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فرموده بودند :مامنا اهل البيت اال مسموما او مقتوال (ازما اهل بيت نمي ميرد اال
به اينكه مسموم شود يا مقتول) .و اين حقيقتي پنهان بود كه بعدها آشكار شد .و به
قول دعبل يكي در صحراي طف و يكي در سامرا و يكي هم درطوس شهد شيرين
شهادت نوشيد تا ما در آستان مباركش بايستيم و بگوييم :السالم عليك ايها الشهيد
و ابن الشهيد يا ابا الشهيد .و چنين بود كه شهادت در فرهنگ اهل بيت و
سيره علي بن موسي الرضا ساري وجاري شد.
و تمام ايثارها و از خود گذشتگيها وشهادتها از آبشخور آنان سرچشمه گرفت
و هر جا شهيد گلگون كفني بر زمين افتاد ،ذكر لبانش نام سروران شهيد اين قبيله بود.
و در خراسان از دير باز و از هنگام شهادت امام رئوف ،قيام آزادمردان علوي و ساير
نهضت هاي شهادت طلب همه و همه ريشه در فرهنگ رضوي ومتأسي و متأثر از
شهيد مسموم به ارض طوس بوده است .در دوران جنگ تحميلي ،غيور مردان دفاع
مقدس از آستان فرشته پاسبان او عازم نبرد مي شدند و ميسرودند:
ما فرستادگان رضاييم
از مشهد عازم كربالييم
و هنگامی كه با پروبال خونين باز مي گشتند ديگر بار سر به آستان قدس او مي
سودند و طواف عشق مي كردند با پروبالي به وسعت شهادت؛ و قيصر شعر ايران
مرحوم امين پور چه زيبا سروده است كه:
هم توگل هاي اين باغ را مي شناسي
هم تمام شهيدان تو را مي شناسند
مجموعه داستان پيش رو قطره اي است از درياي ارتباط متقابل شهيدان با امام
شهيدان حضرت امام علي بن موسي الرضا(عليه آالف التهية والثناء) كه توسط جمعي
از نويسندگان خراسان نوشته شده است .مسلما اين داستان ها نه تمام واقعيت
است و نه به تمامي واقعيت ولي قطعا ريشه در حقيقتي پنهان و آشكار دارد.
برگ سبزي است تحفه درويش
چه كند بينوا ندارد بيش

طوطیا

مجتبی اصغری فرزقی

8

گلهایاینباغ

ِ
روی پل سالم آهسته کرد .از پنجره ،گنبد و بارگاه آقا ریخت به دلش.
از قطار
اشک دوید به چشمهایش .و قطار ،حرکت آرام خود را تا ایستگاه راهآهنِ مشهد
ادامه داد.
چیزی نداشت جز د ِل شیدا .با اولین تاکسی خودش را رساند حرم .از صحن
اسماعیلطال وارد شد و از س ّقاخانه آبی خورد .انگار آب به آتش جگرش ریخت.
آرام گرفت.
رفت پشت پنجرهي فوالد .از مشبکهای پنجره فوالد ،چارچوب ضریح را دید.
شلوارِ سبز خردلی که پوشیده بود معلوم بود که در نیروی انتظامی است .خواست
وارد شود که گفتند به دلیل تعمیر رواق باید از صحن امام خمینی(ره) وارد حرم
شود.
وارد صحن شد .در نقطهای دایره گرفته بودند و تابوتی وسط بود و روضه
میخواندند .توجهش جلب شد .تا خواست به جماعت برسد اعمال میّت تمام
شد و مردی از میان جماعت بلند گفت :بلند بگو ال اله اال اهلل...
میّت به سمت ضریح حرکت کرد .دمِ در ورودی داخل رواق ،میّت را گذاشتند
پایین .بعد از چند دعا میّت را پیش کشیدند و یکی از قالی های دمِ درب ورودی
که زی ِر پای ز ّوار بود را بلند کردند و پارچه ترمهي روی میّت را پس زدند و قالی
را تکاندند روی میّ ِ
ت کفنشده.
بعد از این دوباره تابوت را بلند کردند و مردی دوباره گفت :حق است کلمه
ال اله اال اهلل و میّت رفت ...
وارد رواق شد و تا چارچوب درب ورودی به قسمت ضریح ،آینه کاری های
سقف را نگاه می کرد که مثل بهشت شده بود .او از پدرش شنیده بود که بهشت
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هم آینه کاریست!
روبهروی ضریح ایستاد و شروع کرد به گریه و استغاثه...
زی ِر لب گفت :یا امام رضا ! ...معصوم هم میخواست بیاد ولی نشد .علیرضا هم
رسره بازی
بزرگ شده و دوست داره بیاد حرم و روی سنگمرمرای حرمِ شما ُس ُ
کنه .هنوز از دفعهي قبل یادشه .معصوم خسته شده از این همه آوارگی.
رضاجان! میدونی از اینجا تا کِنا َرک چه قدر راهه؟ دفعهي قبل بیرجند بودم،
خوب بود .زود به زود میآمدم .ولی حال کِنا َرک کجا و مشهد کجا؟
قربون کرمت بشم این حاجت مارو هم روا کن .خیلی وقته ...رضاجان! جا ِن
جوادت قسم ...توی جبهه که شهید نشدیم ولی ...رضاجان! معصوم هم بیتابی
میکنه و میگه :هرچه بیشتر میخوایم بیشتر از شما دور میشیم!
انگاری بیربط هم نمیگه ،تا حاال هفتبار درخواست انتقال به مشهد رو کردم.
ایندفعه هم که آمدم بازم تقاضا دادم ،شده هشت بار.
معصوم میگفت :چشمم آب نمیخوره! ولی مگه میشه تو کار شما آقاها شک
ِ
خاک ِ
پای ز ّوارات بریزه روی کفنَم ...
کرد؟ دلم میخواد اگه ُمردم این
زیارتنامهای برداشت و زی ِر ِ
پای حضرت خواند .به ساعتش نگاه کرد .از پنج
گذشته بود و باید سریعتر میرفت .آخر بلیط برگشتن ساعت نُه بود و قبلِ آن باید
چند تا سوغات حداقل برای معصوم و علیرضا میخرید.
به باراز رضا رفت .شلوغ بود .برای معصومه عطر و زعفران خرید و برای
علیرضا یک دست لباس نیروی انتظامی کوچولو.
چند تا دختر بدلباس را دید که کنارِ دیوار به شکل بدی بستنی میخوردند.
رفت و تذکر داد .دخترها بدون اعتنا و فقط با گفتن :ا ُ ّمل ،راهشان را کشیدند و
رفتند.
زی ِر لب گفت :خجالت نمیکشن تو شهر آقا؟!
ساعت به نُه نزدیک میشد که خودش را رساند به ایستگاه قطار و رأس ساعت
نُه قطار حرکت کرد و یواشیواش از روی پلِ سالم گذشت و به سرعت آن
افزوده شد و دل تاریکی را به سمت جنوب شکافت!!
***
باد ،پرچم را به شدت تکان میداد و او در کیوسک رأس دماغه داشت با دوربین
دریا را رصد میکرد .مسئول کنتر ِل دماغه بود و این کار را با جدیّت تمام انجام
میداد.
از وقتی که او اینجا آمده بود همه به تنگ آمده بودند .حتی مورچهای
نمیتوانست قاچاقی عبور کند .موبهمو قانون را رعایت میکرد .طوری که
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بعضیها از وجود او ناراحت بودند و شاید همین موجب شده بود که پسرفت
کند از نظ ِر شغلی!
دریا آرام بود .داخل کیوسک داشت رادیو گوش میکرد .پنکهي داخل کیوسک
هم کار میکرد و میچرخید.
جاسم کویتی با موتورِ لکنتهاش آمد .خیلی خیلی خوشحال بود .وارد کیوسک
شد و بدون مقدمه مرد را در بغل گرفت .فشارش داد و گفت :ها! بگو بینم اگه
خبر خوش بزت بُدُ م سی ُمو چی میدی؟!
مرد گفت :جاسم! ما را گرفتهای؟
ُ
جاسم گفت :نه جا ِن علیرضات راست میگم!
ـ خوب بگو چه هست؟
ـ اعزامت به مشهد درست شده!
ـ جان جاسم؟! ...
ـ ها! جا ِن حسین!
هر دو همدیگر را در آغوش گرفتند .جاسم گفت :حسین! اگه رفتی مشهد ما
رو هم دعا کن .در ضمن اینقدر گیر نباش! ...
ـ ها که تو قایق ـ قایق سیگار قاچاق کنی!
هردو زدند زیر خنده .مرد به مرکز فرماندهی زنگ زد و صحت خبر را شنید.
بعد از کار به سرعت به خانه رفت و خبر را به معصوم داد و مقدّ مات اسبابکشی
را مهیّا کردند .علیرضا هم اسباببازیهایش را جمع کرد.
***
بیش از پنج ماه که از آمدن آنها به مشهد میگذشت و آنها در خیابان
امام رضا برای خودشان خانهای کرایه کرده بودند و او در چهارراه کالنتر
کشیک میداد ،با تمام توان.
بعد از اتمام کار یا تنهایی یا اگر معصوم و علیرضا حال و حوصله داشتند به
حرم میرفتند .او همیشه از سمتی وارد میشد که میتها را میآوردند و خیلی
ِ
خاک قالی تکاندن روی میّت را ببیند .میگفت  :خاک نیست!
دوست داست وقت
طوطیاست!
یکروز صبح وقتی که داشت در خیابان قدم میزد ،تشنهاش شده بود ،وارد
بانک ملت شد .از آبسرد ُکن داشت آب میخورد که از بیرون بانک صدایی شنید.
با عجله به خیابان رفت و دید که دو موتور سوار زدهاند به یک پیرزن که از بانک
بیرون آمده بود.
داشتند کیف او را به زور میگرفتند .دوید سمتشان و باتومش را بیرون کشید
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و آنها را تهدید کرد ولی آنها گستاختر از این حرفها بودند .در همین گیرودار
ِ
پشت مرد
نفر سوم که موبایل به گوش از بانک بیرون آمد با کارد زد سمت چپ
و او ِ
نقش زمین شد.
یکی از موتورسواران با لگدی پیرزن را ِ
نقش زمین کرد و کیف را گرفت و با
دو موتور از صحنه گریختند.
گرمیِ
خون را در پشتش
مردم ،وحشت کرده بودند .سوزش عجیبی همراه با
احساس کرد .مردم سراسیمه فریاد میزدند چاقو! چاقو!
به زانو افتاد .مقاومت کرد و از البه الی س ِر مردم ،گنبد و بارگاه آقا را دید.
کم کم چشمش تار شد و افتاد.
نیم ساعت بعد اورژانس آمد .بلندش کردند و بردند بیمارستان امدادی.
پزشکان آمدند و گفتند :بیخود آوردینش! چاقو به قلبش رسیده و کار از کار
گذشته!
خو ِن مرد ،پارچهی روی برانکارد را قرمز کرده بود .انگشت ِر عقیقش هم خونی
بود .باز هم چشما ِن مات شدهاش سقف را میکاوید.
جنازهاش را به سردخانه بردند و...
معصوم را خبر کردند و او ضجه زد.
از مرکز فرماندهی آمدند و عرض تسلیت گفتند و فردایش تشیع جنازه
ِ
مارش نظامی او را تا حرم بردند.
باشکوهی با حضور مردم برگزارکردند .با
وارد حرم شدند و قبل از ورود به داخل رواق ،قالی را بلند کردند و پرچ ِم ایران
را باز کردند و قالی را روی مرد تکان دادند.
یکی از داخل جماعت گفت :شهیدان نیاز به خاک قالی ندارند! اینها شفیع ما
هستند!
معصوم گریه کرد و علیرضا و آسمان و...
و پالکارتی که عکس جدّ ی او را قاب گرفته بود و روی آن نوشته شده بود:
شهید حسین رضوانی.

چند نخ سیاه و سفید چفیه
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ِ
درب
پسرش ویلچ ِر او را که روی پایش پتوی سبزی انداخته بودند را کنار
ورودی روبهروی ضریح گذاشت .چشمانش به اشک نشست.
با این ازدحام دیگر جلوتر نمیشد رفت .تصویرش را در آینهکاری دیوار رواق
ِ
سقف ضریح را نگاه کرد .نگاه اشکبارش
نگاه کرد .چلچراغ عظیم و زیبای
تصویر ضریح و چلچراغ را چند تایی میدید .پسرش کنارش بود.
زی ِر لب و به زحمت تمام گفت :جا ِن جوادت!
به اطرافش نگاه کرد .هرکس در حال خودش بود و به زیارت مشغول و بعضی
که حال و هوایی پیدا کرده بودند ،اشک میریختند .بچهای کنج دیوار ایستاده بود
تا پدر از زیارت ضریح برگردد.
بچههایی را دید که به کمک بزرگترهایشان مثل کبوتر و از روی سر جماعت
چسبیده به ضریح خودشان را به قسمت فوقانی ضریح میرساندند و ماچ
میکردند .دلش میخواست مثل آنها باشد.
به ضریح نگاه کرد و زی ِر لب با زحمت زیاد گفت :جا ِن جوادت ،رضاجان!...
من میل به این سفر ندارم ولی. ...
ِخسخس سینهاش او را از حال و هوا بیرون میآورد .به کمک عباس ،پسرش
و خادمین ،ضلع کناری ضریح را خلوت کردند و او خودش را به ضریح چسباند.
خوب می داند که این کار عباس است .حتم ًا رفته و با خادمین حرف زده و
حال و روز او را شرح داده و گفته که این جانباز شیمیایی است و عازم. ...
چفیهاش را چند بار مالید به ضریح و بعد با آن اشکهایش را پاک کرد و از
داخل مشبّکهای ضریح قبر آقا به چشم و دلش ریخت.
دست چپش که بر اثر اصابت گلوله تاندونهایش از کار افتاده بودند را قلاّ ب
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کرد به ضریح و دست راستش مدام درگیر چفیه بود و ضریح و اشکهایش.
عبّاس دستهي ویلچر را گرفت و حرکت کرد .اشک امانش را بریده بود .پرِ
چفیهگیر کرده بود به ضریح .گردنش کشیده شد .عباس گفت :ببخشید بابا!
خواست چفیه را از الی مشبکهای که گیر کرده بود را باز کند .بدجوری رفته
بود الی مشبکها و عباس برای رهاشدن چفیه از ضریح زور زد و در آخر هم
چند تا نخ چفیّه الی مشبک ضریح آقا ماند.
عباس گفت :بابا پرواز دیر میشود. ...
از ضریح دور شد .مرد همانطور نحیف و کوچک که روی ویلچر از ضریح دور
میشد به دقّت تمام در و دیوارهای رواقهایی که از آن میگذشتند را نگاه میکرد.
به پسرش اشاره کرد .صدای ِخسخس سینهاش دل آدم را ریش میکرد .عباس
گفت :بله بابا؟
اشاره کرد به یک کاسهي گندم .تا گندمها را ریخت برای کفترهای آقا به آسمان پر
کشیدند.
ویلچر در سطح صاف و سفید سنگهای صحن به نرمی میرفت .از حرم بیرون
آمدند .ساعت از سه گذشته بود .مائده و زهرا و زنش در ماشین منتظر بودند .سوار
شدند و یک راست رفتند فرودگاه.
س ِخس سینهاش شدت گرفت .سرفههای خشک و خشن میکرد به طوری
ِخ 
ِ
لعاب زن
که موجب آزار دیگر مسافران شد .حتّی بعضی از مسافران پُررنگ و
چندششان شد و از آنها فاصله گرفتند.
ِ
هوای آلوده فرودگاه اثر گذاشته بود .عباس ،ماسک اکسیژن گذاشت دمِ دهان
بابا .صدای زنی از بلندگوها بلند شد :پرواز شمارهي  718فرانکفورت آلمان تا
چند لحظه دیگر پرواز خواهد کرد .از مسافران خواهشمند است برای سوارشدن
به هواپیما به سالن پرواز مراجعه نمایند.
از گیت گذشت ولی صدا نداد .در آخرین لحظه زنش به پسرشان گفت :عباس
مواظب بابا باش! ...
همگی خداحافظی کردند و او به سمت سالن پرواز حرکت کرد به کمک
عباس .هرچه از مائده و زهرا و زنش دور میشد آن ها کوچکتر میشدند.
دلتنگ شده بود .اگر به اسرار عباس نبود اص ً
ال تن به این سفر نمیداد .عباس،
بلیطها و نامه مخصوص بنیاد جانباران را به متصدی کنترل داد و آنها در قسمت
جلو هواپیما جا دادند.
هواپیما پرید .مرد از قاب پنجره هواپیما از آن سطح بلند حرم و بارگاه آقا را
بچهها را به شما سپردم و. ...
نگاه میکرد و زیر لب گفت :آقا ّ
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هواپیما در البه الی ابرها گم شد.
***
حدود دو ماه در بیمارستانی در حومه فرانکفورت بستری بود و این اواخر به
زحمت نماز میخواند .دکترها به عباس گفته بودند که گاز خردل ،ریههای بابا را
تخریب کرده است.
ِ
قرار شده بود که از یک بیمار مرگ مغزی صربستانی پیوند ریه انجام شود .مرد
به عباس روی کاغذ نوشته بود که گازخردلی که سینهاش را تخریب کرده تولید
همین کشور آلمان است و عباس باور نکرده بود.
اسرار داشت که معالجات ادامه داشته باشد .مرد روی کاغذ نوشته بود که دکتر
او همان ضریح و گنبد و بارگاه است .عباس گفته بود که چشم بعد از معالجات
دوباره پیش آن دکتر خواهند رفت.
ِ
رضایت عباس ،ریههای آن مرد صرب به مرد پیوند زده شد .اوایل خوب
با
بود .به کمک دستگاه ،نفس میکشید .مرد ،عرق میکرد و عباس چفیه را خیس
میکرد و میگذاشت روی پیشانیاش.
یک روز بعدازظهر ناگهان حال مرد رو به وخامت گذاشت .مرد به زحمت چفیه
را از روی پیشانی برداشت و البه الی انگشتانش محکم گرفت.
درد دویده بود به سینهاش و او به زحمت نفس میکشید .تمام دستگاههای
متصل به بدن مرد شروع به جیغکشیدن کردند و چراغ قرمز اطاقش روشن شد.
عباس مثل اخگر آتش از اطاق بیرون پرید و دکتر را صدا کرد.
تیم پزشکی بر سر بالین مرد حاضر شدند .دکتر به زبان انگلیسی که برای عباس
هم قابل فهم باشد ،گفت :بدن پدرت ریه رو پسزده!
دستگاه شوک آوردند .افاقه نکرد .هرچه زدند ،جواب نداد .مرد هنگام جاندادن
با قدرت تمام چفیه را میفشرد و آنقدر که دستانش قرمز شده بود.
دستگاههای متصل به بدن مرد بوق ممتد کشیدند و دکترها مرگش را اعالم
کردند .عباس بر بالین مرد گریه میکرد و اشکهایش میریخت روی بانداژ
سینهي مرد که سرخیِ خون از البهالی آن بیرون زده بود.
عباس به دستهای پدر نگاه کرد .پرستارِ زنی آمد و تمام سیمهای متصل به بدن مرد را
ِ
دست مرد همراه چفیه از تخت بیرون زده بود.
جدا کرد و مالفهای کشید روی او.
عباس دست بابا را بوسید و خواست چفیه را به عنوان یادگاری بردارد .چفیه البهالی
انگشتهای مرد ،گیر کرده بود .مثل زما ِن گیرکردن در مشبک ِ
های ضریح آقا.
ِ
زحمت تمام چفیه را کشید .چفیه از دست باز شد .فقط چند
عباس با احترام و
نخ سیاه و سفید چفیه البهالی دست و انگشتان مرد مانده بود. ...

عطر

علی ایمانی
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هر موقع مياومد مرخصي ،برا يه روز هم كه مي شد خودش رو ميرسوند
مشهد برا زيارت امام رئوف علیه السالم .البته بيشتر وقتا با حاجآقا و حاجخانم
مياومدن تهران پيش ما و پيكان مارو برميداشتيم و خانوادگی با هم ديگه
مي رفتيم مشهد برا زیارت.
ولی دفعهي آخری من و احمد با هم رفتیم مشهد .تا عصر تو قطار بوديم و به
محض پيادهشدن رفتيم حرم و شب رو تا صبح اونجا مشغول زيارت بوديم .بعد
از طلوع آفتاب براي خوردن صبحانه از حرم رفتيم بيرون.
نزديك فلكهي آب احمد برگشت و رو به حرم کرد و به حضرت گفت:
آقاجان! از شما صبحانه ميخواهيم.
با تعجب رو بهش کردم و گفتم :این همه قهوه خانه این جاست ،میریم تو
یکی که از بقیه تمیزت ِر و یه صبحانه میخوریم ،اين که دیگه چیزی نیست که از
امام بخوای!
ِ
جوابم رو نداد ،فقط يك لبخند خاص گوشهي لبش نشست و! ...
چند قدم جلوتر يك آقای باوقاری از روبهرو میومد ،نگاهش اونقدر پُرصالبت
بود که با یه نظر شیفتهي ایشون شدیم و بیاراده فوری سالم کردیم ،ایشون هم با
مهربونی جواب سالم مارو داد و با خوشرویی به صبحانه دعوتمون کرد؛ بعدش
هم بدون هیچ سوالی پشت سر احمد و ایشون راه افتادم.
تو همون كوچههای اطراف حرم رفتیم تو خونه و اون آقا یه پذیرایی مفصلی
از ما کرد و صبحانهای خوردیم كه تا اون روز هنوز غذايي به خوشمزگي اون
نخورده بوديم و هنوز هم نخوردم.
بعد صبحانهي اون آقا يه شيشه عطر برداشت و داد دست من .منتظر بودم که به
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احمد هم يه شيشه بده يا بگه مال دونفرتون ،ولي اون آقا به من گفت :اين شيشه
عطر مال شماست.
خیلی تعجب کردم و ميخواستم بپرسم :آقاجون پس احمد چي؟
خود ايشون به احمد گفت :احمد آقا ،شما كه الزم نداري؛ چون هفتهي ديگه
از اون عطر به شما هم ميدم.
من منظورشون رو نفهيدم و احمد هم خیلی طبیعی ولی با نگاه خاصی تشكر
كرد و چيزي نگفت!
بعد خداحافظي با اون آقا ،رفتيم راه آهن دنبال بليط و براي ساعت  4:30بعد از
ظهر دو تا بليط خريديم و برگشتيم حرم .چند دقيقه که نشستم به بهانه ی تجدید
وضو ،از حرم بيرون رفتم و خودم رو به همون جايي كه صبحانه خورده بوديم،
رسوندم تا از اون آقا قضيه قو ِل دادن عطر به احمد رو بپرسم و سوال کنم :چرا
از اون عطرها به من نميدين و چرا احمد االن نبايد عطر بگيره و يك هفته صبر
كنه؟ و بگم تازه يك هفته ديگه که اصال احمد مشهد نيست!
ولي هرچي تو كوچه رو گشتم اون خونه رو پيدا نكردم! با خودم گفتم :شايد
كوچه رو اشتباه اومدم .دوباره برگشتم جلو حرم و همون مسير صبح رو با دقت
ادامه دادم .آدرس كوچه درست بود ولی هرچی به تكتك خونهها نگاه كردم
اصال اون خونه وجود خارجي نداشت!
خیلی برام عجیب بود! با کمال تعجب و دست خالي برگشتم حرم .بعد زيارت
احمد بهم گفت :کجا بودي پسر خاله؟
از خجالت سرم رو انداختم پايين و گفتم :شرمنده احمد جان! رفتم براي تو هم
از اون آقاي مهربون عطر بگيرم.
احمد پرسيد :چي شد؟ حاال گرفتي؟
با همون شرمندگی و تعجب گفتم :نه! نگرفتم .راستش چون اص ً
ال اون خونه رو
پیدا نکردم .اصال انگار وجود خارجي نداشت!
احمد هم مثل همیشه با خونسردي و با یه لبخند بهم جواب داد :عجله كردي
پسر خاله.
گفتم :يعني چي؟
ِ
ثواب زيارت رو از دست نده.
گفت :بعدا ً بهت ميگم ،حاال
بعد از نماز ظهر پرسيدم :احمد جان! باالخره قضيهي عطر چي بود؟
احمد سرش رو پايين انداخت و گفت :پسر خاله ،هفته ديگه عطر منو تو جبهه
بهم ميدن!
بعد همينطور كه قطره اشك رو از صورتش پاک کرد ،سرش رو باال آورد و
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گفت :بايد يك قولي بهم بدي.
گفتم :چه قولي؟
گفت :تا زماني كه زندهام قضیهي صبحانه و عطر و اون آقا رو به كسي نگي!
با حسرت دل و بغض گلو بهش گفتم :چشم شهید جون!
اونم خندید.
زیارتمون رو تموم کردیم و حرکت کردیم .البته من با حسرت و بغض ،تمام
توجهم به آخرین زیارت و خداحافظی ملکوتی احمد بود و . ...
رسیدیم تهران و احمد هم فردا ظهر از قم رفت جبهه و منم که لحظهای احمد
و قضایای اون روز از ذهنم دور نمیشد ،با كسي از موضوع صحبت نكردم.
یه هفتهي سخت سپری شد و خبر شهادت احمد رو آوردن!
دو روز بعد هم خودم رو در مراسم تشییع پیکر مطهرش دیدم و بوی اون عطر
تو تمام مسیر تشییع و به هنگام خاک سپاری تو مشامم بود. ...
بارها فضاي خونه مملو از شميم عطر دلنوازي شد.نمی دونم از عطر اذون
صبحه يا از اون عطري كه اون روز تو مشهد به من دادن یا از عطري كه به احمد
دادن.
نميدونم ،ولي هرچي هست سالهاست كه شامهي من با اين عطر روحافزا
بيگانه است .ديگه كافيه .بهتره پاشم نماز صبحم روبخونم.

برادرها

علی ایمانی
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جليل از مشهد رفته بود جبهه و مسعود هم از تبریز ،ولي اونجا هر دوتاشون تو
يه گردان خدمت مي كردن .اون چند ماهي كه تو جبهه بودن خيلي با هم صميمي
شده بودن .هر دو با هم مرخصی می رفتن ،با هم می رفتن تبریز .زیارت مشهد
رو باهم میرفتن و با هم برمیگشتن جبهه.
خيلي زود خانواده مسعود و جليل با همديگه آشنا شدن .عالقهي مسعود و
جليل به همديگر به قدری شدید بود که دوتایی شده بودند مثل دوتا برادر ،حتی
قرار شهادتشون رو هم با هم گذاشته بودند.
گردان جلیل و مسعود یه شب زمستونی عملیات داشت ،بچه ها اون روز دنبال
غسل شهادت و حنابندان بودند و هرکسی آرزو داشت قبل از همه شهید بشه؛
بعد حنابندان جلیل پالکش رو از گردنش در آورد و رو به مسعود کرد و گفت:
بیا برادر ،این پالک منو بذار تو گردنت تا وقتی شهید شدی ،جنازهت رو به جای
جنازه من ببرن مشهد و اون جا پیش خودم دفنت کنن! عین آرزوت.
بعد کارت شناسایی خودش رو هم داد به مسعود و اون هم گذاشت تو جیبش و
گفت :یادم!
مسعود گفت :راستی ،پس جنازه خودت چی می شه برادر؟
جلیل هم با یه لبخند بهش جواب داد و گفت :من رو که همه میشناسن،
خودشون می آرنم مشهد ،غصه نخور ،مشهد تنهات نمی ذارم.
مسعود هم که خیلی خوشحال شده بود ،پالک و کارت های شناسایی خودش
رو داد به جلیل و جلیل هم عین مسعود گفت :یادم!
اتفاق ًا اون شب هر دو برادر طبق قرارشون شهید شدند ،ولی جنازه مسعود دچار
سوختگی شدید شده بود و از رو چهره قابل تشخصیص نبود! اما خیلی زود به
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وسیلهي بر و بچه های تعاون قرارگاه به عقب تخلیه شد و با بررسی مدارک و
شناسایی طبق اونا ،جنازه رو به مشهد فرستادن!
جنازهي سوختهي شهید و خبر شهادت جلیل به خانوادش رسید و از اونطرف
هم تا خانوادهي مسعود تو شیراز مطلع شدن که جلیل شهید شده ،همگی اومدن
مشهد برای تشییع جنازه!
بچههای تعاون گردان ،جنازهي جلیل رو خودشون به عقب تخلیه
دو روز بعد ّ
کردند و طبیعتا چون آشنا بود با اسم و آدرس و مشخصات جلیل ،بدون نگاهکردن
به مدارک داخل جیبش ،فرستادند مشهد!
روز س ّوم مراسم شهادت جلیل تو مشهد بود که دوباره از تعاون به خانواده جلیل
خبر دادند که پسرتون شهید شده و برای تحویل گرفتن جنازهي ایشون تشریف بیارین
معراج شهدا!
هردو خانواده نگران از این موضوع رفتن معراج شهدا و با کمال تعجب دیدن
که جنازهي جلیل صحیح و سالم اونجاست!
هر دو خانواده از تعجب خشکشون زده بود .خانوادهي جلیل به مسئول معراج
اعتراض کردند و گفتن :پس ما سه روزِ برای کی عزاداریم؟
مسئول معراج هم که حیرون مونده بود و اظهار بی اطالعی کرد و گفت :رو این
جنازه ،اسم پسر شما خورده و آدرس و تلفن شما ،ولی تو جیباش مدارک کسی
دیگه است به اسم مسعود!
خانوادهي جلیل و از اونا بیشتر خانواده مسعود متعجب و سردرگم مونده بودن!
در همین حال و هوا یکی از بچههای گردان اومد معراج برای دیدن جنازهي
جلیل و وقتی دید خانوادههای جلیل و مسعود کالفهان از اون جا که در اطالع
ماجرا بود ،گفت :همونطور که میبینین این جنازه مربوط به شهید جلیل ولی
مدارک داخل لباس ایشون مربوط به شهید مسعودِ.
خانوادهي مسعود با تعجب گفتن :مدارک مسعود اینجا چکار میکنه و خودش
کجاست؟
گفت :اون جنازه ای که شما سه روز پیش دفن کردین مال مسعود بوده.
با تعجب پرسیدند :این موضوع چطور ممکنه؟
گفت :آخه شب عملیات این دو برادر کارت و پالکاشون رو با هم عوض
کردند و چون جنازهي مسعود رو تعاون قرارگاه نتونستن شناسایی کنن ،فقط طبق
مدارک تو جیبش که مربوط به جلیل بود آوردن عقب و فرستادن مشهد.
جنازهي جلیل رو هم که ما خودمون تخلیه کردیم و با توجه به شناختمون فقط
با شناسایی چهره فرستادیم مشهد! خانوادهي مسعود هم که دیدند شهیدشون به

آرزوی خودش رسیده و قرار دوتا برادر محقق شده ،جنازهي مسعود رو گذاشتند
مشهد پیش داداش جلیلش و در مجاورت امام رضا  بمونه و خودشون هم
اومدن مشهد و شدن مجاورالرضا !
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ميهما ِن آقا

مريمجهانگشته
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يك نفر بيايد اينخانه را جارو بزند ،حياط را آبپاشيكند ،گلدانها خشك
شدهاند! بيانصافها چرا با من اينجوري ميكنيد؟
اين روزها پاك حواسش پرت شده و با همهي ما سروصدا ميكند و با خودش
حرف ميزند كه :همینروزها علي ميیاد!  ...خودش گفت كه ميیاد!
دلم براي مادرِ بيچارهام ميسوزد .چقدر پير شده است .صدايش مرا دوباره
به خودم ميآورد كه باز هم روي گلهاي رنگارنگ قالي دست ميكشد و شيون
ميكند :علي! عليجان! بلند شو . ...
اين روزها ،دكتر خيلي باالی سرش آمده و ويزيتش كرده است .طوريكه
امروز آب پاكي روي دستمان ريخت و گفت :مدتي دورش كنيد از اينجا  ...از
خاطراتش از  ...از  ...از . ...
دكتر ميرود و من پشت سرش فقط به مادر رنجورم فكر ميكنم كه روي تخت
افتاده و آرامبخشها تا چند ساعت ديگر هيچ تأثيري در او ندارد و باز روز از نو
روزي از نو.
آن سالها يادم هست كه علي وصيّت كرده بود پيكرش توي حرمِ آقا باشد .هر
وقت شهيد شد ،او ميهمان عليبنموسيالرضا باشد اما هيچوقت پيكرش نيامد
و فقط یک دسته گل توي روستاي قديميمان تشييع شد.
من هنوز چند گلبرگ از گلهاي توي آن قبرِیادبود را نگه داشتهام و هر روز
انگار با آن آرام ميشوم .مشامم عادت كرده به بوي خودِ علي با همان چند گلبرگ
خشكيده كه الي قرآن نگه داشتهام.
صداي زنگ تلفن بلند ميشود .گوشي را برميدارم .از آن طرف صداي مردي
را ميشنوم كه ميگويد :پيكر علي رو توی تفحص پيدا كردن.
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ی شک میکنم که طرف،
نمیدانمچراحرفی به این سادگی گیجم میکند .حت 
از مسئولین است یا صرف ًا یک مزاح ِم تلفنی؛ آخر ،گاهي اوقات بعضيها از اين
كارها مي كنند. ...
چیزی نمیگذرد افکارم جمعوجور میشود و با خودم میگویم :کسی بیکار
نیست بخواد سربهس ِر تو بذاره ،جدّ ی جدّ ی علی برگشته!
***
اتومبيلِ حامل پيكر ...نه! اتومبیل حاملِ چند پاره استخوان علی با پالكش نزديك
حرم از حركت بازمانده است .راننده هرچه ور ميرود به موتور ،به فرمان و به
الستيكها ،انگار نه انگار! همه چيز درست است ا ّما ماشین حرکت نمیکند که
نمیکند.
مادرم ديگر به كلي حواسش را از دست داده و من ماندهام كه چه كنم؟ همه
ماندهايم چه کنیم؟!
علی را طواف دادهايم دورتادور حرم مط ّهر آقا عليبنموسيالرضا و حاال
هم منتظر ایستادهایم تا ببریم و دفنش کنیم.
مادرم از اتومبيلپيادهميشود و نزديكآمبوالنسميايستد .ميگوید :علي ميگه
همينجا ميمونم!  ...بايد بمونم!  ...امروز اومده تا ِ
توي حرم باشد ...عليِ ما بعد از
اين همه سال به آرزوش رسيده.
مثل كودك مظلومی نگاهم ميكند و ادامه میدهد :مادر! تو به اینا بگو ،باور کن
علي خودش به من گفت! علی اينجا تو حرم مونده ،مهمو ِن آقاست .مهمو ِن خودِ
آقا!  ...امام رضا خودش خواسته. ...
مردم دور تا دور آمبوالنس ایستادهاند و درِ گوش هم پچپچ میکنند .چند خادم
ِ
سمت حرم
جلو میآیند و تابوت را از آمبوالنس بیرون میکشند .تابوت را به
میبرند .صدای روشنشد ِن موتورِ اتومبیلِ ،
ت ُگم میشود...
توی صدای بلند صلوا 
.

