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خيانت
هفدهم ديماهِ...
شب
رأس ِ
ساعت د ِه ِ
ِ
ِ
برداشتن گوشي
اي.
ه
قورباغ
تلفن
با
عمليات
ز
رم
م
اعال
ر
قرا
خاموش.
بيسيمها
ِ ِ ِ
ِ
بدون آن که زنگ بخورد.
تنظيم ساعتهاي فرماندهان با هم در مقر انجام شده بود.
نفسها در سينه حبس .کوچکترين صدايي عمليات را لو ميداد.
غواصها توي آب سرد .دندانهاشان قفلشده بر هم .فقط سرهاشان از آب
بيرون بود؛ انگار گويهاي سياه شناور روي آب .وظيفهشان خاموش کردن سنگر
کمين و دوشکاهاي دشمن در همان لحظههاي اول.
خشاب پر و کاله
قايقها در پناه نيها آماده .پر از رزمنده ساکت .همه با کوله و
ِ
آهني برسر .چشمها و گوشها حساس به هر جنبش و صدايي.
هفدهم ديماه .فرماندهان که لحظه به لحظه ساعتشان
شب
رأس ِ
ساعت د ِه ِ
ِ
ِ
را نگاه ميکردند ،گوشي تلفن قورباغهاي را بر ميدارند.
دستور اين است:
ـ جوجه ها به آشيانه برگردند.
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چرا هميشه دير ميشود؟
پاي چپش ...نه ،پاي راستش قطع شده بود از زانو .توان فرار نداشت...كه
نميخواست هم فراركند البته شايد كمي ...هر چه بود فرار نكرد كه نمي توانست
يا نخواست يا هر چيز ديگري كه...
ب مي كرد سمت سياهيهايي كه
نارنجكها را كنار دستش گذاشت و هي پرتا 
ميآمدند و تمامي هم نداشتند ...آخرين نارنجك را با ته مانده رمقي كه نداشت
پرتاب كرد و سرش را گذاشت روي خاكريز...
ـ اهلل اكبر ...اهلل اكبر...
و كلي تير بود كه ويزويزکنان از باالي سرش مي رفتند سمت سياهيها .خنديد
و چشمهايش را بست...
و كسي نفهميد يا نخواست بفهمد كه واقعًا او براي چي وقت مرگ لبخند به
لب داشت ...البته خيلي ها هم ادعاي فهمش را داشتند كه...
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پسرک
پسرک بهترين کلمه اي بود که به ذهن استوار آمد ولي گفت «:خيلي عجله داري
پسر جان!»
و هي نگاه کرد به شناسنامه و هي نگاه کرد به پسرک .پشت لبش تازه داشت
سبز ميشد؛ انگار يک رديف مورچه کنار هم خوابيده باشند.
صورت صاف پسرک قرمز شده بود و هي اين پا و آن پا ميکرد که استوار
شناسنامه را گرفت سمتش «:دو سال کم داري».
پسرک گفت «:مي...ميدونم ».و به گونه راستش دست کشيد که کرک نرمي
آن را پوشانده بود.
دست استوار توي هوا مانده بود معطل که گفت «:هنوز وقت داري ».و
شناسنامه را توي هوا تکان داد و بيشتر رو به جلو خم شد.
پسرک بي آن که شناسنامه را بگيرد ،گفت «:اگه جنگ تموم بشه چي؟»
و تازه روز هشتم جنگي بود که هشت سال ادامه پيدا کرد.
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اجازه
دختر که گفت «:بايد بابام اجازه بده ».پسر رفت دنبال باباي او .وقتي سي وهشت
روز طول کشيد و دختر ديد که نه از بابايش خبري هست و نه از پسري که
خواستگارش بود ،راه افتاد سمت طالئيه.
چفيه را انداخت دور گردنش و روي چادر مشکي .پابرهنه شد و از روي خاکريز
رفت تا رسيد به سه راه شهادت.
مي گفتند بابا اينجا بود که...
مي گفتند بابا ميگفت از خدا دختر خواستم...
مي گفتند که بابا دوست داشت دامادش را با اجازه دخترش خودش انتخاب کند...
مي گفتند توي جيب بابا عکس نوزاد شش روزه اي بود که به همه نشان ميداد...
مي گفتند بابا عکس دخترش را ميبوسيد...
دختر روي خاکريز کنار گودال قتلگاه سه راه شهادت ايستاد و بي واهمه اين
همه زائر گريان و بغض کرده ،فرياد زد «:بابااااااا»
بعد از چهل شب پسر با کفني پر از چند تکه استخوان و يک پالک برگشت.
دختر گفت «:ديشب بابام اجازه داد که »...و سرخ شد.
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مبادله
ما کفن پر از استخوان را ميبوسيديم و آنها دستشان را ميچسباندند به لبه
کالهشان .خشک و رسمي .ما طاقت نداشتيم و همان جا هر جنازه را دست به
دست ميبوسيديم تا برسد به انتهاي خط و داخل ماشين...
به پشت خاکريزکه رسيديم از ماشين پياده شدم و به بچه ها گفتم که بروند
و رفتند .چشمي دوربين را چسباندم به چشمهام .کاميون عراقي داشت ميرفت.
البته من فقط گردوخاک ميديدم .گرد و خاک که نشست کاميون هم ايستاد.
کنار چي...؟ گودال؟
چشمي را بيشتر به چشمهام چسباندم .کاميون کنار گودالي نگه داشته بود و
 ...داشت جنازه ها را خالي ميکرد توي گودال .چند قدم آن طرفتر لودري منتظر
ايستاده بود...
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ديدي گفتم که...
علي زالزالک هي فحش ميداد و داد و فرياد ميکرد که فرمانده گفت « :اين قدر
شلوغش نکن ،علي آقا!»
علي زالزالک گفت «:خيلي کرتيم ،حاجي! تو که ميدوني چقد خرتيم »...و به
اخم فرمانده خنديد «:اخمهات هم دلنشينه به موال».
اگر تانکها از پل ميگذشتند کار زار ميشد و خط سقوط ميکرد .چهارمين
آرپي جي زن که به زمين افتاد ،ديگر کسي جرأت نکرد برود باالي خاکريز و ...
فرمانده خودش دست به کار شد ...که علي زالزالک داد زد «:تو کجا حاجي؟ مگه
بر و بچهها مردن که »...داشت نارنجک به کمرش ميبست ...يکي دوتا هم نبود.
فرمانده گفت «:نمي شه از پل گذشت وگرنه »...و رفت.
فرمانده که تانک را زد ،خودش هم افتاد اما هنوز زنده بود و ...
علي زالزالک بدو رفت و ...تر و فرز فرمانده را انداخت روي دوشش و ...فرمانده هي
داد ميزد «:منو بذار زمين ».و علي زالزالک ميخنديد «:مرگ من نميشه .گفتم که»...
ي
هميشه ميگفت «:ديدي گفتم که من »...و فرمانده اخم ميکرد و عل 
زالزالک ميگفت «:اخمهات هم دلنشينه به موال».
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طاقتش را نداري
تنگ غروب که ميشد غيبش ميزد .ويرم گرفته بود که زاغ سياهش را چوب
بزنم ...پشت تپه و دور از چشم همه توي قبري که خودش انگار کنده بود دو زانو
نشسته بود و زيارت عاشورا ميخواند...
بي سر و صدا رفتم پشت سرش و با صداي بلند گفتم «:که اين طور؟»
سرش را برگرداند و نميدانم از پشت پرده اشک ميتوانست من را ببيند يا نه
اما صداي من ...گفتم «:برو اونورتر من هم»...
گفت «:تو نه ».و با بال چفيه اشکهاش را پاک کرد.
گفتم «:خونه شخصيه و »...
گفت «:هر کي توي اين قبر بخوابه شهيد ميشه».
پوزخند زدم «:هه! چه حرفا؟»
گفت «:جدي ميگم .اگه توي اين قبر بخوابي حتمًا شهيد ميشي».
خنديدم و گفتم «:اين حرفا چيه بابا؟ برو کنار ببينم»...
کتابچه دعا را گذاشت توي جيب لباسش و از قبر آمد بيرون « :اگه طاقتش
رو داري ،بفرما!»
من سرباز هخامنشي بودم 13

گفتم «:برو بابا تو هم با اين حرفات ».و پريدم توي قبر و دراز کشيدم.
نمي دانم به ثانيه کشيد يا نه که تمام تنم به لرزه افتاد .زود خودم را از قبر
پرت کردم بيرون.
زد زير خنده «:ديدي طاقتش رو نداري؟»
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راوي
وسط جمعيت ميايستاد و بغض ميکرد و از شب عمليات ميگفت .اين که چه
جوري بچه ها از موانع ميگذشتند؛ از الي سيم خاردار ،از موانع خورشيدي ،از
ميدان مين ،از ...از محمد هم ميگفت که آن شب به همه گفته بود «:من شهيد
ميشم ولي سالمم رو به مادرم برسونين و »...و به گريه ميافتاد.
از محمد ميگفت که وقتي گلولههاي آرپيجياش تمام شد با نارنجک حمله
کرد به...
اينجا که ميرسيد حتمًا يکي ميپرسيد «:اون وقت شما چه کرديد؟»
مي گفت «:هر چي بهش گفتم نرو ،رفت ».و به گريه ميافتاد و ديگر نمي
توانست حرفي بزند.
از محمد ميگفت که پيرزني پرسيد «:آخرين حرفش چي بود؟»
هي فکر کرد و چيزي به يادش نيامد .گفت «:گفت سالمم رو به مادرم برسون».
زن جواني از ميان جمعيت گفت «:اين نمي تونه آخرين حرفش باشه آخه شما
ميگين گلولهاش تموم شده بود و»...
پيرزن گفت «:راست ميگه من هم فکر ميکنم»...
خاک نر ِم پاخورده و زد زير گريه.
راوي نشست روي ِ
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لعنتي
دستي طناب را ميانداخت گردن صدام که زن گفت «:خدا صدام رو لعنت کنه».
برزنتي زيتونيرنگ را گذاشت کنار در حياط و برگشت بچه
مرد که ميرفت ساک ِ
را از زن گرفت و بغل کرد .لپهاي بچه را ميبوسيد و آرام گاز ميگرفت .ميگفت«:
بگو بابا...با...با »...و بچه ميخنديد و دو سه دندان تازه روييده پيشينش پيدا ميشد.
زن گفت «:خب نرو .تو که به وظيفه خودت»...
مرد اخم کرد «:تو هم؟»
زن چادرش را جلوي چشمهاش گرفت.
مرد گفت «:به فاطمه زهرا قسم دوستت دارم ».و بغض کرد.
زن گفت «:پس چند روز ديگه هم بمون».
مرد لبهاي بچه را بوسيد «:کاش ميتونستم».
زن که بچه را گرفت ،مرد ساکش را برداشت و راه افتاد .چهار قدم که رفت
سربرگرداند و زل زد به زن و بچهاش .زن دست بچه را گرفته بود باال که براي
بابايش باي باي کند.
مرد گفت «:خدا صدام رو لعنت کنه که منو از شما جدا کرده».
جنازه صدام روي زمين بود که زن گفت «:خدا صدام رو لعنت کنه که»...
 16من سرباز هخامنشي بودم

از اين ميسوزم که...
زن کفش را کند و جوراب را هم از پا درآورد .ميخواستم بگويم اين کار اشکال
شرعي دارد که گفت «:همه شما پسر منيد ،خب».
البته پايش يک جوري بود .معلوم بود که کمتر جوراب به خودش ميبيند.
لهجه دهاتي داشت و فعلها را ميکشيد.
گفتم «:مادر! بچه هاي تفحص پسرتون رو براتون پيدا ميکنن و ميآرن».
چادرش را دور کمرش گره زد«:کي؟»
گفتم «:گفتم که بچه هاي تفحص»...
چفيه را انداخت روي سرش .روي چادرمشکي رنگ و رورفته .گفت « :گفتي کي؟»
فکر کردم که گوشش سنگين باشد .داد زدم «:بچه هاي تفحص».
جوري نگاهم کرد که انگار اولين بار اين کلمه را ميشنيد اما گفت «:کي هستن؟»
با صداي بلند گفتم «:همرزمهاي ديروز پسرتون».
اخم کرد «:پسرم هيچ وقت سرم داد نميزد ».و راه افتاد.
يکي از بچه ها پارچ به دست آمد «:مادر! آب».
زن ايستاد و زل زد به آب يا ...گفت «:هيچ وقت نميگذاشت برم دنبال آب».
ييي »...و
ي
بعد گفت «:نميدانستم اينجاست .به خيالُم اسيره...اي اي ا 
من سرباز هخامنشي بودم 17

اشکش ُسرخورد توي چين و چروک صورت آفتاب سوخته اش .نشست روي
خاک نرم و صداي هق هقش بلند شد ...ولو شده بود روي خاک که گفتم «:اگه
حالتون خوب نيست»...
سرش را بلند کرد «:ميگفت هيچ وقت قرص نخور .ميگفت دکتر خودت
باش .ميگفت »...و گريه امانش نداد.
مرد که شيرين پنجاه و پنج سال را داشت ،آمد و زير بازوي زن را گرفت.
زن خودش را سپرد به دست مرد .شد قوز باالي قوز .اين از کجا پيدايش شد؟
ميرفتند سمتي که خطر ميدان مين بود .دويدم جلويشان را گرفتم « :کجا؟ اينجا
ميدان مينه .مگه»...
سعي کردم صدايم را پايين بياورم «:مادر! خب اين همه زن مثل شما که
پسرشون»...
چشم در چشم من ايستاد «:از اين دارم ميسوزم که من نامادريش بودم و
اون »...و زد توي سرش و ولو شد روي خاک.
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خاطره
تا چشمش به من ميافتد جاروي دسته بلندش را بغل ميکند و چشمهاش پر
اشک ميشود.
مي گويم «:باز هم...؟»
مي گويد «:مگه ميشه از يادم بره؟»
دستمال قرمزي از جيبش در ميآورد و اشکش را پاک ميکند .آه ميکشد« :
اونا کي بودن؟ واقعًا اونا کي بودن؟»
مي گويم «:بچه هاي من و تو .بچه هاي همين آدمهاي کوچه و بازار .از
آسمون که نيومده بودن».
مي گويد «:گلوله هاي آرپي جي تموم شده بود و يکي ميبايست بره پايين و بياره.
من رفتم .اون متوجه رفتن من نشده بود حتمًا ...زمين و زمان رو ميکوبيدن .کوله رو
پر گلوله کردم و توي دستهام هم دوتا دوتا گرفتم ...نفسم بند اومده بود ...از اون باال
منو ديد و بدو اومد ...گلوله ها رو گرفت و گفت :شما نميخواد باال بيايي»...
اشکش را پاک ميکند «:اون فرمانده من بود ».و دست ميگذارد روي شانه
من « :همسن و سال نوه من بود اما»...
نميدانم اين خاطره را تا حاال چند بار براي من تعريف کرده است و...
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خاطره فروش
فقط يک بار رفته بود جبهه و آن هم از سوي جهاد سازندگي .فکر ميکرد اين
جوري ميشود جان سالم به در برد و اگرچه خيلي از بچه هاي جهاد هم شهيد
شدند اما او جان سالم به در برد.
فقط چهل و پنج روز توي جبهه بود و آن هم سهميه بيست درصد کارکنان
دولت که اجباري بود .اين در و آن در زد که از طرف جهاد اعزام شود که شد.
