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 تیوال رشیپذ در اریاخت

 ستل  ا   روز در که بوده نیا به بسته نیا .داشتند اریاخت یعنی د،رفتن و دآمدن تنپنج زمان در هاانسان نیبدتر  و نیبهتر 
 «.بله» :دگفتن همه «؟دیدار  دوست ،است یهست نعمت نیا» :گفت ،دیآفر  را ما خدا یوقت .دگفتن کیلب طورچ

 ۀزیجا .است تیباهل صراط ،میمستق صراط «.دیباش داشته قبول ار  میمستق صراط دیبا د،دار  شرط» :گفت
 .دیکرد پنهان را یزیچ نادلت در اما دیکرد قبول» :دیوگیم خدا .بله دگفتن که دبودن یکم تعداد .بود بزرگ یهست

 «.شود افشا د،یکرد پنهان چهآن که کنمیم یکار 

 

 خوک گوشت لذا ،شد ذاتش نیا و رفتینپذ را یعل تیول  ،خوک .شد ناذاتش نیا ،دبودن مجبور که یاتموجود
 قرآن .شد عرضه کائنات کل بر تیعبود نیا .کرد قبول خروس ،پرندگان نیب درمثاًل  .شد نجس و حرامذاتًا 

َُُُِّيَسب ِّحُُ :دیوگیم َُُماُلِلِّ َُُوَماُالَسَماَواتُُِّفِّ َرأضُُِّفِّ  خدا حیتسب همواره ،است نیزم در آنچه و هاآسمان در چهآن ؛اْلأ
 اریاخت هانیا که دبودن موجود دسته دو اما .دیوگیم خدا حیتسب ددار  خودش تیموجود با (1:جمعه).ندیگویم

َخَلقأتُُ :دداشتن  (56:اتیذار ).کنند عبادتم نکهیا یبرا جز دمیافر ین را انس و جن   من ؛لِّيَ عأُبُدونُُِّإَِّّلَُُواْلأِّنأسَُُاْلأِّنََُُوَمُا
 وگرنه بود سیابل ،رفت لو که یکس نیاول .کردند یعهد دب اما دنکن تیعبود اهنیا که بود نیا ما شرط اصالً  یعنی

 نداشت قبول ار  امامت و هالل  ةفیخل اما بود کرده سجده خدا به او .نبود سیابل ،دیورز  بغض دلش در که یکس نیاول
  .ددار  قبول را خدا ناطیش وگرنه
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 خدا عرش از .دیکن گوش حرفش به دیبا شما ۀهم یعنی او بر سجدهدستور  و ،نیزم یرو  خدا نیجانش یعنی فهیخل
 ،لیعزرائ ل،یاسراف ل،یئبراج ل،یکائیم ؛لکم   چهار .ددار  موکل لک  م   ،دچرخیم ددار  اتم در که یالکترون نآ تا
 چهارشود هفت ملک. دارند که با خودشان می رگروهیز  ملک شش هم امهرکد. هستند لشکرها هفرماند هانیا

 چون ،شودیم تا 72 مینیبچ هم کنار را یعرب زبان حروف اگر .یعرب زبان حرف 28 معادل ،تا 28 شودیم تا هفت
ه" است، تا و کسی که "کلمة شودیمُ"الِلََُُِّكلَِّماتُُ" نیا و است حرف دو “اب” ،است حرف سه خودش “الف” الل 

 اسم 72 یجابه اما میوشیم نیزم یرو  یخدا ما» :دگفتن هایهودی .«شود؛ میفَ َيُكونُُ»، «باش ؛ُكن»بگوید: 
 نج 72 با ،رندیگیم قرار شما فرمان تحت هاآن و دکنیم جابهجا ار  یمالئک اسما، نیا از کدامهر  واقع در که اعظم

 ما (۲۳۰ص ،۱ج، یالکاف)«.است تیباهل ما نزد حرف 72 تمام» :ندفرمود محمدباقرامام آقا «.کنیماین کار را می
َبََُُأَبُ چون مینکرد وفا عهدمان به بعد اما میبشناس ار  خدا بزرگواران نیا قیطر  از که میرفتیپذ َتكأ  و زد باز سر ؛َواسأ

 «!میناتو یم مه ما» :میگفتمتکبر شدیم و  (34)بقره:.دیورز  تکبر

 

