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کارگر ،ده شب اول و دوم ،گوهرشاد را صدا کرد اما ده شب سوم #خدا و #گوهرشاد را صدا کرد

فریده پهلوانی :عکسها دستبهدس��ت میشوند
و چش��مهای بیتاب من س��رگردانند میان آدمها و
گوشیها و عکسهای داخلش��ان .خانمی کنارم دم
گرفته و آرام #گری��ه میکند؛ زبان��ش را نمیفهمم.
مردی بر #سینه میزند و دیگری #حمد میخواند و
#صلوات میفرستد .رهگذری #طعنه میزند« :رفتن اینها دردی هم
دوا کرد؟» مثل شمعی که میسوزد و تمام میشود ،آبمیشوم بر کف
داغ خیابان .کس��ی پایم را لگد میکند .کاش بتوانم کمی جلوتر بیایم؛
شاید بهتر #تو را ببینم .از میان دود غلیظ اسفند به طرفت نگاه میکنم.
همه شبیه هم هستید و من برای رسیدن به تو باید از میان اینهمه آدم
بگذرم ...قیامت که میگویند همین نیست سلمان؟
آسمان شب مثل روز روشن شده بود؛ دیماه اروند #سرد نبود؟
#مادر ش��لوغی را که دید ،کمی دورتر از در ب��زرگ طالیی ،روبهروی
ضریح ،مهر بر سنگهای تمیز و براق گذاش��ت و قامت بست .کنارش
نشستم .زنانی که چادر به کمر و گردن بسته بودند ،از جلویم میگذشتند
و لحظهای بع��د میان جمعی��ت جلوی ضری��ح محو میش��دند .دلم
میخواست من هم بروم و داخل ضریح را ببینم .مادر گفت« :از همینجا
به آقا #س�لام کن!» به آینهکاریها نگاه کردم و هزار معصومهی محو
کوچک دیدم .از مادر پرس��یدم« :اینهمه گریهی آدمها برای چی؟»
گفت« :عرض حاج��ت ،محضر امام مهربون!» و پیش از آنکه بپرس��م
«عرض حاجت یعنی چه» مادر قامت نماز دوم را بسته بود؛ تا اینکه تو
برایم معنی کردی عرض حاجت را...
گلویم خشک اس��ت .آب داخل بطری را روی دستمال سفید که حاال
به زردی میزند و گلدوزیهایش بیرنگ ش��ده ،میریزم و بر صورت
میگذارم .دستمال هم #داغ میشود .از داغ دلم است یا پیشانیام که از
دیشب میسوزد؟ بیمعرفت! خبر آمدنت را باید در #تلویزیون ببینم؟

راستی! آدم تبدار روزهاش صحیح است سلمان؟
آسمان شب دیماه مثل روز #روشن شده بود!
آن روز صدای آهنگران که از بلندگوی مسجد پخش میشد ،تمام کوچه
را پر کرده بود« :ای لشکر صاحبزمان! آماده باش! آماده باش!» مقابل
آینه ،روس��ری ژرژت نخودیام را مرتب کردم .چادر مادر را برداش��تم
سرم کنم که #پشیمان شدم .شال و دستمال گلدوزیشده را در کیفم
گذاشتم« :نذر ،یک هفته به خانمهای مسجد کمک میکنم .فقط سر
راه خرازی حتما ببینمش!»
سر کالس ادبیات ،کنار پنجره میایستم و میگویم« :گوهرشادخاتون
گفت مزدتان را دوبرابر میدهم .فقط با #وضو و #ذکرگویان بس��ازید.
دهانتان به بد باز نشود .سر راه حیوانات باربر #علوفه و #آب بگذارید.
به یاد حق #نفس بکشید .کارگر ،دهشب س��وم #خدا و #گوهرشاد را
صدا کرد» .نگاه دانشجویم رنگ عاشقی دارد! خبر از سنوسالم ندارد؟
نمیداند بعد از تو هیچ نگاهی را ندیدهام؟
امان از آسمان روشن شب اروند!
میان جمعیت گیر افتادهام .صدای گریهها #بلند اس��ت .چادر از سرم
میافتد و زیر پاها گم میش��ود .میبینمت که از باالی ماشین کاروان،
نگران نگاهم میکنی .دستم را به سمتت میگیرم .گلویم #خشک است.
نفسم به #شماره افتاده .جمعیت #فشار میآورد .در حال افتادنم .چیزی
به #وصل نمانده...
«باد وزید .روسری از سر گوهرشادخاتون افتاد .جوان دید و دل از کف
داد و بر بستر بیماری افتاد و حالش رو به #وخامت گذاشت .مادر از بیم
جان فرزند ،عرض حال پیش خاتون برد که همسر شاهرخ بود .او تأمل
کرد و با مهربانی گفت :قبول اما به دو ش��رط؛ اول ،کابینهام باشد چهل
شب اعتکاف پسرت در مسجد .دوم ،پایان اعتکاف مهلتی باید تا #طالق
بگیرم از شاهزادهشاهرخ».

