
  شمر و صدام و یارانش

  

  

  جلد سوم

  از مجموعۀ ترکشهاي ولگرد

  داوود امیریان

  

  

  



 

  - 1349، داود، انرييام: سرشناسه  
  .داوود امیریان/ ترکش هاي ولگرد: عنوان و نام پدیدآور  
  سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، معاونت پژوهشی و ارتباطات فرهنگی ،: تهران: مشخصات نشر  

  . 1387نشر شاهد، 
  مصور.:ج5: مشخصات ظاهري  
  978- 964-394-351-6:شابک  

  فیپا : نویسی وضعیت فهرست
  . شمر و صدام و یارانش.3.ج: مندرجات 

  .ج:گروه سنی: یادداشت
  خاطرات -- کودکان  --. 1367-1359جنگ ایران و عراق،: موضوع 

  جو و طنزلطیفه، ه -- 1367 - 1359جنگ ایران و عراق، : موضوع  
  نشر شاهد. سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران: شناسه افزوده

  1387ت836الف0843/955دا: رده بندي دیویی  
  ٣١ ٩ ٨ ٧ ٠ ۶ ١ : شماره کتابشناسی ملی  

  

  

  

  

  جلد سوم از مجموعۀ ترکشهاي ولگرد ■شمر و صدام و یارانش
  رشید کارگر: تصویرگر ■داوود امیریان: نویسنده

  نسخه 3000: تیراژ  ■1387اول  :نوبت چاپ

  سلمان عبداللهی: آراییجلد و صفحهطراحی ■مقدممهدي علیایی: سرویراستار

  محمدحسین خمسه: هماهنگی تولید ■مقداد منتظري : امور فنی

  مؤسسۀ فرهنگی هنري شاهد: امور لیتوگرافی، چاپ و صحافی
  978-964- 394-351- 6 :شابک ■ ریال 10000: قیمت

  
  

   3شمارة -الشعراي بهار شمالیخیابان ملک - خیابان آیت اهللا طالقانی -تهران :نشانی

  نشر شاهد  -معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران

  88824749 -88308089: تلفن
  0251-7830340قم  ■ 66491851تهران : مرکز پخش ي فرهنگی هنري شاهدمؤسسه: توزیع

  هاي معتبرنشر شاهد و سایر فروشگاههاي و فروشگاه



 

  فھرست 

  

  7........................................شورمرده و مرده
  17...............................................شیرجه در آب

  25!...............................................هاکنثواب جمع
  31.......................................................................فراري

  39.......................................مردي که واقعاً شهردار بود
  45..............................................................هاي زندهمجسمه

  49................................................................تصادف خوش یمن
  55..............................................صد تا به راست، پنجاه تا به چپ

  61!.....................................................................شمر و صدام و یارانش
  

  



 

  

  

  مرده و مرده شور

  

. فهمیدم که اتفاق ناگواري افتاده. ترس برم داشت. ن دوان طرفم آمدها دوااکبر از تو گرد و غبار انفجار خمپاره
  »!مجتبی مژدگانی بده«: زنان گفتنفساکبر رسیده نرسیده، نفس
. آمدسیم میداد و فریاد فرمانده از پشت بی. تر منفجر شدنددو تا خمپاره کمی آن طرف. با تعجب نگاهش کردم

  ».از عقب گفتند که ماشین تو راه است. جی، امرتان انجام شدحا«: گوشی را به گوش چسباندم و گفتم
  »مژدگانی چی؟«: بعد از اکبر پرسیدم

  »!بادمجان بم، چهار چرخش رفت هوا«: نیش اکبر تا بناگوش باز شد و گفت
  !پس رحیم مجروح شده. قلبم هري پایین ریخت

  »مبوالنس هست که ببردش عقب؟دم دستت آ. تو راه هستند. آوردندشها دارند میبچه«: اکبر گفت
  جان من، راست راستی رحیم مجروح شده؟. آیدـ یک ماشین پر از مهمات دارد می

  !رودچه خونی هم ازش می. بینیآوردندش و میـ دروغم چیه؟ االن می
ي در عملیات زیادي شرکت کرده بود، اما تا آن لحظه حتی یک ترکش نخود. رحیم از نیروهاي قدیمی گردان بود

در عملیات کربالي پنج که دشمن نیم متر به نیم متر . هم قسمتش نشده بود و این شده بود باعث کنجکاوي همه
شدند، گناه هم در آن سوز و بریز مجروح و کشته میزد و حتی پرندگان بیمنطقه را با توپ و خمپاره شخم می

داد که من نظر کرده از آن به بعد، پز می. ترحیم تا آخرین لحظه ساق و سالمت تو منطقه چرخید و آخ هم نگف
  !تان ببینیدهستم و چشمتان کور که چشم ندارید یک معجزة زنده را با آن چشمهاي باباقوري

اش خنک کردیم بالیی سرش بیاید تا کمی دلمان بابت نیش و کنایهشماري میهمه لحظه. خوردیمو ما چقدر حرص می
کردند، از راه ها در حالی که یک برانکارد را حمل میاي بعد، چهار تا از بچهلحظه. فتاده بودبشود و حاال آن حادثه اتفاق ا

... که... حیف از من«: رحیم گفت! خندیدندهمه می. رحیم خونی و نیمه جان تو برانکارد دراز به دراز افتاده بود. رسیدند
  ».ندانستید... را... قدرم... شما ... معجزه بودم و 

  »!خورد، معجزهباید آن ترکش به زبانت می«: گفتاکبر 
داشت زیر . من ماندم و رحیم. ها، رحیم را کنار خاکریز گذاشتند و هرّ و کّر کنان رفتند طرف خط مقدماکبر و بچه

اش که راننده. از شانس خوبش، یک آمبوالنس از راه رسید پر از مهمات. ام گرفته بودخنده. کردچشمی نگاهم می
اگر یک تیر و ترکش . آقا، تو را به خدا بیایید کمک«: وان دیالق و الغر مردنی بود، پرید پایین و با هراس گفتیک ج

  ».شودبه اینها بخورد، واویال می
... خواهیدمی... مرا با این ابوطیاره«: رحیم گفت. اي کرد و به آمبوالنس تکیه دادتا چشمش به رحیم افتاد، ناله

  »پس توقع داشتی بنز سلطنتی برایت بفرستند؟«: رف آمبوالنس و گفتمرفتم ط» ببرید؟
  ».بیا کمک تا زودتر مهماتها را خالی کنیم«: رو به راننده گفتم



داشتیم آخرین جعبه را می. هاي مهمات را پاي خاکریز بردیمبا حالی زار کمکم کرد و با مصیبت و بدبختی، جعبه
خواست راننده می. مان منفجر شد و چند تا ترکش به کمر و پاهایم خوردیکیبردیم که ناغافل یک خمپاره در نزد

  ».به این بنده خدا کمک کن سوار شود. شومکجا؟ من خودم یک طوري سوار می«: فرار کند که جیغ زدم
  »پس رحیم کو؟«: گفتم. راننده سوار شد. با پایین پیراهنم، زخمهایم را بستم. رفتم و جلو نشستم

  »!عقب گذاشتمش، برویم«: گرد شده از وحشت، گفت با چشمان
داد که آمبوالنس درب و داغان، مثل ماشین مسابقه از روي چاله از ترس جانش چنان پدال گاز را فشار می. گاز داد

 چه. تربابا کمی آهسته«: رفتم که فریاد زدمبس که سرم به سقف خورده بود، داشتم از حال می. کردها پرواز میچوله
  »خبرته؟

من . راننده قبلی مجروح شد و مرا فرستادند. من اصالً این کاره نیستم«: اش گرفته بود، گفتبندة خدا که گریه
  ».بهیارم

