روضه
شــبشده بود  ،مُــستمعها و آخــوندها هــمه رفتهبــودند .بــیبی مــاندهبود و
حـــوضش که تـــختی رویِ آن گـــذاشته و همهی شمعدانیها را رویِ تـــخت
چیدهبـــودند .حـــیاط فرش شدهبود و آخـــرین مـــردهایی که خانه را ترک
میکردند نصفِ هر قالی را رویِ نصفِ دیگرش تا میزدند و میرفتند .حاال
منـظرهی صحنِ خانه از فـرشها و زمیـنهایِ خالی جزیرهجـزیره بود .من دوتا
دوستِ تازه تویِ صندوقخانه یا بهقولِ خودمان صَندِخونه داشتم که منتظرم
بودند اما کسی از وجودشان خبر نداشت .زورکی داشتم با بچههایِ خاله و
خواهرم بازی مــیکردم ،میتــرسیدم که اگر بازی نکــنم دنــبالم بیایــند و
دوستامن را پیدا کنند .هرطور بود وامنودمیکردم؛ »همهی حواسم تویِ بازی
است« اما خدا مـیداند که ایـنطور نـبود .راستش بیـشترِ حـواسم پـیشِ آن دو
دوستِ جـدید بود که کُـنجِ رَفِ صَندِخونه منتـظرم بـودند .هر روز -روضه
که شروعمیشد -خواسته و ناخواسته از آنها جدا میشدم چون هزارتا کار
باید اجناممیدادم ،جُفتکردنِ کفشها و ریخنتِ گُالب تویِ دستِ مستمعها
و پــیدا کردنِ کفــشها مــوقعِ رفــنت سه وظیفهی مهمّ بود که بهعهــدهداشتم.
مُـستمعها از کِـریاس واردِ دالون مـیشدند و همـانجا بـاید کـفشِ خـودشان را
میکنـدند .من بـاید کفـشها را جوری نظممیدادم که وقتی مـسئولِ مـربوطه

از تویِ اُرسی با یک سینیِ پُر از چایی خارج میشد کفشها را لِغَتنکند و
از سویِ دیگر راه بر مهمانهایِ تازهوارد هم بستهنشود .این بود که حواسم
بهکُـلّی از دوستامن در کُـنجِ رَفِ صَندِخونه پرتمـیشد .چـیزی که دوباره مرا
یادِ آنها مــیانداخت جایِ مــنبر بود .وقتی که نوبت به آقایِ شیرازی
م یرسید از بس خوب روضه میخوانْد همهی بچهها و بزرگها مینشستند
و گوشمــیدادند .گرفــنتِ چایی و سیگار هم تعطیلمــیشد و چون کــسی
مجلس را ترکمنیکرد خودبهخود حتویلدادنِکفشها هم دیگر مطرحنبود.
شیرازی از مــنبر باال مــیرفت و رویِ پلهی آخر مینشــست .پــشتش را به
دیواری سفیدکاری شده میداد که بارخونه را از حــیاط جدا مــیکرد .این
بارخونه هــیچ منــفذی نــداشت اال یک پنــجرهی کــوچکِ گُلمانــند -مــثلِ
گُـلهایی که رویِ کـاسهی سهتار یا سنتور میکَنـند -و آن گُلْمانـند درست
باالیِ سرِ آقایِ شیرازی قرار میگرفت و در و بندی هم نداشت و همیشه باز
بود ،غیرازآن ،پنجرهی گنجهمانندی بود  -از چوب -که بازوبسته میشد و
به صَندِخونه راهداشت .این پنـجره در واقع تنـها راهِ ورود به بارخونه بود و
برایِ استفاده از آن بـاید چـیزی مـثلِ یک صندلی زیرِ پایت میگـذاشتی و از
رَفِ صَندِخونه هم بهعـــنوانِ پلهی دوم استفاده مـــیکردی و خودت را به
سختی درونِ بارخونه میکشیدی که چیزی هم آنجا نبود غیر از مخزنهایِ
کوچکی -دور تا دورِ اتاق -که به هر یک از آن مخـزنها آخور میگفتـند و
قراربود در آنها جو و گندم و ارزن ذخیره کنند .آنجا چراغی نداشت و در
طولِ روز از هـــمان سوراخهای گُلمانـــند نورِ کـــمی میگـــرفت که در آن
ظُلَمات بسیارمغتنم بود.
شیرازی عادت داشت سرش را به دیوارِ پـشتِ مـنبر تکـیه میداد و با آب و
تابِ فراوان ذکرِ مـــصیبت مـــیکرد .صدایش تویِ بارخونه مـــثلِ جعبهی
رزونانسِ سنتور میپیچــــید و از دریچهی گنجهمانـــندِ صَندِخونه خارج
مـیشد .دوستانِ جـدیدِ من هم صدایِ شیرازی را مـیشنیدند و در متامِ این
مدّت منتــظر بــودند حررارتِ روضه فروکشکــند تا خــواهناخواه بــحث و
گفتگو را دربارهی سخنهایِ شیرازی آغازکنند .این دومین شبی بود که با
آنها آشنــاشدهبودم .اآلن درست هــفت روز است که ما هر عــصر روضه

داریم .حدودِ ده روضهخوان میآیـند و یـکی بـعد از دیـگری منبرمـیروند تا
آخر از هــمه شیرازی مجــلس را ختمکــند ،ذکرِ مــصیبتش که متــامشد قــهوه
میدهــند و مجــلس را با صلواتی برمیچینــند .من اول بــاید یک گُالبدان
بردارم و تویِ مـردانه بگـردامن ،که آدمها -بعـضی نشـسته ،بعـضی ایـستاده-
دستـشان را درازکنـند و هـرکس خـواست کـمی گُالب بـهصورتش بـزند .بـعد
باسرعت باید برگردم و مراقبِ کفشها باشم .خیلیها از اول تا آخر ِ مجلس
کفشهایـشان را زیرِ بغلـشان نگهمـیدارند و درنتیجه دمِ در معـطل منـیشوند،
با اینحال هنوز کفشْکنی شلوغ پلوغ است .تا آخرین نفرها نروند و قالیها
را رویِ خودشان تانزنند کارِ من متام من یشود .وقتی آخرین مردها رفتند تازه
بچهها مِیدانی برایِ بازیکردن پیدامیکنند .این فرشهای جزیرهجزیره حیاط
را به صفحهی شطرن تــبدیل میکــند که شوقِ بازی را در دلِ آدم دامن
مـیزند .بـیبی و زنهایِ دیـگر هـمه در اُرسی جـمع شدهاند و دارند بـساطِ
چایی را برای فردا آماده میکنـند .اُرسی یک در به دالون دارد و یک در به
حیاط و همـین درِ دوم باعث م یشود که به کُّ لِ اتاقْ »اُرسی« بگویـند ،دری
مُـشبّک که اگر باز بـاشد همهی حـیاط از آجنا دیده مـیشود و اگر حوض و
تــــختِ رویِ آن و شمعدانیها نبــــودند خُدّامِ چــــایخانه که رویِ زمــــین
مینشــستند و سماور و بــساطِ سفیدرنگِ چایی پــیشِ دستــشان پهــنبود،
میتوانستند منبر را ببینند.

صَندِخونه
من خـــجالت میکـــشیدم که چنـــین دوستانی داشتم .راستـــیراستی دلم
برایشان تنگمیشد یک زنبورِعسلِ طالیی و یک عنکبوتِ کاربافِ بزرگ
که خودم در آشنایـیشان دخالـتداشتم .رابطهی ما حلـظه به حلـظه عمیـقتر
مـیشد ،مـیدیدم که فـکرِ هـرسهمان عمیـقاً به روضه و مخصـوصاً حـرفهای
شیرازی و موعظه و ذکرِ مـصیبتی که مـیکرد جـلب شـدهاست.کـاربافو یک
تارِ حریرمانندی تنیده بود که در گوشهیِ زاویهیِ قائمهیِ رَف کانالی ایجاد
مـیکرد و اوّل و آخرِ کـانال را هم بـسته بود و منـیدامن -اگر ارادهمـیکرد -از
کـــجا میتوانـــست به آن واردشود .طال یی اما آنداخل گیرافـــتادهبود و
همینطور که نظراتش را با ما درمیان میگذاشت با یک انرژیِ پایانناپذیری
مـــرتب از راست به چپ و از چپ به راست در رفـــتوآمد بود .مـــثلِ
پیرمردهایی که یک رُبدِشامبرِ برقْبرقی میپوشند و در سالنِ منزلـشان قدم
میزنـند نه از سخنگفنت و نه از قدمزدن خـسته منـیشد .کـاربافو ساکت و
ساکن در سهکُنجِ رَف قرار میگرفت و خیلی آرام و منطقی مسیرِ بحثها را
دنــبال مـیکرد .دلم میخــواست وقتی صدایِ شیرازی از جعبهی رزونانسِ
بارخونه بـیرونمیزد و در فـضایِ صَندِخونه طنیـنانداز مـیشد ،میتوانــستم

پیشِ بچهها باشم تا سهتایی به سخنانِ او گوشکنیم .مطمئنم که طالیی هم
مـثلِ من -که کفشکـنی را رها مـیکردم -از جُـنب و جوش میافـتاد و کـمی
آرام میگـرفت .هـربار شیرازی پلـههای مـنبر را میگـرفت و باالمیرفت ،آبـابا
که مدیرِ اصلیِ روضهخوانی بود یک آفــتابهی کــوچکِ زیــبا به دستِ من
میداد با لولهای نازک و دستهای پُرپـیچ و خم از نـقره که پر از گُالب بود و
میگـفت  » :این را بگـیر و کـنارِ حوض بنـشین ،مـبادا کـسی را از تو بـزنی،
بــپا گالب به هــمه بــرسد« من هم میرفــتم پــشت به حوض و رو به مــنبر
مینشــستم و همیــنکه موعظه مت ام مــیشد حــواسم را میدادم به مردم که
کسی از دستم در نرود .اواخرِ ذکرِ مصیبت برمیخواستم و مثلِ برق همه را
گالب میدادم و جوری تنظیم میکردم که گالبها متام نشود .این کارها را
مــیکردم اما حــواسم جایِ دیــگری بود .یــکی پــیشِ طال یی و کــاربافو که
میدانـستم مـباحثِ داغ و جذّابـشان بـعد از موعظه شروع به غَلَـیان کرده و به
احترامِ ذکرِ مــصیبت دندان رویِ جــگر گــذاشتهاند و چــیزی نگفتــهاند تا
مـصیبت هم متام شود .دیـگر حـواسم پـیشِ گـوسفندی بود که این روزها
خـریده بـودند و در خانهی قـصاب امانت گـذاشتهبودند ،قـراربود روزِ بـعد از
عاشورا برایِ آبگوشتِ امامْحُسینی سرش را ببُرند.
شب وقتی که باالخره خودم را به صَندِخونه رساندم بـحث بر سرِ شفاعت
بود .شیرازی گفتهبود:
بر دروازهی بهـــــــشت صفهایـــــــیست که گنـــــــاهکاران
تـــشکیلدادهاند و در پیـــشاپیشِ هر صفی شفیعی ایـــستاده از
اولیایِ خدا و چانهی صفِ خویش را میزند و ایشانرا شفاعت
میکـند تا باخود بهبهـشت ببرد .میگـفت به خدا قـسم صفِ
امامحـسین از همهی صفها طوالنیتر است و هر کس برای او
قــطرهی اشکی از سرِ اخالص ریختهبــاشد ولو گُنــاهکار در این
صف جای دارد.
اینحـرفها را طالیی -مـیرفت و مـیآمد و پـشتِ سرِ هم -تـکرار مـیکرد.
کـاربافو از انرژیمـصرفکردنِ طالیی خـوشنود بود ،نشـستهبود ومـثلِ داوری
که توپِ پینگپـنگ را تعقـیب میکـند طالیی را نـگاهمیکرد تا خودبخود از

