
بسم الله

چاشنی های بمب را در دو پهلوی ساختمان های بزرگ کار می گذارند 

مکع��ِب چ��وبی روی دس��ت ها می لغ��زد و پی��ش می رود. ج��ای دس��ت ها روی مش��مای س��رد می مان��د و
مد (تو بگو روی موج بال و پ�ایین می ش�ود). ت��ا ب�ه س�کوی مخصوص��ش نمی ماند. روی دست ها می جم
برسد، قطره قطره عرق می کند و نرم نرم با محوطٔه ب�زرِگ مس�قف هم دم�ا می ش�ود. ج�ای دس��ت ها روی
مشمای دوِر مکعِب چوبی مانده و نمانده. سیِل صداهای در هم پیچیده، آزادتر از تن ه�ای عرق ک�رده و
بی اختیار زیر سقِف بلند کلف می شود و دیوارها را تکان می دهد. نعره ای زیِر صدای برآمده از اک�و ل�ه

ةممی شود:   َطِمِئنة َفسم اَلمم ِها النة تم یة
ِ
ًة! ِیا أ َرِضیة ِك ِراِضِیًة مة »اَرِجِعي ِإِلیر ِرِبِ

سرهنگ صبح ها کاپشِن قهوه ای کهنه اما آبروداری روی یونیفرمش می پوش�د. کاپش��ن ب�درنگ اس�ت.
مرِد خوش سلیقه ای در انتخاِب رنگ ها نیست. کاپشنش حتی خوش دوخت و  خوش مدل هم نیس��ت. از
سیزده-چهارده سال پی��ش ب�ه این ور موه��ای جل�وی س�رش ریزری��ز ریخته ان��د. ق��د و ق�امتی ن�دارد، ام�ا

چشم های راسِت کاِر نظامی ها چرا. ته ریشش هرگز در زماِن صلح بلندتر از سه سانتی متر نشده. قبل از اینکه صاحِب پرایِد سفید ش��ود،
 طرح هندای نیمه چینی-نیمه ایرانی. صبح ها در مح��ِل ک��ار س��رهنگ اس��ت، ب��ا لب��اِس نظ��امِی اتوکش��یده،125موتورسوار بود. سی جی

سردوشی های موقر، کفش های سازمانی و هیبتی که نه قد و قامِت کوتاهش، که طرِز نگاه و لحنش بهش می بخشد. هن��وز زود اس��ت
مردم از کار و بارش باخبر شوند. فقط می دانند نظامی است. بیرون از محِل کار تا به حال کسی نظامی پوش رؤیتش نکرده است. اگ��ر
بچه زرنگ می بودی از کفش های سازمانی ای که گه گاه بیرون ه��م همان ه��ا را می پوش��ید می دانس��تی نظامی س��ت. ام��ا کج��ای نظ��ام؟

پلنگی پوش است یا سبزپوش؟ خاکی پوش است یا سفیدپوش؟ سرمه ای پوش یا طوسی پوش؟ 
همین که از پشِت میِز یک متر در نیم متِر طرِح چوبش بلند می شد، کامپیوترش را خاموش می کرد، باِر دیگر نگاهی به یادداشِت بدخِط

زیِر شیشٔه میز می انداخت و بی اضطراب از محِل کار بیرون می زد دیگر سرهنگ نبود.
 مردم! امروز یکی حرفی زد، از آن حرف ها! گفت بچه های مسجد حاج آقاتقی یتیم شدند.» گلولٔه بغب ها به گل��و نرس��یده می ترک��د،
رند، شانه ها، صدها شانه می لرزد. زیِر آن سقِف بلنِد دم گرفته، رج رِج رنج مویه ها می پیچد لی هوایی که پیدا هست و پی��دا نفس ها می بم

نیست. هوا چگاِل غم است. انگار آن تکه از زمین سنگین تر شده و نرم نرم فرو می رود.
حرف که می زند نمی فهمی تِه قلبش چیست. مرموز نیست، اما سفت چرا. کم دیده اند بخندد چون کم نشسته اند با او بخندند. جدی
که باشد، بخواه��د ن��وازش کن��د کج خن��دی دارد ک��ه نمی فهم��ی ش��یرین خند اس�ت و بای��د در حض�ورش دل اس��توار باش�ی و ش��اد، ی��ا
تلخندی ست ترساننده و باید بلرزی. جزئی ترین حرکاِت ذهن، زبان، نگاه، میمیِک صورت و دست و پایش حساب شده است. س��فت
است ولی خیلی ها یادشان می آید لاقل ی�ک ب��ار ت�وی بغل�ش، ی��ا کن��ار دس�تش، برای�ش، در پن��اهش گری�ه کرده ان��د؛ گ��ریه ای از آن

