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پهلوان ستار

کوبيد؛ درست مثل همان عصري
باران به شدت روي چت ِر سيا ِه بزرگ باالي سر "هومن" مي
که هومن با بُهت از حجره "پهلوان ستار" بيرون آمد و از باران بي اماني که آسمان را به زمين
دوخت تعجب کرد.
مي
هومن دستش را به سمت زنگ در برد که در ارتفاع نسبتا بلندي قرار گرفته بود .ولي دستش
را عقب کش���يد تا قبل از اين که زنگ را به صدا دربياورد ،جزئيات عصر آن روز به خاطرش
بيايد عصري که هومن براي اولين بار وارد حجره خش���کبار پهلوان ستار شد .پهلوان ستار با
سبيلهاي پرپشت ،موهاي فر ،هيکلي تنومند و زخمي عميق و قديمي از رد چاقويي زهردار
بر روي ابروي راست ،بين تمامي اهل محل از کوچک و بزرگ گرفته تا زن و مرد ،به سخاوت
و مهرباني و گشاده دستي معروف بود.

اي زخم عميق چاقو را به دفاع جانانه پهلوان
حرف و حديث در م���ورد پهلوان زياد بود .عده
از مظلومي نس���بت ميدادند و از شجاعت او داستانها ميگفتند و تعداد کمي مثل "نصرت"
کرد ،اين زخم را مربوط به دوران جاهلي
اي بود که هومن در آن کار مي
که صاحب حج���ره
پهلوان ميدانس���تند که در درگيري با چند نفر که ميخواس���تند جلو شرارت او را بگيرند،
برداشته بود.
مردم کوچه و بازار هرچند روايت نصرت و همفکرانش را هم ش���نيده بودند ولي با توجه به
شناختي که از پهلوان داشتند ،روايت اول را پذيرفته بودند و قبول داشتند.
هومن چند روز بيشتر نبود که در حجره خشکبار نصرت مشغول بهکار شده بود .ماه رمضان
بود و صاحبان حجره نزديک به اذان حجره را بس���ته و براي نماز به مسجد ميرفتند .نصرت
نزديک اذان هومن را صدا کرد و گفت که کنار او بنش���يند و حواسش به پهلوان باشد .هومن
که متوجه منظور او نشده بود ،کنارش نشست و به تماشاي پهلوان نشست .پهلوان شاگردي
نداشت و به تنهايي حجره را ميچرخاند .بدون اينکه در حجره را ببندد از حجره خارج شد و
شد ،حرکت کرد.
به سمت سرويس بهداشتي که از حجره ي نصرت ديده مي
نصرت از هومن خواست که با دقت بيشتري نگاه کند .هومن چشم از پهلوان برنمي داشت.
پهلوان وارد سرويس بهداشتي شد ،دستهايش را شست و به سمت حجره حرکت کرد .نصرت
پوزخندي زد:
ديدي چي شد؟هومن که متوجه منظور نصرت نشده بود سري تکان داد:
-من که متوجه چيزي نشدم.
تو ديگه چقدر خنگي! اينجوري ميخواي تو بازار سري توي سرها دربياري؟!هومن که چيزي به ذهنش نرسيده بود ،سکوت کرد تا نصرت خودش توضيح بدهد:
پهلوان رفت رفع حاجت کردو بيرون اومدني فقط دستهاش
رو شست .متوجهي؟
نه آقا نصرت!!نه و زهر مار .حاال همونجوريميخواد بره مسجد و نماز بخونه
و افطار کنه؛ بدون وضو.
هومن که تازه متوجه منظور
نصرت ش���ده بود ،سري تکان
داد و با تعجب به او خيره شد
بدون وضو؟ شايد تو پستويحجره وضو بگيره.
نصرت نگاه عاقل اندر سفيهي
به او انداخ���ت و در حالي که
براي گرفتن وضو به س���مت
س���رويس بهداشتي ميرفت،
آستينهايش را باال زد:
من دارم ميرم وضو بگيرم .تواي برو حجره
هم به يه بهون���ه
گيره يا نه.
پهلوون ببين وضو مي
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نصرت راهي ش���د .هومن لحظهاي ايس���تاد و به حجره پهلوان چشم دوخت .از آنجايي که
کرد که پهلوان به هر طريقي شده ،وضو گرفته
پهلوان را دوست داشت ،ته دلش خدا خدا مي
و راهي مسجد شود .پهلوان ستار لوازم حجره را جابجا کرد و گونيهاي خشکبار بيرون حجره
تر از هميشه بود.
را داخل برد تا براي بس���تن حجره آماده ش���ود .قلب هومن قدري پرتپش
پهلوان س���تار جلو حجره را که خلوت کرد ،وارد پستويي که داخل حجره بود شد .لبخندي
روي لبهاي هومن نشست؛ پس پهلوان داخل پستوي حجره وضو خواهد گرفت!
