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 نويسنده : سيد مهدي شجاعي

 مقدمه

 هيچكس آيا توانسته است غم فاطمه را ـ سالم ااهلل عليها ـ در سوگ پدر به تصوير

 بكشد، جز نالههاي بيت االحزان فاطمه؟

 در اندوه جگر سوز علي ـ سالم ااهلل عليه ـ در مواجهه با فاطمة ميان در و ديوار و گاه

 ود فاطمه، هيچ هنرمند عارفي توانسته است مرثيه بسرايدشستن صورت نيلي و بازوي كب

 آنچنانكه از عمق رنج آدمي در چروكهاي پيشاني علي خبر دهد و وسعت غمهاي خلقت

 را در پهناي اشك علي بشناسد و بشناساند جز بار اشك پنهاني علي؟

 ادر بر بامهيچكس را ياراي آن بوده است كه آالم محض زينب را به هنگام ديدار سر بر

 نيزهها بيان كند، جز خون جاري از سر مبارك زينب؟

 اگر زينب ـ سالم ااهلل عليها ـ با مشاهده سر برادر، حسين ـ روحي فداه ـ سالمت سر

 خويش را تاب آورده بود و سر بر ستون كجاوه نكوبيده بود، چه كسي عشق را، درد را و

 هجران را در آفرينش تفسير ميكرد؟

 دردهايي است كه نويسنده را، اگر احساس داشته باشد، خاكستر ميكند و قلم را، اگر اينها

 .به تعداد درختان عالم باشد، ميسوزاند و دفتري به پهناي گيتي را آتش ميزند 

 سوز اشكهاي فاطمه، هنوز پاي عارفان را در بيت االحزان او سست ميكند و كمر ابرار را

 ولياءااهلل مياندازد.ميشكند و آتش به جان ا 

 معاذااهلل كه رشحة هيچ قلمي بتواند با اشك سوزناك علي به هنگام شستن پيكر فاطمه

 برابري كند. كجاست اسماء؟

 از او بپرسيد، فرشتگاني كه در اشكهاي آن هنگام علي به تبرك غسل ميكردند، بال و

 پرشان نسوخت؟

 نين عميق آفريده، دردهايي از اين دستآنچه بر پيشاني تاريخ تشيع، چروكهايي اينچ

 .است. دردهايي كه گفتني نيست، بيان كردني نيست، تصوير و تصور كردني نيست 

 درد را ـ اگر بسيار عميق باشد ـ به زخم تشبيه ميكنند و زخم را ـ اگر بيش از حد

 و پنج سوزنده باشد ـ به آتش. و حرارت كدام آتشي ميتواند با هرم قلب علي در بيست

 سال سكوت خار در چشم و استخوان در گلوي او برابري كند؟

 اند«مشبة به»نيستند، « مشبه».پس اينگونه دردها  

 .و تاريخ شيعه، آكنده از دردهايي اينگونه است 

 الم ـ در شهادت برادر علمدار، عباس ـ عليهغم كمرشكن و چاره سوز حسين ـ عليه الس

 هالم ـ ، روحي فدا.الس 

 الم ـ عالمي بفداش، در برابر جگر پاره پاره امامِسكوت اندوهبار حسين جان ـ عليه الس
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 برادر حسن، ـ سالم ااهلل عليه ـ حسرت عميق عباسِ برادر، عباسِ عمو، عباسِ پدر و

 .عباسِ اميد در جراحت مشك آب 

 .درد وصف ناشدني سجاد در شهادت مظلومانة پدر 

 ن انبوه درد بر درد و تراكم جراحت بر جراحت و زخم بر زخم وو از آن پس، همچنا

 .اتصال مدامجوي خون 

 .انگار كه تاريخ را در سرزمين شيعه با خون رقم ميزنند، با مظلوميت خون 

 و اين قلم تنها كاري كه ميتواند بكند، اقرار و اعتراف به عجز است در مسير شناخت ...

 ت، چه رسد به شناساندن و تقرير و تصوير كردن آن.الفباي اين كتابِ مظلومي 

 و الحمداهلل ربالعالمين

 سيدمهدي شجاعي

 سالم ااهلل عليها -والدت زهراي مرضيه- 

 !روزگار غريبي است دخترم! دنيا از آن غريبتر 

 اين چه دنيايي است كه دختر رسول خدا را در خويش تاب نميآورد؟

 را در خود تحمل نميكند؟« آفرينش زن راز»اين چه روزگاري است كه 

 دردانة خدا را از خويش ميراند؟اين چه عالمي است كه 

 .روزگار غريبي است دخترم. دنيا از آن غريبتر 

 آنجا جاي تو نيست، دنيا هرگز جاي تو نبوده است. بيا دخترم، بيا، تو از آغاز هم دنيايي

 بهشت آمده بودي...نبودي. تو از بهشت آمده بودي، تو از  

 آن روزها كه مرا در حرا با خدا خلوتي دوست داشتني بود، جبرئيل؛ اين قاصد ميان عاشق

 لَك خوب و پاك و صميمي، اين امينو معشوق، اين رابط ميان عابد و معبود، اين م

 رازهاي من و پيامهاي خداوند، پيام آورد كه معبود، چهل شبانه روز تو را ميخواند، يك

 . خلوت مدام چهل روزه از تو ميطلبد.. 

 مِ خداوندي،و من كه جان ميسپردم به پيامهاي الهي و آتش اشتياقم زبانه ميكشيد با د

 انگار خدا با همه بزرگياش از آن من شده باشد، بال در آوردم و جانم را در التهاب آن

 .پيام عاشقانه گداختم 

 ميدانست حرا يعني چه، كسي چه ميداند آري، جز خدا و جبرئيل و شوي تو كسي چه

 خلوت با خدا يعني چه؟

 اما ... اما كسي بود در اين دنيا كه بسيار دوستش ميداشتم، خدا هميشه دوشتس بدارد،

 .دل نازكش را نميتوانستم نگران و آرزدة خويش ببينم 

 ي سوزندةهمان كه در وقت بيپناهي پناهم شد و در وقت تنگدستي، گشايشم و در سرما

 .تكذيب دشمنان، تن پوش تصديقم؛ مادرت خديجه 

 ش ببيند.خدا هم نميخواست او را دل نگران و مشو 

 در آن پيام شيرين، در آن دعوت زالل آمده بود كه اين چهل روز مفارقت از خديجه را
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 .برايش پيغام كنم 

 :و كردم، عمار، آن صحابي وفادار را گسيل كردم 

 «جه! دوريام از تو، نه بواسطة كراهت و عداوت و اندوه است، خدا تو را جان من! خدي

 دوست دارد و من نيز، خدا هر روز، بارها و بارها، تو را به رخ مالئكه خويش ميكشد، به

 .تو مباهات ميكند و ... من نيز 

 چهلاين ديدار چهل روزة من با آفريدگار و ... ضمناً فراق تو، هم فرمان اوست. اين 

 .شبانه روز را تاب بياور، آرام و قرار داشته باش و درِ خانه را به روي هيچكس نگشاي 

 من چهل افطار در خانة فاطمه بنت اسد ميگشايم تا وعدة الهي سرآيد و ديدار تازه

 گردد». 

 پيام كه به مادرت خديجه رسيد، اشك در چشمهايش حلقه زد و آن حقله بر در چشمها

 در شام چهلم، حلقه از در برداشتن و وقتي صداي دلنشين خديجه از پشت ماند تا من

 :پنجره انتظار برآمد كه 

 ــ كيست كوبندة دري كه جز محمد ـ صلّي ااهلل عليه و آله و سلم ـ شايسته كوفتن آن

 نيست؟

 :گفتم 

 .ــ محمدم 

 چشمهايش درخششي دخترم! شادي و شعفي كه از اين ديدار در دل مادرت پديد آمد، در

 آشكار ميگرفت. افطار آن شب از بهشت برايم به ارمغان آمده بود، طرفهاي غروب

 جبرئيل، آن ملك نازنين خداوند، با طبقي در دست، آمد و كنارم نشست. سالم حيات

 اللَّ و عآفرين خدا را به من رساند و گفت كه افطار اين آخرين روز ديدار را، محبوب ـ ج

 ز بهشت برايت هديه كرده است.ـ ا 

 در پي او ميكائيل و اسرافيل هم آمدند ـ خدا ارج و قربشان را افزون كند ـ جبرئيل با

 ظرفي كه از بهشت آورده بود، آب بر دستهايم ميريخت، ميكائيل شستشويشان ميداد

 ترد.و اسرافيل با حوله لطيفي كه از بهشت همراهش كرده بودند، آب از دستهايم ميس 

 ببين دخترم! ـ جان پدر به فدايت ـ كه همة مقدمات والدت تو قدم به قدم از بهشت

 .تكوين مييافت 

 اين را هم باز بگويم كه تو اولين كسي هستي كه به بهشت وارد ميشوي. تويي كه

 .بهشت را براي بهشتيان افتتاح ميكني 

 ميشوي نميگويم، اين را اكنوناين را اكنون كه تو مهياي خروج از اين دنياي بيوفا 

 ... كه تو اسماء را صدا ميكني كه بيايد و رختهاي مرگ را برايت مهيا كند نميگويم 

 اين را اكنون كه تو وضوي وفات ميگيري نميگويم، هميشه گفتهام، در همه جا گفتهام

 .كه من از فاطمه بوي بهشت را ميشنوم 

 را ميبويي؟ چرا اينقدر فاطمه را ميبوسي؟ چرا به يك بار عايشه گفت: چرا اينقدر فاطمه
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 هر ديدار فاطمه، تو جان دوباره ميگيري؟

 خموش! عايشه! فاطمه بهشت من است، فاطمه كوثر من است، من از فاطمه»گفتم: 

 بوي بهشت ميشنوم، فاطمه عين بهشت است، فاطمه جواز بهشت است، رضاي من

 در گروي رضاي فاطمه است، خشم فاطمهدرگروي رضاي فاطمه است، رضاي خدا 

 جهنم خداست و رضاي فاطمه بهشت خدا». 

 دة زنانفاطمه جان! خاطر تو را نه فقط بدين خاطر ميخواهم كه تو دختر مني، تو سي

 عالمياني، تو برترين زن عالمي، خدا تو را چنين برگزيده است و خدا به تو چنين عشق

 .ميورزد 

 نميگويم، كدام حرف را من از جانب خودم گفتهام؟ اين را من از خودم

 :آن شب كه به معراج رفته بودم، ديدم كه بر در بهشت به زيباترين خط نوشته است 

 خدايي جز خداي بيهمتا نيست، محمد ـ صلّي ااهلل عليه و آله و سلم ـ پيامبر خداست.

 و لعنت خدا بر آنان علي معشوق خداست، فاطمه، حسن و حسين برگزيدگان خدا هستند

 .كه كينهورز اين عزيزانِ خدا باشند 

 .اين را اكنون كه تو غسل رحلت ميكني نميگويم 

 آن روز كه من در خيمهاي نشسته بودم و بر كماني عربي تكيه كرده بودم يادت هست؟

 تو و شوي گراميات علي و دو نور چشمم حسن و حسين نشسته بوديد و من براي

 بار اعالم كردم كه:چندمين  

 «اي مسلمانان بدانيد: هر كسي كه با اينان ـ يعني با شما ـ در صلح و صفا باشد من با او 

 در صلح و صفايم و هر كس با اينان ـ يعني با شما ـ به جنگ برخيزد، من با او در

 ستيزم، من كسي را دوست دارم كه اين عزيزان را دوست بدارد و دوست نميدارند اين

 عزيزان را مگر پاك طينتان و دشمن نميدارند اين عزيزان را مگر آلودگان و تردامنان». 

 فاطمه جان بيا! بيا كه سخت در اشتياق ديدار تو ميسوزم، بيا، بيا كه دنيا جاي تو نيست

 .و بهشت بيتو بهشت نيست 

 ا خود به هنگامراستي! به اسماء بگو: آن كافور كه از بهشت برايم آمده بود و ثلث آن ر

 .وفات خويش به كار گرفتم و دو ثلث ديگر آن را براي تو و علي گذاشتم بياورد 

 به آن كافور بهشتي حنوط كن دخترم كه والدت تو بهشتي است و وفات تو نيز بهشتي

 است. سالم بر تو آن روز كه زاده شدي، سالم برتو آن دو روز كه زيستي، سالم بر تو

 ئي و سالم بر تو آن روز كه برانگيخته ميشوي.اكنون كه ميآ 

 وقتي رسول محبوب من به خانه درآمد، انگار خورشيد پس از چهل شام تيره، چهل شام

 بيروزن، چهل شام بيصبح از بام خانه طلوع كرده باشد، دلم روشني گرفت و من روشني

 ه نور حضور تو را دررا زماني با تمام وجود، با تكتك رگها و شريانهايم احساس كردم ك

 .درون خويش يافتم 

 آن حاالت، حاالتي نبود كه حتي تصور و خيالش هم از كنار ذهن و دل من عبور كرده
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 باشد. كودكي در رحم مادر خويش با او سخن بگويد؟ كودكي در رحم مادر خويش خداوند

 ود ـ در گهوارهرا تسبيح و تقديس كند؟ من شنيده بودم كه عيسي ـ بر شوي من و او در

 سخن گفته بود و وحدانيت خدا و نبوت خويش را از مأذنة گهواره فرياد كرده بود... و اين

 هميشه برترين معجزه در انديشه من بود اما من چگونه ميتوانستم باور كنم كه كودكي

 و در رحم مادر خويش با او به گفتگو بنشيند، او را دلداري دهد و پيامبري پدرش را شاهد

 گواه باشد؟

 و من چگونه ميتوانستم تاب بياورم كه آن كودك، كودك من باشد و آن مخاطب، من

 باشم؟ چگونه ميتوانستم اين شادي را در پوست تن خويش بگنجانم؟ چگونه ميتوانستم

 اين شعف را در درون دل خويش پنهان كنم؟ چگونه ميتوانستم اين عظمت را در خود

 حمل كنم؟

 چند ماه حضور تو در وجود من، شيرينترين لحظات زندگيام بود. شب و روز شايد آن

 گوش دلم در كمين بود كه كي آواي روحبخش تو در سرسراي وجودم بپيچد و كي كالم

 .زالل تو بر دل عطشناك من جاري شود 

 نفهميدم آن چند ماه شيرين چگونه گذشت و درد زادن كي به سراغم آمد، اما همان

 كه از درد زادن بر دل مادران چنگ مياندازد، دست استمداد مرا به سوي زنان هراس

 مكه دراز كرد. زنان قريش و بنيهاشم همه روي برگرداندند و دست اميد مرا در خأل

 .يأس واگذاشتند 

 «مگر نگفتيم با يتيم ابوطالب ازدواج نكن؟ مگر نگفتيم ترا خواستگاران ثروتمند بسيارند؟ 

 تيم حرمت اشرافيت را مشكن، ابهت قريش را خدشهدار مكن؟ مگر نگفتيممگر نگف

 ثروت چشمگيرت را با فقر محمد ـ صلّي ااهلل عليه و آله و سلم ـ درنياميز؟

 كردي؟ حاال برو و پاداش آن سرپيچيات را بگير. برو و كودكت را به دست قابلة انزوا

 بسپار»... 

 انستم بگويم؟ آن زنان ظلماني چه ميدانستند نور نبويغمگين شدم، اما به آنها چه ميتو

 چيست؟ چه ميفهميدند ازدواج احمدي چگونه است؟ چگونه ميتوانستند بدانند خلق

 .محمدي چه ميكند؟ از كجا ميتوانستند دريابند كه خوي مهدوي چه عظمتي است 

 آن زنان زميني، شوي آسماني چه ميفهميدند چيست؟

 م، با درد زايمان رفتم و با دو درد زايمان و تنهايي بازگشتم.به خانه بازگشت 

 .آب، اما در دل پيامبر تكان نميخورد كه او دو دست در آسمان داشت و دو پاي در زمين 

 هر چه من بيقرار بودم او قرار و آرامش داشت. هر چه من بيتابتر مينمودم او به من

 .سكينة بيشتري ميبخشيد 

 در باز شد و چهار زن بلند باال و گندمگون كه روحانيتشان بر زيباييشان ناگهان ديدم كه

 .ميافزود داخل شدند 

 !كه بودند اينان خدايا؟ 
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 :يكيشان به سخن درآمد كه 

 .ــ نترس خديجه! ما رسوالن پروردگار توايم و خواهران تو 

 :آنگاه كه من قدري قرار و آرام گرفتم گفت 

 سر ابراهيم، پيامبر و خليل خدا.ــ من سارهام هم 

 :آن ديگري كه دلنشين سخن ميگفت و تبسمي شيرين بر لب داشت گفت 

 .ــ من مريم دختر عمرانم، مادر عيسي پيامبر و روح خدا 

 :آن سومي كه نگاهي مهربان و محجوب داشت، به سخن درآمد كه 

 ؤمن شدمزاحِم. همسر فرعون كه به موسي م.ــ من آسيهام، دختر م 

 و دريافتم كه چهارمين زن كه صالبتي كم نظير داشت كلثوم، خواهر موسي است، پيامبر

 .و كليم خدا 

 :گفتند 

 خداوند ما را فرستاده است تا ياريت كنيم در اين حال كه هر زني به زنان ديگر محتاج

 واست، سپس ساره در سمت راستم نشست، مريم در طرف چپم، آسيه در پيش رويم 

 .كلثوم پشت سرم 

 من آنجا ـ نه خودم ـ كه مقام و قرب تو را در نزد خداوند بيش از پيش دريافتم و با خودم

 :گفتم 

 ــ ببين خدا چقدر اين فرزند را دوست ميدارد كه قابلههايش را گلهاي سرسبد عالم زنان

 .انتخاب كرده است 

 د بلكه بدان فراغت كه مادريتو را نه بدانسان كه مادران، حمل خويش ميگذارن

 كودكش را از آغوش خود به آغوش مادري ديگر ميسپارد، به دست آن چهار عزيز

 .سپردم 

 و تو پاك و پاكيزه، قدم بدين جهان گذاردي، طاهرة مطهره! و مكه از ظهور تو روشن ...

 .شد و جهان از نور حضور تو تأللو گرفت 

 ز بهشتيان ديگر بيتابترند براي ديدار تو، به خانه فرودده حورالعين كه هم اكنون نيز ا

 آمدند، هر كدام با مالحت خاصي در چشم و طشت و ابريقي در دست. آب كوثر را من

 اول بار در آنجا ديدم و تا نگفتند كه آن آب است و كوثر است من ندانستم، همچنانكه تا

 و كوثري من ندانستم.پيامبر نفرمود كه تو زهرهاي و خدا نفرمود كه ت 

 فرمود پيامبر كه به آفتاب اقتدا كنيد و از او هدايت بجوييد و آنگاه كه خورشيد غروب كرد

 .به ماه و آنگاه كه ماه پنهان گشت به زهره و آنگاه كه زهره رفت به دو ستاره فرقدين 

 :و در پاسخ هويت اين انوار هدايت، پيامبر فرمود 

 ست و فاطمه، زهره و حسن و حسين ـ سالم ااهلل عليهما ـ دومن خورشيدم، علي ماه ا

 .ستاره فرقدين 

 :و وقتي خدا به رسول من و عالميان وحي فرمود 
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 ثَرَالْكَو ناكطَيإِنَّا أَع

 .من فهميدم كه تو كوثري و هيچ مادري، دختري به خوبي دختر من نزاده است 

 تشو كردند و در دو جامهاي كه از بهشت آمدهآن بانوان گرانقدر تو را به آب كوثر شس

 .بود، ـ سفيدتر از شير، خوشبوتر از مشك و عنبر ـ پيچيدند 

 و اكنون كه تو اسماء را فرستادهاي تا آن كافور بهشتي را براي رحلت و رجعتت به بهشت

 وآماده كند، اكنون كه بهترين جامههاي خويش را براي مالقات با خدا بر تن كردهاي، 

 اكنون كه رو به قبله خفتهاي و جامهاي سفيد بر سر كشيدهاي و به اسماء گفتهاي كه

 پس از ساعتي بيايد و ترا صدا كند و اگر پاسخي نشنيد بداند كه تو به ديدار پدر نايل

 شدهاي، اكنون ... اكنون من به ياد آن جامههاي بهشتي و آن آب كوثر و آن لحظههاي

 كه تو براي اقامتي چند روزه از بهشت به زمين ميآمدي و اكنون شيرين تولدت افتادم

 كه آخرين لحظات حيات دردآلودهات سپري ميشود چون مرغ پر و بال مجروحي كه از

 .قفسي هجده ساله رها ميگردد به سوي ما پر ميكشي 

 لدخترم! بتول من كه خدا تو را در ميان زنان بيمثل و همتا ساخت. بتول من! دختر د

 گسستهام از دنيا! دختر آخرتم! دختر معادم! دختر بهشتي من! بتول من كه خدا تو را از

 همة آلودگيها منزه ساخت! عزيز دلم! خدا تو را چند روزي به زمينيان امانت داد تا بدانند

 كه راز آفرينش زن چيست؟ و رمز خلقت زن در كجاست؟ و اوج عروج آدمي تا چه پايه

 دانم، ميدانم دخترم كه زمينيان با امانت خدا چه كردند، ميدانم كه چه بهبلند است. مي

 روزگار دردانه رسول خدا آوردند، ميدانم كه پارة تن من را چگونه آزردند، ميدانم،

 !ميدانم، بيا! فقط بيا و خستگي اين عمر زجرآلوده را از تن بگير 

 ظه ميشمرند.مالئك بال در بال ايستادهاند و آمدن تو را لح 

 .حوريان، بهشت را با اشك چشمهايشان چراغان كردهاند 

 .بيا و بهشت را از انتظار درآر. بيا و در آغوش پدرت قرار و آرام بگير 

 .سالم بر تو! سالم بر پدرت و سالم بر شوي هميشه استوارت 

 سالم ااهلل عليها -ام ابيها- 

 ة من در دنيا با غم و اندوه عجين شود، هرگويي تقدير چنين بوده است كه حضور دو روز

 .چه بود گذشت و هر چه ميبود ميگذشت 

 و من ميدانستم كه تقدير چگونه رقم خورده است و ميدانستم كه غم، نان خورشت

 .هميشة من است و اندوه، همساية ديوار به ديوار دل من 

 ن مثال بيابد، تفسير پيدا كند،اما آمدم، آمدم تا دفتر زنان بيسرمشق نماند، آمدم تا قرآ

 .نمونه دهد، آمدم تا خلقت بيغايت نماند، بيمقصود نشود، بيهدف تلقي نگردد 

 من اگر نبودم، من و پدرم اگر نبوديم، من و شويم اگر نبوديم، من و شما نور چشمان و

 فرزندانم اگر نبوديم، اگر ما نبوديم، جهان آفريده نميشد، خلقت شكل نميگرفت،

 ال تصريح فرموده استعلَّ و.آفرينش تكوين نمييافت، اين را خداوند ج 
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 گريه نكنيد عزيزان من! شما از اين پس جاي گريستن بسيار داريد. بر هر كدام از شما

 .مصيبتها ميرود كه جگر كوه را كباب ميكند و دل سنگ را آب 

 ز بستر حيات تو عبور ميكند.حسين جان! اين هنوز ابتداي مصيبت است، رود مصيبت ا 

 مظلوميت جامهاي است كه پس از پدر قاعدة تن تو ميشود. تو مظلوم مضاعف تاريخ

 .ميشوي كه مظلوميتت نيز در پردة استتار ميماند 

 حسين جان! زود است براي گريستن تو! تو ديگر گريه نكن! تو خود دردانة اشك

 !آفرينشي 

 هيان دريا و مرغان آسمان در غم تو ميگريند. پيامبرانعالم براي تو گريه ميكند، ما

 همه پيش از تو در مصيبت تو گريستهاند و شهادت دادهاند كه روزي همانند روز تو

 .نيست 

 .بيا، از روي پاي من برخيز و سر بر سينهام بگذار اما گريه نكن 

 ميزند.گرية تو دل فرشتگان خدا را ميسوزاند و جگر رسول خدا را آتش  

 .اكنون كه زمان اندوه من نيست، زمان شادكامي من است، لحظة رهايي من است 

 گاه اندوه من آنزمان بود كه بر زمين نازل شدم، آغاز دورة غمبار من آنگاه بود كه نه

 الم ـ به اجبار و از سر گناه بلكه چون پدرم محمد ـ صلّي ااهلل عليه وچون آدم ـ عليه الس

 م ـ به اختيار و از سر لطف و رحمت پروردگار، از بهشت هبوط كردم.آله و سل 

 مهبطم اگر چه مهبط وحي بود و منزلم اگر چه منزل جبرئيل و قرارگاهم اگرچه قرارگاه

 .عزيزترين بندة خدا و خاتم پيامبران او 

 اگراگر چه آن دستها كه به استقبالم آمده بود، دستهاي برترين زنان عالم امكان بود، 

 .چه اولين جامههايي كه در زمين بر تن كردم، جامههاي بهشتي بود 

 اگر چه به اولين آبي كه تن سپردم، زالل بيهمانند كوثر بود، اگر چه ... اما ... اما محنت

 .و مظلوميت نيز، از بدو تولد با من زاده شد، با من رشد كرد و در من تبلور يافت 

 يني با گهواره را تجربه ميكردم كه آمد و رفت تازهمن هنوز اولين روزهاي همنش

 مسلمانان زجر كشيده اما صبور و مقاوم به خانهمان آغاز شد. رفت و آمدي مومنانه اما

 هراسناك عاشقانه اما بيمزده، خالص و صميمي و شورانگيز اما ترسان و گريزان و

 .مراقب 

 و بر گوش جگر من مينشست،خدنگ اولين خبرهايي كه از وراي گهواره ميگذشت 

 .شكنجه و آزار و اذيت مؤمنان نخستين بود 

 يك روز خبر سميه ميآمد، آن پيرزن زجر ديدهاي كه عمري در عطش باران توحيد

 زيسته بود و با چشيدن اولين قطرات آن از ابر دستهاي پيامبر، همه چيز خويش را فدا

 . آن پيرزن مؤمني كه سختترينكرد و جان خود را سپر ايمان خالص خود ساخت

 شكنجهها را بر تن رنجور و نحيف خويش هموار ساخت تا نداي حق پيامبر بيلبيك

 .نماند 
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 ياسر را مشركان در بيابان سوزان و تفتيده حجاز خواباندهاند»روز ديگر خبر ياسر ميآمد؛ 

 دارد و در مقابل بتهاو سنگهاي سخت و گران بر اندام او نهادهاند تا او دست از توحيد بر

 سر بسايد». 

 يك روز خبر بالل ميآمد، روز ديگر عمار، روز ديگر ... و من به وضوح ميديدم كه

 شكنجهها و آسيبها و لطمهها نه فقط بر نو مسلمانان ايثارگر كه بر پدرم رسول خدا وارد

 بگذرد و آنان راميشود و او چه ميتواند بكند جز اين كه هر روز بر اين مؤمنان محبوس 

 راً يا باِللبراً يا آلِ ياسِر، صب... به صبر و استواري بيشتر دعوت كند. ص 

 .و ... بغضها و اشكها و گريههاي خويش را به خانه بياورد 

 در تب و تاب شكنجة پيروان مؤمن و معدود بسوزد اما توان هيچ ممانعت و دفاعي نداشته

 .باشد 

 ب را و غريق رحمت كند حمزه را كه اگر اين دو حامي با صالبت وخدا بيامرزد ابوطال

 قدرتمند نبودند، آنكه در بيابان سوزان، سنگ بر شكمش مينشست پيامبر بود و آن بدن

 كه آماج عمودها و نيزهها قرار ميگرفت، بدن مبارك پيامبر بود، همچنانكه با وجود اين

 شتر بر سرش فرود ميآمد پيامبر بود و آنكهدو حامي موحد و استوار نيز آنكه شكنبة 

 . پايش به سنگ جهالت دشمنان ميآزرد، پيامبر بود ـ سالم خدا بر او ـ 

 من هنوز شيرخواره بودم كه عرصه را بر پدرم و پيروان او تنگتر كردند، زميني را كه به

 را، ما و مؤمنان او را بركت او و به يمن خلقت او پديد آمده بود، نتوانستند بر او ببينند، او

 به درهاي كوچاندند كه خشكي و سختي و سوزندگياش شهرة طبيعت بود و زبانزد تاريخ

 .شد 

 لين قدمهاي راه افتادنم را بر روي ريگهاي سوزان شعب ابيطالب گذاشتم.من او 

 و من بوضوح ميديدم كه سختتر از آن تاولها كه بر پاهاي كودكانه من مينشست،

 ايي بود كه سينة فراخ پدرم رسول خدا را شرحه شرحه ميكرد و قلب عالمگير او رازخمه

 .ميسوزاند 

 يكي ميآمد و لبهاي چون كوير، تفته و ترك خوردهاش را به زحمت در مقابل پدرم

 .ميگشود و ميگفت: آب 

 و پدرم بيآنكه هيچ كالمي بگويد چشمهاي محجوبش را به زير ميانداخت و اندكي

 صلة ميان دندانهاي مباركش را بيشتر ميكرد تا آن صحابي مؤمن، سنگ را در دهانفا

 .او ببيند و ببيند كه رسول خدا هم براي مقابله با آتش جگر سوز عطش، سنگ ميمكد 

 و آن ديگري مچاله از فشار گرسنگي، كشان كشان خود را به پيامبر ميرساند و سالم و

 رسول خدا بداند كه يارانش، محكم و استوار ايستادهاند و اسالم خود را تجديد ميكرد تا

 هيچ حادثهاي نميتواند آنان را به زمين ضعف بنشاند يا به پرتگاه كفر بكشاند و وقتي

 پدرم او را در آغوش تحسين ميفشرد، او تازه درمييافت كه رسول خدا هم در مقابل

 .فشار گرسنگي، سنگ بر شكم خويش بسته است 
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 شتياش انساني را سير نميكند، آن زمان يك دانهاش در دهان چهلرمايي كه مهمين خ

 .انسان ميگشت تا چهل مرد را در مرز ميان زندگي و مرگ ايستاده نگاه دارد 

 من شير آميخته به اندوه مادرم خديجه را در كوران و تالطم اين دردهاي درهم پيچيده

 ها منتظر ميماند تا مگر محموله خوراكي ازنوشيدم. سفرة چشم اهل دره روزها و روز

 ميان چنگالهاي محاصره كنندگان شعب عبور كند و از البالي سنگ و كلوخهاي دامنه،

 .به سالمت بگذرد و چند روز قناعتآميز را پر كند 

 دوران شعب پيش از آنكه طاقت زندانيان به سرآيد تمام شد، اما آنچه تمام نشد، آسيبها

 يي بود كه برجسم و جان پيامبر فرود ميآمد.و آزارها 

 اين بارهاي طاقت فرسا تا آن زمان كه مادرم خديجه حيات داشت بسيار هموارتر

 .مينمود 

 وقتي پيامبر پا از درگاه خانه به درون ميگذاشت، مالطفتها، مهربانيها، همدرديها و

 تا وقت وفات هم او را بهدلداريهاي خديجه آنچنان او را سبكبال ميكرد كه پدرم حتي 

 .ياد ميآورد و گهگاه در فراق او ميگريست 

 يادم نميرود، يكبار عايشه از سر حسادت، نام مادرم را به تحقير برد و پدرم آنچنان بر او

 نهيب زد كه عايشه، هيچگاه ديگر جرأت نكرد در حضور رسول ااهلل، از خديجه بياحترام

 .ياد كند 

 براي من بسيار دردناك بود بخصوص كه زخم شعب ابيطالب هنوزخبر رحلت مادر، 

 .التيام نيافته بود و اندوه تنهايي پدرم كاستي نپذيرفته بود 

 من وقتي به يكباره جاي مادرم را در خانه، خالي يافتم سرآسيمه و آشفته موي به دامن

 :پدر آويختم كه 

 !ــ مادرم كجاست؟ 

 من مينگريست و هيچ نميگفت، شايد هيچ لحني كه بتواندپدرم غمآلوده و مضطرب به 

 .آن خبر جانسوز را در آن بريزد نمييافت 

 سالم مرا به»جبرئيل از پس اين استيصال فرود آمد و به پدرم از جانب خدا پيام داد كه 

 فاطمهام برسان و بگو كه مادر تو را در قصري از قصرهاي بهشت جاي داديم كه از طال

 اقوت سرخ فراهم آمده است و او را با مريم دختر عمران و اسيه همخانه ساختيمو ي». 

 و من به يمن اين پيام خداوند، آرامش يافتم، خداوند، جل و عال را تقديس و تنزيه كردم

 .و گفتم كه سالمها و سالمتيها همه از اوست و تحيتها همه به او باز ميگردد 

 شد اما فقدان خديجه در كوران حوادث، چيزي نبود كهكالم خدا اگر چه تسالي دل من 

 .براي پيامبر و من تحمل كردني و تاب آوردني باشد 

 دلداري خديجه نبود اما تيرهاي تهمت و افترا و آسيب و ابتالي پيامبر همچنان به شدت

 و قوت خود باقي بود. يك روز ديوانهاش ميخواندند، يك روز ساحرش لقب ميدادند.

 وز دروغگو و الفزن و عقب ماندهاش ميناميدند و هر روز به وسيلهاي دل مباركيك ر
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 .او را ميآزردند 

 البته اصل و ريشه پيامبر استوارتر و شاخه و برگش در آسمان گستردهتر از آن بود كه

 عصيانها و كفرانها و تهمتها و اذيتها بتواند خدشه و خللي در دعوت او پديد بياورد يا

 ل و خستهاش كند و از پايش درآورد.ملو 

 او تا بدانجا در دعوت به هدايت ثبات ميورزيد و از دل و جان مايه ميگذاشت كه گاهي

 .خدا به او فرمان توقف ميداد و او را به مواظبت از جسم و جانش ملزم مينمود 

 آنان، كه بر آنان آنچه دل پيامبر را ميآزرد، نه آزار دشمنان كه جهالتشان بود، پيامبر نه از

 غمگين ميشد كه چرا تا بدان پايه بر جهالت خويش، پاي ميفشرند، و پا از احصار كفر و

 شرك بيرون نميگذارند، چرا در فضاي حياتبخش توحيد تنفس نميكنند، چرا حالوت و

 .شيريني عبوديت را نميچشند 

 ن با او ميكردند ازو در اين غمخواري، مشاركتي كه ابوطالب موحد و خديجة مهربا

 .دست و دل هيچ ايثارگري جز همين دو بر نميآمد 

 وقتي ابوطالب و خديجه رفتند، وقتي ابوطالب و خديجه، هر دو در يكسال با پيامبر وداع

 .كردند، پيامبر بسيار بيش از آنچه تصور ميكرد، تنها شد 

 او برنميداشتم. پدرم باو من اگر ميخواستم فقط دختر او باشم، باري از دوش تنهايي 

 آنهمه مصيبت و سختي، نياز به مادر داشت، مادري كه پروانهوار گرد شمع وجود او بگردد

 .و با بالهاي محبت و ايثار، اشكهايش را بسترد 

 و من تالش كردم كه براي پدرم ـ محبوبترين خلق جهان ـ مادري كنم و موفق شدم.

