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#انگشتر

چه کنم که دلم برای «دست خدا»
تنگ میشود

مطهره مظهری :میدانم که همهی شما دوست
داشتید جای من بودید .نه به خاطر رنگ سرخم؛
که رنگهای طالیی و س�بز و قرمز و بنفش شما
چه بس�ا زیباتر از رخس�ار من باش�د .خودتان
هم خوب میدانید که آنچه ش�ما را به تعجب
واداشته ،سرگذشت عجیب من است ،نه هیچ چیز دیگر .حال
که همه در آرامش شب ،درون این جعبهی چوبی آرام گرفتهایم،
میخواهم از سرگذش�تم بیشت�ر برایتان بگوی�م .همان روز
که آن پیرمرد ،م�را به صاحب این حجره فروخت و ناخواس�ته
همسایهی شما شدم ،چیزهایی برایتان گفتم ولی کافی نبود.
راستش زندگی من هم مانند اغلب شما از دل کوهی آغاز شد.
من هم مثل ش�ما گداختم ،ضربه خوردم ،س�رد شدم ،صیقل
یافتم و س�وار بر رکابی زیبا میهمان انگشتی شدم« .مروانبن
طوق» سالها میزبانم بود .سالها بهخاطر وجود من به این و آن
فخر میفروخت و در صدر مجالس مینشست .سالها با نمایش
درخشش خیرهکنندهام ،اشرافیت و نسبش را فریاد میزد .آری!
سالهای سال این میهمانی ادامه داشت تا اینکه ...تاریخش را
درست به خاطر ندارم اما در روزی که اصال شبیه بقیهی روزها
نبود ،من وارد مرحلهی جدیدی از زندگیام شدم .همهچیز در

کمتر از چند ساعت اتفاق افتاد .در معرکهی جنگی بودم سخت و
نفسگیر که یکطرف مروان و یارانش بودند و یکطرف لشکری
که آنها را «س�پاه محمد» میخواندن�د .آن روز مروان خیلی
عصبانی بود و به همه پرخاش میکرد .هیچ آرام و قرار نداشت.
این را از تعداد دفعاتی که مرا در انگشت چرخاند فهمیدم .در پی
کشف علت عصبانیتش بودم که ناگهان همهمهای برپا شد .گویا
مردی از سپاه محمد به میدان آمده بود که در این سوی میدان
هماوردی نداشت .پس مروان خود عزم جنگ کرد و برای آخرین
بار مرا در انگشت چرخاند .هنگام مصاف تن به تن ،شمشیرش
را چنان محکم در دست میفشرد که واقعا هر لحظه ممکن بود
از پوست و گوشتش عبور کنم و به استخوانش برسم .درخشش
شمشیرها زیر نور خورشید مجالی برای عرضاندام من نمیداد.
دقایقی بعد چکاچک شمشیرها آرام گرفت .از کم شدن فشار
دس�ت مروان فهمیدم که در نبرد با پهلوان س�پاه محمد ،از پا
افتاده است .س�اعاتی در میان خاک ،بدون آنکه مروان مرا در
انگشت بچرخاند و نور آفتاب در چهرهام منعکس شود ،گذشت.
سپس دستی مرا از انگشت مروان بیرون کشید .دستی که مانند
دس�ت مروان نرم نبود اما وقتی مرا در مش�ت گرفت ،احساس
کردم به دل همان کوهی برگشتهام که روزی در آنجا زاده شده

بودم .آن مرد دست پینهبستهای داشت که نشان میداد بسیار
درخت کاشته و بسیار چاه کنده است .چه بسا لباسهایی را پینه
کرده یا کفشهایی را وصله زده بود .نیمس�اعتی در هنگامهی
غروب ،مهمان دس�ت مردانهی پهلوانی بودم ک�ه پینههایش
برایم از پنبه نرمتر مینمود .عوض خورش�ید آسمان که لحظه
به لحظه دور و دوتر میشد ،دلم را به نزدیکی با خورشید زمین
خوش کرده بودم .آنگاه به آستانهی خیمهای رفت و دستش را
باز کرد و مرا به مردی نشان داد که فکر میکنم قبال هم او را چند
جایی دیده بودم .عطر مهرش آش�نا بود و مهربانی از چشمان
زیبایش میبارید« :یا رس�ولاهلل! این #انگشتر از غنائم جنگ
امروز است».
ـ علی جان! من این انگشتر را به خودت میبخشم.
اعتراف میکنم :زندگی واقعی من درست از همین لحظه بود که
شروع شد .یعنی به محض اینکه #علی مرا مهمان دست خود
کرد ،تازه فهمیدم #خوشبختی یا #بدبختی برای ما انگشترها
هم تعریف شده است .از آن روز حکایت من و علی آغاز شد .من
در انگش�ت علی بودم؛ وقتی چاه میکند ،وقتی آه میکشید،
وقتی به ماه خیره میش�د ،وقت�ی در نخلس�تان کار میکرد و
عرقش را از پیشانی میسترد ،وقتی کفش�ش را وصله میزد،

وقتی دست نوازش بر سر کودکان میکشید و وقتی در محراب
نماز با #خدا راز و نی�از میکرد .حقا که صاحبم ش�یر روز بود و
پارسای شب.
القصه! روزی از روزهای روزگار ،امیرالمؤمنین علی علیهالسالم
در مسجد مشغول ذکر رکوع نماز بود که صدایی بلند شد« :ای
مسلمانان! آیا در میان شما کسی هست که به من پیرمرد کمک
کند؟ نه قرص نانی دارم برای سیر کردن شکم و نه لباسی برای
در امان ماندن از گرما و سرما .خانوادهام گرسنهاند و ندار .به امید
سخاوت شما به مسجد آمدهام».
ناگه�ان علی انگش�ت کوچکش را ک�ه چند صباحی میش�د
میهمانش بودم تکان داد .س�رخی درخش�انم توجه پیرمرد را
جلب کرد .با تعجب نگاهی به م�ن و نگاهی به علی انداخت .اما
خیلی زود معنای کار ابوتراب را فهمید.
آه که چه زود همنشینی من و علی پایان یافت .میدانم که برای
علی ،برای کفش وصلهدار و لباس سادهاش و برای سفرهی نان
و نمکش ،وصلهی ناچس�بی بودم .همین چن�د روزی هم که بر
من منت گذاشت و مرا به همنشینی پذیرفت ،تا همیشهی عمر
مایهی افتخارم اس�ت .اما چه کنم که دلم برای آن دس�تهای
مهربان ،برای «دست خدا» تنگ میشود...

