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مق يوناب  ياه  ناتساد 

باتک تاصخشم 

باتک ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم  ایوگ . یمالـسا  الیل  مق /  يوناب  ياه  ناتـساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و  الیل  ایوگ ، یمالـسا  هسانـشرس : 
مق 706. باـتک  ناتـسوب  تسورف :  روصم . 71 ص :. يرهاظ :  تاصخـشم  . 1387 مق ) هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  ) مق

مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) مق باتک  ناتسوب  یلبق : پاچ  تشاددای :  یتیبرت 79 . مولع  قالخا و  تیبرت 58 . میلعت و 
ینـس د و �. هورگ  تشادداـی :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  موـس . پاـچ  تشادداـی :  یناوـنع .) تسورف  نودـب  )1381 ، 
BP9/د2ب2 هرگنک :  يدنب  هدر  مق  باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش  یبهذم  ياهناتساد  عوضوم : 

297/68 ییوید :  يدنب  هدر   1387

( هیموصعم تامارک   ) باتفآ زا  رتنابرهم 

نز هب  یهاگن  یمشچ  ریز  نتشون  نیح  رد  یـشنم  مناخ  تفر ، رتکد  قاتا  فرط  هب  داد و  شدوخ  هب  یناکت  رتکد ، ياقآ  يادص  ندینـش  اب 
تـشپ زا  یهاگن  مین  نز  دورو  اب  دوب . نتـشون  مرگ  رـس  دوب و  هتـسشن  شراک  زیم  تشپ  رتکد  تسامـش . تبون  تفگ - : مارآ  تخادـنا و 
زیمرانک اهیلدنص  زا  یکی  يور  دندوب . هدش  هدیچ  مه  رانک  فیدر  هب  ییاهیلدنص  رتولج  مدقدنچ  دینیشنب . دییامرفب  تفگ : درک و  کنیع 

ار شرـس  نز  هیچ ؟ ناترتخد  لکـشم  دینود  یم  امـش  مناخ  دش - . دـنلب  اج  زا  تشاذـگاه و  هگرب  يور  ار  راکدوخ  رتکد  تسـشن . رتکد 
اب نز  هراد . لمع  هب  زاین  شمشچ  ، هشیمن لح  اجنیا  نوترتخد  مشچ  لکشم  داد : همادا  داد و  نوریب  ولگ  زاار  شـسفن  رتکد  تخادنا ، نییاپ 
. - تخادنا نز  هب  یهاگن  رتکد  هدموا . مرـس  هب  ییالب  هچ  منیببدیدب  حیـضوت  رتشیب  رتکد ؟ ياقآ  یچ  ینعی  درک - . هاگن  رتکد  هب  يروابان 
دیاب میرادن  يا  هتفرـشیپ  لیاسو  اجنیا  رد  ام  نوچ  ساسح و  یلو  تسا  هداس  شمـشچ  لمع  دـینکظفح . ور  نوتدوخ  شمارآ  افطل  موناخ 

شنامشچو دوب  جیگ  زونه  دمآ  نوریب  هک  رتکد  بطم  زا  هرایب . تسد  هب  وشامشچ  یتمالس  هللاءاش  نارتدوز  هچ  ره  ات  هشب  لقتنم  نارهت  هب 
زا كرتخد  ، دنتـسشن دـندوب ، هدـیچ  راظتنا  نلاس  رد  هک  یلدنـص  يور  تفرگ و  تسد  هب  ار  كرتخد  کچوک  ناتـسد  تفر . یم  یهاـیس 
رد يدیفس  هکل  دش ، هریخ  كدوک  تشرد  نامشچ  هب  میرب . نامام ، دیشک - . شدوخ  فرط  هب  ار  ردام  نازرل  ناتسد  دیرپ ، نییاپ  یلدنص 
اب دید  ارردام  کشا  ات  كرتخد  دش . ادیوه  دمآ و  نوریب  شنامـشچ  زا  کشا  یتارطق  تروص  هب  نز  ياهمغ  دش ، یم  هدید  شپچ  مشچ 

تدوخ هگم  الـصا  ، متفگن اباب  هب  هگا  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ناـمام ، درک - : عمج  ار  شیاـهبلدرک  كاـپ  ار  رداـم  کـشا  شکچوک  تسد 
دروآ و بل  هب  یگنرمک  دـنخبل  نز  ینک . یم  هـیرگ  يراد  يدـش و  وـلوچوک  تدوـخ  ـالاح  هـنک ، یمن  هـیرگ  هدـنگ  مدآ  يدوـب  هـتفگن 

ياهمـشچ هب  ودرک  ادـج  نز  شوغآ  زا  ار  شرـس  كدوک  مکزیزع . میرب  میرب ، الاح  منک  یمن  هیرگ  نم  هن  تفرگ - . لـغب  ردار  كدوک 
ار شرـس  رابدنچ  نز  هشیم ؟ بوخ  تفگن  رتکد  هگم  ناه  ، هشیم بوخ  نم  مشچ  تفگ  رتکد  نامام ، دش - . هریخ  نز  دولآ  کشا  خرس و 
داد و ناکت  راب  نیدـنچار  شدولآ  كاخ  رداچ  دـش و  دـنلب  اـج  زا  نز  هشیم . بوخ  تمـشچ  دوز  یلیخ  تفگ  مزیزع ، ارچ  داد - . ناـکت 

نـشج عقوم  ات  ینعی  دش - . هریخ  نلاس  فک  هب  تخادنا و  نییاپ  ار  شرـس  كرتخد  میرب . الاح  بوخ  درک . مکحم  شرـس  يور  ار  رداچ 
نز هشیم ؟ بوخ  عقوم  نوا  ات  ینعی  نامام ، هرآ  درک - . هریخردام  هاگن  رد  ار  شهاگن  تفرگ  الاب  ار  شرـس  هدـش ؟ بوخ  ممـشچ  مدـلوت 

دیلک هشیم . بوخ  دوز  یلیخ  هک  هللاءاش  نا  میرب  الاح  مرتخد  داوخب  یچ  ادـخ  ات  درک - : یهاگن  كرتخد  هب  یمـشچ  ریز  دیـشک و  یهآ 
نز نامام . وگب  ناه ، يرخب ، یچ  ياوخ  یم  مدـلوت  نشج  يارب  ناـمام ، دـش - . زاـب  تکرح  کـیاب  رد  دـیخرچ  راـب  نیمود  يارب  هک  رد 
هب كرتخد  تدـلوت . نشج  ات  وک  کجورب  الاح  تخادـنا - . تخر  بانط  يور  تشادرب و  شرـسزا  ار  شرداـچ  دیـشک و  یقیمع  سفن 

شدای يزیچ  راگنا  هک  دـعب  شیاه ، شفک  دـنب  اب  ندرک  يزاب  هب  درک  عورـش  تسـشن و  هلپ  نیمود  يورو  دـیود  قاتا  ياه  هلپ  هار  فرط 
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فرط هب  ار  شرـس  نز  دای ؟ یم  هشیم و  مومت  اباب  راک  عقوم  نآ  ات  ییوگ  یم  وت  نامام ، دنادرگربردام - . فرط  هب  ار  شرـس  دشاب  هدـمآ 
گنز شهب  ماوخ  یم  نم  یلو  هرخ  یم  مه  لگشوخ  هیده  کی  تاربامتح  هنک  شومارف  ار  وت  اباب  هشیم  هگم  هرآ  دنادرگرب - . شکدوک 
هتـسخ ات  تقاتا  وت  ورب  وشاپ  دوز  الاح  دایم - ؟ ادرف  نیمه  هرآ ، دایم ؟ اباب  ینعی  دـش - . نایامن  كرتخد  هرهچ  رد  يداش  دایب . رتدوز  منزب 

رد هشیمه  لثم  اه  هراتـس  تخادنا ، نامـسآ  هب  یهاگن  نز  . دیود قاتا  فرط  هب  دش و  دـنلب  اج  زا  كرتخد  مایم . منم  نالا  ودـب  يدرکن ، ما 
، ایادخ دش - . مگ  شا  هیرگ  نایم  رد  قه  قه  يادص  داتفا و  هزرل  هب  نز  ياه  هناش  هک  دوب  هتـشذگن  يا  هظحل  ، دندوب ندز  کمـشچ  لاح 
هب وروت  ءارهزلا ، ۀمطاف  ای  هسردم ، دعب  دلوت و  نشج  هگید  هام  هی  مدـب ، ور  یلفط  نیا  باوج  روطچ  ، نامز ماما  ای  نک ، نومکمک  تدوخ 

. نک شکمک  تدوخ  همهف ، یمن  يزیچ  تسا  هچبزونه  نوا  نکب . ام  هب  يرظن  هی  البرک  بل  هنشت  مولظم  نآ  قح  هب  ور  وت  تنیـسح ، قح 
، نامام نامام ، دروآ - : دوخ  هب  ار  نز  كرتخد  يادـص  هنکـشب - . راذـن  ور  شکچوک  لد  ، نوج اقآ  مرب  تا  یبیرغ  نوبرق  اضر ، ماـما  اـی 

اهر یلدنـص  يور  ار  شدوخ  نز  داتفا . هار  قاتا  فرط  هب  دز و  شتروص  هب  بآ  یتشم  دـش و  مخ  نز  مسرت ! یم  ییاهنت  يای ؟ یمن  سپ 
نییاپ ار  شرس  كرتخد  تساهنت . تکسورع  تقاتاوتورب ، الاح  بوخ  هرامش - . نتفرگ  هب  درک  عورش  تشادرب و  ار  نفلت  یشوگ  درک و 

هرآ هشب ، لمع  دیاب  نگ  یم  شمدرب  هرآ ...  یبوخ  يروطچ ؟ مالـس ، دـش - : دـنلب  ردام  يادـص  داتفا . هار  هب  شقاتا  فرط  هب  تخادـنا و 
شیاهمـشچ كدوک  شیربب . دوزدـیاب  هیرطخ  نگ  یم  هن  هشب . لـقتنم  نارهت  هب  دـیاب  میرادـن  لـیاسو  اـم  نتفگ  نتفگونیا . مه  نوشدوخ 

، هشیمن ضیرم  مه  تقو  چیه  مه  لگشوخ و  مهوت  ياهمشچ  تلاح  هب  شوخ  درشف - : ششوغآ  رد  مکحمار  شکـسورعو  دش  کشارپ 
. هشیم بوـخ  هگ  یم  ناـمام  ؟ هشیم بوـخ  نـم  مـشچ  ینک  یم  رکف  یگیم  یچوـت  یکی ... نوا  هراد . کـل  شا  کـی  نـم  مـشچ  ینیب  یم 

یم فرح  وا  اب  تشاد  دوب و  هدرک  زاب  نابز  مه  کسورع  راگنا  دـش . هریخ  کسورع  یبآ  ياهمـشچ  هب  درک و  ادـج  لغب  زا  ار  کسورع 
یمن یهایـس  زج  ـالاح  تسب ، ار  شیاـه  مشچ  درک و  اـهر  تخت  يور  ار  شدوـخ  هیتخـس . یلیخ  راـک  ندرک  لـمع  تفگ  یم  راـگنا  . دز
مـشچ هب  داتـسیا و  هنیآ  يولج  ودش  دـنلب  اج  زا  درک و  ضغب  تفرگ ، شلد  درک ، زابار  شیاه  مشچ  دیـسرت . یم  یهایـس  زا  هشیمه  ، دـید

دوب هدرک  زک  يا  هشوگ  كرتخد  . دناسر قاتا  هب  ار  شدوخ  كرتخد ، هیرگ  يادص  اب  نز  ندرک . هیرگ  هب  درک  عورـش  دش و  هریخ  شیاه 
: دیشک شوغآ  رد  ار  كرتخدو  دیود  كرتخد  يوس  هب  درک . یم  هیرگ  تشادو  دوب  هتشاذگ  شیاهمـشچ  يور  ار  شکچوک  ياهتـسد  و 

- ؟ يدرک شومارف  ور  یحبـص  ياـهفرح  ، ینک یم  هیرگ  ـالاح  يدـش ، گرزب  یگ  یمنوت  هگم  ملگ ؟ رتخد  هدـش  یچ  ناـجارهز ! هیچ  - 
هداد لوق  رتکد  مناخارهز ! مزیزع ، هن  دیشک - . كدوکرـس  هب  یتسد  نز  منیبب - . منوتن  هگید  هگا  یچ ؟ دشن ، بوخ  ممـشچ  هگا  ینامام ،

درک و یقه  قه  كرتخد  هنز . یمن  فرح  تاهاب  هگید  ینامام  ینک ، هیرگ  هگا  هشیم ، بوخ  دوز  تاهمشچ  هنک ، بوخ  ور  تمـشچ  هک 
دوب تعاس  دنچ  سوبوتا  تفر . نوریب  دش و  دنلب  اج  زا  دوب . هصغرپ  شلد  ، درک شرتخد  مولظم  هرهچ  هب  یهاگن  نز  . تفر باوخ  هب  مارآ 

، درک شردپ  هب  یهاگن  كرتخد  . دـش یم  يرگید  رهـش  دراو  تشاد  سوبوتا  . درک زاب  ار  شدولآ  باوخ  ياهمـشچ  دوب ; هداتفا  هار  هب  هک 
تفرگ و شناتـسدرد  ار  كرتخد  تسد  درک ، يا  هدـنخ  درم  تساجک ؟ اجنیا  اباب ، درک - . یم  هاگن  نوریب  رظانم  هب  هرجنپزا  تشاد  ردـپ 
هب هتـساوخ  یم  هک  رابی  هدوب . نوبرهم  یلیخ  هدوب ، یمناخ  کی  متفگ  هک  نومه  ؟ مدرک فیرعت  تارب  هتدای  مق ، همق ، اجنیا  تفگ - : مارآ 

راگنا دش و  هریخ  شردـپ  هب  كرتخد  تساجنیا . شمرح  تساضر . ماما  رهاوخ  متفگ  یم  هک  نومه  هشیم . ضیرم  هنزب ، يرـس  شـشاداد 
فرط هب  ار  شرـس  كرتخد  نارهت . میرب  دوز  دیاب  منکن  رکف  هن ، هنای - ؟ میتسیاب  اجنیا  اباب ، درک - : ردپ  هب  ور  دـشاب ، هدـمآ  شدای  يزیچ 
کی هشیم  روطچ  الاح  مینومب ؟ هشیمن  سابع  درک - . درم  هب  یهاـگن  نز  مینومب ؟ اـجنیا  مه  زور  کـی  هشیمن  ناـمام ، دـنادرگرب - : رداـم 

. - تفرگ ار  ردـپ  تسد  كرتخد  ینتـشگرب . هللا  ءاش  نا  هشیمن  هن  داد : باوجوربا  هراشا  اب  داد و  شدوخ  هب  یناـکت  درم  میـسرب . رید  زور 
يولهپ میرب  هراد . تسود  ور  اـه  هچب  یتفگن  هگم  . هنوبرهم مه  یلیخ  یتفگن  هگم  تساـجنیا . مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  رهاوخ  یتفگ  هتداـی 

هموصعم ترـضح  غارـس  میرب  ایب  هگیم . تسار  ارهز  سابع ، تخادنا - : نییاپ  ار  شرـس  نز  هنک . بوخ  وماهمـشچ  مگیم  شهب  نم  نوا ;
هتشاد موناخ  هب  مه  یلسوت  کی  مینکب و  مه  یترایز  کی  میرب  داد - : همادا  دعب  شتسه . مه  لد  بیبط  ; هنوا بیبط  نیرتهب  مالـسلا . اهیلع 
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ترـضح میرب ؟ تراـیز  نودـبدایم  تلد  میدـموا  اـج  نیا  اـت  هک  ـالاح  ساـبع ، هش . یم  مورآ  یمک  نوـملد  درکن ، رییغت  مه  رگا  میـشاب .
هک تسین  دوخ  یب  هنک . یم  ام  هب  مه  یکچوکرظن  کی  هک  شتـسهراوگرزب  ردق  نوا  مرب ، شدـج  نوبرق  هک  مه  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 

هدـنخ درم  میرن ؟ ارچ  هداد  مه  ام  هب  ترایز  قیفوت  ادـخ  هک  الاح  ؟ میرن ارچ  میدرک  ادـیپ  تداعـس  هک  الاح  تیب . لها  همیرک  نگیم  شهب 
یئالطدـبنگ هب  كرتخد  ندـش  هک  طاـیح  دراو  رادـهگن . يدـنبرمک  تتـسد ، نوبرق  هدـننار ، ياـقآ  تفگ - : دـنلب  يادـص  اـب  درک و  يا 

لاحرد يا  هدع  دندوب ، هتسشن  يا  هشوگ  يا  هدع  . دش هریخ  دیشخرد ، یم  فدص  رد  يدیراورم  لثم  هک  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 
يدورورد دوب . غولـش  حیرـض  فارطا  دـندش . مرحدراو  دـنتفر و  يرادـشفک  فرط  هب  دـنتفرگ . یموـضو  يا  هدـع  دـندوب ، بآ  ندروـخ 

! هللا یلو  تخا  ای  کیلع  مالسلا  هللا ! لوسر  تنبای  کیلع  مالسلا  دش - : مخ  یمک  تشاذگ و  شا  هنیـس  يور  ار  شتـسد  نز  دندیـسوبار .
. درک شفارطا  هب  یهاگن  كرتخد  دـش . ریزارـس  نز  نامـشچ  زا  کـشا  مالـسلا ... هللا ، ۀـمحر  رفعج و  نب  یـسوم  تنباـی  کـیلع  مالـسلا 

رداچ همه  تسین . شرانک  رد  ردام  درک  ساسحا  هظحل  کی  دندوب . هدـمآ  هصغرپ  هتـسکش و  یلد  اب  همه  دوب . دولآ  کشا  همه  نامـشچ 
یهاگن ردام  درک . هاگن  شفارطا  هب  داتسیا و  يا  هظحل  دوبن . يربخردام  زا  يرادشفک . فرط  هب  تشگرب  كرتخد  دنتشاد . رس  رب  یکـشم 

زا دوبن . يربخ  ارهز  زا  دنادرگرب ، هک  رـس  وگب . مهوت  ، متفگ نم  یچره  مینوخب  مهاب  ایب  ارهز ، دنادرگرب - . ار  شرـس  درک و  همانترایز  هب 
سکره هب  تشگارطایح . اهقاور و  دوبن . يربخ  كرتخد  زا  ییاـجک ؟ مرتخد  ناـج ! ارهز  ارهز ! تفر - : تیعمج  فرط  هب  دـش و  دـنلباج 

دیماان دـنداد . یم  ناکت  يرـس  یفنم  فساـت و  تمـالع  هب  نارگیدو  داد  یم  ار  شرتخد  ياـه  هناـشن  ساـمتلاو  کـشا  اـب  دیـسر ، یم  هک 
مرتخد . موناـخ مرب  تنوبرق  هموصعم ! ترـضح  اـی  دز . هرگ  حیرـض  هب  ار  شناتـسد  دوب . اـپ  هب  یبوشآ  شلدرد  حیرـض . فرط  هب  تشگرب 
تدوخ یـشاب . شبظاوم  تدوخ  هک  مدب  تمـسق  تردـپ  ناج  هب  مهاوخ  یم  مریگب . وت  زا  ور  شمـشچ  يافـش  دوب  هدـموا  مدرک ; مگور 

نز رود  هب  تیعمج  نادرگرب . مهب  ور  مرتخد  ارهز ، نسحم  ناج  هب  نک ، مکمک  نوج ، مناخ  دش - : دنلب  نز  دایرف  يادـص  يدـب . شافش 
شا هگن  شدوخ  مناـخ  تفگ - : یم  یکی  هشیم . شادـیپ  نکن  هیرگ  مرتخد ، تفگ - : یم  یکی  تفگ . یم  يزیچ  سکره  دـندش . عمج 

نوـمهم زورما  نوـج ، مناـخ  دــناوخ - . یم  هلاـن  کـشا و  اـب  ودوـب  هـتفرگ  مـکحم  شناتــسد  رد  ار  هماـنترایز  نز  . نـکن هـیرگ  هراد  یم 
یم وماهفرح  مه  ینک و  یم  مهاگن  مه  يراد  نالا  منود  یم  نم  مشب . هدنمرش  سابع  يولهپ  راذن  شاب ، تبیرغ  نومهم  بظاوم  . متـسهوت
نایم رد  درک  ساسحا  هظحل  کی  مالـسلا . مهیلعراهطا  همئا  هب  دـش  لسوتم  . تخیر یم  کشا  دوب و  هدرک  مخرـس  نز  هدـب . مباوج  ، يونش

نیشنمه رون  اب  راگنا  هظحل . ره  زا  رتابیز  شا  هرهچ  دوب ، شرتخد  درک . دنلبرس  نز  نامام . نامام ، دنک ... - . یم  شیادص  یسک  تیعمج 
يرـس كرتخد  یتفر ؟ اجک  یتشاذگونامام  يدوباجک ؟ مزیزع  ناجارهز ! مرتخد  دیـشک - : شوغآ  رد  ار  كدوک  دش و  دنلب  اج  زا  ; هدـش
يادص مدید  مدش ، رادیب  یتقو  . درب مباوخ  متسشن  يا  هشوگ  مدرکن . تادیپ  ، متشگ وراج  همه  متفر  یتسین ، مدید  وهی  تفگ : داد و  ناکت 

نآ رد  يا  هکل  هک  دید  ار  كرتخد  مشچ  يروابان  نیع  رد  دش . هریخ  شنامشچ  هب  درک و  ادج  شوغآ  زا  ار  كدوک  نز ، دایم . تا  هیرگ 
، نوج مناخ  تخود - : مشچ  حیرض  هب  دنادرگرب و  رس  نز  دوب . هداد  افش  ار  كرتخد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  مناخ  دوش . یمن  هدید 

يادص درـشف . یم  شوغآ  ردار  كرتخد  نز  دروآ و  يراشف  نز  رب  تیعمج  ینک . یم  مهاگن  متـسنود  یم  ، يد یم  شافـش  متـسنود  یم 
. دنداتسرف یم  تاولص  یپ  رد  یپ  هکدوب  دنلب  تیعمج 

هراتس زا  رت  نشور 

یمزادنارو ار  شدوخ  دوب و  هداتسیا  هنیآ  يولج  گرزب  ردام  ياه  فرح  هب  هجوت  نودب  اریمس  دوب . دنلب  نیمز  ریز  زا  گرزبردام  يادص 
یهلا مرتخد . مرب  تـالاب  دـق و  نوبرق  يدـش ، ینتفر  مه  وت  سپ  هنن  تلاـح  هب  شوخ  دـمآ : ـالاب  نیمز  ریز  ياـه  هلپ  زا  گرزبرداـم  درک .

