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 مشهد-قطارِ تهران

به هيكلِ فربه و تا».ممكن نيست فراموش كنم«. زور چمدان را بااليِ سرش چپاند اش را تكان داد وقتي برگشت

و جاگير شود نگاهم را سر دادم به زمين و تنها تكان. بنشيند ةهاي دويدنِ سراسيم ها تكانه قطار هنوز جم نخورده بود

ميمي،خدمه بود و اضطرابم را بيشتر مي. كردند دويدند و.خوردم در حسي دوگانه غوطه احساس كردم نگاهش دست

به نمي. پايم را بسته است و. خاطر آوردم دانستم او هم من را شناخت يا فقط من او را و قوسي دادم به خودم كش

مي. گوشيِ موبايل را از جيبِ شلوارم بيرون كشيدم ح انگار ممكن نيست فراموش«. واسم را ازش پرت كنمخواستم

».كنم

و دنبالِ شارژر گشتم دست بردم توي كيف دستي كهةتازه يادم آمد لحظ. ام ورود به قطار چنان شوكه شده بودم

و باقي اسبابِ سفر را توي جاچمداني بگذارم مي. فراموش كردم كيفدستي و پسرم كنارِ دستم جاگير به زن و رو شدند

ميسف هم و ماشاءاهللا گفتةزنم دست زيرِ چان. زدند رانِ غريبه لبخند بلندقامتةحق داشت، سبز. دخترِ نورسش برد

شد يكي از كاركنانِ قطار از جلويِ درِ نيمه»چند سال گذشته بود؟«. زيبايي بود و»!آقا«: صدا زدم. بازِ كوپه رد نشنيد

و برِ كوپه به دنبالِ پريزِ برق چشم گرداندم. رفت كه. رو خيره شدم ناخودآگاه به روبه. پيدا نكردم. دور اصالً حواسم نبود

ال. جلوي رويم نشسته است . ديِ خاموشِ توي كوپه خيره شدم، نبودسي به گمانِ اينكه پريزِ برق همان اطراف است به

مي اف نيست ولي هنوز چشمخوب فهميدم كه پريز آن اطر هايِ با چشم».ممكن نيست فراموش كنم«. پاييد هام او را

مي. اش يك لحظه به من چشم دوخت ورقلمبيده باةيا شايد با آن دو كاس».خودشم! آره«: خواست بگويد انگار خون،

و بچه آن ابروهاي گره مي خورده داشت از حريمِ زن ».موش كنمممكن نيست فرا«. كرد اش مراقبت

و نگاهم را بيرونِ قطار انداختم و صورتم كشيدم مي مأمورانِ آبي. عصبي دستي به سر اين همه. دويدند پوشِ قطار

اي داشته باشند يا كسي كننده آنكه مشايعتبي،شدند سراسيمگي براي چه بود؟ آخرين مسافران عجوالنه سوار مي

هم. گذارد همراهانِ مسافر نزديك سكّو شونده قطار است كه نميتهران تنها ايستگا. برايشان دستي تكان بدهد اين

و خشك است مثل همه و كشندبي،چيزِ اين شهر غريبانه . خاطراتةظرافت
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و جان آيم كه سخت اما من از جايي مي با. عمري بود كه رفت. گيرترين احساسات را آنجا از سر گذراندم ترين روزگاري

و هما اين».ممكن نيست فراموش كنم«خدايا اين بار بايد چه كنم؟.ن دست حاال كنارم نيستمرگ دست دادم

و گيرم كه خطوط عميق(همان صورت، همان خطوط چهره: روياروييِ دوباره را چطور بايد بگذرانم؟ خود خودش بود تر

مي) تر شده بود پررنگ بي ولي مگر از شود فراموش كرد؟ اگر روزگاري عادي، كنارش گذشته بودم، حاال حتماً تفاوت

و آشنا بود،برايم غريبه بود اي سخت، زماني كه گرسنگي، من نه در روزي عادي كه در لحظه. اما حاال غريبه بود

