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مقدمه ناشر
جنگ تحميلي  8سالهاي كه در ميانه سال  1359با حمايت همهجانبه دنياي استكبار
و س��ردمداران جاهليت قرن بيس��تم منطقه خاورميانه به جمهوري اسالمي نوپاي ايران
تحميل شد ،در كنار خسارات سنگين مادي و معنوي ،موجد فرهنگي برخاسته از ايمان و
اراده و اخالص مردان مجاهدي شد كه براي هميشه بر تارك فرهنگ و تمدن ايران اسالمي
خواهد درخشيد؛ فرهنگ ارزشي دفاع مقدس و ايثار و شهادت .همانكه توصيههاي اكيد
رهبر فرزانه انقالب اسالمي و همه دلسوزان و آيندهنگران جامعه بر لزوم پاسداشت و ترويج
آن داللت دارد.
براي تثبيت و ترويج اين ميراث گرانبها راهكارهاي مختلفي مطرح شدهاست .برگزاري
يادوارههاي شهدا ،تجليل از فرماندهان دوران دفاع مقدس ،گردهماييهايي براي شنيدن
خاطرات رزمندگان و پيشكسوتان جهاد و شهادت ،توليد فيل م و اجراي تئاتر و برنامههاي
راديويي و  ...از آنجمل ه اس��ت؛ اما بيش��تر تالشهايي كه در اين حوزه صورت ميگيرد،
عالوه برآنكه جنبه شفاهي دارد ،جامعه هدف آن نسل فعلي است .اين مهم اگرچه امري
ضرورياست ،اما به دليل خاصيت اغلب شفاهي آن از تاثيرگذاري الزم و طوالنيمدت براي
تثبيت آموزههاي دفاع مقدس به عنوان يك فرهنگ برخوردار نيست.
ن ميدهد كه آنچه باعث پايايي
نگاهي به تاريخ فرهنگها وتمدنهاي مختلف نش��ا 
ارزشهاي اجتماعي و تبديل شدن آن به فرهنگ و تمدن شدهاست ،رابطه مستقيمي با
مكتوب شدن ارزشهاي جامعه دارد .فرهنگ غني ايثار و شهادت و انتقال آن به نسلهاي
آينده نيز براي ماندگاري و مصون ماندن از تحريف بايد بهصورت مكتوب و در قالب كتاب

براي نسل حاضر و نسلهاي آينده درآيد تا امر تثبيت و ترويج آن تحقق پذيرد.
نشرستارهها كه با هدف تثبيت و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و حفظ ميراث گرانقدر
ارزشهاي دوران دفاع مقدس شكل گرفتهاست ،به سهم خود تالش نموده تا اندكي از اين
بس��يار را در قالب گونههاي مختلف ادبي در اختيار عالقهمندان به اين حوزه مهم ارزشي
قرار دهد .تاليف صدها عنوان كتاب در قالبهاي خاطره ،داس��تان كوتاه ،خاطرهداس��تان،
داستانهاي نيمهبلند ،رمان ،شعر و كتاب كودك در نشر ستارهها ،بر پايه تجربيات ،آثار و
خاطرات رزمندگان خراساني و با همين هدف صورت گرفتهاست.
يكي از گونههاي ادبي مورد توجه در نشر ستارهها ،روايت زندگي فرماندهان پرشمار
شهيد خراس��اني،كه هريك آينه تمامنماي انسان مومن مجاهد و بنده صالح خدايند ،در
قالب مجموعه «قصه س��رداران» است كه بسته به محتواي پرونده جمعآوري شده درباره
هرفرمانده ش��هيد و تش��خيص كارگروههاي تخصصي ادبيات ،در يكي از قالبهاي ادبي
تدوين و منتشر ميشود.
دراثر حاضر كه بر اساس زندگي سردار شهيد محمد سبزيكار حقيقي ،فرمانده گردان
ادوات لشكر  5نصر و در قالب رمان نگارش يافتهاست ،تالش شدهاست با استفاده از منابع
در دسترس و به صورت برداشت آزاد ،مجاهدت اين سردار شهيد خراساني در ميدان نبرد
و نوع رفتار او با اطرافيان ،فضاي عمومي جامعه ،و دلمش��غوليهاي خانواده يك رزمنده
دفاع مقدس به تصوير كشيدهشود .بديهياست كه با توجه به گونه ادبي در نظر گرفته شده
براي اين كتاب يعني قالب رمان ،بهخصوص در بخشهايي كه رابطه مستقيمي با زندگي
قهرمان داستان ندارد بيشتر بر قوه تخيل نويسنده تكيه شدهاست.
نش��ر ستارهها ،نقطهنظرات خوانندگان فهيم ،به خصوص خانواده معظم و نزديكان و
همرزمان شهدا و اصحاب فكر و قلم را براي انجام هرچه بهتر رسالت مقدس خويش ارج
مينهد و اميدوار است كه عالقهمندان به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ،انتقادات سازنده و
پيشنهادات راهگشاي خويش را از ما دريغ ندارند.
نشر ستارهها

فصل اول

بمب دست ساز

سکوت وهمآميز آبراه هورالعظيم را تنها صدای جیرجیرک نشسته بر روی نیزار
میشکس��ت؛ و بعد ،فقط غبار صبحگاهی بود و سکوت نيزار .شاید اگر کمی دقت
می کردی صدای خفه تلپتلپ برخورد جسمی بر روی آب که خبر از عبور قایقي از
آبراه مجاور میداد هم به گوش میرسید.
محمد چش��مانش را به روبهرو دوخته بود و تالش داش��ت تا چیزی از جلوی
نظرش رد نش��ود .پشت سر محمد ،دوس��تانش درحالی که هرکدام نگاه به سمتی
داش��تند ،دیده میشدند .قایق داش��ت برای نیروهای جلو مهمات حمل می کرد،
بهخاطر همین هم صبح زود راه افتاده بودند تا هر چه سریعتر به بچههای جلو به
قول خودشان سوخت برسانند.
محمد نگاهی به عقب انداخت .تا آنجا که چشم کار می کرد فقط نیزار به چشم
میخورد و آب .بعد از عبورشان به روی آبراه تنها شیاری به وجود میآمد و بعد ازآن
دیگر هیچ ...نیزارهای اطرافشان درآن سکوت صبحگاهی ،وهمآميز جلوه می کرد و
توی دل آدم را خالی می کرد .حس می کردی که البهالی نیهای درهمتنیده هزاران
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چشم بدرقهات می کند.
محمد همانطور که نگاهش را به جلو دوخته بود و با دس��ت سالمش آرامآرام
دست از کار افتادهاش را نوازش می کرد ،با خود زمزمه کرد:
 جای علياكبر خالی ...چقدر عاشق اینطور ماموریتها بود ،انگار نافش رو تنهابرای ماجراجویی بريده بودند.
با به یادآوردن علياكبر ،آهي عمیق سینهاش را خراش داد و نگاهش به قطره
اش��کی مهمان شد .مرغ خیالش در آن صبح خاکس��تریرنگ بیاختیار به دوران
کودکی و جوانیاش برگشت؛ به دورانی که با علیاکبر دلشان میخواست هر چیز
جدیدی را به نوعی امتحان بکنند ،دیگر فرقی نمی کرد که به خاطر کش��ف رازها،
احتمال دارد چه بالیی سر خودشان بیاورند...
***
تا چشم کار می کرد ،در آن بیابان برهوت هیچ چیز دیده نمیشد .در آن گرمای سر
ظهر حتی پرنده هم پر نمیزد ،همه ترجیح داده بودند به زیر خنکای پنکهها پناه ببرند.
ب��ه قول مادرش س��گ رو ه��م م��یزدی در آن گرما پای��ش را از خانه بیرون
نمیگذاشت ،فقط کسانی بیرون بودند که سرشان برای دردسر درد می کرد ،درست
مثل او و علياكبر...
علياكبر کمیس��رش را اینور و آنور چرخاند .تا آنجا که چش��م کار می کرد،
جنبدهای به چشم نمیخورد .همه جا ساکت و آرام بود و آفتاب نیمروزی به پس
گردنهایشان که از گرمای تابستان سیاه شده بود ،میخورد .علياكبر پس گردنش
را خاراند و در همان حال ،رویش را به طرف محمد که با رنگ و روی زرد کنارش
ایستاده بود ،برگرداند و گفت:
 معطل چی هستی؟ آتیش بزن دیگه.محمد آب دهانش را قورت داد و بریدهبریده گفت:
 -تو مطمئنی جواب میده؟
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 آره بابا .صد دفعه ازش پرسیدم ،گفت جواب میده. ول��ی اون ک��ه خودش امتحان نکرده ،گفته اگ��ه اینا رو با هم مخلوط بکنی،درست میشه.
 ا ِ چقدر لفتش میدی ،بیا اینور بابا!علياكبر با س�� ِر ش��انهاش محمد را به کناری زد و روی زمین زانو زد .بطری را
روی خاکها جابهجا کرد و پارچه روی آن را محکمتر کرد ،در همان دم کبریت را
از جیبش درآورد .محمد بیاختیار گامیبه عقب گذاشت ...علياكبر چوب کبریت
را به روی جعبهاش کشید ...فِسی کرد و خاموش شد.
 اَه وامونده!... دستهات خیس شده ،خشک کن.علياكبر نگاهی به دس��تهایش انداخت .محمد راست میگفت ،کف دستش
خیس عرق بود .با اینکه تالش می کرد خودش را بیتفاوت نش��ان بدهد ،اما او هم
ته دلش ترس��یده بود ...ولی خب کاری بود که دوتايی ش��روع کرده بودند و باید تا
آخرش میرفتند.
 بروعقب.ب��ه محمد اخطار داد .محمد بازهم عقبتر رفت ...اینبار چوب کبریت ش��عله
کشید و گرفت .نخيکه از بطری بیرون آمده و از پارچه رد شده بود آتش گرفت.
سر بطری را با پارچه سفت کرده بودند تا فرصتی برای فرار داشته باشند.
 بدو محمد!علياكبر این را گفت و خودش شلنگتخته با چند گام بلند از محمد جلو افتاد.
محمد پشت سرش دوید .خودشان را پشت تلی کوچیک از خاک انداختند و منتظر
شدند ،دقیقهای گذشت ...صدایی شنیده نشد.
 چرا منفجر نشد؟اعلياكبر ابرویی باال انداخت و جواب داد:
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 نمیدونم .پسره گفت این مدلی بهتر جواب میده...بعد در حالیکه چانهاش را میخاراند ،ابروهایش را درهم گره زد .همیشه عادتش
بود ،موقعی که فکر می کرد ،بیاختیار چانهاش را میخاراند و ابروهای س��یاهش را
به هم می کشید.
 ميگم علی ،نکنه یه جايی اشتباه کردیم؟ ها؟ نه بابا! خوبه دیدی دو سه دفعه همه چی رو از اول با هم نگا ه کردیم. خب پس چی!علياكبر جوابی نداد ،آرام س��رش را کمیاز تل خاک باال آورد .در همان حال
محمد احساس کرد چیزی شبیه به فشفش مار شنید .سر علياكبر کامال از خاک
باالتر آمده بود.
 مواظب باش.علياكبر با شنیدن صدای محمد سرش را دزديد .در همان حال جسمیشعلهور
دقیقا از بیخ گوش علياكبر رد شد .آنقدر نزدیک بود که کمیاز نرمه گوش او را
هم سوزاند.
 آخ.علياكبر با فش��ار دس��ت محمد به روی او افتاد .برای لحظهای هیچکدام حتی
نفس هم نکشیدند .بعد از چند دقیقه محمد تکانی به خودش داد .علياكبر چون
کیسه آردی به یک سو افتاد.
 علی؟!محمد وحشتزده به طرف علياكبر خم شد .چشمان او نیمهباز بود.
 علی؟!محمد احساس کرد االن است که از ترس باال بیاورد .اشک به چشمانش نیش
زد.
 -نترس زندهام.

14
بدرقه تا مقصد

با شنیدن صدای او ،محمد نفس حبسشدهاش را با پوفی بیرون فرستاد.
 لعنتی فکر کردم مردی...علياكبر همانطور که روی زمین مینشست ،تبسمی کرد و با لودگی گفت:
 نه داداش ،حاجیت هنوز حاالحاالها قصد مردن نداره...جوش نزن. زهرمار! داشتم سکته می کردم...گفتم بیا ،دیگه باید جواب دایی رو چی بدم؟!علياكبر درحالیکه خاکهای لباس��ش را میتکاند ،از روی زمین برخاس��ت و
روبه محمد گفت:
 به دایی جانتان میگفتی پسرت جانش رو در راه علم فدا كرد...فهمیدی؟علم! برو بابا تو هم...سنگکوب کردم.محمد به تبعیت از او از زمین بلند شد و در حالیکه به رد رفته بطری شعلهور
نگاه می کرد ،گفت:
 اما خودمونی م ها ،عجب ُگری گرفته بود. آره ،جون میده باهاش حال این گاردیها رو بگیری.محمد نگاهش را به سمت او برگرداند و گفت:
 حاال چیکار کنیم؟علياكبر لبهایش را بههم فشرد و در حالیکه چشمانش را ریز می کرد ،جواب داد:
 هیچی ،سر فرصت چند تا از اینا درست می کنیم. کجا؟ خونه ما. خونه شما؟! ها ،تو زیرزمین...کسی اونجا نمیره. زندایی چی؟ مادرم؟ نه بابا ،اون به خاطر پادردش سال به سال هم به زیرزمین سر نمیزنه... -دایی...
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 بابام؟ اون که زو ِد زود ،نصفشب مییاد خونه ،کی وقت می کنه؟محمد درحالیکه شانه به شانه علياكبر راه میافتاد ،شانهای باال انداخت و گفت:
 میخوای به بقیه هم بگی؟علياكبر نگاهی به دور و بر انداخت و در همان حال گفت:
 نمیدونم ...بذار ببینم رامین اینا چیکار کردند ...بعدا یه کاریش می کنیم.محمد در حالیکه لپهایش را باد میانداخت ،خندید و گفت:
 اوه پسر! چی میشه وقتی بفهمند که ما کارمون از اونا بهتر شده... آره مخصوصا این پسره گندهدماغ ،احسان... آخ چه دیدنی داره قیافهاش...بعد در حالیکه صدای قهقههشان بیابان را برداشته بود و پشت سرهم میدویدند،
به سمت شهر برگشتند.
***
 امشب کسی از خونه بیرون نمیره.پدر رو به مادر حرف میزد ولی معلوم بود منظورش به چه کسی است .محمد
همانطور که سرگرم باز کردن پیچهای رادیوی کهنه منزل بود ،سرش را بیشتر خم
کرد تا کسی لبخندش را نبیند.
این عادت پدر بود ،هر وقت میخواس��ت س��ر او تش��ر بزند ،مادرش را سپر بال
می ک��رد و رو به او حرفش را میزد .امش��ب هم میدانس��ت با اینک��ه دارد با این
پسرک آرامش اتمام حجت می کند ،ولی به نیمهشب نرسیده با آن پسردایی پرشر
و شورش ،تنها جایی که نیستند ،رختخواب خودشان است.
تقریبا از وقتی شهرها شلوغ شده بود ،او با علياكبر و پسرهای اللهیاری هرشب تو
یک ساعت بهخصوص ،یواشکی از خانه بیرون میزدند تا در کوچه پسکوچههای شهر،
روی دیوارها و درهای منازل شعار بنویسند و اعالمیههای امامخميني راکه از پیشنماز
مس��جد میگرفتند ،داخل خانهها بیندازند .همیش��ه چهار نفری با هم بودند .دو نفر
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اعالمیه پخش می کردند ،دو نفر بعدی مواظب بودند که یک وقت سر و کله سربازان
پیدا نش��ود ...هرچند اگر هم این اتفاق میافتاد ،مش��کلی نبود چون خیلی از خانهها
درشان به قولی از سر تصادف باز بود و داالن همهشان پذیرای آدمهایی نظیرآنها.

یک شب نزدیک بود تو یک کوچه بنبست گیر بیفتند .به هر طرف نگاه کردند
هیچ راه فراری پیدا نکردند ،سایه لرزان سربازان گارد کمکم داشت از انتهای کوچه
توپایشان
دیده میش��د .هر چهار نفرشان رنگ صورتشان مثل میت شده بود .دس 
را گم کرده و نمیدانستند باید چیکار کنند ،حتی علياكبر خونسرد هم خودش را
باخته بود.
یکی از پسرهای اللهياری که دیگر چیزی نمانده بود بزند زیر گریه ...محمد هم
احس��اس کرد االن است که از شدت ترس باال بیاورد ...ناگهان از ته کوچه دری باز
شد و پیرمردی آرام به بیرون سرک کشید و با دیدن آنها با دست اشاره کرد تا به
آنجا پناه ببرند.
پسرها ازخداخواسته به سرعت خودشان را به پیرمرد رساندند و با وارد شدنشان،
پیرمرد در را بست .تازه در بسته شده بود که صدای سربازها که داخل کوچه شده
بودند ،شنیده شد .ميشد گفت دا د وبیداد فرماندهشان که کوچه را خالی دید ،تا
چند خانه آنورتر هم میرفت .چشمانشان به تاریکی که عادت کرد ،متوجه شدند
تقریبا نزدیک هفتهش��ت نفر دیگر هم تو داالن در کناری نشس��تهاند و گوش به
صداهای بیرون دارند تا اوضاع آرام بشود.
پدر ،نگران امنیت بچهها بود؛ اینرا میشد در جایجای حرفهایش احساس
کرد .او میدانست ماموران شاه با کسی شوخی ندارند و با بهانه یا بدون بهانه ،هرکسی
را ک��ه گیر میآورند ،گرفته و با خود میبرند و ب ه قول معروف ديگر حسابش��ان با
کرامالکاتبین است .تو محلهشان دو سه نفری همینطوری گیر سربازان گارد افتاده
بودند و دیگر هیچکس از آنها خبری نداشت ،رفتوآمد پدر و مادرهایشان هم برای
اطالع از سرنوشت بچههایشان به هیچ جایی نرسیده بود.
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دو س��ه باری هم که خانواده دایی برای شبنش��ینی -که خیلی کم به خاطر
حکومتنظامیپیش میآمد -به خانه آنها آمده بودند ،به پس��رها گوش��زد کرده
بودند که در رفت وآمدهایشان مواظب خطرات احتمالی باشند و هر بار هم محمد و
علياكبر تنها سری تکان داده و قول داده بودند ،اما از عمل خبري نبود.
بمبهای دستی که درست کرده بودند حاال خیلی به درد میخورد .روزی نبود
که از کنار درختی یا در پناه ماشینی آنها را به طرف ماشینهای پليس و گارد پرت
نکنند و آنها را از کار نیندازند.
رژیم شاهنشاهی داشت آخرین نفسهای خود را می کشید .دیگر عوض شدن
پیدرپی نخستوزیرها نمیتوانست جوابگوی جوش و خروش مردم باشد .این طناب
پوسیده دیگر استقامتی نداشت برای ماندن...
رفتن شاه یا به قول مردم فرار شاه ،تیر خالص را بر پيكر رژيم فاسد نواخت و
پایههای از بن ویرانش��ده سلطنت را به نابودی کشاند .چیزی از فرار شاه نگذشته
بود که زمزمه آمدن امام خمینی کش��ور را یکپارچه ش��ور ونشاط کرد .عاقبت هم
بعد از سالها تبعید ،امام خمینی با استقبال پرشور مردم پا به خاک وطن گذاشت.
محم��د و علياكبر همراه با اعضای خان��واده ،ورود امام را از تلویزیون تماش��ا
می کردند و با نشان دادن هر لحظه از ورود ،فرياد شادي آنها به هوا بلند میشد.
در لحظهای که تلويزيون پیاده ش��دن امام را از تلویزیون نشان داد ،علياكبر چنان
پش��تکوارویي زد که پایش به آجیلخوری قديم��ي مادر گیر کرد و آجیلخوری
چینی چند تکه شد.
برای یک دقیقه همه فقط به مادر نگاه کردند .همه میدانستند که این ظرف،
گ وروی پریده ،بریدهبریده عذرخواهی کرد.
چقدر برای او عزیز است .علياكبر با رن 
مادر همانطورکه تکههای چینی را از روی زمین جمع میکرد ،خندید و گفت:
 فدای سر امام! -هورا...
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صدای هورای بلند پسرها تا چند خانه آنورتر هم طنین انداخت.
با پیروزی انقالب اس�لامي ،دیگر شاید برای ساعات محدودی میشد محمد را
در خانه دید .از همان لحظات اول برای امنیت محله همراه با بقیه پسرهای همسن
وسال خودش پایگاه مس��جد را راهاندازی و بسیج را پایهگذاری کردند .توي محله
ت و بازرسی گذاش��ته و مواظب تمام رفت و آمدها بودند .امکان نداشت هیچ
ایس�� 
ماشینی بدون بازرسی از محله رد بشود.
آنها عقیده داش��تند به خاطر نوپا بودن نظام ،س��تون پنجم تمام سعیاش را
برای ضربه زدن به انقالب به کار خواهد برد و وظیفه آنهاست که مراقب و هوشیار
باشند .حاال خود حاجابراهیم ،پدر محمد هم تفنگ دست میگرفت و پابهپای پسرها
ی خواب به چشم جوان پسرها برود.
سراسر شب را کشیک میداد تا کم 
مادر نگران از این همه شببیداری آنها ،گاه فالسک چای را پر می کرد و با وجود
پادردش ،آرامآرام به مسجد میآمد و با چای داغ که به نظر محمد بهترین چای دنيا
ب��ود ،از آنها پذیرایی می ک��رد و هر بار هم محمد با اعتراض میگفت که هیچ نیازی
به آوردن چای با این پا دردش نیس��ت .از مس��جد به حد کافی به آنها چای و س��ایر
احتیاجات را میرساندند ،در ثانی اینجا پر از مرد بود و او اصال دوست نداشت مادرش
به میان مردها بیاید .هر بار که سایه مادر از سر کوچه دیده میشد ،محمد با سرعت نور
خودش را به او میرساند و به نشانه اعتراض ،ابروهایش را باال میانداخت و میگفت:
 مادر!و مادر هم هر بار سری تکان میداد و میگفت:
 نمیتونم مادر! نمیتونم تو خونه بند بش��م ،وقتی تو و این بچهها اینطوریدارید توی سرما یهلنگهپا نگهبانی میدید ،دلم رضا نمیده مادر...
و باز محمد لب به هم میفشرد و از همان سرکوچه مادر را با قربان صدقه رفتن
به خانه راهی می کرد و خود به سر کشیکش بازمیگشت و باز شبهای بعد ،روزاز
نو و روزی از نو...

