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( ملسم نالفط  تداهش  یگدنز و  ناتساد   ) قشع تفایض 

باتک تاصخشم 

؛ نایزیزع یلالج  نسح  ملسم / نالفط  تداهش  یگدنز و  ناتساد  قشع : تفایض  : روآدیدپ مان  ناونع و   1345 نوراه ، نموهو ،  : هسانشرس
يرهاظ تاصخشم  . 1371 هسردم ، تاراشتنا  یشزومآ ، يزیرهمانرب  شهوژپ و  نامزاس  : نارهت : رشن تاصخشم  ناگورگ  دیمح  راتـساریو 

ISBN لایر  1500 اهب : 1376 ؛ مشش : پاچ   : تشاددای لایر   1400 اهب : زیئاپ 1375 ؛ مجنپ : پاچ   : تشاددای لایر  280  : کباش :ص 63 
راـهب 1378؛ لوا : پاـچ   : تشادداـی  ISBN 964-436-579-8: لایر  1800 راـهب 1378 ؛ متفه : پاـچ   : تشادداـی  964-436-156-3

نامزاس  : هدوزفا هسانش  یبهذم  ياهناتساد   : عوضوم  ISBN 964-6567-05-3( هرود (: ؛ 1ISBN 964-6567-06-1 . ( ج :) لایر  9500
هرامـش  297/68: ییوـید يدــنب  هدر  BP9/ج8ض9 1371   : هرگنک يدــنب  هدر  هسردــم  تاراـشتنا  یــشزومآ . يزیرهماــنرب  شهوژپ و 

م6722-74  : یلم یسانشباتک 

هیبلعث هاگماش 

، زاجح لامـش  نازوس  يارحـص  دیدش  يامرگ  هحفـص 7 )  ) رتزوسناج ياهصق  ره  زا  تسه  ردـپیب  لـفط  ود  نیا  ناتـساد  هیبلعث  هاـگماش 
نابایب رد  راوهر  دیسریم ، رظن  هب  هنشت  هتـسخ و  هک  نآ  اب  شدیپس  بسا  دیرابیم . شیرورـس  زا  قرع  دوب . هتخادنا  هرامـش  هب  ار  شـسفن 

اهنت دـهد . ناوراـک  هب  دورف  يهزاـجا  وا  هک  دوبن  یناـکم  ( 1) درز فلع  بآیب و  لزنم  دوـب . هداد  شیوـخ  راوـس  يهدارا  هب  نت  اـهتنایب ،
یکدوک يهیرگ  زین  هاـگ  دوب . هتـسخ  نارتـش  يهلوـگنز  ندروـخ  مه  هب  يادـص  دیـسریم ، شوـگ  هب  کـشخ  يداو  نآ  رد  هک  ییادـص 

یهانپ نابیاس و  ات  داهن  مشچ  يوسارف  تسد  تسکـشیم . مه  رد  ار  ارحـص  توکـس  مرگ ، زومرم و  يداـب  يهزوز  اـی  هنـشت و  باـتیب و 
اب راوس  دوب . هدش  رتمک  وا  اب  راوس  رتش  يهلـصاف  تشاد . هگن  ار  شبـسا  دـمآیم . يراوس  رتش  ایوگ  دیـشروخ . بیهل  اب  فاصم  رد  دـشاب 

دروم رد  یتاعالطا  راوس  زا  تشاد  تسود  دـمآیم . هفوک  تمـس  زا  مشچ ، يانهپ  اـت  یـسابرک  يهیفچ  و  زوسرپ ، داـب  زا  بهتلم  یتروص 
. درک جک  هکم  هحفـص 8 )  ) يوس هب  هار  ههاریب ، زا  ناوراک ، سیئر  ندـید  اب  راوس  رتش  درم  اما  دـنک ، بسک  رهـش  عاضوا  نوچ  دـنچ و 

زاب مرـش  ای  زیرگ  يهلو  ره  زا  دـیاش  درک ، بیقعت  دوب - هتفرگ  شتآ  يارحـص  هک  - تسد رود  قفا  اـت  شنامـشچ  اـب  ار  راوس  ناوراـکریم ،
هارمه دشوکیم  دراد و  ساره  ناوراک  اب  ندـش  ههجاوم  زا  تسا ؛ هتخانـش  ار  رالاس  هلفاق  هلفاق و  هک  دوب  ادـیپ  راوس  باتـش  زا  اما  دتـسیا .

تعرـس رب  درم ، ود  داد . تعرـس  ار  نارتشا  اهناسنا و  ياپ  تکرح  ناوراک ، گرزب  دـنلب  تسد  دیـشک و  دـنلب  ياههیـش  بسا  دوشن . نانآ 
هدنکآ تروص  راب ، کی  هقیقد  دنچ  ره  ود  نآ  دوب و  هتفرگارف  ار  ارحص  رابغ ، درگ و  دنـسرب . بیرغ  راوس  رتش  هب  ات  دندوزفا  دوخ  نابـسا 

نیمز دندربیم . بآ  يهمـشچ  يوس  هب  ار  راوس  رتش  دندوب و  هدش  ناور  اههسام  راگنا  دـندرکیم . كاپ  هیفچ  يهشوگ  اب  ار ، هار  رابغ  زا 
يرثا ره  درکیم  راخب  ارحص  و  ار ، یمدآ  درکیم  ددم  بصعت  تریغ و  باتفآ ، ناسنا و  دربن  رد  دزیم . هل  هل  دوب و  بآ  ياهرطق  يهنـشت 

لد تفرگارف . ار  شدوجو  ياضعا  مامت  دیدش  یـسرت  دنکفا و  رـس  تشپ  هب  یهاگن  راوس  رتش  یتشذـگ . محرت و  چـیهیب  ار ، می  من و  زا 
، يودب لیابق  نانزهار و  يروآدای  هب  اما  دیـشخب ، شناج  هب  یتردق  كدنا  ماوقا ، تیامح  دادـجا و  هحفص 9 )  ) تعاجش هب  ندرک  شوخ 

درسنوخ یعیبط و  ار  شیوخ  يهرهچ  درک  یعس  داتسیا . تفرگ و  ار  شرتش  راهم  تشابنا . ار  شنهذ  گرم ، ای  تراسا  كانلوه  يهشیدنا 
ناوج درم  ود  دنکیم . هچ  وا  اب  تشونرـس ، تسد  دنیبب  ات  دنام  رظتنم  تشادرب و  خر  زا  باقن  دسارهیمن . هک  دـنک  دومناو  ای  دـهد  ناشن 

وج یـشیر  اب  ممـصم ؛ اما  سوبع  ياهرهچ  اب  هماقلا ، طسوتم  يرگید  و  تشپرپ ؛ یـشیر  دـنلب و  يدـق  اب  هناش ، راـهچ  یکی  دندیـسر . وا  هب 
تورث معنت و  زا  دنتـسین و  يزاـجح  برع  هک  داد  یم  ناـشن  ناشیاهـسابل  يرهاـظ  عـضو  باـتفآ . مره  زا  هدرچ  هیـس  یتروـص  یمدـنگ و 

مرگ و یخـساپ  دوب ، هدش  طلـسم  دوخ  باصعا  رب  یکدنا  هک  یلاح  رد  راوس  رتش  دندرک . مالـس  درم  ود  دنراد . ياهرهب  زودنارز  نایقارع 
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زا هک  میدـید  ار  وت  اـم  يرآ ؛ : » داد همادا  يرگید  هفوک !؟ -»؟ ییآیم هفوک  رهـش  زا  اـیوگ  : » تفگ ود  نآ  زا  یکی  داد . رتوکین  یمیمص و 
اب درکیمن . ضوع  ار  يزیچ  وا  راـکنا  یتـفر ». ههاریب  زا  يدرک و  جـک  ار  تهار  ناوراـک ، ندـید  اـب  دورز  لزنم  رد  يدـمآیم . هفوک  هار 

يهتـشر دیزی ».... ناسوساج  یتح  ای  نانزهار .... زا  دیاش  ارحـص .... دلب  دیاش  دنـشاب ؟ ناوراک  لها  زا  دنکن  ( » هحفص 10 : ) تفگ شدوخ 
نآ تبیه  يهبلغ  زا  یـشان  زرل  سرت و  اب  درم  یتسه ؟ ياهلیبق  هچ  زا  تسیچ و  تمان  یتفگن  درک - : هراپ  ناوج  درم  يادـص  ار ، شراـکفا 
- »؟ دینکیم تسیز  هریشع  مادک  رد  دیراد و  مان  هچ  امش  امش ... دساینب . روهـشم  انـشآ و  يهلیبق  زا  متـسه ، يدسا  رکب  : » داد خساپ  ود ،

ار لاسما  جح  ام  میتسه . هدش  هتخانش  هلیبق ، همه  دزن  تسا و  نامیلس  نب  هللادبع  مزیزع  تسود  مه  نیا  متسه . يدسا  لعمشم  نبرذنم  نم 
رتـش مدرم  هب  هکنآیب  و  میتـسویپ .... دراد ، يور  شیپ  ناـشخرد  نشور و  سب  ياهدـنیآ  هک  ناـفوت ، ناوراـک  هب  میدرب و  ناـیاپ  هب  رتدوز 

دنیوگیم يراد . ییاهربخ  هچ  هفوک  رهـش  عاضوا  زا  بوخ  :» دیـسرپ دوب ، هدش  قیقد  وا  يهرهچ  هب  هک  یلاح  رد  دهد ، یفرح  تلهم  راوس 
درک اهر  ار  شرتش  راهم  راوس  رتش  مکاح ».... دادبتسا  هیلع  شورخ  تسا و  مایق  يهدامآ  کنیا  هدوب ، یمالسا  تفالخ  زکرم  هک  رهـش  نیا 

زا سپ  تسجیم . ود  نآ  تالاوس  يارب  یخـساپ  شنهذ  رد  ای  تشاد و  مرـش  شیوخ  لـیلدیب  سرت  زا  دـیاش  دـنکفا . ریز  هب  ار  شرـس  و 
قیفوت زا  هحفص 11 )  ) ارم رفس ، یگتسخ  هک  دیهاوخب  ارم  رذع  مدرک . ترایز  ار  امش  هک  ملاحشوخ  نم ! نایانـشآ  : » تفگ لمات  ياهظحل 

درم دعب ، یقیاقد  يرابخا »... هچ  اما  دنیوگیم ، هفوک  زا  نخس  همه  اهزور  نیا  دیتساوخ . ربخ  هفوک  زا  اما  و  تخاس . مورحم  امش  تخانش 
زا یساپ  دشیم . غورفیب  مک  مک  دیشروخ  دودزیم و  ار  رتش  يهتسخ  ياهاپ  رثا  يریوک  نازوس  داب  دش . مگ  ارحص  قامعا  رد  راوس  رتش 

ياـههمیخ ناـیم  رد  هک  یگرزب  يهمیخ  مشاـهینب . ناروـالد  لـفحم  کـنیا  قـح ، يوـک  ناقـشاع  لزنم  ( 2  ) هیبـلعث دوـب و  هتـشذگ  بش 
ریش نوناک  دیشکیم . ار  ادرف  راظتنا  نازورف ، عمـش  لعـشم و  دنچ  دوب و  نارـضاح  یناحور  يونعم  رطع  زا  رطعم  دوب ، هدش  اپ  رب  کچوک 

