست 

وپاگیر مرا از مصطفي جدا کنند.
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صدایم انگار از داالن هاي تو در تو مي گذرد و به گوش هایم مي رسد.
-این خود عزیز ماست! خود مصطفي است! مگر چیزي عوض شده؟ چرا عزیزتان را به خانه 
نمي آورید؟ مگر مصطفي چه فرقي با دیروزش دارد؟ چرا باید درمسجد بماند؟من مي خواهم 

تا صبح باالي سر مصطفي بنشینم مادر! مي خواهم با مصطفي حرف بزنم.
این حیرت عجیب کالفه ام مي کند. من کشورهاي بزرگ دنیارا مي شناسم. بابا در افریقا 
و ژاپن تجارت مي کرد. من الگوس افریقا را باتمام عجایبش مي شناسم. اما تو را نه! تو را 

هنوز نمي شناسم مصطفي. تو را در نیمه شب ها! تو را درحرم امام رضا!
جمعیت راکنار مي زنم. چادرم روي زمین مرمرین حرم کشیده مي شود. مصطفي مي رود 
ومن هم به دنبالش. زني پارچه سبز باریکي را به طرفم دراز مي کند. مصطفي را گم مي کنم.

مصطفي! مصطفي!
پارچه را بو مي کنم. دور گردنم مي گردانم و گره مي زنم. با موج زن ها کشیده مي شوم جلوتر. 
از دور مصطفي را مي بینم. مردي درمیان مه و ابر نزدیك مي شود. صداي هق هق شبانه 

آشنایي رامي شنوم.
-خدایا! مراقب غاده باش و در خأل تنهایش نگذار!

بس است دیگر مصطفي! استراحت کن! اگر این ها که این قدر از تو مي ترسند، بفهمند این 
طور گریه مي کني چه مي گویند؟ مگر تو چه گناهي داري؟

مادر مدام زنگ مي زند. بایدسري به لبنان بزنم.
-مي آیم ؛ اما نه براي همیشه! من دخترجبل عاملم! دختر لبنان! ااما من با بوي مصطفي زنده ام!

 گوش نمي کند.
از  تابعیت داري چرا  ایران صف بسته اند براي گرفتن گرین کارت! توکه  - دیوانه! مردم 

دست مي دهي دختر؟
باز به نقاش آن شمع فکر مي کنم. به شاعر شعری که قلبم را لرزاند. انگشتم روي پارچه 

سبز گردنم به حرکت در مي آید.
-من گرین کارت نمي خواهم مادر! من بزرگترین گرین کارت دنیا را دارم!

فرودگاه بیروت عوض شده. انگار سال هاي زیادي است که دور از لبنان سرکرده ام. افسر 
لبناني مسیحي پاسپورتم را مي بیند. مردي است با موهاي سفید و نگاهي نافذ.

خدایا! چقدردلم مي خواست مصطفي هرچه زودتر پیر شود!
-غاده چمران؟

چشمان روشنش را ریز مي کند.
-شما نسبتي با...
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نمي گذارم افسرلبناني بیشتر فکر کند. سرم را باالتر مي گیرم.
-همسرش هستم!

صدایم لرز دارد.
-کاش یك دفعه پیر بشوي مصطفي! من منتظر پیر شدنت هستم که نه کالشینکف تو را 

ازمن بگیرد و نه جنگ! 
-نه! این خودخواهي است غاده! 

-مصطفي تو مال مني! 
-تو به ملکیت توجه مي کني غاده! من مال خدا هستم! تو هم! 

صداي افسر خش دار مي شود. مي پرسد: همسرش هستي؟ همسرچمران؟
سرتکان مي دهم. مردکاله نظامي اش را از سرش برمي دارد. صدایش عوض مي شود.

-او دشمن ما بود. با ما جنگید؛ اما مرد شریفي بود!
پاسپورت را مي گیرم و به راه مي افتم. میان صداي قدم هایم صداي مصطفي را مي شنوم. 

-خدایا! مراقب غاده باش و در خأل تنهایش نگذار! 
اتومبیل  مي گوید:  و  مي اندازد  اطراف  به  نگاهي  دنبالم.  مي آید  خیابان  در  لبناني  افسر 

دنبالت؟ نیامده 
شانه باال مي اندازم.

-مهم نیست!
افسر لبخند مي زند و مي گوید: درست است! تو همسرچمران هستي!
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میثم محمدی

پسرش  صورت  کنار  را  شال  زد.  لبخند  بافت،  که  را  شال  رج  آخرین  زن 
از خانه  و  را سر کرد  بلند شد، چادرش  به رنگ پوستش می آمد.  گذاشت، 
بیرون زد. کلید را که توي قفل کرد، توپ پالستیکي به ساق پاهایش خورد. 

پسر بچه ای به طرف توپ دوید: »ببخشید حاج خانم.«
زن لبخند زد و پسر زل زد توي چشمهایش: »اگه نون میخواین؟«

زن دستی به سرش کشید و با لبخند گفت: »نه، قربونت شم پسرم.«
و توپ را قل داد به سمتش. به سر کوچه نرسیده، زن سرش را برگرداند. پسر 
دوان دوان به طرفش آمد و کلید را به دستش داد: »جا گذاشتي حاج خانم.«

کلید را توي کیفش چپاند.
زن کنار خیابان ایستاد. زیر لب چیزی گفت و عرق روي پیشاني اش را با کنار 
چادر پاك کرد و به طرف اتاقك نگهباني رفت. دستش را به دیوار گرفت و 

آب دهانش را قورت داد: »اومدم پسرمو ببینم.«
سرباز از روي صندلي بلند شد: »پسرتون؟ اینجا کار میکنه؟«
اشك توي چشم هایش حلقه زد: »شنیدم باز شهید آوردن.«

چیه  »اسمش  کرد:  زن  به چشم های خیس  نگاهی  و  ایستاد  مرتب  سرباز 
حاج خانم؟«

زن با بغض گفت: »وهب رستگار، فرزند حسین.«
با لبخند گفت: »نیس حاج خانم، اسمش جزء  سرباز لیست را نگاه کرد و 

شهدا نیس.«
زن اشکش را با گوشهي روسریاش پاك کرد: »دفعه هفتمي هست که میام، 

شاید جز گمنام هاس، بذار برم ببینم.«
سرباز پا به پا شد: »نه حاج خانم نمیشه، یعني مسافرها تو وضعیت مناسبي 
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نیستن. بعدش هم فقط یه شهید گمنام آوردن، اونم که صورتش...«
سرباز حرفش را نیمه تمام گذاشت. زن راه افتاد توي محوطه. سرباز از اتاقك بیرون دوید: 

»حاج خانم! شما اجازه ندارید، برا من مسئولیت داره.«
زن دستش را روي قلبش گذاشت و قدم هایش را آهسته تر کرد. روبروي درب سفید رنگي 

ایستاد و به طرف سرباز برگشت: »مثل همیشه اینجا هستن مادر؟«
سرباز من و من کرد: »شما... آخه نمیشه شناسایي کرد... صورتش...« 

زن توي چشمهاي سرباز زل زد: »صورتش ناشناسه، دستاش که سالمه مگه نه؟ من بچمو 
از رو بازوهاش مي شناسم.«

نمیشه به خدا حاج خانم.
سرباز دور و برش را نگاهي کرد و آرام گفت: »آقاي حقیقت!«

مرد نگاهي به سرباز کرد و به طرف زن آمد: »سالم حاج خانم.«
زن از دور گفت: »سالم مادر، اومدم بچمو ببینم.«

حاج خانم تو لیست که نیست. من به شما گفتم اگه از پسرتون خبري شد، تماس مي گیرم.
شاید اون گمنامه باشه.

مرد نفسي بیرون داد و گفت: »نه، غیر قابل شناسایه.«
زن تندی گفت: »تورو قرآن بذار برم ببینمش، من بچمو از دستاش مي شناسم.«

مرد سرش را تکان داد: »باشه، اما سریع از معراج باید بیرون بیاید.«
زن سرش را پایین و باال برد. مرد درب سفید را باز کرد. سالن پر بود از بوي کافور و عود، 
زن نفسي بیرون داد. وسط سالن ایستاد. زیر لب یا زهرایي گفت و گام برداشت به انتهاي 

سالن. مرد پا به پایش مي رفت. زن ایستاد: »کدومشه پسرم؟«
مرد کشویي بیرون کشید و آرام گفت: »فقط دستاشو میبیني...«

زن حرفش را قطع کرد: »طاقتشو دارم، بذار ببینم.«
مرد ملحفه را برداشت. زن به بازو که نگاه کرد، نگاهش خیس شد. مرد لیوان آبي دست 

زن داد و کمك کرد تا روي صندلي بنشیند و آرام گفت: »خودشه؟«
زن قلپ آبي خورد: »نه! روي بازوي وهبم، جاي سه تا ترکش بود.«

زن وارد کوچه که شد، پسر توپ به دست به سمت زن آمد: »حاج خانم ماشین کمك هاي 
مردمي به جبهه اومده؛ گفتید هر وقت اومد بهتون بگم.«

زن لبخند زد. از توي کیفش شکالتي برداشت به پسر داد و نگاهی به لندکروز خاکستری 
کرد که زنها دورش جمع شده بودند. کلید را توي قفل چرخاند. شال آبي را از کنار قاب 
پسرش برداشت و النگوهایش را از توي کمد درآورد. در حیاط را که باز کرد، چشم هایش 
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انگشتش  از توي  را  انگشتر  بود.  برایش خریده  انگشتر توي دستش ماند که وهب  روي 
بیرون آورد. به سمت ماشین رفت و با لبخند به مرد داد و به طرف خانه برگشت. مرد نگاهي 
به زن کرد و گفت: »حاج خانم صبر کنید. یه شال، شش تا النگو... باید رسید بهتون بدم.«

زن برگشت. لبخند زد و گفت: »بچمم که دادم، رسید نگرفتم.« 
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وحید آقا کرمی

چکه  زمین  روي  ناخن  و  گوشت  میان  از  خون  که  مي بیني  را  دست هایم 
مي کند؟ دانه دانه مي افتند و شن ها همه شان را مي مکند، قطره به قطره. تنها 
این انگشتان که نیست، تمام دست و دلم مي لرزد. مي لرزم و دعا مي خوانم. 
است  گرم  هنوز  تنت  تنم سیخ مي شود که چطور  موهاي  تمام  و  مي لرزم 
برایم. حاال که نوك انگشت هایم ُذق ُذق مي کند، باور کرده اند که همه اش 
را مي کندم، از این سو تا هر جا که چشم ِشن مي بیند. مي بیند و نمي بیند که 
این همه سال، شن ها با بوي حناشان همینطور توي وجودم ریخته اند و دلم، 

دلم جلز و ولز کرده است که کجاشان بیشتر بوي تو را مي دهد. 
این شن ها تو را هم قطره به قطره مکیده اند شاید. حاال تکه تکه ي تو را 
مي برند و روي پارچه اي سفید مي چینند. مي چینم، برایت از باغچه ي پیرمرد 
وسواسي گلهاي زرد و سفید مي چینم. دورت حلقه مي زنند مثل گل ها. مویه 
مي کنند و به سینه شان مي زنند. کف دستهاشان حنا مي گذارند. استخوانهایت 
بوي حنا مي دهد. بوي حنا آرامم مي کند. اول باور نمي کردند. مي گفتند وجب 
به وجب این منطقه تجسس شده است. اشك ها و این انگشتان خوني را که 

دیدند، کنارم زانو زدند و کندند. 
به تو که رسیدیم، رضاي من، باورشان شد و حاال باورشان نمي شود که تو 
مرا آورده اي. باورشان نمي شود. نگاه شان مي کنم. با این لباس هاي خاکِي 
بي ستاره و بي آرم چقدر شبیه جوانِي تو هستند. نشسته اند و منتظرند چیزي 
بگویم. چیزي که مو به تنشان سیخ مي کند و از خواب هم »بسم اهلل« گویان 
خواهند پرید. باید از بوي حنا و آن ساعت شني بگویم که دکتر آورد. نگاهم 

که مي کنند، نگاهت که مي کنم رشته ي کالم از دستم درمي رود. 
اول مي ترسیدم ولي بعد... همیشه نه، هر از گاهي اتفاق مي افتد. یعني هر 
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وقت دلش بخواهد. بار آخر روي تخت دراز کشیده بودم. دلم برایش تنگ شده بود. در اصل 
این دلتنگي همیشه با من است. از آخرین باری که دیدمش. خیلي وقت پیش بود، خیلي 

وقت پیش. دیگر حساب روزها، ماه ها و سالها را ندارم. اول حساب مي کردم. 
تقویم داشتم. با پونیس روي دیوار، باالي تختم زده بودم. عددها، عددها حرصم مي دادند، 
مي کردند.  پاره  را  ُچرتم  مي پریدند.  صورتم  روي  مي کشیدم،  که  دراز  مي کردند.  اذیتم 
بدخواب مي شدم و مثل اجل معلق روي سرم مي ریختند. کاري نمي توانستم بکنم. اوایل 
مجال  چسبیدند.  دیوار  به  همه شان  کردند  باز  را  در  تا  کشیدم.  جیغ  زدم.  داد  باري  چند 
را  تخت  باالي  تقویم  است.  بگویم چه شده  و  دهم  نشان  را  کنم، عددها  تعریف  ندادند 
نشانشان دهم، بگویم مگر کورید، نمي بینید همه ي عددهایش ریخته؟ به تخت مي بستند و 
آمپول زهرماري. همین که سوزن فرو مي رفت و بیرون مي آمد، تنم سست مي شد. در را که 
مي بستند، عددها از دیوار به کف اتاق سر مي خوردند. شکل قبر مي شدند و توي کف اتاق فرو 

مي رفتند. داد مي زدند: »رضا«. 
رضاي من. بعد سرباز مي شدند. سربازهاي تفنگ به دوش رژه مي رفتند. نمي دانم چطور 
صداي شیپورشان را نمي شنیدند. تا شیپور زده مي شد از خاکریز سرازیر مي شدند و یورش 
مي بردند سمت تنها سنگر وسط میدان – درست همین جا بود – رضا به عددها شلیك 

مي کرد. رضاي من. 
دانه دانه عددها را مي زد ولي تمام نمي شدند. توي سنگر مي پریدند. سنگر منفجر مي شد و 

توي زمین فرو مي رفت. عددها باال مي آمدند ولي رضاي من... 

تا مي خواهم حرفي بزنم، چیزي تعریف کنم، خوابم مي آید. نمي دانم چقدري حرف مي زنم. 
چشم که باز مي کنم یا روي تخت دراز کشیده  ام یا روي نیمکت آبي کنار دیوار نشسته ام. 
راستش نگاه ها اذیتم مي کند، چشم ها و نگاه ها. همه جا هستند. وقتي مي بینم گرد و قلمبه 
به صورتم زل زده اند. براي همین، همان اول مي گویم که هیچ کس باورش نمي شود. پس 

نیازي نیست تعریف کنم. 
روی نیمکت آبي نزدیك باغچه می نشینم. پیرمرد با وسواس خاصي تویش گلهاي سفید و 
زرد کاشته است. یکي همیشه مي آید تا پیرمرد را ببیند. آنوقت پیرمرد غیبش مي زند. یکبار 
به من گفت قرار است همین آدمي که بدیدنش مي آید، بچه هاي پیرمرد را برایش بیاورد. از 
من خواست که بروم و بچه هایش را بگیرم، نرفتم. بعد خواب دیدم دو جین بچه توي اتاقم از 
سر و کول هم باال مي روند. انگار اسم همه شان رضا بود و هر بار همدیگر را صدا مي کردند، 
دلم، دلم جلز و ولز مي کرد کدامشان بیشتر بوي تو، بوي حنا مي دهند. بوي حنا آرامم مي کند. 
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پیرمرد بچه هاي زرد و سفیدش را توي باغچه مي کارد و اخمو مرا نگاه مي کند. روی نیمکت 
کالغ ها  نمي نشیند.  آنجا  کس  هیچ  مي رسد.  بهش  خیلي  می نشینم.  باغچه  نزدیك  آبي 
از کار آدم ها  ندارند، اصاًل  بیچاره کالغ ها تقصیري  را کثیف کاري کرده اند.  همه جایش 
سر در نمي آورند. ولي من مي دانم که آنها چشم هستند. چشم ها، همه جا هستند. آنجا که 

مي نشینم مي توانم دهان باغچه را ببینم وقتي باز و بسته مي شود و مي گوید: »رضا.«
دکتر آمپول را که مي زند، باالي سرم مي ماند. 

- نترس، از دست اعداد خالصت مي کنم.
تقویم را مي َکَند. ساعت شني را روي میز مي گذارد. به آن اشاره مي کند و مي گوید: »شِن 
طالئیه ست.« بو مي کشم. شن ها با بوي حناشان همینطور توي وجودم مي ریزند و دلم، دلم 
جلز و ولز مي کند کجاشان بیشتر بوي تو را مي دهد. تقویم را که مي برد، یکي از اعداد سر 
مي خورد. روي زمین چکه مي کند. روي دیوار راه مي رود و به سقف مي چسبد. آرام آرام باال 
سر ساعت شني مي رسد. چکه وار آویزان مي شود و مثل خمپاره اي خودش را رها مي کند. 

چشم هایم بسته مي شود. باز که مي کنم روی نیمکت آبي نزدیك باغچه  نشسته ام.
بعد گوني هاي شن باال مي آیند و رضا که دستش را ستون چانه اش کرده، لم داده و مرا 
تماشا مي کند. پیرمرد مي آید. کنار باغچه مي ایستد و سیگاري آتش مي زند. همانجا مي کشد 
و گلها را تماشا مي کند. بعد نگاهي به اطراف کرده و ته سیگارش را روي خشت هاي کف 

حیاط مي اندازد. با پا له اش مي کند. 

مي دانم این که اتفاق خاصي نیست. ولي تا سیگار مي افتد، سنگر منفجر مي شود. دودي 
مثل نخ باریك سفید سمت آسمان کشیده و رضاي من گم مي شود. آن همه خاك توي 
باغ است که درخت ها تویش ریشه دوانده اند. اسم درخت هایش را مي دانم. قسمت راست 
پر است از تبریزي و درخت هاي نزدیك ساختمان همه شان چنارند. ولي خاك هیچ کدام 
اینطور نیست، فقط باغچه ي کنار در که نگهبان فکر مي کند مال اوست. مي گویم و مي دانم 
وقتي  راستش  مي کنید.  اصرار  پرسیدن  براي  چرا  نمي دانم  نمي شود.  باورش  کس  هیچ 
مي پرسید، انگار منتظر بودم و باید بگویم. هر بار تصمیم مي گیرم چیزي نگویم، نمي توانم. 

از خودم حرصم مي گیرد. 
باغچه، هنوز باورم نشده، انگار نبود. از اول نبود. خشت ها را جوري رویش چیده اند و آدم ها 
خیلي راحت از رویش رد مي شوند، قدم مي زنند و رد مي شوند. فقط پیرمرد جوري نگاهم 
مي کند که انگار بچه هایش را کشته ام. البته اگر بچه داشته باشد. دیگر روي نیمکت آبي 

کنار در ننشستم. راستش روي هیچ نیمکتي ننشستم. 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
270

که عدد  بودم  دراز کشیده  روي تخت  آخر  بار  بخواهد مي آید.  دلش  وقت  که، هر  گفتم 
خمپاره وار از سقف فرود آمد. دلم برایش تنگ شده بود. در اصل این دلتنگي همیشه با من 
است. از آخرین باري که دیدمش. دست کشید روي صورتم، دستهایش را بو کردم. بوي 

حنا مي داد. ساعت شني ترکید و بوي حنا توي اتاق ریخت. 
چند دانه شن از سقف افتاد. دانه هاي شن را مي دیدم و بعد شن از ترك گوشه ي راست اتاق 
پایین ریخت. آنقدري که از تخت هم باال آمد. راستش ترسیدم. داد زدم. در را باز کردند. 
از بین شنها گذشتند. آمدند و مرا به تخت بستند. وقتي در را باز کردند، شن ها توي سالن 
ریخت و نمي دانم چرا پاهایشان را توي کفش اذیت نکرد. خیلي راحت برگشتند و در را 
بستند. دیگر داد نزدم. فقط نفسم را حبس کردم. شن ها تمام اتاق را پر کرد. چشمهایم 
لبخند مي زد. به صورتم دست کشید.  بود و داشت  ایستاده  باز کردم. رضا جلویم  آرام  را 
خواستم دستهایش را بو کنم. شن ها از بیني و دهانم تو رفتند. گفت: »آرام باش. آرام باش 

و نفس بکش.« 
نفس کشیدم. دانه هاي شن توي وجودم رفتند و بعد گم شدند. در که باز شد من و رضا 
شن شدیم. ریختیم کف اتاق، باد بردمان توي سالن و بعد باغ. بعد باال و باالتر بردمان. 
چشمهایم را بسته بودم. باز که کردم نشسته بودم اینجا. مي بینید، هنوز خاکش بوي حنا 
مي دهد. خودش آورد. آورد اینجا و بعد توي زمین فرو رفت. رضاي من پایین رفت و من 
اتاق ریخت.  از ترك راست گوشه  ي  بودم. شن  دراز کشیده  ماندم. گفتم که توي تخت 

آنقدري که...
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مرضیه نفری
فصل اول

از چارچوب در تو نگذاشته بودم که مامان تند تند شروع به  را  پایم  هنوز 
پرسیدن کرد.

