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مئئئئردم خیئئئئال مئئئئیکننئئئئد مئئئئا احسئئئئاس نئئئئداریم .آنهئئئئا مئئئئیگوینئئئئد آهئئئئن و فئئئئوالد کئئئئه
چیزی نمیفهمند .مگر آهئن هئم حئس دارد مگئر مئیفهمئد کئه دور و بئرش چئه مئیگئذرد

فئئوالد کئئه احسئئاس نئئدارد و از آنچئئه در اطئئرافش مئئیگئئذرد چیئئزی نمئئیفهمئئد و در برابئئر آنهئئا

واکنش نشان نمیدهد.

کاری ندارم که شئما بئاور مئیکنیئد یئا نئه اما مئن از لحظئه اولئی کئه در کئوره آهنگئری قئرار

گرفتم ،احساس دلشوره عجیبی پیدا کردم .پیش از ورودم به کوره ،در کارگاه شاهد بودم که
دههئا نیئزه ،سئئر نیئزه ،خنجئئر ،کئارد ،تیئئر و حتئی قفلهئای فلئئزی تولیئد شئئده بئود و همگئئی در

کارگاه در کنار هم منتظر مشتری بودند تا بیاینئد و آنهئا را بخرنئد؛ امئا وقتئی آهنگئر مئرا از کئوره
ا
درآورد و نیمهکاره رهایم کرد ،تعج کردم.من قبال مئدلهای مختلئف تیئر و نیزههئا را دیئده
بودم ،اما اینبار انگار آهنگر میخواست با من تیری متفاوت بسازد؛ تیری کئه بئا بقیئه تیرهئا

فئرق داشئئته باشئئد .او مئئرا نیمئهکئئاره رهئئا کئئرد و در گوشئهای گذاشئئت .از خئئودم پرسئئیدم :اگئئر
کسی بخواهد مرا به عنوان تیئر در کمئان نهئد و بئه سئوی دشئمنش پرتئا
ُ
کند ،کاری از من برنمیآید.

کنئد ،بئا ایئن نئو

من از مدتها پئیش ،از همئان روزهئایی کئه مئواد اولیئ مئن بئه کارگئاه آهنگئری وارد شئده
 .1دانشیار دانشگاه تهران ()rahmandost@ut.ac.ir

کارگئاه شئنیده بئودم و مئیدانسئتم

بود ،بارها گفتوگوهای دو طرف مشتریها را بئا صئاح
که تیر هرچه تیزتر باشد ،بهتئر اسئت؛ چئون تیئر تیئز و ُبرنئده ،بهتئر و بیشئتر در بئدن دشئمن فئرو

میرود.به این ترتی  ،وارد دنیای جدیدی شده بودم و شناخت تازهای از این موجئود دو پئا

پیدا کرده بودم .تا پیش از این مرحله ،فکئر مئیکئردم آدمهئا چئه موجئودات شئریف ،مفیئد،

نوعدوست و پر خیر و برکتی هستند؛ امئا حئاال مئیدیئدم اینهئا بئا اسئتفاده از صئنعت آهئن و

فوالد ،درصدد کشتن یکدیگرند و من از این که صاح

و در نتیجه عامل قتل کسی نمیشدم ،خوشحال بودم.

کارگاه ،نو تیزی برایم نساخته بود

در همین فکرها بودم که دیدم آهنگر به طرفم آمد .او تکهآهنی در دست داشت .مئرا هئم

برداشت و بئه آن تکئه آهئن وصئل کئرد و بئا انبئر بزرگئی در کئوره گذاشئت .مئن معنئای ایئن کئار
آهنگر را نفهمیدم .وقتی هر دوی مئا در کئوره قئرار گئرفتیم ،نئو پهئن و کنئد مئن هئم گداختئه

شئد .بعئد مئرا بیئرون آورد و آنقئئدر بئا چکئش بئه سئئر مئن کوبیئد کئه مئئن و آن تکئه آهئن بئه هئئم
بئئود ،آنقئئدر پئئر سئئر و صئئدا و پئئر رن ئ

چسئئبیدیم .آتئئش کئئوره آنقئئدر تنئئد و پئئر لهی ئ

بئئود کئئه

نمیتوانستم درست و حسابی ببینم قطعهای که در حال اتصئال بئه مئن اسئت چئه شئکلی
است و بعد از اتصال ،من چه شکلی میشوم.

