#شمس

حتی گاهی احساس میکنم که با نگاهش از تو میخواهد که زنده باشی
حس�نا مرادی :من که بیش�تر نگران�م .اما
عماد نشسته جلوی تلویزیون و نیمساعت
به نیمس�اعت اخبار را گ�وش میکند .مادر
هم آرام و ق�رار ندارد .حمی�د! این چند روز
تلویزیون مدام از عراق تصویر پخش میکند.
باور میکنی که صدام دیگر نباشد؟ من که هنوز نمیتوانم
باور کنم .عماد ،هم خوشحال است ،هم نگران .من بیشتر
نگرانم .راس�تش را بخواهی ،هروقت به امل و حمیدم نگاه
میکنم،نگرانیامبیشترهممیشود.میبینی؟بچههابزرگ
شدهاند.اینجاخوباست؛مجبوربودهبرایمانخوبباشد.
اما باز هم تا اس�می از کرکوک توی اخبار میآید ،همهمان
خودمان را میرسانیم جلوی تلویزیون تا خبر را بشنویم.
حمید! حتما تو هممیبینی ،نه؟
حمیدجان ،میبین�ی؟ یکی دو روز اس�ت که همینطور
شده .آرام و ساکت میآید خانه و یک گوشه مینشیند،
زل میزند به این قاب عکس ت�و .اول فکر میکردم دارد
حساب و کتاب برگش�تن را میکند ،اما انگار این نیست.
هر کاری که میکنم ،فای�ده ندارد .بدجوری توی خودش
است .نه با من حرف میزند ،نه با بچهها .اصال حمیدجان،
تو بگو چه شده .حتما تو میدانی ،نه؟ فکرش را بکن! عماد
که بعد از مدتها آن همه خوشحال بود ،حاال دیگر حتی
حوصلهی امل و حمیدکوچولو را هم ندارد .دیروز ،همین
دیروز ،چنان دادی سر حمیدکوچولو کشید که بچه تا یک
س�اعت از ترس نفس�ش باال نمیآمد .نمیدانم چه کنم.
مادرت هم جرأت نمیکند چیزی ازش بپرسد.
حمید! خیلی نامردی! یک هفته است که هر روز به بهانهی
پاککردن این قاب عکست میآیم و حرف میزنم ،اما تو؛
دریغ از کلمهای .فکر میکنم خل ش�دهام .دیگر عماد را
هم نمیشناسم .این دو س�ه روز آخر بدتر هم شده .از در
که میآید تو ،میرود یک گوشه مینشنید و تا فرداصبح
از جایش تکان نمیخورد .دیگر غذا هم نمیخورد .حتی
جرأت نمیکنم از جلویش رد بشوم .هر بار که نگاهش به من
میافتد ،انگار نفسش بند میآید .مادر هم هیچ نمیگوید.
او هم نشسته و زل زده به عماد که روزهی سکوت گرفته.
حمید! تو نمیخواهی کاری کنی؟ اصال من را یادت هست؟
شمس؟! یادت هست؟ یا تو هم مثل عماد شدهای؟
تعجب نکن که اینطور ،اینجا نشستهام و گریه میکنم.
نه مادر خانه اس�ت و نه امل و حمیدم .عماد هم نیس�ت؛
رفته .چرا گریه میکنم؟ یعنی تو نمیدانی؟ یعنی دیشب
حرفهای عماد را نش�نیدی؟ خودت دیش�ب ش�نیدی
که عماد صدایم کرد؛ مادر را ه�م .نمیدانم چرا صدایش
را که ش�نیدم ،بند دلم پاره ش�د .یک چیز عجیبی توی

صدایش بود .دیدی که! جلوی عماد که نشس�تم ،سرش من و مادر نشسته بودیم توی حیاط و زل زده بودیم به در از
را پایین انداخت .حتی نگاهم هم نکرد .دوباره که سرش جاکندهشدهی خانه .دیگر تمام شد .نه خبری از تو آمد ،نه
را ب�اال آورد ،زل زد به مادر و ش�روع کرد ب�ه حرف زدن .خبری از پدرجان .من تنها مانده بودم با مادرت و نگاههای
میشنیدی که! نمیدانم .ش�اید هم نمیشنیدی .منمن ترسان همسایهها .عماد هم که خیلی وقت بود رفته بود.
میکرد .از خانهمان توی کرکوک میگفت .از این که باید نمیدانستیم کجا رفته .بیخبری شما کافی نبود ،هر چند
برگردیم یا نه .همینطور حرف میزد و دوباره برمیگشت وقت یک بار باید تاوان فراری بودن عماد را هم میدادیم.