رمق بیفــتد و وارونه شود .حــرفی که طال یی میزد و حتــرّکی که داشت به
ازپـــادرآمدنش کـــمک مـــیکرد .کـــاربافو ،او را مـــثلِ روحی در تنِ خویش
میدانــست مــثلِ لعــلی در سنگ .تــارهایی که تنــیدهبود خود بخــشی از تنِ
کـاربافو بـودند که هر سویی گــسترده مــیشدند .این تـارها اگرحـشرهای در
آنها گرفـتار منـیشد جز غُـبارِ پراکـنده هـیچ نبـودند .طالیی تـشنه بود و دلش
شهد میخـــواست .بـــالهای شفّافش را رویِ پـــشتش جمعکـــردهبود و سپرِ
درخــشانش را رویِ ســرْدوشیِ جــوشنش انداخته -مــثلِ سردارای که رجز
میخـوانَد -از شرق به غرب و از غرب به شرق مـیرفت .و در همـین حال
میگفت:
همیــشه فــرصتِ تغیــیر هــست .آخــرین ثانیــهها هــیچ فــرقی با
ثانیههایِ پیش از خود ندارند.
کاربافو اما پرسشِ مهمّیداشت:
شفاعت از چهکــسی؟ مــگر امام علیهالــسالم زبامن الل دایهی
دلسوزتر از مادرست یا خدایِ آفریننده و خدایِ قضاوتکننده
استغفراهلل دو خدایِ جداگانــــــهاند؟ که بــــــاید از یــــــکی
سفارشگرفت و پیشِ دیگری بُرد!
یعــنی تو فــکر میکــنی امامحــسین آن دنــیا میایــستد و از تویِ
»مـگس« که همـچون من در روضهی او گریـستهای پـیشِ خدا
شفاعت میکند؟
طال یی اما به جایِ پــاسخ دادن ،همــین جملهی آخر را چــسبید و با حالتی
مُعترض گفت:
تو برایِ چه گریــسته بــاشی؟ مــگر دردِ مــشترکی داری؟ آخر
گریه که از رویِ هوا من یآید .موجود بایدرجنی کشیده باشد تا
به حالِ دردمندی بگرید .باالخره »غمِ مرگِ برادر را برادرمرده
مـیداند« .بـله وقتی چنـین نبـاشد ،شفاعت بیمعـنی مـیشود.
دو قــطره اشک که فــرمولش معــلوم است ،اگر آنالیز کنــند
میدانـــند چــهقدر آب و من ک دارد ،گــیرم هــورمون و پروتئـــین
دارد .مـــیشود مـــصنوعی ایـــنها را ترکـــیب کرد و نذرکرد و

روزی یک لیوان برایِ امامحسین ریخت .این که مهم نیست،
مـــهم آن دردیست که پـــشتِ اشک نهفـــته و آن دردْ البـــته
بیحسِ مشترک بوجود منیآید.
کاربافو گفت:
پس آن اِخالصی که شیرازی گفت چی؟ شیرازی گفت »:هر
کس برای او قطرهی اشکی از سرِ اخالص ریختهباشد«  ،از سرِ
اخالص یعـنی فـراموش کردنِ خود در رنِ دیـگران .ایـنکه من
به حالِ خودم گریه کنم معنایش آن است که خودم را میبینم
و ایــنکه احــساسِ »دردِ مــشترک«کــنم زبامن الل معــنایش آن
است که نعــوذباهلل امام حــسین را از جــنسِ خودم میپــندارم.
اتفاقاً اینجاست که شفاعت بیمعنی م یشود .چرا؟ چون ما
یک عده همدرد جــمع شدهایم و دورِ هم به دردِ مــشترکِ
خــودمان گریــستهایم .حاال به چه حــساب یــکی بــاید برود
شفاعتِ بقـــیه را بکـــند .اگر ایـــنطور بود آقا امامحـــسین
علیهالسالم چون بچهاش را سرِ دستِ مبارکش شهید کردند و
قــبل از شهادت داغِ عــزیز دید بــاید هرکــسی را که داغِ فــرزند
دیده بــهخاطرِ دردِ مــشترکی که داشتهاند شفاعت کــند .نــفرِ
اولش هم البد زبامن الل ازرقِ دمـشقیِ ملـعون است که چـهار
پسرش جلویِ چشمش در روزِ تاسوعا به دستِ حضرتِ قاسم
بن امام حـسنِ مجـتبی علیهالـسالم هالک شدند و خودش نـیز
در هـــمان جـــنگ با شمـــشیری که حـــضرتِ قـــاسم از پـــسرِ
آنملعون غنیمت گرفتهبودند به دستِ مبارکِ تازهدامادِ کربال
به درک واصل شد .اگر امام حــــسین بخواهــــند این
فـرزندْمردگان را شفاعت کنـند به خدا قـسم که اگر فرشِ قـرمز
هم پهن کنند من به بهشت منیروم.

گوسفند
ما داشتیم تـبادلِ نـظر میکـردیم که بـیبی آمد تویِ صَندِخونه و بی مـقدمه
گفت:
نــنه ،آبــابا خیــالدارند پــوستِ خیــارـ هــندونه برایِ گــوسفند
ببرند .بیا تو هم برو که دستشون سنگین نباشه.
پـوستها را مـثلِ نانِ تِـرید ریـزریز کردهبـودند و به ما سپردند .خانهی قـصاب
به چـشمِ من باغی دلگـشا مـیآمد که هم عـمارتِ اعـیانی داشت و هم آغُلِ
گوسفند .زنِ قصاب دمِ در آمد و کلّی تعارف کرد.داخل که شدیم ،قصاب
هم پیدا شد و همینطور که حرف میزد ما را به درِ آغل هدایت کرد .رو به
آبـابا گـفت این پـسرِ نیـرهخامن است؟ آبـابا گـفت بـله گـفت خدا رحـمت کـند
پدرش را .همی نجا بود که درِ آغُل را باز کرد .گوسفندِ ما تنها نشسته بود
و هـــیچ حـــیوانِ دیـــگری در آن طویله نـــبود .پـــوستها را تویِ تـــشتی که
نزدیکش بود خالی کردیم  .منیدامن به چه حسابی حسکردم به حلاظِ سِنّی از
من بــزرگتر است .نــاخداگاه سالم کردم بــعد هم -بــهاشاره -پــوستهای
هـندوانه را تـعارف کردم .برخـاست و با نـخوت سراغِ تـشت رفت .بهزودی
قـصاب و آبـابا از یـکطرف و من و گـوسفند از طرفِ دیـگر سرگرمِ گفتـگو

شدیم .پـرسیدم از ایـنکه میخواهـند برایِ خُدّامِ امام حـسین سرت را ببُـرند
خـوشحالی؟ گـفت راستش را بـخواهی بـرایم فرق منیکـند .گفـتم اگر این را
از تهِ قـلب مـیگویی که وای به حالِ آن خُدّام که یکـیشان هم خودم بـاشم!
امیدوارم اینطور نباشد .گفت:
داداش ما گوشتِ دمِ چرخیم! مگر از خُدّامِ امام حسین غیر از
پوستِ هندوانه چیزی به ما م یرسد؟ مردْ آن سرور بود که آب
هم گــیرش منــیآمد و هر حلـظه بیــشتر ازپــیش بر عُــهدهی عــهدِ
خود باقی میمـاند .آدمی که روزِ آخرِ خدمتش وعدهی کـبابِ
بره باشد نزدِ من آنچنان ارج و قُربی ندارد که بخواهم جامن را
فدایش کنم .نه میگویم نوشِ جانش نه میگویم زهرِ مارش.
من دیدم فـضایِ ذهـنش بدجوری مهآلـودست ،سراغِ آبـابا و قـصاب آمدم که
داشتند شرط وبــیع میکــردند .آبــابا اصرار داشت که ذبح در روزِ عــاشورا
نبـــاشد و صبحِ خیـــلی زودِ یازده مـــحرم اجن ام شود .ظـــهر خـــیال داشتند
آبگـوشت بار بگـذارند که برایِ شامِ شبِ خُدّام به قوام بیـاید .قـصاب هم
طوری دوپهـلو حرفمیزد که موافقت یا مـخالفتش روشن منـیشد ،مـرتّب
تکرار میکرد که »ما کارِ خودمونو بلدیم ،شما خودتو ناراحت نکن« .باز
آبــابا اصرار مــیکرد که بــیبی گفتــهاند روزِ عــاشورا منیخواهــند خون ریخــته
شود .قصاب با پُرویی میگفت :بیبی خواستهاند شما هم خواستهیِ ایشان
را گفتید ،من هم حرفهایِ شما را شنیدم دیگر کار را بگذارید به عهدهی
من .آبــابا هم دلشمیخـــواست حرفِ قـــصاب را قــبول کـــند اما از بـــیبی
میتـــرسید .میدانــــست این درجه از پــــاسخ برای بـــیبی اطمیـــنانبخش
نخـواهدبود .مـجدداً تأکـیدمیکرد که »پس عـاشورا ذبـحی نداریم« .منـیدامن
قـصاب چه کِرمـیداشت که باز مُبـهم جواب میداد .این گفتـگو مرا عـصبی
مــیکرد .پــیشِ گــوسفند برگــشتم ،مــاشاهلل همهی پــوستها را خورده بود.
گفتم گوارایِ وجودت بگذار از خودت بپرسم که نظرت در بارهی روزِ ذبح
چیــست؟ گــفت هــرچه زودتر بــهتر .من عــاشورا را ترجــیح مــیدهم ،گــمامن
مرگِ قشنگتـریست .گفـتم جدّاً ایـنقدْر بـرایت مـرگوزندگی بیتـفاوت
است؟ یک عدهای منتظـرند تو را آبگوشت کنند و تو اینگونه -ببخشید،