لحظاتی بعد ،وقتی آهنگر مطمئن شد اتصال دو قطعه به خوبی انجام شده اسئت ،مئرا
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از کوره بیرون آورد .کمکم توانستم ببینم که چه هستم .من به یک تیر خیلی عجیئ

تبئدیل

شده بودم؛ زیرا به جای یک نو تیز ،سه پیکان کوچک که با هم موازی نبودند و نسبت به

هم زاویه داشتند روی سرم بود .در واقع او مرا به تیری دارای سه نیز کوچک بر سر آن تبدیل
ا
کرده بود .این چشمهاش را دیگر نه دیده بودم نه شنیده بودم و اصال معلوم نبود بئه چئه درد
میخورم! ولی من چه میتوانستم بکنم یک تکهآهئن سئفت و محکئم کئه نمئیتوانئد بئرای

خئئودش تصئئمیم بگیئئرد؛ دسئئت مئئن نبئئود کئئه نئئو تیئئزی داشئئته باشئئم یئئا سئ ِئر سئئه شئئاخه.
ا
من ابزاری بودم که به سئفارش یئک مشئتری سئاخته شئده بئودم و حتمئا آن مشئتری مئیآمئد

و مرا میبرد.

***

کئئمکئئم سئئرد شئئدم؛ امئئا فکئئر و خیئئال بئئه جئئانم افتئئاده بئئود و دلنگئئران بئئودم .تشئئویش و

اضطرا

رهایم نمیکرد .در میان مشتریهای زیادی که به آهنگری رفت و آمد میکردنئد و

کئاالی مئئورد نیئئاز یئئا جئئنس سفارشئئی خئئود را میخواسئئتند و بئئا پرداخئئت پئئول ،آن را بئئا خئئود

میبردند ،هیچکس از من سراغ نگرفت .نزدیکهای عصر بود .آهنگر ابزارهایی را که بیرون

از مغئازه چیئده بئود ،بئه داخئل مغئازه مئیآورد تئئا کارگئاه را تعطیئل کننئد کئه سئر و کلئ آخئئرین

مشتری پیداشد.

 -سالم استاد آهنگر ،خسته نباشید!

 سالم حرمله! دیر کردی داشتم کارگاه را تعطیل میکردم. خ  ،حاال که رسیدم و هنوز تعطیل نکردهای! -معلوم است که سرت شلوغ است.

 بله ،رفته بودم کمی زهر بخرم؛ کشندهترین زهر! -زهر برای چه

 -برای این که به نو های تیز یک تیر بزنم .آن تیری که قرار بود برایم بسازی.

 مگر بازهم قصد آدمکشی داری با این تیری که سفارش دادهای و با این سئم کشئنده،نکند میخواهی با بزرگترین پهلوان عر

بجنگی !

 بزرگترین پهلوان که نه ،ولی جنگی مهم درپیش است! تا ببینم قسمت کی میشود! -یعنی از حاال معلوم نیست که میخواهی چه کار کنی

 میخواهم کاری کنم که امیر به من جایزه بدهد .گنجشکی را در نظر گرفتئهام ،ایئن تیئر -شئئوخی مئئیکن ئی حرملئئه! شئئکار کبئئوتر و گنجشئئک کئئه نیئئاز بئئه تیئئر سئئه سئئر نئئدارد! تیئئر

سهشاخه نمیخواهد!

