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 خانهگُم

 خراسان رضوی -امین اطمینان

 

 روزِدقیق حساب کرده بود. مثل هفت .روزهفت ش تفنگ.یک دوشش دوربین بود و یک دوش شدچندروزی می

ها شهر را از جنوب و شرق محاصره کرده بودند شامی آفریده بود. عادت، روز اما چیزی خالفِآفرینش. این هفت

 ها،مروی ها،کوفی مثل با خودش فکر کرده بود ها.شان را گذاشته بودند شامیاسم شدند.تر میو نزدیک و نزدیک

باز  و هفتمین روز بود، صبحِ ها.ها یا جانیمثل زامبی سینمایی، هم سینماییِ شاید تاریخیِ تاریخی....هابغدادی

زمین زیر پایش  کردند.کرد. همگی راه را پیدا میباز داشت راه را پیدا می دویدند.می همگی دوید.می داشت

جوشید خوردن است. زمین میلکه صبح و شب در حال جوشیدن و قُ آمدنظر میبزرگِ جوشانی به دیگِ مثل

 .روزی شبیه روز قبلش نباشدهیچ روزی سرجای روز قبلش نباشد.انگار هیچ لغزید.خورد و ریزریز میو تکان می

ا مجروح ای یمثل زخمی کمی تورفته یا کمی شکسته شده باشد.دیوارها  کمی عقب یا کمی جلو نشسته باشد.

ت و به زحمت خودش را عسرشدن ندارد ولی همچنان با قدر آسیب دیده که دیگر توان بلند ای که آنجنگی

یه تشبدیگر  داد.حقیقت خودش را نشان می ،ان در عوضکند. آسم شد تا شاید راه نجاتی پیداکِمی روی خاک

 دود و آتش به سیاهی وکدری که از فرط  آبیِ چقدر این تصویر برایش آشنا بود. ای در خود نداشت.یا استعاره

انگار جفت خودشان را نیافته بودند و دنبال  زدند،ر میدر آن پَ سراسیمه ،زد و فقط چند پرندهخاکستری می

و  رام بگیرندای آای در آشیانهای را پیدا کنند و گوشهپرنده ،آسمان خاکستریِا توی همان سیاهاین بودند ت

 کردند. زودتر از بقیه احساس میهم ه خطر را چند کشان بود هر پرواز بردارند. این ذات و غریزه دست از

ی هاو سنگ خون آجر و بوی گچ و ساروج و چوب وکه رسیدند  طْقْمشهدالسِ ویراننیمه صحنِ شمالیِ به سردرِ

هاش با چشم شنید.با دماغش می هم قاطی شده بود.توی  نارو کُ خلنَ یسوخته سبزِ هایو برگ پارهتکه سفیدِ

 انوروی ز همهمگی با نشسته بود. روی زانو خیلی با احتیاط زد.ر نمیپَ طْدر هوای مشهدالسِقْ ایپرنده دید.می

 ببینند. چیز را دقیقرفتند تا همهمی جلو آرام. آراماحتیاط نشسته بودندبا هامثل پرنده .نشسته بودند بااحتیاط
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کسی  و بود خلوت این گوشه صحن درونِ .را . ناپیداترین چیزهارا ترین چیزهاجزیی .ببینند پاورچینپاورچین

 افتاده اشو از هم پاشیده و خونی ی کثیفخوردهصیقل سطح سنگیِ بر که کشِ سفیدرو با جنازه چند جز نبود

 انکشکشان خودشان را ند.اهدانگار تا همین چندلحظه پیش سرپا بو دادخونشان نشان می و گرمایِ رد .ندبود

 سقفِ روباز و رو بهدر جایی  باالخره از زیر آوار نماندن، با خیال راحت رسانده بودند و تا جایی بیرون رواق

 .رفتند تا رسیدند به نزدیک رواقیکورمال مهمچنان نشسته و کورمال .مرده بودند .افتاده بودند آسمان

یا اسلحه را روی دوشش  ،و دوربین روی دوشش بماند بگیرددانست باید اسلحه را تمام و کمال قراول نمی

ود ای بدقیقهچند اش را گرفته بود.جلوی گریه هایش قرار دهد.عکاسی توی دست یبگذارد و دوربین را آماده

و این  هاآن گوشه کردند.ها سِیر میآن میانه و دوربینش اشیده بودند و همچنان خودش و اسلحهکه رس

چیز ار همهانگ فکر کردنشسته.  ینه به زمین نشسته ،قراول نه قراولِ ماند.کردند. گاهی مات میسیر می هاگوشه

 م هم بر آن دیگریکدا. هیچدهددر معرض قرارت می دوبار ترساندت.می . دوبارشودتکرار می توی این دنیا دوبار

یه . گررضاحرم امام عتیقِ . توی صحنِآورده بودندش بیرون نیست. از قبلی ترآسان تحملش ضعف ندارد. یا

کرد به قبل. چه فرقی می سالِهجده حاال.مثل  رساندند.هم میخبر را به با ترس دویدند وکرد. همه میمی

 «...داخل الغرفه، داخل الغرفه یوم القیامه...داخل شبستان، داخل شبستان قیامت شده!» عربی یا به فارسی.

ی چکاند و صدارا تندتند می اشو ماشه سیاه را قراول گرفته بود طورِی ژِسهاسلحه ،اشاسلحه ،داخل شبستان

 با مادرش، دستِ ساختِ عاشورایِ روزِ مشکیِ پیراهنِ با. نبود بیشتر سالشهشت. آوردرا درمی شرَرقِقِ

پدرش که  یوا،آ تلویزیون تبلیغ با تهران پیروزیِ سرخِ پیراهن پیروانی، افشین پنج یشماره ورزشی زیرپیراهنیِ

رایی حرم عاشو .رضاامام ضریح سر باالی قسمتِ نزدیکِ شبستانی از ایگوشه بود ایستاده برایش خریده بود،

 دستی خودش تا بخواند زیارت نماز رکعت دو ی خلوتهمان گوشه ازش خواسته بود پدرش شده بود و شلوغ و

 ینددقیقهچ چکاند.ماشه را می بازیگوشانه رفت و با دست دیگررکوع می با یک دست .برگردد و برساند ضریح به

ک و کوچ قِمعکم هایبرکه و دود .ه بودلرزید پایش پیشِ زمین .بود لرزانده را پایش پیش مهیبی صدای بعد

 چیزهایی ترس و همهمه و شلوغی آن توی. بود گرفته را اطرافش سوختگی رد و بویِ و تازه گرمِ خونِ بزرگِ
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 و دیپلمات و پیچازی وشلوارهایکت هایتکه شده،قرمز رنگی سفید و و سیاه چادرهای: بود اینها بود دیده که

 .پاپوش بدون هایکفش انگشت، بدون عقیق و فیروزه انگشترهای ها،چلچراغ به چسبیده سیاهِ یساده

که برج ساعتش هم از کار افتاده بود، انگار که زمان  جْرَالفَنزدیک میدان باب ،طْرسیدن به مشهدالسِقْ در راه

ک بودند با ی دست حرکت کردهبهها دوربینکه با چندتا از بچه ه بودباری را یادش آمدآخرین ،ایستاده باشد

ارگ  داخل حصار و ،حلب سرازیر شده بودند به سمت جنوبِ ،جدید حلبِ یمحله سرنشین ازتویوتای چهار

 به قول .دْهَشْمَلْاَ یقدیمی را رد کرده بودند تا رسیده بودند به محله یچند محله ،شده بودند شهر تاریخی

گفتند ها میطور که محلیآن ،نام چهارده معصوم طْقْشمالی مشهدالسِ سردرِ بر «.ی خودمانمحله»ها بچه

وان که توی کار علیبنحسین همسرِ یشدهطْسِقْ یبچه تویش . عبدالرحمان گفته بودحک شده بود ،«پاکان»

ی الصحن شم .«شیخ محسن»گفتند می هامحلی .دفن است ،بوده یزید دمشقِ اسیران کربال در راه رسیدن به

 بود ضریح چوبی کوچکی ،ایگوشه سیده بودند به شبستان وند رکه گذشته بود را که رد کرده بودند و از رواق

های روی سنگ قبر را بخواند توانست نوشتهاش میهای مربعیاز الی مشبک که ای کوچک و چوبی،انگار گهواره

بن  علی بن الحسین بن المحسن جه اهلل و قربه الی اهلل، علی اسم موالناوَلِ ،بارک ابتغاالمُ شهدُالمَهذا  رَمَعَ»

 ارک جای همین تا طْالسِقْدُهَشْمَ» بود عبدالرحمان زل زده بود به دوربین و گفته .«اهلل عنهم... رضیطالب ابی

در میان  های اروپا.ها. در میان صلیبیدر میان مغول گرفته. آتش و شده قبر نقشِ ضربه خورده. چندباری

خواست به عبدالرحمان بگوید همیشه ضربه خوردنی در کار می «ها.ممالیک. در میان عثمانی یوبیان، در میاناَ

ی همیشه ضربه خوردن همیشه نقش قبری در کار بوده. همیشه آتش گرفتنی در کار بوده. در این جغرافیا. بوده

 هک ه بودتصور کرد چوبی ایتوی گهواره جنینی راهمان لحظه  اما به زبانش نیامد. .هادر کار بوده در این حرم

و  سوزی و خرابیگرفتار آتش هاولی در طول قرن بارها نیامده، بیرون زنده مادرش محِرَ از نیامده، دنیا زنده

ش را پیدا فرصت .، تا گریه کردن بلد باشدنیا بهش گریه کردن را یاد بدهدتا د نوزاد نشده شده. بمباران و انفجار

 شاید که با گریه کردن آرام و قرار بگیرد. نکرده.

ک گروه ایرانی از با ی .از جا پرید چندباره ب که لرزیدلَحَ در مرکز ،جدید ی حلبِقرارگاهشان توی محلهنهخا

 .کس بگیردتا ع .را بهتر بشناسد. تا با مردم حلب نشست و برخاست کند. تا فیلم بگیرد بْلَدمشق آمده بود تا حَ
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رود در می های مطهرهحرمبرای ثبت و ضبط آنچه دارد بر  ،، در مشهددر ایران اولش فقط یک پیشنهاد بود

رد کفکر می خاطراتش بود. کشاندش آنجاچیزی که می ها.های شامیتخریب .هاشامیی سوریه. تهدیدها دمشقِ

نجام دهد توانست اتنها کاری که می ،تواند اسلحه دست بگیرد و بجنگدحاال که نمی .باید حتما برود ،باید برود

توی ذهن  نه فقط ،جور ثبت و ضبط. این بار نه فقط برای خودشبود. عکاسی و فیلمبرداری. یک هاهمین

توانند یا نتوانستند یا نخواهند توانست یا آنهایی که نمی یبلکه برای همه. برای همه نه ناخواسته. ،خودش

 یها را. این تکرار تاریخ را. این اسیر شدن و خراب شدن به وسیلهخواهند از نزدیک ببینند این صحنهنمی

درست مثل این است  با آن وقایعی که از سر گذرانده ر کرده بودقبل از موافقت و انجام کارها فک ها را.شامی

مکتی نشسته باشد روی نی ،هاش را آویخته باشد و بازنشسته شده باشدای کفشبه عنوان یک ورزشکار حرفه که

 کند. دیگریکند. ثبت و ضبط مروبروی پارکی یا ورزشگاهی و دیگر الزم نباشد بدود یا عرق بریزد. فقط نگاه می

د شنشست یا خم میفقط می در جاهایی امن که قرق شده بود طورها بود در دمشق.وقت نشستن است. همین

 اییو چیزه ها آمده بودندرمهایی که برای دفاع از حاز آدم گرفتگرفت و فیلم میعکس می گرفت وفیگور می و

. آمدیادش می و دیگرانی ن خودشنفس زدهن کردن و نفسآمد. از دیدن و عرق ریختن و هنیادش می مات

اما خوی تاریخی و تمدنیش  ،در دمشق گرفته بود هاش را، عکسهاش رافیلم حدود.ط در همین حد و فق

ی . شهری قدیمطرفروند آندارند می مشهدی یک گروه ایرانیِ ه بودوقتی فهمید به سمت حلب کشیده بودش

و بر»گفته بود قبول کرده بود.  پشت تلفن به مائده هم که عروس سپیدپوشِ شهرهای خاورمیانه. و تاریخی.

