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بوسه ی فرشته ها

شللوروشللادیوهلهله،همهیشهررا
فراگرفتهبود.شللکوهومعنویتمراسللم،
همگانراتحللتتأثیرقللراردادهبود.زن
هاتاشمیکردندخودشانرابیشتربه
عروسنزدیککنندوبهاینترتیبمحبّت
وشللادمانیخودرانشاندهند.جوانانهم
سللرودمیخواندندوجمعیتراهمراهی

میکردند.
داماد،گاهللینگاهیبهعللروسزیبای
خودمیانداختوموجیازمهروشللادی
درچشللمهایشنمایانمیشد.امّاعروس
ازشللّدتشرموحیا،خرسللندوگلگونه،

چشمبهزمینمیدوخت.
یکنفللرازمیانجمعیتبللههمراهش

گفت:
-فاطمهیبنتاسد،عروسخوشبختی
خواهللدبود.زیراابوطالللب،جوانبرومند
قریشللیرابههمسللریخویللشبرگزیده

است.
مخاطب،پاسخداد:

-البتهابوطالبهم،دختربسیارخوبیرا
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بهعنوانهمسللر،درکنارخواهدداشللت،
فاطملله،دختراسللد،بللهراسللتینجیبو

پاکدامنوصبورومهرباناست.
-چنیناستکهمیگویی.

-خداوند،اینپیوندرامبارککند!
همراهانعروسوداماد،همچنانهلهله
کنان،باعللروستاخانهیعمللویپیامبر
اسللام،یعنیابوطلبپیشرفتند.وبهاین
ترتیبابوطالبوفاطمهزندگیمشللترک

خویشراآغازکردند.

***

زوججوان،درکناریکدیگربهخوبی
وخوشیمیزیستند.زندگیآنهاسرشار
ازشادیونشاطبود.اکنونآندو،صاحب
چندفرزندشللدهبودندکهبهزندگیشان
نللوروصفاوروشللنیمیبخشللید.امّابه
تازگیفاطمهحالتیدیگرداشت.احساسی
آمیزهازشادیونگرانی،سراسروجودش
رافراگرفتهبود.زیراباردیگرکودکیدر

شکمداشت.
درآنروزگار،مللردممکهبتپرسللت
بودنللد.آنهابللتهایشللانرادرخانهی
خدا،درکعبهقراردادهبودندوبهپرستش
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آنهامیپرداختند.امّافاطمه،دختراسللد
وهمسللرابوطالللب،ازبتهللابیزاریمی
جسللت.اوخداییگانهراباورداشتوبه

اومهرمیورزید.
عربها،ماهرجبوروزجمعهرابیش
ترازماههایدیگرگرامیداشللتهواحترام
مللیکردند.بههمینجهللت،دراینایام،
بتهایکعبه،مشتریانبیشتریداشتند.
آنروز،جمعللهبودوسللیزدهمینروز
ازماهرجب.گروهزیللادیبرگردکعبه،
حضوریافتهبودندتابهبتهایخودابراز
ارادتکننللد.درمیانایللنمردم،زنیبود
کللهدامانجانش،بهشللرکوکفرآلوده
نشدهبود.اونهبرایپرستشبت،کهبرای
عبادتخللداییگانه،خدایللیکهابراهیم
خلیل،بهفرماناوکعبهرابنانهادهبود،در

آنجاحضورداشت.
فاطملله،درپیرامونکعبهمیچرخیدوبا
خللدایخویشرازونیازمیکرد.پیشاز
ایللن،گاهوبیگاه،دردهاییرااحسللاس
کردهبود.امّادراینحالنیز،احساسکرد
کهدوبارهدردبهسراغشآمدهاست.اوبا
داشتنچندفرزند،ویژگیهایدردزایمان
رابللهخوبیمیشللناخت.درد،باشللوقی
مادرانهدرهمآمیختهبود.فاطمهدسللتدر
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پردهیکعبهانداختوزمزمهکرد:
»خداونللدا!بللهتللووپیامبرانللتوبلله
کتابهللایآنانایمللاندارم.گفتارجّدم
ابراهیللم)ع(را،درسللتمیدانللموباور
دارم...آفریدگارا!تورابهابراهیموبهاین
کودکیکهدرشللکمدارم،سللوگندمی
دهمکهزایمانشرابرمنآسانفرمایی!«

***

-تو،بهچشمخودتدیدی؟
-آری.باورکنکهدیدم.

