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اي  ي وقــایع بیرونــی، آمیخــتن آن بــا احــساسات و عواطــف انــسانی اســت؛ بــه گونــه  ي توصــیف شــاعرانه و ادیبانــه الزمــه
لزومـاً  » ادبیـات «گردنـد؛ و چـون    تـرین و زیبـاترین تـصاویر ذهنـی ترسـیم مـی       اي از لطیـف  هکه در اغلب موارد واقیعت بـر پـرد   
کنــیم کــه  گــذارد، مــشاهده مــی هــا بــه تماشــا مــی هــا و آرمــان آل کــه آن را در چــارچوب ایــده گزارشــگر واقعیــت نیــست، بــل

ه، بـا ورود بـه دنیـاي تخـیالتِ زیبـا و فراتـر       نمـایی بیـرون نهـاد    بسیاري از آثار ادبی بنا به ویژگی ذاتی خـود پـا از میـدان واقـع            
: کننـد؛ از ایـن رو بایـسته اسـت کـه بـدانیم        هـایی بـس بـدیع مبـادرت مـی           از هنجارِ معمول و مرسوم به خلـق تابلوهـا و نگـاره            

» دروغ«در ادبیـات نـه تنهـا    » اغـراق «و » غلـو «ادبـی سـنجید؛ مـن بـاب مثـال       تعابیر و تصاویر ادبـی را نبایـد بـا معـاییر غیـر             
ي  باشـد؛ بـه ویـژه زمـانی کـه توصـیف در بـاره        برانگیـز مـی    شود، که موجب آفرینش زیبـایی و خلـق آثـار تحـسین              انگاشته نمی 
بر مردي چون ـد مـصطفی ـ صـلی      رحمـۀ : اَ ـر مـردي کـه چـشمه    . اهللا علیـه وسـلم ـ باشـد     للعـالمین، محم ب ي جوشـان ذهـن و    اَ

جــود شــریفش، دریاهــاي مــتالطم از امــواج احــساسات پــاك و عواطــف  زبــان گوینــدگان و نویــسندگان در توصــیف زوایــاي و
  :شائبه آفریده است، دریاهاي کرانه ناپیدایی به نام شعر بی

  

  طلوع محمد ـ ص ـ
  »مهدي سهیلی «

  آن شب نور باران بود » همکّ«زمین و آسمانِ 
  پیچید ـ و موج عطر و گل  در پرنیان باد می
  جوشید ـ  ی امید زندگی در جان موجودات م

  بخش بهاران بود هوا آغشته با عطر شفا
   شبی مرموز و رؤیایی ـ 

  خندید جانان دختر مهتاب می ه مهد پاكبه شهر مکّ
  

  خندید در خواب می» القري ام« شبانگه ساحت 
  ز باغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی ـ 

  شد  شکفت و آسمان پولک نشان می دمادم بس ستاره می
  یل شباویزان خوش آهنگ ـصداي حمد و تهل

  .شد  به سوي کهکشان می
  *****               

  ها در آسمان حال تپیدن داشت ـ دل سیاره
   و دست باغبان آفرینش در چنان حالت ـ

  .داشت» گُل آفرییدن« سر 
 ****             

  در انتظار رویدادي بود» القري ام«ي  شگفتی خانه
  شب جهل و ستمکاري ـ

  .لوع بامداي بودبه امید ط
  سراسر دستگاه آفرینش اضطرابی داشت

  عرش

 رعوش
 ورش
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  زد و نبض کائنات از انتظاري دمبدم می
  تابد  امشب، نیمه شب خورشید می: که

  تابد  ز شرق آفرینش اختر امید می
  ****                   

  :دید در عالم سرگشتگی می» آمنه«ن حال آدر 
  بارد اش بس آبشار نور می به بام خانه

  چکد، رنگین و نورانی ر دم یک ستاره در سرایش میو ه
  ها نصیب او ـ نمایی و زین قدرت

  شگفتی بود و حیرانی
 ****                

  در آن دم مرغکی را دید با پرهاي یاقوتی
  و منقاري زمرد فام

  که سویش پر کشید از بام ـ
  و در صحن سرا پرد زد

  اییدو پرهاي پرندین را به پهلوي زن درد آشنا س
  بناگه درد او آرام شد، آرام

  ي امید با هاله» آمنه«اي گرداند سر را  به کوته لحظه
  تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابید

  چو دید آن حاصل کَون و مکان و لطف  سرمد را ـ
   را ـ»احمد«دو چشمش برق زد تا دید رخشان چهر 
د را شنید از هرکران عطر دالویز محم  

  :آمیز ن گفتار وحیسپس بشنید ای
  !اي مادر پیغمبر خاتم» آمنه«اال، اي 

د باد سرایت خانه ي توحید ما باد و مشی  
د«سعادت همره جان تو و جان  باد» محم  

****                  
  !اي مادر تقوا» آمنه«ایم اي  بخشیده بدو

  »یحیی « و عصمت » دانیال«و حب » داوود«صداي دلکش 
  : به فرزند تو بخشیدیم

  » یوسف« ي  و حسن چهره» اسماعیل« و قول » خلیل«کردار 
  » عیسی« و زهد و عفت» موسی عِمران«شکیب 
  » یونس « وطاعت» نوح«و نیروي » آدم«خلق : بدو دادیم