: گفتم. خوردشد و ترکش بود که به بدنۀ آمبوالنس میخمپاره و توپ دور و بر جاده منفجر می. دوباره گاز داد
  ».فکر رحیم بیچاره باش که عقب افتاده«

  »پس دوستت چی شد؟«: از دریچه به عقب نگاه کرد و جیغ کشید
راننده ضعف کرد و ! شد و خبري از رحیم نبوددرهاي آمبوالنس باز و بسته می. پریدم پایین و رفتم عقب. ترمز کرد

. رونها رد شدي که حتماً پرت شده بیچنان با سرعت آمدي و از چاله چوله«: با ناراحتی گفتم. نشست روي زمین
  »!باید برگردیم

دو سه کیلومتر . راه آمده را دوباره برگشتیم. ترسید و پرید پشت فرمان. تا آمد حرفی بزند، بهش چشم غره رفتم
  !خودش بود، آقاي معجزه. جلوتر، دیدم یکی وسط جاده افتاده

هر چه . شده بودرحیم بیهوش وسط جاده دراز . راننده هم پشت سرم آمد. از آمبوالنس با زحمت پیاده شدم
مگر بهیار نیستی؟ بیا ببین چِش شده، «: رو به راننده گفتم. صدایش کردم و به صورتش سیلی زدم، به هوش نیامد

  »!اش تقصیر تو استهمه
بهیار . اي کشید که من یکی بند دلم پاره شد، چه برسد به آن بیچارهروي رحیم خم شد و رحیم ناگهان چنان نعره

خواهی تو کی می«: با ناراحتی گفتم. رحیم نشست و شروع کرد به خندیدن. کشید و غش کرد مادرمرده هم جیغی
  »آدم شوي؟ این چه کاري بود، حاال چطوري به اورژانس صحرایی برویم؟

  »!خب، با آمبوالنس«: خندید، گفترحیم که هنوز می
  !بکشیخودت باید زحمتش را . این هم که غش کرده. ـ من که رانندگی بلد نیستم

  ...ـ اما من که پاهام
  .تا تو باشی مردم را نترسانی. ـ به جهنم

بعد از رحیم، سراغ بهیارِ . رساندمدرد خودم کم بود، حاال باید او را هم تا پشت فرمان می. زیر بغل رحیم را گرفتم
. ا به جدت آهسته بروفقط تو ر«: با مصیبت، او را هم انداختم عقب آمبوالنس و رو به رحیم گفتم. غش کرده رفتم
  »!مان نکنی بیرونهاپرت. نشینممن هم عقب می

این شده وضعیت حال ما . شویدمرده بلند شده، مرده شور را می: گویدیک مثل قدیمی می«: رحیم خندید و گفت
  !و گاز داد» !سه نفر



 

  شیرجھ در اب

  

  

. کنیمس یک بار دیگر نقشۀ عملیات را مرور میاید؟ سالح و مهمات کم ندارید؟ خب، پهمه آماده«: فرمانده گفت
کنیم و انتظار ندارد اول صبح به آنها حمله کند ما فقط شبها بهش حمله میهمان طور که گفتم، دشمن فکر می

کفۀ ترازو به  رودخانه نقش مهمی دارد که اگر دست ما باشد،. رویم تا رودخانه را بگیریماز چند جناح جلو می. کنیم
  »!کنیمبا تکبیر من، حمله را شروع می. خدا با ماست. شجاعانه بجنگید و نترسید. شودسنگین می نفع ما

جوشید، اما اسماعیل انگار نه دلم مثل سیر و سرکه می. من که خیلی ترسیده بودم. من و اسماعیل کنار هم بودیم
به اسماعیل . ز، روي پنجه پا آماده بودیمپاي خاکری. دادطبیعی و راحت بود و سالحش را در پنجه فشار می. انگار

  »ترسی؟اسماعیل، تو نمی«: گفتم
. خواهیم غافلگیرشان کنیم، باید بترسند؟ عراقیهاي مادرمرده که می!از چی بترسم«: اسماعیل لبخندزنان گفت

  ».صلوات بفرست تا ترست بریزد
. شداز طرف ما به خط دشمن شلیک میها بلند شد که ناگهان سوت خمپاره. شروع کردم به فرستادن صلوات

اش را باال برد و اي بعد، صداي انفجار از طرف جبهۀ دشمن بلند شد و فرمانده باالي خاکریز، مشت گره کردهلحظه
  »!اهللا اکبر«:فریادش در دشت پیچید

وله به طرفمان باران گل. تکبیرگویان از خاکریز باال کشیدیم و از آن طرف، به سوي سنگرهاي دشمن هجوم بردیم
  .گذشتها مانند زنبور ویز ویزکنان از کنار گوشم میگلوله. باریدن گرفت

  .زدقلبم تند می
زد تیربار لعنتی دشمن، جلوي پایمان را تیرتراش می. دانم کی از اسماعیل دور افتادمنمی. دویدمکشیدم و مینعره می

موجش پرتم کرد و با صورت روي یک . ام ترکیدره در نزدیکییک خمپا. پاشیدو خاك و سنگریزه به سر و صورتمان می
هاي بچه. به پشت افتادم که گلوله بهم نخورد و خارهاي کوچک را از صورتم کندم. صورتم آتش گرفت. بوتۀ خار افتادم

گودال  خودم را در یک. شنیدمصداي رودخانه را می. کرددشمن خوب مقاومت می. گیر شده بودنددیگر دوروبرم زمین
فریاد فرمانده . کرددشمن داشت مقاومت می. کردندآنهایی که اطرافم بودند، به سوي دشمن شلیک می. کوچک انداختم

  ».زود باشید. کندیالّا، اآلن دشمن همه را قتل عام می. بلند شوید و حمله کنید«: را شنیدم
توانستیم جلو برویم و نه نه می. بی درمانده شده بودیمحسا. افتادخورد و میخواست بلند شود، تیر میاما هر کس که می

تعارف ترسیده و چهار چنگولی به زمین همه بی. در مخمصۀ عجیبی گیر افتاده بودیم. عقب تا به خاکریز خودمان برسیم
  »کند؟دارد چکار می. ها، آنجا را ببینیدبچه«: ام گفتیکهو بغل دستی. چسبیده بودند

اسماعیل صاف ایستاده بود و با حرکات عجیب و غریب، . نگاه کردم و آب دهانم خشک شد گفت،به جایی که می
زد و با کف دست به ران و پهلو هی به سر و صورتش چنگ می. دویدکرد و این طرف و آن طرف میورجه ورجه می

  »کند؟کار مینکند موجی شده، دارد چه«: ام گفتبغل دستی. کوبیدو شکمش می



. چند نفر بلند شدند و دنبالش دویدند. اگهان با آخرین سرعت و دست خالی به طرف دشمن دویداسماعیل ن
  »!آفرین، به دشمن حمله کنید«:فرمانده فریاد زد

ما . کنندافراد دشمن را دیدم که با آخرین سرعت دارند فرار می. از زمین بلند شدیم و به طرف سنگرهاي دشمن دویدیم
ها همچنان تخته گاز توجه به شادي بچهبیرگویان به سنگرهاي آنها رسیدیم، اما دیدیم اسماعیل، بیکه شیر شده بودیم، تک

  »روي اسماعیل؟کجا می«: فرمانده فریاد زد. دودبه طرف رودخانه می
 با رسیدن به رودخانه، اسماعیل شیرجه زد. من هم که نگران شده بودم، دنبالش دویدم. اسماعیل توجه نکرد و دوید