گرزب ردام  تسدزا  ار  رادلگ  دیفس و  رداچ  دیشک ، رتالاب  یمک  ار  شا  يرسور  اریمـس  نک . نز  ریپ  نم  هب  مه  ییاعد  هی  یتفر  ینیببریخ 
لطعم هار  وت  میرب و  شیپ  همانرب  قبط  هگا  مینک . فقوت  مق  وت  امتح  هک  تسین  مولعمزونه  نوج  هنن  تشاذـگ : فیک  رد  درک و  ات  تفرگ ،

مق يوناب  ياه  www.Ghaemiyeh.comناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 30زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


در امتح  شرهـش  زا  یلو  هش  یمن  تقو  تفگ  یم  هک  روط  نیا  نوممناخ  دیاش . منوا  مینومب . زور  هفـصن  هی  مه  اجنآ  دراد  ناکما  میـشن ،
: دش صخـشم  رتشیب  شتروص  ياه  كورچ  داد ، تکرح  ار  شیاه  بل  تخادـنا ، نییاپ  ار  شرـس  درک  توکـس  گرزب  ردام  میوش . یم 

شنیمز مق  تفگ : یم  مردام  هشیمه  مدوب  هک  هچب  همدای  منک . ترایز  وموناخ  نوا  هدـش  هک  راب  هی  امتح  هک  هدوب  موزرآ  هشیمه  نم  یلو 
لد هب  وزرآ  نم  مسرت  یم  دیـسر . شگرم  دـنوم و  شلد  وت  ترـسح  یلو  هرب  ورفـس  نیا  درک  یموزرآ  هشیمه  مه  هراـچیب  نوا  هسدـقم .
هب شوخ  ، هزاون نامهم  موناخ  نوا  هنودرگ . یمن  شرب  دیما  ان  نوج  موناخ  هرب  شترایز  هب  هتـسکش  لد  یـسک  ره  تفگ : یم  همدای  مریمب .

. دـیکچ شنماد  يوررب  شا  هنوگ  زا  مارآ  دوب  هدز  هقلح  شمـشچ  هساک  رد  هک  یکـشا  هرطق  دنتـسه . شنومهم  هشیمه  هک  ییاهنوا  لاح 
نییاـپ فساـت  اـب  ار  شرـس  گرزب  رداـم  هراز . یمن  اـهنت  وـش  اراوز  زا  مودـک  چـیه  هک  هراوـگرزب  ردـقنوا  موناـخ  نوا  درک : همزمز  مارآ 
مدموا ایند  هب  هک  یتقو  زا  هنوخ  ملد  هنن ، مگب  یچ  هدشن . تمسق  یلو  هدوب  ملد  وت  موناخ  نوا  ترایز  نتفر و  ترـسح  هرمع  هی  تخادنا :

زا اریمس  ایند ! يا  تفگ : دیـشک و  یقیمع  سفن  داد ، شدوخ  هب  یناکت  گرزب  ردام  ندرک و .... کشخ  ورت  ندرک و  گرزب  هچب  الاح  ات 
نیا هرمع  هی  هگید . هسب  افرح  نیا  نک  لو  ادـخ  هب  ور  وت  نوج  هنن  داتفا : هار  طایح  طسو  کـچوک  ضوح  فرط  هب  دـمآ و  نییاـپ  اـه  هلپ 
دنلب اج  زا  خاو  خآ و  اب  تشاذگ و  شرمک  يور  تسد  گرزب  ردام  هدـشرپ . افرح  نیا  زا  مشوگ  يدـشن . هتـسخ  يدرک  یگدـنز  يروج 

ياریمس نوج ، رتخد  هخآ  منک . یم  لد  درد  یک  اب  مراد  هک  شاب  ونم  مگ ؟ یم  هللارفغتـسا  یتسین . یندش  مدآ  راگنا  یکی  وت  الاو  هن  دش :
اب دـش و  مخ  تخادـنا . نییاپ  ار  شرـس  اریمـس  (س .) هموصعم همطاف  موناـخ  تراـیز  منوا  هیچ ؟ تراـیز  ینود  یم  یچ  وت  نمزیزع ، نم ،

ردام درک . گرزب  ردام  هب  یهاگن  دوب . یکلا  ياهراعـش  شدوخ  لوق  هب  افرح  نیا  درک . كاـپ  ار  شیاهـشفک  ياـهکاخ  یـسیخ  لامتـسد 
نوباـیخ هچوک و  وت  مرب  منک ؟ راـکچ  وگب  وت  نوج  هنن  بوخ  دوـب : هدـش  هریخ  وا  هب  شا  ینیب  هرذو  یناکتـسا  هت  کـنیع  تشپ  زا  گرزب 

تفرـشیپ نامزردـقچ  امـش  یناوج  نامز  زا  وگب  تدوخ  الاح  هدرک . قرف  یلیخ  امـش  نامزاب  ام  نامز  یمهفب  ياوخ  یمن  ارچ  مدـب ؟ راعش 
يراد عقوت  یچ  ـالاح  اـما  تسنود  یمن  تفرـشیپ  يژولونکت و  زا  يزیچ  مه  هناـمز  دـیدوب  ناوـج  شیپ  لاـس  داـتفه  تصـش ، امـش  هدرک 

: تفراریمس هب  يا  هرغ  مشچ  دروخ  هرگ  مه  رد  گرزب  ردام  یناشیپ  ياهنیچ  هشاب ؟ یکی  یتسه  یمیدق  هک  امش  رکف  زرط  اب  نم  رکفزرط 
ات هشب  تمایق  مایق و  فرح  ات  هدرک !؟ رییغت  ربمغیپ  ادـخ و  يافرح  هدـشدیدج  هک  هناـمز  منیبب  وگب  الـصا  دروخرب  شهب  موناـخ  هگید  هلب 

یمن هک  یـسک  هرادن  هدیاف  ندز  فرح  وت  اب  وشاپ  الاح  هنک  محر  شدوخ  ادخ  یمیدق  هش  یم  ام  يافرح  دایب  شیپ  ربمغیپ  ادـخ و  فرح 
هصغ زا  ونم  تاهفرح  نیا  اب  مسرت  یم  منود  یمن  هن  هسانش  یمنار  شربمایپ  ادخ و  هک  یـسک  هش  یمن  شیلاح  اهفرح  نیا  هیچ ، زامن  هنود 

زا دوب . هتـشرف  رتخد  نوا  مدرک . یم  ضوع  نفکات  دـص  ـالاح  اـت  دوب  يروج  نیا  هگا  مدرک  گرزب  نم  هک  يرتخد  نوا  ینک . گرم  قد 
نوشتمحر ادخ  ردپ . ردام و  نوا  زا  يرتخد  نوا  هچب  وت  هک  هر  یم  مدای  الـصا  اه  عقوم  یـضعب  يرادازع ، ياهتایهای  اهدجـسم  وت  یگچب 

اب تشادرب و  شمشچ  زا  ار  شکنیع  گرزب  ردام  نرب . مه  نوش  ات  ود  کچوک  فداصت  هی  اب  هک  دوب  يروج  نآ  مه  اه  نوا  تمـسق  هنک 
اج زا  گرزب  ردام  تشادرب . ار  كاس  تخادنا و  يا  هشوگ  ار  لامتـسد  نانک  دـنلورغ  اریمـس  درک . كاپار  شکـشا  شا  يرـسور  هشوگ 

: تخادـنا شا  یچم  تعاس  هب  یهاگن  داد و  نوریب  ولگ  زا  ار  سفن  اریمـس  تفر . الاب  اـه  هلپ  زا  منک . تدر  نآرق  ریز  زا  اـسیاو  دـش : دـنلب 
هب شهاگن  تفر . اریمس  کیدزن  دمآ و  نییاپ  اه  هلپ  زا  گرزب  ردام  شاب . دوز  منوم ، یماج  نر  یم  اه  هچب  نالا  دش ، مرید  هنن ، شاب  دوز 

. نک مرش  هموصعم  همطاف  موناخ  مارتحا  هب  لقادح  هللا  الا  هلا  هگبرتخد ال  نیا  هب  هک  تسین  یسک  هخآ  دنام : هریخ  اریمـس  هنهرب  ياهاپ  رد 
رد ار  شهاگن  اریمس  دوب . غولش  نحـص  داتفا .... هار  دش و  در  نآرقریز  زا  تشادرب و  ار  كاس  گرزبردام  ياهفرح  هب  هجوت  نودب  اریمس 

تخادـنا راوید  يور  تعاس  هب  یهاگن  تعاس .... ود  تعاس ، کی  تسناد  یمن  دوب ، هتـسشن  اـج  نآ  هکدوب  تدـم  هچ  دـناخرچ . فارطا 
. دـش یم  نارگن  تشاد  مک  مک  داد . یم  ناشن  ار  مین  تشه و  تعاس  هبرقع  دـش . یم  نشور  شوماخ و  تعاس  طسو  رد  یکچوک  پمال 

رـس هب  اـمغا  تلاـح  رد  تشاد و  بت  كدوک  تشاد . شوغآ  رد  ضیرم  یکدوک  دوب . هتـسشن  ینز  شراـنک  داد . هیکت  راوید  هب  ار  شرس 
رد ار  كدوـک  نز  تسا . مورحم  ییاـنیب  تمعنزا  هک  دوـب  صخـشم  كدوـک  ياوـه  لاـح و  زا  دوـب . ناـیامن  نز  هرهچ  رد  هصغ  درب . یم 
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همزمز بل  ریز  ییاهزیچ  تخود و  یم  مشچ  همانترایز  هب  هاگ ، هب  هاگ  دوب . يراج  شنامـشچ  زا  بالیـس  نوچ  کـشا  درـشف  یم  شوغآ 
. دوش دنلب  اج  زا  تساوخ  تفرگ . شلد  نز  ياه  سامتلا  کشا و  كدوک و  ندید  اب  اریمـس  دـش . یم  هریخ  حیرـض  هب  هرابود  درک و  یم 

نوا هب  ور  وت  نوج  مناخ  هموصعم ، همطاف  ای  درک : یم  سامتلاو  تخیر  یم  کشا  فارطا  هباـنتعا  نودـب  نز  درک . نز  هب  یهاـگن  هراـبود 
شهب ار  مرتـخد  ياـه  مشچ  ینک ، اود  ومرتـخد  درد  هک  مد  یم  تمـسق  تا  هتـسکشولهپ  مولظم و  رداـم  نوا  قح  هب  ار  وت  تبیرغ . ردارب 

هب شیاه  هناش  دش و  رتدنلب  شا  هیرگ  قه  قه  يادص  يدب . ومتجاح  منک  یم  سامتلا  مرادن . هنوخ  هب  نتشگرب  يور  هگید  نم  نودرگرب .
. دوب هدش  رتشیب  شا  ینارگن  لد  دش . دنلب  اجزا  دیـشک و  شتروص  هب  یتسد  اریمـس  دش . مگ  هیرگ  قه  قه  نایم  شیاه  فرحو  داتفا  هزرل 
ای نداد  شفک  لاح  رد  هک  يا  هدع  هب  دیشک و  يرانک  ور  شدوخ  دوب . ملعم  موناخ  تسد  همه  اه  هرامش  یلو  ; تفر يرادشفک  فرط  هب 

هدرک میـسقت  تمـسق  ود  هب  تفلک  يا  هچراپ  اب  هدرک ، شرف  ار  طایح  تفر . طایح  هب  هنهرباـپ  دوب . هدـش  جـیگ  دـش . هریخ  دـندوب  نتفرگ 
ار یسک  دندوب . بیرغ  همه  دناخرچ . فارطا  رد  ار  شهاگن  دوب . هدش  رتغولش  طایح  دناوخ . یمارف  زامن  هب  ار  مدرم  نذوم  يادص  دندوب .
یگنر و ياهرداچ  يا  هدع  دندوب . هدش  دـنلب  نتـسب  تماق  يارب  اهنز  دـنارذگ . دـید  زاار  فارطا  دـش و  مرح  دراو  هرابود  تخانـش . یمن 
. دندرک یم  همزمز  ییاهزیچ  بل  ریز  دنتفر و  یم  دوجس  عوکر و  هب  گنهامه  هارمه و  لدکی ، همه  یلو  دنتشاد ; رس  رب  یکـشم  يا  هدع 

هزات زامن  دوب . هتفر  ورف  بیجع  یتلاح  رد  نز  نآ  ندید  اب  دوب ، هدـش  مرحدراو  یتقو  زا  دوب . هدرک  تولخ  شدوخ  يارب  يا  هشوگ  اریمس 
يدنچ هشیمه . زا  رت  هدنشخرد  حیرض  دوب و  کیرات  اضف  تخود . حیرـض  هبار  شهاگن  اریمـس  دندش . شوماخ  اهپمال  هک  دوب  هدش  مامت 

دایرف و يادـص  هک  تشذـگ  یمن  قرب  ندـمآ  زا  يا  هظحل  دـش . دـنلب  تاولـص  يادـص  قرب  ندـمآ  اـب  دـش . نشور  اوه  هک  دوب  هتـشذگن 
هک دینش  یسک  زا  دینـش . یم  يزیچ  یـسک  رهزا  دش  واکجنک  اریمـس  دندوب . هدرب  موجه  يا  هشوگ  هب  همه  اهنز  دشدنلب . هیرگ  تاولص و 

تهب و اب  درک . یمن  رواب  دـید  یم  هک  يزیچ  تفر . تیعمج  يوس  هب  تساخرب و  اج  زا  هداد . افـش  ار  يرتخد  (س) هموصعم همطاف  موناـخ 
رد کشا  دوب . هتفای  افـش  تخوس ، یم  بت  زا  شردام  شوغآ  رد  شیپ  هظحل  دـنچ  هک  انیبان  كرتخد  نامه  دـش . هریخ  هنحـص  هب  تریح 

. تفر حیرـض  فرط  هب  تشاذگ و  شتروص  يور  ار  شتـسد  تفر . نوریب  تیعمج  نایم  زا  دـیکچ . شا  هنوگرب  دز و  هقلح  اریمـس  مشچ 
یمالاح دوب . هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  ياپارس  یگدنمرـش  ساسحا  دش . دنلب  شا  هیرگ  قه  قه  يادص  دوب . هدش  تولخ  یمک  حیرـض  الاح 

یم کشا  هچ . ینعی  ترایز  هک  دیمهف  یم  الاح  دوب . هچ  اهفرح  نآ  زا  گرزبردام  روظنم  دیمهف  یم  الاح  هتـشاد . یطلغ  رکف  هچ  دـیمهف 
، تشگرب دروآ . دوخ  هب  ار  وا  دناوخ  یم  ار  شمان  هک  یمناخ  يادص  هک  دوب  ترایز  تلاح  رد  درک . یم  شـشخب  بلط  ادخزا  تخیر و 

یمن وت  رتخد  رخآ  میدرگ  یم  تلابند  یک  زا  ینود  یمن  يدوب ؟ اجک  رتخد  اریمس ، دوب : هداتسیا  شرـس  تشپ  منارگن  هک  دوب  ملعم  مناخ 
ملعم مناـخ  ياـهوربا  زا  هرگ  مدرکن . نوتادـیپ  متـشگ  نوتلاـبند  دـیدوب ؟ اـجک  امـش  تفگ : دز و  يدـنخبل  اریمـس  نش ؟ یم  تنارگن  یگ 

. دنرظتنم نوریب  اه  هچب  هک  ایب  الاح  بوخ  دشزاب :

لد زاورپ 

زا رت  شیپ  دش . یم  دیدپان  وحم و  بش ، دادـتما  رد  يرادـشک ، هایـس و  ياه  هکل  دوب و  هتفر  ورف  نیمز ، برغم  ياه  هوک  سپ  رد  باتفآ ،
نابایخ ياه  غارچ  دنکارپ : یم  رهش  حطس  رد  یـسوملمو  شوخ  يوب  يراهب ، داب  دوب و  هدرک  شوخ  اج  نامـسآ ، لد  رد  ناگراتـسرگید ،

، ناذا شوخ  يادص  تخاس . یم  دومنهر  يدابآ ، هب  ار  يا  هدشمگ  ره  مرح ، ياه  هتسدلگ  شفنب  درز و  رون  دوب و  نشور  اه  هچوک  اه و 
نایم رد  دندش . یمریزارـس  مرح ، فرط  هب  هتـسویپ  مارآ و  ریجنز  ياه  هقلح  نوچمه  تیعمج  دناوخ و  یم  ارف  دجـسم ، هب  ار  نارازگزامن 

يرتخد هک  يرادخرچ  یلدنـص  وا  دمآ ، یم  مشچ  هب  رتشیب  يرل ، هایـس  راولـش  گنر و  یکاخ  يدمن  هالک  اب  ییاتـسور  يدرمریپ  نارئاز ،
مـشچ مرح ، دـبنگ و  هب  قیمع  یهاگن  اب  رتخد  داد . یم  له  ولح  هب  ار  دوب  هتـسشن  نآ  يور  گنراگنر  یلگ و  ساـبل  يرـسور و  اـب  ناوج 
كون يور  دیـشک . شهالک  هب  یتسد  دـش و  ریحتم  درک . هاگن  شرـس  تشپ  هب  داتـسیا و  نحـص  طسو  ضوح  راـنک  درمریپ ، دوب . هتخود 
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نیئاپ الاب و  رد  اه  کلپ  كورچ  نیچ و  هک  شگنر  ییامرخ  نامشچ  نابیاس  ار  شتسد  درک و  هاگن  مرح ، يدورو  رد  هب  داتسیا ; شیاهاپ 
تـساوخ رتخد  هدـموین . تاـنن  تاـنن ... تفگ : دوب  هار  هب  مشچ  ناـنچمه  هک  درمریپ  و  هیچ ؟ دیـسرپ : رتـخد  درک . دوب ، هدـش  نازیوآ  نآ ،

رگید روج  دنتـشذگ ، یم  شرانک  زا  هک  یمدرم  و  اسن ! هام  اسن ، هاـم  ياـهآ  ياـهآ .... تفگ : دـنلب  ییادـص  اـب  درمریپ  هک  دـیوگب  يزیچ 
! اباب اه  تفگ : درک  یم  هاگن  مرح  هب  هک  نانچمه  رتخد  بجعت ! اب  مه  یهورگ  محرت و  اب  يا  هدع  دـنخبل ; اباه  یـضعب  دـندرک ; شهاگن 
. تفرگ مارآ  يردـق  دیـشک و  شهالک  هب  یتسد  دـعب ، هرآ . تفگ : داد  یم  ناکت  شرـس  يالاب  ار  شیاه  تسد  هک  درم  ریپ  یتفای ؟ ومانن 
: تفگ دیـشک  یم  سفن  يدـنت ، هب  هک  یلاح  رد  دیـسر و  هار  زا  گنرزمرق  ياه  هناخراچ  اب  یقراچ  هدروخ و  باتفآ  هایـس  رداـچ  اـب  نز ،

شتروص شا  یناشیپ  ياه  نیچ  هک  یلاح  رد  یبصع ، یتلاح  اـب  درم ، هدـیبن ؟ تربص  يردـق  هی  درم ! هخآ  فوه . فوه ... هدـیرب ، موسفن 
، یشب مگ  هگا  هد ; ابآ  مرخ  اجیا  هگم  زرمایب ! ادخ  ردپ  يدرکن ؟ او  وتامشچ  هک  وت ، ای  مدرک  یم  ربص  وم  تفگ : داد  یم  ناشن  رت  يدجار 

هللاالا هلاال   » نتفگ اب  ردپ  و  مرح ... مارتحا  یب ; ریخ  هب  هدیب  یچ  ره  اباب ! تفگ : درک و  ینایم  رد  اپ  رتخد ، مزیرب . مورـس  هب  یکاخ  هچ  وم ،
يارب داتفا . هار  روجان ، هدیشک و  ییادص  اب  خرچ ، تشاذگ و  رادخرچ  یلدنـص  يور  ار  شتـسد  گنرد ، یبو  درک  عطق  ار  رتخد  فرح  « 

مرح يدورو  رد  لباقم  یتقو  دندرپس ! یم  شوگ  لد ، يادص  هب  اهنت  قاتشم ، نارفاسم  اما  ; دومن یم  شارخـشوگ  خرچ ، يادص  يرایـسب ،
دعب نوتوخ . تمـسق  دـیرب  مه  امـش  ادرم ; تمـسق  تمـسق ; و  مور ! یم  یب ، عمج  تساوح  موگب  مز  اب  اسن ! هام  تفگ : درمریپ  دندیـسر ،
نالا هتسرد ، تعاس  يا  هیـضرم ! اباب ; درک : هاگن  دش  یم  زبس  همه ، مشچ  يولج  یقرـش ، هاگرد  رـس  رد  هک  یگرزب  تعاس  هب  تشگرب و 

یم نوت  رظتنم  اج  یمه  تعاس ، رس  دعب  نشاب ، اج  و  هن ، تعاس  ات  تفگ : درمریپ  اباب ! یب ، شـش  يرارق ، هب  تعاس  تفگ : هیـضرم  هدنچ ؟
یمن دوب و  هدروآ  درد  هب  ار  شلد  شا  هلمج  تیـسپاو  راگنا  دش ; ادـج  اه ، نآ  زا  تعرـس  هب  و  هشاب ... نوم  کمک  شوخ  ادـخ  موتـسیا .

اب دـندوب و  هدرپـس  مرح ، میرح  هب  لد  ناـنآ  زا  کـی  ره  دوعوم ، عاـس  اـت  بش  نآ  دـننیببار ! وا  هیرگ ي  شجلف  رتـخد  رـسمه و  تساوـخ 
یقیمع باوخ  هب  یگتسخ  دش  زا  یگمه  دنتـشگرب ، هناخرفاسم  هب  یتقو  دندیبلط . یم  ار ، دوخ  تجاح  یندشان ، فصو  یکاپ  تقادص و 

تماق هک  درمریپ ، تشذـگ و  یم  تیعمج  هوبنا  يال  هب  زا ال  هدـنهد  رازآ  ییادـص  اب  مه  زاب  رادـخرچ  یلدنـص  دـعب ، زور  بورغ  دـنتفر .
تسد رود  زا  هک  راوز ، درب . یم  ولج  دوخدنلب ، رغال و  ياه  تسد  ابار  رچلیو  دش  یم  هدیشک  كدی  شداشگ  سابل  نورد  شا  یناوختسا 

افـص تیمیمـصاب و  (ص) تیب لها  همیرک  میرح  رد  ار ، يراهب  هعمج  بش  کی  اـت  دـندش  یم  مرح  دراو  هتـسد  هتـسد  دـندوب ، هدـمآ  اـه ،
ردامو ردـپ  راب ، نیا  دوب ، هدرک  رپ  یگدـنب ، صالخا و  زا  ار  مرح  ياج  ياـج  ، ناقـشاع ياـعد  رکذ و  نآرق و  همهمه  يادـص  دـننارذگب .

