


 سالم می کنیم بر محرمش که از کودکی تا اکنون یادش ما را
رهــــا نمی کند. ا

شب های تاریکی های  دل  از  )ع(  حسین  بر  می کنیم   سالم 
.عاشورای کودکی مان تاکنون که عشقش اسیرمان کرده است
سالم می کنیم و بر غربت و قرابت حسین )ع( از مدینه تا کربال.
سالم می کنیم بر حال و هوای محرم که با همه فرق می کند. ا

سالم بر شه مظلوم عالم. ا
سالم بر دل های شوریده از عشق حسین )ع(. ا

سالم بر نواهای دل انگیز یا حسین )ع(. ا
سالم بر سینه های سوخته از عشق حسین )ع(. ا

 سالم بر لِب تشنه ی حسین )ع(، که تشنه ی آب نبود، تشنه ی
لبیک بود. ا

 سالم بر شبی که حسین )ع( وداع کرد با آن هایی که مرگ را
واهمه داشتند. ا

 سالم بر عزاداران حسین )ع( که راه او، هم عزادار می خواهد و
هم پیرو. ا

 و ما عزای حسین )ع( را برای لبیک به ندای »هل من ناصر
ینُصُرنی« ابا عبداهلل است که برپا می کنیم. ا

خروش به  را  شیعیانت  نینوا  در  )ع(  حسین  خون   جوشش 
 می آورد. مرگ سرخ تو آینده ی سیاه بشریّت را، عاشقانت را،

شیعیانت را سفید کرد. ا
 تو زاده ی عشقی، و خوب هم هنر خوب زیستن را و خوب مردن

را به عاشقانت آموختی. ا

 رستگاری دو عالم را در عشق به تو یافتیم و این عشق ما را از
تن دادن به هر ذلتی دور می دارد. ا

 حداقلش همین است که محرمت، عاشورایت و پرچم های سیاه
که است  پلیدی  هر چه  با  می کنیم  وداع  می آید،  که   و سرخ 
او از عشق   ما را گرفتار خود کرده است. محرم فرصتی است 
 سیراب شویم، رذالت ها را کناری بگذاریم، چند صباحی آدمیت

را تجربه کنیم که تو خواهان آن بودی. ا
 و تو هر سال که محرم می شود، زنده می شوی تا همان فریاد را

سر دهی که آیا کسی هست مرا یاری کند؟
 و آنگاه که ظهر عاشورا می رسد نظاره می کنی که لبیک گویان
تو، خون  دل  تا  می شوی  شهید  باز  و  زیاد؟!  یا  اند  شده   کم 

دل های جا مانده از قافله را بسوزاند... ا
گونه آن  باید  می خواهیم،   اگر  را  بودن  حسین)ع(   شیعه ی 
 زندگی کردن و این گونه مرگ را برگزینیم. به این آگاهی که
.رسیدیم همه ی روزها عاشورا ست و همه ی زمین ها کربالست
به دیدار معبود و معشوق شتافتن،  حسینی زیستن، حسینی 

راهش همین است. ا
این عاشق است.  بوده  این  عاشق  دنیاست. همیشه حق   رسم 
را تاریخ  همیشه  حسین  برجاست.  پا  منتقم  قیام  تا   کشی 

سیراب کرد. ا
این سیراب شدن از برای همه نیست بلکه: ا

ا “عشق” می خواهد و لــبـیــک... ا

لبیــک یا حسین

عطیه جعفری



و تأثیر  و  انتظار  و  فرهنگ مهدویت  و  اسالمی  انقالب   ارتباط 
و آشکار است که بارز  آنچنان  یکدیگر  از  این دو  متقابل   تأثر 
مارتین چون  کسانی  غربی،  تحلیل گران  و  پژوهشگران   حتی 
مایکل برومبرگ،  دانیل  لوئیس، مروین زونیس،  برنارد   کرامر، 
 ام. جی، فیشر که از نخستین سال های پیروزی انقالب اسالمی
 در کنفرانس بین المللی دانشگاه تل آویو )1984 م.( به بررسی
ایران اسالمی  انقالب  در  شیعی  آموزه های  نقش  تحلیل   و 
 پرداختند، به این موضوع توجه و در مقاالت خود بر آن تأکید