دخیل

زهره حیدری
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همین گوشه دخیل بسته بود .اونو با یه طناب سبز پالستیکی ،یا نه با یه پارچه،
یا نه قفل ...اینا یادش نبود .بعد رفته بود و اونو تنها گذاشته بود توی ازدحام آدم
و صلوات و یا غریبالغربا که با خودش تنهایی یه گوشهای خلوت کنه و اونو
همونجا بین خیل آدمهای بیگانه و آشنا رها کرده بود.
بیگانه از این بابت که همو نمیشناختن و آشنا از این بابت که همه درد داشتن.
همه سینههاشون سوخته بود و دِالشون درد داشت و یک جای تنشون ما ِل
خودشون نبود.
یک آن دیده بود ،نیست .بع ِد این همه سال که عاجز بود و جایی رو نمیدید،
تازه ننه نبود! اون کنارش نبود و ولش کرده بود به امان خدا و رفته بود سی
خودش.
یک آن ترسید .با خودش ،ولش کرده البد .با خودش ،تنهاش گذاشته که
بهزیستی بیاد وردارش ،ببرش .با خودش. . .
بغضش ترکید .اشکش جاری شد و پاهاشو مچاله کرد توی شکمش و نالید .ز ِن
اوسعباس گفته بود :برو بدش بهزیستی .تو که دیگه نمیتونی!
ننه اشکش سرازیر شده بود .کلی قلیون کشیده بود و دودشو با همه غماش داده
بود ِ
توی هوای روستا.
همچی نالید که یک مرد اومد کنارش و دلش واسش سوخت و نوازشش کرد
و گفت  :چی شده جوون؟ برای چی گریه میکنی؟
 هیچی ننم ولم کرده ،رفته .من کورم .هیچ جایی رو نمیبینم .به بهانهيدخیلبستن منو آورده اینجا و رفته.
 -نه پسرم .مگه ننهي تو نیست که اون گوشه نشسته داره گریه میکنه؟
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 کدوم؟ِ
ِ
 نگاه کن .همونی که پای اون دیوار نشسته و چادر سفید گلدار سرشه؟ آخه مسلمون من که چشم ندارم ،ببینم. حاال تو نگاه کن ،میبینی!و بعد دیده بود! داد زده بود و دیده بود .فریاد کشیده بود و دیده بود .ننه،
آخرین نفری بود که پیداش شده بوده .ولی خندیده بود و بغلش کرده بود و
بوسیده بودش.
هیچی تنش نداشت جز یه شورت که خودش براش دوخته بود با شلوارِ بابای
خدابیامرزش.
ِ
ِ
ِ
ننهِ ،
بوی اشک چشم میداد .بوی عرق تنش که مثل عطر بچگی بوییدنی و زالل
بود و اون دیگه دیده بود.
***
ساک دستش بود و از همون دور واستاده بود و گنبد رو تماشا میکرد .دیگه
ننه این دفعهي آخری دلش نمیخواست بره .اما شب ،خواب دیده بود و یه آقایی
ِ
امانت مارو پس بده!
بهش گفته بود:
صبح برای نماز بلندش کرده بود و بهش گفته بود :همین فردا برو!
 ننه من دیگه نمیرم به مملکتم خدمت کردم ،به تو هیچی .چراغی که به خونهرواست به مسجد حرومه.
 ننه! به ارواح خاک بابات اگه نری شیرمو حاللت نمیکنم .من هرجور باشهخودمو جمع میکنم .مردم ولم نمیکنن همسایهها هوامو دارن.
و انگار خواسته بود که ننه این حرفارو بزنه و چشمای شیطونش برقی زده بود
و صبح نشده ،راه افتاده بود.
ننه هیچ آبی پشت سرش نریخته بود و یه چیزایی فوت کرده بود توی هوا و
در رو بسته بود و اونو توی کوچه تنها گذاشته بود .بعد که راه افتاده بود ،صدای
ِ
پشت در شنیده بود.
هقهقش رو از
حاال وایستاده بود و به گنبد نگاه میکرد .به کفترایی که دور تا دور گنبد حلقه
زده بودن و میچرخیدن مثل یه گردنبند رنگارنگ که یکی انداخته باشه رو گرد ِن
گنبد.
رفیقش به خودش آوردش :بریم چند دقیقه دیگه قطار حرکت می کنه.
رفته بود و زمزمه کرده بود :من برمی گردم.
***
برگشته بود .خیلی زود ،با رفیقاش ردیف شده بودن روبهروی صحن و منتظر
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که اذن دخول بگیرن و یکهو روی شونهي مردم رفته بودن باال .چرخیده بودن
دورِ ضریح و بعد هر کدوم به یه طرفی رفته بودن.
ِ
بهشت رضا ،اون مونده بود
بچههای شهرستان به شهرستان ،بچههای مشهد به
وسط صحن .هیچکی دنبالش نیومده بودِ .هی اینور و نگاه کرده بود و هی اونور
رو .بازم ننه ولش کرده بود و رفته بود یه گوشه سی خودش.
مردم ،دورش جمع شده بودند و فقط نگاش میکردند .کسی از رو زمین بلندش
نمیکرد .آخرسر یه پیرمردی اومده بود و گفته بود :من یه قبری توی حرم دارم،
ببریم اونجا دفنش کنیم.
یه عده گفته بودن :ها
یه عده گفته بودن :مسئولیت داره!
و ...بعد یههو دیده بود توی دامنِ امام رضاست.
***
بازم ننه دیرتر از همه اومد .وقتی که دیگه هیچی توی تنش نبود و از روی
شورتی که خودش براش دوخته بود فهمید پسرشه .اما دیگه دیر شده بود و اون
ِ
خوابای خوب خوب میدید که ...
دیگه اونجا خوابیده بود و داشت
ننه ،همون پشت در دق کرده بود!

بی بی

زهره حیدری
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ـ ببین آقا! این چادرو اون خدابیامرز برام خرید .از همین فلکه؛ چیه؟  ...کنارِ
بازار رضا .خدا مرگم بده! کنارِ بازار امام رضا !رنگ و روش رفته اما عطر و
بوش جاشه .اینهمه میام و میرمها هنوز ِ
بوی اون خدابیامرزو میده.
ابراهیم قبل از اینکه بره جنگ ،منو آورد زیارت و برام این چادرو خرید .بچهها
خیلی خوشحال شدن .تا حاال که ندیدن از این اسباب بازیا.
اون عروسکه بود که می گفت مامان ،بابا؟ یه جور خواستنی و خوبی بود .اونو
دادم به زهرا .طفلی باباش تو چاه خفه شد این پاییز سیاه .حاال هم اگه نیست،
باشه .به جون ابراهیمم پول هست .شما چرا؟ همه میگن دیونه شده پیرز ِن
مفلوک.
پیرزن نمیخواست اما مگه میشد؟ باید میرفت .وظیفه داشت .کفترا که با
ِ
بدوی یک بچه شیطون ،پریدند روی گنبد و مناره.
بدو
پیرزن توی بازار رضا بود .نه ببخشید ،توی بازار امام رضا !خیلی زود چندتا
اسباببازی خرید و راه افتاد .از خیابان سیّدی میرفت که نزدیکتر بود .اما با این
ک شب باید توی راه میخوابید تا میرسید.
حال تا ازغد الاقل ی 
روی کوههای خلج که ایستاد باز چشمش افتاد به گنبد .اشک توی چشماش
ِ
وسط شهر مثل جواهری توی تاریکی بود.
جمع شد .اون تیکه نور
دلش نیامده بود ،برود .همانجور ایستاد تا خودِ صبح و چشماش را دوخت به
گنبد و گریه کرد .اذان که میگفتند راه افتاد .باید میرفت.
بچههای ازغد منتظر بودند .گفته بود برای اسماعیل یویو میخرد .گفته بود برای
صفورا یک روسری بتّهجغّه از اون کردیاش میخرد.
گفته بود ...هی با خودش گفته بود که یادش نرود .عصر از روی یال مغان
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و ازغد سرازیر کرد توی روستا و رفت دمِ در مسجد .تکیه داد به درِ مسجد
قدیمی و قبل از آن بچهها ریخته بودند دورش و هر کدام اسباببازیهایشان را
میخواستند.
آن طرفتر کنار چنار پیر روستا دو نفر ماهرخ شده بودند تو نگاه پیرزن .اولی به
دومی گفت :فکر میکنی چقدر پول داره که اینقدر اسباب بازی میخره؟
دومی یک دور با زنجیرش چرخید و گفت :به خدا تموم خونهشو زیر و رو
کردم .دریغ از یه پول سیاه.
 پس از کجا میاره برای بچهها این همه اسباببازی میخره؟ از وقتی ابراهیمرفته پیرزنه پاک خل شده .تو که با ابراهیم خیلی دوست بودی به همین بهانه برو
از کارش سر در بیار.
 ایندفعه ر ّدشو میگیرم .هر کی هست توی شهر کمکش میکنه .میرمدنبالش.
چنُچ میکرد صدایش را انداخت تو سرش که  :باز از
پیر مردی که با االغش ن ُ 
کجا پول آوردی بیبی؟
 امام رضا داد رمضون! بازم امام رضا داد!در حالی که رمضان پشت پیچ کوچه گم میشد خندید و گفت :آقا حالش
چطور بود؟
 قربونش برم از همیشه نورانیتر!بچهها رفته بودند .پیرزن رفته بود .رمضان رفته بود .زنجیر دور انگشت یکی از
آن دو نفر میچرخید .چنار پیر تماشا میکرد .غروب باز پهن شد توی روستا و از
خورشید بیشتر از یک خط ممتد و طوالنی روی ارتفاع نماند.
***
پیرزن وضو گرفت .رفت ایستاد نماز .نمازش را که خواند رفت یک گوشه
نشست .چندتا کفتر آمدند دورش هی بقبقو کردن و هی دور هم چرخیدن.
دوتا چشم پیرزن را میپایید ،از صبح .از روستا تا اینجا .از دور ،از نزدیک .حاال
هم نشسته بود لب استخر پُر آب و زنجیرش میچرخید دور انگشتش.
بعد از یک ربع پیرزن بلند شد و از حرم زد بیرون .تا بازار رضا .و بعد همان
قصهي هفتهي پیش .دستش پُر پول بود که رفت و وقتی برگشت یک پول سیاه
هم نداشت اما توی ساکش پُر از اسباببازی بود.
حاال غروب روی کوههای خلج بود .پیرزن نشسته بود که مرد آمد و کنارش
نشست.
 -چطوری بی بی؟
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 خوبم اصغر. خسته نباشی بیبی. تو هم خسته نباشی .از صبح دنبال من راه افتادی .خوب یه زیارتی هم کردییا نه؟ یه صحبتی با امام رضا که الاقل یه کاری کسبی برات درست کنه یا نه؟
میرفتی جوابتو میگرفتی ننه .هر وقت تو رو میبینم یادِ ابراهیم میافتم .چقدر
تو رو دوست داشت.
اصغر که فکر میکرد پیرزن او را ندیده .سرخ شد اما سرخیاش توی غروب
دیده نشد.
 تو بازم از امام رضا  پول گرفتی؟ ها! دیدی چقدر پول بهم داد؟ خدا شاهده یک قرونش رو برای خودم خرجنمیکنم .میگه بگیر .من نمیگیرم.
اصغر مات و مبهوت یه نگاهش به گنبد بود و یه نگاهش به بیبی.
 بعد شما واقعا امام رضا  رو میبینید؟ آره که میبینم .مگه شما نمیبینید؟ همه میبینن! چی میگی بیبی؟ کی میبینه؟ فکر کردی چرا بهت میگن دیونه؟بعد فهمید حرف زشتی زده است .سرخ شد .اما هوا تاریک شده بود.
 هیشکی باور نمیکنه تو امام رضا رو ببینی .هیشکی نمیبینه .حتی شیخمحمدباقر .هی میری ،میای میگی امام رضا رو دیدی ،مردم پشت سرت
میخندن .من که ندیدم از جایی پول بگیری هنوز باور نمیکنم پوالرو از امام رضا 
گرفته باشی .چه برسه اینکه باهاش حرف بزنی.
پیرزن مات و مبهوت مونده بود .فکر نمیکرد مردم امام رضا را نبینند .خیلی
سال بود که میرفت با امام رضا  حرف میزد و ازش برای بچههای ازغد پول
ی بینند.
میگرفت .تا حاال فکر میکرد همه امام رضا را م 
ِ
سمت حرم
حاال فهمیده بود که کسی جز خودش نمیبیند .صورتش را چرخاند
و زد زیر گریه :آقا! من فکر میکردم همه شمارو میبینن .پس اون همه آدم که
دوروبرت میچرخیدن ،کی بودن؟ هر وقت اومدم یه عدّ ه دورت بودن.
مگه ابراهیم نگفت همه شمارو میبینن؟ مگه خودت نگفتی این ابراهیم چرا ِغ
حرم منه؟ خوب اینا همه خواب و خیال بود؟ اینا همه دروغ بود؟چرا به من نگفتی
فقط من می بینمت؟ که حاال همه پشت سرم بگن بیبی دیونه است؟ آخه کی
میره از امام رضا  پو ِل دستی میگیره؟ مردم حق دارن باور نکنن! حاال من با
چه رویی برم روستا؟ همهي ازغد فکر میکنن من دیونهام...
پیرزن تا خودِ صبح نالهکرد .اصغر رفتهبود روییکصخره آنطرفتر با

امامرضا خلوت کرده بود و تا خودِ صبح اشک ریخت.
صبح نشده بود .پیرزن نمازش را خوانده بود و رفته بود .دیگه هیچ کس پیرزن
بچهها.
را ندید .اصغر اسباببازیها را برد روستا و داد به ّ
پیرزن شاید یک کفتر باشد که میرود روی ضریح مینشیند و با امامرضا
حرف میزند.
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در امتدادِ نگاه ِ یک مرد

بتول خیبری
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بسماللهی میگویی و به داربست فلزی که روبهرویت قد علم کرده نگاهی
میاندازی ،به آن اُخت گرفتهای و دوستش داری چون ،تو را باال میکشد .وقتی
رویش میایستی و شروع به کار میکنی ،حس میکنی به آرزوهایت نزدیکتر
شدهای.
ُ
هوای گر گرفتهي شهر و بوی بنزین ،حاکی از آن است که ساعت هاست
خورشید ،روشنایی و گرمایش را به شهر هدیه کرده است.
پلههای داربست را به سختی باال میروی ،دستانت می سوزد و کف کفشهایت
به راحتی داغی را به تمام بدنت میریزد ،به خود میآیی و عکس را از جیبت
بیرون میآوری.
چشمان نافذش عمق وجودت را میلرزاند .همهشان همینطور هستند هر
عکسی در دستانت با تو صحبتهای خاص خودش را دارد ،اسمش را در بین
بروبچههای شهرتان نشنیدهای ،چهرهي آرام و نگاه پُر معنایش حرفهای زیادی
برای گفتن دارد.
دوباره نگاهش میکنی او را میشناسی ولی نمیدانی کجا دیدهای؟ پایت
رویپای هيدیگری از داربست قرارمیگیرد باالی داربست که میرسی حس میکنی
آنجا از صدای ماشینها و بوی بنزین فاصله گرفتهای ،صورتت را میچرخانی چه
زیبا و غیر قابل توصیف. ...
چشمانت ناخوداگاه میدرخشد .هالهای از اشک فاصلهای میشود بین آنچه
میبینی .دوباره به عکس نگاهی میکنی و میگویی«:خوشا به حالت!»
آری! آنچه میبینی گنبد و گلدستههایبارگاهملکوتیامام رضا است.
دوباره به عکس نگاهی میکنی آرامش خاصی وجودت را فراگرفته است.
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حس میکنی این کاری است متفاوت ،زیر لب زمزمه میکنی «:اللهم صل علی
علی بن موسی الرضا المرتضی االمام التقی النقی» ...
اشک ،پهنای صورتت را میپوشاند .نگاهت را از قاب گنبد و گلدسته میگیری
و به عکس خیره میشوی .چشمانت از تو تمنایی دارند ولی به خوبی حرفشان
را نمیفهمی .دوباره بر میگردی و از امام رضا  اجازه میخواهی و با سالمی
از جانب او شروع به کار میکنی.
به راستی چه ارتباطی بین او با این امام عزیز وجود دارد؟ آخر اکثر افرادی
که برایشان کار میکردی و عکسشان را روی دیوار شهر طراحی میکردی را یا
میشناختی و یا با خانوادهشان در ارتباط بودی ولی از او چیز چندانی نمیدانستی.
به هر حال قلم به راحتی روی دیوار باال و پایین میرفت .لحظات به سرعت
میگذشت و تو ،او را در کنار خود حس میکردی .ساعتها گذشت...
باید داربست را پایین میآمدی و از دور بر آنچه بر روی دیوار نقش بسته،
نگاهی میانداختی.
پ ّله ها را یکییکی پایین آمدی .اتود اولیه ،کار خوبی شده بود ولی هنوز هم
باید رویش کار میکردی.
آرامآرام آسمان یکدست صاف و آبی باالی سرت به سرخی می زد ندانستی
زمان چطور گذشته است دوست داشتی کارت را ادامه دهی ولی باید پایین
میرفتی. ...
***
توجهت را به خود جلب کرد.
دوست داشتی از او بیشتر بدانی آن روز جوانی ّ
کار از نیمه گذشته بود .برایت ارزش داشت بدانی چه چیزی جوان را این چنین
متوجه طرح روی دیوار کرده است.
داربست را به سختی پایین میآیی .جوان همچنان مات و مبهوت عکس است.
میگویی :چیزی شده؟
یدونی عکس چه کسی رو کشیدی؟
نگاهی به سر تا پایت میکند و میگوید :م 
می گویی :کارم اینه!  ...چیزی شده؟ از خانوادهته؟
اشک صورتش را میپوشاند و میگوید :نه ،فرماندهم بود .به شدت با مشکالت
اخالقی برخورد میکرد .سیگار میکشیدم .همینکه فهمید اهل مشهدم و شهر
امامرضا طوری با من رفتار کرد که خودم سیگارکشیدن رو کنار گذاشتم.
در امتداد نگاه مرد به عکس خیره شدی و گفتی :اینا همهشون همینطوری
هستن.
مردِ جوان در حالیکه زیر لب چیزهایی زمزمه میکرد ،گفت :حیف ،خیلی زود
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رفت و. ...
با نگاهی حرفت را تایید کرد و از تو آرام آرام دور شد.
طراحی در سال  1379در پمپبنزین خیابان خسروی؛ نزدیکترین دیوارِ مشرف
به حرم امام رضا جا خوش کرد .به یاد داری وقتی کارت تمام شد روی
داربست از دور به گنبد نگاهی کردی و دیدی که کبوترها دور گنبد میچرخند ا ّما
معادلههای زیادی در ذهنت مجهول ماند.
شنیده بودی که وقت اعزام به جبهه از اصفهان به مشهد میآمده و از امام رضا
اجازهي رفتن میخواسته.
شنیده بودی چهاردههزار صلوات نذر کرده که در گردانی که به نام نامی
امامرضا مزیّن شده خدمت کند.
شنیده بودی بعدها نیز در گردان ثامنالحجج خدمت میکرده است.
چیزهای زیادی از او شنیده بودی ،میدانستی که سالها در بستر بوده و بر اثر
جراحات و تأثیر مواد شیمیایی در سال هفتادوپنج به شهادت رسیده. ...
خیلی چیزها از او شنیده بودی ولی باز هم خیلی چیزها هم در مورد او
نمیدانستی ،نمیدانستی با اینکه زندگی دنیایی و حتی پیکر مطهرش در اصفهان
است چه ارتباط خاص او با امام رضا باعث شده که چشمانش از قاب
روی دیوار سالها روز و شب نظارهگر گنبد و گلدستهي حرممطهر باشند و
تصویرشنظارهگر زائر و مجاور امامرضا باشد.
چه شده که هر کس از پمپ بنزین خیابان خسروی رد میشود ،نگاهی به
تصویرش میکند و خیلیها او را واسطهای قرار میدهند بین او و خدایشان ،و
شنیده بودی خیلیها برایش نذر میکنند تا حاجت بگیرند به هر حال با بسیاری از
ندانستههایت کنار میآیی ...مانند همیشه و در پایان ،نام زیبای شهید محمد جعفر
نصر اصفهانی است که بر ِ
قاب دیوار نقش می بندد. ...

آن يك نفر

رقیه دوالبنیا
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ِ
حرف حامد ،چند قدم جلو كشاندش «:بيا ببين ،مطلب نرگس چاپ شده!
عكساي جديدي هم داره! »
ِ
مجله را از دست حامد گرفت .با همان نگاه اول ،هيجان غريب ،خون سرخي
توي صورت بيحالتش رهاند .ميخ ِ
كوب صفحهها ،يك بار ،دوبار . ...ورق ميزد
و دوباره از اول نگاه ميكرد.
حلقهي تيرهاي ،چشمهاي بيرونزده قهوهاياش را به گودي تاريك خود كشانده
بود .منحني درهم رفته ابروهاي پُر پشت ،خطهاي ريز نشسته روي پيشانيش و
موجهاي پريشان موهايش ،شباهت محض صورتش به حامد را خدشهدار كرده
بود و حاال ميشد حميد را بهتر تشخيص داد.
نگاهم روي دستهاي حميد قفل شد كه لرزش آن ،برگههاي زير دستش را به
آرامي تكان ميداد .حامد دست انداخت تا عمق موهايش و انگشتانش با حركتي
تند سرش را خاراند .مجله را از دست حميد كشيد «:مگه امروز خبرو شنيدي كه
اين طور ماتت برده؟ اين يه ماه رو تو آسمونا سير ميكردي؟ »
تا چشم حميد از مجله كنده شد؛ هيجانش فرو نشست .تقلاّيي براي نگهداشتن
مجله نكرد و سرش به سمت در چرخيد .سايهي سنگين غمي در ِ
پس نگاه و
حركاتش جان ميگرفت و بيحالتي گنگي كه طي چند هفتهي گذشته ،افسرده
نشانش ميداد ،از صورتش رنگ ميشست « :مگه بچهاي كه قهر ميكني؟ »
حامد اين را گفت و شانههاش را رو به نگاه خيره من باال انداخت « :من كه
چيزي نگفتم! »
حميد لحظهاي مكث كرد و بيآنكه جوابي بدهد از اتاق بيرون رفت .مجله توي
دستم لوله ميشد و نگاهم در سكوت .حامد روي يك پا طول اتاق را ميرفت و
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ميآمد كه فكري بيتامل راه زبانم را پيش گرفت «:حميد روز بمبگذاري كجا
بود؟ »
حامد از حركت ماند «:يعني ميگي حميد » ...
خودم هم از حرفم تعجب كردم .چشمانمان زنجير هم شده بود كه حامد مثل
برقزدهها از جا پريد «:آره اونجا بوده! شایدم همين مجله .ديدي چطور حالش
عوض شد؟ ما چرا نفهميديم! درست از همون روزه كه حميد داغون شده» .
حامد لحظهاي لبش را به دندان گزيد و با انگشت چند ضربه به وسط پيشانيش
زد «:مثل اين حالشو ،زمان جنگ هم داشت .وقتي با پنج نفر تو كمين عراقيا گير
افتاده بود ،تا رسيد ِن نيروهاي كمكي ،شهيد و مجروح شدن ،ولي حميد سالم
برگشت .اون روزا شده بود يه گولّه آتيش ،مگه ميشد باهاش حرف زد! »
ساكت مانده بودم و حامد يك نفس حرف ميزد «:وقتي خادمي حرم رو ِول
كرد و رفت دنبال كاري كه توش ترفيع درجه باشه ،نبايد توقع» . ...
گوشهايم اين حرف حامد را نديده نگرفت و حرفهايي كه توي گلويم
ِ
سكوت لبها را شكست «:براي دورهي آموزشي نبايد ميرفت
رژه ميرفت،
شهرستان؟ اص ً
ال چرا خودت راه ِ بابا رو ادامه ندادي؟ مگه خودت کادرِ همون
لشكر نيستي؟ خوب درجتم باالتره!
كي بود که ميگفت :اينا تو گردان تكاوري جونشون رو كف دستشون میذارن
و با اشرار و قاچاقچي و ضدانقالب رودررو ميشن؟ تو به اين ميگي ترفيع و
درجه؟ حاال به فرض كه حرفت درست باشه .اينا چه ربطي داره؟ مگه هر كس
اون روز حرم بوده ،شهيد شده؟ »
« اِي بابا ...حاال يه روز مادر مارو دعوت كرده ،چه خبره تو اين خونه! نكنه تو
هم ميخواي قهر كني؟ اص ً
ال به من چه كه اينا چه ربطي به هم داره! بيا برو سرا ِغ
در ِست ،من از اتاقت ميرم بيرون! »
بيتوجه به حرف حامد ،نرسيده به در ،با ديدن حميد از رفتن ماندم .حامد تكيه
به ديوار زد و عرقهاي پيشانيش را پاك كرد.
مجله كنار تستهاي كنكور مانده بود .حميد بيهیچ حرفي آمد پشت ميز
مطالعهام ،نشست .توي صورت و حركاتش ،چيزي كه نشان از عكسالعمل به
حرفهاي ما باشد ،نبود .فقط نگاه ميكرد .طوریكه انگار تا عمق وجود حامد
را ميشكافت.
زي ِر تي ِغ نگاهش ،حامد از اتاق خارج شد .چند باري لب به دندان گزيدم .اين
ِ
پشت در بوده و حرفهامان را شنيده ،توي سرم جار ميزد.
تصور كه حميد
ِ
گذاري حرم ،تو اونجا بودي؟ »
طاقت نياوردم «:روز بمب
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صورت حميد درهم كشيده شد و با سر تكان دادن ،نگفته پاسخ مثبتش را به
من فهماند .حامد در ِ
قاب در خشكش زد .تا چرخيد سمت ما ،سكوت حميد
شكست «:من مثل اون شهدايي كه بدناي تيكهتيكه شونو حتي نميشد جمع كرد،
نزديك ضريح تكيه به يك ستون داده بودم ،وقتي به خودم اومدم ،ديدم كسي
اطرافم سرپا نيست ولي من» . ...
حرفها از گلوي حميد پر ميكشيد ،آزاد ميشد و پيش رويم قد علم ميكرد.
چيزي مثل آونگ توي سرم ميرفت و ميآمد .گاهي حرفهاي حامد و گاه حميد.
گيج شده بودم كه حميد دستهايش را روي ميز گره كرد ،پيشانيش را چسباند
به آن و لرزش انگشتانش در لرزش شانههايش گم شد .با صدايي خفه و اندوه
گرفته گفت «:حامد راست ميگه ،اون حداقل لياقت جانبازي رو داشته ولي من
چي . ...؟ »
بعد ِ
مرگ پدر نديده بودم اينطور گريه كند ،بيصدا ولي با سوز .بغض بيقراري
به گلويم ناخن ميكشيد .ولي بين دو برادرم مردد مانده بودم .وقتي حميد را در
ِ
آغوش حامد ديدم ،قطرههای درشت اشك روي گونههاي من نيز جاری شد.
صداي ناصر كه آمد ،حرفها ،بغضها و ترديدها در گلويهر سهمان خفه شد.
صورتهامان را پاك كرديم «:بابا حامد! مادرجون ميگه تو رفتي اينارو براي نهار
بياري ،خودتم كه نيومدي! مامان و زنعمو منتظرن! »
***
چند هفتهاي از آخرين ديدارمان ميگذشت كه نزديك ظهر حامد تلفن زد و با
تتّهپتّه به من فهماند كه حميد از مأموريت برگشته اما. ...
مگر باورم ميشد ،گفتم «:اين ديگه چه شوخيه حامد؟! »
و گوشي تلفن را محكم كوبيدم .در خيالم حامد را پيش چشمانم آوردم و هرچه
به دهانم ميآمد به او گفتم .شاید دلم خالي شود ولي نشد .ت ِه دلم صداي لرزان و
بيقرار او را باور كرده بودم.
ِ
ساعتي نگذشته بود که زنگ در به صدا درآمد .قدمهايم به سختي به طرف
در ميرفت .انگار پاهايم ميان ت ّلی از برف فرو رفته باشد ،عضالتم خشك و
سرد شده بود .قلبم با حركتي ديوانهوار خودش را به قفسه سينه ميكوبيد ،انگار
ميخواست بيرون بزند و همه چيز را به چشم خود ببيند .حامد بود ... ،تنها! با
چشمان پُفكرده از اشك.
باورم نميشد حميد شهيد شده آن هم به گفتهي حامد ،در عملياتي كه حتي يك
نفر مجروح هم نداشته و فقط حمی ِد ما ! ...
***

چه جمعيتي در تشييع جنازهاش حاضر بود ،در قطعهي شهداي حرم رضوي.
گرههاي كفن را كه براي ودا ِع آخر باز كردند ،جاي سوراخ كوچكي را روي
پيشانيش ديدم.
همان موقع همسرش ،چادر مشكي را از صورتش كنار زد و روپوش سبزي را
به دست حامد داد «:باید اين روي كفنش باشد ،وصيت خودشه! »
لرزش انگشتان حامد را ديدم .همه ديدند كه روپوش را به چشم ميكشيد،
ميبوسيد ،ناباورانه اشك ميريخت و فرياد ميزد «:كفشدار افتخاري حرم!
كفشدار افتخاري» . ...
خودش را انداخت روي قبر ،پيراهن سب ِز روي سينه حميد افتاد و چند نفري
حامد را باال كشيدند .داد ميزد و گريه ميكرد .چيزهايي ميگفت كه كسي
سردرنميآورد ولي من میفهمیدم چه میگوید و خنجر به قلب من ميزد «:مگه
خادميِ حرمو ِول نکردی تا بری دنبا ِل » . ...
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 یه چیزی اونجا هست که با همه دنیا فرق میکنه .اون رنگو اون جنسونمیگمها .اصال یه چیزی هست که هر چه نگاه میکنی تشنهتر میشی.
 پرتوپال نگو! انگار چشمکه میدوزی به گنبد یه چیزایی میبینی که هیچکسنمیبینهِ .هی واسه خودتمیبافی .مگهتو چی میبینی که بقیه نمیبینن؟ مگه تو
چی حس میکنی که بقیه حس نمیکنن؟ همش فکر میکنی با بقیه فرق داری.
همش فکر میکنی از دماغ فیل افتادی .کاری کردی که همه فکر کنن یه معجزهای
که از سرانگشت خلقت چکیدی!  ...از قضا صاف اومدی و شدی موی دما ِغ ما.
ِ
پشت اون بساط دوزاریت ،صبح تا شب چشمتو دوختی به اون گنب ِد طال و دم به
ساعت سالم میدی و از برکت این شهر و این بساط و این کسب میگی .مگه
من و تو چی داریم؟ ا ّما خوب به هدفت رسیدی .دم به ساعت این کاسب و اون
مغازه دار میآن سراغت و ازت میخوان براشون استخاره بگیری .روزِ ا ّول اگه
میدونستم به جای بساط جورابفروشی قراره کنارم حوزهي درس و بحث باز
بچهم اگه میذاشتم!
کنی به جون ّ
گفتم :یه آدم که از این شاخه به اون شاخه بپره به جایی نمیرسه .دیروز
میگفت  :میخوام برم جنگ
بهش گفتم  :مگه چقدر میدن؟
گفت :خیلی بیشتر از اونی که فکر کنی.
ِ
بساط استخارهگیری و روضهخونی جمع میشه و
گفتم :خوب بهتر! الاقل این
ما هم میچسبیم به کسبمون.
هنوز دو دل است .چهار سر عایله دارد .مگه چقدر به آدم میدهند؟
دیروز بعد از یک ماه یا شاید هم بیشتر ،آمد و روی سرم ایستاد .اول نشناختمش.

