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اه تربع  اه و  یتسود  نارتخد ،

باتک تاصخشم 

ناتـسود اب  تقافر  ینیـشنمه و  ماجرف  اهتربع : اهیتسود و  نارتخد  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  یلعدمحم 1334 -  اینیمیرک ، هسانـشرس : 
لایر  15000 لایر ؛   6000 کباش :  142ص . يرهاظ :  تاصخشم  بدا 1383 . رثوک  مق :  رشن :  تاصخشم  اینیمیرک . یلعدمحم  بابان 

 : تشاددای تسا  هدـش  رـشتنم  توافتم  نارـشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رـضاح  باتک  تشاددای :   9799649519134 مهدزناپ : پاچ 
نرق 14. یقـالخا --  ياهناتـساد  عوضوم :  سیوـنریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  . 1387 مهدزناپ : پاچ  تشادداـی :  مود  پاـچ 

هرامش ج]297/68   : ] ییوید يدـنب  هدر  BP249/5/ك4د3 1383  هرگنک :  يدـنب  هدر  نرق 14  یسراف --  هاتوک  ياهناتـساد  عوضوم : 
م30533-83 یلم :  یسانشباتک 

راتفگشیپ

لیاسو ینیـشنمه ، تبحاصم و  اب  دنریگیم و  سنا  رگیدکی  هب  اهنت  هن  اهناسنا  تسا . دـنمزاین  نارگید  اب  یتسود  تقافر و  هب  هراومه  ناسنا 
ذوفن دوخ  تسود  ناور  حور و  رد  ینیـشنمه ، طاـبترا و  ءهنوگ  هب  هتـسب  سکره  هکلب  دـنزاس ، یم  مهارف  ار  شیوـخ  يداـش  یناـمداش و 

يرواد ناوت  یمن  يدـب  ای  یکین  هب  سک  چـیه  هرابرد  : » دـنا هتفگ  ناگرزب  دراذـگرثا . شرادرکو  راتفگو  قـالخا  هشیدـنا و  رب  دـنکیم و 
تسود ندیزگرب  تخانش .» ناوت  یم  شا  یمیمص  ناتسود  نانیشنمه و  تافص  اب  ار  یمدآ  اریز  میسانشب ؛ ار  شناتـسود  هکنیا  رگم  درک ،

اریز دـنریذپ ، ناسآ  دنـسپدوز و  قیفر ، باختنا  رد  نارتخد ، هژیوب  ناناوج و  تسا . یگدـنز  لئاسم  نیرتمهم  زا  ناـناوج  يارب  نیـشنمه  و 
هدـیدن و زگره  هکار  یـسک  هاگ  ور ، نیا  زا  ینالقع . شجنـس  هب  ات  دـنرگن  یم  یفطاع  ياه  هزیگنا  رذـگدوز و  تاساسحا  هب  رتشیب  نانآ 

یگژیو یگداوناخ و  ءهنیـشیپ  زا  یهاگآ  نودب  دننیزگیم و  رب  یتسود  هب  یقافتا ، يدـماشیپ  ای  يداع  يدروخرب  رثا  رب  اهنت  دـنا ، هتخانـشن 
« زوسلد ِرواشم   » ناونع هب  هداوناخ  مهس  هک  تساجنیا  دنزاس . یم  رارقرب  يو  اب  ار  طباور  نیرت  فرژ  دندرکیم و  شا  هتفیش  یقالخا ، ياه 

دننک یلدمه  وا  اب  دنهد ، شوگ  شیوخ  دنزرف  لد  فرح  هب  دامتعا ، نانیمطا و  ّوج  ندروآ  دیدپ  اب  دنناوت  یم  ردام  ردپ و  دیامن . یم  ُخر 
يارب ار  حلاصان  ناقیفر  رطخ  دنناوتب  نیدلاو  رگا  دوشن . هارمگ  رکف ، هاتوکو  شیدنا  جک  ناتـسود  رذـگزا  هتـسنادن  هکدـنهد  شا  يرای  و 

هب دـنراد ، رذـح  رب  یناسک  نینچ  اب  ترـشاعم  ریذـپان  ناربج  ياه  نایز  زا  ار  نانآ  ابرلد ، اویـش و  قطنم  اب  دـنزاس و  راکـشآ  دوخ  ناناوج 
تبقارم هب  ناوج  نارتخد  نایم ، نیا  رد  و  دنروآ . مهارف  ار  شیوخ  نادنزرف  یتخبشوخ  لیاسو  دنا  هتسناوت  هتفای و  تسد  دنمشزرا  یقیفوت 

نیا زا  دـنراد . يرتشیب  يریذـپریثات  یعامتجا ، طباور  رد  دنتـسه و  يوق  یتاساسحا  فیطل و  یحور  ياراد  نانآ  هچ ، دـنراد . زاین  يرتشیب 
یناوج تصرف  زا  دوش و  افوکـش  ام  نارتخد  يرکف  يورین  هک  نآ  يارب  تخادرپ . نانآ  يرکف  يورین  تیوقت  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  ور ،
لیلحت هیزجت و  زا  دنوش و  هاگآ  نارتخد  رگید  ءهدنزومآ  ياه  ناتـساد  ثداوح و  زا  دیاب  دندرکدنم ، هرهب  هتـسیاب  هتـسیاش و  يا  هنوگ  هب 

ياه ناتساد  زا  نتفرگ  تربع  هچ ، دنیامن . راوتـسا  هدش  باسح  حیحـص و  يزیر  همانرب  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدنز  دنزومایب و  هبرجت  اهنآ ،
. دراد یم  زاب  یمتح  طوقس  زا  ار  وا  دزاس و  یم  نوگرگد  ار  یمدآ  یگدنز  ریسم  هاگ  هدنزومآ ، ياهدادیور  زا  يزودنا  هبرجت  نیتسار و 
رد ار  بابان  ناتسود  اب  ترـشاعم  ینیـشنمه و  رابنایز  راثآ  هک  تسا  ییاه  تشذگرـس  هعومجم  اه ،، تربع  اه و  یتسود  نارتخد ، باتک :

ریرحت ءهتـشر  هب  ناـنآ  ناـبز  زا  هداد و  يور  نارتـخد  یگدـنز  رد  هکدـنا  یثداوح  اـهنیا ، دزاـس . یم  رادـیدپ  ناوج  نارتـخد  مشچ  شیپ 
ام دوخ ، تیانع  فطل و  هب  دیامرف و  حالـصا  ار  ام  ملق  نابز و  تین و  هشیدنا و  هک  میهاوخ  یم  گرزب  يادخ  زا  نایاپ ، رد  دـنا . هدـمآرد 
رثا نیا  هک  نآ  دیما  هب  میهن . شیپ  هب  هدنزاس  دنمدوس و  یماگ  مدرم ، هب  تمدخ  وا و  ياضر  هار  رد  هکدهد  قیفوت  دراد و  زاب  شزغل  زا  ار 
این یمیرک  یلعدـمحم  دـشاب . نیـسپاو  زور  يارب  يا  هشوت  دـتفا و  رثوم  اـم  ناوجون  ناوـج و  نارتـخد  يزاـسدوخ  تیبرت و  هار  رد  زیچاـن 
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ناتسبات 1378

تباجن هحیار  .1

يزود نیتـسو  پـ گر ، دـن گـ ــ کن يزو  ــ ماـی يد نـ جـز بـ ناد ، زا بـ وـْیر  تناـیخ و  دزوـمآ و  تـشحو  ـو  ید يا بـا  هـت  ـ ـشر دـن فـ ـ یــش گـر نـ
هتفشآ حور  هک  تسوت  ِدای  اهنت  تسا . نم  هاگ  هیکت  سنوم و  اه ، یتخس  اه و  يراتفرگ  جوا  رد  هک  تسوت  ِدای  اهنت  اراگدرورپ ! يدعس » «

رپ ار  مدوجو  دنبدنب  یکبـس ، ساسحا  موش و  یم  مارآ  منک ، یم  لدِدرد  وت  اب  هک  هاگنا  و  دـناسر . یم  يراودـیما  لحاس  هب  ارم  ناشیرپ  و 
ما و هدوشگ  تتمحر  باتفآ  يوس  هب  ار  مدیما  ياه  هرجنپ  ما و  هتـسشن  ساسحا  ِتولخ  جـنکرد  نونکا  نم  نابرهم ! يادـخ  يا  دـنک . یم 

یم یگدنب  كاخ  رب  زاین  يور  يریذپب . تهاگرد  هب  ارم  رگید  راب  مهاوخ  یم  ما . هدرب  الاب  تفطل  رْهِم و  راونا  ندیچ  عافترا  ات  ار  مناتـسد 
ماگ ههاریب و  زا  تشگزاب  تسابیز  هچ  دزادرپب و  شیوخ  حور  هیکزت  يزاسکاپ و  هب  ناـسنا ، هک  تساـبیز  ردـقچ  مناوخ . یم  ار  وت  مهن و 

قـشع زامن  ات  ما  هدـمآ  ما . هدروآ  هانپ  تهاگرد  هب  اـهاطخ  زا  يراـب  هلوک  اـب  نونکا  نم  ایادـخ  اـه . ییانـشور  اـه و  یبوخ  هار  رد  نداـهن 
تَیونعم افص و  زا  ُرپ  يا  هداوناخ  رد  شیپ ، راهب  هدفه  رد  منک . زاورپ  تیوس  هب  لابکبس  مهن و  نیمز  رب  ار  میاهاطخ  نیگنس  راب  مناوخب و 

طابترا دـنز و  یم  جوم  تبحم  ینابرهم و  ام ، ءهناـخ  رد  دـنرتگرزب . نم  زا  هک  مراد  ردارب  کـی  رهاوخ و  کـی  مدوشگ . ناـهج  هب  هدـید 
ام راکفا  هب  دنیـشن ، یم  تروشم  ثحب و  هب  ام  اب  یگدـنز  لـئاسم  نیرتکچوک  رد  مردـپ  دراد . دوجو  هداوناـخ  ياـضعا  نیب  يا  هناـمیمص 

دنزرف نیرتکچوک  هک  نم  و  دزوماـیب . اـم  هب  ار  ندرک  یگدـنز  تسرد  ندیـشیدنا و  تسرد  مسر  هار و  دـشوک  یم  دراذـگ و  یم  مارتحا 
زا متشاذگ و  یم  نایم  رد  وا  اب  دمآ ، یم  شیپ  میارب  یلکشم  رگا  متـشاد . رارق  ردپ  تیانع  دروم  مردارب  رهاوخ و  زا  رتشیب  مدوب ، هداوناخ 

مدوب و مرگنوخ  اـشوک و  یعاـمتجا ، يزومآ  شناد  هسردـم ، رد  مدـش . یم  دـنم  هرهب  شا  هدـنزاس  دـیفم و  ياـه  ییاـمنهار  اـه و  هبرجت 
یم ما  یبهذم  ناتسود  اب  ترشاعم  ینید و  ياه  باتک  هعلاطم  فرص  متغارف  تاقوا  رتشیب  ردپ ، ییامنهار  ساسارب  متشاد . يدایز  ناتسود 

زا یلپ  شدوخ ، نم و  نایم  دیشوک  یم  یلیخ  وا  میتسشن . یم  تکمین  کی  يور  رب  سالک  رد  داشهم ،»  » نم و ناتـسریبد ، رخآ  ِلاس  دش .
، ُلپ کی  ياج  هب  وا ، مدوخ و  نیب  مدرک  یم  یعـس  دوب ، یلاـبا  ـال  یبهذـمریغ و  يرتخد  وا  هک  اـج  نآ  زا  اـما  دـنک . اـنب  یتسود  ّتبحم و 

تاغوس میارب  یماندب  ییاوسر و  زج  يزیچ  شنارذگهر ، دوش ، انب  لپ  نیا  رگا  متـسناد  یم  نوچ  منک . انب  ییانتعا  یب  زا  میخـض  يراوید 
هب ات - مورب  ناشلزنم  هب  یتعاس  يارب  متفریذپ  هک  درک  رارصا  ردقنآ  ینابز ، نیریـش  اب  دمآ و  نم  شیپ  داشهم »  » يزور اما  دروآ . دنهاوخن 

شا هدولآ  ياهاپ  هداج ، نیا  رفاسم  نیلّوا  هک  میدوب  وگتفگ  لوغـشم  وا ، قاتا  رد  مینکاشامت ! سکع  موبلآ  مینزب و  یپگ  مه  اب  حالطـصا -
درک یسرپلاوحا  مالس و  شرهاوخ  نم و  اب  دش و  قاتا  دراو  هدزرس  هک  داشهم ، ِردارب  زج  دوبن  یـسک  وا  یلب ، تشاذگ . محور  ءهنیآرب  ار 

دـصق مدرَکن و  وا  هب  ییانتعا  مدوب ، هدـشن  وربور  يا  هبیرغ  ناوج  اب  زور  نآ  اـت  هک  نم  اـما  دـنک . بلج  شدوخ  هب  ارم  هجوت  دیـشوکیم  و 
هب تبسن  شردارب  همان ، نآ  رد  داد . متسد  هب  يا  همان  وا  مدش ، جراخ  متـسود  لزنم  زا  یتقو  میامن . كرت  ار  اج  نآ  رتدوز ، هچ  ره  متـشاد 

ّتیناـسنا و يور  زا  متفرگ  میمـصت  مدـید ، یم  تقادـص  یکاـپ و  مشچ  هب  ار  مدرم  ءهمه  هک  لد  هداـس  ِنم  دوـب . هدرک  قـشع  راـهظا  نـم 
«، تسادـخ یعقاو  قوشعم  هکلب  تسین ، مرحمان  کی  ِبلق  قوشعم ، يوک  ناشن   » هک منامهفب  وا  هب  ات  مسیونب  شیارب  يا  همان  یهاوخریخ ،

، يرآ درکرارکت . ار  یناطیـش  شهاوخ  نامه  تشون و  همان  میارب  هرابود  دناوخ و  ار  ما  همان  وا  تسُج . دیاب  ادخ  رد  ار  یقیقح  قشع  سپ 
زا دننکن ، هراپ  هراپ  دوخ  سوه  اوه و  ياه  نادند  ریز  رد  ار  وا  ات  دـنریگب ، هناشن  ار  يرتخد  تباجن  تفع و  هاگره  اوقت ، یب  هزره و  دارفا 

بلق ات  دوب  هداد  اج  تبحم  زا  هدـنکآ  ياه  هملک  نایم  رد  ار  شیوخ  یناطیـش  ياهانمت  زین ، داشهم  ردارب  دـنراد . یمن  رب  تسد  دوخ  راـک 
لفاغ شدنـسپان  قـالخا  زا  یلو  متـشون . ار  شباوج  منکیم ، تیادـه  تسار  هار  هب  ار  وا  هلیـسو ، نیدـب  متـشادنپ  یم  هک  نم  دـیابرب و  ارم 
يارب تسا  يدنـس  اه ، نآ  مادک  ره  هک  ما  هدرک  یفخم  میاهباتک  يالبال  رد  هناقـشاع  ءهمان  تشُم  کی  مدید  مدـمآ ، دوخ  هب  یتقو  مدوب .

. دـنیامنب همانرب  نیا  زا  یطلغ  تشادرب  دـنمهفب و  مردام  ردـپ و  مدیـسرت  یم  مدوب . هدـش  هتـسخ  وا  ياه  همان  رارکت  زا  رگید  نم . یماندـب 
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هک داتسرف  ماغیپ  شرهاوخ  قیرط  زا  وا  اما  مریذپ . یمن  وا  زا  یمایپ  همان و  چیه  رگید ، هک  مداتسرف  ماغیپ  شیارب  داشهم »  » طسوت ور ، نیازا 
یم خـلت  ناتـساد  نیا  هب  هک  نونکا  دونـشب . مدوخ  ناـبز  زا  ار  ییاـهن  خـساپ  دـنزب و  ار  شفرح  دـنیبب و  ارم  راـب  نیرخآ  يارب  دـهاوخ  یم 
مک ِنم  يرآ ، منیشنب . وگتفگ  هب  یسک  نینچ  اب  مدش  رضاح  هنوگچ  يرایشوه ، یهاگآ و  همه  نیا  اب  نم  هک  مروخ  یم  سوسفا  مشیدنا ،

میدوب وگتفگ  مرگرس  هتسشن و  یلدنـص  يور  كراپ ، رد  مینیبب . كراپ  رد  ار  رگیدمه  ات  میتشاذگ  رارق  متفریذپار و  شداهنـشیپ  هبرجت ،
و داـشهم » ، » دـعب هب  زور  نآ  زا  متـشگزاب . لزنم  هب  سپـس  مـیدز و  هـسرپ  اـج  نآ  رد  یتعاـس  تـفرگ . سکع  دـنچ  اـم  زا  شرهاوـخ  هـک 

یم ار  تیوربآ  يوشن ، تسود  نم  اب  ییاـین و  مفرط  هب  رگا  هک  داتـسرف  یم  ماـغیپ  هزره  رـسپ  نآ  دـندش . یم  ممحازم  ناـنچمه  شردارب ،
. متفای یمن  یـصالخ  يارب  یهار  مدوب و  هدش  راتفرگ  تمادـن  هابتـشا و  خزرب  رد  يا !... هتـشاد  هطبار  نم  اب  هک  می  وگ  یم  همه  هب  مزیر و 

یم مراذگب . نایم  رد  اه  نآ  اب  ار  عوضوم  نیا  هک  متشاد  مرش  دندوب . ممسج  ندش  رغال  هرهچ و  يدرز  دهاش  زور ، هب  زور  مردام ، ردپ و 
هب همان  نآ  راب ، نیا  اما  دوب . هداتـسرف  يا  همان  میارب  رگید  ِراب  محازم ، ناوج  دورب . ناـیم  زا  ممارتحا  شزرا و  دـننکن و  كرد  ارم  مدیـسرت 

كراپ و رد  سکع  اه و  هماـن  يارجاـم  دـیکرت و  مضغب  دیـسرپ ، نم  زا  ار  عوضوم  یتقو  دـش . هاـگآ  شنومـضم  زا  داـتفا و  مردارب  تسد 
ِراـب رگا  هک  تفگو  تفر  درگلو  ناوـج  نآ  شیپ  مردارب  متـساوخ . يراـی  يو  زا  مدرک و  فـیرعت  شیارب  ار  هزره  ناوـج  ياـه  تمحازم 
دیسر سوهلب  رسپ  نآ  زا  يا  همان  رگید ، راب  هکدوب  هتشذگن  يزور  دنچ  درک . دهاوخ  تیاکـش  هاگداد  هب  وا  تسد  زا  دوش ، محازم  رگید 

تفرگ و دـهاوخ  ماقتنا  نم  زا  مریذـپن ، ار  وا  یتسود  رگا  هکدوب  هدومن  مدـیدهت  هدرک و  رارکت  ار  دوخ  یناطیـش  ياهانمت  نامه  هرابود  و 
وا اب  تسیاب  یمن  لوا  نامه  زا  هک  متـسناد  یم  مدوب . هدـش  راتفرگ  یبیجع  تسب  نب  رد  داد ! دـهاوخ  ناشن  همه  هب  ار  میاه  هماـن  سکع و 

عوضوم هک  نآ  زج  دوبن  يا  هراچ  مدرگ . راچد  ییالب  نینچ  هب  هک  مدرکیمن  رکف  جیه  متشاد و  یهاوخریخ  دصق  نم  اما  متفرگیم ، سامت 
زا ار  ناتـساد  ۀمه  منیـشنب . لدِدرد  هب  مردپ  اب  ات  دمآ  شیپ  یتصرف  ماش ، فرـص  زا  سپ  ماگنه ، بش  مراذگب . نایم  رد  مردام  ردپ و  اب  ار 

شالت و اب  هاگن  آ  ما . هتخاسن  هاگآ  ار  وا  رتدوز  ارچ  هک  تفگ  دـش ، ربخاب  ارجام  زا  یتقو  ردـپ  مدرک . فیرعت  مردـپ  يارب  ماجنا  ات  زاـغآ 
ترارش و مرج  هب  يو  ماجنارـس ، میداد . ناشن  یـضاق  هب  ار  وا  ياه  همان  میدرک و  تیاکـش  هاگداد  هب  رورـش  ناوج  نآ  زا  ردپ ، ییامنهار 
. مدروآ يور  راک  رازاب  هب  ردپ  تقفاوم  اب  ملیپد ، قوف  كردم  نتفرگزا  سپ  دعب ، لاس  دنچ  دیدرگ . موکحم  نادنز  هام  هس  هب  تمحازم ،

قیرط زا  يدیلوت ، يا  هسسوم  تشاد . یهاوخ  يرتشیب  تیقفوم  هدنیآ ا ت  یگدنز  رد  یشاب ، هتـشاد  یلام  لالقتـسا  رگا  تفگ : یم  مردپ 
ات دیـشک  لوط  هام  کی  مدرک . لیمکت  ار  طوبرم  مرف  هعجارم و  اجنآ  هب  ور ، نیازا  درکیم . مادختـسا  دنمراک  يا  هدع  همانزور ، رد  یهگآ 
زا سپ  دـنک . مهارف  ارم  مادختـسا  تامدـقم  هک  تساوخ  تکرـش  ریدـم  زا  متـسه و  دـیفم  يدرف  نم  هک  داد  صیخـشت  تمـسق ، لووـسم 

مکح زا  یلو  دیـسرارف ، دوعوم  ناـمز  میا . رد  یمـسر  مادختـسا  هب  هتفه  ود  یط  دـش  رارق  زاـین ، دروـم  كرادـم  هئارا  هدـنورپ و  لـیمکت 
تاـقالم تقو  سیئر ، یـشنم  زا  تهج ، نیا  زا  تسا . هدـمآ  شیپ  نم  ءهدـنورپ  رد  یلکـشم  داد  یم  ناـشن  نـئارق  دـشن . يربـخ  مادختـسا 

، زیم يور  دز . یم  جوم  ما  هرهچ  رد  ینارگن  بارطـضا و  مدش ، سیئر  قاتا  دراو  یتقو  منادـب . ار  دوخ  ندـشن  هتفریذـپ  لیالد  ات  متـساوخ 
یم ناشن  هسـسوم  لرتنک  ِتعاس  ههلا !... مناخ  تفگ : لمات  یکدنا  زا  سپ  درک و  زاب  ار  ما  هدنورپ  سیئر ، ياقآ  تشاد . رارق  نم  ءهدنورپ 

هنافساتم هک  هدیسر  ام  تسد  هب  یشرازگ  اما  تسا ، یضار  ناتراکزا  مه  تمـسق  لووسم  دیتسه ، بترم  مظنم و  يدنمراک  امـش  هک  دهد 
متروص زا  گنر  دنَکفا . هیاس  ملایخ  نابایب  رب  دیدرت  هودنا و  زا  هایس  يربا  میروذعم ! امش  شریذپ  زا  یقالخا ، تیحالص  نتشادن  رطاخ  هب 

هدرک ینیچ  نخـس  دوسح ، ياه  هیاسمه  زا  یـضعب  دـنَکن  دـننک ؟ یمن  مادختـسا  ارم  هک  میوگب  مردـپ  هب  روطچ  دوبن . یندرکرواب  دـیرپ .
هدیـسر ام  تسد  هب  ییاه  همان  اه و  سکع  هک  تسا  نیا  تقیقح  داد : خـساپ  سیئر  ما ؟ هداد  ماجنا  یهانگ  هچ  نم  رگم  مدیـسرپ : دنـشاب .

نیا رد  ار  امـش  يا ، هقباس  نینچ  اب  میناوت  یمن  ام  نیاربانب  دیا . هتـشاد  هطبار  هزره  یناوج  اب  ناتـسریبد  ءهرود  رد  امـش  دـهد  یم  ناشن  هک 
زا مدرک . یم  عافد  دوخ  ّتیثیح  وربآ و  زا  دیاب  تسکش . مه  رد  ارم  ساسحا  يوبس  یکتپ ، دننام  سیئر  نانخـس  مینک . مادختـسا  هسـسوم 
ارچ متفگو : مدرک  سیئر  هب  ور  دـیزرل ، یم  میاهتـسد  یتحاران  تدـش  زا  هک  یلاـح  رد  مدروخ . سوسفا  یتسپ ، يدرمناوجاـن و  همه  نیا 
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اب رتدوز  هچ  ره  تسا  رتهب  دـیمهفب ، ار  تیعقاو  دـیهاوخب  رگا  دـیا ؟ هتـسشن  تواضق  هب  نم  ءهراب  رد  هبناج ، همه  یـسررب  قیقحت و  زا  لبق 
. ما هتـشگ  باریـس  نانآ  تبحم  رهِم و  راس  همـشچ  زا  هتفای و  شرورپ  اسراپ  كاپ و  يردام  ردپ و  ناماد  رد  نم  دیریگب . سامت  مه  مردـپ 

محازم ناوج  نیا  ياه  تنطیـش  ءهصق  مهد . یم  رارق  نایرج  رد  ار  منیدلاو  هک  نآ  رگم  دـهد ، یمن  يور  ما  یگدـنز  رد  یعوضوم  جـیه 
هک نیا  زا  ریدم  ياقآ  ددرگ . نایامن  ریوزت  قافن و  هایـس  ياهربا  تشپ  زا  تقیقح  ِباتفآ  ات  دیونـشب  مردپ  نابز  زا  دـیاب  زین  ار  شرها  وخو 

هعجارم هسسوم  نآ  هب  مردپ  هارمه  دعب ، زور  عوضوم ، ندش  نشور  يارب  دش  رارق  تساوخ . شزوپ  نم  زا  دوب ، هدرک  باتش  شتواضق  رد 
تباجن ینمادکاپ و  رب  درک و  فیرعت  يو  يارب  ار  زیچ  همه  مردپ  میدومن . تاقالم  هسسوم  ریدم  اب  ردپ  قافتا  هب  زور ، نآ  يادرف  مییامن .

تسا و دوجوم  هاگداد  رد  زاـبلغد  رورـش و  ناوج  نیا  تیموکحم  ءهدـنورپ  هناتخبـشوخ ، دوزفا : شنانخـس ، ناـیاپ  رد  داد و  تداهـش  نم 
دیدرت و ياه  هیاس  تسـشن و  سیئر  لد  رب  ردپ ، یقطنم  لالدتـسا  اویـش و  نانخـس  دینک . هعجارم  اجنآ  هب  دیناوت  یم  رتشیب ، نانیمطا  يارب 

ِمعط دوب و  هدز  هقلح  منامـشچ  رد  قوش  کشا  هک  یلاح  رد  نم  دش و  اضما  نم  مادختـسا  مکح  ناس ، نیدـب  و  تخاس . فرطرب  ار  ماهبا 
، يرآ متفگ . ساپس  يزوریپ  نیا  رب  ار  نابرهم  يادخ  متـشادرب و  نامـسا  هب  هنارکـش  تسد  مدرک ، یم  ساسحا  ار  تباجن  تفع و  نیریش 
هب هاگ  ره  مه ، نم  تسا . زیگنا  تربع  هاگ  ریذـپ و  ناربج  یهاـگ  اـه ، هابتـشا  نیا  دوش . هابتـشا  راـچد  یگدـنز  رد  تسا  نکمم  سک  ره 

منهذ زا  زگره  هک  یهابتـشا  متفا . یم  شیوخ  گرزب  هابتـشا  نیتسخن  دای  هب  میاـمن ، یم  یـسررب  ار  میاـهاطخ  مشیدـنا و  یم  اـه  هتـشذگ 
هک دوب  دساف  نادان و  یتسود  اب  یماگمه  یهارمه و  گرزب ، هابتـشا  نیا  و  دهد . یم  مباذع  زونه  هنهک ، یمخز  نانوچ  دور و  یمن  نوریب 

ءهصق مبوخ ! رهاوخ  ینا  ـ ـسنا سْف  َنـ تساریذپو  ــ ینا خ ـ مرد نیـش کـه  مک نـ نادباب  يرآ : دوب . هد  رک  دشر  راب ، دنب و  یب  يا  هداوناخ  رد 
! ایادخ دنشخب . هزات  ییافص  ار  ام  لد  ءهناشاک  دنیایب و  هبرجت  ياه  هفوکش  دیراذگب  تسا . هار  زاغآ  هک  دیناوخب  ارم  یگدنز  زیگنا  تربع 

نآ امش  ناتسود  نیرتهب  (ص ) ربمایپ ناما *** ... رد  بابان  ناتـسود  بیرف  رکم و  ِماد  زا  موش و  يراج  نشور  ییادرف  رد  ات  نک  ما  يرای 
. دروآ یم  ترطاخ  هب  ینک ، شومارف  رگا  دهد و  یم  تیرای  ینکدای ، ار  ادخ  رگا  هک  تسا 

ناقفانم ماد  رد  . 2

نامرد شمان  هک  وا  مان  هب  يدعس »  » ار شین  ند  ـ یرخ دیاب  نا  ــ هب ج نم  نو  شر چـ ـ خآ تسا  تلفغ  شون  هعرج  یتسه  ناوخ  نیازا  هکره 
یلاح و ناشیرپ  رد  هک  تسوت  دای  اهنت  ادـخ ! يا  تسا . ناـفراع  جارعم  شفرعم ، هتـسکش و  ياـه  بلق  يافـش  شداـی ، هتـسخ و  ياـه  لد 

ءهداج ندومیپ  هار  رد  میاـهاپ  یتقو  هک  تسوت  داـی  اـهنت  ادـخ ! يا  دزاـس . یم  اـمرفمکح  مناـج  رب  ریذـپان  فصو  یـشمارآ  یگدـنامرد ،
رد ییاهنت و  ماگنه  رد  هک  تسوت  دای  اهنت  ادخ ! يا  دزاس . یم  راوتـسا  ار  میاهماگ  دشخب و  یم  تردق  ار  اهنآ  دوش ، یم  تسـس  یگدـنز 

اهنت يا  اه ! لد  بوبحم  يا  دز . اـس  یم  زیربل  دـیما  تبحم و  قشع و  زا  ار  مناـج  لد و  دـهد و  یم  شزاون  ار  مناور  حور و  بش ، توکس 
زا ارم  هک  مرازگیم  ساپـس  ار  وت  زاون ! هدـنب  يادـخ  يا  تسا . نم  یگدـنز  رد  نئمطم  یهاـگ  هیکت  هک  تسوت  داـی  اـهنت  ناقـشاع ! سنوم 

. یباداش توارط و  جوا  رد  مدوب و  هلاس  هدفه  يرتخد  اهزور ، نآ  يدش . نومنهر  تداعـس  هار  هب  يداد و  تاجن  یهارمگو  تریح  يداو 
یناوج نامسآ  رد  قشع  ناغرم  . یگدنز راهب  ییایور  ياهرـصق  نیرتابیز  زا  متـشذگ ، یم  یگدنز  ياه  هچوک  سپ  هچوک  نیرت  لگُرپ  زا 

یم متـسناد . یمن  ار  زاورپ  اَما  منک ، زاورپ  متـساوخ  یم  دـشاب . رجاـهم  ناـغرم  نیا  چوک  رفـسمه  اـت  تفر  یم  ملد  دـندزیم . رپ  لاـب و  نم 
هـسوب یّلجت  يوکـس  رب  ات  متـشذگیم  یناوج  ياه  هلپ  زا  منکادیپ . تسد  تسا ، قشع  هگاشامت  هک  اج  نآ  هب  یگدنز ، ياهتنا  هب  متـساوخ 

ءهچایرد رب  يدـنوادخ  تمحر  ياه  هراوف  مدرک . یم  كرد  ار  یتخبـشوخ  يانعم  دوجو ، مامت  اب  دوب . دـیما  نابرـض  میارب  یگدـنز  منزب .
نآ رب  طاشن ، روش و  ءهماگنه  نآ  رد  دوب . هدرک  وحم  دوخ  ءهناراهب  تعـسو  رد  ارم  تداعـس ، زبس  ءهریاد  ییوگ  دوب . ریزارـس  ما  یگدـنز 

هناقداص ییانـشآ ، لوا  ِزور  دمآ . میراگتـساوخ  هب  دـیمح »  » هک دوب  لاس 1359  منزب . دنویپ  یـسک  اب  ار  منیریـش  تاساسحا  نیا  هک  مدـش 
قرز و تایدام و  ءهچیرد  زا  یگدـنز ، هب  هدرک و  باختنا  متباجن  ینمادـکاپ و  رطاخ  هب  ارم  تفگو  تشاذـگ  نایم  رد  نم  اـب  ار  زیچ  همه 
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يابیز ءهناسفا  ناس ، نیدب  و  منک . اضما  ار  فافع  قشع و  نامیپ  هک  متفریذپ  تسشن و  ملد  رب  شتّیمیمـص  تقادص و  درگن . یمن  نآ  قرب 
هب ار  ام  ات  تفر  یم  قشع  راطق  درک و  یم  شزاون  ار  ام  يود  ره  ناوسیگ  ادخ ، ینابرهم  میـسن  تسویپ . تقیقح  هب  دیمح »  » نم و جاودزا 

. میتشاذگ یلع »  » ار شمان  هک  دیشخب  ام  یگدنز  ناتسوب  هب  یلگ  دنوادخ ، هک  دوب  یسورع  زا  سپ  لاس  کی  دناسرب . یتخبشوخ  هاگتسیا 
ياه هاگتسیا  نیرتابیز  یگدنز ، راطق  تخاس . یم  نادنچود  یگدنز  هب  ارم  ءهقالع  داد و  یم  يرتشیب  قنور  افـص و  ام ، ءهناشاک  هب  یلع » »
ياه نمچ  زا  دوب  ُرپ  نامیگدنز  زادنا  مشچ  دیسر . یم  یلدکی »  » ناتسوب هب  تشذگیم و  قشع  ءهشیب  زا  تشاذگ ، یم  رس  تشپ  ار  تبحم 

هتخاس تبحم  ياه  سای  اب  هک  ار  یُلپ  نانز ، هرعن  دـندیدزد و  ارم  تیونعم  ياـهراب  هلوک  قشع ، ناـنزهار  هک  سوسفا  اـما  هرطاـخ . زبسرس 
سپ یّتح  هک  مناتسریبد  نارود  ناتسود  نیرت  یمیمص  اسیرپ ،»  » و هناورپ »  » زج دندوبن  یناسک  تفص ، وید  نانزهار  نیا  دنتـسکش . میدوب ،

،62 ياه 65 - لاـس  رد  میدرک . یم  تاـقالم  ار  رگیدـمه  راـب  ود  یکی  يا ، هتفه  تشاد و  همادا  ناـنآ  اـب  مدـمآ  تفر و  ملپید ، نتفرگزا 
یم حول  هداس  ناناوج  راکـش  هب  دنتـسج و  یم  دوس  دوجوم  ياضف  زا  اه  هورگزا  یـضعب  دوب . مکاح  ام  یبالقنا  ءهعماج  رب  یبیجع  ياضف 
نیا زا  یکی  بذـج  هک  دـندوب  يروش  ُرپ  نارتخد  اسیرپ ،»  » و هناورپ » . » دـنتفرگ یم  هرهب  دوخ  نامزاس  فادـها  يارب  ناـنآ  زا  دـنتخادرپ و 

هکدوب نامز  نیا  رد  دـندومن . یم  تیلاعف  یتالیکـشت  ياهراک  رد  دنتـشاد و  يا  هنایفخم  زومرم و  یگدـنز  ناـنآ  دـندوب . هدـش  اـه  هورگ 
یفنم ریثات  مراکفا  رد  مناتسود ، اب  نم  طابترا  دننکیم . دمآ  تفر و  یمیت  ياه  هناخ  هب  دنراد و  يا  هدیچیپ  يّرـس و  یگدنز  نانآ  متفایرد 

، قلخ ییاهر  يارب  دیایب و  نوریب  یگداوناخ  ياه  ّتنـس  تراسا  زا  دیاب  نز ، هک  دندرکیم  ءاقلا  نینچ  نم  هب  اسیرپ »  » و هناورپ » . » تشاذـگ
هب رگا  هک  دـنداد  یم  هدـعو  نم  هـب  دـنتفگیم و  نخـس  یتالیکـشت  یناـمزاس و  ياـه  تیلووـسم  زا  ناـنآ  ددـنویپب . یبـالقنا  ياـهورین  هـب 
ادج هداوناخ »  » مرگ نوناک  زا  ارم  مناتـسود  يرآ ، تف . رگ  مهاوخ  رارق  نانآ  نامزاس  ياهرداک  زا  یکی  سار  رد  موش ، قحلم  ناشهورگ 

هارمه زین ، نم  دنتخاس و  یم  کیدزن  گرم  قدنخ  هب  رتشیب  رتشیب و  ارم  هظحل  ره  اهنآ  دـندناشک . ینادرگرـس  ياه  هاچ  ِرـس  رب  دـندرک و 
هارمه و دوخ  اـب  زین  ار  مرهوش  هک  مدیـشوک  یلیخ  مدـمآ . رد  ناـقفانم  ءهگرج  هب  نم  ناـس ، نیدـب  متـشاذگ . تلفغ  يداو  هب  مدـق  ناـنآ 
ات يوش  ادـج  وا  زا  دـیاب  دراد ، يا  هناگ  هچب  راکفا  ترهوش  هک  دـندرک  یم  نیقلت  نم  هب  اسیرپ ،»  » و هناورپ » . » متـسناوتن اـما  منک ، زاـسمه 
یم ورنیا ، زا  دوب . ناـنآ  موـش  ياـه  هشقن  ربارب  رد  نینهآ  يّدـس  دـیمح ،»  » دوـجو راـگنا  يزادرپـب . یتالیکـشت  ياـهراک  هب  یناوـتب  رتـهب 

وا زا  دیاب  تفای . یم  شیازفا  ام  يرکف  تافالتخا  تشذگ ، یم  هچ  ره  دننک . هراپ  ار  نامدنویپ  ءهتـشر  ناشیاهفرح ، رجنخ  اب  ات  دندیـشوک 
ای دوب !؟ هدروآ  ناغمرا  هب  میارب  هک  یلالز  تقادص  ءهناهب  هب  شیاه !؟ ینابرهم  ءهناهب  هب  يا . هناهب  هچ  هب  متـسناد  یمن  اما  مدش ، یم  ادـج 

دنسپان ياهفرح  کیلش  ریز  ار  دیمح » ، » لاح ره  هب  دوب !؟ هدیـشخب  رگید  یتوارط  تبحم ، قشع و  ياه  لگ  رتسب  رد  ارم  هک  نیا  ءهناهب  هب 
و دـندومن . یم  قیوشت  راـک  نیدـب  ارم  مه  اـسی » رپ   » و هناورپ » . » مدرک لیدـبت  نازوس  یمنهج  هب  ار  ّتبحم  قشع و  نوناـک  متفرگ و  دوـخ 

هدماین هناخ  هب  زونه  دـیمح »  » اما دوب ، يراهب  زور  کی  رهظ  زا  دـعب  دـش ... بارخ  نام  قشع  ءهناخ  نم ، ياه  يراگزاسان  رثا  رب  ماجنارس ،
زا مرسمه  ات  متـشاد  رد  هب  مشچ  تسوا . راظتنا  رد  یموش  تشونرـس  هچ  تسناد  یمن  دوب و  هدیباوخ  هراوهگ  رد  مارآ  یلع ،»  » مرـسپ دوب .

