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Тақдим ба:
Баҳои озодӣ...
Қатраи хун...
Ба гӯшам омад аз хоки мазоре
Ки зери замин ҳам метавон зист
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"Идаяцо ва андешацоямон ҷусацои сарду хамуше
беш нестанд...
Лацзае, ки дар роцашон ҷон дицем ва ж бо хунамон
серобашон кунем, ҷон мегиранд ва дар канори
зиндагонк то абад мезиянд...
Ислом муъомалаест байни ду шахс... Парвардигори
якто муштариаст ва мӯмин фурушанда... байъатест
бо Худо, ки пас аз он мӯминро цеҷ цаққе дар ҷону
молаш нест... то номи Худо бар цама номцо ғолиб
гардад ва дини Худо бар саросари гетк".
"Ангӯште, ки рӯзона борцо ва борцо дар намоз ба
ягонагии парвардигори якто шацодат ва гувоцк
медицад, қабул надорад, калимае дар роци гардан
ницодан бар цукми ситамгаре бинависад...!".
Сайд Қутб...
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Дарича...
Шаб, пардаи сижц ва торикашро бар ҷацон
густаронида буд. Бӯйи талхи марг дар цама ҷо ба
машоми мерасид. Ситорацои дурахшони осмон, сокиту
хомӯш ба дунж чашм духта буданд, Қиссаи куштор ва
маргу мир барои мо такрорк ва бемаъно шуда буд, ту
гӯйи, ки мо чупононе будем, ки цар рӯз галаеро ба
кушторгоц мебурдем то қассобцо бо кордцои тезу бурро
сарцояшонро аз тан ҷудо кунанд... ва мо бо дидани
фавворацои хун ва рақси лошацои берӯц, девонавор
механдидем.
Аммо ин бор парешонии шадиде бар рӯцу равон
ғолиб шуда буд, чаро ки бо бедор шудани хуршед
мебоист он марде, ки дилцоямонро шикофта ва дар
дохили қалбцоямон пояи муцаббату ишқашро бо
ихлоси худ муцкам кубида буд, ба кушторгоц бибарем.
Табиши қалбцоямон, дуо ва орзӯе буд: эй кош хуршед
барои цамеша бихобад, эй кош шаб барои цамеша бар
дунж лангар андозад.
Аммо билохира субцидам тулуъ кард ва хуршед бо
нури заъиф ва беморгунааш шаби кутоцро аз сацнаи
вуҷуд ронд ва саргуруцбон (раиси зиндон) ба ману
цамкорам дастӯр дод, ки зиндониро аз сулулаш берун
кашам ва ба сӯйи чуби дор бибарам.
Агар ӯро медидк гумон мекардк, ки пирамардест
шикаста ва нотавон, ки қарнцои зиндагк шаллоқцои
зулмро бар пайкараш навохта аст ва цар гиз ба зецнат ва
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ба зецни цеҷ одамк хутур намекард, ки марди
шаштсолае бошад. Ду нафарк ӯро аз ҷояш баланд
кардем, чашмонашро бастем ва дохили мошини
сарбастае ба сӯйи чуби эъдом ба роц афтодем.
Вақте банди дор бар гарданаш ницода шуд, садои
дилхароши тормузи мошине, ки ба суръати
цайратангез сар расид, цамаро дар ҷо мехкуб сохт.
Афсари олирутбае аз мошин пожн шуд ва рост ба сӯйи
мо омада дастӯр дод, ки фавран чашмцои "Сайд"ро боз
кунанд ва бандро аз гарданаш дур созанд. Он гоц бо
чашмони ашколӯд ва садои ларзон гуфт: "Бародар
Сайд! Ман цадяи гаронбацо аз тарафи раиси ҷумцури
мецрубон ва азизамон бароят овардаам, фақат як
калима ин ҷо бинавис ва ҷони худ ва дӯстонатро наҷот
дец! Фақат бенавис: "Иштибоц кардам...маъзарат
мехоцам", фақат цамин".
Сайд чашмони соф ва нуронияшро ба сурати ӯ дӯхт
ва бо лабханди зебо ва ором, монанди лабханди
фариштацо ба ӯ гуфт: "Ҳаргиз! Дунжи фониро бо дуруғи
абадк нахоцам харид!" Афсар бо лацҷаи оғӯшта ба цузну
андӯц ба таноби дор ишора кард ва гуфт: "Аммо Сайд....
ин марг аст!". Сайд бо оромиш ва хунсардии комил
ҷавоб дод: "Сад марцабо ба шацодат дар роци Худо!".
Ишораи ҷаллод пардаи суханцоро дарид ва ҷасади
Сайд ва жронаш дар цоле, ки забонцояшон оцанги зебо
ва пуртанини шацодат ва вацдонияти Худованд ва
рисолати Пажбари Цақ ""أشهذ أْ ال إٌٗ إال اهلل وأشهذ أْ زلّذا سعوىي اهللро
замзама мекарданд, дар цаво овезон шуд. Ин оцанги
зебо пардаи зулмат ва торикиро аз дилцои мо канор
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зад ва ману дӯстам аз он рӯз бо хуни Сайд ацду паймон
бастем, ки роцашро идома дицем1.
Марде, ки забону қалбаш ва цатто хунаш инсонцоро
ба сӯйи Худо даъват мекунад, дар охирин дидоре, ки аз
пушти милацои зиндон бо хоцараш дошт, дид ки мецру
утуфати хоцарк, ашкцои мисли марворидро бар
рухсорааш ғалтонда ва донист, ки онцо ӯро аз марги
бародар тарсондаанд ва цоцараш, ки рамзи суботу
сабри солцои зиндон ва шиканҷа буд, имрӯз аз тарс ба
доғи бародар нишастан чунин парешон аст.
Хоцараш аз ӯ мехост, ки бо як калима худашро аз
марг бирацонад, цоло он ки як царф дар қомуси Сайд
маънои эътироф ба тоғут ва тоғутижни замон ва имзо
намудани қавонини куфри башарк ва зери суол
бурдани хуни шацидоне, ки зери тозижнацои вацшижни
рӯзгор, ҷон доданд ва низ маънои муцри ботил задан
бар ҷицоду талоши даъватгарони роци тавцид дошт ва
Сайд қабул надошт, ки пас аз солцои зиндагии
босаъодат дар сояи Қуръон, якбора ба зери парчами
туғжну ситам бихазад. Аз ин рӯ буд, ки бар синаи
фиръавнижн мушти "царгиз" кубид.
Сайд барои ором кардани хоцараш ин номаро, ки
акнун дар дастони шумост, навишт.
Номае, ки аз дил бармехезад то бар дил нишинад
Номае, ки дарси шацомату шуҷоъат ба инсонцо
медицад...

: Баргирифта аз суханони сарбозе, ки дар охирин лацазоти зиндагии
Сайд бар пушти дарцои оцанини сулулаш меистод, ки дар маҷалаи
"Даъват", шумораи 126, моци августи соли 2002 ба муносибати севушашу
ним солрӯзи шацодати Сайд Қутб омадааст.
1
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Номае,
ки
зиндагию
марг
ва
набарди
нобаробаронаи он ду душмани ташна ба хуни
якдигарро ба тасвир мекашад.
Номае, ки дар воқеъ тасвирест аз цақиқати зиндагк
ва марг, ки чашмон аз дидани он оҷиз мондаанд...
цақиқати инкорнопазир... воқеъияти зинда ва фурузон..
Ин тапиши зиндаи қалбро ба цамаи қалбцои зинда
ва чашмони ҷустуҷӯгари цидоят тақдим мекунем, то
тору пуди нафсцояшонро бо нафасцои охири Сайд ба
цам бидӯзанд ва зиндагиро аз он ҷое шурӯъ кунанд, ки
Сайд ба пожн расонид, то чархи зиндагк ба сӯйи
абадият пеш равад.
Шояд ишора ба ин нуқта лозим бошад, ки унвонцои
кӯтоце, ки бар цар тасвир мушоцида мешавад, сохта ва
пардохтаи мутарҷим аст ва агар чунон чк бо тасвир ва ж
фацму салиқаи хонанда мутобиқат надошт, гуноцашро
бар мо бибахшояд ва худ ба ҷойи он, он чиро
шоистатар медонад, бигзорад.
Дигар ин, ки гумони роҷец бар ин аст, ки "Сайд"
унвони хосе барои ин навишатааш интихоб накарда
буд, аз ин рӯ бархе онро тацти унвони "Азвоун мин
баъид"2 –Партавцое аз дур- ва бархи дигар бо унвони
"Афроцур-руц"3 –Хушицои рӯц-, чоп ва мунташир
кардаанд. Аммо мутарҷим бо таваҷҷуц ба мавзуъоти
нома унвони "маргу зиндагк"ро барои он шоистатар
дид.

: Муроҷиъа шавад ба маҷалаи "Фикр", чопи Тунис, шумораи 6 соли
чацорум, марти соли 1959.
3 : Чопи дори Тайба, Маккаи Мукаррама, чопи саввум, соли 1415 ц 1979 м.
2
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Ва цамчунин пешванди суханро4 бо тасвире аз
зиндагии Сайд ва пасванди онро бо бацсе дар фалсафаи
"маргу зиндагк" аз дидгоци Сайд, зинат бахшидем ва
бар ин асос рӯйи муқоба унвони "таҷума ва нигориш"
барои худ интихоб
кардем, то мабодо гуфтацои
гуцарбори Сайд бо ҷумлацои норасои мо, зебоияшро аз
даст дицанд.
Фурсатро
ғанимат
шумурда
дастони
холк
"илтимоси дуо"ро пеши шумо хонандагони муцтарам
дароз мекунем, то бо лутфи хеш мутарҷим ва
муаллифро дар дуоцоятон жд кунед.
Нурмуцаммад Умаро
Исломобод – Покистон
10 муцаррами (ошӯро) соли 1424 ц