 کی یعل ای» :گفت و شد وارد شانیا بر صوحانبنصعصعه بودند، احتضار حال در نیرالمؤمنیام یوقت
 سمتشبهاو  اما کرد حرام آدم بر ار  گندم خدا چون .من» :فرمودند «؟آدم ای یبالتر  تو ،دارم سؤال
 «؟نوح ای یبالتر  تو» :گفت (۴۷۴ص ،شاوریپ یهاشب)«.نخوردم گندم نان من و بود نکرده حرام من بر و ،رفت

 ای یبالتر  تو» :گفت «.نکردم نینفر  را شما من ،کرد نینفر  ار  مردمش آخر در نوح .من»: فرمودند
 قلبم تا دنوشیم زنده طورچ هامرده که بده نمانش ایخدا گفت خدا به میابراه .من» :فرمودند «؟میابراه

 یاذره نه و شودیم افزوده یعل نیقی و مانیا بر یاذره نه ،رود کنار هاپرده تمام اگر که داندیم خدا. در یبگ ماآر 
 هفتشش در یموس حضرت «.من»: فرمودند «؟یموس ای یبالتر  تو» :گفت «.شودیم کاسته آن از

 ،داد من به ار  ئتبرا ۀسور  یوقت» :دنیفرمایم نیرالمؤمنیام آقا «.ترسمیم من» :دیگویم قرآن یجا
: فرمودند «؟یسیع ای یبالتر  تو» :گفت «.ندادم راه دلم به خوف یاذره و رفتم کفار و نیمشرک سمتبه
 به خداوند اما «.برو رونیب ماهناخ از» :گفت مادرش بهخدا  ،دیایب ایدن به خواستیم  یسیع یوقت .من»

 «.آورد ایدن به مرا و بود خدا مهمان مادرم روز سه و «شو داخل امخانه به» :فرمود ،اسدبنتفاطمه ،من مادر
ُُُمََمدُ » :فرمودند «؟امبریپ ای ،یبالتر  تو» :گفت َُعبِّيدِّ  هانیا «.امبرمیپ بندگان از بنده کی من ؛َأََنَُعبأٌدُمِّنأ

  .دادیم جان شیبرا یعل حضرت ،بود امام هالل  رسول آقاچون  و دگرفتنیم قرار هالل  یال ریمس در
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 است خودمان با انتخاب

 رهیکب ۀجامع ارتیز  در نیهم خاطربه .میوشیم شیآزما ،است ستیب اشنمره اً قیدق که یکشخط آن اب ما پس
 که دیکرد نییتع انخودت ،دیگفت بله چطور نجاآ در کهنیا به بسته «.دیهست مردم یابتال ۀلیوس شما» :گوییمیم

 دوباره که لیدل نیهم به قاً یدق د؟یآینم ناتادی چرا ، امادیداشت اریاخت کامالً  یعنی ،دییایب ایدن به یزمان چه در
 ده،یورز  بغض تیباهل به نسبت شدیداً  نجاآ در که نفر کی .دکنیم نماشیآزما بال با خدا .دینکن شهیپ نفاق

 یرو  زمانهم بزرگواران نیا از نفر پنج که دیآیم ایدن به یزمان لذا ،دباش فراهم وا یبرا هم سقوط طیشرا دیبا
 حضرت خود. دیایب ایدن به تیباهل زمان در دیبا او ،است گفته بله عاشقانه و شدیداً  که هست یکی .دننیزم

 درخت سمتبه یشپاها با» :دنیوگیم .شود اهنآ هیشب ستخوایم ،کرد حسادت تیباهل مقام به آدم
 در «.دیکوب سرش بر دست شد لخت تا ،خورد وهیم از و کرد دراز دست ،ستینگر  درخت به صورتش با ،رفت

 د،یبرو تیول  یعنی ،نماز برپاداشتن سمتبه دیهخوایم شما یوقت قاً یدق .ستبال نیا دیگویم که میدار  تیروا
 دایپ جلوه طورنیا نجایا که است قتیحق نآ نینماد ۀجلو یعنی د،ییبشو ار  پا و سر و دست و صورت ناهم دیبا

  .هستند تیباهل ،نماز قتیحق چون .است کرده

 