سر جای اولش .هم من و هم مادر میدانستیم که حرفش نمیدانم دیدی یا ندی�دی .آن روز را میگویم که یکی از
این نیست .قرار برگشتنمان به کرکوک را همان روزهای همسایهها ،نصفه شبی با یک بریدهی روزنامه آمده بود در
اول ،همان روزی که کار صدام تمام ش�ده بود ،گذاش�ته خانه .از ترسش بدون سالم و علیک ،بریدهی روزنامه را داد
بودیم .حرف تکراریای ب�ود .من زل زده بودم به لبهای دست مادر و زود رفت .مادر که هاج و واج مانده بود ،روزنامه
بیرنگ عماد که باز و بس�ته میش�دند .عماد هم طاقت را دست من داد .مدتها بود که منتظر چنین چیزی بودم؛
نیاورد .فهمید ک�ه ما فهمیدهایم ،دارد آسمانریس�مان میدانستم باالخره میرسد ،اما نمیدانم چرا وقتی اسمت
بههم میبافد .انتظار و دلش�وره را توی چشمهای مادر را توی لیس�ت اعدامیها دیدم ،از حال رفت�م .مادر گیج
میدید .باالخره ساکت شد .بعد انگار که چند قرن گذشته ش�ده بود .مانده بود که توی آن روزنامه چه بوده .اما زود
باشد ،دهانش را به زحمت باز کرد و گفت که خبر آوردهاند فهمید ،خیلی زود .فکر میکنی کار ما دو تا زن چه ش�ده
تو زندهای! گفت حمید را دیدهاند .حمید! هیچ فهمیدی بود؟ ش�ده بودیم آینهی دق همدیگر .تمام این سالهای
که چه بر سرم آمد؟ نفس�م باال نمیآمد .عرق سرد کرده جنگ را با حسرت تو و بیخبری از عماد گذراندیم .حرامم
بودم .مادر همینط�ور دهانش باز مانده ب�ود .حاال عماد باش�د اگر یک آب خوش از گلویم پایین رفته باشد .حتما
رفته .یعنی آمده آنجا که تو هستی تا پیدایت کند .حمید! تو میدیدی ،شاید هم نه! تا آن روز که عماد آمد .خودش
نه ،یکی خبر آورده بود که عماد زنده اس�ت .ایران است.
واقعا تو زندهای؟
به گمانم تابس�تان نود و یک بود .حتما یادت هس�ت که
مادر امروز دو سه ساعت نشس�ته بود جلوی عکس تو و باز اطرافمان ش�لوغ شده بود؟ کردها دس�ت به اسلحه
همینطور اش�ک میریخ�ت .من هم ت�وی آن یکی اتاق برده بودند ،درگیر شده بودند با بعثیها .عماد پیغام داده
گری�ه میک�ردم .حمی�د! تو
بود که از فرصت اس�تفاده کنیم و
توی این همه س�ال نبودی که
برویم ایران .من و مادر مانده بودیم
ببینی .حق ن�داری اینطور با
که چ�ه کنیم .آخر دو ت�ا زن تنها،
نگاه�ت من را س�رزنش کنی.
وس�ط این جنگ ،چهط�ور بزنند
حق ن�داری .یادت هس�ت آن
به کش و کوه و خودش�ان را نجات
روز را؟ هم�ان روز که ریختند
بدهند؟ ام�ا حمیدجان! آمدیم .نه
توی خانهم�ان و ت�و را بردند؛
اینکه من اصرار کرده باشم که آن
هم�ان عص�ر تابس�تانی گرم
زندگی کوفتی را ول کنیم؛ مادر از
گوشهی آش�پزخانه نشس�ته بودم و سرم
کرک�وک .من و مادر نشس�ته
من هم مصرتر بود و باالخره آمدیم
را ت�وی دس�تهایم گرفت�ه ب�ودم .دلم
بودیم توی ای�وان و خمیر نان
ایران .عماد آمده ب�ود دنبالمان،
نمیخواست به هیچ چیز فکر کنم .صداها
درست میکردیم .هوا گرم بود
پیدایم�ان کرد .ندی�دی صورت
توی س�رم میپیچیدند .حمی�د! مردم و
و صدای وز وز کولر گازی همهی
م�ادرت را وقت�ی عم�اد را بعد از
زنده ش�دم .تا امل آمد .با تعجب زل زده
س�رم را پر ک�رده ب�ود .یادت
سالها میدید .ش�اید هم دیدی.
