
 سازی مذهب فروشان از بالهت امت در کالم سعیدی سیرجانی شاهدی بر دکان
مینوشته ادامه در زندهایکه متنیاستکه آید؛ سیرجانی»یاد سعیدی اکبر علی » عنوان جای»با به

یچاپپیدانکردکتابیکهدراثرشدتسانسورهرگزاجازه.نگاشت«ایکوتهآستینان»،برکتاب«مقدمه

یاولآننسخهمنوشتهشدهایازآنبهصورتافستدستبهدستگشتوبرصفحهنهاچندنسخهوت

.«غیرقابلخریدوفروش»بود

ایهایزنجیرهیقتلپروژههایسیاسیوفرهنگیترورشدهدریادسعیدیسیرجانیکهدرشمارچهرهزنده

یخود،داستانبازیدالالنهوسوداگرانهکودکیبهخاطراتبانقبیبودهاست،درایننوشتار،یهفتاددهه

دراوجشیرینیبازنموده،غشمومنانراباایمانسادهوبیوفرصتطلبانابنالوقتمتولیانرسمیمذهب

است جامعه،قدرتبازنماییاینواقعیتتلخ. قوتدر به نیز امروزه موجمیکه قلمسعیدیزندیما از

یکیوانهواییطیچندشمارهبهنشریهیحسینشریعتمداریدرتهدارودستابدانجابودکهسیرجانی

یکتابالبتهاگردشمنیبااسالمدرکارنیستچرادرمقدمه»نوشتنداشکردندومتهم...الحادوارتدادو
مستطابایکوتهآستینان برایبهترفهماندنباصطالحمطلب... چندصفحهحاشیه... رویوچندینو

و«حساساتومقدساتمردمبهبازیچهوسخرهگرفتهشدهاست؟فرساییشدهوبسیارزیرکانهورندانهاقلم

ناظربرتوهینبهمقدساتقلمدادمستنداتدستگاهامنیتیجمهوریاسالمیبهعنوانیکیازهمینمطلب

 و شد البته مصحح نویسنده و ایرانیان»آثاریچون بیداری اتفاقیه«تاریخ وقایع ،«ضحاکماردوش»،«،

چهنیزهااثردیگروده«تهبساط»،«بیچارهاسفندیار»درآستینمرقع،»،«یادهاآشوب»،«سیمایدوزن»

هادانستمداللازنویسندگانمتعهدکیهانسپاسگزارموازاینکهنمی»مفتشانکیهانرادادکهاپاسخزیب
«.وشیادهاجزومقدساتمردمندشرمسار



ازجیبکشورمایرسمیهزارامامزادهدهییکاماموبیشازایکهمیزاندرآمدسالیانهحالودرزمانه

بسیبیشازمقداریاستکهجهترفعفقروویرانیازسرسرزمین،عوامالناسسادهدلوشایدخداترس

رودنیازاستواینخیلمعتقدانپاکایمانهمبرآننیستندتابیندیشندپولیکهازجیبایشانمیما

نمیدرحسابکهجایخوشمی باز وامامزادهکندو هایبسیارشمارایشانراخواهندبداننداماممتوفا

متنعم بساطبهشتخدا جهانکوتاهوبر نیستکهدستایشاناز اینمقدمهحاجتبهمتاعدنیا یاند،

اندبازالزمکهنخواندهاندالزماستوبرایآنانکهخواندهسعیدیسیرجانیبرایآنان شایدشایسته. تا

خودشانبخوانندوبهدیگرانهم»وطنانهمیمآنچهنویسندهاینمقدمهخواستهبودراوقعینهیمکهبیاب

بادکهگردنحسمقدسفروشیوداللیازمقدساتمردمبهدست«برسانند دارانمذهبزدودهتیولتا

دواگربرخیزدبهپولقابلخریدوخیزایازگوریبرنمیشودومردمانسادهدلیادبگیرندکهاولمعجزه

هایخدازده،هرمعجزهایکههستمعجزهشدهاستامانهبرایشمابدبخت»فروشنیستونیزشاید
«.هایقبطیهاستبرایارباب



.کنمیادسعیدیسیرجانیدعوتمیگیریازنوشتاردلنشینزندهبااینمقدمهخوانندگانرابهبهره
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 به جای مقدمه
روییهشدامروزکهناشرآمدوصفحاتحروفچینی میزمکتابرا

نالیدکه پانصدتوماننمیتوان»ریختو و هزار بندیدو کاغذ با

شنیدنسوالمنکه«کتابچاپکرد با و نسخههم»، یعنیهزار

چینی«شودچاپکرد؟نمی هزارنسخه»لبنشاندکهیهبرگوش،

 ایهم نسخه صد ضررشسنگیننمیسهلاست، چاپکرد، توان

هایش نسخه که باشد چاپکتاباین از مقصود وانگهیاگر است؛

چاپخانه تویانبار یا بماندوخمیرشود مهرشده بهصورتالکو

وسد،شرطعقلایناستکهبههمینیکنسخهقناعتکنیمکهپب

منفعتاستیجلو بگیرند جا هر از را «ضرر سخنتعنتآمیزش.

چونضربهایبرمغزمفروآمد،ناگهانبهپنجاهسالپیشبرگشتموبهیادآسیدمصطفایوالیتخودمان

تاریخدقیقش؛بله.افتادموراهلبریزازشومیونکبتیکهآنمرحومناخواستهونادانستهپیشپایمگذاشت

مراباعوالمیهیدنازنینیکبارهرابطرابخواهیدچهلونهسالبهعقببرگشتموبهیادروزیافتادمکهس

.امتیازاتمرابهبادفنادادیغیبیوتاییداتالریبیقطعکردوهمه



جایمقدمهنویسیکههزارویکاشکالشرعیوعرفیممکناستهبایادآوریآنخاطرهبهفکرافتادمب

:داشتهباشد،عینآنواقعهرادراینجابازگویم



ــــــــــــــ



زندگینهادهبود،یهدریکیازآنسالهایطالییکهارادتمندشماقدمشومشرابرششمینپلکانلغزند

یکیازروضه.ایدرشهرکسوتوکورماپیچیدمقارنآغازتابستان،ناگهانسنگیدرمردابافتادوشایعه

مشدیعیسایمریدبان،حضرتامامیهصادقمطابقرویای»:هایمعتبروالیت،رویمنبرگفتهبودکهخوان

؛وبه«رضابهدیدنامامزادهعلیآمدهاست،وفرمودهاستتادهروزدیگرمهمانبرادرزادهامخواهمبود

هیجانانگیز،مردمرابهزیارتامامزادهترغیبکردهبودکهبایکتیردونشانبزنند،همیهدنبالاینمژد

http://azizi61.wordpress.com/
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مقارناعالماینخبر،.دهکردهباشندوهمبهپابوسسلطانعلیموسیالرضاموفقشونزیارتیازامامزاد

:اعالندستیهمبردرودیوارراستهبازارسیرجانچسباندهشدکهمطلعشاینبیتبودیهچندورق



یکطوافمرقدِسلطانعلیموسیالرضا

هزاروهفتصدوهفتادحجاکبراستهفت



هایسحردرخوابدیدهاستکهحضرتامامرضابهدیشبعیسایمریدباننزدیکی:ینکهومضمونشا

بروبه»راموردخطابقراردادهاندکهمهمانیامامزادهآمدهاند،وهنگامورودبهصحنامامزاده،عیسی

منتاده»زودهاندکهاف،ودنبالاینعتاب«غریبمراتنهاگذاشتهاید؟یهمردمسیرجانبگوچرابرادرزاد

علیبیاید امامزاده به دارد هرکسآرزویزیارتمرا مهمانخواهمبود، اینجا دیگر «روز مشدیعیسی.