دوب و ادـیوه  نآ  رد  يدـیپس  ياـهرات  هک  تشپرپ ، ینـساحم  اـبیز و  ياهرهچ  اـب  دوب ، هلاـس  تفه  هاـجنپ و  يدرم  يرادـیب ، يهلیبق  نـالد 
تساخرب و اهنآ  هحفص 12 )  ) مارتحا هب  ناوراک  بحاص  دنتساوخ . دورو  يهزاجا  درم ، ود  دزیم . جوم  شیامیس  رد  يراوتـسا  تبالص و 
افخ و رد  دییامرف  رما  رگا  هفوک . رهش  زا  میراد  ییاهربخ  : » تفگ ود  نآ  زا  یکی  ناشدناشن . دوخ  دزن  داد و  خساپ  یمرگ  هب  ار  ناشمالس 

سبح هنیـس  رد  ار  اهـسفن  همیخ - زا  جورخ  گـنز  هب  شوگ  دـیاش  و  رظتنم - برطـضم و  نارـضاح  هب  وا  قیقد  هاـگن  مییوگب »... هناـمرحم 
. دییوگب اراکشآ  دیراد  هک  يربخ  منک . یمن  ناهنپ  ار  يزیچ  دوخ  باحصا  زا  نم  رارـسا . زار و  نابحاص  دنتـسه ! نم  نارای  اهنیا  دومن - .
زا متساوخ  یم  نم  يرآ و  دیدید - ؟ زورید  ار  راوس  رتش  درم  نآ  تشاد - . رظن  ریز  ار  درم  نآ  ياهبل  تکرح  اههاگن ، اهمـشچ و  يهمه 

مکاـح تفگیم  -؟ تشاد هچ  ربـخ  .- دـمآیم هفوـک  زا  دوـب و  دـنمدرخ  وگتـسار و  يدرم  میدـید . ار  وا  میتـفر و  اـم  مـنکب - . شـسرپ  وا 
دوب و هتفرگارف  ار  اـه  همیخ  ياـضف  توکـس ، دـشکیم . نوخ  كاـخ و  هب  ار  هفوک  يوگقح  نایعیـش  کـنیا  هللادـیبع ، نوچ  يرادـمروز 

دیاـش تسناوتیمن و  هحفـص 13 ) ... ) راوس رتـش  درم  يرآ ، .- درکیم ینیگنـس  باحـصا  يهدرگ  رب  بارطـضا  هودـنا و  مغ و  زا  ياهلاـه 
رهطم دسج  شیوخ  نامـشچ  اب  دهد ...-. همادا  شفرح  هب  دنتـساوخیم  هچراپکی  راگنا  تیعمج  اما  دیوگب . ار  نخـس  يهیقب  تساوخیمن 

مالسلاهیلع نیسح  دنشکیم . نیمز  يور  رب  هفوک ، رازاب  رد  دناهتسب و  نامسیر  اب  ار  ناشیاپ  هک  هدید ، ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم 
. دـشابن ییاـیرد  شمـشچ  هک  دـشیمن  ادـیپ  یـسک  دوـب . هدـش  لیـسگ  لد ، يراـی  هب  اهکـشا  نوـعجار . هیلا  اـّنا  هّلل و  اـّنا  دوـمرف : راـب  هس 

هار رخآ  تسناوت  یم  اهیلیخ  يارب  نیا  كاندرد و  دوب و  خلت  ربخ  دومنیم . رتابیز  ار  شاهرهچ  ع )  ) نیـسح نامـشچ  كانبات  ياهدیراورم 
! لیقع نادـنزرف  يا  :» دومرف مالک  ذوفن  تبالـص و  اب  دوب . ملـسم  ناردارب  يوجتـسج  رد  ع )  ) نیـسح نامـشچ  تشگزاـب . لوا  اـی  دـشاب و 

ماقتنا ات  میدرگیمن  زاب  ادخ  هب  : » دنتفگ ادـص  کی  لماتیب و  همه  دـینکب »!؟ دـیهاوخیم  هچ  نم ! یمارگ  ياهومع  رـسپ  ملـسم ! ناردارب 
، دـنریگب ناوراک  زا  ار  خرـس  تکرح  دنتـشاد  رارـصا  هک  درم  ود  میوش .» باریـس  تداهـش  تبرـش  زا  وا  نوچ  اـی  میریگب ، ار  ردارب  نوخ 

تـسا تقو  ات  دـینک و  تعجارم  اـج ، نیمه  زا  هک  تسا  نیا  رتهب  دـیرادن . یهاوخاوه  رادـفرط و  هفوک  رد  امـش  هللالوسر ! نباـی  : » دـنتفگ
دنتخادنا و هحفـص 14 )  ) هار هب  نانیا  مه  ار  ناورهن  نیفـص و  يهلئاغ  دندناسر . تداهـش  هب  ار  ناتراوگرزب  ردـپ  مدرم  نیمه  دـیدرگزاب .
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ناـنیا دوـجو  رد  تریغ  اـفو و  دـندرک . تناـیخ  ناـتمع ، رـسپ  هدـنیامن و  ردارب و  ردـپ و  امـش و  هب  دـنداد . کـلهم  مس  ار  ناـتزیزع  ردارب 
یـشزرا نازیزع  نیا  تداهـش  زا  سپ  یگدنز  :» دومرف تباهم  اب  دنایرگ و  ار  همه  شیولگ ، ضغب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  رثات  تسانعمیب »!

: دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  دمآ . شیوخ  ماما  ردارب و  لابقتـسا  هب  درتسیم ، هدـید  زا  کشرـس  ياهرد  هک  یلاح  رد  ( 3  ) موثلکما درادن ».
رتخد هدیمح  دندرک . مالس  شیوخ  يومع  رب  یندم ، یبرع  نیریش  نحل  اب  ناوجون ، كدوک و  جنپ  دنیایب ». ملسم  نادنزرف  وگب  مرهاوخ ! »

. دومن شزیزع  يهدنیامن  نارسپ  هب  فطل  رهم و  زا  رپ  یهاگن  دیشک و  وا  رـس  رب  یتسد  ماما ، تسـشن . ومع  ياپ  رانک  ملـسم ، يهلاس  هدزای 
: تفگ هدـیمح  دومرف ! تئارق  ایند  تمذـم  رد  يراعـشا  بل  ریز  ماما  رـس ! رب  یکچوک  ياـههمامع  بترم و  یگنر و  ياهـسابل  اـب  ینارـسپ 

زورما لثم  يزور  چیه  : » تفگ برطـضم  زومرم و  یهاگن  اب  هدیمح  هحفص 15 ) !« ) ومع ناج  : » داد خساپ  مالسلاهیلع  نیـسح  ناجومع »! »
ماما هدش »؟ دیهش  ملـسم  میاباب  رگم  موش ، میومع  ياپ  كاخ  نابرق  يدیـشکیمن . نم  رـس  رب  تسد  يدرکیمن و  ینابرهم  نم  اب  ردق  نیا 

، درتـسیم هدـیمح  نوگلگ  یتوـکلم و  يهرهچ  زا  ار  کـشا  تارطق  هک  یلاـح  رد  تسیرگ . راـیتخایب  درکن و  لـمحت  رگید  ع )  ) نیـسح
تدـش هب  موثلکما  داب ». وا  رب  ادـخ  ناوضر  تیحت و  تفاتـش و  ادـخ  ناحیر  حور و  يوس  هب  وا  هک  ار ، ملـسم  دـنک  تمحر  ادـخ  : » دومرف
نیسح بش  نآ  دوب . میظع  كاندرد و  تبیصم  اما  دنکن ؛ يراز  نویش و  شیومع  رسپ  نامیتی  يور  هب  ور  تساوخ  وا  زا  ماما  تسیرگیم .

اب یهارمه  هک  دندیمهف  دندرک . كرت  ار  هاگودرا  يدایز  يهدع  بش ، نامه  ياه  همین  دنتـسیرگیم . نابات ، هام  ناوراک و  مالـسلاهیلع و 
مـالک مسر ، مسا و  ماـقم و  هاـج و  لاـنم و  لاـم و  رگید  توـکلم ! يوـس  هـب  زاورپ  نتخاـب و  ناـج  تداهـش و  ینعی  فراـع ، نایوجادـخ 

، همظعم هکم  هار  رد  تـسا  يرازگیر  ( 1 ( ) هحفص 19 .... ) دنتـشاذگ اهنت  ار  اهیلع  هللامالـس  ارهز  دنزرف  دندرکن و  گنرد  تسییانعمیب .
مالسلاهیلع و نیسح  ماما  رهاوخ  موثلکما ، ( 3 . ) تسا هدوب  دابآ  نامز  نآ  رد  هک  هکم  هار  همین  رد  هدوب  يرهش  ( 2 . ) هیمیزخ هیبلعث و  نایم 

. لیقع نب  ملسم  رسمه 

هلماعم رازاب 

، تسالبرک سدـقم  ضرا  نیمز ، و  اروشاع ، بش  بش ، دوب ، هداتـسیا  قاـفن  كرـش و  رفک و  يهمه  ربارب  رد  مالـسا  يهمه  هلماـعم  رازاـب 
تسا و جورع  لاح  رد  ناشحور  ییوگ  هک  ار  باحـصا  شذـفان ، هاگن  اب  ماما  ربص . تمواـقم و  يهوسا  ندـیواج و  ياـههسامح  نیمزرس 
باحـصا و نم  تقیقح  یتسار و  هب  : » دومرف ناحبـس ، راگدرورپ  يانث  دـمح و  زا  سپ  دـنارذگ و  كرابم  رظن  زا  دـننادیمناور ، ار  ریخات 

يادخ سپ  مدـیدن . دوخ  تیبلها  زا  رتبوخ  رتهدیدنـسپ و  ار  یتیبلها  دوخ و  باحـصا  زا  رتهدـیزگرب  رتراکوکین و  رتافواب و  ار  ینارای 
نیا قح  رد  زورما  هب  ات  نم  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  کنیا  دیامرف . تیانع  راوازس  دهد و  وکین  شاداپ  ریخ و  يازج  نم  زا  ار  امش  زاینیب ،

، فصو نیا  اب  هتفای و  رگید  یتروص  رادنپ ، هشیدـنا و  نآ  نکیلو  مدیـشیدنایم ؛ تعباتم  قیرط  رد  ار  نانآ  متـشاد و  يرگید  نامگ  مدرم 
بـش یهایـس  هک  کنیا  دیورب .... دیهاوخیم  اجک  ره  هب  هک  مهدیم  هزاجا  امـش  هب  مرادیمرب و  امـش  ندرگ  زا  ار  دوخ  يهمذ  نونکا  مه 

هک هاگنآ  دنتسه و  بلاط  ارم  مدرم  نیا  اریز  دیدرگ ، هدنکارپ  دوخ  ياهرهـش  دالب و  رد  دیوش و  رود  نیمزرـس  نیا  زا  هتفرگارف ، ار  ناهج 
نیمز رب  دش  کشا  همیخ  راگنا  دش . دنلب  رـس  ره  زا  ناردارب  نارای و  نویـش  دـنرادن ». هحفـص 20 )  ) يراک نم  ریغ  هب  دـنبای ، تسد  نم  هب 