- چی شد؟ زینت خانم چی گفت؟
چادر قهوه ای را دور کمرش بسته بود، دوتا انگشت شستش را فرو برده بود 

توی چادر و دست به کمر ایستاده بود روبه روی من.
- چی می خواست بگه؟ مثل همیشه

و  مهمی  دارد  حرف  نفر  یك  که  فیلم ها  این  مثل  سمت هال.  افتادم  راه 
برگرداند  را  من  و  داد  فشار  و  شانه ام  روی  گذاشت  دست  مامان  نمی زند. 
ابروهای نازك مامان که مثل دو تکه نخ سیاه بودند، گره  سمت خودش. 

خوردند به همدیگر
- جواب منو بده، چی گفت؟ بگو دیگه.

رفته؟  کجا  نیست  معلوم  نداشتند.  هم  خبری  هیچ  نیومده!  ناصر شوفر   -
پسره بی کله!

چشمهای مامان گرد شد. مثل دو تا سکه پنج زاری
- ناصر شوفر چیه؟ پیش آبجی ت این طوری نگی ها. آقا ناصر! این بی کله رو 

از کجا یاد گرفتی؟ دختر گنده اصاًل نمی فهمه چی می گه که! 
بی کله! از این کلمه خوشم آمده بود. دیروز توی یك کتاب خوانده بودم. چند 
بار گفتم بی کله و رفتم توی اتاق و دستم را گرفتم روی چراغ. تا بابا نمی آمد 
از شام خبری نبود. سمانه داشت نماز می خواند. دستم را گرفتم سمت ساراو 
پرسیدم: »شام چیه؟« سارا صدایش را انداخت سرش و  خواند: »دیشب پریشب 
نداشتیم، رفتم بخرم ماشین زیرم کرد«  اشکنه داشتیم، رفتم بخورم قاشق 

فهمیده بودم شام چی داریم ولی سارا ول کن نبود.
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-  آقا پلیسه دست تو جیبم کرد، یه زاری برداشت، هیچی نگفتم، دوزاری برداشت، هیچی 
نگفتم، پنج زاری برداشت، زدم تو گوشش، گوشش خون اومد«

تازه داشتم گرم می شدم که صدای زنگ آمد، سه تا پشت سرهم، فهمیدم که باباست آن 
هم عصبانی و بداخالق. صدای داد زدن بابا و حرف زدن مامان که هنوز به اتاق برنگشته 

بود، در حیاط پیچید.
- ستاره! بیا ببینم.

خدا به خیر کند. البد بابا فهمیده این موقع شب رفته ام بیرون. صدای جیغ جیغی زینت  خانم 
هم آمد. حتمًا از دست من و حرفی که زده بودم عصبانی شده  و آمده بود تالفی کند. این 
پا و آن پا کردم. می ترسیدم حیاط بروم. بابا دوباره صدا کرد، رفتم حیاط. بابا تند تند توی 
حیاط راه می رفت و کفش هایش به زمین کشیده می شد و لخ لخ صدا می داد. زینت خانم هم 

تکیه داده بود به دیوار سیمانی و با گریه حرف می زد. 
- آخه چرا؟ من خودم چشم به راهم. ما کی شما رو سرِِِ کار گذاشتیم؟ خدا به سرشاهده 
همه اش تو راه سپاهم. یه سره با منصور می ریم این ور و اون ور سراغ می گیریم، آخه کجا 

برم، کجا سراغ بگیرم؟
نادونی کرده  را گرفت و گفت:»این حرفها چیه زینت خانم؟ بچه  مامان دست زینت خانم 
یه حرفی زده« با غضب به من نگاه کرد. چشم هایش برق می زد و درشت تر شده بود. از 
چشمهایش و نگاهش ترسیدم. دو قدم با در هال فاصله داشتم. من حرف  بدی نزده بودم. 
بیاید،  نمی خواست  یا دلش  ناصر شوفر گم شده بود  اگر  برای سمانه می سوخت. خب  دلم 
گازوییل  بوی  ایستاد،  جلویم  بابا  کند.  ازدواج  می توانست  داشت،  خواستگار  کلی  سمانه 
می داد. داد کشید:»بی چشم و رو کی به تو گفته از طرف ما حرف بزنی؟ مگه ما خودمون 
اللیم بی وجود؟!« حالم از این کلمه به هم می خورد. وقتی می گفت بی وجود، دلم می خواست 
وجود نداشته باشم. وقتی می  گفت بی وجود، یعنی خیلی عصبانی بود و به این راحتی ها آرام 
نمی شد. سمانه با شنیدن داد و بیداد بابا دوید توی حیاط و با تعجب به همه نگاه کرد. کلید 

برق را زد. المپ زرد باالی سر زینت خانم روشن شد. 
- سالم بفرمایید خونه. تو این سرما چرا حیاط نشستید؟ 

مامان و بابا که تا االن حواسشان به سرمای هوا نبود شروع به تعارف کردند. مامان دستش 
را روی بازوی زینت خانم گذاشت و گفت:»خیر ندیده اینقدر حواسم رو پرت کرد که یادم 
رفت تعارف کنم. بریم تو زینت خانم.« زینت خانم چرخید و هیکل چاقش را تکان داد و 
بریده بریده گفت: »مهمانی نیامدم که! همین جا خوبه« سمانه که ژاکت زرشکی تنش بود 
دمپایی مردانه را پوشید و جلو آمد. زینت خانم نگاهش کرد. سر تکان داد و گفت:»دستت 
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به من کرد  نگاه  لبهای سمانه  لرزید. یك  نکنه سمانه خانم! ستاره چی می گفت؟«  درد 
یك نگاه به زینت خانم، یك نگاه هم به مامان و بابا. مثل آدم های گیج نگاهش بین همه 
چرخید. سرم را انداختم پایین و گفتم:»سمانه از هیچی خبر نداره. من این حرفها رو گفتم. از 
طرف خودم گفتم، ناصر شوفر نیومده، دو ماهه نیومده، سمانه بی زبونه!« بابا پرید طرف من، 
پشت دستش را جلو آورد و گفت:»تو غلط کردی، بی جا کردی، بی حیا. به تو چه مربوطه؟« 
دویدم پشت سمانه. قدش کوتاهتر بود، کله ام بیرون زده بود. اگر بابا می خواست بزند توی 
دهانم می خورد به سر سمانه. مامان جلو آمد، زیر لب غر غر کرد، دست بابا را گرفت، انگار 

که می خواست به زور بفرستدش تو.
- اوس عباس برو تو. خوبیت نداره پیش مردم. من درستش می کنم!

بابا عصبانی کلمات مامان را تکرار کرد:»درستش می کنم، درستش می کنم. زن برو کنار!«
بابا حرصی شده بود و آرام قرار نداشت مثل سیب زمینی آبداری که توی روغن داغ انداخته 
باشی و روغن باال و پایین بپرد. سمانه هقی زد زیر گریه و رفت توی هال. از سمانه خجالت 
را  خودم  گربه  بچه  یك  مثل  و  نفت  نارنجی  بشکه  کنار  حیاط.  گوشه  رفتم  می کشیدم. 
جمع کردم. بوی نفت پیچیده بود توی دماغم، نمی دانم از گرسنگی بود یا بوی نفت، که 

می خواستم عق بزنم.
- زینت خانم گوش کن به من. 

زینت خانم سرش را برگرداند سمت بابا. سری که مستقیم چسبیده بود به هیکلش. گردن 
نداشت یا اینکه خیلی کوتاه بود! شبیه گالبی بود یك گالبی پالسیده، مثل گالبی های 
باغ قزوین، گالبی هایی که افتاده بودند پایین درخت و چروك شده بودند. بابا دستهایش را 
جلوی صورتش گرفت و انگشتش را باال آورد و شمرده شمرده گفت:»سمانه خبر نداشته. 
کار این بی وجوده!« اشاره کرد سمت من که کز کرده بودم گوشه حیاط. یك قدم جلوتر 

آمد. شانه هایش تکان خوردند
-  اما من دارم بهت می گم. اگه ده سال هم طول بکشه سمانه زن ناصره. سمانه غلط 
خونه  این  تو  بشه  سفید  دندوناش  مثل  هم  موهاش  کنه،  شوهر  دیگه  کس  به  می کنه 

می شینه، چشم به راه ناصر.
 مامان که می خواست قضیه را تمام کند الکی خندید و گفت: »شما که نباید حرف بچه 
رو جدی بگیرید. این حرف باباش بود. سمانه هم که دیدید. حاال بیا بریم تو ببین سمانه 
چی کار کرده. طفلك چشم به راهه. شما که تو بیایی دلش شاد می شه« بابا چند قدمی که 
رفت ایستاد و شمرده شمرده گفت: »دیروز رفتم تعاونی، دوباره به راننده ها سپردم، گفتن 
پیداش می کنیم.« فقط آبروی من را می بردند و بچه بچه می کردند. حاال انگار چی بود این 
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ناصر شوفر! حسین سوهانی که خیلی بهتر بود، درسته که شاگرد سوهانی بود ولی باالخره 
خودش مغازه میزد و پولدار می شد. سوهانی ها از همه پولدارتر بودند دیگه تو جاده رفتن 
خودشان  فکر  فقط  نمی کردند.  را  فکرها  این  که  ومامان  بابا  نداشت.  هم  رفتن  جبهه  و 
باید  بودند.»ده سال هم طول بکشد شوهرش نمی دهم.« پس من چی؟ سارا چی؟ البد 
منتظر می ماندیم ناصر شوفر بیاید. زینت خانم چادرش را کشید جلو، به من نگاه کرد، خال 

باالی پیشانی اش یزرگتر شده بود. 
- کجاش بچه اس؟ از سمانه هم گنده تره!

مامان به جای اینکه از من طرفداری کند از گالبی خال خالی طرفداری کرد و با صدای 
نازك گفت:»قد بلند کرده، عقلش که بزرگ نشده!«

به  می سوزه.  دلم  خدا  به  خانمه،  نجیبه،  گفت:»سمانه  و  سمت هال  افتاد  راه  زینت خانم 
خاطر اون می یام. فقط به خاطر سمانه. خدا به سرشاهده یه النگو خریده بودیم که بیاریم. 
عجله ای اومدم جا موند خونه. یعنی این پسر که نیست دلم بی قراره، روز و شبم رو گم 

کردم« مامان دستش را گذاشت کمرش و یواش یواش راه افتادند.
- حاال وقت زیاده. ایشاال خودش بیاد، بندازه تو دست سمانه. از صبح داره شب چله ای 

درست می کنه. بیا سلیقه عروست رو ببین.
توی هوا بدخط و زشت نوشتم: گالبی لك لکی

***

همه تو رفتند. مانده بودم پشت در. تا االن سردم نشده  بود. اما حاال که تنها مانده بودم 
بودم.  پوشیده  را  سارا  دمپایی  می کرد.  زوق زوق  که  پاهایم شدم  متوجه  تازه  حیاط،  توی 
پاشنه ام بیرون افتاده و یخ کرده بود. هیچ کس فکر من بدبخت نبود که داشتم می لرزیدم. 
همه سمانه سمانه می کردند.از جا پریدم. فکر کردم روی پاهایم چیزی هست. نگاه کردم 
نه سوسك بود نه هزارپا. تو این سرما حشرات هم رفته بودند جای گرم. جای گرم بخورد 
سرم، نگران وقتی بودم که زینت خانم می رفت و نوبت من می شد. معلوم نبود چه بالیی 
سر من می آوردند. شاید بابا پرتم می کرد توی حمام، یا اینکه با مشت می کوبید تو سرم، 
اصاًل این کارها را هم که نمی کرد، فقط سرزنشم می کرد بس بود. بدی اش این بود که به 
این زودی  ها چیزی را از یاد نمی برد و هر روز می خواست این حرفها راتوی سرم بکوبد. با 
انگشت روی بشکه نوشتم: شب چله. بقیه اش را ننوشتم تو دلم گفتم:»بلندترین شب سال. 
شب بدبختی و تنهایی های من« کاش شب چله نمی رسید و این اتفاق نمی افتاد. اگر شب 
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چله نبود که مامان من را نمی فرستاد دنبال خبر گرفتن. همه چیز از عصر شروع شد:
رختخواب ها  گوشه  از  تابستانی  لباسهای  بقچه  ریخت.  زمین  را  رختخوابها  همه  مامان 
قل خورد روی فرش، بقچه لباس های بچگی هایمان که کوچك شده بود و مامان دلش 
نیامده بود بیندازد دور، کنار رختخوابها چیده شده بود. یك دست رختخواب بچگانه زیر 
رختخواب ها بود. تشك کوچولو را بیرون کشیدم. قرار بود بچه ما چند وقت دیگر روی 
برو  می کنی  اینجوری  زد:»چرا  داد  و  کشید  بیرون  را  لحاف  مامان  بخوابد.  تشك  این 
رختخواب ها  ریختن  بهم  از  کردنشه«  کمك  جای  زد:»به  غر  لب  زیر  و  دیگه«  اون ور 
خوشم می آمد. مامان هر سال یك بار دم عید همه را بهم می ریخت و مرتب می کرد. 
یك بار هم برای تابستان. لحافها و تشك ها را می گذاشت زیر رختخواب ها و پتو و مالفه 

درمی آورد بیرون. اما امشب، شب چله بود.
- سر لحاف کرسی رو بگیر ببریم اتاق مهمانی دیگه.

لحاف سنگین را بردیم و انداختیم روی کرسی لخت توی اتاق. سمانه آمد توی اتاق و دوید 
سمت مامان و گفت:»داری چکار می کنی؟ مواظب خودت باش« مامان خندید و دست 
گذاشت روی شکم قلنبه اش که مثل خربزه جلو آمده بود. لحاف مخمل زرشکی داشت و 
دورتا دورش سفید بود، برای عروسی مامان بوده است. دوختهای وسطش را که خوب نگاه 

می کردم شکل لوزی درمی آمد. سرم را گذاشتم روی لوزی نرم و زرشکی.
- پاشو ببینم، ببین چطور ولو شده. پاشو دیگه!

و  کردم  بلند  لوزی  روی  از  را  صورتم  سرم.  باالی  بود  ایستاده  دست  به  مالفه  مامان 
گفتم:»مامان مالفه ننداز زشت می شه. این طوری خیلی قشنگه« مامان دستم را گرفت 
تا بلند شوم و صدا زد:»سمانه بیا« در اتاق بسته بود. سمانه پشت در بود از شیشه مات در 
می دیدمش. در را باز کرد. توی چهارچوب آهنی در ایستاد و آرام گفت: »بله« مامان به 
پشت برگشت و دستهایش را جلوی سمانه گرفت. دو تا مالفه یکی با گلهای قرمز یکی 

گلهای درشت بنفش توی دستش بود
- کدوم رو بندازم رو لحاف کرسی؟

قرمز  توی چشمش  رگهای  می دادنش،  لو  اما چشمهایش  نمیکرد،  گریه  ما  پیش  سمانه 
شده بود و سبزی چشمهایش پررنگ تر. حتما پشت در اشکهایش را پاك کرده است.

- مامان چرا خودت رو اذیت می کنی؟ اونا امشب نمی یان.
مامان رفت نزدیك سمانه. 

- نفوس بد می زنی که. ناسالمتی عروسی ها! ما که خبر نداریم. شاید از دیروز اومده باشه
می خواست دلداری اش بدهد. می دانست که ناصر برنگشته است. هیچ خبری هم ازش نبود. 



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
276

دیروز با زینت خانم و پسرش منصور رفته بودند پایگاه که سراغ بگیرند. خودم فهمیدم اما 
به سمانه چیزی نگفتم.

سمانه جواب نداد و فین دماغش را باال کشید. عقب عقب رفت و تکیه داد به دیوار هال 
و آرام سرخورد کنار دیوار. مامان نگاهش کرد و سرتکان داد. می دانستم که دل تو دلش 
آرام و قرار ندارد. هیچی نمی گفت و تند تند کار می کرد. خانه را مرتب می کرد  نیست و 
و الکی ذوق و شوق نشان می داد. مامان خیلی وقت ها کار نمی کرد و همه کارهایش را 
به مِن بیچاره می گفت. اما حاال به خاطر سمانه بلند شده بود و همه جا را به هم ریخته 
بود. خانم فهیمی دیروز توی انبار مامان را صدا کرد و گفت: »ام البنین خانم هواِی دخترت 
رو داشته باش. از حیاشه که هیچی نمی گه. بفرست بیاد حسینیه، قاطی مردم شاید دلش 
باز بشه« دیروز داشتیم آش می پختیم، آش نذری حضرت رقیه. خانم های انبار با هم قرار 
گذاشته بودند که هرکدام یك چیزی بیاورند. مامان رشته آورده بود. می گفت برای سارا نذر 
کرده، نمی دانم مامان چه جوری فکر می کرد؟ همه نذرهایش برای سارا و سمانه بود. شاید 
فکر می کرد من هیچ مشکلی ندارم! رشته های آش نذری را خرد کرد و گفت: »می دونید 
هم  خونه  کارهای  بره.  اون ور  این ور  خیلی  دخترش  نمی خواد  دلش  حساسه،  باباش  که 
هست« خانم فهیمی  مالقه بزرگ را چرخاند توی قابلمه بزرگ آش و اشاره کرد سمت من 
و گفت: »ماشاءاهلل ستاره برای خودش خانم شده. بذار بمونه خونه آشپزی کنه یاد بگیره« 
بخار از قابلمه بلند شد و نشست روی عینك کائوچویی خانم  فهیمی. خانم فهیمی  چرخید 
آن طرف قابلمه و بین بخارها گم شد. مامان دسته دیگری رشته برداشت و گفت:»این 
رومی گی؟ هیچی بلد نیست که. بگو یك سیب زمینی آب پز تا حاال درست کرده؟« خانم 
فهیمی  صلوات فرستاد و جواب داد: »یاد می گیره. به موقعش یاد می گیره« از دست مامان 
عصبانی شدم و دبه نخود های پاك کرده را گذاشتم زمین. کی گفته من هیچی بلد نیستم؟ 
آن دفعه بادمجان ها را پوست کندم برای قیمه بادمجان. سمانه فقط سرخشان کرد. اصل 
پوست کندنشان بود. همان روز هم که با ناصر شوفر رفته بودند دفترخانه، من برای سارا 
سیب زمینی سرخ کردم. مامان همه جا آبروی من را می برد. بلد نبود تعریف کند. از وقتی 
حامله شده بود، بیشتر خریدها را من انجام می دادم؛ نان و شیر و سیب زمینی و پیاز را من 
می خریدم. فقط نفت را بابا می خرید. آن هم چون گالن بزرگ داشت و مامان سفارش کرده 

بود دختر نباید چیزهای سنگین بلند کند.
مامان هسته های  قیسی را که جمع کرده بودیم مغز کرد و ریخت توی کاسه های سبز. 
از توی  بقیه کاسه ها ریخت. شیرینی های مربایی را هم  آفتاب گردانها را هم توی  تخمه 

پاکت کاغذی درآورد و توی بشقاب چینی گل سرخ چید و گذاشت روی کرسی. 
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بقچه سفید گلدوزی شده را آورد و صدا زد:»سمانه اون چیزهایی رو که خریدیم برای داماد 
بیار« سمانه زیرپوش و جوراب و ده تا لیف سفید صورتی را که با سلیقه بافته بود آورد و 
گذاشت وسط بقچه سفید. یکی از لیف ها را برداشتم و گفتم: »این مال من« مامان لیف را 
از دستم کشید و گفت:»بعدا برای تو می بافه.« لیف را کشیدم و گفتم: »چه خبره! ده تا لیف 
برای داماد. می خواد چکار کنه؟« مامان پیراهن مردانه را باز کرد جلوی صورتش، براندازش 
کرد و جواب داد: »رسمه، تو که سردرنمیاری. برای داماد نیست که، برای خواهر و برادر و 
ننه جون و...« با صدای بلند گفتم:»برای ننه جون ناصر شوفر لیف گذاشتید اما برای خواهر 

عروس کوفت هم نذاشتید؟« 
- به جای اینکه فضولی کنی برو راه پله کشمش بیار.

