گهواره
زهرا کریم�ی :مادر ک��ه میش��وی ،بیشتر قدر
م��ادرت را میدان��ی .مادری ک��ه دعا ب��ر لبانش
مس��تجاب اس��ت .مادری که لحظه ب��ه لحظهی
زندگیاش ،تفس��یر واژهی ایثار اس��ت .مادری که
ب��رای او ،از اولین ثانیههای تول��د فرزندش و حتی
قبلتر ،از اولین لحظات ش��نیدن صدای قلب او و باز شاید قبلتر ،از
اولین دقایق حسکردن وجود او ،تمام خوشیها و راحتیهای دنیا،
جایشان را با نگرانی عوض میکنند .البته در کمال رضایت! که مادر
کوه گذشت و فداکاری است ...مادر که میشوی ،کودک تو ،همهی
دنیای تو ،اولویت و دغدغهی اول زندگی تو میش��ود .ش��ادی او به
شادی تو ،غمش به غم تو ،سالمتیاش به سالمتی تو و زندگیاش به
زندگی تو وصل میش��ود .خودت را برای او میخواهی .اصال خودت
را دوس��تتر میداری ،چون وجودت به یک موجود پاک و کوچک،
آرامش میده��د .چون طفل معصوم��ی به تو نی��از دارد و تو خود را
وقف او میخواهی و حتی تمام دنی��ا را برای او میخواهی .به خودت
که میآیی میبینی در مجموع همهی زندگی را بر اس��اس نیازهای
او تنظیم کردهای .زمان خواب و بیداری ،گرس��نگی ،گریه و خنده و
سرحالی او تنها ساعات مهم زندگی تو میشوند .تو هرگز بعد از مادر
شدن ،آدم قبلی نیستی .مهربانتری .دلت و چشمت رقیقتر از قبل
است .دوست داری دنیا را تبدیل به جای بهتری برای زندگی کودکت
کرده باشی؛ پس همه را دوستتر داری .عجیب است که با او دوباره
کودک میش��وی .قدم به قدم با او یاد میگیری .با او میخندی ،با او

به نام مادر

تقدیم به واالمقامی که نبض حیات به نفسهای او گره خورده است
گریه میکنی و از دریچهی نگاه و احس��اس او جهان را میبینی .با او
زمین میخوری و برمیخیزی .با او عش��ق را متفاوتتر از همیش��ه
تجربه میکنی ...مادر که میش��وی ،بیشتر قدر مادرت را میدانی.
قدر تکتک لحظاتی را که مادرت ثانیهه��ای جوانیاش را به پای تو
ریخت .ذره ذره از وجودش ،از محبت و عشق ،تو را سیراب کرد تا تو
همان باشی که دوست داری .هنوز هم پشتیبان تمام روزهای سخت،
دامان پر مهر مادر اس��ت .تنها مکان آرامشبخش این کرهی خاکی،
آغوش اوست .آغوشی که همیشه برای پناه بردن جا دارد و شانهای
که همیشه پذیرای اشکها و غصهها ،شادیها و لبخندهایت خواهد
بود .هنوز هم چادر گلدارش مثل روزهای کودکی میتواند تو را از تمام
جهان جدا کند و با عطر بهشتیاش تو را به این زندگی امیدوارتر کند...
مادر که میشوی ،بیشتر قدر مادرت را میدانی! مادر که میشوی،
حقیقتا آدم دیگری میشوی .آدمی که وسعت تغییرات او ،هیچگاه
در تصوراتت هم نبود .صبور میش��وی! برخالف گذشته که دختری
عجول بودی .آرام میشوی! برخالف زمانی که دختری پرشر و شور
بودی .محتاط میشوی! برخالف روزهایی که ریسک هم میکردی.