-پللس،تعریفکنببینللمماجراچگونه
بودهاست؟

-هللمچنانکهفاطمه،همسللرابوطالب،
زیرلبزمزمهمیکللردودعامیخواند،
ازدردبیتابشللد.اودرجسللتجویپناه
گاهللیبرآمدهبودکهناگهللاندریکیاز
دیوارهایکعبه،شکافیپدیدآمدکهیک

نفربهراحتیمیتوانستازآنبگذرد.
-راستمیگویی؟

-بعد،چهشد؟
-انللگارنیرویللینامرئللی،اورابهدرون

کعبههدایتکرد.
-شگفتانگیزاست.
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-آری،وبافاصله،دیواِربازشده،بههم
برآمد.

-حال،چهبایدکرد؟
-بهتراستبهسراغطایفهیبنیعبدالدار

برویم.
-کلیددارانکعبهرامیگویی؟

-آری،برویللموازآنهللابخواهیمکه
بیایندودِرخانهیکعبهرابازکنند.

-فکربدینیست،برویم.
بهایللنترتیللب،گروهیبهسللویبنی
عبدالدارشللتافتندودرخواسللتخودرابا
آنهادرمیانگذاشللتند.امّابنیعبدالدار
نپذیرفتنللد.زیراگشللودندِرخانهیخدا،
تنهللادرروزویللژهایازسللالبایدانجام
میشللد.مردم،اصرارکردندوسللرانجام
کلیددارانکعبهحاضرشللدندکهدِرخانه
یخللدارابازکنند،امّاهرچهبیشترتاش
کردندکمتربهنتیجهرسیدندودِرکعبهباز

نشدکهنشد!

***

سللهچهللارروزیکللهگذشللت،کعبلله
دوبللارهحالوهواییدیگریافتودرحالی
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کللهگروهیگرداگللردخانهیخللدا،می
چرخیدند،حیللرتزدهوناباورانهدیدندکه
هماندیللوار،همانخارهسللنگ،باردیگر
گشللودهشللدوفاطمهدختراسللدوهمسر
ابوطالللبقدمبهبیرونگذاشللت.امّااینبار
تنهانبود،بلکهنوزادیبردامنداشت.نوزاد،
پسربودوزیباروی!انگارکهفاطمهماهرادر

آغوشداشت.
بهزودیخبردرشللهرپیچیللد.بویگل
محمدیهمفضاراپُرکرد.همهشادوشگفت

زدهبهدیدنفاطمهوفرزندششتافتند.
ابوطالبهمهمینکهماجراراشنید،شتابان
وشادمانخودشرابههمسرشرسانید.فرشته
هابرچهرهینوزادبوسهمیزدند.فاطمهسر
ازپانمیشناختوازخوشحالیدرپوست
خودنمیگنجید.ابوطالب،لبخندزنان،نوزاد

رابهآغوشکشید.
فاطمهگفت:

-شللنیدمکههاتفیگفللت:نامشراعلی
بگذارید!

-ابوطالبگونهینوزادراغرقبوسهکرد
وگفت:

-علی!چهنامزیبایی!
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یاور سپیده
-ابوطالب!همسللرمهربانم!مدتیاست
غبارغمرابرچهرهاتمیبینموموجیاز
ناراحتیرادروجودتاحسللاسمیکنم.
نمللیخواهیبگوییازچللهچیزینگران

هستی؟
-فاطمهجان!توخوبمیدانیکهامسال
درشهرما،مکه،خشکسالیعجیبیپدید
آمدهاسللتوزندگیمابامشکاتیروبه

روشدهاست...
-چهمیشللودکرد؟بایللدبهخداتوکل
کنیللموازاوبخواهیمکللهگرفتاریهارا

برطرفسازد.
-راسللتمیگویی.امّانگرانیمنبیش
تربهخاطرعلیاسللت.آخر،او،ششسال
بیشترنداردوهنوزبهمراقبتورسیدگی

نیازمنداست.وضعماهمکه...
-حالفکرمیکنیچهبایدکرد؟

-چللهبایدکرد؟حالکللهخودمانتوان
مالیچندانینداریم،ناچاریمپسرمانرابه

کسیبسپاریمتابزرگشکند.
-امّا...