4

: Инсоне аз рацми Цаво
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Инсоне аз рацми Цаво
Онон, ки бо ӯ дар канораш зистанд, ӯро насими бо
сафо ва сокиту ором ва сабуру бурдбор васф мекунанд.
Ва ононе, ки ӯро хондаанд, оташи сӯзон, шамшери
буррон, тири дар камон ва бомби дар цолати инфиҷор
меномандаш.
Гуруце ӯро пажмоваре медонанд, ки дар торикк ва
ҷацолати рӯзгор аз он сӯйи олам цайрону саргардони
зиндагк ва пушти цамаи ҷацолатцову гумроцицо басон
хуршеде тулӯъ кард, то бори дигар дар колбади хаста ва
куфтаи миллати Исломк, рӯци умед ва зиндагк
бидамад.
Бархе ӯро адиби тундзабон медонанд, ки
сижцчолцои сарду хомӯши зиндонцои зулму ситам, ӯро
ба инқилоби беравнақ ва беморгуна водошт.
Бархи дигар навиштацояшро тутижи (сурма)
чашмонашон
мекунанд
ва
баландии
тоқи
хонацояшонро ба он зиннат мебахшанд ва чун дар
муҷодала бо хасме ба бунбаст мерасанд, танцо
фариштаи наҷот ва калиди дарцои бастаро дар мижни
варақцои баррони ин навиштацои хуфта межбанд.
Ва бархи дигар ӯро адибе медонанд, ки зоидаи
рӯзгор ва фарзанди рӯзцои хос буд, ки вақташон
сипарк шуда ва мебоист китобцо ва фикрашро дар
канори ҷасадаш ба хок супурд.
Ин цамон касест, ки дар торикицои рӯзцои
навҷавонк монанди куршапараки саросема ба ин сӯ ва
он сӯ мепаридам ва дар пайи наҷот бар цар даре лацзае
меистодам. Руцаш, ки царгиз зиндони танги ҷасадашро
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тацаммул накарда буд ва цамроц бо навиштацояш ба
цар ҷо ба сайру сажцат мепардохт, дасти навозиш бар
сари саргардонам ницод, маро ба сӯйи машъали
фурузони роци цидоят тела дод ва барои цамеша маро,
мадюни бузӯргит хеш намуд.
Қазои Илоциро цол бар ин буд, ки хурҷини холии
хеш баргирифта дар пайи маърифат, лангар бар социле
фуруд орам, ки беш аз 65 миллияти мусалмони дунж
дар он ҷо гирди цам омаданд, то аз чашмацои пурбори
Рисолат, тавцид баргирифта ва шамъцои цидояте
шаванд барои ин миллатцои чашмдаринтизор!
Муддати замонеро, ки бо ин гуруци шефтаи илму
дониш сипарк намудам, саъй доштам, ки бо раванди
вилодат ва пешрафти царакати Исломк дар байни ин
афрод ва кишварцояшон аз наздик ошно шавам, дидам,
ки цеҷ қавму миллате нест, ки аз партави нури царакати
навини Исломк ва агар чк ба миқдори андаке мацрум
гардида бошад ва ба андозаи густариши гароиши
Исломк дар байни ин миллатцо, номи "Сайд Қутб" дар
сардафтари номцои муслицини иҷтимоък ва фикрии
ин умматцо дар цоли зинда шудан, медурахшид.
Навиштацои Сайд Қутб, он ҷавони фирефтаи
шацодат ва родмарди саъодат, дарцои бастаи умедро
барои цамаи ин мардуми дарбанд ва асорат гушуда буд,
то ҷое ки гуруццои бисжр ифротк дар бархе аз
кишварцои Африқои ва Арабию ва Туркк бо камоли
ифтихор бар хеш лақаби "Сайд" меницанд.
Бароям бисжр таъаҷҷубовар буд, ки бинем китоби
тафсири "Фи зилолил-Қуръон"и Сайд Қутб борцо ва
борцо ба василаи ҷамоъатцо ва гурӯццои мухталифе, ки
дар кишвари Туркия бурӯз карданд, тарҷума ва чоп
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шудааст то ҷое, ки ба содагк метавонк ду гурӯци
мутазод дар афкору андешаро, ки ба ҷони цам
мезананд ва цар кадом "Фи зилолил-Қуръон"и Сайд
Қутбро манбаъ ва истидлоли худ медонанд!
Баъдцо даржфтам, ки цар касе Сайд Қутбро бино ба
зоиқа ва мизоҷи худаш мехонад ва цама санги ӯро ба
сина мезананд, дар цоле ки ӯ аз цама бехабар ва шояд
цам безор аст!
Дар даврони тацсилам дар риштаи адабижти Араб
бо Сайд Қутби адиб ва Сайд Қутби инсон ошно шудам,
Сайд Қутбе, ки дар чацорчуби башарият аз модар зода
шуда ва дар цамин чацордевори дунж пас аз
кашмакашцои бисжре ҷоми ширини шацодатро
нушид... дар жфтам, ки Сайд Қутби хажлк он устураи
наҷот ва фариштаи растагорк, партавест сохта ва
пардохтаи дӯстони нодон ва эцсосоти ҷӯшони ҷавонон.
Ва низ даржфтам, ки цеҷ як аз инцо Сайд Қутбро
чунон, ки цаст дарк накарданд, на онон ки худро
шогирди Сайд меноманд ва китобцояшро бо
тарҷимацои шикаста мебалъидам ва на ононе, ки бо
лаъну нафрини ӯ, бар палацои қудрату сарват ва
мавқеъият қадам меницанд.
Боре бо ҷавоне, ки ихлос ва ҷацолат дар ӯ омехта
шуда буд бархурдам, ки мегуфт: китобцои Сайдро беш
аз шаш бор мутолиъа кардааст, ҷумлае аз Сайд
зинатбахши цар ду ҷумла аз суханонаш аст! Ман
цамеша ӯро бузӯрг мешумурдам, то ин ки аз бахти
саъодат, калиди забонаш рӯзе дар маҷлисе, ки шарафи
цузӯр дар он доштам, гушуда шуд ва дар дил мегуфтам,
ки "забон бикшой то бигӯям ту кистк!", дидам ки ҷуз
номи Сайд бацрае аз Сайд набурда! Ва чун бо цам
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рӯзцое сипарк кардем, даржфтам, ки камбизоъатияш
дар Арабк ӯро ба сӯйи Сайд Қутби Туркк кашондааст
ва цамеша тарҷума ғайр аз китоби муаллиф мебошад,
то ҷое ки гуфтаанд: "мутарҷим, яъне бузӯргтарин хоин"
ва ба хусус тарҷумаи мунтацо пурравнақ ва ҷилобахши
адабк ва он цам аз адиби варзида чун Сайд Қутб!
Ин ҷо буд, ки даржфтам мо форсизабонон аз ин, ки
дар тарҷумаи навиштацои Сайд Қутб чун миллатцои
дигар шитоб накарда будем, то Худованд касонеро, ки
ин шоистагиро доранд, бижфарад, бисжр иштиобоц
накарадем.
Ба цар цол, бояд дид ки Сайд Қутб кист, Сайд Қутбе,
ки на бар бурҷцои ларзони ифрот савораст ва на бо
толоқцои ҷангалцои торики тафрит, ғарқ шуда аст.

Оре... Сайд Қутби инсон
Дар яке аз рӯзцои соли 1906 гиряи навзоде
хонаводаи Цоҷи Иброцимро, ки дар қаряи "Мушо" аз
қаряцои фақир ва дурафтодаи ҷануби Миср зиндагк
мекарданд, шодмон сохт:
Цоҷк... цоҷк... муборак... мужда... писар...!
Цоҷк Иброцим аз шиддати шодк даст бар ҷайбаш
бурд ва цар чк дошт ӯро ба ӯ дод ва давон давон ба сӯйи
цуҷраи хиштк ва гилиаш ба роц афтод.
Цоҷк Иброцим ду зан дошт, ки яке аз онцо барояш
писари бузӯргаш, Муцаммад Қутбро ба дунж оварда буд
ва дигаре духтари бузӯргаш ва цоло цам Сайд Қутб ва се
сол баъд духтари дигареро...
Цоҷк марди саховатманд буд, ки хонааш цамеша
мацали таҷаммуъи ацли қаряи хаста аз кору рӯзгор буд
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то чилим кашанд ва бо хондани танцо рӯзномаи қаря,
ки ба хонаи Цоҷк меомад, саргарм шаванд. Даме бо цам
гап зананд ва хулоса гул бигӯянд ва гул бишнаванд.
Цамоно сафо ва самимияти қаря буд, ки фақрро аз
ждашон бурда буд... ва ин саховату бахшиши Цоҷк низ
цар рӯз доираи сарваташро тангтар ва бӯйи хуши ному
нишонашро парокандатар мекард... Модари Сайд Қутб
бо таваллуди писараш дигар ғами фақру нодорк
намехурд, чаро ки Сайд фардо монанди тағояш ба
Қоцира (пойтахт) меравад ва дар донишгоци Азцар дарс
мехонад ва метавонад дар оянда хонавода ва
фомилашро рацбарк кунад.
Рӯзцои кӯдакк ва навҷавонк чун барқ сипарк шуд.
Сайд дар хонаи тағояш дар Қоцира сукунат дошт ва дар
донишгоци Дорулъулум дар риштаи нақд ва адабижт
машғули ба тацсил буд ва бо услуб ва нигориши
шевояш дар маҷалацои сижск ва адабк аз қабили
"Рисола" ва "Ал-ливо ал-иштирокия" қалам мезад.
Дар аввалцои чицилсолагк Сайд буд, ки китобцои
"Тасаввури фаннк дар Қуръон"5 ва "Мушоцадацои
қижмат дар Қуръон"6и ӯ, ки цар ду бо вуҷуди ин, ки
дар мавзуъоти Қуръонк буданд, вале бо номи Худо оғоз
намешуданд, мунташир шуданд, ки ин амр таъаҷҷуби
хонандагонро барангехт.
Имрӯз шигифтагони Сайди хажлк ва ж дӯстони
нодонаш ғофил аз ин, ки дар он замон цанӯз Сайд Қутб

5

: ْ اٌموش

اٌزصوىس اٌفو, бо номи Офариниши фанни дар Қуръон ва тасаввури

фаннк дар Қуръон, тарҷума ва чопу нашр шудааст.
6 : ْ اٌمش
ِشب٘ذح اٌمُبِخ, бо номи "Дурнамои растохез" тарҷума ва чопу мунташир
шудааст.
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натавониста буд аз кӯрроццои ҷацолат ба роци рашодат
қадам ницад, барояш садцо далелу узр метарошанд!
Сайд Қутб бо вуҷуди фацму дониш ва дарки
фарогираш, сафо ва самимият кӯдакона дошт ва цар гиз
зери зулму ситам намерафт. Аз макру дурӯягк безор
буд ва агар касе оташи хашму ғазабашро бармеафрухт,
Сайд ӯро аз цам медарид... лацзае ором чун насим...шод
чун гул... ва хандон чун булбул... ва лацзаи хурӯшон чун
мавҷцои дарж, дорои сафое, ки устухонцои мецру
утуфатро дар цам мешиканад... ва бацраманд аз
шуълацои нарму зебое, ки фулодцои дуруйиро об
мекунад...
Инаст табиати шоирон ва адибон ва чунин буд Сайд
Қутби адибу шоир... нармтар аз насим... буррандатар аз
шамшер...
Аз мацзари "Тоцо Цусайн" адиби машцури мисрк
бацрацо бурда ва дар сангари устодаш "Аққод" бар
адиби номвару машцӯри Исломгаро "Мусатафо Содиқ
Рофиък" цуҷум бурд. Рофеък цамон касест, ки вақте
Тоцо Цусайн бар зидди Ислому таълимоти волои он
китобцое навишт, ӯро бо навиштацои доғаш дарцам
кӯбид ва китобаш "Зери парчами Ислом"7, якатози
майдон ба ҷанг бо Тоцо Цусайн, ки ӯро дар зери
парчами шайтон медид, шитофт.
Вақте "Алк Тантовк", адиби Исломгарои Суриягк,
дид Сайд Қутб чунин вацшижна ба Рофеък, аламдори
майдони тавцид метозад, қалам ба дифоъ аз ӯ бадошт
ва ин ҷо буд, ки оташи хашми Сайд домангири ӯ низ
шуд.
7

: َحتذ ساَخ اإلعال
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Дар соли 1949 милодк Сайд бо бурсияи цукумати
Миср дар хижбонцои Калифорнияи Амрико қадам
мезад, он цама таърифцое, ки аз Амрикои бузӯрг ва
пешрафта шунида буд, имрӯз пеши чашмони Сайд
сароби дуруғин беш набуд ва Амрикое, ки Сайд дид,
коргоц ва озмоишгоци пурсару садои ҷацон буду бас!
Ҷомеъаи дарцам рехта... бо ҷацолатцои пурзавқу барқи
қарни бистум...
Субцидами 13 феврали соли 1949 буд, ки Сайд пас
аз шаби тӯлонк аз дарду беморк тоза пиликцояшро
барцам ницода буд, ки ногацон бо садои рақсу пойкӯбк
ва шодк ва хушцолии ноқусцо ва мардум, саросема аз
хоб парид.
...оц! инцо чк тавр инсонцоянд. Имрӯз ку иди
крисмас нест... ой хонуми парастор!... бубахшед, имрӯз
чк идест?
Парастор лацзае ба гунацои кабуди ҷавони шарқк
зал зад ва гуфт: имрӯз рӯзи шодист... имрӯз душмани
сарсахти мо дар машриқзамин ба қатл расида... имрӯз
Цасанул-баннои мисрк кушта шуда аст...
Ин хабар ноқуси интибоц ва "огоцбош"ро дар
замири Сайд ба садо даровард..., Цасанулбанно,
рацбари ҷамоъати Ихвонулмуслимин...! цамон касе, ки
бо цамфикронаш дар кучацо ва бозорцо мардумро ба
масҷид даъват мекунад... цамон касе, ки ман аз
баландой дунжи адаб ва адабижт бо чашми цақорат ба ӯ
менигаристам... имрӯз дар Миср кушта мешавад ва
дунжи Ғарб чунин ба ваҷд меояд... ин чк сиррест, ки дар
ӯ нуцуфта аст? Цақан, ки қимати шахсро аз
душманонаш бояд пурсид...!
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Цангоме, ки зиндонцои Миср аз Ихвонул-муслимин
пур шуда буд ва дар зери тозижнацои ҷаллодон парпар
мешуданд, китоби "Адолати иҷтимоък"и Сайд Қутб
ба бозор тақдим шуд. Сайд китобашро ба "ҷавононе, ки
аз он сӯйи олами хажлам ба ин сӯ меоянд, цадя карда
буд, то бо дастони пурмецрашон ин динро ба қуллацои
баланди маҷду перӯзии рӯзцои аввалаш бирасонанд.
Ононе, ки камар дар роци Худо бастаанд ва парчами
ҷицодро дар даст, аз цеҷ зулму ситаме царос
надоранд...". Вақте ҷавонони ҷигархуншуда ва
ситамдидаи "Ихвон" ин ҷумлацоро хонданд, гумон
бурданд, ки Сайд китобашро бо онон цадя намуда ва аз
дижри куфр бо онон цамсафар шудааст.
Ин буд, ки чун Сайд Қутб аз Амрико баргашт, ӯро
ба оғӯш гирифтанд... албатта Сайд тасмимашро аз қабл
гирифта буд.

