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شهيد

داستـــان مـــاه

کريم قربانزاده  -مشکين شهر

هاج و واج به کلّه اسيري نگاه ميکردم که
پدر داد که زد نش���نيدم که با من است.داش���تم
سرش را از شيشه باز و کوچک اتوبوس بيرون انداخته بود و ميخنديد.
پدر باز گفت که من خفه شوم و شدم.حرفي نداشتم براي گفتن.اسيرند که باشند و ميآيند
که بيايند.خدا خدا ميکردم که اخبار تمام شود و من محو زندگي اوشين شوم.قسمت قبل
هم که برق رفته بود و نتوانس���ته بوديم نگاهش کنيم و حاال بايد س���ير نگاهش ميکردم و
شايد يکبار هم اتفاقاتش را بنويسم تا يادم بماند همه جريان سريال را.
پدر خوشحال شد.اخبار که تمام شد رفت سمت کوچه تا سيگار بکشد و خبر را به ديگران
برساند.آخر يک محله بود و يک تلویزيون بلموند ما.
*
کرد.اين را گفت و چادرش را به دهان گرفت و با دندانهاي مصنوعي
بار آخر نامه اش فرق مي
اند چادر را محکم گرفت.
دانستند که مصنوعي
روسي اش که همه محل مي
همهمه جمعيت زياد و زيادتر شده بود.باال دست خانه واال.زير دست درخت چنار که خيلي
خواست همه محله را قرق کند لعنتي.
شد انگار مي
پت و پهن بود و بي دلواپسي پهنتر مي
درختي که ميگفتند که ش���اه با دس���ت خودش آنرا کاشته و حاال همه شهر درخت شاه
را ميشناس���ند.يکبار ش���هرداري تازه جان گرفته هم خواست چنار را قطع کند که نشد و
نتوانستند.يکبار کارگر نيامد و يکبار ّاره نداشتند و يکبار هم اهل محل نگذاشتند.
قصاب چاقوي بزرگ دسته دار زرد رنگي هم فرو کرده
گوسفندي را بسته بودند به چنار و ّ
بود به تنه چنار و گوسفند هرازگاه نگاهش ميکرد و با طناب ور ميرفت.
آمدند و ميرفتند.اقدس حال درس���تي نداشت و به حرفهاي من گوش
جمعيت مدام مي
نميداد.در آن هياهو مرا نميديد و آنقدر به وجد آمده بود که مرا نميديد.
دوباره پرسيدم که در نامههايش از من هم نوشته يا نه؟
زير آن همه همهمه و ش���لوغي آمدن تک و توک اس���را س���والم را عوض کردم و دوباره
پرسيدم:اص ً
ال براي من هم کاغذي فرستاده يا نه؟
صداي بوق ماشيني که از سه راهي پايين خيابان دور ميزد سکوت عجيبي روي جماعت
ها،حتي خود واال که حاال
پاش���اند.مثل دقايق حس���اس بازي فوتبال که خيلي از همسايه
منتظرش بودند که بيايد نفسش���ان در س���ينه حبس ميش���د.همه خيره به پاي بازيکن
ميماندند تا عاقبت کار را ببينند.همه خيره به پيکان سبز رنگي ماندند که مردد بود براي
حرک���ت کردن.جمعيت را که ديدناش���يانه دور زد و به طرف جمعيت نيامد و انداخت در
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سرازيري و رفت.
جمعيت دوباره ش���روع کردند.کرباليي سالم با صداي گرفته و هميشه بغض آلودش فرياد
زد تا مردم صلواتي پاي اس���يران بفرس���تند.بي صلوات پرس���يدم :اقدس خانوم! براي من
اي نداده؟!
کاغذي،نامه
اقدس خانوم صلواتش را تمام کرد و گفت:پس���ر صفورا چقدر سرتغي.اينجا هم دست بردار
نيستي.من که سواد ندارم.نمي دانستي؟از کجا بدانم چه برايت فرستاده يا نفرستاده؟بايست
تا خودش بيايد تا از خودش بپرسي.مي دانم که با باقي اسرا ميآيد.شب خوابش را ديدم.