. تسب شقن  مهاگن  باق  رد  دیمح »  » نادنخ ءهرهچ  دـش و  زاب  رد  هک  تشذـگن  یتعاس  منزب . ار  میاهدایرف  راب ، نیرخآ  يارب  دـسرب و  هار 
شیاه هژم  رب  کشا  رولب  هک  یلاح  رد  دیمح ،» ! » مدوب هدـش  لدگنـس  نشخ و  ردـقچ  مدرک . باترپ  وا  يوس  هب  ار  میاهفرح  نیـشتآ  زرگ 

نیـشنمه موش و  ادج  لگزا  متـساوخ  یم  قالط ! متـساوخ و  یم  قالط  طقف  نم  اما  دنک . مارآ  ارم  شیاهدنخبل  اب  دیـشوک  یم  دوب ، ناور 
، تشادن يا  هراچ  هک  مه  دیمح » . » دـنک مامت  ار  راکو  دـیایب  رـضحم  هب  ادرف  هک  متـساوخ  وا  زا  مدز و  ار  رخآ  فرح  مشاب . هزره  ياهفلع 

یضار وا  دز . یم  جوم  شنامشچ  رد  کشا  دمآ . رـضحم  هب  رارق  قبط  دیمح ،» ، » دعب زور  دشوپب . لمع  ءهماج  ما  هتـساوخ  هب  هک  تفریذپ 
مدرک عطق  ار  یتخبـشوخ  دنویپ  ءهقاس  نم  يرآ ، دُّربب . ار  نامدنویپ  فیرظ  ءهقاس  قالط ، غیت  اب  دش  ریزگان  رخآ  رد  یلو  دوبن ، ییادـج  هب 

يرگیدزا سپ  یکی  ینادرگرـس  ییاـهنت و  ياـهزور  متخاـت . ناـقفانم  زومرم  ءهعلق  يوس  هب  لـعن ، راـهچ  هتخیـسگراسفا ، یناویح  نوچ  و 
يارب دـعب ، یتدـم  مدرک . یم  يراکمه  نانآ  اب  هتـسب ، شوگو  مشچ  متـشاد و  هطبار  زومرم  هورگ  نآ  اـب  ناـنچمه  نم ، دـش و  یم  يرپس 
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نم زا  تالیکـشت  هک  تشذـگن  یهام  دـنچ  متـسویپ . ناقفانم  هاگودرا  هب  متفر و  قارع  هب  هنایفخم  یـسوساج ، یماظن و  تایلمع  شزومآ 
زا ُرپ  شدوجو  دوب . هدومن  باختنا  نم  يارب  نامزاس  هک  دوب  يرهوش  وا  متشادن . يو  زا  یتخانش  جیه  هک  منک  جاودزا  يدرم  اب  دنتـساوخ 

ناربهر هجوت  بلج  يارب  اما  متـشادن ، وا  هب  يا  هقالع  جـیه  دـنک . جاودزا  نم  اب  اـت  داد  یم  نت  یّتلذ  ره  هب  دوب و  تراـقح  ياـه  هناـیروم 
ییوج و هنیک  نآ ، يابفلا  دوب و  یهت  ّتبحم  قشع و  ینـشاچ  زا  هک  متـسب  لد  يزیگنا  ترفن  یگدنز  هب  مداد . نت  تلـصو  نیا  هب  نامزاس 

لاچ هایـس  هب  یّلجت  يوکـس  زا  ارم  تلفغ ، هظحل  کی  دـییارگ . يدرز  هب  ما ، یگدـنز  زبس  يایور  دوب . يراب  دـنب و  یب  مانـشد و  هدـقع و 
یمیت ياه  هناخ  زا  یکی  رد  میدـمآ و  ناریا  هب  مدـیدج  رهوش  هارمه  نامزاس ، روتـسد  ساـسارب  ناـمز  نیا  رد  رک د . باـترپ  یتخب  نوگن 

ناتسود و زا  کی  چیه  اب  متشادن  هزاجا  یّتح  میدروآ . يور  هنایفخم  یگدنز  کی  هب  نامزاس ، روتسد  قبط  میدش . تیلاعف  لوغـشم  زاوها 
، هشیدـنا رکف و  زا  یهت  يا  همـسجم  نوچمه  نم ، و  سب . دوـب و  یم  ناـمزاس  يارب  مزیچ  همه  دـیاب  منک . رارقرب  ینفلت  طاـبترا  مناگتـسب ،

ياهورین طسوت  هک  تشذگ  یمن  زاوها  رد  ام  یتالیکشت  یفخم و  یگدنز  زا  یهام  دنچ  متسب . یم  راک  هب  وم ، هب  وم  ار  نانآ  ياهروتـسد 
نیا زا  میدیزخ ، یم  یخاروس  ره  هب  هابور ، نوچمه  میداد . رییغت  ار  دوخ  ءهناخ  میدوب ، بیقعت  تحت  نوچ  و  میدش . ییاسانـش  یتاعالطا 

ار يراب  تبکن  یگدنز  متفرگ و  قالط  مرسمه  زا  تالیکشت ، يربهر  روتـسد  هب  دعب ، یتدم  هّلحم . نآ  هب  هلحم  نیا  زا  هناخ و  نآ  هب  هناخ 
اب يراکمه  هک  متسناد  یم  مداتفا . نادنز  هب  مدش و  ریگتـسد  متـشاد ، نامزاس  دارفا  اب  هک  يرارق  ِرـس  دعب ، هام  جنپ  مدرکزاغآ . ییاهنت  رد 
ار شهایس  ياه  هیاس  يدیما ، ان  سای و  مدوب . نارگن  برطضم و  دراد . نیگنس  یتازاجم  يراکبارخ ، تایلمع  رد  تکرش  ناقفانم و  هورگ 

هجنکـش ما . هدوب  ریـسا  یهاگ  هجنکـش  هچ  رد  هک  مدیمهف  مدمآ و  نوریب  تلفغ  ءهلیپ  زا  نادنز ، رد  دوب . هدـنکفا  مبلق  حور و  نامـسآ  رب 
مامت دیاب  کنیا  دوب . هتـشاذگن  یقاب  میارب  يزیچ  جنر ، درد و  زا  ُرپ  هدرـسفا و  یحور  زج  هتخاس و  دوبک  ارم  بلق  حور و  مامت  هک  یهاگ 
ییاـه شــسرپ  ربارب  رد  مدوـمن . یم  اـشفا  ار  كاـنرطخ  هورگ  نآ  ياـهتیانج  رارــسا و  مدرکیم و  راکــشآ  ار  دوـخ  ياـه  يراـک  یفخم 

ییاهزیچ اهنت  یلدگنـس ، یچوپ و  ییاوسر ، يدـیماان ، مدـید . یم  رات  هریت و  ار  ما  هدـنیآ  دوب . رازیب  اهنآ  ندینـش  زا  محور  هک  متفرگرارق 
ءهدـنرپ اما  متفرگ ، رارق  ینهآ  ياه  هلیم  تشپ  مدـش و  ریـسا  مداتفا . نادـنز  هب  يرآ ، دوب . هدـش  یـشاقن  ما  یگدـنز  يولبات  رد  هک  دـندوب 

دوب نامز  نیا  رد  متفای . ار  مدوخ »  » متسکش و ار  تالیکشت »  » فوخم ءهلیپ  اما  منکشب ، متسناوت  یمن  ار  نادنز  ياه  هلیم  دش . دازآ  محور 
یناتـسود نم ، فارحنا  لـماع  نیرتـگرزب  مدـید  یم  منیـشنب . شیوـخ  هایـس  درکلمع  لـیلحت  هیزجت و  هب  مشیدـنیب و  تسرد  متـسناوت  هک 
ملاسدرخ دنزرف  هداوناخ و  مرگ  نوناک  هک  دندرک  مقیوشت  سپس  دنتخاس و  نیبدب  مرهوش  هب  تبـسن  ارم  دوخ ، دیلپ  رکف  ءاقلا  اب  هکدندوب 

يرگید زیچ  هب  رازاب ، هچوک و  هانگ  یب  مدرم  راتـشک  يزیرنوخ و  هب  زج  هک  دنتخاس  ییالویه  نم  زا  نانآ  مدنویپب . نانآ  هب  مزاس و  اهر  ار 
تردق اه و  سوه  ءهچیزاب  ار  ما  هداوناخ  مرـسپ و  ار ، مرهوش  ار ، متباجن  تفع و  ار ، متیـصخش  ار ، ما  یگدنز  نانآ  يرآ ، دیـشیدنا . یمن 

. مدوب نامیـشپ  هدنکفارـس و  مدش . راضحا  نادجو  هاگداد  هب  مورب ، یمالـسا  يروهمج  هاگداد  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـندرک . دوخ  ياه  یبلط 
رابکی هک  مدرک  هثاغتسا  مدز ، دایرف  داد . بقل  لدگنـس  يردام  افو و  یب  ینز  ارم ، درک و  رداص  ار  شیوخ  مکح  نادجو ، ِهاگداد  یـضاق 

مدرک و هراپ  ار  سوه  اوه و  ياهریجنز  نادنز ، ياه  هلیم  تشپ  رد  ناس ، نیدـب  میامن . ناربج  ار  ما  هتـشذگ  ات  دـیهد  تصرف  نم  هب  رگید 
رابغ درگ و  نیب  رد  اه  لاس  هکار  ما  هداجس  متخاس . رطعم  وبـشوخ و  نابرهم ، دنوادخ  هاگرد  هب  یهاوخرذع  هبوت و  رطع  اب  ار  میاه  سَفَن 

هک یخرـس  لگ  هدش و  لامدگل  یگدنز  رب  متـشاذگ و  یم  هدجـس  رب  رـس  نادنز  رد  اهبـش ، مدروآ . نوریب  دوب ، هدش  ناهنپ  ریوزت  قافن و 
ام یگدنز  ینامـسآ  ءهیده  هکوا  مه  متـسیرگ ، یم  یلع »  » مرـسپ دای  هب  متخیر . یم  کشا  مدوب ، هتـسکش  دوخ  ییافو  یب  اب  ار  نآ  ءهقاس 

هدرب یپ  دوخ  تاهابتشا  هب  نادنز  رد  سگرن ... مناخ  دندوب : هتشون  ما  هدنورپ  رد  نادنز  نالووسم  دیـسرارف . همک  احم  زور  ماجنارـس  دوب .
تخـس شا  هتـشذگزا  هدرک و  یفرعم  ار  ناـنآ  یمیت  ياـه  هناـخ  دوخ و  هورگ  دارفا  هداد و  ناـشن  یبوـخ  يراـکمه  اـه ، ییوجزاـب  رد  و 
یـضاق ریگ د . رـس  زا  ار  شا  هتـشذگ  نیریـش  یگدـنز  ددرگرب و  شا  هداوناخ  مرگ  نوناک  هب  رتدوز  هچ  ره  دراد  وزرآ  وا  تسا . نامیـشپ 

قفا تشاد و  نم  اب  یبوخ  دروخرب  يراکبارخ ، رورت و  تایلمع  رد  نتشادن  تکرش  رطاخ  هب  دوجوم و  دهاوش  دانسا و  هب  هجوت  اب  هاگداد ،
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تـسوپ رد  یلاحـشوخ  زا  دـش . غالبا  نم  هب  هاـگداد  مکح  دـعب ، هاـم  کـی  دوشگ . یهلا  شزرمآ  تمحر و  ِیبآ  نامـسآ  هب  ار  مناگدـید 
یم یقیرغ  هب  متفاـی . هزاـت  ییاـیند  ربارب  رد  ار  دوخ  هظحل ، نآ  رد  مدـش . دازآ  نادـنز  زا  متفرگرارق و  وـفع  دروـم  نم  يرآ  مدـیجنگیمن .

هب زاین  هک  يا  هتفای  تاجن  ِقیرغ  دـعلب . یم  ار  هزات  ياوه  قیمع ، ياه  سَفَن  اب  هتفای و  تاجن  ینافوط  ياـیرد  نیگمهـس  جوم  زا  هک  مدـنام 
مناگدـید رد  ار  هیرگ  ربا  اهزور ، نآ  دای  مدرکرورم . ار  ما  هتـشذگءهمانراک  هرابود  متـسشن و  راوید  جـنُک  اج ، ناـمه  تشاد . يریگتـسد 

زا دوب و  هدز  خـی  میاه  هناش  دوب . هدـیچیپ  فارطا  ياضف  رد  میاه  هیرگ  يادـص  مریگب . ار  مدوخ  يولج  متـسناوت  یمن  تخاس . یم  روراب 
نیا رد  مو ! ؟ رب  اجکو  منکب  دیاب  هچ  ایادـخ !  مدوب . ریـسا  شیوخ  ياهاطخ  تاهابتـشا و  تسب  نب  رد  مدـیزرل . یم  دوخ  رب  امرـس  تّدـش 

وا يرآ ، داد . یم  یگنرکی  صـالخا و  تشذـگ و  يوب  هک  یتسد  دوب . دـیما  نابرـض  هک  یتسد  دروخ . ما  هناـش  رب  یمرگ  تسد  ماـگنه ،
هانپ مردام  شوغآ  هب  دومن . یم  رتشیب  ارم  يراسمرـش  دیمح ، ياهدنخبل  دندوب . هدمآ  نم  ندنادرگ  زاب  يارب  مردام  هارمه  هک  دوب  دیمح » »

ارم ياه  هابتـشا  هکدـنامهف  نم  هب  قشع ، زا  راشرـس  فیطل و  هاگن  نآ  اب  دـیمح »  » یلو مدینـش ، یم  ار  نادـجو  ياه  هنایزات  يادـص  مدرب .
بش نآ  تسا . رت  نیگنر  قیاقش ، زا  رت و  فاص  هنیآ  زا  تسین ، گنس  زا  قشاع  لد  امّلـسم  دوب و  نم  قشاع  دیمح » ، » یلب تسا . هدیـشخب 

« یلع : » نامقشع رطعم  هچنغ  تفرگ . لکش  ام  نیب  هناقشاع  ياه  لزغ  دش و  هدرتسگ  نامیگدنز  هرفس  هرابود  دوب ، هراتس  قرغ  نامسآ  هک 
نم و دیـشخب . یم  یمرگ  دوب –  هدز  هفوکـش  هزات  هک  ار –  نامیگدنز  درـس  ياه  هخاش  ناوخلزغ ، یلبلب  نوچمه  دوب و  هدـش  گرزب  زین 

شیوخ هاگرد  هب  ارم  هک  مراذـگ  ساپـس  ار  ادـخ  نونکا  میدـیرفآ . ار  اـه  هظحل  نیرت  نیریـش  میدرک و  جاودزا  مه  اـب  رگید  راـب  دـیمح ،
هحفـص زا  ار  هارمگ  رگ و  بیرف  ناتـسود  ياه  يدیلپ  اه و  یهایـس  دنک  کمک  ات  دومن  مبیـصن  تشذگ  اب  نابرهم و  يرهوش  تفریذـپ و 

هتـش نیب فـ نا بـ ـ ـسک يا  ـ مزا ـی بـیـ ناوج را  ـ گزور هب  يرآ : مراذـگب ... مدـق  اه  یبوخ  اـه و  یکاـپ  هار  رد  میادزب و  یگدـنز  هنحـص  لد و 
هک نانآ  (ع ) یلع ماما  دنا ***  درخ  اب  دنا و  هشِیپ  رنه  یمدرم کـه  نک ز  نیچلگ  قیفـش  یقیفر  شیوخ  يار  دنا بـ دد  وید و  یـا  دن ، ـ لاصخ

. دنتسین ناما  رد  يراتفرگ  الب و  ياه  دنزگ  زا  دننک  یم  ینیشنمه  نادب  اب 
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شیپ ددرکن  مخ  شنت  رد  ـ نا نا  و جـ ــ د چ ــ ـشاب قح  ه  ــ کره نار  ـ گید زا  ـر  یذـپ ناـمر  دو فـ ــ ـش ناور مـی  شناـمرف  تسین  دوخ  ر  ــ هکره ب
هسردم ياضف  رد  ناذا  زاونلد  ياه  هژاو  لابقا »  » تسکش یهاوخ  ار  فوخ  مسلط  ره  ت  ـــــ سد هب  يراد  َْهلا » ال   » يا ـ صع ات  شندرگ  لطاب 

، يرآ دوب . هدش  زاغآ  وا  ياه  ینابرهم  شراب  ادخ و  تصخر  شوارت  قوشعم . اب  زاین  زار و  تیونعم و  میمـش  زا  دوب  ُرپ  اضف ، دوب . هدیچیپ 
نوچمه زومآ ، شناد  نارتخد  مدید  یم  هک  یتقو  مدرب  یم  تذل  ردقچ  نیتسار . بوبحم  قوشعم و  اب  وگتفگو  رادـید  ماگنه  دوب و  رهظ 

لاب و رارق ، یب  تسم و  ياه  هلچلچ  دننام  نانآ  یتقو  دوب  ابیز  ردقچ  دندروآ . یم  رب  دیحوت  ءهنایشآ  زا  ار  قشع  ءهمغن  ناوج ، ياهوتـسرپ 
هیدـه قوـشعم  هب  شیاـین  زبـس  بارحم  رد  ار  کـشا  كربـلگو  دـندرب  یم  ورف  دوـخ  رپ  لاـب و  رد  رـس  هناعـضاخ ، هاـگنآ  دـندز و  یم  رپ 
دوجو يافرژ  زا  ار  قشع  دنتخاس و  یم  ینارون  وضو  منبش  اب  ار  دوخ  ءهرهچ  خرـس ، ياه  لگ  نوچ  نانآ  یتقو  دوب  ییابیز  جوا  دندرکیم .

ات سپس  دنتسشن و  یم  قشع  ءهداجـس  رب  دندوشگ و  یم  ار  شیاین  اعد و  ياه  لاب  دندرک و  یم  رـس  رب  قشع  مارحا  نانآ  دندز . یم  دایرف 
گرب تیونعم ، تبرغ  زییاپ  رد  دـنداد و  یم  رـس  یگدادـلد  ریبکت  لد ، ِهت  زا  مناتـسود  ءهمه  يرآ ، دـندمآ . یم  رد  زاورپ  هب  توکلم  ماـب 

یم ار  یتسه  قوشعم  نیرت  ناـبرهم  نیرتاـبیز و  دـندرک و  یم  درخ  قشع  ءهداجـس  ياـپ  ریز  رد  ار  سوه  اوه و  حور  یب  کـشخ و  ياـه 
اه هناورپ  فاوط  هک  تشذگ  یمن  يا  هظحل  تیونعم . ياه  هناورپ  دـندوب ، هناورپ  همه  نانآ  دـنتخادرپ . یم  زاین  زار و  هب  وا ، اب  دـندناوخ و 

نوچ ياهبل  زا  تسکش . یم  ار  نمیرها  رورغ  یتشک  ناشدوجـس ، عوکر و  يابیز  ياه  جوم  دندوب . دوعق  مایق و  رد  یگمه  دش . یم  زاغآ 
هب ارم  هبوبحم »  » شپت یب  ِلد  دیپت ، یم  قوشعم  دای  هب  هک  ادیـش  هلاو و  ياهبلق  همه  نیا  نایم  رد  اّما  دیوارت . یم  یگدنز  زار  نانآ ، ءهچنغ 

يادـخ هک  ییابیز  همه  نآ  اب  تشادـن . یتفاطل  جـیه  دوب ، ناـیامن  شا  هرهچ  رد  هک  یتوارط  تفاـطل و  همه  نآ  اـب  دوب . هتـشاداو  یتفگش 
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تخرد سوه ، مومسم  ياهداب  دوبن ! اه  لد  ِبوبحم  هبوبحم ،»  » يرآ تشادن . شتـسود  یـسک  دوب ، هداهن  تناما  هب  شا  هرهچ  رد  نابرهم 
، شیاین هماگنه  نآ  رد  رهظ و  زور  نآ  دوب . هتخاس  رات  هریت و  ار  شهام  نوچ  هرهچ  توهـش ، هانگ و  ياـهراگنز  هدز و  تفآ  ار  شدوجو 

وـس ره  هب  فده  یب  دش و  هسردم  دراو  یتوافت  یب  اب  هبوبحم » ، » دـندوب ناور  زامن »  » زبس غاب  يوس  هب  تعرـس  اب  اه  هچب  ءهمه  هک  هاگنآ 
«! هبوبحم : » مدز دایرف  متفر و  شیپ  مدرمـش . تمینغ  ار  تصرف  درپس . یم  انف  داـب  هب  ار  شرمع  ياـه  هیناـث  نیرتاـبیز  تشاد و  یم  رب  ماـگ 

نوریب تلفغ  يربخ و  یب  ياه  هلیپ  زا  ار  شا  هنایوجادـخ  ترطف  تیمیمـص ، تبحم و  يوراد  اب  مدیـشوک  تخود . مهاگن  هب  ار  شهاـگن 
یب ارم  لاوس  دـش و  مکاح  ام  نایم  قیمع  یتوکـس  یناوخ !؟ یم  زامن  وت  مدیـس : رپ  سرپب ! تفگ : مراد . یـشسرپ  هبوبحم ،» : » متقگ مروآ .

منامشچ هب  مامت  یخاتـسگ  اب  تشادرب و  رـس  هبوبحم »  ، » ماگنه نیا  رد  مدیـسرپ . مدیـسرپ و  زاب  مدرکن و  شیاهر  نم  اما  تشاذگ . خساپ 
اب تسا . مولعم  تا  هرهچ  زا  يرادن . يا  هطبار  ادخ  اب  هک  متسناد  یم  متفگ : مدروآرب و  لد  ِهت  زا  يدرـس  ِهآ  لایخ !  یب  تفگو : تسیرگن 

شلد رب  هاکناج  یمغ  دشاب . هتفرگ  ار  شا  ییابیز  فوسک ، هک  يدیشروخ  نانوچ  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  نم  ءهرهچ  رگم  دیسرپ : یتفگش 
زیچ هن  دیـشیدنا ، یم  نیمه  هب  وا  دـشاب . هتـشادن  یگنر  بآ و  رگید  دورب و  تـسد  زا  شا  هرهچ  ییاـبیز  هـک  دوـب  نآ  نارگن  وا  تسـشن .

. دومن یم  اوادـم  هبوـت  مهرم  اـب  ار  شهایـس  بلق  درک و  یم  كرد  ار  یقیقح  ییاـبیز  تسیاـب  یم  اـما  دـش ، یم  نیگمغ  وا  يرآ ، رگید .
زا یگدنز ، زا  يونعم ، ییابیز  زا  ادخ ، تمحر  شراب  زا  دیسر . یم  تداعس  غاب  هب  هک  شیاین  زبس  ءهداج  زا  متفگ . شیارب  مدرک و  عورش 

يایند رد  هبوبحم ،» . » دوبن میاهفرح  رادـیرخ  دوب و  هدرک  رپ  ار  شزغم  ياهرایـش  مامت  تلفغ ، هانگ و  ياهراگنز  ییوگاما  نیـسپاو ... زور 
ییاه سابل  داد و  یم  لدـم  ار  شیاهوم  یبرغ ، ياه  هشیپرنه  زا  دـیلقت  هب  زور  ره  دوب . هراوهام  ياـیند  وا ، ياـیند  درک . یم  ریـس  يرگید 

یم دوخ  لابند  هبار  زابـسوه  ناناوج  نامـشچ  دز و  یم  هسرپ  اـهنابایخ  رد  اـه  تعاـس  ظـیلغ ، یـشیارآ  اـب  دیـشوپ و  یم  بیرغ  بیجع و 
اه هچب  يارب  ار  اهنآ  رایسب ، بات  بآ و  اب  درک و  یم  تکرش  تشادن ، يزیچ  یگزره  هانگ و  زج  هک  ییاه  ینامهیم  اهیتراپ و  رد  دیـشک .

. تسـشن یمن  شناج  شوگ  رب  میاهرادشه  اهزردـنا و  تهج ، نیا  زا  درک ، یم  ریـس  يرگید  يایند  رد  هبوبحم »  » يرآ دومن . یم  فیرعت 
راتفر نیا  زا  تشاذگ . مرانکزا  یتوافت  یب  اب  سپـس ، تسا و  سب  ینارنخـس  تفگو : دناشن  هرهچ  رب  یخلت  مخا  دش ، مامت  منانخـس  یتقو 

شدوجو رب  تلفغ ، ماشآ  نوخ  ياهولاز  دوش ، رود  ادخ  زا  سک  ره  متسناد  یم  تخوس . یم  شیارب  ملد  مدش . تحاران  رایسب  هبوبحم ،» »
زا سپ  یکی  ناتـسریبد  يراهب  اـبیز و  ياـهزور  دـش . مه  روط  نیمه  هنافـساتم ، دـنرب و  یم  اـمغی  هب  ار  شا  یتسه  دـنزادنا و  یم  گـنچ 
هب ناطیـش  هار  زا  تسه ، تصرف  ات  متـساوخ  یم  وا  زا  مدرک و  یم  تحیـصن  ار  هبوبحم » ، » تدم نیا  مامت  رد  نم  تشگ و  يرپس  يرگید 

. دوب هدـناود  هشیر  شحور  ياه  لولـس  مامت  رد  هانگ  ناطرـس  دوب . وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  هار  ِعناـم  شرورغ ، اـما  ددرگزاـب . ادـخ  هار 
هتفر شیپ  ادخان  نودب  یناوج ، مطالترپ  يایرد  رد  وا  دوب . هدـش  ریقح  تسپ و  یناسفن  ياهوزرآ  ربارب  رد  يزامن ، یب  رطاخ  هب  هبوبحم ،» »

هک ییاه  تقافر  شعورـشمان . ياه  تقافر  دوب و  هدـنام  وا  ءهدز  کپک  مسج  دوب . هدـش  قرغ  ءاشحف  هاـنگ و  ءهدننکـش  ياـه  جوم  رد  و 
نارود تفر . یم  ورف  یگزره  داـسف و  قـالتاب  رد  رتـشیب  رتـشیب و  زور ، ره  دوـب و  هتخادـنا  وا  ندرگ  رب  ار  يراـب  دـنب و  یب  نـیگنن  قوـط 

ار هبوبحم »  » هک متشگیم  زاب  هناخ  هب  هاگشناد  زا  يزور  تشذگ . لاس  دنچ  متشادن . ربخ  هبوبحم »  » زا رگید  نم  دیسر و  نایاپ  هب  ناتسریبد 
یم ربخ  گرزب  یمغ  زا  شا ، هدیکت  مادنا  فیحن و  درز و  ءهرهچ  داد . رـس  ار  هیرگو  تخادنا  مشوغآ  رد  ار  شدوخ  دـید ، ارم  ات  مدـید .

رد هک  مراد  رطاخ  هب  بوخ  تفگ : هبوبحم » . » متسشن شا  یگدنز  ناتساد  ندینـش  هب  روبـص ،»  » گنـس نوچمه  مداد و  يرادلد  ار  وا  داد .
. مدمآ راتفرگدایش  یناوج  ماد  رد  شیوخ ، تسد  اب  مدینشن و  ار  وت  نانخس  نم  اما  يدرک ، تحیصن  ارم  اهراب  ناتـسریبد ، شوخ  ياهزور 

مه اب  هک  یتخبـشوخ  ءهنایـشا  زا  تفگیم ، نخـس  ابیز  يا  هدـنیآ  زا  وا  مدرپس . وا  هب  لد  مدـش و  انـشآ  نیمار »  » اـب اـه ، یتراـپ  زا  یکی  رد 
« نیمار  » هب الماک  رگید  میتفر . كراپ  شدرگ و  هب  مه  اب  مردام ، ردپ و  مشچ  زا  رود  میدرک و  تاقالم  رگیدکی  اب  اهراب  تخاس . میهاوخ 
، ور نیازا  دوب . هاگآ  شدوخ  هب  تبـسن  نم  ءهقالع  زا  زین  وا  مدش . یم  هدرـسفا  تحاران و  مدید ، یمن  ار  وا  يزور  رگا  مدوب . هدرک  تداع 

ناشلزنم هب  یتقو  مورب . ناش  هناخ  هب  هک  تساوخ  نم  زا  يزور  تخاس . دوخ  ياـه  سوه  یناـبرق  ارم  هنادرمناوجاـن  درک و  حرط  يا  هشقن 
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نیا رد  تفگ : نیمار » . » میتفگ نخـس  قشع  نوناک  نتخاس  جاودزا و  هدـنیآ و  ءهرابرد  مه  اب  اه  تعاس  دوبن . اج  نآ  ام ، زج  یـسک  متفر ،
دهاوخن يا  هثداح  جیه  هک  مدیشیدنا  یم  نینچ  تسشن و  یم  مبلق  رب  شیابیز  نانخس  درادن . تسود  نم  ءهزادنا  سکچیه  روانهپ ، يایند 

تشادرب و شدوخ  یکی  تشگرب . تبرـش  ناویل  ود  اـب  تفر و  هناـخزپشآ  هب  سپـس  نیمار » ... » دـنک ناریو  ار  ناـم  قشع  نوناـک  تسناوت 
ار دوخ  مدوشگ ، مشچ  یتقو  متفر . لاح  زا  دش و  تسس  مندب  دعب ، یتاظحل  مدیشک . هرابکی  متفرگار و  تبرـش  داد . نم  هب  ار  رگید  ناویل 
زا وا  دوب . هدرب  جارات  هب  ار  متفع  ءهیامرـس  نیمار » ، » یـشوه یب  ياه  هظحل  رد  يرآ ، مدیمهف . ار  زیچ  همه  يدوز  هب  متفای . يدب  عضو  رد 
هب کـیدزن  ءهدـنیآ  رد  هکداد  لوق  نم  هب  وا  میوگن . نخـس  یـسکاب  هراـب  نیا  رد  منک و  كرت  ار  ناـش  هناـخ  رتدوز  هچ  ره  تساوـخ  نم 

حبـص ات  متفر و  مقاتا  هب  مدیـسر ، هناخ  هب  یتقو  مدمآ . نوریب  ییاوسر  گنن و  ءهمخد  نآ  زا  نایرگ  مشچ  اب  دـمآ ! دـهاوخ  میراگتـساوخ 
یم شمارآ  وا  ءهدـعو  هب  ار  دوخ  دـعب ، ياـهزور  مدـید . یم  کـیرات  هریت و  ار  ما  هدـنیآ  درک و  ینیگنـس  ملد  رب  گرزب  یمغ  متـسیرگ .
هتفر نپاژ  هب  راک  يارب  دـنتفگ  متفاین . وا  زا  يرثا  متفر ، شغارـس  هب  یتقو  دـشن . يربخ  نیمار »  » زا متـسشن ، راظتنا  هب  هچ  ره  اما  مدیـشخب .
مناد یمن  دـنرادن . ربخ  ناـشرتخد  ییاوسر  زا  مرداـم  و  تسین . نیمار »  » زا يربـخ  جـیه  درذـگ و  یم  ناـمز  نآ  زا  لاـس  ود  نونکا  تسا .

. درک دـنهاوخ  هتکـس  نآ  ییاوسر  گنن و  غاد  زا  دـنربب ، هعقاو  نیا  زا  ییوب  نانآ  رگا  مراذـگب . نایم  رد  ناـنآ  اـب  ار  مجنر  درد و  هنوگچ 
رب ار  متارطاخ  رتفد  هتشذگ ، دای  هب  یهاگ  مرادن . هیرگ  زج  یـسنوم  اه ، بش  تسا . هتفرگ  یلیخ  ملد  نتـشیوخ !... راک  هب  ناریح  ما  هدنام 

ياهزور اهزور ... نآ  دوش . یم  یعادت  منهذ  رد  ناتسریبد  تارطاخ  یمامت  ناهگان  دنا . هتـشون  میارب  يزیچ  مناتـسود  کیاکی  مراد . یم 
نوچ مناتـسود  هک  ییاهزور  يزاسدوخ . زاـمن و  ياـهزور  شـالت . سرد و  ياـهزور  نم . تلفغ  يربخ و  یب  ياـهزور  هسردـم و  بوخ 

زا دیلقت  لابند  هب  هک  ییاهزور  مدـیدنخ . یم  نانآ  هب  توهـش ، هانگءهلیپ و  رد  نم  دـندوب و  ادـخ  اب  زاین  زار و  لاح  رد  قشاع  ياه  هناورپ 
رگید هک  ییاـهزور  مدوب . رو  هطوغ  داـسف  بـالجنم  رد  هتفرگ و  هلـصاف  نمادـکاپ  بیجن و  رتـخد  کـی  ّتیوـه  زا  یبرغ ، ياـه  هشیپرنه 

، مغ ـه  خا ــ ـش هب  ِرفولین  ما  هدرو  ــ بآ خ ر  ــ گج ِنو  ـه ز خـ لال نم  تسا ... هدنامن  نآ  زا  يزیچ  هرطاخ ، گرب  دنچ  زج  تسین و  ینتـشگزاب 
گنچ وچ  هدـیمخ  ارچ  هک  یناد  ما  هدروـخ  باـنوخ  نماد و  هدـیرد  يرمع  ـمـی  ـسبت مر  ـم کـه بـه جـ قیا ــ قـش نآ  ما مـن  هدرو  ــ باـت خ

ما هدروخ  بادرگ  هنیـس  هب  نا ، ـ بداب ـی بـی  گد ـ نز نا  ـ فوط هت ز  ـــ ـسکش ـق  یاق نو  ما چـ هدروخ  باـب  ـــ حا یل  ـ یـس ریغ ، مزب  رد  متماـق  تسا 
، يروابان تهب و  لاح  رد  نم  و  تفر . درک و  یظفاحادخ  نم  زا  دوب ، نامیـشپ  مدان و  شا  هتـشذگزا  تسیرگیم و  هک  یلاح  رد  هبوبحم ،» »

زیگنا مغ  تشذگرس  متـشادن . غارـس  وا  ییاوسر  نامرد  يارب  یمهرم  رگید  اریز  مدروخ ، سوسفا  طقف  مدینـش و  ار  شا  یگدنز  ناتـساد 
یناطیـش ياه  یتسود  برغ و  ءهدـنبیرف  رهاـظم  هراوهاـم و  زا  هک  ناـنآ  رگن . هدـنیآ  رایـشوه و  نارتخد  يورارف  تسا  یغارچ  هب ،» وبحم  »

. دنا هداد  رارق  شیوخ  یگدنز  يوگلا  ار  یمالسا  لیـصا  گنهرف  دنراد و  یم  رب  ماگاه  ییانـشور  اه و  یکاپ  راید  رد  هک  نانآ  دننازیرگ .
هک میوگن  نم  یشاب  ـْل  گرد وت  زاب و  دمدب  ْلگ  یسب  یـشاب کـه  لد  ـ ـشوخ هک  شوک  نآرد  تساراهبون  نخـس : نیریـش  ظفاح  لوق  هب  و 

هکدـشاب ـف  یح تسار  ـ گد ـی  لاـحرتفد ـی  قرو ره  ـن  مچرد یـشاب  لـقاع  كریز و  رگا  یناد  دوخوت  هک  شوـنب  هچ  نیـشن و  هکاـب  نوـنک 
زا ددـم  اـظ گـر  ــ فاـح یـشاب  لز  ـ نم ف  ــ قاو را  دَوـب ، ناـسآ  نت  ـ فر تسودرب  اـت  ـا  مز میبزارپ  تسا  یهار  هچرگ  یـشاب  ل  ــ فا ـه غـ مهرا ـ کز

وگتفگ دایز  نانآ  اب  نیشنب و  ناگنازرف  نانمادکاپ و  اب  (ع ) یلع ماما  یشاب ***  ل  ــ یامش ْعوبط  ِدهاش مـ نآ  د  ــ یـص ـد  ـشاب تد  ـ نلب ـت  خب
. دوش هدوزفا  وت  شناد  رب  یشاب ، اناد  رگا  دنزومآ و  شناد  ار  وت  یشاب ، نادان  رگا  اریز  نک ،

نمیرها تفایض  . 4

رثا یباـی  ــ یها ن ـــ ـی ـس ز  ــ وا ج زا  تشگنا گـر  يوـس  يرذـگب  رگو  يرب  نـ ـــ هم ع ــ وـت ه ـه  ماـج دو  ـ ـش يرذ  ــ گب رگا  نا  ــ ـشورف ربـن  هـب عـ
. تفرگ لکش  یکدوک  نارود  زا  نم  یقالخا  يرکف و  فارحنا  ياه  هنیمز  تسا . زیگنا  تربع  یناتساد  نم ، فارحنا  ناتـساد  یـسودرف » »

يرتخد نامز ، نآ  رد  مدیرپ . یم  باوخ  زا  هتفشآ  همیسارس و  ردام ، ردپ و  ءهرجاشم  اب  هک  دش  زاغآ  ییاهبش  زا  نم  یگدنز  رابمغ  ءهصق 
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ردام هارمه  مردام ، ردپ و  ياوعد  رطاخ  هب  هسردـم ، نتفر  ياج  هب  اهزور  رتشیب  اما  مدـناوخ . یم  سرد  لوا  سالک  رد  مدوب و  هلاس  تفه 
ای یهاوخ  یم  ارم  دیسرپ : هیرگو  بارطضا  اب  تفرگ و  شـشوغآ  رد  ارم  مردام  هک  دوب  اهزور  نیمه  زا  یکی  رد  متفر . یم  يرتسگداد  هب 

مهاوخ یم  میوگب  یـضاق  ياقآ  هب  هک  تساوخ  نم  زا  ردام  مدنام . هریخ  وا  هب  طقف  مدیمهف ، یمن  شـسرپ  نیا  زا  يزیچ  هک  نم  و  ار ؟ اباب 
هچب دهاوخ ، یم  قالط  هک  ینز  مریگیم . وت  زا  ار  هچب  تفگ : داتـسیا و  مردام  ربارب  رد  ردپ  اما  مهاوخ . یمن  ار  مردپ  منامب و  منامام  شیپ 

هب متـشگیم ، رب  هناخ  هب  هسردـم  زا  یتقو  اهزور  مدـنام . اهنت  نم  تفر و  اپورا  هب  تف و  رگ  قالط  رداـم  ماجنارـس ، دروخ . یمن  شدرد  هب 
ای اه ، بش  حور . یب  تکاس و  درـس ، يا  هناخ  مدـش . یم  وربور  هناخ  ءهتـسب  ِرد  اب  شرگـشزاون ، ياـه  تسد  رداـم و  مرگ  شوغآ  ياـج 

درب و یم  مباوخ  قاتا  ءهشوگای  لبم و  يور  اه  بش  رتشیب  متفر . یم  ینارذگشوخ  تفایـض و  سلجم  هب  ردپ ، هارمه  ای  میتشاد و  ینامهم 
نارود هب  متـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یکدوک  نارود  ناس ، نیدب  دوب ! باوخ  رد  زونه  یتسم ، تّدـش  زا  مردـپ  مدـش ، یم  رادـیب  هک  حـبص 

طابـضنا و یب  يدرگاش  ییامنهار ، ءهرود  رد  نم . ِندرپس  یـشومارف  هب  ار  نتـشیوخ  تلفغ و  یـشوخ و  ِنارود  مداهن . مدـق  غولب  ساسح 
ییاه نخان  هچ  نیا ، تسا ؟ ییاه  سابل  هچ  نیا ، تسا ؟ يا  هفاـیق  هچ  نیا  تفگیم : دـید ، یم  ارم  هک  زور  ره  مظاـن  مناـخ  مدوب . بترماـن 

ماـن یتقو  نم ، و  مرواـیب . ار  مرداـم  هک  دنتـساوخ  نم  زا  اـهراب  هسردـم ، نـالووسم  دراد !؟... یم  رب  مه  ار  شیوربا  ریز  رگم  رتخد  تسا ؟
دندیشوک یم  دنتفگیمن و  يزیچ  رگید  منکیمن ، یگدنز  مردام  اب  هک  دندیمهف  یتقو  مه  اه  نآ  مدرکیم . هیرگ  ظقف  مدینش ، یم  ار  مردام 

وا دنروایب . رد  رس  شا  هنابش  ياه  ینامهم  زا  دنتسناوت  رگم  یلو  دندرک ، تبحص  وا  اب  دنتساوخ و  ار  مردپ  زین  راب  دنچ  دنیامن . لمحت  ارم 
ناتـسود ناتـسریبد ، ءهرود  رد  دروخ . یم  هطوغ  یبالجنم  هچ  رد  دـمهفب  تسناوت  یمن  سک  چـیه  هکدوب  رهاظ  شوخ  گـنرز و  ردـقنآ 

دروم زور  ره  هسردـم ! هب  عونمم  ءایـشا  ِندروآ  ِنامرهق  مدوب و  هسردـم  ياه  هچب  نیرت  سانـشرس  زا  مدرک . اپ  تسد و  دوخ  يارب  يدایز 
يایلوا مدرکیم و  عمج  مدوخ  رود  ار  اـه  هّچب  متـشگیم ، رب  سـالک  هب  مه  یتقو  مدـش . یم  عقاو  هسردـم  مظاـن  ریدـم و  ضارتعا  خـیبوت و 

رد یمرگرـس  حیرفت و  کی  تروص  هب  نم  يارب  هسردم ، ناراگزومآ  ریدـم و  ندرک  تیذا  تقیقح ، رد  متفرگیم . رخـسمت  هب  ار  هسردـم 
هاگن هک  مدیرخ  یم  ییاهزیچ  دنک . ینابـصع  رتشیب  ار  اه  نآ  هک  مدوب  یـسابل  باروج و  شفک و  لابند  اه ، هزاغم  نیرتیو  رد  دوب . هدـمآ 
شالت اب  مدش و  یم  جارخا  داتفا ، یمن  رثوم  هسردـم  نالووسم  ياهزردـنا  دـنپ و  یتقو  دـیامن . بلج  میوس  هب  ار  نارگید  ياه  مشچ  اه و 

ملپید متـسناوتن  لـیلد ، نیمه  هب  تشاد و  یم  زاـب  لیـصحت  رد  تیقفوم  زا  ارم  اـهراک ، نیا  مدرکیم . ماـن  تبث  رگید  يا  هسردـم  رد  ردـپ ،
تسردان یهار  مدیمهف  یم  متخادرپ ، یم  میاهراک  یـسررب  هب  مدش و  یم  اهنت  هک  اه  بش  مدوب . هدنام  ناتـسریبد  مود  سالکرد  مریگب و 

اب هشیمه  منک . ناربج  نارگید  ندـیناجنر  رد  متـساوخ  یم  ار  هدا ، وناخ  ياه  یتّبحم  یب  يردام و  یب  ياـه  هدـقع  اـّما  ما . هتفرگ  شیپ  رد 
رگید الاح  دیـشکیمن ! اج  نیا  هب  مراکو  دـندرک  یم  هیبنت  ارم  زور  ره  متـشاد و  ریگتخـس  قیقد و  يرداـم  ردـپ و  شاـک  يا  متفگیم : دوخ 

يرتخد اب  هک  دوب  اه  ینامهم  نیا  رد  مدوب . ییاریذپ  رومام  هکلب  متفر ، یمن  باوخ  هب  ردـپ  ءهنابـش  ياه  ینامهم  رد  مدوب و  هدـش  گرزب 
نیا دـناشک . یگزره  داسف و  قالتاب  رعق  هب  زور ، هب  زور  ار ، ما  هنـشت  حور  هک  ییاهارجام  درک . هزات  ییاهارجام  دراو  ارم  هک  مدـش  انـشآ 

يوجتـسج رد  هشیمه  تفرگ . ياج  ملد  رد  مدش و  شا  هتفیـش  تسخن ، هاگن  نامه  زا  هک  وا  مه  انیم .»  » زج دوبن  یـسک  دراو ، هزات  نامهم 
قیمع قیمع و  انیم ، نم و  یتسود  دعب ، هب  زور  نآ  زا  درک . یم  ُرپ  ار  ءالخ  نیا  انیم »  » دـنک و ُرپ  میارب  ار  ردام  یلاخ  ياج  هک  مدوب  یـسک 

اهتفایـض و هب  هک  دوب  وا  اب  تشذـگ . یم  اـنیم »  » اـب متقو  ءهمه  تشگ . یم  رت  نو  زفا  ملد  رد  شا ، یتسود  تشذـگ ، یم  هچ  ره  دـش و  رت 
یلاس ّنس و  نوچ  دـنوش و  یم  انـشآ  مه  اب  سلاـجم  نیمه  رد  اهرـسپ  اـهرتخد و  رتشیب  مدرک . ادـیپ  هار  ظـلتخم ، هنابـش و  ياـه  یناـمهم 
جّیهم ياه  هنحص  ياشامت  هب  بش ، زا  یساپ  ات  مدش و  انـشآ  هراوهام  اب  هک  دوب  اه  یتراپ  نیا  رد  دنوش . یم  هدیـشک  داسف  هب  دوز  دنرادن ،

رتشیب و تشذگ ، یم  هچره  تشاذگ و  بولطمان  يریثات  مراتفگ  راتفر و  رد  هدولآ  طیحم  نیا  هتفر ، هتفر  متسشن . یم  نآ  زیمآ  کیرحت  و 
سابل یب ، رغ  ياه  هدـننا  وخ  اه و  هشیپرنه  زا  دـیلقت  هب  مدوب و  هدـش  هدزبرغ  الماک  رگید  متفر . یم  ورف  یهابت  داسف و  بـالجنم  رد  رتشیب 

، اهرسپ زا  یضعب  دندرک . یم  دیلقت  یبرغ  هورگ  کی  زا  اهرسپ ، اهرتخد و  زا  کی  ره  ام ، ياه  یتراپ  رد  مدرکیم . شیار  مدیشوپ و آ  یم 
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نیتسآ ياه  نهاریپ  اه ، نآ  دـندوب . « TAN TAN نات  نات   » هو رگ  ریپ و  رگید  یـضعب  دـندرک . یم  هناـنز  شیارآ  دنتـشاد و  یم  رب  وربا 
يور دوب . هراپ  ناشیاهوناز  ِرـس  یّتح  هدـش و  هتخود  داشگ  زیمآ ، هرخـسم  یلکـش  هب  نییاـپ  اـت  ـالاب  زا  ناشراولـش  دندیـشوپ و  یم  داـشگ 
دننک تباث  دنتـساوخ  یم  راک  نیا  اب  دروخ . یم  مشچ  هب  « TAN TAN نات نات   » يرفنر اـهچ  هو  رگ  سکع  دنتـشا ، نت د  رب  هک  ینهاریپ 

میشاب یبرغ  رتشیب  هچ  ره  هکدوب  نیا  ام  ءهمه  راعـش  یناریا !  گنهرف  ّتیوه و  زا  رازیب  هدش و  خسم  الماک  دنا و  ییاپورا  رتشیب  هچره  هک 
هن میتخومآ . یم  ییاپورا  ياه  هشیپرنه  هراوهام و  زا  مه  ار  نانآ  یگدنز  شور  مینک . یگدـنز  اه  نآ  لثم  میـشوپب و  سابل  اه  نآ  لثم  و 

فرصم شیشح  گنب و  ردخم و  داوم  یهاگ  مناتسود  میربب ، تذل  یگدنز  زا  رتشیب  هچره  هک  نآ  يارب  یبرم . هن  ردام و  هن  میتشاد ، ردپ 
راتفرگ دایتعا  وید  لاگنچ  رد  هک  تشذگن  يزیچ  مدش . یم  تعامج  گنرمه  ندمت ، ءهلفاق  زا  ندـنامن  بقع  يارب  مه  نم  دـندرک و  یم 

نس و مه  نارتخد  زا  یکی  اب  اهزور ، زا  يزور  مدومن ! یم  هدولآ  ار  هعماـج  موصعم  كاـپ و  نارتخد  مه  مدوب و  هدولآ  مدوخ  مه  مدـمآ .
ردـخم داوم  اب  هزرابم  نارومام  طسوت  مهدـب ، وا  هب  نیئوره  يرادـقم  متـساوخ  هک  یماگنه  متـشاد . تاـقالم  رارق  كراـپ  رد  مدوخ  لاـس 
راظتنا رد  منک و  یم  يرپس  ار  یخلت  ياه  بش  اهزور و  نادنز ، ياه  هلیم  تشپ  رد  هک  تسا  هام  هس  نونکا  مدش . نادنز  هناور  ریگتسد و 

ـو لو دـند لـ ـ یرخ شورف نـ هر  ـــ هم ناکد  زا  نالقاع  راوم  ــ هان ق  ــ ی ــ فر اب  ـن  یـشنم تسا  یماندـبز  يا  هشیدـنا  ترگ  يرآ : متـسه . همکاحم 
را بـا هچار کـ ناـیطوط  ناو  ــ ید اـب  را  هچ کـ ار  نا  ـکـ لاـس راـکیپزج  تساوخن ، ناـکیپز  سک  نتـسَخز  ـــ ج دـیدنرجنخز ، سک  راو  ـــ ه ــ ش

نیا باوج  و  ارچ ؟ رخآ  هک  مسرپ  یم  مدوخ  زا  منیـشن ، یم  ما  یگدـنز  هایـس  همانراک  هعلاطم  هب  تولخ  ءهشوگ  نیا  رد  هک  لاـح  رادر  ــ م
یلو مدرک . یم  هیرگو  مداـهن  یم  شا  هناـش  رب  رـس  متـشاد و  رداـم  شاـک  يا  منیب . یم  منیدـلاو  دوخ و  هتـشذگ  ياـهراتفر  رد  ار  اـهارچ 

یبالجنم نینچ  رد  تشاذگیمن  متشاد ، ردام  رگا  دیاش  دش . گنرف  راید  ِیهار  تفرگ و  قالط  مردپ  زا  تشاذگ و  اهنت  ارم  وا  هک  سوسفا 
نیشنمه بابان  ناتسود  اب  شاک  يا  دندرکیمن . غیرد  نم  زا  ار  دوخ  ّتبحم  شاک  يا  دنتـشاذگیمن . اهنت  ارم  مردام  ردپ و  شاک  يا  متفیب .