Ман дар соли 1951 ба дунж омадам
Сайд бар дафтари зиндагияш то ин сол муцри
"ботил" зад ва худро зоидаи соли 1951 номид, соле ки бо
корвони "Ихвонулмуслимин" цамсафар шуд, то
ҷомиъаи гумроцоро ба сӯйи саъодат ва хушбахтк
рацнамойи кунад.
Дар соли 1951 Абдулносир, сардамдори Миср,
сацнаи терори дурӯғине ба намоиш гузошт, то ба ин
бацона "Ихвонулмусилим"ро равонаи зиндонцо кунад.
Сайд бо вуҷуди садоқату дӯстии рӯзцои донишгоц бо
Абдулоносир ба сижцчолцои носирк, ки ждовари рӯзцои
зиндонцои тафтиши ақоиди даврони сижци калисоцо
буд, равона шуд.
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Цукми эъдоми Сайд ва шаш нафар аз
цамфикронаш: донишаманди "Абдулқодир Авда,
Муцаммад Фарғалк, Юсуф Талъат, Иброцим Тайб,
Цандовк Дувайр, Мацмуд Абдуллатиф" содир шуд, ки
цамагк ба чуби дор буса заданд, ҷуз Сайд, ки аз дарди
бемории шадид ва хунрезии ҷигараш барои орзӯйи
шацодат рӯйи тахти бемористон ба худ мепечид.
Ин хости Худо буд, ки чанд сабоце бештар бимонад,
то тафсири пурарзиши "Фи зилолил-Қуръон"ро
комил ва китобцое чун, "Хасоиси андешаи Исломк"ро
рацнамойи миллати Ислом кунад.
Сайд дар зери тозижнацои куршапаракони
шабпараст ба цамфикронаш дарси тавцид ва шацодат
медод ва аз зиндон, донишгоце сохт, ки мардони
вороста ба ҷомеъа тақдим кард.
Дар соли 1964 бо васотати Абуссалом Ориф, раиси
ҷумцури Ироқ, Сайд аз зиндон озод шуд. Абуссалом ба
ӯ пешницод кард, ки ба Ироқ биравад ва ба унвони
мушовири ӯ дарояд, аммо Сайд зери бор нарафт, чаро
ки ӯ медонист суханоне, ки рӯци амалу ҷицод дар онцо
дамида нашуд, ҷавцаре бар коғаз беш нахоцанд монд ва
мебоист бо туғжни ҷоцилияти ҷомеъа то охирин қатраи
хун набард кард.
Куршапаракони шабпараст, ки гумон мебурданд,
Сайд бо ин цама заҷру шиканҷаи зиндон ва он цама
беморицои кушанда, чанд сабоце бештар нахоцад зист,
натавонистанд рушноии зиндагиро дар чашмони ӯ
тацаммул кунанд, ин буд, ки бори дигар ӯро ба
сижцчолцои намнок ва вацшатнок андохтанд ва дар 29
увти соли 1966 Сайд Қутб бар таноби дор бӯса ва бар
баландии пирӯзк лабханд зад, пирӯзии руцу равон ба
17
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модижн... пирӯзии ақида бар дарду ранҷ... пирӯзии
имон бар фитна ва имтицон...
Цамаи инсонцо хоцанд мурд, аммо цамаи маргцо
дар худ рангу бӯйи пирӯзк надоранд!
Ва цамаи маргцо таваллуди зиндагии абадк нест...!
Сайд Қутб бо хуни рангини худ бар сафцацои
равшани таърих, таваллудашро барои цамеша навишт,
таваллуде, ки маргро роце ба сӯйи он нест!

18

Маргу зиндагк

_____________

مرگ وزندگی

Кобуси марг8
Цанӯз цам марг лавцаи хажли туст ва эцсос мекунк,
ки дар цар ҷо пушти цамаи чиз дар камини туст. Гумон
мебарк, ки цаюло ва абарқудратест, ки бар цамаи
зиндагк ва зиндагон сайтара ва нуфуз дорад, цамчунин
зиндагиро дар муқобилаш бисжр суст ва бефоида ва
нотавон межбк.
Ман дар ин лацза, назари гузоро ба ӯ меафканам ва
ӯро ҷуз қудрати сусту нотавон дар муқобили азамату
тавони зиндагии зебо ва пурқудрат чизи дигар
нажфтам, ки коре аз дасташ сохта нест, магар ин ки дар
гӯшае такя кунад, то аз пасмондаи суфраи рангини
зиндагк чизе дӯр андозанд ва ӯ аз он лошацои бецуда
тағзия кунад!
Ба зиндагк бингар, ки чк бисжр дарозу пурмаъност
ва дар гирду атрофи мо шодмона навои умед
месарояд!... Цамаи чиз ба сӯйи шукуфтан ва рӯйдан ва
бузургк ба пеш меравад... Модарон аъам аз инсон ва
цайвон, борвар мешаванд ва мезоянд... Парандагону
чарандагон ва хазандагону моцижн бар тухми шикастаи
хеш суруди зиндагк ва зиндагонк месароянд... Замин бо
гулцои зебо ва мевацову ницолцои умед бар торцои
зиндагк таронаи саъодат месароянд... Осмон бо
қатрацои борон борвар мегардад ва даржцо майдони
рақсу пойкӯбии мавҷцо мешавад... Цамаи чиз бар рӯйи

: Ин навиштае, ки пеши рӯй доред, матни номаест, ки Шацид Сайд Қутб
барои хоцари адибаш "Омина Қутб", ирсол кардааст ва аввалин бор онро
маҷалаи "Фикр", чопи Тунис дар шумораи 6 соли чацорум, марти 1995,
тацти унвони "Азвоун мин баъид" мунташир кардааст.
8
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кураи хокк, бузӯргу бузӯргтар мешавад ва густариш
межбад!
Цар чанд бор лошахури маргро мебинк, ки цуҷум
меоварад ва чизе ба дандон мегирад ва фирор мекунад,
ж дар гӯшае ором менишинад, то луқмае аз дацони
зиндагк ба замин афтад ва ӯ аз он тағзия кунад!
Ва зиндагк бо шуҷоаът ва диловариаш шодону
хандон бидуни ин, ки ба марг кучактарин таваҷҷӯц ва
эътиное дошта бошад, роцашро идома медицад!
Он гоц, ки марг ғофилгирона нешаш мезанад, нолае
сар медицад ва захми сатцк ва маъмулк бармедорад, ки
зуд шифо ва дармон жфта ва нолаи дарди ҷонашро бо
хандаи шодк иваз мекунад ва бори дигар инсонцову
цайвонот, парандагону моцижн, чарандагону хазандагон
ва дарахтону гижцон бар рӯйи замин суруду таронаи
цажт ва зиндагонк месароянд.
Ва марг дар гӯшае нишаста ва камин гирифта, то
фурсате ба даст оварад ва неше занад ва фирор кунад...
ж, ки луқмаи ночиз аз даруни дандонцои тези зиндагк
берун парад ва аз он тағзия кунад.
Офтоб тулӯъ мекунад, хуршед пушти куццо ба хоб
меравад. Замин ба давраш мечархад ва зиндагк дар ин
ҷо ва он ҷо зуцур мекунад. Цамаи чиз густариш межбад.
Густариш дар миқдору моцият, дар камияту кайфият,
ки агар аз дасти марг коре бармеояд, то кунун
густариши зиндагк мутаваққиф мешуд, аммо чк суд, ки
дар муқобили бозувони нерӯманди зиндагк ва қудрату
тавони фавқулодааш, бисжр нотавон ва сусту ларзон
менамояд.
Чаро, ки партави қудрати зиндагк бозтобест аз
қудрат ва нерӯи волои Парвардигори тавоно.
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Зиндагии ҷовидон
Он гоц, ки дар чацорчуби хеш ва барои худ зиндагк
мекунем, зиндагк бароямон бисжр кутоц ва суст ҷилва
мекунад. Аз рӯзе, ки ждамон меояд шурӯъ шуда ва бо
пожн жфтани давраи умр ба пожн мерасад.
Аммо цангоме, ки барои дигарон, барои цадафу
ормон зиндагк мекунем, онро бисжр тӯлонк ва
пурмаънову мафцум межбем, ки аз рӯзи милод колбади
инсон шурӯъ шуда ва ба сӯйи беницоятцо пар мекашад
ва баъд аз он, ки мо аз ин замини хокк рахт
бармебандем, идома межбад.
Ин чунин аст, ки мо чандин баробар беш аз
зиндагонии шахсиамон бацра ва сӯд мебарем, он цам
сӯди воқеък на хажлк. Бо нигориш ба зиндагк аз ин
зовия, эцсосамон ба рӯзцо ва соатцову лацзацои
умрамон чандин баробар мешавад ва дигар зиндагк ба
таъдоди солцо нест, балки ба мизони авотиф ва эцсосот
бастагк дорад.
Он чиро, ки воқеъгарожн вацму хажл мешуморанд,
дар воқеъ цақиқатест болотар ва бо арҷтар аз цамаи
цақиқатцои онон, зеро зиндагк ғайр аз эцсоси инсон
нисбат ба зиндагк, чизи дигар нест. Агар либоси эцсос
ба зиндагониро аз тани шахсе берун кашк, ӯро дар
цақиқат аз маънои воқеък зиндагонк лучу лухт сохтайи
ва цар гоц инсон бо авотифи дучандон ва шуъӯри
дучанд ба истиқболи зиндагонк равад, дар цақиқат чанд
баробар зиндагк дар колбадаш ҷой додааст.
Ин масъала аз рӯзи равшан бароям возецтару
равшантар аст ба тавре, ки нижзе ба муноқаша надорад.
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Цар гоц барои дигарон зиндагк кунем, эцсосамон ба
зиндагк, қудрату тавони бештаре межбад ва цар андоза,
ки бар ин шуъӯру эцсос бияфзоем, дар воқеъ ба цамон
таносуб, эцсосамонро ба цажт ва зиндагонк афзоиш
медицад. Ба ин сурат аст, ки цақиқати зиндагонк беш аз
беш густариш мешавад ва цамчун воқеъияти
инкорнопазир таҷаллк межбад.
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Бӯтаи саъодат ва дарахти шарорат
Тухми шарорату зишти бо суръатуи цаяҷонангезе
мерӯяд, дар цоле, ки донаи хубк ва некк ором ором
борвар мешавад. Аввал бо решацои сусту нотавон ва
сатциаш саросема ба сӯйи осмон шоху барг мезанад, то
нуру цаворо аз дарахти хайр бирабояд, аммо дарахти
некуйи бо сабру субот, ором ором пеш меравад ва
решацояшро мустацкам дар дили замин фурӯ мебарад,
то камбуди цаво ва нурро ҷуброн кунад.
Агар мо бо диққат дар зоцири барроқи дарахти
сарбафалак кашидаи шарорат ва зиштк нигоц кунем ва
ҷӯжи салобат (мустацкамк) ва бурдборк ва қудраташ
шавем дар межбем, ки чк қадар сусту нопойдор ва
нотавон аст, дар цоле, ки дарахти некӯйи бо синаи
бузӯргу оцанин дар муқобили балоцои рӯзгор қад
баланд мекунад ва бо суботи хирагараш камари
туфонро дарцам мешиканад.
Ва бо беэътинойи аз канори хасу хорцое, ки дарахти
шарорат ба сӯяш партоб мекунад, мегузарад ва ором
ором ба пеш метозад.
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Сайру сафар дар фаросӯйи дунжи қалб
Он гоц, ки хайру хубиро дар рӯцу равон ва сиришти
мардумон ҷустуҷӯ мекунем, ба хубицои бисжре
бармехурем, ки чашм дар лацзацои аввал аз онцо ғофил
мондааст.
Дар воқеъ ин масъаларо ман таҷзия кардаам ва
онро бар бисжре татбиқ додаам... цатто бар ононе, ки
гумон меравад шароратпеша ва ситамгар ба дунж
омадаанд ва беэцсосу шуъур цастанд.
Цар гоц қатрае аз тасомуц ва бахшиш бар
иштибоцот ва цамоқатцои онон ва миқдори муцаббати
ростин ва анадаке эцтимому инояти содиқона ба
мушкилот ва андешацояшонро бо сидқу ихлос ба онцо
цадя кунк, дар муқобил хоцк дид, ки чк гуна муцаббату
дӯстк ва эътимодашон пеши поятон мерезанд ва бо
чашмони худ цам ҷушиши сарчашмаи хайру некиро
дар онцо назорагар хоцк буд.
Зиштк ва шарорат -он чуноне, ки гоце тасаввур
мекунем ва гумон мебарем- дар даруни инсон, асолату
умқ надорад, балки дар ҷилди сахтк, ки ба василаи он
бо мушкилоти зиндагк барои зинда мондан бо чангу
дандон ба ситез бармехезанд, лона карда, ки чун ба
Худо имон оваранд ва дар амният ба сар баранд, он
ҷилду пусти сахт канор мераванд, то меваи ширину
хушмаза наможн гардад. Он цам танцо барои касе, ки
битавонад бо ҷалби эътимоду муцаббати содиқона ва
бо мецрубонии бериж дар муқобили мушкилоту
сахтицо ва дардцову иштибоцот ва цатто цамоқатцои
мардум, дили ононро ба даст овард, ба гунае, ки дар
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канораш эцсоси оромиш кунанд. Каме синаи боз
доштан дар ибтидои кор, зомини тацқиқи цамаи ин
маворид хоцад буд, беш аз он чк аксари мардум
интизор доранд.
Инцо калимацои бепоя ва асос нест, ки дар сароби
хобу хажл бирӯянд, балки таҷрибаи шахсии худам аст.
Таҷриба кардам, ки бо қалби кушод ва синаи боз
метавон ба цамаи он чк зикр шуд, даст жфт.
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Шукуфацои муцаббат
Он гоц, ки донацои муцаббату самимият ва хайру
некк дар қалбцои мо мерӯянд, бисжре аз мушкилот ва
сахтицо аз қалбамон рахт мебанданд.
Ва чун бихоцем аз касе таъриф кунем ва мадцу
ситоиш нисораш кунем, дигар ба чоплуск ва тамаллуқ
барнамеоем, чаро ки бо дӯстк ва садоқати хеш нисбат
ба қалбцояшон аз ганҷинацои хайру некии бисжр парда
бармедорем, ки метавонем содиқона аз онцо таърифу
тамҷид кунем, зеро цеҷ инсоне жфт намешавад, ки дар ӯ
асаре аз хубк ва мецр набошад, то бо он тацсини
дигаронро барангезад, вале мо нахоцем тавонист ин
розро кашф кунем магар замоне, ки донацои муцаббат
дар қалбцоямон реша зананд.
Ва цар гоц бизри самимият ва мецрубонк дар руцу
равонамон ҷилва занад, дигар лозим нест, ки бори
сангини бадицои дигаронро бар дӯш кашем ва ж бо
сабру иштибоцот ва цамоқатцояшон худро биранҷонем,
чаро ки бар нотавонию сустк ва нақси онцо эцсоси
тараццум хоцем кард ва диламон ба холашон хоцад сухт
ва цар гиз пай иштибоцоташонро нахоцем гирифт.
Ва қоидатан аз сангинии бори цақорат ва хасорати
онцо роцат мешавем ва аз касе царосе ба дил роц
намедицем.
Цар гоц гулцои некк дар қалбцоямон пажмурда
шаванд, бори сангин ва камаршикани циқду цасодат
бар дилцоямон такя медицад ва он гоц, ки аз унсури
итминон ва эътимод ба дигарон мацрум бошем, тарсу
царос балои ҷонамон хоцад шуд. Пас он рӯзе, ки
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донацои муцаббату самимият ва эътимоду дӯстии
хешро ба дигарон цадя мекунем, дар межбем, ки чк
неъмати бузӯрге аз итминону эътимод ва роцатию
саъодат ва хушбахтиро ба армуғон овардаем.

