کووید نوزده در خانهی عنکبوت را بیست میزند

برگزیدگان لوسیفر
س�عید احم�دی :وی�روس هوشمند،
فضول و بازیگوش کرونا زنجیر که پاره
کند ،دوست و دشمن نمیشناسد .ماه
ژانویهی دوهزار و بیست ویک میالدی
وقتی است که کووید نوزده مثل تودهی متراکم گاز
اش�کآور جای خود را در ریههای خاخام مش�والم
دووید س�ولوویتچیک ب�از میکند .کس�ی که اگر
یک س�ال دیگر نفس بکش�د ،بر قلهی صدسالگی
میایس�تد .همان ک�ه خیل�ی دوس�ت دارد هوای
صبحگاه�ی صد به�ار دیگر س�رزمین نوپ�ای قوم
برگزیده را استنشاق کند .او تحت مراقبت ویژه است
و بسیاری برایش دعای بهبودی میخوانند.
 ای خدایی که نگذاشتی رود نیل ،گهوارهی موسیرا ببلعد! مش�والم محبوب ما را از چن�گال اژدهای
مرگ نجات بده .آمین!
ش�اید با تأثیر همین دعاه�ا بود که ناگهان چش�م
بستهی خاخام نیمهباز شد و در انتهای سالن ،مردی
سالخورده و سیاهپوش را دید که با چشمهایی نافذ
و ردایی بر دوش به س�وی او گام برمیدارد .ماسک
سیاه روی بینی کش�یدهی مرد بر ابهت او میافزود.
آخری�ن گام را با ضرب�هی عصای آهنی�ن و بلندش
چنان بر زمی�ن کوبید که دانای یه�ود یکهای خورد
و سنگینی خود را روی دو آرنج انداخت و لگن خود
را راحت به سمت لبهی باالیی تخت کشاند .نگاهی
متعجب به جمجمهی یکچشم روی عصا انداخت و
با احتیاط گفت« :گویا شما را بارها دیدهام اما هر چه
فکر میکنم به خاطرم نمیآیید .با این حال بس�یار
سپاسگزارم که به عیادتم آمدهاید» .مرد فرتوت با
صدایی خشدار پاسخ داد« :مرا لوسیفر صدا بزن!»
همراز تورات ،پلکهای خود را باز و بس�ته کرد و با
بردن گردن به جلو و عقب گفت« :آه لوسیفر! چه نام
آشنا و گیرایی!»
تازهوارد س�خن او را برید و گف�ت« :نمیدانی با چه
زحمت و عجلهای خودم را از داالنهای تاریک زمین
به اینجا رساندهام .ورود شما را به جمع فرشتههای

عصیانگر خوشآمد میگویم جناب مشوالم!»
ای�ن را گفت و دس�تش را ب�ه قص�د مصافحه پیش
آورد .دو پیرم�رد دس�تان یکدیگر را فش�ردند و
نگاه موذیانهای به ه�م کردند و لبخن�د موذیانهای
زدند .همین کافی بود که با س�رعتی باورنکردنی از
الی بتن فش�ردهی دیوار حائل بین سرزمین یهوه و
جنتیلها عبور کنند .آن دو از تونل تخریبشدهی
گذرگاه رفح گذش�تند و به مصر رس�یدند .س�پس
بدون هیچ تش�ریفاتی به قلب باش�کوهترین اهرام
فراعنه پا گذاش�تند .آنجا برخالف همیش�ه هیچ
فرعونی مومیایی نبود .خدایان باستان بر تختهایی
از اس�تخوانهای متراکم مردهها نشس�ته بودند و
مانند دیوانهها ب�ر جمجمههای بیش�ماری فرمان
میراندند .فوجی از موشها نیز بدون وقفه بر س�ر و
تخت آنها جستوخیز میکرد .صدایشان چنان در
هم میتنید که گوش خاخام از تراکم کلمات متقاطع،
نامفهوم و آمیخته با جیرجیر موشها آزرده میشد.
 جناب لوس�یفر! این فرمانرواهای سبکعقل چهمیگویند؟
 هیس! یک عادت ترکناشدنی وقیحانه است .شمااعتنایی نکن!
مشوالم و لوسیفر بدون توجه به فرعونها طوری راه
میرفتند که روی هیچ موشی پا نگذارند .یک منفذ
ششپر آبیرنگ ش�بیه س�تارهی داوود در انتهای
تاالر فراعنه چش�م را مینواخت .صداهایی ش�بیه
زوزهی گ�رگ یا خرناس س�گ به گوش میرس�ید.
کنار آرامش نسبی ،گدازهای از تشویش و تردید در
ذهن و دل مش�والم افتاد .کنجکاو بود زودتر دنیای
پش�ت آن س�تارهی آبی را تماش�ا کند .بین اراده و
دیدن فاصل�های نبود .خاخام دس�تهای خود را به
دو ضلع منفذ چسباند .خودش را روی انگشتهای
پا باالتر کشاند تا بهتر ببیند .حاال دیگر نیمتنهی او
متعلق به جایی بود که حیوانات وحشی و اهلی مثل
گردانهای نظامی تحت آموزشهای س�ختگیرانه
بودند .لوس�یفر به تعداد هر دسته تکثیر شده بود و

