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گفتگوی سوّم
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اینها چگونه منتظرانیاند که چشم ،دست ،سر و تمام بدن و روحشان را
برای محبوب ،روی دست ،به حضور او آوردهاند و هنوز اظهار عجز میکنند؟!
جز آستان توأم در جهان پناهی نیست
سر مرا به جز این در حوالهگاهی نیست
دیر زمانی است که با این بیابان سرِ راز و نجوا دارند؛ شاید در شبهایشان و
در سجدههاشان از آن یاد و حتی با او ،سر صحبت را باز میکردند:
ـ ای زمین عشق! ای جایگاه پرکشیدن! نام تو را بارها در شام و صباح
زمزمه میکنم.
موال و صاحبم غریب است.
در روز دیدار قدمهایم را محکم کن؛ چنانکه اگر بدنم پذیرای تیرکمانها و
تیزی شمشیرها شود قدم به عقب نگذارم.
چشمان موالیم به پاهای من است که چقدر به او و راه او وفادارم .بیا با هم
عهدی ببندیم که اگر پیکرم روزها زیر آفتاب ماند و سپس قطعههای بدنم را
جدا کردند ،برای آیندگان بگویی که...
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ولی ،ای سرزمین عشق! آخر چنان بدنم جذب خاک تو میشود و چنان خون
در رگانت جاری میشود که یارای جداکردنم از تو برای کسی وجود ندارد.
ما سالهاست که پیمان عشق و انتظار را با اماممان ،مهر کردهایم و جز شور
او شورشی به جانمان نیست .همین دیشب بود که وفاداری ما را مهر میکرد؛
میگفت :من ،یاران و اصحابی را از شما وفادارتر و بهتر ندیدهام.
ـ یاران عشق! سالهاست که عاشقان امام ،از این راه عبور میکنند ،گریه
میکنند و با یاد شما بال و پر زخمی را درمان میکنند.
کاش میدانستید ،دیر زمانی است که چشم به راهتان بستهام و آرزوی
وصلتان را دارم .هر شب و روز ذره به ذره وجودم سراغ شما را میگیرند.
خارهای بیابان نامهای به یاران نوشتهاند:
ـ ای زمین بال! برای ساکنانت این را نوشته آرام و آهسته بخوان؛ ما یارای
این کار را نداریم.
آنها چنین نوشتند :به ما خبر رسید که کاروان انتظار به همراه ماه شبهای
انتظار به میهمانی تو خواهد آمد.
آنها سرگذشت سختی را در اینجا خواهند گذراند.
دختران کوچکی در این قافله هستند که پاهایشان طاقت دویدن ندارد.
تشنگی ،گرسنگی ،فراق پدر ،برادر و عمو و ...توانشان را گرفته .اگر به تو پناه
آوردند به آنها سایه بده .اگر ترس ،پاهایشان را به سوی تو کشاند برایشان
جای امنی باش.
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ای چشم به رَهانِ امروز! ساعاتی است که در فکر فردا ماندهام .نمیدانم چه
خواهم دید .آیا طاقت میآورم ببینم و نمیرم؟ بشنوم و گوشم را نگیرم؟ اصالً
قدمی کودکانه روی من بدود و من ساکت و خاموش بمانم! امیرتان ،در پشت
خیمهها دقایقی نظارهام میکرد .به او گفتم :دستان محبتت و گرمی دیدارت را
ارزانیام کن.
امام من! من هم به نوازشت محتاج و اسیرم.
هر چه میخواهی زمین را هموار کن؛ به خدا ،طاقت نگاه کودکان یتیمِ
ماهم ،ماه شبهای انتظارم را ندارم.
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دقایقی است آسمان به زمین آمده .نوری زمین را به آسمان و آسمان را به
زمین گره زده است .آیا ما هم مثل قوم حضرت موسی سالها انتظار روزمان را
شب و شب را روز میکنیم ،ولی پس از آمدنش...؟ یا چشم به راه یوسف
زهرا(س) ،از سر و تن و آبرو میگذریم ،برای او بذل میکنیم و به او در حلقه
عاشقی خود اقتدا میکنیم؟
بیمهر رخت روز مرا نور نمانده است
وز عمر مرا جز شب دیجور نمانده است
وقت تنهایی فرا رسیده است .آسمانیان ،ماه هستی را چهل روز به عرش
خود بردهاند .مادر در تاب و تب این فراق کوتاه...
چه باشد آن فراق آخرش...