. دیسریم ناطیش  رکشل  ات  ناشهجـض  يادص  دندزیم و  دوخ  يور  ورـس  رب  هک  دنتـسنامیم ، ار  ياهدرم  كدوک  ناردپ  ناردام و  تخیر 
َْدنِع  » رد الا  تسین  یناج  ادرف  رهظ  هک  دنیوگ ، عادو  نانآ  اب  دننک و  كرت  ار  ناناج  ناقشاع  عمج  هک  دهاوخیم  نان  بآ و  نابلاط  زا  ماما 

ار شنت  مالسلامهیلع  نینموملاریما  ربمایپ و  هب  خساپ  رکف  و  الوم ، ردارب و  نتـشاذگ  اهنت  رکف  هک  یلاح  رد  مشاهینب  رمق  َنُوقَزْری »... ْمِهِّبَر 
زا سپ  یناگدـنز  زگره  درک . میهاوخن  يراک  نینچ  زگره  ام  هک  مسق  ادـخ  هب  : » دومرف هناقـشاع  زادـگ  زوس و  اـب  دوب ، هتخادـنا  هشعر  هب 

يونعم وترپ  عشعـشت  کشا و  ياهدـیراورم  رون  میوشیم ». هتـشک  میگنجیم و  هنادرم  تباکر  رد  تساوخ ... میهاوخن  ار  تکرابم  دوجو 
اب سلجم  ياهتنا  زا  هک  دوب  یسک  رظتنم  ع )  ) نیسح دیاش  دیـشخبیم . هزات  یغورف  یکیرات  نآ  رد  ار  همیخ  تیالو ، يوک  ناگتخابلد  نآ 
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، مریمب هک  سفن  نآ  رد  تشادیم : او  ناشيراز  هجض و  هب  نتفر  يهشیدنا  دنتسیرگیم و  همه  اما  دزیرگب ... دزیخرب و  هدیـشوپ ، تروص 
تفگ و هب  مرآرب  كاخ  رس ز  هک  تمایق ، حبص  تقو  هب  هحفص 21 )  ) مشاب وت  يوک  كاخ  هک  ناج ، مهد  دیما  نادب  مشاب  وت  يوزرآ  رد 

ثیدـح مشاب  وت  يور  مالغ  مراد ، وت  يوس  هب  رظن  ملاـع  ود  نادـهاش  دـنیآرد  هک  یعمجم  هب  مشاـب  وت  يوج  تسج و  هب  مزیخ ، وت  يوگ 
رـسپ لیقع ! نارـسپ  يا  : » دومرف گنرد  یکدـنا  زا  سپ  ماما  مشاب  وت  يوس  هب  ناود  میوجن ، روح  لامج  میوبن  تشهب  لگ  میوگن ، هضور 
هزاجا امش  هب  نم  هک  دیورب ، امش  نونکا  مه  تسا . یفاک  ار  امش  لیقع  نب  ملسم  ناترادافو  ردارب  تداهش  نم ! راکادف  یمارگ و  ياهومع 

رطخ هب  نم ، رطاـخ  هب  ار  نتـشیوخ  امـش  هک  مرادـن  تسود  نم  دـیبای . ییاـهر  درادـن  تداهـش  زج  یماجنارـس  هک  هثداـح  نیا  زا  اـت  مداد 
اهنآ يارب  یباوج  هچ  ام  و  تفگ ، دنهاوخ  هچ  ام  هب  مدرم  تروص  نیا  رد  : » دنروآرب دایرف  هک  نآ  زج  دنیوگب ؛ دنتسناوتیم  هچ  دیزادنا !».

هن میدرکن ؟ دربن  نانآ  هارمه  میتشاذـگاو و  نمـشد  تسد  رد  ار  نامیومع  رورـس و  اوشیپ ، اـم  هک  مییوگب  میناوتیم  اـیآ  تشاد ؟ میهاوخ 
اب نمشد  مینادیمن  مییوگب  میتخاس . دراو  مخز  ناشدیلپ  رکیپ  رب  ریشمش  اب  هن  میدرک و  باترپ  ياهزین  هن  میدنکفا ، نمـشد  يوس  هب  يریت 
وت يادف  ار  دوخ  يهداوناخ  لایع و  لام و  ناج و  هکلب  درک ؛ میهاوخن  يراک  نینچ  زگره  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  هن ، درک ؟ هچ  ام  ناشیوخ 
دنچ یناگدـنز  هک  هشیدـنا  نیا  اـب  میورب  هحفـص 22 ) . ) میوش لـئان  تداهـش  زوف  هب  اـت  دـیگنج ، میهاوخ  وت  باـکر  رد  دومن و  میهاوـخ 

. دوب هتفرگارف  توکس  ار  دعـس  رمع  رکـشل  تملظ . یکیرات و  دوب و  بش  وت ». تداهـش  زا  سپ  نتـسیز  رب  فا  میبایرد ؟! ار  دوخ  يهزور 
! دـبا ات  اهنامز ، يهمه  يارب  دوب  نامز  کـی  ادرف ، دومنیم . ناـشخرد  ار  ناـهج  قشع ، يهمیخ  یهلا  راونا  هک  شباـت ؛ زا  تشاد  مرـش  هاـم 
دریگیم و هزات  یناج  هدرسفا ، ياهلد  شتداهـش ، میـسن  ندیزو  و  شنوخ ، شراب  زا  شمـشخ و  شبات  زا  دباتیم . مرحم  مشخ  دیـشروخ 

دوـجو رذـب  ناـقهد   » هک اـهناسنا  ددرگیم و  مرخ  زبـس و  رـس  شـالت ، تکرح و  ناـمیا و  قـشع و  زا  اـهناسنا  یگدـنز  قـمریب  يهعرزم 
تایح راشبآ  ریز  رد  ار  ناج  نماد  دـننکیم ، كاپ  یتوافتیب  یگدومخ و  یتسـس و  هزره  ياـهفلع  زا  ار  تاـیح  رازتشک  دـنا ، نتـشیوخ »
مرحم رد  دنرتسگیم . دناخیرات  يهشیمه  نادیهـش  هک  مرحم ، نانامهیم  شریذـپ  يارب  ار  تداهـش  يهرفـس  دـنریگیم و  اروشاع »  » نیرفآ
يراج نوخ  زا  یلیس  زاین ، عیـسو  بارحم  و  قشع ، يارذعلا  جرم  دوب و  نامیا  يهدبز  هک  البرک ، يهدیدفت  يارحـص  رد  يرجه ، لاس 61 

ناوجون هللادبع  دیباوخن . فط »  » نافوت داتفین و  اون »  » زا تقیقح  يان  هحفـص 23 )  ) زگره اونین »  » رد تواسق  ماع و  لتق  همه  نآ  اب  اما  دش ،
رد زیت  هنهرب و  يریـشمش  اب  دـشاب ، هتـشاد  هرهچ  رد  ییوم  هکنآیب  نیتم ، عاجـش و  ینتـشاد ، تسود  ابیز و  انعر ، دیـشر و  هلاس ، هدراهچ 

سب مزیزع ! دـنزرف  نم ! رـسپ  : » دومرف ماما  یهدیمن »؟ نم  هب  داهج  نذا  ایآ  نم ! يالوم  اقآ و  يا  :» تفگ داتـسیا و  شراوگرزب  ماـما  ربارب 
هنوگچ نم  ناجومع ! : » داد خـساپ  هللادـبع  وش ». جراخ  هکلهم  زا  ریگب و  ار  موثلک  ما  تردام  تسد  ملـسم . تیاباب  تداهـش  اب  ار  وت  تسا 

نود رافک  نیا  داد  مهاوخن  هزاجا  زگره  ادخ  هب  مسق  مراذگب . اهنت  ار  وت  رگا  منک ، تاقالم  ار  ْمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دمحم  تدج 
اب ات  دیآیم  اههمیخ  کیدزن  هللادبع  دومن ». میهاوخ  تاقالم  نینوخ  مسج  اب  ار  ادـخ  و  موشیم ، هتـشک  وت  ربارب  رد  نم  دـنیآ . وت  يوس  هب 

، ردام تسین  ییارچ  نوچ و  تلهم  دشاب : اروشاع  رد  مشاهینب  دیهش  نیلوا  ات  دوریم  و  دیوگ . عادو  شکچوک  ناردارب  رهاوخ و  ردام و 
اـسر گـناب  اـب  راـی ، یتـقو  هصاـخ  منک  یهاـتوک  قـشع ، قـیرط  رد  رگ  نم  ياو  مدـناوخیم  ارچ  نوـچیب و  هناـناج ، نآ  هک  ناز  عادوـلا 

تفریم نایژ  ریش  نوچ  هللادبع  هحفص 24 )  ) مدناوخیم البرک  زاس  خیرات  نادواج  نوخ  موقلح  اب  هناقاتشم  هک  اجنآ ، موریم  مدناوخیم 
ینادرمناوج اب  ملسم و  مردپ  اب  زورما  ادخ  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  رای  منم  مشاهینب ، ریـش  منم  ملـسم ، دنزرف  منم  : » دناوخیم زجر  و 

اههد وا  يهناناج  شروی  هس  رد  دوب . یندـید  نادـیم  يهنایم  رد  ناوجون  دربن  دومن ». مهاوخ  تاقالم  دـندش ، هتـشک  ربمایپ  نید  هار  رد  هک 
ار بآ  شیاهبل  دنک . هزات  یـسفن  ات  داتـسیا  یکدـنا  کشخ . شنابز  دوب و  حورجم  شندـب  دـنداتفا . تلذـم  كاخ  هب  ایند  يهدروخبیرف 
رب ار  شتسد  دمآیم . دورف  شندب  رب  راوقالش ، امرگ  دندوب . وا  مزر  رظان  نارگن و  همیخ ، نورد  زا  شناردارب  تفاییمن . درکیم و  بلط 
مه هب  ار  ناوجون  یناشیپ  تسد و  درک و  اهر  يریت  يو  ادیـص  حـیبص  نبورمع  هظحل  نیا  رد  هک  درتسب ، ار  تروص  قرع  ات  داـهن  یناـشیپ 

قامعا زا  داتفایم ؛ نیمز  هب  بسا  زا  هک  یلاح  رد  تشگ . داقر  نب  دـیز  يهزین  هاگدورف  شبلق  دـهد و  تکرح  ار  تسد  تسناوتن  تخود .
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! ایادخ : » تفگ درک و  نامـسآ  هب  ور  دیدیم . کیدزن  ار  ردپ  ترایز  تسود و  لصو  تسکـش »! متـشپ  مردـپ ! ياو  : » دروآرب دایرف  ناج 
شبلق رب  هک  ار  يریت  تفر . شرس  يالاب  رب  دیز  دنتشک .». ار  ام  هک  نانچ  ار ، اهنیا  شکب  ایادخ ! دندرمـش . لیلذ  لیلق و  ار  ام  تعامج  نیا 

رد ناکیپ  دمآ و  نوریب  ناکیپ  نایم  زا  ریت  ماجنارس ، دمآیمن . نوریب  ناوجون  یناشیپ  زا  ریت  درک ، یعس  دنچ  ره  اما  دروآ ، نوریب  دوب  هدز 
دز و هحیـص  اهنآ  رب  ماما  دـندرب . شروی  هرابکی  هب  مشاـهینب  هللادـبع ، تداهـش  زا  سپ  هحفـص 25 ) . ) دنام یقاب  مشاهینب  دیهـش  یناشیپ 
ار يراوخ  تلذ و  يور  زورما  زا  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دـیهد  جرخ  هب  تماقتـسا  ربـص  گرم و  لـباقم  رد  نم ! ناـگداز  ومع  : » دومرف