غصه  جای جفتمونجای جفتمون عکس و فیلم بگیر. بهجای جفتمون ببین. بهولی نشه یادم تو را فراموش. به

جدید توی  ود. در حلبِب اوایل مردادماه ایرانی ،حلب رسیده بودنداز راه که  خورکش،با همان حال غصه« بخور

کی دو قبضه اسلحه ی .هم ساکن شده بودندبهو چسبیده شمارهای بیر با اتاقدای ایوانطبقههای دوخانه یکی از

اده جور اسلحه تحویلشان دتوی دمشق هم همین کلت کمری و دیگری کالشنیکف تاشو تحویلشان داده بودند.

ه باشد سفر برای عکاسی و فیلمبرداری آمد جایی رفتیادش نمی ه بود.وقت ازشان استفاده نکرداما هیچ بودند

ناسایی به ش با آن کلت کمری پنهان شروع کرده بود چیز غریبی بود این وضعیت برایش. و مسلح بوده باشد.

ی بازار سرپوشیده حمام یلبغا، حلب، یقلعه هتل شرایتون، جاهای دیدنی حلب. هتل بارون، هتل کارلتون،
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اد ی تر بود.ها برایش مهمقدمگاه شام. کربال در حلبِ های اسرایقدمگاه ها.قدمگاه، النحاسن المدینه، حمامسوق

و حتی تا ماریِ  ایران سرتاسر در که رفته بود و دیده بود و عکاسی کرده بود افتاد رضاهای امامقدمگاه

 ها. حاالبه اکراه با مروی بزرگ که آن همه راه را از مدینه آمده بود تا مرو خراسان رضاییترکمنستان. امام

ه ب آمده بودند به اجبار که آن همه راه را از کربال پیاده و سواره در سوریه دیدرا از نزدیک می هاییقدمگاه آدم

ن تاریخ ای رای ساختنب که انگار برایشان. یزید ی راه بود تا دمشقِتا حلب و این تازه نیمه هازورِ شمشیرِ شامی

  ار بوده.همیشه رفتنی در ک

 از سمت موصل عراق، شرق، از سمت از سمت شبانه ،شهر فهمیده بودند یکباره بود که ماهآخرهای مرداد

دن وزی از سمت عراق آمده باشد. تاریخی خانمانی و اسیریِعسرت و سختی و بی بادِ انگار دوباره .محاصره شده

 ،شب و روز اول .آمدجور بوده تا یادش میفکر کرد همیشه همین زده باشد. خونو روزی شبیخون گرفته باشد.

های جنوبی و شرقی شده بود ی محلهروانه شهر شرقی یو حاشیه از حومه زمینبههای زمینخمپاره و موشک

ی شکلی بدهد شده بودند چند دسته ی متحرک یا پازلی که تغییرمثل زمین ی ایرانینفرهچهلاین گروه سیو 

. بهشان کردندتقال می ،فتو ضبط و رَ و ثبت برای شناسایی دند ودست گرفته بو کالشینکف نظامی و تفنگشبه

 .تیراندازی هم برایش در نظر گرفته بودندهای نظامی و دوره توی ایران ،. قبل از اعزامهاگفتند شیعیمی

اه و گ گفتند فقط محض احتیاط. آنجا شلوغ شده. درگیریمی الش.لت کمری. تیراندازی با کِتیراندازی با کُ

 ذهنیِ یبا شامهانگار  آمد کار با اسلحه را هم یاد بگیرد.بدش نمی خودش هم مشکلی نداشت. است. بیگاه

و ب ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ی تاریخ و تمدن اسالمیهای رشتهاش سر کالسدهشتربیت

کالسی هم» بود بهش گفته و اششانه سرِ بود زده بار مائدهقبل از اعزام یک .رودکجا دارد می بداند یده باشد وکش

و ادای  «بگیری؟ دست اسلحه روز یه کردیمی فکر هیچ خوندی، اسالمی تمدن و تاریخ تویی که. عزیز

هاش را نزدیک صورتش برده بود و پنجه او خندیده بود و درآورده بود. و تیراندازی کردن شمشیرزدن

ی حهاسل» بود داده جواب ادای عکاسی کردن درآورده بود و مستطیلی درست کرده بود و کادر بسته بود ومربع

 اسالمی تمدن و تاریخ این پاسداشت برای .خانومخانمِ مائده . همیشم دستم بودهخانومخانمِ مائده من اینه

 ی.مثلِ بازیای بچگ .شده خاکی زخم و زیل و و آرنجم زانو سر و یک ماشه چکوندمچیلدستم گرفتمو و چیلیک
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 نزدیک شده بود و مائده کادر را باز کرده بود و به و «خانومدوختی خانم مائده بستی و خودت که خیلیاشو

 رد.یاد بگی هم دفاع را اینجور بدش نیامده بود .کار با اسلحه را یاد بگیرد بدش نیامده بود .شبوسیده بود

 را آسیب زده و المشهد الدینو صالح الدولهلسکری و سیفا شرقی هایمحله روزه بیشتر از همههای هفتحمله

د ثانیه بعچند آمدند که به خودشان کامال احساسش کردند.و  نزدیک بود قدرهم همان حمله این .تا اینجا بود

یخ ش قط.السِمشهد» زدسیم که با هیجان و اضطرار فریاد میبی ، از پشتِ خطترطرفعبدالرحمان بود آنصدای 

قط را منفجر کرده بودند و ها مشهدالسِروز هفتم بود. شامی «دَمَر شیخ محسن. .قطالسِمشهددَمَر.  محسن.

ت آن لطافت و موزونی هم دیگر صداش عبدالرحمان شان کامل شده بود و، آفرینش شوم شامیانگار آفرینششان

ید کشور سرک میور و آناین بدون ترس شد وجا بند نمییک توانست احساس کند.می همیشگی را نداشت.

از پشت  با سوزرا  یک جای قدیمی ارگ ی خرابی و نابودیِرولهکرد و هِمحله پیام مخابره می بار از یکهر  و

جور . یککرد نه راه رفتن و نه دویدن. هم راه رفتن و هم دویدناو تصور می- .کردو اجرا می خواندمی خط

 شود. صداش شبیهانگار فهمیده باشد چه بالیی دارد سر این شهر و مردمش نازل می -ناپذیراستیصال درمان

  ای خشک و محزون و خشن.د. مرثیهخوانَکسی شده بود که مرثیه می

 دجدی شان در حلبِاوایل سکونت ،نزدیک ویالرز ی شناسایی،هابچه از یکی که هاییراش توی را عبدالرحمان

 به تداش عجیبی شباهت شتشپُکم روشن موهای و سفیدش و سرخ صورت آن باکشف کرده بود.  بود گرفته

شاعر دفاع از  .هاو دریا هاو عسل هاشاعر شیر .هاو صلح هاعاشقانهشاعر  ،شاعر سرشناس سوری« بانیقَ زارنَ»

 گشته و بود رفته. تنها انگار قدرهمان و .عاشق نظربه قدرهمان .سرگردان نظربه قدرهمان و ها و دخترها.زن

 شاعر هم قدرهمان حدسش درست است و بود فهمیده اتفاقا و بود کرده پیدایش الدولهسیف یمحله توی تا بود

 .پرسیدمیها از بچهیا  فهمیدمی را هایشحرف دقیق یترجمه وقتی بود معلوم هم هاراش توی که چیزی. است

و پیدا ر ثانی بانیِزار قَنَ» پشت تلفن همین را گفته بود ایکسدر وقت اِف زنگ زده بود باریک به مائده هم که

 انعنو به ه بودخواست از عبدالرحمان که باریاولین «.آفرید دیگه هم کردم. باالخره سوریه برای ما یک شاعر

 همچین که است این ترنزدیک یا بود خوانده یا جواب داده بود ،اندایرانی ه بودگفت و باشد همراهشان راهنما

 :بود سروده چیزی
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 و هاخانه ها وها و کوچهگذرگاه سردرِ بر، پارسی وقزحِقوس همه این با آورد؟ نه توانمی چگونه کرد؟ باید چه»

 توانید روشناییکه می، های پارسیشما خودتان هستید ای البیرنت .بلَحَ ،سفید خاک این در، هاو طاق هااتاق

 یشترب و باشم شما با بگذارید. آوردمی رقص به مرا شهر این نباشم شما با اگر حتی ها را حفظ کنید.این قوس

 «بر این زمین بکنم بیشتری شادمانی شما با بگذارید. این خاک در برقصم

و آجرها حرکت جنبنده و  های ستونهامیان خرابه ،زیر رواق و شبستان پایید کهزمین را مییک چشمش 

دید میرا هم به گمانش  و حتی چشمانی دستی،و گاهی  هر چند ناقص و آهسته. گاهی پایی ،ای ببیندزاینده

 ش را فرو داد.ضبغ .ندرا حفظ کرده بود انخودش درخشندگی و روشنایی ،ل و غبارکه از زیر آن همه خاک و خُ

 نگارِورنقشهای پُیا لباس ،مردهایی که افتاده بودند ، تَنِ-دشداشه-های سیاه و خاکستری عربیی لباسگوشه

مدند. آهایی به چشمش میآوار دفن شده بودند، مثل کفن ای ازالیه و زیر هایی که افتاده بودندزن روشنِ

هاشان لباس ورزشی به تن داشتند. لباس این وسط، مخصوصا پسرها بعضیها بچهدار. های ساده و نوشتهکفن

عادت اجداد  که بهمثل این فکر کرد عجیب بود...رونالدو. تیانوبارسلونا و لیونل مسی. لباس رئال مادرید و کریس

ح بزرگان ضری یا زیر کناربا عالئقشان یا وسائلشان  هاآشوری ها یالدانیها، کَلی، بابِروداندر میان شانباستانی

اگر  در خود جمع داشته باشند و به خاک روند. ، قدمت و مذهب راچیز راهمه دفن شوند. بمیرند و شانمذهبی

د. شدفن می مرد ومی به همین سبک با تفنگش شاید خودش هم رضاامام ضریح با پدرش رفته بود نزدیکِ

 تو کجای قصه قرار بگیری. شاهد شود. فارغ از اینکهکرار میت چیز دوباری همین بود که معتقد شده بود همهبرا

ده بودند آنها آم .اتفاق تا ته بیفتد یا همان قبل از وقوعش متوقف شودفارغ از اینکه  اتفاق باشی یا قربانی آن.