 عاشقانه که بوده آنجا در هم یکس .ریزه و حر مثل شتند،برگ نجایا در و ندداشت بغض آنجا که بودند هم یانکس
 مختار انسان اصالً  ،است انخودت دست زیچهمه اریاخت .ریزب مثل شته،برگ نجایا در و هداشت دوست را تیباهل
 یبعض .گرفتند شیپ جهنم تا ار  نابغضش هم نجایا در و دداشتن بغض نجاآ در که دبودن مه یبعض .است شده دهیآفر 
 .دنور یم شیپ و دنهدیم نانش را محبتشان نیزم یرو  عاشقانه هم نجایا ،دگفتن بله عاشقانه نجاآ در هم

 

 اصحاب زمان در! دکنیم همراه خودش با هم ار  واناتیح و حتی دکنیم یدلبر  ،ودشیم دهیتاب امامت نور یوقت
 به خواستیم چون هم زنده نگه داشت را او خدا .کردینم رها ار  هانآ سگ کی ،دیتاب قتیحق نور یوقت ،کهف
یاری طلبیدند،  عاشورا روز در هاباعبدالل   یوقت .ددار  شرف هاانسان از یبعض به وانیح یگاه که دنابفهم همه
 صاحبان. دادیم اجازه هاآن به دیبا حضرت خود چون شتندندا اجازه اما شدند کمک ۀآماد مالئک و هافرشته تمام
 من یبرا ایدن نیا» :ندفرمودیم نیرالمؤمنیام .دکردن ار  استفاده نیکمتر  اهزیچ نیا از ناخودش ،اعظم اسم

  (3ۀ خطب نهج البالغه،)«.است ترارزشیب بز ینیب آب از
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 یمعرف ار  یعل شد، نازل قرآن بود، نشاچشم یجلو  غمبریپ ،دنابد را شزمان امام قدر خواستینم بشر
 نیحس .ستین ناسرم یبال امام و میمیتی ما م،یبدبخت ما الن خراب کردند، لذا اما بود فراهم زیچهمه کرد،
 نفر کی دنبال الن ما !رفت؟یم منبر یبال شاننیب در یعل !د؟نکرد ار  اهکار  نیا و بود نشاچشم یجلو 

ُماتَُ». میبپرس او از ار  نمایاهسؤال که میگردیم ُ َوُلَُأ َمنأ ُماتَُُاماميَ عأرِّفأ لَِّيةًُ َزمانِّهِّ َتًةُجاهِّ  و ردیبم کسهر  ؛َمي أ
 کی ؟دیشناسیم را زمانتانامام شما (۴۱۰، ص۲ج ن،یالدکمال)«.است مرده تیجاهل مرگ به د،نشناس ار  زمانشامام

 به زمان و نیزم «یرنصُُيَن رُ صُِّنَُنلُمُِّهَُ» :ندیفرمایم معصوم امام که یوقت. شودیم همراه قتیحق نور با وانیح
 سالهسه کی پس .دنداز یب رونیب گهواره از را خودش و بخورد تکان صغرایعل اگر ستین دیبع د،یآیم خروش

  .دنیبنش دلش بر قتیحق نور و برسد شزمان امام به اندتو یم هم

  هیرق حضرت وجود اثبات

 :ندفرمود حضرت «بود؟ دردآور یلیخ کجا» :ددنیپرس سجادامام آقا از .است نیسنگ یلیخ کربال بتیمص
 از یاستدلل ۀارائ با یقم عباس خیش (561ص ،2ج، خطبه متقین() اخالق اسالمی در نهج البالغه)«.الش امُالش ام،ُالش ام،»
ی در ار  هیرق حضرت شهادت ۀنحو ،صدوق خیش ه  طاووس سیدبن. همچنین کندیم نقل أآلمال ُمْنت 

ُُاُُاي» :ندفرمود وند،بر  دانیم به ندخواستیم هاباعبدالل   یوقت» :دیوگیم در کتاب "اللهوف" ُمُُُاُُايختاه،
ُققأنََُُفالُقُتِّلأتُُُأَنَُُإِّذاُاُنأظُرأنَُُُرابُب،ُايُنتَُِّاُُه،ُوَُمَُُفاطُِّايُنتَُِّاُُه،ُوَُيُ ق َُرُُُايُنتَُِّاُُنب،ُوَُيُزِّايُ،نتَُِّاُُوَُُلثوم،کُُ َُتشأ
 زمان شاعران و محدثان از یکی فیس .است کرده خطاب ار  هیرق اسم حضرت، ««...َوّلُبايُأجَُُیََُعلَُ