 مفتخرم ساخت« اَبيها اُم»به لقب .پدرم مرا به مادري قبول كرد و  

 .و اين شايد يكي از شيرينترين لقبهايي بود كه خدا و پيامبرش به من داده بودند 

 .اين لقب البته آسان به دست نيامد. پشت اين لقب، خون دلها خفته بود و تيمارها نهفته 

 ريشانحال وهيچ كس نميتواند عمق جراحت دل مرا بفهمد آنزماني كه من پدرم را پ

 آشفتهموي بر درگاه خانه مييافتم يا آزردهپاي و آلودهلباس در آغوشش ميفشردم، يا

 .مجروح و زخم خورده، تيمارش ميداشتم 

 هر سنگ نه بر پاي او كه بر چشم من فرود ميآمد و هر زخم نه بر اندام او كه بر جگر

 د، عظيم و استوار و نلرزيدنيمن مينشست. با اين تفاوت عميق كه دل او، دل پيامبر بو

 .و دل من دل فاطمه بود، نازك و لطيف و شكستني 

 .شرايط آنقدر سخت و سختتر شد كه خداوند پيامبرش را دستور هجرت داد 

 مردمي كه به خورشيد با نفرت مينگرند، شايسته شباند. مردمي كه به سوي آفتاب

 .كلوخ پرتاب ميكنند، اليق ظلمتاند 

 طلوع كردني است. ابرهاي سياه حتي اگر در آغاز مشرق كمين كنند، خورشيد، خورشيد،

 .متين و بزرگوار از كنارشان خواهد گذشت و روشنياش را به ارمغان جهانيان خواهد برد 

 پيامبر شبانه ميبايست از مكه هجرت ميكرد، در آن زمان كه چهل كافر قداره بند دور تا
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 داشتند و چهل شمشير خون آشام لحظه ميشمردند تا خون او دور خانة او را در محاصره

 .را به تساوي ميان خويش، تقسيم كنند 

 پيامبر، ايثارگري ميطلبيد تا در جاي خويش بخواباند و كفار را ناكام بگذارد. آن ايثارمنش

 هيچكس جز پدر شما، عليبن ابيطالب نميتوانست باشد، وقتي پيامبر به او اشارت فرمود

 :و از او نظر خواست. او نپرسيد: من چه ميشوم؟ عرضه داشت 

 ــ شما به سالمت ميمانيد؟

 .پيامبر فرمود: آري، پسر عموي گراميام 

 و وقتي دل ما، از هول و اضطراب، قرار نداشت، علي شيرينترين خواب عمرش را آنشب

 بر افتخارات خويشبه رختخواب پيامبر، هديه كرد و شأن نزول آيتي ديگر از قرآن را 

 :افزود. مالئكه حيرت كردند و خدا مباهات ورزيد 

 «1بِالْعِبادِ.] ]  ؤُفر اللَّه رْضاتِ اللَّ ِه وم تِغاءاب هشْرِي نَفْسنْ يمِنَ النَّاسِ م و

 و ميان مردم كسي هست كه جانش را با رضاي خدا، تاخت ميزند و خدا دوستدار

 گان استاينگونه( بند».) 

 .پيامبر بر دوش سلمان از ميان كفار چشم و دل كور عبور كرد و آنان نفهميدند 

 پرسيدند: چيست بر دوش تو؟

 .سلمان راستگو گفت: پيامبر 

 .آنان خنديدند و نفهميدند و به بستر پيامبر هجوم بردند 

 ميخواستند و علي آنچه ميخواستند در رختخواب بود اما نميدانستند. آنان جان پيامبر را

 در آن مباهلة« انفسنا و انفسكم»جان پيامبر بود. علي آينة تمام نماي پيامبر بود، 

 تاريخساز، شان علي بود اما آنها كه دركشان بدين پايه نميرسيد و فقط جسم پيامبر را

 ميشناختند، خود را ناكام يافتند و خشمگين و زخم خورده بازگشتند، صداي سايش

 اي كينهجويشان در گوش شب طنين ميافكند اما دستشان از جهان كوتاه بود كهدندانه

 .جهان در غار ثور، رحل اقامتي سه روزه افكنده بود 

 دل مسلمانان از خالصي پيامبر قرار و آرام يافت اما جسم و جان و خانمانشان نه. كفار و

 به جان مؤمنان و بستگان او مشركيني كه پيامبر را دور از دسترس مييافتند زهر خود را

 .ميريختند 

 پيامبر اما به مدينه وارد نشد. در قباء استقرار يافت و هر چه مؤمنين مدينه پاي فشردند،

 .يك كالم فرمود: من به مدينه وارد نميشوم مگر به همراه دو عزيزم علي و فاطمه 

 ها به مدينه بيا، من همچنانو از آنجا به علي بن ابيطالب پيام داد كه به همراهي فاطمه

 .چشمِ انتظار و استقبال، گشودة شما ميدارم 

 علي بن ابيطالب بالفاصله از ما، سه فاطمه، من، فاطمة بنت اسد و فاطمة دختر زبير بن

 عبدالمطلب و تني چند از زنان و ضعيفان كارواني ساخت و پس از اعالمي عمومي به

 .سوي مدينه حركت كرد 
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 در منازل بين راه به نماز و تهجد و عبادت ميپرداختيم و روزها را راه ميرفتيم.شبها را 

 كفار و مشركين كه از كف دادن پيامبر برايشان سنگين و گران تمام شده بود، بدشان

 .نميآمد كه از ميانة راه بازمان گردانند و به گروگانمان بگيرند 

 غالم ابوسفيان راه را بر ما گرفت و گفت:هنوز تا مدينه بسيار مانده بود كه اسود  

 .ــ من فرستادة ابوسفيانم و مأمورم كه راه را بر شما ببندم تا او خود، سر رسد 

 بدنهاي زنان كاروان چون بيد ميلرزيد و نگراني و اضطراب بر دلهايشان چنگ

 .ميانداخت، اما دل من به علي و خداي علي محكم بود 

 كوه ايستاد و فرياد كشيد :علي مرتضي به صالبت 

 ــ ما بايد به مدينه برويم، در راهِ رفتن به مدينه، من هر مانعي را از سر راه برخواهم

 داشت، حتي اگر اين مانع، اسود، غالم ابوسفيان باشد، جان خود را بردار و راه خود را

 .پيشگير 

 د، سه باره او را بر جاناسود تمكين نكرد، علي مرتضي دوباره هشدار داد، مؤثر نيفتا

 .خويش ترساند، سخت سري كرد 

 حضرت، شمشير از نيام بركشيد و ـ در پي جنگ سختي ـ جسد او را بر جاي گذاشت و

 .كاروان را دوباره حركت داد 

 هنوز راه چنداني نپيموده بوديم كه ابوسفيان، بر سر راه سبز شد. جسد اسود را در ميان راه

 ون ماري زخم خورده به خود ميپيچيد، نعره زد:ديده بود و چ 

 ــ اي علي! كه غالم مرا كشتهاي! به چه اجازهاي زنان خويشاوند مرا به مدينه ميبري؟

 :علي مرتضي، خونسرد، متين و اسوار پاسخ فرمود 

 ــ با اجازه آنكس كه اجازة من به دست اوست. تو هم از سرنوشت غالمت عبرت بگير و

 بردار و بگريز.جانت را  

 ابوسفيان شمشير كشيد و علي مرتضي آنقدر با او شمشير زد كه او حياتش را در مخاطره

 .ديد، مغموم و شكست خورده جانش را برداشت و گريخت 

 [ خدا2مردي به مردانگي علي آفريده نشده است و شمشيري به كارسازي شمشير او.]

 .فقط ميداند كه در خلقت او چه كرده است 

 وقتي بر پيامبر وارد شديم، بوي جبرئيل فضا را آكنده بود، آغوش پيامبر، هنوز بوي

 .جبرئيل ميداد، بوي عرش، بوي وحي 

 :پدرم، علي را كه در آغوش فشرد، فرمود 

 .ــ پيش پاي شما جبرئيل اينجا بود 

 ي و از سختيها وو به من خبر داد از عبادات شما در ميان راه و از مناجاتتان با خداي تعال

 :جنگ و گريزهايتان تا بدينجا ... و اين آيات در شأن شما نزول يافت 

 «آنان كه ياد خدا ميكنند، ايستاده و نشسته و بر پهلو و در آفرينش آسمان و زمين 

 انديشه ميكنند )و ميگويند( خدايا! تو اينها را به عبث نيافريدهاي، تو پاك و منزهي، ما
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 ب جهنم، نگاه دار.را از عذا 

 خدايا! آن را كه تو به جهنم فرود بري، خوار و ذليل كردهاي و ستمگران را هيچ ياوري

 .نخواهد بود 

 خدايا! ما شنيديم كه منادي ايمان ندا درميداد كه ايمان بياوريد به پروردگارتان و ايمان

 ت خوبانمان بميراندر معي.آورديم، خدايا ببخش گناههاي ما را و بپوشان بديهايمان را و  

 خداوندا! و آنچه را كه بر پيامبرت وعده كردهاي بر ما ارزانيدار و در روز جزا خوارمان

 .مكن كه تو در وعده و پيمان خويش تخلف نميكني 

 .پس خداوند استجابت كرد دعايشان را 

 ... من عمل هيچيك از زن و مرد اهل عمل شما را تباه نميكنم 

 كه هجرت كردند و از ديارشان رانده شدند و در راه من اذيت و آزار ديدند و تنپس آنان

 به مقاتله سپردند بديهايشان را پاك ميكنيم و در بهشتهايي واردشان ميسازيم كه از

 زير آن، نهرها روان است: پاداشي از سوي خدا، كه درنزد خداست بهترين و ارزندهترين

 3«.] ] پاداشها

 ه يكباره خستگي راه از تنهايمان سترد و خود بهترين پاداش شد براي آناين آيات ب

 .سختيها كه در راه خدا كشيده بوديم 

 در ابتداي مدينه روزها و شبهاي آرامتري داشتيم، انصار، مؤمن و مهربان بودند و

 .مهاجرين صبور و استوار 

 ول ااهلل خواستگاري كند. درآرامش نسبي مدينه، فرصتي بود تا پدرتان مرا از پدرم رس

 مقابل آن سختيها و مصائب كه اين دو پسر عم، پشت سر گذاشته بودند، آرامش مدينه

 .مجالي مينمود براي وصلت ما 

 هماكنون پدرتان علي مرتضي خواهد آمد، برخيزيد عزيزان من! بيش از اين بيتابي

 ه ميان راه چند بار ردايش درنكنيد. علي خود از شنيدن خبر، چنان بيتاب شده است ك

 پايش پچيده است و او را به زمين افكنده است. نه فقط دل علي كه پاي علي نيز با اين

 خبر لرزيده است، بيتاب ترش نكنيد، برخيزيد عزيزان من! بغضهايتان را فرو بخوريد،

 هلَيااهلل ع الم... اشكهايتان را بستريد و علي را تسلي دهيد... س 

------------------------------------------------------------------------ 

-------- 

 [202[ . 1سورة بقره، آية . 

 [2لي . ]الفَتي اِالّ ع اِالّ ذَوالفَقار و في.ال س 

 [3و . ] 122سورة آل عمران ـ نمونه بينات در شأن نزول آيات ص  191تا  190آية 

 139الغمه في معرفة االئمه، ص .  كتاب كشف 123

 سرور زنان عالم

 اين پاي را بگو از ارتعاش بايستد، اين دست را بگو كه دست بدارد از اين لرزش مدام،
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 .اين قلب را بگو كه نلرزد، اين بغض را بگو كه نشكند و اشك از ناودان چشم نريزد 

 .اين دل بيتاب را بگو كه فاطمه هست، نمرده است 

 اي جلوة خدا! اي يادگار رسول! زيستن، بيتوجه سخت است. 

 .ماندن، بيتو چه دشوار 

 .اين مرگ، مرگ تو نيست. مرگ عالم است. حيات بيتو، حيات نيست 

 .اين مرگ نقطة ختمي است بر كتاب جهان 

 زمين با چه دلي ترا در خويش ميگيرد و متالشي نميشود؟

 گرد كه از هم نميپاشد و فرو نميريزد؟آسمان با چه چشمي به رفتن تو مين

 خدا اگر نبود من چه ميكردم با اين مصيبت عظمي؟

 ونه راجِع.اِّناِاهلل و انّا اِلي 

 ردانة رسول! چه بزرگ است فتنههاي جهان و چه عظيم استفاطمه جان! عزيز خدا! د

 .ابتالهاي خداي منّان 

 من، تنها گرم تو بود. در آن وانفساي بعد ازپس از ارتحال پيامبر، خدا ميداند كه دل 

 وفات نبي كه همه مرتد شدند جز چند تن، چشمة زالل اسالم محض از خانة تو

 .ميجوشيد 

 در آن طوفانها كه كشتي اسالم را دستخوش امواج جاهليت ميكرد، تنها لنگر متين و

 .استوار، لنگر رضاي تو بود 

 وفات پيامبر كه حق در زير پاي مردم، كعبه دردر آن گردبادهاي سهمگين پس از 

 پشتشان، پيامبر در زواياي غفلت زده و زنگار گرفته دلهايشان و شيطان در عقل و چشم

 و گوششان جاي ميگرفت، جادة منتهي به خانة تو، تنها طريق هدايت بود، كه بيرهرو

 .مانده بود 

 ري بر منبر هدايت نبوي و واليتدر آن ابتداي ميعاد مستمر موساي اسالم، كه سام

 .علوي تكيه ميزد، تنها تجلي انوار ربوبي بر درختان خانة تو بود 

 1رضاي تو اسالم بود و خشم تو كفر.] ] 

 هيهات. هيهات. اگر رود خروشان اسالم در مسير اصلي خويش، يعني جرگة رضاي تو و

 در دنياي پس از رسول، اينساننه شورهزار غضب خداوند جريان مييافت، مدت اقامت تو 

 .قليل و ناچيز نميگشت 

 آنچه تو، همسر جوان مرا شكست، شكست نور بود پس از وفات پيامبر و آنچه تو، مادر

 .مهربان كودكان مرا به بستر ارتحال كشانيد خون دل بود 

 .اهل زمين و آسمان گواهند كه تو پس از پيامبر، هيچ نخوردي، جز خون دل 

 راي من! اين تازه ابتداي مصيبت ماست.زه 

 اين من كه سر تو را بر دامن گرفتهام، پس از تو، جز بر بالش غم، سر نخواهم گذاشت و

 .جز نخلهاي كوفه همراز نخواهم يافت 
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 اين حسن كه سر بر سينة تو نهاده است و گريه جگر سوزش امان مرا بريده است روزي

 خيانت بر طشت غربت خواهد ريخت. اين حسين خون دل عمر خويش را بواسطة زهر

 كه ضجههايش دل مالئكة ااهلل را ميلرزاند و بعيد نيست كه هم االن قالب تهي كند و

 جان نازك خويش را به جان تو پيوند زند روزي بجاي لبيك، چكاچك شمشير خواهد

 .شنيد و بجاي متابعت، خنجر و نيزه و تير خواهد ديد 

 اكنون بر پاي تو افتاده است و هر لحظه چون شمع، كوچك و اين زينب كه هم

 كوچكتر ميشود، مگر نميداند كه بايد پروانهوش به پاي چند شمع بسوزد و دم

 برنياورد؟

 تو را به خداي فاطمه سوگند كه برخيز و به امكلثوم بگو كه اگر جان مرا ميخواهد

 تو جانسوزتر است يا گرية امكلثوم؟ لحظهاي از گريستن دست بردارد كه من نميدانم غم

 و نميدانم دختركي كه در يك مصيبت فاطمي اينچنين بيتاب است با آن مصيبتهاي

 عاشورايي چه ميكند؟

 اين نوگالن كه اكنون اينچنين جامه ميدرند جز چند روز از فصل خزان عمر تو را در

 .نيافتهاند 

 ـ نبوده است .عمري كه تمامت آن جز يك فصل ـ فصل خزان 

 تو پيش از آنكه به خانة من درآيي مادر پدر بودهاي و از آن پس شريك همه دردهاي

 .من 

 و مادري در شرايطي كه طفل اسالم، آماج تيرهاي جهل و شرك و كفر ميشود يعني

 .سپر شدن و دشنههاي كينه و تيرهاي جهل و شمشيرهاي شرك را به جان خريدن 

 م طفل اسالم از آب و گل درآمده بود، اگر چه به بهاي شعببه مدينه كه درآمدي

 ابيطالب، به بهاي خون دلهاي تو، به بهاي دندان پيامبر، به بهاي زخمها و شهداي

 .مكرّر 

 و اين آرامش مدني، پس از آن طوفان سهمگين مكي، به من مجالي ميبخشيد تا تو را؛

 خواستگاري كنم.برترين دختر عالم را، از پدرت رسول خدا،  

 و اين كار براي كسي كه معلم مدرسه حجب و حياست در ارتباط با كسي كه نه پسر عمو

 كه برادر او بوده است و پدر تنهاييهاي او و معلم و مربي او و مقتدا و پيامبر او بسيار

 .مشكل بود 

 كه با اما كدام گره است كه با انگشتان خلق محمدي گشوده نميشود؟ كدام غنچه است

 لبهاي مبارك محمدي وا نميشود؟

 دست كه بر كوبة در بردم همة وجودم از حجب و حيا به عرق نشست. امسلمه كه در را

 .گشود شايد چهرة مرا آشفتة آتش آزرم ديده باشد 

 پيش از آنكه ام سلمه جوياي كوبندة در شود، صداي گرم پيامبر بر گوش جانم نشست

 :كه فرمود 
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 برايش باز كن امسلمه. و بگو كه داخل شود. او مردي است كه خدا و رسول ــ در را

 .توأماً بدو عشق ميورزند. او عاشق و معشوق خدا و پيامبر است. بازكن در را براي او 

 :امسلمه سؤال كرد 

 ــ پدر و مادرم به فدايت، تو هنوز نديدهاي كه كيست پشت در و اينگونه از او تمجيد

 ميكني؟

 :پيامبر فرمود 

 .ــ دستِ كم مگير آن كس را كه اكنون پشت اين در ايستاده است 

 .او برادر من است و پسرعموي من و محبوبترين خاليق در نزد من 

 آن سخنان عطوفت آميز و آن كلمات مهر انگيز، قاعدتاً ميبايست از شرم و حياي من

 د. اما چنين نكرد، هر چه من بيشتربكاهد و مرا در سخن گفتن با پيامبر، آسودهتر كن

 .محبت رسول را نسبت به خويش دريافتم بيشتر حيا كردم در بيان آنچه از او ميخواستم 

 سالم كردم و به امر پيامبر زانو به زانوي او نشستم. سرم را از سر حيا به زير انداختم و

 .نگاهم را از شرم بر زمين زير پاي پيامبر دوختم 

 اضي و مستقبل به يقين ميدانست كه من به چه نيت و حاجتي امروز به خانةآن داناي م

 :او درآمدهام، اما پرسيد 

 انگار با كولهبار حاجتي آمدهاي. كولهبار تقاضاي خويش را بر زمين اجابت من بگذار كه

 .هر حاجت تو در نزد من بيچون و چرا برآورده است 

 چه ميگفتم؟

 :گفتم 

 رم به فدايت، نياز به گفتن نيست كه تو نه پسر عمو كه پدر و مربي وپدر و ماد»ــ 

 مقتداي من بودهاي، مرا از عمويت و پدرم ابوطالب و مادرم فاطمه بنت اسد، در آن حال

 كه كودك بودم و نارس گرفتي، به غذاي خويش تغذيهام كردي، به ادب خويش مؤدبم

 مهربانتر بودي. خدا مرا به تو و با دستهاي تو ساختي و از پدر و مادرم بر من دلسوزتر و

 .هدايت كرد و از گمراهي و شركي كه خويشان من بر آن بودند رهايي بخشيد 

 .و به خدا سوگند كه تو يا رسول ااهلل پشت و پناه ذخيرة من در دنيا و آخرت بوده و هستي 

 شد.دوست دارم كه خدا بيش از اين مرا به حضور تو پشتگرمي ببخ 

 مرا نياز به كاشانه و همسري است كه سكينه و آرامش را برايم به ارمغان بياورد». 

 :و از شدت حجب، سر را بيشتر در خويش فرو بردم و آهسته ادامه دادم 

 ــ من امروز به خواستگاري دختر گرانقدرت فاطمه آمدهام. ميان اين خواهش و اجابت

 چقدر فاصله است؟

 و بازتر شد و تبسمي شيرين بر لبان او نشست و اين كلمات دوست چهرة پيامبر باز

 :داشتني از ميان لبهاي مبارك او تراوش كرد 

 ــ بشارت باد بر تو اي ابوالحسن كه پيش پاي تو جبرئيل بر من فرود آمد و پيام آورد كه
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 تال، در آسمانها منعقد كرده اسعلَّ و... پيوند تو و فاطمه را خداوند ج 

 آنگاه از آمدن صرصائيل گفت و خطبه خواندن راهيل بر منبر عرش و ... رازهاي بسيار

 :ديگر و سپس با خندهاي مليح فرمود 

 ــ خوب، چيزي هم با خود داري براي تشكيل زندگي؟

 :گفتم 

 ــ پدر و مادرم به فدايت، هيچ چيز من بر تو پوشيده نيست، مرا شمشيري است و زره و

 و غير از اينها از مال دنيا هيچ ندارم.شتري  

 :پدرت فرمود 

 ــ شمشير، عصاي دست توست، تو به داشتنش ناگزيري، كه در راه خدا جهاد ميكني و

 دشمنان خدا را با آن به ديار عدم ميفرستي. شتر هم ابزار كار توست، با آن

 . همان زره را كابيننخلستانهاي خود و اهلت را آبياري ميكني و بدان بار سفر ميكشي

 فاطمه قرار بده، من به همان راضيم، اما تو، تو از من خشنود هستي؟

 !عجب سؤالي 

 گفتم: بله، پدر و مادرم به فدايت، تو مرا غرق در بشارت و سرور كردي. تو هميشه

 .فرخنده فال ومبارك بال و كمالمند بودهاي، سالم خدا بر تو 

 :پيامبر فرمود 

 اين پيوند آسماني به گفتة امين المالئكه، خداوند ـ جل و عالست ـ و ما فقطــ باني 

 مجري اين عقد بر روي زمينيم، برو به سمت مسجد و مردم را در اين شادي آسماني

 سهيم كن. من نيز به دنبال تو خواهم آمد و عقد را در پيش چشم خاليق جاري خواهم

 دوستداران تو در دنيا و آخرت بدان روشني ساخت تا چشم تو بدان روشن شود و چشم

 .گيرد 

 تو بهتر ميداني كه ميان تو و پيامبر در اينباره چه گذشت، اما من با شعفي بينظير از

 خانه درآمدم و روانه مسجد شدم. شاديام آنچنان بود كه اصحاب را به شگفتي وا

 :ميداشت. در پاسخ سؤالشان از اينهمه شادي فقط ميگفتم 

 .ــ خدا و پيامبر، مرا براي فاطمه برگزيدهاند. پيامبر ماجرا را به شما خواهد فرمود 

 :وقتي پيامبر به مسجد درآمد، بالل را فرا خواند و به او فرمود 

 .ــ مهاجرين و انصار را بگو كه جمع شوند 

 :وقتي همگان گرد آمدند، پيامبر بر فراز منبر رفت و فرمود 

 خاص خداوندي است كه به نعمتش ستايش ميشود و به قدرتش حمد و سپاس»ــ 

 .پرستش 

 .در حاكميتش اطاعت شونده است و در عقوبتش وحشتانگيز 

 .آنچه نزد اوست مطلوبست و فرمان او در زمين و آسمان نافذ 

------------------------------------------------------------------------ 
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 [1رْضي لِرِضاها . ]يه ولِغَضَبِ فاطِم غْضِبالي يو تَع كاِنَ ااهلل تَبار. 

 او كسي است كه خاليق را به قدرت خويش آفريد و به احكام خويش متمايز ساخت و به

 دين خويش عزتشان بخشيد و به واسطه پيامبر خود محمد ـ صلّي ااهلل عليه و آله و سلم

 .ـ گراميشان داشت 

 .سپس خداوند تبارك و تعالي ازدواج را پيوندي ديگر قرار داد و فرماني واجب 

 .به واسطه ازدواج، خويشاوندي را محكم، و خاليق را بدان ملزم ساخت 

 :فرمود خداوند مبارك نام و عالي مقام 

 و اوست كه از آب، بشري آفريد، سپس براي او تبار و پيوندي قرار داد، كه پروردگار تو

 .قادري بيهمتاست 

 اي خاليق! پيام هم اكنونِ جبرئيل اين بود كه خداي من ـ عزوجل ـ مالئكه را در بيت

 المعمور گرد آورد و همه را گواه گرفت كه خدمتكار و امة خود و دخت پيامبرش فاطمه را

 .به بندة خود علي بن ابيطالب تزويج فرمود 

 را در زمين برپا سازم.و مرا فرمان داد كه ازدواج اين دو  

 شما را بدين امر گواه ميگيرم.» 

 :سپس نشست و به من فرمود 

 .علي جان برخيز و خطبهات را بخوان 

 .من برخاستم و در محضر خدا و پيشگاه رسول و مالء خاليق، خطبه خواندم 

 .وقتي از فراز منبر فرود آمدم، پدرت را شادمانتر از هميشه يافتم 

 د: علي جان! آن زره را بفروش تا هر چه زودتر تو و فاطمه را سر و سامان وپدرت فرمو

 سرانجام دهيم. اين را بارها شنيدهاي كه من رفتم و زره را به يكي از اصحاب فروختم.

 آن صحابي وقتي دريافت كه من به چه نيت زره را در معرض فروش نهادهام، پول و زره،

 اد و گفت:هر دو را به اصرار به من د 

 .ــ تو اكنون بدين هر دو نيازمندتري تا من. اين زره هديه من براي ازدواج تو 

 :وقتي ماجرا را با پدرت گفتم برايش دعا كرد، پول را به تني چند از اصحاب داد و گفت 

 .ــ اين را ببريد و آنچه يك زندگي بدان آغاز ميشود تهيه كنيد و بياوريد 

 بود، يك پيراهن سفيد، يك مقنعه، يك حوله، يك تختخواب،پول، شصت و سه درهم 

 دو تشك، چهار بالش، يك قطعه حصير، يك آسياي دستي، يك كاسة مسي، يك مشك

 آب، يك طشت، يك كاسه گلي، يك ظرف آبخوري، يك پرده پشمي، يك ابريق، يك

 تو شد سبوي گلي، دو كوزه سفالين، يك پوست به عنوان فرش و يك عبا، همة ابزار

 .براي تشكيل يك زندگي 

 وقتي اينها را پيش روي پدرت نهادند، اشك در چشمانش حلقه زد، دستهاي مباركش را

 :به سوي آسمان بلند كرد و دعا فرمود 
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 ــ خدايا! به اهل بيت من بركت عنايت كن. و اين ازوداج را براي كساني كه اكثر

 .ظرفهايشان گلي است مبارك گردان 

 ند بر مقام تو در نزد خويش بيفزايد فاطمه جان كه برترين زنان عالم بودي و بهخداو

 كمترين مايحتاج از زندگي، قناعت فرمودي. من دنيا را پيش از ازدواج، طالق گفته بودم

 و سختي دنيا در مذاقم عين حالوت بود، اما تو، دختري كه در سن جواني، در سن

 ن مينهادي، چگونه آن همه سختي را بر جان خويشآرزوهاي شيرين، پا به خانه م

 .خريدي و لب جز به مهر و دهان جز به شُكر نگشودي 

 زيستن با كسي كه به دنيا جز با ديدة غضب نمينگرد ساده نيست. حتماً كسي چون

 .فاطمه، چون تو بايد كه زيستني اينچنين سخت و طاقت سوز را بتواند 

 پس از دو روز، تالش و خستگي و گرسنگي به خانه آمدم، يادم نميرود آن روز را كه

 :گفتم 

 ــ فاطمه جان! چيزي براي خوردن در خانه هست؟

 :تو شرمسار و مهربان گفتي 

 ــ دو روز است كه هيچ چيز در خانه براي خوردن نبوده است و كودكان دو روز است كه

 .جز گرسنگي، هيچ طعام نديدهاند 

 :گفتم كه 

 ا اين در دو روز هيچ نگفتهاي؟ــ چر

 :گفتي 

 ــ تو اگر ميداشتي، حتم به خانه ميآوردي، من شرم ميكنم از تو چيزي بخواهم كه در

 .دست و توان تو نيست 

 و من شرمسارِ آنهمه شكيبايي و مهرباني شدم و از خانه درآمدم تا حتي اگر شده با

 .قرضي، چيزي فراهم كنم و به خانه آورم 

 همسايهاي يك دينار وام گرفتم و به سمت بازار رفتم تا برايتان خوراكي تهيه كنم، در از

 .راه، مقداد را ديدم 

 هوا عجيب گرم بود، از خورشيد، آتش ميباريد و از زمين شعلههاي حرارت ميجوشيد. از

 سر و روي مقداد، عرق ميريخت و پيدا بود كه گرسنگي رمق راه رفتن را از او گرفته

 .است 

 :گفتم 

 :ــ مقداد! در اين گرما، به چه كار از خانه درآمدهاي؟ گفت 

 :ــ از من بگذريد اي ابوالحسن. و از حال من نپرسيد 

 :گفتم 

 .ــ برادرم محال است كه از حال تو بيخبر بمانم و بگذرم 

 :باز امتناع كرد و عاقبت در مقابل الحاح من تسليم شد و گفت 
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 گرية گرسنگي زن و فرزندانم را تاب نياوردم و از خانه بيرون زدم بدين اميد كهــ صداي 

 .شايد خدا فرجي كند و گشايشي مرحمت فرمايد 

 بغضي كه در گلويم نشسته بود تركيد و اشك، پهناي صورتم را گرفت. آن يك دينار را

 :به مقداد دادم و گفتم 

 .ــ تو از من نيازمندتري 

 اي تهي به خانه بازنگشتم، به مسجد پناه بردم، نماز را به پيامبر اقتدا كردم.از شرم دسته

 :پس از فراغت از نماز پيامبر دستم را گرفت و به من فرمود 

 ــ علي جان! مرا به خانهات مهمان ميكني؟

 .چه ميگفتم؟ پيامبر خود طالب تشرف بود و ما جز گرسنگي در خانه، هيچ نداشتيم 

 ياور شرمساري من بود كه در آن لحظه هيچ كالم به كار نميآمد، پيامبر سكوت، تنها

 :سؤال خويش را مكرر فرمود و اضافه كرد 

 ــ يا بگو كه بيايم، يا بگو كه نيايم، چرا سكوت ميكني؟

 :دل را به درياي خلق محمدي زدم و گفتم 

 .ــ شرمسارم ولي بياييد 

 م و من تمام راه نه از گرما كه از شدت شرم، عرقدست در دست پيامبر روانة خانه شدي

 .ميريختم 

 .رفته بودم كه براي سفرة خالي طعام بياورم و اكنون مهمان ميآوردم 

 وقتي به خانه آمديم قامت تو در محراب، افراشته بود و از كاسهاي در كنار سجادة تو،

 بود.بخار مطبوع طعام برميخاست. طعامي كه به يقين دنيايي ن 

 تو بر پدرت و من سالم كردي و به استقبال آمدي. پيامبر تو را در آغوش گرفت، دست بر

 :سر و رويت كشيد و گفت 

 ــ چگونهاي دخترم؟

 تو دو روز تمام گرسنگي كشيده بودي و شاهد گرسنگي كودكانت بودي، رنگ رويت از

 :ضعف زرد بود و در پاهايت توان ايستادن نبود، اما گفتي 

 .ــ خوبم پدر. بسيار خوبم پدر 

 .واي كه تو چه صبور و مهربان بودي 

 :من گفتم 

 .ــ اين طعام از كجاست فاطمه جان 

 :به جاي تو پدرت پاسخ فرمود 

 ــ اين بدل آن يك دينار توست كه به مقداد بخشيدي، تازه اين غذاي بهشتي، جزاي

 .دنياي توست، باش تا پاداش آخرت 

 شك در چشمان پدرت نشست و فرمود:سپس ا 

 ــ شكر خداي را كه تو را به منزلة زكريا و فاطمهام را به منزلة مريم ساخت كه برايشان
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 .از بهشت طعام ميآمد 

 تو در خانة من اينگونه صبوري كردي و دم برنياوردي. من چگونه ميتوانم فراق چون تو

 مهرباني را تحمل كنم؟

 ان ميگذشت و من هنوز تو را در خانه نداشتم و شرم ميكردم ازبيش از يكماه از عقدم

 .اينكه با پدرت در اينباره سخن بگويم 

 :يك روز برادرم عقيل به خانهمان آمد و گفت 

 ــ برادر! چرا فاطمه را از پدرش نميخواهي تا زندگيتان سامان بگيرد و چشم ما و

 .دوستان تو به وصلت شما روشني پذيرد 

 تم: اشتياق من در اينباره كم نيست، اما حيا ميكنم كه با پيامبر در ميان بگذارم.گف 

 .عقيل مرا سوگند داد كه برخيزم و با او به خانة شما بيايم و ترا از پدرت بخواهم 

 :در راه با اميمين و امسلمه مواجه شدم، آنها گفتند 

 ين را بهتر كارسازي ميكنند.ــ اين كار را به ما بسپاريد كه زنان اموري اينچن 

 .ما در پشت در ايستاديم و آنان پيام آوردند كه پيامبر تو را فرا ميخواند 

 :من حيادار و شرمسار، پيش رفتم و در كنار پيامبر نشستم. پيامبر، مهرآميز فرمود 

 ــ علي جان! ميخواهي فاطمه را به تو بسپارم؟

 :گفتم 

 .ــ بله، سر و جان به فدايت 

 :فرمود 

 ــ با همة ميل و اشتياقم علي جان! هم امشب يك ميهماني مختصر بگير و همسرت را

 .ببر 

 سعد، گوسفندي هديه كرد، تني چند از صحابي ذرت آوردند، من هم با ده درهمي كه

 پيامبر به من داده بود روغن و خرما و كشك خريدم و سفرهاي گسترده شد. پيامبر

 :فرمود 

 و هر كه را كه ميخواهي دعوت كن، اما خانه كوچك است، بگو كه ده نفر ـ دهــ برو 

 .نفر بيايند و غذا بخورند و جايشان را به ديگران بدهند 

 من به مسجد رفتم و هر كه را كه ديدم، دعوت كردم، بزودي خبر به ديگران رسيد و

 .جمعيت از گوشه و كنار مدينه راهي ضيافت شد 

 ار ظرف غذا نشسته بود و با دستهاي مباركش براي ميهمانان غذا ميكشيد،پيامبر در كن

 .صدها نفر آمدند و خوردند و رفتند و غذا به بركت دستهاي پيامبر، هيچ كم نيامد 

 .بعد براي من و تو غذايي كشيد و كنار نهاد 

 ينهاش نهاد و بعدوقتي ميهمانان، همه رفتند، تو را و مرا فراخواند، دستهايمان را اول بر س

 :در دستهاي هم. ميان چشمهاي هردومان را بوسه داد و به من فرمود 

 .ــ علي جان! همسرت خوب همسري است 
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 :و به تو فرمود 

 .ــ فاطمه جان! شوهرت، خوب شوهري است 

 ــ دخترم مبادا نگران باشي از فقر شوهرت. فقر براي من و اهل بيت من ماية افتخار

 .است 

 ــ دخترم من تو را به بهترين مرد روي زمين شوهر دادهام، همسرت بزرگ دنيا و آخرت

 .است 

 ــ دخترم مبادا كه از شويت نافرماني كني، شوهرت، مسلمانترين، عالمترين و حليمترين

 .خلق روي زمين است 

 ر نزدــ دخترم ذخاير دنيا و آخرت را بر پدرت عرضه كردند، بيآنكه هيچ از مقامش د

 .خداوند بكاهند، اما من نپذيرفتم و تن به مال و ثروت ندادم 

 .ــ دخترم! قدر علي را بدان 

 :و مرا به خلوت برد و فرمود 

 ــ علي جان! با فاطمهام مهربان باش. با او نيكي كن. به او محبت كن كه او پارة تن من

 ر.است و من به ماللت او ملول ميشوم و به شادياش مسرو 

 .شما دو تن را به خدا ميسپارم و او را بر شما خليفه ميگردانم 

 :ما را تنها گذاشت، در را بست و از پشت در نيز ما را دعا فرمود 

 ــ خداوند شما و نسل شما را پاكيزه گرداند، من دوستم با دوستان شما و دشمنم با

 .دشمنان شما. و به خدايتان ميسپارم 

 تو جز مهر و لطف و وفا نديدم خدا كند كه دل تو نيز از من ناخشنود من كه در زندگي از

 .نباشد 

 تو را از آنجا كه مادر پدر بودي، پيامبر ميخواست كه نزديك خويش ببيند. ميخواست

 كه خانهاي در نزديكي او داشته باشيم تا هر روز چشمش به ديدار تو روشن شود و چشم

 .من به زيارت او 

 نعمان چند خانه در مدينه داشت، همه را در طبق اخالص نهاد و نزديكترينشحارثه بن 

 .را پيامبر براي ما برگزيد و او را دعا فرمود 

 .و ما به خانهاي در جوار پيامبر فرود آمديم 

 .سنت نبوي كارها را ميان من و تو تقسيم كرد و مرز اين تقسيم را درب خانه قرار داد 

 نه بر دوش تو قرار گرفت و كارهاي بيرون بر عهدة من.كارهاي داخل خا 

 .اما تو حيف بودي براي كار كردن و آنهمه كار، وجود نازكت را ميآزرد 

 رفت و روي خانه، شستشوي لباس، پختن نان و غذا، آسيا كردن گندم و ... وقتي در كنار

 ربود و خستهاتروزههاي پيدرپي و عبادتهاي شبانه تو قرار ميگرفت، توانت را مي

 .ميكرد 

 :وقتي چشمم به تاول دستهاي تو افتاد، دلم آتش گرفت، گفتم 
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 .ــ بيا به نزد پيامبر برويم و از او خدمتكاري تقاضا كنيم 

 گفتن به تقاضا در قاموس پيامبر« نه»رفتيم، اما دست پيامبر از ما تنگتر بود، ولي انگار 

 از آن كارها سهل مينمود و گرهها گشاده :نبود، به تو تسبيحي آموخت كه پس 

 «پس از هر نماز سيوچهار بار ااهلل اكبر بگوييد و خدا را به بزرگي ياد كنيد، سيوسه بار 

 الحمدااهلل بگوييد و سپاس او را بگذاريد و سيوسه مرتبه خدا را تنزيه كنيد و سبحان ااهلل

 بگوييد». 