کرده اند. ا
 برای نمونه آقای مارتین کرامر در مقدمه مجموعه مقاالت این
 کنفرانس می نویسد:» طرفداران پرشور امام خمینی  او را نایب
 امام، یعنی نماینده امام غایب می دانند. چنین عنوانی، به این
او را الهی و مشروع  معناست که پیروان امام خمینی  قدرت 
ائمه ستایش  از  بازتابی  علما،  و  امام خمینی  جاذبه   می دانند. 
 است. بدون داشتن چنین ستایشی، انسان نمی تواند بر نظریه
 امام خمینی درباره حکومت، صحه بگذارد«. )تشیع، مقاومت و
 انقالب: مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی دانشگاه تل آویو

1984، ص 17( ا
ا*ضرورت و آثار پرداختن به این ارتباط

یادشده از هر دو دیدگاه  پیوند  و  ارتباط  این  تفسیر  و   تبیین 
 ضروری است و می تواند هم در رشد و اعتالی انقالب اسالمی
 و هم در گسترش و تعمیق هرچه بیشتر فرهنگ مهدویت و
 انتظار بسیار مؤثر باشد؛ زیرا از یک سو، انقالب اسالمی ریشه
 در باور مهدوی و مبانی انتظار شیعی دارد و به همین دلیل هر
 چقدر در تبیین فرهنگ مهدویت و انتظار و تأثیر آن بر شکل
 گیری و پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران بکوشیم، در واقع
موجب تقویت پایه های ایدئولوژیک انقالب اسالمی شده ایم. ا

ایران در  انتظار  فرهنگ  و  مهدوی  باور  چون  دیگر،  سوی   از 
 امروز به شدت متأثر از دیدگاه های بنیانگذار انقالب اسالمی،

 حضرت امام خمینی )قدس سره( است و احیای مجدد این باور
در چند دهه اسالمی  و سایر کشورهای   ایران  در  فرهنگ   و 
 اخیر به مدد جریان انقالب اسالمی بوده است، پرداختن به نقش
 انقالب اسالمی در احیای فرهنگ انتظار و تأثیرات نهضت امام
 خمینی بر این فرهنگ، می تواند موجب رشد و ارتقا و تعمیق
 انتظار پویا و سازنده در ایران و جهان شود. یعنی همان قرائتی
از انتظار که تحت تأثیر اندیشه امام راحل در ایران احیا کنند. ا

وظایف منتظران از دیدگاه امام خمینی)ره(: ا
منتظران وظایف  زمینه  در  خمینی)ره(  امام  دیدگاه   درباره 
اندیشی ژرف  با  امام)ره(  حضرت  گفت:  باید  غیبت  عصر   در 
 تمام، انتظار فرج را »انتظار قدرت اسالم« معنا کرده و فراهم
می دانست منتظران  وظایف  از  یکی  را  ظهور  مقدمات   آوردن 
انتظار، این  باید در  انتظار فرج داریم و   و می فرمود: »همه ما 
 خدمت کنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم است و ما باید
 کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات

ظهور ان شاءاهلل تهیه بشود«. )صحیفه نور، ج 7، ص 255( ا
دیدگاه های نقد  با  خود  سخنان  از  دیگر  یکی  در   ایشان 
این گونه را  این زمینه  انتظار، دیدگاه خود در   موجود درباره 
را این  عدالت،  از  را  دنیا  کردن  پر  این  البته  می کند:»   بیان 
چون اّما  می کردیم،  می توانستیم،  اگر  بکنیم.  نمی توانیم   ما 
 نمی توانیم بکنیم، ایشان باید بیایند. اآلن عالم پر از ظلم است.
 شما یک نقطه هستید در عالم، عالم پر از ظلم است. ما بتوانیم
است. ضرورت تکلیفمان  بگیریم؛  باید  بگیریم،  را  ظلم   جلوی 
 اسالم و قرآن تکلیف ما کرده است که باید برویم همه کار را
تا بیاید  او  باید  اّما نمی توانیم بکنیم. چون نمی توانیم،   بکنیم، 
 بکند، ولی باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است
 که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا بشودعالم

