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دنکش یم  مه  رد  بسا ، ود  ياهماگ  نینط  ار  هچوک  توکس  (1)

هیاس دیور . یم  شتآ  نیمز  زا  دراب و  یم  ترارح  نامـسآ ، زا  دنوش . یم  کیدزن  مه  هب  هچوک  يوس  ود  زا  راوس  ود  بسا ، ود  هیاس ، ود 
هانپ رد  يا  هدع  هچوک ، شکرمک  رد  دنور . یم  رتورف  اهراوید  یلگهاک  شوغآ  رد  دـننک و  یم  رت  عمج  ار  دوخ  ناماد  هظحل  هب  هظحل  اه 

، بورغ کنخ  میسن  نیلوا  ندیسر  ات  دنا  هداد  هیکت  نیمز  رب  تشپ  زا  اهجنرآ  دنا ، هتفرگ  رس  زا  اهراتسد  دنا ، هدرک  هلی  ار  دوخ  یناب  هیاس 
هک راوس ، ود  اهنت  هن  دنوش . یم  رتکیدزن  مه  هب  راقو  اب  نیگنس و  نیتم و  بسا ، ود  ياه  هیاس  دننارذگب . هرطاخ  لقن و  فرح و  اب  ار  تقو 

یباق ار  شا  هرهچ  دیپس ، شیب  مک و  يوسیگ  ود  دراد و  نوگلگ  يا  هرهچ  هک  درم  نآ  دنسانش . یم  بوخ  ار  رگیدمه  زین  بسا  ود  راگنا 
هدمآرب و یمکـش  دنلب ، یناشیپ  هک  رگید  راوس  نآ  دناشک . یم  هچوک  رانک  هب  ار  وا  دشک و  یم  ار  بسا  هناهد  تسا ، هتفرگ  یمدـنگ  وج 

سفن دریگ و  یم  رارق  مه  تازاوم  هب  بسا  ود  شوگ  راهچ  هک  اجنآ  ات  دناشک  یم  رگید  راوس  تمـس  هب  ار  شبـسا  دراد ، حیلم  يا  هرهچ 
هکنآ زا  شیپ  دـننکب . دـنهاوخ  یم  هچ  هک  دـنراوس  ود  نیا  رگ  هراظن  توهبم ، ناـب ، هیاـس  ریز  رد  ناگتـسشن  دـچیپ . یم  مه  رد  بسا  ود 

رب نیریش  یمـسبت  درمریپ ؟ یلاح  هچ  رد  رهاظم ! بیبح  يا  مالـس  دریگ : یم  یـشیپ  مالـس  رد  يرگید  نآ  دنک ، زاب  نخـس  هب  بل  درمریپ ،
دعب و  رگید ، راوس  يوناز  هب  وناز  ات  دنار  یم  شیپ  هب  یمدق  ار  شبسا  بیبح ، زور ؟ تقو  نیا  اجک  مثیم ! مالـس  دنیـشن : یم  درمریپ  ياهبل 

یمکش هک  وم  مک  يرس  دنلب و  یناشیپ  اب  مسانش  یم  ار  يدرم  نم  دیوگ : یم  همدقم  یب  دراذگ و  یم  مثیم  هناش  رب  رهم  رس  زا  ار  شتـسد 
نیدب درم  نیا  يرآ  دهد : یم  همادا  بیبح  بخ ؟ بخ ؟ دیوگ : یم  هدنخ  هب  مثیم  دشورف ... یم  هزبرخ  قزرلاراد  رازاب  رد  دراد و  هدـمآرب 

... دوش یم  هدـیرد  راد ، يالاب  رد  شمکـش  دور و  یم  راد  رب  هفوک  نیمه  ياه  هچوک  رد  شرـس  تسا ، یلع  ربمایپ و  رادتـسود  هک  رطاخ 
دننک و یم  دنلب  ار  اهرس  دننک و  یم  نیمز  زا  ار  اهجنرآ  دننک ، یم  تریح  ازتشهد ، ربخ  نیا  ندینش  زا  نانیشن  هیاس  میوگب ؟ مه  زاب  بخ ؟

هناش رب  ار  بیبح  تسد  دنز و  یم  دنخبل  مارآ  مثیم ، اما  دـننیبب ، مثیم  هرهچ  رد  ار  تشحو  تریح و  لمعلا  سکع  ات  دـننادرگ  یم  کیدزن 
يدرمریپ زین  نم  يرآ ، ییوگب ؟ وت  دنیـشن : یم  بیبـح  یناـشیپ  رب  بجعت  كورچ  میوـگب . نم  راذـگب  دـیوگ : یم  دراـشف و  یم  شیوـخ 

زا رـس  دـنز ، یم  نوریب  هفوک  زا  ربماـیپ  دـنزرف  يراـی  هب  هک  هناـش  يوس  ود  رب  هتخیوآ  دـنلب و  یناوسیگ  اـب  مسانـش ، یم  ار  هرهچ  نوگلگ 
زیربل دنخبل ، يداش و  زا  بیبح  هرهچ  مشچ و  راگنا  ددرگ . یم  هفوک ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  رکیپ ، یب  رـس  دوش و  یم  ادـج  شندـب 

لد نهذ و  رب  بسا ، ود  ياهماگ  نینط  دننک . یم  عادو  رگید  مالک  چـیه  یب  دـنراشف و  یم  ار  مه  ياه  هناش  اهتـسد و  راوس  ود  دوش . یم 
ینـشور نیا  هب  ار  هدنیآ  دناوت  یم  یـسک  هچ  تسا ، غورد  دیوگ : یم  تریح ، همهنیا  زا  صالخ  يارب  یکی  دنز . یم  گنچ  نانیـشن  هیاس 

هدیدن مرمع  رد  ود  نیا  زا  رتوگغورد  هک  نم  دیوگب : لایخ  یب  دنک  یم  یعس  دنک و  یم  یلاخ  تشحو  راب  ریز  زا  هناش  زین  يرگید  دنیبب .
یم شارخ  هچوک  نهذ  رب  رگید  یبسا  ياپ  يادـص  اما  دـنک  یم  شکورف  يردـق  تشحو  تریح و  مره  رهاظم  نب  بیبح  رامت و  مثیم  ما ؛
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، میدـید ار  ودره  میدـید ، ار ؟ مثیم  ای  دـیدیدن ؟ ار  بیبح  تسا : يرجه  دیـشر  راوس ، دوش . یم  رتکیدزن  کـیدزن و  بسا ، هیاـس  دزادـنا .
ات ادتبا  زا  دنز و  یم  هیکت  راکنا  يوکس  رب  نانیشن  هیاس  زا  یکی  دنتفگ ؟ هچ  رگم  دنتفر . دنتفاب و  غورد  يردق  دنداتسیا ، اجنیا  رد  دندمآ ،
یم نانیـشن  هیاس  يور  رب  ار  شهاگن  نتفر ، زا  شیپ  اما  دـنک  یم  یه  ار ، بسا  لایخ ، یب  مارآ و  دیـشر ؛ دـنک . یم  لقن  ار  ارجاـم  ياـهتنا 

رتنوزفا هزیاج  مهرد  دص  دروآ ، یم  ار  رهاظم  نب  بیبح  رس  هکنآ  هب  دیوگب : تفر  شدای  ار ، مثیم  دنک  تمحر  ادخ  دیوگ : یم  دنادرگ و 
. دنهد یم 

یعازخ درص  نب  نامیلس  هناخ  رد  تسا  يا  هلغلغ  (2)

لاغـشا ار  هناخ  ياضف  مامت  هتـسشن ؛ یـضعب  هداتـسیا و  یـضعب  یقاب ، دنا و  هتـسشن  وت  رد  وت  قاتا  ود  ردص  رد  نادیپس ، شیر  نادرمریپ و 
، نامیلس دنبای . یمن  ندش  لخاد  لاجم  ماحدزا  تدش  زا  دنا و  هداتسیا  نامیلـس  هناخ  رد  تشپ  رد  دنا ، هدمآ  رترید  هک  يا  هدع  دنا . هدرک 
دشک و یم  شدیپس  ياهـشیر  هب  یتسد  بیبح  دینک . عورـش  بیبح ! دیوگ : یم  بیبح و  هب  دنک  یم  ور  دسرت . یم  تقو  فالتا  زا  تخس 
! نامیلس نک  عورش  امش  دوخ  الصا  تسه . بیسم  تسه ، هعافر  دیتسه ، امش  نامیلـس ؟ ارچ  نم  دنک : یمن  عورـش  اما  دوش ، یم  اج  هب  اج 

نخـس يارب  تسا  هداتـسیا  نامیلـس  هک  دنهد  یم  ربخ  مه  هب  همه  دنیـشن . یم  ورف  هلغلغ  دزیخ و  یمرب  اج  زا  نامیلـس  تسا . نشور  فرح 
هک زین -  دنزرف  نیا  تسا . هدرپس  دیزی  هب  ار  راک  هدرم و  هیواعم  دـنک : یم  زاغآ  نامیلـس  دزادـنا و  یم  هیاس  عمج  رـس  رب  توکـس  نتفگ .

دنمزاین نونکا  وا  . تسا هدرک  جورخ  هکم  تمس  هب  هدیروش و  دیزی  رب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح و  تسین . تفالخ  هتسیاش  ردپ -  هک  نانچمه 
همان شیارب  دیتدهاجم ، يرای و  لها  هک  دیناد  یم  رگا  سپ  دیا . هدوب  وا  ردـپ  هعیـش  هک  امـش  دـیتسه ؛ وا  هعیـش  هک  امـش  تسامـش . يرای 

: دنک یم  دنلب  اج  زا  ار  وا  تسا ، هدروخ  هرگ  بیبح ، يولگ  رد  هک  یفرح  دنیـشن و  یم  نامیلـس  مالـسلاو . دـینک . تعیب  مالعا  دیـسیونب و 
. نیمه دیراذگن . شیپ  اپ  دیهد ، یم  یتسس  لامتحا  رگا  دیراد ، ندنام  میب  رگا  دیوش ، یم  هار  همین  قیفر  رگا  هار ، همادا  زا  دیسرت  یم  رگا 

یم میـسیون . یم  همان  مینک . یم  تعیب  ام  دننز : یم  دایرف  ادصکی  همه  دوش و  یم  مگ  مومع  دـییءات  ياپ  تسد و  ریز  رد  نت  دـنچ  دـیدرت 
رانک رد  دروآ . یم  تسا ، هدرک  هدامآ  شیپ  زا  هک  ار  یملق  ذـغاک و  نامیلـس ، نیـسح . يادـف  ناملام  ناـج و  میوش . یم  هتـشک  میـشک و 

. دـنربب نایاپ  هب  ار  همان  ترواشم ، اب  نادـیپس ، شیر  اـت  نتـشون . هب  دـنک  یم  عورـش  دراذـگ و  یم  وناز  يور  ار  ذـغاک  دنیـشن . یم  بیبح 
همان ندناوخ  يارب  دزیخ  یم  رب  نامیلس  دبای . یم  همادا  ماما ، زا  توعد  عیرست  دییءات و  رد  دایرف ، راعش و  یهاگ  همزمز و  اوجن و  نانچمه 

ءاضما ار  نآ  ریز  دنناوتب  ات  دنونـشب  لامک  مامت و  دیاب  همه  ار  فرح  دـنک . یمن  عورـش  دوش  یمن  مکاح  هناخ  ياج  همه  رب  توکـس  ات  و 
نب بیبـح  دادـش ، نب  ۀـعافر  هبجن ، نب  بیـسم  درـص ، نب  نامیلـس  زا : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هب : میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب  دـننک :
اما و  مینک . یم  رکش  امـش  لیدب  یب  تمعن  دوجو  رطاخ  هب  ار  کیرـشال  يادخ  امـش ! رب  مالـس  هفوک . نکاس  نایعیـش  زا  یعمج  و  رهاظم ،

قحان هب  هک  يا  هیواعم  دناسر . تکاله  هب  ار  هیواعم  امش ، زوت  هنیک  راوخنوخ و  نمـشد  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و  دعب :
ناهارمگ و نایم  ار  لاملا  تیب  تشاذگ و  یم  یقاب  ار  ناگ  هشیپ  تیانج  ناراکهبت و  تشک و  یم  ار  نابوخ  دـنار . یم  مکح  تما  نیا  رب 

هدعاق چیه  یب  ار  تقایل  یب  دیزی  نوعلم ، هیواعم  هک  هدیـسر  ربخ  ام  هب  دومث . موق  تنعل  ناسب  وا  رب  ادخ  تنعل  درک . یم  میـسقت  ناگدولآ 
ادخ ات  ام  ریما  دـشرم و  یلو و  ماما و  يا  دـییایب  سپ  تسا . هدوبن  امـش  زج  یماما  زگره  ار  ام  اما  تسا . هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ینوناق  و 

تموکح ریشب  نب  نامعن  هفوک ، رد  دریگ . ینشور  امش  روضح  تقیقح  هب  نامیاهلد  دشخبب و  تدحو  امـش  روضح  هب  ار  قرفتم  تما  نیا 
تباجا ار  ام  توعد  رگا  دوش . یمن  رـضاح  وا  دیع و  تعامج و  هعمج و  زامن  رد  سکچیه  تساهنت . مه  یتموکح  رـصق  رد  وا  دـنک . یم 

امش رب  دنوادخ  تکرب  تمحر و  مالس و  ار . ام  تعیب  توعد و  دیریذپب  مینک . یم  ماش  هناور  جارخا و  ار  وا  ام  دیوش ، هفوک  یهار  دینک و 
ار هناخ  نهذ  دـچیپ و  یم  هناخ  شوگ  رد  نیـسحت ، دـییءات و  ياغوغ  دایرف و  دـسر ، یم  مامتا  هب  هک  همان  ندـناوخ  هللا ! لوسر  دـنزرف  يا 
هچ ار  همان  دنک . یمن  تبث  ار  ناشمان  دریگ ، یمن  دـییءات  دارفا  کت  کت  زا  ات  دـتفا و  یم  هار  تیعمج  نایم  رد  نامیلـس  دـنک . یم  هتفـشآ 
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. دنـسر یم  ناگمه  دییءات  هب  رگید  رفن  کی  ینادمه و  هللادبع  اهنآ  نایم  زا  دـنوش و  یم  بلطواد  يرفن  دـنچ  دـناسر ؟ یم  ماما  هب  یـسک 
. دنوش یم  هکم  یهار  مدنامه  دننک و  یم  نیز  ار  بسا  دنراد ، یمرب  ار  همان 

تسا هثداح  نتسبآ  هفوک  (3)

هفوک رازاب  دهد . یم  هدعو  ار  نافوط  یمتح  روهظ  هک  تسا  ییاهداب  نیلوا  ناس  هب  اهنخـس  فرح و  اهدـید و  زاب  دـید و  اهدـمآ ، تفر و 
شرافـس تموکح ، زا  هک  اهنآ  هچ  دوش ؛ یمن  عطق  يا  هظحل  اـهیرگنهآ ، ياـسرفناج  يادـص  تسا . یمارآ  اـن  يرارقیب و  نیا  لـقث  زکرم 

