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لطفا ما را #یتیم نکن

حق :بچههای روزنامهدیواری حاللم کنند! امروز با آنکه بارها لپتاپم را باز کردم تا این چند
متن باقیمانده را هم بخوانم و شمارهی « ۸حق» را در حدود  ۱۲۰صفحه ببندم ،حتی یک
خط هم از یک متن نرفتم جلو! مالحظه میکنید چهرهی مقصر را! این پدرشهید ،جوری
رشتهی افکارم را پاره کرده که هیچ برای #ویرایش تمرکز ندارم! البته االن به بشاشی این
صورت خندان نیست ،عالیجناب مقصر! سه روز است لب به غذا نزده و ما هم که میرویم
دستش را بگیریم ،بوسش کنیم ،نازش را بخریم و سر به س��رش بگذاریم ،مرتب ضدحال
میزند« :هاجر پشتم را ماساژ نده! خدیجه حرف نزن اینقدر! شما نمیگذارید و اال تا االن
رفته بودم پیش #عزیز دلم! رامدامدارامدام حوصله ندارم بخوانم! درد دارم! دیشب حسین!
خواب #اکبر را دیدم که چه قد رش��یدی داشت اما چهرهاش ش��اکی بود! درآمدم :تو چرا
اینقدر برزخی پس؟! گفت :برای بار چندم است که خودم میآیم ببرمت ولی نمیآیی! عیبی
ندارد! اگر هنوز کاری داری انجام بده؛ هروقت تمام ش��د ،خودم میآیم دنبالت!» #شهید
است دیگر! #پدر_شهید است دیگر! گاه رسما میرود آن عالم و این ماییم که دوباره برش
میگردانیم! اول کمی مهربانی میکند با ما اما خیلی زود تمام س��عی خود را میکند تا ما
نوهها بدمان بیاید ازش ،ببریم ازش ،ولش کنیم ،قطع کنیم رشتهی محبت را ،راضی شویم
به رفتنش! آخر چطور دلمان بیاید #باباکبابی بمیرد؟! با رفتن پدربزرگ ،ما نهفقط پشتبند
داغ عزیز ،یک داغ دیگر را دشت میکنیم ،بلکه «خانهی عزیز» هم برایمان میمیرد! خانهی
عزیز برای ما یعنی تمام خاطرات ما ،یعنی پنجشنبهشبهای پر از لحاف و تشک ،یعنی پچپچ
زنها از آن اتاق و ورور ما از این یکی ات��اق! آری! باباکبابی اگر بمیرد ،باید یک قبر هم برای
خانهی عزیز پیدا کنیم و دیگر قرارهای خود را از یک خانهی هنوز هم گرم ،منتقل کنیم به
یک قبر دوطبقه! الهی من فدای آن دستخط نازش در صفحهی بسماهلل مفاتیح که برداشته
عدد مربوط به صفحات زیارت عاش��ورا ،کمیل ،حدیث کسا ،توسل ،ندبه ،جامعهی کبیره،
وارث و عهد را نوشته ،تا الزم نباشد هر دفعه کلی بگردد! عجیب است این پیرمرد! ساعاتی
پیش هی با خود زمزمه میکرد« :افهم احمدعلی!» و بعد خودش که تاب نیاورد اشکهای
ما را ،درجا خنداندمان« :افهم هاجر! چای بیاور!» شما قضاوت کنید؛ چطور ما دل بکنیم از
باباکبابی که هروقت روضهی علیاکبر را میشنود ،چنان با تکان شانه ،اشک میریزد که دل
سنگ را آب میکند حتی! چطور راضی بشویم به مرگ تمام زندگیمان؟! ساعت چیه؟! یا
بخوابید یا بروید خانهی خودتان! سنی از ما گذشته!