 شهرت يافت كه تو باني اين فيض و مجراي آن و پس از آن، اين گونه تسبيح به نام تو

 .به سوي خاليق شدي 

 وااهلل كه خانة تو، خانه سكينه و آرامش بود و من هر گاه به خانه در ميآمدم، يك نگاه

 .تو، تمامي غمها و غصهها را از دلم ميزدود 

 مكولهبار جهادها به دست تو بسته ميشد، جراحت سنگين جنگها به دست تو التيا

 .مييافت و حتي خون شمشيرهاي من و پيامبر با دستهاي مبارك تو شستشو ميگشت 

 :و من كالم پيامبر را در زندگي با تو، بيشتر و بهتر از هر كس ديگر دريافتم كه فرمود 

 «جهاد زن، خوب همسرداري است». 

 صالبتو چه كسي ميتواند نقش تو را در استحكام گامهاي من و قوت بازوهاي من و 

 شمشيرهاي من انكار كند؟

 تو اگر نبودي من با چه كسي ميتوانستم زندگي كنم؟ جز دل آسماني تو كدام آشيانِ

 دلي ميتوانست روح مرا در خويش جاي دهد؟ و جز من چه كسي ميتواند قدر و منزلت

 تو را بشناسد كه نه سال تمام با تو زندگي كردهام و جز صفات الهي و خلق و خوي

 محمدي هيچ از تو نديدهام؟

 روح تو آنقدر بزرگ بود كه در ازدواج، شفاعت پيروانت را به كابين طلبيدي و خداوند بر

 .اين مهر صحه گذاشت 

 كالم تو وحي محض بود و رفتار تو عين سنت. تو خود، مالك و ضابطه بودي. تو با هيچ

 جش بودي.معياري سنجيده نميشدي. تو خود محك بودي، شاهين سن 

 عفت، از تو نشأت ميگرفت، حيا، وامدار تو بود، تقوي آن بود كه تو داشتي، روزه آن بود

 كه تو ميگرفتي، نماز آن بود كه تو ميخواندي، عمل صالح آن بود كه تو ميكردي.

 چشم نجابت به تو بود و نگاه پاكدامني، خيره به رفتار تو. زنانگي پاي درس تو مينشست

 از تو سرمشق ميگرفت.و خانمي  

 :يادم نميرود آن روز را كه رسول خدا در مسجد و در ميان اصحاب، از ما سؤال كرد 

 ــ برترين چيز براي زن چيست؟

 و ما همه مانديم، حتي من كه متصل به منزل وحي بودم ماندم، آمدم از تو سؤال كردم و

 .پاسخ ترا پيش پيامبر بردم 

 آن است كه نه مردي او را ببيند و نه او مردي را .ــ بهترين چيز براي زن 
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 .پيامبر به فراست دريافت كه اين كشف، كشف من نيست، كشف فاطمي است 

 :گفت 

 ــ اين پاسخ از آن كيست؟

 :گفتم 

 .ــ دخترتان فاطمه 

 :با تبسمي مليح فرمود 

 .ــ حقا كه پارة تن من است 

 ست، پارة تن رسول ااهلل است. حضور تو مرهمي بودفاطمه جان! آنچه از دست من رفته ا

 .بر جراحت فقدان رسول 

 اما... اكنون من اينهمه تنهايي را به كجا ببرم؟

 سالم ااهلل عليها -فرزندان حضرت زهرا- 

 اگر تو فاطمه نبودي با آن عظمت دست نيافتني و من هم حسن نبودم با اين قلب رقيق

 سفارش تو مادر ـ گريه نكردن ـ عملي نبود.و دلِ شكستني، باز هم  

 اگر من تنها يك فرزند بودم ـ هر فرزنديـ و تو تنها يك مادر بودي ـ هر مادري ـ در

 حال ارتحال، باز هم به دل نميشد گفت كه نسوز و به چشم نميشد گفت كه آرام بگير

 .و اشك مريز 

 اي! تو زهراي اطهري! توچه رسد به اين كه تو فقط يك مادر نيستي، تو فاطمه

 نزديكترين و بيواسطهترين بازماندة منزل و مهبط وحياي! تو محب و محبوب خدا و

 !پيامبري 

 چه كسي عشق خدا و پيامبر را نسبت به تو نميداند؟

 :كم مانده بود، پيامبر به بالل بگويد 

 «محمد ـ صلّي ااهلل  بر باالي مأذنه كه رفتي بعد از هر اذان به صداي بلند اعالم كن كه

 عليه و آله و سلم ـ فاطمه را دوست دارد، دوست داشتني الهي و تكويني، دوست داشتني

 سنتي و تشريعي». 

 ام»اينچنين بود عشق مشهور پيامبر به تو. و عشق تو به پيامبر، شهرهتر، آنچنانكه لقب 

 ة تو را نديد و در عوض،گرفتي و آنچنانكه بعد از ارتحال پيامبر هيچ كس خند« ابيها

 .گريستنات، دشمن را به ستوه آورد 

 ما از آنجا كه پيش از تولد، ظهور يافتهايم و پس از وفات نيز، ادامه حيات ميدهيم، من

 .رنجهاي تو را به خاطر پيامبر، حتي پيش از تولدم ديدهام 

 از هجرت و پس از من اگر چه در سال سوم هجرت به دنيا آمدم، اما رنجهاي تو را پيش

 آن بوضوح ديدم، به همين دليل به تو حق ميدادم كه پس از رحلت پيامبر، آنچنان

 .غريبانه و جگرسوز در بيت االحزان، ضجه بزني و فغان كني 

 من حتي تولد خودم و ناز و نوازشهاي پيامبر را به خاطر دارم. پيامبر مشتاق و بيتاب به
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 و را ببيند، وقتي مرا در آغوشش گذاشتند، اول گره در ابروانشخانه آمد تا اولين فرزند ت

 :افتاد 

 ــ مگر نگفتم كودك را در جامة زرد نبايد پيچيد؟

 پيامبر به كرات فرموده بود و آن خادمه اشتباه كرده بود، مرا با جامهاي سپيد پوشاندند و

 .به آغوش پيامبر سپردند 

 ه دندانهاي سپيدشان نمايان شد و سر و رو و چشم وپيامبر از شادي آنچنان خنديدند ك

 لبهاي مرا غرق بوسه كردند و گفتند: خدايا! چقدر من اين كودك را دوست دارم. در

 :گوشهايم اذان و اقامه گفتند و بعد از تو و پدرم پرسيدند 

 نامش را چه نهادهايد؟

 :هر دو عرضه داشتيد 

 ما سبقت نميجوييم.ــ ما در نامگذاري كودكمان از ش 

 :پيامبر فرمودند 

 .ــ من نيز از خدا در اين باره پيشي نميگيرم 

 را به ارمغان آورد، نام اولين فرزند« حسن»تا اين كه جبرئيل آمد و نام انتخابي خداوند 

 .هرون اما در لسان عرب 

 ميسوزاند، تداعي اينها هنوز از خاطرم نرفته است، اما آنچه بيش از اينها، اكنون، جگرم را

 .نوازشهاي مادرانه توست 

 مرا به هوا ميانداختي، بغل ميكردي، در آغوش ميفشردي، غرق بوسهام ميكردم و

 :برايم شعر ميخواندي 

 نْسيا ح اَشْبِه اَباك

 قّ اَلرَسنْنِ الْحع اخْلَعو

 نَنْاً ذاماِله دباعو

 1نْ.] ] ال توال ذااالْحو

 «جان! مثل پدرت علي باش و ريسمان از گردن حق باز كن و به عبادت خداي حسن 

 بخشنده برخيز و با كينهتوزان دوستي مكن.» 

 من كه شعرهاي نوازشگرانه تو را در دوران كودكيام، فراموش نكردهام، چگونه ميتوانم

 :نيايشها و مناجاتهاي شيرين تو را با خدا از ياد برده باشم 

 «ش بخشيد، به حق وحي و آنكه نازلش فرمود و به به حق عرش و آنكه علو خداوندا!

 .حق پيامبر و آنكه به او پيام داد و به حق كعبه و آن كه آن را بنا كرد 

 اي شنوندة هر صدا و اي جمع كنندة همه از دست رفتهها و اي زنده كنندة خاليق پس

 !از مرگ 

 به ما و جميع مؤمنين و مؤمنات در شرق و غرب بر محمد و اهل بيت او درود فرست و

 زمين فرج و گشايشي نزديك از جانب خودت عنايت فرما، به شهادت اين كه خدايي جز
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 خداي يگانه نيست و محمد ـ صلّي ااهلل عليه و آله و سلم ـ بنده و رسول توست، درود

 2«.] ] خدا بر او و فرزندان پاك و شايستهاش

 سپاس هميشگي تو كه:يا اين شكر و  

 عِبادةٍ و قِيام و كاةٍ وز الةٍ وص رٍ وبص شُكْرٍ و ذِكْرٍ و دٍ وملي كُلّ حاهللِ ع ِ دماَلْح

 « عادةٍ وس

خاءٍ رةٍ وشِد ضرّاءٍ و رّاءٍ وس فَريضةٍ و ةٍ وكَرام ةٍ ومنِع ةٍ ومحر ةٍ وزياد رَكة وب

 و ةٍصيبم و

ثْوي في كُلّ م مانٍ وز في كُلّ أوانٍ و لي كُلّ حالٍ وع فَقْرَ و ر و غِناءٍ وسي رٍ وسالء و عب

 و

 مقام و نْقَلبم». 

 مادر! تو را كه چنين فاطمهاي هستي چطور ميتوان دوست نداشت؟ چطور ميتوان دل از

 در كنار محراب تو نشستم و تو كند؟ مگر من يادم ميرود آن شب را كه تا صبح

 نمازهاي تو را و نفس نفسهاي خائفانه تو را ديدم و مناجات و دعاهاي تو را شنيدم و در

 :حسرت يك دعا براي خودت، براي خودمان ماندم و صبح گفتم 

 ــ مادر! چرا همهاش ديگران؟ پس خودت؟ خودمان؟

 و تو گفتي ـ و هنوز اشك چشمهايت خشك نشده بود ـ

 ار. اول همسايه و بعد خانه، اول ديگران و بعد خودماناَلد ثم .ــ فرزندم! عزيزم! اَلْجار 

 .و اين شيوة معمول و موسوم زندگي تو بود 

 .تو اصالً براي خودت نبودي، ايثار محض بودي و زيباترين سرمشق بخشش 

 ه روزه گرفتيد؟ ويادت هست كه تو و پدر به خاطر شفاي من و برادرم حسين، تصميم ب

 سه روز متوالي افطارتان را به ديگران بخشيديد؟

 من و حسين در بستر بيماري خفته بوديم و تو و پدر پروانهوار گردمان ميگشتيد و

 .مداوايمان ميكرديد 

 :پيامبر به عيادتمان آمد و به شما گفت 

 .ــ نذري كنيد براي شفاي اين دو كودك 

 يد:تو و پدرم علي گفت 

 .ــ ما نذر ميكنيم كه با شفاي اين دو نور چشم، سه روز متوالي روزه بگيريم 

 :من و حسين، چشمان بيمارمان را گشوديم و گفتيم 

 .ــ ما نيز سه روز، روزه ميگيريم 

 .و پيشاپيش حالوت سه بوسه از لبان مبارك پيامبر را چشيديم 

 :فضه خادمه هم گفت 

 عزيز را شفا عنايت كند، من نيز سه روز پياپي روزه ميگيرم.ــ اگر خدا اين دو  

 .ما به لطف خدا و دعاي شما شفا يافتيم و اولين روز اداي نذر آغاز شد 
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 وقت افطار بود، دور سفره نشسته بوديم تا پدر از مسجد بيايد و يك روز، روزه را در كنار

 .او بگشاييم 

 پدر وام گرفته بود، فضه آرد كرده بود و تو پخته و آن راما حضري پنج نان جو بود كه ج

 .بودي. هر كدام يك نان جو و آب 

 .دستهاي پنج روزه دار هنوز به سفره نرسيده بود كه صداي در بلند شد 

 ــ سالم اي خاندان وحي! اي اهل بيت نبوت! مسكينم و در نهايت فقر. از آنچه

 جزاي خير به شما بدهد ...ميخوريد به ما نيز بخورانيد تا خداي 

 هنوز كالم فقير به پايان نرسيده بود كه تو و پدرم نانهاي خود را بر روي هم گذاشتيد و

 ناگاه نانهاي من و حسين و فضه را هم بر روي آن يافتيد و همه را تحويل سائل داديد و

 .از او عذر خواستيد 

 رختخواب برديم .افطار با آب گشوده شد و همه گرسنگي را با خود به 

 فرداي آن روز نيز ماجرا به همين نحو گذشت، وقت افطار يتيمي در زد و هر پنج نان جو

 .در دامان او قرار گرفت و آنچه بر سر سفرة افطار ماند، كاسه گلين آب بود 

 روز سوم عالوه بر گرسنگي، ضعف نيز آمده بود ولي او هم نتوانست نانها را در سفره نگاه

 د و سائل را دست خالي باز گرداند.دار 

 بعد از اين كه پنج نان روز سوم روزه نيز به اسيري درمانده، بخشيده شد، من و حسين از

 حال رفتيم، تو چشمانت به گودي و كبودي نشسته بود، اما به نماز ايستادي و پدر هم كه

 ابرو نميآورد ولي بهمرد گرسنگي بود و صبوري، چون كوه، استوار ايستاده بود و خم به 

 .حال ما رقت ميبرد 

 .تنها چيزي كه ميتوانست ما را از آن نحافت و ضعف در بياورد، ديدار پيامبر بود 

 من و حسين بدين اشتياق از جا كنده شديم و دست در دست پدر، به سوي خانه پيامبر

 .راه افتاديم 

 بغض گلويش را فشرد و بالفاصلهوقتي پيامبر ما را به آن حال ديد، سخت غمگين شد، 

 از حال تو پرسيد. و به پرسش اكتفا نكرد، گفت برخيزيد! برخيزيد! تا حال و روز فاطمه را

 .جويا شويم 

 :و در طول راه همهاش با خدا ميگفت 

 !ــ خدايا ببين چه ميكنند اينها براي رضاي تو! خدايا! عشق تو با اينها چه كرده است 

 درآمديم و پيامبر ديد كه شكمت از گرسنگي به پشت چسبيده و توان ازوقتي به خانه 

 تنت و حالت از چشمانت رفته است، بغضش تركيد، ترا در آغوش گرفت و هاي هاي

 گريست. در اين تب و تاب، هيچ كس مثل جبرئيل نميتوانست، غم سنگين دل پيامبر را

 خدا بود كه در خانه ظهور ميكرد.از جا تكان دهد. انگار اين جبرئيل نبود، خود  

 جبرئيل به پيامبر سالم كرد و مژده داد كه هديهاي از جانب خدا براي اين خاندان آورده

 است. چه ذوقي ميكرد جبرئيل كه اين هديه را با دستهاي امانت خود حمل كرده بود،
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 .آنچنانكه عطر بينظير خندهاش در فضا ميپيچيد 

 آن هديه چه بود؟

 ما روزهداران ايثارگر و ما را به بهانه و طفيلي شما ستايش كرده بود. و چه هديهايخدا ش

 :برتر از اين كه انسان مورد تمجيد و ستايش خدا قرار بگيرد 

 «.خوبان اين جهان، در آن جهان، جامهايي از چشمههاي بهشتي مينوشند 

 فوران ميكند.چشمههاي جوشندهاي كه تنها براي بندگان ناب و خالص خدا  

 آنان كه به نذر خود وفا ميكنند و از روز قيامت كه شرّ آن گسترده است ميهراسند و

 طعام خود را عليرغم نياز شديدشان به مسكين و يتيم و اسير ميبخشند. )و حرف دلشان

 ):اين است كه 

 «يم.ما تنها و تنها به خاطر خدا ايثار ميكنيم و چشم تشكر و پاداش از شما ندار 

------------------------------------------------------------------------ 

-------- 

 [282[ . 1، صفحه . 33بحار االنوار، جلد 

[ . 2نْ نَباه وم قّ النَّبِي وبِح حاه ونْ اَوم يِ وحقّ الْوبِح اله، ونْ عم رْشِ وقّ الْعبِح ماَلّله

] 

 تِ،والْم دعفوس ب

 تٍ. يا بارٍي النُّكُلّ فَو تٍ، يا جامِعوكُلّ ص ناه. يا سامِعنْ بم تِ ويقّ اَلْببِح

 ضِ وشارِقِ اْالَرؤمِنات في مؤمِ َ نين وِ الْمميع الْمج تِه و آتِنا ويلِ باَه دٍ ومحلي مصِلّ ع

 ولَكسر و كدبداً عمحاَنَّ م اِالّ ااهلل و ةِ اَنْ ال اِلهجاِلً بِشَهادعا غارِبِها فَرَجاً مِنْ عِنْدِكم

 122ليماً، مهج الدعوات، ص . لَم تَسسيتهِ الطّيبينَ الطّاهِرين ولي ذُرع هِ ولَيُ ااهلل ع لّيص

 ما به خدا عشق ميورزيم و از روز وحشتناك قيامتش ميهراسيم». 

 آنان را از شر آن روز در امان ميدارد و خرمي و شادكاميشان ميبخشد. وپس خداوند 

 1»...] پاداش صبوري و ايثارشان را، بهشت و حرير عنايت ميكند] 

 هر چه هست از بركت توست مادر! و هر چه فرزندانمان هم داشته باشند از بركت وجود

 ند، تو همسر و مادر رهبريتوست. تو زني هستي كه امامت بشر در مقابل تو زانو ميز

 .خاليقي 

 و آنچه هم اكنون از دست ما ميرود چنين عظمتي است، نه ما كه جا دارد جهان بر اين

 .مصيبت گريه كند. جا دارد كوهها در اين اندوه متالشي شود 

 :بيآنكه بخواهم، شعرهايي كه تو در سوگ پيامبر ميخواندي در ذهنم تداعي ميشود 

 ديدزْنٌ جح كلَيني عزْاِنَّ ح

 نيدع

 

 بااهللِ صفُوادي وو
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 فيه شجوني زيدمٍ يوكُل ي

 2بيد.] ] ي يسلَ  كلَياكْتِأبي عو

 وسةبحفَراتِها منَفْسي علي ز

 الزفّرات عتَها خَرَجت ميالَي

 ياةِ و اِنَّمافِي الْح كدعرَ بالخَي

 3ياتي.] ] تَطُولَ حخافة اَنْ اَبكي م

 !اينها زبان حال ماست مادر 

 وقتي دست ما را ميگرفتي، به مزار پيامبر ميبردي، در كنار قبر او مينشستي و اين

 شعرها را زمزمه ميكردي، ضجه ميزدي و ما را ميگرياندي، ما چگونه ميتوانستيم

 ضار تو؟!تصور كنيم كه همان شعرها، زبان حال ما بشود بر بالين احت 

 .خدايا چه سخت است از دست دادن مادري كه عصارة خوبي است 

------------------------------------------------------------------------ 

-------- 

 [1سورة انسان . ] 22تا  1.آيات  

 [2.اندوه من بر تو اندوه تازهأي است . ] 

 تي سرسخت است.و قلب من به خدا در تب و تاب مصيب 

 .هر روز غم و اندوه من افزوده ميشود 

 20اما گريهام بر تو هرگز پايان نميپذيرد. )بيت االحزان، ص .) 

 [3.جانم زنداني نفسهايم گشته است . ] 

 .أي كاش اين جان و اين نفسهايم با هم از وجودم رخت ميبستند 

 .بعد از تو هيچ خير در اين زندگاني نيست 

 .38ام از اين است كه مبادا حياتم پس از تو طوالني شود. )بيت االحزان، ص و گريه

 وداع با پدر

 مادر! اگرچه تو در زمان حيات پيامبر هم سختي بسيار كشيدي، اما در مقايسه با ظلمت

 .بعد از وفات، آن روزها، روزهاي خوشي و خوبي و روشني بود 

 يب ديديد، شكنجه شديد و رنج برديد، اما چشمتاناگرچه تو و پدرم پا به پاي پيامبر، آس

 مدام به پرچم اسالم بود كه لحظه به لحظه باالتر ميرفت و سايهاش نفس به نفس

 .گستردهتر ميشد 

 اگرچه روزها و شبها ميگذشت و كمترين خوراك مرسوم، يك لقمه نان جو هم به

 چسبيد، اما رشد اسالم را بهدهانتان نميرسيد و پوستتان بيش از پيش به استخوان مي

 چشم ميديديد و ميديديد كه كودك اسالم، استخوان ميتركاند، ميبالد و خون در

 .رگهايش جريان مييابد 

 اگر چه سالها و سالها زيراندازتان، رختخوابتان، سفرة شترتان و همة داراييتان يك تكه
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 .پوست گوسفند دباغي شده بود كه همه كار ميكرد 

 زندگيتان سراسر جنگ و دفاع بود و هنوز پدر از جنگي نيامده، عرق از تن نسترده اگرچه

 .و خون از شمشير نشسته راهي جنگي ديگر ميشد و جبههاي ديگر را رهبري ميكرد 

 اما دلخوشيتان به اين بود كه پيامبر هست و ابرهاي تيرة جهل و كفر با سرپنجههاي

 به لحظه خورشيد اسالم نمايانتر ميشود .نوراني شما كنار ميرود و لحظه 

 !مگر خود من در سال جنگ خندق به دنيا نيامدم؟ 

 مگر سختي، حاكم نبود؟ مگر مشقت، دامن نگسترده بود؟ مگر رنج، پالس خود را

 نگشوده بود؟

 :چرا، ولي يك جملة افتخارآفرين پيامبر، همة سختيها را ميزدود 

 1ةِ الثَّقَلين.] ] خَنْدق اَفْضَلُ مِنْ عِبادالْ موي ليةُ عــ ضَرْب

 .آري. امروز روز اندوه است، آن روزها، ايام شادكامي بود 

 پيامبر دستهاي ما را ميگرفت، من و حسن پا بر پاي پيامبر ميگذاشتيم و بعد زانوان او

 :و بعد رانهاي او و بعد شكم او و بعد سينة او و او مرتب ميگفت 

 تر بياييد نور چشمان من، باالتر بياييد.ــ باال 

 و بعد لبش را بر لبهاي ما ميگذاشت، حالوت دهانش را به كام ما ميريخت و مدام

 :ميگفت 

 .ــ خدايا! چقدر من اين حسن و حسين را دوست دارم 

 :ما را بر پشت خود مينشاند، چهار دست و پا بر روي زمين راه ميرفت و ميگفت 

 خوبي و چه سواركاران خوبي !ــ چه مركب 

 گاهي كه مرا در كوچه ميديد، من از دستش به بازي ميگريختم و او تا مرا نميگرفت،

 آرام نميگرفت، دستي به زير چانهام و دستي به پشت سرم و لبهايش را بر لبهايم

 :ميفشرد 

 .ــ واي كه من چقدر اين حسين را دوست دارم 

 يداشت و حسن را بر عليه من تشويق و تشجيع ميكرد.من و حسن را به كشتي وام 

 :تو گفتي 

 ــ پدر جان! بزرگتر را بر عليه كوچكتر تشويق ميكني،

 :او غنچه لبهايش به خنده گشوده شد و فرمود 

 ــ جبرئيل آنسويتر ايستاده است و حسين را تشويق ميكند، حسن بيمشوق مانده

 .است 

 در سجده مييافتيم، به بازي بر پشتش مينشستيم، انگاربه مسجد ميرفتيم، پيامبر را 

 كه عرش را طي ميكنيم و او آنقدر در سجود ميماند و مأمومين را نگاه ميداشت، تا ما

 .خود پايين ميآمديم 

 :مأمومين پس از نماز ميپرسيدند 
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 ــ در حالت سجود، جبرئيل آمده بود؟ وحي نازل ميشد؟

 شيرينتر از وحي .ــ محبوبتر از جبرئيل، 

 پيامبر بر منبر بود، راه پيش پاي ما خود به خود باز ميشد، از منبر باال ميرفتيم و به

 گردن پيامبر ميآويختيم. آنچنانكه برق خلخالهاي پايمان را حتي ته نشينهاي مسجد

 .ميديدند 

 :و پيامبر بهانهاي مييافت و مكرر تأكيد ميكرد 

 ت دارم، هر كه اينان را دوست بدارد، دوست من است و هر كهــ من اين خاندان را دوس

 .اينان را بيازارد، دشمن من 

 من و حسن و تو و پدر رفته بوديم به خانة پيامبر، بر در خانه ايستاده بوديم كه پيامبر از

 :در درآمد و در منظر همگان عباي خيبرياش را بر سر ما سايبان كرد و فرمود 

 منان شما در جنگم و با دوستان شما در صلح.ــ من با دش 

 آن روزها، روزهاي خوشي بود مادر! كسي آن روزها را ناخوش ميانگارد كه اين روزها را

 .نديده باشد 

 پيامبر هميشه از پدرمان بسيار سخن گفته بود، روزي نبود كه پيامبر پنجرهاي تازه را رو

 .به آفتاب علي نگشايد 

 ء عام به پدر ميفرمود:يك روز در مال 

 2نِفاق.] ]  غْضُكب ايمانَ و ك

 بلي! حــ يا ع

 .اي علي! دوستي تو ايمان است و دشمني با تو نفاق 

 :روز ديگر در منظر عموم پدر را مخاطب ميساخت 

 3تَقيم.] ] سصِراطُ الْم لي اَنْتــ يا ع

 .اي علي صراط مستقيم توئي 

 [ [. 3كنَيينَ عيب و في قَلْبِكو لي لِسانِكقُ عوالْح كعقَ مالْح لي اِنَّــ يا ع

 .اي علي! حق هميشه با توست، بر زبان توست، در قلب توست و بين ديدگان توست 

 :روز ديگر در پيش چشم همگان به پدر ميفرمود 

 1ه.] ] بنْزِلَةِ الْكَعبِم لي اَنْتــ يا ع

 تو به خانة خدا ميماني، تو همشأن كعبهاي .اي علي! 

 النّار نَّةِ والْج قَسيم لي اَنْت.ــ يا ع 

 اي علي! تو قسمت كننده بهشت و جهنمي. بهشتيان و جهنميان به اشارة تو معلوم

 .ميشوند 

 :گاه ديگري كه پدر بود يا نبود، به مردم ميفرمود 

 2طان.] ] الشَّي زْبدائِه حِاَع حِزْب ااهلل و حِزْب

 علي ــ حِزْب

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 33



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پهلو گرفته کشتی 

3 4  

 

 .حزب علي حزب ااهلل است و حزب دشمنان او حزب شيطان 

 2تين.] ] لُ ااهللِ الْمبح

 

 لِيــ ع

 .علي ريسمان محكم الهي است 

 8دي.] ] الْه تراي لّيــ ع

 .علي پرچم هدايت است 

 يگري به دست مبارك پيامبر بر باماينها پرچمهاي افتخاري بود كه يكي پس از د

 .خانهمان نصب ميشد 

 اما پيامبر باز هم ميهراسيد، پيامبر در همه عمرش فقط از يك چيز ميترسيد و آن اين

 .بود كه پس از مرگش آتشي بيايد و بخواهد اين پرچمها را بسوزاند 

 خاموش كند .و غدير بركهاي بود كه پيامبر ميخواست آتشهاي پيشبيني را با آن 

 و حجفه، جايي بود كه خدا ميخواست به مردم بفهماند كه دين بيرهبري معصوم ناقص

 .است و اسالم بيواليت علي اسالم نيست 

 :وقتي پيامبر، روشن و آشكار، تأكيد كرد 

 .ــ هر كه دل به نبوت من سپرده است، پس از من بايد به واليت علي بسپارد 

 لمان شده است بداند كه پس از من اسالم در دست عليــ هر كه به دست من مس

 .است 

 .پرچم رهبري و واليت از اين پس، به علي سپرده ميشود 

 :خداوند به او فرمود 

 ــ اگر اين را نگفته بودي، پيام مرا به خاليق نرسانده بودي و نبوت را به پايان نبرده

 .بودي 

 ، پس از پيامبر را روشن كرد به مردم فرمود:و خداوند وقتي تكليف واليت و خالفت 

 .ــ امروز دين شما را كامل كردم، نعمت را بر شما تمام كردم و از اسالمتان راضي شدم 

 مادر! آن روزها اگر چه سخت بود اما پدر بر باالي دستهاي پيامبر بود و تو بر روي

 .ديدگانش 

 بر در بستر ارتحال افتاد.اولين ابرهاي تيره، زماني آشكار شد كه پيام 

 ــ هر كس حقي بر ذمة من دارد يا بگيرد يا حالل كند. من اين را از شما ميخواهم تا در

 ديدار با خداوند آسوده خاطر باشم. تكرار ميكنم، من عازم ديار باقيام. اگر كسي را

 اند.آزردهام، اگر به كسي بدهكارم، اگر حق كسي بر عهدة من است، برخيزد و بست 

 .ــ يا رسول ااهلل! من سه درهم از شما طلبكارم 

 .ــ اي فضل! بيا سه درهم به اين مرد بده 

 .ــ يا رسول ااهلل من سه درهم در مال خدا خيانت كردهام 
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 ــ چرا چنين كردي برادر؟

 .ــ به آن نيازمند بودم 

 .ــ اي فضل! برخيز و سه درهم از اين مرد بستان 

 ل ااهلل! زماني تازيانهاي كه بر شتر مينواختيد، به سهو بر شكم من اصابت كرد.ــ يا رسو 

 .ــ اي فضل! برو آن تازيانه را بياور تا اين مرد قصاص كند 

 ... ــ يا رسول ااهلل! شكم من آن زمان كه به تازيانة شما خورد، عريان بود، بايد شما هم 

 حق خود را بستان.ــ بيا برادرم! اين هم شكم عريان من.  

 ــ اي واي. بريده باد دستي كه بخواهد تن مبارك پيامبر را بيازارد. ميخواستم يك بار

 ديگر ـ شايد بار آخر ـ اندام مقدستان را زيارت كنم. ميخواستم سر و چشم و لبهايم را با

 زالل نبوت، متبرك كنم. ميخواستم تنها كسي باشم كه در اين زمان، بوسه بر خورشيد

 .ميزنم 

 ــ خدا تو را بيامرزد، پس هيچكس ديگر حقي بر گردن من ندارد، من با خيال آسوده

 عزيمت كنم؟

 مسجد غرق ضجه شد و همه، عزيمت پيامبر را ماتم گرفتند، اما فرداي آن روز، هنوز

 .پيامبر زنده بود كه نماز را به ابوبكر اقتدا كردند 

 مه برود، چرا اينجا مانده است؟ــ ابوبكر را گفته بودم با اسا

 پيامبر ميدانست كه چرا بايد او را روانه كند و هم ميدانست كه او چرا نرفته است؟ براي

 .چه مانده است 

 :عايشه به كرات آمده بود و گفته بود 

 .ــ اجازه بدهيد پدرم ابوبكر جاي شما نماز بخواند 

 گفته بود و دست آخر تشر« نه»يامبر هر بار و چند بار هم حفصه را واسطه كرده بود و پ

 :زده بود 

 فوسي واحِباِنَّكُنَّ الَنْتُنَّ ص»ــ » 

 .شما همانند زنان يوسفايد 

 .با اين عتابهاي سخت باز هم ابوبكر هم اكنون در محراب ايستاده بود 

 .ــ علي جان! بيا زير بغل مرا بگير و تا مسجد ببر 

 [ ابوبكر را در ميانة نماز كنار زد و خود در9ل نزار به مسجد درآمد،]پيامبر با آن حا

 .محراب ايستاد، نه، نتوانست بايستد، نشست و نماز را ـ صاله المضطرين ـ نشسته خواند 

 بعد پيامبر، پدرم علي را احضار كرد تا آخرين وصاياي خويش را با او بگويد. عايشه و

 نبال پدران خويش، ابوبكر و عمر فرستادند و پيامبر باحفصه با شنيدن اين كالم به د

 :ديدن آندو چهره درهم كشيد و گفت 

 [ [. 10كَمثُ اِلَيعة اَبلي حاج ــ فَاِنْ تَك

 .ــ اگر نيازي به شما بود، خبرتان ميكنم 
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------------------------------------------------------------------------ 

-------- 

 [1.يك ضربه علي در روز خندق برتر از عبادت جن و انس است . ] 

 [22[ . 2نور االبصار، صفحة . 

 [133[ . 3ده، صفحة . ينابيع المو

 [22[ . 3مفتاح النجاة، صفحة . 

 [1ه . ]بمِثْلُ الْكَع ، در روايت ديگري آمده است: مِثْلُك188كنوز الحقائق، صفحة 

  تَطُوف: شأن تو، چون كعبه، شأن طواف شونده است نه طواف كنندهالو .تُطاف 

 [11[ . 2ه، صفحة . ينابيع المود

 [331[ . 2ه، صفحة . ينابيع المود

 [22[ . 8حلية االولياء، ج اول، صفحة . 

 [1[ . 9صحيح بخاري، ج . 

 [191[ . 10، صفحة . 3طبري، جلد 

 زماني آشكار شد كه پيامبر در بستر ارتحال افتاد .مادر! اولين ابرهاي تيرة فتنه، 

 :پيامبر فرمان داد 

 .ــ كاغذي بياوريد كه رهنماي مكتوبي برايتان بگذارم تا پس از من گمراه نشويد 

 معلوم بود كه پيامبر در چه مورد ميخواهد سند بگذارد، عمر ممانعت كرد و كاش فقط

 :ممانعت ميكرد، فرياد زد 

 1ااهلل.] ]  نا كِتاببسرْ. وحجهلَ لَيلرَّجــ اِنّ ا

 .ــ اين مرد هذيان ميگويد. و كتاب خدا براي ما كافي است 

 .پدرت را ميگفت، جدمان را، پيامبر را 

 داغت تازه ميشود، اما اين نسبت را به كسي ميداد كه وحي مطلق بود، خدا دربارة او

 :تصريح كرده بود 

 وحيي يحاِالّ و ووي، اِنْ هنِ الْهع نْطِقُ.ــ ما ي 

 پيامبر جز به زبان وحي سخن نميگويد، جز به دستور خدا حرف نميزند و جز حرف خدا

 .را منتقل نميكند 

 پيامبر به شنيدن اين حرف، دلش شكست و اشك در چشمانش نشست ولي ماجرا را پي

 .نگرفت 

 «را بفشرد، كاغذ را بهتر ميتواند مچاله كند پنجة انكاري كه ميتواند حنجرة وحي». 

 دِااهللبك يا اَبا عموكَي موال ي«. »مصيبتي چون مصيبت تو نيست»مادر نگو كه ». 