از همهی رنگهای نخ کوبلن برداش��تم .یک ط��رح «لیلی و مجنون»
گرفتم برای دی��وار پذیرایی خانهمان .من که اهل آم��دن به آن دو اتاق
طبقهی باالی خانهی پدریات نبودم .مادر همیش��ه میگفت« :برای
این دختر چموش من ،دوری و دوستی بهتره!» در راه خرازی که پیدایت
نکردم ،دل به دریا زدم و رفتم سمت مس��جد .انگار یک دبه #سرکه در
دلم میجوشید...
دیدمت که یک س��ر و گردن باالتر از رفقایت مش��غول صحبت بودی.
ش��اید اولینبار بود که صدایت میزدم .انگار همهی محل #چشم شده
بود .نزدیکم ش��دی .اخم نکردی که «خواهر! اینجا چهکار داری؟ توی
محل خوبیت نداره!» در عوض ،جواب سالمم را دادی .مردی چپچپ
نگاهمان کرد و #استغفراهلل گفت .دست روی سینهات گذاشتی و رو به
سویش عرض ارادت کردی! خوشمآمد! دل شیر داشتی! وقت تنگ بود.
دستمال را گرفتم به سمتت و گفتم« :برای شما دوختم!»
روز خواس��تگاری ،مادر داماد جواب نه را که از زبانم شنید ،طعنه زد و
سنم را به رخ کش��ید! بار چندم بود؟ دل مادرم شکسته بود ،وقتی که
گفت« :کاش میفهمیدیم عمر و جوونیت رو پای کی گذاشتی!» و من
لب باز نکردم؛ تا همیشه!
«کارگر ده شب چهارم فقط خدا را صدا کرد!»
گفتی« :این دستمال و ش��ال برای جایی که من میرم ،زیادی شیک
و قش��نگن! حیفه تکهتکه بش��ن!» غروب اواخر پاییز ،عجیب #ساکت
شده بود .انگار صدای شکستن دلم را ش��نیدی که باالخره سرت را باال
آوردی و کوتاه نگاهم کردی! و باز س��ر به زیر انداختی و گفتی« :عرض
حاجتم رو بردم پیش امام رضا .اذن شهادت خواستم ازشون تو صحن
گوهرش��اد» .پیش تو وقت شکستنم نبود .دس��تمال را گذاشتم روی
کتابی که در دست داشتی« :باشه! تکهتکه بشه ،بهتر از اینه که تو خونه
بشه آینهی دقم!» برگش��تم بروم ،که صدایم زدی« :پس پیشت بمونه

تا دفعهی بعد که برگشتم ،روز عقد ازت بگیرم ».سرم را پایین گرفتم:
«پس اذن آقا چی میشه؟» گفتی« :من روسیاه کجا و لیاقت شهادت
کجا؟!» خواستم خیلی همرنگت شوم« :روز #عقد مشرف بشیم صحن
گوهرشاد برای خطبهی عقد؟» گفتی« :پس شمام اهل دلید! بهتون زیاد
نمیاد این حرفا!» باخجالت گفتم« :راستش بهخاطر شما بود!» آنوقت
تو پلک زدی و با لبخند گفتی« :معصوم ه یعنی پاک!» و من خواستم که
#معصومه باشم و معصومه بمانم...
از همان لبخند ،با تو #یکی شدم .با تو آن شب سرد ،کنار اروند با #عشق
قامت بس��تم .به چهرهی غمگین فرمانده نگاه نکردم .گوشم را مثل تو
بستم بر پچپچههای لورفتن عملیات .لباس غواصی پوشیدیم ،زدیم به
دل اروند .عشق اگر میان دستان گرهزدهی ش��ما نبود ،پس کجا بود؟!
آسمان باالی س��رمان یکباره مثل روز #روشن ش��د و گلولههایی که
باریدن گرفت ...قیامت همان وقت نبود سلمان؟
«پایان چهل روز ،کارگر نزد #گوهرش��اد رفت برای تشکر از درایت او
و عرض کرد :چنان کامم از عشق حق #ش��یرین شده که دیگر #هیچ
نمیبینم!»
اینها چه کس��انی هس��تند؟ فرم بر تن دارن��د و از میان دس��تهای
زنجیرشدهیشان ،از دل جمعیت عبورم میدهند و کناری که مینشینم،
آب بر صورتم میپاش��ند .حیف! چیزی به #وصل نمان��ده بود .نگاهت
میکنم .از همان باالی ماش��ین ،با #لبخند چفیهات را نشانم میدهی
و به س��مت جمعیت رهایش میکنی .کنارم صدای گریههای دختری
را میشنوم که داغ دستهای بستهی شما بهوقت #شهادت بیچارهاش
کرده .لعنت به دستی که بر چشمهای بیدار و محجوب تو و شما #خاک
ریخت .پارچهای روی صورتم مینشیند .خنکی و عطر خوشش را حس
میکنم .دلم #حرم میخواهد .یک گوشهی صحن گوهرشاد بنشینم و
در محضر امام رئوف به نیابت از تو «امیناهلل» بخوانم...

