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 ردیف خوانی توتستان در گلوی چاووش

 همدان -اهلل صالحیروح 

 

آغا بي بي رو به قبله دارد با دست هايش فال مي گيرد.آستين دست چپش را باال زده است و با دست راست 

از نوك انگشت مياني دست چپ دو وجب خيز بر مي دارد تا خم آرنج ، بعد يك وجب بر مي گرددعقب تا 

تكرار مي كند. انگار انگشت كوتاه شده باشد كف دست نمي نوك انگشت كوچكش كف دست بنشيند ؛.چندبار 

 «ميانه است»رسد. تلخ خنده اي مي زند و مي گويد:

و زير لب غرولند راه  به ده برگ هم نمي رسد را به هم منگنه مي كند روضه اشصدرا پسر بزرگش ورق هاي 

دفتر چاووش خواني اش را به موزه ي خودمون مي دونيم ميانه اس بحث بر سر اينه كه مشت» مي اندازد كه : 

البته به اين غليظي نمي گويد تا مراعات « ذاره اش يا نه؟ يا نه؟ درخت توت رو چي؟ اره مي حرم مي دهد

لب به قليان نزده است و مدام فالش را تجديد مي كند، آخر سر  را كرده باشد كه سه روز تمام حال مادرش

 «نه استميا» هم با دماغ كرچ شده مي گويد: 

من از گفتنش مي ترسم ، آدم يك كله راه بيفتد در خانه اهالي  كه چه بشود ؟! مرده اي به خوابم آمده كه 

اين چه حرفيه مشتي » ،  حالل خواهي  كن كه وقت رفتن است.وهمه مي گويند: دلبستگي هات رو بده بره 

 پي همه ي ريش جيك زده هاي آبادياما نه من كه چشم « صدسال سايه ات باالي سر قناري و اهل آبادي

.ع. بيرون  وقت دهه محرم و تولد آقا امام رضاو به  كه الي ترمه اصل اصفهان مي پيچد دفتر جلد چرمي است

 مي آوردش و سير دل مي خواند و اهالي دم مي گيرند وصدرا ميانداري مي كند

ند و آمده اند خرمن جاي آبادي كه زمستان از هفته پيش كه مشتي بابا از خواب پريده است زن ها همه كنده ا

ها مي شود زمين بازي بچه ها و سيزده به در محلي براي آفتاب گيري و تماشاي كمربند بازي مردها .حاال نه 

زمستان است و نه سيزده به در ، فصل آفتاب گرفتن توت هاست براي رسيدن و افتادن روي خاك .زُل زده 
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يفتد به و بتبر را با چاقوي اصل زنجاني اش مي تراشد تا اندازه سوراخ تبر باشد اند به مشتي كه دارد دسته ي 

 .جان درخت زبان بسته و سبك شود

اين مشتي دنيا ديده مونه  كاسه چه كنم دست گرفته » يكي از زن ها وسط خوردن شبدر وسركه گفته بود: 

شه اعتماد كرد حاال واقعا دكترها جوابش به خواب كه نميواي به روز و سالمون كه مي خاد چي سرمون بياد.

يكي ديگرشان قليان شاه عباسي را سرانده بود سمت آغا بي بي كه چند پك بزند وآخر سر پرانده «  كردن؟

مشتي خاطرت رو  ميخاد تو واسطه شو اقلكم اين كابوس تموم شه و بختك قبل شروع تو خواهرشي ، » بود: 

فصل درو دست از سر آبادي برداره. يعني چي خب چاووش خواني امسال  پسر توباشه آسمون كه به زمين 

و آغا بي بي قد يك دور تسبح صلوات چيزي نگفته بود ودل پريش آمد  سمت خانه و بعد فال دست « نمياد 

 « ميانه است:» انداخت كه 

،آغا بي بي چارچوق به كمر دمپايي  * ،آفتاب عادت داشت ليز بخورد پشت سياه دره غروب وقت برگشتن گله 

بشكند و از اين خل بازي ها  برادرش سمت توتستان تا آبرو در چشم هايش را لنگه به  انداخته بود نوك پا 

و آن قدر بنشيند به « *جوراج »و پاهايش را بگذارد توي جوي آب دست بردارد  و پاچه شلوارش را باال بزند 

كند و هر دو باريكه ي « ها »تماشاي آغابي بي كه پاهايش از سردي ذوق ذوق كند. بعد آغا بي بي پاهايش را 

