
روضه

ـیبی مــاندهبود و ـودند. ـب بود ، مُــستمعها و آخــوندها هــمه رفتهـب  شــبشده 
شمعدانیها را رویِ ـتــخت که ـتــختی رویِ آن ـگــذاشته و همهی   ـحــوضش 
ترک خانه را  که  شدهبود و آـخــرین ـمــردهایی  فرش   چیدهـبــودند. ـحــیاط 
 میکردند نصفِ هر قالی را رویِ نصفِ دیگرش تا میزدند و میرفتند. حاال
دوتا من  بود.  خالی جزیرهجـزیره  نهایِ  خانه از ـفرشها و زمـی صحنِ   مـنظرهی 
 دوستِ تازه تویِ صندوقخانه یا بهقولِ خودمان صَندِخونه داشتم که منتظرم
 بودند اما کسی از وجودشان خبر نداشت. زورکی داشتم با بچههایِ خاله و
بازی نکــنم دنــبالم بیایــند و اگر  که  بازی مــیکردم، میتــرسیدم   خواهرم 
 دوستامن را پیدا کنند. هرطور بود وامنودمیکردم؛ «همهی حواسم تویِ بازی
 است» اما خدا ـمیداند که اـینطور ـنبود. راستش بـیشترِ حـواسم ـپیشِ آن دو
هر روز -روضه ودند.  صَندِخونه  منتـظرم ـب که کُـنجِ رَفِ  بود   دوستِ جـدید 
 که شروعمیشد- خواسته و ناخواسته از آنها جدا میشدم چون  هزارتا کار
 باید اجناممیدادم، جُفتکردنِ کفشها و ریخنتِ گُالب تویِ دستِ مستمعها
که بهعـهـدهداشتم. بود  سه وظیفهی مهمّ  کردنِ کـفـشها ـمـوقعِ رـفـنت   و ـپـیدا 
اید کـفشِ خـودشان را دالون مـیشدند و همـانجا ـب  مُـستمعها از کِـریاس واردِ 
که وقتی ـمسئولِ ـمربوطه جوری نظممیدادم  اید کـفشها را   میکـندند. من ـب



 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
مرا دوباره  که  صَندِخونه پرتمـیشد. چـیزی  دوستامن در کُـنجِ رَفِ   بهکُـلّی از 
شیرازی آقایِ  به  نوبت  که  وقتی  بود.  جایِ مــنبر  آنها مــیانداخت   یادِ 
 میرسید از بس خوب روضه میخوانْد همهی بچهها و بزرگها مینشستند
چون کــسی ـیشد و  هم تعطیلـم سیگار  چایی و  ـیدادند. گرـفـنتِ   و گوشـم

مجلس را ترکمنیکرد خودبهخود حتویلدادنِکفشها هم دیگر مطرحنبود.
به ـشتش را  آخر مینشــست. ـپ باال مــیرفت و رویِ پلهی  شیرازی از مــنبر    
این جدا ـمـیکرد.  بارخونه را از ـحـیاط  که  شده میداد  سفیدکاری   دیواری 
ـند -مــثلِ ـجرهی کــوچکِ گُلماـن یک پـن ـداشت اال  ـفذی ـن  بارخونه هــیچ مـن
درست ند  ند- و آن گُلْماـن سنتور میکَـن یا  سهتار  که رویِ کـاسهی   گُـلهایی 
 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
بود و بارخونه  به  واقع تنـها راهِ ورود  این پنـجره در  راهداشت.  صَندِخونه   به 
پایت میگـذاشتی و از زیرِ  صندلی  یک  اید چـیزی مـثلِ  استفاده از آن ـب  برایِ 
به خودت را  استفاده ـمــیکردی و  هم بهـعــنوانِ پلهی دوم  صَندِخونه   رَفِ 
 سختی درونِ بارخونه میکشیدی که چیزی هم آنجا نبود غیر از مخزنهایِ
اتاق- که به هر یک از آن مخـزنها آخور میگفـتند و  کوچکی -دور تا دورِ 
 قراربود در آنها جو و گندم و ارزن  ذخیره کنند. آنجا چراغی نداشت و در
که در آن نورِ ـکــمی میـگــرفت  سوراخهای گُلماـنــند   طولِ روز از ـهــمان 

ظُلَمات بسیارمغتنم بود.
با آب و دیوارِ پـشتِ مـنبر تکـیه میداد و  به  سرش را  داشت  عادت   شیرازی 
بارخونه ـمــثلِ جعبهی تویِ  صدایش  ذکرِ ـمــصیبت ـمــیکرد.  فراوان   تابِ 
خارج صَندِخونه  سنتور میپیـچـــید و از دریچهی گنجهمانـــندِ   رزونانسِ 
این امِ  شیرازی را مـیشنیدند و در مت صدایِ  هم  من  دوستانِ جـدیدِ   مـیشد. 
ـحث و تا خــواهناخواه  ـب روضه فروکشکــند  حررارتِ  ـودند   مدّت  منتــظر ـب
 گفتگو را دربارهی سخنهایِ شیرازی آغازکنند. این دومین شبی بود که با
روضه هر عــصر  ما  که  است  درست هــفت روز  ـاشدهبودم. اآلن   آنها آشـن



تا روضهخوان میآیـند و یـکی بـعد از دیـگری منبرمـیروند  حدودِ ده   داریم. 
که مـتـامشد ـقـهوه ذکرِ ـمـصیبتش  شیرازی مجــلس را ختمـکـند،   آخر از ـهـمه 
یک گاُلبدان من اول ـبـاید  صلواتی برمیچیـنـند.  با   میدـهـند و مـجـلس را 
آدمها -بعـضی نشـسته، بعـضی ایـستاده- که  تویِ مـردانه بگـردامن،   بردارم و 
زند. ـبعد هصورتش ـب  دسـتشان را درازکـنند و هـرکس خـواست کـمی گُالب ـب
 باسرعت باید برگردم و مراقبِ کفشها باشم. خیلیها از اول تا آخر ِ مجلس
 کفشهاـیشان را زیرِ بغـلشان نگهـمیدارند و درنتیجه دمِ در مـعطل مـنیشوند،
 با اینحال هنوز کفشْکنی شلوغ پلوغ است. تا آخرین نفرها نروند و قالیها
 را رویِ خودشان تانزنند کارِ من متام منیشود. وقتی آخرین مردها رفتند تازه
 بچهها مِیدانی برایِ بازیکردن پیدامیکنند. این فرشهای جزیرهجزیره حیاط
دامن بازی را در دلِ آدم  شوقِ  که  شطرن تــبدیل میکــند  صفحهی  به   را 
دارند بـساطِ شدهاند و  اُرسی جـمع  زنهایِ دیـگر هـمه در   مـیزند. بـیبی و 
به یک در  دالون دارد و  به  یک در  اُرسی  آماده میکـنند.  فردا  برای   چایی را 
اتاقْ «اُرسی» بگوـیند، دری  حیاط و هـمین درِ دوم باعث میشود که به کُّلِ 
حوض و اگر  دیده مـیشود و  باز بـاشد همهی حـیاط از آجنا  اگر  که   مُـشبّک 
که رویِ زـمـــین خُدّامِ چــــایخانه  شمعدانیها نـبـــودند   ـتـــختِ رویِ آن و 
چایی پــیشِ دستــشان پهــنبود، سفیدرنگِ  ـساطِ  سماور و ـب  مینشــستند و 

میتوانستند منبر را ببینند.



صَندِخونه

دلم داشتم. راسـتــیراستی  دوستانی  که چـنــین   من ـخــجالت میـکــشیدم 
 برایشان تنگمیشد یک  زنبورِعسلِ طالیی و یک عنکبوتِ کاربافِ بزرگ
به حلـظه عمیـقتر ما حلـظه  خودم در آشنایـیشان دخالـتداشتم.  رابطهی   که 
روضه و مخصـوصاً حـرفهای به  که فـکرِ هـرسهمان عمیـقاً   مـیشد، مـیدیدم 
یک که مـیکرد جـلب شـدهاست.کـاربافو  ذکرِ ـمصیبتی  موعظه و   شیرازی و 
 تارِ حریرمانندی تنیده بود که در گوشهیِ زاویهیِ قائمهیِ  رَف کانالی ایجاد
بود و مـنیدامن -اگر ارادهـمیکرد-  از  مـیکرد و اوّل و آخرِ  کـانال را هم ـبسته 
آنداخل گیرافـــتادهبود و اما   یی  واردشود. طال به آن  ــست   کـــجا میتواـن
 همینطور که نظراتش را با ما درمیان میگذاشت با یک انرژیِ پایانناپذیری
ــثلِ بود. ـم ــتوآمد  راست در رـف به  چپ  چپ و از  به  راست  ــرتب از   ـم
 پیرمردهایی که یک رُبدِشامبرِ  برقْبرقی میپوشند و در سالنِ منزـلشان قدم
ساکت و قدمزدن خـسته منـیشد. کـاربافو  نه از  سخنگفنت و  نه از   میزنـند 
 ساکن در سهکُنجِ رَف قرار میگرفت و خیلی آرام و منطقی مسیرِ بحثها را
رزونانسِ شیرازی از جعبهی  صدایِ  وقتی  دلم میـخـواست   دـنـبال مـیکرد.  
صَندِخونه طنیـنانداز مـیشد، میتواـنـستم  بارخونه بـیرونمیزد و در فـضایِ 



 پیشِ بچهها باشم تا سهتایی به سخنانِ او گوشکنیم. مطمئنم که طالیی هم
من -که کفشـکنی را رها ـمیکردم-  از جُـنب و جوش میاـفتاد و ـکمی  ـمثلِ 
ابا باالمیرفت، آـب ههای ـمنبر را میگـرفت و   آرام میگـرفت. ـهربار  شیرازی پـل
من دستِ  به  یک آـفـتابهی ـکـوچکِ زـیـبا  بود  روضهخوانی  اصلیِ  مدیرِ   که 
 میداد با لولهای  نازک و دستهای پُرـپیچ و خم از ـنقره که پر از گُالب بود و
زنی، تو ـب حوض بنـشین، مـبادا کـسی را از  این را بگـیر و کـنارِ   میگـفت : « 
ـنبر به ـم حوض و رو  به  ـتم ـپـشت  هم میرـف من  ـرسد»  به هــمه ـب ـپا گالب   ـب
که مردم  به  ام مــیشد حــواسم را میدادم  موعظه مت ـنکه   مینشــستم و همـی
 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
که یی و کــاربافو  ـیشِ طال ـکی ـپ بود. ـی ـگری  جایِ دـی اما حــواسم   مــیکردم 
 میداـنستم ـمباحثِ داغ و جذّاـبشان ـبعد از موعظه شروع به غَلَـیان کرده و به
تا ـهاند  دندان رویِ جــگر گــذاشتهاند و  چــیزی نگفـت ذکرِ ـمـصیبت   احترامِ 
روزها این  که  بود   شود. دیـگر حـواسم پـیشِ  گـوسفندی  هم متام   مـصیبت 
عد از امانت گـذاشتهبودند، قـراربود روزِ ـب خانهی قـصاب   خـریده بـودند و در 

