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  گرگب ش
  دالورسرو خ

  
 دور و ريز ها ستاره و خف هوا و بود سنگين تاريكي: كرد نگاه آسمان به ناباورانه و شد بيدار. خورد تندي تكان مرد
  .سياه گرگ اي گله چشمان انگار سو، كم و

  .آشفت نمي حياط گوشه در را بيد بلند گيسوان و وزيد نمي هم بادي نرمه
  . نشست و زد كناري را انداز رو

  »!؟...سياوش ها«
  .شد خيز نيم دست روي و گفت كه بود زن

  »سرت؟ به زده خوابي بي«
  .ماليد دست پشت با را اش كرده پف هاي پلك و كشيد خود ي آشفته هاي مو به چنگي مرد

  »بدي خواب... ديدم خواب... نه«
  .كشيد مي شب پوست بر پوزه ها گرگ ي زوزه دور جاهايي از
  !آب لب از سنگ همه اون كشيدن... شدي هالك پاك امروز... خيره ايشاال: گفت زن

  :گفت و  گرفت دست كف با را پيشاني عرق. نشست مرد لبان بر زهرخندي
  ».بود شده بزرگ كه ستاره و من و بودي تو... مهتا بود بدي خواب چه«

 بـر  آويـزان  هاي رخت و چرخاند خانه حياط در را پهن و علف گس و تند بوي و گذشت ديوار از سبك مينسي
  .لرزاند را بيد هاي شاخه و داد تابي را طناب
 سـتاره : زد پـس  آرام را ننو نازك تور و چرخيد ستاره ننوي سمت به و »خيره ايشاال«: گفت خميازه حال در زن

  .بود خواب در دغدغه بي
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 در مـرد  ي چهـره : برگشت مرد به و زد كنار بود پوشانده را اش شانه و صورت از ميني كه را خود بلند موهاي زن
  .نمود مي پريشان ها ستاره ضعيف نور انعكاس
  :گفت زن

  »سياوش؟«
  »؟...ها«
  »خواي؟ نمي چيزي آبي«
  »نه«
  »كني؟ تعريف برام خوابته خواي نمي«

  .كرد دنبال كشيد خطي آسمان ي سينه به كه را شهابي رد مرد نگاه
  :ناليد زن

  »...بگو چيزي خو... آد؟ نمي در صدات چرا په«
  .دوخت طناب بر آويزان هاي رخت رج بر را چشمانش بار اين مرد
  :كرد نگاهش تاب بي زن

  »كني؟ تعريف برام خوابته خواي نمي گفتم... مرد؟ شده چت«
  :گفت مرد

  »...چرا چرا... ؟...ها«
  .سپرد گوش آميخت مي ها گرگ ي زوزه با و گذشت مي ها دوردست در كه رودخانه آب جريان صداي به و

  :كرد بلندتر را صدايش سمج اما مايوس زن
  »آب؟ لب نرو وقتي چند نگفتم...  شدي؟ هم الل و كر انگاري بخواد خدا...  سياوش هوي«

  :گفت حوصله بي و كرد پنهان دست هاي پنجه الي البه را صورت پهناي. خنديد و  خورد اي يكه مرد،
  »...گم مي باشه«
  :گفت و
 رعنـا  چه... سبد تو ريخت مي و چيد يم زيتون ستاره...  بود شده سفيد گيسات... كردي مي وجين علف داشتي تو«
 شـيار  را رودخانـه  هـاي  كنـاره  داشتم پل نزديك بود كارم به سرم و آهن گاو به بودم بسته را ورزو منم...  بود شده
 صدام اما بكشم هوار خواستم...  ترسيدم...درخشيدن مي سمونآ تو نور پر ها ستاره و ماه... شد تاريك هوا كه زدم مي
 نـه  و رفـت  مـي  پس نه...  ايستاد آب و شد قطع رودخانه صداي... آب تو افتاد و شد كنده آسمون دل از ماه...  بريد
  .»شد دور ما از و كشيد جيغ ستاره ، پاشيد هم از و شكست پل  گرفت گُر زمين بعد...  پيش