ي بي هيچ حرف  مشتي يك دهن سير چاووشي بخواند.آغا بي بي وراه مسير برگشت به آبادي را گام بردارند

يش بقچه نان و تره شاهي را بازكرد و آن قدر ماند تا مشتي افطارش را باز كند و بي اين كه چشم در پس و پ

بشه.گيرم آقا نطلبيده ؟ خب اسم صدرا دراومده كه چاووش خوان برار*چه خيال كردي » چشم شود گفته بود: 

وان ثواب خكه بشه چاووش بي ايموني تو كه نيست.صدرا يلي شده وقتش دفترت رو بدي بهش  ونيه باشه نش

 « داره دل كاروان زيارتي به صلوات چاووش خوان بسته است حاال دكتر يه چيزكي گفته تو خودت رو نباز

مشتي بابا چهل سال روي حرفش مانده بود كه تا لحظه مرگش كسي حق ندارد به دفتر چاووشي اش دست 

و كاله جاجيم بافش به بام شد و اهلل اكبر بي  بزند. هفته پيش در چنين شبي خواب زده شده بود .بي گالش

آه ماه صنم افتاده به چله » وگفته بود: « كه چه شده است ؟» وقتش آبادي را ريخت وسط ميدان چه ، : 
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و هيچ كس ماه صنم نامي را «بيچاره ماه صنم » همان جا زن ها ديگر ول كن حرف نبودند كه : « امنشيني 

زردآلويي شده بود توي دهان اهالي كه هي خيسش مي كردند ومزه اش تمامي  يادشان نمي آمد.تنها پره ي

نداشت.اما آغا بي بي ماه صنم را خوب يادش مي آمد؛ آن قدر كه يادش مي آمد لپ هايش وقت سرما گل مي 

 ه بود كه برسدزد دشت  به وچكمه  .ماه صنم تنها دختر توكل بود كه  كالهانارك صدايش مي كرد انداخت و

آن هم توي چله ي كوچك زمستان و لش سرما زده اش سرخ شده بود.كسي  ه كاروان زائرها و برود زيارت ؛ب

تي و بيچاره مشروي زبان اهالي كه ماه صنم شيريني خورده مشتي بابا بود  توي اين هير و بير انداخته بود

 كاري نيسترود زيارت و دل كه هوايي بشود ،مي شود وباعقل نذاشته بود به كاروان ب

يك هفته است از ترس جن زدگي مشتي بابا قايم شده ام توي پستوي خانه ي آغا بي بي و به هيچ كس نگفته 

...مگه صد هزار  چاووش خواني تو را چه به » بودم كه كجا مي روم.سرشب صدرا آفتابه به دست گفته بود: 

وي صدرا يه پايش ت«نزنه؟ روضه اشدفتردفعه نشنيدي كه مشتي قسم خورده تا بعد مرگش كسي دست به 

الت قناري خي» مستراح بود و پاي ديگرش در حال مسح گرفتن روي لبه ي حوض و البه الي ذكرش پراند كه: 

مي كرد و همه ي بچه هاي مشتي بابا قناري صدايم « هستي عمه ات صاف مشتي مي دونه جلد اين خونه

دخترانه است.اسمم توي دفتر مدرسه رستم بود اما بعد  دستم مي اندازند كه لپ هاي سرخ شده ات مدرسه 

 مردن ننه ام وقت زايمان اسمم شد قناري كه اسم ننه ي خدا بيامرزم است.

اين خيال صاف گفتن هاي صدرا هول وال توي دلم مي اندازد .حتي جمله آغابي بي وقتي چارچوق دور كمرمي 

من   ،مشتي بابا همجن زدگي من از مردن نبود حتي از ترس « نترس ، زودتراز مشتي نمي ميري» بست كه : 

 ازكل انداختن و باختن مي ترسم.

ام امزنگ پرورشي بود و آقا معلم داشت فيلم حرم .  شروع شد مدرسهكل انداختن از پاي تماشاي تلوزيون 

با نوحه لب خواني مي كرد. و توي هوا تكان مي دادمرتضي مدام دست هايش را و .ع. رو نشون مي داد رضا

وصل مي شد مثل تلوزيون خودمان كه هروقت تصوير قطع  مي شد با دست مي كوبيدم  حرم قطع وتصوير

بتوني  "نگاه نكن عمرا حرمهووي حواست به منه، اينجوري به :» روي تلوزيون تا تصوير برگردد.مرتضي گفت 
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 .بابام از شهر يه كتاب نوحه تو كه دفتر چاووشي نداريچاووش خوان آبادي بشي صداي من از تو بهتره درثاني 