  »ایوب«حد  و صبر بی» الیاس«وقار و صولت 
د فرزند تو یکتا ـ  وب  

د دلبند تو محبوب ـ وب  
  سراسر پاك ـ 
  .سراپا خوب

   ****            
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  بر وحی ذات پاك سرمد بود» آمنه«دو گوش 
د«در چشم رخشان » آمنه«دو چشم  بود ـ» محم  

  که ناگه دید روي دخترانی آسمانی را ـ
  به دست این یکی ابریق سیمین در کف آن دیگري طشت زمرد بود

  دگر حوري، پرندي چون گل مهتاب در کف داشت
  تشو دادندرا چو مروارید غلتان شس» محمد«

  ها بر روي او دادند به نام پاك یزدان بوسه
  را  ـ» دست قدرت «سپس ازآستین کردند بیرون 

  زدند از سوي درگاه خداوندي ـ 
  را» مهر نبوت«هاي حضرتش  میان شانه

  گون، آرام پیچیدند سپس در پرنیانی نقره
  .کوچیدند» عرش«بر » آسمانی دختران«و زآنجا 

 ****                  
  :پردازان ایرانی خبر دادند همان شب قصه
  »نوشروان« سوي » مدائن«سواري در  که آمد تک

سبِ آتشکده«اي پادشهِ : و گفت شَ   ما  ـ» ي آذر گَ
  که صدها سال روشن بود ـ

  هم امشب ناگهان خاموش شد، خاموش
  :اي فریاد را سر داد بر فراز قله» یهودي«یک » یثرب«به 

   پیدا شدکه امشب اختري تابنده
  ـ» عبداهللا«این نجم درخشان اخترِ فرزند  و

  نوین پیغمبرِپاكِ خداوند است
  .و انسانی کرامند است

****             
  بیابانگرد و صحرایی یکی مرد عرب اما
  :وین شعر خوش برخواند» القري ام«قدم بگذاشت در 

  که اي یاران مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟«
  ا آن روشنانِ آسمانی را؟چه کس دید از شم

  آن ماهتاب پرنیانی را؟» مکّیان «زکه دید ا
  دیشب نورباران بود» همکّ«زمین و آسمان 

  بخش بهاران بود هوا آغشته با عطر شفا
  بیابان بود و تنهایی و من دیدم ـ

  که از هر سو ستاره بر زمین ما فرود آمد
  ماه را از جاي خود کندند ـ : به چشم خویش دیدم

  .هر سو در بیابان عطر مشک و بوي عود آمدز 
  !بیابان بود و من، اما چه مهتاب دالرایی
  !بیابان بود و من، اما چه اخترهاي زیبایی

  بیابان، رازها دارد
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  ولی در شهر، آن اسرار، پیدا نیست
  ها دارد که در شهر آشکارا نیست بیابان نقش

  !کجا بودید اي یاران؟
  را کردند گلباران» همکّ«که دیشب آسمانیها زمین 

  ولی گل نه، ستاره بود جاي گل
  دیشب نور باران بود» مکّه«زمین و آسمان 

  .بخش بهاران بود هوا آغشته با عطر شفا
 ****             

  به شعر آن عرب، مردم همه حالی عجب دیدند
  :به آهنگ عرب این شعر را خواندند و رقصیدند

   پیوستید؟که اي یاران مگر دیشب به خواب مرگ
  چه کس دید از شما آن روشنانِ آسمانی را؟

  آن ماهتاب پرنیانی را؟» مکّیان«که دید از
  بیابان بود و تنهایی و من دیدم ـ

  آمد سو ستاره بر زمین ما فرود که از هر
  به چشم خویش دیدم ماه را از جاي خود کندند ـ
  ز هر سو در بیابان عطر مشک و بوي عود آمد

  !ن، اما چه مهتاب دالراییبیابان بود و م
  !بیابان بود و من، اما چه اخترهاي زیبایی

  بیابان رازها دارد
  ولی در شهر، آن اسرار، پیدا نیست

  ها دارد که در شهر آشکارا نیست بیابان، نقش
  کجا بودید اي یاران؟
  ها زمین مکّه را کردند گلباران که دیشب آسمانی

  ولی گل نه، ستاره بود جاي گل
  باران بود دیشب نور» مکّه« آسمان زمین و

  بخش بهاران بود هوا آغشته با عطر شفا
 ****              
  !روانت شادمان بادا

  !کجایی اي عرب، اي ساربان پیر صحرایی؟
  !راي بطحایی؟ کجایی اي بیابانگرد روشن

  را» احمد«که اینک بر فراز چرخ، بینی نام 
  ا ر» محمد«و در هر موج بینی اوج گلبانگ 

  زنده و جاوید خواهد ماند» محمد«
  تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند» محمد«

  داند ـ جهانی نیک می
د نیست» پیغمبر«چو نام پاك  که نامی هم مؤی  

  نیست» احمد«و مردي زیر این سبزْ آسمان همتاي 
  زمین ویرانه باد و سرنگون باد آسمان پیرـ

  . نیست»محمد«اگر بینیم روزي در جهان نام 
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