 .قصة مصيبت من اگر چه در عاشورا به اوج ميرسد اما از اينجا آغاز ميشود 

 از اينجاست.آن خطي كه در عاشورا مقابل من قرار ميگيرد، آغاز انشعابش  

 پيامبر در گوشت چيزي گفت كه چون ابر بهاري گريستي و چيز ديگري گفت كه چون
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 .غنچه سحري شكفته شدي 

 از خبر قطعي ارتحالش غم عالم بر دل تو نشست و خبر رفتن خودت، دلت را تسكين

 .بخشيد 

 د، آري توآري، شهادتت، مصيبتهاي تو را تمام ميكند، اما مصيبتهاي تازهاي ميآفرين

 .آسوده ميشوي، اما بال ديگر ما نيز كنده ميشود 

 .پس از پيامبر و تو، اسالم ديگر قدرت بال گشادن نمييابد 

 .پيامبر با شنيدن آن نافرماني، دستور داد اتاق را خلوت كنند. همه جز اهل بيت بروند 

 .تو و پدر مانديد، من، حسن و زينب و امكلثوم 

 فرمان داد كه بر در اتاق بايستد تا كسي داخل نشود.به امسلمه هم  

 .به پدر فرمود: علي جان! نزديكتر بيا، نزديكتر 

 بعد دست تو و پدر را گرفت و بر سينة خود نهاد. انگار دستهاي شما مرهم غمهاي تمام

 .عالم بود. خواست سخن بگويد اما گريه مجالش نداد 

 ما كودكان هم، همه شيون كرديم.تو هم گريستي و پدر هم گريست و  

 :تو گفتي 

 ــ اي رسول خدا! اي پدر! اي پيامبر! گريهات قلبم را تكه تكه ميكند و جگرم را

 .ميسوزاند 

 اي سرور و ساالر انبياء! اي امين پروردگار! اي رسول حق! اي حبيب و پيامبر خدا. پس از

 بر ما فرود خواهد آمد؟ تو با فرزندانت چه خواهند كرد؟ چه ذلتي پس از تو

 پس از تو چه كسي ميتواند براي علي برادر و براي دين تو ياور باشد؟

 وحي خدا پس از تو چه خواهد شد؟

 .و باز هم گريستي آنچنان كه گريه شانههايت را ميلرزاند و لباسهايت را تر ميكرد 

 سر و رو و چشم و دست وخود را بياختيار به روي پدر انداختي و او را پيوسته بوسيدي، 

 دهان و محاسن. انگار ميخواستي پيش از رفتنش بيشترين يادگار بوسه را با خود داشته

 .باشي 

 .اشكهاي تو و پيامبر به هم ميآميخت و پيامبر هي سختتر تو را در آغوش ميفشرد 

 .پدر هم بيتاب شده بود و ما كودكان بيتابتر 

 لحظهاي ديگر از پيش ما ميرفت، بيشترين رايحه راهمه ميخواستيم از گلي كه تا 

 .استشمام كنيم 

 هيچكدام به خود نبوديم، پدر كه مظهر وقار و متانت است خود را به روي پيامبر انداخته

 .بود و هق هق گريه تمام بدنش را مي لرزاند، انگار كوهي به لرزه درآمده بود 

 به پدر فرمود:پيامبر دست تو را در دست پدر نهاد و  

 ــ برادرم! اي ابوالحسن! اين امانت خدا و رسول خداست در دست تو. اين امانت را خوب

 .حفظ كن. اي علي! وااهلل كه اين دختر ساالر زنان بهشت است 
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 .دستهاي منزلت مريم كبري به پاي او نميرسد 

 چه براي خود از خداعلي جان! سوگند به خدا من به اين مقام و مرتبت نرسيدم مگر كه آن

 .خواستم، براي او هم خواستم و خدا عنايت فرمود 

 .علي جان! فاطمه هر چه بگويد، كالم من است، كالم وحي است، كالم جبرئيل است 

 .علي جان! رضاي من و خدا و مالئك در گروي رضاي فاطمه است 

 و را بشكند، واي برواي بر كسي كه به دخترم فاطمه ستم كند، واي بر كسي كه حرمت ا

 .كسي كه حق او را ضايع كند 

 .و بعد به كرات سر و روي تو را بوسيد و فرمود: پدرت فداي تو فاطمه جان 

 انگار پيامبر به روشني ميديد كه چه بر سر دخترش ميآيد و با اهل بيتش چگونه رفتار

 .ميشود 

 از اشك تر شده بود .نه فقط چشم و رو و محاسن كه ملحفة پيامبر نيز تماماً 

 من و حسن بيتاب خود را به روي پاهاي پيامبر انداختيم و با اشكهايمان پاهايش را

 .شستشو كرديم و آنها را به كرات بوئيديم و بوسيديم و در آغوش فشرديم 

 :پدر خواست به رعايت حال پيامبر ما را از روي او بردارد، اما پيامبر نگذاشت 

 بگذار مرا ببويند، بگذار من ببويمشان، بگذار آخرين بهرههايمان را ازــ رهايشان كن، 

 .هم بگيريم، آخرين ديدارهايمان را بكنيم 

 پس از اين بر اين دو سختي بسيار خواهد رسيد و مصيبت و حادثه، احاطهشان خواهد

 .كرد 

 .خدا لعنت كند ستمگران بر خاندان مرا 

 به تو ميسپارم و به مؤمنان صالحت .خدايا! اين دو را از اين پس 

 تنها زباني كه در آن لحظه به كار ميآمد، اشك بود كه بيوقفه ميآمد و چون شمع

 .آبمان ميكرد 

 علي، عمود استوار حياتمان بر پا ايستاد و در عين حال كه خود در طوفان اين حادثه

 :ميلرزيد، دعا كرد 

 مبرتان زياده گرداند، خداي متعال رسول گرامياشــ خدا اجرتان را در مصيبت فقدان پيا

 .را با خود برد 

 :فغان همهمان به آسمان بلند شد. تو دائم ميگفتني 

 !ــ يا ابتاه! يا ابتاه 

 :و ما فرياد ميزديم 

 اهداه! يا جد.ــ يا ج 

 :و پدر كه اسوة صبوري بود، اشك ميريخت و زمزمه ميكرد 

 رَ خَلْق ااهلل! يا خَيسول ااهلل!ــ يا ر 

 پدر به غسل و حنوط و كفن مشغول شد، تو كه ميدانستي چه خورشيدي رفته است و

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 38



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پهلو گرفته کشتی 

3 9  

 

 چه ظلمتي در راه است، فقط گريه ميكردي. و ما كه سوز موذي سرماي بيرون از الي

 درهاي بسته، تنهايمان را ميگزيد و از وقايعي شوم خبرمان ميداد، فغان و شيون

 .ميكرديم 

 در خانه، پيكر مبارك برترين خلق جهان بر روي زمين بود و در بيرون خانه هايوهوي

 .جنگ قدرت بر آسمان 

 و معلوم نبود آنچه بيشتر جگر تو را ميسوزاند حادثة درون خانه بود يا حوادث بيرون

 .خانه، يا هردو 

 مؤمنان خالص از ابتدايهر چه بود حق با تو بود درگريستن، آنچه پيامبر، پدر و تو و همة 

 .تولد اسالم، رشته بوديد، در بيرون در پنبه ميشد 

 ولي من نميدانم اكنون در كدام مصيبت گريه كنم، در مصيبت غربت اسالم؟ مظلوميت

 پدر؟ رحلت پيامبر؟ يا شهادت تو؟

 :اين مرثية تو در سوگ پيامبر، هيچگاه از خاطرم نميرود 

 زائيي عنّبانَ عري وبقَلَّ ص

 فَقْدي لِخاتَمِ االَنْبِياء دعب

 مع سحاكَبي الدنُ اسين يا عيع

 ضِ الدِماءخلي بِفَيال تَب كيو

 ول ااهلل يا خِيرة ااهللسيا ر

 فاءفِ اْالَ ِ يتام و الضُّعكَهو

 هلوتَع رُ الذّي كُنْتنْبالْم تَريلَو

 ضياءال دعاله الظاَلّم بع

 ريعاًفاتي سجِلْ ويا اِلهي ع

 2ياة يا موالئي] ] الْح غضْتب قَد

------------------------------------------------------------------------ 

--------  

ااهلل. )اين .  بنا كِتّابسح الْقُرْآن و عِنْدكُم رْ ـ وجهيع ـ اَوجه الْوغَلَب اِنّ رسولَ ااهلل قَد

[1] 

 .)ماجرا را صحيح بخاري در پنج مورد آورده است 

 [2.در فقدان خاتم االنبياء صبرم كم شده است و عزايم نمايان . ] 

 .اي ديده باران اشك فرو ريز و از اشك خونين دريغ نكن 

 .اي فرستادة خدا و برگزيدة حق و أي پناهگاه يتيمان و ضعيفان 

 نبري كه تو بر بام آن مينشستي، از پس روشنيها، در چه ظلمتي فرواگر ميديدي م

 .رفته و چه تيرگي غريبي آن را فرا گرفته 

 .)اي خداي من! موالي من! مرگم را برسان كه من با زندگي قهركردهام. )بيت االحزان 
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 فراق پدر

 ااْلَرامل و الْيتامي بيعالْقاسِماه! وارداه! وا اَبمحفّياه! وامتاه! واص... وا اَب 

 حيدة ...وااهلل و قيتتاه! بقاتِلي. يا اَبدالْكَم وي و

 دبي ع تشَملدي وَخاننَي ج تّي وقُو تفَعر

 ريهد رتَكَدشي ويع تَنَغَّص ري وظَه انْقَطَعوتْي! ود ص... و حيرانة فَريدة فَقَدِ انْخَم 

 و محراب پس از تو چه خواهد شد؟ پدر جان! قبله

 بابا! چه كسي به داد دختر عزيز مردهات خواهد رسيد؟ پدر جان! توانم رفته است،

 .شكيباييام تمام شده است 

 .دشمن شاد شدهام پدر! دشمن به شماتتم ايستاده است 

 .و رنج و اندوهي كشنده، كمر به قتلم بسته است 

 م و در كار خود حيران و سرگردان.پدرجان! يكه و تنها ماندها 

 پدر جان! صدايم ته افتاده است و پشتم شكسته است و زندگيام درهم ريخته است و

 .روزگارم سياه شده است 

 .پدر جان! پس از تو در اين وحشت فراگير، مونسي نمييابم 

 .كسي نيست كه گريهام را آرام كند و ياور اين ضعف و درماندگيام شود 

 جان! پس از تو قرآن محكم و مهبط جبرئيل و مكان ميكائيل غريب شد.پدر 

 پدرجان! پس از تو زمانه ميل به ادبار يافت، دنيا دگرگون شد و درهاي پشت سرم قفل

 .خورد 

 پدرجان! بعد از تو دنيا نفرت برانگير است و تا نفسم قطع نشود، گريهام بر تو قطع

 .نميشود 

 نسبت به تو پاياني است و نه در فراق تو حزنم را انجامي.پدرجان! نه شوق مرا  

 پدرجان! گذشت زمان و حائل خاك، اندوهم را كم و كهنه نميكند، هر لحظه زخم فراق

 .تو تازه است و غم دوري تو نو، به خدا كه قلب من عاشقي سرسخت است 

 ود.اين غم غمي است كه هر روز زيادتر ميشود و هيچگاه از ميان نمير 

 اين فاجعه هميشه بر من گران است و اين گريه هميشه تازه است و آسايش براي هميشه

 رخت بربسته است. آن دلي كه بتواند در عزا و مصيبت تو صبور باشد، به حق دلي

 .پرطاقت است 

 .پدر جان! با رفتن تو، نور از دنيا رفته است و گلهاي دنيا پژمرده شدهاند 

 فراق تو تا قيامت خوراك من است.پدرجان! اندوه  

 .پدر جان! تو كه رفتي انگار حلم و اغماض هم از وجود من دور شد 

 پدرجان! يتيمان و بيوه زنان پس از تو كه را دارند؟

 پدرجان! اين امت پس از تو تا قيامت به كه دلخوش باشد؟

 .پدر جان! بعد از تو ما درمانده شديم 
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 دم از ما روي برگرداندند.پدرجان! بعد از تو مر 

 .پدرجان! ما بواسطة تو محترم بوديم در ميان مردم و نه اينچنين خوار و درمانده 

 پدرجان! چه اشكي است كه در فراق تو ريخته نميشود؟

 و چه حزني است كه پس از تو استمرار نمييابد؟

 .پدرجان! بعد از تو كدام مژه با خواب آشنا ميشود 

 ن بودي و نور انبياء.تو بهار دي 

 در شگفتم كه چرا كوهها در غم تو از هم نميپاشند و درياها در خويش فرو نميروند. و

 .زمين به لرزه در نميآيد 

 .پدرجان! من اينك آماج تيرهاي سنگين مصيبت شدهام 

 مصيبتي كه كم نبود، كوچك نبود، ساده نبود، تحمل كردني نبود. مصبت طاقتسوزي

 و آمد و در خانه مرا كوبيد.كه آمد  

 .پدر جان! مصيبتي كه اشك فرشتگان خدا را درآورد 

 .و افالك را از حركت بازداشت 

 .پدر جان! پس از تو منبرت را وحشت فرا گرفته است 

 .و محرابت از مناجات تهي شده است 

 .اما قبر تو خوشحال است كه چون توئي را در خويش جا داده است 

 در پوست خود نميگنجد كه هميشه مشتاق تو و دعاي تو و نماز تو بوده است .و بهشت 

 .پدر جان! هرجا كه نور حضور تو دامن گسترده بود، اكنون غرق در تاريكي است 

 .پدر جان! اين مصيبت، مصيبتي است كه فقط با رسيدن به تو التيام مييابد 

 و اطمينان تو بود، پدر حسن و حسينپدر جان! آن علي، آن ابوالحسني كه محل اعتماد 

 تو بود، برادر تو بود، نزديكترين ياور و بهترين دوست تو بود، همان كه در كوچكي در

 دامنت پرورده بودي و در بزرگي برادرش خوانده بودي،

 همان كه شيرينترين همدل و همدم و همراه تو بود،

 د،همان كه اولين مؤمن، مهاجر و بهترين ياور تو بو

 .او اكنون سخت تنها شده است و در مصيبت جانكاه عزيز از دست رفتهاش بيتاب است 

 آري پدر جان! مصيبت، مصيبت از دست دادن عزيز، ما را احاطه كرده است، اشك و آه،

 .قاتل ما شده است و اندوه، گريبانمان را سخت چسبيده است 

 چه كنم پدر؟

 تسلي از من فاصله گرفته است.صبرم در سوگ تو كم شده است و  

 .چشم! اي چشم! ببار. واي بر تو اگر از بارش خون دريغ كني 

 .اي رسول و برگزيدة حق! اي پناهگاه يتيمان و ضعيفان 

 .كوهها و وحوش و پرندگان و زمين همه به تبع آسمان بر تو گريستند 

 .آقاي من! حجون و ركن و مشعر و بطحاء گريستند 
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 س قرآن صبح و شام، ضجه زدند و شيون كردند. و اسالم بر تو گريست،محراب و در

 اسالمي كه با رفتن تو غريب شد، كاش منبرت را مي ديدي، منبري كه تو از آن باال

 .ميرفتي، اكنون ظلمت از آن باال ميرود 

 .خدايا، مرگم را برسان كه من از حيات، بريدهام 

 حيات بدون تو مرگ است و روشني بيتو ظلمت .پدر جان! زندگي بيتو خالي است، 

 آنكه گمشدهاي دارد، همه جا به دنبال او ميگردد، همه جا را خالي از او احساس ميكند،

 .پدر جان، من جانم را گم كردهام. جگرم را گم كردهام. قلبم را گم كردهام 

 تو را در آن غسل گفتم شايد يعقوبوار به پيراهنت التيام بيابم، همان پيراهني كه علي

 داده بود، اما پيراهن خاليات بوي تو را در شامهام زنده كرد و بيشتر آتشم زد، از حال و

 هوش رفتم آنچنانكه علي خود را شماتت ميكرد از اينكه پيراهن را به دست من سپرده

 1است.] ] 

 پدرم را بالل بعد از تو اذان نگفت و نميگفت. به او گفتم: دوست دارم صداي مؤذن

 .بشنوم، شايد از غم و غربتم كاسته شود 

 «را كه گفت، گريه امانم را بريد« .ااهلل اكبر 

 وقتي نواي اشهد ان محمداً رسول ااهلل در گوش جانم نشست، صيههام آنچنان به آسمان

 رفت كه همه ترسيدند، جانم به آسمان رفته باشد، وقتي به هوش آمدم، هر چه كردم،

 2يگر ادامه نداد. گفت: اي دختر رسول خدا! برجان شما ميترسم.] ] بالل، د

 .چه كنم پدر؟ يادت هميشه هست و جاي خاليات با هيچ چيز پر نميشود 

 :آنچه فقط از من بر ميآيد اين است كه بنشينم كنار قبر تو و غربتم را زمزمه كنم 

 ز آن هيچ عطر و مشك وآنكه شامهاش با تربت احمدي آشنا شده، چه باك اگر پس ا

 .غاليهاي را نبويد 

 به آنكه پنهاني اليههاي زمين گشته است بگو كه آيا ضجه و مويه و فغان مرا ميشنود؟

 مصيبت و اندوه آنچنان بر من مستولي شده است كه اگر پنجه بر گلوي روز ميانداخت،

 .شب ميشد 

 اين سايه گسترده بود، من ازمن در سايه رحمت و حمايت محمد بودم و تا آن دم كه 

 .هيچ چيز نميترسيدم 

 امروز پر و بالم حتي در مقابل فرومايگان ريخته است و ميهراسم از ستم و ظالم را با

 .ردايم دفع ميكنم. حتي قمريان هم شب هنگام بر شاخسار مصيبت من گريه ميكنند 

 االپوش من.حزن و اندوه پس از تو، تنها مونس من است و اشك تنها ب 

------------------------------------------------------------------------ 

-------- 

 [1.مقتل خوارزمي . ] 

 [2.بحاراالنوار، جلد دهم . ] 
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 سقيفه و خيانت

 غم به جراحت ميماند، يكباره ميآيد اما رفتنش، التيام يافتنش و خوب شدنش با

 ، نمك روي زخم و استخوان الي زخم و زخم بر زخم، حكايتيخداست. و در اين ميانه

 .ديگر است. حكايتي كه نه ميشود گفت و نه ميتوان نهفت 

 .حكايت آتشي كه ميسوزاند، خاكستر ميكند اما دود ندارد، يا نبايد داشته باشد 

 بود،مرگ پيامبر براي تو تنها مرگ يك پدر نبود، حتي مرگ يك پيامبر نبود، مرگ پيام 

 .مرگ شمع نبود، مرگ روشني بود 

 كتاب خدا را نميشناخت، نميدانست كه يكي از دو ثقل« ااهلل نا كِتاببسح»آنكه گفت 

 به تنهايي، آفرينش را واژگون ميكند، نميفهميد كه با يك بال نه تنها نميتوان پريد كه

 ز انسان سلب ميكند.يك بال، وبال گردن ميشود و امكان راه رفتن بطئي را هم ا 

 و نه او كه مردم هم نفهميدند كه كتاب بدون امام، كتاب نيست، كاغذ و نوشتهاي است

 بيروح و جان و نفهميدند كه قبله بدون امام قبله نيست و كعبه بدون امام سنگ و خاك

 .است و قرآن بدون امام، خانة بيصاحبخانه است 

 برود، به يقين گرسنه برميگردد. مگر آنكه هركس به خانة بيصاحبخانه، به ميهماني

 .خيال چپاول داشته باشد و قصد غصب كرده باشد يا كودك و سفيه و مجنون باشد 

 .تو در مرگ رسول، هدم رساله را ميديدي و در مرگ پيامبر نابودي پيام را 

 شته و آيندهو حق با تو بود، آنجا كه تو ايستاده بودي، همه چيز پيدا بود. تو از حوادث گذ

 .خبر ميدادي، انگار كه همه را پيش چشم داري 

 .خداوند آنچه را كه به پيامبر و پدر داده بود، به تو نيز داده بود، جز رسالت و امامت 

 تو يكبار در پيش پدر آنچنان از عرش و كرسي و ماضي و مستقبل سخن گفتي كه پدر

 د.شگفت زده به نزد پيامبر شتافت و پاسخ شني 

 .ــ آري، او هم ميداند آنچه را كه ما ميدانيم 

 هيچكس هم اگر باور نكند، من يقين دارم كه جبرئيل پس از پيامبر نيز دل از اين خانه

 .نكَند و همچنان رابط عرش و فرش باقي ماند 

 هماندم كه پيامبر سر بر بالش ارتحال گذاشت، همه فتنههاي آتي از پيش چشم تو

 و آنچنان ضجه زدي و نواي وا محمداه را روانه آسمان كردي.گذشت كه ت 

 دستهاي پدر هنوز در آب غسل پيامبر بود كه دستهاي فتنه در سقيفة بنيساعده به هم

 .گره خورد و گره در كار اسالم محمدي افكند 

 جسد مطهر پيامبر هنوز بر زمين بود كه ابرهاي تيره در آسمان پديدار شد و باران فتنه

 .باريدن گرفت. دين در كنار پيامبر ماند و دنيا در سقيفة بنيساعده متجلي شد 

 در لحظهاي كه هارون در كار مشايعت موسي به طوري جاودانه بود، مردم در سقيفة

 اْالَخِرة، ذلِكنْيا وسامري آخرت ميفروختند بيآنكه حتي به عوض، دنيا بگيرند. خَسِرَ الد

 بينالْمرانُ الْخُس و.ه 
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 :معن بن عدي و عويم بن ساعده آمدند و به عمر گفتند 

 .ــ حكومت رفت، قدرت رفت 

 ــ كجا؟

 .ــ از جاده سقيفه پيچيد و رفت به سمت انصار 

 ــ كاروانساالر؟

 .ــ سعد بن عباده 

 :عمر به ابوبكر گفت 

 .ــ تا دير نشده بجنبيم 

 رداشتند و شتابان عازم سقيفه شدند.بر سر راه، ابوعبيدة جراح را هم ب 

 در سقيفه، سعدبن عباده، عبا پيچيده، شتر حكومت را در جلوي خود گذاشته بود و با

 .تظاهر به كسالت و بيرغبتي، آن را به سمت خود ميكشيد 

 وقتي اين سه، وارد سقيفه شدند، شتر را ـ اگر چه مجروح و پي شده ـ از چنگال انصار

 و به دندان گرفتند و اين در حالي بود كه صاحب شتر، عزادار و داغدار،بيرون كشيدند 

 .افسار و شتر را از ياد برده بود 

 عمر طبق معمول بنا را بر خشونت و دعوا گذاشت و با سعد به مشاجره پرداخت، اما

 :ابوبكر يادش آورد كه 

 لَغنا اَباَلرِفْقُ ه»ــ .» 

 ما ميآيد .اينجا نرمش، بيشتر به كار 

 و ابوبكر خود، عنان را در دست گرفت، از مهاجرين و انصار هر دو تمجيد كرد اما

 مهاجرين را برتر شمرد آنچنانكه آنان را شايسته امارت و انصار را شايسته وزارت قلمداد

 .كرد 

 بعدها عمر گفت كه من در اين راه هيچ مكري نيدوخته بودم مگر آنكه ابوبكر مثل آن يا

 .بهتر از آن را به كار برد 

 «نَ مِنْهسبِاَح تُه فِي الَطّريق اِالّ اَتي بِهِ اَوروكانَ ز ما شَيء.» 

 :پيامبر پيش از اين گفته بود 

 «امت من را اين دسته از قريش هالك خواهند كرد». 

 :پرسيده بودند 

 ــ تكليف مردم در اين شرايط چيست؟

 :فرموده بود 

 1كاش ميتوانستند از آن بركنار بمانند.] ] ــ اي 

 قرار بر اين شده بود كه ابوبكر، حكومت را به عمر و ابوعبيده جراح تعارف كند و آنها با

 .تواضع آن را به او برگردانند 

 :ابوبكر بعد از اتمام سخنراني گفت 
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 .ــ يا با عمر يا با ابوعبيده جراح بيعت كنيد و كار را تمام كنيد 

 :عمر گفت 

 ــ نه به خدا، ما هيچكدام با وجود شما اين كار را نميكنيم. دستت را پيش بياور تا با تو

 .بيعت كنيم 

 ابوبكر بيدرنگ دست پيش آورد و اول عمر و بعد ابوعبيدة جراح و بعد سالم غالم حذيفه

 مين رابا او بيعت كردند. سپس عمر با زبان تازيانه از مردم خواست كه وحدت مسل

 .نشكنند و با خليفة پيامبر! بيعت كنند 

 ر صداي ااهلل اكبر آمد.پدر هنوز در كار تغسيل و تدفين پيامبر بود كه از بيرونِ د 

 :پدر مبهوت از عباس پرسيد 

 ــ عمو معني اين تكبير چيست؟

 :عباس گفت 

 2ــ يعني آنچه نبايد بشود شده است.] ] 

 غيبت نبود، عين حضور بود. در آن لحظه هر كه پيش پيامبر نبود،آنچه پدر كرد، غفلت و 

 غايب بود. غيبت و حضور نسبي است. وقتي كه دين خدا بر زمين مانده است. با دين و

 در كنار دين بودن حضور است. هر كه نباشد، دچار وسوسه و دسيسه ميشود. كسي كه با

 كند.چراغ و در كنار چراغ است كه راه را گم نمي 

 ماه بايد در آسمان باشد و از خورشيد نور بگيرد، به خاطر كرم شبتابي كه نبايد خود را به

 زمين برساند. ابرهاي فتنه از سقف سقيفه گذشتند و خانة پيامبر را احاطه كردند، همهمه

 ر، آنچنان كوفته شد كه ستونهاي خانة پيامبر لرزيدر، شدت گرفت و د.در بيرون د 

 يرون بيائيد. بيرون بيائيد وگرنه همهتان را آتش ميزنيم.ــ ب 

 .صدا، صداي عمر بود 

 ر را نگشودير، رفتي ، اما د.تو با يك دنيا غم از جا بلند شدي و به پشت د 

 .ــ تو را با ما چه كار؟ بگذار عزاداريمان را بكنيم 

 :باز هم فرياد عمر بود 

 ايد به مسجد بيايند و با خليفة پيغمبر بيعت كنند.ــ علي، عباس و بنيهاشم، همه ب 

 .ــ كدام خليفه؟ امام و خليفة مسلمين كه اينجا باالي سر پيامبر است 

 ر را باز كن و گرنه آتش ميزنم.ــ مسلمين با ابوبكر بيعت كردهاند، د 

 :يك نفر به عمر گفت 

 چه ميكني، خانة رسولــ اينكه پشت در ايستاده، دختر پيغمبر است، هيچ ميفهمي 

 ...ااهلل 

 :عمر دوباره نعره كشيد 

 .ــ اين خانه را با هر كه در آن است، آتش ميزنم 

 .بزودي هيزم فراهم شد و آتش از سر و روي خانه باال رفت 
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 تو همچنان پشت در ايستاده بودي و تصور ميكردي به كسي كه گوشهايش را گرفته

 ت؟ خير كجاست و رسالت چگونه است.ميتوان گفت كه هدايت چيس 

 در خانه تني چند از اصحاب رسول ااهلل هم بودند، اما هيچكس به اندازة تو شايسته دفاع

 .از حريم پيامبر نبود 

 تو حلقة ميان نبوت و واليت بودي، برترين واسطه و بهترين پيوند ميان رسالت و

 .وصايت 

 تاده، پارة تن رسول ااهلل است.محال بود كسي نداند آنكه پشت در ايس 

 :هنوز زود بود براي فراموش شدن اين حديث پيامبر كه 

 آذَااهلل نْ آذاني فَقَدم اذاني و نْ اذاها فَقَدةُ مِنّي، فَمةُ بِضْع.ــ فاطِم 

 .فاطمه پاره تن من است، هر كه او را بيازارد، مرا آزرده است و هر كه مرا بيازارد خدا را 

 ر حريمر خانه خدا باال رفت، عمر، آتش بيار معركة ابوبكر، آنچنان به دقتي آتش از دو

 ر و ديوار به آسمان رفت.نبوت لگذ زد كه فرياد تو از ميان د 

 .مادر! مرا از عاشورا مترسان. مرا به كربال دلداري مده 

 !عاشورا اينجاست! كربال اينجاست 

 اب مرگ پيامبر، خانة دخترش را آتش بزند، فرزندان اواگر كسي جرأت كرد در تب و ت

 .جرأت ميكنند، خيمههاي ذراري پيغمبر را آتش بزنند 

 !من بچه نيستم مادر 

 شمشيرهايي كه در كربال به روي برادرم كشيده ميشود، ساختة كارگاه سقيفه است .

 .نطفة اردوگاه ابن سعد در مشيمة سقيفه منعقد ميشود 

 اينجا تنها نماند كه حسين در كربال تنها نميماند .اگر علي 

 حسين در كربال ميخواهد با دليل و آيه اثبات كند كه فرزند پيامبر است. پيامبري كه تو

 .در خانة او و در حريم او مورد تعدي قرار گرفتي 

 تعدي به حريم فرزند پيامبر سنگينتر است يا نوة پيامبر؟

 ي ميان در و ديوار قرار نميگيرد.مادر! در كربال هيچ زن 

 .خودت گفتهاي. ما حداكثر تازيانه ميخوريم، اما ميخ آهنين، بدنهايمان را سوراخ نميكند 

 ر بيرون كشيدند، من ميخهاي خونين را ديدم.مادر! وقتي تو را از پشت د 

 كستر شدرد در اين مصيبت، بايد هزار بار جان داد و خا.نگو گريه نكن مادر! بايد م 

 .ما سخت جاني كردهايم كه تاكنون زنده ماندهايم 

 .نگو كه روزي سختتر از عاشورا نيست 

 در عاشورا كودك شش ماهه به شهادت ميرسد، اما تو كودك نيامدهات ـ محسنات ـ به

 .شهادت رسيد 

 :من ديدم كه خودت را در آغوش فضه انداختي و شنيدم كه به او گفتي 

 ير فضه، كه محسنام را كشتند.ــ مرا بگ 
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 پايين»پيش از اين اگر كسي صدايش را در خانه پيامبر باال ميبرد، وحي نازل ميشد كه 

 بياوريد صدايتان را.» 

 نام پيامبر را با احترام بياوريد»اگر كسي پيامبر را به نام صدا ميكرد وحي ميآمد كه ». 

 آتش زدند. آن آتش كه عصر عاشورا به هنوز آب تغسيل پيامبر خشك نشده، خانهاش را

 .خيمهها ميگيرد، مبدأش اينجاست 

------------------------------------------------------------------------ 

-------- 

 [1، چاپ مصر . ]23.ماجراي سقيفه به نقل از خصائص مسند احمد، صفحة  

 [108[ . 2شهيدي، ص .)  )زندگاني فاطمه 182انساب االشراف، صفحة 

 .دختر اگر درد مادرش را نفهمد كه دختر نيست 

 ر و ديوار ديدم، وقتي كه نالة تو به آسمان بلند شد.من كربال را ميان د 

 .بعد از اين هيچ كرباليي نميتواند مرا اينقدر بسوزاند 

 رستي كنم، اما اينشايد خدا ميخواهد براي كربال مرا تمرين دهد تا كاروان اسرار را سرپ

 .چه تمريني است كه از خود مسابقه مشكلتر است 

 [ اما اينها با پرچم اسالم آمدند،1در كربال دشمن به روشني خيمه كفر علم ميكند،]

 گفتند از فتنه ميهراسيم، كدام فتنه بدتر از اين؟ ديگر چه ميخواست بشود؟

 يوست؟ كدام حريم شكسته نشد؟ كاشكدام انحراف ايجاد نشد؟ كدام جنايت به وقوع نپ

 .كار به همينجا تمام ميشد 

 .تو را كه تا مرز شهادت سوق دادند، تو را كه از سر راه برداشتند، تازه به خانه ريختند 

 پدر كه حال تو را ديد، برق غيرت در چشمهاي خشمناكش درخشيد، خندقوار حمله برد،

 ردن و بينياش را به خاك ماليد و چون شير غريد:عمر را بلند كرد و بر زمين كوبيد، گ 

 ــ اي پسر صحاك! قسم به خدايي كه محمد را به پيامبري برانگيخت، اگر مأمور به صبر

 و سكوت نبودم، به تو ميفهماندم كه هتك حرمت پيامبر يعني چه؟

 .و باز خندقوار از روي او بلند شد تا خشم، عنان حلمش را تصاحب نكند 

 ...اما تداعياش جگرم را خاكستر ميكند.اما  

 به خود نيامدند و از رو نرفتند، عمر و غالمش قنفذ و ابن خزائه و ديگران، ريسمان در

 .گردن پدر افكندند تا او را براي بيعت گرفتن به مسجد ببرند 

 .ريسمان در گردن خورشيد. طناب بر گلوي حق. مظلوميت محض 

 ري. خودت نميتوانستي به روي پا بايستي اما امامت را همتو باز نتوانستي تاب بياو

 .نميتوانستي در چنگال دشمنان تنها بگذاري 

 .خود را با همة جراحت و نقاهت از جا كندي و به دامن علي آويختي 

 .ــ من نميگذارم علي را ببريد 

 بازو و پهلوينميدانم تازيانه بود، غالف يا دستة شمشير بود، چه بود؟ عمر آنقدر بر 
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 .مجروح تو زد كه تو از حال رفتي و دستت رها شد 

 انگار نه بر بازو و پهلوي تو كه بر قلب ما ميزد، اما ما جز گريه چه ميتوانستيم بكنيم؟

 .و پدر هم كه خود در بند بود 

 تو از هوش رفتي و پدر را كشان كشان به مسجد بردند. در راه رو به سوي پيامبر

 ند و گفت:برگردا 

 قْتُلُونَنيوا يكاد تَضْعفوني واِنَّ الْقّوم اس نَ اُماب.ي 

 .برادر! اين قوم بر ما مسلط شدهاند و دارند مرا ميكشند 

 .يعني همان كالم هارون به برادرش موسي در مقابل يهود بنياسرائيل 

 اعي كند.شايد ميخواست عالوه بر درد دل با پيامبر، يهود و سامري را تد 

 :و شايد ميخواست اين حديث پيامبر را به ياد مردم بياورد كه به او گفته بود 

 .انت مني بمنزله هرون من موسي اال انه ال نبي بعدي 

 تو براي من مثل هرون براي موسايي )كه برادرش بود و وزيرش( با اين تفاوت كه نبوت

 )به من ختم ميشود )و وصايت با تو آغاز ميشود 

 :عمر به پدر گفت 

 .علي بيعت كن 

 :پدر گفت 

 ـ اگر نكنم چه ميشود؟

 :عمر به پدر، به برادر و وصي پيامبر، به جان پيامبر گفت 

 .ــ گردنت را ميزنم 

 :پدر گردنش را برافراشت و گفت 

 .ــ در اينصورت بندة خدا و برادر پيامبر خدا را كشتهاي 

 :عمر گفت 

 ري اما برادر پيامبر نه.ــ بندة خدا آ 

 :پدر تا اين حد وقاحت را تصور نميكرد، پرسيد 

 ــ يعني انكار ميكني كه پيامبر بين من و خودش، صيغة برادري جاري كرد؟

 :عمر گفت و ابوبكر هم 

 .ــ انكار ميكنيم، بيعت كن 

 :پدر گفت 

 اين بود كه شما از انصارــ بيعت نميكنم. من در سقيفه نبودم اما استدالل شما در آنجا 

 به پيامبر نزديكتر بودهايد، پس خالفت از آن شماست. من بر مبناي همين استداللتان

 به شما ميگويم كه خالفت حق من است، هيچكس به پيامبر نزديكتر از من نبوده و

 .نيست. اگر از خدا ميترسيد، انصاف دهيد 

 .هيچكدام حرفي براي گفتن نداشتند 
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 عمر گفت:اما  

 .ــ رهايت نميكنيم تا بيعت كني 

 :پدر رو به عمر كرد و گفت 

 ــ گره خالفت را براي ابوبكر محكم ميكني تا او فردا آن را براي تو باز كند. از اين

 .پستان بدوش تا سهم شير خودت را ببري 

 .بخدا كه اگر با شما غاصبان نيرنگباز بيعت كنم 

 از فضه پرسيدي:تو وقتي به هوش آمدي  

 ــ علي كجاست؟

 .فضه گفت كه او را به مسجد بردند 

 من نميدانم تو با كدام توان به سوي مسجد دويدي و وقتي علي را در چنگال دشمنان

 :ديدي و شمشير را باالي سرش فرياد كشيدي 

 اكــ اي ابوبكر! اگر دست از سر پسر عمويم برنداري، سرم را برهنه ميكنم، گريبان چ

 ميزنم و همهتان را نفرين ميكنم. به خدا نه من از ناقة صالح كم ارجترم و نه كودكانم

 .كمقدرتر 

 .همه وحشت كردند، اي واي اگر تو نفرين ميكردي! اي كاش تو نفرين ميكردي 

 :پدر به سلمان گفت 

 ... ــ برو و دختر رسول ااهلل را درياب. اگر او نفرين كند 

 ان به نزد تو آمد و عرض كرد:سلمان شتاب 

 ... ــ اي دختر پيامبر! خشم نگيريد. نفرين نكنيد. خدا پدرتان را براي رحمت مبعوث كرد 

 :تو فرياد زدي 

 ...ــ علي را، خليفة به حق پيامبر را دارند ميكشند 

 اگر چه موقت، دست از سر علي برداشتند و رهايش كردند. و تو تا پدر را به خانه

 ياوردي، نيامدي. ولي چه آمدني، روح و جسمت غرق جراحت بود.ن 

 .و من نميدانم كدام توان، تو را بر پا نگاه داشته بود 

 .تو از علي، خستهتر، علي از تو خستهتر. تو از علي مظلومتر، علي از تو مظلومتر 

 .هر دو به خانه آمديد اما چه آمدني 

 .تو چون كشتي شكسته، پهلو گرفتي 

 و پدر درست مثل چوپاني كه گوسفندانش، داوطلبانه خود را به آغوش مرگ سپرده باشند،

 .غمآلوده، حسرتزده و در عين حال خشمگين خود را به خانه انداخت 

 .قبول كن كه غم عاشورا هر چه باشد، به اين سنگيني نيست 

 لوي تو را.پدر به هنگام تغسيل، روي تو را خواهد ديد و بازوي تو را و په 

 .و پدر را از اين پس هزار عاشورا است 

------------------------------------------------------------------------ 
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-------- 

 [1نَزَل. يزيد . ] يحال وو .ال خَبرٌ جاء 

 سالم ااهلل عليها -خشم فاطمه - 

 شما بانوي من كه تازه داغ غصبدفعتاً خبر آمد كه فدك از دست رفت و اين براي 

 .خالفت ديده بوديد، كم غمي نبود 

 :كارگزاران شما هراسان آمدند و گفتند 

 .ــ خليفه ما را از فدك بيرون كرد و افراد خود را در آنجا گماشت 

 شما در بستر بيماري بوديد. رنگ رويتان زرد بود و دستهايتان هنوز ميلرزيد، فروغ

 بود و دور چشمانتان به كبودي نشسته بود .نگاهتان رفته 

 از هماندم كه عمر در را بر پهلوي شما شكست و جان كودك همراهتان را گرفت و شما

 :فرياد زديد 

 !ــ فضه مرا درياب 

 من فهميدم كه كار تمام است و شده است آنچه نبايد بشود. شما مضطر و مضطرب از

 :بستر بيماري جهيديد و گفتيد 

 ــ چرا؟!! 

