
زناِن ده در مسجد به رديف ايستاده بودند 
ــد قامت، كه لباس  ــد؛ بانوى بلن تا بانو برس
ــان مى آمد.  ــت، به طرفش عربى به تن داش
ــه گالبدان در  ــش دخترانى بودند ك همراه
ــك از زنان كه  ــتند. او به هر ي ــت داش دس
مى رسيد، به همراهانش اشاره مى كرد تا به 

بر و رويشان گالب بپاشند.
سكينه اين همه را مى ديد و آرام و بى قرار 
ــو و دختران  ــيدن او بود. بان ــار رس در انتظ
ــو لحظاتى به  ــيدند. بان همراهش به او رس
ــد؛ طورى كه او نتوانست  چهرة او خيره ش
ــت و  ــاورد. عرقى بر چهره اش نشس تاب بي
ــرش را پايين گرفت. شنيد كه بانو گفت:  س

«به ايشان سه بار گالب بپاشيد.»
ــامش پيچيد. او از اين  بوى گالب در مش
ــد. از دلش گذشت: «آيا از  سخن نگران ش

من خطايى سر زده است كه با سه بار گالب 
پاك مى شوم؟»

لحظاتى بعد، از رديف زنان خارج شد و به 
سوى بانو دويد.

ــه بار  ــم، چرا گفتيد به روى من س - خان
گالب بپاشند؟

بانو مهربانانه به چهره اش نگريست و گفت: 
«به خاطر آن طفلى كه باردارش هستى. او 

خدمات بزرگى به اسالم خواهد كرد!»
ــد، همچنان بوى  ــه بيدار ش از خواب ك
ــامش بود. با شور و شعفى كه  گالب در مش
ــجده افتاد  ــاس مى كرد، به س در خود احس
ــودِك نظر كرده  ــيدن آن ك و در انتظار رس

بى قرار شد.
سرانجام در يك روز سرِد زمستانى در سال 
ــيد و خانة شيخ محمدحسين  1299، او رس

مطهرى را لبريز از گرماى بهارى كرد.
 

ــودك فريمانى، «مرتضى مطهرى»  آن ك
بود؛ مرد بزرگى كه سالها بعد، امام خمينى 
ــهادتش فرمود: «من فرزند  (ره)، پس از ش
بسيار عزيزى را از دست داده ام و در سوگ 
ــخصيت هايى بود كه  ــته ام كه از ش او نشس

حاصل عمرم محسوب مى شد.»

سالروز شهادت فيلسوف عاليقدر، عالمه 
شيخ مرتضى مطهرى، به عنوان «روز معلم» 
ناميده شده است؛ استاد فرزانه اى كه آثارش 
ــماِن  ــان در آس ــتاره هايى درخش چونان س
ــمه اى  ــان چش ــد و بس معرفت مى درخش
ــنة جوانان را به خود  ــينه هاى تش گوارا، س

مى خواند.

در آسمان معرفت
به مناسبت 12 ارديبهشت، سالروز شهادت استاد مرتضى مطهرى
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