فصل دوم

خالو مراد

خالومراد نگاهی به آس��مان کرد .رگههای خاکستری غروب داشت آرامآرام
با ابر س��یاه پرباری که پهنه آس��مان را پر کرده ب��ود ،در هم میآمیخت و این
همآغوش��ی خبر از بارانی سهمگین میداد .خیلی وقت بود که بقیه ماهیگیرها
س��ر قايقش��ان را کج کرده و به س��احل رفته بودند .س��ر راه هم به خالومراد
هشدار داده بودند که هر چه زودتر تورش را جمع کند و برگردد ،چون آسمان
بدج��وری امروز بهمریخته و ترس��ناک جلوه مینمود .خالوم��راد هم در جواب
س��رش را تکان داده و آنه��ا را راهی کرده بود .دلش میخواس��ت برگردد اما
وقتی به س��طل داخل قايق نگاه می کرد و ب��ه غیر از تعدادی ماهی ریز و یکی
دو تا ماهی بزرگتر چیز دیگری نمیدید ،پای رفتنش ش��ل میش��د .چارهای
نداش��ت .رزق و روزیاش را از دری��ا میگرف��ت و باید با همی��ن تور کهنه و به
قول دخترکش ،جگر زلیخایش ،ماهی صید می کرد تا بلکه بتواند گوش��های از
جهاز دخترش را تهیه کند .میدانس��ت نگاه نگران زنش زیور ،هر ش��ب موقع
برگش��تنش از دریا به آن س��طل است و با خود میاندیش��د با چقدر از فروش
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آن ماهیه��ا میتواند جوابگوی خانواده داماد باش��د .با اینکه خانواده عموحیدر
دامادشان ،تقریبا از جنس خودشان بود و روزی آنها هم از دریا گرفته میشد،
باز هم زیور دلش نمیخواس��ت دخترکش را ب��ه قول خودش بدون خنزر پنزر
به خانه ش��وهر بفرستد؛ و در برابر حرفهای مستقیم و غیرمستقیم مادر سلیم
که میگفت دیگر دیر ش��ده و باید این دو تا جوان را به س��ر خانه و زندگیشان
فرستاد ،خودش را به کری بزند و وانمود کند که اصال چیزی نشنیده است.
صفورا هم تابع نظر مادرش بود و دوس��ت نداش��ت فردای روزگار کس��ی از
قوموخویش داماد برايش چش��م نازک کند و از سبکی جهازش پوزخند بزند.
مخصوصا اینکه هنوز هم چش��م عمهي س��لیم به دنبال او بود و دلخور که چرا
س��لیم دختر از فامیل نس��تانده و تن ب��ه وصلت به غریبه داده اس��ت ،آن هم
از خانوادهای که ش��اید یکی دو پله ازخودش��ان پایینتر بودن��د و هنوز رزق و
روزیشان را غروب به غروب از دریا میگرفتند.
خالومراد دوباره تور کهنهاش را باال کش��ید .ته تور تنها چند ماهی کوچک
بودند که وول میزدند .با دیدن آنها آهي کشید و تور را دوباره به دریا انداخت...
امواج با شدت بیشتری به قایق فرسوده و کهنه فشار میآورد .خالومراد لبش را
گزید و سعی کرد تا به هشدار دریا بیتوجه باشد .آسمان غرید ،اولین قطرههای
درشت باران شروع به باریدن کردند .قایق کوچک بسان پر کاهی داشت بازیچه
امواج سهمگین میشد.
دریای خش��مگین دیگر سر شوخی نداش��ت .خالومراد تورش را باال کشید.
دیگر فرصتی نبود ،باید هر چه زودتر به طرف س��احل برمیگشت .تلوتلوخوران
تورش را جمع کرد .امواج قایق را به هوا بلند ميکردند .پیرمرد وحشتزده کف
قایق نشس��ت و دو دس��تش را به لبههای آن گرفت .باران بیرحمانه به س��ر و
رویش نواخته میشد .چشمهایش را بههم فشرد .همه جا آب بود و آب ...اصال
ساحل دیده نمیشد .انگار آسمان و زمین بههم دوخته شده بودند و از همه جا
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فقط آب میجوشید...
خالومراد س��عی کرد قایق کهنهاش را به طرف س��احل برگرداند .اما امواج
زورمندت��ر بودند .باز هم تالش کرد ،اما فایدهای نداش��ت ،احس��اس کرد دیگر
رمق��ی ب��ه تن ندارد،ام��ا با هر جانکندنی بود ،س��ر قايق را به طرف س��احل
چرخاند .رعدوبرق سینه آسمان را شکافت...
زیور همانطور که باالپوش��ش را به دور خود پیچیده بود ،نگران چش��م به
دریا داش��ت .دقایقی بود که آسمان ش��روع به باریدن کرده و همه جا را بههم
ریخته بود .آخرین ماهیگیر هم ساعتی پیش به ساحل آمده بود و دیگر تا آنجا
که چش��م کار می کرد کسی دیده نمیش��د .زیور از همان لحظهای که ابرهای
خاکس��تری آبس��تن باران را دید ،دلش به تب و تاب افتاد .میدانس��ت شویش
تا آخرین لحظه هم دل از دریا نمی کند و س��عی دارد که با دس��تی پر برگردد.
اخالقش را میدانس��ت ،میدانست مردش نمیخواهد ش��رمنده اهل و عیالش
باش��د اما حاال دعا می کرد کاش این بار دس��ت از لجاجت بردارد و جان س��الم
به در ببرد .میدانس��ت دریا چقدر بیرحم و سنگدل است و برای کسی رحم و
مروت ندارد.
به صفورا گفته بود که شام پسرها را بدهد و خودش از خانه بیرون زده بود.
صفورا پش��ت سرش دویده و باالپوشی را به روی ش��انههای مادر انداخته بود.
ش��انههای الغر زن درون باالپوش گشاد گم شدند و او درهمپیچیده درون آن،
پا از خانه بیرون گذاشت و رودررو با باران شد؛ هرچند که باالپوش هم نتوانست
او را از گزند قطرههای درش��ت باران در امان دارد ،اما به هرحال از هیچی بهتر
بود ...کنار یکی از قایقها ،پالستيکی پیدا کرده و آن را به سرش کشید تا کمتر
خیس ش��ود .اما پالس��تیک هم نتوانسته بود راه نفوذ آب را بگیرد و او احساس
می کرد تا مغز سرش سرما رسوخ کرده و یخ زده است.
زی��ور دوباره نگاهش را ب��ه دریا که اینک به رنگ خاکس��تری درآمده بود،
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دوخت ...تا آنجا که چش��م کار می کرد ،البهالی امواج خروش��ان هیچ نشانی از
قایق شویش خالومراد دیده نمیشد.
 اینجا چه می کنی همشیره؟زیور به عقب نگاه کرد .مشمحمد بود .دوست گرمابه و گلستان خالومراد...
با دیدن او بغض زیور شکست.
 مشمحمد! خالومراد هنوز از دریا نیامده... نیامده؟!ابروهای سفید و پرپشت پیرمرد بههم گره خورد ،در همان حال که لبههای
بارانی بلندش را بههم می کشید ،دوباره تکرار کرد:
 یعنی چه که نیامده؟ ماهیگیرها به غروب نکشیده ،ساحل بودند... میدانم مشمحمد ،میدانم ...خودم آمدنشان را دیدم .اما او بینشان نبود.سراغش را که گرفتم ،گفتند هنوز به دریا بوده .میترسم مشمحمد ،میترسم.
او چندان جانی ندارد که با این خروش دریا تنبهتن شود...
مشمحمد دس��تی به ریش سفید و پرپشتش کشید و نگران ،رد نگاه زیور
را گرفت .هنوز به دریا که دمبهدم آش��فتهتر میش��د ،نگاه می کرد .با خود فکر
کرد بیچاره حق دارد .او هم میدانس��ت که اگر خالومراد به دریا باش��د ،امکان
زنده ماندنش خیلی کم اس��ت .مجهزترین قایقها در برابر این امواج خشمگین
نمیتوانستند مقاومت کنند ،چه برسد به قایق فکسنی و کهنه خالومراد؛ اما در
برابر بیقراری زن هم نمیتوانس��ت بیتفاوت باشد ،به خاطر همین در حالیکه
سعی می کرد کالمش مالیم و دلداریدهنده باشد ،نیمتبسمی کرد و گفت:
 نگران نباش همشیره .خالومرداد گرگ باروندیده است ،با بدتر از اینا همدس��ت و پنچه نرم کرده ،این دو س��ه تا موج که کاری نداره ...به دل بد نده ،بیا
برو سر خانهات .اینجا بمانی بدتر میشه ،این بارون بیپیر تا مغز استخوونت رو
بههم میپیچونه .بیا برو خردینههات رو از نگرانی در بیار ،طفلکها االن دلشان
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هزار راه رفته .بیا برو...
زیور در حالیکه باالپوش خیس��ش را بیشتر به خودش میپیچاند ،زیر لب
زمزمه کرد:
 صفورا هست ،مراقبشانه. صفورا که یکی باید باش��ه خودش��و دلداری بده .از این دختر خردینه چهانتظاری داری؟
زیور آهي کشید و اشک خیزبرداشته بر صورتش را پاک کرد و در حالیکه
تالش می کرد جلوی بغضش را بگیرد ،رو به مشمحمد کرد و گفت:
 شما بیا برو ...میترسم سرما بخوری.مشمحمد پالستیک دستش را جابهجا کرد و جواب داد:
 همش��یره تو بیا برو به خانه ،منم میرم ب��ه قهوهخانه ببینم میتونم اینحیدری رو پیدا کنم...
 او را به چه؟ قایق او تو این محله از همه قویتره ...میشه باهاش به دل دریا زد تا شایدردی از خالومراد پیدا کرد.
 نه مشمحمد نمیخوام کس��ی را به دردس��ر بندازم ...دلم به راه نیست...اویم زن و بچه داره ،دوس��ت ندارم دم غروبی هولووال به دل خانهاش بندازم...
نه مشمحمد ،دستت درد نکنه...
 هولووال چیه همشیره ...ما باید هوای هم رو داشته باشیم. وای... چی شده؟زیور با عجله جلوتر دوید ...درحالیکه با انگش��ت به س��متی اشارهمی کرد،
داد کشید:
 -اونجا ...اونجا یه قایق میبینم.
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مشمحمد چش��مانش را ریز کرد و به آن س��مت خیره ش��د ...زن راس��ت
میگفت ،س��یاهی کوچکی در البهالی امواج دیده میش��د .قایق چون پرکاهی
بازیچه دست امواج خروشان بود .زیور فریاد کشید:
 یا امام حسین!مشمحمد پالس��تیک دستش را انداخت و به س��رعت پشت سر زن دوید.
هر دو کنار ساحل را گرفته و میدویدند .زیور لحظهای سکندری خورد و روی
زمین خیس افتاد .مشمحمد به او رسید و گوشه شالش را چسبید و زن ناالن
را بلند کرد .اشک ،پهنای صورت زن را پر کرده بود و ضجه میزد:
 یا فاطمه زهرا! به من و بچههام رحم کن...یا فاطمه زهرا...قایق اما دمی از نظر ناپدید ش��د .زیور جیغ کش��ید .مشمحمد بلندبلند رو
به دریا فریاد می کشید .باد نعرههای او را با خود به دریا می کشاند .زیور به زانو
درآمد و با مش��ت ماسههای خیس را به سرش کوبید .مشمحمد تا زانو به آب
رفته بود .امواج میخروشید .دریا پیرمرد را داشت به سوی خود می کشید .زیور
از نفس افتاده بود و تنها و بیصدا خودش را با مش��ت میزد .با موج بزرگی که
خود را به ساحل کوبید ،قایق دوباره نمایان شد.
 یا خدا!مشمحمد دس��تهایش را رو به آس��مان بلند کرد .قایق داش��ت به ساحل
نزدیک میش��د .زیور افتان و خیزان از زمین بلند ش��د .لباسهایش غرق گل و
الی بود .پابرهنه بود ،اصال متوجه نشده بود که کی صندلهایش از پایش بهدر
آمده است .او هم رو به دریا دوید .حال هر دو تا زانو داخل آب بودند .قایق چون
کودکی بازیگوش گاه نزدیک و گاه دور میش��د .اما آنقدر نزدیک شده بود که
میشد خالومراد را در آن تشخیص داد .پیرمرد داشت تالش می کرد تا قایق را
مهار کند .زیور دیوانهوار میگریس��ت .اما این بار اشکهایش از خوشحالی بود.
قایق آنقدر نزدیک شد که مشمحمد خطر را به جان خرید و خودش را به آب
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زد و در میان موجهای پرتالطم ،رو به قایق شنا کرد .مشخص بود که خالومراد
دیگر توانی برای مبارزه ندارد.
مشمحمد بهس��ختی و نفسزنان به قایق رس��ید و لبه آن را چسبید .زیور
بدون توجه به س��ردی آب هنوز همانطور ایس��تاده بود و با لبهای بهمفشرده
نگاه به دو رفیقی داش��ت که حال داش��تند با کمک همدیگر قایق را به س��مت
س��احل هدایت می کردند .قایق آرامآرام تس��لیم دو مرد شده و داشت به سمت
س��احل پیش میآم��د .زیور تازه آن وقت بود که ب��رودت آب را حس کرد و با
گامهایی که سنگین شده بود ،به عقب برگشت.
با رس��یدن قایق که میشد گفت دیگر چیزی ازآن باقی نمانده بود ،زیور از
جا کنده ش��د و تلوتلوخوران به طرف قایق رفت .هر دو مرد درون قایق بیحال
افت��اده بودند ،خالومراد با دی��دن زیور لبخند کمجانی زد و درحالیکه س��عی
می کرد از جا برخیزد ،گفت:
 زن ،شویت بادمجان بمه ،آفت نداره!زیور همراه با لبخند ،بلندبلند شروع به گریستن کرد.
هوا همچنان میغرید...

فصل سوم

دو راهي

محمد آهسته سرش را باال آورد و نگاهی به دشت روبهرویش انداخت .درآن
دل بره��وت به نظرش حت��ی پرنده هم پر نمیزد .با احتی��اط ،کمی تنهاش را
باال آورد و چشمهایش را در هم کشید تا بهتر ببیند .اما به غیر از سکوت چیزی
نصیبش نش��د .س��کوت دش��ت ،گولزننده بود ،اما او میدانست که در پس هر
خاکریزی که اينچنین در س��کوت غرق اس��ت ،حداقل چندین نفر از نیروهای
دش��من پنهان ش��دهاند .بار دیگر نگاه کرد ،وقتی مطمئن ش��د چیزی نیست،
آهسته به پیشرویاش ادامه داد .یادش نمیآمد از چه وقت همانطور سینهخیز
خودش را جلو کش��یده است .به نظر خودش ساعتها میآمد .درست از همان
وقت که از علياكبر جدا شد ،همانطور گاه سینهخیز و گاه به صورت خمیده،
نصف راه را طی کرده بود .دلش شور علیاکبر را میزد .اگر از هم جدا نميشدند
ش��اید بهتر بود ،اما علياكبر س��ر همان دوراهی اصرار كرد که راه س��مت چپ
به طرف نیروهای خودی میرود و او به خاطر یك س��ری نش��انهها که به خاطر
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س��پرده بود ،شک نداشت که راه سمت راست درست است ،و دستآخر ،وقتی
هیچکدام نتوانس��ت دیگری را قانع کند ،تصمیم گرفتند هرکدام راهی را که به
نظر درست است بروند؛ و علياكبر سرخوش به سمت چپ پیچید.
حال از زمان جدا شدن از او ساعتها میگذشت و هنوز ردی از نیرویهای
خودی ندیده بود .ته دلش به ش��ک و تردید افتاده بود که نکند راه سمت چپ
درست بوده .ش��ب قبل که از قرارگاه برای شناسایی بیرون آمدند ،خیلی طول
نکش��ید که به معبر رسیدند ،اما حاال انگار ساعتها بود که داشت راه میرفت.
راه که نه بیشتر آن را سینهخیز آمده بود .دلش حتی شور مینهای سر راهش
را نمیزد .با خودش گفته بود فوقش به قول پس��ردایی کله شقش ،سهسوت به
هوا میپرید.
صدایی توجهاش را جلب کرد .گوش تیز کرد .وزش باد ،اصوات را با خودش
ب��ه ارمغان میآورد .س��عی کرد تمرکز کند .با کم��یدقت متوجه زمزمهای که
به لهجه خوزس��تانی بود ،ش��د .چیزی نمانده بود که از خوشحالی به هوا بپرد،
یعنی تقریبا داشت همان کار را هم می کرد که یادش آمد باید احتیاط کند .در
آن س��یاهی شب ،تش��خیص نیروی خودی ممکن نبود ،چه بسا که با تکتیری
استقبالش می کردند و تا میآمد ثابت کند عراقی نیست ،سینهاش آبکش شده
بود .بنابراین با احتیاط از جا برخاست ،دستهایش را بلند کرد و فریاد کشید:
 خودیام.زمزمه خوزس��تانی قطع شد و بالفاصله صداي کش��یدن گلنگدن به گوش
رس��ید .محمد آهي کش��ید و خدا را ش��کر کرد که احتیاط کرده است .صدایي
قوی سکوت شب را شکست:
 کی هستی؟محمد همانطور که آهسته پیش میآمد ،دوباره داد کشید:
 -خودیام.
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 اسم شب؟!صدا نزدیکتر شده بود ،اما تاریکی شب مانع دید میشد.
 گفتم اسم شب؟صدا حاال تهدیدآميز بود .محمد درنگ نکرد.
 یا حسین!آهي که از سینه مرد روبهرو بیرون آمد ،خیال محمد را هم آسوده کرد.
 بیا جلو.محمد گامهایش را تندتر کرد .نور چراغ قوه چشمش را زد ،دستش را حایل
صورتش کرد.
 تورو خدا مرد ،نور رو ببر اونطرف. ها باید ببینمت کی هستی؟محمد سرش را به عقب کشید.
 بابا گفتم که خودیام .اسم شب رو هم گفتم.مرد كه گويا خیلی هم مطمئن نبود ،با خونس��ردی درحالیکه هنوز داشت
با نور چراغ قوهاش صورت او را می کاوید ،پاسخ داد:
 فرقی نداره .باید صورتت رو هم ببینم.بعد از گفتن این حرف ،انگار که قانع شده باشد ،چراغ قوه را خاموش کرد،
در همان حال هم گفت:
 چیه تک و تنها از ایور مییای؟محمد همانطور که از کنار شانه مرد عبور می کرد ،سرسری جواب داد:
 شناسایی بودم. تنها؟!مرد پابهپای او میآمد .با ش��نیدن کلمه تنها ،محمد پا سس��ت کرد و رو به
مرد گفت:
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 راستی به غیر از من کسی دیگه هم آمده؟مرد نوچی کرد .دل محمد فروریخت .یا خدا! یعنی علی کجا مانده؟
 از کی سر پستی؟ یه نیم ساعتی هست.محمد آرام گرفت .با خود گفت شاید نگهبان قبلی بداند ،رو به مرد پرسید:
 قبل از تو کی بود؟مرد پابهپا ش��د ،کمی با انگشت چانهاش را خاراند و بعد از کمیتفکر ،انگار
یادش آمده باشد ،با خوشحالی گفت:
 ها یادم آمد ...همی پیرمرد سقای خرمشهری بود. کی؟ خالومراد دیگه ...همی که از خرمشهر آمده ...او بود. ها .خب پیداش می کنم.محمد درحالیکه س��ری به نشانه خداحافظی تکان میداد ،از مرد دور شد.
ش��انههای افتادهاش نش��ان از نگراني عمیق داش��ت و پاهای خستهاش جسم
خستهترش را به زور با خود میبرد .دقیقهای بعد باز سیاهی شب بود و مرد که
داشت آرامآرام راه رفته را بازمیگشت.
علياكبرآن ش��ب نه ،بلکه فردا با لبهای ترکخورده و آماسیده از تشنگی،
خسته و گرسنه ،با پیشانی باد کرده ،به قرارگاه رسید .محمد داخل سنگر مشغول
تمیز کردن تفنگش بود و داش��ت آخرین وس��ایل را هم داخل کولهپش��تیاش
میچید .تصمیم گرفته بود راه رفته را بازگردد تا بلکه نش��انی از علياكبر پیدا
کند .تازه کارش تمام شد بود که یک نفر با هیجان پتوي ورودی در سنگر را به
کناری زد و با شدت خودش را به داخل پرت کرد .محمد با تعجب سرش را باال
گرفت ،مصطفی بود .مش��خص بود چنان با ش��تاب دویده که صورتش یکدست
سرخِسرخ شده بود .با دیدن محمد همانطور که سعی داشت نفسش را کنترل