 حاال ببینم ،تیر را ساختهای -آری ساختهام ،این است بیا بگیر!

 احسنت ،احسنت! همان چیزی است که میخواستم. این تیر به تنهایی میتواند یک پهلوان را از پا درآورد ،دیگر زهر برای چه -آقای آهنگر! میشود در کار من دخالت نکنی

نکتههایی از معارف حسینی

را هم برای او سفارش دادهام.
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 صالح خود دانی ،از ما گفتن بود. -چشم قربان!

پهلئئوان بزرگئئی بئئروی و نمئئیخئئواهی بئئه

 ولئئی معلئئوم اسئئت کئئه مئئیخئئواهی بئئه جن ئمن بگویی.

 -دیگر فرمایشی نبود خداحافظ قربان!

در راه ،حرملئئه تئئا بئئه خانئئه برسئئد ،خیلئئی خوشئئحال بئئود و از این کئئه صئئاح چنئئین تیئئر
ا
مردافکنی شده بود ،قند توی دلش آ میشد .طوری قدم برمیداشت که معلوم بود کامال
خوشحال است .او با خود میگفت :در صحن جن

عجی

و غری

بسم اهلل میگویم و ایئن تیئر کشئنده و

را برای کشتن فرزند آن فرماندهای که بر فرمانده بزرگ ما یزید عصیان کرده

و از دین خار شده ،به کار میگیرم.

هرکس که بر خلیفه مسلمین _ یزید _ بشورد ،کئافر مئیشئود .مئن هئم بچئ شئیرخوار او را

طئئوری پئئیش چشئئمش مئئیکشئئم کئئه داغ آن تئئا آخئئر عمئئر از دلئئش بیئئرون نئئرود و از غص ئ ایئئن
مصئئیبت دق کنئئد؛ زیئئرا اذیئئت کئئردن و عئئذا

روحئئی دادن بئئر حسئئین کئئه از دیئئن مئئا روی

برگردانده و با خلیفه بیعت نکرده ،تکلیفی دینی و الهی است.
***

امروز عاشوراست و چه جن
ّ
سوار مسلح و یئک طئرف شصئت ،هفتئاد نفئر بئا تعئدادی زن و بچئه .از صئبح حرملئه مئرا در
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عجیبی در گرفته است! جنگی نابرابر .یئک طئرف هئزاران

مئئن هرچئئه بئئه چهرههئئای لشئئکریان دو طئئرف خیئئره مئئیشئئوم ،نشئئانهای گنئئاه کئئاری و
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سا کت شوند تا خودش را معرفی کند ،اما آنهئا بئا ولولئه کئردن و ایجئاد سئرو صئدا و همهمئه،

دسئئت گرفتئئه؛ گئئاهی در دسئئت راسئئت و گئئاهی در دسئئت چئئپ .وزن مئئن زیئئاد اسئئت و او

نمیتواند مدتی طوالنی مرا در یک دست نگه دارد.

بیدینی را بر چهر حسین و لشکریانش نمیبینم .او از لشکریان یزید میخواهئد لحظئهای
مانع از رسیدن صدای حسین به لشکریان یزید میشوند؛ اما گوش من تیز تئر از اینهاسئت و

سخن او را میشنوم .او میگوید« :من فرزند فاطمه و علی هستم» .او میگویئد و مئیگویئد و
خودش را بیشتر معرفی میکند و من گئوش مئیدهئم .درسئت اسئت کئه جئنس مئن از فئوالد

است و به سن دلی مشهورم ،اما فاطمه و علی را مئیشناسئم .خئانواده علئی؛ همئان علئی
کئئه مئئا در عئئالم آهنئئی و فئئوالدی خودمئئان بئئه او (علئئی مظلئئوم) مئئیگئئوییم؛ خیئئر خئئواه هم ئ

