 کتاب شام انتظار
 تالیف حجت االسالم مصطفی زمانی

گفتگوی دوّم
()2
چون یوسف وقت رفتنش نزدیک شد ،اهلبیت و یارانش را جمع کرد و
برایشان از شدتی که به آنها خواهد رسید گفت:
ـ شما دائم در تنگنا خواهید بود تا خداوند ظاهر گرداند منجی خود را .از
رسیدن آن منجی ،مدتی است که میگذرد .این منتظران ،همان چشم به رهان
هستند!
[چون بنیاسرائیل قبول نکردند که بر روی آب بروند ،خداوند به موسی وحی
کرد :عصای خود را بر دریا بزن .چون عصا را زد ،دریا شکافته شد و دوازده راه
در میان دریا ،به هم رسید .در میان راهها ،آب ایستاده بود ،مانند کوهی عظیم.
آفتاب بر زمین دریا تابید تا زمین خشک شد .آنها دوازده گروه بودند .هر گروه
در یک راه از آن راهها روانه شد.
آب دریا باالی سر آنها ایستاده بود ،مانند کوه! پس ترس آنها را فرا
گرفت .گروهی که با موسی بودند ،به او رو کردند« :ای موسی! برادران ما چه
شدند؟»
موسی فرمود« :آنها نیز همانند شما در دریا سیر میکنند».
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سخن حضرت موسی را نپذیرفتند! تا آنکه خداوند به دریا امر کرد :شبکه
شبکه شو!» طاقها در میان آب به هم رسید ،به طوری که یکدیگر را میدیدند
و سخن میگفتند!]
موسی همان موساست یا بنیاسرائیل قومی دیگر شدهاند؟! مگر او نگار
شبهای تار آنها نبود؟ مگر دستان او شفای درد سینه منتظران نبود؟ آیا شب
روز شده و تاری به بیداری تبدیل شده یا درد جای خود را به عافیت و آسایش
داده است؟
در فراق ،قدر او بیشتر شناخته میشد؟ یا در وصال و حضور او؟
ای غایب از نظر به خدا میسپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
روزی دعا ذکر لبها شده بود و ناله کالم شبها .دل آسمان از نالهها کباب
بود و از گریهها در تاب و تاب ،اما...
[پس از گذر از دریا ،در بیابانی فرود آمدند .گفتند« :ای موسی! ما را هالک
کردی؛ از آبادانی به بیابان آوردی! نه سایهای هست ،نه درختی و نه آبی».
حقتعالی ابری فرستاد که روزها زیر سایه آن باشند و از آسمان مرغهای بریان
برایشان فرستاد .چون سیر میشدند ،مرغ به امر خداوند زنده میشد و پرواز
میکرد.
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نبی آنها ،حضرت موسی ،سنگی در میان لشکر گذاشت و عصا را بر آن زد؛
دوازده چشمه زالل از آن به سوی هر گروه جاری شد .دوازده چشمه برای
دوازده گروه!
مدتی که در این حال بودند ،گفتند« :ای موسی! ما نتوانیم بر یک غذا صبر
کنیم! از پروردگارت بخواه که برای ما از زمین ،سبزی ،خیار،عدس و ...بیرون
آورد!»
ـ ای قوم من! آیا خوب را رها میکنید و پستتر را طلب میکنید؟!]
اکنون ارزش چند قطره آب ،از صاحب و آرزویمان بیشتر شده است! چند
قطعه نان را بیشتر از او میخواهیم!
نمیدانیم او کیست؟ دلمان آنگونه که در گذشته او را میخواست ،صدا
نمیزند! اگر سالها هم گوش را از درِ خانه دل برنداری ،حتی کلمهای از او
نخواهی شنید .دیگر نخواهی شنید که:
نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد
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دیروز طبل دل هر دم این صدا را مینواخت .اگر لحظهای سکوت او را فرا
میگرفت ،ترس بر جان غلبه میکرد که نکند مرگ او فرا رسیده! چرا که او یا
باید از یار بگوید یا خاک مزار را بجوید.
دیروز که در منزل نگاه میکردی عکس منجی بر در و دیوار جا گرفته بود.
بوی خانه ،بوی انتظار را میداد؛ بوی چشم به راهی ،اما امروز...
باید دوباره به شناسنامه امروز نگاه کرد.
[ـ ای موسی! بنیاسرائیل را به سرزمین مقدس ببر تا کفّار را از آنجا بیرون
کنند و خود در آنجا ساکن شوند.
ـ ای قوم من! خداوند مقدّر فرموده که در این سرزمین مقدس داخل شوید،
از فرمان او روی برنگردانید ،وگرنه به گرفتاری و سختی میافتید.
آنها که ششصد هزار نفر بودند ،روی به موسی کردند و گفتند« :ای موسی!
در سرزمین مقدّس چند گروه نیرومند هستند که ما تاب مقاومت در مقابل
آنها را نداریم .ما هرگز داخل آن شهر نمیشویم تا آنها از آن بیرون روند».
فقط دو نفر به درخواست امامشان پاسخ دادند ،امّا دیگران گفتند:
ـ ای موسی! ما هرگز داخل این شهر نمیشویم .تو و خدایت بروید جنگ
کنید! ما تا آمدن شما اینجا نشستهایم!
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موسی دستانش را به آسمان دراز کرد و به خدای خود چنین گفت:
«پروردگارا! من فقط صاحب جان خود و برادرم هستم .بین من و گروه
پیمانشکن و گمراه ،جدایی بینداز].
چرا به اینجا رسیدیم؟ چقدر راه دور شد و چقدر ابر دلمان کمباران است.
دستان او را هنگام دعا دیدیم که چگونه پُرغصه دعا میکرد .دیدیم چگونه
تنها بودنش را به درگاه خداوند اعالم میکرد.
میخواستیم که او بیاید و اینگونه از او پذیرایی کنیم؟! بر جای نرممان تکیه
بزنیم و به او بگوییم :ما حوصله سختی کشیدن در راه تو را نداریم و نمیتوانیم
چند روزی از خوشیهایمان بگذریم!
اگر در همان لحظه به ما فقط یک جمله میگفت که مگر شما نبودید که مرا
میخواندید و برای آمدنم دعا میکردید؟ آن وقت...
[خداوند فرمود« :اینک بر آنها حرام شد که داخل آن سرزمین شوند».
آنها بعد از چهل سال در زمین ،سرگردان و حیران ماندند! چون شب میشد
صدا میآمد« :شب شده ،بار کنید و روانه شوید ».تا سحر راه میرفتند .پس
خداوند به زمین امر میکرد تا آنها را به همان منزلِ سابقشان برگرداند!
میگفتند« :دیشب راه را خطا پیمودهایم!» باز ،شب دیگر روانه میشدند و
صبح در جای خود بودند!]