بود به من و صدایم کرد .بچه کمی ترسیده
هس�ت که چهطور در خانه را
نمیدان�م .بع�د هم دیگ�ر خیلی
بود .ندیده بود اینطور بیچاره باشم .امل
که
از جا کندند؟ یادت هس�ت
طول نکش�ید .تو که دیگر نبودی؛
و حمید که رفتند ،من باز هم از جایم تکان
روی
چهطور تو و پدرج�ان را
یعنی ب�ودی ،اما فق�ط توی همین
نخوردم .عماد که صدایم کرد ،سرم را که
صدایت
زمین میکشیدند؟ تو
قاب عکس که مادر با هزار سختی
باال آوردم ،احس�اس کردم صورتم خیس
داند
ی
م
هم در نمیآمد .خ�دا
و جانکن�دن از #کرک�وک دنبال
خیس اس�ت .تمام بدنم عرق ک�رده بود.
تو
پابرهنه،
چه قدر دنبال�ت،
خودش کش�یده بود .حمید! باور
عماد سرش را پایین انداخته بود و با پایش
کرک�وک
خاک�ی
کوچهه�ای
کن کار دیگری نمیشد کرد .اصال
با ریشههای فرش توی آش�پزخانه بازی
دویدم .تو ندی�دی چهطور از
خودت دی�دهای حتما؟ ندیدهای؟
میکرد .مدتی همانطور جلویم ایستاد و
حال رفتم .ندیدی .همان شب،
حمید! تو را به #خدا اینطور نگاهم
آخر گفت که نبود! حمید زنده نبود! و رفت

نکن .زیر بار نگاههای تو و مادر و عماد -که آمده است آنجا
تا پیدایت کند -له میشوم .حمید...
حمیدم امروز آم�ده بود کنارم و زل زده بود به چش�مهای
بادکردهام .میپرسید« :مامان چرا اینطوری شدی؟» حتی
حمید ششسالهام هم فهمیده یک چیزی شده .عماد ،دو
هفتهای هست که رفته؛ نه خبری ،نه چیزی .حمید! دیوانه
شدهام توی این خانه .مادر مدام نگاههایش را از من میدزدد.
هردوازهمفرارمیکنیم.هر روزصبح،دوسهساعتمیآید
مینشیند جلوی قاب عکست .اولها گریه میکرد ،اما حاال
دیگر گریه هم نمیکند .حتی گاهی احساس میکنم که با
نگاهش از تو میخواهد که #زنده باش�ی! که برگردی! وای
حمید! خودم هم نمیدانم که چه میخواهم .همینطور که
مینشینم و فکر میکنم ،دلم هوای باغهای انگور کرکوک را
میکند .صدای خندهات را میشنوم .صدایت بلند و بلندتر
میشود و توی سرم میپیچد .انارهای پاییز کرکوک یادت
هست؟ چش�مهایم را که میبندم ،هزار دانه انار میبینم و
صدای خندهات را میشنوم .وای حمید! اگر نرفته بودی! اگر
آنطور تنها نمانده بودیم .وای حمید! اگر بودی ...ولی ...ولی
امل و حمیدم را که میبینم ،انگار کسی به دلم چنگ میزند.
بچههایم؛ بچههای من و عماد .خدا میداند که چه بر سرمان
میآید .حمید! تو که میدانی ،بگو چه کار کنم...
نمیتوانم توی صورت مادر نگاه کنم .ان�گار دوباره تو را از
دست داده باشد .از صبح که عماد آمده ،یک گوشه نشسته
و گریه میکند .حمید! من هم نمیدانم باید گریه کنم یا نه؟
صبح که عماد آمد ،بچهها سر صبحانه بودند .صدای کلید
انداختنش را که ش�نیدند ،دویدند توی حیاط و بابا بابا راه
انداختند .جرأت نکردم از آش�پزخانه بی�رون بیایم .انگار
مادر هم دلش نمیخواست از اتاقش بیرون بیاید .گوشهی
آشپزخانه نشسته بودم و س�رم را توی دستهایم گرفته
بودم .دلم نمیخواس�ت به هیچ چیز فکر کنم .صداها توی
سرم میپیچیدند .حمید! مردم و زنده شدم .تا امل آمد .با
تعجب زل زده بود به من و صدایم کرد .بچه کمی ترس�یده
بود .ندیده بود اینطور بیچاره باشم .امل و حمید که رفتند،
من باز هم از جایم تکان نخوردم .عماد که صدایم کرد ،سرم
را که باال آوردم ،احساس کردم صورتم خیس خیس است.
تمام بدنم عرق کرده بود .عماد سرش را پایین انداخته بود
و با پایش با ریش�ههای فرش توی آشپزخانه بازی میکرد.
مدتی همانطور جلویم ایستاد و آخر گفت که نبود! حمید
زنده نبود! و رفت.
حمیدجان! امل ه�اج و واج به من که دوب�اره لباسهای
س�یاهم را پوش�یدهام ،نگاه میکند .نمیداند .من انگار
دوباره حمیدم را از دست داده باشم .حمیدجان...
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