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درباره مؤسسه حضرت خديجه3

اسالم مديون دامان زناني است که مردان بزرگش را به
معراج رس��اندند .زناني که نامشان همچون وجود پاکشان
در س��راپردة عفت پنهان مانده اس��ت .مادران و همسران
اهل بيت :که روزگاراني بسي سختتر از روزگار ما را با
افتخار پشت سر گذاشتند .ما برآنيم تا نام و مرام اين مادران
و همس��ران آسماني را زنده کنيم تا الگوي زن مسلمان در
جهان فراموش نشود.
نه تنها فرهنگ بانوان اس�لام ،که بسياري از سنتهاي
زيباي اسالمي در هياهوي فرهنگهاي شرق و غرب گم
شده است .اين ملت ،شيفتة اهل بيتي است که شبانه ،کيسة
آذوقه بر دوش گذاش��ته ،راهي محلههاي فقرا ميش��دند.
عاش��ق خانداني اس��ت که با زبان روزه ،مسکين و يتيم و
اسير را به خويش ترجيح ميدادند .پيرو راه ائمهاي است که
با پاي پياده به زيارت اجداد خويش ميرفتند.
مؤسس��ه حضرت خديجه اي��ن راه را ادامه خواهد داد تا
لبي تش��نه و پايي برهنه نماند و نيازمنداني که اميدشان از

همه جا قطع شده ،چشم اميد به خانة خديجه 3بدوزند و
دست پر بازگردند.
چه بسا عاش��قاني که تش��نة زيارتند و آه در بساطشان
نيس��ت .اين مؤسسه مأوايي اس��ت براي اين تشنگان تا با
کمترين هزينه ،توشة سفر را به دستشان دهد و ساية سري
براي اقامتشان فراهم سازد.
اميد است با ياري عاش��قان اهل بيت :و خيرخواهان
حاتمپيش��ه ،چراغ اين خان��ه روز ب��ه روز پرفروغتر و بزم
حمايت و زيارتش پررونقتر گردد.
مؤسسه حضرت خديجه3
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بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمدهلل رب العالمين و
صلي اهلل علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ديج َة
ديج ُة َو أْي َن ِم ْث ُل َخ َ
َخ َ

قلم عاجز است از ادای حق بانويي که قلب اول شخصيت
عالم را به خود جذب کرده و سرور و فخر همه انبيا و امامان
و اولي��ا ،پيامبر اکرم ،از او مدح فراوان ک��رده و در فراق او
بيتابي و اش��ک فراوان ريخته و کسي که کالم او حقيقت
محض است ،ميفرمايد« :و اين مثل خديجه" کجا مانند او
پيدا ميشود؟»
کسي که خدا و اولياي او و مالئکه به او مباهات و فخر
ميکنن��د و افتخار دارند امامان ما که بگوييم يابن خديجه
الکبري! حقيقتا بزرگ زنی اس��ت ک��ه همه خوبان عالم را
ش��يفته خود کرده اس��ت؛ البته ايش��ان ويژگي و کماالت
فراوان��ی دارند ،ول��ي نمیتوان به راحت��ی از صفت ايثار و
گذشت ايشان عبور کرد ،چرا که سخاوت بينظير او باعث
شد که از جان و مال و آبرو و هستي خويش بگذرد و همه
را در راه خدا خالصانه تقديم کند.

در عوض حق تعالي ،همسري مثل پيامبر 9و دامادي
مثل موال علی 7و فرزندي مثل فاطمه 3و زرّيهي او را
به خانم خديج ه 3رحمت فرموده است.
اميد اس��ت که همگي راهرو راه آن بانوي بزرگ باشيم.
قطعا هر قدم و قلم و حرکتي که در راس��تاي احياي نام يا
در راه آن بانو باش��د رضاي حق تعالي و خشنودي و دعاي
پيامبر و اهلبيت :را در پي خواهد داشت.
کتاب ماجراي عش��ق من ،در همين راستا از بانويي که  
س�لاله همان بانوس��ت به قلمي زيبا نگاشته شده که اميد
اس��ت قدمي در معرفي بانوي کرامت باشد و خلق و خوي
امالمومني��ن ک��ه حقيقتا مادر واقعي امت اس��ت را در همه
عزيزان زنده کند.
با تشکر

سوم رجب 1439

شهادت امام هادي7
8

حبيب اهلل فرخزاد
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دخترم!
برايت قصههاي زيادي گفتهام.
تم��ام قصهه��اي مادرب��زرگ ي��ک طرف ،قص��ة خو ِد
مادربزرگ خديجه يک طرف.
امشب ميخواهم برايت قصة خودم را تعريف کنم.
نميدانم چرا ميخواهم از خودم بگويم .ش��ايد به خاطر
اينکه هيچکس از من نگفت...
ميداني مادرجان! دلم لک زده براي اينکه صدايم کنند
«مادر بزرگ» ،ولي انگار بچههايم مادربزرگشان را فراموش
کردهاند .بگذار خودم يادي از خودم بکنم.
اين تو و اين قصة مادر بزرگ!
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يکي بود...
يک��ي بود ديگر! مگر قرار بود چند تا باش��د؟ همة قصه
همين اس��ت .در خانه اگر کس است يک حرف بس است.
حرف حساب که مدتها منتظر بودم يک نفر بيايد آن
يک ِ
گوش اين مرد ِم بيحساب فرو کند .يک نفر که رو
را توي ِ
به آن «يکي» بايستد ،نماز بگذارد و من به او اقتدا کنم.
ميدان��ي!؟ دنياي به اين بزرگي ب��ازي يک ُقل دو ُقل
نيس��ت که با چند تکه سنگ سر و تهش هم بيايد .خندهام
ميگرفت از کساني که نام خود را گذاشته بودند « َمرد» و با
«هبل» يک قل دو قل بازي ميکردند و اسمش
«الت» و ُ
را ميگذاشتند «عبادت»!
چقدر منتظر بودم يک روز ميگفتم مردي بيايد و به اين
بچه بازيهاي احمقانه پايان بدهد .اگر اين منجي بيايد ،دار
و ندارم را به پايش ميريزم و زندگيام را وقفش ميکنم.
دلم الکي خوش نبود .دل��م گواهي ميداد .ديگران هم
گواه��ي ميدادند .همي��ن ورقة بن نوف��ل ،عمويم ،که از

علم��اي بزرگ بود ،بر گوا ِه دلم صحه گذاش��ت و گفت :به
زودي آن منجي ظهور ميکند .بعد همينطور که زيرچشمي
زن قريش
به من اشاره ميکرد ،ادامه داد« :و با محترمترين ِ
ازدواج ميکند»...
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«عام الفيل»
برايت آشناس��ت نه؟ آفرين! معلوم اس��ت درسهايت را
خوب خواندهاي« .س��الي که س��پاه ابرهه ب��ه قصد خراب
فرمان خدا زير سجيلهاي
کردن کعبه راهي مکه شد و به ِ
گنجش��کان نابود شد ،همان سالي اس��ت که پيامب ِر اسالم
متولد ش��د ».حاال من ميخواهم چي��زي را اضافه کنم که
ت��وي کتاب تاريختان نيس��ت .يک چيز ديگ��ر دربارة عام
الفيل« .سال تولد خديجه!»
تعجب ک��ردي! اگ��ر جاي من ب��ودي بيش��تر تعجب
ميکردي .من تعجب ميکنم از اينکه نسل شما زنگ اول
پاي درس رياضي مينش��ينيد ،زنگ دوم پاي درس تاريخ،
هر کدام را جدا جدا امتحان ميدهيد و بيس��ت ميگيريد و
آخ��رش هم نميفهميد اين چيزهايي ک��ه از بر کرديد ،به
چه کارتان ميآيد .اين دو دو تا چارتاي رياضي را اگر توي
تاريخ به کار ميگرفتي ،آن وقت ميفهميدي آن کسي که
بايد تعجب کند ،منم نه تو!
ميپرسي چطور؟ بيا بنشين .بيا يک حساب سرانگشتي

کتاب تاريختان نوش��ته من چهل ساله
س��اده کنيم .توي ِ
بودم که با محمد 9ازدواج کردم .درس��ت است؟ خب بيا
حس��اب کنيم .چهل س��الگي ازدواج ميکنم .پانزده سال
بعد محمد 9به پيامبري مبعوث ميش��ود .پنج سال بعد از
بعثت ،فاطمه به دنيا ميآيد .خب بشمار ببينم 40 .به اضافه
 15به اضافه  5چند ميشود؟ آفرين! يعني دقيقا در شصت
سالگي من فاطمه را به دنيا آوردهام.
زنان حضرت ابراهيم و زکريا هم
البته که بعيد نيس��تِ .
سنين باال صاحب بچه شدند ،ولي با دعا و راز و نياز؛ اما
در ِ
زندگي ما يک مسير طبيعي داشت .سوال من اين است که
چرا اين مسي ِر طبيعي را دور زدهايد ،تاريخي درست کردهايد
که سرش به تنش سنگيني ميکند؟ اين تاريخ را يک فوت
به��ش بکني ،فرو ميريزد! واهلل که قصههاي مادربزرگها
شرف دارد به بعضي از اين کتابهاي قطو ِر تاريخ!

اصال بگذار يک سوال بپرسم .آن سنگي که محمد 9بر
سر قرار دادن آن در خانة کعبه داوري کرد ،چه نام داشت؟
هه! ديدي گفتي «س��نگ حجر االس��ود»؟ بخند دختر به
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بگذري��م .عام الفيل به دنيا آم��دم .مثل محمد !9مثال
اگر خواستي شرح حال بنويسي ميتواني بنويسي :خديجه
در س��ال عام الفيل در يک خانوادة مذهبي متولد ش��د .در
عام الفيل که ش��ما به آن ميگوييد «س��ال عام الفيل» در
خانوادهاي مذهبي چشم به جهان گشودم .اينها ميشود به
زبان روز شما! بد است سر به سرت ميگذارم؟

دل نگير! قرار اس��ت با هم صميمي باش��يم .خواستم کمي
با درسهايتان ش��وخي کنم .آن ک��ه بايد به دل بگيرد ،تو
نيستي! کاش آنقدر که روي غلطهاي ويرايشي و نگارشي
حس��اس بودي��د ،روي واقعيتها هم حس��اس بوديد .چه
قانون دنياس��ت .همه ظاهر را ميچسبند و باطن
بايد کردِ .
فراموش ميشود.
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بگذريم .ممکن اس��ت از ش��نيدن «خان��وادة مذهبي»
تعجب کني .داري فکر ميکني وقتي هنوز اس�لام نيامده
بود ،خانوادة مذهبي چه معنايي ميتواند داشته باشد .خب ما
هم اين اصطالح را که به کار نميبرديم .خواس��تم به زبان
خودت بگويم .ما ميگفتيم «حنيف» يا «ابراهيمي» ،يعني
آيين خالص ابراهيم باقي مانده بودند.
کساني که هنوز روي ِ
ميگويم خالص ،چون آيين موسي و عيسي هم همان آيين
ابراهيم بود ،ولي بعد از تحريفاتي که در آنها به وجود آوردند،
ديگر اگر ميگفتي يهودي يا نصراني هس��تي ،يعني به آن
دين تحريف ش��ده پايبند بودي ،ولي ما حنيف بوديم و به
ِ
س��نتهاي ابراهيمي عمل ميکرديم .حج انجام ميداديم.
امر به معروف و نهي از منکر ميکرديم .به صلة رحم اعتقاد
داشتيم و شراب و قمار را حرام ميدانستيم.
گفت��م عمويم ورق��ة بن نوفل ،از عالم��ان زمان بود .به
چند زبان مس��لط بود .به جز عربي ،عِبري و سرياني را هم
خ��وب بلد بود .همة کتابهاي آس��ماني را خوانده بود و به
تحريفاتشان اش��اره ميکرد .نشانههاي محمد 9را هم از

همان کتابها پيدا کرده بود.
پدرم ،خويلد ،جايگاه اجتماعي خوبي داش��ت .همه به او
احترام ميگذاشتند و روي حرفش حساب ميکردند .اگرچه
ديدن يکتاپرستان را نداشتند ،ولي
بت
چشم ِ
ِ
پرستان قريش ِ
کسي نميتوانست روي حرف پدرم حرف بزند.
حف��ظ يادگا ِر ابراهي��م و نما ِد
پ��درم از موقعيتش براي
ِ
يکتاپرس��تي يعني «خانة کعبه» اس��تفاده ميکرد .از قديم
حرمت
ج ّدمان «قصي» کليددا ِر کعبه بود .ما نميگذاشتيم
ِ
اين خانه خدشهدار شود.
پدرم تعريف ميکند که يک بار پادشاه يمن ،ميخواسته
حجراالس��ود را از کعبه دربي��اورد و به يمن ببرد ،ولي پدرم
مردانه جلوي او ايستاده و مان ِع اين کار شده است.