جسور میشوی! در مقابل هرچیزی که کوچکترین تهدید و آسیبی
برای فرزندت باشد .درست برخالف دورانی که دختری سر به هوا و
بیخیال بودی .آمادهی مبارزهای! مبارزه برای فراهم کردن هر چیزی
که کودکت بخواهد به آن برس��د .برای فراهم کردن اسباب شادی،
س�لامتی ،آس��ایش و هرچیز خوبی که در دنیا وجود دارد -اگر پای
کودکت درمیان باشد -از رستم پهلوانتری ...این عشق به تو قدرتی
خواهد داد که حاضری با همهی سختیهای زندگی در جنگ باشی،
ولی آب در دل فرزندت تکان نخورد .در این مسیر ،فقط چشم به یک
نقطه دوختهای .جاییکه فرزندت ایس��تاده است! در کمال رضایت
و میل ،زندگی خود را به پای بالیدن او میریزی .مدام در تقابل بین
عقل و احساس هستی که اندازهی محبتت ،تربیت و شخصیت او را
متزلزل نکند .دوس��ت نداری که نازپرورده باش��د ولی دوست داری
که با س��ختیهای زندگی دیرتر گالویز ش��ود .دقیق��ا همان کاری
که مادرت ب��رای تو و تمامی م��ادران برای فرزندانش��ان میکنند.
با صبوری و از صمی��م قلب زندگی خود را ف��دا میکنند و تا آخرین
لحظات عمر ،فرزندش��ان را رها نمیکنند .خس��تگی در این جنگ

نابرابر ،در مسیر پر مسئولیت مادر شدن ،تنها با خندهی کودکشان
و در آغوشکش��یدنش ،در کس��ری از ثانیه از بین میرود .درس��ت
مانند لحظهی تولد که تمام س��ختی ،درد و رنج این ساعات با لمس
دستهای کوچک نوزاد فراموش میشود ...مادر که میشوی ،بیشتر
خدا را یاد میکنی .زمانی که از خط��ای کودکت میگذری یا وقتی
خطای او را از چشم دیگران پنهان میکنی ،خود را در مقابل خداوند
همچون کودکی خطاکار میبینی که س��الها از خطاهایت گذشته
است و با مهربانی آنها را پنهان کرده .یاد میکنی صبر خداوند را که
در مقابل اشتباهات و کجرفتنهای تو چهقدر صبوری کرده است .یاد
میکنی بخش��ش خداوند را ،زمانیکه همهی راههای پیشرو بر تو
بسته شده بود و تو به دامان رحمان و رحیم او پناه میبردی .آغوش
مادر هم اینچنین است .حتی اگر س��الهای سال از آن دور باشی-
زمانیکه دیگر هیچ جایی برای رفتن نداری -ب��از آغوش گرم مادر
تو را میپذیرد و به تو جان دوباره میدهد .اینجاس��ت که میگویند
«مادر معجزهی خلقت است» .انگار کن عصارهی تمام عشقی که در
آفرینش ماسوا بهکار رفته است! وجود و خلقت مادر ،عصارهی تمام
خوبیهاست .مادر ریشه است .ریش��های که در خاک میماند .دیده
نمیشود اما تمام فشارها و سختیها را تحمل میکند .در دل خاک
رخنه میکند تا ساقه و برگها سر به فلک بکشند .سربلند و سرافراز
شوند .بهثمر بنشینند .این اس��ت تمام چیزی که یک مادر از زندگی
میخواهد؛ بالیدن فرزندش روی دامان پرمهر او ...فتبارکاهلل به این
مجموعهی مهر؛ به مادر...
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کمی تأمل کنید زائران حضرت ثامن که صبح نیشابور بس دلانگیز است