برای آمدن حضرت«. )همان، ج 20، ص 198( ا
فاطمه نظری

نائب امام



 قرن  هاست زمین انتظار مردانی این چنین را می  کشد تا بیایند
 و کربالی ایران را عاشقانه بسازند و زمینه  ساز ظهور باشند. آن
 مردان آمدند و رفتند، فقط من و تو ماندیم و از جریان چیزی

نفهمیدیم. ا
 شهدا، اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا علیه السالم هستند که
نو روزی  بهاران  با  وفاداری.  و  است  اطاعت  و  آنها عشق   پیام 
 می رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو. اکنون که جهان
مسیحای که  است  نرسیده  آن  وقت  آیا  مرده اند،  جهانیان   و 

موعود سر رسد؟
 ویُحِی االرض بعد موتها دنیا وارونه است و دیوانه ها و قداره بندها
اما چه غم که صالحین و مستضعفین  بر آن حاکمیت دارند، 
یافته ظهور  اکنون  هم  آن  طلیعه  و  بود  خواهند  زمین   وارث 

است.  ا
نوینی فرهنگ  خاستگاه  و  تاریخ  نوین  حرکت  منشاء   ایران 
 است که دنیای تاریک را سراسر دربرخواهدگرفت. امروز بعد از
 یازده قرن که از تولد آخرین حجت  خدا در کره زمین می  گذرد،
 نشانه  های صدق وعده  های قرآن و احادیث ظهور بیشتری یافته

نیز را  خویش  روزهای  تاریکترین  ثانی  جاهلیت  عصر   است، 
 سپری کرده، و این خود نشانه  ای دیگر است؛ مگر نه اینکه فجر

صادق هنگامی فرا می رسد که شب کامل شده باشد؟
 رایحه ظهور موعود، دل شیفتگان حق را بی  تاب کرده و آنان را
 به صحنه حضور کشانده است. اما، مهدی جان! این قرن قرنی
 است که حق در کره زمین به حاکمیت  خواهد رسید آینده در

انتظار توست. ا
 منتظران موعود اهل مبارزه  اند و می  دانند خلوص عشق موحدین
 جز به ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین میسر نخواهد
 شد اما از آن فراتر اهل والیت و اطاعتند و انتظار می کشند تا
 فرمان چه در رسد. بسیجی خود را در نسبت میان مبدا و معاد
 می  بیند و انتظار موعود و با این انتظار هویت تاریخی انسان را
 باز یافته است و خود را از روزمرگی و غفلت مالزم با آن رهانده.
 او آسایش تن را قربانی کمال روح کرده است و خود را نه در
 روز و ماه و سال و شهر و کوچه و خیابان، که در فاصله میان