ميدان��ي! جاهليت همه چيزش هم ب��د نبود .حتما اين
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بزرگان قريش
پدر بزرگم «اس��د بن عبدالع�� ّزي» هم از
ِ
بود .در آن روزگا ِر جاهليت ،خيلي از مردم در حقش��ان ظلم
ميشد .يک جورهايي ميتوان گفت جامعة ما شده بود دو
دس��تة ظالم و مظلوم و کس��ي نبود که حق اين مظلومها
را بس��تاند ،اما از انصاف که نگذري��م ،آدمهاي جوانمردي
پدربزرگ خودم .پدر بزرگم،
هم پيدا ميش��دند .يکيش��ان
ِ
هم وض ِع مالي خوبي داش��ت ،هم از وجهة خوبي برخوردار
بود .اما از آن ثروتمنداني نبود که چش��مش را روي مردم و
نيازمندان بسته باشد .او در ِد مردم را ميفهميد.

خطب��ة علي را خواندهاي که به عربها ميگويد اگر اصرار
داري��د که روي اخالق جاهلي تعص��ب بورزيد ،الاقل روي
خصلتهاي خوبش تعصب داشته باشيد .علي هميشه خيلي
منطق��ي بود و عادالنه به آدمها نگاه ميکرد .او خوبيهاي
عربها را ميدانس��ت .بخش��ش ،ش��جاعت ،غيرتشان...
ميگفت اينها را نگه داريد ،ولي جاهليت را دور بيندازيد.
داشتم ميگفتم...
پدر بزرگم و بقية جوانمردان تصميم گرفتند دست روي
دست نگذارند و براي مظلومان کاري کنند .غيرتشان ـ همان
غيرت اصيل عربي که علي دوستش داشت ـ نميگذاشت
ِ
چشمش��ان را به روي ظلمي که در اطراف خود ميديدند،
ببندند و شب با خيال راحت چشم روي هم بگذارند.
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اين جوانمردان يک روز با هم کنار کعبه قرار گذاش��تند.
پيمان جوانمردي بستند .پيمان
دست در دست هم نهادند و ِ
بستند که هرکسي در حقش ظلم شود ،هر طور شده حقش
را بستانند و با تما ِم توان از او دفاع کنند.

این تو و این ماجرای عشق من

«پيمان
حتم��ا ن��ام «حل��ف الفض��ول» را ش��نيدهاي.
ِ
جوانمردي» .مرامنامهاي که پدربزرگم هم آن را امضا کرد
و بعدها محمد 9هم به آن انجمن پيوس��ت .حلفالفضول
روش��ن دوران جاهليت اس��ت که
يکي از همان نقطههاي
ِ
محمد 9به آن افتخار ميکرد.
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چه ميخواستم بگويم که بحث حلفالفضول شد؟ آهان!
داش��تم از پدر و جد و پدرجدم ميگفتم .بله .ما جد اندر جد
خداپرست بوديم و نگهبان کعبه .ميخواستم اين را بگويم
قصي ،که رئيس قوم قريش و کليددار کعبه
که پدرجدمانّ ،
بود ،جد مشترک من و محمد 9بود .من و محمد 9هم از
طرف پدري هم از طرف مادري از يک نسب بوديم.
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حاال که حرف از جاهليت شد ،يک چيزي برايت بگويم.
جاهليت
ميگويند عصر ش��ما ه��م عصر جاهليت اس��ت.
ِ
آخرالزمان که فساد ّبر و بحر را فرا ميگيرد .اين حرفي که
جاهليت اول زندگي کرده
ميزنم را از کسي بش��نو که در
ِ
است.
ميداني مادر جان! خوب بودن بهانه نميخواهد .بد بودن
است که بهانه ميخواهد .جاهليت فقط يک بهانه براي بد
بودن است .زمانه و فسادش فقط يک بهانه است.
تو نميداني زنهاي دور و بر من چطور زنهايي بودند.
تو فکر ميکني زمانة ش��ما بد زمانهاي اس��ت! باور کن از
زمانة ما بدتر نيس��ت .زمانة ما خيلي بد بود .آدمهاي دور و
بر ما بد بودند ،ولي ما خوب مانديم ،چون ميخواستيم ،پس
توانستيم.
عفت چيزي نيست که زمانه بتواند آن را از تو بگيرد .من
هم ميتوانستم مثل زنان ديگر باشم .تمام شرايطش را هم
داشتم .وضع مالي و ظاهريام از خيلي از آنها بهتر بود ،ولي
عفتم را نفروختم به خوشيهاي بياعتبا ِر دنيا.

براي همين به من ميگفتند «طاهرة عصر جاهليت».
بله م��ادر جان .در عص ِر جاهليت هم ميتوان «طاهره»
بود.
چون خوب بودن بهانه نميخواهد...
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خدا نکشتت دختر!
يک ساعت است دارم برايت درس اخالق ميگويم ،آن
وقت تو ميپرس��ي راز پولدار شدنت چه بود؟ شما جوانها
کِي ميخواهيد عاقل شويد ،نميدانم.
پول
جانم برايت بگويد که فکر نکن من دختري بودم که ِ
بادآوردهاي به دس��تم رسيده يا هرچه داشتم ارث پدرم بوده
باشد .نه! من خودم کار کردم .کار کردم و بخل نورزيدم.
قوانين انساني طبيعت.
بعضي چيزها قانون طبيعت استِ .
به نظ��ر من اينکه خ��دا ميگويد اگر کار خي��ر کني ،چند
قانون
برابرش نصيبت ميش��ود ،يک قانون طبيعي استِ .
طبيعتي که خدا خلق کرده .من به اين قانون ايمان داشتم.
هي��چ وقت پ��ول را ب��راي خودم نخواس��تم .هميش��ه
ميخواس��تم هر چقدر که ميش��ود کار کنم ،بيشتر درآمد
داشته باشم تا بتوانم بيشتر کار خير کنم .بتوانم مستمندان
بيشتري را بينياز کرده و براي يتيمان بيشتري مادري کنم.
بعد از اسالم هم مسير ثروتم کامال روشن شد .تمام ثروتم
وقف اسالم.
وقف خدا بودِ .
ِ

ث��روت باد آوردهاي نبود که باد ببرد .خدا داده بود و بايد
به خدا پس ميدادم ،و يقين داشتم که خدا چند برابرش را
ال ِ
ض َّ
به من پس خواهد داد که گفتهَّ ( :م��ن َذا َّ
ـه
ذي يُ ْق ِر ُ
الل َ
َه أَ ْضعاًفا َك ِثيرًة)1
قَرضا حسنا فَيض ِ
هلُ
اع َف ُ
ًْ

َ ًَ

َُ

َ

َ

خيل��ي از تج��ار آن روزه��ا ب��ا نزولخوري و ربا س��ود
ميبردن��د .در ازاي چند روز مهلت بيش��تري که به بدهکار
ميدادند ،چند برابر از آنها پول ميگرفتند ،ولي من پولم را
قرض ميدادم ،تا روي آن کار کنند و بعد سودش را تقسيم
ميکرديم .نه حرص زيادي ميزدم ،نه ضرر ميکردم .هم
آنها از اين معامله راضي بودند ،هم من.
خيلي از تجار ،خانههاي فس��اد داشتند .کنيز ميخريدند،
آنها را مجبور به خودفروش��ي ميکردند و از راه آنها ،درآمد
کس��ب ميکردند ،ولي من ب��راي کنيزهايي که خريداري
ميک��ردم ،ش��رايط ازدواج و زندگي آبرومندان��ه را فراهم
ميکردم.
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خواستگار؟
چرا که نداشتم؟ البته اين جمله را که «پاشنه در خانهمان
را درآورده بودن��د» بايد از مادرم بش��نوي! دور از ش��وخي
خواستگار زياد داشتم .خواستگارهاي ثروتمندي هم داشتم.
دربارة يکيش��ان ميگفتند فقط چهارصد کنيز و غالم دارد.
يعني بايد روزي غذاي چهارصد نفر را ميداد .ديگر خودت
حس��اب کن ،ولي مگر من تشنة دنيا بودم؟ مگر خودم کم
داشتم؟ گفتم که! من اموالم را براي خودم نميخواستم.
م��ن منتظر منجي بودم .منجياي که در بيس��ت و پنج
سالگيام ظهور کرد!
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عجب اصراري داري روي خواستگارها دختر! خب مثال
کدام را بگويم که بشناس��ي؟ ابوجهل! ابوسفيان! عقبة بن
ابي مغيط! ابوهياب! براي خودش��ان ادعا داشتند ،ولي من،
هم از عمويم و هم از راهبي ديگر شنيده بودم که با بهترين
مردان قري��ش وصلت خواهم کرد .اينها اگر ثروتش��ان را
ِ
ازشان ميگرفتي ،هيچ چيز ازشان باقي نميماند.
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نه! به پيش��گويي و کهانت اعتق��اد ندارم .گفتم که اهل
عالمان اديان گذش��ته ش��نيده بودم.
زبان
ِ
مطالعه بودم و از ِ
خودم ه��م خوابي ديده بودم که عموي��م برايم تعبير کرد.
خواب ديدم که خورش��يد س��ر از خانهام درآورد .بعد نورش
همة مکه و سپس همة جهان را روشن کرد .عمويم گفت:
به زودي با مرد بزرگي ازدواج ميکني که ش��هرت جهاني
پيدا ميکند .خب فکر ميکني بين خواستگارهاي من مثال
ابوسفيان شبيه خورشيد بود يا ابوجهل؟!
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نه عزيزم!
من قبال ازدواج نکرده بودم.
دختران هاله .وقتي
رقي��ه و زينب خواهرزادههايم بودند.
ِ
همس ِر هاله از دنيا رفت ،من کفالت رقيه و زينب را بر عهده
گرفتم.
ج��ل الخال��ق! «عتيق» ديگ��ر کدام عتيقهاي اس��ت؟
«ابوهاله» کيس��ت؟ به حق ش��وهرهاي نديده! آخر از بين
عرب
اين همه خواس��تگار قريشي ثروتمند ،چرا بايد با يک ِ
بيابانگرد ازدواج ميکردم؟ آن هم کافر!
ما يکتاپرست بوديم .هيچ وقت حاضر نميشديم با کافران
بتپرس��تي مثل اينها ازدواج کنيم .اصال چنين ازدواجي در
آيين ما درست نبود .به اين مردم بگو اگر ميخواهند حرف
ِ
دربياورند جوري حرف در بياورند که با عقل جور در بيايد.
امان از حرف مردم...
دهان
چه اهميتي دارد .د ِر دروازه را ميتوان بس��ت ،د ِر ِ
مردم را نه!