: دننادب دـیاب  نم  نوچ  ینارتخد  مدـش . یمن  ییاپورا  دـساف  ياه  هشیپ  رنه  برغ و  لذـتبم  گنهرف  هراوهام و  ریـسا  شاک  يا  مدـش . یمن 
هب هک  نانآ  دـنهن ؛ یم  ماگ  هانگزا  رپ  ياه  تفایـض  سلاجم و  هب  هک  نانآ  دـنریگیم ؛ هلـصاف  یناریا  لیـصا  گنهرف  هداوناخ و  زا  هک  نانآ 

ریـسا دننک و  یم  اهر  ار  شیوخ  گنهرف  هک  یناسک  دنرادن . نم  زا  رتهب  یتشونرـس  دنـشوپ ، یم  لاتم »   » و پر »   » راولـش برغ ، زا  دـیلقت 
دوخ و هعماج  يارب  هن  دـنراد و  يدوس  ناش  هداوناخ  يارب  هن  دـندرگ . یم  راچد  یتشونرـس  نینچ  هب  تیاهن  رد  دـنوش ، یم  برغ  گنهرف 

یحور یقالخا و  ياهدرد  ءهشیر  هدش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  نونکا  نم  دـنهد . همادا  تیلووسم  یب  چوپ و  یگدـنز  کی  هب  دـنروبجم 
نامـسآ يوس  هب  تسد  مناوخ و  یم  زامن  هک  تسا  هام  ود  دودـح  تسا . هدوب  تیونعم  زامن و  ادـخ و  زا  يرود  نا ، ما و  هتخانـش  ار  دوخ 
یگدـنز مناوـتب  اـت  دـباتب  مرـس  رب  یهلا  روـن  هشیمه  مراودـیما  درذـگرد . مناـهانگزا  اـت  مهاوـخ  یم  ناـبرهم  يادـخ  زا  مـنک و  یم  زارد 

... *** مراذگب مدق  تساه - یبوخ  اه و  یکاپ  هار  نامه  هک  یتخبکین - هار  رد  منکزاغآ و  ار  يا  هنادنمتفارش 
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مد ـ ید زا بـس کـه  نات  ـ ـسود ران  ـ کرد مز  ـ یر ــ گیم اج پـا ، هدر  گـم کـ رگد ، مدـن  ـ باین مز تـا  ـ یرگ ـ یم اـی ، ــ ند ناراـک  ــ ـل غد ن  ــ یز مز  ـ یرگ ــ یم
قـشاع رفولین  ود  دـش ، هتفکـش  منامـشچ  ءهفوکـش  هک  ماگنه  نآ  رد  ینیعم »  » مزیرگیم ارح  ـ ـص يوهآ  نوچ  هیاس ، ره  زا  رگید  يدار  ـــ مان

تسد هک  سوسفا  اما  نامـسآ . ِیبآ  زا  رتکاپ  يردپ  خرـس و  لگزا  رت  فیطل  يردام  دنتفرگ . شیوخ  رهِم  ُرپ  شوغآ  رد  ارم  ناوتان  دوجو 
ترـسح رد  نم  سپ ، نآ  زا  تخاس . روانـش  میاهکـشا  ءهچایرد  رد  ارم  تفرگ و  هناشن  ار  ردـپ  یناشیپ  شیوخ ، تراشا  تشگنا  اـب  لَـجا 

مردام زاورپ . يارب  وزرآ  دیما و  نارازه  دراد و  لاب  کی  هک  مدوب  يا  هدنرپ  لثم  متخوس . یم  يردپ  شزاون  کی  هسوب و  کی  هاگن ، کی 
شناراگتـساوخ زا  یکی  هب  یگدـنز ، ءهنیزه  نیمات  ییاهنت و  زا  ییاهر  يارب  ور ، نیازا  تشاد . رایـسب  یناراگتـساوخ  اـبیز و  دوب و  ناوج 

رایسب هفطاع و  رْهِم و  زا  یهت  دوب  يدرم  وا  متفای . دوخ  رس  رب  ار  يردپان  ءهیاس  هکدوب  نامز  نآ  زا  درک . جاودزا  يو  اب  داد و  تبثم  خساپ 
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زا يرآ  دشکب . میتی  اهنت و  يرتخد  رس  رب  یشزاون  تسد  دنک و  تمسق  نم  اب  ار  تبحم  رهِم و  نامـسآ  هکدوبن  یـسک  ریگتخـس . نشخ و 
یم رت  هدرمژپ  زور  ره  ار ، ما  هدرـسفا  ِلد  دوب و  هدرک  دوخ  تابـصعت  ِینادنز  ارم  هک  وا  مه  تفرگ . يردپان  ار  ردـپ  یلاخ  ياج  سپ ، نآ 
لاس متـشادن . هآ  کشا و  زج  یـسنوم  لد ، ِتولخ  رد  دـش و  یم  رپرپ  وا  یهاوخدوخ  رورغ و  ءهنایزات  ریز  رد  مساـسحا  ءهچنغ  تخاـس .

تیمیمص تقادص و  رطعم  ءهخاش  نامیاهتسد ، دنویپ  رد  دوب . نم  یگنتلد  ءهچغاب  سای  اهنت  هیـضرم ،»  » میومع رتخد  دوب . ناتـسریبد  رخآ 
تکرـش مسارم  نآ  رد  ات  تساوخ  نم  زا  وا  دوب . شرهاوخ  یـسورع  هعمج ، زور  مدید . ار  هیـضرم  هسردم ، هار  رد  زور ، نآ  دوب . هدـییور 

یفرح نم  تفگ : درک و  یثکم  مردام  متساوخ . هزاجا  وا  زا  متشاذگ و  نایم  رد  مردام  اب  ار  عوضوم  مدمآ ، هناخ  هب  هسردم  زا  یتقو  منک .
رد هشیمه  لثم  متفرگ و  لغب  رد  ار  میاهوناز  متفر . مقاتا  هب  یتحاران  اـب  درک . دـهاوخن  تقفاوم  تردـپ  هک  یناد  یم  تدوخ  یلو  مرادـن ،

یسک و یب  ياه  هچوک  سپ  هچوکرد  دش . كانمن  کشا  شوارت  اب  مه  زاب  مساسحا ، يوبـس  مدش . هودنا  هصغ و  نیـشنمه  تولخ ، جنُک 
میـسن ياه  لاب  يادـص  یگدـنز و  يادـص  منکـشب و  ار  میاه  هصغ  ءهرجنپ  نآ ، اب  اـت  دـش  یمن  ادـیپ  مه  يا  هزیرگنـس  یتح  نم ، تب  رغ 
دورـس هک  شیادص  اب  درک . هناش  ار  مساسحا  ناوسیگ  ردام ، نابرهم  تسد  هک  مدوب  هدش  مُگ  میاهایور  مخ  جیپ و  رد  مونـشب  ار  ینابرهم 
هزاجا تیارب  منک و  یم  تبحص  ردپ  اب  زورما  مدوخ  روخن ، هصغ  تفگو : تشادرب  ما  هنیـس  زا  ار  یگنتلد  نیگنـس  ياه  هنزو  دوب ، تبحم 

هدش توعد  شیومع  رتخد  یـسورع  نشج  هب  میرم  یتسار ! تفگ : تسکـش و  ار  توکـس  مردام  هک  میدوب  راهان  لوغـشم  رهظ ، مریگیم .
نیا دورب . نوریب  هناخ  زا  درادن  قح  میرم  یسورع ؟ نشج  تفگ : نانکشاخرپ  دوب ، هدش  هریخ  ردام  ءهرهچ  هب  هک  یلاح  رد  يردپان  تسا .

نوچمه دوب و  هتـسب  ار  مرپ  لاب و  ماـمت ، یمحر  یب  اـب  يردـپان  مدوب ، هداد  تسد  زا  ار  مردـپ  هک  یتقو  زا  دوبن . هرظتنمریغ  میارب  دروخرب 
. يردپان يرْهِم  یب  زا  هدز  خی  مساسحا ، ءهمـشچ  دوب و  هنیک  ياه  هلـصو  زا  ُرپ  مدوجو ، دوپ  ورات  مدوب . ینادنز  هناخ ، سفق  رد  يا  هدنرپ 

ملد ءهزاورد  متحاران . يزیچ  زا  دیمهف  دوب . میاه  یسالکمه  زا  یکی  هناحیر ،» . » متفر هسردم  هب  هدرـسفا  نیگمغ و  يا  هرهچ  اب  دعب ، زور 
رگ قه  قه  اب  متوکس  لفق  تبقاع  هک  درکرارـصا  ردق  نآ  هناحیر  یلو  دنک ، حورجم  ارم  بلق  طقف  سای ، غیت  ات  متـسب  توکـس  لفق  اب  ار 
ما يردپان  ياه  يریگتخس  یلدگنس و  زا  دینش و  ار  میاه  هصغ  ءهصق  یتقو  هناحیر  مدرک . فیرعت  شیارب  ار  زیچ  همه  دش . هتسکش  ما  هی 

یتفگـش اب  دز . دـهاوخ  دـنخبل  تیور  هب  یگدـنز  یـشاب ، هتـشاد  تماهـش  تارج و  یکدـنا  رگا  تفگ : درک و  شنزرـس  ارم  دـش ، هاـگآ 
یتمیق يایشا  لوپ و  يرادقم  ورب ، هناخ  هب  زورما  نیمه  ینکرارف . دیاب  تسا . هدیـسر  مرظن  هب  یلاع  ءهشقن  کی  تفگ : هنوگچ ؟ مدیـسرپ :

دنوشب و نامیـشپ  ناشراکزا  اهنآ  ات  نامب ، اج  نآ  يزور  دـنچ  ایب ، ام  ءهناخ  هب  هسردـم ، هب  نتفر  ءهناهب  هب  ادرف  راذـگب و  یتسد  كاس  رد 
ات مریگب  ماقتنا  اهنآ  زا  دیاب  دیوگیم ، تسار  هناحیر  متفگدوخ : اب  متفریذپ . ار  شداهنـشیپ  لمات ، یب  دننکن . تیذا  ار  وت  رگید  دـنهدب  لوق 

، تفر متسود  ءهناخ  هب  هسردم ، هار  ِرس  مدمآ . نوریب  متشادرب و  ار  يردپان  راداهب  قاروا  اه و  لوپ  زا  يرادقم  دعب ، زور  دننک . كرد  ارم 
هارمه هسردـم ، یلیطعت  زا  سپ  مینک . هداـیپ  ار  هشقن  هیقب  اـت  میتفر  هسردـم  هب  مه  اـب  سپـس  مدرپـس و  وا  هب  ار  یتـمیق  مزاول  لوپ و  فیک 

نابز سرد  میرم  اب  مهاوخ  یم  تفگ : شردام  هب  هناحیر  هن ؟ ای  تسا  تسرد  مراک  متـسناد  یمن  مدوب ، هفالک  متفر . ناش  هناخ  هب  هناـحیر 
مارآ و ایرد ، جوم  دـننام  تفاین . هار  منامـشچ  هب  باوخ  يا  هظحل  اما  مدـنارذگ . متـسودءهناخرد  ار  بش  نآ  مینک . لح  تست  میناوخب و 

رجنخ هنامحر ، یب  نینچ  نیا  هک  تسیچ  مردام  ریـصقت  رخآ  متفگیم : دوخ  اب  مردام !  هراچیب  تخوس . یم  مردام  يارب  ملد  متـشادن . رارق 
هداتسیا و هناخ  ِرد  يولج  هک  مدید  یم  ار  مردام  دیـشک . یم  رپ  نام  هناخ  يوس  هب  ما  هشیدنا  غرم  منک ! یم  ورف  وا  بلق  رد  ار  میاه  هدقع 
رد کشا  دندوب . هتـشاذگ  میاه  هناش  يور  گرزب  یهوک  راگنا  دوش . هدوسآ  شلایخ  دنیبب و  ارم  ندـمآ  ات  درگن  یم  هچوک  هب  ینارگن  اب 
لد هناحیر  نانخس  هب  هتـسب ، شوگو  مشچ  هک  نیا  زا  متـشاد و  رارق  راجفنا  زرم  رد  دوب . هتـسب  ار  میولگ  هار  ضغب ، هدز و  هقلح  منامـشچ 

متشادن رارق  مارآ و  بش ، نآ  يرآ  مناهرب . ینارگن  زا  ار  مردام  رتدوز  هچره  متفرگ  میمـصت  مدوب . هدز  تلجخ  نیگمرـش و  مدوب ، هدرپس 
نوریب رتسب  زا  دیـسر ، شوگ  هب  دجـسم  ءهرانم  زا  ناذا  گناب  دیمد و  رحـس  ءهدـیپس  هک  نیمه  تفاین . هار  منامـشچ  هب  باوخ  يا  هظحل  و 

نیا زا  ارم  متـساوخ  وا  زا  متخادرپ و  زاین  زار و  هب  شیوخ  يادخ  اب  متـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  حبـص ، زامن  زا  سپ  متفرگ و  وضو  مدـمآ ،
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رد ناتـسریبد  یـشرورپ  ّیبرم  اب  ار  عوضوم  نیا  دیـسر  مرکف  هب  دومن . نشور  ار  ملد  ءهحفـص  يا ، هقرج  ناهگان  دـهد . تاجن  ینادرگرس 
هار هدنخ  فرح و  طاسب  دیـشوک  یم  هناحیر  هسردم ، هار  رد  میدمآ . نوریب  هناخ  زا  دعب ، یتعاس  منک . ییوج  هراچ  وا  زا  مراذـگب و  نایم 
ارم دز و  یم  هیانک  هنعط و  هرـسکی  دید ، نینچ  هک  وا  متـشادن . وا  هب  یهجوت  مدرکیم و  تمواقم  نم  اما  دزاس ، دوخ  هجوتم  ارم  دزادـنیب و 
یم هدیسرارف و  تصرف  نیرتهب  مدیـشیدنا  دیبات ، ملد  رب  یهلا  رون  مدوب . هتفای  ار  تسرد  هار  نم  یلو  درک . یم  باطخ  سرت »  » و هنن » هچب  »
مناخ مدـش ، هسردـم  رتفد  دراو  یتقو  مدرگرب . هداوناخ  كاپ  ناماد  هب  هدـشن ، رید  ات  موش و  صالخ  هناحیر  ياـه  هسوسو  تسد  زا  مناوت 

اب ار  نآ  مهاوخ  یم  هک  مراد  یلکـشم  متفگ : يراد ؟ يراک  دیـسرپ : نم  زا  ریدـم  مناخ  دـندوب . وگتفگ  مرگرـس  یـشرورپ  ّیبرم  ریدـم و 
مناخ داد . شوگ  منانخـس  هب  تفریذـپ و  روضح  هب  ارم  نادـنخ  ءهرهچ  زاب و  شوغآ  اب  ناـبرهم ، یبرم  مراذـگب . ناـیم  رد  یـشرورپ  یبرم 

تساخرب اج  زا  سپس  درک . مهاوخ  تبحص  هراب  نیا  رد  ردام  ردپ و  اب  تفگ : داد و  میرادلد  دینش ، ار  ما  یگدنز  ناتساد  یتقو  یـشرورپ 
: تفگ مردام  هب  یـشرورپ  ّیبرم  تسا . تحاران  نارگن و  یلیخ  هک  دوب  ادـیپ  تشادرب ، ار  یـشوگ  مرداـم  تفرگ . ساـمت  اـم  ءهناـخ  اـب  و 
زا يردپان  ردام و  هک  تشذگن  يزیچ  دیایب . هسردم  هب  رتدوز  هچره  تساوخ  يو  زا  تسا و  هسردم  رد  نونکا  ناترتخد  دیشابن ، تحاران 

يریگتخس زا  دنریگب و  هدیدان  ارم  هابتشا  هک  تساوخ  ناشیا  زا  تسشن و  وگتفگ  هب  نانآ  اب  هنامرحم  روط  هب  یشرورپ  یبرم  دندیـسر . هار 
لوق دندرک و  فسات  راهظا  دوخ  راتفر  زا  ما  يردـپان  ردام و  دـنزاس . نیریـش  ّتبحم ، ینـشاچ  اب  ار  یگدـنز  دـنزیهرپب و  اجیب  تنوشخ  و 

، بیترت نیدب  و  دنیامن . هجوت  رتشیب  میتی ، اهنت و  يرتخد  تاساسحا  فطاوع و  هب  دنشاب و  هتشاد  نم  اب  یبوخ  دروخرب  هدنیآ  رد  هک  دنداد 
ُرپ ناماد  هب  نم  دیدرگ و  یهتنم  افـص  حلـص و  هب  یـشرورپ  ّیبرم  ینادراک  تیارد و  اب  دوش ، لیدـبت  يا  هعجاف  هب  تفر  یم  هک  یهابتـشا 

. ییاهنت زا  تسا  رتهب  بوخ ، نیشنمه  و  نادب ، اب  ینیشنمه  زا  تسا  رتهب  ییاهنت  (ص ) ربمایپ متشگزاب *** . هداوناخ  رْهِم 
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ددر ـــ لد گ هد تـا  ـ ید رب  ـم  نز دالو  ش ز پـ ــ شین يرج  ـ نخ مزا  ــ سب دا  دن یـ لد کـ دنیب ، هدید  هچ  ره  هک  دا  ــ یرف ود  ره  لد  هد و  ـ ید تسد  ز 
زا یـسوناف  اب  تفگیم : دومن . هریت  میارب  ار  قشع  یبآ  نامـسآ  هنانابرهمان ، ردقچ  دیرخ و  ارم  كاپ  هاگن  هنامیمـص  ردقچ  رهاطاباب »  » دازآ

نوتـسیب رد  ارم  رخآ  یلو  تشاد ، اه  نخـس  تیمیمـص  ّتبحم و  دـیپس  ياه  سای  زا  درک . مهاوخ  نشور  ار  تلد  کـیرات  ءهبلک  قشع ،» »
زارف رب  افص ، زا  يا  هچایرد  يور  رب  دوخ ، نیریـش  ياهایور  رد  نم ، داد و  ار  قشع  ءهقلح  ءهدعو  مناتـشگنا  هب  اهراب  تخاس . هراوآ  قشع 

هب ارم  یکاپ  تّفع و  ارم ، یناوج  ارم ، یگدـنز  ارم ، تیـصخش  وا ، مدوب . هدرپس  لد  شبیرف ، رپ  ياـه  هتفگ  هب  سوه ، مطـالترپ  ياـه  جوم 
تارطاخ ینامیـشپ . تمادن و  زا  ییایند  مدنام و  نم  ییاهنت . تبرغ و  ایند  کی  مدنام و  نم  ترـسح . ایند  کی  مدنام و  نم  تفرگ . يزاب 

یم دوش و  یم  هتخورفا  نادجو  ناشفشتآ  زا  نا ، ياه  هلعـش  هک  یـشتآ  دنز . یم  شتآ  ار  مدوجو  دوپ  رات و  يا ، هقعاص  دننام  اهزور  نآ 
يولج زا  شلیبموتا  اب  وا  هک  مدوب  یسکات  رظتنم  نابایخ  يوت  متـشگیم . رب  هناخباتکزا  رـصع  زور  نآ  دنک . رتسکاخ  ار  مبلق  نوناک  ات  دور 
میسن مدوب . هتخود  هرجنپ  هب  ار  مهاگن  مدش . راوس  هدننار ، هب  هجوت  نودب  نم  درک و  فقوت  لیبموتا  بالقنا . نادیم  متفگ : درک . روبع  نم 

زا دـیهدب ، هزاجا  رگا  تسا ، غولـش  اه  نابایخ  مناخ ! تفگ : دروآ و  دوخ  هب  ارم  مارآ ، ینحل  اب  وا  هک  داد  یم  شزاون  ار  ما  هرهچ  یمیالم 
تبحـص نیا  مدرک . مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  مزادـنیب ، وا  هب  یهاگن  مین  یتح  هک  نآ  یب  میـسرب . دـصقم  هب  رتدوز  ات  مورب  یعرف  ياهریـسم 

وا نم و  نیب  فرح  ءهتـشر  مک  مک  دوب . هتفخ  لد ، ِتولخ  جـنُکرد  نونکات  هک  یباتک  قشع . باتک  ندوشگ  يارب  دوب  يا  همدـقم  هاتوک ،
ءزج هک  اج  نآ  زا  منک . یم  لیصحت  هاگشناد  موس  لاس  رد  متـسه و  یـسدنهم  ءهتـشر  يوجـشناد  تسا و  نامیپ »  » ممان تفگیم : دش . زاب 

هداشگ و يا  هرهچ  اب  زین ، وا  مروآ . تسد  هب  یتاعالطا  اـه ، هاگـشناد  تیعـضو  زا  متـساوخ  یم  مدوب ، روکنک  لوا  ءهلحرم  ناگدـش  لوبق 
قالخا بوذجم  دوبر . ار  ملد  لوا ، هاگن  نامه  رد  مدرب . یم  تذل  یلیخ  نامیپ »  » اب ییانـشآ  زا  داد . یم  خساپ  میاهـشسرپ  هب  نادنخ ، یبل 

یم دـش و  ینافوط  ملد ، يایرد  مارآ  جاوما  مدـمآ . راتفرگ  سوه  دایـص  ماد  رد  اـپ ، تسد و  یب  يدیـص  نوچمه  مدوب . هدـش  شراـتفر  و 
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. مینیبب ار  رگیدمه  زین  هدنیآ  ياهزور  رد  دش  رارق  میتفگ . نخـس  مه  اب  دـصقم ، هب  ندیـسر  ات  دـنک . قرغ  سوه  بادرگ  رد  ارم  هک  تفر 
دورف ملد  يایر  یب  فاص و  نیمزرـس  رد  وا  قشع  مدرک . یم  رورم  ار  نآ  دعب ، ياهزور  ات  متـشاگن و  مراکفا  هایـس  هتخت  رب  ار  ییاهتبحص 

اب ییانـشآ  زا  شیپ  مدوب . هدرک  یـشاقن  منهذ ، يولباـت  رد  نم  هچنآ  زا  دوب  يا  هنیآ  شیاهنخـس ، ییوگ  دز . یم  فرح  بوخ  دوب . هدـمآ 
یم روبع  ما  هشیدنا  عاعـش  زا  هکدندوب  ییاهزیچ  اهنت  یملع ، يالاب  جرادم  هب  ندیـسر  روکنک و  ياه  هوزج  هناخباتک و  باتک و  نامیپ ،» »
ارم دـمآ و  یم  دورف  مـبلق  زغم و  نادنـسرب  نادـجو  شکچ  تسـشن و  ما  یناـشیپ  رب  مرـش  قرع  ناـمیپ ، زا  ندـشادج  زا  سپ  اـما  دـندرک .

: تفگیم سوه  دوب . هتفرگ  رد  سوه »  » و لقع »  » نیب تخـس  یعازن  گنج و  منوردنا ، رد  يدـش . هاگن  ماد  ریـسا  ارچ  هک  درکیم  شنزرس 
، زوسلد يردارب  ِلثم  دناوت  یم  تسا ، يا  هدیمهف  رـسپ  نامیپ »   » هک الاح  ینک . لدِدرد  وا  اب  یگدنز  تالکـشم  رد  هک  يرادـن  يردارب  وت 

یطباوض بوچراچ  رد  رـسپ ، رتخد و  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  هزات ، دـشاب . يا  هرارـش  تا ، ییاهنت  درـس  قاجا  يارب  دـنک و  ییامنهار  ار  وت 
یگرزب ِماد  زا  ارم  دندروآ و  یم  رد  ادص  هب  میارب  ار  رطخ  گنز  نادجو ، لقع و  اما  دنـشاب ! هتـشاد  طابترا  یتسود و  رگیدـمه  اب  صاخ ،

هک نآ  رگم  دـننک ، یمن  تولخ  مه  اـب  يا  هبیرغ  رـسپ  رتخد و  چـیه  تفگیم : منادـجو  دـنتخاس . یم  هاـگآ  تشاد ، رارق  مهار  ِرـس  رب  هک 
ماد هب  ار  نانآ  یقالخا ، نیزاوم  ندرکن  تیاعر  هک  دراد  دوجو  دـنمورین  یـششک  فلاـخم ، سنج  ود  نیب  تسا . ناـنآ  نیمک  رد  ناـطیش 

سوه نیا  ماجنارـس  سوه ، لقع و  نیب  شکمـشکرد  يراب ، دروآ . دهاوخ  ناغمرا  هب  نانآ  يارب  ار  یماندب  طوقـس و  دنکفا و  یم  ناطیش 
، هشیدنا لقع و  كانبات  عاعش  داتسرف . دَرِخ  لقع و  نازابرس  يریگتسد  هب  ار  شیوخ  نایهاپـس  تفرگ و  ياج  ییاورنامرف  تخت  رب  هک  دوب 

ُخر يدب  قافتا  هک  متفیرف  یم  ار  مدوخ  نم  يرآ ، مدش . عورـشمان  ياه  تذل  توهـش و  دنمورین  ماد  ریـسا  نم ، تشادن و  يا  هولج  رگید 
، ردام ردـپ و  مشچ  زا  رود  تولخ و  يا  هشوگ  رد  میدـید و  یم  ار  رگیدـمه  راب  ود  يا  هتفه  ناـمیپ  نم و  بیترت ، نیدـب  و  داد . دـهاوخن 

نآ روکنک  مود  ءهلحرم  رد  اذل  تشاد ، زاب  هعلاطم  سرد و  زا  ارم  یناهنپ ، ياهدمآ  تفر و  نیا  میدرک . یم  تمسق  مه  اب  ار  نامتاساسحا 
مه يارب  یگنتلد  قشع و  ياه  لُگزا  ُرپ  يدبـس  میدرک ، یم  تاقالم  ار  رگیدـکی  هاگره  مبای . هار  هاگـشناد  هب  متـسناوتن  مدـش و  در  لاس 

يارب هدرکذوفن و  مناوختـسا  زغم  ات  وا  هب  ءهقالع  مدرکیم  رکف  هک  دوب  هتفای  تدـش  ناـنچ  نآ  ناـمیپ ، هب  نم  یگتـسبلد  میدرب . یم  هیدـه 
زا لاسکی  تشگراکشا . میارب  نآ  یچوپ  هک  تشذگن  يزیچ  دوبن و  شیب  یبارـس  یگدادلد ، قشع و  نیا  اما  دنام . دهاوخ  ياجرب  هشیمه 

، یتدـم زا  سپ  دوبن و  اریذـپ  ار  میاهتّبحم  اه و  قشع  ییانـشآ ، تسخن  ياـهزور  نوچمه  رگید  وا  اـما  تشذـگیم ، ناـمیپ  نم و  ییانـشآ 
ساسحا يوبـس  مدـید . یمن  شراتفر  رد  ییانتعا  یب  يدرـس و  زا  ریغ  يزیچ  مدرک ، یم  تاقالم  ار  وا  یتقو  درک . عطق  نم  اب  ار  شطاـبترا 

ار مدوجو  هودـنا ، مغ و  زا  ییایند  یتواـفت . یب  رورغ و  توکـس و  زا  دوب  زیربل  وا ، ساـسحا  يوبـس  یباـتیب و  ياـه  کـشا  زا  دوب  ُرپ  نم ،
یمن ور  نیا  زا  متـسناد ، یم  ما  هدنیآ  یگدنز  کیرـش  ار  وا  رخآ ، مدوب . شا  هتفیـش  تخـس  هدروخ و  دـنویپ  وا  اب  ملد  هچ ، دوب . هتفرگارف 

ام هک : دوب  نیا  شا  هلمج  نیرخآ  تخاس  ناریو  ار  منیریـش  ياهایؤر  رـصق  شنانخـس ، اب  وا  هرخالاب ، مشاب . شا  ییافو  یب  دهاش  متـسناوت 
اب تخادـنا . هیاس  مبلق  نامـسآ  رب  ییافو  یب  ریگلد  بورغ  میوش . ادـج  مه  زا  هشیمه  يارب  تسا  رتهب  میا و  هدـشن  هتخاس  رگیدـمه  يارب 

، ار مرورغ  دوب . هدـیچیپ  اضف  رد  ما  هیرگ  قه  قه  يادـص  دراذـگن . اـهنت  ارم  متـساوخ  وا  زا  هنازجاـع  نازرل ، ییادـص  ناـیرگ و  ینامـشچ 
هدش ریس  وت  زا  نم  تفگ : يدرسنوخ  لامک  رد  نامیپ  اما  دیامن . يراهب  ار  مبلق  نازخ  هرابود ، یمسبت  اب  وا  ات  مدرک  لامدگل  ار  متیـصخش 

، زیمآ نیهوت  نانخـس  نیا  مربب !... تذـل  شدوجو  زا  مشاب و  وا  اب  زین  يدـنچ  ات  مور  یم  ما ، هدروآ  گنچ  هب  يرگید  ياـبیز  ءهتـشرف  ما و 
ءهماـنراک رد  نیگنن  يا  هثداـح  تفر  یم  هـک  یباوـخ  تخاـس . رادـیب  نارگ  یباوـخ  زا  ارم  دـمآ و  دورف  ما  هـتفخ  رکف  رب  یکتپ  نوـچمه 

تـشاد گنج  بیرف  تمـشچ  هویـش  میتشادـنپام  هچنآدوب  طلغدوخ  میت  ـ ـشاد يرای  ـم  ـشچ نارا  ام ز یـ يرآ : دروآ . دوجو  هب  ما  یگدـنز 
، نیغورد ياه  ّتبحم  عورـشمان و  طباور  هانگ و  زج  متـسشن ، نام  یتسود  خـیرات  باتک  هعلاطم  هب  یتقو  میتشاگنا  حلـصو  میدرک  طلغام 

مامت مدرکیم  ساسحا  متخوس . یم  تمادن  ترسح و  شتآ  رد  مدوب و  نامیـشپ  تخـس  ما  هتـشذگ  ياهراکزا  متفاین . نآ  رد  يرگید  زیچ 
رطاخ هب  دنکـشب . ار  نآ  سوه ، اوه و  ياـه  هزیرگنـس  اـب  وا  اـت  متـشاذگ  شیاـپ  يولج  اـهبنارگ ، یـسیدنت  نوچمه  ار  متیـصخشو  تیوه 
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دیما ان  اما  مدروخ ، سوسفا  رایـسب  تشادـن ، میارب  ییاوسر  ریقحت و  زج  یلوصحم  دـش و  انف  نیغورد  یتسود  قشع و  ياپ  هب  هک  یلاسکی 
هب ات  مراذگ  یم  شیامن  هب  ناوج  نارتخد  يورارف  ار  نآ  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناشخرد  يا  هبرجت  مایبرجت ، راب  هلوک  رد  نونکا  مدـشن .

، دزیر یم  ییانـشآ  حرط  يرتخد  اب  رازاـب  هچوک و  رد  هک  يا  هبیرغ  رـسپ  چـیه  هک  ما  هتفاـیرد  نونکا  يرآ ، دـنوشن . راـچد  نم  تشونرس 
ماما راصبَالا *** ! ِیلُوا  ای  اوُِربَتعاَف  تسین . ییاوسر  تمادـن و  زج  يزیچ  ینابایخ ، ياه  یتسود  ماجنارـس  درادـن و  ار  وا  اب  جاودزا  دـصق 

. ددرگ هریچ  وا  رب  ناطیش  دراپسب ، سوه  تسد  ار  دوخ  مامز  هک  ره  (ع ) یلع

تلفغ ياهزور  . 7

منطاب نادـنخ ، هچنغ  نوچ  مرهاظ  ـتـن  ـش ـ یوخ را  ــ گزور زا  يا  ه  ــ ـص ــ م ق ــ یو ــ ـا تـا بـگ هرا ــ موط من  ــ نوگ ک ـلـ گر نو جـگـ ــ زا خ ـد  یا بـ
ا ــ مدـب ب ــــ مد ـم  هد یم  ی  ــ لـست ـی  مارآ ه  ــ ار ب ن  ـــ ـی نو ب خـ ــ لق نت  ـ ـشیوخ راک  هب  نادر  ـ گر ـ ـس نار و  ـ یح ما  هد  ــ نا ــ ـع م مـش وچ  ناـیرگ 

نادجو نیگنـس  هنایزات  ریز  رد  ات  راذگب  موش . ناهنپ  اه  یکیرات  نایم  رد  بش  تعـسو  رد  ات  راذگب  ن  ــ ت ــ ـش ـ یو ــ راز خ راز  يا  ــ ه ه ــ یرگ
هکدیاش دنزاس . شیوخ  ترفن  نارابگنـس  ارم  دندروآ ، یم  لگ  ياه  هشوخ  میاعد  زبس  بارحم  يارب  هک  یناگتـشرف  ات  راذگب  موش . درُخ 

. مدوب توارط  اب  باداش و  يرتخد  دنامب . ناما  رد  رگناریو  ياه  یتسود  ياه  هنایزات  زا  یقیاقـش  هکدیاش  درگنب ؛ تربع  هدید  هب  یمـشچ 
باریس ّتبحم  قشع و  ياه  لُگ  ءهراصع  زا  ار  مدوجو  يودنک  رایسب ، تمحز  جنر و  اب  هک  نانآ  هتشرف ، نوچمه  متـشاد  يردام  يردپ و 

ياه لاب  ءهنـشت  سوه ، ماشآ  نوخ  ناشاّفُخ  تفگیم : تخاس و  یم  هاگآ  تسرپ  بش  ناشاّفُخ  دوجو  زا  ارم  هشیمه  مرداـم  دـندوب . هدرک 
ار ناشیاهسوه  خاک  دوخ ، تباجن  رورغ و  اب  مدرکیم و  روکار  فافع  نارگتراغ  نامشچ  میاهکلپ ، دوجـس  اب  زین ، نم  و  دنتـسه . وت  تفع 

خـساپ مناراگتـساوخ  زا  یکی  هب  ردام  شهاوخ  ردپ و  رارـصا  هب  ملپید ، نتفرگ  زا  لبق  یگدـنز و  راهب  نیمهدزناش  رد  متخاس . یم  ناریو 
هدیدنسپ میاوقت  نامیا و  رطاخ  هب  ارم  هک  دوب  نامیا  اب  كاپ و  یناوج  ما ، یگدنز  کیرش  اضر » . » متسشن دقع  هرفـس  رـس  رب  مداد و  تبثم 

. تخاس یم  رت  نیریـش  ار  ام  هداوناخ  نوناـک  تفع ، ناـمیا و  رهـش  زور  ره  و  تشذـگ ، یم  ناـمکرتشم  یگدـنز  زا  لاـس  هس  تدـم  دوب .
سلاجم هنوگ  نیا  هتفیش  نم  مدوزفا . یم  دوخ  ینید  ياه  یهاگآ  رب  متفر و  یم  یبهذم  لفاحم  هب  مرهوش  رهاوخ  قافتا  هب  اهزور  یـضعب 

هتفرگن قنور  یکدوک  دوجو  هب  ام  هنایـشآ  زونه  تدم ، نیا  رد  دش و  یم  يرپس  يرگید  زا  سپ  یکی  ام ، جاودزا  نیزاغآ  ياهزور  مدوب .
نامیگدنز قاجا  ور  نیا  زا  دنک . دراو  ام  هداوناخ  نوناک  هب  ار  يرتشیب  تبحم  يداش و  ياه  لگ  تسناوت  یم  یکدوک  هدنخ  يادص  دوب .