محرومان است .او حتی از اینکه کسی بئه یئک حیئوان ظلئم کنئد یئا بئاری بیشئتر از ظرفیئت
یک چهارپئا بئر او بئار کننئد ،برآشئفته مئیشئود و حتئی از حقئوق ایئن بئیزبانهئا نیئز حمایئت

میکند .او حتی از ظلم کردن به اشیای بیجان نیز برمیآشوبد ،تا چه رسد به کشئتن آدمئی

بی گناه .پس چگونه میتواند فرزند او از دین خار شده باشد من میشنوم کئه او فضئایل

خود و خانواد خود و اهلبیت پیامبر را مئیشئمارد .امئا در دل لشئکریان یزیئد هئیچ تئاثیری
نمیبینم .خدا خدا میکئنم کئه حرملئه مئرا بئرای پرتئا
نساخته باشد.

اما چشمانم از تعج

بئه طئرف یکئی از لشئکریان حسئین

گرد میشود ،وقتی میبینم عمر سعد ،نقطهای را به حرمله نشان

مئئئیدهئئئد کئئئه در آن یئئئک نئئئوزاد در آغئئئوش پئئئدرش قئئئرار دارد .خئئئدایا چئئئه مئئئیبیئئئنم! بچئئئ
شئئشماهئئهای در آغئئوش حسئئین اسئئت؛ حسئئینی کئئه مظهئئر پئئا کی و معنویئئت و اخئئال

و

صفاست و از صورتش نور میبارد .ریش سفید او در پنجاه و هفئت سئالگی چقئدر اورا زیبئا

کرده است! کاش میتوانسئتم یئک بئار او را ببوسئم .امئا نئه ،نئه ،مئن هرگئز نبایئد ایئن آرزو را بئر
ا
زبئئان آورم .ممکئئن اسئئت بئئرای خیلیهئئا تردیئئد ایجئئاد کنئئد کئئه مئئن ظئئاهرا بوسئئیدن او را آرزو
میکنم ،اما در واقع میخواهم با نو های تیز خود در صورت او ...نه...نئه ،هرگئز نبایئد ایئن
افکار را بر زبان بیاورم یا حتی در خیالم بگذرانم .مگر میشود کسی آرزو کنئد کئه آن صئورت

درهمین افکار هستم و اشک میریئزم کئه نا گهئان متوجئه مئیشئوم حرملئه مئرا بئا ضئربتی

سئئهمنا پرتئئا

کئئرده اسئئت .وای خئئدای مئئن! او مئئرا بئئه سئئمت کئئدام انسئئان گنئئاهکئئار یئئا

بئئیگن ئاهی افکنئئده اسئئت ! از دور مسئئیرم را ردیئئابی مئئیکئئنم و در کمئئال بهئئت و نابئئاوری

میبینم که به سوی حسین در حرکتم .نه! امکان نئدارد؛ امئا چئه مئیتئوانم بکئنم مئن کئه از
خود ارادهای برای تغییر مسیر ندارم .خدایا! نکند مسیرم به انتها برسد و به حسین بخورم و
او را بیازارم! لحظات کوتاهی نگذشته است که با نزدیکتر شدن به حسین ،دقت مئیکئنم

و میبینم که حرملئه حسئین را هئدف نگرفتئه اسئت .مئیخئواهم فریئاد بکشئم و خوشئحالی
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آسمانی را مجروح کند دلم میخواست نوگل زیبایی را نیز که در آغوش دارد ،میبوسیدم.
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کنم که در لحظهای هم امیدهایم به ناامیدی مبدل میشئود و پئی مئیبئرم کئه او زیئر گلئوی
نوزادی را هدف گرفته است که در آغوش حسین است.