و خون بي ريزي به تكه تشنگي، زخم، جراحت نظير در زمان تبديلش كرده بود، ساعاتي طوالني با او چشم در چشم اي

و امروز نامطمئن آن روز ترس،ها بودندن چشمها هما اين چشم. بودم و با ردي از درد الزم. به پايش نگاه كردم. خورده

جايش با پروفيلِ،عربيةزيرِ دشداش،همان پايِ زخميِ آن روز كه حاال. همان پا بود. كار بيندازم نبود هوشم را زياد به

.نامرغوبي عوض شده بود

و فريبنده دوباره ميخاطرات چه زود مي سراغِ آدمي و يقه به. گيرند آيند بيست سال پيش سوارِ قطاري شدم كه من را

و من شليك كرديم گذشته بود؟ ديگر. شبِ سختي را گذرانديم: رساند آن حادثه مي چند ساعت از آخرين فشنگي كه او

او. كسي زنده نبود و او:من مانده بودم و او.يكفنمي از تيرِ كالشزخ... من با دستي مجروح از تيرِ گرينف و من تشنه

بي.تشنه بي آنكه بدانيم روبه تا نزديك سحر بي روي هم هستيم، آنكه بدانيم در چند قدميِ همديگر، بي دفاع، بي سالح،

و بي كمك افتاده در انگار ديگر با هم مبارزه نمي. ايم جان كنديم فشنگ، بي آب كرديم بلكه هر دو در طرفين پنجه

و زيرِ شكم خون از بدن. رگ داشتيممةپنج و الي انگشت هامان رفته بود و پامان دلمه بسته بود ها سوزِ. هاي دست

ميةشبان زد. وزيد بيابان من اولين فرياد را نمي. درد به استخوان رسيده بود كه سپيده هم. دانم او كشيد يا ةفريادي كه

و يك پيام به ما رساند دي: جانمان را گرفت شد!مراقب باش،گر هم هستيكي .ترس بر زخم چيره

و كيف دستي. روي من بود حاال دوباره روبه».ممكن نيست فراموش كنم« اش را برايش دستي به سرِ دخترش كشيد

شد. توي باربند جاساز كرد »پريزِ برق كجاست؟! آقا«.يكي ديگر از كاركنانِ قطار از جلويِ كوپه رد

مي« ».گويندميآيند بهتان االن

و با دست گوش. پوش چيزي به مردش گفت زنِ عربي را. عرق كرده بودم. كوپه را نشان دادةمرد رو به من كرد خودم

و اشاره. ماندم چه كار كنم»!ببين! ببين«: زنم گفت. زدم به نفهمي خوب بلد،اگر خودش بود. اش را نفهميدم معنيِ ايما
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مي انيد اگر فارسي. بود فارسي حرف بزند ممكن نيست فراموش«. پس حتماً او هم من را شناخته بود،كرد اش را پنهان

مي».كنيم هميشه با تو هستند تا چوبِ. شدني نيستند ترين لحظات عمر فراموش شود فراموش كرد؟ نه، سخت مگر

و چه زخمي برداشتي و يادآوري كنند چطور بودي . تلخشان را به سرت بكوبند

وقتي پيدايش كردم،. الكي كالش را دست گرفتم تا بترسانمش. بود كه چشمچشم كردم تا ببينمش شب رنگ باخته

له شده روي خونش افتاده بود مثلِ حشره مي مگس. اي و برمان وز وز كه. كردند ها دور حتي آنقدر نا نداشتيم

تك. اش كاري بكند ترسيدم با اسلحهمي. فشنگي نداشتم. بتارانيمشان در.و تاي ساعاتي قبل اثري نمانده بود ديگر از

بس وسيعِ دشت فقط صداي وز وزِ مگسةآن پهن و . تشنه بودم. دست گذاشتم زمان بگذردبه همان طور اسلحه. ها بود