 مبدا و موعود تاریخ باز شناخته است. چه روزگار شگفتی! ا
مینا صالحی نژادیان

رایحه ظهور



 انبیاء اولولعزم تشریع خاص دارند.که هر نبی نسبت به نبوت
 قبل، اون نبوت رو نسخ می کنه؛ یعنی چهارچوب هایش عوض
 می شود اگرچه اصل محتواهای اخالقی،معارف اعتقادی و عمل
 اونها مشترکه اّما به امر الهی هر دین جدیدی یک چهارچوب
 خاص داره . حضرت داوود )ع( کتابش در طول کتاب حضرت
 موسی)ع(  بوده است. بیشتر محتوای کتب آسمانی قبل، مواعظ
 بوده است. مسائل تشریعی که برای اداره ی جامعه انسانی باشد
همه ی کریم  قرآن  اما  نمی داده،  تشکیل  رو  کتب  آن   اساس 
مباحث توحیدی،  معرفتی،  مسائل  موعظه،  هم  دارد.  را   اینها 
چهارچوبه و  عبرت ها  قصص،  اجتماعی،  مباحث   خانوادگی، 
 اصلی آن هم به نظام مندی و اداره جامعه اسالمی می پردازد،
 محتوای قرآن کریم را هیچکدام از کتب آسمانی دیگر به جز
 قرآن نداشته. )و رب الظل والحرور ( اینجا ربوبیت خدای متعال
 رو به ظل و حرور به معنی سایه و آفتاب، به طور خاص ما در
 جمله ای خالصه اقرار می کنیم. آفتاب نشان دهنده ی تاللو روز
 است. ظل به نوعی نبود آفتاب است که با شب هم قابل جمع
 است. )و منزل القرآن العظیم (و از قرآن با عظمت، یاد شده. ما
 در قرآن توصیفات گوناگونی داریم. قرآن مجید بیانگر عظمت
 این کتاب الهی است،که یکی از جهات عظمتش این است که
قرآن عظمت  نشود.  تحریف  که  کرده  تضمین  متعال   خدای 
رو آن عظمت  دقیقا  ما  که  است  مختلفی  از جنبه های   کریم 
 درک نمی کنیم.کسی که آن حقیقت بر قلبش نازل شده است
 آن عظمت را درک می کند و آن کسانی که حقیقت قرآن در
برای قرآن  باشند. عظمت  )ع(  ائمه  پیاده شده که   وجودشان 
 معارف گوناگونی است؛ بر حسب ظاهر که هرمقدار ما در آن
 دقت و توجه کنیم می توانیم معارف بیشتری به دست بیاوریم،که
 هنوز گوشه ای از این معارف و حقایق کشف نشده که با وجود
این حقایق باید کشف شود ؛ که امام در راس  امام )ع( اساساً 

 جامعه اسالمی به عنوان رهبریت در جمیع شئون انسانها است
علی مثال حضرت  برای  مقطعی  در  غائب هستند.  اکنون   که 
 )ع( بودند که با مشکالتی مواجه بودند. نظام امامت نظام والیی
 است که زندگی انسان را بر اساس زندگی توحیدی می خواهند
 شکل بدهند. زندگی معرفتی، اخالقی، معنوی، تحقق می یابد با
اینکه همه ی شئون امور دنیایی سرجای خودش محفوظ است.
متعال خدای  والمرسلین(  واالنبیاء  المقربین  المالئکه  رب   )و 
شده فرستاده  پیامبران  و  مقرب  فرشتگان  رِب  عنوان  به   رو 
مقداری هر   به  که  را  موجودی  هر  متعال   می خوانیم. خدای 
 از کمال برای او در نحوه هستی اش ظهور داده باشد، ربوبیت
 او به لحاظ همون مرتبه ی ظهور خلقتی آن موجود است. ما
با باید  رو  این  می کنیم،  تعریف  متعال  خدای  برای  ربی   یک 
 مربوب بسنجیم. هر مقدار موجود پیچیده باشد، نحوه ی وجود
 و اداره اش هم به همان مقدار پیچیده است. موجودات مجرد،
 مالئکه مقرب، جبرئیل، اسرافیل و این مالئکه ای که در راس
 مالئکه دیگر هستند و هر کدام وظایف خاصی در اداره ی عالم
 به امر خدای متعال دارند اینها لحظه ای از تحت ربوبیت خدای
آنها به  را  فعالیت ها  این  متعال  نیستند...خدای  خارج   متعال 
 نسبت می دهد. برای مثال َملَُک الموت جان شما را می گیرد اما
انبیاء هم اینچنین  لحظه ای، در جان گرفتن استقالل ندارد. 
متعال خدای  قسمت  این  تا  اینچنین اند...  هم  مرسلین   اند؛ 
اقرار می کنیم. به ربوبیت های مختلفی توصیف شده و ما هم 
 معرفت ما باید با این دعاها روز افزون شود. گرچه تفسیر دعاها
 بیش از آن چیزی است که در معرفت و ذهن ما می گنجد ولی