صدکیلومتری خورشید

فاطمه جاللآبادی :حضرت س��لطان! قدمهایتان
این خراب��ات را آباد کرده اس��ت! الحق ک��ه با آمدن
شما جان گرفت این شهر .گمانم از همان دقایقی که
قدمهای مبارکتان را بر چشمهای ما گذاشتید ،صبح
اینجا دلانگیز شد و تمام جهان پر شد از این عبارت:
«صبح نیشابور و شب بغداد» .درست همینجا بود که «سلسلئالذهب»
را قرائت کردید و پناهگاه امن «ال اله اال اهلل» را با آن شرط عاشقکشش
نشانمان دادید .چه به موقع نوشتند این قلمدانهای مرصع! بیست و
چهار هزار نفر و چهبسا بیشتر ،همه مکتوب کردند؛ که دیرزمانی است
این ش��هر را ش��هر «قلمدانهای مرصع» میخوانند! الحق و االنصاف
اگر کالم شما نبود ،س��البه به انتفاع موضوع میشد این قلمدانها که
تنها به یمن وجود شما مرصع شدند عزیز س��لطانم! چقدر ما مردمان
نیش��ابور خوشبختیم! کاش ق��در ای��ن را بدانیم و لحظ��های از نگاه
پرمهرتان غفلت نکنیم .زمین این کش��ور زیاد به خود لرزیده است اما
زلزلهای که انتهایش خرابی ش��هرمان بود را تو مسکوت کردی! حال
حرف بیحساب زیاد بود که رعشه را کوه خوابانده است ولی من و ما با
همهی بیانصافیمان ایمان داش��تیم که عظمت حضورت سبب شرم
زمین شد و از لرزیدن بازایستاد .بگذار عاقالن ،عشق ما را به تو ،خرافات
بخوانند اما چه جای ش��ک و تردید که نور آفتاب برآمده از ش��رق ،از
اشراق بارگاه طالیی شماست آقاجان! این شهر ،این نیشابور ،این خاک
گرم و گرامی ب��ه روزگار خود همه چیز دیده اس��ت؛ خوب و بد ،مهر و
قهر ،علم و جهل ولی خیرش میچربد بر هر چه ش��ر اس��ت! راستی!
بیبیشطیطه چه انتخاب خوشی بود؛ زنی مؤمن و باتقوا را برگزیدید و

سهم امامش را در میانهی آن همه درهم و دینار ،مهر قبولی زدید .چه
س��عادتی! همچنین حضورتان در خانهی محقر پیرزنی که چون شما
او را پسندیدید ،در تاریخ ثبت شد اینکه خانهاش را برکت دادید و آن
دانهی بادام را داخل خاک نهادید تا رش��د کن��د و مرضهای روحی و
جسمیمان را شفا بخش��د اما چه خطایی کردند فرزندان و نوادگانش
که آن درخت را ریشهکن کردند؛ نمیدانستند عاقبت به شر میشوند.
حضرت همسایه! احساسها همیشه وضوح ندارند و همیشه بر جوهر
این قلم رنگ نمیگیرند ولی حس��ی که به ش��ما و مج��اورت با انوار
آفتابتان داریم ،وصفناشدنی اس��ت! چه احساسی از این پررنگتر
که دل همس��ایهی دیوار به دیوارتان ،آنی هوایت��ان را کند و جلدی
مقصدش را قصد کند به س��مت و سوی مش��هدت! بگو خود بهشت!
چقدر کنارتان حالمان خوب اس��ت ایهاالرئوف! چقدر نمکگیرتان
شدهایم! چقدر شیرین است آب س��قاخانهیتان و به همان اندازه چه
تلخ اس��ت دریافت پیامکی از جنوبیترین رفیقت .پیامی که رشتهی
افکارت را سوق میدهد به نوشتهی سابق ،عطش غیزانیه« :اینجا باز
هم قحطی آب است و از بد روزگار ،تانکر آب سوراخ شده» .همه چیز
در ذهنم پاک میشود؛ باز هم خوزس��تان ،باز هم مردم صبور جنوب!
کاش همین حاال همهیتان کنار سقاخانه بودید و زمزم زالل رضوی
را گوارای وجودت��ان میکردید! حیف و صد حی��ف( ...ذهنم را جمع
میکنم و ادامه میدهم) ایام ش��هادت امام رضا علیهالسالم ،خراسان
ش��کوهی میگیرد در امتداد عظمت اربعین! تمام جادههای منتهی
به مشهد پر اس��ت از زائر! نیش��ابور چه بخت بلندی دارد که هر سال،
خاک پای زائران را توتیای چش��مانش میکند! زائران حضرت ثامن!