دمحم يهناروالد  مزر  تعاجش و  دهاش  شراب  کشا  نامشچ  کنیا  تفاییم . هزات  یغاد  نامز  ره  شنازیزع ، تداهش  اب  ماما  دینیبیمن ».
. دوب هتخادنا  بیرف ، ساره و  هاپس  مادنا  رب  هزرل  شگرزب ، حور  کچوک و  مسج  اب  هک  دوب ، ملسم  شیومع  رسپ  يهلاس  هدزای  دنزرف  ربکا 

رابغ ودرگ  دشیم . گنج  بولغم  بلاغ و  صیخشت  زا  عنام  دوب و  هتفرگارف  ار  نادیم  هفوک  هاپـس  يهرابکی  موجه  زا  یبیجع ، رابغ  درگ و 
تاجانم هب  تسد  دمآ و  وا  نوخ  هب  هقرغ  رکیپ  يالاب  رب  ماما  دمآ . راوسیب  دمحم  بسا  درک و  ینیـشنبقع  رفک  رکـشل  تسـشن ، ورف  هک 

رب ار  دوخ  کچوک  نت  میهاربا  رغصا و  دمحم  دزیم . دوخ  يور  رس و  رب  همیخ  رد  موثلک  ما  شکب »! ار  لیقع  لآ  نیلتاق  ایادخ ، : » دروآرب
هحفص 29) ... ) دشیم کیدزن  اروشاع  رهظ  دندوب ! هداد  رس  ردارب  ردارب ، دنتسیرگیم و  دندزیم و  همیخ  يهبوچ 

تراسا ات  تراسا  زا 

دـندوب و هدـمآ  نانآ  ياشامت  هب  اتـسور  مدرم  دـندرک . روبع  یناتـسلخن  رانک  زا  دوب . هدـنام  يدایز  هار  هفوک  ات  زونه  تراسا  ات  تراسا  زا 
روـطچ : » داد خـساپ  ییادـص  یناروـن »؟ رـس  نآ  تسیک ... رـس  نآ  : » تـفگیم یکی  دنتـسیرگنیم . ار  هزین  كوـن  رب  ياهرـس  هدز ، تـهب 

همادا وگتفگ  رهاظم ! نب  بیبح  تسا ، دسا  يهلیبق  ریش  وا  -؟ يورابیز نآ  رگید .... رس  نآ  و  تسا -». ع )  ) یلع نب  سابع  رس  یسانشیمن !
-؟ راـمیب ناوج  نآ  و  .- تسا ع )  ) یلع رتخد  بنیز  یـسانشیمن ...؟ تسیک -»؟ دـنکیمن ، هیرگ  هک  لد  ریـش  نز  نآ  : » تفگ ینز  تشاد .

هفوک هب  دایز  نبا  يارب  ار  یلع  نب  نیسح  كرابم  رس  اروشاع ، رصع  تسا  هدش  عیاش  وک -؟ ع )  ) نیسح رس  سپ  تسا -... نیسح  نب  یلع 
- ؟ دناهتسب اهنآ  مکـش  ریز  هب  ار  ناشیاهاپ  ریجنز ، و  هحفص 30 )  ) لغ اب  هدرک ، راوس  زاهجیب  ياهرتش  رب  ار  اهنیا  ارچ  سپ  دناهداتـسرف -.

: تفگ دوخ  اب  تقو  نآ  و  دهد . همادا  هفوک  فرط  هب  ار  دوخ  هار  تعرس  هب  هلفاق  داد  روتسد  دعـس  رمع  دناهدرک ! مایق  تموکح  هیلع  اهنیا 
هدش نیذآ  یناغارچ و  رهش  درگنابایب .». یشحو  موق  نیا  شنزرـس  زا  رود  هب  يورابیز ، نانز  بارـش و  ير ، تموکح  دعب  منکیم و  هبوت  »
لمح قح  سک  چـیه  دایز  نبا  روتـسد  هب  دـندوب . هداتـسیا  هراظن  هب  نزرب  ماب و  يوک و  رد  نانک  هلولو  هدیـشک ، راـک  زا  تسد  مدرم  دوب .

! هفوک مدرم  يآ  دوب - . هفوک  ياـفویب  مدرم  لرتـنک  روماـم  ( 1  ) یماـظن رازه  تسیب  تشادـن و  ار  ریـشمش  هزین و  رجنخ و  زا  مـعا  مـالس 
ياضف مدرم ، رگید  يداش  دایرف  اب  شدایرف  هک  دوب  ینز  يادـص  نیا  دـندروآ ! ار  دـیزی !! نینمؤملاریما  نیفلاـخم  ـالبرک و  گـنج  يارـسا 

موق مادک  يارسا  امش  هحفص 31 - ) . ) دوب هدیکشخن  اههمانتوعد  نتـشون  يارب  ناشتاود ، بکرم  زونه  هک  یمدرم  دوب ؛ هدرک  رپ  ار  نادیم 
ص)  ) دمحم لآ  يارسا  ام  هک -: داد  ار  نز  نآ  باوج  یمارآ  هب  بنیز  و  دنتسه ! یجراخ  نانیا  هک -: دیرپ  نز  فرح  نایم  مدرم  دیتسه ؟
زا ینز  دوب . لکشم  میظع  تیعمج  لرتنک  دندرک . يراز  دندز و  رس  رب  دندیشورخ و  مدرم  ع .)  ) بلاطیبا نب  یلع  رتخد  بنیز  منم  میتسه .

، دـندروآیم امرخ  نان و  اهنآ  يارب  دـندرکیم و  محر  لافطا  رب  مدرم  دروآ ! رداچ  يرـسور و  هعنقم و  تیب  لها  نانز  يارب  دوخ ، يهناخ 
و تسا ». مارح  تیبلها  ام  رب  هقدـص  : » دومرفیم دادیم و  سپ  ناشنابحاص  هب  تفرگیم و  اههچب  تسد  زا  ار  اهامرخ  نان و  موثلک  ما  اـما 
. دـننکیم هیرگ  ام  رب  امـش ، نانز  دنـشکیم و  ار  ام  امـش ، نادرم  هفوک ! لها  يا  : » تفگیم درکیم و  ناـیرگ  تیعمج  هب  یهاـگن  هاـگنآ 

ادهشلا دیس  كرابم  رس  اهنآ ، شیپاشیپ  رد  ادهش و  مظعم  ياهرس  دش . اپ  رب  یمیظع  يوهایه  هاگان  دیامرف ». مکح  امـش  ام و  نیب  دنوادخ 
هک دـید ، ار  ردارب  بنیز  تسا ». نیـسح  ناـمیومع  رـس  نک ! هاـگن  ردارب  : » تفگ میهاربا  هب  رغـصا  دـمحم  دـندروآ . رد  تکرح  هب  ار  (ع )

يهبوچ رب  مدز  ار  رـس  ببـس  ناز  نیـسح  لد  زا  دوبر  ار  مربص  وت ، نآرق  توص  هحفـص 32 ) : ) دیلان دـش و  ناشیرپ  درکیم . نآرق  تئارق 
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باتفآ يا  ین ، يالاب  ییوت  نیا  نیـسح  لزنم  ین  كون  رب  نونک  یتفرگب  هچ  زا  ار  وت  مدید  یبن  شود  رـس  رب  یلفط ، نم ز  نیـسح  لمحم 
لتاق اب  هاگ  نالفط ، هب  هگ  نم ، اب  هاگ  ینکیم  ملکت  ایوگ  تبل ، مه  رب  دروخیم  نیـسح  لزان  نیمز  رب  نودرگ  دیـشروخ  هدـش  ای  همطاـف 
مداد ترـس  ياپ  ار  هدید  رایتخا  نیـسح  لکـشم  دوب  ییاسانـش  ناسآ ، تندید  ياهدیـشوپ  نوخ  كاخ و  رد  سب  ز  نم ، لاله  يا  نیـسح 

منکیم ار  تتـضهن  تراسا  اب  رپس  مدرک  ار  هنیـس  دـیآ ، شوخ  دـیآ  شیپ  هچ  ره  نیـسح  لگ  رد  ناوراک  دـنامب  مکـشا  زا  مسرت  تسدز 
ياهسابل اب  دایز  نبا  تفریم . متس  هرامالاراد  يوس  هب  ناوراک  دنتسیرگیم . زین  نادرم  دندزیم و  دوخ  يور  رس و  رب  نانز  نیـسح  لماک 

یکاح هک  یشنرک  زا  سپ  ( ، 2  ) لقعم هحفص 33 ) . ) دوب هتسشن  نیرز  یتخت  رب  اونین ، رباربان  حتف  زا  تسمرس  نادنخ و  ياهرهچ  تفبرز و 
شفرح دایز  نبا  هک  ملسم ... يهرابرد  متساوخیم  داب ، تمالس  هب  مکاح  ترـضح  : - درک نتفگ  نخـس  هب  عورـش  دوب ، وا  قلمت  تیاهن  زا 

یمک دعب  و  مه ! ار  ع )  ) نیـسح میتشک ... ار  ملـسم  ام  ییوگیم ؟ هچ  رخآ  ملـسم ! ملـسم ، ملـسم ، شاهمه  هآ . هآ ، :- دـیرغ درک و  عطق  ار 
اب هدرچ  هیـس  یمالغ  دز ، مه  رب  هک  تسد  نینموملاریما »! هب  يرازگتمدخ  رد  وت ، مهم  رایـسب  ياهیـسوساج  يارب  اما  و  : » تفگ دش و  مارآ 

درک نیگنس  کبس و  ار  ياهسیک  هللادیبع  داتسیا . دایز  نبا  تسار  تمـس  رد  هدش و  دراو  تشاد ، رارق  هسیک  دنچ  نآ  رد  هک  ینیرز  ینیس 
هب ملسم  رسپ  ود  میوگب  متـساوخیم  : » تفگ درکیم  میظعت  هک  یلاح  رد  تفرگ و  اوه  رد  ار  نآ  لقعم  تخادنا . لقعم  يوس  هب  ار  نآ  و 

دییوگب : » تفگ دز و  ياهناتـسم  يههقهق  دش ، دنلب  تخت  يور  زا  دایز  نبا  دندش ». قحلم  ناشردـپ  هب  البرک  رد  هللادـبع  دـمحم و  ياهمان 
اب یشوگ  رد  نانخـس  زا  سپ  دایز  نبا  تفر . رتکیدزن  درک و  یمیظعت  دش و  دراو  دیمح  هحفص 34 ) .« ) دیایب ( 3  ) يدزا ملسم  نب  دیمح 
رد تسد  زاب  هللادیبع  دوب . ناطیش  باحصا  نارای و  ههقهق  هدنخ و  يادص  زا  هدنکآ  کنیا  هدش  نیرفن  رـصق  داد . یـصخرم  يهزاجا  يو ،

