جوانــی صاحــب امــوال زیــادی بــودم و بــا همســرم در بندرعبــاس زندگــی خــوب و مرفهــی
داشــتیم ،چندیــن ســال زندگــی مــا در آســایش کامــل ســپری شــد و باالخــره غــول بیشــاخ و دم
در خانــه مــا را هــم کوبیــد.
ورشکســتگی ِ
اآلن کــه بــه آنروزهــا فکــر میکنــم تنهــا چیــزی کــه بــه مــن آرامــش میدهــد ایــن اســت کــه در
زمــان خوشــی از یــاد خــدا غافــل نشــدم و همیشــه شــکرگزارش بــودم.
او میگویــد سالهاســت کــه در منــزل بــرای زن و فرزنــد خــود مصیبــت اهلبیت«علیهمالســام»
را میخوانــم و بــه ایــن معتقــدم کــه در و دیــوار خانــه هــم ماننــد قلبهــای تپنــدۀ مــا بــرای
معصومیــن حرفهــا دارنــد و بعضــی از روزهــا دلشــان میخواهــد کــه در ســوگ حســین«ع» و یــا
ســایر ائمــه اشــک بریزنــد .گاه دوســت دارنــد در جشـنها و اعیــاد امامــان ،صــدای هلهلــه خانــم
خانــه را بشــنوند.
آقــای حســینپور کــه صحبــت میکنــد ،احســاس میکنــم همهچیــز در ایــن جهــان دارای روح
اســت و بــا مــا حرفهــا دارد .آنقــدر بــا احتــرام راجــع بــه هــر چیــزی میگویــد کــه از برخــی اعمــال
خــود شــرمگین و بــرای لحظاتــی در افــکار ب ـ ه هــمریختــه خــودم غــرق میشــوم .از زبــان او
همهچیــز برمیگشــت بــه خالــق هســتی و ازای ـنرو زندگــی را زیبــا میدیــد.
از او میپرســم تابهحــال از امــام رضــا«ع» چیــزی طلــب کردهایــد کــه بــا شــما ســاز مخالــف زده
باشــد؟
او بــا تبســمی بــر لــب میگویــد :بســیار زیــاد تــا دلتــان بخواهــد .و بعــد ادامــه میدهــد :روزهــای
زیــادی در ایــن خانــه را زدهام و بــا او دربــاره امــورم بــه گفتوگــو نشســتهام .شــاید از صــد تــا
دعایــی کــه کــردم پنجــاه تــای آن را حاجــت گرفت ـهام و پنجــاه تــای دیگــر را حاجــت نگرفتــه،
ذخیــره آخرتــم کــردهام.
راســتش را بخواهیــد ایــن توقــع بیجایــی ســت کــه مــا انتظــار داشــته باشــیم تــا لــبتــر کنیــم
آنهــا مــا را اجابــت کننــد ،هــر بــار کــه دسـتخالی برمیگشــتم کل مســیر را بــه ایــن فکــر میکــردم
کــه کجــای کارم اشــتباه بــوده و درصــدد اصــاح آن برمیآمــدم و دفعــه بعــد بــا دلــی مطمئــن
برمیگشــتم و از او تشــکر میکــردم کــه بــا بــرآورده نکــردن حاجاتــم ،مــن را از آتشــی کــه نــه جبــر
ن هــم تلنگــری بــرای خــوب بــودن و خــوب مانــدن اســت نجــات داد.
اســت و نــه قهــر بلکــه آ 
از او میپرســم دلتــان نمیخواهــد بــهروزهــای اول زندگیتــان برگردیــد و یــا از امــام رضــا«ع»
نخواســتهاید؟ او پاســخ میدهــد :چــه کســی از پــول بــدش میآیــد کــه مــن نفــر دوم باشــم ،امــا
تــا بــهحــال از امــام رضــا«ع» بــه آن شــکل و ســیاقی کــه شــما تصــور میکنیــد نخواســتهام .تنهــا از
او خواهــش کــردم کــه هیــچ لقمــه حرامــی وارد ســفرهام نشــود .بــا اینحــال از هیــچ تالشــی بــرای
داشــتن زندگــی آبرومنــد فروگــزار نکــردهام و خوشــحالم که همیشــه ســربلند بــودهام و خانــوادهام
در آســایش بودهانــد.
هنوز برای کارهایم از همسرم اجازه میگیرم
فاطمــه محمدینیــا  60ســال دارد و میگویــد بــه امــام زمان«عــج» ارادت خاصــی دارد،
صحبتهــای او هــم دسـتکمی از همســرش نــدارد و مــن را بــرای دقایقــی بــه فکــر وامـیدارد.
