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 دوست د.كردن رها زمان حكم به مرا آنها نوشتم.مي نامه دوستانم براي دلتنگي روي از گاهي گاه

 شـروع  هاستقصه تمام يكنندهآغاز كه او نام به بنويسم. نامه تو براي دلتنگي روي از بار اين !دارم

   كنم.مي

 مردمـي  اند،خوردهزخم كه آيممي مردمي ميان از نويسم،مي تو براي نشينخاكستر نسل از من

 نشـان  شـاداب  را خـويش  يتهخسـ  هايصورت دروغ خندند،بهمي دروغ به گويند،مي دروغ هم به كه

  تنهايند. چقدر كنند فكر ديگران مبادا اينكه ترس از تنها دهندمي

 صـداي  مبـادا  كرده، پنهان هاصوتضبط خراشگوش صداي پشت را خود كه آيممي نسلي از من

بشنوند. را درونشان يهزج  

 انـد، كرده رنگارنگ تصاوير با و گرانقيمت تابلوهاي از پر را اتاقشان ديوار و در كه آدمهايي ميان از

 بكارت كه امآمده اييبرهنه نسل از است! ريختني هاديوار ،ردب يادشان از هاعكس اين زيبايي شايد

  اند.فروخته آنها به اندكي بهاي به را عرياني رفته، تاراج به فروشيبرده بازار در ذهنشان

ـ مني از دفـاع  بـراي  هـا جهـاد  تمـام  ام.خاسـته بر زنده ظاهر به اما پوشكفن هاييمرده ميان از تي 

  است. خودمان

 زور به را اششخصي زندگي شعر كرده، گم را شعرهايش قافيه كه نويسممي تو براي قرني از من

  كنند.مي ديكته وا به

  نويسم.مي برايت گيروزمرّ از دور به و خيس چشماني با امشب

 فكـر  تـو  بـه  آنقـدر  ام.شـده  بينـا  اسـت  پيش در كه ايآينده روزهاي حرمت به و دقيقه چند براي

-چـادر  كـه  ايقبيله و بينممي صحرايي .كنممي مجسم ذهنم در را زندگيت هايلحظه لحظه كه امكرده

 بـه  خيـره  دشـت  ميـان  در كـه  سفيد لباسي با كودكي است. كرده داغ سوزان آفتاب زير در هايشان

   ميكند. جدا سايرين از را او كه است حقيقتي دلش در نگرد.مي اينقطه
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 كـردم.  حس را عجيبي چيز امشب اما .ما نگذاشته پا تو ديار به هرگز دانم،نمي عربي من پيامبرم،

 را رفتـي مـي  غـار  سـوي  بـه  كـه  شب تاريكي ميان در را تو پاهاي صداي سجاده، اين روي امشب من

 طلـب  در كـه  قلبـي  صـداي  رفت،مي كنانخش خش خاشاك و خار روي بر كه پاهايي صداي شنيدم.

  بود. برده پناه سكوت به متواضعانه حقيقت

  پيمايد.مي را هاسنگالخ اند،خوابيده همه كه ظلمتي ميان در ديدم را پاهايت من

 بـه  اطرافيـانش  كـرنش  و احتـرام  خواهـان  نه و بود شدن پيامبر شهرت دنبال به نه كه مردي پاي

  بودنش. خاص خاطر

 و هـا سـجده  از كـدام  هـيچ  كـه  دانـم مـي  چيـز  يـك  تنها دانم.نمي غار آن در ايكرده چه و ايگفته چه

 يدردانه يگانه تصوير هم شايد نداشتم، تصويري تو از من ،نبوده شدنت رسول طمع در هايتشكرگذاري

 عصـمتي  لطـف  بـه  كرد او كه كارهايي مامت بگويم دلم در و بخورم غبطه تو به مدت تمام شدمي باعث خدا

  عصمتم. آن از خالي من آنكه حال بود داده خدايش كه بود

-مـي  چگونـه  نميـدانم  .شنيدم و خواندم را اتسيره و يگزند از ايهزر چگونه دانمنمي هم خودم