38

گلهایاینباغ

گفت :یه زیرپوش ضخیم میخوام.
میخواستم بزنم به درِ تعریف که دیدم قیافهاش آشناست .خجالت کشیدم.
خجالت که نه یک حالی شدم!
بغل باز کرد و من رو توی بغل گرفت .قیافهش ک ّلی فرق کرده بود .انگار ده
سال پیرتر شده بود.
 مگه اونجا بهتون غذا نمیدن؟ چطور خودتو از کار ،بیکار کردی بندهيخدا؟ حاال چقدر میدن؟
نمیخواست جواب بدهد .معلومبود نمیگوید .اص ً
الیادشان میدهند ،نگویند.
با خودم میگویم :حاال تو بگو ،بیست هزار تومن! مگه من حاضرم برم به خاطر
بیست هزار تومن در ماه خودمو به کشتن بدم؟ تازه اگه دو هزار تومن هم بدن،
خیلی کار کردن! اگه حرف حسن حاجمحمد راست باشه ،ماهی دوهزار تومنشون
رو هم شش ماه به شش ماه میدن! میارزه با این اوضا ِع بازارِ جورابفروشا و
کشوقوس هر روزه؟ نه! نمیارزه .درآمد ما بیشتر از ایناست چرا دیگه خودمو
به زحمت بندازم؟
تازه میگن ،اونجا بروبیا داره .دیروز یه بسیجی برام نامه آورد .از اینایی که
تمبر نمیخواد .چشمم افتاد به چندتا بچهبسیجی که دارن از کنارم رد میشن .دادم
یکیشون برام خوند .یههو دلم براش تنگ شد.
میدونی با همهي پُر حرفیها و نصیحتهاش آدم بدی نیست .بسیجیه همچی
میگفت ،حاجی که انگار بیست تا حج واجب رو رفته و برگشته .البته حج فقرا
شاید .خُ ب اونو ما هم که رفتیم! البته اینا عادتشونه که به همدیگه بگن ،حاجی.
نوسالها هم بچه.
مهمترا حاجی هستن ،بقیه برادر .البد زیردستها و کمس 
به بسیجیه گفتم  :بهش بگو نایبالزیاره هستم براش.
کلی آدم ریختهاند دورِ حرم .چه شلوغ میشود .رفتم از این جوراب ِ
های گرم
پشمی آوردم .حاال پشمی هم که نیست .ما میگوییم پشمی! مردم هم خوب
میخرند .میگویند :کردستان خیلی سرده! با خودم میگویم :خُ ب مشهدم سرده!
به خاط ِر همان سرما ژاکتهایی توی همینمشهد خودمون میبافن که از روی
ژاکتهای عراقیها کپی زدیم! خیلی مشتری داره!
قرار است یک مغازهي کوچک باز کنم .این کاروانها که راه میافتند تمام
خیابانهای دور حرم را پرچم سرخ و سبز میگیرد .فکر کنم هرکدامشان دو
پرچم دارن.
خیلی قشنگ است .هیجان دارند .شعار میدهند .سینه میزنند و من همهش
یادِ رفیقم میافتم .با خودم میگویم :چطور دستیدستی خودشو انداختهجلو
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گولّه! اص ً
ال چرا اینا دستیدستی خودشونو میندازن جلو گولّه؟ حاال مگه هرکی
امامرضا رو دوست داره باید خودشو بندازه وسط میدون جنگ؟ منم دوستش
دارم اما خودمو به کشتن نمیدم! تازه سربازیرو هم در رفتم .برای کی؟ برای
چی؟
دلم میخواهد برای یک بار هم که شده بروم ببینم آنجا چ ه کار میکند .دیروز
یکی از این کاسبای بازار رضا آمده بود پیشم و میگفت :خوش به حالت که اونو
درک کردی!
من هم خشکی نیاوردم کلی از ارتباط صمیمی و یارِ غار بودن و این چیزها
برایش بافتم .پس من کی میخواهم عوض شوم؟!
حاال ته قصه مث ً
ال یک روز میآورندش و من هم چشمم به عکسش میافتد و
قصه به خوبی تمام میشود و قصهنویس کیف میکند
چندروزی تکان میخورم و ّ
که با یک پایانبندی خوب قصه را تمام کرده.
اما بعد از چند روز میآیم دوباره س ِر کسبم و باز میشوم همان آدمی که بودم
با یک خُ رده تهریش و یک کمی ادا و اصول که مث ً
ال آدم دیگری شدهام .حاال چند
مبرات و باقی ماجرا.
دربند مغازه و ک ّلی خیر و خیرات و ّ
قصه من را مینویسد به مرور من را
چرا نباید من عوض شوم؟ چرا کسیکه ّ
عوض نمیکند .چرا رفیقم را عوض کرد و من را عوضی؟!
او توی گنبد طالیی امامرضا چی دید که من ندیدم؟ واقعا اگر توی آن گنبد
طال چیزی هست چرا همه نمیبینند؟ اینطوری که بیعدالتیست! یک عده ببینند
و یک عده هرچه تقال کنند کمتر بینند؟ کی از من به حرم نزدیکتر است؟ کی
بیشتر از من هر روز چشمش به گنبد و بارگاه میافته؟
این قصه نویسها بعضی وقتها کارهایی میکنند که هیچکس سر درنمیآره!
واقع ًا توی گنبد چه حسی داره که بعضیها بهش نگاه میکنند و میروند شهید
میشوند؟
قصه هنوز تموم نشده! ...

خونه
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بیشتر وقتها میاد کنار حوض ِ
بزرگوسطصحن ،رو بهگنبد میشینه و
چشمشرو میدوزه به ایوون طال و ساعتها .چشم برنمیداره از آمدوشد و
آدمها و با یک لبخند ساده و صمیمانه که مال این قسمتا نیست ،دستشو توی ِ
آب
حوض میشوره و انگار یک چیز تازهای دیده ،کنجکاوتر از قبل به زوایای پنهان
ایوان خیره میشه.
بچههای این دور و اطراف نمیشناسنش .البته توی حرم از اینجور آدما که
روح پریشانی داره و همش دورِ خودش
نشناسی ،خیلی زیاده .مثل اون پیرمرد که ِ
میچرخه .ا ّما این با بقیّه فرق داره .با بقیّه حرف نمیزنه .فقط نگاه میکنه.
ساعتها چشم میدوزه و با اون لباس خاکی و چفیهای که هنوز عرقدیده و
شستهشده نیست و انگار تازه از توی پالستیک درش آوردن درست مثل اینایی
میمونه که نیومده ،رفته!
خیلی دلم میخواد برم باهاش بشینم و صحبت کنم .اما نمیشه .از این ا ّماها
و نمیشهها اینجا زیاده .میدونید ما آدما موجودات عجیب و غریبی هستیم یه
وقتایی که راحت میتونیم سال به سال با هم حرف نمیزنیم ا ّما وقتی جدا میافتیم
تازه یادمون میافته چقدر به هم نیاز داشتیم و نمیدونستیم.
چندتا کبوتر چرخیدن و صاف اومدن کنارش نشستن .حتی بهشون نگاه نکرد.
اینقدر ماتومبهوت ایوان طالیی شده بود که ملتفت کبوترا نشد .حتّی به دو تا
بچه که داشتن روی هم آب میریختن هم نگاه نکرد.
ّ
من ،این طرف و اون ،طرف دیگه .میدونید با خودم فکر میکردم دیگه کار
تمومه .اوضاع درستوحسابی و یه پساندازه درشت .دیگه من بیمه شدم یکی از
اون خوباشو گرفتم .فکر میکنم سانتی چند صد هزار تومن قیمت داشته باشه .اما
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خونهای که نشه بری توش به چه دردی میخوره؟
ِ
ِ
بچه اون تو .من حسرت رفتن و اون حیرون تماشا.
حاال من این بیرون و اون ّ
نشستم این دمِ در و ماتومبهوت موندم که این جوون اونجا چکار میکنه.
چندبار با صدای بلند بهش گفتم ،بیاد که باهاش حرف بزنم اما حواسش نیست.
به پیرمردی که از کنارم رد میشه ،میگم :عمو! میشه بگی اون پسره بیاد کارش
دارم؟
 چرا خودت نمیگی؟ من نمیتونم .پام گیره .راهم نمیدن.پیرمرد یک نگاه به سرتاپایم میکند و بعد راهش رو میکشه و میره .انگار نه
انگار من ازش کمک خواستم!
یکهو جوون چشمش میافته به من و همزمان من دست تکون میدم .نمیتونه
ِ
طرف من و در حالی که
از ایوو ِن طال دل بکنه .همینطور که تماشا میکنه میآد
برای رفتن عجله داره میگه :بفرما حاجی! امری داشتید؟
 تو بچه کجایی؟ االن یا قبال؟ مگه فرقی هم داره؟بچهي مشهدم.
بچهي لرستان بودم .حاال ّ
 آره معلومه .قبال ّ میشه صحبت کنی بلکه منو راه بدن تو؟ با کی باید صحبت کنم؟ نمیدونم .البد اینجا رئیس داره .مسئول ،چه میدونم یه پارتی ،یه آشنا. من اینجا کسی رو نمیشناسم .خودِ آقا منو خواسته .خواسته و اومدم .شماهم اگه آقا بخواد مییای تو.
 من خودم ک ّلی پول دادم و برای خودم یه خونه خریدم مگه میتونن راهمندن؟
 نمیدونم .من پول نداشتم بدم .حتی آرزو داشتم توی تمام عمرم بیام زیارتکه نشد .اما حاال ...بیخیال اگه با من کار نداری برم صفا.
 نه نرو توروخدا ضمانت کن منو راه بدن تو .پریشونم اینجا ،چند وقته .نهِ
ِ
جای موندن .آخه من کجا برم که تنم زیر حرمه و خودمو راه
پای رفتن دارم و نه
نمیدن .راستی تنِ تو کجاست؟
جوون کف دستشو فوت میکنه توی هوا.
 پودر شد به سالمتی! من سبکبالم و راحت .آرزو داشتم بیام زیارت کهاومدم .شبا میرم روی گنبد .از اونجا نمیدونی حرم چه صفایی داره .تا پالکمو

پیدا کنن همینجا میمونم .هنوز به من اجازهي سفر ندادن .کاش کمی بهم فرصت
بدن تا خوب اینجارو تماشا کنم .حیف که از این آدمایی که قیافههای ناجوری
دارن ،بدم میاد .شما بگو چرا این اطراف این همه سگ و گربه ریخته؟
ارواح خاک پدر و مادرت ضمانت مارو
 جو ِن هر کی دوست داری ،تو رو بهِ
پیش آقا کن! آقا خیلی به تو لطف داشته که بهت اجازه داده بیای داخل.
جوون در حالی که داشت میرفت با صدایی که نمیدونم من درست شنیدم
یا نه گفت:
 -باشه حاال ببینم چی میشه. ...
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هر كي تونسته ،رفته

هما فاضل پور
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زن دستها را از ميلهي معلق باالي تختش گرفته بود .صورتش درهم بود و
خودش را باال كشيد سرش را روي بالش جابهجا كرد و گفت :يا امامرضا!
سرش را چرخاند و به پنجرهاي كه پردهاش كنار بود ،نگاه كرد .برف ميباريد.
ِ
تخت كنار پنجره به بيرون خيره شده بود ،به دودي كه از الستيك سوخته و
دخت ِر
زباله سوخته در هوا پراكنده بود ،نگا می کرد.
زن پتو را تا گردن باال كشيد و نالهي خفهاي كرد .به سمت چپش نگاه كرد به
پيشدستي و چاقوي دسته سياه و موزي كه تا نيمه سياه شده بود و به گلهاي
پژمرده و شاخهي شكستهي گل مريم كه به ديوارهي گلدان چسبيده بود.
بعد به سمت راستش به دختر تخت كنار پنجره كه با لبهاي كشيده تبسم
داشت .نورِ زردِ كمرنگي روي صورتش افتاده بود .دختر گفت :شما مشهدي
هستين.؟
زن نالهاي كرد و گفت :بله قربونش برم ،بدجور ازش دور افتادم .از اينجا برم
راهبهراه ميرم پا بوسش .هركي كه ميتونه باهام بياد .بهخدا ميبرمتون.
هواپيما غرش مهيبي كرد و در ابر فرو رفت ،قاب عكس روي ديوار افتاد.
صداي ممتد تير ،صداي همهمه ،فرياد و ارتعاشات صوتي در هم آميخته بود.
دختر تخت كنار پنجره نشست .مالفه را كنار زد و دو پايش را از ران جدا كرد،
كنار تختش گذاشت و به دودِ دودكشها ،دودي كه از آتش پراكنده خيابان بلند
بود ،نگاه ميكرد.
برفها در شعاع زرد نور چراغ خيابان ميريختند و به كنارههاي پنجره
ميچسبيدند و يخ ميزدند .دختر كنار پنجره چرخيد .ليوان آب را برداشت
سركشيد و گفت :ما كه قابل نبوديم آب َح َرمِ امام رضا رو بخوريم .به آرزوی
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ديدن گنبد بارگاهش مونديم ولي اگه او دنيام باشه ،ميرم.
ليوان را گذاشت .پتو را رويش كشيد و صداي ويلچري نزديك ميشد .دختري
ِ
ِ
چارچوب در حاضر شد .سالم كرد
پوست سفيد رنگپريده و بيني تيغكشيده در
با
و مكثي ،به دختر تخت كنار پنجره گفت :چه برفاي درشتي!
دختر تخت كنار پنجره گفت :چرا نرفتي؟
دختر روي ويلچر در حاليكه به ِس ُرم زن نگاه ميكرد كه قطره قطره ميافتاد،
گفت :ميدوني يه عده اومدن برا خنثي كردن بمب ،ميگن دوتاس ،تو دو تا طبقه.
دخت ِر تخت كنار پنجره گفت :ميگم چرا نرفتي؟
دختر روي ويلچر گفت :تو خودت چرا نرفتی ديگه ؟
ِ
ساواك هركي تونسته رفته بيرون از
دختر روي ويلچر گفت :ميگن كار خود
بيمارستان ،مريضاي تازه عمل شده مثل اين خانم رو تكون ندادن .اص ً
ال بلبشوئيه .
مگه ميشه اطاق عمل رو بذارن ،برن؟ توش پُر از زخمي و تير خوردهس .ما هم
كه خونمون رنگينتر نيست .شايد كاري از دستمون بياد.
صداي تير ميآمد ،صدای رگبار ،صداي هواپيما ،آژير آمبوالنس و ماشين
آتشنشاني.
چشمهاي زن از شنيدن كلمهي بمب گشاد شده بود .فرياد ميزد و التماس
ميكرد تا او را بيرون ببرند .ولي تا سينه در گچ بود و مرتب جيغ ميكشيد.
دو دختر بهم زل زده بودند .دختر روي ويلچر به زن گفت :مگه نگفتي ميخواي
منو ببري مشهد پابوس؟ به دلم برات شده زنده ميمونيم! منم ديگه از اين چرخ
خسته شدم!
زن آرامتر شد و به دو دختر نگاه ميكرد كه چشمها را بستند و نجوا ميكردند.
زن ،دندانهايش به هم ميخورد و شانههايش ميلرزيد .پلكها را روي هم
گذاشت ودستها را باال برد .لبهايش تكان ميخورد و نجوا ميكرد.
ِ
صداي تير همراه ِ شكستهشدن شيشه به گوش
صداي تير و رگبار ميآمد .ناگهان
رسيد .سربرگرداند .خون از شقيقهي دختر تخت كنار پنجره شتك ميزد.
دانههاي برف درشتتر شده بود .هر دو جيغ كشيدند يا امام هشتم!
دختر كنار پنجره زمزمه كرد منم با شما هستم!
زن گفت :شهيد رو روي چشمام ميبرم!

لحظهي اجابت

فرخی
زهرا ّ
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دیگه نمیام پیشت .نیستم .دیگه بریدم.
چشمانش را بر زمین دوخت و ادامه داد :یکی از بچهها میگفت :شرطش اینه
که آدم بشیم .یعنی بینِ اون همه ،فقط من یکی آدم نبودم!؟ درد داره دلم .هربار که
واسم .اما تو هم مثل خدا ،انگار
مییام پیشت ،میافتم به التماس که یه کاری کن َ
دیگه نمیبینی من رو!
اشک پهنای صورتش را شست و بر مرم ِر سنگها فرود آمد.
ً
د ل ِ سنگ هم میبود تا حاال آب شده بود با این ضجهها! اصال من بیآبرو  ،تو
که صاحب آبرویی میانجیگری کن بینِ من و خدا؟
بغض راه گلویش را بسته بود و کلماتش را بریدهبریده میگفت :این همه راه
رو میکوبم ،مییام اینجا که ...همین رو بخوام ازت! حاال که نمیدی جوابام
رو ...واسه چی بیام؟
دستههای ساک آبی رنگاش را در دستهای لرزاناش گرفت .ساک انگار که
میل جدایی از زمین را نداشت .به سختی از زمین کنده شد و در دستهای او به
طرف درب خروجی کشیده شد.
***
چشمها در تاریکی شب برق میزد .صدای آب بود و جیرجیرکها .هرکس در
جایی بین چوالنها در الک خود خزیده بود و پنهان از چشم دیگری میگریست.
همه با صدای فرمانده که آنها را به سمت خود میخواند ،از بین چوالنها
بیرون آمدند و خودشان را به او رساندند .اگر چه احمد از جای خود تکان نخورد
اما فرمانده به خوبی میتوانست او را ببیند.
ِ
ِ
حکمت رفتن بچهها و موندن ما هفت نفر ،از
درک
ـ امشب ،شب سختی بود.
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عهدهي ما خارجه .تو این که چرا پرواز سهم ما نشد و زمین شد قسمتمون ،علتی
هس که فهمش کارِ من و شما نیست .گفتنِ اینکه االن چی دارین میکشین هم ،از
من برنمییاد که غمش عظمتیه .فقط اینکه تا حالتون س ِر جاش نیومده ،مصلحت
نیست اینجا بمونین .باید کنده شین از اینجا تا کمی سبک شین .برین شهرتون،
بچهتون ،پدرومادرتون .اص ً
ِ
ال برین پیش امام رضا.
پیش زن و ّ
باد شروع به وزیدن کرد و احمد در میان هیاهوی بر هم خوردن چوالنها دیگر
صدای فرمانده را نشنید .به یاد امام رضا و حرفهایی که در آخرین لحظات
به او زده بود ،افتاد «:قهرم باهات! »
ت در هم گره کرده بودند و پیدرپی در جهت وزش باد بر
قطرههای اشک ،دس 
سر و صورت احمد پخش میشدند.
ـ امام رضای همه هستی جز من؟ آخه چه گیری هس بین من و تو که اینجوری
میکنی با دلم؟!
چوالنها به ضرب باد به رقص آمده بودند و هر بار به جهتی قد خم میکردند
و صدای نالهي احمد را در خود میبلعیدند.
***
چِت شده پسر؟ حواست هست چند وقته اینجایی؟ سه باره ما میریم مرخصی
و برمیگردیم ،تو هنوز منطقهای!
یه قول و قراری گذاشتم با امام رضا.
بعد این عملیاتا ،من که اگه نمیرفتم زیارتش دلم میپوسید .چه طاقتی داره
دلت پسر!
تازه آنجا بود که فهمید چه قدر دلش برای امام رضا تنگ شده!
یکی دیگر از بچهها گفت :محسن! من که میگم گیره گلوش جایی .حتما یکی
نه آورده تو کارش .این شازده هم شرط گذاشته تا وصلت جور نشه  ،برنگرده
خونه .قرارش هم با امام رضا س ِر همینه .میگی نه ،من میرم بیرون .تو که
رفیق فابریکشی ،ببین همین هست یا نه؟
این را گفت و از سنگر بیرون رفت .قبل از اینکه محسن چیزی بگوید ،احمد
پرسید :تو واسه چی میری زیارت؟ اگه هر بار بیفتی به ِ
پای آقا و یه چیزی
بخوای ،اون وقت نده جوابت رو ،دلگیر نمیشی ازش؟
ـ بابا بیخیال ! ...احمد! پس این پسره راس میگه؟ یعنی تو س ِر دامادی این
همه وقت چسبیدی به جبهه؟
احمد سرش را باال نیاورد .دوباره از محسن پرسید :تا حاال هر چی خواستی از
امام رضا بهت داده؟
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ـ اگه آدم بخواد برای چیزی امام رضا رو خواسته باشه که بی انصافیه! من
و تو باید بریم پابوس امام رضا واسهي خودش .حاال عشقش کشید میده
ِ
دست خالی برمون میگردونه!
جوابمون رو .دلش هم نخواست
یک پارچهي سبزرنگ را از جیب بغل ساکش درآورد و گفت :ببین احمد!
من که میگم تو این قدر برای گرفتن حاجتت اصرار کردی به امام رضا که
تبرک کردم.
ناخواسته فاصله افتاد بین تو و آقا .بیا بگیر این رو تو حرم واسهي تو ّ
بوی حرم میده؛ بوی امام رضا.
پارچه را به احمد داد و او را در خلوت سنگر تنها گذاشت .احمد پارچه را به
بینیاش چسباند و نفس کشید .بعد یک نفس عمیق و بعد نفسی عمیقتر .پارچه
را روی دو چشمش گذاشت و باران اشک از چشمانش باریدن گرفت.
این سینه واسه قلبی که اآلن داره میزنه خیلی کوچیکه آقا! یک سال بیشتره
ِ
عشق گرفتن حاجتم اومدم در خونهت .بعدش
که سیر زیارتت نکردم .هر بار به
هم که عین بچهها رفتم تو قهر .نشد یه بار واسه خودت بیام و هی نگم روا کن
حاجتام رو .معذرت میخوام .هم از تو ،هم از خدا .آشتی!
لباسها را از ساک بیرون ریخت و زیارتنامه را از ته ساک درآورد .با عجله از
سنگر بیرون رفت گوشهای و دور از چشم دیگر نیروها آرام گرفت.
همین اآلن میشکنم این سد رو .سدّ ی که جدایی انداخت بین من و تو .اصالً
غلط کردم .من رو چه به فضولی تو کارِ شما .باشه قبول! شهادت لیاقت میخواد
که من ندارم .اص ً
ال به قول بچهها ،خدا رو عشقه! تو رو عشقه!
زیارتنامه را به سینهاش چسباند .خمپارهای در چند قدمیاش بر دل خاک فرود
آمد و او را نقش بر زمین کرد.
حاال دیگر ماه با تمام اندازهاش در مقابل چشمان او جا گرفته بود .گنبد طالی
امام رضا را در ماه دید.
با صدای ضعیفی گفت «:السالم علیک یا علیابنموسیالرضا » و چشمانش را
به آرامی بست.

هیچ خبری نیست؟!

کبری قوی
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باز هم با دم و دستکشان آمدهاند وسط بیابان و دنبال میگردند .از بس صدای بیل
و کلنگشان را شنیدهام ،خستهام .معلوم نیست کی میخواهند از این کارهایشان
دست بردارند!
صدای خشن پیرمردی را از باالی سرم میشنوم «:معلوم نیست جریان از چه
قراره؟ چند وقته داریم میگردیم و هیچ خبری نیست! »
میگویم «:اِی بابا! شما خبر ندارید که خبر هست ا ّما نمیخواهند شما را خبردار
کنند! بروید و راحتمان بگذارید! »
مرد میگوید :جا ِن خودتان خوب بگردید بلکه یه چیزی حاصلمون بشه!
میگویم :جا ِن خودتان خدا نمیخواهد چیزی حاصلتان شود!
ِ
آفتاب داغ ،بیل و کلنگهامون دارن ذوب میشن چه
مرد میگوید :زی ِر این
مخ ما! حواستونو خوب جمع کنید ببینید این زیرخاکیها چرا خودشونو
برسه به ِ
از چش ِم ما پنهون کردن!
میگویم :چرا نداره پیرمرد! به این خاک انس گرفتن .زورکی که نمیشه
برداشتشون و بردشون!
ِ
مرد میگوید :به خدا دیگه انگار این بیل و کلنگها رو دارم تو سر خودم
ِ
دست خالی برگردم و . ...
میکوبونم آخه چه جوری بازم
وای! چقدر این مرد ُغر میزند امروز! مثل اینکه حسابی خسته شده است شکر
خدا میخواهد برگردد س ِر خانه و زندگی اش و چند ماهی از دستش راحت
باشیم!
ِ
دست خالی برمیگردم ،بیخوده چون حاجممد
مرد میگوید :نه! اگه فکر کردید
تا وقتی خودش با چشمش شمارو نبینه از اینجا ُجم نمیخوره!
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ِ
دست این مرد! هنوز هم لجباز و یکدنده است .تا به مقصودش نرسد ولکن
از
ِ
نیست که نیست! اما ایندفعه با همیشه فرق میکند باید دست خالی برگردی
حاجممدآقا!
ل درآورده ،با تلقوتولوقتان
هر روز با چندتا از این جوانکهای تازه ریشوسبی 
آرامش این بیابان را به هم میریزید که چه؟
مرد داد میزند :جعفر! جا ِن جدت چشماتو واکن! به خدا دیگه روم نمیشه خبر
بدم اینجا هیچ خبری نیست!
اآلن چهار ماهه داریم میگردیم ا ّما ...
جعفر با صدای خشدارش که تازگی دارد بمتر و مردانهتر میشود ،جواب
میدهد :به جا ِن جدّ م تمام هوش و حواسم پ ِیِ ایناست بلکه یه تیکهای پیدا کنم
اما چه کنم خُ ب خبری نیست!
یکی دیگر که صدایش خیلی جوانتر است میگوید :حاجی! مطمئنی بیراهه
نیومدیم و اینجا همونجاست؟
حاجممد زی ِر لب ُغر میزند :پدرصلواتیها! خُ ب خودتان را نشان بدهید دیگر!
کاَلِفبچه هم به من شک کرده! آخر مگر میشود من اشتباه کنم.
میبینید این ی 
همینجا بود که گذاشتمتان و رفتم!
بعد با صدای بلند میگوید :اینجوری نمیشه! باید درست و حسابی حالیاشن
کنیم دنبالشان هستیم! جعفر! بچهها رو جمع کن بیارشون اینجا! باید یه کاری
کنیم!
دادِ جعفر درمیآید که امیر! مهدی! اصغر! بیاین حاجی کارمون داره!
حاجی درست باالی س ِر من تاالپّی خودش را روی زمین رها میکند .بقیّه هم
دواندوان خودشان را بهاومیرسانند و تاالپ تاالپ مینشینند .جعفر میگوید:
جان حاجیجان؟! گوشمان با شماست! امر کنید در خدمتیم!
حاجی میگوید :کی زیارتنامهي امامرضا رو از بره؟
جعفر میخندد :به جدّ ما چیکار داری حاجی؟
حاجی میگوید :یکی از این بیمعرفتایی که خودشو پنهون کرده عاشق آقا بود،
میخوام حاال که خودشو نشون نمیده به مرادش توسل کنم تا بفهمه کارِ ما گی ِر
خودش نیست ،چون بزرگتر از اونو واسطه میکنیم خودشو نشون بده!
***
ّ
ِ
ِول کن هم نیستند بیانصافها! از کلهي ظهر نشستهاند اینجا و پشت سر هم
رضا رضا میکنند .اص ً
ال چه کار دارند به این آقا؟!
این صدا من را میکشاند به وقتی که کنارِ بساط کلاصغر نشسته بودم و یکی از
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این بچه بسیجیها که از کنار بساط رد میشد ،انگشت اشارهاش را به طرف من
گرفت و گفت :حاجی! اینو میدی به من؟
کلاصغر هم از خداخواسته یک دوریالی گرفت و من را داد دست بسیجی.
بسیجی هم نیمچه نگاهی به من و به خودش کرد و من را گذاشت ِ
توی جیب
روی سینهاش و . ...
ش ِخش عجیبی دنیا را پُر میکند و من را از فکر بیرون میآورد.
صدای ِخ 
صدایم درمیآید :آآخ! مردِ حسابی! حواست کجاست داری از وسط منو میشکنی!
...
همهاشان را میبینم .این حاجممد کور است انگار! مثل اب ِر بهار ضجه میزند و
ِ
پای لنگش را روی زمین میکشد .جیغ میکشم :آآی! بر پدرت صلوات! آآی...
کمرم!
ِ
صدای جیغم را میشنود! با چشمهایی ِگرد شده سر خم میکند و به
حاجممد
زی ِر پایش نگاه میکند .من را میبیند.
دست دراز میکند و صورتم را تمیز میکند .واای! چه لذتی دارد بعد از این همه
سال کسی مثل این آدم و آدم ِ
های کنارش که سالهاست روی سینهاش خوابیدهام،
خودش را توی صورتت نگاه کند! ...
ا ّما نمیدانم چرااین مرد امروز حالش خوش نیست ،میخندد و میگرید و داد
میزند :پیداشون کردیم!  ...یابابالحوائج! یا امامرضا ...ممنونتم! همشونو پیدا
کردیم ! ...