 ناشیا شعر از تیب دو ند،اخو یم شعر و هیمرث این ائمه محضر در وا .بود کاظمامام و صادقامام
 چیزی ،دهیشن ار  شعراین  که یامام است جالب و است هاباعبدالل   ۀسالسه ،هیرق حضرت درمورد
  .است بوده درست یعنی ،نگفته

 نیا یبرا قدرچ ،درجانبرا» :نداخو  ار  اشعار نیا ،دید زهین یرو  ار  درشبرا سر نبیز  حضرت یوقت کوفه در
 ۀفاطم (45ج النوار، بحار)«.ندهد را جوابش او یول بزند صدا را پدرش که است سخت صغرا ۀفاطم کوچکت دختر
 به معروف ،یشافع احمدبنعبدالوهاب. است شده نقل سالهسه ۀدردان نیا یبرا تیروا در که ستا ینام صغرا

 که دارد وجود یمرقد  و بقعه ،دمشق جامع مسجد کینزد» :دکنیم نقل دهم باب "،نن  الم  " کتاب در ،یعرانش  
 :ستا نوشته نیچننیا مرقد نیا درگاه در واقع سنگ یرو . است معروف ،نیالحسبنت هیرق حضرت مرقد به
لَُُِّشرَفتُبُقَعةُُُالبيتُهَذا» در جایی دیگر آمده است:  «.الَشهيدُاحلُسنيَُوبِّنتُُُآلهُوََُُعليهُُِّالِل َُُُصل ىُیالَنبُِبِّ
 مادر. دیرس شهادت به شام ۀخراب در یسالگسه سن در که داشت هیرق نام به یدختر  هاباعبدالل   حضرت»
 حضرت» (299ص خ،یالتوار  منتخب)«.داشت یار یبس مناقب و لیفضا که بود اسحاقام هانقل اکثر مطابق هیرق
  (197ص ،2ج ارشاد، ۀترجم)«.بود سال سه ،شهادت هنگام حضرت آن مبارک سن. بود آمده ایدن به شعبان ماه در هیرق

 سالهسه کی
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 از ییبها کامل است، یقم عباس خیش مرحوم المهموم نفس ۀترجم که "؟گذشت چه کربال در" کتاب در
 گفتندینم هاآن به و داشتندیم نهان کودکان از را خود پدران شهادت نبوت تیباهل»: کرده نقل هیحاو کتاب

 از یشب نیحس ۀچهارسال دختر و دیطلب خود ۀخان به را هاآن دیز ی تا «.است کرده سفر شما پدر»: گفتندیم و
 دنیشن از زنان «.بود شانیپر  و نگران که دمید خواب در را او اکنون رفت؟ کجا به پدرم»: گفت و برخاست خواب

 چه»: گفت و شد داریب خواب از دیز ی. شد بلند ونیش و افتادند هیگر  به هم گرید کودکان و شدند انیگر  سخنان نیا
 در و آوردند را سر. ببرند او یبرا را پدر سر داد دستور نیلع آن. دادند خبر او به و کردند قیتحق واقعه از «است؟ خبر

 را آنو  دیکش حهیص و شد هراسان کودک آن «.توست پدر سر»: گفتند «ست؟یچ نیا»: گفت. گذاشتند دامنش
 یکسچه است؟ کرده خضاب خونت به را تو یکسچه پدرجان»: گفت و گرفت نهیس به و برداشت تشت انیم از

 باشم؟ دواریام یکسچه به تو از بعد پدرجان کرده؟ میتی یکودک نیا به مرا یکسچه است؟ دهیبر  را گردنت یهارگ
 «.کرد وفات دمشق در و شد ماریب وی «شود؟ بزرگ تا کند ینگهدار  را میتی یکسچه پدرجان

 دیشه الوجوهمن وجهچیهبه. است نداشته وجود هیرق حضرت گفته "ینیحس ۀحماس"کتاب  در یمطهر  دیشه ندیگویم
 رفتند شد، دیشهزمانی که ایشان . ستی اوهاادداشتی از نیا بلکه نگفته، را هیرق حضرت یماجرا اشیسخنران در یمطهر 
 سرفصل، کی عنوانبه یمطهر  دیشه. کردند دایپ را یقاتیتحق یهاشیف یعنی ادداشت،ی یادیز  تعداد گشتند،را  اشیزندگ و خانه

