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مله ج�ن و �ن �
ر �ن ک�جو�ت

]ســـام دوســـتای مهربون و خوبم، قصه ی مـــن قصه ای 

خوندنی و شـــنیدنیه. با من همراه بشید تا قسمتی از ماجراها 

کـــه مطمئنـــم برای شـــما هم  و قصـــه ی زندگیـــم رو بشـــنوید 

گـــر حرف هـــای خوبـــی در اون دیدید،  جالـــب خواهد بـــود و ا

گـــر اون رو خوندید و لذت  همه ی مجموعه رو بخونیـــد، اما ا

کنید تا همه ی مردم دنیا امیر  بردید حتمًا به بقیه هم معرفی 

و ارباب دل همه ی مؤمنان رو بشناسند.[
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کردم همه جا تاریک بود. اول خیلی  وقتی چشمانم رو باز 

گذشـــت، حس  که  کمی  کـــردم.  کم کم عـــادت  ترســـیدم، اما 

کردم دارم خفه می شـــم. باید یه طوری خودم رو از اون جای 

تنگ بیرون می آوردم.

کنم، اما اونجا اون قدر تنگ و تاریک  کردم حرکت  ســـعی 

کرد. بـــرای چند لحظه ناامید شـــدم و  کاری  که نمی شـــد  بود 

کی هستم؟  کجاست؟ من  کلی ســـؤال تو ذهنم اومدکه اینجا 

کـــه صدایی  کنم؟ در همیـــن فکرها بودم  و االن بایـــد چـــه کار 

شنیدم.



که تشـــویقم می کرد بیرون  مثل اینکه صدای مـــادرم بود 

بیام.

صدا می گفت: »یا علی )علیه الســـام( جـــان به جوجه ی 

که  کن تا از تخمش بیرون بیاد.« تو این فکر بودم  کمک  من 

کردم یکی محکم  که احســـاس  کیه و چی می گه  این صدای 

داره به دیوار اطرافم می زنه.

گفتم: »منم بگم یا  کردم و با خودم  خودم رو جمع و جور 

علی )علیه السام( شاید از این جای تنگ خاص بشم.«

کردم به دیـــواره ی تخم زدن.  با این فکـــر با نوکم شـــروع 

گوشـــه ی تخم سوراخ شـــد و نور و هوا  که نوک زدم،  چند بار 

کشـــیدم، ولی هنوز جام تنگ بود.  اومد داخل. نفس عمیقی 

خودم رو به سختی از اون جای تنگ و تاریک نجات دادم.

که  کامًا بیـــرون اومـــد، مـــادرم رو دیـــدم  کـــه ســـرم  وقتی 

کرد از داخل تخم  کمکم  کرد و  داشـــت نگاهم می کرد. ســـام 

بیرون بیام.

گرســـنه بـــودم هم خیلی ســـردم  وقتی بیـــرون اومدم هم 

گرم شـــدم با  که  کمی  شـــده بود. رفتـــم زیر پر و بـــال  مـــادرم. 
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