فقط رانندگي ميکرد البته نه روي ماشينهاي سنگين .اص ً
ال هم دوست نداشت
که سنگرساز بيسنگر باشد که نشد .اجبار که نبود .وقتي گفتند که بايد بروي خط
و مث ً
ال چيزي ببري عذر و بهانه آورد و  ...نرفت.
فقط ميخواست توي چشم باشد که تا مسئولي ميآمد زود بساط چاي را علم
ميکرد و هيچ وقت هم يادش نميرفت که شربت آبليمو درست کند که انصافًا
کارش عالي بود.
فقط ...يادش بود که وقت خداحافظي به مسئولش بگويد که انشاءاهلل خدا اين
اندک عبادت را از من قبول کند که گفت و کلي هم براي پيروزي رزمندگان دعا کرد و
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از خدا هم با صداي بلند خواست که باز هم از اين توفيقات نصيبش کند ...که نکرد.
از آن روزهاي خدايي ،به قول خودش ،متأسفانه فقط خاطرههايش باقي مانده
که تا حاال در هفده مدرسه و شش دانشگاه تعريف کرده و دو کتاب هم چاپ کرده
و يک کتاب زير چاپ دارد...

من سرباز هخامنشي بودم 21

درست اول مهر بود...
درست اول مهر بود که او آمد...
و درست اول مهر بود که او رفت...
پانزده سال از آن اول مهري که او آمد و رفت ،ميگذرد.
پانزدهمين سالي است که اطالعيه در روزنامه هاي کثيراالنتشار چاپ ميشود
و از همه کساني که از نامبرده اطالع دارند عاجزانه تقاضا ميشود که با شماره
تلفنهاي ذيل تماس بگيرند و خانواده اي را از نگراني نجات دهند .البته يادشان
نميرود که بنويسند مژدگاني خوبي هم دريافت خواهند کرد...
پانزدهمين سالي است که گروههاي تفحص وجب به وجب خاک جنوب
غربي ايران را زير و رو ميکنند شايد يک پالک و چند تکه استخوان از او پيدا
کنند و پرونده اش مختومه اعالم شود...
هيچ کس نميداند و هيچ کس هم نميتواند بگويد که او چه جوري پس از
پنج سال و سه ماه و يازده روز پيدايش شد .صبح زود زنگ در را چند بار پشت سر
هم به صدا درآورد .مرد نماز ميخواند و زن ،پاکشان رفت دم در که ...جيغ کشيد
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و خودش را پرت کرد وسط حياط و کنار حوضچه گلداني شکل ولو شد.
مرد نمازش را شکست و دويد توي حياط .زير بازوي زن را گرفت و گفت« :
چي...؟» که چشم در چشم او...
زنش را که با شکم برآمده توي دستهاي برادرش ديد ،ساکش را انداخت و
رفت...
هيچ کس نميداند يا نميخواهد بداند که عکس باالي اطالعيه بيست سال و
هفت ماه پيش توي عکاسي بهشت انداخته شد و شايد ديگر کسي نتواند صاحب
عکس را شناسايي کند...
خانواده ميداند که هر سال اول مهر اطالعيه بدهد به روزنامه هاي کثيراالنتشار
که شايد...
گروههاي تفحص هم به کارشان ادامه ميدهند که شايد...
درست اول مهر بود که...
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باران که بيايد...
انگار ريسمان ريسمان ريسمان ...آويزان از آسمان ...بچسب و برو باال ...باران به
اين شدت؟ نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده.
فرمانده از پشت بيسيم دستور داد که سربازها بروند توي سنگرهاشان .يکي
گفت «:اگه حمله کنن چي؟»
فرمانده داد زد«:کدوم ديوونه توي اين بارون حمله ميکنه؟»
بعد دستور داد که فقط يک سرباز نگهباني بدهد .سرباز هم پالستيک بزرگي به
سرش گذاشت که تمام سراپايش را ميپوشاند .باران که ميخورد روي پالستيک،
انگار ميخورد توي مغزش .توي آن باراني که ريسمان ريسمان ريسمان از آسمان
آويزان شده بود و ميتوانستي بچسبي و بروي باال حتي ديدن پيش پايت هم
سخت بود يا اص ً
ال ...دور خودش ميچرخيد و ...دو سه بار هم رفت توي سنگر
و با فرمانده تماس گرفت .داد فرمانده درآمد «:همونجا بتمرگ و حرف نزن ».و
چند فحش به خودش نثار کرد که ارتشي شده و چند تا هم به ايرانيها که حمله
در شب را باب کرده بودند.
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مي گفت «:کدوم ارتش دنيا توي دل شب حمله ميکنه که اين...؟»
سرباز چقدر دوست داشت که کنار آتش ميبود و يک استکان چاي کمرباريک
توي دستش و شکرش را هم ميزد «...ميگن ايرانيها با شکرقالبي چايي ميخورن.
هه! بهش ميگن قند .هيچ کارشون به آدميزاد نرفته...هه هه هه».
اين را فرمانده ميگفت که اصالتًا کرد بود و بزرگ شده بغداد و چند سالي هم
قبل از انقالب ايران ،آنجا بوده است.
افکار سرباز با صداي باران قاطي ميشد و سررشته از دستش در ميرفت .فقط
لجش ميگرفت از دست فرمانده که خودش و بقيه اآلن توي جاي گرم و نرم
بودند و آن وقت «...اص ً
ال چرا من؟» اسلحه را روي شانهاش جا به جا کرد «...حتمًا
اعتنايي س ِر ظهر ...اين احترام گذاشتن هم دردسر شده»...
به خاطر بي
ِ
چيزي روي سرش آوار شد و سرباز نتوانست تکان بخورد .چيزي داشت
گلويش را ميبريد و ...بريد.

من سرباز هخامنشي بودم 25

بوي اسفند
خانه ما کنار خيابان اصلي شهر بود .همه ماشينهايي که به تهران ميرفتند ميبايست
از جلوي خانه ما ميگذشتند .البته شهر کوچک ما همين يک خيابان اصلي را
داشت .مادرم تا اسم جبهه و جنگ ميآمد ،اشک توي چشمهاش جمع ميشد و...
ميزد به تخت سينه استخواني اش و دشمنان اين آب و خاک را نفرين ميکرد.
يادش نميرفت که حتمًا از خدا بخواهد بچه هاي صدام يتيمي بزرگ بشوند .البته
اين هم يادش نمي رفت که جوانهاي اين مملکت را دعا کند.
اسم جبهه را که ميبرديم برزخ ميشد «:شما برين من چه خاکي به سرم
بريزم؟» و ميزد زير گريه.
داداش محمد که از همه ما بزرگتر بود ،ميخنديد «:ننه جان! تو پنج تا بچه
داري يکي براي خدا باشه .مگه نبايد خمس بدي؟»
من و محمد و احمد به هر والذارياتي که بود دور از چشم ننه ميرفتيم جبهه.
پشت سر ما چه پيغام و پسغامهايي که نميفرستاد!
اشکال کار اين بود که بچه ها همه از اين قضيه بو برده بودند و ميخواستند
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سر به سر من بگذارند .اين را نگفتم که وقتي اتوبوسهاي کاروانهاي اعزام به جبهه
از جلوي خانه ما ميگذشت مادرم اسفند دود ميکرد و...
توي اتوبوس قايم شدم که مادرم من را نبيند يا کسي به مادرم قضيه را لو
ندهد اما بچه ها که براي من نقشه کشيده بودند به راننده گفتند که جلوي خانه ما
ُکند کند .من را از ته اتوبوس کشاندند دم پنجره .داشتم از فشار له ميشدم .سرم
را بيرون کردند از پنجره و به مادرم گفتند «:پسرت رو داريم ميبريم »...نميدانم
چند نفري با هم ميگفتند و چند بار گفتند.
پيرزن آتشدان را پرت کرد و افتاد دنبال اتوبوس که پسرم را کجا ميبريد.
چشمهايش را بسته بود و دهانش را باز کرده بود .هر چه نفرين بلد بود نثارشان
کرده بود که چرا پسرش را...
سوژه خوبي دست بچه ها آمده بود که تا چند روزي بخندند.
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من نامه نداشتم
صداي موتور پستچي جلوي سنگر آرام شد و صداي پستچي بلند شد « :اميري،
باقري ،پارسا ،تقي پور »...و اسم آنهايي را که نامه داشتند تند و تند پشت سر هم
رديف ميکرد .سر ظهر ميآمد که آتش کم بود .اگر آتش زياد بود ،نميآمد و اگر
هم ميآمد ،ميداد به همان سنگر اولي و تخت گاز دور ميشد.
آنهايي که زن و بچه داشتند بيشتر منتظر نامه بودند .علي تازه چهار ماه
عروسي کرده بود و رضا هم که بي خيال اين حرفها بود .بچه محل بودند اما با
فاصله سني سه چهار ساله که در دوران نوجواني مانع دوستي ميشود...مانع که
نه .فاصله سني خودش را نشان ميدهد و همين...
علي وقتي نامه نداشت و از زنش بي خبر ميماند حسابي دمغ ميشد .رضا
هميشه نامه داشت .به قول خودش چون تهتغاري بود ننهجانش لوسش کرده بود
و کلي هوايش را داشت و با اين که خودش سواد نداشت نامه پشت نامه برايش
ميفرستاد .هر دفعه هم با يک جور خط.
رضا ميخنديد و ميگفت «:دنبال عروس ميگرده».
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عليميگفت«:پسيهکلکسيونازدستخطدخترهايمحلهميتونيدرستکني».
ننهجان رضا هيچ وقت يادش نميرفت که به علي سالم برساند و راست يا
دروغ بگويد که زن علي را هم ديده و او هم کلي سالم رسانده.
علي که دمغ ميشد ،رضا نامه خودش را ميداد بهش و ميگفت «:خودت بخون
و ببين به تو هم سالم رسوندن ».و علي باال تا پايين نامه را چند بار ميخواند...
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اينجا چه ميکني ،پدر؟
گفت «:پدر من؟ اينجا چه ميکنه؟» و منتظر نماند که قاطرچي چه ميگويد .قاطر
و قاطرچي در پناه صخره بزرگي نفس نفس ميزدند .از دهانشان بخار ماليمي
بيرون ميزد و زود محو ميشد.
کالش قنداق تاشو را انداخت روي شانه راستش و سرازير شد .بادگير سفيد و کاله
کاموايي سفيد همرنگ برفش کرده بود که تا زانو ميرسيد .قاطرچي پشت سرش داد
زد «:گفتم که بمونه همون پايين ولي ...نميدونم  ...فکر کنم راه افتاده باشه»...
چشم ميگرداند که نکند پيرمرد توي چاله و چولههاي پر از برف گير افتاده
باشد که سفيدي برف چشمش را آزار ميداد .اشک نرم نرم از گوشه پلکهاش ميزد
سرخ سرخ
بيرون و نرسيده به ريش تنک و تازه روييدهاش يخ ميزد .نوک دماغش ِ
شده بود و ...خاراندن نوک دماغ يخ زده يک جوري بود .چندشش ميشد.
پيرمرد روي سنگي توي برف نشسته بود؛ قوزکرده و خيره به روبرو .کاله
دستباف قهوهاي داشت و کاپشن سبز .بيشتر راه را آمده بود .خوب بود که اين ور
ارتفاع بود نه روبروي عراقيها .پيرمرد بي خيال نشسته بود و به صداي گاه به گاه
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انفجار گوش ميداد.
خودش را انداخت توي بغل پيرمرد «:اينجا چه ميکني ،پدر؟»
بعد گفت «:اين همه راه اومدي که چي؟ اون هم زير اين همه آتيش».
و باز هم صورت يخزده پيرمرد را بوسيد .دستهايش را توي دستش گرفت« :
دستکش هم که نداري؟» و دستکشها را از دستش درآورد «:دستت کن ».و
خودش دستکشها را به زور کرد توي دستهاي کبره بسته پيرمرد «:بچه کوير و
اينجا؟» و نميدانست اين را به خودش گفته يا به پدرش.
مجال نميداد که پيرمرد حرف بزند «:اين همه راه اومدي که چي؟»
پيرمرد خنديد «:اومدم ببينمت».
گفت «:اين را که ميدونم ولي آخه چرا؟ اون هم اينجا؟ اين جوري؟ اين»...
پيرمرد باز هم صورت يخزده پسرش را بوسيد «:پدر که بشي ميفهمي».
و پسر هيچ وقت پدر نشد.
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رفتن
هر کسي براي رفتن کاري ميکرد؛ يکي شناسنامه اش را دستکاري ميکردکه
البته نميدانم آن وقتها هم جرم بود يا نه .يکي هم شناسنامه برادر بزرگترش
را ميگرفت و در ميرفت ،ديگري فرار ميکرد و پشت و پسله اتوبوس يا الي
وسايلي که ميبردند جبهه  ،قايم ميشد ...نوجواني هم دوره اي است به خدا.
نوجوان قصه ما هم راحت ترين راه را انتخاب کرد .پدرش حرفي نداشت اما
مادرش راضي به رفتنش نبود و به هيچ وجه من الوجوه ـ به قول معلم ادبياتشان
ـ رضايت نميداد که ...
ميگفت «:من دلش رو ندارم».
ميگفت «:هنوز بچه اي ».و لج او را در ميآورد.
مادر خواب بود که سرانگشتش را جوهري کرد و چسباند پاي رضايتنامه.
( نگارنده نميداند که بعد از آن چند نوجوان سرانگشت پدر يا مادرشان را در
خواب جوهري کردند و چسباندند پاي رضايتنامه ولي اين را مطمئن است که کم
نبودند ...که دوره نوجواني ما ،دوره کلکهاي دوست داشتني بود)...
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عشق و وظيفه
پنج روزي ميشد که خدمتش تمام شده بود .بند کفش کتاني را بست و ساکش را
توي دستش محکم گرفت .ايستاد دم در حياط و صدا بلند کرد « :ننه! ننه جان!»
مادر چادرنمازش را نصفه نيمه کشيد روي سرش و آمد بيرون «:چيه؟ چي
شده؟ چرا...؟» که زبانش بند آمد.
ساک را توي دستش سبک و سنگين کرد «:ميخوام برم».
مادر نرده کنار پله را چسبيد «:کجا؟»
خنديد «:انشاءاهلل کربال».
مادر به زور آب دهانش را قورت داد «:تو که تازه از سربازي»...
ساک را انداخت روي شانه اش «:اون وظيفه بود».
مادر از پله ها يکي در ميان آمد پايين «:پس اين...؟»
خم شد و دست مادر را بوسيد «:اين عشقه».
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مقبول
مرد دست به ديوار راه ميرفت و پاي ترکش خورده اش را آرام دنبالش
ميکشيد .بچه ونگ زد .زن غلتي زد و دستش رفت سمت گهواره .بچه که آرام
نشد کورمال کورمال خودش را چسباند به گهواره و پستانش را گذاشت توي
دهان بچه.
نه خواب نه بيدار بود که سياهي هيکل مرد را ديد .رو به قبله خم و راست ميشد...
استکان چاي را گذاشت جلوي مرد «:من رو هم بيدار ميکردي که»...
مرد لبخند زد «:تو که خودت مقبولي».
گونه زن شد مثل پوست انار رسيده «:پيش تو يا پيش خدا؟»
مرد سرش را باال برد «:مهم اونه».
استکان را برداشت «:همين بچه شيردادنت توي دل شب از صد تا نماز شب
هم مقبولتره ».و چاي را سرکشيد.