. اسماعیل چند بار غوطه خورد و هی با کف دست به صورت و پس گردنش کوبید. آب فواره زد روي بدنم. وسط آب
  »کند؟اینجا چه خبره؟ اسماعیل چکار می«: فرمانده پرسید. ها رسیدندفرمانده و چند تا از بچه. دوباره زیر آب رفت

  »!کندزند و شنا میبه سر و صورتش میهی . دانموالّا نمی«: من که حسابی ترسیده بودم، گفتم
  »!شاید گرمش شده و خواسته تنی به آب بزند«: ها گفتیکی از بچه

  »تو این هواي سرد؟«: فرمانده گفت
  ».یالّا، بیا بیرون. بیا بیرون دیگر بس است«: بعد رو به اسماعیل گفت

لرزید و دندانهایش به هم میاز سرما می. چند دقیقۀ بعد، اسماعیل مثل موش آب کشیده از رودخانه بیرون آمد
اگر شجاعت تو نبود، ما به این زودي به اینجا . آفرین اسماعیل«: فرمانده گفت. اش انداختماورکتم را روي شانه. خورد
  ».رسیدیمنمی

  »!کدام شجاعت، پدرم درآمد«: اسماعیل لرزان گفت
آخ گفت و بعد دستش را جلو . صورتش در هم شد. اسماعیل دستی پشت گوشش کشید. همه با تعجب نگاهش کردند

از شانس بد، پرت شدم روي . اینها پدر مرا در آوردند«: اسماعیل گفت. یک مورچۀ آتشی گنده، میان دو انگشتش بود. آورد
ودخانه یکهو به سرم زد خودم را به ر. کار کنمدانستم چهنمی. گرفتمداشتم آتش می. شان و بعد اینها ریختند سرمالنه

  »!زند، واي سوختمواي که هنوز جاي نیش و دندانهایشان آتشم می. برسانم
خورد و به مورچهخندیدیم و اسماعیل در آب غوطه میها میمن و فرمانده و بچه. و دوباره شیرجه زد تو رودخانه

  .دادهاي آتشی فحش می



 

  ثواب جمع کن ھا

  

  

دوست داشتم به اطراف سرك بکشم و بفهمم ! شناختیمهمدیگر را می من و علی تازه به گردان آمده بودیم و فقط
خواهم به دید بیکارم و میدم به دقیقه، وقتی می. گذاشتدر کجا هستم و دوست و رفیقی پیدا کنم، اما مگر علی می

ایم اینجا مدهگوش کن سعید، من و تو نیا«: گفتگرفت و غرولندکنان میام را میسیاحت و بازدید اطراف بروم، یقه
جنگیم و وقتی وقتی بردندمان خط مقدم یا عملیات، با دشمن می. اینجا جبهه است. عمرمان را به بطالت بگذرانیم

  »!پس بازیگوشی را بگذار کنار و دنبال من بیا. اینجا در اردوگاه هستیم، باید کار خیر بکنیم و ثواب جمع کنیم
. تفریحات و گشت و گذار ممنوع کند و براي آخرتم توشه و ثواب جمع کندبدمصب انگار مأمور شده بود که مرا از 

  »این همه آدم اینجا پالس هستند، آن وقت منِ بدبخت باید به فکر ثواب و روز قیامت باشم؟«: گفتممی
را به  من با دیگران کار ندارم، اما مادرم تو«: گفتکرد و در جوابم میشد، صدا کلفت میعلی تو چشمانم خیره می

  ».باید مراقبت باشم. من سپرده
زرنگی . چی چی مادرت تو را به من سپرده، هم مادر تو و هم مادر من، ما را به هم سپردند. ـ ترمز کن، ببینم

  »!نکن
  !تر گوش کنبه حرف بزرگ. ترمـ من از تو پنج روز بزرگ

طراف و شستن رخت چرکها و ظرف و شده بودیم مسئول نظافت و دور و ا. شدمدیگر داشتم از دستش ذله می
دید یکی لباسش کنار منبع آب مانده، دستم را میکشید و همین که میکشیک می. ظروف نشستۀ کنار منبع آب

بس که جارو زده . زداز بس لباس و ظرف شسته بودم، کف دستانم مثل آینه برق می. رفتیم سراغ لباسهاکشید و می
  .ها و تمیز کردن سالح دیگران که بماندواکس زدن پوتین بچه .گرفتمبودم، داشتم کمردرد می

گویم می«: بین راه، بقچۀ حمام به بغل گفتم. آن روز جمعه هم گیر داد که برویم حمام و غسل جمعه کنیم که کلّی ثواب دارد
  ».بینندند و روي جهنم را نمیروعلی، با این همه ثواب که من و تو جمع کردیم، تا صد پشتمان هم با گارانتی ما به بهشت می

  ».بريبا همین حرفها ثواب خودت را از بین می«: علی ترش کرد و گفت
نماز مسجدمان هم این قدر سفت و سخت به جمع کردن ثواب نچسبیده حتی پیش. ايـ بابا، تو چقدر مقدس شده

  .که تو چسبیدي
  !آخ جان، لباس نشسته. ـ آنجا را ببین

  .فتگرام میداشت گریه
ثواب شستن لباس مردم، مال . خواهم ثواب غسل جمعه را ببرممن فقط می. خیال شوـ علی، تو را به خدا بی

  .خودت
  .دو تایی شریک هستیم. ـ من رفیق نیمه راه نیستم



آب تو حمام هم شیر . زدروي درِ کابین حمام صحرایی، یک دست لباس به من و علی چشمک می! آوردمعرفت، کم که نمیبی
علی ساکت . لباسها را برداشتیم و رفتیم کنار منبع آب و شروع کردیم به شستن. شستباز بود و یک نفر زیر دوش، خودش را می

  »علی، نظرت راجع به فرمانده گردان چیه؟«: براي این که سر حرف باز کنم، گفتم. بود
  ـ چطور؟

زند از جلو، از راست نظام، برق از سحر داد میبا آن صداي کلفتش، وقتی کلّۀ . ترسمـ من که ازش خیلی می
  .پردچشمانم می

  .کنیهاـ داري غیبت می
ـ چه غیبیتی؟ منظورم این است که با آن چشمان عقابی و ریزش، اگر به هر کی چشم غره برود، طرف حتماً 

  !کنداگر داد بزند که طرف خودش را سبک هم می. کندخودش را خیس می
  » .غیبت کردي. باید بروي ازش حاللیت بخواهی«: علی ترش کرد و گفت. دمو به حرف خودم خندی

  ».خواستم حرفی زده باشم. منظوري نداشتم«: کنان گفتمتته پته. خنده روي صورتم ماسید
طلبی یا خودم این کار را میروي ازش حاللیت مییا می. شودمن این حرفها سرم نمی«: علی جدي و محکم گفت

  .کنم
  .کنده، آن وقت جفتمان را با یک پس گردنی از گردان بیرون میـ بیچار

  ...من. ـ عیبی ندارد
  .نواز فرمانده گردان از داخل کابین حمام صحرایی بدنم را لرزاندناگهان یک جیغ بنفش بلند شد و بعد نعرة گوش

  !مزه لباسهاي مرا از اینجا برداشت؟کدام بی! ـاي....آهـ
  :بار دیگر نعرة فرمانده در و پیکر حمام صحرایی را لرزاند. علی خشکش زده بود. مبه پشت روي زمین افتاد

  . کنماش را میبشمار سه، لباسها را بیاورد والّا پوست کله. ـ واي به کسی که لباسهاي مرا برده
اسش را بده، هم برو، هم لب. من اصالً دوست دارم جهنمی بشوم«: در حال بلند شدن، گفتم. کار کنمفهمیدم باید چه