درذگ و یم  اهیرگنهآ  رانک  زا  طایتحا  اب  مارآ و  بیبح ، دنزاس . یم  حالـس  مدرم ، يارب  هک  اهنآ  هچ  دنا و  هتفریذپ  هزین  دوخ و  ریـشمش و 
هرهچ بیبح ، رفن ؟ دـنچ  اب  گنج  يارب  یک ؟ اب  گنج  يارب  تازیهجت ، همه  نیا  حالـس ، همه  نیا  دراشف ؛ یم  ار  شیولگ  تخـس  یـضغب 
شاک دـشیدنا : یم  دوخ  اب  و  دـنارذگ ، یم  رظن  زا  دـنبوک ، یم  هتخادـگ  نهآ  رب  کتپ  ای  دـنمد  یم  هروک  رد  هک  ار  اهرگنهآ  کت  کـت 

یم هتخادگ  بیرغ ، ثداوح  نیا  هروک  رد  لقاال  قشع ، هروک  رد  هن  رگا  دوب ؛ نهآ  دـننامه  لقاال  شاک  دوبن ؛ یتخـس  نیا  هب  امـش  ياهلد 
تعیب وا  اب  دیدرک ، توعد  وا  زا  دیتشون . همان  نیسح  يارب  هک  وت  وت و  وت ، دوبن . گنس  زا  امش  ياهلد  شاک  تفرگ ؛ یم  هزات  لکش  دش و 

بلق نآ  اب  هک  يزاسب  يرجنخ  دیآ  یم  تلد  هنوگچ  وت  دیزاس . یم  حالس  وا  نمشد  يارب  ییایح  مرـش و  چیه  یب  نونکا  هنوگچ  دیدرک ،
یم ادص  یب  مارآ و  نانچمه  بیبح  امش ... ترخآ  ایند و  رب  ياو  امـش و  تخـس  ياهلد  رب  ياو  امـش ... رب  ياو  ياو ... هللا ... لوسر  دنزرف 

نارگنهآ نانک ، همزمز  نازیرکشا و  دیوش . یم  ار  شدیپس  ياهشیر  درذگ و  یم  شتروص  ياهرایـش  يال  هبال  زا  کشا  تارطق  درذگ و 
ندید هب  راطع  هرهچ  هدب . نم  هب  تیاهگنر  نآ  زا  يردق  ادخ ! هدنب  مالـس  دتـسیا : یم  ییانـشآ  راطع  رانک  رد  دراذـگ و  یم  رـس  تشپ  ار 
بیبح يدوخ ؟ يوم  گنر  رکف  رد  وت  هتفـشآ  رازاب  نیا  رد  ادخ ! بیبح  يا  مالـس  کیلع  دوش : یم  هدوشگ  مه  زا  بیبح  يانـشآ  يامیس 
راـطع هکنآ  زا  شیپ  یـسر . یم  تا  یبساـک  هب  مه  وـت  هک  تسا  هتفـشآ  رازاـب  نیمه  رد  دـیوگ : یم  دـیاشگ و  یم  خـلت  يدـنخبل  هب  بل 

یم خساپ  یمرگ  هب  ار  وا  مالـس  بیبح  دنک . یم  مالـس  یمدق  دنچ  زا  دسر و  یم  هار  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  دنیبب ، كرادت  رگید  یخـساپ 
شلوپ دهد و  یم  بیبح  هب  ار  گنر  راطع  دنـسرپ . یم  لاح  دنریگ و  یم  لغب  رد  مرگ  ار  رگیدمه  ود  ره  دیاشگ و  یم  شوغآ  دـیوگ و 

ناوت مادکچیه  تسا و  هتسشن  ود  ره  مالک  هرهچ و  رد  بیرغ  ینزح  دنریگ . یم  هلصاف  ناکد  زا  مارآ  مارآ  ملسم  بیبح و  دناتـس . یم  ار 
رجنخ و هرز و  ریشمش و  ندیرخ  نتخاس و  راک  رد  همه  تسا ؟ ربخ  هچ  هفوک  رازاب  ینیب  یم  ملسم ؟ ینیب  یم  دنرادن . ار  مغ  نیا  ندناشوپ 
: دزیر یم  ورف  شتروص  يانهپ  هب  کشا  دکرت و  یم  ملـسم  ضغب  دننیب . یم  كرادـت  گرب  نیز و  دـنرخ ؛ یم  یگنج  ياهبـسا  دـنا ؛ هزین 

نیمز هب  شتسد  زا  گنر  هتسب  هک  نانچنآ  دزرل ؛ یم  هصغ  موجه  زا  بیبح  ياهتسد  اهبل و  دنوش . یم  نیـسح  اب  گنج  يایهم  دنراد  همه 
یم ملـسم  شوگ  هب  رـس  دشاب . ود  ره  لد  يارب  یمایتلا  زار  نیا  نایب  دیاش  دیوگب ؛ دناوت  یم  هک  هجـسوع  نب  ملـسم  هب  ار  شزار  دتفا . یم 
رگم منیـشن  یمن  اپ  زا  هک  ادخ  هب  نیـسح و  هاپـس  رد  روضح  يارب  موش  ناوج  ات  ما  هدیرخ  ار  گنر  نیا  دنک : یم  اوجن  هدولآ  ضغب  درب و 

هب راگنا  هک  دـنک  یمن  مک  ود  ره  باـهتلا  زا  اـهنت  هن  مـالک  نیا  نیـسح .-  هار  رد  منزب -  گـنر  تروص  رـس و  نیا  رب  مدوخ  نوخ  زا  هک 
، بیبح دـننک . یم  عادو  مه  اـب  هنوگچ  دـنمهف  یمن  هک  دـنرگید  ياـیند  رد  هقرغ  ناـنچنآ  ود  ره  دـنز . یم  نماد  ناـشقایتشا  درد و  شتآ 
. دسر یم  هناخ  هب  دراذگ و  یم  رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هفوک  ياه  هچوک  سپ  هچوک  ممصم ، راوتسا و  اما  برطضم ، نایرگ و 

یم ار  شیاهتـسد  دشاب ، هتـشاد  اذـغ  هب  یلیم  هکنآ  یب  بیبح  تسا . هتـسشن  هرفـس  رانک  رد  بیبح  راظتنا  مشچ  هدرک و  نهپ  ار  هرفـس  نز 
ندروخ هصغ  هاگ  نونکا ، نم ! يوش  شابن  نیگمغ  تسا : نامداش  تسمرـس و  بیبح ، فالخ  رب  نز  دنیـشن . یم  هرفـس  رانک  رد  دـیوش و 

: دراشف یم  هنیس  هب  ار  شیاهتـسد  نز  ییوگ ؟ یم  اجک  زا  نز ؟ ییوگ  یم  هچ  درگن : یم  نز  نادنخ  هرهچ  هب  ریحتم  تام و  بیبح  تسین .
تیاـنع وت  هب  بوبحم  بیبح ، شاـبن  نیگمغ  يا ... هماـن  یفرح  يربخ ، دـمآ ، دـهاوخ  يدـصاق  بوبحم ، يوس  زا  هک  تسا  هدـمآ  ملد  هب 

نز دوش . یم  هتخاون  لیجعت  هب  رد ، يروحس  هک  تسا  هدیسرن  نایاپ  هب  نز  مالک  زونه  تسا ؟... هصغ  ياج  هچ  رگید  دراد ؛ تبحم  دراد ؛
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هب و  نز ؟! ییوگ  یم  هچ  دـنک : یم  هاگن  نز  هب  توهبم  نانچمه  دزیخ و  یم  رب  اـج  زا  بیبح  دـشاب . دـیاب  شدوخ  دـمآ . دـنز : یم  داـیرف 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  دزرل : یم  فعـش  تدش  زا  دنا ، هتفرگ  ار  همان  يوس  ود  هک  شیاهتـسد  ددرگ ، یم  زاب  یتقو  دور و  یم  رد  تمس 

رتهب رتشیب و  یناد و  یم  کین  هللا  لوسر  هب  ار  ام  یکیدزن  وت  بیبح ! يا  دـعب ؛ اما  رهاظم  نب  بیبح  ردـقنارگ ، هیقف  هب : یلع  نب  نیـسح  زا :
. دوب دهاوخ  وت  ناد  ردـق  تمایق  رد  ادـخ  لوسر  مدـج  نکن . غیرد  ام  زا  ار  تدوخ  یتریغ . ترطف و  درم  وت  یـسانش . یم  ار  ام  نارگید  زا 

نیا وت  رب  داب  اراوگ  بیبح ! تلاح  هب  اشوخ  ماما ! يا  وت  همان  مان و  يادف  دـنک : یم  اوجن  دزیمآ و  یم  مه  هب  ار  هطبغ  هدـنخ و  هیرگ و  نز ،
راب کی  شاک  دـش . یم  يراج  وا  هرطاخ  رد  مه  نم  دای  يا  هظحل  شاک  دـمآ . یم  بوبحم  ملق  نابز و  هب  مه  نم  مان  شاک  فطل . ناراـب 

هچ وت  اب  ماما  نیبب  تسا ! هتفگ  هچ  وت  هب  ماما  نیبب  بیبح ! نک  زاورپ  درم ! روایب  رد  لاب  درک . یم  ادـص  مسا  هب  دـناوخ . یم  ماـن  هب  مه  ارم 
اما اما ... تسین . زیاج  گـنرد  هک  زیخرب  نم ! هیقف  يوش  يا  نم ! يوش  يا  تسا ! هدومرف  تمارک  وت  هب  یناونع  هچ  ماـما ، نیبب  تسا . هدرک 

تباین هب  ار  وا  ياپ  تسد و  ناسرب ؛ وا  هب  ارم  مالس  يدیسر ، بوبحم  هب  یتقو  سامتلا . کی  تساوخرد . کی  شهاوخ . کی  نک . گنرد 
. دراد یم  تسود  رایسب  ار  وت  هک  تسا ! وت  زینک  هک  تسه  هفوک  رد  ینزریپ  هک  وگب  زیزع  نآ  هب  سوبب و  نم 

وت ياهمشچ  لاح  هب  اشوخ  وت ، لاح  هب  اشوخ  (4)

نم رگا  مدوب . هار  نیا  هدنور  وت  ياج  هب  نم  شاک  يا  دیرفآ . یم  وت  ياج  هب  ارم  ادـخ  شاک  درک . یم  ضوع  نم  اب  ارت  ياج  ادـخ  شاک 
یم مشچ  نم  مدوـمیپ . یمن  هار  تشد  نیا  يور  هک  اـپ  اـب  متـشاذگ ، یمن  تشد  نیا  يور  هک  تسد  مدوـب ، هار  نیا  هدـنور  وـت  ياـج  هـب 

وت مدناشن . یم  رگج  رب  مدیرخ . یم  لد  رب  ار  اهلوات  نم  مدرپس  یم  ار  غاد  تشد  نیا  هار  ناگژم  ياپ  هب  نم  تشد . نیا  فک  رب  متـشاذگ 
مه نم  هک  دـنک  یم  لاـیخ  بیبح  نم  ياـقآ  تسیک . قوشعم  تساـجک و  دـصقم  یناد  یم  هچ  وت  هار ؟ نیا  تسا  یهار  هچ  یناد  یم  هچ 
رگا نم  ملد . یب  مرادن ، لد  نم  هک  دنک  یم  لایخ  تسین . مهم  اهنیا  زاب  ملهاج . مروک ، مرک ، مکدوک ، نم  هک  دـنک  یم  لایخ  مناد ، یمن 

قـشاع يارب  هک  لد  درادن . ابفلا  هب  زاین  نتـشاد ، تسود  يارب  هک  لد  مراد . ندـش  قشاع  يارب  هک  لد  اما  مرادـن  قشع  ندـناوخ  داوس  هچ 
هنایفخم و رحـس ، نشور  هیاس  نیا  رد  ار  وت  تسا  هتفگ  نم  هب  مرادن . لد  نم  هک  دنک  یم  لایخ  وا  تسین . باتک  فورح و  هتـسباو  ندـش 

شرظتنم هکورتم  يارسناوراک  نیا  تشپ  رد  مراذگب و  رـس  تشپ  ینیعلا  ۀفرط  هب  ار  هفوک  منارذگب . رهـش  ياه  هچوک  سپ  هچوک  زا  مارآ 
، ممهف یمن  ار  وا  یبات  یب  همهنیا  نم  هک  دنک  یم  لایخ  تسیک . شدوصقم  تساجک . شدـصقم  مناد  یمن  نم  هک  دـنک  یم  لایخ  منامب .

ناماقآ اـت  روخب  ار  يرـضحام  نیا  ریگب و  مارآ  هانپرـس ، نیا  ریز  رد  اـیب  تمـس ! نیا  هب  اـیب  لد ! زیزع  اـیب  مباـی . یمن  رد  منک ، یمن  كرد 
هک يور  یم  یـسک  رادـید  هب  وت  یقوشعم ، راـید  یهار  وت  وت . هن  منم  مولظم  نکن ، هاـگن  نم  هب  هناـمولظم  روط  نیا  اـیب  اـیب ، دـیایب . بیبح 
يا وت  لاح  هب  اشوخ  دنور . یم  وا  ترایز  هب  نامسآ  ناگتشرف  هک  يوش  یم  یـسک  رئاز  وت  دنک . یم  عولط  وا  رطاخ  هب  زور  ره  دیـشروخ 

شاک يا  دوش . یم  هدوشگ  مقوشعم  يور  هب  رگید  یتاعاس  ات  هک  ار  وت  ياهمـشچ  نیا  مسوبب  راذـگب  وت ! ياهمـشچ  لاح  هب  اشوخ  بسا !
رانک رد  بسا و  اب  هک  دـیدنخ  یم  نم  هب  متح  دـید ، یم  رحـس  نشور  هیاـس  نیا  رد  ارم  یـسک  رگا  مدوب . هار  نیا  هدـنور  وت  ياـج  هب  نم 

هک موـش  یبـسا  رب  راوـس  هک  ما  یک  نم  و  دورب . دـهاوخ  یم  اـجک  هب  بسا  نیا  هـک  دـنناد  یم  هـچ  مدرم  یلو  مور . یم  هار  هداـیپ  بـسا ،
زا تلد  ایآ  هک  وگب  یتسه ؟ دونشخ  نم  زا  هک  وگب  وت ! ياهمشچ  لاح  هب  اشوخ  بسا ! يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دتفا . یم  قوشعم  هب  شمشچ 
يا مدرک ؟ رفس  نیا  يایهم  دیاش ، دیاب و  هک  نانچنآ  ارت  مدرک ؟ ترامیت  تسا  هناقشاع  رفس  نیا  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  تسا ؟ یـضار  نم 
ورف یگنـشت  لباقم  رد  ادابم  ینیـشنب ؟ یگنـسرگ  لـباقم  رد  اداـبم  ینازغلب ؟ ار  دوخ  راوس  اداـبم  يزغلب ؟ هار  رد  اداـبم  بسا ! يا  لد ! زیزع 

يارب يرفس  نینچ  يراذگب . مک  يزیچ  یگنابـسا  یبسا و  زا  ادابم  ینک ؟ یتسـس  ادابم  یهد ؟ ناشن  شوخ  يور  یگتـسخ  هب  ادابم  یتفیب ؟
، باتفآ تشذـگ . تقو  نامیاقآ !؟ نیا  دـماین  ارچ  سپ  دـهد . یمن  لاـصو  راـب  کـی  نیمه  زا  شیب  وت  يارب  و  دـیآ . یمن  شیپ  سک  همه 