رفتم راه پله و گونی سفید را باز کردم. نخ را چند بار دورش پیچیده بودند. معلوم نبود کی 
این گره کور را درست کرده بود. انگار توی گونی چی بود! یك کاسه کشمش برداشتم و 
از پله ها دویدم پایین و گذاشتم روی کرسی. مامان نشسته بود و تکیه داده بود به متکا و 
انار دانه می کرد. کاسه را گذاشتم جلویش و یك مشت انار برداشتم. مامان زد روی دستم 

و گفت: »برای مهمون های شبه!«
- مهمون ها که نمی یان! مگه زینت خانم نگفت؟

مامان لبش را گاز گرفت. دندانش چند لحظه ماند روی لب کمرنگش. لب مامان مثل همه 
صورتی یا قرمز نبود. نارنجی بود یك نارنجی کمرنگ. من تا حاال هیچ کس را ندیده بودم 
که لبش این رنگی باشد. خاله زهرا از وقتی عروس شده بود خودش سفیدتر شده بود و لبش 
قرمزتر. یا همین خانم فهیمی که اینقدر مومن بود و زن شهید، لبش صورتی پررنگ بود. 
آدم فکر می کرد ماتیك مالیده است. یك بار طاهره رفته بود چسبیده بود به خانم فهیمی، 
به بهانه کمك کردن، گیج بود همه چیز را خراب می کرد. خانم فهیمی پرسیده بود: »به 
چی زل زدی؟« لب های طاهره همیشه خشك می شد، چند بار هم خون افتاده بود. خانم 
فهیمی از کیفش کرم درآورده بود و گفته  بود: »طاهره هوای قم خشکه. همیشه به دستهات 
و لبت کرم بمال نرم بشن« بعد خودش یك کم کرم مالیده بود به لبش. طاهره می گفت 
لبش پررنگ تر شد. طاهره گفته بود خانم ما از این کرم ها نداریم. خانم فهیمی کرم را که 
نصف بیشترش تمام شده بود داده بود به طاهره و گفته بود: »وازلینه. شما وازلین ندارید؟ 
روغنش نیست، کرمشه، مال تو. بلکه این لبت خون نیاد« طاهره کرم را گرفته بود و هر 
روز به خودش می مالید. به مامان گفتم برای من کرم وازلین بخر. مامان گفت:»کرم نداریم 
روغنش رو داریم اگر خواستی بزن.« دوباره یاد ناصر شوفر افتادم، مامان اخم کرد و لب 
نارنجی اش را فشار داد وگفت: »زبانت رو گاز بگیر.« ابرو باال انداخت و اشاره کرد به سمانه 
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که مشغول مرتب کردن رختخواب ها بود.
- این کشمش ها رو تمیز کن.

- من؟
- نه پس من! چوبهایشان رو بگیر باالم جان.

هر وقت باالم جان می گفت یعنی مهربان بود. بیشتر وقت ها به سمانه باالم جان می گفت. 
چند تا کشمش برداشتم و چوبشان را کندم.حوصله کار کردن نداشتم.ساعت چهار شده بود 
دلم می خواست بروم راه پله. راه پله خانه ما، اتاق من بود، قاطی و پاتی. هرکس هر چیزی 
دستش می رسید می گذاشت آنجا. از وسایل خراب ماشین بابا تا کشمش و لباس اضافه ها 
آنجا.  می رفتم  باشم  تنها  می خواست  دلم  که  وقتها  بعضی  بزرگ.  آبکش های  قابلمه  و 
قبالً ها وقتی می رفتیم دهات، پستوی خانه حاجی ننه اتاق من وخاله می شد.همه حرفهای 
خصوصی مان را آنجا می زدیم. من اتاق نداشتم، خاله که می آمد خانه ما، فرار می کردیم راه 
پله و یکریز حرف می زدیم. دفتر خاطره هم داشتم. خودم درستش کرده بودم. دور تا دورش 
با خودکار سیاه گل کشیده بودم. رفتم آنجا نشستم و دفترم را درآوردم.بیشتر صفحه های 
دفترم در مورد خاطرات من و خاله زهرا بود.یعنی صفحه های قبلی دفترم. چه فایده! خاله 
همه آن روزها وخاطراتشان را فراموش کرده  بود.آخرین صفحه را ورق زدم، یك ماه پیش 
نوشته بودم در مورد عمه نگار  بود، همان روزی که با مامان دعوا کرده بودم و آرزو کرده 
بودم کاش دختر عمه نگار بودم. صفحه سفید را آوردم. دلم می خواست درباره ناصر شوفر 
بنویسم. درباره سمانه که این روزها آب شده بود. چهار تا جعبه چوبی داشتیم. تابستان انگور 
بودم  پارچه هم کشیده  تا. یك  دو  تا  دو  روی هم.  بودم  گذاشته  را  بودیم.جعبه ها  آورده 
رویش. وسایلم را می گذاشتم تویش. ناصر شوفر کجا رفته بود؟ مگر قرار نبود یك هفته ای 

برود اهواز و برگردد؟
نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود؟ کارهای انبار زیاد شده بود. بیشتر زن های محله کالف دستشان 
بود و داشتند بافتنی می بافتند. هوا سرد شده و لباس گرم الزم داشتند. مامان بیشتر وقت ها 
تو قسمت خیاطی بود. پیژامه و شلوارك های بلند می دوختند برای جبهه. من مسئول کش 
بودم. مسئول کش خیلی مهم بود. شلوار که بدون کش به درد نمی خورد. باید این ها را کش 
می انداختیم. من و طاهره و میرزایی با هم کار می کردیم. زن ها می گفتند عملیات نزدیك 

است. بعضی ها هم می گفتند جنگ دارد تمام می شود عملیاتی در کار نیست.
عملیات؟ اگر عملیات می شد کامیون ناصر شوفر  را هم می زدند. سمانه بی شوهر می شد و 
من بیچاره. همیشه با خودم فکر می کردم، سمانه که برود من می شوم دختر بزرگ خانه. 
مامان مثل سمانه با من صمیمی   می شود و با هم پچ پچ می کنیم. بابا هم با من بهتر می شد. 
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از  سارا به من احترام می گذاشت و روزهای خوب و قشنگ من می رسید. صدای مامان 
پایین راه پله می آمد.

- ستاره بیا پایین، کارت دارم. بدو دیگه
یك پایش را گذاشته بود روی پله اول. کنار سطل زباله و یك دستش را گذاشته بود به 
دیوار. پایین آویزی که با اسپند درست شده بود. خیلی خنده دار شده بود. الغر بود و فقط 
با دست  بود و خوشگل تر.  تر شده  بود. صورتش هم یك کمی تپل  بزرگ شده   شکمش 

اشاره کرد نزدیکش بروم.
- زبونت رو می تونی نگه داری که. بهت یه حرف بزنم؟

زبانم را گذاشتم بین دو تا دندانم و دادمش بیرون. سفت نگه داشتمش. ذوق کردم که مامان 
می خواهد حرف یواشکی اش را به من بزند.

- بله! می تونم. بگو
- برو پیش زینت خانم. یك سر سراغ بگیر، پسرش اومده یا نه؟ سمانه نفهمه باالم جان.

هوا تاریك شده بود. 
- االن برم؟ هوا تاریکه. بابا دعوا نمی کنه؟

- تو هم که! نگفتم به بابات بگی که، یواشکی، زودی برو برگرد، با سارابرید.
ساراکنار سمانه نشسته بود و امال می نوشت. خوشش می آمد صبح تا شب سرش تو کتاب بود.

- سارا بدو بیا. بعدا آبجی امالت رو می گه. 
سارا موهای سفیدش را کنار زد و به حرف مامان گوش داد و گفت: »االن بریم؟ شبه!« 
مامان که از سوال جواب ها اعصابش خرد شده بود با حرص گفت:»اِ شما هم که، کور که 
نیستم. می بینم که شبه. یك تك پا برید بیایید دیگه« ساراسرش را پایین انداخت و به 

پیراهنش نگاه کرد
- با این برم؟ 

مگر  حاال  بود.  بزرگش  کم  سارا. یك  به  بودم  داده  که کوچك شده بود  بود  من  پیراهن 
می آمد؟ به لباسهایش گیر می داد. دوید توی اتاق کوچك و از توی کمد فلزی کنار دیوار، 
مامان دعوایم  بودم  اگر من  پوشید.  را  دامن صورتیش  و  بلوز  و  درآورد  را  بنفشش  بقچه 
گفت:  آرام  مامان  آمد  ساراکه  نمی داد.  گیر  سارا  به  اما  سفید!  چشم  می گفت  و  می کرد 
نو پوشیدن«  لباس  به  باالم. دختر بچه هم هست. عیب دار شده. دلش خوشه  »طفلك 
عیب؟ عیب نبود. بور بود. شنیده بودم در شاهنامه نوشته که بابای رستم هم زال بوده، مثل 
سارا، موها و مژه هایش سفید سفید بود. نمی دانستم وقتی برگردم این همه بال قرار بود 

سرم نازل شود.
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آسیه امامي نجف آبادي 

آبي به طراوت وزاللي اشك چشم با گالبي از ترنم دیدگان گلهاي محمدي 
درآمیخته ام براي آنکه گرد از چهره ي غبار آلوده اش بزدایم و اندك زماني را 
در کنار آستانه اش به سکوت نظاره گرش باشم دل به دل باهم سخن بگوییم 
و در آخر مثل همیشه آستانش ببوسم و لرزش دلم را به شبنمي تحفه زاللي 
روحش کنم تا در محمل نورانیش مرا نیز یاد کند، گرچه قلم از اسارت واژه ها 
نمي توان آزاد باشد و لیك حرف دل را مي توان به وسعت دل دریایي حر 
زمان نوشت به یقین زمان ما پر بود از حر. کاش امام حسین هم پروانه وار 
بیاباني پر ز حر داشت تا این گونه دل زینب کبري)س( خون نمي شد براستي 
هیچ چیز جز تصور واقعه عاشورا تداعي صبر مادرانه و تصلي اشك همسرانه 
شهدا نبود. واژه ها هم در بیان مردي ومردانگي مرواریدهاي زمان ناکام اند 

چه برسد به زبان قاصر این حقیر. 
تا چشم باز مي کنم بزرگي صدف هایي را مي بینم که مروارید هایي به بزرگي 
بسا  چه  داده اند.  جاي  درخود  اشك  حباب هاي  بلوري  به  و  عشق  دریاي 
دوستاني که به شماتتم پرداختند. چه بسیار ترحم هایي که ازسر دلسوزي به 
غلط برایم تعبیرمي شدند ولي افسوس هیچ کس نفهمید باور من آن بود که 
جزخدا ندانست و جز شهربانو تفسیر نکرد. جز رباب چه کس فهمید داغ دل 
ارباب را؟ همسري را همبري را به راستي زمان نمي تواند تعبیري زند و حافظ 
نمي کند  و حس  نمي فهمد  نمي داند  هیچ کس  براستي  فالي.  نمي تواند  هم 
دلشکسته اي را که امیدش را به دست خویش از زیر کتاب آسماني رهسپار 
کرده و تا خود صبح پلك هاي خسته اش را تمنا کرده مبادا بر روي هم روند 
دارد  حسین  دررکاب  گامي  شیطاني  کمان هاي  از  زیرشهاب هایي  دلبرتان 
پایانش رویایي است. شاید دلسوز از آنم که خوشا به اقبالشان چه بلند است 
افق همتشان. به اراده فوالدینشان شکي نیست به دایره بدون قطر ومرزشان 
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البه اي نیست التماس من از دیداري است که زود نصیبشان مي شود به وضوح سیماي چون 
ماهشان را مي شود حس کرد مي شود بوسید مي شود با انگشت ارادت ترنم اشك از چشمان 

به خون خفته شان به امانت گرفت شاید به برکتش شفیع دل دردمند و عاشقمان باشند.
 شرم گفتن دارم از نام همسر شهید به راستي اگر من بگویم نه من نمي گویم همسر یعني 
یا  است  همسر  است  همدم  براستي  من  نام  نمي شود.  نه  یعني........  شهربانو  یعني  رباب 
تکیه گه. به وضوح این را مي دانم که حر من امانت بود به صاحبش بازپس دادم امیدم تمام 
آرزویم این است که بپذیرد. عروس وهب چه با کیاست بود که گفت من از تو هیچ نمیخوام 
جز همسري در بهشت. به شرط شفاعت راضي شد که وهب تازه عروس را به دلدادگي اش 
قلب  نداي  بود گرچه  بهانه ي صفاي خالصانه من  نماید همسري گرچه  شفاعتي شاهانه 

عارفانه ام شد، تدبیر معجزه اي الهي بود در سرنوشت انساني گمنام در گیتي. 
از  ولي خاطرجمعم  تنگ مي شود  برایش  دلم  میخورم  یارم غبطه  دریایي  پهناي دل  به 
سرنوشت پاك دلداده ام که آن سو با یاران اربابش حسین بن علي)ع( انشاهلل هم ضیافت 
است و این تصلي خاطر براي تحمل درد دوري اش کافي است. شهادت میراث گرانبهاي 
مردي و مردانگي از براي همتي جاودان براي پاسداشت خاك پاك وطن براي آنکه ناحقان 
مي کند  سر  مشکي  شال  آسمان  که  آن گاه  بردارند.  ایراني  و  ایران  از  ناپاك  زمان چشم 
دیدگانم به صفحه ي پر نورش اشارتي به من دارد که محرم من در آسمان خدا آن ستاره ي 
پر نوري است که تا خود صبح از من پاسباني مي کند. چه بسا آرامشي که بر من تداعي 
است و افتخاري که بر پیشاني بلندم به یمن نگاه بي بي دو عالم بر من نوشته شده است. 
دریغ خداوندا تنها خواسته ام از تو این است بر رنج تنهایی ام مهر قبولي بزني و مرا آن گونه 

بداري که دوست داري.  
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اعظم پشت مشهدی

خودت را جا گذاشتی بین سالهایی که می توانستی باشی و مثل تمام زن های 
شهر، زن باشی! جلوی آیینه بایستی و ساعت ها به خودت عشق بورزی، به 
چشم های روشنت لبخند بزنی و به طراوت چهره ات دل خوش کنی. هر روز 
دستهایت را جلوی چشم هایت بگیری و به انگشت های کشیده ات نگاه کنی تا 
برق حلقه ای که او پشت مسجد امام )ره(، توی دستت کرد، چشمت را بگیرد. 
اما از وقتی که او رفت، تو از آیینه دور شدی و جز سایه ای در قاب شیشه ای 
روی طاقچه، چیز دیگری از خودت ندیده ای... شیشه ای که تنها تصویر زنی را 
نشانت می داد که در قامت ایستاده مردی کنار سنگر، خودش را حل کرده بود. 

آن روزها خودت بودی، درست وقتی که هیچ کس خودش نبود.
تمام چشم های جهان، چشم های روشن و نجیبت را می پائیدند، و تو توی 
چشم بچه هایت زل می زدی، توی چشم های قاب عکس او گم می شدی! 
تو  آن وقت  را می تراشیدند  کنایه، روحت  و  نیش  با  زبان های جهان  تمام 
نبود  او  که  روزهایی  می گذاشتی.  دلت  زخم های  روی  را  بچه هایت  لبخند 
هیچ تصویری، هیچ حسی شبیه اش نبود. حسی لبریز از آرامش که در تنهایی 
بود.  جهان  دلشوره های  تمام  پایان  و  می کرد  خوش  جا  دلشوره ات  از  پر 
را   خانه  سکوت  آژیر ها،  و  موشك ها  صدای  با  روزها  آن  که  دلشوره هایی 
می شکست و تو را در پستوی، در آغوش بچه ها جا می داد. آرامشی که این 
روزها خالی از هر سکوتی با صدای رد شدن گاه و بی گاه هواپیماها در آسمان 
شهر، دلت را می ِچالنَد و ُهری می ریزد توی سینه ای که نفس های به شماره 

افتاده ات را باال می آورد. 
از جلوی قاب شیشه ای او می گذری ؛ هر روز، هر شب... شیشه ای که تصویر 
مبهم زنی را روی چهره مردی انداخته است و لبخند دلنشین روزهای هم 
نشینی و همسری اش را به یادت می آورد. شیشه ای که نه جوانی ات را در 
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آن دیده ای نه پیر شدنت را...  شیشه ای که هر بار جلوی آن ایستادی، تصویر اولین آغوش 
گرم عشقش زنده ات می کند. اما وقتی از جلوی آیینه ها می گذری حالت غریب می شود. یاد 
روزهای بدی می افتی، روزهایی که ساك او را بی خودش آوردند بی پالکش... آن روزها که 
زمزمه ها، سیاهپوشی خانه ات را داغ تر می کرد. روزهایی که می گفتند مرگ یعنی طالق 
و تو باید بروی پِی خودت، بروی دنبال سرنوشتی که نرفتی و ماندی و پایبند همان قاب 
عکس شدی... دور از تمام آیینه ها، ایستادی تنها کنار تصویر مردی از پشت قاب... اینکه تو 
رفتن او را نه مرگ می دانستی نه طالق، و می دیدی اش، توی چهارچوب درب خانه، پای 
همان درخت خرمالویی که آخرین زمستان، میوه های آویزش را به گونه های گندمی اش 
کشید و خنکی اش را به دل چسباند. وقتی دستش را روی شمعدانی هایی که با هم کاشته 
بودید، می کشید... تو همه جا او را می دیدی و اینکه هیچ کس نمی فهمید وقتی او رفت، 
قاب  با سایه  تو چه حال عاشقانه ای  افتادند،  ات  دیوارهای سنگی شهر روی سینه  تمام 
عکسش داشتی. همین بس بود تا به تمام طعنه ها و زخم زبان ها، عادت کنی و پیر عکسی 
بشوی که هر روز تصویر خودت را نشانت می داد . دلت خوش بود به بوی پیراهنی که توی 
صندوقچه گذاشته بودی و هر روز ریه هایت را پر می کردی از هوای مردی که لبخندش 

دلت را می برد. 
این ها حرفهایی بود که هر بار جلوی آیینه می ایستادی از ذهنت می گذشت و ریشه ات را 
می سوزاند. حرف هایی که نمی گذاشتند بعد از رفتن او تمام قد جلوی آینه بایستی و خودت 
را ببینی. حاال تنها با سایه ات توی قاب شیشه ای آرام می شوی، حاال که عمری گذشته و 
همه رفته اند، آنهایی که مثل همه آدم  های شهر هر روز روبرویت می ایستادند و چروك های 
صورتت را می شمردند، آنهایی که هیچ وقت نفهمیدند عکسی که تمام عمر چشم هایش از 

جلوی چشم هایت کنار نرفت، نیمه دیگرت، خود تو بوده ای...
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امیرحسین ابراهیمی خبیر

سال ها پیش از این، که من هنوز در آسمان بودم و هم بازِی فرشته ها... و تو 
دختر کوچکی بودی با پیراهن چین دار که پر بود از پروانه هاِی رنگی... همه 

فرشته کوچولو صدایت می کردند.
سال ها بعد، وقتی هر روز با آنا جان، میهمان گنبد فیروزه ای مسجِد محّمدی 
می شدی، فرشته هاِی دِم اذان به نشانه ی دوستی، برایت سیبی سرخ پرتاب 
می کردند. آنا جان گفته بود: مراقب باش سیبت را گاز زده دور نیندازی، آن 
را تا آخر بخور و در دلت آرزو کن. و تو هر روز سیبت را تا آخر می خوردی 
و آرزوهای بزرگ می کردی! من مطمئن هستم یکی از آرزوهایت، من بودم 

که زمینی شوم... که مال تو شوم!
خورد...  گره  آسمان  در  تو،  سرنوشت  با  پدر  سرنوشت  وقتی  آن،  از  بعد  و 
همه ی فرشته های مهربان دِم اذان... آسمان زندگی ات را پر از شکوفه های 

دعا کردند. همه به تو می گفتند: عروس خوش قدم!
سال ها تو پرنده ی خوش بختی زندگی پدرم بودی و وقتی من از هم بازی های 
آسمانی ام خداحافظی کردم... بال هایم را به خدا سپردم و به زمین آمدم تا 

پسرك تو باشم، تو شدی مهربان ترین مادر دنیا!  
صدا  بهترین  را  تو  پدرم  مهربان،  و  بودی  زالل  بودی...  ساده  همیشه  تو 
می زد. من خوش بخت بودم. خیلی خیلی خوش بخت بودم. پدری داشتم که 
تمام مشق هایم پر بود از بوی مهربانی او! و مادری که شب هایم پر بود از 

الالیی های زیبایش!
می کردیم،  را  فکرش  آنچه  از  زودتر  صمیمی ما،  و  کوچك  خانه ی  ولی 

مسافری را راهی آسمان کرد! 
وقتی پدرم شد مسافر قطاِر باالهای خوب... وقتی تو برایم... برای اّولین بار 
کلمه ی شهید را معنا کردی، فهمیدم بابای مهرباِن مشق هایم، برای همیشه 
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رفته است تا در آسمان بماند. هر چند تو گفتی او زنده است و هر روز برایمان شکوفه ای از 
درخت دعاهای آسمانی می فرستد! 

