
سه به خانه مى�آيد.شاد و خندان از مدر
سيدم.:مادر، سالم … من به آرزويم ر

به او نگاه مى�كند و مى��گويد: مگر چه آرزويى داشتى؟ب ّجمادر با تع
: اين است مادر!
ا به او نشان مى�دهد.نگى رمز رو قايق چوبى قر

ا درسپس، ادامه مى�دهد: امروز وقتى داشتم از كنار ساحل به خـانـه مـى�آمـدم، ايـن قـايـق چـوبـى ر
فت.ديكى ساحل ديدم كه روى آب باال و پايين مى�رنز

سه�ى گل�ها».مادر مى��گويد: عجب! … ولى روى اين قايق كه نوشته شده است «مدر
مى�گويد: من فكر مى�كنم اين اسم قايق باشد.

سه�اى به نام «گل�ها» باشد.اى مدره�هّچمادر مى�گويد: و شايد قايق مال ب
                                                                       

ى هنگامّدن و حتس خواندن، شام خورت به قايق چوبى فكر مى�كند، موقع درّضا آن شب تمام مدر
ختخواب،فتن به رر

د و مى�گويد: شب بخير مادر!ا در دست مى�گيرانى قايق ربا نگر
 و مى�رود كه بخوابد.

                                                                      
ب نگاهش مى�كند، مى�گويد:ّختخواب بيرون مى�آيد و به مادر كه با تعجكمى بعد، از ر
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دستىسه باشد … شايد اين قايق كارا اگر اسم يك مدرّاگر اين، اسم قايق باشد خيلى خوب است  ام
ان قايقشان هستند. آن�ها اآلن نگرًه�ها بوده است … حتماّ بچِگروهى

ند و مى�گويد: بله من هم همين�طور فكر مى�كنم.مادر لبخندى مى�ز
ا به آن�ها پس بدهم.مى��گويد: پس من بايد اين قايق ر

ا تأييد مى�كند.مادر با لبخندى تصميم او ر
ا بهگويد: ولى من چه طور مى�توانم اين قايق ر�دد و به مادر مى��گرىمه برقبل از اين كه بخوابد، دوبار

دانم؟گرآن�ها بر
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. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى. ���عـبـارت�هــا را كــامــل كــن و بــراى١١١١١
دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!دوستانت بگو!

دانــدن قــايــق بـــهگــراى بـــرضــا بــر ر 
صاحبانش مى�تواند …

. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.. ���پاسخ بده.٢٢٢٢٢
  اگـر كــســى يــكــى از كــتــاب�هــا يــا

ا پيدا كند، از او چهى�هاى تو راسباب�باز
ى؟ى دارانتظار

ا كـه مـال مـا نـيـســت،ى را چـيــز چـر 
اى خود نگه داريم يا از آننمى�توانيم بر

استفاده كنيم؟
. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست. ���براى رسيدن به پاسخ�هاى درست٣٣٣٣٣

با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.با دوستت گفت�وگو كن.
مـا در بـرابـر امـوال ديــگــران چــه وظــيــفــه�اى

داريم؟
ميناوت�ىم ار دوخ نـاتسود لياسو 

.ميرادرب
اه مـــال كـــســــى راگـــر بـــدون اجــــاز 

داريم و يا از آن استفـاده كـنـيـم، كـاربر
امى انجام داده�ايم.حر

اديـم، آن را پـيـدا كـرى ر اگـر چـيــز 
مى�داريم.اى خود بربر

ان،ش ديگرداشتن اموال كم ارز بر 
ام نيست.حر

ا خيلى دوست داشتيم،ى ر اگر چيز 
 بــهًداريـم و بــعــداا بــرمـى�تــوانــيــم آن ر
صاحبش بگوييم.

ّّ.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل.���������سخن پيامبر ــ صـلـى�الـل٤٤٤٤٤ ّّ ه علـيـه وه علـيـه وه علـيـه وه علـيـه وه علـيـه وّ
آله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آنآله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آنآله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آنآله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آنآله���ــ  را دوباره بخوان و به�مـعـنـاى آن

فكر كن.فكر كن.فكر كن.فكر كن.فكر كن.