  :ناليد آهسته.  نشست پهلويش در تيري كه انگار زن
  »...زمان امام يا«

 را بلندش دامن »بركت زيتونم...  روشناييه آب... خيره...  خيره كه ايشاال«: افتاد جانش به دلشوره ، ايستاد و پاشد
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  :نداد مجالش مرد شكسته صداي كه برود خواست و كرد صاف
  »؟...كجا...  ها«

  : كرد مرد به رو و ايستاد
  »بيارم آب جرعه يه برات برم«
  .»نيستم تشنه گفتم... باش جا همين نه«

  :انديشيد خود با و دوخت ستاره ننوي به را اش رميده نگاه زن
 و خـون  و دعـوا  و جنـگ  چـي  هر باني و باعث خانة بشه خراب...  داشته ورش خوف بازم...  كنم؟ چه خدايا«

  »...بهشتش پل اون و كرخه  اون به لعنت...  خونريزيِ
  .نشست تخت لبة رو آرام زن.  رفت و كشيد كوتاهي جيغ آسمان در اي پرنده

  »سياوش؟«
  »ه«
  »خوردي؟ قرصاته«
  »خوردم آره«
  »كنم؟ روشن چراغ«
  »...نه«
  »وردارم؟ طناب رو از رختاره خواي مي«
  »!داري؟ رختا به چكار«
  »ترسونن مي آدمه...  شدن بدشكل و سياه«
  »!ترسيدي؟ هم تو مگه«
»....«  
  »كن جمشون خوب خيلي«

 اتاق تاريك گوشه مچاله و برد و كرد جمع سرعت به را ها رخت و زد چنگ.  رفت طناب سمت به و پاشد زن
  :كرد نجوا لب زير و گذشت سرش از فكري. كاويد را اتاق درون نگاهش. كرد درنگ اي لحظه. ريخت هم رو

  » كنم گرم سرشه جوري يه بايد...  كنم خالصش خيال و خواب اين چنگ از كن كمك خدايا«
  .گشت كبريت دنبال كورمال كورمال

 از انگار. شد مي رساتر و تر نزديك دم هر گرگها زوزه. بود دوخته آسمان به چشم و بود كشيده دراز باز تاق مرد
  .آمد مي ده شوراي گوي بلند

***                                                                                
  

 ايسـتاده  هـوايي  ضد توپ كنار سنگر، تو استتار تور زير رو، وسبزه قد ميان و جوان گروهبان رسيد كه تپه باالي
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  .پاييدش مي ميچش زير و بود
 بـاد  همراه ممتد اي قهقهه يا ناسزايي ، فريادي گاه و همهمه قاطي مينظا مارش صداي رودخانه كنار تپه پايين از

 سـفيد  زيرپوش دو هر.  داد مينظا سالم و گذاشت زمين را ساكش و آب گالن سنگر نزديك. پيچيد مي داغ هواي در
  : گفت حال همان در و برداشت را گالن و شد خم گروهبان.  بود تنشان
  » عامو نباشي خسته«

  :گفت و ريخت گردنش و سر روي هم ميك و نوشيد جرعه جرعه و برد باال را گالن
  »ه كردم كيفي چه نكنه درد دستت«
  !)هسين؟ تنها كار سر ، ببخشيد...  سركار ممنون«
 رخـت  شـط  لـب  رفته شونم يكي...  شوري دس رفته شون يكي ، بود تنها توپ اين با ميشه مگه جون عامو نه«

  »...نفسي تازه كه توهم مرخصي زدن فنگ جيم هم بقيه شوري
  :داد ادامه بعد

 تنـوري  بـاد  اين دس از اقلن ، نداره ره شما قابل ، فقراس فقير كلبه.  داخل بفرما خو. وايسادي در دم چرا حاال«
  .»ميشي خالص
  : كرد نگاه سرباز ميشي چشمهاي به و
  »!؟ چيه اسمت ببينم بگو اول ، كا«
  »رودباري سياوش... سركار سياوش«
  »؟ هستي رودبارم بچه حتما«
  » سركار بله«
  »زيتونه پر ساكت تو حتما«
  »سركار خير«
  »!؟ شده گرمت هم حتمت«
  » باره مي آتيش زمونش و زمين از...  سركار جهنمه تنور خود خود ، چيه گرما ، سركار خير«