عصاي آقاجون
ثریا صدقی
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 « حرف كه تو اون كلهات نميره! »ِ
ِ
 « آقاجون واهلل به خدا! به حضرت عباس! خودم ميخوام از ته ته دلم» .آقاجون از روي صندلياش برخاست و عصازنان به طرف ايوان رفت .صداي
تقتق عصایش روي موزاييكهاي ايوان توي سرم ميخورد ،مانده بودم بين دو
عزيز ،كه يكدفعه آقاجون به سرعت برگشت و عصايش را به طرف صورتم
گرفت «:همهاش تقصير تویه! صد دفعه گفتم نذار با اين موسيِ َدلَق بگرده! »
ِ
آب دهانم را قورت دادم «:آقاجون اين حرفا از شما بعيده ،موسي دلق چيه؟!
پسر به اون» ...
 « تعريف كن؛ پسر به اون خوبي ،شب تا صبح پاي منبر اين روضهخون اونروضهخون میشینه! »
ِ
حميد كه چشمهايش يك كاسه خون شده بود ،آب دهانش را قورت داد و
برگشت تا چيزي بگويد اما زير لب غري زد و از اتاق خارج شد.
صداي به هم زد ِن درِ حياط كه آمد ،آقاجون ،آه ِ بلندي كشيد و عصايش را چند
بار به زمين كوبيد «:بگو ،بگو اين شازده چند سالشه ،بگو بابا جوون ،آخه بچهاس!
هجده سالم ِسنه؟ »
سرم را پايين انداختم .مانده بودم چطور آرامش كنم؟ وقتي عصباني ميشد،
قدم ميزد و تندتند عصايش را به زمين ميكوبيد .هر حرفي هم كه ميزدم انگار
آتشش را تندتر ميكرد.
ساكت ماندم و فقط نگاهش كردم .شكستهتر از هميشه بود .خميدگي كمرش
حاال توي چشم ميزد .لبهايش ميلرزيد و موهاي سفيدش را توي مشتش
ميگرفت.
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چشمهايش را به هم ميفشرد .بعد انگار چيزي يادش بيايد هي سرش را
تكانتكان ميداد .يك ليوان ِ
آب سرد ،آرام ترش ميكرد .وقتي ليوان را به دستش
دادم بدون آنكه به من نگاه كند ،آهسته گفت «:هواشو داشته باش! ما آفتاب ِ
لب
بوميم .جووناي امروزي ،آي آي» ...
دستم را به شانهاش زدم «:آقاجون! شما حرص نخورين ،باهاش حرف ميزنم
حاال يه چيزي گفت! »
آقاجون به ديوار تكيه داد و يخهاي توي ليوان را با انگشت هي باال و پايين
داد «:وقتي ميگم تقصير توست برا همينه ،تو هنوز فرق حرف جدي و شوخياش
رو نميدوني .اين خط اينم باال خط عينهو اون خدابيامرز ،مرغ يه پا داره ،اون
تصميماشو گرفته من ُمرده و تو زنده ...حاال ببین حرف کدوممون درسته! »
دوباره عصايش را به كف اتاق كوبيد .بغض گلويم را ميفشرد .با گوشه روسري
گونههايم را پاك كردم «:قسمتم اين بود آقاجون .شكر خدا شما باالسرمون بودين
وگرنه من و اين يه الف بچه ،چطور كمر راست ميكرديم؟ »
آقاجون آرام گرفته بود .به طرف صندليش رفت و نشست .پاهايش را دراز كرد
و زانوهايش را باال برد و دستش را برد توي جيب كتش .از اين جيب به آن جيب.
بعد هم گفت «:هنوز که يادم نرفته اين كوپنارو بذار رو يخچال ،يه وقت حواسم
پرت ميشه ،نمیفهمم قند و شكر اعالن كردن يا نه! »
بستهي كوپنها را كه با كش محكم بسته بود .گرفتم و گذاشتم روي يخچال:
« گفتم من برم؛ آخه شما اجازه نميدين! »
گفت «:دو تا مرد تو خونه هستن ،اونوقت زن جوون بره تو صف ،ال الهاال اهلل!
 ...اون نميفهمه ،تو چي؟ »
به طرف پنجره رفتم .هوا داشت تاريك ميشد .آخرهاي پاييز بود و خنكاي هوا
از توي پنجره به دست و پا ميپيچيد .پنجره را بستم .پردهها را كشيدم و به طرف
تلويزيون رفتم كه داد آقاجون درآمد «:خفهاش كن! از امشب ،تلويزيون قدغن.
همينارو ببينه كه تو روم واي ميايسته ،شير ميشه ،اونا خودوشون ميرن ،اينام كه
مغز خر خوردن ،عقل كه ندارن! »
 « آخه آقا جون» . ... « آخه نداره ،زندگي حساب دو دوتا چار تاست بابا جون! »به طرف اتاق خوابم رفتم .خدا خدا ميكردم ،حميد هرچه زودتر برگردد و اين
بحث و جدلهارا تمامكنيم .هرچندميدانستمكه بيفايده است و حميد تصميم
خودش را گرفته است.
از مشهد كه برگشتم حميد ديگر آن حميد قبلي نبود .هنوز از آن روز جمعه
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توي مسافرخانه را يادم نرفته است بعد از نماز كه از حرم برگشتم ،آقاجون گفت:
« امروز عصر ميريم باغ نادري ،موزهاش ديدنيه خيلي وقته دلم ميخواس دوباره
ببينم! »
حميد ،جلوي آينه ايستاده بود .دستي به ريش سياه و كوتاهش كشيد .از توي آينه
ابروهايش را باال انداخت «:خودتون برين من با دوستام قرار دارم ميرم حرم! »
آقاجون كنار پنجره ايستاده بود ،پرده را با عصبانيت كنار كشيد «:بيا از همين
جا ميتوني دخيل ببندي! اين چند روزه رو به پرو پام نپيچ بذارِ ...هي! كجا سرتو
انداختي پايين ،داری میری؟ »
حميد همانطور كه دستگيرهي در را ميفشرد برگشت و رو به آقاجون گفت:
« حال نميكنم آقاجون ،من اومدم زيارت ،سياحتو نميخوام! »
سریع از اتاق مسافرخانه خارج شد .از توي راهرو صداي قدمهاي تندش كه
پ ّلهها را به سرعت طي ميكرد ،شنيده ميشد .به طرف آقا جون رفتم .پشت پنجره
خيره به گنبد طال ايستاده بود.
خيسي روي گونههاي چروكيدهاش را با نوك انگشت پاك كردم .سرش را
برگرداند به طرف ديگر «:كاريش نميشه كرد .ديروز تو صحنِ حرم يه دفعه
برگشتم ،كنارم نبودُ .گمش كردم .انگار يه قطره آب بود و دود شد هوا رفت! تو
جمعيت حيرون و سرگردون موندم ،اومدم روبهروي پنجره فوالد .همونجا كه
شما رو ديدم» . ...
باز عصايش را محكم مي كوبيد به كف اتاق و تند تند قدم ميزد «: .نشد اگه
بچهبازي كه نيس؛ حرف
يه وقت . ...خداي نكرده . ...نه؛ فكرشم نميتونم بكنم؛ ّ
توپ و آتيشه ،تورو چيكار كنم؟ »
بدمصب تاب نميياره .ديگه نا نداره تو
و با مشت به قفسه سينهاش زد «:اين
ّ
اين شصتوچند سال خدا بهم لطف كرده .بع ِد اون خدابيامرز اين ده سال عمر رو
بهم داد از سايهي سر اين پسر بود تا از آب و ِگل درآد .به اون خدا بيامرز مديونم!
قول دادم مواظبش باشم! »
 « از خدا ميخوام حاال حاالها زنده باشين .كم زحمت مارو نكشيدين،چيكارش كنم؟ شك ِر خدا الاقل سربراهه اگه خداي نكرده» ...
 « زبونتو گاز بگير دختر ،مگه من ُمردم؟ » « ديشب دير وقت از حرم اومد .خيلي گريه كرده بود ،صبح كه بيدار شدحال ديگهای داشت .خيلي دلم براش سوخت .مادرم ،سنگ كه نيستم؟ نميتونم
پا رو خواستهاش بذارم! »
سرش را پايين انداخته بود و آرامآرام با ِ
نوك عصاش روي قاليچه كهنه كف
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اتاق خطخطي ميكرد .گاهي شانهاش ميلرزيد ا ّما من جرأت نگاهكردن توي
چشمهايش را نداشتم .از وقتي حميد پيله كرده بود كه :موسي رفته ،منم بايد برم
و نميتونم تنهاش بذارم ،اوضاع و بساط ما همين بود .آخرش گير داد :بايد بريم
زيارت آقا امام رضا
آقاجون گفته بود «:باشه! میریم تا امام رضا شفات بده! »
حميد براي اولين بار ِسرتِقبازي درآورده بود كه «:میریم تا ببينم كيا بايد شفا
پيدا كنن و چشاشونو خوب وا كنن» ! ...
 « اين پسر شورشو درآورده! »بعد با عصبانيت رفت روي تخت دراز كشيد و مالفه را تا روي سرش باال آورد.
به درِ اتاق خواب ت ّقهاي خورد .حميد بود .سرش را از الي درآورد تو
سرخ سرخ بود و گونه ِ
های رنگپريدهاش ميپريد.
چشمهايش
ِ
 « چي شده؟ چرا اينجوري شدي؟ » « موسي! مامان ،موسي» ! ...ِ
دو زانو نشست روبهرويم .صورتش را گذاشت كف دستهايم .دا ِغ داغ بود.
بغضش تركيد ،شانههايش ميلرزيد.
 « اين بارِ آخري كه رفت ازم خداحافظي نكرد! گفت :ميدونم تو هم ميآيپيشم!  ...من بايد باهاش ميرفتم بايد ميرفتم .بايد ميرفتم اون شب كه از حرم
اومدم » ...
محكم در آغوشش گرفتم .حرفش را قورت داد .دستم را بوسيد و از اتاق خارج
شد .نگاهش كردم اين حميد را ديگر نميشناختم ،حميدي مص ّمم و بزرگتر از
حمي ِد من بود .انگار يكدفعه قد كشيده بود.
همان حسي را كه موقع گمشدنش توي حرم تجربه كرده بودم ،دوباره توي
جانم دويد .از جايم پريدم تا جلويش را بگيرم با به هم خورد ِن درِ حياط فهميدم
كه براي من دير شده است.
ِ
شب بعد حميد به خانه برنگشت .وقتي توي اتاقش رفتم ،جلوي آينهي كوچك
ِ
روي ميز مطالعه يك كاغذ تاخورده گذاشته بود .دستم را پيش بردم كه برش دارم.
حس ميكردم جريان برقي قوي توي تنم جاري شد .لرزيدم .روي تختخوابش
نشستم.
تاي كاغذ را باز كردم ،فقط توانستم بخوانم «:چند وقت پيش كه به زيارت آقا
امام رضا رفته بودم توی خواب ،آقا شهادتنامهام را دستم داد .دانستم كه
ديگر به اميد خدا» ...
ديگر هیچ چیز نفهميدم .وقتي چشمهايم را باز كردم آقاجون كنارم بود .بينياش

را باال ميكشيد .سرخ شده بود و قرمزي چشمهايش توي صورت چروكيدهاش
برق ميزد .لبهايش ميلرزيدِ .
تاي كاغذ را با ناخنش تيزتر ميكرد «:فكر كردم
ميتونم جلوش رو بگيرم ،از هر راهي كه رفتم » ...
ِ
عصاي آقاجون كه
صورتم را فرو بردم توي دستهایم ،صداي تقتق آرامِ
داشت دور ميشد از توي راهرو ميآمد. ...
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اولين قدم
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دمدماي غروب بود .هواي دمكردهي آخرهاي تابستان ،ميرزا را كالفه كرده بود.
از اتاق بيرون آمد ،در ايوان نسيم كوتاهي ميوزيد .از پلهها سرازير شد ،به طرف
درخت گالبي گوشهي حياط رفت.
غ ّفار دو زانو كنار قفس كبوترهايش نشسته بود «:تورم ،اي هوا كالفه كرده عمو،
اص ً
ال ُجم نميخوره .نه بادي ،نه نسيمي ...جهنمه! »
ميرزا به زانوها و شلوار خاكگرفتهي غ ّفار نگاه كرد ،از زانو تا مچ غرق خاك
بود ،روي شانهها و پهلوهاي پيراهن سياهش سفيدك زده بود.
خيس عرق بود و ّ
ِ
چكههاي درشت عرق از پيشاني
موهاي بلند ِوز كردهاش
كوتاهش راه افتاده بود تا ابروهاي پهن و سياه و بهم ريختهاش .با دست ،بناگوش
خيسش را پاك كرد .ريش سياهش را تا زير چانه دست كشيد.
ميرزا ،پُك آخر را به سيگارش زد و ته آن را پرت كرد ميان حوض خالي.
تكيهاش را از درخت گرفت ،اين طرف آن طرف را پاييد و آهسته گفت «:چل
روز ،اويم تو ،سيهو شوخيت گرفته جوون؟ »
غ ّفار با كف دست به كنارهي قفس كوبيد و برگشت به سمت ميرزا ،چشمهاي
ريز و سياهش برقي زد .چانه ميرزا مثل هميشه ميلرزيد .زبانش را در لثههايش
ميگرداند كه تك و توك دندانهاي جرمگرفته و شكستهاش مانده بود .غفار خيره
ِ
راست راسته! از صادق بپرس عمو! با هم
به ميرزا جلو رفت «:اِي تن بميره به موال
بوديم ب ه واهلل به جان ننهام راست میگوم! »
ميرزا دستش را توي جيب جليقهاش فرو برد يك نخ ديگر سيگار درآورد و
گيراند «:خط ،داش دق ميكرد بَبَم ،ميريسيخودت تلللي .فكر اِي بنده خدام
باش! خط غيرتو و اِي پا شكسته راضيه پشتي نداره؟ »
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غ ّفار دستش را برد طرف سيگار ميرزا .اما زود پس كشيد .پيشاني اش را چند
خواسم از اي جنگل برم بيرون ،كيو باس
بار به تنه زمخت درخت كوبيد «:اگه
ّ
ببينم عمو؟ »
و نگاهش ماند بین شاخههاي خشكيده يك سمت درخت ،ميرزا دستي به
شانهي غفار ،دستي به تنه درخت كمر كرد «:ها اينارم صادق بهت گفته؟ خوا مثه
آدم حسابيا حرف ميزنيها؟ خوبه خوبه ،راس گفتي اِي چند صباح عم ِر خدا،
كِرا نميده بَبَم! »
برگشت به سمت داالن باريك انتهاي حياط .كسي با مشت و لگد به در چوبي
حياط ميكوبيد «:كدوم مسلمونه درو از پاشنه درآورد ببين كيه بَبَم! »
غ ّفار به طرف راهرو رفت .در را كه باز كرد ننه خيس و عرقريزان وارد داالن
شد .ميرزا روي پلههاي آجري ايوان ايستاده بود ،ننه و سيّده بود كنار حوض و
نگاه ُگر گرفتهاش را دوخته بود به غفار «:كي آدم ميشي ها ...؟ به دل آتيش
گرفتهي زينب ،اي چل پنجاه روز نه شبمو فهميدم نه روزمو ،خدارِ خوش نميياد
دو تا پا شكسته و غريب رِ ول كني ،زبونم الل ،تو مرد اِي خانهاي! »
عمو دستهايش را گذاشته بود روي نردههاي چوبي لبهي ايوان .بوي پياز داغ
از روي ديوار كنار پله به طرف ايوان پيچيده بود.
 « ننه دندون رو جيگر بذار سي خودت ميگم .ببين حرف دلش چيه ،خواجوونه ،جووني كرده ! »
ننه غفار صورتش را با كنارهي چادرش پاك كرد .فينيكرد و بينياش را گرفت.
با صداي موتوري كه دم در ايستاد ،غ ّفار به طرف داالن دويد تا ننه برگرد .صداي
گاز موتور به گوشش رسيد كه دور ميشد.
ِ
 « نیگا ميرزا ،يِه بال چادرم ،بيس سال آزگار هميشهي خدا ،تره! چشمها دگهنا نداره ،چشمهاش خشكيده! »
ميرزا سرش را تكان داد .ننه كنار حوض نشسته بود و صورتش را گرفته بود
زير شير آب .هواي دمكرده تلنبار شده بود روي حياط.
ننه شلينگ را وصل كرد به شير آب و روي آجر فرش تكهتكه حياط را
آبپاشي كرد .ميرزا رفته بود توي اتاقش .آبهايي كه روي آجرها پاشيده شده
بود ،بخار شد .بوي خاك فضا را پُر كرده بود.
ننه شير را كمي بست .فشارِ آب را كم كرد و شيلنگ را ِ
پاي درخت گذاشت تا
نمنم آب بخورد .آب پاي درخت راه افتاده بود.
چادرش را توي دستش جمع كرد و به سمت اتاقي رفت كه درش چارطاق
باز بود و پشت پرده توري آن كه به زردي ميزد راضيه ايستاده بود و به آنها
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نگاه ميكرد.
ل ِكه آب روي آسفالت كوچه ،كوچكتر ميشد و بخار بيرمقي از جلوي پاي
ننه باال ميآمد .راضيه دستش را كشيد به طرف لِنگ باز در .غفار از سر كوچه
پيچيد توي خيابان ،بوي اسپند و ُكندُ ر ،از توي داالن بيرون ميزد.
مادر ،قرآن را به پيشانياش فشرد و توي سينيایی كه در دست راضيه بود
گذاشت.
قدمهاش سنگين شده بود و به زور با خودش ميكشيد ،لِخ لِخ دم پاييهاي
پالستيكي بزرگش روي آجرهاي كف حياط ،راضيه را عصبي ميكرد .مقنعهاش را
روي چانه جابهجا كرد و با پيشاني گرهدار دست ننه را گرفت «:اگه يه كار درست
و حسابي تو زندگيش كرده باشه ،همينه! »
ننه با با ِل چادرِ گلدارش بينياش را گرفت .صادق كنار ميرزا ايستاده بود .ميرزا
آستينش را از دست صادق بيرون كشيد ،دستمال يزدي بزرگي را از جيب درآورد
و صورتش را توي آن پنهان كرد.
 « خدا به همراهش ننه ،دل به حرف اينا نده که پا پس بذاري ها! خوا ايناحرف مفت زياد ميزنن! »
ننه به راضيه تكيه كرد ،راضيه نشاندش توي ايوان ،ميرزا روي اولين پله توي
داالن نشست ،پشتش را به در حياط تكيه داد.
صادق ،گرفته و دمغ كنار غفار ايستاده؛ ننه رو به ميرزا گفت «:دلت نخواد ديشو،
راضيه باقال بار گذاش .كنار والور ،دلمو خواب برده بود ،يههو ورخاستم ،ديدم
با ُجف چشماش ،باال سرم ،بُق كرده توي چشاي كمسوم ،بهواهلل باور نشد ،اِي
ل ُمرده مثه بارو ِن بهاري اشك ميريخت! دستامو گرفت و تندتند ماچ كرد كه
ذلي 
ننه چاكرتيم ،بگو حاللم كردي ! ...عمو! اي غفار ،غفار ديروز و پريروز ،پارسال
و پيرارسال نبود ،مس ّلم خُ ونِما شده بود ،يه جوري به دلم برات شده ،همو چند
روزاي كه غيباش زد» .
صادق لبخندي زد و سرش را تكان داد ،خم شد به سمت ننه «:ننه جان والاّ
ِ
هوای آقا رو كرده بود رفتيم
به خدا ،چند بار بهتان بگم ما با هم بوديم چل روز،
پابوس حضرت خيلي دلش شكسته بود! »
ننه چشمهاش را دواند «:دروغ كه نگفتم ،اي پسر دين و ايمونش كجا بود؟
محرم بود ،جلو مسجد ،چي شامورتي
عمو يادته پارسال همي وقتا ،نه خداي توبهّ ،
ِ
بازي درآوردن؟ آبرومانه برد! حاج ايوب هم ،همهشانه عينهو سگ از در مسجد
انداخت بيرون ،حاال چي شد ،يهو معجزه شد؟ »
صادق طو ِل داالن باريك را ِهي باال و پايين رفت .سرش را با دو دست گرفت
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عمو زبان به كام گرفته بود .هوا تاريك شده بود و نرمه خنكايي توي داالن پخش
شده بود «:خوب گفتم كه دلش شكسته بود .شمام كه بهش گفته بودين همي
مونده ،كه آدماي مثه شماها برن و شهيد بشن؟ هيچ كدومتان الاّ تو غفار .اين
حرفها خيلي بهش برخورده بود خيلي! »
 « خو ننه حرف حساب گفتم .اولندش كه حرف توپ و تيره ،بچهبازينيست ،اون كاف ِر نامسلمون از خدا بيخبرم ُصب تا شوم مثه بارون آتيش ميريزه
رو سر مردم ،شوخيه؟ ها بگو ،شوخیه؟! »
 « ننه حق با شماس تو اون روزا ،نميدونين! »ميرزا كفشهايش را از پايش درآورد ،لنگه به لنگه تكاند ،سيگار ديگري گيراند
و به ايوان نگاه كرد .راضيه داشت ايوان را آب و جارو ميكرد .موكت آبي رنگ و
رو رفتهاي را گذاشته بود روي نردهها .گل هاي بزرگ سوخته رويش توي چشم
ميزد ،سماور زير پنجره كنار ايوان بود.
 « بهش گفتم خوا اي پا شكستهها رو ول نكن ،اي دختر مريضه ،از ننهاتكاري ساخته نيس! »
صادق دوباره كنار ميرزا نشست ،تسبيح خاكي رنگش را دور انگشت چرخاند،
خنكاي صبحگاهي توي داالن پيچيده بود.
 « باور كنين منم گفتم .باال سر ننه و خواهرت كه باشي هم عبادته هم زيارت.ثوابش كمتر از او نيس كه داداش .سفيدي چشماش سرخ شده بود .هنوز جلو
غصه گفت ،صادق
چشممه! سر 
شرِ گذاشت روي كاسه زانوش و با ناراحتی و ّ
ارواح خاك بابام ،تو نبودي ا ّما مصطفي بود ،حسن مرادي و صفر هم بودن ،صفر
بود كه ُمورِ صدا زد و دنبالش رفتم! گفتم غفار همه رفتن ما مونديم ،بيدار كه شدم
فك ِر اي ننهام بودم» .
ننه ،چشمهاش را پاك كرد گونههاي آفتاب سوختهاش برق ميزد.
 « ديشب اوضاع خيلي قاراشميش شد تا به ننهام گفتم يدي و اسمال و اكبرمميان هر چه ليچار بود بارم كرد! »
ننه زانوبهزمينكوفت «:خوبگفتم ،الواتيهاتانكمبودحاال ميخواين اونجارم
به گند بكشين؟ او وقت اي پسره خيره سرشو جلو آورد راست به چشمام زل زد
چش سفيد و گفت :ننه آقا نظر كرده ،كدوم كافر از در خانهاش نااميد ورمگرده،
مسلمون جاي خود داره ،حاجتمو كه گرفتم بايس برم ننه! »
ننه با دو دست به روي زانوهايش كوبيد و سرش را به اين سو و آن سو تكان
داد «:خانهات بسوزه دشمن ،خانهات بسوزه كافر ،سفرت بيخطر برهام! »
صادق به راضيه نگاه كرد كه بساط چايي و صبحانه را توي ايوان پهن كرده
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بود و سرش را چسبانده بود به نردهها .صادق به قفس كبوترها نگاه كرد و باز به
سمت نردهها ،كبوترها آرام كز كرده بودند و همهمهاي گنگ از قفس برخاسته
بود .ننه ،گره يك سمت روسرياش را باز كرد .مهر كوچك تسبيح سبزي را كه
مثل دانههاي ماش رج كشيده بود ،جلو چشم صادق گرفت «:اينارم داد بهم گفت
كه مهرشو بذارم گوشهي  ...زبونم الل! ال الهاالاهلل» ...
ميرزا دست به زانو هنوهنكنان پ ّلههاي ايوان را باال رفت .صادق نگاهش راه
كشيد تا باالي ايوان ،ننه آستيناش را كشيد.
 « خدا از برادري كمش نكنه اگه اين عمو نبودا ،معلوم نبود چی به سرمانِ
هواي مارِ داره .به امامرضا ،راسته كه مگن
میآمد! تو اي چند سال فقط اويه كه
همسايه ،از خواهر و برادر نزديكتره ،خدا عمرش بده! »
صادق ،سرش را پايين انداخت .همانطور كه به طرف قفس كبوترها ميرفت
گفت «:فردا اصغر مياد اينارو ميبره .پولشم نقده ...خوب عمو ،خدا پيغمبر سرش
ميشه ،ننه ،اينارم غفار داده كه بدماش به شما! »
بسته تاشدهي اسكناسها را دراز كرد طرف ننه .ننه سرش را گذاشته بود روي
ِ
تاي زانوهاش ،شانههاش ميلرزيد ،رعشه به تناش افتاده بود ،راضيه از روي
ايوان دويد به سمت پ ّلهها .ميرزا خم شد از روي نردهها و داد كشيد «:خُ و خدا
خيرت بده ننه ،بس كن بلكم آقا نظري به اي پا شكسته بندازه ،ثوابشو ،از بين نبره
ننه .هرچي مصلحت باشه ،آقا ،قربانش برم ،هيچكي رِ نااميد از درش ورنمگردنه،
عوض ُشكرته! »
سرش را گذاشت روي نردهها ،راضيه شانههاي مادر را راست كرد لبهاي
پيرزن ميلرزيد «:هاي پس ِر صابر خو تو كه صب تا شوم پاي منبر حاج ايوبي ،او
پيشانيات داغمه بسته ،چرا نرفتيها؟ ماندي كه چي؟ »
صادق ،در حياط را باز كرد .نگاهي به ننه انداخت و نگاهي به ميرزا ،سرش را
برگرداند به سمت كوچه «:هفته ديگه كاراي غفار كه راس و ريس بشه ميرم! »
درِ حياط بسته شد ،ننه به طرف ايوان رفت يك لحظه ايستاد از پشت سيمهاي
توري قفس ،كبوتري برگشته بود به سمت ننه ،چشمهاي قرمز و براقش توي نگاه
ننه گير كرده بود.
ننه به طرف قفس رفت ،دستي به كنارههاي قفس كشيد در قفس را باز كرد
كبوتر بيرون پريد .كنارِ پاي ننه نشست و بعد به طرف پشت بام پرواز كرد .ننه
نگاهش كرد كبوتر در آسمان گم شده بود. ...

بالهای کاغذی

حسین عباسزاده

61
مجموعهداستانکوتاه

در را باز کرد .جلوی در ایستاد و داخل اتاق را نگاه کرد .دور تا دور اتاق ،پُر
بود از عکسهایی که لبخند میزدند .به طرف تخت بزرگ کنار پنجره ،رفت و به
مردی که روی تخت دراز بود ،نگاه کرد .دستش را گرفت .چشمهای مرد ،باز شد
و لبخند زد :تویی حدیث جان؟
 سالم عمو جان!خم شد و پیشانی مرد را بوسید:
 با کی اومدی؟ با مامانم .میخوایم بریم مشهد .اومدیم خداحافظی.مرد ،دستش را به صورت حدیث کشید.
 خوش به حالت.نگاهش را به عکس روبهروی تخت دوخت .حدیث ،عکس را نگاه کرد:
دوستته عمو؟
مرد سرش را تکان داد.
به عکسهای دور اتاق اشاره کرد و گفت :اینا همه دوستاتن؟
مرد لبخند زد.
 عمو جان ،دوستات پیشت مییان؟ آره مییان ولی توی خواب. برای چی توی خواب؟مرد دست حدیث را بوسید :چون شهید شدن.
حدیث به عکسهایی که لبخند میزدند ،نگاه کرد .مرد ،دست حدیث را فشار
داد :حدیث جان ،یک کاری برام میکنی عمو؟
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حدیث نگاهش کرد و سرش را تکان داد.
 برو برام کاغذ و قلم بیار.حدیث از اتاق بیرون رفت.
***
دستهایش را به لبهي پنجره گرفته بود و بیرون را نگاه میکرد .بیابان به سرعت
از مقابل پنجره میگذشت .برگشت و نگاهی به داخل کوپه کرد.
 بابا پس کی میرسیم؟ بیا بشین .خسته میشی. نه نمیشم ،کی میرسیم؟مرد نفسش را بیرون داد.
 میرسیم .اینقدر عجول نباش.حدیث کنار مادرش نشست .درِ کیفش را باز کرد .داخلش را نگاه کرد و دوباره
بست.
ِ
پدرش گفت :تو چی کیفت داری ،هی نگاش میکنی و باز میبندیش؟
حدیث کیفش را به خودش فشار داد :هیچی!
مرد لبخند زد ،حدیث سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و چشمهایش را بست.
***
پشت پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه می کرد .ساختمانهای بلند ،در مقابلش
بودند .یک دسته کبوتر ،در دوردست پرواز میکردند.
 بابا ...بابا  ...بابایی؟مرد ،چمدان را بست .لباسها را روی تخت گذاشت.
 بابا؟ بله .بگو میشنوم. پس حرم کجاست؟مرد نفسش را بیرون داد.
 پشت همون ساختمونا.بلند شد و به طرف در رفت.
***
صدای صلوات بلند شد .حدیث ،دست مادرش را گرفته بود .چشمهایش،
اطراف حرم میچرخید و آینهکاریها را نگاه میکرد .به نزدیک ضریح رسیدند.
جمعیّت زیادی دور ضریح بودند .حدیث ،روی نوک پاهایش بلند شد :مامان،
مامان!  ...منم میخوام دست بزنم!
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زن خم شد .حدیث را بغل کرد و به طرف ضریح دراز کرد ،حدیث ،دستش را
به ضریح کشید .از توی جیبش ،پاکت تاخوردهای را بیرون کشید و توی ضریح
انداخت.
پشت سرِهم
ِ
دوباره به ضریح دست کشید و آنرا بوسید .صدای صلواتهای
بلند شد .زن به گوشهای رفت و روبهروی ضریح ایستاد.
حدیث نشست و به مادرش نگاه میکرد که دستهایش را به طرف ضریح
گرفته بود و چیزی زیر لب زمزمه میکرد .حدیث لبخند زد و دستهایش را
جلویش گرفت و به آینهکاریها چشم دوخت.
***
کنارِ زن نشسته بود و نگاهش به بیرون بود .ساختمانها به سرعت از جلوی
پنجره میگذشتند .حدیث سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود .مرد ،سیب را
به طرف حدیث گرفت :مسافرت خوش گذشت حدیثخانوم؟
حدیث سیب را گرفت ،سرش را تکان داد :آره ،ولی خیلی زود تموم شد.
مرد لبخند زد و به زن نگاه کرد.
 دیشب خواب ناصر رو میدیدم.حدیث با عجله پرسید :عمو ناصر ،بابا؟
مرد گفت :آره.
و دوباره به زن خیره شد :عجیب بود ،میخندید و میگفت :به حدیث بگو،
دستش درد نکنه به آرزوم رسیدم!
هر دو به حدیث نگاه کردند .حدیث ،گازی به سیب زد و سرش را پایین
انداخت. ...
***
از قطار پیاده شدند .توی تاکسی نشستند .تاکسی حرکت کرد .حدیث ،پشتی
صندلی را گرفت و در گوش پدرش چیزی گفت .مرد برگشت و نگاهی به زن
کرد و نگاهی به حدیث.
 برای چی؟حدیث کنار مادرش نشست :همینجوری! دلم تنگ شده .اول بریم اونجا.
نگاهی به زن کرد و چادر زن را گرفت :مامان ا ّول بریم اونجا .تو به بابا بگو.
مرد نفسش را بیرون داد .نگاهی به زن کرد و به راننده گفت :آقا! اولین کوچه
ِ
سمت راست.
بپیچ
ماشین پیچید توی کوچه .خیلی شلوغ بود .عدّ هي زیادی توی کوچه بودند.
ماشین آرام جلو میرفت.