 یی همان حادثهدید که به اندازهای میحاال خودش را وسط معرکه با دوربین یا اسلحه. تا متوقفش کنند.

 نگارا ها در هم آمیخته بود.مرز بین شاهد و قربانی از بین رفته بود. نقش خودش بهش نزدیک شده بود. یاولیه

 رنتِماز یا البی کرد. درونرا نمی بلند شده بود. شاید خودش هم فکرش روبروی پارک یا ورزشگاه از روی نیمکت

ن خون را. باالتر از آ شدگی وگم دید ودوید خطر را میکه هر طرف می انگار بود خمیوپُرخط و پُرپیچ بازیِ

از جایش تکان بخورد و راهی پیدا  بود سخت توانسته توانست راه خروج را پیدا کند.و سخت می دوباره خون را.

هدف و هیستریک در شبستان چسبیده های بیکند. ترس مردم را دیده بود که در داد و جیغ و هول و دویدن



  
 

8 
 

هوش کرد و باکمین میدوید و یباید م دویده بودند تا راه نجاتی پیدا کنند. شد.رضا خالصه میامبه ضریح ام

ست اما برای همین دیگر خواهد رفت و از این بازی خواهد جَ یهفتهدانست یکبود تا سالم بماند. میمی

وی ر ممکن بود بود که احتمالیی تیراندازهایک چشمش مراقب تک ،با تفنگ کرد.هفته باید بازی مییک

 و امکان داشت هر لحظه با تفنگش کمین گرفته باشند «المشهد» یو محلهقط السِهای اطراف مشهدبامپشت

 فکر کرد بار اولی که با همسرش سعی کرد به چیزهای خوب فکر کند. دفنش کنند. بخوابانندش. و دوربینش

های عاشق و دوستدار همی بودند. . توریستوریه یک توریست بودسدمشق ِشان را آمده بودند مائده ماهِ عسل

ا آن ب ی مدل لبنانیهاخانه «عسل کامال تخصصییک ماه»مائده گفته بود  قشنگ بود. اننظرشچیز بههمه

 متاخر یهای مدل اروپاییِ دورهخانه و ،های رومیها و ستونبا آن سردآبه بیزانسی های مدلخانه و ،هابالکن

زوال این چیزها را  کردوقت فکرش را هم نمیهیچ کن مذهبی و تاریخی.اما ،ی کُنار و نخلها، درختعثمانی

مثل دومینویی که  ال نابود کردن بود.حو درحال نابود شدن نظرش خطرناک و درچیز بهاما حاال همه .ببیند

 هایشبامها و پشتها و ایوانبالکن نبودند بلکهش دیگر زیبا ها و معماریشان پیش چشمخانه پشت هم فرو بریزد.

قب اعبدالرحمان گفته بود مر .لحظه بکشندش. بخوابانندشبود هرتیراندازهایی بودند که ممکن کمین تک

 ا وهها هماهنگ کرده باشند و اسلحه داشته باشند و بعد از انفجارها با شامیممکن است بعضی از بومی ،باشند

ی خاطر آشنایهمو بود که به .ها راه دهندیا به شامی پشتیبانی کنند حمله را هاپرانیموشک و هااندازیخمپاره

تیراندازها های جنوب و جنوب شرق حلب و ارتباط تلفنی با آنها از وجود نیروهای شامی یا تکبا اهالی محله

محابا ت بیگذاشنمی کاپیتان بود و و ، پیر بودبزرگتر بود به جز اینکه شاعر بود لرحمانعبدا کرد.باخبرشان می

 .عکس و تصویر بگیرند بروند جلو

 نزدیک بزرگترهای .رسید ی حرمشدهچوبی نابوده ضریحِ قبرِ نشسته به نزدیک سنگِ، نیمهقراولطور نیمهنهما

 چشمش جلوی حتی. جلوتر برود نگذاشته بودند اما گریه کرده بود. جلوتر برود نگذاشته بودند رضاامام ضریح

 ه بودگذشت که اندکی. کرده بود «...مامان مامان...خواهر خواهربابا بابا،» حال همان توی او و گرفته بودند هم را

موشک تمام شده باشد و وقتش باشد آنهایی را که انگار بازی قایم .شده بودند خسته هم گرفتنچشم جلویِ از

 پیدا کرده بود. خیس و ترسان با چشم های تکه و پاره راجنازه .بوددیده  را هاجنازه اند پیدا کند.پنهان شده
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 قطف. نبود معلوم صورتش. خوردمی های ریزیتکان که داده بود تشخیص دیپلمات وشلوارکت آن با را پدرش

. است خونی سرش. افتاده. خورده زمین ،وسط بازی انگار گنده وپاهایدست و بلند قد آن با پدرش ه بوددید

کرد. دید باور نمیچیزی را که می . حاال همببیند وضعیت این توی را اشقوی بابای کردنمی تصور وقتهیچ

نده خواند روی قبر ماانگشت باز و خاکی و غبارگرفته مثل اینکه دارد فاتحه میدست کوچکی درازشده با پنج

زاد به دنیا آمده باشد. نو خود شیخ محسنانگار  خوردند.کوچک تکان می حرکت نبود. دست و انگشتانبود. بی

باالخره اسلحه را انداخت و  ش کردندخوب که از اطراف مطمئن های گروهبچه بزرگ شده باشد. شده باشد و

ازکی ن یبه حالت چمباتمه زیر الیه که بلند عربی یبا دشداشه ی بودپسر حیرت کرد. خاک و آوار را کنار زد.

 از روی سنگ مقبره پس توانست دستش راهوش بود. با اینکه میاما نیمه از خاک و گچ مانده بود. ترسیده بود

یشتر جور بهتر و ببود همین فکر کرده صورت غریزیبه بماند. شاید طورلی انگار ترجیح داده بود همانو ،بکشد

گردد که با ترس و درک ی و دینی این پسر برمیفکر کرد دلیلش شاید به ذهنیت مذهب ماند.در امان می

س بماند تا خطری تهدیدش نکند یا بعد از قبر مقد جور روی یک سنگموقعیت ترجیح داده دستش همان

ده بود. خراب نش گنبدی باالسر مقبره سقفِ .تعجبش گرفت را نگاه کرد. باالسر مقبره ش را در امان بماند.ااین

نبدی سقف گ سرک زنده مانده بود.فقط کمی از سفیدکاری و روکاریش به پایین ریخته بود. همین بود که پ

کنیم گاهی هم حرم از ما. دوست فکر کرد گاهی ما از حرم دفاع می شده بود. ، سپریعایقی ،در برابر انفجار

رف توانست حولی نمی حرم از تو دفاع کرده. طالیی کوچک داشت به پسر بگوید حرم از تو دفاع کرده. گنبدِ

زیر آوار بیرونش کشید.  از لرزید.داشت می اما پسر نه عربی و نه فارسی. آمد.این چیزها به زبانش نمی بزند.

 داد وحرکتش نمی زیاد بلد بود. باید های اولیهاز کمک شروع کرد به مرور آنچه بدنش را تمیز کرد.کمی سرو

تواند جواب سوالش را بدهد یا دانست مینمیداد. می روحی و ذهنی زد. باید بهش اطمینانِباهاش حرف می

عرف یالخوف. یعرف الالکیف حالک؟ » .حالش را پرسید به نرمی و آهسته اششکستهوپانه. اما با عربی دست

 «سمک؟اِ ما» خواست هوشیاریش را بسنجد.می خواست ترسش را بریزاند.می رامش کند.خواست آمی «خوف.ال

د دوباره سعی کر «میییم...نعییی...نع» .های کوچک خاک و خونیش بیرون دادصدایی از الی لب با ترس پسر
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ش پسر صورت «؟نعیم کَمرَم عُکُخوف. ال یعرفالخوف. ال یعرفال»توانست. توانست. مگر می. اگر میآرامش کند

 «سنوات ثمانی...ثمانی» ردرد کردصورت خاک و خلیش را پُ درد کرد.ررا پُ

 بقیه بزرگ شده بود. بلند شده بود.دید. اما در واقعیت ای جادویی میهشت سال. انگار خودش را توی آینه

 خواستاما نمی .ه بودو ترسید ه بودتعجب کرد گروه بهش نزدیک شده بودند. تعجب کرده بودند. خودش هم

 روی دوشش انداخت. را هر دو ،را و دوربین اسلحه نداشت. را عکاس یک همیشگی خونسردی آن نشان دهد.

خواست از این وضعیت عکس بگیرد. دوست داشت این تصویر فقط برای خودش بماند. نه توی نگاتیو نمی

ئن شد که جاییش نشکسته باشد. سعی مطم نعیم را بغل زد. قبلش دیجیتال دوربین. فقط توی ذهن خودش.

بقیه  هب که به خودش هم بفهماند نترسیده. که کرد چیزی بگوید. چیزی که قوت قلب این پسر کوچک باشد.

فقط برای خودش باشد.  خواستنمی قوت قلبی مختص خودش باشد. خواستنمی هم بفهماند نترسیده.

 «اآلن العوده الی دیارهمهاااااا ماشااهلل. »برگرداند و گفت  یسور به عربیِ توانستتا آنجایی که می اش رالهجه

 همین چندروزه چند نفری از گروهشان شهید شده بودند. .هرچند خودش هم اطمینانی نداشت که بروند خانه

 دانست این تضمینینشسته بودند اما حاال دیگر خوب میروی زانو هم ، باهم پرواز کرده بودندها بامثل پرنده

 .ده بودشان بیشتر شکمی از او بودند تعجب یبقیه که با فاصله هم بلندشدن و پرواز کردن نبود.برای دوباره با

 شاید هر چه فکر کرد یادش نیامد. شد؟بخواب به عربی چه میکند. آرامش کند.  نعیم را مطمئن خواستمی

خواست اب درستی نداشت و نمیخو م زمین حلب،جوشیدن مداو و از لرزش بود شبیچون خودش هم چند 

حلب  در شبِ ،شام کربال در کر کرد اسرایف به خوابیدن و نخوابیدنش فکر کند. خواستنمی کر کند.بهش ف

از  اند وبوده حسینکاروان امامآن موقع که ؟ یا اندهمین حال را داشته و برای رسیدن به دمشقِ یزید انشنماند

 ؟اندکشیده همین حال را داشتهچه چیزی انتظارشان را می رسیدهکوفه خبر مین به در راه رسید گوشه و کنار

همین حال را  دانسته چه چیزهایی در انتظارش استبا اینکه می اش در مروهای تنهاییدر شب رضایا امام

یده کشدانسته چه چیزی انتظارش را میرضا در راه رفتن به بغداد با لشگر مامون با اینکه مییا امام داشته؟

ترین توی عمیق و سنگ. بودند جز همین پسر چسبیده به مقبرهمرده  داخل شبستان همه همین حال را داشته؟

ها را عکس خرابی ا را گرفته بود.هتوی این چندروز فقط عکس مرده هاشم چنین تصویری را ندیده بود.کابوس
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 واستخمی را چی دیگر انفجاری و دیگر یمطهره حرم یک ساله تویی هشتبچهفکر کرد یک پسر گرفته بود.