من هيچ وقت به حرف مردم اهميت ندادم .البته جايي که
جواب داشت ،بيجوابشان نميگذاشتم .وقتي با محمد(ص)
ازدواج ک��ردم ،آنق��در حرف ش��نيدم که نگ��و« :آدم قحط
بود؟ اين همه پس��ر خانوادهدار و اشراف به خواستگاريات
آمدن��د ،گفتي نه! اين همه ثروتمن��د آمدند گفتي نه! ديگر
کس��ي از ثروتمندان و اش��راف نمانده بود که نيامده باشد
خواس��تگاريات .گفتيم خانم چقدر ناز دارد! گفتيم منتظر
اسب سفيدي است .حاال بيا و ببين! خديجه
کدام س��وار بر ِ
زن پس ِر يتيمي که نه ثروتي دارد ،نه درآمدي».
خانم شده ِ
گوش من براي حرفهاي مردم در
ولي ش��ک ِر خدا يک ِ
بود و آن يکي دروازه .بگذار بگويند .اين نيز بگذرد...
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شيرين ازدواج»؟!
«بحث
ِ
يکجورهايي داري ميگويي برو سر اصل مطلب ديگر؟
واقعا موضو ِع شيريني است .موضو ِع وصال من و محمد.9
دوران
خطي نوراني که زندگي مرا به دو دوره تقس��يم کردِ .
دوران پس از محمد .9اگر خورش��يد
پيش از محمد 9و ِ
را در دس��ت راستم و ماه را در دس��ت چپم بگذارند حاضر
نيستم دوران پس از محمد 9را با هيچ چيزي عوض کنم.
جملهام آشنا بود؟ از شوهرم عاريه گرفتم!
اما قضية آشنايي ما ...خانمي که شما باشي من به پاکي
و امانتداري کس��اني که با آنها ش��راکت ميکردم ،خيلي
حساس بودم .به کارشان دقت ميکردم .محمد 9در امانت
قول گفتني کارش درست بود .از خدايم بود
ش��هره بود .به ِ
امين اموالم باشد و از طرف من به تجارت برود.
که ِ
آنقدر به او اطمينان داش��تم که گفتم دو برابر سرمايهاي
که به ديگران ميدهم ،به محمد 9ميدهم تا با آن تجارت
کند .دو برابر دادم و چند برابر تحويل گرفتم .سودي که از
آن تجارت به دس��ت آورد ،باورنکردني بود .چه سفري بود

اين س��ف ِر تج��اري! کاش خودم رفته ب��ودم و آن چيزها را
با چش��م خودم ميديدم .نه اينکه ايمان نداش��ته باشم .به
«ليطمئن قلبي» ،تا دلم روش��ن شود به اينکه
قول ابراهيم
ّ
اين جوان ،همان پيامب ِر موعودي است که عمويم ميگفت.
ماجراهاي آن س��فر را غالمم ميسره از س��ير تا پياز برايم
تعريف کرد .هيچوقت از همسفري با کارگزاران اينقدر لذت
نبرده بود که از همراهي محمد 9به هيجان آمده بود .هنوز
از گرد راه نرسيده بود که گفت:
 ـ بان��وي م��ن! حرفه��ا دارم برايت��ان! کاش بوديد و
ميديديد ...يک جا بين راه به يک صومعه رسيديم که...
ـ بنشين ميسره! آرام باش .نفسي تازه کن.
ميسره نشست ،اما انگار روي آتش .آرام و قرار نداشت.
ـ خب! ميگفتي .به صومعه رسيديد.
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ـ بل��ه بانو! آنجا يک راهب مس��يحي به س��مت ما آمد و
س��راغ محمد 9را گرفت! تعجب نميکنيد؟ محمد 9اولين
ب��ار بود که با ما ميآمد .ناش��ناستر از او کس��ي نبود که آن
راهب س��راغش را بگيرد ،اما مشخصاتي که از ما سراغش را
گرف��ت ،فقط در محمد 9بود .بع��د هم خودش پيش از آنکه
ما محمد 9را نشانش دهيم ،پيدايش کرد .او را کنار کشيد و
چيزهايي بينشان رد و بدل شد .بعد پيشاني محمد 9را بوسيد.
وقتي محمد 9رفت ،به ما گفت« :به زودي اين پس��ر
پيامبر ميش��ود و مردم را با گفتن «ال اله اال اهلل» به دين

حقيقي دعوت ميکند .هر وقت اين اتفاق افتاد ،شک نکنيد.
به او ايمان بياوريد .از من گفتن بود».
ب��ي آنکه بفهمم لبخندي نشس��ته بود روي لبم و برقي
افتاده بود توي چش��مانم .سعي کردم خونسرديام را حفظ
کنم.
ـ عجب! آن راهب که بود؟
ـ اگر اش��تباه نکنم ،نامش بُحي��را بود .فقط همين يکي
ک��ه نبود .يک جاي ديگر هم ي��ک راهب ديگر محمد9
را ش��ناخت! با يک نش��انة خيلي عجيب! يک جا وسط راه
که براي اس��تراحت ايس��تاديم ،محمد 9رفت زير درختي
نشست .ناگهان ديديم راهبي دوان دوان به سمت ما ميآيد.

راهبه��ا داش��تند يک��ي يک��ي نش��انههايي را که در
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ش��ناختمش .نس��طورا بود .گفت :او کيست؟ گفتيم :چه
کس��ي را ميگويي؟ گفت :آن جوان که زير درخت نشسته!
پي��ش خودمان گفتي��م همه به محمد 9گي��ر دادهاند ها!
گفتي��م چطور؟ گفت« :او يک آدم معمولي نيس��ت .ش��ما
متوجه نش��ديد که در تمام مسير ابري باالي سر او حرکت
ميکرد؟ من از اين باال حواس��م بود .من سالهاست که از
باالي اين صومعه حواس��م به اين درخت است تا ببينم چه
کس��ي زير سايهاش مينشيند« .آن کس که زير ساية اين
درخت بنشيند ،پيامبر آخرالزمان است ».سالها اين جمله را
از پشت پنجرة اين صومعه با خودم مرور کردهام».

کتابهايش��ان خوانده بودند ،در محم��د 9پيدا ميکردند.
ميسره ميگفت و ايمان من بيشتر ميشد .خاطراتش شده
بود مثل آب دريا و عطش��م را بيشتر کرد .آنقدر تشنه شدم
که عطشم را فرياد زدم:
ـ ميسره! بگو! باز هم بگو!
ـ وس��ط معامله بانوي من! از زبان يک تاجر هم همين
حرفها را شنيديم! داشت به محمد 9ميگفت :اگر راست
ميگوي��ي الت و عزي را قس��م بخ��ور .محمد 9گفت:
پس��تتر از اين بتها چيزي نبود که به آن قسم بخورم؟!
تاجر از جسارت محمد 9يکه خورد .ناگهان گفت :خودش
اس��ت! همان پيامبري که خصوصيات��ش در کتابهاي ما
آمده است .نگو آن تاجر هم بتپرست نبود.
ـ پس تا اينجا س��ه نفر ش��هادت دادند! از اخالقش بگو
ميسره .رفتارش چطور بود؟
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ـ خانم ش��ما که تاجر جماعت را ميشناس��يد .چاش��ني
کارشان دروغ است .ميگويند نزني ،ميخوري .بين گرگها
بايد گرگ باشي ،ولي محمد 9البالي اين گرگها ،يک
قدم از مرا ِم انس��انيتش پا پس نکشيد .در ريزترين جزئيات
اصرار داش��ت راستش را بگويد .اول گفتيم چقدر اين جوان
ناش��ي اس��ت .اينطور بخواهد پيش ب��رود ،يک درهم هم
معاملهاش نميشود ،ولي عجيب بود .سودي که محمد9
با خود آورد ،دهان ماهرترين تاجران را هم وا گذاش��ته بود.
ظاهرش جوان اس��ت ولي ان��دازة صد مرد عاقل ميفهمد.

خيلي پخته است .امانتدارياش هم که گفتن نميخواهد.
ميسره س��اکت شد .من هم س��اکت بودم .ولي در دلم
غوغا بود.
گفتم :ميسره!
ـ بله خانم!
ـ تو آزادي!
ـ بله خانم؟!
ـ با ده هزار درهم و مرکب و يک بغچه لباس کارت راه
ميافتد؟
ـ خانم از سرم هم زياد است .قربان لطفتان خانم!
ميسره خوشحال بود که آزاد شده .من خوشحال بودم که
در بند افتادهام .ديگر دلم براي خودم نبود...
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چند روز بود که فکرم حس��ابي مشغول بود .نميدانستم
چه کار بايد بکنم .پا پيش بگذارم؟ منتظر بنشينم؟ محمد9
پيامبر آينده اس��ت! يک آدم معمولي که نيست .با سخناني
که از علما ش��نيده بودم و خوان��ده بودم دلم به اندازة کافي
روشن شده بود که ما براي هميم ،ولي مانده بودم که چطور
اقدام کنم.
خ��دا خيرش بدهد نفيس��ه خانم را! کارم را آس��ان کرد.
حرف دلم را که برايش گفتم ،گفت بسپرش به من! خيالت
راحت .زن پخته و محترمي بود ،واقعا از اين که کار را دست
او بس��پرم ،خيالم راحت بود .ولي خودت که ميداني در دل
يک دختر چه آش��وبي اس��ت قبل از ازدواج! حاال فکر کن
بخواهي با کس��ي ازدواج کني که چندين عالِم ،نشانههاي
پيامبري را در او ديدهاند.
حسابي دلم آشوب بود .شب خواب به چشمم نيامد .دلم
مثل س��ير و سرکه ميجوشيد .آرام و قرار نداشتم .تا اينکه
نفيسه خانم پيدايش ش��د .با دلي آشوب و ظاهري آرام در
را باز کردم.