، البرک يارـسا  نایم  رد  کنیا  و  : » تفگ مسبت  اب  تشادرب و  ار  هسیک  ود  ره  لقعم  تخادنا . لقعم  يوس  هب  رگید  يهسیک  ود  درب و  ینیس 
رگم : » دایرف دایز  نبا  دنـسریم ». رظن  هب  هلاس  تشه  تفه  هک  دنوشیم  هدید  رغـصا  دـمحم  میهاربا و  ياهمان  هب  ملـسم ، رگید  دـنزرف  ود 

تسا و هدرک  توف  ردپ  تایح  نامز  رد  ناشیکی  ایوگ  رسپ . جنپ  ماهدرک  قیقحت  نم  هک  يروط  نابرق ! تشاد -»؟ دنزرف  دنچ  لیقع  رـسپ 
رالات زا  الط ، یفرـشا  يهکـس  رازه  جـنپ  اب  لقعم  دـعب  یتاظحل  دنتـسه ». ریما  ریـسا  ناشرگید  ياتود  هفوک و  رازاـب  رد  مه  ناـشیاتود  رس 

: تفگ تفریم  نوردنا  هب  هک  یلاح  رد  هفوک ، مظعا  دجسم  رانک  يهبارخ  زا  میتی  ناکدوک  هجض  يادص  هب  هجوتیب  هللادیبع  دش . جراخ 
ار ملسم  هداوناخ ي  مان  عطق  ار  شلسن  نم  الاح  و  دربب ! نیب  زا  ارم  تساوخیم  ملـسم  دسیونب . خیرات  هک  مروایب  شناکدوک  رـس  هب  ییالب  »

هللادیبع ناریما ، هرـصب و  هفوک و  گرزب  رادنامرف  روتـسد  هب  : » تفگ نادنز  يهژیو  رومام  هحفص 35 ) .« ) منکیم وحم  خیرات  يهحفـص  زا 
...«- دنک فلخت  هک  یسک  لاح  هب  ياو  دنیوگب . دنلب  جورخ  ماگنه  ار ، ردپ  مان  مان و  تسیابیم  یمـشاه  يارـسا  نایفـسیبا ، نب  دایز  نب 
تفه كدوک  هب  یهاگن  نابنادنز  ملـسم ! رـسپ  دمحم  ع -)  ) یلع رتخد  موثلک  ما  ع -)  ) یلع رتخد  بنیز  (- ع  ) یلع نب  نیـسح  دنزرف  یلع 

. دندرکیم یباتیب  كدوک  ود  دنوش ! راوس  هیقب  نامب ، مه  وت  ملسم - رسپ  میهاربا  (- ع  ) نسح رسپ  نسح  نامب -»! وت  : » تفگ درک و  هلاس 
راک هچ  كدوک  ود  نیا  اب  : » تفگ نادـنز  رومام  هب  باطخ  درک و  اهنآ  هب  یهاگن  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  دـش . دـنلب  س )  ) بنیز يهلاـن 

هحفـص 36)  ) مشچ اب  دـندزیم ؛ رپ  لاب و  هدـنکرپ ، غرم  ود  دـننام  كدوک  ود  تسین »؟ یفاک  ناشناردارب  اهومع و  ردـپ ، نتـشک  دـیراد ؟
هب دـعب ، یتاظحل  دـیهدب »! نامتاجن  همع ! ردام ! : » هک دـندیلانیم  دـندربیم ؛ رـصق  يوس  هب  هتفرگ ، ار  ناشناوزاب  ریز  هک  یلاح  رد  نایرگ :

یهاگن دایز  نبا  تسیرگیم ! ردارب  ود  قارف  رد  هدیمح  و  تفریم ، ماش  يوس  هب  البرک  يارسا  ناوراک  هتخآ ، ياهریشمش  هزین و  رس  روز 
، داتفا ملسم  هب  شمشچ  یتقو  دروآ  دای  هب  دوب . هدناسر  لتق  هب  ار  وا  شیپ  يدنچ  هک  دروآدای  هب  ار  ملسم  ناشردپ  دعب  درک و  لفط  ود  هب 
هب دـنگوس  : » دوب هداد  باوج  صاخ  یـشمارآ  اـب  ملـسم  و  يراد »! ياهرهب  تموکح  نیا  زا  هک  يرادـنپیم  وت  اـیوگ  : » هک دوب  هدز  داـیرف 

، وا نمـشد  ياهراگدای  دـندوب . هداتـسیا  وا  يوربور  ملـسم ، نالفط  کنیا  مراد ». رواب  ار  نآ  نم  هک  تسا ، رادـنپ  هن  نیا  اتکی ، راگدرورپ 
دایز نبا  دندرکیم . شهاگن  روبص  اما  هدروخ ، یلیس  یمخز و  ییاهتروص  اب  و  دولآ ، كاخ  ییاهسابل  اب  هدیلوژ ، ییاهوم  اب  هتسب ، تسد 

. داتسیا ریما  رماوا  رظتنم  درک و  میظعت  دش . دراو  يدرمریپ  دعب ، یتاظحل  هحفص 37 ) .« ) دیروایب ار  ( 4  ) روکشم : » دز دایرف  درواین و  تقاط 
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زا ار  یندـیماشآ  یندروخ و  يریگیم و  تخـس  اهنآ  رب  ینکیم و  سبح  ار  نانآ  مراپـسیم . وت  دزن  ار  كدوک  ود  نیا  : » تفگ داـیز  نبا 
رب يدنخبل  دایز  نبا  دـندرک . تکرح  دـنروایب ، نابز  رب  ینخـس  هکنآ  نودـب  كدوک  ود  ینک »! محرت  ناشیارب  ادابم  يرادیم ، غیرد  اهنآ 

ناهگان دندیـسر ، هک  رالات  رد  کیدزن  هب  تخادـنا . درمریپ  يارب  ـالط  يهکـس  اـههد  يواـح  گـنر  زمرق  يهسیک  ود  هاـگنآ  دروآ و  بل 
هک یلاح  رد  دـیرپ و  شراسخر  زا  گنر  دیکـشخ ، دایز  نبا  نابل  يور  رب  دـنخبل  درک . دایز  نبا  هب  زیت  دـنت و  یهاـگن  تشگرب و  میهاربا 

تیمکاح دوب و  توکـس  منیبن »! ار  نانیا  رگید  ات  ناـشربب  نکب . ناشینادـنز  درمریپ ! ناـشربب  : » دز هرعن  تسیرگنیم ، میهاربا  هب  هریخهریخ 
فوفـص هب  هک  دایز  نبا  سوساـج  ( 2 . ) دـندوب هفوک  ریاـشع  زا  هدـع  نیا  زا  یمین  ( 1 ( ) هحفـص 41 . ) درکیم ینیگنـس  رالات  رب  روز  روز 

ومهو تسالبرک  عیاقو  رگشرازگ  صخـش  نیا  ( 3 . ) دش اهنآ  نارـس  زا  یخرب  يریگتـسد  بجوم  درک و  ذوفن  لیقع  نب  ملـسم  نارادـفرط 
. دوب نایعیش  زا  روکشم  ( 4 . ) دروآ هفوک  هب  یلوخ  اب  ار  ع )  ) ماما رس  اروشاع  رصع 

ردپ رادید  باوخ 

. دشیم هدـید  یـسردنم  ریـصح  نیمز ، زا  یتمـسق  يور  رب  دیـسریم . شوگ  هب  یفیفخ  يهلان  يادـص  قاتا ، لخاد  زا  ردـپ  رادـید  باوخ 
یباتهم ییاهتروص  هتفر و  دوگ  ینامـشچ  اب  كدوک ، ود  شراـنک  رد  دوب و  قاـطا  يهشوگ  رد  یکچوک  يهتـسکش  بل  يهنهک  يهزوک 

مـشچ هب  ار  راهب  تشه  اهنت  هک  دمحم  دوب . قاتا  نامه  گنت  راصح  ناشیایند  دوب و  هدرک  تداع  تملظ ، یکیرات و  هب  ناشمـشچ  گنر .
ماـک رد  ناـبز  بل ، کـشخ  دـش . دـنلب  تمحز  هب  داد و  رارق  هاـگهیکت  ار  شتـسد  تسناوتن . اـما  دزیخرب ، نیمز  زا  درک  یعـس  دوب ، هدـید 

ار هزوک  میهاربا  دـشاب »! یجرف  دـیاش  مینکیم . یفرعم  درمریپ  نیا  هب  ار  نامدوخ  ام  تسا  روطچ  ناـجردارب ! میهاربا ، : » تفگ دـناخرچ و 
هدـش و هابت  نامرمع  میتسه ، ینادـنز  اجنیا  هک  تسا  لاس  کی  : » تفگ نوزحم  ییادـص  اـب  داـهن و  نیمز  يور  رب  يدـیمون  اـب  تشادرب و 

کی وج و  نان  صرق  ود  درمریپ  بورغ ، ماگنه  میریگیم و  هزور  اهزور  دریگیمن . ار  ام  غارس  مه  یسک  میاهدیدن . ار  باتفآ  تساهتدم 
دمحم هحفـص 42 ) !« ) منکیمن رکف  دـهد ؟ کنخ  بآ  ام  هب  یهاوخیم  ایآ  دـنکیم ؟ مه  یقرف  رگم  دروآیم . اـم  يارب  مرگ ، بآ  هزوک 
درمریپ دـیاش  دزرایم . ناـحتما  راـب  کـی  هب  یلو  منادیمن ! : » تفگ تسـشنیم  نـیمز  يور  هـک  یلاـح  رد  دـش و  هریخ  ردارب  يهرهچ  رد 

رگم ع !!)  ) یلع رادتسود  یفوک و  : » تفگ داد و  ناکت  رس  تسار  پچ و  هب  میهاربا ، دیاش »... دشاب  ع )  ) یلع نامیالوم  نادناخ  رادتـسود 
يزاب هنیدـم  رد  ام  لاس  نس و  مه  ناکدوک  نالا  : » دـیلان دیـشک و  يدـنلب  سفن  دـمحم  دنتـشکن »؟ ار  ع )  ) یلع نامیومع  ناـیفوک ، نیمه 
یفرعم درمریپ  هب  ار  دوخ  بشما  نم  : » داد همادا  درک و  لمات  ياهظحل  ابیز »... گرزب و  ياهناتـسلخن  رد  دنروخیم . امرخ  نان و  دـننکیم .