هاینوربهآسمانتتقمیسراسیمهازخوابمیپردومیبیندکهگنبدحرممطهرغرقنوراستوستون

.آنهاهمازدیدننورسبزرنگغرقحیرتمیشوند.حیرتزده،زنوسیزدهبچهاشرابیدارمیکند.زند

صحتاینروی خوانهایسرشناسوالیتنیز، روضه یکیاز اعالن، کهزیر بود کرده اضافه تصدیقو را ا

.«االحقرهمنظیرهمینرویایصادقانهرادیشبدیدهام،حضرتبهمنهمعینهمینپیغامرافرمودند»

ماتازهتعطیلشدهبودوازبازارمیهمدرس.یقآنواعظولولهایدرشهرافکندانتشارایناعالنوتصد

مردمباسوادوبیسواد،مقابلستونیکهنسخهای.گذشتیمکهسرچهارسومواجهباازدحامخالیقشدیم

تئراقراآگهیازایناعالنبرآنچسبیدهبود،ازسروکولهمباالمیرفتندویکنفرباصدایبلندمتن

البتهمعدودیهمزیرلبمیغریدندکه.بسیاریاشکشوقمیریختندوصلواتمیفرستادند.میکرد

.«هاچهحرف»

اهلوالیتازقضیهایبدینیههنوزیکشبیازروایتروضهخوانوصدوراعالننگذشتهبودکههم

نَ خبرگشتندو نُمهمیبا آنشانماقلمحفلقلمجلسو بود؛ شاخوجرایتشریففرماییامام با هم

.روایاتافواهیاستیههاییکهالزمبرگ

مردمباچنانشتابیبهتدارکسفر.دیگریبهخودگرفتیهانتشارخبر،شهرماقیافبههرحالازفردای

هراالغیبرایدوکرایهزیارتیپرداختهبودندکهقیمتگوسفندازراسیدهتومانبهدوازدهتومانرسید،و

اینصفرچاروادار»:کردکهمادرمبرایزنهمسایهدرددلمی.فرسخراهامامزادهازپنجقرانبهیکتومان

چارتاخرشرامیگرفتوکلیهمهطاقچهباال؛هرسالدوتومنکرایهمفرصتیدستشافتاده،گذاشته

توییکهکهممیگفت،امروزمردممنونومتشکربودوصدجورمجیزمانرا بیچشموروپایشرا

هللوباهلل،چهارتومنیکقرانهمکمترنمیگیرم،آنهمباچهفیسوافادهای،راستمیکفشکردهکهاِ

.«نرسدبهبچهداریگویندکهالالنرسدبهخرسواری،لولی
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سفرزیارتیبهشهرهجومیهخریدآذوقشدکهبرایهاییدرسومینروزشایعه،بازاروالیتلبریزازدهاتی

بقال بودند، نداشتندآورده فرصتسرخاراندنهم مجالچرتزدنکههیچ، ها همهجالب. یهترمنظراز

:چاووشانیبودکهتویراستهبازاروتنهاخیابانشهرمیگشتندوباخواندن



زتربتشهدابویسیبمیآید

غریبمیآیدزطوسبویرضای



.زدندبرشوروشوقمردمدامنمی



درنخستینشباعالماینخبرالبتهمعتبر،.محقرماهمشبنماینشایعهطوفانیبرپاکردهبودهخاندر

کیسیهصادقمانبهرویایقدمگاهچشمیهبعدازمعجز»پدرمخندیدکه خوبیهمشدیعیسیروشن،

ایبینقدمگاهمسافرتحضرترضامخلصاجازهنمیدادکهبتوانمرابطهالبتهسنوسال.«دوختهاست

آنمهمتراین برایمشدیعیسیمیکشفکنمواز کهدریابممسافرتامامچهربطیبادوختنکیسه

مشدیعیسیرادیدهبودم،هیچعیبوایرادی«کیسةتوتون»آخرچندروزپیشخودم.شتهباشدتوانددا

تازهایبدوزدهالزمباشدکیسنداشتکه تماممنتظرمحفلشبان. خانوادگیهباریبیستوچهارساعتِ

سرانجامشبرسید،امادریغا.توتونمشدیعیسیمریدبانتوضیحاتیبخواهمهکیسهماندمتاازپدرمدربار

ادروردِسفرزیارتیم.کهبگومگوهایپدرومادربرایطرحسواالتوحلمشکالتمنمجالیباقینگذاشت

شه،منطقبرداشتهبودوپدرازبیخوبنمنکررویایمشدیعیسیوسفرامامبود؛وباالخره،مثلهمی

بهگرورفتوبیستتومان_تنهایادگاردوراننازونعمت_نقره«جااستکانی»یکدست.مادرپیروزشد

ماهدوتومانرویشبگذارندبدهندوجااستکانیهاراازمشدیفتحعلینزولخورقرضگرفتهشدکهسرِدو

دوروزههمهچیزفراهمشدو.مقدماتسفر،بخالفسفرهایگذشتهچندانطولینکشیدهتهی.بگیرندپس

.راهافتادیم

سفیدهخورشیدنیمروزیتازهازوسطآسمانبهدامنمغربخزیدهبودکهگنبدباشکوهامامزادهبرسین

بادرختاننونشاندهو«قبطیه»تازهاحداثهدرپهندشتتفتهنمایانشدودرجوارشمزرع«سنگقلعه»

وربعساعتیبعدصدایضعیفیبهگوشهخشکیدهخیارستانشادابشچونلکهایکبودبرسین کویر؛

هاینطنینِدررسیدکههرچهپیشترمیرفتیمبرقوتشافزودهمیگشتوبرحیرتکاروانیاننیزهم،ک

صداهایموهومهزهشروعبهتوضیحکردهبوددربارداییافسانهگویمتا؟فراخنایبیابانپیچیدهازکجاست

چشممسافرانکویرمی بهگوشو اشباحمخوفیکه مربوطبهاجنو کافریاستکهبهقصدهرسدو

میشگیاشکهذکربسماهللصداهاراگمراهیمسافرانبههزارویکحیلهمتوسلمیشوند؛وتوصیةه

نابودمیکند،کهصفرچاروادارتویذوقشزدو بهمسخرهگرفتکهمحوواشباحرا :دانشوسیعشرا

مشتی»درپاسخاینسوالانکارآمیزکه،و«جنوغولکجابوده؟اینصداینقارهخونةحضرتیه!ارباب»

خانهتوی نقاره بیابانکجاصفر، صاحب«بوده؟اینبر غرور با توضیحپرداختکه مگهنمی»خبرانبه
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ارباب مهمونششده، اومده رضا امام امسال علیپارسالینیست، امامزاده اون علیدیگه دونینامامزاده