عاشورا برایِ آبگوشتِ امامْحُسینی سرش را ببُرند.
شفاعت سرِ  بر  رساندم ـبحث  صَندِخونه  به  خودم را  باالخره  که  وقتی   شب 

بود. شیرازی گفتهبود:
که گـنــــــاهکاران بر دروازهی  بـهــــــشت صفهاـیــــــیست    
شفیعی اـیــستاده از صفی  هر   ـتــشکیلدادهاند و در پـیــشاپیشِ 
 اولیایِ خدا و چانهی صفِ خویش را میزند و ایشانرا شفاعت
 میـکند تا  باخود بهبـهشت ببرد. میگـفت به خدا ـقسم صفِ
 امامحـسین از همهی صفها طوالنیتر است و هر کس برای او
این ولو گُـنـاهکار در  سرِ اخالص ریختهـبـاشد  اشکی از   ـقـطرهی 

صف جای دارد.
هم- تـکرار مـیکرد. سرِ    اینحـرفها را طالیی -مـیرفت و مـیآمد و پـشتِ 
بود، نشـستهبود ومـثلِ داوری  کـاربافو از انرژیمـصرفکردنِ طالیی خـوشنود 
 که توپِ پینگـپنگ را تعـقیب میـکند طالیی را ـنگاهمیکرد تا خودبخود از



به داشت  که  که طالیی میزد و حـتـرّکی  شود. ـحـرفی  وارونه   رمق بیـفـتد و 
خویش تنِ  روحی در   ازـپــادرآمدنش ـکــمک ـمــیکرد. ـکــاربافو، او را ـمــثلِ 
تنِ خود بـخـشی از  که تـنـیدهبود  سنگ. ـتـارهایی   میداـنـست ـمـثلِ لـعـلی در 
این تـارها اگرحـشرهای در سویی ـگـسترده ـمـیشدند.  هر  که   کـاربافو بـودند 
 آنها گرـفتار مـنیشد جز غُـبارِ پراـکنده ـهیچ نـبودند. طالیی ـتشنه بود و دلش
سپرِ شفّافش را رویِ ـپــشتش جمعـکــردهبود و   شهد میـخــواست. ـبــالهای 
رجز که  سردارای  انداخته -مــثلِ   درخــشانش را رویِ ســرْدوشیِ جــوشنش 
حال شرق مـیرفت. و در همـین  به  غرب  غرب و از  به  شرق   میخـوانَد- از 

میگفت:
با   همـیـشه ـفـرصتِ تغـیـیر ـهـست.  آـخـرین ثانـیـهها ـهـیچ ـفـرقی 

ثانیههایِ پیش از خود ندارند.
کاربافو اما پرسشِ مهمّیداشت:

زبامن الل دایهی ـسالم  امام علیهاـل شفاعت از چهکــسی؟  مــگر    
 دلسوزتر از مادرست یا خدایِ آفریننده و خدایِ قضاوتکننده
ـــــکی ـــــاید از ـی که ـب ـــــهاند؟  خدایِ جداگاـن  استغفراهلل دو 

سفارشگرفت و پیشِ دیگری بُرد! 
تویِ تو ـفـکر میـکـنی امامـحـسین آن دـنـیا میاـیـستد  و از    یـعـنی 
خدا روضهی او گریـستهای پـیشِ  من در  که همـچون   «مـگس» 

شفاعت میکند؟
حالتی با  آخر را ـچـسبید و  جایِ ـپـاسخ دادن، هـمـین جملهی  به  اما   طالیی 

مُعترض گفت:
آخر چه گرـیـسته ـبـاشی؟ ـمـگر دردِ ـمـشترکی داری؟  برایِ  تو    
هوا منیآید. موجود بایدرجنی کشیده باشد تا  گریه که از رویِ 
 به حالِ دردمندی بگرید. باالخره «غمِ مرگِ برادر را برادرمرده
 ـمیداند». ـبله وقتی چـنین  نـباشد، شفاعت بیمـعنی ـمیشود.
آنالیز کنــند اگر  است،  که فــرمولش معــلوم  اشک   دو قــطره 
ک دارد، گــیرم هــورمون و پروتـئــین  میداـنــند چــهقدر آب و من
نذرکرد و کرد و  ــنها را ترـکــیب  ــیشود ـمــصنوعی اـی  دارد. ـم



 روزی یک لیوان برایِ امامحسین ریخت. این که مهم نیست،
ــته اشک نهفـــته و آن دردْ الـب ــشتِ  که ـپ دردیست  ــهم آن   ـم

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
من نکه  رنِ دیـگران. اـی خود در  کردنِ   اخالص  یعـنی فـراموش 
 به حالِ خودم گریه کنم معنایش آن است که خودم را میبینم
زبامن الل معــنایش آن  و ایــنکه احــساسِ «دردِ مــشترک»کــنم 
خودم میـپـندارم. امام ـحـسین را از ـجـنسِ  که نـعـوذباهلل   است 
 اتفاقاً اینجاست که شفاعت  بیمعنی میشود. چرا؟ چون ما
به دردِ مــشترکِ هم  شدهایم و دورِ  عده همدرد جــمع   یک 
برود چه حــساب یــکی بــاید  به  حاال   خــودمان گریــستهایم. 
آقا امامحـــسین بود  اگر ایـــنطور   شفاعتِ بقـــیه را بکـــند. 
دستِ مبارکش شهید کردند و  علیهالسالم چون بچهاش را سرِ 
که داغِ ـفـرزند ـاید هرـکـسی را  دید ـب شهادت داغِ ـعـزیز   ـقـبل از 
شفاعت ـکـند. ـنـفرِ داشتهاند  که   دیده ـبـهخاطرِ دردِ ـمـشترکی 
که چـهار است  زبامن الل  ازرقِ دمـشقیِ مـلعون   اولش هم البد 
 پسرش جلویِ چشمش در روزِ تاسوعا به دستِ حضرتِ قاسم
یز خودش ـن شدند و  امام حـسنِ مجـتبی علیهاـلسالم هالک   بن 
ــسرِ ــاسم از ـپ که  حـــضرتِ ـق با شمـــشیری   در هـــمان جـــنگ 
 آنملعون غنیمت گرفتهبودند به دستِ مبارکِ تازهدامادِ کربال
این امام حــــسین بخواهــــند  اگر  شد.  واصل   به درک 
 ـفرزندْمردگان را شفاعت کـنند به خدا ـقسم که اگر فرشِ ـقرمز

هم پهن کنند من به بهشت منیروم.



گوسفند

بی مـقدمه صَندِخونه و  تویِ  آمد  که بـیبی  داشتیم تـبادلِ نـظر میکـردیم   ما 
گفت:

برایِ گــوسفند   نــنه، آبــابا خیــالدارند پــوستِ خیــارـ هــندونه 
ببرند. بیا تو هم برو که دستشون سنگین نباشه.  

زریز کردهـبودند و به ما سپردند. خانهی ـقصاب نانِ تِـرید رـی  ـپوستها را ـمثلِ 
آغُلِ داشت و هم  هم عـمارتِ اعـیانی  که  باغی دلگـشا ـمیآمد  من   به چـشمِ 
 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
له گـفت خدا رحـمت کـند ابا گـفت ـب رهخامن است؟ آـب ابا گـفت این ـپسرِ نـی  آـب
 پدرش را. همینجا بود که درِ آغُل را باز کرد. گوسفندِ ما تنها نشسته بود
که ــشتی  تویِ ـت ــوستها را  ــبود. ـپ طویله ـن ــگری در آن  ــیچ حـــیوانِ دـی  و ـه
 نزدیکش بود خالی کردیم . منیدامن به چه حسابی حسکردم به حلاظِ سِنّی از
هم -ـبـهاشاره-  ـپـوستهای کردم ـبـعد  سالم  است. ـنـاخداگاه   من ـبـزرگتر 
رفت. بهزودی سراغِ تـشت  با نـخوت  کردم. برخـاست و   هـندوانه را تـعارف 
سرگرمِ گفتـگو طرفِ دیـگر  من و گـوسفند از   قـصاب و آبـابا از یـکطرف و 



سرت را ببُـرند امام حـسین  خُدّامِ  برایِ  نکه میخواهـند  رسیدم از اـی  شدیم. ـپ
رایم فرق منیکـند. گفـتم اگر این را راستش را ـبخواهی ـب  خـوشحالی؟ گـفت 
 از تهِ ـقلب ـمیگویی که وای به حالِ آن خُدّام که یکـیشان هم خودم ـباشم!

امیدوارم اینطور نباشد. گفت: 
 داداش ما گوشتِ دمِ چرخیم! مگر از خُدّامِ امام حسین غیر از
 پوستِ هندوانه چیزی به ما میرسد؟ مردْ آن سرور بود که آب
بر عُــهدهی ـعـهدِ هر حلـظه بـیـشتر ازـپـیش   هم ـگـیرش مـنـیآمد و 
آخرِ خدمتش وعدهی ـکبابِ  خود باقی میـماند. آدمی که روزِ 
 بره باشد نزدِ من آنچنان ارج و قُربی ندارد که بخواهم جامن را
فدایش کنم. نه میگویم نوشِ جانش نه میگویم زهرِ مارش. 

که ابا و ـقصاب آمدم  سراغِ آـب بدجوری مهآـلودست،   من دیدم  ـفضایِ ذهـنش 
ذبح در روزِ ـعـاشورا که  داشت  اصرار  ـابا  ـیع میـکـردند. آـب شرط وـب  داشتند 
داشتند شود. ـظــهر  ـخــیال  ام  یازده ـمــحرم اجن صبحِ خـیــلی زودِ   نـبــاشد و 
هم قوام بیـاید. قـصاب  به  خُدّام  شبِ  شامِ  برایِ  که  بار بگـذارند   آبگـوشت 
روشن منـیشد، مـرتّب یا مـخالفتش  موافقت  که  حرفمیزد   طوری دوپهـلو 
 تکرار میکرد که  «ما کارِ خودمونو بلدیم، شما خودتو ناراحت نکن». باز
خون ریـخـته که ـبـیبی گفـتـهاند روزِ ـعـاشورا منیخواـهـند  اصرار ـمـیکرد   آـبـابا 
 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
اما از ـبــیبی حرفِ ـقــصاب را قــبول ـکــند  هم دلشمیـخــواست   من. آبــابا 
برای بـــیبی اطمیـــنانبخش درجه از ـپـــاسخ  این   میتـــرسید. میداـنـــست 
نداریم». منـیدامن که «پس عـاشورا ذـبحی   نخـواهدبود. مـجدداً تأکـیدمیکرد 
مرا عـصبی جواب میداد. این گفـتگو  باز مُـبهم  که  چه کِرمـیداشت   ـقصاب 
بود. خورده   ـمـیکرد. ـپـیشِ ـگـوسفند برـگـشتم، ـمـاشاهلل همهی ـپـوستها را 
وجودت بگذار از خودت بپرسم که نظرت در بارهی روزِ ذبح  گفتم گوارایِ 
من ـعـاشورا را ترـجـیح ـمـیدهم، ـگـمامن زودتر ـبـهتر.   چـیـست؟ ـگـفت ـهـرچه 
جدّاً ایـنقدْر بـرایت مـرگوزندگی بیتـفاوت  مرگِ قشنگتـریست. گفـتم 
 است؟ یک عدهای منتظـرند تو را آبگوشت کنند و تو اینگونه -ببخشید،



