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روی ماه حسین را ببوس

در حریم والیت گاه هست که باید جواب عکس به موالیت بدهی
مثل حسین ،سجاد و باقر و صادق و کاظم و رضا و جواد و هادی و عسکری و مهدی به دنیا آمدند ولی هیهات برادری چو عباس آید
از پای منبر شیخحسین سهل است دل را روانهی حتم دارم در آن پیشنهاد هیچ ریگی به کفشش
صحن و س�رای اباعبداهللالحس�ین کنی .هنر آن نداش�ت ،چرا ک�ه عب�اس را خوب میش�ناخت.
است که از رهگذر انتقال مسی به پاریسنژرمن ،عباس تنها استثناء هس�تی است .به عباس دیگر
س�ینه را حس�ینیه کنی و از دم ش�ب تا دمدمای نمیتوان وعدهی پوش�الی داد .به عباس اگر قول
سحر «ای همه امید لش�کرم؛ برادرم ،برادرم» دم بدهی ،مجبوری پای قولت بایستی و اال با علمدار
بگیری .خورش�ید دیگر جایی در آسمان نداشت لشکر حسین طرفی .با همان جوانمرد که یکتنه
که از موبایل پسرخالهی عشق بارسلونایم فهمیدم حریف هزار مرد جنگی ش�د و به علقمه رسید اما
لئو پیچانده آبیاناریها را؛ بد هم پیچانده .خوب به رس�م ادب حتی یک قطره هم لب ب�ه آب نزد.
یادم هست شب تاسوعا بود .همان شبی که شمر کمی آنسوتر حسین تش�نه بود و کمی آنسوتر
ب�ن ذیالجوش�ن وسوس�هآمیزترین پیشنهاد از حسین ،س�کینه و رقیه و علیاصغر رباب .عین
همهی تاریخ را به عباس ب�ن علی داد .نقل محمد آب خ�وردن عباس میتوانس�ت دنی�ای خود را
مصدق و حس�ن روحانی و اش�رف غنی نیس�ت .تضمین کن�د .به خصوص که حس�ین ه�ر چه به
اقتض�ای طبیعت اس�ت که هیچ عمر بن س�عدی ده�م مح�رم نزدیکتر میش�د ،بیشت�ر اصرار
حتی به صد فرسخی ملک ری هم نرسد و از گندم داش�ت عهد خود را با اصحاب نازنین�ش بردارد:
کینگعبدالگریت حتی یک دان�ه هم نخورد .اما «بهش�ت را برایتان ضمانت میکنم .تا همین جا
ماجرای ش�مر و عباس ف�رق میکن�د .در معایب هم ممنونم از ش�ما .بروید پی کس�ب و کار و زن و
ش�مر هر چه میخواهید بگویید ام�ا من یکی که زندگیتان» .در حری�م والیت اما گاه هس�ت که

باید جواب عکس به موالی�ت بدهی .او بگوید برو
و تو نروی .او بگوید ش�مر را تحویل بگیرد و تو اما
اماننامهی محکم و بیبروبرگرد شمر را پرت کنی
توی صورتش .همچین پرت کنیه�ا .آرژانتینی،
برزیلی ،اسپانیایی ،انگلیسی ،آمریکایی ،آلمانی،
فرانس�وی ،عربی ،عبری ،فارس�ی ،اردو ،آذری یا
به زبان عجیبا غریبای بچهه�ای فاطمیون برایت
روضهی عباس بخوانم آقای لئو مسی؟ انتخاب با
خودت! روزی را به یاد م�یآورم که خواهرزادهام
پای تلویزیون توهم زده بود ت�و بازیکن تیم ملی
اسپانیا هستی .نیس�ت که بیستچهاری آویزان
اللیگا بودی ،بندهی خدا فکر ک�رده بود هموطن
ژاوی و اینیس�تایی و همخ�ون پیک�ه و پوی�ول.
نه خدایی .قص�د طعنه ن�دارم .فوتب�ال هم مثل
الباقی امور دنیا خیلی سر و کاری با مرام و معرفت
ندارد .مرام و معرفت حرفهی حرفهایها نیست و
نمیتواند هم باشد .حتی مارادونا با آن عظمت به

هیچ تیمی وفادار نماند .در ناپل هم که گویا بدش
نمیآمد تا آخر فوتبالش همان جا بماند ،با آن حال
غریب مجبور به ترک فقیرترین شهر کشور ایتالیا
شد .فیالحال این پول اس�ت که بر دل ابنای آدم
حکومت میکند .پول تو را به بارس�ا کشاند و پول
تو را از بارسا فراری داد .همیشه اینجور بوده که
پیشنهادها وسوس�هانگیزند و ما از یک جا به بعد
دیگر نمیتوانیم بر نفس خود مهار بزنیم .آنکه اما
هرگز از باشگاه ثاراهلل خارج نشد ،حرفهاش مرام و
معرفت بود .تأکید میکنم :حرفهاش مرام و معرفت
بود .شمر در حالی به عباس اماننامه نشان داد که
عباس بن علی علیهالسالم جز موالی خود حسین
هیچ ام�ن و امان دیگری نداش�ت .نه! ش�مر هیچ
نشناخته بود عباس را .مثل حسین ،سجاد و باقر
و صادق و کاظم و رضا و جواد و هادی و عسکری و
مهدی به دنیا آمدند ولی هیهات برادری چو عباس
آید .آری! عباس تنها استثناء هستی است...