 :و شنيديد 

 .ــ فدك را هم غصب كردند، به نفع حكومت غصبي 

 !ــ چرا؟ 

 اين چرا ديگر جوابي نداشت، نه فقط كارگزاران شما كه خود خليفه هم براي اين چرا

 .پاسخي نداشت 

 :من كه كنيزيام ـ به افتخار ـ در خانة شما، ميدانم كه 

 «مدينه تا آنجا دو ـ سه روز راه است. اين باغ از  فدك قريهاي است در اطراف مدينه، از

 ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در اين سال كه اسالم، نضج و قدرتي

 فوقالعاده ميگيرد، يهود، بيم زده، از در مصالحه در ميآيند. و اين باغ را به شخص

 .پيامبر هديه ميكند تا در امان بمانند 

 نازل«... قَّهواتِ ذَ ْالقُرْبي ح»ميپذيرد و باغ در دست پيامبر ميماند تا آيه پيامبر آن را 

 ميشود و پيامبر به دستور صريح خداوند، فدك را به شما ميبخشد». 

 اين، واقعيتي نيست كه كسي بتواند آن را انكار كند. اگر پدرتان رسول خدا هم پيش از

 سؤال ميفرمود: فدك از آن كيست؟ همه ارتحال، همة مسلمانان را جمع ميكرد و

 :بيتأمل ميگفتند 

 .ــ فاطمه 

 اينكه حاال چرا همه خفقان گرفتهاند و دم برنميآورند، من نميدانم. حداقل بايد همان

 فقرا و مساكيني كه از اين باغ به دست شما روزي ميخوردند و حاال نميخورند صدايشان
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 م با پيامبر، رخت بربست و جاي آن را رعب و وحشت ودربيايد، اما انگار ايمان مردم ه

 .حب دنيا گرفت 

 .شما برخاستيد، با همان حال نزار و تن بيمار 

 پس از وفات پدر بزرگوارتان، هر روز چروك تازهاي بر پيشاني مباركتان مينشست، اما از

 .اين حادثه، آنچنان برآشفتيد كه من مبهوت شدم 

 ميان! با خودم فكر كردم كه اين فدك مگر چيست كه غصب آنمرا ببخشيد بانوي عال

 زهراي مرضيه را اينگونه برميآشوبد؟

 فدك ملك با ارزش و پردرآمدي است. درست، اما براي فاطمة بريده از دنيا و پيوسته به

 .عقبي كه مال دنيا، ارزش نيست، تازه، از فدك هم كه خود هيچگاه بهره نميبرديد 

 شما بود و فقر از سر و روي اين خانه ميباريد. فدك از آن شما بود و نان فدك در تملك

 جويي هم سفرة شما را زينت نميداد. فدك ملك شخص شما بود و روزها و روزها دودي

 از مطبخ اين خانه بلند نميشد. شوي شما علي، جان عالمي بفداش، هزاران هزار درهم را

 دستهايش را ميتكاند و گرسنگياش را به خانهدر ساعتي بين فقرا تقسيم ميكرد، 

 .ميآورد 

 پس چه رازي بود در اين ماجرا كه شما را چون اسپندي از بستر بيماري خيزاند و به

 سوي ابوبكر كشاند؟ من اين راز را دريافتم. اما چه فرقي ميكند كه فضة خادمهاي اين

 راز را ميفهميدند، ايمانشان را طوفان راز را دريافته باشد يا نيافته باشد. كاش مردم اين

 حادثه برده بود، عقلشان چه شده بود؟

 .فدك براي شما باغ و ملك نبود، روي ديگر سكة خالفت بود 

 و شما به همان محكمي كه در مقابل غصب خالفت ايستاديد، در مقابل غصب فدك

 نحراف از اصلمقاومت كرديد، شما در ماجراي غصب فدك درست مثل غصب خالفت، ا

 .اسالم و پيام پيامبر را ميديديد 

 عد اقتصادي خالفت است و خالفت بعدفدك يعني خالفت و خالفت يعني فدك، فدك ب

 .سياسي فدك و خالفت و فدك يعني اسالم، يعني پيامبر، يعني سنت نبوي 

 رطوبت قبر وقتي جنازة پيامبر بر زمين است، ميتوان حكم او را در خاك كرد، وقتي هنوز

 پيامبر خشك نشده، ميتوان كالم او را لگدمال كرد، هر اتفاق و انحراف ديگري بعيد

 .نيست 

 و اسالم بعد از چهار روز پوستين وارونه ميشود بر تن خلق ااهلل كه جز تمسخر

 .برنميانگيزد 

 ميافكند .و اين بود آنچه جگر شما را ميسوزاند و بر جان شما ـ سرور زنان عالم ـ آتش 

 :غضبناك و خشمآلود به ابوبكر فرموديد 

 ــ فدك از آن من است، ميداني كه پدرم به امر خدا آن را به من بخشيده است، چرا آن

 را غصب كردي؟
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 :ابوبكر گفت 

 .ــ بر اين مدعايت شاهد بياور 

 تِ ويلَ الْبأَه سرِّجال نْكُمع ذْهِبه لِياللَّ  رِيدإِنَّما ي» به شما، به مخاطب آيه 

 رَكُمطَهي

 تَطْهِيراً.» 

 .گفت: شاهد بياور. به كسي كه كالمش حجت است گفت كه شاهد بياور 

 يعني، زبانم الل، پناه بر خدا، صديقة كبري، راستگوترين زن عالم دروغ ميگويد،

 :يعني آنكه رسول ااهلل دربارهاش فرمود 

 مِنَ النّارِ فَلِذلِك مهبنْ اَحم ها ولَدةَ و ونَتي فاطِماب لَ فَطَمجزَّواِنَّ ااهللَ ع»ــ 

 تيمس

 هفاطِم.» 

 خداوند عزوجل دخترم فاطمه را و فرزندان و دوستدارانش را از آتش جهنم مصون داشت

 !و بدين سبب، فاطمه، فاطمه ناميده شد، صحت سخنش با گواه، اثبات ميشود؟ 

 آنكه به تصريح پيامبر، خشم خدا در گروي خشم اوست و رضاي خدا، در گروي يعني

 !رضاي او، بايد كالمش بواسطة كسي ديگر تأييد شود؟ 

 .بانوي من! جسارت حد و مرز نميشناسد، بخصوص در وادي جهالت 

 :ولي شما پذيرفتيد، شما عصاره صبريد، شما اسوه استقامتيد. فرموديد 

 هد ميآورم.ــ باشد، شا 

 .و علي را كه گواه خلقت بود، به شهادت برديد 

 .ــ كافي نيست، يك نفر براي شهادت كافي نيست 

 :عجب! پس وا اسالماه! وامحمداه! ... خليفه نشنيده است اين كالم پيامبر را كه 

 ارثُما ديح هعم وردقْ، يالْح عم ليع لي وع عُّ م

 ق.اَلْح 

 شه حق با علي است و علي با حق است. حق به دور علي ميگردد، حق دنبالهرويهمي

 .علي است، هرجا علي باشد حق حضور مييابد 

 اين كالم به آية قرآن ميماند، نص صريح كالم پيامبر است. پيامبر آنقدر اين كالم را در

 .زمان حيات خويش تكرار كرده است كه هيچكس ناشنيده نماند 

 ن يعني كالم علي حكم است. عين عدالت است و اطاعت ميطلبد.و اي 

 خليفه در محضر آب، دنبال خاك براي تيمم ميگشت. چه طهارتي! چه تيممي! چه

 !نمازي 

 .جانتان از درد در شرف احتراق بود اما صبوري كرديد وشاهدي ديگر برديد 

 :ام ايمن شاهد ديگر شما به خليفه گفت 

 هم مگر اينكه اعترافي از تو بگيرم.ــ شهادت نميد 
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 ــ چه اعترافي؟

 ــ كالم مشهور پيامبر در مورد من چيست؟ خودت اين را از زبان رسول نشنيدي كه

 ام ايمن از زنان بهشتي است؟»فرمود » 

 .ــ راستش چرا، شنيدم. همه شنيدند 

 قَّهتِ ذَا الْقُرْبى حآ و» ــ من زني از زنان بهشت، شهادت ميدهم كه پس از نزول آيه 

 پيامبر، فدك را به امر خدا به فاطمه بخشيد....«  

 :خليفه خلع سالح شد 

 .ــ باشد، فدك از آن تو 

 !ــ بنويس 

 ...ــ نياز به 

 !ــ بنويس 

 .و خليفه نوشت كه فدك از آن زهراست 

 :تمام؟ نه، عمر وارد شد 

 ــ چه كردي ابوبكر؟

 آن فاطمه بود، گرفته بودم شاهد آورد، پس دادم. عمر نوشته را از شماــ هيچ، فدك از 

 گرفت، بر آن آب دهان انداخت و آن را پاره كرد. بند دل ما را. كاش من درون سينهتان

 بودم و به جاي آن جگر نازنينتان ميسوختم. كاش شما دختر پيامبر نميبوديد، كاش

 وديد، كاش اينقدر عزيز نميبوديد كه دل مافاطمه نميبوديد، كاش اينقدر خوب نميب

 .اينقدر آتش نميگرفت 

 !اشك در چشمان شما نشست ولي سكوت كرديد. هيهات از اين سكوت و صبوري 

 :امير مؤمنان علي، آهي از سر درد كشيد و گفت 

 ــ چرا چنين ميكنيد؟

 :گفته شد 

 .ــ شهود كماند، بايد بيشتر شاهد بياوريد 

 علي رو به ابوبكر كرد و فرمود:امام  

 ــ اگر مالي در دست كسي باشد و من ادعا كنم كه آن مال از من است، تو از كداميك

 .شاهد طلب ميكني؟ از آن كه مال در دست اوست و ذواليد است يا من كه ادعا ميكنم 

 ال درابوبكر گفت: حكم اسالم اين است كه بايد از مدعي، شاهد طلب كرد نه از آنكه م

 .دست اوست 

 :علي فرمود 

 .ــ پس چرا از فاطمه شاهد ميخواهي در حاليكه فدك در تملك و تصرف او بوده است 

 ابوبكر در مقابل اين برهان روشن از پاي درآمد و سكوت كرد ولي عمر با جسارت جواب

 :داد 

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 53



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پهلو گرفته کشتی 

5 4  

 

 .ــ علي! رها كن اين حرفها را، فدك را پس نميدهيم 

 توار حلم فرمود:علي، كوه اس 

 وننْقَلِبنْ َقلَبٍ يم وا اَيالَّذين ظَلَم لَمعيس ون ... وهِ راجِعاِنّا اِلَي .ــ اِنّا اهللِ و 

 به يقين آنها هم ميدانستند كه علي براي حفظ اصل اسالم، مأمور به سكوت است وگرنه

 .هيچگاه تا بدين پايه جرأت جسارت نداشتند 

 قتي به خانه بازگشتيد، گريه امانتان را ربود، آنچنانكه صداي ضجهتان فضايبانوي من! و

 .خانه را پر كرد. پدرتان را صدا ميزديد و از حاكميت جور، شكوه ميكرديد 

 ناگهان تصميم غريبي گرفتيد. اعالم كرديد كه به مسجد ميرويد و سخنراني ميكنيد.

 اظهار مظلوميت است و افشاگري.آخرين حربهاي كه در دست مظلوم ميماند،  

 باشد تا حجت بر همگان تمام شود. آنها كه خود را به خواب زدهاند، بيدار نميشوند، اما

 شايد آنها كه به خواب برده شدهاند تكاني بخورند. هر چند وقتي كه خورشيد واليت،

 .محبوس خانه شده است، شب جاودانه است و خواب، مستمر 

 الغولِ اِالّ الْبالرَّس لَيما ع.اما و 

 .خبر مثل رعد در فضاي مدينه پيچيد و شهر را لرزاند 

 !ــ فاطمه به مسجد ميآيد 

 !ــ دخت پيامبر ميخواهد سخنراني كند 

 .ــ احتماالً ماجراي غصب خالفت است 

 .ــ شايد ماجراي غصب فدك باشد 

 .ـ برويم 

 ن و انصار از هم پيشي ميگرفتند. كودكان برمجسد به طرفة العيني غلغله شد. مهاجري

 دوش مردان قرار گرفتند تا يادگار پيامبر را به محض ورود ببينند. انگار جمعيت

 .ميخواست ديوارهاي مسجد را درهم بشكند يا الاقل عقب براند 

 خليفه مصلحت نميديد منعتان كند و بيداري مردم و رسوايي خويش را دامن بزند. خود و

 وان و انصارش در مسجد پخش شدند تا رشته كار از دستشان در نرود و طوفاناع

 .دردهاي شما، تخت بيبنيان خالفت را از جا نكند 

 آرام اما باشكوه و وقار از خانه درآمديد. چون پا گذاشتن ماه در عرصة آسمان، اين شما

 يامبر زنده شده است.بوديد يا پيامبر كه بر زمين ميخراميديد!؟ همه گفتند: انگار پ

 .شبيهترين فرد ـ حتي در راه رفتن ـ به پيامبر 

 زنان بنيهاشم، چون ستارگان شب تيره، دور ماه وجودتان را گرفتند و جالل و جبروتتان

 .را تا مسجد همراهي كردند 

 وقتي شما قدم به مسجد گذاشتيد، نفس در سينة مسجد حبس شد، در پشت پردهاي كه

 ما آويخته شده بود، قرار گرفتيد و مدتي فقط سكوت كرديد. سكوتي كه يكبه دستور ش

 .دنيا حرف در آن بود. و آنها كه گوش شنيدن اين سكوت را داشتند، ضجه زدند 
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 بغضي كه راه گلوي شما را گرفته بود، جز با گريه كنار نميرفت. گريه شما بغض مسجد

 .را تركاند. مسجد يكپارچه ضجه و ناله شد 

 و بعد سكوت كرديد، سكوتي كه عطش را دامن ميزند و تشنگي را صد چندان ميكند و

 :... لب به سخن گشوديد 

 بسم ااهلل الرّحمن الرّحيم

 سپاس خداي را بر آنچه انعام فرموده و شكر هم او را بر آنچه الهام نموده و ثنا و ستايش

 .بر آنچه از پيش ارزاني داشته 

 ه نعمتها و مواهب و هدايايي كه پيوسته بشر را احاطه كرده و پياپي ازحمد به خاطر هم

 .سوي او بر انسان نازل شده 

 شمارة آنها از حوصلة عدد بيرون است و مرزهاي آن از حد جبران و پاداش فراتر و دامنه

 .آن تا ابد از حيطة ادراك بشر گستردهتر 

 دياد نعمت را طلب كنند. و ستايش خاليق را بامردمان را ندا داد تا با شكر استمرار و از

 .افزايش نعم خويش برانگيخت و دعا را وسيله افزوني نعمتها قرار داد 

 خدايي كه هيچ شريكي برايش متصور نيست« ال اله اال ااهلل».و شهادت ميدهم به  

 نكلمهاي كه تأويل آن اخالص است و دلها به آن گره خورده است و انديشهها از آ

 .روشني يافته است 

 .خدايي كه چشمها را توان ديدن او نيست و زبانها را قدرت وصف او نه 

 .خدايي كه بال وهم و انديشه و خيال، تا اوج درك ذاتش نميرسد 

 اشياء را آفريد بيآنكه پيش از آن چيزي موجود باشد و آنها را با قدرت و مشيتش بيهيچ

 يآنكه به خلقت آن محتاج باشد، يا در آن فايدتي بجويد،قالب و مثالي تكوين فرمود، ب

 مگر تثبيت حكمتش و هشيار كردن خاليق بر طاعتش و اظهار قدرتش و رهنمايي مردم

 .به عبوديتش و عزت بخشيدن به دعوتش 

 سپس ثواب را در مقابل طاعت و عقاب را در برابر معصيت قرار داد تا بندگان از خشم و

 بش به سوي جنات رحمتش شتاب بگيرند.انتقال و عذا 

 .و شهادت ميدهم كه پدرم محمد، بنده و رسول خداست 

 و خداوند او را انتخاب كرد پيش از آنكه به سوي مردم گسيل دارد و نامزد رسالتش كرد

 .پيش از آنكه او را بيافريند و او را برگزيد و برتري بخشيد، پيش از آنكه مبعوثش كند 

 ه بندگان در عالم غيب پنهان بودند و در سر حد عدم و در هالهاي از ترس وآن هنگام ك

 .وحشت و ظلمات سير ميكردند 

 از آنجا كه خداوند علم و احاطه و معرفت به عواقب امور و حوادث روزگار و منزلگاه

 مقدرات داشت، او را برانگيخت تا كار خدايي خويش را به اتمام رساند و حكم قطعي

 رات حتمياش را نفوذ بخشديش را امضا كند و مقد.خو 

 پس محمد رسول خدا با امتهايي مواجه شد، فرقه فرقه شده در مقابل آئينها و زانو زده
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 .در مقابل آتشها و فرو افتاده در مقابل بتها و گرفتار آمده در دام انكار خدا 

 ابهام را از دلها زدود وپس خداي تعالي با محمد تاريكيها را روشن كرد و تيرگيهاي 

 .ابرهاي سياه را از مقابل ديدهها كنار زد 

 پيامبر كمر به هدايت مردم بست و آنها را از گمراهي نجات بخشيد و نور بصيرت بر

 چشمهاي تاريكشان پاشيد و آنها را به سوي دين محكم و استوار سوق داد و به صراط

 .مستقيم فرا خواند 

 و را به اختيار و رغبت و ايثار او و با دست رأفت خويش به سوي خودتا اينكه خداوند ا

 .برد 

 پس محمد ـ صلّي ااهلل عليه و آله ـ اكنون از شرّ اين دنيا در آسايش است و گرد او را

 فرشتگان نيكوكار فرا گرفتهاند و خشنودي پروردگار غفار بر او سايه افكنده و همجواري

 ديده.خداوند جبار نصيبش گر 

 .درود خدا بر پدرم، پيامبر او و امين وحي او و برگزيدة او و منتخب و مرضّي او 

 .و سالم و رحمت و بركت خدا بر او 

 .سكوت بر مسجد سايه افكنده بود، زمان از حركت ايستاده بود و تپش قلبها نيز 

 ديد و خدا ووشما انگار در اين دنيا نبوديد و هيچكس را نميديديد. انگار در عرش بو

 پيامبر را وصف كرديد و بعد به فرش بازگشتيد، به مسجد و در ميان مردم و رو به آنها

 :فرموديد 

 !شما اي بندگان خدا 

 مرجع و نگاهبان و پرچمدار امر و نهي خداونديد و حامالن دين او و وحي او و امناء

 .خداونديد بر خويشتن و مبلغان اوئيد به سوي امتها 

 مامدار حق اكنون در ميان شماست با پيماني كه از پيش با شما بسته است.ز 

 يادگاري كه براي شما باقي گذاشته است، كتاب ناطق خداست و قرآن صادق و نور

 .فروزان و شعاع درخشان 

 كتابي كه حجتهاي آن روشن است، بواطن آن آشكار، ظواهر آن متجلي و پيروان آن

 اقوام ديگر.مفتخر و مورد غبطة  

 كتابي كه تبعيت از آن، انسان را به سوي رضوان سوق ميدهد و گوش جان سپردن به

 .آن، نجات را به ارمغان ميآورد و حجتهاي نوراني خداوند بواسطة آن شناخته ميشود 

 تفسير فرايض و واجبات و حدود محرمات و روشنايي بينات و كفايت براهين و

 نات و رخصتها و موهبتها و اختيارات و شرايع و مكتوبات،استدالالت و فضائل و محس

 .همه و همه به واسطة قرآن شناخته ميشود 

 .و خداوند ايمان را آفريد براي تطهير شما از شرك 

 .و نماز را آفريد براي تنزيه شما از كبر 

 .و زكات را براي تزكيه جان شما و افزايش روزي شما 
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 اخالص شما .و روزه را براي تثبيت 

 .و حج را براي پايداري دين شما 

 .و عدل را براي تنظيم قلبهاي شما 

 و اطاعت و امامت ما را بر شما واجب كرد، براي نظام يافتن ملت و در امان ماندن از

 .تفرقه 

 و جهاد را وسيلة عزت اسالم قرار داد و صبر را وسيلهاي براي جلب پاداش حق. مصلحت

 وي امر به معروف قرار داد و نيكي بر پدر و مادر را سپري ساخت برايعامه را در گر

 محافظت از آتش قهر خودش و پيوند خويشان را وسيلة افزايش جمعيت و قدرت ساخت

 و قصاص را وسيلة حفظ خونها و وفاء به نذر را موجب آمرزش و رعايت موازين در خريد

 هي از شرابخواري را براي دوري ازو فروش را براي از ميان رفتن كم فروشي و ن

 پليديها و پرهيز از تهمت ناروا را حجابي در برابر غضب خداوند و ترك سرقت را

 .وسيلهاي براي ورود به وادي عفت قرار داد 

 .و شرك را حرام كرد تا خدا پرستي جامة اخالص بپوشد 

 اسالم نميريد. وپس تقواي خدا پيشه كنيد آنچنانكه شايسته است و جز در لباس 

 فرمانبردار خدا باشيد در آنچه امر فرموده و از آنچه نهي كرده كه همانا بندگان انديشمند

 .خدا به مقام خشيت او نائل ميشوند 

 بيش از همه چيز بهت و حيرت بر دلهاي مسجديان سنگيني ميكرد: عجبا! اين فاطمه

 مان كياست!؟ اين بتول است يا بانياست يا فاتح قلههاي فصاحت!؟ اين زهراست يا زه ك

 بناي بالغت!؟ اين طاهره است يا طاليه دار كاروان خطابت!؟ اين كيست؟ كجا بوده

 است؟

 !اين همان كوثر هميشه جوشان است كه خدا به پيامبر عطا كرده است 

 .و اين ابتداي وادي حيرت بود ... 

 مادة بذر ميشد.دلها كه به كالم شما شخم خورده بود، اكنون آ 

 !چه زمين لم يزرعي و چه بذر بينظيري 

 «دمحاَبي موا اَنّي فاطِمةٌ ولَمها النّاس! اِع

 اَي». 

 .هان اي مردم! بدانيد كه من فاطمهام و پدرم محمد است 

 .حرف اول و آخرم يكي است 

 .نه غلط در گفتارم جا دارد و نه خطا در كردارم راه 

 ود شما به ميان شما آمد كه رنجهاي شما بر او گردن بود و به هدايت شماپيامبري از خ

 .حرص ميورزيد و با مؤمنان رأفت و مهرباني داشت 

 اگر بخواهيد او را بشناسيد، ميبينيد كه پدر من بوده است نه پدر زنان شما و برادر پسر

 .عموي )شوي( من بوده است نه برادر مردان شما 
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 ه خوب نسبتي است اين نسبت.و راستي كه چ 

 پس او رسالت خود را به انجام رسانيد و با انذار آغاز كرد، از پرتگاه مشركان رو بر تافت،

 شمشير بر فرق آنان نواخت، گردنهايشان را گرفت، گلوگاهشان را فشرد و با بهترين

 .زبان، زبان موعظه و حكمت، آنان را به سوي خدا دعوت كرد 

 ت و آنقدر پشت افكار آنان را به خاك ماليد كه تا جمعشان از هم پاشيد وآنقدر بت شكس

 .هزيمت تنها گريزگاهشان شد 

 شب گريخت و صبح مجال ظهور يافت و حق جلوهگري كرد و با كالم زمامدار دين،

 .عربدههاي شياطين، خاموش شد 

 آنگاه زبان شما به خارهاي نفاق روفته گرديد و گرههاي كفر و شقاق گشوده گشت ... و

 باز شد« ال اله اال ااهلل».گفتن  

 .و اين در حالي بود كه تهي و تنها بوديد و پرتگاهي از آتش در كنارة شما شعله ميكشيد 

 .هيچ بوديد 

 .هيچ نبوديد. به جرعهاي آب ميمانستيد و لقمهاي كه به دمي خورده ميشود 

 .ضعفتان، طمع برانگيز بود 

 بوديد كه روشني نيافته خاموش ميشديد .آتشزنهاي 

 .زير پا بوديد، لگدمال عابران 

 آب متعفن مينوشيديد، خوركتان از برگ درختان بود. ذليل و درمانده بوديد و هميشه در

 .هول و هراس از اينكه پايمال اين و آن شويد 

 ه و آله و سلم ـ نجاتبعد از اين حال و روز، خداي تعالي شما را با محمد ـ صلّي ااهلل علي

 داد ـ درود خدا بر او ـ

 .چه بالها كه از دست مردم كشيد، از گرگان عرب و سركشان اهل كتاب 

 هرگاه كه آتش جنگ برميافروختند، خدا خاموشش ميكرد. هر دم كه شاخ شيطان عيان

 ميشد يا اژدهاي مشركين دهان باز ميكرد، پيامبر برادرش علي را به كام اژدها

 .ميفرستاد 

 و او ـ علي ـ تا پشت و پوزة ديو صفتان بد كنشت را به خاك نميماليد و آتش

 .كينههايشان را به آب شمشير خاموش نميكرد، باز نميگشت 

 .غرق بود در عشق خدا و پرتالش در مسير خدا و نزديك با رسول خدا 

 شه تالشگر، هميشه مقاوماو مردي مرد بود از دوستان خدا و هست؛ سيد اولياء خدا، همي

 .هميشه خيرخواه و هميشه قبراق و حاضر به يراق 

 ولي شما ... شما در آن گيرودار، خوب آسوده زيستيد وخوب خوش گذرانديد و گوش

 .خوابانديد و چشم درانديد تا كي چرخ روزگار عليه ما بگردد 

 يديد تا رويتان را، همانهمان شما كه از جنگها ميگريختيد و دشمن پشتتان را بيشتر م

 .شما چشم براه گردش روزگار عليه ما شديد 
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 .... تا پدرم وفات كرد ... 

 .خدا خانة پيامبران و جايگاه برگزيدگان را براي او ترحيج داد 

 .و بعد ... عالئم خفته نفاق در شما آشكار شد و از اعماق وجودتان سربرآورد 

 سر دستة گمراهان زبان درآورد .لباس دين برايتان كهنه شد و 

 .و ناچيزان هيچگاه به حساب نيامده سرجنباندند و اظهار وجود كردند 

 .و عربدههاي سرابپرستان و باطلجويان در عرصة دلهاي شما پيچيد 

 .و شيطان از مخفيگاه خود سربرآورد و شما را به نام خواند 

 دعوتش و آماده براي پذيرفتن خدعهشما را بالفاصله آشناي كالمش يافت و پاسخگوي 

 .و فريب و نيرنگش 

 شما را از جا بلند كرد و ديد كه چه راحت برميخيزيد و شما را گرم كرد و ديد كه چه

 .آسان گرم ميشويد و آتش در خرمن كينههاتان انداخت و ديد كه چه زود شعله ميگيرد 

 ن شما نبود و بر آبشخوري واردپس به اغواي شيطان بر شتري نشانه گذاشتيد كه از آ

 .شديد كه غصب محض بود 

 !خطايي خواسته و اشتباهي دانسته 

 .و اين در حالي بود كه از عهد پيامبر هنوز چيزي نگذشته بود 

 زخم مصيبت هنوز تازه بود و دهان جراحت هنوز به هم نيامده بود و پيامبر هنوز بيرون

 .قبر بود 

 نه ميترسيديم )و خليفه برگزيديم( واي كه هم االن در فتنهبهانه آورديد كه از فت

 .افتادهايد و هم اكنون در قعر فتنهايد و راستي كه جهنم بر كافران احاطه دارد 

 !پس واي بر شما! چطور تن داديد؟! چطور راضي شديد؟! چه كرديد؟! به كجا ميرويد؟ 

 . احكامش درخشان است،اين كتاب خدا است در ميان شما! همه چيزش روشن است

 نشانههايش چشمگير است، نواهياش واضح است و اوامرش آشكار، اما شما آن را پشت

 .سر انداختهايد، زير پا گذاشتهايد 

 .آيا از آن گريزان شدهايد؟ يا غير آن را به حكميت ميطلبيد 

 .آه كه ستمكاران جانشين بدي براي قرآن برگزيدند 

 «ديني بجويد از او پذيرفته نميشود و او در قيامت از زيانكاران  و آنكه غير از اسالم

 است.» 

 چندان درنگ نكرديد كه فتنهها آرام گيرد، ناقة خالفت را پيش از آنكه حتي رام شود، به

 .سوي خود كشيديد 

 آتش فتنهها را برافروختيد و شعلههاي آن را دامن زديد. گوش به زنگ شيطان گمراه

 د و كمر به خاموش كردن انوار دين حق و سنت نبي برگزيده او بستيد. بهكننده شدي

 بهانة گرفتن كف از روي شير، آن را تماماً مخفيانه نوشيديد. و با انبوه مردم بر فرزندان و

 .خاندان پيامبرتان حملهور شديد 
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 جائيكه شما اما ما صبر كرديم، خنجر بر گلو و نيزه بر شكم، تاب آورديم و دم نزديم. تا

 فكر ميكنيد كه ما ارث نميبريم. تا جائيكه حكم جاهليت را بر ما جاري ميكنيد. و چه

 حكمي بهتر از حكم خداست براي كساني كه ايمان دارند؟

 .آيا نميدانيد؟ ميدانيد. برايتان از خورشيد ميانة روز، روشنتر است كه من دختر پيامبرم 

 ت كه ارث من به زور گرفته شود؟!اي مسلمانان! آيا اين حق اس 

 !اي پسر ابي قحافه! اي ابوبكر 

 !آيا اين در كتاب خداست كه تو از پدرت ارث ببري و من از پدرم ارث نبرم؟ 

 !عجب نوبر زشتي آوردهاي 

 !آيا عمداً كتاب خدا را ترك گفتيد و پشت سر انداختيد يا نميفهميد؟ 

 :آيا قرآن نميگويد 

 «اود ارث بردسليمان از د» 

 :آيا قرآن در ماجراي زكريا نميگويد كه 

 «؟«زكريا عرضه داشت: خدايا به من فرزندي عنايت كن تا از من و آل يعقوب ارث ببرد.

 :اين كالم قرآن است كه 

 «خويشاوندان در ارث بردن بر بيگانگان ترحيج دارند». 

 :و اين نيز كه 

 «ن است كه ارث پسران، دو برابر ارث دخترانسفارش خداوند در مورد اوالد اي.» 

 :و باز ميفرمايد 

 «اگر كسي مالي از خود بگذارد، براي پدر و مادر و بستگان به طرز شايسته وصيت كند و 

 اين حقي است بر عهدة پرهيزكاران». 

 !آيا شما گمان ميبريد كه من هيچ ارث و بهرهاي از پدرم ندارم؟ 

 وص شما نازل كرده و پدرم را استثناء نموده؟!آيا خدا آيهاي مخص 

 !يا ميگوئيد: اهل دو مذهب از يكديگر ارث نميبرند و من و پدرم پيرو دو مذهبيم؟ 

 آيا شما به عموم و خصوص قرآن از پدرم و پسر عمويم )علي( واردتريد؟

 .بيا! بگير! اين مركب آماده و مهار شده را بگيرد و ببر 

 كه چه نيكو داوري است خدا و چه خوب دادخواهي است محمد ـ صلّيديدار به قيامت! 

 .ااهلل عليه و آله و سلم ـ و چه خوش وعدهگاهي است قيامت 

 در آن روز اهل باطل زيان ميكنند و پشيماني در آن روز بيفايده است و براي هر خبري

 ي فرود خواهدقرارگاهي است. پس خواهيد دانست كه عذابِ خواري افزا بر سر چه كس

 .آمد و عذاب جاودانه بر چه كسي حلول خواهد كرد 

 مسجد انباشته از سنگ بود يا آدم؟ پس چرا آتش نگرفت؟ پس چرا نسوخت؟ پس چرا

 آب نشد؟

 آن رودي كه پيامبر جاري كرده بود از مردم، چه زود بركه شد، چه زود تعفن پذيرفت، چه
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 !زود گنديد 

 كه مو سپيد شديم در مقابل آنهمه مردان نامرد.ما زنان نه رو سپيد  

 يك مرد نبود در ميان آنهمه جمعيت كه برخيزد و بگويد كه فاطمه، تو راست ميگويي؟

 يك شمشير نبود در ميان آنهمه نيام خالي كه حق را از باطل جدا كند؟

 بشكند در ميان آنهمه جنازه و جسد، يك دست مردانه نبود كه گوسالة سامري را در هم

 .و حقانيت موسي و هرون را به اثبات بنشيند 

 زنان بنيهاشم با خود انديشيدند كه شايد كسي برخاسته، ما نميبينيم، شايد صدايي

 درآمده ما نميشنويم، سركشيدند و گوش خواباندند اما قبرستان مسجد، سوت و كور بود

 .و حفّار القبور حقوق، خرسندِ اين سكوت 

 دومي به اولي گفته باشد: خدا بكشد او را، چه خوب سخن ميراند.فقط شايد  

 مردههاي هفت كفن پوسانده با زلزله از خاك بيرون ميافتند اما زلزلة اين كلمات، خاك،

 .از قبر دل هيچ زندهاي بلند نكرد 

 شما شايد فكر كرديد كه رگ غيرت انصار را بجنبانيد، شايد آنها نه براي شما كه براي

 نجات خود از اين مرگ زودرس و خفتبار كاري بكنند. 