قصدِ توهین ندارم- گوسفندوار همهچیز را میپذیری. گفت:
زندهی تو ـمــیدانی ـچــندتا ـمــوجودِ  تو ـنــپذیرفتهای ؟    ـمــگر 
 ذرهبینی همین اآلن منتظرند که تو مبیری؟ میدانی به مَحضی
زیرِ چاقویی  یا زود  دیر   که مبـیری آدموار  آبگـوشتت میکنـند. 
با اندازهی مرگِ  که ـمرگت به  دعا کن  بود و   گـلویت خـواهد 
به اما  پذیرفتهای  هم  تو  راستش ایـنها را   سریع بـاشد.   چاقو 

رویِ خودت منیآوری. 
کارِ آنها  با آن مــوجوداتِ ذرهبیــنی بیارتــباط نیــستم.  من   گفــتم از قــضا 
 خـودشان را میکـنند و ـنظم و ترـتیبِ خـودشان را دارند. ـبیادعا و کمحرـفند
حُبّ و بُــغضِ ـیدانی  خودت ـم که  حرفهای ـعـمل میکـنـند و ـهـمانطور   اما 
 خـاصّی هم در عملکـردشان نـیست. همـینکه بیطـرفانه ـقضاوت میکـنند به
 من آرامش میدهد و حرفی ندارم  آبگوشتم کنند اما منیفهمم این چهربطی

به پذیرفنتِ .... حرفم را قطع کرد و گفت: 
به ـگـوسفندها آدمها ـنـسبت  پِرت ـمـیگویی ـمـگر  چِرتو   چرا 
ام حرفهای اجن دارند؟  مـــگر کـــارشان را غـــیرِ   حُبّ و بُـــغض 
 میدهند؟ همین اوسامیرِ قصاب مگر آدمِ کارنابلدی است؟ تو
زندگیام بیتـفاومت؟ اآلن مرگ و  به  من نـسبت   خـیال میکـنی 
 سهروز است که من از اوسامیر خواهش میکنم که سرم را ظُهرِ
خواهش که  اینهــمه  بود  ـفاوت  ـرایم  بیـت ـبُرد. اگرـب  عــاشورا ـب

منیکردم. اوسامیر میگوید بیبی مخالفند. 
پرسیدم: حاال چرا ظُهرِ عاشورا؟ مِنمِنی کرد و گفت:

ــسائل داری؟ این ـم به  حال، چـــهکار  هر  به  ــگر ،  حاال دـی   
 میخـواستم ـفقط بدانی که آنطور گـوسفندی که ـفکر میـکنی

نیستم. 
آوردهبودم و دارم غذا  توهین ـنـداشتم. ـبـرایت  من ـقـصدِ  ببین داداش   گـفـتم 
 چانهمیزمن بـلکه یک روزِ دـیگر زنده مبانی و به دیدارت ـبیایم با هم گفتگو
 کـنیم. ـتعبیرِ «گـوسفندوار» هم که به زبامن آمد واـقعاً همـینطوری بود ، باز

هم معذرت میخواهم.



مَصطبه

 وقتیکه برگشتیم آبابا درست پشتِ در، رویِ سکویی که زیرِ سَقفِ کِریاس
من ابا مــیکرد.  درحالیکه  از کلیــدانداخنت و درزدن   مــستقربود نشــست 
 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
ذبح چه روزی ـباشد؟ گـفت: برایِ ـبیبی ـبعد از ـعاشورا هر مـقتولی  میـکند 
این اوسامـــیر ــزید مـــیشود.  شمر و ـی قاتلی  هر  اما   امامحـــسین منـــیشود 
ما خاطرِ   هم قـصّابی نیـست، مـحضِ  شغلش  اصالً   خویـشاوندِ بیبـیست ، 
 قــــبولکرده گــــوسفند را نگهدارد و ذبحکــــند، ایــــنوسط بــــیبی میتــــرسد
سمتِ به  خودش را  شدن و  سمتِ اـبــنِزیاد  به   دسـتــیدستی اوساـمــیر را 
رأساً خودم  دست گـذاشته  دست رویِ  ابا  من دیدم آـب دهد.  سوق   یزـیدشدن 
برو ــوسید و گـــفت  من را ـب کرد و  باز  ــیبی در را   اقدامکردم و در زدم. ـب
صفهی ـمـردانه رویِ تویِ  سفرهای  است.  شام ـحـاضر  که   دستانت را ـبـشور 
 فرشهایِ امامحـسینی انداخته بودند و ماحَـضری ـفراهم کردهبودند. هرـکسی



 نان و پـنیر را با چـیزی ـمیخورْد. من طـبقِ مـعمول با حـلوایِ ارده ـمیخوردم.
یک به لقمهی پنــیرش مــیافزود  چای  یا کــمی   بــیبی هــربار آب مــیخورد 
داشتم آخـرین لقمهام را من هـنوز   یاحـسینِ نامحسـوسی هم چـاشنی مـیکرد. 
شدم بـحثِ طالیی و کـاربافو کمـاکان داغ صَندِخونه  رهسپارِ  که   میجـویدم 

بود. طالیی میگفت:
  اینطور که تو از امامحسین میگویی هیچ فرقی بینِ او و خدا
است و آن این مـخـلوق  ظاهر ـمـیگویی  صورتِ   قائل نـیـستی. 
 خالق اما در باطن همهی خصـوصیاتِ این دو را ـیکی میدانی.
ـپذیری امامحــسین بچهی که ـب ـکر  باعثمــیشود   همــین طرزـِف
کانونِ چـنان خطـراتی سرِ دست بگـیرد و از  شیرخوارهاش را در 
آیا چـنـین که  خودت منیـپـرسی   دشمن تـقـاضای آب ـکـند.  از 
 ریسکِ خطرناکی غیرِ مسئوالنه نیست؟ همینجا معلوم است
دستورِ به ابراـهـیم  که  خدایی میبـیـنی  ـثلِ   تو امامحــسین را ـم
هزار صدها  شب  تا  صبح  اسماعیل را مــیدهد و از   کــشنتِ 
 کودک را در جـــادهها و خیابـــانها و کوهوکمـــرهایِ دنـــیا در
 ـمعرضِ آسیب قرار ـمیدهد و الـبته ـپاسخگو هم نـیست و نـباید

هم باشد.
  اگر چنیناست من منیدامن با وجودِ خدایِ نخست این خدایِ
آنچه ضرورتی دارد.  چه  ــگر  اسمی- دـی هر  با  -ولو   دوم 
یک شرط دارد و ها و تـنها  رِخدا» میکـند تـن  امامحـسین را «غـی
نوبهی به  هم  ـاسخگویی  است. ـپ ـاسخگویی»   آن «وظیفهی ـپ
 خود تـنها یک شرطِ قطعی دارد و آن اـینکه فرد در ـپاسخِ 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
مادرِ عـلیِاصغر خـشک شده بود و آبی هم برای ریخـنت  ـپستانِ 
مادرش از که گـــفت  ــشنیدی  ــداشت. ـن دهانِ طفـــلش ـن  در 



 ـتشنگی طـمع از جانِ او ـبریدهبود. تو ـفکر میـکنی برایِ پدری
یشِ کودکش را در ـپ آسانبود    چون حـسینبنِ ـعلی علیهاـلسالم 

صفِ دشمن بگیرد که «این طفل گناهی ندارد».
القوم الظاملینلعنة اهلل علی اال 

 حاال این پدر ـباید بعد از بیش از هزار سال به یک عالیجنابی
امامِ  ـمــثلِ ـحــضرتِعالی ـپــاسخگو ـبــاشد. زن و ـفــرزندش او را 
شفاعتش را رویِ چـشمش مـیگذارد، خدا  ند و   خویش میداـن
 بااینحال فتحعلیشاه منیبخشد و امر به «استنطاق»  میکند.

طالیی گفت:
  به ـتاریخ، به ـمریدانش، به من که ـمیخواهم ـبرایش گریهـکنم.
ـــــرزندش حــــــجت دارد و خدا و زن و ـف ـــــیشِ  ـــــها ـپ  اگر تـن
که مــریدش توقعی میرود  چه  شما  من و   پاسخگــوست،  از 
سال هزار  که بـیش از  چرا بـاید مـریدِ ـکـسی بـاشم  من   بـاشیم. 
اما ـهـیچ قانعکرده  خویش را  خدای   ـپـیش ـگـیرم زن و ـفـرزند و 
پس ندارم  شأنی در مقـابلِ او  من  اگر  ندارد؟  من  برایِ  اسخی   ـپ
ـهرِ امــتانِ شیرازی میگــفت «از ـب است.  هم بیمــقدار  ـمامن   اـی
این بود».  شهادت چـهکار  به  بود /ورنه حـسین را   تبـهروزگار 
تو فکرمیکــنی بیارزش نیــستم. که  هم  آنقدرها  من   یعــنی 
دلم آبقـند میخـواهد و من تـشنهام و  که  است  سه روز   امروز 

در دامِ تو اسیرم و چه کسی تبهروزگارتر از من؟ 
کاربافو گفت:

ـفر را میگــیری و یک ـن که  حــرفهای  است  این  تو   اشکالِ 
این  قــــسمتی از آن را مــــیپذیری و قــــسمتی را رد میکــــنی. 
که است  شیرازی  شعر از او ـمـثال ـمـیزنی ـهـمان  که    شیرازی 
که ـقــصهی است  این ـهــمان  شفاعت را میـگــفت.   داستانِ 
که ناـگـهان شد  چه  اصغر را میـگـفت.   شهادتِ ـحـضرتِ علیِّ
که هم  تازه هـمـانجا  درآمد.  کار  یک بـیـتش منـطـقی از   این 
کوفه مردمِ  مرادش   میگــوید «از بــهرِ امــتانِ تبــهروزگار ...» 



 است که ـمرتب آن حـضرت را به ـپشتگرمی وعدهـکردند و در
 آخر خود در سپاهِ ابنِزیاد رفتند و اولینِ آنها عمرِ سعد بود که
خود را کـتــمانکرد و امارت او را فرـیــفت و اـمــضای   وعدهی 
 فرماندهِ سپاهِ ابنِزیاد شد. یعنی به واسطهی چنین امتِ نا امتی
 بود که موال به شهادت رسید، نه اـینکه به خاطر ِ ـپاسخگویی
این عالی. ـمـضمونِ  امتِ تـبـهروزگاری ـمـثلِ ـبـنده و ـجـنابِ   به 

بیت عطف به گذشتگان دارد نه آیندگان.
طالیی گفت:

که چرا  داشته بـــاشد،  به گـــذشتگان   خدا نکـــند عـــطف 
شهید که امامحــسین  وقتی  باالخره   گــذشتگان گــذشتهاند.  

