
 زير آسمان
 

تازه زير آفتاب  گلهای ناز، بنفش و زرد و صورتی. صبح آفتابی زيبائی در اواسط فروردين است
شرکت نفت رنگ » چهار طبقه«چشم باز کرده و به هردو طرف ورودی سنگفرش شده ساختمان

وسط ميدان های چمن کاری اطراف ساختمان، تپه های کوتاهی از گل . و بوی بهاری داده اند
فواره های گردان، آب نقره ای را بشکل . ر برنگ قرمز آتشی از دل زمين بيرون زده استآها

. باريکه ای از سنگفرش خيس شده است. قوسهای بلندی پودر ميکنند و روی چمن می ريزند
عينک ری بن را از چشم . گرما زوری ندارد و نسيم خنکی که از شمال ميآيد دلچسب است

دو تا از بچه های حفاظت با اونيفورم قهوه ای پشت ميز . ميشومميگيرم و وارد ساختمان 
برای هم دستی بلند ميکنيم و من يکراست ميروم طرف آسانسور که . اطالعات ايستاده اند

چند تن از همکا ران همزمان ميرسند و دکمه طبقه ها را ميزنيم. روبروی در ورودی است  
پست قبال آمده.  بيرون و ميروم طرف اطاق کارمطبقه آخر از آسانسور ميآيم. و ميرويم باال  

.و چند فايل و نامه گوشه ميزاست  
مراد تازه دارد. راديو بخاطر اخبار جنگ دائم روشن است و حاال مارشهای نظامی پخش ميکند  

جلو اطاقم . اينرا از بوی خوش نسکافه می فهمم. با چرخ چای و قهوه کريدور را پيش می آيد
انطور که مشغول ريختن آب جوش توی فنجان است صبح بخيری ميگويدنگه ميدارد و هم  

فنجان را ميگذارد روی ميز بغل زير سيگاری و حرف هر روزيش را تکرار . و ميآيد طرفم
.آقا امروز هم قاچا قی زنده مانديم: ميکند  

دستگيره زير پايم را پس. دو قاشق نسکافه و کمی شير می ريزم و هم ميزنم بدون شکر  
بخار ماليمی همراه با عطر نسکافه از فنجان.  پيش ميکنم، پشتی صندلی به عقب می سرد و  

و آرام به عقب تکيه» کاپيتان بلک«توی کشو طرف پيپ و توتون  دستم می رود. بلند است  
.مثل هميشه شيک و اطو زده است عين دامادها. شهرام سرش را ميکند توی اطاق. ميدهم  

. فقط جای کراوات روی يقه خوش فرم پيراهنش خالی است. ا اينجا ميآيدبوی ادکلن آراميس ش ت
:با لبخند ميگويد  

.و هی بگو اهواز بد جائيه  بکش-  
همانطور که پيپ را به دندان دارم، بجای هر حرفی مثل ياسر عرفات با دو انگشتم توی هوا هفت 

 دست دو تقه آرام روی پوستر بعد با کف. سرش را ميآندازد پايين و نرم می خندد. درست ميکنم
:بين راه بلند ميگويد. رنگی دکل حفاری که به در چسبانده ام ميزند و ميرود طرف اطاقش  

.ماندی، توی سالن ناهارخوری می بينمتزنده  -  
طبقه چهارم برشی از نور خورشيد صبح را فيلتر شده و ماليم  پنجره سراسری و دودی رنگ

ذرات گرد و غبار در شعاع نور .  کف اطاق پخش کرده استروی ميز و موکت خاکستری رنگ
همان دو کبوتر چاهی مثل هر روز پشت شيشه روی لبه سيمانی پنجره. توی هم می لولند  

.نشسته اند و مرا را ديد ميزنند  
 

گرچه به اين چيزها . دارم با تلفن صحبت ميکنم که برق چشمکی ميزند و کل ساختمان می لرزد
 اينبار بی اختيار خودم را پرت ميکنم روی موکت و کنار پايه های ميز سنگر عادت دارم ولی