32
بدرقه تا مقصد

کند ،با انگشت به بیرون سنگر اشاره کرد و بریدهبریده گفت:
 علی ...علی ...اکبر.محمد احس��اس کرد قلبش فش��رده ش��د ،با خیزی خودش را به طرف او
کشاند و همانطور که بازویش را تکان میداد ،داد کشید:
 علی چی؟! چی شده؟ حرف بزن.مصطفی خندید .دندانهای س��فید یکدس��تش در میان صورت س��رخش
خودنمایی می کرد.
 زنده اس ...اومد...آخرین کلمه مصطفی را محمد نشنید ،با همان اولین کلمه پابرهنه از سنگر
بیرون جسته بود.
علياكبر بیحال و با صورتی برافروخته ،کنار تانکر آب روی زمین ولو شده و
داشت به سر وکلهاش آب میپاشید .با دیدن او چشمان محمد به اشک نشست.
آب دهانش را قورت داد و سعی کرد قیافه عادی به خودش بگیرد.
علياكبر با دیدن او نیمچه لبخندی زد .محمد اخمهایش را در هم کش��ید
و با عصبانیت ساختگی ،درحالیکه لبهایش را میجوید رو به او داد کشید:
 لعنتی!علياكبر دوباره خندید ،اما خندهاش بیش��تر کش نیامد ،معلوم بود که درد
دارد .محمد کنارش زانو زد و با مشت به شانهاش کوبید.
 آخ.علياكبر به شانهاش دست کشید و رو به محمد گفت:
 مومن نزن...شانهام داغون شده. حقت همینه...تا تو باشی لجبازی نکنی.علياكب��ر آهي کش��ید و همانطور ک��ه آب را به روی س��رش میریخت،
بریدهبریده گفت:
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 ای اگه بدونی چه بالیی سرم اومد...محمد رویش را با قهر برگرداند و در همان حال غرید:
 از بس سرکشی... ها .اما به تجربهاش میارزید. تجربه!صدای مصطفی بود که تازه نفسزنان به آنها رسیده بود .علياكبر با دیدن
او لبخند زد.
 به درد تو میخورد ،باید تو هم اونجا بودی...آخ نمیدونی چه کیفی داد.محمد س��عی کرد خودش را بیاعتنا نش��ان بده��د بنابراین رویش را حتی
برنگرداند و سرسختانه تالش کرد تا محل ندهد .علياكبر خودش را به طرف او
کشاند و شانهاش را بغل گرفت.
جان محمد قهر نکن ،قول میدم بار آخر باشه ...قول میدم ...قول مردونه.
 ِمحمد هنوز هم س��گرمههایش درهم بود .مصطف��ی کنار آنها روی زمین
نشست .تفنگش را الی پایش گذاشت و رو به محمد گفت:
 بابا مرد مومن! قهر نکن بذار تعریف کنه که باز چه دستهگلی به آب داده.علياكبر س��عی کرد با لبخن��دی معصومانه دل محمد را به دس��ت بیاورد.
میدانست دل نازک پس��رعمهاش خیلی هم طاقت قهر ندارد .حدسش درست
بود ،به دقیقهای نکش��یده ،محمد رویش را برگرداند و همانطور که با انگش��ت
رو به او تهدید می کرد ،گفت:
 فقط...علی نگذاشت حرفش را ادامه دهد ،دستهایش را باال برد و با حالتی شوخ
گفت:
 تسلیم آقا! تسلیم.سپس ادامه داد و گفت که چه اتفاقی برايش افتاده است.
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 وقتی از تو سوا شدم یه مقدار که رفتم رسیدم به یه دوراهی دیگه ...حالمگرفته ش��د ...مونده بودم که چیکار کنم ،مثل زمان بچگی با س��که شانسم رو
امتحان کردم .خط اومد سمت راست ،شیر ،سمت چپ...
اوه ش��یر اوم��د ...دل به دریا زدم و رفتم ...هم��هاش دلدل می کردم زودتر
برس��م ،چون آب قمقمهام به آخر رس��یده بود و تو اون هوای بدمصب ،تشنگی
رس از گردهام می کشید.
نمیدونم ولی فکر کنم یه دو س��ه س��اعتی راه رفتم ...معبر که تموم ش��د،
رس��یدم به یه خاکریز بزرگ ...دیگه ش��ب شده بود .یاعلی گفتم و شروع کردم
چاردس��توپا از خاکریز باالرفتن ...مطمئن بودم که تو سنگر ،نیروهای خودی
هستند .بنابراین خیلی هم احتیاط نمی کردم...
علياكب��ر نگفت که در همان حال که از روی خاکریز باال میرفت ،ته دلش
محمد را مسخره می کرد که حتما االن چطور به خاطر لجبازی ،آواره خاکریزها
ش��ده و به حرف او گوش نکرده که اگه گوش داده بود ،االن ایمن به نیروهای
خودی رس��یده بودند ،ولی در همان حال هم ته دلش دعا می کرد که خدا کند
به سالمت به جای امن رسیده باشد.
هنهنکنان به باالی خاکریز رس��ید .در وهله اول چیزی را تشخیص نداد،
چون عرق راه دیدش را بسته بود .اما وقتی حالش عادی شد ،ازآنچه دید ،تنش
لرزید.
داخل س��نگر ،عراقی غولپیکری در حالیکه به خاکریز پش��ت سرش تکیه
زده و پاهایش را هم دراز کرده بود ،مش��غول س��یگار کشیدن بود و با بیحالی
به حلقههای دود خیره ش��ده و فارغ از تمام جریانات دور و برش بود .علياكبر
ماتش برد ،انگار به تمام بدنش س��یم برق وصل کرده و فلجش کرده بودند .به
ثانیه نکش��یده ،مرد عراقی نگاهش را به طرف او برگرداند .حال هر دو با نگاهی
خیره به هم چش��م دوخته بودند ،زمان انگار متوقف ش��ده بود .هر دو از دیدن
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هم ش��وکه ش��ده بودند .تفنگ مرد عراق��ي کنارش به دیوار س��نگر تکیه داده
ش��ده بود .نگاه علياكبر بیاختیار به تفنگ کش��یده شد ،مرد نگاه او را گرفت.
دستهایش بیاختیار روی زمین به جستجو پرداخت...علياكبر آهسته خودش
را عقب کش��ید .مرد که انگار زبانش به کار افتاده باش��د ،داش��ت با زبان عربی
ناس��زا میگفت ،اما آنقدر از دیدن یک ایرانی ترس��یده ب��ود که فراموش کرد
تفنگ ،درس��ت دم دستش است .جس��تجوی مرد نتیجه داد و سنگی بزرگ به
زیر دستش آمد .س��نگ را برداشت .علياكبر با دیدن سنگ ،خیزی برداشت و
خود را به عقب پرت کرد ،اما دیر جنبید ...س��نگ درس��ت به وسط پیشانیاش
برخورد کرد.
شترق!
علياكبر حتی درد را هم احساس نکرد ،معلقزنان از روی خاکریز به پایین
پرتاب ش��د .به زمین نرس��یده ،بلند شد و مثل ش��صتتیر ،پا به فرار گذاشت.
ناسزاهای مرد عراقی بدرقه راهش بود.
فقط وقتی توقف کرد که دیگر قطرات درشت خون جلوی دیدش را گرفت...
ایستاد و دستی به پیشانیاش کشید .کلهاش شکاف برداشته بود.
 بیپدرمادر! عجب ضرب دستی داشت.س��پس همانطور که غر میزد ،زیرپوش��ش را درآورد و به دور پیشانیاش
بست تا جلوی خونریزی را بگیرد ،بعد تلوتلوخوران به راهش ادامه داد و آمد...
به خاطر خونریزی پیشانیاش ،یکی دو ساعتی هم از درد بیهوش شده و باز
به هوش آمده و راهش را پی گرفته بود .تمام ش��ب تا س��پیده صبح را راه رفته
و دمدمای صبح نیرویهای خودی ،او را در حالیکه دیگر توانی نداش��ت ،کنار
تانکی سوخته پیدا کرده و به عقب رسانده بودند؛ و به قول خودش حاال زنده و
سرحال با کله بادکرده در خدمت دوستان بود.
محمد سرش را تکان داد و با نیشخندی به او گفت:
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 تو تا بالیی سرت نیاد آدم نمیشی.علياكبر ش��انههای محمد را به خودش فش��رد و در هم��ان حال با محبت
زمزمه کرد:
 ای قربون دل پسرعمه گلم برم من...مصطفی رش��ته حرف او را قطع کرد و در همان حال که از جا بلند میشد،
با تمسخر گفت:
 حاال اگه دل و قلوهات تموم شده ،بلند شو بریم که االن وقت ناهاره.علياكب��ر درحالیکه با کمک محمد از جا برمیخاس��ت ،بلندبلند خندید و
گفت:
 من باید به خاطرای حرفت دهن تو رو پر از طال کنم...راس میگه ،هیچیاندازه ناهار االن نمیچسبه.
محمد در حالیکه تکیهگاه گامهای خس��ته پسرداییاش شده بود ،همراه با
او به طرف سنگر رفتند.
ی دورتر از آنها ،خالومراد در حالیکه داش��ت آخرین پوتین را واکس
کم�� 
میزد ،با اندوهی غریب ،دور ش��دن جوانها را نگاه می کرد ،در همان حال هم
احساس می کرد ته دلش انگار کسی دارد قلبش را در هم میفشرد.
جوانک کمسن و سال که دیشب با نگرانی از او جویای آمدن پسردایی شده
بود ،عجیب شبیه دامادش سلیم بود .دیشب در تاریکروشن هوا وقتی هیکل او
را دیده بود ،برای ثانیهای دلش لرزیده و چشمانش به اشک نشسته بود .پسرک
با لحنی که س��عی داش��ت لرزش آن را پنها ن نگه دارد ،از او در مورد نگهبانی
دو س��اعت پیش پرسیده بود که آیا متوجه آمدن کسی نشده است و خالومراد
بعد از کمیحرف ،دانست که جوان نگران دیر آمدن پسرداییاش که شب قبل
همراه با هم برای شناس��ایی رفته بودند ،اس��ت ...به او دلداری داده و گفته بود
که توکل به خدا کند ،انشاءا ...اتفاقی نیفتاده است .وقتی نگاه نگران مرد جوان
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را دی��د ،به او گفت که اگر هم چیزی پیش آمده باش��د باید آن را حکمت خدا
دانس��ت ،چون تا خدا نخواهد حتی برگی هم از ش��اخه نخواهد افتاد .س��پس
همانطور که به جوانک که با ش��انههای آویخته دور میش��د نگاه کرده بود ،با
س��وزش در دل با خود اندیشده بود ،همانطور که حکمت خدا بود که عروسی
دخترکش با خون در هم آغشته شود و او بهجای حجله عروسي ،به سینه سرد
گور سپرده شود .شاید خدا خواست صبرش را امتحان کند که خودش با دست
خودش دخترک نوعروس��ش را با دامادش س��لیم به خاک سپرده بود و آخرین
بیل خاک را هم به روی دو گور کنار هم ریخته بود .چش��مان خشکش��دهاش
اش��کی برای چکیدن نداش��ت ،حتی توانی نداش��ت که غم واندوهش را نشان
بده��د .تنه��ا غم مال او نبود ،درآن روز ش��وم خیلیهای دیگ��ر مثل او داغدار
عزیزان خود شده بودند.
در آن سپیدهدم ،با اولین شلیک تانک همسایه ،دانستند که تمام تهدیدهای
این چند وقت عراق جدی بوده اس��ت و صدام واقعا تصمیم گرفته که از حد و
مرز خود خارج ش��ده و به کش��ور ایران که تازه رخت انقالب به تن کرده بود،
دستدرازی کرده و نهال انقالب را در هم بشکند.
با ش��لیک توپها خیلیها در خون غلتیدن��د .خانواده او هم از این مصیبت
جان س��الم به در نبردند .او همان روز برای صی��دی دوباره ،آفتابنزده به دریا
رفته بود و دربازگشت تنها ویرانهای به جا مانده از خانهاش را دیده بود .تکتک
عزیزانش را با دس��ت خود از زیر آوار درآورده و به دل خاک س��رد سپرده بود،
اما وقتی دخترکش صفورا را کنار دامادش س��لیم به آغوش خاک س��پرد،ديگر
نتوانست قد راس��تكند .برای دقایقی طوالنی پیکر درهمشکسته و رنجور پاره
تن��ش را بغل گرفت��ه و از ته دل ضجه زده و نالیده بود .بعد از دقایقی که خون
گریس��ته بود ،س��پس آخری��ن وداعش را هم ب��ا دخترکش ک��رده و او را کنار
تازهدامادش به خاک تحویل داده بود.
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پیکر زیور را نتوانس��ت بیابد .هر چه با دستهایش خاکها را زیر و رو کرد،
چی��زی نیافت...کس��انی که به کمک آمده بودند ،پیرمرد را که هنوز داش��ت با
س��ماجت پی همبالینش میگش��ت ،از ویرانه خانهاش دور ک��رده و به کناری
بردن��د ،در همان حال هم ب��ه او حالی کردند که احتماال به خاطر اصابت بمب،
دیگ��ر چیزی از او باقی نمانده اس��ت ،پس دیگر باي��ددل بکند ،چون به غیر از
خاکستر چیزی نصیبش نخواهد شد .پیرمرد قامتش تا شده و تا ساعتها رو به
ویرانه خانهاش نشسته و حتی پلک هم نزده بود .شاید اگر کمک و یاری همان
همس��ایههای باقی مانده نبود ،او از ش��دت تشنگی و گرس��نگی در خرابههای
خانهاش مرده بود .اما دستهای حمایتگر نگذاشتند که او بیشتر از این با دیدن
ویرانهها دلش خون بگرید.
در روزهاي اول جنگ ،خالومراد شاید تنها با سرمی که به دستش وصل بود،
دل به زندگی داد .چون اگر به خودش بود ،همان یک چکه آب را هم نمیخورد
و خالص ...دیگر دل خوشی برای زیستن نداشت پس چه بهتر که او هم به رد
رفتههایش میرفت.
ش��لوغی روزهای اول جنگ را در بهت گذراند .اما کمکم دیدن جوانکهای
کمسنوسالی که چفیه به گردن بسته و با دست خالی داشتند جلوی نیرویهای
عراق��ی را میگرفتند ،تنش را به لرزه انداخت .با دیدن پیکرهای پارهپاره آنها
که توسط آمبوالنس درب و داغون به بیمارستان میرسید و هنوز نیامده راهی
سردخانه میشدند ،غم خودش را از یاد برد.
از ج��ا که برخاس��ت ،همگام با نیروهای مردمی به یاری زخمیها و ش��هدا
ش��تافت ...آنقدر غرق ش��د که دیگر یادش رفت خودش هم جزئی ازآن مردم
مصیبتدیده است.
چه جوانهای کمس��ن وسالی را که به آغوش گرفته و آخرین وصیتشان را
گوش کرده و در دل خون گریس��ته بود .چه عکسها و یادگاریهايی را درون
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چفیه کهنهاش جمع کرده بود تا به خانواده همان جوانکها برس��اند و دم آخر
در برابر نگاههای ملتمس آنها قول داده بود تا آخرین نامه را به دست عزیزی
برس��اند و چه دردناک با دستهایش چشمهای زیبایشان را بسته و آنها را به
سردخانه تحویل داده بود تا به زادگاه خود منتقل شوند .با دیدن این صحنهها
دیگر اشکی نداشت تا برای خانوادهاش بریزد.
وقتی تحملش با دیدن پیکرهای درهمشکس��ته آنها به آخر رسید ،پوتین
کهنهاش را پوشید و با کلی التماس و درخواست ،با آمبوالنسی سوراخسوراخشده
از رگبار گلوله به خط مقدم رفت و سقای لبهای تشنه جوانان چفیه به گردن
شد .حاال مدتی بود که کسی او را به اسم نمیشناخت ،همه میگفتند باباسقا.

فصل چهارم

مرخصي اجباري

علياكبر دوباره التماس کرد ...محمد همانطور که با جدیت هندل میزد حتی
سعی نکرد سرش را بلند کند.
 تورو خدا! محمد! ضایعبازی در نیار .بذار منم بيام.محمد دوباره هندل زد ،درهمان حال هم گفت:
 نه! نمیشه... چرا؟علياكبر دوباره پافشاری کرد.
 چرا نداره .یادت رفته دکتر چی گفت؟ سرت ضربه خورده باید استراحت کنی.علياكبر با غیظ ،سنگ جلوی پایش را به طرفی پرت کرد و داد کشید:
 اون فقط یه قلوهسنگ بود ...من که با تیربار سوراخسوراخ نشدم...محمد با خونسردی در حالیکه سعی داشت لبخندش را پنهان کند ،جواب داد:
 نه ...اصال راه نداره... -خیلی...
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علياكبر ادامه حرفش را قورت داد و ازموتور فاصله گرفت ،در حالیکه با انگشت
رو به محمد تهدید می کرد ،گفت:
 برو! تنها برو ...نوبت منم میشه که تنها برم.بع��د ازگفتن این حرف ،در حالیکه چفیهاش را دور گردنش محکم می کرد ،با
لبهای بهمفش��رده ،بدون گفتن حرفی به طرف سنگر مشترکش با محمد رفت.
آنقدر عصبانی بود که نگاه محبتآميز محمد را ندید که با تبسمی کمرنگ ،رفتنش
را مینگریست.
موتور را که روش��ن کرد ،قبل از اینکه به طرف معبر مورد نظر برود ،برگشت و
نگاهی به سنگر انداخت .هیچکس نبود .این بار معلوم بود که علياكبر واقعا از کوره
در رفته است .اما چارهای نداشت .به خاطر وضعیت جسمانی علياكبر مجبور بود او
را از این ماموریت دور نگه دارد .اگرچه او سعی داشت که با خنده و شوخی ،سنگی
که به س��ر علياكبر خورده بودرا نادیده بگیرد ،اما شدت ضربه آنقدر بود که دکتر
بهداری را نگران کند و او هم این نگرانی را با محمد هم در میان بگذارد که مواظب
علياكبر باش��د تا زیاد خود را وارد ماجراهای پرسروصدا نکند .باوجود مرخصی که
برايش رد کردند ،اما او از رفتن س ر باززد و به خانه نرفت؛ و این کارش چقدر باعث
عصبانیت محمد ش��د .طوری که تا مدتی چپ و راس��ت ،سرش غر میزد و نقنق
می کرد و حاال هم به خاطر این نافرمانی او ،محمد اسمش را برای شناسایی رد نکرد
و تا دقایق آخر مورد سرزنش و داد و فریاد علياكبر قرار گرفت؛ اما برای تنبیه الزم
بود.
نزدیک معبر شده بودند که محمد دستش را بلند کرد تا بقیه توقف کنند .دو
موتورسواری که با او بودند ،نزدیک شده و ایستادند .علیرضا با تردید به آنها نگاه
کرد.
 چیه ایستادی؟ی به افق نگاه کرد ،سپس در
محمد دس��تش را سایبان چش��مانش کرد و دم 
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جواب علیرضا گفت:
 فکر کنم از این نزدیکتر نریم بهتر باشه. چرا؟ احساسم میگه که اونا همین دوروبر هستند.عليرضا یک ابرویش را باال برد و با تعجب پرسید:
 نه بابا! ما میانبر زدیم ،امکان نداره کسی مقصد ما رو فهمیده باشه.محمد در حالیکه با دوربین دوباره دقیقتر نگاه می کرد ،در جواب فقط تبسم
کرد و س��رش را تکان داد .عليرضا موتور را روی جک گذاش��ت و ازآن پیاده شد و
درحالیکه روی زمین مینشست ،با چفیه دور گردنش را که خیس عرق بود ،پاک
ی دورتر روی جک گذاشت و به کنار
کرد .مهران به تبعیت از علیرضا موتورش را کم 
عليرضا آمد و کنارش نشس��ت .محمد هنوز نشس��ته به روی موتور بود و داشت با
دوربین به روبهرویش نگاه می کرد .عليرضا کمی آب از قممقهاش نوشید ،در همان
حال رو به محمد گفت:
 چی شد؟!محمد پاسخی نداد .دوربین را پایین آورد و موتور را روشن کرد .مهران نیمخیز
شد .محمد دستش را باال گرفت و گفت:
 شما باشید ،من یه کم جلو میرم و برمیگردم.و قبل از اینکه منتظر پاسخی از آنها باشد ،نیمگازی داد و در چشمبهمزدنی
دور ش��د .پشت س��رش ردی از گرد و غبار باقی گذاشت .مهران دوباره روی زمین
نشست.
هن��وز دقیق��های از رفتن محمد نگذش��ته بود که عليرضا با ش��نیدن صدایی
سوتمانند ،از جا جست.
 مهران! خمپاره!مهران تا خواست از جا برخیزد ،اصابت خمپاره بر جا میخکوبش کرد ،وحشتزده
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به عليرضا نگاه کرد .عليرضا از همان جایی که دراز کشیده بود ،نگاهش را به جلو
دوخته بود .مهران رد نگاهش را گرفت .خمپاره بسیار نزدیک محمد خورده بود.
 یا امام حسین!هردو از جا جس��تند و با نگرانی به س��مت او دویدند .محمد تکان نمیخورد.
عليرضا با قدمهای بلندی که برداشته بود ،زودتر رسید.
 محمد... آخ.با شنیدن صدای او ،هر دو نفسی به آسودگی کشیدند .مهران خم شد تا موتور
را از روی پای محمد بلند کند که با شنیدن نالهاش دست نگه داشت.
 آخ... چی شده؟عليرضا زانو زد و به پای او نگاه کرد ،از آنچه دید دلش مورمور شد .جک آهني
موتور به داخل گوشت پای محمد فرو رفته بود.
 وای. چیه؟مهران به تقلید از عليرضا سرش را خم کرد ،اما انگار کسی با مشت به شکمش
کوبیده باشد ،به عقب جست.
 یا خدا!در همان حال وحشتزده حرفش را پی گرفت:
 علی حاال چیکار کنیم؟عليرضا با درماندگی به محمد که سعی داشت خودش را بلند کند ،نگاه کرد.
ی شدی.
 تکون نخور پسر ،بدجوری زخم محمد در حالیکه سعی داشت نالهاش را پنها ن کند ،به زور خندید و گفت:
 -بابا این که یه جک ناقابله ...هر کی ندونه فکر می کنه خود خمپاره تو پام رفته.
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دو تایی یه دستی بگیرید و موتور رو تکون بدید.
 ولی...محمد کمیخودش را باال کشید.
 ولی و اما نداره .باالخره باید کاری بکنیم یا نه؟مهران با رنگی پریده آهسته کنار دست محمد روی زمین زانو زد و با حالتی از
روی دلسوزی گفت:
 فکر نمی کنی اگه ما این جک رو بیرون بکشیم به خونریزی میافتی؟ تورو خدا مهران! فکر کردی با کی طرف هستی با یه بچه؟! خب محمدجان! زود باشید.روی پیشانی محمد دانههای ریز عرق نشسته بود ،عليرضا با نگرانی نگاهی به
پای محمد انداخت ،در همین زمان اندک گوش��ت پا ورم کرده بود .محمد درست
میگفت ،اگر دستدست می کردند ،احتمال اینکه نتوانند جک را در بیاورند خیلی
بود ،بنابراین رو به مهران کرد و با سر اشاره کرد تا موتور را کمیتکان بدهد .مهران
کنار پای محمد آمد .آهس��ته کنارههای موتور را گرفت و به عليرضا چشم دوخت.
عليرضا آرام دس��تش را جلو برد و جک را چس��بید سپس رو به مهران سری تکان
داد و گفت:
 با شماره من موتور رو تکون بده.مهران سرش را به نشانه فهمیدن تکان داد.
 یک ،دو ،سه .حاال!مهران با یک تکان موتور را به عقب کشید ،همزمان با او علیرضا جک را بیرون
کشید .صورت محمد به خاکستری گروید.
خون تمام پای محمد را پر کرد ،عليرضا سریع چفیهاش را کشید و محکم باالی
زخم بست .در همین حین هم رو به مهران فریاد کشید:
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 چفیهتو بده!مهران معطل نکرد .سر محمد آرام به روی سینهاش افتاد.
***
صدیقه خانم آخرین برگ س��بزی را هم پاک کرد ،بعد همانطور که دست به
کمرش گرفته بود ،از جا برخاس��ت تا س��ری به آشپزخانه بزند .نزدیک ظهر بود و
چیزی به آمدن دخترها از مدرسه نمانده بود .نگاهی به قابلمه خورشت انداخت ،زیر
ی ازآن را
برنج را هم کم کرد .در یخچال را باز کرد و شیشه آبلیمو را برداشت تا کم 
به قورمهسبزی اضافهكند .با قاشق ،غذا را هم زد ،همانطور که از پنجره به بیرون
نگاه می کرد ،بیاختیار آهي عمیق از ته دل کشید .فکرش پیش محمد رفت .دلتنگ
پس��رش بود ،االن س��ه ماه بود که او را ندیده بود .فقط دو بار تلفنی آنهم خیلی
کوت��اه با او حرف زده و جویای احوالش ش��ده بود .اما تلفنی حرف زدن کجا جای
دیدنش را میگرفت؟! حاجی هم نبود .پدر و پسر هرکدام به یک جبهه رفتهبودند
و او مانده بود با بچهها...
ن را پس
حواسش نبود ،دستش به لبه قابلمه گرفت ،انگشتش سوخت ،سریع آ 
کشید و همانطور که انگشتش را به دهان میمکید ،زیر لب گفت:
 اصال معلوم نیست حواسم کجاست.بعد سالنهس�لانه از آشپرخانه بیرون رفت تا س��بزیهای پاکشده را بیاورد و
بشوید .هنوز پارچه آشغال سبزی را جمع نکرده بود که صدای در بلند شد ،کمرش
را راست کرد .از پنجره نگاهی به در حیاط انداخت ،با خودش گفت:
 یعنی کیه این وقت روز؟!چادرش را از میخ جالباسی برداشت و آن را به سر انداخت ،بعد با آهستگی به
طرف در حیاط رفت .هر که پشت در بود ،انگار خیلی عجله داشت.
 کیه بابا آمدم...صدیقه خانم دستش را دراز کرد و در را باز کرد ،پشت در کسی نبود.
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 یعنی چه؟سرش را از در بیرون کرد ،سمت راست را نگاه کرد ،اما هنوز سرش را برنگردانده
بود که کسی چشمهایش را با دست گرفت.
 ای وای!پیرزن هیجانزده دستهای روی چشمش را با دست گرفت.
 محمدم! مادر!او هیچوقت بوی فرزندش را فراموش نمی کرد ،در حالیکه سعی می کرد جلوی
ریزش اشک چشمش را بگیرد ،دستهایش را گشود و پسرش را به آغوش کشید.
 مادر به فدات.محمد همانطور که سعی می کرد تعادلش را حفظ کند ،خندید .صدیقه خانم
وقتی از قربان صدقه رفتن فرزندش خالص شد ،تازه متوجه شد که پسرش سعی
دارد تا تمام وزنش را به روی یک پا بیندازد .با نگرانی دستی به صورتش زد.
 خدا مرگم بده ،چهکار شدی؟!محمد آهسته مادر را دور زد و وارد خانه شد .مادر با نگاهی نگران پشت سرش
وارد حیاط ش��د و در را بس��ت ،در همان حال هم تالش داشت تا از پسرش حرف
بکشد.
 چی شده مادر ،تیر خوردی؟!محمد با مهربانی در حالیکه با دست شانههای لرزان مادر را به آغوش می کشید،
خندید و گفت:
 تیر کجا بوده مادر من... پس چرا نمیتونی خوب راه بری؟محمد ساکش را جابهجا کرد ،مادر دست دراز کرد تا ساک را بگیرد ،اما موفق
نشد.
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 نه ،خودم مییارم.چادر مادر به کف حیاط افتاد .محمد خم ش��د و چادر نماز سفید گلآبی را از
روی زمین جمع کرد و آن را به روی شانه مادر انداخت .چشمان مادر دوباره بارانی
شد .همانطور که به شانههای فرزندش تکیه زده بود ،به طرف در اتاق رفتند .بوی
قورمهسبزی فضا را انباشته بود.
آن شب شاید برای صدمین بار ،محمد مجبور شد قضیه زخمیشدنش را برای
کس��انی که با تلفن مادر به خانه آنها آمده بودند ،تعریف کند .بعدها همیش��ه به
ن را هم برای علياكبر تعریف می کرد و دوتایی با هم بلندبلند میخندیدند.
شوخی آ 
دایی اینا همان ش��ب آمده بودند .دایی گلهمن��د از بیخیالی علياكبر که چرا
اینقدر دیربهدیر به مرخصی میآید ،میگفت؛ اصال فکر مادر مریضش نیس��ت که
چقدر حرص میزند تا وقتی که خبری از او به دس��تش برس��د .وقتی دایی حرف
میزد ،مادر با نگاهی معنیدار به محمد خیره شده بود.
ی از
ان��گار داش��ت با نگاه��ش او را تنبیه می ک��رد که خودش هم دس��ت کم 
پسرداییاش ندارد .محمد تنها به لبخندی بسنده کرد و حرفی نزد .مخصوصا جلوی
دایی ...اگر آنها میدانستند که علياكبر روی لجبازی با او برگه مرخصیاش را پاره
کرده و نیامده است ،احتماال بلوایی برپا میشد و او باز مجبور میشد توضیح دهد
که روی چه حسابی به علياكبر مرخصی استعالجی دادهاند و او چرا نیامده است.
ب��ه قول خود علی همین مانده بود که با کله آماس��یده ب��ه خانه بیاید وکلی
سوژه خنده دست بقیه بدهد که با قلوه سنگ عراقی پیشانیاش به این حال و روز
درآمدهاست ،آن وقت دیگر توی فامیل آبرویی برايش نمیماند! شاید تا سالها هم
هر وقت دور هم جمع میشدند کلی حرف داشتند که بزنند.
پس به قول خودش سری را که درد نمی کرد ،چه نیاز به بستن دستمال بود؟
با پاره کردن برگه مرخصی ،خودش را از همه حرف و حدیثها بیمه کرده بود.
یک هفتهای که به خاطر پایش مجبور شد در خانه بماند ،برايش به اندازه قرنی
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گذشت ،اگر به خودش بود که نمیآمد ،اما این بار فرمانده ،اول با زبان خوش ،بعد
با تهدید وادارش کرده بود که ساکش را ببندد و خودش هم او را تا دم در ماشین
بدرقه کرده بود تا سوار شود.
انگار میخواس��ت مطمئن ش��ود که یک دفعه از ماش��ین بی��رون نمیپرد و
برنمیگ��ردد .به غیر از این به راننده هم کلی س��فارش ک��رده بود که او را حتما تا
ایستگاه برساند و شاهد سوار شدنش باشد.
چقدر به خاطر این مرخصی اجباری از طرف علياكبر و مصطفی حرف شنیده
بود و چیزی نگفته بود .اما حاال هنوز دو سه روز نگذشته ،احساس خفگی می کرد.
دلش پر می کشید برای رفتن .اما به خاطر مادر جرئت نمی کرد حرفی بزند .دلش
نمیخواست دل پیرزن را بشکند .میدانست که او چقدر دلتنگ و دستتنهاست.
شبها در مورد مادر کلی به دخترها سفارش می کرد تا مبادا با رفتارشان باعث
آزار مادر بش��وند و آنها هم با کلی قسم و آیه ،او را مطمئن می کردند که مواظب
مادر هستند .از مصطفی برادر بازیگوش و كمي سربههوایش هم که هیچ انتظاری
نداشت.
عاقبت مرخصی به آخر رسید و او شب آخر ،دور از چشم مادر با چنان شور و
شوقی ساکش را بس��ت که اگر مادر میدید ،حتما میرنجید .دلش به ماندن رضا
نداشت ،اخالق خودش را میدانست ،نمیتوانست هوای آرام شهرش را تحمل کند،
برای دود و دم و صدای خمپارهها دلتنگ بود و به قول علياكبر تنها با ترنم آنها به
خواب میرفت و شاید کلی خروپف هم می کرد!
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فصل پنجم