ا با دفترمشتي باب سرچشمه ماهي قرارمونفردا نشونت ميدم :» م و گفتم باد به غبغب انداخت« برام خريده 

 « ميام كه روضه هاش اصيل و نابه و زبانزد

آغابي بي خودش كاشته مشتي بابا درخت سر چشمه را نشان كرده بود كه برود سراغش .همان درختي كه 

. زن هاي زائرها تا ببرند حرم و نذرش ادا شده باشد دستداد  كرد و مي و هرسال توتش را خشك ميبود 

آبادي درخت توت آغا بي بي را قفل بند كرده بودند تا حاجت بگيرند و از تولد صدرا آغا بي بي شده بود آغا 

ه است.و همين فال و يك دور صلوات ورد زبان چند بي بي و من هيچ وقت نپرسيدم اسم قبلي اش چه بود

 .ه بودآبادي شد

آغا بي بي عصايش را تكيه داده بود به درخت اين را من نديدم واز صدرا شنيدم كه مشتي به فاصله ده گام 

ش و تبر گذاشته  بود روي شانه ا دسته ي .مشتيسال حرف نگفته كمتر يا بيشتر ايستاده بود به دوئل چهل

 وقتوا دادي مردي و انگشت نما شدي ...كو تا » و بي بي گفته بود: دي الي ابروهايش برق مي زد عرق سر

 «رفتن كاروان تا اون موقع قرصي ، دوايي ،چيزي افاقه مي كنه و صدات راه مي افته

 چاووش خواني ام كه دماغ سوخته شده بود به هياهوي هم كالسي ها كه مرا چاووشدهن لقي مرتضي بعد از 

 «همه چيز ميانه است» ؛ مشتي بابا را خواب زده كرده بود و آغا بي بي فال انداخته بود  كه :  لقب داده بودند

از خانه آغابي بي كه بيرون زدم صداي چمري و سرنا مي آمد دلم هري ريخت مانده بودم بروم سمت صدا يا 

 كار نبود دستم را گرفت و كشان كشان برد سمت خانه خودمان و گوشش بده صدراسراز خرمن جا در بياورم.

ابا فكر مي دفتر مشتي بالبه الي جمعيتي كه ريخته بودند توي كوچه به  كمربند مشتي بابا  مي ترسم .از كه 

ه است دفكر مي كردم و مشتي بابا كه حتم با كمربند ايستاكردم كه توي دعواي من با مرتضي پاره شده بود و 

 باالي پله ها.

را ديدم كه داشت دست و پاي مشتي بابا را باز مي كرد و مي خواباند سمت  آغابي بي البه الي چادر زن ها، 

غلط كردم  تور خدا » قبله.آفتاب رمقي براي باال آمدن نداشت خودم را انداختم روي جنازه مشتي بابا كه : 
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ها سرطان حنجره گرفته بود و دكترپاشو قناري ، مشتي بابا » اد: البه الي جمعيت كسي دل داريم د« بيدار شو

 « جوابش كرده بودن 

خودم «غم آخرت باشه قناري » ايوان جاي سوزن انداختن نداشت به زور از البه الي زنها كه مدام مي گفتند

هيچ چيزي روي ديوار ر دفترا رساندم به رف مياني دو پنجره ايوان ؛ آفتاب رنگ ديوار را پرانده بود وجز سايه 

 ...« دفتر..دفتر چاووش خواني» نبود.گلويم را تر كردم گفتم: 

مرا روي دست هايش گرفته و ازالبه الي چادر زنها رد مي كند تا آبي به صورتم  صدرا من غش كرده ام .  

 »و مي خواند: بزند

  ز تربت شهدا بوي سيب مي آيد

 ز طوس بوي رضاي غريب مي آيد

 غربه بدار چون رضا دلش تنگ استسري به 

 از طوس تا به مدينه هزار فرسنگ است

 

.به جون  دادند به موزه دفتر را مينبايد » يكي از زن ها مي گويد:  « به ضامن الغربا حضرت رضا صلوات

ه حق ب» مشتي آب روي صورتم تيغ مي كشد صدايي در گوشم مي پيچد كه مي گويد:«. مشتي بسته بود

 «الاله ...

 

 

 49بهار 

 برار : برادر

 جوراج: نام رود خانه اي در غرب كشور

 سياه دره: نام كوهي در نهاوند كه سياهي اش وقت غروب آفتاب زبانزد است