 یمطهر  دیشه اگر. نکرده دییتأ را شبهه نیا شانیا «.است نیا کنند،یم وارد که یشبهات از یکی» :بود نوشته کاغذ ۀبرگ کی در
 . ه استدینشن یمطهر  دیشه هاییسخنران درگاه کسی این موضوع را هیچ .گفتیم اشیسخنران در را نیا د،یرسیم اجماع به

الحسن یاب ،یشناسنسب استاد ، ازاست "واألعقاب واأللقاب األنساب لبابکتاب " ،یبعد  سند
 قنُد فُ ابن "أنساب" کتاب به یسن و عهیش واقع در. قنُد فُ به ابن مشهور یهقیبال دیز بنالقاسمیاببنیعل

 هماالسالميعلُیعلُبنُنياحلسُاوّلدُمنُفهم»: دیگویم هفتم، ۀطبق ،الطبقةُالسابعة در. کنندیم استناد

 پسر نیحس اولد از هاآن. ةيوُرقُنةيوُفاطمةُوُسکُالسالمهيعلُنيالعابدُنيُزُاّلُأوّلدهُمنُبقيُلُو
 «.نماند یباق هیرق و نهیسک و فاطمه و نیالعابدنیز  جز هماالسالم،یعل یعل

 اصالً . است األمین محسن السید المام از "الشیعه أعیانکتاب " ،گرید سند
ُهايالُنسبي». است داده صیتخص نیالحسبنتهیرقرا به  ژهیو بخش کی

ُمشهد ُو  یکینزد در که شودیم داده نسبت یشهادت محل کی او به ؛قب
 و شام در و بوده یاچهارسالهسه دختر نکهیا در پس «.است دمشق در یعمارت

 .ندارد وجود یشک چیه ده،یرس شهادت به پدر سر بردن یماجرا با

 

 به مرا یکسچه
 میتی یکودک نیا

 پدرجان کرده؟
 به تو از بعد

 دواریام یکسچه
 باشم؟
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 شهرت اصل

 ،متواتر ثیحد اصالً . شودیم شهره مردم نیب یزیچ کی مثالً  ،است مسئله آن اثبات بر امر ،یک مسئله شهرت
 طنتیش ،کرده نقل هیرق حضرت درمورد خوشوقت یقاآ مرحوم که ییماجرا سر. رسدیم ما به شهرت جهت از

 ۀعائل ءجز ه،یرق نیا نکهیا در» :گفت بلکه نبوده یاهیرق اصالً  نگفت ناشیا. دمید ار  لیفا اصل من. شد
. ستین یشک مه دهیرس شهادت به ،شام در چهارسالهسه یاهیرق نکهیا در و ستین یشک است، نیحسامام

 اصالً  «.عباس حضرت دختر ای اکبریعل حضرت دختر ای بوده نیحسامام دختر وا مینادینم ما اما
 تیجنا کار، نیا ؟دندار  تیمظلوم بچه نیا ،بوده عباس حضرت ای  اکبریعل حضرت دختر میکنیم فرض

 جواد خیش .است نیالحسبنت او که است نیا حیصح و معروف قول نکهیا کما گرفته؟ صورت که ستین
 شهره حرم نیا «.تسیفکا ما یبرا ،حرم ،هیرق شام، ندیگویم که نیهم» :فرمودندیم ،است بزرگان از که یزیتبر 

 داستان ود،نب شام در هیرق حضرت اگر .است تواتر اصل ،شهرت اصل. ستا هیرق حضرت مال نکهیا هب ستا
م یعلبننیحس یبرا و اندبم نجاآ دیبا نفر کی. دکردنیم پاک کالً  ار  تیباهل اسارت  . دکن یدار عل 

 

 ار  هیسور  که ختیر  ار  شابرنامه غرب. است مرتبط هیسور  یماجرا با که است انیجر  نیا پشت یایاسیس لیدل 
 ددار  نجاآ یامانت تا دو چون بود، رانیا ،داشت وجود یجد   اریبس واکنش احتمال که ییجاها از یکی و کند اشغال

 ۀبرنام از استفاده با ؟دکردن کارهچ. هیرق حضرت یگر ید و نبیز  حضرت یکی ،است حساس هانآ یرو  و
 گفتند نبیز  حضرت درمورد. آوردندبه وجود  کیتشک دو هر درمورد یوهاب یهاشبکه و ینترنتیا و یاماهواره