ـ به به! عروس خانم!
ـ نفيسه خانم شوخي نکن .بفرما داخل.
ـ افتخار ميدهيد عروس خانم!
ـ از دست شما نفيسه خانم .چه خبر؟
ـ آهان! حاال ش��د .چه خبر؟ اعتراف کن که از ديش��ب
خواب به چشمت نيامده و چشم به راه خبر ماندهاي.
ـ نفيسه خانم دست بردار نيستيها!
ـ بنش��ين دختر جان! بنشين تا برايت بگويم .اين نفيسه
خانم که ميبيني ،کارش را بلد است .بله! اصوال ما خانمها
خ��وب بلديم چطور باب صحب��ت را با جوانهاي دم بخت
ب��از کنيم .اول تبريک بگويم بابت حجب و حياي ش��وهر
جوان رعنا ،سر به زير.
آيندهات .ماش��اءاهلل هزار ماش��اءاهلل ِ
ميتوان��م خيال��ت را تخت کنم که خ��ودت اولين دختري
هس��تي که صورتت را ميبيند .اينقدر که اين مرد با حيا و
سر به زير است.
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ـ بله که ميدانند! ولي اگر اين مردم عقل داشتند که اين
پسر را تا االن هزار بار توي هوا زده بودند .شکر خدا در اين
جزيرة العرب همه چشمش��ان فقط به مال و منال اس��ت و
بس .خدا خوب ميدانسته اين دو تا گوهر را چطور در وسط
اين گرداب نگه دارد تا به هم برسند.

ـ حاال که هنوز نه به دار است نه به بار است نفيسه خانم.
يبُري و ميدوزيها.
براي خودت م 
ـ دختر خانم! کار که دست نفيسه خانم باشد ،نشد ندارد.
خيلي هم به دار است و به بار است .جانم برايت بگويد که
ما رفتيم يک فرصت خوب پيدا کرديم اين جوان را کشيديم
کنار و بعد از يک احوالپرس��ي سرسنگين ،گفتيم ماشاءاهلل
جوان رشيد و پختهاي هستي محمد !9قصد ازدواج نداري؟
حاال مثال من خبر نداشتم که اتفاقا محمد 9تصميم داشت
با س��ود اين تجارت ،س��رماية زندگي را فراهم کند و برود
دنبال ازدواج .گفت :چرا اتفاقا .گفتم چه نشستهاي که برايت
گلدختري سراغ دارم که هم عفت دارد ،هم عزت؛ هم مال
دارد ،هم جمال؛ هم اصل و هم نس��ب .غريبه هم نيست.
يک جورهايي دختر عمويت ميشود .گفت :ميشناسمش؟
گفتم :بله! بانو خديجه!
ـ خب؟
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ـ صب��ر کن ببينم .فکر کردي عموي تو و آن عالِمهاي
يهودي و مس��يحي با ورق زدن کتابهايشان پيامبر آينده
را تشخيص ميدهند و پيشبيني ميکنند که تو قرار است
بانوي مبارکه باش��ي و همس�� ِر پيامبر آخر الزمان ،بعد خو ِد
اين پيامبر خبر نداشته باشد ،چه کسي قرار است همسرش
باشد؟
ـ منظورت چيست؟

ـ تو مگر نميگويي دلت روشن است که مال هم هستيد؟
ـ چرا.
ـ من ميگويم محمد 9هم دلش به همين روشن است!
ـ چطور؟
ـ چون اصال تعجب نکرد! انگار منتظر بود!
ـ يعني قبول کرد؟
ـ چرا نکند؟ حاال من نگفتهام که از طرف تو رفتهام ،اما
به نظرم بد نيس��ت که خودت هم پيامي بفرستي .در چنين
کار خيري که هر دوي شما دلتان به آن روشن است ،واقعا
جاي استخاره نيست.
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نفيسه خانم تنهايم گذاشت .فکر کردم چه پيامي برسانم
که منظورم را محترمانه به او منتقل کنم .خيلي خالصه به
او اين پيغام را رساندم:
«پس��ر عمو! ب��ا توجه به رابطة قوم و خويش��ي که بين
ماس��ت ،همچنين با توجه به عزتي که ش��ما در خاندانتان
داريد و خوشاخالقي و امانتداريتان که ش��هرة شهر شده
است ،من تمايل به ازدواج با شما را دارم».
چند روز بعد ،محمد(ص) با عمويش ابوطالب و چند نفر
ديگر از بني هاشم در نهايت احترام به خواستگاري آمدند.
بعد از سالم و احوالپرسي ،ابوطالب رفت سر اصل مطلب.
شايد بشود اسمش را گذاش��ت خطبة خواستگاري .آخر ما
رسم داشتيم براي چيزهاي مختلف خطبه ميخوانديم .در
بازار ،در مراسمها و جشنها.
ارتباط
ابوطالب با حمد خدا ش��روع کرد و اول از همه به ِ
خويشاونديمان اش��اره کرد و گفت« :خداي کعبه را شکر
که ما را از نسل ابراهيم و اسماعيل قرار داد .خدا را شکر که

ما را در حرم امنش جاي داد و اين ش��هر را برايمان مبارک
گرداند».
بعد ش��روع کرد به معرفي محمد 9و رو به پدرم گفت:
«اين ب��رادرزادهام انصافا در بين هم��ة مردان قريش تک
است .درست است که دس��تش از مال دنيا پر نيست ،ولي
چه اعتباري است به مال دنيا؟ محمد 9و خديجه مايل به
ازدواج با هم هستند .ما آمدهايم تا خديجه را براي محمد9
از ش��ما خواستگاري کنيم .مهرية او هم هرچقدر که تعيين
کنيد ،بر عهدة من .من به خداي همين کعبه قسم ميخورم
که محمد 9آيندهاي درخشان خواهد داشت».
خدا را ش��کر که محمد 9عموي قابلي مثل ابوطالب و
من عموي عالمي مثل ورقة بن نوفل داشتم .خطبة عقدمان
را خواندند و من شدم «خديجة محمد.»9
بعد هم براي اينکه از همان اول ثابت کنم تمام زندگيام
ارزاني اوست گفتم:

این تو و این ماجرای عشق من

«محمد 9جان! به خانة خودت ميآيي ديگر؟ اين خانه،
خانة شماست و من هم کنيزتان!»
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زندگي مشترکمان شروع شد .يک زندگي عاشقانه!
خندهات ميگيرد؟ عاشقي به من نميآيد يا به محمد9؟
ممم ...چطور برايت بگويم .آدم که حرفهاي عاش��قانة
خودش و همس��رش را ل��و نميدهد دخت��ر! فکر ميکني
حرفهاي عاشقانة يک پيامبر با بقية مردم فرق دارد؟
ُخب! خوب که فکرش را ميکنم ميبينم بله فرق داشت.
محمد 9خدايي حرف ميزد .مثال وقتي ميخواست از من
تعري��ف کند ـ که البته هيچ وقت هم در تعريف کردنها و
ابراز عالقههايش دروغ و مبالغه نبود ـ ميگفت:
«ميدان��ي خديجه! خدا روزي چند بار به وجود تو پيش
فرشتگان مقربش افتخار ميکند».
از جملههاي محمد 9نبايد ساده رد ميشدي .پشت هر
جملهاش هزار حرف بود .براي همين هر جملهاش مرا اندازة
يک توما ِر عاشقانه آرام ميکرد.
گيج ميزني دختر! بگذار برايت همين جمله را باز کنم.

از قضية صحبت فرش��تگان با خدا دربارة خلقت آدم که
خبر داري؟ آنها به خدا ميگفتند اين آدمي که تو ميخواهي
جانش��ين خودت در زمين کني ،کارش فس��اد و خونريزي
اس��ت .ما را جانشين کن که کارمان عبادت و تسبيح است.
خدا هم گفت :يک چيزهايي هست که شما نميدانيد...
اين «س��ه نقط��ه» يعني خواهد فهميد .يعني نش��انتان
خواهم داد .يعني يک آدمهايي ميآيند که خودتان ميبينيد
چقدر از شما بهترند.
فکر کن يک نفر که حرفش هم حرف است ،به تو بگويد
تو يکي از آن آدمهاي بهتر از فرشتهاي هستي که خدا هر
روز به رخ فرشتگانش ميکشد.
خدايي حس فوقالعادهاي دارد .به آدم انرژي بيش��تري
براي خوبتر ش��دن ميدهد .براي محمد 9هر چقدر هم
که خوب باشي باز هم کم است.

خب��رش را دارم ک��ه وقتي ق��رآن از همس��ران پيامبر به
بهترين آنهاست.
ا ّم المؤمنين ياد کرده ،محمد 9گفته خديجه
ِ
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محمد 9براي من کم نگذاش��ت .آن روزها که کس��ي
حرمت زن را نگاه نميداشت ،چنان به من احترام ميگذاشت
که شرمنده ميشدم .ميدانستم که پس از رفتنم هم اجازه
نخواهد داد کسي به من بيحرمتي کند .خبرش را دارم که
هر بار کسي دهان باز کرده چيزي به من بگويد ،محمد9
دهانش را با يادآوري خوبيهاي من بسته.
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خلق خداست...
فدايش شوم که او هم بهترين ِ
آنقدر وابستهاش شده بودم که بي او بودن را
نميتوانستم تصور کنم.
گفتم :محمد! من مرگ را دوست ندارم!
گفت :چرا؟!
گفتم :براي اينکه ميخواهد من و تو را از هم جدا کند.
خنديد و گفت :زهي خيال باطل خانوم! شما در بهشت
هم همسر خودمي! قبال قولش را از خدا گرفتهام .خيال
کردي من به اين راحتي تو را از دست ميدهم؟
ـ ج��دي ميگويي محمد؟ واي عاش��قتم اي باوفاترين!
قربان مرامت بروم! حاال بهشت شد بهشت!
ِ
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قسمت نبود بمانند .براي ماندن نيامده بودند .امانتهايي
بودند که بايد زود پسشان ميداديم .براي اينکه زير بار غم
و غصههاي دنيا نش��کني ،هميشه يادت باشد که همه چيز
در اين دنيا امانت است ،باالخره بايد پس بدهي.
ميداني ...من تاجر بودم ..اي��ن بازي را خوب بلدم .اگر
ميخواهي خوب سود کني ،بايد ضررهايي را در کنارش به
جان بخري .ولي وقتي آخر کار روي هم حس��اب ميکني،
ميبين��ي آن ضررها ،ضرر نيس��ت .چون در نهايت ،س��و ِد
بزرگي کردهاي.
بزرگ ترين س��رماية زندگي م��ن محمد 9بود .برکت
و س��و ِد اين س��رمايه ،فاطمه .3وقتي قاس��م و پس از او
عبداللهم از دنيا رفتند ،براي اينکه بر غم مادريام غلبه کنم،
گفتم فداي يک تار موي محمدکه پيامب ِر خداست .قاسم و
قربانيان تجارتي پر سود بودند ،اگر به چشم تجارت
عبداهلل
ِ
نگاه کني.
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بي��ش از ده س��ال از ازدواجمان ميگذش��ت .محمد9

مرد خدا بود و من خدايي بودنش را دوس��ت داش��تم و پاي
هم��ه چيزش ايس��تاده بودم .يک روزهايي ميش��د که به
کوه ميرفت و در خلوت عبادت ميکرد .من ش��کايتي که
نداش��تم هيچ ،برايش غذا هم ميبردم و وقتي برميگشت،
تمام تالش��م را ميکردم که خستگي را از تنش به در کنم.
بعضي روزها برايم از چيزهايي که ميديد ،تعريف ميکرد.
از نورهايي که ميديد و نداهايي که ميش��نيد .هردويمان
فهميده بوديم داريم به موعد نزديک ميش��ويم .به موع ِد
بعثت.
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هرگز ش��کو ِه آن لحظ��ه را فرام��وش نميکنم .لحظة
ورودش به خانه پس از نزول اولين آيات قرآن.
با همين چش��مهاي خودم نور چهرهاش را ديدم .نوري
الهي .نور نبوت .با قدمهايي سنگين خودش را از حرا به خانه
رس��انده بود .بار سنگين رسالت ،عرقي سرد بر پيشانياش
نشانده بود .ميلرزيد .من محو نورش شده بودم.
اين بار جبرئيل دس��ت پر به س��راغش آمده بود .بازوي
محم��د 9را گرفته ب��ود و تکان داده بود .ب��ه او گفته بود
بخوان! محم��د 9گفته بود نميتوان��م بخوانم! گفته بود
بخ��وان! و محمد 9اولين آي��ات قرآن را ب��ر زبان آورده
بود .هيچکس نميتواند س��نگيني باري که خدا روي قلب
او گذاش��ته ب��ود را درک کند .خدا صبر ک��رده بود تا قلب
نهايت خش��وع برسد .در چهل سالگي ،پس از
محمد 9به ِ
آن همه عزلت و عبادت ،قلب او را خاشعترين قلبها يافت
و قرآن را به قلبش نازل کرد .قرآني را که اگر به کوه نازل
کني ،فرو ميريزد .اين قرآن را خدا بر قلب محمد 9نازل
کرد .با چنين بار سنگيني محمد 9پا به خانه گذاشت.

