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گفتگوی دوّم
سیاهیها ماندنی نیستند .تاریکی و اسیر ره بودن ،روزی به پایان خواهد
رسید.
روزیخواهدآمدکهنوریوعدهدادهشدهبتابدوهرچشمکوروبیناییرا
متوجهخودسازد.دستانپررحمتخودرابرچشمانخوابآلودمانبنهدوما
راازخوابیچندهزارسالهبیدارکند.پسمنتظرباشکهآنروزرسیدنیاست.
گویی،ازسنگینیدلمیکاهیو


هایانتظارمی

هاستکهازماهشب
ساعت
رهانی.کمترکسیحالتورامیداندکهچهکشیدیتااو


عقدهراازدرونمی
بیایدوتوبهمُرادخودبرسی.
حدیثیدردلدارمبرایهمسفرشدن.بهکمکتنیازدارمکهبگوییچرا
تاکنون او نرسیده است ،چرا گل به گلستان نرسیده است و چرا تا به حال
یوسفگمگشتهزهرابهکنعاننرسیدهاست؟!
شنیده بودم که اگر ما هم آنچه را که بنیاسرائیل انجام دادند ،انجام
دادیماوتاکنونچشمهایماراازبیماریوکوریرهاکردهبود.


می
مفصّلازاینمجملرابرایمبگو...
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()1
آنهانبودِاورااحساسکردند.دیدندکهدرنبوداوبهچهمصیبتیمبتالیند.

ایندردیاستکهدرمانشاوست.ایناضطرابیاستکه تسکینشاوست.
اوستکهمیتواندپاهایمانراهدایتکند.

چشم،بیاو،یارایدیدنراهراندارد.غبارراه،پردهایشدهبرایچشمان

مانتابیشتربهبیراههسقوطکنیم.


خسته
[مدتهاست که بنیاسرائیل از تاریکی با فرعون بودن به تنگ آمدهاند.

هاوگریههاشهررافراگرفتهاست:

ضجّه
ـ خدایا! فرستادهات را به نزدمان بفرست .اوست که میتواند منجی و
ودرراهماندهایم.

راهنمایمانباشد.ماقومیضعیفهستیمکهبدوناوآواره

ودیگریمیگفت«:ایپروردگارپیامبرموعود!درآمدننبیّتتعجیلبفرما.

اودرماننمیشود]».

زخمما،بی

روزهای انتظار برای آنها به سختی میگذرد .خواب ،خوراک ،گردش و
تفریحشان در اشک چشمانشان خالصه میشود؛ در سوز جگر و دستان
شاندیدهمیشود.کیستکهحالآنانرادرککند،ببیندوبداندکه


برآمده
سوزندونالهمیزنند.


هادرچهغمیمی

آن
ندارد.بنیاسرائیلدرهرجاکهبشودبرایمنجی

اینجا،بیابانباشهرفرقی

هاقصدفروکشکردنندارد.اینجابین

خوددستبهدعابرداشتهاند.زمزمه
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مادر،فرزند،پدرو...فرقینیست؛همهنجوایواحدیدارند.دلآسمانبهدرد
آمده.چهنیازیوچهدردی!چهانتظاری!
یدهبود؟!دلهابههمگرهوصداهابههم

کسیتاکنونچنینانتظاریراند
پیوند خوردهاند؛ فقط یک نام را میخوانند :نام موعود ،هادی؛ نام او که با
هافرومیریزد.


هاچونسیلازآسمانمحزوناینچشم
یادش،اشک
پسازعمریدربهدری،روزوعدهدادهشدهفرارسید.

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
هایگرهخورده،گرهازحیرتو

فرجحاصلشد،انتظاربهثمررسیدوزمزمه
سرگردانی گشود .موسی قدم گذاشت و تخت سیاهی به لرزه افتاد! دیگر
غصهاینیست.برایهمیشهآتشنبوداوبهگلستانحضورشتبدیلشد.

اند.هرکسحرفهایبهدل


محبتخودگرفته
همچوپروانه،اورادرحلقه
میگویدکهدرفراقاوچهکشیدهوتا
ماندهچندینوچندسالهاشرابرایاو 

رسیدنشچهدردهاییبهجانوتنشرسیدهاست.
ـایساربان!عمری استچشمانمبدینرهخیرهماندهاست.دیدهازکف

وشام،نامهدلمبهتو،اینبودکه:ای

بدادم،لیکندمفروبستم.هرروز،صبح
کاتبغمدل!غمنامهفراقتتاکینوشتهدارد؟!
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ماند.غنچه گل وصالبرگونهها خودنمایی

اینجاهمچو سرزمینبهارمی

میکند.غم،معنایِخودراازدستدادهاست.انگارآسمانزمیناست؛زاللی،

اشرامیتوانباهمهوجوددرککرد.


،ومهربانی

دوستی
نامههایقلبی،قابلشمارشنیست.
دهند:قبلهدل.


نماهافقطیکجهترانشانمی

قبله
یکیشرحغمخودراچنینمیسراید:
جز آستان توام در جهان پناهی نیست
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
همیشه در این فکر بودم ،اگر بیایی چه بگویمت و از کدامین شام انتظار
دریهایرویتو؟
هایمباماهبگویمیادربه 

صحبتبهمیانآورم؟ازدرددل
موعود آمد .انتظار به صبح رهایی رسید .موجهای اضطراب به ساحل آرام
آرامشرسید.کلبهویرانهبااو،دوبارهرونقگرفت.

او،چهقدربهاوخیره
ماند؟چشمهادرحضور 


هابااوچقدرهمراهمی

ولیگام
میشود و به اشک میرسد؟ آیا «موسی»ی دلها ،باز هم حرف اوّل را در

بودنمیزند؟آیاگرمیانتظارشباوصالشبهسردینمیگراید؟اگرهمیشه
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کنارمانباشد،باماهراهبرود،همراهمانغذابخوردودرجمعمانسخنبگوید
انیمیکند؟

بازهمتیرهایمحبتشدلراآسم
اگر بگوید« :حبیب چنین میگوید» باز هم در راه فرمانبرداری او گام
برمیداریم؟



