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 هالل وارونه پل شرقی بغداد

 خراسان رضوی -دهنویمعصومه 

 

وی رآن دودی باریک و بلند  شکلیدوک و از نوک رقصدیمنور نارنجی مشعل آن باال و نزدیک سقف کوتاه 

 یهیسا. توی دخمه نور نارنجی مشعل شودیمو دور  اندازدیم، مثل یک مار سیاه که پوست خزدیمسقف 

 یگرفته گندهای سرتاپای دخمه بوی کثافت سوراخ یهمهاز . کندیم جاجابهچوبی را روی دیوار  یهانرده

 اگر حالش را داشته باشی، اگر هنوز رمقی مانده باشد. یریگیمآشوبه زند و دلآدمیزاد بیرون می

روی انم توتوانم به دیوار دودگرفته تکیه بدهم، نه میاند. نه میهایم جلویم افتادهام و دستکف دخمه نشسته

که  ای لندوک الغرتوانم زانوی غم بغل بگیرم. شکل یک عروسک پارچهدراز بکشم و نه مینرم و کثیف غبار 

سوزند، انگار یک نفر آهن ی پشتم میهای کنده شدهگوشتزخم ام و پاهای بلندی دارد کف دخمه وا رفته

هایم چقدر عمیق ینم زخمهایم بکشد. جرئت ندارم دستم را دراز کنم و به پشتم بکشم تا ببداغ الی زخم

های دانم که زخمشوند؛ و بازهم میخم نمی میهادستهستند اگرهم جرئت داشته باشم بازهم با این کوفتگی، 

های هایی که توی دخمهاش با صدای نالهی گریهمَریر از من هم بدتر هستند اما کنار دیوار نشسته و صدای خفه

 شده است. قاتى چندیپیمدیگر 

یرون کثیف ب یهانردهباریک و بلند دستش را از بین  یهاانگشتکند. هایش گریه نمیمیدانم که از درد زخم

ی قبلی روی همدیگر کپه های سوختهاین مشعل و مشعل یهازغال. آنجا که کشدیمو روی زمین  بردیم

کشد؛ آنجا که رد هایش میمآورد و زیر چشکند. دستش را داخل میهایش را زغالی میاند و انگشتشده

 تا مَریر همیشه سیاه باشد. افتند.اش پایین میشویند و از چانههای اشکش سیاهی صورتش را میقطره

 هایگوشتزخم که  ای لندوک الغر که پاهای بلندی دارد که کف دخمه وارفتهو من شکل یک عروسک پارچه

 کنم بهکنم و خودم را از آن مرداب گیجی که فکر میمیی فکرم را جمع همه ،سوزندی پشتش میشدهکنده

 نست؟!ادموسی از کجا میبنگویم: علیمی لب ریزکشم و خاطر خونریزی زیاد باشد بیرون می
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دهد و من ادامه میرا  اشگریهو باز  کندفکر میانگار ، شودی مریر قطع میصدای هوو هووی گریه لحظهکی

های عمیقش نیست؛ که به خاطر زخمی است که روی قلبش افتاده؛ که مریر دانم که به خاطر زخممی

 چرخیدیم از وحشت تکان خورد.های سبزی باهم میزیر تیغ آفتاب بین گاری نکهیبعدازا

ها که بودیم. مریر صورتش سیاه بود اما من نوک دماغم را که رنگ قرمز مالیده کردند، بین گاریپچ میهمه پچ

پچ چفروش پفروش توی گوش پارچهپچ کرد. نمکفروش پچتوی گوش نمکفروش بودم. سبزی بودم پاک کرده

فروش پچ کرد. گوشتفروش پچی دستارش را جلوی دهانش گرفت و توی گوش گوشتفروش دنبالهکرد. پارچه

فروش وهگیخودش دانست برگشت و توی گوش یک  شأنپچ کند کسر پچ ی پیربرگشت تا توی گوش سقا

 خبر رفت و رفت ومجانی از سقای پیر گرفت تا خبر به او هم برسد. آبی را  یکاسهفروش گیوهپچ کرد. پچ

شد دیدم. خبر مثل موجی بود که بعد از پرتاب سنگ روی آب دجله پخش میرا می هانیای رفت و من همه