Аз мо бецтарон!
Замоне, ки эцсос кунем руцамон аз дигарон поктар,
қалбамон софтар, нафсамон волотар ва бартар,
ақламон фацмидатар ва цушжртар аст ва чун "аз мо
бецтаронем!", аз дунжи мардум канорагирк мекунем, то
фазои бартарии хешро бо пастии дигарон олӯда
накунем, қатъан кори бузӯрге накардаем, балки
содатарину асонтарин ва камхарҷтарин роцро
баргузидаем.
Бидуни тардид шоцкори воқеък онаст, ки бо рӯци
бахшоянда ва самимк дар муқобили иштибоцоту
гуноцон ва нотавоницои мардум сабр пеша кунем ва бо
онцо даромезем, дар цадди тавони худ барои
наҷоташон аз ботлоқи гумроцк ва боло бурдани сатци
фарцанг ва дониши онцо камари циммат бибандем, то
бо мо дар як сатц қарор гиранд.
Ин бадон маъно нест, ки мо аз уфуқцои баланд даст
кашем ва аз намунацову мафоцим ва эътиқодоти волои
саъодат ва имон ба пожн лағжем ва ба чоплӯск ва
тамаллуқу мадц ва ситоиши зиштцо ва палидицои онон
бипардозем ва ж ба онцо бифацмонем, ки мо аз онцо
волотару бартарем.
Балки бузӯргк ва азамати цақиқк онаст, ки бо қалби
боз ва синаи кушода битавонем ин цама таноқузот ва
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дигаргуницоро дар худ ҷой дицем ва аз уцдаи он
бароем.

Цама бо цам ва яксадо!
Цар гоц ба дараҷаи муъайяне аз қудрат боло равем,
эцсоси айбу зиштк аз ин, ки аз дигарон дархости кумак
ва жрк мекунем, дар қалбамон хафа мешавад ва аз ин,
ки кумаку жрии дигарон цар чанд, ки аз мо нотавонтар
бошанд, сабаби расидани мо ба ин макони бартар ва
мақоми воло мешавад, чизе аз мо намекоцад ва муҷиби
цақорат ва кучакии мо намешавад.
Он гоц, ки дар ҷонибе аз ҷавониби рӯцамон сусту
нотавон мешавем ва эътимод ба хешро аз даст медицем,
мекӯшем, ки цар чиз ва цар кореро бо дастони нотавони
хеш тартиб ва анҷом дицем ва аз ин, ки аз касе жрк ҷӯем
ва ж касеро дар ин кор бо худ шарик ва цамжр созем, ибо
меварзем... ж аз ин, ки мардум даржбанд, ки мо бо
цамкории касе бадин маротиби воло даст жфтаем, бисжр
эцсоси цақорат ва пастк мекунем... аммо агар воқеъан
мо қавк ва нерӯманд бошем, дигар аз цамаи инцо парво
надошта, дар баробарашон эцсоси пӯчк ва бецудагк
намекунем, зеро танцо кудаконанд, ки бо вуҷуди
нотавонк бар роц рафтан, дасти жриатро канор
мезананд, то мабодо бар он такя кунанд.
Ва замоне, ки бамизони болое аз қудрату тавони
руцк даст межбем, бо қалби боз ва бо руци саршор аз
сипосу шодк ва хушцолк ба истиқболии кумаку жрии
дигарон мешитобем.
Шукру сипос аз кумаке, ки ба мо тақдим медоранд
ва шодк ва хушцолк аз ин, ки дар ин роц касони дигар
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низ цастанд, ки бо мо цамормону цамақидаанд ва
метавонанд дар масъулиятцо ва сахтии роц моро жрк
дицанд... хушцолк ва шодкомии муқаддас ва воло онаст,
ки цангоми имтизоҷи авотифу эцсосот ва шуъӯр ба
ягонагк дар қалбамон тулӯъ мекунад.

Шамъцои цамешафурӯзони цидоят
Вақте, ки имонамон ба афкору андешацо ва ақидаву
идеяцоямон бузӯрг ва пухта нест ва онцо аз андарун ва
қалбамон сарчашма намегиранд ва гӯж, ки бо мо
мижнаи сатцк доранд ва аз ҷонамон бароямон азизтар
нестанд, саъй хоцем кард онцоро ба инцисор ва
тасаллути хеш дароварем ва чун даржбем, ки касе
онцоро ба худ нисбат дода, оташи хашму ғазабамон
шӯълавар мешавад ва бо тамоми қудрат талош хоцем
кард, ки онцоро барои худ ва ба номи хеш собит нигац
дошта, аз дастрас ва газанди дигарон дар амон дорем.
Сафои шодкомк дар он аст, ки қабл аз ин, ки
парвонаи зиндагии мо бо шӯълаи марг парпар шавад,
бо ду чашми хеш назорагари он бошем, ки андешацо ва
идеяцоямон ба мулкият ва тасарруфи дигарон
даромадаанд, дар он сурат аст, ки зинда хоцем монд.
Чун эцсос мекунем, ки пас аз хомӯш шудани шамъи
зиндагиямон дар ин кураи хокк афкору андешацоямон
тӯшаи роци дигарон хоцанд шуд, дар қалбу ҷонамон
гулцои ризояту саъодат ва хушбахтк ва итминону умед
шукуфта хоцанд зад.
Фақат бозаргонону тоҷиронанд, ки бо цирсу тамаъ
бисжр саъй доранд, равобити тиҷорати хешро аз даст
надицанд, то мабодо дигарон аз аҷносашон сӯистифода
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кунанд ва судашонро ба ҷайби худ зананд, аммо
андешамандону социбони идеяцову назарижт ва
даъватгорон, саъодати хешро дар имони мардум ба
идеяцо ва ормонцояшон мебинанд ва аз ин, ки
афкорашон ба худашон нисбат дода нашавад ва ж бархе
онцоро ба худ нисбат дицанд, цеҷ тарсу воцимае
надоранд ва бадин сурат бо шодмонк ва саъодат
назорагари зинда мондани андешацояшон мешаванд,
зеро онон худро социби ин афкор ва андешацо
намедонанд, балки худро фақат ва фақат цалқаи васл ва
бажнгару равшангари онцо ба цисоб меоваранд. Онон
даржфтаанд чашмае, ки аз он оби цажт ва зиндагонк бар
мегиранд, сохти худашон набуда ва дар тавлиди он цеҷ
нақше барояшон қоил нестанд, чун хориҷ аз қудрату
тавони онцост...
Шодии муқаддасашон танцо дар ин хулоса
мешавад, ки бо дили саршор аз саъодату итминон
бадон чашмаи воло вобастаанд ва бо манбаъи аслк
иртибот доранд.

Фацм... эцсос...
Ихтилофест бузӯрг... бисжр бузӯрг... мижни
фацмидани цақиқат ва эцсос кардани он. Аввал илм
асту дониш... ва дуввумк маърифат асту шинохт!...
Дар аввал, мо танцо бо калимацо ва мафцуми
хушкашон робита дорем... ва гоце цам бо таҷрибацо ва
натиҷацои ҷузък... ва дар дуввумк бо афкору
андешацои зинда ва эцсосоти куллк...
Дар аввал, донишу маълумоте аз берун ба мо дохил
мешавад ва дар гӯша ва канори ақламон бегонавор ва
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цайрон мечарханд ва мондагор ва бойгонк мешаванд ва
дар дуввумк, цақоиқ ва воқеъиятцо аз дарун ва кунци
зотамон сар берун меоварад ва цамон хуне, ки дар
рагцоямон ҷорк аст, дар шоху баргашон ҷаражн межбад
ва партави нурашон бо тапиши қалбамон цамоцангу
цамсадо мешавад.
Дар аввал, маҷмуъае аз доирацои холк ва унвонцои
дурушт ба чашм мехуранд: Сарлавцаи илм бо цазорон
шоху барг ва тақсимцое, ки дар зери он мегунҷад...,
сирри мақолаи дин бо цазору як бахшу қисмату дарс...,
фану цунар бо нигаришцо ва барномацо ва сабкцои
гуногунаш...!
Ва дар дуввумк, нерӯест ягона, ки ба қудрату тавони
ҷацон ва табиъати бузӯрг вобастааст... ва ҷӯйборест
равон ва хушкношуданк, ки аз чашмаи асолату
манбаъи аслк сарчашма мегирад!...