،االندرستپنجدستهسازودهلآوردهنقارهخونهراهانداختهکهبیاوبسیلهیقبطیههمفرستادهازبلورد

«مدوممیزننومیکوبنهروزهکهیشبونه کهکمشدنفاصلهوواضح. ترشدنصدایطبلوشاخدریغا

دمغشدهامباقینگذاشتتاجزایصفرخیرهسرراکفدستشبگذاردهسرخوردنفیرهامجالیبرایدایی

.حافظهبیرونریزدهاشراازچنتومعلوماتجنشناسی

نواینفیردرطبعبازیچهپسندمنتاثیریداشتنهازجنستآثرشوقانعکاسطنیندلهرهآوردهلو

هقگریهمیراباهق«جونمبهقربونتیاامامرضا»آمیزهمسفرانکهعاشقانهاشکمیریختندوعبارت

.منبهاقتضایسنمبهذوقآمدهبودمومشغولتقلیدصداهابودم.آمیختند



روضه-البتهقاچاقی-ومنکهدرطولزندگیکوتاهخودبارهامجالس.یدیمسرانجامبهحریمزیارتگاهرس

بادیدندهبودمسردا«یاحسین»هدیگرنالخوانیدیدهودرمراسمعزاداریایامعاشورا،همراهبچههای

دسئزاهشدرضجاانبوهجمعیتوصداینقارهایکهباهمهرسایی تورانوحاجتمندانگمشدهبود،

پایخودراگمکردهوباحالتیمرکبازشوقووحشتبهدامنقبایپدرچسبیدهبودم،براینخستینبار

.بهیادصحرایمحشرافتادموروایاتیکهاززبانمالتوتیوپایمنبرآشیخعلیشنیدهبودم



 وحجرههایدور صفهها نهتنها لبریزازجمعیتبود، حیاطکهخرابههایپشتصحنوسیعزیارتگاه

بیشترشان،پیشازمارسیدهبودندئصحنهمبهاشغالزا .رانیدرآمدهبودکهازبرکتپولنقدوامکاناتِ

غیاثالمستغیثیندرآشوبقیامتفریادرسعیسایمریدبانگرددکهصفاکردوحقنانونمکبجاآورد

اطاقخودشمنزلدادووقعیننهادبهاعتراضکسانیکهجلوهمارادرصفهازراهرسیدهوکاروانخست

.بیابان،محرومازهرسرپناهیوسایهگاهیاطراقکردهبودندههاپیشازمارسیدهوبرشنهایتفتساعت

اعضایکاروانکهشوقپابوسیامامهشتمبیطاقتشانکردهبودگردسفرنتکاندهراهیحرمشدندومن

،ازصحنشدهبودمیی"لگلوگ"دهبودموبعدازدوسالصاحبنسفربهآرزوییدیرینهرسیکهازبرکتای

سین به پناه و گذاشتم بیرون قدم هیاهو بازیچهگشادهپر تا بردم چشمهبیابان به را گرانقیمتخود

.همساالنکشموتجملیفروشم

رتشرا،واینکدرآستانةسفرزیارتیوازماگلگلوداشتندومنحسهمدتیبودکهاغلببچههایمحل

قرانیچرخی،کتهبرکتپولقرضیامکانیفراهمشدهبودکهپدردستازدلبرداردوباخرجدوسک

.خودرابهآرزویدیرینهاشبرساندهیکداننورچشمییکی

البدمیخواهیدبپرسیدگلگلوچیست؟

مرابهزبانآموزیمیکشاندومجبورخواهمشدعالوهبرنشانآسیدمصطفیسروکارهدانستمنقلقصنمی

باشد،چهمیشود.دادنزوایایزندگیپرنازونعمتهمشهریانم،اصطالحاتشانراهمبرایتانمعنیکنم

سادگینصیبهربچههبازیچةشاهانهایبودکهب"لبلبو"گلگلوبروزن.کرد؟گلگلوراهممعنیمیکنم

قیمتشدوقرانبودودوقرانیعنیپولتوجیبیسهچهارماهبچهایبهسنوسالووضعو.شداینمی
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مثلاینکهچرخمثلثهم)عبارتبودازدوچرخمدور-استکباریالبتهطاغوتی-هاینبازیچ.حالمخلص

همحوری،دستهبنصبشدهباشدودروسطاینتختباریکیبهطولیکوجهدوسرتختکهدر(داریم

بلندیتعبیهکردهباشندکهغالباعبارتبودازهمانترکههایاناریکهوقتیبرسروصورتوپشتو

یهپهنِترکهاسوارشدوسرباری،وقتیچرخ.گردنبچهفرومیآمدمثلنیشزنبورآدمراآتشمیزد

میگیردوچرخهارارویزمینمیغلطاندوبلندبهچوبمحوریکوبیدهشد،آدمسردیگرترکهرادست

اینرامیگوینداسباب.دنبالشمیدودوباتقلیدصدایموتورماشینکلیکیفمیکندوپزمیدهد

بازیحسابیکهقیمتشگراناستوساختنشکارهربافندهوحالجنیست،بخصوصکهاجزایاصلیاش

هایصولیوارداتیوصددرصدانگلیسی،اماظاهرااینفرنگیساختخارجبودومح-یعنیجفتچرخها-

آنهارابهعنواندرپوشروی.هایبهاینگردیوقشنگیرادرمورددیگریمصرفمیکردنداحمقچرخ

باید«جعفرِآزاد»پرِسمیکردندوبهوالیاتمیفرستادند؛وطفلکی"پ.ب"نفتحلبهایهجدهلیتری

با«خواجه»میکشیدتاهاانتظارمدت حلبنفتشتمامشودووقتیحلبتازهایبازمیکنددرشرا

وتازههردانهاشرابهقیمتدوشاهیبهاوچنانظرافتودقتیبرداردکهلبههایشکجوکولهنشود،

زدوبهقیمتدوقرانتااوبتواندباتدارکدیگرملزوماتوباالهامازصنایعمونتاژیگلگلورابسابفروشد،

البتهبادرِقوطیهمممکنبودگلگلودرست.بیندازد-خواجههوبهتعبیرحسودان-بهبچهاعیانهابفروشد

کنند،منتهایادتانباشدکهدرآنروزگارنهقوطیهایکنسرووشیشههایدهنگشادِمربابهاینفراوانی

اازارزشواهمیتانداختهبودبودونهصنعتپالستیکسازیهمهچیزر راستمیگویندکهبرکتاز.

.روزگارمارفتهاست



آستانباری، در آرزویهپدر به بود، قرضبیستتومانی محصول که دستی، گشاده هیکسالحرکتبا

درومندرطولدوسهساعتراهسفر،چهبرنامهها.نورچشمیتحققبخشیدهوگلگلوییبرایمخریدهبود

ذهنمریختهبودمکهبهمحضرسیدنبهصحنامامزادهباگلگلویمجوالنبدهموبهلهیبحسادتبچهها

.دامنبزنم

زصحنامامزادهزدمبهیکساعتیبهغروبماندهرسیدیمومنباجهانیشوروشوقگلگلورابرداشتموا

حرکتشآوردم،درحالیکهصدایقوروقورم،بههایناهمواربهگلگلوراگرفتمورویزمینهدست.صحرا

چشمتانروزبدنبیند،هنوزیکدورنزدهبودمکهیکی.تقلیدموتورماشیندرفضایبازبیابانپیچیدهبود

خدامیداندچهوحشتیبرسراپای.ازچرخهایدوگانهگلگلودررفتوچرخاحالموآمالمنازکارافتاد

همهآرزوهایخودنمایانهوجاهطلبانهامدودشدهوبه.بهنظرمدنیازیروروشدهبود.وجودممستولیشد

عالوهبراینمصایبطاقتفرسا،ترسازضرباتنیقلیانمادردراعماقجانمپنجهافکنده.هوارفتهبود

بود مپیچبرسروکلهاماگرمادربفهمدگلگلویدوقرانیراشکستهام،دستکمچهارتانیقلیانسی.

در.حیرانواشکریزانگلگلویشکستهرابرداشتموبهطرفصحنامامزادهراهافتادم.خردخواهدکرد

کشفکنم علتاینناکامیرا گذشته روز سه حوادثدو در مرور با میکوشیدم طولراه تا. آدم آخر

.رانمیشکندکهخداغضبشنمیکندوگلگلویشمرتکبمعصیتینشدهباشد
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خودتانپرداختهباشید؟اگرههیچوقتبرایتاناتفاقافتادهدرمقامدادستانیقهاروسختگیربهمحاکم