کردیم. دجله ی آب مینشستیم و مشت مشت سنگ حوالهریر کنار ساحل دجله میهایی که من و مَوقت

 اشآورد که یک روز یک نفر سنگی حوالهداد و به روی خودش هم نمیبزرگ بود که سنگ را قورت می قدرآن

 .کردیمهضم  یطورنیهمگذشتگان را هم  ت، خبرهای ناگوار تاریخکرده اس

گذشت داد بی که میای پیش از جلوی هر کاسموج خبر که به مریر رسید با هول و هراس دوید. تا دقیقه

 بخندیم.تا ر ویک کم ادا دربیاو بیا  ،زدند: آهای سیاه زغالیمی

هایش غمگین بودند مثل هالل گذاشت. لبشد و محل نمیها رد میمریر با صورت سیاهش از کنار گاری

ت های صورتبه زغالگفتم وقت بیرون آمدن با من یک دستمال ی پل شرقی بغداد. هرچقدر به مریر میوارونه

 .کردبکش گوش نمی

ی همگها و کنیزها و پولدارها و فقیرها توی الک خودشان فرو رفتند. و غالمها کاسبمردم و  ،بعد از پخش خبر

ه مریر به صورت سیا ید بدون اینکه دوبارهت روی دست گذاشتند تا که چه پیش بیاآه سیاهی کشیدند و دس

 ذشتگیممثل من و مریر فکر آن خاندانی  هاآن یهمهتوی سر  به بودنش اهمیت بدهند. اصالًکنایه بزنند، یا 

 را سوزانده بود. اشماندهیباقکه رشید مثل گندمزاری طالیی درو کرده بود و 
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خوردند توی ساحل دجله که پاهایش موقع دویدن توی همدیگر گره می مریر با صورت زغالی و قد لندوک

زد، البد سر کچل خودم هم توی تیغ آفتاب سر کچلش توی تیغ آفتاب برق میدوید. پل شرقی می طرفبه

 زد.برق می

 . گوش نکن.است داد زدم: صبر کن. شایعه؛ کردمیم هنهن

 خواست.می . رشید همین رادانستمیمداد زد: من 

دویدم و من هم هم دنبالش می دوید. منکرد. پشتش به من بود و میلرزید. البد گریه میصدایش می

 یموسبناز چشمش افتاده بودند؛ که علی کم یحیی و پسرهایشخواست و کمدانستم که رشید همین را میمی

اش نیروی بیبه خاطر گردوخاک دستمالش را  کهدرحالی شدیماز بیابان رد یحیی سوار بر اسبش  کهیوقت ع()

ر این سال برایش چه رخ خواهد داد؛ و این حرف او خبر داند دنمیگرفته بود گفته بود: بدبخت کسی که 

موسی مثل موجی که بعد از پرتاب سنگ روی آب دجله بنحرف علیشومی را برای برامکه با خودش داشت. 

موسی بنای پخش شده بود. وقتی حرف او را شنیده بودم پوزخند زده بودم که علیشد بین عدهپخش می

مثل هالل بودند  غمگین شهایلببود که بود،  طورهماندارد؛ اما مریر پوزخند نزده بود؛ ادعای پیغمبری 

 تر.ی پل شرقی بغداد، حتی از آن هم غمگینوارونه

 ی بلندی کرد. به اول. مریر نالهشدیممریر از دور پل را دید. هیبتی سیاه روی پل از دور دیده دویدیم که می

ده ی پل چسبیکناره یی چوبی به حاشیهبه دویدن کرد. تیر اسب رَم کرده شروعمثل روی آن  پل که رسید

، تیرِ سمت راستچپ پل بود درست مثل سمت  دیگر هم و به هوا رفته بود و وقتی خوب نگاه کردم یک تیر

وی از رسوخت. مردمی که ام میکردم و سینههن می. گیج شدم. هنده بودغِ آفتاب ترکیتیبا خون، سیاه و با 

ا به کنان خودش رشدند. مریر شیونرد می ریزسربهشمار بودند. همه ترسیده بودند و گذشتند انگشتپل می

. گرم بود یا خسته شده بودم یا... از دیدن تن شقه و ایستادم رساند. نرسیده به تیر نفسم بند آمد راست تیر