قصدِ توهین ندارم -گوسفندوار همهچیز را میپذیری .گفت:
مـــگر تو نـــپذیرفتهای ؟ تو مـــیدانی چـــندتا مـــوجودِ زندهی
ذرهبینی همین اآلن منتظرند که تو مبیری؟ م یدانی به مَحضی
که مبـیری آدموار آبگـوشتت میکنـند .دیر یا زود چاقویی زیرِ
گـلویت خـواهد بود و دعا کن که مـرگت به اندازهی مرگِ با
چاقو سریع بـاشد .راستش ایـنها را تو هم پذیرفتهای اما به
رویِ خودت منیآوری.
گفــتم از قــضا من با آن مــوجوداتِ ذرهبیــنی بیارتــباط نیــستم .آنها کارِ
خـودشان را میکنـند و نـظم و ترتـیبِ خـودشان را دارند .بـیادعا و کمحرفـند
اما حرفهای عــمل میکنــند و هــمانطور که خودت مــیدانی حُبّ و بُــغضِ
خـاصّی هم در عملکـردشان نیـست .همیـنکه بیطـرفانه قـضاوت میکنـند به
من آرامش م یدهد و حرفی ندارم آبگوشتم کنند اما منیفهمم این چهربطی
به پذیرفنتِ  ....حرفم را قطع کرد و گفت:
چرا چِرتو پِرت مــیگویی مــگر آدمها نــسبت به گــوسفندها
حُبّ و بُـــغض دارند؟ مـــگر کـــارشان را غـــیرِ حرفهای اجن ام
میدهند؟ همین اوسامیرِ قصاب مگر آدمِ کارنابلدی است؟ تو
خـیال میکـنی من نـسبت به مرگ و زندگیام بیتـفاومت؟ اآلن
سهروز است که من از اوسامیر خواهش میکنم که سرم را ظُهرِ
عــاشورا بــبُرد .اگربــرایم بیتــفاوت بود که اینهــمه خواهش
منیکردم .اوسامیر میگوید بیبی مخالفند.
پرسیدم :حاال چرا ظُهرِ عاشورا؟ مِنمِنی کرد و گفت:
حاال دیـــگر  ،به هر حال ،چـــهکار به این مـــسائل داری؟
میخـواستم فـقط بدانی که آنطور گـوسفندی که فـکر میکـنی
نیستم.
گفــتم ببین داداش من قــصدِ توهین نــداشتم .بــرایت غذا آوردهبودم و دارم
چانهمیزمن بلـکه یک روزِ دیـگر زنده مبانی و به دیدارت بـیایم با هم گفتگو
کنـیم .تـعبیرِ »گـوسفندوار« هم که به زبامن آمد واقـعاً همیـنطوری بود  ،باز
هم معذرت میخواهم.

مَصطبه
وقتیکه برگشتیم آبابا درست پشتِ در ،رویِ سکویی که زیرِ سَقفِ کِریاس
مــستقربود نشــست درحالیکه از کلیــدانداخنت و درزدن ابا مــیکرد .من
کنارش نشستم و پرسیدم چرا در را باز منیکنید؟ میخواهید در بزمن؟ گفت
»جوابِ بیبی را چی بدم؟« گفتم راستی بیبی چه اصراری دارند؟ چه فرقی
میکـند ذبح چه روزی بـاشد؟ گـفت :برایِ بـیبی بـعد از عـاشورا هر مقـتولی
امامحـــسین منـــیشود اما هر قاتلی شمر و یـــزید مـــیشود .این اوسامـــیر
خویـشاوندِ بیبـیست  ،اصالً شغلش هم قـصّابی نیـست ،مـحضِ خاطرِ ما
قــــبولکرده گــــوسفند را نگهدارد و ذبحکــــند ،ایــــنوسط بــــیبی میتــــرسد
دستـــیدستی اوسامـــیر را به سمتِ ابـــنِزیاد شدن و خودش را به سمتِ
یزیـدشدن سوق دهد .من دیدم آبـابا دست رویِ دست گـذاشته خودم رأساً
اقدامکردم و در زدم .بـــیبی در را باز کرد و من را بـــوسید و گـــفت برو
دستانت را بــشور که شام حــاضر است .سفرهای تویِ صفهی مــردانه رویِ
فرشهایِ امامحـسینی انداخته بودند و ماحَـضری فـراهم کردهبودند .هرکـسی

نان و پنـیر را با چـیزی مـیخورْد .من طـبقِ معـمول با حـلوایِ ارده مـیخوردم.
بــیبی هــربار آب مــیخورد یا کــمی چای به لقمهی پنــیرش مــیافزود یک
یاحـسینِ نامحسـوسی هم چـاشنی مـیکرد .من هـنوز داشتم آخـرین لقمهام را
میجـویدم که رهسپارِ صَندِخونه شدم بـحثِ طال یی و کـاربافو کمـاکان داغ
بود .طالیی میگفت:
ای نطور که تو از امامحسین م یگویی هیچ فرقی بینِ او و خدا
قائل نیــستی .صورتِ ظاهر مــیگویی این مخــلوق است و آن
خالق اما در باطن همهی خصـوصیاتِ این دو را یـکی م یدانی.
همــین طرزِفــکر باعثمــیشود که بــپذیری امامحــسین بچهی
شیرخوارهاش را در کانونِ چـنان خطـراتی سرِ دست بگـیرد و از
دشمن تقــاضای آب کــند .از خودت منیپــرسی که آیا چنــین
ریسکِ خطرناکی غیرِ مسئوالنه نیست؟ همینجا معلوم است
تو امامحــسین را مــثلِ خدایی میبیــنی که به ابراهــیم دستورِ
کــشنتِ اسماعیل را مــیدهد و از صبح تا شب صدها هزار
کودک را در جـــادهها و خیابـــانها و کوهوکمـــرهایِ دنـــیا در
مـعرضِ آسیب قرار مـیدهد و البـته پـاسخگو هم نیـست و نبـاید
هم باشد.
اگر چنی ناست من من یدامن با وجودِ خدایِ نخست این خدایِ
دوم -ولو با هر اسمی -دیـــگر چه ضرورتی دارد .آنچه
امامحـسین را »غیـرِخدا« میکـند تنـها و تنـها یک شرط دارد و
آن »وظیفهی پــاسخگویی« است .پــاسخگویی هم به نوبهی
خود تنـها یک شرطِ قطعی دارد و آن ایـنکه فرد در پـاسخِ خود
منیتواند چیزی را به خواست و ارادهی خدا ارجاع دهد چراکه
ارجاع به منبعِ غیرِپاسخگو در واقع فرار از پاسخگوییست.
کار بافو گفت:
پاسخگو در مقابلِ چه کسی؟ نشنیدی شیرازی گفت شیر در
پـستانِ مادرِ علـیِاصغر خـشک شده بود و آبی هم برای ریخـنت
در دهانِ طفـــلش نـــداشت .نـــشنیدی که گـــفت مادرش از

تـشنگی طـمع از جانِ او بـریدهبود .تو فـکر میکـنی برایِ پدری
چون حـسینبنِ عـلی علیهالـسالم آسانبود کودکش را در پـیشِ
صفِ دشمن بگیرد که »این طفل گناهی ندارد«.
اال لعنة اهلل علی القوم الظاملین
حاال این پدر بـاید بعد از بیش از هزار سال به یک عالیجنابی
مـــثلِ حـــضرتِعالی پـــاسخگو بـــاشد .زن و فـــرزندش او را امامِ
خویش میدانـند و خدا شفاعتش را رویِ چـشمش مـیگذارد،
بااینحال فتحعلیشاه منیبخشد و امر به »استنطاق« میکند.
طالیی گفت:
به تـاریخ ،به مـریدانش ،به من که مـیخواهم بـرایش گریهکـنم.
اگر تنــــــها پــــــیشِ خدا و زن و فــــــرزندش حــــــجت دارد و
پاسخگــوست ،از من و شما چه توقعی میرود که مــریدش
بـاشیم .من چرا بـاید مـریدِ کــسی بـاشم که بـیش از هزار سال
پــیش گــیرم زن و فــرزند و خدای خویش را قانعکرده اما هــیچ
پـاسخی برایِ من ندارد؟ اگر من شأنی در مقـابلِ او ندارم پس
ایــمامن هم بیمــقدار است .شیرازی میگــفت »از بــهرِ امــتانِ
تبـهروزگار بود /ورنه حـسین را به شهادت چـهکار بود« .این
یعــنی من آنقدرها هم که تو فکرمیکــنی بیارزش نیــستم.
امروز سه روز است که من تـشنهام و دلم آبقـند میخـواهد و
در دامِ تو اسیرم و چه کسی تبهروزگارتر از من؟
کاربافو گفت:
اشکالِ تو این است که حــرفهای یک نــفر را میگــیری و
قــــسمتی از آن را مــــیپذیری و قــــسمتی را رد میکــــنی .این
شیرازی که شعر از او مــثال مــیزنی هــمان شیرازی است که
داستانِ شفاعت را میگـــفت .این هـــمان است که قـــصهی
شهادتِ حــضرتِ علیِّ اصغر را میگــفت .چه شد که ناگــهان
این یک بیــتش منطــقی از کار درآمد .تازه همــانجا هم که
میگــوید »از بــهرِ امــتانِ تبــهروزگار  «...مرادش مردمِ کوفه

است که مـرتب آن حـضرت را به پـشتگرمی وعدهکـردند و در
آخر خود در سپاهِ ابنِزیاد رفتند و اولینِ آنها عمرِ سعد بود که
وعدهی امارت او را فریـــفت و امـــضای خود را کتـــمانکرد و
فرماندهِ سپاهِ ابنِزیاد شد .یعنی به واسطهی چنین امتِ نا امتی
بود که موال به شهادت رسید ،نه ایـنکه به خاطر ِ پـاسخگویی
به امتِ تبــهروزگاری مــثلِ بــنده و جــنابِ عالی .مــضمونِ این
بیت عطف به گذشتگان دارد نه آیندگان.
طالیی گفت:
خدا نکـــند عـــطف به گـــذشتگان داشته بـــاشد ،چرا که
گــذشتگان گــذشتهاند .باالخره وقتی که امامحــسین شهید
شد هنوز مختاری در این دنیا بود ...
پــیش از آنکه طال یی ادامــهدهد ،هم من و هم کــاربافو میدانــستیم دوباره
میخواهد داستانِ انتقامِ فجیعِ مختار را بگوید و آنهمه خشونتی که وی با
اجــسادِ مــردگان و بدنهایِ زندگان داشت .طال یی یــکی یــکی با نام و
جزئــــیات ،شکنجهها و مرگِ خولی و حرمــــله و ابنِ زیاد و شمر و
سنانابنِاَنَــــسِنخعی و دیــــگران و دیــــگران را میگــــفت و تا میتوانــــست
پــیازداغش را هم زیاد مــیکرد .من منــیدامن چــهطور بود که وقتی به این
قــسمت میرسیدچــشمانِ بزرگ و مُــشَّبکش هم طال یی مــیشد و سرعتِ
رفت و آمدش به سکون میگرایید و بهجایی در دوردست مینگریست.