ه عليه و آله):ّم (صلى�اللپيامبر اكر
اى از مال كسـى رشايسته نيست كه مسلمـان چـيـز

ضايت او.د جز با رداربر
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ا اين طور شد؟ــ واى! … خدايا چه كنم؟ … چر
احتى به آن�ها  نگاه مى�كند.د و با نارمى�دارا بر�هاى سنگ قيمتى رهّتك

د …ى نمى�توان كرست شود … كارد درنه … امكان ندار ــــــــــ
د.ا مى�گيرا فراب شديدى تمام وجودش راضطر

رت شيب شاك … ؟دمآ مرس هب هك دوب ىيالب هچ نيا ،ايادخـ ـ
ددم! … كمى فكر مى�كند؛ ناگهان از جا مى�پرت مى�كرّدق

و با خوش�حالى مى�گويد:
تنها مشكل گشاى من اوست.

sO~ 
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اه مى�افتد.و به ر
                   

ل امام …اه منزدر ر
اسعى مى�كند خودش ر

ى دهد.دلدار
ـ تقصير من نبود … آن ـ
سنگ شكـنـنـده بـود …

اش همان ابتداا كّا��.. امّام
بـه حـاكـم مـى�گـفــتــم …
نبايدخجالت مى�كشيدم

ه با او… بايد در ايـن بـار
ادم … اين رط مى�كـرشر

ـاّبايد بـه مـواليـم بـگـويـم. ام
اه غم وجـودش رد كه دوبـارى نمـى�گـذرتّدم

ه مى�شود.س بر او چيرد و ترا مى�گيرفر
اتى شديد باشم … آه خداى من …: مى�گويد� ديگر كار از كار گذشته است و من بايد در انتظار مجاز

                                                                           
ل امام …در منز

د:س مى�لرزهنوز بدنش از تر
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اقب آن�ها�� باشيد. اماما دريابيد و مرگ من خانواده�ام رــ موالى من، … از شما مى�خواهم پس از مر
ند.لبخند مى�ز

ا اين قدر مضطربى؟ــ مگر چه شده يونس؟ … چر
                                                                     

ى واشّنقــ است. شغـلـش، الم ّيه الـست امام هادى ــ عـلگى مى�كند. همسايه�ى حـضـرندا زدر سامـر
سد.ان امام است و زياد به خدمت ايشان مى�ر بر روى سنگ�هاى قيمتى است. از دوستدار١اكىّحك
ا روى آن حك كند. جنس نگين خوب نبود؛ به همينتى پيش، حاكم، نگينى به او داد تا نقشى رّمد

خاطر در حين كار، شكست و به دو نيم شد.
ا به حاكم بدهم.ى رى است كه بايد انگشتردا روزمى�گويد: موالى من … فر

ف�هايش ادامه مى�دهد.د. با اندوه به حرا پر مى�كند. صدايش مى�لرزاشك، چشمانش ر
ا مى�كشد… .ند… مرار تازيانه مى�زا هزــ او مر

ّّــ� حكــ� حكــ� حكــ� حكــ� حك١١١١١ ّّ ى مثل سنگ يا فلزى روى چيزكنده�كاراكى: اكى: اكى: اكى: اكى: ّ
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ام بــاش … بــه خـــانـــه�اتــــ آر
فاق بدى نـخـواهـدّد  … اتگـربر

افتاد.
لـحـن صـمـيــمــى و قــاطــع امــام،

ش مى�كند.اميدوار
   

ا …ّام
 به خانه�ىًصبح روز بعد مجددا

د مى�شود.امام وار
ان است.باز هم آشفته و نگر

دن نـگـيـناى بـرپيـك حـاكـم بـر
آمده است.

اه او برو.ان نباش يونس … همرنگر
د.ا پايين مى�اندازش رسر

كاتش موجس و دو دلى در حرا ترّد امى به زبان بياورموده�ى امام چيزدلش نمى�خواهد در مقابل فر
ند.مى�ز

ى نمى�بينى.ام مى�گويد: يونس مطمئن باش! جز خير و خوبى چيزامام با لحنى آر
ف مى�آيد.ه به حريونس دوبار
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: به او چه بگويم؟
فقط به آن چه مى�گويد گوش كن.

و يونس مى�رود.
    