زیمآ و تبحم  هاگن  دوب ، نم  یگدـنز  یمرگلد  اهنت  هک  اضر » ،» يرآ دـش . نوگرگد  نم  اب  مرـسمه  راتفر  داهن و  يدرـس  هب  ور  جـیردت  هب 
یمن تسود  ارم  مرهوـش  رهاوـخ  رگید  . دـنرگن یم  ریقحت  مشچ  هب  نم  هـب  هـمه  مدرک  یم  ساـسحا  تـشاد . یم  غـیرد  نـم  زا  ار  شمرگ 

، بایـسآ نیریز  گنـس  نوچ  نم  دوب  هدرک  راد  هشدـخ  ارم  تیـصخش  اهدروخرب ، نیا  درب . یمن  یبهذـم  سلاجم  هب  شدوخ  اـب  تشاد و 
هیناث رفـسمه  هودنا ، مغ و  نامز ، نیا  زا  متفگ . یمن  يزیچ  متخوس و  یم  مدیـشک و  یم  جنر  مدومن . یم  لمحت  ار  یحور  ياهراشف  همه 
يراک هب  ار  تدوخ  تسا  رتهب  تفگ : دـیدیم ، ارم  رامـش  یب  هودـنا  هک  مرـسمه  اهنت . ياهنت  مدوب ، هدـش  اهنت  نم  دوب و  نم  یگدـنز  ياه 

هـسسوم نیا  رد  مدرک . هعجارم  یـشزومآ  يا  هسـسوم  هب  ییاهنت ، يایند  زا  رارف  يارب  ور ، نیا  زا  يروخن . هصغ  تهج  یب  ینک و  مرگرس 
ریز درک . راد  هّکل  ار  مدوجو  هنیآ  كاپ و  ءهرهچ  نانآ ، اب  ینیـشنمه  ترـشاعم و  مدـش . انـشآ  هدز  برغ  نارتخد  زا  دـنچ  ینت  اـب  هک  دوب 

متشاذگ و رانک  ار  مرداچ - ینعی  دوخ - تفع  راصح  دندناوخ ، یم  هدنام » بقع   » و لما »  » ارم هک  نانآ  ياه  شنزرـس  اه و  هدنخ  کیلش 
يرتخد هک  نم  دنتخومآ و  حول  هداس  ِنم  هب  يرگید  شور  هار و  مدیدج  ناتـسود  يرآ ، متفر . یم  نوریب  يرـسور  وتنام و  اب  سپ ، نآ  زا 

. متـشاذگ مدـق  یناطیـش  ياه  سوه  اوه و  يداو  هب  هراـبکی  دوب ، هدینـشن  مرحماـن  ار  میادـص  یتح  مدوب و  هتـسب  شوگو  مشچ  اـیح و  اـب 
قـشاع ایآ  يدرک ؟ جاودزا  يدوز  نیا  هب  ارچ  دندیـسرپ : نم  زا  دنداد و  رارق  رخـسمت  دروم  ارم  ما ، هدرک  رهوش  دـندیمهف  یتقو  مناتـسود 

دیاب رتخد  يدرک ؟ نیـشن  هناخ  ار  تدوخ  يدوز  نیا  هب  ارچ  دـنتفگ : یم  دـندش ، یم  وربور  نم  یفنم  باوج  اـب  نوچ  و  يدوب ؟ ترهوش 
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نوریب مبلق  زا  مرهوش  رْهِم  مک  مک  هک  دندناوخ  مشوگ  رد  ردقنآ  امن ، مدآ  ياه  ناطیـش  نآ  يراب ، دربب ... تذل  یگدنز  زا  دـشاب و  دازآ 
ناتـسود اب  كرتشم ، یگدنز  ياه  تیلووسم  زا  غراف  مدوبن و  نیدتم  دـهعتم و  رتخد  نآ  رگید  تسـشن . نآ  ياج  هب  ترفن  هنیکو و  تفر 

نم همه ، نیا  اب  مدروآ . ور  لذتبم  ياه  سابل  هب  مدـش و  قرغ  هانگ  ءهطرو  رد  هتفر ، هتفر  متفر . یم  یعمج  هتـسد  ياه  شدرگ  هب  دـیدج 
بـش زا  یـساپ  ات  مدوب و  هدش  اه  نابایخ  درگلو  تقیقح ، رد  اّما  مدوب . نمادکاپ  فیفع و  رتخد  نامه  شا  داوناخ ه  رهوش و  دزن  رد  زونه 

، هناخ رد  دـش . زاغآ  اضر »  » نم و فالتخا  هکدوب  ناـمز  نیا  زا  متخاد . رپ  یم  ینارذگـشوخ  هب  مناتـسود  لزنم  اـی  امنیـس و  كراـپ و  رد 
، ماجنارس دوب . هداد  فک  زا  ار  شرارق  ربص و  نم ، دنـسپان  راتفر  لامعا و  ربارب  رد  رگید  وا  متـشاد . شکمـشکو  اوعد  مرـسمه  اب  هتـسویپ 

ءهناخ هب  نم  درک و  رهق  نم  اب  دراذگب ، دوخ  تریغ  يور  رب  اپ  نم ، ءهنارسکبس  راتفر  یباجحدب و  رطاخ  هب  تسناوت  یمن  هک  مبوخ  رهوش 
دوب ییاهنت  جوا  رد  ردپ و  هناخ  رد  داد . دهاوخ  مقالط  منکن ، رظن  دیدجت  مراتفر  رد  رگا  هک  دوب  هدرک  دیدهت  ارم  اضر » . » متشگزاب مردپ 
یتح منابرهم  ردپ  مدوب . هدش  هدنکفارس  راوخ و  مدوب ، همه  زیزع  ینامز  هک  نم  ما . هداد  ماجنا  يدنسپان  تشز و  ياهراک  هچ  مدیمهف  هک 

. مزادرپب دوخ  يزاسزاب  هب  متفرگ  میمصت  ور  نیا  زا  ما ، هتفر  اطخ  هار  هب  هدرک و  هابتـشا  متـسناد  یم  دهدب . ار  ممالـس  باوج  دوبن  رـضاح 
ناتـسگ زا  ات  ما  هدـمآ  رگید  راب  اراگدرو ! رپ  متخاد : رپ  زاین  زار و  وگتفگ و  هب  وا  اب  مدرب و  الاب  ادـخ  هاگرد  هب  تسد  ییاهنت ، تولخ  رد 

زا ار  تتمحر  باتفآ  سپ  هدنام . هار  زا  میاهنت و  رخآ ، موش . قرغ  تتمحر  جاوما  نایم  رد  ات  ما  هدمآ  منیچب . زاین  ءهفوکش  تتباجا ، رطعم 
یم منازیرگ . يدیلپ  یتسپ و  زا  نم  ایادخ ! هد . خساپ  ار  ما  یـسک  یب  يادـن  مناوخ ، یم  ار  وت  هناصلاخ  هک  ناهاگرحـس  ردو  ریگم  زاب  نم 

رد هک  یعمـش  همه  نآ  کنیا ، دوب و  وت  تولخ  مرح  نم ، بلق  اهزور  نآ  ایادـخ ! متـسه . وت  قیفوت  يرای و  جاتحم  مشاب و  كاـپ  مهاوخ 
، میرگب مهاوخ  یم  هتـسکش . اّما  کیرات ، یبلق  ما و  هدنام  نم  تسا . هدییارگ  یـشوماخ  هب  سوه  اوه و  داب  دنت  اب  مدوب ، هتخورفا  لد  مرح 
ره ما . هدش  ینادنز  هناخ  سفق  رد  يا  هدنرپ  دننام  تسا . هتشگروجنر  محور  هتسخ و  منت  دیآ . یمن  منامـشچ  ینامهم  هب  رگید  کشا  اّما 

رانک رد  منک . تمواقم  یناسفن  ياهانمت  ناشورخ  جاوما  ربارب  رد  مناوتب  ات  مبلط  یم  يرای  وت  زا  ادـنوادخ ! منک . یم  يدازآ  يوزرآ  زور ،
هب ار  مناـج  لد و  تعیبط ، ءهدـننک  نوسفا  زادـنا  مشچ  منک . یم  هاـگن  تسا ، ندرک  بورغ  لاـح  رد  هک  دیـشروخ  هب  ما و  هداتـسیا  هرجنپ 
رد تسا . كرتشم  یگدـنز  نیریـش  ياه  هرطاـخ  داـی و  زا  هدـنکآ  مرکف  یلو  هدروخ ، هرگ  گـنرنوخ  قفا  هب  مهاـگن  تسا . هدروآ  قوش 

هیده میارب  اضر »  » هک ار  يزور  نآ  مروآ  یم  دای  هب  تسا . هتسب  شقن  منهذ  يولبات  رب  مرـسمه  تقادص  یکاپ و  ياه  هرطاخ  لد ، ِتولخ 
نآ زا  و  مهاوخ . یم  تنامیا  تباجن و  رطاخ  هب  ار  وت  نم  تفگو : ابیز ، نارق  کی  زامن و  رداچ  کی  زبس و  ءهداجـس  کی  دوب . هدیرخ  يا 

يوس زا  هانگ  كاپان  ياه  ریت  یگدـنز ، هار  ءهنایم  رد  اـّما  میتشاذـگ . قشع  لزنم  رد  اـپ  ادـخ ، داـی  اـب  میداـهن و  مه  ءهناـش  رب  تسد  زور ،
و ناطیش . يوس  هب  نم  تفر و  ادخ  يوس  هب  وا  دش . ادج  رگیدکی  زا  اضر »  » نم و هار  سپ ، نآ  زا  درکروک و  ار  منامشچ  هزره ، ناتـسود 

نابایب رد  سکیب  اهنت و  منک . هچ  مناد  یمن  ما و  هدیسر  تسب  نب  هب  هتشذگزا ، تربع  ییادج و  نارود  زا  هام  دنچ  تشذگزا  سپ  کنیا ،
دـیما و زا  یتلاح  رد  هک  تساـهزور  تسا . هد  رک  ُرپ  ار  قاـتا  ياـضف  ما  هیرگ  يادـص  ما و  هتـسشن  يا  هشوگ  رد  منز . یم  هسرپ  تمادـن ،
، شنابز زا  هشیمه  نوچ  منیبب و  ار  مرـسمه  ناـبرهم  نادـنخ و  ءهرهچ  رگید ، يراـب  دـیاش  هک  مراد  گـنز  هب  شوگو  رد  هب  مشچ  راـظتنا ،

مردپ هودـنا ، مغ و  ياه  هظحل  نامه  رد  ناهگان  منک . شمارآ  ساسحا  شندینـش  زا  مونـشب و  ار  ّتبحم  قشع و  زاونلد  ابیز و  ياه  هلمج 
نابیرگ رد  رـس  مدـش . قاتا  دراو  متخانـش ، یمن  اپ  زا  رـس  هک  یلاح  رد  تسا . هدـمآ  اضر »  » هک اـیب  مرتخد  دـیوگیم : دـنز و  یم  ادـص  ارم 

، دعب یتاظحل  و  منامیشپ . ما  هتشذگ  ياهراک  زا  تسناد  یم  ییوگ  تسیرگن . یم  ارم  ناب  رهم  یهاگن  اب  اضر »  » متـشاد و شیوخ  تلجخ 
نوناک هب  هرابود  نم  تشگ و  هدینارتسگ  اهوزرآ  نامسآ  رد  ّتبحم  نامک  نیگنر  دش و  هتخیوآ  اه  لد  فقس  رب  یتشآو  رْهِم  ياه  غارچ 

مه دوش و  نیریـش  نامیگدنز  مه  هک  میروایب  هاگـشرورپ  زا  يا  هچب  هدادن  هزاجا  هک  تسوا  رـصقم  تفگ  یم  اضر » . » مداهن ماگ  هداوناخ 
نیا اب  دروخ و  هرِگ  هرابود  قشع  ءهدـیرب  دـنویپ  يراب ، دـنامن . ياج  رب  هانگ  كاپان  رذـب  شرورپ  يارب  یتصرف  اـت  موش  مرگرـس  وا  اـب  نم 
زاون هدنب  يادخ  زا  میاس و  یم  نیمز  رب  یهلا  هاگرد  هب  رکـش  یناشیپ  نونکا  رتشیب . قشع  ءهبذاج  دـش و  رتمکوا  نم و  بلق  ءهلـصاف  هرِگ ،
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. *** متفین ورف  هانگو  تلفغ  هاچ  رد  هرابرگد  ات  دریگب  ار  متسد  لاح  همه  رد  مهاوخ  یم 

اه هفطاع  ِبیرغ  . 8

مدید ش  ــــ مدو ـ مزآ و  ــ کن ـتـی چـو  سود هار  رد  ـت  شاد ـر نـ ثا شگ  ـ نس ِلد  رد  هآ  هک  يدید  تشادن  رظن  رد  ـا  فو دهع و  را ، هک یـ يدید 
ره ّمنرت  زا  دروخ و  یم  هرجنپ  ءهشیـش  رب  مارآ  مارآ  ناراب ، ياـه  هرطق  تسا . یناراـب  درـس و  یبش  ت  ــ ـشاد ــ رگد ن یعاـتم  بیرف ، زج  هب 
زا دـنز ؛ یم  قرو  ار  ما  یگدـنز  تارطاخ  رتفد  داب ، میـالم  شزو  دوش . یم  ناـیامن  منهذ  يولباـت  رب  كاـنمغ  ءهرطاـخ  نارازه  شا ، هرطق 

نیریـش ياهزاغآ  مامت  روآدای  عولط ، تسا . عولط »  » مماـن دـیامن . یم  ُخر  نم  هب  یگدـنز  قفا  ياـهتنا  رد  هک  یبورغ  اـت  كاـنمغ  یعولط 
ینعی عولط ، ما . هدـیدن  یگنتلد  ياـه  بورغ  زج  يزیچ  نونکاـت  ما  یگدـنز  عولط  زا  نم  اـما  اـه . یتـسود  ِعولط  اـه ، تبحم  ِعولط  تسا .

ار ینابرهم  ءهزم  مه  رابکی  یتح  تسامـش ، يورارف  شیگدـنز  ناتـساد  هک  یعولط  اما  تبحم . ینـشور و  ناـغمرا  ینعی  دـیما ، ِمد  هدـیپس 
مراهچ دنزرف  نم ، ردارب و  ود  مراد و  رهاوخ  هس  مدوشگ . ناهج  هب  هدید  دنمتورث  هفرم و  يا  هداوناخ  رد  شیپ  لاس  هدفه  تسا ! هدیـشچن 

زا هک  يراثآ  متسه . یتشز  رتخد  هک  مدیمهف  متسناد ، ار  ییابیز  یتشز و  ینعم  متخانش و  ار  دوخ  هک  ینامز  زا  میآ . یم  رامش  هب  هداوناخ 
یهجوت چـیه  نم  هب  هناـخ  رد  مرداـم  ردـپ و  داد . یم  ناـشن  تشز  ار  متروـص  بیکرت  دوـب ، هدـنام  ما  هرهچ  ینیب و  يور  رب  هلبآ  يراـمیب 

هب رگا  دیرخ . یم  سابل  شفک و  میاهردارب  اهرهاوخ و  يارب  دیـسر ، یم  شتـسد  هب  یلوپ  رگا  مردام  دندنار . یم  دوخ  زا  ارم  دنتـشادن و 
هک ادابم  میاـیب ، نوریب  مقاـتا  زا  متـشادن  هزاـجا  دـمآ ، یم  راگتـساوخ  منارهاوخ  يارب  رگا  و  درب . یمن  دوخ  هارمه  ارم  تفر ، یم  یناـمهم 

ياهنت نم ، داد و  یمن  تیمها  نم  هب  سک  چـیه  زین  هسردـم  رد  دـنزیرگب ! هناخ  زا  ما ، هرهچ  یتشز  رطاخ  هب  دـننیبب و  ارم  داماد ، ءهداوناخ 
رخـسمت اب  اه  هاگن  ءهمه  دندناوخ ، یم  ارم  مان  هک  نیا  ضحم  هب  دندرک ، یم  بیاغ  رـضاح و  اه  ملعم  یتقو  سرد ، سالک  رد  مدوب . اهنت 

يادـص یـسک  اما  مدینـش ، یم  ار  اه  هچب  ياه  هدـنخ  يادـص  نم  تسـشن . یم  اهبل  ءهشوگ  رب  هنایذوم  يدـنخزوپ  تشگیم و  رب  مفرط  هب 
یناراگتساوخ زا  اهرتخد  یضعب  متفر ، یم  هسردم  هب  هک  حبـص  زور  ره  ناتـسریبد ، رخآ  لاس  دینـش ! یمن  سالک  رخآ  رد  ارم  ياه  هیرگ 

، اهناراگتسا وخ  هک  دننک  دومناو  دنتشاد  رارصا  همه  دندیشک . یم  رگیدمه  ُخر  هب  ار  ناشدوخ  ودندز  یم  فرح  وب د ، هدمآ  ناشیارب  هک 
ما یگدـنز  رد  زگره  نوچ  متـشادن . نتفگ  يارب  یفرح  هاـگ  چـیه  مدوب و  ناشنانخـس  ءهدنونـش  هشیمه  مه ، نم  تسا . سدـنهم  اـی  رتکد 

یگتسکشرس تراقح و  ساسحا  نارگید  ربارب  رد  هک  دش  ثعاب  عوضوم  نیمه  دشاب . هتشاد  ندرک  فیرعت  شزرا  هک  دوب  هداتفین  یقافتا 
نم میاشگب . شیارب  ار  میاه  هصغ  اـه و  هدـقع  ءهرفـس  میاـمن و  لد  ِدرد  وا  اـب  هک  متـشادن  ار  یـسک  منیبب . رتمک  هیقب  زا  ار  مدوخ  منکب و 

زا شیب  زور  ره  هک  ییاه  هنیک  دـش . یم  رت  قیمع  زور ، هب  زور  هک  دوب  هصغ  هنیک و  زا  ییاپ  ّدر  ملد ، رازنـش  يور  رب  مدوب . تبحم  ءهنـشت 
زادـنا نینط  مدوجو  رد  ار  دـیما  يادـص  نآ ، نابرـض  ات  وب د  هدـنامن  یبلق  نم ، نوردـنا  رد  رگید  دـناود . یم  هشیر  ملد ، يایاوز  رد  شیپ 

وا طقف  دیسوب و  ار  میاه  هنوگ  هک  دوب  وا  طقف  مرمع ، مامت  رد  اریز  متشاد ، تسود  ار  کشا  نم  دوب . ما  یگدنز  سنوم  اهنت  کشا ، دنک .
زا ارم  هک  مدوب  یـسک  دنمزاین  مدوب . ّتبحم  يادگ  نم  يرآ ، تخاس . یم  شوماخ  دوب ، هتفرگارف  ار  مدوجو  هک  يزوسناج  شتآ  هک  دوب 
هب نم  یگدـنز  رد  داس ه ا ي  قافتا  یچیه  دـنتفر و  دـندمآ و  مه  یپ  زا  اه  هام  اهزور و  دـیامن . باریـس  یناـبرهم  یتسود و  راـس  همـشچ 

همه زا  دـیما و  ان  اج  همه  زا  هک  ییاهزور  نامه  رد  تخیگنارب . ار  متاساسحا  نافوط  دروخ و  مه  هب  شمارآ  نیا  يزور  اما  دـماین . دوجو 
تبحم ءهنـشت  هک  نم  و  دشونن ؟ دبایب و  ار  بآ  هک  تسا  هنـشت  مادکو  درک  يرادافو  قشع و  راهظا  نم  هب  يرـسپ  مدوب ، هدش  هدنار  سک 

. دومن مهاوخ  جاودزا  وت  اب  تفگیم  درکیم و  هقالع  راهظا  نم  هب  وا  مدش . یم  باریس  شا ، دنبی ه  رف  نانخـس  اه و  فرح  ندینـش  اب  مدوب ،
مدش و دنمقالع  وا  هب  مه  نم  هک  تسا  یعیبط  دیوگب . غورد  مدرکیمن  رکف  هک  داد  یم  ناشن  هقالع  تَبحم و  ردـق  نآ  شیاهدروخرب ، رد 

رادـقم جاودزا ، تامدـقم  ندرک  مهارف  يارب  تساوخ  نم  زا  يزور  مداد . یم  ماجنا  یتسود  بلج  يارب  دـمآ ، یم  رب  متـسد  زا  يراک  ره 
، نا هب  ندیـسر  يارب  مدز و  یم  اپ  تسد و  دشاب ، هدـید  ار  یتخبـشوخ  لحاس  هک  یقیرغ  دـننام  مه  نم  مناسرب . يو  هب  لوپ  یهجوت  لباق 
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هب تسد  شا ، هتـساوخ  نیمات  يارب  ات  تخاـس  مراداو  دوب ، هتفرگ  يزاـب  هب  ارم  كاـپ  تاـساسحا  هک  تفـص  ناطیـش  ناوج  مدرک . شـالت 
وا ياه  يراشفاپ  مغر  هب  يدزد ، طیارـش  يراب ، مدیـسرن . مفده  هب  یلو  متـشاد ، ار  مردپ  زا  تقرـس  دصق  راب  دنچ  ور ، نیا  زا  . منزب يدزد 

میابرب ار  مردام  تمیقرپ  دنبندرگ  بسانم ، یتصرف  رد  مدش  راچان  هرخالاب ، دشن . مهارف  میامن ، هیهت  ار  لوپ  نآ  رتدوز  هچره  دوب  لیام  هک 
زا يربخ  نیرتکچوک  نم  تشذگ و  خیرات  نآ  زا  هام  شـش  تفر . درک و  یظفاحادخ  نم  زا  نادـنخ  لاحـشوخ و  مه  وا  مهدـب . يو  هب  و 

. دوب هداد  بیرف  ارم  زاـبلغد  ناوـج  نآ  يرآ ، تخانـش . یمن  ار  وا  سک  چـیه  اـما  مدرک ، هعجارم  دوـب ، هداد  هک  یـسردآ  هب  متـشادن . يو 
رواب ونـشب و  مروح ، هکدیوگرگا  وید  نکم  رواب  ونـشب و  مروم ، هکدیوگ  رگا  رام  هک : دـش  مسجم  منهذ  يولبات  رد  رعـش  نیا  تقو  نامه 

وت ِهاوختلود  هک  يوعد  دـنک  يزاـبلغد  رو  نکم  رواـب  ونـشب و  مرود ، هلیح  بیرف و  ـب کـز  یرف مدرم  ِرگنو  ـ ـسفا ـِه  َبور دـیو  ـ گب رگ  نک  مـ
زا متفرگیم و  رارق  شنزرـس  ریقحت و  دروم  مردام ، دـنبندرگ  ندـیدزد  رطاخ  هب  اهتدـم  نم  ـن  کم رواـب  ـو و  نـشب مروضح ، رد  باـیغرد و 

افوکـش ملد  ءهچغاب  رد  دایـش  ناوج  نآ  تبحم  هجوت و  اب  هک  ییوزرآ  دیما و  ياه  لگ  مدش . راچد  يدـیدش  یگدرـسفا  هب  رگید ، يوس 
نیا رد  اه !  یناب  رهم  ِبیرغ  اه ؛ هفطاع  ِبی  رغ  مدـش . یگدـنز  بیرغ  اهنت و  رفاـسم  ناـمه  هراـبود ، نم  تشگ و  رپرپ  هراـبکی  دوب ، هدـش 
بوخ ار  ما  هدـیرپ  گنر  ناور  وا ، دوب . هدرک  كرد  ارم  وا  تفر . میاه  هصغ  اه و  مغ  مامت  شندـید ، اـب  هک  مدـش  انـشآ  یملعم  اـب  ناـمز 

نآ زا  وا . تروص »  » هب هن  تسوا ، تریـس »  » هب ناسنا  ییابیز  مرتخد ! تفگ : نم  هب  وا  دیـشخب . مایتلا  ار  ملد  ياه  مخز  مامت  دومن و  ریـسفت 
اهدـنپ و دربب . دای  زا  ار  اه  ینابرهمان  اـه و  ییاـفو  یب  ماـمت  هک  یعولط  مشاـب . هتـشاد  ما  یگدـنز  رتفد  رد  ون  یعولط  متفرگ  میمـصت  زور 
یعامتجا و مریگب ، دای  ار  يراک  ره  منکیم  شالت  تسا  یتدـم  تسا . هدوشگ  نم  یگدـنز  رد  يا  هزات  ُقفا  زاونلد ، زیزع  نآ  ياـهدومنهر 

ینعی ما ، یگدنز  تسود  نیرتهب  نویدم  ار  اهنیا  ءهمه  مزاس و  حرطم  وکین » تریس   » قیرط زا  ار  مدوخ  مشوکیم  ما و  هدش  دروخرب  شوخ 
یقالتاب نیمز ، يور  رد  رگا  دوب  ابیز  ردقچ  مشیدنا  یم  دوخ  اب  مرگن . یم  یگدنز  هب  دیما  ءهچیرد  زا  نونکا  نم  متسه . مشیدنارود  ملعم 
تیمیمـص يرادافو و  تبحم و  لحاس  رد  رگا  دوب  ابیز  ردـقچ  درب . یمن  ورف  دوخ  ماـک  هب  ار  سک  چـیه  تشادـن و  دوجو  رورغ »  » ماـن هب 

نارب غیت  اب  یناسنا  چیه  دش و  یمن  هتخیر  يا  هدـیدجنر  چـیه  ماک  رد  ییافو  یب  ءهدنـشک  رهز  رگا  دوب  بوخ  ردـقچ  میتشاد . یم  رب  ماگ 
یگدنز یتسار  هب  دش . یمن  سوبحم  ییاهنت »  » کیرات درـس و  نادنز  رد  سک  چیه  رگا  دوب  بوخ  ردـقچ  دـمآ . یمن  رد  ياپ  زا  ریقحت » »

دـشر یناوج  نارود  رد  هک  تسا  ناـسنا  یناور  يرطف و  زاـین  یبـلط ، تیـصخش  یـسانشناور : لـیلحت  دوـب *** !... اـبیز  ردـقچ  تقو  نآ 
نوگ انوگ  ياه  لکش  هب  ببس ، نیمه  هب  دریگرارق . نایفارطا  مارتحا  هجوت و  دروم  شتیصخش  دراد  تسود  ناوجون ، دنکیم . ادیپ  يرتشیب 

ياهراک هب  ندز  تسد  عنام  ینورد  يّدس  دننام  یمدآ ، رد  یقالخا  تیصخش  ساسحا  دزادرپ . یم  دوخ  نداد  ناشن  تیـصخش و  زاربا  هب 
تمارکو تزع  دوخ  يارب  یـسک  رگا  : » تسا هدـمآ  ع )  ) یلع ماما  زا  یتیاور  رد  دراد . یم  زاـب  اـه  یتشز  زا  ار  ناـسنا  دوش و  یم  فـالخ 

هک يزیچ  ره  زا  تسا  مزال  ناوجون  یناور  تییرت  رد  نیاربانب ، دـنوش .» یم  کچوک  شرظن  رد  یناوهـش  تالیامت  اه و  سوه  دوش ، لئاق 
... ندیشک و ُخر  هب  ار  وا  ياه  تسکش  اه و  فعض  ندز ، تفوکرس  ریقحت ، تناها ، درک . زیهرپ  تدش  هب  دنز ، یم  همدص  وا  تیصخش  هب 

ناردـپ و زا  یخرب  دـهد . یم  قوس  اه  یهابت  يوس  هب  ار  وا  دـماجنا و  یم  ناوجون  رد  تیـصخش  ساسحا  يدوباـن  هب  هک  دنتـسه  یلماوع 
نیا اب  هک  دنناد  یمن  اه  نآ  دننکیم . ریقحت  هناگیب  شیوخ و  روضح  رد  ار  دوخ  نادنزرف  کحضم ، تشز و  ظافلا  ندرب  راک  هب  اب  ناردام 

تـسد اب  نیدـلاو  هنوگنیا  دـنراد . ار  یفارحنا  هنوگره  یگدامآ  هک  دـنزاس  یم  ریقح  تسپ و  یتادوجوم  دوخ  ناوجون  نادـنزرف  زا  راـک ،
قوف ناتـساد  دـنزاس و  یم  اهر  طاـطحنا  فارحنا و  يداو  رد  ار  ناـنآ  دـنزاس و  یم  ناریو  ار  شیوخ  نادـنزرف  تیـصخش  هدولاـش  دوخ ،

. تسا نآ  هنومن 

نادنز زا  يرتخد  همان  . 9

نم و ینیعم »  » ـد نپ وت  هب  نار  ـگـ ید دنر  ـ یگن ات  نارگد  ـب  ئا زا مـصـ ـر  یگد ـ نپ دن  رد بـ ـ نا دنیب  غرم  رگد  نوچ  زار  ـه فـ ناد يو  غر سـ دور مـ ــ ن
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ناتـسبات و ندیـسرارف  اب  دوب . ساسح  جنردوز و  گنرز ، شوهاب ، يرتخد  وا ، میدناوخ . یم  سرد  ناتـسریبد  لوا  سالک  رد  ود  ره  الیل ،
زا یتقو  میتفر . لامش  رفـس  هب  مردام  ردپ و  هارمه  لاس ، نآ  ناتـسبات  رد  متـشادن . يربخ  وا  زا  رگید  مدش و  ادج  يو  زا  سرادم ، یلیطعت 

هعجا رم  همانزور  ثداوح  ءهحفـص  هب  عوضوم ، نیا  زا  یهاگآ  يارب  دوب . هداتفا  قافتا  ام  رهـش  رد  كانتـشحو  يا  هثداح  میتشگزاـب ، رفس 
نارومام هب  ار  دوخ  دوب ، هدناسر  لتق  هب  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  ناوج ، کی  یتسدمه  اب  هک  يرتخد  : » دوب هدـمآ  نینچ  اج ، نآ  رد  مدرک .
جاودزا اب  شردـپ  تفلاخم  تلع  هب  مارهب ،»   » مان هب  شا  هلاس  هدـجه  قوشعم  اب  دراد ، مان  ـالیل »  » هک هلاـس  هدزناـش  رتخد  نیا  درک . یفرعم 

، دوخ ءهشقن  يارجا  نایاپ  رد  نالتاق  شرازگ ، نیا  قبط  دـناسر . لـتق  هب  ار  شا  هداوناـخ  ياـضعا  زا  نت  راـهچ  یلبق ، هشقن  حرط  اـب  اـهنآ ،
، الیل دندومن . اهر  رهش  جراخ  ءهداج  رد  ار  اه  نآ  دندرک و  يزاساج  ردپ  لیبموتا  بقع  یلدنـص  قودنـص و  رد  ار  رفن  راهچ  ياه  هزانج 
، راوسروتوم رفن  دنچ  هلمح  یپ  رد  شا  هداوناخ  ياضعا  هک  تشاد  راهظا  درک و  هعجارم  رهش  یماظتنا  هاگـساپ  هب  ادتبا  مارهب ، یتسدمه  اب 

تیانج نیا  زا  درک و  هعجارم  هاگـساپ  هب  اددـجم  دـعب ، زور  ود  نادـجو ، باذـع  رثا  رب  یلو  دـنا . هدیـسر  لتق  هب  رهـش  جراـخ  ءهداـج  رد 
هب یناوج  ناوفنع  رد  شدوجو  لُگ  هک  وا  مه  دوب . هتفرگ  ماجنا  الیل »  » تسد هب  كاـنلوه  تیاـنج  نیا  يرآ ، تشادرب » ... هدرپ  شارخلد ،

، ییوجزاب قیقحت و  اهتدـم  زا  سپ  منادـب . ار  شراک  هزیگنا  مورب و  الیل »  » تاقالم هب  ات  مدرک  شـالت  یلیخ  دـش . رپرپ  سوه  دایـص  تسد 
شتاقالم هب  ات  داد  تسد  یتصرف  مکح ، يارجا  زا  لبق  هتفه  ود  دندش . موکحم  مادـعا  هب  هاگداد  رد  مارهب ،»  » شقوشعم و  الیل »  » ماجنارس

يارب ات  دـسیونب  میارب  ار  شا  یگدـنز  ناتـساد  متـساوخ  وا  زا  یظفاحادـخ ، ماـگنه  مزادرپب . وگتفگ  هب  يو  اـب  نادـنز  رد  یتعاـس  مورب و 
وا مدوشگ . ار  همان  دیسر . متسد  هب  الیل »  » زا يا  همان  هک  مدوب  هعلاطم  مرگرـس  هناخ  رد  دعب ، زور  دنچ  دشاب . یتربع  سرد  رگید ، نارتخد 

ار دوخ  رمع  رخآ  ياه  تعاس  نونکا  نم  شاـب . اریذـپ  نادـنز  ءهشوگزا  ار  ممالـس  اـنیم ! مزیزع : تسود  : » دوب هتـشون  نینچ  شا  هماـن  رد 
یب درس و  توکس  رد  بورغ ، ره  دراد . يرگید  گنر  میارب  اه ، بورغ  ما . هتـشاذگرس  تشپ  ار  یتخـس  ياه  بشواهزور  منکیم . هراظن 

بقع هب  نامز  رگید  هک  سوسفا  میوگیم  دوخ  اب  مرگن . یم  ار  اه  هبارخ  هتشذگ ،»  » كورتم ءهداج  رد  متفا و  یم  هار  هب  ینامیـشپ »  » ياهتنا
ءهرجنپ بوچراچ  رب  مغ  زا  يرابغ  اب  مرادـیب . نم  اما  تسا ، کیدزن  رحـس  مزاسب . ون  زا  ار  اه  هبارخ  نیا  هرابود  نم  ات  تشگدـهاوخن  زاـب 

ما هرهچ  رد  ار  مغ  دنرذگیم و  ماهبا  ءهدرپ  زا  رذگدوز  یلیس  نوچ  نیریـش ، خلت و  تارطاخ  ما . هدش  هریخ  هتـشذگ  هب  هتـسشن و  تارطاخ 
نامـشچ تسا . هدرک  ناریو  ار  زیچ  همه  نافوط ، هداد و  نافوط  هب  ار  دوخ  ياج  شمارآ ، تسا . ناریو  دیما ، لحاس  دـنزاس . یم  رگ  هولج 

یم الاب  ما  هنیـس  دوپ  رات و  زا  مغ  توبکنع  تسا . ندـش  شوماـخ  لاـح  رد  مرمع  غارچ  ما . هتخود  تعاـس  ياـه  هبرقع  هب  ار  کـشا  زا  رپ 
ءهقعاص هک  نیبب  نکاشامت . ار  میاهکـشا  ناراب  بش ، کـی  اـیب و  میوگب . نخـس  وت  اـب  مرمع ، ياـه  تعاـس  نیـسپاو  رد  مهاوخ  یم  دور .

یم منزب . قرو  تیارب  ار  متارطاخ  هایس  رتفد  یگدنز ، یسرکریز  مغ ، يادلی  بش  نیا  رد  ایب و  دز . شتآ  ارم  یتسه  نمرخ  هنوگچ  سوه ،
ياه هنایزات  ریز  تا ، یگدـنز  ياه  گَربلگات  يونـشب  ارم  زادـگ  زوس و  زا  رپ  ياه  فرح  یگدـنز ، اـب  عادو  ياـه  هظحل  نیا  رد  مهاوخ 

هتـسکش یگزره  هنایزات  اب  شیابیز  تماـق  هک  يرفولین  تسا . هداـتفا  كاـخ  رب  يرفولین  نوچ  مدوجو  دـندرگن . رپرپ  نیغورد  ياـه  قشع 
ار مرمع  درز  میوقت  هک  یماگنه  دنیبب . ار  نامـسآ  راب ، نیرخآ  يارب  دیاش  ات  هتخیوآ  نادنز  ياه  هلیم  هب  ار  شتماق  هنابیرغ ، زورما  هدش و 
درـس و ياـه  گَرگت  ریز  هک  یگدـنز  نارود  زا  مهم  یلـصف  دوش . یم  هدوـشگ  منامـشچ  شیپ  زییاـپ  زا  رت  بیرغ  یلـصف  منز ، یم  قرو 

یم کیدزن  مرمع  نایاپ  هب  ینامیـشپ  ءهداج  رد  مراد و  شود  رب  ار  سوسفا  ترـسح و  زا  يراـب  هلوک  دـش . نوفدـم  يراکهانگءهدـننکش 
مامت ياهبنوخ  ات  هفطاع  یب  نارسوه  نآ  تساجک  دشک !؟ شود  رب  ار  مناهانگو  اه  مغ  راب  ینیگنـس  ات  هتخابلد  قشاع  نآ  تساجک  موش .

، سفن ناطیـش  هکار  ماگنه  نآ  مروآ  یم  دای  هب  منکیم . كرد  دوجو  مامت  اب  ار  تبرغ  خلت  معط  زورما  مریگ !؟ سپزاب  وا  زا  ار  ما  یگدنز 
راب دنب و  یب  يرـسپ  مارهب ،» . » مدومن ادـتقا  مارهب »  » هب عورـشم ، ان  ياه  تذـل  زا  يوریپ  هب  مدرک و  مگار  قشع  ءهلبق  نم  دوبر . ارم  زامناج 
قمع ات  نیگارهز  يریت  نوچ  ار  شکاپان  صیرح و  نامـشچ  دـید ، یم  ارم  هاـگره  مدرکیم . تاـقالم  هسردـم  هار  رد  ار  وا  زور  ره  هکدوب 

نم دید  یتقو  اما  داد ، همادا  راک  نیدب  یتدـم  وا  درکیم . هقردـب  ارم  یمدـق  دـنچ  هناقـشاع ، ياه  همغن  اب  یهاگ  هاگو  درب  یم  ورف  مدوجو 
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نآ یتقو  ّتبحم . نیگآرطع  ياه  هژاو  زا  ُرپ  هناقشاع ، ياه  لزغ  زا  ولمم  يا  همان  تشون . میارب  يا  همان  متسین ، وا  ياهیراکنیریـش  رادیرخ 
مدرکیم و ادا  ار  یقشاع  مسر  مدوخ  لایخ  هب  سپ ، نآ  زا  مه  نم  دراد . تسود  بلق  میمص  زا  ارم  مارهب »  » مدرک ساسحا  مدناوخ ، ار  همان 

ینفلت ای  مدید و  یمن  ار  وا  يزور  رگا  درک . هشیر  مبلق  يایاوز  مامت  رد  مارهب ،»  » هب قشع  كدـنا ، كدـنا  مدومن . یم  هقالع  راهظا  يو  هب 
ءهخاش کی  نوچ  ار  دوخ  وا ، نودـب  متـشادنپ و  یم  تخبـشوخ  ار  دوخ  مارهب »  » اـب مدـش . یم  تحاراـن  هفـالک و  مدز ، یمن  فرح  وا  اـب 

ار شمرگ  هاگن  مارهب ،» میدنارذگیم «. مه  اب  ار  یتعاس  میتفر و  یم  رگیدـکی  رادـید  هب  تولخ  يا  هشوگرد  يدـنچ  زا  ره  يزییاپ . نایرع 
اه هدعو  اب  مارهب » ، » اهدمآو تفر  نیا  رد  مدرکیم . همزمز  وا  شوگرد  ار  دنویپ  ياه  هدعو  هنارـسکبس  زین ، نم  تخیوآ و  یم  نم  هاگن  هب 
رد مدوب و  هدرپـس  لد  وا ، ياـیؤر  نیریـش و  ياـه  فرح  هب  لابکبـس ، يا  هدـنرپ  نوـچ  مه ، نم  دوـبر و  ارم  لد  شا ، هناقـشاع  ياـهزار  و 

. درکرت هنشت  دوب ، هتسشن  توهش  ءهرفـس  رـس  رب  هکار  هزیرغ  كدوک  عورـشمان ، طباور  نیا  متفرگیم . جوا  مدرکیم و  زاورپ  لایخ  نامـسآ 
هانگ و خلت  گنرـش  هدـش و  انـشآ  نم  مادـنا  اب  اهرابو  اهراب  زور  نآ  ات  مارهب ،»  » كاپان ياه  تسد  دوب . یگدولآ  ضرعم  رد  متفع  ناماد 

میراگتـساوخ هب  رتدوز  هچره  مارهب »  » میتشاذگرارق اهوزرآ ، خاک  نتخاس  يارب  يراب ، دوب *** ... هدرک  هولج  نیریـش  مماکرد ، یگزره 
نیا اب  تدش  هب  تخانـش ، یم  ار  مارهب »  » هک مردـپ  اما  دـندرک . حرطم  ار  عوضوم  دـندمآ و  ام  ءهناخ  هب  شردام  ردـپ و  دـعب ، بش  دـیایب .
نیا اب  ردـپ  تفلاخم  دـنک . تخبـشوخ  ارم  رتخد  دـناوت  یمن  تسا و  نارـسوه  هزره و  یناوج  مارهب ،» : » تفگو دـیزرو  تفلاـخم  جاودزا 

نآ دوب . نم  یگنتلد  سنوم  کشا ، منبش  حبص ، ات  متفر و  دوخ  قاتا  هب  نیگمغ ، هتـسکشلد و  تخاس . ینافوط  ارم  یگدنز  لحاس  دنویپ ،
هناخ زا  يا  هناهب  هب  دوز  حبـص  دنازوس . یم  ار  مدوجو  وا ، قشع  ياه  هرارـش  دوب و  زادـنا  نینط  مشوگرد  مارهب »  » ياه فرح  امئاد  بش ،

. دروخ مشوگ  هب  انـشآ  ییادـص  هک  مدوب  رو  هطوغ  شیوخ  راکفا  رد  دوب . هتفرگارف  ار  ملد  ءهحفـص  مامت  مغ  هنیکراگنز و  مدـمآ . نوریب 
، متـشاد لد  رد  هچنآ  ره  یکـشا ، هرطق  ره  اب  دوشگ . نابز  ام ، هاگتولخ  رد  میاهکـشا  متفر و  شرانک  هب  مدـید ، هکار  وا  دوب . مارهب » ، » یلب
ار نام  قشع  ءهناخ  دنناوتن  ات  میریگب  ماقتنا  نانآ  زا  دیاب  تشاد : راهظا  داد و  دنویپ  مه  هب  ار  شناوربا  نیشتآو ، مرگ  یمخا  متفگ . شیارب 
مه اما  منکانش ، نآ  رد  نم  دزاسب و  نوخ  زا  یضوح  مارهب ،»  » مدوب رضاح  دوب . هتفرگارف  ار  مدوجو  ياپارس  توهـش ، نونج  دننک ! بارخ 

میدرکیم حرط  هشقن  هدنیآ  يارب  شیوخ  ياه  هاگتولخ  رد  مینشاد و  مه  اب  يرتشیب  طابترا  مارهب ،»   » نم و زور ، نآ  زا  دشاب . نم  ءهنایشآ 
يارب ردام  دعب ، یتعاس  تفر . راکِرس  دوز  حبص  ردپ ، دوب . مهارف  هشقن  يارجا  يارب  زیچ  همه  دیـسر *** . ارف  موش  زور  نآ  ماجنارـس ، و 

مرهاوخ مدومن . توعد  لزنم  هب  ار  وا  مدرکزاـب و  ار  رد  دروارد . ادـص  هب  ار  گـنز  مارهب ،»  » هظحل نیمه  رد  دـش . جراـخ  هناـخ  زا  دـیرخ 
شناج یب  رکیپ  ات  میدرب  ورف  بآ  رد  ار  شرـس  میتفرگار و  شیاهتـسد  میتفر . وا  غارـس  هب  ادـتبا ، دوب . هعلاطم  لوغـشم  شقاتا  رد  امیـس » »

. دوب هدـناشوپ  ار  متریـصب  نامـشچ  توهـش ، تلفغ و  ياه  هدرپ  متـسیرگن . یم  وا  هب  اه  هناوید  نوچمه  توهبم  تام و  داـتفا ! نیمز  يور 
هفطاعزا ُرپ  یناتسد  اب  ردام  دعب ، یتاظحل  منک . ظفح  ار  عورشمان  طابترا  نیا  قیرط  ره  هب  متساوخ  یم  مدرکیمن . رکف  راک  تبقاع  هب  چیه 

« مارهب  » نم و نونج  ینابرق  منابرهم ، زیزع و  ردام  يرآ ، تسا . هتـشاذگ  مدق  گرم  ءهلت  هب  هک  تسناد  یمن  اما  دش ، هناخ  دراو  ینابرهم  و 
ام رگید  ناینابرق  مردارب ، ردپ و  زور ، نآ  زیگنا  مغ  بورغ  رد  ددرگ . ماع  صاخ و  ءهرهش  نم ، یگناوید  ات  تشگرپرپ  شدوجو  لک  دش .