و کوچکی  به سادگی  نه  دارد.  خانه ای  آسمان،  در  پدرم  که  دیدم  من همان شب خواب 
خانه ی ما... که خانه ای بزرگ با باغی سرسبز و زیبا... و فرشته های هم بازی ام را دیدم که 
دوِر پدر را گرفته اند و به او خوشامد می گویند. شاید باور نکنی آن ها، کنار صندلی پدر، برای 

تو یك صندلی گذاشته بودند رو به باغ سرسبز... 
حاال سال هاست که زمینی ها تو را همسر شهید می نامند. آسمانی ها تو را ملکه ی آسمانی 
می شوند.  خم  تو  قامت  برابر  در  سروها  می آموزند.  ایستادگی  تو  از  کوه ها  می زنند.  صدا 
خورشید هر روز از الی پنجره ی ایمان، به تو سالم می دهد و من که با فداکاری هایت قد 

کشیده ام ایمان دارم... تو بهترین مادر زِن دنیایی!
بهترین مادر برای من... بهترین زن، برای پدرم!
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پیام جهانگیری

شب ها بیدار می شد، با صدای خس خس سینه ات، با صدای نفس زدن هایت، 
بیدار می شد و کپسول اکسیژن ات را چك می کرد تا بی هوا خالی نشده باشد. 
بیدار می شد تا اگر قرص ها پیش زخم هایت کم آوردند، قرص ماه را باالی 
سرت بگذارد. راضی بود چیزی جز قرصی نان نداشته باشند اما تو نفسی به 

راحتی بکشی و لحظه ای آرام بگیری.
تحمل درد کشیدنت را نداشت. هر وقت نفست می گرفت، دلش می گرفت و 
اشك ها بی اختیار از چشمانش می افتادند. گریه می کرد پا به پای سرمی که 
که  قدر  آن  می کرد  گریه  می فرستاد.  رگ هایت  به  قطره  قطره  را  زندگی 
هیچ یك از پیازهای خرد شده آن همه اشك را گردن نمی گرفتند. گاهی 
از خاطرات تو برای بچه ها می گفت تا راه و رسم فداکاری را بیاموزند، از تو 
می گفت وباران بر شهر سوخته ای که درسینه اش داشت می بارید. بچه ها 
از خود گذشتگی و  اما شیوه  ادامه دهنده راه تو باشند  باید  می دانستند که 

محبت را از رفتار مادرشان آموخته بودند.
صدای  گاهی  هم  هنوز  اما  می گذرد،  رفتنت  از  زیادی  سال های  حاال 
سرفه هایت را می شنود و همیشه لیوان آبی که می آورد سهم درخت پر شاخ 
و برگ گوشه ی حیاط می شود، درختی که آن سال ها نهال کوچکی بود اما 
پا به پای بچه هایت قد کشید، و حاال در گرمای تابستان سایه بر سر عابران 

کوچه می اندازد!
شاید در نگاه دیگران آسان باشد اما تمام این سال ها سختی های زیادی را 
به جان خریده تا ذره ای هم از اعتقادش را به بهای ناچیز دنیا نفروخته باشد، 
تا  پا پس کشیده  چیزها  خیلی  از  و  برداشته  دقت  با  را  قدم هایش  همیشه 
خدای نکرده، پا روی راهی که خونت را پایش گذاشته ای نگذارد! خون تو و 

همرزمانت که جان دوباره ای به رویاهای زخمی مان بخشیده است. 
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سخت است هم پر کردن جای خالی پدری چون تو برای بچه ها و هم سیرآب کردن نهال 
پاك روحشان با اندیشه های آسمانی تو. سخت تر این است که از شهادتش هم غمگین 
باشی و هم خوشحال، غمگین که دیگر سایه باالی سرت را همراه نداری، خوشحال از این 
که به هدف واالی خودش رسید و بهشتی شد. در مقابل تمام این ها اما دلش روشن است 
آن قدر روشن که خورشید از شانه های صبورش خجالت می کشد و از راز سر به مهری که 

در سطرهای پیشانی اش هست سطرهای نور را مشق می کند. 

گاهی که دلش می گیرد در قاب عکس ات غرق می شود و با قطره های اشك غبار زمان را 
ازقاب عکس ات برمی دارد.حاال عالوه بر این که سال به سال بچه ها نامت را روی سنگ 
قبر پررنگ می کنند و پرچم سه رنگ باالی سرت را تازه می کنند، یادت در حافظه ی شهر 
هم پررنگ تر می شود. آن وقت که پرچمی تازه را سر خاکت می بیند میان درد دل هایش با 
تو می گوید: »یادت هست که همیشه می گفتی آرزویت این است که پرچم میهنت مسیر 

بادهای بیگانه را عوض کند؟«



نخستین جشنـواره سراسری ادبی
27 اردیبهشت ماه 1393

.......................................................
290

پیام جهانگیری
»به همسر صبور شهید احمدی روشن«

اولش خیال کردم زمین لرزه آمد و تمام دنیا آوار شد روی سرم، مبهوت و 
ناباور گوشه ی خانه نشستم چیز دیگری از آن لحظه یادم نمی آید اما پس 
لرزه هایش هنوز هم شانه هایم را تکان می دهند. به خودم که آمدم و خبر پر 
کشیدنت یادم آمد بغضی در گلویم ترکید که شیشه ی دلم را خرد کرد.آن 
روز اشك هایم داغ دلم را با همه در جریان می گذاشت. یادم آمد قرار گذاشته 
اگر  بودم  داده  قول  که  آمد  یادم  باشیم،  داشته  بزرگی  قرارهای  که  بودیم 
روزی نباشی این قدر بی قراری نکنم. تازه فهمیدم که این اتفاق بزرگ ترین 
قرار زندگی مان بود.چیزی که همیشه آرزویش را داشتی. یکی از آن شب ها 
به خوابم آمدی، از دور برایم دست تکان دادی و با تکان دستت غصه هایم را 
پاك کردی. آن روز از دست هایت دست شستی، پا پس کشیدی از پاهایت، 

از آرزوهای سرزمینت اما ذره ای کوتاه نیامدی.
حاال عقربه های ساعت هر روز خاطرات تو را با من دور می زنند. حاال خانه 
مان سنگری ست در مقابل زیاده خواهی دشمنان این مرز و بوم. خاکریزی 
که با رفتن تو نه تنها از ادامه ی راهت شانه خالی نکرد بلکه بزرگتر شد و 
خیلی ها را به جمعتان اضافه کرد. آری بگذار پر پرنده ها را بچینند، با پرواز 
چه خواهند کرد؟ با قلم تو که پرنده های زیادی را نوشته است!؟ گاهی که 
فرزندمان دلتنگ تو می شود با یاد تو موشك کاغذی درست می کند، بهانه ی 
مدادهایش را می تراشد و درد نبودنت را با مدادهای رنگی می کشد! همیشه 
از بقیه مقابل دلتنگی هایش کوتاه می آید. می بینم که مداد قرمزش زودتر 
حاال آموختن راه و رسم آسمانی تو به فرزند کوچکمان علیرضا، دغدغه ی 

همیشگی ام شده و آرزویم این است که از این بابت شرمنده ات نباشم.
می دانم که هنوز به ما سر می زنی، گاهی کتاب هایی را در قفسه می بینم که 
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گوشه ای از آن ها را تا کرده ای تا برگردی و بخوانی شان. گاهی احساس می کنم که مثل 
قبل برایم چای می ریزی و یاد تو را با فنجان گل سرخ لب پر می نوشم. آن مواقع احساس 
می کنم باید تمام کارهای دنیا را رها کنم و زود بیایم سر خاکت. هیچ وقت یادم نمی رود 
»هنوز عقد هم نکرده بودیم. خواب دیدم هوا باراني است و من سر مزاری نشسته ام که 
تعریفش  که  خودت  برای  روشن...«*  احمدي  شده شهید مصطفي  نوشته  روي سنگش 
کردم با خنده و شوخی خاتمه اش دادی.حاال چون پیچکی که تکیه گاهش را از دست داده 
باشد گاهی اشك و آهم در هم می پیچند اما دلم روشن است که تو در همیشه ای از بهار 

ایستاده ای و لبخند می زنی.

همیشه آرزویم این است که در سایه ی لطف خداوند و به واسطه ی خودت هم که 
را  رویاهایم  گاه  هیچ  و  ببخش  من  بر  را  دلتنگی هایم  باشم.  داشته  کنارت  جایی  شده 

مگذار. تنها 

* از خاطرات همسر بزرگوار شهید احمدی روشن
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ثریا عبدی
از خاك ریز  و  گذاشتم  را پشت سر  » یك« کوچه  من  گذاشتی،  تو چشم 
را  آسمان  صورت  دنباله دار  ستاره ی  »دو«  مرِگ   / شبانه   / شدم  سرازیر 
ثانیه فرصت  »سه«  تنها  و  تو فکر می کردم  به گونه های  می خراشید، من 

داشتم که خیز بردارم تا خمپاره ای در سینه ام پیدایت نکند...
انفجارِی  خاك که همبازِی ما بود، حاال در دو جبهه می جنگید و تله های 
تو  گیسوان  بر  آرام  برف  که  نقطه ای  از   / می پروراند  سرش  در  بسیاری 
می نشست تا شبی که اروند موهای آشفته ای داشت / این »چهار« انگشت 

را روی نقشه جا می گذارم و »پنج« اُمین نامه را به باد می دهم...
با  می شود  قطع  صدا  بخوانی  که  سطر  »هشت«  »هفت«،  »شش«، 

قطعنامه ای که شاید در سطر " نه " به صرافت انگشت های تو می افتاد...
باشم  برایت دستی تکان داده  آنکه  بعد آمدی بی  را زدند!  !!! سنگر  »َده« 
یا لبخندی زده باشم، مورچه ها همبازِی خوبی نیستند اما چشم از این قطار 
در یك گور دسته جمعی گم  را  َسرم  باشی، من  پیدایم کرده  برندار شاید 

کرده ام و نمی دانم قلبم در کدام یك از این سینه ها از حرکت ایستاد...
داشتم به همسرم می گفتم چگونه می شود تا َده چشم گذاشت / تا / یك 
عمر چشم به راه بود که یك گلوله از شقیقه ام رد شد و همه افکارم را از 

هم پاشید.
شاید این گروه تفحص بتواند چیزهایی برایش جمع کند...
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پویا اقرایی

باد از جانب اندوه می َوزد خبرهای ُشوم را و پنجره پرنده ی مغمومی ست که 
آوازهایش بر سینه ی آسمان خاموش می شود...

تو باز نخواهی گشت و من رد پای باد را از نگاه آسمان نخواهم خواند، بعد از 
تو هر روز خمپاره ای در گلوی دیوار ها ورم می کند و خانه از تصوِر حمله های 

تنهایی تابوت خالی توست که بر دوش لحظه ها تشییع می شود
تو از خط مقدم گذشته ای و من هنوز به جمجمه ای می اندیشم که بازگشت 
را در کسوِت فاتحی مغرور به خیابان های شهر سالم گفت و هر شب در 

ذهن نور روشن می شود فردای بی ستاره ی من و این گورستان را...
و  بر می خیزد  تکان هر شاخه ی مجاور شعله ای  یا  در  کنار هر ضربه ی 

می میرد که رازش را تنها من و این سال های صبور می دانیم
شب با حمله های هوا ایی نفس می کشد که بوی باروت را از پیراهن خاکی 
اتاق ها سرك  به  عکست  قاب  درون  از  ریز  خاك  و  می کند  منتشر  انتظار 
می کشد تا جبهه از سربندها و پالك ها برسد به جا نماز و یاس ها و زنی که 

بعد از تو اشك هایش را از گونه ی سنگ قبری پاك می کند...
سکوت، فرمان روای مطلق نا امنی ست در خانه ای که جنگ َمردش را به 

آشوِب آتش و خون دعوت کرده باشد
اما زنان جنگجویان پیروز انتظار و ایثارند که پایداری را به سربازاِن شکست 

تسلیم نمی کنند
من، این هشت سال را به اندازه یك عمر می جنگم اما ثانیه ای از یادت را 

تسلیم پشیمانی نخواهم کرد و ناَمت را در وادی وفا فریاد خواهم زد...
رفتی ولی هنوز زنی اینجاست که هر شب در گریه ها شهید می شود و هر 

صبح در آینه به چشمانت لبخند می زند...
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حسین علیزاده

موقعیت  در  استقرار  برای  نفس  تازه  نیروهای  و  بود  موفقیت آمیز  عملیات 
پدافندی به موقع رسیده بودند.

بچه های گردان خط شکن که بیست و چهار ساعت نخوابیده بودند، بعد از 
یك درگیری سخت به قرارگاه برمی گشتند.

در  بودند  شده  شهید  یا  و  مجروح  عملیات  در  که  بچه ها  از  بعضی  جای 
مینی بوس های گل مالی شده خالی بود.

حسین که بهترین دوستان و هم سنگرانش را در این عملیات از دست داده بود، 
خیلی بی تابی می کرد و در تمام مسیر برگشت چهره پرغصه اش نمایان بود.

آرام آرام اشك می ریخت و نجوا می کرد: »علی روی زانوی من جون داده، 
قرار ما این بود که با هم بریم....

چرا نباید من لیاقت شهادت داشته باشم«.
جواد هر کار که می توانست کرد اما نتوانست حسین را آرام کند.

او چنان اشك از چشمانش جاری بود و هق هق گریه هایش بلند که اصاًل 
صدای جواد را نمی شنید.

ساعتی بعد در محوطه قرارگاه نشسته بودند اشك های حسین آرام آرام از گوشه 
چشمان کبودش و از روی خط سفیدی که بر گونه اش انداخته بود می لغزید.

آفتاب به رنگ خون شده بود و حسین حس می کرد فضای قرارگاه در عصر 
جمعه بوی غربت گرفته است.

صدای تالوت آیات قرآن از بلندگوها در سراسر قرارگاه طنین انداز شد و بعد 
گلبانگ اهلل اکبر اذان مغرب...

جواد تمام شب در فکر حسین بود. او می دانست که حسین مدت زیادی در 
جبهه بوده و هر بار که دوستانش می گفتند حسین نورباال می زند.

جواب می داد: »تا پلوی همه شما را نخورم از نورباال و پایین کاری ساخته نیست«
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اما این بار او آماده رفتن بود و حاال که از قافله جا مانده، انگار غافلگیر شده.
گویی قرار رفتن قطعی بوده و ناگهان برنامه تغییر کرده و دوستانش او را قال گذاشته اند.

با طلوع خورشید بچه های گردان در زمین صبحگاه جمع شدند آخرین نفر حسین بود که 
شتابان سررسید و پشت سر جواد در ستون دوم ایستاد. جواد پشت سرش را نگاه کرد حسین 
لبخند بر لب داشت. بار دیگر پشت سرش را نگاه کرد. واقعًا حسین بود که می خندید! جواد 
با تعجب به عقب برگشت. دو گوش حسین را در دست گرفت و سر او را جلو کشید و یك 
ماچ آبدار از پیشانیش گرفت و گفت: »آخه پدرصلواتی من گفتم با اینهمه آه و زاری دیروز، 

شبو به صبح نمی رسونی.«
حسین که به جا خوردن جواد حق می داد چشمکی حواله کرد و آرام گفت: »بعداً بهت می گم«

بعد از مراسم صبحگاه، جواد دست از سر حسین برنداشت و در راه بازگشت کنار چشمه 
کوچکی که از میان قرارگاه می گذشت نشستند، حسین هم که فهمیده بود طفره رفتن فایده 
ندارد، آهی از ته دل کشید و در حالی که چمباتمه زده و چشمانش را به زمین دوخته بود 
گفت: »این اواخر حال عجیبی پیدا کرده بودم و حتم داشتم که این دفعه شهید می شم، 
ُخب! چه لیاقتی از این باالتر، تمام حساب و کتابهام رو راست ریس کردم و چه تصوراتی 

که برای خودم نداشتم. 
این بودم که حتمًا گیری داشتم،  وقتی عملیات تموم شد و زنده برگشتم، همش نگران 
حتمًا لیاقت شهادت رو نداشتم و همه اون گریه ها که دیدی برای ترس از بی لیاقتی خودم 
بود نه ناراحتی از زنده برگشتن.« جواد که دیگر کاسه صبرش لبریز شده بود، داد زد: »اِ... 
اِ... بابا اینا رو که خودم می دونم جون بکن... خوب چی شد که حاال دق نکردی و اینجا ور 

دل من نشستی؟«
حسین ابروهایش را باال کشید. نگاهش در چشمان کنجکاو جواد قفل شد.

نفسی تازه کرد و ادامه داد: »دیشب توی خواب صحنه خداحافظی گردان رو موقع رفتن به 
عملیات دیدم. به خط شده بودیم و در یك ستون از زیر قرآن رد می شدیم کمی اونطرفتر 

یه حوض قشنگ بود که یه لوله ای از اون بیرون اومده بود.
صورتش  که  بود  ایستاده  حوض  اونطرف  هم  زیبایی  و  قامت  بلند  و  سبزپوش  آقای  یه 
مثل ماه نورانی بود« حسین آب دهانش را به زحمت قورت داد و با هیجان ادامه دارد: »یه 
سطل آب هم دستش بود وقتی افراد از زیر قرآن رد می شدند با نگاه مهربونش از بعضی ها 
می خواست که بایستد و وضو بگیرد و اون وقت آقا مقداری آب توی حوض می ریخت ناگهان 
حوض با یك سطل آب لبریز می شد و اون رزمنده از آبی که از لوله بیرون می اومد وضو 

می گرفت، خیلی عجیب بود!
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جواد باورت می شه؟ به هر کی که می گفت وایستا اون شخص توی عملیات شهید شده بود. 
قلبم تند تند می زد و خیلی می ترسیدم. می گفتم خدایا نکنه از من نخواد که وضو بگیرم«

 بغض راه گلوی حسین را گرفت، می خواست خودش را کنترل کند اما چانه اش می لرزید و 
اشك از گوشه چشمانش سرازیر شد.

صدایش آرام تر شد و گفت: »نوبت به من رسید، آقا نگاهی به من کرد و لبخندی زد که از 
شوق می خواستم بمیرم. فهمیدم که انتخاب شدم و فوری خم شدم و مشتهامو باز کردم تا 
از آب پر کنم ولی هیچ آبی از لوله خارج نشد. آقا داخل حوض آب می ریخت ولی از حوض 
آبی بیرون نمی اومد. تعجب کردم و سرم را باال بردم یه دفعه زنم رو دیدم که توی قنوت 

نماز دعا می کرد: خدایا عزیز منو سالم برگردون...«
را  پهنای صورتش  که  اشك  درشت  دانه های  و  بود  حسین  گریه  بلند  هم صدای  باز  و 

شستشو می داد.

* خاطره ای از ایثارگر عزیز آقای عباسی  
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زهرا صفاری

بیشتر از ده بار ازم پرسیده بود: »فردا چندمه؟« 
دیگه کم کم داشت حوصله ام سر می رفت. وقتی دید سرم به کارم گرمه رفت 
سراغ مادر بزرگش. بنده ی خدا اولش با لبخند جوابش رو داد اما وقتی صداشو 
فهمیدم  می پرسی؟«،  بار  چند  پنجم.  پنجمه،  پسرم  گفت: »گل  که  شنیدم 
حوصله ی اونهم سر رفته. کم کم کز کرد یك گوشه و دیگه چیزی نگفت. 
صدای اذان مغرب که بلند شد، علی وضو گرفته، آماده بود که بره مسجد. گفتم 
عزیزم با حسین برو. طفلکی چشمی گفت و رفت سراغش. رفتم پای پنجره. 
دلم می خواست وقت اذان چشمم به آسمون باشه. آروم گفتم: خیلی وقته ازم 
سراغی نگرفتی. مگه احیاٌء عند ربهم یرزقون نیستی؟ فقط خدا می دونه چقدر 
دلتنگتم. دعای بعد نمازم رو که خواندم بچه هام از مسجد برگشته بودند. حسین 
هنوز گرفته بود. نمی دونم ته نگاه این بچه چی بود که هر وقت می دیدمش دلم 
هوایی می شد. طاقت ناراحتیش رو نداشتم. بوسیدمش و گفتم: حسینم چطوره؟ 
دوباره نگاهش آتیش انداخت به دلم. خوبمی گفت و رفت توی اتاقش. توی 
دلم گفتم: بیا، اینم از پسرت. عین خودت توداره. بچه ها یکی دوساعتی بعد شام 
بیدار بودند و آخرش هر کدوم یك جا خوابشون برد. با کمك مادر بردمشون تو 
رختخوابشون و خودم نشستم پای قرآن خواندن. دلم می خواست تا خود صبح 

قرآن بخوانم و آروم بگیرم. اما چشمام کم کم سنگین شد...
عطرش  بوی  می خورد.  صورتم  به  خنکی  باد  و  بودم  نشسته  حیاط  توی 
پیچیده بود توی دماغم. چشمامو بستم و سعی کردم تصورش کنم. نزدیك 
شدندش رو حس می کردم. آروم دستش رو گذاشت روی شونه ام و صدام 
کرد. چشمامو باز کردم و نگاهش دلم رو ریخت. نشست کنارم. سرسنگین 
بود چرا  ازم گرفته  از مدتها سراغی  بعد  بودم. حاال که  بود و من متعجب 
دلخور بود؟ انگار فکرم رو خواند. سرشوبرگرداند و خیره شد تو ی چشمام. 
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_ ازت دلخورم چون حواست به امانتم نبود.
تا اومدم چیزی بگم با ناراحتی پرسید: »یعنی تو نفهمیدی چشه؟ یعنی نفهمیدی چرا هی 

ازت تاریخ می پرسه؟« گفتم: »نه به خدا«. از جاش پاشد و گفت:
- اگر ذهنتو باز می گذاشتی می فهمیدی. انقدر به خودت فشار نیار... انقدر اسیر نکن خودت 

رو.داری پیر می شی پای این زندگی...فردا، تولدشه... براش جشن بگیر.
- دست تنها؟؟ آخه چه جوری؟

- تو شروع کن، همه چی خودش جور می شه.
دست برد و ازجیبش نامه ای در آورد و برام خواند. 