گریه هاا
تو فالوده دوست نداری ولی وقتی دعوتت می کند به فالودٔه دو نفرٔه فرِد اعلی شیرازی پلکت از شادی می پرد. از فرِد اعلی��ی ف��الوده



نیست، از جهاِن دو نفره ای است که قسمتت شده با او داشته باش�ی. از لحظه ای در زم�ان ک�ه بلفاص�له در ذهن�ت فری�زش می کن�ی،
مومیایی اش می کنی تا هرگز از میان نرود و فریم به فریِم فالوده خورانی که یک ساعت بیشتر طول کشید همواره به یادت بمان�د. ی�ادت
بماند فالوده ات وا رفت توی آبلیمو و شربت از بس لب نزدی؛ که لبت به حرف گریه می جنبید و می لرزی�د و چش�م هات ت�وی س�یاهِی
بعد از غروب نمی توانست از پشِت پردٔه شورابه صورتش را ببیند. اینجای تصویر مخدوش است. باز هم نفهمیدی شیرین می خندی��د ی��ا

نه.
از همه  دوستان، آشنایان و اقوام و آن هایی که من را می شناسند حللیت می طلب�م. امی�دوارم م�ن را به خ�اطِر رض�ای خ�دا ببخش�ند. در

نمازهایم برای همه دعا کرده ام. امیدوارم همه من را ببخشند.
سرهنگ تمام انصاری، محِل کارش را ترک می کند. سری به خانه می زند. نه ربدوشامبر به بر می کند، نه روی قالی ه��ای تم�ام ابریش��ِم
خِت خدمتکار را ترکه می زند. زیِر سقِف خانه ای معمولی، بافِت دسِت دخترکاِن کرمانی رژه می رود، نه شوخ طبعانه با عصایش پاهای لم

 متری، مفروش به فرش های ماش�ینی، و در حاش�یٔه ش�هر، باب�ا پنج�ه لی ش�لِل م�وی دخترک�انش می کش�د و از جوگن�دمِی80حدودًا 
پیش روندٔه موها و طاسِی شتابندٔه سرش باکی ندارد. صبرش زیاد است. لبد گاهی سِر برخی چیزها تشر هم می زند، بعید نیست پ��اری

وقت ها هم برای شان آشپزی کند و چیزی ساده بگذارد وسِط سفرٔه چهار نفره شان.
مادر می گوید:  حمیدرضا! مادر! دشمن شاد نشوی، خدا برایت بسازد مادر. عاقبتت خ�وش.» مخ�ده را می گ�ذارد پمش�ت م�ادر و آرام
تکیه گاهش را میزان می کند. دس�ِت س�ردار پی�ِش م�ادر رو اس�ت. وق�تی دارد ب�ه کاره�ای خ�انٔه م�ادری س�ر و س�امان می ده�د ی�ا ت�و
چشم هایش زل می زند، دست هایش را می بوسد و عطِر حنای شان را باولع می بوید، جزء به جزء حالتش ب�رای م�ادر مکش�وف اس�ت.
مترجِم رازهای آن مرِد مرموز، دعاهایش را باقی می گذارد و یک روِز بهاری برای همیشه می رود. سردار توی مجلِس خت�م، در ک�ت و
ش�لواری س��اده و س�رمه ای رن�گ خمی��ده. جوگن�دمی موه��ا بیش�تر ش�ده. بغل�ش می کن��م؛ بیش�تر من�م ک�ه تمن�ای آغوش�ش را دارم.