دادگاهمدعیالعمومفریادمیزندهازیکگوش.وجدانهچنینکردهاید،میدانیدچهشکوهیداردمحکم

بلمهکشرفتنوتویدهنچپاندنالبتهمکافاتاینمجازاتدزدیاست؛دوعددنانبرنجیازتویقا»که

دارد بشکند. گلگلویآدم «مکافاتشهمیناستکه میخواهد. العموم مدعی ایکه لحظه درستدر

ازگوش بهکرسیبنشاند، چهمی»دیگرذهنصدایوکیلمدافعتسخیریبرمیخیزدکههادعایشرا

نانبرنجیناق ابل،ولیخوشمزه،آنهمازتویصندوقخانةمادرکهاسمشگویی؟برداشتنوخوردندوتا

مدعیالعمومفکریمی.«بهفرضاینکهدزدیهمباشد،مکافاتشبهاینسنگینینبایدباشد.دزدینیست

جلودادهوگردنافراختهبهمالمتبرمیخیزدکههگذشتهراورقمیزندوباردیگرباسینهکندوپروند

دزدیدن» تویدواتمحمودزدیومشقتراخوب، پریروزکهتویکالسقلمترا هیچ؛ نانبرنجیها

خوب،محمود»باردیگروکیلمدافعبهمیدانمیآیدکه.«نوشتیچی؟مگرمحمودنگفتحرامتباشد؟

ذارمگفتهباشد،اوهمپسپریروزمگرمدادپاککنمراکشنرفتهبود؟مگرباالخرهتوانستمبهزبانشبگ

پاککنمالمناست کهمداد دزدیمنبود. از کهبدتر «دزدیاو و. لحظهایتنفساعالممیشود

:امامدعیالعمومولکنِقضیهنیست،ایندفعهازدریدیگرواردمیشود.طرفینازمحاجهبازمیمانند

نخواند،آخروعاقبتشبله،وقتیکهبچهصبحزودتنبلیبکندوازجایشبرنخیزدوبهموقعن» مازشرا

همیناستکهمیبینی؛یادترفته،دیروزصبحوقتیدستنمازگرفتیواهللاکبرراگفتی،زردیآفتاب

لبشرفیبامخانهتابیدهبود،بهرویخودتنیاوردیوبجایاینکهنمازتراقضابخوانیاداخواندی؟خدا

آدمرامیشکندتاچشمشچارتاخداهماینجو.راکهنمیشودگولزد ریتالفیمیکند،گلگلوینوِ

درپاسخشوکیلمدافعاستشهادبهقولحاجیآقا.«هازودازرختخواببرخیزدبشودوبعدازاینصبح

بایکآبتوبهمیشویدو»نمازمیکندکهمحمدپیش ارحمالراحمیناست،صدتاگناهکبیرهرا خدا

وبهدنبالایناستشهادالبتهمعتبر«اکهمثلماآدمیزادههاعقدهایوکینهجونیستخد.پاکمیکند

بهفرضاینکهقضاشدننمازدیروزمعصیتیباشد،هشترکعتنمازیکهدیشب»:نتیجهمیگیردکه

زهباردیگرمدعیالعموممثلخرستیرخوردهدورخودشمیگرددوپو.«اضافیخواندمچهمیشود؟

خیلیخوب،حقخداهیچی،حقمردم»مالخدیجهتویدیگگذشتههافرومیبردکههاشرامثلگرب

چی؟مگرحاجیآقامحمدنگفتخداازحقوحقوقخودشمیگذرد،اماازحقمردمنمیگذرد؟پریروز

جادادیتودهنت،دوسالهاتبرداشتیوهپسرعمهکهچشممادرترادوردیدیویکمشتپلوازپیال

بچ بازیزشتیسرِ حقه چه یادتهستبا سکوتشهچی؟ به مجبور مالیدیو شیره آنکوچکیرا به

پلوهاراهکردی؟بلهسوتسوتکرامیگویمکهدرآوردیونشانشدادیوسرشراگرمکردیوباقیماند

دستازاینپرت»دعیالعموممیتازدکهدراینجاوکیلمدافعبانهیبپیروزمندانهایبرسرم.«خوردی؟

وپالهابردار،درعوضشدهبارکهسهمخوراکیخودمرابهاودادمچهمیشود؟انجیرهایپریروزتیادت

همینامروزصبحمگرخرشنشدمورویپشتمسوارشنکردموسهرفته؟مویزهایپسپریروزیچطور؟

.«؟اینهاحسابنیست؟دورتمامدوراطاقچاردستوپانرفتم
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دالیلوکیل غالبا که میدانید باشید، اینقبیلشده ایدرونیاز محاکمه دورانکودکیدچار در اگر

مدافع،دلنشینترومقبولترازاتهاماتجنابدادستاناست،واحیانااگربندرتوکیلمدافعدرجواب

کهاگرختم.-مثالرسیدنبهصحنامامزاده-میآیددادنفروماند،ناگهانعاملخارجیبهیاریمتهم

.دادرسیرااعالمنکند،دستکمتنفسیمیدهدوجانآدمیزادهراازاینبگومگوهاخالصیمیبخشد

چشممبهمادرافتادکهدرآنطرفصحن،جلوِدرگاهاطاقنشستهو.منهمبهصحنامامزادهرسیدهبودم

زیرلب داردنیقلیانرا تکلیفچیست؟بهطرفاطاقبروموگری. آمادهراسردهمکهگلگلویمهخوب،

مگرنهایناستکهامامرضابهدیدن.البتهاینکارعاقالنهاینیستشکستهاستومنتظرمجازاتباشم؟

هدروامیشود،مگرنهایناستکهزوارامامزاده،آنهمدراینروزها،هرحاجتیبخوا.امامزادهآمدهاست

خوب،غفلتچرا؟چرابهحرمنرومواصالحگلگلویمراازآقانخواهم؟



بود پا محشریبر حرم در گلگلویشکست. الیپایهبا از و جمعیتخزیدم، میانانبوه بغلگرفته زیر

راهیبهگوشهایگشودم جماعتزوار زاویهاینشستم. در نال. بویشمعو انباشتهاز محتاجانوهفضا

مردم.هاآهنگشاخصاینسمفونیباشکوهبهشمارمیرفتصدایزیارتنامهخوان.دردمندانبودهگری

دستدرمیلههایفوالدیوقفلهایآهنیانداخته،.دهاتیوشهریزنومردگردِمحجرطوافمیکردند

ازشفایبیمار.هایعرضهشدهگوناگونبودحاجت.آلودحاجاتخودراازامامرضامیطلبیدندشیونهبانال

ها،ازمراجعتعزیزانبهسفررفتهگرفتهتاجلبمحبتشوهرانسربههوا،ازمرغپرگرفتهتاادایقرض

شدنهووگرفتهتابهزمینآمدننخلقدفرزندناخلف،اینهمهراباصدایبلندازمیهمانامامزادهعلیمی

.هماصراریداشتندخواستند،ودرخواستن

آدم اینهمه وجود با که انگیخت، دلم شکیدر خار خار پیرزنوتماشایاینمنظره اینهمه هایبزرگ،

پیرمردیکهبهحاجتخواهیآمدهاند،جاییبرایطرححاجتبچهایبهقدوباالیمناصالباقیمانده

معجزاتا شرح از انباشته ذهنیکه اما همئباشد؟ اینسادگیاطهار نومیدیاستبه و تردید تسلیم ها

منهمنشستمودرزاویهایازحرمسرمرابهدیوارِدلشکستگیتکیهدادم،گلگلورادربغلم.نخواهدشد

.فشردموزدمزیرگریه

باشدتاهنمیدانمچهمدتیاینحالتپرخلس یافته بایدیکساعتیادامه ظاهرا روحانیطولکشید،

مراهیگریصدا و شود آشناییپیدا غریبه، جمعیتِ انبوه آن در و جلبکند را زوار بیامانمنتوجه

.«بیا،بچهاتازگریهخودشراهالککرد»بشناسدوبهسراغمادرمرودکه

هایبیدریغیکهازچشمانکودکششاشک.لحظهایبعدزوارامامرضادوراطاقماحلقهزدهبودند

درآشوبازدحامخالیق،.دلشکاکانزدودهبودهوتردیدیراازصفحئبهریانداشت،زنگارهرشاسالهج

مگردینوایمانیبرایمردمایندوره.شکاکشلعنتبر»:فریادشیونآمیزمادرمراتشخیصمیدادمکه

رحتییکقطرهاشکامامرضانیستپسچیست؟چراسفرهایدیگهمن،اگرمعجزهبچهباقیمانده؟گری

.«سروجانمبهفدایتیاامامرضاتویچشمشجمعنمیشد؟
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ساعتبهساعتهجومزواربهطرفاطاقمابیشترمیشدومنهم،بیآنکهتعمدوتالشیدرکارباشد،