توسُّل
بـیبی که گـوشهای تـیزی داشت انـگار صدایِ حـرفزدنها را از تویِ صفه
شنیدهبـــاشد ،در را باز کرد و بیمـــقدمه گـــفت »نـــنه با خودت حرف
مــیزنی؟« .همیــنکه سکوتِ من قدری به درازا کــشید افزود :دیوانهای؟
گفتم:
حرف میزدم اما گـــمان منیکـــنم شما مـــیشنیدید .مـــگر
ممکــــناست کــــسی با خودش حرف نــــزند؟ ما برای هر
یکجملهای که به دیـگران مـیگوییم ،ال بُد بدانـید بـهقَدْرِ دهها
کتاب با خودمان سخنگفتهایم و خواهیم گفت.
این را که گفـتم بـیبی زیرِ لب غُمغُـمی کرد و به عالمتِ اعتراض از اتاق
بیرون رفت .دمِ در حلظهای درنگکرد و گفت» :دلبهفکرتشدم وگرنه این
درسها را خودم بـلدبودم« .رفت و در را محـکم پـشتِ سرش بـست .من رو
به طال یی کردم و گفــتم ضایع شد ،نــشد؟ طال یی انگارنهانــگار که با او
حرفیزدهبـاشم چـشم در چـشمِ من و -خدا مـیداند -خـطاب به کـاربافو یا
چهکسی ،گفت:
بـله من به نـگاهِ شیرازی ایراد دارم بـهاین چـهرهی خداگونهای

که از امامحــسین مــیسازد .ایــشان را در مــقامی مــیگذارد که
صدهاهزار گناهکار را به خاطرِ یکقطره اشک شفاعت کند و
در عیـنِحال طـفلِ نوزادش را وسیلهی امتامِ حـجّت منـاید .ایـنها
و خیــلی چیــزهای دیــگر ایــرادهای مــناند به این طرزِفــکر ،این
وسط چه عــیبی دارد اگر به بــیتی از صاحبِ همین نــگاه و
طرزِفــکر استناد کــنم؟ تو که مــیگویی بــههر چــیزی مــیشود
متـوسّل شد» ،در دلِ دوست به هر حیله رهی بـاید کرد« .غـیر
از این است؟
کاربافو که متسخُر را در بیانِ طالیی درکمیکرد ،گفت:
حرف همـین است؛ »بـیتی را میگـیری و چپَـکی معنیمیکـنی
و اسمش را هم تـــــوسُّل مـــــیگذاری .حالآنکه تـــــوسُّل
یعــنی»مراقــبت از ردِّپــاها تا راه ناپــدید نــشود« وقتی کــسی در
کُلّــیتِ مــسیر و مقــصد شککند دیــگر صیانت از نــشانهها
برایش معنیندارد.
طالیی گفت :
چــیزی که برایِ من بیمعنــیست این توسُّلــیست که تو و
شیرازی میگویید .در این نگاه ،قبرِ ششگوشهی امامحسین
مـثلِ شیـشهی خالی از عـسل است .برایِ من این یعـنی توهّم؛
مـثلِ عـطری از عـسل بـهجا مـانده در شیـشهی خالی که زنـبوری
را بـــسویِ خود بکِـــشد .اسیری که جتربهکردهبـــاشد مـــیداند
چنیــنسرابی از واقعــیت هیــجانانگیزتر و تا چــهمایه خطــرناک
است ،چرا؟ چون شیــشهی خالی در و بــندی ندارد ،خوب
شــستهاند تا بویش بــپرد .تو دلت غوطــهخوردن و غــرقشدن
میجـــوید ،آنقدر سماجت میکـــنی و شورمیزنی که به
داممیافتی.
این را واقـعاً راست میگـفت .سهروز پـیش بیبیشیـشهی عـسل را شـست و
خـــشککرد و به من داد.گـــفت »اینرا تویِ رفِ زیرِ دریچهی بارْخونه
بگذار ،درش را هم نبند تا بویش بپرد« .من هنوز به صَندِخونه نرسیدهبودم

که وِزوِزِ بالزدنِ طالیی دورِ سرم آغـازشد .شیـشه را تویِ رَف که گـذاشتم
طال یی تویِ آن نشـــسته بود .ناگـــهان درش را بــــستم و از همـــین حلــــظه
سردرگُمیهایِ او شروع شد .وقتی که درش را بازکردم از بس خودش را به
در و دیوار کوفتــهبود گــیج و ناتوان در گــوشهی رف به تارِ کــاربافو گرفــتار
شد .همیــنکه پایش را از آن بــند خال صکرد دیــگر صیّاد تونلی از تــارهایِ
مُستحکم گِردش تنیدهبود .طالیی ادامهداد:
وقتی که غوطــهخوردن در عــسل ممــکن نبــاشد هــنوز امــکانِ
غـرقشدن در توهّم باقـیست .تـوسُّلی که ایـنها میگویـند من
را یادِ مادرانِ بچ همُرده م یاندازد که دلـشان به چهارتا یـادگاری
خوش است.
کــاربافو که هــشتزانو نشــسته بود و بــهظاهر چُرتمیزد همیــنجا حرفِ
طالیی را قطعکرد و گفت:
یــادگار را خوب آمدی ،نکــته همیــناست که مــیگویی! اما
غلط میگویی!
ایــنکه حــضرتِ علیِّ اوسَط علیهالــسالم برگــشت بر سرِ پیــکرِ
شهدا و به دستِ مــبارکِ خود ایــشان را دفــنکرد و بر مــرقدِ
مطــهرِ پدر نــوشت » :هذا قبر احلــسین بن عـلی بن ابی طالب
الّذی قتـلوه عطـشاناً غریـباً« تا از ایـشان نـشانی بـهجا بـگذارد.
میخـواست جایی بـاشد که هر روندهای قطبمنایِ خود را به
سویِ آن تنظــیم کــند .تو تــوسُّل را توهُّم مــیدانی چون به
»نـشانه« اعتـقادی نداری نـاچار گمراه مـیشوی و در شیـشهی
خالی مــیافتی .من تــنم را پــارهپارهمیکنم و در هر گــوشهای
خارج از وجودِ خودم با پارهای از وجودِ خودم نـــشانهای
مـیگذارم .روزی نیـست که به این نـشانهها سرکـشی نکـنم و
خرابـــیها را مـــرمّت ننـــمایم .دلـــسوزانه میایـــستم و تـــارهایِ
گسسته را دوباره بههم وصل میکنم.
برایِ من توسُّل عینِ توصُّل است.
جـهان با تـوسُّلِ من به هم وصل مـیشود و از اجتـماعِ راههایِ

کوچک ،پیشِپایم شاهراه میسازد.
من دیـگر منیتوانـستم پـیشِ بچـهها مبامن .بـیبی قدری پـوستِ خـیار و آشغالِ
سبزی آمادهکرده بود که ببرم...
ایندفعه اوسامیر خودش در را بازکرد .سالمکردم.گفت:
مــاشاهلل چه با ادب ،هفتــادقدرت به مــرحومِ پدرت رفتهای.
چـــند سال داری؟ معـــلوم است شـــاشت بـــهقدرِ کافی کف
منیکــند .بــیبی گفتــهاند دُنبال نهای گــوسفند را میخواهــند
برایِ تو کبابکنند!
من دستم وکیـسهی آشغـالْسبزی را به سمتِ او درازکردم  .شنیدهبودم که
دنبالن را به پـسرِ نـابالغ میدهـند تا قوّه پیداکـند .با اکراه گفـتم یازده سال.
اوسامـیر گـفت »برو خودت بـریز تویِ ظرفِ گـوسفند ،من کار دارم«  .درِ
آغُل را که باز کردم گویی منتظرم باشد ،برخاست و به سویم آمد .کیسه را
توی ظـرفش خالی کردم و احوالش را پـرسیدم .گـفت »نه شُکری داریم نه
شکایتی!« نــگاهی به دنبال نش انداختم اما چــیزِ زیادی نــدیدم .گــفت
ساکتی؟ امروز چــندم است؟گفــتم فردا تاسوعــاست .گــفت فردا ظــهر بــیا
ایـنجا من تنـها نبـاشم .گفـتم بـهخدا دلم پـیشِ شمـاست اما گرفـتارم .صبحِ
یازدهم خدمت مـیرسم .گــفت آنمـوقع دیـگر بـاید خدمتِ تخـمم بـرسی!
خندهای کرد و به خوردن مشغول شد.