قلعت گس  دنکن  دشاب ؟ هدیبسچ  ایند  نیمز  هب  دـنکن  دـشاب ؟ هدـیزرل  شلد  دـنکن  دـماین ؟ ارچ  سپ  تسا . هدـش  نامـسآ  یهار  وا  زا  شیپ 

( یعاجش يدهم  دیس   ) بیبح راید  زا 22زا  هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


... هن یلو ... دنکن ... دشاب ! هتخادنا  گنچ  شلد  رب  تموکح  بعر  دنکن  دـشاب ! هدـناشن  ار  وا  یتبحم  ریجنز  دـنکن  دـشاب ؟ هتفرگ  ار  شیاپ 
. دیآ یم  بیبح  دیآ ، یم  دنک . تسـس  ار  شیاپ  یقلعت  چیه  قوشعم ، هار  رد  هک  تسین  یـسک  وت  راوس  تسین . یندنام  وت  راوس  بسا ، يا 

رای کی  دراذگب . اهنت  نمشد  رورک  رورک  لباقم  رد  ار  قوشعم  هک  تسین  یسک  وت  راوس  تسا . یندمآ  وت  راوس  بسا ! يا  نکم  یبات  یب 
وا ياج  موش و  یم  راوس  وت  رب  مدوخ  نم  دماین ، رگا  كاب  هچ  اما ... اما ... دـیآ . یم  بیبح  يروای . یب  توهرب  نیا  رد  تسا ، رای  کی  مه 

نیا تسه . مه  نم  تسد  هزادـنا  ریـشمش ، نیا  بسا ! يا  هدـم  هار  لد  هب  مـغ  زیزع ! يا  شاـبن  شوـشم  مـنک . یم  رپ  قوـشعم  هاپـس  رد  ار 
، دشن یندمآ  بیبح ، میاقآ  رگا  بسا ! يا  هدم  هار  لد  هب  میب  دوش . یم  هدعاق  مه  نم  نت  رب  هرز  نیا  دنیشن . یم  مه  نم  رـس  رب  دوخهالک 
، هن اما  مینک . یم  قوشعم  يادـف  ار  نامناج  مه ، اـب  موش و  یم  هارمه  وت  اـب  مدوخ  نم  دـناشن . نادـنز  ياـه  هلیم  تشپ  ار  وا  تموکح  رگا 

دوخ دیپس  ناوسیگ  ارچ  داب . رد  شا  هدش  اهر  ناوسیگ  اب  دیآ ؛ یم  دراد  راوتـسا  نامک  نآ  هدیمخ ، دنلب و  تماق  نآ  دـیآ ؛ یم  دراد  راگنا 
يوجگنج نامه  نم  مناوج ، زونه  نم  دیوگب  قوشعم  نمشد  هب  دهاوخ  یم  راگنا  تسا ؟ هدز  یناوج  هب  ار  دوخ  ارچ  تسا ؟ هدرک  هایس  ار 

ریشمش رسپ  تقیقح  باکر  رد  نونکا  مدز  یم  ریشمش  تقیقح  ردپ  هاپس  رد  هک  تبالص  نامه  هب  نم  مبلاط . یبا  نب  یلع  هاپـس  لیدب  یب 
ات یلع  زا  سپ  لاس  دنچ  نیا  ما و  هلاس  دنچ  یـس و  رهاظم  نب  بیبح  نامه  نم  هک  دیوگب  قوشعم  نمـشد  هب  دـهاوخ  یم  راگنا  منز . یم 
هک مراذگب  رگا  ادـخ  هب  اهنت . هن  اما  ورب  بیبح و  ایب  ایب ! گنج . هدامآ  زونه و  مناوج  نم  مشاب . هدوزفا  رمع  هک  ما  هدرکن  یگدـنز  نونک ،
هک تسا  یکی  اقآ  مالغ و  نیـسح  مشچ  رد  دنک ، یمن  یقرف  دازآ  هدرب و  نیـسح ، هاپـس  رد  اجنآ  يورب ؟ هللا  لوسر  دنزرف  يرای  هب  نم  یب 
هک تسا  يراب  نیلوا  نیا  بیبح ! ربب  دوخ  اب  مه  ارم  میوا . دنمزاین  رتشیب  نم ، دشاب و  هتـشاد  زاین  دـیاش  زین  ارم  وا  دـنیوا . هدرب  هدـنب و  همه 

! بیبح ربب  دوخ  اب  مه  ارم  مینیـسح . هدنب  ود  ره  ام  یتسین و  هدنب  زا  شیب  نیـسح ، باکر  رد  وت  اما  دـهد ، یم  نامرف  دوخ  ياقآ  هب  یمالغ 
!؟ تسا هداد  فقوت  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هک  تساجک  اجنیا 

!؟ تسا هداد  فقوت  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح هک  تساجک  اجنیا  (5)

کیدزن رالاسناوراک  هب  بد  ؤم  نیتم و  اما  ریحتم  واکجنک و  دـنیآ و  یم  دورف  بسا  زا  یکی  یکی  نادرم  اما  دـننام  یم  هواـجک  رد  ناـنز 
یهدنامزاس البرک  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ار  شیوخ  کچوک  هاپـس  دـهاوخ  یم  وا  دـنروایب ؛ ار  اهمچرپ  هک  دـهد  یم  نامرف  ماما  دـنوش . یم 

یم رارق  ماما  يور  شیپ  نیمز  رد  دـنوش و  یم  زاب  بسا  يولهپ  تشپ و  زا  گنرد  یب  اهمچرپ ، رادـملع . هدزاود  يارب  ملع  هدزاود  دـنک .
تـسد زا  مچرپ  هدزای  دراپـس . یم  نارادرـس  تسد  هب  دـیاشگ و  یم  دراد ، یم  رب  ار  اهمچرپ  یکی  یکی  دوش ، یم  مخ  مارآ  ماما  دـنریگ .

کچوک هاپس  رس  رب  توکس  دنک . یم  لمءات  ماما  دنام . یم  نیمز  يور  نانچمه  مچرپ  کی  دوش و  یم  لقتنم  رادرس  هدزای  تسد  هب  ماما 
رد اما  دـنوش . یم  بوکخیم  دوخ  ياج  رب  راو  سیدـنت  اهبـسا  یتح  دزیخ . یمن  رب  ییادـص  ناوراک  ياج  چـیه  زا  دـنکفا . یم  هیاـس  ماـما 

هورم مشچ و  يافـص  نایم  اههاگن  اما  دنا ، هداتـسیا  اهـسفن  یتح  تسیک ؟ نآ  زا  يرخآ  مچرپ  نیا  تساپرب . يا  هلولو  اغوغ و  نارای  نورد 
یمن شلها  تسد  هب  ار  رخآ  ملع  نیا  ارچ  دـنک ؟ یمن  تکرح  ماـما  تـسد  ارچ  تـسا ؟ هداتـسیا  ماـما  ارچ  دـننک . یم  یعـس  ماـما ، تـسد 

دـیآ و یم  شیپ  دـنز ، یم  ایرد  هب  ار  لد  یکی  تسا ؟ یبلطواد  رظتنم  ماما  ایآ  نارگید ! دـننکب  دـیاب  هچ  ماما ؟ دـشیدنا  یم  هچ  هب  دراپس ؟
نیا بحاص  دیوگ : یم  دنک و  یم  شهاگن  نابرهم  ماما  دیراپسب . نم  تسد  هب  ار  رخآ  مچرپ  نیا  دیراذگب و  تنم  نم  رب  ماما ! دیوگ : یم 
اجک زا  دـمآ ؟ دـهاوخ  هک  مچرپ  نیا  بحاـص  تسیک  دـنز . یم  گـنچ  ناوراـک ، نادرم  لد  رب  تریح  دـینک . ربـص  دـمآ ، دـهاوخ  مچرپ 
دیاب رگید  یبلطواد  دیاش  سپ  دـمآ . دـهاوخن  یـسک  توهرب  نابایب  نیا  رد  هک  نوریب  زا  عمج ؟ نیمه  نایم  زا  ای  نوریب  زا  دـمآ ؟ دـهاوخ 
تنم نم  رب  ربمایپ ! زیزع  يا  دینک . اطع  نم  هب  ار  راختفا  نیا  هللا ! لوسر  دنزرف  دنیـشنب . تباجا  هب  رگید  ییاضاقت  دیاش  دراذگب . شیپ  مدق 
مارآ نانچمه  دشک و  یم  نابلطواد  همه  رـس  رب  یتبحم  تسد  هاگن ، اب  ماما  دیهد ... تصخر  ! الوم دینک . باختنا  ارم  نم ! ياقآ  دـیراذگب .
رود زا  يرابغ  هک  تمـس  نامه  هب  هفوک ، يوس  هب  دنک  یم  هراشا  و  دمآ . دهاوخ  مچرپ  نیا  بحاص  نازیزع ! دینک  ربص  دـهد : یم  خـساپ 
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ود راوس ! ود  بسا و  کی  دوش . یم  رتکیدزن  کیدزن و  هظحل ، هب  هظحل  رابغ  دزات . یم  شیپ  راـبغ  ناـیم  رد  يراوس  دروخ و  یم  مشچ  هب 
دننام یم  ياج  رب  تریح  زا  همه  نایناوراک  دور . یم  شیپ  راوس  رابغ و  تمس  هب  دریگ و  یم  تسد  ارف  ار  مچرپ  ماما  بسا ! کی  رب  راوس 

؟ دـیوگ یم  نخـس  شندـمآ  زا  هدـماین  ماما ، هک  ماـما  وا و  ناـیم  تسا  يا  هطبار  هچ  دور !؟ یم  وا  زاوشیپ  هب  ماـما  هک  راوس  نیا  تسیک  و 
یمن زیاـج  نیا  زا  شیب  ار  تریح  نیمز  رب  گـنرد  ناـیناوراک  دباتـش !؟ یم  شلابقتـسا  هب  نونکا  دزارفا و  یم  وا  يارب  شیپاـشیپ  ار  یتیار 
یتـح فـلع و  بآ و  یب  تسا و  کـشخ  تشد  دنـشک . یم  وـلج  ار  دوـخ  مچرپ ، ماـما و  لاـبند  هـب  دـننک و  یم  اـج  زا  هراـبکی  دـنرمش ،

یم شیپ  راوس  رابغ و  تمس  هب  ماما  يرادشیپ  هب  ینادرم  تسا و  هدنام  ياج  رب  نایگدرپ  نانز و  زا  یناوراک  بیشن . زارف و  یب  تسدکی ؛
، دسرب ماما  هب  هکنآ  زا  شیپ  رایسب  راوس ، دناصقر . یم  نادرم  رس  زارف  رب  ار  نآ  دنز و  یم  مچرپ  لاب  ریز  هب  کشخ  مرگ و  یمیـسن  دنور .
اب ار  دوـخ  زین  راوـس  هارمه  دـنکفا . یم  ورف  ار  دوـخ  راـیتخا  یب  دـنک و  یم  بوـکخیم  اـج  رد  ار  بسا  دـشک . یم  ار  بسا  هنهد  ناـهگان 

نادرم تریح  شطع  تسا . بیبـح  هـک  دـنز  یم  داد  رود  زا  راوـس  دـنلب  ناوـسیگ  نوـگلگ و  هرهچ  دـشک . یم  ریز  هـب  بـسا  زا  یکباـچ 
ورف بسا  زا  ار  دوخ  دوش . کیدزن  ماما  رضحم  هب  هراوس  هک  تسا  هدادن  هزاجا  وا  هب  بیبح  بدا  بیبح ! لاح  هب  اشوخ  دنک ؛ یم  شکورف 
یم شیپ  نابرهم  قاتـشم و  نانچمه  ماما  دوش . کیدزن  ماما  هب  هداتـسیا  هک  دـهد  یمن  هزاجا  وا  تدارا  قشع و  زین  نونکا  تسا و  هدـنکفا 

، دیوب یم  دسوب ، یم  ار  ماما  ياپ  ریز  نیمز  دزیر ، یم  کشا  دنک ، یم  هیرگ  دنز ، یم  وناز  دتـسیا ، یم  دنک . هچ  دـناد  یمن  بیبح  دـیآ و 
هدجـس هب  زاب  دچیپ ، یم  اهوناز  نایم  رد  شدنلب  سابل  دناشک ، یم  ماما  يوس  هب  ار  دوخ  وناز ، تسد و  يرای  هب  دتفا ، یم  ورف  دزیخ ، یمرب 

. دریگ یم  مارآ  ماما  ياهاپ  يور  دنک و  یم  مالـس  دنز ، یم  هجـض  دروآ ، یمن  بات  دزود ، یم  ماما  هاگن  هب  مشچ  دزیخ ، یمرب  دـتفا ، یم 
ینابز چیه  کشا ، زج  دهد . یم  شیاوءام  دوخ  شوغآ  رد  دـنک و  یم  دـنلب  اج  زا  ار  وا  دریگ و  یم  لاب  ریز  هب  تسد  دـنز ، یم  وناز  ماما 

رد بیبح  مالغ  دـنک  هچ  بیبح ؟ هارمه  دـنک  هچ  ياو ! دـیاشگ . یم  بیبح  هارمه  يارب  ار  دوخ  رگید  لاب  ماـما  دـیآ . یمن  بیبح  راـک  هب 
رد هنوگچ  بلق  دـنکب ؟ دـناوت  یم  هچ  کشا  دـیآ ؟ یم  راک  هچ  هب  نابز  تبحم !؟ هدرتسگ  لاب  نیا  لباقم  رد  هعـساو ؟ تمحر  نیا  لباقم 

نیا رد  ریگب  تسد  ارم  وـگب . يزیچ  وـت  تسوـت . نتفگ  نخـس  ياـج  اـجنیا  نک ! يراـی  بیبـح  دـیایب ؟ نوریب  هنوـگچ  سفن  دـنامب ؟ هنیس 
يراک تسا . هدرکن  هیده  نم  هب  لغب  کی  اجکی و  تبحم  همه  نیا  لاح  هب  ات  یـسک  ما . هدیـشچن  ما ! هدـیدن  نم  تبحم ! نارکیب  سونایقا 

هقلح مدوخ  اما  شدوخ ... اما  هدـش ، دازآ  امـش  هار  رد  هک  تسا  هدوب  نم  مالغ  ردارب ، نیا  نم ! دـیما  نم ! يالوم  وگب ! يزیچ  بیبح ! نکب 
هناـش دراـشف و  یم  شوغآ  رد  ار  مـالغ  ماـما ، دـیراذگب . تنم  رگا  دـیهد ، مهار  رگا  دـیریذپب ، رگا  ما . هدرک  شوـگ  رد  ار  امـش  یگدـنب 

زا راوس  نیا  تسیک  دسرپ : یم  دروآ و  یم  نوریب  هواجک  زا  رـس  س ،)  ) بنیز وس  نآ  زا  دنک . یم  وا  ناما  یب  ياهکـشا  رتسب  ار  شنابرهم 
وا هب  ارم  مالـس  دـیوگ : یم  دنیـشن و  یم  بنیز  هرهچ  رب  نیریـش  ناـبرهم و  یمـسبت  رهاـظم . نـب  بیبـح  دونـش : یم  خـساپ  و  هدیـسر ؟ هار 

نیا دنناسر . یم  مالس  امـش  هب  بنیز  نامیوناب  دونـش : یم  هک  تسا  سیخ  کشا  زا  بیبح ، نساحم  تروص و  يانهپ  مامت  زونه  دیناسرب .
تـسد راـیتخا  یب  دـناسرب . مالـس  وا  هب  نینموملاریما  رتخد  يزور  هک  تسا  هدرک  یمن  مه  روصت  یتح  دروآ . یمن  باـت  بیبح ، رگید  ار 

یم رـس  رب  دراد و  یمرب  نیمز  زا  كاخ  دنیـشن . یم  نیمز  رب  دوش و  یم  تسـس  شیاهوناز  دبوک ، یم  شیوخ  تروص  رب  دنک و  یم  دنلب 
! ایادخ دناسرب . مالـس  نم  هب  ناوناب  يوناب  بنیز ، هک  ما  یک  نم  نم ! رـس  رب  كاخ  دنک . یم  هیوم  دـشارخ و  یم  يور  نانز  نوچ  دزیر و 

. مشاب تمظع  همه  نیا  ياریذپ  نم  هک  یتقایل ! یناوت ! یبات !