موضوعشکستنگلگلو.فیضخداوندیشدهبودوخشکیدننداشتهچشمگریانمچشم.ریختماشکمی

حرمافتادههگوشاموشمشدهبود،اصالیادمنبودکهگلگلوییداشتهاموشکستهاستوفعالهمدربکلیفر

.است



اگرعیسایمریدباننمیآمدومردمراازدوروبرمدورنمیکردودربغلنوازشنمیگرفتوگلگلورابه

بهیادشافتادهباشمدستمنمیداد،محالبوددرآنحالو وقتیکهگلگلوبهدستمرسیدازالی.هوا

گلگلویمصحیحوسالمپیشچشممبود.عجبا،معجزهرخدادهبود.مژگاناشکآلودنگاهیبهآنانداختم

گلگلویبچهزیردستوپایزوارافتادهبود،چرخشدرآمدهبود،»مریدباندرگوشمکهوصدایعیسای

پدر.آیبرپدرومادرهرچهشکاکاستلعنت.بروبازیکنجانمگریهبساست!درستشکردم؛بگیربابا

پولیسگ بهزیارتبیایندو مردم تا همکرده هایبیدینبابیمیگویندعیسایمریدباندروغیسرِ

گیرشبیاید آیبرپدرومادرتانلعنت. چشم. نمیبینیدبچخدا کورکرده، بهاینکوچکیچههتانرا

ریزد می بدبختاشکی هم شما معجز؟ تا کنید صاف معصوم طفل این قلب مثل را قلبتان راهها امام

.«ببینید



بیامانیکبارهموقعیتخانوادگیواجتماعیمنههنوزساعتیازغروبآفتابنگذشتهبودکهازبرکتگری

توسرتاپایشکهچشمشبهجمالمبارکامامافتادهاس«نظرکرده»طفلمعصومیشدم.دیگرگونشد

همسفرمانبودکهدرهنخستینکسیکهاینکشفمهمرااعالمکردحاجمالخدیجههمسای.تبرکاست

با گوشمنکشیدو و سر بر و زیرچادرشبیرونآورد از دستشرا میانحیرتحاضرانپیشآمدو

بلندکردکهخودشمالید،وهفرستادنصلواتیبرچشمانقیکردهولبانچروکید اینبچه»صدایشرا

در.«امامرضاست،همهوجودشتبرکاست،خاکراهشرابایدمثلتوتیاتویچشممانبکشیمهنظرکرد

می دیگریتکهایازلباسمرا میبوسید، یکیدستمرا هجومحاضرانشروعشد؛ پیاینفتوایقاطع،

ابرچشمهایشمیمالید،واگرمادرمزودتربهفکرخاکآلودمرهخواستوسومیلنگهکفشازپادرآمد

بهدربانینپرداخته«رضوان»رابهرویمنبستهوخودشدرنقشنیفنادهومرابهپستویاطاقنبردهودر

چهمعلومکهفیالمجلس بهعنوانتبرکباخودنبردهایقطعهقطعهامنکردهبودندواجزبود، بدنمرا

.بودند

دروزبعدباانتشارخبرنظرکردگیبندهوگریههایبیاختیاردوشینهام،هموضعمندیگرگونازبامدا

دستراستیمانهازبرکتابتکارخالههاجرهمسای.زوارتغییرشکلمطبوعییافتهشدوهمطرزمراجع

سماندهاشراکهباکهبشقابپرازنقلونباتیراجلومگذاشتتاهرچهدلممیخواهدبخورمواوپ

سرانگشتانمنتبرکشده،میانزوارتقسیمکندوبجایهردانهنقلکلیشیرینیوقوتووآردنخودونان

هنوزآفتاب.دوقرانیوپنجقرانیتحویلگیرد،والیپرِچارقدشبپیچدیهاچربوشیریوحتیسکه

مشاغلهرنخزیدهبودکهمتولیگریخالههاجر،مثلهمگرمتابستانازپیشانیدیوارغربیزیارتگاهفروت
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هاپیداکرد،ازمالتوتیروضهخوانناخوشآوازوناموزونحرکاتهممحلهایپردرآمد،مدعیانورقیب

اخمووترکههایدرآبهدارخشونتشعاریکهتاهمیندیروزبادیدنقیافمانگرفتهتامالرقیهمکتب

تونفقراتمبهلرزهمیافتادواکنونبهفیضنظرکردگیدرآغوشمحبتشجاخوشکردهخیساندهاشس

بههممیزد بوسههایشبرصورتممیمالیددلمرا تفیکههمراه از بودم، رقیبانبراستی. جنگسرد

اینقبیلراندنحریفانشانازهتماشاییبود،هریکبهشیوهایدرپیجلبنظرعنایتمنبودندوحرب

:که



.دونستماینبچهنظرکردهیهمنازروزاولمی-

.نگاهکنچهنوریتوصورتشتتقمیزنه-

.هردعاییکهاینبچهبکنهمستجابمیشه-

دستشبهمسبرسهطالد،کرخودمنهمینپارسالخوابدیدمکهداشتبادوطفلونمسلمبازیمی-

.رانههمفهومبعضیرامیفهمیدموبعضیوصدهاکلماتقصاریکشهمی



کارمگرفتهبود،بیآنکهخودبدانموبخواهمدرشمارابدالواقطابومشایخدرآمدهبودموصاحبکشف

دوفرسخیامامزادهعلیتاسیرجانراطیهنمیدانمکدامشیرپاکخوردهایفاصل.وکراماتیشدهبودم

زواردوهسرعتبرقوبادبهگوشبقیةاهالیرساندهبودکهمقارنظهرشمارکردهوخبرکراماتمرابه

اطاق و صفهها نهتنها غروبآنروز لبریزجمعیتشدکهبرابرشدو صحنامامزاده حیاطو هایدور

منهایدوروبرزیارتگاهاطراقکردهبودندوعجباکههمهشوقزیارتمراداشتندوبسیاریدرسنگالخ

پیبردهبودمچنانسیلاشکیدرآستینداشتمکه«فیضخداستهچشمگریانچشم»همکهبهرمز

نیمقرنزمانبدانصحنهمینگرمصادقانهاعترافمیکنمکهاصالوهاکنونکهازفاصل.چهعرضکنم

نمیر بخواهیدعقلمبدینجاها راستشرا بهفکرشیادیومردمفریبینبودم، سیدکهامانازعقلابدا

واقعیتشایناستکهوقتیمیدیدممردمبهمحضاینکهچشمشانبهمنمیافتدشروع.نارسطفالنه

آخرشماکهبهترازمنمیدانیدگریههم.میکنندبهگریستنوضجهزدن،منهممیزدمزیرگریه

ههستیدشروعکنیدبهخندیدنودرهرمجلسیک.مثلخندهعارضهایاستمسری؛وامتحاتشآسان

ببینیدچگونهحاضرانجلسهبهخندهمیافتندومیهخند نیمدقیقهایادامهدهیدتا بیجایخودرا

.خندند،البتهبهریشمبارکشمانهبهطبعمقلدمآبخودشان



متولیانمکهاکنونآنروزتمامروزمنبهشکمچرانیگذشتوهقهقبیجازدن،وتمامروزِ.قصهکوتاه

دیگررمقیبرایمنماندهبود،متولیاننمی.هابههفتهشتنفررسیدهبودندبهانباشتنسکههاواسکناس

گذاشتندبهجمعبچههاملحقشومومثلآنهاآزادانهبهبازیپردازم دلمدرآرزویساعتیخاکبازیو.