مرد گفت :اینجا چه خبره؟ چرا اینقدر شلوغه؟
حدیث دستهایش را به صندلی گرفت و از روی شانهي مرد ،جلو را نگاه کرد.
راننده گفت :از این بیشتر نمیشه جلو رفت.
مرد پیاده شد .حدیث پایین پرید .دست مرد را گرفت .از میان جمعیّت جلو
رفتند .درِ خانه رسیدند .مرد ایستاد .دست حدیث را رها کرد .نگاهش روی
پارچهي سردر خشک شد .حدیث به پارچه نگاه کرد و با صدای بلند خواند:
« ناصر جان! پرواز ملکوتیت مبارک» . ...
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طوقی

مریمعرفانیان
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چادرِ سیاه بر سر انداخت و قفس کبوترها را به دست گرفت و از خانه بیرون
زد .دلشورهای عجیب به جانش افتاده بود ،صدای علی مدام در گوشش زنگ
میزد »:اگه تا یه ماه دیگه نیومدم به عهدم وفا کنی مادر».
ِ
سوت پسر همسایه که باالی بام
از کوچهي باریک که به خیابان اصلی پیچید،
خانهشان کفتر به هوا میپراند آمد ،با فریادی بلند گفت« :حاج خانم»! ...
یکباره به خود آمد .چادرش را توی صورتش کشید و سر بلند کرد .پسر
همسایه دست هایش را تکیهگاهش کرده بود و روی لبهي دیوار خم شده بود .با
سر اشارهای به قفس کبوترها کرد و پرسید «:اینا رو چند میفروشی؟ »
زن ،قفس را زیر بالهي چادرش پنهان کرد و جواب داد «:فروشی نیست! »
پسر با خندهای موزیانه دوباره فریاد زد «:دونهای پنجهزارتومن براشون پول
میدم ها» ! ...
زن ،سر تکان داد و زی ِر لب گفت « :حرف حالیش نیست ،گفتم که فروشی
نیست» ! ...
کبوترها میان قفس بال و پر میزدند ،چون آن روز که عطر یاس تمام حیاط را
پُر کرده بود؛ آن روز که پسرش ظرف آبی کنار گندم های میان قفس میگذاشت؛
آن روز هم کبوترها بالبال می زدند.
ِ
طوق
پسر ،یکیشان را از میان کبوترها گرفت ،آن یکی که دور گردنش
خاکستری داشت ،سر برگرداند و در حالیکه طوقش را نوازش میکرد به زن
گفت «:نگا مادر! چه چشمهای یاقوتی قشنگی داره» ...
آنوقت طوقی را به هوا پراند ،صدای بالزدن کبوتر در گوش زن طنین انداخت.
طوقی از روی بوتهي یاس که شاخه ی سبزش بر دیوار حیاط پنجه انداخته بود،
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گذشت .روی بام ساختمانها چرخی زد و دوباره به طرف پسر بازگشت و بر
شانهاش نشست.
زن نگران پرسید «:کی برمیگردی علی جان؟ »
علی با انگشت نوک طوقیاش را نوازش کرد «:برگشتنم بستگی به عملیّات
داره ،شاید یه ماه ،شایدم دو ماه ...رفتنم با خودمه و برگشتنم با خداست» .
آنوقت کبوتر را دوباره درون قفس گذاشت .طوقی بقبقویی کرد و دورِ
خودش چرخید .علی در قفس را بست و گفت «:میدونی طوقی چرا اینقدر
خوشحاله مادر؟ »
زن سر تکان داد «:نه ...تا حاال اینطوری ندیده بودمش.» ...
علی ساک قهوهای رنگش را برداشت و ادامه داد «:آخه یه قولی بهش دادم ،یعنی
به همهشون دادم» ...
زن ،سینی آیینه و آب را به دست گرفت و دنبال علی از پلههای سنگی ایوان
پایین دوید .چند یاس سفید در آب میان کاسه چرخ میخوردند؛ پرسید «:چه
قولی؟ »
علی خندید «:قول دادم ماه بعد وقتی برگشتم همهي کبوترا رو ببرم حرم
امام رضا و آزادشون کنم» ...
هنوز پسر در را باز نکرده بود که زن با تردید پرسید «:اگه دیر کردی چی؟ اون
وقت میشی پس ِر بدقول» ...
علی ،ساک را دست به دست کرد و سربرگرداند .زن سینی به دست پشت سرش
ِ
صدای پسر در گوشش طنین انداخت «:اگه برنگشتم ...نمیخوام پیش
ایستاده بود.
کبوترا بدقول بشم» ...
پسر ،در را باز کرد و قدم در کوچهي باریک گذاشت .زن کاسهي آب را از توی
سینی برداشت .تصویر آسمان در آب افتاده بود و چند دانه یاس سفید در آسمان چرخ
میخورد که دوباره صدای پسر در گوشش پیچید «:به عهدم وفا میکنی مادر؟ »
دل زن لرزید ،کاسهي آب را پشت سرش خالی کرد و گفت «:ایشاال خودت
مییای و بدقول نمیشی» ...
نگاه زن روی خیسی آب که نقش نامفهومی بر آسفالت کوچه کشیده بود ،خیره ماند.
درِ قفس را که باز کرد کبوترها یکییکی بیرون آمدند .آن یکی که با ل و
پر سفیدتری داشت ،روی سقاخانه پرید .یکی دیگر بر لبهي خاکستری حوض
نشست و طوقی دور خودش چرخی زد .از قفس بیرون آمد .دوباره دور خودش
چرخی زد .بقبقویی کرد و به سوی گنبد پرواز کرد.
زن چادر سیاهش را روی صورتش کشید تا کبوترها خیسی نگاهش را نبینند.
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***
روی ایوان نشست .به شاخهي بیبرگ یاس چشم دوخت .چند دانه پر سفید و
سیاه میان قفس خاکی کبوترها چشم میخوردند.
نفس عمیقی کشید .بوی پاییز در مشامش پیچید .خنکی بادی که میوزید ،زیر
پوستش دوید و تنش مورمور شد .چادرِ گلدارش را بر شانه انداخت و زیر لب
زمزمه کرد «:به عهدت هم وفا کردم علی جان ،چرا هنوز خبری نشده ...؟ »
ِ
سوت پسر همسایه در گوشش زنگ زد .چشم از قفس خالی کبوترها گرفت به
دنبال صدای بالبال زدن کبوتر با نگاه لبهي دیوار را از نظر گذراند.
دلش یک باره فرو ریخت .اولش فکر کرد یکی از کبوترهای همسایه است
اما بیشتر که دقت کرد از طوق گردنش کبوتر را شناخت .خودش بود ،طوقیِ
پسرش!
روی لبهي دیوار در پرهای سفیدش کز کرده بود و با چشمهای یاقوتیاش به
نگاه زن زل زده بود.
صدای پسر در گوشش پیچید «:نگا مادر چه چشمهای یاقوتی داره»! ...
زن به سختی از جا بلند شد ،چادر گلدارش را به کمر بست و تا کنار بوتهي
یاس پیش رفت .سر بلند کرد و به طوقی آرام گفت «:ها ...چرا برگشتی؟ نکنه تو
هم نگران علی بودی؟ هنوز که خبری نیس ،حتمی تا چند روز دیگه برمیگرده
و» ...
تقتق ضربههای در او را به خود آورد .زن در حالی که سرش را تکان می داد ،دوباره
گفت «:حتمی میرزایه ! ...حواس که نداره .همیشه این وقت روز برمیگرده ،بازم کلید
رو کنار عکس علی جا گذاشته ،بس که حواسش دنبال این پسره رفته و» ...
و همانطور که به طرف در پیش میرفت ،بلند گفت «:اومدم میرزا ،اومدم» ...
در را که باز کرد ،دلش یکباره لرزید .جای میرزا ،مرد جوانی پشت در ایستاده
بود .همقامت و هملباس پسرش علی!
صدای جوان او را به خود آورد «:منزل علی فضایی؟ »
نمِنکنان تنها سری به تأیید حرفش تکان داد .جوان ،ساک خاکی و خونآلودی
زن م ِ 
را به طرفش گرفت و چیزی گفت .اما زن دیگر حرفهای او را نمیشنید.
شانه هایش میلرزیدند و دست و پایش سست و بیرمق شده بودند .همانجا بر
ِ
سوت پسر همسایه بلندتر از هر صدایی در وجودش طنین انداخت.
زمین زانو زد.
ِ
با نگاهی خیس اشک سربرگرداند و به دنبال طوقی روی لبهي دیوار را جستجو
کرد. ...
بعد از آن روز هم دیگر هیچ کدام از کبوترهای علی به خانه بازنگشتند.

حلقه

مرتضیعلیزاده
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یک استکان چای خوردم و به طرف در خروجی راه افتادم .دیوار راهرو از قاب
عکسهای نو و کهنه پُر شده بود .از اتاق رئیس بخش هرچی به سمت ته راهرو
میرفتی ،قابها نوتر میشد .توشون تکوتوک جوون پیدا میشدِ .
قاب آخری
مال حاجصالح خدابیامرز بود که سنوسالی نداشت و پارسال تو را ُه رفتن از همین
نوسرا سکته زد و به بیمارستاننرسیده ،تموم کرد.
صح 
هر وقت به قاب آخر میرسیدم تا «اهدنا الصراط المستقیم» رو خونده بودم.
بعد از ِ
قاب آخری تا درِ خروجی هنوز به اندازه چهار ـ پنج تا قاب دیگه جا
هست .بعد از در ،ک ّلی پله رو باید پایین میاومدم تا به صحن میرسیدم .حسن
نجار که بعد من از ِ
اتاق مسئول کشیک دراومده بود ،پشتم بود و داشت سربهسرم
ّ
ِ
میگذاشت .بلندبلند طوری که بچههای باالی پلهها بفهمن میگفت :ای بابا! باز که
ِ
پشت س ِر ماشینسنگین افتادیم .دیر شد پیر مرد! بجنب تا مسئول کشیک کفرش
در نیومده.
بدمصب درد گرفته و ِول نمیکنه.
من که از دست پام کفری بودم گفتم :زانوی
ّ
دستش رو گذاشت دور گردنم و پشتم رو مالشی داد و جوری که بخواد دلم
رو به دست بیاره گفت :تو که میبینی حیوونی جواب نمیده  ،خب ب ِ َکن ،بندازش
دور!
پشتم رو به دیوار چسبوندم که بتونه رد بشه .از کنارم که رد شد ،گفتم :چار
صباح دیگه که به سن من برسی با این هیکل همون او ِل راهی پنچر میشی  .صد
ِ
ِ
بار بهت گفتم برو رژیم بگیر .حاال هم راهنما بزن از دست چپ رد شو.
ـ من برام سئواله ،اص ً
ال امروز با این شلوغی چرا اومدی؟
ـ چند بار به خودم گفتم ،نیام.
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ـ پس چرا اینجایی پیرمرد؟
ِ
ـ هفتهي پیش هر کاری کردم مسئول کشیک راضی نشد .انگشتش رو گذاشت
روی برگهي قوانین که روی درِ ورودی نصب بود و گفت :روزای شلوغ حضور
همهي نیروها الزامی ست .آقادکتر کشیک هم هروقت منو میبینه ،میگه :با
سنوسال شما و این وضع زانوها به صالح نیست زیاد از پ ّله باال و پایین بری .
به پلههای آخر نرسیده ،صدای قررچو قوروچ زانوهام اونقدر بلند شده بود که
ِ
ِ
صدای زانوهامو بشنون.
سروصدای دور و بر نبود ،آدمای اطرافم میتونستن
اگر
هوا ،گرم و َدمدار بود و ِ
بوی عرق از دوروبر میزد توی دماغم .یک عده َدم
گرفته بودند و گوشهي صحن به سروسینه میزدند .روبهروی پنجرهفوالد یک
ِ
صدایبلند داشتروضه میخوند .صداش خیلی ضعیف بود
مدّ اح ایستاده بود و با
و انگار خروسی شده بود.اطرافش هم چند نفری بودن که مدام به مردمی که جلو
ایستاده بودن ،تذکر میدادن و بهشون میگفتن :بشین و گوش بده.
دورِ سقاخونه هم زنها از سروکول همدیگه باال میرفتن و پیاله هاشونو آب
ِ
ِ
پشت
نصف بیشت ِر آب روی زمین ریخته بود.
میکردن و تا به دهنشون برسه،
سقاخونه روبهروی درِ
ِ
ضرب
شیخ طوسی یک هیئت گرد وایستاده بود و با
ِ
سنگین سینه میزدند.
سرم رو برگردوندم و راه افتادم به سمت محلِ پستم .چشمم افتاد به یک جوون
که تیشرت سورمهای تنش بود و یک گردنبند براق دور گردنش داشت .تو نورِ
توالواتها
آفتاب بدجوری برق میزد .به نقره میموند .از اون چیزایی که همه ال 
میندازن دورِ گردنشون.
ِ
بین جمعیت حرکت میکرد و سرش به سمت گنبد بود .گردن کلفتی داشت.
ِ
دست راستش رو روی سینهاش گذاشته بود .توی سه تا از انگشتای دستش ،حلقه
انداخته بود .یک دستبند درشت ّبراق هم توی همون دستش بود .انگاری گردنبند
و دستبند و حلقههاش رو از یک مغازه خریده بود .عضالتش بیرون افتاده بود و
بد ِن سفیدش توی اون همه لباس مشکی بدجوری به چشم میاومد.
از چندقدمیام رد شد .به سمت درِ پنجرهفوالد حرکت میکرد .درشت بود و
ُهل دادن دوروبریهاش زیاد از مسیر منحرفش نمیکرد .دیگه داشتم به گوشهي
صحن نزدیک میشدم .اون کنج معموالً کسی به کسی کاری نداشت و کمتر ُهل
میدادن .به مردمی که به سر و سینه میزدن نگاه میکردم اما نمیفهمیدم چرا
اون جوونک ذهنم رو بدجوری به خودش مشغول کرده بود .با خودم میگفتم،
کاش بهش میگفتم :آخه بچهجون! مردها توی دستشون یه حلقه میندازن تو
چرا سه تا حلقه کردی دستت؟ چرا با این سرو وضع اومدی اینجا؟ از آقا
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خجالت نمیکشی؟ اونم توی این روز عزیز؟ الک و دولک تو دستت کردی و
با یک تکه لباس آستینکوتاه میآی حرم؟! اِی بابا! دوروبرتو نگا کن ،همه دارن
به سر و صورتشون میزنن و سر و صورتشون رو ِگل مالیدن ،اونوقت تو،
جیگولمیگول ،النگو دستت کردی اومدی حرم؟
ً
اگه صحن اینقدر شلوغ نبود و ترس نداشتم برم توی جمعیت ،حتما میرفتم
و چند تا تذکر آبدار بهش میدادم .رفتم داخل سهکنج گوشه ،خودم رو چسبوندم
به سنگهای دیوار صحن و تکیه کردم.
صدای گریه و روضه و سینهزنی با همدیگه قاطی شده بود و دیگه معلوم
ِ
طرف خروجی
نمیشد روضهخون چی میخونه که مردم اینقدر زار میزنن! از
طبرسی پاسبخش رو دیدم که داره به طرفم مییاد .نزدیک که شد ،گفت :باز که
خزیدی تو کنج عزلتت پیرمرد!
ـ دست و پام بیجون شده  .باور کن از اومدنم پشیمون شدم .
ـ خب نمیاومدی!
باز توضیح میدم :چند بار به مسئول کشیک گفتم :نمیتونم بیام ا ّما هرچی
اصرار کردم ،بیفایده بود .بندهي خدا گفت :نیروهامون کم هستن و جمعیت
خیلی زیاد ،هر طوری هست باید بیای و چند بار با تأکید گفت :حضور همهي
نیروها الزامیه .هرچی بهش گفتم ،دیدم نه بابا! راست تو چشام نگاه کرد و گفت:
اص ً
ال راه نداره!
بیشتر بهم نزدیک شد و خودش رو تو سه کنجی جا داد و پرسید :حاال اصلِ
حالت چطوره؟
چشمام یکی درمیون سیاهی میرفت و سینم درد اومده بود و کامم خشک
شده بود .همون یک استکان چای که خوردم سرم درد نگیره  ،عطشم رو بیشتر
کرده بود.
با بی حالی و یکجوری که دلخوریام رو نشون بدم ،گفتم :دارم میمیرم.
یک نگاه به گنب ِد آقا انداختم و ادامه دادم :البته به قول حاجصالح خدا بیامرز خدا
کنه آدم تو همین صحنوسرا سرش رو روی زانوی آقا بذاره و بره. ...
اص ً
ال اشتباه کردم هفتهي پیش رفتم از رئیس پرسیدم :بیام یا نه! اگه نمیرفتم و
اصرار اون نبود که امروز نمیاومدم .وقتی رفتم و چند بار تأکید کرد باید بیای ،با
اون همه اصرارِ رئیس اگه نمیاومدم  ،بد میشد.
راه افتاد که بره ،گفت :کاری ،چیزی نداری؟
گفتم :چرا! یه زحمتی میکشی یه لیوان ِ
آب خنک از سقاخونه برام بیاری؟
بدجور داغ کردم!
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دستهاش رو روی چشماش گذاشت و راه افتاد.
بعد از چند دقیقه یک پیاله آب خنک داد دستم .آب رو سر کشیدم و چشمام
رو یه لحظه بستم و نفس راحتی کشیدم .یهدفعه صدای وحشتناکی تنم رو لرزوند.
صدای مهیبی بود .انگار تمام طبلهای نقارهخونه رو با هم زده باشن و همگیشون
از شدّ ت ضربه ترکیده باشن!
صدای جیغی بود که از هر طرف بلند شد و صدای دادوبیداد و التماس که :یا
امامرضا!  ...یا غریبالغربا!
از سمت پنجره فوالد زن و مرد فریاد میزدن .هرچی بود از اونطرف بود ،چون
مردم به اون سمت هجوم میبردن .دو ـ سه دقیقه نگذشت که چند نفر از همکارا
خودشون رو جلوی در سقاخونه رسوندن .از پاسبخش که اونم س ِر جاش میخ
شده بود ،پرسیدم :چه خبره؟
گفت :نمیدونم ا ّما هرچی بود ،ترکید!
به حالت دو به طرف در روبهروی سقاخونه رفت .جمعیت خیلی زیاد بود و
ِهی به این و اون میخورد .من هم آهستهآهسته از کنار و گوشه راه افتادم به سمت
درِ روبهروی س ّقاخونه .از کنارِ دیوارها حرکت میکردم که کسی بهم تنه نزنه.
بعد یک ربع یا بیست دقیقه نزدیک در رسیدم .یکی از بچهها به بقیّه گفت :بذار
حاجی بره تو اون میتونه تو جمع کردن شهدا کمک کنه.
خشکم زد .دستم رو به دیوار گرفتم .و گفتم :شهدا؟
یکی از همکارا گفت :داخل حرم رو منفجر کردن و ک ّلی شهید شدن.
داخل هم خلوتتر از توی صحن نبود هر چند قدم به یک نفر میخوردم و
ِ
نزدیک ضریح چند بار زمین خوردم .اونجا کلی از همکارا جمع شده
تا رسیدم
بودن و داشتن تیکهپارههای بدنهارو جمع میکردن .زانوهام دیگه درد نداشت
و فقط ُشل شده بود .جوری که اگه دستم رو به دیوار نمیگرفتم ،حتم ًا زمین
میخوردم.
بیشتر همکارا بهتزده به اینور و اونور نگاه میکردن همه چی پارهپاره بود.
گوشت و استخون و تیکه پارههای لباس روی هم جمع شده بود و چیزی قابل
تشخیص نبود .جلوی چشمام مدام تار میشد و باز تا پلک میزدم بهتر میشد و
یک چیزایی میدیدم.
دورتر از ضریح دستوپای سالم هم افتاده بود .بیطاقت شده بودم اما به جز
بازکردن پلکهام و نگاهکردن دیگه هیچ کاری ازم بر نمی اومد .یک نفر داشت
نیمتنهي یک بچه رو بر میداشت و از توی گوشت و خون میکشید بیرون.
یکی دیگه یک ِ
پای کوچک رو که از زانو قطع شده بود با احتیاط بلند میکرد.
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با هر لعنتی که میفرستادن ،نفسم رو جمع میکردم و با تموم جونم داد میزدم:
بیش باد! اما انگار یکی گلوم رو فشار بده ،صدام درومد!
صورتم ،خیس بود .تو صورت آدمهایی که اونجا بودن ،فقط لباشون تکون
میخورد .شاید مثلِ من شفاعت میخواستن .به حا ِل خودم حسرت میخوردم.
ِ
حسرت شهادت به دلم بمونه!
انگار لیاقتم همینه که یک گوشه بمیرم و
سرم گیج میرفت .دهنم شور شده بود .صحنهها گاهی تاریک میشد و گاهی
مثل اینکه من ّور زده باشن ،یک چیزهایی دیده میشد .از سمت تحتالقبه یک نفر
یک چیزی برداشته بود و همانطور که گریه میکرد اومد جایی که جنازهها رو
ِ
دست بزرگی بود که از باالی آرنج قطع
جمع میکردند .گمونم یک دست بود .آره
شده بود و یک جاش که قرمز نشده بود ،سفیدیش توی چشم میزد.
قدرتم رو جمع کردم و چند قدم جلوتر رفتم .دست رو که روی زمین گذاشت،
مشت شده بود .یک چی ِز قرمز هم توی دستش تکون خورد .زمین ،ک ً
سرخ سرخ
ال
ِ
شده بود .بیحال شده بودم و زانوهام به فرمو ِن من نبود .همونجا ول شدم روی
سنگهای مرمر.
ِ
سقف حرم ،داشت میچرخید دور منو و صحنوسرا .سرم
آیینهکاریهای قرم ِز
رو که برگردوندم ،چند تا نوار تو انگشتهای دست معلوم بود که قرمز شده بود.
انگار یک چیزی بین اون نوارها برق زد .باالی سرم تاریک شد .یک چیزی از
زیر پاهام رد شد و یکی دیگه از زیر گردنم .دست داشت دور میشد .چشمام رو
ریز کردم و دوختمش به نوارها .یک حلقه بود که مثل بقیهشون خونی نشده بود
و حسابی برق میزد. ...

بوی یاس

فاطمهمحمدزاده

73
مجموعهداستانکوتاه

آستینهایش را باال زده بود؛ مثل همیشه .تَرکه را توی دستش گرفته بود و روی ّ
سکو
ِ
ترتیب قد ،توی صف ایستاده بودند و او از زیر ابروهای پُرپُشتش
بچهها به
قدم میزدّ .
از ا ّول تا آخر صف را با یک نگاه میپایید .هیچکس جرئت نفسکشیدن نداشت .گاهی
بچهها میخ میشد و بعد ،یکییکی از نگاه آقای ناظم
نگاه آقای ناظم ،روی یکی از ّ
رد میشدند.
بچه! با توام! کجا؟ همونجا وایستا!
ـ هی ّ
ِ
علیِ
علیاکبری ،دانش آموز کالس
صدای آقای حیرانی بود که از پشت بلندگو،
پنجم را از ترس ،دمِ درِ مدرسه میخکوب کرد.
آقای حیرانی ،لبهایش را به هم فشار داد و به دماغش نزدیک کرد .عادت
همیشگیاش بود .وقتی عصبانی میشد ،این کار را انجام میداد.
ِ
هوا گرم بود؛ ولی صدای قدمهای آقای حیرانی نزدیک میشد ،ساق پای علی
علیاکبری ،یخ میزد.
ـ خوب! که دیر میآی مدرسه! نشونت میدم که بیانضباطی چه معنی میده!
همینجا وایستا تا صدات کنم.
علیاکبری ،سرش را پایین انداخته بود و چیزی نمیگفت .آقای حیرانی ،در
حالی که کراوات زرشکی ـ سفیدش را روی یقهاش مرتب میکرد ،دستی به
ترکهاش کشید و تند تند به طرف ّ
سکو رفت.
تَرکه ،باال ...پایین ،باال ...پایین...
ـ آخ! وای! ُمردم آقا!
تَرکه ،دست ،باال ...پایین...
ـ آخ! آخ!

74

گلهایاینباغ

***
بچه آورده.
سر
به
چی
ببین
نگذره؛
َش
ز
ا
خدا
ـ
ّ
زن همینطور که روغن و زردچوبه را با هم قاطی میکرد ،یکریز ،زی ِر لب و
با غیض ،حرف میزد و سرش را تکان میداد.
ـ مادر ،پام! آخ! آخ!
علی این را گفت و بعد ،پاچة شلوارش را داد باال.
ـ ای وای! مادرت بمیره ،این دیگه زخم چیه؟
ـ جای ترکة آقای حیرانیه.
یک ردِ بزرگ ،روی زانوی علی بود .علی دستش را روی زخم گذاشته بود و
فقط آخ آخ میکرد.
زن ،روغن و زردچوبه را روی زخمها مالید.
***
بچهتون بدجوری آسیب دیده؛ اگه عملش نکنین ،یک عمر ،کج
ـ خانوم! پای ّ
میمونه .پای راستش هم هست؛ خیلی براش سخته.
خرج عمل ،بدجوری زن را به هم ریخته بود .صدای دکتر ،توی گوشش
فکر
ِ
پیچید و سرش گیج رفت .خاطرات گذشته ،از جل ِو چشمهایش رد میشد...
 ...دمپایی پالستیکیاش چند بار از پایش درآمد و او دوباره آن را پوشید و دوید.
بچه پیچید تا هوای دزدِ پاییز ،به صورت او نخورد .گاهی که
چادرش را دورِ ّ
چادر کنار میرفت؛ زن ،دستهای کوچک نوزادش را میدید که پُر از زخمهای
قرمزرنگ بود .بعد ،چشمهایش پُر از اشک میشد و دوباره میدوید.
بچه را به دکتر برساند و نه کسی را میشناخت که به
حاال نه پولی داشت که ّ
او کمکی بکند.
حرم ،خیلی شلوغ نبود .زن به سمت پنجرة فوالد رفت .دلش ترکید .حاال
بچهاش باهم یکی شده بود .دستش را با آب س ّقاخانه خیس کرد
صدای خودش و ّ
بچه .خودش هم صورتش را شست و راهی خانه شد.
و کشید روی دستهای ّ
***
ـ مادر! مادر! یهکم آب بده.
صدای علی ،زن را از حال و هوایی که داشت ،بیرون آورد .لیوان آب را داد
دست علی و منتظر شد که بخوابد.
بچة بیچارهام! ببین چه جوری راه میره! ...ای خدا! چه کار کنم؟ من این بچه
ـ ّ
رو با بدبختی و یتیمی و کارگری بزرگ کردم .حاال با چه امیدی زندگی کنم؟
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اشک ،روی صورت زن میدوید .چند سالی بود که شوهرش از داربست بنّایی
افتاده بود و او ،هم مرد خانه بود و هم زن؛ هم مادر و هم پدرِ تنها فرزندشان.
***
علی ،پای راستش را که حاال قوس برداشته بود ،روی زمین میکشید و راه
میرفت .آقای حیرانی ،چند بار با گوشه و کنایه ،از کنار علی رد شده بود و گفته
بود« :هی بچه! راه تازهای برای دیر آمدن پیدا کردی؟» بعد هم نگاهی به سر تا پای
علی انداخته و رد شده بود.
غصههای مادرش فکر میکرد و بس.
علی فقط به ّ
***
بچه خیلی آسیب دیده؛ یعنی عصب این قسمت
ـ خانوم! چند بار بگم .پای ّ
آسیب دیده .تنها راهش اینه که عملش کنین .با قرص و شربت که نمیشه این پا
رو درست کرد.
زن توی موجی از ناامیدی و سردرگمی ،دستوپا میزد .چادرِ سیاه خالخالی
اش را کشید توی صورتش و با سختی ،علی را از پلهها پایین بُرد.
***
این روزها ،علی سختتر از قبل راه میرفت .زن همینطور که نگاهش میکرد،
لباسهای مردم را توی تشت آب چنگ میزد و اشک میریخت.
***
امروز ،بیشتر از همة روزها به زن سخت گذشته بود .از صبح که علی از خواب
بیدار شده بود ،اص ً
ال نتوانسته بود از جایش تکان بخورد .تا میآمد بلند شود ،پایش
ضعف میرفت.
زن دیگر طاقت نیاورد .رفت گوشة حیاط .فرغون را از کنار حیاط برداشت و
با دستمال ،خاکهای آن را تمیز کرد .یک پتوی نیمدار انداخت توی فرغون .یک
بالش هم گذاشت توی آن .بعد با زحمت ،علی را گذاشت توی فرغون .علی با
تعجب به او نگاه میکرد.
ـ مادر! کجا میریم؟
زن فقط بغض کرده بود و چیزی نمیگفت.
***
هوا گرم بود .دستههای فرغون ،توی دستهای عرقکردة زن میچرخید .زن،
کوچهها را یکییکی رد میکرد .گاهی میایستاد و نفسی تازه میکرد و دوباره راه
میافتاد .علی ،جثة ریزی داشت؛ ولی باز هم خودش را توی فرغون مچاله کرده
بود .زن ،نفس نفس میزد؛ اما پنجرة فوالد ،نزدیک بود.
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***
زن ،توی صحن عتیق نماز میخواند و اشک میریخت .آنسوتر ،طناب
سبزرنگی ،علی را به پنجرة فوالد وصل کرده بود .اشکهای علی ،زیر آفتاب داغ،
روی صورتش خشک شده بود و او را به خواب آرامی فرو برده بود...
ـ بلند شو پسرم ،با من بیا!
ـ من نمیتونم .نمیتونم بلند بشم .پام درد میکنه .تازه ،کج هم هست.
مرد ،جلو آمد .گوشة عبایش صورت پسر را نوازش داد.
ـ بلند شو علیآقا! با من بیا.
ـ آقا! نمیتونم.
...
حاال کنار همان آقا ایستاده بود .بوی یاس ،پیچید توی مشامش .یک خرمن گل
ِ
یاس سفید دید که روی یک سنگ بزرگ را پوشانده بود.
ـ آقا! اینجا کجاست؟
لبخند مرد ،تمام صورت پسر را پوشاند .هنوز بوی یاس میآمد...
***
ـ علی! علی! کجایی؟
زن از خستگی از حال رفته بود و حاال میدید که نه از علی خبری هست و نه
از طناب سبزی که پای علی را به پنجرة فوالد بسته بود.
بچهم کجا رفته؟ اون که پای راه رفتن نداره!
ـ یا امام رضا! چه کار کنم؟ ای خدا! ّ
ـ بیا مادر! برات آب آوردم.
زن برگشت سمت صدا و در حالی که پیالة طالیی آب را میگرفت ،نگاهش
روی پای سالم علی خیره ماند .اشکهایش در زالل آفتاب میدرخشید.
***
بهشت رضا ،بهارِ سال ...1368
خرمنِ ِ
یاس سفید ،سرخیِ نامِ «شهید علی علیاکبری» را پوشانده بود .زن ،بوی
ِ
یاس را نفس میکشید و به خواب علی فکر میکرد. ...

رضا...