 :رو كرديد به انصار و ادامه داديد 

 «!اي جوانمردان! اي بازوان ملت! و اي ياوران اسالم 

 اين خمودي و سستي و بيتوجهي نسبت به حق من براي چيست؟

 اين تغافل و سهالنگاري در برابر ستم چراست؟

 ااهلل عليه و آله و سلم ـ نميفرمود:آيا پدرم رسول خدا ـ صلّي  

 «؟«حرمت هركس با احترام به فرزندش داشته ميشود

 چه سريع يادتان رفت و چه با عجله از راه فرو افتاديد و چه تند به بيراهه پيچيديد. شما

 ميدانيد كه حق با من است و ميبينيد كه حق پايمال ميشود و ميتوانيد از من حمايت

 بگيريد، اما نميكنيد .كنيد و حق مرا 

 آيا ميگوئيد كه پيامبر مرد؟ و تمام؟

 آري اين مصيبتي برزگ است، مصيبتي در نهايت وسعت. شكافي است كه هيچگاه

 .پرنميشود و زخمي است كه هر روز بازتر ميشود 

 .زمين، تيرة غيبت اوست و ستارگان بيفروغ از هجران او 

 تالشي است و خارهاي يأس آشكار.در مرگ او كوههاي اميد و آرزو م 

 .با مرگ او احترام از ميان رفته است و هيچ حريمي محفوظ نيست 

 .بخدا كه اين مصيبت، بد مصيبتي است، بزرگ بليهاي است 

 .بليه و مصيبتي كه هيچ حادثه توانفرسا و طاقتسوزي مثل آن نيست 

 همان كتابي كه در خانههاي اما كتاب خدا اين مصيبت را پيش از ورود خبر داده بود،

 :شماست و شب يا روز، آرام يا بلند، با تالوت يا زمزمه ميخوانيد و گفته بود كه 
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 اين حكمي حتمي است و قضائي قطعي كه پيش از اين هم بر انبياء و رسل وارد شده

 :است و آن خبر اين است 

 م وقابِكُ لى أَعع تُمقُتِلَ انْقَلَب أَو لُ أَ فَإِنْ ماتس

 لِهِ الرُّمِنْ قَب خَلَت ولٌ قَدسإِالَّ ر دمحما م و

 الشَّاكِرِينَ زِي اللَّهجيس ئاً وشَي ضُرَّ اللَّههِ فَلَنْ ييِقب لى عع نْقَلِبنْ ي.م 

 تهو محمد جز پيامبري نيست كه پيش از او هم پيامبراني آمدهاند، اگر او بميرد يا كش

 شود، شما به گذشته برميگرديد و هر كس به جاهليت گذشته روي برد، به خداوند زياني

 .نميرساند و خدا پاداش سپاسگزاران را ميدهد 

 )اي فرزندان قيله! )بانوي شرافتمندي كه نسب شما بدو ميرسد 

 آيا رواست كه ميراث پدرم پايمال شود و شما نظارهگر باشيد؟

 اي تظلم مرا بشنويد و دم برنياوريد؟آيا رواست كه ند

 صداي من در ميان اجتماعتان طنين ميافكند، دعوت مرا ميشنويد و از حال و روزم

 .باخبر ميشويد 

 .شما از ابزار دفاع از حق، چيزي كم نداريد 

 هايد. نفرات داريد، نيرو دارد، ابزار داريد، سالح و زره و سپر داريد،ده و عداراي عِد

 ا پاسخ دعوت مرا نميدهيد؟ به داد من نميرسيد؟ام

 فرياد استغاثه مرا ميشنويد، اما ياريام نميكنيد؟

 .شما كه به شجاعت و جنگاوري معروفيد 

 .شما كه به خير و صالح شهرهايد 

 .بر شما كه نام انصار و ياور نهاده شده 

 شما كه دست چين شديد، برگزيده شديد. شما چرا؟

 د كه با عرب پيكار كرديد، زخم زديد و زخم خورديد، رنج كشيديد و محنتشما هماني

 برديد، با امتهاي مختلف به مبارزه پرداختي، با پهلوانان و جنگجويان بزرگ ستيز

 .كرديد 

 .پيوسته با ما گام برميداشتيد و اوامر ما را گردن مينهاديد 

 د و شير در پستان مادر دهر فرونيتا آسياي اسالم بر محور خاندان ما به گردش درآم

 گرفت و نعرههاي شركآميز خاموش شد و ديگ تهمت و طمع از جوش افتاد و

 شعلههاي كفر به خاموشي نشست و نواي هرج و مرج در گلو خفه شد و دين، نظام يافت

 .و شكل گرفت 

 تادهايد؟و اكنون چرا بعد از آنهمه زبان آوري، دم فرو بستهايد و به وادي حيرت اف

 چرا حق را بعد از آشكار شدنش مخفي ميكنيد؟

 چرا پس از آنهمه پيشگامي عقب نشستهايد؟ چرا پيمانهايتان را شكستهايد؟

 چرا بعد از ايمان، تازه به شرك روي آوردهايد؟
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 :قرآن ميگويد 

 «آيا نميجنگيد با گروهي كه عهد شكستند و كمر به اخراج رسول بستند و آتش جنگ را 

 برافروختند. آيا ميترسيد از آنان در حاليكه خدا سزاوارتر است براي ترسيدن اگر كه

 مؤمنيد». 

 .به هوش، كه من ميبينم شما به سوي تنبلي و تن آسائي و عافيت طلبي ميرويد 

 شما كسي را كه از همه سزاوارتر براي زمامداري مسلمين بود، كنار گذاشتيد و با راحتي و

 وت كرديد و از تنگناي مسئوليتها به فراخناي بيتفاوتي و بيخيالي رويتنپروري خل

 .آورديد 

 آنچه را كه حفظ كرده بوديد، بيرون افكنديد و آنچه را كه فرو برده و اندوخته بوديد، از

 .گلو برآورديد 

 :اما چه باك، اين آية قرآن است كه 

 دا زياني نميرسد و او حميد است واگر شما و هر كه روي زمين است، كافر شويد، به خ

 .بينياز از همگان 

 آگاه باشيد كه من گفتم آنچه را بايد بگويم با اينكه ميدانم سستي و خواري و ترك

 .ياري حق در وجود شما النه كرده و خيانت و بيوفايي با گوشت و پوستتان عجين شده 

 و حركت امواج خروشان غميولي اينها جوشش دل اندوهگين است و فوران خشم و درد 

 .كه در درياي دل، تنگي ميكند و سر بر ساحل سينه ميسايد و رخ مينمايد 

 .به هر حال اكنون حجت بر شما تمام است 

 بگيريد اين خالفت را و آن فدك را ولي بدانيد كه پشت مركب خالفت زخم است و پاي

 براي شما.آن تاول. نه سواري ميدهد به شما و نه راه ميرود  

 .داغ ننگ بر آن خورده است و نشان از غضب خدا دارد. رسوايي ابدي با اوست 

 .هر كه به آن بياويزد فردا در آتش خشم خدا كه قلبها را احاطه ميكند فرو خواهد افتاد 

 .بدانيد كه آنچه ميكنيد در محضر و منظر خداست 

 ه بازگشتگاهي باز خواهند گشت. وو آنها كه ستم كردند بزودي خواهند دانست كه به چ

 .من دختر آنكسي هستم كه شما را از عذاب دردناك پيش رويتان خبر داد 

 پس بكنيد هرچه ميخواهيد و ما هم عمل ميكنيم و منتظر باشيد كه ما منتظر

 ميمانيم.» 

 هرم گدازندة كالم شما فوالد سخت دلها را نه نرم، كه قدري گرم كرد، زلزلة سخن

 عرش لرزان شما، سنگ قبر دلهاي مرده را از جا نه كند كه سست كرد و تكان داد. 

 پاها به قدر اين پا و آن پا شدن جنبيد اما نه به اندازة برخاستن. دستها به قدر از تأسف بر

 هم نشستن جابجا شد اما نه به اندازة مشت شدن و برآمدن. بركة تعفن گرفته غيرت،

 بقصد جاري شدن و سيل گرديدن و بنيان كندن .موج برداشت، اما نه 

 .پناه بر خدا اگر براي انعام و احشام سخن گفته بوديد، اميد فايده بيشتر بود 
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 فرياد نه، غوغا نه، خروش نه، زمزمهاي در مسجد پيچيد، چون پچ پچ وهم آلود و بيم زدة

 ر.زنان، آن هنگام كه دلشان به راهي است و دستشان به كاري ديگ 

 جرقههاي برگرفته از اين آتش هولناك كالم، آنقدر كوچك بود كه به آب خدعهاي

 .خاموش ميشد 

 :خليفه برخاست به پاسخگويي 

 ــ اي دختر رسول خدا! پدرت با مؤمنان عطوف و كريم و رئوف و رحيم بود و با كافران

 ديگر، او برادر شويعذاب و عقابي عظيم. درست است كه او پدر تو بوده است و نه زنان 

 تو بوده است و نه ديگران. شوي تو در رفاقت با پيامبر و جلب رضايت و محبت او از همه

 .پيش بود 

 شما را جز سعادتمندان دوست نميدارند و جز شقاوتمندان با شما دشمني نميكنند كه

 .شما عترت پاك رسول خدا هستيد و برگزيدة نجباي جهان 

 ه سوي خير بوديد و به سمت بهشت. و تو بخصوص برگزيدة زنان وشما راهنماي ما ب

 .دختر برترين پيامبران 

 .تو در كالمت صادقي و در فراواني عقلت پيشقدم 

 .هرگز حقت را از تو نميگيرم و در مقابل صداقت تو نميايستم 

 تم.بخدا من هرگز از رأي رسول خدا تجاوز نكردم و جز به اجازة او قدم برنداش 

 .و رائد به قوم و خويش خود دروغ نميگويد 

 :من خدا را گواه ميگيرم كه از رسول خدا شنيدم كه فرمود 

 «ما پيامبران، طال و نقره و خانه و مزرعه به ارث نميگذاريم. ما فقط كتاب و حكمت و 

 د ازعلم و نبوت به ارث ميگذاريم و آنچه ما به عنوان طعمه داريم بر عهدة ولي امر بع

 .ماست، او هرگونه بخواهد بر آن حكم ميكند 

 و ما فدك را اكنون به مصرف خريد اسب و اسلحه ميرسانيم تا مسلمانان بوسيلة آن با

 .كفار و سركشان جهاد كنند 

 .من تنها و مستبدانه دست به اين كار نزدم بلكه با اتفاق نظر مسلمانان اين اقدام را كردم 

 من براي تو و دراختيار تو، از تو دريغ نميكنم و براي ديگري ذخيرهو اين مال و ثروت 

 .نمينمايم 

 .كه تو سرور بانوان امت پدرت هستي و درخت پاك براي فرزندانت 

 فضائل تو را نميتوانم انكار كنم و حتي از شاخ و برگ آن نميتوانم بكاهم آنچه دارم

 ؟«د بر خالف گفتة پدرت عمل كنم!مال تو، ولي تو ميپسندي كه من در اين مور 

 چقدر از مردم فريب آشكار اين كلمات را دريافتند؟ چند بارقه يا جرقه به آب اين خدعه

 خاموش شد؟

 شما باز برخاستيد و از اينكه در روز روشن، عقل و ايمان مردم را به يغما ميبردند،

 :برآشفتيد 
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 «ان بود؟ پيامبر خدا با احكام خدا مخالفت سبحان ااهلل! پيامبر خدا از كتاب خدا رويگرد

 !ميكرد؟ 

 .نه، نه، او پا جاي پاي قرآن ميگذاشت و در پشت سورهها راه ميرفت 

 اما شما، شما ميخواهيد بر زور، لباس تزوير هم بپوشانيد؟ شما ميخواهيد قلدريتان را با

 خدعه و نيرنگ بيارائيد؟

 ه همان دامهايي ميماند كه براي هالك او در زماناين كار شما بعد از وفات پيامبر، ب

 .حيات او ميگسترديد 

 اينك اين كتاب خداست كه ميان من و شما، روشن و قطعي و عادالنه، حكم ميكند،

 :قرآن ميفرمايد 

 «زكريا از خداوند فرزندي خواست تا از او و آليعقوب ارث « قُوبعرِثُ مِنْ آلِ يي رِثُنِي وي

 سليمان از داود ارث برد« دمانُ داولَيرِثَ سو و» برد. و ميفرمايد: .ب 

 آري خداوند در مورد سهمها، فريضهها، ميراثها و بهرههاي زنان و مردان، روشن و

 قطعي حكم كرده تا بهانه دست اهل باطل نماند و براي هيچكس تا قيامت ترديدي پديد

 نيايد». 

 دران يوسف اشاره فرموديد كه برادر را در چاه افكندند و بهو بعد به مكر و خدعه برا

 خدعه و نيرنگ متوسل شدند و ماجرا را براي پدر به گونهاي ديگر آراستند و يعقوب پدر

 :پاسخ داد 

 «نه چنين است، اين راهي است كه نفس مكارتان پيش پا نهاده است. ماجرا چنين 

 روشن كردن ماجرايي كه نقل ميكنيد كمكنيست اما من صبر ميكنم و خدا هم در 

 خواهد كرد». 

 ب جاه و مقام چگونه گوش و چشم را كر و كور و دل را سنگ ميكند!اي واي كه ح 

 :ابوبكر دوباره چشمها را بست و دهان را گشود 

 «آري، خدا و پيامبر راست گفتهاند و دخترش نيز راست گفته است. تو معدن حكمتي و 

 ايت و رحمت و پاية دين و سرچشمة حجت و دليل.موطن هد 

 نميتوانم حرفهاي تو را انكار كنم و سخن حق تو را دور افكنم. اما اين مسلمين ميان من

 و تو داوري كنند. قالدة خالفت را اينها به گردن من آويختند و آنچه از تو گرفتهام به

 و بهرهوري. و خودشان هم شاهدنداتفاق اينها گرفتهام نه بر مبناي كبر و استبداد ». 

 اينجا همان جايي بود كه ميبايست اتفاق بيفتد و زمان، همان زماني بود كه ميبايست

 .كودك اعتراض، زاده شود 

 چرا كه خليفه، گناه را گردن مردم ميانداخت و غيرت اگر زنده بود، ميبايست از جا

 .برخيزد 

 در شكم مرد و غيرت، كفني ديگر پوساند. شمااما هيچ اتفاقي نيفتاد. كودك اعتراض 

 .دلتان نيامد كه مردم به اين ارزاني خود را بفروشند و به اين راحتي روانة جهنم شوند 
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 :رو كرديد به مردم و فرموديد 

 «اي مردم! كه به شنيدن سخن باطل تشنهتريد و راحت از كنار كردار زشت و زيانآور 

 .ميگذريد 

 لي قُلُوبٍ اَقْفالُهاع نَ الْقُرانَ اَمروبتَد.اَفاَل ي 

 آيا در قرآن انديشه نميكنيد يا بر در دلهايتان قفل خورده است؟

 نه چنين است. بل كارهاي زشت، دلهاي شما را سياه كرده است. تيرگي، گوشها و

 .چشمهايتان را گرفته است 

 خليفه نهاديد و چه بد معاملهايچه بد با قرآن برخورد كرديد و چه بد راهي پيش پاي 

 !كرديد 

 بال آن پشيمانتانبه خدا قسم كه كمرهايتان در زير بار اين گناه خم خواهد شد و وِزر و و

 .خواهد كرد 

 زماني كه پردههاي غفلت از دلهايتان برداشته شود و زيانهاي اين كار آشكار گردد و

 شود .آنچه را كه حساب نميكرديد، بر شما هويدا 

 آنجاست كه باطلگرايان زيان ميبينند». 

 .باز هم هيچ خبري نشد 

 اين چوب بيداري اگر بر كفن مردگان ميخورد، از آن خاك اعتراض برميخاست. چه

 مرگي گريبان آن جمع را گرفته بود كه نفخه صور كالم شما هم آنها را از جا تكان

 يتي و آسايشجويي با انسان چنين ميكندنميداد. واقعاً راحتطلبي، تنپروري، بيمسئول

 ؟! يا نه خدعه و تزوير و نيرنگ، بدين سادگي عقل و غيرت و شرف و مردانگي را

 ميربايد؟

 هر چه بود ديگر كسي نبود كه شايسته سخن شما باشد، لياقت داشته باشد كه مخاطب

 .شما واقع شود 

 ان!باران در شورهزار! و طلوع خورشيد در شهر خفاش 

 روي برگردانديد از مردم روي گردانده از خدا و سرِ درد دل با پيامبر گشوديد و به اين

 :اشعار تمثل جستيد 

 «بعد از تو اخبار غريب و مسائل پيچيدهاي بروز كرد، كه تو اگر بودي اينچنين سخت و 

 .بزرگ به چشم نميآمد 

 روم ميشود و قوم تو مختل شدند وما تو را از دست داديم همانند زميني كه از باران مح

 .بيا ببين كه چه نكبتي بار آوردند 

 .هر خانداني، قرب و منزلتي داشت در نزد خدا و بيگانگان االّ ما 

 وقتي تو رفتي و پردة خاك، روي تو را پوشاند، مرداني چند، اسرار دروني خود را كه در

 .زمان حيات تو مخفي ميكردند، آشكار ساختند 

 وقتي تو رفتي، آنها از ما روي گرداندند و ما را خوار كردند و ميراث ما را بلعيدند. 
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 تو ماه شب چهارده بودي و نوري بودي كه روشني ميبخشيدي و از جانب خداوند عزيز

 .بر تو كتابها نازل ميشد 

 .جبرئيل با آيات قرآني مونس ما بود، اما با رفتن تو، همه خيرها پوشيده شد 

 اي كاش ما پيش از تو مرده بوديم و اينهمه فاصله ميان ما نميافتاد. 

 به راستي كه ما بالديدگان به مصيبتي گرفتار آمديم كه هيچ عرب و عجمي بدان مبتال

 نشده است». 

 حرف هنوز بسيار مانده بود اما حجت تمام شده بود. شما مسجد را ترك گفتيد و راه خانه

 از كنار ديوار مسجد ميگذشتيد، من احساس كردم كه سنگ ورا پيش گرفتيد. وقتي 

 خاك بر شما كرنش ميكنند و حضور شما را قدر ميدانند. و ديدم كه از سنگ و خاك و

 .در و ديوار كمترند آنها كه در دام سكوت و بيغيرتي افتادهاند 

 خوردن برگيوقتي شما از مسجد درآمديد، زمزمة اعتراضي ماليم در مسجد پيچيد، تكان 

 .خشك بر برگي و نه حتي جنبيدن سنگي بر سنگي 

 :اما خليفه همين مقدار را هم منشاء خطر ديد، سريع به روي منبر خزيد و فرياد كشيد 

 «اي مردم اين چه سست عنصري است كه در برابر هر سخني كه ميشنويد از شما 

 بود؟ هر كه ديده يا شنيده بگويد.ميبينم. اين ادعاها و آرزوها كي در زمان رسول خدا  

 .آنكه سخن گفت، روباه مادهاي بود كه شاهدش دمش بود 

 .اينها باعث ايجاد فتنه خواهد شد 

 علي كسي است كه ميخواهد جنگ خالفت را از سر بگيرد و اين موضوع كهنه را تازه

 ارة معروف( كهسازد و براي اين منظور از زنان، ياري ميطلبد، همانند ام طحال )زن بدك

 بهترين افراد نزد او زن بدكاره است». 

 بانوي من! سرور زنان عالم! اي كاش اين اباطيل، اينجا، در بستر ارتحال شما يادم

 نميآمد و جگرم را شرحه شرحه نميكرد، اما چه كنم از وقتي بستر وفات گشوديد و دفتر

 شما در ذهنم تداعي ميشود و رفتن را در دست گرفتيد. لحظه لحظة يك عمر مظلوميت

 .بر جانم چنگ ميزند 

 آن زمان فكر ميكردم كه كدام جهنمي ميتواند جزاي اين جسارتها قرار بگيرد و اكنون

 فكر ميكنم كه جهنم چگونه ميتواند جهنم را در خويش بگيرد، آتش چگونه ميتواند

 !آتش را بسوزاند؟ 

 شمم غريب نميآيد و مردم در نظرم به پشيزيپس از آن ماجرا ديگر هيچ حادثهاي به چ

 .نميارزند 

 .مردمي كه ميتوانند جگر پاره رسول خدا را در چنگال كفتار ببينند و سكوت كنند 

 كاش اين خاطرات مظلوميت شما در ذهنم مرور نميشد، عجبا! حرفهايي كه تداعياش

 ر پيشاني مردم ننشاند.جگرم را از شرم ميسوزاند، شنيدن و ديدنش حتي عرق شرم ب 

 يادم هست كه فقط امسلمه ـ زني مردتر از مردنمايان مسجد، از جا برخاست، در مقابل
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 :خليفه ايستاد و گفت 

 «آيا در مورد كسي چون فاطمه زهرا، دختر رسول خدا، بايد چنين سخناني گفته شود در 

 ن است براي جسم جهان.حاليكه وااهلل او حوريهاي است در ميان انسانها و چون جا 

 او كسي است كه در دامان پاكان تربيت شده و هنگام والدت در ميان فرشتگان، دست

 به دست گشته و دامان زنان پاكيزه، مهد تربيت او بوده و به بهترين وجهي رشد كرده و

 .به نيكوترين وضعيتي تربيت يافته 

 رام كرده و او را در اينباره بيخبرآيا گمان ميبريد كه پيامبر، ميراث او را بر وي ح

 الْأَقْرَبِينَ يا اينكه پيامبر به او شِيرَتَكع أَنْذِر گذاشته، در حاليكه خداي متعال ميفرمايد: و

 خبر داده و زهرا مخالفت كرده و چيزي را كه از آن او نبوده، مطالبه كرده؟

 بهشت و همتاي مريم. پدر او كهاو سرور و برگزيده زنان عالم است و مادر جوانان اهل 

 خاتم پيامبران بود به خدا سوگند كه نگران گرما و سرماي زهرا بود، يك دست خود را

 زير سر فاطمه ميگذاشت و دست ديگرش را حفاظ او قرار ميداد. اين فاطمه چنين

 كسي است و شما در محضر چنين شخصيتي دست به جسارت زديد. آرامتر! اينقدر تند

 يد! پيامبر شما را ميبيند و به هر حال روزي بر خدا وارد خواهيد شد. واي بر شمانرو

 آنگاه كه جزاي اعمالتان را ميبينيد.» 

 اين اعتراض، تنها كاري كه كرد قطع مواجب امسلمه از بيتالمال بود. به دستور خليفه،

 .شايد ديگران هم از همين ميترسيدند كه لب به سخن نميگشودند 

 ه، اما همه چيز خود را چه ارزان ميفروختند! چه زشت! چه شنيع! چه دردآور! چه ننگهم

 !آلود! دين در مقابل دينار! ناموس در قبال مال! و بهشت در ازاي ... هيچ چيز ... رايگان 

 شرمسارم بانوي من كه در ذهن و دلم كه به هر حال محضر و منظر شماست، اين

 م. دست خودم نبود، جاي پاي هر كدام از اين جنايات، چروكيخاطرات تلخ را مرور كرد

 .شده است بر پيشاني و چهرة شما كه با زبان بيزباني همه گذشته را تداعي ميكند 

 بيجهت نيست كه از شوي مظلوم خويش، علي مرتضي خواستهايد شما را با لباس غسل

 ... نه ... آشكار است و ديدن دهد، چرا كه يك دفتر مصيبت در بازو و پهلوي شما نهفته

 لَمهاي مصيبت، تاب و توان از دل علي ميربايد و جان علي را ميخراشد.اين ع 

 !من فقط مبهوت طاقت شوي شما ابوالحسنام كه چه ميكند در زير بار اينهمه مصيبت 

 دوران غربت و پيمان شكني

 دتر.مادر نمير! مردن براي تو زود است و يتيمي براي ما زو 

 .ما هنوز كوچكيم، از آب و گل در نيامدهايم. هنوز سرهايمان طاقت گرد يتيمي ندارد 

 نهال تا وقتي كه نهال است احتياج به گلخانه و باغبان دارد، تاب سوز و سرما و باد و

 .طوفان را نميآرد، و ما از نهال كوچكتريم و از غنچه ظريفتر 

 ، نمان براي اينكه از ما مراقبت كني.اما نه، نمان براي محافظت از ما 

 تو خود اكنون نياز به تيمار داري. بمان براي اينكه ما تو را بر روي چشمهاي خود مداوا
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 .كنيم 

 تو اكنون به كشتي نجات طوفان زدهاي ميماني كه به سنگ كينة جهال غريق،

 .شكستهاي و پهلو گرفتهاي 

 بمان براي اينكه ما مادري چون تو داشته باشيم.بمان براي اينكه ما بيمادر نباشيم.  

 ميدانم كه خستهاي، ميدانم كه مصيبت بسيار ديدهاي، زجر بسيار كشيدهاي، غم، بسيار

 .خوردهاي و ميدانم كه به رفتن مشتاقتري تا ماندن و به آنجا دلبستهتري تا اينجا 

 مسري و مزمن دلت را اما تو خورشيدي مادر! بمان! به خفاشان نگاه نكن، اين كوري

 .مكدر نكند، تو بخاطر همين چند چشم كه آفتاب را ميفهمند بمان 

 .ميدانم كه تو به دنبال چشمي براي ديدن و دلي براي فهميدن گشتي و نيافتي 

 من با چشمهاي كودكانة خودم شاهد بودم كه تو با آن حال نزار، سوار بر مركب ميشدي

 برادرم حسن و حسين، شبانه بر در خانههاي تكتك و به همراه پدرم علي و دو

 .مهاجرين و انصار ميرفتيد و آنها را به دريافتن حقيقت، دعوت ميكرديد 

 «اي گروه مهاجرين و انصار! خدا را، پيامبر را و وصي و دخترش را ياري كنيد. اين شما 

 به مثابه فرزندان خودنبوديد كه با پيامبر بيعت كرديد و عهد بستيد كه فرزندان او را 

 بشماريد؟

 هر ظلمي را كه بر خاندان خود نميپسنديد، بر خاندان رسول هم نپسنديد؟

 رديد به عهد خود وفا كنيداكنون اگر م». 

 اما مرد نبودند، به عهد خود وفا نكردند، بهانه آوردند، بهانههايي كه حتي كودكانشان را

 ميكشيد :ميخنداند و دل برزگان را به آتش 

 .ــ حيف شد، ما ديگر با ابوبكر بيعت كردهايم 

 .ــ دير آمديد، اگر زودتر گفته بوديد، با شما بيعت ميكرديم 

 .ــ براي ما كه فرقي نميكند، شما هم زودتر ميآمديد با شما بيعت ميكرديم 

 .ــ حق با شماست ولي كاري است كه شده 

 مان نبودپيامبر آن زمان ياد .ــ افسوس، نص 

 ... ــ عجب! ماجراي غدير را به كل فراموش كرده بوديم، حاال كه گذشته 

 .... ــ آيه تطهير مختص شماست ولي 

 ... ــ من قرآن را حفظم ... ولي ... آية اكمال رسالت هم در قرآن هست، بله، ولي 

 ي آدم را ساقطــ فدك را يادم هست پيامبر به شما بخشيد ولي در افتادن با خليفه زندگ

 .ميكند 

 ...ــ بگذاريد زندگيمان را بكنيم 

 ... ــ آرامشمان به هم ميخورد 

 اينها كه مهاجرين و انصار بودند، اصحاب بودند، جوابهايي از اين دست دادند، واي به

 :حال بقيه. يادم هست كه آخرين خانه، خانة معاذبن جبل بود، حرفها را كه شنيد گفت 
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 يگر هم حاضر به حمايت از شما شده است؟ــ كسي د

 :و تو مادرم، پاسخ گفتي كه 

 .ــ نه، هيچكس 

 :معاذبن جبل گفت 

 ــ پس از من تنها، چه كاري ساخته است؟

 نه»يعني كه: من هم .» 

 :تو روي برگرداندي و گفتي 

 .ــ معاذ! ديگر با تو سخن نميگويم تا بر پيامبر وارد شوم 

 د از تو، پسر معاذ از راه ميرسد و ماجرا را از پدرش ميپرسد و وقتي حرفشنيدم كه بع

 :آخر تو را ميشنود به پدرش ميگويد 

 .ــ من هم ديگر با تو حرف نميزنم تا بر پيامبر وارد شوم 

 كاش اين مردم ميفهميدند كه مهر تو يعني چه، قهر تو يعني چه؟ لطف تو يعني چه؟

 خشم تو يعني چه؟

 ول ااهلل بسيار تالش كرد كه اين معنا را به مردم بفهماند اما نشد. نتوانست.رس 

 :در مالء عام جار زد كه 

 .ــ اي فاطمه مهر تو يعني جواز بهشت و قهرتو يعني قعر جهنم 

 .ــ اي فاطمه مهر تو يعني مهر خدا، قهر تو يعني قهر خدا 

 شم خداست.ــ اي فاطمه رضاي تو رضاي خداست و خشم تو خ 

 همة اين ماجراها مگر چند روز پس از وفات پيامبر اتفاق افتاد؟ چه كسي خشم آشكار تو

 را نفهميد؟ چه كسي نارضايي تو را از اوضاع و زمانه درك نكرد؟

 اگر كسي به من بگويد كه من گونة نيلگون مادرت را، جاي سيلي عمر را بر گونة مادرت

 :نديدم، ميگويم 

 ا چطور؟ جاي تازيانههاي عمر را هم نديدي؟ــ بازويش ر

 :اگر بگويد نديدم، ميگويم 

 ــ صداي نالة او را از ميان در و ديوار چطور، آن را هم نشنيدي؟

 :اگر بگويد نشنيدم، ميگويم 

 ــ دود و آتش را چطور؟ سوزاندن در خانة رسول ااهلل را هم، نديدي؟

 نرفت، ميگويم:اگر بگويد دودش به چشمم نيامد يا  

 ــ گريههاي آشكار و شب و روز مادرم را چطور؟ آن را هم نديدي؟ نشنيدي؟ گريهاي كه

 پس از آن مردم آمدند و گفتند: به فاطمه بگوئيد يا روز گريه كند يا شب، آسايش ما

 .مختل شده است 

 :اگر بگويد، نديدم، نشنيدم، ميگويم 

 دي؟ نديدي؟ نشنيدي؟ مگر هيچ مردي در مدينهــ خطبه مسجد را چطور؟ آن را هم نبو
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 بود كه به مسجد نيامده باشد؟

 :اگر بگويد، نبودم، نديدم، نشنيدم، ميگويم 

 ــ اعالم قهر با خليفه را چطور؟ اين را كسي نميتواند بگويد، نشنيدم، نفهميدم، چرا كه

 ـ كه آنهمه مصيبت را به اعالم قهر تو با ابوبكر و عمر، آنچنان انتشار يافت كه همين دو

 .روزت آورده بودند ـ به دست و پا افتادند 

 :داشت از مردم مردار، مردم مقبور، مردم جنازه صدا درميآمد كه 

 .ــ چه شده است؟ دختر پيامبر با خليفه سخن نميگويد 

 .و اينها ميبايست، فكري بينديشند، به خدعهاي بياويزند و نيرنگي بسازند 

 نفر را واسطه كردند تا از تو وقت مالقات بگيرند و تو به همه پاسخ رد دادي.دهها  

 .آخراالمر دست به دامان پدرم علي شدند 

 علي به باران ميماند، بر مؤمن و كافر بيمضايقه ميبارد. علي كه از سينة عمروبن عبدود

 اين تمنا،بيتقاضا برميخيزد، تقاضاي دشمنش را زمين نميزند، هر چند كه در جوف 

 .نيرنگ خفته باشد و او اين نيرنگ را بداند و خدعهسازان و نيرنگبازان را بشناسد 

 :پدر به تو گفت 

 ــ آن دو تقاضاي مالقات كردهاند، شما چه ميگوئيد؟

 :تو گفتي 

 1ــ علي جان! تو رأي مرا ميداني، اما خانه، خانة توست و من مطيع فرمان تو.] ] 

 وارد شدند و سالم كردند، تو روي برگرداندي و ديوار را بر آندو ترجيح دادي.وقتي آن دو  

 :ابوبكر گفت 

 .ــ ما اشتباه كردهايم، پشيمانيم، آمدهايم كه از گناه ما بگذري و ما را ببخشي 

 دروغ ميگفتند، وقاحت بسيار ميخواست گفتن اين چند كالم. آنچه آنها كرده بودند اول

 د، دوم غصب فدك و باقي كارها به تبع آن.غصب خالفت بو 

 .بازگشت از اين دواشتباه يعني دست برداشتن از خالفت و پا كشيدن از فدك 

 .و زمان براي اين هر دو دير نبود 

 پس آنها قائل به اشتباه خود نبودند، دروغ ميگفتند، از كردههاي خود پشيمان نبودند،

 باشند و هم از خشم و غضب تو در منظر عام در ميخواستند هم خالفت و فدك را داشته

 امان بمانند و اين هر دو با هم نميشد. زر و زور را گرفته بودند، ميخواستند به ريسمان

 .تزوير هم چنگ بزنند و تو اين ريسمان را با خنجر كياست بريدي 

 :گفتي ـ البته نه به آنها ـ به پدرم علي گفتي كه به آنها بگويد 

 عهد كردهام با شما سخن نگويم، اما اكنون يك سؤال از شما ميكنم، حاضريد كه ــ من

 به صدق جواب دهيد؟

 .آن هر دو سوگند خوردند به خدا كه جز به راستي پاسخ نگويند 

 :به پدر گفتي كه از آنها بپرسد، اين كالم رسول ااهلل را به گوش خود شنيدهاند كه 
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 من از اويم، هر كه او را بيازارد، مرا آزرده و هر كه مراــ فاطمه پارة تن من است و 

 بيازارد، خدا را آزرده و هر كه پس از مرگم او را بيازارد، همانند كسي است كه در زمان

 حياتم او را آزرده و هر كه در زمان حياتم او را بيازارد، همانند كسي است كه پس از

 .مرگم او را آزرده 

 :آندو گفتند 

 آري بخدا سوگند كه اين كالم پيامبر را شنيدهايم .ــ 

 م همان سؤال را پرسيدي و همين پاسخ را شنيديم و سو.بار دو 

 :و بعد تو مادر! رو به آسمان كردي و گفتي 

 خدايا. من تو را گواه ميگيرم و همه اينها را كه در اينجا نشستهاند به شهادت»ــ 

 ، من از ايندو ناراضيام و تا زمان لقاي خداوند با ايندوميطلبم كه ايندو مرا آزردهاند

 سخن نخواهم گفت. خدايا! من به هنگام ديدار، شكايت ايندو را به تو خواهم كرد و به تو

 خواهم گفت كه ايندو با من چه كردند». 

 كاش من مرده بودم،»ابوبكر اين حرفها را كه شنيد، اظهار گريه و ناراحتي كرد و گفت: 

 كاش مرا نزائيده بود». 

 اما از آنچه گرفته بود، هيچ پس نداد. عمر كه خيال كرد گريه و اظهار تأسف، واقعي است

 :برآشفت و ابوبكر را دعوا كرد 

 اين چه وضعي است، تعجب از مردمي است كه تو پيرمرد بيعقل را خليفة خود»ــ 

 و از رضايتش خوشحال كردهاند. تويي كه به خاطر خشم يك زن بيتابي ميكني

 ميشوي. تو را با خشم يك زن چه كار، بلندشو». 