 34من سرباز هخامنشي بودم

شنيدنينيست
به قول جوانها هي سوال پيچش ميکردم که «:چه خبر؟ اونجا چه ميکنين؟ خيلي
سخته؟ ميگن هر کي بره عوض ميشه ،راسته؟ يه آدم ديگه اي ميشه ،درسته...؟»
يا حرفي نمي زد يا فقط ميگفت «:خبر که  ...چه عرض کنم؟»
داشتم کفش ميپوشيدم بروم مغازه که آمد «:باباجان!»
گفتم «:جان بابا! چيزي ميخواي؟»
سرش را انداخت پايين «:ميخوام امروز با من بيايي جايي».
خنديدم «:خبريه ايشاهلل؟»
کفش پوشيد و راه افتاد .من را برد توي پيش يکي از دوستانش .از طرز حال و
احوال کردنشان پيدا بود که با هم دوست هستند .من نميشناختمش.
گفت «:ايشون هم ميخواد بياد جبهه».
طرف هم فرمي گذاشت جلوي من «:بيزحمت ُپرش کنيد».
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سياه
چادرش را آويزان کرد به رخت آويز .قواره پارچه سياه را گذاشت کنار چرخ خياطي
که هميشه گوشه اتاق و زير المپ مهتابي آماده کار بود .نشست کنار چرخ و
دخترش را صدا زد «:ليال! بيزحمت يک ليوان آب بيار».
دختر ليوان به دست آمد «:اين چيه؟»
زن نايلون خالي را داد دست دختر «:بنداز يک گوشهاي به درد ميخوره ».و
گفت «:ناهار چه کردي؟»
دختر نشست و پارچه سياه را گرفت جلوي چشم زن «:يک فکري ميکنم.
بگو اين چيه؟»
زن اخم کرد «:پارچه .پارچه سياه ».و پارچه را زير و رو کرد «:پاشو پيرهن عيد
پارسالم رو بيار .همون بنفشه».
دختر پيراهن را آورد «:جوابم رو ندادي».
زن بغض کرد «:ميخوام براي همه لباس عيد بدوزم».
دختر گفت «:سياه؟»
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زن گفت «:براي همهتون بايد بدوزم».
دختر به گريه افتاد «:آخه چرا؟ مگه...؟»
دستباف دوره جواني خودش:
رنگ
ِ
فرش الکي ِ
زن پيراهنش را پهن کرد روي ِ
« برادرت از جبهه ميآد »...و گريه مجالش نداد.
دختر خودش را انداخت توي بغل زن «:از کجا ميدوني که...؟»
زن موي دختر را نوازش کرد «:خوابش رو ديدم».
وقت تحويل سال همه خانواده جز پدر لباس سياه پوشيده بودند که روحاني
محل در زد...
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دعاي مادر
نمي توانست به پسرش نه بگويد و نگفت.
نامه نوشته بود که «:مادرجان! يک روز روزه بگير و وقت افطاري براي من
دعاکن»...
نمي خواست دل پسرش را بشکند و نشکاند.
راديو کوچک روي تاقچه که گفت اهلل اکبر ...دستهاي لرزان و پرچين و
چروکش را باال برد «:خدايا! هر حاجتي داره برآورده کن».
سه روز بعد خبر شهادت پسرش را آوردند.
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آمادگي
ده من برنج خريد و آورد گذاشت توي پستو.
سه من قند خريد و گذاشت دم دست که ُخردش کند.
لوبيا و نخود و اين جور چيزها هم خريد و گذاشت کنار کيسه برنج.
زن گفت «:اين همه چيزا ره ُمخواي چه کار؟»
ريدم».
مرد گفت «:چايي داري؟» و خنديد «:چايي ن ِ
ِخ ُ
زن گفت «:حاال ديگه جواب منه نميدي؟»
نفسم باال بياد چشم ».و عرق از پيشاني
مرد نشست و تکيه داد به پشتي «:بذا ُ
پاک کرد «:ميتونُم جواب تو ره ندم؟»
چاي را که خورد ،گفت «:با همه حسابُم ره صاف کِر ُدم؛ صاف صاف .اينا ره
خريدم که آماده باشه».
هم ُ
ياُم».
بعد گفت «:اين دفعه ديگه حتمني رفتن 
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آفتاب
جلوي چادر ميايستاد و زل ميزد به دوردست .زير آفتاب داغ .توي چادر کولر
روشن بود .هر کي ميرسيد ،ميگفت «:چرا نميري توي چادر ،پدر؟»
آنهايي که ميشناختندش ،ميگفتند که عادتش است .ميگفتند که دست
خودش نيست .ميگفتند که همدردي ميکند.
جلوي چادر مينشست به واکس زدن پوتين بچهها .زير آفتاب داغ .دستش
که از کار ميايستاد زل ميزد به دوردست .جاده خاکي از خاکريز ميگذشت و
ميرسيد به خط مقدم.
اصرار که ميکردي ،ميگفت «:بچه ها االن توي خط چه ميکنن؟»
بغض ميکرد «:اونجا مگه کولر روشنه؟»
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قول
پدر صورت پسر را بوسيد «:تا کي ميخواي بري جبهه؟»
پسر خنديد «:قول ميدم اين دفعه آخرم باشه».
پدر گفت «:قول دادي ها!»
و پسر س ِر قولش ...جان داد.
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غالمحسين
شوهرش که گفت «:ديگه نميتانم ...حرف مردم ره چه کنم؟» بغض کرد و رفت
حسينيه .تا نصفهشب پاي نخل اشک ريخت ...و نفهميد که کي خوابش برد .با
صداي اذان مش اکبر بيدار شد.
حاجتش که روا شد اسم بچهاش را گذاشت غالمحسين.
سي سال بعد که ديگر چشمهاش کمسو شده بود و عصا به دست شده بود،
تيري خورد به گلوي غالمحسين او .داشت در بزرگراه کربال جاده ميزد.
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راه بان
زن کنار پنجره ايستاده بود .يک چشمش به بيرون بود که همه جا سفيدپوش بود
و برف هم سر بند آمدن نداشت و يکريز ميباريد و چشم ديگرش هم به مرد که
داشت پالتوي کهنهاش را تن ميکرد.
گفت «:نميشه نري؟»
مرد کاله پشم شترش را گذاشت سرش «:پول ميگيرم که همين کار رو
بکنم ».و خنديد «:ناسالمتي من راه بانم ها».
زن اخم کرد «:اين چه حرفيه؟ بگو به سالمتي .بگو خدا رو شکر که همين يه
لقمه نون حالل دستم رو ميگيره ».و چراغ قوه را داد به مرد.
مرد شال را انداخت دور گردنش و نيم چرخي دور خودش زد و نگاهش را
چرخاند به همه جاي اتاق «:محمد کجاست؟»
زن گفت «:بيرون».
بعد گفت«:کجا؟...نميدونم .چيزي به من نگفت».
زن روي سکو ايستاده بود و مرد را نگاه ميکرد که با احتياط روي برف قدم
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برميداشت .گفت «:مواظب باش».
مرد جلوي در که رسيد ،سربرگرداند «:برو تو .هوا خيلي سرده ».و دست برد در
را باز کند...که در باز شد .صورت محمد پر برف بود و يخها روي صورتش قنديل
بسته بود؛ انگار آدمبرفي.
مرد گفت «:کجا بودي توي اين برف و سرما؟»
از ال به الي بخار دهان محمد شنيد «:خط آهن رو وارسي کردم .خيالت
تخت تخت».
ِ
 ...و پيرمرد سالهاست که روزهاي برفي حتمًا شال و کاله ميکند و به سالم
محمد ميآيد .برف را کنار ميزند و نقش الله روي سنگ مرمر را ميبوسد.
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به خاطر همه مادرها
روي پله نشست که بند پوتينش را ببندد .مادر سيني به دست ايستاده بود و بهش
نگاه ميکرد .يک حسي بهش ميگفت که شايد ...نميخواست به آن حس ميدان
بدهد اما...
گفت «:نرو .تو رو به هر کي که دوست داري».
پسر سرش را باال گرفت «:مادرم رو از همه بيشتر دوست دارم ».و بلند شد و
پشت شلوارش را تکاند «:همه حرفهامون رو زده بوديم ،مگه نه؟»
مادر بغض کرد «:به خاطر من »...و زل زد به چشمهاي پسرش.
پسر خم شد و پاي مادر را بوسيد «:به خاطر تو ميرم»...
و بلند شد و زل زد به چشمهاي پر اشک مادر «:و به خاطر همه مادرهاي
اين آب و خاک»...
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گريه
کجا؟ جزيره مجنون ،روي پلهاي شناور.
کي؟ يک روز پيش از عمليات ،بعد از نماز ظهر و عصر.
وقت ناهار هم نبود که بيحرفي و خنده اي و چيزي با غذايش بازي بازي کند
و ...چند روزي بود که هي ميگفت «:ببخشيد »...انگار ورد گرفته باشد .ميگفت«:
حاللم کنيد».
نه توي جشن پتو ميآمد و نه بگو بخندي و نه ...اص ً
ال چه مرگش بود که...
نکند عاشق شده و من بيخبرم؟ هه! عاشق؟ آن هم اينجا؟ اين جوري؟ آن هم
از نوع آن جورياش؟
مي رفت پس و پسله نيزار و توي نيزار براي خودش ...حتمًا حال ميکند با خدا
که ...در سايه نيهاي بلند کنار آب نشسته بود .صداي شکستن ني زير پاي من را
که شنيد ،تند سر برگرداند و با چفيه اشکهاش را پاک کرد ...گريهاش را هيچوقت
نديده بودم که اين هم...
گفتم «:چيزي شده؟»
سرش را گذاشت روي کنده زانو «:من شهيد ميشم».
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من ميآيم پيش تو
بايد ميرفت باالي تپه ،پاي کوه که بيشتر سال را زير لحاف پنبهاي برف بود .باد
توي کوچه هو ميکشيد و نرمه برف را ميزد به سر و صورت پيرزن که سربااليي
را ميبايست پاکِشان برود.
مي گفت «:نميتانم نرم ».و ميرفت وقت و بيوقت .نه ،به وقت دلش.
نشست کنار سنگ مرمري که نقش الله داشت و بااليش پرچم سه رنگ
توي باد نرم ميرقصيد .پايش را که دراز ميکرد ،دادش درآمد «:ميبيني؟ ميبيني
چقدر خسته شدهام؟»...
همان شب پسر گفت «:قرآن بخون من ميآم پيشت .هر وقت که قرآن
ميخوني»...
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گودال آتش
داد زد «:هيچ کس نزديک نشه ».و پريد توي گودالي که پر از مهمات بود .آتش افتاده
بود به جان جعبههاي مهمات .اگر مهمات منفجر ميشد آتش دشمن هم شديدتر
ميشد .مهمات ما هم که ...براي يک گلوله آر پي جي در مضيقه بوديم و حاال...
دو سه تا پتو را زدم زير بغل و دويدم تا لبه گودال .گفت «:پرت کن و برو».
پتوها را توي هوا قاپيد و دويد سمت جعبههاي مهمات .تا آتش را خاموش
کند دستهايش سوخت...
از گودال کشانديمش بيرون .امدادگر هي پماد سوختگي ميماليد روي دستهاش.
ميگفت «:نزديک بود برم پيش اصحاب اخدود».
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راضي نبودي که...
تلفن که رنگ زد ،زن پاشد و دامنش را تکاند روي سبزيهاي پاک نشده .گوشي را
که برداشت ،زد به تخت سينهاش «:الهي مادر به قربانت .الهي من دورت بگردم.
الهي درد و بالت بخوره به جان من»...
و گله کرد «:تو گفتي چهل روزه بر ميگردي؟ االن چهار ماه و نوزده روزه که»...
پسر از آن سوي و از توي مخابرات شهر اهواز داد ميزد که صدا به صدا برسد:
« چرا راضي نبودي؟ چرا...؟»
زن صدا بلند کرد «:مگه چي شده؟»
پسر داد زد «:منو نبردن عمليات .حتمًا شما راضي نبودين که منو نبردن»...
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دو پسر با يک اسم
مينشست بين دوتا قبر و دستهايش را ميگذاشت روي سنگهاي خيس و فاتحه
ميخواند...
دادزد «:بخشيدمش ».و گريه کرد .ال به الي گريهکردنش گفت که به خاطر
مادري که ندارد بخشيدمش .گفت که به خاطر جواني اش بخشيدمش .گفت که
فقط يک شرط...
طناب اعدام دست مأمور مانده بود معطل .قاتل هم روي چارپايه با چشم بسته
ايستاده بود .چارپايه زير پايش لق لق ميخورد که...
گفت «:به شرطي که جاي پسرم رو پر کنه».
پسر فقط گفته بود که سر کوچه نايستد و مزاحم ناموس مردم نشود که
چاقوي ضامندار قلبش را شکافت و خون فواره زد روي شلوار پلنگي اش.
قاتل دامن چادر مشکي پيرزن را بوسيد «:من خودم رو کشتم ،نه پسر تو رو...
من غالمي ات رو ميکنم ...من»...
جلوي پيرزن زانو زده بود و اشک ميريخت...
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هر شب دور از چشم همه ميرفت گوشهاي و اشک ميريخت «:يعني خدا
منو ميبخشه؟ يعني...؟» و منورها آسمان را برايش روشن ميکردند...
اسم خودش را از ذهن خودش هم خط زده و همه جا خودش را با اسم مقتول
معرفي کرده بود .براي پيرزن هم با عنوان « مادر عزيزتر از جان» نامه مينوشت
و با اسم جديدش امضاء ميکرد...
ترکش که به زير جناق سينهاش خورد براي قاتل هم دعا کرد «:خدايا اون رو
هم ببخش ».و چشمهايش را بست .البته يادش بود که وصيت کند روي قبرش
ننويسند شهيد.
پيرزن مينشست بين دو قبري که يک اسم داشت .يکي با عنوان عروج
شهادتگونه و ديگري...
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دندان
ميگفتند عمرش کوتاه است.
ميگفتند قدمش خير نيست.
ميگفتند نحس است.
يک دندانش تازه نيش زده بود .آن هم دندان باال.
ميگفتند دندان پايين اگر اول در بيايد نشانه...
ـ خدايا چه کنم که دندان پايينش زودتر بزنه بيرون و اين نحسي...؟
ميگفتند لباس تنش را با لباس يک بچهفقير عوضکن.
ميگفتند جوشانده چهلگياه به خوردش بده.
مرد ميخنديد «:اين حرفها خرافاته ،زن!» و تسبيح ميگرداند «:اهلل اکبر .همه
چي دست خداست»...
پسر که در بيست و يک سالگي شهيد شد ،زن گفت «:عمرش کوتاه
بود اما»...
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پسوند
اميرمحمدخان حداقل روزي سه بار عينک دسته کائوچويي را به چشمهاي کم
سوي ورقلمبيده اش ميزند که کتاب« زنده بودن يعني اين» را بخواند.
اميرمحمدخان حداقل روزي سه بار هم از زير تابلويي که اسم اميرعلي رويش
ثبت شده البته بدون پسوند خان ،رد ميشود و يادش نميرود که حتمًا جوري که
کسي متوجه کارش نشود ،کالهش را به احترام اميرعلي خان بردارد.
 ...خانه اميرمحمدخان غوغايي بود که از طرز راه رفتن و نشست و برخاست
و ويار زنش ،مادرش و مادرزنش روزي چندبار بشارت باقي ماندن نام سلسله شان
را ميدادند و ...