بردارنبودندومریدانبیمارومقروضوگرفتارهمالتماسدست"هامریدبان"اما.گلگلورانیلکزدهبود

دیشبسفارش از که، مادرم همه خیلِ سر و داشتند؛ خودعا و شده ابخوشازهایبیانتهایشآغاز
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که بود بریده جان»:دیدگانم مادر کن،! خدایادعا بگو کن، برایپدرتدعا مستجابمیشه، دعایتو

.بگوخدایارحمیبهدلطلبکارهابینداز،بگوخدایابهآبقناتصدرآبادبرکتبدههایشراادافرما،قرض

.«یادداییزندانیتهمباش،دعاکنکهخداخالصشکنه،بلهمادر



زوارهمچنانازطرفشهربهسویزیارتگاهروانبود،وهرچنددقیقهیکبارمالتوتیمجبورهسیلبیوقف

زیارتگاهقدمبیرونهیمریدباندستازشغلپردرآمدمتولیگریبکشدوازدروازعیساهمیشدبااشار

.ارازراهرسیدهرااستقبالکندزوهدست«هرکهداردهوسکربوبالبسماهلل»گذاردوبافریادگوشخراش



خستهشانبریزند،هایزوارنورسیدهپیشازآنکهگردراهیازجامهبتکانندوکاهوجویدرآخوراالغ

نشینبالمنازعمجلسش آغوشخالههاجرصدر بهطرفصفهایهجوممیآوردندکهمندر مستقیما

بودم رویخودمی. و سر به پیراهنمنمیکشیدندو و گریهکنانپیشمیآمدندودستیبرشلوار

شینیکنندتاجابراینورسیدگانمالیدند،ولحظهایبعدمجبورمیشدندبافرمانعیسایمریدبانعقبن

.خالیشود

کههدراینمیانتشرفبهحرممطهرامامزادهوزیارتآنبزرگواردردرج سوماهمیتقرارگرفتهبود،

زد هیجان و عملههجماعتلبتشنه که هاییمیرفتند هندوانه سراغ به زیارتمن پساز هایزوار

گاهرویهمانباشتهوچندنفریترازوبهدستمشغولکشیدنوفروختنزیارتهقبطیهمقابلدروازیهمزرع

هاهمفرصتیاینبیانصاف»زوارعطشزدهپسازخریدنچندمنیهندوانهوغرغریزیرلبیکه.بودند

پیداکردهاند،هندوانهراکهتویشهرمیآوردندویکمندهشاهیبهالتماسمیفروختندوکسینمی

وسرانجاماگرخستگی«اینجا،سرِخیارستونشیکمنیکقرانمیدهندآنهمباچهنازوافادهایخرید

تکوتوکیبهطرفحرممیرفتندتادورضریحطوافیکنندوسالمی-رمقیبرایشانباقیگذاشتهبود

.دهند

بیوقفهخوردنوگریستنوکمکمتکرارصحنههاهیجانشرادرنظرمنازدستدادهویکشبانهروز

زیارتگاههدردروازخاکآلودآسیدمصطفیهشاهدضجههایخالیقبودنخستهامکردهبودکهسروکل

کهباهایمنمیشناسندواغلبِشماخوانندگانیآسیدمصطفاینازنینماراهمههموالیتی.نمایانشد

روضه،کردهاید؛ومیدانیدکهدرعینعوامیوبیسوادیپرتوپالهایبندهوقتیوپولیتلفیهمطالع

خوانموثرنفسیبودوازآنمردانخداییکهبادوراساالغمردنیاشروزهاخاککشیمیکردوبه

هارابرمنبرمیرفتوبهذکرمصایبجدبزرگوارشمیپرداختبهقصدلقمهنانحاللبیمنتی،وشب

.ازصاحبمجلسییقبولدیناریآخرتی،بهقصدتوش



نقشتعجبیکهازدحامخالیقبرچهرهمقارنظهورسروکل چروکیدهاشهخاکآلودآسیدمصطفیبا

من.نشاندهبود،عدهایصلواتیفرستادندودورسیدراگرفتندتاخبرنظرکردگیمرابهاطالعشبرسانند
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فاصل صفهاز صدر از حهدور، تنها حرم، ایازکنار کلمه آنکه بی میدیدم، را دستسید و رکاتسر

.جمعیتغیرقابلتصورهایاورابشنوم؛که،فاصلهزیادبودوانبوهیحرف



درصحرایقبطیهمشغولخاککشیبودهواکنونبهعادتهمهروزهمقارن سیدتمامروزشرا ظاهرا

هسابقدرحرممطهربخواند،کهمواجهبااجتماعبیغروبآفتاببهطرفزیارتگاهآمدهبودتانمازشرا

مردمبهحرمتسیادتشراهدادندوسید.مردمشدهوازسروصدایاطرافیانبهوقوعمعجزهپیبردهبود

باکمرنیمهخمیدهوسیمایآفتابزدهوعبایپارهپوره،بیاعتنابهسالموصلواتمردم،درحالیکهبه

نهبستهاشصفجمعیترامیشکافت،بهطرفصفهایکهمحلجلوسبندهبودپیشکمکدستانپی

همانجاایستادوبیآنکهچوندیگرانگریهوشیونیراهاندازدوقدمی.صفهرسیدهآمدوآمدتابهلب.آمد

باعثشدکهظاهرااینسوالسید.«پدرومادراینبچهکجایند؟»:جلوترگذارد،صدایشرابلندکردکه

بااکراهیکهازخطوطصورتشانمیباریدتسلیماین بچهبیفتندو متولیانبعدازساعتهابهیادصاحبِ

.همداشتهاستپدرومادری«طفلمعصومِنظرکرده»واقعیتشوندکهبههرحالاین



سردوخاموشکربالییعبدالرزاقبتابدکهپیشآمدو دستشاشارهایبهشعاعرحمتالهیبرگور با

هاکارراازتویآنسوراخیزندانیشدهاند،متولی»اطاقکعقبصفهکردوباصدایخستهاشنالیدکه

سیدباشنیدناینجملهپایشرابلندکردوبر.«مهربانترازمادراندهپدرومادربچهگرفتهاندودایدست

صدوصلهاشافتادکهباهمهوصلههبهملکیدهانگشادسکویجلوصفهنهادومنبیاختیارچشمم

لحظهایبعدکهپایدیگرسیدبلندشدوبرسکوقرارگرفتذهن.کاریهاازپوشاندنپایاوعاجزآمدهبود

درهکهنهیبیبهجماعتنورسیدسیدباالآمدودرحالی.تقارنناهماهنگملکیهاشدهمنمتوجهکودکان

هایخودخاتمهدهند،بهطرفمنآمدودستشرامیزدوازآنانمیخواستکهبهشیونصفهنشسته

درازکردودستمراکهمحوتماشایوصلههایآستینششدهبودم،گرفتوبایکتکانازدامنخاله

ریراکههاجربیرونکشیدوبیآنکهبهاعتراضمشتاقانوقعینهد،بهطرفاطاقکتهصفهبردوچندنف

هایشرادرآوردورویگلیمپارهتویاطاقدورپدرومادرمراگرفتهبودندبیرونراندودررابستوکفش

اطاقکبودنشستوروبهپدرمکردکه آمیرزا،مردمچهمیگویند،قضیه»ایکهزینتمنحصربهفردِ

«چیست؟ ساعتاخیرمهرخاموشیب. چهار بیستو در پدرمکه اشو حیرتزده نگاه یا و لبنهاده ر

تماشاگرصحنهشدهوازاینکهنقشهاشبرایعزیمتسحرگاهیبهسویشهرباممانعتمتولیانبندهنقش

چهعرضکنمآسیدمصطفی،مردمدیوانهشدهاندواین»برآبشدهبوددلگیرمینمود،آهیکشیدکه

دیشبکههجوممردمرادیدم.الیکنفسهکارشگریهاستبچهراهمدیوانهکردهاند،ازدیشبتاحا

خانهوزندگیمان،بهصفرچاروادارهمتصمیمگرفتمنزدیکی هایسحراهلوعیالرابردارموبرگردمسرِ

خبردادهبودمکهآمادهباشد،امانمیدانماینسیدنومیدونیواینکلمیرزانخودبریزوازهمهبدترآن

مگردینوایمانتکجامالتوتی مناعالخیرشدهای، گرفتندکهچرا آمدندوجلومرا ازکجاخبرشدند،

هایافقیپیشانیشرادرهمکشیدونگاهنافذِپرسشگرشراسیدابروانانبوهشراتکانیدادوچین.«رفته
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و.«شبگریهکردی؟سامریشدهای؟بگوببینمچرادیهگوسال!خوب،میرزو»درچشمانمندوختکه