  : گفت گروهبان ، خنديدند دو هر
 از شـبها .  خطرناكـه  و مـوذي  جونـوراي  و جـك  و عقـرب  و مـار  و رطيـل  از پـر  ،اينجا باشه حواست ، ببين«

  . خنديدند دو هر باز»  دشمن پنجم ستون عينهو بيرون، ريزن مي سوراخاشون
  : كرد اشاره رودخانه به و تپه پايين به گروهبان

 و مـار  نـه  ، روز نـه  و شـب  نـه  ، سرما نه و ميشه سرشون گرما نه پل گروهبان هاي بچه ماشاال هزار ، بيني مي«
  . كنن مي تمومش عظمت اين به پل دارن ساعت چند ظرف و چرخن مي فرفره مث ، ازدها و عقرب

  . كرد مي تخليه ريو كش پل هاي كاميون روي از را پل قطعات آخرين بيشي ميتسو جرثقيل 
 از را آن تـا  كوبيد مي پل زير الستيكي پيكر غول هاي قايق به سينه هيبت پر و آرام تنومندي ماهي مار مثل كرخه
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 پل غربي و شرقي ساحل طرف دو مهارِ ضخيم هاي كابل اما ، ببرد ماهورها تپه خم و پيچ در خود همراه و كنده جا
  . بود نگهداشته قدرت پر هاي موج كوبندة فشار مقابل در استوار را

  : گفت گروهبان
  »! پدر بي آفتاب اين و روشن روز توي نه ، نشه خبردار دشمن كه شن مي كار به دس شبا معموال«

  : گفت سياوش
  » عباس دشت برن كه بدن عبورشان رودخانه از بايد هم غروب تا ميان دارن زرهي هاي واحد بود گفته فرمانده«

  . گرفت سياوش به رو و برداشت فشنگ جعبه روي از را سيگار پاكت گروهبان
  » نيستم سيگاري ، ممنون سركار نه«

 ور اش دسـتي  گـوي  بلنـد  با سالي ميان آخوند.  كرد دنبال را صدا رد نگاهشان.  آمد مانندي زوزه سوت صداي
  : گفت دلخور گروهبان.  رفت مي

  ». شد پيدا والمسلمين گرازالاسالم اين كلة و سر دوباره...  بفرما«
  : درآمد گو بلند از صدا
 همين روي از عبور با شما...  باد شما بر خدا سالم ، اسالم لشگر هاي بچه ، پل گروهان شجاع و دلير هاي بچه

 پروردگار لطف به هم آنجا از و عزيز قدس به آنجا از و معال كربالي به تعالي و انشاال ، است صراط پل همان كه پل
 بـا  كـه  انشاال ، نمانده راهي كربال تا...  هستيد اسالم صدر سازان پل مانند و مثل شما ، رفت خواهيد برين بهشت به

 هـاي  تپـه  و دشـت  ، گروهـان  ممتد هاي زدن كف و صلوات و سوت صداي» . شد خواهيد محشور كربال شهداي
  .كرد پر را اطراف

  : گفت گروهبان
 و حـوري  از پر بهشت گين مي اينكه نه مگه...  بيو ما با هم تو خو بگه اُنيورسال بارة شكم اين به نيس يكي خو«
  » شما مال قورياش ، ما مال حوريش خو!...  قوريه
  : داد ادامه تندتر و
 و كُشـت  چقـدر  آخـه ...  بده لفتش هي...  بده ادامه لعنتيه جنگ اين هي...  كلفت گردن خور مفت...  بفرما خو«
  ».كنن زندگي خوان مي ملت خو! ... ؟ بدبختي و خسارت و كشتار