شرسزا ار  شا  يدمن  هالک  درمریپ ، تفگ . یم  ییاهزیچ  بل ، ریز  دیشک و  زارد  ، مرح هب  ور  رتخد  دندرب  رـسالاب »  » دجـسم هب  ار  وا  رتخد ،
هتـسب سدقم و  ياضف  هب  هجوت  نودب  دعب  یکدـنا  تفرگ و  شیاه  تسد  فک  نایم  رد  ار  شا  هدیـشک  زارد و  تروص  رـس و  تشادرب و 

دـیعلب و یم  ار  نآ  علو ، اب  زین  وا  تساخرب و  اوه  هب  یظیلغ  دود  ندز ، مه  هب  مشچ  کـی  رد  دروآ و  رد  ار  شراگیـس  طاـسب  ، مرح لـخاد 
ضارتعا هب  بل  شنز  دیـسر . یم  ماشم  هب  يدـنت  يوب  دوب و  هدـش  هتخیمآ  مه  رد  بـالگ ، وکاـبنت و  يوب  تشاـبنا . یمدود  زا  ار  شفارطا 

رـس مرح ، ياه  مادـخ  زا  یکی  هک  نیا  ات  درکن  وا  هب  ییاـنتعا  دوب ، هدـش  هریخ  يا  هطقن  هب  هداد و  هیکت  ینوتـس  هب  هک  درمریپ  اـما  دوشگ ;
تـسد تفگ : تخیر و  شتـسد  نورد  ار  شراگیـس  رتسکاخ  درمریپ ، تسا ؟ هناخ  هوهق  اج ، نیا  هگم  ردـپ ! تفگ : تیدـج  اـب  هدیـسر و 

: تفگ درک و  شنز  هب  ور  دـعب ، يران ، ربخ  ملد  زا  هک  وت  داد : همادا  تساخ ، یمرب  اج  زا  هک  یلاـح  رد  و  راکرـس ! دیـشخبب  دـیون ; مدوخ 
يا هرجح  ناویا  يور  درمریپ ، دندیصقر . یم  یباداش  اب  ناگراتس  دوب و  هدش  شوپ  هایـس  هچراپکی  نامـسآ ، موا . یم  دعب  طایح ، مور  یم 

یمهرد هاگ  دتمم و  طخ  شهایـس  ياه  بل  اه و  تشگنا  يال  زا  یگنر  یناوغرا  دود  دز و  یم  كوپ  راگیـس ، هب  مد  هب  مد  دوب و  هتـسشن 
شتآ ندیسر  اب  ناهگان  هک  دوب  شتوکـس  لایخ و  وحم  ردق  نآ  دومیپ . یم  ار  شداقتعا  قمع  ات  وا  هاگن  اما  درک ; یم  میـسرت  اوه ، رد  ار 

، هاگ دوش . هتـساک  نآ ، شزوس  زا  ات  درب  ناهد  هب  ار  شتـشگنا  هلـصافالب  دـش . هتـشر  شنهذ  ياه  هتفاب  مامت  هراب  کی  شتـسد  هب  راگیس 
. دیتلغ یم  ورف  شا  یناوختسا  ياه  هنوگ  يال  هب  زا ال  تمحز  اب  ودش  یم  راتفرگ  شروجنر  تروص  كورچ  نیچ و  رد  کشا  ياه  هرطق 
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هزادنا زا  شیب  ار  شـضیرم  رتخد  ات  تفر  رـسالاب  دجـسم  هب  تساخرباج و  زا  درم  ریپ  دش و  یم  شخپ  لیمک ، ياعد  مرح ، یهوگدنلب  زا 
هام تفگ : درمریپ  داد . یم  هیـضرم  هب  دوب  هدروآ  هارمه  هب  هک  یکدنا  ياذغ  زا  همقل  همقل  شرـسمه  دیـسر  اج  نآ  هب  یتقو  دراذگن ; اهنت 

لیمک ياعد  ات  تسشن  هلبق  هب  ور  دیـسوب و  ار  شرتخد  یناشیپ  درمریپ ، هدیون . يداریا  متفگ ; شهب  هن ، تفگ : نز  هنکناوعد . مداخ ، اسن !
یم ار  دوخ  ناوج  رتخد  یتقو  تخیمآ . یم  مه  رد  رب ، سفن  دـنت و  ياـه  هفرـس  اـب  شا  هیرگ  يادـص  دـنک . یهارمه  نیرئاز ، رگید  اـب  ار 

ناوارد هک  يراـمیب  تشاد ; غارـس  شرتـخد  يراـمیب  ناـمرد  يارب  هک  دوـب  يدـیما  نیرخآ  اـج  نـیا  دـمآ ; یم  درد  هـب  شبلق  تـسیرگن 
ریگمـشچ مه  نادـنچ  هک  ار  دوخ  یتسه  مامت  درمریپ ، دـیماجنا و  كرتخد  ندـش  جـلف  هب  تعرـس  هب  دـش و  زاغآ  زرل ، بت و  اب  یکدوک ،

، مرح ياضف  رب  یبسن ، یتوکـس  هک  نیا  اـت  دـش  یم  رت  تولخ  مرح ، تشذـگ  یم  بش  زا  هچ  ره  دوب . هدرک  وا  ناـمرد  اود و  فرـصدوبن 
همزمز بل ، ریز  یتاملک  هداهن و  يا  هرقن  ياه  هریگ  هب  رـس  حیرـض ، رانک  درمریپ ، دوب و  هدـیباوخ  ردام ، ياپ  يور  كرتخد  درتسگ ، هیاس 

ینامشچ اب  درمریپ  هک  داد  یم  ناشن  ار  دادماب  هس  تعاس ، دیسر . یم  شوگ  هب  شا  هنیس  سخ  سخ  يادصو  دیزرل  یم  شندب  درک ، یم 
هب هک  ردام  دـیبنج . ردام  ياپ  يور  هراب  دـنچ  هدرک ، قرع  یتروص  رـس و  اب  هیـضرم  تفر . نوریب  تساـخرب و  حیرـض  راـنک  زا  هدرک  فپ 
هب هیـضرم  درک . كاپ  ار  وا  تروص  دوب ، هدیـشک  شیور  هک  يرداـچ  ناـمه  اـب  درک و  زاـب  ار  شنامـشچ  قمر ، یب  دوب  هداد  هیکت  نوتس ،
هب و  مورب . تنوبرق  هب  مروآ . یم  تارب  نالا  مزیزع . هن  ین . تارمه  بآ  هکـشخ ; مولگ  مبات ، یب  مزان ! هیچ  رداـم ! رداـم .... تفگ : یمارآ 

دیـسر ضوـح  راـنک  یتـقو  دـش . جراـخ  مرح ، زا  تشادرب و  ار  شا  یکیتسـالپ  ناوـیل  تشاذـگ و  شقوراـس  يور  ار  رتـخد  رـس  یمارآ ،
، وخ تفگو : درک  دگل  ار  نآ  شا  یناتک  شفک  اب  تخادنا و  ار  شراگیـس  درمریپ ، مربب . وا  مدموا  هدـیب ، هنـشت  هیـضرم  دـیدار : شرهوش 

هیکت نوتـس ، هب  كرتخد  دنام ; هریخ  ور  هب  ور  هنحـص  هب  ناشنامـشچ  دز و  ناش  کشخ  دـندش ، دراو  هک  یماگنه  سانت . نوم  هچب  میرب ،
تشگرب رابکشا  ینامشچ  اب  رتخد ، و  هیـضرم ! هیـضرم ... دز : دایرف  درمریپ ، درک . یم  اج  هب  اج  ار  دوخ  شیاه  تسد  کمک  اب  دوب و  هداد 

ياه تشگنا  اـب  ار  شتروص  هیرگ ، قه  قه  ناـیمرد  و  وم .. ... وم ... ینک یم  ماـشامت  اـشامت ... اـباب ...  ... اـب ... اـب تفگ : نازرل  ییادـص  اـب  و 
رود راو ، هناورپ  ود ، نآ  دنباتـشب . وا  يوس  هب  دـننک و  زاب  ار  ناش  ياهاپ  لـفق  اـت  دـنتفای  یتصرف  مه  شرـسمه  درمریپ و  ناـشوپ . شرغـال 
یب مباوخ  وت  اباب  داد : همادا  ناشتاولص  يادص  نیرئاز و  موجه  نایم  در  وا  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  رتخد  درمریپ ، دندیخرچ . یم  ناشرتخد 

« . دهـشم يرب  دیاب  : » تفگ داد و  افـشور  مدرد  فصن  (س) یب یب  نتـشاذن . نومباوج  یب  هرخالاب ... مدـید . ور  (ع) اضر ماما  اقآ  (س)و  یب
. تخیمآ مه  رد  اه  هراقن  نارضاح و  هیرگ  يادص  و  هدبافش ... وتاهاپ  ، بیرغ ماما  ات  دهشم  يرب  دیاب  هتفگ  اباب !

کیلع مالس  تاداس ! همع 

دمحم تفگ - : تردپ  ندمآ ، زا  شیپ  يا . هتفرگ  يا  هرجح  هیتجح  هسردم  رد  يا . هدمآ  مق  هب  ینید  مولع  لیـصحت  دصق  هب  ناهفـصا  زا 
دوخ اب  يا  هتـساوخن  وازا  يزیچ  لاح  هب  ات  یتسه ، انگنت  رد  تخـس  یلام  ظاحل  زا  هکنیا  اب  نک . علطم  ارم  یتشاد ، زاین  يزیچ  هب  رگا  رقاب !

، يدـیرخ باتک  ار  نآ  رتشیب  دـش ، جرخ  مه  هام  نیا  هیرهـش  تسا ، کیدزن  هام  رخآ  ینکن . زارد  یـسک  شیپ  زاـین  تسد  يا  هدرک  دـهع 
باصق هب  يور و  یم  یباصق  ناکد  هب  ییآ ، یم  نوریب  هسردم  زا  دیـشک . هت  دوز  یلیخ  مه  نآ  هک  يا  هتـشاذگ  رانک  یجرخ  يارب  یمک 

زا یتحاران  اب  ربب ! ادرف  مه  ور  تشوگ  هشاب  سپ  دـیوگ - : یم  رخـسمت  اب  وا  مهد . یم  ادرف  ار  شلوپ  هدـب  تشوگ  ریـس  ود  ییوگ - : یم 
هرفـس رد  هک  ار  کشخ  نان  یمک  ماـگنه  بش  ینکن . هیـسن  ياـضاقت  یـسکزا  رگید  يریگ  یم  میمـصت  ییآ ، یم  نوریب  یباـصق  ناـکد 

تیاهوناز موس  زور  يرخ ، یمریجنا  یمک  نآ  اب  دعب  زور  ینک . یم  ادیپ  یهاش  هد  کی  تلیاسو ، غارـس  يور  یم  دعب  يروخ  یم  هدنام ،
هب هتـسهآو  یتسیا  یم  مرح  رـس  يالاب  یناسر ; یم  (س) هموصعم ترـضح  مرح  هب  ار  تدوخ  تمحز  اب  يرادـن ، نتفر  هار  يان  دزرل ، یم 
مه نم  درب ، یم  هانپ  شا  همع  هناخ  هب  دنک  یم  رارف  شردپ  هناخ  زا  سکره  مالـس . تاداس ! همع  ییوگ - : یم  دونـشن ، یـسک  هک  يروط 

، ینک یم  لد  درد  هک  روط  نیمه  ما . هدروخن  يزیچ  تسا  بش  ود  موش . دنم  هرهب  امش  هرفس  زا  ات  هداتسرف  امـش  هناخ  هب  ارم  مردپ  مدیس .
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هب ار  شتـسد  تسا . لاـس  ناـیم  يدرم  ینادرگ ، یم  رب  ار  ترـس  ناوج ! ریگب  دراذـگ - . یم  تا  هناـش  رب  ار  شتـسد  رـس  تشپ  زا  یـسک 
یمن هن ، ییوگ - : یم  یهد و  یم  سپ  وا  هبار  لوـپ  دراذـگ . یم  تتـسد  فـک  لوـپ  ناـموت  دـص  راـهچ  دودـح  دـنک و  یم  زارد  تفرط 

: ییوگ یمو  ینک  یم  هاگن  حیرض  هب  دوش . یم  رود  اجنآ  زا  دیوگ و  یمن  يزیچ  درم  تسا . قحتـسم  هک  دیهدب  یـسک  هب  ار  نیا  مهاوخ .
ایند لام  يارب  دوز  هب  دوز  دشاب و  رمتـسم  هک  دینک  تیانع  يروط  امـش . تمدخ  میایب  هرابود  دـیاب  دوش و  یم  مامت  لوپ  نیا  ناج ! همع  - 
یم هیتجح  هسردم  کیدزن  یلاقب  هب  یگنسرگ  طرف  زا  حبص  ادرف  درذگ . یم  مه  بش  نآ  يدرگ ، یمرب  هسردم  هب  منکن . هعجارم  امش  هب 

ار رهظ  ناذا  دوش ، یمایهم  هک  اذـغ  يدرگ . یمرب  هرجح  هب  يریگ و  یم  هیـسن  نغور  یمک  جـنرب و  مرگ  تسیود  تسین . يا  هراچ  يور ،
فک ، يزیر یم  رود  ار  اذغ  دـنک ، یم  یئامندوخ  ولپ  يور  یـشوم  هلـضف  يور ، یماذـغ  غارـس  هب  دـعب  یناوخ  یم  زامن  لوا  دـنیوگ . یم 
دوخ هب  برغم  ناذا  يادص  اب  یمهف . یمن  يزیچ  رگید  یگنسرگ  یگتـسخ و  تدش  زا  يدنب . یم  ار  تنامـشچ  یـشک و  یم  زارد  هرجح 
دیس دنز - : یم  ادص  ار  وت  یسک  مرح  هب  هدیسرن  دور ، یم  جیگ  ترس  يراد ، یم  رب  مدق  هتـسهآ  يوش . یم  مرح  یهار  هرابود  ییآ ، یم 
لوپ هتسب  کی  اب  ار  نآ  دراد ، تسد  رد  بیس  هسیک  کی  تسوت . یناهفصا  نایرهـشمه  زا  یکی  يدرگ ، یمرب  ادص  فرط  هب  رقاب ! دمحم 
یمرب هسردم  هب  يروخ . یم  بیسدنچ  یشک و  یم  رس  رب  ار  تیابع  ینیـشن ، یم  يا  هشوگ  يراذگ و  یم  رانکار  تلاجخ  دهد . یم  وت  هب 

صخـش نآ  اـب  هـک  راـب  کـی  درذـگ ، یم  ارجاـم  نآ  زا  لاـس  راـهچ  تـسا . ناـموت  رازهدودـح  يرمـش ، یم  ار  اـهلوپ  هرجح  رد  يدرگ .
تبحـص نامـسآ  رد  امـش  مدید  باوخ  رد  شلبق  بش  مدروآ ؟ لوپ  تیارب  دیآ  یم  تدای  دیـس ! اقآ  دیوگ - : یم  يوش ، یم  تبحـصمه 

هلجع اب  مه  نم  بایردار . رقاب  دمحم  دیس  ناسرب و  مق  هب  ار  تدوخ  دوز  تفگ : وا  مدرک ، فیرعت  مردپ  يارب  ار  باوخ  حبـص  دینک ، یم 
. مدمآ مق  هب 

اجلآ نابرهم 

تهاگن مخا  اب  هدرک و  زک  يا  هشوگ  نابرهم »   » ترتخد يوش .  یمدجـسم  هب  نتفر  هدامآ  يریگ .  یم  وضو  تسا .  کـیدزن  برغم  ناذا 
 . ییوگ یمن  يزیچ  تسا .  تحاران  زونه  ینک .  یم  شزاونار  شتروص  ینیـشن .  یم  نابرهم  رانک  يراد .  یمرب  ار  تزامناج  دـنک .  یم 

نیا رد  دونش .  یمن  يزیچ  تسا  لاس   27 تسا .  لالورک  وت  نابرهم  دـمهف .  یم  ار  وت  تسد  تاراشا  اهنت  دونـش .  یمن  وا  ییوگب  مهرگا 
ناج ییوگب :  شباوج  رد  وت  و  ردام !  ردام !  دـیوگب :  نابرهم  يونـشب .  ار  شیادـص  هدـش  هک  مه  راب  کی  يارب  يا  هتـشاد  وزرآ  اـهلاس 
ماما لیمج  دیـس  يور .  یم  ع )  ) اضر ماما  دجـسم  هب  تسا .  هدرک  مد  مرگ و  لوبناتـسا  بش  ییآ .  یم  نوریب  هناخ  زا  ردام !  رمع  رداـم ! 

 . ینک یم  نهپ  ار  تا  هداجس  دوش .  یم  هتسب  اه  فص  دنخرچ .  یم  تعرس  اب  یفقس  ياه  هکنپ  تسا .  زامن  هماقا  هدامآ  دجسم  تعامج 
یم تکرح  رگید  هتفه  ناوراک  منک ! ؟  راکچ  ایادخ ،  يور .  یم  ورف  رکف  هب  ینیشن و  یم  تیاجرـس  تکرح  یب  دوش  یم  مامت  هک  زامن 

یـضرع هی  مرهاوخ .  هلب  لیمج !  دیـس  اقآ  شـشیپ .  يور  یم  ییآ .  یم  دوخ  هب  لیمج  دیـس  نآرق  يادص  اب  هنای ؟  مربب  ار  نابرهم  دنک . 
ظاحل زا  هگا  شرایب  بوخ  دایب .  مارمه  دـهاوخ  یم  شلد  هنک .  یم  يرارق  یب  هدـیمهف ،  یتقو  زا  مرتخد  دـییامرفب .  متـشاد .  نوتتمدـخ 

نیمه هب  هلب  هک ؟  دـینود  یم  هلال  رک و  نابرهم  یلکـشم ؟  هچ  هشب .  تسرد  یلکـشم  مسرت  یم  هخآ  رایب .  منوا  يرادـن ،  یلکـشم  يدام 
زا اعد .  سامتلا  ادخ .  ناما  رد  منکب .  ومارکف  مرب  ظفاح .  ادخ  دیـس .  اقآ  هدب  تریخ  ادـخ  هنک .  ادـیپ  افـش  هکلب  شرایب .  مگ  یم  رطاخ 
 ، لوبناتـسا ییایـسآ  شخب  نیـشن  هعیـش  هلحم  نیا  یمیدـق .  هلحم  ياـه  هچوک  سپ  هچوـک  يور .  یم  هناـخ  هب  ییآ .  یم  نوریب  دجـسم 
 . یسر یم  هناخ  هب  درک .  ادیپ  يرگید  لاح  روش و  دش ،  هتخاس  ع)  ) اضر ماما  دجـسم  یتقو  زا  هداد .  ياج  دوخ  رد  ار  يرایـسب  تارطاخ 
رد دریگ و  یم  ار  تناتـسد  هدیـشک ؟  تیارب  يا  هشقن  هچ  رگید  دراد .  بلرب  هدـنخ  ینیب .  یم  دوخ  لباقم  ار  نابرهم  ینک .  یم  زابار  رد 

روش و زا  دیـشروخ  دـنک .  یم  تکرح  هارگرزب  رد  سوب  ینیم  دروخب .  ناکت  تیاه  بل  ات  دـنام  یم  راظتنا  هب  دـنز و  یم  لز  شنامـشچ 
هب ماجنارس  هدش .  هدرتسگ  ریوک  هیشاح  رد  هک  تسا  يا  هچایرد  هب  هداج  پچ  تمـس  شهاگن  يوش .  یم  نابرهم  هجوتم  هداتفا ،  باهتلا 
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هک ار  س )  ) هموصعم ترـضح  درز  دبنگ  تسامـش . ربارب  رد  نشور  ياهغارچ  اب  رهـش  زادنا  مشچ  هدش .  کیرات  اوه  دیـسر .  یم  دصقم 
همه دنک .  یم  كراپ  مرح  کیدزن  هناخدور  فک  ار  سوب  ینیم  هدننار ،  یهد .  یم  ناشن  نابرهم  هب  ار  نآ  ینز و  یم  يدـنخبل  ینیب  یم 
الاح نیمه  هکیدزن .  برغم  ناذا  ارهاوخ !  اردارب !  دنک :  یم  تبحـص  هب  عورـش  وا  دـیوش و  یم  عمج  لیمج  دیـس  رود  دـیوش .  یم  هدایپ 

رهطم نحـص  هب  دـینک .  یم  تکرح  یعمج  هتـسد  اعد .  سامتلا  مینک .  یم  اج  هب  اج  ولیاسو  میدرگ  یم  رب  زامن  زا  دـعب  تراـیز  میر  یم 
تمـس هب  تساشامتوحم .  ترتخددیوش  یم  هنییآ  ناویا  دراو  يریگ .  یم  ار  نابرهم  تسد  دـنوش .  یم  ادـجاهدرم  زا  اه  نز  دـیور .  یم 

یم لسوتم  (س) هموصعم ترـضح  هب  دینیـشن .  یم  حیرـض  کیدزن  يا  هشوگ  ترایز  زا  دعبدیفاکـش  یم  ار  تیعمج  دـیور .  یم  حـیرض 
اجزا هبترم  کی  تسا .  هدجـس  تلاح  هب  دشابن .  باوخ  مهدـیاش  دور .  یم  باوخ  هب  یگتـسخ  تدـش  زا  نابرهم  ینک ،  یم  اعد  يوش . 

زا يزرل .  یم  مناخ !  اقآ !  مونـش .  یم  دـنک .  یم  ادا  یتاملک  یتخـس  هب  دـشک .  یم  داـیرف  دریگ و  یم  ار  شیاـه  شوگ  دوش .  یم  دـنلب 
 . دیور یم  مرح  رتفد  هب  دننک .  یم  جراخ  تیعمج  هقلح  زا  ار  امـش  دنوش .  یم  هجوتم  مادخ  ینک ؟  راکچ  یناد  یمن  یلاحـشوخ  تدـش 

رتخد ینک .  یم  تقد  شتـسد  تاکرح  هب  بوخ  دشکب .  راک  شنابز  زادـناوت  یمن  دـنک .  یم  هراشا  دـنز .  یم  فرح  یتخـس  هب  نابرهم 
هبترم کی  ترتخد  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدـمآ و  مناـخ  مناـخ .  کـی  زبس و  هماـمع  اـب  ییاـقآ  هدـید .  ار  رفن  ود  تسا .  هدز  ناـجیه 

 . میدوب اردارب  تمسق  ام  مرهاوخ !  مالـس  دیـس !  اقآ  مالـس  يوش .  یم  لیمج  دیـس  دورو  هجوتم  تقو  نیا  رد  دونـش .  یم  هدرک  ساسحا 
هنک یمادا  یتخس  هب  وتاملک  اما  هونش .  یم  ور  اهادص  بوخ .  بوخ  هلب !  دش ؟  بوخ  نابرهم  هدرک .  ادیپ  افش  یلوبناتـسارتخد  هی  دنتفگ 
همه ـالاح  هنک .  اـعد  مدوـخ  رداـم  امـش و  رتـخد  يارب  متـساوخ  حادـم  زا  نم  دوـب .  يرادازع  مـسارم  اردارب  تمـسق  شیپ  تعاـس  مـین  . 