با آنکه نزد مشوالم حضور داش�ت ،حیوانات را نیز
تعلیم میداد.
لوس�یفرها ناگه�ان با عصای خ�ود به س�وی دانای
تورات اش�اره کردند .همهی حیوانات به طرف او رو
برگرداندند و به احترام مش�والم لحظاتی س�کوت
کردند.
 تعجب کردی جناب سولوویتچیک؟چرا که نه! این همه حیوان جورواجور؟ شما؟ آنها؟اینجا کجاست است که مرا آوردهای؟ تو چگونه هم
اینجایی ،هم آنجا؟
پاسخ لوسیفر سریع ،صریح و قاطع بود« :اشتباه نکن
جناب مشوالم! آنها من نیستم .آنها شاهزادههای
جهنماند .خداوند فرش�تههای فرمانبر میآفریند
و من فرش�تههای عصیانگر .من س�اختههای او را
فرومیری�زم و ب�ر ویران�هی آنها خش�تهای کج
میگذارم .جالب نیست دوست من؟»
لوس�یفر میگفت و ح�رارت س�خن او بر س�رخی
چشمهای مشوالم میافزود .خاخام لرزید و با لکنت
و تواضع گفت« :با آن حیوانات چه میکنید؟»
لوسیفر در قامت و قاعدهی یک اهریمن بالغ قاهقاه
خندید و گفت« :باز هم اش�تباه کردی .همهی آنها
صفتاند».
مشوالم ابروهایش را باال انداخت و پرسید« :صفت؟
چه میگویی؟»
اهریمن بزرگ صدایش را در گلو چرخاند و با رقص به
دور خود سخنرانی کوتاهی کرد.
 بگذار بیپرده بگویم .هنگامی که فرشتهای بودمفرمانب�ردار اما مردد ،در طبقات مثبت بهش�ت جا
داش�تم .آدم که آمد ،حس�ادت و تکب�ر در وجودم
ش�علهور ش�د .این دو صفت عصیانگر م�را به زیر
کش�اند .به این دس�تهای چروکیدهی نخس�تین
فرش�تهی مغض�وب جه�ان خوب ن�گاه ک�ن آقای
مش�والم! من با اینها صفات عصیان و سرکش�ی را
پروران�دهام و از فرط حس�ادت ،اژدهای�ی از جنس
آتش س�اختهام .لویاتان را .او زایید و زاییدهها او را
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زاییدند .آه که چه خوش�ایند اس�ت خرابآباد دنیا
برای من .آنهم با کوشش بیتوقف فرزندان کسی که
خودش را ابرفرشتهی فرمانبردار خدا میدانست.
هاهاهاهاهااااا.
زانوهای خاخام سست شد .روی زمین زیر پنجرهی
ش�شپر آبی چمباتمه زد و در حالیک�ه دندانهای
نیش خود را بر انگشتهای مشتشدهاش فرومیبرد
به لبهای لوسیفر نگاه میکرد.
 من صفت میسازم ،میپرورم و میپراکنم .سپسبا لذتی بیانتها به تماش�ا مینش�ینم و میبینم تن
خردشده و موی خاک و خونگرفتهی کودکان صبرا
و ش�تیال را ،قانا را ،دیر یاس�ین را ،تکهپارههای تن
شیخاحمد یاسین را .میبوس�م تیزی خنجرهای بر
گلو خفتهی تدمر را .میپرستم ش�علههای سوزان
آن سوی فرودگاه بغداد را .برمیگزینم به نام یهوه،
به نام خدا و آنگاه به خاک میمالم پوزهی فرزندان
خاک را .یکیش�ان تو جناب مش�والم عزیز! چقدر
خوب کردی که به ن�ام یهوه ،خ�ود و برخی دیگر از
همکیشهایت را «قوم برگزیده» خواندی.
لوس�یفر ناگهان ایس�تاد .مش�ت خود را گره کرد و
محکم بر س�ینه کوبید .فریادی کش�ید که ارتعاش
آن تاالر فراعنه و پش�ت پنجرهی ششپر آبی را در
سکوتی مطلق فرو برد .دستی به س�ر فروافتادهی
خاخام کشید و گفت« :تو برگزیدهای .برگزیدهی من.
ابلیس ابالیس .حکمران ابدی ش�اهزادههای جهنم.
چرا پاسخ نمیدهی جناب سولوویتچیک؟»
خاخام در خاموش�ی و س�کوتی ابدی فرو رفته بود.
اهریمن اهریمنها بدون اینکه منتظر پاسخی باشد،
با ردایی بر دوش و ماسکی س�یاه بر چهره و با عجله
به سوی جهان زندهها شتافت .او این بار به تنهایی از
دیوار بتنی حائل گذش�ت و دوباره قدم در سرزمین
نوپای قوم برگزیده گذاشت...
پانوشت:
«یهوه» اسم خاص خدا در ادبیات یهود
«جنتیل» نامی تحقیرکننده برای غیر یهود