Машъалдори цидоят
Мо ба мутахассисоне дар риштацои мухталифи
улуми инсонк ва таҷрибк нижзи мубрам дорем, ононе,
ки дафтарцои кор ва озмоишгоццояшонро савмаъа ва
ибодатгоцу мецроби хеш, қарор медицанд ва
зиндагиашонро дар роци кашфу густариши риштаи
тахассусиашон бо руцияи на танцо саршор аз исору
гузашт, балки моломол аз лаззату саъодат фидо
мекунанд, бо цамон рӯция ва шуъӯри обиди парцезгоре,
ки лабханди шодмонк ва саъодату хушбахтк бар
лабонаш нақш баста ба дидори маъшуқи воқеък ва
танобдор меравад, то рӯцашро ба Парвардигори якто
цадя кунад...
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Нишони марди мӯмин бо ту гӯям
Чу марг ояд, табассум бар лаби ӯст9
Бо вуҷуди ин мебоист даржбем, ки инцо афроде
нестанд, ки сарнавишти зиндагиро ба даст мегиранд ва
башарро ба сӯйи дарвозаи саъодату некбахтк
рацнамойи мекунанд ва хатти машйи ояндаашонро
барояшон муайян менамоянд.
Пирони тариқат ва роцомӯзони цақиқат, цамвора
касоне буданд ва хоцанд буд, ки аз қудрати рӯции болое
бархурдор буданд, ононе, ки цомили шӯълаи муқаддасе
цастанд, ки цамаи заррацои маърифат дар царорат ва
гармии он завб (об) мешавад ва дар партави рӯшноияш
корвонцои башар цидоят межбанд, корвоне, ки
тӯшаашон аз цамаи ин мавоциб ташкил жфта ва
нерӯмандона бо қадамцои устувор ва шитобон ба сӯйи
цадафи воло ва бузӯрг ва дурдаст дар царакатанд.
Роцомӯзон ва рацбарони воқеък касоне цастанд, ки
бо басирати хеш цамоцангк ва ягонагии фарогирро, ки
дар зоцир мутаъаддиду пароканда аст, мижни донишу
цунар ва ақидаву амал дарк мекунанд, ба гунае, ки цеҷ
як азин гузинацоро тацқир намекунанд ва барои цеҷ
кадом аз онцо низ ҷойгоци беш аз андоза қоил
намешаванд.
Танцо ва танцо кӯтоцфикрону ва фурӯмоягонанд, ки
гумон мебаранд дар байни ин қудратцои ба зоцир
мутаъаддид ва пароканда, таъоруз ва ноцамоцангицое
вуҷуд дорад. Аз ин рӯст, ки бо силоци дин ба ҷанги илм
мешитобанд, ж ки бо силоци илм ба набард бо дин
бармехезанд. Цунарро бо шиъори кору талош сар
9

: Шеър афзудаи мутарҷим аст.
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мебуранд ва ҷунбуҷӯш ва зиндагониро ба номи
тасаввуф ва зуцддорк дор мезананд, чаро ки онон цар
қудрат ва нерӯе аз ин нерӯцои муфидро ҷудо аз соири
нерӯцо мепиндоранд, ғофил аз ин, ки инцо цама аз якҷо
сарчашма мегиранд, аз он қудрати беницоят бузӯрги,
ки цамаи цастк тацти тасаллути ӯст.
Аммо рацбарони бузӯргвор ва пешравони воқеък,
ин цамоцангиро дарк мекунанд, зеро онон бо он
чашмаи асолат ва покк ва манбаъи аслк дар иртибот
цастанд ва аз он ҷо фармон мегиранд.
Теъдоди онон кам аст. Дар таърих башар бисжр
андаканд, оре бисжр нодир ва камжбанд. Аммо бо
вуҷуди ин кифоят мекунанд. Бинобарин он қудрати
пойдоре, ки ин ҷацонро офарида ва сарнавишти он дар
дастони тавонои ӯст, ононро ба бецтарин шакл
меофаринад ва дар мавқеъияти муносиб ба ҷомеъаи
башарк цадя мекунад.

Ақли цайрон дар офоқи беницоятцо
Таслими мацз дар баробари қудратцои ғайбк ва
нерӯцои хажлк ва ношинохта, хатарест бисжр бузӯрг,
зеро ба хурофот ва вацмцо мунтацк мешавад ва
зиндагиро ба тепацои бузӯрг аз хажлоту хурофот табдил
мекунад, ба тавре, ки цақиқат дар кураи роццои он гум
мегардад.
Аммо пушти по задан ба имон ба ғайб ва дунжи
пинцон цам хатараш камтар аз он нест, чаро ки бар
равзанацои маҷцул ва ҷацони пинцон қуфл мезанад ва
цамаи қудратцои пинцони ва номацсусро, ки дар
маҷоли идрок ва циссамон намегунҷад ва ж дар марцала
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ва замоне қудрати тасаввурашонро надорем, инкор
мекунад! ва бадин сурат аз масоцату қудрат ва арзиши
дунж мекоцад ва онро дар доираи бисжр танг ва мацдуди
"маълум" мегунҷонид ва дар чацорчуби "идрок ва эцсос"
зиндонк мекунад, дар цоле, ки агар цамаи маълумотро
бо бузургии ин коинот ва ҷацон муқоиса кунем, кучакк
ва цақорати беницояти он бармало мегардад.
Зиндагии инсон бар ин кураи хокк, силсилаи
куццоест аз аҷзу нотавонк дар муқобили эцсос ба
қудратцо ва нерӯцои пинцони ҷацонк, ж силсилаи
куццоест аз қудрати дарки ин нерӯцо, ки бо гузашти
замон ва бо бозувони нерӯманди каланди маърифату
дониш, цар рӯз, ки инсон дар ин роци тӯлонк қадам ба
пеш меницад, аз зери оворацои ҷацолат сар бурун
меоваранд.
Бадецист қудрати ақлк ва бозувони тавонойи инсон,
ки цар чанд гоц як бор пардаи ҷацолатро аз як нерӯцои
ҷацон, ки то лацзае пеш ношинохта ва фаротар аз дарку
эцсос буд, бармекашад ва онро ба воқеъияти
инкорнопазир ва қобили фацму идрок табдил мекунад.
Бедорк ва шукуфоии ақлу басират ва дониш ӯро дар
робита бо ин, ки цанӯз қудратцо ва нерӯцои дигаре низ
цаст, ки цамчунон ношинохта монда, тазмин мекунад ва
ӯ чун цамеша дар цоли таҷзия ва кашф кардан аст. То
кунун онцоро кашф накардааст.
Бидуни тардид эцтиром гузоштан ба ақлу дониши
башарк худ ба худ металабад, ки мо дар зиндагиямон
барои дунжи маҷцул ва олами ғайб ҷойгоце қобил
бошем, на ин ки цамчун хурофапарастон ва вацмгарожн,
зимоми умури хешро ба дасти ғайб биспорем, балки ба
ин манзур, ки бо ақле, ки ба ғайб имон дорад, азамату
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бузургии ин ҷацонро он чунон, ки цаст даржбем ва
манзалату ҷойгоци хешро дар ин ҷацон густарда ва
пацновар дарк кунем. Дар воқеъ аз ин роц аст, ки
дарцои бисжре аз донишу маърифат ва дарки авотиф ва
эцсосоте, ки моро бо ҷацон пайванд медицад, фарорӯйи
рӯци инсон гушуда мешавад.
Қатъан ин мавзӯъ аз цама он чк, ки то имрӯз бо
ақлцоямон даржфтаем, амиқтар ва васеътар аст, ба
далели ин ки мо цар рӯз бо вуҷуди истимрори гардиши
чархи зиндагиамон, чизи ҷадиде аз дунжи маҷцул кашм
мекунем.
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Бодкунакони (пуфак) сармаст
Дар ин даврон аз цам гусехтагии ақлк ва равонк,
иддае аз мардум гумон мебаранд, эътироф ва иқрор
кардан ба бузургии мутлақ ва қудрати номацдӯди
Худованди мутаъол, мутародиф бо тацқири инсон ва
тасвири пастии ӯ дар ҷацони пацновар аст. Гӯж ки онон
Худованд ва инсонро чун ду дӯшман мепиндоранд, ки
бо цам дар рақобатанд ва цар як мехоцад бо саъйю
талоши бештар, қудрату нерӯйи ҷацониро аз чанги
дигаре бирбояд.
Ман эцсос мекунам, ки цар андоза мо ба бузургк ва
азамати волои Парвардигори оламижн беш аз пеш пай
бибарем, ба цамон андоза дар худамон эцсоси бузургк
ва иззат хоцем кард, чаро ки мо парвардаи он
Парвардигори бузургем.
Ононе, ки гумон мекунанд бо инкори Худованд ва
кучак шумурдани ӯ, худашонро боло мекашанд,
афроди ночизанд, ки ҷӯз нуки биниашон чизе ва ж ҷойи
дигарро намебинанд.
Онон мепиндоранд, ки инсон он гоц, ки дар домцои
нотавонк ва сустк гирифтор шуда, даст ба сӯйи Худо
дароз кардааст, аммо акнун қудрати башар ба цадде
густариш жфта, ки нижзе ба Худованд надорад. Гӯж дар
назари онон аҷзу нотавонк, дарвозаи ақлу донишро
мегушояд ва қудрату нерӯ бар он муцри цамоқат
мезанад.
Шоиста аст, ки инсон цар чк бештар қудрату тавон
межбад, беш аз пеш ба қудрату азамати Парвардигор
пай бибарад, чун цар вақт, ки қудрати дарку фацми ӯ
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густариш жбад, ба сарчашмаи ин қудрату тавон пай
хоцад буд.
Мӯминони воқеък, ононе, ки ба қудрат ва азамати
мутлақи Офаридгор имон доранд, цар гиз эцсоси
нотавонк ва кӯчакк намекунанд, балки цамвора эцсоси
иззату сарбаландк мекунанд, чун бар нерӯе, ки бар ин
цастк мусаллат аст, такя доранд ва низ медонанд, ки
майдони эътило ва азаматашон дар цамин кураи хокк
ва дар мижни мардум аст ва бо бузургии мутлақи
Парвардигор дар ин ҷацон цеҷ гуна таъоруз ва тазоде
надорад ва онцоро пуштибонест қавк ва нерӯманд, ки
аз имони ростинашон сарчашма мегирад.
Аммо ононе, ки чун болун (пуфак) дар худ
медамиданд ва чашмони пуфкарда ва варамзадаашон
партави нури ҷацонро намебинад, аз ин нерӯ ва такягоц
ва озодманишк мацруманд.

Озодк
Гоц гоце бардагк дар пушти ниқоби озодагк паноц
мегирад ва дар либоси рацойи аз цамаи қайду бандцо
зуцур мекунад... озодк аз қайду бандцои ҷомеъа ва
одобу русуми мардум, рацойи аз масъулиятцои инсон
дар ин ҷацон.
Бояд даржбем, ки байни рацойи аз қайду бандцои
зиллату хорк ва фишору нотавонк ва фирор аз бори
масъулиятцои инсонк, фарқи асоск вуҷуд дорад:
Аввал, яъне озодагк ва озодманишк ва дуввумк,
яъне шона холк кардан аз усул ва он чк, ки инсонро ба
маротиби волойи инсоният расонида ва ӯро аз зери
бори сангини пастк ва ботлоқи цайвоният рацонидааст.
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Дар воқеъ озодии ниқобдор цамин аст, чк ки цақиқати
он ҷӯз бардагк ва бандагк дар муқобили шацватцои
цайвонк, чизи дигаре нест. Шацватцое, ки башарият
умри тӯлонии хешро дар роци мубориза бо онцо ва
решакан сохтани қайду бандцои кушанда ва пора
кардани занҷирцои бузурге сипарк намуда, то ба ин
тариқ бо озодк ва озодагии инсонк ва асил шарафжб
шавад.
Ростк чаро инсон аз зоцир кардан ва буруз додани
нижзцояш шарм меварзад? Чун ӯ бо фитрат ва замири
хеш даржфта, ки бо вуҷуди ин нижзцо расидан ба
зинацои болойи инсоният, аввалин мартаба ва
шиносномаи инсоният аст ва рацойи аз қайду банди ин
эцтижҷоти фитрии цамон озодагии цақиқи аст ва
пирӯзии бархостацо ва хоцишцои гушту хун ва ғалаба
бар тарс ва вацшат аз сустк ва нотавонк ва зиллат ва
хорк, цар ду дар тацқиқ жфтани маънои инсоният
баробаранд.

Шароби муқаддас
Ман аз ононе нестам, ки ба қиссаи ормонцои хажлк
ва холк аз афрод имон доранд. Ормон бидуни ақидаи
ростин ва идеяи такондицанда чк маъное дорад?! Ва ож
имкон дорад, ки ақидаи оташин ва пуж (ҷустуҷугар),
ғайр аз қалби инсоне, дар ҷойи дигар бирӯяд?!
Ормонцо ва андешацои хайлк -бидуни ақидаи
такондицанда ва пурҷӯшу хурӯш- цамчун калимацои ту
холк ж цадди аксар мафоцими мурдаанд ва он чк, ки
дар онцо рӯци зиндагк медамад, гармойи тапиши
имонк аст, ки аз қалби инсон метаровад.
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Дигарон цар гиз ба шиъорцо ва андешацое, ки дар
зецни мунҷамид ва ж дар қалби сард нақш бастаанд,
имон нахоцанд овард.
Ту ибтидо ба фикр ва андешаат имон бижвар ва
онро ба андозаи эътиқоди оташин бовар дор. Танцо дар
ин цолат аст, ки дигарон бо он имон меоваранд. Дар
ғайри ин сурат, чизе ҷуз калимацои холк аз рӯцу
зиндаги нахоцад буд.
Андешае, ки аз рӯци инсоният либос ба тан надузад
ва чун мавҷуди зиндае дар шакл ва қижфаи башар бар
замин қадам назанад, цар гиз зинда нахоцад монд.
Цамчунин фарде, ки қалбаш бо андешацое, ки бо
имони ростин ва ихлоси содиқона онцоро пазируфта,
пур бору обод нагардад, дар олами вуҷуд цеҷ асту пуч.
Ҷудо кардани фикру фард ба ҷудойи рӯцу тан, ж
калимаи ва маънояш мемонад, коре ки ғолибан мацол
аст ва ацжнан маънои фано ва завб (об шудан) шуданро
дарбар дорад. Цар андеша ва фикре, ки зинда монда аз
ҷоми хуни қалби инсоне сероб шуда ва афкору
андешацое, ки аз шароби муқаддас нанушидаанд, дар
рацми модар хафа шуданд ва царгиз қатори
башариятро як гом ба пеш нарондаанд.