دسته
فــشارِ کار برای تـاسوعا بــیش از حدّ زیاد است .من که برگــشتم کــلّی آدم
مــشغولِ کار بــودند .ظرف میشــستند  ،مــخازنِ آب را پُر میکــردند ،قــند
خورد میکــردند و بــهقولِ بــیبی »هــزارتا کارِ دیــگر« .فــرشها را دوباره مـثلِ
صفحهی شطرن تازدهبــودند .حــتا بچــهها هم کارمیکــردند .روزِ تــاسوعا
دستــهیسینه هم قــراربود بیــاید ،وقتی مــیرسید روضهخوان روضهاش را
قطعمـیکرد و هـمان باالی مـنبر همـراهبا »دسته« سینهمیزد و گریهمـیکرد.
بـیبی »عدسپلو با عدسِ زیاد« درستکردهبود که به تـقویتِ اشکِ چـشم
کـمک کـند .اتفـاقاً بـحثِ طالیی و کـاربافو هم بر سرِ همـین داستانِ گـریه
بود .وقتی که من سراغــشان آمدم احــساس کردم طال یی دیــگر از شور و
حــرکت افـتاده و مــثلِ قـبل تقالّ منیکــند .بــیبی تویِ صفهی مـردانه سفره را
انداخته بود .انگار همه منتظرِ من بودند »عدسپلوبا عدسِ زیاد« آمادهبود و
من طــبقِ معــمول احــساسِ سیری داشتم .با ایــنحال مجبــورشدم بچــهها را

ترک کـنم و سرِ شام حـاضر شوم .وقتی برگـشتم همچـنان بـحث داغ بود.
طال یی میگـــفت در گـــریه یک اعتراف به ضعف و احـــساسِ حـــقارتی
نهفتـــهاست که خـــوشایند نیـــست .اما حلظهای که من رسیدم حـــرفش
متـــامشدهبود و بـــهاصطالح میکـــروفون دستِ کـــاربافو بود که از »گـــریه«
دفاعکنَد .حرفش اینبود که:
گــریه عال متِ نــگاه به گذشتــهاست و خــنده عال متِ نــگاه به
آیــنده و اگر چنــین نبــاشد آن گــریه و آن خــنده ارزشی ندارد.
ایــــنکه ائمهی اطــــهار سالماهللعلیهماجمعین بــــعد از واقعهی
عاشورا اینقدر بر ثوابِ گریه تأکیددارند به خاطرِ همین عطفِ
نـگاه و عدمِ فراموشـیست .این یعـنی چـشمی به گذشتـهداشنت
و سابقه را از الحقه پاکنکردن.
طالیی گفت:
چــطور ممــکن است گــذشتهی امامی چون حــضرتِ صادق با
زنـبورِ عـسلی مـثلِ من یـکی بـاشد که هر دو وقتی به گـذشته
نــگاه میکنــیم برایِ یک فــقدان و یک غم گــریه کنــیم .اگر
گـریه نـاشی از نـگاه به گـذشته است که من را غرق در شادی
میکند .آنچه من در گذشته داشتهام مژدهی دمیدنِ گلها و
انبــاشنتِ شهد و پرواز بر فرازِ دشت و رسیدن به کنــدوست.
ایـنها کدامیکـیشان گریهدارد؟ نهخـیر این گریهکـردنها نـهکه
معطوف به گذشته نیستند ،بلکه برایِ آینده و از جنسِ تعلیم
و تعلُّـماند به قولِ میرفنـدرسکی :ما طـفلِ مکـتبیم و بود گـریه
درسِ ما /ای دل بکوش تا سَبَقِ خود روان کنی.
من که در این گریـهها چـیزی جز پذیرشِ شکـست و تـسلیم در
مقـــابلِ نامالیـــمات منیبیـــنم .تـــسلیمی که خـــواهناخواه مـــثلِ
»اشکِ کــباب مایهی طغــیانِ آتش است« و کــسانی را منتــفع
میکند.
کاربافو گفت:
اگر منـــظورت از این حـــرفها طعنهزدن به من است که

اشتباهمیکنی؛ گـریه یا خـندهی تو فـرقی در آیـندهی من ندارد،
اما اگر میخواهی یکچیزی یادبگیری بدان که انتقالِ گذشته
به حال و آیــنده دوحالت بیــشتر ندارد  ،یا کتبــیست و یا
شفاهی من از رمز و رازِ کـندویِ شما چـیزی منـیدامن اما برایِ ما
عنکبـوتها همیـشه داستانها به رسمی که داریم سینهبـهسینه
روایت شدهاند .شما وقتی چیزی را ثبتمنیکنی و هر بار آن را
تعـــریف و بازتعریف میکـــنی یک خوبـــیهایی دارد و یک
بدیهایی ،از بدیهایش که بــگذیریم خوبیاش در تراوت و
تازگیِ آن است .ایـنکه بـهقولِ شما اهلِ شعر »از هر زبان که
مـیشنوم نامکرر است« .این وسط برایِ ایـنکه رشتهها از هم
پارهنــشود و قـــصه بنیـــادهایِ خود را گُم نکـــند بـــاید رئـــوسی
داشتهباشد که تغییر نکنند و هر قصهگویی به ذوق و سلیقهی
خود آن رئوس را نتــــراشد و گِرد نکــــند .غم و دردی که
بــهصورتِ کرب و بال در سرگـــذشتِ امامحـــسین علیهالــسالم
وجوددارد ،یکی از همین رئوسِ داستان است که باید باشد و
کسی آن را دور نزند.
حاال اگر تو این داستان را منیپـسندی و از شنیدنِ آن احـساسِ
حـــقارتمیکنی مــــیتوانی گوشنکنی اما اجــــازهنداری که
بنیادهایِ آن را پاککنی.
بـــیبی داشت من را صدامیزد .اصالً دلممنـــیآمد آن گفتـــگویِ گرم را
ترککنم .کنجکاو بودم بدامن طالیی چه پاسخی میدهد .با همهی ناتوانی
و تغیـیرِ رنـگی که دراو مـشهودبود هنـگامِ »استداللکردن« چـیزی از کـسی
کممنیآورد .منــیدامن چرا ،یک حــسی در من بود که میخــواستم طال یی
پیــروزشود .شاید بــهخاطرِ ایــنکه خودم را در بهدامافــتادنش ناخــواسته -اگر
نـگویم مُقـصّر -دخـیل میدانـستم .بـیبی که شیـشهی خالیِ عـسل را به من
داد من طال یی را منـــیدیدم اما صدای بالزدنش را مـــیشنیدم .مـــستانه
بـیتابیمیکرد و دورِ سرم وول مـیخورد .بـعداز مدّتی صدا قطـعشد .نـگو
تویِ شیـشه نشسته بود و البد از بویِ عسلی که ب هقولِ خودش »مثلِ سراب

موجمیزد« سرمـست شدهبود .شما تـصورکنید من داشتم با دلانگیزتـرین
مائدهی ممکن طالیی را به سوی اسارت و مرگ م یبردم .مثلِ اسیرانی که به
بویِ بهـــشت حتریکشدهبـــاشند .همـــین دیروز شیرازی میگـــفت :راوی
میگوید؛ شبِ عاشورا از در خیمهها رد میشدم ،دیدم مثلِ النهی زنبور از
داخلِ خیمه صدا میآید .اتفاقاً روضه که متام شد ،همهی مُستمعین رفتند،
یک سیّدِ مُعـممِ ناشنـاسی مـاندهبود .جمـعی دورش نشـستهبودند و صحبت
میکردند .من هم که کارهایم متامشد پیششان نشستم .اینها میپرسیدند:
در اینگونه روایات )نعوذباهلل( توهین به امام نیست؟ سیّد میگفت:
توهین را ما م یسازیم و استنباط میکنـیم ،کـما ای نکه روایت
داریم که پـیامبران دهصفت از صفاتِ سگها را دارند؛ ایـنکه
»شبزنده دارند« و »وفــادارند« و »نگهبانــند« و »راهِ خود
گُممنیکنــــند« و »صبورند« و »شاکرند« و »شجاعند« و
»وظیفهشنـــــــاسند« و »دوستنواز« و »دشمنگدازند«.
همچنین امام رضا )علیه السالم( به »رَیّان بن شَبیب« فرمود:
» فَـابْکِ لِلْحُـسینِ بن عَـلیّ فَانَّهُ ذُبِحَ کـما یُـذبَحُ الکَـبْش« یعـنی
گریهکن بر حسینبنعلی که سرِ او را بریدند همچون سرِ ...
همیــنجا بود که آبــابا من را صدا زد ،نفهمــیدم مــثلِ سرِ چی .اکــنون هم
بــیبی دارد من را صدا میکــند و منیفهــمم پــاسخِ طال یی چیــست .ایکاش
بحث را ادامهندهند تا من برگردم.

تاسوعا
صبحِ نُـهم خیلی زودتر از هر روز آغاز شد .بـهخوبی مـیشدپیشبینیکرد که
صحن و صفهها ظرفـیتِ ازدهامِ جمعـیت را نخواهـدداشت .شب خیلـیها
در مــنزلِ بــیبی ماندهبــودند .صبحِ زود رختِخــوابها را جمعکــردند و در
گوشهی صَندِخونه رویِ هم چیدند ،جایی که -به قولِ ب یبی -تختهپوستِ
من بود .من رویِ همـین سکّویِ پنبهای و خـنک میخوابـیدم و به مـباحثهی
دو رفیقِ تازهام گوشمیدادم .امروز که کـارها زودتر آغاز شدهبود بح ثهای
آندو هم خودبـهخود جلوافـتاد .حاال داشتند راجـعبه بیمحتـواشدنِ آییـنهای
عاشورا سخنمیگفتند .طالیی میگفت:
همهچــیز تــکراری و مُبــتذل است اصالً کــسی دنــبالِ محــتوا

نیـست .آدمها در واقع دنـبالِ سرگرمیاند ،اسمش را عزاداری
میگـــذارند اما داستان جوری پیشمیرود که برایِ هـــمه
سودآوربـــاشد .یـــکعده شُغلی پـــیدا میکنـــند  ،یـــکعده با
احترام پذیرایی مـیشوند و ی کعده هم ثوابِ اخروی و اعتـبارِ
دنیوی کسبمیکنند ،درنتیجه آخرِ شب کسی با زیان سر بر
بالین منیگذارد.
کاربافو با عصبانیت گفت:
این حرف را دیــــگر بههیــــچوجه منــــیتوامن قــــبول کــــنم .تو
یکجوری صحبت میکنی که اگر کسی نداند گمانمیکند؛
»زنبورها سالی دهروز در کندو عزاداری میکنند« چه ربطی به
من و شما دارد که دربارهی آییــنهای دیــگران قــضاوتکنیم؟
این مــثلِ آن است که یک مورچهای بخـــواهد »بــالبالزدنِ
زنبــورهای کارگر«را برای خنــکشدنِ کـــندو یا »مــسابقهی
مرگِ زنبـورهای نر برای وصالِ ملـکه« را مـسخرهکند .همهی
آییــنها همیــناند یکمــشت رفــتارِ غــیرِ عقال نی که در مــوسمِ
خود بدونِفکر تکرارمـــیشود و برایِ گـــروهی که آنرا اجن ام
میدهـند معنیدار و برایِ دیـگران بیمعنـیاند .ما که کاری به
آیـــینِ عزاداری نـــداشتیم و نداریم ،بـــحثِ ما دربارهی اصلِ
ماجراست.
طالیی گفت:
اتفــاقاً اصلِ ماجرا همــین آییــناست .اگر عزاداری نــبود ،اگر
هرسال مردم جمعمنیشدند و مجلسمنیگرفتند و سینه و زجنیر
منـیزدند ،چه فـرقی بـینِ امامحـسین وفالن رفـیقِ ما بود که در
مقــابلِ زنبــورهایِ مــهاجم در جنــگی نابرابر تا آخــرین نــفس و
آخرین نفر مبارزه میکند و قربانیمیشود؟
کاربافو گفت:
چه فـرقی بود؟ واقعاً چه فرقـیبود؟ شما زنبـورها از بس از این
گل به آن گُل پریـدهاید تـفاوت در چـشمتان شـدهاست همـین