درس و بآ  وا ، هب  هک  دیدیم  ار  شردام  باوخ ، رد  دیاش  دوب . هتفر  باوخ  هب  میهاربا  ردارب »؟ تسیچ  وت  رظن  درادن . هک  يررض  منکیم .
هحفـص 43) ( »؟ مینکب لاوس  دنچ  امـش  زا  دوشیم  ناجومع ! : » تفگ تفر و  ولج  دمحم  دوب . نتفر  لاح  رد  درمریپ  دـهدیم ! امرخ  نان و 
ار ص )  ) دــمحم وـت  اـیآ  خیــش ! يا  : » تـفگ مـیهاربا  مراد »! راـک  هـک  وـگب  دوز  : » داد باوـج  یتحاراـن  اـب  درک و  وا  هـب  یهاـگن  درمریپ 

ومع رسپ  وا  مسانشن ؟ ارچ  یسانشیم -؟ ار  وا  ایآ  هچ ؟ ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  !- تسا نم  ربمغیپ  وا  مسانشن ، ار  وا  هنوگچ  یسانشیم -»؟
مه ار  ملــسم  وـت  اـیآ  مراد . مـه  رگید  لاوـس  کـی  دیــسانشیم -؟ ار  وا  مـه  امــش  رگم  تـسا . ع )  ) یلع میـالوم  تـسا . ربـمغیپ  ردارب  و 

؟ تسیچ يارب  تالاوس  نیا  دنتـشک . هفوک  رد  بیرغ  هناـمولظم و  ار  وا  دوب . ع )  ) نیـسح يهدـنیامن  لـیقع  نب  ملـسم  يرآ ! یـسانشیم -؟
نادـنزرف ام  ص .)  ) میدـمحم وت  ربمغیپ  نادـناخ  زا  ام  : » تفگ نانکهیرگ  درواین و  تقاـط  دوب ، ود  نآ  خـساپ  شـسرپ و  رظاـن  هک  میهاربا 

يریگتخس ام  رب  هنوگنیا  وت  تقو  نآ  میریـسا . وت  تسد  رد  کنیا  تسام و  ردپ  يومع  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  میتسه و  لیقع  نب  ملـسم 
زا ار  رابغ  درگ و  دیـسوبیم و  دیئوبیم و  ار  نانآ  تسیرگیم . دوب و  هتخادـنا  ناکدوک  ياپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  روکـشم  ینکیم »!

هحفـص 44)  ) ارم ایادـخ  متـسنادیمن . دـینک ، موفع  دیـشخبب ، ارم  منازیزع  : » تفگیم درکیم و  كاـپ  ناشـسردنم  ياـههماج  تروـص و 
، متخاس هشیپ  نیا  يارب  ار  متس  هاگتـسد  مدش ! ترخآ  ایند و  تخبدب  منک ، هچ  متـسیاب ؟ ع )  ) یلع يور  رد  تمایق  يادرف  هنوگچ  شخبب .
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یجراخ موق  يارسا  امش  دندوب  هتفگ  نم  هب  ناتیادف . مناج  منازیزع ، مدرزآ ! ار  ع )  ) یلع دنزرف  مهد ، تاجن  ار  ع )  ) یلع يهعیـش  دیاش  ات 
هدرک نشور  ار  کچوک  قاطا  درمریپ ، لعـشم  دیاهدوب »! ع )  ) نیـسح هاپـس  رد  ملـسم و  ناکدوک  دنتفگن  دیاهدیروش ! دیزی  رب  هک  دـیتسه 

كدوک ود  درک ، زاب  ار  رد  درمریپ ، دوب .... کیدزن  حبـص  دناروخیم . امرخ  نان و  کنخ و  بآ  نانآ  هب  شتخمز ، ناتـسد  اب  درمریپ  دوب .
مالغ رمع  رخآ  ات  نم  دینامب ، دیهاوخب  رگا  تسامش . لیم  لیم ، : » تفگ داد و  امرخ ، نان و  يواح  کچوک ، ياهچقب  نانآ  هب  دیـسوب و  ار 

ناـملد ناـجومع ! هن  : » تفگ میهاربا  دریذـپ »! ناـیاپ  نارگمتـس  نیا  تموـکح  رگید  تـقو  دـنچ  دـیاش  دوـب . مهاوـخ  امـش  رازگتمدـخ  و 
داجس نامیومع  يارب  س ،)  ) بنیز نامهمع  هحفـص 45 )  ) يارب تسا . هدش  گنت  نامردام  يارب  ناملد  رخآ  رخآ -».... میورب . دهاوخیم 
تسد زا  ار  شرتشگنا  هک  یلاح  رد  درمریپ  هدش ! هرذ  کی  ناملد  هنیدم  ياههچوک  يارب  ادخ ، هب  هدیمح ... نامکچوک  رهاوخ  يارب  (ع ،)
کنیا دتـسرفیم . ناـتیاههمع  اـهومع و  دزن  هنیدـم ، هب  ار  امـش  وا  دـیهدب . هیـسداق  رد  مردارب  هب  ار  رتـشگنا  نیا  : » تـفگ دروآیم ، نوریب 

هچ ره  دیامن . امش  بیصن  یجرف  ادخ  ات  دینک ، تحارتسا  ار  اهزور  دیورب و  هار  اهبش  دینک . تکرح  رتدوز  تسیابیم  تسا و  بش  يهمین 
مناج تمیق  هب  امـش ، يدازآ  هک  منادیم  دیآیم . اجنیا  هب  دایز  نبا  يهدـنیامن  حبـص  ادرف  نوچ  دـیوش ، رود  نآ  فارطا  هفوک و  زا  رتدوز 

ناکدوک درک و  هقردب  ار  نانآ  شیاهکـشا  اب  درمریپ  دینک ». تعافـش  ارم  ع )  ) یلع الوم  دزن  تمایق  يادرف  تسین . یکاب  اما  دوشیم . مامت 
عولط اب  هک  دنتـشاد  دـیما  اما  دـندوب ؛ هدرـسفا  نارگن و  بیرغ و  دـیدیمن ؛ بوخ  ناشیاهمـشچ  دـندش . رود  اـجنآ  زا  مه  تسد  رد  تسد 

ار ناشیاهسابل  هدرک و  هناش  ار  اهنآ  ناوسیگ  هتسش ، ار  ناکدوک  فیرظ  کچوک و  مادنا  نزریپ ، دیـشچ . دنهاوخ  ار  يدازآ  تذل  باتفآ ،
شزاون تسد  هاگ  نزریپ ، دندش . لسع  ریش و  امرخ و  نان و  ندروخ  لوغشم  نزریپ  رانک  كدوک ، هحفص 46 )  ) ود دوب . هدرک  ضوع  زین 

یـسک زا  یبوخ  يوـب  نینچ  نونکاـت  نم ! نازیزع  دـیروخب  : » تفگیم دزیم و  هسوـب  میهاربا  يهنوـگ  رب  هاـگ  دیـشکیم و  دمحمرـس  رب 
، هدننکهتـسخ ینالوط و  ییامیپهار  کی  زا  سپ  ناکدوک  دوب و  هدـنکفا  اج  همه  رب  ار  شیوخ  هایـس  رداـچ  بش ، مدوب »! هدرکن  مامـشتسا 
هب هظحل  هب  هظحل  ار  نونکات  حبـص  تاقافتا  درکیم و  هناش  ار  ناشیابیز  ناوسیگ  رتسب ، يالاب  رب  نزریپ  دندوب . هدونغ  مرن  يرتسب  رب  کنیا 

هدش دراو  مزینک  دعب ، هظحل  دنچ  متفرگ . کین  لاف  هب  ار  نآ  نم  و  تشذگ ، ماهناخ  يالاب  زا  هک  مدید  ار  يرتوبک  حبـص ، دروآیم -: دای 
نامهیم ود  امـش  يارب  یهاوخیم -»! ياهزیاج  هچ  : » مدیـسرپ همیـسآ  رـس  دزیم ؛ سفن  سفن  قوش ، یگتـسخ و  تدش  زا  هک  یلاح  رد  و 

: دیسرپ میهاربا و  هب  درک  ور  نزریپ  لیقع ! نب  ملسم  ناکدوک  ملسم ! ناکدوک  یهاوخیم -؟ هزیاج  هک  دنتسه  ییاهنامهم  هچ  ماهدروآ -!
ياههمین میتفریم . يوس  نآ  هب  وس  نیا  زا  میدوبن . دلب  ار  هار  ام  : » تفگ میهاربا  تشذگ »؟ هچ  امـش  رب  نادنز ، زا  يدازآ  زا  سپ  دیتفگن  »

يارب هک  امـش  زینک  حبـص  میدنام . حبـص  ات  لخن  کی  رانک  میدید و  تارف  طش  رانک  هحفص 47 )  ) ار دوخ  میدش ، هتـسخ  یلیخ  هک  بش 
هب ادابم  : » درکیم دیکات  وا  هب  بترم  نزریپ  دیدنخیم و  زینک  دروآ »! امـش  دزن  تخانـش و  دید و  ار  ام  دوب  هدـمآ  تارف  طش  زا  بآ  ندرب 

نیـسح اب  هفوک  رکـشل  رد  تسین و  ع )  ) یلع يهعیـش  نم ، داماد  رخآ ، : » تفگ لفط و  ود  هب  درک  ور  تقو ، نآ  و  ییوگب »! يزیچ  مداماد 
سب يرفـس  هک  دـیباوخب ، هدوسآ  تسا  رتـهب  منازیزع ! تسا  تقو  رید  دوـشن . دراو  بشما  هک  مراودـیما  تسا . هدرک  دربـن  ـالبرک  رد  (ع )

رد بشما  منامگ  هب  : » تفگ دمحم  درکیم . ینیگنس  ملسم  لفط  ود  نامشچ  رب  مارآ ، مارآ  باوخ  دعب ، یتاظحل  دیراد ». يور  شیپ  زارد 
هتفشآ و نزریپ  رد ، يهبوک  یلاوتم  يادص  اب  دیایب ». ام  غارس  هب  گرم  هک  نآ  زا  لبق  میزادنیب ، رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  ایب  میتسه ، ناما 
. تسیرگنیم وا  هب  دوب و  هداتـسیا  رد  تشپ  تشز ، بیهم و  یلکیه  اب  شداـماد  دوشگ . ار  رد  دـیود و  هنهرب  ياـپ  اـب  راـیتخایب ، ناـسرت ،

یگتـسخ زا  تسا  کـیدزن  نک ! زاـب  ار  رد  وت ، رب  ياو  تسا -»؟ هحفـص 48 )  ) ندمآ تقو  هچ  نیا  : » تفگ دـنک ، یفراعت  هکنآیب  نزریپ 
، دوش دوخ  نز  ردام  ياهتـسد  شزرل  بارطـضا و  ینارگن و  هجوتم  هک  نآیب  دـش و  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  هلجع  اب  ثراح  موش ! كـاله 
ره هک  دزیم  راج  یچراج  زورما  -»؟ تسا هداـتفا  یقاـفتا  رگم  یـسریم ، رظن  هب  هتـسخ  یلیخ  : » تفگ نزریپ  دیـشک . رـس  ار  بآ  يهزوک 

هدرک اهر  ار  كدوک  ود  نیا  نابنادنز ، بشید  ایوگ  تفرگ ، دهاوخ  هزیاج  ابیز  بسا  کی  مهرد و   2000 دروایب ، ار  ملسم  لفط  ود  سک 
فارطا ياهناتسلخن  اهاتسور و  هفوک و  ياههچوک  مامت  ماهدرک . هتـسخ  ار  مبـسا  دوخ و  ود ، نآ  ندرک  ادیپ  يارب  نونکات  حبـص  زا  تسا .
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ار ص )  ) دـمحم تماـیق ، يادرف  ترخآ ! زا  سرتب  دـناهتفر -. ورف  نیمز  هب  هدـش و  بآ  ییوگ  تسین . اـهنآ  زا  يرثا  چـیه  اـما  ماهتـسج . ار 
اههچب هک  مریگ  رذگب . ندروآرد  لوپ  نیا  زا  ترخآ -! هن  دراد  تیمها  ایند  دروآ ؛ تسد  هب  دیاب  ار  ایند  وت ، رب  ياو  نکم -! دوخ  نمـشد 