ـ خديجه!
ـ جانم!
ـ ال اله اال اهلل!
تم��ام تنم را لرزاند همين يک جمله! همين جملهاي که
س��الها منتظر ش��نيدنش از زبان محمد 9بودم .با تمام
وجود تکرار کردم:
ـ ال اله اال اهلل!
ـ خديجه!
ـ جانم!
ـ در راه ک��ه ميآمدم ،همة س��نگها و درختها برايم
سجده ميکردند و ميگفتند :السالم عليک يا رسول اهلل!
ـ الس�لام عليک يا رس��ول اهلل! به خدا سالهاست که
منتظر چنين روزي هستم.
44
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شهادت را بر زبان آوردم و شدم «کني ِز ِ
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دومين نقطة عطف زندگيام :زندگي با محمد 9اس��ت
پس از نبوتش!
از حاال پاي محمد 9ايستادن بيشتر جسارت ميخواهد.
از ح��اال باي��د وف��اداريام را يک جور ديگ��ر ثابت کنم .يا
رسول اهلل! شهادت ميدهم خدا يکي است! شهادت ميدهم
تو رس��ول خدايي! و عهد ميبندم تا آخرين نفس پاي تو و
رس��الت عظيمت کنم.
رس��التت بمانم و هرچه دارم فداي
ِ

فداي نماز خواندنت ش��وم .تکبير بگو تا به تو اقتدا کنم که
دلم مدتهاست براي چنين روزي لحظهشماري ميکند.
محمد 9به نماز ميايس��تد .پش��ت سرش سمت چپ
ميايس��تم .و س��مت راس��تش علي ايس��تاده است .علي
سالهاس��ت با ما زندگي ميکند و محمد 9با دستهاي
خودش بزرگش کرده است .علي آينة محمد 9است .علي
چش��م و گوش محمد 9اس��ت .وقتي وحي بر محمد9
نازل ش��ده بود ،علي صداي نالهاي ش��نيده بود .محمد9
گفت اين صداي نالة شيطان بود به خاطر نااميدي از رونق
بازارش پس از نبوت من! محمد 9به او گفت :علي! هرچه
من ميبينم ،تو هم ميبيني و هرچه من ميش��نوم ،تو هم
ميشنوي!

ما س��ه نفر خودمان يک امت بوديم .مثل ابراهيم« .إِ َّن
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م��ن و علي تا مدتها تنها ياوران محمد 9بوديم .کنار
کعب��ه نماز ميخوانديم .همه ميديدن��د ،ولي هيچکس به
جمع ما نميپيوس��ت .آن روزها« ،روزه��اي تنهايي» بود.
انگار در آن ش��هر غريبه ش��ده بوديم .ان��گار هيچ کس ما
زنان شهر را پشت
را نميش��ناخت .من از وقتي حرفهاي ِ
گوش انداختم و با محمد 9ازدواج کردم ،تنها ش��دم .همة
آنها بعد از مالمتهايي که کردند ،مرا تنها گذاشتند .وقتي
اسالم آمد ،ديگر بدتر .دشمنيها دو چندان شد .همه با کينه
و حسد به من نگاه ميکردند ،ولي من که محمد 9و از آن
مهمتر خداي محمد 9را داشتم ،يعني همه چيز را داشتم.

ان ُأ َّم ًة َقانًِتا لهلِ
ِيم َك َ
ََْ
ُ
إِبْ َراه َ
ابراهيم يکتاپرس��ت به تنهايي يک امت بود .ما که سه نفر
ِ
بوديم ،و تا مدتها سه نفر بوديم ...بعدها چه بسيار افرادي
که آرزو ميکردند کاش چهارمين نفر بودند .آن روز فکرش
امت سه نفره روزي جهان را بگيرند.
را نميکردند که اين ِ
ِين»1
ِ َحنِيفًا ولَم ي ُ
ِن الْم ْش ِ��رك َ
كمَ
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 .1ابراهي��م (به تنهايي) ا ّمتي بود مطيع فرمان خدا خالي از هر گونه انحراف و
از مشركان نبود .نحل.120 /
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تسليم اجباري نبود .اسالم صبر داشت .حوصله
اس�لامِ ،
داش��ت .به گذر زمان اعتقاد داشت .از روزي که محمد9
آيات وحي را دريافت کرد ،تا س��ه س��ال اجازة فرياد
اولين ِ
نداش��ت .تا سه س��ال بايد پنهاني ،چهره به چهره و فقط با
افرادي که در آنها آمادگي پذيرش حق را ميديد ،دعوتش
را در ميان ميگذاشت.
سه سال کم نيست .براي ما آدمهاي عجول کم نيست.
براي ما آدمهايي که دوس��ت داريم تمام کارهايمان ضرب
العجلي به نتيجه برس��د ،ولي براي طبيعت اين يک قانون
است .طبيعت براي بهار شدن نُه ماه صبر در پيش ميگيرد.
انس��ان براي ب��ه دنيا آمدن ،نُه ماه صبر ميکند .و اس�لام
براي فرياد زدن سه سال سکوت کرد .سه سال پشت پرده
ماند .سه سال بستر را فراهم کرد تا اينکه وارد اولين مرحلة
ن��ذر ع ِ
دعوت علني ش��د( :وأَ ِ
َ أَْ ِ
ين) 1محمد!9
ش
ْ َ
��يرتَك ال ْق َرب َ
َ
َ
شروع کن! از اقوا ِم نزديک!
نزديک محمد 9خودش يک غائله بود .يک طرف
اقوا ِم
ِ
 .1شعرا .214 /

ابوطالب يکتاپرس��ت ،حمزة باغيرت ،يک طرف ابوجهل و
ِ
ابولهب بتپرس��ت .يک طرف ابوطالبي که پدر علي بود و
پش��ت محمد(ص) ،يک طرف ابوجهل و ابولهبي که خود
ِ
س��ردمدار جبهة مخالفان شدند .اولين تهمتها و توهينها
را همين عموها نثار محمد 9کردند و باب حرمتش��کني
برادرزادهشان را پيش روي غريبهها باز کردند.

48

این تو و این ماجرای عشق من

ن
ن قم
و و ای عش
نت ی
ای جرا
ما
49

از وقتي محمد 9دعوتش را آش��کار کرد ،دش��منيها
هم آش��کار شد .وقتي قرار اس��ت نظامي به هم بريزد ،آنها
ک��ه در اين نظام ،جيبهايش��ان را پر کردهاند ،احس��اس
خطر ميکنند .سرس��ختترين دش��منان ميشوند همين
س��رمايهدارها .همانهايي که من با آنها سر و کار داشتم و
خوب جنسشان را ميشناختم .آنها نگران جيبشان بودند و
منافع خودش��ان .محمد 9هم مثل همة پيامبرهاي ديگر
ش��ده بود پيامب ِر پابرهنگان .جامعه تقس��يم شده بود به دو
تهيدستان باايمان .اينجا بود که
ثروتمندان منکر و
دس��تة
ِ
ِ
احس��اس کردم خدا در رس��الت محمد 9جايي هم براي
(
دَ
ك
احس��اس
من در نظر گرفته.
ِ
ِ
جَ
شيرين مفيد بودنَ .و َو َ
ی) 1و تو را فقير يافت و بينياز نمود .محمد9
�ًل� فَأَ ْغَن�� 
َعائِ اً
هيچوق��ت نيازي به مال دنيا نداش��ت .ولي براي کمک به
مؤمنان ب��ه آن نياز پيدا کرديم ،ب��ه خصوص در آن حص ِر
کذايي .اينجا بود که سرماية من به کار آمد .سرمايهاي که
همان اول در حضور همه به محمد 9بخشيدمش.
 .1ضحي . 8 /

همان روزهايي که م��ردم به نيش و کنايه ميگفتند تو
ديوان��هاي که با اين ثروتت با محمد 9تهيدس��ت وصلت
کردهاي!
س��طح فکر مردم را ميبيني؟ مگ��ر اعتبار آدم به ثروت
اوست؟ مگر اصال به ثروت اعتباري هست؟ يک روز هست،
دست توست ،روز ديگر
روز ديگر ميبيني نيست .يک روز ِ
دس��ت ديگري است و دست تو خالي است! کاري
ميبيني
ِ
کردم که با چش��م خود به اين حقيقت پي ببرند .مسئوليت
اي��ن کار را به عمويم ورقه س��پردم .ورقه که به من ايمان
داش��ت ،بي چون و چرا پذيرفت .کنار کعبه رفت و مردم را
صدا زد .همه که جمع شدند گفت:
«اين پيا ِم بانو خديجه است! همه شاهد باشيد! خديجه،
خودش را ،تمام ثروت و سرمايهاش را ،همة خدم و حشم و
چارپايانش را ،صداق و مهريه و تمام هدايايي که از گوشه و
کنار به او رسيده را به محمد 9بخشيد .همه شاهد باشيد!»
50
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اين اعتباري که چش��م مردم به آن بود ،در يک چش��م
به هم زدن ،جا به جا شد .به همين راحتي! حاال محمد9
ثروتمند بود و من تهيدست!
اما بر اساس آن چيزي که من نامش را ثروت ميگذارم،
زن دنيا شدم .تما ِم
تازه پس از اين ازدواج ،من ثروتمندترين ِ
ثروت جهان!
دارايي من محمد 9بود .با ارزشترين ِ

ن
ن قم
و و ای عش
نت ی
ای جرا
ما
51

آغازين دعوت را با هم به دوش
مش��کالت س��الهاي
ِ
ميکش��يديم .محمد 9آرامبخش من بود و من آرامبخش
محمد.9
بايد از مردم متش��کر باش��م که تنهايم گذاشتند تا تما ِم
تنهاييام را با محمد 9و خداي محمد 9پرکنم .آنقدر به
محمد 9وابسته ش��ده بودم که يک لحظه دورياش هم
برايم عذاب بود .چه برسد به چهل روز دوري...
با حالتي بين ش��ادي و غم به س��راغم آمد .دلم به تپش
افتاد .نميدانستم قرار است خبر خوبي بشنوم يا بد.
ـ خديجه! ميداني چقدر دوستت دارم؟ ميداني کنار تو
چه آرامشي دارم؟
ـ محمدم !9پيامبرم! من ي��ادم نرفته که با پيامبر اين
امت ازدواج کردهام .اگر مأموريتي در پيش داري بگو .من پا
به پاي تو تا هر جا که بگويي ،ميآيم.
ـ خديجه بانو! قربانت شوم که هيچ وقت پشتم را خالي
نميکني .اما اين بار خدا از من خواسته که چهل روز از همه

