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فاطمه وردان :من هنوز هم معتقدم که «عاشقی ویژهترین
خصلت مردادیهاس�ت» .اگ�ر از یک مردادی #عش�ق را
بگیری ،جز سرگردانی چه میماند؟ اگر کسی را دیدید که هر
روز به تنهایی در پی گمشدهای میگردد و حتی خودش هم
نمیداند که به دنبال چیست ،یقین کنید که او یک مردادی
اس�ت که عش�ق را در زندگیاش گم کرده یا ش�اید به خاطر ابراز عشقی،
سرزنش شده است ...ولی مگر عاشقی #جرم است؟ اگر اینگونه باشد ،اول
مجرم عالم خداست .همان روزی که همهی مالئکه گفتند آدم را خلق نکن
و کرد .همه گفتند« :خدایا چه میکنی؟ او خونریز است! سفاک و بیرحم
است! اصال خدایا به تو نمیآید! خلقش نکن» .همه گفتند« :خدایا ما هزاران
برابر همهی افراد بش�ر بندگیات را میکنیم .همه فقط تو را میپرس�تیم.
چه لزومی دارد ک�ه این موجود دوپای ناش�کر فرام�وشکار را بیافرینی؟
خدایا تو را به #خدا نیافرینش!» اما خدا #عاش�ق ش�ده بود! عاشق هم که
میدانی گوش ش�نیدن عیب معش�وق ندارد .فقط گفت« :یقینا من چیزی
میدانم که شما نمیدانید» .همین یک جمله کافی بود تا تمام نقزدنهای
فرشتگان متوقف شود .کسی چه میداند؛ شاید برخی از فرشتگان هم ته
دلش�ان هیچوقت راضی به آفرینش بشر نش�د! اما خدا عاشق شده بود.
پس از روح خود به #آدم دمید تا برای همیش�ه او را به خ�ود متصل کند و
از رگ گردن به او نزدیکتر باشد .وقتی با #محمد سخن میگفت ،فرمود:
«بدان ای محمد! اگر تو نب�ودی ،عالم را نمیآفریدم و اگ�ر #علی نبود ،تو

سالم بر محرم

ماه عشق
را هم نمیآفریدم و اگر #فاطمه نبود ،تو و علی را ه�م نمیآفریدم» .و من
هربار که به فاطمه میاندیشم ،به او #غبطه میخورم .فاطمه! تو کیستی که
تمام عالم به خاطر وجود تو موجود گش�ت؟ تو کیستی که هم مظلومترین
بانوی دنیایی ،هم واالترین معش�وق پروردگارم؟ تو کیس�تی که اگر خدا،
پدرمان علی را نمیآفرید ،هرگز کسی نمیتوانست همکفو تو باشد؟ مادرم
فاطمه! تو کیستی که مهرت و عشقت تمام عالم را مسخر خود کرده است؟
فاطمهجان! تو کیستی که فقط یکی از فرزندانت ،میشود #حسین که عالم
همه دیوانهی اوس�ت؟ این روزها میان تمام دغدغههایم�ان ،همه نگران
محرمیم .تمام سال را به انتظار نشستهایم ،تا باز هم #محرم برسد و فرصتی
بیابیم برای نوکری و کنیزی تو و فرزندانت! دلخوشی این روزهایمان این
است که کشتی نجات زندگیمان -حس�ین -ما را در این وادی فراموشی
رها نمیکند .وقتی خیل عاشقان فرزندت حسین را میبینم ،باز هم اعتراف
میکنم که خدا #حق داش�ت عاشق تو باش�د .ولی مگر میشود از حسین
گفت و از زینب نگفت؟ زینب! دختر فاطمه و علی! خواهر حسنین! عقیلهی
بنیهاشم! با وجود همهی این القاب ،ترجیح میدهم #زینب را عاشق بنامم.
اسم دخترم را هم زینب گذاشتهام تا عاشق باشد .عاشق حسین! جز عشق
چه نیرویی میتوانست زینب را استوار نگهدارد؟ آن هم بعد از آن نیمروز
پرمصیبت که شهادت برادران و پسران و برادرزادگان و یاران را ببیند! آتش
جان زنان کاروان را مهار کند! پیکر حسینش را در خاک کربال رها کند! امام
بعد از حسین را پرستاری کند! تازیانهها و توهینها و بیحرمتیها را تحمل

کند! و باز هم در مجلس ش�قیترین اشقیا با صدایی رسا و محکم ،همچون
پدرش علی #خطابه بخواند و عرش و فرش یزیدیان نابهکار را به هم بدوزد
و فات�ح از کارزار بیرون بیاید .هرچه میاندیش�م ،دلیلی جز عش�ق برای
اینهمه بزرگی نمییابم« .ما رأیت اال جمیال»ی زینب را بسیار شنیده بودم
و حتی بارها گفته بودم اما خودم هم میدانستم که فقط لقلقهی زبان است.
و اال ما را چه به فهم کالم سراسر عش�ق دختر علی! این روزها که خاطرات
شیرمردان غیور و جوان مدافع حرم بیبی را میخواندم ،فهمیدم که خدا
عشقش را سینه به سینه در دل بش�ر تابانده .کافی است دستی دراز شود
تا به این منبع الیزال نور متصل گردد و سراپای وجود آدمی غرق در عشق
بیاساید .عشقی که به همهی عالم میارزد .وقتی حمید سیاهکالی مرادی،
جوان خوشسیرت زیباصورت قزوینی ،دست از عشق ناب پاک به همسر
دردانهاش میکشد و برای دفاع از حرم ناموس حسین و پرپر شدن در این
راه ،ش�بها با تضرع ،به درگاه پروردگار #ندبه میکند و #اشک میریزد،
وقتی زکریا شیری که پسر بزرگ ننهرقیه و تنها پناه #الهه و #فاطمه است،
حتی صبر نمیکند #محمدصدرا جگرگوشهاش را فقط یکبار ببیند و دل
به عش�ق زینب میبندد و راهی دیار غریب شام میشود ،یقین میکنم که
خدای زینب و مادر زینب عاش�قترین اس�ت .مرا به جرم عاشقی محکوم
نکنید که من ،آفریدهی خدای عاشقپیش�های هس�تم که تمام عالم را به
عشق محمد و علی و فاطمه و اوالد طاهرینشان بنا نهاد .آری! خدای من،
خدای عاشقهاست...