 سر سرگیجه گرفته بودم؟ی بیشده

دن دوید و به باز این تیر به آن تیر می هادهیمارگزبرادر سیاهم نگاه کردم که مثل  یبازوانهیدایستادم و به 

 وخلخاکانداخت و روی های گران درباری روی زمین میزد. خودش را با لباسکرد و ضجه میجعفر نگاه می
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ی عصبانی و ابری کشید. رنگ سیاه صورتش مثل آسمانزد و جیغ میو سرگین چهارپاهای مردم غلت می

هایش از کمر سمت راست که روده سرِبیی بود. نگاهم از تن شقه شده دهیچیپدرهمشده بود و  وبرهمدرهم

 یسیخ شدهی سمت چپ که یک جفت پای بودند به شقهو آویزان خشک شده  ،بیرون زده و با خون سیاه

ه مریر بدون اینک دوید.ام میشده پیچیده شده بودند به روی برادر سیاه دیوانه متیقگرانمُرده و در تنبان 

گوش کند فهمیده بود که رشید چنین  شدیمپخش  کنانپچپچدوباره از کسی بپرسد و یا به موج خبری که 

 نیست اما مطمئن یاسادهکار  سریبشناختن تن  نکهیباا، دانستمیمبالیی سر جعفر آورده است. خودم هم 

 بودم که خودش است.

اش کجا افتاده بود. باالی مجلس دانست عمامهخدا می ؛بود ی بزم دیروزعبایش که پاره شده بود همان عبا

ی چشمش به نیمهشد های بزم رشید که حاضر میزد. در مجلسکنار رشید نشسته بود و به مریر لبخند می

و آوردند های غذای شاهانه را میهایی که مجمعهپرید و دور غالمس میتلخ ما دو برادر بود. مریر وسط مجل

ای چرخید. شیپور برنجی کهنهمی ،کردندجا پراکنده میهای حیوانی اعال را مثل بذر همهفران و روغنبوی زع

کفر همه را ریخت که صداهای ناهنجار از آن بیرون می قدرآنآورد و اش قُر شده بود به صدا درمیرا که لوله

زدم و های مجلس چشمشان به من و دماغ قرمزم بود که معلق میخندهآورد؛ اما رشید و خوشدرمی

های رشید ها سعی کردند که مریر را از بزمدرباری بار چندچرخاندم. را با مهارت توی هوا می امیزنگرهیدا

ند دانستها که میماندیم. درباریبودیم و باهم میهم ته بودم. ما دوتا از همان اول بانگذاشمن بیرون کنند اما 

ریر تا نکند من هم مثل م ترسیدند مریر را اذیت کنندآید میخوشش می بودم دلقک شیرینش من که رشید از

های لبخندید، اما خندیدند. جعفر هم میها میرقصیدم و درباریچرخید و من هم میمریر هم می شوم.بتلخ 

یِ دوستکم کم کشید و زودتر از من فهمیده بود کهند. او اوضاع بد و خبرهای ناجور را بو میمریر غمگین بود

مخالف بود اما جعفر با تمام بزم  به مجالس یحیی با آمدن جعفره است. رشید با برامکه رنگ عوض کرد

کم خبرها هم کمانداخت و این کرد و از گوش دیگر بیرون میکماالتش حرف پدرش را از این گوش داخل می

 های تیز و میل کنجکاوی داشت.آمدند فقط باید گوشبا باد می
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که به خودم آمدم و  دیپریمنگاهم از این به آن  زدهبهتو من  کردیمو ضجه  زدیممریر زیر تیر چوبی غلت 

. مریر کشندیمو نیش شالق را به پشت او  انددهیرسکشان باالی سر مریر سربازان خلیفه را دیدم که شالق

 . مردم از وحشت فراردندیپریمپارچه و گوشت با نیش شالق به آسمان  یهاتکه. دیکشیمو نعره  زدیمغلت 

تور داد زد: به دس کردیمده بودند. یکی از سربازها که باالی سر مریر ایستاده بود و کار دوستش را تماشا کر

 و زندان دارد.گریه بر برامکه مجازات مرگ  دیالرشهارونخلیفه 

لرزید. دویدم و دست لرزید. بغداد میلرزید. دجله میلرزید. پل شرقی میرسید هوا میشالق که به مریر می

هایش تر بود اما دستش از فوالد بود. رگبود و یک سروگردن از من کوتاه سوختهآفتابسرباز را گرفتم. صورتش 

جعفر و شالق سرباز مثل مار به خودشان پیچیدند. دستش  یپارهاز عصبانیت بیرون زده بودند. مریر و عبای 

ترکید. سرباز کناری لباسم را از عقب کشید و با یک حرکت  امزهرهکشید که  یانعرهرا از دستم بیرون کشید. 