یعنی خدا توی موقعیتی »داد. چی جوابش را می ،گفتاگر این چیزها را برای مائده می تصور کرد. بگوید بهش

ه رو کاون حرمو نتونستی. این یکی کاری از دستت برمیاد بتونی انجام بدی.مشابه قرارت داده تا حاال که 

ک دسته بعد یه« قشنگیش به ساده بودنشه. ساده گرفتنشه. به همراه شدن باهاشه. .به همین سادگی تونی.می

ریخ و تادر » ها گذاشته بود تا سیبیل بسازد و صدایش را تغییر داده بوداز تار موهای رنگ شبقش را روی لب

 طالیاون .به قول استاد زرگر..» بعد صدایش را برگردانده بود ...«ار بودهتمدن اسالمی همیشه رفتنی در ک

رفتنش اجازه ی خواست ازش دربارهآمدن هم که می وقتِ .«.یکشی درجهسوختهبا اون صورت سیاه..ناب.

شنگیش به ق تونی.رو که مینتونستی ثبت و ضبط کنی. اونجا جارواین»بگیرد چیزی شبیه همین را گفته بود 

و ازش  دیدشمی وضعیت این توی مائده حاال هم اگر یا واقعاکرد که آبه این فکر می« ههمراه شدن باهاش

همین جواب را بهش  ببیند توانست الیوحاالیش را می اگر وضعیت ؟دادهمین جواب را بهش می کردسوال می

ه سمت رفتند بمی و ، خطر به بیخ گوششان رسیده بودکه جنگ به یک قدمیشان رسیده بودحتی حاال  ؟دادمی

 ها.انمک کاربری ها وها، آدمبود. حتی اسمچیز تغییر کرده یشان. همهدیگر قرارگاهشان بود نه خانه قرارگاهشان؟

 شید،ک، بیدار دراز میهای بستهبا چشم کشید.اغلب دراز می خطر یتوی این یک هفته قرارشان در قرارگاهوقت 

هاش بسته است ولی خودش هم لحظاتی که آدم چشم .کردندو بعد حرکت می تر شودیا سبک تا آتش بخوابد

لحظه که هر هاییاتاق پرسید.این را مدام از خودش می شود رویش گذاشت؟داند بیدار است چه اسمی میمی

حیاطی که هر لحظه  خورد.ریز می هایلرزید و تکان. ایوانی که هر لحظه میخوردهای ریز میو تکان لرزیدمی

 در اختیارش قرار داده بودند که در اتاقی های بازبا چشم در برگشت اهیگ خورد.های ریز میلرزید و تکانمی

 و شرقی جنوبی هایکه از محلههایی . عکسکردهایی که گرفته بود نگاه میکشید و به عکسدراز می

کرد تا ببیند عکس را نگاه می ی قدیمیهاعکس اهی حتیگ حلب گرفته بود. یخوردهخورده و موشکخمپاره

 .دنآمدی قبلش هم قدیمی به حساب میهای دو هفتهعکس که اوضاع طوری شده بود سالمی هم از این بنا دارد.

ه اش هم شدخانهتاریک ،اتاق حاال دیگر به قبل و بعد از حمله تقسیم شده بود. ،هاشکسحتی ع شهر چیزهمه

از همان  که سنتی و زیبا ایخانه ایفیروزهی آبیی هفتادوسهپالکِ شمارهخانه به عکس کاشیبود. توی تاریک



  
 

12 
 

ه ردک اشبرانگیخته ه بودو عکسش را گرفت ه بودخورد پالکشکاشیچشمش به  هاشگردیدر حلب اولی که

کرد. رویش زوم می .هم مهم شده بود حاال دوباره همیشه. هفتادوسه برایش مهم بود .کردبود بارها نگاه می

 های قدیمی قبل محاصره راراش سالم است یا نه؟ این هفتادوسه کرد حاالفکر می داد وعقب و جلویش می

با عربی فصیح  .شروع کرده بود به روایت توی مشهدالنقطهعبدالرحمان  ها. توی بخشی از راشکردنگاه می

ن پیامبر در آخری گویندمی»کرد. دانست برایش ترجمه میها که عربی را خوب میگفت. یکی از بچهسوری می

رقه ف به هفتادوسه جهان یبر اثر حوادث جاریه که امتش بعد از او...است گفتهحدیثی روزهای حیاتش بر بستر 

اه نگ را کاشی هفتادوسهداد و عکس را جلو می هر بار که «این حدیث حدیث افتراق استتقسیم خواهند شد...

ه روریختی فکارهکاشی را روی یک دیوار نیمه بار ممکن استکرد اینتصور می داد وکرد و وقتی عقب میمی

نفجار ا به و .کردی خورشیدی فکر میدوسهل هفتابه سا کرد.به همین حدیث فکر می شد ومتغیر می ببیند

معنی خواب را یادش آمده بود.  .ترسش بیدار شوداز خواب منتظر بود که نعیم کرد.فکر می رضاامام حرم

 یمربوط به محله چی باشد؟ عربی از او بپرسدبه چید که اولین چیزی که داشت توی ذهنش می «.نوم...نوم»

رقد م با چه کسی آمده بود به زیارتِ کم بپرسدبعد کم کند وکدام محله زندگی میاینکه توی  زندگیش باشد.

انست تونمی فعال ها را هم از همین طریق شناسایی کنند.توانستند چندتا از جنازهشاید می حسین.بنمحسن

هتر جور بنظرش اینبه اند؟ی خاصی داشتند؟ چندساله بودهچی پوشیده بودند؟ نشانه ها را نشانش دهد.عکس

د که چن زیر آسمان آبی کدر از دود و سوختگی صحن عتیق مقدمه و توی آن شلوغیاز خودش خیلی بی بود.

ا نگاهی و ب م و ترسان و لرزانپشت سر ه .پرسیده بودند باالخره زدندسراسیمه در آن پر می ، کبوتر جَلد،پرنده

اش کرد و چانهگریه می انگار تا آن موقع صدایش را نشنیده بودند. مده زیارت؟که با چه کسی آ آمدهرحم

ان باز کنند. دهشان میپاره و خونین به بیرون منتقلدید که با لباس و شلوار نیمههایی را میلرزید و زخمیمی

دا ن صوقفه و گریابیرا صدا زده بود. همه را همه  «من که گفتم. ..خواهرم.. مامانم .بابام»کرده بود و گفته بود 

ط قاش را توی مشهدالسِتا از اعضای خانوادهچک سوری چندکرد که این پسرک کوزده بود. حاال داشت فکر می

   از دست داده؟
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داد سر تکان می دلسوزانه ی باالسر خودش دید کهسور قرمزِ ینعیم چشم که باز کرد عبدالرحمان را با چفیه

 یوت . نعیم«استیقظ...استیقظ» زد.ورتر حرف میداشت. انگار داشت با یکی آنخندی تلخ رفت ویزله می و

، پیراهن ش و با لباسدید که آمده باالسر ، مرد جوانی رادیگری را هاش مردچشم یهمان تاری از پشت پنجره

ه ای بود کعربیجور اش یکعربی «؟نعیم...نعیم حُسنا» زند.صدایش می رزمی خاکیاییکدست قهوه و شلوارِ

و  انسویهای آلمانی و هلندی و فراز زبان توریست ها و محاصره و جنگها و درگیریشلوغی ش از آغازِپی

 وانج شد. اما این مردِد که آدم حالش بد میگفتنمی به عربی شنیده بود. خوب را طوری انگلیسی و آمریکایی

نداشت. ترسیده بود و داشت دوروبرش را نگاه  ی حرف زدنبود اما توانی برا هوشها نبود. نیمشکل اروپایی

 حلبِ یمحله در ی نوسازطبقههای دوخانه هایاتاق بود به سبک اتاقی کشید.کمک گردن میکم کرد.می

خود داشت.  های قدیمی را دربعضی از چیزهای خانه .ها دیده بودنها را در آتوریستکه پیش از این  جدید

ولی به جای  های چوبی.کوچکی وسط پذیرایی، و طاق سنگیِ هاینوشت، حوضمعرق عربی چوبیِ دیوارهای

 جا خوش کرده هاها و دوربینفرستنده تلویزیون و ب وسیم و خشابی ،هاها و طاقچهوسایل تزیینی روی طاق

همان مرد کشید که کشید. داشت سرک میسرک کشید. همچنان سرک می خوابیده توی همان حالتِ بودند.

نعیم ترسش  «؟!نادث لَتحَماذا التَلِل؟ فضَاَنعیم »اروپایی خودش.  مدلِ جوان دوباره صدایش کرد. به عربیِ

ی عربی مدل اروپایی آسیبی بهش کند. مرد با این لهجهر بداند که فعال خطری تهدیدش نمیانگا .ریخته بود

ک نَمکَیَ یفَکَ»پرسید  جانخیلی بی نعیمآرام و مهربان بودند.  و در ظاهر حداقل جلویش هااروپاییزند. نمی

 ه بوده؟تگف تعجب کرد. خودش اسمش را به این مرد نعیم «لی. لتَقُ»لبخند زد. گفت  او «؟سمیعرف اِن تَاَ

 قعهد عتی از پیامبران ی پیامبریخانه هابیل و قابیل، نه ی تاریخینه خانه ،بود کجا؟ اینجا نه مسجد اموی

 زبانیرینبا شی ،کنار برادر بزرگترش که بخواهد چیزی را حلب یا ویالرز ی، نه قلعهیا یعقوب یا ایوب مثال زکریا

ودند بهشان گفته ب رسید.نظر نمیبه هم این آدم شامی ولی اسمش را بپرسند. ها توضیح بدهد وبرای توریست

 هااین آدم شامی نیست، این آدم که اینطور تصور کرداند. به شهر حلب حمله کرده پوشسیاه یِهاکه شامی

 «بااااااااآلخوات. االِ. قیقالشَم. االُ. باالَ» ولی باز هم ترسید. داد زد .دنشامی نیست
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طوریش هم با همین کان داد.سری ت با ناراحتی نگاهشان کرد و او .ریختند جلوی درگاه اتاق گروه هایبچه

کرد رفت کنار نعیم نشست تا آرامش کند. داشت فکر می آوردنش مخالفت کرده بودند. مخصوصا رئیس قرارگاه.

و دستی  نشست کنارش کرد؟طور باید آرامش میچه گفت؟اش بوده. چه باید میخانوادهی اهل از قرار با همه

م آشنا هکجا با یادش بیاورد که دقیق خواستانگار می« ؟طقالسِالمشهد جناک الحَهُ»و پرسید  بر سرش کشید

د. هایش را مالینعیم چشم خواست متوجهش کند که کجا پیدایش کرده.می فهمید.باید واقعیت را می اند.شده

ارت که یعنی زیاد زی .بله یبه نشانه با ترس .را نگاه کرد. با وقفه باالخره سری تکان داد وضع خاکیشسر و 

به این  .تعجبش گرفته بود «عم!نَ قولُن اَاَ بُجِنعیم یَ» باهاش شوخی کرد. .«نعم» چرا نباید برود؟ .رودمی

ط چه قمشهدالسِ خواست بداند هنگام انفجارِحاال میسرعت توانسته بود عربی آهنگین را بر زبان جاری کند. 

