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آقای تخس در صحن قدس
امام رضا مشتیتر از آن بود که آن چک بیمحل را برگشت بزند
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عجیبتر از اینکه با کمترین پول ممکن ،پنج تا دستهچک
پنجاه برگی از بانکهای ملی ،ملت ،پارس��یان ،پاسارگاد و
اقتصاد نوین دارم ،این است که سه تا کارت ملی دارم .تازه
اولین کارت ملی حق صادر شده بود که جلدی رفتم ادارهی
پس��ت و برای متصدی خالی بس��تم که کارت ملیام گم
ش��ده و متقاضی کارت ملی جدیدم .چند سال پیش بود و
بیلبیلک کارت ملی هنوز به تنگنای هوشمندترین تحریم
تاریخ نخورده بود .سر همین خیلی طول نکشید که صاحب
دو تا کارت ملی ش��دم اما از آنجایی که «تا سه نشه ،بازی
نشه» دوباره رفتم ادارهی پس��ت« :کارت ملی دومم را هم
در اسبابکش��ی گم کردم .کارت ملی نو میخواهم» .خدا
لعنت کند ترامپ قمارباز را .ببین چطور ما را تحریم کرده
بود که تا این کارت ملی سوم بیاید ،رسما چهار سال طول
کشید .ما مشهد بودیم؛ همین مشهد آخری .نشسته بودم
حرم آقا و داش��تم از آزادی در صحن آزادی لذت میبردم
و س��لفی میگرفتم و برای پایداری ک��ری میخواندم که
زنگ پیامک موبایلم به صدا درآمد« :کارت ملی شما آماده
شده» .واهلل به هوای گرفتن سومین کارت ملی بود که قید
مشهدالرضای باصفا را زدم و برگشتم این تهران خرابشده
و اال تا االن هم زائر رضا بودم .چهل و س��ه روز ش��د زیارت
ما .این روزهای آخر ،دیگر خدام س��لطان مرا نمیگشتند.
فقط مانده بودند بندههای خدا که این یارو از جان امام رضا
چه میخواهد؟ واقعا من از جان ام��ام رضا چه میخواهم
که ده س��ال پیش وقتی اولین دس��تهچکم را از بانک ملی
شعبهی وصفنارد گرفتم ،جلدی گوله کردم سمت مشهد.
فقط ده برگ بود .یک چک کشیدم س��فیدامضا و ادابازی
ش��بیه این مولتیمیلیارده��ای بازاررض��ا انداختم ضریح
حضرت .حاال ته حس��ابم مگس هم پر نمیزد .س��رجمع
پانصد هزار تومن نداش��تم .امام رضا اما مشتیتر از آن بود
که آن چک بیمحل را برگش��ت بزند .اتفاق��ا برکت کرد و
خیلی زود صاحب دس��تهچک بیس��ت و پنج برگی شدم.

یادش به خیر! از آن دستهچک ده برگی ،دومین چکی هم
که کشیدم ،باز مشهد بود .از دکهی جلوی بابالجواد چند
تایی روزنامه و چند تایی بهمن و چند تایی فندک خریدم
و دکهچی همین که گفت« :فیکس صد تومن» دستهچکم
را از جیب داخل کتم درآوردم« :داری چی کار میکنی؟»
این را دکهچی پرس��ید .یک ن��گاه عاقلاندرس��فیهی هم
به من انداخت که حد و حس��اب نداش��ت .دروغکی گفتم
پول نقد هیچی همراهم نیس��ت و مجبورم چک بکش��م.
تند ش��د« :کی آخه برای چهار تا روزنامه چک میکشه؟»
درآمدم« :تو م��را نمیشناس��ی؛ اگر میش��ناختی حتما
چک را میگرفتی و خ��رج هم نمیکردی .ی��ادگاری نگه
میداشتی برای خودت!» این را گفتم و یک میلیون ریال
معادل صده��زار تومان چ��ک کش��یدم و دادم دکهچی و
هنوز که هنوز اس��ت آن صد تومن از حس��ابم کسر نشده.
پیرمردی بود اهل دل و هنوز هم هست و هنوز هم هر وقت
مشهد میروم ،مشتری دکهی او هستم و هنوز هم آن چک
منحوس را در جیبش نگه داشته و هنوز هم به من به چشم
یک آدم مش��هور نگاه میکند؛ نه عاقلاندرسفیه .آن نگاه
عاقلاندرسفیه اولین دیدار ،تمام شد و رفت پی کارش .در
تمام این مشهدهایی که رفتهام ،فقط این مشهد آخری باز
هم یک نگاه عاقلاندرس��فیه تحویلم داد و صفحهی سهی
کیهان را گذاشت جلوی چش��مم« :حسین شریعتمداری
علیه تو مطلب نوشته! باز چی کار کردی؟» چی کار کرده
بودم؟ هیچ! ده س��ال تمام از اع��وان و انصار مصباح فحش
شنیده بودم و عاقبتم پیشگویی ش��ده بود و عاقبت یک
جا از کوره دررفتم .قبول نک��رد پیرمرد دکهی باب الجواد:
«هر وقت به جایی رس��یدی که بفرما و بش��ین و بتمرگ
هیچ کدام دلت را ت��کان نداد ،تازه آن روز آدم ش��دهای!»
عجب حرفی زد پیر روزنامهف��روش و عجب دروازهای بود
گوشهای من .در ای��ن لجبازی البته خ��ادم صحن قدس
هم بینقش نب��ود .عاقلهمردی بود دنیادی��ده .با حرص و

