يادي از آن سفر نوراني
حسين مظفر

اين د ّومين بار بود که همسفر مردي ميشدم
ک��ه نامش همراه با تاريخ انقالب و همراه با امام
در گوشهاي دل و جان ياران انقالب طنينانداز
است.
بار اول همس��فر ايش��ان در س��فر به اس��تان
مازن��دران ب��راي ش��رکت در کنگرة ش��هيدان
سرافراز استان توفيق داشتم و اين بار نيز همسفر
او در ديار زائران و عاشقان و رهپويان حرم نبوي،
بقيع مظلوم و در مرک��ز توحيد که به يادماندني
است.
صالبت هاش��مي در عربس��تان ،در حقيقت
تبلور هيمنه و اقتدار نظام اس�لامي بود و استقبال
ع ّزت مدارانة عربس��تان از او ،اس��تقبال از امام و
حرمت گذاري به مل��ت بزرگ ايران
محس��وب ميش��د و حضور و
سال شانزدهم ،تابستان 87
شـماره64
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س��خنراني حکيمانهاش در کنفرانس بينالمللي
گفتوگوي اسالمي در  15خرداد  87در کنار
خانة خدا ،تجلّي ع ّزت اسالم نبوي و تشيّع علوي
به شمار ميآمد .براي اولين بار بود که عال ِم ّ
متفک ِر
مجرب ايراني در جمع
شيعي و يک سياستمدار ّ
 800نفر از علما و نمايندگان مذاهب اسالمي از
سراسر جهان ،در مراسم افتتاحيهاي بعد از پادشاه
عربستان سخن ميگويد و خوش ميدرخشد و
اعجاب بزرگان در اج�لاس را برميانگيزاند و
تجلّيبخش ع ّزت تشيع و اسالم ناب ميگردد.
ط��رح مهم ترين مس��ائل مربوط ب��ه جهان
اسالم ،از قبيل فلس��طين ،عراق ،افغانستان ،لبنان
ِ
يادآوري خطر صهيونيس��م بينالمللي و سلطه
و
و تجاوز آمريکاييه��ا در منطقة خاورميانه و به
غارت رفتن حيثيت معنوي و س��رمايههاي
مادي مس��لمانان منطق��ه و غفلتزدايي

مقاالت

از سران و علماي کش��ورهاي اسالمي و تأکيد
بر مش��ترکات اس�لامي و اتحاد ملل مس��لمان
و بهرهگي��ري از ثروتهاي عظي��م و نيروهاي
خروش��ان امت اس�لامي در مقابله ب��ا تهديدها
و تجاوزها توس��ط آيتاهلل هاش��مي رفسنجاني
جاي��گاه اجالس را ارتقا داد و به گفتوگوها و
روند اجالس ،جهت و رونق خاص بخشيد.
حض��ورش در حرم نب��وي و بقي��ع مط ّهر،
ِ
روي ديگ�� ِر اين هيمنه و صالب��ت را به نمايش
ميگذارد؛ هيمنهاي که يک س��وي آن اقتدار و
صالبت و سوي ديگرش تواضع و خضوع بود.
صالبت و اقتدار در تح ّقق خواس��تههايش براي
ورود بيمزاحم��ت مش��تاقان اهلبيت عصمت
و طهارت در بقي��ع و حرم مطهر نبوي و تواضع
و خضوعش با حضور در کنار مضجع ش��ريف
نب��وي ،در کنار خانة کوچک زه��را و در مزار
بيچراغ بقيع.
متحجرانة وهابيو ِن سلفي
از يک س��و افکار ّ
را من��زوي ميکن��د و راه را ب��راي حضور زنان
دلس��وخته و پروانههاي عاش��ق ب��ه بقيع مظلوم
ميگش��ايد و ازس��وي ديگر در روضة رضوان
نبوي مينشيند و در کنار خانة فاطمه ميآسايد و
آرام آرام زمزمه ميکند و ميگريد و در حالي
متعص��ب ،صداي
ک��ه وهابيون خش��ک مغز و ّ
مناج��ات را برنميتابند ،به م��داح اجازة مديحه
س��رايي و روضهخواني ميدهند .م��داح نيز از
مظلوميت زهرا ميسرايد و مشتاقان نيز ميگريند
و اشک ميريزند.
و در پايان مراس��م نيز اين مرد با صالبت ،با

در آغوش گرفتن ضريح محبوبترين مخلوق
آفرين��ش و بوس��ه زدن بر آن مضجع ش��ريف،
ش��گفتي ديگري ميآفريند و ژرفاي وجودش
را از عش��ق به سرور کائنات لبريز و دل عاشقان
متحجران خشک مغز
اهل بيت را مسرور و خشم ّ
وهابي را که تماش��اگر رابطه و شيوة عاشقي در
اين صحنه بودند ،برميانگيزاند.
داستان بقيع و حضور در آن بهشت بيبارگاه،
در چهار شب متوالي حکايتي ديگر داشت.
شايد براي هاشمي انتظاري بيش از يک بار
براي رفتن به زي��ارت ائمة بقيع متصور نبود ،اما
اص��رار او براي حض��ور مقتدران��هاش در همة
ش��بهايي که در مدينه بود در بقيع مطهر ،چيزي
جز باز کردن ميدان عش��قورزي و عقده تکاني
بيشتر زنان ايراني با ائمة مظلوم بقيع نبود.
نشس��تن هاش��مي در کنار ديوارهاي بقيع و
نظاره کردن هجوم عاش��قانة زن��ان ايراني براي
حضور در ب��ارگاه مقدس به منظور کام گرفتن
از دري��اي ک��رم و محبت اه��ل بيت عصمت و
ضجههاي جانس��وز آنان در
طهارت و ش��نيدن ّ
لحظههاي وصال و پيوس��تن به آنان بعد از رفتن
ِ
آخري��ن آن ها ي��درک و اليوصف ب��وده؛ چه
نالههايي که در آن شبهاي نوراني فرياد نشد،
چه اشکهايي که جاري نشد و چه دعاهايي که
بر لبان زائران ايراني زمزمه نش��د؛ دعا براي امام،
دعا براي رهبري فرزانه ،دعا براي شهيدان و دعا
براي آيتاهلل هاش��مي و باليدن بر خود به خاطر
آن اقتدار و اين افتخار.
العزة هلل و لرسوله و للمؤمنني
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