فته و اندوهگين نيست.ديگر صدايش گر
ند.ق مى�زچشمانش از شادى بر

حالى!سد: چه شد يونس؟ … مى�بينم كه خوش حال و سرامام مى�پر
ى نديدم.استى كه جز خير و خوبى چيزى موالى من … به ريونس جواب مى�دهد: آر

و بعد ادامه مى�دهد:
ده�اند و بحث كرّرد آن نگين با يك��ديگر جانش در مورا ديد، به من گفت كه دخترحاكم تا مر

ف شود.طرا دو نيم كنم تا اختالف آن�ها برو از من خواست كه آن ر
ا شكر مى�كند.الم ــ خدا رّامام هادى ــ عليه الس

ند.چشم�هاى يونس از خوش�حالى پر از اشك مى�شود و در دلش شادى موج مى�ز
د و با خود مى�گويد …او به امامش مى�نگر
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ـ عليه ديك مدينهه�اى نزّدر محل م ــّال السامام هادى ـ
به دنيا آمدند.

ا «على» گذاشتند و بعـدهـا بـه جـهـت داشـتـننـام او ر
 دادند.٣ و امين٢، نقى١صفات ممتاز به او لقب�هاى هادى

شردام و دوبـ ـ مالّسلا�هيلعـ ـ ىقت دّمحم ماما شراوگرزب ِردپ
.تشاد مان هنامس

ى وهـبـرسـيـدنـد و رايـشـان در نـوجـوانـى بـه امـامـت ر
فتند.ا به عهده گراهنمايى مسلمانان رر

داخت تاشاد و تربيت مسلمـانـان �پـراز آن پس، به ار
ـلّكاسى روى كار آمد. متـوّ عـبل، خليفـه�ىّكآن كه متـو

دى ستمكار بـود. اوى مراسّنيز مانند ساير خلفـاى عـب
سيد و بيم داشت كه مؤمنانى مسلمانان مى�تر بيداراز

ا در�هم بشكنند؛ به همـيـن خـاطـر،نيروى حكـومـت او ر
اا با يـك نقشـه�ى شيطانى از مدينه به سامـرامام ر

ـ آورـ ار داد.د و در آن جا تحت نظر قرـ پايتخت خود ـ
ا با امام ممـنـوعدم رگونه تماس و مالقـات مـرل هرّكمتـو
اساندن ايشـان رد و در نهايت، نقشه�ى به شهادت ركر

د.حى كراّرط

. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،. پـس از خـوانـدن مـتـن درس،١١١١١
اكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت رااكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت رااكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت رااكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت رااكنون فكـر كـن و سـپـس عـبـارت را

كامل كن.كامل كن.كامل كن.كامل كن.كامل كن.
 مـن فـكـر مـى�كـنـم، در انـتـهـاى
داســـتـــان، وقـــتـــى يـــونـــس بـــه امـــام

نگريست، با خودش گفت…
. اگر دوست دارى متن��«براى. اگر دوست دارى متن��«براى. اگر دوست دارى متن��«براى. اگر دوست دارى متن��«براى. اگر دوست دارى متن��«براى٢٢٢٢٢     

ّّطططططاااااخوانـدن» را بـخـوان و بـه خوانـدن» را بـخـوان و بـه خوانـدن» را بـخـوان و بـه خوانـدن» را بـخـوان و بـه خوانـدن» را بـخـوان و بـه  ّّ ـالعـاتـتـالعـاتـتـالعـاتـتـالعـاتـتـالعـاتـتّ
ـــــــــــــــ     مممممالالالالالّّّّّسسسسسلللللااااا     هههههــييــييـيلللللععععع ــ � ــ � ــ � ــ � ــ �     ىىىىىددددداااااههههه     مممممــااــااـامممممااااا     ىىىىى�����هههههرررررااااابببببرررررددددد

بيفزا.بيفزا.بيفزا.بيفزا.بيفزا.