يدـیدج ياـیند  هب  مدـق  وت  ناـبرهم  ددـنخ .  یم  ینک .  یم  هاـگن  ترتـخد  هب  منک .  همجرت  مرح  نیلوئـسم  يارب  دـیاب  نک .  فیرعتوزیچ 
 . تسا هتشاذگ 

افوکش ياهتسد  اب 

كرت ییاهتـسداب  تسا  ییانب  رگراک  مردپ  مرادـن . رطاخ  هب  ناتـسناغفا  زا  يزیچ  و  تساجک . ناگنمـس  مناد  یمن  مناگنمـس . تیالو  لها 
زا میارب  وا  هدـنام . مرطاـخ  رد  زوـنه  هک  درک  فـیرعت  میارب  يا  هصق  مردـپراب  کـی  هدـنازوس . ار  نآ  مق  باـتفآ  هک  یتروـص  هدروـخ و 
ایند هب  ناریا . هب  شتشگزاب  ناگنمس و  هاش  رتخد  هبادور  اب  شجاودزا  اجنآ . هب  نیمز  ناریا  گرزب  ناولهپ  متـسر ، رفـس  تفگ و  ناگنمس 

هب ار  مدوخ  منک و  زاورپ  مروایبرد . لاب  دـهاوخ  یم  ملد  رگید . تیاکح  رازه  بایـسارفا و  ياه  هشقن  شندـش ، گرزب  بارهـس و  ندـمآ 
اما هدـنامن  ناتـسبات  هب  يزیچ  تسا . یمرگ  رهظ  مـنک . یم  هاـگنار  وا  مـنک و  یم  زک  يا  هشوـگ  دـفاب . یم  یلاـق  رداـم  مناـسرب . ناـگنمس 

مـشیربا اـب  متـسشن و  یم  یلاـق  راد  يور  زین  نم  نیا  زا  شیپ  هدـناسر . رهـش  هب  ار  شدوخ  رتدوز  اـمرگ  دراـب . یم  شتآ  ناراـب  نامـسآزا 
. منک راک  متسناوتن  رگید  دش . عورش  يا  هرود  ياهدرد  رس  دمآ . مغارس  هب  يرامیب  دییاپن و  يرید  يداش  اما  متفاب . یم  گنراگنر  ياهلگ 

يردام نیمزرـس  هب  منک  زاورپ  منیـشنب و  شیور  منک . نهپ  قاتا  فک  ار  نآ  دش  مامت  هک  یلاق  تساوخ  یم  ملد  دـنام . هراک  همین  میایؤر 
رـس نامه  همادا  مپچ  تسد  تیعـضو  دنتـسه . سح  یب  هدش و  عمج  مناتـشگنا  هداتفا ، راک  زا  نم  پچ  تسد  هدـشن و  مامت  زونه  یلاقاما 

یگیم یچ  ردام ! یلاق - . راد  رانک  مور  یم  موش و  یمدنلب  هتفر . رـس  ما  هلـصوح  دشن . بوخ  مه  رتکد  اود و  اب  هک  يدردرـس  تسا . درد 
ورب نوجرداـم ! بوـخ  یلیخ  دراد - ؟ یبـیع  هیچ ، رهظ - ؟ رـس  وناـب - . همیرک  تراـیز  میرب  منک - ؟ راـکچ  هتفرگ - . ملد  نم  هـمجن - ؟

همانترایز نارئاز  میوش . یم  مرح  دراو  . دهد یم  ناشن  ار  رهظ  زا  دعب  ود  تعاس  میرذگ . یم  مرح  تعاس  ریز  زا  وش . رضاح  شوپب  وتـسابل 
ما هداجس  مینیشن . یم  يا  هشوگ  . میور یم  ییابطابط  دجسم  هب  ترایز  زا  دعب  دهد . یم  شزاون  ار  مماشم  بالگ  شوخ  يوب  دنناوخ . یم 

ییادص هاگان  . متسرف یم  تاولص  رکذ  مراد و  یمرب  هداجس  لخاد  زا  ار  گنرزبس  حیبست  زامن  زا  دعب  متـسیا . یم  زامن  هب  منک  یم  نهپ  ار 
هجوتم دـتفا . یم  حیرـض  هب  مهاگن  تسین . یـسک  مدرگ  یمرب  تسرفب . تاولـص  مه  تپچ  تسد  اب  مناـخ ! رتخد  مونـش : یم  رـس  تشپ  زا 
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مامت مرداـم  زاـمن  دزرل . یم  یلاحـشوخ  زا  میاـهبل  . منک یم  زاـب  ار  مناتـشگنا  هدـش . بوخ  مهد . یم  تکرح  ار  نآ  موش . یم  مپچ  تسد 
ار متـسد  دوش . یمن  شرواب  رداـم  مگ . یم  تسار  ادـخ  هب  همجن - . نکن  یخوش  دـش - ! بوخ  متـسد  رداـم ، میوگ : یم  ناـمداش  هدـش .
هار ضغب  موش . یم  دنلب  دیآ . یم  نامیوس  هب  تسا  یکیدزن  نآ  هک  یمداخ  دنک . یم  هیرگ  دنلب  يادـص  اب  مناخرچ . یم  شتروص  لباقم 

غولش دنمهفب ، مدرم  هگا  مرتخد ! شاب  مارآ  دنک - : یم  هراشا  تسد  اب  مداخ  داد . افـش  ونم  س )  ) هموصعم ترـضح  اقآ ! هتـسب : ار  میولگ 
تیریدـم میوگ و  یم  نم  هشب . تبث  تمارک  اجنوا  مرح ، رتفد  میرب  دـیرایب  فیرـشت  بوخ ، یلیخ  همرداـم - . هیک - ؟ مناـخ  نوا  هش . یم 

رگراک مردپ  لغش  هلاس ،  17 یلع ، نماض  دنزرف  متـسه . ینیـسح  همجن  دنازغل . یمذغاک  هحفـص  يور  ار  یبآ  راکدوخ  دسیون . یم  مرح 
 ... ناگنمس تیالو  مناتسناغفا . لها  تسا . ییانب 

شود هب  هناخ  دیس 

، هتفرگ یخر  اب  باتفآ  دیبوک . یم  نآ ، هرکیپ  رب  يا  هنایزات  نوچمه  دیزو و  یم  مرگ  داب  دوب و  هدیچیپ  مه  رد  ار  رهش  تماق  رابغ  درگ و 
هزوز نازوس و  توکـس  دوـمن . یم  توـلخ  اـهنابایخ  اـه و  هچوـک  دـیبات . یم  رایـسب ، ترارح  مشخ و  اـب  تفاکـش و  یم  ار  نامـسآ  هنیس 

هک دوب  اهتدم  تسکـش . یم  مه  رد  اهنابایخ  هیـشاح  رد  ورـس ، جاک و  تشرد  زیر و  ياه  هخاش  دـنار . یم  مکح  رهـش  رب  داب ، كانتـشهد 
نامـشچ اهنت  دوب و  هدرک  میاق  ابع  يال  ار  شتروص  هک  یناوج  یناـحور  لاـح ، نیا  رد  دوب ! هدـیدن  دوخ  رد  ار  يا  یبورراـبغ  نینچ  رهش 

اپ نآ  اپ و  نیا  هظحل  ره  وا  دوب . هداتـسیا  نابایخ ، رانک  یبوچ  قرب  ریت  ریز  دوب ، هدراذگ  شیامن  هب  ار  شا  هدیـشک  ناوربا  ذفان و  تشرد و 
زا ره  وا  تسـشن و  یم  شدـنلب  یناـشیپ  رب  راـبغ  درک . یم  اـجباج  دیـسر ، یم  رظن  هب  برطـضم  لزلزتـم و  هک  ار  دوـخ  لـکیه  درک و  یم 
یم ریگلد  کیراب و  گنت و  هک  وا  لـباقم  هچوک  زا  درک . یم  كاـپ  ار  نآ  شا  هدروخ  هنیپ  گـنر و  ییاـنح  ياـبع  هشوگ  اـب  یهاگدـنچ 

شهالک و تسد ، کی  اب  هک  وا  دوب . هدمآ  نوریب  دوب ، هدرک  ینامک  ار  شا  هنت  همین  هدمآرب و  يردق  شتـشپ  هک  يدـقدنلب  درمریپ  دومن ،
تفر نابایخ  فرط  نآ  هب  تعرـس  هب  دنامب ، ناما  رد  داب  رازآ  زا  دـناوتب  ات  دوب  هتفرگ  مکحم  ار  شا  هتفر  ور  گنر و  تک  رگید ، تسد  اب 

هب ار  دوخ  دـعب  یکدـنا  دوبن . يربخ  نیـشام  زا  اما  درک  یم  هاگن  نابایخ  فرط  ود  هب  درک  یم  دـنلورغ  اوه ، عضو  هب  تبـسن  هکیلاح  رد  و 
یتسد و  مدید ! يروجنیا  ور  اوه  مق ، وت  رتمک  هیئاوه ، بجع  ياو ، تفگ : همدقم  یب  مالس  زا  دعب  داتـسیا و  دیـس  رانک  رد  دیـشک و  بقع 

يریپ و دیس ! ینودیم  منک ...  هیهت  اود  مرب  دیاب  مرب ...  دیاب  عضو  نیا  وت  داد : همادا  درب و  الاب  ار  شتروص  تالضع  دیشک و  شنامشچ  هب 
. هرن نامـسآ  هب  شا  هلان  هآ و  بشما  هک  مریگب  هدش ، مومت  شاود  مرب  دیاب  الاح  تسکـش . شیاپ  داتفا و  ممناخ  يریپ ، رـس  الب ، روج  دص 

همادا رد  درمریپ  درک . یم  هاگن  تیمیمـص  اـب  دز  یم  فرح  دـنلب  يادـص  اـب  هک  ار  درمریپ  دوب ، هدز  دـنخبل  یتخـس  هب  هک  ناوج  یناـحور 
درک و اجباج  شرـس  يور  ار  نآ  دز و  شا  همامع  هب  یتسد  ناوج  یناحور  یـشوخان !؟ هدرکان ، يادـخ  يرکف ، وت  هیچ ، دیـس ! اقآ  تفگ :

دیس فرط  هب  هک  درمریپ  داتسیان . نیشام  اما  درک  دنلب  تسد  دمآ  یم  رود  زا  هک  ینیـشام  يارب  تشاذگ و  شیپ  اپ  درمریپ  تفگن ; يزیچ 
! دیـس اقآ  هدش  ضوع  یلیخ  هنامز  ننک ، یمن  مدآ  هب  یهجوت  زور  لاح و  نیا  وت  هدب  نوشریخ  ادخ  تفگ : يدنلب  يادـص  اب  تشگ  یمرب 
: تفگ دیواک ، یم  ار  نابایخ  نانچمه  هک  درمریپ  هنافـساتم ! تفگ : دـیکات  اب  داد  یم  ناکت  دـییات  تمالع  هب  ار  شرـس  هک  ناوج  یناحور 

هاگن وا  گنر  ییامرخ  نامـشچ  هب  ادتبا  ناوج  یناحور  امرفب ! تسا ، هتخاس  يراک  نم  زا  هگا  تدج  نوج  یتدوخ ، وت  یلیخ  ادـخ ! دـیس 
هت زا  و  هسرب ! وت  راک  هب  دیاب  یکی  دایمرب ؟ تتسد  زا  يراک  هچ  وت  نوبرهم ! درمریپ  تفگ : دوخ  اب  درک و  زادنارو  ار  وا  ياپارس  دعب ، درک 

درمریپ ناجردپ ! منونمم  یلیخ  تفگ : درک  یم  روج  عمج و  شیوخ  رود  ار  شیابع  هکیلاح  رد  درک  یمسبت  دوب و  هدرک  اعد  شیارب  لد ،
ار نابایخ  ریـسم  رابغ ، درگ و  دـندیود و  یم  نآ  رد  كاشاخ  راخ و  هک  نابایخ  يازارد  هب  دـعب  دیـس ! هزاسب  تارب  ادـخ  لاـحرهب ، تفگ :
، تسامـش اـب  قح  ناجردـپ ! ینود  یم  تفگ : ناوج  یناـحور  دیـشک . یم  ار  ینیـشام  راـظتنا  ناـنچمه  تخود و  مشچ  دوب ، هدرک  ردـک 

تروص تشادرب . شتروص  يور  زا  ار  ابع  دیـشک و  یقیمع  سفن  و  نوریب ! مدز  یتحاران  يور  زا  مرادـن  يراک  نوریب  شتـسار  متحاران ;
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كرد لباق  شدنلب  ياه  هژم  يال  زا  هک  یناوارف  ياه  هتفگان  نامـسآ و  گنر  هب  ینامـشچ  اب  دـیماان  برطـضم و  رکفتم ، هداتفا ، هدیـشک ،
هیلخت ار  هنوخ  رهظ ، ادرف  ات  دیاب  تفگ : درک و  اوعد  نم  اب  زورما  هیراگزاسان ، مدآ  هدب  شریخ  ادخ  ما  هنوخ  بحاص  داد : همادا  دعب ، دوب !
مهرد شتروص  دونـشب  رتهب  ات  درب  یم  رتولج  ار  شیاهـشوگ  اهتقو  یـضعب  هک  درمریپ  هچوک . وت  مزیر  یم  ور  تراـب  لوک و  ـالا  ینکب و 

: داد همادا  یثکم ، زا  دعب  دزن . دنزب ، تساوخ  یم  هکار  یفرح  نآ  عقاو  رد  هللا !؟ هلا  ال  هگم ، بجع ! تفگ : تینابـصع  تیدج و  اب  تفر و 
درمریپ ارچ ؟ منود  یمن  هدرک . جل  یلو  هدـنام  یهام  ود  زونه  هن ، تفگ : ناوج  یناحور  ربمیپ !؟ دالوا  هدـش  مومت  وت ، دادرارق  هگم  بوخ 

طخ و شتاملک ، زا  کـی  ره  تباـب  شدـنلب  ناتـشگنا  اـب  و  شفولپ . زا  سرتن  اـباب ! يا  هگب !؟ تهب  هنوت  یم  یچ  يرب  یهاوخن  هگا  تفگ :
دـش و هریخ  يا  هطقن  هب  دز . يدـنخبل  دوب ، هداد  هیکت  قرب ، یبوچ  ریت  هب  هک  دیـس  دوب . لیاق  تیمها  شیاـهفرح  يارب  دیـشک و  یم  ناـشن 

یناحور هنکب . هنوت  یمن  يراـک  دیـس ! اـقآ  نک  شلو  هشب !؟ یچ  هک  اوه  نیا  وت  مهنوا  نوریب  يدـموا  ـالاح  تفگ : درمریپ  تفگن . يزیچ 
، هشدوخ هنوخ  مرادن ، اوعد  شاهاب  هک  نم  هرب . یم  هلحم  وت  ور  موربآ  منکن  یلاخ  هگا  تسیناهفرح ، نیا  ثحب  ناجردپ ! هن  تفگ : ناوج 

جل مه  نم  تسین  تسرد  هدرک . جـل  هک  متفگ  منومب . نم  داوخ  یمن  وا  هشاب ، هک  مه  نم  اب  قح  هزات  درک ؟ هش  یم  هچ  هشابن  یـضار  هگا 
يا ینکب !؟ دیاب  راکیچ  ینود  یمن  اعقاو  تفگ : تلاح  نامه  اب  درمریپ  دش . هریخ  يا  هطقن  هب  دیشک و  یهآ  و  منکب ؟ هچ  هک  مدنام  منکب .

اب تفر  ناـبایخ  راـنک  هب  دز و  یتسج  هک  یلاـح  رد  و  هنک . یم  هراـچ  تارب  وا  هموصعم ، یب  یب  تا  همع  شیپ  ورب  ادـخ ! دیـس  یه ، ناـما 
! ... نوج مناخ  مگیم : مرح ، مریم  مشاب ، وت  ياج  هب  هگا  نم  ننک ، یم  هراچ  انیا  دیس ! داد : همادا  دینش  یم  یتخس  هب  دیـس  هک  دنلب  يادص 

درمریپ درک . زمرت  شیولج  زیگنا  ترفن  يرهاظ  اب  يا  هتفر  ور  گنر و  هنهک و  نیشام  و  دیدیشکن !! يرجاتـسم  دیدیـشک ...  هک  ییالب  ره 
یناشیپ رود ، زا  میراد . اعد  سامتلا  هرن ، تدای  دیـس ! تفگ : ترارح  اب  درب و  الاب  ار  شناتـسد  نانز  دـنخبل  درک  یم  زاب  ار  نیـشام  رد  هک 

صالخا و هب  هک  وا  و  دش . رود  دیـس ، هاگن  زا  دوز  یلیخ  تسـشن  نیـشام  نورد  دوب و  هداد  شتروص  هب  يرتشیب  تیباذج  شا  هتفرگ  رهم 
دندوب هداتسیا  روبص  راوتسا و  هتفرگ ، كاخ  نامسآ  نایم  رد  هک  ار  مرح  ياه  هتـسدلگ  تماق  تشگرب و  دیـشیدنا  یم  درمریپ  ياه  هتفگ 
نامـسآ اما  هدـیدرگ  مارآ  اوه  دوب ; هدـش  جراخ  مرح  زا  ترایز ، زا  دـعب  دیـس  ایب ...!! دیـس  ایب ... دـندز : یم  ادـص  ار  وا  راگنا  درک . هاـگن 

هب اما  بارطضا  اب  ار  هناخ  ریسم  رکفتم ، هتخادنا ، ریزب  رـس  وا  تخوس ! یم  امرگ  بات  چیپ و  رد  زین  رهـش  دوب و  دولآ  رابغ  ردک و  نانچمه 
هدرک فـپ  زمرق و  هب  لـیامتم  نامـشچ  دـش . یم  هدیـشک  ریوـصت  هـب  شنهذ  رد  اـهیراتفرگ  تالکـشم و  زا  یهوـک  درک . یم  یط  یمارآ 

هنیس هودنا  مغ و  دروآ . یم  دای  هب  ار  وا  دنلب  یناوختسا و  لکیه  و  شدولاتشوگ ، هایس و  نابل  هدیشک و  كزان و  لیبس  نآ  اب  ار  هناخبحاص 
زا يا  هشوـگ  رد  هتبلا  دوـب . هدرک  رپ  ار  وا  نهذ  همه  همه و  اهکـسوس  نـالوج  نـیمزریز و  هدرک  مد  ياوـه  مـن و  يوـب  درـشف . یم  ار  شا 

. دیشخب یم  توالح  ار  شرطاخ  يا ، هتخانشان  مولعمان و  یتردق  اما  درک . یمن  رواب  شلقع  هک  ار  يزیچ  درک . یم  سح  ار  يدیما  شبلق ،
دنچ زونه  دندرمش . یم  ار  شیاه  مدق  اهنآ  راگنا  دنارذگ . یم  شهاگن  زا  ار  مرح  ياه  هتسدلگ  دبنگ و  تشگ و  یمرب  یهاگدنچ  زا  ره 
هرهچ هب  تشگرب و  بقع  هب  داتسیا و  مامـش . اب  دیـس ... ! اقآ  دیـس ! اقآ  درک : دوخ  هجوتم  ار  وا  ییادص  هک  دوب ، هدشن  رود  مرح  زا  یمدق 

زا يراک  هچ  مدوبن . هجوتم  دیشخبب ، تساجک - !؟ تساوح  دیـس ! هلب ، دیدز - !؟ یم  ادص  ارم  امـش  اقآ ! دش . هریخ  شلباقم  فرط  نادنخ 
درم هدروخ  باتفآ  تروص  قیمع  یهاگن  اب  دـش و  هدوشگ  ناوج ، یناحور  تروص  دـیتسه ؟ هناخ  لابند  امـش  ایوگ  دایمرب - !؟ نم  تسد 

هب دیـشک و  شا  هماـمع  هب  یتسد  دیـس  دوب . وا  خـساپ  رظتنم  درم  دـمآ . یمن  شداـی  هب  يزیچ  درک  یعـس  هچ  ره  تسیرگن . ار  لاـس  ناـیم 
یمن عـقاو  رد  دادـن . همادا  و  هناـخ ...  لاـبند  لاـنبد ...  هب  نم  نم ...  اـقآ ...  هلب  هلب ...  هگم ...؟ روـطچ  شتـسار ...  تفگ : هدـیرب  یمارآ و 

هب دیس  اقآ ! بوخ  تفگ : درم  دنداتفا . هار  هب  یمارآ  هب  تفرگ و  ار  دیـس  تسد  دوب ، مسبتم  نانچمه  هک  درم  دنزب . ار  شیاهفرح  تسناوت 
: داد همادا  درم  و  دوب . هدـیدن  ار  وا  زگره  نوچ  تشادـن . تیعقاو  اـما  دسانـش . یم  ار  وا  هک  داد  یم  یهاوـگ  شلد  تسیرگن ، وا  نامـشچ 
و هنافـساتم ! ریخن ، هن ، هن ... يزیچ ؟ هلب ... ناه ... تفگ : دوب ، هشیدـنا  رکف و  رد  قرغ  هک  ناوج  یناـحور  تسه ؟ تلاـب  تسد و  وت  يزیچ 
. هرادن يداریا  بوخ ، تفگ : درک ، یم  تبحص  یصاخ  هجهل  اب  هک  درم  دیدرگ . شوماخ  تعرس  هب  دوب  هدش  نشور  وا  لد  رد  هک  يدیما 
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یم سمل  دوخ  تسد  رد  ار  دیـس  تسد  هک  لاـسنایم  درم  دوب و  هدـش  اـمرفمکح  ود  نآ  نیب  توکـس  دـش . هریخ  يا  هطقن  هب  داتـسیا و  و 
نالا ینکب ، تخادرپ  شتباب  ناموت  رازه  هاجنپ  تسیود و  دـیاب  دیـس ! یلو  تهب  مد  یم  ونوا  مراد ، يا  هنوخ  هی  نییاپ  نوا  داد : همادا  درک ،

یم هطوغ  اه  تسکـش  اهلایخ و  رد  يدیماان ، هیاس  رد  شراکفا  هک  ناوج  یناحور  ینکب . تخادرپ  مک  مک  ینوت  یم  تسین ، مهم  يرادـن 
و دنک . رواب  ار  دوخ  يرادیب  تساوخ  یم  ایوگ  دروآ . راشف  شرکف  هب  يراب  دنچ  دید . یباتفآ  نشور و  ار  شبلق  ياضف  هرابکی  هب  دروخ ،

ءاش نا  هک  مریگب  تزا  ماوخ  یم  يزیچ  تباب  ور  غلبم  نیا  تسین . نیا  مه  شتمیق  عقاو  رد  تسین . دـیدج  مه  یلیخ  هنوخ ، داد : همادا  درم 
یم هاگن  هبیرغ  درم  ياهدنخبل  هب  توهبم  تام و  دیس  هقبط . ود  رد  هرتم . تسیب  دص و  مه  شیانب  هرتم و  داتـشه  دص و  شنیمز  هریخ ، هللا 
یم شلد  هنکمم !؟ روـطچ  هراد !؟ تیعقاو  گنـشق ، ياـهفرح  همه  نیا  ایادـخ ! هدـموا !؟ نامـسآ  زا  درم  نـیا  تـفگ : یم  دوـخ  اـب  درک و 

زا ار  وا  تروص  يا ، هظحل  درم  و  دـیوگب . هچ  تسناد  یمن  دوب ، هدرک  ریگ  ناـهد  ناـیم  رد  شناـبز  دروخب . ار  بآ  چراـپ  کـی  تساوخ 
مه هنوخ  میدـب . ماجنا  ور  ینوناق  مزال و  ياهراک  ات  اـیب  سردآ »...«  نیا  هب  اـیب  هن  تعاـس  حبـص ، ادرف  تفگ : همادا ، رد  دـنارذگ و  هاـگن 