سرخ و زرد و بنفــشهای ظاهری که تازه -از شدتِ تــکرار-
همـین را هم درست منیبینـید .یـکباره بـگو امام و مأموم فـرقی
ندارند خالصم کن!
طالیی گفت:
از قـضا بـحثِ من در تعیـین همـین تـفاوت است .من مـیگویم
اگر ذرّهبـــینِ آیـــین درکارنبـــاشد هـــیچ فـــرقی بـــینِ این دونـــفر
ظاهرنخواهـدشد ،ولواینکه در باطن دریایی باهم تفـاوتداشته
بـاشند .از نـظرِ من دنـیا مـثلِ کندویـیست خانـهخانه که در هر
خانه شفیرهای جای دارد» ،خرد« مانند انگبینی است که این
شفیرهها را زنـبور میکـند و »آیـین« مـثلِ شاهانگبینی است که
تعدادِ انگشتشماری از شفیرهها را ملکه میسازد.
من عجلـهداشتم و راستش حدِّاقلّ امروز بـرایم بـیرونِ این صَندِخونهی منور از
درونش جذابتر بود .از وقتی که طالیی تغییرِ رنگ داد و حرکاتش کُندشد
بحـثها هم از رنگو لـعاب افـتاد .امروز صبح که دیـگر داشتند گـندش را
درمــیآوردند .واقــعاً چهفــرقی دارد که واقعهی کربال اصلش مــهم بــاشد یا
آییــنش؟ متــأسفانه من منــیتوامن در بحــثهای ایندو دخالت کــنم  .حــشرات
گوشِ خاصی دارند و برای ارتـباط برقـرارکردن بـاید فـریاد زدتا آننت هایِ سطحِ
بدنـشان به ارتعاشدربیـاید .همـین روضهها اگر از جعبهی رزونانسِ بارخونه
پخشمنــیشد ایــنطور مــستقیم در ذهنِ ایــنها فرومنــیرفت .وگــرنه گــوسفند
بااینکه همهچیز را در بارهی کربال میداند ،هیچمتایلی به بحثکردن ندارد.
تازه گوشِ گــوسفند قوی است و صداها را از راهِ دور هم مـــیشنود اما
همینکه در معرضِ بلندگو قرار نداشته رغبتی به حرفزدن ندارد .همینکه
بـیرون رفـتم کیـسهی پـوستِ هـندوانهی گـوسفند هم آماده بود .همیـنحاال با
خودم داشتم حــرفش را میزدم ،بــیبی انــگار ذهنِ مرا خواندهبــاشد گــفت
بـجایِ ایـنکه با خودت حرف مــیزنی بـیا برو هــمراهِ آبــابا دستــشان سنگین
نبـــاشد .وقتیکه به محلِّ اوسامـــیر رسیدیم سرِکوچه ایـــستاده بود .آبـــابا
پــرسید؛ خبری شده؟ اوس امــیر گــفت دنــبالِ یک نیِقلــیون مــیگردم .آبــابا
گــفت مگرقلــیونِ خودت نی ندارد؟ گــفت مالِ من نیِپــیچ است ،از این

ن یهای چوبی م یخواهم بکنم تویِ پاچهی گوسفند! آبابا گفت؛ چرا زبون
بسته؟ اوس امیر رو به من کرد و گفت میدانی »مُشتِ پسِ خایه« چیست؟
من سکوتکردم.گفت میدانی یا منیدانی؟ گفتم منیدامن .گفت قصاب سرِ
شاخدار را که برید نِی را از پاچه زیرِ پوستش فرو میکند .بعد شاکولِ قوی
میخــواهد که بادش کــند ،باد که کرد ،همــهجایِ پــوستش وَرمـیآید غــیراز
دنبالنش .نـاچار مُـشتی پسِ خایهاش مـیزند که خدا نـصیبِ هـیچ مـسلمانی
نکـند به حقِّ امام حُـسین .به این میگویـند »مُـشتِ پسِ خایه« .آبـابا گـفت
بههرحال بیبی باز سفارش کردهاند که ذبح ...
ایــنها باز مــشغولِ چانهزدن شدند که من پــوستها را بــرداشتم و سراغِ
گـوسفند رفـتم .سالم و علیـکی کـردیم و مـشغولِ خوردن شد .پـرسیدم این
لکّـههای قـرمز روی پـشمهایت مالِ چیـست؟ گـفت نـشامن کـردهاند که قاطیِ
گلّه با دیگری اشتباه نشوم .میدانی »برهی نشانکرده« یعنیچه؟ گفتم نه
گفت یعنی همین.

حضرتِ عبّاس
شیرازی داشت ذکرِ مــصیبت مــیکرد .جمعــیت یــکصدا گریهمیکــردند،
مــردها به پیــشانیِ خود سیلیمیزدند و زنها با مُــشت به سینهی خود
میکوفتــند.حــضرتِ عــبّاس بــیطاقت از تــشنگیِ اهلِ حرَم یکتــنه بر سپاهِ
موکّلینِ فرات زد چون به آب رسید خــواست جرعــهیی بنــوشد ،حلظهای
درنگ کرد و یادِ لــبانِ تــشنهی اهلِ حرم افــتاد پس مَــشکِ خویش بر آب
انداخت .غفلـتاً نوفلبنِازرق به حربهای دستِ راستِ آن حـضرت را از بدن
جداکرد .عباس مشک را به دستِ چپ داد و فرمود:
و اهلل اِن قَطَعتُمُ یَمینی اِنّی أُحامی ابَداً عَنْ دینی
آنـگاه حکیــمبنِ طُفــیل دستِ چپِ او را از بدنِ مُطــهرش جداکرد ،حــضرت
مــشک را به دندان کــشید .تــیری بر مــشک اصابتکرد ،آبِ فرات از آن
جـاریشد .عـباس علیهالـسّالم فـرمود :چه شود که جرعـهیی آب به گـلویِ ما
منیرسد؟ ندا آمد که در بهشت چشمهی کوثر در انتظارِ شماست .حضرت
این جمالت را میگـفت و مـیشنید که به تـیر و عـمودِ مردی متیـمی بـهخاک

افتاد .امام حسین علیهالسالم فرمود:
اآلنَ اِنکَسَرَ ظَهری وَ قَلَّت حیلَتی
صدای شیرازی داشت در جعبهی رزونانسِ بارخونه میپیچــید که دستهی
سینهزنان از راه رسیدند .جمعیت بهحدی فشرده بود که امکانِ دیدنِ آنچه
میگذشت دیگر برایِ من مقدور نبود .آبابا به من گفت کفشها را رها کن
و برو جایی که زیرِ دست و پا منانی .مردم برایِ بازکردنِ راهِ دسته فـشردهتر
م یشدند و مجالی برای متاشا منیگذاشتند .فریادِ »علمدار نیامد« آسمان را
پُر کرده بود .من خودبـهخود به سمتِ صفهی زنانه رانـدهشدم ،بـیبی دستم
را گـرفت و داخلِ صَندِخونه کـشید .گـفت ایـنجا مبان تا خـلوت شود .درِ
صندِخونه را که بــست ناگــهان یک سکوتِ من ور و تفکّربرانگــیزی من را
احاطه کرد .میگفتنددیوارهای آن خانهی قدیمی تا سهمتر ضخامت دارند،
با ایـنحال صدایِ نامحـسوسِ پایِ آدمهایی شنیده مـیشد که روی پـشتِ بام
راهمیرفتند .همینکه شیرازی دیگر روضهاش را قطع کردهبود باعث میشد
از جعبهی رزونانسِ بارخونه صدایی شنیدهنــشود .من رویِ تخــته پــوستم
رفـتم و در سکوت به دوستامن نـگاه کردم  .کاربافـوسرِ جایش -در سهکُنجِ
رَف -نشـــستهبود و انـــگار سیاه پـــوشیده بـــاشد برافروختـــهبود .طال یی اما
زردیاش به سفیدی میزد و با همهی بـیجانی دوسـتداشت حـرفهایش را
بزند .با کلماتی که بویِ احلادشان آدم را به شک میانداخت میانِ شوخی و
جدّی به سخن درآمد:
بــهتر نــبود حــضرتِ عــباس خود جرعــهیی مینــوشید که قوّتِ
بیـشتری برای رساندنِ مـشک به اطـفالِ حَرَم پیداکـند؟ باالخره
توانِ آن بـزرگوار نامـحدود که نـبود! بـاید این توان را تـقویت
میکرد .شما از میانِ دوهزار درّنده به آبی برسی و ننوشی جایِ
سؤال نیست؟
مگرنهایـنکه ایـشان وقتی به آب رسید با اسبش »عـقاب« که
میگویند مثلِ عـقابی مماس با زمین پرواز م یکرد تازانویِ اسب
درونِ فرات فــــرورفت؟ من مــــیدامن مم اس با شهد و شکر
پــروازکردن یعنــیچه .حــضرت از اسب پــیاده شد و مــشک را