فرمانده

مصطفی حسینیان دمیاین پا و آن پا کرد و با نگرانی نگاهی به دور و برش
انداخت .همه سرش��ان به کار خودش��ان گرم بود و کس��ی توجهی به او نداشت.
آهس��ته پابهپا شد ،نمیدانست باید چکار کند .طبق برگه دستش باید خود را به
فرمانده معرفی می کرد .اما هنوز نمیدانس��ت باید فرمانده را چطوری پیدا کند.
قدمیبه جلو گذاش��ت ،کنار سنگری پیرمردی س��پیدمو نشسته بود و داشت با
دقت پوتین کهنهای را برق میانداخت .مصطفی ساکش را جابهجا کرد و آرام جلو
رفت .پیرمرد بدون توجه ،با دقت داشت آخرین چرتکههاي واکس را هم میزد.
 سالم پدرجان!پیرمرد عکسالعملی نشان نداد ،تنها سرش را به نشانه علیک تکان داد.
 ببخش��ید پدرجان! من دنبال فرمانده میگش��تم ،اون رو کجا میتونم پیداکنم؟
پیرمرد س��رش را باال گرفت ،مصطفی دو قدم عقبتر رفت ،سعی کرد لبخند
بزند .اماخودش هم فهمید تنها دندانهایش را به نشانه لبخند نشان پیرمرد داده
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است.
 فرمانده نیست.مصطفی سرش را خم کرد تا بهتر بشنود ،بعد حرف پیرمرد را تکرار کرد:
 فرمانده نیست؟پیرمرد همانطور که دوباره به کارش مش��غول میش��د ،س��رش را به نشانه
تایی��د تکان داد .بعد انگار که دیگر او را نمیبیند ،با جدیت پوتین خاکی دیگری
را برداش��ت و با دستمال شروع به تمیز کردن آن کرد .مصطفی دمیاین پا و آن
پا کرد ،وقتی دید حرفی از او شنیده نمیشود ،با آهي ساکش را به شانه دیگرش
انداخ��ت و به طرفی رفت ،کمیجلوتر چند نفر کنار نفربری ایس��تاده ومش��غول
صحبت بودند ،به کنار آنها رسید.
 ببخشید...یکی از آنها که محاسن سیاهی داشت ،به طرفش برگشت.
 بله برادر ،کاری داشتی؟ من ...من ...با فرمانده ادواتکار داشتم .باید خودم رو بهش معرفی کنم.تبسمیبه روی لبهای مرد دوید ،اما خیلی زود همان نیملبخند هم ناپدید
ش��د ،طوری که مصطفی ش��ک کرد که شاید اصال لبخندی ندیده .با صدای مرد
به خودش آمد:
 فرمانده رفته مرخصی... چی؟ برادر من ایشون رو فرستادن مرخصی اجباری.مصطفی به طرف کسی که خودش را وارد صحبت کرده بود ،برگشت .سروکله
مرد با چفیه خاکآلودی بس��ته ش��ده بود و چنان خاکی به سر و موی او نشسته
بود که آدم شک می کرد که این همه گرد و غبار از کجا اینچنین مهمان موهای
سرکش جوان شده است.
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 علياكبر!صدای اخطارآميز مرد مس��نتر باعث شد جوانی که علياكبر نامیده میشد،
ی خودش را جمع و جور کند ،اما باز هم از جواب نماند.
کم 
 خوب مگه دروغ گفتم حاجی ...خود شما مگه سوار ماشین نکردیش؟ خیلی خب بسه.مردی که حاجی نامیده میش��د ،رویش را به س��مت او برگرداند و حرفش را
ادامه داد:
 شما میتونید تو سنگر برادرمون بمونید تا تکلیفتون روشن شه.حاجی همانطور که حرف میزد ،با انگشت به سمت جوانک خاکآلود اشاره
کرد .مصطفی تنها س��ری به نشانه فهمیدن تکان داد و با صبوری منتظر ماند تا
او را به سنگر هدایت بکنند ،در همان چند دقیقه انتظار فهمید که همان جوانک
خاکآلود ،پسردایی فرمانده است که تازه با یکی از نیروها از شناسایی شب قبل
برگشته بودند .حاال میفهمید که چرا آن دو نفر آنقدر غرق خاک و گل بودند.
 راه بیفت برادر که ما داریم از خستگی جون میدیم.با صدای جوان خاکی به خودش آمد ،س��اکش را برداشت و با نگاهی منتظر
به او خیره شد.
 چرا اینطوری به من خیره شدی؟ تا حاال آدم به این تمیزی ندیدی؟مصطفی س��عی کرد مؤدب باش��د ،بنابراین تنها به زدن لبخندی اکتفا کرد.
متوجه ش��ده بود که او بس��ان گردبادی برای همه چیز حرفی برای گفتن دارد و
دمیاز خندیدن باز نمیماند.
س��اعتی بعد در س��نگری بودند که به نظر میرس��ید حتی برای دو نفر هم
کوچک است ،چه برسد به تعداد پنج نفره آنها...
علياكبر در بدو ورود ،با انگشت به گوشهای اشاره کرد و گفت:
 -وسایل یا هر چی که داری رو اون گوشه بذار...
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بع��د بدون اینکه کوچکترین چی��ز دیگری اضافه کند ،به روی پتویی که در
کناری پهن ش��ده بود ولو ش��د ،او حتی به خودش زحمت نداد که خاک س��ر و
رویش را پاک کند .دمیبعد صدای خروپف او فضای کوچک سنگر را پر کرد .در
تمام این مدت مصطفی با تعجب به او و کارهایش خیره مانده بود.
در م��دت ی��ک هفتهای ک��ه از ماندنش در جبهه میگذش��ت ،ب��ه خیلی از
خصوصیات اخالقی علياكبر و همس��نگر دیگرش��ان مصطفی که همنام خودش
بود ،پی برده بود.
سنگر پنج نفرهشان دو نفر غایب داشت که به قول علياكبر هر دو به مرخصی
اجباری رفته بودند و به همین زودی س��ر و کلهش��ان پیدا میشد .چارهای نبود
باید منتظر میماند تا او از مرخصی به قول علياكبر ،اجباریاش برگردد .در مدت
بیکاریاش به دیگر جاها س��ر میزد و تا حدودی با فضای جبهه که برايش اوایل
بسیار سنگین بود ،آشنا میشد.
جبهه با آنچه که ش��نیده بود ،زمین تا آسمان تفاوت داشت و او همیشه فکر
ی است که از همان لحظه آمدن باید تفنگ به دست بگیری و
می کرد اینجا جای 
روزها و ش��بها را مشغول جنگ و ستیز باشی و عاقبت هم اگر وقتی باقی ماند،
لقمه نانی بخوری و باز روز از نو ،روزی از نو ...اما حاال چیزهایی که اینجا میدید
خیلی برخالف تصوراتش بود.
با خودش فکر می کرد اینجا هم میش��ود خندید و شوخی کرد .مخصوصا در
برخ��ورد با آدمهایی مثل علياكبر و دیگر دوس��تش مصطفی ...انگار نه انگار که
در خط مقدم بودند .چنان با خوش��حالی و ش��ادمادنی به شناسایی میرفتند که
انگشت حیرت به دهان میماند .خیلی وقتها از دیدن جوانهای کمسن و سالی
که میآمدند دم در س��نگر و به علياكبر التماس می کردند که اس��م آنها را هم
برای شناسایی شب رد کند و او هم با همان قیافه شوخ و نگاهی که سعی می کرد
جدی باش��د به آنها میگفت تا رضایتنامه بزرگترش��ان را نیاورند از شناسایی
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خبری نیست ،خندهاش میگرفت .خیلی از آن جوانها حتی هنوز پشت لبشان
هم سبز نشده بود.
اما با چنان شور و اشتیاقی آماده برای خدمت بودند که او از این همه رشادت
حیرتزده میش��د و درکار خدا میماند .علياكبر و گروهش که معموال هم یک
س��ری آدمهایی خاص بودند و مش��خص بود همهشان همتیپ خود علی بودند و
نورچشمیاش ،در برگشت چنان با آب و تاب از ماموریتشان حرف میزدند که او
درمیماند که آیا آنها به سفر تفریحی رفتهاند یا اینکه رفتهاند دشمن را شناسایی
کنند ،به خاطر همین هم دلش میخواس��ت زودت��ر فرمانده از مرخصی برگردد
تا تکلیف او روش��ن شود .میدانس��ت که بدون اجازه فرمانده نمیتواند همراه با
علياكبر برای سفر به قول آنها اکتشافیشان برود .دیگر داشت واقعا از این همه
بالتکلیفی خسته میشد تا اینکه عاقبت روزی که در سنگر داشت پوتینهایش را
واکس میزد ،علياكبر سرش را داخل سنگر کرد و با لحنی شوخ گفت:
 اگه میخوای فرماندهات رو ببینی بهتره عجله کنی ،چون ایش��ون تشریفآوردند.
مصطفی دستپاچه دستی به سر و رویش کشید و با عجله پشت سر علياكبر
از س��نگر خارج شد .علياكبر به طرف چادری که به قول بچهها مسجد متحرک
بود رفت ،مصطفی پشت سرش تقریبا میشد گفت که میدوید .باالخره به چادر
رسیدند.
داخل چادر عدهای دور هم نشس��ته و مشغول حرف زدن بودند .داخل حلقه
پیرمردی س��پیدمو داش��ت با حرارت در رابطه با موضوعی بحث می کرد .بقیه با
دقت به حرفهای او گوش میدادند و کنار پیرمرد ،جوان تقریبا کمسن و سالی
نشسته بود و در تایید حرفهای او سرش را تکان میداد .علياكبر به طرف آن دو
رفت .مصطفی نگاهش را به پیرمرد دوخت .علياكبر لحظهای ایستاد تا حرفهای
پیرمرد تمام شود .سپس جلو رفت و درحالیکه با دست به مصطفی که کنارش
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ایستاده بود اشاره می کرد ،گفت:
 فرمانده! قربون ش��کلت ،این رفیق ما رو تحویل بگیر که یک هفت هاس دارهدربهدر دنبالت میگرده.
مصطفی با حیرت به او نگاه کرد ،انتظار داشت االن اخمهای پیرمرد سپیدمو
در هم گره بخورد و علياكبر را توبیخ کند ،بنابراین ناخودآگاه کمیعقبتر رفت.
پیرمرد عکسالعملی نشان نداد .مرد جوان کنار پیرمرد بلند شد و به طرف آنها
آمد ،دستش را دراز کرد و گفت:
 ببخشید اگر معطل شدید.مصطفی درحالیکه هنوز چش��م به پیرمرد داش��ت ،سرسری دستش را دراز
کرد و با مرد جوان دست داد.
اما در همان حال که با او دس��ت میداد ،چشمانش را از پیرمرد برنمیداشت
که هنوز هم مش��غول ح��رف زدن با بقیه بود .او متعج��ب از بیاعتنایی فرمانده
س��عی کرد بفهمد که مرد جوان چه میگوید .علياكبر که کنارشان ایستاده بود،
لبخندی ش��یطنتآميز بر لب داش��ت و انگار که موضوع جالبی پیش رو دارد ،با
عالقهمندی به آن دو خیره شده بود.
 ببخشید شما چی گفتید؟مصطفی با گیجی دوباره به او نگریست .مرد جوان در حالیکه لبخند میزد،
با آرامش دوباره حرفش را تکرار کرد:
 علياكبر گفت که برای من کاغذی داشتی ...آره؟مصطفی با حیرت گفت:
 کاغذ! برای شما؟! بله ،مگه شما منتظر من نبودید؟ شما؟این بار مصطفی دیگر کامال گیج و حیرتزده شده بود ،بنابراین با درماندگی
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به علياكبر نگاه کرد ،اما او که انگار داشت نمایش بسیار جالبی میدید ،همانطور
در س��کوت با همان لبخندش ،دس��تها را ب��ه س��ینه زده و بیاعتنا به گیجی
همسنگرش ،فقط نگاه میکرد .مصطفی وقتی از طرف علياكبر هیچ کمکی ندید،
با لکنت زبان به طرف جوان برگشت و گفت:
 من ...من ...برای فرمانده ادواتاز تهران نامه آورده بودم. خب بدش به من. ولی شما!مصطفی در همین هنگام دوباره به پیرمرد نگاه کرد اما با شنیدن صدای مرد
چنان یکهای خورد که بیاختیار خودش را به عقب کشید.
 فرمانده منم!چش��مان مصطفی چنان از حدق��ه درآمده بود که امکان داش��ت هر لحظه
رگهای آن پاره ش��ود .دهانش خشک شده بود و حتی نمیتوانست آب دهانش
را قورت بدهد.
ی ش��انههایش را گرفت ،باعث شد کمیبه خودش بیاید.
دس��تی که به گرم 
صدای مرد جوان او را از حالت بهت وحیرت بیرون کشید.
 من اسمم محمده ...بهتره تو هم منو محمد صدا بزنی ...اینطوری هر دومونراحتتر هستیم.
 باشه چشم...هنوز هم باورش نمیش��د که این جوان کمس��ن و س��ال ،فرماندهباشد ،اما
حوادث بعدی ثابت کرد که سن و سال تاثیری در انتخاب این سمت ندارد ،تنها
تجربه است که حرف اول را میزند.
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فصل ششم

محاصره

آتش دش��من امانشان را بریده بود .س��اعتی بود که زیر آتش بیامان حتی
نمیتوانس��تند نفس بکشند .محاصره ش��ده بودند و دیگر مهماتی برای مقابله
نداش��تند .هرچه داشتند استفاده کرده بودند و حال داشتند آخرین گلولهها را
هم مصرف می کردند و ته دل مشغول دعا کردن بودند که یکی برای نجاتشان
بیاید .س��اعتی به همین منوال گذشت .مصطفی نگاهی به دور و برش انداخت.
س��رو صورت همه نیروها چنان از دود سیاه شده بود که قابل شناسایی نبودند.
تنها شاید وقتی صدایشان را میشنیدی ،متوجه میشدی کسی که با تو حرف
میزند ،اسمش چیست.
دیگر توانی برايش��ان نمانده بود .همه خس��ته و گرس��نه داشتند با آخرین
نیرويی که برايش��ان مانده بود ،مقاومت می کردند .نمیخواستند این معبر را به
آسانی از دست بدهند ،بهخصوص که میدانستند این معبر چقدر برايشان مهم
و حیاتی است.
از ساعتی پیش که میدانس��تند در محاصره هستند ،تنها شاید خونسردی
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علياكب��ر ب��ود که به آن ها روحیه میداد و باعث میش��د که تلخی محاصره را
زیاد احساس نکنند.
از دقایقی پیش ،آتش دش��من س��بک ش��ده بود و میتوانستند کمی نفس
بکشند و این س��کوت دشمن برايشانجای سئوال داشت .اما ساعتی نگذشته،
جواب سئوالشان را گرفتند .از قسمت کنار معبر ،زیر دود وآتش ،سایه عدهای
که مشغول پیشروی بودند ،دیده میشد .مصطفی با تعجب به آنها که داشتند
پای پیاده میآمدند ،خیره ش��د .هن��وز از حیرت بیرون نیامده بود که با صدای
علياكبر به خودش آمد.
 باز این پسره جونش رو کف دستش گذاشت و اومد که منو شرمنده کنه.در صدای علياكبر برخالف همیش��ه غرور خاصی م��وج میزد .مصطفی با
تعجب به او نگاه کرد و رد نگاهش را گرفت .بین عدهای که میآمدند توانس��ت
هیکل ریزه محمد را تشخیص بدهد .دهانش از تعجب بازماند .او بدون توجه به
آتش شدید دشمن ،با عده کمی که همراهش بودند ،مشغول شکستن محاصره
دش��من بود .عاقبت هم با پافشاری و رشادتی که از خودشان نشان دادند ،خط
محاصره شکسته ش��د و دوگروه بههم رسیدند .قیافه محمد زیر قشری از دود،
بهمریخته شده بود .وقتی به آنها رسید با نگرانی پرسید:
 شماها سالمید؟علياكبر همانطورکه داشت او را به آغوش می کشید ،با لودگی گفت:
 ای قربون اون قدمت ...ما که از االن دربست مخلص شما هستیم.محمد درحالیکه علياكبر را در کنارش داشت ،نگاهی به دور و بر انداخت
تا خیالش از بابت بقیه راحت باشد .درهمان حال حرفش را ادامه داد و گفت:
 به ما خبر دادند که گروه شما همه اسیر شدند ،به خاطر همین با این چندنفر داوطلب راه افتادیم و اومدیم.
 -ای جان! قربون اون نگرانیات بش��م من ...اصل قضیه رو بگو و راحتمون
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کن .بگو که نگران من بودی و ترسیدی جواب خاندايي رو چي بدي؟ ،به خاطر
همین پای پیاده راه افتادی و اومدی...
لبخند روی لب محمد شاید میشد گفت که به نوعی تایید سخنان علياكبر
بود .مصطفی کنار شانه علياكبر ایستاده و با لبخند به آن دو نگاه می کرد.
آن شب وقتی در سنگر دراز کشیده بودند ،تا ساعتها هیچ خبری از محمد
نش��د .عاقبت هم مصطفی طاقت نیاورد و آهسته و پاورچین پاورچین از سنگر
بیرون آمد .دلش نمیخواست با سروصدا ،خواب بقیه را آشفته کند .میدانست
که چقدر بچهها خس��ته هستند و این چند لحظه استراحت برايشان از طال هم
باارزشتر است.
به خاطر همین هم با چنان احتیاطی از س��نگر بیرون آمد که ش��اید حتی
خودش هم صدای پای خودش را نش��نید ،مخصوصا موقعی که داش��ت از کنار
پای علياكبر رد میش��د ،میدانس��ت که او بسیار س��بکخواب است و شاید با
وزوز پش��های هم از خواب بیدار ش��ود ،به خاطر همین هم نزدیک او که رسید،
از ترس بدخواب ش��دنش س��عی کرد روی نوک پنجه راه برود تا مبادا بیدارش
کند .میدانست بیدار شدن علياكبر همان و تا خود صبح شنیدن متلکهایش
همان ...بنابراین ترجیح داد چون روحی س��بک ،کوچکترین سروصدایی تولید
نکند .دمیبعد ،بیرون س��نگر در هوای آزاد ایستاده بود و داشت با اشتیاق هوا
را با لذت به درون ریهاش میفرستاد.
در هم��ان ح��ال ،نگاهی به دور و ب��رش انداخت .كمي دورت��ر ،لودرچیها
داش��تند در میان سیاهی شب کار می کردند و برای بچهها خاکریز تازه درست
می کردند .بیاختیار به سمت آنها رفت ،رانندگان لودر خستگیناپذیر مشغول
بودند .مصطفی جلوتر رفت ،به رانندههای لودر نگاه کرد ،دلش میخواس��ت به
آنها که از خواب شبش��ان گذشته بودند و داش��تند برای آنها جانپناه آماده
می کردند ،خسته نباشید بگوید .بنابراین قدمیجلو گذاشت ،اما ناگهان چیزی
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آشنا دید .دقت کرد ...برايش قابل باور نبود .محمد بود که داشت یکی از لودرها
را میراند و خاکریز درس��ت می کرد .دهانش از تعجب بازماند ،باورش نمیشد.
بعد از جانفشانی که امروز کرد ،الاقل توقع داشت که حال به استراحت بپردازد
تا خس��تگی امروز خطش��کنی را از جس��م و جانش بیرون بب��رد ،اما برخالف
تصورش او بدون اس��تراحت پش��ت لودر نشسته و داش��ت برای نیروها خاکریز
درس��ت می کرد .چفیه س��فیدش همراه با وزش باد ای��نور و آنور میرفت و
دس��تهایش با قدرت ،فرمان را هدایت می کرد .مصطفی احس��اس کرد چیزی
قلبش را در مشت فش��رد ،چشمانش لحظهای به اشک نشست ،در همان حال
با خودش زمزمه کرد :وای خدا! این انس��ان نیست ،فرشتهایاست در قالب یک
آدم.
س��اعتی را همانطور بیحرکت به او خیره ش��د .عاقبت خستگی غلبه کرد
و آرامآرام درحالیک��ه هنوز از ح��ال و هوای دیدن محمد بیرون نیامده بود ،به
طرف س��نگر رفت ،ش��اید میش��د گفت تا لحظهای که خوابش برد ،هنوز هیچ
خبری از آمدن محمد نبود .بعدها دانس��ت او تا اذان صبح به کارش ادامه داده
است تا خاکریزها را برای نیروها آماده کند.
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فصل هفتم