کس و همه چيز دور باش��م و فقط و فقط عبادت کنم .بايد
براي اتفاق خيلي مهمي آماده شوم.
بغضم را زنده زنده قورت دادم .سرم را باال گرفتم و گفتم
من تس��ليم فرمان پروردگارم .خدا به همراهت اي رس��ول
خدا!
ول��ي از تو چه پنهان که از لحظهاي که محمد 9رفت،
شب و روزم ش��ده بود بغض و گريه و دلتنگي .جاي خالي
ه��ر چيزي که به آن دلبس��تهاي ،يک جور آزارت ميدهد،
جاي خالي «محم��د »9يک جور ديگر .عذاب بود دوري
محمد ،9عذاب!
اما محمد 9از دور هم هواي مرا داش��ت .انگار نس��يم،
دلتنگ��يام را برايش برده بود .دل به دل راه داش��ت .برايم
پيغام فرستاد که خديجه جان! يادت باشد اين دوري ،فرمان
خداست و ما تسليم فرمان اوييم! تو هم پا به پاي من اين
چهل روز را به عبادت بگذران.
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من هم پا به پاي محمد 9آن چهل روز را عبادت کردم.
کم کم داشتم احساس ميکردم در آن اتفاق بزرگي که قرار
است بيفتد ،شريکم .يعني آن اتفاق چه ميتواند باشد؟
باالخره موعد چهل روزه به سر آمد و در زدند...
پريدم! اين بار واقعا در زده بودند! خودش بود .محمدم!9
ـ خوش آمدي مرد خانهام! خانه را دوباره نوراني کردي!
ن��ور ،آرام��ش ،صفا و هرچه خوبي همه ب��ا هم به خانه

برگشت .انگار صد سال بود که نديده بودمش .مثل تشنهها
پيش رويش نشس��تم و فقط نگاهش ميکردم .يعني واقعا
م��ردم آن ن��وري را که من در چهرة محم��د 9ميديدم،
نميديدند که باورش نميکردند؟!
عبادت چهل روزه نور چهرهاش بيش��تر هم
بع��د از اين
ِ
شب روحاني بود .فضا پر از معنويت
شده بود .آن شب ،يک ِ
ب��ود .انگار هر دويمان از پيش خدا به آغوش هم برگش��ته
باشيم .محمد 9ميدانس��ت کنجکاويام را نسبت به آن
اتفاق مهم پنهان ميکنم .منتظر سوال نماند و گفت:
ـ خديجه جانم! وقت آن اتفاق مهم فرا رس��يده است...
چهل روز خودمان را پاک کرديم تا پاکترين و بابرکتترين
فرزند را به دنيا بياوريم.
دو تا س��يب توي دستش بود .خداي من عجب عطري!
بوي اين دنيا نبود .بوي بهشت بود.
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س��يب بهش��تي! مگر
ـ تقدي��م به بانويم خديجه خانم!
ِ
دوس��ت نداشتي طعم ميوههاي بهشتي را بچشي؟ بدني را
ک��ه چهل روز خ��ود را تطهير کرده ،به اين ميوة بهش��تي
متبرک کن که وقت آن اتفاق بزرگ فرا رسيده است.
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آن اتفاق بزرگ «فاطمه» بود.
برکت
آن «خير کثير» فاطمه ب��ود« .کوثر» زندگي ماِ .
وجود من.
يک چيزي ميگويم ،يک چيزي ميش��نوي .آماده هم
هستي که باور نکني ،ولي فاطمه در شکمم که بود ،واقعا با
مونس تنهاييهايم.
من حرف ميزد .شده بود ِ
باور نميکني؟ نکن! شماها آن چيزهايي را که نبايد باور
کنيد ،باور ميکنيد .آن چيزهايي را که نبايد باور کنيد ،فورًا
ميپذيريد! تو باور نکن! چه مهم! همين که به محمدم9
گفت��م ،باور کرد .پد ِر دختر نازنينم باور کرد و تبريک گفت.
گف��ت :جبرئيل ميگويد اين بچه ،دختر اس��ت .دختري از
نسل «طاهرة مبارکه»!
ِ
همي��ن که اين را گفت ياد حرف عمويم ورقه افتادم که
ميگفت در انجيل آمده «نس��ل پيامبر آخر الزمان از بانوي
مبارکه است».
محمد 9گفت :آفرين! خدا نسل مرا از او قرار ميدهد و

امامان زمين و جانشينان من از نسل او هستند.
ِ
تو باورت نميش��ود .فکر ميکني خياالتي شدهام ،ولي
خود فاطمه بود که وقتي وسط نمازم شک کردم گفت :مادر
بلند شو! رکعت سوم است ،سالم نده!
محمدم 9باور ميکرد...
وقتي ب��ه محمد 9گفتن��د اگر تو واقع��ا پيامبري ،ماه
را بش��کاف ،توي دلم گفتم انش��اءاهلل هرکه محمد 9را
تکذيب ميکند و آزار ميدهد ،س��رافکنده ش��ود .فاطمه از
درون شکمم گفت :نگران نباش مادر! خدا با پدر من است.
درون ش��کمم به من گف��ت« :التحزني!» برايت
فاطمه از ِ
آشناس��ت نه؟ قرآن ميخواني ديگر .ياد اين آيه افتادي که
درون شکم حضرت مريم صدايش زد:
حضرت عيسي از ِ
ك سِ��ريا؛1
ك تحت ِ
ِ
(َفناداها ِمن تَح ِتها أَاَّل تَحزنِي َق ْد جع َ
ل رُّب َ
َ َ َ

ْ َ

َْ

ََ

َ

َْ

َ

ًّ

ناگه��ان از طرف پايين پايش او را ص��دا زد كه« :غمگين
مباش! پروردگارت زير پاي تو چش��مه آبي (گوارا) قرار داده
است!)
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حاال چطور؟ حرف خ��دا را هم باور نميکني؟ فاطمه را
کمتر از عيسي فرض کردهاي يا مرا کمتر از مريم؟!
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وقتش شده بود .فاطمه ميخواست پا به اين دنيا بگذارد.
زنان
تنها بودم .نياز به کمک داش��تم .پيغام فرستادم براي ِ
ش��هر که به کمکم بيايند .جوابي که شنيدم ،حسابي مرا به
هم ريخت .مگر ميش��ود آدم اينقدر کينهاي باش��د؟ پيغام
فرس��تاده بودند ک��ه تو اگر کمک ما را ميخواس��تي موقع
ميل
ازدواج��ت به حرف ما گ��وش ميک��ردي! آن روز به ِ
خ��ودت ازدواج کردي و حرف ما را پش��ت گوش انداختي،
حاال هم به ميل خودت زايمان کن!
در ِد تنهايي بر در ِد حملم افزوده شد .رو به خدا کردم .اي
مونس تنهايي ما بودي! خودت به
خداي يگانه که هميشه ِ
دادم برس!
ناگهان در باز ش��د .چه��ار زن آمدند که تا آن روز نديده
بودمشان .ترسيدم .اين غريبهها کيستند؟ ولي چه چهرههاي
مهرباني داش��تند .چه لبخند زيبايي روي لبهايش��ان بود.
آمدند آرام کنارم نشستند.
يکيشان گفت :خديجه! نگران نباش! ما غريبه نيستيم.
ما خواهران تو هس��تيم .من سارهام! اين هم آسيه است که

در بهش��ت همدمت خواهد بود .اي��ن يکي مريم و آن هم
کلثوم خواهر موسي اس��ت .خدا ما را فرستاده که در وضع
حملت کمکت کنيم .آرام باش...
خانهام ش��ده بود پ��ر از نور .من در بين زنان بهش��تي،
پاکترين دخت�� ِر دنيا را به دنيا ميآوردم .فاطمه که به دنيا
آمد ،نورش بر همة اين نورها غلبه کرد .همان موقع ده زن
ديگر وارد شدند .حور العينهاي بهشت بودند .کوزههايي از
آب کوثر به دست داش��تند .فاطمه را با آن شستند .لباسي
خوش��بو که از سفيدي ميدرخش��يد آوردند و بر تن فاطمه
کردند .روسري سفيد و خوشبويي نيز دور سرش پيچيدند.
گفتند فاطمه سخن بگو! گفت« :اشهد ان ال اله اال اهلل!»،
شهادت ميدهم که خدايي جز خداي يگانه نيست .شهادت
ميدهم که پدرم سرور پيامبران است .شهادت ميدهم که
همسرم س��رور اوصيا و فرزندانم سرور نوادگانند .بعد يکي
يکي آن زنان را با اسم صدا زد و به آنها سالم کرد و خنديد.

فاطم��ه را توي بغلم گذاش��تند .گفتن��د :خديجه! فرزند
مبارکت را بگير! فاطمه را گرفتم و به او ش��ير دادم ...شيرة
وجودم را با نهايت عش��ق به کام��ش ميريختم .لذت آن
لحظات واقعا وصف ناشدني است.
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حاال ميفهميدم که چرا بايد چهل روز خودمان را تطهير
ميکرديم .اين فرزند ،زميني نيس��ت .اين کوثر ،آس��ماني
است.
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فضاي جزيرة العرب را که ميشناسي .هرچه پسر برايشان
ارزش دارد ،دخت��ر را بيارزش ميدانند .تعداد فرزندانش��ان
مساوي اس��ت با تعداد پسرانشان .دختر را اصال به حساب
نميآورند .وقتي پسرهايم از دنيا رفتند ،دهانشان به نيش و
کنايه باز شد که محمد 9ابتر است! نسلي از خود به جاي
نميگذارد .پيامبر ابتر!
دخترم! تو جواني .حتما بين هم سن و سالهايت ديدهاي
دختران��ي را ک��ه در مورد ازدواج با مرد سرشناس��ي صحبت
ميکنند که از نظرشان دستيابي به او خيلي سخت است ،ولي
اگر او را به دس��ت بياورند ديگر همه چيز آس��ان خواهد شد،
داشتن هيچ گوهري بيهزينه نيست.
ولي اين را بدان که نگه ِ
اتفاقا قضية من و محمد 9برعکس بود .آن روز که من
با محمد 9ازدواج کردم ،او کسي نبود که همة دختران به
فکر ازدواج با او باشند .چون آن روزها همه چيز براي مردم
پول بود .همان چيزي که محمد 9نداشت.
اتفاق��ا ازدواج من با محمد 9باع��ث حرف و حديثها
و مالمتهايي پش��ت س��ر خودم ش��د .همه مرا سرزنش

ميکردند که اين چه انتخابي بود؟ ولي حاال من شده بودم
همسر پيامبر يک امت! پيامبر عالميان! حاال حسادتها گل
کرده بود و چيزي که به بهترين ش��کل دلش��ان را خنک
ميکرد اين بود که ما بچهدار نش��ويم يا اگر بچهدار شديم،
پس��ردار نشويم يا اگر پسردار ش��ديم ،فرزندانمان نمانند و
نس��لي از ما باقي نمانَد! يعني از محمد 9نسلي باقي نمانَد
دين نو ظهور بتوانند در نطفه اين چراغ را
تا دش��منان اين ِ
خاموش کنند.
دوس��ت خودمان
قربان خ��دا بروم ...قربان خداي دختر
ِ
دهان مردم را بست که فکرش را هم
بروم که يک جوري ِ
نميکردند.
عرب جاهلي بگويي چه کس��ي گفته
فکر کن ب��ه يک ِ
محمد 9نسلش قطع شده؟ محمد 9دختر دارد! کوثر دارد!