جوش داش��تم در یک هوای ابری علیه جماعت اس��توری
میگذاشتم که دس��تش را گذاشت روی ش��انهام« :چند
سال است مخاطب پیجت هستم! داری با خودت چی کار
میکنی؟» حرفهایم را که ش��نید ،جوابی داد که هیچ به
آن حرف اولش نمیخورد« :اینها را من خوب میشناسم.
در همین مش��هد خودمان هم زیادند .اینها خیلی بدتر از
آن هس��تند که تو فکر میکنی!» با تعجب پرسیدم« :پس
آن حرف اولت چی بود؟» درآمد« :یک بار دربارهی مأمون
یک پست گذاشته بودی اینستاگرام با این شرح که شمس
آنهم شمسالشموس هرگز زیر سایهی سیاهی نمیرود.
بعد نوش��ته بودی که مأمون در ماج��رای تبعید حضرت
فیالواقع عملهی مکر الهی شد و خودش هم نفهمید .ربط
داده بودی این موضوع را به داس��تان فرعون و موسی .در
همین صحن ق��دس خواندمش و برایت ه��م یک کامنت
مفصل گذاشتم که جواب هم دادی و البته بعدها دیدم آن
پست را پاک کردی .آن حرف اولم برای این بود که حیف
قلم حق است جنگ با حاشیه .پایداریها با همهی خباثتی
که دارند و با همهی کجفهمیشان در درک ابعاد سیاست،
متن نیس��تند؛ حاش��یهاند .آنها اصال هدفشان همین
اس��ت که تو را از طرفداری زیرکانهی امام رضا در مصاف
با مأمون ،بکشانند سمت بگومگو با خودشان .نگذار از این
کار لذت ببرند .عالج در کممحلی اس��ت .کممحلی گاهی
بهترین جواب به حاشیهسازها است .شک نکن برادر!» یک
چش��م غلیظ گفتم و حتم کردم طرف خیرخواه است اما
نمیدانم چی ش��د و چطور ش��د که هنوز میم چشم را ادا
نکرده ،یک استوری طوفانی دیگر علیه پایداری رفتم .بعد
یاد حرفهای خادم افتادم و پاکش کردم .دو س��اعت بعد
اما یکی تندتر استوری کردم یا ش��اید هم پست بود .یادم
نیست .این را یادم نیست ولی این را یادم هست که فردای
همان روز برای نماز صبح داشتم میرفتم حرم که دوباره
در صحن قدس هم��ان خادم را دیدم« :میدانی مش��کل

چیس��ت؟ در درون همهی ما یک حزب پایداری هس��ت
که هرگز حرف حق توی کل��هی پوکش نمیرود!» عجب
حکیمانهتر بود این بار حرفش .واقعا «تر» را میخواست؛
چون حرفهای قبلیاش هم خال��ی از حکمت نبود .این
بار اما چشم نگفتم .ش��ک داش��تم آیا میتوانم پای قولم
بایستم و قرارم را شهید نکنم یا نه .این را شک داشتم ولی
یک چیز را یقین داشتم .اینکه من تخسترین زائر صحن
قدسم« :شما یعنی قبول نداری که اینها دارند با من بد تا
میکنند؟ یکی را جواب ندهم ،دو تا را بیخیال شوم ،سه
تا را ندید بگیرم؛ باالخره من هم آدمم دیگر .نباید یک جا
از کوره دربروم؟» گفت« :نه! هیچ کجا و در مصاف با هیچ
کس نباید از کوره دربروی و بروی سمت حاشیه و ولکن
معامله هم نشوی و اال میش��وی مصداق همان سگ گله
که از بس با گرگها جنگیده بود ،خودش هم خلق و خوی
گرگ پیدا کرده بود .این اواخر گوس��فند کلهپا میکرد!»
حکیمانهترین حرفی بود که میش��د ی��ک ناصح به آدم
بزند .اعت��راف میکنم .بل��ه! اعتراف میکن��م ولی باز هم
چشم نگفتم؛ چون خودم را خوب میشناختم .چون فکر
میکردم برای آن استوریها حجت دارم .چون من آدمی
هستم که یا دستهچک نمیگیرم ،نمیگیرم ،نمیگیرم اما
خدا نکند به صرافت داشتن دستهچک بیفتم؛ حتما باید
پنج تا پنجاه برگی داشته باش��م .هر کسی یک جور است
دیگر .آدم حدت کند بعضی از ظواهر خودش را اصالح کند.
در باطن ه��ر آدمی یک گروهک لج��ن و متعفن پایداری
هست که هیچ رقمه به راه راست هدایت نمیشود.
چند روز بع��د یک بار دیگ��ر آن خادم مش��کیپوش را در
حرم امام رضا دیدم .خیلی با مالطفت داشت به یک خانم
حجابش را متذکر میشد .رفتم توی فکر که نکند عمر چشم
آن زن هم همین قدر کوتاه باشد .داشتند پرچمهای محرم
را میزدند .صحن آزادی بود...

