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داستان دوم اما از آن روز آغاز شد که پیرزنی سیدحسن را
خفتگیر کرد .کم مانده بود تف توی صورتش بیندازد و لچک
سرش کند .او از آن پهلوونها نبود که در مقابل تف و لعن بیوگان
غمگین ،رو ترش کند .مردی که مقید بود حتماً نماز صبحش را
سر وقت توی مسجد لواسانیها بخواند ،سرصبحی پاشنه گیوههای
ملکیاش را تازه خوابونده بود و تازه با خانجون خداحافظی کرده
بود و تازه داشت توی مغزش برنامه های امروزش را میچید که
مثالً بعد از نماز راه بیفتد سمت زورخونه کاشیپزون و بدنی گرم
کند که با پیرزن شیرزن رخ به رخ شد .خانجون مثل همیشه گفته
بود آقا خدا پشت و پناهت و مردش را به خدا سپرده بود .هوا هنوز
بفهمی نفهمی نیمه تاریک بود و صدای مخمل بدیعالمتکلمین
از بلندگوی دارالحکومه تهران میآمد؛ این پیشدرآمد اذانی
دلپذیر بود که رسوب میکرد در جان و پوست همه .سیدحسن
تازه داشت در کوچه آمیرزا محمودوزیر -که سرچشمه و سه راه
امین حضور را از وسط نصف میکرد -گز میکرد و از خلوتی کوچه
رزازان میگذشت و زیر زبانش بفهمی نفهمی تصنیف قدیمی
مرشد سیاه را زمزمه میکرد و مثل همیشه هم از سمت دیوار
میرفت و مثل همیشه هم سر به زیر انداخته بود و مثل همیشه
هم آستین پیراهنش را تا ساعد داده بود باال که پیرزن حالش را
گرفت.
هوا ،هوای عید نوروز بود .خانجون در فکر ماهی قرمز و سمنو و
تخممرغ رنگ کردن برای کودکانش بود و سید به فکر شاباش و
عیدی دادن واسه آن همه طفل دودمانش که بزرگ خاندانشان
محسوب میشد .همه کیفش به این بود که کودکان همه صف
ببندند در اندرونی که دست بابابزرگ شان سیدحسن رزاز را
ببوسند و دهشاهی او را بگیرند کف دستشان .با کلی توت و
شکرپنیر و نخودچی کشمش و بوسه.
سیدحسن تازه داشت وارد زیرگذر میرزامحمود وزیر میشد
که سالها پیش ،همسر میرزا محمود وزیر آنجا را ساخته بود و
مغازههایش را وقف سوگواران سیدالشهدا کرده بود تا با درآمد آن
از دستههای زنجیرزنی و سینهزنی تهران پذیرایی بشود .یکدفعه
صدای همهمهای شنید .زیرچشمی سایههایی را دید .سایههای
سیاهی که توی خروسخون آن روز شبیه اجنه صبحگاهی به نظر
میرسیدند اما او حواسش مثل همیشه جمع بود .به روی خودش
نیاورد که ممکن است کمین کرده باشند .راهش را ادامه داد .آدم
وهمی نبود که گمان کند اجنه دورهاش کردهاند .زیرچشمی که
همه جا را پایید احساس کرد که یک دست ه زن چادرچاقچوری
هول و وال میکنند .ناگهان زنانی با روبندههای سیاه را دید که با
همهمه و پچپچه راه را بر او بستند .این دیگر چه رقم راه بستن
بود؟
سید ایستاد .چشم چرخاند .هقهق زنانهای شنید که هیچوقت
در زندگی طاقت تحملش را نداشت .نخست گمان کرد که نکند
ی است که در لباس زنانه راه بر او بستهاند؟
لشکر عسگر گاریچ 
اما نه .صدای شیون شنید جای عربده .زنها دورهاش کردند.
هنوز حیران قضیه بود .هرگز در عمرش در میان زنان محاصره
نشده بود که تجربه شکستن دایرهشان را داشته باشد .دید که
زنی چاقچوری با قد خمیدهاش ،چارقد و چادر و روبنده را کند و
انداخت توی کوچه و گیسوان نقرهاش را پریشان کرد .سید هراسان
شد .این کیست که در مقابل او کشفحجاب میکند؟ او را چه شده
است و فرستاده کیست؟
زن ،نقره بود .از اهالی سرپولک .قبل از آنکه نسبت و شهرت خود
م شماها
را روی داریه بریزد ،توپید به پهلوان شرمرو که «چش 
روشن .از که شرم میکنی پهلوان؟ از من پیر که عمرم تمام
است؟ از غیرت خود شرم کن که نامت را گذاشتهای حافظ عترت.
اما کدام عترت؟ از دیدن گیسوان نقرهای من حیا میکنی اما از
بیناموسیهای این محله ،شرم نمیکنی؟ حاشا بر شرم شما.
حاشا بر شرم شما پهلوانان».
سیدحسن چشمبسته و شرمگین ،هنوز در حیرانیاش غرقه بود.