ـ چه روزگاري بود!
روزگار دست و دل بازي خان بود و شاباش سکه به آخرين خدم و حشم
خان
اين خاندان .جد اندر جد خان بودند و خانزاده .رئيس خاندان هم بع ِد ِ
رحلت ِ
بزرگ به سراي ابدي به پسر ارشدش ميرسيد که اميرمحمدخان هم پسر ارشد
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خان...
اميرارسالن ِ
ـ هه! چه روزگاري بود!
زن اميرمحمدخان چهار شکم دختر زاييده بود و اين ...نميشد به آساني روي
او هوو آورد که دخترعمويش بود و ...
اعياني اميرمحمدخان صندلي چيدند و سيصد مهمان هم
حياط ِ
توي ِ
بزرگ خانه ِ
دعوت کردند که وقتي جانشين خان را از بهترين بيمارستان خصوصي ميآورند همه
جلوي پايش بلند شوند ...نه ،اميرمحمدخان دوست داشت که بگويد « :برخيزند».
ميگفت «:پنج گوسفند بزرگ قرباني کردم»...
و زنش ميگفت «:پانزده من برنج خيس کرديم»...
و با هم ميخنديدند «:چقدر غذا که فرستاديم اين ور و اون ور و باز هم کلي
غذا ريختيم دور»...
و پسر ميخنديد «:اين همه به خاطر من؟» و ميزد روي پيشاني خودش «:اين
همه فقط به خاطر يک پسوند؟»
البته اميرمحمدخان براي پسر توضيح مبسوطي بيان ميکرد راجع به اصل و
نسب و تاريخ و هويت و اين جور قضايا .پسر هم ساکت نگاهش ميکرد و...
و اسم پسر ديگر پسوند خان ندارد اما پيشوند سرخي پيدا کرده است...
اميرمحمدخان حداقل روزي سه بار عينک دسته کائوچويي را به چشمهاي کم
سوي ورقلمبيده اش ميزند که کتاب« زنده بودن يعني اين» را بخواند .کتابي در
دويست و سي و يک صفحه با جلد سبز و گل سرخي که چند برگش روي خاک
افتاده است .هر صفحه يک خاطره اميرعلي را دربرگرفته است و...
اميرمحمدخان حداقل روزي سه بار هم از زير تابلويي که اسم شهيد اميرعلي...
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اين که من نيستم...
نويسنده خوشحال و سرحال خم شد و کتاب را گذاشت روي سنگ قبر « :اين
هم کتاب تو».
آنقدر خودش را بهش نزديک ميديد که «تو» خطابش کند .لبخندزد« :
خيلي وقت گذاشتم اما ارزشش رو داشت».
کتاب را برداشت «:چند جاش رو برات ميخونم».
و خواند:
 از همان دوران طفوليت ،حرکاتش نشان ميداد که از هوش بااليي برخورداراست...
ـ لبخند را چاشني حرفهايش ميکرد...
ـ از خود رفتاري بزرگ منشانه بروز ميداد...
ـ هميشه اول وقت نمازش را ميخواند و هيچ گاه نمازش قضا نشد...
ـ از همان کودکي در کارهايش نظم و ترتيب مشاهده ميشد...
ـ در زمره افراد خاص و منحصر به فرد بود...
من سرباز هخامنشي بودم 55

ـ هيچ وقت تشويش خاطر نداشت حتي براي درسخواندن اما بدون آن که
درس بخواند دانش آموز شاخص هم بود...
ـ عاشق سخنان منطقي بود...
ـ خيلي اهل مشورت بود و روي آن خيلي تأکيد داشت و به همه سفارش
ميکرد...
ـ اهل تفکر بود و همواره بدون کمک ديگران راه حل مناسبي را براي رسيدن
به هدفش انتخاب مينمود...
انگشت را گذاشت الي کتاب «:باز هم بخونم؟» و کتاب را گذاشت روي
سنگ قبر «:بقيه رو خودت بخون».
بادي وزيد و کتاب ورق ورق خورد و ...باد کتاب را برد .دويد دنبالش و...
کتاب گير کرد الي شاخه هاي سرو نقرهاي .ورق ورق ميزد که پاره نشده باشد.
صفحه اول زير بسم اهلل الرحمن الرحيم درست کنار نوشته تقديمي خودش ،نوشته
قرمزرنگي به چشمش خورد:
ـ اين که من نيستم .کي گفت من فرشته بودم؟ من هم آدمي بودم مثل همه
شما اما راهم را درست انتخاب کردم .در ضمن ما احتياجي به اينها نداريم ،شما
هستيد که به اين نوشته ها محتاجيد.
شهيد عبدالصمد خاکي

 56من سرباز هخامنشي بودم

پيرسرباز
پيرمرد التماس ميکرد که ببرندش خط مقدم.
ميگفت «:يک قروني رو توي هوا ميزنم».
فرمانده ميخنديد «:حاال يک قروني از کجا بيارم؟»
ميگفت «:هميشه زدم توي خال سفيد وسط پيشاني گوزن .البته ديگه توبه کردم».
فرمانده صورت آفتاب سوخته اش را بوسيد «:من اص ً
ال نمي دونم که وسط
پيشاني گوزن خال سفيد داره يا نه .اص ً
ال تا حاال گوزن نديدهام».
کاميونها آماده بودند که بچه ها را ببرند خط .بازار خداحافظي و خنده و التماس
دعا و شفاعت هم حسابي داغ بود.
پيرمرد گفت «:من دروغ نميگم».
فرمانده که چفيه به سرش بسته بود و هي دست راستش را سايبان چشمها
ميکرد و به همه جا چشم ميچرخاند ،گفت «:استغفراهلل .اين چه حرفيه؟ من کي
گفتم که شما...؟»
پيرمرد گفت «:منظورتون همين بود».
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ـ نبود.
ـ بود.
ـ نبود.
ـ اگر نبود پس منو ببر خط.
فرمانده با بال چفيه گوشه لبش را پاک کرد «:خب اينجا هم خدمته ،پدرجان!»
پيرمرد پيشاني فرمانده را بوسيد «:اگه منو ببري از خدا ميخوام ببخشدت ».و
گردن کج کرد «:حرف اين پيرسرباز رو زمين ننداز».
فرمانده لبخند زد «:پيرسرباز؟»
پيرمرد خنديد «:من از ارتش شاه فرار کردم و هنوز يک سرباز فراري ام .حاال
اومدم و التماس ميکنم که»...
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کاله
ميدويد باالي خاکريز آرپيجي ميزد و ميآمد پايين .با شليک هر گلوله يادش
بود که حتمًا اهلل اکبر بگويد.
نشمرد که چندتا اما آن قدر آرپيجي زد که گوشهايش درد گرفت ...و حتمًا
اگر دوسه تاي ديگر ميزد خون از گوشهايش ميزد بيرون.
گلوله چندم بود؟ يادش نميآيد گلوله چندم که تا رفت باالي خاکريز ،پرت شد
آسمان .گلوله دشمن خورد به نيممتري او.
يکي از بچه ها کاله آهني اش را برايش آورد «:ببين چي شده؟ لياقت شهادت
رو نداشتي»...
کاله آهني را گرفت .آبکش شده بود .گفت «:خودم نخواستم».
بعد گفت «:دوست دارم بمونم و تا آخرين ثانيه اش بجنگم».
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همسر
صد و بيست و هفت صفحه کتاب خاطراتش است .هر صفحه يک خاطره
کوتاه حتي دوخطي .آخر کتابش هم چند تا عکس .او در کنار پدرش .او در کنار
مادرش .او در کنار همرزمانش در جاهاي مختلف جبهه.
يک خاطره فقط در باره شب عروسياش است که با همان لباس رزم کنار
عروس خانم نشست و داماد شد ...مهريهاش را گفت کم باشد که بتواند نقد بدهد
و داد ...همان شب.
هيچ جاي کتاب خاطرهاي حتي دوخطي از همسرش نقل نشده است.
گردآورنده خاطرات اصرار دارد که چيزي نگويد ...آخرش ميگويد « :نتونستم با
خانمش حرف بزنم».
گردآورنده با انگشتش صفحه پنجاه و شش را نشان ميدهد .از قول مادرش
آمده که عکسهاي عروسياش را جمعکرد و يک بار به همه نشان داد .به مادرش،
به خواهرهاش ،به پدرش و برادرهاش .بعد همه آنها را پاره کرد .ميگفت بعد من
عکسهاي عروسيام نباشد بهتر است .ميگفت بعداً ميفهميد چرا ...و مادرش
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گفته بود «:بعد شهادتش منظورش را فهميدم».
ميگويد «:خيلي سعي کردم شماره تلفن خانمش رو گير بيارم ،نشد .پدرش
ميگفت که نميخواد با کسي حرف بزنه».
کتاب را ورق ميزند «:ميدونم بدون خاطرات خانمش کتاب ناقصه ولي...
حتمًا نميخواد از گذشتهاش چيزي بگه».
بعد ميگويد «:حاال ديگه خانم دکتر شده ،خب شايد»...
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چراغ
نميدانم چراغ گردسوز را بع ِد آمدن برق به ده چه کردم .پاپي شده بود که چه شده
و کجا انداختمش .خرت و پرتهاي انباري و پستو و زيرزمين را به هم ريخت و...
رفت يک چراغ گردسوز براي اتاقش خريد.
مي گفت «:ميخوام به ياد بچگيهام باشم».
نصفه شب بود که از اتاق صداي گريه شنيدم .کنار چراغ نشسته بود
و کتابچه دعا هم دستش بود .شانههاش ميلرزيد « ...يا سريع الرضا ...يا
سريع الرضا»...
در را بيصدا بستم و برگشتم سرجاي خودم.
بع ِد او شبهاي جمعه ميرفتيم اتاقش که زير نور چراغ گردسوز دعا بخوانيم و
 « ...يا سريع الرضا ...يا سريع الرضا»...
سه چهار هفته بيشتر خودم روشنش نکردم ...و سالهاست که شب جمعه که
ميرسد ،چراغ هم روشن ميشود...
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بايد خواب ببيني...
عبدالحسين تو جلوي قايق نشسته و آرپيجي در دستش
بايد خواب ببيني که
ِ
است ...پشت سرش هم محمدعلي نشسته و کالش در دست راستش است و با
دست چپ لبه قايق را چسبيده...
بايد نامه بنويسي و خوابت را براي عبدالحسينت تعريف کني .عبدالحسين
توي سنگرش نشسته باشد و غرق دعا باشد و محمدعلي خسته و کوفته دراز
کشيده باشد و نه خواب و نه بيدار گاه گاهي به عبدالحسين نگاه کند که حال
خوشي دارد و...
نامهرسان توي گرماي شرجي سوار بر موتور و چفيه برسر ،جوري که فقط
چشمهايش ديده شود ،بيايد و محمدعلي از جا بپرد و نامه را بگيرد و بدهد دست
حال خوشش آمده بيرون.
عبدالحسين که از حس و ِ
عبدالحسين نامه را بخواند و بزند زير خنده و به محمدعلي بگويد «:بگير
بخوون ببين خواهرت چه خوابي براي من و تو ديده».
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محمدعلي نامه را بخواند و بگويد «:عجب خواب خوبي!»
فرداشب بايد عمليات شود و عبدالحسين آرپيجي به دست جلوي قايق بنشيند و
محمدعلي کالش به دست پشت سرش لبه قايق را بچسبد .قايق به يک جاي کمعمق
برسد و الي گل و الي گير کند .دشمن متوجه شود و آنها را ببندد به رگبار...
بايد مينوشتي ...که نوشته بودي...«:و دو کبوتر از قايق شما پر زد و»...
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دستخط
ساک سرمهاي را از جوان ريشويي که دم در سرش را انداخته بود پايين و هي سرخ
و سياه ميشد ،گرفت و آورد وسط هال .زانو زد کنار ساک و چادرنماز از سرش
سرخورد روي موکت سبز .دستش ميلرزيد که زيپ ساک را بازکند و ...باز کرد.
يک دست لباس چروکيده خاکي رنگ...
« حتمًا وقت نکرد که بشوره»
يک قاشق دسته خميده...
« که توي جيبش جا بشه»
يک مسواک با خميردندان پاوه که نصفش استفاده شده بود...
« اين آخريها چقدر دندوندرد داشت! ميگفت آدم ترکش بخوره و دندوندرد نگيره».
تاريخ...
يک قرآن کوچک جيبي که يادگار دوستش بود به ِ
« اينجا نوشته  61/1/1يعني عيدي داد بهش»
« اينها چيه؟»
چند تا نامه.
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« يک ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،اين هم شش»
نامههاي خودش بود با همان خط خرچنگ قورباغه که...
« ميگفت توي سايه هم راه بره باز هم ميبوسمش»
از جا پريد و نامه ها را آورد .اولين جواب نامهاش را خواند:
ـ نامه پر از مهر و محبت تو امروز  65/11/21به دستم رسيد .رأس ساعت
دوازده و نيم .سجده شکر به جاآوردم که ديگر خودت ميتواني براي من نامه
بنويسي .دستخط تو را بوسيدم...
گونه هاي زن داغ شد و از آن روز تا روزي که خبرش را شنيد هر شب قبل
از خواب يک نامه براي او نوشت...
نامههاي توي ساک هنوز باز نشده بودند و ...تاريخشان را نگاه کرد .از روز
شهادتش بود تا روزي که خبرش را شنيد.
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عاشقانهترين
خواند:
«پيامبر اکرم فرمود:
از طرف خدا براي شهيد ويژگيهايي در نظر گرفته شده است:
سرش بر دامان دو زوجهاش که حورالعين هستند واقع ميشود و آنها غبار را از
صورتش پاک ميکنند و به او ميگويند :آفرين به تو! به جاي وسيع و خوبي آمدي
و او نيز همان را در پاسخ ميگويد.
تهذيب ،جلد ،6صفحه »121
چشمهايش را که باز کرد و ...زود چشمهايش را بست .بريدگي شاهرگ
گردنش درد نميکرد و حاال اين دوتا « ...از من چه ميخواهند؟» آنها با انگشتهاي
نرمتر از حرير گرد و غبار صورتش را پاک کردند و هي ميگفتند «:خوش آمدي.
بهشت گوارايت باد!»
اص ً
ال دوست نداشت به اين دو بانويي که گيسواني از نور داشتند و چشمهايشان
مثل شب يلدا بود و « ...نه نبايد به آنها فکر کنم».
(ص)
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آن توييم».
گفتند «:چشم بگشاي و به ما بنگر که ما از ِ
« نکند زده به سرم؟» و پلکهايش را بيشتر به هم فشرد.
گفتند «:چشم بگشاي و جلوه جمال يگانه زيباآفرين را بنگر».
دستي به گردنش کشيد که جاي ترکش درد نميکرد اما دستش نمناک شد.
« خون؟» و ترسيد که بهشت را هم ...و دستش را برد جلوي صورتش که« ...
عجب بوي خوشي!»
گفتند «:خون شهيد ،بهشت را هم معطر ميکند».
نشست و با چشمهاي بسته لبخند زد «...پس من »...و سرمستانه قهقهه زد.
گفتند «:چشم بگشاي که»...
گفت «:شما فرشته هستيد؟»
گفتند «:ما کنيز توييم».
گفت «:شما هم به جد من آدم سجده کرديد؟»
گفتند «:جمله فرشتگان چنين کردند».
خنديد «:پس من منتظرش ميمانم».