براي اينکه مطمئن شود ،از حجره خودش���ان بيرون رفت و به بهانه کمک به پهلوان ،وارد
حجره او ش���د .وقتي او وارد شد ،پهلوان داخل پس���تو بود .هومن خودش را سرگرم پايين
کشيدن کرکره ي حجره نشان داد ،در حاليکه حواسش به پهلوان بود .پهلوان از پستو بيرون
آمد؛ نه تنها دس���تهايش خيس نبود ،آستينهايش هم پايين بود و دستهايش را که خشک
کرد و متوجه تشکر پهلوان
تکاند .هومن ناباورانه حرکات پهلوان را نگاه مي
و َگردآلود بود ،مي
از او نشد.
هنوز اميد داش���ت که پهلوان در اين فرصت کم باقي مانده ،وضو بگيرد ولي پهلوان حجره را
قفل کرد و در حاليکه زير لب ذکر ميگفت به سمت مسجد راه افتاد.
نصرت با آس���تينهاي باالزده و آبي که از انگش���تانش ميچکيد به حجره رسيده بود .دست
و صورتش را با حوله خشک کرد و نگاه پرسش���گرانهاي به هومن انداخت .هومن شانه باال
انداخت و با سري که تکان داد ،به نصرت فهماند که وضويي در کار نبوده است .نصرت سرش
را به نشانه افسوس تکان داد و کرکره حجره را پايين کشيد.
هومن و نصرت مس���ير حجره تا مسجد را با فاصله ،پشت سر پهلوان حرکت کردند .در بين
پرسيد .پهلوان هم با سري
راه هر کسي که به پهلوان ميرسيد ،سالم ميداد و حالش را مي
داد و به راهش ادامه ميداد .پهلوان که وارد مس���جد
پايين و صدايي دورگه جواب آنها را مي
ش���د ،صداي ربنا از بلندگوهاي مسجد به گوش ميرسيد .هومن در ورودي مسجد ايستاد و
اي که انگار
به نصرت چش���م دوخت .نصرت جور خاصي به هومن چشم دوخته بود ،به گونه
زديد.
بگويد :بفرما ،اين هم از پهلوان که سنگش را به سينه مي
ولي اين را نگفت ،چهره اش مهربانتر شد و گويي بخواهد رازي را با هومن در ميان بگذارد،
گفت:
ملت ساده رو باش که فکر ميکنن اين پهلوون چه پيغمبر زاده ايه! شنيدم آقا سيد جاللگفته روزايي که من نيستم ،پهلوون ستار پيش نماز وايسه.
هومن گلويي صاف کرد تا مطمئن شود صدايش از ته چاه باال نميآيد:
اتفاقا هفته قبل که شما مس���جد تشريف نداشتيد ،سيد نيومده بود و مردم با اصرار پشتسر پهلوون نماز خوندن!
نصرت پِقي زير خنده زد:
بفرما! نگفتم؟ من اين ملت س���اده رو ميشناسم .طرف بدون وضو مياد واي ميسته تو صفکنن.
نماز ،اونوقت بهش اقتدا هم مي
صداي اذان که بلند شد وارد مسجد شدند و نصرت آخرين کلمات قبل نماز را گفت:
يکي بايد اين مردم رو آگاه کنه .ثوابش کمتر از نماز و روزه نيست.هومن در بين همهمه جمعيت جملهاي از زبان نصرت شنيد که گويا گفته بود:
کي بهتر از تو که واقعيت رو ميدوني؟ اينم يه جور وظيفه ي دينيه!ِ
رديف پشت سر پهلوان نماز خواند و در تمام طول نماز نميتوانست فکرش
آن روز هومن در
را يکجا جمع کند .بعد از نماز که پهلوان دس���تش را به سمت او دراز کرد تا با او دست دهد،
ديگر مثل سابق مشتاقانه اين کار را نکرد و با اکراه با او دست داد .نان و پنير و سبزي ،مختصر
افطاري بود که همراه چاي ،توسط آن ،از نمازگزاران پذيرايي ميشد.
هومن دو دل بود که آيا در اين زمينه با کسي صحبت کند يا نه! باالخره تحمل نکرد و با چند
نفر از دوستان نزديکش مطرح کرد ولي هيچ کدام حرف او را باور نکردند و وقتي اصرار هومن
را ديدند ،قرار گذاش���تند
که فردا باه���م نزديک
حجره پهلوان باشند و با
چشم خودشان اتفاقات را
ببينند.
فردا نيز طب���ق روال رو ِز
قبل گذش���ت و پهلوان
بدون اين که وضو گرفته
باشد ،راهي مسجد و نماز
شد .ديگر جايي براي شک
و ترديد باقي نمانده بود.
گروه دوستان که نزديک
ده نفر بودند ،مساله را با
دوستان ديگر و کساني که
به پهلوان ارادت داشتند
مطرح کردند و چند روزي
طول نکشيد که رفتارها
با پهل���وان تغيير کرد و
مردم کم ک���م با پهلوان