پُرکرد .در اینحال به امامحسین و اهلِ حرم و البد به لُبابه بنتِ
عبـیداهلل همـسرش و پـسرانش میاندیـشد .بـهتر نـبود بـهجایِ این
افـکار مـحضِ درآوردنِ حرصِ شمرِ ذیاجلـوشن و شبثِ ربـعی و
حجربنِ األحجار هم که بود ،جرعهای مینوشید .مگر این سه
ملعون نگفتهبودند:
ای پـسرِ بوتراب! به برادرت بـگوی که اگر همهی روی زمـین را
آب فروگیرد ،یک قطره از آن به شما ندهیم.
من خودم تا کــنون بــیش از هزار بار خالی رفتهام و از مــیانِ
خوف و خـطر پر از شهد برگـشتهام .آخ که چه لذّتی دارد تا
زانو در دریا فرورفنت و مشکِ خویش از آبِ حیات انباشنت.
مـگر حـضرتِ عـباس نـشنیدهبود سوگندِ قـاسم را که چون سی
پــــیاده و پنــــجاه سوار را بیفکــــند و همیـــنکه ازرقِ ملــــعون را
همـــچون خـــیارِ تر به دونـــیم کرد رکابِ امام را بـــوسه داد و
گـفـت»:یا عـماة العـطش العـطش حـقا که اگر یک شربتِ آب
یامب دمار از این لــشکر برآرم« چــگونه دریغ کرد عــباس این
شربت را از خود که جز شادیِ دلِ دشمن حاصلی نداشت!
کابافو گفت:
استغفراهلل ربی و اسئله التوبه.
استغفار کن.
در همین مهلتِ کوتاهی که داری استغفار کن.
اگر قرار بر ایرادگرفـنت بـاشد که هرخطِّ این روایات محلِّ هزار
تــردید است .تو بــگو در آن گــرماگرمِ نبرد که ذاتِ مــبارکِ
ابوالفـضلِ عـباس یـکّه و تنـها سوارانِ دشمن را ایـنسو و آن سو
میکـــشید چـــهقدر فـــاصله از تـــیررسِ سواران الزم داشت که
مــشکِ خویش بر آب افکــنَد و درآن حال چه کــسی حــضور
داشت که سخنانِ او را بــشنَود و خــیاالتِ او را ترجــمه کــند و
ریــزریزِ حلظــههایش را ثــبت منــاید؟ پس از آن هم که به مقــصد
نــرسیده شهید شد و شرفیابِ پیــشگاهِ پدرِ بــزرگوار خود

گــشت .حــتا دشمنانِ روسیاهش هم در آن حلظه نبــودند که
چــیزی را روایت کنــند و اگر هم میکــردند محــلّی از اعتــبار
نـبود .پس این گفتگـوها از جـنسِ خبر نیـستند بلـکه از جـنسِ
وَحـــیاند که از منـــبعِ معـــلوم و به مقـــصدِ معـــلوم اما به
واسطههای نامعلوم جاری مــیشوند و واسطهی ما امروز این
جعبهی رزونانسِ بارخونه است که حسِ شنیدن را در ما بیدار
میکند .در سعادمتندیِ خود اندیشه کن که بر بالِ بویِ عـسل
سـوارشدی و به بـندِ من پابندگـشتی تا مـحرمِ این راز و شنوایِ
این وحی بــاشی .ایــمان یعــنی سُلطه بر زمان که واسطه را از
مــیانِ گــذشته و آیــنده برمیچیــنَد .اگر فــهم میکــنی استغفار
کن!
طالیی پرسید :تو تا بهحال از این صَندِخونه بیرون رفتهای؟ کاربافو گفت:
من هنوز جوامن و در سر سودایِ مسافرتهایِ زیادی دارم و یک
بار هم این رف را ترککردم و آخوری از آخورهایِ بارخونه را
بازدیدمنودم و عجایبی دیدم که شرحش در گفتار نگنجد.

بارخونه
کـاربافو آنقدر از بارخونه و جتربهی سیر و سفرهایش در آخـورهای آن تعریف
کرد که دلِ من برایِ بـازدید از آن بـیطاقت شد از ارتـفاعِ تختهپـوست دستم
را درازکردم و به سختی به دریچهای گنجهمانند رساندم .ترسم را فروخوردم
و تـنم را بـهسمتِ آن پـرتابکردم .هرطـوربود خودم را به درون کـشیدم .اوّل
همـهجا تـاریک بود کـمی بـعد نـورها از زمـین و دیوار برخـاستند و همهچـیز
خودش را به من نـشان داد .ارتـفاعِ آنجا کـمی از قدِّ من بلـندتر بود ،طول و
عـــــرضش اما بدنبود ،به قدری که در هر ضلعش مخـــــزنهایِ
سفیدکـاریشدهای درست کردهبـودند با دیـوارههایی نازک به کلـفتیِ یک
خـــشت و ارتـــفاعِ بیـــست سانتیمتر که مانـــندِ لگـــنهایی مکعّبـــیشکل،
مجمــوعاً نُــهتا آخور را تــشکیلمیداد .پنــجرهی روشن و گُل مانــندی که
مـرکب از شش بُتّهجِـقّه بود روی دیوارِ سمتِ چپ قرار داشت .من در یک
آخورِ خالی -زیرِ پنــجره -ایــستادم و صورمت را به آن چــسباندم و حــیات را

متـــاشا کردم .آنجا حـــتا از مـــنبر هم باالتر بود و اگر روزی امامِ زمان
میخواستند مراسمِ عزاداریِ جدَّشان را از باال ببیند و کسی هم مزاحمشان
نبـــاشد بـــسیار جایِ خوبـــیبود .معـــلوم نیـــست واقـــعاَ هم ایـــشان آنجا
نیامدهبـاشند و از آن سوراخ همهچـیز را ندیدهبـاشند .درست در وسطِ آخور
دو نیــمکُرهی مُقعَّ ر رویِ کفِ سفیدکاری قرار داشت شبیه به اثرِ زانویِ
مردی که بخواهد از این سوراخ بیرون را نگاهکند .از آن باال منظرهی حیاط
و جمعــــیتی که دورِ آن میچرخیــــدند چــــیزی بود که از جایِ دیــــگری
من یشددید ،مثلِ اتاقکِ آپاراتخانهی سینما که از سوراخِ آن هم فیلم و هم
متـــاشاگران و دود و گـــردوخاکِ روی ســـرشان را یـــکجا مـــیشد متـــاشاکرد.
تــختی که رویِ حوض گــذاشتهبودند غرق در گُــلهای شمعدانیِ قــرمزدر
زمینهی بـرگهای سبز بود .نوحـهخوان را پـیدامنیکردم اما دستـهیسینه گِردِ
حوض با سرعتِ کـــمی میچرخیـــدند و او را همـــراهی میکـــردند .خُدامِ
چـایخانه دست از کار کـشیدهبودند و بـهجز بـخارِ سماور حـرکتی در اتاقِ
اُرسی دیدهمنـیشد .من صورمت را برگـرداندم و بارِ دیـگر در اطرافِ بارخونه
دقّت کردم ،چـنان متـیز و سفیدکـاریشدهبود که گویی سالهای سال کـسی
آنجا جو و گـندمی انـبار نـکرده ،نه فـضلهی گُنجـشکی که از سوراخهای
بُتّهجقّه به آجنا پناه بردهباشد و نه النهی موشی که در مخزنی طمع کردهباشد
و نه حتا کِالشخانهای بر سقفی که شبکهای بستهباشد .من منیدامن کاربافو
چه عجایبی در آن بارخونه دیده بود که من قادر به دیدنش نبودم؟ آنجا حتا
صدایی هم بـهگوش منـیرسید و بُـهت و سکوتی داشت که اگر منیدانـستی
باورمنیکردی جعبهی رزونانسِ منبری باشد در پشتِ دیوارِ.
رویدادِ مـهمّ در آن بارخونه فـقط ششتا چـشمِ بُتّهجقّهمانـند بود که بر یک
سطحِ دایرهای -همـــچون گُـــلهایی که روی سنتور و سهتار میکَنَـــند-
قـرارداشت ،انـگار یـکذهنِ خالی دارد -با کـمکِ آن چـشمها -دنـیایِ بـیرون
را متاشا میکند.
نگـــرانی از خـــطرِ پـــرتشدن در هنـــگامِ برگـــشت منیگـــذاشت آنجا مب امن ،
خیزبـرداشتهبودم که روی تختهپـوستم بـپرم و جرأتِ ایـنکار را نـداشتم .یادم
م یآمد طالیی وقتیکه درِ ظرفِ خالی بازشد و خودش را به بیرون پرت کرد

چـگونه در کال شخانهی کـاربافو گرفـتار شد ،تازه این آن طالیی بود که -به
قولِ خودش -میتوانست بیش از دویستبار در ثانیه بال بزند و مثلِ عقاب
 اسبِ حـضرتِ ابوالفـضل -مماس با سطحِ هرچـیزی حـرکت کـند .طالییمیگفت:
دنـیایِ من با بارخوبهی کـاربافو فرقدارد .من خلـبانِ بـهترین
هواپیمایِ دنیا هـستم ،نهتنها دشتها و زیبایـیهای مختـلف را
دیدهام و از گواراترین شهدهای جـهان نـوشیدهام بلـکه سیر در
زمان هم داشتهام .روزهایی بوده که بیش از ده مأموریت رفتهام
و تغییراتِ جَوّ و نزولِ باران و برف و وزشِ باد را در گذرِ زمان
جتـربه کردهام  .من خـشمِ ابر و آذرخشِ نور را ملس کردهام .من
در همهی این احوال مَـشکهای شهدی را با خود حملمنودم
که وزنــشان از نــصفِ وزنِ خودم بیــشتر بود و همهی آن را به
کندو ارزانیداشتم.
هرطور بود روی تختهپوست پریدم و دراثرِ جریانِ هوایی که ایجادشد کاربافو
را دیدم که ابتدا با سرعت جاب هجا شد و دوباره خُشکش زد .منـیدامن به چه
حـساب تـصمیمگرفت سری به طالیی بـزند .مـثلِ فرمـاندهانی که از پـادگانِ
خــودشان بازدیدمیکنــند خوب زوایای تــونلِ کال شخانه را بــازرسی کرد.
طالیی ترسیدهبود و پای خود را درازکرده تا هرصدایی را بشنود.
طالیی پـنج چـشم داشت که هـمه در سرش بـودند اما گـوشهایش در پایش
قرار داشت .وقتی میتـرسید پایش را دراز مـیکرد و خُـشک مـیشد ،همـین
مـوضوع هم کـاربافو را به اشتباه مـیانداخت و گاهی منیفهمـید طالیی هـنوز
زنده است یا مُرده.
همـــین مـــوقع در باز شد و بـــیبی از من پـــرسید ،چـــهکار میکـــنی؟ گفــتم
خوابیدهام .بیبیگفت:
بیا برو کمک بده ،آبابا تنهایند،
چهکار کردهای که هوا پر از خاک شده؟
من همینکه داشتم از در خارج میشدم گفتم »هیچی«.
صَندِخونه بویِ من داشت ،بیرون اما بویِ کاکائو همهجا را گرفتهبود ،دسته