 هدايت كنندهــ هادى:ــ هادى:ــ هادى:ــ هادى:ــ هادى:١١١١١
ه پاك، پاكيزــ نقى:ــ نقى:ــ نقى:ــ نقى:ــ نقى:٢٢٢٢٢
 امانتدارــ امين:ــ امين:ــ امين:ــ امين:ــ امين:٣٣٣٣٣

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن

��٦٧��



ند.ندان، موج مى�زئيس زس در چشمان رتر
ده�ايما به تو سپرده�ايم؛ او را حبس كرت به او مى�گويد: ما امام شيعيان رّ با عصباني١اسّ�عبيكى از بنى

ى؟…ه چه توضيحى دارا؟ … در اين�بارى… چرا تو بر او سخت نمى�گيرّام
ا بهسش رد. ترحمت فرو مى�برا به زنگش پريده و لب�هايش به هم چسبيده است. آب دهانش رر

سختى پنهان مى�كند و منتظر مى�ماند.
ند. و با نگاهى تهديدآميز مى�گويند: با خشم به او مى�نگراسّعببنى�

اسّ خشم بنى�عبِا بيش�تر شكنجه كنى. در مقابلار كنى … بايد او ر و آزتّاذيا بيش از اين بايد او ر ــ

±¥

..........................................................................................................

ان آن�ها و ياراسىّعبــ خلفاى ١
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ان مى�گويد:مانده شده است. پس، با صدايى لرزدر
من … من چه كار … مى�توانم بكنم؟ ــ

د…ار او وجود دار و آزتّاذياى اه برمى�گويند: چه كار مى�توانى بكنى؟… اين همه ر
دم … ولى…ادم سپرترين افرفتارا به دست دو نفر از بدرگى پاسخ مى�دهد: من … او رماندبا در

ن!ف بزولى چه؟! … حر ــ
�…ّامار كنند … ا و آزّتذيا اسول خدا رند ردم تا فرزا انتخاب كرــ من آن دو ر

ا چه؟!ّمــ ا
 در حال عبادت�اند.ًان حسن�بن على شده�اند و دائمادوى آن�ها … از هوادارا اينك هرّمــ ا
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.دنروايب ار اه�نآ هدب روتسد رتدوز هچره … تسا ىا�هدوهيب فرح ،نيا …؟ىيوگ�ىم هچ ــ
ند.ا بياورندانبان ردستور مى�دهد دو ز

نند.ندانبان فرياد مى�زسر دو ز با خشم براسّعبگان بنى�بزر
،ديهد رازآ ار وا ـهكدى است كه با امام شيعيان داريد؟ … شما بـه جـاى ايـن خور: واى بر شما!… اين چـه بـر

؟ديا�هدش وا هيبش مه ناتدوخ
ا تاد و شب�ها ره مى�گيرها روزدى كه روزه�ى مرامش و شجاعت مى�گويد: ما دربارندانبان�ها با آريكى از ز

صبح به عبادت خدا مشغول است، چه مى�توانيم بگوييم؟
.دهد�ىمن ماجنا ىرگيد راك ،ادخ تدابع زا ريغ هب هك تسا راكزيهرپ ىدرم ىلع نب�نسح :ديوگ�ىم ىرگيد

اى ما دعا مى�كند.ه برد … او هموارلى ادامه مى�دهد: از نگاهش مهربانى و عطوفت مى�بارّوو ا
ى مى�كنند.ت و خوارّب�اند. آن�ها احساس ذل خشمگين و مضطراسّببنى�ع

.دنا�نارگن همه .دنا�هتخادنا ريز هب ار اهرس و هدرك توكس همه
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.دوشگ ناهج هب مشچ ىناّثلا�عيبر هام متشه هعمج زور
ش بانـويـى ــ و مـادرـالمّ�السش امام هادى ــ عـلـيـهپـدر

پاكدامن به نام سليل بود.
اه پدر همراسىّب حكومت عِچهار ساله بود كه به اجبار

ا روانه شد و در منطقه�اى نظامى بـه نـام عـسـكـر وبه سامـر
گى خود ادامه داد. به همين جهتندتحت��نظر حكومت به ز

ى ناميدند.ا عسكراو ر
ا از دسـت داد و خـود پـيــشــوايــىش ردر جـوانـى، پــدر

فت.ا به�عهده گرمسلمانان ر
لتـحـت كـنـتــر، هـنـوز ـتّـئـولــيمـان قـبـول ايـن مــسدر ز