 قضـاوت  همه اين از شرمسار و اينديده كه شود كسي شور از پر وجودت تمام سال 1400 از پس شود

  او. مورد در

 ميـان  در حيـران  كـه  نگـاهي  تمعصـومي  تمـام  كنم.مي احساس طوالني يفاصله اين از را عشقت

 تـو  وجودت. بزرگي درك از مانده عاجز ذهنم و كنممي حس را شد دوخته جبرئيل به حرا هايسنگ

  كرد. جووجست هازيبايي تمام ميان در را بويت شودمي قرن، همه اين از بعد كه ايبوده چه

   داد. خواهد نشان تو به مرا خدايت كنم. گريه اندكي بگذار بگويم. برايت بگذار

 شـدن  زيبـا  آرزوي در كـه  قلبـي  با گذاشته، دنيا به پا بسته يخ عصري ميان در كه سرگرداني دختر

 در كه كسي است. خويش يزمانه خاص هايكتاب و حساب درگير ذهنش و فكر اما است جهان تمام

   كشد.مي زجر تناقضات ميان

 گوشـت  بـه  را صـدايم  و خواند خواهد عربي به برايت را امنامه و داد خواهد نشان تو هب مرا خدايت

  كند.نمي بخشش مردم ميان در را عشق تو مثل كسي ديگر زندمي صدايت كه دختري رساند،مي
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چشمان كسي بـه معصـوميت و پـاكي     ايستد.نمي لبخند با هاعربده مقابل در تو مثل كسي ديگر

  اند.پاك ديدن تنها مانده مردم در دركنگاه تو نيست، 

 به چيزي ،پيچيدههم به اصوات ميان در كه هاييلحظه داد، خواهد نشان تو به مرا هايلحظه خدايت

 يـك  بـا  سكوت در كسي اماين حسرت در هنوز اما اند،كرده معرفي من امثال و من به را زندگي نام

 معنـي  ايـن  دنبـال  بـه  حيران است سال هايسال كني؟معنامي برايم را زندگي :بپرسد من از نگاه

  گردم.مي

  ديد. را تو پاي رد شودمي هايشانقلب در حقيقتاً بينم.مي را دوستدارانت من

 داريـم  دوسـت  كه داد خواهد نشان تو به را ما خدايت خوانيم.مي قرآن شويم،مي جمع هم دور ما

  است. خالي اينجا تو جاي بريده. را نامانما هاهراهبي اما بدهيم ادامه را تو راه

 از را نگاهـت  :دهـد مـي  هشـدار  مـن  بـه  سرم باالي سقف هميشه و كنممي نگاه را باال زمين از من 

  ببر. ترباال خانه اين هايسيمان و آجرها

 و عشـق  پيـام  رانـدن  شـما،  از كـدام  هـر  رسالت بگو ما به و كن نگاه من قرن هايآدم به باال از تو

  زدايد.مي را جاهالنه تعصبات كه پيامي است. همديگر به محبت

 از پـر  را تنهـايي  تمـام  و كنـد.  آسـان  برايشان را زندگي هايلحظه و هاساعت سنگيني كه پيامي 

  آنهاست. راه به چشم عظمتش تمام با كه اييگانه پرشكوه حضور

  ماست. هاينداشته و هاداشته تمام جانشين كه اييگانه

 ايـن  تـك  تـك  صـداي  امروز .دارند دوستت كه خوانممي جمعي در را امنامه بود. نگت خيلي دلم

 لبخنـد  گرمـاي  بـه  كنيـد.  نگـاه  مـا  بـه  خـدايت  و تـو  خـدا]  إذن [به آيدمي باال آسمان سوي به هاقلب

 خالي اينجا تو جاي :نوشتم برايت خسته قلبي با نشينخاكستر نسلي از من نيازمنديم پروردگارمان

  است.

  است. خالي اينجا تو جاي
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