، رـس هراشا  اب  دوب  ریحتم  نانچ  مه  هک  دیـس  و  مشیم . صخرم  تسین ، يرما  هگا  دینکب . یـشک  بابـسا  ادرف ، رهظ  دعب  زا  دـینوت  یم  هیلاخ ،
داد و هیکت  شرـس  تشپ  راوید  هب  ناوج  یناحور  تفر . سانـشان ، درم  و  داد . درک ، یم  انعم  ار  وا  ریحت  هک  يدنخبل  هارمه  هب  ار  شخـساپ 
هب داتفا و  یم  ورف  مق  غاد  نابایخ  شرف  گنـس  يور  هب  وا  مشچ  زا  کـشا  تارطق  دـش . کـشا  زا  ولمم  شنامـشچ  دیـشک و  یقیمع  سفن 

تمس نآ  مامت  میالم ، یهایـس  اب  ماوت  یگنر  خرـس  ياه  هکل  دوب و  هدش  دیدپان  نیمز ، برغم  يوس  نآ  رد  باتفآ  دش . یم  وحم  تعرس 
زا اسر  يدایرف  اـب  تساوخ  یم  شلد  دـیرگب . دـنلب  دـنلب  تساوخ  یم  دیـس  دوب . هدروآ  دـیدپ  ار  یـصاخ  هولج  دوب و  هدرکرپ  ار  نامـسآ 

. دوب هدیـشکرپ  توکلم  ات  ةوق »...  لوح و ال  ـال   » يادـص دـش . هجوتم  مرح  هب  تشگرب و  يا  هظحل  دـنک . رکـشت  س )  ) هموصعم ترـضح 
مرح دراو  یتقو  تشادرب ; ماگ  مرح  فرط  هب  تعرس  هب  دز و  یتسج  دیس  دندوب . هداتسیا  وا  ياشامت  هب  نانزدنخبل  هک  دید  ار  اه  هتسدلگ 

دناوتب ات  دیود  یم  شا  همع  حیرـض  يوس  هب  وا  دندش . یم  مرح  دراو  هورگ  هورگ  مدرم  دوب و  هدش  دنلب  اه  هنذام  زا  ربکا  هللا  يادص  دـش ،
... دروآ ياجب  رکش  زامن  شربق ، رانک  رد  دیوشب و  ار  نآ  رابغ  شروجنر ، هتسخ و  ناگدید  کشا  اب 

قشع دیما و  يافش 

یمدیما اب  دنک . نامرد  ار  شدرد  دناوتب  ناهنپ  یتسد  دـیاش  ات  تشاذـگ  یم  رـس  تشپ  ار  مرح  ات  هناخ  هلـصاف  رچلیو  اب  وا  هک  دوب  اهتدـم 
درمریپ دـندرب . یم  رـس  هب  یتسدـگنت  رد  شا  هداوناخ  دوب و  هدرک  ناـمرد  فرـص  ار  دوخ  یتسه  ماـمت  تشگ . یم  رب  دـیما  اـن  یلو  تفر 

یم یهارمه  شهودـنا ; درد و  قمع  اـت  ار  وا  هراومه  هک  شدـنزرف ، راـهچ  هاـگن  زا  دوب . هدروـخ  مه  هب  شباـصعا  هدـش و  گـنت  شقلخ 
. دوب هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  مامت  درد  هک  دوب  يدـنا  لاس و  هس  دروخ . یم  هطوغ  هلان  درد و  نایم  رد  همین  ات  اهبـش  دوب . راسمرـش  دـندرک .
. دریمب جـیردت  هب  دـیاب  هک  تسناد  یم  مه  شدوخ  دوب . هداهنرـس  تشپ  يا  هجیتن  چـیه  یب  ار  نارهت  دهـشم و  ياهناتـسرامیب  نامرد  يارب 
زا ، ییاراد هرادا  رد  شا  يدنمراک  هلاس  یس  نارود  دننامه  حبص  زور  ره  تشاد . یم  او  القت  هب  ار  وا  ع )  ) تیب لها  یگدنز و  هبدیما  یلو 
هب دندرک ، یم  یـسرپلاوحا  يو  اب  زیمآ  محرت  یهاگن  اب  لحم  لها  دبای . تسد  شیوزرآ  هب  ع )  ) اضر ماما  مرح  رد  ات  دش  یم  جراخ  هناخ 

كاندرد ياه  همزمز  اب  دریگ و  یم  محرت  تلاـح  شرـس  تشپ  رد  ناـگیاسمه ، ناـبرهم  ياـه  هرهچ  تسناد  یم  دـنداد . یم  بلق  توقوا 
زا تعرـس  اب  دیزو و  یم  برغ  فرطزا  یکانزوس  داب  دوب ; هدرک  شوپ  دـیپس  ار  دهـشم  یمیالم  فرب  زور  نآ  دوش . یم  هارمه  هنازوسلد 

ار نآ  یکانتشحو  هزوز  ابداب  تشاد و  همادا  یلابکبس  توارط و  اب  فرب  شراب  دومن . یم  ردکو  کیرات  نامسآ  تشذگ . یم  رهـش  يور 
دندرک و یم  هل  اپ  ریز  ار  دیپس  ياهفرب  راخب  دود و  اب  یمارآ و  هب  اه  نیشام  دوب ; نشور  اهنابایخ  ياهغارچ  دنارپ . یم  وس  نآ  وس و  نیدب 
هک درک  یم  درم  ریپ  هجوتمار  ییانـشآ  ره  مرح  هب  یهتنم  يور  هدایپ  ياـهفرب  رب  رچلیو  در  دنتـشاذگ . یم  ياـج  رب  نیکرچ  هایـس و  یطخ 

داب و نایم  رد  راوتسا  هک  مرح ، درز  قارب و  ياه  هتسدلگ  هب  اهنت  درم  ریپ  دومن . یم  شوماخو  تولخ  رهش  تفر . یم  مرح  هب  لومعم  قبط 
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دراو یتقو  دندیشک ! یم  كرس  اه  هچوک  سپ  ات  وا  رادید  قایتشا  هب  حبـص  زور  ره  زین  اه  هتـسدلگ  درک . یم  هاگن  دوب ، هداتـسیا  كالوک 
، تفگ یبونج  هجهلابزیمآ  رهم  يدنخبل  اب  تفرگ و  رارق  شرچلیو  تشپ  رد  دعجم ، ياهومو  دنلب  یتماق  اب  نوگمدنگ  یناوج  دـش . نحص 
. نوج رسپ  يدموا  هچ  يارب  وت  تفگ : دز  يدنخبل  و  دناخرچ ، ار  شرس  درمریپ  يدموا ؟ نوریب  ارچ  یفرب  درـس و  ياوه  نیا  وت  ناج ! ردپ 

هتشر هچ  یتسه ؟ وجشناد  سپ  هاگشناد . مرب  منکب و  یترایز  مدموا  ، همرح رد  يولج  نوم  سیورـس  هاگـشناد ، مورب  دیاب  هن  تعاس  نم ؟! 
تا هجهل  زا  هن ؟ يرئاز  نوریب ، يدموا  اوه  نیا  وت  ارچ  یتفگن  یتسار  تایهلا . تفگ  دـنار ، یمولج  هب  ار  رچلیو  هک  ناوج ، ینوخ ! یم  يا 
یلو مرهشهب  يالکمتسر  لها  هرادن ، فیرعت  قشع  تفگ ، دیشک و  یهآ  درک . یم  هاگن  مرح  دبنگ  هب  هک  درمریپ  یلامـش  لها  هک  همولعم 

رد ار  نحص  فرب  دوب . هشیمهزا  رت  تولخ  يردق  مرح  نحص  دنام . تکاس  دیشک و  یقیمع  سفن  ناوج  منک . یم  یگدنز  دهـشم  هیرمع 
رد یتقو  دندوب . هدرک  شوخاج  اه  ییابیز  همه  زارف  رب  یلگ  هتـسد  نوچ  ناشریذپلد  ياهگنر  اباه  هتـسدلگ  دبنگ و  دوب و  هدـناشوپ  دوخ 

یمن مرح  لخاد  نم  هنکندرد ، تتسد  ینیبب ، ریخ  هزاسب ، تارب  ادخ  تفگ : درک و  اعد  ار  ناوج  هنامیمـص  درمریپ  دندیـسر ، مرح  يدورو 
زا سپ  ودرک  اـعد  درمریپ  يارب  ناوـج  نـک . یم  مـکمک  مادــخ  تساــجنوا ، ماــج  تـفگو  داد  ناــشن  ار  نـک  شفک  زا  يا  هشوـگ  مر .

نارئاز يال  هب  زا ال  درک و  اج  هباج  ار  دوخ  يردق  تفرگ . رارق  شا  یگشیمه  ناکم  رد  درمریپ  دش . دیدپان  تیعمج  نایم  رد  یظفاحادخ 
. دیزرل یم  شنابل  درک . شتروص  نوتـس  ار  اه  تسد  دز . هقلح  شنامـشچرد  یمارآ  هب  کشا  درک و  رییغت  شگنر  دـش . هریخ  حیرـض  هب 

... اقآ دیچ : مه  رانک  ار  تاملک  درک و  نهپ  ار  شلد  هرفس  دوشگ ، بل  درـشف . یم  ار  شکزان  يولگ  ضغب  دندوب . هتـسب  ار  شناهد  راگنا 

... نم یلو  دینک ، یمن  مورحم  ار  نایعیـشریغ  امـش  مدرگ  یم  رب  یلاخ  تسد  مایم و  هک  هلاس  ود  نالا  ملیلع ، ع ...)  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع 
، دـندش یم  جراخ  ای  دراو و  هک  ار  ینارئاز  شا  هیرگ  ياـه  ياـه  اـمرفب . نم  هب  یهجوت  نوجاـقآ ، اـقآ ، تخیر . مه  هب  ار  شتاـملک  هیرگ 

مه نابعـش  هاـم  هلـضفلاوبا ... ممـسا  نوجاـقآ ... دز : یم  هدـیرب  هدـیرب  ار  شلد  ياـه  فرح  شفارطا  هب  هجوـت  یب  وا  درک . یم  وا  هجوـتم 
یمن رهق  نوج  اقآ  مدـش ... هتـسخ  مگب  ات  مدـموا  عضو  نیا  اب  اقآ  ینیب  یم  نک . مصـالخ  هموصعم  یب  یب  ترهاوخ  نوج  اـقآ ، هدیـسر ...

زا دـش . جراـخ  مرح  زا  درک و  عمجار  شلد  هرفـس  هرخـالاب  دروخ . هطوغ  دوخ  ياوه  لاـح و  رد  یتدـم  مشیمن . محازم  هگید  یلو  منک ;
يدـنت هب  دز و  يردنکـسرچلیو  هب  دوب . هدـش  کبـس  شلد  دومن و  یم  زاب  هداشگ و  درمریپ  تروص  دوبن . يربخ  داب  شزو  فرب و  شراب 

اه هتسدلگ  زا  ربکا  هللا  يادص  دش . یم  بآ  تعرس  هب  اهفرب  دروخ . یم  مشچ  هب  يرتشیب  شوج  بنج و  رهـش  رد  داهن . رـس  تشپ  ار  مرح 
اب تفاتش و  شکمک  هب  هتفشآ  نارگن و  ارهز  شرتخد  دیسر . هناخ  هب  وا  هک  یتقو  دومیپ . یم  هار  كالفا  لد  ات  رهش  دجاسم  ياه  هنذام  و 

یتفر اوه  نیا  وت  ارچ  اباب  تفگ : ارهز  دیسرپ . ار  ناشلاح  لابکبـس  باداش و  درمریپ  هدموااباب . نامام  نامام ... تفگ : هدرک ، ضغب  ییولگ 
هب شرسمه  هشیمن ، ما  يزیچاباب  شابن  نارگن  تفگ : درک و  يا  هفرس  درمریپ  مدرک . یم  قد  متشاد  مدوب  سپاولد  ردقچ  ینود  یم  نوریب 

، هشرخآ لاس  هچب ، نیادرم  هخآ  درک . یم  قد  تشاد  هچب  نیا  مدش . کبـس  یلیخ  هموصعم  هرآ  يدش ؟ عناق  تفگ : دـمآ و  رتخد  کمک 
هـصغ نوج  اباب  ارهز ، تفگ : شرتخد  هب  دش . مومت  هگید  تفگ : دروآ و  نوریب  تسد  زا  ار  شکتـسد  درمریپ  دیابن .... هنوخب  سرد  دـیاب 

، دوب مرح  هب  ور  هک  ، دوخ کچوک  قاتا  رد  درمریپ  دیراب . یم  تدـش  هب  فرب  دوب و  هعمج  بش  نییاپ . مایب  دـینک  کمک  الاح  روخن ، ونم 
اه هچب  دوب و  تکاس  تولخ و  هناخ  درک . یم  هاـگن  مرح  ياـه  هتـسدلگ  ینارون و  نامـسآ  هب  دوب و  هدیـشک  زارد  شا  یبوچ  تخت  يور 

راوید هب  درک ، اج  هباـج  تخت  يور  ار  دوخ  تمح  هب  وا  دروآ . شیارب  غاد  تاـبن  شرـسمه  دـندوب . هتفر  مرح  هب  رداـم  تفلاـخم  مغریلع 
نا هلـضفلاوبا ، اقآ  دلوت  بش  بش  تفگ : نز  نریگب . نوماس  رـس و  اه  هچب  نیا  هک  هنیا  موزرآاهنت  هموصعم  ینود  یم  تفگ : داد و  هیکت 
دـش جراخ  قاتا  زا  يراک  هناهب  هب  تساخرب و  ياج  زا  دوب . هدرک  ضغب  شیولگ  ایوگ  دوب  هتفرگ  شیادص  هنک . یم  کمک  ادـخ  هللا  ءاش 

هب دش . رادیب  هک  دوب  هتـشاذگ  ملاع  هب  ياپ  یگزات  هب  يدـیپس  دـنک . کبـس  ار  شلد  دـناوتب  شا  یگـشیمه  ياج  ، هناخزپشآ هشوگ  رد  ات 
دوب شباوخ  رکف  هب  دوب . هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  یشوخ  ساسحا  دوب . هتـسشن  شتروص  يور  يدرـس  قرع  درک ، اج  هباج  ار  دوخ  تمحز 

رـس مگ  یم  نوتهب  يرادیب  ارچ  سپ  هن ، هدش ؟ تیزیچ  هیچ ، دیـسرپ . هنابجعتم  شرـسمه  درک . رورم  ار  نآ  رخآ  ات  لوا  زا  اهرابو  اهراب  و 
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میر یم  یک  نوج  اباب  بوخ  تفگ : دمحم  دندش . لاحشوخ  همه  درک و  فیرعت  اهنآ  يارب  ار  لبق  بش  باوخ  هناحبـص  زا  دعب  هنوحبص .
زا رتشیب  درمریپ  دآ . یم  هرـس  هی  اجنیاات  نادهز  زا  هدید  باوخ  هچ  شاباب  هنودـب  هگا  یکلفط  دوب ، اجنیا  مه  یلع  شاک  تفگ : شنز  مق ؟

منیبب دینک  ربص  تفگ : یم  وا  اما  ; دور یم  مق  هب  یتقو  هچ  ردـپ  هک  دـننادب  دنتـشاد  رارـصا  اه  هچب  درک . یم  يداش  رورغ و  ساسحا  همه 
يزیچ نوماـه  لـیماف  تنز و  هب  الکمتـسر  یتفر  هک  مه  وت  دـمحم  نینکن ، فیرعت  یـسک  ارب  منک  یم  شهاوخ  یلو  منکب . دـیاب  راـکیچ 
اهزور درک . هاگن  هچوک  هب  هتفرگ ، راخب  ياه  هشیـش  تشپ  زا  دـنزب  یفرح  هکنآ  یب  داد و  هیکت  راوید  هب  ار  زور  نآ  مامت  درمریپ  وگن . ...

هیکت راوـید  هب  درمریپ  دوـب . هاـم  يد  مراـهچ  تسیب و  هبنـش  بـش  ياـه  هـمین  دوـبن . يربـخ  مـق  هـب  رفـس  زا  اـما  تشذـگ  یم  مـه  سپ  زا 
وا شرسمه  مارآ  يادص  هک  دوب  راجنلک  رد  دوخ  اب  درک . یم  رورمار  هدنیآ  اه و  هتـشذگ  ایوگ  دوب . هدش  هریخ  يا  هطقن  هب  هنارکفتم  ، هدز
اه هچب  یتـسار  هیروجنیا ؟ منود  یمن  ناـه ، یتـسین - ؟ اـجنیا  راـگنا  هرآ  ییوت ؟ هموصعم  هآ  ییاـجک ؟ ماوت ، اـب  اـقآ ، اـقآ ، دروآ : دوخبار 

. يدیشک تمحز  هنکن  درد  تتـسد  مرایب - . تارب  ياچ  متفگ  متـسش ، ور  اهـسابل  يدوب ؟ اجک  هتقو - . یلیخ  هرآ  ندیباوخ - ؟ ناجک - ؟
نز دیشک و  یقیمع  سفن  منودب . ور  یکی  وت  ردق  متسنوتن  ما  یگدنز  وت  لقاال  مدرک . یم  رکف  ماه  یتخبدب  هب  متشاد  هموصعم  ینود  یم 

يروجنیا نم  اب  داوخ ، یمن  ملد  ییادخ  لضفلاوبا . متفگ  تهب  اهراب  میدوب . قیفر  مه  اب  ام  مدیدن  يدب  تزا  هک  نم  تفگ : درک و  یمخا 
یبوخ قیفر  هرآ ، وت  تفگو : تشاذـگ  یکبلعن  يور  ار  ناکتـسا  نازرل ، ياهتـسد  اب  دیـشون ، یم  علواب  ار  ياـچ  هک  درمریپ  ینک . تبحص 

نز وت  اما  منود ; یمن  دـیاش ... . هماهیدـب شاداپ  اه ، ضرم  درد  نیا  هک  مگیم  مدوخ  هب  اهتقو  یـضعب  . مدوبن یبوخ  درم  نم  یلو  يدوب  مارب 
. هلوپ هساو  نتفرن  مقو  ندرک  اپ  نوا  اپ  نیا  لضفلاوبا ; یتسار  تفگ : ودرک  ضوع  ار  تبحـص  عوضوم  تفارظ  اب  شرـسمه  يدوب . یبوخ 

یقیمع سفن  دـعب  هنز . یمن  رپ  مه  یهاـش  هی  مبیج  وـت  منکراـکیچ . منود  یمن  مهنم  هدـموین ، مه  نسح  جاـح  نز ؟ منک  هچ  هرآ ، بوـخ 
زا مگب  دـمحم  هب  هشیمن  مور  اـه ، هلوـق  ضرق و  ماو و  ارب  هریم  هک  یگتـسشنزاب  قوـقح  زاغردـنچ  مدـنوم . شوـت  منم  داد : هماداو  دیـشک 

. مریمب ات  مباوخ  یم  مریگ  یم  اج  نیمه  مش . یم  جیگ  مراد  كاپ  منود ، یمن  هدنوم . يزور  دنچ  جرب  رخآ  ات  هزات  هدب . هریگب و  شقوقح 
ترفاـسم هک  نـالا  هش  یم  تسرد  هللا  ءاـش  نا  هگید . لاـسارب  مراز  یم  دـماین  دـیع  اـت  مه  هگا  مق ; هرب  یم  ونم  هک  دـمآ  نسح  جاـح  هگا 

. باوخب ورب  يا  هتـسخ  یلیخ  وت  منک . یمربص  شعقوم  نوا  ات  منود  یم  هرآ  دآ . یم  دعب  هام  ومع  تفگ : یمدوب  هدمآ  هک  دـمحم  هتخس ،
یلایخ رفـس  راب  نیا  اما  تفر . ورف  رکف  هب  زاب  دـش  تولخ  هک  قاتا  روایب . مارب  بآ  ناویل  هی  اب  وماهـصرق  نوا  طقف  هن ; يرادـن ؟  يراـک  - 

ادص ار  شرـسمه  تساوخ  یم  دش . رادیب  باوخ  زا  هدرک  قرع  یتروص  رـس و  اب  حبـص  ناذا  ياهیکیدزن  دیـسر . نایاپ  هب  ندیباوخ  اب  شا 
یچ دیسرپ : دید . هتفشآ  رادیب و  ار  وا  تفر ، قاتا  هب  شرسمه  یتقو  زامن  زا  دعب  درک . ربص  حبص  زامن  تقو  ات  دش و  فرـصنم  یلو  دنزب ،
هگا هدرک  رما  نم  هب  مدـید . باوخ  وت  ور  هموصعم  ترـضح  یب  یب  زاب  هموصعم ، تفگ ، هدرک ، ضغب  ییولگ  اب  درمریپ  لضفلاوبا ؟ هدـش 

. مق مرب  دـیاب  هک  دومرف  هیلاـخ ، متـسد  ملیلع ، منوت ، یمن  متفگ  یب  یب  هب  هدرک . هلاوح  شرهاوخ  هب  ع )  ) اـضر ماـما  مق . مرب  ماوخ  یم  اود 
هجوتم مدیباوخ ، یم  متـشاد  هک  بشید  تفگ : یلاحـشوخ  اب  دـید . ار  شرهوش  قوش  شیوشت و  هک  نز  منکب . ربص  منوت  یمن  هگید  منم 
شیارب زیچ  همه  راگنا  دیلام ، مهرب  ار  شناتسد  یگ !؟ یم  تسار  درک  لطعم  دیابن  میـشورف . یم  ورانوا  میراد ، هباشون  هبعج  اتراهچ  مدش 

نوا هموصعم ، هن  یضترم  هن ، يرب ؟  ینوت  یمن  هک  ییاهنت  یـضترم ، مشاداد  لابند  مریم  اه  هچب  هناحبـصزا  دعب  تفگ : نز  دوب . هدش  ایهم 
گنز مگیم  ای  مریم  دـمحماب  نکن . شهاوخ  هتخـس ، شارب  دـیاش  میدـش . شومارف  شیارب  ام  دایمن . نوم  ندـید  هب  هک  ههام  کی  زا  شیب 

یک دوبن . ام  زاربخ  یب  یلو  دوب ، لوغشم  یلک  هب  شرس  هعفد  نیا  هراد ، تالکشم  هرگراک  یـضترم  درم . هیفرح  هچ  نیا  دایب . مشاداد  هنزب 
وت شاداد  ناخ  هب  تسین  يا  هلاسم  یتساوخن  مگ . یم  شهب  مر و  یم  رانک ، راذب  ور  اهفرح  نیا  هرایب !؟ ارهز  داد  ناموترازه  جنپ  هعفدـنوا 

درـس رهـش  ياوه  دـندنام . مق  رد  زور  ود  اهنآ  مگب . یچ  مناد  یمن  تفگ : درک ، یم  هاگن  يراخب  هب  هک  درم ، دایب . منز  یم  گنز  نامیرف 
9، تعاس دز . یم  جوم  تیعمج  نادرمراهچ  نابایخ  ياهتنا  ات  مرح  مد  زا  دوب . هدـش  یناغارچ  رهـش  رـسارس  فرب . زا  رپ  اهور  هداـیپ  دوب و 

یحادم يادص  مرح  ياه  هتـسدلگ  يوگدنلبزا  تشاد . یتخبدب  تبرغ و  ساسحا  دوب و  نیگمغ  هدرـسفا و  درمریپ  داد . یم  ناشن  ار  بش 
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. دوب یلایخ  رکف و  هچ  رد  دوبن  مولعم  ، دوب هداهن  شیاهوناز  يور  ار  شرـس  هتـسشن و  تخت  يور  وا ) مناخردارب   ) یـضترم دش . یم  شخپ 
تـشذگ یتاـظحل  تخیر . یم  کـشا  یمارآ  هب  تفگ و  یم  ییاـهزیچ  بل  ریز  دوب ; هتخود  مشچ  مرح  هب  هرجنپ ، گـنت  هیواز  زا  درمریپ 

میرب نکب و  تبحم  ایب و  میرب ، میاوخ  یم  هک  مه  ادرف  هنامز ، ماما  تدالو  بش  بشما  یتشم ، هلب  یضترماقآ ! تفگ : دوشگ و  بل  درمریپ 
رطاخ هب  مرح  میرن  متفگ  هگا  ، ما یلاـعبانج  صلخم  نم  یهوک ، ریما  ياـقآ  هیفرح  هچ  نیا  تفگ : درک و  یناـج  مک  هدـنخ  یـضترم  مرح .