-این هدیه ی منه.
خواستم بلند شوم و نگذارم بره که از خواب پریدم. قرآن هنوز توی دستم بود و قلبم تند 
تند میزد. سریع کاغذ و قلم برداشتم و هرچی یادم مونده بود از نامه اش نوشتم. از پسرش 

نماز اول وقت و رعایت حالل و حروم رو خواسته بود. 
تمام روز مونده بودم چکار کنم. حسین فقط برای ناهار از اتاقش اومده بود بیرون. علی رو فرستاده 
بودم دنبال خرید و داشتم دور خودم می چرخیدم که در زدند. حمزه بود. دوست حسین و علی. 
اومده بود سراغ حسین. جریان رو بهش گفتم. خوشحال شد و گفت میره دنبال چندتا از دوستهای 
مشترکشون. هنوز در رو نبسته بودم که خواهرم و بچه هاش از راه رسیدند. گفت یهویی دلتنگ 
شدیم و از شهرستان راه افتادیم و اومدیم سمت شما. توی دلم خندیدم. می دونستم کار کیه این 
دلتنگی های یهویی. به خواهر زاده هام گفتم برن پیش حسین و سرش رو گرم کنند تا از اتاقش 
بیرون نیاد تا با خواهرم رفتم داخل باز در زدند. همسایه باالیی بود. اومده بود سری بزنه. واسش 
تعریف کردم چی شده. گفت ما هم می آییم. ازم پرسید چه کار کردم و گفتم فقط علی رو فرستادم 
دنبال کادو. خوشحال شد و گفت: »پس کیکش با من. االن آقارضا رو هم می فرستم بیاد از 
درخت انگور بچینه بعد هم بره کادو بخره.« مثل همیشه راست گفته بود. همه چی داشت خودش 
جور می شد. کمی بعد حمزه و بقیه بچه ها از راه رسیدند. با کمك هم مهمون خونه رو تزئین کردیم 

و میز رو چیدیم. رفتم سراغ حسین. دیگه وقتش بود بیاد بیرون و بشه نقل مجلسش!
بغلش کردم و نامه ی پدرش رو دادم دستش.

-تولدت مبارك پسرم. این کادوی باباته.
بلند شد و نامه رو گرفت.

-بابا؟ خودش برام نوشته؟
-دیشب تو خواب... برام خواند و منم برات نوشتم.

نامه رو برد نزدیك صورتش. از باالی نامه نگاهم کرد. دلم هوایی شد..
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سمانه برومند علیپور 

خیلی وقت است از آن روزها گذشته. اما انگار همین دیروز بود. همه چیز از 
یك تب شروع شد. تب مامان. 22 تیرماه سال 83 بود. تنش آنقدر داغ بود 
که نای راه رفتن نداشت. با هر آب دهانی که می خواست قورت بدهد دستش 
را روی گلویش می گرفت و چشمانش را می بست. داروهایش را به سختی 

خورد. رو به من کرد و گفت: )می خوابم( 
کشیدم.  رویش  را  سبزش  کرم  چهارخانه  پتوی  کردم.  نگاهش  عاجزانه 

چشمهای غمگینم را که دید، 
 پنج تا انگشت دستش را طرفم گرفت و گفت: )تا 5 روز دیگه خوب می شم. 

غصه  نخور مادر، 5 روز دیگه...( 
سرش را که گذاشت روی بالشت انگار بیهوش شد. 

به آشپزخانه رفتم. همه چیز را تار می دیدم. اشك در چشمهایم حلقه زده 
نیست، قوی  به خودم گفتم؛ حاال وقت گریه  و  بود. نفس عمیقی کشیدم 

باش عسل! 
اما دلم خیلی گرفته بود. از فروردین ماه پشت سر هم بد آورده بودیم. لحظه 
سال تحویل تو خیابان امام رضا )ع( روبروی گنبد طالیی آقا ایستاده بودیم 
را می خواندیم. سال که تحویل  القلوب...  یا مقلب  همراه جمعیت و دعای 
شد مثل همیشه خودم را در آغوش مادرم انداختم و او را بوسیدم. هنوز از 
بغلش بیرون نیامده بودم که زنی با سر تراشیده و چهره ای آفتاب سوخته و 
لباس ژنده سیاه به من کج می خندید. دلم هری ریخت پائین. نگاهم را یك 
لحظه از او گرفتم از بغل مامان بیرون آمدم. خنده روی لبانم خشك شده 
بود. سر برگرداندم تا زن را دوباره ببینم ولی نبود. هر چه دورو برم را گشتم 
انگار چنین آدمی وجود نداشت. مامان داداش هایم را می بوسید و همه عید را 
به هم تبریك می گفتند. صدای ناقاره از حرم آقا به گوش می رسید. ضربان 
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قلب من با هر ناقاره باال می رفت. زن غیب شده بود... همان شب بود که خبر دادند عمو 
مصطفی تصادف کرده است. عمو مصطفی برادر کوچك پدرم بود. مادر خودش بزرگش 
کرده بود. همیشه میگفت: »مصطفی برادر شوهرم نیست، پسرمه، اون برام با حمید پسر 

بزرگم فرقی نداره.« 
وقتی تابوت عمو مصطفی روی دستها بلند شد، مامان پشت تابوت دوید و گفت: »مصطفی 
پسرم، خوش به حالت که داری میری پیش داداشت. به اون بگو بچه هاش را خوب بزرگ 

کردم. دیگه منو ببره پیش خودش« 
بند دلم پاره شد به طرفش دویدم. دستش را گرفتم. سرش داد زدم وگفتم نه. چشمای 
سیاهش را توی چشمهایم انداخته بود. مبهوت نگاهم می کرد. انگار توقع نداشت سرش داد 
بزنم. صورتش خیس اشك بود. تنم می لرزید. فریاد زدم: »پس من چی؟ فکر منو کردی؟ 

پسرات داماد شدند؟ من بی پدر بی مادر...« 
صدای هق هق من با هق هق جمعیت یکی شد. تابوت عمو مصطفی از ما دور می شد و 

مامان سعی می کرد آرامم کند. اما آرام نشدم... 
بود. روز ششم عمو  قلبش بستری  به خاطر  بیمارستان  مامان در  بعد مدام  به  روز  از آن 
مصطفی بود که یك سکته رد کرد. ولی به خاطر اینکه مراسم هفتم خوب برگزار بشود با 
رضایت خودش از بیمارستان مرخص شد. مراسم که تمام شد دوباره رفت بیمارستان. روی 
تخت بیمارستان خوابیده بود. کف دستی که آنژیوکت سبز رنگی تو رگش بود را گذاشت 

روی گونه ام. گفت: »می خوام عروسیت را ببینم، می خوام، دخترت را ببینم( 
دستم را گذاشتم روی دستش. مواظب بودم به آنژیوکتش فشار نیاورم. لبهایم را به سمت 

کف دستش بردم و دستش را بوسیدم. گفتم: )زود خوب می شی...( 
اگر خوب نشود... دوباره چشمهایم تار می بیند. پلك میزنم. قطره های اشك از صورتم پائین 
میآیند. قابلمه را بر میدارم تا برایش سوپ درست کنم. اشکم را با انگشت پاك می کنم. با 
خودم می گویم قلبش که خوب شده. 19 روز پیش قلبش را بالون کردیم. دکتر گفت خوب 

است. االن هم فقط سرما خورده، دکتر گفت چیزی نیست...( 
برایش سوپ می برم. بیدارش می کنم. 

ـ )مامانی عزیزم، پاشو( 
 چشمهایش را باز می کند. لبهایش از زور تب سرخ سرخ شده بود. شانه هایش را می گیرم و به زور 
یه غذا درست کردم که  به هر حال  مینشانمش. می گویم: »ببین چه سوپ خوشمزه ای 

نسوخت. دیگه عروسی شدم مگه نه!«
به زور لبخند زد مثل همیشه نبود. قاشقی پر از سوپ کردم توی دهانش. دستش را روی 
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گلویش گرفت و به سختی قورت داد. سرش آنقدر سنگین بود که خودش را روی بالشت 
انداخت. دستش را تکان داد. فهمیدم که میل ندارد. سینی ای که در آن بشقاب سوپ بود را 
برداشتم، رفتم آشپزخانه. یاد کودکی ام افتادم. کالس اول بودم که سخت بیمار شدم. از زور 
تب چشم هایم را نمی توانستم باز کنم. انگار آخر برج بود. آخر برج را از یخچال خالی خانه 
می توانستم حدس بزنم. مامان داروهایم را درون یك بشقاب مالمین باالی سرم قرار داده 
بود، قرص جوشان را داخل لیوان آب انداخت قرص تکانی خورد و روی آب آمد. چشمانم 
سنگین بود. صدای حل شدن قرص در آب را که شبیه نوشابه پر از گازی که درون لیوان 
ریخته شده باشند به گوشم می رسید. کف دست مامان بالشت زیر سرم شد. سرم به لیوان 
نزدیك شد. بوی پرتقالی قرص جوشان در مشامم پیچید. به زور ذرهای از آن را خوردم 

لحظه ای احساس خنکی تو وجود تب دارم حس کردم. لبخند زدم و گفتم: پرتقاله! 
مامان قربان صدقه ام می رفت. سرم را روی بالشت گذاشت. نمیدانم چقدر خوابیده بودم. 
ولی دست نوازشگر او بیدارم کرد. چشمانم را که باز کردم یك سینی پر از میوه کنارم دیدم. 
برق دانه های سرخ اناری که چهار قاچ شده بودند هنوز در ذهنم است و پرتقال هایی که از 
دستهای من بزرگتر بودند. آن شب گذشت اما دیگر هیچوقت انگشتر طالی پنج پری را 

که در دستان مادر همیشه بود را ندیدم. 
بغض گلویم را فشار می داد پشت میز ناهارخوری وسط آشپزخانه نشستم. به رومیزی اطلس 
شکالتی رنگش خیره شدم، تابستان بود، ولی سردم شده بود. درست مثل آن روز زمستانی ای 
که مادر مرا مثل هر پنج شنبه به بهشت زهرا سر مزار بابا برد. برف سنگینی باریده بود. یك 
جعبه کیك یزدی خریده بودیم. کیك یزدی ها را خیرات کردیم. چند تا هم آخر جعبه مانده 
بود که برای خودم نگه داشتم. یادم می آید خیلی کوچك بودم. شاید چهار سالم بود شاید هم 
کمتر. سرمزار بابا نشسته بودیم. برف روی سنگ قبر او نشسته بود. مامان با دستش برفها را 
کنار زد. اما یك الیه یخ روی سنگ قبر را گرفته بود. مادر دنبال چیزی گشت تا با آن یخ های 
روی سنگ قبر را بشکند ولی چیزی جز یك تکه شیشه پیدا نکرد. من کیك یزدی ها را روی 
هم می چیدم وبرای خودم آپارتمان درست می کردم. مامان را صدا کردم تا آپارتمان کیکی مرا 
ببیند. او اشك می ریخت و سعی می کرد یخها را بشکند. سردم شده بود. تمام برفها از خون 
مامان سرخ شده بود او آنقدر گرم شکستن یخ ها بود که متوجه برش دستش نشده بود. گریه 
کردم. آپارتمان کیك یزدیام خراب شد. مامان شیشه را با صدای جیغ من رها کرد. هر دوگریه 

می کردیم. او با گریه سعی میکرد بخندد. 
مرا به آغوش کشید.خنده و گریه اش مخلوط شده بود. می گفت هیچی نیست هیچی نیست... 
دیگر شب شده بود. داروهای مامان را به او دادم. مثل کوره تمام تنش می سوخت. دلم خیلی 
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گرفته بود دوست داشتم حالش خوب بود تا یك کم قلقلکش می دادم. او می خندید و باز مرا در 
آغوش میگرفت. دوست داشتم حالش خوب بود و برایم قصه می گفت. سرم را میگذاشتم روی 
زانوهایش و موهایم را نوازش میکرد و برایم از بابا می گفت. اسم بابا که می آید یاد رفتنش 

می افتم. دو سال و هفت ماهه بودم که او به جبهه رفت. خانه ما اواسط کوچه بود. 
مادر بزرگ چادر گل گل سفیدش سرش بود و کنار برادرهایم دم در ایستاده بود. من در 
آغوش پدر بودم. مادر کاسه چینی گل سرخی اش را پر از آب کرده بود و بغضش را قورت 
میداد. پدر تك تك برادرهایم را بوسید. مادر بزرگ را بوسید و مرا به آغوش مادر سپرد. 
گیج شده بودم. مادر بزرگ اشك چشمش را با گوشه چادرش پاك می کرد. پدر ساك سبز 
رنگش را از روی زمین برداشت و بی آنکه نگاهی به ما بکند، رفت. برادرهایم برایش دست 
تکان می دادند و مادر با یك دست آب کاسه را پشت سر او ریخت. بلند صدایش کردم. 
گفتم: بابا، باباجونم! اما او بی آنکه به پشت سر خود نگاه کند به راه خود ادامه می داد. خودم 
را به سمت زمین از تو آغوش مادر خم کرده بودم و با گریه او را صدا می زدم. مادر سعی 
می کرد مرا صاف نگه دارد و آرامم کند اما من می خواستم او رهایم کند تا پشت پدر بدوم. 
هر چه فریاد من بلندتر میشد و او را بیشتر صدا می زدم تصویر او در خم کوچه کوچك و 

کوچکتر می شد... 
ای کاش االن بابا اینجا بود. عقربه های ساعت نیمه شب را نشان می دادند ولی هنوز تب 
مامان پایین نیامده بود. اگر بابا بود با هم می توانستیم مامان را ببریم دکتر. دلم می گیرد ای 
کاش برادرهایم نرفته بودند شمال. چند روز پیش آمدند هرچه به مامان اصرار کردندکه با 

هم برویم مسافرت، او قبول نکرد گفت: بروید خوش باشید، آنها هم رفتند.
کنار مامان می روم. سخت نفس می کشد. دستم را روی صورتش می کشم. صورتم را به 
صورتش می چسبانم. گونه ام ُگر می گیرد. آرام صدایش می کنم چشمانش را باز می کند. 

می گویم: )بریم دکتر!( 
باز  برایم  را  آغوشش  کنار می کشد.  تختش  توی  را  نه. خودش  یعنی  تکان می دهد،  سر 
میکند. کنارش دراز می کشم. دست تب دارش را روی سرم می کشد. میبوسمش. لبانم از 

داغی صورتش آتش میگیرد. زیر لب می گوید: )ناز دخترم، اذیت شدی امروز.( 
خودم را در بغلش گم می کنم. دلم تنگ بود. درست مثل آن شبهایی که دلتنگ پدرم بودم 
و بهانه اش را می گرفتم و مادر مرا در آغوش خودش آرام می کرد. کوچکتر که بودم با هم 
در حیاط می رفتیم و ستاره ها را به من نشان می داد. اما آن شب مامان مثل همیشه نبود. 
از آغوشش بیرون می آیم. دلم بیشتر می گیرد. احساس تنهایی میکنم. یاد تنهایی مامان 
می افتم. از خودم می پرسم واقعًا 23 سال بدون پدر چطور ما را بزرگ کرد؟ یاد شبهایی 
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میافتم که در تهران حمله هوایی می شد. صدای آژیر خطر همه جا می پیچد. تمام چراغها 
را خاموش می کردیم. مامان همه ما را می برد کنار دیوار. به دیوار می چسبیدیم. سیاهی 
آسمان خودش را به سرخی آتش میداد. صدای تیرهوایی با صدای حمله هواپیماها با هم 
مخلوط می شد. به آسمان که نگاه میکردم پر از شعله های زرد و قرمز بود و هواپیماهایی 
که از باالی سرمان رد می شدند. اما مامان نمی گذاشت که بترسیم. میگفت: )اون هواپیمای 

ایرانه! االن هواپیمای صدام را می زنه نابود می کنه( 
آتش هایی که از سمت زمین به آسمان پرتاب میشدند را به من نشان می داد می گفت: )ببین 

دخترم تیر هوایی ها را. ایرانیها قهرمانند. االن عراقی ها فرار می کنند( 
و من می خندیدم، آن روزها فکر می کردم بابا در یکی از آن هواپیماها است. خیلی وقت بود 
بابا شهید شده بود ولی من فکر می کردم شهید یعنی کسی که هواپیما دارد و پیش خداست. 
یعنی کسی که چون با دشمن می جنگد وقت نمی کند بیاید خانه. هر وقت در مدرسه شعار 
شهیدان زنده اند ا... اکبر را می دادند من بلندتر از همه تکرار می کردم. وقتی در طول روز 
هر هواپیما یا هلیکوپتری از باالی سرمان رد می شد می دانستم که پدرم است. برای همین 
تا مسافتی دنبال آن می دویدم و با تمام نیرو فریاد می زدم و با پدرم حرف میزدم. گاهی 
اوقات هم هر چه میخواستم برایم بخرد به او میگفتم و همیشه یك روز بعد پالستیکی 
بزرگ از خوراکی ها و اسباب بازی هایی که خواسته بودم را در گوشه حیاط پیدا می کردم. 
پله های حیاط را دو تا یکی می کردم و خودم را به مامان می رساندم، از شوق من چشمهای 
مامان هم برق میزد. یاد چشم های تب دار مامان می افتم. دیگر از سیاهی شب نمی ترسم. 

به زور بیدارش می کنم، او را درمانگاه می برم... 
بوی الکل توی مشامم پیچیده بود. پایین تختش نشسته بودم تا سرمش تمام شود. دیگر 

صبح شده بود. 
خانه که آمدیم به من گفت: فقط چهار روز دیگر مانده تا خوب شوم. کمکش کردم تا توی 

تختش بخوابد. در آغوشش رفتم و گفتم: )طاقت مریضی ات را ندارم. زود خوب شو(
سرم را بوسید و گفت: )خانوم شدی( 

صدایش هنوز در گوشم می پیچد. حرفش خیلی معنا داشت. 
ظهر شد. تلفن زنگ زد. امید برادر دومم بود. نمی دانست مامان بیمار است. از شمال زنگ 
زده بود و خبرهای سفرش را می داد. به دروغ گفتم خوبیم. اما خوب نبودیم. مامان گفته 
بود به داداش هایم نگویم که بیمار است. گفته بود اگر بدانند سفر به آنها خوش نمی گذرد. 

گفته بود نگران می شوند اما همیشه خودش نگران ما بود. 
شب شد. کنارش رفتم. صدای نفس هایش خیلی سخت شده بود. انگار خرخر می کرد. به 
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زور بلندش کردم. اینبار او را به بیمارستان بردم. از اتاق دکتر درمانگاه بیمارستان بیرون 
آمدیم. تشخیص او هم مثل چند دکتر قبل سرماخوردگی بود. بازوی مامان را روی شانه 
نگاه  را  اطرافم  بیمارستان  بردارد. توی سالن  بودم. نمی توانست خوب قدم  انداخته  خودم 
کردم. یك نیمکت فلزی دیدم. مامان تلوتلو می خورد. به زور بردمش طرف نیمکت فلزی. 

روی نیمکت نشست. گفتم: »می روم داروهایت را می گیرم« 
معصومانه نگاهم کرد نگاهش آتشم زد. دلم نمی آمد تنهایش بگذارم. ولی چاره ای نبود. 
از  داروخانه که شدم  وارد  بود.  بیمارستان  نزدیك  داروخانه  دادم.  تکیه  دیوار  به  را  سرش 
کندتر  اصرار می کردم حرکتش  بیشتر  داروخانه چی  به  یکه خوردم. هر چه  شلوغی اش 
می شد. هر ثانیه مثل یك قرن می گذشت. دلم شور مامانم را میزد. داروها را گرفتم و به 

سمت بیمارستان دویدم. 
مامان دو تا دست هایش را زیر صورتش گذاشته بود پاهایش را توی شکمش جمع کرده 
بود و روی نیمکت فلزی بیمارستان خوابش برده بود. یك لحظه ایستادم بغض توی گلویم 

پنجه انداخته بود، دلم برای غریبی اش آتش گرفت... 
 روز سوم بود. تا حاال باید بهتر میشد ولی نشده بود هر لحظه حالش بدتر از قبل میشد. چیزی به من 
می گفت که این سرما خوردگی نیست. یاد بیماری خودم افتادم. 17 ساله بودم که سخت 
بیمار شدم. هر روز بدتر از قبل می شدم. طوریکه دکتر به مامان گفته بود زنده نمی ماند. اما 
مامان دلسرد نشد. مرا برد پیش دکتر پناهی. به سه تا نسخه او خوب شدم. چیزی مثل برق 

از ذهنم گذشت. دکتر پناهی! حتمًا او می تواند تب مامان را پایین بیاورد. 
بعد از ظهر او را پیش دکتر پناهی بردم. مامان روی پاهایش نمی توانست بایستد. جسمش 
را به خودم تکیه داده بودم و روی زمین میکشاندمش. مطب مثل همیشه شلوغ بود. صدای 
نفس هایش مثل صدای گوسفند قربانی شدهای بود که سرش را بریده بودند. یك بوی 
خاص هم وجودش را فرا گرفته بود. حال مامان آنقدر بد بود که بدون نوبت وارد اتاق دکتر 
شدیم. مامان را روی مبل چرمی اتاق دکتر نشاندم. دکتر تا چشمش به مامان افتاد گفت: 

پدرت کجاست دخترجون؟ 
با حرف دکتر بند دلم پاره شد. مات زده به دکتر نگاه کردم و زیر لب تکرار کردم: پدرم؟ 

یتیمی نکرده  احساس  اندازه  آن  تا  هیچ وقت  بود.  شده  خراب  سرم  روی  دنیا  تمام 
لرزید  ام  چانه  اختیار  بی  بود.  جواب  منتظر  و  بود  ایستاده  من  روبروی  دکتر  بودم. 
پایین  سریع  را  سرش  گرفت.  فرا  را  دکتر  چهره  تمام  غم  شده!  شهید  گفتم:  و 
دورخودش  باشد  کرده  گم  را  پایش  و  دست  آدمی که  مثل  کشید.  سردی  آه  و   انداخت 

می چرخید و گفت: )باید مادرت بستری بشه(
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مات و مبهوت نگاهش کردم و گفتم: )شما که معاینه اش نکرده اید؟( 
دکتر همینطور که چیزی روی کاغذ می نوشت در جوابم گفت: )این بو را حس می کنی؟ 

بوی اوره بدنش است( 
سرم را به حالت تایید تکان دادم. تار می دیدم. همه چیز تاریك بود. حتی نامه سفیدی که 

دکتر برای بیمارستان نوشته بود. 
... به بیمارستان امام رضا)ع( رسیدیم. بستری اش کردم. در یك لحظه توان راه رفتن از من 
گرفته شد. دهانم خشك شده بود و صدای ضربان قلبم را حس می کردم. زنی که لحظه 
سال تحویل دیده بودم با همان سر تراشیده و چهره آفتاب سوخته اش در سالن بیمارستان 
راه می رفت. او به من کج می خندید. نگاهم را از او گرفتم و با تمام وجودم خدا را صدا زدم. 
دیگر مامان کم حرف میزد. انگار گوش هایش سنگین شده بود.هر چه به او می گفتم به 
من نگاه می کرد. ترسیده بودم درست مثل آن روزی که سرم را روی زمین گذاشته بودم و 
پاهایم را به دیوار زده بودم. و همه چیز را بر عکس میدیدم. دو سال و نه ماه بیشتر نداشتم. 
سعی می کردم مثل برادرهایم روی دستهایم بایستم. بوی قورمه سبزی همه جای خانه را 
پر کرده بود. خوش حال بودم. مامان گفته بود آن روز بابا از جبهه می آید. چند زن به خانه 
ما آمده بودند. زنها چیزی به مامان گفتند. مامان مثل اسپند روی آتش از جایش بلند شد. 