وا اب شناتسود زا ىا�هراپ هنايفخم روط�هب ىلو دوب ساّبع�ىبن
.دنتفرگ�ىم هرهب شراشرس شناد زا و دندرك�ىم تاقالم

اسرت علمى و كمال اخالقى و معنوى او سركم�كم شهر
زا ؛درك شراديد ى�هـتفيش ار مدرم و تفرگاـرف ار مالسا ناهج
.دندروآ�ىم ىور ترضح ى�هناخ هب وس�همه زا اه�نآ ور�نيا

ى بود؛ پـس،اسّـبت امام به زيان خلـفـاى عنفوذ و شهـر
دند.دم دور كرندانى و از مرا زايشان ر

اّما ،دش دازآ نادنز زا ،ـجنر لّمحت ىتّدم زا ـسپ ترضح
هتشادن سامت مدرم اب ميقتسم روط�هب هك ديد نيا رد ار حالص

نداد خساپ و تالكشم ندرك لح ىارب ،ببس نيمه هب .دشاب
لكشم سكره .درك باختنا ار ىناگدنيامن اه�نآ تالاؤس هب

قيرط زا و تفرگ�ىم سامت ماما ناگدنيامن اب ،تشاد ىلاؤس و
عضو نيا اب ىتّدم ماما .درك�ىم تفايرد ار دوخ خساپ اه�نآ
٢٦٠ لـاس ل�ّوالا�ـعـيبر مـتـشه زور ،مـاـجناـرس و درك ـىگـدنز
.ديسر تداهش  هب ساّبع�ىنب ى�هشقن اب ىرمق ىرجه

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن
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. ��با دوستانت گفت�وگو كن. ��با دوستانت گفت�وگو كن. ��با دوستانت گفت�وگو كن. ��با دوستانت گفت�وگو كن. ��با دوستانت گفت�وگو كن١١١١١
ه به متن درس به سؤال�هاه به متن درس به سؤال�هاه به متن درس به سؤال�هاه به متن درس به سؤال�هاه به متن درس به سؤال�هاّو با توجو با توجو با توجو با توجو با توج

پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.پاسخ بده.
ىامـــام حــــســــن عــــســــكــــر 

ده بود كهچه كرالم ــ ّ�الســ عليه
نــدانــبــان�هـــا تـــا ايـــن حـــد بـــه اوز

 ................عالقه�مند شده بودند؟
....................................................... 

اسّعبا بنى�فكر مى�كنى چر 
فتار امام حسناين�قدر از تأثير ر

ـ عليعسكر دمـ بر مرالم��ـّه�السى  ـ
.................................ان بودند؟نگر

....................................................... 

. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،. ��بـا هـمــكــارى دوســتــانــت،٢٢٢٢٢
براى درس نام مناسبـى انـتـخـاببراى درس نام مناسبـى انـتـخـاببراى درس نام مناسبـى انـتـخـاببراى درس نام مناسبـى انـتـخـاببراى درس نام مناسبـى انـتـخـاب

كن.كن.كن.كن.كن.
. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن. اگـــر دوســـت�دارى مــــتــــن٣٣٣٣٣

«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه«بـراى خـوانـدن» را بــخــوان و بــه
ـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنـالعـاتـت دربـاره�ى امـام حـســنّاطاطاطاطاط
.....ااااازززززفففففيييييببببب     ــــــــــ     مممممالالالالالّّّّّسسسسسلللللااااا�����هههههيييييلللللععععع     ــــــــــ     ىىىىىررررركككككسسسسسععععع
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ى است.ت�انگيزغروب حير
د.ى دارآسمان حالت ديگر

اهى النه�ى خود شده�اند.كدام رگان هرندپر
مق شدن است.حال بى�رروشنايى روز كم�كم در
اه است.انگار اتفاق عجيبى در ر

شب شگفتى است.
م.ى دارحس ديگر

الم)، پيش مى�روم.ّدالشهدا (عليه�السّم سيسوار بر اسب به سمت حر
تنهايى،

تاريكى،
سكوت،

حال وزيدن است.نسيم خنكى در
م.ى دارحال ديگر

ا به خود مى�خواند.گويا كسى مر
مگر چه اتفاق مهمى پيش روست؟

صداى باد، همدم من در آن فضاى تاريك است.
ام، بى�صدا، خاموش، در دل ذكر مى�گويم.اما من، آر

X�Ëœ X�œ —œ X�œ 
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ه اكبر…ّه اكبر، اللّالل
ه…ّه، الحمدللّالحمدلل

ه…ّه، سبحان�اللّسبحان�الل
ا به خود جلب مى�كند.از فاصله�اى نه�چندان دور، صدايى توجه مر

م.ا به باد مى�سپارگوش خود ر
گويى صداى پاى كسى است.