شد هنوز مختاری در این دنیا بود ...
دوباره هم ـکـاربافو میداـنـستیم  من و  هم  یی اداـمـهدهد،  آنکه طال  ـپـیش از 
 میخواهد داستانِ  انتقامِ فجیعِ مختار را بگوید و آنهمه خشونتی که وی با
نام و با  یی یــکی یــکی  داشت. طال زندگان  بدنهایِ   اجــسادِ مــردگان و 
شمر و زیاد و  ابنِ  خولی و حرمــــله و  مرگِ  شکنجهها و   جزئــــیات، 
تا میتوانــــست  سنانابنِاَنَــــسِنخعی و دیــــگران و دیــــگران را میگــــفت و 
این به  وقتی   که  بود  من مـنـیدامن چــهطور  زیاد ـمـیکرد.  هم  ـیازداغش را   ـپ
سرعتِ یی ـمـیشد و  هم طال بزرگ و مُــشَّبکش   ـقـسمت میرسیدچــشمانِ 

رفت و آمدش به سکون میگرایید و بهجایی در دوردست مینگریست. 



توسُّل

داشت اـنگار صدایِ حـرفزدنها  را از تویِ صفه  ـبیبی که گـوشهای ـتیزی 
حرف خودت  با  ــنه  کرد و بیمـــقدمه گـــفت «ـن باز   شنیدهبـــاشد، در را 
دیوانهای؟ افزود:  به درازا ـکـشید  قدری  من  سکوتِ   ـمـیزنی؟». همـیـنکه 

گفتم:
شما مـــیشنیدید. مـــگر اما گـــمان منیکـــنم  حرف میزدم    
هر برای  ما  حرف ـنـــزند؟  خودش  با   ممکــــناست ـکـــسی 
هقَدْرِ دهها  یکجملهای که به دـیگران ـمیگوییم، البُد بداـنید ـب

کتاب  با خودمان سخنگفتهایم و خواهیم گفت.
اتاق اعتراض از  به عالمتِ  کرد و  لب غُمغُـمی  زیرِ  که گفـتم بـیبی  این را    
 بیرون رفت. دمِ در حلظهای درنگکرد و گفت: «دلبهفکرتشدم وگرنه این
لدبودم». رفت و در را محـکم ـپشتِ سرش ـبست. من رو  درسها را خودم ـب
با او که  ـگار  یی انگارنهاـن شد، ـنـشد؟ طال ضایع  ـتم  کردم و گـف یی   به طال
یا به کـاربافو  من و -خدا مـیداند- خـطاب   حرفیزدهبـاشم چـشم در چـشمِ 

چهکسی، گفت:
خداگونهای ایراد دارم بـهاین چـهرهی  شیرازی  به نـگاهِ  من    بـله 



که  که از امامـحـسین ـمـیسازد. اـیـشان را در ـمـقامی ـمـیگذارد 
 صدهاهزار گناهکار را به خاطرِ یکقطره اشک شفاعت کند و
نوزادش را وسیلهی امتامِ حـجّت مـناید. اـینها  در عـینِحال طـفلِ 
این این طرزِـفـکر،  به   و خـیـلی چـیـزهای دـیـگر اـیـرادهای ـمـناند 
ـگاه و صاحبِ همین  ـن ـیتی از  به ـب اگر  چه عــیبی دارد   وسط 
ـیشود ـههر چــیزی ـم ـیگویی ـب که ـم تو  استناد کــنم؟  ـکر   طرزِـف
دوست به هر حیله رهی ـباید کرد». ـغیر  مـتوسّل شد، «در دلِ 

از این است؟
کاربافو که متسخُر را در بیانِ طالیی درکمیکرد، گفت: 

 حرف همـین است؛ «ـبیتی را میگـیری و چپَـکی معنیمیـکنی
ــــوسُّل حالآنکه ـت ــــیگذاری.  ــــوسُّل ـم هم  ـت اسمش را   و 
وقتی ـکـسی در تا راه ناـپـدید ـنـشود»   یـعـنی«مراـقـبت از ردِّـپـاها 
صیانت از نــشانهها ـگر  شککند دـی  کُلّــیتِ  مــسیر و مقــصد 

برایش معنیندارد. 
طالیی گفت : 

تو و که  ـیست  این توسُّـل ـیست   من بیمعـن برایِ  که   چــیزی 
 شیرازی میگویید.  در این نگاه، قبرِ ششگوشهی امامحسین
توهّم؛ این یعـنی  من  برایِ  است.  خالی از عـسل   مـثلِ شـیشهی 
که زـنبوری خالی  هجا ـمانده در شـیشهی   ـمثلِ عـطری از عـسل ـب
که جتربهکردهـبــاشد ـمــیداند اسیری  خود بکِـــشد.   را ـبــسویِ 
تا ـچـهمایه خـطـرناک  چنـیـنسرابی از واقـعـیت هـیـجانانگیزتر و 
خوب ندارد،  ـندی  خالی در و ـب ـشهی  چون شـی چرا؟   است، 
دلت غوـطـهخوردن و ـغـرقشدن تو  بویش ـبـپرد.   تا   ـشـستهاند 
به که  شورمیزنی  سماجت میکـــنی و  آنقدر   میجـــوید، 

داممیافتی. 
سهروز ـپیش بیبیشیـشهی عـسل را شـست و راست میگـفت.   این را واقـعاً 
بارْخونه زیرِ دریچهی  تویِ رفِ  من داد.گـــفت «اینرا  به   خـــشککرد و 
 بگذار، درش را هم نبند تا بویش بپرد». من هنوز به صَندِخونه نرسیدهبودم



که گـذاشتم تویِ رَف  سرم آغـازشد. شیـشه را  بالزدنِ طالیی دورِ   که وِزوِزِ 
بود. ناگـــهان درش را ـبـــستم و از همـــین حـلـــظه تویِ آن نشـــسته  یی   طال
 سردرگُمیهایِ  او شروع شد. وقتی که درش را بازکردم از بس خودش را به
تارِ ـکـاربافو گرـفـتار به  ناتوان در ـگـوشهی رف  دیوار کوفـتـهبود ـگـیج و   در و 
تونلی از ـتـارهایِ صیّاد  پایش را از آن ـبـند خالصکرد دـیـگر   شد. همـیـنکه 

مُستحکم گِردش تنیدهبود.  طالیی ادامهداد:
که غوطــهخوردن در عــسل ممــکن نبــاشد هــنوز امــکانِ  وقتی 
من ند  نها میگوـی که اـی توهّم باقـیست. تـوسُّلی   غـرقشدن در 
 را یادِ مادرانِ بچهمُرده میاندازد که دـلشان به چهارتا ـیادگاری

خوش است. 
حرفِ ـنجا  چُرتمیزد همـی ـهظاهر  بود و ـب که هــشتزانو نشــسته   کــاربافو 

طالیی را قطعکرد و گفت:
اما که مــیگویی!  ـناست  آمدی، نکــته همـی خوب  ـادگار را   ـی

غلط میگویی!
سرِ پـیـکرِ بر  اوسَط علیهاـلـسالم برـگـشت    اـیـنکه ـحـضرتِ علیِّ 
بر ـمـرقدِ خود اـیـشان را دـفـنکرد  و  دستِ ـمـبارکِ  به   شهدا و 

پدر ـنـوشت: « طالبمـطـهرِ  ابی  بن  بن عـلی  قبر احـلـسین   هذا 
تا از ایـشان نـشانی بـهجا بـگذارد.  الّذی قتـلوه عطـشاناً غریـباً» 
به خود را  ایِ  روندهای قطبمن هر  که  جایی بـاشد   میخـواست 
به چون  توهُّم مــیدانی  تو تــوسُّل را   سویِ آن تنظــیم کــند. 
نداری نـاچار گمراه مـیشوی و در شیـشهی  «نـشانه» اعتـقادی 
هر گــوشهای ـارهپارهمیکنم و در  ـنم را ـپ من ـت  خالی مــیافتی. 
ــشانهای خودم ـن وجودِ  پارهای از  با  خودم  وجودِ   خارج از 
این نـشانهها سرکـشی نکـنم و به  که   مـیگذارم. روزی نیـست 
 خرابـــیها را مـــرمّت ننـــمایم. دلـــسوزانه میایـــستم و تـــارهایِ

گسسته را دوباره بههم وصل میکنم.
 برایِ من توسُّل عینِ توصُّل است.

راههایِ وصل مـیشود و از اجتـماعِ  هم  به  من  با تـوسُّلِ    جـهان 



کوچک، پیشِپایم شاهراه میسازد.
آشغالِ قدری پـوستِ خـیار و  یبی   من دیـگر منیتوانـستم ـپیشِ بچـهها مبامن. ـب

سبزی آمادهکرده بود که ببرم...
 ایندفعه اوسامیر خودش در را بازکرد. سالمکردم.گفت:

پدرت رفتهای. به مــرحومِ  ـادقدرت  با ادب، هفـت چه    مــاشاهلل 
کف کافی  ــهقدرِ  است شـــاشت ـب سال داری؟ مـعــلوم   چـــند 
نهای گــوسفند را میخواهــند ـهاند دُنبال ـیبی گفـت  منیکــند. ـب

برایِ تو کبابکنند! 
 من دستم  وکـیسهی آشـغالْسبزی را  به سمتِ او درازکردم . شنیدهبودم که
سال. یازده  اکراه گفـتم  با  قوّه پیداکـند.  تا  ابالغ میدهـند  به ـپسرِ ـن  دنبالن را 
کار دارم» . درِ من  ظرفِ گـوسفند،  تویِ  خودت بـریز  «برو   اوسامـیر گـفت 
 آغُل را که باز کردم گویی منتظرم باشد، برخاست و به سویم آمد. کیسه را
نه داریم  شُکری  رسیدم. گـفت «نه  احوالش را ـپ کردم  و  خالی   توی ظـرفش 
زیادی نــدیدم. گــفت اما چــیزِ  انداختم  نش  به دنبال  شکایتی!» نــگاهی 
فردا ـظـهر ـبـیا فردا تاسوـعـاست. ـگـفت  است؟گـفـتم  امروز ـچـندم   ساکتی؟ 
صبحِ اما گرفـتارم.  یشِ شمـاست  دلم ـپ هخدا  اشم. گفـتم ـب من تنـها نـب نجا   اـی
خدمتِ تخـمم بـرسی! خدمت مـیرسم. ـگـفت آنمـوقع دیـگر بـاید   یازدهم 

خندهای کرد و به خوردن مشغول شد.