. سرباز اول شالق را روی پشت من انداخت دردش دادندیممن را وسط پل روی زمین انداخت. هردو فحش 

 حالیبزد تا  قدرآننچشیده بودم. ؛ دردی که تا آن روز دمییزایمانگار درد اعقه توی گوشتم دوید. مثل برق ص

 .رمیمیمشدم و مطمئن شدم که 

وی را ر اشیچرمسیاه شده بود. سرباز دوم پاپوش  میهاچشمبه پشت روی پل افتاده بودم تیغ آفتاب جلوی 

و به تیر سمت چپ زل زده بود طوری که انگار هیچ اتفاقی تا بلند نشوم گذاشته بود  میهادستمچ یکی از 

مریر  .زدیم طورهمان. سرباز اول سراغ مریر برگشته بود و کندیمنیفتاده و دارد بازتاب غروب را در دجله نگاه 

 .دیچیپیمو مثل مار در خودش  کردیمناله 

 

هایی اش با صدای نالهی گریهکنار دیوار نشسته و صدای خفه های مَریر از من بدتر هستند امادانم که زخممی

 شده است. قاتى چندیپیمهای دیگر که توی دخمه

یرون کثیف ب یهانردهباریک و بلند دستش را از بین  یهاانگشتکند. هایش گریه نمیمیدانم که از درد زخم

ی قبلی روی همدیگر کپه های سوختهعلاین مشعل و مش یهازغال. آنجا که دیکشیمو روی زمین  بردیم

کشد؛ آنجا که رد هایش میآورد و زیر چشمکند. دستش را داخل میهایش را زغالی میاند و انگشتشده
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خمه د افتند. تا مَریر همیشه سیاه باشد.اش پایین میشویند و از چانههای اشکش سیاهی صورتش را میقطره

روبرو که حاال خالی  یدخمهدر که پسر بزرگ یحیی را  رودینم. از یاد مریر رقصدیمسیاه است و نور نارنجی 

شالق به جان  قدرآن ه است.و دردهای خودش را فراموش کرد هازخمحاال است به شالق بستند برای همین 

 گفت: فضل مُرد... لب ریزشد. مریر  هوشیبفضل بن یحیی کشیدند که 

را به خلیفه تسلیم کن. : اموالت زدیمشد. حاجب داد  پارهپارهگوشتش مرد بزرگی را جلوی او شالق زدند تا 

به نیازمندان بخشیدم. حتی ناله نکرد تا صدایش به گوش پدر پیرش که : همه را کردیمفضل آهسته اعتراف 

و غبار و خاکستر را به آسمان  دیکشیمفضل جیغ  یجابه. مریر نرسدبود  رشدهیزنج هادخمهدر یکی از 

ای شکل یک عروسک پارچهمن  .رقصاندیمچوبی دخمه را  یهانرده یهیسانور نارنجی مَشعل  .دیپاشیم

پشتم  یشدهکندههای بودم و زخم گوشت رفتهوالندوک الغر که پاهای بلندی داشته باشد کف دخمه 

 سوختند.می

را  طبیبیبه حال اغما افتاد تا یکی از درباریان  هادخمهاز  یکیدریحیی بود نمُرد اما  یزدردانهیعزفضل که 

 .پنهانی باالی سر او بیاورد

 

به گوش یحیی رسیده  شودیممثل موجی که از برخورد سنگ با آب دجله درست حاال دو روز است که خبر 

. انگار رشید به خود حرام کرده تا بمیرد؛ یحیی غذا را اندزدهکتک ، اینکه فضل را تا سرحد مرگ است