فرزندان از دست رفتهام بر
قربان خدا بروم .هرچه داغ از
ِ
ِ
دل داش��تم ،با اين لطف بزرگ خدا آرام شد .راحت بگويم
مادر جان! دلم خنک شد! قربان فاطمة بابرکتم بروم...
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مگر ميش��ود؟ دختر را خيلي که لطف در حقش بکني،
اجازه بدهي زنده بماند! اين چه خدايي اس��ت که براي تولد
اين دختر س��وره نازل ميکند؟ نام��ش را کوثر ميگذارد..
ميگويد اين دختر خير و برکت اس��ت ..ميگويد اين دختر
نس��ل محمد 9را ادامه ميدهد .ميگوي��د محمد !9به
خاطر اين نعمت بزرگي که به تو داديم نماز بخوان و قرباني
کن! قرباني براي يک نوزاد دختر؟!

ن
ن قم
و و ای عش
نت ی
ای جرا
ما
60

ِ
بِسم ِ
الرحم ِ
يم
اهلل
الرح ِ
ِْ
ن َّ
َّ ْ َ
اك ال َ
إِنَّا أَ ْع َطي َن َ
ْك ْوثَر()1
ْ
َ

فَص ّ
لِ لِرب َ
انحر()2
كو
َ
َ ِّ َ َْ ْ

هو أَْ
إِن شانِئ َ
ال ْبتر()3
ك
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ه��ر روز به فاطمه ن��گاه ميکنم و کوث��ر را ميخوانم.
نميداني چقدر آرام ميگيرم .تک تک کلمات اين سورهها
با دل آدم بازي ميکند .الحق که اين کتاب معجزه است.
هرچ��ه مردم اذيتمان ميکردند و دلمان را ميرنجاندند،
خ��دا خودش هوايمان را داش��ت .دلمان را ب��ا آياتش آرام
ميکرد .اگر بخواهم برايت اذي��ت و آزارها را تعريف کنم،
ميش��ود داس��تانهاي هزار و يک شب .يک چشمهاش را
نشانت ميدهم ،خودت حديث مفصل بخوان...
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رس��م بود اگر دشمن غافلگيرانه حمله ميکرد ،يک نفر
ميرفت باالي کوه و فرياد ميزد «واصباحاه» .مردم خبردار
ميشدند که دشمن شبيخون زده .آنقدر جنگ و خونريزي
در جزيرة الع��رب زياد بود که هر لحظ��ه مردم آمادة حمله
دشمن بودند .دشمن که ميگويم منظورم بقية قبيلههاست
که سر انتقامي به قبيلة ديگر لشکر ميکشيدند.
محمد براي رساندن پيامش خيلي فکر ميکرد که چطور
پيغامش را برس��اند که بيش��ترين تاثير را بگذارد و درکش
براي مردم راحتتر باش��د .اين ش��د که از اين سابقة مردم
جزيرة العرب استفاده کرد و يک روز باالي کوه رفت و فرياد
زد :واصباحاه!
همه با هول و وال جمع ش��دند که چه شده؟ کدام قبيله
حمله کرده؟
محمد تک تک قبيلهها را صدا زد .همه که جمع ش��دند
گفت:
ـ اگر االن بگويم دش��من پشت اين کوه کمين کرده و

ميخواهد حمله کند ،باور ميکنيد؟
ـ تا حاال از تو دروغ نشنيدهايم که باور نکنيم.
ـ ولي خطري که االن ميخواهم به ش��ما گوشزد کنم،
بزرگتر و مهمتر است!
ـ چه خطري؟
ـ عذاب بزرگي که در کمين مشرکان و بتپرستان است.
عذاب بزرگ الهي!
انگار که خطر رفع ش��ده باش��د ،همه يک نفس راحت
کشيدند! حتي از اينکه محمد سرکارشان گذاشته عصباني
هم شدند .ابولهب يکباره فرياد زد:
ـ ب��راي همي��ن مزخرفات م��ا را اين هم��ه راه تا اينجا
کشاندي ديوانه؟ «تبا لک!» بميري!
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محمد رنگش پريد .پاهايش شل شد .محمد که اينقدر از
اين حرفها شنيده بود چرا اينقدر ناراحت شد؟ نشست روي
زانو ،سرش پايين بود ،عرق روي پيشانياش نشست .همه
ساکت بودند و نگاه ميکردند .يکباره انگار بار سنگيني را از
دوشش برداشته باشي و سبک شده باشد بلند شد و شروع
کرد به خواندن:
ِ
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مرگ بر ابولهب! ()1

هرگ��ز مال و ثروتش و آنچه به دس��ت آورد ،به حالش
سودي نبخشيد! ()2
و به زودي وارد آتشي شعلهور ميشود ()3
با همسرش ،كه هيزمكش (دوزخ) است)4( ،
و در گردنش طنابي است از ليف خرما! ()5

حال محمد از فش��ار وحي ب��ود نه حرفهاي
پس اين ِ
ابوله��ب .اي به قربان خدا بروم ک��ه هواي دل محمد را از
نزدي��ک دارد .گفت محمد تو نيازي نيس��ت چيزي بگويي
خودم پشتت هستم .اگر ميخواهي چيزي بگويي از طرف
م��ن بگو و اين کلمات نوراني را در دهانش گذاش��ت .کارد
ميزدي ابولهب خونش درنميآمد.
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آخ ک��ه چقدر اين س��وره با دلم بازي ک��رد .آخر تو که
نميداني .ابولهب و ام جميل زلهمان کرده بودند .همس��ايه
بوديم .تا ميديدند محمد از خانه بيرون ميرود ،هر زبالهاي
دم دستش��ان بود سر راهش ميريختند .چيزي هم اگر دم
دستشان نبود ،فحش و ناسزا نثارش ميکردند .محمد هم
محل نميداد و رد ميشد .زن و شوهر دست به دست هم
داده بودن��د محمد را کالفه کنند .همين ابولهب ،تا ميديد
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محمد ب��راي تبليغ بي��رون ميرود ،مث��ل بچهها دنبالش
راه ميافت��اد .هر جمل��هاي که محمد به م��ردم ميگفت،
پش��تبندش ابولهب داد ميزد ک��ه دروغ ميگويد مردک
دروغگو! باور نکنيد!
خيل��ي وقتها به گوش محمد ميرس��يد که گروهي از
ش��هرهاي اطراف آمدهاند او را ببينن��د و درباره دين جديد
بپرس��ند که ابولهب س��ر راهشان سبز ش��ده و گفته دنبال
محمد آمدهايد؟ برادرزادة بيچارة من دچار جنون شده! خيلي
س��عي کرديم درمانش کنيم ولي تا االن فايدهاي نداش��ته!
خيليها ب��ا همين حرفها نيامده برميگش��تند .ميگفتند
وقتي عمويش اينطور ميگويد البد همينطور است!
خيلي زجرآور بود اين دش��منيها .مطمئنم که بي قصد
و غرض نبود .مطمئنم که ميدانس��تند حق با محمد است.
مگر ميشد نفهمند؟ خودشان را زده بودند به نفهمي! کافي
بود در چشمهاي محمد نگاه کني تا به او ايمان بياوري.
64
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الهي برايش بميرم .چه روز س��ختي بود آن روز که آمد
خانه روي ش��انههايش دل و رودة شتر چسبيده بود .فوري
دويدم گفتم پيامبرم! قربانت بروم! کدام از خدا بيخبري اين
کار را با تو کرده؟ هيچ نميگفت .فورا آب و دستمال آوردم
و سر و رويش را پاک کردم و لباسهايش را شستم.
بعدًا از ابن مس��عود شنيدم که آن روز چه اتفاقي افتاده.
ميگفت توي مسجد الحرام نشسته بوده که ميبيند ابوجهل
و دار و دس��تة اراذلش يک طرف نشستهاند و طبق معمول

به له��و و لعب مش��غولاند .از طرف ديگ��ر محمد ميآيد
جلوي کعبه مشغول نماز ميشود .ابوجهل شروع ميکند به
متلک انداختن و اطرافيانش را ميخنداند .ميگفت يکدفعه
ابوجهل برگش��ت گفت :ببينم بچهها! آن شتري که ديروز
قبيلة بني فالن کشتند ،شکمبهاش چه شد؟ ببينم کي زودتر
ميرود آن را بياورد روي سر اين برادرزادة ديوانة من خالي
کنيم کمي بخنديم؟ ميگفته و قاه قاه ميخنديده...
چه دل بزرگي داشت که اين چيزها را به دل نميگرفت.
ب��ه جاي اينک��ه ناراحت ش��ود ،ميگفت دلم به حالش��ان
ميس��وزد .چطور ميشود آدميزاد اينقدر جاهل باشد .دلش
ميخواس��ت همهشان را س��ر عقل بياورد .خودش را براي
همي��ن آدمهاي بيلياقت ميکش��ت .قرآن خوب ميگويد
«...ر ُس ٌ
ُس ُ
يص
��ول ِّم ْن أَنف ِ
��ك ْم َع ِزي ٌز َعلَْي ِه َم��ا َعن ُِّت ْم َح ِر ٌ
که َ
َعلَْي ُكم 1»...واقعا براي هدايتش��ان ح��رص ميخورد .مثل
حرص خوردن پدر و مادرها براي بچههايشان.
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ميگفتم الهي فدايت ش��وم محمد جان! اي رسول خدا!
خدا هم راضي نيس��ت اينقدر خودت را به خاطر اين از خدا
ب��ي خبرها اذيت کني .ميگفت :خديجه ج��ان! اين آزار و
اذيتها در راه خدا هيچ نيست .تازه! من وقتي ميآيم خانه
و تو را ميبينم همه چيز يادم ميرود .بايد هر روز به خاطر
آرامش��ي که کنار تو دارم خدا را ش��کر کنم .خديجه جان!
ممنون که با وجود تمام اين سختيها کنارم هستي...
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روزگار عجيبي اس��ت .همانهايي که ت��ا همين ديروز
محم��د 9را «امين» صدا ميزدند ،ح��اال به او ميگفتند
«ک�� ّذاب»« ،ديوانه»« ،جادوگ��ر»! قربان دل بزرگ و پر از
غصهاش بشوم .کاش ميتوانستم به تعدا ِد تمام آن کافران
بيچش��م و رو ب��ه او ايمان بياورم .ه��زاران بار به او ايمان
بياورم و آرامش کنم.
«خديجه ...خديجه ...کجاست خديجه ...خديجه کجا و
ديگران ُکجا ...ديگر کجا مثل خديجه پيدا ميشود .آن روز
که همه دروغگويم ميخواندند ،خديجه با تمام وجود به من
ايمان آورد و همة حرفهايم را باور کرد .در راه رسالتم کم
نگذاش��ت .قدم به قدم ياريام کرد و ثروتش را وقف تبليغ
من کرد .تو چه ميداني از خديجه؟! ديگر کجا مثل خديجه
پيدا ميشود»...
درست است .اين را محمد 9بعدا به يکي از همسرانش
گفت��ه وقتي که همس��رش از تعريفهاي محمد 9از من
کالفه شده بوده و گفته چقدر خديجه خديجه ميکني ،ول
کن آن پيرزن را ديگر!