نمیدانست مادر چه میگوید؟ نمیدانست نقره چرا دست از
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جان شسته و چرا شورش کرده است؟ در چشمهای نقره ،پلنگ
پیری خفته بود لبریز از درد و زوزه و اعتراض .رو به سید دستباال
کرد و گفت« :مردن برای پهلوان شهر ،بهتر از این است که بچپد
توی تنهاییاش .یا بیا دادرس و دادگستر ما بیپناهان باش ،یا
همین جا به همگی این خواهران شیریات میگویم که گریبان
چاک کنند و در مسجد لواسانیها عریان بنشینند .تا مگر در خانه
خدا امنیت داشته باشند .تو حاال افتخار داری که نامت جوانمرد
است؟» سید حسن دیگر داشت مثل بید از ایمان خویش
میلرزید .هیچچیز مثل التماس زن ،او را غمگین و از پا افتاده
نمیکرد .محترمانه و برادرانه توپید که چادر بر سر بگذار مادر:
 اینجا شارععام است مادر من .چه میکنی با آبرویم که ذر ه ذرهجمع کردهام و یکجا داری حراجشان میکنی؟
نقره گریست .معلوم بود که با تهدیدش سیدحسن را در مضیقه
ن خود را
گذاشته است آنجا که دیگر به سیم آخر زد« :ما مردا 
به خانه کردهایم و تا زمانی که ما به خانههایمان برنگردیم ،آنها
از خانه بیرون نخواهند آمد .آیا غم مردان خانهنشین ،شماها را
نخاطرنمیکند؟»
پریشا 
سیدحسن هنوز حیران صراحت ُبرنده زن بود که همچون شیر
میغرید و او را خلع سالح میکرد .نقره اما میدان را در دست
گرفته بود و پهلوان شرمروی شهر را به رگبار طعنههایش بسته
بود و از این همه بیپروایی البد منظوری داشت که فقط خود
میدانست .او باید انگشت بر رگ غیرت آخرین زنگی زمانهاش
میگذاشت تا دنیا را با خاک یکسان کند .فقط سیدحسن بود
که میتوانست رؤیاهای آنها را برآورده کند .نقره باز آشوب راه
انداخت که:
 «ما به عنوان زنان چهار محله تهران ،از وقاحت لوطیان بهتنگ آمدهایم .هر چه مردانمان به در منزل اتابک و عینالدوله
و امینالسطان و قزاقان و فراشان عریضه بردند که امنیت
شهر را از وقاحت لوطیان پاک کنند ،نشد .دلمان به زیارت
بیبیمعصومه -آن هم بعد از نود و بوقی -خوش بود که
راه آنجا را هم عسگرگاریچی مسدود کرده است .ازاینجا تا دم
دروازه شابدالعظیم ،در قرق عسگر و چاروادرهایش است.
دیگر از دستدرازی به ناموسمان خسته شدهایم .مردانمان،
برادرانمان ،پسرانمان ،همیشه در خانههایمان از آزادگی
سیدحسن میگفتند .میگفتند که سامره و نجف و کربال و کوفه را
از شر اشرار پاک کرده است .حاال دست ماست و دامن سید».
آسید حسن رزاز سر به زیر انداخته بود و ویران شده بود .غرورش
بفهمی نفهمی لکهدار شده بود .دسته زنان که حرفشان را زدند
و قول شرف از سیدحسن گرفتند ،همچون سایههای اجنه ناپدید
شدند و سید پکر و تلخ راه افتاد سمت مسجد لواسانیها .تازه در
صف اول آرام و قرار گرفته بود که شیخ ابوطالب گفت :آقا این
پارچه سفید چیست روی شانهتان انداختهاند؟
سید گفت :کدام پارچه؟
ابوطالب چارقد زنانه را از روی شانه سیدحسن برداشت و نشانش
داد .انگار نقرهخانم در لحظه حرافیهای شجاعان ه اش ،دل
به دریا زده بود و جوری چارقد را از پشت ،روی شانه سیدحسن
انداخته بود که او متوجهش نشده بود .این یک پیام استتاری
داشت که یعنی:
 برو چارقد سرت کن پهلوون ،تا زمانی که به قولت عمل نکردی،برو چارقد سرت کن و از خانه بیرون نیا.
سیدحسن به هر مشقتی که بود روزهای اول عید را از سر گذراند.
روز سوم به عید دیدنی آقا سید محمد طباطبایی و آقا سید
عبداهلل بهبهانی رفت .علما کمی گریه کردند از ترکتازی عسگر
گاریچی و کلی از قاطرچیهایشاهی گالیه کردند که :مسیر
فرحزاد تا امامزاد ه داود ،مسیرشاه عبدالعظیم تا شهرری ،مسیر
تهران تا قم را در تیول خود دارند و عینالدوله و امیربهادر نیز از او
حمایت میکنند .عسگر هم با دویست ،سیصد تا چاروادار و یتیم
چاروادار و قاطرچی ،به ناموس مردم دستدرازی میکند .خراج
میگیرد و حکومتی برای خود تشکیل داده است که بیا و ببین.