. کفش و پای همکا ران تا زانو توی ديدم قرار گرفته است. درب اطاق هنوز باز است. ميگيرم
دارند بطرف پله های ته راهرو می دوند که بروند طبقه همکف و روی زمين بنشينند، کار هر 

گردونه غليظی از دود سياه. لند ميشوم و از پنجره شهر را نگاه ميکنماز جايم ب. روزمان است  
دسته ای پرنده هراسان روی شهر در ارتفاع کم سرگردانند، . با دور کند دارد غرب را می پوشاند

. دود بيرون مانده استنک آنتن راديو و دکل مخابرات از توی. مسير خاصی را دنبال نمی کنند  
ی ابر، چهار ميگ سفيد اوج گرفته اند و مرتب به پهلو باز و بسته ميشوندباال توی دل آسمان ب  

.زد هوايی ها هنوز دارند شليک ميکنند. و نور خورشيد را می تابانند  
:برق که آمد صدای راديو بلند ميشود  

....حمله هوايی دفع يا انجام شده است، از پناهگاه بيرون آمده و  
. دارم و ميدوم توی راهروی خالی، به آسانسور اعتباری نيستکليد ماشين را از روی ميز برمي

پله ها را ميگيرم و خودم را ميرسانم طبقه همکف و جلو درب بزرگ شيشه ای ساختمان که 
چند نفر از بچه های اداره . بخاطر موج انفجار با ضربدرهای قرمز سراسر تيپ کاری شده است

سرو صدای بقيه . ها کنار آسانسور نشسته اندآبی و پوتين روی پله » بيلرسوت«حفاری با 
يکی از مامورين حفاظت ساختمان دست روی گوشش گذاشته. همکاران  از کريدورها بلند است  

:شهرام جلو آسانسور ايستاده بود و تا مرا ديد توپيد. و دارد با تلفن صحبت ميکند  



  کجايی بی کردار؟-
:بجای جواب ميگويم  

.رسم کار فرهاد را ساخته باشندميت» نورد« دارم ميرم -  
  يه دقه صبر کن، مگه نمی بينی ميگ ها هنوز تو هوان؟-

بوی باروت هوا را . دستگيره پهن و سفيد در را فشار ميدهم و خودم را مياندازم بيرون ساختمان
از پارکينگ . تويوتا های زيتونی رنگ دارند بلوار بغل اداره را پرگاز طی ميکنند. انباشته است

» نيوسايت«که ميزنم بيرون شهرام وسط آسفالت ايستاده و راهم را بسته است، سوار ميشود و 
. ماشينهای آتش نشانی شرکت نفت آژيرکشان به طرف مرکز شهر ميروند. را پشت سر ميگذاريم
اين ور خيابان ترافيک زيادی . مستقيم ميرانم بسمت پل» متری24«از . اوضاع آشفته است
.ماشين ها پر آدم، زنجيروار دارند از شهر خارج ميشوند. لف محشر کبراستنيست، جهت مخا  

  يعنی بين آنهمه اتوبوس توی کارخانه، عدل ميخورد به اتوبوس برادر تو؟-
.دارد شعر ميبافد، به سنش نمی آيد  

تو از کجا مطمئنی آنجا را زده اند؟.... حاال شايد برادرت امروز نرفته کار، ميگم يعنی-  
! کن شهرام، سر جدت بس-  

ماشين ايرانگاز پر از سيلندر های . چشمهای عسلی رنگش را ميدوزد به روبرو و ساکت ميشود
.زرد رنگ سروصدا کنان از کنارمان ميگذرد  

جزيره زير پل را بغل کرده، تن به ديواره سنگی پشت کارون آن پايين، ترس خورده و گل آلود  
بلم های خالی کنار پله های سيمانی ساحل سر توی هم . ذردبانک ملی و مخابرات می سايد و ميگ

کاميونی انتهای پل از جاده پايين افتاده، . برده و روی موج های سبک آب حرکتی بی رمق دارند
.چرخهايش بهوا رفته و دو مرد کنار ش ايستاده اند  

