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رحمتآمدنت
مژدۀ «اعطینا» شد

[ محید سبحاین]

[ عکس :محیدرضا هالیل]

ایــن دیــوار گلــی ،آن چــراغ نفتــی فیتیل هســوز و آن قــاب عکــس ،همانقــدر کــه ســادهاند؛ همــان انــدازه
هــم پــر از زندگــی هســتند .بــرای مــن شــاید پــر از حســرت! اینکــه میگویــم حســرت ،مســتقیم منظــورم
بــه آن عکــس گــرم و پرقــدرت اســت.
آدمهــای درون عکــس را نــگاه کــن! پدربــزرگ و فرزنــدان و نوههــا! البتــه کــه جــای مادربــزرگ در ایــن
عکــس خالــی اســت و ا گــر بــود شــاید روی صــورت پدربــزرگ هــم لبخنــد نقــش بســته بــود!
لتــر ولولــه و حرفــش به شــور و شــوق تــوی خانواده
از آن ســفرهای خانوادگــی قدیمــی کــه از چندمــاه قب 
یشــود تــا این اتفاق بیفتد .حســرتش بــرای من
هســت .از آن ســفرها کــه همــه همــت خانــواده جمــع م 
همین نقطه اســت!
تصــور کنیــد کــه صبــح رفتــن اســت .همســایهها جمــع شــدهاند .یکــی اســپند دود میکنــد ،یکــی
کیــک همســایهها شــوق و دلتنگــی زیــارت اســت .هرکــدام
چاووشــی میخوانــد در بدرقــه .در چشــم ی 
بــه نوبــت جلــو میآینــد و خواســته و التمــاس دعــای خــود بــرای امــام رضــا«ع» را آرام بــرای مســافران
ککــردن بــه دستشــان
زمزمــه میکننــد .آن یکــی دســتمالش را ،آن یکــی انگشــترش را بــرای تبر 
میدهــد .دیگــری مقــداری اســکناس لولــه شــدۀ نــذر حضــرت را بــرای انداختــن درون ضریــح تحویــل
یســپارد کــه تحویــل خادمــان
میدهــد .آن پیــرزن همســایه دم رفتــن دســتبندش را در م ـیآورد و م 
یبــوس پــر از ذکــر صلــوات اســت .هرکــس کــه خوردنــی دارد بیــن همــه زائــران
امــام بدهنــد .میــان مین 
پخــش میکند.کســی آن وســط مدحــی میخوانــد و عاقبــت وقتــی به تپه ســام میرســند .چشــم همه
یشــوند میــان عکاســخانهای در
یشــود و لحظاتــی ســکوت .حــاال بعــد از چنــد روز همــه جمــع م 
تــر م 
جــوار حــرم .پشــت بــه پــرده منقــش شــده بــه تصویــر صحــن عتیــق .دســت بــه ســینه .تا برای همیشــه
ارادتشــان بــه امــام هشــتم ثبــت شــود.
ـزرگ ایــن عکــس -کــه در اوائــل دهــه  60گرفتــه شــده اســت -اکنــون در میــان
ممکــن اســت پــدر بـ ِ
ً
ـرکان امــروز مــادر و پــدر ،بــه فرزندانشــان عکــس را نشــان میدهنــد
نباشــد .امــا قطعــا آن پســرکان و دختـ ِ
و میگوینــد یــادش بــه خیــر .و بعــد از پدربــزرگ و خاطــرات ایــن ســفر میگوینــد .شــاید بــرای خــود آنهــا
هــم تکــرار چنیــن زیــارت رفتنــی حســرت شــده باشــد.

[لیال تقوی]
به زمین تا که رسیدی همهجا زیبا شد
هرچه گل بود شکفت و دل باران وا شد
هر فرشته به تو یک نام بهشتی میداد
آسمان دید که مجموعۀ آن «زهرا» شد
گفتآهستهکهخورشیدبتابدهمهجا
اینچنین نام تو اعالم به یک دنیا شد
ُ
رسمشانبودعربهاکهبهگلپشتکنند
رحمتآمدنتمژدۀ«اعطینا»شد
یکشب آویخته شد چادرت از عرش خدا
عطررؤیاییآنقسمتمریمهاشد
عشقهنگامنمازتبهتماشاآمد
«وندریندایره،سرگشتۀپابرجا»شد
روز میالد شما بود و دلم خواست ،غزل
عرضتبریکقشنگیبشود.آیاشد؟
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