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گفتگوی اول
()4
برای آمدن ماه ،چه کار کردهایم؟ درست بگویم :برای ماندن او و زندانی
نکردنش چرا کاری نکردیم؟
چرا گذاشتیم یک بار دیگر یوسفی ،آن هم یوسف زهرا بگوید« :زندان برای
من ،از ماندن در بین اینها محبوبتر است».
امّا ،خورشید جهان و آسمان اگر رهایش کنیم ،رهایمان نمیکند؛ نمیگذارد
تنها بمانیم؛ میداند که بی نور خورشید بودن ،ممکن نیست.
میداند که اگر پشت به او راه برویم ،او نباید پشت کند؛ ولی چرا همیشه او
باشد و ما برویم؟ چرا همیشه او با آغوش باز بیاید و ما فرار کنیم و چرا ما به
دنبال دستان بخشنده او نباشیم؟ مگر نه این است که او غنی و ما فقیریم ،مگر
نه این است که او حرم است و کعبه ،ما زائر و طوافکننده.
مَثَل او به ما ،مثل کعبه است به پروانه .چه شده که کعبه به راه افتاده و او
شده پروانه و ما شمع! بال و پرش در غصه و بیوفایی ما سوخته است و قلبش
از بددلیِ ما حزین و دردش روز افزون...
او خورشید است و به نور ما زمینیان نیاز ندارد.
نورش چشم را میرباید! طوری به او نگاه میکنیم که گویا او به جای
ماست! گویا او به ما محتاج است و ما بینیاز از روی او!
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باید برگشت .وقت اندک است .شاید در هاله فراق برود و دیگر برنگردد.
او باالست و میبیند که در دل ما از او خبری نیست؛ میبیند که ما خوشیم،
هر چند اوناخوش باشد و میبیند که پس از عمری دیدنش ،باز هم دستی به
سمت او دراز نمیکنیم؛ دستان خالیمان را به او نشان نمیدهیم که تهیدستیم،
حتی نگاه یا نیم نظری هم به او نمیاندازیم.
پس چگونه حاضر است که بماند؟ نمیتواند ببیند که ما اینگونه دور افتاده-
ایم و به عقب بازگشتهایم! برایمان اهمیت ندارد که به قعر این چاه بیفتیم یا...
گفت« :ای بانوی من و بانوی خاندانم! حالتان چطور است؟»
به مادر خبری رسیده که امشب قرار است از نور کودکی بزرگ ،جهان
بدرخشد؛ امشب وقت آمد و شد به سوی اوست!
در این لحظات چه احساسی درون او موج میزند!
رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه ،خانه توست
ـ مادر! کی است وقت آمدنت؟ از وقتی که خبر آمدنت را شنیدهام ،از وقتی
که شنیدم قرار است مادرت ،گل نرگسی به جهان هدیه دهد و او را از چشم
انتظاری برهاند ،برای آمدنت قرار از دلم رفته .برای آمدنت لحظهشماری می-
کنم.
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چه سخت است ،منتظر بودن و چشم به راهی .امشب شام انتظار توست،
شبی است که راه میروم و برای آمدنت دعا میکنم.
وعده دادهای که بیایی! مدتهاست که آرزوی آمدنت را دارم ،مدتهاست
که نام تو از زبانم نمیافتد و چشمانم به قدمهای توست .چه میشود که بیایی،
مرا ز غم برهانی.
انتظار مادر ،انتظار تازهای نیست .از آن شب ،که در خواب موالی خود را
دید ،وقت شروع بیقراری بود .آن شب بود که دانست ،میهمان آسمان است.
عقد او را در آسمان بستند و مسیر آمدنش را با بال مالئک فرش کردند .آنها
قدر مادر صاحبشان را بهتر از ما میدانند؛ او را میشناسند که او برگزیده است.
نمیشود امام نور ،از مادری بینور باشد .نمیشود آب حیات از چشمهای
خشک و بیابانی سوزان بجوشد.
قلم اینگونه نوشت« :مادر آسمان ،باید آسمانی باشد».