بشیر

چوخایش را محکمتر به دور خودش پیچید تا شاید جلوی لرزش تنش را بگیرد اما
گرما برای لجظهای بود ،باز دوباره س��وز درد تنش را لرزاند وچشمانش را به اشک
کش��اند .دماغش را باال كشيد و از پناهگاهش آرام به بیرون سرک کشید ،اما درآن
مه صبحگاهی چیزی ندید .دوباره سرجایش برگشت و کز کرد و در هم مچاله شد
تا ش��اید کمیگرم ش��ود .االن چند روز بود که داشت توي کوره راهها و نیزارها راه
رفته اما به جائی نمیرس��ید .خودش هم نمیدانست باید کجا برود ،ترس از جان
باعث شده بود به دل نیزار بزند و بیاید .تنها میخواست به جای امني برسد تا بلکه
گلوی خشک شدهاش را با پیاله چائی داغ ترکند و با تکهای نان حتی اگر خشکیده
بود هم معده گرس��نهاش را پر کند .توبرهاش خالی ش��ده بود و دیگر چیزی برای
خوردن نداش��ت .روزهای اول نان خش��کیدهها را به نیش کشیده بود و تا حدودی
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توانس��ته شکم گرس��نهاش را آرام کند اما حاال به غیر از ریشههايی که گاهی گیر
میآورد ،دیگر چیزی نخورده بود .از دیروز که همان ریشهها را هم نتوانسته بود پیدا
کند و حاال از گرسنگی چشمانش سیاهی میرفت و نایي برای راه رفتن نداشت .از
ناتوانی تو این حفره چمپاتمه زده و سعی میکرد تا شاید بخوابد بلکه کمیاز درد
چرت...دلش میخواست بخوابد تا شاید خواب
گرسنگیاش را بکاهد اما دریغ از کمی ُ
ننهاش را ببیند .خواب خواهرش اسما را...
اما وقتی چش��م بر هم میگذاشت ،صورت نخراش��یده آن افسر عراقی جلوی
چش��مش میآمد که چطور گیسهای بلند خواهرکش را گرفت��ه بود و او را روي
زمین می کشید؛ جیغهای گوشخراش خواهرکش را که با آن دستوپای نحیف تقال
میکرد تا از چنگال افسر عراقی خالص شود و خندههای چندشآور سربازانی را که
انگار نمایش خندهداری را نظاره گر بودند ...باباش را که وقتی وارد حیاط شد و آن
منظره را دید چطور با بیل کهنهاش به افسر عراقي حملهور شد ،اما هنوز چند قدمی
برنداش��ته بود که سینهاش با گلوله یکی از سربازان از هم دریده شد؛ و باز ،قهقهه
مستانه سربازها و شیون خواهرش ...چشمان با سرنیزه سوراخشده مادرش که دراز
به دراز وسط حیاط افتاده بود و ...آخ که نمیتوانست فراموش کند چه تالشی کرده
بود تا آنها را از دخترش دور نگه دارد ،چطور بسان پلنگی با چنگ و دندان به آنها
حمله کرده بود .اولش حملهاو باعث خنده سربازها شده بود ولی وقتی صورت دو
نفرشان با ناخنهای ننهاش دریده شد و گوشت دست یکیشان هم با دندان کنده
شد ،تازه فهمیدند با چه شيرزني طرف هستند .آن وقت بود که از حرص دلشان با
سرنیزه صورتش را سوراخ کردند ،اما به این هم رضا ندادند و حتی از جنازه افتاده
بر کف حیاط هم نگذشتند...
او هم��ه اینه��ا را از س��وراخ طویله دید و درهم شکس��ت .همان لحظهای که
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س��ربازان عراقی در را آماج چکمههایشان کردند ،مادرش او را به داخل طویله هل
داد و قس��مش داد که از آنجا بیرون نیاید و اگر توانس��ت از سوراخ روی طویله فرار
کند و خود را به خانه عمویعقوب برس��اند .اس��ما را هم زیر توده پشمهای ریخته
شده بر کف حیاط پنهان کرد .اما اسما مثل او زیاد خوششانس نبود ،چون یکی از
سربازان وقتی از جستجوی اتاقها به نتیجه نرسید ،همانطور که همه جا را زیرورو
می کرد ،موقع رد ش��دن از پشمهای حیاط ،لگدی هم به آنها زد که طفلک اسما
نتوانس��ت ضربه را طاقت بیاورد و جیغ کش��ید که همین فریادش باعث شد آنها
بس��ان گرگهای گرسنه به طرف پشمها هجوم بیاورند و او را که از وحشت حتی
نمیتوانس��ت پلک بزند ،بیرون بکش��ند؛ و مادر چه دالورانه برای دفاع از حیثيت
دخترکش از جان مایه گذاشت.
زمانی که سربازان سرگرم وحشيگري خود بودند ،او با دلی خونین خودش را
از سوراخ روی طویله باال کشید و درحالیکه سعی داشت نسبت به صداهای داخل
حیاط واکنشی نشان ندهد ،دوالدوال از روی پشتبام خانه بیبیسلیمه خودش را
به کوچه عقب خانهش��ان رس��اند و با جستی پایین پرید و چون تیری که از کمان
رهاشود ،به سمت خانه عمویعقوب دوید .همانطور که میدوید ،بیاختیار دانههای
درشت اشک را از صورتش پاک می کرد و سعی داشت تا جلوی هقهق گریهاش را
بگیرد .ته دلش قرص بود که وقتی عمویعقوب بشنود که چه اتفاقی برای خانوادهاش
افتاده ،حتما با سه تا پسرعموهایش دمار از روزگار سربازان عراقی در خواهد آورد.
س��ينهاش ماالمال از کینهاي عمیق بود .دلش میخواس��ت میتوانس��ت با همین
دستهایش چشمان آن افسر عراقی را که گیسهای خواهرش را به دست گرفته
بود و او را روی زمین می کشاند ،از حدقه دربیاورد و قلبش را ازسینه بيرون بكشد.
تا زمانی که به کوچه عمویعقوب رسید ،هزار و یک بار انتقام از سربازان دشمن
را در ذهن کوچکش تصور کرده بود و با عملی کردن آن در فکرش ،برای دقایقی از
یاد مرگ دردناک پدر و مادرش غافل میشد.
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به محض اینکه از س��ر کوچه پیچید ،ناگهان با دیدن ماشین نظامی که داخل
کوچه ايستاده بود ،پا سست کرد .هراسان خودش را پشت پیکان سفیدی که همان
نزدیکی بود کش��اند و با احتیاط ،نگاهی ب��ه در خانه عمویعقوب انداخت .در وهله
ی دقت کرد ،ناگهان نگاهش
اول ،چی��زی نظ��رش را جلب نکرد ،اما وقتی که کم�� 
روی پوتینی که دم در بود میخ شد .چکمههای زردرنگ سلیم ،پسرعمویش بود .با
احتیاط سرک کشید و آن وقت توانست پایی را که درون چکمه بود هم تشخیص
بدهد .تمام بدنش یخ کرد .با دیدن پسرعمویش دانست که از خانه عمویعقوب هم
هیچ امیدی نمیتواند داشته باشد ،به خاطر همین تمام تنش یخ بست .گلولههای
اشک را که در تمام این مدت جلوی ریزششان را گرفته بود ،حاال بسان بارانی روی
گونههایش جاری ش��دند .با دست جلوی فریادش را گرفت تا کسی صدای ضبحه
کشیدنش را نشنود .در همین هنگام دو تا از سربازان عراقی در حالیکه یکی از آنها
چارقدی رنگین را به دور گردنش بسته بود ،تلوتلوخوران از در خانه بیرون آمدند .او
چارقد صفیه ،دخترعمویش را شناخت.
بعد از آن را دیگر به خاطر نمیآورد که چطور خودش را به بيرون ده كش��انده
وتا کجا پیش آمده است ،فقط آمده بود .حساب زمان دیگر از دستش در رفته بود و
نمیدانست که به کجا میرود .سر راهش به جسد چوپان دهکدهشان برخورد کرد
که با چشمانی به سقف آسمان دوختهشده ،طاقباز کنار درختی تکهپاره شده بود.
درحالیکه تمام بدنش مورمور میشد ،نگاهش به توبرهای که کمیدورتر از جنازه
ی نان از آن بیرون زده بود ،آب دهانش را قورت داد و با
روی زمی��ن ب��ود ،افتاد .کم 
احتیاط دس��ت دراز کرد و توبره محتوی نان خش��ک چوپان را با خودش برداشت.
ی دورتر از جسد ،چوخای کهنه او هم نظرش را جلب کرد .معطل نکرد و آن را
کم 
ب سرد خواهد بود.
هم برداشت ،میدانست که هواي ش 
حاال مدتی بود که همان نان خشکها هم تمام شده بود و دیگر توان راه رفتن
هم نداشت .چشمانش سیاهی میرفت .به خاطر گرسنگی دید چشمش هم دچار
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مشکل شده بود .پاهایش قدرت نداشت تا جسم نحیفش را به جایی برساند .راه به
نظرش هر دقیقه کج و کوله میش��د و او باز مجبور بود خودش را به راه مس��تقیم
برس��اند .لحظههای آخر را تلوتلوخوران پیش آمده بود .دهانش خش��ک شده بود،
حتی بزاقی هم نداشت که زبانش را تر کند.
ساعتی میشد که در این سوراخی پناه گرفته و دل به سیاهی مرگ سپرده بود.
دلش میخواست بخوابد ،شاید اینطور به آرامش میرسید و دیگر مجبور نبود این
همه س��ختی و مش��قت را تحمل کند .دلش برای خانوادهاش تنگ شده بود ،برای
غذای گرم ننهاش بالبال میزد .برای سربهسر گذاشتن با اسما خواهرش حاضر بود
جانش را بدهد .اما افسوس که دیدن آنها دیگر شاید فقط در خواب برايش مسیر
بود؛ و حاال تنها و با تنی دردمند در این سوراخی کز کرده بود و از خدا طلب مرگ
می کرد .شاید مرگ ،خوشترین آرزوی او در چنين شرايطی بود.
چشمانش آرامآرام گرم شد .درون چوخای کهنه ،مچاله شده و دستهایش را
به زیر بغل گرفت .سرش سنگین شده بود و نگاهش تار ...حال حتی آسمان را هم
تیره میدید .با تمام کوچکی میدانس��ت که این سنگینی نشانه مرگ است ،اما از
آمدنش ناراحت نبود ،حتی احساس میکرد که میتواند با آغوش باز از آن استقبال
کند .حال که در این دنیای بیپناه کس��ی را نداش��ت ،پس چه بهتر که به آغوش
سرد مرگ پناه میبرد.سنگین و سنگینتر شده بود .دیگر دستهایش با بیحالی به
کناری افتاده بودند .آنقدر توان نداشت که حتی لبههای چوخا را بههم بگیرد تا تن
نحیفش بیشتر از این مورد هجوم باد قرار نگیرد.
***
ی میبیند.
با بیحالی پلکش را باز کرد .احس��اس کرد سایههای درهم و برهم 
حتی فکر کرد صدای زمزمهای را هم ش��نیده ،اما میدانس��ت که دچار توهم شده
اس��ت .با زحمت س��رش را بلند کرد تا برای آخرین بار آسمان را ببیند ،اما گردن
الغرش حتی نتوانست سنگینی سرش را تحمل کند ،سرش به زمین خورد و نالهای
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ضعیف از نهادش برآمد.
قبل از اینکه کامال بیهوش ش��ود ،حس کرد صدای فریادی را ش��نیده است،
وقتی که دستی پیکر الغرش را از زمین بلند کرد ،او حتی آن را حس نکرد...
محمد آرامآرام ،با دستمالی خیس لبهای داغمه بسته پسرک سیهچرده را تر
کرد .پسرک در خواب دوباره نالهای کرد و باز ساکت شد .شاید کار خدا بود که در
آخرین دقایق ،صدای ناله ضعیف او را بشنود و رد آن را بگیرد؛ هرچند که سیدجواد
او را از جستجوی آن اطراف منع کرده وکلی هم نق زده بود که چرا دارد وقتش را
تلف می کند .سیدجواد عقیده داشت او با شنیدن زوزه باد دچار این توهم است که
حتما کسی همان دوروبر نیاز به کمک دارد .اما او بدون توجه به اعتراض ديگران ،با
احتیاط از آن سراشیبی باال رفته و به داخل سوراخ کوچک سرک کشیده بود و با
دیدن جسم کوچکی که درون چوخای کهنه مچاله شده بود ،از ته دل فریاد کشیده
و بقیه را خبر کرده بود.
حال س��ه روز بود که پس��رک کوچک در چادر بیمارستان صحرایی زیر سرم
ب��ود و محمد جز برای مواقع ضروری ،برای لحظهای هم از کنارش جم نمیخورد.
کوچکترین حرکتش را زیر نظر داشت و دستهای الغر وکبرهبسته او را به دست
گرفته و با نوازش کردن س��عی در این داشت تا زندگی را به این پیکر رنج کشیده
برگرداند .در وهله اول دکتر با دیدن جس��م درهمشکسته او اظهار ناامیدی کرده و
گفته بود که بدن پسرک به خاطر سوءتغذیه دچار مشکل کمآبی شدید شده است
و احتمال اینکه دیگر به هوش نیاید ،زیاد است .اما محمد توکل به خدا کرده و امید
به این بسته بود که پسرک چشمانش را باز کند .او دلش میخواست وقتی به هوش
میآید ،کنارش باشد تا احساس غریبی نکند .ته دلش میدانست که او احتماال از
ماجرای دهش��تناکی جان س��الم به در برده و چشمانش چه بسا شاهد ماجراهای
هولناکی بوده است .بارها و بارها از بین لبهای داغمهبستهاش کلمه مادر را تکرار
کرده و دستهاي کوچکش بیهدف در پی در آغوش کشیدن کسی به جلو آمده
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بود و هر بار هم محمد سرش را خم می کرد تا پسرک بتواند در رویا او را لمس کند.
بمان��د که بچههای گروه چند بار به داخل چادر س��رک کش��یده و هر بار هم
درحالیکه سعی می کردند چشمانشان به نگاه محمد نخورد ،زیر لب خواسته بودند
که اگر کاری چیزی هس��ت به آنها بگوید تا انجام بدهند و هر بار هم محمد تنها
س��ری تکان داده و گفته بود که نیازی نیست .سیدجواد که تقریبا هر روز میآمد
و ساعتی را در کنارشان مینشست و سعی می کرد تا یک طوری شرمندگیاش را
پنهان کند ،چون میدانس��ت اگر محمد به حرف او گوش داده و رد ناله را نگرفته
بود ،االن جسم پسرک طعمه درندگان وحشی شده بود .او به خاطر همین بدجوری
عذاب وجدان گرفته بود و سعی در این داشت تا بلکه بتواند یک طوری بار گناهش
را سبک کند و هر کاری که از دستش بر میآمد انجام میداد تا بلکه پسرک زودتر
سالمتش را به دست بیاورد و به هوش بیاید.
عاقبت روز سوم بود که با پرستاری بیوقفه محمد ،پسرک چشمان درشتش را
باز کرد .در وهله اول اصال نمیدانست کجاست! با حیرت کمیبه دور و برش نگاه
کرد .عاقبت با کنجکاوی به محمد که داش��ت با محبت به او لبخند میزد ،چش��م
دوخت .محمد در حالیکه دس��ت کوچک او را نوازش می کرد ،به آرامیحالش را
پرسید .پسرک در سکوت به او نگاه کرد .مرد به نظرش غریبه میآمد .اما هرکسي
بود ،میشد مهربانی را از نگاهش حس کرد.
در همین هنگام سیدجواد داخل چادر شد .وقتی به آنها نزدیک شد ،از دیدن
چشمان باز پسرک نفسی به آسودگی کشید و چشمانش به اشک نشست .خودش
را کنار تخت رساند و کمیدورتر از پسرک روی لبه تخت نشست .پسرک خودش
را جمع کرد .سیدجواد خندید و گفت:
 نترس کوچولو ،کاریت ندارم...نگاه پسرک سرگردان به محمد برگشت .نگرانی را میشد در چشمانش تشخیص
داد .س��یدجواد از داخل جیب لباسش بسته شکالتی بیرون آورد و رو به او گرفت.
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پسر در گرفتن آن تردید داشت .محمد سرش را تکان داد .او با احتیاط دستش را
دراز کرد و بسته شکالت را گرفت .اما آن را باز نکرد.
 ببینم حرفی چیزی گفته یا نه؟محمد سری تکان داد و گفت:
 نه ،حرفی نزده. چرا؟محمد همانطور که مالفه روی پسرک را مرتب می کرد ،جواب داد:
 احساس می کنم فارسی بلد نیست.سیدجواد به پیشانیاش زد و تقریبا با صدای بلند داد کشید:
 ای که چقدر ما شوتیم!بعد بدون اینکه فرصتی برای جواب بدهد ،از جا پرید و به طرف در چادر دوید.
محمد حیرتزده با نگاه بدرقهاش کرد .سیدجواد قبل از اینکه از چادر بیرون برود،
رو به او داد کشید:
 االن برمیگردم.با رفتن شتابزده سیدجواد ،محمد با لبخندی رو به پسرک که هنوز با نگاهی
حیران داشت به در چادر نگاه می کرد ،گفت:
 نگران نباش ،این سید ما کال همینطوریه ،بعضی وقتها به سرش میزنه.در نینی چشمان درشت پسرک هنوز نگرانی موج میزد .محمد با مهربانی به
شکالتی که هنوز در دست او فشرده میشد اشاره کرد ،یعنی بازش کن .پسرک این
بار متوجه شد که منظور او چیست .آرام و با تانی کاغذ دور شكالت را باز کرد و آن
را به دهان گذاشت .از حالت نگاهش مشخص بود که از طعم و مزه آن خوشش آمده
است .محمد دستهایش را به زیر چانه زده و محو او شده بود.
پوس��ت صورت پسرک دقیقا ش��بیه به همان شکالتی بود که داشت با ولع آن
را میخورد .گوشههای چشمش کشیده و پوست صورتش چغر و چروکشده بود.
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محمد در روزهایی که باالی سر او کشیک میداد ،متوجه شده و موضوع را با نگرانی
با دکتر مطرح کرده بود ،اما دکتر چروک صورت پسرک را از بیآبی که کشیده بود
میدانست و به او اطمینان داد که بهزودی تمام اینها رفع خواهد شد.
سیدجواد با همان شتابی که رفته بود ،برگشت اما این بار تنها نبود بلکه علياكبر
هم همراهیاش می کرد که دوتایی دستهای خالومراد یا باباسقا را گرفته و تقریبا
با خودشان اورا می کشیدند .پیرمرد بیچاره به نفسنفس افتاده و دانههای ریز عرق
روی پیشانیاش نشسته بود .محمد از جا برخاست .رو به آن دو با تشرگفت:
 با این پیرمرد چیکار دارید؟ بنده خدا رو ولش کنید از نفس افتاد.خالومراد بریدهبریده رو به او گفت:
 ای خدا خیرت بده فرمانده ...منو از دست این دو تا دیوونه خالص کن...محمد دس��ت دراز کرد و ش��انههای پیرمرد را گرفت و او را روی تخت نشاند.
علياكبر و س��یدجواد مثل آدمهای گناهکار پشت س��ر او ایستادند .محمد دوباره
سرزنشآميز به آن دو نگاه کرد .علياكبر شانهای به نشانه بیگناهی باال انداخت و با
گوشه چشم به سیدجواد اشاره کرد.
س��یدجواد هم همانطور که با مشت به پشت او سقلمهای میزد ،رو به محمد
گفت:
 خب برادر من ،مگه نگفتی بچه از بیخ عربه ...خب منم رفتم همشهری براشآوردم ...این باباسقای ما خودش همزبون بچه اس.
محمد سری تکان داد و نیملبخندی زد .خالومراد که تازه متوجه جریان شده
بود ،رو به سمت پسرک کرد و با زبان خودشان از او نامش را پرسید.
 بشیر.اسم بشیر را هر سه نفر آنها متوجه شدند .بشیر که حال کامال اعتمادش جلب
شده بود ،در حالیکه تندتند حرف میزد ،رو به خالومراد حکایتش را تعریف کرد و
با هر کالمی که از دهانش خارج میشد ،قیافه تیره خالومراد بیشتر بهه م میریخت
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و رنگ صورتش به خاکستری میگروید.
دانههای درشت اشک ،گونههای استخوانی بشیر را پوشانده بود .محمد دستش
را دراز کرد و دس��ت او را در مش��ت خود فشرد .با اینکه زبانش را نمیفهمید ،اما از
هیجان و اش��کهای چشمانش متوجه ش��ده بود که بد مصیبتی از سر او گذشته
است ،بنابراین سعی کرد تا کمیبا او همدردی کند .سیدجواد و علياكبر در سکوت
تنها نظارهگرانی خاموش بودند.
باالخره بش��یر آرام گرفت .خالومراد خم ش��ده و او را در آغوش گرفت .دقایقی
دو همزبان در آغوش هم گریس��تند و سپس بعد از دقایقی که به نظر طوالنی هم
ی به آنها خیره
میآمد ،هر دو ساکت شدند .محمد و بقیه بدون کوچکترین کالم 
شده بودند.
خالومراد همانطور که بش��یر را درآغوش داشت ،خیلی خالصه آنچه را که به
سر پسرک گذشته بود ،برای آنها تعریف کرد .چهره محمد چنان رنگ باخته بود
که علياكبر بیاختیار کنار ش��انهاش قرار گرفت و دس��تش را به روی شانههای او
گذاشت .چانه محمد قفل شده و رگهای گردنش انگار چیزی نمانده بود که از زیر
پوس��ت بیرون بزند .وقتی خالومراد لب فرو بست ،محمد از جا جست و با گامهای
بلند به بیرون از چادر رفت .سیدجواد خواست به دنبالش برود که علياكبر با دست
مانع رفتن او شد.
 تنهاش بذار...آن دو با چشمانی که بارانی شده بود ،به رد رفته محمد خیره ماندند.