نعیم هنوز  «؟نت کان الحجمنذ متی و اَ» خواهر یا برادر. یا حتی دوستی.اند. پدر. مادر. کسانی همراهش بوده

ی بار به نشانه. اینبه چپ و راست دوباره سر تکان داد سوال را فهمیده بود اما.« ؟ماذا؟ ما»گیج بود. پرسید 

اغلب تنهایی  زیارت. یی رفته بودتنها است برای خودش. خواست نشان دهد مردیمی کس.نفی. یعنی هیچ

وقت توی این سن فکر کرد خودش هیچ «کس؟هیچ»ب کرد. به فارسی با نجوا گفت تعجاو  رفت زیارت.می

ذا و حد؟ هاَال »به عربی از نعیم پرسید  بعد سر بلند کرد ورضا. به حرم؟ امام حرم به زیارت دتنهایی رفته بو

وشحال خ دانستنمی او اش.کرد به صدا زدن خانواده ندش شروعبولی پشت« نعم»نعیم دوباره گفت  «؟نت فقطاَ

ین اَ» دپرسی .کجا هستند و چه حالی دارند پسر یاین باشد که کسی همراه پسر نبوده یا ناراحت اینکه خانواده

ت؟ خواسشان را برای چه می. دوباره ساکت ماند. محله و خانهنعیم دوباره تعجب کرد «؟هو منزلک فی منطقتکم

المشهد. » جواب داد. . چه شده بود؟کردچه می خانهم، توی این گُناکجا توی این کرد؟ه میاینجا چاصال 

ره نگاه ینعیم خ« و لذا فاننا المواطن...حینا» م لبخندی بر لبش نشست.گفتن نعیمشهداز مشهد «المشهدمنطقه

طور تا به حال با این لهجه. و چه مرد این ای بودمحلههمجور چه ای،همشهری جورکرد. دوباره با تعجب. چه

 ندیده بودش.

 پیراهن. قاب عکس زنی جوان را دید با چوبی یکرد به طاقچهمینگاه  داشت از مرد رو برگردانده بود و نعیم

تئاتر » های میدان نمایشِ. روی یکی از پلهگره لبنانیبه سبک  طوسی خاکستری و روسری روشنِ گِنبلند ر
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الماسی. با  ی. با صورت سبزهزدو لبخند می و آرامی داشتگاه نرم که به دوربین ن بود صریدر بُ «رومی

هاش زرد شده بود انگار که گوشه ایخانوادگی یخوردهقدیمی و آفتاب عکس نارش قابِک های به کمر.ستد

 ارید، زنی در چادر رنگی گلدسفوراه سیاهشلوار راهوکت هیکل درمردی سیبیلو و قوی حدسش اینطور بود. بود.

 ،خندان و دار به سربلند و چادری کوچک و کش ی، دختر کوچکی در پیراهن دخترانهمهربان گرد و با صورتی

ت ، دسبا اخمی ساختگی کوچک سیاهی به دست یی دوجیب و اسلحهتری با پیراهن پسرانهو پسر کوچک

 .رخشیددکه می ودند و پشت سرشان گنبدی طالیی بودخند زده ببلبه دوربین  روی سینه گذاشته بودند و

اتر تئ»های میدان نمایش نعیم از قاب عکس زن جوان روی پله آمد.عکس به نظرش آشنا می زمینه و نوع چقدر

باشد صدایش را بلندتر  که چیزی، چیزی مهیب یادش آمده انگار شکسته بود خراب وصری که نیمهبُ« رومی

 بداند اید ویادش بی با تاخیر که بود نعیم نوبت باراین انگاربار پشت سر هم تکرار کرد. چند قط راالسِکرد. مشهد

اهل  یانگار همه «قطالسِفی المشهدنت کُ. قطمشهدالسِقط. السِمشهد» .است شده نابود قطمشهدالسِ و بفهمد

ان اهلل هو النها الحرب. الشیخ محسن.  .صلیتصلیت. » همین یک اسم بر زبانشان بچرخد. امروز حلب

ادش ی تا از شیخ محسن بخواهد جنگ تمام شود؟ رفته بوده تا دعای پایان جنگ کند؟ رفته بوده «العزیز...تطلب

وسط جنگ ایران و عراق همین دعا را  ههم وقتی خیلی کوچک بود کرد خواهرشآمد که مادرش تعریف می

یکباره عبدالرحمان  ، تا پدرش زودتر از جنگ برگردد.رضاامام ه به ضریحای کوچکِ چسبیده، با دستهکردمی

یک جمله بر زبانش بچرخد  اق ظاهر شد. انگار امروز فقطات ی قرمز و سفید سوریش بر درگاهِبا همان چفیه

ش دبع «.رمَدَ. شیخ محسن .قطمشهدالسِ. رمَدَن. شیخ محس .قطالسِمشهد»به تکرار کردن.  با بغض شروع کرد

خواند. او با تکرار جمالت عربی اینجور  واز حزینیبه آ شعرش را اش،گریه کرد و مرثیه هم پیش چشم نعیم

  برای خودش ترجمه کرد:

، ساختنداستعاره می، کردندها به باال نگاه میآدم، خوبهای خوباستعارهزمانی آسمان پر از استعاره بود، »

به  هاآدم، دبَهای بَداستعارهحاال زمین پر از استعاره است،  .های سبزآبیاستعارهباراندند از آسمان، استعاره می

 «.قرمزایهای قهوهاستعاره، جوشانند از زمیناستعاره می، سازنداستعاره می، کنندپایین نگاه می
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 ان راو شعر عبدالرحم کرد.می نگاه های مشهدالنقطه راراش داشت. داشتهای قدیمی برنمیدست از سر راش

رفت جلو ن انگار اینجور آرام بگیرد. جوراند.می گرداند.توی ذهنش به فارسی برمی که حاال نعیم را بغل کرده بود

سرهاشان را چسبانده بودند به هم. سرهای خونیشان را. ترسی از  سوریشان را نشکند.ی تمامتا خلوت دونفره

 ،مشهدالنُقطه حرم توی...«قرمزایهای قهوهقرمز...استعارهایهای قهوهستعارها» با خودش تکرار کرد هم نداشتند.

 ایشیشه محافظی را دورش که قرمزایقهوه سنگ تکه یک با بودند شده مواجه قط،مشهدالسِ چند صدمتریِ

برایشان سوال پیش آمده بود. عبدالرحمان خودش  جور قدمگاه بود. ولی جای پایی نبود.مثل یک .بود گرفته

 شدت به رنفیک سر که انگار» گفتمی . داشته بودو روی تصاویر توضیح داد مثل همیشه ه بودگذاشتقدم جلو 

 هماند جورهمان و باشد شده خشک خون .باشد کرده ریزیخون و باشد شکسته باشد، کرده برخورد سنگ با

 سر دکننمی فکر کسهیچ»کشید تا تاثیر خودش را بگذارد. زیاد می «الااااااا...» کشید.را میال « نه... اما. باشد

 یدارو ب زنده قدرهمان و باز هایچشم با شاید. باشد مانده سنگ این روی روزشبانه یک علیبنحسین یبریده

و بعد ر« از هر کسی که بپرسید .این خون ستزنده برایشان هم هنوز گویندمی هامحلی. باشد تنه روی که

 یریدهب سر از خون چندقطره .ثاراهلل. گوییدمی هاشیعی شما که است همان» کرده بود به دوربین و گفته بود

 «.یختهر سنگ این بر یزید دمشقِ به رسیدن راه در حلب، در کربال اسیران کاروان استراحت موقع علیبنحسین

ا در ایران رضهای امامگشت ایران و یکبار دیگر قدمگاهباید برمی .هسرگاه بود پس .ه بوداز این تصویر حیرت کرد

 یرفت. همان خانهشاید مرو ترکمنستان را هم دوباره می گشت.دور و اطراف حرم را هم می کرد.را جستجو می

مز رضا سراسر قرمامممکن بود جایی یا قسمتی هم از خونِ دل ارضا تویش ساکن بوده. گفتند امامگلی که می

 یدامنه روی مشهدالنُقطه» و صداش را بلندتر کرده بود دستش را تاب داده بودعبدالرحمان  شده باشد؟

 بود ردهک تصور. هم سر پشت. بود گرفته عکس او انگار بخواهد کسی را به کسی معرفی کند. «.جوشن هایکوه

 سرتاسر قرمزایقهوه هایسنگ و .بود شده ریخته سری از خونی. الجوشنذی بن شِمرِ دامن روی حسینامام سر

ها به شدت با هزاران سنگ برخورد انگار سر هزاران نفر در طول قرن .بود پر کوهستانی سابقا یمنطقه این

یِ مثل قرمزرفته گرفته باشد. را رفته هی این منطقهمه شدهخشک ریزی کرده باشد و خونِکرده باشد و خون

ر روی تمام پنبه پخش شود. مثل آتشی که ب ای سفید را بخیساند و در بر بگیرد.پنبهلحظه توی چندخونی که 
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دگی زیا کابوس گرفتگیجور ماهقرمز مثل یکایهای قهوهاین سنگ»عبدالرحمان گفته بود  خرمنی بیفتد.

دیگر برایش قطعی و مسلم شده  جالحظه، همانهمان« دنمانمی این کوه روی صورت داردامنه تاریخیِ مزمنِ

این آدم همان بهلول  است. سرامرثیه این آدم نقال است. این آدم ت.این آدم شاعر اس گفته بود هابچه به بود.

گفت مائده اگر همراهش بود می چیز است.همه .بغداد پا شده آمده حلبکه از  شب استهای هزارویکقصه

گذاشته بود عبدالرحمان  اسمش را در دم خودش اما« رگرِ آکادمیکشکل و فرمِ تجربی و کولیِ استاد ز»

باطنِ  از  تو شاعری صوری هستی. ولی صورتِ شعرهات» به خودش هم گفته بود. شاعر صوری. .رودانیمیان

صحن حرم هم سیصدوشصت  دوربین را توی .دادمی توضیح برای بقیه گروه هم «زیباتر است. خیلی شعرها

 هزارسال بیش از از بعد در نظرش وپنج روز سال را نظاره کند ودرجه چرخانده بود مثل اینکه سیصدوشصت

-ریخته شود ایفکر کرده بود این همان خونی نیست که باید در هر دوره .باشد مانده جورهمان چیزهمه هنوز

 .ای با خود دارد، نشانهای در خود داردنشانه ایهر اسطوره فکر کرده بود تا شیعه را زنده کند؟ -رسَ از دل یابر 

 خیسیده با قرمزیِ زیادی های سفیدپنبه -سراز  دل یا بر  -خون است؟ خون بود؟ های شیعیی اسطورهنشانه

 به قول عبدالرحمان انگار قرمز گرفته بودند.ایرنگ قهوه هایرگه ههم حرم اطراف سفیدِ آهکی هایسنگ خون.