ودی خفه کننده بوی شديد سوختگی همراه با د» نورد لوله« اول جاده خرمشهر و جلو کارخانه 
نگاهم ميچرخد روی. حدسم درست بوده، هرچه هست همين جاهاست. همه جا را گرفته است  

توی آئينه بغل نگاهی. دستهايش را به عالمت تسليم و رضا از هم باز ميکند. صورت شهرام  
.می اندازم، فرمان را به چپ ميچرخانم و از جاده اصلی خارج ميشويم  

 
که لوله های نفت از زير آن عبور ميکنند ميرانيم طرف اولين ساختمان از روی پل کم ارتفاعی 

کارخانه که ازپهلو فرو ريخته است و تيکه های آهن و شيشه و الستيک روی چمن و اسفالت 
نيروهای امداد همزمان با ما رسيده اند و شيلنگ های آب آتش نشانی بکار افتاده . پراکنده است

. رد شديم، حتم دارم االن جاده را بسته اندخوب شد: شهرام ميگويد. است  
.ماشين را روی چمن جلو ساختمان نگه ميداريم و می دويم طرف مجتمع اصلی کارخانه  

. آنها که صدمه نديده اند گيج و سردر گم با سر و روی خاک آلود دارند زير آفتاب راه می روند
از مردی . تفاع کم ديده استديگری خودش ميگ ها را در ار. يکی ميگويد خمسه خمسه بود

زانو هايم دارد. با دستش به روبرو اشاره ميکند. آدرس قسمت ترانسپورت را می پرسم  
!بدو: می لرزد اما به  شهرام ميگويم  

کابل های برق پاره . سر راهمان گودالی عميق وسط اسفالت درآمده است، بايد جای راکتی باشد
دو تا از اتوبوس های .  پارکينگ قسمت ترانسپورت ميرسيمبه. شده، به پايه های چوبی آويزانند

شيشه های بقيه شکسته وپرده های آفتاب گير پنجره . آبی رنگ به پهلو افتاده و آتش گرفته اند
ميدويم و خودمان را . طاق پيکانی به صندلی ها چسبيده است. ها رو به بيرون در باد می لرزند

زنها و. هايش ميخورد به نخلستان و زمين های زراعتیميرسانيم ضلع شرقی کارخانه که انت  
باد راه . بچه ها دارند گروه گروه از ميان زمينهای شخم زده شيلنگ آباد به اين طرف می دوند

انگار دور خود می چرخند. افتاده و دودلخ شن آنها را بصورت اشباح سياهی در آورده  
. به سينه آسمان چسبيده استخورشيد در هاله ای از غبار سياه. و پيش ميآيند  

بوفه بهم ريخته و عده ای رنگ پريده و مات. وارد سالن استراحت راننده ها می شويم  
.نشسته اند دور ميزها و سيگار ميکشند، کسی حرفی نميزند، فرهاد ميانشان نيست  

  اينجا ها که نبود الحمداهللا-
  حاال ميگی چکار کنيم؟-
.شايد خانمش خبری ازش داشته باشد. ش بزنيم برگرديم شهر سری به خانه ا-  

.راه بيفت: شهرام اينرا گفت و بازويم را کشيد  
بيد های مجنون . حاال آمبوالنسها در رفت و آمدند. دنبالش راه می افتم و از سا لن ميزنيم بيرون
 هلی کوپتری نظامی حاشيه افق را گرفته و در. توی محوطه يک در ميان شکسته و افتاده اند

گروهی جلو ساختمانی که . صدای توپخانه خودی از دور می آيد. ارتفاع کم به شرق می رود
ميگويند» جنگ جنگ تا پيروزی«ماشين را پارک کرده بوديم جمع شده، مشت ها توی هوا  



کج سوار ماشين می شويم،از کنارشان ميرانيم و . يکی دارد با دوربين ويدئو ازشان فيلم ميگيرد
بلدوزرها بکار افتاده اند و دارند لوله های له شده و ترکش خورده را . جاده اصلیميکنيم بطرف 

.از توی محوطه جمع ميکنند  
مغازه ها باز هستند و تاکسی ها در رفت و . از سه راه خرمشهر مياندازيم و ميآئيم توی شهر