من که ادعايي ندارم .تنها فرقي که با آنها داشتم ايمانم
ب��ه محمد 9بود .م��ن با تمام وجود ب��ه محمد 9ايمان
داش��تم .معيار حق براي من هر کلم��هاي بود که از دهان
محمد 9خارج ميش��د .ولي آنها هيچکدام نتوانس��تند به
حقيقت محمد 9پي ببرند و با تمام وجود به او ايمان پيدا
کنند.
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روزه��ا ميگذش��ت .در اوج اي��ن س��ختيها فاطمه قد
ميکشيد .نزديک دو سالش شده بود .او هم شده بود همد ِم
غمهاي پدرش .به پدرش لبخند که ميزد ،محمد 9چنان
ذوق ميک��رد و ميخنديد که فکر ميکردي هيچ غمي در
دلش نيس��ت .هي فاطمه 3را ميبوس��يد .ميگفت وقتي
ميبوس��مش آرام ميگيرم .از او دور که ميش��وم ،زود دلم
تنگ ميش��ود .انگار يک تکه از جانم از من دور شده .چه
خوب غم و غصههاي کارش را پشت در ميگذاشت و مثل
شوهري عاشق و پدري مهربان پا به خانه ميگذاشت .توي
خانه که بوديم ،يک زندگي عادي ،عادي که نه ،فوقالعاده
داش��تيم .يک زندگي آرام و عاش��قانه .ب��ه دور از هياهوي
بيرون خانه...
ِ
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بي��رون خان��ه ...نميداني چ��ه خبر بود .مس��لمانها را
ِ
ميگرفتن��د .ش��کنجه ميکردند .ميکش��تند ،ولي باز هم
مظلومان بيشتري
زورشان به اسالم نميرسيد .روز به روز
ِ
به محمد 9ميپيوستند .ديگر خيلي از بنيهاشم مسلمان
ش��ده بودند .ديگر تنها نبوديم .حمزه ه��م که ايمان آورد،
قريش ترسيدند .ديدند ش��کنجه فايده ندارد .بايد دست به
کار ديگري شوند .اين شد که آن نقشة کذايي را کشيدند...
تصميم گرفتند دايرة ما را تنگ و تنگتر کنند که ديگر
صدايمان به جايي نرسد .فکرهايشان را روي هم گذاشتند
و س��ند شومش��ان را امضا کردند .س��ند تحريم اقتصادي
مس��لمانان! هه! خندهام ميگيرد از طرز نوش��تن اين سند.
فکر کن يک چي��زي بود توي اين مايهها« :به نا ِم خدا! ما
خداپرستان را تحريم ميکنيم!»
همين «به نام خدا» کار دستش��ان داد .قضية موريانه را
ميگويم .اگرچه عمرم کفاف نداد آن روز را با چش��م خودم
ببينم...
بگذري��م .خالصه در اين س��ند که امض��ا کردند قراداد

بس��تند که کسي حق ندارد با اين مسلمانان خريد و فروش
کند .کسي حق ندارد با آنها معاشرت يا وصلت کند و کذا و
کذا .شرط لغو سند چه بود؟ محمد را تسليمشان بکنيم که
او را بکشند!
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مسلمانان را از خانههايشان بيرون کردند .ابوطالب که در
ش��عبش خانهها و حجرههاي کوچکي داشت ،پيشنهاد داد
که همه به آنجا برويم .دور تا دور آنجا را هم سرباز گذاشت
که کس��ي نتواند به مس��لمانان آس��يبي برس��اند .روزهاي
طاقتفرسا شروع شد .زنداني شده بوديم .قريش همة راهها
را بسته بود .هرکس به سمت ما ميآمد قريش جلوي او را
ميگرفت و اگر آذوقهاي چيزي با خودش داش��ت ،مصادره
ميکرد .چند نفري بودند که با اين وجود سعي ميکردند به
ما آذوقه برسانند ،مثل حکيم بن حزام برادرزادهام ،ابوالعاص
و هش��ام بن عمر .اينها تا نزديکيهاي ش��عب ميآمدند و
جاسوس��ان قريش که نزديک ميشدند شترشان را رها
به
ِ
ميکردن��د تا خودش به س��مت ما بيايد و آذوق��ه را به ما
برساند .چنين اوضاعي داشتيم.
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فقط ايام حج امنيت داش��تيم .منتظر ميشديم ايام حج
برسد تا بتوانيم آذوقهاي چيزي بخريم .آن هم با قيمت چند
برابر .اگر سرماية محمد و ابوطالب نبود ،همان هم گيرمان
نميآمد.
چقدر دلس��نگ بودند .ش��عب ج��اي دوري نب��ود .به
کعبه نزديک بود .ش��ک ندارم ک��ه صداي ضجة بچهها را

ميش��نيدند .صداي آه و نالة مادران به گوششان ميرسيد،
ولي انگار نه انگار.
سه سال آزگار را با همين وضعيت گذرانديم .ديگر چيزي
از سرمايهمان نمانده بود .دستمان خالي خالي بود .ابوطالب
خ��دا خيرش دهد ،دار و ندارش را گذاش��ت وس��ط .خانه و
مسلمانان آواره .از جانش هم مايه
کاش��انهاش را کرد ملجأ
ِ
گذاش��ت .تا پاي جان پاي اسالم ايستاد و ايستاده جان داد.
علي يتيم شد .محمد يتيمتر...
دوران حصر غلبه
داغ ابوطال��ب بر هم��ة داغ و دردهاي ِ
کرد .محمد بياختيار اشک ميريخت .دوست داشتم آرا َمش
کنم ولي حال و روز خودم داغ ديگري بود.
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تا بح��ال برايت پيش آمده هم دلت بخواهد زنده بماني
ه��م بخواهي بروي؟ من تش��نة مالقات خدا ب��ودم ،ولي
ت��اب داغ گذاش��تن روي دل محمد را نداش��تم ،آن هم در
ِ
آن ش��رايط .اگر من بروم ،چه کس��ي آرام��ت خواهد کرد
محمدم؟ چه کسي گر ِد خستگي را از شانهات خواهد تکاند؟
فاطم��ة عزيزم! بمي��رم برايت که در خردس��الي بايد براي
پدرت مادري کني .آه فاطمه! چقدر دوست داشتم در لباس
عروس ببينمت .چقدر دوست داشتم شاهد لحظة وصال تو
و علي باشم .به اينجا به بعدش که فکر ميکنم ميبينم که
دوست ندارم بمانم...
ميگويم براي��ت .اگر اين بغض وامان��ده بگذارد .گفتم
«علي» ،يکباره تمام چيزهايي که محمد برايم تعريف کرده
بود ،از جلوي چش��مم گذش��ت .کمر کوه ميشکند زير بار
اين داغها.
يک روز که داش��تم از مردانگ��ي علي حظ ميبردم و با
افتخار به پس��ري که خودمان بزرگش ک��رده بوديم ،نگاه
ميکردم ،محمد 9گفت :ميداني خديجه! خدا به علي نُه

چيز داده ،س��ه تا دنيايي سه تا اخروي و سه تاي ديگر که
دوتايش آدم را آرام ميکند و يکيش��ان داغي است بر دلم
که از اختيارم خارج است.
گفتم :دربارة چه چيزهايي صحبت ميکني محمد؟
گفت :آن سه تاي دنيايي را اول بگويم .علي دِين مرا ادا
ميکند .به حقش وف��ا ميکند و ناموس مرا حفظ ميکند.
آن سه تاي اخروي اينکه روز قيامت کنار من است ،صاحب
ح��وض من اس��ت و امتم را به س��مت بهش��ت راهنمايي
ميکند .آن دو چيزي ک��ه آرامم ميکند و خيالم را راحت،
اينک��ه هيچوقت علي راه را گم نميکند و تا به عهدش وفا
نکرده ،از دنيا نميرود ،اما آن سومي که داغي است بر دلم
کاري است که قريش بعد از من با او ميکنند و من دستم
از اين دنيا کوتاه است....
گفت که ب��ا علي چطور تا ميکنند ...گفت که با فاطمة
دردان��هام چ��ه ميکنند ...گف��ت و گفت و يکب��اره ديديم
خيس خيس شده...
صورتمان ِ

این تو و این ماجرای عشق من

نه! اين دنيا جاي ما نيست .اين دنيا جاي ماندن نيست.
خدايا جانم را بگير...
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ماه رمضان ش��د .ما که عم� ً
لا ه��ر روز را روزه بوديم.
رمضان و غير رمضانمان فرقي نداشت .ولي اين ماه رمضان
ب��راي من فرق داش��ت .اين را حس ميک��ردم که آخرين
رمضان عمر من اس��ت .خ��ودم ميفهميدم که دارم روز به
روز ضعيفتر ميشوم .دلم ميخواست هزار جان ميداشتم
که تا پاي آخرينش براي محمد بايس��تم .ولي ديگر پاهايم
رمق نداشت .در بستر بيماري افتاده بودم .وقت رفتن شده
بود .اين را حس ميکردم.
ـ اس��ماء! اسماء جان! رو ِز عروسي دخترم فاطمه و علي
جاي خالي مرا کنار فاطمه پر کن .عروس ،مادر ميخواهد...
نفسهاي آخرم بود .محمد باالي سرم بود .گفتم:
ـ يا رسول اهلل! مرا ببخش که در حقت کوتاهي کردم.
ـ تو براي من هيچ کم نگذاش��تي خديجه! اين همه در
اين زندگي سختي کشيدي و پا پس نکشيدي .دار و ندارت
را گذاشتي .سنگ تمام گذاشتي خديجه! ديگر مثل تو پيدا
نميشود...

ـ يا رسول اهلل! برايم دعاي خير کن!
ـ تا عمر دارم ،دعاي خيرم پش��ت س��ر توست اي باني
همة خيرها.
ـ محمدم! خودت مرا دفن کن!
سرش را پايين گرفته بود که اشکهايش را نبينم.
ديگر ادامه ندادم .فاطمه را صدا زدم.
ـ فاطمه جانم! دختر نازنينم! هرچه فکر کردم ديدم رويم
نميش��ود به پدرت بگويم .ميشود تو بگويي؟ بگو مادرت
دوس��ت دارد در آن عباي پدرت کفن ش��ود که موق ِع نزول
وحي بر دوش��ش بوده .بگو خديجه دوس��ت دارد در لباس
يوسفش آرام بگيرد...
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محمد جانم! پيامبرم! ببخش که تنهايت ميگذارم...
اشهد ان ال اله اال اهلل
اشهد ان محمدا رسول اهلل
اشهد ان عليا ولي اهلل
چشمهايم را آرام ميبندم...
بخواب عزيزم...
قصة مادر بزرگ تمام شد.