فصل هشتم
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حاجآقا س��بزیکار ،بند س��اکش را کشید و آن را به روی ش��انهاش محکم کرد و
درحالیکه از راننده تشکر می کرد ،از تاکسی پیاده شد.
 خیر پیش جوون ،ممنون. خداحافظ حاجی. خدانگهدار.نگاهی به س��ر کوچه انداخت و نفس عمیقی کش��ید .بفهمي نفهمی ،دلش برای
خانه و زندگیاش تنگ ش��ده بود .مدت طوالنی بود که نتوانسته بود حتی یک هفته
مرخصی بگیرد و سری به زن وبچهاش بزند .هر وقت هم تلفن کرده بود ،صدیقه خانم
با بغضی که درگلو داش��ت ،از او و پسرش محمد گالیه کرده بود که پدر و پسر دیگر
یادی از خانه نمی کنند و آنها را به امان خدا رها کردهاند .آخرین باری که توانس��ته
بود محمد را ببیند ،وقتی بود که هر دو خیلی اتفاقی در یکی از ايستگاههاي صلواتي
بههم برخورد کرده بودند و تنها چند دقيقهای توانستند با هم خلوت کنند و از دلتنگی
بیرون بیایند .بعد ازآن دیگر هیچ...
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بنده خدا همسرش حق داشت .این از شوهرش ،آن هم از پسر بزرگش که شاید
هر چند ماه یکبار میتوانس��ت به خانه بیاید .هرچند که اگر صدیقهخانم میفهمید
تنها یک هفته مرخصی دارد ،حتما صدایش درمیآمد ،اما خب چارهای نبود ،از نظر
خودش این یک هفته خیلی هم طوالنی بود و حتما هفته به آخر نرسیده ،او هم مثل
پس��رش بهانهای جور ميكرد و یک جوری س��اکش را میبست و باز به سوی جبهه
راهی میشد...
اینجا کاری برای انجام دادن نداش��ت یعنی طاقتش نمیشد .میدانست که االن
وقتی نیست که کسی به هوای سن وسال در خانه بنشیند و از دیگران انتظار داشته
باش��د که به جای او به جبه��ه بروند و با این ازخدابیخبران رودرو بایس��تند .به هر
مسلمانی واجب بود که ادای دین کند تا از وجب به وجب خاک وطنش دفاع کند .او
حتی موقع رفتن محمد ،با اینکه میدانست آنقدر سن و سالی ندارد ،اما مخالفتی از
خود نش��ان نداده و کارش را تایید هم کرده بود .خیلی وقتها به او افتخار هم کرده
بود که بااین سن کم به خاطر لیاقتش توانسته بود فرماندهی گردان ادوات را به عهده
بگی��رد .هر وقت هم مادرش دلنگرانیهایش را به او منتقل کرده بود ،او تنها س��ری
تکان داده و گفته بود ،توکل به خدا؛ هر چی خودش صالح میداند.
 سالم حاجابراهیم ،رسیدن به خیر.با شنیدن صدای یکی از همسایهها به خود آمد و پاسخ سالمش را داد.
 سالم از ماست عباسآقا.عباسآقا جلو آمد و ش��انههای او را بوسید .حاجابراهیم با شرمندگی خود را پس
کشید.
 ای بابا! عباسآقا!عباسآقا در حالیکه چفیه را به چشمانش می کشید ،با بغض گفت:
 ما که الیق نبودیم ولی الهی خدا شماها رو حفظ بکند.حاجابراهیم در حالیکه با مهربانی پیرمرد را به آغوش می کشید ،گفت:
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 ما به امید شما که پشت جبهه را نگه داشتید ،رفتهایم ...همه برویم چه کسی مارا حمایت می کند؟ اجر همه شما با خداست...
عباسآقا تنها آهي س��وزناک از ته دل کش��ید .در چشمبهمزدنی کوچه از آمدن
حاجابراهیم باخبر ش��دند و همه چون مور و ملخ به دورش ریختند .حاجآقا هنوز به
خانه نرسیده ،خبرش جلوتر به اهل منزلش رسید.
صدیقخانم شتابزده چادر نمازش را به سرکشید و پلهها را دوتايكي کرد .دخترها
هم پشت سرش دویدند.
 آخجون ...بابا!حاجابراهیم در بین اهالی کوچه محاصره ش��ده بود که چشمش به زن و بچهاش
افتاد .دس��تش را تکان داد .صدیقهخانم دستش را به روی قلبش گرفت .راضیهخانم،
مادر دو شیهد کوچه ،آهي کشید و گفت:
 الهی خدا برات نگهش داره.صدیقهخانم درحالیکه صورت پیرزن را میبوسید ،پاسخ داد:
 خدا عمرتان را زیاد کنه ...محمدم همیشه سفارش شما رو به من می کنه.پیرزن درحالیکه برق اشکی به چشم داشت ،سری تکان داد و گفت:
 میدونم ،من همیش��ه شرمنده این پسر بودم...میدونم چقدر هوای من پیرزنرو داره.
هنوز صدیقهخانم پاسخی نداده بود که با صدای شوهرش قلبش به تپش درآمد.
 سالم!صدیقهخانم پر چادرش را به لب گزید و درحالیکه بسان دخترکی سرخ شده بود،
جواب سالمش را داد.
 بابا!دخترها از س��رو گردن پدرش��ان آویزان بودند .مصطفیکوچولو هم پشت چادر
مادرش پناه گرفته بود و گاهی با خجالت نگاهی به این مرد خاکآلود که سرو ریش
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بلندی هم داش��ت میانداخت .ش��اید میشد گفت که پدرش را از بس دیر دیده بود،
دیگ��ر او را ب��ه خاطر نداش��ت .صدیقهخانم همانطور که چ��ادرش را محکم به دور
صورتش میگرفت ،با دستی دیگر مصطفی را به طرف پدرش هل داد.
 باباست پسرم.حاجابراهیم خم شد و آرام پسرش را در آغوش گرفت .مصطفی رو برگرداند.
 ببخشید تو رو خدا ...غریبیاش می کنه.مرد خندید.
 عیبی نداره ،گلپسر بابا میخواد باباش رو تنبیه کنه.در همان حال که پسرش را به آغوش داشت ،با نگاهی محبتآميز به دخترها رو
به صدیقهخانم گفت:
 اما عوضش دخترها هنوز منو به خاطر دارند. ای آقا!کالم صدیقهخانم رنجیدهخاطر بود.
نگاه مرد با محبت به چش��مان همسرش دوخته شد و تبسم شيريني روي لبش
نشست .صدیقهخانم دستپاچه س��عی کرد سرخی گونههایش را پنها ن کند .کمکم
دوروبرشان خلوت شد و اهالی هرکدام به سویی رفتند و خانواده کوچک سبزیکار را به
حال خودشان گذاشتند .راضیه خانم درحالیکه دستش را به دیوار گرفته بود ،آرامآرام
درحالیکه چشمانش هنوز برق اشک را به چشم داشت ،رو به سمت خانهاش برگشت.
سرکوچه هنوز تابلویی فلزی جا خوش کرده بود؛ کوچه شهیدان نوراللهیان.
***
تمام پیشبینیهای حاجابراهیم برای یک مرخصی بیدردسر به روز سوم نرسیده،
نقش بر آب شد.
روز سوم آمدنش داشت واشر شیر آب را که به قول همسرش از صداي چکچکش،
شبها یک خواب آرام برایشان نگذاشته بود ،تعمیر می کرد که صدیقه خانم سرش را
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از پنچره بیرون آورد و صدایش زد.
 آقا تلفن با شما کار داره.ی سرش را به عقب چرخاند و گفت:
حاجابراهیم کم 
 با من؟!صدیقهخانم همانطورکه باز به داخل برمیگشت ،با صدایي که داشت دور میشد
جواب داد:
 بله با شما...حاجی دست خیسش را با حولهای که دخترش ملیحه به دستش داد خشک کرد
و همانطور که با لبخند از او تش��کر می کرد ،وارد اتاق شد .تلفن نزدیک پنجره روی
یک میز عس��لی خوشنقش و نگاری که صدیقهخانم با س��لیقه خودش دوروبرش را
تزیین کرده بود ،قرار داشت .کنار عسلی هم کنارهای را پهن کرده و پشتی ترکمنی
خوشنقش��ی را هم به دیوار تکیه داده بود؛ به خاطر اینکه وقتی با تلفن حرف میزد
ترجیح میداد که روی زمین بنشیند ،بدش میآمد که حرفهایش را ایستاده بزند .به
خاطر همین هم بارها و بارها محمد و او به این کارش خندیده بودند و س��ربه سرش
میگذاشتند .حاجی و محمد بیشتر اوقات همانطور که میایستادند ،جواب تلفن را
میدادند ،برای همین هم بچهها اس��م کناره را تش��کچه اختصاصی مامان لقب داده
بودند.
 الو بفرمایید...حاجی حوله دس��تش را روی لبه طاقچه گذاش��ت و در همان حال با مخاطبش
مشغول احوالپرسی شد .صدیقهخانم به آشپزخانه برگشته بود .پشت حاجی رو به اتاق
بود و صورتش به طرف پنجره قرار داشت ،به خاطر همین هم هیچکس متوجه رنگ
و روی صورت او که حاال داش��ت به خاکستری میزد ،نشد .پاسخهای حاجی تنها به
بله و نه منتهی میشد.
 -بله چشم...
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 حتما ...دستتان درد نکند. ممنون .امید به خدا. خدانگهدار.حاجی آخرین خداحافظی را هم انجام داد ،س��پس همانطور که پش��ت به اتاق
داش��ت ،بیحرکت سرجایش باقی ماند .س��روصدای ظرف و ظروفی که صدیقهخانم
داش��ت برای ناهار آماده می کرد ،سکوت حاجی را تحتالشعاع قرار داده بود .دخترها
هم هرکدام به طرفی بودند .فقط مصطفیکوچولو روی پتو دراز کشیده بود و داشت با
ماشین اسباببازیاش بازی می کرد که او هم متوجه حالت نگاه پدرش نبود .حاجي با
دستهایی که به پشت زده بود ،نگاهی به داخل حیاط داشت .لبهای بهمفشردهاش
نش��ان از افکار درونیاش داش��ت .چش��مهای حاجی به سرشاخه بید مجنون حیاط
دوخته شده بود.
 آقا ناهار حاضره.با ش��نیدن صدای صدیقهخانم ،حاجی یکهای خورد و به خودش آمد .دس��تی به
صورتش کشید و سعی کرد تا قیافه عادی به خودش بگیرد .به خاطر همین هم خم
شد و پسرکش را از روی زمین بلند کرد و همانطور که او را به سرشانه گرفته بود ،به
طرف سفره رفت .در همین هنگام هم با خود واگویه کرد:
 خدايا! حاال چیکار کنم؟با تمام تالش��ی که حاجی موقع صرف ناهار برای عادی نگه داش��تن خود کرد،
اما صدیقهخانم با زیرکی متوجه ش��د که چیزی فکر مردش را به خود مشغول کرده
است که جز چند قاشق ،دیگر چیزی از غذایش نخورد و تنها خود را به ظاهر سرگرم
خوردن نش��ان داد .در برابر ش��وخیهای بچهها هم ب��ه زدن لبخندی کمجان اکتفا
می کرد.
صدیقه صبوری به خرج داد و تا آخر ناهار هیچ حرفی نزد ،اما وقتی سفره برچیده
شد و دخترها بيرون رفتند ،دو استکان چای ریخت و کنار حاجی روی زمین نشست.

84
بدرقه تا مقصد

حاجی داشت قرآنش را زمزمه می کرد.
 خسته نباشی.حاجی عینکش را از چش��م درآورد و بانگاهی گرم به همس��رش نگریس��ت و در
جوابش با محبت تبسمی کرد و گفت:
 شما خسته نباشی با ناهار خوشمزهای که امروز برای ما درست کردی.ی س��رجایش جابهجا ش��د و همانطور که اس��تکان چای را به
صدیقهخانم کم 
دستش میداد ،با نیملبخندی پاسخ داد:
 ولی فکر نکنم شما چیزی از خوشمزگی غذا فهمیده باشی.ابروهای حاجی باال جست.
 چطور؟ آخه تنها چند قاش��ق خوردی ،بعد هم من ندیدم یه لقمه درست و حسابی ازگلوت پایین رفته باشه.
لبخندی لبهای حاجی را از هم باز کرد و همانطورکه قرآن را میبس��ت ،آن را
بوسید و روی طاقچه باالی سرش گذاشت ،در همان حال هم گفت:
 هیچوقت نمیشه سر شما رو کاله گذاشت ،خیلی زود ما لو میریم.صدیقهخانم تابی به گردنش داد و گفت:
 پس چی؟ی خود را نزدیک کرد و گفت:
سپس کم 
 خب حاال بگو چی شده که فکرت اینقدر مشغول شده .اصال کی بود زنگ زد؟چون من فکر می کنم از همون تلفن آشفته شدی.
حاجی در حالیکه سعی می کرد لحنش عادی باشد ،سری تکان داد و گفت:
 درست حدس زدی.با گفتن این حرف ،اس��تکان چای را به لب برد و جرعهاي از آن را نوش��ید .شاید
میخواست به نوعی از جواب طفره برود و راه فراری برای خود بیابد .اما هر چقدر هم
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نوشیدن چایش را طول داد ،فایدهای نداشت .مادر بچههایش را نمیتوانستدست به
سر کند .باید برای او پاسخی پیدا می کرد.
 خب! من منتظرم.حاجی پاهایش را دراز کرد و درحالیکه سعی داشت نگاهش را از او بدزدد ،گفت:
ی نیست .فقط...
 هرچند چیز مهم  فقط چی؟صدیقهخانم آش��کارا ناآرام ش��ده بود و نمیتوانست س��ر جایش بنشیند .حاجی
نگاه��ش را ب��ه او دوخت .دلش نیامد بیش��تر از این او را منتظر نگ��ه دارد ،بنابراین
شمردهشمرده رو به او گفت:
 راستش من باید برگردم. چی؟! ولی هنوز سه روز هم نشده که آمدی.صدیقهخانم بسان کودکی لب برچید .حاجی سعی کرد دلداریاش بدهد.
 چارهای ندارم ،مجبورم. یعنی چی که مجبورم...؟ تو که میدونی هر کسی یه تخصصی داره .حاال هم اونا به هنر من احتیاج دارندو کسی رو هم ندارند ،باید برم.
صدیقهخانم شانهای باال انداخت .ابروهای درهم او نشان از ناراحتی درونش میداد.
مرد نگاهش را به او دوخت ،دلش میس��وخت ،میدانس��ت که تنهایی و دستتنها با
چند بچه کوچک س��رو کله زدن چقدر دش��وار است .همسرش از زمان شروع جنگ
بدون کمک از شوهر و پسر بزرگش سختیها را تحمل کرده و دم نزده بود و حاال بعد
از سه ماه که مردش را در خانه میدید ،این شاید انتظار زیادی نبود .اما او هم چارهای
نداش��ت .باید میرفت .پسرکش درگوشه ای از کشور نیاز به پدر داشت و دستهای
حمایتگر او را میطلبید .وای اگر مادرش میفهمید االن پاره تنش به چه روز و حال
است! شاید چارقد به سر می کرد و راه میافتاد ،اما نه االن وقتش نبود که به او واقعیت
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را بگوید .همان بهتر که سینهاش جایگاه راز بماند ...او طاقتش را داشت ...بله طاقتش
را داشت .اما حاجی هم در آنچه بعد دید شاید چندان صبر و طاقتی از خود نشان نداد.
***
محمد نالهای کرد و خواست به پهلو بچرخد اما درد امانش را برید .سرش سنگینی
می کرد ،نمیدانست کجاست .صداهای گنگ و ناآشنايی که دو روبرش بود او را گیجتر
می کرد .نمیدانس��ت این درد لعنتی از کجا آمده که اینچنین امانش را بریده اس��ت.
چیزی به خاطر نمیآورد .همه چیز را خاکس��تری میدید ،با وزوزی که مثل پشهای
کنار گوشش او را آزار میداد .سعی می کرد تکان بخورد اما نمیتوانست .تا میخواست
تکان بخورد ،دردی ش��دید تا اعماق استخوانش را میسوزاند .برايش این درد عجیب
بود .سابقه نداشت در برابر دردی اینطوری ناتوان باشد و از ته دل بنالد .اما هر کاری
می کرد ،نمیتوانست جلوی نالهاش را بگیرد .روزهای اول این صدای ناله برايش ناآشنا
بود ،اما کمکم فهمید این نالهها از گلوی خودش خارج میشود .تالش کرد تا باز هم
طاقت بیاورد.
نمیدانست چند روز گذشته است که صدای آشنایی دلش را تکان داد:
 محمدم!س��عی کرد تا پلکهایش را باز کند اما نتوانست .از میان لبهای داغمهبستهاش
صدای خشداري بیرون آمد:
 بابا! جان بابا! نگران نباش من اینجام.بوی آشنای پدر برایش آرامش کرد .دلش میخواست میتوانست چشمهایش را
باز کند اما سنگینی پلکهایش برايش بسیار عجیب بود .انگار کسی روی چشمهایش
را با دست محکم نگه داشته بود و اجازه نمیداد چشمهایش را باز کند .دستهای پدر
دستش را محکم نگه داشته بود .با لمس دستهای پدر ،دلش آرام گرفت .انگار نیرویی
را به او تزریق کرده بودند .زمزمه مبهم پدر را با کسی شنید .کلمات برايش خیلی دور
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بودند فقط یکی دو کلمه را شنید ،اما بقیه برايش نامفهوم بودند .فقط حمله ...پاتک...
پاندول ...دستش...
کلمات را نمیتوانست کنار هم تشخیص بدهد .سردرگم بود .درد امانش را بریده
بود.
 محمدم! خوبی؟ هوم.ی از سایه خانمی
بوی ناآشنایی باعث شد سرش را به طرفی برگرداند .طرح مبهم 
را دید ،لحظهای بعد صدایش را هم شنید.
 پدرجان اگه اجازه بدید میخوام آمپولش رو بزنم. باشه دخترم بفرمایید.خشخ��ش مالفهها اعصابش را بههم ریخته بود .یک لحظه دردی را در بازویش
احس��اس کرد ،بعد به ثانیه نکشیده احساس کرد گرمای مطبوعی در سرتاسر بدنش
پیچید .دوباره بوی پدر جای آن بوی ناآشنا را گرفت.
 بابا! جان؟ چه بالیی سرم آمده؟آه پدر برای لحظاتي ساکتش کرد ،بعد او با همان لحن آرامش گفت:
 میگن تو عملیات زخمیشدی. عملیات؟محمد دوباره تکرار کرد عملیات؟ ...کمکم ابرهای خاکس��تری ذهنش داش��ت به
کناری میرفت و چیزهایی به یادش میآمد ...آره عملیات ...آن شب باید عملیات انجام
میدادند .شب حمله بود ،عمليات والفجر...
این جرقه بسان باروتی تمام ابهامات را به کناری زد .یادش آمد .آن شب نیروها را
خودش هدایت کرده بود .لحظه زخمیشدنش را هم به خاطر آورد .درست وقتی بود

88
بدرقه تا مقصد

که دستش را باال گرفت تا به سید جواد عالمت بدهد که او را پوشش دهد .تنها باال
گرفتن دستش را ب ه خاطر آورد .بعد نوری شدید و سوزش شدیدتری كه در دستش
حس کرد.
بقیه روزها برايش در پردهای از ابهام گذشت و او درگیر به خاطر آوردن لحظههایش
بود و تا وقتی که صدای پدرش را ش��نید ،چی��زی به یاد نمیآورد ،اما صدای او انگار
مثل دریچهای از نور ،ابرهای خاکستری را از هم درید و به خاطرش آورد که کجاست
و چه اتقاقی افتاده است.
محمد کمکم با پرستاری پدر توانست آرامآرام بهبودی نسبیاش را به دست بیاورد
و به دردی که اینقدر آزارش میداد غلبه کند.
باالخره حال عمومیاش آنقدر خوب ش��د که دکترها به خودش��ان این اجازه را
دادند که او را به اتاق عمل ببرند .حاال از نظر پزش��کی او میتوانست 12ساعت عمل
را تحمل کند.
صبح بود که پرس��تارها وارد ش��دند تا او را برای بردن به اتاق عمل آماده کنند.
محمد بیدار بود .حاجابراهیم دقایقی بعد از پرستارها وارد اتاق شد.
وقتی داخل آسانسور شدند،حاجابراهیم دست سالم محمد را به دست گرفت و با
لبخند نگاهش را به او دوخت .محمد سعی کرد تا بخندد ،اما درد امانش را برید .وقتی
در ن��گاه پدرش نگرانی را دید ،تالش کرد تا دردش را پنهان کند .نمیخواس��ت دل
پیرمرد را بیش��تر از این خون کند .میدانست که برای او دیدنش در این وضع چقدر
دردناک است .در همان مدتی که هوشیاریاش را به دست آورده بود ،متوجه شد که
قضیه مجروح شدنش را از مادر پنهان کرده است و دانستن این موضوع چقدر خيالش
را آس��وده کرد .دلش نمیخواست مادرش را بیشتر از این نگران کند .میدانست که
او در این سالهاي جنگ ،دستتنها بار چه مشکالتی را به دوش کشیده است ،دیگر
دیدن پسرش روی تخت بیمارستان حتما خارج از توانش بود.
12س��اعت طاقتفرس��ا ،امان حاجابراهی��م را بریده بود .با تمام س��عی و تالش
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پرس��تارها ،نتوانس��ته بود به غیر از اس��تکانی چای ،چیز دیگری بخورد .یکی دو بار
سرپرستار کنارش آمده و از او خواسته بود که دست کم برای استراحت به اتاق محمد
برگردد ،اما او قبول نکرده بود ،نمیتوانست ،دلش آرام نداشت .فقط ساعتی را به حیاط
ی زده بود .سرش سنگین بود ،دلشوره داشت .میترسید که
بیمارس��تان رفته و قدم 
خدای ناکرده نتواند ساعات طوالنی عمل را تحمل کند .نیروی بدنی قوی نداشت.
ي��اد روزهاي تولد محمد افتاد و جثه ريز و نحيف��ش .وقتی براي اولين بار نوزاد
را نش��انش دادند ،دلش لرزید .وای که چقدر کوچک و شکستنی معلوم میشد ...در
روزهای دنیا آمدنش حتی میترس��ید بغلش کند ،میترس��ید که بسان چینی ترک
بردارد .حتی وقتی مادرش او را درآغوش میگرفت ،او با احتیاط کمیاینورتر حاضر
به یراق آماده بود که اگه خداییناکرده از دست مادرش لیز بخورد ،او بتواند بگیردش.
در تمام این س��الها که او قد می کش��ید ،حاجی همیشه پشت سرش به نوعی آماده
برای دفاع از فرزندش بود .روزهای اولی که کالس اول رفت ،سر صف تنها شاگردریزه
کالس بود که ناظم مدرس��ه دس��تش را کشید و او را جلوی صف آورد .کیف بزرگش
تمام هیکلش را پوشانده بود و او تالش می کرد تا میتواند خودش را زیر بار سنگین
کیفش صاف نگه دارد .برخالف جثه ریزش جدیت خاصی در کارهایش داشت ،دلش
نمیخواست مشکالتش را روي دوش دیگران بیندازد .همیشه در همه حال بار کارها
را ب��ه عهده میگرفت .به غیر ازآن هم س��عی می کرد تا هر جور هس��ت کمکحال
دیگران باشد .تا هفت سالگی تنها فرزند خانواده بود ،بعد ازآن با دنیا آمدن پیدرپی
سه دختر ،تقریبا میشد گفت که سرشان خیلی شلوغ شد.
محمد با تمام کوچکی وقتی از مدرسه میآمد ،سعی می کرد خواهرهای کوچکش
را طوری س��رگرم کند که مادر بتواند کمیاس��تراحت کند و از دست شیطنتهای
آنها نفسی به آسودگی بکشد .دوران ابتدایی را که تمام کرد ،به مدرسه راهنمایی در
کوچه دکترشیخ رفت .حال دیگر بسیار عاقلتر از سنش رفتار می کرد .از همان سالها
هم عالقه خاصی به مکانیکی داشت .تابستان که میشد حاجی را وادار می کرد تا او
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را به مغازه دوس��تش که مکانیکی داشت ببرد تا بتواند به عنوان شاگرد آنجا مشغول
شود .در اندک مدتی چنان در مکانیکی خبره شد که وقتی صاحبکارش نبود ،خیلی
از کارها را دس��تتنها انجام میداد .به خاطر همین عالقهاش وقتی دوران راهنمایی
را تمام کرد ،با مش��ورت پدر به هنرستان فنی رفت .حاجی هم مخالفتی نکرد ،چون
دلش میخواس��ت محمد به رشتهای که مورد عالقهاش بود ،برود .در چند سالی که
به هنرس��تان میرفت به خاطر پشتکارش مورد توجه مسئوالن هنرستان قرار گرفته
بود و به او چندین بار تقدیرنامه هم دادند .عاقبت هنرس��تان را با نمرات بسیار عالی
به پایان رساند .در کنار درس ،در پایگاه بسیج هم ثبتنام کرده بود و به قول خودش
میخواس��ت وظیفه دینی خود را هم نسبت به کش��ورش انجام دهد .خیلی وقتها
حاجی از این همه تعصب او نسبت به مادر و خواهرهایش حیرتزده میشد .در هیچ
زمانی اجازه نمیداد وقتی کسی پشت درمیآید به غیر از خودش کسی برای باز کردن
در برود .از همان زمانی که خواهرهایش به سن تکلیف رسیدند ،پیگیر حجابشان بود و
سختگیری می کرد؛ حتی گاهی وقتها این سختگیریها را در مورد مادرش هم انجام
میداد .به محض اینکه از مدرسه به خانه میآمد عوض استراحت ،برای خرید خانه به
بیرون میرفت و چیزهایي را که الزم داشتند ،تهیه می کرد .دلش نمیخواست وقتی
پدرش نیست مادر یا یکی از خواهرهایش به در مغازه یا نانوایی برود.
به غیر از کارهای منزل همیشه حواسش بود که کدامیک از فامیل نیاز به کمک
دارند تا به یاریش��ان بشتابد .ازآن قامت کوچک و ریزه ،این همه جنبوجوش واقعا
تعجب داشت .هیچوقت کم نمیآورد .دیگر همه عادت کرده بودند که در هر گرفتاری
اول سراغ او بیایند؛ و این وابستگی فامیل به او باعث سرافرازی و غرور حاجی میشد.
ح��ال دیگ��ر فراموش کرده بود که ی��ک زمانی تا چه اندازه دلواپس پس��رکش بود و
نگران آیندهاش ...دیگر میتوانست با خیال راحت هر جایی که میخواهد برود .چون
میدانست نره شیری به خانه دارد که مواظب خانواده است.
ب��ا ش��روع جنگ تحمیلی ،به حاجی فرص��ت نداد و زودتر از او اق��دام کرد برای
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نامنویسی ...حاجی وقتی فهمید که فردای آن روز اعزام میشد .تازه بعد از رفتنش بود
که روزی متوجه شد پولی را که برای موتور نامنویسی کرده است ،برای مکه یکی از
همسایهها داده است .حاجی فهمید اما به رویش نیاورد .میدانست شاید دلش نخواهد
کسی بویی از قضیه ببرد .بنابراین او هم لب فرو بست و راز پسر را در سینه نگه داشت.
بعد از شهادت ،موتور به نامش در آمد!
حاال اینجا پشت در اتاق عمل ایستاده بود و با دلی پر از تپش ،نگران لحظهبهلحظه
عم��ل فرزندش بود .فرزندی ک��ه تا این لحظه برايش تنها افتخار به همراه آورده بود.
درحاليكه دانههاي تسبيح شاهمقصود يكييكي از الي انگشتانش عبور ميكردند ،به
خدایش التماس می کرد تا درد عمل را برای پس��رش راحت کند .میدانس��ت در این
لحظات تنها دعا گرهگشای اوست.
عاقبت عمل طوالنی محمد تمام ش��د و درهای اتاق عمل باز ش��د .حاجی از جا
کنده شد .با تمام توانی که در پاهایش داشت به طرف برانکارد محمد دوید .چشمان
زیبای پس��رش بسته بود ،رنگ صورتش به خاکستری میزد .تمام دستش باندپیچی
بود .حاجی خم شد و پیشانیاش را بوسید .وای چه سرد بود .دست مجروح پسرکش
را با کنار انگشت نوازش کرد .بغض گلویش را با آهي پرصدا بیرون فرستاد و سوزش
اشک را بر پهنای صورتش حس کرد .لبهای محمد خشک شده بود و ترک داشت و
آرامآرام زیر لب ناله می کرد .حاجی به پرستارها نگاه کرد .یکی از آنها همانطور که
داشت سرم را تنظیم می کرد با مهربانی سری تکان داد و گفت که نگران نباشد ،عمل
با موفقعیت انجام شده است .حاجی سعی کرد تا دل به کالم محبتآميز پرستار بدهد
اما باز طاقتش نش��د .لبهای محمد بدجوری ترک خورده بود .با احتیاط از پرس��تار
ی آب به او برس��اند یا لبهایش را تر کند؟ مرد جوان
پرس��ید نمیش��ود حداقل کم 
لبخندی زد و با سر اشاره کرد که با رسیدن به بخش حتما این کار را انجام خواهند
داد .حاجی نفسی به آسودگی کشید.
وقتی به اتاق محمد رسیدند ،پرستارها مانع از ورود او شدند .حاجی پشت در بسته
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باز منتظر ماند .برای لحظهای حس کرد که صدای ناله ضعیف پسرش را شنیده است.
دلش فشرده شد .با خودش گفت نکند با احتیاط جابهجایش نکنند و آسیبی به دست
مجروحش برسد .اما باز عقل نهیب زد که آنها خودشان کارشان را بهتر از او بلدند.
عاقبت در باز ش��د و اجازه ورود دادن��د ،حاجی انگار پرواز کرد و خودش را باالی
س��ر او رساند .سگرمههای درهم محمد نشان از دردش داشت .حاجی سرش را کنار
گوشش رساند و آرام زمزمه کرد:
 محمد! بابا؟ناله ضعیف محمد ،پاسخ دلنگرانی پدر بود .دوباره دست سالمش را فشرد .محمد
باز ناله کرد .در همین هنگام یکی از پرس��تارها که با خودش مقداری پنبه و کاس��ه
کوچک آب به همراه آورده بود ،وارد شد .حاجی به او چشم دوخت.
 پنبه رو خیس کنید و روی لبهاش بکشید ولی مواظب باشید که آب ندهید،سرم بهش وصله ،نگران نباشید اون تشنهاش نیست فقط شما لبهاشو تر کنید.
 باشه چشم.بعد از رفتن پرس��تار ،حاجی آهس��ته پنبه را برداشت و با آب خیس کرد ،سپس
آن را با احتیاط روی لبهای ترکخورده محمد کشید .محمد زبانش را به دور لبش
کش��ید .حاجی باز دلش فش��رده شد .توي دلش خدا را ش��کر کرد که مادرش اینجا
نیست وگرنه دل پاره می کرد وقتی جگرگوشهاش را اینگونه بیحال و ناتوان در بستر
بیماری میدید.