Васила... цадаф...
Бароям бисжр мушкил аст, ки тасаввур кунам, чк
гуна имкон дорад инсон барои расидан ба цадафцо ва
ормонцои волои хеш аз васоили цақиру паст бацра
гирад?
Ормонцои олк ва цадафцои бузӯрг ҷуз дар қалбцои
бузӯргу пок реша намезананд, пас чк гуна имкон дорад,
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ки қалби пок ба василаи палиду паст даст занад, ж ки
зецнаш ба сӯйи он ҷалб шавад?!
Агар бихоцем аз ботлоқи пур аз гандагк бигзарем,
то ба социли саъодат бирасем, бидуни шак касофатцои
ин ботлоқ, поцоямонро ва цатто заминеро, ки бар он
қадам мезанем олӯда мекунад. Цамчунин агар аз
василаи ношоиста барои расидан ба цадафцоямон
бацра бигирем, олӯдагии он ба либоси рӯцамон хоцад
часпид ва дар рӯцу равонамон ва цатто дар
цадафцоямон, ки бадон даст межбем, асар хоцад гузошт.
Васила дар дунжи рӯц ҷӯзъе аз цадаф аст ва дунжи
рӯц ин тақсимот ва ихтилофотро намешиносад.
Фитрати инсон худ ба худ агар цадафи поку олиро
жфт, имкон надорад, ки тацаммулу тавони истифода ва
бацра гирифтан аз васоили пасту ночизро дошта
бошад, балки фитрати покаш худ ба худ ӯро аз
бацрагирифтан аз он боз медорад.

Цадаф василаро тавҷец мекунад
"Барои расидан ба цадафцоят аз цар чк мехоцк бацра
гир!" фалсафаи бузӯрги ҷацони Ғарб аст!! Зеро Ғарб бо
меъжри ақлаш зиндагк мекунад ва дар зецну ақл цам ба
содагк метавон байни цадафу васила фарқцо ва
тақсимоте жфт.
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Саъодати ростин
Бо таҷрибаи хеш даржфтам, цеҷ чизе дар ин дунж бо
он шодии дурахшони рӯц дар цангоме, ки битавонем
цамнавок ва цамдардк, ж саъодату хушцолк, эътимод ва
итминон, ж умеду орзӯ ва ж шодкомиро ба дигарон цадя
кунем, баробарк намекунад.
Ин шодк дар воқеъ лаззати осмонии аҷибест, ки
онро дар цеҷ чизе аз ин дунж нахоцк жфт. Партавест аз
нури холиси осмон, ки дар сиришти мо метобад ва цеҷ
подоше аз дунжи хориҷ намехоцад, чаро ки подошро
дар худ дорад.
Масъалаи дигаре дар ин ҷо вуҷуд дорад, ки бисжре
аз мардум онро ба зӯр дар зери чатри ин мавзӯъ
мегунҷонанд, дар цоле, ки цеҷ рабте бо он надорад... ва
он иборат аст аз сипосгузории дигарон ва
эътирофашон ба некицоямон аст.
Намехоцам аз осори зебои эътироф ба фазли
дигарон ва ташаккур аз хубицояшон ва аз шодие, ки
дар қалби исоргарон мегузорад, чашм бипушем, аммо
инцо цама чизцоест дигар ва хориҷ аз доираи
шодкомии воқеък.
Масъала дар инҷо хушцолиест, ки зоидаи бозтоби
қавк ва пурсарусадои хайр ва некист дар қалбцои
дигарон ва ин хуширо бацоест аз он яке, зеро ин хушк
аз ҷинси он хушии дигаре нест, ки дар лацзае, ки
тавонем цамдардк ж ризоят, эътимод ж умед ва ж
шодиеро ба дигарон цадя кунем ба мо даст медицад,
балки цамон шодк ва хушцолии холис ва покест, ки аз
қалбцоямон бармехезад ва бидуни эътимод ва нижз ба
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цеҷ гуна унсури хориҷие дубора ба сӯйи он боз
мегардад ва подоши комили хешро низ дар даст дорад,
чун аҷру подош дар хуни онцо нуцуфта аст.

Вафоти кобӯси марг
Дигар аз марг цеҷ царосе надорам, цатто агар цамин
лацза бижяд.
Аз ин зиндагк бацраи бисжр бурдаам, манзӯрам
инаст, ки бадон бисжр бахшидаам.
Басо, ки фарқ ницодан байни гирифтан ва
бахшидан бисжр мушкил аст. Охир дар дунжи рӯц, он
дуро маъно ва мафцуми ягонаест. Цар гоц чизе
бахшидаам, дар цақиқат онро гирифтаам, на ин ки касе
ба ман чизе дода бошад. Манзурам ин аст, ки ман
цамон чизеро, ки бахшидам, дубора пас гирифтаам,
зеро хушцолиям нисбат ба он чк, ки бахшидам, камтар
аз шодии ононе, ки ононро гирифтанд, набудааст.
Аз марг цеҷ тарсу вацшате надорам, цатто агар
цамин лацза фаро расад.
Дар цадди тавони хеш он чк тавонистаам, анҷом
додаам. Корцои бисжр зижд аст, ки агар умр ба ман
иҷоза дицад, мехоцам онро анҷом дицам, аммо агар
натавонам, цасрату пушаймонии қалбамро фурӯ
намебарам, чаро ки дигарон анҷомаш хоцанд дод. Ман
итминони комил дорам, он кас, ки бар ин дунж назорат
дорад, цар гиз андеша ва фикреро, ки шоистагии
мондан дорад, зоеъ намекунад. Он чк ки ман дар назар
дорам, агар шоистаи зистан аст, цар гиз нахоцад мурд.
Аз марг цеҷ воцима ва царос надорам, цатто агар
цамин холо фаро расад.
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Дар цадди тавони хеш саъй кардам, ки неккирдор
бошам. Аз иштибоцоту хатоцоям бисжр пушаймон
цастам ва цисоби онро ба Худои бузург месупорам ва
хоцони рацмату мағфирати бедареғаш цастам ва аз
азобу иқобаш цар гиз парешон нестам, зеро ман имон
дорам, ки он цисобест дурӯст ва подошест одилона.
Ман одат кардам масъулияти он чиро, ки аз ман сар
мезанад, аъам аз хайру некк ж гуноцу зиштк, тацаммул
кунам ва аз ин, ки ҷазову подоши иштибоцотамро дар
рӯзи цисоб кафи дастам ницанд, парешон нестам.
Сайд Қутб
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Маргу зинадагк
Дар сафацоти пешин Сайд Қутб талош дошт
хоцарашро, ки аз цукми эъдоми ӯ ларза ба ҷонаш
афтода буд, оромиш дицад ва барояш тасвири зебо аз
цақиқати маргу зиндагк таврсим кунад ва дар ницоят
эълон дошт, ки аз марг цеҷ царосу воцимае надорад,
балки бо оғӯши боз ба пешвозаш мешитобад.
Шоистааст, ин дидгоци идеал аз маргу зиндагиро
дар навиштацои дигари Сайд Қутб ҷустуҷӯ кунем, то
даржбем, ки цақиқати ин цикоят чист.
Цикояти кобуси марг ва воцима ва дилцарацое, ки
дар қалбцо ҷо дода... ва қиссаи ширини зиндагк, ки
царчанд талх намудор шавад, боз цам дӯст доштанист ва
дар пастарин мароцили маротиб –цадди ақал- аз марг,
ширинтар ҷилва мекунад. Ин чк лаззатест, ки
"сакароти мавт" ва сахтии он ва дил буридан аз дунжи
зеборо дар баробари дидагони Сайд, цеҷу пуч қалам
мезанад ва ӯро вомедорад, ки цамеша бадон сӯйи ин
пул чашм дузад.
Барои дарки ин қазия, ибтидо шоцкори илмии
шацид Сайд Қутбро, ки цамон тафсири волойи "Фи
зилолил-Қуръон"10и ӯст, варақ мезанем ва сипас ба
китобаш, "маъолим фиттариқ"11, назар меафканем –
китобе, ки сабаб шуд Сайд ба шарафи шацодат ноил
шавад- дар ницоят гушцоямонро бо танини зебои найи
: Дар сояи Қуръон. Ва бо унвои аслиаш, Фи зилолил-қуръон тавассути
дуктур Мустафо Хурамдил тарҷума ва аз сӯйи нашри эцсон чопу нашр
шудааст.
11 : Чароғе бар фарози роц, ва ин китоб низ тавассути нашри эцсон ба номи
"нишонацои роц" чоп шудааст.
10
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Сайд навозиш медицем, то бароямон аз пушти
деворцои зиндон таронаи "бародарам"ро бисарояд,
таронае, ки илцомвор бар қалбцои зиндаи асирони
мӯмин, чунон нақш баста, ки дар пушти деворцои
сарди зиндонцои хомӯш, цамчун суфижн ва дарвешони
хонақоцо даври цам цалқа мезананд ва бо вирдцо ин
нағмацои зебо асарцои кабуди хуни ситамро аз
дилцояшон мезидоянд.
Пас аз он, ки сураи Оли Имрон аз хабосати
миллатцои ҷавру зулм парда бардошт ва макру
цилаашонро бармало сохт ва Расули цақро дилдорк
дод, ки ин бӯмцои ситам ва ҷоциду минкирони цидоят,
зоидаи замонаат набуда, балки цамеша рӯзгори гургоне
буданд, ки садди роци корвони цидоят мешуданд ва чк
басо, ки рацбарони роц ва Пажмбарони цақро низ
дариданд.
Дар ин сижқи цассос ва дар ин лацзацои навини
умед, Худованди мутаъол ишораи бисжр сарецу
равшане мекунад ба цақиқати зинда ва пӯшида, гкж
ноқуси хатар ба ногоц ба садо мадарояд, ки: "эй бандаи
ғофил 12" ًُ َٔفْوظ راا ماوخُ اٌَّْوىِد
ُّ  " وцар инсоне мебоист аз зери
пули марг бигзарад, цама бояд таъми маргро чк ширин
ва чк талх бичашад.
Қалами устод шацид Сайд Қутбк дар зери сояи ин
ояти пурнур чунин менигорад: "Ин воқеъият
инкорнопазир мебоист дар қалбцо русух кунад, ки
зиндагиро дар сацнаи ин замини хокк, пожнест ва дар
нуқтаи пожн, марг дар камин аст. Покон дар мегузаранд
ва зиштон мемиранд. Муҷоцидон ҷоми шацодат
12

: Сураи Оли Имром 175. яъне "цар нафсе таъми маргро мечашад".
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менушанд ва онцое, ки дар хонаи саъодат ором
нишастанд, мемиранд.
Ононе, ки парчами ақида ва андешон дар баландии
циммату иззаташон қарор гирифта, таъми ширини
маргро мебоист бичашанд ва ононе, ки дар зери пойи
бардагон дар хок афтодаанд, низ хоцанд мурд.
Пацлабавони шуҷоъе, ки аз зиллату хорк ибо меварзад,
мемиранд ва тарсончакцое, ки ба домани палиди
зиндагк часпидаанд ва цозиранд цар луқма онро ба цар
қимате, ки бошад бихаранд низ ҷон медицанд.
Социбони фикру андешацои воло ва ононе, ки дар пайи
ацдофи бузург гом меницанд, мемиранд ва цамчунин
ононе, ки фақат ва фақат барои чанд лацзаи
цавасрониии сусту беасоси дунж мезиянд, низ хоцанд
мурд.
Цамаи ин мемиранд "ًُ َٔفْظ راا امخُ اٌَّْوىِد
ُّ "و, цар инсон бояд
ин ҷоми талхро сар кашад ва аз ин зиндагк рахт бандад.
Цамаи инсонцо дар саркашидани ин ҷоми талх бо цам
цамсафаранд ва цеҷ роци фирор ва гурезе аз он нест,
аммо фарқ дар чизи дигар аст, дараҷаи гӯжйи тафовут
да қимат ва бацори дигар аст, оре дар оқибат ва
сарнавишт..."13
Аз лобалойи ин тафсири нуронк, Сайд Қутб маргро
қуллаи парвозе медонад, ки цама бояд аз баландойи он
худро рацо созанд, ононе кидар зиндагк ба уруҷи руц ва
баландойи циммат ва мардонагк бо ду боли "имон ва
тақво" бар қуллацои сарбафалаккашидаи инсоният ва
даъват ба ислоцталабк ва созандагк бар парвоз
дармеомаданд, аз он қуллаи цақиқати талх ба сӯйи
: Тафсир "Фи зилолил-қуръон". Навиштаи Сайд Қутб, ҷилди 1/538, чопи
25, соли 1417 ц, дори Шуруқ.
13
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бициштцои баланд ба парвоз дархоцанд омад, аммо он
бечорагоне, ки дар ботлоқи ризқу барқи дунжи фонк
ғарқ буданд, аз он ҷо ба дарацои цавлноки оташи
ҷацаннам андохта мешаванд.
Ожти сураи Нисо саъй доранд рӯци ҷавонмардк ва
циммати бецамтои муҷоцидро дар бозувонаш ба
царакат дароваранд. Ин ожт дар гӯши он касоне, ки
замзама мекунанд, ки охиратро ба бацои дунжи фонк
харидаанд ва ба шавқи бедареғ дар пайи ҷоми
шацодатанд ва ононеро, ки ғубори ночиз бар
цимматцои оцанинашон дароз кашида, бо лацҷаи тунд
мавриди сарзаниш ва итоб қарор медицанд, ки: чк
шуда шуморо, ки чунин ором нишастаед? Биравед бо
шамшерцои барронатон сарцои масти бодаи шайтонро
барканед ва хуни палидашонро бар замин резед.
Ин нидои Қуръонк, муборизони роци тавцидро
тушаи роц мешавад, то қадам дар роц ницанд.
Аммо гурӯце, ки аз бими чакочаки шамшерцои
баррон дар пушти пардацо ба цамдӯхтаи хонацояшон
ва дар зери кобусцои цавлнок арақ мерезанд, цар гиз
чунин нидоеро дарк намекунанд. Инҷост, ки сураи
Нисо гӯшцои ононро ба цам мемолад ва ононро бо ин
цақиқаи талх рӯ ба рӯ месозад, ки:
14
" ٍِوىُُ اٌَّْ ِىدُ وٌَا ِى وُُٕز ُِ فٍ ثُشُوج ُِّشََُّذَح
ُّ "اإَََِّٔب َرىُىُٔىا َُذِس
"Цар куҷо, ки бошед, марг шуморо дар межбад,
цатто агар дар қавитарин бурҷцои оцанин паноц гиред".
Пас тарсу вацшат аз марг цар гиз наметавонад
шуморо аз ин цақиқат гурезонад.