ديك مى�شود.ام نزام آرآر
ديك�تر،ديك و نزنز

با وقار،
سنگين،

م،نر
ا به�خوبى مى�بينم.ه�اش رديگر فاصله�اى نمانده است، چهر

دى شگفت، بلند باال، خوش سيما و دوست�داشتنى،مر
امشى در من ايجاد شده است.ه�ى زيبا و روحانى او و هم�چنين لبخند شيرينش آراز ديدن چهر

ند.ا نداره�ها تاب عظمت او رمانده�ام چه بگويم، واژ
؟ىلح نسح خيش ىا ،ىور�ىم اجك هب هعمج بش نيا رد :دسرپ�ىم و دنز�ىم ادص مان�هب ارم و دنك�ىم مالس

خدايا، او كيست؟!



ا از كجا مى�داند؟!نام مر
د؟!در اين وقت شب با من چكار دار

سم.ا بپرشكوه و عظمتش مانع از اين مى�شود كه نامش ر
 مى�روم. ــمالّسلا�هيلعــ م آقا و مواليم امام�حسين ت به حراى زيارمى�گويم: بر

ضايت قلبى او از اين كار است.ه و نگاهش بيان�كننده رى نمى�گويد. اما چهرچيز
ما شده است.سكوتى معنادار حكمفر

كتيم.م در حردر كنار يك�ديگر به سمت حر
ه مى�كنم.ا نظارش رفتاركات و ربه دقت حر

گون است.گرحالم د
دم.نمى�دانم چه بگويم و چگونه بر اين حالت خود مسلط گر

د و بدل مى�شود.سخنانى كوتاه بين من و او ر
م اين گفت��و�گو ادامه پيدا كند.چقدر دوست دار

سم.گوار مى�پرسؤاالتى چند از آن بزر
ا يك به يك و به آسانى هرچه تمام�تر پاسخ مى�گويد.ت؛ سؤاالت ربا كمال حير

د فاضل و دانشمندى روبه�رو هسـتـم،احساس مى�كنم بـا مـر
اى كه ذهنم رم و سؤاالت ديگرا غنيمت مى�شمرصت رلذا فر

اى آن�ها جواب مناسبىمان برده و تا آن زبه خود مشغول كر
سم.ا مى�پرنيافته�ام ر

سش�ها و پاسخ�هاى روشن در پى هم،پر
سم و او پاسخى مى�دهد،تا اين كه مسئله�اى مى�پر

ا در كتاب و روايتى نديده�ام.م سند سخن ربه�نظر
گشتى فـالنل بازمايد: «هنگامى كه به منزبا مهربانى به من مى�فـر

ا بخوان.»ا باز كن، در فالن صفحه و فالن سطر آن ركتاب ر

��٧٤��
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دياش ،ميوگ�ىم دوخ اب و ميآ�ىم دوخ هب ناهگان
و عـلّطم نـينچ و ـديآ�ىم مرـانك رد ـهك صـخش نيا

هّـــ عـجـل الـل نـامز مـاما مـزيزع ىالـوم ـتسا هـاگآ
ـميارب ـتيـعقاو هك�ـنيا ىارب ،ـدشاب جه ـــتعالـى فـر

تـرضح ـمناـوت�ىم ـنم ايآ :ـمسرپ�ـىم ،دوش مـولـعم
؟هن اي منيبب ار ــ مالّسلا�هيلعــ  نامزلا�بحاص

تر مى�شود و ديكدر همين حال كمى به من نز
د و اين جمله بـه يـادا در دستم مى�گـذاردستـش ر
د كه:ا بر زبان مى�آورماندنى ر

«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال«چگونه صاحب�الزمان را نمى�توان ديد و حال
آن كه دست او در دست توست؟!»آن كه دست او در دست توست؟!»آن كه دست او در دست توست؟!»آن كه دست او در دست توست؟!»آن كه دست او در دست توست؟!»