عی سوقتش رسیده درو کند و بقایای آن را آتش بزند. من این خاندان را مثل گندمزاری طالیی که  خواستیم

موسی از کجا بنعلی کهو فکرم را روی این متمرکز کنم  خودم را از مرداب گیجی بیرون بکشم کنمیم

 ؟دانستیم

خاکسترهای ی سیاهم نگاه کردم. دستش را از شنیدم. سرم را باال آوردم و به برادر دیوانهکه صدای مریر را 

ی هایی که مثل هالل وارونهو لبهایی از حدقه درآمده خیز با چشمی مشعل بیرون کشیده بود و نیمکپه شده

ر ای گربه دشیشه هایچشمهای براقش مثل . چشمشاهکبنندیگفت: سِمی غمگین بودندپل شرقی بغداد 



7 
 

. هروقت ندهایم از شنیدن اسم آن مردک لرزیدشانهدرخشیدند. می سیاهش صورت تاریکیِتاریکی دخمه و 

 کرد.بازی می، شویمی شقه دو مفرار کن وگرنه با شمشیر ا،هبا آندید های دربار را میدلقک

زیر نور نارنجی مشعل به ما سایه اش کردههای پهنش و شمشیر غالف هذیان مریر نبود. هیبتش و شانهاما او 

 م شد...کار فضل و یحیی تماگفت:  لب ریزعقب رفت و هایش عقبانداخت. مریر روی دست

های هایش تاریخ مرگی تاریک چشمحفرههای چوبی نزدیک کرد. توی شاهک شنید. سرش را به نردهبنسندی

تاولی که با نیش شالق کف دست راستم هایم عقب کشیدم. خودم را روی دست زوربه. دمخفیانه غرق شده بو

وش به گوش. گ ند.کنان پیچیده بودپچد، پچدنخبرها پیچیده بو. سوخت اما لبم را گاز گرفتم ؛افتاده بود ترکید

خواست مخفیانه و تمیز بکشد به زدند که خلیفه هرکس را میدانستند اما خودشان را به حماقت میهمه می

بگذارند تا دجله پل  یوارونهرا هم قبل از آنکه روی هالل  )ع( موسی بن جعفر سپرد.اهک میشبنسندی

 مخفیانه و تمیز کشته تاریک شهادت بدهند یدخمهدر این  اشیعیطبرا ببینند و به مرگ  اشجنازهرهگذرها 

تمیز  خیلیبه دست او سپرده بود تا با جوانمردی جعفر آزاد شده بود ی را هم که عبداهلل شورشبنیحیی بود.

 یهمه .شدینمبا علویان توی دلش بود با هیچ آبی شسته  شاهکبنیسند. بغضی که شودکشته  نقصیبو 

 پیچیده بود. چیدرپچیپی دیوارهااین که پشت ند بود ییهاپچپچ هانیا

و کنیزان آشپزخانه  سراحرمما رسیده بود از زبان زنان  یدخمهکاخ گذشته بود و به که از دیوارهای  یپچپچ

و  شدیمبلند خسته و وزیران ترسیده که از سرنوشت برامکه لرزیده بودند و سربازان  گوشبهحلقهو غالمان 

لبخند تاریکی زیر  شاهکبنیسندو  آوردیمکاخ  یهااتاقیکی از  ازقتل خونین زنی با فرزندانش را خبر 

که دیوار را سوراخ  شدینمدخمه چسبیده بودیم و انتهای  یوارهیدباز کرد. ما به  شیهاچشمتاریک  یهاحفره

 ناشناسی یهیگردر با هوهوی  یپاشنهیژ چرخش قکنیم و از آنجا فرار کنیم که در چوبی دخمه را باز کرد. 