14

: Сураи Нисо 78
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"Ин услуби намунаи Қуръонк мекушад ин ба
заминдухтагонро аз пастии гилу лой берун кашад ва ба
сӯйи осмонцо уруҷ дицад ва циммати нигаристан ба
мақомцои баланди саъодатро дар онон бедор созад ва
ташвиқ кунад, ки вусъату пацнойии бецамтои охиратро
бо дунжи тангу ночиз харидорк кунанд ва дар цар ду
сурат, шацодат ва ж пирӯзк ононро бо саховат ва
неъматцои бедареғи Илоцк унс дицад."15
"Пас аз он шамъи дигар бар меафрӯзад, шамъе ки
нигаришцо ва андешацоро дар баробари цақиқати
маргу зиндагк равшан месозад".
"Марг бидуни цеҷ шакку тардиде дар лацзаи
муъайяни хеш фаро мерасад ва ба ҷангу ситез ва сулцу
оромиш цеҷ рабте надорад".
"Ин чизест ва он чизи дигар ва цеҷ риштае ин дуро
ба цам намедузад, аммо робитаи воқеък дар онҷост...
байни маргу тақдири Илоцк, байни вақте, ки Худованд
таъйин намуда ва байни фаро расидани он лацзаи
муъайян".
Ин Қуръоне, ки борцо ва борцоба эцтижт ва омодагк
ишора намуда, робитаи маргу зиндагиро танцо бо аҷал
ва қазои Илоцк хулоса мекунад, то тарсу вацшатро аз
қалбцои буздилон биздояд.
Лацни сураи Анъом бар тори дигаре менавозад,
паткест бар вазни цазорон тан, ки бар пардацои
фулодии гушцои золимон фуруд меояд, он гушцое, ки
аз шунидани нола ва андуци мазлумон кар буданд ва он
дидацои пуфзадае, ки аз дидани хуни гулгуни
бегуноцон кӯр буданд ва он авотифу эцсосоти сарду
15

: Тафсири Фи зилолил-Қуръон, 2/707
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хомӯше, ки аз ашки кудакони маъсуме, ки лобоси
ятимиро аз дастони берацмашон ба тан кашиданд ва
оци модарони доғдор ва цамсарони бепаноц цам
натавонист онцоро ба царакат дароварад ва дар
якчолцои қалбцояшон қатрае ашк каш кунад. Сацнае,
ки сура ба тасвир мекашад, оқибат ва сазои он золимон
ва мушрикон аст, сацнаест ки бисжр цавлнок ва дарднок
ва пур аз андӯцу ранҷ ва мусибат. Дар ғамароту
сакароти мавт -калимаи ғамарот, сояи пурдарду ранҷи
мусибати цавлнокро бар ҷумла густаронидаастфариштагони азоб дастцои пӯр аз азобу шиканҷаро ба
сӯяшон дароз мекунанд ва руццояшонро бо берацмк ба
берун фаро мехонанд ва бо лацни шадид онцоро
мавриди мазамат ва сарзаниш қарор медицад:
َِغ ُىُُ ۖ اٌَُْوى
َ ُ"وٌَاىِ رَشَيٰ إِر اٌظَّبٌُّىْا فٍ اغَّشَاد اٌَّْىِد وَاٌْ ٍَّاب اىخُ ثَبعطُى اأَِذَ ِهُِ أاخِشِجُىا أأف
.16"غَز ْىجِشُوْا
ِ َذكِِّ َووُُٕزُِ َػ ِٓ ََبرٗ ر
َ ٌْرُجِضَ ِوْا َػزااةَ اٌْهُىْ ِثَّب وُُٕزُِ رَمُىٌُىْا َػٍاً اٌٍَّوٗ اغُِشَ ا
сазои истикбор ва зулму ситам азобест цавлнок. Ин
сарзаниш ва азоби бепожн, сазои дурӯғпардозк бар
Худои оламижн аст. Сацнае, ки бисжр вацшатнок, ки
дарду ранҷ бар он ғолиб гашта ва ғӯса ва хашму
андӯцро дар гулӯ мепечонад ва қалбцоро аз тапиш боз
медорад.17
Марги ситамгорон ва золимон ғайр аз марги
мӯминон аст. Зиндагии золимон партавест аз вацшат ва

: Сураи Анъом 93. Таҷумаи оят чунин аст: "Агар ситамгоронро бинк дар
он цангом, ки дар сахтицои марг фуру рафтаанд ва фариштагон дастцои
худро ба сӯйи онон дароз кардаанд ва ба онцо мегӯянд: агар метавонед
худатонро аз ин азоб Илоцк рацонед, акнун ба сабаби дуруғцое, ки бар
Худо мебастед ва аз пазириши ожти ӯ сарпечк мекардед, азоби
хоркунандае мебинед".
17 : Фи зилолил-Қуръон 2/1149
16
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ноамнк дар либоси оромиш ва саъодати дурӯғин ва пас
аз он ин сацнаи цавлноки марг.
Сураи Анкабут18 пас аз дарцам кубидани таблиғоти
мушрикон, ки басон тори бемуцтавои анкабӯтк бар
сари роци даъвати Исломк мебофанд ва бажни ин, ки
азобу ситами мушрикон камарцояшонро хам намуда ва
цафтхони Рустам бар сари даъваташон ницода ба
вусъату пацнои бедареғ замини Илоцк мутаваҷҷец ва
гӯшзад мекунад.
Он гоц, ки мӯмин қайди бандагк ва бардагии ғайри
Худоро аз гардан меницад, дигар зодгоци азизаш
чандон барояш муцим нест ва равобити хешовандиаш
ба гунае дигар таркиб межбад. Ислом мешавад падару
модар, хоцару бародар, хешу азиз ва кор барои дин,
цадафаш ва ормонаш саъодат дар ҷацони охират. Цоло
агар дар зодгоцаш ӯро ба танг оварданд, замини Худо
бисжр бузург аст. Дил буридан аз хонаву кошона ва
шацру дижре, ки цамаи эцсосоту авотифи ӯ бо обу хоки
он омехта аст, кори содае нест ва илова бар он дар
сарзамини циҷрат цазору як бало мумкин аст дар
камини ӯ бошанд... марг!... оре марг ӯро дар он ҷо ба
шиддат тацдид мекунад.
Ин ҷост, ки ожти Анкабӯт ин фацми нодурстро
ислоц мекунанд. Марг воқъеиятест, ки ҷой ва макон
намешиносад. Пас лозим нест цисоби онро дар кор
овард, чаро ки сабабцои он пушида ва дар ницоят
истгоци охир он пеши Парвардигор аст. Ва дар воқеъ
уруҷест ба сӯйи малакути Илоцк. Онон бар сацнаи
18

: Анкабӯт 75, "ُْوُ ِإإٌَُِوب ُر ِش َجؼُوى ا
َّ ُوً َٔفْوظ راا ماو ُخ اٌَّْوىِد
ُّ " و, "саранҷом цамаи инсонцо

мемиранд ва цар касе мазаи маргро мечашад, сипас ба сӯйи мо боз
гардонида мешавед ва цар як ҷазо ва сазои худро мегирад".
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густардаи замин ба сӯйи ӯ циҷрат намудаанд ва дар
ницоят низ ба сӯйи ӯ уруҷ мекунанд.
Онон бандагони ӯянд, ки дар дунж ва охират
пуштибон ва нигацдорандаашон аст.
Кист, ки баъд аз ин ишорацои Рацмонк цанӯз
қалбаш аз тарсу вацшат биларзад ва дар банди
занҷирцои фулодини ояндаи маҷцули худашро ба
бардагк бикашад?!
"Цадаф берӯн кашидани онон аз зиндагии ҷавру
ситам ва дӯрк аз сарзамине, ки бо машоъири ва
эцсосоташон унс гирифта нест, балки ишораест, ба он
чк ки барояш ҷону молашро фидо кардаанд ва
ишораест ба ризояти Илоцк ва он чк барои мӯминон
дар охират муцайж намудааст. Онон шацру дижрашонро
рацо мекунанд ва дар замини Илоцк, густардагк ва
пацноии бузургтарро хоцанд жфт ва аз хонаву
кошонаашон дил мекананд ва дар қасрцои бицишти
баррин барояшон ҷойгузинест аз цамон навъ ва ба
цамон ном, аммо дар воқеъ чизест дигар, ки бо он чк аз
даст додаанд, ба цеҷ ваҷц қобили муқоиса нест"19.
Сураи "Қоф" пас аз муроҷиъаи сафцаи зиндагк онро
бармегардонад, то инсонро дар муқобили сафцаи
ицтизор (сакароти мавт) қарор дицад:
.20 "ُذ ِِٕ ُٗ رَذُذ
َ ُٕه َِب و
َ ٌٰذكِِّ ۖ را
َ ٌْ"وَجَب َءدِ َعىْشَحُ اٌَّْىِد ثِب
Марг шадидтарин чизест, ки цамаи инсонцо
мехоцанд аз чангаш ҷони солим бадар баранд ва ж
кобӯсро аз хотирашон дӯр созанд, аммо касеро тавони
он нест. Ин цақиқатест инкорнопазир, ки цатман рӯзе
: Фи зилолил-Қуръон 5/2749
: Сураи Қоф 19. "Сакороти мавт, воқеъиятро дар худ цамроц дорад.... ин
цамон чизест, ки аз он гурехтк".
19
20
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гулӯяшро хоцад фишурд. Марг цамеша дар пайи инсон
аст ва шикасту ноумедиро намешиносад ва қатъан
цангоми фаро расидани мавъидаш а суроғи одамк
хоцад омад.
Дар ин ҷо ждоварии "сакароти мавт" мӯйро бар
бадан рост мекунад ва ҷонцоро аз тарс ба ларза
медарорад. Дар ин сацна аст, ки гӯшцо дар муқобили
воқеъият боз мемонанд, ки "ُذ ِِٕ ُٗ رَذُذ
َ ُٕه َِب و
َ ٌٰ"را21.
Дар ривоятцои сацец омадааст, ки чун лацзаи уруҷи
Расули Акрам (с) ба сӯйи Парвардигораш фаро расид
ва мебоист азин ҷацони фонк рахт бармебаст, арақеро,
ки аз шиддати сакароти мавт бар пешонии муборакаш
ҷорк буд, пок мекарданд ва мефармуданд: "Поку
муназзац аст Парвардигори ягона. Савганд ба Худо, ки
мавтро сакаротест". Ин цолати касест, ки муштоқи
дидори Парвардигор хешаст ва мехоцад ба сӯйи он зоти
пок уруҷ намояд.
Цоло бингар, ки дигарон дар чк цолате хоцанд буд?!!
Агар боз ба оят бингарк, калимаи " "احلوكназаратро
ҷалб хоцад кард: ِِّذك
َ ٌْ وَجَب َءدِ َعىْشَحُ اٌَّْىِد ثِوبишораест ба ин, ки
дар цангоми марг, пардаи ғайб аз баробаи чашмони
инсон канор меравад ва цақ дар муқобилаш возецу
равшан ҷилвагар мешавад, он гоц аст, ки циҷоби ҷацлу
нодонк завб мешавад ва пардаи инкор дарида мешавад,
аммо фоидаи -имон дар ин цолат мисли доруст, пас аз
марги Суцроб"- дар ин лацза аз касе пазируфта
намешавад. Он цақиқате буд, ки ошкоро инкораш
мекарданд ва мехостанд бо нодонии хеш онро дар
нутфа аз байн баранд ва акнун хору залил бо чашмони
21