 اریچندب هم، مشهدالنُقطه عبدالرحمان گفته بود جا سرایت کرده باشد.زدگی به همهیا کابوس گرفتگیماه

یاد به توپ بسته شدن گنبد و -.شده مهمات انبار اول جهانی جنگ وسط بارییک حتی و شده خراب

عبدالرحمان گفته بود  -در جنگ جهانی اول افتاده بود هاروس های شرپنلیبا گلوله رضاهای حرم امامگلدسته

دیگر بر این  مظلوم یبریده و نابریده خون چند سرِ ،دیگر مظلوم که چند سر ،دانا است ،خدا عالم است»

 رفت اطرافباید دوباره می «ای قرمز.قهوه هایسنگ درخشد ازها ریخته که اینجا اینجور است. اینجور میسنگ

سرخ و قرمزی باید  یدید. حتما رگهها را میدید. سنگرا می ها، شبستانباالسر ،رضا و نزدیک ضریححرم امام

ضا ای در فقراری و حس رمیدگی اسبانهروز یک بی همان ی سرخ و قرمزی باید باقیمانده باشد.یک رگه باشد.

شان مثل همه علت آن احساس چه بوده. دانستمی حاال خوب کرد.یدر خودش احساس م کرد.احساس می

د. نکنرا احساس می حمله خطر اما ،ی فراخ و سبزد و رها در دشتند آزاد باشنخواهکه می هایی بودنداسب
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 رارق آزادی و لیاند وآزاده بوده گیر افتادن بوده. .بوده تهدید سرشان بر همیشه خطر به بند کشیده شدن.

 .اندنداشته

کرد و به عبدالرحمان میها نگاه به عکس قراربی داشت نعیم دوبارهتابید و آفتاب ظهر بود که از پنجره می

از  هاروی طاق رضاحرمِ امام نعیم از قاب عکس بارگاهی لرزید.و می کشیدکه دستی بر سرش می شعرخوان

 موقعی که تنها صبح یادش آمد .یادش آمده بود از برادرش ده بود.و خواهرهاش یادش آم و پدرش مادرش

 مادرش گفته بود که بروند زیارت و چندباری به پدر قط برود همگی توی خانه بودند.مده بود تا به مشهدالسِدرآ

 ند کهکنبه پدر و مادرش بگوید قبول نمی دوباره هم دانست اگرمی .توی این شرایط ولی قبول نکرده بودند

 .ماالُ ب.االَ»بود. یکباره داد زد  از صبحانه اندک زمانی بعد حرفی رفته بود.بی برود. تنها توی این وضعیت

 اش را صداکند و خانوادهتابی میبی همچنان اتاق بازگشت. نعیم را دید که به او «اااابااآلخوات. االِقیق. الشَ

ر بیاید. یکبار دیگ رفته یادشچیز رفتهخواست. اینکه همههمانی شد که می ولی قدرت حرکتی ندارد. زندمی

 ذارد.توانست بگنمی کرد که برود.تقال می خواست برود.می نعیم «المشهد.» جواب شنید. را پرسید. شانمحله

گر ا بود که های پنهانیغبارگرفته و پر از شامی ،حاال بعد از انفجار المشهد یمحله هوشش کامل سرجاش نبود.

 نهات توانست. نمیالبد گرفته بودند موقت سنگرِتوی شهر  ،ی حلبدر حاشیه و حومه برنگشته بودند عقب

 برداریو عکسبرداری و فیلم برای شناسایی و با تاخیر رساعت دیگفکر کرد که قرار است تا چند بگذارد برود.

بت و و ث حلب و با اینکه کارشان شناسایی المشهدِ یقط بروند توی محلهالسِاطراف مشهد یمنطقه به دوباره

توانست یک دسته را می ،هایشانکرده توی خانهها و ساکنان گیردمو نه پاکسازی و احیانا نجات آ بود ضبط

 سِقطالمشهد نزدیک ساکنین که دادندمی احتمال شان بروند.نعیم یخودش را که تا خانه ید، دستهراضی کن

 بسح هاشانخانه توی ترس از یا باشند شده گرفته گروگان به هاشانخانه در ،محله به هاشامی شدن نزدیک با

 ؟ی حارهالتی ه»به همان عربی شکسته از نعیم پرسید  به نعیم اما چیزی در این مورد نگفت. فقط .باشند شده

نعیم که تازه فهمیده بود چه اتفاقی افتاده و چرا اینجاست با شدت  خواست آرامش کند.می «التی یبلغ عددها؟

شهبا...مئتان و » .را داد زد پالکشان یشان را و شمارهاسم کوچه .بیشتری برای کمک داد زد و امید و انتظار

یکبار عدد را در ذهنش مرور کرد.  «مئتان و ثالثه و عشرونشهباااا...»تکرار کرد  «ثالثه و عشرون
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 ازش و عبدالرحمان رو کرد به با هیجان او اول موافقت بود. وقتِ وسه؟!وبیستسه؟ واقعا دویستوبیستدویست

با همان  دیدقراری پسر را آدرس را فهمید و بی و وقتی عبدالرحمان نه یا رفت تا آنجا شودمی که پرسید

 و. اندبه شرطی که یک قهوه مهمانمان کن چشم، سر به تایید تکان داد و گفتی هایش توی اشکماندهته

با زبانِ  عبدالرحمان که  و همیشگی توامان یصورتک خنده و گریه یخنده از ترای دردناک. خندهخندید

 زمانِمه تر یا جلوتر.هم داشته باشد. نه یکی عقببعضی چیزها را آدم باید همزمان با فهمانده بودشزبانی بی

های زندگی توی جایی مثل اینجاها این از خصلت درست است. نظرش رسیدبه تا بتواند تاب بیاورد. زمان،هم

ا ب پس ،خواست تمرینش کندمیتوانست همیشه رعایتش کند. اما او نمی گفت عبدالرحمان.بود. خودش می

کنیم. رویم و پیدایشان مییچیزیشان نشده. که مت. که انگار که چیزی نیس به نعیم اشاره کرد و لبخند سر

که یعنی این تا نعیم ببیند. هاش را صلیب کردو دست «نب، فی بضع ساعات.نبا الی جَن جَیسیر اَ»گفت 

   خواهد مراقبش باشد.می

ین به شده بود خط مرزی کهتل بارون  های بزرگراه کاستیلو گذشته بودند.از وسط اعت بعد، با تویوتا،چند س

ده های گشادشنعیم گردن افراشته بود و از پنجره با چشم رد کرده بودند. را نخوردهموشکخورده و نقاط موشک

ملی حلب کنار هتل بارون.  یلحظه چشمش خورده بود به موزهیک کرد. او همو حسرتی، مناظر را نگاه می

ر س را رفتند موزههم میبود تا بانجا مینبود و مائده ایدوست داشت درگیری نبود و خمپاره نبود و موشک 

گراییشان. مائده ی خشونت و واقعها را با همهها را دوست داشت و مائده آشوریلیخودش بابِ دیدند.فرصت می

رودانی. انتخابات و آرزوهات و ت میاناین همه سلسله و حکوم»گفت همیشه به شوخی بهش می

و دست زیر چانه گذاشته بود و « .نابودیه. مثل همون برج بابِلتون همیشه کج و در حال هاتمداشتنیدوست

 هاشداشتنیو دوست کرد راست گفته مائده. انتخابش و آرزوشو داشت فکر می« البته به جز من» گفته بود

ودند ب و چند محله را پشت سر گذاشته پا گذاشته بودند به ارگ تاریخی شهر اما از خیال درآمد. کج شده بود.

ه از ماشین پیاده شد المشهد بودند و یشدند. توی محلهتر میدرگیری و انفجار نزدیک کانونِ یماندهته و به

ش هایاز چشم نعیم قرار نداشت. های تنگ و باریک با ماشین رفت.شد توی کوچهبودند چون باقی راه را نمی

دیده ه پیش از این نای کدنیای تازه ،وارد دنیایی شده بود انگار .کندبیند باور نمیچیزهایی را که می خواندمی
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 نعیم. استیشن دیده بودهای کامپیوتری و پلیدید آنقدر از نزدیک که فقط توی بازیداشت چیزهایی را میبود. 

ی درپایید تا اگر ور را میور و آنکه این ای بودباز و بسته بیدارِاش و دوربینش همان چشم همیشه اسلحه او

ش به فرمان گو ترین واکنش را نشان دهد.بام یا بالکنی افتاد در کمترین زمان، سریعای از پشتباز شد یا بشکه

های ازها جنی یک شامی یرفتند و هر آن ممکن بود با جنازهمی جلو های باریک راکوچه کاپیتانشان عبدالرحمان.

 اغلب ساکت شد شبیه یک شهر مرده.شهر داشت می نفرشان.سهدر حلب روبرو شوند. هر ای قدیمی مردم محله

که  شهرهای باستانی ،چیزی مثل سیرجیله یا بارا آدم زنده انگار. خالی و لخت از و خالی از آدم. حداقل

های انگور و زیتونی نبود که ی یا باغتویشان خبری از آبگیرهای طبیع ب بودند و دیگرحل خودِ هاینزدیک

لوگاه به گبا رعایت احتیاط  باریک یباید از گلوگاه یک کوچهگفت روزگاری پر بوده در آنجاها. میعبدالرحمان 

زدند. با سرعت کمتری نفس مینفس .دیگری در المشهدِ نفره.های چندرفتند. توی دستهدیگری می یکوچه

لی و نجواهایی غریب های کوچکش ازشان فاصله نگیرد.تا نعیم با قدم ی خودشاننفرهی سهدر دسته رفتندمی

 .. از پدرش شنیده بودشنیداین چند روز مدام می بعد از این همه سال که یادش رفته بود شنید.آشنا را می

ل کُشند. یک ترکیب بهکِل عربی که موقع عزا و غم و سوگ میکِ همراه ی مخصوصجور شکایت و نالهانگار یک

شنود. هربار که مئن بود دارد همان را توی حلب میحاال مطعربی بود. پدرش توی خرمشهر شنیده بود. 