هفطاع هکدوب  هدش  لیدبت  تخـس  یگنـس  هعطق  هب  مبلق  تلفغو ، هانگزیگنا  سوه  ياه  هظحل  رد  يرآ ، دنتفر . ورف  گرم  ماکرد  هکدندوب 
تخیرگ و نم  زا  هدز  تشحو  مارهب ،»  » هکزور نآ  يادرف  رد  اما  تشاد . هلـصاف  اه  گنـسرف  ّتبحم ، رْهِم و  لحاس  اـب  تخانـش و  یمن  ار 

ربارب رد  نوچ  دمآ و  یم  دورف  محور  بلق و  رب  هرـسکی  نادجو ، باذع  ياه  هنایزات  مدش . رادیب  نیگنـس  باوخ  نیا  زا  تشاذگ ، میاهنت 
تسود متـشادرب . كانلوه  تیانج  نیا  زار  زا  هدرپ  مدرک و  یفرعم  یماظتنا  ياهورین  هب  ار  دوخ  متـشادن ، یگداتـسیا  بات  نادجو  یـضاق 

ات هدب  تناتـسود  هب  نک و  تبث  تدوخ  تارطاخ  رتفد  رد  ار  همان  نیا  اما  مینکن ، تاقالم  ار  رگیدمه  هاگ  چـیه  وت  نم و  دـیاش  انیم ! مبوخ 
یتسود حرط  تریسوید  يرسپ  اب  متـشاذگ و  مدق  ینادان  سوه و  يداو  رد  هتـشذگ ، هام  دنچ  رد  هک  نم  دنریگب . تربع  دنناوخب و  ار  نآ 
تلاطب هب  ار  ما  یگدنز  نیریش  ياهزور  هنافساتم  مروخب . ترسح  دیاب  هتفر  تسد  زا  ياهزور  نیا  هب  ینامز  مدرکیمن  رکف  زگره  متخیر ،

اه تربع  اه و  یتسود  www.Ghaemiyeh.comنارتخد ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 50زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هک سوسفا  یلو  مشیدنا ، یم  يدازآ  هب  سفق  رد  يا  هدنرپ  دننام  نونکا  مدش . نارگید  تسد  ءهچیزاب  حور ، رب  يرابغ  نوچ  مدـنارذگ و 
یتشاد یم  رب  ار  ایند  بوچ  نیرت  نیگنـس  شاک   ! مزیزع ردپ  دور . یم  یـشوماخ  هب  ور  مرمع  سوناف  هدنامن و  يزیچ  نم  یگدنز  نایاپ  هب 

دوخ هب  ارم  ات  يدیـشکیم  ار  ایند  دایرف  نیرتدنلب  شاک   ! منابرهم ردام  يدوب . اما  يدـیبوکیم ، نم  راک  اطخ  ناطیـش و  خوش و  ناتـسد  رب  و 
ینامیـشپ نیا  هک  مناد  یم  یلو  منامیـشپ ، میاهراکزا  نم  ایادخ ! متـسه . وت  تشذگرپ  نابرهم و  ءهرهچ  گنتلد  ردقچ  يدوب . اما  يروآ ،

اب الیل ،»  » رمع ياه  هقیقد  نیـسپاو  رد  ـالیل »  » وت تسود  دروخن !؟« ناـکت  دـناوخب و  ار  اـه  هملک  نیا  هک  تسه  یـسک  اـیآ  درادـن . يدوس 
دندوب کشا  یب  رتخد ، نآ  ياه  مشچ  مدوب . هدیدن  زگره  ناساره  نینچ  ینامشچ  نم ، متسیرگن . یم  وا  راد  ءهبوچ  هب  رابکـشا  ینامـشچ 

هک درکیم  اـشامت  يا  هنوگ  هب  راد  ءهبوچ  يوس  نآ  زا  ارم  كرتـخد ، دنتـشاد . هتفهن  دوـخ  رد  ار  ینوزوماـن  یگمیـسارس  یگتـشگرس و  و 
رگید الیل » ، » دـعب يا  هظحل  و  دـناسرب ... شدوخ  لاس  نسمه و  نارتخد  هب  ار  شماـیپ  نیرخآ  دـیوگب و  نخـس  نم  اـب  دـهاوخ  یم  ییوگ 

وت نام  ـ یا هکل  ـد بـ نک او  ــ ـسر ار  ن بـد تـو  ــ یـشنم ــ نا ه ـ ما ی  ــ بای الب  زا  اترذ  نک حـ نا  ــ هجرد ب  ــ ـسان ــ مان یـق  ــ فر زا  تفگیمن !... نخس 
رتد ــ ب را بـد ، ــ دـب ی را  زا یـ رَذ  َــ ـی کـن ح ناو ا تـ ــ قیفر ت رای و  تبح  ـ ـصرد لَثَم  نیا  قیرط  لها  نآ  هدومرف  شوخ  هچ  هو  دـن  اـمغ کـ ــ ار ی

، دیاپن شیب  یتعاس  هک  یتوهـش  اسب  (ع ) یلع ماما  دنز ***  نامیا  رب  ناجر و  بـ دب ، را  دنز یـ ناجرب  یم  ــ اهن ه ــ ت را بـد ، ــ دب م رام  زا  دو  بـ
صاـخ یتیمها  زا  نادـنزرف  نیدـلاو و  نبی  قیمع  یفطاـع  یحور و  دـنویپ  يرارفرب  یـسانشناور : لـیلحت  دروآ . یپ  رد  زارد  یهودـنا  اـما 
تباـب نیا  زا  دوش و  هدروارب  هداوناـخ  طـیحم  رد  نادـنزرف  یحور  ياـهزاین  زا  يرایـسب  هک  دوـش  یم  ببـس  دـنویپ  نیا  تسا . رادروـخرب 
یحور طابترا  عطق  ثعاب  هداـس  لـئاسم  دـننامب و  یقاـب  ناـشرانکرد  اـه  نآ  نادـنزرف  هک  دـنهاوخب  نیدـلاو  رگ  ا  دـندرگن . دوبمکراـچد 

، نادنزرف نیدلاو و  نایم  هنامیمـص  ءهطبار  دوجو  دنـشاب . هتـشاد  دوخ  نادنزرف  اب  هنامیمـص  يا  هطبار  دنناوتب  دیاب  دوشن ، نانآ  اب  نادـنزرف 
دننک تینما  ساسح  ا  دنریگب ، مارا  نآ  رد  دنتاوت  یم  اه  نآ  هک  دنک  یم  لیدبت  نادنزرف  يارب  نما  یقطاع و  یهاگهانپ  هب  ار  هناخ  طیحم 

- نارتخد دروم  رد  هژیوب  فلاخم - سنج  اب  طابترا  ای  كانرطخ  ياه  یتسود  هب  ندرب  هانپ  دنـشابن . رگید  ياـه  هاـگهانپ  يوجتـسج  رد  و 
هناخ طیحم  رد  شخب  تایح  یحور  طباور  نینچ  زا  هک  ناناوجون  تسا . نادنزرف  نیدـلاو و  نایم  هنامیمـص  طباور  ندوبن  زا  یـشان  رتشیب 

هبرجت و زا  نوچو  دـنوش  یم  هدیـشک  هداوناخ  زج  يرگید  ياـهزیچ  يوس  هب  یتحار  هب  دوخ  یحور  ياـهدوبمک  ناربج  يارب  دـنمورحم ،
 ... تساعدا نیا  رب  يدهاش  قوف ، ناتساد  دندرگیم . ثداوح  همعط  یتحار  هب  دنتسین ، رادروخرب  زین  مزال  یگتخپ 
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« يدعـس  » دـنویپم نادان  اب  دومرف  ارم  دـنپ  یکی  ییاناد  مدرک ز  بلط  يدـیزگرب  تبحـص  هب  ار  نادان  هک  يدیـشک  یناداـن  هب  دوخ  رب  مقر 
ردام ردپ و  دنزرف  نیرخآ  نم  مدوشگ . ناهج  هب  هدـید  یبهذـم  يا  هداوناخ  رد  ناجیابرذآ و  ياهرهـش  زا  یکی  رد  شیپ  لاس  ودو  تسیب 

یگنهرف مردام  یمزر و  ياه  شزرو  ّیب  رم  مردپ ، متفای . شرورپ  دندوب ، هدروآ  مهارف  میارب  هک  یمارآ  طیحم  رد  مدوب و  ما  هدرکلیصحت 
ءهرود زا  درکی . قـی مـ وـشت  راـک  نیدـب  ارم  مردـپ  تـفرگ و  لکـش  مدوـجو  رد  شزرو  هـب  صاـخ  يا  هقـالع  یناوـجون  نارود  زا  تـسا .

سپ دوب . هتاراک  ءهتشر  نم ، یشزرو  ءهتشر  مدید . یم  شزومآ  مردپ  رظن  ریز  متفر و  یم  شزرو  سالک  هب  تعاسکی  يزور  ناتـسریبد ،
. مدرکیم لابند  ار  شزرو  نیا  رتشیب ، يا  هقالع  اب  متفای و  هار  ییاهن  ءهرود  هب  طوبرم ، نومزآ  رد  تیقفوم  یتامدقم و  ءهرود  ندنارذگ  زا 
، ناتسریبد رخآ  لاس  رد  مداتسیا . ینامرهق  يوَکس  رب  لوا ، رفن  نآ  ونع  هب  نم  دش ، رازگرب  ام  یشزرو  هاگـشاب  فرط  زا  هک  يا  هقباسم  رد 

یمزر شزرو  لیـصحت ، اب  ماگمه  نارهت ، رد  میدـمآ . رهـش  نیا  هب  میدرک و  عمج  ار  هیثاثا  بابـسا و  راچان ، دـش . لـقتنم  نارهت  هب  مردـپ 
ياه نامتراپآ  زا  یکی  رد  ام ، ینوکـسم  لزنم  مدـش . هدـیزگرب  ناوناـب  میت  یبرم  ناونع  هب  هک  اـج  نآ  اـت  مدرک  یم  لاـبند  زین  ار  هتاراـک 

یم هسردم  هب  مه  اب  زور  ره  تشاد . تنوکس  ینامتراپآ  عمتجم  نامه  رد  هک  دوب  مسالکمه  ناتسود  زا  یکی  باتهم ،» . » دوب رهش  لامش 
نارهت ءهدـش  گرزب  باتهم ، میدوب . مه  اب  اهتقو  رتشیب  تفاـی و  شیازفا  باـتهم  نم و  یتسود  طاـبترا و  جـیردتب ، میتشگ . یم  رب  میتفر و 
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دازآ و يرتخد  ار  شدوخ  وا ، دوب . توافتم  لئاسم ، زا  یلیخ  رد  ام ، هشیدـنا  رکف و  قفا  لیلد ، نیمه  هب  یناتـسرهش . رتخد  کـی  نم  دوب و 
باتهم هکدوب  يزور  دنچ  دومن . یم  بیجع  مدوب ، یناتسرهش  يرتخد  هک  نم  يارب  شیاهراکزا  یلیخ  تسناد و  یم  ندمتم  رکفنـشور و 

زا وا  رخآ ، دـنک . شدوخ  گن  رمه  زین  ارم  تساوخ  یم  دز . یم  فرح  شدوخ  یناطیـش  ياه  سوه  اـه و  تذـل  زا  یقـشاع و  قشع و  زا 
وا هب  نم  اما  دندرک . یم  تاقالم  نابایخ  هچوکرد و  ار  رگیدمه  دوب و  هتخیر  یتسود  حرط  پیت  شوخ  ياهرـسپ  زا  یکی  اب  لبق  اه  تدم 

بیرف ِماد  هب  هک  دنتسه  يرواب  شوخ  نارتخد  یلصا ، ءهدنزاب  درادن و  یبوخ  تبقاع  ینابایخ ، ياه  یتسود  متفگ : یم  مداد و  یم  رادشه 
. داد نم  هب  دروآ و  نوریب  شفیک  زا  يا  همان  باتهم ، متشگ ، یم  رب  هتاراک  سالک  زا  هک  رـصع  زور  نآ  دنیآ . یم  راتفرگ  ینادایـش  نینچ 
زا دوب . پیت  شوخ  ابیز و  یناوج  دش . یم  مدرم  نارتخد  محازم  نابایخ  رد  هک  دوب  نارذگشوخ  نارـسپ  نامه  زا  یکی  زا  مدناوخ . ار  همان 

هتساوخ هدرک و  قشع  راهظا  نم  هب  تبسن  شا  همان  رد  تسا . دنمتورث  يا  هداوناخ  زا  هکدوب  مولعم  وا  لیابوم  نفلت  لدم و  نیرخآ  نیـشام 
کی زا  ار  همان  نیا  هک  يداد  تارج  تدوخ  هب  روطچ  متفگ : مدرک و  شاخرپ  وا  هب  مدید ، ار  باتهم  هک  دـعب  زور  موش . تسود  وا  اب  دوب 
انشآ وت  اب  دهاوخ  یم  ظقف  درادن ، يروظنم  تسا . یکاپ  ناوج  نارهم » ، » ادخ هب  داد : خساپ  باتهم  یناسرب !؟ نم  هب  يریگب و  هزره  ناوج 

ماجنارـس هداوناخ  تراظن  زا  رود  نارـسپ ، نارتخد و  یتسود  طابترا و  هک  هدش  تباث  هبرجت  هب  متفگ : دیایب ! تیراگتـساوخ  هب  دعب  دوش و 
هداس رتخد  دنوش و  یم  ریـس  يو  زا  دمآ ، تفر و  یتدـم  زا  سپ  دـنزیر ، یم  یتسود  حرط  يرتخد  اب  یتقو  نارـسپ  هنوگنیا  درادـن . یبوخ 

یناطیـش ياهوزرآ  راکفا و  ریـسا  هک  باتهم  يروخن . ار  دارفا  نیا  لوگ  شاب  بظاوم  دنزادنا . یم  شیوخ  گنرین  ماد  هب  ار  يرگید  حول 
. تسا هدـش  يرپس  اهفرح  نیا  ءهرود  رگید  نونکا  تفگو : دـیدنخ  داد ، یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت  ینارـسپ ، نینچ  اب  طاـبترا  زا  دوب و  دوخ 

شدوخ ار ، شا  هدـنی  یگدـنز آ  کـی  رـش  تسود و  هک  تسا  دازآ  يرتخد  ره  تسا . ندـمت  يژولونکت و  هراوهاـم و  ءهرود  اـم ، ءهرود 
رد هک  دـنراد  ییاه  هبرجت  اهردام  ردـپ و  تسا و  مهم  يا  هلاسم  جاودزا  لاح ، ره  هب  متفگو : مدرک  عطق  ار  باتهم  فرح  دـیامن . باختنا 

ار اـم  دـناوت  یم  درک ، هقـالع  راـهظا  اـم  هب  ناـبایخ  رد  هک  ییاـپ  رـس و  یب  مدآ  ره  رگم  تسا . هدـشن  هتـشون  يا  هماـنزور  باـتک و  چـیه 
متسناوتن نوچ  دیـسر و  یمن  ییاج  هب  باتهم  نم و  يوگتفگو  ثحب  دشاب !؟ یگدنز  رمع  کی  يارب  بسانم  یکیرـش  دنک و  تخبـشوخ 

هب مدوخ  هک  دوب  ناـمز  نآ  زا  دراذـگن . یفنم  ریثاـت  نم  رد  وا  اـب  ینیـشنمه  هک  متفرگ  هلـصاف  يو  زا  جـیردتب  منک ، حالـصا  ار  شراـکفا 
نم اـب  ار  وگتفگ  باـب  تساوخ  یم  درک ، یم  بیقعت  ارم  نارهم »  » هک دوـب  يزور  دـنچ  متـشگ . یمرب  متفر و  یم  هاگـشزومآ  هب  ییاـهنت ،
هار مرـس  تشپ  نابایخ  رد  هزور  همه  نارهم  تشذـگ و  هتفه  ود  متفر . یم  دوخ  هار  هب  مداد و  یمن  شوگ  شیاهفرح  هب  نم  اـما  دـیاشگب .

يور مدرکن و  وا  هب  یهاگن  چـیه  نم  اما  دیـشک . یم  نم  ُخر  هب  ار  شردـپ  تورث  لوپ و  تیعقوم و  ماقم و  درک و  یم  سامتلا  داتفا و  یم 
وت قشاـع  نم  یتـسه ؟ همـسجم  رگم  یلدگنـسردقچ ؟ وت  رخآ  تفگ - : دول  ضغب آ  يادـص  اـب  نارهم ، زور ، کـی  مدادـن . ناـشن  شوخ 

باوخ و رد  زور و  بش و  ینک ؟ یمن  محر  نم  هب  ارچ  دشُک ؟ یمن  ار  وت  هک  نداد  هن  ای  هرآ  باوج  ندرک و  رس  ِبقع  هاگن  کی  متـسه .
رد یکدنا  نارهم ، يراشفاپ  تجامس و  رارـصا و  مراذگب . تیاپ  هب  رـس  مهاوخ  یم  هک  مراد  تتـسود  ردقنآ  منک . یم  رکف  وت  هب  يرادیب 

ار يرتخد  ره  هک  تسا  ییاهزیچ  یعامتجا ، تیعقوم  ماقم و  ردپ ، تورث  یصخش ، هناخ  لیابوم ، متسیس ، نیرخآ  نیشام  تشاذگ . رثا  نم 
ناـتروظنم متفگ - : اـیح  بجحاـب و  مداتـسیا و  درک . زاـب  منهذ  رد  ییاـج  شیاریگو  مرگ  نانخـس  زور  نآ  هرخـالاب ، دـنک . یم  هسوـسو 

رورغ و اب  درادن . هار  منامشچ  هب  باوخ  اه ، بش  مراد ، تسود  ار  امش  متسه ، امـش  قشاع  نم  تفگو : تسثن  شنابل  رب  يدنخبل  تسیچ ؟
دوخ هار  هب  متفگ و  ار  نیا  یتسه ؟ لطعم  ارچ  سپ  دیراد ، تسود  دیا و  هتخانـش  هدید و  ارم  دـینکیم ، اعدا  هک  ردـقنیا  رگا  متفگ : تناتم 
وزرآ ادخ  زا  هک  نم  تسیچ ؟ ناتروظنم  دیسرپ : سپـس  داتفا و  هار  نم  ياپ  هب  اپ  درکیم ، هاگن  ار  فارطا  هک  یلاح  رد  نارهم ، مداد . همادا 

امش تمدخ  رد  نم ، یـصخش  لزنم  مه  نم ، لیبموتا  مه  دییامرفب ، هدارا  نامز  ره  ما ؟ هدرک  لطعم  اجک  منک ، امـش  يادف  ار  مناج  منکیم 
ار ناتردام  ردپ و  رتدوز  هچ  ره  امـش  هک  تسا  نآ  راک  نیرتهب  تسامـش . نم و  ءهداوناخ  قفاوت  زا  دعب  هب  طوبرم  نآ  متفگ : دوب ! مهاوخ 
اب نم  ياه  فرح  نمـض ، رد  دیـشاب ! یگدنز  لمع و  درم  ندرک ، يراز  هیرگ و  نتـشون و  همان  ياج  هب  دـیتسرفب . نم  يراگتـساوخ  يارب 
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هب هتـشذگ و  نتـشاد  تسود  زا  راک  تفگ : رخـسمت  اب  نارهم ، دـیوشب . ممحازم  دـییایب و  نم  لاـبند  مرادـن  لـیم  رگید  دـش و  ماـمت  اـمش 
زا العف  ار  جاودزا  رکف  یتسه . لُما  یتاهد و  یمک  يراد ، هک  یتیباذـج  یلگـشوخ و  همه  اـب  وت  ناـج ! رتخد  اـما  تسا ، هدیـسر  ندـیتسرپ 

هاگن کی  يوزرآ  رد  يرایـسب  نارتخد  تسا . ماع  صاخ و  دزناـبز  اـم ، تورث  متـسه ، نارهت  رجاـت  نیرتگرزب  رـسپ  نم  نک . نوریب  ترس 
یناسآ راـک  ندـش  رنویلیم  رـسپ  ِنز  منک ، ناـحتما  ار  وت  دـیاب  نم  میـشاب ، تسود  مه  اـب  وت  نم و  هک  دراد  یبیع  هچ  دنتـسه . نم  ناـبرهم 
نانخـس هن !؟ ای  یتسه  نم  يارب  یبسانم  کیرـش  هک  تفگ  مهاوخ  وت  هب  تدـم  نیا  زا  سپ  شاـب ، تسود  نم  اـب  هاـم  ود  طـقف  وت  تسین .

، وشمگ ورب  روسج ! كرـسپ  مدیـشک - : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  مداتـسیا و  درک . رتشیب  ارم  ترفن  مشخ و  نارهم ، زیمآ  تناها  هناخاتـسگ و 
ار تباوج  يروط  يوش ، نم  محازم  رگید  رابکی  رگا  ینک ؟ یگدـنب  قشع و  راهظا  ییایب  هک  دوب  هداتـسرف  تلابند  یـسک  هچ  وشن ! محازم 

ِرـس دوب . تولخ  نابایخ  هچوک و  متـشگ . یم  رب  نیرمت  سالکزا  باـتفآ  بورغ  زا  سپ  زور  نآ  يوش ! نارگید  تربع  هیاـم  هک  مهد  یم 
ءهمه هجوت  ناـش  هدـنخ  دـندوب و  هداتـسیا  هبرگ » رتـش   » لیامـش لکـش و  اـب  هلاـس ، تسیب  هدـجه - ناوج  جـنپ  راـهچ  اـه ، هچوـکزا  یکی 

ریواصت هب  هک  ناـشنهاریپ  دـندوب ، هداد  لدـُم  حالطـصا  هب  هدـناچیپ و  یبیرغ  زرط  هب  ار  ناـشیاهوم  درک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  نارذـگهر 
زا ییاـه  هشوـگ  اـیوگ  دوـب و  نارهم »  » اـه نآ  زا  یکی  مدرک ، هاـگن  دوـمن . یم  داـشگ  يداـعریغ  روـط  هـب  دوـب ، شقنم  هدــننز  کـبس و 
یم نارباـع  محازم  دـندرک و  یم  هرخـسم  ار  مدرم  اـه  نآ  درک . یم  هداـیپ  هیقب  يارب  دوب ، هتخومآ  هراوهاـم  زا  هک  ار  يراوطا  نیرتدـیدج 

ات مدوزفا  دوخ  ياه  ماگ  تعرـس  رب  تخادرپ . نم  بیقعت  هب  درک و  شناتـسود  هب  يا  هراشا  دید ، ارم  یتقو  نارهم  دندیدنخ . یم  دندش و 
ینحل اب  تخادنا و  گنچ  مسابل  ءهشوگ  هب  دیسر و  نم  هب  نارهم  هک  تشذگن  يا  هظحل  اما  موش . رود  تولخ  طیحم  نآ  زا  رتدوز  هچره 

اما متـساوخ ، کـمکو  مدز  داـیرف  درک !؟ یهاوخ  بدا  ارم  هک  یتفگن  رگم  ینک ، یم  رارف  اـجک  رورغم ! كرتـخد  تفگ - : زیمآرخـسمت 
نم يوس  هب  نانک  هدنخ  مه  نارهم  ناتـسود  دـهدب . تاجن  رورـش  ناوج  نآ  تسد  زا  ارم  هک  دوبن  کیرات  تولخ و  هچوک  نآ  رد  یـسک 

، ور نیازا  منک . عافد  شیوخ  تباجن  تفع و  زا  متفرگ  میمـصت  هظحل  کی  رد  دـیراب . یم  ناش  هرهچ  زا  تنطیـش  ترارـش و  دـندمآ . یم 
مود و ءهبرض  مدرک و  دراو  نارهم  مکش  رب  ار  هتاراک  هبرض  نیلوا  اسآ ، قرب  هلمح  کی  اب  متخادنا و  يا  هشوگ  هب  ار  میاه  باتک  فیک و 

درگلو ناناوج  دش . نیمز  رب  شقن  درکیم ، هلان  درد  زا  هک  یلاح  رد  دیشک و  يدایرف  نارهم  مدز . شتروص  ندرگ و  رب  هلـصافالب  ار  موس 
هب متشادرب و  ار  میاه  باتکو  فیک  مه  نم  دندش . رود  اج  نآ  زا  تعرس  هب  دنداد و  حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  دندوب ، هنحـص  نیا  دهاش  هک 

تماهش تعاجش و  مردپ ، مدرک . وگزاب  مردام  ردپ و  يارب  ار  شناتسود  نارهم و  ینابایخ  ياه  تمحازم  ناتساد  بش ، نامه  متفر . هناخ 
نایاپ وا  ياه  تمحازم  اه و  ترارش  هب  میدرک و  یم  تیاکش  هاگداد  هب  یتشاذگیم ، نایرج  رد  ارم  رتدوز  رگا  تفگ : درک و  نیسحت  ارم 
يورین هاگـساپ  هب  ردپ  هارمه  دعب ، زور  حبـص  درک . مادقا  ینوناق  ياه  هار  زا  دـیاب  ثداوح ، هنوگنیا  رارکت  زا  يریگولج  يارب  میداد . یم 
قیقحت زا  سپ  دندش و  راک  هب  تسد  دوز  یلیخ  یماظتنا ، يورین  نارومام  میدومن . هاگساپ  سیئر  میلست  ار  دوخ  تیاکش  میتفر و  یماظتنا 

رازآ تیذا و  دروم  اهراب  هک  مه  لحم  یلاها  دنتخادنا . نادنز  هب  دندرک و  ریگتسد  ار  نانآ  رورش ، درگلو و  ناناوج  ییاسانـش  لحم و  رد 
هاگداد هب  اه  نآ  هدنورپ ، لیمکت  زا  سپ  دندومن . میلـست  هاگـساپ  سیئر  هب  ار  دوخ  ياه  تیاکـش  دندوب ، هتفرگ  رارق  شناتـسود  نارهم و 
ترارش هب  بیترت ، نیدب  و  درک . موکحم  سبح  ریزعت و  هب  تمحازم ، ترارش و  مرج  هب  ار  درگلو  ناناوج  هاگداد ، یـضاق  دندش . راضحا 
تماهـش تباجن و  ناگیاسمه ، نارتخد و  نامز ، نآ  زا  دش . هداد  نایاپ  دـندش ، یم  مدرم  نارتخد  محازم  نابایخ  هچوک و  رد  هک  یهورگ 

، اوقت یکاپ و  زا  ماهلا  دنریگ ، یم  ماهلا  نآ  زا  دننک و  یم  فیرعت  رگیدمه  يارب  ار  ما  یگدنز  ءهصق  دنرگن و  یم  نیـسحت  ءهدـید  هب  ارم 
نانآ دـنیابرب و  ار  موصعم  نارتخد  تباجن  ياهبنارگ  رهوگ  ات  دـنا  نیمک  رد  تفع  نادزد  يرآ ، تماهـش ! تباجن و  زا  تمه ، تریغ و  زا 

! دیشاب شوهب  یتخبشوخ ! دیفـس  ياهدیراورم  يا  یتسه ! يابیز  ياه  لگ  يا  سپ  دنزاس . شیوخ  فیثک  ياه  سوه  لایما و  ءهچیزاب  ار 
***
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، دـنی ــ ـشن نادا  س کـه بـا نـ ــ نآ ک دوـمرف : نید  ناطلـس  یلع ، ددر  ـ گرا ـــ نیـش خ ـ نمه ر  ــ یل گ ــ گ گ ــ نن هـک  دـن لـ ــ یـش شنا نـ ــ ماد ه  ــ ب
رتشیب یگداوناخ  طیحم  ياه  تیعقاو  مدش ، یم  رتگرزب  هچ  ره  مدوشگ . ناهج  هب  هدـید  بونج  ياهرهـش  زا  یکی  رد  اسر »  » ددر ـ گراو خـ

نی رتـگرزب  تشاد و  هقـالع  رـسپ  هب  یلیخ  مردـپ  مدوـب . هداوناـخ  دـنزرف  نیرتـگرزب  نم  متـشاد و  رهاوـخ  تفه  تشگیم . راکـشآ  مـیارب 
رورس يداش و  تسویپ و  تقیقح  هب  وزرآ  نیا  راظتنا ، اه  لاس  زا  سپ  ماجنارـس  و  دوش . رـسپ  دنزرف  بحاص  يزور  هکد  وب  نآ  شیوزرآ 

. تسین رادروخرب  ینادنچ  مارتحا  زا  رتخد ، تسا و  گرزب  يراختفا  نتشاد  رـسپ  ام ، لیماف  هداوناخ و  نیب  رد  تفرگ . لکـش  شدوجو  رد 
ِرـس رب  طقف  ار  ینابرهم  ّتبحم و  رتچ  دندرکیم و  ریقحت  ار  ام  هشیمه  میدوب . راع  گنن و  ءهیام  ردام ، ردپ و  هاگن  رد  اهرتخد  ام  ور ، نیازا 
ِلد ياه  هدقع  تشذگیم ، هک  زور  ره  مینک . سح  ار  شیوخ  نیدلاو  رْهِم  تفوطع و  میتسناوتن  هاگ  چیه  نارتخد ، ام  دنتشارفا . یم  مردارب 

، ردـپ ياه  يرهم  یب  اه و  هیانک  اه و  هنعط  شین  ات  مدـیزخ  یم  يا  هشوگ  هب  هتـسویپ  رت . نوزفا  اـهنآ  زا  ناـم  هلـصاف  دـش و  یم  رتشیب  اـم 
هب دوب ، روط  ره  مدـناوخ و  یم  سرد  بیجع  يراکتـشپ  تیدـج و  اب  هسردـم . سرد و  دوب و  باـتک  مسنوم ، اـهنت  دـهدن . رازآ  ار  محور 

. دـشیم کیدزن  لوا  مرت  ياه  ناحتما  مدراذـگ . مدـق  یهاگـشناد  شیپ  ءهرود  هب  متفرگ و  ملپید  ماجنارـس ، متفاـی . یم  هار  رتـالاب  سـالک 
اه سرد  هک  متساوخ  وا  زا  دوب . ما  یسالکمه  تسود  انعر ،» . » دوب لکـشم  یلیخ  میارب  یـسانش ، تسیز  یـضایر و  کیزیف و  ياه  سرد 
ّلح اه و  سرد  رورم  هب  بش ، زا  یـساپ  اـت  متفر و  یم  متـسود  ءهناـخ  هب  زور  ره  ور ، نیازا  مینک . لـح  ار  اـه  نیرمت  میناوخب و  مه  اـب  ار 

نامز نیا  زا  متـشاذگ . رـس  تشپ  تیقفوم  اب  ار  لوا  مرت  ياه  ناحتما  انعر ،»  » ءهناقداص ياه  تبحم  اب  ماجنارـس  و  میدوب . مرگرـس  نیرمت 
اب هکدوـب  اهدـمآ  تفر و  نیا  رد  تفاـی . شیازفا  اـهنآ  ءهناـخ  هب  مدـمآ  تفر و  تفرگ و  اـنعم  اـنعر »  » نم و نیب  تـّبحم ، گـنر  هـک  دوـب 

تمدـخ زا  سپ  هتفرگ و  ملپید  وا  تفگ : یم  درک . یم  دـیجمت  فی و  رعت  یلیخ  شردارب  زا  اـنعر ،» . » مدـش انـشآ  اـنعر »  » ردارب دـمحا ،» »
. دنازوس ار  مدوجو  قمع  ات  هک  یهاگن  هاگن . کی  ظقف  دش . ام  ییانـشآ  ءهناهب  اوران ، هاگن  کی  تسا . هدروآ  يور  دازآ  راک  هب  يزابرس ،
وا تشگ . هدوشگ  میور  هب  هناقـشاع  ياـهاوجن  قشع و  رتفد  سپ ، نآ  زا  دـش و  شزرا  یب  میارب  هسردـمو  سرد  ملق و  رتفد و  هک  نادـنچ 

تـشم کی  زج  يزیچ  هانگرپ ، ياه  تسد  نآ  زا  اما  دـیور . یم  نآ  زا  یتخبـشوخ  ياـه  هناوج  تفگو : تفرگ  دوخ  تسد  رد  ارم  تسد 
، رهاظ ییابیز  نیمه  تشاد و  ابیز  يرهاظ  درکیم . لابند  ارم  شهاگن  اب  مدـید ، یم  ار  دـمحا »  » هاگره دـنامن . ياج  رب  ییاوسر ، رتسکاـخ 

ملد ءهدیکشخ  ءهچغاب  هک  يرسپ  متساوخ . یم  نم  هک  دوب  یمدا  نامه  دمحا »  » راگنا دوب . هدمآ  مشوخ  وا  زا  درکروک . ار  متریصب  مشچ 
رد اـهزور ، نآ  متـشادنپ . یم  دوـخ  تاـجن  ءهتـشرف  ار  وا  متخوـس ، یم  ّتبحم  شطع  رد  هک  نم  و  درک . یم  باریـس  تـّبحم »  » بآ زا  ار 

قشع زا  نم  اب  اهراب ، اهراب و  وا ، دنک . تخبشوخ  ارم  دناوت  یم  هک  تسا  یسک  اهنت  دمحا ،»  » هک مدیشیدنا  یم  نینچ  ما ، یناوج  ياهایؤر 
. تسا ربخاـب  نم  ِلد  هشیدـنا و  زا  ییوـگ  هک  دز  یم  فرح  درکیم و  راـتفر  نم  ربارب  رد  ناـنچ  نآ  وا ، دوـبر . ار  ملد  غرم  تفگ و  نـخس 

یم جاودزا  دمحا »  » اب طقف  نم  میوگب  متسیاب و  ما  هداوناخ  ربارب  رد  مدنبب و  لد  ودب  هک  دومن  راداو  ارم  شزیمآ ، ّتبحم  هدنبیرف و  نانخس 
ام جاودزا  اب  مردام  ردپ و  ات  مدز  یم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  وب د . هدینازوس  ار  مرکف  ءهنایشآ  مامت  زیارغ ، نازوس  ياه  هلعش  سب ! منک و 

درک متحیـصن  دوب ، رگ  هراظن  ار  ام  قشع  کحـضم  شیامن  شا ، هتـسخ  نامـشچ  اب  هدرک و  قیقحت  وا  ءهرابرد  هکردـپ  اما  دـننک . تففاوم 
اهدوبمک هک  نم  و  دنکیم ! يراکمه  نانآ  اب  ردخم  داوم  قاچاق  راکرد  دراد و  یکاپان  ناتـسود  تسا ، يدـساف  مدآ  وا  مرتخد ! تفگو - :

ما دش ه  لامدگل  ساسحا  اب  ار  يردپ  یتّبحم  یب  ِدرد  متـشادنپ و  یم  هدش  ناربج  دـمحا »  » يدوجو ءهنیآ  رد  ار  یگداوناخ  ياه  ریقحت  و 
زا ارم  دیـشوک  یلیخ  مردپ  تسا . هدش  مبیـصن  باختنا ، نیرتهب  مشیدنا و  یم  تسرد  متـشادنپ  یم  مدید . یمن  ار  تقیقح  مدوب ، هدناشوپ 
هب مدوب ، هدـیدن  وا  زا  یتفوطع  رْهِم و  نیرتمک  هک  نم  اـما  ینکن . بارخ  ار  تا  هدـنیآ  شاـب  بظاوم  تفگیم : دروآ . نوریب  مهابتـشا  ءهلیپ 

هراـپ هراـپ  ار  مبلق  شمـالک ، نینط  دوب و  محور  ناـهوس  شیاهزردـنا ، متـشادنپ . یم  دوخ  نمـشد  ار  وا  مدرک و  یمن  ییاـنتعا  شناـنخس 
ءهتـشرف ار  وا  تشاد ، یم  اور  نم  هب  یتـّبحم  نیرتـمک  دـش و  یم  ادـیپ  یتـسود  رگا  دـمهفب . ارم  هک  مدوب  یـسک  لاـبند  هب  هشیمه  درکیم .
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نم بیع  نیرتگرزب  نیا ، مدوب و  ّتبحم  قشع و  ءهنـشت  نم  يرآ ، موشب . یمیمـص  تسود و  وا  اب  تساوخ  یم  ملد  متـسناد . یم  یتخبکین 
دراو ملد  نیمزرس  هب  دمحا » ، » مدرکیم وجتسج  ناگناگیب  نابز  لد و  رد  ار  ّتبحم  هک  ییاهزور  نآ  رد  ناس ، نیدب  و  متشادن . ربخ  دوب و 
يداو هب  مدش و  راتفرگ  ّتبحم  ماد  رد  هاگن ، کی  اب  نم  تسـشن . ملد  رب  هناقـشاع ، ياوجن  رعـش و  دـنچ  یگتخاس و  دـنخبل  دـنچ  اب  دـش .
نابیاس ریز  هب  ار  دوخ  مدـمآ و  یم  نوریب  هناـخ  زا  يا  هناـهب  هب  زور  ره  دراد ! مه  نزهار  قشع ، ناـبایب  متـسناد  یمن  مداـهن . مدـق  وا  قشع 
يافرژ رد  رتشیب  بذاک  قشع  نیا  تشذـگیم ، هچره  دـش . یم  ملد  ِتولخ  تبحـص  مه  اه  تعاـس  دـمحا ،»  » مدـناسر و یم  قشع  یلاـیخ 

نانچمه ردـپ  اما  ما . هدـیزگرب  ار  یگدـنز  کیرـش  نیرتهب  متـشاد  نیقی  مدـیزرو و  یم  رارـصا  باـختنا  نیا  رب  نم  درکیم . هشیر  مدوجو 
فرح رب  مه ، نم  دوب و  فلاخم  ام  جاودزا  اب  تّدش  هب  وا  تسناوتن . درادرب و  مناگدید  شیپ  زا  ار  يزابجل  تلفغ و  ياه  هدرپ  دیـشوکیم 

هنارتخد و ساسحا  زا  دمحا ،» ! » مرادرب قشع  ءهناخ  هار  ِرـس  زا  هنوگچ  ار  ردپ  تفلاخم  ءهرخـص  متـسناد  یمن  مدومن . یم  يراشفاپ  مدوخ 
تردـپ ات  مینکرارف  نارهت  هب  ایب  تفگ : دومن . راد  هّکل  ار  متفع  دـیپس  نماد  هک  تشاذـگ  میاپ  ِشیپ  یهار  درک و  هدافتـساءوس  نم  فیطل 

« دمحا  » هارمه مدمآ ، نوریب  هناخ  زا  هسردم  هب  نتفر  ءهناهب  هب  حبص  زور  کی  متف . ریذپ  مه  نم  دیامن . تقفاوم  ام  جاودزا  اب  دوش  روبجم 
ییاوسر و شا ، تاـغوس  هک  متفر  يرفـس  هب  میدرک . تکرح  نارهت  تمـس  هب  سابعردـنب  زا  میتـفرگ و  سوبوتا  تیلب  میتـفر ، لاـنیمرت  هب 
اهایور و خاک  اما  میتخاس ، ییایور  خاک  نارازه  يرهاظ ، تبحم  قشع و  زا  ییاه  تشخ  اـب  دـمحا ،»  » نم و رفـس ، لوط  رد  دوب . ینامیـشپ 

ياه هاگتـسیا  زا  یکی  رد  درک . هایـس  ار  ما  هرهچ  تمادـن ، سوسفا و  رتسکاخ  تفرگ و  شتآ  ثداوح  دابدـنت  اب  دوز  یلیخ  نامیاهوزرآ ،
نیئوره كایرت و  هتسب  دنچ  دندرک ، شیتفت  ار  شا  هیثاثا  یتقو  دندش . كوکـشم  دمحا »  » هب قاچاق ، اب  هزرابم  نارومام  هار ، نیب  یـسرزاب 

دندرب و نادنز  هب  ار  وا  یماطتنا ، يورین  نارومام  دوب . هدیـشکن  تسد  دوخ  فالخ  ياهراکزا  مه ، قشع  رفـس  رد  دـمحا » . » دـنتفای نآ  رد 
نابیاس رگا  دیاش  دش . یم  مریگ  نابیرگ  يرتگرزب  ییاوسر  دمآ ، یمن  شیپ  ییاوسر  نیا  رگا  دـیاش  دـندومن ... ما  هداوناخ  لیوحت  زین  ارم 

یمن ارم  فیطل  بلق  وا ، هاگن  ءهبذاج  مدوبن و  رادیرخ  ار  دمحا »  » هناراکایر فیثک و  تَبحم  هاگ  چیه  دوب ، هدنکفا  هیاس  مرـس  رب  ردپ  رْهِم 
هک ما  هتفایرد  لاح  مداد . یمن  ییامنهار  هزاجا  یسک  هب  هکدوب  یگبرجت  یب  یماخ و  زا  منیب  یم  مشیدنا ، یم  هتشذگ  هب  هک  نونکا  دوبر .

. مدوب هدرب  یپ  تقیقح  نیا  هب  رتدوز  شاک  يا  تسین . هسیاقم  لباق  ناهج  ياه  تورث  نیرتاهبنارگ  اـب  هک  دـنراد  ییاـه  هبرجت  اـهرتگرزب 
دـشر رد  تبحم  رثا  تسا . تبحم  رهِم و  زا  اـه  نآ  ندرک  باریـس  نادـنزرف ، تیبرت  رد  لـماوع  نیرتمهم  زا  یـسانشناور : لـیلحت  *** ? 
باریس ار  نانآ  دسرن و  هداوناخ  کی  نادنزرف  هب  تبحم  يامرگ  ات  تسا . ناهایگ  ءهناد  دشر  رد  ترارح  رون و  رثا  دننام  نادنزرف ، یناور 
هدرکن تفایرد  ردام  ردـپ و  زا  یفاـک  ّتبحم  هک  یناوجون  دـسر . یمن  ماـجنا  هب  یعیبط  روط  هب  اـه  نآ  یتیـصخش  یناور و  دـشر  دزاـسن ،
تفایرد هداوناخ  رد  نادـنزرف  هک  یتّبحم  دراد . یقالخا  ياه  فارحنا  يراتفر و  ياه  لالتخا  عاونا  شریذـپ  يارب  يدایز  یگداـمآ  تسا ،

رتخد در . اد  یم  زاب  اه  شزغل  زا  يرایسب  هب  لیامت  زا  ار  اه  نآ  یناور ، شمارآ  نیمه  دوش و  یم  اه  نآ  یناور  شمارآ  بجوم  دننک ، یم 
ياه یـشود  هب  دوش ، یم  دـنمقالع  دـنک ، تبحم  راـهظا  وا  هب  دریگرارق و  شهار  ِرـس  هک  یـسک  ره  هب  دراد ، تبحم  دوبمک  هک  یناوجون 

ّتبحم یمالـسا ، ياـه  شزومآ  رد  تسین . مک  هنافـساتم  دراوم  نیا  ءهنومن  دوـش . هاـبت  ریـسم  نیا  رد  اـسب  هچ  دـهد و  یم  رد  نت  رگناریو 
تدابع دنزرف ، ءهرهچ  هب  ردـپ  زیمآ  ّتبحم  هاگن  : » تسا هدـمآ  ص )  ) ربمایپ زا  یتیاور  رد  تسا . هدـش  شرافـس  رایـسب  نادـنزرف  هب  ندرک 

 «. تسا
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نان هار چـ نیا  تـی  ـــ ـسه ریخم  ـل ، عف ِدـب  ک و  ــ ین ر  ــ م ب ــ ـی قم شاب  ناـهج  هب  يدـنچ  هکدـنتفگ  م  ـــ لـی ــ ـس لـق  ارم عـ د  ــ نداد هکزور  نآ 
. دوش یم  سکعنم  ملایخ  ءهنیآ  رد  نآ  شقن  تسا و  نازیوآ  نامـسآ  گنر  یلین  فقـس  رب  هاـم  سوناـف  رباـص »  » میح ــ ِهار ج نآ  ـد و  ـشاب

ردـق ِبش  دای  طاشن . ییابیز و  توارط و  زا  رپ  ياـه  لاـس  داـی  دـنک . یم  هراـپ  هّکت  ارم  دوجو  هک  ییاـه  هرطاـخ  توکـس و  تسا و  بش 
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میارب يزیچ  ینامیـشپ ، رتسکاخ  تشم  کی  زج  نا ، ِمد  هدـیپس  رد  متخورف و  تلفغ  باوخ  ياـهب  هب  ار  نآ  نم  هک  يردـق  ِبش  یگدـنز .
هنیپ ياه  تسد  هک  يردپ  دوب و  هدرک  افـص  نامیا و  زا  راشرـس  ارم  دوجو  شتفرعم  میمـش  هک  سای ، لگ  نوچ  يردام  دای  تسا . هدـنامن 

تیقفوم میاه ، هاگن  تمـصع  مدوب . هلاس  هدزناپ  يرتخد  ماـگنه  نآ  قنور . رپ  ار  ناـم  هرفـس  دوب و  هدرک  يراـهب  ار  ناـم  هناـخ  شا ، هتـسب 
تیاکح مراکادـف  ردام  ياهتبقارم  اهـشالت و  زا  نیا ، دوب و  هدـش  ناگمه  دزنابز  ما ، هناصلاخ  ياه  تدابع  راـقو و  تناـتم و  میاـه ، سرد 
نامیارب ار  یتخبشوخ  ییاهر و  يدازآ و  يانعم  تخومآ و  یم  مرهاوخ  نم و  هب  ار  ندرک  یگدنز  تسرد  مسر  هار و  هک  يردام  درکیم .