: Сураи Қоф 19
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хеш худро дар чангаш асир мебинанд. Аммо чк сӯд, ки
дарку шуъур ва ин гӯвоцк ва шацодатро цеҷ арзише
нест. Ин аввалин муштест, ки бар дацонашон кӯбида
мешавад, то онцоро ба сӯйи азоби дардноки ҷацаннами
сӯзон хору залил тела дицанд.
Пас аз он, ки Сайд дар шинохти роц пухта шуд, асои
маърифат бар дӯш гирифт ва корвони зиндигиро ба
сӯйи саъодат рацбарият кард ва "чароғе бар фарози
роц"22 ницод, ки бо шӯълацои пурфурӯғи он, насли
бецамтоеро бо барномаи роцгушоии Қуръон тарбият
карда ӯро дар масири сохтори ҷомеъаи Исломк тела
дод ва бар баландии қуллацои сарбафалаккашидаи
"ҷицод" шинонд. Он гоц дар ӯ рӯци "ال إٌوٗ إال اهلل, барномаи
зиндагист" дамид ва фарцанги Исломиро тутижи
дидагонаш қарод дод ва муцри "ман мусалмонам,
ормонам шацодат"ро бар синааш зад ва сипас ӯро бар
фарози имон ба парвоз даровард, то вайро бар сари
шоцро саъодат ницад.
Оре Сайд танцо роци наҷот ва растагориро цамон
роци Асцоби Ухдуд медонад, ки Қуръони карим дар
сураи "Бурӯҷ" ба тасвир кашидааст.
Он гурӯце, ки ба Парвардигорашон имон овардаанд
ва бо садои пурхурӯшон имон ва ақидаи холисонаи
хешро ба намоиш гузоштанд ва дар ин роц сахтарин
фитнацову озмоишцо ва сахтицову азобцо ва ранҷцову
шиканҷацои вацшатнокро аз золимону ситамгорон ва
ҷаллодони замон бо ҷону дил пазиро шуданд.
Имонашон ба чоццое, ки шӯълацои сузони оташ дар он
22

: Унвони китоби "اٌطشَك

"ِؼبمل, навиштаи шацид Сайд Қутб. Китоби мазкур

тавассути нашри эцсон ба номи "нишонацои роц" чоп шудааст.
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фаввора мезад, ба чашми цақорат менигарист, чаро ки
ақидаашон тавониста буд камари зиндагиро бар замин
занад. Садои тацдидцои ҷаллодони хуношом чун
вузвузи магаси цақир ва паст дар гӯшцояшон
танинандоз мешуд ва онгоц, ки шӯълацои сӯзони оташ
ҷонцои покашонро дар цам медарид, рӯцашон
бициштцои барринро ба оғӯш мегирифт ва
дидагонашон ба сӯйи Парвардигорашон менигарист.
"...чк ки ин қалбцо занҷири бардаги дунжро аз
гардан андохта буданд ва шацват мондан дар ин дунжи
фонк цам наметавонист цимматцои баландашонро
залил созад ва имонашон тавониста буд, ки бар бардагк
ғолиб ояд ва аз он баладнои пирӯзк ба ночиз будан ва
цақорати замин ва заминижн бингарад".
Шӯълацои сӯзони оташ тавонист Асцоби ухдудро ба
хокистар табдил кунад, аммо царгиз натавонист ононро
аз байн бибарад, чаро ки "пирӯзк чизе ғайр аз ғолиб
гаштани зоцирк бар дӯшман аст. Қимати ва бацои
перӯзк дар мизони Худо цамон ақида ва имон аст,
танцо имонаст, ки дар бозори Худо муъомила мешавад.
Волотарин мартаба ва шохистарин дараҷоти пирӯзк,
ғалабаи рӯц бар модижт аст, ғалабаи имон бар дарду
ранҷ, чира шудани имон бар мамлакати пурзавқу
барқи имтицону озмоиш. Дар ин ҷо буд, ки рӯци
мӯминони ростин бар дарду ранҷ ва шиканҷаву азоб
пирӯз шуд ва камари сусти зиндагиро бар замин зад ва
чунон пирӯзие дар майдони фитна ва озмойш ба даст
овард, ки башарият барои цамеша бадон ифтихор
хоцад варзид. Инаст пирӯзии воқеък.
Цамаи инсонцо ба бацонаи мухталиф ва асбоби
гуногӯн мемиранд, аммо цамаи онон ба чунин
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пирӯзицое даст намежбанд ва озодона бадон қалъацои
саъодат пар намегушоянд. Ин цадяиест Илоцк ва
медали шацомат ва бузургиест, ки Худованд бар
шонацои бархе аз мӯминон мегузорад то бо мардум дар
масири марг цамсафар бошанд, аммо дар саъодати
абадк, дар он қуллацои маҷду пирӯзк дар офоқи
беинтицои бицишти баррин, танцо ва танцо ононанд, ки
ба сӯйи Парвардигорашон пар мекашанд ва ин гуна
зиндагии хокк ба зиндагии абадии бициштижн унс
мегирад ва дунж бо охират омехта мешавад.
Сарбозони цақ майдони муборизаро танцо ин дунжи
фонк намебинанд, балки ба дунж чун майдони
мубориза менигаранд, ки савор бар гардбоди цаводиси
он ба сӯйи додгоци адли Илоцк қадам бармедоранд ва
онҷост, ки дӯшман хору забун, кашон кашон ба сӯйи
оташи дӯзах бурда мешавад, ва шацид, он ки бо хуни
рангини хеш лабони арӯси маргро сурх намуд, шоду
хандон ба подоши бемисолаш чашм медӯзад ва барои
Парвардигораш саҷдаи шукр ба ҷо меоварад ва орзӯ
мекунад, ки: эй кош! садцо ва цазорцо ҷон медошт, то
онцоро яке пас аз дигаре дар роцат эй Парвардигорам
қурбонк менамудам.
Ин ҷост, ки чашмони тези Сайд синаи торикк ва
зулмати сижцчоли сарду цайрон мешикофт ва дар
чецраи хунолӯди бародаре, ки ба милацои берӯци
зиндон такя дода, нишонае аз заъф ва сустк мебинад,
ногоц цанҷараи хушхони Сайд ба садо дармеояд ва
бецтарин суруди муқовиматро дар қасидае ба номи
"ٍ– "أخбародарам- месарояд.
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Қасидае, ки марцаме шуд бар захми мусалмонони
зери юғи зулму ситами ҷаллодон дар сижцчолцо ва
зиндонцои тоғутижни замон.
Дар ин қасида Сайд милацо ва зинҷирцои
фиръавнижнро цеҷу пӯч мешуморад: "Бародарам! Ту
озодаи пушти миллацои зиндон... бародарам! Озодаи бо он
цама занҷири зулму ситам".
Агар бо Худоят ацду паймон бастайи... макру цилацои
бардагони –шайтон- чк гуна метавонад зижнат дицад?!"
Ва маргро марцалаи дигар аз мубориза медонад:
"Бародарам! Агар бар ман ашкцо рехтк ва қабрамро бо
он хошеъона сероб сохтк, аз тикапорацои ҷасадам шамъцое
барои сарбозон баргир (он гоц) ба сӯйи пирӯзк ва саъодат гом
ницед".
Ва бо оғӯши боз ба дидори марг мешитобад чаро,
ки:
"Бародарам! Агар бимирем дӯстонамонро ба оғӯш хоцем
гирифт ва бициштцои зебои Парвардигорамон бароямон
муцайж шудааст.
Ва парандагони зебои бицишт дар атрофамон пар
мегушоянд, оц! ки чк бо саъодат хоцем буд ва он дижри
цамешагк!".
Ва маргро интиқоли масъулият медонад:
"Бародарам! Агар ман мурдам, бидон ки ман шацидам
ва тӯ бояд ба сӯйи пирӯзии ҷадид гом ба пеш ницк".
Ва дар ницоят, цадаф аз маргу зиндагиро чунин
бозгӯ мекунад:
"Барои Худо ва динам интиқом мегирам ва ба роцу
равишам бо имону ихлос ба пеш меравам.
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Ё бар ҷацонижн пирӯз хоцам шуд ва ж ин, ки ба сӯйи
Парвардигарам мешитобам, то дар рӯйхати ҷовидон ҷовид
бимонам".
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أخي
أخٍ أٔذ دشٌ وساء اٌغذود
إرا وٕذ ثبهلل ِغزؼصّب
أخٍ عزجُذ جُىػ اٌظالَ
فأطٍك ٌشوده إششالهب
أخٍ لذ أصبثه عهُ رًٌُ
عزُجزشُ َىِب فصرب مجًُ
أخٍ لذ عشد ِٓ َذَه اٌذِبء
عزشف ُغ لُشثبهنب ٌٍ ...غّبء
أخٍ ً٘ رُشان عئّذ اٌىفبح
فّٓ ٌٍضذبَب َىاعٍ اجلشاح
أخٍ ً٘ مسؼذ أٔني اٌزشاة
ُرَّضقُ أدشبءٖ ثبحلشاة
أخٍ إٔ اٌُىَ صٍت ادلشاط
غذا عأشُخ ثفأط اخلالص
أخٍ إْ رسفذ ػٍ ًّ اٌذِىع
فأولذ ذلُ ِٓ سفبيت اٌشّىع
ذ ٍٔكَ أدجبثٕب
أخٍ إْ ُمن ِ
و أطُبسُ٘ب سفشفذ دىٌٕب
أخٍ إٔ ِب عئّذ اٌىفبح
ػ اٌظالَ
و إْ طىلز جُى ُ
و إين ػًٍ مخ ِٓ طشَمٍ
فإْ ػبف اٌغَّىقُ أو ػَ ّمٍِٕ
أخٍ أخزون ػًٍ إ شٔب
فإْ أٔب ُِذّ فإين شهُذ
لذ اخزبسٔب اهلل دػىرٗ
فّٕب اٌزَٓ لضىا حنجهُ

أخٍ أٔذ د ٌش ثزٍه اٌمُىد
فّبرا َضرين وُذ اٌؼجُذ
و َششق اٌىىْ فجش جذَذ
رشي اٌفجش َشِمٕب ِٓ ثؼُذ
ع وًٍُ
و غذسا سِبن رسا ٌ
و مل َذِ َ ثؼ ُذ ػشَ ُٓ األعىد
أثذ أْ رُش ًّ ثمُذ اإلِبء
سلضجخ ثذِبء اخلٍىد
و أٌمُذ ػٓ وبٍُ٘ه اٌغالح
و َشفغ ساَبهتب ِٓ جذَذ
ػ اخلشاة
ر ُذنّ دَصبٖ جُى ُ
و رصفؼُٗ و ٘ى صٍت ػُٕذ
أدُن صخىس اجلجبي اٌشواط
سءوط األفبػٍ إىل أْ رجُذ
و ثٍٍّذ لربٌ هبب خشىع
و عريوا هبب حنى رلذ رٍُذ
د سيب أػذد ٌٕب
فشوِضب ُ
فطىىب ٌٕب دَبس اخلٍىد
و ال أٔب ألُذ ػ اٌغالح
فإين ػًٍ مخ  ...ثبٌصجبح
إىل اهلل سة اٌغٕب و اٌششوق
فإين أِني ٌؼهذٌ اٌى ُك
وفىج ػًٍ إ ش فجش جذَذ
و أٔذ عزّضٍ ثٕصش جذَذ
و إٔب عّٕضٍ ػًٍ عُٕزٗ
وِٕب احلفُظ ػًٍ رِزٗ
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أخٍ فبِض ال رٍزفذ ٌٍىساء
و ال رٍزفذ ٘هٕب أو ٕ٘بن
فٍغٕب ثطري ِهُض اجلٕبح
و إين ألمسغ صىد اٌذِبء
عأ أسُ ٌىٓ ٌشة و دَٓ
فإِب إىل إٌصش فىق األٔبَ
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طشَمه لذ خضجزٗ اٌذِبء
و ال رزطٍغ ٌغري اٌغّبء
و ٌٓ ٔغززي  ..و ٌٓ ٔغزجبح
لىَب َٕبدٌ اٌىفبحَ اٌىفبح
و أِضٍ ػًٍ عٕيت َمني
وإِب إىل اهلل اخلبٌذَٓ
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