  ».براي غیبت ازش حاللیت بگیر
  .آیداي بعد دیدم که علی دوان پشت سرم میلحظه! دو پا داشتم، دو پاي دیگر قرض کردم و الفرار

آخرش هم نفهمیدم . رسید، از آنجا دور شدیمهر دو، در حالی که هنوز نعرة فرمانده از حمام صحرایی به گوش می
  !آمدرا براي فرمانده برد و چه بر سرش  اي لباس خیسکدام بیچاره



 

  فراری

  

  

دلش . گذشت، اما هنوز او نیامده بودمی  2»حمید«سه ساعت از قرارش با . به ساعتش نگاه کرد 1»مهدي باکري«
اي را که حمید از طریق یکی از آخرین نامه. کرد که حمید گیر مأمورین مرزي نیفتاده باشددعا می. زدشور می

  :درآورد و دوباره خواند فرستاده بود، دوستانش
حال من خوب است و . گذرداز آخرین دیدارمان یک ماه می. حالت چطور است. مهدي جان سالم

دهی، دهی، اما خرج تحصیل مرا هم میات را انجام میتو با آنکه خدمت نظام وظیفه. شرمندة تو هستم
خوانم و صبحها درس می. کنمتحصیل می آلمان» آخن«من در شهر ! آن هم در یک کشور خارجی

حاال که ! مهدي جان. رومنمازش است، میپیش  3»سیدمحمد خاتمی«سپس براي نماز به مسجدي که 
این بار . هاي انقالب آتش به خرمن رژیم پوك شاهنشاهی زده، دیگر طاقت ماندن در اینجا را ندارمشعله

موعد دیدار ما، صبح روز هجدهم آذر ماه . گردمایران باز میآیم و با توشۀ مهم، قاچاقی به به سوریه می
  .دانیدر همان جایی که می

  .برادرت، حمید
  

ریزان با دو کولۀ بزرگ بر دوش حمید، عرق. دوید. از تپه سرازیر شد. آمدمهدي سیاهی کسی را دید که از دور می
  . ان جا از خستگی روي زمین نشستها را بر زمین گذاشت و همحمید، کوله. به هم رسیدند. آمدمی

  »!چی شده حمید، زهوارت در رفته؟«: هایش را مالید و پرسیدشانه. مهدي بغلش کرد
  » .بیفتم 1کم مانده بود گیر ساواکیها. شانس آوردم«: زد، به خنده افتاد و گفتحمید که نفس نفس می

  ـ چی، ساواکیها؟
  .بیا تا در راه برایت تعریف کنم. ـ آره
اي که به طرف قاطر کرایه. از سنگینی کوله، بدنش تاب برداشت. ها را برداشتمهدي یکی از کوله. د بلند شدحمی

از سوریه که سوار اتوبوس شدم، چشمم به «: حمید گفت. ها را روي قاطر سوار کردندمهدي آورده بود، رفتند و کوله
اول توجهی بهش نکردم، اما نزدیکی . پاییدریز مرا مییک. یک جوان الغر و چشم درشت افتاد که بهم خیره شده بود

نزدیک مرز، اتوبوس . فکري شدم که نکند ساواکی باشد. راستش کمی ترسیدم. شوددیدم این طور نمی مرز ایران،

                                                        
    .بدر در شرق دجله به شهادت رسید در عملیات 1363عاشورا که در سال  31مهدي باکري فرمانده لشکر . ١1
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من هم آهسته بار و بندیلم را برداشتم و دور از چشم دیگران، زدم به چاك و تا اینجا . جلوي یک رستوران ترمز کرد
  ».کنفس آمدمی

  .ـ حاال ببینم، بارت چی است که این قدر سنگین است
  !ـ سالح و مهمات

  .توانیم حسابی جلوي ساواکیها دربیاییمبا اینها می. ـ خیلی خوب شد
  .مهدي افسار قاطر را کشید و به سمت روستا راهی شدند. حمید روي قاطر پرید

■  
  

  »آخر من بروم جلسه چه بگویم؟«: حمید گفت
گفتم که قرار است فرماندهان لشکرهاي سپاه و ارتش دور هم جمع شوند و . باز شروع شد«: خندید و گفت مهدي

رئیس جلسه . نگران نباش. باید جور مرا بکشی. ناسالمتی تو معاون من هستی. ریزي کنندبراي عملیات آینده برنامه
  ».شوينا میبا او هم آش. است) ص(اهللافرمانده لشکر محمد رسول  4برادر همت

  »!ترياند و کوچکتري گفتهبزرگ. باشد«: حمید لبخندزنان گفت
  .حمید سوار موتور تریل شد و به سوي قرارگاه رفت. مهدي، حمید را هل داد بیرون

■  

پس این ! حاج حسین«: نشست و گفت 5»حسین خرازي«اي پیش در گوشه. شناختحمید بیشتر فرماندهان را می
  »حاج همت کجاست؟

  .شوداش پیدا میهر جا باشد، االن سر و کلّه ـ
چشمان . همت با فرماندهان دست داد و احوالپرسی کرد. همه بلند شدند. در اتاق به صدا درآمد و همت وارد اتاق جلسه شد

ات و چشمش به حمید که افتاد، اول کمی نگاهش کرد، بعد او هم م. همت به حمید رسید. حمید با دیدن او از تعجب گرد شد
چی شد «: خرازي پرسید. اي به هم خیره ماندند، بعد لبانشان کش آمد و همدیگر را بغل کردندهر دو لحظه. مبهوت برجا ماند

  .حمید خندید و جواب نداد» شناختی؟آقا حمید، تو که حاج همت را نمی
، هر چند لحظه به هم اما دید که حمید و همت. سالم کرد و کنار حمید نشست. آخر جلسه بود که مهدي رسید

  .خندنددانست آن دو به چه مینمی. تعجب کرد. خندندمی 6کنند و زیر جلکینگاه می
  »خندید؟شما دو نفر به چی می«: مهدي پرسید. همت به سوي حمید و مهدي آمد. جلسه تمام شد
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موقع که گفتم یک  آقا مهدي، ماجراي آمدنم از ترکیه به ایران یادت هست؟ همان«: کنان گفتحمید خنده
  »کرد؟ساواکی تعقیبم می

  »خُب، منظور؟... آهان، یادم آمد«: اي گفتمهدي چینی به پیشانی انداخت و بعد از لحظه
  »!آن ساواکی، ایشان بودند«: حمید دست بر شانۀ همت گذاشت و گفت

و دارید مرا تعقیب میکردم شما ساواکی هستید اتفاقاً من هم خیال می«:همت خندید و گفت. مهدي جا خورد
  »!به خاطر همین، از رستوران نزدیک مرز، پیاده به طرف مرز ایران فرار کردم. کنید

هاي خدا، الکی الکی کلی پیاده راه رفتید، اما خودمانیم، قیافۀ هر دو شما به ساواکیها بنده«: مهدي خندید و گفت
  »!خوردمی

  .خندة آنها فضاي قرارگاه کربال را پر کرد



 

  مردی کھ واقعا شھردار بود

  

  

روي و یک دست سریع می«: فرماندهمان صدایم کرد و گفت. انداي از مسئوالن شهرمان به اردوگاه آمدهخبر رسید که عده
  »!اندواي که این بسیجی جماعت چقدر شلخته شده. کشیبه سر و گوش چادرها و محوطه می

  .دوان دوان دور شدم
سریع اینجا را مرتب کن که . کیه؟یالّا، بلند شو که کارمان درآمده 7شهردار«: زدمو داد میکشیدم به چادرها سرك می

  ».آیندمسئوالن دارند می
رسیدم به یکی از . زدم، اما کو گوش شنواییکشیدم و جیغ میتک و تنها، به چادرها سر می. اما هیچ کس در چادرها نبود