گفتند «:منتظ ِر»...
گفت «:منتظر بانوي شما .زن خودم که هنوز در دنياست و بايد پنج فرزندمان
را بزرگ کند».
و لبخند زد «:شما اص ً
ال متوجه ميشويد که من چه ميگويم؟»
و آن دو حوريه بهشتي هاج و واج زل زدند به او که...
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آجيل
بسته کوچک آجيل را توي دستم ميگيرم که تا در را باز کرد ...ميرسم روي کپه
خاک و آجر و سيمان.
بسته کوچک آجيل را که عموحسين براي من پرت کرد ،توي هوا قاپيدم .همه
نانخور عموحسين بوديم و اهدايي مردم که به دستش ميرسيد ،نميگذاشت به
ثانيه بکشد که بين بچه ها تقسيم ميکرد و ميگفت «:بخور و صلوات بفرست».
بسته را باز کردم .کاغذ کوچکي الي آن بود «:سالم بر تو که براي دين و وطن
با دشمنان ميجنگي و مانند دماوند در برابر آنها ايستادگي ميکني .سرافرازي تو
آرزوي من است .اميدوارم اين هديه ناقابل را از من بپذيري .اين را از پول توجيبي
خودم خريدم .برادر کوچک تو مجيد»...
بچه ها هاج و واج نگاهم ميکردند که «...چرا گريه ميکني؟»
کاغذ را دادم به ...محمدتقي گرفت و خواند .گفت «:اين کجاش گريهداشت؟»
اشکم را با بال چفيه پاک کردم «:من هم ...من هم برادر کوچک پيداکردم».
و گفتم «:نشاني هم داده».
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ييي!»
ي
ي
ي
محمدتقي خنديد «:طفلکي تازه يادش اومد که داداشي نداره .آخ 
به نشانياش نامه نوشتم و...
بن بست متروکه است «...يعني نشاني رو...؟» و باز هم نشانياش را توي ذهنم
مرور ميکنم .نه اشتباه نميکنم .يکي دوتا نامه که به همديگر رد و بدل نکرده بوديم.
ميدانم که دوم راهنمايي درس ميخواند و معدلش اين ثلث نيم نمره کم شده و
پدرش که نامهرسان است از دستش عصباني شده و ...ميدانم که برادربزرگش سرباز
است و خواهرش هم اول دبيرستان درس ميخواند .ميدانم که خريد نان با اوست
و ...و هر روز هم توي مدرسه سر صف صبحگاه ،قرآن ميخواند...
به جواني که انگشتهايش را توي جيب شلوار تنگ و چسبانش فروکرده و تند
بست...؟»
و بيتوجه به دور و بر رد ميشود ،ميگويم «:ببخشيد اين بن ِ
ابري رو به
سراپاي من را برانداز ميکند و ميگويد «:موشک ».و به
آسمان ِ
ِ
غروب نگاه ميکند «:کار هر روزشونه».
و بسته کوچک آجيل از دستم ول ميشود روي کپه خاک و آجر و سيمان.
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ديدار
احمد گفت «:فردا ساعت سه و نيم ،سنگر تک ».و رفت توي روشنايي و محو شد.
سنگر تک ابتداي خاکريز بود و کسي داخلش نبود .يک طرف سقفش ريخته
بود .وقت و بيوقت ميرفت آنجا براي راز و نياز .ساعت دو و نيم پاي تانکري که
رويش نوشته شده بود « سالم بر لب تشنه حسين(ع)» و زيرش هم نوشته شده
بود « اهدايي از کارخانه ريسندگي سمنان» وضو گرفت.
ميگفت که حتمًا خدا ميخواهد در حال عبادت من را ببرد پيش خودش.
ميگفت که بهترين لحظه براي شهادت در حال سجده بودن است...
خط آرام بود و فقط گاهي صداي سوت خمپارهاي ميآمد و بعد انفجار...
خودش را رساند به سنگر تک .قرآن کوچک را از جيبش درآورد و اليش را
باز کرد .سوره حج آمد...
شروع کرد به زيارت عاشورا « ...السالم عليک يا اباعبداهلل»...
به ساعتش نگاه کرد که سه و بيست دقيقه بود...آتش دشمن شروع شد.
« پس ده دقيقه وقت دارم تا »...و به سجده رفت .دوست داشت در حال
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سجده « ...اما چرا اينجا؟ چرا اين جوري؟»
بغض کرد «:الهي العفو».
باز هم وقت داشت که در حال سجده بماند و « ...توي عمليات حال ديگري»...
و به گريه افتاد...
احمد آمد و سرش را از روي مهرکوچک بلند کرد «:باشد براي بعد که»...
و بعد که عمليات شد ،ترکشي به پهلويش خورد .خم شد و به حال سجده به
خاک افتاد.
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به خوابت ميآيم
سوار قطار هفت و سي شد که با بيست دقيقه تأخير آمده بود .سرش را از پنجره
قطار آورد بيرون و دست تکان داد .دويدم و دستش را گرفتم .همراه قطار ميديدم
که سرعت گرفت و...
داد زد «:بع ِد سه شب به خوابت ميآم».
روزهاي آخر حال و هواي ديگري داشت .ميرفت توي اتاقش و در را
ميبست .از سوراخ کليد نگاه ميکردم و چيزي نميديدم اما کمي که دندان روي
جگر ميگذاشتم صداي گريهاش را ميشنيدم...
گفت «:اين دفعه آخرمه».
گفتم «:از کجا ميدوني؟»
گفت «:محمد گفته که»...
گفتم «:محمد که شهيد شده».
ساکت خيره شد به محمد که از روي تاقچه به من ميخنديد.
گفت «:ناغافل ازش گرفتم ».و اشکش سر خورد روي گونهاش.
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...ديدمش که خنديد و گفت «:من هم رفتم ».و مستقيم از زمين جدا شد و
رفت آسمان .نشستم توي رختخواب و عرق از پيشانيام پاک کردم .قلبم توي
سينهام مثل بچه گنجشک بال بال ميزد.
کليد برق را زدم چراغ مهتابي هم بال بال زد و روشن شد .دفترچه يادداشتم
را آوردم و نوشتم:
ـ امشب سوم مهر هزار و سيصد و شصت و چهار ،احمد به خوابم آمد .بايد
شب سوم شهادتش باشد...
که بود.
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شاگرد
ديگر آن شاگرد تنبل و بازيگوش ته کالس نبود که زنبور بياورد و...
گفتم «:اين زنبور از کجا پيداش شد؟»
چانه اش را آوردم باال «:به من نگاه کن».
تند و تند پلک ميزد که خواباندم زير گوشش «:به خيالت که اينجا خونه خالته؟»
صورتش را گرفته بود و بقکرده زل زده بود به دستهام که ...گفتم «:تا نگي
کار کي بوده ،ولت نميکنم».
گفت «:ببخش آقا!» و به گريه افتاد.
ميگفت که سر کالس زبان ،زنبوري از پنجره آمد تو و دبير هم به بچهها گفت
که بيندازندش بيرون و ...اين جوري نبض کالس افتاد توي دست بچههاي بازيگوش.
ميگفت که بع ِد آن ،زنگ تفريح ميرفت دور و ب ِر درختهاي کاج حياط مدرسه
دنبال زنبور.
ميگفت که با کتاب ميکوبيد سر زنبور و بعد سوزن کاج فرو ميکرد توي
شکمش و ميآورد سر کالس.
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ميگفت که وقتي زنبور جان ميگرفت ،ولش ميکرد و ...اين جوري هم
حساسيت دبيرها به زنبور معلوم ميشد و هم يک تفريح حسابي...
گفتم «:بار آخرت باشه ».و با ترکه زدم به پشتش که برود کالس.
نگاهم که افتاد ته کالس ...نه! ته صف ،تنم لرزيد «:باز هم اين!»
مي بايست شش دانگ حواسم را جمع کنم که ...بع ِد صبحگاه آمد جلو و سالم
کرد .سرش پايين بود و تسبيح ميچرخاند .به موهاي خاکياش دستکشيدم و بعد
زدم روي شانهاش «:به به! مردي شدي براي خودت».
بعد گفتم «:برو وسايلت رو بردار و بيا چادر من».
يک لحظه سرش را باال آورد و چشم در چشم من گفت «:چشم!»
...شب که پاشدم سري به نگهبان بزنم ،سر جايش نبود .کجا رفته بود؟
نکند...؟ فرداشب که کشيک کشيدم و خوابم برد .شب سوم بود که پشت سرش
رفتم و ...گمش کردم ...دوري توي محوطه زدم .صداي ناله ضعيفي ميآمد...
کسي توي چالهاي در حال سجده ضجه ميزد «:الهي العفو ...الهي العفو»...
بيصدا برگشتم سر جاي خودم...
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زمينگير
زمينگير شده بوديم توي رملها .از هر طرف گلوله ميآمد و مگس را توي هوا ميزدند
چه برسد به ...پاتک سنگيني بود .ميآمدند که آنجا را از ما پس بگيرند .منطقه را
خوب ميشناختند و ميدانستند چه کنند .چند ماهي دستشان بود و خب...
اين جوري اگر پيش ميرفت همه اسير ميشديم که من اص ً
ال دوستنداشتم
اسير بشوم .هميشه ميگفتم «:اسيري اصال و ابدا».
حلقه محاصره تنگتر ميشد و چيزي نمانده بود که « ...من و اسيري؟ مرگ
بهتر از اسارته »...و جاکن شدم و تيربار به دست همهشان را بستم به رگبار .از ته
دل فرياد زدم «:من همهتون رو ميکشم .من»...
بدو چند قدم رفتم جلو «:من همهتون رو ميکشم .من»...
هر آن منتظر بودم که تيري بخورد تخت سينهام و ...اص ً
ال دوست نداشتم
اسير بشوم...
بچه ها با فريادهاي من جاکن شدند و...
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نان خشک
سفره را جمع ميکرد که خردهنانها را بريزد کف دست پهن و بزرگش ،با انگشت
زير و رويشان کند و بعد بريزد توي دهانش.
خوردن خرد ه ريزههاي ته سفره ثواب داره».
ميگفت«:
ِ
نان خشکها را هم ميريخت توي کيسه متقالي کوچکي که هميشه خدا
همراهش بود .ميگفت «:اين کيسه رو ننهام دوخته براي روز مبادا».
نان نرم را هم روي چفيه ميريخت و ميگذاشت توي آفتاب.
ميگفت «:من نون خشکي نيستم ها ...ولي»...
نان خشک را با چاي ميخورد .ميگفت «:نون نرم که ميخورم انگار که
الستيک زير دندونمه».
ميگفت «:هر وقت نون خشک را ميزدم توي چاي و ميخوردم ننهام زل ميزد به
گوشه سقف .من که نميفهميدم چرا ،بهش ميگفتم :ها! باز هم پي النه عنکبوتي؟»
و ميخنديد «:النه عنکبوت رو با نوک جاروي دسته بلند ميگرفتم که»...
و آه ميکشيد «:نه! اون هميشه زل ميزد به اون گوشه سقف».
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دم آخر گفت «:پدرم که رفت زير ماشين ،ننهام شد نانواي محلي .گوشه حياط
تنور انداخت و»...
اگر کيسه متقالي او نبود ،من از گرسنگي ميمردم .پنج روز گرسنه و تشنه
توي محاصره ...شوخي که نيست.
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مفقود
پيرزن پاهايش را دراز کرده رو به قبله و تسبيح ميچرخاند «:سبحاناهلل...
سبحاناهلل...سبحاناهلل»...
اسماعيل »...و ميزند روي
پيرمرد گوشش را چسبانده به راديوي کوچک«:
ِ
زانوي خودش «:گفت شيرازي .نه اين نبود».
پيرزن که گوشهايش را تيز کرده ،آه ميکشد «:الهي ذليل بشه صدام يزيد»...
و تسبيح را ميگذارد روي پيشاني خودش و ميآورد پايين «:استغفراهلل ...استغفراهلل»...
پيرمرد ميگويد «:تو ميگي شهيد شده؟»
پيرزن نگاه ميکند به تسبيح «:اگه اسير هم باشه ميکشندش .اونا از نسل
يزيدن .دين و ايمون که ندارن .مگه»...
پيرمرد دستش را باال ميآورد «:هيس!»
راديو به خس خس افتاده و پيرمرد گوشهايش را بيشتر ميچسباند به آن.
خسخس راديو با يک آهنگ تند عربي قاطي شده که پيرمرد خاموشش ميکند.
دستش را دراز ميکند و راديو را ميگذارد روي تاقچه باالي سرش و سرش را
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تکيه ميدهد به پشتي.
پيرزن تسبيح را ميبرد روي پيشاني و پايين ميآورد و ذکرش را عوضميکند:
ياحي يا ّقيوم»...
« ُّ
اسماعيل »...و دست پيرزن ميايستد.
پيرمرد ميگويد «:گفت
ِ
پيرمرد لب ميپيچاند «:اسماعيل هدايت منش .اسم شهرش رو خوب نشنيدم...
گوشت آشنا نيست؟»
اين اسم به گوشم آشناست .تو چي؟ به ِ
تا ساعت يک و بيست و پنج دقيقه نصفه شب يعني دقيقًا يک ساعت و بيست
و پنج دقيقه طول ميکشد که يادشان بيايد اين اسم پسر محمدتقيبزاز است و
خانهاش هم سه کوچه پايينتر.
پيرمرد و پيرزن راه ميافتند که ...اين سومين اسيري است که آنها شناسايي
ميکنند اما اسماعيل خودشان هنوز که هنوز است...
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يادواره
مهم نيست کي باني شد و اين برنامه را رديف کرد...
مهم نيست کي از کجا آمده و چکاره است...
مهم نيست هزينهاش چقدر ميشود و...
مهم اين است که همه از دور و نزديک ،اينجا توي حياط اين مدرسه و توي
اين دهکوره جمعشدهاند که...
دکتر وفايي سينه صاف ميکند و قرآن ميخواند«:والتحسبن الذين قتلوا في
سبيل اهلل امواتًا»...
و ترجمه ميکند «:مرده مپنداريد آناني را که در راه خدا کشته شدند»...
هر کس ببيند به ذهنش خطور هم نميکند که وفايي متخصص قلب و عروق
باشد .آقا ميگفت «:وفايي اگه نميره حتمًا به جايي ميرسه ».و دستي به سرش
ميکشيد .وفايي هميشه روي نيمکت اول مينشست.
نعمتي مجري است و هي شعر ميخواند...«:شهيدان را شهيدان ميشناسند»
و جوري دستش را تکان ميدهد که همه را ببرد توي کالس و وقتي که آقا
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شعر ميخواند .همه ساکت ميشدند حتي همين نعمتي که از ديوار راست هم باال
ميرفت...
پيرمردها و پيرزنها هم آمدهاند؛ شاگردان کالس شبانه آقا .همه ميتوانند
اسمشان را بنويسند .شماره کوپن را بخوانند ...و زل بزنند به سردر مدرسه و اسم
آقا را با صداي بلند و بغض توي گلو بخوانند.
هفده سال است که يادواره آقا توي حياط مدرسه برگزار ميشود و هيچکس
نميداند که جنازه آقا را با نام شهيد گمنام کجاي اين سرزمين خاک کردند...
هفده سال است که همه شاگردان آقا که حاال هر کدام اسم و عنواني دارند،
روز شهادتش توي حياط اين مدرسه و توي اين دهکوره جمع ميشوند و دور قبر
شهيد گمنام حلقه ميزنند و...