نیا اب  هدهـشم . رفـص  متـشهو  تسیب  لثم  هللا ; ءاشام  هاگن ، ور  اـهنوبایخ  هاـگن ، دآ . یمن  نیمز  هب  بوچ  هغولـش  یلیخ  بشما  هک  دوب  نیا 
هدرتسگ روضح  اما  تسـشن  یم  اهتروص  يور  ناراب  من  من  تساخ . رب  شیاج  زا  تفگ و  یلعای  دـعب  يدـید . هچ  ور  ادـخ  میر ، یم  لاح 
هتخادنا ریز  هب  رـس  درک ، یمن  نآ  هب  یهجوت  سک  چیه  هک  شرچلیو ، يادص  رـس و  ابدرمریپ  دوب . هدرک  یمیمـص  مرگ و  ار  رهـش  مدرم ،

یم شیاعد  درمریپ  ندید  اب  نارئاز  دنتفرگ . رارق  حیرض  لباقم  یلامش  نحص  رد  یتخس  هب  تفر . یم  مرح  فرط  هب  یضترم  هارمه  دوب و 
يال زا  ودرک  یم  دـنلبار  شرـس  هاگ  دـیتلغ . یم  شا  هرهچ  رب  کشا  تشرد  ياه  هرطق  دوب . هتخادـنا  ریز  هب  رـس  نانچمه  وا  اـما  دـندرک ;
شا هیرگ  ياه  ياه  دیکرت  شـضغب  هرخالاب  دش . لوغـشم  همان  ترایز  ندناوخ  هب  وا  رانک  یـضترم  تشگ . یم  حیرـض  لابند  هب  تیعمج 
نوج یب  یب  دهـشم ، هب  يروجنیا  دـیابالاح  تدوخ ... یب  یب  دهـشم ... زا  نم  تفگ : یم  یتاملک  هدـیرب  هدـیرب  ، هیرگ نایم  رد  دـش . دـنلب 

یـضترم داتفا و  ولهپ  هب  شرـس  تفرگ . مارآ  درمریپ  هکنیا  ات  دـش  يرپس  يدایز  قیاقد  تشادـن ! ینایاپ  وا  هیرگ  قه  قه  راگنا  تشاداد ...
. دوب تیعمج  زا  رپ  ناـنچمه  مرح  دوب  هتـشذگ  تعاـس  کـی  زا  شیب  دـباوخب . یتحار  هب  دروخنامرـس و  اـت  دیـشک  شرـس  يور  اـت  ار  وتپ 
رب شرـس  زا  ار  وتپ  دـشرادیب . دروخ و  یناـکت  ناـهگان  درمریپ  دروآ . یم  راـشف  شنامـشچ  هب  باوخ  دوب و  هتـسشن  رچلیو  راـنک  یـضترم 
رب ياج  زا  یمارآ  هبو  دراذگ  وا  هتـسخ  ياه  هناش  يور  ار  شنازرل  تسد  دید . رچلیو  رانکار  یـضترم  تخادنا . يرظن  شفارطا  هب  تشاد 
اما دـیوگب ، يزیچ  تساوخ  یم  . دوب هدرک  ریگ  شماک  رد  نابز  دوب . هدز  شکـشخ  هنارواب  اـن  یـضترم  دز . یم  قرب  شنامـشچ  تساـخ ،

ای يدهم ، ای  ارهز ، ای  دز : دایرفو  دوشگ  بل  یتخـس  هب  درب ، الاب  ار  شناتـسد  دوب ، هدمآ  دنب  شنابز  قوش  تدش  زا  هک ، درمریپ  دوبن . رداق 
تسد ام  ینیب ... یم  نیبب ، یضترم ، ، یـضترم دز . یم  دایرف  نانچمه  وا  دندرک و  هاگن  وا  هب  همه  تیعمج  هموصعم . ترـضح  ای  اضر ، ماما 

رگیدراب کی  هس  داتفه و  لاس  جع )  ) رصع ماما  دالیم  بش  رد  ناس  نیدب  تخیمآ . مه  رد  نارئاز  هجـضو  وا  هیرگ  میدرگ . یمن  رب  یلاخ 
 ... هک دمآ  رد  ادص  هب  اه  هراقن 

عادو زور  ناتساد 

ملیف نیا  دوش . هداد  شیامن  ناریا  هب  اهنآ  دورو  مسارم  ملیف  دوب  رارق  . دندوب هدش  عمج  هیملع  هسردـم  نلاس  رد  یناوجخن  ناوج  ياه  هبلط 
هحفص هب  تقداب  همه  دش . عطق  اه  همزمز  ملیف  عورش  اب  دندوب . رفن  دودحاه 100  هبلط  دوب . هدش  هتفرگ  دابآرهم  هاگدورف  رد  لبق  هام  دنچ 
امیـس ادـص و  زا  يدایز  ناراگنربخ  نارگـشرازگ و  دوب . ناجیابرذآ  يروهمج  ناوج  بالط  ياریذـپ  هاـگدورف  دـنتخود . مشچ  نویزیولت 

اب نلاس  رد  رـضاح  دارفا  دش . هداد  ناشن  بالط  زا  یکی  نامـشچو  تروص  زا  یکیدزن  يامن  ملیف  زا  یتمـسق  رد  دندوب . هدمآ  تاعوبطمو 
زا ار  شناتـسود  يادص  دش . خرـس  شتروص  تخادناریز و  ار  شرـس  هزمح  دندیدنخ . دنلب  يادص  اب  هبلط  نآ  بویعم  نامـشچ  هدـهاشم 

هرادرب ملیف  راگنا  دوب ! مولعم  گنشق  شامـشچ  ندرک ! يردارب  ملیف  هزمح  تروص  زا  يروج  هچ  نیدید  اه  هچب  دینـش . یمرانک  هشوگ و 
اب درواین . تقاط  رگید  هزمح  هد ! یم  نوشن  ور  هزمح  هراد  هرابود  دـینک . هاـگن  اـه  هچب  هنک . هرخـسم  ون  وا  هتـساوخ  یم  . هدوب جـل  شاـهاب 
نآ رد  تسب . شدوخ  يور  ار  قاتا  رد  درب و  هانپ  شا  هرجح  هب  درک . یم  تراقح  ساسحا  دمآ . نوریب  نلاس  زا  دش . دنلب  اجزا  تینابـصع 

ار شیاهـسابل  تشگ . یم  رب  ناوجخن  هب  دـیاب  تفرگار . شمیمـصت  ماجنارـس  دوب . هدـماین  ناریا  هب  زگره  شاک  دیـشیدنا  دوخاب  تاـظحل 
هـسردم زا  درک . زاب  ار  قاتا  رد  دوش . درخ  شناتـسود  خلت  ياه  هدنخ  زیمآریقحت و  ياههاگنریز  رد  دـنامب و  اجنیا  تسناوت  یمن  دیـشوپ .

راب نیرخآ  ياربات  تفر  س )  ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  هزمح  دیـسر . یم  شوگ  هب  هسردم  نلاس  زا  نویزیولت  يادص  زونه  دـش . جراخ 
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هچب لثم  مارآ  مارآ  دنابـسچ و  نآ  يا  هرقن  ياه  هکبـش  هب  ار  شتروص  تسـشن . حیرـض  راـنک  دوب . تولخ  مرح  دـنک . تراـیز  ار  یب  یب 
غلبم مباوخب . سرد  امـش  هیاـسریز  بیرغ  رهـش  نیا  وت  مدـموا  هار  همه  نیا  نم  جـئاوحلا  باـب  رتـخد  يا  درک . هیرگ  هب  عورـش  یکچوـک 
لبق هام  دنچ  دای  هب  هزمح  دوب ! هابتـشا  لوا  زا  مندموا  ناوجخن . مدرگ  یم  رب  نم  منک . لمحت  وریقحت  همه  نیا  منوت  یمن  اما  مشب . یبهذم 

رد ینید  مولع  لیـصحت  هب  دنم  هقالع  ناناوج  زا  ات  دنا  هدـمآ  ناوجخن  هب  ناریا  زا  یهورگ  دـش  رادربخ  هک  دروآ  رطاخ  هب  ار  يزور  داتفا .
دوخ وا  شنیزگ  زا  دـندش  وا  بویعم  مشچ  هجوتم  یتقو  نالوسم  تفر . مان  تبث  لحم  هب  شردـپ  اب  هزمح  دـننک . مان  تبث  مق  هیملع  هزوح 

کچوک وضع  صقن  کیرطاخ  هب  ینید  مولع  لیـصحت  هب  ناوارف  هقالع  دوجو  اـب  نم  دـیاب  ارچ  تفگ : یتحاراـن  اـب  هزمح  دـندرک . يراد 
هعیـش اـم  هراد . هاـنگ  موصعم  لـفط  نیا  تفگ : يزیچ  ماـن  تبث  نـالوسم  زا  یکی  شوـگرد  یمارآ  هب  تفر و  وـلج  شردـپ  مشب ؟ مورحم 
طرـش فـالخرب  نـالوسم  دـینک ! شکمک  هراد  یهار  هگا  مد  یم  مسق  نیـسح  ماـما  هب  ور  امـش  هشب . غلبم  مرـسپ  داوـخ  یم  ملد  میتـسه .

درک یظفاح  ادخ  یب  یب  اب  دش . دنلب  اج  زا  تفرگ . شلد  رتشیب  تارطاخ  نیا  يروآ  دای  اب  ناوج  دنتشون . تسیل  رد  ار  هزمح  مسا  شریذپ 
درک و مالس  دروخرب . شیاه  یـسالکمه  زا  یکی  هب  هار  رد  هزمح  دندوب . زاورپ  لاح  رد  مرح  نامـسآ  رد  نارتوبک  دمآ . نوریب  مرح  زا  و 
؟ ير یم  اـجک  نکربص . ردـیح  دـیود . وا  لاـبند  هب  توهبم  تاـم و  هزمح  تفر . دوخ  هار  هب  داد و  ار  شباوج  سانـشان  کـی  لـثم  ناوج 
؟ هشاب یک  یتساوخ  یم  سپ  متسه . مدوخ  اباب  هرآ  ییوت ؟ هزمح  ینک . یم  یلحم  مک  تقیفر  هب  هگیدالاح  دنادرگربرس . داتـسیا و  ناوج 
! هدش ملاس  ملاس  یچ ؟ مامشچ  تامشچ ... مگب  ماوخ  یم  طقف  ادخ  هب  هن  ینک  هرخـسم  ونم  هیقب  لثم  ياوخ  یم  مهوت  هیچ  تامـشچ  سپ 

رواب هگا  دیشک . تسد  شمشچ  هب  يروابان  اب  هزمح  متخانشن . ور  وت  شلوا  الـصا  نم  مگ . یم  سار  ماقآ  كاخ  حاورا  هب  یگ  یم  غورد 
تـسد اب  هزمح  رتکد ؟ مودک  بوخ  یلیخ  رتکد  هی  هرآ  یتفر ؟ رتکد  يدش ؟ بوخ  يدرک  راکچ  یتسار  نک . هاگن  هنیآ  وت  ورب  ینک  یمن 

هب هزمح  دـنام . ياجرب  جاو  جاه و  ناوج  دـیود . هیملع  هسردـم  تمـس  هب  تعرـس  اب  دـعب  درک و  هراـشا  س )  ) هموصعم ترـضح  مرح  هب 
زا دیراورم  ود  لثم  غورفرپ  مشچود  تفرگ . دوخ  تروص  لباقم  درکادیپ . یکچوک  هنیآ  تفر . شا  هرجح  هب  تسارکی  دیسر  هک  هسردم 

هکنیا لثم  اما  نطو . هب  تشگ  زاب  تیبلها و  همیرک  زا  یظفاحادـخزور  دوب . عادو  زور  وا  يارب  زورما  دـندوب . هدـش  هریخ  وا  هب  هنیآ  لخاد 
هب کچوک  رتوبک  دش . زادنا  نینط  ششوگرد  نورد  يافرژ  زا  ییادن  تسب . ار  شنامـشچ  ددرگرب . شهاگداز  هب  وا  دوبن  یـضار  یب  یب 

. يدمآ شوخ  ص )  ) دمحم لآ  هنایشآ 

رگید يدلوت 

دنچ درک . روبع  هلجد  هناـخدور  گرزب  لـپ  يور  زا  شردـپ ، بوقعی و  لـماح  هکـشرد  دوب . يرجه  لاس 1280  ياهزور  زا  یکی  رـصع 
يادـص تسب . ار  شنامـشچ  دـعب  تخادـنا و  اـهقیاق  هب  یهاـگن  بوـقعی  دـندوب . روانـش  دور  ياـهبآ  لد  رد  يریگیهاـم ، کـچوک  قیاـق 

ینارـصن هلحم  رد  هکـشرد  دوب . هدـننک  لسک  شیارب  دیـشک ; یم  ار  نآ  هک  یبسا  ياهماگ  نینط  اب  هارمه  هکـشرد ، ياهخرچ  تخاونکی 
ار شییابیز  نآ ، رد  هتفر  راک  هب  رمرم  ياهگنس  تشاد و  ییاپورا  يرامعم  هناخ ، درک . فقوت  ابیز  گرزب و  هناخ  کی  لباقم  دادغب ، ياه 
. تفرگ شود  هب  ار  شناوج  رـسپ  رغال  فیحن و  لکیه  وا ، کمک  اب  دعب  داد و  ار  یچ  هکـشرد  لوپ  دش . هدایپ  ردپ  دوب . هدرک  نادنچ  ود 

. - تفاتش ناشلابقتسا  هب  دوب ; هدرک  يرامش  هظحل  اهنآ  ندمآ  راظتنا  رد  لبق ، اهتعاس  زا  ییوگ  هک  ینز  دش و  زاب  هناخ  رد  ماگنه  نیا  رد 
. هتفرگ ءاقـستسا  یـضیرم  تسین . يزیچ  هش - ؟ یم  بوخ  یک  نوا  دنتفگ ؟ یچ  اهرتکد  هداتفا . يزور  هچ  هب  مرـسپ  نیبب  سدقم ! میرم  ای 

تمس هب  شا ، هرجنپ  دوب و  هتفرگ  رارق  نامتخاس  مود  هقبط  رد  قاتا  دناباوخ . تخت  يور  درب و  شقاتا  هب  ار  بوقعی  ردپ ، مینک . ربص  دیاب 
هتخاس یگنرـشوخ  یبوچ  هسفق  تخت  رانک  رد  درک . یم  ییامندوخ  یحیـسم  ناسیدـق  زا  یکی  يولبات  راوید ، يور  دـش ، یم  زاب  ناـبایخ 

هداتسیا يا  هشوگ  ردام  داد . یم  تنیز  ار  قاتا  دوب ; هدش  هدیچ  نآ  رد  ابیز  يزرط  هب  هک  اهباتک  زا  یهوبنا  اب  هارمه  ودرگ ، بوچ  زا  هدش 
: - دیـسرپ تفر و  کیدزن  ردام  تسناوتن . اما  درادرب ; ار  اهباتک  زا  یکی  ات  درک  زارد  ار  شتـسد  بوقعی  درک . یم  هیرگ  مارآ  مارآ  دوب و 
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هچراپ دعب  داد . شرـسپ  هب  دیـشک و  نوریب  اهباتک  فیدر  نایم  زا  ار  جنگ  هریزج  باتک  ردام  جنگ  هریزج  یهاوخ - ؟ یم  ار  باتک  مادـک 
جراخ قاتا  زا  هک  یلاح  رد  ردام  دش . هعلاطم  قرغ  بوقعی  درک . اج  هب  اج  شرـس  ریز  ار  شلاب  دیـشک و  وا  ندب  يور  ار  گنر  دیفـس  يا 
ردقنآ اما  دناوخ . ار  باتک  زا  هحفـص  دنچ  بوقعی  منک . تسرد  هوهق  تیارب  مور  یم  نم  مرـسپ ! ناوخب  ار  تناتـساد  تفگ - : دـش ; یم 

بـش درک . هاگن  ار  نوریب  قاتا ، هرجنپ  زا  تسب و  ار  باتک  دـش . فرـصنم  نآ  هیقب  ندـناوخ  زا  دوز ، یلیخ  هک  دوب  هلـصوح  یب  هتـسخ و 
دـش و زاب  رد  عقوم  نیمه  رد  دـندش . یم  رهاظ  نامـسآ  رد  کت  کت  اـه  هراتـس  دیـشک و  یم  رهـش  رـس  رب  یمارآ  هب  ار ، شهایـس  رداـچ 
زا تینابصع  اب  ناوج  رـسپ  هروطچ ؟ تلاح  ومعرـسپ ! مالـس  تفگ - : دش و  کیدزن  بوقعی  هب  نانز  دنخبل  دش . قاتا  دراو  ناوج  يرتخد 

. منیبـب ور  سک  چـیه  ماوـخ  یمن  ورب ، اـجنیا  زا  نوریب ! ورب  دیـشک - : داـیرف  درک و  ترپ  كرتـخد  تمـس  هب  ار  باـتک  دـش . زیخ  مین  اـج 
یچ دـمآ - . قاـتا  هب  همیـسارس  رداـم  هک  دوب  هتـشذگن  وا  نتفر  زا  يزیچ  درک . رارف  اـجنآ  زا  ناـساره  دیـشک و  غیج  بوقعی  يومعرتخد 

تـشم هی  هدـنوم ؟ نم  زا  یچ  مش . یم  هنووید  مراد  رداـم . مرادـن  هلـصوح  تفر - . هنوخ  زا  هیرگ  اـب  یتـفگ ؟ یچ  هراـچیب  نوا  هب  هدـش ؟
. یش یم  بوخ  وت  نزن ، وفرح  نیا  مریمب - ! ای  هدب ، افش  ونم  ای  ماوخ  یم  ادخ  زا  هدش . مومت  مربص  هگید  مدش . كرحتم  هدرم  نووختـسا !

امیدق لثم  يراد  تسود  باوخب ، درک - . شزاون  ار  شرـسپ  تروص  تسـشن و  تخت  رانک  ردام  ینک . تحارتسا  دیاب  باوخب . ریگب  الاح 
رگید یهاگن  ردام  دوب . هتفر  باوخ  هب  ییالال  يادـص  اب  بوقعی  دـعب  یتعاس  وگب ! ییالال  ردام  هرآ  هربب - ؟ تباوخ  ات  مگب  ییالال  تارب 
قاتا زا  درک و  شوماخ  ار  اهعمش  تفر . يا  هرقن  ینادعمش  تمـس  هب  دعب  تخادنا و  شرـسپ  درز  هدرک و  مرو  ياپ  تسد و  تروص و  هب 

زاب مشچ  بوقعی  دیـسر . یم  هار  زا  کمرن  مرن  دادـغب ، يا  هناسفا  ياهبـش  زا  رگید  یبش  همین  تفرگ . ارف  ار  اج  همه  توکـس  دـش . جراخ 
: - تفگ دز و  دنخبل  درم  دوب . هداتـسیا  شتخت  رانک  شوپزبس ، تماق و  دنلب  يدرم  دوب و  هدرک  رپ  ار  قاتا  مامت  يا  هدننک  هریخ  رون  درک .

هتـسشن شیناشیپ  يور  قرع ، تشرد  ياه  هناد  دیرپ . باوخ  زا  بوقعی  ایب ! نیمظاک  هب  نم  ترایز  يارب  ینک ; ادیپ  افـش  یهاوخ  یم  رگا 
فرط هب  درک . نشور  ار  اهعمـش  دـناسر . قاتا  هب  ار  شدوخ  هلجع  اب  ردام  اجنیا  اـیب  رداـم  رداـم ! دز - . ادـص  ار  شرداـم  كانـساره  دوب .