مادر بزرگ با دستش روی پاهایش میزد و می گفت: یا ابوالفضل، یا ابوالفضل( 
مامان هم بلند فریاد میزد: )نه دروغه! اون زنده است، خودش تونامه نوشته بود که امروز 

می یاد. بچه هاش منتظرند( 
از ترس نشستم و بلند گریه کردم. زنی سیاه پوش مرا در آغوش گرفت... 

اتاق مامان در بیمارستان تاریك تر از همه اتاق ها بود. سه تا زن دیگر به جز مامان در آن 
اتاق بستری بودند. روی یکی از تخت ها زنی استخوانی زیر پتو خوابش برده بود. تخت کنار 
مامان هم زن درشت اندامی بود که پایش را به میله تخت زنجیر کرده بودند. یك پلیس 
زن هم به عنوان همراهش دم در اتاق روی صندلی نشسته بود. یك لحظه از ترس حالت 
تهوع به من دست داد. طرف شیر آبی که گوشه اتاق بود رفتم تا صورتم را بشویم. صورتم 
را شستم. باد گرمی از توی پنجره نیمه باز اتاق به صورتم می خورد. صورتم خنك شده بود. 
صدای قربان صدقه های زنی که دختر جوانش روبروی تخت مامان بستری بود، به گوشم 
میخورد. زن با هرناله دخترش به او جانی میگفت. یاد محبت های مامانم افتادم. به مامان 
نگاهی کردم. خیس عرق روی تخت افتاده بودم. دستم را روی صورتش کشیدم. زیر لب 
گفت: )درها را باز کنید( بوسیدمش و گفتم: )در کجا را مامان جونم؟ کجا می خوای بری؟( 

ولی او هذیان می گفت. 
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از اتاق بیرون رفتم. چهره آن زن با سر تراشیده و صورت آفتاب سوخته اش از ذهنم بیرون 
نمی رفت. تك تك اتاق ها را سرکشیدم. ولی باز هم زن غیب شده بود. تلفن کارتیای به 
دیوار سالن بیمارستان نصب شده بود. گوشی را برداشتم. دستم روی شمارهها می لرزید. 

شماره داداش امیدم را گرفتم. نمی دانستم چه می گویم فقط اشك می ریختم. 
بود. درست مثل سال های جنگ که در تهران زندگی  را فرا گرفته  وحشت تمام وجودم 
به  باالی سر جنازه شهیدی که می خواستند  از آن روزی که در بهشت زهرا  می کردیم. 
چیزی  و  نمی دویدم  هواپیمایی  و  هلی کوپتر  هیچ  دنبال  دیگر  ایستادم،  بسپارندش  خاك 
از بابا نمی خواستم. دیگر در حمله های هوایی به شعله های آتش آسمان نگاه نمی کردم و 
نمی خندیدم بلکه با هر آژیر خطر، به جای پناه گرفتن به گوشه دیوار، به آغوش مادرم پناه 
می بردم و وحشت تمام وجودم را فرا می گرفت. وحشت از اینکه من باشم او نباشد و او 

باشد و من نباشم. 
هر بار سرویس مدرسه می آمد دنبالم از بیرون به نمای کل خانه نگاه می کردم. یاد تصاویر 
خانه های بمب باران شده می افتادم. و دعا می کردم که وقتی بر می گردم خانه ما سالم باشد 
در راه مدرسه سرم را به شیشه سرد مینی بوس می چسباندم به یاد عکس مدرسه ای که در 
تهران بمب باران شده بود می افتادم. در آن عکس جسد بی جان دانش آموزان را کنار هم 
خوابانده بودند. با خودم می گفتم: اگر من کشته شوم مامان بدون من چقدر غصه می خورد!

مادر خیلی وقت بود این ترس ها را در چهره ام می دید و سعی می کرد آرامم کند. شاید نگاه 
مضطرب من بودکه باعث شد آن روز مامان بگوید، می رویم برای همیشه مشهد آنجا خوب 

است فامیل ها آنجا هستند دیگر غریب نیستیم. 
چقدر آن شب غریب بودم کنار مادرم یك تشت آب در دستم بود و چند تا گاز استریل که 
به نوبت خیسشان می کردم و روی کف پا و کف دست و پیشانی مامان می گذاشتم آب 
درون تشت از حرارت تب مامان گرم شده بود. مامان یك لحظه چشم هایش را باز کرده و 
دید که پاشویه اش می کنم. خودش را توی تختش جابجا کرد و آغوشش را برایم باز کرد. 

گفتم: )چه کار می کنی؟( 
گفت: )بیا قربونت برم، بیا بغلم بخواب مامان( 

سعی کردم بخندم که مامان نفهمد که ناراحتم. گفتم: )من خوابم نمی یاد( 
اما وقتی ساعتها جلوی در حمام می ایستادم و به پتوی خاکستری رنگی که مادر در تشت 
حمام خیسش کرده بود، نگاه می کردم و سوال هایی در مورد حمله های شیمیایی که باید از 

آن پتو استفاده می کردیم از مادر می پرسیدم، فهمید که آرام نمی شوم. 
ساعت نقره ای رنگش را از دستش باز کرد. دستم را گرفت. ساعت را گذاشت کف دستم و با 
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قدرت انگشتان دستم را روی ساعت فشار داد و دوباره چشمانش را بست. انگار از حال رفت. 
پاشویه اش  و  می ریختم  اشك  صدا  بی  و  اختیار  بی  بگیرم  را  اشکم  جلوی  نمی توانستم 
می کردم. مامان هیچ طالیی نداشت. دو تا انگشتر برایش با پول های خودم خریده بودم. 
یکی در نجف و دیگر عقیق یمن که وقتی برای قلبش بیمارستان بستری شده بود به دو تا 
پرستار بخشیده بود. داخل اتاقش یك کمد دیواری داشت که یك طرف آن سه تا کشوی 
پهن بود. درون هر کدام ازآن کشوها پر بود از کادوهایی که با دقت خریده بود تا هر کس 

که خانه ما می آمد دست خالی بیرون نرود. 
بودم.  آمده  بیرون  اتاق  از  بود. من  آمده  باالی سرش  معاینه  برای  دکتر  بود.  صبح شده 
داداش هایم از شمال خودشان را رسانده بودند با دیدن من زانوهایشان شل شد. آنقدر گریه 
کرده بودم که چشم هایم مثل چشم های قورباغه ورم کرده بود. حمید برادر بزرگم دستش 

را به دیوار گرفت تا نیافتد و به من گفت: )مامان مرده؟!( 
سر تکان دادم و گفتم: )هنوز نه!( 

اتاق شیشه ای  انتقال دادند. حاال دیگر بین من و او یك   ICU همان صبح مامان را به
فاصله بود. دیگر حرف نمی زد. نگاهم هم نمی کرد. فقط خیلی کوتاه اجازه داشتم کنارش 
بیاستم. یك لوله پالستیکی در دهانش بود و تلویزیونی که ضربان قلبش را نشان می داد. 
دستم را به انگشتان پایش کشیدم. پاهایش سرد بود و زرد. به او گفتم: )تو گفتی فقط 5 

روز، تا فردا باید خوب بشی( 
 اما نگاهم نمی کرد. دیگر هذیان هم نمی گفت.   فقط صدای دستگاه هایی که به او وصل شده بودند را 
میتوانستم بشنوم. دکترها می گفتند در کما رفته می گفتند سپتیسمی خونی شده. از اثرات 
بعد از بالون زدن قلبش است! عفونت خونی کرده. در ناباوری او را نگاه می کردم نزدیك 
چهلم عمو مصطفی بود که مامان یك روز صبح با خودش لبخند می زد. از پشت کمرش 
دست هایم را به دورش حلقه زدم. سرم را گذاشتم روی شانه اش و گفتم: )راستش را بگو 
مامان خانوم، چرا می خندی؟( اول چیزی نگفت. بعد که خوب قلقلکش دادم تسلیم شد وبا 

خنده گفت )دیشب عمو مصطفی آمده بودم دنبالم می خواست مرا ببرد کربال( 
خنده روی لبانم خشك شد و گفتم: )شما که نرفتی؟( 

مامان از چهره مات زده من خنده اش گرفت و گفت: )نه ولی گفت دو میلیون و سیصد 
هزار تومان پول داده اسم منو ثبت نام کربال کرده( 

ابروهایم را باال دادم و گفتم: )خیر باشه( 
درست دو میلیون و سیصد هزار تومان هزینه بالون زدن قلب مامان شده بود. حاال دکترها 
پرستار  می افتم.  می شود.  شل  زانوهایم  سپتیسمی کرده.  بالون  همان  خاطر  به  می گویند 
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بلند چهره  فری  مژه های  و  با چشمان مشکی  بود  زنی  پرستار  را می گیرد.  بازوهایم  زیر 
گندمگون و گونه های برجسته اش بی شباهت به مامان نبود مرا بیرون از ICU می برد. لیوان 
یکبار مصرفی که درونش آب بود را به لبانم نزدیك می کند. دیگر حالم بهتر شده بود. زن با 
صدای مالیمی پرسید، چه نسبتی با آن مریض داری؟ نفس مثل آه از سینه ام بیرون آمد و 
گفتم دخترش هستم. پرستار لبخندی زد و گفت: »حدس می زدم چون دقت کرده ام هر وقت 
کنارش هستی فشارش بین 11 تا 13 میرسد اما از او که دور می شوی فشارش افت می کند.« 

به او نگاه کردم وگفتم: )خوب می شه؟( 
پرستار سری تکان داد و گفت مگر یك معجزه اتفاق بیافتد. 

بود.  کم  برایم  سالن  هوای  بود.  شده  بلند  ام  گریه  هق  هق  صداق  شدم  بلند  جایم  از 
جمعیت  دیدن  با  اما  رفتم.  بیمارستان  حیاط  طرف  به  بکشم  بیشتری  نفس  می خواستم 
فامیل ها نفسم بیشتر بند آمد. دایی هایم با برادرانم صحبت می کردند. آن طرف پسرخاله ام 
ایستاده بود. دختر داییها و پسردایی هایم با دیدنم دورم جمع شدند. من اشك می ریختم و 
آنها هم با من اشك می ریختند. حس جنون به من دست داده بود. می خواستم فریاد بزنم 
و بگویم این همه سال کجا بودید؟ تمام این سال هایی که مادرم تك وتنها ما را بزرگ 
کرد چرا حال او را نپرسیدید؟ حاال حال او را پرسیدن چه فاید ه ای دارد؟ اما فریادم را قورت 

می دهم. مثل تمام سال هایی که مادرم سکوت کرد و مراعات. 
چشمم به دایی بزرگم می افتد. یادم می آید که هشت ساله بودم که مامان به من گفته بود 
اگر جلوی نامحرم ها روسری سرم کنم، روح پدرم شاد می شود. من هم سر می کردم. نه 
به اجبار بلکه به انتخاب. عید دیدنی خانه دایی ام رفته بودیم خانه دایی در بهترین منطقه 
شهر بود، دوپلکس بود و بسیار زیبا. تمام فامیل در خانه او جمع بودند. دایی تا چشمش به 
روسری من افتاد گفت: )چه زشت شدی!( من خندیدم. دایی سعی کرد روسری را از سرم 
بردارد ولی من با دو تا دست هایم روسری را گرفته بودم و اجازه نمی دادم از سرم بکشد.
کنارم  فامیل  دخترهای  از  یکی  نشستم.  گوشه ای  داد.  نجات  او  دست های  از  مرا  مامان 
نشست. دخترك موهای صاف و خرمایی رنگش را روی شانه هایش ریخته بود. با هم حرف 
می زدیم و می خندیدیم تا اینکه دایی کنار ما نشست. دختر را نوازش کرد و بوسید بعد چند 
اسکناس تا نخورده از جیب بغل کتش درآورد و به او داد. من سعی کردم به اطرافم نگاه 
کنم یعنی اصاًل حرکت داییام را نمی بینم. دایی از ما دور شد. با خودم گفتم این صحنه را به 
کسی نمی گویم تا مادرم ناراحت نشود. اما سالها بعد وقتی از زبان مامان حکایت رفتار دایی 

را شنیدم مات زده به او نگاه می کردم. آن روز دل مادر بیشتر از من شکسته بود. 
در حیاط بیمارستان هم نفس کم می آورم. دوباره پشت در شیشه ای ICU می روم. به او فکر 
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می کنم به مادرم. همین چند ماه پیش تولد 50 سالگیاش را با داداش هایم گرفتیم. خودش 
خبر نداشت. گفتم داداش ها آمدند. یك کیك هم برایش خریدیم. شمع های جادویی که با 

هر فوت کردن دوباره خود به خود روشن می شدند را درون کیك فرو کردم. 
مامان می خندید و می گفت: »مگه من بچه ام که شمع فوت کنم؟« 

گفتم: »مگه فقط بچه ها شمع فوت می کنند؟« 
آن روز خیلی خندیدیم همه با مامان شمع فوت می کردیم و شمع ها دوباره روشن می شدند. 
دیگر شب شده بود. داداشها به زور مرا به خانه بردند. اما در خانه هم بند نمی شوم. باالی پشت 
بام رفتم، تو سیاهی شب گنبد طالیی آقا برق می زد. باد گرمی صورتم را نوازش می داد. به 
خودم می پیچیدم و اشك می ریختم. ناله ام بلند شده بود. یاد چند ماه پیش خودم افتادم آن روز 
هنوز مامان بیمار نبود. روی سجاده گلبهی رنگم ایستاده بودم داشتم سوره توحید را درنمازم 
میخواندم اما تا گفتم اهلل الصمد دیگر هیچ چیز از حال خودم نفهمیدم. تمام وجودم آب شد. 
حال عجیبی داشتم. آخر نماز از خدا خواستم هر چه که دارم از من بگیرد و در عوض به من 

اخالص دهد. همان لحظه فکری در دلم شور انداخت، که حتی مادرت؟ 
مکث کردم. حالم آنقدر نزدیك خدا بود که گفتم: )حتی مادرم(

به گنبد طالیی آقا خیره شدم و گفتم از این امتحان سربلند بیرون نمی توانم بیایم. بدون 
مادرم نمی توانم زنده باشم. 

هوا روشن شده بود. امروز روز پنجم بود، خودم را به بیمارستان رساندم. کنار تخت مامان 
را بوسیدم،  پاهایش یك تکه یخ شده بودند. دستش  ایستادم دیگر تب نداشت. دست و 
دستم را کشیدم روی سرش چشمم افتاد به روسری اش. خودم برایش کادو خریده بودم. در 
آخرین سفری که تهران رفته بودم. بلیط برگشتم را برای سه روز بعد گرفته بودم. کارم که 
تمام شد، دلم برای مامان تنگ شد. رفتم بازار و برایش همان روسری را خریدم. از مغازه 
که بیرون آمدم دلم شور برداشت. هر چه با خودم کلنجار رفتم نتوانستم در تهران بمانم. 
مستقیم رفتم فرودگاه. بلیطم را با بلیط اولین پرواز عوض کردم. کلید انداختم درون در، 

مامان خندید وگفت: آمدی؟ 
به او خبر نداده بودم که برمیگردم، خودم را تو بغلش انداختم و گفتم: )مگه می دونستی میام؟( 
مرا بوسید و گفت: )آره قربونت برم. تو که رفتی طاقتم تمام شد برای همین صدات کردم( 

پایم را کوباندم روی زمین و گفتم: )منو از تهران تا اینجا با تله پاتی کشوندی؟( 
و او می خندید. 

چندین بار حمد شفا را برایش خواندم. گفتم: »مامان یادت باشه! امروز روز پنجم است!« 
مردی که مانیتور مامان را چك می کرد مرا از اتاق بیرون کرد. دل نمی دادم از او جدا شوم. 
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از اتاق که بیرون آمدم اشکم سرازیر شد. 
پرستاری که روز قبل با هم صحبت کرده بودیم پشت در ICU ایستاده بود. با دیدن من 

لبخندی زد و گفت: »تو که هنوز داری اشك می ریزی؟« 
نگاهش کردم و بریده بریده گفتم: »مامانم!« 

شده  خیره  چشمانش  به  می گفت:  چه  نمی دانم  می کرد.  آرام صحبت  و  گرفت  را  دستم 
بودم. انگار چشم های مادرم در صورت او جامانده بود مثل او نرم و مالیم صحبت می کرد. 
صدایش به دلم می نشست. پرستار گفت: »امروز شهادت حضرت زهرا )س( است. به روح 

مادرت اجازه پرواز بده!« 
با ناباوری نگاهش میکردم و به او گفتم: »من بی او می میرم« 

او گفت: خدا با توست. توکل کن. 
زن دستم را فشرد و دوباره تکرار کرد: »تو نمی گذاری بره! اجازه بده بره.« 

پرستار از من دور شد. پشت در ICU نشستم و بهت زده به حرف هایش فکر کردم. 25 
سالش بود مادرم که مرا به دنیا آورد. آن روز 25 ساله بودم. سرم می چرخید. صدای زن در 

گوشم می پیچید. توکل کن، توکل کردم. 
نوری سفید از سرم تا سینه ام آمد و دوباره به طرف صورتم باال آمد. شادی ای عمیق وجودم 
را فرا گرفت. بی آنکه به پشت سر خود نگاه کنم به طرف حیاط بیمارستان رفتم. فامیل ها 
همه جمع بودند. روی زمین سجده شکر به جا آوردم. همه مبهوت نگاهم می کردند. برادرم 

پرسید چه شده؟ خندیدم و گفتم دیگر خانم شده ام. 
منظورحرفم را نفهمید اما مادرم چند روز قبل به من گفته بود که خانم شده ام. می دانستم 

که حال مادرم از همیشه خوب تر بود. 
آرام بودم از همیشه آرامتر. انگار خدا مرا در آغوش گرفته بود. صدای شیون اقوام حیاط 
بیمارستان را پر کرده بود. صدای من در بین جمعیت قاطعانه پیچید: »فردا مراسم خاکسپاری 
مادرم است. همه با وضو باشید و هیچ کس بلند برای او گریه نکند. بگذارید مادرم با آرامش 

به خاك سپرده شود.« 
مرگ  مورد  در  دانشجویی ام  دوره  در  که  زمانی  همان  بود.  خواسته  را  این  خودش 

می کردم.  تحقیق 
صبح روز بعد وقتی غساله می خواست مادرم را بشوید از بوی عطر مادرم سه قدم عقب رفت 
و با هر قدم یك ال اله اال اهلل. میگفت. زن رو به من کرد و گفت: »این زن کیست؟« با 
افتخار گفتم: بنده خدا. بوی عطر بهشتی مامان تمام فضا را گرفته بود. زن مادرم را غسل 
می داد و اشك می ریخت و من برایش با صدای بلند سوره واقعه را می خواندم. زن به مادرم 
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می گفت: »التماس دعا ای زن« 
وقتی به آیه اصحاب یمین رسیدم، جسم مادرم مثل ماهی لرزید. انگار می خواست به من 

بگوید که از اصحاب یمین است. 
پارچه سبز رنگی که از زیارت 14 معصوم تبرك شده بود مثل روسری روی سرش بعد از 
کفن انداختم. هیچ وقت به این زیبایی ندیده بودمش. بوی عطرش تمام فضا را گرفته بود 
برادرهایم دورش جمع شدند تا بار آخر از او خداحافظی کنند. مادر به همه ما لبخند زد. 