می بوسمش. سرش را بین دست هام می گیرم. تا پیشانی اش را می بوسم بغضش می ترکد. خودش را جمع و جور می کند.
 حال هر چه بوده بوده، بالخره مادرش فوت شده، من می روم تو هم میلت کشید، حالش را داشتی و دلت ص�اف ب�ود بی�ا. ده دقیق�ه

می نشینیم یک فاتحه می خوانیم و والسلم. حال کو تا دوباره بخواهی ببینی اش، اصًل چرا بخواهی ببینی اش؟»
حاج آقا! حاج آقای عرق چین به سِر ریش توپی. پیش نماِز بدل از امام جماعت! عبای حاجی پسند به بر! توی مسجد دست به خیر، بی�روِن
مسجد دست به خرخره! اسب های پیستت را کجا می بندی؟ اس��ب های ص��دمیلیونی ات! مادیان ه��ای ع�رب را می گ��ویم. ای��ن عرب ه��ا
هرچی شان خوب نباشد مادیان شان لکردار دل می برند. وگرنه عرب که برای من و تو ن�ان و آب نمی ش�ود. حاج آق�ا ! ح�اج آق! ح�اج آ!

حاج! حا! ح�ا! حم�ا! حمی�ا! حمیدا حمیدرا حمیدرض�ا حمیدرضا!
پرایدت به چند سرداِر بی اسب؟ خانه ات کجای شهر است سرداِر دست و پا چلفتِی برج نساز؟ همٔه زورت این بود هین بزنی تا جماعت
مردی شان بشود و مسجِد کاهگلی را، سقِف در حاِل ریزش را، دیوارهای پ�وک را، پش�ِت ب�اِم نم کش��یده را بکوبن�د و بن�ای ن�و کنن��د.
فهمیدند دیوار را از وسط بشکافی فرو می ریزد. پایه اش شاید بماند، شاید نماند. بماند، شاید بشود تماشاگه رهگذری، شاید نیم نگ�اهی
را هم جلب کند. ولی دیوار را از وسط بشکافی فرو می ریزد. چاشنی های بمب را می گذارند در دو پهلوی میانی ساختمان های بزرگ��ی
که باید تخریب شوند. این ها را خوب یاد گرفتند سرهنگ! آی سرهنِگ بیرون از محِل کار بی قب��ه و بی اعتب��ار!  ح��اجی» بی��ِن رفق��ای
قِل دهِن این و آن! کین کشیدٔه هرکس لقمه دهانش گذاشتی! تحویل بگیر. دورت خل��وت ش��د قدیمی!  آقا» بیِن شاگردهای قدیمی! نم

خوبت شد؟
بهترین روزهای زندگی من زمانی بود که در جبهه و پس از آن در مناطق عملیاتی بوده ام. بع�د از آن ه�م به�ترین اوق�ات را در مس�جد



سپری کرده ام. هرچند آدم موفقی نبودم ولی خدا را شکر می کنم اندوخته  مالی از این دوران برداشت نکردم و همیشه به فکِر پیش�رفِت
دیگران بودم.

جناب سرهنگ همین که از پشِت میِز یک متر در نیم متِر طرِح چوبش بلند می شد، کامپیوترش را خاموش می کرد، باِر دیگر نگاهی ب�ه
یادداشِت بدخِط زیِر شیشٔه میز می انداخت و بی اضطراب از محِل کار بیرون می زد دیگر سرهنگ نبود. نوشته بدخط است و بی دق��ت.
عیِن بچه ها وسطش ابرو باز کرده و کلمه ای از قلم افتاده را نوشته. حروف هول هولکی س�ت و ک��ج و مع�وج و بی آرای��ش ک�ه ماس��یده

روی یک برگ کاغِذ کنده شده از دفتری قدیمی. از ِکی این را نوشته و گذاشته زیِر میز؟
جای دست هاش روی موس و کیبورِد کامپیوترش مانده و نمانده. بوی عرِق تنش به تار و پوِد لباسش مانده و نمانده. نمی شود چی��زی
را حفظ کرد؛ جز خاطره. نظافت چی دستمال می کشد روی موس و کیبورد و شیشٔه میز، عطِر تنش در گردونٔه ماشین لباس شویی گیج

می خورد و دستخِط زیِر میز هم جایی گم و گور می شود. 
ندشده اش ب�برد. چسِب شیشه ای را با دست های لق لقو می برد دِم دهان. دو-سه بار بی ثمر سعی می کند چسب را با دندان های دستِی کم
صورتش در هم اس�ت. لب ه�ایش قل�وه ای و تی�ره از دوِد س�یگارهای دودک�رده از ج�وانی. عک�ِس بی کیفی�ت را گذاش�ته روی ک�ارتِن