 .هميشه عمر بود كه ابوبكر را بلند ميكرد و مينشاند 

 .هر دو بلند شدند و از خانه رفتند، چيزي براي فريفتن عوام به دست نياورده بودند 

 ما دلش از مشاهدةپدر كه خود اسوة صالبت بود، از اينهمه استواري تو لذت ميبرد، ا

 .حال و روز تو خون بود. زني هيجده ساله، اما اين طور مريض و رنجور و خسته 

 خدا بكشد دشمنان تو را مادر. كه در طول چند ماه با سوهان خباثت، رشته حيات تو را

 .بريدند. امكلثوم به فداي چشمهايي كه لحظه به لحظه بيفروغتر ميشوند 

------------------------------------------------------------------------ 

--------  

 [1تُك: أي علي! خانه، خانة توست و زهراي آزاد، كنيز . ]رةُ أَم

 الْحتُك ويب تيلي اَلْبيا ع

 .تو 

 آتش ظلم بر خانه وحي

 دهاند.من هم مثل شما تعجب كردم وقتي كه ديدم عدهاي زن پشت در خانه جمع ش 

 :شما به من فرموديد 
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 .ــ اسماء! ببين چه خبر است 

 :من رفتم و خبر آوردم كه 

 .ــ عدهاي از زنان مهاجر و انصار به عيادت شما آمدهاند 

 من ميدانستم كه دل مباركتان از هر چه مهاجر و انصار، خون است اما هم ميدانستم

 اگر چه ميهمان، جفاكار و خيانتپيشه كه كرامت شما ميهمان را از در خانه نميراند،

 .باشد 

 اين بود كه گفتم داخل شوند. عدهشان زياد بود. وقتي دور بستر شما را گرفتند. اتاق

 كامالً پر شد. آدمي دراين چهار روز عمر چه چيزهاي غريبي كه نميبيند. آن از مالقات

 .عمر و ابوبكر و اين هم از عيادت زنان مهاجر و انصار 

 !پيكر را غرق زخم ميكنند و ميآيند به عيادت زخمي 

 .نشتر بر جگر فرو ميبرند و بعد، از حال و روز جراحت سؤال ميكنند 

 كاش بيايند براي زخم زدن، الاقل جاي سالم را برميگزينند. ميآيند به عنوان مرهم

 .گذاشتن و درست بر روي زخم مينشينند 

 همه سؤال كرد :يكي از آنها به نيابت از سوي 

 ولِ ااهلل؟سنَةَ رتِ مِنْ عِلّتكِ يا اِبحباَص فــ كَي

 ــ اي دختر رسول خدا! با اين بيماري شب را چگونه به صبح آورديد؟

 اگر چه پهلوتان شكسته بود، اگر چه ميخهاي در به سينهتان فرو رفته بود، اگر چه كودك

 تان مجروح بود و صورتتان كبود، اما اينها همه منشأنازنينتان سقط شده بود، اگر چه بازوي

 .روحي داشت، منشاء معنوي داشت 

 شما به حادثهاي طبيعي كه بيمار نشده بوديد، پايتان كه به سنگ نگرفته بود، جسمتان

 :كه غفلتاً به زمين و در و ديوار نخورده بود، اگر چنين بود، در مقابل سؤال آنان ميگفتيد 

 دم كم شد است يا نشده است، جراحتم بهبود يافته يا نيافته است... ــ در 

 .اما بيماري شما كه اينها نبود، اينها تبعات بيماري بود 

 علت بيماري شما، شوي من ابوبكر و فرماندهش عمر بودند و فضاي مناسب براي بروز و

 ز وادي شرف.رشد بيماري همين مردم، همين مهاجر و انصار. همين دور افتادگان ا 

 اگر همين مردم در دام جهل مركب فرو نميافتادند كه غصب خالفت ممكن نميشد و

 .اولين ضربه بر فرق روح شما وارد نميآمد 

 تي را از گردن خود درميآوردند كه فدك بهاگر همين مردم، افسار بيغيرتي و بيحمي

 نميآمد و شما را از پايسادگي مصادره نميشد و دومين شمشير بر سينة روح شما فرود 

 .درنميآورد 

 در شب تاريك، جهالت مردم است كه ميتوان به خانة دختر پيامبر هجوم برد و آن را به

 .آتش كشيد، در روز روشن بصيرت كه دست از پا نميتوان خطا كرد 

 وقتي مردم به بنبستهاي خيانت پناه بردهاند و خيابانهاي سياست را خالي گذاشتهاند
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 توان در خيابان مدينة النبي، به گونة عزيز خدا و دختر رسول خدا سيلي زد آنچنانكهمي

 .خون در چشمهايش بنشيند و اشك از ديدگانش بريزد 

 گاهي من تصور ميكنم، خدايي كه اشك بندگان را دوست دارد، حتي گريههاي محرابي

 شكهاي مظلومانة شماشما را دلش نميآيد ببيند، چگونه سنگ دل اين مردم را سيل ا

 تكان نداد!؟

 آري بانوي من، وقتي مردم به سردابهاي آسايش ميخزند، ميتوان ريسمان در گردن

 .خورشيد انداخت و از او بيعت با شب را طلب كرد 

 .خورشيد عهد ببندد كه ـ چند سال؟ ـ نتابد تا شب بتواند راحت زندگي كند 

 شبپرست.هميشه كور باد اين چشمهاي شبجوي  

 :به ابوبكر گفتم 

 ــ من اگر چه با مركب جهالت به خانة تو فرود آمدم، اما شأن من بسيار برتر از همسري

 .با توست، شأن من كنيزي زهراست، اگر كه منت گذارد و راه دهد و بپذيرد 

 و شما پذيرفتيد و عاقبت و آخرت مرا نجات داديد، اكنون كه ميرويد سالم مرا به پدرتان

 برسانيد و بگوئيد كه اسماء بنت عميس اينجايي است، آنجايي نيست. كنيز اين كوخ

 .است، بانوي آن كاخ نيست، از قول من به آسيه هم سالم برسانيد 

 من بيتاب بودم ببينم شما در مقابل سؤال اين عيادت كنندگان چه پاسخي ميدهيد. و

 ت و حضور اينان و تداعي آنهمه درد،اصالً ترديد داشتم كه شما با آن كسالت و نقاه

 .بتوانيد لب بگشائيد و حرفي بزنيد 

 ، چگونه صبح كرديد؟، طوفاني بودكه«تِ؟حباَص فكَي»اما غوغا كرديد، انگار اين كالم: 

 .خاكسترها را از روي آتش كنار زد و شعلههاي درد، زبانه كشيد 

 ه از آن جاري كرد.انگار نشتري بود بر زخم كهنه كه خون تاز 

 :محكم و استوار نشستيد و با نام نامي معبود شروع كرديد 

 ةً لِرِجا لِكُنَّنْيا كُنَّ، قالِيااهللِ عائِفةً لِدو تحب.اَص 

 متُهمجاَنْ ع دعب ملَفَظْتُه

 همرْتُ باَنْ س دعب مشَنَئْتُه و

 دحاً لِفُلُولِ الْحفَقُب

 الْجِدِ دعب بالْلَعو

 رْع الْقَناةِص فاةِ وقَرْعِ الص و

 واءلَلِ اْالَهز خَطَلِ آالراء و و

 مهاَنْفُس هملَ  تمما قَد بِئس و

 ونخالِد مذابِ هفِي الْع و هِملَيخِطَ ااهلل ع... اَنْ س 

... 

... 
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 ياي شما بيزارم و از مردان شما خشمگين.به خدا در حال صبح كردم كه از دن 

 .مردانتان را آزمودم، تنفرم را برانگيختند 

 دينداري و پايمرديشان را محك زدم، بيدين و ناجوانمرد از بوتة آزمايش درآمدند و

 .روسياهي جاوداني را براي خود خريدند 

 د و چه زشتمردان شما به شمشيرهاي شكسته و تيغهاي كند و زنگار خورده ميمانن

 .است اين سستي و مسخرگي و رخوت بعد از آنهمه تالش و كوشش و جديت 

 و چه قبيح است اين شكاف برداشتن نيزة مردانگي و خواري و تسليم در برابر هر كس

 .كه بر آنان فرمانروايي كند 

 .و چه دردآور است اين لغزش در مسير و انحراف از هدف و فساد در عقل و انديشه 

 :يادتان هست؟ اين آيه از قرآن را كه 

 «كافران از بنياسرائيل بر زبان داود و عيسي بن مريم لعن گرديدند زيرا كه آنان عصيان 

 نموده و تعدي ميكردند. نهي از منكر نميكردند و خود فاعل منكر بودند و چه بد عمل

 يدند و چه زشت استميكردند. بسياري از آنان را ميبيني كه با كافران دوستي ميورز

 آنچه از پيش براي خود فرستادند چرا كه غضب خدا بر آنان نازل شده و در عذاب

 جاودانهاند». 

 آري، چه زشت است آنچه ـ مردان شما! ـ از پيش براي خود فرستادند چرا كه غضب خدا

 .بر آنان نازل شده و در عذاب جاودانهاند 

 اگذاردم و ريسمان مسئوليت را در گردنشان انداختم وپس به ناچار من كار را به آنان و

 آنان بار سنگين حقكشي را بر دوش كشيدند در حاليكه من با حربه حقيقت و استدالل از

 .هر سو آنان را احاطه كرده بودم 

 پس لب و دهان و دست و گوش آنان بريده باد و هالكت سرنوشت محتومشان باد. واي

 !بر آنان 

 تند حق در مركز رسالت قرار يابد؟ و چرا پايگاه خالفت نبوي را از منزل وحيچرا نگذاش

 دور كردند؟ همان منزلي كه مهبط جبرئيل روحاالمين بود و پيكرة رسالت بر پايههاي آن

 .استوار شده بود 

 چرا افراد مسلط به امور دنيا و آخرت را كنار زدند و افراد نااليق را جايگزين كردند؟

 ن، بيترديد زياني آشكار و بزرگ است.اي 

 چه چيز سبب شد كه از ابوالحسن كينه به دل بگيرند و او را كنار بگذارند؟

 .من به شما ميگويم 

 .به اين دليل كه شمشير عدالت او خويش و بيگانه نميشناخت 

 .به اين دليل كه او از مرگ هراس نداشت 

 و خشمگين، ريشه شرك و فساد را ميبريد به اين دليل كه با يك لبة شمشيرش، دقيق

 .و با لبة ديگر بقيه را در سر جاي خود مينشاند 
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 به اين دليل كه در مسير رضاي خدا از هيچ چيز باك نداشت و به هيچكس رحم

 .نميكرد 

 .به اين دليل كه در كار خدا اهل سازش و مداهنه و مدارا نبود 

 ران ميايستاد و زمام امور خالفت را كه رسول ااهلل بهسوگند به خدا كه اگر در مقابل ديگ

 علي سپرده بود، از دستش در نميآورديد او كارها را سامان ميبخشيد و امت را به

 سهولت در مسير هدايت و سعادت قرار ميداد و به مقصد ميرساند و كمترين حقي از

 .كسي ضايع نميشد و حركت اين مركب اينقدر رنجآور نميگشت 

 علي در آنصورت مردم را به سرچشمة صافي و زالل و هميشه جوشاني ميرساند كه

 كاستي و كدورت در آن راه نداشت، آب از همه سويش سرريز ميشد و همه سيراب

 .ميشدند و هيچكس تشنه نميماند 

 .علي در پنهان و آشكار، در حضور يا غيبت مردم، خيرشان را ميخواست 

 لمال نبود و از حطام دنيا هم فقط به قدر نياز برميگرفت، آب آنقدراهل استفاده از بيتا

 كه تشنگي فرو بنشيند و غذايي مختصر آنقدر كه گرسنگي با آن مرتفع شود. همين و

 .بس. علي همينقدر را هم به زحمت از دنيا برميداشت 

 ه زاهدعلي خود شاهين و ميزان است. اگر او بر مسند خالفت مينشست معلوم ميشد ك

 كيست و حريص كدام است. معلوم ميشد كه چه كسي راست ميگويد و چه كسي دروغ

 :ميپردازد. اين كالم قرآن است كه ميفرمايد 

 «اگر اهل قريهها ايمان آورده و تقوي پيشه ميكردند، درهاي بركات زمين و آسمان را 

 ر آنچه كسب كرده بودند،بر آنان ميگشوديم ولي دروغ گفتند، پس ما هم آنان را در براب

 :گرفتيم. و اين حال و روز شماست در آينة قرآن كه 

 «و از اينان كساني كه ظلم كردند، نتايج سوء دست آوردهايشان بزودي بدانان خواهد 

 رسيد و آنان عاجز كنندة ما نيستند.» 

 .هان! پس به هوش باشيد و به گوش گيريد 

 شگفتي دارد و چه غرايبي را پيش چشم ميآورد.راستي كه روزگار چه بازيهاي  

 !اما حرفهاي اينان شگفتآورتر است 

 اي كاش ميدانستم كه مردان شما چرا چنين كردند، چه پناهگاهي جستند، به كدام

 ستون تكيه زدند؟ به كدام ريسمان آويختند؟ كدام پايگاه را برگزيدند؟ بر كدامين خاندان

 چيرگي يافتند؟ به كدام اميد اينهمه جفا كردند؟ پيشي گرفتند؟ به چه كساني

 !عجب سرپرست بدي را برگزيدند و عجب جايگاه زشتي را انتخاب كردند 

 .ستمگران در بد منزلي مقيم ميشوند و به بدنتايجي دست مييابند 

 رچهها را برگزيدند و دم را بر سر و پشت را بربخدا كه بجاي بالها و شاهپرها، كُركها و پ

 .سينه ترجيح دادند 

 .پس نفرين بر قومي كه خيال كردند خوب عمل ميكنند اما جز زشتي و پليدي نكردند 
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 .قرآن ميگويد: اينها فاسدند ولي نميدانند 

 .واي بر آنان 

 :اين كالم قرآن را به ياد بياوريد 

 «د محتاج آيا آنكس كه به حق راه يافته، شايستهتر است براي پيروي يا آنكس كه خو

 هدايت است و بيهدايت راه نمييابد؟» 

 چه شده است شما را؟ چگونه حكم ميكنيد؟ هشدار! بجان خودم سوگند كه بذر فتنه

 .پاشيده شد و فساد انتشار يافت 

 .پس منتظر باشيد تا اين بذر شوم به ثمر بنشيند و نتايج فساد، آشكار شود 

 ت، بجاي شير، خون فوران خواهد كرد و زهرياز اين پس از پستان شتر اسالم وخالف

 .مهلك بيرون خواهد ريخت 

 و اينجاست كه باطل گرايان زيان خواهند كرد و آيندگان، نتايج كار پيشينيان را خواهند

 ديد. اينك اين فتنهها و اين قلبهاي شما و بشارت بادتان به شمشيرهاي آخته و

 .استيالي ستمگران و جبابره 

 ادتان به هرج و مرج گسترده و نامحدود و استبدادي ظالمانه و دردآلود. اموال وبشارت ب

 .حقوقتان از اين پس به غارت خواهد رفت و جمعتان پراكنده خواهد شد 

 !دريغ و حسرت و افسوس بر شما. كارتان به كجا خواهد كشيد؟ 

 كاري وادارم كه از افسوس كه چشم ديدن حقيقت نداريد و من چگونه ميتوانم شما را به

 آن كراهت داريد؟

 حرف، هنوز بسيار مانده بود، پيدا بود از حالت چشمهايتان. آن بار سنگين دل چيزي نبود

 كه با اين چند كالم، سبك شود، اما انگار نفس ديگر ياري نميكرد. نفسي عميق از سر

 .درد كشيديد و آرام گرفتيد 

 مرور كردم، معلوم نبود كه آنچه موج ميزند، بهت و چهرهها و چشمهاي ميهمانان شما را

 .حيرت است، شرم و خجلت است، اندوه و حسرت است يا پشيماني و ندامت 

 .حسي غريب بود، شايد آميزهاي از اين حسهاي متفاوت 

 هر احساسي در انسان، جلوهاي دارد اما اگر چندين حس با هم درآميخت، كار

 د.عكسالعمل را مشكل ميكن 

 .به همين دليل، هيچكدام نميدانستند چه كنند 

 باالخره يكي از آنها، زبان گشود ولي نگفت: اشتباهمان را جبران ميكنيم، بيعتمان را پس

 :ميگيريم و به صراط مستقيم برميگرديم، گفت 

 سي راــ اگر اينها را قبل از بيعت با ابوبكر ميدانستيم، يقيناً با او بيعت نميكرديم حتماً ك

 ...جز علي برنميگزيديم ولي 

 دروغ ميگفتند، مثل كسي كه خود را به خواب زده است و وقتي صدايش ميكني. بگويد:

 .من خوابيدهام. به همين روشني، به همين جسارت و به همين وقاحت 
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 :شما فرموديد 

 زنيد در پســ بس كنيد. برويد پي كارتان و بيش از اين عذر نتراشيد. اين حرفها كه مي

 .آن كارها كه كردهايد، پشيزي نميارزد 

 شما يك عيادت كننده ديگر هم داشتيد كه البته از اين سنخ نبود، اهل درد بود، اهل

 .صداقت بود 

 امسلمه همان سؤالي را از شما كرد كه اين زنان كردند، او هم پرسيد: چگونه شب را به

 روز آورديد؟

 اما با امسلمه درد دل فرموديد:با آنها عتاب كرديد،  

 كارم شده است سعي ميان غم و اندوه، هروله ميان غربت و مصيبت، پدر از دست»ــ 

 .داده و حق مسلم شوهر، غصب شده 

 ديدي كه، به حكم خدا و پيامبر، پشت پا زدند و خالفت را از وصي پيامبر و امام پس از او

 ، چون پدران مشرك و ملحدشان را در جنگ بدر وگرفتند، چرا؟ چون از علي كينه داشتند

 احد كشته بود.» 

 بانوي من تصور نميكنم كسي مظلومتر و محجوبتر از شما در طول تاريخ بوده باشد و

 خيال نميكنم پس از شما كسي بيايد كه اين همه بزرگوار باشد و اينهمه ستم ببيند. من

 وزم اما به روشني ديدم كه اين كوزه طاقتآمده بودم كه در محضر شما حجب و حيا بيام

 .بحر ندارد 

 هيچ نامحرمي در طول حيات، شما را نديد و شما به روشني غصة فاصله ميان مرگ و

 .مقبره را ميخوريد 

 :به من فرموديد 

 ــ اين تابوتهاي تخت مانند، زن و مرد را از هم متمايز ميكنند، كاش تابوتي بود كه

 ز روي آن مشخص نميشد.اندام آدم ا 

 !چه دقت مؤمنانهاي! چه وسواس محجوبانهاي! چه تأمل شيريني 

 :عرض كردم 

 در حبشه كه بودم تابوتهايي ديدم با لبههايي بلند، بطوري كه پيكر در آن جاي

 .ميگرفت و بر روي آن پارچهاي ميافتاد 

 .و بعد با چند شاخه، آن شكل را به شما نشان دادم 

 رسند شديد، لبخندي از سر رضايت بر لبانتان نشست و فرموديد:شما خ 

 چه چيز خوبي! حجم بدن را مشخص نميكند و تفاوت ميان زن و مرد را آشكار

 .نميسازد. براي من چنين چيزي بساز و پس از مرگ، مرا در آن جاي بده 

 به كار بعد از خوشحال شدم از اينكه كاري به من سپرديد اما دوست نداشتم كه اين كار،

 .مرگ شما بيايد 

 اكنون من آن را ساختهام و فقط دعا ميكنم كه فاصلة ميان شما كه سازنده منيد با آن
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 .تابوت كه ساختة من است، لحظه به لحظه بيشتر شود 

 صلّي ااهلل عليه و آله_شهادت دخت پيامبر_ 

 انكه آسمان را به تماميفرشتگان بال در بال پرواز ميكردند و فرود ميآمدند، آنچن

 .ميپوشاندند 

 .دو فرشته پيش روي آنها بودند كه طاليهدارشان به نظر ميآمدند 

 آمدند، سالم كردند و مرا در هودج بالهاي خود به آسمان بردند، ناگهان بوي بهشت به

 .مشامم رسيد و بعد باغها و بوستانها و جويبارها، چشمم را خيره كردند 

 صف در صف ايستاده بودند و ورود مرا انتظار ميكشيدند.حوريهها  

 :اول خندهاي بسان واشدن گلي و بعد همه با هم گفتند 

 لوالك لما خلقت»ــ خوش آمدي اي مقصود خلقت بهشت و اي فرزند مخاطب 

 االفالك.» 

 نظير.مالئكه باز هم مرا باالتر بردند. قصرهاي بيانتها، حلههاي بيهمانند، زيورهاي بي 

 .آنچه چشم از حيرت خيره و دهان از تعجب گشاده ميماند 

 .و بعد نهرآبي سفيدتر از شير، خوشبوتر از مشك 

 !و بعد قصري. و چه قصري 

 :گفتم 

 ــ اينجا كجاست؟ اين چيست؟ از آن كيست؟

 :گفتند 

 انــ اينجا فردوس اعلي است، برترين مرتبة بهشت. منزل و مسكن پدر تو و پيامبر

 .همراه او و هر كه خدا با اوست. و اين نهر، كوثر است 

 سفيد بود و پدر بر سريري تكيه زده بود ر.قصر انگار از د 

 مرا كه ديد، از جا برخاست، در آغوشم گرفت، به سينهاش چسباند و ميان دو چشمم را

 :بوسه زد، به من گفت 

 تداران توست. بيا دخترم كه سخت مشتاقــ اينجا جايگاه تو، شوي تو و فرزندان و دوس

 :توام. من گفتم 

 .ــ بابا! بابا جان! من مشتاقترم به تو. من در آتش اشتياق تو ميسوزم 

 زنده شدم وقتي كه باز ـ اگرچه در خواب ـ پيامبر را، پدر را صدا كردم و صداي او را

 توانم او را بيهيچ كنيه وشنيدم. يادم آمد كه اين افتخار، تنها از آن من است كه مي

 :لقب، بابا صدا كنم. وقتي آن آيه نازل شد كه 

 «ضا عب ضُكُمععاءِ بكَد نَكُميولِ بالرَّس عاءلُوا دعال تَج»...  

 :من پدر را پيامبر و رسول ااهلل صدا كردم و او دستي از سر مهر بر سرم كشيد و گفت 

 فاطمه جان. تو مرا همان بابا صدا كن. تو به من بابا بگو. ــ اين آيه براي ديگران است

 .بابا گفتن تو قلب مرا زندهتر ميكند و خدا را خشنودتر 

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir 79



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –پهلو گرفته کشتی 

8 0  

 

 .شايد او هم ميدانست كه چه لطفي دارد براي من، پيامبر با آن عظمت را بابا صدا كردن 

 .پدر گفت كه همين امشب ميهمان او خواهم بود 

 وي هميشه وفادارم! اي همسر هماره مهربانم! من عازمم. بر مناكنون علي جان! اي ش

 .مسلّم است كه از امشب ميهمان پدرم و خداي او خواهم بود 

 گريزانم از اين دنياي پربال و سراسر مشتاقم به خانة بقا. تنها دل نگرانيام براي رفتن،

 ار رفتن را سخت ميكنيد اماتويي و فرزندانم. شما تنها پيوند ميان من و اين دنيائيد كه ك

 دلخوشم به اينكه شما هم آخرتي هستيد، مال آنجائيد. شما جسمتان در اينجاست. ديدار

 .با شما از آنجا و در آنجا آسانتر است 

 علي جان! ولي جدا شدن از تو همينقدر هم سخت است. به همين شكل هم مشكل

 ه سختيهاي اين دنيا را بر شما آساناست. به خدا ميسپارم شما را و از او ميخواهم ك

 .كند 

 علي جان! من در سالهاي حياتم هميشه با تو وفادار بودهام، از من دروغ، خدعه، خيانت

 هرگز نديدهاي. لحظهاي پا را از حريم مهر و وفا و عفاف بيرون نگذاشتهام. بر خالف

 .فرمان و خواست و ميل تو حرفي نگفتهام، كاري نكردهام 

 قادم هميشه اين بوده است كه جهاد زن، رفتار نيكو با همسر است، خوب شوهردارياعت

 .است. و از اين عقيده تخطي نكردهام 

 .علي جان! مرگ، ناگزير است و انسانِ ميرنده ناگزير از وصيت و سفارش 

 علي جان! به وصيتهايم عمل كن، چه آنها را كه در رقعهاي مكتوب آوردهام و چه اينها

 .را كه اكنون ميگويم 

 در آنجا باغهاي وقفي پيامبر را نوشتهام كه به حسن بسپاري و او به حسين و حسين به

 .امامان پس از خويش تا آخر 

 و نيز سهمي براي زنان پيامبر و زنان بنيهاشم و بخصوص أمامه دختر خواهرم قائل

 .شدهام و اگر چيزي ماند براي امكلثوم دخترم 

 را نوشتهام اما حرفهاي مهمترم مانده است.اينها  

 اول اينكه تو پس از من ناگزيري به ازدواج كردن، ازدواج كن و امامه، خواهرزادهام را

 .بگير كه او به فرزندان ما مهربانتر است 

 .دوم اينكه مرا در تابوتي به همان شكل كه گفتهام حمل كن تا محفوظتر بمانم 

 بده ـ از روي پيراهن ـ بر من شبانه نماز بگذار و مرا شبانه وو سوم، مرا شبانه غسل 

 مخفيانه دفن كن و مدفنم را مخفي بدار. مبادا مردمي كه بر من ستم كردهاند، بخصوص

 .آندو، بر جنازه و نماز و دفنم حاضر شوند و از مكان دفنم آگاهي بيابند 

 خواندن و تشييع جنازه و دفن، اما ياران معدود و محدودمان با تو شركت بجويند در نماز

 بقيه نه. از زنان، فقط امسلمه، امايمن، فضه و اسماء بنت عميس و از مردان، فقط سلمان،

 .ابوذر، مقداد، عمار، عبدااهلل و حذيفه، همين 
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 و اي گريه نكن علي جان! من گريهام براي توست، تو چرا گريه ميكني. تو ...

 گريه بر تو رواتر است. من آنچه كردم براي دفاع از حقوقمظلومترين مظلوم عالمي، 

 مغصوب تو بود. من ميدانستم كه رفتنيام، پدر مرا مطمئن كرده بود ولي هم ميدانستم

 و ميدانم كه پس از رفتنم بر تو چه خواهد رفت. و اين جگر مرا آتش ميزند و مرا به

 .تالطم واميداشت 

 لم بايد براي اينهمه مظلوميت تو گريه كند.پس تو گريه نكن علي جان! عا 

 .اكنون اول خالصي من است، ابتداي راحتي من است اما آغاز مصيبت توست 

 .پس تو گريه نكن و جگر مرا در اين گاه رفتن، بيش از اين مسوزان 

 تو را و كودكانمان را به خدا ميسپارم علي جان! سالم مرا تا قيامت به فرزندان آيندهمان

 .برسان 

 راستي علي جان! پسر عمو! تو هم ميبيني آنچه را كه من ميبينم؟ اين جبرئيل است كه

 .به من سالم ميكند و تهنيت ميگويد 

 .ــ و عليك السالم 

 :اين ميكائيل است كه سالم ميكند و خير مقدم ميگويد 

 .ــ و عليك السالم 

 ندند كه از سوي خدا به استقبال آمدهاند.اينها فرشتگان خدايند، اينها فرستادگان خداو 

 !چه شكوهي! چه غوغايي! چه عظمتي 

 .ــ و عليكم السالم 

 ا علي جان به خدا عزرائيل است كه بر من سالم ميكند.اين ام 

 واح. بگير جان مرا ولي با مدارااْالَر .ــ و عليك السالم يا قابِض 

 «م، نه به سوي آتشخداي من! موالي من! به سوي تو ميآي». 

 «سالم بابا! سالم به وعدههاي راستين تو! سالم به لبخند شيرين تو! سالم به چشمهاي 

 روشن تو.»! 

 چه شبي است امشب خدايا! اين بنده تو هيچگاه اينقدر بيتاب نبوده است. اين دل و

 چه كند علي دست و پا هيچگاه اينقدر نلرزيده است . اين اشك اينقدر مدام نباريده است.

 !با اينهمه تنهايي 

 اي خدا در سوگ پيامآور تو كه سختترين مصيبت عالم بود، دلم به فاطمه خوش بود.

 ميگفتم: گلي از آن گلستان در اين گلخانه يادگار هست. اما اكنون چه بگويم؟ اينهمه

 تنهايي را كجا ببرم؟ اينهمه اندوه را با كه قسمت كنم؟

 ب بود اين زن! چقدر محجوب بود! چقدر مهربان بود! چقدر صبور بود!اي خدا چقدر خو 

 گاهي احساس ميكردم كه فاطمه اصالً دل ندارد. وقتي ميديدم به هيچ چيز دل

 نميبندد، با هيچ تعلقي زمينگير نميشود، هيچ جاذبهاي او را مشغول نميكند. هيچ زيور

 داشتن و نداشتن تفاوتي در اوو زينت و خوراك و پوشاكي دلخوشياش نميشود، هر 
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 ايجاد نميكند، يقين ميكردم كه او جسم ندارد، متعلق به اينجا نيست. روح محض است،

 .جان خالص است 

 گاهي احساس ميكردم كه فاطمه دلي دارد كه هيچ مردي ندارد. استوار چون كوه، با

 مان.صالبت چون صخره، تزلزلناپذير چون ستونهاي محكم و نامرئي آس 

 يكه و تنها در مقابل يك حكومت ايستاد و دلش از جا تكان نخورد، من مأمور به سكوت

 .بودم و حرفهاي دل مرا هم او ميزد 

 چند سال مگر از جاهليت ميگذرد؟ جاهليتي كه در آن شتر مقام داشت و زن ارزش

 .نداشت. جاهليتي كه در آن دختر، ننگ بود و اسب، افتخار 

 ابل قومي با اين تفكر و بينش بايستد و يكه و تنها از حقيقت دفاع كند!زني در مق 

 اين دل اگر از جنس كوه و صخره و فوالد باشد. آب ميشود، گاهي احساس ميكردم كه

 .فاطمه دلي از گلبرگ دارد، نرمتر از حرير، شفافتر از بلور 

 نسان ميتواندو حيرت ميكردم كه چقدر يك دل ميتواند نازك باشد، چقدر يك ا

 .مهربان باشد 

 .غريب بود خدا! غريب بود! من گاهي از دل او راه به عطوفت تو ميبردم 

 وقتي به خانه ميآمدم انگار پا به درياي محبت ميگذاشتم، انگار در چشمة صفا شستشو

 .ميكردم. خستگي كجا ميتوانست خودي نشان دهد 

 ر من بر ديباي مهر فرود ميآمدم، بر پشتيزندگي دشوار بود و مشكالت بسيار اما انگا

 .لطف تكيه ميزدم و بال و پر عطوفت را بر گونههاي خودم احساس ميكردم 

 فاطمه در اين دنيا براي من حقيقت كوثر بود. با وجود او تشنگي، گرسنگي، سختي،

 .جراحت، كسالت و خستگي به راستي معنا نداشت 

 گذشته را هم بر دوش خودم احساس ميكنم .اكنون با رفتن او من خستگيهاي 

 .خستهام خدا! چقدر خستهام 

 چطور من بدن نازنين اين عزيز را شستشو كنم؟! اگر تغسيل فاطمه به اشك چشم مجاز

 .بود آب را بر بدن او حرام ميكردم. اگر دفن واجب نبود، خاك را هم بر او حرام ميكردم 

 يف است اين پيكر ثريايي در ثري. حيف استحيف است اين جسم آسماني در خاك. ح

 .اين وجود عرشي در فرش 

 .اما چه كنم كه اين سنت دست و پاگير زمين است. از تبعات زندگي خاكي است 

 پس آب بريز اسماء! كاش آبي بود كه آتش اين دل سوخته را خاموش ميكرد، اي اشك

 .بيا! بيا كه اينجاست جاي گريستن 

 قدر من فاطمه را نميشناسند، به اندازة من با فاطمه دوست نبودند، مثل فرشتگان كه به

 من دل در گروي عشق فاطمه نداشتند، ضجه ميزنند، مويه ميكنند، تو سزاوارتري براي

 . گريستن اي علي! كه فاطمه، فاطمة تو بوده است 

 و بازوست. .. اي واي اين تورم بازو از چيست؟ ... اين همان حكايت جگر سوز تازيانه
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 خاليق بايد سجده كنند به اينهمه حلم، به اينهمه صبوري. فاطمه! گفتي بدنت را از روي

 لباس بشويم؟ براي بعد از رفتنت هم باز مالحظة اين دل خسته را كردي؟ نازنين! چشم

 .اگر كبودي را نبيند، دست كه التهاب و تورم را لمس ميكند 

 بيياري چشم و دست هم درد را ميفهمد .عزيز دل! كسي كه دل دارد 

 اي كسي كه پنهانكاري را فقط در دردها و مصيبتهايت بلد بودي، شوي تو كسي نيست

 كه اين رازهاي سر به مهر تو را نداند و برايشان در نخلستانهاي تاريك شب، نگريسته

 .باشد 

 ن مرد تو آويخته بودند.اينجا جاي تازيانه نامردان است در آن زمان كه ريسمان در گرد 

 اي خدا! اين غسل نيست، شستشو نيست، مرور مصيب است. دوره كردن درد است.

 .تداعي محنت است 

 اي واي از حكايت محسن! حكايت فاطمه و آن در و ديوار! حكايت آن ميخهاي آهنين با

 يد بابدن نحيف و خسته و بيمار! حكايت آن آتش با آن تن تبدار! حكايت آن دست پل

 !اين گونه و رخسار! حكايت آنهمه مصيبت با اين دل بيقرار 

 آرامتر اسماء! دست به سادگي از اينهمه جراحت عبور نميكند، دل چطور اينهمه مصيبت

 !را مرور كند؟ 

 !چه صبري داشتي تو اي فاطمه! چه صبري داري تو اي خداي فاطمه 

 ار به تغسيل دل بود، چه ميشد! اين دلِاينكه جسم است اينهمه حراجت دارد، اگر قر

 !شرحه شرحه، اين دل زخم ديده، اين دل جراحت كشيده 

 .اسماء بيار آن كافور بهشتي را كه ديگر دل، تاب تحمل ندارد 

 ثلث اين كافور بهشتيِ را جبرئيل آورده، حنوط پيامبر شد ـ سالم بر او ـ و ثلث ديگر،

 ثلث ديگر از آن من. كي ميشود اين ثلث آخر به كار حنوط تو مظلومة مهربانِ من! و

 بيايد و منِ تنها مانده را به شما دو عزيز رفته ملحق كند؟

 آن كفن هفت تكه را بده اسماء! كاش ميشد آدمي به جاي يار عزيزتر از جان خويش،

 .فراق را براي هميشه كفن كند 

 مبر و برگزيدة تو. دختر بهترين خلق تو،خدايا! اين كنيز توست، اين فاطمه است، دختر پيا

 دختر زيباترين آفرينش تو، خدايا! آنچه رهايياش را سبب ميشود بر زبانش جاري كن،

 .برهان او را محكم گردان. درجات او را متعالي فرما و او را به پدرش برسان 

 ر وداع كنيد.بچهها بياييد. حسن جان! حسين جان! زينبم! عزيزم امكلثوم بيائيد با ماد

 .سخت است ميدانم، خدا در اين مصيبت بزرگ به اجر و صبرش ياريتان كند 

 آرامتر عزيزان! از گريه، گريزي نيست، اما صيحه نزنيد، شيون نكنيد، مثل من آرام اشك

 .بريزيد 

 نميدانم چطور تساليتان دهم. اين مادر، آخر مادري نبود كه همتا داشته باشد، كه كسي

 اند جاي او را پر كند، كه جهان بتواند چون او دوباره بزايد.بتو 
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 .اما تقدير اين بوده است، راضي شويد به مشيت خداوند و زبان به شكوه نگشائيد 

 رويش را؟ سيماي مادر را؟ باشد. باز ميكنم، هر چند كه دل من ديگر تاب ديدن آن

 رنگ روي مهتابي !چهرة نيلي را ندارد. واي، مهتاب چه ميكند با اين 

 اينقدر صدا نزنيد مادر را! او كه اكنون توان پاسخ گفتن ندارد، فقط نگاهش كنيد و آرام

 .اشك بريزيد 

 .اما نه، انگار اين دستهاي اوست كه از كفن بيرون ميآيد و شما را در آغوش ميگيرد 

 را بيجواب اين باز همان دل مهربان اوست كه نميتواند پس از وفات نيز نداي شما

 !بگذارد. تا كجاست مقام قرب تو فاطمه جان 

 !شما را به خدا بس كنيد بچهها! برخيزيد 

 !اين جبرئيل است كه پيام آورده، برخيزيد 

 .جبرئيل ميگويد: روح اين بچهها مفارقت ميكند از جسم، بردارشان 

 ان را برداشته،جبرئيل ميگويد: عرش به لرزه درآمده، بردارشان، شيون مالئك آسم

 .بردارشان، تاب و تحمل خدا هم ... علي جان! بردارشان 

 .برخيزيد بچهها! چه شبي است امشب خدايا! ال حول وال قوه اال بااهلل 

 .برخيزيد بر مادرتان نماز بخوانيم، نماز آراممان مي كند، نماز تساليمان ميبخشد 

 رام و مخفيانه و بيصدا بيايند.حسن جان! بگو بيايند، به آن چند نفر بگو آ 

 .همه كار همين امشب بايد تمام شود، وصيت مادرتان زهراست 

 .صبور باش حسين جان! دلت را به خدا بسپار. در اين مصيبت عظمي از او كمك بگير 

 ونهِ راجِعاِنّا اِلَي...اِنّا اهللِ و 

 وننْقَلِبنا لَمباِنّا اِلي ر... و 

 م، خدا پاداشتان دهد، اينجا بايستيد، پشت سر من، صبور باشيد. آرام گريهعليكم السال

 كنيد. وصيت دختر پيامبر را از ياد نبريد، به صداي گريهتان، ديگران را هشيار نكنيد،

 .همين، شما فقط بايد در نماز شركت كنيد. دلهايتان را به ياد خدا آرامش ببخشيد 

 ظيملِي الْعبِااهلل اَلْعةَ اِالّ ال قُولَ ووال ح

 .خدايا من از دختر پيامبر تو راضيام، اكنون كه او گرفتار وحشت است تو همدم او باش 

 خدايا! مردم از او بريده بودند تو با او پيوند كن. خدايا بر او ظلم كردند، تو برايش حكم

 كن كه بهترين حاكمان توئي

 ... الصلوه ... الصلوه 

 ر.ااهلل اكب 

 .خدايا اين دختر پيامبرت فاطمه است كه او را از ظلمتها به سوي انوار بردي 

 شما سه نفر بيائيد، تابوت را از زمين برداريم. از اينجا، به آن سمت كه صداي اِلّي ... اِلّي

 ميآيد. اين صداي خداست، خدا فاطمه را به سوي خويش ميخواند، همينجا، همينجا

 اريد، همه كار فاطمه را خدا كرده است. اين قبرِ آماده، از آن زهراست.تابوت را زمين بگذ
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 .جان عالم به فداش 

 برويد كنارتر تا من به داخل قبر بروم، آرامتر، آهسته گريه كنيد، اين دست و پاي من هم

 .نبايد اينقدر بلرزند 

 ديده است.چه سنگين است اين غم و چه سبك شده است اين بدني كه اينهمه درد  

 آي! اي زمين! اين امانت، دختر رسول خداست كه به تو ميسپارم. وااهلل كه اين

 ولَ ااهللِ. خوش به حال تو فاطمه جان!سيا ر كلَيلَّي ااهللُ عدستهاي رسول خداست، ص

 دِااهللبنِ عبدِمحول ااهلل. مسلي مِلَّةِ رع بِااهلل وم ااهلل و.بسم ااهلل الرحمن الرحيم. بِس 

 صديقه جان! تو را به كسي تسليم ميكنم كه از من به تو شايستهتر است. فاطمه جان!