و ادايِ مبارزي مقاوم را درآوردم. تشنه بود اش را به طرفم نشانه اسلحه. كالشِ خالي از فشنگ را به طرفش نشانه رفتم

مي چشم تيز كردم ببينم مرده است؟ سينه. اسلحه را زمين گذاشتم. بود كه از حال رفترفته  و پايين . رفت اش تند باال

و به ميسي. دوباره برگشت طرفم. هوش هنوز زنده بود با موهايي يكدست سياه، پوستي تيره كه آفتاب. آمد ساله به نظر

ممكن نيست فراموش«. گينيِ نگاهش را خوب به خاطر دارمسن. مستقيم،به من چشم دوخت. ترش كرده بود تيره

تا. الكي نشانه رفتم. اسلحه را از قنداق بلند كرد. الكي گلنگدن كشيدم. اسلحه را رويِ دست گرفت».كنم اسلحه را

و. آنقدر جان كنده بودم كه ديگر تاب نداشتم. جايي كه زور داشت به دور پرت كرد صورت روي خاك گذاشتم

.كردم ديگر حسش نمي. ام نگاه كردم شمي به دست خونيزيرچ

و پريز را ديدم با دست مصنوعي».پريز آنجاست«: زنم گفت شارژر را با دست سالمم تويِ پريز. ام پرده را كنار زدم

 گردم تشكر كنم؟ مانده بودم كه وقتي برمي. كردم

».ممنون«

و مرد به دام افتاد :زنم جورم را كشيد

».كنمميخواهش«

به. توانست از دستم دربرود ديگر نمي. گيرش انداختم بيست سال پيش، بعد از گذراندنِ شبي سخت، دوستانش او را

و من را به بدترين آسايشگاه اسرا در. بهترين بيمارستان بردند و موهايم دستي را كه به مرگ داده بودم قطع كردند

بيمي او در آن لحظه چه كار. اسارتگاه سفيد شد و سمت درمانگاه بردند كرد؟ وقتي هيكلِ جانم را پشت وانت انداختند
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بي. چه حالي داشت؟ البد بهترين پزشكان مداوايش كردند و هزين وقتي دستم اضافيةمالحظه قطع شد تا عفوني نشود

مي.شد برايِ اسارتگاه نتراشد، البد زخمِ او هر روز پانسمان مي ال وقتي باتوم همسر يا همسرانشةبد بر گونخوردم،

هم بوسه مي و مثلِ باقيِ مي زد . پوشيده شده زيرِ دشداشهةبه اين هيكلِ فرب،بلعيد تا به امروز برسد نژادانش دو لپي غذا

در:حاال اينجا بود. گشت تا باقيِ عمرِ جنگ را استراحت كند اش برمي شدم البد به خانه وقتي بازجويي مي در وطنِ من،

و تسخيرش آمده بود. مشهدـ تهران قطارِ برگشته بود به جايي كه آمده. برگشته بود به جايي كه يك روز برايِ تخريب

.بود تا بماند

»مثلِ اينكه فارسي خوب بلديد؟«

».كم«

مي. گفت دروغ مي مي... گفت دروغ .گفت دروغ

»كم؟ واقعاً؟«

».كم«

»من برايتان آشنا نيست؟ةقياف«

».نه«

كردم؟ بازجويي؟ آن هم از كسي كه آمده بود تا امامِ هشتمش را زيارت كند؟ من چه جور آدمي خدايا داشتم چه كار مي

كه. اصالً نفهميدم قطار كي راه افتاد. حاال كه وقت انتقام نبود».ممكن نيست فراموش كنم«شده بودم؟  در ايستگاهي

» ...ماء ... ماء«: به او گفتم. ياد نمازي افتادم كه آن روز خواندم. ده بوداذانِ ظهر پيچي. دانستم كجاست توقف كرد نمي