بیرون غسل خانه رفتم و دوباره سجده شکر به جای آوردم. 
تابوت مامان روی دستها بلند شده بود. و من رفتنش را نگاه می کردم بلند فریاد زدم )مامان 

دلت پیش من نباشه، ممنون ازت که 23 سال من را به عزیزی بزرگ کردی( 
رسم است که مادر دختر را به خانه بخت بدرقه کند ولی آن روز من مادرم را به وصال پدر 

بدرقه کردم. 
از آن روزها سالها گذشته است ولی انگار همین دیروز بود. 

صدای خنده های شاد پسرم و دخترم در خانه می پیچد. به تصویر مادر و پدرم که درون قاب 
عکس روی دیوار است نگاه می کنم آنها هم از درون قاب عکس به فرزندانم لبخند می زنند. 
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سمیه فتحی

تو، حکایت کدام  ای کاش می دانستم در زیر یك یك چروکهای صورت 
جدایی سنگینی می کند که هیچ لبخندی قدرت باز کردن چین ها را ندارد.

زیر شکوفه های چادر  در  راز اشك های مخفی شده  ای کاش می توانستم 
نمازت را آشکار کنم.

ای کاش سجاده ی نیمه شب هایت لب می گشود و از دردهای دلت برایم 
الالیی می گفت.

ای عزیزی که در خط مقدم عشق جانبازترین عاشقی
ز هرچه  نمونه ای  تفسیر  معنای وجودت،  اندیشه ی  در  مانده  لغت  فرهنگ 

خوبی مادر
گمنام ترین قصیده را تو می سرایی، سرفصل تمام دلنوشته هایی

ای کاش که بر کویر تشنه ی دلم می باریدی که تو ابر آبستن بهاری، ای 
زخمی خار مغیالن، ای دلتنگ و چشم انتظار...

از راه نرفته ایی بگو که تنها رفتی، از باغ ندیده ایی بگو که جا ماندی، آنها 
که ز نردبان گذشتند، رفتند و کلید را شکستند، ای همسفر نشسته در راه، 

لیال شده در غم یار، شیرین ز صبوریت حیا کرد
مجنون شد و از جنون چه ها کرد، در وقت صاله عشقش، در پشت سرت، 

نماز را قضا کرد
سخت است اگر بگویم امروز، مادرم پدرم به عهد خود وفا کرد. با قمقمه ی 

خالی و کوله پشتی خالی تر لب تشنه حسین را صدا کرد...
یك شب، سحری به خواب می دیدم، گویا که تو را در التهاب می دیدم، رفتی 
و وضو گرفتی، دستت به کمر، کنار یك گل، آرام تو بر زمین نشستی. چنگی 

زده بر دل خاك انگار که بغض خود شکستی
آرام ولی به گریه گفتی:
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آی چشمم یاوری کن اشك را    تشنه ام پس ساغری کن درد را
آی جبهه دلم را پس بده    من غریقم، ساحلم را پس بده
دستهایم را نگاهی تازه کن    مرهم زخم دلم را پس بده

هرچه من دارم، فدای راه تو    الاقل ای خاك، استخوان بی پالکش، پس بده...

سبزی نوری نگاهم را گرفت، یك صدای آشنا در شب نوشت...
بس کن ای همدم، دلم آتش زدی، این همه ناگفته، یکجا دم زدی
همسرم، یوسف به کنعان می رسد، عاقبت این سر به سامان می رسد

با بهاران است یار گمشده، باز می گردد بهار گمشده، بید مجنون باز می رقصد به باد
این تن رنجور باز می گردد ز راه

مادرم  را شکست.  بغض مخفی  مادر،  نشست. گرمی لبهای  به چشمانم  اشکی  قطره ی 
لبخند میزد

بید در باد می رقصید
گفت دیگر انتظارم سر رسید....

»ماجرای خواب دیدن پسر یك شهید مفقوداالثر و شخصیت فداکار و عاشق همسر شهید 
و سرانجام مژده ی پیدا شدن و بازگشتن استخوانهای پدر در روزهای بهار توسط پدر به 

مادر در عالم رویا....« 
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سیده صدیقه عظیمی نیا

از پاییز شصت و یك تا هر وقت که زنده باشم، همه فصلهاي عمر من، برگ 
ریزتر ازهرکس دیگر، به خزان نشسته اند. مثل خیلي وقت هاي دیگر، عازم 
جبهه بود و لباس نظامي چقدر به قامت رشیدش مي آمد. آرِم هوابرد راکه 
نمي کنم. هرچند خاطرات  فراموش  بود، هرگز  جلوي کالهش نصب شده 
قشنگش کم کم رنگ و رو رفته شده اند، اّما یادش هر روز بیش از روز قبل 

همه وجودم رابه آتش مي کشد.
باردار بودم ونمي دانستم چندماه بعدپسري را به دنیا خواهم آورد که هرگز 

پدرش را نمي بیند!
به اتّفاق مادرش که سیني آب و آینه و قرآن در دست داشت وسه فرزندم 
سیده صدیقه و سیدعلي و سیدحسین که نه ساله، پنج ساله و دو ساله بودند، 
بعثت  خیابان  شیراز،  خیر،  به  یادش  کردیم.  خداحافظي  او  با  در،  درآستانۀ 
با گامهایي  بار  وکوچه »شهید علیرضا صفایي«که محمدرضا براي آخرین 

مصّمم طول آن راقدم مي زد ومي رفت تا به معر اج برسد.
تا آنجا که چشم کار مي کرد، پشت سرش رانگاه کردم واین دفعه ی آخربود 

که او را مي دیدم.
به انتهاي کوچه رسیده بود و نگاه منتظر من، هنوز نگرانش. سرش راخم 
کرد تا از زیر شاخه هاي درخت توت کهنه ی سرکوچه رد شود. تك درخت 

کهنسالي که پس از داغ محمدرضا، بسیاري از ریشه هایش خشکید!
یادش به خیر، انگارهمین دیروز بود...

دخترمان-که هم اکنون در رشته دکترای ادبیات فارسی تحصیل می کند- از 
همان روزها به شعر و ادبیات بسیار عالقه داشت. از روزی که پدرش برای 
آخرین بار به جبهه رفت، تا روزي که شهید شد، هر روز تنگ غروب، قلم و 
دفترش را بر می داشت و کنار آن درخت توت، که انگار سنگ صبورش بود 
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مي رفت و به شاخه هاي بلند آن درخت که روبه آسمان دست به دعا برداشته بودند و براي 
روا شدن حاجات دل کوچکش باخدا راز و نیاز مي کردند، خیره مي شد و بعد هق هق کنان 
چیزهایی می نوشت. به چشمهای معصوم و خیسش که نگاه می کردم، دلم شور مي زد و 

دلم نمی خواست تعبیر این دلشوره را در باورم بگنجانم.
تازه به سّن تکلیف رسیده بود و به سفارش پدرش، همه ی سعي خود را مي کرد تانماز اّول 

وقتش ترك نشود.
هنوز هم که هنوز است، هر بار کنار حوض مي نشینم تا وضو بگیرم، یاد اّولین باري مي افتم 

که محمدرضای عزیزم، کنار همین حوض، وضوگرفتن را به دخترمان یاد داد.

***

براي  که  نامه اي  آخرین  اشك آلود،  چشماني  با  پستچي  آمد.  در  صدا  به  خانه  زنگ 
رنگ  به  خوش،  خطي  با  پاکت،  روي  بود!  برگردانده  رابرایمان  بودم  نوشته  محمدرضا 

قرمز نوشته شده بود:
»گیرنده  عاشقانه  شهید شد«
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سیده مریم حسینی

»من« از قصه »او«، متولد شدم!
که  چرا  جز»هیچ«  نداشتم  چیزی  که  رسیدم  به»او«  اززندگیم  دربرهه ای 
خدایم را گم کرده بودم.دلیلش؟ ساده است. به خاطر آرزوهائی که خدا راحت 

ازکنارشان گذشته بود!
ازهرچیزی که به »خدا« می رسید،  را  او هم برسم چون راهم  به  قرارنبود 
نگاه  شد.  راهم  سد  نگاهش  نه،  اوکه  شد!  راهم  سد  بودم.»او«  کرده  جدا 
آسمانیش به من دنیازده خندید! خنده ای که دل هرانسان تنها وغربت زده ای 

را می لرزاند. مشتاق شدم برای شناختنش!
قصه بندگیش را خواندم. واژه به واژه!

همسرم.  بود:  نگفته  بود،  خوانده  را  او  که  خدا  می دانی،  خوب  که  خودت 
باورت  بود!  کرده  جابت  را  خدا  تنها،  زندگیم.  جوانیم.  آرزوهایم.  فرزندم. 

می شود، سخت، ساده فرو ریختم!
سجاده خاك گرفته ام را پهن کردم رو به قبله و اقامه بستم برای نماز: خدا 

بزرگتراست... نیست خدائی جزاو...
واحساس  کرد.عشق  تپیدن  به  شروع  رفته ام  خواب  روح  در  زندگی  نبض 
دوباره درمن متولد شد ومن خالف تمام کودکان تازه متولد شده، به روی 

دنیای تازه ام خندیدم!
نمی دانم، شاید بگوئی چه بی شرمانه می تواند اززندگی که به بهای زندگی 
من بدست آورده، حرف بزند! شاید هم با حرفهایم، بیش ترازقبل به»مردت«، 

ببالی. شاید حسرتی دردلت زنده شود ویا شاید...
همه این شایدها را بگذاربه پای این که هنوز واژه ای »تو« را برایم توصیف 
نکرده! و بگذار به پای این که »کودك تازه متولد شده« با خواندن واژه هایی 
اجابت  را  خدا  راحت  و...  ایستادگی، شهادت  رشادت،  شرافت، عزت،  مثل: 
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می کند تا با خواندن واژه هایی که بی شك صبر، انتظار، غربت و...تنهایی را روایت خواهد کرد!
می دانم روزی می رسد که واژه به واژه »تو« را نیزبخوانم و باز می دانم که آن روزهم، از 

نو متولد خواهم شد!
پس تا آن روزمی نویسم. می نویسم از»او«، از»تو« و از خودم که محتاج نورم....
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علی سلیمانی
به صبر همسران شهدا 

کم نیستند مثل من خسته ، افتاده هایی که دوست ندارند برخیزند. ستاره ها را 
شهاب می بینند و قرن هاست خورشید و ماهشان ابری ست. بهار که می رسد 
شکوفه را سنگ می پندارند و رنگین کمان را رنگ، شیرین ترین لحظه ها را 

خواب اند و تلخ ترین ثانیه ها را بیدار.
دنیا همین است ما همچنان انسان نخستین هستیم و ماشین ها نمی توانند 
خیابان ها  از  و  سبزیم  باغ های  شیفته ی  هنوز  را.  غم هامان  کنند  دگرگون 
می ترسیم عجیب نیست روزی بشنویم دیوانه ها فیلسوف شده اند و فیلسوف ها 
عاشق، وصف درستی ست عشق وقتی نیست دوست نداریم به خاطر بیاوریم 

خوبی هایش را؛ اما اگر برسد، خاطره ها به نور ربنایش روشن می شوند.
جنگ، جغرافیای عجیبی بود، تاریخی که هر قدر دورتر می شود روشن تر ما 

را به نظاره ی خویش می خواند. 
دعوتی بود الهی، که هیچ کس را از قلم نینداخت، کودك و پیر، زن و مرد، 

برایش هیچ تفاوت نداشتند. 
گویی قرار بود دستچین شوند آنها که تعلقی به خاك ندارند. 

همسران بسیاری در آستانه ی ازدواج به جای ماه عسل کوله پشتی برداشتند 
و رفتند و دیگر بازنگشتند 

زنان بسیاری سال ها چشم انتظار محبوبشان ماندند و هنوز...
داشتند،  ترین  نورانی  زمان جنگ صبح های  تازه عروس ها  خیر،  به  یادش 
خورشید  صبح  قطار  بودند  منتظر  و  می بستند  را  را  شان  همسران  چمدان 
بیاورد. از آن روز ها خاطره ای در ذهن ماشین ها نمانده است حتی دوربین ها 
مدل باال تصویری از آن اشك ها را به خاطر ندارند. رزمنده ها وقتی مهمان 
ماشین هایش  که  نیست  دنیایی  دیگر  که  بودند  خوشحال  می شدند  خاك 
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بخواهند زندان بسازند و اسیر کنند قلب هاشان را. مهمان خاك می شدند و آرزو داشتند قبل 
از اینکه کار موریانه ها تمام شود )بسم اهلل( چشم های خورشید را ببینند و برخیزند مثل روزهایی 
که می دویدند تا عاشق باشند. پدرانم را دوست دارم، شاید بیشتر از فرزندانم که سال هاست 

جمعه ها ظهر بیدار می شوند و یادشان نیست چرا جمعه ها تعطیل است.
هیچ کس باور نمی کند تازه عروسی که وصیت نامه شوهرش را پشت عقد نامه اش پیدا 
کرد نگریست، هیچ کس باور نمی کند همسری که باردار بود خبر شهادت شوهرش را شنید 

و خم به ابرو نیاورد، به راستی اینان 
وامدار صبر بانویی هستند که در کربال شکست اما ترك نخورد. 

کتاب های آموزش کامپیوتر به راحتی قادر شدند جای کتاب های خاطرات را بگیرند و ناگزیر 
شدیم کتاب هایمان را در زیر زمینی که هنوز بوی جنگ می دهد زندانی کنم این زیرزمین 
باالترین نقطه ی زمین است چرا که یادم هست چه جمعه هایی بی آنکه پنجره ای باشید 

خورشید ساعت ها شمع های سوخته ی کنار سجاده ها را دیوانه می کرد.
بسیاری از زنان دوره ی جنگ سواد نداشتند بعضی دعاها را اشتباه می خواندند، ساعت ها 
به واژه ها خیره می شدند تا یاد بگیرند خواندنش را. اما فرزندانم تلفن های همراهشان لبریز 
دعا گوش می دهند  به  تنها  کنند  نگاه  واژه ها  به  نیست  نیاز  دیگر  دعاست  برنامه های  از 
رکورد گیری می کنند دعای فرج یك دقیقه، دعای ندبه دوازده دقیقه و... هر روز منتظرند تا 
نمونه های بهتری در ویترین خوش زرق و برق مغازه ها پیدا کنند.  وقت طالست و عشق 
خورشید است،  فرزندانم طال دوست دارند و بی آنکه عشق را بفهمند دارند خاطره هایش را 

حفظ می کنند مثل تمام شهر.
قفس های  خیابان های شهر  برخیزند،  ندارند  دوست  که  افتاده هایی  من،  مثل  نیستند  کم 
بزرگی هستند که موفق شدند با برق مغازه هاشان آدم ها را اسیر کنند، ما راه صحرا ها را گم 
کردیم، صلوات شمار ها بیشتر از اینکه یاد آسمان بیفتند دارند به شیوه های نوین حسابداری 
مجهز می شوند و مهر ها سجده های ما را مرتب می شمارند تا یادمان بماند زود نمازمان را 

تمام کنیم و به سریال های رسانه های با کیفیت مان برسیم.
اما هنوز پنج شنبه در گلزار شهدا ضیافتی برپاست، ضیافتی که بیشتر مهمانانش زمینی 
سیر  دل  یك  و  می نشینند  زن ها  داماد،  داماد ها  و  عروس اند  عروس ها  هنوز  نیستند، 
افتخار  و  می خندند  می کنند،  گریه  می گیرند،  مشورت  می کنند،  صحبت  همسرانشان  با 

می کنند به شوهرانشان. 
بعضی وقت ها نفرین می کنم ماشین ها را که دارند روز به روز زیباتر و مجهزتر می شوند 
دوست دارم فراموش کنم که ماشین ها مقصر نیستند و کوتاهی از ماست. ما که سالهاست 
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به  یادش  می بینیم.  رویاهامان  در  تنها  را  جاری  و چشمه های  دود شهر ها  در  شدیم  گم 
خیر پدرانم هر صبح قبل از اذان یك شاخه گل به چشمه ی زالل آبادی می سپردند تا 
به  نیست، مشکل چشم های ماست که  ماشین ها  از  آری مشکل  برسد.  تو  به چشم های 
که  می شناسم  را  زیادی  کتاب های  ندارد.  ایمان  باید  که  آن طور  روز های جنگ  و  عشق 
نویسنده هاشان دوست داشتند از نماز بنویسند اما تا قلم به دست شان افتاد غم هاشان عشق 
را از یادشان برد فیلم های زیادی را می شناسم که کارگردان هاشان می خواستند سجده ی 
ما  دادند.  نشان  ما  به  را  تنها یك غروب جمعه  دوربین ها  اما  بکشند  تصویر  به  را  عشق 
بدهکاریم، به آنها که رفتند و به آنها که ماندند و سوختند، ما به این خاك بدهکاریم، به 

پنج شنبه ها بدهکاریم. 
چقدر بدهکاری ما بر دوش ما سنگینی نمی کند. 
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علی سلیمانی
به دنیا نگاه می کنم، که هنوز نمی داند باید به کجا خیره شود، به صحرا نگاه 
می کنم، که دریا دریا کابوس می بیند برای ماهی هایی که معلوم نیست کدام 
راه را اشتباه برگشته اند که سر از اینجا در آوردند. به باد نگاه می کنم راه درازی 
در پیش دارد تا به منزل برسد. منزلی که معلوم نیست در کدام گیسو پنهان 
شده باشد. به خورشید نگاه می کنم که مجبور بوده ست رأس ساعت همیشگی 
غروب کند و رأس ساعت همیشگی برخیزد. به ماه نگاه می کنم که حسرت 
یك نبرد با پلنگ را به گور خواهد برد. تمام این ها با تمام بودنشان نیستند در 
مقابل انسان ها. انسان، موجودی که کامل شد تا نقص های دیگران را ببیند 
موجودی که اختیار داشت مجبور نباشد موجودی که اختیار داشت هر وقتی 
می خواهد غروب کند. از انسان امروز تا انسان سال های قبل و دور فاصله زیاد 

است به اندازه ای که اختیار را با نبودن اشتباه گرفته ایم. 
به تو نگاه می کنم که در ظاهر تنها ترین موجود زمینی، به تو که تنهایی را 
دوست داری و هیچ گاه خلوتت به هیچ چیز نمیفروشی. خانه ی تو، خانه ی 
تنهایی ست، بیست و چهار سال است صدایی جز صدای تمیز کردن قاب 

عکس ها سکوت خانه ات را نشکسته است. 
نگاه می کنم به آلبومی که حکایت نامه ای است کوتاه، از محبوب و محبوبه ای 
این جدایی  از خاك سرزمینشان،  نشدن وجبی  نیت جدا  به  که جدا شدند 

مترادف ایثار است. 
به انسان نگاه می کنم که این روز ها چشم هایش را بسته است و خط چشم 
می کشد خطی که معلوم نیست حتی به ترکستان هم برسد خطی که معلوم 
نیست کدام سرزمین را اسیر خود خواهد ساخت که اینگونه قرار از کف داده 
و به سوی ناکجا آباد می تازد انسان امروز سرگذشت اسب سواری ست که هر 
چه از صحنه ی جنگ بیشتر می گریزد بیشتر به ارتش دشمن نزدیك می شود 
تو سرزمینت را عاشقانه دوست داری، مردم سرزمینت را عاشقانه تر، همسرت 
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هم مردم را دوست داشت که رفت، رفت و تو را با سکوت و تنهایی تنها گذاشت، رفت، 
با اینکه می دانست روزگار بر تو آسان نخواهد گرفت، اما تحملت را سرو ها که سنجیدند 

یادگرفتند صبورتر باشند. 
چه سود، وقتی این حرف ها بیش از بیش انسان را مهجور می کند، وقتی قرار است سیاه چالی 
از زندانی پر کنند فرقی ندارد کدام زندانی زودتر به سیاه چال بیفتد مهم این است که مرگ 

قبل از همه سالم می کند. 
مرگ سالم می کند به همه، به صدام در سیاهچال، به همسرت در آسمان و یك روز به تو، 
تویی که حتما رد پاهای همسرت را در آسمان پر می کنی، و مردم هیچ گاه از یاد نمی برند، 

تو را آنگونه که سرچشمه ها را از یاد نبردند.
همسر، مادر، مادربزرگ، تو خیلی وقت است تنهایی.