يرفس زا  تشگزاب  رد  تسب و  ار  مردام  نیب  فسوی  نامشچ  اه ، لگ  ییافوکش  راهب و  لصف  رد  تسرد  لَجا ، نیچلگ  اما  دومن . یم  اجه 
ارف ار  مدوـجو  يا  هقعاـص  نوـچمه  رداـم ، گرم  دروآ . ناـغمرا  هب  میارب  ار  شا  هدـش  رپرپ  راـسخاش  دوـب ، هتفر  شناگتـسب  رادـید  هب  هک 

هودـنا مغ و  دـنام . ادـخان  یب  یگدـنز ، ياه  جوم  مطالت  جوا  رد  مرمع  یتشکو  تخیر  مه  رد  ار  مناج  دوپ  رات و  هک  يا  هقعاص  تفرگ .
زا سپ  هکدوب  تهج  نیمه  هب  دـیاش  منک . شومارف  ار  نآ  مناوتب  یناسآ  هب  هک  دوبن  يزیچ  یگلاـس ، هدزناـپ  نس  رد  مه  نآ  رداـم ، گرم 
هک نم  مینکن . ساسحا  ار  ردام  نادـقف  شیوخ ، ناتـسود  رانک  رد  ات  داد  مرهاوخ  نم و  هب  يرتشیب  لـمع  ِيدازآ  مردـپ  خـلت ، هثداـح  نیا 

يرید مداد . یمن  سرد  هب  یتـیمها  رگید  مدرکن . هدافتـسا  یتـسرد  هب  دوب ، هداد  اـم  هب  ردـپ  هک  یلمع  ِيدازآ  زا  مدوـب ، ناوـجون  يرتـخد 
زاغآ ینامز  زا  نم  یعقاو  یتخبدب  متفرگ . ياج  سالک  لبنت  نازومآ  شناد  فیدر  رد  مدـش و  یلیـصحت  تفا  راچد  تَدـش  هب  هک  دـییاپن 

. تشادن یبوخ  ترهـش  نادنچ  یقالخا ، رظن  زا  هدش و  دودرم  لاس  دنچ  دوب . رتگرزب  نم  زا  لاس  ود  وا  متـشگ . انـشآ  باتهم »  » اب هک  دش 

. تسا هدرک  دشر  اوقت ، یب  راب و  دنب و  یب  يا  هداوناخ  رد  هک  متفایرد  متخانـش ، ار  شدیاقع  راکفا و  مدـش و  رت  یمیمـص  وا  اب  هکاهدـعب 
سپس و  دروآ . رت  نییاپ  مه  تاناویح  ءهبترم  زا  ارم  درک و  ذوفن  مناوختـسا  زغم  ات  هکدوب  یتفآ  لاخ ، طخ و  شوخ  يرام  نینچ  اب  یتسود 

رب یتسود  افو و  زا  یباقن  هک  دوب  يوید  باتهم ،» . » دیدن هیاس  زج  يزیچ  دومن و  تشپ  دیشروخ  هب  درکاهر و  ار  هداّجس  هک  مدش  يرتخد 
نیبدب نم  هب  تبسن  ار  نارگید  دومن و  هدولآ  هانگ  هب  ار  مکاپ  تنیط  درک و  تفـصوید  ار  ما  هنوگ  هتـشرف  قالخا  هک  دوب  وا  تشاد . هرهچ 

زور درک و  میادـج  دوخ  تقیقح  زا  دـناوخ و  لُما »  » ارم مود  زور  دـمآ . ملابقتـسا  هب  يا  هنوگرهز  ِینیریـش  اب  یتسود ، ِلوا  زور  تخاـس .
ریز ارم  راتفر  دوب و  سالکزاتمم  نادرگاش  زا  هک  مسالکمه  ناتسود  زا  یکی  دومن . ءاقلا  نم  هب  ار  شیوخ  موش  ياه  هدیا  دیاقع و  موس ،

هک زیهرپب  باتهم »  » اب ینیشنمه  ترشاعم و  زا  زیزع ! تسود  تفگو : داد  رادشه  نم  هب  يزوسلد  یهاوخریخ و  ِرـس  زا  يزور  تشاد ، رظن 
ناـکقلد و فـص  رد  هدرک و  تیادــج  هسردــم  سرد و  زا  هتــشاذگ و  رثا  وـت  رد  وا  راـکفا  قـالخا و  تـسا . هزره  دــساف و  يرتـخد  وا 
. مداد همادا  دوخ  یناطیـش  ِیتـسود  هب  مدرَکن و  یهجوت  نآ  هب  متـشاگنا و  جـیه  هب  ار  نانخـس  نیا  نم  اـما  تسا . هداد  تیاـج  ناتریـسوید 

لثم هک  رهظ  زا  دـعب  زور  کی  میتفر . یم  حـیرفت  شدرگ و  هب  رگیدـکی  اب  اه  تقو  رتشیب  مدوب و  ماگمه  هارمه و  وا  اب  اج ، همه  هشیمه و 
ْنخس مرگ  باتهم »  » اب داتسیا و  وا  میدیسر . راوس  روتوم  یناوج  هب  نابایخ ، رد  مدوب ، هتفر  شدرگ  هب  امن » مدآ  ناطیش   » نیا هارمه  هشیمه 

بیجع رایسب  نم  يارب  راک  نیا  دوب . هچ  مدیمهفن  تشاذگ و  ناوج  نآ  تسد  رد  يزیچ  متسود  هک  مدید  یظفاحادخ ، ماگنه  دعب ، دش و 
ارم وا  اما  تسین . یتسرد  راک  مرحمان ، هبیرغ و  یناوج  اب  ندرک  یخوش  ندز و  فرح  هک  مدرک  ضارتعا  باتهم »  » هب دوب . روآ  تفگـش  و 

تّذل یگدنز  زا  دوب و  شوخ  دیاب  تسا ، هدـش  يرپس  یتافارخ  یمیدـق و  ياه  فرح  نیا  ءهرود  تفگ : دـناوخ و  هدـنام » بقع   » و لُّما » »
مردپ هب  وا ، اب  نم  ياهدـمآ  تفر و  دروم  رد  تشاد ، رارق  باتهم »  » نم و یتسود  نایرج  رد  هک  مگرزب  رهاوخ  راد ، ریگ و  نیا  رد  درب !...
نانخس ریثات  تحت  یهاگ  زین  مردپ  مدشن . رادیب  تلفغ  باوخ  زا  متـشادنپ و  تداسح  ار  مرهاوخ  زردنا  ییامنهار و  نم  یلو  داد . رادشه 

شدرگ و هب  نتفر  يارب  وب د ، روط  ره  مدـش و  یم  لسوتم  غورد  هب  هشیمه  نم  اما  داد . یمن  ار  هناخ  زا  نتفر  نوریب  هزاـجا  نم  هب  مرهاوخ 
مردام حیاصن  گنهآ  شوخ  نینط  زا  رگید  دـش . یم  رتراد  هشیر  زور  هب  زور  ام ، ِیتسود  متفرگیم . هزاجا  متـسج و  یم  يا  هناهب  حـیرفت ،

، رخـسمت يارب  زج  ار ، مردپ  ياه  فرح  دنتـشادن و  یـشزرا  میارب  ما  هداوناخ  رگید  دشاب . نم  ياشگهار  ات  دوب  هدـنامن  مشوگ  رد  يزیچ 
وا نامهم  راهان  مورب و  ناش  هناخ  هب  هک  درکرارصا  نم  هب  باتهم » ، » متـشگیم رب  هسردم  زا  هک  یماگنه  يراهب  زور  کی  رد  مدوبن . اریذپ 
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هدنشک رهز  اذغ ، نآ  تسا و  گرم  ِینامهم  ینامهم ، نیا  هک  متـسناد  یمن  یلو  متفریذپ . زین  نم  میناوخب ، سرد  مه  اب  اج  نآ  رد  مشاب و 
يوب هناـخ ، راوید  رد و  زا  داد . تسد  نم  هب  يدـب  ساـسحا  متـشاذگ ، اـه  نآ  هناـخ  هب  مدـق  یتقو  رک د . دـها  وخ  دوباـن  ارم  هک  تسا  يا 

ءهرابرد نم  دندرکیم . هدامآ  ار  ییاه  هتـسب  شردـپ ، کمکاب  دـندوب و  اجنآ  رـسپ  دـنچ  درک . ییامنهار  یقاتا  هب  ارم  وا  دـمآ . یم  يدـیلپ 
باتهم اما  مزیرگب ، كانلوه  ءهمخد  نآ  زا  متساوخ  مدید . یم  منامشچ  ربارب  رد  ار  دیفس  وید  نآ  کنیا ، مدوب و  هدینـش  ياهزیچ  نیئوره 

سرت و تسا . گرم  متبقاع  منکن ، يراـکمه  اـه  نآ  اـب  اـی  مروآ  ناـبز  رب  ینخـس  رگا  هک  تفگ  دـیدهت  اـب  درک و  ینادـنز  هناـخ  رد  ارم 
شخپ رد  نانآ  اب  هک  متفریذپ  راچان  دنروایب . مرس  رب  ییالب  ای  دنـشکب و  ارم  یتسارب  اه  نآ  مدیـسرت  یم  دوب . هتفرگارف  ار  مدوجو  تشحو 

ارم مدش . نادنز  هناور  ریگتـسد و  سیلپ  طسوت  مدوب ، هدـش  هدولآ  موش  راک  نیدـب  هک  لوا  ياهزور  نامه  رد  اما  منک . يراکمه  نیئوره 
شیوخ راب  تبکن  یگدنز  هنیشیپ و  زا  دنتـسثسن و  یم  مه  رود  اهنآ  دندوب . اج  نآ  رد  یچقاچاق  رتخد  نز و  یهورگ  هک  دندرب  یناکم  هب 
نادـنز زا  هک  یماگنه  مدرک . يرپس  ار  شیوخ  یناوج  بیداـتلاراد ، نیا  رد  لاـس  هس  زین ، نم  دـندروخ . یم  سوسفا  دـنتفگ و  یم  نخس 

نیا زا  وبن د . اریذپ  هداوناخ  رْهِمرپ  شوغآ  رد  ارم  هک  دوب  ردپ  گرزب  هابتشا  نیا  مدید . هتسب  دوخ  يور  هب  ار  يردپ  ءهناخ  ِرد  مدش ، دازآ 
کی رگید  نم  تشذـگ و  قیرط  نیدـب  یلاـس  دـنچ  مهد . همادا  ار  شیوخ  هایـس  یگدـنز  اـت  متفر  داـسف  ءهنـال  ناـمه  غارـس  هراـبود  ور ،

اما دنداد . فک  زا  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  ِیتسه  دـندش و  هدول  آ  نیئوره »  » هب نم  طسوت  يرایـسب  نارتخد  مدوب . هدـش  يا  هفرح  یچقاچاق 
و دندش . راد  ءهبوچ  نامهم  ریگتـسد و  قاچاق  دناب  نارـس  دمآ و  رد  هرـصاحم  هب  یماظتنا  ياهورین  طسوت  داسف  ءهنال  نآ  هک  دییاپن  يرید 

الاح ما . هدمآرد  راکهبت  يدوجوم  لگنا و  کی  تروص  هب  نونکا  نم  متسه . رگ  هراظن  ار  شیوخ  رمع  کیرات  تاظحل  نیـسپاو  زین ، نم 
ندرکن لرتنکو  لمع  ِيدازآ  نداد  اب  وا  مدروخ . ردپ  هیحان  زا  ار  هبرـض  نیرتگرزب  منیب  یم  منک ، یم  رکف  یگدنز  شوخ  ياهزور  هب  هک 

ياه يدازآ  زا  زین  نم  هک  منکیم  فارتعا  تشاذـگ . دوخ  لاح  هب  ارم  منک ، شومارف  ار  ردام  نادـقف  هک  شدوخ  لایخ  هب  میاه ، ترـشاعم 
لوقعم ياه  يدازآ  . متفای دازآ  ار  دوخ  ناهگان  مدوب ، مردام  تراظن  تحت  هشیمه  هک  نم  مدرک . هدافتـساءوس  مردـپ  فرط  زا  هدـش  هداد 

هاگـشیامن نونکا  متفرگ . رارق  طوقـس  بیـشارس  رد  بیترت  نیدب  دش و  لیدبت  نم  یگدنز  رد  يراب  دـنب و  یب  ِيدازآ  یعون  هب  هتـشذگ ،
يارب دشاب  يرطخ  گنز  دناوت  یم  مک  تسد  نم ، یگدـنز  زیگنا  مغ  تشذگرـس  دراد . رارق  ناوج  نارتخد  امـش  يور  شیپ  رد  نم  رمع 

، مدش انف  نم  يرآ ، دناشک . یم  یهارمگ  تریح و  يداو  هب  ار  ام  نینچ  نیا  دـساف ، نیـشنمه  دـننادب  هک  رواب ، شوخ  لد و  هداس  نارتخد 
ءهرد ات  نامیا »  » ءهلق زا  هک  نادـب  يوش . نادواج  هنوگچ  هک  زومایب  وت  یلو  مدـش ، وحم  هک  مدوب  يا  هلعـش  وشن . انف  ریگب و  تربع  وت  یلو 

تسود یسک  اب  نم  يرآ ، تشاد . یهاوخن  نیا  زج  یتشونرس  یشاب ، هتشاد  نادان  كاپان و  يرفـسمه  رگا  تسین . یهار  یتسپ »  » و هانگ » »
نیرخآ يارب  بشما  نم  درک . نفعتم  وبدـب و  مدوب ، هتفای  شرورپ  اوقت  نامیا و  بـالگرد  هک  ارم  دوب و  هدـش  گرزب  رازنجل  رد  هک  مدـش 

یلُگ يارب  دشاب  ییاج  نیرتهب  راد  ءهبوچ  دیاش  درب . دهاوخ  جـنر  نم  یناطیـش  دوجو  زا  هک  تسا  كاخ  سپـس  دـید و  مهاوخ  ار  هام  راب 
، مسر یعمج  ره  هب  رتهب  نامه  ـم  یو ن گـ ــ هک م ییاهنیا  اه سـت  ـ یدارم ان  نایب  دیدرگ ... رپرپ  هنوگ  نیا  دسفم ، ياه  یتسود  قالـش  اب  هک 

يا یتلهم  ایاد  میوگ خـ نتخوس  زا  یه  ــ گ ملان ، نتخاس  زا  یه  ــ دـش گ یط  ناما  یب  رمع  زاس  زوس و  هب  مزور  بش و  میوگ  نخـس  رتمک 
شوخ ـم  کاخ رد  هک  مدـنآ  یلو  منیلاب ، هب  ییآ  یم  و  ــ میو ت ـن گـ مچ نا  ـ غرم هب  یلاح  رـس و  مرا  نور  ــ یها ب ـس گـ فق ـن  یز ات  ناـب  ـ غاـب

ار شیوخ  رطع  رگا  هک  تسا  راطع  ناتساد  نوچمه  بوخ ، نیشنمه  ناتساد  ص )  ) ربمایپ میوگ ***  نفک  شو  ــ غآ رد  اما  تمیوگ  دمآ 
ار وت  شا  هروک  هلعش  رگا  هک  تسا  رگنهآ  ناتساد  نوچمه  دب ، نیشنمه  ناتـساد  دزیوآ و  یم  وت  هب  وا  شوخ  يوب  مه  زاب  دشورفن ، وت  هب 

. دریگیمارف ار  وت  شدب  يوب  دنازوسن ،

دولآ سوه  هاگن  . 13

هم شرا هـ ر بـ ــ گا ن  ــ زا ب ـخ و  یب زا  ش  ــ ندـْن ــ َکدـیا ــــ یب بـب رگ  ــ ن ج ـــ ینوخ ناـبغا  ــ شماد ب یب مـ رد  هبرـس  شلخن  هک  یغا  نآ بـ ر  ــ ه
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نیا هک  نیمه  اَما  درذـگیم . ییـالط  ییاـهایؤر  رد  جاودزا ، زا  شیپ  اـت  نارتخد  یخرب  یگدـنز  هک  اتفگـش  رهاـطاباب »  » یب َـر  ـه گو ل  ــــ عل
دسر یم  هار  زا  شا  هتخانشان  بیجع و  يایند  اب  یگدنز  ناهگان  دنیاشگیم ، تقیقح  ءهزاورد  هب  مشچ  دنراذگ و  یم  رـس  تشپ  ار  هلحرم 
ءهمه مزادرپ . یم  نآ  حرـش  هب  هک  دـیماجنا  يا  هعجاف  نینچ  هب  زین ، نم  یگدـنز  دـچیپ . یم  مه  رد  ار  نانآ  ياه  سوه  اهوزرآ و  خاک  و 

ایرد رانک  هب  حیرفت ، شدرگ و  يارب  مرهاوخ  ردام و  ردپ و  اب  لاس ، نآ  دادرم  دش . زاغآ  دولآ  سوه  هاگن  کی  زا  نم  یگدـنز  یگتفـشآ 
. دنتـشاد تنوکـس  ام  يوربور  يالیو  رد  شا  هداوناخ  اب  زین ، ناسحا  مدنارذگیم . ار  ناتـسریبد  رخآ  لاس  مدوب و  هلاس  هدـجه  میدوب . هتفر 

يور هدایپ  يارب  مرهاوخ  نم و  رصع ، زور  ره  دیشک . یم  دوخ  يوس  هب  ار  همه  شیابیز ، نامشچ  تشاد و  هدنزارب  یتماق  اریگ و  يا  هفایق 
هبذاجرپ و نامـشچ  مدرب . یم  تّذل  شندید  زا  میتفگ . نخـس  يرد  ره  زا  میدید و  ار  رگیدمه  اهراب  اجنآ ، رد  میتفر . یم  لحاس  رانک  هب 

هاگن نیا  هجوتم  دوب ، كریز  رایسب  هک  مرهاوخ  مدرکیم . ریس  اهربا  زارف  رب  ییوگ  دروآ ، یم  دجو  هب  ارم  شـساسحارپ ، ایوگ و  ياه  هاگن 
تداسح ياپ  هب  ار  شرخسمت  نم ، تسا و  هدش  تراتفرگ  تخس  هراچیب  ناوج  هرارش ! تفگ : یم  رخسمت  اب  وا  دوب . هدش  كانـسوه  ياه 
ءهلحرم هب  تشذگ و  هاگن  ءهلحرم  زا  ام  ییانشآ  تشاد . همادا  نانچمه  یناهنپ ، طابترا  نیا  نارهت ، هب  تشگزاب  زا  سپ  يراب ، متشاذگیم .

يا هدرتسگ  قیقحت  هب  شا  هرابرد  مردـپ  دـمآ . میراگتـساوخ  هب  ناسحا  دـعب ، هام  کـی  دیـسر . جاودزا  رارق  لوق و  هناقـشاع و  زاـین  زار و 
يراکش یپ  رد  هاگنا  دزاب و  یم  لد  یسک  هب  حابص  دنچ  ره  تسا و  نارـسوه  شاّیع و  یناوج  ناسحا ، مرتخد ! تفگ : نم  هب  دز و  تسد 

تسا تسـس  شا  یبهذم  تاداقتعا  تسا . هداد  بیرف  ار  نانآ  هدرک و  تلـصو  هداوناخ  دنچ  اب  زین  نیا  زا  شیپ  دنیوگ  یم  دور . یم  رگید 
ياپ دوخ  ءهتـساوخ  رب  متـشاگنا و  جـیه  هب  ار  ردـپ  نانخـس  نم  اَما  تسین . جاودزا  نیا  ءهتـسیاش  وا  نیاربانب ، درادـن . یملاـس  ءهداوناـخ  و 
یلو مناد . یمن  مدوخ  رتخد  رگید  ار  وت  ینکرارصا ، جاودزا  نیا  رب  رگا  منک و  یمن  تقفاوم  دنویپ  نیا  اب  هاگچیه  نم  تفگردپ : مدرشف .
دوخ میمـصت  بش  نامه  مریگب . ار  مدوخ  میمـصت  دـیاب  تساـهفرح . نیا  زا  رتـالاب  اـم ، قشع  متفگو : مدـیدنخ  ردـپ  ءهتفگ  هب  لد  رد  نم 

مسارم درک و  تقفاوم  يراچان  يور  زا  زین  ردپ  متفر . ناسحا  ءهناخ  هب  مدرک و  اهر  ار  يردپ  ءهناخ  مدز . اپ  تشپ  زیچ  همه  هب  متفرگار و 
، مدیشچ ار  یگنـسرگو  رقف  ءهزم  ناسحا ، ءهناخ  رد  متـشاذگ . مدق  یگدنز  لسع  هام  هب  دش و  رازگرب  هداس  ادص و  رـس و  یب  ام ، جاودزا 

یم ارم  زور  لاح و  هک  مناتسود  تسا . یعیبط  تالکشم  نیا  يرسپ ، رتخد و  ره  یگدنز  زاغآ  رد  متفگیم : مدروآ . یمن  دوخ  يور  هب  اّما 
یتخـس نینچ  اب  يدش و  ناسحا  رـسمه  ردپ ، تورث  همه  نآ  ییابیز و  همه  نیا  اب  هک  يدرک  گرزب  یهابتـشا  هرارـش ! دـنتفگیم : دـندید ،

تیمورحم لّمحت  دشاب ، قشع  هک  ییاج  تسا و  نم  قشاع  مرهوش  متشادنپ  یم  دوب . ناسآ  نم  يارب  اه  یتخـس  نیا  اّما  ینک . یم  یگدنز 
یگدنز لسع  هام  يراب ، دهد . یم  ولچ  غرم و  ءهزم  ناسنا ، ماکرد  مه  یلاخ  نان  دشاب ، قشع  یتقو  تسین . راوشد  نادـنچ  اه ، یخلت  اه و 

مدرک ساسحا  دـعب ، هام  راـهچ  دـش . ناریو  تخوس و  تلفغ  تجاـجل و  ياـه  هلعـش  رد  دوز  یلیخ  میاـهایور  رـصق  دـییاپن و  نادـنچ  اـم 
ار هچب  دیاب  هکدیشکدایرف  مرس  رب  دش و  تحاران  رایـسب  وا  اّما  مداد . ناسحا  هب  ار  مندش  ردام  ربخ  یلاحـشوخ  اب  مراد . مکـش  رد  يدنزرف 
، دمآ یم  هناخ  هب  یتقو  دیشکیم . لوط  هب  هتفه  کی  شرفس  یهاگو  تفر  یم  رفس  هب  رایـسب  دومن . یم  بیجع  میارب  شراتفر  ینک . طقاس 

اهنت ياهنت  تسا . هداتفا  یقافتا  هچ  متسناد  یمن  مدوب . هدش  راتفرگ  یبیجع  تسب  نب  رد  دز . یمن  فرح  نم  اب  دوب و  قالخادب  ینابـصع و 
، سوه وید  متخاس . یم  متخوس و  یم  دیاب  دـندوب . هدـنار  دوخ  زا  ارم  ما  هداوناخ  متـشادن و  دـمآ  تفر و  مناگتـسب  زا  کی  چـیه  اب  مدوب .

ناشن همه  هب  متـساوخ  یم  مدز . یمن  مَد  مدـیرخ و  یم  ناج  هب  ار  اه  یتحاران  همه  لاح ، نیا  اـب  داد . یم  ناـشن  نم  هب  ار  شتـشز  ءهرهچ 
شراتفر تشگ ، زاب  رفـس  زا  نوچ  دیـشک . لوط  زور  هد  ناسحا ، رفـس  نیـسپاو  مربیم . تّذـل  یگدـنز  زا  ما و  هتفرن  هابتـشا  ار  هار  هک  مهد 

یم دوخ  شیپ  تسناوت . یمن  اما  دیوگب ، يزیچ  تساوخ  یم  دز . یم  مدق  دیـشک و  یم  راگیـس  یپ  رد  یپ  دوب . روآ  تفگـش  یلیخ  میارب 
تخـس یباوخ  یب  بش ، نا  دـهدب . هار  شلد  ءهناخ  هب  ار  رگید  ینز  قشع  درادـن  ناـکما  تسا ، نم  قشاـع  وا  هن ، اـّما  هک ... دـنکن  متفگ :

زج یلصاح  هک  دروآ  یم  شروی  مزغم  هب  لایخ  رکف و  نارازه  مدیچیپ ، یم  دوخ  رب  باوختخر  رد  بش ، همین  زا  یـساپ  ات  داد . یم  مرازآ 
، مدیمهفن ار  دوخ  لاح  رگید  مدید . شفیک  رد  ار  ینز  يابیز  سکع  متفر . مرهوش  فیک  ِرـس  رب  متـساخرب و  اج  زا  تشادن . هودنا  جنر و 
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، نم يارب  شا  هفایق  مدوشگ ، مشچ  یتقو  دـمآ . منیلاب  رب  همیـسارس  دایرف ، ندینـش  اب  ناسحا  مداتفا . نیمز  رب  شوه  یب  مدیـشک و  يداـیرف 
ناتسرامیب تخت  رب  ار  دوخ  مدمآ ، شوه  هب  هکرگید  راب  مداتفا . نیمز  رب  مدیشک و  دای  رف  هرابود  دومن . یم  هیرک  تشز و  يوید  نوچمه 

یمن مهد . یم  ماجنا  ییوگب ، هک  يراک  ره  مهابتشا  ناربج  يارب  شخبب . ارم  هرارش ! تفگ : یم  دوب . هتـسشن  متخت  رانک  زین  ناسحا  متفای .
. مهد شقالط  رتدوز  هچره  مهد  یم  لوق  مرادن . هقالع  سک  چـیه  هب  وت ، زج  نم ، تخادـنا . ماد  هب  ارم  هنوگچ  رگبیرف ، نز  نیا  هک  یناد 

نخس شیاه  يزابسوه  زا  هک  مدروآ  دای  هب  ار  ردپ  نانخس  دوبن . باّذج  میارب  رگید  شیاهمشچ  مدینـش . یمن  ار  شیاهفرح  رگید  نم  اّما 
نیریـش و نانخـس  نآ  باهتلاُرپ ، هدنزوس و  ياه  هاگن  نآ  نیـشتآ ، قشع  نآ  يراب  مدوب . هتـشادنپ  غورد  ار  اه  نآ  ءهمه  نم ، دوب و  هتفگ 
هب درک . رپرپ  ار  ام  دوجو  لُگو  دش  هتـسکش  سوه  گنـس  اب  ام ، یگدنز  ءهشیـش  دوب . هدش  لیدبت  ترـسح ، راجزنا و  ترفن و  هب  رادـبآ ،

، راوخریش يدنزرف  اب  میدرک و  اضما  ار  قالط  رتفد  میتشگزاب و  رـضحم  هب  هرابود  میتفر ، رـضحم  هب  جاودزا  دقع  يارب  هک  یگداس  نامه 
حتف ار  يرهش  ییاهنت ، هب  هک  تسا  یسک  زا  رتدنمورین  ددرگ ، زوریپ  دوخ  سوه  رب  هک  ره  ع )  ) نامیلس متـشگزاب *** ... يردپ  ءهناخ  هب 
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كاب هچ  دریمب  رگ  هدـنز د ل ، ِنت  كال  ــ ددرگن ه زگره  هدـنز  یلد  لد  هدر  ــ هد م ــ نز یم  ـ لا زا عـ ْه  ــ ِب لِگر  ـ یز رد  هت  ـ فخ لد ، هدـنز  ینت 
! سوه يا  ینکیم . ریس  وزرآ  ياه  قفا  رد  لابکبس  ابیز و  ردقچ  لایخ ! نامسآ  رد  زاورپزیت  ءهدنرپ  يا  ابیز ! ءههلا  يا  سوه ! يا  يدعس » »

بوخ ار  وت  اه ، لاس  تشذگ  زا  سپ  رگید  تسا . رت  نیریش  وت  زا  ییادج  ندیرب و  هک  ما  هتفایرد  نونکا  اما  تسا ، نیریـش  وت  هب  ندیـسر 
نامسآ هب  هاگره  ایادخ ! متش . ادنپ  یم  یتخبشوخ  زا  ییایرد  ار  وت  ملایخ ، ءهکرب  رد  نیبرهاظ ، ِنم  يدوبن و  شیب  یبارـس  وت  مسانـش . یم 

شومارف ار  وت  مناوت  یم  هنوگچ  مزادرپ . یم  وت  اب  زاین  زار و  هب  مرب و  یم  ـالاب  وت  اـب  طاـبترا  یتسود و  ءهنارکـش  هب  ار  مناتـسد  مرگن ، یم 
یحور يداد و  تاـجن  موش  ياـهوزرآ  کـلهُم  ماد  زا  ارم  هک  يدوب  وت  تفرگیم ، دوخ  لاـگنچ  رد  ارم  سوه  دایـص  هک  ماـگنه  نآ  منک .

یمن يدومن ! يرایبآ  ار  متفرعم  ءهدیکـشخ  نیمزرـس  یتخاس و  هاگآ  دوخ  ياه  سوه  یچوپ  هب  ارم  يدیمد و  نم  ءهتـسخ  دـبلاک  رد  هزات 
ار زورما  ءهبرجت  شاک  دیوگیم : هشیمه  مردپ  تسا . هبرجت  کی  یگدنز ، دـنیوگیم  اما  منک . زاغآ  اجک  زا  ار  دوخ  یگدـنز  ناتـساد  مناد 
هب دناوت  یمن  دراد و  یلاحم  يوزرآ  ردپ  هتبلا  متـشاد . یم  زورما  ار  ردـپ  ءهبرجت  شاک  هک  منک  یم  وزرآ  نم  متـشاد و  شیپ  لاس  تسیب 

هعلاطم اب  دناوت  یم  هکلب  دنک ، هدافتـسا  شردپ  ياه  هبرجت  زا  دناوت  یم  اهنت  هن  یناوج ، ره  هک  مرادن  کش  اما  ددرگرب ؛ شیپ  لاس  تسیب 
نم یگدنز  ناتساد  ددرگن . ینامیشپ  سوسفا و  راتفرگ  هدنیآ  رد  دربب و  هرهب  زین  نانآ  ياه  هدیا  راکفا و  زا  اهرتگرزب ، ياهفرح  ندینـش  و 

زا هدافتـسا  اب  اما - تفر ، شیپ  طوقـس  هاگترپ  ِبل  ات  هک  يرتخد  یگدنز  ناتـساد  دشاب . دـیفم  نارتخد  یهاگآ  شیازفا  رد  دـناوت  یم  زین 
لوا لاس  رد  رـضاح ، لاح  رد  متـسه و  هلاس  تسیب  يرتخد  دـشخب . تاجن  ثداوح  ناـفوط  زا  ار  دوخ  تسناوت  ردـپ ، يرایـشوه  هبرجت و 

یجراخ ياهروشک  هب  يرایسب  ياهرفس  یلغش ، تیعقوم  رطاخ  هب  تسا و  شرف  رجات  مردپ  منکیم . لیصحت  رتویپماکءهتشر  رد  هاگـشناد ،
. مدرک ادیپ  جراخ  رد  لیـصحت  هب  بیجع  يا  هقالع  ناتـسریبد  ءهرود  زا  تسا . رگن  هدـنیآ  نیبزیت و  هدـیدناهج و  يدرم  رظن  نیا  زا  دراد .
هفرم و رایـسب  يا  هداوناـخ  زا  نم و  سـالکمه  تسود  ـالیل ،» . » دـش ادـیپ  نم  رد  ـالیل »  » اـب یتـسود  ترـشاعم و  رثا  رب  هقـالع  قشع و  نیا 
. دیماجنا یگداوناخ  ياهدـمآ  تفر و  هب  دـش و  لیدـبت  يا  هنامیمـص  یتسود  هب  دوز  یلیخ  الیل ،»  » اب نم  تقافر  ییانـشآ و  دوب . دـنمتورث 
ما هداوناخ  اب  ملپید  نتفرگزا  سپ  مراد  دصق  مه  نم  هتفر و  هسنارف  هب  لیـصحت  ءهمادا  يارب  شیپ  لاس  جـنپ  ریما ،»  » مردارب تفگیم : الیل » »

، یبرغ تاحیرفت  تاناکما و  زا  هدافتـسا  یجراخ و  ياهروشکزا  یکی  رد  لیـصحت  اپورا و  هب  رفـس  لایخ  رکف و  منک . رفـس  روشک  نآ  هب 
هسردم سرد و  زا  ارم  هک  نادنچ  دش . یم  رتشیب  زور  هب  زور  نآ  ءهلعش  دش و  داجیا  نم  نهذ  رد  الیل »  » متسود قیرط  زا  هک  دوب  يا  هقرج 

هدیچ ار  شرپ  لاب و  مامت  هک  متشاگنا  یم  يا  هدنرپ  نوچمه  ار  دوخ  داد . یم  رارق  ریثات  تحت  ارم  الیل ، بیرفلد  نانخس  دومن . یم  درسلد 
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ات دنهد  هزاجا  متساوخ  نانآ  زا  رارصا  اب  مداهن و  نایم  رد  مردام  ردپ و  اب  ار  دوخ  ءهتساوخ  بش ، نآ  دنشاب . هتفرگوا  زا  ار  زاورپ  تردق  و 
: تفگ نم  هب  تخانـش ، یم  شتـسد  ِفک  دننام  ار  گنرف  راید  ياه  هچوک  سپ  هچوک  هک  مردـپ  اما  مورب . جراخ  هب  لیـصحت  همادا  يارب 

هقـالع شناد  ملع و  هب  رگا  دـنراد . زاـب  تیعقاو  هب  ندیـسر  زا  ار  وت  یهاو ، ياـه  لاـیخ  چوپ و  ياـهوزرآ  هک  راذـگن  یناوج ، وت  مرتخد !
، یمالـسا ناریا  شناد  ملع و  ناتـسوب  رد  یبای . تسد  یلاع  جرادـم  هب  ینک و  لیـصحت  ناریا  ياه  هاگـشناد  نیرتهب  رد  یناوت  یم  يراد ،

يرتخد يارب  تناید ، تفع و  قالخا و  زا  يرادـساپ  جراـخ ، رد  اـما  دـنز . یم  هناوج  تدوجو  رد  ناـمیا ، تفرعم و  لاـمک و  ياـه  هچنغ 
رورغ و هایـس  ياهربا  نکیل  تشاد ، همادا  نانچمه  مردـپ  ياـهبنارگ  ياـهدومنهر  اهزردـنا و  تسا . لکـشم  سب  يراـک  وت ، دـننام  درجم 

یگدنز ندیـشک  ریوصت  هب  منیـشنب . اشامت  هب  ار  یگدـنز  تقیقح  باتفآ  منک و  هجوت  شنانخـس  هب  يا  هظحل  یتح  هک  دادـن  هزاجا  سوه 
قـشع تخاس . یم  رت  نیگمغ  رت و  هدرـسفا  ارم  زور  هب  زور  رگید ، يوس  زا  ردـپ  تفلاـخم  و  وس ، کـی  زا  ـالیل »  » ناـبز زا  برغ  بی  رفلد 

رانک ار  هسردم  سرد و  اهوزرآ ، رهش  هب  رفـس  يارب  هک  نادنچ  دوب ، هدرک  ینادنز  تالّیخت  اه و  سوه  زا  يا  هلیپ  رد  ارم  جراخ ، هب  نتفر 
ارم دش  رـضاح  جاودزا ، تروص  رد  اهنت  مردپ  ناوارف ، يراشفاپ  رارـصا و  زا  سپ  ماجنارـس ، مروآ . تسد  هب  ار  ردـپ  تقفاوم  ات  متـشاذگ 

اهوزرآ و زا  اه  تقو  یضعب  دوب ، نم  نارکفمه  ناتـسود و  نیرتکیدزن  زا  یکی  الیل ، هک  اج  نآ  زا  دتـسرفب . اپورا  هب  لیـصحت  همادا  يارب 
دیمهف یتقو  دش و  هاگآ  جراخ  رد  لیصحت  هب  نم  ءهقالع  زا  شیب ، مکوا و  هکدوب  مایا  نیمه  رد  مدرک . یم  لددرد  شیارب  دوخ  تالایخ 
ءهتشر رد  ریما  مردارب  تفگیم : الیل » . » درک يراگتساوخ  شردارب  يارب  ارم  دنکیم ، تقفاوم  نم  نتفر  اب  جاودزا  تروص  رد  اهنت  مردپ  هک 

قیرط زا  شا  هدا  وناخ  اب  ریما »  » طابترا اهنت  تفرگ . دهاوخ  ار  دوخ  يارتکد  رگید ، لاس  دـنچ  تسا و  لیـصحت  لوغـشم  هسنارف  رد  قوقح 
داهنـشیپ لمات ، نودب  هک  دوب  هدرک  لوغـشم  ارم  نهذ  رکف و  ردق  نآ  جراخ ، هب  نتفر  ءهقالع  داتـسرف . یم  نانآ  يارب  هکدوب  ییاه  سکع 

عوضوم مدمآ ، هناخ  هب  یتقو  زور  نامه  دـنیامن . مادـقا  يراگتـساوخ  يارب  شا  هداوناخ  و  الیل » ، » بش نامه  دـش  رارق  متفریذـپ . ار  الیل » »
. تسا مهم  رایـسب  يا  هلاسم  جاودزا ، تفگ : دوب ، رگن  هدنیآ  شیدنارود و  يدرف  هک  مردپ  مدرک . حرطم  مردام  ردپ و  اب  ار  يراگتـساوخ 
هب ار  دوـخ  هظحل  ره  میناـسر . یم  ناـنآ  عـالطا  هب  ار  ییاـهن  رظن  سپـس  مینکیم و  قـیقحت  داـماد  ءهراـبرد  یمـسر ، يراگتـساوخ  زا  سپ 

هناخ ياضف  رد  یتخبشوخ  ناریفس  ياه  ماگ  يادص  نآ ، یپ  رد  دمآ و  رد  ادص  هب  گنز  ناهگان  مدید . یم  رتکیدزن  یتخبشوخ  ءهزاورد 
یگدنز عضو  تفرگ و  تسد  هب  ار  نخس  ءهتشر  الیل ، ردام  تسخن ، دنربب . میاهوزرآ  زبس  غاب  هب  ارم  ات  دندوب  هدمآ  اهنآ  دیسر . شوگ  هب 

سپـس و  دمآ . دهاوخن  ناریا  هب  هاگچیه  دـنک و  تماقا  هسنارف  رد  لیـصحت ، نایاپ  زا  سپ  دراد  دـصق  ام  رـسپ  تفگو : داد  حرـش  ار  ریما » »
. دیامن بلج  ار  مردـپ  تقفاوم  تشاد  یعـس  دوب ، جراخ  رد  ریما »  » بولطم طیارـش  رگنایب  هک  ابیز  ییاه  سکع  نداد  ناشن  اب  داماد ، ردـپ 

روصت فالخرب  مدرکیم . تیاضر  ساسحا  گنر ، مک  يدنخبل  اب  دوش ، یم  افوکـش  نادـنخ و  راهب ، ندـید  اب  هک  يا  هچنغ  دـننام  مه  نم 
دنچ مرادن و  امـش  دنزرف  اب  ییانـشآ  هنوگ  یه  نم  تفگ : نانآ  هب  تقادص  تحارـص و  لامک  اب  دوبن و  اریذپ  ار  ریما  ءهداوناخ  مردپ  نم ،

هدیـشک يرایـسب  تمحز  مرتخد  تیبرت  يارب  نم  دشاب . صخـش  کی  دیاقع  قالخا و  تایحور و  رگنایب  دناوت  یمن  باّذج  ابیز و  سکع 
یفنم خـساپ  دوب . نتخیر  ورف  لاح  رد  میاهوزرآ  خاک  متـسرفب . تبرغ  راید  هب  مشورفب و  ییاـبیز  تورث و  ياـهب  هب  ار  وا  مناوت  یمن  ما و 
مردپ مدوب . هداتفا  كاروخ  باوخ و  زا  هدرک و  رهق  مردپ  اب  یتدم  يارب  رطاخ  نیمه  هب  درک . بارخ  ارم  ءهیحور  الیل ،»  » ءهداوناخ هب  ردپ 

هدش رازیب  هسردم  سرد و  زا  تشذگ ، یهام  دنچ  دزاس . عناق  ارم  لالدتسا  قطنم و  هار  زا  دیشوکیم  تشاد ، نم  هب  یناوارف  ءهقالع  هک  مه 
میمـصت رد  ات  دنتـساوخ  یم  ام  زا  دنداتـسرف و  یم  ماغیپ  یهاگ  هاگ  زین  ـالیل »  » ءهداوناـخ مدوب . هدرک  ینادـنز  اوزنا ، ءهشوگ  رد  ار  دوخ  و 
ییاهرفس زا  یکی  رد  درک  داهنشیپ  مردام  یتدم ، زا  سپ  دوب . راوتسا  تباث و  دوخ  ءهدیقع  رد  نانچمه  مردپ  اما  مییامن . رظن  دیدجت  دوخ 

اب مردـپ  دزادرپب . قیقحت  هب  داماد  ءهراـب  رد  کـیدزن  زا  دورب و  هسنارف  روشک  هب  ریما ، ندـید  يارب  دراد ، اـپورا  هب  تراـجت  يارب  ردـپ  هک 
یلاحـشوخ زا  نم  دوب و  هدنام  زاورپ  هب  يزور  دنچ  دربب . سیراپ  هب  دوخ  هارمه  زین  ارم  هک  تفریذپ  دوب ، فلاخم  دنویپ  نیا  اب  زونه  هکنآ 

هب هک  دوب  رهظ  کیدزن  درک . زاورپ  نامسآ  هب  نارهت  هاگدورف  دناب  زا  امیپاوه  دیسرارف و  دوعوم  ءهظحل  ماجنارـس  مدیجنگیمن . تسوپ  رد 
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. دوب تداعس  یتخبشوخ و  ءهتشرف  نم ، يایور  رد  هک  یناوج  میدرکیم . وجتسج  ار  ریما » ، » اه هرهچ  نایم  رد  مردپ ، نم و  میدیسر . هسنارف 
، متـسیرگن یم  شا  هدـننز  فلج و  راتفر  یبرغ و  ءهرهچ  هب  رت  قیقد  هک  راـب  ره  منک . رواـب  متـسناوت  یمن  میدرک ، تاـقالم  ار  ریما »  » یتقو
هک یتاقیقحت  اب  دش ! رتسکاخ  تخوس و  نم ، یتخبـشوخ  دیپس  ياه  لُگ  نمرخ  وا ، ندید  اب  ییوگ  دـش . یم  رت  ینافوط  میاهایؤر  يایرد 

درگلو و یناوج  هکلب  دوبن ، قوقح  يارتکد  يوجـشناد  اهنت  هن  وا ، تشگ . راکـشآ  میارب  خـلت  یتقیقح  داد ، ماـجنا  ریما »  » ءهراـب رد  مردـپ 
، هسنارف رد  ناریا  ترافـس  هب  ییاهن  هعجارم  رد  دوب . هتـشگراچد  یچوپ  دایتعا و  ناطرـس  هب  گنرف  كاپان  ياوه  رد  هکدوب  شایع  هزره و 

ردپ يور  زا  لجخ  هدنمرـش و  دراد . کیدزن  يراکمه  اه  کهورگ  اب  هک  تسا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نافلاخم  زا  ریما »  » هکدش مولعم 
ار رگیدمه  رتهب  وا ، نم و  نونکا  درکن . شنزرس  ارم  هاگ  چیه  اما  ما ، هدرب  یپ  دوخ  هابتشا  هب  هک  دوب  لاحـشوخ  مردپ  میتشگزاب . نطو  هب 

هچره ار  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  هک  یناتـسود  نابرهم  رهاظ  تشپ  زا  مروخن و  ار  اه  مدآ  رهاظ  لوگ  مشوکیم  رگید  ـالاح  مینکیم . كرد 
هار رد  اهرتگرزب ، ياه  هبرجت  زا  يریگ  هرهب  ینیبزیت و  یـشیدنارود و  اب  اـهراک  ءهمه  رد  منیبب و  ار  تیعقاو  دـنهد ، ناـشن  رتگنـشق  رتهب و 

، لد هوک  ـ ـش يا  ندرک چـه جـ نای  ـ ـشآ دیاب  یم  نـ بآ ، يور  ه  ــ ندر ب ــ نا ک ـ مز ـن  یا هی  ـ کت ناوتن  ناتـسود  بـه  مراذگب . مدـق  یتخبـشوخ 
ناحت ــ ما مز بـه  ـ یزع رم  مام عـ ت تـ ــ ـشذ بـگـ ـی ، لد ــ کی را  ـتـن یـ فای يار  ــ ندر ب ناوت کـ یم  هچ  مبیرغ ، راید  نیا  رد  منی  یم بـ یمدم نـ هـ

نتفرگدنپ درخ ، هرهب  ع )  ) یلع ماما  ندرک ***  نابرهم  نارا  ــ دا بـه ی ـتـمـ عا تسا کـه  تسـس  نانچنا  هیکت  دوخ  تنکم  هاج و  هب  ندر  کـ
. یگدروخ بیرف  تلفغ و  ینادان ، درواتسد  تسا و  طایتحا  و 
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رد یکی  اـب  دو  َـ ل ب ــ ـصا ـــ روب بـی ح ــ نز زا  نتف  ــــ شیو گ ـــ ِدرد خ میوـگن  يدردـمه  هب  ز  ــ ـش ج یر ِدرد  د  ـــ ـشاب ــ ار ن نا  تـ ــ ـسردن ــــ ت
يا هداوناخ  رد  يدعس »  » شی ـــــ هناس پ ــ فا ار  وت  ـد  ـشاب ا  ـــ لا م ام حـ وچم  ـد هـ ـشاب ــ ـی ن لا ـــ ار ح و  ــ ا ت ـــ ش ت ــ ین هدروخان  شیوخ ، رمع 

. تشادن یتمواقم  چیه  بات  وا ، ياه  ییوگروز  ربارب  رد  مردام ، دوب و  بصعتم  ریگتخـس و  يدرم  مردپ  مدوشگ . ناهج  هب  هدید  طسوتم ،
، ملد ياه  هچوک  سپ  هچوکرد  ینک !  هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  یـشاب و  جاودزا  رکف  هب  رگید  تسا  رتهب  تفگ : مردپ  متفرگ ، ملپید  یتقو 

ردپ هاگن  هب  مهاگن  هاگره  دنک !؟ كرد  ارم  تسناوت  یم  یـسک  هچ  دـش . رپرپ  میوزرآ  دـیما و  ياه  لُگ  مامت  وب د . اپ  رب  بیجع  ییاغوغ 
مهدب و لیـصحت  همادا  دـیابن  یمرج  هچ  هب  ردـپ ! منزب : دایرف  لد  ِهت  زا  متـساوخ  یم  دیـشک . یم  هنابز  منوردـنا  رد  ترفن  شتآ  داتفا ، یم 

قیمع سب  يا  هلصاف  مردپ  نم و  نیب  ینیبدب ، بصعت و  راوید  هک  سوسفا  اما  منک ؟ دوبک  ترـسح  گنر  اب  ار  مرمع  ياه  هظحل  نیرتابیز 
نیـشن هناـخ  هدرک و  اـهر  ار  روکنک  هسردـم و  سرد و  دوبن . يا  هراـچ  لاـحره  هب  میدرک . یمن  كرد  ار  رگیدـمه  هک  دوب  هدرک  داـجیا 

شناد و رب  اـت  متفر  یم  یطاـیخ  سـالک  هب  تغارف ، تاـقوا  ندرک  ُرپ  يارب  ور ، نیا  زا  دوب . هداـتفا  مناـج  هب  هروـخ  لـثم  يراـکیب  مدـش ...
. دوب محازم  یناوج  متـشادرب . ار  یـشوگ  دز . گنز  نفلت  هک  مدوب  راـک  لوغـشم  هناـخ  رد  هعمج  زور  حبـص  میازفیب . شی  وخ  ياـهتراهم 

توکس محازم  ناوج  نوچ  تشادرب و  ار  یشوگ  مردپ  راب ، نیا  دز . گنز  رگید  راب  دنچ  نفلت  متـشاذگ . ار  یـشوگ  مدادن و  ار  وا  خساپ 
رییغت نم  اب  شراتفر  ردپ ، هک  دوب  زور  نآ  زا  مراد . رسپ  تسود  نم  هک  درک  لایخ  دش . كوکـشم  نم  هب  مردپ  تفگیمن ، يزیچ  درکیم و 

هب دـیاب  متـسین . شیب  یتفآ  ما ، هداوناخ  يوربآ  يارب  هک  دـنامهف  یم  نم  هب  شیاهدایرف ، اب  شیاه و  یتواـفت  یب  اـب  شیاـه ، مخا  اـب  درک .
ِینارچ مشچ  هاـگارچ  نم ، دوجو  هک  مدـنامهف  یم  وا  هب  دـیاب  هنوگچ  دـنک ؟ كرد  ارم  تباـجن  رطع  اـت  مدرب  یم  هاـنپ  یـسک  هچ  شوغآ 

دنچ رگا  دوب . هدرک  هایـس  ار  مراگزور  ینیبدـب ، کنیع  اب  وا  دـمهفب . ارم  تسناوت  یمن  اعقاو  ردـپ  هک  سوسفا  اـما  تسین !؟ هزره  ناـناوج 
رـصع زور  نآ  درب . یم  شیپ  ییاوسر  زرم  ات  ارم  شیاهتمهت ، شین  متفرگ و  یم  رارق  هیبنت  خـیبوت و  دروم  مدیـسر ، یم  لزنم  هب  رید  هقیقد 

متفگ دوب ، هدمآ  دنب  منابز  تشحو ، زا  دنازرل . ار  مدوجو  ياپارـس  سرت ، دوب . هداتـسیا  هناخ  ِرد  يولج  ردـپ  مدـمآ ، هک  یطایخ  سالکزا 
ات دیشکدایرف - : مرس  رب  تدش  اب  دروخ ، هرگردپ  هاگن  هب  مهاگن  هک  نیمه  دنزب . مکتک  دریگب و  داریا  مندمآرید  زا  دهاوخ  یم  زاب  دیاش 
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رید یمک  رطاخ  نیمه  هب  دوب ، کیفارت  متفگ : شعترم  نازرل و  ییادـص  اب  ییایب !؟ هناخ  هب  دوز  دـیاب  مدوب  هتفگن  رگم  يدوب ، اـجک  ـالاح 
رد ردپ  متفر ، نوردنا  هب  یتقو  مراد . راک  وت  اب  هک  لزنم  لخاد  ورب  ییوگب . غورد  دهاوخ  یمن  تسا ، سب  تفگ : نانکـشاخرپ  ردپ ، دش .