. مدید بوخ  باوخ  هی  ردام  هن  يدید - ؟ يدب  باوخ  مزیزع ، هدش  یچ  تفگ - : تفرگ و  شتسد  رد  ار  وا  نازرل  ياهتسد  تفر . شرسپ 
هیناطیش باوخ  هی  نیا  مرسپ  یگ  یم  یچ  نم - . ترایز  نیمظاک  ایب  یـشب  بوخ  ياوخ  یم  هگا  تفگ  نم  هب  نوا  ینارون ! درم  هی  باوخ 

ندرگ هب  ار  بیلـص  تشگرب . رانز  بیلـص و  کی  اب  دـعب  يا  هظحل  دـش . جراخ  قاتا  زا  دیـشک  نوریب  بوقعی  تسد  زا  ار  شناتـسد  ردام 
ندش رتکیدزن  اب  دیباوخ . هرابود  بوقعی  يدش . یتالایخ  وت  باوخب . ریگب  تحار  الاح  تسب - . شرمک  هب  مه  ار  رانز  تخادنا و  شرـسپ 

. داد ناکت  ار  نآ  تفر و  تخت  رانک  دش . قاتا  دراو  شوپور  رداچ و  اب  ناوج  ینز  راب  نیا  دش . یم  رت  نشور  هتفر  هتفر  اوه  حبـص ، هدیپس 
تـسیک امـش  ردپ  دهد - ؟ تیافـش  ات  يورب  شترایز  هب  درکن  دـهع  امـش  اب  مردـپ  ایآ  درک . عولط  باتفآ  زیخرب ! دوشگ - . مشچ  بوقعی 

تارج راب  نیا  اما  دیرپ . باوخ  زا  هرابود  بوقعی  اضر ! رهاوخ  متـسه . هموصعم  نم  دـیتسه - ؟ هک  امـش  رفعج -  نب  یـسوم  ماما  وناب - ؟
. دش شا  هناختراجت  هب  نتفر  هدامآ  هناحبـص ، ندروخ  زا  سپ  ردپ  دـنک . فیرعت  شا  هداوناخ  ردام و  يارب  دوب  هدـید  هک  ار  یباوخ  درکن ،

یمیمـص تسود  دوب و  ردـپ  هناختراجت  ناملـسم  درگاش  یلع  هناخ  دتـسرفب  ار  یلع  وگب  ردـپ  هب  هتفرگ  ملد  تفگ - : شردام  هب  بوقعی 
 - روطچ تلاح  بوقعی  مالس  دوب - . هناخ  رد  یلع  دعب  یتعاس  ياوخب ! وت  یچ  ره  ردام  مگ  یم  شهب  نآلا  تفر - . یم  رامـش  هب  بوقعی 

يروج نیمه  میرب - ؟ اجک  میدرگب - . رهـش  وت  میرب  مه  اب  نک  هیارک  هکـشرد  ورب  الاح  نیمه  هرآ ، یتشاد - ؟ يراک  نم  اب  متـسین -  دب 
نآ فرط و  نیا  هب  دادغب  رهـش  ياهنابایخ  رد  ار  هکـشرد  فدـه ، یب  یچ  هکـشرد  هتفرگ  ملد  مرب . ماوخ  یمن  یـصوصخب  ياج  میدرگب .
یم شلد  تفر ، ورف  رکف  هب  یلع  درک . فیرعت  یلع  يارب  دوب  هدـید  بشید  هک  ار  ییاهباوخ  دـش و  تبحـص  مرگ  بوقعی  درب . یم  فرط 

، هیبوخ ادخ و  اب  درم  نوا  يدادغب . یـضاردیس  شیپ  میرب  هرتهب  دش - . هدز  شنهذ  رد  يا  هقرج  هاگان  دنک . کمک  شتـسود  هب  تساوخ 
هلحم ورب  درک -  هراشا  یچ  هکـشرد  هب  بوقعی  هرآ  قاور - ؟ هلحم  نومدوخ -  هلحم  هنک - ؟ یم  یگدنز  اجک  هنک - . یم  تکمک  امتح 

هکشرد رود  هلحم  ياه  هچب  تفرگ . شود  هب  ار  بوقعی  دش و  هدایپ  یلع  درک . فقوت  دیس  هناخ  رانک  قاور ، هلحم  رد  یچ  هکشرد  قاور 
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يادص تقو  نیا  رد  دینک ! زاب  تفگ - : نازرل  هتفرگ و  ییادص  اب  بوقعی  یتسیک ؟ دز - . رد  داتسیا و  هناخ  راوید  رانک  یلع  دندش . عمج 
زاب رد  هراد ! کمک  هب  جایتحا  ینارـصن  رفن  هی  مرتخد . نک  زاب  ورد  تفگ - : یم  شرتخد  هب  باطخ  هک  دش  هدینـش  طایح  لخاد  زا  دـیس 
- ؟ مراد زاین  کمک  هب  نم  دیدیمهف  اجک  زا  دیسرپ - : بجعت  اب  بوقعی  دمآ . ناشلابقتسا  هب  دیـس  دش . هناخ  دراو  تفگ و  هللاای  یلع  دش .
خیش داتسرف . ینارهت  نیسحلادبع  خیش  دزن  نیمظاک  هب  ار  بوقعی  شناتسود ، کمک  اب  دیس  درک . ربخ  اب  هیضق  نیا  زا  ارم  باوخ  رد  مدج 

بوقعی دنربب . (ع ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  رهطم  مرح  هب  ار  ینارصن  ناوج  داد  روتسد  شنایفارطا  هب  بوقعی ، ناتساد  ندینش  زا  سپ  زین 
. دـندرک یم  کمک  راک ، نیا  رد  ار  وا  دـندوب و  هتفرگ  ار  شناوزاب  ریز  خیـش  ناکیدزن  زا  رفن  ود  درک . فاوط  كرابم  حیرـض  فارطا  رد 

یمک افطل  دوب - . هدش  کشخ  شنابز  هدیدرگ . اپ  رب  یبالقنا  شندب  نورد  درک  ساسحا  بوقعی  دندش . جراخ  مرح  زا  دـعب  یتعاس  اهنآ 
هدش بهتلم  شندب  دیـشک . رـس  ار  نآ  علو  صرح و  اب  تفرگ و  تسد  رد  ار  بآ  هساک  بوقعی  دندروآ . بآ  شیارب  دیهدب . نم  هب  بآ 

دـش و دـیدپان  شندـب  مرو  تفرگ . ارف  ار  شدوجو  مامت  يروآ  تذـل  یکبـس  دـعب ، يا  هظحل  داتفا . نیمز  يور  دـش و  لش  ناـهگان  دوب .
زا يرثا  نیرتکچوک  درک . هاگن  شندـب  هب  یلاحـشوخ ، اب  تساخرب و  اج  زا  بوقعی  دـش . لیدـبت  یخرـس  هب  اـپ  تسد و  تروص و  يدرز 

. دـیراب یم  یمرن  ناراب  دوب و  ماگنه  بش  دـش . دادـغب  مزاع  ییاهنت  هب  نارگید و  کمک  نودـب  بوقعی  دوب . هدـنامن  یقاـب  وا  رد  يراـمیب 
ياهینامهیم نآ  زا  یکی  هب  اهنآ  دـیاش  دـماین . رد  ندرک  زاب  يارب  یـسک  دز . رد  داتـسیا و  هناخ  لباقم  تفر . اـه  ینارـصن  هلحم  هب  بوقعی 

تسم همین  دندش . کیدزن  وا  هب  دندوب ; هتخانش  ار  بوقعی  هک  اهنآ  دش . ادیپ  رود  زا  ناوج  ود  هلک  رس و  ماگنه  نیا  رد  دندوب . هتفر  هنابش 
رفـس يروطچ - ؟ ومعرـسپ  دنتفرگ - . مکحم  ار  بوقعی  ياهتـسد  ود  نآ  دـش . یم  هدـید  یبارـش  يرطب  اهنآ  زا  یکی  تسد  رد  دـندوب و 
دعب تفگ . وزیچ  همه  ات  دز  شکتک  ردقنوا  تردپ  درک . فارتعا  زیچ  همه  هب  یلع  یـشب - ؟ ناملـسم  یتفر  تشذـگ - ؟ شوخ  نیمظاک 

لاحشوخ دننیبب  ور  وت  هگا  دنتسه . ام  هنوخ  تردام  ردپ و  تسین . هنوخ  وت  یـسک  ومع ! رـسپ  میرب  ایب  درک - . شنوریب  هنوختراجت  زا  مش 
، دـعب يا  هظحل  دـندوب . هتفرگ  مکحم  ار  شیاهتـسد  اهنآ  اما  دـنک . صالخ  رفن  ود  نآ  تسد  زا  ار  شدوخ  درک  شالت  بوقعی  دنـش . یم 

يومع ردام و  ردـپ و  تفرگ . ارف  ار  اج  همه  توکـس  ناـهگان  سلجم  هب  اـهنآ  دورو  اـب  دـندرب . یناـمهیم  سلجم  هب  ار  وا  ناـشک  ناـشک 
. مدش بوخ  نم  نک  هاگن  ردام  يدش - . رفاک  یتفر و  دنک . هایس  ار  تیور  ادخ  تفگ - : تینابـصع  اب  ردام  دندش . کیدزن  وا  هب  بوقعی 
; تشاد روضح  ینامهیم  نآ  رد  هک  سیلگنا  ریفـس  تسوداج ! رحـس و  نیا  تفگ - : دولآ  مخا  ردـپ  هدـنومن . یقاب  يرامیب  زا  يرثا  چـیه 

نکمم ادرف  هدـش و  رفاک  ناوج  نیا  منک . هیبنت  ار  وا  مدوخ  شور  هب  نم  دـیهدب  هزاجا  تفگ - : بوقعی  يومع  هب  باطخ  دـش و  کـیدزن 
ار چاپرق  ریفـس  دندروآرد . ار  بوقعی  ياهـسابل  دیروایب . نم  يارب  مه  چاپرق  کی  دینک و  هنهرب  ار  وا  دـنک . رفاک  ار  رگید  يا  هدـع  تسا 
زا نوخ  دـمآ ; یم  دورف  هک  هبرـض  ره  دروآ . دورف  ناوج  ندـب  رب  یمکحم  ياه  هبرـض  هاگنآ  تفر . کـیدزن  درـشف و  گـنچ  رد  مکحم 
رد هک  بوقعی  رهاوخ  تقو  نیا  رد  درک . یمن  یتحاراـن  درد و  ساـسحا  الـصا  دوب و  هتـسب  ار  شنامـشچ  بوقعی  دز . یم  ناروف  شیاـج 

کیدزن ردپ  دیتشک . ونوا  هک  امـش  هگید ! هسب  تخادنا - . شردارب  دولآ  نوخ  ندـب  يور  ار  شدوخ  درواین و  بات  دوب ; هداتـسیا  يرانک 
شرفگنـس يور  دـندرب و  نوریب  هناـخ  زا  ار  بوقعی  ناـج  همین  ندـب  یتسین . نم  رـسپ  هگید  وت  نک ! مگ  اـجنیا  زا  وتروگ  تفگ - : دـش و 

نودب دش و  دنلب  اج  زا  بوقعی  دوب . هارمه  نامـسآ  دیدش  هلان  قرب  دعر و  اب  هک  یناراب  دیراب . یم  نانچمه  ناراب  دنتخادنا . نابایخ  سیخ 
نیـسحلادبع خیـش  رـضحم  رد  دـش . نیمظاک  مزاع  دادـغب  زا  هرابود  ینارـصن  ناوج  دـش . رود  اجنآ  زا  دـنک ; هاگن  ار  شرـس  تشپ  هکنیا 

. دش دراو  دادغب  رادنامرف  اشاپ  قمان  دصاق  هک  دوب  خیـش  هناخ  رد  بوقعی  زونه  دـش . ناملـسم  درک و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهـش  ینارهت ،
همان رد  دیهد . خساپ  دیناوخب و  تسا . رادنامرف  بانج  همان  خیـش  ترـضح  تفرگ - . دصاق  تسد  زا  ار  همان  هاگنآ  درک . ناهنپ  ار  وا  خیش 
خیش ددرگ . یضاق  میلست  دیاب  امتح  دوش . ناملسم  ات  هدمآ  امش  دزن  تسام ; يایاعر  زا  هک  گنرف  عابتا  زا  یکی  دوب - : هدش  هتشون  نینچ 
اجنیا زا  دوز  یلیخ  اما  دمآ  نم  شیپ  یسک  نینچ  دییوگب ، دیناسرب و  مالس  اشاپ  قمان  بانج  هب  تفگ - : همان  ندناوخ  زا  سپ  نیسحلادبع 

زا تشگزاب  رد  داتسرف . فجن  البرک و  هب  راهطا  همئا  روبق  ترایز  يارب  ار  ناملسم  هزات  بوقعی  خیش  رادنامرف ، دصاق  نتفر  زا  سپ  تفر .
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کی متـسرف . یم  ناریا  هب  نیما  يدرم  اب  هارمه  ار  وت  نم  تسین . تحلـصم  اجنیا  رد  وت  ندـنام  تفگ - : بوقعی  هب  باـطخ  خیـش  تراـیز 
زاریش تانابهطـصا  یلاها  زا  هک  نیما  درم  نآ  هارمه  دیـسوب و  ار  خیـش  تروص  بوقعی  درگرب . داتفا  بایـسآ  زا  هک  اهبآ  نامب . اجنآ  لاس 
قارع مزاع  بوقعی  تشذگ . لاس  کی  دـش . فرـشم  اضر  ماما  هموصعم و  ترـضح و  ترایز  هب  بوقعی  ناریا  رد  دـش . ناریا  مزاع  دوب ;

هجنکش ار  وت  مسرت  یم  ورن ! منزب - . رس  ما  هداوناخ  هب  مهاوخ  یم  خیـش  بانج  تفر - . یمظاک  نسح  دمحم  خیـش  دزن  نیمظاک  رد  دش .
ینابایب رد  دید  باوخ  دـید . یبیجع  باوخ  بش  نامه  دـش . فرـصنم  دوخ  دـصق  زا  بوقعی  يدرگرب  تینارـصن  شیک  هب  هرابود  ات  ننک 

. - دش کیدزن  بوقعی  هب  يدرم  دوب . هدـش  نشور  ناشیاهتروص  رون  زا  نابایب  دـندوب . اجنآ  تاداس  زا  یعمج  تسا . مرخ  زبس و  عیـسو و 
هیقب زا  رتولج  هک  مرکا  ربمایپ  درک . مالـس  دـش و  کیدزن  عمج  نآ  هب  بوقعی  نک . مالـس  دوخ  ربمایپ  هب  ورب و  کیدزن  يا ؟ هداتـسیا  ارچ 

شردپ شیپ  ار  وا  دومرف -  هراشا  بوقعی  هارمه  هب  ربمایپ  هلب . ینیبب - ؟ ار  تردپ  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ - : داد و  ار  شمالس  باوج  دوب ;
زاب نآ  زا  کچوک  يرد  دش . کیدزن  اهنآ  هب  گرزب  گنر و  هایـس  یهوک  تقو  نیا  رد  درک . تیاده  یتمـس  هب  ار  وا  بوقعی  هارمه  ربب .

شردپ يادص  نیا  دیسر . یم  شوگ  هب  شتآ  ياه  هلعـش  نایم  زا  يدرم  ياه  هلان  يادص  دیـشک . هنابز  شتآ  شکرـس  ياه  هلعـش  دش و 
يراد تسود  مه  زاب  اـیآ  دـنتفر - . شناـیفارطا  ربماـیپ و  شیپ  هراـبود  شهارمه  وا و  دـش . رود  اـجنآ  زا  تشحو  سرت و  اـب  بوقعی  دوب .

. داد وشتـسش  ار  شدوخ  راب  هس  ضوح  ره  رد  ربمایپ ، روتـسد  هب  بوقعی  تشاد . دوجو  ضوح  تفه  نابایب  نآ  رد  هن . ینیبب - ؟ ار  تردپ 
یم شندـب  دـش . رادـیب  باوخ  زا  بوقعی  ناهاگحبـص  دـندناشوپ . وا  هب  مرن  ریرح  زا  دیفـس  ییاهـسابل  دـمآ ; نوریب  رخآ  ضوح  زا  یتقو 

هب ار  اهلمد  درک و  فیرعت  دوب  هدید  هک  ار  یباوخ  تفر . خیـش  شیپ  سرت  اب  دش . ادیپ  شندب  رد  یگرزب  ياهلمد  دعب ، ییا  هظحل  دیراخ .
نآ زا  هتـساوخ  ادـخ  يا ; هدـش  ناملـسم  هک  لاح  يا . هدروخ  البق  هک  تسا  یبارـش  كوخ و  تشوگ  هجیتن  اهلمد  نیا  داد - . ناشن  خـیش 

يدلوت رد  تفر و  هیمظاک  هب  هنامداش  بوقعی  دنامن . یقاب  اهنآ  زا  يرثا  نیرتکچوک  دـش و  بوخ  اهلمد  دـعب  هتفه  يوش . كاپ  اهیگدولآ 
هداهن گرزب  يایند  نیا  هب  ياپ  هزاـت  هک  دـید  یم  یلفط  نوچ  ار  دوخ  وا  دـش . لوغـشم  ماـمه  ماـما  نآ  یتوکلم  هاـگراب  فاوط  هب  رگید ،

. درک هیرگ  دز و  هقلح  حیرض  رد  ار  شیاهتسد  تسا .

ماف هرقن  بسا 

داب دنایامن . یم  ار  طوش  هدکهد  فرب ، يدیپساما  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ملاع  قلطم ، یکیرات  دـیراب . یم  نانچمه  فرب  دوب و  بش  ياه  همین 
اب هرجنپ  رد و  يالبال  زا  درک و  یم  دروخرب  لکـش  يا  هلپ  لزانم  ياهراوید  هب  تدش  اب  ریزارـس و  هدکهد  یبرغ  ياه  هلق  يالاب  زا  يدـنت 

رـسارس دش . یم  دیدپان  هتفرگ و  رارق  داب  ریـسم  رد  دـعب  یکدـنا  جراخ و  اه  هناخ  شکدود  زا  یگنر  هریت  دود  دـش . یم  اهقاتا  دراو  راشف 
ياهگرگ هزوز  اهگس و  يادص  رود  نادنچ  هن  يا  هلـصاف  زا  و  تساخ ! یمرب  اجنآ  زا  گرم  سفن  اهنت  هک  دنام  یم  یناتـسربق  هب  هدکهد 

هک یلوغ  درک ! یم  مادـنا  ضرع  وا  رب  هدرک و  هطاحا  ار  تشد  هرد و  هدـکهد و  هتـشارفارب  یتماـق  اـب  هوک  دیـسر و  یم  شوگ  هب  هنـسرگ 
نوریب هب  یمک  عاعـش  ات  هرجنپ  زا  اـه  سوناـف  نازرل  رون  و  دـندوب ، باوخ  رد  همه  مدرم  دوب !! هتـشادهگن  دوخ  ياـپ  ریز  رد  ار  يا  هچروم 

هناـخ زوسدرگ  غارچ  بش ، زا  عقوم  نآ  رد  هک  دوب . هدـش  عقاو  هللا  نیع  لزنم  هوک  هنماد  هدـکهد و  هطقن  نیرتـالاب  رد  درک ... یم  تیارس 
يور ار  هدـش  سیخ  هلوح  دوب و  هتـسشن  شناوج  كرتخد  رانک  يردام  راشرـس  قشع  اب  اما  طرفم  یگتـسخ  اب  شرـسمه  دوب . نشور  شا 

هدنکارپ مکارتم  ياضف  رد  ار  يدب  يوب  تخوس و  یم  تاناویح  هلافت  اب  هک  قاجا  رانک  ردپ  درک . یم  شروشاپ  ای  داهن و  یم  شا  یناشیپ 
هب هنارکفتم  بیرغ و  یسح  مروتم و  ینامشچ  اب  هدیشک و  شـشود  فرط  ود  ات  ار  یتخمز  هنهک و  فاحل  هداد و  هیکت  راوید  هب  درک ، یم 
زا ار  شیوخ  یتمالـس  یباداش و  مامت  هک  تشذـگ  یمن  شا  يرامیب  زا  هاـم  ود  زا  رتمک  هک  یناوج  رتخد  تروص  هب  درک . یم  هاـگن  هیقر 
يا هدنبنج  ناوختـسا  هدیـشاپ و  مه  زا  شا  هراوق  دـق و  دوب و  هدرک  شوخ  اج  رـس ، هساک  رد  شگنر  ینامـسآ  نامـشچ  دوب و  هداد  تسد 
یم تخوس و  یم  زرل  تدـش  بت و  شتآ  رد  دـندش  یم  بل  هب  ناج  كاـنزوس  يامرـس  زا  مدرم  هک  یناـمز  و  اهبـش ، رثکا  هک  دوب  هدـش 
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اما يروابان ، رد  دـنتفر و  شغارـس  هب  مه  بت  دردرـس و  نآ  لابند  هب  دوب و  هدـش  یگدروخامرـس  راچد  ناتـسمز  زاغآ  اب  هیقر  تخاس .... 
شا يرامیب  لوا  ياهزور  رد  هک  دنزرف  تاجن  يارب  ردـپ  تفرگرب . رد  ار  شدوجو  یتوبکنع  رات  نوچمه  درد  یـضیرم و  هتـسهآ  مارآ و 

زا هیمورا ، زیربت ، وکام ، ناکشزپ  دوب . هدرب  ار  وا  ایهم و  شیارب  دش  نکمم  اجک  ره  دوب و  مزال  هچنآ  ره  داد  یمن  ناشن  یتیـساسح  نادنچ 
هک ییاج  ات  دیسر  یم  هجیتن  هب  رتمک  رتمک و  دیشوک  یم  شدنزرف  تاجن  هار  نتفای  رد  رتشیب  هچ  ره  ردپ  و  دندوب . هدنام  كرتخد  نامرد 

جلف المع  یمک  تدـم  زا  سپ  ناوتان و  اپ  ود  هیحاـن  زا  هک  تشذـگن  يزیچ  هجیتن  رد  تفرگرب . رد  ار  كرتخد  تالـضع  یهاـکناج  درد 
هیقر دوب  نکمم  هک  ییوراد  شیامزآ و  ره  دندرک و  یم  حرطم  ار  وا  ینالضع  متسیس  يدوبان  لیلحت و  ینالضع و  ضابقنا  ناکشزپ  دش .

هک مسبتم  هشیمه  باداش و  هیقر  هک  درک  یمن  رواب  لیماف  لها  اـی  یلاـها و  زا  یـسک  درکن . يریفوت  اـما  دـندناروخ  وا  هب  دـشخب  دوبهب  ار 
ینانآ همه  شنیدـلاو و  دـتفیب . اپ  زا  هنوگنآ  يا  هداتفا  اپ  شیپ  یـضیرم  اب  دوب  لحم  نارتخد  رگید  يارب  تیمیمـص  ایح و  یکاپ و  يوگلا 

ناشزیزع تاجن  يارب  هتسب و  لیخد  ار  هقطنم  سدقم  ياهناکم  مامت  نیدلاو  دندرک . یم  اعد  دنتـشاد  یم  تسود  ار  وا  بلق  میمـص  زا  هک 
ناضمر كرابم  هام  ياهبش  زا  یکی  رد  دنامب . هدنز  ناشرمع  راگدای  رتخد  اهنت  (ع ) نیموصعم ياعد  یهلا و  فطل  هب  ات  دندوب ، هدرک  رذن 

رد هک  يدردمه  نواعت و  حور  تروشم و  روش و  اب  دیاش  ات  دـندمآ  مه  درگ  هللا  نیع  لزنم  رد  لحم  نادیفـس  شیر  نالیماف و  زا  یعمج 
ناشنادـنزرف نآرق  یبرم  يراـمیب  درد و  يارب  يا  هراـچ  تسا  مکاـح  یطیحم  ناـنچ  رد  یلو  تـسه  يربـخ  نآ  زا  رتـمک  ینوـنک  عـماوج 

وا نامرد  زا  زین  نارهت  ناکـشزپ  دوب و  هجیتن  یب  مه  راب  نیا  دـش ...  هدراذـگ  نارهت ، رد  هیقر  هجلاـعم  يریگیپ  رارق  ماجنارـس  دنـشیدنیب و 
اـیوگ و وا  یکـشزپ  هدـنورپ  رد  دـندوب و  هدرک  یط  كرتخد  تاـجن  يارب  هیمورا  زیربت و  ناکـشزپ  هک  ار  یلحارم  دـندوب و  هدـنام  زجاـع 
زا دنبایب . ار  ینارحب  نینچ  داجیا  لماوع  دنتـسناوتن  مه  هتفرـشیپ  لیاسو  اب  یتح  دـندرک . یناوتان  زجع و  راهظا  المع  دـییات و  ار  دوب  نشور 

رطاخ هب  اهنت  اهنآ  شالت  و  دندوب ! هدناوخ  ار  ناشزیزع  همان  نایاپ  هدرک و  قارف  هب  نیقی  هک  دندوب  ناوج  كرتخد  ردام  ردـپ و  رتشیب  همه 
نوچمه دندیـشک و  یم  یباوخ  یب  درد  بت و  ندـناشنورف  يارب  حبـص  هب  ات  هاگ  هک  دوب  يردام  يردـپ و  تفلا  سنا و  هدروخ  هرگ  داهن 

بش هک  درک ، یم  هنال  ناشناج  رد  هاکناج  مغ  دندیدرگ و  یم  دوخ  یبلق  اجلم  عمش و  رود  هب  یکیرات  بش  رد  هک  دندوب  یقـشاع  هناورپ 
دیپس يا  هماج  نوچمه  فرب  دوب و  هدنامن  یقاب  یتصرف  ون  لاس  ندیسر  ارف  ات  رگید  درک ...  یمن  حبص  رحس  ات  عمش  دوب و  یقاب  نانچمه 

