53
عطر حرم

شمایی که من میبینم ،هنگام مرگ هم زوار بارگاهت را تنها نمیگذاری
حس�ین قدیانی :بعد از مراسم جشن
تکلی�ف ،گروه�ی از بچهه�ا ه�مراه
مادرانش�ان آمدن�د حی�اط صحن با
صفای رأ سالحس�ین و همی�ن جایی
نشستند که در عکس میبینید .کمی اینورتر از من
که مشغول نوش�تن بودم و نتبرداری .پسربچهای
از بینشان آمد و یک ش�کالت گذاشت کف دستم.
دس�تی به س�رش کش�یدم و رفتم پیش جماعت.
یکی از خانمها پرس�ید« :ایرانی؟» گفت�م« :نعم!»
و بعد جیبهای جلیق�هام را گش�تم ،بلکه من هم
هدیهای به این عزیزان داده باش�م .معاألس�ف جز
#بهمن چی�زی پیدا نک�ردم .ناگهان ام�ا چیزی به
ذهنم رسید .رفتم از ساکم -که در تویوتای سرتیم

حفاظت ب�ود -عطر اونتوس را برداش�تم و ازش�ان
خواس�تم دستش�ان را بیاورند جلو .یکی از زنها
سؤال کرد« :عطر کجاس�ت؟» جواب دادم« :از بازار
نزدیک مش�هدالرضا خری�دهام؛ بازاررضا!» دوباره
گفت« :عطر حرم را نداری؟» داش�تم .من همیش�ه
در س�اکم ،هم عطر اونت�وس دارم ،ه�م عطر حرم
س�لطان جان و جهان .آنه�م اصل�ش را که وقتی
بزنی ،همچین مس�تت کند .به چند ثانیه نکش�ید
که رفت�م و این بار عط�ر حرم ضامن آه�و را آوردم
برایش�ان .جل�دی عطر را ک�ف دس�ت مالیدند و
بعد چند بار کش�یدند روی صورتش�ان .اونتوس
را فقط به دس�ت مالی�ده بودند .بعضیش�ان بغض
داش�تند و بعضی فراتر؛ نم اش�ک را مهمان گونهی

خود کرده بودند و رس�ما داش�تند گریه میکردند:
«السالم علیک یا س�لطان یا علیبن موسیالرضا».
این #س�لطان را مبادا فکر کنی من اضافه کردم به
سالم آن زن روسریسفید .عین سالمش را نوشتم.
قربانت بروم حض�رت شمسالش�موس .من فدای
آن اخالق خاصت بش�وم الهی .یعن�ی آدمیزاد در
بهشت و در همسایگی خود خدا هم نشسته باشد،
باز اینجور هستی شما که به بهانهای ،دلش را ببری
پنجرهف�والد .آری! اینجا در حل�ب هم ولکن آدم
نیس�تی .یک آن بد دلتنگ حرمت شدم .شمایی
که من میبینم ،هن�گام مرگ ه�م زوار بارگاهت را
تنها نمیگذاری .م�ا هم که به یادت نباش�یم ،تو به
یاد ما هستی .یا س�لطان! این بار به یاد تو ،چشم به

رأسالحسین ش�هر حلب میاندازم و بلند ،جوری
که همهی س�وریه ن�ه ،همهی منطق�ه بلکه همهی
جهان صدایم را بشنوند ،میگویم :السالم علیک یا
اباعبداهلل ...راستی آقاجان! جماعت دوست داشتند
به زودی زائر حرمت ش�وند .ندیدی اشکشان را؟
خانه و زندگی را در جنگی خانمانسوز باختهاند اما
آنکه «علیبن موسیالرضا» را «سلطان» میخواند،
انگار صاحب کل هستی اس�ت .آری! ما با تو داریم
پادش�اهی میکنیم در عال�م .امروز حلبی�م و فردا
انش�اءاهلل قدس .اما ف�ردا در مس�جداالقصی هم
واهلل باز دل ما را میکشانی به صحن انقالب .اخالق
دلبرت دستمان آمده یا اباالحسن ...گفت :قربون
کبوترای حرمت امام رضا...