سید به فکر فرو رفت و پی راه چاره شد .چند باری هم رفت

سمت شابدالعظیم و لشکر عسگر را تک و تنهایی چزوند ،تا اینکه
یک روز لوطیعزیز که خاطر سیدحسن را خیلی میخواست،
یواشکی به لوطیاحمد عزتاهلل و ممدقصاب و تقی انگوری و
میتیموش و عباس سردار و حمید مسگر و الباقی بزن بهادرها و
نوچهها و نوخاستهها پیغوم پسغوم داد که «شنیدم عسگر گاریچی
نقشههایی تو سرش داره واسه آقا رزاز .صبحها سمت سرچشمه
و مسجد لواسونیها و کوچه میزمحمود بپلکید که سیدحسن رو
اگه ناغافل محاصره کردند ،تک و تنها و یالغوز نباشه .عین سایه
مواظبش باشید که ناغافل از پشت خنجر نخوره .چشم از عسگر و
در و دیوونههاش برنداریدها .از من گفتن».
ی احمد راه و بیراه میرفت سمت کوچه میزمحمود وزیر و
لوط 
عین سای ه در پیاش بود .میپاییدش اما جوری میپایید که سید
متوجه هول ووالی لوطیان طرفدارش نباشد .تا اینکه یک روز صبح
ط فروش محشر کبری است .رفت
دید زیرگذر حاج غلومعلی سق 
جلو و زیرجلکی دید که لوطی عسگر گاریچی ،قداره مخوفاش را
زده توی دل زمین و نفس کش میطلبد .قدارهای پت و پهن که
لرزه براندام آدم میانداخت .قدارهای که ساخته و پرداخته دست
آتقی قمهساز بود که تو خود زنجان برایش ساخته و آب داده بود.
ی احمد را گرفته بود که روایت آن روز را
تیغه پهناش چشم لوط 
چنین به گوش عزیز و دار و دستهاش رساند:
«عسگر قداره را کوبیده بود توی دل خاک و عین پروانه دورش
میچرخید .میچرخید و به دار و ندار مردم فحشهای سنگین
رنگین میداد .چشمهاش چشمه خون بود الکردار المروت .نعره
میزد و نفسکش میطلبید و لوطیهای سگ سیبیلاش هم
لیلی به الالش میگذاشتند و شیرش میکردند .زیر گذر حاجی
ط فروش -درست دم در خونه حاجیصلواتی -خیمه زده
سق 
بودند و راه را بسته بودند و کفر میگفتند».
احمد دوزاریش افتاده بود که این ساز و دهل واسه تیغیدن
حاجیصلواتی نیست و اصلش رجز خوندن برای آسیدحسن
است که رفته بود شابدالعظیم و در جلد ناشناس،
ی احمد در هول
چاروادارچیهای عسگر را چزونده بود .حاال لوط 
و وال بود و انگار در سینهاش سرب مذاب ریخته بودند و رخت
میشستند .میدانست که هر روز در همین وانفسا است که
سید حسن از خانه میزند بیرون ،میرود سمت کاروانسراهای
عودالجان میپلکد بلکه اگر یتیمانی در کاروانسراها دید دست
نوازشی به سرشان بکشد و چیزی توی مشت شان بگذارد و از
آنجا هم یک سر به دکون خودش بزند و بعدش سمت زورخونه
کاشیپزون قدم بزند که ناگهان  ...که ناگهان  ...که ناگهان نگاه
لوطیاحمد افتاد به سیدحسن که از راه دور داشت میآمد .شال
کمر سبزرنگش را داشت محکم میکرد و پاشنه گیوهها را داشت
ور میکشید و خونسرد به سمت معرکه میآمد .مثل همیشه
آستین پیرهن سفیدش را تا ساعدداده بود باال و به هر کس
میرسید «پسر سالم» و «باباجون سالم» میگفت که پیشدستی
کند در احوالپرسی .لوطیاحمد اما دل توی دلش نبود که خدایا چه
خواهد کرد با این اوباش بیسیرت عسگر .اما سیدحسن در نهایت
آرامش راه میآمد .با قدمهایی شمرد ه شمرده آمد تا پشت
جوخه جماعتی که گرد عسگر جمع شده بودند و دیوانگیهای او
را تماشا میکردند و اللمونی گرفته بودند و دید که عسگر به زمین
و زمان و کائنات فحش میدهد .دید که سرصبحی لبی به خمره
زده و چنین بیپروا آمده است که قداره اش را بکند تو دل حریف.
در آن طرف معرکه هم حیدر گاوکش را دید که از سبیلهاش خون
میچکد و با عسگر دم گرفته است .در همین حیص بیص بود که
ناگهان چشم حیدر افتاد به سیدحسن که آرام از پشت مردم سرک
میکشید به نمایش آنها .پس با طعنه رو به عسگر گفت که اینجا
اگه تا فردا صبح هم نفس کش بطلبی ،مادر نزاییده وجود به خرج
بده ،جلو بیاد کسی».
عسگر گفت :بس که برزو تشریف دارن مردهای این گذر .چه کنم
به رگ غیرتشون بربخوره حیدر داش؟
حیدر گفت :به ناموسشون یا مرجعشون فحش بده ،شاید
مردانگیشون به جوش آمد مثالً.
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