هدکهد دوب . هدروآرب  رـس  هوک  سپ  زا  ینالوط  هرودکی  زا  سپ  یناتـسمز  باتفآ  نیلوا  درک . یم  ییامندوخ  هقطنم  طوش و  هوک  تماق  رب 
هناخ ماب  هک  دوخ  لزانم  طایح  رد  نانک  يداش  هدـکهد  ياه  هچب  دناتـس ! یم  ار  هیقر  ناج  يرامیب  هک  هنوگنآ  دوب  هتفرگ  يا  هرابود  ناج 

لیدنق ار  اه  هناخ  فقـس  رود  ات  رود  دنتخادرپ . یم  یفرب  مدآ  نتخاس  ای  يزاب و  فرب  هب  دندش و  یم  عمج  دش  یم  بوسحم  زین  يرگید 
اب یمارآ و  هب  اه  خـی  اهفرب و  و  تسا ! نازیوآ  ینز  ندرگ  رب  هک  دوب  تالآرویز  ساملا و  تشرد  ياـه  هناد  راـگنا  دوب  هتفرگ  یخی  ياـه 

تخود و یم  مشچ  هرظنم  نیا  هب  شکیرات  قاتا  نورد  كرتخد  دنداتفا و  یم  نیمز  هب  هرطق  هرطق  اه  لیدنق  دش  یم  بآ  اهزور  تشذـگ 
لثم هچ  رگا  دـندرک ! یم  بآ  ار  شدوجو  زا  هرطق  هرطق  اهیرامیب  ناروف  درد و  شتآ  هک  تشاگنا  یم  یخی  ياه  لیدـنق  دـننامه  ار  دوخ 

هب دوب  راوشد  شیارب  ییادـج  رواـب  دوب . زیتـس  گـنج و  رد  هراومه  شداـهن  یلو  دـناوخ  یم  نآرق  تشاد  یتـسرد  لاـح  قمر و  هتـشذگ 
ره و  درک ، یم  هنخر  شدوجو  رد  يرامیب  زا  رتارف  يدرد  تسیرگن . یم  دوخ  ینونک  لاـح  هب  دیـشیدنا و  یم  شیاـهوزرآ  اـه و  هتـشذگ 

یمسج درد  اب  ار  اهزور  نانچ  مه  تشادن و  وا  هیحور  رد  يریثات  دنداد  یم  يراودیما  دندش و  یم  عمج  شدرگادرگ  وا ، ناتـسود  هچنآ 
يدیپس دوب و  هدرک  دوجو  راهظا  ریذپان  يریـس  یعلو  اب  نیمز  دندش و  بآ  اه  خـی  راهب ، ندیـسر  ارف  اب  تشاذـگ . یم  رـس  تشپ  یناور  و 

یتدم زا  دـعب  تاناویح  رگید  نادنفـسوگ و  هلگ  دوب . هداد  توارط  يزبسرـس و  هب  دـعب  یکدـنا  یهایـس و  هب  ار  شیاج  یمارآ  هب  تعیبط 
رانک دـنموزرآ  گنتلد و  هیقر ، دـنتخادرپ . یم  ندرک  ارچ  يزاب و  هب  هاگارچ  رد  هقالع  اب  هدـمآ و  نوریب  اه  لغآ  اـه و  هلیوط  زا  ینـالوط 

كرتخد ناتسود  يراهب  زور  کی  تخادرپ . یم  شا  هتشذگ  تارطاخ  یعادت  اه و  ییابیز  ياشامت  هب  تسشن و  یم  قاتا  کچوک  هرجنپ 
دیزرو رارصا  دوخ  هبون  هب  مه  ردام  درکن . لوبق  ردپ  اما  دنربب  همشچ  رانک  هب  يروخاوه  يارب  ار  وا  ات  دنتساوخ  شردپ  زا  رارصا  اب  ناوج 
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هتفرگ و ملد  هنوخ  قاـتا و  نیا  وت  همـشچ ، راـنک  دـنربب  ونم  هک  ماوخ  یم  مدوخ  نوجاـباب  تفگ : وا  هب  هیقر  هکنیا  اـت  تفریذـپن  ردـپ  یلو 
طاـیتحا و اـب  ار  وا  شـشاداد  نز  ردارب و  درک . لوـبق  هرخـالاب  و  مرب ....  هدـب  هزاـجا  هش  یمن  ما  یچیه  نم  مدـش . هفخ  منک  یم  ساـسحا 

هلصاف همـشچ  اب  رتشیب  یمدق  دنچ  هک  ار  طولب  يالاب  دنلب  تخرد  ریز  لحم  نارتخد  دندرب  رظن  دروم  لحم  ات  هدرک و  یپیج  راوس  تمحز 
کـشا ياه  هناد  دش . لوغـشم  ناراسهوک  تشد و  هاگارچ و  ياشامت  هب  هپت  هرمک  زا  داد و  هیکت  تخرد  هب  هیقر  دندرک و  شرف  تشادـن 

رود نادنچ  هن  ياه  هتشذگ  هب  وا  ایوگ  دش ، ریزارس  شا  هتسشن  درگ  هب  نامشچ  زا  هلالآ  قیاقـش و  ياهلگ  يور  هب  هتـسشن  منبـش  نوچمه 
دیرپ یم  نوریب  هپت  لد  زا  اراوگ  درس و  بآ  دنکن . یتحاران  ات  دنریگب  ار  وا  يولج  دنتسناوت  یتخس  هب  ناتسود  زا  يدادعت  دوب . هدرک  رفس 

. داد یم  ناکت  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  هزات  ياهگرب  دـیزو و  یم  برغ  زا  يراهب  کنخ  میـسن  تفرگ . یم  شیپ  رد  ار  هرد  تشد و  هار  و 
هتخت رانک  هک  یشحو  یبالگ  تخرد  ریز  ناپوچ  دندیرپ . یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  یلاحشوخ  رورـس و  اب  تخرد  يور  ناکـشجنگ 

هچب ناکدوک و  يادص  دیـسر . یم  شوگ  هب  مه  هرد  يوس  نآ  ات  وا  ین  يادـص  تخاون  یم  ین  دوب و  هتـسشن  تشاد  رارق  یگرزب  گنس 
رب مسبت  مارآ  مارآ  نوگانوگ  رظانم  ياشامت  رد  قرغ  هیقر  دش و  یم  هدینـش  همـشچ  رانک  ات  دندرک  یم  يزاب  هلوره  هدکهد  نورد  هک  اه 

دندنام اجنآ  رد  هیقر  اب  رصع  ات  اهنآ  دندوب  یضار  دوخ  راک  زا  رایسسب  شناتـسود  یلو  دوب  يدولآدرد  مسبت  هچ  رگا  تسب . شقن  شنابل 
عمج هب  مه  زور  نآ  و  تشگرب . دوخ  کچوک  قاتا  هب  هرابود  یلاحـشوخ  زا  ییایند  اب  زین  هیقر  دندراذگ و  یقاب  ار  يزیگنا  هرطاخ  زور  و 

. دندیـشک یم  ار  شراظتنا  زارد  نایلاس  زا  سپ  شردام  ردپ و  هک  یتصرف  دوب  هدنامن  جـح  مایا  هب  يزیچ  تسویپ ...  وا  یتمالـس  ياهزور 
ناشرارـصا ناگتـسب  زا  يدادعت  هللا و  نیع  ردارب  دندوب  لزلزتم  كرتخد  یـضیرم  رطاخ  هب  اما  دنتفر  یم  هکم  هب  تسیاب  یم  اهنآ  لاس  نآ 

ات دـنداد  لوق  همه  و  دـنورب . ار  رفـس  نیا  امتح  هک  دنتـساوخ  اهنآ  زا  دوخ  هبون  هب  زین  لحم  یلاـها  یلو  دوب ، هجیتن  یب  جـح  هب  نتفر  يارب 
درد زا  یلو  دوب  هدرک  ادـیپ  نیژنآ »   » تیـساسح هیقر  هک  دوب  یتدـم  هتبلا  دـننک . تبظاوـم  هیقر  زا  دـنراد  ناوـت  رد  هچ  ره  ناـش  نتـشگرب 

شیپ و اهلاس  زا  هک  داتفا  شنیدـلاو  هدروخ  كرت  ياهاپ  ناتـسد و  دایب  هیقر  دوب . هدـنام  یقاب  عضو  نامه  اب  دوبن و  يربخ  رگید  زوسناـج 
لها همه  هک  حبـص  زور  کی  دننک . رفـس  هکم  هب  هک  دنتـشاد  يا  هقالع  قایتشا و  هچ  دندیـشک و  یم  راظتنا  ردـقچ  جـح  مان  تبث  زا  سپ 
دیاش دینکب  اعد  مارب  اجنوا  دیرب  ور  رفـس  نیا  امـش  داوخ  یم  ملد  تفگ : درک و  شنیدلاو  هب  ور  دـندوب  هتـسشن  هناحبـص  هرفـس  رود  هناخ 

زا همه  دیشک و  شوغآ  رد  ار  شرتخد  تقاط  یب  ردام  دیرب  ار  شناما  هفرـس  هیرگ و  هداد و  ور  مباوج  (س ) ارهز ترـضح  مارتحا  هب  ادخ 
هیقر دوب و  هدـنامن  جـح  مسارم  ناـیاپ  هب  يزیچ  دـنورب ....  ار  رفـس  نیا  هک  دـندش  ممـصم  شرـسمه  هللا و  نیع  دـندرک  هیرگ  بلق  میمص 

يدوز هب  هک  تسناد  یم  درک  یم  هاـگن  ار  هدـکهد  هداـج  تسـشن و  یم  هرجنپ  راـنک  حبـص  زور  ره  دوب . شنیدـلاو  راـظتنا  مشچ  تخس 
دیـشخب یم  قاتا  هب  ار  یمیالم  يامرگ  هک  قاجا  رانک  هیقر  هک  دوب  هجحیذ  مهدزای  بش  دمآ ...  دنهاوخ  هار  نامه  زا  شناسک  نیرتزیزع 

باوخ زا  همیـسارس  هیقر  دوب  هدرک  نیگآرطع  ار  طوش  تشد  ربکا  هللا  نینط  اب  حبـص  ناذا  دش و  دنلب  هدکهد  نذوم  يادص  دوب . هدیباوخ 
هک دوب  یباوخ  رکف  رد  دیمهف . یمن  يزیچ  یلو  دیـشیدنا  یم  شباوخ  هب  توهبم  تام و  تسـشن ، شتروص  رـس و  يور  قرع  دش و  رادیب 

شغارـس هب  درد  رگید  راب  هک  يزور  دوب . لایخ  رکف و  رد  ار  زور  نآ  مامت  تفر ...  ورف  باوخ  هب  لاـح  ناـمه  رد  دوب و  هداد  خر  شیارب 
هیقر و يومع  هللا  ناما  دیماجنا . لوط  هب  بش  ياه  همین  ات  تفرگ و  ارف  ار  شدوجو  يدیدش  بت  دروخ و  مهب  شلاح  بش  نآ  دوب ، هدمآ 

بـش نآ  دنیامن ; یلمع  دندوب  هداد  هللا  نیع  جاح  هب  هک  ار  یلوق  ات  دنربب  نارهت  ای  زیربت  هب  ار  وا  دـعب  زور  ود  هک  دنتـشاذگ  رارق  شردارب 
شردارب زا  هیقر  اوه  ندش  نشور  اب  دش . رادـیب  باوخ  زا  نارگن  همیـسارس و  زاب  دـید و  باوخ  رد  رگید  راب  ار  هتـشذگ  بش  يایؤر  هیقر 

هچ هیقر  هک  دوب  بجعتم  تسـشن  شا  هدازردارب  رانک  رد  ومع  هک  تشذگن  يزیچ  دـیایب و  شندـید  هب  هک  دـهدب  ربخ  ومع  هب  ات  تساوخ 
مگب و شداد  وت و  هب  طـقف  ور  يزیچ  هی  ماوـخ  یم  نوـجومع  تفگ : هیقر  دـندوب و  ریحتم  مه  شنارهاوـخ  ناردارب و  دراد . وا  اـب  يراـک 
هک مدـید  ور  یباوخ  بشیرپ  بشید و  نم  نوجومع  داد : همادا  هدرک  ضغب  ییولگ  اب  هیقر  دـنتفر . نوریب  قاتا  زا  هداوناـخ  ياـضعا  رگید 

مناخ تفگ : دروخ  هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا  دز و  یم  قرو  ار  شا  يرظن  مود  لاـس  یبرع  باـتک  هک  یلاـح  رد  مگب و  نوتهب  یتسیاـب 
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مالـس دنتـشذگ  یم  ام  هناخ  رانک  زا  هک  مدید  دندوب  ماف  هرقن  ياهبـسا  رب  راوس  هک  فافع  اب  ياهمناخ  زا  يدادـعت  هارمه  هب  ار  یـشوپزبس 
. دندرک یم  مارتحا  دندیدرگ و  یم  وا  درگ  اهمناخ  هیقب  هک  تسا  یتکوش  لالج و  اب  مناخ  دوب  مولعم  دنداد . مباوج  ییورشوخ  اب  مدرک و 
هب هتخادنا  ریز  هب  رس  كرتخد  ردارب  ومع و  يریگ ، یم  افش  مق ، ایب  هنم  شیپ  تدرد  ياود  هیقر ، مرتخد  تفگ  درک و  نم  هب  ور  مناخ  نآ 

ومع درک . یم  سح  دوـخ  دـنمدرد  لد  يور  ار  شکـشا  یمرگ  دز  یم  قرو  ار  شباـتک  هک  ناـنچ  مه  هـیقر  دـنداتفا و  هـیرگ  هـب  تدـش 
نسحم تفگ  شا و  هدازردارب  هب  درک  ور  دعب  وگن  یسک  هب  ور  عوضوم  نیا  ومع ، زیزع  تفگ : تفرگ و  مارآ  يردق  ات  تشذگ  یتاظحل 

هیرگ هدرک و  بلط  ور  هیقر  (س ) هموـصعم یب  یب  ینک . یم  هداـمآ  وـتدوخ  رـصع  اـت  مـق  هـب  نـتفر  يارب  دـمهفب  یـسک  هـکنآ  یب  نوـج 
هک ار  يدیپس  ياهربا  يراهب  کنخ  میـسن  دومیپ و  یم  هار  طوش  یبآ  نامـسآ  رد  یناج  مک  باتفآ  دوب و  رـصع  دـهدب . همادا  تشاذـگن 

شیپ رد  ار  وکام  هار  نانآ  تشذـگ . یم  اه  هپت  اه و  هناخ  يور  زا  زین  شا  هیاس  هک  يروط  هب  دـناود  یم  قرـش  فرط  هب  دـندوب  هکت  هکت 
رظتنم دنا و  هداتـسیا  هک  دندید  ار  مرح  ياه  هتـسدلگ  دورو  ودـب  رد  دـنداهن  مق  هب  مدـق  هبنـش  جـنپ  حبـص  هد  تعاس  دـعب  زور  دـنتفرگ و 

ار عوضوم  یلو  دنتفر  نایانشآ  زا  یکی  لزنم  هب  دنداد و  (س ) یب یب  هب  یمالس  رود  زا  دنیوگب . دمآ  شوخ  اهنآ  هب  ات  دنتـسه  ناشیاهمدق 
هارمه هیقر  اب  دوب  نایانـشآ  زا  یکی  رـسمه  هک  هداز  مشاه  مناخ  دندرب و  مرح  هب  ار  هیقر  برغم  ناذا  ماگنه  دنتـشاذگن . نایم  رد  یـسک  اب 
يربخ یلو  داد  یم  ناشن  ار  بش  ياه  همین  تعاس  یلو  دندیشک  یم  ار  یتفگـش  زاجعا  راطتنا  ود  ره  ردارب  ومع و  دوب و  هعمج  بش  دش .

دننک یم  ساسحا  شردارب  ومع و  هک  درک  یم  رکف  دوب و  تکاس  شوماخ و  هیقر  دنتشگرب . هناخ  هب  یگنتلد  اب  تفرگ و  شلد  هیقر  دشن .
هموصعم ترـضح  یلو  مق . ایب  تفگ  نم  هب  شدوخ  مگ  یم  تسار  نم  ادـخ  هب  هک  تفر  یم  راجنلک  دوخ  اب  تسا  هتفگ  غورد  اهنآ  هب  وا 

ماگنه و بش  دـنتفر . هعمج  زامن  هب  هیقب  هداز  مشاـه  مناـخ  زج  هب  دوب  هجحیذ  مهدراـهچ  هعمج  زور  درک  یم  هیرگ  و  سپ ...  مدـموا  نم 
یم اعد  شیارب  وا  ندید  اب  نارئاز  نانز و  داد . هیکت  ینوتـس  هب  حیرـض  يور  هبور  هداز  مشاه  مناخ  رانک  هیقر  دنتفر  مرح  هب  مود  راب  يارب 

دوجو قمع  زا  هک  دوب  کشا  زاب  درک  زاغآ  ار  همان  ترایز  مه  دعب  دناوخ  هتسشن  ار  شزامن  درک  یم  ریس  يرگید  ملاع  رد  وا  یلو  دندرک 
نارئاز لبق . بش  زا  رت  غولش  دوب  غولش  مرح  دز ، یم  ناروف  شا  هتفر  ورف  هدیشک و  رجز  ناگدید  زا  تفرگ و  یم  همشچرس  وا  صالخا  اب 
نحـص رد  نایانـشآ  زا  رفن  هس  ود  كرتخد و  ردارب  هللا و  ناما  دننامن . مورحم  هموصعم  ترـضح  ترایز  زا  ات  دندوب  هدمآ  ارهز  تشهب  زا 
هسدقم حیرـض  هب  فارطا  هب  هجوت  یب  زین  هیقر  تشاد  یـشوخ  لاح  هیقر  دننام  همه و  زا  رتشیب  هللا  ناما  دندوب  شیاین  زامن و  لوغـشم  ماما 

پچ و هب  درک و  رییغت  هیقر  تروص  گنر  هرابکی  هب  ناشلا  نم  اناش  هللادـنع  کـل  ناـف  ۀـنجلا  یف  یل  یعفـشا  ۀـمطاف  اـی  دوب  هتخود  مشچ 
هب توهبم  تام و  هداز  مشاه  مناخ  يونـش ، یم  تسادـص  نامه  نوج  هلاخ  هلاخ ، هلاخ ، تفگ : هداز  مشاه  مناخ  هب  تسیرگن  یم  تسار 

هداز مشاه  مناخ  دـش . راچد  تلاـح  ناـمه  هب  هیقر  دـعب  یکدـنا  دزن . یفرح  دـیوگ و  یم  نایذـه  وا  هک  درب  یم  ناـمگ  درک  یم  هاـگن  وا 
دوخ تشذگ و  نارئاز  نایم  زا  یتخس  هب  دنک . ربخ  ار  كرتخد  ردارب  هللا و  ناما  ات  تساخرب  ياج  زا  دروخ . مهب  شلاح  دنکن  هک  دیـسرت 
دنلب مزیزع ، هیقر  درک  یم  همزمز  شـشوگ  رد  ییادص  درک  رییغت  شگنر  موس  راب  يارب  هیقر  تفگ . اهنآ  هب  ار  عوضوم  دـناسر  اهنآ  هب  ار 

مه هناروابان  دش . دنلب  يرآ  يرآ  دش . دنلب  اج  زا  هاگآدوخان  دـش . یم  رارکت  اهراب  اهراب و  وا  نهذ  رد  مداد  تیافـش  مداد و  تیافـش  وش 
رتهب تسا  ملاس  يرآ  دنارذگ  شیوخ  یسح  رطاخ  رد  يا  هظحل  ار  شندب  تساه . هتـشذگ  دننامه  هن  دیـشک  شیاهاپ  هب  یتسد  دش . دنلب 

دندید ار  هیقر  دنداتسیا و  توهبم  تام و  دندیسر . نارهاوخ  تمسق  برد  هب  هداز  مشاه  مناخ  ردارب و  رـسپ  قافتا  هب  هللا  ناما  هتـشذگ . زا 
مـشاه مناخ  هدازردارب و  هب  یهاگن  هللا  ناما  دوب  هدرک  رپ  ار  ارـس  نحـص و  نارئاز  هلان  وادص  رـس و  دنک  یم  هاگن  شدوخ  هب  هناریحتم  هک 

دوخ و هب  يردـق  هیقر  درـشف . یم  ار  ناـشیولگ  ضغب  کـشا و  تسا ; هداـتفا  یقاـفتا  هچ  هک  دـندوب  هدـمیهف  هزاـت  اـهنآ  اـیوگ  درک ، هداز 
شوگ هب  ماما  نحـص  زا  یمظعا  تمـسق  رد  هک  دنلب  ییادـص  اب  دوشگ و  بل  یتخـس  هب  هللا  ناما  ومع  درک . یم  هاگن  حیرـض  هب  يرادـقم 

ایوگ قوش ، رکش و  کشا  تشرد  تارطق  زا  دوب  رپ  كرتخد  نامشچ  درک  هاگن  ومع  هب  تشگرب و  هیقر  و  نوجومع ، هیقر . تفگ : دیـسر 
دندرک یم  هاگن  دوب  امرف  مکح  ناشنیب  هک  یتلاـح  هیقر و  هللا و  ناـما  هب  نارئاز  دوب . هدـش  بلـس  وا  زا  ملکت  تردـق  هدـمآ و  دـنب  شناـبز 
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تمحز هب  هیقر  هداتفا ، یقافتا  هچ  دنتسناد  یمن  اما  دندوب  هتخود  مشچ  هرظنم  نیا  هب  همه  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نحـص  ياضف  یبسن  توکس 
شرتـخد هب  (س ) ارهز همطاـف  ومع  ینیب  یم  درک ! هچ  عیقب  رد  ناـمام  اـباب و  ياـعد  يدـید  نوجومع  نوجومع ...  وـمع ...  درک : زاـب  بل 

افش نم  نم ...  نوج  هلاخ  هلاخ ، دیـشک . یمن  یباوخ  یب  مارب  اهبـش  هگید  مدش  بوخ  هگید  نم  نوج  شاداد  ینیب  یم  بوخ  هداد ، تباین 
فرط هب  ربکا  هللا  هللاای و  اب  زین  ومع  تفر  حیرـض  فرط  هب  (س ) هموصعم ای  و  (س ) ارهز ای  دایرف  اب  دش و  دنلب  شا  هیرگ  يادـص  متفرگ و 

قوش و کشا  دـهد و  تاـجن  هداد  خر  یتفگـش  هزجعم  هچ  دـندوب  هتفاـیرد  یگزاـت  هب  هک  نارئاز  تسد  زا  ار  وا  اـت  دـیود  شا  هدازردارب 
. دوب هدرک  نیگآرطع  ار  مق  مرح و  ریبکت  تاولص و  يادص  دومیپ و  یم  هار  شرع  ات  هموصعملا  ۀمطاف  ای  ارهز  ای  هارمه  هب  هک  دوب  تدارا 

لآ دمحم و  یلع  لص  مهللا  دش و  دنلب  ادخ  يوس  هب  اهتسد  دمآ و  دجو  هب  ناگدنونـش  نادهاش و  ناج  شوگ  دمآرد و  ادص  هب  اه  هراقن 
دمحم

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
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ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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