 ممار...وقت...وقت دَارغَدد ار...وقتِممدَ وقتِ. »شنیده بود خیلی سوزناک هفته. تمام این یکشنیدآمدند میدرمی

کان ت و چرخیدمی داد وبالکنی لبنانی دست تکان میسی روی ک ست.جُصدا را می کرد.باال را نگاه می« دارغَد

دیوانه  نگارا ای برش بنشیند.یا خمپاره گفت. بدون اینکه بترسد که کسی با تیر بزندش.همین را می خورد ومی

بار که از گلوگاه یا گذرگاهی هفته هرتوی این یک چیزی برای از دست دادن نداشته باشد. شده باشد یا

 یمحله هایکوچه داخل حاال .افتادکوچه در خرمشهر میبهکوچه یخاطرات پدرش از مبارزه دیا گذشتندمی

خورده. های زخمهمان پالک ؟شده نزدیک پدرش یتجربه به چقدر اشتجربه کردمی فکر دوباره حلب المشهد

 قابِ که سوراخسوراخ و ایخمپاره دیوارهای همان .هاخانه توی ایهای چنددقیقهها و شناساییهمان کشیک

 از تصوری شدمی باعثهایی که عکس .اندمانده باقی ی هال و پذیرایشاندیوارها روی شل و کج هاعکس

مردها و پسرها در  روی دیوارها بود. رضاحرمِ امام های بارگاهیحتی بعضی عکس- .باشد داشته خانه ساکنین
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اند. ها سفر مشهدشان را هم رفتهداد این خانوادهکه نشان می های در چادرهای عربیهای رنگارنگ و زندشداشه

 متقس ترینشمالی در ایخانواده همین چیزها فکر کرد -توانست پیدا کنداین یک قلم را دیگر اینجا نمی

 تقسم ترینجنوبی در ایخانواده به خورشیدی ویکنودوهزاروسیصد را در سال سوریه حلبِ در فرات یرودخانه

 سالِ ایرانِ خرمشهرِ در سازند،می را اروندرود که کارون و دجله با تنیدهدرهم ،فرات یرودخانه

جنوبی خط های شمالیمثل ریل کرد.هم مرتبط میبا .کردوصل می همبه خورشیدی نهوپنجاههزاروسیصدو

ها و ها و راهزنافتاده در آن در حرکت است و یاغیآهنی بودند که بهم وصلند و قطاری قدیمی و ازنفسراه

ش یاد آگاتا کریستی افتاده بود و داستان به گروگان گرفتندشان. به گروگان گرفتندش. و گنگسترها هاقاتل

ار قطار قتل و کشت از سوریه. شد.شروع می تان دقیقا از ایستگاه اَلپوداس« السیر شرق.قتل در قطار سریع»

حلب رسیده بود و دیگر هیچ احتیاجی به هرکول پوآرو  هو به ایستگا انگار السیر شرق دوباره راه افتاده بودسریع

 هاا و آلمانیهو فرانسوی هاها و بلژیکیها و ایتالیاییها و سوئدیها و انگلیسییا شاید بود تا آمریکایی .هم نبود

 اتفاق دوبار چیزهمه بود معتقد و گفتمی همین برای کند. د و معمای پیدا کردن قاتل را حلرا جمع کن

 دهآمای اولین چیزی که به چشم میای و هر کوچهبا رسیدن به هر خانه گفتپدرش می توی خرمشهر .افتدمی

 همین از یکی توی اند و فقط پالکشان معلوم بوده.ها گم و خراب بودهخانه ها بوده.پالک خانه ها،در غیاب آدم

 .ودب مطمئن کامال. ایفیروزهیِ آبیهفتادوسه یشماره  پالکِکاشی به بود افتاده چشمش که بود هاگذرگاه

 گلوله و خمپاره بوده پر از ترکش و ی تن و بدن آهنی و آجری خانههمه ها هویت خانه بوده موقعی کهشماره

نوادگی و پرسنلی های خاعکس کرده یافقط پالکشان شناسایشان می ه گاهیها کمثل رزمنده ،در خرمشهر

 هاپالک داشت هم خودش حاال .در حلب ها را داشتحاال خودش هم یکی از همان پالک ها.داخل جیب رزمنده

 .خودش خاطربه. نعیم خاطربه. کردمی نگاه را

دیوارهای  که خط افقیِ برِ یک گذرگاهگرفت. خانه عکس میبهکوچه، خانهبهگرفت. کوچهمی عکس داشت

ی هااجساد شامی کرد،ش میهای شبستانی چیزیشبیه ستون ،رو به آسمان ،ی باریکهااول کوچه دوطرفِ

بر  ها سنگر گرفته بودند و تیر خورده بودند وکوچه برِ شاننشینیتوی عقب انگار پوش بر زمین افتاده بود.سیاه

حتی رفت. انگار داشت توی یک سیاهی میچیز همه .ها را گرفته بودکوچه اولِ ،و سیاهی ندن مانده بودزمی



  
 

22 
 

ای سفید نوشته شده که بر زمینه هاخانهو قهوه هافروشیو فرش هاهای بقالیسردرِ حجره عربیِ یهانوشته

د شچیز سیاه می. همههمه سیاه بودند ها،ها و کوچهی نوشته، زمینهها، جنگجوهاعکس بودند.شده  بودند سیاه

اند با ترجیح داده دید که آنها هم در بر زمین حلب.کِ سیاهِ خاکستریِ شد.میچیز سیاه جلوی چشمش. همه

را  های یکینوبت او بود که جلوی چشمبار این های نعیم را گرفت.جلوی چشم عالئقشان به مبارزه بپردازند.

 جوان بودند. خیلی .شددیده می رزشیو زیر و راحتی های سیاه رزمشان لباسِزیر لباس مدافعش شود. بگیرد.

حتی انگار در گرماگرم تیراندازی ترجیح داده بود با لباس  خانه، در مهتابی شامییک  ای شدند.وارد خانه جوان.

ها های بادامی و ریزی داشت. شامیاین یکی چشم هایش را بزند.هفت سفیدرنگ کریس رونالدو سوژه یارهشم

 رد،کطور که همینگوی تصویرشان میآن انداختش که آمده بودند توی جنگ داخلی اسپانیا.هایی مییاد آدم

 و خاطر پولسلکی و فقط بهو مهیچ مرام خاص یا بی مرام و مسلکی هایی باآدم .نهای جنگ اسپانیادر داستا

جور ها همهی شامیطرف توی جبههخبر رسیده بود که آن ی شامی.صله تا بجنگند. آمده بودند ،ماجراجویی

 ها و خالصه جنگ، چچنیها، ترکمنها، تاجیکها، ازبکها، عربستانیها، عراقیها. سوریشودآدمی دیده می

ا و هبرای همه. دوربین های داخلی سوریه جنگیاز این بابت جنگ .شدهالمللی رسید جنگی بیننظر میبه

و  توی همین فکرهااین جنگ جنگی شده بود برای همه.  داد.این چیزها را نشان می صحت ها همشناسایی

 خودش پیشاپیش فرو ریخت. ای.فیروزهآبی یپالک هفتادوسهچشمش افتاد به کاشی هاها و گذشتنرفتن

ت توانسشد. میایوانش از دور دیده می سفیدِ هایستون .سفید دورتادور خانه خراب شده بوددیوارهای سنگی 

ورش چیزی جسمیت ندارد. بار مطمئن بود پشت این تصجوری است اما اینتصور کند معماری پشت دیوار چه

خواست وارد اما نمی ه و خراب.فرو ریختها و دیوارها خواهد. در هم باز بود و ستونطور که او میحداقل نه آن

 هسعکس سالم پالک هفتادو این یکی خانه شود. دوست نداشت تصورش از خانه بیشتر از این مخدوش شود.

ه در سووبیستپالک دویستباالخره  پیش بود. فقط توانست ازش بگذرد. گذشتند و یمربوط به دو هفته

از انفجار  بعد چند روز شد. مثل وقتی کهباورش نمی پیدا کردند. شهد رامال یمحلهشهبایِ  باریک یکوچه

 ر.ی سرشوی چهنوی محلهوسه کوچهوبیستشان در پالک دویسترضا دوباره برگشته بود توی خانهحرم امام

اما آمده بودند و خطر را به  .دانستها درونش کمین کرده بودند. کسی چه میید شامیاما شا خانه سالم بود.
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 جلویش را گرفتند و و عبدالرحمان خانه را بزند اما اونعیم عجله داشت که هر چه زودتر در  .جان خریده بودند

 راغس ش بروند. به جلوی درب زردرنگ خانه رسیدند. نعیم در زد. با صداشحالیش کردند که باید با احتیاط پی

اما نعیم به یکباره بر حذرشان داشت. کلید  .خواستند در را بشکنندمی...« م...االُباالَ»گرفت. اما جوابی نشنید. 

ون کشید اش بیری کثیف و پارهاز زیر دشداشه ریز بود و آویزان گردنش،که وصل به یک تسبیح دانه کوچکی را

 تعجبش گرفت. آیند خودش در را باز کند. اواش به استقبالش نمیحاال که خانواده باز کند. را و خواست در

های انی تکبا منظره ندیده بود؟ توی گردن این پسر را مدلِ خراسانی قدیمی رنگانیچطور این تسبیح زعفر

 که وارد خانه شدند. بر دستان نعیم همین تسبیح بود

ی، بدنگنیمایوانی کوچک با سقفی  ،های باغچهی کوچک و در انتهاغچهحیاطی بود با سه باشان نعیمی خانه

چهنوی  یشان در کوچهقدیمیبروی خانهی رودرهمسجد سه انداختش.که یاد مسجدی کوچک در ایران می

ها برای تیراندازی حیاط را سرک کشیدند. وارسی کردند. ساختمان خانه جوری نبود که شامی .ی سرشورمحله

صدایی از جایی  ازش استفاده کنند. ولی امکان داشت زخمی شده باشند و تویش اختفا کرده باشند.

تی حتی دس . عبدالرحمانرا زیر نظر گرفتند ی دومی اول و طبقهکوچک طبقه چوبی هایپنجره خواست.برنمی

الل. به او ز سفید بود. زاللِ سفیدِ بو کشید. بیند یا نه.از خون یا قرمزی در آن می یب کشید تا ببیند ردبه آ

 لقعبدالرحمان دوباره خوی و خُ زد.آب فواره میکه هنوز ازش  بود کوچکی سنگیِ ضِحوهم همین را گفت. 

آب « راااترااات...فُفُ»امنی رسیده باشند.  یانگار که بو کشیده باشد به منطقه .خودش را بازیافته بود سابق

نعیم را فراموش کرده  .شده بود یشمحو تماشا آورد.ی دستش میکرد و آب را توی کاسهآب گوارا می ،گوارا

قراول  ،محو ییکه با شنیدن صدا زدصدا می اش راخانواده و فقط بود بود که از ترس و ناامیدی خشکش زده

 ،زیرزمین انگار ،دستی باالخره از پایین ها بود.تیزتر از این حرف پیش قراول رفته بود.رفت. عبدالرحمان هم پیش

های نعیم گرفتنبیدادها و سراغبیرون آمد و تکان خورد. به دادوای کوچک و چوبی پنجره ،ایاز الی محفظه

واست بدود خنعیم می «وبُنحن فی الطابق القَ نعیم...نعیم» ز بود.صدایی که تویش ترس لبری واکنش نشان داد.

