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 ، در مقاالتشمس تبریسی روایتبه « رُبا دز هوش» داستان

 

 نخستروایت 

 ٍ تارُ ٗه وزد هٖ ٍص٘ت را اٗطاى پدر .هْوٖ تِ وزدًد سفز عشم فزسًداى. تَد فزسًد سِ را اٍتَد  پادضاّٖ

 تزگذرٗد سٍد اهلل اهلل تزس٘د، جا تداى چَى. چٌ٘ي اٍ صفت ،ستا إ للعِ فالى جا ،راُ اٗي در وِ تارُ دُ ٍ تارُ دٍ

 ! ٘دپاٗه للعِ آى تز ٍ

 اس تَد وِ سَٕ آى للعِ خَد تٌگزًد. وزد، اٗطاى را ّزگش اٗي خارخار ٍ تماضا ًوٖ ّا ًوٖ اگز اٍ اٗي ًص٘حت

 هٌع چٌدٗياٍ  وِ است چ٘ش چِ للعِ آى در عجة ِو خاست ارخارٕخ ٍ تماضاٖٗ را اٗطاى ّا ٍص٘ت اٗي

 .علٖ ها هٌُِع حزٗصٌ وِ االًساىُ وٌد؟ هٖ

 .ضدًد عاضك ٍ پادضاُ دختز صَرت ،آى دَٗار تز دٗدًد ــ است هعزٍف حىاٗت ــ درآهدًد للعِ آى در

 وِ ّز وِ ؛تزٗدُِ  سز زپُ خٌدق آى تٌواٗ٘د را اٗطاى تزٍٗد»: گفت پادضاُ. وزدًد ارٕخَاست ضزٍرت تِ آهدًد

 ؟ رفتٌد، دٗدًد خٌدلٖ پُز سز تزٗدُ. «ضد چِ اٍ حال ً٘اٍرد، دختز ًطاى ٍ وزد ارٕخَاست

  .تىطتٌد ً٘ش را اٍ. آهد عاجش «.ت٘اٍرم ًطاى هي»:  وِ وزد دعَٕ تشرگ٘ي پسز

 . ّوچٌ٘ي ً٘ش دٍم

 گفت: «!گ٘ز گ٘زٕ، اس تزادراى خَد عثزت هٖ اگز اس دٗگزاى عثزت ًوٖ». گفت: آهد وَچى٘ي پسز آى

 آٗد صثز تا عطك تس ًوٖ

 است، ٍل٘هخَش ٍالٗتٖ صاتزٕ 
 

 آٗد صثز فزٗادرس ًوٖ 

 آٗد سٗز فزهاىِ وس ًوٖ
 

 در ٍ تساسد سرٗي گإٍ وِ وزد داللت را اٍ. آهد رحن اٍ صدق تز را داِٗ .اٗستاد طلة در ٍ وزد ضزط

ــ اال عاضماى وِ اس  گزفتٖ آرام خلك وِ ضة ّز. ٗافت راُ دختز وَضه در ّا ح٘لِ تِ تا. زٍدت گاٍ آى اًدرٍى

 ٍ آهدٕ ت٘زٍى گاٍ اس ًَر عطك اٗطاى را ضة ًواًدُ است ٍ لذت عطك اس لذت خَاب هستغٌٖ وزدُ است ــ

 ٍ دٗدًدٕ ّا ًطاًٖ ،ضدٕ رٍس َىچ. پژٍالً٘دٕ را دختز سلف سز ٍ تگزداً٘دٕ جا اس را ّا ضزاب ٍ ّا ضوع

 ًطاى، تٖ ،خَد ،خلك. آٍردم ًطاى وِ ت٘اهد ،تَد آى ًطاى وِ تستد دختز رٍتٌد تا حاصل،. ًدٗدًدٕ وس ّ٘چ
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ٍ لصد  وٌ٘ن غَغا ها وٌد، اٍ لصد پادضاُ اٗي اگز» :[گفتٌد هٖ] وِ تَدًد ضدُ هزٗد اٍ صدق ٍ اٍ فزّ تِ چٌداى

خَد  .ً٘ست حاجت» :گفت؛ سٗزا هحثَب تَد. «پادضاُ وٌ٘ن. اگز لصد اٗي ضاّشادُ وٌد، الثتِ اٍ را ّالن وٌ٘ن

 «!آرٗد تزٍى ٍ هزدُ تىط٘د اٍ پإ ضوا. تو٘زد پادضاُ حال در وِ چٌاى تٌواٗن، ًطاى

آٍردم، اها تَ ٍ ٍسٗز ٍ هي در خلَت درآٗ٘ن، چٌاى ًطاى تٌواٗن »؟ گفت: «تا اٗي ّوِ ًطاى وَ»پادضاُ گفت: 

ٌد دختز ٍ چَى درآهدًد آى سزت«. إ ًواًد وِ تَ تَْ٘ش ضَٕ وِ ٗم٘ي ضَدت وِ ّ٘چ ضىٖ ٍ گواًٖ ٍ ضثِْ

 .1ّإ دٗگز تا اٍ ًوَد اًگطتزٕ ٍ آى عالهت

***** 

 روایت دوم

اهلل تِ فالى للعِ درهزٍٗد! اگز آى ًگفتٖ،  آى پادضاُ سِ پسز داضت ٍ ٍص٘ت وزدضاى وِ سٌْٗار سٌْٗار، اهلل

اًد. رفتٌد تِ  ًَضتِاٗطاى را ٗاد آى ًثَدٕ. تا رفتٌد، صَرتٖ دٗدًد وِ در صفت ًگٌجد، دختز فال پادضاُ، ًاهص 

آى دٍ پسزاى سز تِ تاد «. هزا دختز ً٘ست، ّز وِ دعَٕ وٌد ٍ ًطاى ً٘ارد، سز اٍ تثزّم»خَاستارٕ، پادضاُ گفت: 

دادًد، سزضاى را در اى خٌدق اًداختٌد وِ پُز سز ضدُ تَد ّوِ اس اٗي ٍالعِ ... خدهت ضوا را تِ حىاٗت تصدٗع 

زح اٗي ٍ احادٗث است ًثَٕ، خاصِ در تمزٗز آى گاٍ سرٗي ٍ درٗافتي داِٗ ّاٖٗ است در ض ًدّن ٍ اگز ًِ آٗت

وزد ٍ  (. تْاًِ ه65ٍٖ دختز ٍ عالثت ًطاى تزٍى آٍردى ... إًّه التْدٕ هي أحثثت )سَرٓ لصص/ آٗٔ 

 . 2خَاست، ٍلىيَّ أوثزّن الٗفمَْى، وِ اٍ خَد هسلواى است ًوٖ
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