نیا زا  ایوگ  هحفـص 49 ...- ) ! ) دروخ میهاوخن  دراد ؛ ترخآ  باذـع  هک  ار  نان  نیا  ام  يرخب ، نان  یهاوخیم  هزیاـج  لوپ  اـب  یتفرگ ، ار 
ثراح دـعب ، یقیاقد  دـهاوخیم ؟ هچ  منابایب ؛ يهشوگ  رد  هک  نزریپ ، نم  زا  ریما ، میور -! ریما  دزن  هب  ات  زیخرب  يراد . یتاـعالطا  عوضوم 

هچ ردارب ، تسشن -: تساخرب و  دمحم  داهن و  ردارب  يهناش  رب  تسد  میهاربا ، دزیمن . مهرب  کلپ  نزریپ  نارگن  نامـشچ  اما  دوب  هدیباوخ 
(، س  ) ارهز همطاف  ع ،)  ) یضترم یلع  ص ،)  ) ادخ لوسر  لبق  یتعاس  مه  نم  ماهدید -! یبیجع  باوخ  نم  تسا -؟ هداتفا  یقافتا  ایآ  هدش ؟

یضار هنوگچ  : » دومرف نامردپ  هب  دید ، ارم  ات  ربمایپ  دندزیم . مدق  تشهب  رد  هک  مدید  ار  ملـسم  نامردپ  و  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما 
اب میهاربا  دـمآ ». دـنهاوخ  نامدزن  ادرف ، اهنآ  : » درک ضرع  نامردـپ  ییاـیب »؟ اـم  دزن  يراذـگب و  نانمـشد  شیپ  ار  كدوک  ود  نیا  يدـش 

هحفـص !« ) تسام رخآ  ماش  تسام . رمع  بش  نیرخآ  بشما ، ایوگ  مدـید . ار  باوخ  نیمه  تساـک ، مک و  نودـب  زین  نم  : » تفگ بجعت 
هب دـندیلانیم ، شیوخ  نادـناخ  رهاوخ و  ناردارب و  ردـپ و  قارف  زا  دنتـسیرگیم و  راز  راز  رگیدـکی ، ندرگ  رد  تسد  كدوـک  ود  ( 50
رب هک  مرمع  تدم  غیرد  قارف  ناتـساد  وت  اب  مهد  حرـش  هنرگ  قارف و  نایب  رـس  درادن  هماخ  نابز  دشخب . ناشتاجن  دیآرب و  یتسد  نآ  دیما 

هیرگ يادص  : » دز هرعن  دیرپ و  باوخ  زا  كدوک ، ود  يهیرگ  يادص  ندینش  اب  ثراح  قارف  نامز  رس ، هب  دماین  دیـسر و  رـسب  لاصو  دیما 
ار اهقاتا  تساخرب و  دوخ  ثراح  دـشاب ». اههیاسمه  زا  منامگ  هب  : » داد خـساپ  ناـبز  تنکل  اـب  نزریپ  منیبب »! رواـیب  ار  غارچ  تساـجک !؟ زا 

شوگ رد  دـمحم  دنتـسیرگیم . رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  هک  دـید  ار  كدوک  ود  دـش ، هک  هناـخ  ناـهن  دراو  درک . وجتـسج  کـی  کـی 
نوزحم مارآ و  میهاربا ، دیتسیک »؟ امش   » دیـسرپ ثراح  میدش »! التبم  میتساوخیمن ، هک  ییالب  نآ  هب  مسق  ادخ  هب  زیخرب ! : » تفگ میهاربا 

رب ادـخ  هحفـص 51 - ) ! ) يرآ تسا -؟ هاوگ  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  يرآ -! دوب -»؟ میهاوخ  ناـما  رد  مییوـگب ، تسار  اـم  رگا  : » تفگ
داـیز نبا  نادـنز  زا  ناـج ، سرت  زا  هک  میتـسه  ع )  ) لـیقع نب  ملـسم  ناـمیتی  اـم  خیـش ! يا  -؟ يرآ تسا -؟ هاوـگ  لـیکو و  یتـفگ ، هچنآ 

هک یلیس  ود  اب  و  دیاهدش »! يرارف  گرم  يوس  هب  گرم ، زا  : » تفگ دز و  ياهناتـسم  يهرعن  ثراح  میاهتفرگ . هانپ  اجنیا  رد  میاهتخیرگ و 
فتک و ناوسیگ و  هاگ  نآ  تسکـش ! ناهد  رد  ناشیاهنادند  داتفا و  نیمز  رب  زین  دـمحم  دـش و  نیمز  شقن  میهاربا  تخاون ، ناشتروص  هب 

هحفص 55) ... ) دید ار  الط  يهکس  رازه  ود  منهج و  باوخ  حبص  ات  دیباوخ و  ياهشوگ  رد  دوخ  تسب و  مه  هب  مکحم  ار  ناشیوزاب 

تارف هب  نتسویپ 

. دندوب هدنامزاب  ندیشورخ  زا  تارف  دور  و  ندناوخ ، زا  ناگدنرپ  ییوگ  دنک . نشور  ار  هفوک  رهش  تشاد  مرش  دیشروخ  تارف  هب  نتسویپ 
، فک رب  ریـشمش  جـیلف ، دروایب . وا  يارب  دـنک و  ادـج  نت  زا  تارف  طش  رانک  ار  كدوک  ود  رـس  ات  داد  روتـسد  جـیلف  دوخ  مالغ  هب  ثراح 

نذوم لالب ، یهایـس  هب  یلیخ  وت  یهایـس  مالغ ! يا  : » تفگ دـمحم  داتفا . هار  دـندوب - تکرح  رد  يو ، شیپاـشیپ  هک  - ناـکدوک اـب  هارمه 
زا ام  : » تفگ دـمحم  دـیتسیک »؟ امـش  رگم  تسا ، هدرک  امـش  لتق  رومام  ارم  نم ، بابرا  : » تفگ مـالغ  دراد ». تهابـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

، نیگمـشخ ثراح  تخادنا . رود  هب  ار  ریـشمش  داتفا و  هزرل  هب  شیاپ  تسد و  مالغ  میاهتخیرگ »! نایوما  نادـنز  زا  هک  میربمایپ ، تیبلها 
تیـصعم هک  مدوب  وت  عیطم  یعقوم  ات  نم  : » تفگ تشاد ، بل  رب  یخلت  يهدنخ  هک  یلاح  رد  جـیلف  يدرکن »؟ ارجا  ارم  رما  ارچ  : » دز دایرف 

دنزگ زا  اـت  داد  تارف  طـش  هب  شیوخ  نت  تفگ و  ار  نیا  متـسه ». رازیب  وت  زا  ترخآ  اـیند و  هحفـص 56 )  ) رد کنیا  يدرکیمن ! ار  ادخ 
لام نم  : » تفگ داد و  شرسپ  هب  ار  نآ  تشادرب و  نیمز  يور  زا  ار  ریشمش  دوب ، هدش  نیگمـشخ  رایـسب  هک  ثراح  دشاب . ناما  رد  ثراح 

میسرب تورث  هب  ات  روایب ، ردپ  يارب  ار  كدوک  ود  نیا  رس  ینتـساوخ . تسا  يزیچ  ایند  منکیم . عمج  وت  يارب  طقف  ار ، ایند  لالح  مارح و 
! ناوج يا  : » تفگ میهاربا  دیزرلیم . تدش  هب  زین  وا  تسد  اما  تفرگ ، تسد  رد  ار  ریشمش  رـسپ ، میوش ». زیزع  برقم و  هفوک  ریما  دزن  و 

نوچمه زین  ثراح  رسپ  زاسم » نمـشد  ص )  ) ادخ لوسر  ادخ و  اب  ار  دوخ  میتسه . وت  ربمایپ  نادناخ  زا  ام  یـسرتیمن ؟ منهج  شتآ  زا  ایآ 
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نوچمه مشخ  زا  ثراح ، تروص  دـناسر . تارف  يوس  نآ  هب  ار  دوخ  دز و  تارف  طـش  هب  نت  دـنکفا ، نیمز  هب  ار  ریـشمش  لـماتیب  جـیلف ،
ار ترخآ  ایند و  باذع  ربب و  دایز  نبا  دزن  هدنز  ار  لفط  ود  نیا  ایب و  : » تفگ تفاتـش و  يو  يوس  هب  شنز  ردام  دوب . هدش  شتآ  يهروک 

نزریپ يوزاب  رب  ار  ریشمش  مامت ، یلدگنـس  اب  ثراح  درک . يراز  هلان و  داتفا و  ثراح  ياپ  تسد و  يور  رب  تقو  نآ  و  رخم »! دوخ  يارب 
نـالفط هب  دوب و  هدرک  شومارف  ار  شیوخ  درد  نزریپ  اـما  هحفـص 57 ) ، ) دز هراوف  شیوزاـب  زا  نوخ  داـتفا و  نیمز  رب  نزریپ  دروآ . دورف 

، هورع نب  ثراح  دندوب ! دتس  داد و  لوغشم  نانچمه  رازاب  رد  رهش ، مدرم  دوب  شوماخ  هفوک  دوب . هدیرپ  ناشگنر  هک  تسیرگنیم  ملـسم 
. دوب رمثیب  هدرسفا ، حورجم و  ینت  هتـسکش و  نادند  هتـسب و  ياهتـسد  اب  هلاس ، هن  تشه  كدوک  ود  تمواقم  تفر . كدوک  ود  يوس  هب 

دمحم دنتسشن . نیمز  يور  رب  ملـسم  كدوک  ود  دوب . هتخاس  رتنایامن  ار  شمتـس  ریـشمش  قرب  رتهتخورفا و  رب  ار ، ثراح  يهرهچ  باتفآ 
دای هب  مه  دیاش  هنیدم و  رد  شرادغاد  ردام  دای  هب  مه  دیاش  دوب ؛ هداتفا  ردـپ  دای  هب  دـیاش  تشادرب . ار  نآ  زا  یتشم  دز و  كاخ  رب  یتسد 

نامهیم هک  ینادیمن  رگم  میتسه ، وت  نامهیم  ام  رخآ  : » تفگ تخود و  مشچ  ثراح  تروص  هب  هاگنآ  هدـیمح ... شاهلاس  هدزیـس  رهاوخ 
يازـس هب  هک  دوب ، هدـش  یگرزب  ياـطخ  نینچ  بکترم  هزوجع  نیا  مدوب . هدرکن  ناـمهیم  ار  امـش  نم  : » تفگ ثراـح  تسادـخ »! بیبـح 
ثراح یـشکب »؟ ار  ام  یهاوخیم  هک  میاهدرک  هچ  وت  اـب  اـم  رگم  نک . محر  اـم  یکدوک  هب  : » تفگ میهاربا  هحفص 58 ) !« ) دیسر شلمع 

روط نیا  هک  الاح  : » دنتفگ سامتلا  اب  ملـسم  نالفط  تسا »! هدادـن  ياج  نم  بلق  رد  امـش  يهرابرد  یمحرت  هنوگ  چـیه  ادـخ  : » داد باوج 
ار امش  هفوک  نایعیـش  دیهاوخیم  ایآ  دوشیمن . هن ، : » تفگ ثراح  شورفب »! هدرب  ناونع  هب  هفوک ، رازاب  رد  شارتب و  ار  ام  ناوسیگ  تسا ،
نآ تماـیق ، زور  هک  نکن  يراـک  میتسه . ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تیبلـها  ترتـع و  اـم  : » دـنتفگ ملـسم  ناـمیتی  دـنهد »؟ تاـجن  نم  تسد  زا 