بي».من تشنه! آب تمام«: به فارسي گفت و بي. جان نماز خواندم همان جور افتاده و يادم وسطش چند بار حس شدم

آفتاب داشت از پايينِ: رو چرخاندم طرفش. چهارمين يا پنجمين بار بود كه باألخره تمامش كردم. رفت كجاي نمازم

و او از حال رفته بود پايش غروب مي و به عربيِ بلند تشهد. كرد و گنده جلويِ چشمم نشسته بود مر و حاال سر

و رسوله:گفت مي  ...اشهد ان محمد عبده



٥

او، دخترِ او، من، او، زنِ من، زنِ: همه از يك غذا. قطار آوردند خورديمةشامي را كه خدم. قطار رو به شب پيش رفت

و پوست كند. پسرِ من او. بويِ پرتقال پيچيد. زنم از كيفش ميوه درآورد مرد. به او ميوه تعارف كرد. زنم رو كرد به زنِ

و عوضِ پرتقال خرما تعارف كرد.»خُذي«: به عربي به زنش گفت مي. زن خرما درآورد يك دخترِ نورسش لبخند و از زد

م مي.»بفرماييد«: مرد به فارسي گفت. ماليديقوطي كوچك به دستش كرم ممكن نيست فراموش«. شدم داشتم ديوانه

مي لحظه به لحظه از ترسِ جسمِ زخميِ روبه».كنم مي رويمان با درد سر بلند و همديگر را دانستيم نمي. پاييديم كرديم

نكند بلند شود؟ نكند ناغافل خودش را بااليِ ...ترس ... ترس. جانمان را حفظ كنيم يا با آن ترس مدارا كنيمةماند ته

و سرنيزه پ سرم برساند مي... رزور براي خفه كردن بلند كند اي براي زخم زدن يا دستي . گذرد نكند؟ نفهميدم دارد چه

و يك دستم را از دست داده بودم روزي با آخرين گلوله و حاال ام يك پاي اين هيكلِ درشت عربي را از كار انداخته بودم

و زنش تعارف مي او. توانستم جلوي زنم را بگيرم نمي. كردم پرتقالي را كه از حقوقِ بنياد جانبازان خريده بودم به او به

مي چه مي مي گفتم؟ مي گفتم اين مرد را من عليل كردم؟ چه گفتم او بود كه دستم را ازم گرفت؟ پسرم اگر فهميد

مي مي هاي مرد كه يكهو چيزي افتاد كف كوپه زل زده بودم به دست.ت راز را افشا كندخواس كرد؟ ولي چيزي در درونم

و دنبالش كردند همه نيم.و تقي صدا كرد و پايِ خست دختر قوطي كرمش را الي ساك. خيز شدند و پر گمةها مسافران

.كرد

»؟است عراق بعد از صدام چطور«

».قبل از او خراب، بعد از او خراب. خراب«

».ها هم به ما، هم به خود عراقي،دام خيلي ظلم كردص«

».بله«

سن« ميو سالت شما كه تو جنگ نبوديد؟ هوم؟ عضوِ جيش الشعبي؟ به مي. خورد ان كه »خورد، نه؟ به سنِ من هم

».نه«

»آيد مثالً؟ مطمئني؟ من را يادت نمي«

».نه«
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مي«: زنم شوكه شده بود »گويي مصطفي؟ چه

مي به من بگو پات« مي چه شده؟ ات دوست داشته باشد بداند خواهي؟ شايد بچه خواهي از زنت بپرسم پات چه شده؟

و رفقات تو  پات كجا اين جوري شد، هوم؟ تو خاك چه كشوري؟ چرا؟ شايد خوب باشد برايِ زنت بگويم كه تو

»سوسنگرد چه باليي سرِ دخترهاي ايراني آورديد؟ هان؟

كن« ».ها كه گناهي ندارند، زائرند مصطفي اين. مصطفي بس

من« اين دست...«

مي. خوبي نبودةابداً مكالم. جمالت را از ذهنم پس زدمةنه، هم خونشةهاي كاس گفتم، حتماً چشم اگر اين چيزها را