فصل نهم

فراق

بشیر پوتین تمیز را از کنار دستش برداشت و آن را به طرف خالومراد دراز کرد
و در همان حال گفت:
 بابا سقا! عمومحمد کجاست؟چش��مهای خالومراد به اشک نشست ،نگاهی به پسرک که کنارش روی زمین
چمپاتمه زد بود ،کرد .از همان روزی که او حالش خوب ش��ده بود ،محمد دستش
را در دس��تش گذاش��ته و او را اول به خدا و بعد به خالومراد س��پرده بود .خالومراد
اول چندان تمایلی به س��روکله زدن با پسرک که حال زبان باز کرده بود و دمیاز
حرف زدن هم نمیایستاد ،نداشت اما به خاطر اینکه روی محمد را زمین نینداخته
باش��د ،قبول کرد .در مدتی کوتاهچنان به شیرینزبانیهای او خو گرفت که دیگر
ش��یطنتهای گاهوبیگاهش به چشمش نمیآمد و اگر دقیقهای از جلوی چشمش
دور میش��د ،هراس��ان در پیاش میگش��ت .هرازگاهی که به او چشم میدوخت،
بیاختیار یاد پسرکان خودش میافتاد و قلبش از درد و بغضی عمیق فشرده میشد.
ش��اید حکمت خدا این بود که پس��رک را س��ر راهش قرار بدهد تا بتواند با عذاب
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ی به آرامش برس��د .سرنوش��ت ،آن دو را کنارهم
هجران عزیزانش کنار بیاید و کم 
قرارداده بود تا مرهم زخمهای همدیگر شوند .حتی بشیر هم از وقتی به او خو گرفته
بود زیاد برای خانوادهاش دلتنگی نمی کرد و كمتر از آنها حرف میزد .گويا او هم
با سرنوشتش کنار آمده بود .خالومراد همه اینها را مدیون محمد بود که وادارش
کرد تا دست پسرک را در دستهایش بگیرد .حاال بشیر دلتنگ عمومحمدش شده
بود .خالومراد خود میدانست که در آخرین عملیات ،محمد بدجور زخمیشده و به
پشت جبهه منتقل شده است .خبرها را علياكبر و بقیه بچهها به او رسانده بودند؛ و
چقدر هم در برابر قسم و آیههای خالومراد که تاکید داشت راستش را به او بگویند،
خندیده و کلی سربه سرش گذاشته بودند که نافش به محمدش بسته است و اگر
روزی او را نبین��د حتما دق خواهد کرد و ...تنها خالومراد زمانی آرام گرفته بود که
علياكبر در حالیکه با مهربانی شانههایش را به بغل گرفته بود ،با مالیمت به او گفته
بود که باباسقا! تو فکر می کنی اگر اتفاقی برای محمد میافتاد ،من اینطور زبانم به
ش��وخی و خنده باز میشد و سربهسرت میذاشتم؟ تو که دیگه خودت باید خوب
بدونی من نفسم به نفس محمد بستهاس و همیشه از خدا خواستم اگه قراره اتفاقی
بیفته ،من جلوتر از محمد رفته باشم ،چون طاقت دوریش رو ندارم .پس نگران نباش
که این پسرعمه ما ُسر و ُمروگنده ،االن داره برای ننهباباش کلی ناز میاره و تو کلهاش
در پی فرصته که چطوری دورشون بزنه و بتونه فرار کنه و به اینجا برگرده ...خیالت
تخت تخت باشه .سروکلهاش همین روزا پیدا میشه ،پس منتظرش باش.
علياكب��ر بعد از گفتن این حرفها پوتینهای واکس خوردهاش را از خالومراد
گرفته و با نغمهاي زير لب ،به طرف سنگرش راه افتاده بود ،اما قبل از اینکه خیلی
از او دور شود خالومراد از پشت سرش داد کشیده بود:
 راستی امشب مگه چه خبره که تو اینقدر به خودت رسیدی؟علياكبر از سر شانهاش نگاهی به او انداخته و درحالیکه بند پوتینهایش را که
از روی شانهاش لیز خورده بودند دوباره به روی شانه میانداخت ،بلند خندیده و در
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پاسخ گفته بود:
 باباسقا! خیلی از دنیا عقبی .خیلی ...امشب شب عملیاته ...شب عملیات. شب عملیات! پس چرا تو...علياكبر نگذاشت او حرفش را تمام کند و همانطور که دور میشد ،داد کشید:
 امشب ،شب قراره...باباسقا.خالومراد با نگاهی حیرتزده به رد رفته او خیره شد و بیاختیار سنگینی خاصی
را درون قلبش احساس کرد .چشمانش به سوزش افتاد و بهآهستگی با پشت دست،
قطرههای اشکش را پاک کرد و آرامآرام به طرف سنگر خودش برگشت.
***
صدیقه خانم با پر چادر ،اشک چشمش را پاک کرد و سعی داشت تا صورتش
را عادی نشان بدهد .میدانست که محمد با دیدن قیافه آشفتهاش ناراحت میشود
و جوش خواهدزد .نمیخواس��ت پسرکش به غیر از بیماری که داشت ،مشغولیت
فکری دیگری هم داشته باشد .از همان روزی که حاجآقا تلفنی سربسته به او خبر
داده بود که دارد با محمد بازمیگردد ،دلش به شور افتاده و تا زمانی که چشمش
به آنها نیفتاده بود ،حتی لحظهای هم آرام و قرار نداش��ت و بسان مرغی سرکنده
این طرف و آن طرف میرفت .در برابر کنجکاوی دخترهایش هم س��عی کرده بود
پاسخی سرباال بدهد تا دل کوچکشان را به درد نیاورد .دلش نمیخواست آنها را
نگران کند ،خودش که دمیآرامش نداشت برای کل خانواده بس بود ،دیگر هولو
والي آنها برايش زیادی بود.
زمان��ی هم ک��ه در خانه را به روی مردهایش باز کرد ،بیاختیار دس��تش را به
روی قلبش گذاشت و عقبعقب رفت تا به دیوار تكيه دهد .محمد با همان لبخند
همیشگی و با دست سالمش ،مادر را بغل گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد:
 مادرم از شما توقع نداشتم به خاطر یک زخم کوچک اینطوری آشفتهحالباشی.
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صدیقهخانم با بغض زمزمه کرد:
 محمدم!محمد خم شد و دست مادر را بوسید .دمیبه همان حال ماند ،حاجآقا با فشاری
که در قلبش حس می کرد ،سعی کرد تا جو به وجود آمده را بههم بزند ،به خاطر
همین هم درحالیکه مصلحتی سرفه می کرد ،با خنده گفت:
 بابا یکی هم به ما برسه!صدیقهخانم از کنار شانههای فرزندش به مردش نگاه کرد و لبخندی کمرنگ به
روی لبش نشست .محمد همانطور که شانههای مادرش را با یک دست به آغوش
داشت ،آهسته به طرف در اتاق راه افتاد .حاجآقا هم با نگاهی که میترسید هر دم
بارانی ش��ود ،با ساکهایی که به دستش بسان کوهی سنگینی می کرد ،پشت سر
آنها قدم برداشت.
حاجآقا از همان روزی که آمدند ،شاید روزی چند بار محمد را پیش دکترهای
مختلفی برد تا ش��اید فرجی ش��ود و هر بار هرکدام درحالیکه س��عی می کردند
احساسات درونیشان را حفظ بکنند ،گفته بودند که باید توکل به خدا کنند.
آخری��ن دکتر در برابر اصرارهای حاجآقا قبول ک��رد تا او را عمل کند ،اما قول
زیاد مس��اعدی نداد ،فقط قبول کرد عمل کند .و ب��از حاجآقا بود که کنار در اتاق
عمل پس��رکش قدم زد و به ائمه(ع) متوس��ل ش��د؛ این بار اما تنها نبود .همسر و
برادرخانمش هم کنارش بودند و دلداریاش میدادند .دکتر چندان امیدی به آنها
نداده بود .اما باز هم همان یک درصدی که گفته بود برايش��ان جای امید داش��ت.
حمی��د برادرخانمش در تمام لحظات عمل پابهپایش مانده بود و س��عی کرده بود
تا دلداریاش بدهد که باید به آنچه خدا برايش��ان مقدر کرده اس��ت گردن نهند.
صدیقهخانم مهر سکوت به لب زده و فقط به کتاب دعایش چشم دوخته بود و مدام
ذکر ميگفت؛ تا لحظهای که در اتاق عمل باز شد و پرستارها با برانکاردی که روی
آن پیکر الغر فرزندش خوابیده بود ،بیرون آمدند؛ آن لحظه بودکه با دستی به روی
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قلبش ،به سویش پرکشیده و آهسته نالیده بود:
 محمدم!محمد اما با چشمانی بسته و لبهایی سفید و داغمهبسته زیر مالف ه دراز کشیده
و س��ینهاش با دم و بازدم نفس��ش ب��اال و پایین میرفت و ف��ارغ از آنچه که دور و
برش بود ،آرام خوابیده بود .مادر درحالیکه چادر از س��رش افتاده بود ،خم ش��د و
پیشانیاش را بوسید .حاجآقا چادر همسرش را به روی سرش مرتب کرد.
صدیقهخانم در س��کوت ،لبههای چادرش را به ه��م آورد و با نگاهی نگران به
صورت فرزندش چشم دوخت.
نتیجه عمل رضایتبخش نبود و همانطور که دکتر گفته بود ،این عمل تنها یک
ریسک بود که در آن تنها یکدرصد امید موفقیت وجود داشت .خانواده سبزیکار به
همان یک درصد هم امید بسته بودند اما انگار حکمت خدا چیز دیگری بود.
زمانی که دکتر نتیجه عمل را به حاجآقا گفت ،او در اتاق تنها بود و کسی ندید
که مرد چه آرام شکست...
دست محمدش فلج شده بود و باید تا آخر عمر وبال گردنش ميماند .قلبشان به
خون نشست .اما باز هم نگاهشان را به آسمان دوختند و خدا را شکر کردند.
سه روز از ماندن محمد در بیمارستان نگذشته بود که بیقرارياش شروع شد
و به حاجي گفت دلش میخواهد از بیمارس��تان مرخص شود .اما پدر مخالف بود.
میدانست اگر تن به مرخصی بدهد ،به ماندن در خانه هم رضا نخواهد داد و حتما
باز راهی جبهه خواهد ش��د .این بار واقعا مخالف بود چون میدانس��ت که جس��م
پسرش بسیار رنجور شده است و نیاز به استراحت دارد پس تنها چاره همان ماندن
در بیمارستان بود.
اما اتفاقی پیشبینینشده باعث شد دیگر نتوانند جلوی ماندنش را در بیمارستان
بگیرند .آن روز وقتی به مالقاتش رفتند ،تمام تالشش��ان این بود که جلوی محمد
آرامششان را حفظ کنند و این کار برای صدیقهخانم خیلی دشوار بود.
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اما به محض اینکه وارد اتاق شدند ،محمد درحالیکه سعی داشت تا جلوی نگاه
بارانیاش را بگیرد ،رو به مادر کرد و گفت:
 چه بیمعرفت بود که بدون من رفت!...مادر مات و حيران به پسر خیره شد .محمد نگاهش را از پنجره به بیرون دوخت
و زیر لب زمزمه کرد:
 مرد حسابي قرارمون این بود؟!خبر ش��هادت علياكب��ر را روز قبل به آنها داده بودند ،ام��ا هنوز برای انتقال
پیکرش مشکل داشتند .مادر چه صبورانه سعی کرده بود تا محمدش متوجه نشود،
اما انگار اشتباه کرده بود.
بعد از ش��هادت علياكبر ،محمد دیگر دل ب��ه ماندن نداد و با رضایت خودش،
از بیمارستان مرخص شد .پدر همراه با دایی برای تحویل گرفتن پیکر علياكبر به
طرف جبهه رفته بودند .نگاه آسمان هم آن روز بارانی بود.
آمدنشان یک هفتهای طول کشید و در این مدت محمد مهر سکوت به لب زده
ی حرف نمیزد .تقريبا همه وقتش را در حرم امامرضا(ع) گذرانده بود و
بود و کالم 
خیلی کم به خانه میآمد .مادر میدانست که در دل فرزندش چه میگذرد و زیاد
پاپیاش نمیشد .تنها وقتی زود به خانه آمد که مادر بسان مرغی سرکنده به خاطر
تب شدید مصطفی پسرکوچكش ،دست و پایش را گم کرده بود و راه به جایی هم
ی مادر ،معطل نکرد و
نداش��ت .آن روز محمد زود به خانه آمد و با دیدن سردرگم 
مصطفی را با همان دس��ت س��المش در آغوش گرفت و از خانه بیرون زد .مادر با
ی محمد در بغل کردن برادرش ،احساس کرد کسی قلبش را با خنجری
دیدن ناتوان 
شکافته است .به التماسهای او هم توجه نداشت که گفت اجازه بده من بچه رو بغل
کنم ...با سرس��ختی و تالش زیاد ،برادر کوچکش را به درمانگاه رساند بدون اینکه
حتی خم به ابرو بیاورد؛ و مادر چه دردمندانه در خود شکست.
اس��تقبال مردم از علياكبر و ديگرشهدا اس��تقبال پرشور و وصفناپذيریبود.
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محمد با لبهای بهمفشرده همراه با خیل مردم ،پسردایی پرشروشورش را به آرامگاه
ابدی بدرقه کرد.
پیکر پاك علياكبر روی شانههای مردم به کنار مزارش رسید .محمد قدمیجلو
برداش��ت .نگاهش را به چهره علياكبر دوخت .هنوز لبخند به روی لبهایش باقی
مانده بود .انگار دستی غيبي آخرین لبخند را به روی لبهای خونینش نقاشی کرده
بود .محمد زیر لب زمزمه کرد:
 آرام شدی پسردایی...سپس رویش را برگرداند و با شانههایی که سعی می کرد باال نگهشان دارد ،ازآنجا
دور شد .نگاه خیس از اشک حاج ابراهيم ،قدمهای خسته پسر را بدرقه کرد.