زدمزیرگریهکهمنکهبراینخستینبارباچنینسوالیوچونانسوال گلگلوم»گریمواجهشدهبودم،

بودمش مننشکسته بود، خودششکسته بخدا بزند، کتکم مادرم میترسیدم بود، «شکسته شنیدن. با

برگونههایمحاسنپوششنشستوهایپیشانیسیدتغییرجادادوچین،منیهاعترافبیشیلهپیل

یکردیفدندانزردوسیاهنصفهنیمهازالیلبانداغمهبستهاشنمایانگشتودرحالیکهدستیبر

.سرمنمیکشیدخندهایتحویلپدرمدادکهتازهآهراحتیکشیدهوبهدیوارپشتسرشتکیهدادهبود

سپس،سیدازجایشبرخاست،جلوصفهآمدوکالهچرکین.لحظهایطوالنیسکوتیسنگینبرقرارشد

لبهدارشرابرداشت،عبایخاکآلودشراتکانیدادوشالسیاهدورکمرشرابازکردوبیهیچنظمو

جلوحرمایستادوبهجماعتیکههرویصف.دقتیدورسرشپیچیدودستمراگرفتوبهطرفحرمبرد

ومآوردهومیکوشیدندبالمسسروگوشمدستشانراتبرککنند،نهیبیزدکهباردیگربادیدنمنهج

.جمعیتعقبنشستوبانگهماهنگصلواتدرفضایزیارتگاهپیچید.«برویدعقب،صلواتیختمکنید»



هایتانراواکنید،بهآهایمردم،خوبگوش»:سیدبیهیچخطبهایومقدمهایصدایشرابلندکردکه

خیلیخرید قسم «جدم های. زمزمه صحنزیارتگاه کنار و گوشه از و میانخلقپیچید ایدر همهمه

رخنهناپذیرخودرابرجمعیتثابتکردودرحالیهاعتراضدرکاربرخاستنبودکهسیدبانعرهایسیطر

بله،خریدوخیلیخیلی»کهبادستپینهبستهاشبهطرفمناشارهمیکرد،برقدرتصدایشافزودکه

طفلمعصومی.جایآزربتتراشوسامریگوسالهسازخالیکهبیایندوازشماسواریبگیرند.همخرید

اینکهپریشبگریههکردهایدوازتفریحوبازیبازشداشتهاید،بهبهانخودتانرایکشبانهروزاستمنتر

سالمیکنندوبایدبکنند،حیفکهعقلشنمیرسدتاکردهاست،کاریکههمهبچههادراینسنو

شمادیدیدبچهایگریهمیکند،یکنفرتان.الغرتانسواریبکشدیهردگحسابیسوارسرتانبشودواز

چراگریهمیکنی؟اورادربغلگرفتیدوحلواحلواکردیدو!پسرجان:عقلشنرسیدکهبرودجلووبپرسد

وکرامتبرایشقایلشدید،ودراینمیانسهچهارنفرکالشحقهبازهمبهاسممتولیهزارویککشف

پیداشدندوپدرومادربچهراکنارزدندوبهقضیهایبدانسادگیچنانشاخوبرگیدادندکهنصفروزه

.تگاهسرازیرشدندخبرشبهسعیدآبادرسیدومردمکاروزندگیشانراولکردندومثلسیلبهطرفزیار

حاالخوبگوش بفهمیدعلتگریخوب، بازکنیدتا حالی.«طفلکچهبودهههایتانرا بادستودر که

میرزو،بهاینجماعتبگوکهدیشبچراگریه»زمختشبازوینیمهعریانمراگرفتهبود،روبهمنکردکه

فتادنبودمکهنهیبسیدتکانمدادوباشنیدنبههقهقاهمنهاجوواجووحشتزدهدرآستان.«کردی

ازالیدستورمکررشدرحالی کهباپشتدستچشمانبهرطوبتنشستهامراپاکمیکردموبازبانِ

نهیب.«گلگلو»لببیرونزدهآبدماغسرازیرشدهامرالیسمیزدم،سکسکهکنانوهقهقزنانگفتم

.«ندتربگوتاهمهبشنوند،گلگلوتچیشدهبودبل»خشمآلودسیداوجگرفتکه
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شایدچهارپنجدقیقهایوقتتلفشدتاعبارتیچندکلمهایازالیلبانمنبیرونکشیدهشودوخالیق

دیشبمننهربطیبهامامزادهعلیداشتهونهبراثرظهورجمالمبارکامامرضابوده،هپیبرندکهگری

دررفتنچرخگلگلوبودهاستوترسازبازخواستمادروضربههایبیرحمانةنیبلکههمهاشبهعلت

.قلیانسیمپیچش

جایشچشمغرههایغضبههنوزاعترافمتمامنشدهبودکهنگاهمحبتازچشمانمردمزایلگشتوب

نفریازگوشهوزمزمههایاعتراضوانکاریدرحالبرخاستنبودویکیدو.نشستوخندههایتمسخر

کنارصدایشانرابلندکردهبودند،اماسیدازکسانینبودکهدرمواردیچنینحساسمیدانرابهمدعیان

:بادیدنزمینهایآمادهشروعبهبهرهگیریکردکه.واگذارد



سرعتخوابشهایتانراخوببازکنیدتابگویمچراعیسیمریدبانخوابنماشدوچرابهاینحاالگوش»

ازهمکارهایبدبختمنکهخرجشانزیاداستوهمتکارکردنواز سهتا دو چرا شهرپیچیدو در

عارسیرجانرادسترنجخودنانخوردنازوجودشانرفته،بهاینشایعهدامنزدندوشمامردمبیکاروبی

.«بهاینجاکشاندند



:قبطیهدرازکردهبود،بهسخنشادامهدادسرسبزهکهدستشرابهطرفمزرعودرحالی



اگرامسالمستاجر.هازیرسراینصحرایقبطیهاستوهندوانهکاریبیحسابوکتابشحقهیهمه»

قبطیههندوانهنکاشتهبودومحصولشبهاینفراوانینبودوباکمبوداالغبرایحملهندوانههابهشهر

ایمریدبانخوابنمابشودومحالبودمالتوتیبهتاییدشبرخیزدومحالمواجهنمیشد،محالبودعیس

بودجمعیتیبهاینزیادیشهروخانهوزندگیوکاروکاسبیشانرارهاکنندویکبارهبهطرفزیارتگاه

یپنچهجومبیاورندوهندوانهراازقراریکمنیکقرانسرخیارستانشبخرند،همانهندوانهایکهبار

بله،معجزهشدهاستامانهبرایشما.قرانکرایهبرمیداشتتابهشهربرسدویکمندهشاهیبفروشند

ایکههستبرایارباببدبخت هرمعجزه هایقبطیهاستهایخدازده، خبری. ها بیچاره فقیر برایما

.«نیست



جمعی از صحنلبریز سکوتیناگهانیکهبر از استفاده لحنسیدبا با آهیکشیدو بود، افکنده تسایه

:دردآلودنالهمانندیگفت



سحرتاتنگهمنسیداوالدپیغمبرباشصتوچهارپنجسالسنمبایدبیایموتویاینآفتابداغازکل»