دسته

که برـگـشتم ـکـلّی آدم من  است.  زیاد  حدّ  برای تـاسوعا ـبـیش از  کار   ـفـشارِ 
پُر میکــردند، ـقـند ظرف میشــستند ، ـمـخازنِ آب را  ـودند.  کار ـب  ـمـشغولِ 
دوباره مـثلِ کارِ دـیـگر». ـفـرشها را   خورد میـکـردند و ـبـهقولِ ـبـیبی «ـهـزارتا 
ـاسوعا هم  کارمیـکـردند. روزِ ـت ـودند. حــتا بچــهها  شطرن تازدهـب  صفحهی 
روضهاش را روضهخوان  وقتی  مــیرسید  هم قــراربود بیــاید،   دستــهیسینه 
سینهمیزد و گریهمـیکرد. «دسته»  باالی مـنبر همـراهبا   قطعمـیکرد و هـمان 
اشکِ چـشم قویتِ  به ـت که  درستکردهبود  زیاد»  عدسِ  با  یبی «عدسپلو   ـب
داستانِ گـریه سرِ همـین  بر  هم   کـمک کـند.  اتفـاقاً بـحثِ طالیی و کـاربافو 
شور و ـگر از  یی دـی کردم طال آمدم احــساس  من سراغــشان  که  وقتی   بود. 
سفره را صفهی مـردانه  تویِ   ـحـرکت افـتاده و ـمـثلِ قـبل تقالّ منیـکـند. ـبـیبی 
 انداخته بود. انگار همه منتظرِ من بودند «عدسپلوبا عدسِ زیاد» آمادهبود و
با اـیـنحال مجـبـورشدم بچــهها را داشتم.  سیری   من ـطـبقِ مـعـمول اـحـساسِ 



بود. وقتی برگـشتم همچـنان بـحث داغ  شوم.  شام حـاضر  سرِ   ترک کـنم و 
ضعف و احـــساسِ حـــقارتی به  اعتراف  یک  یی میگـــفت در گـــریه   طال
رسیدم حـــرفش من  که  اما حلظهای  که خـــوشایند نیـــست.   نهفتـــهاست 
که از «گـــریه» بود  دستِ کـــاربافو  ــهاصطالح میکـــروفون   متـــامشدهبود و ـب

دفاعکنَد. حرفش اینبود که:
به متِ ـنـگاه  به گذشـتـهاست و ـخـنده عال  ـگـریه عالمتِ ـنـگاه 
ندارد. ارزشی  اگر چـنـین نـبـاشد آن ـگـریه و آن ـخـنده   آـیـنده و 
سالماهللعلیهماجمعین  ـبـــعد از واقعهی  اـیـــنکه ائمهی اـطـــهار 
 عاشورا اینقدر بر ثوابِ گریه تأکیددارند به خاطرِ همین عطفِ
 ـنگاه و عدمِ فراموشـیست. این یـعنی چـشمی به گذشـتهداشنت

و سابقه را از الحقه پاکنکردن. 
طالیی گفت:

با صادق  چون ـحـضرتِ  امامی  است ـگـذشتهی   ـچـطور مـمـکن 
به گـذشته وقتی  هر دو  که  اشد  من  یـکی ـب  زنـبورِ عـسلی مـثلِ 
اگر غم ـگـریه کـنـیم.  یک  یک ـفـقدان و  برایِ   ـنـگاه میکـنـیم 
شادی غرق در  من را  که  است  به گـذشته  اشی از ـنگاه   گـریه ـن
 میکند. آنچه من در گذشته داشتهام  مژدهی دمیدنِ گلها و
به کـنـدوست. رسیدن  دشت و  فرازِ  بر  پرواز  شهد و   انـبـاشنتِ 
این گریهکـردنها نـهکه گریهدارد؟ نهخـیر   ایـنها کدامیکـیشان 
 معطوف به گذشته نیستند، بلکه برایِ آینده و از جنسِ تعلیم
بود گـریه ما طـفلِ مکـتبیم و  قولِ میرفـندرسکی:  به  ماند   و تعلّـُ

درسِ ما/ ای دل بکوش تا سَبَقِ خود روان کنی.
هها چـیزی جز پذیرشِ شکـست و ـتسلیم در  من که در این گرـی
ــثلِ که خـــواهناخواه ـم ــسلیمی  ــنم. ـت ــمات منیبـی ــابلِ نامالـی  مـق
است» و ـکـسانی را منـتـفع آتش  مایهی طـغـیانِ   «اشکِ ـکـباب 

میکند.
کاربافو گفت: 

که است  من  به  این حـــرفها طعنهزدن   اگر منـــظورت از 



 اشتباهمیکنی؛ گـریه یا خـندهی تو ـفرقی در آـیندهی من ندارد،
 اما اگر میخواهی یکچیزی یادبگیری بدان که انتقالِ گذشته
یا یا کتبــیست و  ندارد ،  دوحالت بیــشتر  حال و آیــنده   به 
 شفاهی من از رمز و رازِ ـکندویِ شما چـیزی مـنیدامن اما برایِ ما
هسینه داریم سینهـب که  رسمی  به  داستانها   عنکـبوتها همـیشه 
 روایت شدهاند. شما وقتی چیزی را ثبتمنیکنی و هر بار آن را
یک یک خوبـــیهایی دارد و  بازتعریف میکـــنی   تعـــریف و 
تراوت و خوبیاش در  ـگذیریم  که ـب بدیهایش   بدیهایی، از 
که زبان  هر  شعر «از  اهلِ  شما  هقولِ  نکه ـب است. اـی  تازگیِ آن 
هم رشتهها از  نکه  برایِ اـی وسط  این  است».  نامکرر   مـیشنوم 
گُم نـکــند ـبــاید رـئــوسی خود را   پارهنــشود و ـقــصه بنـیــادهایِ 
 داشتهباشد که تغییر نکنند و هر قصهگویی به ذوق و سلیقهی
که غم و دردی  گِرد نکــــند.   خود آن رئوس را نتــــراشد و 
کرب و بال در سرـگــذشتِ امامـحــسین  علیهالــسالم  بــهصورتِ 
 وجوددارد،  یکی از همین رئوسِ داستان است که باید باشد و

کسی آن را دور نزند.
شنیدنِ آن احـساسِ داستان را منیـپسندی و از  این  تو  اگر   حاال 
که اما اـجـــازهنداری  گوشنکنی   حـــقارتمیکنی ـمـــیتوانی 

بنیادهایِ آن را پاککنی. 
گرم را اصالً دلممنـــیآمد آن گفتـــگویِ  صدامیزد.  من را  داشت  ــیبی   ـب
 ترککنم. کنجکاو بودم بدامن طالیی چه پاسخی میدهد. با همهی ناتوانی
«استداللکردن» چـیزی از کـسی که دراو مـشهودبود هنـگامِ   و تغیـیرِ رنـگی 
یی که میخــواستم طال بود  من  یک حــسی در  چرا،   کممنیآورد.  منــیدامن 
-اگر خودم را در بهداماـفـتادنش ناـخـواسته  شاید ـبـهخاطرِ اـیـنکه   پـیـروزشود. 
من به  خالیِ عـسل را  که شـیشهی  یبی   ـنگویم مُقـصّر-  دخـیل میداـنستم. ـب
بالزدنش را مـــیشنیدم. مـــستانه صدای  اما  یی را منـــیدیدم  من طال  داد 
صدا  قطـعشد. ـنگو مدّتی  عداز  سرم  وول مـیخورد. ـب یتابیمیکرد و دورِ   ـب
 تویِ شـیشه نشسته بود و البد از بویِ عسلی که بهقولِ خودش «مثلِ سراب



با دلانگیزتـرین داشتم  من  شما تـصورکنید  شدهبود.   موجمیزد» سرمـست 
 مائدهی ممکن طالیی را به سوی اسارت و مرگ میبردم. مثلِ اسیرانی که به
شیرازی میگـــفت: راوی دیروز  ــاشند. همـــین   بویِ بـهــشت حتریکشدهـب

  از در خیمهها رد میشدم، دیدم مثلِ النهی  زنبور ازمیگوید؛ شبِ عاشورا
  اتفاقاً روضه که متام شد، همهی مُستمعین رفتند،داخلِ خیمه صدا میآید.

صحبت اندهبود. جمـعی دورش نشـستهبودند و   یک سیّدِ مُعـممِ ناشـناسی ـم
 میکردند. من هم که کارهایم متامشد پیششان نشستم. اینها میپرسیدند:

در اینگونه روایات (نعوذباهلل) توهین به امام نیست؟ سیّد میگفت:
  توهین را ما میسازیم و استنباط میکـنیم، ـکما اینکه روایت
دارند؛ اـینکه صفاتِ سگها را  دهصفت از  یامبران  که ـپ  داریم 
خود دارند» و «وفــادارند» و «نگهبانــند» و «راهِ   «شبزنده 
«شجاعند» و «شاکرند» و  «صبورند»  و  ـــند» و   گُممنیکـن
«دشمنگدازند». «دوستنواز» و   «وظیفهشـنــــــاسند» و 

 :فرمود» رَیّان بن شَبیب«به ) علیه السالم(همچنین امام رضا 
ذُبِحَ ـکما یُـذبَحُ الکَـبْش»  یـعنی«   فَـابْکِ لِلْحُـسینِ بن عَـلیّ فَانَّهُ 

گریهکن بر حسینبنعلی که سرِ او را بریدند همچون سرِ ...
هم چی. اـکـنون  سرِ  صدا زد، نفهـمـیدم  ـمـثلِ  من را  که آـبـابا  بود   همـیـنجا 
ایکاش صدا میـکـند و منیفـهـمم ـپـاسخِ طالیی چـیـست.  من را   ـبـیبی دارد 

بحث را ادامهندهند تا من برگردم.



