و بتوانــد بــا انــرژی مثبتــی کــه دارد بـ ِـار مشــکالت را از دوشــت بــردارد .خوشــبختانه همســرم بســیار
بانشــاط و پرانــرژی اســت و هیـچگاه اجــازه نــداده جــو منــزل ســنگین باشــد و مــن فکــر میکنــم کــه
ایــن امیــدوار بــودن و بانشــاط بــودن ،از ایمــان قــوی نشــئت میگیــرد ،چرا کــه همســرم بســیار معتقد
اســت و همیشــه در هــر کاری بــه ائمــه اطهار«علیهمالســام» بخصــوص امــام رضــا«ع» توســل
میکنــد و هــر بــار هــم کــه کاری برایــم پیــش آمــده و بــا او در میــان گذاشــتم او بهتریــن راهحــل را
یشــویم و بــا مســئلت از امــام رئــوف بــرای مرتفــع شــدن آن
ی مــا راهــی مشــهد م 
ارائــه داده و هــر دو 
حرکــت میکنیــم .بزرگتریــن دارایــی مــن داشــتن همســرم اســت کــه بــه قــول امروزیهــا همیشــه
پــای ثابــت تمــام امــور مــن بــوده و از مــن حمایــت کــرده اســت.
او ادامــه میدهــد :حکایــت آمــدن مــا بــه مشــهد مقــدس ایــن دفعــه بــا ســریهای قبــل تفــاوت دارد،
تاریــخ ازدواج مــا  10ربی ـعاالول همزمــان بــا تاریــخ ازدواج پیامبــر ا کــرم«ص» و حضــرت خدیجــه
کبــرا«س» اســت ،دیــروز پســرم ،مــن و مــادرش را بــه قــول جوانهــای امــروزی ســورپرایز کــرد و بلیت
اقامــت در مشــهد رابهعنــوان هدیــه بــرای یــک هفتــه تهی ـ ه کــرده بــود ،البتــه ایــن را هــم بگویــم
کــه تاریــخ تولــد پســرم هــم همــان ده ربیـعاالول اســت و خیلــی دوســت داشــت همــراه مــا بــه مشــهد
بیایــد ،امــا بــه دلیــل اینکــه مدیــر یــک مجموعــه اســت و مســئولیت دارد ،نتوانســت در ایــن ســفر بــا
مــا باشــد.
از او میپرســم حــال کــه بهتریــن کادو ســالروز ازدواجتــان را گرفتهایــد بــرای هدیــۀ تولــد پســرتان
چــه چیــزی در نظــر داریــد؟ او میگویــد :فکرهایــی در ســر دارم ،علــی فرزنــد کوچــک ماســت و خــدا
مســن و ســال خــود جلوتــر بــوده و چــه در زمینــه
را شــاکرم کــه همیشــه یــک پلــه از جوانهــای ه 
کاری و چــه در زمینــه روابــط اجتماعــی و خانوادگــی دارای شــعور و درک باالیــی اســت ،امــروز تمــاس
گرفتــم و بــه او گفتــم مــن و مــادرش چــه تصمیمــی داریــم و او مــا را بــا دالیــل ســنجیده خــود متقاعــد
و منصــرف کــرد و بــه مــن گفــت بهتریــن هدیــه بــرای مــن ایــن اســت کــه در پیشــگاه آقــا ،وقتــی از
مــن میگوییــد لبخنــد رضایــت بــر لبــان شــما و مــادرم باشــد ،او کــه بدانــد شــما از مــن راضی هســتید،
تمــام امــور مــن را کفایــت میکنــد و تــا آخــر عمــر خوشــبخت خواهــم بــود.
ً
او ادامــه میدهــد :در ایــن ســفر جــای دختــرم بســیار خالــی اســت .اتفاقــا بــه مــادرش قبــل از اینکــه
شــما را ببینیــم میگفتــم ا گــر اآلن هانیــه اینجــا بــود ،در جایجــای حــرم از مــا عکــس میگرفــت،
ت شــدۀ مــادری باانــرژی و محکــم اســت و بحمــداهلل بســیار زیــرک و در کارش همیشــه
او هــم تربیـ 
موفــق و مصمــم اســت.