آمده بود.با دس���تان بسته آمده بود تا من بازشان کنم و من نرسيدم که بازش کنم.بدجور
بسته بود.خيلي گره داشت.برگشت و گفت حتماً ميآيم.
کني؟
از خواب پريدم.يعني صفر پسر نجيبه از عراق بيايد و واالي من نه!؟تو باور مي
نخواس���ت که بگويد نميآيد و نيايد.جوابي نگرفتم و او داشت سوال پيچم ميکرد.خواستم
نيست.محرم را نوشتهاند ولي وااليي نيست و من که سواد دارم و الاقل
بگويم که اسم او که
ّ
توانم بخوانم.باورت نميشود؟
اسمها را که مي
نگفتم.نخواس���تم که بگويم.پدر گهگاه کيفش که کوک بود ميگفت:انتظار کش���يدن هم
ش���يريني خودش را دارد و بهتر از اين اخبار بدي اس���ت که توي تلويزيون ميدهند و من
و همه محله خدا خدا ميکرديم که دوباره بلموند کمد دار درس���ت ش���ود و باز هر قدر که
دلش خواست اخبار بد بگويد و فقط درست شود و پدر از سر لج بيافتد و درستش کند و
من ميدانستم که حقوق نگرفته است.
سال پيش هم که واال آمده بود مرخصي همه پول توجيبي اش را آورد جلوي پدرم گذاشت
و با بغض يک س���اله بي تلويزيوني گفت که بگيرد و درس���تش کند.پدر خنده اش گرفت و
پولش را گذاشت که خودش بردارد و شب با تعمير کار محمد نامي آمد و درستش کرد.
اقدس خانوم از اس���مها خبري نداش���ت.هيچ کس خبر نداشت انگار.مثل همه اخبار خوب
تلويزيون اقدس خانوم جان تازهاي گرفته بود و حتي س���رش را حنا گذاشته بود.خواستم
برگردم که گفت:فقط گفته به تو بگويم که اينجا مثل فيلم تلويزيون نيست.حتي از فيلمها
دانم از کجا ديده ش���ان.االن که نه..ولي خودش آمد بيا با خودش
هم گفته.راس���تي نمي
بخوان.من که سواد ندارم.
گذاشتند و حاال همه دارند
آورد و محلش نمي
ش���اد نش���دم.تا بود کسي اسمش را هم نمي
آمد و باشوق
زنند.تلويزيون نداشتند و تا آنجا که حال خانه ما به راه بود مي
از او حرف مي
همراه ما تلويزيون نگاه ميکرد.خوشحال بودم که هيچ کس ندانسته که من نامهها را خانه
فرس���تم تا او منتظر بماند و شيريني انتظار برايش ادامه داشته باشد.تنها
اقدس خانوم مي
دلخوشي اش واال بود که بر عکس خواهرانش الل نبود و حرف ميزد.
آيد.که منتظر نباشد.
برگشتم و تا کنار گوسفند رفتم.خواستم به اقدس خانوم بگويم که نمي
که انتظار آنطور که پدر ميگويد ش���يرين نيس���ت.که اينطور هر بار که با تق و توقي اسير
ميآيد او هم هزار بار نميرد و زنده نش���ود.ولي نتوانستم.نشد.نخواستم که بگويم.برگشتم و
با صدايي مثل صداي کرباليي س�ل�ام گفتم نه...نخوانده ام.من که سواد ندارم و خنديدم.به
کرباليي سالم خنديدم که وقتي کربال رفته که در شکم مادرش بوده و همه کرباليي صدايش
محرم است.
ميزنند و او هم از بين الحرمين خاطرهها مي
گويد! و همه ماهها برايش ّ
روند.نجيبه سيني چايي آورده و جلوي مردها
زير درخت شاه نشسته ام.مردم ميآيند و مي
ميبرد.صورتش زير چادر مانده و نميدانم چطور جلوي پايش را ميبيند.س���يني چاي را
ميدهد دس���ت مردان و ميرود کنار اقدس خانوم مينش���يند.پدرم جلوي در روي سکو
آمدم
رفتم جبهه و حاال مي
کشد.پدر را که ديدم گفتم کاش من هم مي
نشسته و سيگار مي
تا پدرم حاال توي چشم باشد.
در آن محله به آن بزرگي اول و آخرش س���ه نفر به جبهه رفته بودند.صفر پس���ر نجيبه