خب به خاطر اینکه از حوصله مطالب نشریه خارج است. ا
ان شاء اهلل با یک قسمت دیگر در خدمت شما خواهیم بود ... ا

زهرا کارچانی

عهد نـــور



با وی  است؛  اصفهانی  قّیومی  جواد  آقای  کتاب  این   مؤلف 
 استناد به منابع و مأخذ روایی معتبر، مجموعه ای از دعاها و
 زیارات و کلماتی را که به امام عصر منتسب است، جمع آوری
 کرده و پس از تنظیم آنها مقدمه ای بر آن افزوده است. این
 کتاب ارزشمند در سیصد و نود صفحه و یک مقدمه و چهار

فصل کلی به شرح ذیل چاپ و منتشر شده است. ا
 در مقدمه موضوعاتی مانند والدت، امامت، غیبت امام زمان
 و وظیفه منتظران و... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ در
 فصل اّول که عمده ترین بخش کتاب حاضر است، مجموعه ای
از نیایش ها و ادعیه آن حضرت در طی ده بخش ارائه می گردد؛
به آن حضرت  و سخنان  ها  پیام  از  گزیده ای  دوم  فصل   در 
 چشم می خورد، فصل سوم به اشعاری در زمینه مدح و منقبت
قسمت که  نیز  چهارم  بخش  و  دارد  اختصاص  مهدی   امام 
مأخذ و  منابع  و  مختلف  فهرست های  به  است  کتاب   پایانی 

مطالب کتاب اختصاص داده شده است. ا

کتاب باز

فاطمه زهرا    ا ابراهیمی



 رجعت، یکی از مسائل مورد اختالف میان مذاهب اسالمی است که
 از عقاید مسلم شیعه به شمار می آید و مورد تأیید اهل  بیت)ع( نیز
 قرار گرفته است بر این  اساس، گروهی از مؤمنان راستین و عده ای
حضرت بشریت،  عالم  منجی  ظهور  هنگام  بدسرشت،  کافران   از 
 مهدی)عج( به این دنیا بازگردانده می شوند تا مؤمنان به ثواب یاری
 آن حضرت در تشکیل حکومت عدل و قسط جهانی نائل آمده، از
ببرند لذت  اسالم  و شوکت دولت کریمه  تماشای عظمت  و   درک 
از برخی  برسند.  شان  ننگین  اعمال  از  پاره ای  سزای  به  کافران   و 
و داده اند  قرار  تردید  مورد  را  رجعت  امکان  شیعه،  بر   خرده گیران 
رجعت، گفته اند:  که  حد  بدان  دانسته اند  ناپسند  را  آن  به   اعتقاد 
 مذهب گروهی از اعراب جاهلیت بوده است که برخی از فرق اسالمی

)شیعه( بدان گرویده اند.  ا
 اهل  سنت به سبب اختالف مبنایی که با شیعه دارند، مسئله رجعت
و کرده اند  انکار  است  امامیه  شیعه  نزد  مشهورات  جمله  از  که   را 
 اعتقاد به آن را قبیح می شمردند و راویان احادیث مربوط به رجعت
به بیان احادیث مربوط  بدنام کرده و احادیث آن ها را مردود و   را 
 رجعت را به منزله کفر و شرک بلکه زشت  تر به حساب می آورند و
 اگر در کتاب هایشان از رجعت بحث شود برای بیان آراء شیعه در

