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السالم علیک یا علیبن موسیالرضا

من مجاور سلطانم
آرزوس�ادات محس�نی :بند کفشهایم را محکم
بس��تهام؛ گیرهی روس��ریام را محکمتر! چادرم را
همچون خیمهای آسوده و امن بر سرم پهن کردهام!
قصد زی��ارت در درونم #غوغا میکن��د و کبوتر دلم
تا آس��مان حرمت پر میگش��اید! خودت به ضیافت
امروز دعوتش ک��ردهای و ای��ن وصلهی ناج��ور را طلبی��دهای! امام
گناهکارانی دیگر! امام شرمندهها! امام پشیمانها! امام خستهها! امام
دلشکس��تهها! امام بیکسوکارها! رندی میکن��م و از بابالجوادت
میآیم؛ شک ندارم به حرمت نام #جواد مرا میپذیری! خوب میدانم
برای خرامیدن در این خانهی باصفا ابتدا باید کس��ب اجازه کنم! مگر
میش��ود بدون اذن صاحبخانه وارد خانه ش��د! یا امام رئوف! عرض
ادب ...باز هم مهربان��ی کن و باز ه��م برگهام را #امضا ک��ن و باز هم
رضایت بده تا گام بردارم و وارد حریم منورت شوم ...این #باغ که من
میبینم ،زیباتر از آن است که با یک غالم روسیاه عاصی ،آسیبی ببیند!

پس اس��توار ،پا بر خاکی میگذارم که میان دو ک��وه کالت و بینالود
«قطعهای از بهشت» است؛ آنقدر معطر و مطهر و افالکی که مالئک
در اینجا عزم زیارت میکنند؛ زیارت آفتاب! زیارت جامعهی آفتاب!
چه جغرافیای عزیزی دارد این زمین! چه تاریخ عظیمی! در روضهی
رضوان رضوی ،هم مصفای رض��ا را داری ،هم مصطفای احمد را؛ یک
تیر و دو نشان! ببخشید! یک تیر و سه نش��ان! که مشهد امام رضا در
حکم حج ما فقراست! جانم به مش��هدالرضا! هان ای حضرت متصل و
موالی پیاپی و آقای پیدرپی! دست بر سینه و چشم دوخته به پرچم
سبز گنبد باش��کوهت ،نقارهزنان #سالم میدهم :الس�لام علیک یا
علیبن موسیالرضا ...سالم بر تو ای وارث آدم ،ای فرزند ابراهیم و ای
صاحب مقام رضایت الهی ...میایستم کنار سقاخانه و چشم در چشم
ایوان طال ،نفسی تازه میکنم! این حوالی حتم دارم که هوایش متبرک
است به نفس حقت! بوی عشق میدهد با طعم پاییزی! چادرم در باد
میرقصد ...و هر چه به آس��تان دلبرت نزدیکتر میش��وم ،حرمتش

بیشتر میشود! کفشهایم را به قصد احترام درمیآورم و خوب میدانم
این زمین #عاشق است؛ پاهایم گرمای قلب تبدارش را لمس میکنند
و هماهنگ با ضربان قلب نقارهها ،از من سبقت میگیرند برای رسیدن
به درگاهت .فدایت شوم آقا که این همه #زائر داری ،که همیشهی خدا
سرت #شلوغ است ،که همهی عالم را نمکگیر سفرهات کردی! صحن
انقالب تو پر از آفتابگردانهایی است که به سمت تو مایلاند! خورشید
آسمان هم به دور جاذبهی تو میچرخد و به عشق تو اشراق میکند! به
منجمان بگویید که خورشید را در شرق ایران رصد کنند؛ از خراسان،
از ش��رقیترین جای زمین ...نگاه��م به پنجرهفوالد گ��ره میخورد!
ناخودآگاه حوائجم یادم میرود و دلم قرص میشود که #سعادت یعنی
همین نفس کشیدن در هوای تو! به محضر شمسالشموس آمدهام و
باید به امامتش #شهادت بدهم؛ به پیامبری جدش و به والیت پدرش!
البته این شهادت گواه آن است که ش��اید دریچهای باز کنم و خودم
را داخل کنم در ش��عاع معرفت امامتت! وگرنه جایگاه زعامت تو برای

تمام هستی مشهود است؛ چه نیازی است به گفتن طوطیوار من! نیت
میکنم دو رکعت نماز عاش��قانه به پیشگاهت #هدیه کنم! تو دریایی
و من قطره؛ اما رئوفتر از آنی که دست رد به سینهی مور بزنی! اخالق
بندهنوازت دستمان آمده آقا! بیخود نیست عوض دعای همیشگی
قنوت ،صلوات خاصهی تو را میفرس��تم« :الصدیق الشهید» .قطرات
اشک را بر گونههایم میبینم! تو هم میبینی! یقین دارم که مهمترین
رکن نماز مرا میبینی! و من شیدای این زمانم! زمانی که دلبرانه حول
من و ضریح تو میچرخد؛ یا س��لطان! چه لذتی دارد زائر تو شدن در
این بقعهی مبارک! هرچند میدانم آنق��در مهربانی که از همان اول
که گیرهی روس��ریام را میبس��تم ،مرا زائرت میخواندی! شاید هم
کمی زودتر؛ از همان روزی که مرا در جوار بهش��ت زیبایت پذیرفتی
و همس��ایهی کبوتران گنبد طالییات کردی .مجاور نور .مجاور حق.
مجاور اهلل و مجاور امیناهلل .حاال سالهاست بهشت تو خانهی امن من
است یا اباالحسن...