بهقصداجابتروانهحرمتمیشوم
در بــارگاه مطهــر او همــهچیــز شــناختهشــده اســت .زمیــن ،آســمان ،هــوا ،کبوتــران گردا گــرد گنبــد
طالی ـیاش و مهربانــی بیحدومــرزی کــه مرزهــا را درنوردیــده و تــرس از آینــدۀ ناشــناخته پیــش
روی زائــران را شــکاف میدهــد و در آن بارق ـهای از جنــس امیــد پخــش میکنــد.
فضــای جســم و جــان در بــارگاه او معطــر از تمــام دانستنیهاســت .دانســتنیهایی کــه بــه پاهــای
خســته و بیجــان ،رمــق گام برداشــتن در جــاده نامعلــوم زندگــی را میدهــد .قدمهایــی کــه بعــد از
یشــوند و در بزنگاههــای زندگــی بــه بیراهــه نمیرونــد.
زیــارت او راهبلــد جــاده زندگــی م 
حبیبــه خالصــی  63ســال دارد و از همــان ابتــدای گفتوگــو از آرزوهایــش در حــرم آقــا میگویــد.
از او میپرســم بــه نظــر شــما چطــور از او بخواهیــم تــا اســتجابت کنــد؟ بــا لبخنــدی پرمعنــا
یشــود کــه بغیــر از خــدا و
جــواب میدهــد :بــه نظــر مــن تنهــا زمانــی دعــای هرکســی مســتجاب م 
ائمه«علیهمالســام» بــه هیچکــس دیگــری امیــد نداشــته باشــد .وقتــی مــن و همســرم حاجتــی
یشــویم.
یبــرو برگــرد حاج ـتروا م 
یشــویم و ب 
داریــم ،فقــط ب ـ ه قصــد اســتجابت روانــه حرمــش م 
او میگویــد :بعضــی روزهــا کــه دلــم میگیــرد و دوســت دارم کســی باشــد تــا آرامــم کنــد ،آرزو میکنــم
در حرمــش باشــم تــا او مرهــم دردم شــود .حــس اینکــه یــک نفــر مراقبــت هســت و چشــم از تــو
ف و حدیــث بــر ســر مهربانــی
برنم ـیدارد بســیار لذتبخــش اســت ،عنایــت امــام رضــا«ع» و حــر 
او مختــص تنهــا مســلمانان نیســت ،مهربانــی او را قلــب هــر عاشــقی تجربــه کــرده اســت و مــا
خراســانیها بایــد قــدر ایــن گوهــر تابنــاک را کــه در حوالــی مــا میدرخشــد بدانیــم و مشــکالتمان را
از او مســئلت کنیــم.

گزیدهاندیشهها

شیعهو سنی؛
یکخانوادههمراه
امــا مــادرم بود که آداب نماز را به
مــن آموخــت .او بســیار متدیــن
بــود .مهــم نبــود کــه در کجــای
دنیاســت ،یــا مشــغول انجــام
چــه کاری اســت؛ پنــج بــار در روز
پیشــانی بــه خــاک میســایید و
نمــاز بهجــای مـیآورد ...بیســر
و صــدا بــه اتــاق مــن میآمــد و بــه مــن در خوانــدن نماز صبح
کمــک میکــرد .بــا هــم وضــو میگرفتیــم و آمــاده میشــدیم
تــا در محضــر خداونــد متعــال حاضــر شــویم ،و ســپس رو بــه
ســوی مکــه پیشــانی بــه خــاک میســاییدیم.
مــادرم مثــل بیشــتر ایرانیهــا شــیعه بــود ،در حالــی کــه بقیــه
اعضــای خانــواده سـ ّـنی بودنــد ،امــا هرگــز مشــکلی وجــود
نداشــت .شــیعه و ســنی بیش از صدها سال در کنار یکدیگر
زیســته و بــا هــم ازدواج کــرده بودنــد .اختالفات مــا در مقابل
نقــاط مشــترکمان بســیار ناچیــز بــود .مهــم همه مســلمانان
بودنــد ،بــدون در نظــر گرفتــن فرقههایشــان ،تســلیم خــدا
بــودن و معتقــد بــه ایــن کــه خدایــی جــز اهلل وجــود نــدارد
و حضــرت محمــد «ص» آخریــن فرســتاده اوســت .ایــن
تعریــف قرآنــی یــک مســلمان اســت و در خانــواده مــا بســیار
اهمیــت داشــت.
هنــگام محــرم ،مــاه گرامیداشــتن خاطــره شــهادت امــام
حســین «ع» نــوه گرامــی پیامبــر اســام «ص» در کربــا،
عــراق ،گاهــی ســرتاپا ســیاه میپوشــیدم و همــراه مــادر
میرفتــم تــا در مراســم اهــل تشــیع شــرکت کنــم« .از
مــن دور نشــو» ســفارش مــادرم بــود .چــون مراســم اهــل
تشــیع مفصلتــر از مراســم اهــل تســنن بــود .هرگــز چشــم
از ســخنران کــه بــه طــرزی شــگفتآور مصیبــت رخ داده
بــرای امــام حســین«ع» و یــاران اندکــش را در ســرزمین
کربــا بازســازی میکــرد بــر نمیداشــتم ،وقتــی در مــورد
ســرزمینی کــه در آن بــه دام انداختــه شــدند و وحشــیانه
یزیــد غاصــب قتلعــام شــدند ،ســخن
توســط ســپاه ِ
میگفــت.
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