  : گفت سياوش
 او ، چـي  كه كنن تمومش داره چي همه.  داره بركت خودشون قول به داره آب و نون براشون جنگ اين سركار«
 جنـگ  ديگـه ... دادن مـي  هم خسارت...  بس آتيش گفتن دنيا همه...  بش آتيش گفت و كشيد دس كه جاكش صدام
  ».نبود كار تو هم شيميايي و پروني موشك و بارون بمب همه اين و كشيد مين روستا و شهر به هم

  : گفت گروهبان
 و بـاغ  سـر  بـري  تـو  كه...  ؟ چي كه كنن تمومش...  داره بركت داره، آب هم و نون براشون  خودت بقول خو«
  »؟ بشيم كارشون طلب و ام بچه و زن سر باالي شط لب آباد گاميش برم منم و شمال تو زيتونت و زمين
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  : گفت خنده با بعد
 و خارك ميدوني... ؟ داره اي مزه و طعم چه دوني مي... ؟ خوردي گاميش ماست و شير حاال تا تو...  هي وولك«
 كشمش عرق استكان يه و تنور داغ نون با اونم... ؟ چي يعني ماست با شورگاگله و بيابوني سبزي و كُنار تازه رطب
  :داد ادامه بلندي آه با بعد» ...ميشه؟ چي
  »...دارن ديگه چيزاي درد اينا...  نيس پيغومبر و خدا و دين درد دردشون...  ميگن دروغ...  برادر ها«

 عاقبـت  تـا  داد مـزاحم  باد به ناسزا و فحش بار چند و كشيد كبريت بار چند ، گذاشت لبش گوشه سيگاري بعد
 كشـان  سوت اي خمپاره گلولة كه بود نگرفته سيگارش نوك به را كبريت آتش هنوز. شد روشن تند جرقة با كبريت

 خشـكي  صداي با تر طرف آن متر چند خمپاره ، زدند شيرجه سنگر كف اختيار بي دو هر.  شد رد سرشان باالي از
  كـه  بگويـد  چيـزي  خواست.  كرد پرت اي گوشه به را كبريت و سيگار و پاشد گروهبان.  نكرد عمل و خورد زمين
 قحبه مادر اين په...  بيرون  بپر«كشيد فرياد و چسبيد محكم را سياوش مچ.  كرد گيرشان غافل پي در پي هاي انفجار

  . پريدند بيرون سنگر از دو هر و  »دشمنن پنجم ستون اينا...  شن مي خبر روز تو  نگفتمت! ... ؟ بودن كجا ها
 هـم  در را سـنگر  اي گلوله.  كشيدند دراز زمين روي...  بود كرده تار و تيره خاك و غبار و دود را برشان و دور
 هايش زانو و زد مي قلبش ، غلتيد اي بوته پشت سياوش.  لرزاند را ،تپه سنگر داخل توپ هاي گلوله انفجار.  كوبيد
 بـه  شـكاري  هـاي  قرقـي  مثل صدا بي جنگنده چند رودخانه مسير در كه ديد ها بوته برگ و شاخ الي از.  لرزيد مي

  : جنبيدند لرزان لبانش ، بست را هايش پلك آمدند مي پل طرف
 خاكستري غباري كه ديد فقط ، شد پودر و شده كنده جا از اش تنه زير تپه كرد حس لحظه چند» ... اَن و اشهد«
 آتـش  پيكر غول و بلند هاي زبانه و آسمان و زمين ميان در و  گرفت آتش  آمد باال رودخانه سراسر از دود مه شبيه
 سـركش  هـاي  شعله همراه كه ديد را پل قطعات و ها قايق  هاي پاره تكه و سر بي هاي تن ، شده قطع هاي دست
...  و پـل  گروهـان  هـاي  نالـه  و فريـاد  و جيـغ  حاال و ها خنده    و همهمه صداي و رفته باال غليظ دود مه و سرخ

 سـمت  بـه  دوبـاره . شـد  مـي ن بسـته   خاشاك و خاك از بود پر كه خيسش هاي پلك اما ببندد را چشمانش خواست
 را خون غليظ امواج و را ها خمپاره و تن هاي پاره تكه ديد بسختي ، بود افتاده شماره به نفسش ، كرد نگاه رودخانه