و اين مهم است...
و اين خيلي مهم است...
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وقت باران
تنگ غروب بود که دل هوا گرفت و ...نم نم شروع کرد به باريدن.
ـ حاال چه وقت بارونه؟
چند نفري غر ميزنند و عموحسين ميگويد «:استغفراهلل براي خدا هم ...؟»
سر نقطه رهايي ُکپ کردهايم که نم نم باران...
عموحسين ميگويد «:ذکر بگين ».و اين حرفش دهن به دهن ولي خيلي
آرام تا ته ستون ميرود .خندهام ميگيرد .توي اين باران داد هم بزنيم ...ولي خب
نکات...
رعايت ِ
ِ
فرمانده آرام و قرار ندارد و بيچاره بيسيمچي را پي خودش ميدواند .يادش
نکات حفاظتي و ...در جنگ اصل است و صدا بلند ميکند «:توي
رعايت ِ
رفته که ِ
اين بارون؟»
ميگويم «:توي اين بارون اگه »...که قنداق تفنگي آرام ميخورد به پهلويم.
خوب شد که اين کاله آهني را داريم .حاال ديگر نشستهايم توي گل و الي و...
اگر باران همين جوري ببارد و ما هم همين جا دوسه ساعت بنشينيم ،راحت
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دفنميشويم توي گل و الي.
فرمانده دستور حرکت ميدهد .به عقب؟ نه! به جلو .چندنفري غر ميزنند:
« توي اين بارون اگه »...و خبر دهن به دهن پخش ميشود «:هر کي ميخواد
برگرده ،برگرده».
و همه وقتي سروقت عراقيها ميرسيم که غرق خوابند؛ همان جوري که ما
غرق آبيم...
دويست و سي و يک اسير گرفتيم .ميگفتند که باران باعث شد که آمادهباش
آنها لغوشود .خبر داشتند که ميرويم اما...
که يکي ميگويد «:نه زير اين بارون که اگه »...که همه بهش اخم ميکنند.
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ديروز
سرش را هم بلند نکرد که ببيند کي سالم کرده .داشت چيزي مينوشت.
پرروي پررو بروم و روي صندلي راحتي کنار ميز بزرگش بنشينم و زل
ميخواستم
ِ
بزنم بهش تا شايد ...نه اص ً
ال بروم کاغذ را از زير خودنويس پليکانش بکشم بيرون
و ...نه اص ً
توي...
ال بروم بزنم ِ
وسط اتاق ايستادم و خيره شدم به دستش که تند تند روي کاغذ ميلغزيد...
شروع کردم به حرف زدن «:انگار ديروز بودکه من و برادر حسين داشتيم ظرف
ميشستيم .پاي تانکري که رويش با خط خوش نوشته بود :سالم بر حسين(ع).
برادرحسين خودش نوشته بودش .يک سرهنگ ارتشي آمد براي هماهنگي.
پرسيد :فرماندهتان کجاست؟ لفظ قلم هم حرف ميزد .برادرحسين گفت :االن
ميآد خدمتتون».
ناخواسته آه کشيدم و گفتم «:سرهنگ باورش نميشد .ميگفت :فرمانده ظرف
بشوره؟ نميدانم تا وقت رفتنش چندبار از کارهاي برادرحسين تعجب کرد».
بغض کردم و گفتم «:سرهنگ باورش نميشد همون جوري که من االن
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مجلس...؟»
باورم نميشود .درسته آقاي نماينده محتر ِم
ِ
خودش را انداخت توي بغل من و زد زير گريه .گفت «:تويي برادر...؟»
و هر چي زور زد ،اسمم يادش نيامد که نيامد.
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آرزو
يکي ميگفت «:دوست دارم شهيد بشم و»...
يکي ميگفت «:من اص ً
ال اومدم که شهيد بشم».
دور هم مينشستيم و از آرزوهامان ميگفتيم .همه از عاقبت به خيري ميگفتند
که منظورشان شهادت بود .اگر هم کسي غير اين ميگفت خوب ميگفت اما کسي
از زن و زن گرفتن چيزي نميگفت .فقط عيدمحمد بود که ميگفت «:دوست دارم
زن بگيرم».
هر کسي چيزي ميگفت و من هم جمعبندي ميکردم «:راه رو اشتباه اومدي.
برگرد برو همون جايي که بودي».
ميگفت «:گلبوته گفته که اگه منو دوست داري برو جبهه انتقام داداشيام رو
از صدام بگير».
سه چهار شب مانده به عمليات بود که ديگر عيدمحمد نه با کسي حرفميزد
تنگ غروب.
آفتاب ِ
و نه کار به کار کسي داشت .ميرفت باالي تپه و زل ميزد به ِ
هر چه ميگفتيم که چهات شده ،چيزي نميگفت.
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چهارپنج ساعت قبل از حرکت بود که عيدمحمد نشست توي سنگر و همه
وسايلش را هم دور و برش ولو کرد .هي مينوشت؛ روي ساک ،روي کولهپشتي،
روي بند حمايل ،روي...
گفتم «:چي مينويسي با اون خط خرچنگ قورباغهات؟»
خم شدم و بند حمايلش را برداشتم .نوشته بود «:شهيد عيدمحمدِ»...
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ايستادن
سرم را توي خاک و ماسه فرو ميکردم .هي به خودم ميگفتم «:اآلنه که مخم
رو بريزه توي حلقم ».خوب بود که کاله آهني سرم بود ولي آن همه گلوله« ...
احساس امنيت»...
خب
ِ
بدجوري زمينگير شده بوديم .من که جرأت نداشتم سرم بلندکنم .فقط صداي
فرمانده بود که از الي گلوله ها ميآمد «:بلند شين! بلندشين»...
نفس که ميکشيدم خاک و ماسه ميرفت توي دهانم و زير دندانهام.
فرمانده ميگفت «:نيروهاي پيادهشون دارن ميرسن».
صدايش از توي چاه ميآمد انگار «:اآلنه که همه اسير بشيم».
با صداي اهلل اکبر آرپيجيزن که کنار من بود ،سرم را چرخاندم .چند قدم دويد
جلو .شليک که کرد ،افتاد زمين .يکي دويد باالي سرش .فرمانده بود .طول خط
پذيرايي
اتاق
را ميدويد و فرياد ميزد .هي ميرفت و ميآمد؛ انگار
پاندول ِ
ِ
ِ
ساعت ِ
پدربزرگ من .البته نه به آن آرامي .ميدويد.
ِ
گفت «:مرگ بهتر از اسارته».
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حرف هميشگياش بود .چند بار سر صبحگاه گفته بود «:من طاقت اسيري ندارم».
ايستاد وسط تير و ترکش «:من همين جا ميايستم».
دستهايش را از دو طرف بازکرد .انگار که بخواهد پرواز کند.
گفت «:اگه تير خوردم خونم گردن شما».
و فرياد زد «:مرگ بهتر از اسارته».
همه جاکن شدند اال من که...
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کرباليي
به مادرش ميگفت «:ميبرمت کربال».
و ميخواند «:تشنه آب فراتم اي اجل مهلت بده»...
و رفت که راه کربال را بازکند...
پانزده سال و هفت ماه و دوازده روز بع ِد رفتنش ،مادرش رفت کربال .چشمش
که به فرات افتاد ،زد زير گريه...
و بعد از پانزده سال و هفت ماه و دوازده روز همنوا با پسرش خواند:
ـ تشنه آب فراتم اي اجل مهلت بده...
و کنار نهر علقمه زانو زد و دستهايش را کاسه کرد که ...
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اين پسر من است
مرد سفيدپوش کشو را بيرون کشيد و کفن را کنار زد.
زن گفت «:مچ دست راستش رو»...
مرد سفيدپوش کفن را از روي دست راست جنازه هم کنار زد.
خرايي
زن جيغي کشيد و زد توي سرش «:اين پسر منه ».و روي موزائيک اُ ِ
رنگو رو رفته ولو شد.
شوهرزن شانههاي زن را چسبيد «:حتم داري که...؟»
زن داد زد «:خودم ...بردمش ...دکتر »...و چنگ زد به صورتش «:هفت تا ...
بخيه خورد ...هفت تا »...و دم گرفت «:هفت تا ...هفت تا»...
ميگفت که وقت نقاشي کردن اتاق خودش ،کاردک دستش را بريد .پدرش
سرکار بود و...
ميگفت «:چقدر به درگاه خدا عجز و التماس کردم که چيزيش نشه ...نامادري
و هزار»...
و هزار حرف برايش درآوردند:
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ـ خودش ميبره و خودش ميدوزه .يکي نيست بگه آخه پدر...
ـ نامادري ،جون به جونش کني نامادريه.
ـ چه پسرم پسرم راه انداخته؟ شما رو به خدا نگاه کنين.
ـ از کجا يه راست رفته سر جنازه و شناختتش؟
ـ اون هم جنازه بي سر؟
ـ اون هم دقيقًا بگه کدوم دستش و چقدر جاي بريدگي...
ـ ميگن خودش اين نشونه رو گذاشته...
ـ حتمًا خودش کاري کرده که بچه بذاره و بره زير توپ و تفنگ...
ـ من ميگم که حتمًا يه چيزي بوده که...
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شادي
پيرزن شبها را ميشمرد...
« کي شب آخر ماه ميرسه؟»
يک ماه چشم به راه همين شب ميماند و خدا خدا ميکرد که بدخواب نشود
و بيخوابي نيايد سراغش.
يک چشم هم ميخوابيد بس بود که...
صبح زود شال و کاله ميکرد و شاد و شنگول ميرفت که حقوق بگيرد .پولها
سمت...
را نشمرده ميگذاشت توي کيف مشکياش و راه ميافتاد ِ
هيچ وقت نميدانست کجا بايد برود و اين خودش برايش خوب بود .به قول
امروزيها هيجان خاصي داشت .اين که کجا برود را پسر شهيدش ميبايست
آخرين شب هر ماه به خوابش ميآمد و بهش نشاني ميداد...
او ميدانست که بچههاي کي سر بيشام به زمين ميگذارند ...يا کدام پيرزني...
من سرباز هخامنشي بودم 95

مگسک
سروان نامه محرمانه فرماندهي را تا کرد و گذاشت توي جيب لباس پلنگياش و
از سنگر زد بيرون .خط آرام بود و آفتاب عمود ميتابيد .رفت سمت سنگرکمين.
سرباز دستش را برد تا لبه کاله آهني.
گفت «:چه خبر؟»
سرباز گفت «:خيلي آرامه ،قربان! شايد»...
سروان لبخندزد «:يعني مشکوکه ،ها؟»
سرباز گفت «:بله ،قربان!»
سروان دست گذاشت روي شانه سرباز و چندبار آرام فشار داد و لبخند زد.
سرباز نتوانست به چشمهاي سروان نگاه کند و زل زد به مگسک تفنگ.
سروان گفت «:ميدوني ازت خوشم ميآد؟»
سرباز تند نگاهي انداخت به چشمهاي سروان و دوباره خيره شد به مگسک تفنگ.
سروان گفت «:تعجب ميکني ،نه؟»
سرباز سکوت را بياحترامي ميدانست .گفت «:نه ،قربان!»
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سروان زد روي شانه سرباز «:حق داري که تعجب کني البته ...البته من هم
ناچار بودم .من خيلي به حرفهات فکرکردم .با خودم گفتم خب اين سرباز با اين
که چند سال از من کوچکتره ولي سوال خوبي پرسيده .واقعًا ما توي خاک ايران
چه ميکنيم؟»
سرباز به مِن و مِن افتاد «:اشتباه کردم ،قربان! من ديگه»...
سروان خنديد «:نه ،ابداً .من اشتباه کردم...و...و»...
نوک سبيلش را جويد «:ميخوام کمکت کنم که فرارکني ».و اشاره کرد به روبرو.
چشمهاي سرباز داشت از حدقه ميزد بيرون «:قر...قر...قربان!»
سروان تفنگ را از دست سرباز گرفت «:همين االن ».و نگاهش را گرداند به
سرتاسر خط «:بهترين وقته».
سرباز که کمي فاصله گرفت ،سروان نوک مگسک را تنظيم کرد روي گردنش
و سکوت خط را شکاند .سرباز به روافتاد روي رملهاي گرم و داغ .چند بار پوتينش
روي رملها کشيده شد و تمام.
سروان نامه تاشده را از جيب لباس پلنگياش بيرون آورد و بوسيدش و بيآن
که بازش کند ،گذاشت سرجايش .متن نامه را از حفظ بود:
هر نظامي که بتواند هر فرد در حال فرار به سوي دشمن را به
قتل برساند و جسدش را تحويل دهد توسط فرماندهي لشکر
به يک درجه باالتر...
فرماندهي لشک ِر ...عميد الرکن ماهر الرشيد
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پناهنده
افسر عراقي پيراهن نظامياش را باالي سر ميچرخاند و داد ميزد «:دخيل...
دخيل الخميني»...
فرمانده دو نفر را فرستاد که بياورندش .کسي عربي بلد نبود که بفهمد افسر
عراقي چه ميگويد .از زبان نميافتاد و با هر جان کندني که بود ميخواست چيزي
به آنها بفهماند .فرستادندش قرارگاه که ببينند چه ميگويد و چه ميخواهد.
هفته بعد که فرمانده سراغ افسر عراقي را گرفت به او گفتند «:فرستاديمش
اردوگاه اسرا».
گفت «:اردوگاه اسرا؟ آخه اون خودش اومد يعني ...يعني پناهنده شد»...
شنيد «:چون در منطقه جنگي بوده فع ً
ال بايد در اردوگاه اسرا بماند تا»...
نشاني اردوگاه را گرفت که سري به او بزند .با کلي هديه ميرفت سراغش.
چقدر خوشحال ميشد و تازه ياد گرفته بود که بگويد برادر و هي ميگفت «:برادر..
برادر »...و از زبان نميافتاد.
بار چهارم که رفت مالقاتش ،گفتند «:پناهندگي گرفته و»...
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بار پنجم که رفت ،گفتند «:شنيديم که رفته جبهه».
بار ششم گفتند «:جبهه است».
بار هفتم ...ديگر نيازي نبود که از کسي بپرسد .عکسش در ميان گل الله
بهش لبخند ميزد.
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کارتشناسايي
داوطلب گروه تفحص خورد
بع ِد هفده سال و هفت ماه و هفت روز سرنيزه سربا ِز
ِ
سگک فانسقهاش .داد زد «:اينجا يه شهيد»...
به ِ
و همه دويدند طرفش.
استخوان را با احتياط و احترام ميگذاشتند توي چفيهاي که روي زمين پهن
بود؛ جمجمه ،ساق پا ،ساق پاي ديگر ،ساعد ،بازو...
وسايلش را هم ميگذاشتند کنار استخوانها؛ قمقمه ،سرنيزه ،فانسقه ،پيراهن
پاره پاره و...
و کارت شناسايي که توي جيب پيراهنش بود.
سرباز گفت «:دوتا کارت ».و خاکشان پاک کرد و خواند «:محمدِ»...
بعد گفت «:کارت چيه؟» و خاک را پاک کرد که خوب پاک نميشد.
معافيت»...
به زحمت خواند «:کارت
ِ
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پنجه
وقت و ساعت نميشناخت که ناغافل به خرخر ميافتاد و دودستي گلويش را ميچسبيد.
جوري که انگار ميخواهد چيزي را از دور گردنش جدا کند؛ دستي ،طنابي...