با شنيدن اين سخن بى�اختـيـار از شـدت شـوق
از حال مى�روم و بيهوش مى�شوم.
ت و شگفتى بـهوقتى به هوش مى�آيم، با حـيـر

ها دوبـارم تا شايـد روى زيـبـاى او راف مى�نـگـراطـر
تمان مانده�ام، دستى به سر و صورببينم. مات و حير

مى�كشم و دقيق�تر به دور و بر خود نگاه مى�كنم،
ا نمى�بينم.ولى كسى ر

فته است.افسوس كه او ر
ان اشك امانم نمى�دهد.بار

.هرابود راديد ترسح و ما�هدنام نم كنيا و
شـــوماـــرف ار وا ىــاـــبيز هـــرـــهچ ىا�ــهـــظـــحل

.منك�ىمن

ندىى فرزى قمر هجر٦٤٨مضان  ر٢٩در شب 
شت به�نام حسن به دنيا مى�آيد.از خاندانى پاك سر

هّش از دانشمندان و فقيهان عصر خويش در حلپدر
كىاق است. وى در كودى در عره» شهرّاست. «حل

اآن و خط، تحصيالت مقدماتى رپس از آموختن قر
فـت و بـه سـبـب كـسـباگـرد پـدر فـاضـل خـود فـرنـز

كى به لقبان كودفضيلت�ها و نيكى�ها در همان دور
ديد.ين» (زينت و زيبايى دين) مشهور گرّد«جمال�ال

تا اين�كه با استفاده از محضر ديگر علما و فقـهـا بـه
�عال« مان�هبسيد و احل عالى رمر .تفاي هزاوآ »ىّمه حلّ

�عال« :ديوگ�ىم نادنمشناد زا ىكي ىريظن ىّمه حلّ
».نآ زا دعب هن و شدوخ نامز زا شيپ هن درادن

ى شيعيان انتخاب شد كه تنهاهبرمانى به راو ز
م محـر٢١گى او گذشتـه بـود. او در ند بهـار از ز٢٨

ا وداع گفت و در جوارى دار فانى ر قمر٧٢٦سال 
الم ــّگاه ملكوتى موالى متقيان على ــ عليه�الـسبار

ده شد.م مطهر به خاك سپردر حر

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن

رررررـكـكـكـكـكففففف     ،،،،،سسسسسرررررددددد     نننننــتتــتتـتممممم     ننننندددددننننناااااـوـوـوـوـوخخخخخ     زززززااااا     سسسسسپپپپپ     .....١١١١١
.....نننننككككك     لللللممممماااااككككك     اااااررررر     ررررريييييززززز     تتتتترررررااااابببببععععع     سسسسسپپپپپسسسسس     ووووو     نننننككككك

مــن فــكــر مــى�كـــنـــم در انـــتـــهـــاى
�داستان، وقتى عال ى مى�داند امامّمه حلّ

اجـه ـــ رمـان ـــ عـجـل�الـلـه تـعـالـى فـرز
ده اســت، از خـــداى خـــودت كــرزيـــار

خواست مى�كند كه…چنين در
. فكر كن و با مشورت دوستانت. فكر كن و با مشورت دوستانت. فكر كن و با مشورت دوستانت. فكر كن و با مشورت دوستانت. فكر كن و با مشورت دوستانت٢٢٢٢٢

�����بگو چرا عالبگو چرا عالبگو چرا عالبگو چرا عالبگو چرا عال ّّ ّّ ّّمه حلمه حلمه حلمه حلمه حلّ ّّ ى توفيق زيارت آقاى توفيق زيارت آقاى توفيق زيارت آقاى توفيق زيارت آقاى توفيق زيارت آقاّ
امام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــامام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــامام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــامام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــامام زمان ــ عجل�الله تعالى فرجـه ـــ
نصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـمنصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـمنصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـمنصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـمنصيبشان شد؟ آيـا مـا هـم مـى�تـوانـيـم
امام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـهامام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـهامام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـهامام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـهامام را ببينـيـم؟ بـراى ايـن تـوفـيـق چـه
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