کمی تأمل که صبح نیشابور بس دلانگیز است ...دمی را در خدمتتان
باشیم و اگر میلتان کشید ،حلیمی نوشجان کنید ،شاید دلچسبتر
از این حلیم را در عمرتان نچشیده باش��ید .حاال که تا اینجا آمدهاید،
بیایید به زیارت حضرت فضل برویم؛ همان او که غبطهی حالمان را
خورده امام حسن عسکری علیهالسالم برای همجواریمان با او .اصال
تمام سعادتها و خوش��بختیها در این شهر جمع شده است و ما چه
مغرور ش��دهایم به این خیرات و برکات! اینجا پر است از هوای سبز
باغهایش! پر اس��ت از ادعیهی خیر امامزادههایش! پر است از آرامش
س��نگهای فیروزهاش! چرخی بزنید و خیام و عطار و کمالالملک را
به تماشا بنشینید؛ نقطهی اوج آرامگاههایش��ان رنگ فیروزه دارد و
در این آسمان آبی ،چه تالقی زیبا و شگفتی! آن طرفتر افالکنما را
وارد شوید و فلکها را ببینید و از عجایب بیشمار علم نجوم ،خوشهای
بچینید .این شهر مس��جدی دارد که تمامش چوب است و مشهور به
«مسجد چوبی» .باید دید؛ همه چیز را با گفتن مجال باورش نیست!
اینجا غم و شادی با هم معنا دارد! صبحهای دلانگیزش و غروبهای
گاه غمانگیزش تو را به گلزار شهدا میکشاند! راستش این اواخر چند
ش��بی را به گلزار رفته بودم و وقتی نگاهم به سمت قبرستان کشیده
میشد ،ترس و وحش��ت به جانم میافتاد ولی کنار شهدا ...کنار مزار
ش��هدا همه چیز روح دارد و هوایش آرامش��ی دارد .راست میگفت
آسیدمرتضای آوینی« :ش��هدا زندهاند و ما مردهایم» .فرماندهی تیپ
 ۲۱امام رضا که باید بشناس��یدش؛ سردار محسن قاجاریان ،هماو که
متولد اینجاست؛ نیشابور ...و من ماندهام چه علقهای بود بین ایشان و
مادرمان حضرت زهرا سالماهلل علیها که چنین شهادتی نصیبش شد؛

در نبل و الزهرا بجنگی و تیری پهلوی راستت را نشانه رود .چه مبارک
شهادتی! نیشابور چه خوش درخش��یده با نام «مسیح بلوچستان» و
همدرس مکتب س��لیمانی! چه لقب زیبایی! شهید نورعلی شوشتری
در سال  ۸۸و درس��ت در همان دقایقی که دغدغهی وحدت داشت و
تمام تالشش را میکرد تا با دم مسیحایی خویش میان طوایف بلوچ،
دوستی و مؤدت ایجاد کند ،شهادتنامهاش امضا شد و غریبانه اما در
نهایت س��ربلندی پر کشید ...صحبت «مکتب س��لیمانی» شد .جانم
فدای آن یار خراس��انی که همیشه میگوید« :قاس��م سلیمانی یک
مکتب اس��ت» .حضرت آقا! حضورتان در مش��هد چقدر ما را به شما
نزدیک میکند ،انگار نه انگار که این فاصله دور است! یارا! بیشتر قدم
بگذارید بر همس��ایگیمان .یادم نمیرود اول فروردین  ۸۸را؛ همان
لحظه که در صحن رضوی از شوق دیدنتان بلندبلند گریه میکردم،
همان لحظه که چشمان پر از اش��کم اجازه نمیداد خوب ببینمتان...
حضرت ماه! برایتان فراوان «و ان ی��کاد» میخوانم ،چرا که عجیب
«دلبستهی یاران خراسانی خویش��م»! ذهن قاصر من قد نمیدهد،
زبانم الکن است« ،بضاعۀ مزجاۀ» که میگویند منم...
یا امام رضا! خودت پای این نوش��تهها را امضا کن! «حق»  ۸را خودت
مهر قبولی بزن! روسفیدمان کن! ما محتاج نگاه شماییم ...رهبر انقالب
را خودت برایمان حفظ کن! چه خوش س��رود سیدحمیدرضا برقعی
در جوار حضرت معصومه و من آن را تک��رار میکنم در جوار حضرت
رضا« :همسایه ،سایهات به سرم مستدام باد» .همین حاال سالمتان را
بسپارید به قاصدکها ...اللهم صل علی علیبن موسیالرضاالمرتضی...