هي ميگفت «:ول کن .ول کن .خفه شدم »...و آن قدر داد ميزد و خودش
را به در و ديوار ميکوبيد که ولو ميشد روي زمين.
...خانه را که به رگبار بست ،همه ميخواستند از گوشهاي کناري جايي در
بروند و پسرک پنج شش ساله صاحبخانه هم .پسرک از هول با سر خورد به شکم
گنده گروهبان .گروهبان با پنجههاي قوي و کلفتش ،گردن پسرک را گرفت و از
زمين بلندش کرد .پسرک آن قدر بين زمين و آسمان دست و پا زد تا مثل يک
تکه لباس از رختآويز بيحرکت ماند.
گروهبان جنازه را کوبيد روي کفشهاي لنگه به لنگه پسرک...
گروهبان که به خرخر ميافتاد و دودستي ميچسبيد به گلويش و داد و بيداد راه
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ميانداخت ،همه ميگفتند اين يک بيماري ناشناخته است .دکتر لشکر که سرهنگ
هم بود ،اميدوار بود که آن را بشناسد و به همه اطمينان ميداد که واگير نيست.
گروهبان وسط صبحگاه به خرخر افتاد و دودستي چسبيد به گلويش و داد و بيداد
راه انداخت و ...ولو شد روي زمين .دکتري که سرهنگ هم بود ،نتوانست کاري بکند.
گروهبان که مرد ،دکتر در گواهي فوتش جلوي علت مرگ نوشت :خفگي.
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تب
زن تشت پالستيکي قرمز را گذاشت روي تشک و پاهاي مرد را گذاشت توي
تشت .کتري آب سرد را گرفت و نرم نرم که اشک ميريخت آب هم ميريخت
روي پاهاي ُگرگرفته مرد.
آه و ناله مرد بلند بود «:نميخوام بميرم ...نميخوام بميرم»...
خوب خوب ميشي .تبت مياد
زن دلداريش ميداد «:پاشويهات که بکنم ِ
پايين .يک کم طاقت بيار »...و باور نميکرد که فرمانده آن همه رزمنده اين جوري
آه و ناله راه بيندازد «:تو فرماندهاي»...
مرد داد زد «:اين حرف رو نزن!» و به آه و نالهاش ادامه داد «:نميخوام
بميرم...نميخوام»...
زن دستهاش را با دامن چيندارش خشک کرد و رفت آشپزخانه .با يک ليوان
آب و يک بسته قرص ُم ّ
سکن برگشت .مرد که سر و سينهاش ترکشي بود،
نميتوانست از جايش بلند شود .زن سر مرد را با دست راست کمي باال آورد و
قرص را داد دستش .مرد قرص را گذاشت دهانش .زن ليوان آب را به لبهاي
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خشک و ترکخورده مرد چسباند.
مرد که آب را تا ته خورد ،زن گفت «:چرا اين قدر بيتابي ميکني؟»
مرد سرش را روي بالش جا به جا کرد «:از اين جوري مردن بدم مياد».
زن دستش را گذاشت روي پيشاني مرد «:تبت داره کم ميشه».
مرد دست زن را گرفت از روي صورتش پايين آورد تا روي لبش «:حق من
نيست اين جوري بميرم ،هست؟»
زن خم شد و پيشاني داغ و تبدار مردش را بوسيد.
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مين
نگهبان عراقي تا که چشمش افتاد به ما داد زد «:ايراني ...ايراني »...و شليک کرد
سمت ما .هر کدام به سمتي رفتيم .آن قدر دويدم و خيز رفتم و دويدم و دويدم
که ديگر نا نداشتم .فقط ميدانستم که رو به ميهن دارم و پشت به دشمن .وقتي
ديدم که ديگر خبري نيست ،دراز به دراز افتادم روي زمين...
گرگ و ميش سپيدهدم تيمم کردم و نمازم را خواندم .سالم که دادم و گفتم
اهللاکبر ...من وسط ميدان مين بودم.
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خيس خواب
احساس کردم که روي آبم؛ مثل وقتي که در رودخانه پايين ده پدريام ،تابستانها
شنا ميکردم .دوست داشتم روي آب شناور بمانم که بعد ميان بچه ها همين شد
يک مسابقه عالي .هميشه هم من برنده ميشدم.
احساس کردم که ...آخ! باز هم حتمًا نيشگون و پسگردني مامان و کلي هم
داد و بيداد «:الهي ِج ّز جگر بزني! خرس گنده همه جا رو به گند کشيده ».و من
نميدانستم که چرا هفتهاي سه چهار بار همه جا را به گند ميکشيدم.
احساس کردم که ...دستم را بردم به ...نه! واقعًا روي آب بودم .کيسه خوابها
خيس خيس بود .صداي باران ...خدا را شکر کردم که خودم کاري
و پتوها همه ِ
نکردم و ...برعکس بچگيهام که اللماني ميگرفتم و فقط اشک ميريختم ،سر و
صدا راه انداختم «:پاشين! پاشين! سنگر پ ِر آب شده .پاشين!»
هيچکس تکان نميخورد .انگار خواب به خواب شد بودند .زيادي که شلوغ
پلوغ کردم ،خالهريزه نيمخيز شد زير پتو و با صداي خفه و توگلو گفت «:چته اين
وقت شبي؟»
ِ
 106من سرباز هخامنشي بودم

اسمش عباس بود و همه خالهريزه صدايش ميزدند .اص ً
ال ناراحت نميشد.
عاشق شستن ظرفها و لباسها بود .دوخت و دوز لباسهاي پاره پوره هم با او بود .البته
داوطلبانه .آن قدر ريز و تميز ميدوخت که انگار با چرخ خياطي دوخته شده باشد.
گفتم «:سنگر پ ِر آب شده .اگه همين جوري بباره»...
گفت «:اگه مگه رو بيخيالش .اينجا همينه ،تازه کار!»
و پتو را کشيد روي خودش «:بگير بخواب».
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من سرباز هخامنشي بودم
نيمرخ او با آن ريشها و موهاي مجعدش به قول بچهها بدجوري تودلبرو بود.
همين شد که اسلحه دادم دستش و پيشاني بند سبزي هم بستم سرش و گفتم
بايستد باالي خاکريز که ايستاد رو به شرق .نيمرخ او را آفتاب زيباتر کرده بود و
قشنگ توي قاب دوربين مينشست.
نيمرخ او من را ياد يک جاي قديمي و شايد هم خيلي قديمي مثل يک جاي
باستاني ميانداخت که نميدانستم کجا .توي ذهنم دنبال يک جاي قديمي يا
خيلي قديمي ميگشتم ...يک جاي باستاني؟
تيراندازياش حرف نداشت .به قول خودش سکه را توي هوا ميزد .با سرنيزه
هر کاري ميکرد ،به راحتي .حتي کندن يک سنگر تکنفره .يک حفره روباه.
حرف زدنش اما بدجوري عجيب بود .کلمههاي اصيل به کار ميبرد و لفظ قلم
حرف ميزد .او که نبود بچهها کلي پشت سرش حرف ميزدند .البته نه اين که
غيبت بکنند .لفظ قلم حرفزدنش خب البته چرا ...خب خندهدار بود .دوست نداشت
شکسته حرف بزند .اص ً
ال بدش ميآمد .چه معني دارد که آمد را بگويي اومد؟
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سن و سالش هم بدجوري خوره ذهن ما شده بود .سن و سالش به راه و
رفتارش نميخورد .ما جوانها کم ميآورديم و او ،نه.
آخرش طاقت نياوردم و گفتم «:چند سالتونه ،عمو؟»
خنديد و دندانهاي يکدست سفيدش پيدا شد که بچهها ميگفتند مصنوعي
است و نميخورد بهش که باشد .گفت «:خيلي سال».
گفتم «:مث ً
ال؟»
گفت «:سر در افسانه ها دارد البته افسانه که نه .حقايقي که افسانه مينمايد».
بچهها خيلي مردانگي کردند و جلوي خودشان را گرفتند که نخندند .ديگر
توي جمع چيزي از او نميپرسيدم.
بچهها کم کم باورشان شد که اين پيرمردي که اص ً
ال دوست ندارد پيش جوانها
کم بياورد و کم هم نميآورد روزي معلم تاريخ بوده و از دست دانشآموزهاي
شيطاني مثل خو ِد ماها قاطي کرده و سر از دنياي باستان درآورده و همان جا هم
اردو زده و...
يک روز که تنها بود و غرق تماشاي آسمان آبي جزيره مجنون ،رفتم سراغش.
بع ِد کلي آسمان ريسمان بافتن و از در و ديوار و آب و هوا و اينور و آنور گفتن و
سکوت اوـ جوري که اص ً
ال نميتوانستم بفهمم که گوش ميکند يا ن ه ـ گفتم« :
ِ
آخرش به من نگفتي اهل کجايي؟»
خنديد «:تخت جمشيد».
گفتم «:کجا؟»
تاريخ
لبخند زد «:من سربا ِز هخامنشي بودم.
ِ
نگهبان تخت جمشيد .به اندازه ِ
اين مرز و بوم »...و من درست نميفهميدم چه ميگويد و از چه .شوخي يا جدي،
ريش مجعد
من سالهاست که مات و مبهوت
جنبيدن لبهايش هستم که در ميان ِ
ِ
و سبيلش ترکيب زيبايي دارد.
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مدال
سرهنگ پوشه نارنجي را باز کرد و خيره شد به گزارش .سر را بلند کرد و چشم
در چشم ستوان گفت «:خب؟»
ستوان سرش را باال گرفت «:لوله کلت را گذاشتم توي دهانش و»...
سرهنگ اخم کرد «:اين افتخار دارد؟»
ستوان انگشتهايش را جمع کرد و مشتش را چسباند به درز شلوار فرمش:
ارتش عربم».
« من سربا ِز بزرگترين ِ
امت عرب» و از جايش بلند شد:
بزرگ ِ
سرهنگ گفت «:رهبر و فرمانده ِ
« صدام حسين اين دستور را به تو داده بود که يک کودک عرب اهل محمره را...؟»
بزرگ ما هستند .خانوادهاش
خلق عرب و
ستوان گفت «:اينها
پيشواي ِ
ِ
ِ
دشمن ِ
تا آخرين نفر با ما جنگيدند» .
عکس قاب شده صدام و پشت به ستوان ايستاده بود،
سرهنگ که هنوز رو به ِ
برگشت «:چند سالش بود؟»
ستوان نوک سبيلش را جويد «:هفت يا هشت سال».
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سرهنگ شقيقهاش را خاراند «:چرا او را کشتي؟ يک بچه هفت ساله...؟»
ستوان لبخند زد «:تا بزرگ نشود و با فرزندان ما نجنگد».
سرهنگ زل زد به چشمهاي ميشي ستوان و لبهايش را به هم فشار داد.
ستوان سينهاش را جلو داد و سرش را باال گرفت .سرهنگ برگشت و از روي
ميزش بسته سيگار را برداشت و گرفت سمت ستوان «:ميکشي؟»
ستوان سيگاري از توي پاکت بيرون کشيد .سرهنگ هم سيگاري برداشت
و بسته سيگار را گذاشت روي ميز .فندک را برداشت و سيگارش را روشن کرد و
بعد دادش به ستوان.
سرهنگ ميز را دور زد و نشست روي صندلي چرمي .گزارش را از الي پوشه
نارنجي برداشت و گذاشت الي پوشه قرمز «:درخواست مدال برايت ميکنم».
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شقيقه
سرهنگ که شنيد «:مقاومت کنيد .صدام به شما سالم ميرساند »...گوشي
از دستش افتاد و رنگش پريد .سرش را گذاشت ميان دستهايش و با نوک
انگشتهايش ،شقيقهاش را فشار داد.
سرهنگ ناليد «:عقب نشيني يعني...؟»
سرگرد که ناخواسته خودش را موظف به جواب دادن ميدانست ،پاچسباند:
« تيرباران».
سرهنگ باز هم به شقيقهاش فشار داد «:ماندن يعني...؟»
سرگرد صدايش را آورد پايين «:اسارت ».و مطمئن نبود که ميان اين همه سر و
صداي تير و تفنگ که هر لحظه هم نزديکتر ميشد ،سرهنگ جوابش را شنيده باشد.
صداي بيسيم دستي که درآمد ،سرهنگ دکمه آن را فشار داد «:آمدند؟»
و گفت «:محاصره؟»
سرگرد گفت «:چه کنيم ،قربان؟»
سرهنگ به حال خودش نبود که هي ميگفت «:روز نابودي .روز نابودي»...
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سرگرد محکم پاچسباند و سرهنگ خيره شد به او؛ جوري که انگار تازه متوجه
حضورش شده .سرگرد گفت «:چه کنيم ،قربان؟»
سرهنگ چشم دراند «:از جلوي چشمم دور شو!»
فرماندهي لشک ِر فلوجه در خرمشهر
ساختمان
حياط
سرگرد هنوز پايش به ِ
ِ
ِ
نرسيده بود که صداي تير شنيد .چطور ميان اين همه سرو صدا که لحظه به
لحظه نزديکتر ميشد ،صداي تير را شنيد ،خودش تعجب کرد .زود برگشت به
اتاق فرماندهي.
سرهنگ دراز به دراز کف اتاق افتاده بود و شقيقه جوگندمياش اندازه يک
کاشي
بند انگشت کوچک سوراخ بود .خون راه گرفته بود از کنا ِر گوش تا روي ِ
کف اتاق.
جگري ِ
ِ
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او
پشت به همه بچههايي که خواب بودند ،در گوشه چادر خم شده بود روي جعبه
مهمات زيتوني رنگ و چيزي مينوشت.
گفتم «:چي مينويسي؟»
بيآن که رويش را برگرداند ،گفت «:خاطره .تو خواب نداري؟»
نيمخيز شدم و با چفيه عرق گردنم را پاک کردم «:عجب گرمه اينجا! به من
هم ياد ميدي؟»
گفت «:حواسم رو پرت کردي ».و سرش را برگرداند «:خب تو هم يه دفتر و
قلم بگير و هر اتفاقي که ميافته ،بنويس».
و من هم شروع کردم به نوشتن .اولين خاطره را  65/4/3نوشتم:
ـ پشت به همه بچههايي که خواب بودند در گوشه چادر خم شده بود روي
جعبه مهمات زيتونيرنگ و چيز مينوشت...
و مينوشتم و هي مينوشتم؛ از ريز و درشت.
يک روز که چنبر زده بودم روي دفترم ،گفت «:چي مينويسي؟»
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خنديدم «:هه! تو به من گفتي چي مينويسي که من بگم؟»
خنديد «:جواب من يک کلمه بود؛ نامه يا خاطره .نخواستم که»...
گفتم «:بهت برنخوره شوخي کردم .من هم خاطره مينويسم اما نه خاطره
خودم رو»...
بعد گفتم «:خاطره يه نفر که خيلي دوستش دارم که خيلي گردنم حق داره».
خنديد «:خاطره مال خود آدمه ديگه .اين چه جور خاطرهايه که...؟» و مثل
کسي که متوجه نکته خاصي شده باشد ،گفت «:نکنه...؟» که من زدم بيرون.
ول کن نبود .پشت سرم داد زد «:من که راضي نيستم»...
برگشتم و چشم در چشمش گفتم «:خب نباش .يه روز به درد ميخوره».
حاال شما بگيريد و بنويسيد شايد ...البته ببخشيد که اين قدر بدخط نوشتم.