. قبول باشد«: بعد گفتم. پا به پا کردم تا نمازش تمام شد. خواندت و دارد نماز میچادرها و دیدم که فقط یک بندة خدا آنجاس
  » شهردار کیه؟

  »من شهردارم، امري داشتید؟«: بلند شد و گفت
اخوي، بجنب که دارد «: گفتم. لباس خاکی رنگی به تن داشت. اي بود، تپل و کوتاه قامتعاقل مرد چهل و پنج ساله

از . باید کارها را تقسیم کنیم و سریع دستی به سر و گوش اینجا بکشیم. فقط من و شما اینجا هستیم. رودمان می آبروي
  »!آنجارو را بردار و مشغول شو که وقت خیلی کم است. کنیمهمین چادر شروع می

من هم کمکت . ود باشکنی؟ زچرا دست دست می«: با عصبانیت گفتم. بندة خداهاج و واج ایستاده بود و رفته بود تو نخم
  ».کنممی

  »...اما من«: گفت
آن . رفتم سر وقت پتوها که گوشه و کنار چادر، روي هم افتاده بود و شروع کردم به تکاندن و مرتب کردن آنها

جارو را از دستش . گذاشت خوب خم بشودشکم بزرگش نمی. بندة خدا هم جارو را برداشت و مشغول به کار شد
  »مثل این که وارد نیستی، اسمت چیه؟«: قاپیدم و گفتم

  .ـ حسینی هستم
  !د زود باش. شما هم سریع برو این ظرفهاي نشسته را کنار منبع آب بشور. زنمـ آقاي حسینی، من جارو می

  . حسینی تشت پر از ظرف را برداشت و رفت طرف منبع آب
حسینی هم انصافاً ظرفهاي نشستۀ . کردما را مرتب میزدم و پتوهرفتم و تند تند جارو میدلخور و عصبانی به چادرها می

. سر و صورتم خیس عرق بود. چکیدعرق از هفت چاکم بیرون می. رفتشست و سراغ ظرفهاي چادر بعدي میهر چادر را می
تو کف«: نشستم کنارش و گفتم. ساییدداشت کاسه بشقابها را می. از آخرین چادر با عجله بیرون زدم و سراغ حسینی رفتم

  »!یالّا. کشممالی کن، من آب می

                                                        
    .گفتندمی» الحسینخادم«یا  »شهردار«شدند که به آنها در جبهه، هر روز یک یا چند نفر مسئول نظافت چادر یا سنگر می. ٧1
  



بعد از ظرفها، رفتیم سراغ رخت چرکها دیگر دیر شده . حسینی که صورت و پشت پیراهنش خیس عرق بود، سر تکان داد
یک طرف یک شلوار را او گرفت . شور کنیمهر دو، بدون حرف به تفاهم رسیدیم که از خیر تمیزي بگذریم و لباسها را گربه. بود

: کنان گفتحسینی هن هن. آب از وسط شلوارِ به هم پیچیده، شره کرد. طرف دیگر را من و شروع کردیم به چالندن شلوار و
  ».شهرداري در اینجا چه کار سختی است«

اینجا تازه . راستی، شما را تا حاال ندیدم. ـ پس چی، البته از شانس تو و من، شهردارهاي دیگر نیستند و الّا کارمان کمتر بود
  اید؟آمده

  شما کارتان چیست؟. شودـ یک چند وقتی می
  .ـ خیرِ سرم، پیک گردان هستم

  ـ پیک گردان؟
شوم و پس از فرمانده، اولین کسی هستم که از جیک و پوك خبرها خبردار میبه دلم صابون زده بودم که پیک می... ـ آره

گله کارم این است که از این چادر به آن چادر یا از این اردوگاه به ام، دور از جان، مثل سگ شوم، اما از روزي که پیک شده
شانسم حسابی .. شویمحاال هم که رخت چرکهاي مردم را می! ام پستچیشده. اردوگاه دیگر بدوم و خبر ببرم و پیغام بیاورم

  !گفته
  ».بريعوضش ثواب می«: خندید و گفت

بدو جلوي «: بعد به حسینی گفتم. ا روي بند، بین دو چادر، پهن کردمسر تکان دادم و به همراه حسینی آخرین لباس ر
  ».چادرها و کمی آب و جارو کن تا من برگردم

  .تا آمد حرفی بزند دویدم طرف چادر فرماندهی
■  

 پس«: فرمانده از یکی از آنها پرسید. رفتممن هم پشت سرشان می. چرخیدفرمانده همراه مسئوالن شهرمان در اردوگاه می
  »حاج آقا کجاست؟

  ».دانم کجا غیبش زدهدیگر نمی. زودتر از ما به اینجا آمد که نمازش را بخواند. دانمواالّ  نمی«: طرف گفت
  »کنید؟کار میا ا، حاج آقا حسینی، دارید چه« :همین که به نزدیکی چادرها رسیدیم، فرمانده با حیرت و صداي بلند گفت

  »!بینید کهزنم، میدارم جارو می«: لبخندزنان گفتزد، حسینی که داشت جارو می
  ـ کی به شما گفته همچین کاري بکنید؟

  »!ایشان«: حسینی به من اشاره کرد و گفت
. تقصیرموالّا من بی«: آب دهانم را به زحمت پایین دادم و گفتم. امفهمیدم چه گافی داده. فرمانده با غضب نگاهم کرد

  ».خب، خودتان گفتید چادرها و محوطه باید تمیز و مرتب بشود! من: شان گفتکی شهردار است، ای: پرسیدم
ایشان واقعاً . آقاي حسینی شهردار شهرمان هستند«: فرمانده گفت. اول فرمانده و بعد مسئوالن دیگر، زدند زیر خنده

  »!شهردارند
  »ن است؟مگر غیر از ای. عوض یک ثوابی کردیم. عیب ندارد«: خندید، گفتشهردار که می

  .من هم با خجالت همراه دیگران خندیدم



 

  مجسمھ ھای زنده

  

  

ها گلوله. شدهر ثانیه دهها توپ و خمپاره در دشت و روي خاکریز و دور و برمان منفجر می. اوج پاتک دشمن بود
مانند ننو تکان میزمین . گرد و غبار انفجار و دود سیاه آتش، فضا را پر کرده بود. کردندلبۀ خاکریز را تیرتراش می

کشیدي، دود تو ریهنفس که می. بر همه جا، گرد سیاه باروت نشسته بود. شدیک تکه خاك روشن پیدا می. خورد
  . سوختدهان و دماغمان می. ریختافتادي و از چشمانت اشک میپیچید و به سرفه میهایت می

صداي کرکنندة تیر و انفجار، . آسمان را دود پوشانده بود. دشدیگر آفتاب دیده نمی. در شیار، بین دژ گیر افتاده بودیم
دهها . مان، الشۀ ماهیها و مرغهاي ماهیخوار پراکنده بودروي دریاچه، در همان نزدیکی. شداي قطع نمیحتی براي لحظه

ه تکه هر لحظه منتظر بودم که یک خمپاره درست بر فرق سرم بخورد و تک. سوختتانک و جیپ جنگی، در آتش می
دشمن «: فریاد گرفتۀ فرمانده از وراي دود و انفجار آمد. دانستند چه کنندها گیج و حیران شده بودند و نمیبچه! شوم

  »!یاالّ، زود باشید. نزدیک شده، شلیک کنید
هللا دیدم، امن که دیگر دشت مقابل را نمی. با فریاد فرمانده بلند شدیم، اما شدت آتش و انفجار گلوله بیشتر شد