ءهرهچ هب  درک . بلجار  مهجوت  ورهار ، ِرد  يولج  هبیرغ  شفک  تفج  دـنچ  اما  متفر . مقاتا  فرط  هب  متـشذگ و  طایح  زا  تسب . مکحم  ار 
قاتا هب  فارطا ، ثداوح  هب  هجوت  یب  تسشن . ما  یناشیپ  رب  يدرس  قرع  دوب . نایامن  شنابل  رب  رورغ  زا  ُرپ  زومرم و  يدنخبل  متسیرگن . اباب 

هک ایب  نک و  ضوع  ار  تیاه  سابل  رتدوز  هچره  دـیوگیم  تردـپ  تفگو : دـش  دراو  مردام  دـعب ، هظحل  دـنچ  متـسب . ار  رد  متفر و  مدوخ 
ینامهم قاتا  هب  متخادنا و  رس  رب  متشاد ، هک  ییابیز  ون و  ِرداچ  مدیشوپ . ار  میاه  سابل  تعرس  هب  دوبن . میلست  زج  يا  هراچ  میراد . نامهم 

: تسب یم  شقن  مناگدید  ءهنیآ  رد  یکی  یکی  انـشآ ، ان  ياه  هرهچ  دمآ . یم  دورف  مندـب  رب  ریت  نوچمه  نانامهم  ءهمه  هاگن  مدـش . دراو 
هزات مدوب . هتفر  ورف  روآ  تریح  یتوکـس  رد  ینیریـش !... ءهبعج  کی  یکنیع و  هدـیمخ و  يدرمریپ  هلاـس ، لـهچ  يدرم  لاـسنایم ، نز  هس 
مردپ تسیچ ؟ مناخ  سورع  مسا  دیشاپ - : مه  زا  اه ، نز  زا  یکی  شسرپ  اب  مراکفا  ءهتشر  ناهگان  تسیچ . ردپ  دنخبل  ریـسفت  هک  مدیمهف 
دوـمن زادـنارو  ارم  بیرغ ، بیجع و  یهاـگن  اـب  دوـب - داـماد  ردـپ  هک  یکنیع - درمریپ  میرم ! تفگو : دـیدنخ  دوـب ، هتـسشن  میوربور  هک 

تام و تسامش ! زینک  دیراد ، رایتخا  تفگ - : دنشاب ، هداد  وا  هب  ار  ایند  مامت  هلمج  نیا  اب  راگنا  هک  مردپ  یگنـشق ! سورع  هچ  تفگو - :
هنیک اه و  هدقع  تخوس . یم  ار  میولگ  ضغب ، شتآ  متفگ . یمن  يزیچ  متـسیرگن و  یم  روآ  شدـنچ  کحـضم و  شیامن  نیا  هب  توهبم 

ياهراوید تشادن . يرارف  هار  چیه  هک  مد  وب  هدمآ  راتفرگ  یخزرب  رد  درشف . یم  دوخ  رد  ار  ما  هنیس  دوب ، هدرک  بوسر  ملد  رد  هک  ییاه 
تشادرب و ار  ینیریـش  ءهبعج  مردـپ  هک  مدوب  رو  هطوغ  دوخ  راکفا  رد  دوب . هدرک  دودـسم  ار  ما  یگدـنز  ءهداج  يدـیما ، ان  سای و  نینهآ 

مشچ ات  دندرک . متشگنا  هب  يا  هقلح  دندروخ و  ار  ام  يدزمان  ِینیریش  نانامهم ، تسا ! كرابم  هّللاَءاش  نا  تفگو : تفرگ  نانامهم  يولج 
هک اه  نامهم  دد . رگرازگرب  دقع  نشج  مسارم  هعمج ، ِبش  دنتشاذگرارق  دش . نییعت  مه  یـسورع  دقع و  خیرات  هیرهم و  رادقم  مدوشگ ،

رکف هب  دـنزرف ، هس  نتـشاد  اب  هداد و  قالط  ار  شنز  هک  هلاس  لهچ  تسا  يدرم  وا ، دـش  مولعم  مدیـسرپ . داماد  ءهراـبرد  مرداـم  زا  دـنتفر ،
یـسک تسد  رد  ارم  تسد  دنتـساوخ  یم  اه  نآ  تسکـش . ار  ملد  نیرولب  ماج  یکتپ  نوچ  ردام ، ياـه  فرح  نینط  تسا . هداـتفا  جاودزا 

يوب ّتبحم ، قشع و  رطع  ياج  هب  هک  مراذگب  مدق  يا  هنایـشآ  هب  متـسناوت  یم  هنوگچ  متـشادن . وا  هب  يا  هقالع  قشع و  چیه  هک  دنراذگب 
تسیب و وا ، مراد و  لاس  هدجه  نم  رخآ  ردام ! متفگ - : دوب ، ریزارس  میاه  کشا  هک  یلاح  رد  دیسر ؟ یم  ماشم  هب  نآ  زا  راجزنا  ترفن و 
، شتاساسحا هیحور و  قالخا و  زا  مسانش و  یمن  ار  وا  الصا  نم  هزات  دنک . تخبـشوخ  ارم  دناوت  یم  روطچ  تسا ، رتگرزب  نم  زا  لاس  ود 
وا هب  اهدـعب  يزاـسب ، وا  اـب  دـیاب  تسین ، يا  هراـچ  دز . فرح  ناوـت  یمن  تردـپ  فرح  يور  هک  یناد  یم  تفگرداـم : مناد . یمن  يزیچ 
هک یناد  یم  بوخ  وت  و  دـتفین . داـسف  هب  هک  داد  رهوش  ار  وا  دـیاب  دـش ، گرزب  یتقو  رتـخد  دراد  هدـیقع  تردـپ  دـش . یهاوخ  دـنمقالع 

ار شرپ  لاب و  هک  يا  هدنرپ  نوچمه  ردام ، ردپ و  ِيرهم  یب  زا  هتـسخ  تسا . كوکـشم  تیاهدمآ  تفر و  اهراک و  هب  تسا  یتدم  تردپ 
چیه گرزب ، يایند  نیا  رد  مدرک  یم  سح  کشا ! ادـخ و  مدوب و  نم  بش ، نآ  مدرب . هانپ  مقاتا  جـنک  هب  دنـشاب ، هتـسکش  افج  گنـس  هب 

مدروخ و یم  ترـسح  دنراد ، یمارتحا  تَزع و  هچ  ناشردام  ردپ و  شیپ  لیماف ، ياهرتخد  مدـید  یم  هک  یتقو  درادـن . تسود  ارم  سک 
ما یگدنز  نامـسآ  رب  ینارگن  سای و  هایـس  ياهربا  هدش و  لّدبم  رون  مک  یـسوناف  هب  میارب  دـیما  غارچلچ  تسب . یم  ار  میولگ  هار  ضغب ،

متـشادرب و ردام  فیک  زا  لوپ  يرادقم  دوز ، حبـص  مهد . تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  ار  دوخ  رتدوز  هچره  متفرگ  میمـصت  دوب . هتخادنا  هیاس 
ار دوخ  ناهگان  هک  مدرک  یم  ریس  لایخ  ملاع  رد  مدز . یم  مدق  اه  نابایخ  رد  فده  یب  مدمآ و  نوریب  لزنم  زا  یطایخ ، سالک  ءهناهب  هب 

يرهش فرط  هب  اهنت  ياهنت  متساوخ  یم  مزیرگب . يردپ  نظءوس  تشحو و  ءهناخ  زا  ات  مدرک  هیهت  ار  دهـشم  تیلب  متفای . لانیمرت  ربارب  رد 
سوبوتا تکرح  هب  یتعاس  دنچ  زونه  تخیرگ . دیاب  هک  متـسناد  یم  طقف  درک ، دیاب  هچ  متـسناد  یمن  مدیـسرت . یم  اما  منک . رفـس  بیرغ 

امش ياه  يرْهِم  یب  اه و  ینیبدب  اه و  تمهت  نیگنس  راب  ریز  زا  مهاوخ  یم  متفگ  مدرک و  نفلت  مردام  هب  يربرفاسم  لانیمرت  زا  دوب . هدنام 
یمن ار  ناشدنزرف  يرود  دنشاب ، لدگنس  ردقچ  ره  مردام  ردپ و  متسناد  یم  دمآ . مهاوخن  هناخ  هب  رگید  ما و  هتفرگ  رفس  تیلب  منکرارف ،
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اشامت ارم  ناشماهبا ، زا  ُرپ  ياه  هاگن  اب  مدرم  مدوب . رفس  ءهدامآ  هتـسشن و  لانیمرت  رد  دمآ . دنهاوخ  مغارـس  هب  امتح  دننک و  لمحت  دنناوت 
. دوب هداتفا  ملد  يایرد  رب  ینارگن  سرت و  زا  یجوم  دور ؟ یم  اجک  اهنت  لاس ، ّنس و  نیا  هب  يرتخد  دندیسرپ : یم  دوخ  زا  دیاش  دندرکیم .

ملد دـهد . هاـنپ  ارم  هک  متـسُج  یم  نئمطم  یهاـگهانپ  دـیایب . شیپ  میارب  تسا  نکمم  یثداوح  هچ  دوش و  یم  هچ  ما  هدـنیآ  متـسناد  یمن 
رد دـناشفا . یم  مرـس  رب  یـشزاون  رطع  دـمآ و  یم  نوریب  نامز  نیتسآ  زا  یتسد  شاک  مدرک  یم  وزرآ  دوب . باتیب  ّتبحم  هّرذ  کـی  يارب 

، ناتسریبد نارود  رد  هک  وا  مه  دوب . نآرق  ینید و  ریبد  مدرک ، هاگن  دروخ . ما  هناش  رب  یمرگ  ِتسد  ناهگان  هک  مدوب  رو  هطوغ  راکفا  نیا 
ارچ مناخ !  میرم  دیسرپ - : شا  هفطاع  زا  رپ  هاگن  نآ  اب  مزوسلد  ملعم  دوشگ . میور  هب  ار  نارق  فراعم  زا  ییایرد  درک و  انـشآ  ادخ  اب  ارم 

ریزارس و میاه  کشا  منک . لمحت  متسناوتن  رگید  تفرگارف . ار  ما  هرهچ  دیدرت  سرت و  زا  يا  هلاه  يور ؟ یم  اجک  هب  ینک ؟ یم  رفس  اهنت 
ار میاه  جنر  اهدرد و  ءهصق  روبـص ، گنـس  کی  لثم  زین  وا  مدرک . فیرعت  منابرهم  ریبد  يارب  ار  زیچ  همه  دش . هدوشگ  میاه  هدـقع  نابز 
اه و هنیک  ناشفـشتآ  تایح ، بآ  دـننامه  دوب و  زاونلد  نیریـش و  شیاه ، تبحـص  تخادرپ . میاوادـم  هب  قذاـح ، یبیبط  نوچمه  دـینش و 
. دـسر یم  دابآ  اجکان  هب  تسا و  كانرطخ  سب  یهار  ما ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  دـنامهف  نم  هب  تخاس . یم  شوماـخ  ار  میاـه  هدـقع 
تشادرب و رـس  هشیدـنا ، رکفت و  يا  هظحل  زا  سپ  شیدـنارود ، ریبد  دـنک . ییامنهار  ارم  متـساوخ  وا  زا  متـسشن و  تروشم  هب  يو  اب  سپ 

میدوب وگتفگ  نیا  رد  دیامن . هرکاذم  مردام  ردپ و  اب  هراب  نیا  رد  داد  لوق  ددرگ و  لصف  ّلح و  هداوناخ  نوناکرد  دیاب  لکشم  نیا  تفگ :
هک یلاح  رد  مردپ  دـندوب . نم  يوجتـسج  رد  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  لانیمرت  ياج  همه  اه  نآ  دندیـسر . هار  زا  همیـسارس  مردام  ردـپ و  هک 

یلو مورب ، ناشهارمه  متساوخیمن  تشگ . وربور  نم  اب  دش ، یم  هدید  شنامشچ  رب  کشا  زا  یمنبش  دوب و  نایامن  شا  هرهچ  رد  ینامیـشپ 
ریبد مناخ  تخاـس . نوگرگد  ار  ناشدـیاقع  راـکفا و  درکرادـیب و  تلفغ  باوخ  زا  ار  ناـنآ  ریبد ، مناـخ  ياـه  يرگنـشور  اـه و  تبحص 

زابـسوه نادرم  راتفرگو  دـنزیرگیم  هناخ  زا  هک  ینارتخد  زا  يرایـسب  دـهد  یم  ناـشن  راـمآ  دـنا . تبحم  رْهم و  ءهنـشت  نارتخد ، : » تفگیم
مولعم مدش ، یمن  شرارف  زا  عنام  مدید و  یمن  ار  ناترتخد  زورما  نم  رگا  تسا . نیدلاو  ياه  يریگتخـس  یتّبحم و  یب  رطاخ  هب  دندرگیم ،
باریـس نیدلاو  تبحم  راس  همـشچ  زا  دنریگرارق و  هداوناخ  تیامح  رتچ  ریز  رد  دیاب  نارتخد  داتفا . یم  شیارب  یقافتا  هچ  هدنیآ  رد  دوبن 

لوق دـندوب ، نامیـشپ  مدان و  ناشراتفر  زا  هک  یلاح  رد  مردام  ردـپ و  ددرگن .»... رپرپ  سوه ، نادایـص  تسد  هب  ناشدوجو  ِلـگات  دـندرگ 
اب مدیسوب و  ار  اه  نآ  تروص  یلاحـشوخ  اب  دنهدن . مرهوش  روز ، هب  دنیامن و  هجوت  متارظن  هب  دننک ، دروخرب  ینابرهم  هب  نم  اب  هک  دنداد 
اما متحاراـن . نامیـشپ و  یلیخ  دـمآ  شیپ  نـیازا  مشیدـنا ، یم  هتـشذگ  هـب  هـک  نوـنکا  متــشگزاب . لزنم  هـب  ینید ، ریبد  زا  ناوارف  ساـپس 

اب هشیمه  دماین . راب  هب  يا  هعجاف  تشذگ و  ریخ  هب  زیچ  همه  ملیصحت ، نارود  یبرم  تسود و  نیرتهب  ینادراک  تیارد و  اب  هک  ملاحشوخ 
نارتـخد نارداـمو ، ناردـپ  شاـک  يا  دـنتخاس . یمن  راداو  یـشنک  او  نینچ  هب  ارم  دـنتفرگیمن ، تخـس  نم  رب  منیدـلاو  رگا  میوگیم  دوـخ 
کیرـش باختنا  رد  ار  دوخ  نادنزرف  يرگن ، هدـنیآ  تروشم و  ییامنهار و  اب  دـنراذگب و  مارتحا  ناشراکفا  هب  دـننک ، كرد  ار  ناشناوج 

. دشخب یم  افش  ار  اه  ناج  دنک و  یم  هدنز  ار  اهدرخ  ناگنازرف ، اب  ینیشنمه  (ع ) یلع ماما  دنیامن *** . يرای  بسانم ، یگدنز 
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ز ـــ ج مرابتعا ، ِدقن  ه  ــ تسوا ک ما  هیا  ـ مرس ا ، ــ فو رازا  ــــ ه ب ــ تسین ب ردپ  زج  مراسگمغ ، یتی  ه گـ ــ تسی ب ـــ ردپ ن زج  مرای  رات ، ِما  ــ ه ش ــ ب
ءهرود هب  هک  دوـب  یلوا  ِزور  هدازراـختفا »  » تسین ردـپ  زج  مراـنکرد ، رگ  مغ  ه  ــ ـد چ نراـن ـ کر زا مـن بـ ـه  چر گـ ناـق ، یـ ــ فر ـت  ـس رد نـیـ پـ

دوب و هداهن  شتسود  ءهناش  رب  تسد  یسک  ره  مدوب . هدرک  مگ  ار  متاساسح  ا  وهایه ، روش و  همه  نآ  نایم  رد  متـشاذگیم . مدق  ییامنهار 
جیردتب ام ، ییانشآ  مدش . انشآ  هتشرف »  » مان هب  هتسیاش ، كاپ و  يرتخد  اب  مه  نم  هک  نآ  ات  تشذگزور  دنچ  دنتفگیم . نخـس  رگیدمه  اب 

هب تغارف ، تاقوا  رد  میتفر و  یم  هسردـم  هب  مه  اب  میدـناوخ و  یم  سرد  مه  اب  هکاج  نآ  اـت  دـش  لَدـَب  يا  هنامیمـص  قیمع و  یتسود  هب 
شود رب  ار  رگیدـکی  ياه  هصغ  اه و  يداش  ِراب  میدز و  یم  فرح  مه  اب  اهتعاس  تاـقوا  یهاـگ  میدرکیم . دـمآ  تفر و  رگیدـمه ، هناـخ 
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ار شبلق  هک  تسا  ردام  مان  اهنت  شا ، یگدنز  رتفد  ءهچابید  رد  تفگیم : وا  مدرکیم . كرد  دوجو  مامت  اب  ار  هتشرف  ياه  هصغ  میدیشکیم .
یهجوت یب  زا  یباجح  شردپ ، هتـشرف و  نایم  دـنک . یمن  هدـهاشم  شردـپ  رد  دـنیب ، یم  وا  دوجو  رد  هک  یتیمیمـص  دـهد و  یم  شمارآ 

نانآ ياـه  لد  ناـیم  ار  هدرپ  نیا  یـسک  هچ  درکیمن . ساـسحا  ار  يرگید  ّتبحم  ياـمرگ  کـی  چـیه  لـیلد ، نیمه  هب  دوب . هدـش  هدیـشک 
ردپ تفرگیم و  هناشن  ردپ  يوس  هب  ار  ریصقت  تشگنا  هتشرف  اما  دنتشادن ، یخساپ  نآ  يارب  ردام  ردپ و  هک  دوب  ییاّمعم  نیا  دوب ؟ هتخیوآ 
رییغت ار  دوخ  قالخا  هک  تساوخ  شرتخد  زا  تحارـص  اب  ردپ ، دندرک و  ثحب  مه  اب  هراب  نیا  رد  اهراب  رتخد ، ردپ و  هتـشرف . يوس  هب  مه 

ار ردپ  درک و  یمن  همزمز  رگید  ياج  ردام ، شوگرد  زج  ار  شا  یگدنز  ِرارسا  هتـشرف ، اما  دشاب . هتـشاد  یفطاع  طباور  زین  يو  اب  دهد و 
يا هبرجت  صـصخت و  اب  نم  تفگیم : شدنزرف  زا  هلگ  ناونع  هب  اهراب  دوب - حارج  کشزپ  هک  هتـشرف - ِردپ  تسناد . یم  مَرْحَمان  نانچمه 
نابز رب  ار  شلد  فرح  مک ، تسد  ای  دهدب و  تیمها  شردام  ءهزادنا  هب  مه  نم  هب  هک  منکدعاقتم  ار  هتشرف  ما  هتسناوتن  نونکات  مراد ، هک 

یعدم تفرگیم ، رارق  شردپ  تیاکـش  ضارتعا و  دروم  هکراب  ره  هتـشرف  دـناد !؟ یم  دوخ  ِرتگرزب  ار ، شردام  طقف  ارچ  دـیوگب  دروایب و 
دوخ ردام  هب  ردپ ، روضح  رد  تشاد ، لوپ  هب  حایتحا  یتقو  یتح  لاح ، نیا  اب  درادـن . دوجو  شردام  ردـپ و  نیب  یقرف  وا ، رظن  زا  دـش  یم 

زا دوب ، شردپ  زا  هزاجا  بسک  دنمزاین  ییاج  هب  نتفر  يارب  رگا  ای  دراذگب . مرایتخا  رد  لوپ  يرادـقم  نک  شهاوخ  اباب  زا  ردام ! تفگیم :
ياه ضارتعا  هتـشرف ، ردام  دنکیم . یـضار  ار  شردـپ  رما ، نیمه  تشادـنپ  یم  وا  دریگب . شردـپ  زا  يا  هزاجا  نینچ  ات  تساوخ  یم  ردام 

طابترا هتشرف ، دننامه  اهرتخد  رتشیب  هچ ، دهد . یم  ناشن  تیساسح  دح ، زا  شیب  شرهوش  دوب  یعدم  تسناد و  یمن  یقطنم  ار  شرسمه 
ياه ثحب  رج و  اب  تفاـیرد  یتقو  هتـشرف  ردـپ  دزیگنارب . ار  وا  یتفگـش  ضارتعا و  دـیابن  رما ، نیا  دـنراد و  ناـشردام  اـب  يرتشیب  یفطاـع 

تفرگ میمصت  دراذگب ، وا  ناتسد  رد  ار  شیوخ  تیمیمـص  یلدمه و  ِتسد  تسین  رـضاح  هتـشرف  دور و  یمن  شیپ  زا  يراک  یگداوناخ 
سدح دنزرف ، ردپ و  یگناگیب  تلع  ءهرابرد  هسردـم  نارواشم  دراذـگب . نایم  رد  هسردـم  یـشرورپ  یتیبرت و  نارواشم  اب  ار  لکـشم  نیا 

. دیشک نالطب  طخ  اه  نآ  ءهمه  رب  هتـشرف  ردپ  اما  دنتـشاذگ . نایم  رد  يو  اب  ار  عوضوم  نیا  یناور  ياه  لامتحا  دندز و  ینوگانوگ  ياه 
لکـش رد  هسردم ، یتیبرت  نایبرم  زا  نت  هس  نامز ، نیا  زا  دنیامن . مالعا  ار  دوخ  یـسررب  هجیتن  دنریگب و  رظن  ریز  ار  هتـشرف  دش  رارق  راچان 
ِماهبا زا  رپ  يایند  هب  زیمآ ، تبحم  ياهدروخرب  هنامیمـص و  ياهوگتفگاب  دنتـشاذگ و  قیقحت  نیب  هّرذ  ریز  ار  هتـشرف  راتفر  نوگانوگ  ياه 
میوقت هک  ینامز  اما  تسا . لیـصحت  هب  دنمقالع  اشوک و  يرتخد  وا ، هک  داد  یم  ناشن  هتـشرف  یلیـصحت  ءهقباس  دنتفای . هار  وا  نهذ  رکف و 

یکدوک ياه  لاس  رد  هتـشرف  ردپ  يرآ ، دش . نشور  دـنزرف  ردـپ و  یگناگیب  لیلد  دروخ ، قرو  نارواشم  ناگدـید  شیپ  رد  هتـشرف  رمع 
نامه زا  تهج  نیمه  هب  تفاـین . ار  شدـنزرف  اـهنت  ِرـس  رب  ّتبحم  تسد  ندیـشک  يارب  یتصرف  یلغـش ، ياـه  يراـتفرگ  لـیلد  هب  شرتخد 
رتشیب رتشیب و  زور  ره  شردپ ، هتشرف و  نایم  یحور ، یفطاع و  ءهلصاف  تفرگ و  لکش  رتخد  ردام و  نیب  يرتشیب  طابترا  یکدوک ، يادتبا 

ياضعا ِرتشیب  ّتبحم  هجوت و  دنمزاین  دنسانش و  یم  ار  دوخ  نارتخد ، هک  یماگنه  زا  ینعی  یناوجون ، نارود  رد  هتشرف  نیا ، رب  نوزفا  دش .
. دریگب رارق  زین  شردپ  قیوشت  هجوت و  دروم  شیاه ، تیقفوم  اه و  هتساوخ  تاساسحا و  دوب  دنمقالع  دتسه ، ناشدوخ  هب  تبـسن  هداوناخ 
هدـیچن و ار  لگ  کی  یتح  ساسحا ، ياه  لُگ  همه  نآ  نایم  زا  ردـپ ، درکن و  باریـس  ار  كانـشطع  تاساسحا  نیا  ردام ، زج  یـسک  اـما 
، شیوخ راکفا  يایند  رد  وا  دـش و  یم  هدرمژپ  يرگید  زا  سپ  یکی  هتـشرف ، تاساسحا  ءهتفکـشون  توارط و  اـب  ياـه  لُـگ  دوب . هدـییوبن 
. دیسر یم  تسب  نب  هب  دنک ، بلج  دوخ  هب  ار  ردپ  زیمآ  ّتبحم  هاگن  ات  تفر  یم  شیپ  هک  یهار  ره  زا  وا  درمش . یم  رصقم  ار  ردپ  هشیمه 

ردـپ ییوگ  اـما  دریگ . رارق  شردـپ  نیـسحت  هجوت و  دروم  تشاد  وزرآ  هشیمه  دوب و  هداـعلا  قوـف  يرتـخد  لیـصحت ، سرد و  رد  هتـشرف 
اپ تسد و  ییاهنت  مغ و  ِلحاس  رد  نم  بوخ  ِتسود  تسا . ّتبحم  دنمزاین  ساّسح ، یفطاع و  دوجوم  نیا  دراد و  يرتخد  هک  تسنادیمن 

نیا هک  سوسفا  یلو  دنیبب . ار  شردپ  زیمآ  تبحم  هاگن  دیاش  هک  درپس  یم  ییانتعا  یب  درـس  ياه  هسام  هب  ار  شمرگ  تاساسحا  دز و  یم 
یب نم  هب  تبـسن  رمع  مامت  رد  مردپ  یتقو  تفگ - : نانآ  هب  هسردـم ، یـشرورپ  نایبرم  اب  وگتفگ  نمـض  هتـشرف  دوب . هدـیاف  یب  اه  شالت 
نم موش . یم  رورغ  راچد  دنک ، یم  شالت  مهجوت  بلج  يارب  منیب  یم  هک  یعقوم  مََرب و  یم  تّذل  وا  هب  ییانتعا  یب  زا  زین  نم  هدوب ، هجوت 
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، شنانخـس همادا  رد  يو  در . يرتشیب د ا  تیمها  میارب  مردام  هک  منک  دومناو  نینچ  ما  هدیـشوک  هشیمه  اما  مراد ، مردـپ  هب  يدایز  ءهقالع 
متاساسحا فطاوع و  هب  تبـسن  اما  دنک ، یم  هدروآرب  ارم  يدام  ياه  هتـساوخ  هشیمه  تسا . بترم  مظنم و  رایـسب  يدرم  مردـپ ، دوزفا - :

يرگید زا  سپ  یکی  دوـب ، هدرک  هنــال  ناوـجون  رتـخد  نـیا  ِلد  جــنُک  رد  هـک  يا  هـنهک  ياــه  هدــقع  يراــب ، تـسا . هدوـب  تواــفت  یب 
ناوارف فّسات  اب  درک و  دـییات  ار  اه  نآ  يو  تفرگ ، رارق  ردـپ  راـیتخا  رد  هسردـم  ناـّیبرم  تاـقیقحت  ءهجیتن  هک  یماـگنه  تشگراکـشآ .

اما تسا . یفاکوا  زا  مرـسمه  ياه  تبقارم  مدرک  یم  روصت  متـشادن و  هجوت  فیرظ  هتکن  نیا  هب  زگره  نم  تسا . هتـشرف  اب  قح  تفگ - :
ردـپ میامن . عابـشا  ار  وا  یفطاع  ياه  هتـساوخ  مشاب و  هتـشاد  يرتشیب  هجوت  مرتخد  یناور  یحور و  تالاح  هب  سپ ، نیا  زا  مهد  یم  لوق 

یب مخز  همه  نآ  رب  ّتبحم  زا  یمهرم  دـناوتب  اـت  دوب  یهار  لاـبند  هب  اـه  تّدـم  دوب ، هدرک  فشک  ار  شرتخد  یلـصا  لکـشم  هک  هتـشرف 
دز ادـص  ار  شرتـخد  هناـخ ، كرت  زا  شیپ  وا ، دیـسر . شرظن  هب  یبوخ  لـح  هار  حبـص ، زور  کـی  ماجنارـس  دراذـگب . شیوخ  یگفطاـع 

اـشامت ار  نآ  يراد  تسود  ایآ  تسا . هدش  هتـشاذگ  شیامن  هب  هدنزومآ  بلاج و  ملیف  کی  رهـش ، يامنیـس  رد  بشما  مزیزع !  تفگو - :
رگا داد - : خساپ  یلاحشوخ  اب  دش و  افوکش  شیابیز  نابل  رب  دنخبل  ِلگ  تشادن ، ار  یفرح  نینچ  ندینش  روصت  هاگچیه  هک  هتـشرف  ینک ؟

شابن نارگن  تفگ : دیـسوب و  ار  وا  یناشیپ  دیـشک و  شرتخد  رـس  رب  زیمآ  تبحم  یتسد  ردپ ، منیبب . ار  نآ  مهاوخ  یم  یهدـب ، هزاجا  امش 
دودـح نوـنکا  مرتـخد *** ! هن ، هک  ارچ  ییآ - !؟ یم  ملاـبند  ملیف ، شیاـمن  زا  دـعب  ما - . هدرک  هیهت  تیارب  ار  نآ  تیلب  ـالبق  نم  مزیزع !

هاگشناد هب  دورو  يارب  ار  شدوخ  دنک و  یم  لیـصحت  ناتـسریبد  لّوا  لاس  رد  هتـشرف  درذگ . یم  بلاج  يارجام  نیا  زا  هک  تسا  لاسکی 
ص)  ) ربمایپ تسین *** !... یمیمـص  تسود و  شردپ ، اب  وا  ءهزادـنا  هب  يرتخد  چـیه  ایند ، رد  تسا  دـقتعم  زین  شردـپ  دزاس . یم  هدامآ 

. يراکوکین رد  تسا  شیوخ  دنزرف  روای  هک  ار  يردپ  دنک  تمحر  ادخ 
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در ـت مـ ـسانی ـه بـ چرگ رظن ، دنیبن  درگ  تساخرب  هک  ییاج  هب  ینیبن  تـه  ــ ـساخرب ِدرگ  سو ، او و هـ ـــ ه ه ــ ـت ـسارآ ـت  ـسا ییارـس  تقیقح ،
هنایـشآ ملد  يوکـس  رب  هنانابرهم  نینچ  نیا  وا ، هک  مرادـن  رواب  زونه  تسا . نایامن  مبلق  ءهشوگ  رب  وا  تنایخ  رجنخ  ياـج  زونه  يدعـس » »

زیمآرارسا توکس  ما . هتخود  بش  نامـسآ  تعـسو  رب  ار  منامـشچ  دیارُـسب . میارب  ییافو  یب  ياه  لزغ  هنانابرهمان ، نانچنآ  سپـس  دنک و 
هب تقافر ، نیا  تخیر و  یتسود  حرط  مردارب  اب  هاگشناد  رد  هک  ییوجشناد  دزادنا . یم  نارهم »  » اب ییانـشآ  زور  نیتسخن  دای  هب  ارم  بش ،

مدرکیم ساسحا  تشادـن . رب  ممـشچ  زا  مشچ  وا  دروخ ، هرگ  نارهم »  » هاگن هب  مهاگن  هک  تسخن  زور  دـیماجنا . یگداوناخ  دـمآ  تفر و 
، دوب هدناشوپ  ار  ما  هرهچ  ایح ، مرـش و  دراد . یمن  رب  مشچ  نآ  زا  يا  هظحل  هناصیرح ، نینچ  نیا  هک  تسا  هتفای  یجنگ  ممـشچ ، رد  وا  هک 

نآ هک  هبنپ ؛ نم ، دوب و  شتآ  وا  ییوگ  دـیپت . یم  تدـش  هب  مبلق  دومیپ . یم  ار  متروص  قمع  ناـنچمه  دوب و  راوس  سوـه  بسا  رب  وا  اـّما 
نیا زا  یکی  رد  وا  هک  نادـنچ  تفای ، همادا  اه  هاگن  نیا  دـعب ، ياه  هتفه  اهزور و  دـنازوس . یم  ار  مدوجو  ءهمه  دیـشک و  یم  هنابز  ناـنچ 

زا متشاد . یم  ناهنپ  مردارب  زا  ار  عوضوم  نیا  نم ، تشاد و  زاربا  نم  هب  ار  شا  یگدادلد  یگتفیـش و  هناقـشاع ، ییاه  همغن  اب  اهدروخرب ،
نم دوب و  هداوناـخ  مشچ  زا  رود  تولخ و  رد  اـه ، طاـبترا  نیا  رتشیب  تسُج و  یم  هرهب  نم  ندـید  يارب  یتصرف  ره  زا  نارهم ،» ، » سپ نآ 

قشع باعل  اب  هک  يا  هدنبیرف  باقن  تشپ  زا  متسناوت  یم  هنوگچ  متفریذپ و  ار  شقـشع  دوز  یلیخ  مدوب ، نیبرهاظ  روابدوز و  يرتخد  هک 
هایـس نامـشچ  هناورپ ! تفگیم : داد . یم  هولج  نم  قشاـع  ار  دوخ  نارهم ،» . » منیبب ار  شا  یعقاو  ءهرهچ  دوب ، هدـش  يزیمآ  گـنر  ّتبحم  و 

یگدنز شوخ  معط  راذگب  تسانعم . یب  چوپ و  میارب  یگدنز  مرادن و  چیه  مشاب ، هتـشادن  ار  وت  رگا  درب . یم  اهایؤر  نیمزرـس  هب  ارم  وت ،
یمن چه  مدرک و  یم  زاورپ  وزرآ  ياهربا  زارف  رب  مدـمآ و  یم  دـجو  هب  یگدادـلد  روش و  همه  نآ  زا  زین  نم  مشچب . وت  رانکرد  وت و  اب  ار 

، نارهم هک  نآ  زا  لفاغ  دز . دهاوخ  هشیت  ار  نوتسیب  نم ، يارب  وا  مدرکیم  ساسحا  دماجنا . یم  ییاوسر  هب  یلایخ  قشع  نیا  هک  مدیـشیدنا 
، تشذـگیم هکزور  ره  دَرَوآرب . هشیر  زا  ارم  ینمادـکاپ  تباجن و  تخرد  سوه ، ءهشیت  اب  ات  هدرک  نت  رب  داـهرف  ساـبل  هک  تسا  یناـطیش 
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رد ردام  زردنا  دنپ و  يادص  زونه  هک  نم  اما  رک د ، توعد  شا  هناخ  هب  ارم  يزور  هک  ییاج  ات  دش  یم  رتشیب  رتشیب و  ام ، هناقـشاع  طباور 
: متفگ يدج  ینحل  اب  دنکشب . شیوخ  توهش  لعن  ریز  رد  ار  نآ  دربب و  هناخ  هب  ارم  تّفع  يوبـس  وا  مدادن  هزاجا  دوب ، زادنا  نینط  مشوگ 

همه نآ  هنارعاش ، نیشنلد و  ياه  فرح  نآ  دش . نوگرگد  نم  اب  نارهم  راتفر  سپ ، نآ  زا  دهد . یم  انعم  يراگتساوخ  زا  سپ  طباور  نیا 
نیا یتسارب  ایآ  مدیسرپیم : دوخ  زا  یتفگش  اب  هاگ  هک  نانوچ  داد . یتوافت  یب  توکس و  يدرـس و  هب  ار  دوخ  ياج  هناقـشاع ، زادگو  زوس 

. مدـید الیل »  » ما یـسالکمه  تسود  اب  ار  نارهم » ، » متـشگیم زاب  هناخ  هب  ناتـسریبد  زا  هکزور  کی  تسا !؟ شیپ  هام  دـنچ  نارهم »  » ناـمه
مناد یمن  اما  دیایب ، ما  يراگتساوخ  هب  تسا  رارق  هدش و  انـشآ  نم  اب  شیپ  هام  دنچ  زا  نارهم »  : » تفگ مدیـسرپ ، هراب  نیا  رد  الیل  زا  یتقو 
ربارب زا  هرابکی  سوه ، ءهدرپ  درک . رتسکاخ  دـنازوس و  ار  مساسحا  قشع و  نمرخ  يا ، هقعاص  نوچمه  الیل ، ياهفرح  دور . یم  هرفط  ارچ 
يوس هب  ار  شا  هدولآ  ياه  تسد  رهام ، يدزد  نوچ  نارهم ، تشگ . نایامن  منهذ  يولبات  رد  نارهم  نیتسار  ءهرهچ  داـتفا و  ورف  مناگدـید 

وا يرآ ، مدید . یمن  ار  تقیقح  هک  مدوب  هدـش  شا  یناطیـش  هاگن  ریـسا  نانچنآ  نم  اّما  درب . جارات  هب  ار  نآ  ات  دوب  هدرکزارد  متّفع  رهوگ 
يزاب هب  ار  الیل  نم و  تاساسحا  وا ، هک  نیا  زج  متشاد ، ار  زیچ  همه  راظتنا  قشع ! ِنونجم  هن  دوب ، توهـش  ِتسم  قشاع ؛ هن  دوب ، تّفع  دزد 

. متفگزاب الیل  يارب  ار  نارهم  دوخ و  یگدادلد  ییانشآ و  ءهصق  دزاس . شدوخ  تسپ  ياه  هتـساوخ  لامدگل  ار  ام  كاپ  فطاوع  دریگب و 
، دادـیور نیا  رک د . يرازگـساپس  نم  زا  دوب ، هتفاـی  ییاـهر  یماندـب  بادرگزا  هک  نیا  زا  تسیرگن و  یم  نم  هب  رایـسب  یتفگـش  اـب  زین  وا 

نامـشچ مدوب . هدـش  یلیـصحت  تفا  راچد  هتـشاد و  زاب  هسردـم  سرد و  زا  ارم  یلاـیخ ، قشع  تسا . هدوب  نم  یگدـنز  رد  گرزب  یـسرد 
یهابت یماکان و  بالجنم  هب  ار  ناسنا  مارح ، ياه  هاگن  مدیمهف  متـسب و  هشیمه  يارب  ار  موش  ءهطبار  نیا  ءهدنورپ  دـش و  هدوشگ  متریـصب 

لیصحت هب  دهشم  هاگشناد  یکشزپ  ءهتـشر  مشـش  لاس  رد  نونکا  مدروآ و  يور  هعلاطم  سرد و  هب  رایـسب ، شـشوکو  شالت  اب  دناشکیم .
نارـسپ نامـشچ  رذـگهر  زا  ات  متـشون  رواـب  شوخ  نارتخد  يارب  ار  اـهبنارگ  هبرجت  نیا  يوضر ، كاـپ  هاـگراب  راـنکزا  کـنیا  ملوغـشم .