تاسوعا

 صبحِ نُـهم خیلی زودتر از هر روز آغاز شد. ـبهخوبی ـمیشدپیشبینیکرد که
شب خیلـیها ازدهامِ جمعـیت را نخواهـدداشت.   صفهها ظرفـیتِ   صحن و 
صبحِ زود رختِخــوابها را جمعکــردند و در  در مــنزلِ بــیبی ماندهبــودند. 
 گوشهی صَندِخونه رویِ هم چیدند، جایی که -به قولِ بیبی- تختهپوستِ
به مـباحثهی یدم و  سکّویِ پنبهای و خـنک میخواـب من رویِ همـین  بود.   من 
 دو رفیقِ تازهام گوشمیدادم. امروز که ـکارها زودتر آغاز شدهبود بحثهای
 آندو هم خودـبهخود جلواـفتاد. حاال داشتند راجـعبه بیمحـتواشدنِ آیـینهای

عاشورا سخنمیگفتند. طالیی میگفت:
ـبالِ محــتوا اصالً کــسی دـن است  ـتذل  ـکراری و مُـب   همهچــیز ـت



بالِ سرگرمیاند، اسمش را  عزاداری  نـیست. آدمها در واقع دـن
برایِ هـــمه که  جوری پیشمیرود  داستان  اما   میگـــذارند 
با شُغلی ـپــیدا میکـنــند ، ـیــکعده   سودآورـبــاشد. ـیــکعده 
 احترام  پذیرایی ـمیشوند و یکعده هم ثوابِ اخروی و اعـتبارِ
شب کسی با زیان سر بر  دنیوی کسبمیکنند، درنتیجه آخرِ 

بالین منیگذارد. 
کاربافو با عصبانیت گفت:

تو حرف را دـیـــگر بههـیـــچوجه مـنـــیتوامن ـقـــبول ـکـــنم.  این    
 یکجوری صحبت میکنی که اگر کسی نداند گمانمیکند؛
 «زنبورها سالی دهروز در کندو عزاداری میکنند» چه ربطی به
دربارهی آیـیـنهای دـیـگران ـقـضاوتکنیم؟ که  شما دارد   من و 
مورچهای بـخــواهد «بــالبالزدنِ یک  که  است   این مــثلِ آن 
یا «مــسابقهی برای خنــکشدنِ ـکــندو  کارگر»را   زنبــورهای 
وصالِ ملـکه» را مـسخرهکند. همهی برای  نر   مرگِ زنبـورهای 
که در ـمـوسمِ نی  ـیرِ عقال ـتارِ ـغ ـناند یکـمـشت رـف  آیـیـنها همـی
ام که آنرا اجن برایِ ـگــروهی  بدونِفکر تکرارـمــیشود و   خود 
به کاری  که  ما  گران بیمعنـیاند.  برایِ دـی  میدهـند معنیدار و 
اصلِ دربارهی  ما  نداریم، ـبــحثِ  عزاداری ـنــداشتیم و   آـیــینِ 

ماجراست.
طالیی گفت:

اگر عزاداری ـنـبود،  اگر  ماجرا هـمـین آیـیـناست.  اصلِ    اتـفـاقاً 
 هرسال مردم جمعمنیشدند و مجلسمنیگرفتند و سینه و زجنیر
که در بود  ما  یقِ  ینِ  امامحـسین  وفالن رـف رقی ـب چه ـف  منـیزدند، 
تا آـخـرین ـنـفس و نابرابر   مـقـابلِ زنـبـورهایِ ـمـهاجم  در جـنـگی 

آخرین نفر مبارزه میکند و قربانیمیشود؟
کاربافو گفت:

چه فرـقیبود؟ شما زنـبورها از بس از این   چه ـفرقی بود؟  واقعاً 
گُل پریـدهاید تـفاوت در چـشمتان شـدهاست همـین به آن   گل 



شدتِ ـتـکرار- تازه -از  که  ظاهری   سرخ و زرد و بنـفـشهای 
 هـمین را هم درست منیبیـنید. ـیکباره ـبگو امام و مأموم ـفرقی

ندارند خالصم کن! 
طالیی گفت: 

من مـیگویم است.  من در تعیـین همـین تـفاوت  حثِ   از قـضا ـب
ــفر این دوـن ــینِ  ــرقی ـب ــاشد هـــیچ ـف ــین درکارنـب ــینِ آـی  اگر ذرّهـب
باهم تفـاوتداشته دریایی  باطن  ولواینکه در   ظاهرنخواهـدشد، 
هر که در  من دنـیا مـثلِ کندویـیست خانـهخانه   بـاشند. از نـظرِ 
 خانه  شفیرهای جای دارد، «خرد» مانند انگبینی است که این
که است  شاهانگبینی  ین» مـثلِ   شفیرهها را زنـبور میکـند و «آـی

تعدادِ انگشتشماری  از  شفیرهها را ملکه میسازد.  
این صَندِخونهی منور از یرونِ  رایم ـب امروز ـب حدِّاقلّ  راستش  هداشتم و   من عجـل
 درونش جذابتر بود. از وقتی که طالیی تغییرِ رنگ داد و حرکاتش کُندشد
داشتند گـندش را که دیـگر  صبح  امروز  هم از رنگو لـعاب افـتاد.   بحـثها 
یا ـاشد  اصلش مــهم ـب کربال  که واقعهی  ـرقی دارد  ـعاً چهـف  درمــیآوردند. واـق
دخالت ـکـنم . ـحـشرات من مـنـیتوامن در بـحـثهای ایندو   آیـیـنش؟ مـتـأسفانه 
 گوشِ خاصی دارند و برای ارـتباط برـقرارکردن ـباید ـفریاد زدتا آننتهایِ سطحِ
بارخونه رزونانسِ   بدـنشان به ارتعاشدربـیاید. همـین روضهها اگر از جعبهی 
ذهنِ اـیـنها فرومـنـیرفت. وـگـرنه ـگـوسفند  پخشمـنـیشد اـیـنطور ـمـستقیم در 
 بااینکه همهچیز را در بارهی کربال میداند، هیچمتایلی به بحثکردن ندارد.
اما هم ـمــیشنود  صداها را از راهِ دور  است و  قوی  گوشِ گــوسفند   تازه 
 همینکه در معرضِ بلندگو قرار نداشته رغبتی به حرفزدن ندارد. همینکه
 ـبیرون رـفتم کـیسهی ـپوستِ ـهندوانهی گـوسفند هم آماده بود. همـینحاال با
مرا خواندهـبـاشد ـگـفت ذهنِ  داشتم ـحـرفش را میزدم، ـبـیبی اـنـگار   خودم  
سنگین برو ـهـمراهِ آـبـابا دسـتـشان  حرف ـمـیزنی بـیا  خودت  با   بـجایِ ایـنکه 
بود. آـبــابا سرِکوچه اـیــستاده  رسیدیم  به محلِّ اوساـمــیر  وقتیکه   نـبــاشد. 
یک نیِقـلـیون ـمـیگردم. آـبـابا شده؟ اوس اـمـیر ـگـفت دـنـبالِ  خبری   ـپـرسید؛ 
این است، از  من نیِـپـیچ  مالِ  ندارد؟ گــفت  نی  خودت   گــفت مگرقـلـیونِ 



پاچهی گوسفند! آبابا گفت؛ چرا زبون  نیهای چوبی میخواهم بکنم تویِ 
 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
کرد، هـمـهجایِ ـپـوستش وَرمـیآید ـغـیراز که  باد  بادش ـکـند،  که   میـخـواهد 
خایهاش ـمیزند که خدا ـنصیبِ هـیچ ـمسلمانی  دنبالنش. ـناچار مُـشتی پسِ 
ابا گـفت به این میگوـیند «مُـشتِ پسِ خایه». آـب امام حُـسین.   نکـند به حقِّ 

بههرحال بیبی باز سفارش کردهاند که ذبح ... 
سراغِ ـرداشتم و  ـوستها را ـب من  ـپ که  شدند  چانهزدن  باز مــشغولِ  ـنها   اـی
خوردن شد.  ـپرسیدم این  گـوسفند رـفتم. سالم و علـیکی کـردیم و ـمشغولِ 
 لکّـههای  ـقرمز روی ـپشمهایت مالِ چـیست؟ گـفت ـنشامن کـردهاند که قاطیِ
 گلّه با دیگری  اشتباه نشوم. میدانی «برهی نشانکرده» یعنیچه؟ گفتم نه

گفت یعنی همین. 



حضرتِ عبّاس

ذکرِ ـمـصیبت ـمـیکرد.  جمـعـیت ـیـکصدا گریهمیـکـردند، داشت   شیرازی 
خود سینهی  به  با مُــشت  زنها  سیلیمیزدند و  خود  به پیــشانیِ   مــردها 
سپاهِ بر  حرَم یکـتـنه  اهلِ   میکوفـتـند.ـحـضرتِ ـعـبّاس ـبـیطاقت از ـتـشنگیِ 
رسید خــواست جرعــهیی بنــوشد، حلظهای به آب  چون  فرات زد   موکّلینِ 
بر آب خویش  پس مَــشکِ  ـتاد  حرم اـف اهلِ  ـبانِ ـتـشنهی  یادِ ـل کرد و   درنگ 
راستِ آن حـضرت را از بدن  انداخت. غفـلتاً  نوفلبنِازرق به حربهای دستِ 

جداکرد. عباس مشک را به دستِ چپ داد و فرمود:
و اهلل اِن قَطَعتُمُ یَمینی    اِنّی أُحامی ابَداً عَنْ دینی 

جداکرد، ـحـضرت بدنِ مُـطـهرش  چپِ او را از  دستِ   آنـگاه حکـیـمبنِ طُـفـیل 
فرات از آن اصابتکرد، آبِ  بر مــشک  ـیری  دندان کــشید. ـت به   مــشک را 
ما به گـلویِ  شود که جرعـهیی آب  رمود: چه   جـاریشد. عـباس علیهاـلساّلم ـف
 منیرسد؟ ندا آمد که در بهشت چشمهی کوثر در انتظارِ شماست. حضرت
 این جمالت را میگـفت و ـمیشنید که به ـتیر و ـعمودِ مردی متـیمی ـبهخاک



افتاد. امام حسین علیهالسالم فرمود:
اآلنَ اِنکَسَرَ ظَهری وَ قَلَّت حیلَتی

دستهی که  بارخونه میپیـچـید  رزونانسِ  داشت در جعبهی  شیرازی   صدای 
 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
دسته فـشردهتر بازکردنِ راهِ  برایِ  مردم  پا منانی.  دست و  زیرِ  که  جایی  برو   و 
 میشدند و مجالی برای متاشا منیگذاشتند. فریادِ «علمدار نیامد» آسمان را
صفهی زنانه راـندهشدم، ـبیبی دستم  پُر کرده بود. من خودـبهخود به سمتِ 
شود. درِ تا خـلوت  صَندِخونه کـشید. گـفت ایـنجا مبان  داخلِ   را گـرفت و 
من را ور و تفکّربرانگــیزی  سکوتِ من یک  که ـبـست ناگــهان   صندِخونه را 
 احاطه کرد. میگفتنددیوارهای آن خانهی قدیمی تا سهمتر ضخامت دارند،
آدمهایی شنیده ـمیشد که روی ـپشتِ بام  با اـینحال صدایِ نامحـسوسِ پایِ 
 راهمیرفتند. همینکه شیرازی دیگر روضهاش را قطع کردهبود باعث میشد
ـوستم من رویِ تخــته ـپ ـشود.  صدایی شنیدهـن بارخونه  رزونانسِ   از جعبهی 
سهکُنجِ جایش -در  کردم . کاربافـوسرِ  دوستامن نـگاه  به  سکوت   رفـتم و در 
اما یی  سیاه ـپــوشیده ـبــاشد برافروخـتــهبود. طال  رَف- نشـــستهبود و اـنــگار 
یجانی دوسـتداشت حـرفهایش را با همهی ـب  زردیاش به سفیدی میزد و 
 بزند. با کلماتی که بویِ احلادشان آدم را به شک میانداخت میانِ شوخی و

جدّی به سخن درآمد:
قوّتِ که  ـوشید  ـهیی میـن خود جرـع ـباس  ـبود حــضرتِ ـع ـهتر ـن  ـب
به اطـفالِ حَرَم پیداکـند؟ باالخره رساندنِ ـمشک  برای   بـیشتری 
توان را تـقویت این  که نـبود!  بـاید   توانِ آن بـزرگوار نامـحدود 
 میکرد. شما از میانِ دوهزار درّنده به آبی برسی و ننوشی جایِ