 وجود اصالً  شانیا که گفتند هم هیرق حضرت درمورد. ودشیم داده نسبت ناشیا به مصر در قبر کی که
 یهادست ؟دکن دفاع هیسور  از دیایب دهبخوا ایران که ددار  یلیدل چه ینید لحاظبه صورت، نیا در .است نداشته
 یزیر طرح کایآمر  مؤسسات در انیعیش نیب یدعوا داستان. ستا هیرق حضرتانکار  انیجر  سرپشت پنهان

 به لیتبد هاپول نیا «.میکرد انیعیش یهایمداح خرج دلر ونیلیم۴5» :دیوگیم "برانت کلیما". است شده
 اصل .اوردیب نییپا ار  هاباعبدالل   شأن که شد زشت اریبس و فیسخ یهاآهنگو  اشعار ،پاکت ،سبک ،شعر

 .دیایب نییپا او پرچم که است نیحس سر بر دعواها

 

 حضرت اگر
 شام در هیرق

 داستان نبود،
 اسارت

  را تیباهل
ا
 کل

 .کردندیم پاک

 یهادست
 ،پنهان

 انیجر  سرپشت
 حضرتانکار 

 .ستا هیرق
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 هایغرب و هاییبها سمت از ،دیرس قدرت به تا اما کردیم شرکت هایعزادار  در و دیمالیم سرش به لگ   رضاخان
. گرفت ار  هایعزادار  و هاهیتعز  یجلو او هم  «.ببر نیب از ار  نیحس»: دیرس دستور یفراماسونر  یهاشبکه و

 تومان هزارصدیسستیدو یاقهیدق که یمداح. کرد منحرفش دیبا گرفت، را ینیحس موج نیا یجلو  شودینم
 ،ودش معروف ،مداح کی یوقت ؟دارد یفرق چه شتکُ  پول یبرا ار  نیحسامام که عمرسعد با د،ر یگیم
 نیحسامام. دباش ناحواسم. ودشیم تیباهل زدن او زدن ، لذااست نیحسامام مداح نیا ندیگویم

 ۀمیق و هروض یچا دییوگیم. ودشیم یداشتندوست مه نآ ،دیآیم نیحس کنار که یزیچهر  و است عشق
آن  یبرا یعزادار  و هاباعبدالل   ۀروض. ستا شدنیشرط خاطربه نیا ،ستا یر گید زیچ کی نیحسامام

 نایقل یرو  سال چهارپنج. انداخت جا کنارش ناتو یم ار  یانحراف هر که آوردیم یشاداب و نشاط قدرآن حضرت
 ناعمرش زهایچ طورنیا و مد   و دود با طورنیا هانیا که ددار  اری چقدر زمانامام رمگ. دشدن موفق و کردند کار

 .دباش جمع نامحواس .است سیابل ۀخواست نیا ؟دکنن کم ار 

  

 خدا به دنیرس ریمس تنها ت؛یوال

 !هستند کجا هیرق حضرت و نبیز  حضرت که شود مشخص الن دیبا فقط انگار. است مطرح هیسور  یماجرا
 حضرت لشکر با و اندهرفت انیعیش نکهیا یبرا. دنهست شام در هانیا چون ؟اندگذاشته بزرگوار دو نیا یرو  دست چرا

 مییایب که میستین کوفه اهل ما یعنی. ددار  معنا نیا و هستند نبیز  حرم از دفاع مشغول عباسالابوالفضل
 ما وگرنه میهدیم ناج هانیا قبر یبرا ما. مینابچرخ هاکوچه در ار  زمان امام تیباهل و امبریپ تیباهل

ُأسُُرَُ مقام .است داده ارزش آنجا به که است آنان مبارک وجود نیا است، چوب و سنگ مشتکی نجاآ که میدانیم
 نه د،زدن یبارگاه و گنبد کی آنجا در .دداشتن نگه نجاآ ار  نیحسامام سر روز چند که است ییجا ،نيسَُاحلُُ

 ددار  تیاهم نیا. میفتایم هاباعبدالل   تیمظلوم ادی و میور یم جاآن به ما. مبارک سر نه و است دفن یاجنازه
 دبوسنیم که ار  نیزم هانیا ایآ. دبوسنیم را نیزم د،ننیبیم که ار  رضاامام حیضر  هایلیخ. میبفهم ار  نیا که