مورد رجعت و سرزنش بر آن ها است. ا
 شیعه امامیه بر این باور است که: عقیده به رجعت درست و صحیح
از گروهی  مهدی)عج(  امام  موقع ظهور  در  متعال  و خداوند   است 
بازگردانده دنیا  به  رفتند  دنیا  از  قباًل  که  را  حضرت  آن   شیعیان 
آن دولت  مشاهده  و  وی  مساعدت  و  یاری  ثواب  به  تا   می شوند 
آن حضرت دشمنان  از  گروهی  چنین  هم  شوند؛  رستگار   حضرت 
 نیز به دنیا بازگردانده می شوند، تا از آنها انتقام گرفته شود بنابراین
 دو رویکرد عمده در میان شیعیان در مسئله رجعت پدید آمد که

عبارت اند از: ا
اشخاص : همان  گونه که گفته نه  است  بازگشت دولت   ا1. رجعت 
از از شیعیان متقدم عبارت است  اندکی  از نظر گروه   شد، رجعت 
حضرت ظهور  زمان  در  محمد)ص(  آل  قدرت  و  دولت   بازگشت 
 قائم)عج( نه بازگشت اعیان و اشخاص امامان)ع(. با این توضیح که
او سراسر  هنگام ظهور حضرت مهدی)عج( گستره دولت و قدرت 
 عالم را فرا گرفته، عدالت واقعی که امامان پیشین، همواره درصدد
 تحقق بخشیدن آن بوده اند در زمان ظهور آن حضرت محقق خواهد
 شد و چون چنین قدرت و دولتی مورد خواست و تمنای همه ائمه

 معصوم)ع( و از جمله حضرت مهدی)عج( بوده است می توان آن را
 دولت همه اهل  بیت نامید. به این ترتیب مراد از رجعت، بازگشت
 قدرت، دولت و سیطره اهل بیت)ع( خواهد بود، نه بازگشت اشخاص

و اعیان ائمه)ع(. ا
 ا2.  رجعت یا بازگشت دوباره ائمه معصوم )ع( به دنیا: رویکرد رایج
 در مسئله رجعت که اکثر شیعیان به آن باور دارند، رجعت به معنای
 بازگشت اعیان و اشخاص حضرات معصومان)ع( و بعضی از پیروان
از آن به  و دشمنان آنان هنگام ظهور حضرت مهدی)عج( یا پس 
 دنیا است. براساس این دیدگاه، ائمه معصوم شیعه باز می گردند و
 زمام امور جهان را به دست گرفته سالیان سال حکومت می کنند و
 نیز برخی از دشمنان بدکردار آن ها به دنیا برگردانده می شوند تا به

کیفر پاره ای از اعمال ننگین خویش در این دنیا برسند. ا
حال و  گذشته  در  شیعه  اندیشمندان  افکار  و  آثار  با  که   کسانی 
 آشنایی دارند به خوبی می دانند که رجعت به معنای یاد شده، در
 طول تاریخ از عقاید مسلّم اکثر شیعیان بوده و جز گروهی اندک

کسی با آن مخالفت نکرده است. ا
 اما مطلب اصلی، جایگاه رجعت در اعتقادات شیعه  است که اعتقاد به
 رجعت از باورهای مسلّم و تردیدناپذیر شیعه است؛ تا آنجا که پیروی

 مذهب تشیع و اعتقاد به رجعت الزمه ی یکدیگر بوده اند. ا
 درباره نقش اعتقاد به رجعت در زندگی شیعه می توان گفت که بدون
 تردید همان  گونه که انتظار فرج عبادتی بزرگ است و نقش مهم و
 به سزایی در پویایی و تحرک جامعه ایفا می کند اعتقاد به رجعت
 و بازگشت هنگام ظهور حضرت مهدی)عج( نیز می تواند نقش مهم
 و به سزایی در نشاط دینی و امید در حکومت جهانی آن حضرت
 داشته باشد. در روایات آمده است که یک گروه از رجعت کنندگان
 کسانی هستند که دارای ایمان محض هستند از این جهت شخص
 عالقه مند به درک محضر آن امام آخرین و حجت الهی، نهایت تالش
 خود را به کار خواهد برد تا به درجات باالی ایمان برسد تا در زمره
از به رجعت کمتر  اعتقاد  اهمیت  این  رو  از  باشد.   رجعت کنندگان 