رفتـــهبود و جمعـــیت هم داشتند دستـــهدسته میرفتـــند .مردم خـــودشان
استکانها و کاکائوخـــوریهای خالی را مـــیآوردند جـــلویِ اُرسی حتـــویل
میدادند که زیرِ دست و پا مناند .من با شتاب رفتم و گُالبدان را بُردم تویِ
کِ رْیاس که به مردم تعارف کنم .آدمها عجل هداشتند ،کفشهاشان را درحالِ
رفـنت میپـوشیدند و سعیمیکردند راه را برایِ هم سَدّ نکنـند .میخـواستند
در منـزلهای بـعدی که روضهخوانی بود ،دسته را از دست ندهـند .ایـنکه
آدم بنــشیند و مــشغولِ روضهگوشدادن بــاشد و ناگــهان دسته از راه بــرسد
لذّتِ خاصیدارد .حالتِ دسته مثلِ لشکرکشی است بوق و سنج و عَلمش
هم این را تـشدید میکـند .ورودِ دسته مـثلِ ورود و استقرارِ لـشکر است که
به کُلِّ جــنگ میارزد ،مخصــوصا وقتی که تو مــثلِ یک فیلــمبردار منتــظرِ
آمدنش باشی.طالیی میگفت:
حـــسّوحالِ دسته وقتیکه سینهزنی اوج میگـــیرد شبیه به
بالزدنِ دستهجمعی برایِ خنککردنِ کندوست ،جریانِ هوایی
که در کـــندو راهمیافـــتد خودبـــخود حـــرکتِ بـــالها را منـــظّم
میکند و به بدنها ریتم م یدهد .وقتی که کَندو سرد م یشود
ما ملــکه را محــاصره میکنــیم و گــرمای مــرکز را بــشدّت باال
میبـــریم در ایـــنحال گروه مـــثلِ دستهای که به تـــختِ روی
حـوضی رسیده و شمعدانیهایِ قـرمزی را بـرفرازِ برگهـایسبزْ
محـاصره کردهبـاشند شروع به چرخـیدن میکنـند .در حـینِ این
گردش زنبــورها به نوبت و بــهشکلِ نامحســوسی از بــیرون به
درون میروند و از این گرما برخوردار میشوند.

بعد از واقعه
طولی نکـشید که هـمه -غـیر ازخُدّامِ امامحـسین -رفتـند .من که به داخل
برگشتم کیسهی پوست و سبزی آمادهبود ،حاال دیگر همسایهها هم محضِ
ثواب علفمیبریـدند و سبزی جمعمیکـردند .عجـیب این بود که گـوسفند
هم با اشتها مـیخورد .با ایـنکه کـارها زیاد بود ،بـیبی من را برای رساندنِ
عـلوفه روانـهکرد .یک نگـرانیِ مجـهولی از کُـشنتِ بیمـوقعِ گـوسفند در ذهنِ
ب یبی بود که ب یصبرش م یکرد .میخواست مطمئن باشد که شاخدار هنوز
زندهاست .همینکه اوسامیر روضهمنیآمد دلواپسیاش بیشتر میشد .کیسه
را به من داد و با قربونوصدقه روانه کرد .من از این اوسامیر خوشم میآمد،
حتا برایِ بیبی هم غیرِقابلِپیشبینی بود.
وقتیکه رسیدم عـصبانی بهنظرمـیرسید ،چـیزی نگـفت و با دستش آغل را
نــشانداد .قــیافهی گــوسفند هم عــصبانیمیزد ،کــمی تــرسناک شدهبود.
برعـکسِ همیـشه برای خوردن شتاب نـداشت .گفـتمِ چرا عـصبانی هـستید؟
گفت:
خواستِ من مه متر است یا خواستِ ب یبی؟ من میگویم ظُهرِ

عـــاشورا بکُـــشد و بهزور هم لولهی آفـــتابه را تویِ حلـــقم
نچپاند.این دوتا خواستِ کوچک ،خیلی زیادیاند؟
گفتم خوب چی جواب میدهد؟ گفت:
از خودش بـهپُرس  ،هیـچی ،میگـوید ظُـهرِ عاشورا بـیبی راضی
نیــستند و با لبِ تــشنه نه خودم و نه بــیبی هیــچکدام راضی
نیــستیم .به تُخـمم که راضی نیـستید! من مذبوحم یا شما؟
سرِِفتابه را بهزور میکند تویِ دهنم که لبْتشنه نباشم! من آب
منیخواهم میخواهی بهبُری بهبُر!
این را که گــفت یادِ دنبال نهایش افــتادم ،نــگاهی انداختم اما چــیزِ زیادی
معلوم نبود .گفتم:
به من مـربوط نیـست اما تو با این حـرفها داری اجرِ خودت را
ضایعمیکنی  ،گاوِ نُه من شیر که میگویند همین است .اآلن
یک عدهای از جمله خودِ تو داخل در ثواباند ،من منیفهمم
چرا خودت را ازین حلقه خارج میکنی؟
منـیدامن چـهشد که خـشم وجودش را گـرفت ،چـشمانِ میـشیِ هولـناکش را به
سویِ من گرداند و گفت:
ابـله ،مـیدانی داری چه مـیگویی؟ ال بد تو هم که مـیخواهی
تــخمِ مرا بــخوری داخل در ثوابی؟ تو فــکر میکــنی در سپاهِ
عمـرِسعد کم آدمهایی بـودند که برایِ ثواب شمـشیر مـیزدند.
مگر حُرّبنِ یزیدِ ریاحی آن طرف نبود؟ مگر پدرش را در خواب
نــــدید که او را از همــــراهیِ یــــزید مــــنع کرد؟ آیا برادرش
»مُـصعَب«  ،پـسرش »عـلی« و غالمش »غرّه«  ،که در راه امام
شهید شدند وقتی در سپاهِ دشمن بـودند آدمهای بیاعتـقاد و
پولپرستی بودند که هیچ از ثواب و عِقاب منیفهمیدند؟
هـــیچ مـــیدانی من از زخمِ کاردی که بر حلـــقم میمالـــند
منـیسوزم  ،از نیِ قلـیانی که در پاچهام میکنـند منیرجنم حـتا از
مــشتی که پسِ خایهام میزنــند دردممنــیآید امّا از این عــربی
حرفزدنِ شما و این حسِّ ثواب و خیراتی که میکنید تا عمقِ

استخوامن مــیسوزم .مــیخواهی همــین اآلن با شاخم بــزمن آن
تخمت را تبدیل به ماحتتِ دوّمت بکنم که زاپاس داشتهباشی؟
من از ترس داشتم به خودم میشـاشیدم .درِ طویله را نبـسته فرار کردم و تا
رسیدن به خانه پـشتِ سرم را نـگاه نـکردم .این آخـرین دیدارِ من از گـوسفند
بود .دفعهی بـعد که دیداری دستداد درواقع عـضوی را مـیدیدم که تا آن
روز ندیدهبودم .روزِ دوازدهم که دیگر همهی آبها از آسیا افتادهبود ،دوتا
دنبالن سفید آوردند تا برایِ من کـباب کنـند .بیبیخیـلی مواظب بود که
آبابا نخورد .میرفت و میآمد و میگفت:
این مالِ بــچه است ،بــخورد قوّت بگــیرد .درد و بال یش تویِ
سرم بـخورد .شما نخـورید حرام است تا چهلروز مناز ندارد.
به اوسامـیر هم بگویـید نـخورد .شماها الزم هم نـدارید ،اصال
نخورید راحتترید .اینها مالِ بچه است...
آبـابا منـقل را باد میزد ،خوب که زغـالها برافروخـته شد با چاقو دنبالن را
شکافت و گــوشتِ چربیمانــندی از درونش بــیرونزد .سیخ و بــساط هم
آمادهبود .برای من دنبالن و برای بقـــیه جـــگر به سیخ زد  ،روی آتش
گذاشت .همینطور که کبابمیشد گفت:
اگر دنبالن دوست نـداشتی جـگر بـخور من خودم دنبال نها را
میخورم .البته اگر دوستداری بخور برایت خوب است قوّت
میگیری .نخواستی شریکی میخوریم...
ازدحامِ عــاشورا نگــذاشتهبود به صَندِخونه سر بــزمن .روزِ یازدهم هم که از
عاشورا بدتر بود .امروز اما توفان فروکش کردهبود و زمین و زمان در آرامش
بــهسر مــیبرد .آبــابا دل و قــلوه و جــگر و دنبال نهایش آمــادهشدهبودند .هــمه
منتظرِ اوسامیر بودیم که بیاید و نهار را شروع کنیم.
رفتم به صَندِخونه سریبزمن ،حالوهوایِ رَف جورِ دیگریبود .طالیی بهکلّی
دیدهمنـیشد ،انـگار از دورهی مـصرِ بـاستان مومـیایی شدهبـاشد ،تـارهایی مـثلِ
کفن دورش پیچیده شدهبود .،کاربافو داشت به بارخونه نقلِ مکان میکرد
و به همین دلـیل تـارهای تازهای از اطرافِ رف و درِ گنجهمانـند آویزان بود.
من درِ شیـشهی عـسل را که همیـنطور باز مـاندهبود بـستم .دوباره کنجـکاو

شدم و درش را بازکردم و به بیـنیِ خود نزدیکمنودم ،بویِ عـسل به دماغم
خورد و مرا به دنیاگــــردیها و خاطراتِ طال یی وصلکرد و همچنــــین
بهخاطرآوردم که خودم در اسارت و مرگش نقشداشتم.
همـــین مـــوقع ورودِ پرهـــیاهویِ اوسامـــیر را شنیدم .باعجله صَندِخونه را
تـــرککردم و چـــیزی نگـــذشت که سهنفری دورِ سفرهی کـــوچکِ مـــردانه
نشـستیم  .اوسامـیر هر از چـندگاهی بلندبلـند میگـفت »آقا دنبال نها مالِ
این بچـهاند« و این را طوری میگـفت که بـیبی از تویِ اتاق بـشنود و دعوا
درستکند .به هرحال یک دنبالن را من خوردم و یکی را آن دونفر شریکی
خــوردند  ،خوشمزه بود! بــهقولِ بــیبی »جای همهی دوستانِ محــمّد و آلِ
محمّد خالی«