-میدانمچهمیخواهیبگویی.نگران
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تربیتاوهستی.درستاست؟
-آری،تنهابههمیننکتهمیاندیشم.

-بسللیارخوب،گوشکن!نقشللهایبه
نظرمرسیدهاست.
-چهنقشهای؟

-النمیگویم.ببین!یکروزخواست
خداونللداینگونهبللودکهبللرادرزادهام
»محمد«رادرآغوشمهرخودجایدهیم
وسرپرسللتیاورابرعهدهبگیریم.درست

میگویم؟
-همینطوراسللت.امّامنظللورتازاین

حرفهاچیست؟
-مللیخواهللمبگویللماکنللونبایداز
بللرادرزادهاممحمددرخواسللتکنمکه
سرپرسللتیعلللیرابرعهللدهبگیللردوبه
اصطللاحاورابزرگکند،تاانشللاءال
خداونددرکارمانگشایشیپدیدآورد.
-فکربسیارخوبیکردهایابوطالب.

-یعنیتوموافقی؟
-اگرقراربودپسرمانرابهنزدکسیغیر
ازمحمدبفرسللتیم،دلمراضینمیشد.امّا
محمدرافردیشایسللتهبرایاینکارمی
دانللم.بنابرایندلیلینللدارمکهباطرحتو

مخالفتکنم.
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***

شش،هفتسللال،علی،همچوننهالی
درخانللهیپیامبرخدابهرشللدوبالندگی
خویللشادامللهدادوازاخللاق،تربیتو
دانشرسولخداصلیالعلیهوآلهوسلم
بهرهمندشد.او،گلیبودکهبزرگترین
وبرترینباغبانجهانپرورشاشمیداد.
وبدینگونهعلینوجواندردامانانسانی
والومهربانبلزرگشدوسینهاشسرشار
ازفضیلتودانایللیومعرفتگردید.آن

چنانکهخودشبعدهامیگفت:
»همچونبچهایکهدرپیمادرخویش
میدود،هموارهبهدنبالرسولخدابودم.
هرروزدرسیازایمانواخاقوفضیلت
بهمنمیآموختومننوروحیورسالت
رامللیدیدموبوینبّوترااستشللماممی

کردم.«
واینبودکهوقتللیخداوندمحمدرابه
پیامبریبرگزیدوعطررسللالت،جهانرا
خوشبوکرد،علی،پیشازدیگراناسام
خویللشرااعامکردووفللاداریخودرا
بیشازدیگرانبهپیامبرخداابرازداشت.
علیعلیهالسللامبازهللمدرپیمحمد
صلللیالعلیهوآلهوسلللمبللود.اوپس
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ازگزینشحضرتمحمدبللهپیامبری،از
سللویخداوند،روزهاهمراهبارسولخدا
برایاداینمازبهدرههایمکهمیرفت،

وشبهنگامبازمیگشت.
یللکروزابوطالبفرزنللدشرادیدکه
باپسرعمویشمحمدمشغولنمازخواندن
اسللت.اندکیتأملکردتانمللازآنهابه
پایانرسللید.سللپسبارسللولخداگفت
وگویکوتاهیکللرد.بعدهمروبهفرزند

خودکردوگفت:
-علیجان!چهکارمیکنی؟

وپاسخشنیدکه:
-پدرجللان!منبللهدیناسللاموآیین
محمدیگرویللدهام.واکنونبرایخدابا

پسرعمویخویشنمازمیگزارم.
ابوطالبباشللادیفراوانللیکهدردلو
چهرهداشت،سللریبهعامتتأییدتکان
داد.آنوقتآرامبهپشتعلیزدوگفت:
-پسللرم،خوبمیکنی.ازپسرعمویت
محمدجدامشللوکهاوتللوراجزبهخیرو

خوبیوسعادتنمیخواند.