 .راضيام به آنچه خدا براي تو خواسته است 

 ةً اُخْريتار كُممِنْها نُخْرِجو كُمفيها نُعيد و .مِنْها خَلَقْناكُم 

 يم و بار ديگر از خاك بيرون ميآوريم.شما را از خاك آفريديم، به خاك برميگردان 

 .فاطمه جان! همه تن، چشم انتظار آن لحظة ديدارم 

 اي خشتها! ميان من و فاطمهام جدايي مياندازيد؟ دلهاي ما چنان به هم گره خورده

 .است كه خشت و خاك و زمين و آسمان نميتوانند جدايمان كنند 

 پدرت پس از اين دوران سخت فراق.اما بر تو مبارك باد فاطمه جان! ديدار  

 نَتِكنْ اِبعنّي وولَ ااهلل عسيا ر كلَيع الم.اَلس 

 زائِركو نِكيقُرَّة ع و بيبِكح و نَتِكك مِنْ اِبلَيع الم.اَلس 

 !سالم من و دخترت به تو اي رسول خدا 

 سالم زائرت.سالم دخترت به تو! سالم محبوبت! سالم نور چشمت و  

 سالم آنكه در بقعه تو در خاك آرميده است و خداوند پيوستن شتابناك او را به تو رقم

 .زده است 

 اي رسول خدا، كاسة صبرم در فراق محبوبهات لبريز شد و طاقتم در جدايي از برترين زن

 .عالم به اتمام رسيد 

 ت، سنت توست، من در مصيبتجز گريه چه ميتوانم بكنم اي پيامبر خدا؟ گريه بر مصيب

 تو هم جز گريه چه توانستم بكنم؟

 تو سر به سينة من جان دادي، من با دست خودم چشمهاي تو را بستم، تو را غسل دادم

 و كفن و دفن كردم. سر تو را من بر لحد نهادم. در برابر تقدير، جز تسليم و رضا چاره

 چيست؟

 وناجِعهِ راِنّا اِلَي .اِنّا اهللِ و 

 اي پيامبر خدا! اكنون امانت به صاحبش رسيد و زهرا از شر غم و ستم خالصي يافت. و

 .براي من از اين پس چه زشت است چهرة زمين و آسمان بدون حضور زهرا 

 .اما اندوهم اي رسول خدا جاودانه است و چشمانم بيخواب و شبهايم بيتاب 

 ا خانهاي را كه تو در آني نصيبم كند.غم پيوسته، همخانة دل من است تا خد 
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 .اي رسول خدا! دلم خون و خسته است و غصهام دائم و پيوسته 

 .چه زود خدا ميان ما جدايي انداخت. من از اين فراق فقط به خدا ميتوانم شكايت كنم 

 دخترت به تو خواهد گفت كه چگونه امتت عليه من همدست شدند و چگونه حق او را

 د. از او سؤال كن، ماجرا را از او بپرس.غصب كردن 

 چه دردها كه او در سينه داشت اما مجالي براي بروز نمييافت ولي به تو خواهد گفت، بار

 دلش را پيش تو بر زمين خواهد گذاشت ولي نه، زهرا محجوبتر از آن است كه دردهاي

 تا بگويد و خدا داوريدلش را، حتي با تو بگويد، اما از او بخواه، سؤال كن، اصرار كن 

 .خواهد كرد كه او بهترين حاكمان است 

 .درود بر تو و دخترت اي رسول خدا! و ... و بدرود 

 .اين وداع از سرِ ماللت و خشم و كسالت نيست 

 نه رفتنم از سر دلتنگي است و نه ماندنم از سر بدگماني به آنچه خدا وعدة صابران

 .فرموده است 

 ين مصيبت. چه ميتوانم بكنم جز صبر. بهتر از صبر چيست در اينواي، واي از ا

 .وانفساي مصيبت 

 فاطمه جان! اگر ترس از استيالي دشمن بر ما نبود، قبر تو را اقامتگاه جاودان خودم

 ميكردم و شيوة اعتكاف برميگزيدم و همچون مادران جوان مرده بر اين مصيبت زار

 .ميزدم 

 ن كه دخترت در پيش چشم تو مخفيانه به خاك سپرده شد، حقشيا رسول ااهلل! ببي

 پايمال و ارثش تاراج گرديد، در حاليكه چيزي از رفتن تو نگذشته بود و ياد تو كهنه نشده

 .بود 

 اينك شكايت را فقط به خدا ميتوان برد اي رسول خدا و با تو و ياد تو ميتوان التيام

 .يافت 

 دا بر تو و فاطمة تو اي پيامبر خاتم! اي رسول خدا!سالم و رحمت و بركت خ 

 و اما تو فاطمه جان! تو بگو كه من چه كنم!؟ اگر بروم به بچهها چه بگويم؟

 .به دلم چه بگويم؟ به تنهاييام، به بيكسيام، به غربتم چه بگويم 

 . ..اي واي اين تورم بازو از چيست؟ ... اين همان حكايت جگر سوز تازيانه و بازوست

 خاليق بايد سجده كنند به اينهمه حلم، به اينهمه صبوري. فاطمه! گفتي بدنت را از روي

 لباس بشويم؟ براي بعد از رفتنت هم باز مالحظة اين دل خسته را كردي؟ نازنين! چشم

 .اگر كبودي را نبيند، دست كه التهاب و تورم را لمس ميكند 

 م و دست هم درد را ميفهمد.عزيز دل! كسي كه دل دارد بيياري چش 

 اي كسي كه پنهانكاري را فقط در دردها و مصيبتهايت بلد بودي، شوي تو كسي نيست

 كه اين رازهاي سر به مهر تو را نداند و برايشان در نخلستانهاي تاريك شب، نگريسته

 .باشد 
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 آويخته بودند.اينجا جاي تازيانه نامردان است در آن زمان كه ريسمان در گردن مرد تو  

 اي خدا! اين غسل نيست، شستشو نيست، مرور مصيب است. دوره كردن درد است.

 .تداعي محنت است 

 اي واي از حكايت محسن! حكايت فاطمه و آن در و ديوار! حكايت آن ميخهاي آهنين با

 بدن نحيف و خسته و بيمار! حكايت آن آتش با آن تن تبدار! حكايت آن دست پليد با

 اين گونه و رخسار! حكايت آنهمه مصيبت با اين دل بيقرار! 

 آرامتر اسماء! دست به سادگي از اينهمه جراحت عبور نميكند، دل چطور اينهمه مصيبت

 !را مرور كند؟ 

 !چه صبري داشتي تو اي فاطمه! چه صبري داري تو اي خداي فاطمه 

 يل دل بود، چه ميشد! اين دلِاينكه جسم است اينهمه حراجت دارد، اگر قرار به تغس

 !شرحه شرحه، اين دل زخم ديده، اين دل جراحت كشيده 

 .اسماء بيار آن كافور بهشتي را كه ديگر دل، تاب تحمل ندارد 

 ثلث اين كافور بهشتيِ را جبرئيل آورده، حنوط پيامبر شد ـ سالم بر او ـ و ثلث ديگر،

 از آن من. كي ميشود اين ثلث آخر به كار حنوط تو مظلومة مهربانِ من! و ثلث ديگر

 بيايد و منِ تنها مانده را به شما دو عزيز رفته ملحق كند؟

 آن كفن هفت تكه را بده اسماء! كاش ميشد آدمي به جاي يار عزيزتر از جان خويش،

 .فراق را براي هميشه كفن كند 

 زيدة تو. دختر بهترين خلق تو،خدايا! اين كنيز توست، اين فاطمه است، دختر پيامبر و برگ

 دختر زيباترين آفرينش تو، خدايا! آنچه رهايياش را سبب ميشود بر زبانش جاري كن،

 .برهان او را محكم گردان. درجات او را متعالي فرما و او را به پدرش برسان 

 د.بچهها بياييد. حسن جان! حسين جان! زينبم! عزيزم امكلثوم بيائيد با مادر وداع كني

 .سخت است ميدانم، خدا در اين مصيبت بزرگ به اجر و صبرش ياريتان كند 

 آرامتر عزيزان! از گريه، گريزي نيست، اما صيحه نزنيد، شيون نكنيد، مثل من آرام اشك

 .بريزيد 

 نميدانم چطور تساليتان دهم. اين مادر، آخر مادري نبود كه همتا داشته باشد، كه كسي

 و را پر كند، كه جهان بتواند چون او دوباره بزايد.بتواند جاي ا 

 .اما تقدير اين بوده است، راضي شويد به مشيت خداوند و زبان به شكوه نگشائيد 

 رويش را؟ سيماي مادر را؟ باشد. باز ميكنم، هر چند كه دل من ديگر تاب ديدن آن

 مهتابي!چهرة نيلي را ندارد. واي، مهتاب چه ميكند با اين رنگ روي  

 اينقدر صدا نزنيد مادر را! او كه اكنون توان پاسخ گفتن ندارد، فقط نگاهش كنيد و آرام

 .اشك بريزيد 

 .اما نه، انگار اين دستهاي اوست كه از كفن بيرون ميآيد و شما را در آغوش ميگيرد 

 باين باز همان دل مهربان اوست كه نميتواند پس از وفات نيز نداي شما را بيجوا
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 !بگذارد. تا كجاست مقام قرب تو فاطمه جان 

 !شما را به خدا بس كنيد بچهها! برخيزيد 

 !اين جبرئيل است كه پيام آورده، برخيزيد 

 .جبرئيل ميگويد: روح اين بچهها مفارقت ميكند از جسم، بردارشان 

 اشته،جبرئيل ميگويد: عرش به لرزه درآمده، بردارشان، شيون مالئك آسمان را برد

 .بردارشان، تاب و تحمل خدا هم ... علي جان! بردارشان 

 .برخيزيد بچهها! چه شبي است امشب خدايا! ال حول وال قوه اال بااهلل 

 .برخيزيد بر مادرتان نماز بخوانيم، نماز آراممان مي كند، نماز تساليمان ميبخشد 

 يانه و بيصدا بيايند.حسن جان! بگو بيايند، به آن چند نفر بگو آرام و مخف 

 .همه كار همين امشب بايد تمام شود، وصيت مادرتان زهراست 

 .صبور باش حسين جان! دلت را به خدا بسپار. در اين مصيبت عظمي از او كمك بگير 

 ونهِ راجِعاِنّا اِلَي...اِنّا اهللِ و 

 وننْقَلِبنا لَمباِنّا اِلي ر... و 

 داشتان دهد، اينجا بايستيد، پشت سر من، صبور باشيد. آرام گريهعليكم السالم، خدا پا

 كنيد. وصيت دختر پيامبر را از ياد نبريد، به صداي گريهتان، ديگران را هشيار نكنيد،

 .همين، شما فقط بايد در نماز شركت كنيد. دلهايتان را به ياد خدا آرامش ببخشيد 

 ظيملِي الْعلْعةَ اِالّ بِااهلل اَال قُولَ ووال ح

 .خدايا من از دختر پيامبر تو راضيام، اكنون كه او گرفتار وحشت است تو همدم او باش 

 خدايا! مردم از او بريده بودند تو با او پيوند كن. خدايا بر او ظلم كردند، تو برايش حكم

 كن كه بهترين حاكمان توئي

 ... الصلوه ... الصلوه 

 .ااهلل اكبر 

 ا اين دختر پيامبرت فاطمه است كه او را از ظلمتها به سوي انوار بردي.خداي 

 شما سه نفر بيائيد، تابوت را از زمين برداريم. از اينجا، به آن سمت كه صداي اِلّي ... اِلّي

 ميآيد. اين صداي خداست، خدا فاطمه را به سوي خويش ميخواند، همينجا، همينجا

 كار فاطمه را خدا كرده است. اين قبرِ آماده، از آن زهراست. تابوت را زمين بگذاريد، همه

 .جان عالم به فداش 

 برويد كنارتر تا من به داخل قبر بروم، آرامتر، آهسته گريه كنيد، اين دست و پاي من هم

 .نبايد اينقدر بلرزند 

 .چه سنگين است اين غم و چه سبك شده است اين بدني كه اينهمه درد ديده است 

 آي! اي زمين! اين امانت، دختر رسول خداست كه به تو ميسپارم. وااهلل كه اين

 سولَ ااهللِ. خوش به حال تو فاطمه جان!يا ر كلَيلَّي ااهللُ عدستهاي رسول خداست، ص

 دِااهللبنِ عدِبمحول ااهلل. مسلي مِلَّةِ رع بِااهلل وم ااهلل و.بسم ااهلل الرحمن الرحيم. بِس 
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 صديقه جان! تو را به كسي تسليم ميكنم كه از من به تو شايستهتر است. فاطمه جان!

 .راضيام به آنچه خدا براي تو خواسته است 

 ةً اُخْريتار كُممِنْها نُخْرِجو كُمفيها نُعيد و .مِنْها خَلَقْناكُم 

 ديگر از خاك بيرون ميآوريم .شما را از خاك آفريديم، به خاك برميگردانيم و بار 

 .فاطمه جان! همه تن، چشم انتظار آن لحظة ديدارم 

 اي خشتها! ميان من و فاطمهام جدايي مياندازيد؟ دلهاي ما چنان به هم گره خورده

 .است كه خشت و خاك و زمين و آسمان نميتوانند جدايمان كنند 

 از اين دوران سخت فراق.اما بر تو مبارك باد فاطمه جان! ديدار پدرت پس  

 نَتِكنْ اِبعنّي وولَ ااهلل عسيا ر كلَيع الم.اَلس 

 زائِركو نِكيقُرَّة ع و بيبِكح و نَتِكك مِنْ اِبلَيع الم.اَلس 

 !سالم من و دخترت به تو اي رسول خدا 

 رت.سالم دخترت به تو! سالم محبوبت! سالم نور چشمت و سالم زائ 

 سالم آنكه در بقعه تو در خاك آرميده است و خداوند پيوستن شتابناك او را به تو رقم

 .زده است 

 اي رسول خدا، كاسة صبرم در فراق محبوبهات لبريز شد و طاقتم در جدايي از برترين زن

 .عالم به اتمام رسيد 

 وست، من در مصيبتجز گريه چه ميتوانم بكنم اي پيامبر خدا؟ گريه بر مصيبت، سنت ت

 تو هم جز گريه چه توانستم بكنم؟

 تو سر به سينة من جان دادي، من با دست خودم چشمهاي تو را بستم، تو را غسل دادم

 و كفن و دفن كردم. سر تو را من بر لحد نهادم. در برابر تقدير، جز تسليم و رضا چاره

 چيست؟

 ونهِ راجِعاِنّا اِلَي .اِنّا اهللِ و 

 اي پيامبر خدا! اكنون امانت به صاحبش رسيد و زهرا از شر غم و ستم خالصي يافت. و

 .براي من از اين پس چه زشت است چهرة زمين و آسمان بدون حضور زهرا 

 .اما اندوهم اي رسول خدا جاودانه است و چشمانم بيخواب و شبهايم بيتاب 

 را كه تو در آني نصيبم كند .غم پيوسته، همخانة دل من است تا خدا خانهاي 

 .اي رسول خدا! دلم خون و خسته است و غصهام دائم و پيوسته 

 .چه زود خدا ميان ما جدايي انداخت. من از اين فراق فقط به خدا ميتوانم شكايت كنم 

 دخترت به تو خواهد گفت كه چگونه امتت عليه من همدست شدند و چگونه حق او را

 سؤال كن، ماجرا را از او بپرس.غصب كردند. از او  

 چه دردها كه او در سينه داشت اما مجالي براي بروز نمييافت ولي به تو خواهد گفت، بار

 دلش را پيش تو بر زمين خواهد گذاشت ولي نه، زهرا محجوبتر از آن است كه دردهاي

 و خدا داوري دلش را، حتي با تو بگويد، اما از او بخواه، سؤال كن، اصرار كن تا بگويد
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 .خواهد كرد كه او بهترين حاكمان است 

 .درود بر تو و دخترت اي رسول خدا! و ... و بدرود 

 .اين وداع از سرِ ماللت و خشم و كسالت نيست 

 نه رفتنم از سر دلتنگي است و نه ماندنم از سر بدگماني به آنچه خدا وعدة صابران

 .فرموده است 

 . چه ميتوانم بكنم جز صبر. بهتر از صبر چيست در اينواي، واي از اين مصيبت

 .وانفساي مصيبت 

 فاطمه جان! اگر ترس از استيالي دشمن بر ما نبود، قبر تو را اقامتگاه جاودان خودم

 ميكردم و شيوة اعتكاف برميگزيدم و همچون مادران جوان مرده بر اين مصيبت زار

 .ميزدم 

 رت در پيش چشم تو مخفيانه به خاك سپرده شد، حقشيا رسول ااهلل! ببين كه دخت

 پايمال و ارثش تاراج گرديد، در حاليكه چيزي از رفتن تو نگذشته بود و ياد تو كهنه نشده

 .بود 

 اينك شكايت را فقط به خدا ميتوان برد اي رسول خدا و با تو و ياد تو ميتوان التيام

 .يافت 

 و فاطمة تو اي پيامبر خاتم! اي رسول خدا !سالم و رحمت و بركت خدا بر تو 

 و اما تو فاطمه جان! تو بگو كه من چه كنم!؟ اگر بروم به بچهها چه بگويم؟

 .به دلم چه بگويم؟ به تنهاييام، به بيكسيام، به غربتم چه بگويم 

 :اگر بمانم، به دشمن چه بگويم؟ كه قبر فاطمه اينجاست؟! نه ميروم ولي 

 ةٌوسبحفَراتِها ملي زنَفْسي ع

 الزَّفَرات عم تتَها خَرَجيا لَي

 پرندة جانم زنداني اين آشيان تن شده است، اي كاش جان نيز همراه اين نالههاي

 .جگرسوز درميآمد 

 بعد از تو زندگي بيمعني است، حيات بيروح است و دنيا خالي است و من فقط گريهام از

 والني شود. زندگيام ادامه بيابد.اين است كه مبادا عمرم ط 

 فشار زندگي پس از تو بر من سنگين است و كسي كه چنين باري بردوش دل دارد، روي

 خوشي نميبيند. من چگونه ترا كه پدر مهربانيهايم بودي فراموش كنم، انگار من شدهام

 .مأمور زنده كردن آنهمه غصههايم 

 يچ چيز به قدر جدايي تحملش مشكل نيست.ميان هر دو يار، روزي فرقتي هست، اما ه

 هر چيز جز فراق، تحملش آسان است. اينكه من بالفاصله بعد از محمد، فاطمه را از

 .دست دادهام، خود دليل بر اين است كه دوستي دوام ندارد 

 فاطمه جان! چطور بگويم؟ فراق تو سخت است، سختترين است، تاب آوردني نيست.

 كارم شده است گريه حسرتآميز و شيون حزن انگيز، گريه براي تحمل كردني نيست.
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 .دوستي كه خود به بهترين راه پا گذاشت و مرا تنها گذاشت 

 اي اشك هميشه ببار! اي چشم هماره همراهي كن كه غم از دست دادن دوست، غم

 .يكي دو روز نيست، غم جاودانه است 

 اري به قدر او عشقميكند، ياري كه هيچ ديدوستي كه هيچكس جاي او را در قلبم پر نم

 را معطوف خود نميكند، ياري كه از پيش چشم و كنار جسم رفته است اما از درون قلبم

 .هرگز 

 فاطمه جان! عزيز دلم! چه سود كه در كنار قبر تو نازنين بايستم، به تو سالم كنم و با تو

 .سخن بگويم وقتي پاسخي از تو نميشنوم 

 است ترا فاطمه جان كه پاسخ نميدهي؟ آيا سنت دوستي را فراموش كردهاي؟ چه شده

 .فاطمه جان! كاش علي را غريب و خسته و تنها، رها نميكردي 

 سوز دل

 از ابتداي خلقتم چشم انتظار آمدنت بودم. خدا مرا كه ميآفريد و زمين و خورشيد و ماه و

 ينش همه چيز به طفيلي آفرينش پنج تنبر و بحر را، اعالم كرد كه آفرينش شما، آفر

 .است كه محور آن پنج تن زهرا است 

ه حيدضاً مال اَره ونيبم ماءس وا اَنّي ما خَلَقْتلَمماواتي اعكّانَ سس الئِكَتي ويا م

 راًال قَمو

ري اِالّ في سلَكاً يال فَري وجراً يحال بور ودال فلكاً يضيئه وساً مال شَمنيراً وم

 الءِة هوبحم

 سه.الْخَم 

 اگر به خاطر اينها نبود من دست به كار خلقت نميشدم، آفرينش را رقم نميزدم، بر اندام

 .عدم لباس هستي نميپوشاندم 

 .اگر به خاطر اين پنج تن نبود، آفرينش به تكوينش نميارزيد 

 او، فاطمه و شوي او و فاطمه و پسران او .اين پنج تن عبارتند از فاطمه و پدر 

 نه تنها منِ آسمان، كه خورشيد و ماه نيز، كه ستارگان و افالك نيز، كه برّ و بحر نيز

 .چشم انتظار آمدنت بودند 

 همه غرق اين سؤال و مات اين كنجكاوي بوديم كه اين فاطمه كيست كه اينقدر عزيز

 اوند بسته به شاهين محبت و رضايت اوست.خداوند است و حتي حساب و كتاب خد 

 وقتي آدم از بهشت قرب رانده شد و به زمين فراق هبوط كرد، شما تنها وسيلة نجات او

 شديد و نامهاي شما، اسماء حسناي سوگند نامة او. و ما بيش از پيش قدر و منزلت شما را

 شديم در شكوه و عظمتدر پيش خداوند دريافتيم و به همان ميزان متحيرتر و مبهوتتر 

 .وجود شما 

 وقتي نوح در پس آن وانفساي طوفان و سيل، با استعانت از نام شما بر خشكي فرود آمد

 همه يكصدا گفتيم رازي است به سنگيني خلقت و رمزي به پيچيدگي آفرينش در اين
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 !نامهاي مبارك، اما چه راز و رمزي؟ 

 ماه به ماه، روز به روز و لحظه به لحظه گسترش اين انتظار، قرن به قرن، سال به سال،

 يافت و در بستر آن، سؤالي غريب شروع به رشد و نمو كرد تا آنجا كه اين سؤال و انتظار

 .پا به پاي هم، دست به كار سوزاندن جان و مچاله كردن دل شدند 

 :سؤال اين بود كه 

 و جبروت، با اين قرب و منزلتاين فاطمه با اين شخصيت، با اين عظمت، با اين جالل 

 وقتي پا به عرصة زمين بگذارد، چه خواهد شد؟ چه طوفاني به وقوع خواهد پيوست، چه

 !معجزهاي رخ خواهد داد و خاليق با او چگونه برخورد خواهند كرد؟ 

 مسأله، مسألة كوچكي نبود، خاليق هميشه بر روي زمين به دنبال خدايي ملموس و

 بت را نه به اين دليل ميساختند و ميپرستيدند كه او را خدا محسوس ميگشتند،

 ميدانستند، بت را ميخواستند به عنوان جلوهاي محسوس از خدا بر روي زمين، بتها را

 .به عنوان شفعائي در نزد خدا تصور ميكردند. آنها را واسطة ميان خود و خدا ميپنداشتند 

 استند، طلب باران، طلب بخشش، طلب وسعت،به بت ميگفتند آنچه را كه از خدا ميخو

 طلب ... ميخواستند مجرايي باشد كه همة خواستهها و طلبها، از آن طريق مطمئن، به

 .سوي خدا صعود كند 

 بتها تجسم كاذب اين نياز بودند وخدا ميخواست كساني را به زمين هديه كند كه

 وس باشند، دستگير مردمتجسم صادق اين درخواست باشند. محبوبي ملموس و محس

 باشند براي رفتن به سوي او و خالصه، چيزي باشند ميان مردم و خدا، برتر از مردم،

 .پايينتر از خدا. و تو اي فاطمه و پدر و شوي و فرزندان تو چنين بوديد 

 قَ نَوالِها اِالّ نَوالُفَو سيلَها نَوالٌ لَاللُه ولَّ جاللُ ااهلل جاللُها اِالّ جقَ جفَو ساللٌ لَيلَها جو

 نَواله م.ااهللَ ع 

 فاطمه را جالل و جبروت و عظمتي است كه برتر از او هيچ جاللي نسيت مگر جالل

 خداوند جلّ جالله و هم او را بخشش و عطا و كرمي است كه برتر از او هيچ نوال و

 نواله .كرامتي نيست مگر نوال خداوند، عم 

 حق داشتيم چشم انتظار آمدن شما و كنجكاو كيفيت برخورد مورد با شما باشيم.پس ما  

 وقتي پدرت زمين را به تولد خود مزين كرد، من از ميان تمام خاليق، نگاهم و چشم

 .توجهم فقط به او شد 

 هرگاه آفتاب، جسم لطيفش را ميآزرد، ابري را سايبان او ميساختم. هرگاه سرما آزارش

 علة خورشيد را زياد ميكردم. اگر شبانه راه ميپيمود، دامن مهتاب را پيشميداد، ش

 رويش ميگستردم و فانوس ستارهها را نزديكتر ميبردم كه مبادا سنگي پاي رسالتش را

 .بيازارد 

 اما ... اما من يكي كه در خود شكستم وقتي ديدم با او به قدر او رفتار نميشود، و نه به

 با شأن يك انسان عادي و معمولي هم با او برخورد نميشود. انسانمنزلت او كه حتي 
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 معمولي تمسخر نميگردد، متهم به جنون نميشود، با او كينه و عداوت و دشمني

 .نميورزند، اما با او كردند 

 او را ساحر و مجنون خواندند، با او دشمني ورزيدند، با او جنگيدند، بر سر او خاكستر كينه

 ند. پيشانياش را آزردند. دندانش را شكستند، محصور شعب ابيطالبش كردند و... ريخت 

 و من ... منِ آسمان، منِ بيجان، منِ سايهبان، منِ ديدهبان، خون دل ميخوردم و در

 لَما خَلَقْت الكلَو»خود مچاله ميشدم، وقتي كه ميديدم با مقصود خلقت، با مخاطب 

 قل كلّ،، با آدمِ تمام، با انسانِ كامل، با ع«ونلَمماال تَع لَمعانّي اَ»، با رمز «اْالَفاْلك

 .اينچنين جاهالنه و كافرانه برخورد ميشود 

 ردانة خداوند.و ... بعد از او با تو، د 

 من تصور ميكردم وقتي شما بيائيد خاليق شما را بر سر دست خواهند گرفت، بر روي

 ا منزل محبت شما خواهند كرد، به سايهتان سجودچشم خواهند گذاشت، دلهايشان ر

 خواهند برد، از بوي حضور شما مست خواهند شد، خاك پايتان را توتياي چشم خواهند

 كرد، كمر خواهند بست به خدمت شما، چشم خواهند دوخت به لبهاي شما تا فرمان را

 .نيامده بر چشم بگذارند و خواسته را نگفته اجابت كنند 

 مقيمِ كوي شما خواهند شد و دنبال وسيله براي تقرب خواهند گشت.همه  

 من كه ديده بودم يك نفر با خاك پاي ماديان جبرئيل، دست در كار خلقت برد، خيال

 ميكردم خاليق از گرد پاي شما بال خواهند ساخت، از من خواهند گذشت و به معراج

 .خواهند رفت 

 ادان بودند اين مردم!چه سفيه بودند اين خاليق، چه ن 

 چه ميخواستند كه در محضر شما نمييافتند؟! چه ميجستند كه در شما پيدا نميكردند؟!

 دنيا ميخواستند، شما بوديد؛ آخرت ميخواستند، شما بوديد؛ سعادت ميخواستند، شما

 بوديد؛ علم ميخواستند، شما بوديد؛ معرف ميخواستند، شما بوديد؛ بهشت ميخواستند،

 وديد؛ حتي اگر مال و منال و شهرت و قدرت ميخواستند، باز مخزن و گنجينهاششما ب

 .در دست شما بود 

 چرا جفا كردند؟! چرا سر برتافتند؟! چرا عصيان كردند؟ به كجا ميخواستند بروند؟! چه

 ميشد اگر ابوجهل و ابولهب و ابوبكر هم راه ابوذر را ميرفتند؟! من و كلّ كائنات، موظف

 ، سلمان را به خاطر ارادتش به شما خدمت كنيم. گرامي بداريم، عزيز بشمريم، چهشديم

 ميشد اگر بقيه هم پا جاي پاي سلمان ميگذاشتند. پا جاي پاي سلمان نگذاشتند، ولي

 چرا دشمني كردند؟ چرا كينه ورزيدند، چرا رذالت كردند؟ من كه از ابتداي خلقت، عشقم

 ه بشوم گاهي از شدت خشم به خود ميلرزيدم، صداي سايشبه اين بود كه آسمان مدين

 دندانهايم را و اگر گوش هوشي بود، به يقين ميشنيد، گاهي تأسف ميخوردم، گاهي

 حسرت ميكشيدم، گاهي گريه ميكردم، گاهي كبود ميشدم، گاهي اشك ميريختم،

 از كجا گاهي ضجه ميزدم، گاهي خون ميخوردم و گاهي خود را مالمت ميكردم، من
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 !ميدانستم كه بايد شاهد اينهمه مصيبت باشم؟ 

 من سوختم وقتي ِدر خانة خدا، درِ خانة قرآن، درِ خانة نجات، در خانه تو به آتش كشيده

 .شد 

 .من در خود شكستم وقتي در بر پهلوي تو شكسته شد 

 .وقتي تو فضه را صدا زدي، انسانيت از جنين هستي سقوط كرد 

 چشمان مرا گرفت وقتي گل ميخهاي در، از سينة تو خونين و شرمآگينخون جلوي 

 .درآمد 

 .من از خشم كبود شدم وقتي تازيانه بر بازوي تو فرود آمد 

 .من معطل و بيفلسفه ماندم وقتي زمين ملك تو غصب شد 

 .اشك در چشمان من حلقه زد وقتي سيلي با صورت تو آشنا شد 

 تي اهانت و توهين به خانة تو راه يافت.من به بنبست رسيدم وق 

 .و ... بند دلم و رشته اميدم پاره شد وقتي آوند حيات تو قطع شد 

 ديشب كه علي تو را غسل ميداد وقتي اشكهاي جانسوز او را ديدم، وقتي ضجههاي

 حسن و حسين را شنيدم، وقتي مو پريشان كردن و صورت خراشيدن زينب و امكلثوم را

 تاب نياوردم، نه من، كه كائنات بيتاب شد و چيزي نمانده بود كه من فرو ديدم ديگر

 .بريزم و زمين از هم بپاشد و كائنات سقوط كند 

 تنها يك چيز، آفرينش را بر جا نگاه داشت و آن تكية علي بود بر عمود خيمة خلقت،

 .ستون خانة تو 

 ار ميگريست.علي سرش را گذاشته بود بر ديوار خانة تو و زار ز 

 .اين اگر چه اوج بيتابي علي بود اما به آفرينش، آرامش بخشيد و كائنات را استقرار داد 

 چه شبي بود ديشب! سنگيني بار مصيبت ديشب تا آخرين لحظة حيات، بر پشت من

 .سنگيني ميكند. همچنانكه اين قهر بزرگوارانه تو كمر تاريخ را ميشكند 

 نه و متواضعانه ـ كه ترا شبانه دفن كند و مقبرهات را از چشماز علي خواستي ـ مظلوما

 .همگان مخفي بدارد 

 ميخواستي به دشمنانت بگويي دود اين آتش ظلمي كه شما برافروختهايد نه فقط به

 ردانة خدا، محرومچشم شما كه به چشم تاريخ ميرود و انسانيت، تا روز حشر از مزار د

 ت جاودانهاي! و چه انتقام كريمانهاي!ميماند. چه سند مظلومي 

 دل من به راستي خنك شد وقتي كه صبح، دشمنان تو با چهل قبر مشابه در بقيع مواجه

 .شدند و نتوانستند بفهمند كه مدفن دختر پيامبر كجاست 

 من شاهد بودم كه در زمان حياتت آمدند براي دغلكاري و نيرنگبازي اما تو مجال

 ي مكر و سياست را گذاشته بودند براي بعد از وفات و تو آن نقشه را همندادي و آنها باق

 .نقش بر آب كردي 

 اما هميشه خشك و تر با هم ميسوزند، مؤمنان و مريدان آيندة تو نيز اشك حسرت
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 .خواهند ريخت، گم كرده خواهند داشت و در فراق مزار تو خواهند گداخت 

 انسانها بعضي واله و سرگشته، برخي متعجب و چهل قبر مشابه! چهل قبر همسان! و

 حيران، عدهاي مغبون و شكست خورده، گروهي از خشم و غضب، كف به لب آورده و

 .معدودي از خواب پريده و هشيار شده 

 :عمر گفت 

 ــ نشد، اينطور نميشود، نبش قبر خواهيم كرد، همة قبرها را خواهيم شكافت، جنازة

 خواهيم كرد، بر او نماز خواهيم خواند و دوباره ... خبر به علي رسيد. دختر پيامبر را پيدا

 همان علي كه تو گاهي از حلم و سكوت و صبورياش در شگفت و گاهي گاليهمند

 ميشدي، از جا برخاست، همان قباي زرد رزمش را بر تن كرد، همان پيشاني بند جهاد را

 غالف فشرده بود، بيرون كشيد و بهبر پيشاني بست، شمشيري را كه به مصلحت در 

 .سمت بقيع راه افتاد 

 تو به يقين ديدي و بر خود باليدي اما كاش بر روي زمين بودي و ميديدي كه چگونه

 .زمين از صالبت گامهاي علي ميلرزد 

 وقتي به بقيع رسيد، بر باالي بلندي ايستاد ـ صورتش از خشم، گداخته و رگهاي گردنش

 بود ـ فرياد كشيد :متورم شده 

 .ــ واي اگر دست كسي به اين قبرها بخورد، همهتان را از لب تيغ خواهم گذراند 

 :عمر گفت 

 ــ اي ابوالحسن بخدا كه نبش قبر خواهيم كرد و بر جنازة فاطمه نماز خواهيم خواند.

 زمين افكند،علي از بلنداي حلم فرود آمد، دست در كمربند عمر برد، او را از جا كند و بر 

 :پا بر سينهاش نهاد و گفت 

 ــ يا بن السوداء! اگر ديدي از حقم صرفنظر كردم، از مثل تو نترسيدم، ترسيدم كه مردم

 از اصل دين برگردند، مأمور به سكوت بودم، اما در مورد قبر و وصيت فاطمه نه، سكوت

 وي قبرها دراز شود،نميكنم، قسم بخدايي كه جان علي در دست اوست اگر دستي به س

 .آن دست به بدن باز نخواهد گشت، زمين را از خونتان رنگين ميكنم 

 :عمر به التماس افتاد و ابوبكر گفت 

 اي ابوالحسن ترا به حق خدا و پيامبرش از او دست بردار، ما كاري كه تو نپسندي

 .نميكنيم 

 النههايشان برگشتند وعلي، شوي باصالبت تو رهايشان كرد و آنها سرافكنده به 

 كودكاني كه در آنجا بودند چيزهايي را فهميدند كه پيش از آن نميدانستند... راستي اين

 صدا، صداي پاي علي است. آرام و متين اما خسته و غمگين. از اين پس علي فقط در

 .محمل شب با تو راز و نياز ميكند 

 بر روي مزار تو.من لب ببندم از سخن گفتن تا علي بال بگشايد  

 ... اين تو و اين علي و اين نگاه هميشه مشتاق من 
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9 7  

 

 فاطمه فاطمه است دكتر علي شريعتي

 فاطمه زهرا بنيانگزار مكتب اعتراض محمد مقيمي

 هاي روشنگرانه حضرت زهرا بنياد بعثتخطبه

 حضرت زهرا و ماجراي غمانگيز فدك ناصر مكارم شيرازي

 موفق باشيد 

 

 پايان
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