
مناجاتی برای امام رضا )ع( به قلم سید مهدی شجاعی؛
...و کمی که بزرگتر شدم، فهمیدم که هنوز و همیشه 

خیلی کوچکم برای فهمیدن تو!
السالم علیک ایها االمام الرئوف

آن زمان که بسیار بچه تر بودم از اکنون، با خودم فکر می کردم که تو اگر نیامده بودی، تو اگر پا به جهان 
نگذاشته بودی، تو اگر خودت را به مردم نشان نداده بودی، همه لغت نامه ها معطل می ماندند که در مقابل 
»رئوف« چه بگذارند؟! کدام معنای حقیقی، کدام مثال عینی، کدام تعین وجودی، کدام مفهوم ملموس 
و محسوس و کاملی در عالم هست که بتواند واژه رافت و رئوف بنشیند و این مصدر و صفت را معنا و هویت 
ببخشد، جز نام تو ای مهربان ترین قلبی که در عالم تپیده است؟! سال های سال، این گمان، گمان کودکانه 
من بود و باورم این بود که تو آمده ای تا واژه  مهربانی در فرهنگ لغات، تنها و بی معادل و معنا نماند و... این 
رسالت توست در عالم. اما کمی که بزرگتر شدم و چشمم که به چشمه هایی از مهربانی ات گشوده شد، از 
آن گمان های کودکانه خنده ام گرفت. احساس کردم که اقیانوس را مقابل واژه کوزه  آب نهاده ام و با همه 
کودکی ام خیال کرده ام که اقیانوس آمده است تا به کوزه ای آب، معنا و هویت ببخشد و او را از تنهایی و 
غربت درآورد. اما کمی که بزرگتر شدم و دلم توانست چون کبوتران حرمت در آستان مهر تو، پر و بالی 
بگشاید، فهمیدم که واژه ها چقدر ناتوان و حقیرند برای معنا کردن تو.  و ... کمی که بزرگتر شدم فهمیدم 
که هنوز و همیشه خیلی کوچکم برای فهمیدن تو. ... و اکنون فهمیده ام که نه من، که عالم بسیار کوچک تر 
از آن اســت که جرعه ای از اقیانوس حضور تو را فهم کند. ای بیکرانگی محض! ای مهربانی منتشر! ای 
هویت بخش رافت! ای کمال کرامت! و ای تمام سخاوت! ما چه کنیم با عجز و ناتوانی واژه ها؟ واژه هایی که 
اندازه فهم ماست و نه قاعده شخصیت تو.  واژه هایی که حتی از انتقال ادراک ما عاجز است چه رسد به بیان 

هویت تو. ما چه کنیم و چه می توانیم بکنیم جز اینکه دست به دعا برداریم و از خدا بخواهیم که 
آن »ابن الرضا«ی آخرین بیاید و آن خورشید چهاردهم طلوع کند. گفته اند وقتی او بیاید، 

دست مهربانش را بر سر خالیق می گذارد و عقل هایشان را کمال می بخشد، آنچنان که 
می فهمند بسیار از آنچه را که قبال نمی فهمیدند. ای امام رضای دوست داشتنی! فقط 

فرزند قائم توست که می تواند تو را برای ما معنا کند و تنها در سایه ظهور اوست که ما 
می توانیم عقاب اندیشه مان را در آسمان بیکران ادراک به پرواز درآوریم. ای امامی 

که در مقابل هیچ حاجتی زبان دلت هرگز به گفتن »نه« نمی چرخد، ظهور عاجل 
فرزندت را از خدا بخواه!
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درباره مسایل روز فرهنگ و هنر به قلم مرتضی طهرانی تقدیم شما کنیم.