صدای مادرش را شناخته بود انگاری. دستش را گرفت ولی. نگذاشت برود. ازش خواست « االُم»زد و برود. داد می

گفتند میبه زیرزمین سوری قدیمی  های عربیِدر خانه شنیده بود و خوانده بود که را خوب شنید. وبُقَ آرام بروند.
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دلِ  و شان را از نزدیکها نگذاشته بود یکیوصفش را زیاد شنیده بود اما حمله .پس توی زیرزمین بودند .وبُقَ

ی با . و وقتو کولر زندگان و حرم مردگان استبُببیند. قبال از خود عبدالرحمان شنیده بود که قَ در حلب سیر

ها یا مردگان؟ عبدالرحمان جواب داده بود چون بعضی از اجساد مسیحیتعجب ازش پرسیده بود چرا حرم 

ها که من ما خودمان داشتیم یکی از این خانه»دیم. گفته بود جا دفن است از قها همانها یا مسلمانیهودی

زم نه اینکه فکر کنید حاال پول الزم دارم. دیگر پول اللی فروخته شد. پول الزم داشتیم. تویش بزرگ شدم و

 .«کلِمرَک...حَملِرَحَ»ها باال. و خندیده بود و تکرار کرده بود حرم زندهها پایین، حرم مرده دیگر گفته بود« م.ندار

 آوردآورد. ادای لرزیدن درمیای دور را خاطرش میانگار خاطره گفتن افتاده بود.وبُوقَبُهم به قَ حاال عبدالرحمان

  «ترین جاترین و مطبوعو خنک سردترین جا. سردترین»ندید. خو می

لرزید و هر چنددقیقه جا میهمه ها،شامی رو به غروب اندازیِخمپاره یماندهته که شدند وسط منزل داخل

 رام تویآ و . یک شهر قدیمی و شلوغدوباره ریختگرفت یا فرو میکشید و انگار جایی آتش مییکبار سوتی می

 ام.اآرن غمگین و و به یک شهر سوگوار عیار.امی جنگ تمبود به یک جبههیکباره تبدیل شده  هفتههمین یک

 ی اروپایی به شهر راه یافته بودند وهاصلیبی یا گذشتند؟می مثل زمانی که اسیران کربال از حلبِ شام شاید

ترسیدند که کمینی در کار می شد.خالی از زندگی واقعی می شد؟و بازارها خالی از آدم می هاها و گذرگاهکوچه

ها را قراول رفتند. اما اسلحه ای بر دیوارها نبود ولی محض احتیاطی گلولهبوی باروت در هوا یا نشانه باشد.

 خواست بالیی سر اینای نداشتند. نفسش در سینه حبس شده بود. دلش نمیداری نعیم چارهطالیه یدرباره

اشت انگار د. قدم برمیای یا چیزیهشان کند. بدون اسلحعیم بود تا راهنمایین بار نوبت نای پسر کوچک بیاید.

ای توی کارش نبود. انگار عزمش را جزم کرده بود شهامتش را باز یافته باشد. گریه با شنیدن صدایی آشنا که

 س و قزحی خانهنگار و قوونقشداد. از ایوان قدیمی و پرانش نرسد. با دست جهت را نشان میآسیبی به مهمان

با حوض  .عبدالرحمان گفته بود ساِلملِک طور کهآن ،بوخوش با کف چوبی شتند. رسیدند به اتاق پذیراییگذ

هایی که آیات قرآن را بر آن ها و خطم تویش بود هنوز. بر دیوارها نقشکه آب ه وسطش ایفیروزهکوچک آبی

خوب همه را  به چشمش خورده بود. های مطهره.درست مثل توی حرم ته بودند به خط کوفی و نسخ.نوش

اش خندیده بود و معرق علی عبدالرحمان زده بود سرشانه داد. انگار وارد داالنی شده بود از تاریخ.تشخیص می
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و دو دستش را در هم گره کرده بود. گنگ و مات  «...شیعیعلوی...نصیریه...وحدته»داده بود.  اهلل را نشانش ولی

مان و برساندشان هبُبه قَ ،خواست به پایینهایی که میکالبد چوبی پله گوید.فهمید چه مینمیبود و درست 

دست کشید. صنوبر یا  .هایش را دیده بود. بوی چوب قدیمی و سفید و قرمزعکس زد.بود که حدسش را می

 وسط آن داغ ،اندرونیرامش کوچک این در آ عبدالرحمان انگار مزاحش گرفته باشد ،قبل از پایین رفتن سرو.

 و ریز خندیده بود. ست نشان داده بود باال راو با د «کملِرَحَ» رام دم گوشش گفته بودو خون و خرابی خیلی آ

مهارت  ه با سرعت ودید کداشتند نعیم را میتری را به عمق زمین برمیهای بیشپله و رفتندتر میهر چه پایین

نگی رموشده مثل کمانه یا بو موی سر ماشین خاکی و خونی کثیف ی بلنددشداشهدارد. با آن بیشتری قدم برمی

 اما با قدرت چرخیده بود و برگشته از مبداش افتاده بود رکه اگر چه خیلی دو رسیدنظر میساده و خاکستری به

 دادند وسر تکان میدست و  ها پدر و مادر نعیم بودند کهپایین پله ،هابه سمت جای اولش. در پیشگاه پله بود

 بود و او نعیم برنگشته «نعیم .تنفس .طفلی. طفلی. تنفس .نعیم»زدند به عربی غلیظی پسرشان را صدا می

 یده بودند وهاش خیس است که به پایین رسش پر از اشک شده. وقتی فهمید چشمهاکه چشمدانست نمی

طایش بشکند. اعتراف کند. خگلویش را  تا بغض زدمیعیم بلند بلند داد ن .ای در کار نیستمطمئن بودند شامی

از  صورت نعیم را و« قط. صلیت. صلیتالمشهد السِکُنت فی» کردهرا بشورد شاید. بگوید کجا بوده. چه می

  رفت در آغوش پدر و مادرش.رخ دیده بود که مینیم

 انگیزلاش دبو و نسیم خنکی و ،عاش مطبوسردی»گفت طور که عبدالرحمان میپایین سرزمین دیگری بود. آن

 در جریانش، سردیِ یک نوع سرزمینی که پیش خودش اینجور گرفت که «نواز.اش به دلخواه و چشمسایلو و

. سوزش زخم جنگ را نبینیشد گرمای آتش باعث می بود شاید. ردگان و زندگانسرزمین م یحائل و میانه

 بود کهجایی و همانبُها نبینی. قَها را از دیوارها و سقفو خشت تک آجرهاگلوله را نخوری و دیدن ریختن تک

یشه رودان، که برای جایی همنه تنها برای تمدن باستانی میان و الزم بود.رودان حیاتی تمدن باستانی میان برای

هایی که همیشه در معرض برای حرم کم و زیاد. آتش و جنگ. و های تاریخیو اسیر دست شامی گرفتار

لی توانستند در آرامش با وسایحتی می جدید مردگانِ کهی باشد جایتوانست همان. میاینطور فکر کرد اند.خرابی

کمک  و آوردت را برای قبرهاشان به ارمغان میکه دوست دارند دفن شوند. کنار سردآبی که رطوبت و طراو
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د اینها فکر کر و عکس گرفتن.بُمداوم از قَ ،وبُشروع کرد پیاپی از قَ .بخوابند دهآسو دست اجدادشانبغل کردمی

 ها شده بود.خودش هم شاید اسیر شامی اسارت در شام. ها.اسیر شامی جورهایی اسیر شده بودند.دوباره یک

ای شبیه گره را دید. گره نعیم هایخواهر چیزی که کشانده بودش تا اینجا.ترین قوی. رضاامام در انفجار حرمِ

 تبا خوشرویی و شیطن . فکر کرد اگر مائده اینجا بودبوسیدندو دست و بال نعیم را می ندشال مائده زده بود

زیبا ان را پیدا کردم. شانس دیدن خودم توی این همه آینهکه شانس دیدنش هستند هاییمائده هااین»گفت می

دست نعیم را با آرامش گرفته بود و نوازشش  هادختر یکی از «یابدمین را هر کسی این بخت .پیدا کردم را

ها اینطور بریزاند ترسش را از صداها و سوت خواهدکرد انگار بمیبا پاهایش روی زمین ضربدر درست  کرد ومی

وز عادت ررا تکرار کرد. دیگر توی این هفت ای را بدهد. با پاهایش این کارموشک یا خمپاره یهشدار حمله یا

 گرفت.ی خودش آرام میو هر کس به شیوه ها.بینی حملهها. پیشحمله ،هاسوت ،کرده بودند به صداها

اش ا به خانوادهکه نعیم رهمین داد.بزرگتر نعیم یاد می گوشه کار با اسلحه را به برادرِعبدالرحمان داشت یک 

دش خو ای.خانواده حرمِ د. مدافعشمدافع حرمی شده با انگار رام گرفته بود وسط این شلوغی.رسانده بود دلش آ

حتی نتوانسته بود  برسانند. ، شهیدشاشرا چندروزی طول کشیده بود تا به پدر و مادر مجروح و خواهر مرده

خواست ازشان یک عکس می یا دستش را توی دستش بگیرد و نوازشش کند. با خواهرش خداحافظی کند.

تن وقت عکس گرف .«قربرب...اَقُ»زشان خواست نزدیک بایستند. جمع کرد و به عربی ا. همه را خانوادگی بگیرد

 . خیلی قدیمی بود. سیاه و سفید.و آشنا توی دست مادر نعیم قاب عکسی دید قدیمی روی دوربین زوم کرد و

 در چادر عربی و دشداشه جوان رضا. پدر و مادریعکسی بارگاهی بود. بارگاه امام .دیددرست می دید؟درست می

ها رواق .جلوی نقاشی حرم ایستاده بودند دختر کوچکشان که خجالتی میانشان ایستاده بود ،با تنها دخترشان

ها و گنبد مسجد گوهرشاد و برج ساعت و ایوان بزرگ صحن عتیق و ها و منارهها و ورودی حجرهو ایوان

ی هو دست بود ر کردهیکه نقاش تصو ، آسمان شفاف و صافآبی . ابرهای سفید و احتماال. گنبد طالاشمناره

د. نهر سه دست روی سینه گذاشته بود .چیز در آرامش بودکردند. همهنبد طال پرواز میهایی که دور گپرنده

ید ر بخواهد بگوالرحمان دوباره بهش لبخند زد. انگاعبد .شان را گرفتعکس خانوادگی وانست باور کند.تنمی

و ههو ایرانی...»شان گفت و به ر نعیم و او را با دست نشان دادگفته بودم. بعد رفت نزدیک مادر و پد من که
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توی  رضاحرم امام بارگاهی عکس با قاب هاش درشت شد و برق زد واز خوشحالی چشم مادر نعیم «.ایرانی

رضا. الرضا. امامموسیبنعلیم. االب. المشهد. انا. اُ» بارگاهی را نشان داد جلوی رویش و قاب عکس دست آمد

هایش حلقه زد و هی قاب عکس را نشان مادر اشک توی چشم .«ضامن. کفیل. بعیدا. قبل خمسه و اربعین عاما

 شان نگاه کرد.های همهبرگشت توی چشموقت  داد. او فقط سر تکان داد و لبخند زد. لبخند زد. لبخند زد.

 خواهرهاش و تنها برادرش. حاضر نبودند از ،پدر و مادرش ،توی چشم نعیم ش لبخند زد.هالبخند زد. با چشم

 داشتند و اگر قرار بر مرگ بودکردند. اینجا آرامش ها بهشان دست پیدا میو بیرون بیایند. حتی اگر شامیبُقَ

 دند، لبخند زدند. او وسر تکان دا توی حرم خودشان. وی خودشان.بُتوانستند در آرامش بمیرند. توی قَمی

  .باال تا کردند. رفتندهای چوبی را یکی دوپله عبدالرحمان

  

  