گوشت فوالد آبدیده به غالف توی گوشم زنگ زد.  یغهیتو برخورد همسایه  یهادخمهدر فراموش شده 

هیکلش را وارد دخمه  شاهکبنیسند و سرم به دوران افتاده بود. رفتیمپشتم در دیوار دخمه فرو  یشدهله

 ارتباطی ندارد، اما...کرد و مثل میرغضبی تاریک ایستاد و گفت: جان فضل و یحیی به من 
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: زنی که در گور میان اتاق در خون خودش غلتیده گفتیمپیچیده بود  ابدی یشدهقفلکه پشت در  یپچپچو 

 و یحیی هستند. پسرهایی که پسرهای جعفربنرا روی سینه دارد اشپسربچهو دو  عباسه خواهر رشید است

روی سرش  یهاخاکهمسری جعفر در آنجا خوابیده و که عباسه به جرم  اندشدهبه جرم برمکی بودن کشته 

 ی قدرتمند نیفتد و...تا حکومت از عباسیان به دست برامکه کندیمرا تحمل 

آبدیده را باال برد تا زیر  هایی نامرئی آلوده هستند جلو آمد و فوالدهایی که به خونشاهک با دستبنسندی

که  ؛. از ترس شمشیر و شالق نبودکردبازی رقص و نور کند. مریر از ترس خرخر مینور نارنجی مشعل 

 ،هایمان پنهان کردیم و زانوی غم بغل گرفتیمهایمان را بین دستهردو صورت شاهک خود مرگ بود.بنسندی

 کرد اما هیچ پناه دیگری نداشتیم.هایمان را با یک حرکت جدا میاین حال گردن در

تاالر بزم در های غذای معطر با کف سنگی موج ریز برخورد مجمعهشمشیر برخورد کرد و صدای تیز آن مثل 

صدایش از سمت مریر پخش شد. مریر آخ نگفت.  بازهمشمشیر فرود آمد.  یغهیتدوباره دخمه پخش شد. 

ار ی شمشیر را به کنتیغهکنان به من نزدیک شد. تاپخندید. صدای پاهای سنگینش تاپ شاهکبنیسند

یزی که در اسارت درآمده بودند ریز صدا در گوش چپم فرو رفت و موهای رگوشم کوبید. درد نداشت، موج 

 روی سرم سیخ شدند. بار دیگر به کنار گوش راستم کوبید.

کوبید. دست و پای ما از ترس ید و فرار کنید... با غیظ شمشیر را میوبلند شهای احمق... داد زد: ای دلقک

دیوار دخمه بخیه ی خشک شده به . ما مثل دو جنازهمن و مریر کردپای ی خشک شده بودند. لگدی حواله

 شده بودیم.

ان جرفت نگاه کردم. در را که بست گفت: برگشت و دور شد. سرم را بلند کردم و به هیکل تاریکش که می

را هم لخت ارزش های بیی دزد هستم. شما دلقکبرامکهضبط اموال  مأمور. من نان ارزانی خودتاارزشتبی

 بینید.حاال می کنم؛می

آه سیاهی کشید که با آه جعفر به باالی دجله و ای که باکماالت بود و شاعر و آبرومند بود در گور و عباسه

مردمی که سخاوت برامکه را دیده بودند خورد پیوست و همراه آه تاب می ی شهرجایی که سر او باالی دروازه

 به آسمان رفت.
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و مردمی که برامکه  مانیهازخمدرد عفونت به ، مانیهاچشمشعاع آفتاب به از دخمه که به بیرون پرت شدیم 

حمله کردند که شما دوست  مانپاره یهالباسبه  گندیده یگوجهبا  دانستندیم پرستآتش یهاقیزندرا 

 شانیهالبو  انداختندیمخاندان یحیی هستید؛ و دوستان برامکه سرهایشان را از ترس سربازهای خلیفه پایین 

 ارهپپارهبود. تن نزارش  حالیبپنهان کردیم. مریر لَخت و  یاخرابهدویدیم و خودمان را در . گرفتندیمرا گاز 

ب ... تمام شدردکشیده یخوردهکتک یهادلقک. بوی تعفن، بوی عفونت، بوی میدادیمو کثیف بود، هردو بو 

به صداهای آشنا و غریب گوش کردیم و دور را بو کشیدیم،  یرانهیفقاهانه و در خاک غلت زدیم، غذای ش

 و خوابیدیم. در آسمان شناور بودند تماشا کردیم...را که صدها سال به تماشای تاریخ  ییهاستاره

ه ک یاخرابه. در را نگاه کردم دوروبرمو نبود. بلند شدم ، ممریر چرخید طرفبهصبح که از خواب بیدار شدم. 