سؤال نیست؟
که اسبش «عـقاب»  با  رسید  به آب  وقتی    مگرنهایـنکه ایـشان 
 میگویند مثلِ ـعقابی مماس با زمین پرواز میکرد تازانویِ اسب
شکر شهد و  با  اس  من ـمـــیدامن مم فرات ـفـــرورفت؟   درونِ 
شد و ـمـشک را ـیاده  اسب ـپ ـیچه. حــضرت از  ـروازکردن یعـن  ـپ



 پُرکرد. در اینحال به امامحسین و اهلِ حرم و البد به لُبابه بنتِ
هجایِ این  عـبیداهلل همـسرش و ـپسرانش میاندـیشد. ـبهتر ـنبود ـب
حرصِ  شمرِ ذیاجلـوشن و شبثِ رـبعی و  اـفکار ـمحضِ درآوردنِ 
 حجربنِ األحجار  هم که بود، جرعهای مینوشید. مگر این سه

ملعون نگفتهبودند:
بوتراب! به برادرت ـبگوی که اگر همهی روی زـمین را  ای ـپسرِ 

آب فروگیرد، یک قطره از آن به شما ندهیم.
خالی رفتهام و از مــیانِ بار  هزار  ـیش از  تا کــنون ـب خودم  من    
تا لذّتی دارد  چه  که  شهد برگـشتهام. آخ  پر از   خوف و خـطر 

زانو در دریا فرورفنت و مشکِ خویش از آبِ حیات انباشنت.
سی چون  که  سوگندِ قـاسم را   مـگر حـضرتِ عـباس نـشنیدهبود 
سوار را بیفـکـــند و همیـــنکه ازرقِ مـلـــعون را  ـپـــیاده و پـنـــجاه 
امام را ـبــوسه داد و رکابِ  کرد  به دوـنــیم  تر   هـمــچون ـخــیارِ 
شربتِ آب یک  اگر  که   گـفـت:«یا عـماة العـطش العـطش حـقا 
این ـباس  کرد ـع دریغ  برآرم» چــگونه  ـشکر  این ـل دمار از   یامب  

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 ایرادگرـفنت  ـباشد که هرخطِّ این روایات محلِّ هزار
که ذاتِ مــبارکِ نبرد  ـگو در آن گــرماگرمِ  تو ـب است.   تــردید 
سو دشمن را ایـنسو و آن  سوارانِ   ابوالفـضلِ عـباس یـکّه و تنـها 
که داشت  سواران الزم   میـکــشید ـچــهقدر ـفــاصله از ـتــیررسِ 
چه کــسی حــضور حال  بر آب افکــنَد و درآن  خویش   مــشکِ 
سخنانِ او را ـبـشنَود و ـخـیاالتِ او را ترـجـمه ـکـند و که   داشت 
به مـقـصد که  هم  پس از آن   رـیـزریزِ حلـظـههایش را ـثـبت مـنـاید؟ 
خود پدرِ بــزرگوار  شرفیابِ پیــشگاهِ  شد و  شهید   نــرسیده 



که هم در آن حلظه نـبـودند  روسیاهش  دشمنانِ    ـگـشت. ـحـتا 
هم میکــردند محــلّی از اعتــبار اگر  روایت کنــند و   چــیزی را 
خبر نیـستند بلـکه از جـنسِ این گفتگـوها از جـنسِ  پس   نـبود. 
به اما    به مقـــصدِ معـــلوم  که از منـــبعِ معـــلوم و   وَحـــیاند 
این امروز  ما  واسطهی  جاری ـمـیشوند و  نامعلوم   واسطههای 
شنیدن را در ما بیدار بارخونه است که حسِ   جعبهی رزونانسِ 
خود اندیشه کن که بر بالِ بویِ ـعسل  میکند. در سعادمتندیِ 
شنوایِ این راز و  تا مـحرمِ  من پابندگـشتی  ندِ  به ـب  سـوارشدی و 
واسطه را از که  زمان  بر  سُلطه  وحی ـبـاشی. اـیـمان یـعـنی   این 
استغفار ـهم میکــنی  اگر ـف ـنَد.  ـنده برمیچـی  ـمـیانِ گــذشته و آـی

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

 ـکاربافو آنقدر از بارخونه و جتربهی سیر و سفرهایش در آخـورهای آن تعریف
ازدید از آن ـبیطاقت شد از ارـتفاعِ تختهـپوست دستم  کرد که دلِ من برایِ ـب
 را درازکردم و به سختی به دریچهای گنجهمانند رساندم. ترسم را فروخوردم
رتابکردم. هرطـوربود خودم را به درون کـشیدم.  اوّل هسمتِ آن ـپ  و ـتنم را ـب
دیوار برخـاستند و همهچـیز بود کـمی بـعد نـورها از زمـین و   همـهجا تـاریک 
 خودش را به من ـنشان داد. ارـتفاعِ آنجا ـکمی از قدِّ من بـلندتر بود، طول و
ضلعش  مخـــــزنهایِ هر  که در  قدری  به  بدنبود،  اما   عـــــرضش 
یک به کلـفتیِ  نازک  با دیـوارههایی  درست کردهبـودند   سفیدکـاریشدهای 
که مانـــندِ لگـــنهایی مکعّبـــیشکل، سانتیمتر   خـــشت و ارتـــفاعِ بیـــست 
که گُل مانــندی  روشن و  آخور را تــشکیلمیداد. پنــجرهی   مجمــوعاً نُــهتا 
داشت. من در یک سمتِ چپ قرار   ـمرکب از شش بُتّهجِـقّه بود روی دیوارِ 
به آن ـچـسباندم و ـحـیات را صورمت را  -زیرِ پـنـجره-  اـیـستادم و  خالی   آخورِ 



زمان امامِ  اگر روزی  بود و  باالتر  هم  ــنبر  آنجا حـــتا از ـم کردم.  ــاشا   مـت
 میخواستند مراسمِ عزاداریِ جدَّشان را  از باال ببیند و کسی هم مزاحمشان
آنجا هم ایـــشان  جایِ خوبـــیبود. معـــلوم نیـــست واقـــعاَ   نبـــاشد بـــسیار 
درست در وسطِ آخور سوراخ همهچـیز را ندیدهـباشند.   نیامدهـباشند و از آن 
زانویِ اثرِ  به  شبیه  داشت  قرار  سفیدکاری  کفِ  ر رویِ    دو  نـیـمکُرهی مُقعَّ
 مردی که بخواهد از این سوراخ بیرون را نگاهکند. از آن باال منظرهی حیاط
ـــگری جایِ دـی که از  بود  که دورِ آن میچرخـیـــدند ـچـــیزی   و جمـعـــیتی 
 منیشددید، مثلِ اتاقکِِ آپاراتخانهی سینما که از سوراخِ آن هم فیلم و هم
 مـتــاشاگران و دود و ـگــردوخاکِ روی ـســرشان را ـیــکجا ـمــیشد مـتــاشاکرد.
شمعدانیِ قــرمزدر غرق در گُــلهای  حوض گــذاشتهبودند  که رویِ   تــختی 
گِردِ اما دستـهیسینه  یدامنیکردم  بود. نوحـهخوان را ـپ سبز  رگهای   زمینهی ـب
خُدامِ سرعتِ ـکــمی میچرخـیــدند و او را هـمــراهی میـکــردند.  با   حوض 
اتاقِ سماور حـرکتی در  کار کـشیدهبودند و بـهجز بـخارِ  دست از   چـایخانه 
بارخونه اطرافِ  بارِ دیـگر در  صورمت را برگـرداندم و  من   اُرسی دیدهمنـیشد. 
 دقّت کردم، چـنان مـتیز  و سفیدـکاریشدهبود که گویی سالهای سال ـکسی
سوراخهای که از  نه فـضلهی گُنجـشکی  جو و گـندمی انـبار نـکرده،   آنجا  
 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
اگر منیدانـستی که  داشت  سکوتی  هم بـهگوش منـیرسید و بُـهت و   صدایی 

باورمنیکردی جعبهی رزونانسِ منبری باشد در پشتِ دیوارِ.
یک بر  که  بود  ششتا چـشمِ بُتّهجقّهمانـند  بارخونه فـقط   رویدادِ مـهمّ در آن 
سهتار میکَنَـــند- سنتور و  که روی  دایرهای -همـــچون گُـــلهایی   سطحِ 
 ـقرارداشت، اـنگار ـیکذهنِ خالی دارد -با ـکمکِ آن چـشمها- دـنیایِ ـبیرون

را متاشا میکند. 
امن ، آنجا مب  نـگــرانی از ـخــطرِ ـپــرتشدن در هـنــگامِ برـگــشت منیـگــذاشت 
یادم جرأتِ ایـنکار را نـداشتم.  که روی تختهپـوستم بـپرم و   خیزبـرداشتهبودم 
 میآمد طالیی وقتیکه درِ ظرفِ خالی بازشد و خودش را به بیرون پرت کرد



 چـگونه در کالشخانهی ـکاربافو گرـفتار شد، تازه این آن طالیی بود که -به
خودش- میتوانست بیش از دویستبار در ثانیه بال بزند و مثلِ عقاب  قولِ 
سطحِ هرچـیزی حـرکت کـند. طالیی با  اسبِ حـضرتِ ابوالفـضل-  مماس   - 

میگفت:
من خلـبانِ بـهترین فرقدارد.  بارخوبهی کـاربافو  با  من    دنـیایِ 
 هواپیمایِ دنیا ـهستم، نهتنها دشتها و زیباـییهای مخـتلف را
سیر در وشیدهام بلـکه  شهدهای جـهان ـن گواراترین   دیدهام و از 
 زمان هم داشتهام. روزهایی بوده که بیش از ده مأموریت رفتهام
باد را در گذرِ زمان  و تغییراتِ جَوّ و نزولِ باران و برف و وزشِ 
 جتـربه کردهام . من خـشمِ ابر و آذرخشِ نور را ملس کردهام. من
خود حملمنودم با  شهدی را  احوال مَـشکهای  این   در همهی 
به بود و همهی آن را  خودم بـیـشتر   که وزـنـشان از ـنـصفِ وزنِ 

کندو ارزانیداشتم.
 هرطور بود روی تختهپوست پریدم و دراثرِ جریانِ هوایی که ایجادشد کاربافو
 را دیدم که ابتدا با سرعت جابهجا شد و دوباره خُشکش زد. مـنیدامن به چه
ادگانِ که از ـپ زند. مـثلِ فرمـاندهانی  به طالیی ـب سری   حـساب ـتصمیمگرفت 
کرد. ـازرسی  شخانه را ـب ـونلِ کال زوایای ـت خوب  ـند   خــودشان بازدیدمیکـن