دِّهُِّوَُُالأرِّضاُیَُرَبُِّ ُُسبأَحانَُ» :ندیوگیم هنعوذبالل   َمأ  ۀانداز به آنجا در که دیکنینم دایپ نیزم ۀکر  یرو  ییجا !؟«ِبِّ
 کار نیا ُغالت. میکنینم اسیق خدا با ار  تیباهل هنعوذبالل   ما. شود ندهاخو  قرآن و نماز تیباهل یهاحرم

 خدا هانیا» :دنیوگیم و دکننیم غلو تیباهل حق در که ینکسا. انددیم نجس را هانآ عهیش و کنند،یم را
 ۀدیچیپ یاهانیجر  «.خداست ،حیمس» :دگفتن و درفتن اهیحیمس که درفتن ار  یباطل راه ناهم هانآ «.هستند

 . ستهانیا سرپشت یاسیس

 

 یجلو  شودینم
 موج نیا

 را ینیحس
 دیبا گرفت،

 .کرد منحرفش

 ۀکر  یرو  ییجا
 دیکنینم دایپ نیزم

 آنجا در که
 یهاحرم ۀانداز به

 و نماز تیباهل
 .شود خوانده قرآن
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 هانیا» :دنیوگیم اهیخارج. است شده نید وهن موجب عمل نیا. دبردن عیتش از ییآبرو چه یزنقمه یماجرا با
 آن در نامهمه چون دکنیم استفادهسوء تیباهل حب از د،بزن ضربه ما به دهبخوا دشمن اگر «.دوحوشن

 نام به تهران در سیانگل یاطالعات افسر کی بود، مطرح شده نفت شدنیمل یهازمزمه که یزمان. میدار  اشتراک
 نیا. کرد دبودنیس یادعا شبهکی و کرد یناچوپ نجاآ در سال چهار. دفرستادن یار یبخت ریعشا نیب را "کاکیج"

. دندیدیم بلند محاسن با ظهر و محاسن بدون را او مردم صبح .۱ !داشت مه کرامات یسر  کی کاکیج دیآس
 خازن درونش که داشت ییعصا .۲ ؛دبودن دهیند یزیچ نیچن مردم و بود آورده سیانگل از که داشت یمصنوع شیر 

 برق ار  مردم و دادیم فشار را دکمه داشت، یادکمه ،بود یآهن نوکش که عصا نیا. کردیم رهیذخ برق و داشت
 نام به یفکر  انیجر  کی سپس. کرد نینشنهاخ ار  یار یبخت سادات وا «!گرفت را تو جدم» :گفتیم ،گرفتیم
 صنعت ،سهل  د   ن  یم یعل مهر هرکه» :بود کرده ستدر  ناشیبرا مه شعار کی کاکیج دیآس. انداخت راهبه  "هاییطلو"

 باها این ؟دخور یم شدرد چه به نفت یمل صنعت ،دارد دل در را یعل مهر ههرک یعنی «.سهن  چ   یس نفت یمل
 بیترت نیا به «نه؟ ای شود یمل نفت یدار  دوست»: گفتندیم دند،یرسیم که مردم بهو  دندیچرخیم محل در چوب

 مرگ حد تا را او ، لذاستین دلش در یعل مهر که بود معلوم ست،خوایم را نفت صنعت شدنیمل یکس راگ
 ،امروز. گرفت دستبه طالبیاببنیعل حب از سوءاستفاده با ار  نفت صنعت شدنیمل کاکیج دیس. زدندیم

 ۀشبک که افتاد اتفاق یوقت هیسور  یماجرا. زندیم نیزم یعل حب با بزند، نیزم ار  ام بخواهد اگر دشمن
 داستان ،شد نیتوه یعرب زبان اب هیسور  در ،کرد نیتوه شهیعا به. کرد کار به شروع (فدک ۀشبک) بیاسرالحبی

 . ددارن هم ما مملکت یبرا ار  برنامه نیهم یعنی ود،شیم نیتوه یفارس زبان اب ددار  الن یوقت. آمد شیپ یگر یسلف

  

 

 یا اباصالح!
 ولی باور کن گرچه این شهر شلوغ است

 ...پیچد صدا می ،چنان جای تو خالیستآن
 

 دشمن اگر
 ما به بخواهد

 از بزند، ضربه
 تیباهل حب

       سوءاستفاده
 .کندیم