غروبآفتاببیلبزنموخربارکنموخاککشیکنموبابتخرجیخودمودوتاخرمششقرانمزد

 خانارباببگیرمو هندوانهایکهدرِ یکبار با بهههایقبطیه گندمیکه بار تا دو مالتوتیفرستادندو

.«عیسایمریدباندادندبایدازبرکتحماقتشمامردمروزیصدتوماندرآمدخالصخلصداشتهباشند
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:وباردیگرصدایشاوجگرفتوتبدیلبهفریادشدکه



هرکسدیگرکهپیداشودو.صپیغمبرخدابودودوازدهامام،بسووالسالممعجزهمخصو!آهایمردم»

امروزاگرمعجزهایباشدتوی.ادعایمعجزهبکند،اگرمیخواهیدراحتزندگیکنیدصدایشراخفهکنید

.«منوشماستیههایپینهبستدست



شبهطرفدامنوصلهدارقبایکرباسیشسیدباادایاینعبارتمکثیکردوباردیگرآهیکشیدودست

چشمانشبهآبهرفتتادانههایدرشتعرقراکهبرشقیقههایشنشستهوقطرهاشکیراکهازگوش

رخسارغلطیدهودرحالسرازیرشدنبود،پاککندکهناگهانازآنگوش صحنزیارتگاهصدایهشیبِ

:آشناییبرخاست



ک» به جد سید گویی می سگچه از تو فطری، مرتد کند؟ نمی معجزه علی امامزاده یعنی زده، مر

.«ترینجس



همیشگیجوشحسینیاشگرفتهودرحالیکهشالسبزدوریهواینمالتوتیخودمانبودکهبهشیو

کمرشراگشودوبردوشافکندهبود،کفریزانواشتلمکنانپیشمیآمدوتویسرِخودشمیزدو

میگفتخطاب جمعیتحیرتزده به آهایایهاالناس»: آهایمردم، ماستتویدهنتانمایهزده! چرا

روزقیامت،روزپنجاههزارسال،سرپل؟چرانمیریزیداینناسیدجدبهکمرزدهراتکهتکهکنیدست؟ا

تودرحضورشکفرجواباینبزرگواریراکهاینجاخوابیدهاس؟زهراراچهمیدهیدهصراطجوابفاطم

.«کافرینمیگویندچهمیدهید؟



مالتوتیجلومیآمدوکفمیریختوبانگاهیاریطلبشازمردماستمدادمیکرد،امامردمهمچنان

!ایهاالناس»:دیگریدرفضاپیچیدکههصفهساکتماندهبودندومردد،کهصدایسیدنومیدونیازگوش

اینناسیدخدانشناسدارهکفرکافرینمیگهوشماواستادیننگاهشمی!جونآهایملتبیغیرتسیر

کنین؟اینسیدهرهریمذهبسگبابیمنکرمعجزهشده،میگهپیروپیغمبرینیست،ابلفرضللعباسی

خدایینیست،قرآنینیست،آنوقتشمامثلبرهسرتونهانداختینپایین؟میگهامامرضابهدیدن نیست،

.«ادهعلینیامدهاستامامز

:ودرحالیکهکفمیریخترویشرابهطرفسیدکردونعرهزدکه



سیدجدبهکمرزده» آنقوزنکبتهفتمنیاتمیتونیمبهزیارت! توبا اینپایلنگم، چطورمنبا

رجونبیایه؟ایامامزادهعلیبیاییموامامرضا،پسرموسیبنجعفر،ضامنآهونمیتونهازمشهدتاسی
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هرهریمذهب؛طفلهلعنتخدابههمانشیریکهخوردی،باشمروسنانبنجوشنمحشوربشیمردک

.«امامرضارابردیتویاطاقوحرفتویدهنشگذاشتیکهجدتبهکمرتبزنههمعصومنظرکرد



خروشیدنکهههدرآستاننبودوجمعیتحیرتزدظاهراشیوةاستداللسیدنومیدونیدرحالاثرگذاشت

دیگرصدایخست پیچیدکههبار سیددرصحنزیارتگاه مردم»: نیستکه! پسرعمویشجدا از رضا اما

عالم با نسبتخاکرا چه است، مردمحسابگر مخصوصما بازدیدها ایندیدو بخواهدبهدیدنشبرود،

:زیارتگاهمتوجهکردهبودفریادزدکهنگاهشرابهطرفزاویهایازصحنوسپسدرحالی«پاک



زهرافردایقیامتسرپلصراطدامنترامیگیرماگرآنچهپریشبهبهجدهامفاطم!مشدیابوتراب»

بگو،بلهبرایاینهابگوکهچطورشب.برایمنتعریفکردیبرایاینفلکزدههایخوشباورتعریفنکنی

اربابتبهسراغشفرستادهبود،بگوچطوریبادوتابارگندماینمردقبلازخوابنماشدنعیسیمریدبان

بدبختِخسرالدنیاواآلخرهرافریبدادیوخوابنمایشکردی،بگواگراینسیلجمعیتازشهرراهنمی

دواربابترویزمینمیماندومیپوسید،بگوچرااربابتهافتادندوبهزیارتنمیآمدندخروارهاهندوان

شدنمشدیعیسیبهرعیت خوابنما بودهندوانهروزپیشاز بهشهرنفرستندوهایشدستورداده را ها

.«؟بیاورندجلوزیارتگاهخرمنکنند

زیارتگاههکالمسیدادامهداشتومشدیابوترابچونگنهکارانسرشراپایینانداختهبودکهازدمدرواز

بلهاینمشدیعیسیبودکهاشکمیریخت.یقرابهچرخشواداشتصدایعیسایمریدبانسرهایخال

ببردکهباعث!مردم»وفریادمیزدکه حقباآسیدمصطفیاست،ایمردهشوردوتابارگندماربابرا

همردم،بهآبرویهمینبزرگواریکهآنجا،تویحرمخوابیدهقسمکهقص.شدمندینوایمانمرابفروشم

تانزدهاشدنمنازسرتاپایشدروغبود،منطاقتصحرایمحشروفردایقیامتراندارم،گولخوابنم

.«ام،همینجابریزیدوتکهتکهامکنید



امامردمکجسلیقهبجایمجازاتعیسایدروغگو،بیهیچتحریکواشارهای،دودستهشدند،دستهایبه

مبردند،ودستهایچونسیلبالبهسمتصحرایسرسبزطرفهندوانههایبرزمینخرمنشدههجو

گستردهرانپوشاندهبودکهاثرینهازتودهدشتهنوزسایههایسنگینشب،آفاق.قبطیهسرازیرگشتند

.هایهندوانهباقیبودونهازخیارستانصدهکتاریقبطیه



چهربطیبهسخنناشرکتابتداشتوکمیابیخوب،میدانمکهمیخواهیدبپرسیداینهمهرودهدرازی

وگرانیکاغذ؟عجبازعقلشما؛فکرشرابکنید،اگرآنروزآسیدمصطفاییازراهنرسیدهبودومراوادار

مرابرهمنزدهبود،امروزچونینابهاعترافیابلهانهوزیانخیزنکردهوبساطتقدسفروشیونظرکردگی

حالیداشتمکهم ناشرکجسلیقوضعو تحملکنمو کتابمرا ناشر باشمطعنههایدالزار آثارمهجبور

ببردوهال یهمجبورباشدکاغذبندیدوهزاروپانصدتومانبخرد؟اگرسیدلجباز،بجایآنکهآبرویمرا
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سای نومیدونیدر سید مثلمالتوتیو بردارد، سرم دور از کمهتقدسرا امروز بود، ترینعلممسینهزده

بندگانآستانمبایکتلفنصدهاتنکاغذِبندیصدونودتومانمیگرفتندوبهدیگرانمیفروختندودر

هربندیدوهزاروسیصدودهتومانخالصفایدهمیبردندوایندرآمدبادآوردهراصرفبهبودزندگی

 .نیزهمجمعیبهنواییمیرسیدند؛ومن.صیغههایمتعددشانمیکردند