***

دعوتپیامبربهاسللامتاسهسالپنهانی
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بود.دراینمدت،باتماسهاییناآشکار،
گروهیبللهآیینمحمدیگرویدند.همین
گروهبودندکهدورازچشللمدیگراننماز
مللیخواندنللد...ازآنپللس،پیامبرخدا،
مأموریتیافتکهآشکارامردمرابهدین
خدابخواند.ودراینراهدسللتورداشللت
کهنخستخویشللاوندانخودرابهاسام
دعوتکند.بهاینجهت،حضرتمحمد
صلیالعلیهوآلهوسلمبهعلیگفتکه
مجلسیفراهمآوردهوشخصیتهایمهم
بنیهاشللمرابهاینمهمانیفللرابخواند...
مجلسآمادهشللدهبودولیپسازصرف
غذا،ابولهبعمویپیامبرباسخنانسبک
وبللیپایهیخودآمادهگیآنجلسللهرا
برایطرحمسللألهیمهمیکهرسولخدا
درنظرداشت،بههمزدومهمانانپراکنده

شدند.
یللکروزدیگر،پیامبللردرجمعبزرگی
ازسرانبنیهاشللمبهایرادسخنپرداخت،
رسالتخودشراآشکارساختوفرمود:

»آگاهباشللید،همانگونهکهمیخوابیدو
بیدارمیشوید،درروزبازپسینزندهخواهید
شللد.درآنجا،نیکوکارانپاداشخویش
رامللیگیرندوبدکاراننیللزبهکیفرکردار
زشللتخویشمیرسند.بهشللتجاودان
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ازآِننیکللوکارانودوزِخهمیشللهگیاز
آِنبللدکارانخواهدبللود.هیچکسبرای
خویشاوندانونزدیکانخودچیزیبهتراز
آنچهمنبرایتانآوردهام،نیاوردهاست.
هدیهیمنبرایشللما،خیروسللعادتو
خوشللبختیدنیاوآخرتاسللت.خداوند
بهمنفرمللاندادهکهشللمارابهتوحیدو
یکتاپرستیبخوانم.حالبگوییدببینمکدام
یکازشللملادراینراهبللهکللللمکمن
میشللتابد،تاهماوبرادر،وصیونماینده

یمندرمیانشماباشد؟«
نفللسدرسللینههامانللدهبللود.بُهتو
سللکوتهمهجارافراگرفتهبود.چشمها
بهیکدیگردوختهمیشد،امّاهیچکس

حرفینمیزد.
دراینمیان،نوجوانیبهپاخاستواعام
کردکهحاضراسللتدراینراه،پیامبررا
یارویاورباشللد.پیامبراکرمصلیالعلیه
وآلهوسلللمسریتکاندادوفرمود:علی

جانبنشین!
دوبللارهپیامبرسللخنخویللشراتکرار
کرد،وبازهمجزعلیکسیشهامتاعام
همکاریرانداشتوبازرسولخدادستور

دادکهعلیبنشیند.
وقتیبرایسللومینبار،گفتللهیپیامبر
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خللداصلللیالعلیهوآلهوسلللمدرفضا
طنیناندازشللد،بللازهمعلیبللاقاطعیت
واسللتواریپیشللینازجللایبرخاسللتو
آمادهگللیخویشرااعامکرد.رسللول
اکرم)ص(دسللتعلیراگرفتوسللخن

تاریخیخودرابیانکردکه:
»علی،برادر،وصی،خلیفهوجانشینمن
درمیانشماسللت.سللخنشرابشنویدوبه

راهاوبروید.«
بهاینترتیبدلهایدوستدارانمحمد،
تپشینوآغازکرد،ودشمناِنخداوپیامبر،
ازهمینجا،کینهایعمیقراپیریختند.

امّللاخلللداونللدارادهکللللردکللهنللام
علیعلیهالسللامچونُگلللیخوشبودر
سللینههایمومنان،برویللدوهمهیدنیارا

عطرآگینکند.