: دوش یم  فقوتم  سیق  نب  ةورع  يور  شهاگن  دنادرگ و  یم  مشچ  شرکشل  نارس  نایم  رد  دعس  رمع  (6)

یم اپ  نآ  اپ و  نیا  هورع  تسیچ . شفده  هدـمآ و  راک  هچ  هب  اجنیا  هک  یـسرپ  یم  وا  زا  یلع و  نب  نیـسح  شیپ  يور  یم  اجنیا ! ایب  هورع !
هب ار  شنهذ  دزادنا و  یم  ریز  هب  ار  شهاگن  دریذپب . ار  شنامرف  دـناوت  یم  هن  دـیوگب و  هن  دعـس ، رمع  شهدـنامرف  هب  دـناوت  یم  هن  دـنک ؛

نیسح هک  دناد  یم  سک  ره  زا  رتبوخ  وا  دیوگب ؟ هچ  یلو  تسا  هدینش  متفگ ؟ هچ  يدینش  دنک . یم  شاکنک  بسانم  یخساپ  نتفای  لابند 
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ییور هچ  اب  نونکا  تسا . هدرک  توعد  هفوک  هب  ار  وا  هتـشون و  همان  نیـسح  هب  هک  تسا  یناسک  نیلوا  زا  دوخ  وا  تسا . هدـمآ  راک  هچ  هب 
مـسق اـم  يدرک ؟ داـمتعا  ارچ  وت  میدرک ، تعیب  اـم  يدـمآ ؟ ارچ  وت  میتشون ، هماـن  اـم  دـسرپب : دـسرپب !؟ هچ  و  دتـسیاب ، نیـسح  لـباقم  رد 

ما یناسک  هلمج  زا  نم  دعـس ! رمع  يا  رادب  روذعم  ارم  دهد : یم  خساپ  دـنک و  یم  هلد  کی  ار  لد  تبقاع  يدرک ؟ رواب  ارچ  وت  میدروخ ،
نم ورب ! وت  رگید : يرادرـس  هب  دنک  یم  ور  درذگ و  یم  وا  زا  دعـس  رمع  مرادن . ار  وا  رادید  يور  متـسکش . نامیپ  مدرک و  تعیب  وا  اب  هک 

اب هدننک  تعیب  وا و  هدننک  توعد  دوخ  هک  دننک  یم  مرش  ماما  اب  ههجاوم  زا  نمشد ، رکـشل  نارـس  همه  همه . یچ ؟ وت  مه . نم  وربوت ! زین .
زا هک  ردق  نیمه  دنیوگن ، مه  چیه  رگا  دنیوگب ؟ دنناوت  یم  هچ  تسا ؛ ماما  نیجروخ  رد  زونه  ناشیاهاضما  اه و  همان  اهمان و  دنا . هدوب  وا 

هللادبع نب  ریثک  تسا . یفاک  مرش ، زا  ندرم  يارب  دنوش ، یم  ماما  نمشد  دصاق  هک  ردق  نیمه  دنور ، یم  ماما  تمس  هب  نمشد  هاپـس  يوس 
شا ییاورپ  یب  تسا . هشیپ  تیانج  راکهبت و  يدرم  وا  نک . راذگاو  نم  هب  ار  راک  مرادن . يرذع  نم  دیوگ : یم  دراذـگ و  یم  شیپ  مدـق 
رگا دـهد : یم  همادا  دوخ ، دـهد ، یخـساپ  تابثا  ای  یفن  هب  دعـس  رمع  هکنآ  زا  شیپ  تسا . هدـش  شترهـش  بابـسا  یتثابخ ، ره  ماـجنا  رد 

زا هتخیمآ  یهاگن  دعس  رمع  مروایب . شرد  ياپ  زا  منزب و  ریشمش  وا  هب  تشپ  زا  منک ، ریگلفاغ  ار  یلع  نب  نیـسح  مناوت  یم  یتح  یهاوخب 
درادن اورپ  چیه  هکنآ  زا  یکافـس . همهنیا  زا  دسرت  یم  مه  یکاب و  یب  همهنیا  زا  دیآ  یم  شـشوخ  مه  دزادـنا . یم  وا  هب  نیـسحت  سرت و 

. روایب خـساپ  ربب و  ار  ماغیپ  طقف  مهاوخ . یمن  ار  شنتـشک  العف  هن  دـنزب : رجنخ  تشپ  زا  مه  ار  شقیفر  نیرت  هارمه  اـسب  هچ  دیـسرت . دـیاب 
رود زا  ار  وا  تسا ، هتسشن  ماما  رانک  رد  هک  يدعاص  همامثوبا  دتفا . یم  هار  ماما  هاپـس  يوس  هب  دنک و  یم  مکحم  رمک  رب  ار  ریـشمش  ریثک 
لفاغ هب  تسا  هرهش  وا  دیآ ، یم  تمـس  نیا  هب  دراد  راگزور  درم  نیرت  ثیبخ  هللادبع ! ابا  ای  دیوگ : یم  ماما و  هب  دنک  یم  ور  دسانـش . یم 

؟ يا هدمآ  راک  هچ  هب  دتسیا : یم  وا  هار  رس  رب  ماما ، زا  همیخ  دنچ  هلصاف  هب  دزیخ و  یم  رب  اج  زا  عیرس  سپس  و  یگـشیپ . تیانج  یـشک و 
نم دراـشف : یم  ریـشمش  هضبق  رب  ار  شتـسد  ریثک  ربـب . ار  تماـغیپ  دـعب  راذـگب ، ار  تریـشمش  لوا  یلع . نب  نیـسح  يارب  ما  هدروآ  ماـغیپ 

هکنیا زا  لبق  دریگب : ماین  اب  ار  ریثک  ریـشمش  ات  درب  یم  تسد  همامثوبا  مدرگ . یم  رب  دیتساوخن  مهد ، یم  دیتساوخ  مراد . یماغیپ  مرومءام ،
هب تسد  هک  مراذگب  رگا  ادخ  هب  دشک : یم  بقع  ار  دوخ  دریگ و  یم  رتمکحم  ار  شریـشمش  ریثک  هدب . لیوحت  ار  تحالـس  ینزب ، فرح 

یمن وت  هب  يوش . کیدزن  ماما  هب  مراذـگ  یمن  حالـس  اب  ار  وت  مناسر ، یم  ماـما  هب  ار  نآ  نم  هدـب ، نم  هب  ار  تماـغیپ  سپ  ینزب . مریـشمش 
دنک و یم  همامثوبا  راثن  ییاهـشحف  هدیوج  هدیوج  دـیاس و  یم  نادـند  ریثک  درگرب . تسا ، تنایخ  افج و  هب  تترهـش  وت  ورب ! وگن ، میوگ 

یلع نب  نیسح  زا  يور و  یم  دیوگ : یم  دنک و  یم  ادص  ار  سیق  نب  ةرق  دعـس ، رمع  مناسرب . ار  وت  ماغیپ  دنتـشاذگن  رمع ! ددرگ . یم  زاب 
وا هرهچ  ماما ، دتفا ، یم  هار  ماما  هاپس  تمـس  هب  یمالک  چیه  یب  سیق ، نب  ةرق  تسیچ ؟ شفده  تسا و  هدمآ  راک  هچ  هب  اجنیا  یـسرپ  یم 

هفیاط زا  وا  نم ! يالوم  يرآ ، دهد : یم  خساپ  تسا ، هتسشن  ماما  رانک  رد  هک  بیبح  دیسانش ؟ یم  ار  وا  دسرپ : یم  دنیب ، یم  رود  زا  هک  ار 
يزور هک  مدرب  یمن  نامگ  زگره  متخانـش و  یم  هدـیقع  نسح  هب  ار  وا  نم  دـیآ . یم  باسح  هب  ام  هدازرهاوخ  میمت ، هلیبق  زا  تسا  هلظنح 

نبا لا  ؤس  دونـش و  یم  خـساپ  دـنک . یم  مالـس  دـسر . یم  ماما  هب  ات  دوش  یم  رتکیدزن  کـیدزن و  سیق  نب  هرق  منیبب . ار  وا  عضوم  نیا  رد 
یمن رگا  ایب . هک : دنتشون  همان  نم  هب  هفوک  ناترهش  مدرم  دهد : یم  خساپ  ماما  تسیچ ؟ ناتفده  دیا و  هدمآ  راک  هچ  هب  دسرپ : یم  ار  دعس 

نب هرق  نک . ربص  هک : دنک  یم  هراشا  بیبح  نتفر ، زا  شیپ  اما  تسا ؛ هدرک  تفایرد  ار  خساپ  هداد و  ار  مایپ  دصاق  مدرگ . یم  زاب  دـنهاوخ 
هب وت ! رب  يا  و  دـیوگ : یم  باـتع  رهم و  زا  هتخیمآ  ینحل  اـب  بیبـح  دروخ . یم  هرگ  بیبـح  يانـشآ  هاـگن  هب  شهاـگن  دتـسیا و  یم  سیق 
ام شناردپ ، وا و  هطساو  هب  ادخ  هک  زیخرب  يدرم  يرای  هب  سیق ! نب  هرق  ایب  ایب ، ناگشیپ ؟ متس  نآ  تمـس  هب  يدرگ  رب  یهاوخ  یم  یتسار 
یم دعس  نبا  هاپـس  هوبنا  هب  یهاگن  تسا . يراوشد  باختنا  دنام . یم  ددرم  سیق  نب  هرق  تسا . هدیـشخب  تمارک  تزع  تایح و  ار  امـش  و 

ات دوش  یم  رود  بیبح  زا  تعرـس  هب  و  درک . دیاب  هچ  هک  منک  یم  رکف  دـعب  مربب ، ار  ماغیپ  راذـگب  ماما . دودـحم  مایخ  هب  يرظن  دزادـنا و 
: دـیوگ یم  دوخ  اب  دوش . یم  مگ  نمـشد  هاپـس  يایرد  رد  ات  دـنک  یم  لابند  ار  وا  نانچمه  بیبح  هاگن  درازاین . ار  وا  شراب  تمالم  هاـگن 

هفیاط دای  هب  حالـس . رد  قرغ  نمـشد  همهنآ  لباقم  رد  ماما ، ییاهنت  همهنیا  زا  دنکـش  یم  شلد  دعب  و  تشگ . دـهاوخن  زاب  نیقی  هب  تفر ،
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رگا دننکاس ؛ فارطا  نیا  رد  دسا  ینب  زا  يا  هفیاط  نم ! ياقآ  دننک : یم  یگدنز  اونین  کیدزن  ییاتـسور  رد  هک  دـتفا  یم  دوخ  هلیبق  زا  يا 
نانمشد رش  نانآ ، هطساو  هب  دنک و  تیاده  ار  نانآ  امـش  دوجو  تکرب  هب  ادخ  دیاش  مناوخب . ادخ  نید  يرای  هب  ار  اهنآ  نم  دییامرف  هزاجا 

دناوتب رگا  بیبح  دور و  یم  یکیرات  هب  ور  اوه  دـهد . یم  تصخر  دزاون و  یم  ار  بیبح  زیمآرهم ، یهاـگن  اـب  ماـما  دـنک . مک  امـش  زا  ار 
اب بیبح  تسا . يراوشد  راک  مه  نمـشد  لیخ  نایم  زا  روبع  دـسر . یم  ماـجنا  هب  توعد  بشما  مه  دـنک ، دوخ  رفـس  لـمحم  ار  یکیراـت 

یکیرات رد  تعرـس و  نآ  هب  ندرپس  هار  دزات . یم  دوخ  هلیبق  تمـس  هب  تعرـس  اب  دنز و  یم  رود  ار  نمـشد  هاپـس  دایز ، اتبـسن  يا  هلـصاف 
رگا تسین . یناـسآ  راـک  دزرو ، یم  لـخب  مه  دوـخ  هرهچ  مین  شیاـمن  زا  زین  هاـم  هک  یلاـح  رد  بیبـح ، يوـس  مـک  ياهمـشچ  اـب  بـش ،
ناشن اهرداچ  شتآ  ياه  هلعش  دوش . یط  دیاب  هنوگچ  ناتسکیرات  نیا  تسین  مولعم  دشابن ، مه  بسا  ریظن  مک  تسارف  نیبزیت و  ياهمشچ 
هدیسر هلیبق  زرم  هب  هک  دنامهف  یم  بیبح  هب  بش ، نابهاگن  نیلوا  دایرف  يادص  تسا . هدوبرن  ار  هلیبق  يرایـشه  زونه  باوخ ، هک  دهد  یم 

سردـید رد  هک  تسه  انـشآ  ردـقنآ  بیبـح  هرهچ  دـنامب . ناـما  رد  ناـبهاگن  رایـشه  ریت  زا  اـت  دناتـسیاب  لـیجعت  هب  ار  بسا  دـیاب  تسا و 
لا و ؤس  زج  هلیبق ، ناـیم  رد  بیبح  یناـهگان  تقو و  یب  روضح  دـبایب . روبع  هناورپ  تزع  مارتـحا و  اـب  دوش و  هتخانـش  لعـشم ، ییانـشور 

رارق يواکجنک  لا و  ؤس  لعشم و  زا  يا  هریاد  نایم  رد  بیبح  یندز ، مه  رب  مشچ  هب  دشاب . هتشاد  یپ  رد  دناوت  یم  هچ  تریح  بارطضا و 
هب ار  رگیدـمه  همه ، تسا . هدـناشک  ناـبایب  هب  بش  تقو  نیا  ار  هلیبق  ریپ  يربخ  هچ  هک  دـننادب  دـنهاوخ  یم  هلیبـق  نادرم  همه  دریگ ، یم 

ناتیارب ار  نامه  نم  تسیچ ؟ دروآ ، یم  شا  هلیبق  يارب  يدـئار  هک  يا  هیدـه  نیرتهب  دـیوگب : نخـس  بیبح  اـت  دـننک  یم  توعد  توکس 
؟ دشاب دناوت  یم  هچ  هلیبق  ریپ  کی  هیده  نیرتهب  نابایب ، تملظ و  بش و  هماگنه  نیا  رد  دوش ؛ یم  سبح  هلیبق  هنیـس  رد  سفن  ما ... هدروآ 
، ربمایپ رتخد  دنزرف  نینموملاریما ، دنزرف  نیـسح ، نامماما  دنبایرد . قیقد  ار  ارجام  ات  دـننک  یم  رت  گنت  ار  اهمـشچ  زیت و  ار  اهـشوگ  همه ،

رازه دنچ  اب  هیواعم  نب  دیزی  روتـسد  هب  دعـس  نب  رمع  تسا . هدمآ  رد  نمـشد  هرـصاحم  هب  اونین  نابایب  رد  مالـسلا -  مهیلع  ارهز - ، همطاف 
درم رازه  زا  مادک  ره  هک  دنیوا  درگ  ینادرم  تسوا . يرای  رد  امش  تاجن  تداعـس و  تسا . هتـسب  وا  لتق  هب  رمک  هتـسب و  وا  رب  ار  هار  هاپس 
یم امـش  يارب  ار  راختفا  فرـش و  نیا  دـینم  نوخ  مه  هریـشع و  موق و  امـش  نوچ  دـنیوش . یمن  وا  زا  تسد  ناج ، ياپ  اـت  دنرـس و  یگنج 

. دـینیب یم  هداـشگ  راـگدرورپ  تمحر  برق  رد  ار  ربماـیپ  شوغآ  دـیوش ، هتـشک  هار  نیا  رد  امـش  زا  مادـک  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  مهاوـخ .
نادیم دراو  دنکـش و  یم  تسد  اب  ار  هلیبق  نادرم  هقلح  ریـشب ، نب  هللادبع  هدـشن ، وحم  بش  يایرد  رد  بیبح ، مالک  جاوما  زونه  مالـسلاو .