نسیم تندي . چند دقیقه بعد، شدت آتش و انفجار کم شد. کردمبختگی شلیک کردم و خشاب سالحم را عوض می
با بی حالی به دیواره کانال تکیه . سوختدهان و گلویم در تشنگی می. وزیدن گرفت و گرد وغبار و دود را دور کرد

  »ات آب دارد؟قمقمه«: ام گفتمدادم و به بغل دستی
یکی در میان، یک . باورکردنی نبود. یخ کردم. خشکم زد. به سختی سر گرداندم و نگاهش کردم. نیامدجوابی 

همه در . آوردند، بودیم و آنها پشت به همان دشتما به سمت دشتی که آنها هجوم می! عراقی بود و یک ایرانی
  !ي زندههاهمه خشک شده بودیم، مجسمه. کردیمسکوت و ناباوري به یکدیگر نگاه می

  !عراقیها به طرف دشت مقابل فرار کردند و ما به طرف پشت سرمان. ناگهان در یک لحظه همه جیغ کشیدیم
کردم چطور شد در آن حادثۀ عجیب، نه ما و نه عراقیها به یکدیگر شلیک نکردیم و هیچ اش فکر میبعدها همه

  !کس مجروح نشد؟



 

  تصادف خوش یمن

  

  

  ».نه، نه، نه... هزار بار دیگر هم بیایی، جوابم نه استاگر «: نام گفتمسئول ثبت
ترهاش تا حاال چند آخر براي چی؟ از من کوچک«: دار گفتمبا صدایی غصه. تیرم به سنگ خورده بود. ام گرفته بودگریه

  »اند، اما من باید سماق بمکم، آخر چرا؟بار به جبهه رفته
دوم قدت کوتاهه، سوم این که مطمئن هستم اگر پایت به . است اول این که سن تو کم. ـ به هزار و یک دلیل

  !پس نه. گردي خانهکنی و برمیجبهه برسد و صداي تیر و خمپاره بشنوي، فرار می
روم اگر اسم من را ننویسید، می. کنمحاال هم به شما ثابت می. من ترسو نیستم«: با عصبانیت گفتم. بغضم ترکید

  ».افتدآن وقت خونم به گردنتان می. اندازم زیر ماشینیوسط خیابان و خودم را م
  »!توانی همچین کاري بکنینمی. ايگفتم که بچه«: خندید و گفت

یکنفس تا بیرون پایگاه اعزام . دیدچشمانم همه جا را خیس می. فهمیدمحال خودم را نمی. از اتاق بیرون دویدم
. چند نفر جیغ کشیدند. دو طرف باز کردم و چشمانم را از ترس بستمرفتم وسط خیابان و دستانم را از . نیرو دویدم

خورد بهم، پرت شدم هوا و با سر روي زمین . صداي کشیده شدن الستیک ماشین بلند شد. ماشینها ترمز کردند
  .دیگر چیزي نفهمیدم. افتادم

پاي تخت، . کرداالي سرم گریه میمادرم ب. پاي راستم را گچ گرفته بودند. چشم که باز کردم، در بیمارستان بودم
  . نام و یک مرد ریشو ایستاده بودندمسئول ثبت

  ».دهمام را ناقص کردید، رضایت نمیبچه«: مادرم گفت
  » .تقصیرممن بی. خودش پرید وسط خیابان. حاج خانم، والّا تقصیر من نبود«: مرد ریشو گفت
چشمان مرد ریشو گرد » !کنممن حاللشان نمی. اذیتّم کردند اینها خیلی. نه، مادر رضایت نده«: ناله کنان گفتم

نام اشاره کردم و حالی به مسئول ثبتبا بی» !شناسممن اصالً شما را نمی. من کی شما را اذیت کردم«: شد و گفت
  ».دهممن رضایت نمی. اش تقصیر این استهمه«: گفتم

آمد و اصرار میحاج آقا، هی می«: نام که ترسیده بود، گفتمسئول ثبت. غره رفتنام چشممرد ریشو به مسئول ثبت
  ...خودتان گفتید آنهایی که. کرد او را بفرستیم جبهه

  ».دهمباال بروید، پایین بیایید، رضایت نمی. من این حرفها حالیم نیست«: گفتم
یک ! ش او پیش من گرو ماندهفهمیدم که مرد ریشو فرمانده پایگاه اعزام به نیرو است و حاال ری! شانسم گفته بود

کنم که تا عمر دارند کنم و کاري مینام را تهدید کردم که تالفی میهفته موش دواندم و آن بیچاره و مسؤول ثبت
دانستم که نگران سرنوشت زن و بچۀ فرمانده است، اما می. کردآخریها مادرم داشت طرفداري آنها را می. یادش نرود

  .تمهایی داشمن هنوز نقشه



بعد هم به . گرفتمکردم و قیافه میمن هم ناز می. آمدفرمانده هر روز با جعبۀ شیرینی و پاکت میوه به عیادتم می
یک ماه بعد که گچ پایم را باز کردند و . یک موقع رضایت ندهد تا خرِ من از پل نگذرد. کردممادرم التماس می

  »!دهمحاج آقا، من به یک شرط رضایت می«: ده گفتمتوانم راه بروم، چشم در چشم فرمانفهمیدم که می
  »چه شرطی؟«: فرمانده با خوشحالی گفت

  !بدون رفتن به پادگان آموزشی. ـ که اسم مرا براي اعزام به جبهه بنویسید
  »...عجب بچۀ«: نام گفتمسئول ثبت. بنده خدا وا رفت

  »کردید، طلبکار هم هستید؟ زدید ناقصم. اصالً به شما خوبی نیامده«: با صداي بلند گفتم
  »خواهی بجنگی؟با این وضع پا چطور می«: فرمانده لبخندزنان گفت

  !روملی میـ شما اسمم را بنویسید، من روي همین پاي شکسته دور پادگان لی
جایتان خالی بود که در ایستگاه قطار . سرانجام آن تصادف باعث خیر شد و من عصا به دست روانۀ جبهه شدم

. رومکردند من مجروح جنگی هستم و هنوز درمان نشده، به جبهه میهمه فکر می. کردندید ملت چطور نگاه میببین
خواست . شدرأي مادرم کم کم داشت عوض می. حتی چند تا زن و مرد از مادرم خواستند که مانع از رفتن من شود

  !م رفت و دست مادرم ماندحرفی بزند که سریع بوسیدمش و چنان پریدم تو قطار که عصاها یاد



 

  صد تا بھ راست     صد تا بھ چپ

  

  

اول جنگ، همه جا به هم ریخته . ما یک عده نیروي داوطلب بودیم که به فرماندهی برادر رحیم عازم جبهه شدیم
ان رفتیم پیش برادر. رسیدیم اهواز! نه سازماندهی درستی داشتیم و نه سالح و توپ و خمپاره درست و حسابی. بود

اي خب، حاال در چه رسته«: فرمانده ارتشی پرسید. ارتشی و از آنها خواستیم تا از وجود نازنین ما هم استفاده کنند
  »اید؟آموزشی دیده

فرمانده که فهمید ما از دم، صفر . دانست رسته چیستهیچ کس نمی. همه به هم و بعد با تعجب به او نگاه کردیم
  »اید؟آموزش سالح و تیراندازي دیده«: کیلومتر تشریف داریم، گفت

  .با خوشحالی اعالم کردیم که این یک قلم را واردیم
. دهد و شما شلیک کنیدبان گزارش میدید. کنیدبروید ببینیم چه می. ـ پس این قبضۀ خمپاره در اختیار شماست

  !بروید به سالمت
انشاءاهللا به مرور زمان به فوت «: برادر رحیم گفت. هیچ کدام به روي مبارك نیاوردیم که از خمپاره سررشته نداریم