 اعتقاد به مهدویت و انتظار فرج نیست. ا
 انشااهلل امید باشد همه در زمره ی مومنان محض و رجعت کنندگان
 و سربازان در رکاب حضرت مهدی)عج( باشیم و سعادت اخروی را

شامل حال خود کنیم. ا

ما باز می گردیم یا نه؟! ا

فاطمه صادقی زاده



چقدر مسئله داریم در نبود شما! ا
از این و آن گله داریم در نبود شما! ا 

 و هرچقدر بخواهي شریک دزدان و
رفیق قافله داریم در نبود شما! ا 

 چه کاسه ها شده خالي، چه کیسه ها شده پُر
عجب معامله داریم در نبود شما! ا

  معادالت جهان یک به یک به هم خورده
و نامعادله داریم در نبود شما! ا

 از آن مسیر میانبر به بي نهایت ها
چقدر فاصله داریم در نبود شما! ا 

از اینکه بي تو نفس مي کشیم در عجبم! ا
از اینکه حوصله داریم در نبود شما! ا 

 شبیه آینه هاي شکسته ي حیران
چقدر مسئله داریم در نبود شما... ا 

 !چقدر مسئله داریم در نبود شما

علیرضا عزیز پور



 یک چشم زدن غافل از آن شاه نباشیم شاید که نگاهی کند
آگاه نباشیم. ا

 مرحوم حاج اسماعیل دوالبی از بزرگان اهل معرفت، درخصوص
انتظار فرج تمثیل زیبائی دارند که نقل آن آموزنده است. ا

توی گذاشت  را  بچه  تا  پدری چهار  می فرمایند:»  مرحوم   آن 
اتاق و گفت این جا  را مرتب کنید تا من برگردم.« ا

 خودش هم رفت پشت پرده. از آن جا نگاه می کرد می دید کی
 چه کار می کند، می نوشت توی یک کاغذی که بعد حساب و

 کتاب کند... ا
 یکی از بچه ها که گیج بود، حرف پدر یادش رفت. سرش گرم
شد به بازی. یادش رفت که آقاش گفته خانه را مرتب کنید! ا
 یکی از بچه ها که شرور بود شروع کرد خانه را به هم ریختن
و داد و فریاد که من نمی گذارم کسی این جا را مرتب کند... ا

 یکی که خنگ بود، ترسید. نشست وسط و شروع کرد گریه و
جیغ و داد که آقا بیا، بیا ببین این نمی گذارد، مرتب کنیم. ا

 اما آنکه زرنگ بود، نگاه کرد، رد تن آقاش را دید از پشت پرده.
 تند و تند مرتب می کرد همه جا را، می دانست آقاش دارد توی

کاغذ می نویسد... ا
تنگ هم  دلش  می خندید.  و  پرده  سمت  می کرد  نگاه   هی 

نمی شد. می دانست که آقاش همین  جاست. ا
 توی دلش هم گاهی می گفت اگر یک دقیقه دیر تر بیاید باز من

کارهای بهتر می کنم. ا
 آن بچه  شرور همه جا را هی می ریخت به هم، هی می دید این

خوشحال است، ناراحت نمی شود. ا
وقتی همه جا را ریخت به هم، آن وقت آقا آمد. ا

 ما که خنگ بودیم، گریه و زاری کرده بودیم، چیزی گیرمان
نیامد. او که زرنگ بود و خندیده بود، کلی چیز گیرش آمد... ا

زرنگ باش. خنگ نباش. گیج نباش! ا
شرور که نیستی الحمدهلل. گیج و خنگ هم نباش!

نگاه کن پشت پرده رد آقا را ببین و کار خوب کن... ا
خانه را مرتب کن، تا آقا بیاید... ا

آقا بیا