هفیاط هب  خیش  زا  تسود ، هب  تسود  زا  هیده  نیرتهب  هک  یتسار  هب  بیبح ! يا  دنک  اطع  ریظن  یب  شاداپ  ار  وت  ادخ  دوش : یم  بیبح  هبذاج 
راگنا و  مرذگ .. یمن  نامیپ  نیا  زا  ناج  ياپ  ات  مراکیپ و  نیا  بلطواد  نیلوا  نم  ادـخ  هب  يا . هدروآ  وت  هک  تسا  نیمه  هلیبق  هب  دـئار  زا  و 
نامیپ دنیآ و  یم  شیپ  یکی  یکی  ، دارفا ندیبلط . زرابم  ندناوخ و  زجر  نتـشگ و  رود  هب  دنک  یم  عورـش  دـشاب ، هدـش  زیتس  گنج و  هاگ 

یم ادج  اهرداچ  ياهتنا  زا  يا  هیاس  ناهگان  هنایم ، نیا  رد  دوش . یم  انـشآ  رادولج  تسد  يامرگاب  ناشتـسد  هلیبق  زا  درم  دون  ات  دندنب  یم 
دیاش دریگ . یمن  يدج  ار  هیاس  زیرگ  سکچیه  دنیـشن . یم  هام  هرهچ  رب  هریت  يربا  دنک . یم  مگ  نابایب  تملظ  رد  ار  دوخ  کت  هب  دوش و 

دون و دریگ و  یم  رارق  باکر  رب  اپ  کی  دون و  دوش ، یم  نیز  بسا  کی  دون و  تسین . عادو  تصرف  دشاب . هدز  نابایب  هب  یگرگ  ای  یگس 
ار ناوراک  قشاع ، تسم و  رـس  نانچمه  بیبح ، دزرل . یم  راوس  کـی  دون و  ياـپ  ریز  رد  نیمز  ناـهگان  و  دوش ؛ یم  هدیـشک  هنهد ، کـی 
هتفرگ و نانچمه  هاـم ، دـناشوپ . یم  ار  نادرم  يور  رـس و  ناـبایب  مرن  كاـخ  دننیـشن و  یم  قرع  هب  مارآ  مارآ  اهبـسا  دـنک . یم  يرادولج 
ار شیوخ  بکرم  هدزتشحو ، نارگن و  بیبح ، ناهگان  تسا . هدنامن  یهار  نیـسح  مایخ  ات  دیاپ . یم  ار  ناراوس  اهربا ، يال  هبال  زا  نیگمغ 

لباقم رکـشل  نیا  دوش . یم  هدیـشک  نابایب  مرن  كاخ  رب  یناهگان ، ینداتـسیا  هب  ناـشیاپ  زین  رگید  بسا  دون  دـنک و  یم  بوکخیم  اـج  رد 
لباقم رکـشل  هب  مارآ  مارآ  بیبح  دـنز ، یم  گنچ  راوس  دون  لد  رب  تشحو  یتفگـش و  تسا !؟ هدـش  زبس  نابایب ، نیا  رد  هنوگچ  ناـهگان 

هدنامرف دیا ؟ هدمآ  راک  هچ  هب  دیتسیک و  امـش  دنز : یم  دایرف  بیبح  دـشک . یم  ولج  ار  دوخ  هتفراو  مرن و  زین  ناوراک  دوش و  یم  کیدزن 
، منادرگ زاب  ار  ناتناوراک  هک  مرومءام  یگنج . راوس  دصناپ  اب  دعس ، رمع  هاپس  زا  يرادرس  قرزا ، منم  دهد : یم  خساپ  هرعن  هب  لباقم  هاپس 
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هن ناتدوخ ، هلیبق  زا  ناتدوخ ، زا  دونش : یم  خساپ  و  تسا !؟ هدرک  ربخ  ار  امـش  سک  هچ  دسرپ : یم  هدزتریح  بیبح  منارذگب . غیت  مد  زا  ای 
زاب دنز : یم  دایرف  بیبح  تسا . هدـش  هدـنک  اه  همیخ  ياهتنا  زا  شیپ  یتعاس  هک  ددرگ  یم  زاب  يا  هیاس  هب  ناوراک  همه  نهذ  و  نوریب . زا 

یگنج دچیپ و  یم  مه  هب  ناهگان  هاپـس  ود  دـشخرد . یم  نابایب  ناتـسبش  رد  ریـشمش  کی  دون و  قرب  ناهگان  و  میگنج . یم  میدرگ ، یمن 
اما تسا ، ریپ  هچ  رگا  بیبح  دنز . یم  گنچ  بش  لد  رب  اهراوس  دایرف  اهریـشمش و  دروخرب  اهبـسا و  ههیـش  يادـص  دریگ . یم  رد  تخس 

فیلکت کی ، دون و  هب  دصناپ  کی و  هب  جنپ  دشک . یمن  لوط  دایز  گنج  دنازیرگ . یم  شفارطا  زا  ار  نمشد  وا  ياهیروالد  هرطاخ  زونه 
رب هچنآ  ناوراک  زا  دننک . یم  لگ  یخرس -  هب  ار -  نابایب  كاخ  دتفا و  یم  نیمز  هب  اهبـسا  اه و  هتـشک  هاپـس ، ود  زا  دنک . یم  هرـسکی  ار 

هتشک دریگ . یم  شیپ  زیرگ  هار  ددنب و  یم  اهبـسا  هب  ینیعلا  ۀفرط  رد  ار  شیوخ  ياه  هتـشک  دنیب ، یمن  زیرگ  زج  يا  هراچ  دنام ، یم  ياج 
شدارفا بولغم و  ار  ناوراک  هک  بیبح  ددرگ . یم  زاب  هاگودرا  يوس  هب  حتاف  دعـس  نبا  رکـشل  دنام و  یم  نیمز  رب  نانچمه  نمـشد  ياه 

هک ماما  نآرق  توالت  رطع  دوش ، یم  کیدزن  مایخ  هب  یتقو  دزات . یم  ماما  مایخ  تمس  هب  هدرـسفا  نیگمغ و  دنیب ، یم  هتخیرگ  مزهنم و  ار 
رانک ار  اورپ  تسا . هتشگزاب  یهت  اهنت و  هکنیا  زا  دنک  یم  مرش  ساسحا  نانچمه  اما  دشخب . یم  هرابود  یناج  وا  هب  تسا ، هدیچیپ  اضف  رد 
کی طقف  ماما و  مالک  کی  اما  دراد . یم  رب  ار  همیخ  ياضف  شا  هیرگ  قه  قه  دـیاشگ و  یم  ماما  ياـپ  ریز  رد  کـشا  همـشچ  دـنز و  یم 

. هللااب الا  ةوقال  لوح و  ال  دشخب : یم  شنیکست  دزیر و  یم  وا  بلق  رد  ار  ایند  شمارآ  راگنا  ماما ، مالک 

اب رادوریگ  رد  هبـش ، دنچ  هام  دوش . یم  رت  مکارتم  رتظیلغ و  هظحل  هب  هظحل  یگریت  تسا و  هتخادـنا  هیاس  نامز  نیمز و  رب  بش  ( 7)
. دنزادنا یم  شا  هرهچ  رب  شارخ  دننک و  یم  هطاحا  رت  تخس  ار  وا  هظحل  ره  هک  تسا  یهایس  ياهربا 

هک ییاهودـنک  دـنا ؛ هتفرگ  شوغآ  رد  ار  مه  هدرب و  مه  ندرگ  رد  تسد  هتـسخ  بیرغ و  ناکدوک  نوچ  نوزحم  کچوک و  ياـه  همیخ 
یکیرات لمحم  رب  درمان  نمـشد  ادابم  دنک ؛ یم  یبات  یب  نت  همیخ  رد  شلد  لاله  نب  عفان  دوش . یم  دـعاصتم  اهنآ  زا  نآرق  نیریـش  ياوآ 

هتسشن اجنیا  نم  هک  ادابم  دریگب . لکش  یناهگان  یموجه  هرـصاحم و  نمـشد ، نئاخ  لایخ  رد  ادابم  دروآ ، شروی  مرح  مایخ  هب  دنیـشنب و 
یم ار  تشد  شبقارم  برطضم و  ياهمـشچ  اب  دنز و  یم  نوریب  همیخ  زا  دنک ، یم  مکحم  رمک  رب  ار  ریـشمش  دزیخ ، یم  رب  اج  زا  مشاب ...

شیپ هیاس  يوس  هب  بقارم  طاتحم و  دـنک و  یم  مکحم  ریـشمش  هضبق  رب  ار  تسد  مرح . مایخ  فارطا  رد  راگنا  تسا  يا  هیاس  نیا  دواک .
، تسین هیاس  نیا  هن ، ياو ، يا  دنارگ ؛ یمرب  يور  مارآ  كاخ ، رب  اه  همکچ  مرن  يادص  زا  هیاس  دوش . یم  رت  کیدزن  کیدزن و  دزخ . یم 
رد همیخ  زا  راک  هچ  هب  ماما  زیگنارب  لوه  بش  همین  نیا  رد  دـنک !؟ یم  هچ  اـجنیا  رد  ماـما  تسا ! ماـما  تسا . قلطم  رون  تسا ، ضحم  رون 

نابایب هب  اپ  تسا و  هدـنک  نت  زا  شیاسآ  تخر  ارچ  دـیاسایب ، یتخل  نافوط ، زا  لـبق  شمارآ  رتسب  رب  دـیاب  هک  یبش  نیا  رد  تسا !؟ هدـمآ 
يارب مرگنب و  ار  فارطا  نیا  ياه  بیـشن  زارف و  هک  مدوب  هدمآ  دهد : یم  خساپ  یمرن  هب  ماما  ار  عفان  هتفگن  ای  هتفگ  لا  ؤس  تسا !؟ هدرپس 
تسد عفان  تسا ؟ هدروآ  رد  همیخ  زا  تسا و  هدنازیخ  رتسب  زا  یتین  هچ  ار  وت  روطچ ؟ وت  مشیدنیب . ینمءام  نمشد ، هلمح  موجه و  رد  مرح 

هک دـناد  یمن  دـنک  یم  زاب  ولگ  رد  ار  شهار  هک  یمالک  دـناشوپب . ار  دوخ  ینارگن  بارطـضا و  دـهاوخ  یم  راـگنا  دراذـگ ، یم  بلق  رب 
نمشد و ییاهنت و  بش و  نیا  امش و  ناتیادف ! ممـشچ  ماما ، يا  میامـش  نارگن  نم  دناوت : یمن  مه  ار  شنتفگن  اما  هن ، ای  تسه  ماما  خساپ 

یم بآ  دور و  یم  شیپ  اهکلپ  تشپ  ات  مارآ  مارآ  دـعب  و  مکارتم -  دوش -  یم  ضغب  عفان ، يولگ  رد  مـالک  اداـبم ... یکافـس ، تثاـبخ و 
هچ دـنک : یم  ماگمه  دوخ  اـب  ار  وا  درـشف و  یم  فطل  هب  دریگ ، یم  تسد  رد  ار  وا  تسد  رهم  هب  ماـما  دزیر . یم  ورف  اـه  هدـید  زا  دوش و 

دوش و یم  ماگمه  ماما  اب  هنادیرم  عفان ، دوشب . دیاب  هچنآ  دوش  یم  دبای ، یمن  هار  للخ  فلخ و  هک  ادـخ  هدـعو  رد  عفان ؟! يا  ساره  ياج 
: دسرپ یم  هنامیمصو  دراذگ  یم  عفان  هناش  رب  تسد  ماما  دنیـشن . یم  شناج  رد  ماما  ياهماگ  شمارآ  تبالـص و  ساره ، لوه و  ياج  هب 

یم تسـس  عفان  ياهاپ  زیرگ ؟ عفاـن و  زیهرپ ؟ عفاـن و  یبیرغ ! لا  ؤس  هچ  ياو ! تسه ؟ وت  رد  هکلهم  نیا  زا  زیرگ  زیهرپ و  هب  یلیاـمت  چـیه 
رهاظ ملد  نامـسآ  رد  يا  هظحل  یلایخ  نینچ  ربا  یتح  رگا  دنیـشنب  میازع  هب  مردام  دـتفا : یم  ماما  ياهاپ  رب  شناج  مامت  اب  هکنانچنآ  دوش 
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يا نمـشد . رجنخ  رازه  هاگ  هسوب  نم ، لباقان  نت  نیا  نمـشد ، بسا  رازه  نم و  بسا  نیا  نمـشد ، ریـشمش  رازه  نم و  ریـشمش  نیا  دوش .
گرم يوسنآ  ات  نم  درک ، وت  فطل  نیهر  ار  ام  هک  ادـخ  نامه  هب  داد . ام  هب  ار  وت  داهن و  تنم  اـم  رب  هک  ادـخ  ناـمه  هب  دـنگوس  نینزاـن !
هرابود ناوت  یـشرع ، يا  همـشرک  اب  دنک ، یم  دـنلب  اج  زا  راختفا  اب  ار  ناحتما  رد  زوریپ  درگاش  نیا  ماما  دـش . مهاوخن  ادـج  وت  زا  شیوخ 

بنیز همیخ  هب  یلزا ! یقاـس  يا  رگید  يا  هعرج  رگید ، یماـج  دورب ؛ دـناوت  یمن  دور ، یمن  وا  اـما  دـنک . یم  شا  هناور  دـشخب و  یم  شا 
لایخ دنک . یم  ذوفن  همیخ  لالخ  زا  شلایخ  دنام و  یم  مرح  نوریب  عفان  دوش . یم  رهاوخ  همیخ  دراو  دنک و  یم  مخ  رس  ماما  دنا ، هدیـسر 