#پدر_شهید

حق :بعد از چند روز بیاش��تهایی ،بیحرفی ،بیحال��ی که ما دیگر آم��ادهی هر خبری از
باباکبابی بودیم ،دیش��ب فراخوان ماس��ت داد و حتی قید کرد خوشنمک باشد! این یعنی
اسباب امیدواری! بهویژه که وقتی عمهطاهره پرسید« :نمکش کم نیست آقاجون؟» جلدی
جواب داد« :جخ زیاد هست که کم نیس��ت!» و ما بعد از چند شبانهروز ،عاقبت یک خندهی
جانانه کردیم! صبح هم کمی آب پاچه خورد؛ در حد  ۴قاشق که الحمدهلل باال نیاورد! یک چیز
امیدوارکننده برای ما میزان هوشیاری باالی باباکبابی است! چند روز پیش ،بعد از چند ساعت
خواب با نفسهایی که خیلی هم منظم نبود ،ناگهان چشمش را نیمهباز کرد و به من که زل زده
بودم به صورتش ،گفت« :ساعت گمونم خرابه!» راست میگفت! درآورده بودیم باطری ساعت
را ،از بس تیکتاکش روی مخ بود! بلند شدم و باطری ساعت را جا انداختم و همین حرکت
کافی بود که هاجر دخترعمو و آبجیخدیجه و عمومحسن بیایند اتاق و کمی #پدربزرگ را
به حرف بگیرند! بعد نمیدانم چی شد که همگی رفتند بیرون! باباکبابی هم باز خوابش برد!
یک ربع نشده ،دوباره بلند شد و با یک لحن نازی که کمی هم گله داشت ،پرسید« :کاروان
رفت؟!» هم خندیدم ،هم دلم س��وخت! درآمدم« :کاروان! برگردی��د اتاق تا صدای آقاجون
درنیامده!» باز همان روز بعد از چند ساعت خواب که گویی سیمش بیشتر به آن طرف وصل
بود ،یکدفعه چشمش را باز کرد و گفت« :ای عاشقان! ای عاشقان! وقت #جدایی آمده!» و باز
خوابید! باباکبابی است دیگر! حدود  ۳۰سال در تقاطع کاشانی و جنتآباد ،بهترین #کباب و
#حلیم این منطقه را میداد دست خلقاهلل ،به حدی که ما پز میدادیم روزهای بچگی به صف
دور و دراز مشتریها! از جمله مشتریهای مشهور کبابی #الله یکی همین آقای حیاتی خبر
بود که یکبار وقتی در ترافیک همت دیدمش ،خیلی زود پدربزرگ را شناخت« :حاجآقا رو
سالم برسونین! واقعا کاسب بود و مشتریمدار!» بعله! داشتم مینوشتم که دیروز پدربزرگ
مشغول سیر در عوالم باال بود که همینطور بیمقدمه و با چشم بسته برداشت این آیه را گفت،
جوری که انگار دارد جواب کسی را میدهد« :انی آمنت بربکم فاسمعون» .الغرض! در خوف و
رجاییام این روزها با این حال پر از نوسان پدرشهیدی که عمد دارم بگویم از عشق بیحدش
به حضرتآقا! نشده دعای سفرهای بخواند و به قول خودش «آیتاهلل خامنهای» را #دعا نکند!
یکبار به شوخی گفتم« :باباکبابی!  BBCبه آقا میگه آیتاهلل خامنهای! شما جور دیگهای
بگو!» قشنگ کفری شد« :یعنی چه باشه این حرف؟!» خوب به تصاویر نگاه کنید! خیلیها
عوض شدند ،حتی عوضی شدند ولی عاشق #علی تا آخر عاشق #سیدعلی میماند...

قطعهی عاشقان

حق :سالها پیش در #بیستون هنگام تماشای آن کوه آشنا به تیشهی فرهاد عجیب مات
شدم از این عشق شیرین؛ خداخدا میکردم راست باش��د این قصه و تنها افسانهای زادهی
ذهن شاعری نباشد! بعدها اتفاقاتی افتاد که دیدم آب در کوزه و ما تشنهلبان میگردیم! در
خبرها میخواندم که پدر شهیدی به دیار باقی سفر کرده و به یک ماه نکشیده ،به  ۴۰روز
نکشیده ،به  ۲ماه نکشیده ،مادر شهید هم! اخیرا دیدنیهایی این شنیدهها را تکمیل کرد!
حدود ده روز پیش که رفته بودیم سنگمزار مادربزرگ را نصب کنیم ،ناگهان چشمم به یک
قبر باالتر از قبر عزیز افتاد! تعجب کردم! سنگ را که به نام مادر شهید بود ،برداشته بودند و
اسم یک مرد را -البد پدر شهید -که روی یک پالک نوشته شده بود ،فرو کرده بودند درون
خاک! به نیمساعت نگذشت کس و کار آن مزار آمدند! علت را پرسیدم ،درآمدند ۴۵« :روز
پیش مادر ما فوت کرد و همین دیروز هم پدر ما! اصال تاب دوری هم را نداشتند این مادر و
پدر شهید که یک عمر در یک ظرف غذا میخوردند و عشقشان شهرهی فک و فامیل بود!»
هری دلم ریخت! یاد پدربزرگ خودم افتادم که مرتب میگفت« :من بعد از عزیز دلم زیاد
در این دنیا نمیمانم!» یادش به خیر! سه هفته پیش رفتم سری به باباکبابی بزنم که موقع
خداحافظی رسما دلم را کباب کرد« :این چند روز را همین جا بمان و خودت کارهایم را بکن!
قول میدهم زیاد اذیتت نکنم!» این را به دیگ��ر نوهها هم گفته بود پدربزرگ؛ من که جای
خود داشتم! با اینکه کار ش��مارهی  ۸روزنامهدیواری «حق» مانده بود ،فرض کردم نباید
این فرصت بلکه نعمت را از دست بدهم؛ ماندم پیش پدربزرگ تا دم آخر که بندهخدا این
روزهای آخر حتی تاب یک نفس راحت هم نداشت! حاال تو ببین این پدربزرگ ما ،این پدر
سینهسوختهی شهید چهجوری شیدا و مجنون همسرش بود که عدل در چهلمین روز فوت
عزیز مسافر آسمان شد! چند سالی است باب شده که میگویند« :مذهبیها عاشقترند» اما
من به چشم خود دیدم که در میان مذهبیها عشق میان مادران و پدران شهدا نمک دیگری
دارد! االنه دیگر هیچ برایم مهم نیست که #عشق فرهاد به شیرین واقعیت داشته باشد یا نه؛
من راوی بیستون زمان معاصرم! تا پدر و مادر #عاشق هم نباشند ،از جگرگوشهشان #شهید
در نمیآید! زن باید شیرینتر از #ش��یرین باش��د و مرد فرهادتر از #فرهاد تا از یک طفل
 ۱۳ساله ،شهید حس��ین فهمیده دربیاید! در این عصر آلوده به عشقهای مثلثی و پفکی و
بادکنکی ،چقدر خاطرخواهمان بوده #خدا که پیش چشممان همچین دردانههایی گذاشته!
مرگآگاهی شنیدیم و عشقآگاهی دیدیم! الحمدهلل...

