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دین ما عباس است و آیین ما چادر مادرش

دوباره فاطمه

کم نان و نمک سفرهی امالبنین را نخوردهایم
حق :شده شبهای قدر متنی در مدح علی ننوشته
باشم ،شده فاطمیه دلنوشتی برای فاطمه ننوشته
باشم ،شده دهم محرم چیزی برای حسین ننوشته
باشم اما نشده که چو امش�بی قلم را برای امالبنین
نچرخانده باش�م .مزار فاطمهی کالبی�ه معلوم بود
که خ�دا مزار فاطم�هی زهرا را مخفی نگه داش�ت.
فاطمهی کالبی�ه بود که خ�دا دلش آم�د فاطمهی
زهرا را زود ببرد .آنان که توهم زده بودند با شهادت
زهرای اطهر ،امیرالمؤمنی�ن را بیفاطمه میکنند،
غافل بودند که علی هرگز بیفاطم�ه نمیماند .این
بار خدا برای علی ،فاطمهای را همس�ر و همس�فره
قرار داد ک�ه در مواجهه با فرزن�دان فاطمهی زهرا،

ش�أنی باالتر از کنیزی برای خ�ودش متصور نبود.
به مجرد اینکه فهمید پس�رش عباس از خردسالی
درآمده ،اینگون�ه خطابش ق�رار داد« :عباس من!
مبادا حسنین را صرفا برادر بخوانی و زینبین را فقط
خواهر بدانی .پدرتان یکی هس�ت ولی فرق اس�ت
میان من و زهرا .م�ن در این خانه ،نوک�ر فاطمهام.
مبادا قدمی فراتر از حس�ین برداری .مبادا تو باشی
و زینب احس�اس تنهای�ی کند .اگ�ر روزی که پا به
دنیا گذاشتی ،پدرت بنا کرد بوسیدن دستت ،برای
این بود که دس�ت تو ،دس�تگیر حس�ین باشد در
روز عاش�ورا و در زمین کربال .آنج�ا و آنروز باید
مادرت را سربلند کنی .بدون یک دست هم میشود

جنگید .بدون دو دست هم میش�ود از حرم آلاهلل
دفاع کرد .تو میتوانی .دش�من باید از برق نگاهت
بترسد .بیخود اسمت را #عباس نگذاشتهام مادر.
شیری باش که با چشم شکار میکند .حرام میکنم
بر ت�و ش�یرم را اگر اماننامهی دش�من حس�ین را
بپذیری ،ولو آن دشمن ،همتیرهی من باشد .مبادا تو
سیر باشی ،در حالی که حسین گرسنه باشد .مبادا
تو سیراب باشی ،در حالی که لبهای حسین از فرط
تشنگی خشکیده باشد .اگر در آن یومالعیار ،صف
شیاطین را شکافتی و به آب رسیدی ،مبادا ذریهی
علی و فاطمه لبتشنه باشند و تو جرعهای از علقمه
بنوش�ی .روی آب ،خ�ودت را نبین! لب عطش�انت

را نبین! مرا ببی�ن! تصویر مرا ببین که فرس�نگها
آنطرفتر ،با سپیدترین گیسوان ممکن در مدینهی
رسولاهلل نشستهام و منتظرم ببینم که تو ای عباس!
مرا پیش فاطمهی زهرا روسفید کردهای یا نه .پسرم!
اگر مالک فاطمه است ،من از تو هم میگذرم .خوب
بدان که مادرت راضی به خجالت نزد فاطمه نیست
اما به این راضی هست که روضهی هر شب و روزش
این باشد :دیگر مرا امالبنین نخوانید» .نگران نباش
خانمجان! خدا تا مرز جن�ون ،دل به وفای عباس تو
داده .ما نیز .بارالها! زودتر جوابت را بدهیم :دین ما
عباس اس�ت و آئین ما چادر مادرش .کم نان و نمک
سفرهی امالبنین را نخوردهایم...