  ».و فن سالحهاي جنگی وارد خواهیم شد
  .هایش عازم منطقۀ جنگی شدیمیا علی گفتیم و به همراه قبضۀ خمپاره و گلوله

بی. بان فرمان بگیردسیمچی دوختیم تا از دیدکمی دورتر از خط مقدم، خمپاره را در زمین کاشتیم و چشم به بی
  »!آتش«:بان، رو به ما گفتسیمچی هم پس از قربان صدقه با دید

لحظه. کشان راهی منطقۀ دشمن شدخمپاره زوزه. یک گلوله خمپاره در دهان گل و گشاد لولۀ خمپاره رها کردیم
  »!گوید صد تا به راست برویددیدبان می«: سیمچی گفتاي بعد بی

  »چه صد تا به راست برویم؟یعنی «: من پرسیدم. همه به هم نگاه کردیم
  :برادر رحیم که فرمانده بود، کم نیاورد و گفت

  .حتماً منظورش این است که قبضه را صد متر به سمت راست ببریم
چی بیسیم. با مکافات قبضۀ خمپاره را از دل خاك بیرون کشیدیم و بدنۀ سنگین آن را صد متر به راست بردیم

  »دهید؟میگوید چرا طول بان میدیده«: گفت
دوباره خمپاره را در زمین » !مداد نیست که زودي ببریمش. بگو دندان روي جگر بگذارد«: برادر رحیم گفت

دید«: سیمچی گفتبی. ما هم آتش کردیم. بان کسب تکلیف کرد و بعد اعالم آتش کردسیمچی از دیدبی. کاشتیم
  »!حاال پنجاه تا به چپ برویدگوید خوب بود، بان می

سیمچی چند دقیقه بعد، بی! مکافات، قبضه خمپاره را درآوردیم و پنجاه متر به سمت چپ بردیم و دوباره کاشتیم و آتش با
  » .گوید حاال دویست تا به راستمی«: گفت

تا غروب، قبضۀ سنگین خمپاره را خرکش به این طرف و آن طرف . ولی هر جوري بود. گرفتمان میداشت گریه
ها قاطی کرد و سرانجام یکی از بچه. دهیم و جلد و چابک نیستیمزد که چرا کار را طول میبان غُر میدید کشاندیم و جناب



گوید، بگو اگر راست می. گوید لنگش کنکنار گود نشسته می. آیدهابان بگو نفس تو از جاي گرم درمیبه آن دید«: فریاد زد
  »!به چپ برود بیاید اینجا و خودش صد تا به راست و دویست تا

بان رساند و دیدبان که معلوم بود حسابی از فاصله افتادن بین شلیکها سیمچی پیام گهربار دوستمان را به دیدبی
  .آیدعصبانی شده، گفت که دارد می

ما که از خستگی روي زمین ولو شده بودیم، با خشم نگاهش . بان سوار بر موتور از راه رسیدنیم ساعت بعد، دید
خب، مشکل شما چیه؟ راستی، شما چرا اینجایید؟ از جایی که «: بان که یک ستوان تپل مپل بود، پرسیددید. کردیم

  »!ایدصبح بودید، خیلی دور شده
خب، معلوم است از جایی . گویی صد تا برو به راست، صد تا برو به چپبرادر من، آخر هی می«: برادر رحیم گفت

  ».رشویم دیگکه اول بودیم، دور می
بگویید ببینم، وقتی گفتم صد تا بروید به «: دار پرسیدبعد با صداي رگه. ستوان چند لحظه با حیرت نگاهمان کرد

  »کردید؟راست، شما چه می
  !بردیمآوردیم و با مکافات، صد متر به راست میـ خب، قبضۀ خمپاره را درمی

: ستوان خنده خنده گفت. ه ما هم به خنده افتادیمآن قدر خندید ک. ناگهان پقی زد زیر خنده. ستوان مجسمه شد
واي خدا که دلم درد ... خدا خیرتان بدهد، چند وقت بود که حسابی نخندیده بودم. واي خدا که چقدر بامزه هستید«

  »بردید؟شما واقعاً این جنازه را هی به راست و چپ می. گرفت
  »چطور؟. آره خب،«: دانستیم علت خندة ستوان چیست، گفتیمما که نمی

گفتم قربان شکل ماهتان بروم، وقتی می«: بعد خیسی چشمانش را گرفت و گفت. ستوان یک شکم دیگر خندید
صد تا به راست، یعنی این که با این دستگیره، سر خمپاره را صد درجه به راست بچرخانید، نه این که بردارید و صد 

  »!متر به سمت راست ببردیش
خندیدیم که دست و بالمان از خستگی خشک شده بود، اما چنان می. ما هم خندیدیم. ایمفهمیدیم چه گافی داده

  .دلمان درد گرفته بود
یاد آنها و آن . زمان گذشت و اکثر کسانی که آن روز این طور خام بودند، بعدها جزو فرماندهان بزرگ جنگ شدند

  .روزها به خیر



 

  شمر و صدام و یارانش

  

  

  »!یک، دو، سه... ه حاضرندهم«:کریم فریاد زد
  :اصغر شمشیر چوبی را تکان داد و فریاد زد

  سزاي دشمن شمشیر و بند است 
  !من آن شمرم که شمشیرش بلند است

وحید که قرار . بند کشیده شد و فانوس از باال روي سر وحید افتاد. ناغافل نوك شمشیر گرفت به بندي که کنار چادر بود
اصغر شمشیر را . ضربه به حدي بود که صدایش در گوش کریم پیچید! ، جا به جا دراز شدبود نقش صدام را بازي کند

  .انداخت کنار و زد تو سرش
  !ـ اي واي، خانه خراب شدیم

چند لحظه . به سر و صورتش آب زدند و آرام به صورتش سیلی زدند. سعید و رحیم سریع زیر بغل وحید را گرفتند
  »من کجا هستم؟«: و با کم حواسی پرسیدبعد، وحید چشمانش را باز کرد 

  .نگاهش به اصغر افتاد و چنان جیغی کشید که رحیم و سعید و اصغر مثل ترقه از جا پریدند
  !ـ تو کی هستی؟ اي واي جن، به دادم برسید
  ».بابا منم، خوف نکن. جن کیه، نوکرتم؟ منم، اصغر، رفیقت«: اصغر با دستمال صورتش را پاك کرد و گفت

  »!بچۀ مردم قاطی کرد. بینی آقاي کارگردان؟ این آشی است که شما پختیدمی«: رو کرد به کریم و گفتبعد 
شد به جاي تیاتر شمر و صدام، یک حاال نمی«: کنان گفتسعید خنده. چند دقیقه بعد، حال وحید بهتر شد

  »کردیم؟نمایش درست و حسابی تمرین می
وحید که » ها اجرا کنیم؟قع داري نمایش رومئو و ژولیت را براي رزمندهتو«: کریم که بهش بر خورده بود غرید

  »!خواهممن نقش ژولیت را می. آره، فکر کنم این بهتر باشد«: مالید، گفتقلمبۀ سرش را می
حتی کریم که خیلی اخمو بود، هر هر می. هاي دیگر هم خندیدندبچه. اصغر از شدت خنده روي زمین افتاد

  »مگر من چی گفتم؟«: د با تعجب پرسیدوحی. خندید
مرد مؤمن، ژولیت یک دختر نوجوان پانزده شانزده ساله است، نه یک مرد گندة ریشوي «: کنان گفتکریم خنده