ار ام  لقاال  : » دنتفگ لیقع  لآ  ناکدوک  دیرادن »! یتبـسن  چیه  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  اب  امـش  : » داد باوج  ثراح  ددرگ ». وت  نمـشد  راوگرزب 
هیرگ اب  ناکدوک  منک ». ادـیپ  یماقم  دایز  نبا  دزن  امـش ، نوخ  نتخیر  اب  مهاوخیم  نم  : » تفگ ثراح  یـسک »... دـیاش  ربب . داـیز  نبا  دزن 

ام يهرابرد  دوخ  ات  ربب ، وا  دزن  هدـنز  ار  ام  : » دـنتفگ هیرگ  اب  ناکدوک  دـنک ». مکح  ام  يهراـبرد  دوخ  اـت  ربب ، وا  دزن  هدـنز  ار  اـم  : » دـنتفگ
رگید مریگب »! هزیاج  ابیز  بسا  کـی  مهرد و  مربب و 2000  وا  دزن  هیده  ناونع  هب  ار  امـش  رـس  مهاوخیم  نم  : » تفگ ثراح  دنک ». مکح 

ياهدیراورم دندرکیم و  هلهله  فص  رد  فص  ناگتشرف  دیسریم . هحفـص 59 )  ) شوگ هب  گرم  ماگ  يادص  تشادن . ياهدیاف  وگتفگ 
لقاال یناسرب ، تداهـش  هب  ار  ام  یهاوخیم  هک  لاح  : » دـنتفگ هیرگ  اب  كدوک  ود  دوب . يراج  ملـسم  نـالفط  ییاـیرد  نامـشچ  زا  کـشا 

رب تارف  بآ  دیناوخب »! دیهاوخیم  هچ  ره  دراد ، ياهدیاف  امـش  يارب  زامن  رگا  : » تفگ دیدنخ و  ثراح  میناوخب »! زامن  تعکر  ود  راذگب 
بوبحم اب  دـندروآ و  ياجب  قشع  زامن  تعکر  ود  كدوک ، ود  نیمز ، يهداجـس  رب  دز . هسوب  ص )  ) يدـمحم ناتـسوب  يهلال  ود  تروص 

يارب ار  نامز  يهنیس  ناشتاجانم  تفر و  الاب  ناشیاهتـسد  اهتنایب  رهپـس  يور  رد  يور  ناشهاگن ، يهناتـسآ  رد  دندرک . اهزاین  زار و  دوخ 
اما تخاس :، هجوتم  ار  ناکدوک  ثراح  تکرح  نک ! يرواد  تدوخ  درم ، نیا  ام و  نیب  اهرواد ! نیرترب  يا  ادنوادخ ... تفاکـش -: هشیمه 

مـسق ادـخ  هب  : » تفگ تخادـنا و  شیپ  ار  شدوـخ  میهاربا ، تخاـسیم . رپـس  ار  ناـج  يرگید  تشادیمرب ، ماـگ  هک  کـی  ره  يوـس  هـب 
هنیدم زا  هک  یعقوم  : » تفگ میهاربا  دـنکیم »؟ مه  یقرف  رگم  ارچ ، : » هک دز  دایرف  ثراح  شکب »! ارم  لوا  یـشکب . ار  مردارب  مراذـگیمن 

، مه هفوک  رد  شاب . تکچوک  ردارب  بظاوم  هحفص 60 )  ) تفگ داد و  نم  هب  ار  دمحم  تسد  مردام  قشع - ترجه  هب  میدمآیم - نوریب 
خرـس ار  تارف  يهراـنک  دـیکچ و  هدـیتفت  نیمز  رب  هرطق  هرطق ، میهاربا  دوخ  دـمآ ، نییاـپ  تفر و  ـالاب  هک  ثراـح  رجنخ  تفگ »! ار  نیمه 

نزح درک و  نوگ  خرـس  ردارب  مرگ  نوخ  زا  يور ، رـس و  تفرگرب و  رد  ار  قشع  رادبرـس  رکیپ  دـیود و  نایرگ  دـمحم ، تخاـس . گـنر 
خرس يایرد  تشاد و  کچوک  نامهیم  ود  تباجن ، يراوتسا و  ياهسیدنت  خلسم  رد  قشع  تفایـض  کنیا ، دیـشک . هآ  ار  ردارب  مان  زیگنا 

رد ياپ  دـمحم ، ماجرفدـب »! كدوک  يا  زیخرب  : » دز دایرف  ثراـح  دوب . شیوخ  هب  رگید  گـنرنوخ  راـبیوج  ود  نتـسویپ  دـهاش  تداـهش ،
نیا ثراح ، و  منک ». تاقالم  نینوخ  يهماج  اب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  مراد  تسود  : » تفگیم نایوگ  کیبل  تشاد و  حبـص  نسوت  باکر 

اوه هب  ار  شنارب  ریشمش  راب  رگید  دوب . هتفرگ  ار  شنامشچ  يولج  نوخ  منکیم ». قحلم  تردارب  هب  ار  وت  کنیا  : » تفگ امن  ناسنا  گنس 
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هراظن ددنویپب . مشخ  يایرد  هب  ات  تفریم  تارف  دز . ندرگ  هنشت - اهنت و  ار - ملسم  ناتسوب  يابیز  کچوک و  يهدنرپ  نیمود  درک و  دنلب 
هحفـص  ) اپ رب  بیرف ، رپ  يایند  ياهخاک  يهناریو  رب  کـشا ، نیرز  تارطق  زا  یناـفوت  دروآرب و  شورخ  تسیاـبیم  قشع ، هساـمح و  رگ 

تسیرگیم نیمز  دزیم و  جوم  تارف  همقلع ! يوب  نوخ ، يوب  تفای . انشآ  يوب  بآ  نآ  تفر و  ورف  تارف  رد  دیلپ  نآ  تسد  دزاس . ( 61
درک شنرک  تسد ، رب  هربوت  ثراح  ملسم . نالفط  يهتشغآ  نوخ  هب  رـس  ود  رـس ! ود  اب  ياهربوت  اب  دوب  يراوس  رظتنم  شوماخ ، يهفوک  و 

هزیاـج اـبیز  یبسا  مهرد و  ات 2000  ماهدروآ  ار  تنانمـشد  رـس  يراد -!؟ راک  هچ  اـم  اـب  : » تفگ داـیز  نبا  داتـسیا . داـیز  نبا  لـباقم  رد  و 
تساخرب تخت  زا  راب  هس  دیزرل و  دوخ  رب  دروخ و  هکی  دایز  دنزرف  تخادنا . يو  يولج  ار  كدوک  رس  درب و  تسد  تقو  نآ  و  مناتـسب !

ادـج ناشنت  زا  رـس  متفگن  روایب . ار  اهنآ  متفگ  نم  : » دز هرعن  بضغ  اب  دوش ، طلـسم  شباصعا  رب  درکیم  یعـس  هک  یلاح  رد  تسـشن . و 
ار اهنآ  ام ، يهفیاط  زا  ینز  یتفای - !؟ اـجک  ار  ناـنیا  وت ! هحفـص 62 )  ) رب ياو  : » تفگ درک و  هراشا  وا  هب  نارزیخ ، بوچ  اب  سپـس  نک »!
ار اـهنآ  اـت  یهد  ربـخ  ارم  ینک و  ینادـنز  ار  اـهنآ  یتـساوخیم  بوخ ، يدرکن ! ادا  مه  ار  یناـمهیم  قـح  وـت ، و  دوـب ...- . هدرک  ناـمهیم 

رگا الاح  دنتسه . ریـسا  نم  دزن  اهنآ  ماهتـشون  دیزی  يارب  نم  مهد ؟ هزیاج  وت  هب  مهرد  ات 4000  يدرواین  هدنز  ار  اهنآ  ارچ  الـصا  دنروایب .
ترفن و دـیوگ . زاب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ارجام  هکنآ ، زج  تشادـن  یخـساپ  ثراح  مهدـب »؟ دـیاب  یخـساپ  هچ  دـهاوخب  هدـنز  نم  زا  ار  اهنآ 

ياـعد داـیز ، نبا  میوجب »! برقت  ریما  هب  متـساوخ  : » هک دریذـپب  ار  وا  ررکم  يهتفگ  یـسک  هک  نآیب  دزیم ، جوم  هراـمالاراد  رد  راـجزنا 
هدرک تواضق  امـش  نیب  نیملاع ، راگدرورپ  هک  اقح  : » تفگ ثراح  هب  كانمـشخ  درک و  همزمز  بل  ریز  رگید  راب  کی  ار  ملـسم  نـالفط 

: تفگ دایز  نبا  دـش . بلطواد  ردان  دـناسرب »؟ شلمع  يازـس  هب  ار  راکتیانج  نیا  هک  تسیک  : » دیـشک داـیرف  نارگید  هب  ور  دـعب  و  تسا ».
ندرگ هدـناسر ، لتق  هب  ار  لفط  ود  نیا  هک  ییاج  نامه  دـنبب و  مکحم  مه  ار  درم  نیا  ياـهفتک  زاـس ! قحلم  ناـشرکیپ  هب  ربب و  ار  اهرـس  »

زین سپ  نیا  زا  وت . نآ  زا  مه  ثیبخ  نآ  ياهسابل  مهرد و  نیا 10000  دوش ! نیجع  ناکدوک  ود  نوخ  اب  وا ، فیثک  نوخ  راذگم  اما  نزب !
هرامالاراد زا  تخادنا و  شیپ  هب  هنهرب ، رس  هتسب و  تسد  ار  ثراح  دیجنگیمن ، تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  هک  ردان  هحفص 63 ) !« ) يدازآ

رـسیب نت  دوـب و  ینزریپ  حورجم  مسج  ـالب ، لـحاس  رد  دنتـشاد و  يور  شیپ  ار  تارف  دور  هفوـک ، مدرم  ثراـح و  رداـن و  تـفر . نوریب 
!« منکیم بلط  ار  نادواـج  تشهب  وت ، لـتق  يهلیـسو  هب  نم  : » تفگ رداـن  داد . ـالط  راـنید  يهدـعو 2000  مالغ  هب  ثراح  ملـسم . نالفط 
!« تسا ص )  ) ادخ لوسر  نادناخ  لتاق  رس  نیا  : » دنتفگیم هداد ، رارق  فده  ریت  گنس و  اب  دندوب ، هدزین  رب  هک  ار  ثراح  رـس  ناکدوک ،
هک دشاب  خیرات  دای  هب  هشیمه  ات  دندرپس ، داب  رب  ار  شرتسکاخ  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  شاهزانج  دنتفریذپن . ار  ثراح  مسج  نیمز  تارف و 

تخس یماقتنا  يهشیدنا  رد  راتخم  تسیرگ . راز  راز  تساخرب و  یکانتشهد  باوخ  زا  هنیدم ، رد  ملـسم  نالفط  ردام  تسین . یندنام  متس 
یسمش يرجه  هام 1369  نیدرورف  مجنپ  ماطسب ، دوب .
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