رد مرح  هک  دـنک  یم  ساسحا  عفان  دونـش . یم  مه  ار  بنیز  زامن  مالـس  عفان ، لاـیخ  دـنیب و  یم  بش  هلفاـن  رخآ  دهـشت  رد  ار  بنیز  عفاـن ،
نیا دنام و  یم  هداتسیا  مرح  لخاد  رد  نانچمه  عفان  لایخ  اما  . دنیـشن یم  ورف  هناعـضاوتم  ماما ، نتـسشن  اب  دتـسیا و  یم  دق  مامت  ماما  لباقم 

دنراذگن اهنت  دربن ، هنایم  رد  ار  وت  هک  دنراد  نید  لد و  ردقنآ  يا ؟ هدومزآ  ار  تباحصا  ایآ  ردارب ! زیزع  دونـش : یم  ار  ماما  هب  بنیز  مالک 
، دـنروالد دـنریلد ، ما ، هدومزآ  ار  نانآ  نم  ملد ! يانـشور  ممـشچ ! رون  مرهاوخ ! يرآ  هک : دونـش  یم  عفاـن  لاـیخ  دنراپـسن ؟ نمـشد  هب  و 
. دنرت قشاع  دنرت ، هتفیـش  دنرت ، سونءام  ردام ، هنیـس  هب  یکدوک  زا  نم ، هار  هار ، نیا  هب  دنراکـش و  نمـشد  دنـسانش ، تسود  دـنزارفارس ،
رب نونج  تسا و  هدوبر  ار  شناما  هیرگ  تسا ، هداهن  نابایب  هب  رس  لاحناشیرپ  لد و  هتفشآ  تسا ، هتفر  دوخ  تسا و  هتشاذگ  ار  لایخ  عفان ،
ام دراذگ !؟ یم  هچ  ادخ  لوسر  رتخد  لد  رد  نیبب  ایب  تسا !؟ نتفخ  هاگ  هچ  نیا  بیبح ! يآ  بیبح ! تسا : هتخادـنا  گنچ  شدوجو  مامت 

میا هدرم  ام  تسا ، رارق  یب  کـلم  تسا ، هتفـشآ  کـلف  تسا ، مارآاـن  شرع  میـشمارآ و  رد  اـم  تسا ، ناـشیرپ  بنیز ، بنیز ، میا و  هتفخ 
ایب رهاـظم ! نب  بیبح  بیبح ! مینک  يراـک  اـیب  اـیب ، تسا ، باـت  بت و  رد  شنیرفآ  تسا ، برطـضم  تاـیح  تسا ، رطـضم  حور  هک  رگم ،

راگنا دـناهج . یم  اج  زا  هدـیزگ -  تریح -  رام  ار  وا  دـچیپ و  یم  بیبح  ناج  نت و  رد  يا  هقعاص  نوچ  عفان  نونج  مینک . رـس  هب  یکاخ 
يا ناگداز ! تریغ  يا  دـنز : یم  دایرف  دزیخ و  یمرب  دنیـشن ، یم  دـنک ، یم  هلو  ره  دود ، یم  اـه  همیخ  فارطا  رد  دراد ، هارمه  هلزلز  ربخ 

زا رن  ناریش  یندز  مه  هب  مشچ  رد  دییایب ... دیزیخرب ، تسین ، نتفخ  هاگ  نارابت ! توتف  يا  ناداژن ! فرش  يا  نانکفا ! ریـش  يا  نادرم ! رویغ 
، میدوبن میتسین ، باوخ  ام  تسا ؟ هدروآ  شروی  نمـشد ، تسا ؟ هدش  ربخ  هچ  دننک : یم  هرود  ار  بیبح  دـنهج و  یم  نوریب  اه  هشیب  مایخ 
: دروخ یم  هرگ  مشاه  ینب  هاگن  هب  شهاگن  دـنادرگ و  یم  مشچ  ناریـش ، نایم  رد  بات  یب  بیبح ، تسا ؟ هدـش  ربخ  هچ  میتراـشا ؟ رظتنم 
، دیا هناخ  مرحم  امـش  تسا ؛ هداتفا  ناگیاسمه  ناج  رب  هک  تسا  یـشتآ  نیا  دیا . هناخ  لها  امـش  دیمـشاه ، ینب  امـش  دیورب ، امـش  هن ، امش 

یم هیقب و  هب  دـنک  یم  ور  دـعب  و  تسام . هناخ  رد  شتآ  نیا  اشنم  تسام و  راک  راک ، نیا  هک  دـیباوخب  هدوسآ  دـیورب و  دـیتیب ، لـها  اـمش 
گنن نیا  تسا ؟ هدیـسر  مرح  ماشم  هب  ام  روضح  عرازم  زا  ینوبز  يوب  هک  میا  هدرک  هچ  ام  دیا ؟ هدرک  هچ  امـش  ما ؟ هدرک  هچ  نم  دیوگ :

باهتلا بارطـضا و  رد  مرح  میـشاب و  هدـنز  ام  هک  ام  يارب  تسین  راع  نیا  دـنک ؟ دـیدرت  نامندـنامن  ندـنام و  رد  مرح  هک  ام  يارب  تسین 
دیدرت نیا  بابسا  دنا ، هتخیرگ  هنابش  هک  ناشو  شافخ  نآ  دیاش  دیوگ : یم  نیگمرش  یکی  دنیشن ، یم  ناریـش  رورغ  رب  مرـش  قرع  دشاب ؟
تعیب دهع و  مراذـگ و  یم  مرح  هناتـسآ  كاخ  رب  ار  مرـس  مور ، یم  مایخ  تمـس  هب  نالا  نم  دـشاب  هچ  ره  دـیوگ : یم  بیبح  دـنا . هدـش 

رد يراکـش  ياهزاب  نوچ  دـنیآ ، یم  دورف  مرح  هاگرد  رب  ناراـی  بیبح و  یندز  مه  هب  مشچ  رد  منک . یم  دـیدجت  مرح  اـب  ار  ما  یگدـنب 
زج امش  ناناوج  ياهریشمش  مییامش و  ياهریشمش  ام  هللا ! لوسر  ناگدازآ  يا  تسانشآ : مرح  لها  يارب  بیبح  يادص  یبآ . همشچ  رانک 

بیسآ و یپ  رد  هک  نانآ  رب  درب  شرویو  دزاتب  هک  دروخ  یم  مسق  امـش  مالغ  نیرت  نسم  نیا  و  دیآ . یمن  دورف  امـش  ناهاوخ  دب  ندرگرب 
میدرب و یم  موجه  نمـشد  رب  هتخآ  ياهریـشمش  اب  نونکا  مه  دوبن ، ماما  رما  راـظتنا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  يدـنوادخ  هب  دنیامـش . دـنزگ 
زا تسد  تداهش  ياقتلم  ات  هک  مییوگب  میا  هدمآ  مینک . دیدجت  امـش  اب  ار  نامیگدنب  تعیب  ات  میا  هدمآ  ام  میداد . یمن  ناشتلهم  يا  هظحل 

: هک دنونـش  یم  مرح  ناتـسبش  زا  ار  ینامـسآ  يادـص  نیا  ناهگان  نالی  نادرگ و  همه  میراد . یمن  رب  هللا  لوسر  تیب  لها  ماما و  تیاـمح 
. دیراد ساپ  ار  هللا  لوسر  مرح  نادرم ! رویغ  ناتنیط و  كاپ  يا  امش  هب  ابحرم 

دنک یم  یبات  یب  بیبح ، نت  سفق  رد  ناج  (8)
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دنک یم  یبات  یب  بیبح ، نت  سفق  رد  ناج  (8)

. تسا هدـش  ناوج  هرابکی  تسا و  هتفرگ  تدارا  يوضو  قشع ، همـشچ  رد  تسا ، هدـنک  ار  يریپ  تخر  راگنا  تسین . دوخ  لاح  هب  بیبح ،
هدـیدن لاح  نیا  هب  نونکات  ار  بیبح  سکچیه  تسا . هدرپس  قشع  تسد  هب  لد  ماجل  تسا و  هدرب  دای  زا  یماـمت  هب  ار  شیوخ  هک  یناوج 

مگ قوشعم  هاگن  رد  ار  دوخ  یهاگ  دزود ، یم  مشچ  قفا  هب  یهاگ  دزادـنا ، یم  مرح  مایخ  هب  یهاگن  یهاگ  دـشک ، یم  هآ  یهاـگ  تسا ،
نیا رد  مهنآ  هدنخ  یخوش و  تسا !؟ ندیدنخ  ياج  هچ  نیا  بیبح ! دیوگ : یم  وا  هب  ریرب  ددنخ . یم  یهاگ  دیرگ و  یم  یهاگ  دنک ، یم 

هبیاطم لزه و  اب  ار  وت  هلتاقم ، رـصح و  ياسفنا  نیا و  رد  یهیقف ! ملاع و  وت  يا ! هفیاط  ریپ  وت  یئارقلادیـس ! وت  تسین . وت  نءاش  رد  ماـگنه ،
، اجنیا دیوگ : یم  دـنز و  یم  ریرب  تشپ  رب  برط  تسد  دـنک ، یم  ریـس  اوه  ياهلاب  رب  هک  شیوخ ، ياپ  رب  هن  راگنا  هک  بیبح  و  راک ؟ هچ 

نم زا  سکچیه  زین  یناوج  جوا  رد  هک  يریپ  شکرمک  نیا  رد  هن  تسا ؟ هدـنخ  ياج  اجک  تسین ، هدـنخ  ياج  رگا  لاـصو ، يامدـمد  رد 
زین وت  تسام ، راظتنا  رد  هچ  ینتـسکش  سفق  نیا  يارو  رد  هک  ینیبب  رگا  زین  وت  اما  ... اما تسا !؟ هدینـش  تسا . هدینـشن  دج  ریغ  مالک  کی 

يرمع نم  یشک . یم  رپ  ینک و  یم  اهر  هدنخ  هارمه  ار  ناج  تسا ، هدوشگ  شوغآ  هداتسیا و  یسک  هچ  زرم  نیا  يوس  نآ  هک  ینیبب  رگا 
هنوگچ منک ، ادیپ  ار  دوخ  هنوگچ  مسانشب ؟ جنرت  زا  تسد  هنوگچ  لاصو ، فسوی  نیا  رادید  هب  نونکا  ما . هدوب  لاجم  نیا  رامش  هظحل  ار 

هک دوخ ، هن  وا  تسا . هدرک  شدوخیب  دوخ  زا  هدز ، كاـچ  ار  بیبـح  ناـبیرگ  هک  ینونج  قشع و  مریگب ؟ گـنچ  رد  مباـیرد و  ار  شیوخ 
تـسود تیاهن . یب  رهم  اب  يردـپ  ار  ماما  دـنیب و  یم  تبحم  دـنمزاین  یکدوک  ار  دوخ  یهاگ  تسا . هدرک  مگ  ماـما  اـب  ار  شا  هطبار  یتح 

دنیب یم  هداس  يزابرـس  ار  دوخ  هاگ  دراپـسب . ماما  رگـشزاون  ياهتـسد  هب  ار  شلد  نارکیب  شطع  دنک و  مگ  ماما  شوغآ  رد  ار  دوخ  دراد 
، قوشعم همـشرک  کی  هب  هک  دبای  یم  یقـشاع  ار  دوخ  هاگ  دروایب . تسد  هب  ار  دوخ  ردق  هدنامرف  تیاضر  دنک  یم  شالت  اوق  مامت  اب  هک 
هب هک  دنیب  یم  يا  هرذ  ار  دوخ  هاگ  دراد . ریوصت  کی  ساکعنا  ناوت  اهنت  هک  دـنک  یم  ساسحا  يا  هنییآ  ار  دوخ  هاگ ، دوش . یم  رتسکاخ 

. دزوس یم  دوخ  ياقآ  يوس  زا  ینامرف  رودص  بات  بت و  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  یمالغ  ساسحا  هاگ  دنک . یم  دوعـص  دیـشروخ ، تمس 
یم شلابند  هب  وا  دنک و  یم  يزاب  هنیدم  ياه  هچوک  رد  هک  یندیتسرپ  یکدوک  ینتـشاد . تسود  فیطل و  دنیب ، یم  یکدوک  ار  ماما  هاگ 

هب ناهد  رمش  و  دناوخ ، یم  هبطخ  دنار و  یم  نخـس  تجح ، مامتا  هب  نمـشد ، لباقم  رد  ماما  یتقو  درازایب . ار  شیاپ  يراخ  ادابم  هک  دود 
دیرم تریغ  قوشعم ، هب  قشاع  تریغ  دشخرد ، یم  بیبح  ياهمشچ  رد  تریغ  قرب  دنکش ، یم  ار  وا  یسدق  مالک  دیاشگ و  یم  تراسج 
نآرق هب  يراـق  تریغ  نید  هب  هیقف  تریغ  ریپ  هب  کـلاس  تریغ  اـقآ ، هب  مـالغ  تریغ  كدوـک ، هب  ردـپ  ردـپ و  هب  كدوـک  تریغ  دارم ، هب 
تروص رب  ار  شدایرف  مامت  دـناهج و  یم  اـج  زا  دنپـسا  نوچ  ار  بیبح  هک  یتریغ  ماـما . هب  مومءاـم  تریغ  بلق و  مشچ و  هب  تسد  تریغ 

. تسا هدروخ  تواسق  تلاهج و  رهم  تلد  رب  وت  نیسح !؟ نخس  كرد  اجک و  وت  یتلالـض ! كرـش و  مداتفه  يداو  رد  وت  دزیر : یم  رمش 
ورف ار  وا  شطع  اهنیا  اما  دهد . یم  نخس  همادا  ماما  دناشن و  یم  دوخ  ياج  رد  ار  رمش  وا ، تبالـص  اب  مالک  نیا  و  وگم . نخـس  ریمب و  وت 
ریوک درم  وا  تایح و  همـشچ  تسا  هدـش  وا  يارب  گنج  دوش . یم  شوماخ  تداهـش  يا  هعرج  اب  اهنت  راگنا  وا  شطع  شتآ  دـناشن . یمن 

یم يا  هناهب  وا  دنبلط . یم  زرابم  دنناوخ و  یم  زجر  دـنیآ و  یم  نادـیم  هب  هللادـیبع  دایز و  مالغ  ود  ملاس  راسی و  هدیـشک . یگنـشت  هدـید 
یم زاب  تداهـش  زرم  يوس  نیا  رد  اما  ... اما ... دریگ یم  نادیم  تصخر  دوش و  یم  هدایپ  بسا  زا  دناشک ، یم  ماما  تمـس  هب  ار  نانع  دـبای ،
دتفا یم  مچرپ  کی  وا  نداتفا  اب  دنک . نادیم  هناور  يدوز  نیا  هب  ار  هاپس  هرـسیم  رادملع  دهاوخ  یمن  ماما  شاب . وت  نیـشنب ، وت  هن ، دنام :- .

یم يدـنک  هب  بیبح  رب  اه  هظحل  دـهد . یم  تصخر  وا  هب  ماما  دریگ و  یم  نذا  ریمع  نب  هللادـبع  دزیر . یم  ورف  هاپـس  همیخ  يوس  کـی  و 
هلعـش رتشیب  ینامز  قایتشا ، نیا  ياپ . ياهدنب  نیرخآ  تسا و  رتوبک  يارجام  ریجنز . ياه  هناد  نیرخآ  تسا و  ینادـنز  يارج  ام  دـنرذگ .

