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یــک روز معتــدل پاییــزی ،از آنروزهایــی کــه بــرای احتیــاط کاپشــنی هــم بــر مـیداری ،چــون
خبــر نمیکنــد و ممکــن اســت آفتــاب مالیـ ِـم پاییــزی ،جایــش را بــه ابرهــای بارانــی بدهــد.
امــا اینجــا و در ایــن نقطــه ،آفتــاب و بــاران توأمــان هســتند ،آفتــاب مهــر او و بــاران ارادت
زائرانــش.
به تعداد آدمهایی که اینجا میآیند خواهش و تمناست و به تعداد تمام آنها آغوش مهر.
بــه آن پیرمــرد بــا کاپشــن ســبز نظامــی نــگاه میکنــم کــه دســتان بــه هــم چســبیدهاش را با چه
خلوصــی بــه نشــانه خواهــش بــاال آورده اســت یــا آن زن میانســال کــه بغــض تمــام وجــودش را
گرفتــه اســت ،آن مــرد روی ویلچــر کــه ســکوت کــرده اســت و یــا آن...
چه فرقی میکند؟!
اینکــه از کــدام شــهر یــا روســتا آمــده اســت ،زن اســت یــا مــرد ،شــغلش چیســت ،تحصیالتــش،
ســنش و بــا چــه هــدف و بهانـهای...
اینجا کسی اینها را از او نمیخواهد و نمیپرسد.
اما من ماندهام مبهوت این دریای یکرنگی...
یکی ،شاید همان پیرمرد میگوید« :محبوب رضاست هر که دلريشتر است»
دیگری ،شاید آن زن میانسال میگوید« :از کعبه صفــای اين حرم بيشتر است»
مرد روی ویلچر شاید میان سکوتش میگوید« :اينـــجاسـت طبيبــــی که ندارد نوبــــت»
و آن زائر دیگر «هر دل که شکستهتر بود ،پيشتر است»

در ربیع شادمانی با خدا
مینویسم شعر لبخند تو را
می نویسم با بهشتی از سرور
با قلمهایی که دارد رنگ نور
ای ربیع آرزوهایم! سالم
برگ سبز گفتوگوهایم! سالم
ذکر ما را با حضورت دم بده
مژدگانیهای ما را هم بده
مژدگانیهایی از جنس حضور
مژدگانیهای ایام سرور
اول از مدح تو مینوشم عسل
کوزهای از دست کندوی ازل
آب زمزم را تو شیرین کردهای
کام آدم را تو شیرین کردهای
آسمان با نور تو تزئین شده
با قدمهایت زمین سنگین شده
ای تپشهای زالل آسمان
زوال آسمان
زندگی بی ِ
ِ
جانشین مطلق آئینهها
ای امام جمعۀ آدینهها
بعد بسم اهلل رحمان رحیم
نام تو ُبرده است موسای کلیم
میوزی مثل نسیمی کو به کو
با صدای دلنواز هو و هو
میوزی و دشت را ُپر میکنی
خارها را می َبری ُحر میکنی
راستی روز نهم ،عید شماست
روز خوشحالی خورشید شماست
تو که خوشحالی! خدا خوشحالتر
فاطمه با مصطفی خوشحالتر
ای ربیع شادمانیها سالم
عید اهل آسمانیها سالم
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