طالیی ترسیدهبود و پای خود را درازکرده تا هرصدایی را بشنود. 
پایش اما گـوشهایش در  ودند  سرش ـب که هـمه در  داشت    طالیی ـپنج چـشم 
پایش را دراز مـیکرد و خُـشک مـیشد، همـین رسید  وقتی میـت داشت.   قرار 
 ـموضوع هم ـکاربافو را به اشتباه ـمیانداخت و گاهی منیفهـمید طالیی ـهنوز

زنده است یا مُرده. 
من ـپــرسید، ـچــهکار میـکــنی؟ گفــتم شد و ـبــیبی از  باز   هـمــین ـمــوقع در 

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



مردم خـــودشان داشتند دستـــهدسته میرفتـــند.  هم   رفتـــهبود و جمعـــیت 
اُرسی حتـــویل خالی را مـــیآوردند جـــلویِ   استکانها و کاکائوخـــوریهای 
 میدادند که زیرِ دست و پا مناند. من با شتاب رفتم و گُالبدان را بُردم تویِ
رْیاس که به مردم تعارف کنم. آدمها عجلهداشتند، کفشهاشان را درحالِ  کِ
سَدّ نکـنند. میخـواستند هم  برایِ   رـفنت میـپوشیدند و سعیمیکردند راه را 
دست ندهـند. ایـنکه دسته را از  بود،  روضهخوانی  که   در منـزلهای بـعدی 
ـرسد دسته از راه ـب ـاشد و ناگــهان  روضهگوشدادن ـب  آدم بنــشیند و مــشغولِ 
دسته مثلِ لشکرکشی است بوق و سنج و عَلمش  لذّتِ خاصیدارد. حالتِ 
که استقرارِ ـلشکر است  این را ـتشدید میکـند. ورودِ دسته مـثلِ ورود و   هم 
ـمبردار منـتـظرِ یک فیـل ـثلِ  تو ـم که  وقتی   به کُلِّ جــنگ میارزد، مخصــوصا 

آمدنش باشی.طالیی میگفت:
به شبیه  سینهزنی اوج میـگــیرد  وقتیکه  دسته    ـحــسّوحالِ 
 بالزدنِ دستهجمعی برایِ خنککردنِ کندوست، جریانِ هوایی
ــظّم ــالها را مـن ــخود حـــرکتِ ـب ــتد خودـب  که در کـــندو راهمیاـف
 میکند و به بدنها ریتم میدهد. وقتی که کَندو سرد میشود
باال ـشدّت   ما ملــکه را محــاصره میکنــیم و گــرمای مــرکز را ـب
به ـتــختِ روی که  دستهای  گروه ـمــثلِ  ــنحال  ــریم در اـی  میـب
رفرازِ برگهـایسبزْ شمعدانیهایِ قـرمزی را ـب رسیده  و   حـوضی 
این به چرخـیدن میکـنند. در حـینِ  اشند شروع   محـاصره کردهـب
به ـیرون  ـهشکلِ نامحســوسی از ـب نوبت و ـب به  ـورها   گردش زنـب

درون میروند و از این گرما برخوردار میشوند.



بعد از واقعه

داخل به  که  من  ازخُدّامِ امامحـسین- رفتـند.  که هـمه -غـیر   طولی نکـشید 
 برگشتم کیسهی پوست و سبزی آمادهبود، حاال دیگر همسایهها هم محضِ
 ثواب علفمیبرـیدند و سبزی جمعمیـکردند. عجـیب این بود که گـوسفند
رساندنِ برای  من را  یبی  بود، ـب زیاد  نکه کـارها  با اـی اشتها مـیخورد.  با   هم 
ذهنِ یک نگـرانیِ مجـهولی از کُـشنتِ بیمـوقعِ گـوسفند در   عـلوفه روانـهکرد. 
 بیبی بود که بیصبرش میکرد. 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.
آغل را دستش  با  رسیدم عـصبانی بهنظرمـیرسید، چـیزی نگـفت و   وقتیکه 
شدهبود. هم ـعـصبانیمیزد، ـکـمی ـتـرسناک   ـنـشانداد.  ـقـیافهی ـگـوسفند 
 برعـکسِ همـیشه برای خوردن شتاب ـنداشت. گفـتمِ چرا ـعصبانی ـهستید؟

گفت:
  خواستِ من مهمتر است یا خواستِ بیبی؟ من میگویم ظُهرِ



تویِ حلـــقم لولهی  آفـــتابه  را  هم   عـــاشورا بکُـــشد و بهزور 
نچپاند.این دوتا خواستِ کوچک، خیلی زیادیاند؟

 گفتم خوب چی جواب میدهد؟ گفت:
  از خودش ـبهپُرس ، هـیچی، میگـوید ظُـهرِ عاشورا ـبیبی راضی
راضی ـیبی هـیـچکدام  نه ـب خودم و  لبِ ـتـشنه نه  با   نـیـستند و 
شما؟ یا  مذبوحم  من  راضی نیـستید!  که  به تُخـمم   نـیـستیم. 
 سرِِِفتابه را بهزور میکند تویِ دهنم که لبْتشنه نباشم! من آب

منیخواهم میخواهی بهبُری بهبُر!
زیادی اما ـچـیزِ  انداختم  نهایش اـفـتادم، ـنـگاهی  یادِ دنبال که ـگـفت   این را 

معلوم نبود. گفتم:
 به من ـمربوط نـیست 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؟ 
وجودش را گـرفت، چـشمانِ مـیشیِ هوـلناکش را به  مـنیدامن چـهشد که خـشم 

سویِ من گرداند و گفت:
که مـیخواهی هم  تو  چه مـیگویی؟ البد   ابـله، مـیدانی داری 
سپاهِ تو ـفـکر میـکـنی در  ثوابی؟   داخل در  مرا ـبـخوری   ـتـخمِ 
ثواب شمـشیر مـیزدند. برایِ  که   عمـرِسعد کم آدمهایی ـبودند 
 مگر حُرّبنِ یزیدِ ریاحی آن طرف نبود؟ مگر پدرش را در خواب
برادرش آیا  کرد؟  ـــزید مــــنع  که او را از همــــراهیِ ـی ـــدید   ـن
امام که در راه   «مُـصعَب» ، ـپسرش «عـلی» و غالمش «غرّه» ، 
آدمهای بیاعتـقاد و دشمن بـودند  سپاهِ  وقتی در  شدند   شهید 

پولپرستی بودند که هیچ از ثواب و عِقاب منیفهمیدند؟
ــند بر حـلــقم میماـل که  کاردی  زخمِ  من از    ـهــیچ ـمــیدانی 
پاچهام میکـنند منیرجنم حـتا از که در  یانی  نیِ قـل  مـنیسوزم ، از 
این عــربی امّا از  ـند دردممنــیآید  خایهام میزـن پسِ  که   مــشتی 
 حرفزدنِ شما و این حسِّ ثواب و خیراتی که میکنید تا عمقِ



شاخم بــزمن آن با   استخوامن مــیسوزم. مــیخواهی همــین اآلن 
تخمت را تبدیل به ماحتتِ دوّمت بکنم که زاپاس داشتهباشی؟

تا کردم و  فرار  طویله را نبـسته  خودم میشـاشیدم. درِ  به  داشتم  ترس   من از 
 رسیدن به خانه ـپشتِ سرم را ـنگاه ـنکردم. این آخـرین دیدارِ من از گـوسفند
تا آن که  درواقع  عـضوی را مـیدیدم  دستداد  دیداری  که   بود. دفعهی ـبعد 
دوازدهم که دیگر همهی آبها از آسیا افتادهبود، دوتا  روز ندیدهبودم.  روزِ 
که بود  مواظب  من کـباب کنـند. بیبیخیـلی  برایِ  تا  آوردند  سفید   دنبالن 

آبابا نخورد. میرفت و میآمد و میگفت:
تویِ قوّت بـگـیرد. درد و بالیش  است، ـبـخورد  مالِ ـبـچه   این 
ندارد. تا چهلروز مناز  است  حرام  شما نخـورید   سرم ـبخورد. 
اصال شماها الزم هم ـندارید،  یر هم بگوـیید ـنخورد.   به اوساـم

نخورید راحتترید. اینها مالِ بچه است...
چاقو دنبالن را با  شد  که زغـالها برافروخـته  خوب  باد میزد،   آبـابا منـقل را 
هم سیخ و بــساط  درونش بــیرونزد.   شکافت و گــوشتِ چربیمانــندی از 
آتش سیخ زد ، روی  به  ــیه جـــگر   برای بـق من دنبالن و  برای   آمادهبود. 

گذاشت. همینطور که کبابمیشد گفت: 
خودم دنبالنها را من  داشتی جـگر ـبخور  دوست ـن  اگر دنبالن 
 میخورم. البته اگر دوستداری بخور برایت خوب است قوّت

میگیری. نخواستی شریکی میخوریم...
که از هم  یازدهم  سر ـبـزمن. روزِ  صَندِخونه  به   ازدحامِ ـعـاشورا نـگـذاشتهبود 
 عاشورا بدتر بود. امروز اما توفان فروکش کردهبود و زمین و زمان در آرامش
نهایش آـمـادهشدهبودند. ـهـمه  ـبـهسر ـمـیبرد. آـبـابا دل و ـقـلوه و ـجـگر و دنبال

منتظرِ اوسامیر بودیم که بیاید و نهار را شروع کنیم. 
 رفتم به صَندِخونه سریبزمن، حالوهوایِ رَف جورِ دیگریبود. طالیی بهکلّی
ارهایی مـثلِ اشد، ـت استان مومـیایی شدهـب  دیدهمنـیشد، اـنگار از دورهی مـصرِ ـب
 کفن  دورش پیچیده شدهبود،. کاربافو داشت به بارخونه نقلِ مکان میکرد
 و به همین دـلیل ـتارهای تازهای از اطرافِ رف و درِ گنجهماـنند  آویزان بود.
دوباره کنجـکاو باز مـاندهبود ـبستم.  که همـینطور   من درِ شـیشهی عـسل را 



دماغم به  بویِ عـسل  ودم،  خود نزدیکمن به بیـنیِ  بازکردم و   شدم و درش را 
وصلکرد و همچـنـــین یی  خاطراتِ طال به دنیاـگـــردیها و  مرا   خورد و 

بهخاطرآوردم که خودم در اسارت و مرگش نقشداشتم.
صَندِخونه را باعجله  شنیدم.   همـــین مـــوقع ورودِ پرهـــیاهویِ اوسامـــیر را 
سفرهی ـکــوچکِ ـمــردانه سهنفری دورِ  که   ـتــرککردم و ـچــیزی نـگــذشت 
مالِ «آقا دنبالنها  هر از چـندگاهی بلندبلـند میگـفت   نشـستیم . اوسامـیر 
دعوا اتاق ـبشنود و  تویِ  یبی از  که ـب طوری میگـفت  این را   این بچـهاند» و 
 درستکند. به هرحال یک دنبالن را من خوردم و یکی را آن دونفر شریکی
دوستانِ مـحـمّد و آلِ «جای همهی  بود!  ـبـهقولِ ـبـیبی  خوشمزه   ـخـوردند ، 

محمّد خالی»