رد. دسِت لق لقو می رود سوی عکِس بی کیفی�ِت نق�ش بس�ته روی کاغ�ِذ آ . فک�ر می کن�د روی عک�س4پفک ها. بالخره چسب می بم
کدام ور باشد؟ برش می گرداند و رو به خیابان، عکس را می چسباند به شیش��ٔه بق�الِی پ�رت افت��اده اش. س��ردار ت�وی عک��س زل زده ب�ه
دوربین و لبخندی داردا بی شک این یک�ی لبخن�د اس�ت. لب�اِس پلنگ�ی ب�ه ب�ر ک�رده و کاپش�ِن همیش�گِی ن�امرغوبش را روی دوش
انداخته. سرش را با کلِه پشمی تیره از سرمای زمستان پوشانده. پیرمرد می رود آن سوی شیشه. نگاه می کند. سردار نمی شناسد، ت��وی
عکس هم نمی فهمد چه نوشته اند. همین قدر می داند و از همین که می داند دلش قرص است ک��ه خوش ع��اقبتی تک پس��رش را از م��رِد
توی عکس هدیه دارد. روزی که دسِت پسرش را گرفته بود و برده بود به ساختماِن کاهگلی مسجد،  آقا انص��اری» به��ش لبخن��د زده

بود و شاگرِد جدیدش را دیده بود.
این ها می خواهند مسجد را بگیرند برای خودشان. آقایان! شماها را که حکِم پدری به گردِن اهِل محل دارید بیندازند بیرون و بی آبرو و

ارج کنند. وقاحت را ببینید. نه شرمی، نه حیاییا نه مراعاِت احتراِم بزرگ و روحانیا
مسجد را جارو زدیم و هرچه داشت و نداشت بردیم این ور و آن ور. کتاب های کتابخانه و خرده ریزه�ا را بردی�م ب�ه خ�انه ای اج�اره ای و
باقی چیزها هم هرکدام به امانت رفت جایی تا مسجِد نو علم شود. خاطرٔه پنجاه سالٔه آمده ها و رفته ها بر شیشه های غبارگرفتٔه پنجره های
قدی شبستان بود و نبود. آن حافظٔه پنجاه سالٔه خمیده و نامرئی، اندکی بعد فرومی ریخت. دیواره��ای ک��اهگلِی پوک ش��ده ه�م، س��قِف
بی رمق هم. تنها چیزی که می ماند رشته هایی نامرئی از رد و نشاِن حضوِر آدم ه�ا ب�ود. هن�دی کم دس�ت داش�تم و لی جن�ب و ج�وش
بچه ها می لولیدم. جمع مان کرد. گفت:  ان شاءالله مسجِد نو که ساخته شد، اگر باشیم خیلی کاره��ا داری��م بکنی�م.» گف��ت:  اولی��ن

دیواِر ساختماِن نو برود بال خیلی ها ادعای ارث می کنند.»
کاشی کاری های خوش رنگ و لعاِب مسجِد نو به سرداِر بی قبه نمی آمد. مسجد شیک شده بود. گفتند نیا. نیامد. بر زمینی که عمرش
در آن گذشته بود ساختمانی غریبه بنا بود و نبود. نگاهش که می کرد ساختمان نمی دید. صدای رفقای کودکی اش را می ش��نید. آن ه��ا
را موقِع دویدن در حیاِط کوچِک مسجد می دید. یا می دیدشان که زانو به زانوی هم رحل های قرآن پیِش رو گذاش��ته اند و می خوانن��د.
تابوت هایی را در قاِب تصویِر آفتاب زده می دید که وسط شبستان زمین گذاشته می شد. می دی�د کس�ی ب�رای آخرین ب�ار بن�ِد پ�وتینش را
می بندد. تا از کناِر ساختماِن نو بگذرد، کوچه را تا خانٔه مادر طی کند و به دیوارهای آشنا برسد، ص��داهایی ک��ه بودن��د و نبودن��د نی��ش

می زدند. در پِس سر بودند و در برابر نه.



