گزارش سفری شبانه به مزینان

ب اکبر
از د 
تا تنور اصغر

شنیدهام منجم متولد طوس ،زبان ستارهها را بلد است
ح ق :ق��درت خدا! بعضی نویس��ندهها چنان عاش��ق
زادگاهشان میشوند که دس��تآخر شبیه زادگاهشان
میش��وند! این را  ۱۰س��ال پیش یعنی  ۵سال قبل از
فوت امیرخ��ان فهمیدم! رفته ب��ودم «کیهانبچهها»
تا با زندهیاد امیرحس��ین فردی گفتوگویی بگیرم و
همینطور که گوشم به صحبتهای پدر خوب بچهها
بود ،یک آن کش��ف کردم که امیرخان چقدر ش��بیه
#سبالن است؛ آرام ،متین ،پیوسته ،پردامنه ،منحنی
و با شیبی کامال مالیم که تا قله اگر بروی ،چشمت به
جمال چشمهای هم روشن میشود! و مگر جز اینها
بود مرحوم فردی؟! و باز همان جا بود که کشف کردم...
بگذار به سبک خود جالل بنویسم؛ انکشف که آلاحمد
چقدر شبیه #اورازان است؛ روس��تایی پای کوههای
طالقان ،پر از خط ،خطکشی ،ضلع ،نامنعطف ،سخت
و حتی میخواهم بگویم بیاعص��اب! آنقدری طالقان
رفتهام ک��ه در وص��ف آن همه سلس��لهجبال اخمالو
و آن همه یالهای عجول ،مرتکب اش��تباه نش��وم! و
مگر جز اینها ب��ود مرحوم جالل؟! دم��ی درنگ کن
در عکسهای��ش! آن همه خط و خط��وط آن صورت
تکیدهی رنجور سیبیلو ،انصافا بهترین نقشهی گلیرد
و گلینک و اورازان و اصال بگو کل طالقان نیست؟! و باز
همان جا بود که فکر کردم شریعتی چقدر شبیه #کویر
است! بگذار خود دکتر وصف کویر را بگوید« :از نقطهای
و خاكی برخاستهام كوير! جایی كه آبادی نیست ،جایی
كه سعادت و رفاه و برخورداری نیست؛ خشكی و فقر و
سختی زندگی است!» حال خیره شو در تصاویر دکتر!
مگر نه آنکه سیمایی میبینی درست مثل کویر؟! نه
خبری از ریش اس��ت ،نه س��یبیل و نه حتی مو! آن ۲
چشم شیطان و بازیگوش و همیش��ه بیدار را هم بدل
از ستارههای آسمان کویر بگیر! جایی که زمین ،چیز
خاصی برای سوسو ندارد ،استعداد رشد ندارد ،خاک
مرغوب ندارد و هر چه هس��ت ،آن باالست؛ آسمان! و
راستش شریعتی هم از بلندای آسمان ،منبر میرفت
و خطبههای عرشی میخواند و چنان از نردبان چوبی
سپهر ،پلهپله باال و باالتر میرفت که در آن واحد ،هم
#ابوذر را رصد میکرد ،هم #بوعلی را! یکی را میستود
و دیگری را بیرحمانه با ش�لاق کلمات ،کتک میزد!
حاال نگذار برایت بگویم که این تشابه فقط مخصوص
نویسندهها نیست و نگذار بنویسم که #میرزاکوچک
هم دقیقا عین #جنگل اس��ت؛ به هم��ان انبوهی ،به
هم��ان ازدحام ،به همان ش��لوغی ،به هم��ان تنهایی
و حتی به همان بیس��ری! ب��ا وجود ای��ن همه ارهی
بیرحم ،کدام جنگل ،س��ر دارد که «سردار جنگل»
دومیاش باش��د؟! بگذار با همین کویر که گفتم ،صفا
کنیم! بگذار بگویم که همین چند روز پیش ،س��حر از
شمال رفتم مشهد ولی غروب از جنوب برگشتم! بگذار
قصهام را بگویم ،گزارش��م را بنویس��م؛ گزارش شبی
در مزینان! روس��تایی حوالی داورزن س��بزوار که اگر
#شب برسی ،فقط #ستاره میبینی! بیهیچ جنبدهی
دیگری ،حتی آدمیزاد! کویر است دیگر! مگر «شب،
سکوت ،کویر» شجریان را گوش ندادهای؟! و نمیدانی
که ش��ب کویر ،به احترام سوسوی س��تارهها ساکت
است؟! آنقدر ساکت که سوسوی ستارهها را بشنوی!
نه آنکه ببینی ،نه؛ بشنوی! نور ستارهها را بشنوی! سر
همین ،همین که نماز عشا را در مسجدجامع مزینان
بخوانند ،نوبت حکومت مطلقهی ش��ب فرامیرس��د!
شب ...س��کوت ...کویر ...حتی از حنجرهی سوتکوار
ش��ریعتی هم نباید صدایی درآید! جیغ و داد ،ممنوع!
خطبهها و خطابهها ،همه مال روز است! و شب کویر،
قلمرو سلطنت آسمان! و خالفت ستارهها! خواجهنصیر
را صدا کنید! میخواه��م از دباکبر گزارش��ی تهیه
کنم! ش��نیدهام منجم متولد طوس ،زبان ستارهها را
بلد اس��ت! و مترجمی س��ماواتیها را بلد است! آهای
دباکبر! تو که از آن باال ،آمار همهی این مزینانیهای
نازنین را داری؛ بگو ببینم هیچ خبری آیا از پیکر اصغر
سکینهخاتون به ده رسیده یا جگرگوشهی پیرزن هنوز
مانده در گلوشل اروند؟! پارسال که روز رسیده بودم
مزینان ،سکینهخاتون داشت نان میپخت در تنوری
که اسمش را گذاش��ته بود؛ «تنور اصغر»! مادر است
دیگر! بندهی خدا میگفت« :هر ش��ب ،خیلی آهسته
میروم پشتبام و برای دباصغر ،قصه تعریف میکنم،
الالیی میخوانم ...وای که پس��رم چقدر ن��ور دارد به
چهره ،قدرت خدا!»
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