طیبهمزینانی
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پرده را کنار میزنم و توی حیاط دنبالش میگردم .روی لبهي سیمانی حوض
نشسته و به درون حوض خالیِ آب نگاه میکند .انگشت اشارهام را خم میکنم و
ی پنجره به صدا درمیآید .صدایش
چند تلنگر به شیشه میزنم .شیشه و قاب فلز 
میزنم :رضا!
نمیشنود .شاید هم میشنود و نمیخواهد جوابم را بدهد .پرده را میاندازم و از
اتاق خارج میشوم .جلوی در ساختمان مکثی میکنم .با خودم میگویم «:تنهاش
بذارم یا باید برم سراغش؟ »
به اطرافم نگاه میکنم .به خانهای که ده سال است تویش زندگی میکنم .از توی
عکسهایی که به روی دیوارهای خانه است به من لبخند میزند .به سرعت رو
برمیگردانم و به طرف حیاط می دوم.
یکباره جلویش میایستم .حتی سرش را برای نگاهکردن به من بلند نمیکند.
آفتاب ،صورتش را سرخ کرده و قطرات ریز عرق رویش نشانده است .هیچ
صدایی ازمان بلند نمیشود .تنهاصداییکه میشنوم ،صدای ریزش قطرات آبی
است که از شی ِر زنگزدهي آب می چکد.
دوباره صدایش می زنم «:رضا! »
جوابم را نمیدهد .میگویم «:قهری؟» ...
وقتیبهرویملبخند نمیزند چقدر خودم را بدبخت و بیچاره میبینم .میگویم:
« هزار روز هم باهام حرف نزنی راضی به رفتنت نمیشم! ...وقتی نیستی در و
ِ
دیوارهای این خونه منو میخورن! ...ده سال نشستی به پام این چند سالی که از
عمرمون مونده رو هم کنارم بمون! »
ِ
زیارت آقا! » ...
چشمهایم پُر از آب میشود .میگوید «:امروز رفتم
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و سکوت میکند .میگویم «:خُ ب؟ »
میگوید «:بهش گفتم مادرم منو به واسطهي تو از خدا گرفت ،من به واسطهي
تو رضایت به شهادتمو از زنم میخوام» ...
صورتم خیس شد .میگویم «:من که کسی رو جز تو ندارم! »
ادامه میدهد «:بهش گفتم ،وقتی به دنیا اومدم به عشق تو اسمم شد رضا و
همون روز آوردنم زیارتت ،ازت میخوام وقتی هم از دنیا میرم بازم بیام زیارتت
و تو هم شفاعتم کنی! »
زانوهایممیلرزند .آرامآرامتا میشوند و کنارش مینشینم .میگوید «:اگه امامرضا
رو واسطه قرار بدم بازم» ...
ِ
میگویم «:باشه ...برو ...ا ّما مدیونی وقتی شهید شدی فقط بیای دیدن آقا و از
من یادت بره! »
هری میریزد پایین. ...
سرش را بلند میکند و به رویم میخندد .دلم باز هم ّ
***
از البهالی جمعیّت میگذریم .مادرم با عصبانیّت میگوید «:احمقان هس! براش
نامه بنویس و بگو برگرده .تو یه زن نازایی ،اص ً
ال با خودت فکر کردی اگه شهید
بشه یه عمر باید تنها و بیکس زندگی کنی؟ ...فکر کردی بازم کسی هست حاضر
بشه با این وضعیت باهات ازدواج کنه؟ »
چهل روز از رفتنِ رضا میگذرد و این بحث هر روز تکرار میشود .میگویم:
« شما نگران نباشید .خیالتون راحت! اگه شهید بشه نمیآم تو خونهي شما.
میشینم س ِر خونه و زندگیِ خودم تا وقتش برسه و منم برم ِ
پیش اون! »
روبهروی گنب ِد طالیحرم میایستم .دستم را روی سینهام میگذارم تا از
امام رضا خداحافظی کنم .مادرم میگوید «:تا به حال احمقتر از تو به عمرم
ندیدم! کدوم آدم عاقلی رو دیدی هر روز بیاد حرم و برای ُمرد ِن شوهرش دعا
کنه؟ »
حرفی نمیزنم .دیگر حوصلهي بحثکردن با او را ندارم .خیره میشوم به نور
ِ
صدای آشنایی را کنارم
آفتاب که گنبد طال را درخشانتر از همیشه کرده است.
میشنوم «:السالم علیک یا ابوالحسن! »
سریع رویم را برمیگردانم .رضا کنارم ایستاده است .با خوشحالی میگویم:
« سالم! ...کِی اومدی؟ بیمعرفت چرا نگفتی داری میآی خونه؟ ...راستی چرا
نرفتی خونه؟ »
لبخند میزند .میگوید «:گفتم حاال که آقا س ِر قولش مونده ،منم بیمعرفتی نکنم
و بیام ازت سر بزنم! »

میگویم «:بیا بریم خونه! »
میگوید «:من میرم زیارت تا تو برسی خونه ،منم اومدم» .
مادرم تکانم میدهد .میگوید «:چرا خشکت زده؟ ...روح دیدی؟ »
نگاهش میکنم .رضا به سمت ایوان طال میرود .مادرم میگوید «:زود باش تا
آفتاب داغتر نشده برسیم خونه» .
***
کسی دستش را ِ
روی زنگ گذاشته و برنمی دارد .چادرم را روی سرم میاندازم
و به سمت در میروم .در را باز میکنم .به جز پدر و مادرم اکثر افراد فامیل مقابلم
ایستادهاند .چشم ِ
های تکتکشان سرخ است.
مادرمیکقدمبه طرفم میآید .پدرم دستش را میگیرد و نمیگذارد ،جلوتر بیاید.
میشنوم که آرام به او می گوید «:دیوانه شدی؟ ...اگه اینجوری بهش بگی سکته
میکنه! »
ِ
صدای مادرم که با گریه و عصبانیت داد میزند ،بلند میشود «:ولم کن! میخوام
برم بهش بگم همونوقت که از حرم برگشتیم خاک بر سر شده» ! ...
خندهام میگیرد .میگویم «:آخرش کارِ خودتو کردی آقا رضا» ! ...
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مردهای داخل اتاق از روی تختهایشان یکییکی سالم میکنند و من با یک
علیک السالم جوابشان را میدهم .ابوالفضل خیلی بیتابی میکند .به طرفش
میروم و روی تختش مینشینم .صدایش می زنم «:آقا ابوالفضل! »
چشمهایش را باز میکند .میگویم «:جاییت درد میکنه؟ »
ِ
حرف خودم خندهام میگیرد .سرتاپایش زخمی است ،زخ ِم بدون درد هم هست؟!
از
دستهایم را از توی جیبهای روپوش سفیدم بیرون میکشم .مچ دستش را
میگیرم و تعداد ضربا ن نبضش را میشمارم .میگویم «:حالت خوبه؟! »
آهسته جواب میدهد «:خداروشکر! »
گوشیام را از دور گردنم برمیدارم و روی گوشهایم میگذارم و س ِر دیگرش
ِ
روی سینهي او میگذارم و میپرسم «:پس چرا این همه ناله میکنی؟ »
را
ِ
بچهها زیرزمین
چشمهایش پُر از اشک می شود .میگوید «:امشب ،شب جمعهسّ ...
ِ
دعای کمیل و توسل به آقا امامرضا گرفتن .میخوام برم اونجا» .
مراسم
جواب میدهم «:با این حال و روزت نمیشه بری اونجا .حتی تکون دادنت از
ِ
روی تخت برات خیلی خطرناکه! »
نفسش تنگ و تنگتر میشود .ماسک را از روی کپسول اکسیژن برمیدارم و
روی دهان و بینی او میگذارم.
حالش که بهتر میشود ،با خنده میگویم «:تو بدون این اکسیژن زنده نمیمونی،
نمیتونم بذارم بری» . ...
جواب میدهد «:شما بگو منو ببرن ،تمام مسئولیّتش با خودم ...بچهها هم
شاهدن که با اصرارِ خودم میخوام منو ببرید اونجا! »
سری تکان میدهم و با لبخند میگویم «:نمیشه آقا ابوالفضل! نمیشه! »
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صدای ریزش قطرات باران نگاههایمان را به سمت پنجره میکشد .قطرهها
خودشان را به شیشهي پنجره میکوبند و تا پایین ُسر میخورند و آنرا میشویند.
ابوالفضل میگویدِ «:
شب رحمته آقای دکتر! بذار برم وگرنه ناچار میشم
سینهخیز خودم رو به اونجا برسونم! ...من توی این مجلسها بزرگ شدم بذارید
اگه قراره بمیرم تو همین جلسهها باشه! »
به چشمهایش خیره میشوم .میگویم «:باشه! پس خودمم ناچارم بیام کنارت
واستم تا خداینکرده بالیی سرت نیاد! »
لبخندی تحویلم میدهد .با کمک چند پرستار او را روی برانکارد میگذاریم
و به سمت سالنی که تویش مراسم گرفتهاند میرویم .با ورود او تمام جمعیت
صلوات میفرستند .میگوید «:میکروفونو بهم بدید! »
کسی که دعا میخواند ،بلند میشود و میکروفون را توی دستهای او میگذارد.
ابوالفضل بارها و بارها زمزمه میکند «:یارب! یارب! یارب! یارب » ! ...
ک مرتبه بیمقدمه میگوید «:یا ثامنالحجج! یا غریبالغربا! یا علیبنموسیالرضا! »
وی 
راپُر میکند .چیزی نمیگذردکهناله میکند «:آقاجون! شما
هقهق گریههایشفضا 
ِ
موالی مایی! خودت میدونی دردم چیه! خودت میدونی چرا
سرورِ مایی! شما
شفا میخوام! ...خودت میدونی اگه اومدم اینجا واسه چیه اما ...بازم بهت میگم!
ِ
جلوی اینا
جلوی این همه شاهد بهت میگم اومدم ازت گدایی کنم! اومدم
ازت چیزی بخوام که رودربایستی کنی ،ردم نکنی! میدونم میدی! شفام بده که
بدجوری زمینگیر شدم ...خودت میدونی آرزومه توی جبهه توی ِ
خط مقدم
جبهه شهید بشم نه روی تخت بیمارستان ...بذار برگردم و اونجا به آرزوم برسم» ...
صدای گریهها و ناله ِ
های ابوالفضل همهمان را به گریه انداخته بود .نفسش
تنگتر میشود و حالش بد و بدتر .ماسک اکسیژن را روی صورتش گذاشتم و با
فریاد از دیگران کمک خواستم تا او را به بخش برگردانیم.
***
مقابل پنجره میایستم .هوا هنوز روشنِ روشن نشده است .صدای طبل و شیپورِ
نقارهخانهي آقا از دوردستها به گوش میرسد.
آرام آرام به سمت اتاق ابوالفضل میروم که ناگهان در چهارچوب در ظاهر
میشود .جا میخورم .لباس خاکیرنگش را پوشیده و لبخندی روی لبش نشسته
ِ
روی تختت بلند شدی ،باز میخوای نفس کم بیاری و
است .میگویم «:چرا از
بهت اکسیژن  ...؟! »
ِ
صدای نقارهخونهي آقاست ،میشنوی؟...
میخندد .به طرفم میآید و میگوید«:
آقا شفام داد تا ...برم و جاییکه میخوام بمیرم! »
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یکییکی از پلههایسیمانیپایین میرویم .میگویم «:من نمیفهمم تو چی توی
این سرداب دیدی که وقت و بیوقت راهت رو کج میکنی و میآی اینجا! »
صدایم توی راهپله و فضای خالی و تاریک زیرزمین میپیچد .به آخرین پله که
میرسد به سمت راست حرکت میکند .میگویم «:الاقل به منم بگو داری کجا
میری! »
پیچش صدا ،محیط را هولناکتر میکند .میگوید «:یه کمی تح ّمل کنی خودت
میفهمی دارم کجا میرم! »
میگویم «:یعنی ساکت باشم؟ »
میخندد .شانه به شانهي هم از میان قبرهای رنگارنگ سرداب میگذریم.
شیشهي گالب توی دستش تاب میخورد .میگویم «:بده به من ،بیارمش! »
نگاهی به شیشههای توی دستش میکند .میگوید «:نه! نیّت کردم خودم همه
کارشو بکنم! »
ِ
سمت چپ آن قبر به اندازهي یک قب ِر
کنارِ یک سنگ قبر سفی ِد مرمر میایستد.
دیگر ِ
جای خالی وجود دارد .همانجا مینشیند .روی سنگ با خطی سرخ نام یکی
از شهدا نوشته شده است.
قبر ،چندان جدید نیست .به تاریخ شهادتش نگاه میکنم .برایم عجیب است.
تعجب کردی؟ ...همون روزای اول جنگ
ردِ نگاهم را دنبال میکند و میگویدّ «:
شهید شده! »
میپرسم «:کی هست؟ »
درِ شیشه را باز میکند و میگوید «:یه دوست! »
ِ
شیشه را خم میکند و ِ
سمت اللهي
آب گالب روی قبر جاری میشود و به
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سرخی که ُکنج نامِ شهید حک شده ،حرکت میکند .دست دراز میکند و قطرات
گالب را روی سنگ پخش میکند و زی ِر لب ذکر میگوید.
میگویم «:نگفتی چرا میآی اینجا؟ »
میگوید «:قرار دارم! »
میگویم «:با کی؟ »
ِ
میخندد و میگوید «:با صاحب این حرم! »
ِ
صاحب حرم قرار داری ا ّما اومدی س ِر قب ِر این بندهي خدا؟
میگویم «:چطور با
»
میگوید «:چند سال پیش که برای اولین بار اومدم مشهد ،چشمم افتاد به
ِ
آدمای خاصه.
تابلویی که منو به اینجا کشوند ،قبرستو ِن حرم .اینجا مخصوص
ِ
شهدای خاص! »
مثل خادمین حرم یا بزرگا ِن دین یا
میگویم «:خُ ب؟ »
میگوید «:روزِ اولی که اومدم اینجا به امام رضا گفتم این ِ
جای قبر رو برام
خالی نگه داره تا من بیام توش بخوابم! »
بیاختیار میزنم زی ِر خنده .میگویم «:هنوز خیلی مونده تا تو بمیری! مگه چند
سالته؟ تازه شده بیست سالت! »
می گوید «:مرگ که پیر و جوون نمیشناسه» ...
ِ
میگویم «:مگه تو خادم حرمی یا از بزرگان دینی یا قراره جزو شهدای خاص
باشی؟  ...این قبرها رو فقط به اینا میدن نه به من و تو! دلتو خوش کردیها! »
میخندد .سری تکان میدهد و میگوید «:من باهاش قرار گذاشتم کنارِ مزارِ
همین شهید» ! ...
***
هواسرد است .از پ ّلههایسردابپایینمیآیم .صدایشرا میشنوم که میگوید«:
داداش! یه کمی صلوات بگی بد نیست ها! مثال داری ِ
توی حرمِ آقا راه میری! »
با خنده میگویم «:اینجا زی ِر حرمِ آقاست! »
صدایش ِ
توی گوشم مینشیند «:چند روز دیگه منم میآم تو این سرداب! »
ِ
صدای خندهي خودم توی سرداب میپیچد .به آخرین پله میرسم .از
باز هم
ِ
ِ
البه ِ
روی سنگ قبر سفید مینشینم و ِ
روی قب ِر
آب گالب را
الی قبرها میگذرم.
سیمانی میریزم.
ِ
ِ
صدای خندهاش تمامِ سرداب را پُر میکند .میگوید «:وقتی با پای خودت بیای و با
ِ
صاحب این ملک اینجا رو برای من نگه داشته! »
چشم خودت ببینی ،باورت میشه
زمزمه میکنم «:پس چرا هنوز تو بُهتم و باورم نمیشه؟! »
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می گویم «:مادر جان! خوب منو هم بذار البهالی اونا بیام ،مگه چی میشه؟ »
ابرویی باال میاندازد و به پدرش اشاره میکند و با خنده میگوید « :حاج خانوم!
شما سن و سالی ازتون گذشته اول باید اجازهي شوهرتون رو بگیرید و ببینید
میتونید برید بیرون یا نه؟! »
حاجی ،استکان چاییاش را برمیدارد وبه لبهایش نزدیک میکند .میگویم:
« تو نمیخواد بین من و باباتو به هم بزنی! ...حاجی راضیه .تو این سی سال یادم
نمیآد یه بار گفته باشه نرو ،نیا! ...خودش میدونه زنش دست از پا خطا نمیکنه! »
لبهایش میلرزد .میگویم «:نمیخواد خندهتو جمع کنی و برای من فیلم بازی
کنی .فکرکردی نمیشناسمت؟ خودم بزرگت کردم! میدونم تمام اینا برای اینه
که منو نبری! »
از گوشهي چشم نگاهی به پدرش میکند و میگوید «:حاجی! شما راضی
هستی خانومت بین یه لشکر مرد ،بره» . ...
حاجی استکان چاییاش را روی زمین گذاشت و گفت «:شما یه لطفی کن ،منو
درگیر دعواهای مادر و پسریتون نکن! »
مح ّمد شانهای باال میاندازد «:باالخره از ما گفتن بود! خوب نیست زن بدون
توگذار! »
اجازهي شوهرش بره گش 
حاجی با صدای بلند میخندد :ای پدر صلواتی! یه جوری حرف میزنه که
ت جنابعالی رو میکشه! »
ضریح آقا من 
انگار نمیدونم زنم داره برای زیارت
ِ
لبهایم برای گفتن حرفی از هم باز میشود که میگوید «:مامان! از شوخی
گذشته ،نمیذارن شمارو ببرم .اون کاروان مخصوص رزمنده های جانبازه» .
سرم را باال میگیرم و میگویم «:خوب منم ننهي یکی از همونام! تازه بیشتر
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ننهي رئیس کاروانشونم! »
ِ
خندهاش میگیرد .با سر انگشتانش به ریش پرپشت و سیاهش دستی میکشد
و زمزمه میکند «:الالهاالاهلل! چیکار کنم؟ من که حریف شما نمیشم .آماده باشید
بریم و ببینیم چی میشه؟ اما یه شرط داره! »
ذوقزده و خوشحال میگویم «:هرچی باشه قبول! »
***
کنارم میایستد و توی گوشم میگوید «:برو ویلچر اون بندهي خدارو بگیرو به
سمت ضریح هدایت کن که کسی اعتراض نکنه!
با عجله به طرف همان جانبازی که محمد اشاره کردهاست ،میروم و میگویم:
« سالم مادر! »
نگاه متعجبش باعث میشود ،بدون آنکه چیزی بپرسد ،بگویم «:من مادرِ اون
آقای پاسدار هستم که اون گوشه واستاده .کلی التماس کردم تا بذاره به بهانهي
شما برای یهبارم که شده بیام و ضریح آقارو از نزدیک دست بزنم و ببوسم! »
لبخندی روی لبهای مرد مینشیند .در کل سی ـ چهل نفری بیشتر نیستیم .با
سالم و صلوات وارد صحن میشویم و خادمها درها را پشت سرمان میبندند.
چند نفری از جانبازها عصاها و بندوبساطشان را میاندازند و با یک پا،
لیلیکنان به سمت ضریح میدوند.
ی کردن در مشهد ،اولینبار است که صحن را اینقدر
بعد از سیسال زندگ 
نوسال پسرم هستند ،زارزار گریه میکنند.
خلوت میبینم .مردهایی که هم س 
عدّ های سینهخیز خود را به ضریح میرسانند و به آن میچسبانند.
به خودم که میآیم ،میفهمم دستههای ویلچر را رها کردهام و دارم اشکهایم
را پاک میکنم .در میان اشکهایم جانبازی که به من سپرده شده بود را میبینم که
خودش را به ضریح رسانده و سرش را روی کنگرههای آن گذاشتهاست.
محمد ،آرامآرام بهطرفممیآید .دستهایشرادورشانههایم میاندازد و من را به
سمت ضریح میبرد و میگوید «:مامان! حاال وقتشه به قولت عمل کنی! بیخود
هم برام فیلم بازی نکن که نمیتونی زیرش بزنی! »
ِ
اشک شوقه! ایشاال دامادت
میگویم «:مادرجان! چرا بزنم زیرش؟ این اشک،
کنم و ص دوبیست سال سایهات رو س ِر پد رومادرت باشه! »
رنگ سرخی به صورتش میدود و میگوید «:نه! نه! اینجا آوردمت به یه شرط!
اونم شرطی که من گفتم! »
از روی چادر سیاهم دست آزادش را توی دستهایم میگیرم و فشار میدهم:
« مگه من چی گفتم که اینجوری به هم ریختی؟ »
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حرفی نمیزند .صورتم را روی ضریح میگذارم .خنکای کنگرههای طالی
ضریح دلم را هم خنک میکند .مح ّمد سرش را کنار گوشم میآورد و میگوید:
« مامان! اآلن وقتشه به قولت عمل کنی! از امام رضا بخواه ،مح ّمدت به
آرزویش برسه و شهید بشه! »
تمام بدنم به رعشه در میآید .پاهایم سست و بیحال میشود .بی اختیار خم
میشوم و روی زمین مینشینم .کنارم زانو میزند .میگوید « :میگم برام فیلم در
نیار ،میگی در نمیارم! حاال چی؟ »
اشک کاسهي چشمهایم را پر میکند و لبهایم میلرزد .میگویم «:ادا در نمیارم
مادر! ...خدا مرگم بده ،مگه تو چند سالته که من آرزوی مرگت رو کنم؟! »
لبهایش تا بناگوش بازمیشود و دندانهایسفیدش برق میزنند «:شما که بهتر
نوسال! شما هم یادت باشه قول
از من میدونید شهادت ،سعادت میخواد نه س 
دادی! حاال که خرت از پل گذشت ،میخوای بزنی زیرش؟!
لبهایم را به دندان میگیرم «:نه مادر! س ِر قو لوقرارمون هستم اما» . ...
شانهام را فشار میدهد «:اما و اگر نیار! »
سرم را بلند میکنم .توی چشمهای سرخش خیره میشوم .می گویم «:پس
نوسا ِل آقای دستغیب و طالقانی شدی و من نبودم ،شهید
ایشالاّ هروقت همس 
بشی! »
بلندبلند میخندد «:ننهي مارو ببین! یه ساعته امام رضا رو واسطه کردم حاال
میگه هشتاد سال دیگه شهید بشی! » .
با خنده رو میکند به ضریح و میگوید «:آقا! شما به کردار این ننهي ما نگاه
نکن ،خود از خدا بخواه دلمو نشکنه! »
***
میگوید «:حاجخانوم! بیا پایین! اون پارچهي متبرک رو هم بیار» .
به سختی از ماشین پیاده میشوم .دخترهایم زی ِر بغلم را میگیرند .میگویم« :
خودم سرِپام! نمیخواد شماها کمکم کنید .بذارید پارچهرو بردارم» .
پارچه را از صندوق عقب اتومبیل برمیدارند و به دستم میدهند .به سمت
مردهایی که دورِ جعبه ایستادهاند ،میروم .پارچه را روی شانههای مح ّمدم
میاندازم .رو به گنبد آقا میایستم و میگویم « :مح ّمدم ِ
پیش تو و خدا عزیزتر از
من بود ،آوردمش یه بارِ دیگه ضریحت رو ببینه» ...
مردها جعبه و مح ّمد را بلند میکنند و روی شانههایشان میگذارند .یکی فریاد
میزند :بلند بگو :به حق کلمهي طیبه الالهاالاهلل بلند بگو ! ...
مردها و زنها بلندتر فریاد میزنند :الالهاالاهلل ...الالهاالاهلل. ...

همان فرشتهي کوچک!

مح ّمدملتجی
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ـ مامان چه بوی خوبی اومد!
ـ بابا عطر زده.
ـ میگی به منم بزنه؟
ـ باشه ،حاال یه دقیقه وایستا!
مادر روسریام را سرم میکند .چادرش را بر میدارد و با صدای بلند ،طوری
که پدر بشنود ،میگوید :ما حاضریم!
پدر کنار پنجره ایستاده است و بیرون را نگاه میکند .نزدیک پدر میروم.
ـ بابا منم بغل کنین تا بیرون رو ببینم.
پدر مرا بغل میکند ،از پنجره بیرون را نگاه میکنم.
ـ نگاه کن بابا حرم !
ـ سالم کردی به امام رضا ؟
ـ من که بلد نیستم .
ـ کاری نداره ،بگو السالم علیک یا امام رضا!
ـ السالم علیک یا امام رضا .
امروز شهر خیلی شلوغ است .مردم ،دستهدسته راه افتادهاند و حسین حسین
میگویند و گریه میکنند .به مادرم نگاه میکنم .او هم صورتش را چادر گرفته
و گریه میکند .از روزی که به مشهد آمدیم .نمیدانم مادرم چرا این همه گریه
میکند؟
اآلن که وارد حرم شویم او تا چشمش به گنبد امام رضا بیفتد .سرش را
روی دیوار میگذارد و بلند بلند گریه میکند ،اما بابا فقط به گنبد امام رضا
نگاه میکند ،دستش را روی سینهاش میگذارد و با خودش حرف میزند .من
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نمیفهمم او چه میگوید .اما دیروز شنیدم که چندبار گفت  «:یا ضامن آهو».
آهو را تا حاال چند بار توی تلویزیون دیده بودم .یکبار هم که رفته بودیم باغ
وحش از نزدیک نزدیک دیدمش .چه چشم هایی داشت!
مامان میگفت :مثل چشمهای نگین میمونه!
ولی ضامن یعنی چه؟ پرسیدم :ضامن یعنی چه بابا؟
بابا خندهای کرد و گفت :وقتی که بزرگ شدی و سر و کارت با زندگی افتاد،
خودت میفهمی بابا.
***
من و بابا کناری ایستادیم و به گنبد امام رضا نگاه میکنیم .مامان سرش را روی
دیوار گذاشته و در حالیکه چادرش را روی صورتش انداخته ،بلند بلند گریه
میکند .به بابا نگاه میکنم ،او هم بر خالف روزهای گذشته همچنان که به گنبد
نگاه میکند ،اشکهایش از صورتش پایین میآید.
اشکهای بابا را که میبینم یهو دلم یه جوری میشود .بلند بلند شروع میکنم به
گریه کردن .مامان من را تو بغلش میگیرد ،میبوسد و میپرسد :چیه نگین جون،
چرا گریه میکنی؟ ناراحت نباش! امروز ،عاشورا است و د ِل همه گرفته.
و ...بعد به بابا اشاره میکند :بابا هم دلش گرفته.
همگی راه میافتیم و البهالی جمعیّت داخل حرم میشوم .مردم دور ضریح امام
رضا میچرخند و صلوات میفرستند .من و بابا در کناری نشستهایم .بابا که در
حال دعاخواندن است ،گاهی به من نگاه میکند و لبخند میزند.
من به اطراف نگاهی میکنم .اینجا چقدر شلوغ است .به باالی ضریح نگاه
میکنم .چقدر روشن است .اینجا چه بوی خوبی میدهد .مثل بوی عط ِر بابا.
نگاهش میکنم .بابا! به من عطر میزنی؟
بابا شیشه عطرش را بیرون آورده وکمی از آن به من میزند .کمی هم به خودش
و کمی هم به فردی که کنارش نشسته .حاال احساس میکنم که بوی خوب اینجا
بیشتر شده است.
بابا دوباره مشغول دعا خواندن میشود .نگاهش میکنم .بین جمعیت گم میشوم.
میترسم و توی چشمهایم پر از اشک میشود .دستی روی شانهام مینشیند ،بابایم
است .مرا برمیدارد و میبوسد و بعد هم روی شانههایش میگذارد.
میخواهد مرا به ضریح نزدیک کند .چندباری نزدیک است دستم به ضریح برسد
که بالفاصله دور میشوم .با خود میگویم :ای کاش بزرگ بودم و میتوانستم مثل
آدم بزرگها دستم را به ضریح برسانم.
دلم برای بابا میسوزد .من روی شانههای او نشستهام .از باالی سر مردم خودم
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را به جلو میکشانم .دستم به ضریح میرسد .بابا میگوید :ببوس بابا .و من
با خوشحالی میبوسم.
بابا مرا از ضریح جدا میکند .آنطرفتر کمی خلوت میشود .اینبار به راحتی
خود را به ضریح میچسبانم .از زیر پاهایم بابا را نگاه میکنم .او ضریح را محکم
گرفته و بلند بلند گریه میکند.
ـ یا امام رضا ! ...یا غریب الغربا! ...
بابا دارد گریه میکند .من هم صورتم را به ضریح میچسبانم و نمیدانم چرا
گریه میکنم.
مامان میگفتِ :
توی ضریح ،قبر امام رضا است و اونجا پُر از فرشتهها
است .صداشون بزنی ،جوابتو میدن!
خیلی آرام صدایشان میکنم :آهای فرشته ها ...آهای فرشته ها ! ...با شمام!
از داخل ضریح صدایی میآید .انگار یکی دارد دمِ گوشم خیلی آهسته حرف
میزند .خوب نگاه میکنم فرشتهای را میبینم .میخوام به بابا نشانش بدهم و
بگویم :بابا ! ...بابا ! ...نیگا کن یکی از اون فرشته های ضریح اونجا دورِ اون قبر
نشسته! اوناهاش! ...
ولی یکدفعه صدایی میآید ،صدای خیلیبلند .همهفریاد میکشند .همه فرار
میکنند .من از روی شانههای بابا به پایین میافتم .من هم جیغ میزنم .داد میزنم
اص ً
ال نمیدانم چه کار کنم .دارم میامبا سر میخورم زمین که یک نفر من را توی
بغلش میگیرد و میبوسد.
نگاهش میکنم .همان فرشته ی کوچک است .میگوید :دیگه نترس اومدی
ِ
توی بغلِ من تا ببرمت ِ
پیش خدا. ...

گ ِ
ل سرخ

مح ّمدملتجی
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عرق بر پیشانی اش نشسته بود .چند زن گرداگرد بسترش زانو زده و به او زل
زده بودند .خاموش و نگران .بیهیچ کالمی .پیرزن پلک گشود .اطرافش را نگاهی
انداخت و دوباره چشمان بیرمقش را بر روی هم گذاشت.
لختی بعد با صدای در اتاق ،پلکهایش را گشود و به آستانهي در خیره شد.
آنجا ناباورانه رضا را یافت .لبخندی از س ِر شوق بر لبان پیرزن نشست :قربون اون
قدوباالت مادر! بیا پسرم! بیا عزی ِز مادر! چه روشن شدی رضاجان!
رضا پیش آمد .رمق به زانوان پیرزن دوید .از جا برخاست .کمی بر پاهای
لرزانش ایستاد و سپس گام لرزانی به جلو برداشت .رفت تا مقابل رضا .چشم در
چشم او .بیاختیار آغوش گشود .رضا در حلقهي بازوان گرم مادر جای گرفت.
هر دو سر به شانه هم و اشکهایی که بیاختیار بر گونهها جاری بود .به ناگاه
پیرزن آغوش خود را تهی دید ...رضا رفته بود.
پاهایش سست شد .پیکر نحیف و استخوانیاش را لرزشی فرا گرفت و به
سختی از اتاق بیرون رفت .نگاهش در جستجوی رضا بود .فریادی از اعماق دل
بیرون آورد :رضا ! ...رضا! ...
ِ
نگاهش بر آسمان ماند .ماه مثل بلور بر سقف سیاه شب چسبیده بود .آسمان
صاف بود با ستارههای روشن .و در آن میان ،رضا که با لبخندی به مادر خیره
شده بود.
پیرزن با دستان لرزانش او را به سوی خود فرامیخواند :ننه!  ...رضا!  ...رضا!
صدای زهرا ،ز ِن همسایه بود .از داخل حیاط میآمد .پیرزن به یک باره از جا
جهید و بر بستر نشست.
اتاق ساکت بود و سرد و تنها .صدای گویندهي رادیو که از والدت حضرت

ثامنالحجج سخن میگفت:
آستان تو بود کعبهي امید یا رضا!
نشود سائلِ درگاه تو نومید یا رضا!...
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پیرزن از جا برخاست و آرام به طرف پنجره پیش رفت .زهرا ،ز ِن همسایه که
پیرزن را در حال استراحت دیده بود ،بیجواب رفته بود .پیرزن مانند همیشه یه
ِ
لچک سفید پیرزن
کنار پنجره رفت و آنرا باز کرد .باد به درون خانه سرازیر شد و
را به بازی گرفت.
پیرزن نگاهش را آرام به حیاط همسایه انداخت .آنجا جنب وجوشی به چشم
میخورد .زهرا ،ز ِن همسایه روبهرو با زنهای دیگر در حال صحبت بود .هاجر
فارغ نشده بود .غالمرضا شوه ِر هاجر در گوشهي حیاط نشسته بود و در حالیکه
رادیوی کوچکش را در کنار گوشش گرفته بود به منظرهای خیره شده بود و به
انتظار زایمان هاجر لحظه شماری میکرد.
پیرزن نگاهش را از آنجا گرفته بود و به حیاط خودش چشم دوخت .کمکم
روزی که غالمرضا خبر اسارت رضا را آورده بود ،به یاد آورد .چشمهایش را به
چارچوب درِ حیاط دوخت.
ِ
آنجا شبح رضا را ساخت ،با خیال باال بلند او نجوا کرد :قربونت بره مادر! یه روز گفتن
اسیری ،یه روز گفتن جنازهي تو توی تلویزیون عراق دیدن .ا ّما خودت گفتی غنچههای گل
صورتی که باز بشن برمیگردم .چند ساله که باز شدن اما تو هنوز بر نگشتی!
چه زنده دل! شک ِر خدای را که دامنم چنین سروقامتی پروارند ،رضا به خدا
میسپارمت! برو مادر! پیرزن ایستاد ،رضا از نگاهش دور شد ،پیرزن هنوز آنجا
ایستاده بود ،کنارِ پنجره .بغض گلویش ترکید :رضا دیگر فراق بس است!
ِ
فضای آسمان را فرا گرفت .پیرزن از کنار پنجره به کناری رفت .پا
رعدوبرق
در حیاط گذاشت ،باران میبارید و او به تماشای باران ایستاده بود ،صدای نوزادِ
همسایه در باران پیچید و صدای هلهلهي زنهای همسایه .پیرزن خوشحال شد.
صدای زنهای همسایه میآمد که به شوه ِر هاجر خوشخبری میدادند :هاجر
زایید! هاجر راحت شد!
درِ حیاط باز شد .مردِ همسایه شاد و خوشحال در چارچوب در ظاهر شد :ننهرضا!
پیرزن در شادی او سهیم شد ،خندید :مبارکه! چی هست حاال؟
ـ پسر!  ...پسرت رضا ...رضا اومد.
رضا پا به درون نهاد ،مادر آغوش گشود ...مادر آبستن شد ...رضا تولد یافت...
در روز میالد رضا ،مادر بر سرزا رفت ،باران اما  ...نایستاد.

