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اینجا ایران است یا سوریه؟!

جنگ و صلح
حدیثه مختاری :کم خودم بیحوصلهام ،کم
خودم بیاعصابم؛ این کالغهای روی س�یم
برق خیابان هم چ�ه غارغار نام�وزون روی
اعصابی دارند .پنجره نیمهباز است و هوا ابری
و فضای خانه در نگاهم چه مهآلود و تار بهنظر
میرسد .میبینم و نمیبینم .تلویزیون روشن است .اصوات
بهنظرم غیرواضحاند اما با شروع اخبار رسمی -اگر کالغها
بگذارند -ص�دا را واضح میش�نوم .گوین�دهی خبر اعالم
میکند« :در نخستین ساعات بامداد امروز گروهک داعش
به داخل مرزهای ایران وارد شد! این گروهک تا کنون عدهی
زیادی از زنان و کودکان بیگناه را در مناطق مرزی با قساوت
تمام کشته و یا به اسارت درآورده و شهر به شهر نیز مشغول
پیشروی است!» اشکهایم سرازیر میشوند .حال خودم را
نمیفهمم .خدایا! حاال باید چهکار کنم؟ چند ماهی میش�د
که داعش قصد ورود به ایران را داشت ولی نامردها آخرسر
نقشهشان را عملی کردند .شب میش�ود؛ آخرای شب ...نه
برق داریم ،نه آب .با کمک نور ش�مع به بالکن اتاقم میروم
و از دیدن شیش�ههای ترکخوردهی پنجرهی آشپزخانهی

ساختمان نوساز روبهرویی سردرد میگیرم .نه خیلی واضح،
اما صدای پچپچ بعضی همسایهها را که در خیابان هستند،
میش�نوم ...و میش�نوم که «ش�لوغیهای تهران بیش�تر
شده و اوضاع اغلب شهرها هم وخیم است» .از سر و صدای
گلولههایی که از کمی دورتر میشنوم ،حتم میکنم پایتخت
آرام مملکت ،ناآرامترین روز تاریخ خ�ود را میگذراند ...از
البهالی صحبت همسایهها دستگیرم میشود که داعشیها
بعد از ظهر به چند ایستگاه مترو حمله کردهاند و گروهی از
مردم را در اوج بیرحمی سر بریدهاند .روشن است که اکثر
مردم از شدت ترس و اضطراب در خانهها ماندهاند اما حتی
خانههای واقع در مرکز شهر هم -مثل خانهی ما -خیلی ایمن
نیستند .نمیدانم چه چیز انتظارم را میکشد؟ ایکاش فقط
#مرگ بود! آری! مرگ در این س�ن کم ،تنها بخشی از اتفاق
تلخی اس�ت که ممکن است انتظارم را بکش�د .میترسم...
خیلی میترس�م ...خیلیخیلی میترس�م اما نمیدانم چرا
در یک لحظه تصمیم میگی�رم به خیابان بروم! «بس�ماهلل
الرحمن الرحی�م» میگویم و از خانه بی�رون میزنم .صدای
کالغها را میش�نوم و جملات آیئالکرس�ی را پس و پیش

میخوانم .آسمان شهر سیاه و پر از دود است .هیچ ستارهای
معلوم نیست .دیوار بعضی از خانهها ویران شدهاند .تیرهای
ی شکستهاند و روی هم افتادهاند.
چراغبرق خیابان روبهروی 
لولههای آب ترکیدهاند .هیچچیز س�ر جای خودش نیست!
به چهارراه میرس�م؛ کف خیابان بهجای سیاهی آسفالت،
رد خون دیده میش�ود .بوی خون و گوشت سوخته حالم را
بههم میزند .سرم گیج میرود .دستم را به دیوار میگیرم و
به سختی میایستم .خوب که به دیوار دقت میکنم ،میبینم
پر از ترکش گلولههاست ...و بعد به یاد میآورم که این همان
دیوار کتابخانهی محله است که متصدیاش چند روز پیش
به موبایلم زنگ زده بود و التماس میکرد که «جنگ و صلح»
را زودتر تمام کنم و برگردانم کتابخانه! جنگ و صلح ...صلح
و جنگ ...جنگ و صل�ح ...صلح و جنگ ...جن�گ و صلح...
صلح و جنگ ...با خودم میگویم« :خدایا! اینجا ایران است
یا سوریه؟!» چند قدم که جلوتر میروم ،کبوتری میبینم که
بالش زخمی و خونی است .نای پرواز ندارد و مدام از اینور به
آنور میشود .ملهتب است .حتما قلب او نیز مثل قلب من،
تند میزند .در کوچ�های میپیچم و صحنهای میبینم که تا

بهحال ندیدهام .روی زمین مینش�ینم؛ کودکی را میبینم
که تیری به گردنش خورده و سرش به پوست نازکی آویزان
است .چش�مهای بازش اما هنوز میخندد .گوشهی دیوار،
جوری تکیه داده که فکر میکنم هماالن است از جا برخیزد
و س�رش را روی تنش جابهج�ا کند ...در همی�ن افکارم که
ناگهان س�ردی خنجری را روی گلویم احساس میکنم .در
یک لحظه انگار قفل شده باش�م .نه توان بلند شدن دارم و
نه قدرت نشستن ...دس�تم را با تمام قدرت به تیزی خنجر
میگیرم و سعی میکنم برگردم به طرف قصابی که میخواهد
بدون حکم مرا سالخی کند ...تقال میکنم ...فریاد میزنم و
ناگهان از خواب میپرم ...نفسم به سختی باال میآید و گلویم
خشک است...
صدای گریهی مادرم را میشنوم ...تلویزیون روشن است...
نه! باور نمیکنم ...گویندهی خبر ،اعالم میکند که «سردار
قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد به شهادت رسیده است».
دارم فکر میکنم خوابم یا بیدار که ص�دای غارغار کالغها
رشتهی افکارم را بههم میریزد...