گنرد یب  بیبح  دنک . یم  ندیشک  رپ  مزع  اهنت  دتفا و  یم  ریز  هب  بسا  زا  زین  وا  نیرید  یمیمـص و  رای  هجـسوع ، نب  ملـسم  هک  دشک  یم 
وا و دسر ، یم  بیبح  یتقو  تسا ، هتفر  ملـسم  تعیاشم  هب  وا  زا  شیپ  ماما  دـیآ . یم  دورف  بسا  زا  دـناسر و  یم  ملـسم  رـس  يالاب  ار  دوخ 

هبحن یـضق  نم  مهنمف  دزیخ ... : یم  رب  دنک و  یم  هقردب  ار  وا  نآرق  زا  يا  هیآ  تشهب و  رب  یتراشب  اب  ماما  دبای . یم  عادو  لاح  رد  ار  ماما 
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دریگ یم  وناز  رب  ار  ملسم  رس  بیبح ، دناشن . یم  ملسم  رانک  رد  ار  وا  دریگ و  یم  یتسس  بیبح  ياهاپ  الیدبت  اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  و 
رـس و اب  ملـسم  كرابم ! وت  رب  تشهب  تهاگیاج ! هب  اشوخ  تتداعـس ! هب  اشوخ  ! ملـسم تلاح  هب  اشوخ  دنک . یم  اوجن  شـشوگ  رد  مارآ  و 

نوخ شیوخ و  کشا  بیبح ، دـنک . تیاـنع  يریخ  نینچ  زین  ار  وت  دـنوادخ  دـنک : یم  همزمز  قمر ، ياـه  هدـنام  یقاـب  دولآ و  نوخ  يور 
وت يایاصو  هک  متـشاد  تسود  یندش ، قحلم  امـش  هب  مدوبن و  یندمآ  رگید  یتاظحل  ات  نم  رگا  دیوگ : یم  درتس و  یم  هرهچ  زا  ار  ملـسم 

کی اما  داهد ، تریخ  ادخ  مناد ، یم  دیوگ : یم  دزیر و  یم  مالک  رد  ار  شیاهقمر  نیرخآ  ملسم  اما ... مناسر  ماجنا  هب  تیارب  مونـشب و  ار 
همین هتفر و  لاح  زا  نامشچ  بیبح  دیوش . هتشک  وا  ياپ  شیپ  وا و  زا  شیپ  دیرادم . رب  تسد  نیسح  زا  نیـسح ، ردارب . وگب  مراد . تیـصو 

یم رب  و  منک . یم  نینچ  هبعک  يادـخ  هب  يرآ ، دـیوگ : یم  وا  ناج  یب  رکیپ  هب  و  دراذـگ . یم  نیمز  رب  ار  شرـس  ددـنب ، یم  ار  وا  هدوشگ 
کچاکچ اهبـسا و  ههیـش  يادـص  هدـناشوپ و  ار  اـج  همه  راـبغ  درگ و  تسا . هلغلغ  ماـما  فارطا  رد  دـناسر . یم  ماـما  هب  ار  دوخ  دزیخ و 

ریز هب  ماما  تبالـص  رپ  نامـشچ  لباقم  رد  رـس  هدرتسگ ، ماما  لباقم  رد  ار  شیاـهلاب  يدـعاص  هماـمث  وبا  تسا . هدـنکآ  اراـضف  اهریـشمش 
ناج کی  نیا  میوش و  یم  هتـشک  وت  ياپ  شیپ  رد  راختفا  هب  ام  نالا  مه  تادف . هب  مناج  نم ! نیرتزیزع  يا  ماما ! يا  دیوگ : یم  هتخادنا و 

دزادـنا و یم  نامـسآ  هب  یهاگن  ماما  دـشاب . وت  تماما  هب  يزامن  نامایند  نیا  هشوت  نیرخآ  هک  دـش  یم  شاک  مینک . یم  وت  راثن  ار  لباقان 
نمشد هب  تسا . زامن  تقو  لوا  نونکا  مه  يرآ ، دهد . رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  يادخ ، دیوگ : یم  همامثوبا و  هب  نیـسحت  رـس  زا  یهاگن 

: دـنز یم  دایرف  نمـشد  لباقم  رد  دریگ و  یم  زین  دوخ  هب  ار  باطخ  نیا  بیبح ، میناوخب . زامن  ات  مینک  یم  فقوتم  ار  گـنج  هک  دـییوگب 
امش زامن  دنز : یم  دایرف  دانع  لهج و  رس  زا  میمت  نب  نیـصح  دتـسیا . یم  زامن  هب  هللا  لوسر  دنزرف  نیملـسم ، ماما  دینک . فقوتم  ار  گنج 
درغ یم  نیـصح  رـس  رب  هدولآ  مشخ  دروآ . یمن  بات  ار  شماما  هب  تراسج  زاب  بیبح  دراد . یمرب  زیخ  ماما  تمـس  هب  و  تسین . لوبق  هک 

. دـنک یم  لـئاح  ماـما  نمـشد و  ناـیم  ار  دوخ  زیخ ، کـی  اـب  و  تسا !؟ لوبق  هراوخیم  ناویح  وت  زاـمن  تسین و  لوبق  لوسر  لآ  زاـمن  هک :

. دهد یم  ياج  وا  بسا  شوگ  ود  نایم  ار  شریـشمش  دـبایب ، تسد  ندرب  الاب  لاجم  نیـصح  هکنآ  زا  شیپ  دـشک و  یم  رب  ماین  زا  ریـشمش 
ینعی فقوت ، دـیوگ  یم  ماما  یتقو  دـشک : یم  داـیرف  بیبح  دـنکفا . یم  نیمز  رب  ار  شراوس  دـشک و  یم  ههیـش  تشحو  زا  نیـصح  بسا 
نوریب اهبـسا  ياپ  تسد و  ریز  زا  ار  وا  هدزتشحو  نیـصح ، نارای  دوش . یم  منهج  یهار  دیایب ، شیپ  هک  ره  دناوخ  یم  زامن  ماما  ات  فقوت ،

یم زامن  هب  ماما  دـنک . یمن  ندـمآ  شیپ  تءارج  سکچیه  دریگ و  یم  مارآ  یتاظحل  گنج ، دـنرب . یم  هاگودرا  تمـس  هب  دنـشک و  یم 
تماما هب  يزامن  ندناوخ ؛ زامن  يارب  نآ ، زا  رتشیب  و  تسا . هدش  مرگ  ندیگنج ، يارب  یفاک  ردق  هب  هک  دنک  یم  ساسحا  بیبح  دتـسیا و 

. قشع

! ناهج قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  مالس  هللا ! لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  دورد  (9)

ره هک  تسـالبرک  سدـقم  تنـس  نیا  منک . عاـفد  مماـما  نید و  زا  موـش و  نادـیم  یهار  هک  دـیهد  تصخر  دـیراذگب و  تـنم  ریپ  نـیا  رب 
، درتسگ یم  لاب  ماما  لباقم  رد  عضاوتم  عضاخ و  ادتبا  دتسیاب ، گنج  هب  نمشد  اب  دراذگب و  مزر  كربتم  نادیم  هب  اپ  دهاوخ  یم  يروالد 
اپ درذگن ، ماما  مشچ  نآرق  ریز  زا  ات  سکچیه  دریگ . یم  داهج  نذا  و  دنادرگ ، یم  مکحم  ار  شیوخ  تدارا  نامیپ  دنک ، یم  مالـس  وا  رب 

رفـس یهار  یتعافـش  اعد و  رکذ  اب  یتراشب ، مالک  اب  یتفطالم ، تسد  اب  شیوخ ، دنزرف  نوچ  ار  همه  ماما  و  دراذگ . یمن  گنج  نادیم  هب 
نوچ بیبح ، نونکا  دنک . یم  ناش  هقردب  کشا ، نازغل  ریرح  تشپ  زا  دناشفا و  یم  زین  یمنبـش  هساک  یـضعب  لابند  هب  دـنک و  یم  تشهب 
بیبح ار  نیا  دراد . تسود  رایـسب  ار  بیبح  ماما  دیاس . یم  ماما  هاگن  لحاس  رب  رـس  اسآ  جوم  تسا و  هدز  وناز  دیـشروخ  لباقم  رد  یلاهن 

یم تداهـش  هب  شیوخ  نارای  کت  کت  رد  وا  دوش ، یمن  دیهـش  راـب  کـی  ـالبرک  رد  ماـما  تسا . هتفاـیرد  شیوخ  لد  لـالز  هینیآ  اـب  زین 
يا ورب  دـتفا : یم  اونین  هدـیتفت  كاـخ  رب  دوش و  یم  هدـنک  هک  ماـما  رگج  زا  تسا  يا  هکت  راـگنا  يداـهج  نذا  ره  یتصخر و  ره  دنیـشن .
ریز رد  دریگ و  یم  ماما  ياـپ  تسد و  زا  ار  هسوب  هشوت  نیرخآ  بیبح  دـشاب . وت  يدـبا  هاـگلزنم  تشهب ، دـنک و  تمحر  تیادـخ  بیبح !
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بیبح لباقم  رد  دناوتب  هک  يدرم  تساجک  اما  دیایب . نادیم  هب  يدرم  دیاب  زین  وسنآ  زا  دوش . یم  نادـیم  هناور  ماما  هاگن  دولآ  هم  ناب  هیاس 
کی بیبح  رکیپ  تسا . یلع  باـکر  رد  وا  ياـهیروالد  هرطاـخ  بیبـح ، ریـشمش  تسین ؛ دراد ، تسد  رد  هچنآ  بیبـح  ریـشمش  دتـسیاب !؟

هدنسب نیا  هب  اما  بیبح  دنک . یم  یعادت  ناشیارب  ار  نمـشد  ياه  هتـشک  هرطاخ  بیبح  بسا  ياهماگ  نینط  تسا . نیفـص  تداشر  يونثم 
بیبح و انا  دنک : یم  نادنچ  ود  نمشد ، لد  رد  ار  ساره  شیوخ ، زجر  اب  ددرگ و  یم  نادیم  درگ  دشک ، یمرب  ماین  زا  ریشمش  دنک . یمن 
مکنم و یقتاو  اـقح  رهظا  ۀـجح و  یلعا  نحن  ربصا و  مکنم و  یفوا  نحن  رثکاو و  ةدـع  دـعا  متنا  رعـست  برح  ءاـجیه و  سراـف  رهظم  یبا 

همه اما  دیزهجم ، دایز و  هچ  رگا  امـش  مگنج ؛ نادیم  زات  هکی  مدربن و  ریظن  یب  لی  تسا ؛ رهظم  مردپ  ما و  بیبح  نم  نمـشد ! يآ  رذـعا .
امش مینشور و  ياوقت  میراکشآ و  تیناقح  ام  مییابیکش ؛ راوتسا و  مییافص ، افو و  اب  میدرم ؛ ام  میمک ، هچ  رگا  ام  و  دیرکشل ؛ یهایـس  نات 
دنک یم  رارکت  ار  شیوخ  زجر  بیبح  دنهد . یم  هلاوح  رگیدکی  هب  ار  راک  همه ، دشک و  یم  بقع  اراکشآ  نمشد ، هاپـس  دیـضحم . لطاب 

: دنوش یم  نادیم  هناور  مه  اب  بیبح ، لباقم  رد  دنوش  يدرم  مهیور  دنناوت  یم  دـننک  یم  روصت  هک  رفن  دـنچ  دـبلط . یم  زرابم  نانچمه  و 
ریپ بیبح ، منهج . ات  دیا  مه  نارفسمه  دییایب ، کی  هب  هد  تسا . يدرمان  نیع  دوخ  گنج ، نیا  رد  امش  روضح  دینک . يدرمان  تسین ، مهم 

ار بیبح  رفن  هد  ره  تسوا . يزابقشع  هن ، وا ، يزاب  گنج ، هک  يدرم  تداشر و  جوا  رد  تسا  یناوج  تسین . هلاس  داتـشه  داتفه -  يدرم 
تـسد یموس  دبای ، یم  ادج  مه  زا  ار  شیوخ  نت  همین  ود  يرگید  ددرگ ، یم  شیوخرـس  لابند  هب  یکی  دعب ، يا  هظحل  دننک و  یم  هرود 

دنک یم  شالت  اپ  تسد و  یب  یمجنپ  دـنیب ، یم  نوگژاو  ار  نامـسآ  نیمز و  یمراهچ  دسانـش ، یمن  مه  زا  نیمز  يور  ار  شپچ  تسار و 
هد و  یمتشه و ... یمتفه و  دنام و  یم  هریخ  شیوخ  هرز  یناهگان  نزور  هب  یمـشش  دشکب ، نوریب  اهبـسا  ياپ  تسد و  ریز  زا  ار  دوخ  هک 
یم زرابم  دـناوخ و  یم  زجر  زاب  و  دـهد ، یم  یقالت  ماما  تیاضر  هاگن  اـب  ار  شمـشچ  هظحل  کـی  بیبح  و  دـنام ، یم  نیمز  يور  هزاـنج 
یم نیمز  رب  دندزد و  یم  مه  زا  ار  اهمـشچ  هلـصافالب  دننک و  یم  هاگن  رگیدکی  هب  رکـشل  دارفا  دوش . یم  درز  نمـشد  هرهچ  گنر  دبلط .
یم شین  ياج  لابند  هب  دچیپ و  یم  دوخ  رد  یمخز  رام  لثم  نونکا  تسا و  هدروخ  مخز  بیبح  زا  راب  کی  هک  میمت  نب  نیـصح  دـنزود .