م��د (ت�و مکعِب چوبی روی دست ها می لغزد و پیش می رود. جای دست ها روی مشمای سرد می ماند و نمی ماند. روی دس�ت ها می جم
بگو روی موج بال و پایین می شود). تا به سکوی مخصوصش برسد، قطره قطره عرق می کند و نرم نرم با محوطٔه بزرِگ مس��قف هم دم��ا
می شود. جای دست ها روی مشمای دوِر مکعِب چوبی مانده و نمانده. سیِل صداهای در هم پیچیده، آزادت��ر از تن ه��ای عرق ک��رده و

يد:  بی اختیار زیر سقِف بلند موج می خورد. نعره ای زیِر صدای برآمده از اکو له می ش�و وا ِف� دم وا ِوِجاِه� اِجرم ِذیِن ِه� وا ِوالة� ِذیِن آِمنم� ِإنة الة�
�ِه وِن ِرَحِمِت اللة وِل�رِئِك ِیَرجم

م
�ِه أ ِحیٌم ِسِبیِل اللة وٌر رة �هم ِغفم ».ِواللة

پیامک ها می رسند. تماس های تلفنی برقرار می شوند. قرار نبود دیگر او را ببینند. حال هم قرار نیست او را ببینند. جسدش ت��وی ت��ابوِت
سردی ست که از درعا برگشته. ترکِش خمپاره پهلویش را شکافته. تابوت بسته است و مشماپیچ. اندکی بعد ت�ابوت ه�م از ی�اد می رود.
جای دست هایی که روی مشما مانده و نمانده هم گم می شود. اشک هایی ک�ه روی فرش ه�ای مس�جد ریخت�ه بخ�ار می ش�ود. جس�ِد
کفن پیچ با پهلوی پاره زیِر خاک پنهان می شود. چیزی باقی نخواهد ماند؛ جز یاد. چهل روز می گذرد، صبِح زود می روی سِر خ�اک.
می ایستی، بی ملحظه هق هق می کنی، اشک می ریزی، ح�رف می زن�ی  داغ�ت ب�دجور روی دل س�نگین اس�ت»، اع�تراف می کن�ی
 گفته بودم مواظِب خودت باش»، بعد دوست داری و خوشت می آید و به خیالت می آی�د ک�ه ب�از دارد مث�ِل آخری�ن دی�دار ح�الت را

�����ب، خوبی؟ خوبی دیگر؟ حالت خوب است؟ بابا چطور است؟ خودت خوبی؟». می پرسد:  خم
بعد خیال می کنی سرهنگ صبح ها کاپشِن قهوه ای کهنه اما آبروداری روی یونیفرمش می پوشد. هم�ان کاپش�ن ب�درنگ را می گ�ویم.
مرِد خوش سلیقه ای در انتخاِب رنگ ها نیست. از سیزده-چهارده سال پیش به این ور موهای جلوی سرش ریزریز ریخته اند. قد و قامتی
ندارد، اما چشم های راسِت کاِر نظامی ها چرا. ته ریشش هرگز در زماِن صلح بلندتر از سه سانتی متر نشده. اما این اواخ��ر، ت��وی جن��گ

 طرح هن�دای نیمه چین��ی-نیمه ایرانی. ص�بح ها125خیلی بلند شده بود. قبل از اینکه صاحِب پرایِد سفید شود، موتورسوار بود. سی جی
در محِل کار سرهنگ است، با لباِس نظامِی اتوکشیده، سردوشی های موقر، کفش های سازمانی و هیبتی که نه ق�د و ق�امِت کوت�اهش،
که طرِز نگاه و لحنش بهش می بخشد. هنوز زود است مردم از کار و بارش باخبر شوند. بعدها می فهمند اطلعات عملیاتی بوده اس��ت
و سرهنگ. بعدها روی پوسترهایش توی شهر می نویسند  سردار». قبلش فوِق فوقش  آقا انصاری» است. پیِش شاگردهایش این جور
خطاب می شود. برای رفقای قدیمی  حاج حمید» است اما نه عمره رفته نه تمت�ع. ی�اد ن�داری دورت�ر از مش�هد رفت�ه باش�د، مگ�ر ای�ن
اواخر. عصرها حمیدرضا مردی ست که دلش را خوش کرده به یک مسجِد کاهگلی. رفق��ای ق��دیمش زمی��ن مع��امله می کنن��د و او ب��ا
بچه ه��ا س��ر و کل��ه می زن��د. روِز تش��ییع رفق��ای ق��دیمی ب��ا شاسی بلندهای ش��ان می آین��د، پ��ارک می کنن��د، موق��ِع پیاده ش��دِن دس��تی ب��ه
م می شوند. مدال دارها هم می آیند برای بدرقٔه باعث و بانی مدال های روی سینه شان. کت شلوارشان می کشند و لی مشکی پوش ها گم