 تنها بودم. صدای زندگیریخته بودند  شیهاخشتکرده بود با دیوارهایی که  یکارکثافتآن  یگوشهسگی 

ام از گرسنگی مچاله شده بود پس مریر هم از پشت دیوار به بیرون سرک کشیدم. معدهدر بغداد پیچیده بود. 

ره و روی پا ی جعفر دوجنازه ازآنجاکهشد. بغداد شنیده میبه دنبال غذا رفته بود. صدای ناهنجاری از شرق 

 ر شده بود و مردی الغر واش قُبرای تماشا و عبرت مردم برپا شده بود. صدای شیپوری برنجی بود که لولهپل 

 .ی پل شرقی بغداد بودندهایش شبیه هالل وارونهکه لبدرحالی کردیمفوت لندوک با صورتی سیاه داخل آن 

 گشت.مریر نباید دوباره به آنجا برمی

هیکلم درباری از  متیقگرانلباس  هایارهپ. پارچه شروع به دویدن کردم. درد را فراموش کردمها توی کوچه

درخشید چون موهای هم در تیغ آفتاب صبحگاهی نمیرقصیدند؛ و البد سرم آویزان بودند و همراه باد می

 و کوچک آن درآمده بودند درست شبیه سر مَریر. نقصیبریزی روی گردی 

ت . دجله ساکدندیپاشیمو به آسمان  رفتندیمو پاهای لختم در گِل کنار آب فرو  دمیدویمدجله  یهیحاشدر 

شکمم  کردم.آلود میی دجله را گِلحاشیهشده بود  و آرام بود. من پرسروصدا با دلی که توی آن طوفان به پا

که هیبتی سیاه را روی تیر چوبی از دور دیدم و  کردمهن میهایم آتش گرفته بودند. هنسوخت و گونهمی

 هالل غمگین پل را.
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یکی از این هایش ترسیدم که مریر با لجبازیدویدم. میخودم را به ابتدای پل رساندم. مثل اسبی رَم کرده می

 سربازهای خلیفه با کسی شوخی نداشتند.هم کامل بودند را از بین ببرد. برادر که با دو

سر ی بیم یا... از دیدن تن شقه شدهایستادم. گرمم شد یا خسته شدنرسیده به تیر نفسم بند آمد و دویدم و 

. انگار که خودم بودم آن باال و کنار موحشت کردی سیاه و تلخ خودم آن باال م یا از دیدن نیمهسرگیجه گرفت

 گرفتار کرده بودم.گلویم را در ریسمانی خشن جعفر که  یمهیننصفهتن 

ی براق به دوردست خیره شده بودند هایش مثل دو شیشهچشمسیاهی مریر کبودی صورتش را پوشانده بود. 

 هایش...و لب

های خودم چشم در چشم نشوم. قطره همزادی نیمهروی زانوهایم به خاک افتادم. سرم را پایین انداختم تا با 

هایم را روی زدم. کف دستمی نفسنفسروی پل چکیدند. هنوز  کوبیده و غبارِ ام روی خاکِعرق از پیشانی

 .سیاه را روی صورتم کشیدمگِل گِل شده بودند.  ،خاک و عرقها نگاه کردم. باال آوردم و به آنخاک کشیدم. 

انند بعد از مرگ م چرا گفت من و رشیدو اینکه دانست؟ موسی از کجا میبنعلیو اینکه من حَلو بودم یا مَریر؟ 

و اینکه باید از دست این سربازانی که شالق به دست به من نزدیک انگشت به هم چسبیده هستیم؟  دو

 مرگ و حتی بعد از مرگ کتک بخورم؟ حد تایا  شوند فرار کنممی

 

گِلی بدون اینکه  صورتبلند شدم و با  ندنزدیک آمد درهمشانهای های چرمی و سگرمهبا پاپوشکه  هاسرباز

هایم را به خودم لباس یهای پارهتکه خورد نگاه کنمی خودم که آن باال تاب مییمهه نسرم را بلند کنم و ب

هایم که لبپایین پل در پیش گرفتم درحالی طرفبهتلوتلوخوران راهی را که رفته بودم پیچیدم، درد کشیدم، 

 تر.غمگین همآنی پل شرقی بغداد بودند، حتی از شبیه هالل وارونه

 

 

 

 