فصل دهم
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مادر جلویش ایستاده و در حالیکه دستهایش را به کناره در گرفته بود ،با لجاجت
ب��ه او ن��گاه کرده و با قاطعیت حرف��ش را تکرار کرده بود و محمد ه��م با درماندگی
همانطور که به مادر نگاه میکرد ،برای صدمین بار مخالفتش را اعالم کرده بود:
 نه مادر من ...این کار درست نیست ...اونجا که جای شما نیست. منم ميیام! آخه آخه نداره ،منم میخوام بیام ،چه بخوای چه نخوای.محمد با دست سالمش موهایش را بهم ریخت .لبهایش بههم فشرده شده بود و
درماندگی از نگاهش میریخت .در همان حال س��عی کرد از راه دیگری برای منصرف
کردن مادرش وارد شود.
 میخوای با این دخترها چکار کنی؟ نمیتونی که اونا رو به امید خدا رها کنی...مادر همانطور که دستهایش را به بغل میگرفت کم نیاورد و گفت:
 -زندایی مییاد پیششون...تو نگران نباش.
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 مادر! مادر نداره...منم ميیام. آخه اگه بابا بفهمه چی؟ باشه بفهمه...قطار مشهد -اهواز آخرین سوتش را هم برای سوار شدن مسافران کشید .مامورهاي
قطار از بدرقهکنندهها تقاضا می کردند که از درهای قطار فاصله بگیرند .ایستگاه غلغله
بود .همه برای بدرقه عزیزانشان آمده بودند و سعی می کردند از آخرین دقایق باقیمانده
برای سیر نگاه کردن به مسافرانشان استفاده کنند .هر گوشهای را نگاه می کردی نگاهی
بارانی را میدیدی که به رفتن پاره تنش چشم دوخته است و سعی دارد تا چشم خیس
از اش��کش را در پس چادرش پنهان کند .در گوش��هاي پدري را میدیدی که آخرین
سفارشش را به پسرک نوجوانش میكرد تا در غیابش مرد خانه باشد؛ یا تازهدامادی که
تالش داشت تا نوعروسش را آرام کند؛ یا پسری که میخواست مادر را راهی کند که
به خانه بازگردد .محمد تمام اینها را از پنجره قطار میدید و فکر می کرد که اگر االن
خیلی از این بدرقه کنندهها بدانند که او در برابر مادرش کم آورده و مجبور شده است
او را هم همراه با خود بیاورد ،چه خواهند گفت .مادر اما با خونسردی در کوپه خودش
نشسته بود و داشت برای مصطفی پسر کوچکش میوه پوست میگرفت ،غافل از اینکه
در دل پس��ر بزرگ��ش چه میگذرد .رزمندهها یکییکی یا دو س��ه تایی همانطورکه
بلندبلند با هم حرف میزدند ،در راهروهای قطار ،بلیت در دست کوپه به کوپه در پی
یافتن صندلیهای خود بودند .محمد از پنجره فاصله گرفت و خودش را به کنار در کوپه
رساند .از باالی شانهاش به مادر که خونسرد نشسته و مشغول کارخودش بود ،نگاهی
انداخت .لبهایش را بههم فشرد .ته دلش انگار کسی داشت رخت میشست .دلشوره
داشت ،میدانست که این قطار بیشتر رزمندهها را جابهجا می کند .مطمئن بود بهزودی
سایر همسفرهایشان هم خواهند رسید وآنوقت باید چهکار می کرد؟ حریف لجاجت او
نشده بود .هر چند قول گرفته بود تا اهواز بیاید و تنها چند روز بماند و سپس برگردد و
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مادر هم قبول کرده بود ،به قول خودش دم غنیمت بود ،پس تا اهواز راهی شده بودند.
دستش ازصبح بدجوري تیر می کشید و خستهاش کرده بود .سعی کرده بود بیشتر
ساعت را کنار پنجره بگذراند تا مادر متوجه درد کشیدنش نباشد .دلش نمیخواست
جوش دردش را بزند .پس همان بهتر که جلوی چشم نباشد.
س��ه نفر جوان که رنگ چهرهشان نش��ان میداد از جنوب هستند ،درحالیکه به
بلیتهایش��ان نگاه می کردند ،به کنار کوپه آنها رس��یدند؛ یکیشان سرکی به داخل
کشید و با لهجه بندری رو به محمد گفت:
 ببخشید فکر می کنم بلیت ما مال این کوپه است.محمد همانطور که سعی می کرد آرامشش را حفظ کند ،زیر لب زمزمه کرد:
 بفرماييد.یکی از جوانها همانطور که به داخل سرک می کشید ،با تعجب به حاجخانم خیره
مانده بود .محمد سعی کرد جلوی مادر بایستد.
 ها این خانم با شماست؟محمد تنها سری تکان داد.
نگاهی به هم انداختند .انگار معذب شده بودند .این پا و آن پا می کردند .شاید انتظار
داشتند محمد کنار برود تا آنها بتوانند سر جایشان جابهجا شوند .اما محمد همانطور
در س��کوت وس��ط کوپه مانده بود .دقایقی به همین منوال گذش��ت .سرانجام یکی از
جوانها درحالیکه سعی می کرد با مالیمت حرف بزند ،رو به محمد گفت:
 اجازه میدی ما بشینیم؟ ها ببخشید! یعنی بله بفرمایید.محمد از سر راه آنها به کناری رفت ،در همان حال هم سعی کرد به طرف مادرش
نگاه نکند .حاجخانم سعی کرد لبخندش را پنهان کند.
قطار آخرین سوتش را هم کشید و تلقتلقکنان با سنگینی از ایستگاه مشهد خارج
شد...
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محمد چفیهاش را به دور گردن محکم کرد و از جیپ پیاده ش��د .ایستاد و
نگاهی به منظره آش��نای روبهرویش کرد .نفس��ی عمیق کشید و قدمیبه جلو
گذاشت .سعی کرد در همان حال که به طرف سنگر فرماندهی میرود ،نگاهش
را از س��نگر علياكبر دور نگه دارد ...از همان زمانی که س��وار ماشین شده بود،
روی قلبش سنگینی خاصی را احساس کرده بود ،میدانست تحمل کردن جای
خالی علياكبر بس��یار دشوار خواهد بود .اما س��عی کرده بود تا وقتی که با آن
روبهرومیشود ،درموردش فکر هم نکند .میدانست با فکر کردن به لحظه لحظه
بودنش با علياكبر ،دیوانه خواهد شد .هر گوشهای از جبهه را که نگاه می کرد،
میتوانس��ت نگاه ش��وخ و خندههای بلند او را بشنود .مطمئن بود از این به بعد
ساعتها و لحظههای بسیار دشواری در پیش خواهد داشت.
 عمو محمد!محمد هنوز به خودش نیامده بود که با اس��تقبال بش��یر غافلگیر شد .بشیر
فارسی را با لهجه بس��یار جالبی صحبت می کرد ،بریدهبریده همانطورکه او را
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بغل کرده بود ،دلتنگیاش را به زبان میآورد .محمد تبسمی کرد و در حالیکه
موهای چون شبق او را نوازش می کرد ،بهآرامیگفت:
 باریکال! میبینم تو مدتی که من نبودم خیلی پیش��رفت کردی و میتونیقشنگ فارسی حرف بزنی.
بشیر سرش را کمیاز روی سینه محمد برداشت و جواب داد:
 باباسقا یادم داده. باریکال بابا!بش��یر فاصل��ه گرفت .خم ش��د تا س��اک محم��د را از زمین ب��ردارد اما او
پیشدستی کرد و گفت:
 خودم میارم. اما عمو!نگاه بش��یر روی دس��ت محمد میخکوب شده بود .محمد همانطور که بند
ساک را به روی شانهاش میانداخت ،خندید و گفت:
 عادت کردم مرد جوون.بعد به راه افتاد .بشیر سعی کرد قدمهایش را با او هماهنگ کند.
 خب نگفتی باباسقا کجاست که تو این طرفها تنها جوالن میدی؟بشیر کمیخودش را جلو کشید و گفت:
 بابا مریضاحواله. مریضه؟! ها مریضه. از کی؟بشیر جلوتر آمد و در همان حال گفت:
 از موقع شهادت علی...ام��ا بهموقع جلوی زبان��ش را گرفت و با رنگی پریده به محمد خیره ش��د.
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محمد نیمچه تبس��می کرد و در حالیکه س��عی می کرد فکش را زیاد روی هم
فشار ندهد ،زیر لب گفت:
 عیبی نداره ،راحت باش.بعد از آن تا لحظهای که به سنگر فرماندهی رسیدند ،دیگر هیچکدام حرفی
نزدند .کنار س��نگر ،بشیر خداحافظی کرد و شلنگتخته از او دور شد .محمد از
پشت سرش داد کشید:
 کارم اینجا که تموم شد ،میام دیدن باباسقا.بش��یر دستش را تکان داد و چون باد دور شد .پیراهن خاکیرنگش حداقل
دو شماره برايش بزرگ بود و در هوا لق میزد.
روبهرو شدن با خالومراد از آنچه که به نظرش میآمد سختتر بود و تحمل
آن دشوار...
خالوم��راد به محض اینکه محمد از در س��نگر وارد ش��د ،ب��ا دیدنش از جا
نیمخیز شد و در حالیکه دستهایش را به طرفین باز کرده بود ،از ته دل نالید.
 محمد...آمدی بابا...س��پس در حالیکه به پهنای صورتش میگریست و قطرههای درشت اشک
روي محاس��ن سفیدش جاري بود ،زار زد .بشیر ،مچالهشده کنارش روی زمین
کز کرده بود .خالومراد ضجه زد .محمد احس��اس کرد کسی قلبش را به چنگ
گرفته اس��ت .کنار پیرمرد که داش��ت از ته دل میگریست روی زمین زانوزد.
با همان دس��ت س��المش او را بغل کرد .ش��انههای پیرمرد از شدت گریه تکان
میخورد .محمد س��عی ک��رد دلداریاش بدهد .میدانس��ت خالومراد چقدر به
علياكبر وابس��ته اس��ت .همیش��ه میگفت جبهه یک طرف ،شروشور این پسر
یک طرف ...آدم با دیدن خندههاش دلش جوون میش��ه و دوری از عزیزان رو
احس��اس نمی کنه ...حاال با رفتنش ،خالومراد انگار یکدفعه باز بیکس ش��ده
بود .باباس��قا یکشبه موهای سفیدش بیشتر شده بود و کمرش خمتر...به قول
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خودش رفتن علياكبر دیگر از توانش خارج بود ...محمد به اش��کهایش اجازه
داد س��رازیر ش��ود ...جای خالی علياكبر چون نیشتری داشت قلبش را سوراخ
می کرد.
بیس��ت روز از آمدنش گذشته بود که دستور رسید برای شناسایی برود .اما
ن��ه تنه��ا ...باید گروهی را انتخاب می کرد و میرف��ت ...و این بار چقدر انتخاب
دش��وار بود ...همیش��ه این علياكبر بود که نظرش را به او تحمیل و گروه مورد
عالقهاش را انتخاب می کرد...و محمد با لبخند به روی خودش نمیآورد که باز
به زور ،خود و گروهش را به او تحمیل کرده اس��ت ،اما این بار تنها شناس��ایی
نبود ،عمليات شناس��ايي -رزمي در پيش بود .به خاطر همین هم باید گروه با
دق��ت انتخاب میش��د .برای دقایقی طوالنی روی خاکریزي که نزدیک س��نگر
علياكبر بود نشس��ته و با لبهای بهمفش��رده به فکر فرو رفت��ه بود .زمانی به
خودش آمد که سیدجواد کنارش نشسته و در سکوت ،چون او به غروب آفتاب
خیره شده بود...
ش��ب از نیمه گذش��ته بود که با گروهش راهی ش��دند .همه در س��کوت از
کنارهه��ای قای��ق به نیزارهای وهمآور خیره ش��ده بودند .كس��ي پلك نميزد.
تاریکی قیرگون رودخانه جلوی دیدشان را میگرفت .هیچکس حتی به فکرش
هم خطور نمیکرد تا لحظهای که به مقصد میرس��ند ،لحظهای چش��م بر هم
بگذارد.
احسان کمسن و سالترین عضو گروه که در دقایق آخر و به خاطر اصرارهای
مکررش توس��ط فرمانده انتخاب ش��ده بود ،در گوش��های از قایق کز کرده و با
دیدگانی گشادشده ،چشم به فرمانده الغراندامش دوخته بود که در جلوی قایق
با دقت نگاه به تاریکی داشت.
احس��ان سرش را به قنداق س��رد تفنگش تکیه داد و چشمان خستهاش را
ک��ه از بیخوابی میس��وخت ،به آبراهه دوخت .خیلی دلش ميخواس��ت برای
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یک س��اعت ،فقط یک س��اعت چش��مهایش را روی هم بگ��ذارد و بدون هیچ
دغدغه و دلهرهای بخوابد .چش��مهایش میس��وخت .از دیش��ب که توی چادر
بعد از نماز مغرب اس��مها را خواندند و گروه را مش��خص کردند ،دیگر خوابش
نبرده بود .هیجان داشت .برای اولین بار بود که داشت همراه با گروهی ورزیده
ب��ه شناس��ایی میرفت ،خودش هم مان��ده بود که چط��ور او را انتخاب کردند.
میدانست برای این ماموریت جوان است و كمتجربه ...ولی به نظر خودش این
دلیل نمیش��د .مخصوصا وقتی به فرماندهاش نگاه می کرد که ش��اید سنش به
زور به  24میرسید .خوب اگر جوان بودن نشانه بیتجربه بودن است ،چرا او با
اين س��ن کم فرماندهشده بود ...دورادور وصفش را شنیده بود و میدانست چه
لیاقتهایی دارد .یکی دو بار هم از نزدیک شاهد کارهایش بود .اما خوب ،او هم
دلش میخواست مثل او باشد پس باید از جایی شروع می کرد.
وقتی که ش��نید برای شناس��ایی دارن��د گروهی را جم��ع می کنند ،با چه
دستپاچگی سراغ س��رگروه رفته و التماس کرده بود که اسم او را هم بنویسند
اما سر گروه قبول نکرده و گفته بود که فرمانده اجازه نمیدهد که مبتدیها به
این ماموریت بیایند ،چون ماموریت بس��یار حساس است .اما ناامید نشده بود و
عزمش را جزم کرده و با تمام خجالتی که می کش��ید ،پهلوی فرمانده سبزیکار
رفته بود و بعد از کلی این پا و آن پا کردن درحالیکه خودش احساس می کرد
تا بنا گوش س��رخ ش��ده اس��ت ،تقاضایش را مطرح کرده بود و با سری آویزان
ایس��تاده بود تا فرمانده جوابش را بدهد .ب��رای دقایقی فرمانده حرفی نزده بود
و تنها با چش��مانی که درآن تفکری عمیق به چش��م میخورد ،به او نگاه کرده
بود .احس��ان اگر میدانست که درآن لحظه به خاطر شباهتش به دوران جوانی
پسردایی فرمانده ،االن در دل او چه میگذرد ،سعی می کرد تنهایش بگذارد.
عاقبت بعد از لحظهای که به نظر احسان به قرنی میمانست ،او لب گشوده
بود .چقدر صدایش آرامبخش بود و به دل مینشست.
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 چرا میخوای بیای؟احس��ان آب دهانش را قورت داد .س��یبک گلویش که به قول مادرش ارثیه
فک و فامیلهای پدری بود ،باال و پایین رفت و در همان حال بریدهبریده گفت:
 دلم میخواد مادرم بهم افتخار کنه. مادرت؟!ابروهای فرمانده باال جستند .احسان پابهپا شد.
 آره مادرم ...آخه اون خیلی دلش میخواست من مرد بشم.لبهای فرمانده به لبخندی ازهم گشوده شد و با مهربانی گفت:
 تو چند سالته؟احس��ان س��رش را باال گرفت .در نگاه فرمانده برقی میدرخشید ،دهان باز
کرد که جواب بدهد ،فرمانده انگش��ت دس��تش را باال گرف��ت و در حالیکه به
شوخی تهدیدش می کرد ،گفت:
 البته راستش رو باید بگی.احسان خندید.
 چشم ...راستش رو میگم.بعد همانطور که دستهایش را بههم گره میزد ،ادامه داد:
 پانزده سالمه. پانزده؟!احسان پابهپا شد.
 بله.فرمانده نزدیک ش��د و در حالیکه با دست ،گوشش را می کشید ،به شوخی
گفت:
 ای شیطون چرا تو فرمت نوشته بودی هفده؟احسان سرش را پایین انداخت و گفت:
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 آخه ترسیدم قبولم نکنند.فرمانده بغلش کرد و صورتش را بوسید و گفت:
 نترس ،از تو جوونتر هم اینجا اومدن... پس قبولم می کنید بيام؟بعد نگاه ملتمسش را به او دوخت.
 تو رو خدا!ابروهای فرمانده بههم گره خورده بود و به جایی فراس��وی نگاه احسان نگاه
می کرد ،در همان حال زمزمهوار گفت:
 ولی خیلی خطرناکه...احس��ان دس��تهایش را در هم گره داد و آماده بود باز هم التماس کند اما
کالم بعدی فرمانده راه حرفش را بست.
 اما خب! چون دوس��ت داری به قول مادرت مرد باش��ی ،با اینکه ش��ایددرست نباشه ولی قبول می کنم .به سرگروه میگم که اسمت رو یادداشت کنه.
 آخ جون!احس��ان بدون توجه به فرمانده حداقل یک متری از ش��دت خوشحالی باال
پرید .چشم فرمانده به اشک نشست.
حال اینجا تو قایق نشس��ته بود و با دلی لبریز ازهیجان نگاه به نیزارهای اطرافش
داش��ت دلش میخواست هر چه زودتر به مقصد برسند .دلش میخواست تو این
ماموریت هر جور شده توانائیاش را ثابت کند و نظر فرمانده را که حال نسبت به او
عالقه خاصی پیدا کرده بود جلب کند.
قایق آرام آرام داشت سینه آب را میشکافت و جلو میرفت .همه جا را سکوت گرفته
بود و هیچ صدائی به گوش نمیرس��ید .احسان احساس کرد از وقتی که ازآخرين
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پیچ رد شدند ،نگاههایي از درون نیزار آنهارا زير نظر دارند ،ترس عمیقی به دلش
نشست .فکر کرد شاید دچار توهم شده است .اما نمیتوانست به این دلشوره غلبه
کند .پاهایش یخ زد بود ودستهایش به دور تفنگ قفل شده بود .کمیجابجا شد با
این حرکتش قایق به نظرش تکان خورد زیر لب از بغل دستیاش عذر خواهی کرد.
پایش خواب رفته بود .سعی کرد آرام با یک دست پایش را ماساژبدهد .میترسید
با کارش مزاحم بغل دستی بشود .برای همین تا آنجا که میتوانست خودش را به
گوشهای کشاند .در همان حال سنگینی نگاهی را روی خودش احساس کرد سرش
را بلند کرد و نگاه درخشان فرمانده را غافلگیر کرد .احساس کرد تصور لبخندی را
روی لبهایش دیده است .تمام اینها همه در یک ثانیه اتقاق افتاد بعد باز فرمانده
رویش را برگرداند و نگاهش را به آبراه روبرویش دوخت.
احسان با احتیاط و دقت به نیزار کنار دستش خیره شد .همان توهم و همان برق
نگاه...اشتباه نکرده بود .کسانی درون نیزار پنها ن بودند .دلش میخواست فریاد بزند
و فرمانده را از وجود کس��انی درون نیزاراگاه کند .اما ترسید .با خودش گفت نکند
اشتباه فکر میکند و با این کار خودش را مورد تمسخر بقیه قرار دهد .بنابر این لب
فرو بست و سعی کرد تا نگاهش را از نیزار بکند و به جای دیگری نگاه بکند.
پی��چ دوم را رد کرده بودند که ناگهان ،صداي مهيبي فضا را ش��كافت ،احس��ان با
چش��مان از حدقه بيرونزدهاش ،شيرجه هواپيماي جنگي دشمن را به روي نيزار
ديد و بمبها وراكتهايي كه در چند لحظه از هواپيما جدا شد .همه اين صحنهها
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دو-سه ثانيه بيشتر طول نكش��يد كه برقی آسمان راشکافت و بعد ازآن را احسان
فکر کرد شاید دارد خواب میبیند .همه چی در یک چشم بهم زدن اتفاق افتاد .به
خاطر اینکه نیم خیز ش��ده بود تا فرمانده راببیند به درون آب س��قوط کرد .شدت
ضربه آنقدر سنگین بود که برای لحظه ای احساس کرد دارد به ته آب فرو میرود
اما این حالتش زیاد طول نکش��ید .ناس�لامتی قهرمان شنا بود .با آخرین توانی که
داشت با دست به شدت به آب کوبید و با یک حرکت توانست خودش را به سطح
آب برس��اند .اما وقتی به س��طح آب رسید آرزو کرد که ای کاش همان ته رودخانه
برای ابد هم نشین جلبکها میشد .پیش چشمش تنها آتش و خون بود .از قایق
هیچ نشانی نبود .تنها گدازهای سرکش آتش بود که حتی نیزارهای اطراف را هم
بی نصیب نگذاشته بود.
گروه سید جواد که برای شناسائی وضعیت آمده بودند او را درحالیکه خودش را به
كمك نيهاي هور روي آب نگهداشته بودیافتند .احسان را بسان جنازهاي به قایق
منتقل کردند .رگههای خونی که در چش��مانش خانه کرده بود خبر از درد عمیق
س��ینه اش می داد .س��ید جواد آرام آرام و بی پروا می گریس��ت بقیه هم با سری
آویخته به روی سینه تالش داشتند به طرفی که هنوز بعضی از تکه پارههای قایق
به روی آب شناور بود نگاه نکنند .قایق وقتی آخرین پیچ را رد کرد ،احسان سرش
را برگرداند و درحالیکه با دست صورتش را که خیس از اشک بود پاک می کرد با
صدای خش دار نالید :خداحافظ فرمانده!
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فصل دوازدهم

نشانی

رفتگر پیر بهشترضا آرامآرام برگهای کنار قبر شهدا را جارو کرد .درهمان حال هم
داش��ت برای روح آنها فاتحهای زیر لب زمزمه می کرد ...خشخش برگهای پاییزی به
نظرش خوشترین ترنم میآمد و نس��یم سوزناک پاییزی چندان به جسم پیرش آسیب
نمیرساند .همیشه سکوت بهش��ت رضا را دوست داشت .زمانی که اینجا ،در این آخرین
ایس��تگاه ،همه عزیزانشان را میگذاش��تند و میرفتند ،تازه کار او شروع میشد .همیشه
س��عی می کرد منطقهای را که به او مربوط میش��د ،از همه جا تمیزتر نگه دارد ،دوست
نداش��ت حتی مزاری را کثیف ببیند .بیش��ترین وسواسش هم مربوط به قطعه شهدا بود.
وقتی بهشترضا خلوت میشد ،جارویش را برمیداشت و به آنجا میرفت و تمام برگهای
ریخته شده و یا احیانا آشغالها را جمع می کرد و بعد سر فرصت میرفت و یکییکی قابها
را که دم دس��تتر بود دس��تمال می کشید تا گرد و غباری روی آنها ننشیند .در این کار
چنان دقت و وسواسی داشت که بین دیگران معروف شده بود ،بنابراین کسی زیاد کاری به
کارش نداشت ،همیشه هم او آخرین نفری بود که بهشترضا را ترک می کرد و به خانهاش
میرفت .آن روز هم دیگر آخرهای کارش بود و قصد داش��ت برود .اما وقتی س��رش را باال
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گرفت ،سیاهی پیکری توجهش را جلب کرد .برای این ساعت دیگر خیلی دیروقت بود که
کسی در بهشت رضا باقی بماند .کنجکاو شد.
آهسته جلو رفت ،هیکلی که جلوی رویش قرار داشت از پشت خیلی چهارشانه دیده
میشد .لباس بلند مرد ،بازگوی قوميت او بود .باز هم جلوتر رفت .آرام سرک کشید .صورت
ی همان جا ایستاد ،نمیخواست خلوتش را بههم بزند.
سیهچرده مرد غرق اشک بود .کم 
مرد انگار دلش نمیخواست به این زودی آرام بگیرد .پیرمرد جلوتر رفت .با شنیدن صدای
پا ،مرد به عقب نگاه کرد .سیاهی صورتش حال مشخصتر بود.
 ببخشید جوون ...فکرنمی کنی برای ماندن تو بهشترضا خیلی دیر باشه؟مرد به او نگاه کرد .تالشی برای پنهان کردن قطرات اشکش نکرد .پیرمرد با احتیاط
لبخند زد.
 میبینم اینجا غریبی؟مرد سرش را تکان داد و با فارسي غليظ شده با عربي گفت:
 امروز رسیدم.پیرمرد جاروی دس��تش را کناری گذاش��ت و روی لبه جدول نشست .در همان حال
پرسید:
 از فامیلهاست؟مرد دوباره صورتش را به طرف آرامگاهی که ایس��تاده بود ،برگرداند .صورت قابشده
در تصویر ،خیلی جوان بود و پیرمرد نگاهش را دقیقتر کرد تا بهتر ببیند .عجیب بود ،رنگ
صورت شهید با صورت این مرد همخوانی نداشت .هر چه این سیاه بود ،او سفید سفید بود.
نتوانست طاقت بیاورد ،دوباره پرسید.
 آشناست؟مرد این بار از میان لبهای بهمفشردهاش گفت:
 عمومحمدم؟ -عمو؟
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چش��مهای پیرمرد خیلی دیدنی شد .با انگشت موهای کنار شقیقهاش را خاراند و با
تعجب تکرار کرد؟
 یعنی عموی واقعی؟مرد به عقب نگاه کرد ،تبسمی بیرنگ بر روی لبش نشست ،دندانهای سفید چون
برفش بر صورت تيرهاش خودنمایی کرد ،در حالیکه نگاهش را به افق باالی س��ر پیرمرد
میدوخت ،زیر لب زمزمه کرد:
 زمانی که باالی سرم رسید و بغلم کرد و از آن سوراخ نجاتم داد ،شد عمومحمدم...بشیر نگفت که چطور در آن حمله کذایی که منجر به شهادت محمد شد ،باباسقا با
هماهنگ��ی ک��ه با بقیه انجام داده بود ،او را با خ��ود از جبهه به عقب برد ،به این بهانه که
چون مریض ش��ده است باید یک مدتی از فضای جبهه دور بماند .همان بهانهای شد که
دیگر بازنگردند .پیرمرد واقعا مریض بود و کمحوصله ...در یکی از شهرهای شمالی باباسقا
ی داش��ت و حاال به او پناه آورده بود؛ و آش��نا چه خوب پذیرایشان شد .در
آش��نایی قدیم 
باغ او ماندگار ش��دند و ماندند .پیرمرد روزهای آخر عمرش را در حالیکه غمیعمیق به
دل داش��ت ،میگذراند .با س��کوت ،نگاهش را به درختان باغ میدوخت و آرامآرام تحلیل
میرفت .تمام تالشهای دوس��ت و آشنایش هم برای اینکه به او امید به زندگی را بدهد،
به جایی نرسید و عاقبت بعد از چند ماه ،در حالیکه زیر درخت بید مجنون دراز کشیده
بود ،با همان نگاه غمگینش روح از کالبدش جدا شد .اما در آخرین لحظات ،دست بشیر
را در دست دوستش گذاشته و او را اول به خدا و بعد به او سپرده بود .بشیر هرگز نفهید
در آن لحظات آخر بین آن دو چه گذشت ،اما هر چه که بود ،بعد از مرگ باباسقا ،دوست
او عمو الیاس تمام تالشش را برای اینکه برايش آیندهای روشن بسازد ،به کار برد .نتیجه
تالش روزها و شبهای عمو الیاس ،مدرک مهندسی عمران بشیر بود که از دانشگاه تهران
گرفته بود .بعد از گرفتن مدرک ،بشیر تن به ماندن نداد و به خرمشهر برگشت .او به عمو
الیاس گفت که در برابر همش��هریهایش مسئول است ،او میخواست دوباره شهری تازه
برای همشهریهایش بسازد ،عقیده داشت باید دوباره از نو شروع کنند .برای همین هم با
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ساکی که مدارکش و چند تکه لباس در آن بود ،به طرف شهرش راهی شد.
هدف ،بازسازی خرمشهر بود اما او به غیر از آن میخواست از سرنوشت عمومحمدش
هم اطالع پیدا کند .باید برای سئوالش جوابی پیدا می کرد .در تمام این سالها عمومحمد
از یادش نرفته بود .اما حاال میخواست تا ردی از او پیدا کند .باید پیدایش می کرد.
جستجویش بعد از چند ماه به نتیجه رسید و آدرس گمشدهاش را به او دادند .با دیدن
عکس محمد با همان لبخند همیشگی روی لبش ،عقده سالها بیخبریاش باز شده و تا
آنجا که میتوانست دلش را خالی کرده بود .حال باید دوباره برمیگشت .باید میرفت تا به
فرزندش بگوید که دالورانی همچون محمد و علياكبر بودند که حال خرمشهر اینچنین
پرغرور از بین ویرانههایش سر برافراشته بود .آری باید میرفت تا رسالتش را به آخر برساند.
باید میرفت تا پاسدار خون شهیدان باشد.
بش��یر خم شد و ساک کوچکش را از کنار پایش برداشت .نگاهی به پیرمرد انداخت،
بعد در حالیکه سرش را به نشانه خداحافظی تکان میداد ،آرام و با طمانینه به طرف در
بهشترضا قدم برداش��ت .لبههای چفیه کهنه دور گردنش با وزش آرام نسیم پائیزی در
اهتزاز بود .پیرمرد نگاهش را ریزتر کرد تا نوشتههای توی تصویر را بخواند ،نوشته بود:
سردار شهید
محمد سبزیکار حقیقی
تولد 1341/4/27
شهادت 1363/12/21
محل شهادت :جزیره مجنون.
باد آرامآرام برگهای پاییزی را به هوا بلند کرد و چون دستههای گلبرگ نارنجیرنگ
به روی مزار شهدا پاشید.