از همسر و فرزندانم عذرخواهی می کنم. همیشه تلش کردم لقمه  حلل برای شان بی�اورم. نمی دان�م موف�ق ب�وده ام ی�ا ن�ه، ول�ی خیل�ی
مواظبت کردم. در این راِه پر پیچ و خم خیلی خانواده ام سختی کشیدند.

همین که از پشِت میِز دو در یِک طرِح چوبش بلند می شد، کامپیوترش را خاموش می کرد، باِر دیگر نگاهی ب�ه یادداش�ِت ب��دخِط زی�ِر
شیشٔه میز می انداخت و بی اضطراب از محِل کار بیرون می زد دیگر سرهنگ نبود. نوشته بدخط است و بی دقت. عیِن بچه ه��ا وس��طش
ابرو باز کرده و کلمه ای از قلم افتاده را نوشته. حروف هول هولکی ست و کج و معوج و بی آرایش که ماسیده روی ی��ک ب��رگ کاغ��ِذ
کنده شده از دفتری قدیمی. از ِکی این را نوشته و گذاشته زیِر میز؟ چهل روز گذشته و تو عکِس بی دق��تی را ک��ه از می��زش گرفته ان��د
می بینی. در مهمانی هستی و دور از صدای تخمه شکستِن مهمان ها می خوانی اش:  شهید بهشتی: من دیدم فرصِت کافی ندارم که هم
دینم را به مردم و انقلب ادا کنم و هم از خودم دفاع کنم. ترجیح دادم کاِر مردم را انجام دهم.» هیچ وقت ندیدی اه��ِل ش��عر باش��د و
شعرشناس یا حتی جدی و حرفه ای کتاب بخواند و فیلم ببیند. ولی شاگردهای این جوری زیاد دارد. انتظار ن�داری زی�ِر می�زش ش�عری



نوشته باشد. تو به جایش، توی خیال، زیِر میِز کارش می نویسی:  نیش ها و نوش ها چشیده ام ی بس روا و ناروا شنیده ام ی ه��ر چ��ه دای
را به دل سپرده ام ی هر چه درد را به جان خریده ام ی در عبوِر سال ها...»

یکی از اقوام به هوشم می آورد. تعارف می زند بروم خانه شان. می گویم باید بروم، آمدم یک مراسم چهلم و زود هم برمی گردم. پی جو
15می شود. می گویم، مختصر می گویم. جدی می شود، اب�رو چین می دهد و با جهالتی تص�نعی می پرس�د:  راس�ت اس�ت ک�ه م�اهی 

میلیون تومان بهشان حقوق می دهند؟» پرسیدنش برای جواب گرفتن نیس�ت. گوش�ی را می گ�ذارم کن�ار، پ�ایم را روی آن یک�ی س�وار
می کنم و تکیه می دهم به پشتِی مبل. بهش نگاه می کنم. می گویم خبر ندارم، ولی آدمی که جانش را با پ��انزده میلی��ون توم��ان مع��امله
می کند احمق است. انگاری هر چه کردم آرام باشم لحنم تیغ انداخت. باز سرم را می کنم توی گوشی و نگاهی می ان��دازم ب�ه پیام ه��ا.
صداهای توی مهمانی در سرم موج می خورند  وال این عرب ها آخرش خوب می گذارند کِف دست مان.»ا  من هم قبول ندارم این
کارها را! یعنی چه؟ دو تا بچه را ول کنی بروی خودت را به کشتن بدهی توی یک کش�وِر دیگ�ر ک�ه چ�ه بش�ود؟» پی�امی ن�و می آی�د:

 خبرهای تازه از جنگ: داعش زنان ایزدی را می فروشد.»

حسام الدین مطهری
1395فروردین 