میخواهم فریئادی بکشئم و در آسئمان نئابود شئوم تئا شئاهد لحظئهای نباشئم کئه بئه علئی

اصغر حسین بخورم .اما هئیچکئدام از اینهئا در اختیئار مئن نیسئتند .در آن لحظئه ،احسئاس

میکنم سر یکی از پیکانهایم به استخوان نرم ترقو راست باالی سئین علئی اصئغر برخئورد
کرده است .در همین لحظات اولی برخورد ،صدای ضربان قلئ

ایئن کئود را مئیشئنوم،

تالش میکنم همانجا متوقف شوم و بیشتر پیشروی نکنم یئا بئه زمئین بیفئتم ،امئا قئدرت و

سئرعت اولیئهای کئئه حرملئه در پرتئا
ناامید میکند.

مئئن بئه کئار بئئرده اسئت و دقئت او درهئئدفگیئری ،مئئرا

صدای ضربان قلبی را میشنوم که خیلی تند میزند .این ضربان ،ضربان قل

حسین

است .خدایا! چه میبینم سر تیز پیکان دوم ،استخوان نرم ترقو چئپ بئاالی سئین علئی
اصغر را لمس کرده است و بدون این که اختیاری از خود داشته باشم ،پیکان سوم بر وسط

گلوی آن ناز دانه مینشیند و با بیرحمی تمام ،پیکانهای تیز من در بدن لطیف این فرزند

ّ
ولی خدا فرو مئیرود؛ بئدنی کئه جئز پوسئت و انئدکی گوشئت نئرم ،چیئزی نئدارد و نمئیتوانئد

کمتئرین مقئاومتی بئرای جلئئوگیری از فئرو رفئتن نئئو تیئز تیرهئا ازخئود نشئئان دهئد .مگئر پیکئئر
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کود ششماهه چقدر تئا

و تئوان دارد کئه بتوانئد در برابئر زور بئازوی حرملئه و هئدفگیئری

دقیق او و تیزی سر آن سه تیر مقاومت کند

هنوز به خودم نیامدهام که میبینم هم سه شعب تیر من ،گوشت و پوست و استخوان و

جسئئم نحیئئف و چئئون گئئل آن گنجشئئک بئئاغ والیئئت را دریئئده اسئئت .دسئئت و پئئایم را گئئم

کمتئری برسئد

میکنم؛ نمیدانم به پیش بروم و از سمت دیگر بدن بیرون آیم تا بئه او آسئی
ا
یا از همین جایی که آمدهام برگردم .اصال چئه مئیگئویم عمئق ایئن جسئم چقئدر اسئت کئه
ا
سئئخن از ادام ئ مسئئیر یئئا بازگشئئت ازآن بئئه میئئان آیئئد ! تئئا بئئه خئئودم بیئئایم مئئیبیئئنم اصئئال نئئه
اختیاری به انتخا

کئر بئه
راه پس دارم و نه راه پیش .با فشار شدیدی از طرف دیگر ایئن پی ِ

نازکی گل و غنچ نو رسیده بیرون میآیم.

در همئین مئئدت کمتئئر از ثانیئه کئئه مسئئیر را طئئی مئیکئئنم ،بئئه تئدبیر شئئیطانی حرملئئه ،یئئک

مأموریت ضد انسانی دیگر نیز انجام دادهام و آن آلوده کردن گلبرگهای این بدن ناز تئر از
گئئل بئئه زهئئری کشئئنده اسئئت کئئه حرملئئه مئئیگفئئت بئئرای یئئافتن مهلئئکترین نئئوع آن ،بسئئیار
جستوجو کرده است.

به چهر علی اصغر مینگرم .او امکان نشان دادن هیچ واکنشی را ندارد.تنها تئأثیر ورود

و خرو من در بدن او ،لبخندی است که بر لبئان او مئیخشئکد و جاودانئه مئیشئود و دیگئر

صدای ضربان قلبش را نمیشنوم .تنها واکنشی که آن ّ
ولی خدا ،از خود بروز میدهد ،ایئن
است که خون فرزندش را مشت میکند و به آسمان میپاشد و از خدا میطلبد ایئن قربئانی
کوچک را از او بپذیرد.

نکتههایی از معارف حسینی
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