ار شرس  ولج  زا  دیاب  رفن  ود  یکی  دوش . یمن  روجنیا  هن  هک : دیوگب  شنارابت  مه  ناتسود و  هب  ادص  رد  یشزرل  یب  دنک  یم  یعـس  ددرگ ،
هب دنک  یم  ور  نیـصح  ییایب ؟ يرـضاح  تدوخ  دیوگ : یم  شا  يا  هلیبق  مه  لیدب ، دنک . مامت  ار  راک  تشپ  زا  دناوتب  یکی  ات  دـننک  مرگ 

تشپ هک  دننک  یم  مکحم  ار  ناشیاهنامیپ  ادتبا  یمیمت  درم  هس  يرآ . دییایب ، نت  ود  امـش  رگا  دیوگ : یم  رگید و  يرابت  مه  کی  لیدب و 
ات دناشن . یم  بیبح  رـس  رب  ار  شریـشمش  اتعفد  دوش و  یم  اهر  نامک  هلچ  زا  يریت  نوچ  لیدب  ناهگان  دعب  دنراذگن و  یلاخ  ار  رگیدـکی 
نآ دنک ، یم  نتـساخ  رب  هدارا  ات  دـتفا و  یم  ریز  هب  بسا  زا  بیبح  تسا . هدـناشن  وا  تشپ  رب  يریـشمش  نیـصح ، دـبایرد ، ار  دوخ  بیبح 

هتفای تءارج  هزات  هک  نمشد  دنام و  یم  یمیمت  تسد  رد  رـس  دزاس . یم  ادج  نت  زا  ار  شرـس  دزادنا و  یم  وا  يور  ار  دوخ  رگید  یمیمت 
یم بیبـح  ناـج  یب  مسج  رب  زین  ریـشمش و  رجنخ و  زا  دراد ، تسد  رد  هچ  ره  اـب  هک  ره  درب و  یم  شروی  بیبـح  رـس  یب  رکیپ  رب  تسا ،

يالاب زا  هدید ، رطخ  ییاهسگم  نوچ  همه  دنک و  یم  هراشا  ییوس  هب  یکی  ناهگان ، دنام . یمن  یقاب  بیبح  ندب  رد  ملاس  ياج  کی  دتفا .
بیبح رـس  رطاخ  هب  رت  يوسنآ  دوش . یم  کـیدزن  بیبح  هزاـنج  هب  تبالـص  اـب  نیگمـشخ و  ماـما ، دـنزیرگ . یم  دـنزیخ و  یم  رب  هزاـنج 

، دریگ یم  الاب  هک  اوعد  دنهاوخ . یم  دوخ  يارب  ار  رـس  دنرامـش و  یم  بیبح  لتاق  ار  دوخ  مادک  ره  یمیمت  هس  تسا . هتفرگ  رد  هرجاشم 
دوخ بسا  ندرگ  رب  ار  رس  دهاوخ  یم  نیصح  دبای . یم  تدش  رگید  یمیمت  نآ  نیصح و  هرجاشم  دنک و  یم  رظنفرص  دوخ  قح  زا  لیدب 
نبا يارب  ار  رـس  هک  دـهاوخ  یم  رگید  یمیمت  نآ  و  ما . هتـشک  ار  رهاظم  نب  بیبح  نم  هک  دـیوگب  همه  هب  ددرگب و  هاگودرا  رد  دزیواـیب ،
ادتبا دـنربب ؛ بیبح  رـس  زا  ار  دوخ  هرهب  هب  مادـک  ره  هک  دوش  یم  رارق  رکـشل  دارفا  ینایمرد  اپ  هب  تبقاع  دریگب . ار  شا  هزیاج  دربب و  دایز 

همه نیا  زا  تفگـش  رد  ماما  دریگب . ار  دوخ  هزیاج  زین  وا  ات  دهد  لیوحت  رگید  یمیمت  هب  دعب  دنادرگب و  هاگودرا  نایم  رد  ار  رـس  نیـصح 
ماما هرهچ  دریگ ، یم  ینوزف  اراکشآ  ماما  یناشیپ  طوطخ  دیآ . یم  دورف  بیبح  هزانج  رس  رب  دریگ و  یم  رب  نانآ  زا  هاگن  نمـشد ، تثابخ 

يا وت  هب  ابحرم  دیوگ : یم  دزود و  یم  بیبح  رـس  یلاخ  ياج  هب  مشچ  دنیـشن ، یم  شیاهمـشچ  رد  شارخ  رگج  یمغ  دور و  یم  مه  رد 
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شیارب نیمز  زا  نتـساخ  رب  تسا و  هدـش  اـت  ود  مغ  زا  ماـما  رمک  يدرک . یم  نآرق  متخ  هبـش  کـی  هک  يدوب  يدنمـشیدنا  نآ  وت  بیبح !
توعد هنیاعم  هب  ار  ادخ  دنز و  یم  رانک  تانئاک  رـس  زا  رگید  يا  هدرپ  ماما  دوش ، یم  زوس  رگج  ماما  مغ  اج  ره  اروشاع  رد  تسا . راوشد 

وت مشچ  شیپ  مغ ، همه  نیا  رگا  كاب  هچ  تسا : هتفگ  ادـخ  هب  تسا و  هدیـشاپ  نامـسآ  هب  ار  رغـصا  یلع  هزاـت  نوخ  اـج  کـی  دـنک . یم 
هب ار  مباحـصا  ياهلگ  هتـسد  مدوخ و  دیوگ : یم  دزیخ و  یمرب  اج  زا  دـهد و  یم  ادـخ  تسد  هب  ار  شا  هیکت  زین  اجنیا  و  دـنک ؟ یم  روهظ 

! ادخ مراذگ ، یم  وت  باسح 

ما هتخیرگ  هنانوبز  هنانز و  ما و  هتشک  هنانئاخ  هک  دننکن  نامگ  تنارای  ات  منیشن  یم  حبص  ات  تا  هزانج  ياپ  رد  (10)

هب وت  هک  نامز  نآ  مهد . تداهـش  ار  دنوادخ  تبوقع  تلادـع و  ات  منیـشن  یم  هنادرم  هزانج ، نیا  ياپ  متـسیا و  یم  هنارویغ  لتق ، نیا  ياپ 
زا دناوت  یم  هک  يدرم  ما ، هدـش  يدرم  نونکا  اما  مدوب  كدوک  نم  يدوب  هتخیوآ  شیوخ  بسا  رب  ارم  رگج  هکیلاح  رد  يدـمآ  رد  هفوک 

مشچ رد  مشچ  نم  یتشاذگ ، هفوک  هب  مدق  وت  هک  مد  نآ  زا  دراذگب . ياج  رب  هزانج  کی  اهنت  لاجنج ، وهایه و  رمع  کی  زا  لاتق  يدرمان 
باتـش یتفرگ ، باتـش  اج  ره  مداتـسیا . يدرک ، گنرد  اج  ره  متـشذگ ، یتشاذگ ، هک  ینزرب  يوک و  ره  زا  مداتفا ، هار  وت  لابند  هب  ردـپ ،

یتقو مداتسیا و  نآ  هناتسآ  رب  يدش ، رصق  نورد  هب  مداتفا . ورف  يدمآ ، بیـش  رب  هک  اج  ره  متفرگ و  الاب  یتفر ، زارف  رب  هک  اج  ره  متفرگ ،
نم ناج  زا  رـسپ ! یتفگ : ینادرگرب و  يور  يداتـسیا و  يا  هچوک  شکرمک  رد  ناهگان  متفرگ . یپ  ار  شیوخ  ردـپ  هن ، ار ، وت  يدـمآ  رد 
یم ار  تناـج  وت  زا  هک  میوگب  متـساوخ  یم  یـشک ؟ یمن  نم  بیقعت  زا  ياـپ  ارچ  يراد ؟ یمنرب  نم  رـس  زا  تسد  ارچ  یهاوـخ !؟ یم  هچ 

ممورحم ردـپ ، هاگن  زا  هک  مدیـسرت  یم  و  مهاوخ . یمن  يزیچ  چـیه ، هک : متفگ  یکافـس . وت  مدوب و  یکدوک  نم  هک  متفگن ، اـما  مهاوخ 
هلی ار  دوخ  یناب  هیاس  هانپ  رد  رفن  دـنچ  یهاوخ . یم  هچ  وگب  يا ، هدرک  بیقعت  ارم  وت  متفر ، نم  هک  اج  ره  تسه . يزیچ  هن  یتفگ : ینک .

تسا نم  رگج  نیا  درم ! يا  متخیر : نوریب  متـشاد ، لد  رد  هچره  متفای و  تءارج  نانآ  روضح  زا  نم  دنتـسیرگن ، یم  ام  هب  دندوب و  هدرک 
تـسد هب  وت  هک  تسا  نم  نادناخ  دیما  نیا  تسا . هدش  وت  بسا  تنیز  نیز و  هک  تسا  نم  ردپ  رـس  نیا  يا . هتخیوآ  شیوخ  بسا  رب  هک 

. دـیرب ار  مالک  درـشف و  ار  ما  یکدوک  يولگ  ضغب  و  تسا ... يا  هلبق  تسا ، يا  هلیبق  رـس  رـس ، نیا  مرـس و  نیا  دـنزرف  نم  يا ، هدرپس  داب 
یم نم  يرای  هب  هک  مدرک  لایخ  نم  دـندمآ ، شیپ  هدز  تریح  توهبم و  دـندیهج و  اج  زا  هدـیزگ  راـم  نوچ  راوید  هراـنک  نانیـشن  هیاـس 
نیا تسوا و  نآ  زا  رس  نیا  مرهاظم و  نب  بیبح  دنزرف  نم  متفگ : هدنکآ  دیما  تسیک ؟ نآ  زا  رس  نیا  یتسیک ؟ دنزرف  وت  دندیسرپ : دنیآ ،

يدـنچ تفگ : ناش  یکی  بجع ! نیمه ؟ متفگ : ریحتم  نم  و  دنتـشگزاب . شیوخ  ياج  هب  دـعب  و  بجع ! دـنتفگ : مه  اب  همه  وا  لتاق  درم ،
، دندیـسر مه  هب  نوچ  دندش ، دراو  هچوک  يوس  کی  زا  مادـک  ره  رامت  مثیم  تردـپ و  هک  میدوب  هتـسشن  ناب  هیاس  نیمه  ریز  رد  ام  شیپ 
. تسا هدش  عقاو  ییوگـشیپ  ود  نآ  نونکا ، میدیدنخ و  ود  نآ  رب  میدمآ و  رد  راکنا  رد  زا  همه  ام  دنتفر  دـنتفگ و  مه  هب  بیرغ  ییاهفرح 
، دـننارگ یم  هفوک  ياه  هچوک  رد  دـننک و  یم  ادـج  نت  زا  شتیب  لها  ربمایپ و  زا  عاـفد  رطاـخ  هب  ار  وت  رـس  هک  تفگ  یم  تردـپ  هب  مثیم 

شنفد لقاال  ات  هدب  ار  مردـپ  رـس  هدـب ، متفگ : وت  هگب  نم  دـش و  نم  نیکـست  بابـسا  اهفرح  نآ  رـس . نامه  تسا و  رـس  نامه  نیا  نونکا 
. يدـش یمن  منهج  یهار  يدوز  نیا  هب  يدـش ، یمن  هزانج  نونکا  يدرک ، یمن  اـبا  رگا  دـیاش  يدـیزرو و  عاـنتما  يدرک ، اـبا  وت  و  مینک ..

رـس هدـب  داد ، دـهاوخ  ار  تتیانج  شاداپ  دوخ  دـنوادخ  متفگ : مریگب . شاداـپ  مربب و  ریما  يارب  ار  رـس  نیا  مهاوخ  یم  مهد ، یمن  یتفگ :
زا يزیرگ  چـیه  هک  لفاغ  یتخیرگ ، يدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  يدـید ، کشا  يایرد  قیرغ  هک  وت  و  دـیرب . ار  مناما  هیرگ  و  ار . مردـپ 

، مریگب توق  وت  نتـشک  يارب  هک  مدروخ  یم  اذـغ  مدوب . هظحل  نیا  راظتنا  رد  لاس ، دـنچ  نیا  مامت  رد  نم  و  تسین . ادـخ  تبوقع  لاگنچ 
یم رب  حالس  دیما  نادب  مربب . تدای  زا  ار  وت  ندیشک  سفن  ات  مدیشک  یم  سفن  مریگب . وت  زا  ار  یگدنز  منامب و  هدنز  هک  مدروخ  یم  بآ 
ریت نیرمت  ما  يزادـناریت  مهد ، ناشن  وت  هب  ار  یگنادرم  يزور  هک  مدـش  یم  درم  دـیما  نادـب  مناـشنب ، وت  ندـب  رب  ار  نآ  يزور  هک  متـشاد 
وت زا  ماقتنا  هزیگنا  هب  حبص  ره  متفر و  یم  باوخ  هب  وت  نتشک  لایخ  اب  بش  ره  ناحتما . زور  نیا  سالک  مندز  ریشمش  دوب و  وت  رب  يزادنا 
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یم رب  اعد  هب  تسد  هک  راب  ره  دـندرک . یم  کیدزن  وت  لتق  نامز  هب  ارم  هک  متـشاد  یم  زیزع  نآ  زا  ار  لاـس  هاـم و  زور و  متـساخ . یم  رب 
، يزیخ یم  رب  باوخ  زا  یک  وت  هک  مدوب  ظفح  ینشور  هب  دیوجب . تکرش  وت  نوخ  نادنبانح  رد  میاهتسد  هک  متساوخ  یم  ادخ  زا  متشاد ،
هب یک  يدرگ و  یم  زاب  هناخ  هب  تقو  هچ  ینک ، یم  وگتفگ  هک  اب  ینیـشن ، یم  اجک  رد  یتسیا ، یم  اجک  رد  ینز ، یم  نوریب  هناـخ  زا  یک 
هب اذـغ  ندروخ  يارب  تقو  هچ  يروخ و  یم  بآ  اجک  رد  ناضمر  كرابم  ياهزور  رد  وت  هک  متـسناد  یم  یتح  و  يور . یم  هاـگ ، نتفخ 

دهاش دوخ  نم  يدربن و  نادیم  مزاع  زین  وت  هک  دنتفگ  دش ، زاغآ  اریمج  اب  گنج  تفای و  تموکح  ریبز  نب  بعصم  یتقو  يزخ . یم  هناخ 
هک مه  ... نم نابایخ و  هچوک و  رد  ات  تسا  رت  نیریـش  نادـیم  رد  گنج  متفگ : مدوخ  اب  مدوب . تندـش  ایهم  تگرب و  زاـس و  ندرک  مهارف 
هب زونه  اـما  تیب  لـها  هب  متـشاد  قشع  نم  دوبن ، فـیلکت  نم  رب  نیا  زا  شیپ  مشاـب !؟ هچ  لـطعم  سپ  ما . هدیـسر  یگنادرم  زرم  هب  نوـنکا 
ات مدمآ  اجنیا  هب  ضحم . تدابع  ینعی  وت  نتشک  نتفرگ و  هزور  لثم  ندناوخ ، زامن  لثم  مفلکم ، نونکا  مدوبن . فلکم  ریـشمش ، نتـشادرب 

تیب لها  نالتاق  زا  سک  نیلوا  وت  ریمب ! مشاب . هدرک  كاخ  رد  تدوخ  اب  مه  ار  تا  يریلد  فالات  مشاب ، هتـشک  ار  وت  گنج  هاـگودرا  رد 
تیاضر هب  لین  ات  ریـشمش  نیا  دریگ . یم  ناج  دراد  هزاـت  نم  ریـشمش  دوب . یهاوخن  مه  ناـشنیرخآ  يور ، یم  كرد  هب  هک  یتسین  لوسر 

( یعاجش يدهم  دیس   ) بیبح راید  زا  نیملاعلا  بر  هللادمحلاو  تشگ . دهاوخن  رب  فالغ  هب  داجس ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	از ديار حبيب (سيد مهدي شجاعي)
	مشخصات كتاب
	(1)سكوت كوچه را طنين گامهاي دو اسب، در هم مي شكند
	(2)غلغله اي است در خانه سليمان بن صرد خزاعي
	(3)كوفه آبستن حادثه است
	(4)خوشا به حال تو، خوشا به حال چشمهاي تو
	(5)اينجا كجاست كه حسين (عليه السلام) دستور توقف داده است؟!
	(6)عمر سعد در ميان سران لشكرش چشم مي گرداند و نگاهش روي عروة بن قيس متوقف مي شود:
	(7) شب بر زمين و زمان سايه انداخته است و تيرگي لحظه به لحظه غليظتر و متراكم تر مي شود. ماه چند شبه، در گيرودار با ابرهاي سياهي است كه هر لحظه او را سخت تر احاطه مي كنند و خراش بر چهره اش مي اندازند.
	(8)جان در قفس تن حبيب، بي تابي مي كند
	(9)درود بر تو اي فرزند رسول الله! سلام بر تو اي بهترين خلق جهان!
	(10)در پاي جنازه ات تا صبح مي نشينم تا يارانت گمان نكنند كه خائنانه كشته ام و زنانه و زبونانه گريخته ام