 رودخانـه  آتـش  امواج كه ديد و بودند مانده حركت بي و معلق دود، بلنداي در را گرفته گُر مه و آتش هاي شعله و
 و همهمـه  صداي.  پوشاند را دشت و ها تپه خاكستري و سياه دود و شد جاري ها تپه و دشت توي و آمد باال آرام
 آرام آرام دارد و  اسـت  شـده  توپ گلوله سنگيني به سرش كرد حس...  پل گروهان هاي بچه هاي نعره و ها خنده
  . بود دريده را گلويش راكت تركش.  خون در غرق ديد را گروهبان تن.  است انفجار حال در و كند مي ورم

  .اند آورده  هجوم سبزشان مزرعه و باغ به كه شنيد را گرگها زوزه و ها كفتار قهقهة و ها گراز خرناس صداي
***  
 و خـورد  تكـاني  مـرد .  نشسـت  كنـارش  صـدا  بـي  و نـرم  زن كه بود كشيده دراز بسته هاي پلك با باز تاق مرد

 نزديك او به را خود و كشيد مرد شانة و سينه بر آرام را دست انگشتان سر زن.  شد جا به جا و كرد باز را چشمانش
  : كرد تر
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  »كن خدا بر توكل...  سال چند تا مرد وردار دست...  كني مي فكر پل اون به داري بازم...  فكري تو هنوز«
  : كرد نجوا لب زير مرد

  » كردم مي فكر ستاره و تو به داشتم ، خدا بر توكل«
  : كرد زمزمه و گذاشت او سينة روي را سرش و چسباند مرد تن به را تنش كمك كم زن

  »؟ اتاق تو بريم«
  : پرسيد  مرد

  »! بهتره هوا كه اينجا! ... اتاق؟ تو«
  : گفت زن

  » باشيم هم پيش خوام مي«
  »؟ دوريم حاال مگه«

  پاشد و كشيد او موهاي به دستي خنديد.  دريافت را سكوت معني كه انگار مرد.  كرد سكوت زن
  ... و كرد نگاه ستاره ننوي به زن

***  
 انگـار  را زن صـورت  پوسـت  مـرد  داغ هـاي  نفـس .  زد پـس  را تـاريكي   كـوچكي  سـوز  گرد لرزان روشنايي

 موهاي و برد زن هاي گونه بيخ را ها پنجه مرد.  لرزيد مي اتاق ديوار و در بر پياز و سير هاي ريسه سايه. گداخت مي
 آن و فشـرد  را بـازويش  و انـداخت  چنگ مرد.  غلتيد فرش روي و كشيد كنار را خود زن.  زد پس آرام را سياهش

 زوزة ، آوردنـد  هجوم ديوار و در بر ها سايه.  كشيد پايين را اش فتيله و كرد دراز سوز گرد طرف به را دستش يكي
  . بود شده تر نزديك گرگها

  .د كر پارس سگي
  .كوبيد زمين بر سم و كشيد ماغ ورزوشان

  : غريد مرد
  »كنن خبر ده اهل خوان مي.  آوردن گير وقت غيرتا بي«

  . خنديد زن
 گُم شان ها نفس تند صداي در ديوارها خش و خش.  كرد پرتي پرت چراغ.  كشيد شيهه ها دوردست در اسبي

 ، لرزيـد  شـدت  بـه  اتاق.  كشيد جيغ دوباره زن فشرد، آغوش در را او مرد ، كشيد جيغ زن لرزيد، اتاق ناگهان.  شد
  .ريخت فرو و شد كنده جا از سقف

 را زن سـينه  طـرف  آن از و رفـت  فـرو  مـرد  هاي شانه پشت در اي شكسته چوبي تير و بلعيد را اتاق غبار موج
  .شكافت
  . لرزيد و لرزيد و لرزيد زمين ، كشيد جيغ خود ننوي در ستاره
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