یك تنهایی بزرگ، یك تنهایی مقدس.
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فاطمه نفری

آب یخ که می ریزد روی دست داغم، مور مورم می شود. می گویند آب یخ برای 
اعصاب خوب است. دست که مور مور می شود، آب روان دیگر رویش روان 
نیست. وضویم را می گیرم و به دستهای الغرم که زشت شده نگاه می کنم. چقدر 
دستها به نظرم غریبه می آیند! الغر شده ام یا؟ سرم را می گیرم باال و تو آینۀ 
دستشویی خودم را نگاه می کنم. چقدر تغییر کرده ام، چقدر موی سفید! سجاده ام 
را که پهن می کنم، امیرحسین می دود و می گوید:»می خواهی مثل بابا بایستم جلو 
و نماز جماعت بخوانیم؟« چادرم را می اندازم روی سرم و اشك پر می شود توی 
چشم هایم. می گویم:»باشد« و نمی گویم چطور پشت پسر دوازده ساله ام که به 
تکلیف نرسیده نماز بخوانم؟ امیر می دود وضو بگیرد و حتما او هم در نبود محمد 
به تکلیف رسیده است! تکلیف...تکلیف...تکلیف دل من چیست؟ تکلیف تنهایی 
من چیست؟چطور به امیرحسین بگویم قرار است کس دیگری جای بابا محمدش 
را بگیرد؟ می نشینم روی سجادۀ محمد، اشك هایم را با چادر پاك می کنم و آرام 
می گویم: »خیلی دلم هوایت را کرده...نه، فکر نکنی من بی معرفتم! تو که بهتر 
می دانی سایه مرد که باالسر زن نباشد، هزارتا گرگ برای آدم دندان تیز می کنند... 
اصال تو بگو چه کنم؟ امیرحسین، حرف مردم که پس فردا با انگشت نشانم 
می دهند و می گویند:»فالنی را می بینی دارد شانه به شانۀ فالن مرد راه می رود، 

همسر شهید هسته ای است ها!«
امیر حسین می آید و می گوید:»آماده ای؟« چادرم را نمی زنم کنار تا چشم هایم 
را نبیند. آرام از جایم بلند می شوم و قامتم را راست می کنم. نه...من برای خیلی 
چیزها آماده نبودم! حاال چی؟حاال آماده ام تا کسی جای محمد را بگیرد؟ امیر 
می ایستد و تکبیر می گوید، عین محمد، غلیظ و کشیده »اهلل اکبر« دستهایم را 
می برم باال، حتما دستی باالی این دستها هست و چشمی که مانند چشم مردم 

نیست؛همه چیز را می سپارم به او... اهلل اکبر
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مریم افتخاری

 به احترام آنانکه سرو در برابرشان زانو زد »همسران شهداء«
اینجا شلمچه است. آن جا کارون. می آیم تا سرخی کارون را نظاره گر باشم. 

بوی همسر شهیدت را از کدامین باد صبا بگیرم و به تو برسانم؟
تو و همسرت  بر نخل های سربریده ی خوزستان می کشم. همچون  دست 

هنوز مقاوم هستند.
تو بوی گل یاس را در خود داری. می روی شلمچه. زانو زده و بر خاك آن 
بوسه می زنی. قدرت پا نهادن بر آن سرزمین را نداری. چرا که همه جایش 
نشانه های شهدا است و مقّدس. سجاده ات را بر روی خاِك پاك شلمچه باز 
می کنی. نماز می خوانی و مشتی خاك در دستماِل همسرت که یادگار مانده 
می پیچی، تا برای ابد با خودت همراه داشته باشی. اگر نم نم باران بتواند، 
غم هایت را پاك کند، از خداوند می خواهم دریا دریا بر تو ببارد. اما تو غرور 

را نشانه هستی. تو سرخی الله را نظاره گری و می دانی که او زنده است.
و  هستی  ات  پروانه  ی  شده  ریخته  خوِن  یاِد  و  می بینی  را  شفق  سرخی 
چون شمع می سوزی. اینجا مدرسه است. گچ را در دست گرفتی و نوشتی 
از نام شهید. اشك ریختی و شاگردانت را دعوت  تابلو پر شد  تا  و نوشتی 

کردی به استقامت.
سرِو مدرسه از خجالِت صالبِت تو خم شد و کوه از حسرت استقامت تو لرزید. 
دیشب ماه را دیدم که از پشت پنجره، نگاهت می کرد و بر رو سفیدی تو 

غبطه می خورد.

دست در ضریح مقدس امام رضا )ع( می کشی. گره بر ضریحش می بندی. بوسه 
بر قدم گاهش می زنی و با دِل سیر گریه می کنی. هیچ نشانه ای از سفر کرده ات 
پیدا نکرده ای. اکنون سال هاست نه خسته شده ای، نه از انتظار نشسته ای. پرواز 
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کبوتران حرم را که می نگری، یاد سفر کرده ی بی نشانت می افتی.
نشانه ی  فقط یك  امام!  »یا  می کنی:  التماس  باز  تو  و  می ریزد  پهنای صورتت  به  اشك 
تو  و  می زنند  نقاره ها  می زند.  بوسه  تو  پای  جای  بر  عظمت،  آن  با  خورشید  کوچك.« 
می گریی. تو حافظ خون شهدا، تو موهبت خدا، تو نشانه ی وفا و تو مظهر صفا هستی. تمام 

خاك خراسان را بوسه باران می کنی. تو خود، بارانی.
خاك بر خود می بالد که تو بر آن پا نهاده ای و باد مغرور است که نفس های پاك تو 

می پراکند. را 
بوی پیراهن یوسفت را می خواهی از کدامین کنعان بگیری؟

کنعان تو ایران است. همین جا. جبهه.
وجب به وجب جبهه را می گردی. پاهایت را بوسه باران می کنم که تاول عشق، بر آن نقش 
بسته است. چادرت بوی خاِك جبهه می دهد. بگذار، یك دِل سیر آن را تنفس کنم. تو بوی 

سرخ شهادت را از نزدیك دیده ای. تو خود انجم زمینی.
در همه  را  بهشت  بوی  تو  و  بهار می دهند.  آمدن  از  را می شنوی؟ خبر  بوی شبدرها 

می پراکنی؟ جا 
ایمان تو، ایثار تو و قامت به غم نشسته ی تو، زمین را به زیبایی مینو ساخته است.

نشانه ی  تو  بهشتی.  خرامان  سرو  تو  زمینی.  پارادایس  و  پردیس  فردوس،  خود،  تو  نه! 
خدایی. نشانه ی خدا.
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مریم خورشیدی

و در این پستوی خاموش دلتنگی دلم هوای دیدار دوباره دارد.
گاه گاهی به سراغم می آیی در خواب و بیداری و من از دیدارت گاهی شادم 

و گاهی غمگین.
روزهایی که گذشت و برایم خاطره شد، پر از حس غرور و امید بود.

مرا دلخوش کردی به افق و من آنگاه از رفتنت دل شاد بودم.
در آن لحظه که بین عقل و احساسم بر سر بودن و نبودنت جنگی بود، خبر آمد 
از جنگ جهادت و دگر جایی برای حس عاشقانه ام نماند و عقلم پیروز گشت 
با قدم های بی جانم فاصله بینمان را کم کردم، در آغوش گرفتمت و وداع 
کردم با جسمت و در گوشت زمزمه کردم:»عزیزم رفتی تا برجا بماند ایمانت 

و هم اکنون یادگارانت با من همسفر راه عشقت شده اند.«
رفتی و من دریچه قلبم را با یاد تو از روی دنیا بستم، نفسهایم به شماره 
افتاد و از نگاهت خواستم در این کابوس تنهایی مرا هم یاری کنی تا بتوانم 

در راه تو برای عزیزانت قدم بگذارم.
بعد از تو هر گاه نگاهم به خاك میهنم خیره ماند، یادی از تورا برایم زنده کرد و 
آنگاه سرم را با افتخار باال گرفتم تا تو هم ببینی من همچنان همراهت هستم.

سالها دلخوش به یاد نگاهت و کالمت گذشت.
آنچه مرا آرام کرد به نبودت، به زبان جاری کردم برای فرزندانت.

حال که رنجور و ناالن گشتم از دوری و فراغت و دگر چشمانم نور دیدن و زبانم 
یارای سخن گفتن ندارد در صندوقچه خاطراتت گم گشته ام، دستانم تمنای 

دادخواهی دارد اما ریسمانی از یاد تو برای چنگ انداختنم باقی نمانده.
باری دگر به سراغم بیا که این بار شتابانم برای لمس کردن و بوییدنت.

می خواهم به جبران سالهای تنهایی ام به چشمانت خیره شوم تا دوباره پیدایت کنم.
بیش از این مرا در جاده وصال منتظر مگذار.
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مصطفی توفیقی

کردستان، کربال زیاد دارد. گود علقمه زیاد دارد. علی اکبر حسین زیاد دارد. 
شهدای هر قبرستان، هفتاد و دو تن، بیشترند. یکی از آن ها خواهر من بود. 
ظهر عاشورا، خانه را با خود برد. خانه، اجاق روشن بود و تفنگ پدری. تفنگ 

گلوله نداشت. گلوله هایش را یك روز برفی، وسط کوهستان، 
جا گذاشته بود...

خواهرم عاشق بود. عاشق دشت های فراخ. دلش، تنگ. تنگ کوهستان و 
پلنگ. نگاهش، سمت مغرب بود. پلنگی را می بیند -که در کوه گم شد-. 

دلباخته پلنگ می شود، در مالقاتی که چندان عاشقانه نبود. آهو می شود.
بقیه ی داستان، خانه ی خراب است و اجاق خاموش. تفنگی که برنگشت. 
پلنگی که تمام نشده، آهوها را رم داد به کوهستان. تفنگ پدر اهّمّیت نداشت، 
مهم قبرستانی است که چهار گوشه اش بوی گل هایی را دارد که از چادر نماز 

مادران کرد ریخته است روی زمین، زمیِن سرد، زمیِن کوهستان، زمستان.
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منیره محمدی 

گونه هایت  روی  را  خجالت  سرخی  هنوز  نشده،  تمام  هنوز  سالت  بیست 
می توان دید، هنوز هم فکر می کنی چطور بگویی، آیینه تنها رفیق توست که 

جلویش خجالت نمی کشی، خودت می دانی و خدای خودت.
منتظری، منتظر آمدن هدیه الهی، منتظری، منتظرآمدن آنکه شنیدن این 
خبر او را نیز دگرگون می کند. مشتاقی، مشتاق دیدن درخشش چشم هایش 
انگشتت می چرخانی شاید که  در  را  را می شنود، حلقه  این خبر  زمانی که 

می خواهی با گردش حلقه روزها نیز زودتر بگذرد و او را ببینی.
چند روِز دیگر بیست ماه می شود که سر سفره عقد نشسته بودی، انگارهمین 
بودنت،  که  باشی،  که  گفتی  بله  عمر  یك  برای  گفتی،  بله  که  بود  دیروز 
نبودن ها را جبران کند، به ساعت نگاه می کنی و منتظری که جوان رعنایت 

را باز ببینی.
بیست ساله است. از پدرش جوان تر است اما چقدر شبیه اوست، قدبلند و 
الغر اندام با صورتی آرام و با لبخندی برلب. چشمهایش شور و شوق پدر را 

دارد، یاِد همسرت می افتی.
بیست سال می گذرد و هنوز دلت می خواهد که او بیاید و خبر پدر شدنش 
را بدهی. می ایستی و یقه پیراهنش را از پشت صاف می کنی با دلسوزی، 
با دلخوری. می گوید دیگر بزرگ شده ام  او دستت را می گیرد و می بوسد 
مادر، از مرد شدنش می گوید و تو به صدایش دل می سپاری که چقدر شبیه 
همسرت است. نگرانی، این حسی است که بیست سال است با آن عجین 

شده ای، چه کنی؟ مادری.
طرف  دو  موهای  افتاده،  چروك  چشمانت  کنار  می کنی،  نگاه  را  آیینه 
انتظار همراه  اما هنوز نگاهت منتظر است،  شقیقه ات به سفیدی نشسته 

توست. همیشگی 
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جا  در  می کنی،  نگاه  را  آینه  دوباره  نمی بینی،  را  کسی  اما  برمی گردی  می آید،  در  صدای 
خشکت می زند، او را می بینی به وضوح. تو را نگاه می کند. می خواهی حرفی بزنی اما صدا در 
گلویت زندانی شده است، دستش را روی شانه ات می گذارد، گرمای دستش وجودت را گرم 

می کند. بازهم سرخ می شوی، گونه هایت گل می اندازد.
آرام دستت را روی شکمت می گذاری، برآمده است. درد داری اما این بار این درد زایمان 
نیست. درد زخمی است که سالهاست با توست، اما چند ماهی است که می دانی سرطان در 

تمام وجودت ریشه دوانده و دیگر فرصتی نمانده.
سرت را آرام روی شانه اش می گذاری و اشکی را که روی صورتت غلتیده پاك می کنی، 
می داند و می دانی که سفر نزدیك است. هر روز به سراغت می آید، شاید می خواهد سالهای 

نبودنش را، سالهای جداییش را جبران کند.
از پشت پنجره صدای بال زدن کبوتر می آید، نگاهش می کنی وقت رفتن است، می دانی که 
بازهم می آید، هر روز که درد شدیدتر می شود بیشتر او را می بینی، این هفته هر روز را آمده است.

بیست سال است که منتظری تا بیاید، بیاید تا از وجوِد کوچِك داخِل شکمت بگویی و او 
تو را ببوسد و در آغوش گیرد همان گونه که تو پیکر غرقه به خون او را با شکمی برآمده 
در آغوش گرفتی و بوسیدی. اشك امانت نمی دهد، عکس فرزندت را می بینی، می خواهی 
نبودن  با  همراه  باشی  تا  گفته ای  بله  که  است  سال  بیست  اما  کنی  مادری  نیز  او  برای 

همسرت اما اکنون زمان آن است که با نبودنت باشی.
بیست سال است که دیگر بیست ساله نیستی اما هنوز خجالت آن روزها را زیر گل های 
چادرت پنهان کرده ای، بیست ماه است که می دانی سرطان داری و پسری داری که بیست 

سال تمام را برایش هم پدر بوده ای و هم مادر.
از درد روی زمین می نشینی، به دیوار تکیه می دهی. درد امانت نمی دهد، صورتت گلگون 
شده، این بار از خجالت نیست. زیرلب صلوات می فرستی. صدایش می کنی، مثل آن شب که 
موقع وضع حملت بود. فریاد می زنی اما نه به آن بلندی، دیواِر سرد را چنگ می زنی. اشك 
آرام از گوشه چشمت به روی دستانش که دستانت را گرفته می ریزد. لبخند می زند. پیشانیت 
را می بوسد. بوی خوِش تنش مشامت را پر می کند، نفس هایت به شماره می افتند. چشم هایت 
را که به او می دوزی و نگاهش می کنی آرام می گیری. دستت را می فشارد. احساس سبکی 
می کنی. تمام تنت به یکباره رها می شود، تو را که در آغوش می گیرد حس می کنی که روی 
آب شناوری، و این رهایی مثل رویا شیرین است، انگار نه انگار که روی زمین افتاده ای. دردی 
حس نمی کنی، آنقدر سبك شده ای که با یك نسیم به پرواز در می آیی. مثل قاصدك بی وزن 

شده ای، پنجره که باز می شود همراه با او آماده پر کشیدنی.
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منیژه سلیمانی

خدای من، در پس تنهایی من، تنهایی دورتری هست.
کسی که در آنجاست، تنهایی مرا بس پر شور می پندارد، و سکوت مرا لبریز از 
غوغا می بیند. من، هنوز سرگردانم، چگونه به آن الله پرپر شده خواهم رسید؟ 
نغمه های آن دیار در گوشم طنین افکن است. و نور زیبای آن، راه را در برابر 

دیدگانم روشن می کند. پس چگونه به سوی آن تنهایی آسمانی راه یابم؟ 
در پس این دره ها و بلندی ها، جنگل عشق و امید و شیدایی است.

کسی که ساکن آنجاست، دلدادگان آن دیار، شیفتگی مرا فریبی بیش نمی داند.
من که دلباخته و سرگردانم، چگونه بدان زیبای مقدس خواهم رسید؟ 

من چگونه خویشتن آزاده خویش را به او خواهم رساند
آری، چگونه برگ هایم به نوازش باد، ترانه ی پر کشیدن خواهند سرود.

بی آنکه ریشه هایم در پهنای باشکوه الله ها رها نشوند. من آزادم، تنهایم، اما 
نه تنهای تنها، خدای بزرگم با من است و آن روح مقدس

سالم بر همسرم، سالم بر الله سرخم، سالم بر مرحم روح رنجورم، سالم 
آری من شوق بال و پر دارم، بسیار ُپر شور اما دو صد بیم از سفر دارم. تو چه 
شیرین از کنارم رفتی، اما من ماندم آری ماندم، ماندنی ماندگار. مرا الیق ماندن 
نمی دانستند، اما به خاطر خدایم ماندم، با استقامت. مرا تهی می دانستند، اما هر 
چه می توانستم پربار شدم تا تهی نباشم. مرا ناتوان خواندند، اما بسیار جنگیدم، 
توانمند شدم حاصل آن تنهایی، چه زیبا نوشته شد، با پیروزی فرزندانم هشت 
نهالت پربار شد از علم و دانش، سربلند و سرافراز اما تنهاییم را نگفتم به غیر، 

مگر خدای خود و تو که سنگ صبورم هستی.
مهربانم، دوست دارم زیبایی های کوچك را دوست بدارم، هر چند در میان 
بدارم  را دوست  دارم دیگران  باشند. عزیز جانم، دوست  بزرگ  زشتی های 

آن گونه که هستند، و من بمانم ماندگار و با ایمان.
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مهدی عزیزاللهی

امروز صبح وقتی توی آینه عقدمون نگا کردم خودمو نشناختم. آینه ای که 
تو میگفتی آدمو بیست سال جوون تر نشون میده حاال حتی نمی تونه گودی 

زیر چشمامو پنهون کنه.
دندوناش  اگه  رفت...  رو  ساله  صد  رِه  شبه  یه  بیچاره...  ببینی.  باید  باباتو 
این  بودن.  ریخته  گذاشتی  دلش  به  تو  که  داغی  از  اونام  نبودن  مصنوعی 
هفت روِز بعد از شهادتت به همه ی ما هفتاد سال گذشته. اولین چینی که به 
پیشونیم افتاد روزی بود که بدنت رو توی تابوت دیدم. تیری که نشونت کرده 
بود صاف از همون سوراخ مادرزادی کاپشنت زده بود به قلبت. بابام اینقدر 
عصبانی بود و حالش بد که حتی نیومد زیر تابوتت رو بگیره، موقع دفنت 
وایساده بود پنجاه متر عقب تر و پشِت سرهم سیگار می کشید. می دونی که 
با یه بهونه ای که خیلی  بار سیگارو ترك می کنه و  بابام هر چند سال یه 
عصبانیش کنه بازم سیگاری می شه. از همون دور که دیدمش یاِد حرفای 
بعد از رفتنتون بعِد شِب خواستگاری افتادم. بابا دلش می خواست من زِن پسِر 
شریکش بشم که به قوِل خودش پولدارتر و خوشگل تر از تو بود. می گفت 
عاقبت تو با این پسرخاله ات با مهندس بودن و رتبه پنج کنکور بودنش گره 
نمی خوره، عاقبت تو با ریِش پسرخاله ات گره می خوره، با این بسیجی بازیا و 
خمینی خواهیا. با چشماش از دور بهم می گفت دیدی گفتم.....گفتم شما دو 
تا یه اسکناس صدتومنی نصف شده هستین که می خواین به هم بچسبید اما 
حواستون نیست که شماره های شما به هم نمیخوره. یه وقت مراسم دیروزو 
از چشم من نبینی مسعود.... خب آره از دستت ناراحتم ولی اونقدر دوستت 
دارم که با کارام نشون بدم چرا باید همسِر مسعود  هاشمی  باشم. راستِش 
اینکه ِصدام در  از  بابام که گفت می خواد واسه هفتمت مراسم بگیره قبل 
بیاد که آخه مسعود تو وصیتش خواسته تا روِز آخر جنگ واسه اش مراسمی 
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 نگیریم یه جوری نِگام کرد که احساس کردم فقط احتراِم داغدار بودنمو نگه داشت و چیزی 
بهم نگفت. یه جورایی بدمم نمیومد ببینم چه جوری میخوای حرفت رو به کرسی بنشونی 
حاال که نیستی و خدا میگه شهدا زنده ان. مسعود خدا بگم چیکارت کنه... اون موقع که 
جسم بودی نبودی. حاال که روح شدی بیشتر هستی... حرفت به کرسی نشست. به محض 
اینکه مداِح بنده خدا شروع به خوندن کرد، صدای آژیر وضعیت قرمز بلند شد و هر کسی از 
یه طرف فرار کرد بیرون. من نترسیده بودم چون می دونستم قرار نیس اتفاقی بیفته و اینا 
صحنه سازیای آقا مسعوده... اّما اون وسط یه چیزی به دلم افتاد... این که خط قرمِز تو....

چیزی که وضعیت رابطه ی من و تو رو حتی بعد از شهادتت قرمز می کنه اینه که به حرفت، 
بابام  تو خونه ی  از  بعد  یه شبم  باشم... واسه ی همین  به عقایدت بی اهمیت  به وصیتت، 
نموندم. اومدم خونه خودمون واسه اینکه خجالت می کشی بیای خونه بابام و خونه خودمون 
راحت تری. قرار بود زمستون امسال سقفو درستش کنی که رفتی و نیومدی...دیشب تا صبح 
صدای چکیدن بارون توی قابلمه و طشت تو گوشم بود. قرص و کپسوالیی ام که دکتر 
واسه ام نوشت ریختم سطل آشغال.... چیزیم نیس.... دو روز اول چند بار غش کردم... دکتر 

می گفت طبیعیه... آره خب دفعه اولم بوده شوهرم ُکشته می شده...
راستی مسعود! به خاله معصومه سالم برسون خیلی دلم براش تنگ شده... اگه اون بود 

تحمل نبودنت آسونتر بود...

 ■ ■ ■
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