  ».بهتر است همین شمر و صدام را تمرین کنیم«: وحید از خجالت سرخ شد و گفت» !هیکلی
  ».خندیدنداین طوري بسیجیها یک شکم سیر می. بهتر بود کردیم،والّا اگر سیاه بازي تمرین می«: سعید گفت
  »بازي بدون رقص دیدید؟من حرفی ندارم، اما تا حاال سیاه«: کریم گفت
  »!بچسبیم به شمر و صدام خودمان. رقص همان و اعدام انقالبی همان«: اصغر گفت

■  

یا «: اصغر که ترسیده بود، گفت. کرد روي صحنه نمایش نشسته بودند، نگاهکریم با خوشحالی به جمعیت که روبه
  »!هر چی رزمنده است ریخته اینجا! قمربنیهاشم



  »شود به جاي من یکی دیگر نقش را بازي کند؟آقا کریم، نمی. ترسممن که خیلی می«:وحید گفت
. برو تو حس خودت و سعی کن درست بازي کنی. کار به جمعیت داريتو چه«: کریم به او چشم غره رفت و گفت

  ».ها، دیگر موقع نمایش است آماده باشیدیالّا بچه
اي، سعید که قرار بود نقش چنگیزخان را بازي کند و دو تا سبیل نازك پشت لب گذاشته و به کمک چسب شیشه

  »!خدایا، آبرویمان را نبر«: دو طرف چشمانش را به عقب کشیده بود تا مغولی شود، گفت
  ».کنیکار میبرو ببینم چه. اول نوبت توست«: کریم، اصغر را هل داد جلو و گفت

■  

نصف یک توپ پالستیکی . اصغر لباس بلند و قرمزي که از به هم دوختن لنگ حمام درست شده بود، به تن داشت
شمشیر چوبی بلندي به دست گرفته بود و با جالل و . راه راه سفید و قرمز هم به جاي کالهخود بر سر داشت

اي به شانه آویخته و همان طور که با یک دست بلندگوي کهنه. رفتتماشاگر چشم غره می جبروت، به رزمندگان
کریم قند تو . دادخواند، با دست دیگر شمشیر چوبی را در هوا تکان میمیکروفن را جلوي دهان گرفته بود و رجز می

  .کردوحید را سیاه می رحیم هم داشت با واکس، صورت. کرداصغر به خوبی داشت بازي می. شددلش آب می
. قیافۀ اصغر عوض شد. از کف صحنه خاك بلند شد و تو دماغ اصغر رفت. اصغر جیغی کشید و جست زد وسط صحنه

اي کرد که نصف نتوانست خودش را کنترل کند و چنان عطسه. چشمانش پر از اشک شد. دماغش شروع به خارش کرد
  .اصغر سریع پشت به آنها کرد و فین کرد. بلند خندیدند نصف دیگر، با صداي. تماشاگران از جا پریدند

کلّ جمعیت با صداي . صداي ناجوري از بلندگو پخش شد. حواسش نبود که میکروفن جلوي دهان و دماغش است
کار میاي خاك تو سرت کنند، داري چه«: کریم تو سرش زد و از همان پشت، با صداي خفه گفت. بلند خندیدند

  »کنی؟
صدایش تو ! ام گرفتخب، چکار کنم، عطسه«: کشید به طرف جمعیت برگردد، گفتدیگر خجالت میاصغر که 

  ».محوطه پیچید
  »!خرس ترکید، فردا تعطیله«: یکی از آن وسط گفت 

  : اصغر که عصبانی شده بود، ناگهان چرخید و نعره زد. همه خندیدند
  سزاي دشمن شمشیر و بند است 

  !د استمن آن شمرم که شمشیرش بلن
  »!زرشک«: یک نفر فریاد زد

  ».برو یک کاري بکن. کنددارد خراب کاري می«: کریم رو به وحید گفت. دوباره کرکرِ خنده بلند شد
لباس نظامی عراقی به تن داشت و یک موشک قالبی . وحید چند دست لباس اضافی پوشیده و تنومندتر شده بود

چمهاي آمریکا و انگلیس و اسرائیل و کلّۀ اسکلتی با دو استخوان ضربدري که از لوله بخاري درست شده و روي آن پر
  .روي آن نقاشی شده بود، روي دوش گرفت و وارد صحنه شد

  »!براي نابودي صدام صلوات«: یک رزمنده فریاد زد
  :دشمر که مثالً متوجه حضور صدام نشده بود، پشت به او و رو به جماعت، رجز خوان. همه صلوات فرستادند

  ندارم شرمی از روي خالیق
  !من آن شمرم که شمشیرش بلند است



  »!آخ مردم«: شمر نیم متر از جا پرید و جیغ کشید. صدام نامردي نکرد و یک لگد جانانه به پشت شمر زد
 آمیز و مثالًحرکاتش اغراق. رفت، به سمت چپ صحنه رسیدسپس در حالی که با حیرت و ترس عقب عقب می

  !نمایشی بود
  »!تَعلْ. تَعلْ شیگول«: وحید با لهجۀ عربی نعره زد

صدام، موشک قالبی . دو دستش را روي سر گرفته و پاها و بدنش خم شده بود. شمر با ترس و لرز به او نزدیک شد
  :را بلند کرد و فریاد زد

  ندارم شرمی از روي خالیق
  !بلند است 1منم صدام که اسکادم

شمر روي صحنه ولو شد و شروع کرد به پیچ و تاب ! مر یا اصغر بیچاره فرود آوردترّقی موشک را بر فرق سر ش
ناگهان یک پیرمرد بسیجی، الغراندام و چابک، از میان . ها باز و بسته کردنخوردن و دستها را مثل مار گزیده

  »!که اسقاطت بلند است،هان؟«: با سرعت به طرف صحنه دوید و فریاد زد. رزمندگان بلند شد
  .کرد، هجوم بردهاج و واج نگاهش میبا یک جست روي صحنه پرید و به طرف صدام که

  !ـ یک اسقاطی نشانت بدهم، آن سرش ناپیدا
  !فرز و چاالك، موشک قالبی را از دست صدام بیرون کشید و افتاد به جانش

جمعیت از . ي نقاشی شده کردپیرمرد با حرارت و بی هیچ رحم و انصافی سر و کلۀ صدام را آماج ضربات لولۀ بخار
  .کریم از پشت صحنه پرید جلو و شروع کرد به داد و هوار کردن. خنده ریسه رفته بودند

  .این چه وضعش است. کنی حاجی، نمایشمان را به هم زديکار میـ چه
فته بودند و بسیجیها دلشان را از خنده گر. دوید و پیرمرد هم به دنبالشصدام روي صحنه این طرف و آن طرف می

  »!دستت درد نکند. ها، جانمی«: کردندپیرمرد را تشویق می
  !ـ بزن تو مالجش

  !ـ بزن تو فرق سرش
  !آن اصغر آرتیست را هم بزن. ـ حسابشان را برس، مش رضا
بابا . رضا، نوکرتممش«: رضا و صدام انداخت و گفتشمر پرید و خود را بین مش. اوضاع بدجوري به هم ریخت

  »شما چرا باورتان شده؟ .تیاتره
  »!الجوشن؟تو هم واسۀ من زبان درآوردي، ذي«: مش رضا لوله بخاري را ترّقی خواباند تو کلّه شمر و گفت

چنگیزخان و هیتلر هم که رحیم بازیگرش بود، از کتکهاي مش رضا بی. شمر دراز به دراز روي صحنه دراز شد
  .شدکریم داشت دیوانه می. نصیب نماندند

  .هاي داربست گرفت و داربست به همراه پتو و برزنت روي افراد نمایش هوار شدهان پاي اصغر به یکی از میلهناگ
  !آن شب، شمر و صدام و هیتلر و چنگیزخان از درمانگاه پادگان با سر و کلۀ باندپیچی شده بیرون آمدند

 