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زندانبان
خو ِد خودش بود .محسن سالم .زندانبان ما در اردوگاه رمادي .کفشها توي دستم
مانده بود معطل که يکي از پشت سر گفت «:چرا معطل ميکني؟ بجنب ديگه».
خو ِد خودش بود و تند تند کفشها را از زائران ميگرفت و ميگذاشت توي
جاکفشي و شماره ميداد.
گفتم «:محسن سالم اهل کربال».
کوچک
پالک
موهاي
ِ
وزوزي شقيقهاش سفيد شده بود و پيشانياش موجدارِ .
ِ
شماره توي دستش مانده بود معطل .بر و بر نگاهم ميکرد و تند تند پلک ميزد.
گفتم «:رمادي .مهر تربت .منم محسن ايراني .همنام تو .اهل مشهد».
از روي پيشخوان کفشداري خم شد و گردنم را بغل کرد «:الهي من فدات ».اين
را از خودم ياد گرفته بود و بعد از شانزده هفده سال داشت به خودم بر ميگرداند.
گفتم «:کجا بردند تو رو؟»
اشکهايش را پاک کرد «:سجن بغداد .زندان .زندان».
بازويش را فشار دادم «:فکر ميکردم که سر به نيستت کردن ».و اشاره کردم
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مات محسن سالم».
به گردنمَ «:
خنديد «:اذيت زياد .ش ..شکن»...
گفتم «:شکنجهات کردن».
يقه بزرگ پيراهنش را درست کرد «:کثير .زياد .فوق طاقت».
گفتم «:فقط به خاطر همون مهر تربت؟»
سرش تکان داد که «:ال .نه .جاسوس»...
گفتم «:پس تهمت هم به تو زدند .تهمت».
سرش را خم کرد و يقه بزرگ و چرکمرده پيراهنش را کنار زد «:من کشته.
زنده .زنده»...
رد بريدگي مثل ماري سر تا سر پس گردنش چنبر زده بود.
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شير
سرهنگ درجهاش را کند و دور انداخت .کاري که حتي فکرش را هم نميکرد .با
چه خون دلي ،با چه مرارتي ،با چه اشتياقي!...
کلتش را با غالفش از فانسقهاش جداکرد و انداخت توي کارون .ميترسيد که
به آب بزند و ...نميدانست قلبش که هميشه تپش داشت و اين جور وقتها بيشتر
ميشد ،ميتوانست دوام بياورد تا ساحل آن ور رود يا نه.
همين جور که ميدويد چشمش افتاد به گودالي .پريد توي گودال و يکي
گفت « :آخ!»
به دور و برش که نگاه کرد ،پنج جفت چشم خيره شده بودند به سرهنگ
بيدرجه و کاله و کلت .شير بي يال و کوپال .پنج جفت چشم که خيره به او دودو
ميزدند .ميخواست بازجويي کند که سرباز کدام گردان و تيپ و لشکر هستند که...
گفت «:فکرش را هم نميکرديم ».که هيچکس جواب نداد.
دندانهاشان به هم ميخورد .هواي روزهاي آخر بهار انگار شده بود شبهاي اول دي.
سرهنگ توي گِل و ُشل گودال جابهجا شد .دکمههاي پيراهنش را که باز
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کرد ،يکي گفت «:قِف! اَيدي باال».
سرهنگ پيراهنش را زود درآورد و انداخت توي گِل و ُشل.
زيرپوش
هر شش نفر مثل هم شده بودند؛ بيدرجه ،بياسلحه ،بيکاله ،با
ِ
رکابي ،پابرهنه و دستهايي باالي سر.
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دلخوشي
بايد چهل و سه پله سنگي ـ به تعداد سالهاي عمرش ـ را دست به زانو و
پشت ده.
ياعليگويان باال برود تا دامنه کو ِه ِ
ـ باز هم دلم برات تنگ شده .تو که به من سر نميزني.
سرما و برف که باشد کلي لباس گرم هم بايد بپوشد که سنگين ميشود و
باالرفتن مشکلتر .چادرش را کيپ ميگيرد که فقط چشمهاش بيرون باشد.
ـ ديگه جاني نمانده .زود سرما ميخورم و اون وقت...
با دست چپ چادرش را محکم ميگيرد و دست راستش را ميگذارد روي سينه.
ـ السالم عليکم يا شهداء في سبيل اهلل...
خيره به پرچمهاي سه رنگي که توي باد ميرقصند ،فاتحه ميخواند براي
همه شهدا و رفتگان.
زانو ميزند کنار سنگ يشمي و سنگ کوچکي برميدارد و چند بار تقه ميزند
روي قبر.
ـ ديدي دعات مستجاب شد؟ ...به خاطر خودم بود؟ ...نصفهشب ...توي حياط
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...روي پله چندم؟ ...آره روي پله اول نشسته بودي ...توي اون سرما و يکال
پيراهن؟  ...نشستم پشت سرت .روي آخرين پله ...يک پله ميان من و تو فاصله
بود ...هميشه تو جلوتر بودي و من ...نه؟ ...ميخواي دل من نشکنه؟  ...اص ً
ال
خوشم مياومد که تو از من جلوتر باشي ...آره همه زنها همين جورين...
گفتي :اين دفعه برنميگردم.
گفتم :نه تو رو خدا .ته دلم رو خالي نکن.
گفتي :جنازه من هم برنميگرده.
گفتم :از کجا...؟
و باقي حرفم را قورت دادم .نميخواستم چيزي بشنوم.
گفتم :پس دلخوشي من چي ميشه؟
بعدگفتم :دلم برات تنگ شد کجا برم؟
شانههات لرزيد و روي قلوهسنگهاي کف حياط زانو زدي .رو به قبله .دستهات
سمت آسمان پرستاره .گفتي :خدايا جنازه منو برگردون!
را بردي ِ
هاي ده شهيد شدند و فقط جنازه تو برگشت.
در آن عمليات هفت نفر از بچه ِ
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تماس
از وقتي که نصفهشب تلفن زنگ زد و زن گوشي را برداشت حالش جور ديگري
شد .هي ميگفت «::پسرم ...پسرم»...
هر چي از او ميپرسيدند ،فقط ميگفت «:پسرم»...
زن ديگر حتي لبخند هم نزد و نه حتي دست به سياه و سفيد .دست و دلش به کار
نميرفت .با خودش حرف ميزد و تا ميگفتند «:چي ميگي با خودت؟» ميگفت «:پسرم».
با خودش ميگفت که صدا ،صداي پسرش بود.
با خودش ميگفت که يک مادر هيچوقت صداي پسرش را اشتباهي نميگيرد.
با خودش ميگفت که پسرش گفته اگر مجروح بشوم چه ميکني.
با خودش ميگفت که به پسرش گفته که اگر شهيد هم بشود باز هم افتخار ميکند.
با خودش ميگفت که پسرش گفته که جنازهاش تا هفت روز ديگر...
و هفت روز بود که زن با خودش حرف ميزد و هي ميگفت «:پسرم ...پسرم»...
و روز هفتم که جنازه پسرش را آوردند ،زن لبخند زد که...
 122من سرباز هخامنشي بودم

دوکوهه
کارهايش که تمام شد ،رفت سمت پنج طبقه که ديوارنوشتهها را بخواند .بچهها از
سر و کول تانکها و نفربرهاي توي محوطه بزرگ باال ميرفتند و بزرگترها عکس
يادگاري ميگرفتند .با خودش گفت «:اينجا هم پادگان بود ديگه».
شنيده بود که ساختمان پنج طبقه وسط پادگان ،آسايشگاه رزمندگان بود.
پاگذاشت روي پله اول پنج طبقه...
به آقابهرام که سالم کرد ،شنيد «:بَه! داش فري خودم .خوب آب خنک
خوردي؟ جيگرت حال اومد؟» و زد زير خنده «:اين قصابه ،خوشگل قدر گوشت
مايل به مشکي را داد
رو ميدونس .مگه نه ،داش؟» و دستمال بزرگ قرم ِز ِ
دستش «:يه دست به سر و روي ماشين بکش که خيلي خوش موقع اومدي ».و
زد به پشتش « :عازم جنوبيم ».و خنديد «:اين هم از شانس تو ».و زد زير آواز«:
سرنوشت را کي توان از سر نوشت؟»
حرفهاي آقابهرام هميشه او را به ياد ديوارنوشتههاي توي دستشويي ميانداخت.
وقتي به او گفت «:آقا بهرام من »...نگاهش کرد «:عاشق شدي ،داش فري؟»
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سرش را انداخت پايين «:خب ميدوني چيه؟»
آقابهرام دنده عوض کرد «:اين حرفا چيه ،داش؟ عشق کيلويي چند؟ » و
بيتوجه به سي و شش مسافرش ،ضرب گرفت روي فرمان «:عشق تپهاي است
که هر خري از آن باال ميرود».
خواندن « داش فري
چون آهنگش با ضربش جور درنيامد ،شروع کرد به
ِ
عاشق شده»...
داش فري عشق خواندن ديوارنوشتهها را داشت...
هيچ جا به اندازه زندان ديوارنوشته نداشت .چقدر حرفهاي دلتنگي! چقدر آه و
ناله! چقدر بد و بيراه به اين و آن! چقدر حرف زشت و ناجور! مسئولين زندان کلي
تذکر ميدادند که از اين حرفها ننويسيد و گوش شنوايي نبود .چقدر نقاشيهاي
ناجور هم بود که گاهي رويش رنگ ميزدند و!...
وقت سربازي در پادگان هم کلي ديوارنوشته خوانده بود؛ توي دستشويي ،زير
تخت دوم ،روي ديوا ِر آسايشگاه .بيشتر حرف از رفتن بود؛ نبود بيست روز ديگر،
ِ
نبود چهل و سه روز ديگر ...و از اين نبود نبودها زياد بود اما جالبتر از همه اين بود:
نبود هفتصد و بيست و نه روز ديگر.
 ...پلهها را يک نفس دويد تا طبقه پنجم .ويرش گرفته بود که از باال بيايد
پايين .خوبيش اين بود که تا ديگران برسند به آنجا کلي چيز خوانده بود بيمزاحم.
يک نگاه انداخت به ديوارها «:بَه! چقدر خط خطي کردن!» و دستهايش را به هم
کوبيد «:بابا اي َول »...و شروع کرد به خواندن با صداي بلند:
خواب راحت 1366/2/31
شب ِ
ـ آخرين ِ
ـ يادگاري از بچههاي باحال جواديه؛ مصطفي ،رضا ،محمدتقي ،فريبرز
ارزاني دنياپرستان
ـ ما که رفتيم ،دنيا ِ
ـ از صداي سخن عشق نديدم خوشتر
يادگاري که در اين گنبد دوار بماند
ـ هر آن کسي که در اين حلقه نيست زنده به عشق
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بر او نمرده به فتواي من نماز بخوان
و چند بار اين بيت را خواند و صدايش ته کشيد .طبقه چهارم را با صداي آرام
خواند .جوري که انگار ميترسيد يا خجالت ميکشيد کسي صدايش را بشنود.
روي پلههاي طبقه سوم ديگر طاقت نياورد و...
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ترخيص
داشت بند حمايلش را ميبست که فرمانده باالي سرش ايستاد «:سالم ،بسيجي!
خسته نباشي».
زود بلند شد و گفت «:سالم از ماست ،حاجي! مونده نباشي».
فرمانده از جيب راست پيراهن خاکياش برگهاي تاشده درآورد «:بگير و برو».
و برگه را گرفت سمت او.
گفت «:اين چيه ،حاجي؟»
فرمانده لبخندزد «:برگه ترخيص».
گفت «:من ...من منظورتون رو»...
فرمانده اخم کرد «:شما که خانمت مريضه ،چرا اومدي؟»
گفت «:آخه»...
پيراهن
چپ
فرمانده گفت «:آخه بيآخه .بگير و برو ».و دست کرد توي ِ
جيب ِ
ِ
سمت او «:اينو هم بگير.
خاکياش و مقداري
اسکناس تاخورده درآورد و گرفت ِ
ِ
الزمت ميشه».
خوب خوب شد ،بيا ».و دويد سمت
و بعد گفت «:هر وقت خانمت به سالمتي ِ
نيروهايش که آماده رفتن به خط مقدم بودند.
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غيرقابلچاپ
کتاب
ارزياب آخرين صفحه را نگاه ميکند که شماره  133را بر پيشاني دارد «:يک ِ
انتشارات»...
کل تبليغات و
ِ
کامل ».و ميخندد «:به ِ
شرط امضاء ِ
ارزياب محتر ِم اداره ِ
شروع خاطرات را که ميخواند ،مينويسد «:جذاب و پرکشش».
وقتي ميخواند «:اولها که اص ً
ال اهل نماز نبود »...جا ميخورد و دور جمله را
با خودکار قرمز خط ميکشد.
هيکل چارشانه و
ميخواند «:من عاشق موهاي لَخت و بلندش بودم .عاشق ِ
ق ِد رشيدش »...و ميگويد «:عجب زن ُرکي!»
ميخواند «:دروغ چرا؟ من عاشق فيلمهايي بودم که او براي من تعريف
ميکرد .مگر من چند سالم بود؟ چهارده سال .کالس دوم راهنمايي بودم ولي
ساعت يک و نيم بعد از ظهر .آن وقت که کوچه ،خواب
دلم پرپر ميزد براي
ِ
بود و بچهها هم از ترس بزرگترها آفتابي نميشدند .مينشستم کنا ِر پنجره .تا
مينشستم ،پنجره روبرويي باز ميشد .هر فيلمي که رو ِز قبل ديده بود براي
اداي بازيگرها را
من تعريف ميکرد .بيشتر نمايشي بود تا شنيدني .خيلي خوب ِ
درميآورد ...خب اين جوري من و او عاشق هم شديم ...اين را هم بگويم او آن
موقع هفده ساله بود».
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زن بدون کمترين پردهپوشي و خجالت همه چيزها را تعريف کرده بود؛ اين
که آن خدابيامرز نمازخوان نبود و در وصيتنامهاش هم نوشته که کلي نماز قضا
دارد ،اين که چند بار عاشق شد ،اين که اهل فيلم و سينما بود و بابايش راضي به
ازدواجش با اين پسره ولگر ِد بيکا ِر بيعار نبود ،اين که...
زن اين را هم گفته بود که آن خدابيامرز فقط با شنيدن اسم امام منقلب شد.
گفته بود «:شوهرم هم از اين رو به آن رو شد».
ارزياب نفسي تازه ميکند و ميخواند «:روز ورود امام را گذاشته بود روز تولد
خودش و تا بود اين روز را جشن ميگرفت .حاال هم من»...
ارزياب تا آخرش را بيوقفه ميخواند و خودکارش را رها ميکند روي کاغذها
صندلي گردانش و چشمهايش را ميبندد .چند
پشتي
ِ
و سرش را تکيه ميدهد به ِ
لحظه به همين حال و حالت ميماند .خاطره بدجوري به ذهنش ،به درونش ،به
احساسش و حتي به نگاهش چنگ ميزند...
ارزياب به خود ميآيد و حالت جدي به خود ميگيرد که بايد بگيرد .تند و تند 133
صفحه را ورق ميزند که پرشده از خط و دايره قرمز .پوشه را ميبندد و يک برگه
از برگهدان برميدارد .برگه را ميچسباند روي پوشه و با خودکار قرمز مينويسد«:
غيرقابلچاپ ».و به خودش ميگويد... «:ولي بينهايت جذاب و تأثيرگذار».
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