تمامِ شهيدان تو را ميشناسند

سيّدعليرضامهرداد
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تلفن همراهم زنگ ميزند .قبل از پاسخدادن ،به صفحهاش نگاه ميكنم .پيش
شمارة  0912است .از سالم و احوالپرسياش ميفهمم كه بايد اهل علم باشد.
خودش هم اين را تأييد ميكند «:سيّدحسن منتظريان هستم از حوزة علمية قم ».
ميگويم «:بفرماييد! »
ميگويد «:ميخواهم شما را ببينم ».
بدون اينكه بپرسم براي چه ،پاسخ میدهم «:ما در خدمتيم .كي و كجا؟ »
قرار ميگذاريم مسجد گوهرشاد ،ساعت  5بعد از ظهر .قبل از اينكه قطع كند،
ميگويد «:شما مرا نميشناسيد .حرم هم شلوغ است .لباس روحاني دارم با يك
عصا ».
ميخندم و خداحافظي ميكنم .در طول مسير ،همهاش به اين فكر ميكنم كسي
با اين خصوصيات با من چه كار دارد .مسلم ًا خارج از حوزة ادبيات و دفاع مقدس
نميتواند باشد.
وقتي ميبينمش ،متوجه ميشوم صدايش از خودش جوانتر بوده .روحاني
ميانسالي كه تعدادي موي سفيد در ميان ريش نهچندان بلندش خودنمايي ميكند.
ميخندد و گرم احوالم را ميپرسد .كتاب «آخرين پرواز» مرا نشانم ميدهد و
ميگويد «:اين كتاب را شما نوشتهاي؟ »
ميگويم «:با اجازة شما! زندگينامة داستاني شهيد كالتهاي ،نمايندة مردم
بجنورد در مجلس شوراي اسالمي است ».
ميگويد «:مشكل من ،همين داستاني بودن است .به كتابهايي از اين دست،
اعتماد ندارم ».
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هنوز به روشني نميدانم موضوع چيست كه خودش ميگويد « :چند سال پيش،
روزي از حرم امام رضا بيرون ميآمدم .هنگام خداحافظي ،از آقا خواستم
توفيقي عنايت فرمايند تا كاري تحقيقي دربارة ارتباط و توسل شهدا با ايشان انجام
دهم .اآلن الحمداهلل از سراسر كشور مواردي را جمعآوري كردهام ».
تازه متوجه ميشوم بايد حكايت خداحافظي شهيد كالتهاي با امام رضا
باشد .ميگويم «:حاال من اين وسط چهكارهام؟ »
ميگويد «:تمامي موارد را رفتهام ،راوي و نويسنده را از نزديك ديدهام و مسئله
را از خود آنها شنيدهام .چون كتابها داستانپردازي كردهاند ،راست و دروغش
قاطي شده ».
كتاب ديگري را نشانم ميدهد .كتاب «از جنس آسمان» است ،نوشتة فاطمه
جهانگشته .ميگويد «:ماجرايي كه حضرتعالی در «آخرين پرواز» آوردهايد ،در
اين كتاب هم آمده ».
ميگويم «:اين كتاب مستندتر است .اس ِم راوي را هم آورده است ».
كتاب را ميگيرم و باز ميكنم .در صفحة هفتادوهشت كتاب ،خاطرهاي با
عنوان «جنازهي گمشده» ديده ميشود .آمده است «:مح ّمد ،عالقة شديدي به
امام رضا داشت و از هر فرصتي براي زيارت استفاده ميكرد .اص ً
ال ممكن نبود
از تهران به بجنورد بيايد ،ولي به زيارت آقا نرود ».
يادِ خاطرهاي ميافتم كه پدر شهيد كالتهاي تعريف ميكرد .مي گفت «:مح ّمد
هميشه شهادت امام رضا ،با هيئت ميآمد مشهد و نوحه ميخواند .سالي كه
نمايندة مجلس شده بود ،آمد وسط هيئت ايستاد و بلندگو را به دست گرفت.
يك نفر آمد َدم َ
گوشش گفت «:حاج آقا! شما حاال نمايندة مجلسيد .درست
نيست مداحي كنيد».
مح ّمد گفت «:من افتخارم مدّ احي آقا امام رضا است!» و شروع كرد به
مداحي.
ِ
دوباره روي صفحة هفتادوهشت كتاب متمركز شدم «:مح ّمد ،چشمهايش را
از گنبد امام رضا برداشت .به صورت همسرش نگريست و گفت »:خانم! هر
وقت من شهيد شدم ،مرا براي زيارت آقا به مشهد بياوريد» .
روزي كه به شهادت رسيده بود ،رفتيم تهران .هرچه اصرار كردم طبق وصيت،
توجهي نكردند .ميگفتند « :جنازه از شمال به
او را ببريد زيارت امام رضاّ ،
طرف بجنورد برده ميشه تا مورد استقبال منتظران قرار بگيره و ممکن نيست
بتونیم به مشهد ببریم» .
حريفشان نشدم .وقتي رسيديم بجنورد ،گفتند «:جنازهي شهید ،گم شده! »

گفتم «:مگه ميشه جنازة شهيد گم بشه؟ »
ً
بعد از جست وجو و تماسهاي زياد ،خبر آوردند كه ظاهرا جنازه با شهيد
ديگري اشتباه شده و رفته مشهد .ايستاديم به گريهكردن .فهميديم مح ّمد كار
خودش را كرده است و تنهايي به زيارت امام رضا رفته است.
زير خاطره ،نوشته شده «:راوي :همس ِر شهيد مح ّمد كالتهاي » .كتاب را ميبندم
و به سيّ ِد عالم نگاه ميكنم .ميگويد «:خودتان اين خاطره را از همسر شهيد
شنيديد؟ »
ميگويم «:بله! ميخواهيد شماره تلفن ايشان را بدهم خودتان صحبت كنيد؟ »
ميگويد «:همين را ميخواستم .بله! »
بعد از تشكر فراوان ،با ايشان خداحافظي ميكنم .وقت بيرون آمدن از حرم،
نگاهي به گنبد طال ميكنم و زمزمهکنان ميخوانم:
94
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شفا

سیّد علیرضا مهرداد
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برمیخیزم و در رختخواب مینشینم .به ساعت نگاه میکنم ،یک ساعت به
اذان صبح مانده است .به خوابی که دیدهام فکر میکنم .حاج حسین بود سالم و
سرحال ،مثل دوران جنگ ،مثل همان زمانی که فرماندهي گردان ولیاهلل بود.
مثل همان روزهایی که هرجا کارِ لشکر  5نصر گره میخورد ،میگفتند:
مح ّمدیانی ،بدو!
نه از بیماری خبری بود ،نه از آن بدن نحیف که صدمات شیمیایی آن را آب
کرده بود .قبل از خواب توسلی پیدا کرده بودم .ناله کردم و اشک ریختم ،گفتم:
خدایا! امشب که شب میالد یکی از اولیاست ،عیدی مرا شفای حاجحسین قرار
بده.
صبح شده بود و من هنوز به خواب دیشب فکر میکردم .با خودم به حاجت
دیشبیام فکر میکردم .با خودم گفتم :تنها کسیکه میتواند از حاج حسین خبر
داشته باشد ،اسماعیل بابوریان است.
زنگ میزنم .حال و احوالش را میپرسم .او هم مثل حاجحسین از صدمات
ِ
جای رفقایمان.
شیمیایی بینصیب نمانده ،امروز و فرداست که پر بکشد و برود
ِ
هوای حاجحسین را کرده!
میگویم :اسماعیل! دلم
میگوید :اگر میخواهی حاجحسین را ببینی امشب بیا منزل ما.
تا شب لحظهای این فکر مرا رها نمیکند که امشب کدام حاج حسین را
مجروح شیمیایی و
میبینم؟ حاجحسین ،فرماندهي گردان ولیاهلل یا حاجحسین،
ِ
الغر و نحیف را؟
وقتی وارد میشوم تمام آمال و آرزوهایم بر سرم آوار میشود .حاج حسین به
زحمت از جا بلند میشود ،نحیف و رنجور.
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به سختی خودم را کنترل میکنم تا گریه نکنم .دستم را به گرمی میفشارد .به
ِ
پشت دستش نگاه میکنم .شده یک مشت استخوان که
رگهای برجسته و برآمده
یک از هفت الیه پوست فقط یک الیه روی تنش مانده است.
مرا کنارش می نشاند و بیمقدمه میپرسد :چه خوابی برایم دیده ای؟
میخندد .تمام ماجرا را برایش تعریف میکنم .میگوید :تو همه چیز را خواب
ندیدهای! قسمت پایانیاش مانده است.
بعد آهسته میگوید :چیزی را که برایت میگویم تا زنده هستم حق نداری برای
کسی بگویی.
صدایش را کمی بلندتر میکند و میگوید :رفتم تهران سرا ِغ دکتر ،به دکتر گفتم:
آقای محمدیانی وضعش چطور است؟
دستور داد پروندهام را آوردند ،پرسید :شما با ایشان چه نسبتی دارید؟
گفتم :برادرش هستم.
گفت :متآسفانه وضع خوبی ندارد ،بروید با او مدارا کنید .این یکی دو ماه دیگر
را قدر بدانید.
از تهران راست آمدم رفتم سراغ آقا علیبنموسیالرضا .باال س ِر آقا نشستم.
توسل کردم و شفایم را از آقا خواستم .یک ساعتی مانده به اذان صبح در قلبم
احساس نورانیّتی کردم .فکر کردم دارم مورد عنایت آقا قرار میگیرم.
توجه آقا امام رضا را حس کردم .دردم کم شده بود و سبکی و حالت
خلسهای بدنم را گرفته بود .در همین حال متوجه جوانی شدم که جلویم نشسته
بود و از س ِر شب از سرطانی که گریبانش را گرفته بود ،به آقا شکایت میکرد و
شفا میخواست .ناله های جوان جانم را آتش زد .در همان حالت رو کردم به آقا
و عرض کردم :موال جان! اگر عنایتی نسبت به من دارید و من حق بخشش آن را
دارم ،شفایم را به این جوان میبخشم.
بعد بلند شدم برای تجدید وضو بیرون آمدم .وقتی برگشتم ،مردم لباسهای
تبرک پاره میکردند و مادرش با خوشحالی از آقا تشکر
جوا ِن شفایافته را برای ّ
میکرد.
به حاجحسین نگاه کردم که به سختی نفس میکشید که بابوریان وارد شد.
حاال هم بابوریان و هم حاجحسین و هم من میدانستیم که حاج حسین زیاد
زنده باشد فقط دو ماه است ولی هیچکدام نمیدانستیم بابوریان هم به شهادت
خواهد رسید و من تنها بازماندهی آن جمع خواهم بود که بیایم به زیارت آقا و
رو به گنبد طال بایستم و به یاد آنها بگویم:
السالم علیک یا ثامنالحجج!

اين سند خورشيد است
رضا نظامی سریدار
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مرد به سختی نفس میکشد .پرستار ،پاکت داروها را میگیرد .آفتاب از پنجره
به روی مرد میافتد و آرام آرام به سمت باال حرکت میکند .پرستار به مرد نگاه
ميکند .مرد بیطاقت حس میکند کسی در آن سوی پنجره آفتاب را به سمت
باال هدایت میکند.
یاد صحنههای فیلمبرداری میافتد .زنی با سروصدا وارد میشود و اتاق پُر
میشود از هیاهو ،مثل وقتی که باد به زور از پنجره وارد اتاق میشود.
پرستار به سمت مرد میرود و آفتاب همچنان قصد باال رفتن دارد .پرستار از
درد او میپرسد ،مرد سکوت میکند .پرستار سؤالش را تکرار میکند.
مرد :میراث جنگ است.
پرستار مکث میکند .آفتاب باالتر ميآید :پس شما جانباز هستید!
آفتاب به صورت مرد مينشیند :خوش به سعادت شما!
آفتاب تمام چهرهي مرد را پُر ميکند .پرستار آمپول را تزریق ميکند .مرد،
آمادهي رفتن ميشود .پرستار ،شیشهي آمپول را با دست ميشکند خون روی
زمین ميچکد .پرستار به خون خیره ميشود.
خون ...خون ...خون روستا را پر کرده است .همه جا آتش و ناله و خاک و خون
غرش هواپیماهای جنگی و صدای انفجار صحنه ی غریبی را رقم زده است.
استّ .
مردی پایش قطع شده است .خون روی خاک شیار واکرده است.
زنی جنازه فرزندش را درآغوش گرفته است .عدّ های به سمت پل سیمانی جاده
ميدوند و او همچنان بیهدف ميدود که با صدای انفجاری مهیب به هوا پرتاب
ميشود و بعد چیزی جز کلمات منظوم نميفهمد.
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تنها حس ميکند با این کلمات آشنا آرامش به وجودش ميآید و ذره ذره جانش
را ترمیم ميکند .دقیقترکه میشود صدای زنی است که دعا میخواند اما صدایش
ناآشنا است.
بین خواب و بیداری صدا دلنوازتر میشود و از ورای چشمان نیمهباز ،تصویر
مبهم زنی را میبیند که در کنارش دعا میخواند .اول فکر میکند خواب میبیند.
چهرهي زن دوباره محو میشود و او دست در دست پدر از منزل بیرون میآید با
مادر خداحافظی میکند که ناگهان طوفان میشود .طوفانی مهیب.
ِ
دست او از دستش جدا نشود .طوفان دست او را از پدرجدا
پدر تقال میکند تا
میکند .پدر در طوفان و او همچنان به دنبال پدر میدود :پدر پدر.
طوفان سرخ میشود و پدر را به خود میگیرد و او دوباره پدر را به شکل ستاره
میبیند که در طوفان به سمت باال میرود .به حالت اولیه برمیگردد با این تفاوت
که زن دیگر دعا نمیخواند بلکه با دست او را نوازش میکند با صدای همان
زن پرهیاهو که جیغ میکشد :خووون! به خود میآید .آفتاب از اتاق رفته است.
بیآنکه متوجه شود خطی از خون روی زمین شکل گرفته است.
***
از همان راه هميشگي خودش را مي رساند به حرم .همانجا كه دفعه قبل
ايستاده بود به نقطهي نوراني حرم خيره ميشود .دستهايش را باال مي آورد.
انگار ميخواهد فيلمنامه اي را تعريف كند بغل دستياش زيارتنامه را بلند بلند
ميخواند.
بلند ميشود .كمي آنسوتر دوباره دستهايش را بهسمت باال ميبرد و امام را
مخاطب قرار ميدهد :آقا خودش توي خواب به بارگاه شما اشاره كرد!
آرام اشكش را با گوشهي چادرش گرفت :من چي ميدانم هر وقت خواب
ميبينم اون فقط توي حرم شماست!
دستي روي شانهاش مي خورد برميگردد :مادر! خير ببيني اين آدرس كدوم
طرفه؟
نگاه ميكند به سمت راست .درست چشمش ميافتد به باالي سقاخانه كه
موج عظيمي از كبوترها در زير نورِ خورشيد به سمت باال حركت ميكنند .مكث
ميكند .منظرهي قشنگي است .همان دست دوباره او را به خود ميآورد :خيابون
طبرسي؟ از ايوون مستقيم به سمت باال برو.
***
مرد ،كنار صف ايستاد و يكييكي بليطها را چك ميكند شما كه تو ليست
نيستيد خواهر!
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دوباره مكثي كرد :ها يادم آمد! حاجآقا بلوري سفارش كردن!
زن ،ساكش را جابهجا كرد .بغل دستي اش میچوید :راستي تو اين ماه ميگن
اهواز خيلي گرمه .ميگن جنوب خيلي باصفايه!
جواب میدهد :تو اين گرما من براي صفا نميرم ،گمشده دارم!
بغلدستیاش میپرسد :شهيده يا مفقوداالثر ،چكارته؟
میگوید :پدرمه!
بغلدستی ادامه میدهد :نشوني چي داري؟
برميگردد به گنبد و بارگاه امام رضا نگاه مي كند .اشك توي چشمایش
حلقه ميزند .زن میپرسد :چيه؟ پرسيدم ،عكسي ،پالكي ،ر ّدي ،چيزي؟
اشكهایش را پاك میکند و ميگوید :هيچي.
زن ميپرسد :تو كدوم منطقه؟
ميگوید :نميدونم!
و پایش را توي ا ّولين ركاب ميگذارد.
***
اهواز؛ معراج شهدا
حاجي! اين خانوم از صبح يكسره اينجا واستاده و ميخواد بياد داخل ،هرچي
ميگم نميشه ،قبول نميكنه! گفتم اينجا منطقهي نظاميه ،ميگه ميخوام از
نزديك معراج رو زيارت كنم .نگاه پُر از التماسش را ميبيند .اجازه ميدهند.
میایستد و روياهایش را به صف میکشد .ميخواهد از آنها چهرهي خيالي
پدرش را بيرون بکشد .به عكس سياه و سفيد نگاه ميكند و خاطرات ،كمرنگ
رژه ميروند .دلش ميگيرد .صلوات ميفرستد و حركت ميکند.
***
ِ
سمت حرم امام حسين گرفت .سالم داد .بازبان
ايستاد و رویش را به
بي زباني گفت :آقا! كمكم كن!
كبوتري پركشيد ،روي سيمخاردار و درست روبهروي او نشست .دلش لرزيد.
دستش را گذاشت روي سينهاش :آقا! گمشدهام.
مثل اينكه خودش جوابش را بشنود .ادامه میدهد :آقا! عاشق امام رضا  بود.
هيچي جز يك رويا و يك عكس قديمي توي حرم امامرضا .كبوتر بلند
شد .زن را صدا زدند .توي كبوترهاي عاشق مي ايستد و نگاه ميكند به اللههاي
رنگ به رنگ پاسدارِ شهيد ،بسیجيِ عاشق  ، ...همه و همه را ميخواند و يكباره
دلش ميگيرد.
وسط معراج مينشيند .انگار آب سردي روي سرش ريختند .بي حركت میماند:
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با كدوم هويت با كدوم شناسنامه با كدوم آدرس ...؟ رويا و خواب كه نشوني
نميشن!
نااميدانه به سمت درخروجي حركت ميكند .صدایش ميزنند :خواهر! چي
شد؟ فاميلش؟ پالكي چيزي ؟
سرش را پايين مياندازد و در را ميبندد.
***
بغض ميكند با اشك رويش را به سمت حرم مطهر حضرت رضا ميكند:
آقا! شما ميخواين همينطوري بمونه؟ ميخواين تابلوي بچه س ِر راهی روي سرم
بمونه؟ نشوني رو داده ،عكس هم كه تو دست منه ،لباسشم كه جنوبيیه اما همه
ميگن اگه كسي بود تو اين بيست سال سراغ تو رو مي گرفت!
آرام سرش را باال آورد .همينجا روبهروي گنبد عكس گرفتيم .خودم هميشه
همین خواب رو مي بينم که تو حرم شما. ...
***
پيرمرد به آرامي دوباره جوابش را تكرار كرد :خوب يادمه دخترم! اونروز تو
رو با چند تا از بچههاي ديگه از منطقه آوردن .هيچي همرات نبود حتی یه نشوني.
ـ عموغالم! يه كم بيشتر فكركنيد.
ـ دخترم! اين كه هزار بارِ ديگهم ازم بخوای تنها همون عكس سياه و سفیدی
بود كه ظاهرا تو لحظهي آخر توي آن بلبشو يكي توي لباسات گذاشته بوده .اونو
هم من نگهش داشتم و وقتی بزرگ شدي دادم دست خودت.
دختر ،قاب عكس را توي دستش چرخاند .مرد ،لبخند زد :آها! همينو ميگم!
خوب نگهش داشتی ها!
آستينِ
پيراهنش گرفت و گفت :خوب تنها يادگاري خانوادهمه
اشکهایش را با
که با اما رضا است.
***
صبح ،توي درمانگاه عكس را گذاشت سرجاي هميشگي .روپوشش رو پوشيد.
حاجي رستگار بهش گفت :بهبه! چه عجب ما شما رو ديدیم خانوم! نميخواي
بياي ،بهمون بگو .مريضا همش احوال تو رو ميپرسن.
مرد ميرسد .دوباره با همان چفيهي هميشگي كه دورِ گردنش است .پرستار با
خودش زيرلبي چيزي ميگوید و دستش را جلو ميبرد تا آمپول را بگیرد .گرمش
نیست .با خودش زمزمه كرد :چرا اين چفيه رو میندازه دورِ گردنش؟
زبانش را گاز ميگيرد و ميپرسد :این چفيه برای چيه؟
مرد میگوید :خانوم! واسه نشوني است .ما رزمندهها واسه اينكه با هم بيگانه
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نشيم از چفيه به عنوان نشوني استفاده ميكنيم.
زن نگاهش را ميگيرد و به نشاني خودش نگاه ميكند .نورافتاده توي قسمت
ِ
باالي عكس و فقط خانوادهاش ديده ميشوند.
***
مرد ،دخترش را جلوی موتور ميگذارد .چفيه را محكم به كمر خودش و دختر
ميبندد :بابا! محكم منو بغل كن! و حركت ميكند.
بچه
عجله
با
خورد.
ي
م
جاده
خاكي
صدایی بلند ميشود .مرد با موتور به شانه
ّ
را برميدارد به سمت حياط ميدود .دودِ انفجار همهجا را پوشانده است :خانوم!
شما هم كسي رو دارين از اين نشونيها داشته باشه؟
برميگردد به عكس نگاه ميكند .پدر ،كنارِ ضريح دستش را گذاشته روي
سينهاش و ميگوید :نشوني من اينه! ...
 اينكه تو جبهه نيست! اصلش اونجاست! كجا؟ تو منطقه كدوم؟ منطقه؟ نميدونم! مرد! برو بنياد شهيد ،شايد آدرسي ،چيزي! رفتم بيشتر از هزار بار.***
مرد به سمت قاضي :بابا! اين آدم ،دخت ِر سرراهيه چه ميدونم پرورشگاهيه.
زن ،داد ميزند :نه به خدا! آقاي قاضي ،اينم مدركش!
ِ
قاب عكس را به قاضي نشان ميدهد .مرد ميخندد :ببين آقاي قاضي! يه عمر
اينو دست گرفته و ميگه خانواده دارم اگه خانواده داشت كه تو اين بيست سال
پيداشون ميشد .آقاي قاضي! بيچارهي بچه من غافل شد تا آخر عمر كه نميتونه
با يك پرورشگاهي زندگي كنه ببين! آقاي قاضي اص ً
ال همين عكس رو معلوم
هست از كجا گير آورده؟! همهي ما رو گذاشته سركار! ديگه نميدونيم بيچاره
خُ ل شده از صبح تا شب با همین عكس حرف ميزنه!
زن برميگرده به سمت حرم و با گريه ميگه يا امام رضا.
***
ِ
توي قطعه شهداي دزفول كنار تربت شهيد نشسته است و پيامك مينويسد:
« ميدونم عليرضا! نيستي كه اين روز رو ببيني .روزِ افتخار من!  ...خيلي دلم
ميخواست به سرنوشتی رو كه با تو شروع كردم با تو تموم کنم .امروز اينجا كنار
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ِ
تربت پدرِ شهيدم احساسي رو تجربه ميكنم كه هرگز توي عمرم تجربه نكردم.
همين حاال ،همینجا احساس ميكنم او ايستاده! تو ايستادهای و من .اين اتحاد
و همبستگي را احساس ميكنم .احساس ميكنم در مسير رسيدن به پدر ،تنها تو
همراهم بودي .توي آن شورهزار بيكسي ،تو چراغ راهم شدي و راه رو به من
نشون دادي .اونقدر به نشوني امام ايمان داشتي كه مثل روز برات روشن بود!
با همون روشني تو يقين رو توي دلم بارور كردي اونوقت بود كه هيچي
ِ
توی حرم
جلودارم نشد .توی اون روزهاي سخت ،اول خودِ خدا ،نشاني را
امام رضا بهم داد و بعد دید توي سايهروشنها دارم گم ميشوم .ديد جاده
امنيّت نداره.
تو رو فرستاد تا اونجا كه يقينم كامل شد .تازه ميخواستیم طعم با هم بودن رو
تجربه كنیم که تو رخصت طلبيدي و جلوتر رفتي .انگار تو رفتي پدرم رو از سايه
بيرون بياوري .ميدوني از روزهايي كه تو توي تخت بيمارستان ِس ُرم به دست راه
ِ
حرف تو ميرفتم.
رو برام رصد ميكردي و من هم با
هر وقت بيطاقت ميشدم تو اميد ميدادي .شده بودي منب ِع انرژيم .انگار فقط
تو حرفامو میشنيدي .فقط تو بودي كه به اونا بها ميدادي و مثل بقيّه مسخرهام
نميكردي! ازت ممنونم!
دكمهي ارسال را که میزند ،دستگاه تلفن شماره ميخواهد .دستگاه را به سمتي
ميگيرد و میگوید :خودت بخون!
و احساس ميكنه همانجا كنارش است .سرش را كه بلند میکند .آفتاب،
غروب كرده است.
***
زن با دسته گل وارد شد و چهرهي مرد شكفت .زن ،گلها را درون گلدان
گذاشت .مرد ،نگاهش به گلهای مریم افتاد .رنگش تیره شد.
زن نگران به او نگاه کردِ .
بوی مریم اتاق را پُر کرده بود .مرد رو به سمت پنجره
گرفت .زن از شیار اشکی که روی گونههای مرد بود ،فهمید اوضاع از چه قرار
است.
پرسید :طوری شده است؟
مرد گفت :نه!
اما خودش میدانست که دروغ میگوید .زن ،نگران شد .مرد برگشت .هوا تیره
شد ،انفجار دود و آتش و افرادی که در حال جمع کردن مجروحان بودند .مردی با
لباس خاکی به سمت جلو میدوید .کسی فریاد میکشید :شیمیایی! شیمیایی زدند!
دختری دستش مجروح شده بود ،با دست دیگرش پسری خردسال را که از
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ِ
ماسك
شکمش خون میریخت به سمت آنها میآورد .مرد به سمت آنها دوید و
خودش را روي صورت پسر گذاشت و او را به درون آمبوالنس برد.
آمبوالنس به سمت بیمارستان صحرایی حرکت کرد .مرد سعی در بند آوردن
خون شکم پسر داشت.
ِ
تخت پسر توی بیمارستان ایستاده بود که او با شاخه گل رسید .مرد
دختر کنار
گفت :خطر رفع شده اما اینجا برای درمان وسیل ه نداریم باید به پشت خط منتقل
شوید .آنجا همه جور امکانات هست.
دختر به عالمت رضایت سری تکان داد .مرد ،دنبال کلمهای میگشت در این
موقعیت فرصت اندک بود .دلی به دریا زد و گفت :من!
دختر فهمید او چه میخواهد بگوید .راحتش کرد :عبداهلل تنها بازمانده خانواده
ماست .همه توی بمباران شهید شدن .من ،هر جا باشم عبداهلل با منه.
مرد تبسم کرد :اتفاق ًا من هم غیر از مادرم کسی رو ندارم ،اون بچهها رو خیلی
دوست داره.
آمبوالنس حرکت کرد و او از پشت شیشه ماشین دست تکان میداد و مرد،
طرح زندگیاش را با تصویری از او ،عبداهلل و مادرش ترسیم میکرد .هنوز به پایان
طرح نرسیده بود که صدای انفجار بلند شد.
آمبوالنس به سمت راست جاده خوابید .مرد فریاد کشید و به آن سمت دوید.
انفجار شدت گرفت .مرد زمین خورد .خاک همه جا را گرفت .انفجارها بیشتر
شد .مرد ،دلهره عجیبی داشت .زخمی شده بود ا ّما بلند شد و مسیر آمبوالنس را
دنبال کرد.
گرد و خاک یک لحظه گم شد و او آتش را دید که در میان ماشین زبانه
میکشد .یک آن به نظرش رسید آتش مانند گرگی است که طعمه خود را خورده
است و اکنون دهانش را پاک میکند.
آشفته دوید کنار الشهي آمبوالنس .تنها تکههایی از لباسهای نیمسوخته.
آنسوتر شاخه گلی تازه و شاداب روی خاک افتاده بود.
از توی بلورِ اشک ،زن را در هیئت او دید که با اشک تبسم میکند .اشک از
چشم گرفت و شروع به احوالپرسی کرد.
***
ِ
مسي ِر قطرههاي آب را كه از س ُرم ميچكيد را دنبال كرد .زن ،همانطور كه ديوان
حافظ دستش بود دنبال كلمهاي ميگشت .ميخواست هر طور شده او را به حرف
بياورد .فهميده بود كه بيطاقت شده است.
اين را از چشمهاش ميشد فهميد دست كرد و از گنجهي آلبوم را برداشت
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اينها همرزمهاي شما بودند .عكسي از الي آلبوم افتاد .عليرضا عكس را برداشت:
شرط مي بندم دشمن اين دفعه از اين طرف آتيش كنه .عباس! تو از كجا مطمئني
دفعهي پيش هم اينو ميگفتي.
حسين! ساكت! بچهها مهمون داريم .عليرضا دوربين رو بده ببينم! بهبه! مثل
اينكه نعمت فراوونهِ .
بچهها ميتونيم بعد از چند
قايق موتوري با كلي سوروسات ّ
روز دلي از عزا درآريم.
حميد! ميدونستم طاقت نداري ،شكمو! عليرضا من طاقت ندارم .منو بگو به
فكر شماها هستم.
حسين با اشارهي سر امر به سكوت ميدهد .قايق نزديك ميشود و با موتورِ
خاموش توي نيزار به دنبال چيزي ميگردند.
بيخ گوش عليرضا ميگذارد :گمونم بو بردن ما اينجائيم.
عباس سرش را ِ
عليرضا اشاره ميكند :شروع كنيم.
حسين ميگويد :نه اينا پشتيبان دارن .عمليات لو ميره.
قايق به چند قدمي آنها ميرسد .عباس تكان ميخورد .عراقيها مشكوك
ميشوند .يكي به سمت بچهها رگبار ميگيرد .همه توي آب پناه ميگيرند .خطي
از خون سطح آب را رنگينمیکند.
عليرضا آرام سر بلند ميكند .شليكها بيهدف ادامه دارد .عباس را كه تيرخورده
به سمت خودش ميكشد و سعي ميكند ببيند تير به كجاي او اصابت كرده است.
از پهلوي چپش خون ميآيد.
عراقيها همچنان شليك ميكنند .حميد سعي میکند درگير شود.
حسين با اشاره چشم به او مي فهماند كه اسلحهاش را پايين بياورد .خون زيادي
از عباس رفته و حسين و عليرضا سعي ميكنند او را به سمتي كه نيزار بيشتري
است ،بكشانند.
عراقيها كمي دور میشوند .حسين چفيه را روي زخم ميبندد :عليرضا بايد
زودتر به خشكي برسونيم.
ـ خون بند نميآد حسين! نميشه.
آنها ما را زي ِر نظر دارند .عليرضا بغضش ميشكند :نميتونيم همينطوری
صبر كنيم.
هر چهار نفر توي نيزار دورِ عباس را گرفتهاند .صداي انفجار آرامش آنها را به
هم ميزند .دشمن حضور آنها را حس كرده است .عليرضا عباس را روي سينه
بچهها آرام آرام حركت كنيم.
ميگيردّ .
حسين اگر تكان بخوريم .تمام نقشه لو ميرود .عليرضا نيها را انباشته ميكند.
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حسين ،پيراهن خاكياش را دورِ زخم ميپيچد .رنگ عباس كم كم زرد ميشود
ِ
و ناله ِ
ضعيف حميد صدا ميزند.
های
بچهها دوباره نزديك ميشوند .عليرضا به كمك بچهها عباس را روي شانه
چپش ميگذارد و اسلحهاش را برميدارد .عراقيها به دقّت توي نيزار را نگاه
ميكنند .حسين دست توي شانه عليرضا ميگذارد نه عليرضا تو اينجا پيش
عباس بمان و خودش را به آب ميزند و نارنجكي را به سمت قايق پرتاپ ميكند
نارنجك نرسيده به قايق منفجر ميشود.
عراقيها توي آب ميپرند و همچنان بيهدف شليك ميكنند حميد خط آتش
ميدهد و عليرضا با نفسهاي حبسشده به سمت قايق ميرود .صداي عراقيها
ميآيد كه در آب حركت ميكنند.
عليرضا روي قايق ميپرد و آن را به سمت حسين هدايت ميكند و صدا
ميزند :زودباش عباس! دو دقیقهي دیگه با تجهیزات و مهمات بيشتر ميرسن!
اشك توي چشم حسين حلقه ميزند :عباس شهيد شد!
عليرضا از قايق خودش را به سمت آنها مياندازد .اشك امانش نميدهد.
آفتاب رو به غروب شده است .در حاليکه پيراهن خوني حسين را روي عباس
ميكشند به سمت سرخي شفق حركت ميكنند.
زن :خُ ب! ِس ُرم هم تمام شد اما تو جوابم را ندادي.
مرد حيران كه او چه پرسيده با اشك ،ديده از روي عكس گرفت و عكس را
به دست زن داد.
***
ِ
دلش ميخواست راه ثانيهها را سد كند .يكبار هم كه شده به زور زمان را به
عقب بكشد ،دقيقا به جايي كه طوفان شد و ستارهاي همراه طوفان به آسمان رفت.
لحظهها را مثل نوارهاي ويديوئي زياد مرور كردهبود و زياد بهجلو و عقب
بردهبود تا شايد آدرسي ،نشاني ،چيزي . ...
انگار رؤياهايش با او س ِر جنگ داشتتند تصويرها هم ه آشنا بودند .مثل
توجهش را جلب كند.
تصويرهايكوچه و خيابان چيزي نبود ك ه ّ
يعني چيز بیشتری نميديد كه دستآويز قرار دهد و به دنبالش حركت كند.
مي خواست فرياد بزند :پدر! منُ ،گم شدهام! ُگم! ميفهمي؟
هروقت ياد آن لحظه ميافتاد دلش ميخواست به جنگ طوفان برود اما چگونه؟
سؤالي بود كه بارها از خودش پرسيده بود .حتي يكبار هم از معلمش سؤال كرده
بود .از آنوقت هميشه دلش ميخواست مر ِغ طوفان باشد.
در همين افكار نزديك بود با مردي به هم بخورند .ناگهان به خود آمد .سرش
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را بلند كرد .خودش بود .همان مردِ آفتابي .از اين تصادف هم خوشحال بود و
هم شرمنده.
سالم كرد و پرسيد :براي بقيهي آمپولها نيامديد!
مرد نگران به سمت پسركي كه با تيروكمان پرندهاي را نشانه گرفته بود ،نگاه
مي كرد و او هم ناخودآگاه نگاهش را به سمت هدف پسر گرفت.
پسر تير را رها كرد .پرنده به هوا برخواست .مرد ،نفس راحتي كشيد و او
مسير پرواز پرنده را تا آسمان دنبال كرد .ستارهاي تازه درآمده بود و او با خودش
ِ
جلب نظر ستارهها داشتم!
فكركرد :كاشكي نشاني براي
مرد به ُكندي زبان باز كرد :فكر ميكنم بيفايده است!
ـ از كجا اينقدر مطمئن هستيد؟
ـ هيچ وقت اينقدر مطمئن نبودم ،احساس ميكنم بايد برم ،به جاییکه اونا
رفتند ،پروازم دير ميشه.
ـ سفر به خير! انشااهلل كجا؟
ـ همانجا كه شهدا رفتند!
پرستار شرمنده از رودستي كه خورده بود ،ميگوید :نه!
مرد حركت ميكند و او دستپاچه ميخواهد چيزي بگويد .سؤالي بپرسد از
جنگ و جبهه ،ا ّما زبانش بسته شده است .مرد به وسط خيابان رسيده و او متحيّر
حس ميكند چيزي توي نگاه مرد يافته ،چيزي شبيه روشنايي.
***
توي ايوان نشست و نگاهش را دوخت به ستارهها .نمنم باران ،زمين را قب ً
ال
خيس كرده بود .حتّي تازگيِ هوا هم نتوانست خُ لق او را به جا بياورد .با خودش
كاخ قشنگ سعادت را دستان چه كسي خراب كرد؟ چه رازي در
كلنجار رفتِ .
سرنوشت او نهفته بود كه هر چه سعي كرد نتوانست قطعات اين پازل بهم ريخته
را در كنار هم بچيند؟ با خود مرور كرد :پدرخوانده ،مادرخوانده ،شور ،شوق ،مهر،
عاطفه را كنارِ هم چيد ،جور نشد .هرچه گشت قطعهي گمشدهي خوشبختي را
پيدا نكرد .از سبزي به شورهزاررسيد.
اينها ترحم است و نه دوستي وكمك به ديگران .سعادت ،محبت ،حالوت
همه و همه رابه هم ريخت .دوباره طاق و جفت كرد و در انتها به عشق رسيد،
به سعيد.
طرحي از دلدادگي ،شور و عشق و صفا زد به گمان اينكه بوستان خوشبختي به
بار مينشيند ،پائيز شد و گاوآهني سرد سبزهها را لگدمال كرد .خرابتر از هميشه.
غريدند .او با ترسي
به شورهزار جنگ و دعوا بدل شد و ابرهاي تو ّهم بر سرش ّ
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از آينده فراركرد.
برخاست تكهاي از مهر و محبت پدرخوانده ،مادرخوانده و دامني از عشق
و دلدادگي سعيد برداشت تا با اميد و فداكاري كاخ سعادت را بنا كند .ديوي
تلنگري زد تا هويّت بهانه شود و كاخ عشق و اميد فرو ريزد .اكنون تشنه در كوچه
پسكوچههاي آسمان به دنبال ستارهي گمشدهي خويش است.
***
ِ
شوق نسيم و سبكباليِ پروانه را داشت .به دنبال ستاره ميدويد و هرازگاهي
سوسوي ستاره را با لبخند پاسخ ميداد .ستاره ميرفت و او ميدويد .گويي زمين
زي ِر پايش نيست .نگاه كرد .ستاره ...ستاره ...ستاره. ...
آسمان ،ستارهباران شد و ستارهي او در كنارش روشن ،آنچنان كه زمين را
خيره ميكرد .ستاره در قامتي آشنا ،در هيأتي كه بسيار خواب ديده بود به سمت او
آمد .هرچه خواست فرياد بكشد ،صدا در گلويش خشكيده بود .به سمت او آمد.
حس كرد مانند كوير در اندامِ آب حل شده است .مثل نسيم در ِ
نفس بهار.
هرچه شوق داشت توي چشمهاي تشنهاش ريخت و هرچه قدرت داشت توي
پاهایش.
قدمي به سمت او برداشت .دستي كشيده شد به سرش .به كوي ِر خشكيدهاش
جان بخشيد .به نهالي كه سوزِ سرما امانش را بريده بود...
از خواب پريد .زمان را مرور كرد .شوقي توي وجودش شعله كشيد :پس
میتونم پايان قصهي ستارهي گمشده در طوفان رو براي همه تعريف كنم!
ميخواست فرياد بكشد و به همهي شهر بگويد اما اين خوشي زياد دوام
نداشت .دلش ريخت .مثل درختي كه كسي چوب بزند تا برگ هاي سبزش به
زمين بريزد .سردش شد.
مالفه را به تنش پيچيد .خواب را كه كسي باور نميکند .اصال همه مسخرهام
ميكنند .مثل همان دفعه كه گفتم :پدرم ستاره شد و همراه با طوفان رفت و كالس
از خنده منفجر شد.
***
مينشيند و پازل زندگياش را به هم ميريزد و دوباره يكييكي كنارِ هم
ميگذارد :پدر! كسي كه هرگز نديدهام خاطرهاي كمرنگ ،حادثهي تلخي ،چيزي
مثل سايه روشن برگي ارزشمند كه ناگهان در طوفان از دست كسي بگيرند.
مادر! بيادت نميآورم .تنها ميتوان رد پايش را توي زندگي گذشتهام حس كنم.
آنقدر كمرنگ كه گاهي ميترسم از ذهنم بپرد و در اين ميانه خدا تنها گوهري
است گرانبها در گنجينهي قلبم نوري بي مهابا.
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روشني و اميدي كه هروقت نامش را ميآورم وجودم لبريز از مهر ميشود و
پساندازي بيشمار كه هر وقت كم ميآورم بيحساب و كتاب خرجش ميكنم
و ...
امام رضا در قصهي من ،تنها نشانهاي كه در هر مسيري كه ميروم برايم دليل
و راهنما است .تنها فروغي كه در فراراه من ،به من اميد و روشني ميبخشد .به
من عشقي را عطا كرده كه هيچوقت فكر نميكنم بتوانم دور از مشهدالرضا
سركنم و براي همين است كه روياها را رصد ميكنم.
اينجا در اين زمين براي من ،تنها خورشيدي است كه در فراسوي ذهنم مرا
بچگي با او آشنا شدم و در اين دنيا
به سمت روشني سوق ميدهد .همان كه از ّ
گاهي احساس ميكردم بعد از خدا تنها خورشيدي است كه سينهي مرا لبريز از
نورِ اميد ميكند و عليرضا ...
ِ
ِ
سمت سرنوشت .پرندهاي بيقرار
سمت اميد ،به
جادهاي كه مرا با خود بُرد به
كه در مسير حركت من راه را رصد ميكند .تنها كسي كه وقتي س ِر راه من قرار
گرفت تنها فايدهاش آموختنِ صبر و استقامت بود و اينكه در هر شرايطي ميشه
لطف خدا را شامل شد و تنها چيزي كه مرا اين روزها بيطاقت ميكند ،مهاجرت
عليرضا بود كه موجب شد من بخشي از اين جاده را به تنهايي بروم گرچه تمام
اين مسير او را در كنارِ خودم حس ميكردم و اين به من ق ّوت مي داد.
***
توبیست وشش!
ـ از بيمارستا ِن ...دزفول تماس ميگيرم لطف َا داخلي دویس 
مرد كه گوشي را برميدارد دستپاچه اسم عليرضا را مي برد مرد كمي مكث
ميكند ،ميپرسد :شما چكارهي شهيد هستيد؟
مسجل ميشود .گوشي از دستش ميافتد به حال كه ميآيد .با
همه چيز برايش ّ
هزار التماس برگهي مرخصي را از دست رئيس بيمارستان ميگيرد تا به هواپيما
ميرسد هزار تصوير رنگارنگ از يك زندگي كوتاه جلویش رژه ميروند :عليرضا!
ببين ،امروز ميخوام برم بيمارستان ،بعد برم كوهسنگي س ِر مزارِ شهدا .كمك
ميكنه برم باال .باال برد ِن تو كه كارِ من نيست! بايد خدا ببردت باال!
ميخندد :ببخشيد! شوخي كردم.
عليرضا رو برميگرداند :نه! جدي براي باال رفتن لحظهشماري ميكنم .اين
سعادت را شهدا داشتند كه رفتند .ما مانديم تا با درد بسوزيم و بسازيم.
ـ گفتم كه شوخي كردم! ببين از اين باال به شه ِر مشهد نگاه كن .ببين تو كدوم
خونه ،کسی منتظر منه؟ كدوم ِ
قلب كه براي من ميزنه؟ من اينجا هيچي ندارم.
هيچي! باور ميكني هروقت به اين قضيه فكر ميكنم احساس پوچي ميكنم؟
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ـ نه از اين فكرها نكن .تنها مدركي كه هيچكي نميتونه انكارش كنه همون
ِ
عكس توي حرمِ اما رضا .سندي از اون روشنتر چي ميخواي؟ به خدا سن ِد
خورشي ِد كه یه روز روزهاي تيره زندگيتو روشن ميكنه و بهشون صفا ميده .تو
اميدت به خدا و بعدش امام رضا باشه .محكم واستا و دووم بيار .مطمئن باش
همهچی درست میشه!
***
صحن جمهوري ،توي صف چادريها گم ميشود .نگاه ميكند ،كنارِ عكس
ضجه ميزند .آنقدر رفتنش غيرمنتظره بود كه فرصت نكرده بود
عليرضا دارد ّ
خداحافظي كند.
منِ
برميگردد وبه حرم نگاه ميكند :عليرضا! اون كبوتر رو ميبيني؟ دل عاشق ...
باوركن ،به عشق آقاست كه نفس ميكشم ...یعنی اگه تو اين خاك موندم و نفس
مي كشم به خاطر اينه كه هروقت دلتنگ شدم بيام پابوسش و ازش انرژي بگيرم.
بيام توي صحن انقالب دل بدم به سقاخانه و نواي خوش زيارتنامه ،تا بيام به
خودم بيام موقع اذان و نماز و شور و حا ِل.
***
قطار زندگي من وقتي از تونل تاريكي بيرون آمد كه در مسير تهران ـ مشهد با
زائران آقا هم مسير بودم .پس از شهادت عليرضا و رفتوآمدهايي كه به جنوب
داشتم تصميم گرفتم براي اينكه خودم را سرگرم كنم و كمتر به مسائل خاصی
فكر كنم ،ادامه تحصيل بدهم .برای همين در دانشگاه ثبت نام كردم و هفته ای دو
روز را با قطار مي رفتم تهران.
آن شب در قطار همكوپهاي ِ
های من مسافرهاي جنوبي بودند كه از گرماي
جنوب به زيارت امام رضا ميآمدند .اول نشستم و كتاب خواندم اما در حین
عبور از حواشی شهرستان سبزوار بودم كه به پيرزن هم كوپهايم گفتم :من ميرم
باال بخوابم!
هنوز جابه جا نشده بودم كه عكس از الي كتاب روي دامن پيرزن افتاد .عكس
را زيرنور گرفت و ناگهان جيغي كشيد و صدا زد :اعظمو! اعظمو! بيا بيبن كيه؟
خالد و صديقه است نگاه با بچهاش تو مشهد عكس گرفتن!
چه شد؟ نفهمیدم! وقتی چشم باز كردم توي صحن انقالب ،همانجا كه
عكس گرفتيم يه لشکر جنوبي دورم حلقه زدند .هر كدام با لهجهي خودشان
قربانصدقهام ميرفتند.
آخرش يكي گفتُ :مو عم هتُم!
گفت :بابات بع ِد او بمباروني كه از خدا بیخبرای بعثی ِ
توي ده کردن و همه
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ِ
بساطش جمع کرد
کس و کارش شهید شدن ،خيال كرد تو هم توي شهدا هستي،
و رفت جنگ .همهمان کلی عزیز از دست داده بودیم و آواره شده بودیم .ناچاری
رفتیم یزد و همونجا ماندگار شديم .تا چهار سال اول جنگ ،هر از گاهی ميآمد
و به ما سر ميزد اما ...
خبر آوردن خالد شهيد شده.
ِ
این را که میگوید ،از حال ميرم .وقتی به هوش میآیم با غرور خاصی به
پدرم فكر ميكنم.
***
ميخواهم بروم باالي ايوان نقارهخانه .همانجا كه هر که شفا ميگیرد ،نقارهها
مينوازند.
ِ
خوش نقاره ،خوشبختيام را به همهي شهر مشهد اعالم
میخواهم با نواي
كنم .ميخوام از همانجا به همه بگویم :ببینید نشونیم درست بود! امام رضا،
امامالرحمهاس و هیچكسي رو نا اميد برنميگردونه!
میخواهم بگویم :من بيهويت نيستم! پدرم يكي از شهداي عزيز ایرانه!
میخواهم بگویم :اين عزت را از امام رضا دارم!
رو برميگردانم به سمت ضريح و با دلي پُر از شوق میگویم «:سالم آقا! کرامت
و لطفت رو تمام و کمال نشونم دادی! »