سرت زا  هک  ره  سپ  تسا . ناطیـش  دولآرهز  ياهریت  زا  یکی  ندرک  هاگن  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنهنن *** . ماگ  ییاوسر  قالتاب  هب  زابـسوه ،
. دبایب شلد  رد  ار  نآ  ینیریش  هک  دشخب  ینامیا  وا  هب  ادخ  ددنبب ، ورف  مرحمان  زا  ار  دوخ  مشچ  ادخ  مشچ  ادخ 
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هد ــ ید رب  م  ــ نز دالو  ــ ششین ز پ ير  جـ ــ نخ مزا  ـ سب دا  ــ دن ی ـــــ لد ک ـد ، نی ــ هدید ب ه  ـــ ره چ ه  ــ دا ک ـ یر ود فـ لد هـر  هد و  ــــ ید ت  ـــ سد ز 
يارب نام  یگدـنز  تسـس  ءهتـشر  دـنک و  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ام  ناتـسد  قالط ، درـس  غیت  زورما  رهاطاباب »  » دازآ ددر  ـــ لد گ ا  ــــــ ت

. تسیرگ دهاوخ  ما  یگدنز  خلت  ءهصق  رب  تفرگ و  دهاوخ  ندیزو  مبلق  ءهنایشآ  رب  ییاهنت ، زییاپ  درس  داب  زورما  دش . دهاوخ  هراپ  هشیمه 
، زورما اّما  مدورـس . شیارب  ار  اه  لزغ  نیرت  هناقـشاع  مدروآ و  هلجح  هب  نانک  هلهله  ار  تخب  سورع  دوخ ، تسد  اـب  هک  مروآ  یم  داـی  هب 

شاک يا  میوگیم  دوخ  اب  تسا . مه  رد  ناشیرپ و  مدوجو  ءهمه  تشادـن . میاـهایور  رد  ییاـج  زگره  هک  یبورغ  تسا . قشع  بورغ  زور 
منکروک و ار  لقع  مشچ  شلاصو ، هار  رد  هک  دـنک  نونجم  نینچ  نیا  ارم  شیاـه  مشچ  نوسفا  اـت  دروخ  یمن  دـنویپ  شهاـگن  هب  مهاـگن 
فیطل و ياوه  زا  هدافتـسا  يارب  ناتـسود ، اب  هارمه  شیپ  ياه  هتفه  نوچمه  هعمج ، زور  نارد  يرآ ، مرگنب . وا  هب  توهـش  ءهدـید  اب  طقف 

يوهآ نآ  ابیرف ،»  » هک دوب  اج  نآ  دـش . هدوشگراب  نیتسخن  يارب  قشع  رتفد  هک  دوب  اج  نامه  مدوب . هتفر  لاـچوت  هلق  هب  ناتـسهوک ، كاـپ 
هاگن نامه  رد  دوب . هدرک  رپ  ار  ناتـسهوک  ياضف  شا ، هدنخ  يادص  وگ . هلذب  روشرپ و  ابیز ، يرتخد  دوب . ندـیمارخ  لاح  رد  نم  ییایور 

مدرکیم ساسحا  مداد . فکزا  نید  لد و  هک  نادـنچ  درک ، تسـس  ار  میاهوناز  دز ؛ شتآ  ار  مدوجو  ءهمه  شنامـشچ ، ءهبذاـج  تسخن ،
یم دوخ  يوس  هب  ارم  شدولآ ، سوه  ياه  مشچ  دََود و  یم  اهر  دازآ و  نینچ  نیا  هک  تسا  نم  هنـسرگ  نامـشچ  راکـش  ابیز ، يوهآ  نیا 

ار وا  راب  نیدنچ  زین ، دعب  ياه  هتفه  رد  دـش . یمن  وحم  مرطاخ  زا  يا  هظحل  دوب و  نم  يرادـیب  باوخ و  يایور  ابیرف ، سپ ، نآ  زا  دـشک .
زا ار  ملد  کیرات  قنور و  یب  ءهناخ  وا ، مدرکیم . يرامش  هظحل  شندید  يارب  شیپ ، زا  رت  هتفیـش  رابره  دوب . هتـسشن  ملد  هب  شرهِم  مدید .
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هب ار  مرهاوخ  ردام و  متفرگ و  ار  شا  هناخ  یناشن  اهرادـید ، نیا  زا  یکی  رد  مدوشگ و  ار  وگتفگ  باب  دوب . هدرک  نشور  شهاگن  باهتلا 
زاب يراگتـساوخ  ءهسلج  زا  نانآ  هک  ینامز  متخانـش . یمن  اپ  زا  رـس  هک  مدوب  هدش  نونجم  شوهدـم و  نانچ  نآ  مداتـسرف . يراگتـساوخ 
لگ نیا  اّما  تسابیز ، يرتخد  ابی ، رف  تفگ : رک د و  گـنرد  يا  هظحل  مرهاوخ  دوب !؟ روطچ  مناـخ  سورع  مدیـسرپ : مرهاوخ  زا  دنتـشگ ،
ياه هتفگ  زین  مرداـم  تسین . دـنبیاپ  یبهذـم  ینید و  لـئاسم  هب  هدرک و  دـشر  رابودـنب  یب  يا  هداوناـخ  رد  وا ، دراد . نجل  رد  هشیر  اـبیز ،

متـسناوت یم  هچ  تساجرباپ . هشیمه  ینمادکاپ ، تباجن و  ییابیز  اّما  تسین ، رادیاپ  يرهاظ  ییابیز  مرـسپ ! دوزفا : درک و  دییات  ار  مرهاوخ 
دوخ اب  مونـشب . ابیرف  لاصو  فالخ  رب  ینخـس  مدوبن  رـضاح  هک  دوب  هتخیگنارب  ار  متوهـش  جوم  ناـنچ  هنازابـسوه ، ياـه  هاـگن  نآ  منکب .

رب ار  دوخ  نیبرهاظ  نامـشچ  يرآ ، درم . مهاوخ  قشع  درد  زا  دـهنن ، ماگ  مبلق  ءهناخ  هب  وا  رگا  تسا . نم  ياـهایور  سورع  اـبیرف ، متفگ :
جاودزا نشج  هداوناخ ، تفلاخم  مغرب  سک ! چـیه  ای  ابیرف ، ای  سب . منکیم و  جاودزا  ابیرف »  » اب طقف  نم  ردام ! متفگ : متـسب . تقیقح  يور 

ما هنایـشآ  هب  ار  یخرـس  لُگ  مدرکیم  ساسحا  بش  نآ  داهن . ماـگ  ما  هناـخ  هب  تخب  سورع  دـش و  رازگرب  ناوارف  هوکـش  اـب  اـبیرف ، نم و 
هب ارم  شمالک ، تفاطل  مه  دهد و  یم  شزاون  ار  منامشچ  شیابیز ، ياه  گربلگ  مه  دنکیم و  تسم  ارم  شدوجو  رطع  مه  هک  ما  هدروآ 

رادـید هب  تسخن ، ياهزور  دوش . جراخ  مهاـگن  باـق  زا  يا  هظحل  مدوبن  رـضاح  هک  متـشاد  تسود  ار  اـبیرف  ردـقنآ  درب . دـهاوخ  باوخ 
خاک هک  دـییاپن  يرید  اّما  مدـیلابیم . دوخ  رب  يرـسمه  ناـنچ  نتـشاد  زا  مدوب و  یناـمداش  يداـش و  قرغ  میتفر . یم  شناگتـسب  ناتـسود و 

لقع و دیـشروخ  تسـشن و  ورف  سوه  دابدنت  هک  هاگنا  دش . رتسکاخ  تخوس و  ام ، یتدـیقع  يرکف و  تافالتخا  شتآ  رد  ما  یتخبـشوخ 
دناوخ یمن  زامن  دوبن . دنبیاپ  یبتکم  ینید و  ياه  شزرا  هب  ابیرف ، تشگ . اکشآ ر  میارب  تقیقح  دومن ، خر  توهـش  ياهربا  تشپ  زا  دَرِخ 
سابل تشادـن . مرـش  نانآ  اب  سامت  زا  دـیدنخ و  یم  درک و  یم  یخوش  لیماف ، مرحمان  نارـسپ  اب  درکیمن . تیاـعر  ار  یمالـسا  شـشوپ  و 
ءهناخ هب  وا  اب  هاگره  دوبن . راختفا  ثعاب  میارب  ابیرف ، دوجو  رگید  تفر . یم  نوریب  هناخ  زا  هدننز  یـشیارآ  اب  دیـشوپ و  یم  بسانمان  ییاه 
دیاب درم  مرسپ ! تفگ : نم  هب  مردام  يزور  تسا . هتـسشن  ام  تلاصا  تباجن و  نماد  رب  هک  مدید  یم  يا  هّکل  نوچ  ار  وا  میتفر ، یم  مردام 

زا دنیابر و  یم  ار  وت  رهوگ  سوه ، نادزد  هنرگ ، دـنک و  ظفح  نامرحمان  دربتـسد  زا  باجح ، نامیا و  فدـص  رد  ار  شا  یگدـنز  رهوگ 
نیا نوچ  تسام . ءهداوناخ  يزیروربآ  ثعاب  وا ، رهاـظ  عضو  دـیایب . اـم  ءهناـخ  هب  یمالـسا  شـشوپ  اـب  وگب  اـبیرف  هب  دـنرب . یم  تذـل  نآ 

دیاقع و ءهمه  اب  ارم  دـیاب  دـنهاوخ ، یم  ارم  تردام  ردـپ و  رگا  دیـشک ، دایرف  مرـس  رب  تفـشآرب و  مداهن ، نایم  رد  مرـسمه  اب  ار  عوضوم 
لاهن تفرن . نانآ  ءهناخ  هب  رگید  درک و  رییغت  ما  هداوناخ  نم و  اب  ابیرف  راتفر  دروخ و  قرو  ما  یگدـنز  رتفد  سپ ، نآ  زا  دـنریذپب . مراکفا 

روش و نم  بلق  رد  ابیرف ، رادـید  رگید  الاح  داتفا . نوریب  مبلق  هچغاب  زا  دیکـشخ و  هرابکی  تشاد ، سوه  رذـب  رد  هشیر  هک  قشع  کـچیپ 
: دوب هناخزپشآ  زیم  يور  یتشاددای  مدـیدن . هناخ  رد  ار  اـبیرف  متـشگزاب ، هناـخ  هب  هرادا  زا  هک  رـصع  زور  کـی  داـهن . یمن  ياـج  رب  قوش 
اب مدیـشوپ و  ار  میاه  سابل  مدرگیم . رب  دوز  شابن ، نارگن  ما . هتفر  وا  هناخ  هب  ناگژم »  » متـسود دـلوت  نشج  رد  تکرـش  يارب  ناجدـیعس !

رتخد و یهورگ  نایم  دنت ، یشیارآ  بسانمان و  كزان و  یسابل  اب  هک  مدید  ار  ابیرف  متفر ، نوردنا  هب  نوچ  متفر . ناگژم »  » ءهناخ هب  باتش 
دیابن متفگن  وت  هب  رگم  مدیـشک : دایرف  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  مدوجو  مشخ  شتآ  هک  یلاح  رد  تسا . یخوش  هدنخ و  مرگرـس  هتـسشن و  رـسپ 

نم متفگن  رگم  يدش ، مقشاع  يدید و  ارم  هک  تسخن  زور  تفگو : تخادنا  نم  هب  راب  شنزرـس  یهاگن  ییایب !؟ اجنیا  هب  نم ، ءهزاجا  یب 
ار ینانخـس  نینچ  ندینـش  باـت  هبیرغ ، ناـناوج  ربارب  رد  دـمآ . شوـج  هب  متریغ  مشاـب . ریـسا  سفق  رد  هک  متـسین  هدـنرپ  مدازآ ، يرتـخد 

انـش یهاوخب ، هک  یبادـنگ  ره  رد  يوش و  دازآ  اـت  مهد  یم  تقـالط  متفگ : متخاون و  شتروص  هب  یمکحم  یلیـس  متفر و  شیپ  متـشادن .
یگدادـلد زیگنا و  سوه  هاـگن  ءهرطاـخ  متـسیرگیم . مدیـشیدنا و  یم  هتـشذگ  هب  شیوخ و  توـلخ  رد  متـشگزاب . هناـخ  هب  سپـس  ینک .

، مدرک شهاگن  تسـشن . میوربور  تشگزاب و  هناـخ  هب  اـبیرف  هظحل ، نیا  رد  تفر . یم  هژر  مناگدـید  ربارب  زا  امنیـس  ءهدرپ  نوچ  هوکرد ،
یمن متفگ : ینکراکچ ؟ یهاوخ  یم  الاح  دیعس ! تفگو : دمآ  رد  نخس  هب  دش ، مهاگن  ینیگنـس  هجوتم  ناهگان  تخادنا . نییاپ  ار  شرس 

هب دشاب ، دازآ  دهاوخب  دور و  نوریب  ییاسراپ  ینمادکاپ و  راصح  زا  هک  يرسمه  يراد . یتشز  تریس  ابیز ، تروص  نیا  تشپ  رد  متـسناد 
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توهـش هاگن  سوه و  جاوما  رب  هک  ابیرف - نم و  قشع  قروز  ناـس ، نیدـب  میوش . ادـج  رگیدـمه  زا  تسا  رتهب  دروخ . یمن  یگدـنز  درد 
هرابکی مدوب ، هدرک  میسرت  شیابیز  ءهرهچ  رد  ار  ما  هدنیآ  یگدنز  ياهایور  ءهمه  هک  يرـسمه  تسکـش . مه  رد  دوب ، تکرح  رد  دولآ -

ار قالط  ءهقرو  یتقو  ما . هدش  هابتشا  راچد  یگدنز ، کیرـش  شنیزگرد  مدید  دش ، هدوشگ  متریـصب  نامـشچ  تخاب . گنر  مناگدید  رد 
نونکا دناسر . یمن  یتخبشوخ  لحاس  هب  ار  ناسنا  دوش ، راوتسا  یناطیش  هاگن  عورشمان و  طابترا  هیاپ  رب  هک  یقشع  متفایرد  مدرکیم ، اضما 

شوختـسد زگره  ما ، هدا  وناخ  مرگ  نوناک  مدرک ، یم  هجوت  ینید  ياهرایعم  اـه و  شزرا  هب  رـسمه ، شنیزگرد  رگا  ما  هتفاـیرد  هبرجت  هب 
، شماجرف تسا و  یهارمگ  هنتف و  نآ ، زاغآ  هک  اریز  دیآ ، هریچ  امـش  رب  سوه  ادابم  (ع ) یلع ماما  دیدرگ *** . یمن  یـشوماخ  يدرس و 

. یتخس جنر و 
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، مدوـب هک  هلاـس  هدراـهچ  لاـبقا »  » تف ناوـتن گـ سَخ  هب  هلعـش ، بت  باـت و  زا  نخـس  تف  ــ ناو گ ـ تن سو  با هـ ـ برا هـب  وـت ، قـش  ز عـ ــ مر
رد يا  هبرجت  زگره  اما  مدرکیم ، میسرت  ار  ییاهایور  منهذ  يولبات  رد  سپ  نآ  زا  مدوب . هدینش  نتـشاد  تسود  قشع و  ءهراب  رد  ییاهزیچ 

یگداس نیمه  هب  متسناوتیمن  مدوب . رازیب  دندیمان ، یم  ّتبحم  قشع و  ار  نآ  یخرب  هک  ینابایخ  ياه  یتسود  زا  هک  ارچ  متشادن . هنیمز  نیا 
نارتخد و یناهنپ  طباور  ینابایخ و  ياهدروخرب  زا  رتارف  یموهفم  انعم و  نم ، رظن  رد  قشع  مرادـب . تسود  ار  یـسک  یقاّفتا ، یهاگن  اـب  و 

دوخ اب  مدش . یم  هدز  تفگش  دنا ، هدش  هزره  نارسپ  هآ  کشا و  ءهتفیش  هک  مدیسر  یم  روابدوز  نارتخد  هب  هاگره  دراد . هتشاد و  نارسپ 
ینایاپ ءهدنورپ  منیبب و  ار  نیغورد  ياه  قشع  نیا  نایاپ  تساوخ  یم  ملد  دـنا . هدـش  دـنمقالع  رگیدـکی  هب  اجک  هنوگچ و  اه  نآ  متفگیم 

زا متـساوخ  یم  ار  هچنآ  متفای و  تسد  شیوخ  ءهنیرید  يوزرآ  هب  ناتـسریبد  رخآ  لاس  منیـشنب . اشامت  هب  ار  دولآ  سوه  ياه  يزاب  نینچ 
هاگتـسیا ات  هک  مدـید  یم  ار  ابیز  یناوج  متـشگیم ، زاب  هناخ  هب  ناتـسریبد  زا  هک  زور  ره  داتفا . قاـفتا  مدوخ  يارب  مونـشب ، اـه  هبیرغ  ناـبز 

شدوخ دش و  یم  زبس  مهار  ِرس  نیعم ، یتعاس  رد  زور و  ره  سانـشان ، ناوج  نیا  هک  دوب  هتفه  ود  زا  شیب  درک . یم  یهارمه  ارم  سوبوتا 
نوچمه زیچ  همه  مدناسر ، هاگتسیا  هب  ار  مدوخ  هناخ ، هب  نتفر  يارب  مدرک و  یظفاحادخ  مناتسود  اب  هک  رـصع  زور  نآ  داد . یم  مناشن  ار 

شیوخ ءهرهچ  رب  ار  شهاگن  ینیگنـس  هار ، نایم  رد  دش . راوس  زین  يورابیز  ناوج  مدـش ، سوبوتا  راوس  یتقو  دـش . رارکت  شیپ  ياهزور 
شدولآ سوه  ياه  هاگن  ریز  زا  مدیـشوک  یلیخ  دـشاب . هتـشاد  شهاگن  سرریت  رد  ارم  دـناوتب  هک  دوب  هداتـسیا  ییاج  وا  مدرک . یم  سح 
مهاگن هب  ار  شهاگن  دـناوتب  هک  داتـسیا  یم  يا  هنوگ  هب  يورابیز ، ناوج  مداتـسیا ، یم  اـی  متـسثن  یم  اـج  ره  متـسناوت . یمن  اـّما  مزیرگب ،

راتفر زا  درک . مبیقعت  هناخ  کیدزن  ات  دـمآ و  نییاپ  سوبوتا  زا  زین  سانـشان  ناوج  مدـش . هدایپ  مدیـسر ، یناـیاپ  هاگتـسیا  هب  یتقو  دزودـب .
هتفهن دولآ  سوه  یتّبحم  شهاگن ، رد  دنک . یم  قیقحت  ما  هرابرد  تسا و  راگتـساوخ  دیاش  متـشادنپ  یم  مدوب . هدز  تفگـش  هبیرغ  ناوج 

یم شهاـگن  زا  دیـشکیم . هناـبز  میوـس  هب  سوـه  شتآ  ياـه  هرارـش  زا  یجوـم  ییوـگ  متفرگیم ، رارق  شهاـگن  سرریت  رد  هاـگره  دوـب .
. تخاـس یم  ناریو  ار  ما  یتخبـشوخ  ءهناـشاک  شتوهـش ، نیـشتآ  ياـه  هناـبز  دـنازوس و  یم  ار  مـبلق  شنامـشچ  دوـلآرهز  ریت  مدیـسرت .

ییاه هلمج  بلاق  رد  نیکمن و  يدنخبل  نیریـش و  ینابز  اب  ار  شا  یناطیـش  سوه  تخیر . ورف  ام  نایم  توکـس  راوید  زور  کی  ماجنارس ،
زا رود  متفریذـپ و  ار  شا  یتسود  متفرگ و  هدـیدان  ار  نادـجو  يادـن  یـسنج ، ءهبذاج  ریثات  تحت  درک . میدـقت  نم  هب  هنارعاـش ، فیطل و 

. دورب يزابرـس  هب  رگید  هام  دـنچ  تساوخ  یم  دوب و  هتفرگ  ملپید  هزات  دوب . نیمار »  » شماـن مدرک . دـمآ  تفر و  وا  اـب  ما ، هدا  وناـخ  مشچ 
رکف يرگید  رسپ  هب  متسناوت  یمن  رگید  ما . هدرک  ادیپ  وا  هب  یـصاخ  بّصعت  هقالع و  هک  مدش  هجوتم  تشذگ ، ام  ییانـشآ  زا  یتّدم  یتقو 

. مدوب جاودزا  رکف  هب  طقف  مداد و  یمن  یتّیمها  هسردـم  سرد و  هب  تفای . مهاوخ  تسد  یتخبـشوخ  هب  وا  رانکرد  اهنت  متـشادنپ  یم  منک .
، هن تسا - ؟ هداتفا  یقافتا  امیـس ! دیـسرپ - : نم  زا  دوب ، هدـش  مراتفر  رییغت  هجوتم  تسا ، یـسانشناور  سناسیل  قوف  یگنهرف و  هک  مرداـم 

یم متفگو  مدرک  فـیرعت  مرداـم  يارب  ار  زیچ  همه  مدز و  اـیرد  هب  ار  مـلد  ینکیم . ناـهنپ  نـم  زا  ار  يزیچ  يراد  وـت  مرتـخد ! روـطچ - ؟
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چیه زونه  وت  نزن . فرح  هداـس  ردـق  نیا  جاودزا  ءهراـبرد  تفگ : دـیزگ و  نادـند  هب  ار  دوـخ  بل  رداـم ، منک . جاودزا  نیمار  اـب  مهاوـخ 
نم ءهتفیش  قشاع و  وا  اّما  متفگرورغ : اب  درادن . مه  یتسرد  تالیصحت  لغـش و  ناوج ، نیا  یهگناو  يرادن . شا  هداوناخ  وا و  زا  یتخانش 
نیا رد  يزابرس ، زا  سپ  دیوگیم  اما  هن ، تسا - ؟ هداد  جاودزا  داهنشیپ  وت  هب  وا  ایآ  دیسرپ : سپس  تفر و  ورف  رکف  هب  یکدنا  ردام ، تسا .

تّفع و شاب . بظاوم  مرتخد ! تفگ : درکیم ، شزاون  ار  میاهوم  هک  یلاح  رد  تسثن و  مرانک  رد  هنانابرهم  ردام ، دریگ . یم  میمـصت  هراـب 
قـشع و داد . یهاوـخ  تسد  زا  ار  تزیچ  همه  تلفغ ، هظحل  کـی  رثا  رد  تسا . رتـخد  کـی  ءهیامرـس  نیرتـالاب  ّتیـصخش ، ینمادـکاپ و 
. منک وگتفگ  نیمار  اب  جاودزا  نوماریپ  متفرگ  میمـصت  اّما  مدینـش . یمن  ار  تقیقح  يادص  دوب و  هدرکروک  ار  منامـشچ  نیمار ، هب  ءهقالع 

جاودزا ءهرابد  ار  ترظن  متـساوخ  یم  مراذـگب . ناـیم  رد  وت  اـب  ار  مهم  يا  هلاـسم  مهاوخ  یم  نیمار ! متفگ : مدـید ، ار  وا  زور ، نآ  رـصع 
نیا زا  مدرک . سح  ریقحت  یعون  وا ، نخـس  رد  میـشاب . شوخ  دیاب  تسا ، دوز  یلیخ  الاح  تفگو : دیدنخ  نیمار  وت . نم و  جاودزا  منادب .

نم اب  يراد  تسود  وت  مدرک  یم  رکف  نم  نیمار ، متفگ : یتحاران  اب  مدش . نامیشپ  مدوب ، هتشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  ملد  فرح  هناقداص  هک 
يارب مدیـسر ، هناخ  هب  هک  بش  میـسانشب . ار  رگیدـمه  رتشیب  دـیاب  اـّما  مراد ، تسود  هک  تسا  مولعم  تفگ : يدرـسنوخ  اـب  ینک . جاودزا 

ات مدنام  رطتنم  مداد و  يرادـلد  مدوخ  هب  اّما  مراد . زاین  یگدـنز  رد  وا  ياه  هبرجت  ردام و  مرگ  شوغآ  هب  هک  مدرک  ساسحا  راب ، نیتسخن 
ار نیمار  یقافَتا ، يا  هنوگ  هب  متشگیم . زاب  هناخ  هب  هسردم  زا  يزور  تشذگ . ارجام  نیا  زا  هتفه  ود  دنک . مادقا  يراگتـساوخ  يارب  نیمار 
؟ دوب یک  رتخد  نآ  نیمار ، متفگو - : مدز  نفلت  وا  هب  بش  تفر . دوخ  هار  هب  تفگن و  يزیچ  اما  دـید ، ارم  مه  وا  مدـید . يرگید  رتخد  اب 

فرح دـیدج  تسود  کی  ءهراب  رد  تحار  هنوگ  نیا  ینک  یم  تئرج  روطچ  تسا - . امیـش »  » شمان هک  هدیـسر  هار  زا  هزاـت و  یتسود  - 
اب وت ، زا  شیپ  نم  یناد  یمن  رگم  یتسه ، يرواب  شوخ  هداس و  رتخد  هچ  درادن - . انعم  تیارب  یگدنز  نم ، نودب  یتفگ  یم  هک  وت  ینزب .

هدش زابسوه  یناطیـش  تسد  تلآ  هک  نیا  زا  متـشادن . نتفگ  يارب  يزیچ  ما !؟ هدرک  ناشـشومارف  الاح  ما و  هدوب  تسود  رگید  رتخد  دنچ 
نآ ءهمه  ما و  هتفر  هابتشا  ار  هار  هام ، دنچ  نیا  رد  مدیمهف  مدوب . هدیسر  تسب  نب  هب  یگدنز  رد  ییوگ  مدرک . یم  تراقح  ساسحا  مدوب ،
یم یتاجن  هار  نآ ، زا  ییاهر  يارب  دروآ . یم  راشف  مبلق  رب  گرزب  یهودـنا  مغ و  تسا . هدوب  هناکدوک  يزاب  کی  اه ، یتسود  اه و  قشع 

نخـس میارب  هنیمز ، نیا  رد  شرایـسب  ياه  هبرجت  زا  بش ، زا  یـساپ  ات  ردام ، مدرک . زاـب  مرداـم  شیپ  ار  ملد  ءهرفـس  بش ، ناـمه  متـسج .
هک نا  تشاد . هگن  یـضار  زین  ار  همه  تخورف و  رایـسب  ياه  يرتشم  هب  ناوتب  هک  تسین  ییالاک  قشع ، مرتخد ! : » دوزفا ناـیاپ  رد  تفگ و 

روت هب  ار  یناغرم  ات  هدیـشاپ  هناد  دنکدیـص و  اـت  هدرتسگ  یماد  تسوگغورد ؛ تسا ، قوشعم  رازه  قشاـع  تسا و  يرادـلد  يرد  زور  ره 
هابتشا مه  اب  ار  سوه  قشع و  هک  نا  تسا . سوه » ، » دش هدولآ  تایناسفن  هب  رگا  هک  تسا  ینامسآ  يا  هیده  قشع ، مرتخد ! يرآ ، دزادنا .

هاچ هب  ار  وا  هکدوش  یم  یبانط  وا ، حور  لـماکت  يارب  دـشاب  یناـبدرن  هکنآ  ياـج  هب  شقـشع ، دـنام و  یم  یتسپ  بـالجنم و  رد  دـنکیم ،
هتفایرد ار  قشع  نیتسار  يانعم  مرتخد ، هک  ملاحـشوخ  یلیخ  نم  اجک ؟ هدنبیرف  ياه  یتسود  اجک و  قشع  دشکیم . ورف  سوسفا »  » و لیو » »
نوچمه ردام ، نانخـس  دَُوب  یگنن  تبقاع  دْوبن ، قشع  دوب  یگنر  ِیپ  زک  ياه  قشع  لابقا : ءهتفگ  هب  و  تسا .» هدنزاس  مهم و  رایـسب  نیا ، و 

نم زا  يرتخد  رگا  لاح ، دیشخب . مایتلا  ار  ملد  ياه  مخز  زاسراک ، یمهرم  نوچمه  تخاس و  نشور  ار  ما  یگدنز  قفا  نابات ، يدیشروخ 
لامک و تخانـش  یپ  رد  یقیقح  قشع  نم ، ءهدیقع  هب  تفگ . مهاوخ  شیارب  ار  دوخ  ءهبرجت  تفای ، ناوت  یم  اجک  ار  نیتسار  قشع  دسرپب 

قشع نم ، رظن  رد  نونکا  تسا . هیاپ  یب  ياه  یگتفیـش  رذگدوز و  ياه  هقالع  يزاجم ، قشع  اّما  دیا . یم  دیدپ  قوشعم  بوبحم و  لامج 
هارگرزب کی  نوچمه  قشع ، دوش . تفای  یلایخ  ياه  ناتـساد  ناـمُر و  ياـه  باـتکرد  هک  يا  هملک  هن  تسا و  یلاـیخ  يا  هژاو  هن  یعقاو ،

. *** درک یهاوخن  مُگ  ار  نآ  زگره  يورب ، شیپ  هب  شریسم  رد  فارحنا  نودب  یتقو  ات  هک  تسا 
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مود لاس  د  ــ ن ــ کد ــ ید ــ پان ر  ـــــ با ءهرذ  ار  يدـن  ــــ لب ناد  ـــ ـی ب بات ـــ فآ دـنکد  ـ یلپ ار  وت  یکاپ ، هچر  ــ دـب گ رـسمه  هک  نیـشن  مک  نادـب  اب 
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روش و رپ  باّذج و  يرتخد  تسـشن . ملد  هب  مدید ، سالکرد  ار  هناورپ  هک  يراب  نیتسخن  مدرک . مان  تبث  دیدج  يا  هسردم  رد  ناتـسریبد 
ءهطبار زور ، هب  زور  تفرگ و  لکش  ام  ییانـشآ  بیترت ، نیدب  مدوشگ . ار  وگتفگ  باب  متخاس و  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  يا  هناهب  هب  غولش .

نوگرگد ار  ما  یگدنز  وا ، شنم  شور و  متفر . یم  شا  هناخ  هب  اه  سرد  نیرمت  يارب  لیطعت  ياهزور  یخرب  دـش . رت  قیمع  نام  یتسود 
هب مردام  متفگ : وا  هب  يزور  مورب . هناخ  هب  رید  ای  منک  تبیغ  هسردم  زا  نوگانوگ ، ياه  هناهب  هب  هنوگچ و  هک  تخومآ  نم  هب  وا  تخاس .
اب هک  رگید  زور  يربب . تّذل  نآ  زا  یـشاب و  هتـشاد  عّونت  یگدنز  رد  دـیاب  يراد و  لاس  هدزناش  الاح  وت  تفگ : تسا . هدرک  کش  مراتفر 
مه راگیس  وت  رگم  هناورپ !  متفگ : دنام . زاب  مناهد  بّجعت  زا  درک . نشور  دروآ و  نوریب  شفیک  زا  يراگیس  وا  میدوب ، هتفر  كراپ  هب  مه 

یبرغ هلاس  هدزاود  ياه  هّچب  تسا . ربخ  هچ  یناد  یمن  ینک و  یمن  اشامت  هراوهام  رگم  یتسه ، لُما  ردـقچ  تفگ : دـیدنخ و  یـشک ؟ یم 
شنزرس یهاگن  هچ ؟ دنمهفب ، تردام  ردپ و  رگا  متفگ : دنک . یم  یگرزب  ساسحا  دشک ، یم  راگیس  یتقو  مدآ  هزات ، دنـشک . یم  راگیس 
شردام ردپ و  زا  دیاب  تسا ، ینادنز  هناخ  سفق  رد  هک  وت  لثم  يا  هنن  هّچب  مسرت . یمن  مردام  ردـپ و  زا  نم  تفگ : تخادـنا و  نم  هب  راب 

کی متـشگزاب . هناخ  هب  یظفاحادـخ ، یب  متـشاذگ و  دوخ  لاح  هب  شراگیـس  اب  ار  وا  تخاس . حورجم  ار  ملد  شنابز ، شین  دربب . باسح 
هب هرابود  یگبرجت ، یب  ینادان و  يور  زا  دراد . مهم  يراک  نم  اب  هک  داتـسرف  ماغیپ  اه  یـسالکمه  طسوت  راب  دـنچ  مدزن . فرح  وا  اب  هاـم 

مهاوخ یمن  اّما  متـسین ، لُّما  نم  متفگ : هدـنام !  بقع  لّما و  رتخد  يا  تفگو : دـیدنخ  يراد ؟ راک  نم  اب  هناورپ !  مالـس ، متفر - . شیوس 
مهاوخ تیارب  ادعب  هک  تسه  مه  یبلاج  ربخ  درذـگ ، یم  شوخ  یلیخ  میراد ، دـّلوت  نشج  هعمج  زور  سگرن ! نیبب  تفگ : مشاب . وت  لثم 

گنز یتقو  مورب . هناورپ  ءهناخ  هب  هک  متفرگ  هزاجا  مردام  زا  هناهب  رازه  اب  زور  نآ  ریذـپب . ارم  توعد  اـشامت . مه  تسا و  لاـف  مه  تفگ .
هفایق هچ  نیا  تشاد - . نت  رب  امن  ندب  یسابل  دوب و  هدرک  یظیلغ  شیارآ  متخانـشن . ار  وا  درک ، زاب  ار  رد  مدروآرد و  ادص  هب  ار  شا  هناخ 

؟ يا هدـمآ  ازع  سلجم  هب  رگم  يدـش ، لُّما  هک  مه  زاب  تفگو : درک  مرداچ  سابل و  هب  یهاـگن  تسوت ؟ ِیـسورع  نشج  هناورپ ؟ تسا  يا 
ور هناورپ ، تفگ . دمآ  شوخ  دـمآ و  ام  يوس  هب  دوب - کمایـس  شمان  هناورپ - ردارب  ماگنه ، نیا  رد  تسا . يداش  مزب و  سلجم  سلجم ،

هرهچ هب  شا  هنسرگو  صیرح  نامـشچ  اب  هک  کمایـس  ام ! سالک  رتخد  نیرت  باّذج  سگرن ، منک : یم  یفّرعم  تفگ : درک و  شردارب  هب 
: متفگ مدیشک و  بقع  ار  متسد  ملاحشوخ . امش  اب  ییانشآ  زا  تفگو : درک  زارد  میوس  هب  ار  شتـسد  سپـس  دیدنخ و  دوب ، هدش  هریخ  ما 

نم يا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  هنن  هّچب  نیا  هناورپ ! تفگ : شرهاوخ  هب  زیمآ ، هرخـسم  ینحل  اب  کمایـس ، تسا . مارح  مرحماـن ، اـب  نداد  تسد 
دـیدنخ و هناورپ  مراد . یمن  رب  تسد  مدـیاقع  زا  اه ، فرح  نیا  اب  متـسین و  هنن  هّچب  نم  متفگ : یتحاران  اب  مدوب ، ساّـسح  هملک  نیا  هب  هک 
کیزوم و يادص  دندوب و  هتسشن  لاه  رد  رسپ  رتخد و  هدزناش  هدزناپ ، دودح  درک . ییامنهار  نشج  نلاس  يوس  هب  ارم  تفرگ و  ار  متـسد 

نم هجوتم  نشج ، تّدم  مامت  رد  کمایس ، مدنارذگ . نانآ  رانکرد  ار  یتعاس  مدش و  تعامج  گنرمه  دوب . هدرک  ُرپ  ار  اضف  راگیس ، دود 
راختفا تفگو : دـمآ  میوس  هب  وا  دـّلوت ، کیک  ندـیرب  زا  سپ  یتاظحل  دز . یم  دـنخبل  میور  هب  یهاگو  تشاد  یمن  رب  نم  زا  مشچ  دوب و 

قرب ماگنه  نیا  رد  درک . فراعت  نم  هب  يراگیـس  تسـشن و  مرانک  رد  مامت  تراسج  اب  مدرکن . ییاـنتعا  میوش ؟ تسود  مه  اـب  دـیهد  یم 
هار رد  هناورپ  دعب ، زور  دـنچ  متـشگزاب . هناخ  هب  مدرک و  كرت  ار  سلجم  دوز  یلیخ  تخاس . هریخ  ار  منامـشچ  یـساکع ، نیبرود  شالف 
هک مدنادرگرب  ار  ما  هرهچ  متسین و  وا  سوه  ءهچیزاب  نم  متفگ : مشخ  اب  دوش . تسود  وت  اب  دهاوخ  یم  کمایس  تفگو : دید  ارم  هسردم 

. دنکب دـناوت  یمن  یطلغ  جـیه  تفر - . دـهاوخ  داب  رب  تیوربآ  يوشن ، تسود  وا  اب  رگا  لُّما ! ءهرتخد  تفگ : داتـسیا و  مربارب  رد  وا  مورب .
هب يراگیس  وا  مدوب و  هتسشن  کمایس  رانکرد  نم  دتـسیاب . تکرح  زا  تساوخ  یم  مبلق  داد . مناشن  ار  یـسکع  دوشگ و  ار  شباتک  هناورپ 

هتفه کی  دوب  هداتسرف  ماغیپ  کمایـس  دنا . هدیچ  نم  بیرف  يارب  یماد  تفـص ، ناطیـش  ردارب  رهاوخ و  نیا  مدیمهف  درک . یم  فراعت  نم 
ضغب متفر . هسردم  هب  مدش و  ادج  هناورپ  زا  تینابصع  مشخ و  اب  متسرف . یم  تا  هداوناخ  يارب  ار  سکع  سپـس  منام و  یم  باوج  رظتنم 

عمج رد  روضح  دلوت و  نشج  يارجام  رگا  منیزگرب . ار  هار  نیرتهب  ات  مدوب  رکف  رد  زور  مامت  منک . هچ  متسناد  یمن  وب د . هتفرگار  میولگ 
زین مردام  منک . تباث  ار  دوخ  ینمادکاپ  متسناوت  یمن  رگید  تفرگیم و  کتک  داب  هب  ارم  متفگیم ، مردپ  يارب  ار  مرحمان  نارـسپ  نارتخد و 
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هناـخ زا  اـت  درکیم  ما  هسوسو  ناطیـش ، مدوـب . هدـمآ  راـتفرگ  یبـیجع  تسب  نب  رد  درکیمن . رواـب  ار  مفرح  دوـب و  یبـصع  ساـسح و  ینز 
ار يرارف  نارتخد  راب  ترـسح  خـلت و  ناتـساد  رت ، شیپ  هک  نم  متـشاد و  تشحو  نآ  زا  دیـسر و  یم  دابآ  اـجکان  هب  هار  نیا  اَـما  مزیرگب .
دنام و یمن  ربا  ِسپ  رد  هشیمه  تقیقح ، باتفآ  متـسناد  یم  متفرگ . هانپ  هناخ  رگنـس  رد  مداد و  تبثم  خساپ  لقع  يادن  هب  مدوب ، هدـناوخ 
. مدرک یم  هزرابم  ناـنچمه  سوه ، ياـهگرگ  لاـگنچ  زا  میوربا  تفع و  رهوگ  ظـفح  يارب  مدوب ، راکتـسرد  نمادـکاپ و  يرتخد  هک  نم 
اب ار  عوضوم  نیا  دیـسر  مرکف  هب  تسب . شقن  منهذ  يولبات  رب  كانبات  يا  هشیدـنا  دیـشخب و  ینـشور  ار  ملد  ءهحفـص  نامیا  رون  ماجنارس 

یمیمص دوب و  نابرهم  تشاد . زیمآ  ّتبحم  هناتسود و  یطابترا  نم  اب  تاّیضایر ، ریبد  نایم ، نیا  رد  مهن . نایم  رد  هسردم  یشزومآ  ءهتسه 
مناخ مدرک . ییوج  هراچ  وا  زا  متفگزاب و  شیوخ  يارجام  متفر و  شا  هناخ  هب  ینفلت  سامت  اب  سالک . ياه  هچب  زا  يرایـسب  زار  مرحم  و 
ریدم هارمه  دعب ، زور  تخاس . راودیما  يدنوادخ  نارکیب  فاطلا  هب  ارم  تفگ و  نیرفآ  یسب  نم  رب  دوتـس و  ار  ما  یگنرز  یکریز و  ریبد ،

هب دندرک و  ریگتسد  ار  وا  نارومام ، هک  تشذگن  یتعاس  میدرک . تیاکش  کمایـس  زا  میتفر و  یماظتنا  هاگـساپ  هب  ریبد  مناخ  ناتـسریبد و 
ندرک و ماندب  مرج  هب  وا  دراد . یماظتنا  يورین  رد  مه  يا  هدنورپ  تسا و  هقباسدب  يدرف  يو ، هک  دش  مولعم  اج ، نآ  رد  دندروآ . هاگساپ 

ءهتـسه ینادراک  تیارد و  اب  دزاس ، رات  هریت و  ار  ما  هدنیآ  ات  تفر  یم  هک  یعوضوم  دش و  ینادـنز  موکحم و  هاگداد  رد  نارتخد ، بیرف 
هب يدنبیاپ  ینید و  تیبرت  انمه  تشاد ، هگن  سوهلب  يرـسپ  ماد  رد  نداتفا  زا  ارم  هچنآ  ما : هتفایرد  لاح  دیدرگ . فرط  رب  هسردـم  هرواشم 

دریگب و يزاب  هب  ار  متاساسحا  هنن ،» هّچب   » و لُّما »  « لثم ییاه  هژاو  اب  دیـشوک  هناورپ  نوچ  ینادان  بابان و  تسود  دوب . یبهذـم  تاداـقتعا 
ّتیصخش و دنروخن و  ار  هناورپ  نوچمه  یلاخ  طخ و  شوخ  ياهرام  بیرف  ام ، ءهعماج  نارتخد  هک  نآ  دیما  دزاس . شدوخ  گنرمه  ارم 
هک نیمه  وا  اریز  زیهرپب ؛ قمحا  مدآ  اب  یتسود  زا  راهنز  مدـنزرف ! دـنرادب *** . نوصم  امن  ناسنا  ياهوید  دربتـسد  زا  ار  شیوخ  تلاـصا 

نادب همه  زا  شیب  هک  يزیچ  زا  ار  وت  هچ  يوجب ؛ يرود  لیخب  اب  ینیشنمه  زا  و  دناشک . یم  نایز  هب  ار  تراک  دناسر ، دوس  وت  هب  دیآ  یم 
وگغورد اب  تساخرب  تسـشن و  زا  و  دشورف . یم  نازرا  ار  وت  نوچ  شاب ، رذـح  رب  هزره  مدآ  اب  یتسود  زا  و  دراد . یمزاب  یتسه ، دـنمزاین 

. دنادرگ یم  رود  تیارب  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  رب  ار  رود  هکارچ  نک ، زیهرپ 

ْ ُْ ُْ ٌْ ُِْ ِ َ َُْ َُِْْ
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