مي بيرون مي تر و چنان احساسِ ناامني و. قطار بيرون بپرد ولي نگفتمةكرد كه حاضر بود همان لحظه از پنجر زد نگفتم

مي».ممكن نيست فراموش كنم«. توي خودم ريختم ام بود خواست از زورِ حرفي كه توي سينه حاال من بودم كه دلم

و برايِ. خودم را از قطار به بيرون پرت كنم و به جايي برسم كه بتوانم مچاله شوم و بدوم سر بگذارم به بيابان، بدوم

مي...ست غريبي دلِ خودم روضه بخوانم كه دنيا عجب جايِ و بچه دلم آن خواست زن ام را از آن كوپه بيرون ببرم، از

و به باقي از آن چشم. خون دور كنمةهاي كاس چشم هاي دخترهايِ جوان عكسةماند ها كه يك روز به خرمشهر رسيد

ب كاش مشهد نزديك. هايي نشسته بود روي چنين چشم حاال زنم روبه. ها رحم نكرد در خانه كاش زودتر.ودتر

 ...رسيديم مي

مي« »يد چراغ را خاموش كنم؟ا موافق.خواهيم بخوابيم ما

و رو گرداند سمت پدرش به. دختر نگاهي مضطرب به كف كوپه انداخت تا مرد و سختي روي شكمِ بزرگش فشار آورد

به. شده بود نيست. ها را به دنبالِ قوطي كرم بگردد توانست خم شد تا زيرِ صندلي جايي كه مي ناچار نااميدانه رو كرد

و سري به تأ .يد تكان داديمن

مي. تر بود آره، اين درست با. هر چند موافقت كردند، شبِ بدي را گذراندم. خوابيديم بايد تا صبح خواب ديدم در كوپه

و پاي درشتش گير افتاده مرد عراقي گالويز شده و زيرِ دست د.ام ام و جلوي چشمم خواب ديدم گرينف به ست گرفته
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و پنجر. پسرم را به گلوله بسته است ميةبه ديوار و پرده كوپه خون مي پاشد . شبِ بدي بود. كند هايِ زركوب را تر

. دانم كي بود كه باألخره به خوابي آرام غلتيدم نمي

و صداي خدم و سر مي قطار كه به درِ كوپهةصبح با سوت قطار ،سحر بود. ايستگاه مشهد رسيديمبه. زدند بيدار شدم ها

و دخترش وسايلشان را جمع كرده بودند، تخت. سحري به سرديِ همان شبِ بيست سال پيش و زن را مرد عراقي ها

و مي مي. خواستند از كوپه بيرون بروند بسته بودند بيبي،شدند انگار داشتند يواشكي از چشمِ ما دور و . سروصدا خبر

و آراپچ پچ و از تخت سومِ كوپ.م درِ كوپه را باز كردندكنان . قطارِ غزال رفتنشان را تماشا كردمةخودم را به خواب زدم

و توانستم درست نفس بكشم و از قطار. بقيه را بيدار كردم. انگار دوباره به زندگي برگشتم و جور كرديم وسايل را جمع

و دخترِ عربي آن هيكلِ درشت دشداشه. آهن دوباره ديدمشان هاي راه دمِ تاكسي. بيرون زديم پوشش پوش بينِ زن

و با رانند مي تاكسيِ راهةايستاده بود مي.زد آهن چانه و دشداش باد ماليمِ شرقي راةوزيد و چادرهايِ عربيِ مشكي سفيد

مي مثلِ سه پرچمِ نيمه .داد افراشته تاب

جوابي بدهم پسرم را ديدم كه قوطي كرم را دست گرفته بود قبل از اينكه» تاكسي دربست قربان؟ حرم؟«: كسي گفت

ميةو سمت خانواد .دويد عرب