آخرین بار

آسیهیزدفاضلی
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زنم ،گریه میکند .چادر را روی صورتش کشیده و چیزی زمزمه میکند.
البهالی هقهق گریه شاید از آقا کمک میطلبد .نگران خودش است شاید هم
برای پسرمان گریه میکند که تنها خواهد شد .پسر نُه سالهام گوشهای ایستاده و
چشمانش سرخ است .زیاد گریه کرده است .دیگران آراماش کردهاند .اشک و آه
مادرش اندوه او را بیشتر میکند.
ِ
یکی دارد نوحهي سیدالشهدا را میخواند و مصیبت اطفال یتی ِم آقا را .همراهان
سینه میزنند بعد هم با صدای حزینی از امام هشتم میخواهد سعادتی را که نصیب
ما شده قسمت آنها هم کند.
ِ
پابوس حضرت ،همینجا ایستادم چشمم که
آخرینبار که با پای خودم آمدم
به گنبد طال افتاد ،دلم شد کبوتری و پر کشید آن باال و میخواستم تا آخ ِر دنیا
همینجا بمانم.
امروز اما درخشش آن گنبد و گلدسته بیشتر شده و همه چیز ،طور دیگری
است .با دفعههای پیش فرق دارد.
نگاه کبوتران را میفهمم .دیگرانی هم هستند که پرواز میکنند اینجا .به دوستانم
نگاه میکنم آنها هم طور دیگری میبینند اینها انگار ...مح ِو این درخششند و
زندهبود ِن همه چیز ،چیزی که هیچوقت ندیده بودم ،حتی اگر ساعتها اینجا
میماندم.
ً
اگر هر روز نمیشد ،روز در میان حتما میآمدم حرم .اول اینجا اذن دخول
میطلبیدم و اجازهي ورود ،بعد وارد صحن میشدم .روبهروی ایوان طال سالم
میدادم داخل که میشدم عطر دیرآشنای رواقها و ز ّوار عاشق ،زمزمههای زیارت
و دعا ،خواهش و ارادت.
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اگر میشد و جمعیّت کم بود ،دستم را قفل میکردم بر پنجرههای ضریح و
انگار در آغوش خودش بودم.
و حاال دلتنگم که این آخرینباری است که دور ضریحش خواهم چرخید.
حیف که دستانم قفل نمیشود بر پنجرههای آن.
صلوات میفرستند و بلندمان میکنند .من و دوستانمان را که هفده نفریم.
خواهرها و برادرها پدر و مادر و زن و بچههایمان هم آمدند .همه گریان ،بعضی
سر در گریبان ،بعضی صدایشان به گریه بلند ،فقط ما ساکتیم ،ما هفده نفر! هم
خوشحال ،هم سرمست و هم غمگین از غ ِم آنها.
دلم می خواهد به زنم بگویم :بیتابی نکن! میدانم سختت است اما پسرمان را
ببین که چه مضطرب و افسرده نگاهت میکند .روحیه اش را میبازد تو را که این
گونه میبیند .کمکش کن...
وارد صحن میشویم .میرویم به طرف درِ ورودی رواقها .از رواق میگذرانند.
پسرم به چادر مادرش چسبیده .مادرم زیر چادرِ سیاهش زار میزند .هیچوقت
تحمل گریه مادرم را نداشتم ،هروقت گریه میکرد ،فکر میکردم کوتاهی از من
است حتی اگر تقصیر من نبود ،باز فکر میکردم من کوتاهی کردهام که به گریه
پناه برده است.
شانههای پدر میلرزد و دستانش به طرف حضرت بلند است .دوباره سالم
میدهند و ما را بر روی دست بلند میکنند .وارد میشویم.
همان عطر دیرآشنا و همان نجواهای زیارت .و این بار زمزمه های غریب و
جدید میشنوم که دعا میکند و زیارت .صدای بال مالئک را میشنوم.
جمعیت زائر دورِ ما و خانوادههایمان جمع میشوند .مردی که کودکی در بغل
دارد ،دست بر سر پسرم میکشد .زنی همقدم مادرم می شود ،به مویه هایش گوش
می دهد و با نگاه همدردی میکند با مادرم .یکی میگوید :خوش به حالشان! ...
خدایا ! ...به ضریح میرسیم! میخواهم زودتر پرواز کنم به سمت ضریح .اما به
ناچار با دیگران همراهی میکنم .جمعیت راه باز میکنند .ما را کنار ضریح روی
زمین میگذارند .همه دست به سینه و مؤدب میایستند و سالم میدهند .زنم با
س مرا به آقا میسپارد و من هم او را و پسرم را.
گریه و التما 
ما را دور ضریح طواف میدهند .همراه با آنان میگردیم دور آن شمع .دوباره از
شانهها بر زمین میگذارندمان .دقایقی طول میکشد .یکی از خادمها جلو میآید:
برادرا! بیزحمت تشریف ببرین توی صحن ،اینجا رو ببینین که شلوغه.
اما نه! میخواهم هنوز بمانم!
برادرم جلو میرود ،با خادم صحبت میکند :ببخشین آقا ،اگه میشه ،این داداش

113
مجموعهداستانکوتاه

ما یه نیم ساعتی بیشتر بمونه.
ِ
خادم سرتکان میدهد :نه عزیز من! اگر شما بمونین بقیه هم همین انتظار رو
دارن ،جمعیت زیاده ،نمیشه ،برین توی صحن.
برادرم اصرار میکند :اما داداشم خودش این طور خواسته ،وصیّتش این بود که
بعد از شهادت که آوردیمش توی حرم یه نیم ساعتی اینجا بمونه.
زنم جلو میرود :اصرار داشت به وصیتش عمل کنیم.
خادم مهربان و جدی میگوید :فقط شما نیستید که  ...خودتون ببینین چقدر
شلوغه ،ز ّوار زیاده ،زیارتش دادین ببرین بیرون توی صحن.
ضریح امام رضا! نمیخواهم این آخرینبار
دلم میگیرد .دلم را قفل میکنم به
ِ
به این زودی بروم ،میخواهم بیشتر بمانم ،مثل دفعهي پیش.
میگویم :آقاجان! میخواهم بمانم! کمکم کن!
دوستانم را بلند میکنند از زمین .برادرم رو به پدر میکند :میگن نمیشه ،باید
بریم بیرون.
ِ
بعد با کمک بقیه زیر تابوتم را میگیرند .خون از شکاف باریک زیر تابوت
بیرون زده و فرش زیر تابوتم خونآلود شده.
خادم ها نمیگذارند ،کسی جابهجایم کند :بذارینش! بذارینش .خون چکه
میکنه تا برسین بیرون.
دوستانم را میبرند .دوستانم میروند .ا ّما من . ...
زخم سینهام بعد از این همه وقت خونش بند نیامده ،پالستیکی که دورم
پیچیدهاند سوراخ است و خون کمکم از آن نشت کرده و حاال بیرون میزند .یکی
از خادمها میگوید :باید بمونید تا یه تابوت و پالستیک دیگه بیارن.
برادرم کنارم مینشیند .دست بر پرچم سه رنگ روی تابوت میکشد .گوشه آنرا
کنار میزند .صورتم را نگاه میکند ،از پشت پالستیک .گریه میکند.
مادرم مینشیند و پرچم را بیشتر کنار میزند .توی گریه ،قربان –صدقهام
میشود و از جدایی مینالد.
پسرم جلوتر میآید  :بذار ببینم بابارو!
چشمانم بسته است و صورتم سالم سالم .ترکش ،سینهام را دریده است .پدر
چند زیارتنامه میآورد :تا تابوت بیارن طول میکشه.
مرا میپوشانند و به زور بلند میشوند .یکی باید زیر بغل این دو زن را بگیرد!
حاال همهشان زیر لب زیارتنامه میخوانند ،گریهشان کمتر شده .میآیم کنار
تابوتم و برمیگردم کنار ضریح و همانجا میمانم .دلم میخواهد زیارت امیناهلل
بخوانم.

نمیدانم چقدر گذشته .شاید نیم ساعت که من همچنان به ضریح آقا گره
خوردهام .چه حس عجیبی است این گرهخوردنها. ...
تابوت جدید را میآورند .پرچم را کنار میزنند ،دوباره مرا توی پالستیک
دیگری میپیچند و توی تابوت میگذارند :کجا میبریدش؟
پدرم میگوید :بهشت رضا ،قطعهي شهدا.
میگویند :شما پدر شهیدین مارو شفاعت کنین فردا.
بلندم میکنند ،هنوز سیر نشدهام از این احساس ،کاش میشد مرا نبرند از
اینجا .این آخرینبار است ،میخواهم ساعتها همینجا بمانم. ...
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پرواز

آسيه يزد فاضلي
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پيرزن به ايوان طال چشم دوخته است .دستهاي كبوتر از زير طاق آن پر ميكشند
و ميآيند روي س ّقاخانه .با نگاه دنبالشان ميكند .از روزي كه پسرش رفت و ديگر
نيامد ،در جستجوي كبوتر طوق سياه هفتهاي سه چهار بار ميآيد حرم.
هميشه مينشيند همينجا ،توي صحن؛ روبروي ايوان طال ،روبروي سقاخانه.
دلش براي علي اصغر تنگ شده؛ برای پسرش .ديدن طوق سياه از دلتنگياش
ميكاهد و يا او اينطور ميپندارد.
ِ
ي از این کبوترها شبيه كبوتر علي اصغرند اما طوق گردن آنها خاكستري
بعض 
است و يا كاكل سياه ندارند .مال كبوتر علي اصغر هم طوقش هم كاكلش سياه
بود ،چقدر دوست داشت كبوترهايش را.
صبح كه هنوز الله عباسيها باز بود ،ميرفت سراغ قفس آنها گوشهي حياط.
آب و دانهشان ميداد و يكييكي توي دست ميگرفت .نوازش ميكرد و نوكشان
را ميبوسيد .آنقدر همانجا ميماند تا آفتاب پهن ميشد روي ديوار .طوق سياه
را بيشتر دوست داشت.
آفتاب هنوز پهن است همه جا .جمعيت موج ميزند و زمزمههاي دعا را از
البهالي همهمه به خوبي ميشد شنيد .تا نماز خيلي مانده .اول كه آمده رفته داخل
و زيارت كرده است .زير گنبد طال .هميشه درست زير گنبد ميايستد .شنيده است
كه اينجا قسمتي از بهشت است.
ديگران كه زيارتنامه ميخوانند ،گوش ميكند .بعد اگر جمعيّت كم باشد راهي
باز ميكند و ميرود خودش را ميچسباند به ضريح .آقا را به جان جوادش قسم
ميدهد و اشك ميريزيد .زير لب نجوا ميكند و پيشانياش را ميچسباند به
ضريح. ...
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كمي هم گندم گرفته و همان اولي كه آمده ،ريخته براي كبوتران حرم .كار هر
دفعهاش است.
هربار پسرش گندم براي كبوترها ميريخت مينشست و تا دانهي آخرش را
نميخوردند ،بلند نميشد .همیشه میگفت :بذار برن اين بيچارهها ،يعني چي
نگهشون داشتي؟!
پسر خنديد :نه ديگه ننه جان ،اينا نبايد برن ،خوشگالي منن! ...
دستي روي گرد ِن طوق سياه كشيد و ادامه داد :حيفت نميياد ميگي اين بره؟! كاكلش
رو نيگا!
پيرزن شير آب را باز كرد و شلنگ را گذاشت توي باغچه پاي درخت سيب:
پاشو برو نون بگير براي شب ،سه تا بگير.
تسبیح را از كيفش بيرون ميآورد .زير لب ذكر ميگويد و دانههاي تسبيح
يكييكي از زير انگشتانش رد ميشوند .روي سقف سقاخانه پُر است از كبوتر.
 ننه! بيا برو ببين مردم چند تا كفتر دارن ،اونوقت تو به اين سه تا كفتر ماگير ميدي؟
جلو آمد ننه را توي بغلش گرفت :حاال از اين حرفا گذشته ،تورو خدا رضايت
بده ديگه .چند وقته هي من دارم ميگم؟
سرش را گذاشت روي سينهي مادر.
بچه! سوزن ميره توي
پيرزن دستان او را از دور شانههايش باز كرد :ول كن ّ
دستم و سوزن را در سوراخهاي دكمهي شل شدهي پيراهن مردش فرو ميكرد و
بيرون ميآورد و دكمه را محكم ميكرد.
گونهي مادرش را بوسيد :اگر رضايت بدي بابا هم ميده .دوستام همه دارن
ميرن.
خودش را لوس كرد :جو ِن علي اصغر!  ...اگه منو دوست داري!
صداي بقبقوي كبوترها از پنجرهي باز ميآمد داخل اتاق .پيرزن كارش را تمام
كرد .نخ را با دندان كند :يه شرط داره.
علي اصغر تمام صورتش پُر از خنده شد :چيه؟ بگو!
زن گفت :كه اين زبونبستهها رو آزاد كني ،برن.
خنده روي صورت پسر ماسيد :جبهه رفتن چه ربطي به اونا داره؟
پيرزن ،پيراهن را تا زد :همينكه گفتم.
پسر ،ساكت شد و به نقطهي نامعلومي در بيرون پنجره خيره شد .بعد بلند شد
و رفت توي حياط ،سراغ كبوترهايش.
فردا صبح آفتاب از ديوار سريده بود روي زمين كه هنوز كنار قفس بود و
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كبوترها روي زانويش .چنددفعه صدايش كرده بودند براي صبحانه .و هر دفعه
گفته بود :اآلن ميآم.
پدر آمده بود كنار پنجره .پسرجان! ول كن اونارو ،پاشو بيا ديگه.
بعد هم ساعتي از رفتن پدر گذشته بود كه صبحانه نخورده با مادر خداحافظي
كرد و رفت.
***
ساعت حرم زنگ ميزند .صدايش بلند است دو ساعت مانده تا غروب .چند
بچه ،كبوترها را به هم نشان ميدهند و ذوق ميكنند.
 چه همهان. نيگا اون سفيده از همه بزرگتره ،رئيسشونه!بلند ميشود .سجادهاش را پهن ميكند .چادرش سیاهش را در می آورد و چادر
سفی ِد نماز سرش ميكند و مينشيند سر سجاده.
علياصغر كليد توي در انداخت و آمد تو .بوي آبگوشت توي حياط پيچيده
بود .پيرزن صدايش را شنيد ،باز آبگوشت!
بعد آمد طرف آشپزخانه ،سالم بر ننهي كدبانو و آبگوشتپزم!
پيرزن دنبه آبگوشت با پياز را ميكوبيد :صبح كه گشنه رفتي ،گفتم اق ً
ال ظهر،
قوت بگيري.
***
 بیا و با بابا صحبت كن! گفتم كه ،اول اينارو ول كن!پسر مكثي كرد و بعد گفت :اگر آزادشون كنم قبول ميكني ديگه؟
مادرش غذا را نمك چشان كرد و گفت :اگر آزادشون كني!
علي اصغر رفت توي انباري و با يك جعبه خالي برگشت :االن مي برمشون.
 كجا؟ ميبرم حرم ولشون ميكنم قاطي كبوتراي امام رضارضايت را توي چشمهاي پيرزن ميشد ،ديد :االن؟! صبر كن بعد از نهار.
 زود ميام ،تا بابا بياد و سفره بندازين برگشتم.هنوز نرفته توي حياط ،برگشت و يادآوري كرد :فقط  ...ديگه بقيّه ش با خودت.
يكييكي كبوترها را از قفس برميداشت ،نوازششان ميكرد ،مي بوسيدشان و
ميگذاشت توي جعبه .طوق سياه از آخر .بيشتر نوازشش كرد .با انگشت دور
طوقش را نوازشكرد .كاكلش را بوسيد .با دست يكي يكي بالهايش را باز كرد.
دوباره بوسيدش و در جعبه گذاشت و بيرون رفت.
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توي تاكسي گوشهاي از در جعبه را باز كرد و نگاهشان كرد .به حرم رسيد.
جلوي در ورودي ايستاد .جعبه را زير بغلش گرفت و دست بر سينه سالم داد
به آقا .بعد وارد صحن شد .جعبه را روي زمين گذاشت .كبوترها را يكي يكي
درآورد .به صورتش ماليد و پروازشان داد .كبوترها پريدند ،چرخيدند و بعد رفتند
قاطي كبوترهاي حرم.
علياصغر اول خوب ميديدشان و با نگاه دنبالشان ميكرد .اما بعد البه الي
بقيه كبوترها گمشان كرد .صداي اذان بلند شد .وضو گرفت و آمد پشت پنجره.
دستهايش را حلقه كرد بر پنجرهي فوالد و با امام رضا حرف زد .پنجره را
بوسيد و آنطرفتر ايستاد به نماز.
بعد از نماز دوباره باالي سقاخانه را نگاه كرد .كبوتران ميپريدند و جايي آن
طرفتر مينشستند زير طاق غرفهها ،روي ايوان ،غرفههاي باال ...كبوترهايش را
نديد .كارتن خالي را برداشت دوباره جلوي در ورودي به آقا سالم داد و به خانه
برگشت.
پدر تازه آمده بود .مادر سفره را زير درخت سيب پهن كرده بود .علي اصغر
زير لب گفت :گفتي؟
و مادر زير لب جواب داد :ميگم .و گفت.
آنقدر گفت تا پدر را راضي كرد .هردوشان راضي شدند .پسر ،بشكن ميزد و
رضايتنامه را توي هوا ميچرخاند .بعد پدرش را بوسيد و مادرش را :دستتون
درد نكنه.
پدر گفت :خدا پشت و پناهت ...پشت و پناه همهتون.
روزي هم كه عازم بود ،مادر سه بار از زير آينه و قرآن ردش كرد.
پدر دست در گردنش انداخت ،گردنش را بوسيد .پيشانياش را بوسيد و گفت:
خدا پشت و پناهتون .امامرضا ياريتون كنه!
مادر اشك ميريخت و ساكت بود .وقتي آينه و قرآن را داد دست شوهرش،
پسرش را در بغل گرفت و صدايش به گريه بلند شد .سرش را روي سينهي او
گذاشت و فقط گريه كرد.
وقتي هم از خم گوچه گذشت آب پشت سرش ريختند و آخرين بار پسرشان را
در لباسي خاكي رنگ ديدند و پوتينهاي سياه و رفت تا پر بكشد مثل كبوترهايش.
آفتاب عصر افتاد روي گنبد و گلدستهها و پُررنگترشان كرده است .كبوترها
روي سقاخانه در هم ميلولند .پيرزن نگاهش از لب ديوار مي چرخد روي
س ّقاخانه و ميرود توي ايوان طال و برميگردد زير طاق توي غرفههاي صحن
دنبال كبوتران.
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حسرت ديدن كبوتري با طوق سياه به دلش مانده است .در تمام اين روزها و
ماههايي كه آمده حرم به جستجوي كبوتر طوق سياه نااميد برگشته است ،درست
وقت غروب كه ديگر شب ميشود و كبوتري ديده نميشود.
نقارهخانه به صدا درميآيد ،يعني كه غروب ميشود .يك دسته كبوتر از روي
گلدستهها با هم پرواز ميكنند و ميآيند زي ِر بام سقاخانه .بعضيشان طوق دارند
اما سياه نيست .يكي هم پرواز ميكند و ميآيد مينشيند روي زمين صداي شادي
بچهاي بلند ميشود .مي رود طرفش ،كبوتر پر ميزند .نگاه پيرزن هم پرواز
ّ
ميكند .صداي نقاره خانه قطع ميشود .آفتاب هم ميرود.
پيرزن بغض ميكند :كجاست پس؟
چشمانش ميسوزد و دو قطره اشك ميسرد روي صورتش .دلتنگ است ماهها
از شهادت علي اصغر ميگذرد و دلتنگي مادر هر روز بيشتر ميشود .با گوشهي
چادر ،چشمانش را پاك ميكند ،غروب است و بايد بعد از خواندن نماز برود.
نگاه نااميدش باز ميافتد روي بام سقاخانه .چشمانش را ريز ميكند و با دقت
نگاه ميكند :كبوتر طوق سياه! ...كاكلش سياه!  ...خودش هم سیاه . ...
چشمانش را به هم فشار ميدهد و بيشتر باز ميكند .كبوتران توي هم ميلولند.
كبوت ِر طوق سياه را قاطي بقيّه گم ميكند .گردن مي كشد .بلند ميشود و ميايستد.
چند قدم جلو ميرود چشم از آن باال برنميدارد.
ِ
اما آنجا فقط پُر است از كبوتر .نميبيندش برميگردد ،سر جايش مينشيند.
صداي اذان بلند ميشود .چادر را توي صورتش ميكشد و هقهق ميكند و
شانههايش تكان ميخورد.