از او ســؤال میپرســم وقتــی مشــکلی برایتــان پیــش میآیــد چــه میکنیــد؟ میگویــد :هنــوز
کــه هنــوز اســت بــرای بیــرون رفتــن از منــزل از همســرم اجــازه میگیــرم از او بــرای رفتــن بــه
حــرم آقــا اجــازه میگیــرم و روانــه حــرم کــه میشــوم تمــام دلشــورههایم تمــام میشــود و بــه
حــرم آقــا کــه میرســم چیــزی نمیتوانــم از او بخواهــم جــز ســامتی و ظهــور فرزندشــان امــام
زمان«علیهالســام».
ادامــه میدهــد :سالهاســت کــه بــهقصــد درد دل بــه حــرم او میآیــم و وقتــی پایــم بــه حــرم
میرســد از روی گل نرگــس خجــل میشــوم کــه بــرای امــور خــودم دعــا کنــم .بــه همیــن دلیــل
ســاعتها در حــرم مینشــینم و از آقــا میخواهــم دعــا کنــد ظهــورش نزدیــک شــود و بیایــد و مــا
را از ایــن غربــت و غیبــت طوالنــی برهانــد .او از غــذای حضرتــی میگویــد که همیشــه آرزو داشــته
بــر ســر ســفره آقــا بنشــید و بــه قــول خــودش ایــن غــذا برایــش از غــذای شــب عقدکنانشــان هــم
لذیذتــر و خوشــمزهتر و بهیادماندنیتــر اســت.

گزیدهاندیشهها

عشقچیست؟
عشــق ،عقــد دائمــی مــا بــا
غربــت اســت .عشــق ،شــب
نامــزدی ما با جدایی اســت.
عشــق ،کارت تبریکی اســت
کــه األن بــرای معلــم ســال
اول خــود میفرســتیم.
ـات نادرشـ ِـاه
عشــق ،لحظـ ِ
زندگــی اســت .عشــق ،وقتــی اســت کــه بــه یــاد
شــکوفههای بلــوغ میافتیــم .عشــق ،اولیــن مژگانــی
ـرت مــا عبــور میکنــد .عشــق،
ـون حیـ ِ
اســت کــه از جیحـ ِ
ل بــه رؤیاهــای ماســت .عشــق ،لحظــات
حملــۀ مغــو 
شــکوهمندی اســت کــه کــودکان بــر تلفـ ِـظ بابــا پیــروز
میشــوند .عشــق ،شــماره تلفنــی اســت کــه ســالها بــه
ـاعت
دنبــال آن میگردیــم .عشــق ،بزرگتریــن ثانیــۀ سـ ِ
دار زندگــی ماســت .عشــق ،لحظــۀ عظیمــی
شــماطه ِ
اســت کــه در آن ،زنــت بــرای معالجۀ قلبت ،طالهایش
را میفروشــد .عشــقَ ،ســر تنهایی آدم اســت که زیر آب
رفتــه اســت.
تــرم عبودیتــش را در
عشــق ،فرشــتهای اســت کــه ِ
زمیــن میگذرانــد .عشــق ،امتحــان ورودی رحمــت
الهــی اســت .عشــق ،تبصــرهای اســت کــه بــا آن
میتــوان بــه کالس باالتــر از بهشــت رفــت .عشــق،
خداشناسـ ِـی عمومــی اســت .عشــق ،مذهــب مردمــی
اســت .عشــق ،قویتریــن اســتدالل وجــود خداســت.
عشــق ،رصدخانــۀ مــاوراء طبیعــت اســت .عشــق،
یشــود.
قنــد متافیزیکــی اســت کــه در دل آدم آب م 
نپال هیپیهای ازجانگذشــته اســت .عشــق،
عشــقٍ ،
ماریجوانایی اســت که در ِگل آدم ریختهاند .عشــق،
کمپلکــس معرفــت اســت .عشــق ،فشـ ِـار
آمپــول ب
ِ
خــون طبیعــی جانداران اســت .عشــق ،قانــون بقای نر
و مــاده اســت .عشــق ،یــک عمــل جراحــی حیرتانگیــز
اســت کــه خداونــد ،روی قلب آدمــی انجام داده اســت.
عشــق ،آسانســور حیات بشــر اســت ،وای به حال کسی
که توی آسانســور گیر افتاده باشــد...
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