ی مردم شده مدتی است که مرکز خبر. انگار همه ميدانند که بقيه روز خبری نخواهد شد. آمد
بگويد فالن شهر را فردا ميزنند، مردم خانه ها را رها ميکنند. برنامه فارسی تلويزيون عراق  
. کلمن آبی، سبدی نان و غذايی حاضری همراه با فالسک چای. و بيابان ها پر از ماشين ميشود

.»مهحاال حمله بشود يا نشود شب را بيرون سر ميکنيم، مثل ه«. رايوی ماشين هم که هست  
:رسيده ايم به پيچ استاديوم که جلويمان را ميگيرند  

. برادر، ترافيک از فلکه ساعت تا خود پل سفيد بند آمده، دور بزن برگرد-  
بعد يکمرتبه ميگويد يه راه ديگه هم هست، . کاشکی کمربندی را رفته بوديم: شهرام ميگويد

فجار بيشتر به آدم ميخوره، توی کمربندی موج ان: وقتی ماشين راست شد گفتم. دوربزن
از پشت استانداری ميآندازيم باال و ميرسيم راه آهن و بعد خيابان راست را. اينجوری امن تره  

ماشين را می کشانم سايه درختی . کمرکش خيابان دوم منزل فرهاد است. می گيريم تا کيان پارس
يس عرق است و دهانم تلخکمرم خ. حاشيه آسفالت و برقی ميپرم و زنگ خانه را فشار ميدهم  

....خانمش در را باز ميکند. و خشک  
.سوالی نميکنم و جوابی هم نمی شنوم، فکر همديگر را ميخوانيم. چشمهامان بهم دوخته ميشود  

فرهاد؟: با چشم ميپرسم  
.سالمت است: با لبخندی بدون کالم می شنوم  

 حاال نصفه نيمه در ميآمدند حاال يکباره تمام نفس هايی که از صبح تا. انگار دنيا را بمن داده اند
دستم را . انگار سردم شده است. جمع شده و بيرون می ريزد و ششها يم خالی و سبک می شوند

هوس يک استکان . به ديوار می گيرم و کنار ماشين روی موزائيک های جلو خانه ولو ميشوم
.کاشکی پيپ توی ماشين بود. چای می کنم  

.تا از کارگرها را آورده بود جندی شاپور قبل از حمله چند -  
  پس اصال کارخانه نبوده؟-
  چرا بوده اما کارگر ها آزمايش پزشکی و اين چيزها داشتند، آورده بودشان بيمارستان،-

.ينجا بوداپيش پايت   
  دستيگردم و سويچ را ميدهمبرم بی هيچ حرفی   بعدبغلش ميکنم و. کجاستنمی پرسم حاال 

:ارم ايستاده است که کنشهرام  
. بزن بريم اداره-  
. نهار خوری که بسته است حاال-  
.اونا دل شير دارن، هميشه منقلشان دود ميکند.  پس برو سی متری کبابی اديب-  
  از پل که نميشه رفت مگه نديدی؟-
! راهی پيدا کن شهرام، مثال دست فرمانت يک است-  
 

:ثارم ميکندد نميرس بدهنش فرهاد ميآيد خانه و هرچه شب  
شهرام بيچاره را هم ميخواستی مثل!  اسمت برادر بزرگه است اما قد يه بچه هم مخ نداری-  

ی آن واويال خودش را می اندازد دم آتش توپخانه،توخودت نفله کنی که چی؟ کدام بی عقلی   
پس  کارخانه را بکوبند؟ من نگران خودم باشم يا دلوابارهفکر نکردی ميگ ها برگردند و دو 

 سوپرمن بازيهای تو؟
های و هوی يش باال و پائين ميشود و صدايش بادستها.  است چايش روی ميز يخ کردهاستکان  

.گيبسون قاطی استگازی کولر   
.به مبل تکيه ميدهم و پيپ را با رضايت مک ميزنم .دلم قرص قرصه و خيالی نيست  

.دبزنتشر  قيامت بگذار تا قيام  
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